فہرست
* عرض ناشر
* اہداء
صہ  8تا 58
پہال ح ّ
* جہاں كا خالق خدا
* دنيا ميں پانى كى گردش
* ايمان اور عمل
* بہترين سبق
* آپ ربط و ہم آہنگى كے مشاہدے سے كيا سمجھتے ہيں؟ '' با تصوير''
* اپنے آپ كو ديكھيں
* گردے ،ينرنالي ،مثانہ
* پيشاب كے خارج ہونے كا راستہ ''با تصوير''
* خالق جہاں كے صفات كماليہ
* توحيد اور شرك
* عدل خدا
صہ  58تا 96
دوسرا ح ّ
* آخرت كے مسائل كے بارے ميں
* عمل كا ثمر )(1
* عمل كا ثمر )(2
* آخرت كى طرف منتقل ہونا
* تكامل انسان يا خلقت عالم كى آخرى غرض و غايت
* نامہ اعمال
* قيامت كا منظر
* برزخ اور قيامت
صہ  96تا 164
تيسرا ح ّ
* پيغمبرى اور پيغمبروں )ع( كے مسائل كے بارے ميں
* پہاڑ كى چوٹى پر درس
* پيغمبر يا آخرت كے سفر كے راہنما
* پيغمبروں )ع( كى انسان كو ضرورت
* پيغمبروں )ع( ميں عصمت شرط ہے
* پيغمبروں )ع( كا ايك برنامہ اور پروگرام ،ﷲ پر ايمان كا النا ہے
* ﷲ تعالى كے لئے كام كرنا پيغمبروں )ع( كے برنامے ميں سے ايك ہے
* مركز توحيد )(1
* مركز توحيد )(2
* دين يہود
* دين عيسى عليہ السالم
* قرآن ،ﷲ تعالى كى ہميشہ رہنے والى كتاب ہے
* اگر نعمت كى قدر نہ كريں

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

صہ  164تا 190
چوتھا ح ّ
* پيغمبر اسالم )ص( اور آپ كے اصحاب كے بارے ميں
* پيغمبر اسالم)ص( كى مخفى تبليغ
* عالمى دعوت كا اعالن
* ہر قسم كى سازش كى نفى
* پيغمبر)ص( اور مستضعف
* پيغمبر)ص( كى رفتار اور اخالق
صہ  190تا 262
پانچواں ح ّ
* اسالم اور اس كے سياسي ،اجتماعى اور اخالقى امور
* اسالم كى عظمت ا ّمت
* اسالمى سرزمين سے دفاع كرنا
* مشترك دشمن كے مقابل مسلمانوں كا اتحاد
* جہان اسالم كى وحدت اور استقالل كى حفاظت
* متجاوز سے نمٹنے كا طريقہ
* اجتہاد اور رہبرى
* قانون ميں سب مساوى ہيں
* اسالم ميں برادرى
* اسالم اور مساوات
* ظالموں كى مدد مت كرو
* اسالم ميں جہاد اور دفاع
* فداكارى اور جرى خاتون
* شہادت كا ايك عاشق بوڑھا اور ايك خاتون جو شہيد پرور تھى
* شہيدوں كے پيغام
* بہادر فوجيوں اور لﮍنے والوں كے لئے دعا
* اگر ماں ناراض ہو
صہ  262تا 296
چھٹا ح ّ
* امامت اور رہبرى كے بارے ميں
* رشتے والوں كو اسالم كى دعوت
* پيغمبر اسالم)ص( كى دو قيمتى امانتيں
* اسالم ميں امامت
* پيغمبر اسالم )ص( كے زمانہ ميں اسالمى حكومت كيسے تھي؟
* رسول خدا )ص( كے بعد اسالمى حكومت
* اسالم كا نمونہ مرد
* بارہويں امام عليہ السالم كى غيبت اور ظہور
* غيبت صغرى اور كبرى
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نام كتاب  :تعليم دين ساده زبان ميں )جلد سوم(
تصنيف  :آيت ﷲ ابراہيم اميني
ترجمه  :عالمه اختر عباس صاحب
نظرثاني  :حجة االسالم نثار احمد خان
ناشر  :انصاريان پبليكيشنز قم ايران
تعداد  :سه ہزار
كتابت  :جعفرخان سلطانپور
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عرض ناشر
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كتاب تعليم دين ساده زبان ميں حوزه علميہ قم كى ايك بلند پايہ علمى شخصيت حضرت آيہ ﷲ ابراہيم امينى كى گراں 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 اس سے استفاده كرسكتے ہيں_
بچوں اور جوانوں كى مختلف ذہنى سطحوں كے پيش نظر اس سلسلہ كتب كو چار جلدوں ميں تيار كيا گيا ہے_ كتاب ہذا
اس سلسلہ كتب كى چوتھى جلد كے ايك حصّہ پر مشتمل ہے جسے كتاب كى ضخامت كے پيش نظر عليحده شائع كيا
جارہا ہے_
كتاب كے مضامين گو كہ 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
2
فہم اوردلچسپ 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 نظرثانى كے بعد اردو ترجمہ
حجة االسالم جناب موالنا نثار احم د ہندى كى نظرثانى 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
والسالم ناشر محمد تقى انصاريان
7
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
اہداء
پروردگار شہيد اور شہادت كے بلند مرتبہ سے تو ہى واقف ہے ،جن پاكبازوں نے اپنى ہستى كو تيرى راه ميں قربان كر
كے انسانيت پر جو عظيم احسان كيا ہے اس كا عوض تير سوا كوئي نہيں دے سكتا ،تيرا لطف ہى ان كے شايان شان
ہے_
اے ﷲ اگر اس ناچيز كى تيرے نزديك كوئي قدر و قيمت ہے تو ميں اس كا ثواب ايران كے اسالمى انقالب كے عظيم
رہبر نائب امام زمانہ امام خمينى رضو ﷲ تعالى عليہ اور ايران كے اسالمى انقالب كے جاں نثاروں اور تمام شہدائے
اسالم كو ہديہ كرتا ہوں اميد ہے كہ وه اپنے پرودگار كے سامنے نگاه لطف فرمائينگے_
مولف
اگر اس ترجمہ كا كوئي ثواب ہے
تو ميرى نيت بھى مولف كے ساتھ ہے

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
8
صہ
پہال ح ّ
جہاں كا خالق خدا

9
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
اس حصہ كے آغاز ميں ہم چند طالب علموں كى اپنے چچا سے اس دنيا كى پيدائشے كے متعلق اور اس كے نظم و ضبط
سے مربوط ساده اور آسان گفتگو پيش كريں گے اور اسى حصہ ميں پھر اس موضوع پر بھر پور روشنى ڈاليں گے_
كائنات كى تخليق ميں ہم آہنگى كس بات كا ثبوت ہے؟
ميرے چچا ايك خوش سليقہ اور محنتى زميندار ہيں ،اپنى دن رات كى كوشش اور محنت سے ايك بہت عمده اور خوبصورت
باغ اور فارخم بنا ركھا ہے_ وه ديہات كى زندگى اور زراعت كے پيشے كو بہت دوست ركھتے ہيں اور كہتے ہيں كہ
زراعت بہت عمده پيشہ ہے_
بہار كے موسم ميں ايك دن انھوں نے ہميں اپنے باغ ميں دعوت دى تھى وه ايك بہت زيبا اور باصفا باغ تھا اس كے درخت
پھولوں سے لدے ہوئے تھے باغ كے وسط ميں ايك مكان تھا ہمارے ماں ،باپ اور چچا اس مكان ميں چلے گئے اور ہم باغ
كى سيز ميں مشغول ہوگئے وه دن بہت ہى پر كيف تھا ہم كھيل كھود ميں مشغول تھے كہ اتنے ميں بادل چھاگئے اور موسال
دھار بارش شروع ہوگئي كہ جس نے ہمارے كھيل كود كو ختم كرديا_
10
ہم دوڑتے ہوئے مكان كى طرف گئے جب ہم مكان تك پہنچے تو بالكل تر ہوچكے تھے ميں نے كہا كہ بارش نے ہمارے
كھيل كو ختم كرديا ہے كاش بارش نہ آتى اور ہم كھيل كود ميں مشغول رہتے_
ميرے چچا نے تبسم كيا اور مجھے جب كہ وه ميرے لئے گرم دودھ ڈال رہے تھے كہا كہ بہت زياده پريشان نہ ہو ،اگر
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بارش نہ آئے تو ايك م ّدت كے بعد پياس اور بھوك سے گائے مرجائيں گى اس صورت ميں تم كيسے دودھ پى سكو گے؟ كيا
تمہيں خبر نہيں كہ ہمارى اور تمام موجودات كى زندگى كا بارش سے تعلق ہوتا ہے؟ كيا تمہيں معلوم نہيں كہ اگر بارش نہ
آئے تو يہ سر سبز اور خرم درخت اور نباتات خشك اور پمرده ہوجائيں گے؟ اگر بارش نہ آئے تو ہم بھى زنده نہ ره سكيں
گے كيونكہ ہم حيوانات كے گوشت اور دودھ سے استفاه كرتے ہيں اور ميوه جات اور سبزياں اور اناج سے استفاده كرتے
ہيں؟
اس وقت ايك بچہ نے پوچھا :چچا جان باراش كس طرح بنتى ہے؟ چچا نے كہا :تم نے بہت اچھا اور عمده سوال كيا ہے_
كون حسن كا جواب دے سكتا ہے؟ ميں جب كہ كھﮍكى سے بارش كى موٹى موٹى بونديں ديكھ رہا تھا اور بارش كے ختم
ہوجانے كا انتظار كر رہا تھا_ يہ كتنا عام سوال ہے_ معلوم ہے كہ آسمان كے بادلوں سے بارش ہوتى ہے_
كاش كہ يہ بادل چھٹ جاتے اور بارش ختم ہوجاتى اور ہم پھر سے باغ ميں جاتے اور كھيلتے_ چچا ہنسے اور مجھ سے
كہا :بيٹے تمہيں كتنا كھيل كود كا خيال ہے_ حسن نے دوباره پوچھا كہ آسمان پر بادل كيسے آجاتے ہيں؟
چچا نے كہا كہ بادل دريا اور سمندر سے آسمان پر آجاتے ہيں_ حسن نے پھر پوچھا كہ بادل،
11
آسمان پر كيسے آتے ہيں؟ يہاں تو كوئي دريا اور سمندر موجود نہيں ہے ميں نے كہا :حسن كتنے سوال كر رہے ہو؟ آج تو
ان سوالوں كا وقت نہيں ،تم پوچھو كہ بارش كب ختم ہوگي؟ چچا ہنسے اور كہا كہ آج ہى تو ان سوالوں كا وقت ہے تم جس
چيز كو نہيں جانتے اس كا سوال كرو اگر سوال نہيں كروگے تو اسے معلوم نہيں كرسكوگے_
پھر انھوں نے حسن بھائي كے لباس كى طرف اشاره كيا اوركہا:
'' تم اپنے بھائي كے لباس پر نگاه كرو كہ كس طرح اس سے بخارات اٹھ رہے ہيں ،پانى كى ايك اہم خاصيت يہ ہے كہ گرمى
كى درجہ سے وه بخار بن جاتا ہے اور پھر بخار اوپر اٹھتا ہے ،ديكھو اكتيلى سے كس طرح بخار نكل رہے ہيں اور اوپر
جارہے ہيں سمندر كا پانى بھى سورج كى تمازت سے بخار بن كر اوپر جاتا ہے اور بخارات ہوا كے چلنے سے چلنے لگتے
ہيں اور ادھر ادھر حركت كرنے لگتے ہيں اور آپس ميں اكٹھے ہونے لگتے ہيں اور بادل كى شكل اختيار كرليتے ہيں اور
بارش برسانے كے لئے مہيا ہوجاتے ہيں اور زمين پر بارش برساتے ہيں تا كہ درخت پانى سے سيراب ہوكر پھول اور
كونپليں نكالنے لگيں_
بارش كے قطرے تدريجا ً زمين پر پﮍتے ہيں اور زمين ميں اكٹھے ہوجاتے ہيں اور پھر پہاڑوں كے دامن سے چشموں كى
شكل ميں پھوٹ پﮍتے ہيں اور ضروريات كو پورا كرنے كے لئے پائے جاتے ہيں اور باآلخر پھر سے دريا يا سمندر كى
طرف لوٹ جاتے ہيں_
12
بارش كے قطرات سخت سردى ميں برف كى شكل اختيار كرليتے اور بہت نرم و خوبصورت ہوكر زمين پر گرپﮍتے ہيں_
بچّو سوچو اگر پانى نہ ہوتا اور بارش نہ ہوتى تو كيا ہم زنده ره سكتے؟ سوچو اور ديكھو كہ اگر پانى بخارات نہ بنتا تو كيا
ہوتا___؟ اور اگر بخارات ،آسمان كى طرف جاتے ليكن برف اور بارش كى شكل ميں دوباره نہ لوٹتے تو بيابان او رجنگل و
زراعت اور صحرا كس طرح سيراب ہوتے___؟
____ غور كرو اور بتاؤ كہ ____؟
اگر بارش قطره قطره ہوكر نيچے نہ آتى تو كيا ہوجاتا____؟
ً
مثال اگربارش ايك بہت بﮍى نہر كى صورت ميں نيچے آتى تو كيا ہوتا؟ آيا تدريجا زمين پر گرسكتي___ ؟ يا تمام چيزوں كو
بہاكر اپنے ساتھ لے جاتي___؟
كيا تم خوب سمجھ چكے ہو كہ بارش كس طرح بنتى ہے___؟ كيا تم نے سمجھ ليا ہے كہ يہ زندگى بخش ما ّده پانى كس
حيران كن ضبط اور ترتيب سے ما ّده ميں گردش كرتا ہے___؟ اب سمجھ گئے ہو كہ سوال كرنا كتنا فائده ركھتا ہے_
''فرشتہ'' نامى لﮍكى جواب تك غور سے گفتگو سن رہى تھي ،يكدم بولي :كتنا عمده اور بہتر سورج ،سمندر پر چمكتا ہے اور
پانى بخارات بنتا ہے اور پھر اوپر چالجاتا ہے اور بادل بن جاتا ہے اور ہوائيں اسے ادھر ادھر لے جاتى ہے اور بادل بارش
كے قطرات كي
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صورت ميں زمين پر گرتے ہيں اور بيابان و جنگل و زراعت و صحراء كو سيراب كرديتے ہيں_ كتنے دقيق و منظم اور
بہتر طريقے سے ايكدوسرے سے ملتے ہيں_
كيا تم بتاسكتے ہو كہ يہ تمام نظم اور ايك دوسرے سے ربط كس ذات نے مختلف اشياء ميں قرار ديا ہے___؟
اس عمده اور دقيق ربط كو كس نے ايجاد كيا ہے؟ چچا نے كہا كہ اگر تم مجھے اجازت دو تو اس كے متعلق اپنا نظر يہ بيان
كروں اس كے بعد تم بھى اپنے نظريات كا اظہار كرنا_
ميرا خيال ہے كہ يہ تمام دقيق ربط اور ضبط اس چيز كى نشاندہى اور گواہى ديتا ہے كہ اسے پيدا كرنے واال بہت دانا اور
قدرت ركھنے واال ہے كہ جس نے اس جہاں كو اس مستحكم نظام سے پيدا كيا ہے اور اسے چال رہا ہے_ ميرى فكر يہ ہے
كہ اس نے اس عمده اور دقيق نظام كو اس لئے بنايا ہے تا كہ جﮍي ،بوٹياں ،درخت و حيوان اور انسان زنده ره سكيں_
تمھارا كيا نظريہ ہے____؟
تمام بچّوں نے كہا :چچا جان
''آپ كى بات بالكل صحيح ہے اور درست فرما رہے ہيں_ يہ دنيا اور اس كا نظم و ضبط ايك واضح نشانى ہے كہ كوئي عالم
و قادر اور خالق موجود ہے''_
درست ہے كہ بارش كس عمده طريقہ سے برستى ہے ،بارش كتنى خوبصورت اور فائده مند ہے ميں نے كہا :يہ سب كچھ
ٹھيك ہے ليكن بارش نے ہمارے كھيل كو دكو
14
تو ختم كر كے ركھ ديا ہے اگر اسے ختم نہ كرتى تو كتنا اچھا ہوتا_ فرشتہ نامى لﮍكى نے تبسّم كيا اور كہا:
'' ﷲ تعالى نے قرآن مجيد ميں بارش كے برسنے  ،ہواؤں كے چلنے ،زنده موجودات اور ان ميں محكم نظم و ضبط كو جو
موجود ہے خالق جہان كے علم اور قدرت پر ايك واضح عالمت اور نشانى قرار ديا ہے''
ديكھو قرآن كيا كہہ رہا ہے ) كہ وه بارش كہ جسے خدا آسمان سے برساتا ہے اور اس كے ذريعہ مرده زمين كو زنده كرتا
ہے اور حركت كرنے والے موجودات كو زمين پر پھيال د يتا ہے_ ہواؤں كے چلنے اور وه بادل كہ جو زمين اور آسمان كے
درميان موجود ہيں ان سب چيزوں ميں ايك واضح نشانى موجود ہے كہ خدا عالم اور قادر ہے البتہ يہ سب ان كے لئے جو
عقل اور سوچ ركھتے ہوں اور غور كريں( ہم سب نے چچا اور فرشتہ كا شكريہ ادا كيا_ چچا نے كہا:
شاباش اس پر كہ تم نے يہ تمام گفتگو سنى اور اس كا نتيجہ بھى برآمد كيا''
پھر كمرے كى طرف اشاره كيا اور كہا كہ ديكھو كس طرح بادل ادھر جارہے ہيں شايد چند منٹ كے بعد بارش ختم ہوجائے
گى كہ باغ كى طرف جانے اور بہار كى عمده ہوا ميں كھيل كود اور ﷲ تعالى كى اس نعمت پر اس كا شكريہ ادا كرنے كے
لئے تيار ہوجاؤ _ تمام ہنسے اور خوشحال وہاں سے اٹھے اور كھﮍكى كے نزديك بارش كے ختم ہونے كا انتظار كرنے
لگے_
15
سواالت
ان سواالت كے جوابات ديجئے
 ___(1جب نرگس نے كہا تھا كہ كاش بارش نہ آتى تو چچا على نے اسے كيا جواب ديا تھا؟
 ___(2بادل آسمان پر كيسے آتے ہيں؟ يہ سوال كس نے كيا تھا؟ اور چچا على نے اس كا كيا جواب ديا تھا؟
'' ___(3فرشتہ'' نامى لﮍكى نے كون سے سوال پوچھے تھے اور اس كا كس نے اور كيا جواب ديا تھا؟
 ___(4دنيا ميں نظم و ضبط كا موجود ہونا كس چيز كى عالمت ہے كوئي ايك نظم اور ربط بيان كرو_
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دنيا ميں پانى كى گردش
ہم آہنگى كى ايك عمده اور واضح مثال ہے_ موجودات ميں پانى كى تقسيم كا نظام بہت تعجب آور ہے پانى كا اصلى مركز
دريا ،نہريں اور سمندر ہيں_ ان پر بركت اور مستغنى مراكز سے پانى زمين ميں تقسيم ہوتا ہے_ سمندروں اور دريا كا پانى
سورج كى تمازت سے آہستہ آہستہ بخارات ميں تبديل ہوتا ہے اور آسمان كى طرف چالجاتا ہے اور ہواؤں كى وجہ سے
بخارات ادھر ادھر جات ہيں او ر حب ايك خاص حد تك دباؤ پﮍتا ہے تو بخارات بادل كى شكل اختيار كرليتے ہيں يعنى
بخارات اكٹھے ہوتے ہيں اور تيز اور سست ہوا كے چلنے سے حركت ميں آجاتے ہيں اور زمين كے مختلف گوشوں ميں
اكٹھے ہوكر بارش برسانے كے لئے مہيا ہوجاتے ہيں اور بلند پہاڑوں كى چوٹيوں پر درختوں ،نباتات اور دور دراز جنگلوں
كو سيراب كرديتے ہيں_
بارش كا پانى بالتدريج زمين پر آتا ہے اور زمين ميں ضرورت كے ايام كے لئے ذخيره ہوجاتا ہے يہ ذخيره شده پانى كبھى
چشموں كى صورت ميں پہاڑوں كے دامن سے ابل پﮍتا ہے اور كبھى انسان اپنى كوشش اور محنت سے كنويں اور نہرين
بناليتا ہے_
انسان ،زمين ميں چھپے ہوئے بہترين منابع ہے استفاده كرتے ہيں_ بارش كے قطرات ،خاص حاالت كے تحت برف كى
صورت اختيار كرليتے ہيں اور گردش كرتے
17
ہوئے بہت نرمى اور خوبصورتى سے زمين پر گرنے لگتے ہيں_ برف ،نباتات كے لئے بہت فائده مند ہوتى ہے جو كہ آہستہ
آہستہ پانى بن جاتى ہے اور زمين كے منابع ميں ذخيره ہوجاتى ہے يا نہر اور درياؤں ميں جاگرتى ہے ضرورت مند لوگوں
كے كام آجاتى ہے پھر سمندروں ميں چلى جاتى ہے_ پانى كا بخارات بننے ،اوپر چالجانے اور ادھر ا دھر پھيل جانے كى
خاصيت بھى قابل غور اور الئق توجہ ہے_
اگر ہوا ميں طاقت نہ ہوتى تو بادل كيسے ہوا ميں پھيلتے اور كيسے ادھر ادھر جاتے؟ اگر سورج ميں گرمى اور تمازت نہ
ہوتى تو كيا سمندر كے پانى بخارات ميں تبديل ہوجاتے؟ اور اگر سمندر كا پانى سوڈ گرى تك گرم ہوجاتا تو كيا تمام
موجودات كى ضروريات كے مطابق قرار پاتا___؟ كيا اس صورت ميں انسان زنده ره سكتا تھا؟ اور اگر بارش قطرات كى
صورت ميں نہ برستى تو پھر كون سى مشكالت پيدا ہوجاتيں؟ مثالً اگربارش اكٹھے نہر كى صورت ميں زمين پر برستى تو
كيا ہوتا___؟ كيا ہوسكتا كہ تدريجا ً زمين پر آتى اور زمين ميں ذخيره ہوجاتي___؟
بارش اور برف كى ايك خاصيت يہ ہے كہ يہ ہوا كو صاف اور ستھرا كرديتى ہے اگر بارش ہوا ميں زہر اور كثافت كو
صاف اور پاك نہ كرتى تو كيا ہم اچھى طرح سانس لے سكتے؟ اب آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے كہ پانى و برف اور بارش
ميں كتنى قيمتى خصوصيات موجود ہيں_
سمندر ،سورج ،ہوا ،بادل اور بارش كس طرح دقيق نظم و ضبط سے ايك دوسرے سے ربط كے ساتھ كام انجام دے رہے ہيں
؟ يہ كام انجام ديتے ہيں تا كہ ہمارى اور حيوانات و موجودات كى زندگى كے وسائل فراہم كريں_ يہ نظم و ضبط اور ترتيب
و ہماہنگى اور ہمكارى كس بات كى گواه ہے___؟ كيا اس كا بہترين گواه نہيں كہ اس باعظمت جہاں
18
كى خلقت ميں عقل اور تدبير كو دخل ہے؟ كيا يہ نظم و ضبط اور ترتيب و ہماہنگى ہميں يہ نہيں بتا رہى ہے كہ ايك عالم اور
قادر كے وجود نے اس كى نقشہ كشى كى ہے اور يہ وه ذات ہے كہ جس نے انسان اور تمام موجودات كو خلق فرمايا ہے
اور جس چيز كى انھيں ضرورت تھى وه بھى خلق كردى ہے_
اب جب كہ تم پانى كے خواص اور اہميت سے اچھى طرح باخبر ہوچكے ہو تو اب ديكھنا ہے كہ ﷲ تعالى نے اس نعمت كے
مقابلے ميں ہمارے لئے كون سا وظيفہ معين كيا ہے؟ اس نے ہميں حكم ديا ہے كہ ہم اس پر بركت نعمت سے استفاده كريں
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اور اس ذات كى اطاعت و شكريہ ادا كريں اور متوجہ رہيں كہ اسے بيہوده ضائع نہ كريں اور اسراف نہ كريں بالخصوص
نہروں و غيره كو آلوده نہ كريں اور زيرزمين منابع كى حفاظت كريں تا كہ دوسرے بھى اس سے استفاده كرسكيں_
اس بارے ميں قرآن كى آيت ہے:
ﷲ الذى يرسل الرّياح فتثير سحابا فيبسطہ فى السّماء كيف يشاء و يجعلہ كسفا فترى الودق من خاللہ فاذا اصاب بہ من يشاء من
عباده اذا ہم يستبشرون
''خدا ہے كہ جس نے ہوائيں بھيجى ہيں تا كہ بادلوں كو حركت ديں اور آسمان ميں پھيالديں اور انھيں چھوٹے چھوٹے ٹكﮍوں
ميں بدليں اور اكٹھا كريں بارش كے قطرات كو ديكھتے ہو كہ جو بادلوں سے نازل ہوتے ہيں_ خدا بارش كو جس كے متعلق
چاہتا ہے نازل كرتا ہے تا كہ ﷲ كے بندے شاد ہوں''
-------سوره روم آيت نمبر 48

19
سواالت
ان سوالوں كے جوابات كے سوچو اور بحث كرو
 ___(1موجودات اور ماده ميں پانى كى گردش كس طرح ہوتى ہے؟
 ___(2تم پانى كے فوائد بيان كرسكتے ہو اور كتنے؟
 ___(3جانتے ہو كہ بارش كے آنے كے بعد كيوں ہوالطيف ہوجاتى ہے؟
 ___(4چشمے كس طرح بنتے ہيں؟ نہريں كس طرح وجود ميں آتى ہيں ،چشموں اور نہروں كا پانى كس طرح وجود ميں آتا
ہے؟
 ___(5ربط ،ايك دوسرے كى مدد ،ہم آہنگي ،دقيق نظام جو جہاں ميں موجود ہے اس كا تعلق طبيعت ميں پانى كى گردش
سے كيسے ہے؟ اسے بيان كرو_
 ___(6يہ نظم و ترتيب اور ہم آہنگى كس چيز كى گواه ہے؟
___(7اس حيات بخش نعمت كے مقابل ہمارا كيا وظيفہ ہے؟ ﷲ تعالى نے ہمارے لئے كون سا وظيفہ معين كيا ہے؟
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ايمان او رعمل
ہمارى كالس كے استا د بہترين استادوں ميں سے ہيں_ آپ پوچھيں گے كہ كيوں؟ خوش سليقہ ،بامقصد ،مہربان و بردبار اور
خوش اخالق ہيں ،وه ہميشہ نئي اور فائده مند چيزيں بيان كرنا چاہتے ہيں_ سبق پﮍھانے ميں بہت پسنديده طريقہ انتخاب
كرتے ہيں_ شايد تمھارے استاد بھى ايسے ہى ہوں تو پھر وه بھى ايك بہترين استاد ہوں گے_
ايك دن وه كالس ميں آئے تو ہم ان كى تعظيم كے لئے كھﮍے ہوگئے_ انھوں نے ہميں سالم كيا اور ہم سب نے ان كے سالم
كا جواب ديا پھر انھوں نے بسم ﷲ الرحمن الرحيم پﮍھ كر درس دينا شروع كرديا اور فرمايا:
''بچّو آج ہم چاہتے ہيں كہ اپنے بدن كے متعلق تازه اور عمده مطالب معلوم كريں_ كيا تم اس بات كو پسند كرتے ہو كہ مدد
سے كے صحن ميں ان اينٹوں كے نزديك بيٹھ كر درس پﮍھيں جو مدرسہ كے ايك گوشہ ميں نامكمل عمارت كے پاس پﮍى
ہيں''؟
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آپ كہ يہ خواہش عمده تھى اور ہميں ان كى بات سے بہت خوشى ہوئي اور ہم سب اس طرف چلے گئے مسترى اور
مزدوروں كو سالم كيا اور اس درس كى كالس اس نامكمل عمارت كے پاس لگادي_ استاد نے درس دينا شروع كرديا اور
فرمايا:
'' جيسے كہ تم ديكھ رہے ہو كہ يہ عمارت مختلف چيزوں سے يعني
21
اينٹوں ،سيمنٹ اور لوے و غيره سے بنائي گئي ہے ،تم ذرا نزديك جاكر ديكھو كہ مسترى كس طرح اس نقشہ كے مطابق كہ
جسے پہلے سے بنا ركھا ہے_ تمام اجزا كو پہلے سے سوچے ہوئے مقامات پر ركھ رہا ہے اور اس كام ميں ايك خاص نظم
اور تربيت كى مراعات كر رہا ہے_
اس سے پتہ چلتا ہے كہ اس كى اس سے كوئي نہ كوئي غرض وابستہ ہے آيا تم نے كبھى اپنے بدن كى عمارت ميں غور كيا
ہے؟ آيا تم اپنے بدن كے چھوٹے اجزاء كو جانتے ہو___؟ ہمارے بدن كى عمارت كے چھوٹے سے چھوٹے جز كو خليہ كہا
جاتا ہے ہمارے بدن كى عمارت ان اينٹوں كى عمارت كى طرح بہت چھوٹے اجزاء سے كہ جسے خليہ كہا جاتا ہے بنى ہوئي
ہے_
تمھيں معلوم ہونا چاہيئے كہ ذرّه بين كى اختراع سے پہلے لوگ ان خليوں سے بے خبر تھے_ علماء نے ذره بين كے ذريعہ
خليوں كا پتہ چاليا جس سے معلوم ہوا كہ پورا بدن بہت باريك اور چھوٹے زنده اجزاء سے بنايا گيا ہے اور ان كا نام خليفہ
ركھا_ بہت سے اتنے چھوٹے ہيں كہ بغير ذرّه بين كے نظر نہيں آتے كچھ بغير ذره بين كے بھى ديكھے جاسكتے ہيں_
خليوں كى مختلف شكليں ہوا كرتى ہيں اور ہر ايك قسم ايك خاص كام انجام ديتى ہے مثال معده كے خليے ،بدن كے اجزاء كو
حركت ميں التے ہيں_ بينائي كے خليے جن چيزوں كو حاصل كرتے ہيں
22
اعصاب كے ذريعہ مغز تك منتقل كرديتے ہيں_
ہاضمہ كے خليے اس كے ليس دار پانى كے ساتھ مل كر غذا كے ہضم كرنے كے نظام كو انجام ديتے ہيں_ يہاں تك كہ بدن
كى ہڈيوں كے لئے بھى زنده خليے موجود ہوا كرتے ہيں_ بدن كے خليے ايك خاص نظم و ضبط اور ترتيب سے بدن ميں
ركھے گئے ہيں ان كے درميان تعجب آور ہماہنگى اور ہمكارى موجود ہے يہ ايك دوسرے كى مدد كرتے ہيں اور ايك
دوسرے كے كام اور ضرورت كو انجام ديتے ہيں_
يوں نہيں ہوتا كہ معده كے ہاضمہ كے خليے صرف اپنے لئے غذا مہيا كريں بلكہ تمام بدن كے دوسرے خليے كى بھى
خدمات انجام ديتے ہيں اور تمام اعضاء كے لئے غذا بناتے ہيں اگر كسى عضو پر تكليف وارد ہو تو تمام خليے اكٹھے ہوكر
اس عضو كى تكليف كو درست كرنا شروع كرديتے ہيں_
ہاں بچو اس نظم و ضبط اور تعجب و ہمكارى سے جو ہمارے بدن ميں ركھ دى گئي ہے اس سے ہم كيا سمجھتے ہيں___؟
كيا يہ نہيں سمجھ ليتے كہ ان كو پيدا كرنے واال عالم اور قادر ہے كہ جس نے ہمارے بدن ميں ايك خاص نظام اور ہماہنگى
كو خلق كيا ہے اور وه عالم اور قادر ذات ''خدا'' ہے_
بچو تم جان چكے ہو كہ خليے كس تعجب و نظم اور ترتيب سے ايك دوسرے كى ہمكارى كرتے ہيں___؟
23
اور ايك دوسرے كى مدد و كمك كرتے ہيں اسى وجہ سے خليے زنده رہتے ہيں اور زندگى كرتے ہيں_
ہم انسان بھى خالق مہربان كے حكم اور اس كے برگزيده بندوں كى رہبرى ميں انھيں بدن كے خليوں كى طرح ايك دوسرے
كى مدد و ہمكارى اور كمك كريں اگر ہم ايك دوسرے كى مدد كيا كريں تو اس جہاں ميں آزاد و كامياب اور سربلند زندگى
كرسكيں گے اور آخرت ميں سعادت مند اور خوش و خرم ہوا كريں گے اور ﷲ تعالى ہميں بہت نيك جزا عنايت فرمائے گا_
ميں تم سب سے خواہش كرتا ہوں كہ راستے ميں جو انيٹيں پﮍى ہوئي ہيں سب ملكر انھيں راستے سے ہٹاكر اس مكان كے
اندر داخل كردو تا كہ ان مزدوروں كى مدد كرسكو''_
تمام بچوں نے اپنے استاد كى اس پيش كش كو خوش و خرم قبول كرتے ہوئے تھوڑى مدت ميں ان تمام اينٹوں كو مكان كے
اندر ركھ ديا جو باہر بكھرى پﮍى ہوئي تھيں_ استاد نے آخر ميں فرمايا:
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''آج كا سبق ايمان اور عمل كا درس تھا ہم اپنے بدن كى ساخت كے مطالعہ سے اپنے خدا سے بہتر آشنا ہوگئے ہيں اور
مزدوروں كى مدد كرنے سے ايك نيك عمل بھى بجاالئے ہيں اور اپنے خدا كو خوشنود كيا ہے''_
24
سواالت
ان سواالت كے جوابات ديجئے
 ___(1ہمارے بدن كى ساختمان كے چھوٹے سے چھوٹے جز كا كيا نام ہے؟ تم كو كتنے خليوں كے نام ياد ہيں___؟
 ___(2معده كے ہاضمہ كے خليہ كا دوسرے خليوں سے كيا ربط ہے___؟
 ___(3جب كسى خليہ كو تكليف ہوتى ہے تو اس كى ترميم كردينے سے ہم كيا سمجھتے ہيں ،خلى كے ايك دوسرے سے
ربط ركھنے سے كيا سمجھا جاتا ہے___؟
 ___(4اگر ہمارے بدن كے خليے ايك دوسرے سے ہماہنگى نہ كرتے تو كيا ہم زندگى كرسكتے___؟
 ___(5ہمارے بدن ميں تعجب آور جو ہماہنگى اور ہمكارى پائي جاتى ہے اس سے ہم كيا سمجھتے ہيں___؟
 ___(6ہم انسان كس طرح ايك دوسرے كے ساتھ زندگى بسر كريں___؟
 ___(7استاد نے آخر ميں كيا خواہش ظاہر كي ،تمھارے خيال ميں استاد نے وه خواہش كيوں ظاہر كي___؟
 ___(8كيا بتاسكتے ہو كہ استاد نے اس سبق كو كيوں ايمان اور عمل كا نام ديا___؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
25
بہترين سبق
دوسرے دن وہى استاد كالس ميں آئے اور كل والى بحث كو پھر سے شروع كرديا اور فرمايا'' :پيارے بچو تم نے كل كے
سبق ميں پﮍھا تھا كہ ہمارے بدن كى ساخت چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل كر ہوئي ہے كہ جنھيں خليے كہا جاتا ہے يہ
خليے ايك خاص نظم اور ترتيب سے ركھے گئے ہيں اور خليے كى ہر ايك قسم اپنے كام سے خو ب آشنا ہے اور اسے
بخوبى انجام ديتى ہے_
آج بھى ميں اسى كے متعلق گفتگو كروں گا جانتے ہو كہ خليہ كو كس طرح بنايا گيا ہے ،خليہ ايك خاص ماده سے بنايا گيا
ہے كو جو انڈے كى سفيدى كى طرح ہوتا ہے اور اس كا نام پروٹو پالزم ركھا گيا ہے اور پھر يہى پروٹو پالزم كئي مواد اور
اجزاء سے مركب ہوتا ہے_ تمھيں معلوم ہے كہ ايك سل ميں كتنے اجزاء ہيں اور اس ميں كام كرنے والے اجزاء كون سے
ہيں عمده كام كرنے واال جزو وہى پروٹوپالزم ہے يہ حركت كرتا ہے اور اكسيجن ليتا ہے اور كاربن خارج كرتا ہے ،غذا
حاصل كرتا ہے تا كہ زنده ره سكے پروٹوپالزم غذا كى كچھ مقدار كو دوسرے نئے پروٹوپالزم بنانے ميں
26
صرف كركے توليد مثل كرتا ہے اسى وجہ سے زنده موجودات رشد كرتے ہوئے اپنى زندگى كو دوام بخشتے ہيں جو اجزاء
كو جو بے كار ہوجاتے ہيں ان كى جگہ دوسرے اس قسم كے اجزاء بناتا ہے اور خراب شده كى ترميم كرديتا ہے_
ہر سل كے اندر بہت چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہيں كہ جنھيں سل كا حصہ يعنى مغز يا گٹھلى كہاجاتا ہے كيا تم جانتے ہو
كہ سيلز ) (CELLSكے يہ مغز كيا كام انجام ديتے ہيں___؟ كيا تم ايك سيل اور ايك اينٹ كا فرق بتاسكتے ہو؟ كيا تم بتاسكتے
ہو كہ ان دونوں كى ساخت ميں كيا فرق ہے___؟ بچوں نے ان سوالوں كے جوابات ديئے اور ان كے كئي فرق بيان كئے_
اس كے بعد استاد نے پھر سے اسى بحث كو شروع كيا اور پوچھا كہ:
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'' كيا تم اپنے بدن ميں سيلز كى تعداد كو جانتے ہو؟ كيا جانتے ہو كہ صرف انسان كے مغز ميں تقريبا ً دس ميليارد سيلز
موجود ہيں_ كيا تمھيں علم ہے كہ انسان كے خون ميں تقريبا ً پندره تريليوں سيلز موجود ہوتے ہيں اور سب سے اہم بات يہ
ہے كہ يہ تمام سيلز زنده ہوتے ہيں اور اپنا كام بہت دقت سے ايك خاص نظم و ترتيب سے بخوبى انجام ديتے ہيں اور ايك
دوسرے كے كام كو پايہ تكميل پہنچاتے ہيں_
غذا اور آكسيجن حاصل كرتے ہيں اور كاربن باہر خارج كرديتے ہيں ،توليد مثل كرتے رہتے ہيں_ بعض ديكھنے كے لئے
27
اور بعض سننے كے لئے ،بعض ذائقہ اور شامہ كے لئے وسيلہ بنتے ہيں ،بعض سے گرمى و سردى اور سختى محسوس
كيا جاتا ہے اور يہ بدن كے تمام كاموں كو انجام ديتے ہيں_
انسان كى ضروريات كو پورا كرتے ہيں_ ميرے عزيز طالب علمو ايسا نہيں ہوسكتا كہ ايك منظم عمارت كا بنانے واال كوئي
نہ ہو بغير نقشے اور غرض و غايت كے موجود ہوجائے_ تم ايك عمارت كى ترتيب اور نظم سے سمجھ جاتے ہو كہ اس
كے بنانے ميں عقل اور شعور كو دخل ہے اور يہ از خود بغير غرض و غايت كے وجود ميں نہيں آئي بالخصوص ايسى
عمارت كہ جس كے تمام اجزاء آپس ميں ايك خاص ارتباط و ہم آہنگى اور ہمكارى ركھتے ہوں_
بچو تم اپنے بدن كى عمارت كى ساخت كے بارے ميں كيا كہتے ہو___؟ تم اپنے بدن كے بہت دقيق اور ہم آہنگ سيلز كے
متعلق كيا سوچتے ہو___؟ تم ايك ايسى عمارت كے متعلق كہ جو كئي ہزار اينٹوں اور دوسرے ازجزاء سے بنائي گئي ہو
كبھى يہ احتمال نہيں ديتے كہ يہ خود بخود وجود ميں آگئي ہوگى بلكہ اس ميں كوئي شك اورترديد نہيں كرتے كہ اس كے
بنانے والے نے اسے علم سے ايك خاص نقشے كو سامنے ركھ كر ايك خاص غرض كے لئے بنايا ہے___؟ اپنے بدن كے
متعلق جو كئي مليارد سيلز سے جو ايك خاص نظم اور ترتيب و تعجب آور ہمكارى اور اپنے فرائض كو انجام ديتے ہيں
28
بنايا گيا ہے_ تم اس كے متعلق كيا نظر ركھتے ہو؟ كيا يہ احتمال دے سكتے ہو كہ يہ از خود بن گيا ہوگا___؟ كيا يہ احتمال
دے سكتے ہو كہ اس كا بنانے واال اور نقشہ كشى كرنے واال كوئي بھى نہ ہوگا؟ كيا يہ احتمال دے سكتے ہو كہ اس كا بنانے
واال عالم اور قادر نہ ہوگا___؟
كيا احتمال دے سكتے ہو كہ اس كے بنانے ميں كوئي غرض و غايت مقصود نہ ہوگى تم كيا كہتے ہو___؟ بتالؤ
كيا نہيں كہوگے كہ پيدا كرنے واال ايك بہت بﮍا عالم اور قادر ہے اور سب كا پہلے سے حساب كر كے انسان كے بدن كو
مليارد سيلز سے اس طرح منظم اور زيبا خلق فرما ہے_ سچ كہہ رہے ہو كہ ہم اس دقيق و زيبا نظم سے جو تعجب آور ہے
سمجھ جاتے ہيں كہ اسے خلق كرنے واال عالم اور قادر ہے كہ جس نے اسے اس طرح خلق فرمايا ہے اور اس كو چال رہا
ہے_
سوچو اگر بدن كے سيلز كو غذا اور آكسيجن نہ پہنچے تو وه كس طرح زنده ره سكتے ہيں اور كام كرسكتے ہيں ؟ اگر غذا
كو ہضم كرنے كے لئے سيلز غذا كو جذب اور ہضم نہ كرتے تو بدن كے دوسرے سيلز كہاں سے غذا حاصل كرتے ،كس
طرح بﮍھتے اور رشد كرتے؟ كس طرح توليد مثل كرتے؟
اگر ہاتھ كے اعصاب كے سيلز مدد نہ كريں تو كس طرح غذا كو منھ تك لے جايا جاسكتا ہے؟ اگر پانى و غذا اور آكسيجن
موجود نہ ہوتے تو كہاں سے غذا حاصل كى جاتي؟ اگر بدن كے سيلز ميں تعاون اور ہمكارى موجود نہ ہوتى تو كيا ہمارا
زندگى كو باقى ركھنا ممكن ہوتا؟
29
كيا ان تمام ربط اور ہم آہنگى كے ديكھنے سے خالق كے دانا اور توانا ہونے تك نہيں پہنچا جاسكتا؟ ہم بہت اشتياق سے
كوشش كر رہے ہيں كہ اس ذات كو بہتر پہچانيں اور اس كا زياده شكريہ ادا كريں ہمارے وظائف ميں داخل ہے كہ دستورات
اور احكام كو معلوم كريں اور ان كى پيروى كريں تا كہ دنيا ميں آزاد و كامياب اور سربلند ہوں اور آخرت ميں سعادت مند
اور خوش و خرم بنيں_
بچو ميں بہت خوش ہوں كہ آج ميں نے تمھيں بہترين سبق پﮍھايا ہے يہ ''خداشناسي'' كا سبق ہے جو ميں نے تمھيں بتاليا
ہے_ ''خداشناسي'' كا سبق تمام علوم طبعى اور جہاں شناسى كى كتابوں سے حاصل كيا جاسكتا ہے''
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قرآن مجيد كى ايك آيت:
و فى االرض ايات للموقنين و فى انفسكم افال تبصرون )(1
'' زمين ميں خداوند عالم كے وجود كے لئے يقين ركھنے والوں كے لئے نشانياں موجود ہيں اور خود تمھارے وجود ميں بھى
اس كے وجود كے لئے عالمتيں موجود ہيں كيا تم ديكھتے نہيں ہو___؟
--------- (1سوره ذاريات آيت نمبر 21

30
سواالت
ان سواالت كے جواب ديجئے
 ___ (1ايك سيل كى تصوير بنايئےور اس كے مختلف اجزاء كے نام بتاليئے
 ___(2تم كن كن سيل كو جانتے ہو ،كيا ان كى تصويريں بناسكتے ہو___؟ ايك ايسى تصوير بنايئےو كتاب ميں موجود نہ
ہو_
 ___(3اپنے بدن كے سيلز كى تعداد كو جانتے ہو___؟ حروف ميں لكھو
 ___(4كيا تم بدن كے سيل كا فرق ايك اينٹ سے بتالسكتے ہو____؟
 ___(5تمام اعضاء كے ربط اور ہم آہنگى سے تم كيا سمجھتے ہو ،كيا اس قسم كى مخلوق بغير كسى غرض اور غايت كے
وجود ميں آسكتى ہے___؟
 ___(6اگر سيلز كے درميان تعاون و ربط اور ہم آہنگى نہ ہوتى تو كيا زندگى باقى ركھنا ممكن ہوتا___؟
 ___(7بدن كے سيلز اور ان كے درميان ربط و ہم آہنگى سے تم كيا سمجھتے ہو_
 ___(8اپنے خالق كے بارے ميں ہمارا كيا فريضہ ہے ،اگر اس كے احكام كو معلوم كرليں اور ان كى پيروى كريں تو كس
طرح كى زندگى بسر كريں گے___؟
 ___(9كيا تم اندازه لگا سكتے ہو كہ استاد نے اس سبق ميں كتنے سوال بيان كئے ہيں سبق كو غور سے پﮍھو اور ديكھو كہ
تمھارا اندازه ٹھيك ہے؟ سوالوں كو لكھو_
 ___(10اس سبق ميں اور پہلے دوسبقوں ميں تم نے كچھ خالق جہاں كے صفات معلوم كئے ہيں كيا ان كو بيان كرسكتے
ہو___؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
31
آپ ربط و ہم آہنگى كے مشاہدے سے كيا سمجھتے ہيں؟
تم يہاں دو قسم كى شكليں ديكھ رہے ہو ان ميں سے كون سى شكل منظم اور مرتبط ہے اور كون سى شكل غير منظم اور غير
مرتبط ہے؟ كيا بتالسكتے ہو كہ منظم شكل اور غير منظم شكل ميں كيا فرق موجود ہے___؟
32
ايك منظم اورمرتبط شكل ميں ايك خاص غرض اور غايت ہے اس كے تمام اجزاء اس طرح بنائے جاتے ہيں كہ ان كے
ارتباط سے اسى غرض اور غايت تك پہنچنا ممكن ہے اسى بناپر اس شكل كو منظم اور مرتبط كہا جاسكتا ہے كہ جس كے
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تمام اجزاء بطور كامل ايك دوسرے سے ہم آہنگى او رہمكارى ركھتے ہوں اور ان تمام سے ايك خاص غرض اور غايت
حاصل كى جاسكتى ہو مثال شكل نمبر دو كو ايك منظم اور مرتبط شكل كہا جاسكتا ہے كيونكہ اس كے تمام اجزاء اس طرح
بنائے گئے ہيں كہ جن سے ايك خاص غرض اور غايت مراد ہے اور وه ہے ''سوار ہونا'' اور راستہ طے كرنا_
كسى منظم شكل ميں ہر ايك جزء كو اس كى مخصوص جگہ پر ركھا جاتا ہے اور وه دوسرے اجزاء كے ساتھ مل كر ايك
مخصوص كام انجام ديتى ہے اگر اسى اس جگہ نہ ركھا جائے تو اس سے پورا كام حاصل نہ كيا جاسكے گا اور وه كام
ناقص انجام پائے گا_
جب ہم ديكھ رہے ہوں كہ كوئي چيز منظم اور مرتبط ہے اور اس كے مختلف اجزاء كسى خاص حساب سے ايك دوسرے
سے مرتبط ہيں اور اس كا ہر جزء ايك مخصوص كام اور ايك خاص اندازے سے انجام دے رہا ہو مثال شكل نمبر دو ميں
پہئے ايك خاص مقدار سے بنائے اور ايك خاص جنس سے بنائے گئے ہيں_ گدى بيٹھنے كے لئے ،بريك روكنے كے لئے،
گھنٹى ہوشيار كرنے كے لئے ،بتياں اور پيٹروں كى جگہ ايك خاص جنس سے بنائي گئي ہے اور يہ ايك خاص اندازے اور
حساب سے ايك دوسرے سے مرتبط كر كے ركھے گئے ہيں كہ اگر وه اس طرح منظم اور حساب كے ساتھ ركھے نہ جاتے
تو وه كسى كام نہ آتے اور وه اس غرض و غايت كى بجاآورى نكے لئے بے فائده ہوتے كہ جوان سے مقصود تھي_
اب تم ان سوالوں كے جوابات دو_
33
ايك منظم اور مرتبط شكل كے مشاہدے سے كہ جو وقت اور حساب سے كسى خاص جنس سے كسى خاص ہيئت ميں بنائي
گئي ہو اور اس كے اجزاء كے ايك دوسرے سے اور ايك دوسرے كے كام ميں تعاون سے آپ كيا سمجھتے ہيں؟ كيا ايسى
شكل اور چيز كے بنانے والے كے متعلق يہ نہ سمجھيں گے كہ وه باشعور و عالم و دانا اور اس قسم كى چيز كے بنانے پر
قادر تھا اور ايسى ذات كا ہونا اس صورت ميں ضرورى نہ ہوگا؟ اگر كوئي عالم اور قادر نہ ہو تو كيا شكل نمبر ايك كو شكل
نمبر دو ميں تبديل كرسكتا ہے___؟ حاالنكہ شكل نمبر ايك بھى خاص اجزاء متفرق كا مجموعہ ہے كہ جسے ايك خاص جنس
او ركسى خاص شكل و اندازے كے مطابق بنايا گيا ہے جس كے بنانے ميں بھى ايك عالم اور قادر كى ضرورت ہے_ كيا تم
يہ بتاسكتے ہو كہ ايك منظم شكل كے ديكھنے سے اس كے بنانے والے كے متعلق اس كے قادر ،عالم و دانا ہونے اور آينده
نگرى كو معلوم نہيں كيا جاسكتا ___؟
دنيا اور اپنے خالق كے قادر و عالم ہونے كے متعلق اس سے زياده معرفت حاصل كرنے كے لئے بہتر يہ ہے كہ ہم اپنے
بدن كے بنانے اور اس ميں حيرت انگيز نظم و ربط اور دنيا كى دوسرى اشياء كو ديكھيں اور سوچيں كہ بدن كے جس حصہ
كو ديكھيں اس ميں حيران كن ہم آہنگى او رتعجب انگيز نظم و ربط كو ديكھ سكتے ہيں؟
بينائي اور سماعت كے حصے كو غور سے ديكھيں يا دل كے كام كو مالحظہ كريں يا پھيھپﮍے اور جكر كو غور سے
ديكھيں تو ان ميں سے ہر ايك ميں سوائے ايك خاص نظم اور ربط كے كچھ اور ديكھ سكيں گے___؟
)اس كے بعد والے سبق ميں ہم كليہ اور پيشاب كے باہر پھينكنے والے حصّے كو بيان كريں گے(
34
اپنے آپ كو ديكھيں
آپ نے ابھى گردے ديكھے ہيں اگر نہيں ديكھے تو ايك گوسفند كے گردے لے آئيں اور انھيں غور سے ،قريب سے ديكھيں_
انسان كے بھى دو گردے ہوتے ہيں_ تم بھى يقينا دو گردے ركھتے ہو_ كيا تم دو عدد عمده اور چھوٹے عضو كے كام اور
اہميت كو جانتے ہو؟ كيا تم جانتے ہو كہ اگر تمھآرے بدن ميں يہ چھوٹے دو عضو نہ ركھے جاتے تو كيا ہوتا___؟ آپ كے
پيدا ہونے كے دن ہى آپ كے تمام بدن ميں زہريال مواد پيدا ہوجاتا اور زياده مواد اكٹھا ہوكر تمام بدن پر چھا جاتا اور پھر
تمھارى موت يقينى ہوجاتي_
كيا تم جانتے ہو كہ پيشاب كے خارج كرنے واال عضو اور حصہ كن كن چيزوں پر مشتمل ہوتا ہے___؟ كيا تم جانتے ہو كہ
خود پيشاب كن كن چيزوں سے بنتا ہے اور كس طرح بدن سے خارج ہوتا ہے؟ انسان كے بدن ميں كچھ زائد مواد اكٹھا
ہوجاتا ہے كہ جس كا بدن ميں باقى رہنا انسان كى سالمتى اور زندگى كے لئے خطرناك ہوتا ہے ضرورى ہے كہ وه انسانى
بدن سے خارج ہوجائے اس زائد مواد ميں سے ايك سفيد رنگ كا ماه ہے كہ جسے )اوره( كہاجاتا ہے يہ حيوانى غذا اور ان
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پروٹين سے جو بدن كے سيلز كے كام آتے ہيں پيدا ہوجاتا ہے يہ اور دوسرے مواد جو مضر ہوتے ہيں ايك عمده اور شائستہ
حصہ كے ذريعہ جو خون سے پيشاب كو حاصل كرتا ہے اور بدن سے باہر نكال ديتا ہے وه حصہ جو پيشاب بناتا اور باہر
پھينكتا ہے ايك بہت منظم و دقيق عضو اور حصّہ
35
ہے كہ جس ميں سيكﮍوں دقيق اور عمده اجزاء ركھے گئے ہيں كہ جس سے بہت زياده تعجب اور حيرت ہوتى ہے_
درج ذيل شكل كو ديكھئے اور غور سے ديكھئے تو آپ كو معلوم ہوجائے گا كہ پيشاب واال عضو اور مقام كن كن چيزوں
سے بناياگيا ہے_
مثانہ گردےونيرنالى و
گردے:
گردے لوبيا كى شكل كے ہوتے ہيں سرخ رنگ معدے اور جگر كے پيچھے دو عضو ہوتے ہيں اور انسان كے مہروں كے
ستون كے دونوں طرف واقع ہوتے ہيں_ ہر انسان كے دو گردے ہوتے ہيں ،گردوں كى ساخت كئي ناليوں سے ہوتى ہے _ تم
جانتے ہو كہ گردے كتنى ناليوں سے بنائے گئے ہيں___؟
ہر ايك گردے ميں ايك مليون كے قريب نالياں ہوتى ہيں ان كے اطراف ميں مو ہرگيا سے جالى نے گھير ركھا ہے ،خون ايك
بﮍى سرخ رگ كے ذريعہ ان ميں داخل ہوتا ہے اور ان ميں گردش كرنے كے بعد ايك سياه رگ سے خارج ہوجاتا ہے ،اس
سرخ رگ كو بﮍے اہتمام سے بنايا گيا ہے كہ جس كى تفصيل تم علوم طبعى كى كتابوں ميں پﮍھا كرتے ہو_
(2نيرنالى :
ہر ايك گردے سے ايك نالى باہر نكلى ہوتى ہے جو مثانہ سے گردے كو مالئے ركھتى ہے اس نالى كا نام ''نيرنالي'' ہے انھيں
ميں خون سے زائد مواد اكٹھا ہوجاتا ہے او رپيشاب گردے سے مثانہ ميں وارد ہوجاتا ہے_
 (3مثانہ:
يہ ايك چھوٹاسا كيسہ ہے كہ جن كى كيفيت پالسٹيك كى طرح ہوتى ہے كہ جو كہ پھيل سكتا ہے يہ انسان كے پيٹ كے نيچے
كى طرف واقع
36
ہوتا ہے_ جب مثانہ كى ديوار خالى ہو تو يہ تقريبا پندره ملى ميٹر تك كا ضخيم ہوتا ہے اور جب يہ پيشاب سے پر ہوجائے تو
پھيل جاتا ہے اور اس كى ديوار كى ضخامت تين سے چار ملى ميٹر تك ہوجاتى ہے_ مثانہ كى ديوار ميں تين عدد مسل
ماہيچہ ركھے ہوئے ہيں كہ جو پيشاب كے خارج ہونے كے وقت اس كے منقبض ہونے ميں مدد ديتے ہيں_
 (4پيشاب كے خارج ہونے كا راستہ:
يہ مثانہ كو باہر كى طرف مرتبط كرتا ہے ،ابتداء ميں اس ميں دو ماہيچہ ہوتے ہيں كہ جو عام حاالت ميں پيشاب كو خارج
ہونے سے روكے ركھتے ہيں ،بدن ميں گردے ايك صاف كرنے والى چھلنى كى طرح ہوتے ہيں_ سرخ رگ كے ذريعہ خون
گردے ميں وارد ہوتاہے_
37
اور وه مويرگ ميں تقسيم ہوجاتا ہے اور جب ان سے عبور كرتا ہے تو اپنے ہمراه معمولى پانى اور اوره ،آسيده ،اوريك،
نمك اور گلوگز جاليوں سے ترشح كرتے ہوئے پيشاب كى ناليوں ميں وارد ہوتا ہے_ اس وقت معمولى پاني ،نمك اور گلوگز
ان ناليوں كى ديواروں ميں جذب ہوكر دوباره خون ميں لوٹ جاتا ہے_
تعجب اس ہوتا ہے كہ اگر بدن ميں پانى ضرورت كے مطابق نہ ہو تو پھر زائد پانى گردوں سے مثانہ ميں وارد نہيں ہوتا اور
صرف اوره ،آسيد ،اوريك اور معمولى پانى پيشاب كى ناليوں سے نيرناليوں ميں وارد ہوتا ہے اور وہاں سے قطره قطره
ہوكر مثانہ ميں جمع ہوتا رہتا ہے_
گردے نہ صرف كمال وقت سے اوره ،رسيد ،اوريك كو خون سے ليتے ہيں اور اسے صاف كرتے ہيں بلكہ بدن كے مختلف
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مواد كو بھى اپنے كنٹرول ميں ركھتے ہيں مثالً اگر خون ميں شوگر يا نمك ضرورت سے زائد ہوجائے تو زائد مقدار كو لے
كر بدن سے باہر پھينك ديتے ہيں_
مثانہ كافى مقدار ميں پيشاب كو محفوظ ركرسكتا ہے اور جب پيشاب كى مقدار بہت زياده ہوجائے اور مثانہ كى ظرفيت پر
ہوجائے تو پھر وہى ماہيچہ حركت كرتے ہيں اور اس صورت ميں وہى دو ماہيچے پيشاب كے مجرى كو كھولتے اور بند
كرتے ہيں اور پيشاب كى ايك مقدار مثانہ ميں وارد ہوجاتى ہے اور اس ميں سوزش پيدا كرديتى ہے اگر اسے اپنے اختيار
سے باہر نہ نكاال گيا تو پھر مثانہ كا منھ قہراً كھل جاتا ہے اور پيشاب باہر نكل آتا ہے_
آپ اس وقت اور تعجب آور صنعت كے بارے ميں جو اس عضو كے كام ميں الئي گئي ہے خوب سوچيں اور اس نظم ،مزيد
ہم آہنگى كو جو خون كى گردش گردوں ميں اور گردوں
38
كا ارتباط ينرنالى سے اور اس كا مثانہ سے موجود ہے_ تا ّمل اور غور سے ديكھيں تو كيا يہ ايك ايسا حصہ نہ ہوگا جو منظم
اور كسى خاص غرض كے لئے بنايا گيا ہو___؟
يا يہ ايك ايسا حصہ اور عضو ہوگا كہ جس ميں كوئي غرض اور غايت مد نظر نہ ركھى گئي ہو بلكہ اسے ايك غير منظم
حصہ مانا جائے___؟ كيا گردوں كى كوئي خاص غرض ہوگى كہ جس كا اسے ذمہ دار اور پابند سمجھا جائے___؟ كيا ہم
اس خون كے باوجود جو زہر سے اور زائد مواد سے پر ہو زنده ره سكتے تھے___؟ اگر يہ عضو مرتبط اور ہم آہنگ نہ
ہوتا اور نيرنالى كى نالياں نہ ہوتيں تو گردے زائد مواد كو خون سے لے كر كہاں پہنچاتے___؟
اگر ہمارا مثانہ نہ ہوتا كہ جس ميں پيشاب جمع ہوجاتا ہے تو مجبوراً پيشاب قطره قطره ہوكر باہر نكلتا رہتا تو اس وقت كيا
كرتے___؟ اگر پيشاب كے خارج كرنے كے دروازے ہمارے اختيار ميں نہ ہوتے تو پھر كيا ہوتا___؟
اس دقيق اور مہم عضو اور حساس حصّہ كے ديكھنے سے ہم كيا سمجھتے ہيں؟ اس منظم اور دقيق حساب سے جو اس
عضو ميں ركھا گيا ہے اور اس حصہ كى اس طرح كى شكل ہے جو بنائي گئي ہے اور اس ميں جو نظام ربط اور ہم آہنگى
ركھى گئي ہے آپ كيا سمجھتے ہيں؟ كيا ہميں يہ يقين نہيں ہوجاتا كہ يہ منظم اور دقيق حساب جو اس عضو اور بدن كے
دوسرے اعضاء ميں موجود ہے از خود ،بغير كسى غرض اور حساب كے موجود نہيں ہوا___؟
كيا يہ كسى عاقل اور صاحب بصيرت كے لئے ممكن ہے كہ وه قبول كر لے كہ سياه اور خاموش ،بے شعور طبيعت و مادهّ
سے يہ تعجب آور اور حيران كن نظم ،وجود ميں آيا ہے؟ صاحب عقل اور سمجھدار اناسان كو يقين ہوجائے گا كہ كسى عالم
اور قادر ذات نے اسے خلق فرمايا ہے كہ جس ميں اس نے ايك خاص غرض و غايت ،مد نظر ركھى ہے اس سوچ كے بعد
ہر عقلمند كا ان تمام اسرار اور مصالح كے ديكھنے كے بعد خالق جہاں جو ''عالم اور توانا'' ہے
39
كے متعلق يقين زياده محكم اور مضبوط ہوجائے گا ،اس كى اس عظيم قدرت اور فراوانى نعمت كے سامنے سر تسليم خم
كردے گا_
قرآن كى آيت :
قل انظروا ماذا فى السّموات و االرض___ )(1
'' كہہ ديجئے كہ جو كچھ زمين اور آسمان ميں موجود ہے اسے ديكھو''
-------- (1سوره يونس آيت نمبر 101

40
سواالت
جواب ديجئے
___ (1ايك منظم و مرتبط شكل ميں اور ايك غير منظم و غير مرتبط شكل ميں كيا فرق ہے؟
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 ___(2ايك ايسے حصہ سے جو منظم اور مرتبط ہوگيا سمجھاتا جاتا ہے___؟
 ___(3ايك حصہ كے بنانے ميں جو منظم اور پناتال ہو اس كے بنانے والے كے لئے عالم اور قادر ہونا ضرورى سمجھتے
ہو اور كيوں___؟ وضاحت كرو_
 ___(4تمھارے گردے كتنے ہيناور بدن كے كس حصہ ميں واقع ہيں؟ بيان كرو اور گردوں كى شكل بناؤ
 ___(5گردوں كى ساخت كس طرح ہوتى ہے اور ان كا كام كى ہے؟ كيا گوسفند كا گرده كالس ميں السكتے ہو؟ وضاحت
كرو_
 ___(6رنيرنالى كا كيا كام ہے؟ مثانہ كى ديوار كس طرح ہوتى ہے اور مثانہ كا كيا كام ہے___؟
 ___(7گردوں كے بعض تعجب آور كام كو بتايئے
 ___(8گردوں كے كام اور دوسرے اعضاء سے ان كے ارتباط كو ديكھنے سے كيا سمجھاجاتا ہے؟ كيا تمھيں يہ ايك بے
غرض اور غير منظم حصہ نظر آتا ہے يا يہ ايك منظم اور بامقصد عضو معلوم ہوتا ہے؟
 ___(9ہم جہان عالم كى پر اسرار اور مصالح كى پيدائشے و خلقت سے كيا سمجھتے ہيں اور اس سے كيا نتيجہ اخذ
كرسكتے ہيں___؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
41
خالق جہان كے صفات كماليہ
 ___ (1تم چل سكتے ہو ،فكر كرسكتے ہو ،كھاپى سكتے ہو اور كتاب پﮍھ سكتے ہو؟ ليكن كيا يہى كام پتھر كا ايك ٹكﮍا انجام
دے سكتا ہے؟
يقينا جواب دوگے كہ نہيں يہ كام پتھر انجام نہيں دے سكتا پس تم ان كاموں كے بجاالنے پر قدرت ركھتے ہو ليكن پتھر ايسى
قدرت نہيں ركھتا_ كيا تم ان امور كے لحاظ سے پتھر پر كوئي خصوصيت ركھتے ہو___؟ كون سى خصوصيت___؟ تم
كامل ہو يا پتھر كا ٹكﮍا___؟ كيا جواب دوگے___؟
يقينا تمھارا يہ جواب ٹھيك ہوگا كہ تم يہ كام كرسكتے ہو ليكن پتھر يہ كام نہيں كرسكتا پس تم كامل تر ہوگئے كيونكہ ان
كاموں كے بجاالنے پر قدرت ركھتے ہو تو پھر قدرت كو ايك كمال كى صفت قرار ديا جاسكتا ہے يعنى قدرت ،كمال كى
صفت ہے_
 ___(2تم بہت سى چيزوں كو جانتے ہو يعنى تمھيں ان كا علم ہے ،تمھارے دوست بھى بہت سى چيزوں كو جانتے ہيں اور
انھيں بھى ان كا علم ہے_ مخلوقات ميں سے بعض كو علم ہوتا ہے اور بعض كو علم نہيں ہوتا_ انسان ان ميں سے كون سى
قسم ميں داخل ہے؟ پتھر ،لكﮍى اور لوہا ان ميں سے كون سى قسم ميں داخل ہيں؟
42
ان دو ميں سے كون سى قسم كامل تر اور قيمتى ہے؟ علم ركھنے والى مخلوقات اہم ہيں يا وه جو بے علم ہيں___؟ اس كا كيا
جواب دوگے___؟
يقينا تم ٹھيك اور درست جواب دوگے كہ انسان ،علم ركھتا ہے اور پتھر ،لكﮍى و لوہا و غيره علم نہيں ركھتے ،يقينا وه
مخلوق جو علم ركھتى ہے وه كامل تر اور اس سے بہتر ہے جو مخلوق بے علم ہے_ تم نے جواب ٹھيك ديا لہذا علم ايك كمال
والى صفت ہے جو شخص يہ كمال ركھتا ہو وه بغير شك كے اس سے كامل تر ہوگا جو يہ كمال والى صفت نہ ركھتا ہو_
 ___(3بعض مخلوقات زنده ہيں جيسے حيوانات ،نباتات اور انسان ليكن بعض دوسرے زنده نہيں ہيں جيسے پتھر ،لكﮍى اور
لوہا و غيره_ ان دو ميں سے كون كامل تر ہے؟ زنده مخلوقات زندگى ركھتے ہيں يا وه مخلوقات جو زنده نہيں ہيں زندگى
ركھتے ہيں؟ اس كا كيا جواب دوگے؟
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يقينا تم درست جواب دوگے اور زندگى و حيات بھى ايك صفت كمال ہے اب تك ہم نے معلوم كرليا كہ علم ،قدرت اور حيات
يہ تينوں صفت كمال ہيں اور مخلوقات ميں سے بہت سے ان تينوں صفات كے حامل ہوتے ہيں يعنى دانا ،توانا اور زنده ہوتے
ہيں ان زنده و دانا اور توانا مخلوقات كو ﷲ تعالى نے خلق فرمايا ہے اور ﷲ تعالى نے يہ كماالت انھيں عنايت فرمايا ہے جس
خدا نے انھيں يہ كماالت ديئے ہيں وه خود بھى ان كماالت كو بہتر اور باالتر ركھتا ہے يعنى وه ذات بھى ان صفات كماليہ
سے متصف ہے_
43
تم نے سابقہ درس ميں كائنات ميں دقيق نظام اور تعجب آور ارتباط كو اجمالى طور پر معلوم كرليا ہے اور تم جان چكے ہو
كہ كتنى عمده اور بارك كا ديگرى خلقت عالم ميں ركھى گئي ہے اور كس دقيق ہم آہنگى و ارتباط سے يہ جہان خلق كيا گيا
ہے اور تمھيں معلوم ہونا چاہيئے كہ سارى مخلوقات كو ﷲ تعالى نے اسى طرح خلق فرمايا ہے ايسا دقيق اور تعجب آور
جہان كس چيز كا گواه ہے___؟ ہميں اس جہاں كى ترتيب اور عمده ہم آہنگى كيا سبق ديتى ہے؟ اس دقيق اور پر شكوه نظام
سے كيا سمجھتے ہيں____؟
مخلوقات كے مطالعے سے بخوبى واضح ہوجاتا ہے كہ اس جہان كو ايك زنده و عالم اور قادر ذات نے پيدا كيا ہے اور اس
كے پيدا كرنے ميں اس كى كوئي نہ كوئي غرض و غايت ہے كہ جس سے وه مطلع تھا_
جہان كى مخلوقات كو ايك خاص قانون اور نظام كے ماتحت پيدا كر كے اسے چال رہا ہے اور اسے اسى غرض و غايت كى
طرف راہنمائي كرتا ہے_ اب تك ہم نے سمجھ ليا كہ جہان كا پيدا كرنے واال خدا مہربان اور تمام اشياء كا عالم ہے ،تمام كو
ديكھتا ہے اور كوئي بھى چيز اس سے پوشيده و مخفى نہيں ہے ،معمولى سے معمولى چيز اس سے پوشيده نہيں ہے وه ذات
ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور تمام بندوں كے اعمال سے مطلع ہے اور انھيں ان كى جزا دے گا_
ہم نے جان ليا كہ خدا قادر ہے يعنى ہر كام كے انجام دينے پر قدرت ركھتا ہے ،اس كى قدرت اور توانائي محدود نہيں ہے،
تمام مخلوقات كو اس نے ہى پيدا كيا ہے اور انھيں چال رہا ہے_
ہم نے جان ليا كہ خدا حى و زنده ہے اور تمام امور كو علم و دانائي سے انجام ديتا ہے ہميں سوچنا چاہيئے كہ اس عظيم خالق
و عالم اور قادر كے سامنے ہمارا فريضہ كيا ہے؟
44
قرآن مجيد كى آيت:
يخلق ما يشاء و ہو العليم القدير___)(1
''  ...خدا جسے چاہتا ہے پيدا كرديتا ہے اور وه دانا و توانا ہے''
--------- (1سوره روم آيت نمبر 53

45
توحيد اور شرك
حضرت محمد صلى ﷲ عليہ و آلہ و سلم خداوند عالم كى طرف سے ايسے زمانے ميں پيغمبرى كے لئے مبعوث ہوئے جس
زمانے كے اكثر لوگ جاہل ،مشرك اور بت پرست تھے اور ان كا گمان تھا كہ اس عالم كو چالنے ميں خدا كے عالوه
دوسروں كو بھى دخل ہے_ خدا كا شريك قرار ديتے تھے_ خدائے ح ّي و عالم او رقادر يكتا كى پرستش اور اطاعت كرنے
كے بجائے عاجز و بے جان بتوں كى پرستش كى كرتے تھے اور ان كے لئے نذر و قربانى كرتے اور ان سے طلب حاجت
كرتے تھے_
ظالم و جابر اور طاغوت قسم كے لوگوں كو برگزيده افراد جانتے تھے اور انھيں باالتر اور واجب االطاعت گمان كرتے
تھے ان كى حكومت اور سلطنت كو قبول كرتے تھے_ اپنى سعادت و شقاوت ،خوش بختى و بدبختي ،موت اور زندگى كو ان
كے ارادے ميں منحصر جانتے تھے اور عبادت كى حد تك ان كى اطاعت كرتے تھے اور ان كے سامنے عاجزى اور اظہار
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بندگى كيا كرتے تھے_ جاہل اور مشرك انسان اپنى خدا داد استقالل كو فراموش كرچكے تھے اور غالمانہ روش كى طرف
ظالموں اور طاغوتوں كے مطيع و فرمانبردار تھے اور ان كے سامنے عبادت كرتے تھے اور ان كا سجده كيا كرتے تھے
لوگ بت پرستى ميں مشغول تھے اور اسى ميں خوش تھے اور استحصال كرنے والے لوگوں كے جان و مال پر مسلط تھے
اور ان كى محنت كو غارت كر رہے تھے لوگوں كى اكثريت فقر اور فاقہ ميں زندگى بسر كرتى تھى اور وه جرات نہيں
كرسكتے كہ وه
46
اپنے زمانے كے طاغتوں سے اپنے حقوق لے سكيں_ بت پرستي ،شخصيت پرستي ،قوم پرستي ،وطن پرستى اور خود
پرسنى نے لوگوں كو متفرق اور پراگنده كر ركھا تھا اور استحصال كرنے والے اس اختالف كو وسيع كر رہے تھے_
اس قسم كى تمام پرستش شرك كا پرتو اور مظاہره تھا اور لوگوں كى بدبختى كا سب سے بﮍا عامل يہى شرك تھا_ ان تمام
مصائب كا عالج كيا تھا___؟ ايسے لوگوں كى نجات جو بدبختى ميں جل رہے تھے كس ميں تھي؟ كس طرح ان تمام مظالم
اور ستم سے نجات حاصل كرسكتے تھے؟ انھيں ايسے رہبر كى ضرورت تھى جو روشن فكر اور بدار و ہوشيار ہو جو انھيں
بت پرستى اور شرك سے نجات دالئے اور توحيد و خداپرستى كى طرف لے جائے ايسے زمانے ميں خداوند عالم كى طرف
سے حضرت محمد مصطفى صلّى ﷲ عليہ و آلہ و سلّم كو پيغمبرى اور رہبرى كے لئے چناگيا_ آپ)ص( نے اپنا پہال اور اہم
كام شرك و بت پرستى سے مقابلہ كرنا قرار ديا_ آپ )ص( نے لوگوں كو پہلى دعوت ميں فرمايا كہ كہو:
''قولوا ال الہ ّاال ﷲ تفلحوا''
''يعنى كلمہ توحيد پﮍھو اور نجات حاصل كرو_ اس پر ايمان لے آؤ كہ سوائے خدائے ذوالجالل كے اور كوئي معبود نہيں تا
كہ نجات حاصل كرسكو''
اس كالم سے كيا مراد ہے سمجھتے ہو؟ يعنى مختلف خدا اور جھوٹے خداؤں كو دور پھينكو اور دنيا كے حقيقى خالق كى
اطاعت اور عبادت كرو_ ظالموں كى حكومت سے باہر نكلو اور ﷲ تعالى كے بھيجے ہوئے رہبر اور پيغمبر كى حكومت
اور واليت كو قبول كرو تا كہ آزاد اور سربلند اور سعادت مند ہوجاؤ_ پيغمبر اسالم )ص( لوگوں سے فرمايا كرتے تھے كہ
لوگو
''كائنات كا خالق اورچالنے واال صرف خدا ہے _جو قادر مطلق
47
ہے_ خداوند عالم كى ذات ہى تو ہے جس نے خلقت اور نظام جہان كا قانون مقرر كيا ہے اور اسے چال رہا ہے اس كى ذات
اور اس كے ارادے سے دن رات بنتے اور آتے جاتے ہيں_ آسمان سے زمين پر بارش اور برف گرتى ہے_ درخت اور
نباتات ميوے اور پھول ديتے ہيں ،انسان اور حيوان روزى حاصل كرتے ہيں ،ﷲ ہى نے جو حّى و قيّوم اور عالم و قادر ہے
تمام موجودات كو خلق فرمايا اور وه ان سے بے نياز ہے ،تمام موجودات اس كے محتاج اور نيازمند ہيں ،ﷲ تعالى كى مدد
كے بغير كسى بھى موجود سے كوئي بھى كام نہيں ہوسكتا جان لو كہ ﷲ تعالى نے دنيا كا نظام كسى كے سپرد نہيں كيا_
پيغمبر اسالم)ص( لوگوں كو خبردار كرتے ہوئے فرمايا كرتے تھے لوگو جان لو كہ تمام انسان ﷲ تعالى كى مخلوق ہيں تمام
كے ساتھ عادالنہ سلوك ہونا چاہيئے سياه ،سفيد ،زرد ،سرخ ،مرد ،عورت ،عرب ،غير عرب تمام بشر كے افراد ہيں اور
انھيں آزادى و زندگى كا حق حاصل ہے ،ﷲ تعالى كے نزديك مق ّرب انسان وه ہے جو متقى ہو_ ﷲ تعالى نے زمين اور تمام
طبعى منابع اور خزانوں كو انسانوں كے لئے پيدا كيا ہے اور تمام انسانوں كو حق حاصل ہے كہ ان فائدے حاصل كرے ہر
ايك انسان كو حق حاصل ہے كہ اپنى محنت اور كوشش سے زمين كو آباد كرے اور اپنى ضرورت كے
48
مطابق اس كے منابع طبعى سے استفاده كرے اور لوگوں كو فائدے پہنچائے_ پيغمبر اسالم)ص( فرمايا كرتے تھے :لوگو
ظالموں كے مطيع اور غالم نہ بنو خداوند عالم نے تمھيں آزاد خلق فرمايا ہے ،تمھارا ولى اور صاحب اختيار خدا ہے،
خداوند عالم تمھارا مالك اور مختار ہے كہ جس نے تمھيں خلق فرمايا ہے ،تمھارى رہبرى اور واليت كا حق اسى كو حاصل
ہے_ ﷲ تعالى اور ان حضرات كے عالوه جو اس كى طرف سے اس كا پيغام بندوں تك پہنچاتے اور اس كے احكام سے
مطلع كرتے ہيں اور كوئي واجب االطاعت نہيں ہے ،پرہيزگارى اختيار كرو اور ميرى اطاعت كرو تا كہ ميں تمھيں ان
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ظالموں كے شر سے نجات دالؤں ،تم سب آزاد ہو اور ظالموں و ستمگروں كے غالم اور قيدى نہ بنو ،خدا كے عالوه كسى
سے نہ ڈرو اور اس كے عالوه كسى سے اميد وابستہ نہ ركھو صرف ﷲ تعالى كى رضا حاصل كرنے كى كوشش كرو اور
اس كى رضا كے لئے كام بجاالؤ اور ايك دل ہوكر ايك غرض اور ہدف كو بجاالؤ ،جھوٹے معبودوں اور اختالف ڈالنے
والوں كو دور پھينك دو ،تمام كے تمام توحيد كے علم كے سايہ ميں اكٹھے ہوجاؤ تا كہ آزاد و سربلند اور سعادتمند بن جاؤ،
تمام كاموں كو صرف خدا كے لئے اور خدا كى ياد كے لئے بجاالؤ صرف ﷲ تعالى سے مدد اور كمك طلب كرو تا كہ اس
مبارزه ميں كامياب ہوجاؤ''
قرآن مجيد كى آيت:
49
من يشرك با فقد ضل ضالال بعيدا___ )(1
''جس شخص نے ﷲ كے ساتھ شريك قرار ديا وه سخت گمراہى ميں پﮍا''
-------- (1سوره نساء 116 /

سواالت
سوچنے ،مباحثہ كرنے اور جواب دينے كيلئے ہيں
 ___(1بت پرستى اور شرك كے مظاہرات كون سے ہوتے ہيں؟
___(2استحصال كرنے والے كيوں لوگوں كے درميان اختالف ايجاد كرتے ہيں؟
 ___(3توحيد سے كيا مراد ہے اور شرك كا كيا مطلب ہے؟
 ___(4حضرت محمد صلى ﷲ عليہ و آلہ و سلم كا مہم كام او رپروگرام كيا تھا؟
 ___(5اسالم كے فالح اور نجات دينے كے لئے كون سا پيغام ہے اور اس كا معنى كيا ہے؟
 ___(6ﷲ تعالى كے نزديك كون سا انسان مقرب ہے ،ﷲ تعالى كے نزديك برترى كس ميں ہے؟
 ___(7ظالموں كے لئے دوسروں پر حق واليت اور حكومت ہوا كرتا ہے ،انسان كا حقيقى مالك اور مختار كرون ہے؟
 ___(8مستكبرين پر كاميابى كا صحيح راستہ كون سا ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
50
عدل خدا
خداوند عالم نے اس جہاں كو ايك خاص نظم اور دقيق حساب پر پيدا كيا ہے اور ہر ايك مخلوق ميں ايك خاص خاصيت عنايت
فرمائي ہے ،دن كو سورج كے نكلتے سے گرم اور روشن كيا ہے تا كہ لوگ اس ميں سخت اور كوشش كر كے روزى كما
سكيں رات كو تاريك اور خاموش قرار ديا ہے تا كہ لوگ اس ميں راحت اور آرام كرسكيں ہر ايك چيز كى خلقت ميں ايك
اندازه اور حساب قرار ديا ہے_
انھيں خصوصيات اور لوازمات كے نتيجے مينجہاں كى اشياء خلقت كے لحاظ سے بہت عمده قسم كى زيبائي سے مزيّن ہيں_
سوچئے اگر آگ اپنى ان خصوصيات كے ساتھ موجود نہ ہوتى تو اس عالم كا رخ كيسا ہوتا___؟
فكر كيجئے اگر پانى اپنے ان خواص كے ساتھ جو اس ميں موجود ہيں نہ ہوتا تو كيا زمين پر زندگى حاصل ہوسكتي___؟
غور كيجئے اگر زمين ميں قوت جاذبہ نہ ہوتى تو كيا كچھ سامنے آتا؟ كيا تم اس صورت ميں يہاں بيٹھ سكتے اور درس پﮍھ
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سكتے تھے؟
ہرگز نہيں كيونكہ اس صورت ميں زمين اس سرعت كى وجہ سے جو زمين اپنے ارد گرد اور سورج كے اردگرد كر رہى
ہے تمام چيزوں كو يہاں تك كہ تمھيں اور تمھارے دوستوں كو فضا ميں پھينك ديتي ،ہمارا موجوده زمانے ميں زنده رہنے كا
نظم اور قانون ان خواص اور قوانين كى وجہ سے ہے جو ﷲ تعالى نے طبع اور ما ّده كے اندر ركھ چھوڑا ہے اگر يہ قوانين
اس دنيا ميں موجود نہ ہوتے تو زندگى كرنا حاصل نہ ہوتا گرچہ اس عالم
51
كے موجوده قوانين كبھى ہمارے لئے پريشانى كو بھى فراہم كرديتے ہيں مثالً ہوئي جہاز كو ان قوانين طبعى كے ما تحت
اڑايا جاتا ہے اور آسمان پر لے جاتا ہے جو ان مواد اور طبائع ميں موجود ہيں اور انھيں قوانين سے استفاده كرتے ہوئے
ہوئے اسے آسمان پرتيز اور سرعت سے حركت ميں اليا جاتا ہے_
قانون جاذبہ اور اصطالك و ٹكراؤ سے ہوائي جہاز كو زمين پر اتارا جاتا ہے ہوائي جہاز كے مسافر اسى قانون سے استفاده
كرتے ہوئے ہوائي جہاز سے نيچے اترتے ہيں اور زمين پر چلتے ہيں اور اپنى اپنى منزل تك جا پہنچتے ہيں ليكن يہى ہوائي
جہاز جب اس كا ايندھن اور پيٹرول فضا ميں ختم ہوجائے تو زمين كا قانون جاذبہ فوراً سے زمين كى طرف كھينچتا ہے اور
ہوائي جہاز زمين پر ٹكﮍے ٹكﮍے ہوجاتا كہ جس سے اس ميں سوار بعض فوراً دم توڑ ديتے ہيں اور كچھ زخمى اور بيكار
ہوكر ره جاتے ہيں اس صورت ميں قصور كس كا ہے___؟
ٹھيك ہے كہ ہم اس صورت ميں ت ّمنا كريں گے كہ كاش زمين ميں قوت جاذبہ نہ ہوتى اور اس صورت ميں قوت جاذبہ اپنا كام
اور عمل انجام نہ ديتي___؟ كيا يہ ٹھيك ہے كہ ہم يہ آرزو كريں كہ كاش زمين اس ہوائي جہاز كو جس كا ايندھن ختم ہوگيا
ہے اپنى طرف نہ كھينچتي___؟ سمجھتے ہوكہ اس آرزو كے معنى اور نتائج كيا ہوں گے___؟ اس خواہش كا نتيجہ يہ ہوگا
كہ خلقت كا قانون ہمارى پسند كے مطابق ہوجائے كہ اگر ہم چاہيں اور پسند كريں تو قانون عمل كرے اور جب ہم نہ چاہيں
اور پسند نہ كريں تو قانون عمل نہ كرے كيا اس صورت ميں اسے قانون كہنا اور قانون كا نام دينا درست ہوگا___؟ اور پھر
يہ سوال اٹھتا ہے كہ كس شخص كى خواہش اور تمنا پر قانون عمل كرے___؟
52
اس صورت ميں سوچئے كہ ہر ج و مرج الزم نہ آ تا___ ؟ ممكن ہے كہ آپ اس شخص كو جو ہوائي جہاز كے گرجانے كى
صورت ميں بيكار ہوگيا ہے ديكھيں اور يہ ديكھيں كہ وه اس كى وجہ سے اندھا ہوگيا ہے اور اس كا ايك ہاتھ كٹ چكا ہے
اور پاؤں سے معذور ہوگى ہے اور يہ كہيں اور سوچيں كہ كس نے اس پر ظلم كيا ہے___؟ اور كس نے اسے اس طرح
ہاتھ ،پاؤں اور آنكھوں سے محروم كرديا ہے___؟
كيا ت م خدا كى عدالت ميں شك كروگے كہ جس نے زمين كو قوت جاذبہ عنايت فرمائي ہے___؟ يا اس شخص كى عدالت
اور قابليّت ميں شك كروگے كہ جس نے زمين كے اس قوت جاذبہ كے قانون اور دوسرے طبائع كے قوانين سے صحيح
طور سے استفاده نہيں كيا ہے___؟ اس شخص كى قابليّت اور لياقت ميں شك كروگے كہ جس نے ہوائي جہاز ميں بقدر
ضرورت ايندھين نہيں ڈاال تھا___؟
ﷲ تعالى نے ہر ايك موجود كو ايك خاص استعداد اور كمال سے پيدا كيا ہے اور دنيا پر كچھ عمومى قوانين اور طريقے معين
كرديئے ہيں اور ہر چيز كے لئے ايك خاص حساب اور نظم قرار ديا ہے_ ہم انسانوں پر ضرورى ہے كہ ہم ان قوانين سے
صحيح طريقے سے استفاده كريں تا كہ ﷲ تعالى كے فيض و كرم اور رحمت و عدل سے صحيح طور سے مستفيد ہوسكيں
مثال ماں كے رحم ميں جو بچہ بﮍھتا اور رشد كرتا ہے تو وه اس عالم پر تمام مسلّط قوانين سے پيروى كرتا ہے اگر ماں،
باپ يا دوسرے مخيّر حضرات خلقت كے قوانين كو صحيح طور پر استعمال كريں گے تو بچہ صحيح و سالم انھيں مل سكے
گا بخالف اگر وه سگريٹ نوش يا شراب خور ہوئے تو سگريٹ يا شراب كے زہر سے يقينا بچے كے بدن ميں نقص پيدا
ہوجائے گا جس طرح كہ ہوائي جہاز كے گرنے نے نقص ايجاد كرديا تھا اور كسى كو آنكھ يا ہاتھ سے
53
محروم كرديتا تھا_ شرابى ماں كا بچہ دنيا ميں بيمارى لے كر پيدا ہوتا ہے وه ماں جو ضرر رساں دوائيں استعمال كريں ہے
اس كا بچّہ دنيا ميں معيوب پيدا ہوتا ہے ،بچے كى ماں يا باپ يا اس كے لواحقين ،قوانين صحت كى مراعات نہيں كرتے تو
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بچہ خلقت كے لحاظ سے ناقص پيدا ہوتا ہے يہ اور دوسرے نقائص ان قوانين كا نتيجہ ہيں جو ﷲ تعالى نے دنيا پر مسلط كر
ركھا ہے اور يہ تمام قوانين ،ﷲ تعالى كے عدل سے صادر ہوتے ہيں_
ہم تب كيا كہيں گے جب كوئي ماں باپ كہ جو قوانين صحت كى رعايت كرتے ہيں اور بچہ سالم دنيا ميں آتا ہے اور وه ماں
باپ جو قوانين صحت كى رعايت نہ كريں اور ان كا بچہ بھى سالم دنيا ميں آتا ہے كيا يہ كہ دنيا بے نظم اور بے قانون ہے
اور اس پر كوئي قانون حكم فرما نہيں ہے_ كيا يہ نہيں سوچيں گے كہ جہاں ميں ہرج اور مرج اور گربﮍ ہے كہ جس ميں
كوئي خاص نظم اور حساب نہينہے اور كوئي قانون اس پر حكم فرما نہيں ہے؟ كيا يہ نہيں كہيں
ے كہ جہاں كا خلق كرنے واال ظلم كو جائز قرار ديتا ہے____؟ كيوں كہ ان ماں باپ كو جو قانون كے پورى طرح پابند ہيں
انھيں ايك سالم بچہ عنايت فرماتا ہے اور ان ماں باپ كو بھى جو كسى قانون كى پابندى نہيں كرتے سالم بچہ عنايت كرتا ہے
تو پھر ان دونوں ميں كيا فرق ہوگا___؟ جس نے كام كيا ہو اور قانون كى پابندى كى ہو وه اس شخص كے ساتھ مساوى اور
برابر ہو كہ جس نے قانون كى پابندى نہ كى ہو___؟ كيا دونوں ايك جيسے منزل مقصود تك پہنچيں گے ،گيا آپ اس طرح
سوچ سكتے ہيں___؟ ہرگز نہيں كيونكہ تمھيں لم ہے كہ دنيا ايك قانون اور نظم كے ساتھ چالئي جا رہى ہے اور اسے القونى
اور ہرج و مرج سے نہيں چاليا جارہا ہے _
ّ
تمھيں علم ہے كہ ﷲ تعالى نے ہر ايك موجود كے لئے علت قرار دى ہے_ طبائع
54
اور مواد عالم ميں قوانين ﷲ تعالى كے ارادے سے ركھے گئے ہيں ،وه اپنا عمل انجام دے رہے ہيں اور كسى كى خواہش و
تمنّا كے مطابق نہيں بدلتے ہيں البتہ كبھى ايك يا كئي قانون ايك جگہ اكٹھے ہوجاتے ہيں اور ان سے بعض چيزيں وجود ميں
آجاتى ہيں جو ہمارى پسند كے مطابق نہيں ہوتيں ليكن دنيا كے نظام ميں اس قسم كے وجود سے فرار ممكن نہيں ہوسكتا يہى
ﷲ تعالى كا عدل نہيں ہے كہ جن قوانين كو اس نے عالم پر مسطل كرديا ہے انھيں خراب كردے اور القانونيّت اور ہرج و
مرج كا موجب بنے بلكہ ﷲ تعالى كے عدل كا تقاضا يہ ہے كہ ہر مخلوق كو اس كى خاص استعداد كى روسے وجود عنايت
فرمائے اور اسے كمال تك پہنچائے_ خداوند عالم تمام حاالت ميں عادل ہوتا ہے يہ انسان ہى ہے جو اپنے اعمال اور نادانى و
جہالت كى وجہ سے اپنے اور دوسروں پر ظلم اور مشكليں كھﮍى كرتا ہے_
ايك سوال
ہوسكتا ہے آپ كہيں كہ ماں باپ نے قانون كى الپرواہى كرتے ہوئے شراب يا دوسرى ضرر رساں دوائيں استعمال كر كے
بچے كو غير سالم اور بے كار وجود ميں الئے اور اس قسم كے نقصان كے سبب بنے كہ جس كے نتيجے ميں ايك بيكار اور
ناقص فرد دينا ميں آيا اور يہ ٹھيك ان قوانين كے ماتحت ہوا ہے جو ﷲ تعالى نے خلقت كے لئے بر بناء عدل معين كر ركھا
ہے ليكن ديكھنا يہ ہے كہ اس ميں بچے كا كيا قصور ہے كہ وه دنيا ميں ناقص پيدا ہو اور تمام عمر بيكار زندگى بسر
كرے____
جواب
اس كا جواب يہ ہے كہ بچے كا كوئي بھى قصور نہيں ہے خداوند عالم بھى اس پر اس كي
55
طاقت اور قدرت سے زياده حكم اور تكليف نہيں دے گا اور وه اس امكانى حد ميں جو اس ميں موجود ہے اپنے وظائف
شرعى پر عمل كرے تو وه ﷲ تعالى سے بہترين جزا كا مستحق ہوگا اس قسم كے افراد اگر متقى اور مومن ہوں تو وه
دوسرے مومنين كى طرح ﷲ تعالى كے نزديك محترم اور عزيز ہونگے اور اپنے وظائف پر ٹھيك طرح سے عمل پيراہوں تو
آخرت ميں ايك بلند درجے پر فائز ہوں گے_
اس بحث كا خالصہ اور تكميل
سابقہ بحث كا خالصہ يہ ہے كہ جب ہم كہتے ہيں كہ خداوند عالم عادل ہے تو اس سے مراد يہ ہے كہ ﷲ تعالى نے خاص
قوانين اس دنيا كے لئے وضع كئے ہيں اور ہر ايك مخلوق ميں ايك خاص استعداد اور وديعت كر ركھى ہے_ اگر ہم ان قوانين
اور خصوصيات كى جو ﷲ تعالى نے معين كى ہيں رعايت كريں تو پھر ہم اس كے فيض اور رحمت سے مستفيد ہوں گے
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اور اس كے عدل و فضل كے سايہ ميں اس نتيجے تك جا پہنچيں گے جو م ّد نظر ہوگا اور ان قوانين عالم سے جو ﷲ تعالى
كے ارادے سے معين كئے گئے ہيں الپروائي كريں تو ہم خود اپنے اوپر ظلم كريں گے اور اس بے اعتنائي كا نتيجہ يقينا
ديكھيں گے_
خداوند عالم كا آخرت ميں عادل ہونے سے بھى يہى مراد ہے يعنى ﷲ تعالى نے اپنے پيغمبروں كے ذريعہ لوگوں كو اچھائي
اور برائي سے آگاه كرديا ہے اچھے كاموں كے لئے اچھى جزاء اور برے كاموں كے لئے برى سزا معين كر ركھى ہے_
خداوند عالم آخرت ميں كسى پر ظلم نہ كرے گا ہر ايك كو ان كے اعمال كے مطابق جزاء اور سزا دے گا جس نے
نيكوكاري ،خداپرستى كا راستہ اختيار كيا ہوگا تو وه ﷲ تعالى كى نعمتوں سے مستفيد ہوگا اور
56
اگر باطل اور ماده پرستى كا شيوه اپنا يا ہوگا اور دوسروں پر ظلم و تع ّدى روا ركھى ہوگى تو آخرت ميں سخت عذاب ميں
مبتال ہوگا اور اپنے برے كاموں كى سزا پائے گا_
قرآن مجيد كى آيت:
و ما كان ﷲ ليظلمہم و لكن كانوا انفسہم يظلمون )(1
''خداوند عالم كسى پر ظلم نہيں كرتا بلكہ لوگ ہيں جو اپنے اوپر ظلم كرتے ہيں''
------------ (1سوره عنكبوت آيت نمبر 40

57
سوچئے اور جواب ديجئے
 ___(1كچھ طبعى قوانين بتاليئے
 ___(2كيا يہ درست ہے كہ ہم يہ آرزو كرں كہ كاش زمين ميں قوت جاذبہ موجود نہ ہوتى كيوں؟ توضيح كيجئے
 ___(3جب ہم كہتے ہيں كہ خدا عادل ہے تو اس سے كيا مراد ہوتى ہے؟ كيا اس سے يہ مراد ہوتى ہے كہ تمام كے ساتھ ايك
جيسا سلوك كرے خواه اس نے كہ جس نے كام كيا ہے اور اس نے كہ جس نے كوئي كام نہيں كيا؟
 ___(4ﷲ تعالى كے عادل ہونے كا كيا تقاضہ ہے؟ كيا يہ مراد ہے كہ ﷲ تعالى اپنے قوانين طبعى كو ہوا اور ہوس كے
مطابق بدل ديتا ہے يا يہ مراد ہے كہ ﷲ تعالى اپنے معين كرده قوانين كے مطابق ہر ايك انسان كو نعمت اور كمال عنايت
كرتا ہے_
 ___(5بعض انسان جو ناقص عنصر والے ہوتے ہيں يہ كن عوامل كے نتيجے ميں ہوا كرتا ہے؟ كيا اس سے ﷲ تعالى كى
عدالت يا قوانين طبعى كے خالف ہونے پر اعتراض كيا جاسكتا ہے؟
 ___(6اگر كوئي بچہ ماں كے پيٹ ميں اس كى شراب خورى كى وجہ سے اس بچے كى طرح رشد كرے كہ جس كى ماں
سالم اور متقى ہو اگر ايسى مساوات ہوجائے تو يہ كس كا نتيجہ ہوگا ،كيا يہ عدل الہى كى نشانى ہوگي؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
58
صہ
دوسرا ح ّ
آخرت كے مسائل كے بارے ميں
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ہم ان دو درسوں ميں چند طالب علموں سے گفتگو كريں گے اور
خلقت كى غرض بيان كر كے جہان آخرت كى طرف متوجہ كريں گے
اس كے بعد انھيں مطالب كو دليل سے بطور جدّى بيان كريں گے

) (1عمل كا ثمر گرمى كا موسم نزديك آرہا ہے فصل كاٹنے كا وقت پہنچنے واال ہے_ ''علي'' چچا نے ہميں دعوت دى ہے تا
كہ فصل كاٹنے اور ميوے چننے ميں اس كى مدد كريں_ ہم نے صبح سويرے جلدى ميں حركت كى جب ہم اپنے چچا كے
باغ تك پہنچے تو سورج نكل چكا تھا باغ كا دروازه آدھا كھال ہوا تھا ،موٹے اور سرخ سيب درختوں كى ٹہنيوں اور پتوں كے
درميان سے نظر آرہے تھے_
ميں اور ميرى بہت نے جب چاہا كہ باغ كے اندر داخل ہوں تو ہمارے باپ نے كہا ٹھہرو تا كہ دروازه كھٹكھٹائيں اور باغ
ميں اندر جانے كے لئے اجازت ليں اور تب باغ كے اندر داخل ہوں_ ابّا نے پتھر كے ساتھ دروازے كے باہر لگى ميخوں كو
مارا چچا كى آواز سننے كے بعد ہم باغ كے اندر داخل ہوگئے_ تمھارى جگہ خالى تھى يعنى كاش كہ تم بھى وہاں ہوتے اور
ديكھتے كہ كتنى بہترين اور پر لطف ہوا اور عمده ماحول تھا ،سرخ اور موٹے سيب درختوں پر لٹك رہے تھے اور ہوا كے
چلنے سے آہستہ آہستہ
60
حركت كر رہے تھے اور كبھى كوئي نہ كوئي زمين پر بھى گرپﮍتا تھا اور دور تك جاپہنچتا تھا جب باغ كے وسط ميں بنے
ہوئے كمرے تك پہنچے تو چچا على دوڑتے ہوئے ہمارے استقبال كے لئے آرہے تھے ہم نے انھيں سالم كيا اور انھوں نے
ہميں خوش روئي اور خوشى سے خوش آمد كہا اور ہميں اس كمرے ميں لے گئے جہاں ناشتہ و غيره ركھا ہوا تھا ايك بہت
بﮍى ٹرے كمرے كے وسط ميں پﮍى ہوئي تھى كمرے كے وسط ميں سيب بھى موجود تھے_
چچا نے سيبوں كى طرف اشاره كيا اور مجھے اور دوسرے بچوں سے فرمايا كہ ﷲ تعالى كا شكر ہے كہ ميں اب دن رات
كى محنت اور اس كے نتيجے تك پہنچ چكا ہوں درختوں نے بہت اچھا پھل ديا ہے ،ان عمده اور خوش ذائقہ سيبوں كو ﷲ
تعالى نے تمھارے لئے پيدا كيا ہے تمھيں ديا ہوگا كہ جب تم بہار كے موسم ميں يہاں آئے تھے اور معمولى بارش كے باعث
تمھيں ياد ہوگا كہ جب تم بہار كے موسم ميں يہاں آئے تھے اور معمولى بارش كے باعث تمھيں كچھ تكليف بھى اٹھانى پﮍى
تھى اگر بارش نہ ہوتى اور پانى موجود نہ ہوتا تو ميرى كوشش اور محنت بے فائده اور بے نتيجہ ہوتي ،درخت پانى نہ
ہونے سے خشك ہوجاتے اور پھر ايسے عمده اور خوش مزه سيب كيسے ہاتھ آتے؟
حسن نے كہا :ہاں چچا وه دن كيسا عمده تھا ہم يہاں كھيلتے تھے اور كچھ كام بھى كيا كرتے تھے اور كچھ نئي معلومات بھى
حاصل كيا كرتے تھے_ چچا نے جواب ديا اب تم ناشتہ كروں اس كے بعد اس دن كى گفتگو كو دوباره دہرائيں گے اس سے
نيا نتيجہ نكاليں گے اس كے بعد سيب چننے اور اپنى محنت كا ثمره لينے كے لئے باغ ميں جائيں گے_
ناشتہ كرنے كے بعد چچا على نے زہراء سے كہا :بيٹى زہرائ تمھيں ياد ہے كہ اس دن پانى كى گردش كے متعلق كيا كہا
تھا___؟ ننھى زہراء نے كہا ہاں مجھے ياد ہے آپ نے احمد كے لباس كى طرف اشاره كيا تھا اور كہا تھا كہ بارش
61
بادلوں سے برستى ہے_ ہم زہراء كے اس عمده اور مختصر جواب سے ہنسے_ ابّا نے كہا :كيوں ہسنتے ہو؟ زہراء سچ تو
كہہ رہى ہے سورج كى روشنى سمندر پر پﮍتى ہے اور سمندر كا پانى سورج كى حرارت سے بخار بنتا ے اور اوپر كى
طرف چال جاتا ہے ہوائيں ان بخارات كو ادھر ادھر لے جاتى ہيں ہوا كى سردى اوپر والے بخارات كو بادلوں ميں تبديل
كرديتى ہے_
يہ گھنے بادل اور بخارات زمين كى قوت جاذبہ كے واسطے سے زمين كى طرف كھچے آتے ہيں اور بارش كى صورت
ميں قطره قطره ہوكر زمين پر برسنے لگتے ہيں ،بارش كا پانى نہروں اور نديوں ميں جارى ہونے لگتا ہے تا كہ اسے
حيوانات اور انسان پئيں اور سيراب ہوں اور كچھ پانى آہستہ آہستہ زمين ميں جذب ہونے لگتا ہے اور انسانوں كى ضروريات
كے لئے وہاں ذخيره ہوجاتا ہے يہى ذخيره شده پانى كبھى چشموں كى صورت ميں باہر نكل آتا ہے اور انسانوں كے ہاتھوں
آتا ہے يا وہيں زمين كے اندر ہى ره جاتا ہے اور انسان اپنى محنت و كوشش كے ذريعے سے كنويں ،ٹيوب ديل و غيره بنا
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كر اس سے استفاده كرتا ہے_
چچا ہنسے اور كہا :تم نے كتنا عمده درس حاضر كر ركھا ہے ابا نے چچا كى طرف ديكھا او ركہا كہ چونكہ آپ نے ايك
عمده اور اچھا سبق پﮍھايا ہے او ركہا ہے كہ تمام موجودات اسى طرح ايك پائيدار قوانين اور دقيق نظام پر خلق كئے گئے
ہيں اور ايك معين غرض اور ہدف كى طرف جا رہے ہيں_ ماد ى دنيا ﷲ تعالى كے ارادے اور فرمان كے ماتحت ہميشہ
بدلتى او رحركت كر رہى ہے تا كہ انسانوں كى خدمت انجام دے پائے انسانوں كى ضروريات پورى كى جاتى ہيں اور ان كى
كوششوں كو نتيجہ آور قرار ديا جاتا ہے درخت اور نباتات ،آب و ہوا اور سورج كى روشنى اور معدنى مواد جو زمين كے
اندر
62
موجود ہيں ،سے استفاده كرتے ہيں اور انسانوں كے لئے غذا اور پوشاك مہيّا كرتے ہيں ،حيوان چاره كھاتے ہيں اور انسانوں
كے لئے خوراك اور پوشاك مہيا كرتے ہيں_
خالصہ
ابر و باد و مہ و خورشيد و فلك دركارند
تا تو نانى بہ كف آرى و بہ غفلت نخوري
جب ابّا كى گفتگو يہاں تك پہنچى تو فرشتہ خانم نے سيب سے بھرى ہوئي ٹرے اٹھائي اور ماں كے سامنے پيش كى اور كہا
اس سے كچھ ليجيئے كيونكہ آپ نے نہيں سنا
ابر و باد و مہ و خورشيد و فلك دركارند
تا تو نانى بہ كف آرى و بہ غفلت نخوري
اس كے بعد ٹرے اس نے چچا كے سامنے پيش كى اور چچا نے وه سيب سے بھرى ٹرے ابّا اور ہمارے سامنے پيش كى
اور ہنستے ہوئے فرمايا بچّو تم بھى سيب اٹھاؤ اور اسكے كھاؤ اور كہيں غفلت ميں كھانا شروع نہ كردينا پہلے بسم ﷲ
الرحمن الرحيم پﮍھ لينا اور ﷲ تعالى كا شكر ادا كرنا_ ہم چاہتے ہيں كہ تمام اكٹھے باغ ميں چليں اور سيب چينيں كيونكہ آج
عصر كے وقت كچھ سيب مجاہدين كى بس كے ذريعے فوجيوں اور ملك كے حفاظت كرنے والے پاسداروں كو بھيجنے ہيں
تا كہ وه بھى ﷲ تعالى كى اس نعمت سے استفاده كريں كيونكہ وه اسالم كے سپاہى اور قرآن كے محافظ ہيں اور دين و وطن
اور اسالمى انقالب كى پاسدارى كرتے ہيں_ اٹھو اور باغ چليں اور باقى گفتگو كو كل اور اس كے بعد كے لئے چھوڑ ديتے
ہيں_
63
سواالت:
يہ سواالت ،بحث اور گفتگو كرنے كے لئے بيان كئے گئے ہيں
 ___(1جب نرگس اور اس كے بہن بھائي چچا كے باغ تك پہنچے تو باغ كا دروازه بند تھا يا كھال ہوا تھا؟ كيا نظاره اور
ماحول تھا؟ بچے كيا چاہتے تھے؟ كہ باپ نے انھيں كہا كہ ٹھہرو تا كہ دروازه كھٹكھٹائيں_
___(2جب ان كے چچا على نے ديكھا كہ دروازه كھٹكھٹا رہے ہيں تو اس نے كيا كہا تھا؟ تمھارى نگاه ميں چچا على خوش
اخالق تھے؟ اس كے ثابت كرنے كے لئے اس سبق اور سابقہ سبق سے كچھ دالئل بيان كرسكتے ہو؟
 ___(3جب چچا على نے نرگس اور دوسرے بچوں كو سيب ديئے تو كيا كہا؟ حسن نے اس وقت كيا كہا؟ آپ كى نگاه ميں
حسن كيسا بچہ ہے؟ آيا غور و فكر كرنے واال لﮍكا ہے اور كيوں؟
 ___(4جب چچا على ہنسے اور اپنے بھائي سے كہا كہ تم نے بہت اچھا درس حاضر كرديا ہے تو اس كے بھائي نے اس كا
كيا جواب ديا؟ كيا تم اس كى طرح پانى كى گردش اور دنيا كى خلقت كى غرض و غايت كى توضيح بيان كرسكتے ہو؟ يقينا
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ايسا كرسكو گے؟ تجربہ كرو_
 ___(5نرگس كے باپ نے اپنى گفتگو كو بطور خالصہ ايك شعر ميں بيان كيا ،كيا تمھيں وه شعر ياد ہے؟ فرشتہ خانم نے
اس شعر كو كس طرح پﮍھا تھا؟ تمھارى نگاه ميں فرشتہ خانم خوش سليقہ اور خوش ذوق لﮍكى ہے اور كيوں؟
64
 ___(6ﷲ تعالى كى نعمتوں كو غفلت كى حالت ميں نہ كھا بيٹھنے كے لئے ہميں كون سا كام انجام دينا چاہئے؟ على نے اس
بارے ميں كيا كہاتھا؟
 ___(7چچا على نے كہا تھا كہ وه ﷲ تعالى كى نعمتوں سے استفاده كريں گے ،اس سے ان كا قصد كن لوگوں كے متعلق
تھا_ وه كيوں پسند كرتا تھا كہ وه لوگ بھى اس سے استفاده كريں وه ﷲ تعالى كا شكريہ كون سے اعمال كر كے بجاالتے
ہيں؟
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) (2عمل كا ثمر
ہم جمعرات كو صبح جلدى ميں اٹھے باغ كے وسط ميں بہنے والى نہر سے وضو كيا اور كمرے ميں جا كر نماز پﮍھنے
كے لئے كھﮍے ہوگئے_ چچا على نے نماز كے بعد بلند آواز سے قرآن اور دعا پﮍھنى شروع كردى ہم بھى ان كے ہمراه
دعا اور قرآن پﮍھنے لگے ،كاش تم بھى ہوتے كيسى عمده نماز اور با اخالص دعا پﮍھى گئي ،كتنى بہترين صبح تھي ،بہت
اچھى ہوا اور باصفا ماحول تھا_ كاش تم بھى وہاں ہوتے اور سورج بلند پہاڑوں اور خوش و خرم اور سبزه زار جنگلوں سے
خوبصورتى كے ساتھ نكلنے كا نظاره كرتے ،ابّا كھﮍكى كے پيچھے كھﮍے تھے اور سورج كے طلوع كا حسين منظر ديكھ
رہے تھے اور كل والے شعر كو گنگنا رہے تھے:
ابر و باد و مہ و خورشيد و فلك دركارند
تا تو نانى بہ كف آرى و بہ غفلت نخوري
چچا على كى بيوى فرشتہ خانم نے سماور كو جاليا_ ميں نے اور حسن نے طاقچے سے ايك رسالہ اٹھايا اور اس كے ورق
الٹنے لگا اس كے ايك صفحہ پر ايك شہيد كا وصيت نامہ نظر سے گذرا_ فرشتہ خانم نے پوچھا كہ كيا پﮍھ رہے ہو؟ تھوڑا
آواز سے پﮍھو كہ ميں بھى سن سكوں_ صفحہ كى ابتداء ميں ايك آيت كا يہ ترجمہ لكھا ہوا تھا:
66
''جو لوگ ﷲ كے راستے ميں مارے جاتے ہيں انھيں مرده مت كہو بلكہ وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہيں''
اس كے بعد اس شہيد كا يہ وصيت نامہ درج تھا_
''ﷲ كے راستے ميں شہيد ہونا كتنا اچھا ہے يہ پھول كى خوشبو كى طرح ہے ميں اس سرزمين ميں دشمن سے اتنا لﮍوں گا
كہ يا فتح ہمارے نصيب ہوگى اور يا درجہ شہادت پر فائز ہوجاؤنگا_
اگر اسالم اور قرآن كى راه ميں شہيد ہونے كى لياقت نصيب ہوگى تو اس وقت ميرى ماں كو اس كى مباركباد دينا كيونكہ ميں
ﷲ كا مہمان ہوگيا ہوں واقعا ً خدا كى راه ميں مرنا كتنا اچھا ہے''
حسن نے پوچھا چچا جان شہيد كيسے ﷲ كى مہمان كے لئے جاتا ہے ،موت كيا ہے اور شہادت كيا ہے___؟ چچا بولے
''ناشتہ كے بعد ان سواالت كے بارے ميں گفتگو كروں گا اب تم ناشتہ كرلو''_ جب ہم ناشتہ كرچكے تو ميرى ماں كى مدد
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سے فرشتہ خانم نے دسترخوان اكٹھا كيا اور اس وقت چچا بولے:
''تمھيں ياد ہے كہ آبا نے كل كيا كہا تھا؟ تمھيں ياد ہے كہ كائنات كى خلقت اور اس كے اغراض و مقاصد كے سلسلے ميں
انھوں نے مطالب بيان كئے تھے ____؟ جيسے كہ ابّا نے بيان كيا تھا كہ عالم مادي ،ﷲ تعالى كے ارادے او رحكم سے
ہميشہ تغير و تبدل ميں ہے تا كہ اس سے وه انسانوں كى خدمت بجاالئے اور ہمارى كوشش و محنت كو بار آور قرار دے
اپنى زندگى ميں غور كرو_
67
انسان ابتداء ميں كمزور اور ايك چھوٹا سا وجود تھا ،سرعت كے ساتھ اس عمده ہدف كى طرف جو اس كے لئے ﷲ تعالى
نے معين كر ركھا تھا حركت كر رہا تھا ،دودھ پيتا تھا اور بﮍھ رہا تھا ،غذا كھاتا تھا اور بﮍا ہو رہا تھا اور رشد كر رہا تھا،
كام كرتا تھا اور تجربہ حاصل كر رہا تھا اور خارجى دنيا سے وابستگى حاصل كر رہا تھا ،علم حاصل كرتا تھا اور ما ّدى
دنيا كى طبعى ثروت سے اور اپنے كام كے نتائج اور حيوانات و نباتات اور درختوں كى كوشش سے ا ستفاده كر رہا تھا،
اپنے جسم اور جان كى پرورش كر رہا تھا مختصر يہ كہ تمام موجودات عالم كوشش اور محنت كر رہے ہيں تا كہ وه انسان
كى خدمت بجاالئيں اور انسان كى زندگى كى ضروريات كو پورا كرتے ہوئے اسے كمال تك پہنچائيں ليكن اسى حالت ميں
اسے موت آپہنچتى ہے اور انسان كا جسم حركت كرنا بند كرديتا ہے''_
آپ كيا فكر كرتے ہيں___؟ كيا انسان موت كے آجانے سے فنا اور نابود ہوجاتا ہے___؟ اس صورت ميں تمام عالم كے
موجودات كى تالش اور كوشش جو انسان كى زندگى كے لئے كر رہے تھے بے كار نہ ہوگي___؟ اور تمام عالم كے
موجودات كى كوشش اور حركت لغو اور بے فائده نہ ہوگي___؟ كيا انسان اپنى كوشش اور محنت كا كوئي صحيح اور مثبت
نتيجہ حاصل نہيں كرتا___؟ كيا انسان اور تمام عالم كى كوشش اور تالش بے كار نہ ہوجائے گي___؟
نہيں اور بالكل نہيں انسان اور تمام عالم اور جہاں كى خلقت ،لغو اور بے غرض
68
نہيں ہے_ خداوند عالم نے اس منظم كائنات كو فنا اور نابود ہونے كے لئے پيدا نہيں كيا بلكہ انسان ايك ايسا موجود ہے جو
ہميشگى كے لئے پيدا كيا گيا ہے اور وه اس جہاں سے عالم آخرت كى طرف جو باقى اور ہميشہ رہنے واال ہے منتقل ہوجاتا
ہے اور آخرت ميں ان تمام كاموں كا ثمره پائے گا جو اس ما ّدى عالم ميں انجام ديئے ہوتے ہيں اور پھر اس عالم آخرت ميں
ہميشہ كے لئے زندگى گذارے گا_
موت ايك پل ہے جو نيك بندوں كو آخرت اور ﷲ تعالى كى محبت و شفقت كى طرف منتقل كرديتا ہے_ ﷲ تعالى كى يہ محبت
اور نعمتيں اس كے نيك كاموں كا ثمره ہوا كرتى ہيں_ يہ پل گناہگار انسنوں كو ان كے برے كردار كى سزا اور جہنم كے
سخت عذاب تك جا پہونچاتا ہے_
اب تم سمجھے كہ موت كيا ہوتى ہے___؟ موت ايك جگہ سے دوسرى جگہ جانے كا نام ہے جس طرح تم اپنے گھر سے
پھل چننے كے لئے اس باغ ميں آئے ہو اسى طرح نيك بندے ﷲ تعالى كى خوبصورت بہشت ميں ﷲ اور اس كے نيك اچھے
بندوں كى مہمانى ميں جائيں گے_ ﷲ كے نيك بندے جو ﷲ اور اس كے پيغمبر)ص( كے احكام كو بجاالتے ہيں اور اپنى
روح اور جان كو ﷲ تعالى كے اولياء كى محبت سے پرورش كرتے ہيں وه آخرت ميں اپنے كاموں كا ثمره اٹھائيں گے اور
بہت ميں جائيں گے اور ﷲ تعالى كى عمده بہشت كى نعمتوں سے جو انھيں اپنے اچھے كردار اور ايمان كى وجہ سے مليں
گى استفاده كريں گے_ اس وقت ميرى بہن مريم نے پوچھا:
چچا جان شہادت كيا ہوتى ہے___؟ شہادت يعنى ہم ﷲ كے راستے ميں ﷲ تعالى كے رہبر كے حكم سے كافروں اور ظالموں
سے جنگ كريں
69
تا كہ مارے جائيں_ شہيد بھى اس دنيا ميں عزت و شرافت اور وقار پاتا ہے اور آخرت ميں سب سے بلند و باال مقامات پر
فائز ہوتا ہے وه پيغمبروں و نيك اور صالح انسانوں كا ہمنشين ہوتا ہے اور ﷲ تعالى كى خاص نعمتوں سے بہره مند ہوتا
ہے_ بہشت ميں رہنے والے شہيد كے مقام اور رتبے سے غبطہ كريں گے_
ميرے پيارے بچو جان لو كہ آخرت كى نعمتيں اسے مليں گى جو اس دنيا كى نعمتوں سے صحيح طريقے سے استفاده كرتا
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ہے ،ﷲ كى ياد اور اطاعت سے غفلت نہيں كرتا يہ دنيا آخرت كى كھيتى ہے ہم انى كوشش اور محنت كا كامل نتيجہ آخرت
ميں حاصل كريں گے_
يہ دنيا زراعت ،محنت و كوشش اور عبادت كرنے كا زمانہ ہے اور آخرت اس زراعت كے كاٹنے اور ثمره حاصل كرنے
كے زمانے كا نام ہے_ اب اٹھو اور باغ ميں چليں اور باقى مانده سيب چنيں كل جمعہ ہے اور كچھ افراد خدمت خلق كرنے
والے ادارے كہ جس كا نام ''جہاد سازندگي'' ہے كل ہمارى مدد كے لئے آئيں گے_ جب ہم ان درختوں كى طرف جو سيبوں
سے لدے ہوئے تھے جا رہے تھے تا كہ باقى مانده سيب چنيں تو سب كے سب يہ پﮍھ رہے تھے _
ابر و باد و مہ و خورشيد و فلك دركارند
تا تو نانى بہ كف آرى و بہ غفلت نخوري
70
سواالت
يہ اس لئے كئے گئے ہيں تا كہ تم سوچ سكو ،بحث كرو اور جواب دو
 ___(1حسن نے اپنے چچا سے موت اور شہادت كے متعلق كيا پوچھا___؟
___(2ﷲ تعالى ان لوگوں كے متعلق جو راه خدا ميں مارے جاتے ہيں كيا فرماتا ہے؟
 ___(3آخرت كى نعمتيں كسے مليں گي؟
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آخرت كى طرف منتقل ہونا
ہمارے بے پاياں درود و سالم ہوں انقالب اسالمى ايران كے شہيدوں پر كہ جنھوں نے اپنى رفتار سے ہميں شجاعت و دليرى
اور ديندارى كا درس ديا ہے اور اپنى روش سے عزت اور بزرگى ہميں سمجھائي ہے_
شہيد احمد رضا جن كى ياد باعظمت رہے اور ان كا آخرت ميں مقام ،بہشت جاويداں ہو كہ جنھوں نے ايك بلند مقام شہيد كى
طرح اپنے مہم وصيت نامہ ميں يوں لكھا ہے:
''انسان ايك دن دنيا ميں آتا ہے اور ايك دن دنيا سے چالجاتا ہے صرف اس كا كردار اور عمل دنيا ميں ره جاتا ہے موت ہمارا
انجام ہے ،كتنا اچھا ہو كہ انسان كسى غرض و ہدف اور خاص مكتب كے لئے مارا جائے_
ميرى موت سے پريشان نہ ہونا كيونكہ ميں ﷲ تعالى كے نزديك زنده ہوں اور زرق پاتا ہوں ،صرف ميرا جسم تمھارے
درميان سے چالگيا ہے ،ميرے مرنے سے پريشان نہ ہونا اور ميرے لئے سياه لباس نہ پہننا يعنى عزادارى نہ كرنا_ ميري
72
پيارى اماں ميں جانتا ہوں كہ تم ميرى موت سے پريشان ہوگى ليكن يہ تمھيں معلوم ہونا چاہيئے كہ جو لوگ راه خدا ميں
مارے جاتے ہيں وه زنده ہوتے ہيں اور ﷲ تعالى كے نزديك بہره مند ہوتے ہيں_
ميں اميد ركھتا ہوں كہ خداوند عالم مجھے انھيں شہيدوں ميں سے قرار دے گا''_
اس محترم شہيد نے دوسرے آگاه شہيدوں كى طرح حق كے راستے كو پہچان ليا ہے اور بالكل درست كہا ہے كہ موت،
زندگى كى انتہا نہيں ہے بلكہ موت ،زندگى كے گذرنے كا وسيلہ ہے اور ايك قسم كى زندگى كے تبديل ہوجانے كا نام ہے،
موت ايك طبعى اور كامل عادى امر ہے يہ خوف اور وحشت كا موجب قرار نہ پانا چاہيئے_
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''موت ہر انسان كے لئے مساوى نہيں ہوا كرتى بلكہ بعض انسانوں كے لئے موت سخت ہوا كرتى ہے اور بعض انسانوں كے
لئے بہت زياده آسان اور سہل ہوا كرتى ہے بلكہ لذت بخش اور مده دينے والى ہواكرتى ہے _ ان لوگوں كے لئے موت،
سخت اور دشوار ہوتى ہے جو دنيا اور مال و ثروت اور مقام و اقتدار و لذائذ دنيا كے عاشق و شيفتہ ہوں اور خداوند عالم كو
فراموش كرچكے ہوں اور كفر و نافرمانى كا راستہ اختيار كرليا ہو اور ﷲ كى مخلوق پر ظلم كرتے ہوں''_
73
اس قسم كے ما ّدى دنيا كے دوست انسان نے دنيا كے اقتدار اور زر و زيور اور جاه و مقام كے محبت كر ركھى ہوتى ہے_
ﷲ و آخرت اور خداپرست انسانوں سے محبت نہيں ركھتے ان لوگوں كے لئے اس عالم سے دوسرے عالم كى طرف منتقل
ہونا بہت سخت ہوتا ہے اس قسم كے لوگ اخروى دنيا كو آباد نہيں كرتے اور اس كے سفر كے لئے كوئي زاد راه نہيں
ركھتے يہ لوگ كس طرح اس دنيا سے قطع روابط كرسكتے ہيں___؟ كس طرح وه آخرت كے ويران اور دردناك گھر كى
طرف كوچ كرسكتے ہيں___؟ اس لحاظ سے موت كى سختى اور جان كا سخت نكلنا دنياوى اور ما ّدى امور سے دلبستگى
كے معيار اور گناہوں كى مقدار پر مبنى ہوگا_
ليكن انسانوں كا دوسرا گروه جو ﷲ تعالى اور پيغمبروں كے دستور كے پيروكار اور اہل آخرت اور ہميشہ ﷲ كى ياد ميں
رہنے والے ہوتے ہيں اور ﷲ سے محبت و انس ركھتے ہيں اور ان كے دل كى گہرائيوں ميں ﷲ تعالى كى محبت اور واليت
نے نفوذ كيا ہوا ہوتا ہے ،ﷲ كى اطاعت اور اس كے سيدھے راستے پر گامزن رہتے ہيں اور جنھوں نے اپنے نيك اعمال
اور بندگان خدا كى خدمت سے اپنى آخرت كو آباد كيا ہوتا ہے ان لوگوں كے لئے اس مادى دنيا سے قطع روابط صرف
مشكل ہى نہيں ہوتا بلكہ وه اس كا استقبال بھى كرتے ہيں_
ايسے لوگ موت سے كيوں كبھرائيوں___ ؟ انھوں نے دنياوى لذات سے دلبستگى نہيں كى ہوتى تا كہ مرنا ان كے لئے
سخت ہو يہ محبت اور رغبت سے اپنى پاك روح اور جان كو ﷲ تعالى كے فرشتوں كے سپرد كر كے بہشت كى طرف چلے
جاتے ہيں_
جنت كى نعمتيں اور كتنے عمده ہدايا ﷲ تعالى كے نيك اور حب دار بندوں
74
كے لئے آخرت كے جہاں ميں موجود ہيں_
حضرت امام حسين عليہ السالم نے اپنے وفادار ساتھيوں سے جو شہادت كے انتظار ميں تھے شب عاشوريوں فرمايا:
''اے ميرے وفادار ساتھيو دشمن سے جہاد كرنے اور دين سے دفاع كرنے ميں پائيدار بنو اور جان لو كہ موت ايك پل كى
طرح ہے جو تمھيں سختيوں اور دشواريوں سے نجات دالئے گى اور عالم آخرت كى طرف منتقل كردے گي_ ايسا كوئي
ہوسكتا ہے جو ايك سخت اور دردناك قيدخانے آباد اور بہترين باغ كى طرف منتقل نہ ہو___؟ ليكن تمھارے دشمنوں كے لئے
موت ايك ايسا پل ہے جو ايك خوبصورت محل سے سخت اور دردناك زندوان كى طرف منتقل كرديتى ہے''_
حضرت امام زين العابدين عليہ السالم نے موت كى يوں توصيف كى ہے:
''مرد مومن كے لئے موت ايك ميال اور كثيف اذيت وه لباس كا اتارنا ،ہاتھ ،پاؤں اور گردن سے غل و زنجير كا نكالنا اور اس
كے عوض ميں عمده اور معطر لباس پہننا اور بہترين سوارى پر سوار ہوكر بہترين جگہ كى طرف جانے كا نام ہے_
كافر اور بدكردار كے لئے موت ،عمده اور راحت ده لباس كا اتارنا اور بہترين و راحت ده مكان سے نكل كر بدترين و كثيف
ترين لباس پہن كر وحشتناك اور دردناك ترين جگہ كى طرف منتقل ہونے كا نام ہے''_
75
ٌ◌حضرت امام حسين اور حضرت امام زين العابدين عليہما السالم كى موت كے بارے ميں يوں تعريف اور توصيف كے بعد
كون مومن اور نيك انسان موت اور شہادت سے ڈرے گا اور ذلت و خوارى كو برداشت كرے گا___؟
آيت قرآن مجيد:
كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون )(1
''ہر انسان ،موت كا ذائقہ چھكے گا اور پھر ہمارى طرف لوٹ آئے گا''_
-----------
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سواالت
سوچنے ،بحث كرنے اور بہتر ياد كرنے كے لئے كئے گئے ہيں
 ___(1ايران ميں انقالب اسالمى كے شہداء نے اپنى رفتار اور كردار سے كون درس ديا ہے___؟
 ___(2احمد رضا خادم شہيد نے اپنے وصيت نامے ميں كيا لكھا تھا اور اپنى ماں كو كيا پيغام ديا تھا___؟
 ___(3كيا موت تمام انسانوں كے لئے برابر ہے بعض كے لئے كيوں سخت اور تكليف ده ہے اور دوسرے بعض كے لئے
كيوں آسان اور خوشى كا باعث ہے___؟
 ___(4حضرت امام حسين عليہ السالم نے شب عاشور اپنے وفادار ساتھيوں سے كيا فرمايا___؟
 ___(5حضرت امام زين العابدين عليہ السالم نے موت كى كيا تعريف كى ہے؟
 ___(6مسلمان انسان ،موت اور شہادت سے كيوں نہيں ڈرتا اور كيوں ذلت اور خوارى كو برداشت نہيں كرتا___؟
تذ ّكر:
ہم تمام شہيدوں كے وصيت نامے نقل نہيں كرسكے آپ درس ميں شہيدوں كے وصيت نامے نقل كرسكتے ہيں اور اس كے
لئے ان كے خاندان كى طرف رجوع كر كے معلومات حاصل كرسكتے ہيں_

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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تكامل انسان يا خلقت عالم كى آخرى غرض و غايت سورج نكلتا ہے ،بادل برستے ہيں ،درخت گل اور شگوفے نكالتے ہيں
اور ميوے ديتے ہيں ،صاف و شفاف چشمے پتھروں كے درميان سے پھوٹتے ہيں تا كہ انسان ان كے پاك پانى كو پيئے_
رات جاتى ہے اور دن آتا ہے تا كہ ہم انسان دن كى روشنى اور گرمى ميں محنت كريں اور ﷲ تعالى كى نعمتوں سے بہره
ور ہوں_
دن چالجاتا ہے اور رات آتى ہے تا كہ ہم تاريكى ميں راحت اور آرام كريں اور دوسرے دن نشاط و خوشى سے عبادت
كرسكيں_ سورج ،چاند ،بادل ،ہوا ،آسمان و زمين تمام كے تمام كوشش كر رہے ہيں تا كہ انسان كى پرورش كريں اور نادانى
و ناتوانى سے دانائي اور توانائي تك پہنچائيں اور اس كے حجم و روح كى پرورش كريں_
نباتات و حيوانات سب كے سب انسان كى خدمت كے لئے ہيں اور وه انسان كو فائده پہنچا رہے ہيں اور اس كى رشد و
پرورش كا وظيفہ انجام دے رہے ہيں تمام
78
كوشش كر رہے ہيں تا كہ ا نسان زندگى گزار سكے ليكن اسى درميان انسان كو موت آجاتى ہے اور انسان كا جسم حركت
كرنے سے رك جاتا ہے تم كيا فكر كرتے ہو___؟
كيا تمام جہاں كے موجودات اس لئے كوشش كر رہے ہيں كہ انسان چند ايك دن زنده ره سكے اور اس كے بعد مركر فنا
ہوجائے____؟
اس صورت ميں تمام جہاں كى كوشش بے كار اور بے ہدف نہ ہوگي___؟ كيا يقين كرسكتے ہو كہ جہاں كى خلقت ميں كوئي
غرض و غايت نہيں ہے؟ كيا ﷲ تعالى نے اتنى بﮍى كائنات كو بے كار اور بے ہدف پيدا كيا ہے ؟ كيا خداوند عالم نے اس
جہاں كو پيدا كيا ہے كہ وه ايك مدت كے بعد اس عظيم كوشش او رتالش كے بعد نابود ہوجائے؟
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اگر خداوند عالم نے اسے فنا كے لئے پيدا كيا ہو تا تو كيا اس كا ابتداء ميں پيدا كرنا ممكن بھى ہوتا___ ؟ خداوند عالم نے ان
سواالت كا چند آيتوں ميں جواب ديا ہے:
آيا تم يہ گمان كرتے ہو كہ ہم نے تم كو عبث خلق كيا ہے اور تم ہمارے پاس آخرت ميں لوٹ نہيں آؤگے؟ اس طرح ہرگز
نہيں ہے وه خدا جو تمام جہاں كا حاكم اور اسے چالنے واال ہے كبھى بھى عبث اور بالفائده كام انجام نہيں ديتا_ )سوره
مومنوں آيت نمبر (115
ہم نے انسان كو معزز قرار ديا ہے_ )سوره اسراء آيت نمبر (70
آيا انسان يہ گمان كرتا ہے كہ وه بيہوده اور باطل چھوڑ ديا گيا ہے؟ )سوره قيامت آيت نمبر (36
تم تمام انسان ﷲ كى طرف لوٹ آؤگے اس وقت ﷲ تعالى تمھيں
79
تمھارے كردار سے مطلع كرے گا كيونكہ ﷲ تعالى جو كچھ تمھارے دل ميں ہے آگاه ہے )زمر آيت _ (39
پس آپ كو علم ہوگيا ہوگا كہ انسان ايك ايسا موجود ہے جو ہميشہ ہميشہ رہے گا اور موت اسے نابود اور فنا نہيں كرتى بلكہ
انسان مرنے سے ايك دنيا سے دوسرى دنيا كى طرف منتقل ہوجاتا ہے_ انسان اس عالم مادى ميں اپنے جسم اور روح دونوں
كو پرورش ديتا ہے تا كہ دوسرى دنيا كى طرف منتقل ہوكر اپنے اعمال اور كردار كا ثمره اور نتيجہ ديكھ سكے اس دوسرى
دنيا كو آخرت كہتے ہيں كہ جس ميں انسان ہميشہ ہميشہ كے لئے رہے گا_
اگر انسان اپنى زندگى كو پيغمبروں كى تعليم كے مطابق سنوارے ،ﷲ تعالى اور اس كے اولياء كى واليت كو قبول كرے اور
نيك و صالح ہوجائے تو پھر آخرت ميں خوش و خرم اور آسودگى كى زندگى بسر كرے گا اور پيغمبروں اور اماموں كے
ساتھ زندگى بسر كرے گا ليكن اگر دستور الہى اور پيغمبروں اور ائمہ كى واليت و رہبرى سے انحراف كرے اور سيدھے
راستے سے منحرف ہوجائے تو سخت خطرناك واديوں ميں جاگرے گا اور آخرت ميں سوائے بدبختى اور عذاب كے كچھ
بھى نہ ديكھے گا_
قرآن كى آيت:
افحسبتم انّما خلقناكم عبثا و انّكم الينا ال ترجعون )(1
كى تم يہ گمان كرتے ہو كہ ہم نے تمھيں بيكار پيدا كيا ہے اور تم ہارى بارگاه ميں لوٹائے نہ جاؤگے؟
-------- (1سوره مومنون آيت نمبر 115

80
سواالت يہ اس لئے كئے جار ہے ہيں تا كہ غور كرو اور اس پر بحث كرو
 ___(1كيا انسان عبث خلق كيا گيا ہے خداوند عالم نے اس سوال كا كيا جواب ديا ہے؟
 ___(2انسان ،حيوانات اور نباتات سے كس طرح بہره مند ہوتا ہے؟
 ___(3انسان اپنے كام كا نتيجہ كس دنيا ميں ديكھے گا؟
 ___(4انسان كون سے كاموں كے بجاالنے سے آخرت ميں سعادت مند ہوگا؟
 ___(5جو انسان ﷲ تعالى اور اس كے اولياء اور پيغمبروں كى واليت كو قبول نہ كرے تو اس كا انجام كيا ہوگا؟
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نامہ اعمال
كبھى تم نے اپنے گذرے ہوئے زمانے كے متعلق سوچا ہے اور ان گذرے ہوئے اعمال كو سامنے الئے ہو___؟ نمونے كے
طور پر اپنے گذرے ہوئے كاموں ميں سے كسى كام كے متعلق سوچ سكتے ہو اور اسے ياد كرسكتے ہو___؟ ممكن ہے
تمھيں اپنے بعض كاموں كے ياد كرنے پر خوشى ہو اور ممكن ہے بعض دوسرے كاموں پر پشيمانى ہو_
ہمارے تمام كام اور گذرى باتيں اسى طرح روح اور ضمير كى تختى پر ثبت ہيں اگر چہ ممكن ہے كہ ہم ان ميں سے بعض
كاموں كو بظاہر فراموش كرچكے ہوں ليكن اس كے باوجود تمام كے تمام اعمال ہمارى روح ميں ثبت ہيں_ ہمارى روح اور
جان ايك دقيق فيلم كے نيگيٹوں كى طرح ہے بلكہ اس بھى دقيق اور حساس ہے جس طرح فيلم كے نيگٹيو موجو ات كى
تصويروں كو لے ليتى ہے اور محفوظ ركھتى ہے اسى طرح ہمارى جان اور روح ہمارے تمام كاموں اور اخالق و اعتقادات
كو ضبط كر كے اپنے آپ ميں محفوظ كرليتى ہے روح انھيں اعمال كے واسطے سے يا ارتقاء كى طرف بﮍھتى ہے يا سقوط
اور نزول كا راستہ اختيار كرليتى ہے_
ہمارے عمده اور اچھے اخالق ہمارى روح كو با صفا اور نورانى كرديتے ہيں نيك اعمال اور اچھے اخالق ،عمده آثار اور
خوشى انسان كى روح ميں چھوڑتے ہيں
82
كو جو باقى اور ثابت ره جاتے ہيں_
اچھا انسان ﷲ تعالى كى رضا اور محبت كے حاصل كرنے كے لئے اعمال انجام ديتا اور ہميشہ ﷲ كى ياد اور اس سے انس
و محبت ركھتا ہے ،اپنے آپ كو اچھے اخالق اور نيك اعمال سے پرورش كرتا ہے اور خدائے قادر سے تقرب حاصل كرتا
ہے اپنے ايمان سے خدا اور اس كى طرف توجہ سے اپنى روح اور جان كو نورانى اور باصفا بناتا ہے اور ہميشہ ترقى كے
لئے قدم اٹھاتا رہتا ہے اور اپنے انسانى كى قيمتى گوہر كى پرورش كرتا ہے_
اس كے برعكس غلط و باطل اور برے اخالق و كردار انسان كى پاك اور حسّاس روح پر انداز ہوتے ہيں اور انسان كى ذات
اور باطن كو سياه اور آلوده كرديتے ہيں اور غمگينى اور افسردگى كا موجب ہوتے ہيں_ بے دين اور بدكردار دنياوى اور
حيوانى لذات ميں مست ہوتا ہے اس طرح كا انسان صراط مستقيم اور ارتقاء سے دور رہتا ہے اور پستى كى طرف چالجاتا
ہے_ حيوانى اور وحشت زده تارى واديوں ميں گرفتار ہوكر ره جاتا ہے ايسا انسان اپنے اس طرح كے افكار اور پليد اعمال
كى وجہ سے حيوانيت اور درندگى كى عادت كو اپنے آپ ميں اپنا ليتا ہے اور انسانيت كے نورانى گوہر كو اپنے آپ ميں
كمزور اور كم نور كرديتا ہے_
اس حقيقت كى جو ہر آگاه او رہوشيار انسان كے سامنے واضح او رنظر آرہى ہے بہت ساده مگر اچھے انداز مينہمارے ائمہ
معصومين عليہم السالم نے تصوير كشى كى ہے فرماتے ہيں كہ:
'' ہر انسان كى روح ايك صاف اور سفيد تختى كى طرح ہے كہ
83
جسے نيك كام اس كو زياده صاف و نورانى اور زيبا بلكہ زيباتر كرديتے ہيں اس كے برعكس برے كام اور گناه اس پر سياه
داغ ڈال ديتے ہيں كہ جس سے انسان روح كثيف اور پليد ہوجاتى ہے_
اگر كوئي انسان گناه كرنے پر اصرار كرتا ہے تو يہ سياه داغ اس نورانى اور سفيد روح كى تختى پر چھا جاتے ہيں اور
گناہگار انسان كے تمام وجود كو سياه اور كثيف كرديتے ہيں_ ايسا سياه دل اور پليد انسان كہ جس نے خود سياہى اور پليدى
كو اپنے اعمال سے اپنے آپ ميں فراہم كيا ہے_ اس دنيا ميں غم زده اور حسرت ميں مبتال رہتا ہے اور آخرت ميں جہنم كى
آگ ميں كہ جس كو خود اس نے اپنے كاموں سے فراہم كيا ہے جلتا رہے گا''_
الحاصل:
انسان كے تمام اعمال خواه اچھے ہوں يا برے ہوں انسان كى ذات اور روح اور نامہ اعمال ميں محفوظ ہوجاتے ہيں اور اس
كے عالوه ﷲ تعالى كے فرشتے جو كہ دن رات ہمارے نگراں اور محافظ ہيں اور ان كے اوپر ذات الہى جو كہ ہمارے
اعمال كى ناظر اور حاضر ہے ہمارے اعمال كو محفوظ ركھتى ہے ہمارا كوئي بھى كام نابود اور ختم نہيں ہوجاتا بلكہ تمام
كے تمام اعمال ہمارے حساب كے لئے باقى ہيں_ خداوند عالم قرآن ميں يوں ارشاد فرماتا ہے_
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ہر انسان كے نامہ اعمال كو اس كى گردن ميں ڈاليں گے تا كہ
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اسے قيامت كے دن كھول كر ديكھ سكے ،آج اپنے نامہ اعمال كو پﮍھ اور اپنا حساب خود كر لے كہ تيرا نفس اپنے حساب
كرنے كے لئے كافى ہے_ )سوره اسراء آيت نمبر (13
 ___(2قيامت كے دن لوگ گروه گروه اٹھائے جائيں گے پس جس نے بھى ذرّه برابر نيك كام انجام ديا ہوگا اسے ديكھے گا
اور جس نے ذ ّره برابر برا كام انجام ديا ہوگا اس كو ديكھے گا_ )سوره زلزال آيات (8 ،6
ہمارے كام اس دنيا ميں فنا نہيں ہوتے بلكہ نامہ اعمال ميں ثبت اور ضبط ہوجاتے ہيں اور ہميشہ ہمارے ساتھ رہتے ہيں ليكن
كبھى ہم ان سے غافل ہوجاتے ہيں_ موت كے بعد اور آخرت ميں منتقل ہوجانے كے بعد قيامت كے دن غفلت كے پردے
ہٹاديئےائيں گے اور انسان پر اپنا باطن اور اس كى اصلى ذات ظاہر ہوجائے گى اور اس كا حيران كن نامہ عمل اس كے
سامنے كھول كر ركھ ديا جائے گا اس وقت اپنے تمام اعمال كو اپنى آنكھوں سے ديكھ رہا ہوگا جيسے اس نے ابھى انجام ديا
ہے_
 ___(3قيامت كے دن انسان كا باطن ظاہر ہو كر ره جائے گا اور انسان كا نامہ عمل ظاہر كر كے كھول ديا جائے گا
گناہگاروں كو ديكھے گا كہ وه اپنے برے نامہ عمل كے ديكھنے كى وجہ سے سخت خوف و ہراس ميں غرق ہوجائيں گے
اور كہيں گے كہ ہم پر ويل ہو كہ جس طرح كا حيرت انگيز ہمارا نامہ عمل ہے كسى چھوٹے اور بﮍے كاموں كو ضبط و
ثبت كرنے سے اس نے صرف نظر نہيں كيا اور تمام كے تمام كو لكھ ليا جائے گا_ اس دن تمام بندے اپنے اعمال كو حاضر
ديكھيں گے تيرا پروردگار كسى پر ظلم نہيں كرتا_ )سوره طارق آيت نمبر(9
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ان آيات كى روسے انسان اس جہاں سے رخصت ہوكر آخرت كى طرف منتقل ہوجاتا ہے_ قيامت كے دن اپنے نامہ عمل كو
ديكھے گا اور تمام كے تمام كو اپنى آنكھوں سے مشاہده كرے گا اس وقت خداوند عالم كى طرف سے خطاب ہوگا_
 ___(4اے انسان تو اپنے اعمال سے دنيا ميں غافل تھا ليكن اب ہم نے تيرے دل سے غفلت كے پردے ہٹا ديئے ہيں اور
تيرى آنكھوں كو بينا كرديا ہے_ )سوره ق آيت نمبر (22
قيامت كے دن جب انسان حساب و كتاب كے لئے اٹھايا جائے گا تو وه اپنى حقيقت اور واقعيت سے مطلع ہوجائے گا_ ہر ايك
انسان اپنے نامہ عمل كو كھولے گا اور واضح ديكھ لے گا اور اسے دقّت سے نگاه كرے گا اپنے تام گزرے ہوئے اعمال كو
ايك دفعہ اپنے سامنے حاضر پائے گا_ ﷲ تعالى نامہ عمل كے دريافت كرنے كے بارے ميں يوں فرماتا ہے:
 '' ___(5نيك لوگوں كو ان كے نامہ اعمال ان كے دائيں ہاتھ ميں ديئے جائيں گے )اور اسى لئے ايسے انسانوں كو ''اصحاب
يمين'' كہا گيا ہے ايسے لوگ خوش اور شاہدوں گے كيونكہ جان رہے ہيں كہ ن كا حساب و كتاب آسان ہے اور انھيں كوئي
مشكل پيش نہيں آرہى ہے وه كہيں گے آؤ اور ہمارے نامہ اعمال كو پﮍھو_ ہميں علم تھا كہ ايك دن حساب و كتاب كا آنے
واال ہے ايسے لوگ خوشگوار زندگى بہشت ميں گذاريں گے_
بے دين اور بدكردار انسانوں كو نامہ اعمال ان كے بائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا )اسى لئے ايسے انسانوں كو ''اصحاب شمال''
كہا جاتا
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ہے( ايسے لوگ غمگين اور ناخوش ہوں گے كيونكہ وه جان چكے ہونگے كہ ان كا حساب و كتاب بہت سخت اور دشوار
ہے_ وه كہيں گے كہ كاش يہ نامہ عمل ہمارے ہاتھ ميں نہ ديا جاتا اور ہم اپنے اعمال و كردار اور حساب سے بے اطالع
اور غافل رہتے ،كاش موت آجاتي_
ايسے انسانوں كى زندگى سخت اور غم انگيز ہوگى اور وه جہنم كے بلند اور جالنے والے شعلوں ميں ڈالے جائيں گے ) يہ
سب كچھ ان كے برے اعمال كا نتيجہ ہوگا''_
آيت قرآن كريم
ووضع الكتاب فترى المجرمين منفقين م ّما فيہ و يقولوا يا ويلتنا ما لہذا الكتاب ال يغادر صغيرة و ال كبيرة ّاال احصيہا و وجدوا ما
عملوا حاضرا و ال يظلم ربّك احدا )_(1
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نامہ عمل ركھا جائے گا پس گناہگار لوگ بسبب اس كے جوان ميں پايا جاتا ہے اسے خوف زده ديكھے گا اور وه كہے گا
دائے ہو ہم پر يہ كيسا نامہ عمل ہے؟ كہ كوئي چھوٹى اور بﮍى چيز ہمارى نہيں چھوڑتا جو كچھ ہم نے انجام ديا ہے وه اس
ميں موجود ہے_ تيرا پروردگار كسى پر ظلم نہيں كرتا_
------------- (1سوره كہف آيت نمبر 40
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سواالت
سوچئے اور جواب ديجئے
 ___(1اچھے اور پسنديده اخالق اور اعمال انسان كى ذات پر كيا اثر چھوڑتے ہيں؟
 ___(2نيك انسان كس طرح اپنى روح اور جان كو نورانى اور باصفا قرار ديتا ہے؟
 ___(3كن اعمال اور عقائد سے انسانى روح كثيف و پليد اور سياه ہوتى ہے؟ انسان كس طرح مستقيم اور نورانى راستے
اور تقرب الہى سے دور ہوجاتا ہے؟
 ____(4ہمارے ائمہ معصومين عليہم السالم نے انسانى نفس اور روح پر اعمال كے اثرانداز ہونے كى كس طرح تصوير
كشى كى ہے؟
 ___(5انسانى اعمال جو انسانى روح اور نفس ميں ثبت ہوجاتے ہيں اس كے عالوه كون سى ذوات ہمارے اعمال كے مراتب
اور محافظ ہيں؟
 ___(6قيامت كے دن جب گناہگار اپنے نامہ اعمال ديكھيں گے تو كيا كہيں گے؟
___(7جب انسان قيامت كے دن اپنے نامہ عمل ديكھے گا اور اپنے تمام اعمال كا مشاہده كر رہا ہوگا تو اس وقت ﷲ تعالى
اس سے كيا خطاب كرے گا؟
 ___(8انسان كو اپنى ذات اور واقعيت كس دنيا ميں پورى طرح ظاہر ہوگي؟
 ___(9قرآنى اصطالح ميں ''اصحاب يمين'' كسے كہا جاتا ہے اور جب انھيں نامہ عمل
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ديا جائے گا تو وه كيا كہيں گے؟
 ___(10قرآنى اصطالح ميں ''اصحاب شمال'' كسے كہا جاتا ہے جب انھيں اپنا نامہ عمل ديا جائے گا تو وه كيا كہيں گے؟
اور آخرت ميں كس طرح زندگى بسر كريں گے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
89
قيامت كا منظر
لوگوں كو بتايا گيا كہ اميرالمومنين عليہ السالم كے اصحاب ميں سے ايك صحابى فوت ہوگئے ہيں ان كے دوست اور احباب
اس خبر سے بہت رنجيده ہوئے اور ان كے لئے طلب مغفرت كى ايك مدت كے بعد معلوم ہوا كہ وه خبر غلط تھى اور وه
آدمى نہيں مرا تھا اس كى اوالد رشتہ دار اور دوست و احباب بہت خوش ہوئے_ اميرالمومنين عليہ السالم نے ان دو خبروں
كے معلوم كرنے پر اس شخص كو يہ خط تحرير فرمايا:
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'' بسم ﷲ ال ّرحمن الرحيم
ايك اطالع ہميں تمھارے بارے ميں ملى كو جو دوستوں اور رشتہ داروں كے لئے افسوس كا باعث تھى جس نے ان كو
عمزده كرديا_ ايك مدت كے بعد دوسرى اطالع ملى كہ پہلى خبر جھوٹى تھى اور اس نے دوستوں ،رشتہ داروں اور جاننے
والوں كو خوش كرديا_
ان دو خبروں كے متعلق تم كيا سوچتے ہو؟ كيا تم سوچتے ہو كہ يہ خوشحالى اور خوشى پائيدار و دائمى ہے يا يہ خوشى ايك
دفعہ پھر حزن و مالل ميں تبديل ہوجائے گي؟ واقعا ً اگر پہلى خبر درست ہوتى تو اب تك تم آخرت كى طرف منتقل ہوگئے
ہوتے ،كيا تم پسند كرتے ہو كہ خداوند عالم تمھيں دوباره دنيا كى طرف لوٹا ديتا اور نيك كاموں كے بجاالنے
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كى فرصت عنايت فرماتا؟ تم يوں فكر كرو كہ پہلى خبر درست تھى اور تم آخرت كى طرف چلے گئے ہو اور موت كے مزه
كو چكھ چكے ہو اور پھر دوباره اس دنيا كى طرف لوٹائے گئے ہو تا كہ اعمال صالحہ بجاالؤ_
اس طرح گمان كرو كہ ﷲ تعالى نے تمھيں اس دنيا ميں واپس تمھارى خواہش كو قبول كرتے ہوئے لوٹا ديا ہے ،اب كيا
كروگے؟ آيا جلدى ميں حقيقى زندگى كے لئے زاد و توشہ جمع كروگے؟ آيا ہميشہ رہنے والى جگہ كے لئے كوئي پيشگى
بھيجوگے؟
نيك كام ،عمل صالح ،لوگوں كى دستگيري ،دعا اور عبادت ان ميں سے كيا روانہ كروگے؟ جان لو كہ اگر اس سے آخرت
كى طرف خالى ہاتھ كوچ كر گئے تو پھر دوباره واپس لوٹ كر نہيں آؤگے؟ اور سوائے افسوس و حسرت اور رنج و غم كے
اور كوئي چيز نہ پاؤگے_
يہ جان لو كہ دن ،رات ايك دوسرے كے پيچھے آجا رہے ہيں اور وه تمھارى عمر كو كوتا ه كر رہے ہيں اور موت كو تم
سے قريب كر رہے ہيں اور انسان كو زندگى كے آخرى نقطہ تك پہنچا رہے ہيں_ يقينا يہ آخرى لحظہ بھى انسان كو آپہنچے
گا اور حق كى طرف بالنے واال آخرت كى طرف لے جاكر رہے گا_ پست اور كمتر اور ہوى و ہوس اور لذائذ مادى كو كم
كرو ،ﷲ كى طرف اور حقائق الہى كى طرف لوٹو اور آخرت كے سفر كا بار تقوى اور اعمال صالح كے ساتھ باندھو
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آئيں گے كہ جن سے گذرنا ضرورى ہے_ جان لو كہ آخرت كے راستے كا توشہ ،تقوى ہے ورنہ تم لﮍكھﮍاؤگے اور جہنم
كے گہرے گﮍہے ہيں جاگرو گے_ گناہوں اور ﷲ كى معصيت سے بچو تا كہ بہشت ميں نيك لوگوں كے ساتھ جاملو''
اميرالمومنين عليہ السالم نے اس گفتگو مينسخت موڑوں  ،گزرگاہوں اور خوفناك منازل كا ارشادتا ذكر فرمايا ہے ،آپ كى
گفتگو ميں صرف ايك اشاره ہى كيا گيا ہے كيونكہ آخرت كى عظيم حقيقت اور قيامت كے حوادث كو سوائے اشارے كے بيان
نہيں كيا جاسكتا اور نہ ہى سنا جا سكتا ہے_
آخرت كے واقعات اور حوادث كو ذرا زياده عظمت كے ساتھ معلوم كرنے كے لئے قرآن كريم كى طرف رجوع كرتے ہيں،
قيات ك شگفت آور مناظر كو قرآن كريم كى نگاه سے ديكھتے ہيں ليكن پھر بھى اس عظيم واقعہ كى حقيقت كو اس طرح كہ
جس طرح وه ہے معلوم نہيں كرسكتے صرف مختصر اشارے سنے ہيں تا كہ جان ليں كہ ايك بہت سخت اور غير قابل
توصيف دن آگے آنے واال ہے اور ہميں اپنے آپ كو تقوى اور عمل صالح سے متصف كرنا چاہيئے تا كہ ان سخت خطرناك
موڑوں اور نشيب و فراز سے ہمارے لئے گذرنا آسان ہوجائے اور پروردگار كى بہشت اور رضوان پہنچتا ميسّر ہوجائے_
92
برزخ اور قيامت
جب كوئي گناہگار اس دنيا سے كوچ كرتا ہے تو عذاب اور رنج كا عالم برزخ ميں مشاہده كرتا ہے اور كہتا ہے:
'' ___(1خدايا مجھے دنيا كى طرف واپس لوٹا دے تا كہ اعمال صالحہ بجاال سكوں اور اپنے گذشتہ گناہوں كا جبران
كرسكوں ،لوٹنے كى خواہش كرے گا ليكن ہرگز دنيا كى طرف لوٹايا نہيں جائے گا اور قيامت و روز بعث تك عذاب ميں مبتال
رہے گا'' )(1
'' ___(2قيامت كے دن سورج تاريك اور لپيٹ ليا جائے گا ،ستارے بے نور ہوجائيں گے ،پہاڑ حركت كريں گے اور لرزنے
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لگيں گے حاملہ اونٹنياں بغير ساربان كے ره جائيں گي ،وحوش محشور ہوں گے اور دريا جالنے والے اور شعلہ خيز
ہوجائيں گے'' )(2
'' ___(3جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے منتشر ہوجائيں گے اور دريا چير ديئے جائيں گے اور درياؤں كے پانى
پراگنده ہوجائيں گے جب كہ قبريں اوپر نيچے ،ہوجائيں گى يعنى دہنس جائيں گي ،اس وقت زمين لزرے گى اور جو كچھ اس
كے اندر ہوگا اسے باہر پھينك دے گي'' )(3
 ___(1 -----------سوره مومنون آيات  ___(2 100 _99سوره تكوير آيات  ___(3 6 _1سوره زلزال آيات 93 9_1'' ___(4جب پہاڑوئي كى طرح دھنے جائيں گے اور پاش پاش ہوجائيں گے'' )(1
'' ___(5جب چاند كو گرہن لگے گا اور تاريك ہوجائے گا اور سورج و چاند اكٹھے ہوں گے'' )(2
'' ___(6جب زمين بہت سخت لرزے گى اور پہاڑ پاش پاش ہوجائيں گے اور غبار بن كر چھاجائيں گے'' )(3
'' ___(7جب زمين اور پہاڑ سخت لزريں گے اور پہاڑ خوفناك ٹيلے كى صورت ميں بدل جائے گا'' )(4
'' ___(8جب آسمان سخت حركت كرے گا اور پہاڑ چلنے لگے گا'' )(5
 '' ___(9جب آسمان كے دروازے كھول ديئےائيں گے اور پہاڑ سخت حركت كريں گے اور سراب كى طرح بے فائده ہوں
گے'' )(6
'' ___(10جب زمين غير زمين ميں تبديل ہوجائے گى اور آسمان متغير ہوجائے گا اور لوگ خدائے قادر كے سامنے حاضر
ہوں گے ''_ )(7
'' ___ (11جب دن تيرے پروردگار كے نور س روشن اور منور ہوجائے گا'' )(8
------------------ (1سوره قاعد آيت3
 (2سوره قيامت آيات 9_8
 (3سوره واقعہ آيات 6_4
(4سوره مزمل آيت 14
(5سوره طور آيات 10-9
 (6سوره نبا آيات 20 ،19
(7سوره ابراہيم آيت 48
 (8سوره زمر آيت 69
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ان آيتوں سے اجمالى طور سے جو معلوم ہوتا ہے وه يہ ہے كہ قيامت كے دن اس دنيا كا موجوده نظام خلقت تبديل ہوجائے
گا ،سورج تاريك اور بے نور ہوجائے گا ،چاند خاموش اور بے رونق ہوگا ،ستارے پراگنده اور پہاڑ اس عظمت كے باوجود
لرزاں ہوں گے ،چلنے لگيں گے اور خوفناك ٹيلوں ميں تبديل ہوجائيں گے ،گرد و غبار كى صورت ميں پراگنده اور بے فائده
ہوجائيں گے ،زمين كسى اور زمين ميں تبديل ہوجائے گى اور ايك وسيع ميدان وجود ميں آجائے گا كہ جہاں تمام لوگ حساب
و كتاب كے لئے حاضر كئے جائيں گے_
يہ تمام قيامت كے عظيم مناظر كے مختصر اشارے تھے اس كے باوجود اس عظيم واقعيت كا ہم تصور نہيں كرسكتے
صرف قرآن مجيد كے ان اشارات سے اتنا سمجھتے ہيں كہ ايك بہت سخت دن آنے واال ہے ہم ايمان و عمل صالح سے اپنے
آپ كو لطف الہى اور اس كے خوف سے محفوظ ركھ سكتے ہيں_
آيت:
يوم تب ّدل االرض غير االرض و السّموات و برزوا الواحد القہار )(1
''جس دن زمين غير زمين ميں تبديل كى جائے گى اور آسمان بھى اور سب خدائے واحد و قہّار كے سامنے حاضر ہوں گے''
-------- (1سوره ابراہيم آيت نمبر 48

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

95
سواالت
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1جب گناہگار انسان ،عالم برزخ ميں جاتا ہے اور عذاب و رنج كو ديكھتا ہے تو كون سى آرزو كرتا ہے ،كيا كہتا ہے،
اس كى يہ آرزو پورى كى جائے گى ؟
 ___(2اميرالمومنين عليہ السالم نے اس صحابى كو اس جہاں ميں دوباره آجانے كے بعد كيا لكھا تھا اور اسے كس بيان سے
نصيحت كى تھي؟
 ___(3قرآن مجيد ميں قيامت كو كن خصوصيات كے ساتھ بيان كيا گيا ہے؟
 ___(4قيامت كے سخت ہنگامے اور خوف و ہراس سے كس طرح امان ميں ره سكتے ہيں؟
 ___(5اميرالمومنين عليہ السالم كے خط ميں نصرت كے لئے كس زاد اور توشے كو بيان كيا گيا ہے؟
 ___(6كون سى چيزيں انسان كو بہشت ميں جانے سے روك ليتى ہيں اور كس طرح قيامت كے خطرناك اور پر پيچ راستے
كو طے كرسكتے ہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
96
صہ
ح
تيسرا
ّ
پيغمبرى اور پيغمبروں كے مسائل كے بارے ميں
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پہاڑ كى چوٹى پر درس
ہم پہاڑ پر جانا چاہتے تھے چند ايك دوستوں سے كل پہاڑ پر جانے كے پروگرام كے متعلق گفتگو كر رہے تھے كہ كون
سے وقت جائيں؟ كون سى چيزيں اپنے ساتھ لے جائيں ،كہاں سے جائيں؟
ان سواالت كے بارے ميں بحث كر رہے تھے ليكن كسى نتيجہ پر نہيں پہنچ رہے تھے دوستوں ميں سے ہر ايك كوئي نہ
كوئي مشوره دے رہا تھا_
آخر ميں باقر نے كہا:
'' دوستو ميرى نگاه ميں ايك راہنما كى ضرورت ہے جو پہاڑ كے سر كرنے كا ماہر ہو وه ہم كو بتالئے كہ كون سى چيزيں
اس كے لئے ضرورى ہيں اور كون سے راستے سے ہم پہاڑ كى چوٹى پر جائيں اور اسے سر كريں؟
ميں نے باقر سے كہا كہ راہنما كى كيا ضرورت ہے؟ ہميں كسى راہنما كى ضرورت نہيں ہے ہم ميں فكر كرنے كى قوت
موجود ہے ،ہم آنكھيں ركھتے ہيں سوچيں گے اور راستہ طے كرتے جائيں گے يہاں تك كہ اوپر پہنچ جائيں گے_
باقر نے جواب ديا:
''غلطى كر رہے ہو پہاڑوں كى چوٹياں سر كرنا كوئي آسان كام نہيں ہے ہميں پہاڑ كے حدود سے واقفيت نہيں ہے اور ہم كو
جن چيزوں
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كى ضرورت ہوگى ان كى كوئي اطالع نہيں ركھتے ،ہميں علم نہيں ہے كہ كہاں سے اوپر چﮍھيں اور كون سى چيزيں اپنے
ہمراه لے جائيں مثالً بتاؤ كہ اگر طوفان آگيا اور سخت اندھيرا چھاگيا تو كيا كرينگے ،اور گر راستہ بھول گئے تو كى كريں
گے؟ ''
ميں جب باقر كے ان سواالت كا جواب نہ دے سكا تو مجبوراً ان كى رائے سے موافقت كرلى كہ ايك راہنما كى ضرورت ہے
جو مورد اعتماد ہو اور راستوں سے واقف بھى ہوا اور اسے راہنمائي كے لئے لے جانا چاہيئے_
اس كے ايك دن ايك دوست نے بتاليا كہ دوستو ميرے باپ كے دوستوں ميں سے ايك ماہر كوه نورد ہے ميرے باپ نے اس
سے خواہش كى ہے كہ وه ہمارى راہنمئي كا كام انجام دے وه آج رات ہمارے گھر آئے گا تم بھى وہاں آجانا تا كہ كل چلنے
كے متعلق اس سے گفتگو كريں_
ہم اس رات سعيد كے گھر گئے سعيد كے باپ اور اس كے دوست وہاں موجود تھے جب تمام احباب اكٹھے تو داؤدى صاحب
نے اپنا تعارف كرايا اور كہا كہ:
''دوستو ميں نے سنا ہے كہ كل تم پہاڑ كے اوپر جانا چاہتے ہو كتنا عمده پروگرام تم نے بنايا ہے ليكن جانتے ہو كہ شايد يہ
سفر خطرے اور دشواريوں سے خالى نہ ہو ،خطروں سے بچنے كے لئے كى كروگے؟''
لﮍكوں نے جواب ديا آپ سے مدد اور راہنمائي حاصل كريں گے_
داؤدى صاحب نے كہا:
''بہت اچھا كل چار بجے صبح چلنے كے لئے تيار ہوجانا ،گرم لباس پيٹھ پر ڈالنے واال تھيال ،معمولى غذا اور اگر ہوسكے تو
تھوڑى كھجور اور
99
كشمكش كبھى ساتھ لے لينا ميں ابتدائي مرحلے كى چيزيں ساتھ لے آؤں گا''
ہم نے راہنما كے دستور كے مطابق تمام وسائل فراہم كرلئے اور دوسرے دن صبح كے وقت خوشى سعيد كے گھر پہنچ گئے
تمام لﮍكے وقت پر وہاں آگئے اور چلنے كے لئے تيار ہوگئے_ ايك دو لﮍكے باپ كے ہمراه آئے تھے_ تھوڑاسا راستہ بس
پر طے كيا اور پہاڑ كے دامن ميں پہونچ گئے_ بس سے اترے اور پہاڑ كے دامن ميں ايك چھوٹى مسجد ميں صبح كى نماز
ادا كى _ نماز كے بعد راہنما نے ضرورى ہدايات جارى كيں اور بالخصوص يہ ياد داليا كہ ايك دوسرے سے جدا نہ ہوں
آگے جلدى ميں نہ جانا اور پيچھے بھى نہ ره جانا_ ہم نے چلنا شروع كيا پہاڑ بہت اونچا تھا ،بہت خوشنما اور زيبا تھا ،چپ
چاپ ،سيدھا ،مستحكم و متين اور باوقار ﷲ تعالى كى عظمت اور قدرت كو ياد دال رہا تھا_
راہنما آگے جارہا تھا ہم اس كے پيچھے باتيں كرتے جار ہے تھے ،ہنس رہے تھے اور آگے بﮍھ رہے تھے وه ہر جگہ
ہمارى نگرانى كرتا تھا اور سخت مقام ميں ہمارى مدد و راہنمائي كرتا تھا_ كبھى خود بﮍے پتھر سے اوپر جاتا اور ہم سب
كا ہاتھ پكﮍ كر اوپر كھينچ ليتا كبھى راستہ كھال آجاتا اور تمام لﮍكے اس كى اجازت سے دوڑتے اور ايك دوسرے سے آگے
نكلنے كى كوشش كرتے تھے اور جب راستہ تنگ ہوجاتا تو ہم مجبور ہوجاتے تھے كہ ايك دوسرے كے پيچھے چليں اور
بہت احتياط سے راستہ طے كريں ،اس حالت ميں راہنما ہميں خبردار كرتا اور خود اس پھلنے والى جگہ كے كنارے كھﮍا
ہوجاتا اور ہر ايك كا ہاتھ پكﮍ كر وہاں سے گذارتا بہت سخت پھلنے والى جگہيں راستے ميں موجود تھيں ان ميں سے ايك
جگہ ميرا پاؤں كہ اگر راہنما ميرا ہاتھ نہ پكﮍتا تو ميں كئي سوفٹ نيچے جاگرتا_
اب ميں سمجھا كہ راہنما اور رہبر كا ہونا بہت ضرورى ہے راستے ميں كبھى ہم ايسے راستوں پر پہونچے جہاں پتہ نہ چلتا
كہ كہاں سے جائيں راہنما تھا جو ہميں راستہ بتالتا اور اس كى راہنمائي
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كرتا ،راستے ميں ہم كئي جگہوں پر بيٹھے ،آرام كيا اور كچھ كھايا پيا_ يہ سفر سخت دشوار ليكن زيبا اور سبق آموز تھا بہت
زياده مشقت برداشت كرنے كے بعد غروب كے نزديك پہاڑ كى چوٹى كے قريب پہنچ گئے ،سبحا ن ﷲ كتنى زيبا اور
خوبصورت تھى وه چوٹى كتنى عمده اور لطيف تھى آب و ہوا ،تمام جگہيں وہاں سے نظر آرہى تھيں گويا ہم كسى دوسرے
عالم ميں آگئے تھے ،خوش و خرم ہم نے پيٹھ والے تھيلے اتارے اور تھوڑى سى ساده غذا جسے ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے
نكال كر كھائي كاش تم بھى ہوتے ،واقعى اس وقت تك ہم نے اتنى مزے دار غذا نہيں كھائي تھي_ رات كو وہاں ٹھہرجانے پر

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

اتفاق ہوگيا اور چونكہ ہم نے اپنے راہنما كے دستورات كے مطابق عمل كيا تھا لہذا تمام چيزيں ہمارے پاس موجود تھى رات
ہوگئي مغرب اور عشاء كى نماز پﮍھنے كے بعد ہم گفتگو ميں مشغول ہوگئے_
راہنما نے كہا :پيارے بچو
'' خدا كا شكر ہے كہ ہم سالمتى كے ساتھ پہاڑ كى چوٹى پر پہنچ گئے ہيں اب تم نے مان ليا ہوگا كہ پہاڑ كى چوٹى سر كرنا
اور كوه نوردى كوئي معمولى كام نہيں ہوا كرتا كيا تم تنہا پہاڑ كى چوٹى سر كر سكتے تھے ؟ ''
ميں نے كہا كہ آپ نے ميرا ہاتھ نہ پكﮍا ہوتا تو ميں پہاڑ كے درے ميں گرگيا ہوتا_ ميں اس وقت متوجہ ہوگيا تھا ك ايك
صحيح راہنما اور راہبر كے ہم محتاج ہيں_
جناب داؤدى نے كہا:
''صرف كوه پيمائي ہى راہنمائي كى محتاج نہيں ہوا كرتى بلكہ ہر سخت اور دشوار سفر راہنما اور راہبر كا محتاج ہوتا ہے
مثالً فضا ميں سفر تو بہت سخت دشوار ہے جس ميں بہت زياده راہنما كى ضرورت ہوا كرتى ہے_ لﮍكوجانتے ہو كہ سب
سے اہم اور پر اسرار سفر جو
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ہم كو در پيش ہے وه كون سا سفر ہے،
لﮍكوں ميں سے ہر ايك نے كوئي نہ كوئي جواب ديا_ آخر ميں باقر كے باپ نے كہا كہ
''ميرى نگاه ميں وه سفر جو سب ہے اہم ہے وه آخرت كا سفر ہے يہ اس جہاں سے منتقل ہوكر دوسرے جہاں ميں جانے واال
سفر ہے ،واقعا ً يہ سفر بہت پيچيده اور دشوار سفروں ميں سے ايك ہے''_
راہنما نے ہمارا شكريہ ادا كيا اور كہا كہ تم نے درست كہا ہے ميرا مقصد بھى يہى سفر تھا لﮍكو اس سفر كے متعلق كيا فكر
كرتے ہو؟ ہم اس سفر كا راستہ كس طرح طے كريں گے اور كون سا زاد راه اور توشہ ساتھ لے جائيں گے ،اس جہاں ميں
راحت و آرام كے لئے كيا كريں گے؟ كون سے افراد ہمارے اس سفر ميں راہنمائي كريں گے ،كون ہميں بتالئے گا كہ اس
سفر كے لئے كون سا زاد راه ساتھ لے جائيں؟ باقر كے باپ نے اجازت ليتے ہوئے كہا كہ اگر لﮍكو تم موافقت كرو تو ميں
اس سفر كى مزيد وضاحت كروں:
''آخرت كے سفر كے راہنما پيغمبر ہوا كرتے ہيں جو مخلوق اور خالق كے درميان واسطہ اور پيغام النے والے ہوتے ہيں،
ﷲ تعالى كے پيغام كو لوگوں تك پہنچاتے ہيں ،زندگى كى عمده اور بہترين راه و رسم كى لوگوں كو تعليم ديتے ہيں او
رسعادت كى چوٹى پر چﮍھنے كے لئے انسان كو راستہ بتالتے ہيں ،برے اخالق اور اخالقى پستيوں ميں گرجانے والى
واديوں كى نشاندہى كرتے ہيں ،خداپرستى اور عمده اخالق كے راستے بيان كرتے ہيں_
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پيغمبر انسانوں كى اس سفر ميں مدد ديتے ہيں ،ان كى راہنمائي كرتے ہيں_ اگر ہم پيغمبروں كے كالم اور ان كى راہنمائي
كى اطاعت كريں تو آخرت كے سفر كے راستے كو سالمتى اور كاميابى سے طے كرليں گے اور اپنے مقصد تك پہونچ
جائيں گے''_
اس كے سننے كے بعد دوباره ميرے دل ميں وه خطره ياد آيا جو مجھے راستے ميں پيش آيا تھا داؤدى صاحب كا شكريہ ادا
كرتے ہوئے ميں نے كہ كہ يہ سفر ہم نے اس راہنما كى راہنمائي اور مدد سے سالمتى كے ساتھ طے كيا ہے اور ہم اپنے
مقصد تك پہنچ گئے ہيں_ جناب داؤدى نے ہمارى طرح اپنے اوپر كمبل اوڑھ ركھا تھا ميرى طرف شكريہ كى نگاه كى اور
كہا كہ
''يقينا ہم مقصد تك پہنچ جائيں گے بشرطيكہ ہم پيغمبروں كى راہنمائي پر عمل كريں اور آخرت كے سفر كے لوازمات اور
اسباب مہيا كريں''_
اس كے بعد ايك نگاه لﮍكوں پر ڈالى اور پوچھا'' :لﮍكو كيا جانتے ہو كہ پيغمبروں نے آخرت كے سفر كے لئے زاد راه اور
توشہ كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
''پيغمبروں نے فرمايا ہے كہ آخرت كے سفر كا زاد راه ايمان و تقوى اور عمل ہے ،ہر انسان كى سعادت اس كے عمل اور
رفتار سے وابستہ ہے ،انسان جو بھى اس دنيا ميں بوئے گا اسے آخرت ميں كائے گا اگر اس دنيا ميں خوبى كرے گا تو
آخرت ميں خوبى ديكھے گا اور بدى كرے گا تو آخرت ميں بدى ديكھے گا_

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

ہر ايك انسان كا سعادتمند ہونا يا شقى ہونا ،بلند و باال يا پست و ذليل ہونا اس كے كاموں اور اعمال سے وابستہ ہے ،جو انسان
پيغمبروں كى راہنمائي پر عمل كرتا ہے آخرت كے سفر كو سالمتى كے
103
ساتھ طے كرے گا اور بلندترين مقام و سعادت كو پالے گا''_
جناب داؤدى كى گفتگو يہاں تك پہنچى تو انھوں نے اپنى نگاه ستاروں سے پر آسمان كى طرف اٹھائي اور كافى دير تك چپ
چاپ آسمان كى طرف ديكھتے رہے تھوڑى دير بعد لمبى سانس لى اور كہا:
''لﮍكو تم تھك گئے ہو ہوجاؤ ميں اور تمھارے باپ بارى بارى جاگتے اور پہره ديتے ہيں گے ،تم ميں سے جو بھى چاہے
بارى بارى پہره دے سكتا ہے_ ﷲ كى ياد كے ساتھ ہوجاؤ اور صبح جلدى بيدار ہوجانا كہ كل ايك بہت عمده پروگرام سامنے
ہے''_
104
سواالت
غور سے مندرجہ ذيل سواالت كو پﮍھو ،بحث كرو اور ياد كرلو
 ___ (1باقر نے يہ كيوں كہا كہ كوه پيمائي كے لئے ايك راہنما انتخاب كرو ،آخر كون سى مشكالت كا سامنا تھا؟
 ___(2كس نے كہا تھا كہ راہنما كى كيا ضرورت ہے؟ اس نے اپنے اس مطلب كے لئے كيا دليل دى تھي؟ اس كى دليل
درست تھي؟ اور اس ميں كيا نقص تھا؟
 ___(3باقر نے اسے كس طرح سمجھايا كہ راہنما كى ضرورت ہے اسے اس مطلب كے سمجھانے كے لئے كون سے
سواالت كئے؟
 ___(4كيا اس نے باقر كى گفتگو كے بعد راہنما كى ضرورت كو قبول كرليا تھا؟ واقعا اس نے كس وقت اسے قبول كيا تھا؟
خود اسى درس سے اس كى دليل بيان كرو_
 ___(5كس نے لﮍكوں كى راہنمائي اور راہبرى كو قبول كيا؟ اس نے چلنے كے لئے كون سے دستورات ديئے؟ كون سے
وسائل كا ذكر كيا كہ انھيں ساتھ لے آئيں اس نے خود اپنے ساتھ كن چيزوں كے لے آنے كا وعده كيا تھا؟
 ___(6جب صبح كى نماز پﮍھ چكے اور پہاڑ پر چﮍھنے كے لئے تيار ہوگئے تو راہنما نے كون سے دستورات كى
يادآورى كي؟ وه كون سے دستور تھے؟ تمھارى نگاه ميں اس دستورات ميں سے كس كو اہميت دى گئي تھي؟
 ___(7جب كبھى راستہ سخت اور دشوار آجاتا تو راہنما لﮍكوں كو كيا ہدايت ديتا؟
 ___(8ہادى نے كيسے قبول كرليا كہ راہنما اور راہبر كا وجود ضرورى اور الزمى ہوتا ہے؟
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 ___(9جناب داؤدى كى نگاه ميں مہم ترين اور پر اسرارترين سفر كون سا تھا؟
 ___(10جناب داؤدى نے اس مہم اور اسرار آميز سفر كے بارے ميں لﮍكوں سے كون سے سواالت كئے تھے؟
 ___(11باقر كے باپ نے جناب داؤدى كے سواالت كا كيا جواب ديا تھا؟ پيغمبر جو آخرت كے سفر كے راہنما ہيں كون سى
ذمہ دارى ان كے ذ ّمے ہوا كرتى ہے؟ كس صورت ميں ہم سالمتى اور كاميابى كے ساتھ مقصد تك پہنچ سكتے ہيں؟
 ___(12پيغمبروں نے آخرت كے سفر كے لئے كون سا توشہ اور زاده راه بيان كيا ہے ہر انسان كا بلند مقام يا پست مقام پر
جانے كو كس سے مربوط جانا ہے؟
 ___(13جب تمام لﮍكے سوگئے تو جناب داؤدى نے رہبرى كا كون سا وظيفہ انجام ديا؟
 ___(14كيا بتال سكتے ہو كہ لﮍكوں كے كل كا بہترين پروگرام كيا تھا؟
106
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پيغمبر يا آخرت كے سفر كے راہنما
انسان كى روح اور جان بہت سے مخفى راز ركھتى ہے_ كيا انسان اپنى روح و جان كے رموز سے پورى طرح واقف ہے؟
انسان كے سامنے بہت زياده ايسے سفر كہ جو اسرار آميز ہيں موجود ہيں_ كيا انسان ايسے سفروں اور زندگى سے پورى
اطالع ركھتا ہے؟ كيا آخرت كے زاد راه سے جو ضرورى ہيں آگاه ہے؟ كيا انسان ،ارتقاء اور سعادت تك پہونچنے كے
راستوں كو پہچانتا ہے؟ كيا راستوں كى دشواريوں اور ايسے موڑوں سے كہ جن سے انسان گرسكتا ہے خبردار ہے؟
ان سوالوں كا جواب كون سے افراد دے سكتے ہيں؟ كون سے حضرات سيدھے راستے اور كج راستے واقف ہيں؟ كون سے
حضرات انسان كا راستہ بتال سكتے ہيں ؟ كون سے حضرات انسانوں كو ان راستوں كى راہنمائي اور مدد دے سكتے ہيں؟
خدا كے فرستاده پيغمبر ہى اس كام كو انجام دے سكتے ہيں پس انسان ہميشہ پيغمبروں اور راہنماؤں كے وجود كا محتاج رہا
ہے اور رہے گا_
خداوند عالم كہ جس نے تمام موجودات كو پيدا كيا ہے اور ان كى ضروريات كو ان كے لئے فراہم كيا ہے اور انھيں ارتقاء
كى راه تك پہونچا ديا ہے_ انسان كو يعنى موجودات عالم ميں سے
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كامل ترين اور اہم ترين موجود كو زندگى كے پر خطر آخرت كے سفر كے لئے رہبر اور راہنما كے بغير نہيں چھوڑا بلكہ
اسے ا رتقاء و ہدايت اور تمام قسم كى مدد كے لئے راہنما چنا اور انھيں مبعوث كيا ہے صرف ذات الہى ہے كہ جو انسان
كے جسم اور روح كے رموز اور اسرار اور اس كے گذشتہ اور آئنده سے آگاه ہے اور اس كى دنياوى اور اخروى زندگى
سے پورى طرح واقف ہے_
كون ﷲ تعالى سے زياده اور بہتر انسان كى خلقت كے رموز سے آگاه ہے؟ كون سى ذات سوائے ﷲ كے انسان كى سعادت
اور ارتقاء كا آئين اس كے اختيار ميں دے سكتى ہے؟ كيا يہ ممكن ہے كہ جس خدائے مہربان نے انسان كو پيدا كيا ہے اسے
اس قسم كے دشوار راستے كے طے كرنے كے لئے بغير رہبر ،آئين اور راہنما كے چھوڑ ديا ہو؟ نہيں اور ہرگز نہيں ﷲ
تعالى نے انسان كو اس مشكل اور پيچيده سفر كے طے كرنے كے لئے تنہا نہيں چھوڑ ركھا بلكہ اس كے لئے راہنما اور
راہبر بھيجا ہے_
پيغمبروں كو ﷲ تعالى نے انسانوں ميں سے چنا ہے اور ضرورى علوم انھيں بتايا ہے تا كہ وه لوگوں كى مدد كريں اور
انھيں ارتقاء كى منزلوں تك پہونچنے كے لئے ہدايات فرمائيں_ پيغمبر صحيح راستے اور غير صحيح راستے كو پہچانتے
ہيں اور وه ہر قسم كى غلطيوں سے پاك ہوا كرتے ہيں ،ﷲ تعالى كا پيغام ليتے ہيں اور اسے بغير زيادتى و كمى كے لوگوں
تك پہونچاتے ہيں پيغمبر چنے ہوئے الئق انسان ہوتے ہيں كہ دين كا آئين انھيں ديا جاتا ہے اور اپنى گفتار و كردار سے
لوگوں كے لئے نمونہ ہوا كرتے ہيں_ جب سے انسان پيدا كيا گيا ہے اور اس نے اس كره ارض پر زندگى شروع كى ہے تب
سے ہميشہ اس كے لئے پيغمبر موجود رہے ہيں_
پيغمبر لوگوں كى طرح ہوتے تھے اور انھيں جيسى زندگى بسر كرتے تھے اور لوگوں
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كو دين سے مطلع كرتے تھے ،لوگوں كے اخالق و ايمان اور فكر كى پرورش اور رشد كے لئے كوشش كرتے تھے ،لوگوں
كو خدا اور آخرت كى طرف جو ہميشہ رہنے واال ہے متوجہ كرتے تھے_
خداپرستي ،خيرخواہي ،خوبى اور پاكيزگى كى طرف ان كى روح ميں جذبہ اجاگر كرتے تھے ،شرك و كفر اور ماده پرستى
سے مقابلہ كرتے رہتے تھے اور ہميشہ ظلم و تجاوزگرى سے جنگ كرتے تھے ،پيغمبر لوگوں كو اچھے اخالق اورنيك
كاموں كى طرف دعوت ديتے تھے اور برے اخالق  ،پليد و ناپسنديده كردار سے روكتے تھے ،سعى و كوشش ،پيغمبروں
اور ان كے ماننے والوں كى راہنمائي سے بشر كے لئے ارتقاء كى منزل تك پہونچنا ممكن ہوا ہے_
سب سے پہلے نبى حضرت آدم عليہ السالم اور آخرى پيغمبر جناب محمد مصطفى صلّى ﷲ عليہ و آلہ و سلّم ہيں اور دو كے
درميان بہت سے پيغمبر آئے ہيں كہ جن كو پيغمبر اسالم)ص( نے ايك حديث كى روسے ايك الكھ چوبيس ہزار پيغمبر بتاليا
ہے_ پيغمبر قبيلوں ،ديہاتوں ،شہروں او رملكوں ميں بھيجے جاتے تھے اور وه لوگوں كى راہنمائي ،تعليم و تربيت ميں
مشغول رہتے تھے_
كبھى ايك زمانہ ميں كئي ايك پيغمبر مختلف مراكز مينتبليغ كرتے تھے ،پيغمبروں كى رسالت اور ذمہ دارى كا دائره ايك
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جيسا نہيں ہوا كرتا تھا بعض پيغمبر صرف قبيلہ يا ديہات يا ايك شہر يا كئي شہروں اور ديہاتوں كے لئے مبعوث ہوا كرتے
تھے ليكن ان ميں سے بعض كى ماموريت كا دائره وسيع ہوتا يہاں تك كہ بعض كے لئے عالمى ماموريت ہوا كرتى تھي_
پيغمبروں كا ايك گروه كتاب آسمانى ركھتا تھا ليكن بہت سے پيغمبر آسمانى كتب نہيں ركھتے تھے بلكہ دوسرے پيغمبروں
كى شريعت كى تبليغ كرتے تھے ،آسمانى تمام
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كى تمام كتابيں اب موجود نہيں رہيں ايك سو چار آسمانى كتابيں تھيں_ بعض پيغمبر صاحب شريعت ہوا كرتے تھے ليكن
بعض دوسرے پيغمبر شريعت نہيں الئے تھے بلكہ دوسرے پيغمبروں كى شريعت كى ترويج كيا كرتے تھے_
حضرت نوح )ع(  ،حضرت ابراہيم )ع(  ،حضرت موسى )ع( و حضرت عيسى )ع( اور حضرت محمد صلّى ﷲ عليہ و آلہ و
سلم ممتاز و بزرگ پيغمبروں ميں سے تھے ان پانچ پيغمبروں كو اولوالعزم پيغمبر كہا جاتا ہے كہ ان ميں ہر ايك صاحب
شريعت تھا_
ہم مسلمان ﷲ تعالى كے تمام پيغمبروں پر ايمان ركھتے ہيں ،ان كا احترام كرتے ہيں ،اور سبھى كو ﷲ تعالى كا بھيجا ہوا
پيغمبر مانتے ہيں ،ان كى محنت اور كوشش كا شكريہ ادا كرتے ہيں_ ہمارا وظيفہ ہے كہ حضرت موسى )ع( اور حضرت
عيسى )ع( كے پيروكاروں كو كہ جنھيں يہودى اور عيسائي كہا جاتا ہے اور زردشتيوں سے بھى نيكى اور مہربانى سے
پيش آئيں اور اسالم كى روسے جوان كے اجتماعى حقق ہيں ان كا احترام كريں_
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سواالت
فكر كيجئے ،بحث كيجئے اور صحيح جواب تالش كيجئے
 ___(1انسانوں كا پيغمبروں اور راہنماؤں كے محتاج ہونے كى علت كيا ہے؟
 ___(2انسانوں كے رہبر اور راہنما انسان كى پر خطر زندگى اور آخرت كے سفر كے لئے كون سے حضرات ہونے
چائيں؟
___(3كون زياده اور بہتر طور پر انسان كى خلقت كے راز سے آگاه ہے اور كيوں؟
 ___(4پيغمبروں كى ذمہ دارياں كيا ہيں؟ ضرورى معلومات كو پيغمبروں كے لئے كون فراہم كرتا ہے اور پيغمبروں كى
ذمہ داريوں كون معين كرتا ہے؟
 ___(5كون سے ہدف كے لئے پيغمبروں كى دعوت اور كوشش ہوا كرتى تھي،
 ___(6پيغمبر اسالم)ص( نے پيغمبروں كى تعداد كتنى بتالئي ہے ،آسمانى كتابوں كى تعداد كتنى ہے؟
 ___(7كيا پيغمبروں كى ماموريت كا دائر اور حدود ايك جيسے تھے اور كس طرح تھے؟
 ___(8اولوالعزم پيغمبر كون تھے ،ان كى خصوصيت كيا تھي؟
 ___(9دوسرے پيغمبروں كے پيروكاروں كے متعلق ہمارا وظيفہ كيا ہے؟
 ___(10ہم مسلمانوں كا دوسرے پيغمبروں كے متعلق كيا عقيده ہے ،ہم كيوں ان كا احترام كرتے ہيں؟
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پيغمبروں كى انسان كو ضرورت
انسان كا ہر فرد اس دنيا ميں راستے كو ڈھونڈتا اور سعادت مندى طلب كرتا ہے پياسا پانى كى طلب ميں ادھر ادھر دوڑتا ہے
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كبھى ايك خوبصورت چمك كہ جو ميدان ميں نظر آتى ہے پانى سمجھ كر اس كى طرف جلدى سے دوڑتا ہے ليكن جب اس
كے نزديك پہونچتا ہے تو پانى نہيں پاتا اور اسے معلوم ہوجاتا ہے كہ وه سراب كے پيچھے دوڑتا رہا تھا_
ايك مہم نكتہ يہ ہے كہ انسان كى اس دنيا وى زندگى كے عالوه ايك اور زندگى بھى ہے ،آج كے دن كے عالوه ايك اور دن
بھى آنے واال ہے ،انسان اس جہاں كے عالوه ايك اور ابدى دنيا )آخرت( ميں بھى جانے واال ہے اور اس جہاں ميں ہميشہ
كے لئے زندگى بسر كرے گا ،كل آخرت ميں اس دنياوى جہان ميں جو بويا ہوگا كاٹے گا_ انسان آخرت ميں يا سعادت مند
اور نجات پانے واال ہوگا يا شقى و بدبخت ہوگا_ انسان كے آخرت ميں سعادت و شقاوت كا سرچشمہ اس دنيا كے اعمال ہيں
اور يہ دنيا آخرت كى كھيتى ہے_
آج كون سا بيج بويا جائے تا كہ كل اس كا اچھا محصول حاصل كيا جائے؟ كون سا عمل انجام ديا جائے تا كہ آخرت ميں
سعادت مند ہوجائے؟ كس راستہ پر چال جائے تا كہ آخرت ميں ﷲ تعالى كى عمده نعمتوں تك رسائي حاصل ہوسكے؟ كون
سے برنامہ پر عمل كرے؟ كس طرح صحيح راستے كو غلط راستے سے پہچانے؟ كون راہنما ہو؟
انسان كا عمل اور كردار سعادت و كمال يا شقاوت و بدبختى كا موجب ہوا كرتا ہے
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لہذا انسان اپنے اعمال اور زندگى كے لئے ايك دقيق و جامع پروگرام كا محتاج ہے ،ايسا پروگرام كہ جس ميں انسان كى
دنياوى مصالح اور اخروى مصالح كى رعايت كى گئي ہو جس ميں انسان كے جسم كا بھى لحاظ كيا گيا ہو اور اس كى روح و
جان كا بھى لحاظ كيا گيا ہو_ زندگى كے اصول كو ايسا بنايا گيا ہو كہ اس كى زندگى اور آخرت پر اس كى روح كے لئے اس
طرح پروگرام مرتب كيا گيا ہو كہ اسے حقيقى ارتقاء اور سعادت كے راستے پر ڈال دے تا كہ امن و قرب اور رضوان كى
منزل تك فائز ہوسكے_
چند ايك سوال
كيا انسان اپنى عقل اور تدبير سے اس قسم كا دقيق اور كامل آئين اپنے لئے منظم كرسكتا ہے؟ كيا وه اپنى نفسانى اور آخرت
كى ضروريات سے پورى طرح آگاه ہے؟ كيا وه اپنى اور جہان كى خلقت كے اسرار و رموز سے مطلع ہے؟ كيا انسان ،روح
كا جسم ہے كس طرح كا ارتباط ہے اور دنياوى زندگى كس طرح اخروى زندگى سے مربوط ہے ،سے مطلع ہے؟ كيا انسان
تشخيص دے سكتا ہے كہ كون سے امور موجب ہالكت و سقوط اور كون سے امور انسان كے نفس كو تاريك ،سياه و آلوده
اور كثيف كرديتے ہيں؟ كيا انسان تنہا سعادت كے راستے كو غير سعادت كے راستے سے تميز دے سكتا ہے؟ ايسا نہيں
كرسكتا ،ہرگز نہيں كرسكتا اور اس قسم كى وسيع اطالع نہيں ركھتا_
انسان اپنى كوتاه عمر اور محدود فكر كے ذريعہ اپنى اخروى اور نفسانى سعادت اور ارتقاء كا آئين منظم نہيں كرسكتا_ پس
كون شخص ايسا كرسكتا ہے؟
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سوائے ذات خدا كے ايسا اور كوئي نہيں كرسكتا وه ذات ہے كہ جس نے انسان اور تمام جہان كو پيدا كيا ہے اور اس كے
اسرار و رموز سے پورى طرح آشنا و آگاه ہے اور سعادت و شقاوت كے اسباب وعوامل كو اچھى طرح جانتا ہے_ وه ذات
ہے جو انسان كى سعادت اور ارتقاء كے آئين كو منظم و مدوّن كرسكتى ہے اپنے بہترين بندوں كو اس قسم كا برنامہ دے كر
انسانوں تك پہونچاتى ہے تا كہ انسان خدا كے نزديك كوئي عذر نہ پيش كرسكے_
زندگى كے آئين اور اصول كا نام دين ہے كہ جسے خدا پيغمبروں كے ذريعے جو راہنما اور راه شناس ہيں انسانوں تك
پہونچاتا ہے ،پيغمبر ممتاز اور برگزيده انسان ہوتے ہيں كہ جو ﷲ تعالى سے خاص ربط ركھتے ہيں ،انسان كو جاودانى
زندگى دينے واال آئين خدا سے ليتے ہيں اور انسانوں تك اسے پہونچاتے ہيں_ پيغمبر انسان كى اس فطرت كو كہ جس ميں
جستجوئے خدا اور خدا دوستى موجود ہے كون اجاگر كرتے ہيں اور اس كے راستے كى نشاندہى كرتے ہيں اور س تك
پہونچنے كے راستے كو طے كرنے ميں مدد ديتے ہيں تاكہ انسان اپنے خالق و خدا كو بہتر پہچانے اور اس سے آشنا ہو_
اچھے اور برے اخالق كى شناخت ميں لوگوں كى مدد كرتے ہيں ،تذكيہ نفوس ،دين كے حيات بخش قوانين كے اجراء اور
معاشره كى ديكھ بھال ميں كوشش كرتے ہيں ،انھيں كامل عزت اور عظمت تك پہونچاتے ہيں_
ان انسانوں كو خوشخبرى ہو جو پيغمبروں كے نقش قدم پر چلتے اور اپنى دنيا كو آزادى سے سنوارتے ہيں اور آخرت ميں
بھى كمال سعادت و خوشنودى اور ﷲ تعالى كى نعمتيں حاصل كرتے ہيں اور پيغمبروں كے جوار ميں با عزت سكونت
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اختيار كرتے ہيں_
قرآن كى آيت:
ً
ّ
انا ارسلناك بالحق بشيرا و نذيرا و ان من ا ّمة اال خالفيہا نذير
114
''ہم نے آپ كو حق كے ساتھ بشارت دينے واال اور ڈرانے واال بناكر بھيجا ہے اور كوئي قوم ايسى نہيں ہے جس ميں كوئي
ڈرانے واال نہ گذرا ہو''_ )(1
 -------سوره فاطر آيت نمبر 115 24سواالت
سوچيئےور جواب ديجئے
 ___(1اس دنيا كے اعمال كا نتيجہ آخرت ميں كس طرح ملے گا؟
 ___(2آخرت ميں انسان كى دو حالتيں ہوں گى وه دو حالتيں كيا ہيں؟
 ___(3انسان كى زندگى كے آئين ميں كن چيزوں كا لحاظ كيا جانا چاہيئے؟
 ___(4كيا انسان اپنى زندگى كے لئے ايك جامع اور كامل قانون خود بنا سكتا ہے؟
 ___(5انسان كى سعادت اور ارتقاء كے آئين كو كون منظم كرتا ہے اور اسے كس كے ذريعہ پہونچاتا ہے؟
 ___(6خدا كے پيغمبر پر انسان كى ہدايت كے لئے كون سى ذمہ دارى ہے؟
 ___(7دين كيا چيز ہے ،دين كا فائده انسان كى دنيا اور آخرت ميں كيا ہوتا ہے؟
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پيغمبرى ميں عصمت  ،شرط ہے
خداوند عالم نے پيغمبروں كو چنا ہے اور انھيں بھيجا ہے تا كہ وه ان قوانين كو لوگوں تك پہونچائيں جو دينى زندگى كا
موجب ہوتے ہيں اور وه لوگوں كى سرپرستى و راہنمائي كريں ،ارتقاء كے سيدھے راستے اور ﷲ تعالى تك پہونچنے كے
لئے جو صرف ايك ہى سيدھا راستہ ہے ،لوگوں كو بتالئيں ،ان كى ہدايت كريں اور انھيں مقصد تك پہونچائيں ،سعادت آور
آسمانى آئين پر عمل كرنے اور دنيوى و اخروى راه كو طے كرنے ميں قول و فعل سے لوگوں كى مدد كريں ،ﷲ تعاليى كے
قوانى كو جارى كر كے ايك اجتماعى نظام وجود ميں الئيں اور اس كے ذريعہ انسانى كماالت كى پرورش كريں اور رشد كے
لئے زمين ہموار كريں_
پيغمبروں كى ذمہ داريوں كو تين حصول ميں تقسيم كيا جاسكتا ہے:
 ___(1قوانين الہى كو وحى كے ذريعہ حاصل كريں_
 ___(2ﷲ تعالى سے حاصل شده قوانين اور آئين كو بغير كسى اضافہ و كمى كے لوگوں تك پہونچائيں_
 ___(3ان قوانين اور الہى آئين كو عملى جامہ پہنانے ميں لوگوں كى قولى اور عملى مدد كريں_
117
سواالت
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اس كے بعد اب ان سواالت ميں خوب غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1كيا ممكن ہے كہ خداوند عالم كسى انسان كو پيغام الہى كے لينے كے لئے معين كرے اور وه اس ميں خطا كا مرتكب
ہو؟ خطا كرنے واال انسان كسى طرح ﷲ تعالى كے واضح پيغام كو بغير كسى اضافہ اور كمى كے پورى طرح لوگوں تك
پہونچا سكتا ہے؟
 ___(2كيا ممكن ہے كہ خداوند عالم كسى كو پيغمبرى كے لئے چنے اور وه ﷲ تعالى كے پيغام پہونچانے ميں خطا مرتكب
ہوجائے؟ كيا ممكن ہے كہ خداوند عالم كسى كو پيغمبرى كے لئے انتخاب كرے اور وه آسمانى آئين و احكام ميں تحريف
كردے؟ كيا اس صورت ميں ﷲ تعالى كى غرض پيغمبر كے بھيجنے ميں حاصل ہوجائے گي؟ كيا ﷲ كا دين اور پيغام لوگوں
تك صحيح پہونچ جائے گا؟
 ___(3ان قوانين اور الہى آئين كو عملى جامہ پہنانے ميں لوگوں كى قولى اور عملى مدد كريں_
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ہرگز نہيں خداوند عالم ايسے افراد كو جو غلطيوں كے مرتكب ہوتے ہيں پيغام الہى كے لينے اور لوگوں تك پہونچانے كے
لئے ہرگز انتخاب نہيں كرتا كيونكہ ﷲ تعالى چاہتا ہے كہ اپنا پيغام اپنے بندوں تك پہونچائے اور حق قبول كرنے والے لوگوں
كو مقصد تك پہونچائے اس غرض كے حصول كے لئے ﷲ تعالى ايسے افراد كا انتخاب كرے گا جو معصوم ہوں يعني:
 ___(1قوانين اور دين الہى كے لينے ميں غلطى نہ كريں_
 ___(2ﷲ تعالى كے قوانين اور آئين كو لوگوں تك بغير كسى اضافہ اور كمى كے پہونچائيں اور كسى قسم كى خطا و
تحريف اور نافرمانى كو جائز نہ سمجھيں_
 ___(3دين كے واضح احكام پر عملكرانے ميں لوگوں كى عملى و قولى مدد كريں اور خود پورے طور پر اس پر عمل
كريں اور لوگوں كو اس پر عمل كرائيں _
خداوند عالم كے پيغمبر قوى اور ملكوتى ارادے كے مالك اور روحانى بصيرت ركھن والے افراد ہوتے ہيں اور ﷲ تعالى كے
كامل پيغام پر ايمان ركھتے ہيں ،وفادار ہوتے ہيں اور جو كچھ پہونچاتے اور كہتے ہيں اس پر عمل كرتے ہيں ايسے افراد
اپنى بصيرت اور ہنرمندى كے لحاظ سے تمام انسانوں كے لئے كامل نمونہ ہوتے ہيں لوگ ان كى رفتار و گفتار كى پيروى
كرتے ہيں_
''عصمت'' يعنى وه عظيم طاقت وبصارت جو پيغمبر كے وجود سے مختص ہوتى ہے كہ وه ﷲ كى طرف سے دى ہوئي ذمہ
دارى كے بجاالنے ميں اس كى مدد كرتى ہے اورانھيں خطا سے محفوظ ركھتى ہے_
قرآن كى آيت:
و ما ارسلنا من رسول اال ليطاع باذن ﷲ )نساء آيہ (43
'' ہم نے كوئي بھى رسول نہيں بھيجا مگر يہ كہ لوگ اس كى حكم الہى سے اطاعت كريں''
119
سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
 ___(1پيغمبروں كى وه ذمہ دارى جو تين حصوں ميں تقسيم ہوتى ہے اسے بيان كيجئے_
 ___(2كيا ممكن ہے كہ خداوند عالم ايسے انسان كو اپنے پيغام لينے كے لئے انتخاب كرے جو خطا كا مرتكب ہوسكے،
كيوں؟ وضاحت كيجئے _
 ___(3كيا ممكن ہے كہ خداوند عالم ايسے كو پيغمبرى كے لئے چنے كہ جو ﷲ تعالى كے پيغام كو ناقص اور تحريف شده
لوگوں تك پہونچائے ،كيوں؟ وضاحت كيجئے
 ___(4كيا ممكن ہے خداوند عالم ايسے شخص كو پيغمبرى كے لئے منتخب كرے كہ جو ﷲ تعالى كے احكام اور دستور پر
عمل كرانے ميں غلطى كرے  ،كيوں؟ وضاحت كيجئے_
 ___(5خداوند عالم جسے پيغمبرى كے لئے منتخب كرتا ہے وه معصوم ہوتا ہے ،معصوم كى تين صفات كو بيان كيجئے_
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 ___(6عصمت سے كيا مراد ہے؟
 ___(7پيغمبر كن لوگوں كو حقيقى سعادت اور مقصد تك پہونچاتے ہيں؟
 ___(8معاشره ميں فضائل انسانى كس طرح رشد اور پرورش پاسكتے ہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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پيغمبروں كا ايك برنامہ اور پروگرام ﷲ تعالى پر ايمان كا النا ہے
پيغمبر اسالم)ص( نے صبح كى نماز مسجد ميں پﮍھى نماز كے بعد لوگوں كى طرف منھ كيا تا كہ ان كى احوال پرسى كريں
اور ان كے حاالت كو جانيں لوگوں كى صف ميں ايك نوجوان كو آپ نے ديكھا كہ اس كا چہره زرد ،بدن الغر اور آنكھيں
دھنسى ہوئي ہيں نمازيوں كى صف ميں بيٹھا ہوا تھا اور كبھى بے اختيار اپنى پلكوں كو بند كرتا اور اونگھ رہا تھا ايسا ظاہر
كر رہا تھا كہ گويا سارى رات نہيں سويا اور عبادت و نماز ميں مشغول رہا ہے_ پيغمبر اسالم)ص( نے اسے آواز دى اور
پوچھا كہ ''تو نے صبح كيسے كي؟ '' جواب ديا'' :يا رسول ﷲ )ص( يقين اور خدائے وحده پر ايمان كى حالت ميں''
''ہر ايك چيز كى كوئي نہ كوئي عالمت اور نشانى ہوا كرتى ہے تيرے ايمان اور يقين كى كيا عالمت ہے؟ '' يا رسول ﷲ
)ص( ايمان اور يقين آخرت كے عذاب سے خوف و ہراس كا موجب ہوا ہے ،خوراك اور خواب كو كم كرديا ہے دنياوى امور
ميں بے رغبت ہوگيا ہوں گويا اپنى آنكھوں سے قيامت برپا ہونے كو ديكھ رہا ہوں اورديكھ رہا ہوں كہ لوگ حساب و كتاب
كے لئے محشور ہوگئے ہيں اور ميں بھى ان ميں موجود ہوں گويا بہشت والوں كو بہشتى نعمتوں سے بہره مند ہوتا
121
ديكھ رہا ہوں كہ بہشتى بہترين مسند پر بيٹھے شرين گفتگ ميں مشغول ہيں_
يا رسول ﷲ )ص( جہنميوں كو ديكھ رہا ہوں كہ عذاب ميں گريہ و نالہ اور استغاثہ كر رہے ہيں گويا ابھى دوزخ كى آگ اور
عذاب كى آواز سن رہا ہوں''
پيغمبر اسالم )ص( نے اصحاب كى طرف جو حيرت سے اس جوان كى گفتگو سن رہے تھے متوجہ ہوئے اور فرمايا كہ:
'' يہ جوان ايسا ﷲ كا بنده ہے كہ خداوند عالم نے ايمان كے وسيلہ سے اس كے دل كو روشن اور نورانى كرديا ہے''
آپ نے اس كے بعد اس جوان كى طرف نگاه كى اور فرمايا كہ ''اے جوان تو نے بہت عمده حالت پيدا كى ہوئي ہے اور اس
حالت كو ہاتھ سے نہ جانے دينا''_
يا رسول ﷲ )ص( شہادت كى تمنا اور آرزو ركھتا ہوں دعا كيجيئے كہ راه خدا ميں شہيد ہوجاؤں''_ پيغمبر اسالم)ص( نے
اس كے لئے شہادت كى دعا كى تھوڑى مدت گذرى تھى كہ ايك جنگ واقع ہوئي اس جوان نے مشتاقانہ طور سے فوجى
لباس پہنا ،اسالم كے پاسداروں اور جہاد كرنے والوں كے ساتھ اس جنگ كى طرف روانہ ہوگيا ،بپھرے ہوئے شير كى طرح
دشمن پر حملہ آور ہوا اور شمشير سے پے در پے دشمن پر حملہ كرنے لگا اور باآلخر اپنى قديم اميد تك پہونچا اور ميدان
جنگ ميں راه خدا ميں شہيد ہوگيا_
خداوند عالم اور فرشتوں كا درود و سالم ہو اس پر ،تمام شہيدوں اور غيور اسالم پہ قران ہونے والوں پر_
تمام پيغمبروں كو امر كياگيا ہے كہ انسانوں كو ﷲ تعالى پر ايمان لے آنے كى دعوت ديں ،يقين كے درجہ تك پہونچائيں،
واضح و روشن خدائي پيغام اور سعادت بخش آئين كو ان كے اختيار ميں قرار ديں اور ﷲ تعالى كے تقرّب كے راستے
122
بتالئيں_
ﷲ تعالى كے واضح پيغام كے علم كے بغير لوگ كس طرح صحيح زندگى كو درك كرسكتے ہيں___؟ كس طرح ايمان اور
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يقين كے بغير دنياوى و اخروى سعادت كو حاصل كرسكتے ہيں؟ واقعا كون سى ذات سوائے خداوند عالم كے لوگوں كى
زندگى اور آزادى كے لئے رہنما ہوسكتى ہے؟
پيغمبروں كا سب سے اہم كام لوگوں كو ايمان كى دعوت دينا ہوتا ہے ،ايك انسان كے لئے سب سے قيمتى اور عظيم ترين
چيز خدائے وحده اور اس كے درست دعؤوں پر ايمان النا ،اس كى عبادت و پرستش كرنا اور اس ذات سے انس و محبت
كرنا ہوتا ہے كيونكہ خدا كى معرفت ،اس سے محبت كرنا ،اس پر ايمان لے آنا اور اس كى اطاعت ہى وه تنہا ہدف و غايت
ہے كہ جس كيلئے تمام جہاں كو خلق كيا گيا اور يہى انسان كے حقيقى ارتقاء كا تنہا راستہ ہے_
پيغمبر دالئل ،براہين ،اسرار و رموز كے بيان كرنے اور دنيا كے عجائب كے اظہار كرنے سے انسان كى فطرت كو كہ جس
ميں جستجوئے خدا اور حق موجود ہوتا ہے بيدار كرتے ہيں اور زيباترين و عظيم ترين ارزش تك پہونچنے كے لئے حركت
كى راه اور وہاں تك پہونچنے كے راستے بتالتے ہيں_ دنيا ميں نظم ،ہم آہنگى و زيبائي اور شگفتى جو عالم كى خلقت ميں
موجود ہے ،كى وضاحت كرتے ہيں تا كہ لوگ ﷲ تعالى كى قدرت عظمت ،حكمت و دانائي اور توانائي تك رسائي حاصل
كرسكيں_
ﷲ تعالى كى نعمتوں كو لوگوں سے بيان كرتے ہيں اور اس كى نعمتوں سے فائده اٹھانے كے لئے راہنمائي كرتے ہيں اور
اس كے ذريعہ لوگوں كى خوابيده عقل كو بيدار و ہوشيار كرتے ہيں_
123
پيغمبر اس پر ايمان ركھتے ہيں كہ لوگوں كى بدبختى كا سب سے بﮍا عامل اور سبب خدائے مہربان كو فراموش كردينا اور
ﷲ تعالى سے كفر ،انكار ،بے ايمانى اور مادى گرى ہوا كرتا ہے_ لوگوں كا سعادت مند ہونے كا تنہا سبب ﷲ تعالى پر ايمان
لے آنا اور خدا كى طرف توجہ كرنا ہوتا ہے_
واقعا ً جو انسان خداپر ايمان نہيں ركھتا وه كس اميد پر زندگى بسر كرتا ہے___؟ جو شخص خداوند عالم كے پيغام پر ايمان
نہيں ركھتا وه كس كے پيغام پر ايمان التا ہے___؟ كون سے پيغام كے سننے سے اپنے آپ كو حيرت اور سرگردانى سے
نجات ديتا ہے؟ كون سے مده كے سننے سے اپنے اندرونى اضطراب اور مخفى پريشانى كو سكون دے سكتا ہے؟
صرف خدا پر ايمان ہے كہ جس كى وجہ سے انسان كا اندرونى نورى چشمہ پھوٹ سكتا ہے اور باطنى كثافت و روحى
تاريكيوں كو برطرف كرسكتا ہے اور يہى مومن كے دل كو اطمينان اور صفا بخشا ہے_ واقعا مومن ﷲ كى سب سے بہترين
مخلوق ہے وه خدا اور ارتقاء كى راه كوپاليتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے_ مومن اپنى زندگى كا آئين پيغمبروں سے
حاصل كرتا ہے اور ﷲ تعالى كے دستور كے سامنے سر نياز خم كرديتا ہے وه ﷲ سے محبت كرتا ہے ،ہميشہ اسى كى ياد
ميں رہتا ہے ،خدا پر اعتماد كرنے ميں خوش اور دل گرم رہتا ہے اور اس كى رضا كے حاصل كرنے ميں دن رات كو شاں
رہتا ہے_
خالصہ خدا كے عالوه دوسروں سے اميدوں كو قطع كر كے صرف خدا ہى سے اپنى اميديں وابستہ ركھتا ہے ،دل كى
گہرائي سے خدا سے راز و نياز كرتا رہتا ہے  ،مشكالت اور احتياجات كے دور ركرنے ميں اسى سے پناه ليتا اور اسى سے
مدد مانگتا ہے_
خداوند عالم بھى ايسے مومن كو دوست ركھتا ہے ،اپنى غيبى قوت اور امداد سے اس كى مدد كرتا ہے لہذا مومن كہ جس كا
محبوب خدا اور خدا كا محبوب وه خود ہے ،كسى سے نہيں
124
ڈرتا كيونكہ اس كا حامى خدا ہے لہذا تمام طوفان اورحوادث كے مقابل پہاڑوں كى طرح ثابت قدمى سے مقاومت كرتا رہتا
ہے ،مومن ايك آزاد انسان ہوتا ہے جو ﷲ كى بندگى كو قبول كر كے طاغوتوں اور ظالمں كى بندگي ،زر و جواہر اور جاده و
مقام كى پرستش سے آزاد ہوجاتا ہے ،كائنات اور اس ميں موجود مخلوق كو خدا كى نشانى جانتا ہے ،تمام جہاں كا مدبر اور
مدير خدا كو مانتا ہے_
اس كے اراده كو تمام جگہوں پر نافذ مانتا ہے صرف اور صرف اس كے سامنے سرتسليم خم كرتا ہے اور كسى دوسرے
كے سامنے سر ذلت نہيں جھكاتا اور ايك جوان كى طرح ظالموں پر حملہ آور ہوتا ہے ،شہادت كى آرزو كرتا ہے اور درجہ
شہادت پر فائز ہوجاتا ہے_ پيغمبر ،خدائي نظام اور آئين سے ايسے بزرگوار اور آزاد انسان كى جو طالب شہادت ہوتے ہيں
تربيت كرتے ہيں_
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قرآن كى آيت:
اال بذكر ﷲ تطمئن القلوب ____ )(1
''آگاه ہوجاؤ كہ اطمينان ،ياد خدا سے ہى حاصل ہوتا ہے''
------ (1سوره رعد آيت نمبر 28

125
سواالت
سوچيئےور جواب ديجيئے
___ (1اس جوان كا جس نے پيغمبر اسالم )ص( كو اپنى طرف متوجہ كيا تھا اس درس ميں كيسے ذكر كيا گيا ہے؟
 ___(2جب پيغمبر )ص( نے اس جوان سے پوچھا كہ تونے صبح كيسے كى تو اس نے كيا جواب ديا تھا؟
 ___(3اس جوان نے اپنے ايمان اور يقين كى عالمتيں كون سى بيان كى تھيں؟
 ___(4پيغمبر اسالم )ص( نے اپنے اصحاب سے اس جوان كے با رے ميں كيا فرمايا تھا؟
 ___(5پيغمبر اسالم)ص( نے اس جوان كو كس چيز كى وصيت اور سفارش كى تھي؟
 ___(6اس جوان كى كون سى آرزو تھى كہ جس كے لئے پيغمبر اسالم)ص( سے دعا كرنے كى خواہش كى تھي؟
 ___(7پيغمبروں كا سب سے اہم كام كون سا ہوا كرتا تھا؟
 ___(8ايك انسان كى عظيم ترين اور بہترين ارزش كون سى ہوتى ہے؟
 ____(9پيغمبر ،انسان كى خداجوئي والى فطرت كو كس طرح بيدار كرتا ہے؟
 ___(10انسان اور جہان كى خلقت كى غرض و غايت كيا ہوتى ہے؟
 ___(11پيغمبروں كى نگاه ميں لوگوں كى بدبختى كا اہم عامل اور سبب كيا ہوتا ہے ،اور سعادت كا تنہا سبب كون سا ہوتا
ہے؟
 ___(12مومن انسان كى خصوصيات جو ﷲ تعالى كے پيغمبروں كے دستور كے مطابق ترتيب يافتہ ہوتے ہيں كون سى
ہوتى ہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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ﷲ تعالى كے لئے كام كرنا پيغمبروں كے برنامے ميں سے ايك ہے
انسانوں كوطاغتوں سے آزاد كرنا اور ظالم كے زور كو توڑنا استقامت اور قيام كئے بغير ممكن نہيں ،ليٹروں اور طاغتوں كا
ہاتھ محروم و مستضعفين كے جان و مال سے اس وقت تك روكا نہيں جاسكتا جب تك لوگ آزادى اور رہائي كے خواستگار نہ
ہوں اور اس كے لئے قيام نہ كريں ،اپنى تمام قوت و كوشش كو كام ميں نہ الئيں اور اس ہدف و غرض كے لئے جہاد و
پائيدارى سے كام نہ ليں_
فقر ،محروميت ،ظلم ،بے عدالتي ،جہل ،ناداني ،تجاوز ،سلب امنيت ،قانون شكنى اور فساد سے مقابلہ كرنا كوئي آسان كام
نہيں ہے بلكہ يہ بہت مشكل اور اہم كام ہے كہ جسے سارے افراد كى كوششوں اور عمومى جہاد كے بغير كاميابى سے
ہمكنار نہيں كيا جاسكتا اس كے لئے شناخت ،تمايل ،حركت اور كوشش ضرورى ہے اس لئے تمام پيغمبروں كا اصل كام اور
سب سے پہال اقدام ظالموں ،مستكبروں اور مفسدوں كے خالف جہاد كرنا ہوا كرتا تھا_
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خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں فرمايا ہے:
'' ہم نے پيغمبروں كو واضح دليليں دے كر بھيجا ہے ،ان پر كتاب اور ميزان نازل كى ہے تا كہ لوگ عدالت و انصاف كے
لئے قيام كريں''_ )حديد آيہ (25
127
'' اے وه لوگو جو ايمان لے آئے ہو تم خدا كے لئے قيام كرو اور انصاف كى گواہى دو''_ )سوره مائده آيت نمبر (8
''اے پيغمبر)ص( لوگوں سے كہہ دو كہ ميں تمھيں نصيحت كرتا ہوں كہ تم دو دو آدمى اور ايك ايك ﷲ تعالى كے لئے قيام
كرو'' )سبا (26
تمام پيغمبروں نے مادى گري ،شرك و فساد كے خالف ،مستضعف لوگوں كو نجات دينے ،عدل و انصاف قائم كرنے اور
خداپرستى كو عام كرنے كے لئے جہاد و قيام كيا ہے لوگوں كے خوابيده افكار كو بيدار كيا ہے اور انھيں قيام و حركت كرنے
كى دعوت دى ہے:
_ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے بت پرستى اور ستمگر سے مقابلہ كرنے كے لئے قيام كيا اور نمرود و نمروديوں سے
جنگ كي_
حضرت موسى عليہ السالم نے بنى اسرائيل كى قوم كو فرعون سے نجات دينے كے لئے فرعون سے مقابلہ كيا اور لوگوں
كى متفرق طاقت كو آزادى كے لئے يكجا كيا اور ايك ہدف و غرض كے لئے اكٹھا كيا_
_ حضرت عيسى عليہ السالم نے جابر لوگوں كے خالف اور تحريف شده قوانين كو زنده كرنے كے لئے قيام كيا_
_ پيغمبر اسالم )ص( حضرت محمد صلى ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے بت پرستي ،ظلم اور بے عدالتى سے مقابلہ كرنے كے
لئے قيام فرمايا اور اپنے ماننے والوں سے چاہا كہ ہميشہ ظلم اور ظالم كے دشمن بن كر رہيں اور مظلوم و ستم رسيده
انسانوں كے يار و مددگار ہوں_
اسالم كے حيات بخش قوانين كے اجراء اور جہان كے محرومين كو نجات دينے كے لئے جہاد ،قيام اور كوشش كرتے
رہيں_
128
تحقيق اور تكميل:
قرآن مجيد كى آيات سے اور ان آيات سے كہ جن كا ترجمہ يہاں كيا گيا ہے يوں نتيجہ نكلتا ہے:
 ___(1قيام اور جہاد ،ﷲ تعالى كے قوانين كے اجراء اور ظالموں كے ہاتھ كو لوگوں كے جان مال سے روكنا ،ہر قسم كے
ظلم و فساد ،شرك و بے عدالتى كو ختم كرنا فرائض دينى اور دستور مذہبى كا اہم و اصلى جزء ہے اور اسے دين كے سر
فہرست ہونے كا درجہ حاصل ہے_
 ___(2مفسد و متجاوز كا مقابلہ كرنا تمام انسانوں كا عمومى فريضہ ہے اور تمام كے تمام لوگ اس كے ذمہ دار ہيں اور
انھيں ايك دوسرے كى مدد و تعاون كر كے اس كے لئے قيام اور تحريك كو آگے بﮍھانا چاہيئے_
 ___(3اگر كچھ لوگ اس كى انجام دہى ميں كوتاہى و سستى كريں تو دوسرے لوگوں سے يہ فريضہ ساقط نہيں ہوگا بلكہ ہر
آدمى كا فريضہ ہے كہ وه يك و تنہا قيام كرے اور اپنى طاقت كے مطابق اس فريضہ كو انجام دے اور دوسرے لوگوں كو
بھى اپنى مدد كرنے كى دعوت دے_
 ___(4اس قيام و جہاد ميں غرض و ہدف خدا كى ذات اور اس كى رضا ہونى چاہيئے اور اس سے غرض خودخواہى اور
حكومت طلبى نہ ہو_ قرآن مجيد خاص طور سے حكم ديتا ہے كہ قيام اور جہاد كى غرض ﷲ تعالى كى خوشنودي ،قوانين و
احكام الہى كا جارى كرنا اور مخلوق خدا كى سعادت ،نجات اور عدل الہى كے پھيالؤ كے عالوه اور كچھ نہ ہو_
 ___(5قيام اور جہاد ميں عدالت كى رعايت كى جانى چاہيئےور جہاد كرنے
129
والوں كو حدود عدالت سے خارج نہيں ہونا چاہيئے اور خود انھيں ظلم كا ارتكاب نہيں كرنا چاہيئے_
يہ ہمارا فريضہ ہے كہ انقالب اسالمى كے پھيالؤ اور باقى ركھنے كے لئے اپنى پورى طاقت و قوت سے ظالموں اور

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

مستكبروں پر غلبہ حاصل كرنے كے لئے قيام و جہاد كريں اور جب تك تمام اسالمى احكام اور نجات دينے واال يہ پيغام '' ال
الہ اال ﷲ'' دنيا كے كونے كونے تك نہ پھيل جائے اپنى كوشش اور سعى كو ختم نہ كريں_
قرآن كى آيت:
قل انّما اعظكم بواحدة ان تقوموا مثنى و فرادى ____ )(1
''كہہ دو كہ ميں ايك چيز كى تمھيں نصيحت كرتا ہوں اور وه يہ كہ دو دو اور ايك ايك ﷲ كے لئے قيام كرو''
 (1 --------سوره سبا آيت 130 46سواالت
سوچيئے اور جواب ديجيئے
 ___(1خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں لوگوں كو راه خدا ميں جہاد كرنے ،عدالت اور انصاف كو پھيالنے كى دعوت دى
ہے_ اس درس ميں سے تين آيات كا اس بارے ميں ترجمہ پيش كيجيئے _
 ___(2جہاد كى غرض كيا ہونى چاہيئے؟ وه شرائط جو جہاد اور قيام الہى كے لئے ضرورى ہيں انھيں بيان كيجيئے
 ___(3ظالم اور مفسد كا مقابلہ كرنا كس كا فريضہ ہے ،اگر ايك گروه اس فريضہ كى ادائيگى ميں سستى كرے تو دوسروں
كا كيا فريضہ ہوتا ہے؟
 ___(4اسالمى انقالب كو وسعت دينے كے لئے ہمارا كيا فريضہ ہے ،كب تك ہم اس كى كوشش كرتے رہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
131
مركز توحيد )(1
حضرت ابراہيم عليہ السالم خدا پرستوں اور توحيد كے پيغمبر تھے ،آپ ﷲ تعالى كى طرف سے پيغمبرى كے لئے چنے
گئے تھے ،آپ كو حكم ديا گيا تھا كہ پورے عالم ميں خداپرستى كا پيغام پہونچائيں اور اسے عام كريں ،آپ نے توحيد كى
دعوت ايك متمدن شہر بابل سے شروع كى اور اپنے زمانہ كے طاغوت نمرود سے مقابلہ كيا ايك زمانہ تك آپ بت پرستى
اور شرك سے مقابلہ كرتے رہے لوگوں كو خدا كى عبادت اور ﷲ تعالى كے حيات بخش فرامين كى اطاعت كرنے كى طرف
دعوت ديتے رہے_
پاكباز لوگوں كا ايك گروه آپ پر ايمان لے آيا آپ توحيد كى دعوت كو عام كرنے كے لئے مصر ،شام اور فلسطين كى طرف
ہجرت كرتے رہے تا كہ توحيد پرستى كا پيغام دوسرے انسانوں تك بھى پہونچاسكيں اور انقالب توحيد كو تمام ممالك ميں
صادر كرسكيں ،آپ نے اس كے لئے بہت كوشش كى اور بہت زياده تكاليف اٹھائيں_ تمام جگہوں ميں اس زمانہ كے ظالموں
اور طاغتوں كى شديد مخالفت كا آپ كو سامنا كرنا پﮍا_
ايك گروه كى جہالت و نادانى اور غفلت نے آپ كے اس كام كو دشوارتر كرديا تھا جس كى وجہ سے آپ كو زياده كاميابى نہ
مل سكى ليكن يہ عظيم پيغمبر ﷲ تعالى كے اس حكم كى بجاآورى ميں پ ّكے ارادے سے ثابت قدم رہے اور كبھى دلسرد اور
نہ تھكے_ آپ كے اراده كا اہم فيصلہ ايك جگہ كو توحيد كا مركز بنانا تھا آپ نے ﷲ تعالى كے حكم كے ماتحت
132
پ ّكا اراده كرليا تھا كہ توحيد اور خداپرستى كا ايك مضبوط مركز بنائيں گے تا كہ خداپرست معتقد حضرات وہاں اكٹھے ہوں
ايك دوسرے سے آشنائي و شناسائي پيدا كريں اور توحيد و خداپرستى كا حيات بخش پيغام وہاں سے لے كر تمام عالم كے
كانوں تك پہونچائيں اور غافل انسان كو بيدار كريں اور انھيں ظلم و ستم سے نجات دالئيں اور خداپرستى كى طرف بالئيں اس
كا مركز كہاں بنائيں؟ اس غرض كے لئے بہترين نقطہ كون كون سا ہوسكتا ہے اور وه كون سى خصوصيات كا حامل ہو؟
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ﷲ تعالى نے اس غرض كے لئے خانہ كعبہ كو منتخب كيا اور حضرت ابراہيم عليہ السالم كو اس كى نشاندہى كى كيونكہ
خانہ كعبہ قديم زمانہ سے توحيدپرستوں كا معبد تھا ،خانہ كعبہ كو سابقہ پيغمبروں نے بنايا تھا اسى لئے خداپرستوں كے لئے
مورد توجہ تھا اور كبھى نہ كبھى لوگ وہاں جايا كرتے تھے_
حضرت ابراہيم عليہ السالم ﷲ تعالى كے حكم سے اپنى بيوى اور بيٹے جناب اسماعيل عليہ السالم كے ساتھ خانہ كعبہ كى
زيارت كے لئے مكہ روانہ ہوئے جب مكہ پہونچے تو حضرت ابراہيم عليہ السالم جبرئيل كى راہنمائي ميں مخصوص اعمال
''مناسك حج'' بجاالئے جب اعمال بجاال چكے تو اپنى بيوى اور بيٹے سے كہا كہ ''ﷲ تعالى كى طرف سے مجھے حكم مال
ہے كہ تمھيں كعبہ كے قريب ركھوں اور ميں خود حكم الہى كى تعميل كے لئے فلسطين چال جاؤں  ،تم يہيں ره جاؤ خانہ
كعبہ كے زائرين كى مہمان نوازى كرو ،اس كے آباد كرنے اورپاكيزه بنانے ميں كوشش كرو ،خدا چاہتا ہے كہ يہ توحيد،
خداپرستى كا معبد و مركز قرار پائے اور تم بھى توحيد كے محافظ اور پاسدار رہنا ،بردبار و فداكار ہونا ،مسافرت ،تنہائي و
مشكالت سے نہ كھبرانا كيونكہ يہ تمام ﷲ كے راستے اور خلق خدا كى خدمت كے مقابلہ آسان ہيں خدا تمھارا مددگار اور
محافظ ہے''_
حضرت ابراہيم )ع( نے بيوى اور اپنے فرزند جناب اسماعيل )ع( كو الوداع كہا اور فلسطين كى طرف روانہ ہوگئے ،آہستہ
آہستہ چل رہے تھے اور ان سے دور ہوتے جا رہے تھے
133
اور دور سے انھيں ديكھتے جا رہے تھے ايك چھوٹے سے بچّے كو اس كى ماں كے ساتھ ايك ّدرے ميں اور شايد ايك درخت
كے نيچے تنہا چھوڑ كر جا رہے تھے_ آخرى وقت جب كہ پھر انھيں ديكھ نہ سكتے تھے كھﮍے ہوگئے ،ان كى طرف نگاه
كي ،اپنے ہاتھوں كو آسمان كى طرف بلند كيا اور كہا:
''پروردگار تيرى اميد اور سہارے پر اپنے خانوادے كو اس خشك پہاڑ كے دامن ميں تيرے گھر كے قريب چھوڑ كر جا رہا
ہوں تا كہ يہ تيرى عبادت و پرستش اور نماز كو برپا كريں_
خدايا لوگوں كے دلوں كو ان كى طرف متوجہ كر اور زمين كے دانوں اور ميووں كو ان كا نصيب قرار دے_ پروردگار اس
جگہ كو امن كا حرم قرار دے مجھے اور ميرى اوالد كو بتوں كى پرستش سے دور ركھ_
خدايا بت پرستى اور شرك نے بہت سے لوگوں كو گمراہى اور بدبختى ميں ڈال ركھا ہے_ پروردگار مجھے ،ميرى اوالد اور
خاندان كو نماز برپا كرنے والوں ميں سے قرار دے اور ہمارى دعاؤں كو قبول فرما''
اس كے بعد آپ نے آخرى نگاه بيوى اور چھوٹے فرزند پر ڈالى اور يك و تنہا فلسطين كى طرف روانہ ہوگئے_
قرآن كى آيت
ربّنا انى اسكنت من ذريّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربّنا ليقيموا الصّالةفاجعل افئدة من الناس تہوى اليہم و ارزقہم من
الثّمرات لعلّہم يشكرون
134
''پرودگار ميں نے اپنے خانواده كو ايك بے آباد وادى تيرے گھر كے ہمسايہ ميں سكونت دى ہے ،ہمارے پروردگار اس لئے
كہ نماز كو برپا كريں  ،لوگوں كے دلوں كو ان كى طرف متوجہ كرو اور زمين كے ميوه جات ان كى روزى قرار دے تا كہ
تيرا شكر ادا كريں'' )(1
------- (1سوره ابراہيم آيت 37

135
مركز توحيد )(2
تنہا بوڑھا انسان ايك عصا اور تھوڑا سا سامان پشت پر ڈالے راستے كے پيچ و خم كو طے كرتے ہوئے فلسطين كى طرف
جا رہا ہے تا كہ وہاں كے لوگوں كو ﷲ تعالى كى عبادت و اطاعت كى طرف بالئے اور ظالموں كى اطاعت و فرمانبردارى
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سے روكے_
فداكار خاتون ہاجره اپنے چھوٹے فرزند كے ساتھ ايك پتھر كے كنارے بيٹھى سورج كے غروب ہونے كا انتظار كر رہى
تھي_ كيا اس خشك و خالى درّے ميں زندگى كى جاسكتى ہے؟ كيا اس بلند و باال پہاڑ كے دامن ميں رات كو صبح تك كاٹا
جاسكتا ہے؟ كيا كوئي يہاں ہمسايہ ڈھونڈا جاسكتا ہے؟
اس قسم كے افكار سے اضطراب و پريشانى ميں پﮍ گئيں وه اٹھيں اور جلدى سے پہاڑ كے اوپر گئيں اور ادھر ادھر نگاه كى
كسى كو نہ ديكھا سوائے چھوٹے بﮍے خاموش اور خوف اور پہاڑ كے جو اپنى جگہ كھﮍے تھے ،انھوں نے مدد كے لئے
آواز دى ليكن كسى سے جواب نہ سنا دوڑتے و دوڑتے نيچے اتريں اور ايك نگاه اپنے چھوٹے فرزند پر ڈالي_
سورج جلدى ميں ڈوب رہا تھا ،د ّره تاريك اور خوفناك ہو رہا تھا ،سامنے والے پہاڑ پر مشكل سے اوپر گئيں اور اپنے آپ كو
پہاڑ كى چوٹى پر پہونچايا ،اطراف ميں نگاه دوڑائي كسى كو نہ ديكھا سوائے پہاڑ كے گھبرا كر مدد كے لئے پكارا كسى نے
لبّيك نہ كہا چنانچہ نيچے اتريں اس وقت سورج نظر نہيں آرہا تھا پھر سامنے والے پہاڑ پر چﮍھيں سورج كو ديكھا
136
اور خوشحال ہوگئيں اور مدد كے لئے آواز دى ليكن كسى نے جواب نہ ديا_
ان دو پہاڑوں كے درميان سات دفعہ فاصلہ طے كيا يہاں تك كہ رات ہوگئي اور جناب ہاجره تھك گئيں وه اپنے چھوٹے فرزند
كے پاس گئيں اور نيم تاريك و خاموش فضا ميں بچے كو گود ميں ليا اپنے كو اور اپنے فرزند كو ﷲ كے سپرد كر كے
درخت كے كنارے پتھر پر ليٹ گئيں_
روزانہ جناب ہاجره اور حضرت اسماعيل )ع( خانہ كعبہ كى خدمت كرتے اور اسے پاكيزه ركھنے ميں مشغول رہتے تھے،
خانہ كعبہ كى ديوار گرگئي تھى مٹى اور كوڑا و غيره صاف كيا اور اس چھوٹے گھر ميں عبادت و نماز ميں مشغول رہنے
لگے_ تھوڑے دنوں كے بعد كئي ايك لوگ خانہ كعبہ كى زيارت كے لئے م ّكہ آئے ايك عورت اور چھوٹے بچے كو ديكھ كر
تعجب كيا اور ان سے ان كے حاالت پوچے جناب ہاجره نے جواب ديا كہ:
''ہم اواللعزم پيغمبر حضرت ابراہيم )ع( كے گھرانے سے ہيں انھوں نے حكم خدا سے ہميں يہاں رہنے كو كہا ہے تا كہ خانہ
كعبہ كى خدمت كرتے رہيں اور اسے زيارت كرنے والوں كے لئے صاف ستھرا اور آباد كئے ركھيں''_
اس قديم خانہ كعبہ سے عالقہ ركھنے والے زائرين نے مختلف ہديئے انھيں ديئےور آہستہ آہستہ كعبہ كے زائرين زياده ہونے
لگے ،خداپرست اور موحّد لوگ گروه در گروه كعبہ كى زيارت كو آتے اور جناب ہاجره حضرت اسماعيل )ع( كى خدمتوں
كے صلہ ميں ہديہ پيش كرتے تھے_
حضرت اسماعيل )ع( اور آپ كى والده ماجده زائرين كعبہ كى خدمت كرتى تھيں آپ كى زندگى كا سہارا چند گوسفند تھے
جناب اسماعيل )ع( گوسفندوں كو چراتے اور ان كے گوشت
137
و پوست سے غذا و لباس مہيا كرتے تھے _ انھيں ايام ميں عربوں كے كئي گروه جو م ّكہ سے كچھ فاصلہ پر رہتے تھے
جناب اسماعيل )ع( اور حضرت ہاجره سے اجازت لے كر وہاں آباد ہوگئے_
ّ
جناب ابراہيم عليہ السالم بھى خانہ كعبہ كى زيارت كرنے اور اپنے اہل و عيال كے ديدار كے لئے مكہ معظمہ آيا كرتے
تھے اور خانہ كعبہ كى رونق ،آبادى اور روز بروز زائرين كى زيادتى سے خوشحال ہوا كرتے تھے_ ايك سفر ميں جب آپ
م ّكہ آئے ہوئے تھے تو ﷲ تعالى كے حكم سے اراده كيا كہ خانہ كعبہ كى تعمير كريں_ اس بارے ميں آپ نے جناب اسماعيل
عليہ السالم سے گفتگو كى اس وقت جناب اسماعيل )ع( جوان ہوچكے تھے آپ نے اپنے والد كى پيش كش كو سراہا اور
وعده كيا كہ باپ كى اس ميں مدد كريں گے_
كام شروع ہوگيا جناب اسماعيل )ع( پتھر اور گارا التے اور جناب ابراہيم )ع( كعبہ كى ديوار كو بلند كرتے_ دوسرے لوگ
بھى اس ميں آپ كى مدد كرتے اور تعمير كا سامان لے آتے ،ايك سياه پتھر جو آثار قديمہ كے طور پر باقى ره گيا تھا اور
سابقہ انبياء )ع( كى نشانى و يادگار تھا اسے آپ نے ديوار كى ايك خاص جگہ پر نصب كرديا_ جب خانہ كعبہ كى تعمير
مكمل ہوگئي تو حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اپنے ہاتھ آسمان كى طرف اٹھائے اور كہا:
''پروردگارا توحيد اور خداپرستى كے گھر كى تعمير كردى تا كہ يہ دنيا كے لوگوں كى عبادت و آزادى كا مركز ہو،
پروردگارا ہمارا يہ عمل قبول فرما اور ہميں اپنے حكم كى اطاعت كرنے كى توفيق عنايت فرما_ ميرى اوالد سے مسلمانوں
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كى ايسى جماعت پيدا كر جو تيرے دستور كے ماننے والے اور فرمانبردار ہوں اور ميرى اوالد ميں سے ايك پيغمبر مبعوث
فرماتا كہ تيرى كتاب كى آيتوں كو لوگوں كے لئے پﮍھے
138
اور انھيں حكمت و كتاب كا درس دے ،ان كے نفوس كا تذكيہ و تكميل اور پرورش كرے_
پروردگار اس مقدس مكان كو امن كا حرم قرار دے ،مجھے اور ميرى اوالد كو بتوں كى پرستش سے دور ركھ اور اپنى
بركت و نعمت كو اس مقدس مكان كے رہنے والوں كے لئے زياده فرما''
اس كے بعد آپ ايك بلند پہاڑ پر جو يہاں سے نزديك تھا اور اسے كوه ابوقيس كہا جاتا ہے_ گئے اور اپنے ہاتھوں كو كانوں
پر ركھ كر بلند آواز سے يوں پكارا:
'' اے حجاز كے لوگو اے سارى دنيا كے لوگو توحيد اور خداپرستى كے مركز كى طرف آؤ شرك و ذلت اور بت پرستى سے
ہاتھ اٹھالو''
اسى زمانہ سے خانہ خداپرستوں كى عبادت و اجتماع كا مركز بن گيا ہے اور جو چاہے جناب ابراہيم عليہ السالم كى آواز پر
لبيّك كہے ،خانہ كعبہ كى طرف جائے ،خدا كى عبادت كرے وہاں موحّد مومنين كو ديكھے ،مشكالت كے حل كے لئے ان
سے گفتگو كرے ،تمام لوگوں كى ظلم و ستم اور ذلت و شرك سے رہائي كے لئے مدد كرے ،ايك دوسرے سے ہمكارى و
اتحاد كا عہد و پيمان باندھے اور سب مل كر كوشش كريں كہ اس مقدس خانہ كعبہ كو ہميشہ كے لئے آباد اور آزاد ركھيں_
و اذا يرفع ابراہيم القواعد من البيت و اسماعيل ربّنا تقبّل منّا انّك انت السميع العليم ____ )(1
''جب حضرت ابراہيم )ع( خانہ كعبہ كى ديواريں حضرت اسماعيل )ع( كے ساتھ مل كر بلند كر رہے تھے تو كہا اے
پروردگار ہمارے اس عمل كو قبول فرما تو سننے واال اور دانا ہے''
-------- (1سوره بقره آيت 127
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سواالت
 ___(1حضرت ابراہيم عليہ السالم كا مقصد توحيد كا مركز بنانے سے كيا تھا؟
 ___(2سب سے قديم عبادت گاه كہاں ہے ،ابراہيم عليہ السالم سے پہلے كن حضرات نے اسے بنايا تھا؟
 ___(3حضرت ابراہيم عليہ السالم كن كے ساتھ مكہ معظمہ آئے تھے ،حج كے اعمال كس كى راہنمائي ميں بجاالئے تھے؟
 ___(4حضرت ابراہيم عليہ السالم نے آخرى وقت كہ جس كے بعد وه بيوى اور بچّہ كو نہ ديكھ سكتے تھے كيا دعا كى
تھي ،آپ كى دعاؤں ميں كن مطالب كا ذكر تھا؟
 ___(5حضرت ہاجره )ع( دو پہاڑوں كا فاصلہ كس حالت ميں طے كر رہى تھيں اور يہ كتنى دفعہ طے كيا تھا؟
 ___(6جب حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اراده كيا كہ خانہ كعبہ كو تعمير كريں تو يہ كس كے سامنے گفتگو كى اور اس
نے اس كا كيا جواب ديا؟
 ___(7جب خانہ كعبہ كى تعمير ميں كس نے آپ كى مدد كى اور وه كيا كام انجام ديتے تھے؟
___(8جب خانہ كعبہ كى تعمير مكمل ہوگئي تھى تو حضرت ابراہيم )ع( نے دعا كى تھى اس دعا ميں آپ نے كيا كہا تھا اور
آپ نے خداوند عالم سے كيا طلب كيا تھا؟
 ___(9آپ خانہ كعبہ كى تعمير كے بعد كون سے پہاڑ پر گئے تھے اور لوگوں كو كس چيز كى دعوت دى تھي؟
 ___(10جو لوگ جناب ابراہيم )ع( كى آواز پر لبيك كہتے ہوئے خانہ كعبہ جاتے ہيں ان كے وہاں كيا فريضے ہوتے ہيں،
ہر سال حج ميں مسلمانوں كا كيا فريضہ ہوتا ہے؟
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آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
140
دين يہود
حضرت موسى )ع( يہودى نامى دين الئے ،حضرت موسى )ع( جناب عيسى )ع( سے  1500سال پہلے مصر كى سرزمين
ميں پيدا ہوئے آپ كے والد كا نام حضرات عمران تھا_ حضرت موسى )ع( اولوالعزم پيغمبر تھے قرآن مجيد ميں آپ كا متعدد
جگہ ذكر ہوا ہے آپ كى بنى اسرائيل قوم جو مستضعف اور مظلوم تھى كى مدد اور حمايت كرنے كا قصہ اور بالخصوص
آپ كا فرعون جيسے ظالم و مغرور سے مقابلہ كرنے كا قصہ قرآن مجيد ميں متعدد جگہ ذكر ہوا ہے_
حضرت موسى )ع( چاليس سال كے تھے كہ آپ كو خداوند عالم نے پيغمبرى كے لئے مبعوث كيا اور آپ كو حكم ديا كہ
اپنے زمانہ كے طاغوت سے مقابلہ كريں اور بنى اسرائيل كى مظلوم قوم كو فرعون كى غالمى اور قيد و بند سے آزاد
كرائيں،خداوند عالم كى عبادت اور بندگى كى طرف لوگوں كو بالئيں حضرت موسى )ع( نے اپنے اس آسمانى فريضہ كى
ادائيگى ميں كوئي كمى نہ كي_
ابتداء ميں آپ نے فرعون سے وعظ و نصيحت اور نرمى سے كام ليا اس كے بعد آپ نے اس سے گفتگو كى اور پروردگار
عالم كى خدائي كى اور اس كى ربوبيت اور اپنى رسالت كے لئے دليل و شاہد سے كام ليا اپنى رسالت كے لئے فرعون اور
اس كے اطرافيوں كے لئے معجزه و كھاليا اور اپنے عصا كو خدا كے اذن سے ايك بہت بﮍے غضبناك ادہا كى صورت ميں
پيش كيا جادوگروں كے سامنے ايك واضح معجزه بيان كيا ،آپ كا عصا ايك بﮍے سانپ كى صورت ميں ظاہر ہو اور جن
چيزوں كو جادوگروں نے زمين پر ڈاال تھا انھيں نگل ليا ليكن نہ نصيحت ،نہ موعظہ ،نہ گفتگو ،نہ مباحثہ ،نہ دليل ،نہ برہان
اور نہ واضح و روشن معجزه نے فرعون
141
كے سخت اور تاريك دل پر اثر كيا اور وه اپنے ظلم و ستم پر باقى رہا_
حضرت موسى )ع( نے ايك بہت طويل مدت تك بنى اسرائيل كے لئے خداپرستى كى ترويج اور تبليغ كى ليكن ظالم فرعون
اپنے ظلم و ستم ڈھانے پر باقى رہا_ بنى اسرائيل كى ذليل و مظلوم قوم كى تمام اميديں جناب موسى )ع( سے وابستہ تھيں اور
آپ بنى اسرائيل كے متعلق راه حل سوچ رہے تھے تا كہ اس محروم اور مظلوم قوم كو ہميشہ كے لئے اس زمانہ كے
طاغوت و ظالم سے نجات ديں_
اس زمانہ كے سخت حاالت ميناس كے سوا اور كوئي چاره نہ تھى كہ بنى اسرائيل كى قوم كو مصر سے نكال ليا جائے اور
انھيں طاغوت زمانہ كے قيد و بند سے آزاد كرايا جائے چنانچہ حضرت موسى )ع( نے خدا كے حكم سے ہجرت كرنے كا
اراده كيا اور آپ نے بنى اسرائيل كے سرداروں سے بھى ہجرت كرنے كے بارے ميں مشوره كيا انھوں نے آپ كے اس
اراده سے اتفاق كيا اور مخفى طور سے انھوں نے اپنى زندگى كے اسباب و اثاثے كو اكٹھا كيا اور ہجرت كرنے كے لئے
تيار ہوگئے_
بنى اسرائيل ايك تاريك رات ميں بغير اطالع ديئےضرت موسى )ع( كى رہبرى ميں مصر سے نكل پﮍے اور جلدى سے
صحرائے سينا كى طرف بﮍعنے لگے ہزاروں مرد اور عورتيں ،چھوٹے بﮍے ،سوار اور پياده تيزى سے تمام رات اور
دوسرے دن راستہ طے كرتے رہے جب صبح كے وقت فرعونى جاگے اور اپنے كار و بار پر گئے تو كافى انتظار كے بعد
بھى بنى اسرائيل مزدور كام پر حاضر نہ ہوئے يہ خبر شہر ميں پھيل گئي لوگ ان كى جستجو ميں نكلے بعد ميں معلوم ہوا
كہ بنى اسرائيل رات كے وقت شہر سے نكل كر بھاگ گئے ہيں_
يہ خبر فرعون تك پہونچى اس نے ايك لشكر كے ہمراه بنى اسرائيل كو پكﮍنے كے لئے ان كام پيچھا كيا_ حضرت موسى
)ع( كے حكم سے بنى اسرائيل دريا كى طرف جلدى ميں بﮍھ رہے تھے اور فرعون
142
اور اس كا لشكر ان كا پيچھا كر رہا تھا جب بنى اسرائيل دريا كے نزديك پہونچے تو راستہ كو بند پايا اور فرعون كا لشكر ان
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كے پيچھے آرہا تھا_
فرعون كے لشكر كے نزديك پہونچنے سے بنى اسرائيل وحشت زده اور مضطرب ہوگئے خدا نے بند راستے كو ان كے لئے
كھول ديا اور جناب موسى )ع( كو حكم ديا كہ اپنے عصا كو دريا پر ماريں حضرت موسى )ع( نے اپنا عصا دريا پر مارا
دريا شگافتہ ہوگيا اور باره وسيع راستے دريا كے وسط ميں بن گئے بنى اسرائيل دريا ميں داخل ہوگئے جب بنى اسرائيل كا
آخرى فرد دريا سے باہر نكل آيا اور فرعون كے لشكر كا آ خرى فرد دريا ميں داخل ہوگيا تو ﷲ تعالى كے حكم سے يكدم
پانى آپس ميں مل گيا فرعون اور اس كے تمام لشكر كو دريا نے اپن ليپٹ ميں لے ليا فرعون اور اس كے تمام لشكر كو غرق
كرديا اور رہتى دنيا كے لئے فرعون كى ذلت و شكست عبرت كے طور پر تاريخ ميں باقى ره گئي وه اس كے عالوه آخرت
ميں اپنے مظالم كى سزا پائے گا_
بنى اسرائيل اس كا دور سے تماشا ديكھ رہے تھے اور فرعونيوں كى ہالكت سے خوشحال تھے اور اپنے آپ كو فرعونيوں
كے قيد و بند سے آزاد پا رہے تھے اب وه ﷲ تعالى كے دستور اور اس كے قوانين كے مطابق ايك جديد معاشره تشكيل دينے
كے پابند تھے ليكن اس وقت تك ان كے لئے نہ كوئي قانون اور نہ ہى عبادات كى رسومات موجود تھيں اس لئے كہ ابھى تك
نہ توان كے لئے كوئي آسمانى كتاب نازل ہوئي تھى اور نہ ہى كوئي احكام و قوانين نازل ہوئے تھے_
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بنى اسرائيل كى طرف واپس لوٹ آئيں_
حضرت موسى )ع( نے يہ قصہ بنى اسرائيل سے بيان كيا اور اپنے بھائي جناب ہارون كو اپنا جانشين مقرر كيا جناب موسى
)ع( بنى اسرائيل كى حكومت اور انتظام كو ان كے سپرد كر كے كوه طور كى طرف روانہ ہوگئے_ آپ تيس دن تك وہاں راز
و نياز اور عبادت ميں مشغول رہے اور ﷲ تعالى كے حكم سے مزيد دس دن رہے_
آپ نے ﷲ تعالى كى طرف سے دين يہود كے احكام و قوانين كو لوح كى صورت ميں حاصل كيا اور چاليس دن ختم ہونے
كے بعد بنى اسرائيل كے پاس واپس لوٹ آئے_ ان الواح كو كتابى صورت ميں جمع كيا كہ جسے توريت كا نام ديا گيا )اگر
چہ اب يہ اصلى توريت باقى نہيں رہى اور اب ايك تحريف شده توريت موجود ہے( جب بنى اسرائيل صاحب كتاب ہوگئے تو
ان كواستقالل حاصل ہوگيا اور انھيں اجتماعى و مذہبى تشخيص حاصل ہو اب ان كے پاس قانون موجود تھا فداكار و آگاه رہبر
حضرت موسى )ع( جيسا موجود تھا كہ جسے ﷲ تعالى كى طرف سے رہبرى اور واليت دى گئي تھي_
خداوند عالم نے ان كے لئے د نيا و آخرت كى ترقى كے اسباب مہيا كرديئےھے ليكن افسوس كہ انھوں نے اس نعمت كى قدر
نہ كى اور بہانے و خود خواہى او رناشكرى كرنا شروع كرديا يہاں تك كہ ايك د ن گوسالہ پرستى شروع كردى اور كبھى
حضرت موسى عليہ السالم سے كہتے كہ ہميں ﷲ تعالى كامشاہده كراؤ تا كہ ہم اسے اپنى آنكھوں سے ديكھ سكيں حاالنكہ
خداوند عالم جسم و جسمانيت نہيں ركھتا كہ جسے آنكھوں سے ديكھا جاسكے_
ايك دن حضرت موسى )ع( سے كہتے كہ ہمارے لئے بھونے ہوئے مرغے آسمان سے الكر دو_ ايك دن كہتے كہ ہم مرغ
اور كباب نہيں چاہتے بلكہ ہم دال اور پياز چاہتے ہيں_
الحاصل بنى اسرائيل اعتراض كرتے اور اپنے پيغمبر و رہبر كے احكام و دستور سے
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سرپيچى اور بے اعتنائي كرتے اس ناشكرى اور بالوجہ اعتراض كى وجہ سے چاليس سال تك انھيں بيابانوں ميں سرگرداں
كيا_
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سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
 ___ (1ابتداء ميں حضرت موسى )ع( كى ذمہ دارى كيا تھي ،آپ نے اس ذمہ دارى كو كس طرح ادا كيا اور فرعون سے
كس طرح كا سلوك كيا؟
 ___(2حضرت موسى )ع( كا معجزه كيا تھا ،فرعون كے نزديك كيوں يہ معجزه ظاہر كيا؟

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

 ___(3بنى اسرائيل كى قوم كو نجات دينے كے لئے جناب موسى )ع( نے كيا سوچا اور كس طرح آنحضرت نے بنى
اسرائيل كى قوم كو فرعون سے نجات دلوائي؟
 ___(4بنى اسرائيل دريا سے كيسے گذرے ،دريا نے فرعون اور اس كے لشكر كو كس طرح ڈوبايا؟
 ___(5حضرت موسى )ع( كى كتاب كا كيا نام ہے ،ان الواح كو حضرت موسى )ع( نے كہاں سے اور كتنى مدت كى عبادت
اور راز و نياز كے بعد ﷲ تعالى سے حاصل كيا تھا؟
 ___(6بنى اسرائيل كس وجہ سے چاليس سال تك بيابانوں ميں سرگرداں رہے؟
 ___(7ہم مسلمانوں كا حضرت موسى )ع( اور دوسرے انبياء كے متعلق كيا عقيده ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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دين عيسى عليہ السالم
عيسوى اور نصرانى دين كو حضرت عيسى عليہ السالم خداوند عالم كى طرف سے الئے حضرت عيسى )ع( اولوالعزم
پيغمبروں ميں سے ايك تھے پيغمبر اسالم )ص( كى والدت سے  570سال پہلے بيت اللّحم جو فلسطين كے شہروں ميں سے
ايك شہر ہے متولد ہوئے آپ كى والده حضرت مريم )ع( ﷲ تعالى كے نيك بندوں ميں سے ايك اور دنيا كى عورتوں ميں سے
ايك ممتاز خاتون تھيں_ آپ بيت المقدس ميں دن رات ﷲ تعالى كى نماز اور عبادت ميں مشغول رہتيں_
آپ ايك الئق ،پاكدامن اور پرہيزگار خاتون تھيں آپ كے بيٹے حضرت عيسى عليہ السالم نے گہواره ميں لوگوں سے بات
كي ،اپنى نبوت و پيغمبرى كى خبر درى اور كہا:
''ميں ﷲ كا بنده ہوں خداوند عالم نے مجھے پيغمبر قرار ديا ہے اور مجھے نماز قائم كرنے اور زكوة دينے كے لئے كہا ہے
مجھے حكم ديا ہے كہ ميں اپنى ماں كے ساتھ نيك سلوك اور مہربان بنوں ،ﷲ نہيں چاہتا كہ ميں ظالم ،شقى اور بدبخت بنوں''
آپ نے بچپن كا زمانہ پاكيزگى سے كاٹا اور جب سن بلوغ تك پہونچے تو آپ كو رسمى طور سے حكم ديا گيا كہ لوگوں كى
ہدايت اور تبليغ كريں حضرت عيسى عليہ السالم يہوديوں كے درميان مبعوث ہوئے اور يہوديوں كے احكام و قوانين اور
توريت كى ترويج كرتے تھے اور ان لغويات و فضوليات اور خرافات سے جويہوديوں كے دين ميں جاہلوں و مفسدوں كى
طرف سے داخل كردى گئي تھيں مقابلہ كيا كرتے تھے ،اصلى توريت لوگوں كے سامنے پﮍھا كرتے تھے اور
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اس كى تفسير و معنى بيان كيا كرتے تھے اور اس كے عالوه اپنى كتاب سے جو آپ پر نازل ہوئي تھى جس كا نام انجيل تھا
وه بھى لوگوں كے سامنے پﮍھا كرتے تھے_
حضرت موسى )ع( كى آسمانى كتاب توريت ،زمانے كى طوالت اور گوناگون واقعات كے پيش آنے كى وجہ سے تحريف
كردى گئي اور ناروا قسم كے افكار و عادات دين كے نام پر يہودى قوم كے درميان رائج ہوگئے حضرت عيسى عليہ السالم
كى كوشش ہوتى تھى كہ وہى اصلى حضرت موسى كے صحيح احكام و قوانين كى ترويج و تبليغ كريں اور ان خرافات و
اوہام باطلہ كا مقابلہ كريں جو موسى )ع( كے دين ميں د اخل ہوگئے تھے_
حضرت عيسى عليہ السالم اپنے كو پيغمبر خدا ثابت كرنے كے لئے اذن الہى سے لوگوں كو معجزے دكھالتے تھے ،مرده
كو زنده كرتے تھے ،مادر زاد اندھوں كو بينا كرتے تھے ،لولے اور مفلوج كو شفا ديتے تھے ،مٹى سے پرنده كا مجسمہ
بناتے اس ميں پھونك مارتے وه مجسمہ زنده ہوجاتا اور پر مار كر ہوا ميں پرواز كر جاتا تھا اور لوگ جو كچھ كھاتے اور
گھر ميں ذخيره كرتے اس كى خبر ديتے تھے_
حضرت عيسى )ع( بہت ہى سعى و كوشش سے اپنى رسالت كے ادا كرنے ميں مشغول تھے پند و نصيحت اور موعظہ بيان
كرتے تھے ديہاتوں اور شہروں ميں جاتے اور لوگوں كو نہايت صبر و حوصلہ سے ہدايت كرتھے تھے اس كے نتيجہ ميں
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ايك گروه آپ پر ايمان لے آيا اور آپ كو دعوت كو قبول كيا اور آہستہ آہستہ ان ميں اضافہ ہوتا گيا_ آپ پر ايمان النے والوں
ميں سے ايك گروه بہت سخت آپ كا معتقد تھا ہميشہ آپ كے ساتھ رہتا تھا اور نہايت خلوص و فداكارى سے آپ كى حمايت
اور اطاعت كرتا تھا_
يہ باره آدمى تھے كہ جن كو حوارييّن كا لقب ديا گيا يہى باره آدمى حضرت عيسى عليہ السالم كے بعد اطراف عالم ميں گئے
اور جناب عيسى عليہ السالم كے دين كو پھيال يا حضرت عيسى عليہ السالم بہت
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ساده زندگى بسر كرتے تھے ،ساده لباس پہنتے اور بہت تھوڑى و ساده غذا كھاتے تھے ،آپ مظلوموں كى مدد كرتے اور
محروم طبقہ پر بہت مہربان تھے ليكن ظالموں اور مستكبروں كے ساتھ سخت ناروا سلوك كرتے اور ان سے مقابلہ كيا
كرتے تھے ،كمزوروں كے ساتھ بيٹھتے اور ان سے دلسوزى و خلوص سے پيش آتے تھے اور لوگوں كو بھى مہربان و
احسان كرنے كى دعوت ديتے تھے_
آپ متواضع و خوش اخالق تھے اور اپنے حوايّين سے بھى كہتے تھے كہ لوگوں سے مہربان اور متواضع بنين آپ نے ايك
دن اپنے حواييّن سے فرمايا كہ:
''تم سے ميرى ايك خواہش ہے_ انھوں نے جواب ديا كہ آپ بيان كيجيئےپ جو كچھ چاہيں گے ہم اسے پورا كريں گے_ كيا
تم بالكل نافرمانى نہيں كروگے؟ ہرگز نافرمانى اور سركشى نہيں كريں گے_ آپ نے فرمايا پس يہاں آؤ اور بيٹھ جاؤ_ جب
تمام لوگ بيٹھ چكے تو آپ نے پانى كا برتن ليا اور فرمايا كہ تم مجھے اجازت دو كہ ميں تمھارے پاؤں دھوؤں_
آپ نے نہايت تواضع سے تمام حواريّين كے پاؤں دھوئے حوارييّن نے كہا كہ اس كام كو بجاالنا ہميں الئق اور سزاوار تھا
حق تو يہ تھا كہ ہم آپ كے پاؤں دھوتے_ آپ نے فرمايا نہيں ہيں اس كام كے بجاالنے كا حق دار اور سزاوار ہوں علماء اور
دانشمندوں كو چاہيئے كہ وه لوگوں كے سامنے تواضع بجاالئيں ان كى خدمت كريں اور ان كى پليدى و كثافت كو دور كريں_
ميں نے تمھارے پاؤں دھوئے ہيں تا كہ تم اور دوسرے علماء اسى طرح لوگوں كے سامنے تواضع كريں اور سمجھ ليں كہ
دين و دانش تواضع و فروتنى سے ترويج پاتا ہے نہ كہ تكبّر
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اور خود خواہى سے جس طرح گھاس اور نباتات نرم زمين ميں سے اگتے ہيں دين اور دانش بھى پاك اور متواضع سے
پرورش پاتا ہے''
ﷲ تعالى كے نزديك اس قسم كى پسنديده رفتار كى وجہ سے آپ كے مريدوں كى تعداد ميں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا تھا
اور آپ كى قدرت و نفوذ ميں بھى اضافہ ہو رہا تھا_ بہت افسوس سے كہنا پﮍتا ہے كہ يہوديوں كے بعض علماء جو خود
خواه اور متكبر تھے حضرت عيسى عليہ السالم كى قدرت و نفوذ سے وحشت زده ہوچكے تھے اور اپنے منافع ،جاه و جالل
اور مقام كو خطرے ميں ديكھ رہے تھے لہذا انھوں نے بيت المقدس ميں ايك جلسہ كيا اور جناب عيسى عليہ السالم كو جو ﷲ
تعالى كے پاك و بزرگ پيغمبر تھے جادوگر و فتنہ پرداز انسان قرار ديا اور شہر كے حاكم كو آپ كے خالف ابھارا_
حضرت عيسى عليہ السالم كى جان خطرے ميں پﮍگئي آپ نے مجبور ہو كر تبليغ كو مخفى طور پر انجام دينا شروع كيا_
بہت سے عيسائيوں كا يہ عقيده ہے كہ حضرت عيسى عليہ السالم كو بعض يہوديوں كے واسطے سے سولى پر چﮍھايا گيا
ہے اسى لئے سولى كى صورت و شكل ان كے نزديك ايك مقدس شكل شمار ہوتى ہے ليكن عيسائي كا دوسرا گروه حضرت
عيسى )ع( كے سولى پر چﮍھائے جانے كو قبول نہيں كرتا وه كہتے ہيں كہ:
'' وه حضرت عيسى )ع( كو سولى پر چﮍھانا تو چاہتے تھے ليكن ايك اور آدمى كو جو حضرت عيسى )ع( كے ہمشكل و ہم
صورت تھا پكﮍا اور اسے سولى پر غلطى سے چﮍھا ديا لہذا حضرت عيسى قتل ہونے سے بچ گئے''
قرآن مجيد بھى اسى عقيده و نظريہ كى تائيد كرتا ہے كہ حضرت عيسى )ع( كو سولى پر نہيں چﮍھايا گيا_ عيسائيوں كا ايك
گروه حضرت عيسى )ع( كو ﷲ تعالى كا فرزند مانتا ہے اور كہتا ہے كہ حضرت عيسى )ع( خدا كے بيٹے تھے سولى پر
چﮍھنے كو اس لئے اختيار كيا تا كہ گناہگاروں كو نجات دلواسكيں ليكن
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قرآن مجيد اس وہم و نظريہ كى رد كرتا ہے اور كہتا ہے كہ:
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''حضرت عيسى عليہ السالم خدا كے بنده تھے وه خدا كے بيٹانہ تھے كيونكہ تو خدا كا كوئي بيٹا ہے اور نہ وه كسى كا بيٹا
ہے وه ايك ہے كوئي اس كامثل اور شريك نہيں ہے''
قرآن كہتا ہے:
'' ہر انسان كى سعادت و نجات اس كے اعمال پر مبنى ہوا كرتى ہے اور كوئي بھى كسى دوسرے كے گناہوں كا بوجھ نہيں
اٹھاتا''
قرآن كہتا ہے كہ:
''حضرت عيسى عليہ السالم لوگوں كو نجات دالنے والے ميں ليكن نہ موہوم نظريہ كے مطابق بلكہ اس بناپر كہ وه ﷲ كے
پيغمبر ،لوگوں كے ہمدرد و راہنما اور رہبر ہيں جو شخص بھى آپ كے نجات دينے والے دستوروں پر عمل كرے گا وه
نجات پائے گا اور ﷲ تعالى كى بخشش و مغفرت اور رحمت كا مستحق ہوگا''_
حضرت عيسى عليہ السالم كا دين اور آپ كى فرمائشےات بھى لوگوں كى ناجائز مداخلت كى وجہ سے تبديل كردى گئيں_
كئي ايك مذہب اور فرقے اس دين ميں پيدا ہوگئے ،اصلى اور واقعى انجيل اس وقت نہيں ہے البتہ انجيل كے نام پر كئي
متضاد كتابيں پائي جاتى ہيں_
عيسائيوں كے اہم فرقے كہ جن كى تعداد بہت زياده ہے كا تو ليك ،ارتدوكس اور پروتستان ہيں_
قرآن مجيد كى آيت:
قال انّى عبدﷲ اتانى الكتاب و جعلنى نبيا)( و جعلنى مباركا اين ما كنت و اوصانى بالصّلوة و ال ّزكوة مادمت حيّا)( و بّراً بوالدتى
و لم يجعلنى جبّاراً شقيّا ً
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'' حضرت عيسى عليہ السالم نے كہ  :ميں ﷲ كا بنده ہوں اس نے مجھے كتاب دى ہے اور نبى بنايا ہے اور جہاں بھى رہوں
بابركت قرار ديا ہے اور جب تك زنده رہوں مجھے نماز و زكوة كى وصيت كى ہے اور اپنى والده كے ساتھ حسن سلوك
كرنے واال بنايا ہے اور ظالم و بد نصيب نہيں بنايا ہے'' )(1
 (1 -------سوره مريم آيت  30تا 152 32سواالت
سوچيئے اور جواب ديجيئے
 ___(1حضرت عيسى )ع( كون ہيں ،كس سال اور كہاں پيدا ہوئے؟
 ___(2حضرت عيسى )ع( كى ماں كون ہيں اور وه كس طرح كى عورت تھيں؟
 ___(3حضرت عيسى )ع( نے لوگوں سے گہواره ميں كيا كہا؟
 ___(4حضرت عيسى )ع( كس كتاب اور كس دين كى ترويج كرتے تھے؟
 ___(5حضرت عيسى )ع( كس كتاب اور كس دين كى ترويج كرتے تھے؟
 ___(6حضرت عيسى )ع( كے ان پيروكاروں كو جو بہت مخلص اور مومن تھے كس نام سے ياد كيا جاتا ہے؟
 ___(7حضرت عيسى )ع( نے اپنے حواريّين كى تواضع كا درس كس طرح ديا اور اس كے بعد حوارييّن سے كيا فرمايا؟
 ___(8يہوديوں كے بعض علماء نے حضرت عيسى )ع( كى كيوں مخالفت كى اور اس كا انجام كيا ہوا؟
 ___(9حضرت عيسى )ع( كے سولى پر چﮍھائے جانے يا نہ چﮍھائے جانے كے متعلق قرآن كا كيا نظريہ ہے؟
 ___(10قرآن مجيد حضرت عيسى )ع( كى كون سى صفات اور خصوصيات كو بيان كرتا ہے؟
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قرآن ﷲ تعالى كى ہميشہ رہنے والى كتاب ہے
ہم مسلمانوں كى دينى كتاب قرآن مجيد ہے جو ﷲ تعالى كى طرف پيغمبر اسالم)ص( پر انسانوں كى تربيت اور راہنمائي كے
لئے نازل ہوئي ہے قرآن مجيد كے ايك سو چوده سورے ہيں_ جانتے ہو كہ كتنى آيات كى مقدار كا نام سوره ہے؟
جو بسم ﷲ الرحمن الرحيم سے شروع ہو اور پھر آگے اس كے بسم ﷲ الرحمن الرحيم آجائے اس كو سوره كہتے ہيں اور يہ
بھى معلوم رہے كہ سوائے سوره توبہ كے كہ جس كا آغاز اس معاہده كے ختم كردينے كے اعالن سے ہوا كہ جو مشركين
سے كر ركھا تھا باقى تمام سورورں كى ابتداء بسم ﷲ الرحمن الرحيم سے ہوتى ہے_
سب سے چھوٹا سوره كہ جس كى صرف چار آئتيں ہيں سوره كوثر ہے اور سب سے بﮍا سوره ،سوره بقره ہے كہ جس كى
 286آئتيں ہيں ،سب سے پہال سوره جو پيغمبر اسالم)ص( پر نازل ہوا وه سوره علق ہے اور آخرى سوره جو آنحضرت
)ص( پر نازل ہو اور وه سوره نصر ہے_
قرآن مجيد كى آئتيں پيغمبر اسالم)ص( پر ايكدم نازل نہيں ہوئيں بلكہ آپ كى پيغمبرى كے تيس سال كے عرصے ميں مختلف
مناسبتوں اور حوادث كے لحاظ سے تدريجا ً نازل ہوئي ہيں مثالً كبھى صرف ايك آيت ،كبھى كئي آئتيں اور كبھى ايك كامل
سوره نازل ہوا ہے_ جانتے ہو كہ ہمارے پيغمبر اسالم)ص( تيره سال تك مكہ معظمہ ميں لوگوں كى ہدايت كرتے رہے ہيں
پس جو سورے اس زمانہ ميں آپ پر نازل ہوئے انھيں مكى سورے كہا جاتا ہے اور وه سورے
154
جو پيغمبر اسالم)ص( كے مدينہ كے دس سال كے عرصے ميں نازل ہوئے ہيں انھيں مدنى سورے كہاجاتا ہے_
قرآن مجيد جبرئيل كے ذريعہ نازل ہوتا تھا جناب جبرئيل عين ان الفاظ اور كلمات كو جو قرآن مجيد كے ہيں پيغمبر
اسالم)ص( كے پاس لے كر آتے تھے جب كوئي آيت نازل ہوتى تو پيغمبر اسالم)ص( اسے لوگوں كے سامنے پﮍھ ديتے اور
ايك جماعت جو لكھنا جانتى تھى بعينہ ا س آيت كو لكھ ليتى اور اسے اكٹھا كرتى رہتى تھي_
ان ميں سے ايك حضرت على عليہ السالم تھے كہ قرآن كى تمام آيات كو بﮍى دقّت سے اور اسى ترتيب سے كہ جس طرح
نازل ہوئي تھيں لكھ ليتے تھے اور اگر كبھى آپ كسى آيت كے نازل ہونے كے وقت موجودنہ ہوتے تھے تو جب آپ حاضر
ہوتے پيغمبر اسالم)ص( آپ كے لئے پﮍھ ديتے تھے_ بہت سے مسلمانوں نے اس وقت تك جو آيات نازل ہوچكى تھيں حفظ
كرليا تھا اور انھيں حافظ قرآن كہا جاتا تھا البتہ مسلمانوں ك ايك گروه قرآن كے بعض حصہ كا حافظ تھا_
پيغمبر اسالم )ص( قرآن كے حفظ كرنے كى تشويق و ترغيب ديا كرتے تھے يہاں تك كہ قرآن كا حفظ كرنا مسلمانوں ميں
ايك قابل فخر اور صاحب امتياز شمار ہونے لگا تھا_ حضرت على عليہ السالم نے پيغمبر اسالم )ص( كى وفات كے بعد جس
طرح قرآں لكھا تھا سب كو ايك جگہ اكٹھا كيا اور اس كو اسى نزول ترتيب سے جمع كر كے منظم اور محفوظ كرليا تھا_
پيغمبر اسالم)ص( كى وفات كے چند مہينے كے بعد كہا جانے لگا كہ اگر قرآں كے حافظ تدريجا ً مرگئے يا جنگوں ميں شہيد
ہوگئے تو پھر كيا ہوگا؟
لہذا يہ طے پايا كہ لكھے ہوئے قرآن كى حفاظت كى جائے اس غرض كے لئے جناب ابوبكر كے حكم كے مطابق كئي ايك
افراد كو قرآن كے مختلف نسخوں كو اكٹھا كرنے كا حكم ديا گيا
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تا كہ ان نسخوں كو ايك دوسروے سے مال كر اور قرآن كے حافظوں سے تطبيق كر كے ايك نسخہ قرآن مجيد كا ترتيب ديا
جائے چنانچہ ايسا ہى كيا گيا اور ايسے كئي ايك نسخے مرتب كئے گئے جو مورد اعتماد تھے اور پھر انھيں سے دوسرے
قرآن مجيد لكھ كر تمام ممالك اسالمى ميں بھيج ديئے گئے_
يہ بھى آپ كو معلوم ہونا چاہيئے كہ اس زمانہ ميں عربى رسم الخط ميں نقطے اور اعراب كا لگانا مرسوم نہ تھا يہ تمام قرآن
مجيد بغير نقطے اور اعراب كے لكھے گئے تھے_ تيسرے خليفہ كے زمانہ ميں اسالم كافى پھيل چكا تھا قرآن كا بغير نقطے
اور اعراب كا ہونا اور لوگوں ميں لہجہ و غيره كے اختالف كى وجہ سے بعض قرآن كے كلمات ميں اختالف پيدا ہوگيا تھا
لہذا تيسرے خليفہ نے پيغمبر)ص( كے بعض اصحاب كے مشورے سے حكم ديا كہ لكھنے والى جماعت ميں سے ايك
جماعت آيات اور قرآن مجيد كے سوروں كو پيغمبر)ص( كے لہجہ ميں جو حجازى لہجہ تھا تمام موجوده نسخوں سے لكھيں
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اور قرآن مجيد كے حفاظ سے مل كر صرف ايك كامل نسخہ مرتب كريں تا كہ اس نسخہ كو رسمى قرار ديتے ہوئے قابل
اعتماد قرار ديا جائے اور پھر اسى نسخہ سے متعدد قرآن مجيد لكھ كر سرزمين اسالم كے اہم مراكز كى طرف روانہ
كرديئے گئے ليكن يہ نسخہ بھى بغير اعراب اورنقطوں كے مرتب كيا گيا تھا كہ جس كا پﮍھا جانا مشكل تھا  50 _53ھ ميں
قراں پر اعراب ڈال گئے اس كے بعد عبدالملك كے زمانہ ميں قرآن مجيد پر نقطے ڈالے گئے_
مسلمان تمام زمانوں ميں قرآن مجيد كى بہت اہميت اور فداكارى سے سابقہ زمانے كى طرح حفاظت كرتے رہے اور يہ
موجوده قرآن مجيد اسى اصلى نسخہ سے ليا گيا ہے اور بغير كسى كمى و زيارتى كے ہم تك پہونچا ہے_ اس عظيم كتاب ميں
اراده الہي ،مسلمانوں كى ہ ّمت و فداكارى سے نہ تو معمولى تغير ہو اور نہ ہى تحريف ہوئي_
قرآن مجيد ايك كامل و جامع كتاب ہے جو كچھ انسان كى تربيت اورہدايت كے لئے
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ضرورى ہے وه اس ميں بطور كلّى موجود ہے ،جو انسان قرآن كے دستور و احكام پر عمل كرے گا قرآن اس كے لئے
دنياورى اور اخروى سعادت كا ضامن ہے_ جو كچھ قرآن مجيد ميں موجود ہے اسے بطور فہرست يوں بيان كيا جاسكتا ہے:
 ____(1خلقت و پيدائشے كے اسرار و رموز ميں تف ّكر اور تدبّر كى دعوت_
 ___(2خداشناسي ،صفات خدا ،شرك سے مقابلہ ،معاد ،جنّت و جہنّم كى تعريف ،نبوت ،امامت ،شفاعت ،مالئكہ اور
پيغمبروں كے معجزا ت كا بيان_
 ___(3پيغمبروں كى دعوت كا طريقہ ،لوگوں كى ہدايت اور ارشاد كرنے كے طريقوں ميں پيغمبروں كى جد و جہد و
فداكارى كا ذكر ،پيغمبروں كا ظالموں و طاغتوں سے طويل مقابلہ ،مستكبرين كے حاالت اور ان كى تاريخ_
 ___(4اسالم كى طرف دعوت اور شرك و نفاق سے مقابلہ_
 ___(5عبادات اور احكام كا بيان جيسے نماز ،روزه ،وضو ،غسل ،تي ّمم ،حج و ز كوة اور جہاد_
___(6اجتماعى احكام اور قوانين_ _
 ___(7اچّھے و برے اخالق اور نيك اخالق اپنا نے كى دعوت_
اب جب كہ ﷲ تعالى كى خاص عنايت،مسلمانوں كى كوشش و فداكارى اور اس كى حفاظت سے يہ عظيم كتاب ہم تك بغير
كسى تغير و تبديلى كے پہونچى ہے تو ہميں چاہيئے كہ ہم ﷲ كے اس مہم پيغام كى قدر كريں اور اس كى حفاظت كريں ،اس
كے مطالب كے سمجھنے اور اس كے دستورات ،احكام و رہنمائي پر عمل كرنے ميں كوشش كريں اور كوشش كريں كہ
اسے درست و صحيح پﮍھيں اور اس كے علوم سے بہره مند و مستفيد ہوں_
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ّ
قرآن كے حيات بخش و نورانى آئين كو اپنے معاشرے ميں بہتر طور سے اوردقت سے جارى كريں اور اس پر عمل كريں تا
كہ اس دنيا ميں سربلندى و عزت سے زندگى بسر كرسكيں اور آخرت ميں ايك انسان كے بلندترين مقام تك پہونچ سكيں اور
ﷲ تعالى كى رضايت اور اجر عظيم سے نوازے جائيں_
قرآن مجيد كى آيت:
ان ہذا القرآن يہدى للّتى ہى اقوم و يبشر المومنين الّذين يعملون الصّالحات ّ
ّ
ان لہم اجر كبيرا )(1
''بيشك يہ قرآن اس راستہ كى ہدايت كرتا ہے جو بالكل سيدھا ہے اور ان صاحبان ايمان كو بشارت ديتا ہے جو نيك اعمال
بجاالتے ہيں كہ ان كے لئے بہت بﮍا اجر ہے''
-------- (1سوره اسراء آيت 9
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سواالت سوچيئے اور جواب ديجيئے
 ___(1قرآن كى نظر ميں انسان كى زندگى كا مقصد كيا ہے؟
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 ___(2كتنى آئتوں كو سوره كہا جاتا ہے اور قرآن كے كتنے سورے ہيں؟
 ___(3قرآن كا كون سا سوره بسم ﷲ سے شروع نہيں ہوتا اس سوره كى ابتداء كى بات سے ہوتى ہے؟
 ___(4سب سے چھوٹا ،سب سے بﮍا اور سب سے آخرى سوره جو پيغمبر اسالم )ص( پر نازل ہوا كون سا ہے؟
 ___(5م ّكى اور مدنى كن سوروں كو كہا جاتا ہے؟
 ___(6جب قرآن مجيد كى آئتيں نازل ہوتى تھيں تو مسلمان اسے كس طرح محفوظ كرتے تھے؟
ّ
 ___(7پيغمبر اسالم)ص( كى وفات كے بعد حضرت على عليہ السالم نے اس قرآن كو كہ جسے بﮍى محنت و دقت سے لكھا
تھا كيسے اور كس ترتيب سے جمع كيا تھا؟
 ___(8تيسرے خليفہ كے زمانہ ميں اصلى قرآن كے لہجے كو باقى ركھنے كے لئے كيا اقدامات كئے گئے تھے؟
 ___(9قرآن كے مطالب كو كتنى اقسام ميں خالصہ كيا جاسكتا ہے؟ ان قسموں كو بيان كيجئے؟
 ___(10ہم مسلمانوں كا قرآن كے متعلق كيا فريضہ ہے اور اس كے سمجھنے اور حفاظت ميں ہميں كيا كرنا چاہيئے؟
 ___(11قرآن لوگوں كو كس طرح بالتا ہے اور كن كن لوگوں كو خوشخبرى ديتا ہے؟
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اگر نعمت كى قدرت نہ كريں
كيا تم نے يمن كا نام سنا ہے؟ جانتے ہو كہ يہ كہاں واقع ہے؟ سابقہ زمانے ميں ''سبا'' نامى قوم اس شہر اور سرزمين ميں آباد
تھى يہ بہت خوبصورت اور آباد شہر تھا اس كے اطراف ميں باغ ہى باغ تھے كہ جس ميں مختلف اقسام كے درخت پائے
جاتے تھے جيسے سيب ،گالبي ،زرد آلود ،البالو ،انجير ،انگور و انار اور مالٹے و غيره كے درخت تھے ان كے عالوه
دوسرے سرسبز اور خوبصورت درخت بھى موجود تھے_
صاف و شفاف پانى كى نہريں ان باغات اور درختوں سے گذرتى تھيں_ مختلف قسم كے ميوے ،سرخ سيب ،زرد گالبي،
سرخ البالو ،بﮍے اور صاف انگور كے گچھّے ،بﮍے انار اور سبز و ترش ٹماٹر تھے جو ديكھنے سے معلوم ہوتا تھا جيسے
چھوٹے بﮍے بجلى كے قمقمے درختوں كى شاخوں پر لٹك رہے ہوں_
جب نسيم چلتى تو درختوں كى شاخوں او رٹہنيوں سے ٹكراتى ہوئي شہر كى فضا كو اس طرح معطر كرديتى كہ گويا بہشت
كى زيبائي اور خوشبو ياد آنے لگتى ہو يہ تمام خوبصورتى اور يہ پھول و پھل يہ درخت اور ان كے نہاں تمام كى تمام
پروردگار كى قدرت نمائي تھي_
قوم سبا ان تمام خوشنما مناظر كے ديكھنے كے بعد كيا كہتى تھي؟ اہل قوم خدا كى ان تمام نعمتوں اور الطاف كا كس طرح
شكريہ ادا كرتے تھے اور كيا كہتے تھے؟ بہترين مكانات ميں زندگى بسر كرتے تھے اور انواع و اقسام كى نعمتوں سے
استفاده كرتے تھے_
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اطراف كے ديہات بھى آباد اور سرسبز تھے گويا پہاڑ كے دامن ميں پھولوں ،عطر اور سبزے كا بيابان موجود ہے يہ نعمتيں
اور آبادى تمام كى تمام زياده پانى اور زخيز زمين كى بركت اور لوگوں كى محنت و كوشش سے تھيں_ سبا كى قوم كا
شتكارى ميں ماہر تھى پہاڑوں ميں بہت بﮍے بند باندھ ركھے تھے كہ جس ميں بارش و غيره كے پانى كو ذخيره كرليتے
تھے جو دريا كى صورت ميں موجزن نظر آتا تھا_
زراعت كے موسم ميں درياؤں كے پانى كو استعمال كرتے تھے اور اپنے كھيتوں اور باغوں كو اس سے سيراب كرتے
تھے ،سبا كى قوم محنتي ،ديانت دار اور مہربان قسم كے لوگ تھے ،عدالت ،فداكارى اور چشم پوشى سے كام ليتے تھے،
خدائے مہربان كى پرستش كرتے تھے اور نعمت سے اٹى ہوئي اور سرسبز زمين پر خوشى ونشاظ سے زندگى بسر كرتے
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تھے اور خداوند عالم كا اس نعمت پر شكريہ ادا كرتے تھے ليكن افسوس كا مقام ہے كہ اس قوم كا ايك گروه گناه و معصيت
اور ہوس پرستى ميں مشغول تھا وه آہستہ آہستہ خدا كو فراموش كرچكا تھا اور اس كى نعمتوں كا كفران كرتا تھا گويا وه يوں
سمجھتے تھے كہ يہ نعمتيں ہميشہ رہتے والى ہيں اور قيامت و آ خرت آنے والى نہيں ہے_
دوسرے لوگ اپنے كاموں ميں مشغول تھے ان سے كوئي سروكار نہيں ركھتے تھے اور انھيں امر بالمعروف و نہى عن
المنكر نہيں كرتے تھے ان كے درميان جو پيغمبر تھے وه دن رات لوگوں كى ہدايت ميں كوشاں تھے اور لوگوں كو وعظ و
نصيحت كرتے اور فرماتے تھے:
'' لوگو ان تمام نعمتوں كى قدر كرو ،خدا كے احكام كى پيرورى كرو تقوى اختيار كرو ،ميرى رہبرى و رہنمائي كى اطاعت و
پيروى كرو ،عادل و صحيح انسان بنو_ لوگو اگر تم نے عدالت و خداپرستى سے روگردانى كى اور اپنے كو ہوس پرستي،
شكم پر درى اور گناه سے
161
پر كرديا تو ﷲ تعالى كا تم پر غضب ہوگا اور تمھيں ان نعمتوں سے محروم كردے گا_
لوگو تم صرف كھانے اور پينے كے لئے پيدا نہيں كئے گئے ہو بلكہ تمھارى خلقت ميں ايك نہايت اعلى غرض مقصود ہے
اپنى خلقت كى غرض كو نہ بھولو ،عيش و آرام و شكم پرورى اور گناه سے پرہيز كرو تا كہ دنيا و آخرت ميں كامياب رہو،
انسانى اخالق كو اپناؤ ،بے كارى و سستى اور تجاوزگرى سے اپنے كو رو كو تا كہ خداوند عالم پر نعمتوں كو زياده كرے
اور آخرت ميں ان نعمتوں سے بھى بہتر تھيں عنايت فرمائے_
لوگو گناه گاروں كو گناه و معصيت سے كيوں نہيں روكتے؟ اور ﷲ تعالى كے دين كى حفاظت كيوں نہيں كرتے؟ اور
گناہگاروں كے سامنے غضبناك كيوں نہيں ہوتے؟
ليكن بہت افسوس كہ وه لوگ گناہوں سے دستبردار نہ ہوئے اور نہ دوسرے لوگ ان گناہگاروں كے خالف كوئي كار روائي
كرتے تھے ،ان كے دل سخت و تاريك ہوچكے تھے پيغمبرى كى حق بات ان ميں اثر نہيں كرتى تھي ،ان كے اصالح كى
اميد ختم ہوگئي تھى يہاں تك كہ ان پر خدا كا غضب نازل ہوا اور خدا و رسول كے ا حكام كى نافرمانى كا مزه چكھا اور آنے
والوں كے لئے عبرت بنے_
ﷲ تعالى كے حكم سے دريا كا كناره ٹوٹ گيا ايك خطرناك و عظيم سيالب آيا اور ادھر پہاڑ پھٹا اس نے تمام باغات او
رگھروں كو ويران كرديا اور جو كچھ اس كے سامنے آيا اسے بہا كے لے گيا اس خوبصرت و پر نعمت شہر اور ان عظيم
الشان عمارتوں سے سوائے ويرانے كے جو خاك اور پتھروں كے اندر دب چكى تھيں كچھ باقى نہ رہا صرف ان كا قصہ و
نام باقى ره گيا تا كہ آئنده نسلوں كے لئے ﷲ تعالى كے غضب اور قدرت كى نشانيوں ميں سے ايك نشانى اور دوسروں كے
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لئے بيدار ہونے كا درس عبرت باقى ره جائے_ سبا كى قوم نے اپنى ناشكرى و كفران نعمت كى سزا دنيا ميں ديكھ لى اور ہر
ناشكرے كا انجام ايسا ہى ہوتا ہے_
اب ذرا ہميں بھى سوچنا چاہيئے كہ ہم ﷲ تعالى كى نعمتوں كا كس طرح شكريہ ادا كر رہے ہيں ،آيا ہم خداوند عالم كے احكام
كى اطاعت كرتے ہيں؟ ﷲ كى نعمتوں كو كس طرح خرچ كرتے ہيں كيا اسراف اور فضول خرچى سے اجتناب كرتے ہيں؟
كيا ہم خدا كى خوشنودى كے لئے ﷲ كى مخلوق او راپنے وطن كى خدمت كرتے ہيں؟ كس طرح ہميں دنيا كے محروم اور
مستضعف طبقہ كى خدمت كرنى چاہيئے اور كس طرح دو بﮍے واجبات يعنى امر بالمعروف اور نہى عن المنكر پر عمل
كرنا چاہيئے ؟
آيت قرآن:
لقد كان لسبا فى مسكنہم آية جنّتان عن يمين و شمال كلوا من رزق ربّكم و اشكرو لہ بلده طيّبہ و ربّ غفور )(1
''قوم سبا كے لئے تو يقينا خود انھيں كے گھروں ميں قدرت خدا كى ايك بﮍى نشانى تھى كہ ان كے شہر كے دونوں طرف
داہنے بائيں ہرے بھرے باغات تھے اور ان كو حكم تھا كہ اپنے پروردگار كى دى ہوئي روزى كھاؤ )پيو( او راس كا شكر ادا
كرو دنيا ميں ايسا پاكيزه شہر اور آخرت ميں پروردگار سا بخشنے واال''
---------
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سواالت
يہ سواالت سوچنے اور جواب دينے كے لئے ہيں
 ___(1قوم سبا كا شہر اور وطن كيسا تھا؟ اس كى خوبيوں كو بيان كيجئے _
 ___(2كيا ﷲ نے اپنى نعمتوں كو بغير ان كى سعى و كوشش كے ديا تھا؟
 ___(3قوم سبا كے افراد كيسے تھے؟
 ___(4خدا كا قوم سبا سے اپنى نعمتوں كو چھين لينے كى علت كيا تھي ،كيا تم كے تمام ہوا و ہوس كے شكار تھے؟
 ___(5قوم سبا ميں موجود پيغمبران سے كيا كہا كرتے تھے ،انھيں كن چيزوں كى طرف متوجہ كرتے تھے اور كن كاموں
كے بجاالنے كى دعت ديتے تھے؟
 ___(6قوم سبا پر كيوں ﷲ كا عذاب نازل ہوا تھا ،كيا سبھى گناہگار تھے؟
 ___(7قوم سبا كے واقعہ كو پﮍھنے اور سننے سے دوسرے انسانوں كو كيا فائده ہوسكتا ہے؟
 ___(8ہم ﷲ كى نعمتوں كا كس طرح شكريہ ادا كريں اور اپنے ملك كى تعمير كے لئے كيا كريں؟
 ___(9ﷲ كے دو اہم واجبات پر كس طرح عمل كريں اور وه كون سے دو فريضے ہيں؟
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صہ
چوتھا ح ّ
پيغمبر اسالم )ص( اور آپ كے اصحاب كے بارے ميں
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پيغمبر اسالم)ص( كى مخفى تبليغ
ابتداء ہى سے پيغمبر اسالم )ص( كى رسالت عالمى تھى خداوند عالم نے انھيں پورى دنيا كے لئے نبى بنا كر بھيجا تھا آپ كا
يہ عزم تھا كہ پورى دنيا كے كفر و شرك او رمادى گرى سے مقابلہ كريں_ دنيا كے مظلوم و محروم طبقے كو ظالموں كے
پنجے سے نجات دلوائيں اور سبھى كو اسالم كے مقدس قانون اور خداپرستى كى طرف دعوت ديں_
پيغمبر اسالم )ص( ابتداء ہى سے اتنى بﮍى ذمہ دارى سے آگاه تھے مشكالت و دشواريوں كى طرف پورى طرح متوجہ تھے
آپ كو اچھى طرح علم تھا كہ اس قسم كا كام آسان اور معمولى نہيں ہے بہت سى مشكالت سامنے آئيں گى آپ مشكالت كا
خنده پيشانى سے استقبال كر رہے تھے اور ﷲ تعالى كے فرمان كے بجاالنے كے لئے آماده تھے_ پيغمبر اسالم )ص( نے
اپنى دعوت كو ﷲ كے حكم سے بغير عجلت پسندى كے شروع كيا اور صبر و استقامت اور عاقبت انديشى سے پورى احتياط
كے ساتھ حاالت كو ديكھتے ہوئے تبليغ ميں مشغول ہوگئے كيونكہ آپ جانتے تھے كہ اس كام ميں جلدبازى مضرثابت
ہوسكتى ہے اسى لئے آپ نے ﷲ كے حكم سے اپنى تبليغ كو كئي حصوں ميں تقسيم كرديا اور پہلے اس طريقہ سے ابتداء كى
جو ممكن ہوسكتا تھا_
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پيغمبر اسالم)ص( نے بعثت كى ابتداء ميں اپنى دعوت كو اپنى دعوت كو اپنى باوفا بيوى جناب خديجہ )ع( اور فداكار چچازاد
بھائي حضرت على عليہ السالم سے جو آپ كے گھر ميں رہتے تھے شروع كيا_ ﷲ تعالى كى طرف سے اپنى اہم ذمہ دارى
كو انھيں دو كے درميان ذكر كيا_ فداكارى و باوفا خاتون
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جناب خديجہ )ع( اور طاقتور و مہربان جوان حضرت على عليہ السالم نے پيغمبر اسالم )ص( كى بات سنى اور اسالم كا
اظہار كرديا اور وعده كيا كہ آپ كے اس كام ميں مدد كريں گے_
پيغمبر اسالم )ص( اپنى پہلى دعوت ميں ہى كامياب ہوگئے آپ انھيں دو فداكاروں اور صحيح مددگاروں سے اپنى آسمانى
دعوت كى تبليغ ميں مدد طلب كرتے تھے آپ نے ايك طاقتور تبليغى مركز اپنے گھر ميں بناليا تھا_ پيغمبر اسالم)ص( ان دو
كے ساتھ كبھى گھر ميں اور كبھى مسجدالحرام ميں اكٹھے نماز كے لئے كھﮍے ہوتے اور جماعت كے ساتھ نماز پﮍھا
كرتے تھے_ تھوڑے ونوں كے بعد زيد كہ جو پيغمبر اسالم )ص( كے گھر ميں رہتے تھے دين مقدس اسالم پر ايمان لے
آئے اور پيغمبر اسالم )ص( كى فكر داخلى لحاظ كے كامالً مطمئن اور آرام ہوگئي يہاں مناسب ہے كہ تھوڑى سى جناب زيد
سے واقفيت حاصل كريں_
جناب زيد حضرت خديجہ )ع( كے غالم تھے جناب خديجہ )ع( نے انھيں پيغمبر اسالم )ص( كو بخش ديا تھا اور آنحضرت
)ص( نے انھيں آزاد كرديا تھا وه باپ كے گھر واپس جاسكتے تھے اور ماں باپ كے ساتھ زندگى بسر كرسكتے تھے ليكن
وه پيغمبر اسالم )ص( كے اخالق و صداقت كے اتنا شيفتہ ہوچكے تھے كہ وه پيغمبر اسالم)ص( كے ساتھ رہنے اور زندگى
گذارنے كو ترجيح ديتے تھے اور آنحضرت )ص( كے گھر ہى ره رہے تھے_
پيغمبر اسالم )ص( نے اسالم كى دعوت كو پورى طرح مخفى شروع كيا تھا جب بھى كسى سمجھدار اور روشن دل ،آگاه اور
آماده انسان كو ديكھتے تو اس سے اپنے مدعا كو بيان كرتے اور قرآن كى آيات اس كے سامنے پﮍھتے اس كى وضاحت
كرتے اور اسے اسالم النے كى دعوت ديتے تھے كبھى يہ كام مسجد الحرام كے كسى گوشہ ميں ،كبھى صفا و مروه كے
كنارے اور كبھى اپنے گھر ميں انجام ديتے تھے_
آپ نے تين سال تك اسى روش سے اپنى دعوت كى تبليغ كى اس مدت ميں آپ
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بہت استقالل اور صبر سے فرد فرد سے عليحده گفتگو كرتے يہاں تك كہ وه اسالم قبول كرليتے اور مسلمانوں سے ملحق
ہوجاتے تھے_ اس تين سال كے عرصے ميں مسلمان اسالم كو ظاہر نہيں كرتے تھے اور اپنى نماز ادھر ادھر مخفى طور
سے پﮍھا كرتے تھے كا فر و شرك بھى چونكہ اسالم كے نفوذ اور وسعت سے زياده مطلع نہيں ہوا كرتے تھے لہذا وه بھى
اپنا ر ّد عمل ظاہر نہيں كيا كرتے تھے كيونكہ وه سمجھتے تھے كہ حضرت محمد صلّى ﷲ عليہ و آلہ و سلّم كى دعوت تبليغ
بے نتيجہ و بے اثر اورپھر چونكہ پيغمبر اسالم)ص( لوگوں كو خداپرستى و توحيد كى دعوت ديا كرتے تھے اور واضح
طور سے بتوں كى مذمت نہيں كيا كرتے تھے لہذا وه اس سے كوئي خطره كا احساس نہيں كيا كرتے تھے_ ان تين سالوں
ميں خود پيغمبر اسالم)ص( اورمسلمانوں مكہ ميں زندگى بسر كر رہے تھے كوئي بھى ان كو پريشان نہيں كرتا تھا ليكن
بعثت كے تيسرے سال كے آخر ميں ايك واقعہ رونما ہوا كہ جس نے مسلمانوں كو دگرگوں كرديا اور واقعہ يہ تھا كہ
مسلمانوں كا ايك گروه مكہ كے اطراف كے پہاڑ ميں مخفى طور سے نماز پﮍھنے اورمناجات كرنے ميں مشغول تھا_ چند
بت پرستوں كا وہاں سے گذر ہوا مسلمانوں كا منظم طور سے ركوع و سجود كرنا ان كے غصہ كا موجب ہوا غصّہ ميں آكر
انھوں نے مسلمانوں كا برا بھال كہنا شروع كرديا اور مسلمانوں كى نماز و دعا كا مذاق اڑايا_
مسلمان بھى ان كى بے ادبى و گستاخى سے غصہ ميں آگئے ان كا جواب دينا شروع كرديا اور نتيجہ ايك دوسرے كو مارنے
و جھگﮍا كرنے تك جا پہونچا مسلمانوں كى ايك فرد سعد نامى كہ جنھيں بہت سخت غصہ آيا ہوا تھا اپنے قريب سے اونٹ
كى ايك ہڈى اٹھائي اور دوڑتے ہوئے ايك مشرك كے قريب پہونچے اور پورے غصے كے عالم ميں اس كے سرپر مارى
اس كا سر پھٹ گيا اور خون جارى ہوگيا_
بت پرست مكہ واپس لوٹ آئے اور مسلمانوں كے ساتھ رونما ہونے والے حادثہ
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كا اپنے لوگوں سے تذكره كيا مكہ كے سرداروں سے پيغمبر اسالم)ص( اور آپ كے پيروكاروں كى حالت كو بيان كيا اس
وقت سے مشركوں نے خطرے كو محسوس كرليا_
پيغمبر اسالم)ص( جناب ارقم كے گھر مخفى طور سے گئے اور وہاں چھپ گئے انھيں دنوں جناب ارقم مسلمان ہوئے تھے
مسلمان تنہائي ميں پورى طرح لوگوں سے مالقات كرتے اور اسے اسالم كى دعوت ديتے اور جب پورى طرح مطمئن
ہوجاتے تو اسے مخفى طور سے پيغمبر اسالم )ص( كے گھر لے جاتے تا كہ آپ اس كے سامنے قرآن پﮍھيں اور اپنى
آسمانى دعوت كى وضاحت كريں اسے خداپرستى و توحيد كى طرف بالئيں اور اسالم كى صحيح دعوت ديں_
انھيں دنوں ايك گروه اسالم لے آيا اور مسلمانوں كے ساتھ ملحق ہوگيا_ پيغمبر اسالم)ص( كو ان تين سال كى دن رات كى
محنت سے كافى كاميابى مل چكى تھى آپ نے زحمتوں كا مقابلہ كرتے ہوئے چاليس فداكارى مسلمانوں كو ترتيب ديا اور اس
كو اس زمانہ كے لحاظ سے اہم كاميابى كہى جاسكتى ہے_
اس زمانہ ميں اسالم نے قدرت و طاقت حاصل كرلى تھى اور كفر و بت پرستى كى دنيا ميں ايك طاقتور مركز حاصل كرليا
تھا كيونكہ جن لوگوں نے اسالم قبول كيا تھا ان ميں چاليس آدمى صحيح طور پر فداكارى و جانبازى پر آماده تھے اور اپنى
جان ہاتھوں پر ركھ كر اسالم سے دفاع كرتے تھے_ ان تين سالوں ميں اسالم كے پودے نے زمين ميں اپنى جگہ بنالى تھى
اور اپنى جﮍيں دور دور تك پھيالدى تھيں لہذا اب اس درخت كا كاٹنا كوئي معمولى كام نہيں تھا اب پيغمبر اسالم)ص( اپنى
دعوت و تبليغ كے دوسرے مرحلہ پر اپنا كام شروع كرسكتے تھے_
قرآن مجيد كى آيت:
لقد من ﷲ على المؤمنين اذ بعث فيہم رسوال من انفسہم يتلوا عليہم اياتہ و يزكيہم و يعلمہم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل
لفى ضالل مبين_
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ّ
'' خداوند عالم نے مومنين پر منت كى جب كہ ان ميں انھيں كا ايك رسول بھيجا تا كہ ان پر ﷲ كى آيات پﮍھے اور ان كا تذكيہ
كرے اور انھيں كتاب و حكمت كى تعليم دے اگر چہ وه اس سے پہلے واضح گمراہى ميں غرق تھے'' )(1
------- (1سوره آل عمران 162

170
عالمى دعوت كا اعالن
م ّكہ ميں مشہور ہوچكا تھا كہ حضرت محمد صلى ﷲ عليہ و آلہ و سلّم نے اپنے آپ كو پيغمبر كہنا شروع كرديا ہے اور ايك
گروه نے آپكى دعوت كو قبول بھى كرليا ہے اور آپ كى مدد كرنے كا وعده بھى كرليا ہے_ آپ نے اپنے قريبى رشتہ داروں
كو باليا اور ايك مجمع عمومى مينانھيں اسالم النے كى دعوت دى اور اپنى مدد كرنے كو ان سے كہا اور تمام بزرگان قريش
كے سامنے حضرت على عليہ السالم كو اپنا و زير و جانشين مقرر كيا اور تعجب اس ميں ہے كہ اس مجمع ميں جناب
ابوطالب نے آپ سے كوئي اعتراض آميز گفتگو نہيں كى تھى كہ جس سے گويا ظاہر ہوتا تھا كہ جناب ابوطالب)ع( بھى آپ
كى حمايت و مدد كريں گے_ م ّكہ كے لوگ اس واقعہ كو ايك دوسرے سے تعجب سے نقل كرتے تھے اب وقت آچكا تھا كہ
پيغمبر اسالم)ص( اپنى دعوت و رسالت كو ظاہر بظاہر اور اپنے پيغمبر ہونے كا اعالن كريں اور ان كو راه راست كى ہدايت
كريں چنانچہ خداوند عالم كى طرف سے آپ كو يہ پيغام ملتا ہے كہ:
'' اے محمد)ص( )ص( جو كچھ ہم نے تم كو حكم ديا ہے اسے علنا ً بيان كرو اور حق كو باطل سے جدا كرو و بت پرستوں
اور ان كے استہزاء سے مت گھبراؤ كہ ہم انھيں سزا ديں گے''
پيغمبر اسالم)ص( اس پيغام كو عملى جامہ پہنانے كے لئے كوه صفا پر گئے كيونكہ عالم طور پر اہم اعالنات اسى پہاڑ پر
ہوا كرتے تھے_ پيغمبر اسالم)ص( پہاڑ كے ايك پتھر كے اوپر كھﮍے ہوگئے اور بلند آواز سے كہا:
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'' اے م ّكہ والو اے قريش والو اے جوانو اے لوگو''
پيغمبر اسالم )ص( كى يہ بلند و آسمانى آواز كہ جس ميں خداوند عالم پر ايمان ،اس سے عشق اور لوگوں كى ہدايت كرنے كا
جذبہ پايا جاتا تھا تمام مكہ والوں كے كان تك پہونچي_ لوگ گھروں سے باہر نكلے اور اس آسمانى آواز كى طرف دوڑے تا
كہ پيغمبر اسالم)ص( كى باتيں سن سكيں لوگ گروه در گروه آپ كے اردگرد جمع ہوتے گئے اور بے صبرى سے نئے
واقعہ كو جاننے كا انتظار كرنے لگے پيغمبر اسالم)ص( نے اس مجمع كى طرف نگاه كى اور فرمايا:
'' اے مكہ والو اے قريش كے مرد و زن اگر ميں تم سے كہوں كہ دشمن اس پہاڑ كے پيچھے ہے اور تم پر حملہ كرنا چاہتا
ہے تو كيا ميرى تصديق كروگے اور كيا دفاع كے لئے تيار ہوجاؤ گے؟
سب نے كہا:
'' اے محمد)ص( ہاں اے محمد)ص( ہاں ہم تمھيں امين ،سچّا اور صحيح آدمى سمجھتے ہيں اب تك تم سے كوئي جھوٹ نہيں
سنا''
پيغمبر اسالم )ص( نے اس طريقے سے اپنى امانت و صداقت انھيں ياد دالئي اور ان سے اس كا اقرار كراليا اور اس كے بعد
فرمايا:
'' اے لوگو ميں ﷲ كا پيغمبر ہوں ،تمھارے اور سارى دنيا كے لئے بھيجا گيا ہوں_ اے لوگو جان لو كہ موت كے آجانے سے
زندگى ختم نہيں ہوجاتى جيسے تم سوجاتے ہو تو مرجاتے ہو اور جب بيدار ہوتے ہوا زنده ہوجاتے ہو ،اسى طرح مرنے كے
بعد بھى دوباره زنده ہوگے ،قيامت كے دن حساب كتاب كے لئے حاضر كئے جاؤگے اور تمھارى رفتار و گفتار كا حساب و
كتاب ليا جائے گا
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نيك كاموں كى جزا اور برے كاموں كى سخت سزا پاؤگے_
اے لوگو ميں تمھارے لئے بہترين آئين و قانون اليا ہوں_
دينا و آخرت كى سعادت كى خوشخبرى اليا ہوں كہو ال الہ ّاال ﷲ تا كہ نجات و فالح پاؤ ،خدا كو ايك مان كر عبادت كرو اور
ايمان كے ذريعہ تمام دنيا كو عرب كو اور غير عرب كو يگانہ پرستى كے پرچم تلے لے آو''
م ّكہ كے اشراف و بت پرست پيغمبر اسالم )ص( كے اس بيان سے حيرت زده ہوگئے اور ايك دوسرے سے كہنے لگے:
'' تعجب ہے محمد)ص( كيا كہہ رہا ہے؟ كس طرح اس نے جرات كى ہے؟ كہ ہمارے سامنے ايك خدا كے ہونے كى بات
كرے؟ اسے كس طرح جرات ہوئي كہ ہمارے سامنے ہمارے بتوں كى جو ہمارے خدا ہيں نفى كرے؟
كيا ابوطالب )ع( نے اس كى مدد كرنے كا وعده كيا ہے؟ كيا طاقتور مريد اس كے ہوگئے ہيں كہ جس سے ہم بے خبر رہے
ہيں؟ ''
اس وقت ابولہب نے سخت غصّہ ميں كہا:
''تم پروائے ہو اسى پيغام كے لئے ہميں اپنے گھروں سے باليا ہے؟
لوگ اٹھ گئے اور ہر ايك كوئي نہ كوئي بات كر رہا تھا_ كچھ كہہ رہے تھے :سنا ہے تم نے كہ محمد)ص( نے كيا كہا ہے وه
كہہ رہا تھا كہ:
''ميں خداوند عالم كى طرف سے پيغام اليا ہوں''
كيا يہ بھى ہوسكتا ہے كہ ايك انسان ﷲ كى طرف سے پيغام لے آئے ؟
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كيا ہوسكتا ہے كہ انسان پيغمبر ہوجائے؟ پيغمبر كيا ہوتا ہے؟ كيا ہم اب ايك خدا كى عبادت كريں؟ كيا ہمارے باپ دادا ايك
طويل مدت سے بت پرست نہ تھے؟ كيا اب ہم ان بتوں كوچھوڑديں؟ محمد)ص( كى دعوت و تبليغ كو كس طرح روكيں؟ كيا
ابوطالب )ع( محمد)ص( كى حمايت و مدد كريں گے؟
پيغمبر اسالم)ص( پہاڑ سے نيچے اترے اور اپنے گھر واپس لوٹ آئے اس كے بعد آپ اپنى رسالت و دعوت كو علنى طور
پر بيان كيا كرتے تھے اور كسى كى پروا نہيں كيا كرتے تھے لوگوں كو خداپرستى كى علنى دعوت ديا كرتے تھے_ پيغمبر
اسالم)ص( اپنى دعوت ميں صرف ايك خدا كى پرستش پر زور ديا كرتے تھے اور بتوں پر بہت كم تنقيد كرتے تھے_ بت
پرست بھى اس سے مطمئن تھے اور آپ كو زياده نہيں چھيﮍتے تھے بلكہ كہا كرتے تھے:
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'' ہم اپنے دين پر اور محمد)ص( اپنے دين پر رہيں بہتر يہى ہے كہ جناب ابوطالب )ع( كے احترام اور ان كى شخصيت كا
خيال ركھتے ہوئے محمد)ص( كو اسى حالت پر چھوڑديں اور ديكھيں كہ آگے كيا ہوتا ہے''
اس لحاظ سے پيغمبر اسالم)ص( كى تبليغ كا يہ تيسرا مرحلہ بخوبى انجام پا رہا تھا اور آپ حاالت كے انتظار ميں تھے كہ
موقع ملے اور آپ اپنى تبليغ كا چوتھا مرحلہ شروع كريں_
كيا تم جانتے ہو كہ پيغمبر اسالم )ص( نے چوتھے مرحلہ كا آغاز كس سے كيا تھا؟ اس مرحلہ ميں آپ كا نقطہ نظر كيا تھا
اور كس چيز پر آپ اصرار كيا كرتے تھے؟
قرآن كى آيت:
فاصدع بما تومر و اعرض عن المشركين انّا كفيناك المستہزئين
''جو كچھ آپ كو حكم ديا گيا ہے اسے ظاہر كرديں اور مشركين كى پروا نہ كريں ہم مسخره كرنے والوں كے شر سے آپ كو
كفايت كريں گے'' )سوره حجر (95
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سواالت
ان سواالت كے بارے ميں اپنے دوست سے بحث كيجئے اور درست و كامل جواب كا انتخاب كيجيئے
 ___(1پيغمبر اسالم )ص( كى تبليغ كا تيسرا مرحلہ كس طرح شروع ہوا ،اس مرحلہ كے شروع كرنے كے لئے ﷲ تعالى
سے آپ كو كيا حكم مال تھا؟
 ___(2پيغمبر اسالم)ص( نے اس فرمان كے لئے كيا كام انجام ديا تھا اور كہاں؟
 ___(3ان لوگوں سے جو وہاں اكٹھے ہوئے تھے پيغمبر اسالم)ص( نے كيا اقرار ليا تھا اور آپ كا اس سے كيا مقصد تھا؟
 ___(4اپنى رسالت كا اعالن كس طرح كيا ،پيغام ميں كن چيزوں كا ذكر تھا؟ ان كو بيان كرو_
 ___(5پيغمبر اسالم )ص( اس مرحلہ ميں كس چيز كے بيان كو اہميت ديتے تھے_
 ___(6بزرگان م ّكہ پيغمبر اسالم)ص( كے اس پيغام كو سننے كے بعد ايك دوسرے سے كيا كہتے تھے؟
 ___(7كيا م ّكہ كے مشركين اس مرحلہ ميں پيغمبر اسالم)ص( سے مقابلہ كرنے كے لئے كھﮍے ہوئے تھے اور كيوں؟
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ہر قسم كى سازش كى نفي
پيغمبر اسالم)ص( لوگوں كو ﷲ كى طرف ہدايت كرتے تھے آپ دن رات لوگوں كو آگاه كرنے كے لئے سخت محنت كيا
كرتے تھے ،اسالم كے حيات بخش آئين كى ترويج ميں كو شاں رہتے تھے اب جب كہ مسلمانوں كى تعداد ميں روزبروز
اضافہ ہوتا جارہا تھا اور اسالم كى طاقت پھيلتى جارہى تھى تو آپ نے حق كو باطل سے جدا كرنے اور بتوں و بت پرستى
كے خالف آواز اٹھانے كے لئے اقدام كيا تا كہ بت پرستى كا عبث فعل سارے لوگوں پر واضح ہوجائے لوگ اپنى بدبختى و
ذلت كے اسباب و عوامل كو پہچانيں كيونكہ اگر لوگ اپنى ذلت و رسوائي كى علت كو نہ جانيں گے تو كس طرح اسے ختم
كرسكيں گے؟ اگر لوگ بت پرستى كے رواج دينے والوں كے غلط مقصد سے آگاه نہ ہوں گے تو كس طرح اس كا مقابلہ
كرسكيں گے؟ اگر لوگ بت پرستوں كے سرداورں كى فريب كارى سے مطلع نہ ہوں گے تو كس طرح ان سے نجات حاصل
كرسكينگے؟
لوگوں كو آگاه كرنا چاہيئے اور ﷲ تعالى كا واضح پيغام لوگوں كے سامنے پﮍھا جانا چاہيئے اسى لئے پيغمبر اسالم)ص( نے
اپنى دعوت كے چوتھے مرحلہ كو شروع كريا اور بت پرستى كى پورى طرح مذمت اور اس پر تنقيد كي ،بت پرستى كے
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رواج دينے والے سرداروں كے اندرونى اغراض كو واضح بيان كر كے ان كو ذليل كيا اور ان كے ظلم و پليد مقاصد سے
پرده اٹھايا_
بت پرستى كے سرداروں نے اس سے زياده سے زياده خطره محسوس كرليا اور اپنے پليد
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منافع كے خطرے ميں پﮍنے سے خوفناك ہوگئے اور سوچنے لگے كہ كس طرح اسالم كى طاقت كا مقابلہ كيا جائے اور
كس طرح لوگوں كو خداپرستى سے دور ركھا جائے كيا محمد )ص( كو ان كى تبليغ سے روكا جا سكتا ہے؟
پہلے پہل تو انھوں نے بات چيت اور صلح و صفائي كى خواہش كى بت پرستوں كے چند سردار جناب ابوطالب )ع( كے پاس
گئے اور ان سے كہا:
'' اے ابوطالب )ع( آپ كيوں خاموش بيٹھے ہيں؟ كيوں ہمارے كام كے متعلق نہيں سوچتے؟ كيوں محمد )ص( كو كچھ نہيں
كہتے؟ كيا آپ نہيں ديكھ رہے ہيں كہ انھوں نے شہر كے امن كو ختم كركے اور ہمارے درميان تفرقہ پيدا كركے ہميں ايك
دوسرے سے جدا كرديا ہے؟ كيا نہيں جانتے كہ وه ہمارے غالموں كو دھوكہ ديتے ہيں؟
اب تك ہم آپ كے احترام كى وجہ سے ان سے كچھ نہيں كہتے تھے ليكن اب انھوں نے پاؤں پھيالنا شروع كرديا ہے
اورہمارے بتوں كے متعلق جسارت كرنى شروع كردى ہے كيا آپ نے سنا ہے كہ وه بت پرستى كو ايك سفيہانہ كام بتالتے
ہيں؟ كيا جانتے ہيں كہ وه ہمارے باپ دادا كو گمراه و نادان بتالتے ہيں؟ كيا ہم اب بھى اس كو برداشت كرسكتے ہيں؟ آپ
انھيں بالئيں اور ان سے كہيں كہ اس قسم كى باتوں سے دست بردار ہوجائيں''_
جناب ابوطالب )ع( نے اپنے بھتيجے سے مالقات كى اور بت پرستوں كى بات كو ان كے سامنے بيان كيا اور كہا:
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'' اے ميرے بھتيجے انھوں نے مجھ سے كہا كہ تم بتوں كے بارے ميں جسارت كرتے ہو اور بت پرستى كو ايك غير عاقالنہ
كام بتالتے ہو انھوں نے خواہش كى ہے كہ تم اس كام سے دست بردار ہوجاؤ صرف اسالم كے آئين و قانون كى تبليغ و
ترويج كرو بتوں اور بت پرستوں سے سرو كار نہ ركھو''_
پيغمبر اكرم )ص( نے جناب ابوطالب )ع( كے جواب ميں فرمايا:
'' چچا جان لوگوں كى پورى بدبختى اسى بت پرستى ميں ہے يہ سردار بت پرستى كے بہانے لوگوں پر ظلم كرتے ہيں اور ان
كے حقوق كو غصب كرتے ہيں_ ايك خدا كى طرف بالنا ،بتوں كى نفي ،ﷲ تعالى كى بندگى اور ظالموں كے پنجے سے
آزادى كے ساتھ ہى ہوسكتى ہے_ چا جان مجھے خداوند عالم كى طرف سے ايسا ہى حكم مال ہے اور اس كام كو انجام ديتا
ہوں گا''
بت پرستوں كى طرف سے صلح و صفائي اورمصالحت كى كئي دفعہ خواہش كى گئي تھى انھوں نے كئي دفعہ اس بارے
ميں جناب ابوطالب )ع( سے بات چيت كى ليكن اس سے كوئي نتيجہ حاصل نہ ہو اور باآلخره انھوں نے سوچا كہ محمد)ص(
كو جاه مال كا وعده دے كر دھوكہ ديا جائے يا ڈرايا اور دھمكايا جائے لہذا پھر جناب ابوطالب )ع( كے پاس گئے اور ان
سے يوں گفتگو كي:
'' اے ابوطالب )ع( محمد )ص( سے پوچھ كہ تمھارى اس تبليغ كا كيا مقصد ہے اور كيا چاہتے ہو؟ كيا مال و دولت چاہتے
ہو؟ كيا طاقت و قدرت اور حكومت چاہتے ہو؟ كيا بيوى اور اچھى زندگى چاہتے ہو؟ اگر مال و دولت چاہتے ہو تو ہم اسے
اتنى دولت دے ديں گے
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كہ وه قريش كا ثروت مند ترين فرد ہوجائے_ اگر جاه و جالل چاہتے تو حجاز كى حكومت و زمامدارى اس كے اختيار ميں
دے ديں گے اور اگر ابھى زندگى و بيوى چاہتے ہو تو اس كے لئے خوبصورت ترين اور بہترين عورت انتخاب كرديتے
ہيں_
جو بھى وه چاہيں ہم اس كے پورا كرنے كے لئے حاضر ہيں ليكن صرف ايك شرط ہے كہ وه اپنى گفتگو سے دست بردار
ہوجائيں اور ہمارے بتوں سے كوئي سر و كار نہ ركھيں''
پيغمبر اسالم )ص( ان كى ان خواہشات كے جواب ميں جناب ابوطالب )ع( سے كيا كہيں گے؟ كيا يہ وعدے انھيں فريب دے
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سكيں گے؟ كيا لوگوں كى ہدايت و نجات سے دست بردار ہوجائيں گے؟ كيا ظالموں كى خوشنودى كو ﷲ تعالى كى خوشنودى
اور محروم طبقے كى خوشنودى پر ترجيح دے ديں گے؟ نہيں اور ہرگز انہيں وه اپنے راستہ سے نہيں ہٹيں گے اور يقينا يہ
جواب ديں گے:
'' چچا جان يہ ميرى تبليغ اپنى طرف سے نہيں ہے كہ ميں اس سے دست بردار ہوجاؤں بلكہ يہ خدا كى طرف سے ہے خدا
نے مجھے پيغمبرى كے لئے چنا ہے كہ تا كہ اس كا پيغام لوگوں تك پہونچاؤں اور انھيں ظلم و ستم اور گمراہى سے نجات
دلواؤں ،خداپرستى و توحيد كى دعوت دوں''_
اس وقت جناب ابوطالب )ع( آپ پر محبت بھرى نگاه كئے ہوئے تھے اور آپ كہہ رہے تھے:
'' چچا جان خدا كى قسم اگر چمكتے ہوئے سورج كو ميرے دائيں ہاتھ
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پر ركھ ديں اور روشن چاند كو ميرے بائيں ہاتھ پر )يعنى تمام ثروت و جہان كى زيبائي اور قدرت مجھے بخش ديں( تب بھى
ميں اس فريضہ كى ادائيگى سے دست بردار نہ ہوں گا يہاں تك كہ ميں اس ميں كامياب اور فتحمند ہوجاؤں يا شہيد كرديا
جاؤں_
ّ
چچا جان ان لوگوں سے كہہ ديں كہ ان خواہشات كى جگہ صرف ايك كلمہ ال الہ اال ﷲ كہہ ديں تا كہ دنيا و آخرت ميں
كامياب ہوجائيں''_
جب بت پرستوں كو جاه و جالل اور مال و دولت كى اللچ دينے سے كوئي فائده نہ ہوا تو پھر جناب ابوطالب )ع( كے پاس
گئے اور كہا:
'' اے ابوطالب )ع( تم ہمارے شہر و قبيلہ كے سردار اور ہمارى اس مشكل كو تم ہى حل كرو كہ تمھيں ايك خوبصورت بچہ
ديتے ہيں تا كہ اسے تم اپنا بيٹا بنالو ،محمد)ص( كى حمايت سے دست بردار ہوجاؤ اور ہم اسے قتل كرديں''_
ابوطالب )ع( ان كى اس بات كو سنتے ہى غصہ ميں آگئے اور ان سے كہا:
'' اپنے بھتيجے كو تمھيں دے دوں تا كہ تم اسے قتل كردو يہ تمھارى كتنى شرمناك بات ہے قسم خدا كى ايك لحظہ كے لئے
بھى محمد )ص( كى حمايت اور مدد سے ہاتھ نہ كھينچوں گا''_
اب ہم مسلمانوں كا بھى يہى فريضہ ہے كہ پيغمبر اكرم )ص( كے اس راستہ پر چليں اور كفر مادى گري ،طاغوت و
طاغوتوں كا مقابلہ كريں اور ان كى ہر طرح كى مدد سے پرہيز كريں تا كہ دنيا كے مظلوم اور محروم طبقے كو نجات
دالسكيں_ ديكھيں ہم كس حد تك ا س فريضہ كى انجام دہى ميں كامياب ہوتے ہيں_
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قرآن كى آيت:
ّ
فلذلك فادع واستقم كما امرت و ال تتبع اہوائہم و قل امنت بما انزل ﷲ من كتاب و امرت العدل بينكم ﷲ ربّنا و ربّكم )(1
'' آپ اسى كے لئے دعوت ديں اور اس طرح استقامت سے كام ليں جس طرح آپ كو حكم ديا گيا ہے اور ان كے خواہشات كا
اتباع نہ كريں اور يہ كہيں كہ ميرا ايمان اس كتاب پر ہے جو خدا نے نازل كى ہے اور مجھے حكم ديا گيا ہے كہ تمھارے
درميان انصاف كروں ﷲ ہمارا اور تمھارا دونوں كا پروردگار ہے''_
------- (1سوره شورى آيت 15
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سواالت
ان سواالت كے صحيح جوابات ديجئے اوران پر اچھى طرح بحث كيجئے
 ___(1پيغمبر اسالم )ص( كے چوتھے مرحلہ كى خصوصيات كيا تھيں ،آپ اس مرحلہ ميں كيوں بتوں اور بت پرستوں كى
مذمت كيا كرتے تھے؟
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 ___(2بت پرستوں كے سردار كيوں خطره محسوس كرتے تھے؟ كيا تدبيريں انھوں نے سوچيں اور جناب ابوطالب )ع(
سے كيا كہا تھا؟
 ___(3پيغمبر )ص( نے ان كى سازشوں كو كس طرح ٹھكرايا؟
 ___(4بت پرستوں كے سرداروں نے اپنى سازش كو كس صورت مين پيش كيا انھوں نے كون سے وعدے كئے تھے اور
پيغمبر اسالم )ص( كا جواب كيا تھا؟
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پيغمبر )ص( اور مستضعف
مسجد نبوى كے نزديك ايك بر آمده تھا كہ جس كى ديواريں گارے اور مٹى كى انيٹوں سے بنائي گئي تھيں اور اس كى چھت
خرما كے پتوں كى تھى اور اسے صفّہ كہا جاتا تھا_ مسلمانوں كا ايك نادار گروه كہ جن كا مدينہ ميں كوئي گھر نہ تھا اسى
صفّہ ميں رہا كرتے تھے_ پيغمبر خدا )ص( ان سے بہت مانوس تھے ان كے پاس بيٹھتے اور گفتگو كيا كرتے تھے آپ
انھيں دوست ركھتے تھے اور اپنے اصحاب سے كہا كرتے تھے كہ ان كى مہمان نوازى و دلجوئي كيا كريں_ آپ كبھى
انھيں اپنے گھر لے آتے اور بہت احترام سے ان كى مہمان نوازى كيا كرتے تھے اور كبھى ان كے پاس كھانا لے جايا كرتے
تھے_
يہ ﷲ كے نيك بندے پيغمبر اسالم )ص( كے اردگرد بيٹھا كرتے تھے اور آپ سے مانوس تھے دين كے احكام پوچھتے اور
قرآن و احاديث ياد كيا كرتے تھے_ جب پيغمبر اسالم )ص( مدينہ ميں ہوا كرتے تھے تو اكثر يہى لوگ اور مدينہ كے
دوسرے فقراء پيغمبر)ص( كے اردگرد بيٹھتے اور آپ كى باتوں كو سنتے تھے اہل وطن بھى ان كا احترام كيا كرتے تھے_
پيغمبر اسالم )ص( كى معاشره كے تمام محروم اور مستضعف طبقے سے اسى قسم كى رفتار ہوا كرتى تھى ليكن بعض لوگ
پيغمبر اسالم )ص( كى اس رفترا كو ناپسند كرتے تھے اور كبھى كبھار آپ پر اعتراض بھى كرتے تھے اور كہتے تھے آپ
كيوں اتنى اس فقير اور چھوٹے طبقے سے آمد و رفت ركھتے ہيں اور ان سے اچھا سلوك كرتے ہيں ؟ آپ انھيں اپنے پاس
بيٹھتے كى كيوں اجازت ديتے ہيں؟
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فقراء كے سا تھ بيٹھنا آپ كے مقام و مرتبہ كو كم كر رہا ہے يہى وجہ ہے كہ اشراف و مالدار لوگ آپ سے دورى كرتے
ہيں كيونكہ وه فقراء كے ساتھ زانو مالكر بيٹھنا پسند نہيں كرتے بلكہ اس فعل كو وه اپنے لئے كسرشان سمجھتے ہيں اگر آپ
انھيں اپنے سے دور كرديں تو ثروتمند اور اشراف اسالم كى طرف زياده رغبت كريں گے اور ان كى توجہ و مدد سے اسالم
مضبوط ہوگا ليكن اعتراض كرنے والے ايسے لوگ نہيں جانتے تھے كہ پيغمبر اسالم )ص( كا مبعوث ہونا انھيں جاہليت كے
رسوم اور وقار كو بدلنے كے لئے ہوا كرتا ہے_
ﷲ تعالى نے اپنے پيغمبر)ص( كا بھيجا تا كہ آپ اپنى گفتار و رفتار سے صحيح وقار كو قائم كريں اور لوگوں سے كہيں كہ
شرافت و تقوى ﷲ پر ايمان النے ميں ہے_ اسالم كى نگاه ميں اسے شريف كہا جاتا ہے جو متقى و مومن ہوا اور جو لوگ ﷲ
اور اس كے رسول )ص( پر ايمان لے آتے ہيں وہى در حقيقت شريف و بزرگوار ہيں_
انھيں مستضعفين ميں سے ايك خدا اور رسول )ص( اور آخرت پر ايمان النے والے جناب سلمان فارسى تھے ان كے پاس
ايك اون كى عبا تھى كہ وہى ان كا دسترخوان و بستر تھا اور اسى كو رات ميں اوڑھتے اور دن ميں اس كو لباس بناتے
تھے_ پيغمبر اسالم )ص( سلمان فارسى سے بہت محبت كرتے ت ھے اور انھيں شرافت و تقوى سے متصف بيان كرتے
تھے اوراپنے اہلبيت )ع( ميں شمار كيا كرتے تھے_
ايك دن جناب سلمان فارسى پيغمبر اسالم )ص( كے پاس بيٹھے ہوئے تھے كہ انھيں اشراف ميں سے ايك آپ كے پاس آيا اور

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

ايك نگاه سلمان فارسى كے پھٹے لباس ،آفتاب سے جلے ہوئے چہره اور ورم شده ہاتھوں پر ڈالى اور كہا:
'' يا رسول ﷲ )ص( جب ہم آپ كے پاس آتے ہيں تو يہ فقير پھٹا لباس پہنے آپ كے پاس ہوتا ہے بہتر ہے كہ آپ اس كے
184
فرمائيں كہ وه آپ كے پاس كم آيا كرے اور آپ سے دور بيٹھا كرے''_
جانتے ہو كہ پيغمبر اسالم )ص( نے اس قسم كے لوگوں كے جواب ميں كيا فرمايا؟ آپ نے فرمايا كہ
'' كسى انسان كو دوسرے انسان پر فضيلت نہيں ہوا كرتى عرب ،عجم ،سيا ه و سفيد سب كے سب ﷲ كے بندے اور حضرت
اكرم )ع( كى اوالد ہيں ،فضيلت و شرافت ،تقوى اور پرہيزگارى سے ہوا كرتى ہے''
يہى رسول خدا )ص( كى دوستى و دشمنى كا معيار تھا آپ متقيوں كے دوست اور ان پر مہربان تھے اگر چہ پھٹے لباس
پہنے ہوئے فقير و نادار ہى كيوں نہ ہوں اور آپ مستكبرين سے جو ﷲ تعالى سے بے خبر ہوا كرتے تھے دشمنى ركھا
كرتے تھے اگر چہ وه مالدار اور طاقتور ہى كيوں نہ ہوں_
ايك دن ايك متقى انسان پيغمبر اسالم )ص( كے پاس بيٹھا ہوا تھا اور بات كرنے ميں منہمك تھا اسى حالت ميں مدينہ كے
اشراف و مالدار طبقہ سے ايك آدمى حضور )ص( كى خدمت ميں حاضر ہوا پيغمبر اسالم )ص( نے اسے فرمايا كہ يہاں
نزديك آكر بيٹھو ليكن وه دور ہى بيٹھ گيا_ آپ اس كے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے اورناراضگى كے عالم ميں فرمايا:
'' كيوں نزديك آكر نہيں بيٹھتے ہو؟ كيا ڈرگئے ہو كہ اس مومن كا فقر اور نادانى تيرى طرف سرايت كر جائے گي؟ تو نے
سوچا كہ شايد تيرى دولت سے كچھ كم ہوجائے گا؟ ''
يہ شخص بجائے اس كے كہ اپنى خودخواہى اور كبر پر نادم ہوتا بﮍے غرور و تكبّر سے كہنے يہ شخص بجائے اس كے كہ
اپنى خودخواہى اور كبر پر نادم ہوتا بﮍے غرور و تكبّر سے كہنے لگا كہ:
'' ہم نہيں چاہتے كہ ان جيسے فقير اور بے سر و پا انسانوں كے ساتھ بيٹھيں بہتر يہ ہوگا كہ آپ ان سے كہہ ديں كہ يہ يہاں
كم آيا كريں اور دور ہوكر بيٹھا كريں''_
185
اس وقت جبرئيل ﷲ تعالى كى طرف سے يہ پيغام لے كر آتے ہيں كہ:
'' اے پيغمبر )ص( ان لوگوں كو جو صبح و شام ﷲ كى ياد ميں ہوتے ہيں اور نماز كے لئے كھﮍے ہوتے ہيں اور وه اس ميں
سوائے ﷲ تعالى كے رضا كے اور كوئي غرض نہيں ركھتے اپنے سے دور نہ ہٹانا ان كا حساب تم سے اور تمھارا حساب
ان سے نہيں ليا جائے گا )سبھى ﷲ كے بندے ہيں اور خدا تمھارے اعمال و كردار سے واقف ہے( اگر تم نے انھيں اپنے
سے دور كيا تو ظالموں ميں سے ہوجاؤ گے''
رسول خدا)ص( نے اس آيت كے نازل ہونے كے بعد فقراء و محروم اور مستضعف طبقہ سے اپنا ربط زياده كرديا اور ان
سے زياده آمد و رفت ركھتے تھے اور ان سے بہت گرمجوشى و محبت اور پيار سے گفتگو كيا كرتے تھے كيونكہ خداوند
عالم نے انھيں اس آيت ميں نماز قائم كرنے اور صبح و شام ﷲ كى ياد ميں رہنے اور رضائے خدا كے لئے كام كرنے واال
شمار كيا ہے ان كى نماز و دعا كو بہت اہميت كى نظر سے ديكھا ہے پيغمبر اسالم)ص( نے ان سے فرمايا:
'' لوگوں كى مالمت كى پروا نہ كيا كرو اور پورے اطمينان سے ميرے پاس آيا كرو كہ ميں تمھارى ہمنشينى پر فخر اور
مباہات كرتا ہوں''_
186
پيغمبر)ص( كى رفتار اور اخالق:
پيغمبر اسالم حضرت محمد مصطفى صلى ﷲ عليہ و آلہ و سلّم بہت خوش اخالق اور مہربان تھے وه ہر ايك كے خيرخواه و
دلسوز تھے اور سبھى كى ہدايت كرنے ميں كو شاں رہتے تھے بالخصوص فقراء اور بے چاروں كے ساتھ زياده لطف و
عنايت كيا كرتے تھے ان كے ساتھ مخلصانہ رويہ برتتے تھے اور ايك ہى دسترخوان پر بيٹھ كر ان كے ساتھ كھانا كھايا
كرتے تھے_
آپ لوگوں كے لئے ايك مہربان باپ كى طرح تھے ،بﮍوں كا احترام كيا كرتے تھے اور چھوٹوں اور جوانوں سے بﮍا نرم
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رويہ ركھتے تھے ،بچوں كو سالم كرتے تھے اور فرمايا كرتے تھے
'' كہ ميں چاہتا ہوں كہ بچوں كو سالم كرنا عام رواج پاجائے تا كہ تمام مسلمان اس اچھى روش كى پيروى كريں اور بچوں
كو سالم اور ان كا احترام كريں''
پيغمبر اسالم )ص( تمام انسانوں اور ہمارے لئے زندگى كا نمونہ اور اسوه ہيں خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:
'' پيغمبر خدا)ص( مومنين كے لئے اسوه اور نمونہ ہيں تمام مومنين كو چاہيئے كہ آپ كى رفتار و كردار اور اخالق سے
درس حاصل كريں اور آپ كى پيروى كريں''
پيغمبر اسالم )ص( اپنے رشتہ داروں سے آمد و رفت ركھا كرتے تھے ان پر احسان كيا كرتے تھے اور مسلمانوں سے
بطور تاكيد فرمايا كرتے تھے كہ:
'' رشتہ داروں سے آمد و رفت ،مہر و محبت اورمخلصانہ ارتباط ركھا كرو
187
اورمشكالت ميں ايك دوسرے كى مدد كيا كرو''_
رسول خدا)ص( بيماروں كى عيادت كيا كرتے اور ان كے جنازوں ميں شريك ہوا كرتے تھے اور مسلمانوں سے فرمايا
كرتے تھے كہ:
'' وه بھى جنازوں ميں شريك ہوا كريں اور جو لوگ مرگئے ہيں ان كے لئے ﷲ تعالى سے رحمت و مغفرت طلب كيا كريں،
جنازے كو ديكھنے سے عبرت حاصل كريں ،بيدار ہوں ،جان ليں كہ ان كى زندگى بھى ختم ہوجائے گى اور آخرت كے
راستہ كے لئے بہترين زاد راه تقوى ہے''_
پيغمبر اسالم)ص( لباس و خوراك ميں بہت كفايت شعارى سے كام ليتے تھے ،مختلف طرح كے كھانوں سے پرہيز كيا كرتے
تھے آپ كى غذا ساده اور تھوڑى ہوا كرتى تھي ،آپ كا لباس ساده اور كم قيمت كا ہوا كرتا تھا_ معاشره ميں ايك دوسرے كى
مدد كرتے تھے اور آپ اپنے گھر كے كاموں ميں ہاتھ بٹايا كرتے ،كبھى اپنے لباس كو خود اپنے ہاتھوں سے پيوند لگايا
كرتے تھے اور كبھى اپنى جوتيوں كوٹا نكتے تھے_
آپ بہت متواضع او رمخلص تھے جب كسى محفل ميں وارد ہوتے تو وہاں بيٹھ جاتے جہاں جگہ خالى نظر آتى كسى خاص
جگہ پر بيٹھتے كے متمنى نہ ہوتے تھے تمام اہل فلس كا احترام كيا كرتے تھے اور گفتگو كرنے كے وقت سبھى كى طرف
متوجہ ہوا كرتے تھے ،دوسروں كى بات كو غور سے سنتے تھے كسى كى بات كو نہيں كاٹتے تھے آپ بہت با حيا اور كم
گو تھے_ ضرورت سے زياده بات نہيں كيا كرتے تھے كبھى مزاح بھى كرليا كرتے تھے ليكن پورى طرح متوجہ ہوتے
تھے كہ اس سے كس كى دل آزارى نہ ہو اور ناحق بات بھى نہ ہو_
غيبت ،تہمت  ،افتراء و جھوٹ اور ہر برى بات سے اجتناب كيا كرتے تھے لوگوں
188
سے ہديئے كو قبول كرتے ت ھے ليكن كوشش كرتے تھے كہ اس سے بہتر اور زياده اسے واپس كريں_ مسلمانوں كو تاكيد
كيا كرتے تھے كہ ايك دوسرے كو ہديہ ديا كريں تا كہ محبت زياده ہو اور كينہ دلوں سے دور ہو_ وليمہ كى ساده دعوت و
مہمانى كو قبول كيا كرتے تھے اور فقراء و محروم طبقے كے ساتھ وہاں جايا كرتے تھے آپ اس قدر خوش اخالق اور
مہربان تھے كہ خداوند عالم آپ كے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے:
'' اے پيغمبر )ص( تيرا خلق و عادت بہت عظيم و پسنديده ہے اور تو مومنين كے لئے اسوه اور نمونہ عمل ہے''_
قرآن مجيد كى آيت:
و ال تطرد الّذين يدعون ربّہم بالغداة و الع ّشى يريدون و جہہ ما عليك من حسابہم من شييء و ما من حسابك عليہم من شييء
فتطردہم فتكون من الظّالمين )(1
'' خبردار جو لوگ صبح و شام اپنے خدا كو پكارتے ہيں اور خدا ہى كو مقصود بنائے ہوئے ہيں انھيں اپنى بزم سے الگ نہ
كيجئے نہ آپ كے ذمہ ان كا حساب ہے اور نہ ان كے ذمہ آپ كا حساب ہے كہ آپ انھيں دھتكاريں اور اس طرح ظالموں ميں
شمار ہوجائيں''_
----------
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 (1سوره انعام آيت 52

189
سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
 ___(1اصحاب صفّہ كن لوگوں كو كہا جاتا ہے ،پيغمبر اسالم)ص( كا ان كے ساتھ كيسا سلوك تھا؟
 ___(2كون سے لوگ پيغمبر)ص( پر محروم طبقے كے ساتھ بيٹھنے پر اعتراض كيا كرتے تھے اور پيغمبر اسالم)ص(
سے كيا كہا كرتے تھے؟
 ___(3جاہليت كى چند رسوم كو شمار كرو اور بتالؤ كہ اسالم ميں پيغمبر )ص( كے نزديك ان كى كيا قيمت تھى اور ان
رسوم كے بدلنے ميں پيغمبر اسالم)ص( كيا اقدام كرتے تھے؟
 ___(4اسالمى تہذيب ميں كسے شريف انسان كہا جاتا ہے؟
 ___(5پيغمبر اسالم )ص( كا رويہ جناب مسلمان فارسى كے ساتھ كيسا تھا؟ پيغمبر )ص( سلمان فارسى كو كيوں دوست
ركھتے تھے اور ان كا كيوں احترام كرتے تھے؟
 ___(6پيغمبر اسالم )ص( نے اس شخص كو كہ جس نے پيغمبر )ص( پر سلمان فارسى كے ساتھ بيٹھنے پر اعتراض كيا
تھا كياب جواب ديا تھا؟
 ___(7رسول خدا )ص( كا كسى سے دوستى اور روشنى كرنے كا كيا معيار تھا؟
 ___(8جبرئيل نے محروم طبقے كے ساتھ اٹھنے بيٹھنے كے سلسلہ ميں كيا پيغام ديا تھا؟
'' ___(9اسوه'' كے كہتے ہيں اور كون شخص مسلمانں كے لئے ''اسوه'' بن سكتا ہے؟
 ___(10مندرجہ ذيل چيزوں ميں پيغمبر اسالم )ص( كى سيرت كو بيان كرو:
فقراء اور ناداروں كے ساتھ گھر ميں خوراك و غذا كے بارے ميں
لوگوں كى ہدايت كرنے ميں مزاح كرنے ،بات سننے اور بات
بﮍوں ،چھوٹوں اور جوانوں كے ساتھ كرنے ،ہديہ دينے و ہديہ لينے
رشتہ داروں ،بيماروں و مردوں كے ساتھ اور مہمانى كے سلسلہ ميں

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
190
صہ
پانچواں ح ّ
اسالم اور اس كے سياسى و اجتماعى اور اخالقى امور

191
اسالم كى عظيم ا ّمت
قرآن مجيد تمام مسلمانوں كو ايك ا ّمت قرار ديتا ہے كيونكہ سبھى ايك خدا كى پرستش كرتے ہيں اور ايك پيغمبر )ص( و معاد
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كو قبول كرتے ہيں اور حضرت محمد صلّى ﷲ عليہ و آلہ و سلّم كو ﷲ تعالى كا آخرى پيغمبر مانتے ہيں  ،قرآن كو آسمانى
اور عملى آئين تسليم كرتے ہيں ،سبھى كا ايك ہدف ہے اور وه ہے احكام الہى كا تمام جہاں ميں جارى كرنا اورنظام توحيدى
كو عمل ميں النا_ نظام توحيدى اس نظام كو كہا جانتا ہے جو خداپرستي ،ﷲ تعالى كى رہبرى اور احكام الہى كے اجرا پر
مبنى ہو_
كيا تم مسلمانوں كى تعداد كو جانتے ہو؟ كيا كبھى اتنى كثير جمعيت كى طاقت كا اندازه لگايا ہے؟ مسلمانوں كى تعداد پورى
دنيا ميں بہت زياده ہے )جو تقريبا ً ايك ارب ہے( مسلمان مختلف شہروں ،قصبوں ،صوبوں ،ملكوں اور برّا عظموں ميں رہتے
ہيں ،مختلف اقوام پر مشتمل ہيں ،مختلف زبانوں ميں گفتگو كرتے ہيں ،مختلف جگہوں پر مختلف گروہوں پر حكومت كرتے
ہيں اور انھوں نے اپنى حكومت كے لئے سرحدين بنا ركھى ہيں_
ليكن افسوس اس بات پر ہے كہ يہ تمام كے تمام اپنے ملك كے افراد كے حاالت كو نظر ركھتے ہيں اور بقيہ مسلمانوں كے
لئے جوان ممالك كے باہر دوسرے ممالك ميں زندگى گذارتے ہيں كوئي توجہ نہيں كرتے بلكہ انھيں اجنبى و بيگانہ سمجھتے
ہيں ليكن اسالم اور قرآن اس كوتاه فكرى كو قبول نہيں كرتا بلكہ تمام جہاں كے مسلمانوں كو خواه وه كہيں بھى ہوں اور كسي
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زبان ميں بھى باتيں كريں ايك ا ّمت قرار ديتا ہے_ خيالى اور وہمى سرحديں تمام دنيا كے مسلمانوں كو ايك دوسرے سے جدا
نہيں كرسكتيں اگر چہ مسلمانوں كى سرزمينيں مختلف حكومتوں سے ہى كيوں نہ چالئي جارہى ہوں_ مسلمان ايك دوسرے
سے اجنبى اور بيگانہ نہيں ہيں بلكہ تمام كے تمام اسالم ،مسلمان اور اس عظيم اسالمى معاشرے ميں مشترك ذمہ دار ہيں_
اسالمى حكومت كے سر براہوں كو نہيں چاہيئے اور نہ ہى وه كرسكتے ہيں كہ اسالمى حكومتوں كو ايك دوسرے سے اجنبى
قرار ديں اور وه بے خبر رہيں حاالنكہ پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا ہے:
'' جو بھى مسلمانوں كے امور كى صالح كى فكر ميں نہ ہو وه مسلمان نہيں ہے''_
پيغمبر اسالم )ص( كے اس فرمان كے بعد كيا وہى سرحديں اور خطوط مسلمانوں كو ايك دوسرے سے اجنبى قرار دے
سكتى ہيں؟ كيا جغرافى حدود اسالمى برادرى اور تمام مسلمانوں كى ذمہ داريوں كو محدود كرسكتى ہيں؟ كيا ايك ثروت مند
ملك كہ جس كى آمدنى بہت زياده ہو دوسرى اسالمى حكومتوں سے جو فقير ہو بے پروا ره سكتا ہے؟ كياايك اسالمى آزاد اور
ترقى يافتہ ملك دوسرے اسالمى ملك سے جو دوسروں كے زير تسلط ہو بے توجہ ره سكتا ہے ،كيا حكم نہيں ہے كہ ہر ايك
مسلمان كو دوسرے مسلمانوں كے امور كى اصالح كى فكر كرنى چاہيئے؟
اسالمى سرزمين سے د فاع كرنا:
اگر كسى مسلمان حكومت پر كوئي ظالم حملہ كردے تو جانتے ہو كہ دوسرے اسالمى ممالك كى كيا ذمہ دارى ہے؟ تمام
ممالك اسالمى پر واجب اور الزم ہے كہ اپنى تمام قوت اور فوج كو لے كر اس ظالم حملہ آور پر حملہ كرديں اور اس
متجاوز ظلم كو پورى طاقت سے اس ملك
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سے دور كريں كہ جس پر اس نے حملہ كيا تھا اس لئے كہ ايك اسالمى حكومت پر حملہ كرنا پورى دنيائے اسالم اور پيغمبر
اسالمي)ص( كى عظيم امت پر حملہ كرنا ہوتا ہے_
اگر پيغمبر اسالم )ص( كے زمانہ ميں اسالمى ملك كے كسى گوشہ پر حملہ كيا جاتا تو پيغمبر اسالم )ص( كيا كرتے اور اپنا
اس كے متعلق كيا ر ّد عمل ظاہر كرتے؟ كيا يہ ہوسكتا تھا كہ آپ خاموش رہتے اور كوئي عملى اقدام نہ كرتے؟
ہرگز نہيں يہ ممكن ہى نہيں تھا بلكہ پيغمبر اسالم )ص( مسلمانوں كے عظيم لشكر كو اسالم كى سرزمين كے دفاع كے لئے
روانہ كرتے اور جب تك دشمن كو وہاں سے نہ ہٹا ديتے آرام سے نہ بيٹھتے_ پيغمبر اكرم)ص( نے اس عظيم ذمہ دارى كى
بجا آورى موجوده زمانہ ميں اسالمى معاشره كے رہبران الہى پر ڈال ركھى ہے اور اس كى بجاآورى انھيں كى ذمہ دارى
ہے_
تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص ان مذہبى رہبروں سے اميد ہے كہ وه اسالمى ممالك كى سرزمين كى اور اسالم كى اعلى
و ارفع قدر و قيمت كى پورى طاقت و قوت سے حفاظت كريں اور اجنبيوں كے مظالم كو اسالمى مملك سے دور ركھيں_
مشترك دشمن كے مقابل مسلمانوں كا اتحاد:
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مسلمانوں كو يہ حقيقت ماننى چاہيئے كہ تمام مسلمانوں كو ايك دوسرے كى برادرى اور خلوص سے زندگى كرنى چاہيئے
اور كفر و مادى گرى جو تمام مسلمانوں كامشترك دشمن ہے اس كے مقابل متحد ہونا چاہيئے_
اسالم كے دشمن ہى نے تو مسلمانوں ميں اختالف ڈال كر يہ ملك اور وه ملك يہ قوم اور وه قوم يہ برا عظم اور وه برّا عظم
بنا ركھا ہے حاالنكہ تمام مسلمان ايك اور صرف ايك ملّت
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ہيں اور انھيں مشترك دشمن كے مقابل يعنى كفرو ما ّدى گرى و جہان خوار اور استكبار كے سامنے متحد ہوكر مقابلہ كرنا
چاہيئے اس صورت ميں دشمن كبھى جرات نہ كرسكے گا كہ اسالمى سرزمين كے كسى گوشہ پر تجاوز كرسكے اور ان كى
دولت و ثروت كو لوٹ لے جائے اور مسلمانوں كى عزت و شرف اور صحيح فرہنگ كو نابود كرسكے_
جہان اسالم كى وحدت اور استقالل كى حفاظت:
مسلمانوں كو چاہيئے كہ وه كفر سے چشم پوشى كرتے ہوئے جہان اسالم كى وحدت اور ان كى داخلى طاقت كى تقويت اور
اس كے كامل استقالل كے لئے كوشش كريں تا كہ وه شرق و غرب كے شديد و خطرناك طوفان كے مقابل آزاد اور باوقار
زندگى بسر كرسكيں_
مسلمان تب ہى فتحيابى سے ہمكنار ہوسكتا ہے جب وه اپنى عظيم طاقت پر انحصار كرے اور اسالم كے دشمن پر سہارا نہ
كرے اسالم كے دشمن كبھى مسلمانوں كے خيرخواه نہيں ہوسكتے_ اسالم كے دشمنى دوستى كا اظہار بھى كريں تو وه
جھوٹ بولتے ہيں اور سوائے مكر و حيلہ اور ثروت كو لوٹنے كے اور كوئي ان كى غرض نہيں ہوتى اور ان كے عہد و
پيمان پر كوئي اعتماد نہيں كيا جاسكتا_
خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ:
''كافروں كے ساتھ جنگ كرو كيونكہ ان كے عہد و پيمان بے اعتبار اور بے فائده ہوا كرتے ہيں''_
مسلمانوں كو متحد ہونا چاہيئے اور كسى بھى حكومت كو اجازت نہ ديں كہ اسالمى ممالك ميں معمولى مداخلت بھى كرسكيں_
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خدا قرآن ميں فرماتا ہے:
ّ
'' و الّذين معہ اش ّداء على الكفار رحماء بينہم )(1
'' يعنى مومنين كو كافروں كے مقابل ميں سخت ہونا چاہيئے اور آپس ميں بہت مہربان اور ہمدرد''
لہذا سارى دنيا كے مسلمانوں اور اسالمى ممالك كے سر براہوں كى ذ ّمہ دارى ہے كہ وه ايك اسالمى وسيع نظرى كى بناپر
تمام عالم اسالم كو ايك جانيں اور آپس ميں ہمدردي ،تعاون و برادرى اور اتحاد كا معاہده كريں اور اسالمى كى اعلى ترين
مصالح كى خاطر معمولى اختالفات سے صرف نظر كريں ،اختالف پيدا كرنے والے عوامل و اسباب كا مقابلہ كريں اور
اپنے معمولى اختالف و كدورتوں كو حسن نيت اور حسن اخالق سے ححل كريں اور اپنى پورى طاقت سے كوشش كريں كہ
عالم اسالم اورمسلمانوں كى صفوں ميں اختالف پيدا نہ ہو_
متجاوز سے نمٹنے كا طريقہ:
اگر مسلمانوں كى حكومت ميں سے كوئي حكومت دوسروں كے ايماء پر كسى دوسرى مسلمان حكومت پر حملہ كرے تو
سارے مسلمانوں بالخصوص ممالك اسالمى كے سر براہوں كى ذمہ دارى ہوگى كہ فوراً ان كے اختالف كو حل كريں ،ان
ميں صلح و صفائي كراديں اور عالم اسالم كو بہت بﮍے خطرے يعنى اختالف و تفرقہ سے نجات دالئيں اور پورى غير
جانبدارى سے متجاوز كو پہچانيں اس كا اعالن كريں اور اس كو حكم دين كہ وه اپنے تجاوز سے دست بردار ہوجائے اور
اگر اس
--------- (1سوره فتح آيت 29
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كے باوجود بھى وه اپنى ضد پر باقى رہے اور اپنے تجاوز سے دست بردار نہ ہو پھر فريضہ كيا ہوگا؟
تمام مسلمانوں كا فريضہ ہوگا كہ متجاوز سے اعالن جنگ كريں اور پورى طاقت سے يہاں تك كہ خونريزى و جنگ سے
اسے سركوب كريں اسے اپنى پہلى حالت كى طرف لوٹاديں اور پھر ان دو جنگ كرنے والے ملكوں ميں مصالحت كرائيں
اور انھيں ،پہلى والى حسن نيت اور خوش بينى كى طرف لوٹاديں_
اس طريقہ سے عالم اسالم كو اختالف و تفرقہ سے محفوظ ركھيں تا كہ كافر خود اپنے منھ كى كھائے اور اسے اجازت نہ
ديں كہ وه مسلمانوں كے امو رميں اگر چہ ان ميں صلح كرانا ہى كيوں نہ ہو مداخلت كرے_ قرآن مجيد نے مسلمانوں كى يہى
ذمہ دارى بيان كى ہے_
قرآن مجيد كى آيت:
ّ
ّ
و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينہما فان بغت احديہما على االخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفييء الى امر ﷲ فان
فانت فاصلحوا بينہما بالعدل و اقسطو ّ
ان ﷲ يحبّ المقسطين ) (1انّما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم و اتّقوا ﷲ لعلكم
ترحمون )(1
'' اور اگر مومنين ميں سے دو فرقے آپس ميں لﮍپﮍيں تو ان دونوں ميں صلح كرادو پھر اگر ان ميں سے ايك فريق دوسرے
پر زيادتى كرے تو جو فرقہ زيادتى كرے تم بھى اس سے لﮍو يہاں تك كہ وه خدا كے حكم كى طرف رجوع كرے پھر جب
رجوع كرے تو فريقين ميں مساوات كے ساتھ صلح كرادو اور انصاف سے كام لو بيشك خدا انصاف كرنے والوں كو دوست
ركھتا ہے مومنين تو آپس ميں بس بھائي بھائي ہيں تو اپنے دو بھائيوں ميں ميل جول كراديا كرو اور خدا سے ڈرتے رہوتا كہ
تم پر رحم كيا جائے''_
-------- (1سوره حجرات آيات 10 _9
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سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
 ___(1مسلمان كن عقائد ميں مشترك ہيں؟
 ___(2ا ّمت واحده سے كيا مراد ہے؟ قرآن اور اسالم كا مسلمانوں كے متعلق كيا نظريہ ہے؟
 ___(3كيا جغرافيائي حدود مسلمانوں كى ذ ّمہ داريوں كو محدود كرسكتى ہيں ،كيوں اور كس طرح؟
 ___(4اگر كسى مسلمانو ملك پر غير حملہ كردے تو دوسرے اسالمى ممالك كا اور مسلمانوں عالم كا فريضہ كيا ہے؟
 ___(5تمام مسلمانوں كے مشترك دشمن كون ہيں ،ان دشمنوں كے مقابلہ ميں مسلمانوں كى كيا ذ ّمہ دارى ہے؟
 ___(6قرآں ،كافروں سے كس قسم كا معاملہ انجام دينے كو كہتا ہے ،كيا اس كى وضاحت كرسكتے ہو؟
 ___(7مسلمانوں كا آپس ميں كيسا سلوك ہونا چاہيئے؟
 ___(8كافروں اور تجاوز كرنے والوں سے كيسا معاملہ كرنا چاہيئے اور ان سے كس قسم كا ربط ركھنا چاہيئے؟
 ___(9اگر اسالمى ممالك ميں سے كوئي ملك كسى دوسرے ملك پر حملہ كردے تو اس وقت تمام مسلمانوں كى كيا ذمہ دارى
ہے؟
 ___(10اگر حملہ آور حق كو قبول نہ كرے تو پھر مسلمانوں كا كيا فريضہ ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم

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

198
اجتہاد اور رہبري
كسى بيمارى تشخيص اور اس كے عالج ميں كس كى طرف رجوع كيا جاتا ہے؟ كسى لوہار يا زميندار كى طرف جو علم
طب سے واقفيت نہيں ركھتا يا ايك طبيب اور ڈاكٹر كى طرف؟
يقينا ايك ڈاكٹر كى طرف رجوع كيا جاتا ہے كيونكہ ڈاكٹر ہى بيمارى كى تشخيص اور اس كے عالج كى صالحيت ركھتا ہے
جب كہ لوہار اور زميندار ايسى صالحيت نہيں ركھتا_
كسى بلڈنگ يا مكان كا نقشہ بنوانے اور پھر مكان و بلڈنگ تيار كرنے ميں كس كى طرف رجوع كيا جاتا ہے؟
كيا كسى مدرسہ كے معلم يا نفسياتى ماہر كى طرف؟ يا كسى انجينﮍ اور معمارى كى طرف؟ يقينا انجينئر اور معمار اس كام
كو جانتے ہيں_ كسى كام كے سلسلہ ميں اس كے ماہر كى طرف رجوع كرنا ايك ضرورى اور فطرى چيز ہے_ كيا يہ ممكن
ہے كہ ہم تمام فنون اوركاموں ميں اس كے ماہر ہوجائيں؟ كيا ان سوالوں كے جواب دے سكتے ہو؟
احكام و قوانين اسالم اور دين واقعى معلوم كرنے كے لئے كس كى طرف رجوع كرنا چاہيئے؟
كيا دين واقعى معلوم كرنے كے لئے ہم ايك سائنسداں يا نفسياتى ماہر يا ڈاكٹر كى طرف رجوع كرسكتے ہيں؟
نہيں كيونكہ ان لوگوں كو دين كے قوانين اور احكام سے پورى طرح واقفيت نہيں ہوتى لہذا دوسرے علوم و فنون كى طرح
علم دين كى شناخت كے لئے بھى كسى ماہر و متخصّص كى ضرورت ہے
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دين كے احكام كے استنباط كا ماہر و متخصّص مجتہد اور فقيہ ہوا كرتا ہے ہم قوانين اسالم اور احكام دين كے معلوم كرنے
كے لئے مجتہدين كى طرف رجوع كرتے ہيں اور انھيں كو مراجع تقليد كہتے ہيں_
ايك فقيہ اور مجتہد احام اسالمى كے استنباط كرنے كے لئے كئي سالوں تك درس و تدريس ميں مشغول رہتا ہے اور اپنى
محنت و كوشش سے تمام احاديث اور قرآنى آيات سے پورى طرح آگاہى حاصل كرتا ہے_ احاديث اور آيات قرآنى كے
سمجھنے كے لئے مختلف علوم كى ضرورت ہوتى ہے فقيہہ ان تمام علوم كو حاصل كرتا ہے ،عربى زبان و ادب سے اچھى
طرح آگاه ہوتا ہے ،عربى زبان كے قواعد اور دستور كو بخوبى جانتا ہے ،عربى زبان كے جملے اور كلمات سے مطالب كو
اخذ كرتا ہے_
علم اصول فقہ كہ جس پر اجتہاد موقوف ہوتا ہے اس ميں پورى طرح دسترس ركھتا ہے علم حديث اور روايت ميں وه مجتہد
ہوتا ہے وه حديث اور قرآن شناس ہوتا ہے وه معتبر حديث كو غير معتبر حديث سے اور حديث صحيح كو حديث ضعيف سے
تميز ديتا ہے كيونكہ ہر حديث معتبر اور قابل اعتماد نہيں ہوا كرتى كتب احاديث ميں ايسى حديثيں جو مجہول اور جھوٹى ہيں
كہ جنھيں پيغمبر اسالم )ص( اور ائمہ معصومين )ع( نے نہيں فرمايا موجود ہيں ايسى جھوٹى اور مجہول احاديث كو واقعى
اور صحيح احاديث سے تميز دينا ايك اہم كام ہے كہ جسے صرف مجتہد انجام دے سكتا ہے_
ہر حديث كو قرآن اور دوسرے احاديث كى روشنى ميں ديكھا جاتا ہے اور اس كام كو ہر شخص نہيں كرسكتا صرف مجتہد
اور فقيہہ ہى اسالم كے واقعى احكام اور قوانين كو آيات اور سيكٹروں احاديث كى كتابوں ميں تالش كرتا ہے ليكن وه شخص
جو احكام اسالمى كے استنباط كى صالحيت نہيں ركھتا اگر چہ وه دوسرے علوم كا ماہر ہى كيوں نہ ہو اسے حق نہيں
200
پہونچتا كہ وه قوانين اور احكام اسالمى كو استنباط كرے_
فقيہہ اور مجتہد وه ہوتا ہے جو اسالم كو اچھى طرح جانتا ہو اور احكام و قوانين كا خواه وه فردى ہوں يا اجتماعي ،سياسى
ہوں يا اخالقى اچھى طرح علم ركھتا ہو_ معاشره كى مختلف ضروريات سے آگاه ہو ،دنيا ميں رونما ہونے والے حوادث
خاص طور سے عالم اسالم كے حاالت سے بخوبى واقف ہو اور معاشره كى مشكالت كو پيش نظر ركھتے ہوئے اپنى
اجتہادى قوت سے اس كامل سوچے اور شجاعت و تدبّرى سے اس كى رہبرى كر سكے اور اس سلسلہ ميں باخبر افراد سے
مشوره بھى لے_
اجتہادى طاقت اس عظيم اسالمى معاشره كو حركت ميں ركھتى ہے اور مسلمانوں كى عظيم طاقت و قدرت كى رہبرى كرتى
ہے_ مجتہد اور فقيہہ كج فكري ،تعدى و سستى اور غلط قسم كى جاہلوں كى تاويالت اور اہل باطل كى بدعات كو روكتا ہے
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اور مسلمانوں كو اسالم كے صحيح راستہ پر چال كردينا و آخرت كى سعادت اور سربلندى تك پہونچاتا ہے_
پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا ہے كہ:
'' فقہائ ،پيغمبر)ص( كى طرف سے اس ا ّمت كے امين ہوا كرتے ہيں''_
حضرت امام حسين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ:
''دين كے قوانين اور امور كا اجر ان علماء كے ہاتھ سے ہوا كرتا ہے كہ جو دين كے حالل اور حرام كے امين ہوتے ہيں''
پيغمبر اسالم)ص( نے فرمايا ہے كہ:
'' ہميشہ لوگوں ميں ايسے علماء اور متقى پيدا ہوتے رہيں گے جو دين كى حمايت كريں گے ،جاہلوں كى غلط تعريفوں اور
تفسيروں كو
201
روكيں گے ،الہ باطل كى بدعتوں كا مقابلہ كريں گے اور جذباتى انسانوں كى غلط تاويالت ميں حائل ہوں گے''_
اس فقيہہ كى تقليد كرنى چاہيئے جو عادل ،متقي ،بقيہ تمام مجتہدوں سے زياده آگاه ہو اور رہبرى كى ذمہ داريوں كو ادا
كرسكتا ہو_ اس قسم كا فقيہ اور مجتہد احكام دين كے استنباط كے عالوه بارہويں امام حضرت مہدى عليہ السالم كى غيبت
كے زمانہ ميں رہبرى اور حكومت كو بھى اپنے ذمہ لے سكتا ہے اور مسلمان ايسے اسالم شناس فقيہہ كى حكومت اور
رہبرى كو تسليم كرتے ہيں اور اس كى عاقالنہ رہبرى سے بہره مند ہوتے ہيں ،اسالم كے سيدھے راستہ كو اسى سے حاصل
كرتے ہيں اس كے اوامر كى اطاعت اور اس كى رہبرى و حكومت كو قبول كر كے حقيقى كاميابى حاصل كرتے ہيں_
202
سواالت
سوچيئے اور جواب ديجيئے
 ___(1دين اسالم كے قوانين اور احكام معلوم كرنے كے لئے كس شخص كى طرف رجوع كرنا چاہيئے؟
 ___(2مجتہد كو دين كے احكام استنباط كرنے ميں كن كن علوم كو جاننا چاہيئے؟
 ___(3كيا ہر حديث پر اعتماد كيا جاسكتا ہے اور كيوں؟
 ___(4احاديث كو كن علوم كى روشنى ميں قبول كيا جاتا ہے؟
 ___(5پيغمبر اسالم )ص( نے فقہاء كے بارے ميں كيا فرمايا ہے؟
 ___(6كس فقيہہ كى تقليد كرنى چاہيئے؟
 ___(7اسالم كى رہبرى اور حكومت كس كے پاس ہونى چاہيئے اس كى اور لوگوں كى كيا ذ ّمہ دارى ہوتى ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
203
قانون ميں سب مساوى ہيں
حضرت على عليہ السالم كوفہ كے بازار سے گذر رہے تھے ايك زره ايك عيسائي كے ہاتھ ميں ديكھى كہ وه اسے فروخت
كر رہا ہے حضرت على عليہ السالم اس زمانہ ميں تمام اسالمى مملكت كے ولى اور خليفہ تھے آپ اس عيسائي كے نزديك
گئے اور اس زره كو غور سے ديكھا پھر اس بيچنے والے عيسائي سے كہا كہ:
'' زره تو ميرى ہے كافى دن ہوگئے ہيں كہ يہ گم ہوگئي تھى اب چونكہ يہ تمھارے پاس ہے لہذا يہ مجھے واپس كردو''_
عيسائي نے واپس دينے سے انكار كيا اور كہا كہ:
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'' يہ زره ميرى ہے آپ سے اس كا كوئي تعلق نہيں ہے''
زره كو آپ سے جھٹكے سے واپس لے ليا_ لوگ اكٹھے ہوگئے تا كہ ديكھيں كہ اتنى بﮍى شخصيت كا مالك كيا كردار ادا
كرتا ہے اور يہ ديكھيں كہ حضرت على عليہ السالم اس عيسائي آدمى سے كيا كہتے ہيں اور كس طرح اپنے حق كو ليتے
ہيں_ شايد چند آدمى آپ كى حمايت بھى كرنا چاہتے تھے اور اس عيسائي سے زره واپس لے كر حضرت على عليہ السالم
كو دينا چاہتے تھے ليكن حضرت على عليہ السالم نے فرمايا كہ:
'' نہيں تمھيں اس سے كوئي سرو كار نہيں ہے اسالم حق اور عدالت كا دين ہے اس سلسلہ ميں قانون موجود ہے اور ميں
قانون اور قاضى كے فيصلہ كو تسليم كروں گا''_
204
آپ نے اس وقت بہت نرم دلى اور خنده پيشانى سے اس عيسائي سے فرمايا كہ:
'' مجھے يقين ہے كہ يہ زره ميرى ہے يہ مجھے دے دو ورنہ آؤ ہم قاضى كے پاس چلتے ہيں تا كہ وه ہمارے درميان فيصلہ
كرے''_
عيسائي نے امام عليہ السالم كى خواہش كو مانا اور آنحضرت كے ساتھ اپنے جگھﮍے كے ختم كرنے كے لئے قاضى كے
پاس گيا اور جو نہى قاضى نے اميرالمومنين عليہ السالم كو ديكھا تو وه آپ كے احترام ميں كھﮍا ہوگيا ليكن حضرت على
عليہ السالم نے اس سے فرمايا كہ
''ہم فيصلہ كرانے كے لئے يہاں آئے ہيں اور قاضى كو چاہيئے كہ طرفين كے ساتھ ايك جيسا سلوك كرے تمھيں ايك قاضى
كى حيثيت سے ميرا زياده احترام نہيں كرنا چاہيئے_ قاضى كو نگاه كرنے اور توجہ كرنے ميں بھى طرفين كے ساتھ
مساوات سے كام لينا چاہيئے_ آؤ اور ہمارے درميان فيصلہ كرو''_
قاضى اپنى قضاوت كى مخصوص جگہ پر بيٹھا حضرت على )ع( اور وه عيسائي بھى قاضى كے سامنے بيٹھے_ قاضى نے
اختالف كے متعلق پوچھا_
اميرالمومنين )ع( نے فرمايا كہ:
'' يہ زره جو اس كے پاس ہے يہ ميرى ہے ميں نے اسے نہ كسى كو بخشا ہے اور نہ كسى كو فروخت كيا ہے چند دين پہلے
گم ہوگئي تھى اور اب يہ اس كے پاس ہے''
قاضى نے اس عيسائي سے كہا كہ:
''على ابن ابيطالب )ع( ادعا كر رہے ہيں كہ زره ان كى ہے تم اس كے متعلق كيا كہتے ہو؟ كيا يہ زره تمھارى ہے؟ ليكن
مسلمانوں كے
205
خليفہ كو بھى نہيں جھٹالتا ہوں''
قاضى نے حضرت على عليہ السالم سے كہا:
'' يا على )ع( آپ م ّدعى ہيں اور م ّدعى كو ايسے دو گواه كو جو قابل قبول ہوں النے چاہئيں اگر آپ كے پاس گواه ہيں تو
انھيں عدال ميں الئيں تا كہ وه گواہى ديں''
اميرالمومنين )ع( قاضى كو اچھى طرح پہچانتے تھے اور جانتے تھے كہ گواہى كے قبول كئے جانے كے كيا شرائط ہيں آپ
نے مسكراتے ہوئے جواب ديا كہ:
'' ميں اس طرح كے گواه نہيں ركھتا''
قاضى نے كہا:
'' جب آپ كے پاس گواه نہيں ہيں تو شريعت كى رو سے آپ كا حق ثابت نہيں ہوتا''_
چنانچہ وه عيسائي زره لے كر عدالت سے باہر گيا اور تھوڑى دور چلنے كے بعد سوچنے لگا كہ كتنا بہترين دين اور كتنى
عادالنہ حكومت ہے كہ ايك مسلمانوں كے پيشوا اور ايك عيسائي آدمى كو قاضى كے سامنے برابر اور مساوى قرار ديتا
ہے_ مسلمانوں كا پيشوا قاضى سے كہتا ہے كہ '' بيٹھ جاؤ تمھيں ايك قاضى كى حيثيت سے قضاوت كے وقت ميرا زياده
احترام نہيں كرنا چاہيئے ،قاضى كو نگاه كرنے ميں بھى طرفين ميں عدالت اور مساوات برتنى چاہيئے كتنى عادالنہ قضاوت
ہے كہ بغير ثبوت كے كسى كے حق ميں اگر چہ وه مسلمانوں كا پيشوا ہى كيوں نہ ہو فيصلہ صادر نہيں كرتي_
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وه تھوڑى دير كھﮍا سوچتا رہا پھر واپس لوٹا ليكن خوشحال ہوكر نہيں بلكہ پريشانى كے عالم ميں لوگوں كے سامنے قاضى
سے كہتا ہے:
206
''مسلمانو ميں اس فيصلہ سے حيرت زده ہوں اور يقين نہيں ہوتا كہ قاضى نے ميرے حق ميں فيصلہ ديا ہے اور مسلمانوں
كے پيشوا كے خالف حكم سنايا ہے ،اس عدالت كا حكم بالكل غير جانبدارانہ تھا اور اس طرح كا فيصلہ صرف پيغمبروں )ع(
كے دين ميں ہى ديكھا جاسكتا ہے_
مجھے تعجب ہوتا ہے كہ اميرالمومنين )ع( و رسول خدا)ص( كا خليفہ اور ميں ايك عيسائي عدالت ميں قانون كى رو سے
مساوى ہيں ،جہاں اسالم كا پيشوا عدالت ميں حاضر ہوتا ہے اور اپنے اجتماعى مقام اور رتبہ سے كوئي فائده نہيں اٹھاتا
كيسے يہ ہوگيا كہ وه قاضى كہ جسے وہى پيشوا معين كرتا ہے اس كے حق ميں فيصلہ نہيں ديتا؟ كس طرح مانا جائے كہ
قاضى اسالم كے رہبر و اميرالمومنين كے خالف حكم صادر كرديتا ہے اور قضاوت كے قوانين كو ہر حيثيت سے ترجيح
ديتا ہے_
يہ عدالت اور يوں فيصلہ كرنا تمھارے دين و مذہب كے حق ہونے كى نشانى ہے ميں تمھارے دين كو قبول كرتا ہوں اور
مسلمان ہوتا ہوں''_
ّ
اس وقت اس نے كلمہ شہادتين :اشہد ان ال الہ اال ﷲ و اشہد ان محمد رسول ﷲ''
زبان پر جارى كيا اس كے بعد حضرت على عليہ السالم كى طرف متوجہ ہوا اور كہا كہ:
'' خدا كى قسم حق آپ كے ساتھ ہے اور آپ اپنے دعوى ميں سچے ہيں يہ زره آپ كى ہے جب آپ مسلمانوں كے لشكر كے
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ساتھ صفين كى جنگ ميں جا رہے تھے تو يہ زره اونٹ سے گرپﮍى تھى اور آپ اس سے آگے نكل گئے تھے ميں نے اسے
اٹھايا تھا اور اسے گھر لے آيا تھا يقينا يہ زره آپ ہى كى ہے اور ميں معافى چاہتا ہوں''_
اميرالمومنين )ع( لوگوں كو ہدايت كرنا بہت پسند كرتے تھے اس كے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہوئے اور فرمايا:
'' تمھارے مسلمان ہوجانے كى وجہ سے يہ زره ميں تمھيں بخشتا ہوں اور يہ گھوڑا بھى تمھيں ديتا ہوں''
اس مرد نے اسالمى عالت كى عادالنہ رفتار كى وجہ سے اسالم كو محبت اور عشق سے قبول كيا اور اميرالمومنين )ع( كے
خاص پيرو كاروں ميں سے ہوگيا اور وه دين اسالم كا اتنا شيفتہ ہوگيا كہ اسالمى فوج سے منسلك ہوگيا اور بہت بہادرى سے
نہروان كى جنگ ميں شركت كى ا ور اسالم كى حفاظت كى يہاں تك كہ اپنے كو اسالم اور انسانى آزادى كے لئے قربان
كرديا اور شہادت كے بلند درجہ پر فائز ہوگيا_
توضيح اور تحقيق:
معاشره ميں عادالنہ قوانين كا ہونا اور اس پر عمل كرانا ﷲ تعالى كى بہت بﮍى نعمت ہے اگر معاشره ميں قانون كى حكومت
ہو تو لوگ امن ميں رہيں گے مطمئن ہوكر كاموں ميں مشغول رہيں گے اپنى اور دوسرے لوگوں كى زندگى بہتر بنانے ميں
كوشا رہيں گے كيونكہ صحيح قانون كے اجراء سے ہى اختالف اور بد نظمى كو روكا جاسكتا ہے_ لوگوں كى جان و مال
اور عزت و آبرو كى حفاظت كى جاسكتى ہے_
208
قانون كے سامنے سب برابر ہيں اور سبھى كو ﷲ تعالى كے قوانين كا احترام كرنا چاہيئے اور اپنى مشكالت كو قانون كے
دائره ميں حل كرنا چاہيئےور عدالت كے دامن كو ہاتھ سے نہيں چھوڑنا چاہيئے اگر چہ وه حكم ان كے خالف ہى كيوں نہ
ہو_ قاضى اور قانون جارى كرنے والوں كا سب كے ساتھ ايك جيسا سلوك ہونا چاہيئے حق و عدالت كى پيروى كرنا چاہيئے
اور كسى بھى موقع پر غلط حمايت نہيں كرنا چاہيئے بلكہ دوستى اور دشمنى كو م ّد نظر ركھے بغير قضاوت كرنا چاہيئے_
قرآن كى آيت:
يا ايّہا الّذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شہداء ﷲ و لو على انفسكم او الوالدين و االقربين ان يكن غنيا او فقيرا فا اولى بہما فال
تتّبعوا الہوى ان تعدلوا و ان تلوا او تعرضوا فان ﷲ كان بما تعملون خبيرا )(1
'' اے ايمان والو عدل و انصاف كے ساتھ قيامت كرو اور ﷲ كے لئے گواه بنو چاہے اپنى ذات يا اپنے والدين اور قرباء ہى
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كے خالف كيوں نہ ہو جس كے لئے گواہى دينا ہے وه غنى ہو يا فقير ﷲ دونوں كے لئے تم سے اولى ہے لہذا خبردار
خواہشات كا اتباع نہ كرنا تا كہ انصاف كرسكو اور اگر توڑ مروڑ سے كام ليا يا بالكل كناره كشى كرلى تو ياد ركھو كہ ﷲ
تمھارے اعمال سے خوب باخبر ہے''_
------ (1سوره نساء آيت 135

209
سواالت
يہ سواالت اس لئے ہيں تا كہ زياده غور و فكر كرسكو
 ___(1جب حضرت على عليہ السالم نے اپنى زره عيسائي كے ہاتھ ميں ديكھى تھى تو اس سے كيا كہا تھا؟
 ___(2كيا اس عيسائي نے حضرت على )ع( كى بات كو مانا تھا او رجواب ميں كيا كہا تھا؟
 ___(3جب اس عيسائي نے اميرالمومنين )ع( كو زره واپس نہ كى تھى تو اميرالمومنين )ع( نے اس سے كيا كہا تھا؟
 ___(4قاضى نے اميرالمومنين )ع( كے ساتھ كون سا سلوك كيا اور حضرت على )ع( نے اس سے بيٹھنے كے لئے كيون
كہا تھا؟
 ___(5قاضى نے آپ كے جھگﮍے ميں كس طرح قضاوت كى اور كس كے حق ميں فيصلہ ديا اور كيوں؟
 ___(6وه عيسائي كيوں مسلمان ہوگيا تھا؟ اس كے مسلمان ہونے كا سبب كيا تھا؟
 ___(7اس تازه عيسائي مسلمان كا انجام كيا ہوا تھا؟ تمھارى نظر ميں وه اس مرتبہ تك كيسے پہونچا تھا؟
 ___(9كيا بتال سكتے ہو كہ صحيح قانون كے اجر اسے امن كا كيون احساس ہوتا ہے؟
 ___(10صحيح قانون كے اجرا سے ظلم و جور كو كس طرح روكا جاسكتا ہے؟
 ____(11قاضيوں كو طرفين سے كيسا سلوك كرنا چاہيئے؟
210
 ___(12دو نزاع كرنے والوں ميں سے ايك كو م ّدعى كہا جاتا ہے اور جانتے ہو كہ دوسرے كو كيا كہا جاتا ہے؟
 ___(13خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں عدالت و انصاف كے بارے ميں مومنين كا كيا فريضہ معين كيا ہے؟
 ___(14عيسائي كے سا تھ اميرالمومنين عليہ السالم كے سلوك كو وضاحت سے بيان كرو_
 ___(15كبھى تم نے دو آدميوں كے درميان فيصلہ كيا ہے؟ كيا عدالت و مساوات كى رعايت كى ہے؟ كيا تم ميں فيصلہ
كرنے كے شرائط موجود ہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
211
اسالم ميں برادري
ہم ساتويں امام حضرت امام كاظم عليہ السالم كى خدمت ميں بيٹھے ہوئے تھے ميرے دوستوں ميں سے محمد نام كا ايك
دوست بھى وہاں بيٹھا ہوا تھا_ امام موسى كاظم عليہ السالم ميرے تبسم اور اس كى طرف ديكھنے سے سمجھ رہے تھے كہ
ميں محمد كو بہت چاہتا ہوں آپ كافى دير تك ہم دونوں كو ديكھتے رہے اور پھر فرمايا:
'' محمد كو تم بہت دوست ركھتے ہو''
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ميں نے غرض كي:
''جى ہاں اے فرزند پيغمبر)ص( چونكہ محمد ايك متقى و با ايمان انسان ہے اور آپ كے دوستوں ميں سے ہے لہذا ميں اسے
دوست ركھتا ہوں''_
امام عليہ السالم نے فرمايا:
'' ضرور تمھں اسے دوست ركھنا چاہيئے محمد ايك مرد مومن ہے اور تمام مومنين ايك دوسرے كے بھائي ہوتے ہيں لہذا
ضرورى ہے كہ ان كا آپس ميں سلوك دو بھائيوں جيسا ہو_
كيا جانتے ہے؟ كيا جانتے ہو كہ جو مسلمان بھائي كے ساتھ خيانت كرے اور اسے دوھوكہ دے خداوند عالم اسے اپنى
رحمت
212
سے دور كرديتا ہے؟ جانتے ہو كہ بھائيوں كو ايك دوسرے كا خيرخواه ہونا چاہيئے اور ايك دوسرے كى اصالح كرنے كى
كوشش كرنا چاہيئے؟
ديكھو كسى بھائي كو اس كى ضرورت كى چيز سے محروم نہ كرنا كيونكہ ايسا شخص خدا كى رحمت سے دور رہتا ہے_
ديكھو كبھى كسى بھائي كى غير حاضرى ميں اس كى غيبت اور بدگوئي نہ كرنا يا اس كو اپنے سے دور نہ كرنا كہ خداوند
عالم بھى تمھيں اپنى رحمت سے دور كردے گا_
اسالم كى رو سے مسلمان مرد اور عورت ايك دوسرے كے بھائي بہن ہيں اور اسالم نہ يہ كہ ايك دوسرے كو بھائي بہن كہہ
كہ بالنے كو كہتا ہے بلكہ ان سے چاہتا ہے كہ ايك دوسرے سے بھائيوں اور بہنوں كى طرح مہربانى و صميميت سے
مددگار ہوں_ س ّچے بہن بھائي كبھى بھى ايك دوسرے سے بے تفاوت نہيں ره سكتے اور وه ايك دوسے كے اعضاء كى طرح
ہوتے ہيں كہ اگر بدن كا ايك عضو و رد كرے تو دوسرا عضو بھى درد كرتا ہے _ مومنين بھى ايسے ہوا كرتے ہيں كہ اگر
كسى مومن كو كوئي تكليف پہونچتى ہے تو دوسرے بھى درد و رنج كا احساس كرتے ہيں اور اس مومن بھائي يا بہت كى مدد
كے لئے پہونچ جاتے ہيں اور اس كے درد و رنج كو دور كرنے كى كوشش كرتے ہيں''_
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرما ہے كہ:
213
'' مسلمان ايك دوسرے كے بھائي ہيں اور ايك دوسرے پر برادرى كا حق ركھتے ہيں اگر ايك بھائي بھوكا ہو تو كيا دوسرا
بھائي اپنے پيٹ كو مختلف رنگ برنگ غذا سے پر كرسكتا ہے؟ اگر ايك بھائي پياسا ہو تو دوسرا بھائي سيراب ہوسكتا ہے؟
اگر ايك بھائي لباس نہ ركھتا ہو تو كيا دوسرا بھائي اپنى پسند كا لباس پہن سكتا ہے ؟ نہيں اور ہرگز نہيں بلكہ ايك مسلمان
دوسرے مسلمان پر كافى حق ركھتا ہے كہ وه اسے بجاالئے''
پيغمبر اكرم )ص( نے فرمايا ہے كہ ايك مسلمان پر دوسرے مسلمان كى چند ذ ّمہ دارياں ميں:
 '' ___(1مالقات كے وقت اسے سالم كرے_
 ___(2اگر بيمار ہوجائے تو اس كى عيادت كرے_
 ___(3اگر مرجائے تو اس كے جنازه ميں شركت كرے_
 ___(4اگر اسے دعوت دے تو اس كى دعوت كو قبول كردے_
 ___(5اور سب سے اہم يہ ہے كہ جو چيز اپنے لئے پسند كرے وہى دوسرے مسلمان اور مومن كے لئے بھى پسند كرے
اور جو چيز اپنے لئے پسند نہيں كرتا وه دوسرے كے لئے بھى پسند نہ كرے''_
214
سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
 ___(1ايك مسلمان پر دوسرے مسلمان كے جو فرائض ہيں انھيں بتاؤ_
 ___(2مسلمانوں كے حقوق كے بارے ميں امام جعفر صادق عليہ السالم كى فرمائشے كو بيان كرو اور بتاؤ كہ مومن واقعى
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ايك دوسرے سے كس طرح كى رفتار كرے اور جب كوئي مومن مصيبتوں ميں گرفتار ہوجائے تو دوسرے مومن كو كيا
كرنا چاہيئے؟
 ___(3امام موسى كاظم عليہ السالم نے مح ّمد كے دوست سے جو آپ كے اصحاب ميں سے تھا مومنين كے ايك دوسرے
كے فرائض كے سلسلہ ميں كيا فرمايا تھا؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
215
اسالم اور مساوات
ايك دن پيغمبر اسالم)ص( اپنے چند اصحاب سے گفتگو كر رہے تھے اسى وقت جناب سلمان فارسى جو پيغمبر اسالم )ص(
كى نظر ميں محترم تھے آگئے آنحضرت )ص( نے اپنى گفتگوختم كرتے ہوئے سلمان فارسى كو بﮍے احترام اور خنده
پيشانى سے اپنے پہلو ميں بٹھايا_ آپ كى اس محبت آميز رفتار اور بہت زياده احترام سے آپ كے ايك صحابى كو غصہ آيا
اور گستاخانہ انداز ميں كہا كہ:
'' سلمان كو ہمارے درميان ہم سے بلند جگہ نہيں بيٹھنا چاہيئے بلكہ ہم سے نيچے بيٹھنا چاہيئے كيونكہ وه فارسى زبان ہيں
اور ہم عربى زبان'' _
پيغمبر اسالم)ص( اس صحابى كى گفتگو سے غضبناك ہوئے اور فرمايا:
'' نہيں ايسا نہيں ہے فارسى يا عربى ہونا قابل امتياز اور فخر نہيں ہوا كرتا ،رنگ اور قبيلہ فضيلت كاموجب نہيں ہوا كرتا،
سفيد كو سياه پر برترى نہيں ہے بلكہ جو چيز خداوند عالم كے نزديك برترى كا موجب ہے وه ''تقوي'' ہے_
جو بھى تقوى ميں زياده ہوگا وه ﷲ كے نزديك معزز ہوگا،
اسالم برابرى كا دين ہے اور دين اسالم بے اساس و خيالى امتيازات كى مخالفت كرتا ہے_ اسالم كى نگاه ميں سلمان فارسى ،
صہيب رومي ،حمزه ،جعفر ابن ابيطالب اور دوسرے مسلمان سب كے سب برابر
216
ہيں_ برترى اور فضيلت كا معيار صرف تقوى اور اپنے آپ كو گناہوں سے محفوظ كرنے ميں ہے_ ﷲ تعالى كے نزديك
ايمان اور عمل صالح كى وجہ سے ہى برترى ہوا كرتى ہے كيونكہ سب كا پيدا كرنے واال خدا ہے اور خداوند عالم نے تقوى
كو فضيلت و برترى كا معيار قرار ديا ہے''_
خداوند عالم انسان كو پيدا كيا ہے اور اس كى ضروريات كو پہلے سے مہيا كيا ہے اور انھيں اس كے اختيار ميں ديا ہے اسى
طرح خدا نے زمين كو پيدا كيا ہے تا كہ انسان اس پر زندگى بسر كرے اپنى كوشش سے اسے آباد كرے ﷲ كى نعمتوں سے
بہره مند ہو اپنے اور دوسروں كے لئے روزى حاصل كرے_
انسان ﷲ تعالى كى نعمتوں سے استفاده كئے بغير اور خاص طور سے پانى كے بغير زنده نہيں ره سكتا_ خداوند عالم نے
پانى كو انسانوں كے اختيار ميں ديا ہے تا كہ اسے پيئں اور اس سے زراعت كريں اور حيوانوں كو پاليں_ زمين كے معاون
اور اس كى اندرونى دولت كو انسانوں كے فائدے كے لئے خلق كيا ہے تا كہ انسان غور و فكر كے ذريعہ دنيا كے اسرار و
رموز سے واقف ہو اور ان نعمتوں سے كہ جو زمين كے اندر ہيں بہره مند ہو اور انھيں مخلوق خدا كى سعادت و آرام اور
رفاه كے لئے استعمال ميں الئے ) زمين يا پاني ،ہوا اور زمين كى دوسرى دولت سارے انسانوں سے متعلق ہے اور سبھى
اس سے فائده حاصل كرنے كا حق ركھتے ہيں_
سارے انسان ﷲ كے بندے ہيں اور وه زنده رہنے كا حق ركھتے ہيں سفيد ،سياه ،زرد ،سرخ ،عورت ،مرد ،ديہاتي ،شہري،
عرب اور عجم سب كے سب انسان ہيں اور سب كو حق پہونچتا ہے كہ كھانے پينے اور زندگ كے دوسرے وسائل سے بہره
مند
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217
ہوں_ سبھى كو محنت كرنا چاہيئے اور اسالم كے قوانين كى رعايت كرتے ہوئے غير آباد زمين كو آباد كرنا چاہيئے اور
زمين كے اندر چھپى ہوئي دولت كو نكال كر اپنے معاشره كے فائدے كے لئے استعمال كرنا چاہيئے_
كسى انسان كو حق نہيں پہونچتا كہ وه دوسروں كے حقوق پر تجاوز كرے اور زندگى كے وسائل سے محروم كردے جس
طرح خدا كے نزديك سارے انسان برابر ہيں اسى طرح ايك اسالمى مملكت كى نظر ميں بھى برابر ہيں_ اسالمى مملك كو
عوام كى ضروريات كو فراہم كرنا چاہيئے اورا ن كى خوراك و پوشاك اورمسكن كا بغير كسى جانبدارى كے انتظام كرنا
چاہيئے_
اسالمى حكومت كو چاہيئے كہ جہالت كو ختم كردے اور سبھى كو اسالمى تعليم سے بہره مند كرے اور عوام كے عالج كے
لئے ڈاكٹروں كا انتظام كرے_ اسالمى مملكت كا يہ وظيفہ ہے كہ تمام رعايا كى مدد سے مجبور اور بوڑھوں كے لئے سامان
زندگى كو مہيا كرے_ اسالمى حكومت كو چاہيے كہ ذخيره كرنے والوں كے ظلم و تعدى كو روكے اور ان كے درميان عدل
او نصاف سے كام لے اور ان لوگوں پر زياده توجہ دے جو محروم و ضعيف اور سر حد و ديہات كے رہنے والے ہيں تا كہ
ان كى زندگى دوسرے افراد كى زندگى كے برابر آجائے_
خالصہ يہ ہے كہ دين اسالم عدل و انصاف ،برابرى اور برادرى كا دين ہے_ كسى كو دوسرے پر سوائے تقوى كے كوئي
امتياز نہيں حاصل ہے صرف مومن اور پرہيزگار اپنے ايمان اورتقوى كے مراتب كے لحاظ سے ''ﷲ كے نزديك مع ّزز ترين
وه ہے جو زياده پرہيزگار اور زياده متقى ہے''_
218
قرآن مجيد كى آيات:
و االرض وضعہا لالنام )(1
'' ﷲ نے زمين كو لوگوں كے لئے قرار ديا ہے''
ہو الّذى خلق لكم ما فى االرض جميعا )(2
'' ﷲ ہى تو وه ہے كہ جس نے زمين كى سارى چيزيں تمھارے لئے خلق كى ہيں''
ّ
ان اكرمكم عند ﷲ اتقيكم )(3
'' معزز ترين تم ميں سے ﷲ كے نزديك وه ہے جو زياده پرہيزگار ہو''_
-------- (1سوره رحمن آيت 10
 (2سوره بقره آيت 29
 (3سوره حجرات آيت 13

219
سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
___ (1پيغمبر اسالم)ص(  ،جناب سلمان فارسى كا كيوں زياده احترام كرتے تھے؟
 ____(2پيغمبر اسالم )ص( كى نظر ميں انسان كے لئے كون سى چيز باعث فضيلت ہے؟ اور كيوں؟
 ___(3الرث زمين ،معاون )كانيں( اور زمين ميں موجود ثروت كس كى ملكيّت ہے؟ اوران كس كى اجازت سے فائده اٹھايا
جاسكتا ہے؟
 ___(4حكومت اسالمى كو مسلمانوں كى مدد كے لئے كون سا اقدام كرنا چاہيئے؟
 ____(5اسالمى حكومت كو اپنى منصوبہ بنديوں ميں كس كو ترجيح دينى چاہيئے؟
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آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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ظالموں كى مدد مت كرو
'' بنى اميہ كى حكومت ايك غاصب اور ظالم حكومت ہے ميں تمھيں اجازت نہيں ديتا كہ ظالم حكومت كى خدمت كرو اور
اپنے عمل سے ان كى تائيد كرو''
) امام صادق عليہ السالم(
يہ بات امام جعفر صادق عليہ السالم نے اس شخص كے جواب ميں كہى تھى كہ جس نے آپ سے سوال كيا تھا '' كيا ميں بنى
اميہ كے خلفاء كى خدمت كرسكتا ہوں؟ كيونكہ ميں ايك مدت سے بنى اميہ كے دربار ميں كرتا ہوں اور بہت كافى مال ميں
نے حاصل كيا ہے اور اس كے حصول ميں بہت زياده احتياط و دقّت سے بھى كام نہيں ليا ہے لہذا اب كيا كروں؟
اس مال كا جو ميرے پاس موجود ہے كيا حكم ہے حالل ہے يا حرام؟ كيا ميں اس كام ميں مشغول ره سكتا ہوں؟ ميرا ہونا يا نہ
ہونا ان كى حكومت ميں كوئي اثرانداز نہيں ہوسكتا؟ اگر ميں نے وه كام انجام نہ ديا تو دوسرے موجود ہيں جو اس كام كو
انجام دے ديں گے''
امام جعفر صادق عليہ السالم نے اس كے جواب ميں فرمايا:
'' اگر بنى اميہ كو مدد گار نہ ملتے تو وه لوگوں پر ظلم نہ كرتے كيونكہ حكومت خودبخود تو نہيں چلتى بلكہ اس كے لئے
وزير ،معاون ،مدير و كام كرنے والے ضرورى ہوتے ہيں يہى لوگ حكوت كو چالتے ہيں اگر تم اور تم جيسے دوسرے
لوگ بنى اميہ كى مدد نہ كرتے تو
221
وه كس طرح لوگوں كو ہمارى الہى حكومت سے محروم كرسكتے تھے؟ كس طرح وه فتنہ اور فساد برپا كرسكتے تھے؟ اگر
لوگ ظالموں كى تائيد نہ كريں اور ان كے اجتماعات و محافل ميں شريك نہ ہوں تو وه كس طرح اپنے مقاصد تك پہونچ
سكتے ہيں؟
نہيں ہرگز نہيں ميں كسى مسلمان كو اجازت نہيں ديتا كہ وه ظالموں كى حكومت ميں نوكرى كرے اور اپنے كام سے ان كى
مدد كرے''
سائل نے چونكہ امام عليہ السالم كے حكم كى اطاعت كرنے كا مص ّمم اراده كيا تھا سوچنے لگا اور اپنے سے كہا كہ كيا ميں
اس گناه سے اپنے آپ كو نجات دے سكتا ہوں؟ كاش ميں ظالموں كى مدد نہ كرتا اب كس طرح توبہ كروں؟
امام جعفر صادق عليہ السالم توبہ كے آثار كو اس كے چہره پر مشاہده كر رہے تھے آپ نے فرمايا:
' ' ہاں تم اس سے توبہ كرسكتے ہو اور خداوند عالم تيرى توبہ قبول بھى كرے گا ليكن يہ كام بہت مشكل ہے كيا اسے انجام
دے سكوگے؟
جوان نے كہا كہ:
'' ہاں ميں حاضر ہوں اور خداوند عالم سے اپنے اراده كى تكميل ميں مدد چاہتا ہوں''
امام جعفر صادق عليہ السالم تھوڑا سا روئے اور پھر فرمايا:
'' جو مال تو نے بنى اميہ كى غاصب و ظالم حكومت سے غير شرعى طريقہ سے حاصل كيا ہے وه تيرا مال نہيں ہے اور
اس ميں تيرا تصرف
222
كرنا حرام ہے وه تمام كا تمام اس كے مالكوں كو واپس كردو_
اگر مالكوں كو پہچانتے ہو تو خود انھيں كو واپس كرو اور اگر انھيں نہيں پہچانتے تو ان كى طرف سے صدقہ دے دو تو
ميں تمھارے لئے بہشت كى ضمانت ليتا ہوں''
وه سوچنے لگا كيونكہ سارى دولت فقراء كو دينى ہوگى ليكن اس نے سوچا كہ دنيا كى سختيوں كو برداشت كياجاسكتا ہے اس
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لئے كہ يہ ختم ہوجانے والى ہيں ليكن آخرت كى سختى اور عذاب دائمى ہے المحالہ ان دو ميں سے ايك كو اختيار كرنا ہوگا
لہذا بہتر ہے دنيا كى تكليف و رنج كو قبول كرلوں اور اپنے آپ كو آخرت كے دائمى عذاب سے چھٹكارا دے دوں اس نے اپنا
سرا اوپر اٹھايا اور امام عليہ السالم سے عرض كيا كہ:
'' ميں آپ كے حكم كى تعميل كروں گا''
اس كے بعد وه وہاں سے اٹھا اور امام )ع( سے رخصت ہوكر چالگيا_ على بن حمزه جو اس كا دوست اور ہمسفر بھى تھا وه
كہتا ہے كہ:
'' جب ہم كوفہ پہونچے تو ميرا يہ دوست سيدھا گھر گيا مجھے كئي دن تك اس كى خبر نہ ہوئي يہاں تك كہ مجھے اطالع
ملى كہ اس نے اپنى سارى دولت كو لوگوں كے درميان تقسيم كرديا ہے_ جس كو پہچانتا تھا اس كا مال اسے واپس كرديا ہے
اور جسے نہيں پہچانتا تھا تو اس كى طرف سے فقراء اور ناداروں كو صدقہ دے ديا ہے يہاں تك كہ اس نے اپنے بدن كے
لباس كو بھى دے ديا ہے اور پہننے كے لئے كسى سے لباس عارية ليا ہے اب تو اس كے پاس لباس ہے اور نہ خوراك_
223
ميننے تھوڑى خوراك و لباس اس كے لئے مہيا كيا اور اس كى مالقات كے لئے اس كے پاس گيا اس سے مل كر بہت خوش
ہو اور اس كے اس عمده عمل كى تعريف كي_ ميرى مالقات كو تقريبا ً ايك مہينہ گزرا تھا كہ مجھے خبر ملى كہ وه جوا ن
بيمار ہوگيا ہے ميں اس كى عيادت كے لئے گيا اور وه جب تك بيمار رہا اس كى عيادت كو جاتا تھا اور اس كے نورانى چہره
كو ديكھ كر خوشحال ہوتا تھا_
ايك دن ميں اس كے سر ہانے بيٹھا تھا كہ اس نے ميرى طرف نگاه كى اور بلند آواز ميں كہا '' :بھائي امام )ع( نے اپنے عمده
كو پورا كرديا ہے ميں ابھى سے بہشت ميں اپنى جگہ ديكھ رہا ہوں''
اس كے بعد اس نے كلمہ شہادتين پﮍھا اوردنيا سے رخصت ہوگيا''
توضيح اور تحقيق:
خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے:
'' ظالم ايك دوسرے كے دوست و مددگار ہوتے ہيں اور ان كے بعض دوسرے كى مدد كرتے ہيں ليكن ﷲ پرہيزگاروں كا يار
و مددگار ہے''_
نيز ارشاد ہوتا ہے:
'' جو لوگ ظلم كرتے ہيں ان كى طرف ہرگز ميالن نہ كرو اور ان
224
پر ہرگز اعتماد نہ كرو كہ وه باآلخر دوزخ كى آگ ميں ڈالے جائيں گے''_
پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا ہے كہ:
'' قيامت كے دن ﷲ تعالى كى طرف سے منادى ندا دے گا; ظالم كہاں ہيں؟ ظالموں كے مددگاركہاں ہيں؟ تمام ظالموں اور ان
كے مددگاروں كو حاضر كرو يہاں تك كہ ان لوگوں كو بھى كہ جنھوں نے ظالموں كى حكومت ميں سياہى اور قلم سے ان
كى مد كى ہے يا ان كے لئے خطوط لكھے ہيں يہ تمام لوگ حاضر ہوں گے اور خداوند عالم كے حكم سے انھيں ظالموں كے
ساتھ دوزخ ميں ڈاال جائے گا'' _
كيونكہ ظالم اكيلے قادر نہينہوتا كہ وه لوگوں كے حقوق كو غصب كرے اور ان پر ظلم و ستم كرے اپنے غير انسانى اور پليد
اہداف و اغراض تك پہونچنے كے لئے دوسروں سے مدد ليتا ہے كسى كو رشتہ اور عہده دے كر دھوكہ ديتا ہے اور كسى
كو ما ل و دولت دے كر اپنے اردگرد اكٹھا كرتا ہے اور كسى كو ڈرا دھمكا كر اپنى طرف التا ہے اس طرح سے اپنى
طاغوتى طاقت كو محكم و مضبوط بناتا ہے پھر خون پسينہ سے جمع كى ہوئي دولت كو غصب كرتا ہے اور دوسروں پر
تجاوز كرتا ہے_
ظالم حكومت كے مامورين ،طاغوت انسانوں كے لئے دوسرے لوگوں پر تجاوز اور خيانت كا راستہ ہموار كرتے ہيں وه اس
طرح سے محروم و زحمت كش افراد پر ظلم كرنے كا دروازه كھول ديتے ہيں_ م ّداح قسم كے لوگ دوسروں كو دھوكہ ديتے
ہيں اور طاغوت كے مكروه چہرے كو محبوب اور پسنديده ظاہر كرتے ہيں ،روشن فكر قسم كے خائن لوگ ان طاغوتى
قوانى كو مرتب كرتے ہيں اور خائن قسم كے وزير ،طاغوتى قوانين جو لوگوں كے ضرر كے لئے بنائے جاتے ہيں ان پر

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

عمل كراتے ہيں اور مسلّح فوج كے حاكم و كمانڈر افراد
225
اس قسم كے طاغوتوں كى حكومت سے دفاع كرتے ہيں_
ان كى مدد كرنے والوں كى حمايت و مدد كے بغير ظالم طاغوت كس طرح لوگوں كے حقوق كو ضائع اور ان پر ظلم
كرسكتے ہيں؟ پس جتنے لوگ ظلم و ستم كى حكومت ميں ان كى مدد كرتے ہيں وه خود بھى ظالم ہوتے ہيں اور ظلم و خيانت
ميں شريك ہوتے ہيں اور اخروى عذاب و سزا ميں بھى ان كے شريك ہوں گے_
برخالف ان لوگوں كے جو اسالمى حكومت اور اسالم كے قوانين جارى كرنے اور عدل و انصاف قائم كرنے اور محروم
طبقے كے حقوق سے دفاع كرتے ہيں تو يہ ﷲ تعالى كے ثواب كى جزاء ميں شريك ہوں گے_
قرآن كى آيات:
و ّ
ان الظّالمين بعضہم اولياء بعض و ﷲ ول ّي المتّقين )(1
'' ظالم ايك دوسرے كے دوست ہوتے ہيں اور ﷲ پرہيز گاروں كا ولى ہے''
و ال تركنوا الى الّذين ظلموا فتمسّكم النّار )(2
'' خبردار تم لوگ ظالموں كى طرف جھكاؤ اختيار نہ كرنا كہ جہنم كى آگ تمھيں چھوئے گى ''_
------- (1سوره جاثيہ آيت 19
 (2سوره ہود آيت 113

226
سواالت
يہ سواالت سوچنے ،بحث كرنے اور بہتر ياد كرنے كے لئے كئے جا رہے ہيں
 ___(1جب اس جوان نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے )حكومت بنى اميہ ميں( كام كرنے كے متعلق پوچھا تھا تو امام
)ع( نے اس كا كيا جواب ديا تھا اور امام )ع( نے اس كے لئے كيا دليل دى تھي؟
 ___(2امام )ع( نے اس جوان كو نجات كا راستہ كيا بتايا تھا اور اسے كس چيز كى ضمانت دى تھي؟
 ___(3وه جوان توبہ كرنے سے پہلے كيا سوچ رہا تھا اور اس مدت ميں اس نے كيا سوچا؟
 ___(4اس جوان نے كس طرح توبہ كى اور كس طرح اپنے آپ كو اس گناه سے نجات دى ؟
 ___(5اس بيمارى جوان نے آخرى وقت ميں اپنے دوست سے كيا كہا تھا؟
 ___(6خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں ظالموں كى مدد نہ كرنے كے بارے ميں كيا فرمايا ہے؟
 ___(7قيامت كے دن منادى كيا ندا دے گا اور خداوند عالم كى طرف سے كيا حكم ملے گا؟ كون لوگ ظالموں كے ساتھ
دوزخ ميں جائيں گے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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اسالم ميں جہاد اوردفاع
جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے اور يہ انسان كو آزادى دالتا ہے_
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جہاد كرنے واال آخرت ميں بلند درجہ اور خدا كى خاص رحمت و مغفرت كا مستحق ہوتا ہے_
جہاد كرنے واال ميدان جنگ ميں آكر اپنى جان كو جنّت كے عوض فروخت كرتا ہے_
يہ معاملہ بہت سودمند ہوتا ہے اور اس كے لئے ﷲ تعالى كى رضا ہر جزا سے زياده قيمتى ہوتى ہے_
پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا ہے كہ:
'' جو لوگ خدا كى راه ميں اس كے بندوں كى آزادى كے لئے قيام و جہاد كرتے ہيں وه قيامت ميں جنّت كے اس دروازه سے
داخل ہوں گے جس كا نام '' باب مجاہدين'' ہے اور يہ دروازه صرف مجاہد مومنين كے لئے ہى كھوال جائے گا_ مجاہدين بہت
شان و شوكت اور ع ّزت و وقار سے ہتھار اٹھائے تمام لوگوں كے سامنے اور سب سے پہلے بہشت ميں داخل ہوں گے_
ﷲ تعالى كے خاص مقرّب فرشتے ان كا استقبال كريں گے اور دوسرے جنّتى ان كے مقام كو ديكھ كر غبطہ كريں گے اور
جو شخص ﷲ كى راه ميں جنگ و جہاد كو ترك كردے تو خداوند عالم سے ذلّت و خوارى كا لباس پہنائے گا وه زندگى ميں
فقير و نادار ہوگا اور
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اپنے بدن سے ہاتھ دھو بيٹھے گا اور آخرت كے دردناك عذاب ميں مبتال ہوگا_ خداوند عالم امت اسالمى كو اسلحہ پر تكيہ
كرنے اور گھوڑونو سواريوں كى رعبدار آواز كى جہ سے ع ّزت و بے نيازى تك پہونچاتا ہے''_
جو مومن مجاہدين ايسے جہاد ميں جو نجات دينے واال ہوتا ہے جنگ كے ميدان ميں متّحد ہوكر صفين باندھتے ہوئے سيسہ
پالئي ہوئي ديوار كر كھﮍے ہوجاتے ہيں انھيں چاہيئے كہ حدود الہى كى رعايت كريں اور اس گروه سے جس سے جنگ كر
رہے ہيں پہلے يہ كہيں كہ وه طاغوت و ظالم كى اطاعت سے دست بردار ہوجائيں اورا كے بندوں كو طاغوتوں كى قيدو
بند سے آزاد كرائيں اور خود بھى وه ﷲ تعالى كى اطاعت كريں ،ﷲ كى حكومت كو تسليم كريں اگر وه تسليم نہ ہوں اور ﷲ
تعال كى حكومت كو قبول نہ كريں تو اس وقت ان سے امام عليہ السالم يا ا ّمت اسالمى كے رہبر نائب امام )ع( كے اذن و
اجازت سے جنگ كريں اور مستكبر و طاغوت كو نيست و نابود كرديں اور ﷲ كے بندوں كو اپنى تمام قوت و طاقت سے
دوسروں كى بندگى اور غالمى سے آزاد كرائيں_ اس راه ميں قتل كرنے اور قتل كئے جانے سے خوف نہ كريں كہ جس كے
متعلق اميرالمومنين عليہ السالم فرماتے ہيں كہ:
'' سب سے بہترين موت شہادت كى موت ہے اس ذات كى قسم جس كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے كہ اگر ميدان جنگ
ميں دشمن سے لﮍتے ہوئے ہزار دفعہ تلوار كى ضرب سے مارا جاؤں تو يہ مرنا ميرے لئے اس موت سے زياده پسند ہے
كہ اپنے بستروں پر مروں''_
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وه جہاد جو آزادى دالتا ہے وه امام )ع( يا نائب امام )ع( كے اذن سے ہوتا ہے اور اس طرح كا جہاد كرنا صرف طاقتور،
توانا اور رشيد مردوں كا وظيفہ ہے ليكن كس اسالمى سرزمين اور ان كى شرافت و ع ّزت پر كوئي دشمن حملہ كردے تو پھر
تمام زن و مرد پر واجب ہے كہ جو چيز ان كے قبضہ ميں ہوا سے لے كر اس كا دفاع كريں_
اس صورت ميں جوانوں كو بھى دشمن پر گولہ بار كرنى ہوگى اور لﮍكيوں پر بھى ضرورى ہوگا كہ وه دشمن پر گولياں
چالئيں تمام لوگ اسلحے اٹھائيں حملہ آور كو اپنى سرزمين سے باہر نكال ديں اور اگر ان كے پاس سنگين اسلحہ نہ ہو تو
پھر پتھر اور الٹھيوں سے د شمن پر ٹوٹ پﮍيں اپنى جان كوقربان كرديں ،پورى طاقت سے جنگ كريں اور خود شہادت كے
رتبہ پر فائز ہوجائيں اور اپنى آنے والى نسلوں و جوانوں كے لئے شرافت و ع ّزت كو ميراث ميں چھوڑ جائيں_
اس قسم كا جہاد كہ جس كا نام دفاع ہے اس ميں امام )ع( يا نائب امام )ع( كى اجازت ضرورى نہيں ہوتى اس لئے كہ اسالمى
معاشرے كى ع ّزت و شرافت اتنى اہم ہوتى ہے كہ اسالم نے ہر مسلمان پر واجب كيا ہے كہ بغير امام )ع( ياا س كے نائب
كى اجازت كے دفاع كرے
مندرجہ ذيل واقعہ ميں كس طرح مسلمانوں نے بالخصوص عورتوں نے كفّار كے حملہ و اسالم كى ع ّزت اور اسالمى
سرزمين كا دفاع كيا ہے مشاہده كرسكتے ہيں:
فداكار اور جرى خاتون:
مدينہ ميں يہ خبر پہونچى كہ كفّار مكہ حملہ كى غرض سے چل چكے ہيں اور وه انقالب اسالمى كے پودے كو جﮍ سے
اكھاڑ پھنيكيں گے ،انصار و مہاجرين كے گھروں كو تباه كرديں گے_
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ً
پيغمبر اسالم)ص( نے فورا جہاد كا اعالن كراديا اور مسلمان گروه در گروه ان كے مقابلہ كے لئے نكل كھﮍے ہوئے دشمن
مدينہ كے نزديك پہونچ چكے تھے اور مسلمان ان كے مقابلہ كے لئے صف آرا ہوگئے ان كا راستہ روك كر ان كى پيش
قدمى كو روك ديا_
عورتوں كا ايك فداكار اور با ايمان گروه بھى اپنے شوہروں اور اوالد كے ساتھ ايمان و شرف اور اپنى سرزمين كے دفاع
كے لئے ميدان جنگ ميں پہونچ گيا_ يہ اكثر افواج اسالم كى مدد كيا كرتى تھيں فوجيوں كے لئے غذا و پانى مہيا كرتيں اور
زخميوں كى ديكھ بھال كيا كرتى تھيں اور اپنى تقريروں سے اسالم كى سپاه كو جہاد و جاں نثارى كے لئے تشويق دالتى
تھيں_
انھيں فداكار خواتين ميں سے ايك ''نسيبہ'' تھيں جواپنے شوہر اور دو جوان بيٹوں كے ساتھ احد كے ميدان ميں جنگ كے لئے
آئي تھيں انھوں نے بہت محبت و شوق سے پانى كى ايك بﮍى مشك پر كر كے اپنے كندھے پر ڈالى اور تھكے مانده لﮍنے
والے سپاہيوں كو پانى پال رہى تھيں ،دوا اور صاف ستھرے كپﮍے بھى ساتھ ركھے ہوئے تھيں اور ضرورت كے وقت
زخميوں كے زخم كو اس سے باندھتى تھيں ،اپنى پر جوش اور اميد دالنے والى گفتگو سے اپنے شوہر ،دو بيٹوں ،تمام
فوجيوں اور مجاہدين كو دشمن پر سخت و تابﮍ توڑ حملے كرنے كى تشويق دال رہى تھيں_
جنگ اچھے مرحلے ميں تھيں اور فتح ،اسالم كے سپاہيوں كے نزديك تھى ليكن افسوس كہ پہاڑ كے درّے پر معيّن سپاہيوں
كے چند آدمى كى غفلت و نافرمانى كى وجہ سے جنگ كو نوعيت بدل گئي تھى اورمسلمانوں كے سپاہى دشمن كے سخت
گھيرے ميں آگئے تھے مسلمانوں كى كافى تعداد شہيد ہوگئي تھى اور ان كے چند افراد جن كا ايمان قوى نہ تھا اپنے لئے
ننگ و عار كو برداشت كرتے ہوئے پيغمبر )ص( كو اكيال چھوڑ كر ميدان سے فرار كر گئے تھے _
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پيغمبر اسالم)ص( كے پاس صرف تھوڑے سے مومن اور فداكار سپاہى ره گئے تھے آپ )ص( كى جان خطرے ميں پﮍگئي
تھي_ دشمن نے اپنا پورا زور پيغمبر اسالم)ص( كے قتل كرنے پر لگاديا تھا_ حضرت على عليہ السالم اور چند دلير سپاہى
آپ كے اردگرد حلقہ باندھے ہر طرف سے حملہ كادفاع كر رہے تھے_
جنگ بہت شديد و خطرناك صورت اختيار كرچكى تھي ،اسالم كے سپاہى ايك دوسرے كے بعد كينہ ور دشمن كى تلوار سے
زخمى ہوكر زمين پر گر رہے تھے_ اس حالت كو ديكھنے سے جناب نسيبہ نے مشك كا تسمہ اپنے كندھے سے اتارا اور
جلدى سے ايك شہيد كى تلوار و ڈھال اٹھائي پيغمبر اسالم )ص( كى طرف دوڑيں اور بپھرے ہوئے شير كى طرح دشمنوں
كے گھيرے كو برق رفتارى سے اپنى تلوار كے حملے سے توڑا اپنے آپ كو پيغمبر اسالم )ص( تك پہونچا ديا اپنى تلوار كو
دشمنوں كے سر اور ہاتھوں پر چال كر انھيں پيغمبر)ص( سے دور ہٹاديا_
اسى دوران ميں انھوں نے ديكھا كہ دشمن كے ايك سپاہى كے ہاتھ ميں تلوار ہے اور وه تيزى سے آگے بﮍھ رہا ہے تا كہ
پيغمبر اسالم )ص( پروار كرے_ نسيبہ اس كى طرف بﮍھتى ہيں اور اس پر حملہ كرتى ہيں_ دشمن جو چاہتا تھا كہ اپنا وار
پيغمبر اسالم )ص( كے سرپر كرے اس نے جلدى سے وه وار نسيبہ پر كرديا جس سے نسيبہ كا كندھا زخمى ہوجاتا ہے اس
سے خون نكلنے لگا ہے اور پورا جسم خون سے رنگين ہوجاتا ہے ايك سپاہى اس نيم مرده خاتون كو ميدان جنگ سے باہر
لے جاتا ہے_
جب جنگ ختم ہوگئي تو پيغمبر اسالم )ص( مدينہ ميں زخميوں اور مجروحين كى مالقات كے لئے گئے اور آپ )ص( نے
اس فداكار خاتون كے بارے ميں فرمايا كہ:
'' اس خوفناك ماحول ميں جس طرف بھى ميں ديكھتا تھا نسيبہ كو ديكھتا تھا كہ وه اپنى تلوار سے ميرا دفاع كر رہى ہے''
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اس كے بعد نسيبہ جنگ احد كى داستان اورمسلمانوں كى فداكارى كو اپنے دوستوں سے بيان كرتى تھيں اور ان كے دلوں
ميں ايثار و قربانى كے جذبات كو ابھارتيں اور ان ميں جنگ كے شوق كو پيدا كرتى تھيں اور كبھى اپنى قميص اپنے كندھے
سے ہٹا كر اس زخم كے نشان دوسرى عورتوں كو دكھالتى تھيں_ جنگ احد ميں اور بھى بہت سى چيزيں پيش آئيں جن كا
ذكر ہمارے لئے مفيد ہے_
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قرآن كى آيت:
ّ
ان ﷲ يحب الّذين يقاتلون فى سبيلہ صفّا كانّہم بنيان مرصوص )(1
'' خدا ان لوگوں كو دوست ركھتا ہے جو اس كى راه ميں سيسہ پالئي ہوئي ديوار كى طرح جنگ كرتے ہيں''
------- (1سوره صف آيت 4
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سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
 ___(1مرد مجاہدين ميں اپنى جان كو كس كے ہاتھ فروخت كرتا ہے اور اس معاملہ كا نتيجہ كيا ہوتا ہے؟
 ___(2مجاہدين كس طرح جنّت ميں وارد ہوں گے؟
 _ __(3جو لوگ راه خدا ميں جہاد نہين كرتے ان كا انجام كيا ہوتا ہے؟
 ___(4خداوند عالم ا ّمت اسالمى كو كس چيز سے ع ّزت بخشتا ہے؟
 ___(5ميدان جنگ ميں ايك مجاہد دوسرے مجاہد كے ساتھ كيسا سلوك كرے؟
 ___(6شہادت كے بارے ميں اميرالمومنين عليہ السالم نے كيا فرمايا ہے؟
 ___(8دفاع كسے كہا جاتا ہے؟ مسلمانوں كى سرزمين ،شرف و ع ّزت سے دفاع كرنا كس كا فريضہ ہے؟
 ___(9نسيبہ ،ميدان احد ميں پہلے كيا كام كرتى تھيں اور پھر كيوں انھوں نے لﮍائي ميں شركت كي؟
 ___(10پيغمبر اسالم )ص( نے نسيبہ كے بارے ميں كيا فرمايا؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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شہادت كا ايك عاشق بوڑھا اور ايك خاتون جو شہيد پرور تھي
موت سے كون ڈرتا ہے اور كون نہيں ڈرتا ؟
جو موت كو فنا سمجھتا ہے اور آخرت پر اعتقاد نہيں ركھتا وه موت سے ضرور ڈرے گا اور موت سے بچنے كے لئے ہر
قسم كى ذلّت و عار كو برداشت كرے گا_ اس قسم كے لوگ دنيا كى محدود زندگى كو سوچتے ہيں اور اپنى پورى كوشش كو
ما ّدى و زود گذر خواہشات كے لئے صرف كرتے ہيں اور زياده تر اپنے شخصى منافع كے بارے ميں سوچتے ہيں اور
حيوانوں كى طرح دن رات گذارتے ہيں پھر ذلّت و خوارى سے مرجاتے ہيں اور وه اپنى غفلتوں ،كوتاه نظريوں و برے
كردار كى سزا پاتے ہيں_
ليكن جو انسان خدا و آخرت پر ايمان ركھتا ہے وه موت سے نہيں ڈرتا كيونكہ جانتا ہے كہ موت نيست و نابود ہونے كا نام
نہيں ہے بلكہ بلند ہ ّمتى و بے نظير بہادرى كے ساتھ اپنى ا ور اپنے معاشره كى شرافت و ع ّزت كے لئے جنگ كرتا ہے راه
خدا اور اپنے ايمان و عقيده كى حفاظت كے لئے جان و مال دينے سے دريغ نہيں كرتا اپنى پورى توانائي كو خدا كى رضا
اور بندگان خدا كى فالح ميں صرف كر كے با ع ّزت زندگى بسر
235
كرتا ہے اور آخرت ميں الطاف الہى سے بہر ه مند ہوتا ہے_
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قبيلہ عمر و ايسے ہى مومن انسان كا ايك مجسم نمونہ تھا جو شہادت و ايثار سے عشق ركھتا تھا چنانچہ ﷲ تعالى كى ذات و
آخرت پر ايمان النے كى قدر و قيمت كو پہچاننے كے لئے اس پر افتخار گھرانے كى داستان كے ايك گوشہ بالخصوص
عمرو كى داستان كو ذكر كيا جاتا ہے_
مدينہ كے مسلمانوں كو پتہ چال كہ كفّار مكہ ،مدينہ پر حملہ كرنے كے لئے آر ہے ہيں ،مسلمان پيغمبر اسالم)ص( كے حكم
كے بعد دفاع كے لئے آماده ہوچكے تھے ،مدينہ كى حالت بدل چكى تھى ہر جگہ جہاد و شہادت كى گفتگو ہو رہى تھى صالح
و مشوره كے بعد يہ طے پايا كہ سب شہر كے باہر جائيں اور قبل اس كے كہ دشمن ميں پہونچيں شہر كے باہر ہى ان كا
مقابلہ كيا جائے ج ان سپاہى اپنى ماؤں كے ہاتھ چومتے اور ان سے رخصت ہو رہے تھے اور گروه گروه ميدان جنگ كى
طرف روانہ ہو رہے تھے_
مرد اپنے بچوں اور بيويوں سے رخصت ہو كر احد كے پہاڑ كى طرف روانہ ہو رہے تھے_ عمرو بن جموح كے چار بہادر
بيٹے جہاد كے لئے آماده ہوچكے تھے يہ چاروں بہادر اس سے پہلے بھى جنگوں ميں شركت كيا كرتے تھے اور قرآن و
اسالم سے دفاع كرنے ميں ہر قسم كى فداكارى كے لئے تياررہتے تھے_
عمرو ديكھ رہا تھا كہ اس كے فرزند كس شوق و محبّت سے اسلحوں سے آراستہ ہوكر ميدان جنگ ميں جانے كے لئے آماده
ہو رہے ہيں اور مسلمان پياده و سوار ،لباس جنگ زيب تن كئے تكبير كہتے دمشن كى طرف چلے جا رہے ہيں اسے يقين
ّ
ہوگيا تھا كہ ان اسالم كے سپاہيوں كو كبھى شكست نہيں ہوسكتي ،وه جنگ كے ميدان ميں دليرانہ جنگ كريں گے اپنى عزت
و شرف كا دفاع كريں گے_
اس كے نتيجہ ميں يا دشمن پر فتح پاليں گے يا شہادت كے درجہ پر فائز ہوں گے
236
التہ اگر شہيد ہوگئے تو ﷲ تعالى كے فرشتے ان كى پاك روح كو بہشت تك لے جائيں گے اور وه بہشت كى نعمتوں سے بہره
مند ہوں گے اور جوار الہى ميں خوش و خرّم زندگى بسر كريں گے_
اس منظر كو ديكھ كر عمرو كى آنكھوں ميں آنسو بھر آيا او ردل ميں كہا:
'' كاش ميرا پاؤں لنگﮍا نہ ہوتا اور ميں بھى اپنے بيٹوں كے ساتھ جہاد كرنے جاتا''_
اسى حالت ميں اس كے چاروں نوجوان بيٹے اس سے رخصت ہونے كے لئے آئے انھوں نے باپ كا ہاتھ چو ما عمرو نے ان
كى پيشانى اور چہروں كو بوسہ ديا_ اسالم كے فداكاروں كے گرم خون كو اس نے نزديك سے محسوس كيا اور اس كى
حالت دگرگوں ہوگئي
'' صبر كرو صبر كرو ميں بھى تمھارے ساتھ جہاد كے لئے آتا ہوں''
اس كے بيٹے حيرت زده ہوكر سوچنے لگے كہ كس طرح ہمارا با ہمارے ساتھ جہاد كرے گا؟ حاالنكہ وه بہت بوڑھا ہے اور
اس كا ايك پاؤں بھى لنگﮍا ہے ايسے انسان پر اسالمى قانون كے رو سے تو جہاد واجب ہى نہيں ہوا كرتا_
بيٹے اسى فكر ميں كھﮍے تھے كہ باپ نے لباس جنگ زيب تن كيا تلوار ہاتھ ميں لى اور چلنے كے لئے تيار ہوگيا_ بيٹوں
نے باپ كو منع كيا ليكن وه اپنے اراده سے باز نہ آيا مجبوزا انھوں اپنى ماں اور بعض رشتہ داروں سے باپ كو روكنے كے
لئے كہا بچّوں كے اصرار پر انھوں نے عمرو سے كہا كہ:
'' تم بﮍھاپے و لنگﮍا پن كى وجہ سے دشمن پر حملہ نہيں كرسكتے ہو نہ ہى اپنے سے دفاع كرسكتے ہو اور خداوند عالم نے
بھى تم پر
237
جہاد واجب نہيں كيا ہے لہذا بہتر يہى ہے كہ تم مدينہ ميں ره جاؤ اور يہ چار جوان بيٹے ہيں جو ميدان جنگ ميں جا رہے
ہيں كافى ہيں''
عمرون نے جواب ديا كہ:
'' تم نہيں ديكھ رہے ہو كہ كافروں كى فوج نے ہم پر حملہ كرديا ہے اسالم اور پيغمبر اسالم )ص( كو خطرے ميں ڈال ديا
ہے ،كيا اسالم و پيغمبر اسالم )ص( كا دفاع كرنا واجب نہيں ہے؟
كيا تم نہيں ديكھ رہے ہو كہ اسالم كے جانباز سپاہى كس شوق سے جہاد كے لئے جا رہے ہيں؟ كيا تم يہ چاہتے ہو كہ ميں يہ
سارى شان و شوكت ،شوق كو ديكھتا رہوں اور چپ ہوكر بيٹھ جاؤں؟
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كيا تم يہ كہتے ہو كہ ميں بيٹھ جاؤں اور دوسرے لوگ ميدان ميں جائيں كافروں كے ساتھ جنگ كريں ،شہادت كے فيض اور
پروردگار كے ديدار سے شرف ياب ہوں اور ميں محروم ره جاؤں؟
نہيں اور ہرگز نہيں ميں پسند نہيں كرتا كہ بستر پر مروں ،ميں باوجوديكہ بوڑھا و لنگﮍا ہوں ليكن يہ چاہتا ہوں كہ شہيد
ہوجاؤں''_
چنانچہ انھوں نے كوشش كى كہ اس بوڑھے اور ارادے كے پ ّكے انسان كو جنگ سے روك ديں ليكن اس ميں انھيں كاميابى
نہ ملى او ربات اس پر ٹھہرى كہ پيغمبر اسالم)ص( كى خدمت ميں جائيں اور آپ سے اس كے متعلق تكليف معلوم كريں وه
لوگ حضور كے پاس گئے اور عرض كيا:
'' يا رسول ﷲ )ص( ميں چاہتا ہوں كہ اپنے بيٹوں كے ساتھ جنگ ميں شريك ہوں تا كہ اسالم و مسلمانوں كى مدد كرسكوں
اور آخر ميں
238
شہا دت كے فيض سے نوازا جاؤں ليكن ميرا خاندان مجھے ادھر نہيں جانے ديتا''
پيغمبر اسالم )ص( نے جواب ديا:
'' اے عمرو جانتے ہو كہ بﮍھاپے اور عضو كے ناقص ہونے كى وجہ سے تم پر جہاد واجب نہيں ہے''
عمرو نے كہا:
'' يا رسول ﷲ )ص( كيا ميرے عضو كا يہ نقص مجھے اتنے بﮍے فيض اور نيكى سے محروم كرسكتا ہے؟''
پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا:
'' جہاد تو تم پر واجب نہيں ليكن اگر تيرا دل چاہتا ہے كہ جہاد ميں شركت كرے تو اس سے كوئي مانع نہيں ہے''
اس وقت پيغمبر اسالم )ص( نے اس كے رشتہ داروں كى طرف نگا كى اور فرمايا كہ:
'' اس پر جہاد تو واجب نہيں ہے ليكن تم پر ضرورى نہيں كہ اصرار كرو اور اسے اس نيكى سے روكو اسے اپنے اختيار پر
چھوڑ دو اگر وه چاہے تو جہاد ميں شركت كرے اور اس كے عظيم ثواب سے بہره مند ہو بلكہ ہوسكتا ہے كہ اسے شہادت
نصيب ہوجائے''
عمرو نے خوش ہوتے ہوئے پيغمبر اسالم )ص( كا شكريہ ادا كيا اور اپنى بيوى )ہند( اور دوسرے رشتہ داروں سے رخصت
ہوكر ميدان جنگ كى طرف روانہ ہوگيا_ اس نے ميدان جنگ ميں بﮍى بہادرى سے جنگ لﮍى اپنے بيٹوں كے ساتھ داد
شجاعت لى دشمنوں كى كافى تعداد كو بالك كيا اور آخر ميں اپنے بيٹوں كے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوگيا_
239
اس جنگ ميں چند لوگوں كى دنيا ظلم و كم صبرى اور نافرمانى كى وجہ سے شہداء كى تعداد زياده تھى جنگ كے خاتمہ پر
شہر مدينہ كى عورتيں اپنے فرزندوں اور رشتہ داروں كے لئے ميدان جنگ ميں آئيں تا كہ اپنے رشتہ داروں كا حال معلوم
كريں_ ہند سب سے پہلے ميدان ميں پہونچى اپنے شوہر ،بھائي اور ايك فرزند كى الش كو اونٹ پر ركھ كر مدينہ كى طرف
روانہ ہوگئي تا كہ وہاں ان كو دفن كردے ليكن جتنى وه كوشش كرتى تھى اس كا وه اونٹ مدينہ كى طرف نہيں جاتا تھا بہت
مشكل سے كئي قدم اٹھاتا پھر ٹھہر جاتا اور واپس لوٹ جاتا گويا وه چاہتا تھا كہ احد كى طرف ہى لوٹ جائے اسى حالت ميں
چند عورتوں سے اس كى مالقات ہوگئي جو ميدان جنگ كى طرف جا رہى تھيں_ ان ميں پيغمبر اسالم )ص( كى ايك زوجہ
بھى تھيں آپ نے ہند سے احوال پرسى كى اور سالم كيا:
كہاں سے آرہى ہو؟
احد كے ميدان سے
كيا خبر ہے؟
الحمد ﷲ كہ پيغمبر اسالم )ص( صحيح و سالم ہينمسلمانوں كا ايك گروه شہيد ہوگيا ہے اور چونكہ ہمارے پيغمبر)ص( سالم
ہيں لہذا دوسرى مصيبتوں كو تح ّمل كيا جاسكتا ہے خدا كا شكر ہے_
اونٹ پر كيا الدا ہے؟
تين شہيدوں كے جسم كو ايك ميرا شوہر ،ايك بيٹا اور ايك ميرا بھائي ہے انھيں ہميں لے جا رہى ہوں تا كہ مدينہ ميں سپرد
خاك كروں نہ جانے كيا بات ہے كہ جتنى كوشش كرتى ہوں كہ اونٹ كو مدينہ كى طرف لے چلوں اونٹ مدينہ كى طرف نہيں
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جاتا گويا اونٹ احد كى طرف واپس لوٹنا چاہتا ہے لہذا بہتر ہے كہ پيغمبر اسالم )ص( كے پاس جائيں اور اس واقعہ كو آپ
سے بيان كريں اور اس كا سبب پوچھيں_
240
پيغمبر اسالم )ص( كى خدمت ميں گئيں اور پورے واقعہ كو آپ )ص( سے بيان كيا_ پيغمبر اسالم نے فرمايا كہ:
'' شايد جب تيرا شوہر جہاد ميں جانے كے لئے رخصت ہو رہا تھا تو آخرى كوئي بات كہى تھى اس نے كوئي دعا كى تھي؟
يا رسول ﷲ )ص( كيوں نہيں آخرى وقت اس نے اپنا سر آسمان كى طرف بلند كيا تھا اور كہا تھا '' :اے خدا مجھے شہادت
كے فيض سے شرفياب فرما اور پھر مجھے مدينہ واپس نہ لے آنا''
پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا:
''خداوند عالم نے اس كى دعا كو قبول كرليا ہے رہنے دو كيونكہ ہم تمھارے شہيدوں كو دوسرے شہداء كے ساتھ يہيں دفن
كرديں گے''
ہند نے قبول كيا پيغمبر اسالم )ص( نے ان تين شہيدوں كو دوسرے شہداء كے ساتھ وہيں دفن كرديا اور فرمايا كہ:
'' يہ بہشت ميں ابھى اكھٹے ہوں گے''
ہند نے رسول خدا )ص( سے دعا كرنے كى خواہش كى اور كہا:
'' يا رسول ﷲ )ص( دعا كيجئے كہ خداوند عالم مجھے بھى ان تينوں شہيدوں كے ساتھ محشور كرے''
پيغمبر اسالم )ص( نے دعا كے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس صابره اور شہيد پرور خاتون كے لئے دعا فرمائي_ خدا كرے كہ
پيغمبر اسالم )ص( كى يہ دعا تمام شہيد پرور ماؤں كے
241
پيغمبر اسالم )ص( كى حديث شريف:
و فوق كل بر بر حتّى يقتل الرّجل فى سبيل ﷲ فاذا قتل فى سبيل ﷲ فليس فوقہ بر
'' اور ہر نيكى كے اوپر ايك نيكى ہے يہاں تك كہ كوئي شخص راه خدا ميں قتل كرديا جائے اور جب كوئي راه خدا ميں قتل
كرديا جائے تو پھر اس كے اوپر كوئي نيكى نہيں ہے''
242
سواالت
سوچيئےور جواب ديجئے
 ___(1كيا مسلمان ننگ و عار اورذلّت كو قبول كرسكتا ہے؟ كيا كسى ظالم سے صلح كرسكتا ہے؟
 ___(2مومن ،وعده الہى كو پيش نظر ركھتے ہوئے كس اميد پر ميدان جنگ ميں شركت كرتا ہے؟ آخرت ميں اس كى جزاء
كيا ہے؟
 ___(3دو ميں سے ايك كون ہے؟
 ___(4كس چيز نے عمرو كو ميدان جنگ ميں شريك ہونے پر ا بھارا تھا؟
 ___(5عمرو نے ميدان جنگ ميں شريك ہونے كے لئے كون سے دالئل ديئےھے؟
 ___(6عمرو نے جناب رسول خدا )ص( سے كيا گفتگو كى اور آخرى ميں اس نے كيا اراده كيا تھا؟
 ___(7ہند كى گفتگو ان عورتوں سے جو ميدان احدم يں جا رہى تھيں كيا تھي؟
 ____(8پيغمبر اسالم )ص( نے ہند سے كيا پوچھا تھا اور اس كے جواب دينے كے بعد اس سے كيا كہا تھا؟
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آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
243
شہيدوں كے پيغام
'' شہاد'' كتنى اچھى چيز ہے پورے شوق اور ايثار كى دنيا اس لفظ شہادت ميں مخفى ہے_ جانتے ہو ''شہيد'' كون ہے؟
شہيد وه بلند پايہ انسان ہے جو ﷲ پر ايمان و عشق اور انسانى قدر و قيمت كے زنده كرنے كے لئے اپنى عزيز جان كو قربان
كرے_ يہ ما ّدى دنيا شہيد كى بزرگ روح كے لئے چھوٹى اور تنگ ہے_
شہيد اپنى فداكارى و بہادرى سے اپنے آپ كو دنياوى قفس سے رہا كرتا ہے اور آخرت كى نورانى وسيع دنيا كى طرف
پرواز كرجاتا ہے وه ہميشہ زنده رہتا ہے اور اپنے رب سے رزق پاتا ہے_
شہيد كا نام ،اس كى فداكاري ،اس كا اپنى جان سے ہاتھ دھو بيٹھنا اور اس كى خلق خدا كى خدمات كا سننا يہ تمام كے تمام
ايك مفيد درس ہيں_
شہيد كى قبر كى زيارت  ،اس كے پيغام كا سننا اور اس كى وصيت كو سننا كتنا جوش و خروس التا ہے_
شہيد كے آثار كا مشاہده كرنا انسان كے لئے كتنا ہى بيدار انسان كى جان ميں جوش پيدا كرديتا ہے اور شہيد كى ياد ايك آگاه
انسان كے لئے كتنى گرمائشے پيدا كرديتى ہے يہاں تك كہ شہيد پر رونا آسمانى اور روحانى گريہ
244
ہوتا ہے_
ذلّت و خوارى كا گريہ نہيں ہوا كرتا بلكہ عشق و شوق كے آنسو ہوا كرتے ہيں_ واقعا كوئي بھى نيك عمل ،شہادت سے باالتر
اور قيمتى نہيں ہوا كرتا_ پيغمبر اسالم )ص( نے شہيد كى عظمت كو كس خوبصورتى سے بيان كيا ہے آپ)ص( نے فرمايا
ہے:
'' ہر نيك عمل كے اوپر كوئي نہ كوئي نيك عمل موجود ہوتا ہے مگر خدا كى راه ميں شہادت كہ جو ہر عمل سے باالتر و
قيمتى تر ہے اور كوئي عمل بھى اس سے بہتر و باالتر نہيں ہے''
اسى عظيم مرتبہ و مقام تك پہونچنے كى علت تھى كہ جب حضرت على عليہ السالم كے سر مبارك پر تلوار لگى تو آپ )ع(
نے فرمايا كہ:
' ' مجھے ربّ كعبہ كى قسم كہ ميں كامياب ہوگيا ہوں''
اب جب كہ تمھيں شہادت و شہيد كے مقام و رتبہ سے كچھ آگاہى ہوگئي ہے ہو تو بہتر ہوگا كہ چند شہيدوں كے پيغام كو يہاں
نقل كرديں كہ جن سے عشق اور آزادگى كا درس ملتا ہے_
 _ __(1حضرت على عليہ السالم جو ہميشہ شہادت كى تمنّا ركھتے تھے جب آپ كى پيشانى تلوار سے زخمى كردى گوئي
اور آپ اپنى عمر كے آخرى لمحات كو طے كر رہے تھے تو آپ نے اس وقت يہ وصيّت فرمائي:
'' متقى و پرہيزگار بنو ،دنيا كو اپنا مطمع نظر و ہدف قرار نہ دينا ،دنيا كى دولت كى تالش ميں مت رہنا ،دنيا كى دولت اور
مقام تك نہ پہونچنے پر غمگين نہ ہونا ،ہميشہ حق كے طلبگار بنو ،حق كہا كرو ،يتيموں پر مہربان رہو ،احكام الہى كے
جارى كرنے ميں مستعد رہنا اوركبھى كسى مالمت كرنے والے كى مالمت
245
سے متاثر نہ ہونا''
 ___(2جب امام حسين عليہ السالم شہادت كے لئے تيار ہوگئے تو اپنے اصحاب سے يوں فرمايا:
'' كيا نہيں ديكھ رہے ہو كہ حق پر عمل نہيں كيا جارہا ہے كيا نہيں ديكھ رہے ہو كہ باطل سے نہيں روكا جا رہا ہے_ اس
حالت ميں مومن كو چاہيئے كہ ﷲ تعالى كى مالقات اور شہادت كے لئے آماده ہوجائے كيونكہ ميرے نزديك راه خدا ميں مرنا
سوائے سعادت و كاميابى كے كچھ نہيں ہے اور ظالموں كے ساتھ زندگى سوائے افسردگي ،دل تنگي ،رنج اور مشقت كے
كچھ نہيں ہے''
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كيا ان دو پيغاموں ميں خوف اور ڈركى كوئي جھلك ہے؟ كيا ظالموں كے سامنے سر نہ جھكانے ميں ذلّت و خوارى ہے؟
نہيں ہرگز نہيں جو شخص شہادت كو سعادت جانتا ہوگا وه كبھى بھى ظلم و ستم كے سامنے سر نہ جھكائے گا_ نہ صرف
ہمارے ائمہ عليہم السالم اس طرح كے تھے بلكہ ان كے صحيح پيروكار اور شاگرد بھى اسى طرح كے تھے ان صحيح
پيروكاروں كى بعض اہم وصيتوں كى طرف توجہ كرو_
) يہ ان لوگوں كى وصيتيں نقل ہو رہى ہيں جو عراق و ايران جنگ ميں ايران كى طرف سے شہيد ہوئے ہيں(
 ___(1ان ميں سے ايك حوزه علميہ قم كے طالب علم محمود صادقى كاشانى ہيں؟
اپنے وصيّت نامہ ميں يوں تحرير فرماتے ہيں:
'' بسم رب ال ّشہداء اشہد ان ال الہ ّاال ﷲ وحده ال شريك لہ و اشہد ّ
ان محمدا عبده و رسولہ''
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خدا كا شكر ہے كہ ميں نے حق كى جنگ ميں جو باطل كے خالف ہو رہى ہے شركت كرنے كى سعادت حاصل كى ہے
ميرے پاس جو كچھ ہے ميں نے مخلصانہ طور پر ﷲ كے سامنے پيش كرديا ہے جس چيز كے اردگرد امام حسين عليہ
السالم ،ان كے ياران وفادار اور صدر اسالم كے شہيد ،پروانہ كى طرح چ ّكر لگا رہے تھے ميں نے ھى اسے پاليا ہے يعنى
وه ہے ''شہادت''
ّ
آيا كوئي شخص يہ برداشت كرسكتا ہے كہ اس كى آنكھوں كے سامنے ظالم و متجاوز اس كے اسالم و عزت اور وطن كى
طرف ہاتھ بﮍھائے اور وه خاموش ديكھتا رہے؟
اب ميں جا رہا ہوں تا كہ اپنے خدا سے مالقات كروں اس آگ كو جو ميرے اندر جل رہى ہے اسے بجھا سكوں_ ميں بھى اب
اس باصفا جنگ كے آشيانہ كى طرف پرواز كر كے اپنے جنگجو بھائيوں كے خالى مورچوں )محاذوں( كى طرف جا رہا
ہوں ليكن مجھے اپنے رہبر زمانہ ،حجّت عصر نائب امام آيت ﷲ خمينى ) رضوان ﷲ تعالى عليہ( جو آج كے بت شكن ہيں
كى قدر دانى كرنى چاہيئے كيونكہ انھوں نے مجھے دنيا كے گرداب اور تاريكيوں سے كہ جن ميں گر كرہيں تباه ہونے كے
قريب تھا اور وه ميرے ہادى و رہنما ہيں_
اے ميرے جنگجو ساتھيو اور دوستو تم بہتر جانتے ہو كہ يہ انقالب جو ايران ميں اليا گيا ہے كس طرح كامياب ہوا ہے
كتنے على اكبر )ع(  ،على اصغر )ع( اور حبيب ابن مظاہر )ع(  ...كے نقش قدم
247
پر چلنے والوں كے قتل كئے جانے سے كاميباب ہوا ہے خدا نہ كرے كہ تم اس انقالب سے بے توجہ ہوكر بيٹھ جاؤ اوردنيا
كو آخرت پر ترجيح دو_ كسى غم و اندوه كو اپنے پا سنہ آنے دو كيونكہ ہم ہى كامياب ہيں_
اے ميرے ماں باپ ميرى سمجھ ميں نہيں آتا كہ آپ كا كس طرح شكريہ ادا كروں؟ ابّا جان مجھے ياد ہے كہ جب آپ قم آئے
تھے تو ميننے دوسرے لوگوں سے كہا تھا كہ باپ كى رضا )جنگ ميں جانے كے لئے( ضرورى ہے لہذا آپ بغير كسى
دريغ كے دفتر ميں گئے اور اپنے راضى نامہ پردستخط كرديا_
اے ميرى ماں مجھے ياد ہے كہ تونے ميرے بﮍا كرنے ميں بﮍى زحمتيں اٹھائي ہيناور آخرى وقت جب ميں تم سے جدا ہو
رہا تھا تو يوں كہا تھا كہ:
'' محمود ہوشيار رہنا اور بالوجہ قتل نہ ہوجانا''
ميرى پيارى مانميں محاذ جنگ پر تھا تو مجھے برابر تمھارا يہ جملہ ياد آتا تھا كہ بالوجہ قتل نہ ہوجانا''_ ا ّماں ميرى موت
پر كہيں بے قرار نہ ہونا ،لباس نہ پھاڑنا اور آخرى عمر تك ناراضگى كى آگ ميں نہ جالتے رہنا كيونكہ يہ دشمن كے طعن
و تشنيع كا موجب ہوجائے گا_ ميں اپنے گھروالوں اور رشتہ داروں كو وصيّت كرتا ہوں كہ اس انقالب سے اور تمام جہان
كے محروم طبقے كے رہبر انقالب سے
248
كناره كشى نہ كرنا_ خدا تمھارا يار و مددگار ہو''
 ___(2تہران كے شہيد سيّد على اكبر مير كوزه گرنے اپنے بہترين اورپر مغز وصيت نامہ ميں يوں تحرير كيا ہے:
'' حقيقت كے ترازو ميں ﷲ تعالى كے نزديك كوئي قطره اس خون كے قطره سے كہ جو راه خدا ميں بہايا جائے بہتر نہيں
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ہوتا اور ميں چاہتا ہوں كہ اس خون كے قطرے سے اپنے معشوق تك پہونچوں كہ جو خدا ہے_
ميں وصيت كرتا ہوں كہ ميرے مرنے كے بعد گريہ و زارى نہ كرنا ميرے تمام دوستوں كومباركباد دينا اور كہنا كہ وه اس
ا ّمت اسالمى كے رہبر اور نائب امام كا ہديہ خدا كى راه مينہے اسى وجہ سے سيّد ،جہاد كے لئے گيا ہے اور جام شہادت
نوش كيا ہے''
اس شہيد كے پيغام كو سنو كو ''جہاد'' دو چيزيں چاہتا ہے:
ايك وه خون جو شہيد ديتا ہے_
دوسرے شہيد كا پيغام جو سب تك پہونچنا چاہيئے_
''مير باپ سے كہدينا كہ اب ہم اپنے ج ّد بزرگوار كے سامنے شرمنده نہيں ہيں كيونكہ ان كا فرزند اس راستہ پرگيا ہے كہ
جس پر امام حسين عليہ السالم اوران كى اوالد گئي تھي_ ابّا جان ميرى وصيت آپ كو يہ ہے كہ ميرے مشن كو آگے
بﮍھائيں''
 ___(3خرّم شہر )جسے خونين شہر بھى كہا جاتا ہے( كے ايك فداكار پاسدار شہيد حسين حمزه كہ جنھوں نے صحيح طور
سے قرآن اور وطن كى شجاعانہ و فداكارانہ پاسداري
249
كى تھى وه اپنى ماں كو آخرى خط مں يوں لكھتے ہيں:
'' اب جب كہ تيس دنوں سے كفّار كے ساتھ جنگ كر رہا ہوں اور ہر دن اس اميد پر ديكھتا ہوں كہ شہادت كے درجہ پر فائز
ہوں ليكن مجھے نہيں معلوم كہ اتنى طويل م ّدت تك كيوں شہادت كا افتخار مجھے نصيب نہيں ہوا
ميرى پيارى ماں
ميں نے تم كو بہت ڈھونڈا تا كہ تمھارى وصيت كو سنوں ليكن تمھيں نہيں پايا_ جنگ كى ابتداء سے آج تك )يعنى 59 /7/23
شمسي( ہميشہ تمھارى مالقات كى فكر ميں تھا ليكن كامياب نہ ہوسكا_
ا ّما جان
اگر تم مجھے نہ ديكھ سكى تو مجھے بخش دينا ،تم بہتر جانتى ہو كہ ميں اس انقالب كى ابتداء سے ہميشہ چاہتا تھا كہ اس
مين ميرا حصّہ رہے_ مادر جان ميرى موت كى خبر سننے كے بعد اشك نہ بہانا اور ميرى بہنون سے بھى كہنا كہ ميرى
موت پر اشك نہ بہائيں كيونكہ ہمارے مواال و آقا حضرت امام حسين عليہ السالم اپنے فرزند كى موت پر اشك نہيں بہائے
تھے چونكہ حضرت جانتے تھے كہ ﷲ كى رضا اسى ميں ہے_
مادر گرامي
شائد ميرا قرآن و اسالم كى راه ميں مرنا جوانوں ميں جوش پيدا كردے نہ صرف ميرى موت پر بلكہ تمام شہداء كى موت پر
كہ جو
250
ﷲ كى راه ميں اسالم كے مقدس ہدف كے لئے ہوتى ہے ،تم بھى خوش ہونا كہ اپنے فرزند كو راه اسالم ميں قربان كيا ہے_
آخرت ميں حضرت فاطمہ زہرا عليہا السالم تم سے كوئي گلہ اور شكوه نہ كريں گي_
يہ خط ايسے وقت ميں لكھ رہا ہوں كہ دشمن كے توپوں اور گوليوں كى آواز ہر طرف سے آرہى ہے_ ميں اپنے ساتھيوں كو
ديكھ رہا ہوں كہ وه تكبير كہتے ہوئے تو پوں كے گولے پھٹنے سے شہيد ہو رہے ہيں_
اے ميرے خدا تجھے تيرى وحدانيّت كى قسم ديتا ہوں اسالم كى راه ميں مجھے شہادت نصيبت كر اور ميرے گناہوں كو بخش
دے مجھے شہداء كى صف ميں قرار دے_
خدايا مجھے طاقت و قدرت عنايت فرما اور مجھ پر لطف كر كہ عمر كے آخرى لمحے تك تيرا نام ميرى زبان پر جارى
رہے_ شكر ہے اس خدائے بزرگ كا كہ جس نے مجھ پر عنايت فرمائي ہے كہ ميں اپنى جان اسالم پر قربان كروں ،اسالم
كامياب ہو اور اسالم و قرآن كے دشمن نابود ہوں_ سالم ہو اس امت اسالمى كے رہبر انقالب آقائے خمينى پر_ خداحافظ''
ان شہيدوں كے پيغام كا متن دوسرے ہزاروں شہيدوں كے پيغام كى طرف انقالب اسالمى كى كتابوں كے بہترين صفحات پر
لكھا جائے گا ہميشہ كے لئے ره جائے گا اور يہ آزادى و جاودانى كا درس ہوگا_ اے پﮍھنے والے طالب علمو تم اس ا بدى
پيغام كو دوبار پﮍھنا ،شہيدوں و آزاد منشوں كے پيغام سے زندگي ،آزادي ،شجاعت ،دليري ،ايثار ،مہرباني ،عشق،
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خداپرستي ،اخالص و ايمان كا درس حاصل كرنا_
251
سواالت
سوچويے اور جواب ديجئے
 ___(1پيغمبر اسالم )ص( نے شہيد كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
 ____(2اميرالمومنين عليہ السالم نے اپنى عمر كے آخرى لمحہ ميں كيا كہا تھا؟ اس وصيّت ميں كن كن چيزوں كو بيان كيا
ہے؟
 ___(3امام حسين عليہ السالم نے راه خدا ميں قتل ہوجانے كے متعلق كيا فرمايا ہے؟ مومن كوكب شہادت اور فداكارى كے
لئے تيّار ہوجانا چاہيئے؟
 ___(4طالب علم كاشانى نے اپنے وصيت نامہ كو كن جملوں سے شروع كيا ہے؟ درج ذيل جملوں كو اس كى وصيّت كے
مطالعہ كے بعد پورا كيجئے:
 '' __(1خدا كا شكر كہ مجھے توفيق ملي ...
 __(2كيا كوئي برداشت كرسكتا ہے كہ ...
 __(3ميں اب اپنے ساتھيوں كے خالى مورچے ...
 __(4اپنے رہبر ،حجّت زمان ،نائب امام )ع( ...
 __(5خدا كرے كہ تم كفّار ...
 __(6ابّا جان آپ كو ياد ہے جب آپ قم آئے تھے تو ...
 __(7ا ّما جان مجھے ياد ہے ...
 (8ميرے خاندان او ردوستوں كو ...

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
252
بہادر فوجيوں اور لﮍنے والوں كے لئے دعا
امام زين العابدين عليہ السالم نے ''صحيفہ سجّاديہ'' ميں اسالمى سرزمين كے محافظ فوجيوں كے لئے دعا فرمائي ہے كہ
جس كے بعض جملوں كا ترجمہ يہاں پيش كيا جارہا ہے،
''بسم ﷲ الرّحمن الرّحيم
خدايا محمد اور آل محمد عليہم الصّلوة والسّالم كى پاك روح پر رحمت نازل كر اور مسلمانوں كے ممالك كى سرحدوں كو
دشمنوں كے حملوں سے محفوظ ركھ ،سرحدوں كے قريب رہنے والوں كى حفاظت كر اور اپنے لطف و كرم كو ان پر زياده
كر_
خدايا مح ّمد و آل مح ّمد عليہم السالم كى پاك روح پر درود بھيج سربازوں و پاسداروں كى تعداد ميں اضافہ فرما اور ان كے
ہتھياروں كو دشمنوں كے خالف تيزو كارگر ،ان كے مورچوں كو شكست سے محفوظ ركھ_
اے ميرے ﷲ اسالم كے سپاہيوں كے حملوں كو دشمن كے ضرر سے محفوظ ركھ ،لﮍنے والوں ميں اتحاد ،برادرى و
ہمكارى كے رشتے كو مضبوط كر اور انھيں ان كے كاموں كو منظم
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طور سے بجاالنے كى توفيق عنايت فرما_
خدايا اپنے لطف سے ان كے خرچ كو پورا كر اور لﮍائي كے وقت ان كا يار و مدددگار بن ،اے ميرے ﷲ صبر و استقامت
كے سائے ميں انھيں كامياب فرما ،فوجى نقشے اور منصوبے ميں ان كى راہنمائي فرما_
يا ﷲ مح ّمد و آل محمد عليہم السالم كى پاك روح پر درود و رحمت بھيج  ،خدايا ہمارے لﮍنے والے فوجيوں كے دلوں كو جب
وه دشمن سے لﮍ رہے ہوں دنيا كى فكر سے بے نياز كردے  ،ان كى توجہ زر و جواہر اور مال دنيا سے دور كر ،انھيں اس
طرح كردے كہ جنّت بريں كو اپنى آنكھوں كے سامنے ديكھ رہے ہوں ،بہشت كى عمده منازل و بہشتى فرشتوں كو ديكھ رہے
ہوں ،بہشت ميوے ،بلند درخت اور نہروں كو اپنى آنكھوں سے مشاہده كر رہے ہوں ،اوليائ ،ابرار و شہداء كى صحبت ميں
رہنے كے مشتاق ہوں تا كہ وه ان ذرائع سے خوف كو اپن دل ميں نہ آنے ديں ،ان كى قوّت ميں استحكام پيدا ہو وه باقوت
ہوكر بہتر جنگ كرسكيں اور ہرگز ان كے دل ميں فرار كا خيال نہ پيدا ہو_
خدايا ان سربازوں كے وسيلے سے كہ جنھوننے اپنى جان اپنى ہتھيلى پر ركھى ہے دشمن كى طاقت كو شكست دے ،دشمن
كے درمان اختالف پيدا كر ،ان كے دلوں سے سكون و آرام كو ختم كر ،ان كے ہاتھوں كو كھانے پينے كى چيزوں سے خالى
كر،
254
حيرت و پريشانى ميں مبتال كر،انھيں مدد و حمايت كرنے والوں سے محروم كر ،ہميشہ ان كى تعداد ميں كمى كر اور ان كے
دلوں كو خوف و ہراس سے پر كر_
اے ميرے ﷲ اسالم كے دشمنوں كے ہاتھوں كو تجاوز سے روك دے اور ان كى زبان كو گنگ كردے_ خدايا اس طرح
ظالموں پر ہالكت كو مسلّط كر كہ دوسروں كے لئے عبرت كا درس ہوجائے تا كہ دوسرے جرات نہ كرسكيں كہ وه ہمارى
سرحدوں پر حملہ كرسكيں اور اسالمى مملكت پر تجاوز كرسكيں_
پروردگار
وه فوجى جو اسالم كى عظمت اور مسلمانوں كى فتح كے لئے لﮍ رہے ہيں ان كى تائيد فرما ،لﮍائي كى مشكالت كو ان پر
آسان كر ،اور انھيں فتح نصيب كر_ خدايا جنگجو ساتھيوں كے ذريعہ انھيں قوى كر اور اپى نعمتوں كو ان كے لئے زياده
كر ،خدايا شوق و ذوق كے اسباب ان كے لئے فراہم كر اور اپنے رشتہ داروں كے ديدار كو ان كے دلوں سے ختم كر اور
وحشت و تنہائي كے غم كو ان كے دلوں سے دور كر_
خدايا فوجيوں كے دلوں كو بيوى اور اوالد كے احساس فراق كو ختم كر ،انھيں حسن نيت ،سالمتى و عافيّت عنايت فرما،
دشمن كا خوف ان كے دلوں سے نكال دے اور انھيں ع ّز و شہادت
255
الہي
دشمن كے ساتھ لﮍائي ميں انھيں سخت مقابلہ اور مقاومت كى صالحيّت عطا كر_ خدايا ہمارے سپاہيوں كو عمل و ديندارى كا
جذبہ عطا كر اور فيصلہ كرنے ميں ان كى صحيح راہنمائي فرما_ پروردگارا اپنے لطف سے ان كو رياء اور خودپسندى سے
دور ركھ_ الہى انھيں اس طرح كردے كہ ان كى فكر ،رفتار و گفتار اور حضر و سفر فقط تيرے راستے اور تيرے لئے ہو_
خداوندا
لﮍائي كے وقت دشمنوں كو ان كى نگاه ميں ضعيف دكھا ،ان كو دشمنوں كے اسرار اور بھيدوں سے مطلع كردے اور خود
ان كے بھيدوں كو دشمنوں سے مخفى كر_ الہي اگر وه شہادت كے درجہ پر فائز نہ ہوئے ہوں تو انھيں اس طرح كردے كہ
وه دشمن كى ہالكت  ،اسارت اور فتح و كاميابى كے بعد يقينا مسلمان ہوں_
خدايا
جو مسلمان بھى لﮍنے والوں كى غير حاضرى مينان كے اہل و عيال كو پناه ميں لے لے اور ان كى ضرورتوں كو پورى
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كرتا رہے يا لﮍنے والوں كے لئے جنگى ہتھيار و قوّت مہيا كرے يا وه ان كى حوصلہ افزائي كرے تو اس قسم كے مسلمانوں
كو اسالم كے سربازوں كا ثواب عطا فرما_ خدايا جو مسلمان ،پاسداروں كے سامنے ان كى تعريف و ستائشے كرے يا ان كا
شكريہ ادا كرے اور انكى غير حاضري
256
ميں ان كى تعريف كرے تو اس قسم كے مسلمان كو جو زبان سے دين كے محافظين كى تعريف اور شكريہ ادا كرے لﮍنے
والوں كا ثاب و جزاء عنايت فرما اور آخرت كے ثواب و جزاء سے پہلے اسى دنيا ميں اسے جزائ ،خوشى و شادمانى اور
نشاط بخش دے_
پروردگارا
جو مسلمان ،اسالم كى سربلندى كے لئے كوشاں ہے اور مسلمانوں كے مصائب سے رنجيده ہوتا ہے ،راه خدا ميں جہاد كو
دوست ركھتا ہے ليكن جسمى ناتوانى و كمزورى يا مالى فقر يا كسى دوسرے شرعى عذر كى وجہ سے خود جہاد ميں شركت
نہيں كرسكتا اس كا نام بھى عبادت كرنے والوں ميں درج كر ،جہاد كا ثواب اس كا نامہ اعمال ميں لكھ دے اور اسے شہداء و
صالحين ميں شمار كر''
آمين با ربّ العالمين
257
مندرجہ ذيل كلمات كو مال كر ايك دعائيہ جملہ بنايئے
 ___(1خدايا اسالمى مملكت كى سرحدوں كو_ دشمن _ حملے_ پناه ميں ركھ _
 ___(2خدايا _ محافظين_ ميں اضافہ فرما_
 ___(3فوجيوں_ مورچوں_ بے آسيب_ دے_
 ___(4اتحاد كو_ ميں_ محكم_ دے_
 ___(5سربازان اسالم_ كو نور_ روشن كردے_
 ___(6فوجيوں كو_ كردے كہ وه_ آنكھوں_ كو ديكھيں_
 ___(7خدايا _ ہتھيلي_ جان_ ركھنے والوں كى وجہ _ كى طاقت كو ختم كردے_
 ___(8خدايا _ جو مسلمان مجاہد_ ميں_ مدد_ ہے_
 ____(9خدايا _ آخرت كى جزاء سے_ دنياوى _ فرما_
سواالت
ان سواالت كے جوابات ديجيئے
 ___(1امام زين العابدين عليہ السالم دعا كے ضمن ميں كن صفات كى اسالم كے فوجيوں كے لئے تمنّا كر رہے ہيں؟ ان ميں
سے پانچ صفتوں كو بيان كرو_
 ___(2امام عليہ السالم نے ''خدايا دشمن كى طاقت كو ختم كردے'' كے جملے كے بعد كون سى چيز كو دشمن كى شكست كا
سبب قرار ديا ہے؟
 ___(3تين گرہوں كو بيان كر و جو مجاہدين كے ساتھ كے ثواب ميں شريك ہوتے ہيں؟
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اگر ماں ناراض ہو
ايك جوان بہت سخت بيمار ہوگيا اور ڈاكٹروں نے جواب دے ديا_ اس خبر كے سنتے ہى اس كے رشتے دار كى عيادت كے
لئے گئے_ جوان موت و حيات كے عالم ميں زندگى گذار رہا تھا درد و تكليف سے نالہ و زارى كر رہا تھا ،كبھى اسے آرام
آتا اور كبھى تﮍپنے لگتا اس كى حالت  ،غير تھي_
پيغمبر اسالم)ص( كو خبر دى گئي كہ ايك مسلمان جوان م ّدت سے بستر بيمارى پر پﮍا ہے اور جان كنى كے عالم ميں ہے_
آپ)ص( اس كى عيادت كے لئے تشريف لے آئيں شائد آپ كے آنے كى بركت سے اسے آرام ہوجائے_ پيغمبر اسالم )ص(
نے ان كى دعوت قبول كى اور اس جوان كى عيادت كے لئے تشريف لے گئے _ اس كى حالت نے پيغمبر اسالم)ص( كو
متاثر كيا_ كبھى وه ہوش ميں آتا اپنے اطراف ميں ديكھتا ،فرياد كرتا اور كبھى بے ہوش ہوجاتا اس كى صورت بہت خوفناك
ہو رہى تھي_
وه بات بھى نہيں كرسكتا تھا گويا كوئي اسى چيز ديكھ رہا تھا جو ددوسرے نہيں ديكھ رہے تھے اور شائد اپنى زندگى كے
آخرى لمحات كو كاٹ رہا تھا اور اس كے سامنے آخرت كا منظر تھا اور وہاں كى سختى و عذاب كا مشاہده كر رہا تھا_
پيغمبر اسالم)ص( كہ جو دونوں جہاں سے آگاه تھے آپ نے اس سے پوچھا:
'' تم كيوں اتنے پريشان ہو؟ كيوں اتنے رنج ميں ہو اور فرياد كر رہے ہو؟
259
جوان نے آنكھيں كھوليں اور پيغمبر اسالم)ص( كے نورانى چہره كى زيارت كى اور بہت زحمت و تكليف سے كہا:
'' يا رسول ﷲ )ص( مجھے معلوم ہے كہ يہ ميرى زندگى كے آخرى لمحات ہيں ميں آخرت كى طرف جا رہا ہوں اب ميں دو
ترسناك اور بدنما شكليں ديكھ رہا ہوں جو ميرى طرف آرہى ہيں اور چاہتى ہيں كہ ميرى روح كو اپنے ساتھ جہنم ميں لے
جائيں گويا چاہتى ہيں كہ مجھے ميرے برے كام كى سزاديں_ يا رسول ﷲ )ص( ميں ان دونوں سے ڈرتا ہوں آپ ميرى مدد
كيجئے''
پيغمبر اسالم )ص( نے ايك ہى نگاه سے سب كچھ سمجھ ليا تھا وہاں بيٹھنے والوں سے فرمايا:
'' كيا اس جوان كى ماں ہے؟ اسے يہاں باليا جائے''
اس كى ماں نے بلند آواز سے گريہ كيا اوركہا:
'' يا رسول ﷲ )ص( ميں نے اپنے اس بيٹے كے لئے بہت تكليفيں اٹھائيں كئي كئي راتيں جاگتى رہى تا يہ سوجائے كتنے
دنوں ميں نے كوشش كى كہ يہ آرام سے رہے ،كبھى خود بھوكى رہتى اور اپنى غذا اسے دے ديتي ،اپنے منھ سے لقمہ نكال
كر اس كے منھ ميں ڈالتي ،ان سب كے باوجود جب يہ سن بلوغ و جوانى كو پہونچا تو ميرى تمام زحمتوں كو بھال بيٹھا ،مجھ
سے سختى سے پيش آنے لگا اور كبھى مجھے گالياں تك ديتا_ يہ ميرا احترام نہيں كرتا تھا اور اس نے ميرا دل بہت دكھايا
ہے _ ميننے اس كے لئے بد دعا كى ہے''_
260
رسول خدا)ص( نے اس كى ماں سے فرمايا:
'' يقينا تيرے بيٹے كا سلوك تيرے ساتھ برا تھا اور تجھے ناراض ہونے كا حق ہوتا ہے ليكن تم پھر بھى ماں ہو ،ماں مہربان
اور در گذر كرنے والى ہوا كرتى ہے اس كى جہالت كو معاف كردے اور اس سے راضى ہوجاتا كہ خدا بھى تجھ سے
راضى ہوجائے''
اس رنجيده ماں نے ايك محبت آميز نگاه اپنے بيٹے پر ڈالى اور كہا:
'' خدايا ميننے تيرے پيغمبر)ص( كى خاطر اپنے بيٹے كو بخش ديا ہے تو بھى اسے بخش دے'' _
پيغمبر اسالم)ص( نے اس كا شكريہ ادا كيا اوراس كے بيٹے كے حق ميں دعا كى اور جوان كے لئے خدا سے مغفرت طلب
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كي_ خداوند عالم نے پيغمبر اسالم)ص( كى دعا اور اس كى ماں كے راضى ہونے كے سبب اس جوان كے گناه بخش ديئے_
اس وقت جب كہ جوان اپنى عمر كے آخرى لمحات كاٹ رہا تھا اس نے آنكھ كھولي ،مسكرايا اور كہا:
'' يا رسول ﷲ )ص( آپ كا شكريہ ادا كرتا ہوں وه خوفناك دو شكليں چلى گئي ہيں اور دو اچھے چہرے ميرى طرف آرہے
ہيں'' _
ّ
ّ
اس وقت اس نے ﷲ تعالى كى وحدانيّت اور حضرت محمد مصطفى صلى ﷲ عليہ و آلہ و سلم كى نبوّت كى گواہى دى اور
مسكراتے ہوئے ا س كى روح ،قفس عنصرى سے پرواز كرگئي_
261
خداوند عالم قرآن ميں ماں باپ كے بارے ميں فرماتا ہے كہ:
'' خدا نے حكم ديا ہے كہ سوائے اس كے كسى كى پرستش نہ كرو اور ماں باپ كے ساتھ احسان كرو ،اگر ماں باپ ميں سے
ايك يا دونوں بوڑھے ہوجائيں تو ان كى بے احترامى ہرگز نہ كرنا اور بلند آواز سے ان سے گفتگو نہ كرنا ہميشہ مہربانى
اور ادب سے ان كے ساتھ بات كرنا''_
حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ:
'' جو شخص رشتہ داروں كے ساتھ رشتہ كے پيوند كو مضبوط كرے اورماں باپ كے ساتھ خوش رفتار و مہربان ہو تو اس
پر موت كى سختياں آسان ہوجاتى ہيناور دنيا ميں بھى فقير و تہى دست نہيں رہتا''_
قرآن كى آيت:
ّ
ّ
ّ
يبلغن عندك الكبر احدہما او كالہما فال تقل لہما اف و ال تنہرہما و قل لہما
وقضى ربّك اال تعبدوا اال ايّاه و بالوالدين احسانا اما
قوال كريما )(1
'' خدا نے حكم ديا ہے كہ سوائے اس كے كسى كى پرستش مت كرم اور ماں باپ كے ساتھ احسان كرو ،اگر ماں باپ ميں
سے ايك يا دونوں بوڑھے ہوجائيں تو ان كى ہرگز بے احترامى نہ كرو اور بلند آواز سے ان كے س اتھ كالم نہ كرو اور
ہميشہ مہربان اور با ادب ہوكر ان كے ساتھ گفتگو كرو_
-------- (1سوره بنى اسرائيل آيت 23

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
262
صہ
چھٹا ح ّ
امامت اور رہبرى كے بارے ميں

263
رشتہ داروں كو اسالم كى دعوت
پيغمبر اسالم)ص( كى بعثت كے تين سال گذرچكے تھے آپ كى اس مدت ميں اسالم كى طرف دعوت مخفى تھي_ لوگ بلكہ
پيغمبر اسالم)ص( )ص( كے رشتہ دار آپ كى دعوت سے صحيح طور سے مطلع نہ تھے ليكن اب وه وقت آگيا تھا كہ پيغمبر
اسالم)ص( كھلے عام اسالم كى طرف دعوت ديں تا كہ سبھى تك آپ كا پيغام پہونچ جائے لہذا اس عمومى پيغام كى ابتداء
اپنے قبيلے اور رشتے داروں سے شروع كى كيونكہ يہ لوگ پيغمبر اسالم )ص( كو بہتر طور سے جانتے تھے اور آپ كى
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صداقت سے بخوبى واقف تھے_ اسى دوران ﷲ تعالى كى طرف سے يہ پيغام آيا:
'' اپنے رشتے داروں و قريبيوں كو اسالم كى دعوت دو اور ان كو آخرت كے عذاب سے ڈراؤ اور جو لوگ تمھارى پيروى
كرتے ہيں ان سے نرمى و تواضع سے پيش آؤ'' _
تمھيں علم ہوگا كہ پيغمبر اسالم)ص( نے اپنے اس حكم كو حضرت على عليہ السالم كے درميان ركھا اور انھيں حكم ديا كہ
غذا مہيا كرو ،رشتے داروں اور اپنى قوم كو دعوت دوتا كہ ميں انھيں اسالم كى دعوت دوں_ حضرت على عليہ السالم نے
غذا مہيّا كيا اور اپنے رشتے داروں كو دعوت ديا_
مہمانى كاون آپہونچا ،تقريبا چاليس آدمى پيغمبر)ص( كے قريبى رشتے دار اس دعوت ميں شريك ہوئے_ پيغمبر اسالم )ص(
نے بﮍى خنده پيشانى سے ان كا استقبال كيا اورانھيں
264
خوش آمديد كہا_
پيغمبر اسالم )ص( اور حضرت على عليہ السالم نے مہمانوں كى پذيرائي كى تھوڑے سے كھانے ميں تمام كے تمام سير
ہوگئے_ كھانا كھانے كے بعد پيغمبر اسالم )ص( نے گفتگو كرنى چاہى اور جب آپ نے اپنے مقصد كو بيان كيا تو ابولہب
نے آپ كى بات كو كاٹ ديا_ اپنى بيہوده و بيكار باتوں سے مجمع كو درہم و برہم كرديا اكثر حاضرين نے شور و غل شروع
كرديا اور پھر متفرق ہوگئے_ اس ترتيب سے يہ مہمانى ختم ہوگئي اورپيغمبر اسالم )ص( اپنے پيغام كو نہ پہونچا سكے_
ليكن كيا پيغمبر)ص( لوگوں كو ہدايت كرنے اور اپنا پيغام پہونچانے سے ہاتھ كھينج ليں گے؟ كيا آپ مايوس و نا اميد ہوجائيں
گے؟ كيا آپ ان سے غضبناك ہوجائيں گے؟ نہيں نہ تو آپ ہدايت كرنے سے دستبردار ہوں گے نہ مايوس و نا اميد ہوں گے
اور نہ غضبناك ہوں گے بلكہ آپ دوسرى دفعہ ان كو مہمان بالتے ہيں اور ان كى اسى خنده پيشانى سے پذيرائي كر رہے ہيں
كيونكہ آپ لوگوں كى ہدايت كرنے او رانھيں نجات دينے كے لئے آئے ہيں_
كھانا كھانے كے بعد پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا:
'' اے ميرے رشتے دارو توجہ كرو اور ميرى بات كو غور سے سنو اگر بات اچھى ہو تو قبول كر لو اور اگر اچھى نہ تو
قبول كرنے پر مجبور نہيں ہو اور يہ بات صحيح نہيں كہ تم شور و غل كر كے مجلس كو دگرگوں كردو_
اے ابوطالب كى اوالد خدا كى قسم كوئي بھى آج تك ايسا ہديہ اپنى قوم كے لئے نہيں اليا جو ميں اپنى قوم اور رشتے داروں
كے لے اليا ہوں ميں تمھارے لئے دنيا اور آخرت كى سعادت
265
كى خوشخبرى اليا ہوں_
اے ميرے معزز رشتے دارو تم مجھے اچھى طرح جانتے ہو اگر ميں تمھيں بتاؤں كہ دشمن اس پہاڑ كے پيچھے بيٹھا ہے
اور تم پر حملہ كرناچاہتا ہے تو كيا ميرى اس بات كا يقين كر لو گے؟ كيا دفاع كے لئے تيار ہوجاؤ گے؟ ''
تمام حاضرين نے كہا كہ:
'' ہاں اے محمد)ص( ہم نے تمھيں سچّا اور صحيح آدمى پايا ہے''_
'' ميں تمھارى بھالئي و سعادت كو چاہتا ہوں ،كبھى تم سے جھوٹ نہيں بولتا اور نہ خيانت كرتا ہوں_ لوگو تم اس دنيا ميں
بے كار خوق نہيں كئے گئے ہو اور موت ،زندگى كى انتہاء نہيں ہے تم اس جہان سے آخرت كے جہان كى طرف منتقل
ہوگے تا كہ اپنے اعمال كى جزاء ديكھ سكو_
اے ميرے رشتے دارو ميں ﷲ كا پيغمبر ہوں اور تمام انسانوں كى ہدايت و نجات كے لئے بھيجا گيا ہوں ،مجھے اب حكم مال
ہے كہ ميں تمھيں توحيد ،خداپرستى و دين اسالم كى طرف بالؤں او رعذاب الہى سے ڈراؤں_ ميں اس حكم كى بجا آؤرى
ميں استقامت سے كام لوں گا_ تم ميں سے جو بھى ميرى اس دعوت كو قبول كرے اور ميرى مدد كرے وه ميرا بھائي،
ميراوصّي ،ميرا خليفہ اور ميرا جانشين ہوگا''_
مجمع پر سنّاٹا چھايا ہواتھا چنانچہ ايك كونے سے ايك نوجوان اٹھا اور اس نے كہا:
266
'' يا رسول ﷲ )ص( ميں ﷲ تعالى كى وحدانيّت ،روز جزاء كى حقّانيت اور آپ كى پيغمبرى كى گواہى ديتا ہوں اور اس
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آسمانى پيغام كى كاميابى كے لئے آپ كى مدد كروں گا''_
جانتے ہو كہ يہ نوجوان كون تھا؟
پيغمبر اسالم)ص( نے ايك محبت آميز نگاه اس كى طرف كى اور اپنے مہمانوں كے سامنے اپنى بات كو دوباره بيان كيا_ اس
دفعہ بھى سب خاموش بيٹھے رہے اور پھر وہى جوان اٹھا او راسى وعده كا تكرار كيا_ پيغمبر )ص( نے مسكراتے ہوئے
اسے ديكھا اور پھر تيسرى دفعہ تكرار كيا_ پھر وہى جوان اٹھا اور اپنى مدد كا ہاتھ پيغمبر اسالم)ص( كى طرف بﮍھايا_ اس
وقت رسول خدا )ص( نے اسے اپنے پاس باليا اس كا ہاتھ پكﮍا او رحاضرين كے سامنے فرمايا:
'' ّ
ان ہذا اخى و وصييّى و خليفتى فيكم فاسمعوا لہ و اطيعوا )(1
'' يہ نوجوان ميرا بھائي ،ميرا وصى اور ميرا خليفہ ہے اس كى بات كو سنو اور اس كى اطاعت كرو''_
تمام مہان اٹھ گئے ان ميں سے بعض ہنستے ہوئے اپنے غصّے كو چھپا رہے تھے اور سب نے جناب ابوطالب )ع( سے كہا:
'' سنا ہے كہ محمد)ص( كيا كہہ رہے ہيں؟ سنا ہے كہ انھوں نے تمھيں كيا حكم ديا ہے ؟ تمھيں حكم ديا ہے كہ آج كے بعد
اپنے فرزند كى اطاعت كرو''_
-------- (1يہ واقعہ اہل سنّت كى بھى مستند كتابوں ميں تفصيل كے ساتھ بيان كيا گيا ہے تاريخ طبرى جلد  2صفحہ  ،32الكامل فى التاريخ جلد 2
صفحہ 62

267
پيغمبر اكرم)ص( نے اس مجلس ميں اپنى دعوت كو واضح طور سے بيان كر كے اپنى ذ ّمہ دارى كو انجام ديا اور اپنے آئنده
كے پروگرام سے بھى حاضرين كو مطلع كيا اپنا وزير و جانشين معيّن كرديا دين اسالم و مسلمانوں كے لئے رہبر چن ليا اور
رہبرى كى اطاعت كو واجب و الزم قرار دے ديا_
حاضرين نے پيغمبر اسالم)ص( كى گفتگوسے كيا سمجھا ____؟ كيا انھوں نے بھى يہى سمجھا تھا؟ كيا انھوں نے سمجھ ليا
تھا كہ پيغمبر اسالم )ص(  ،على ابن ابيطالب عليہ السالم كو اپنا وزير اور مسلمانوں كے لئے اپنے بعد ان كا رہبر بناديا ہے؟
اگر وه يہ نہ سمجھے ہوتے تو كس طر ہنستے اور مزاح كرتے اور ابوطالب )ع( سے كہتے كہ محمد)ص( نے تمھيں حكم
ديا ہے كہ آج كے بعد اپنے فرزند كى اطاعت كيا كرو
قرآن مجيد كى آيت:
و انذر عشيرتك االقربين و اخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين )(1
'' اپنے رشتے داروں كو خدا كے عذاب سے ڈراو اور ان مومنين كے ساتھ جو تمھارى پيروى كرتے ہيں نرمى اورمالئمت
سے پيش آو''_
-------- (1سوره شعراء آيت 215

268
سواالت
ان سواالت كے بارے ميں بحث كرو
 ___(1پيغمبر اسالم )ص( كا دوسرا تبليغى مرحلہ كس طرح شروع ہوا اور اس مرحلہ كے لئے خدا كى طرف سے كيا حكم
مال؟
 ___(2پيغمبر اسالم )ص( نے اس كو انجام دينے كے لئے كيا حكم ديا اور على ابن ابيطالب عليہ السالم كو كيا حكم ديا؟
 ___(3كس نے پہلے نشست كو خراب كيا تھا؟ اور كيوں؟
 ___(4كيا پيغمبر )ص( نے ان كے كہنے سے اپنے ارادے كو بدل ديا تھا؟
 ___(5پيغمبر اسالم )ص( نے دوسرے دن مہمانوں سے كيا كہا تھا اور ان سے كيا مطالبہ كيا تھا؟
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 ___(6مہمانوں نے ابوطالب )ع( سے كيا كہا تھا ا ور كيوں؟
 ___(7اس دعوت كا كيا مقصد تھا؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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پيغمبر)ص( كى دو قيمتى امانتيں
پيغمبر اسالم )ص( اپنى عمر كے آخرى سال م ّكہ تشريف لے گئے اور مسلمانوں كو بھى حكم ديا كو جو بھى استطاعت ركھتا
ہے وه اس سال حج ميں شريك ہو_ پيغمبر)ص( كى دعوت پر مسلمانوں كى كثير تعداد م ّكہ گئي حج كے اعمال و مناسك كو
پيغمبر اسالم )ص( سے لوگوں نے ياد كئے اور وه حج كے پر عظمت و پر شكوه اعمال كو پيغمبر)ص( كے ساتھ بجاالئے_
پيغمبر اسالم)ص( حج اور زيارت وداع كے مراسم كو ختم كرنے كے بعد دوسرے مسلمانوں كے ساتھ ايك كارواں كى شكل
ميں روانہ ہوئے_ حجاز كى جال دينے والى گرمى اور بے آب و گياه ميدان كو طے كرنے كے بعد غديرخم پہونچے_ پيغمبر
اسالم )ص( اس جگہ اپنے اونٹ سے اترے اور قافلے والوں كو بھى وہيں اترنے كا حكم ديا_ وه لوگ جو پيغمبر )ص( سے
آگے نكل چكے تھے انھيں واپس باال ياگيا اور جو ابھى پيچھے تھے ان كا انتظار كيا گيا_
ظہر كے نزديك ہوا بہت گرم تھي ،گرمى كى ش ّدت سے انسانوں كے سر اور پاؤں جل رہے تھے بعض لوگوں نے اپنى
عبائيں سر پر ڈال ركھى تھيں ،بعض نے اپنے پاؤں كپﮍوں سے ليپٹ ديئے تھے اور بعض لوگ اپنے اونٹوں كے سائے ميں
بيٹھے ہوئے تھے_ سب لوگ ايك دوسرے سے پوچھتے تھے كہ كيابات ہے؟ كيا پيغمبر اسالم)ص( كوئي اہم كام انجام دينے
والے ہيں؟
جب لوگ آپ سے پوچھتے تو آپ انھيں جواب ديتے تھے كہ:
'' ظہر كى نماز كے بعد بتاؤں گا''_
270
ظہر كى نماز كا وقت آگيا_ پيغمبر اسالم)ص( نماز كے لئے كھﮍے ہوئے لوگوں نے آپ كى اقتداء كى اور آپ كے ساتھ با
جماعت نماز پﮍھي_ نماز كے بعد پيغمبر )ص( ايك بلند جگہ كھﮍے ہوئے اس وقت ہر طرف سكوت طارى تھا اور سبھى كى
توجہ پيغمبر اسالم )ص( كى طرف تھى آپ نے ذكر الہى سے اپنے خطبہ كى ابتداء كى اور ﷲ تعالى كى حمد و ثنا كے بعد
لوگوں كو وعظ اور نصيحت كى اس كے بعد فرمايا:
'' لوگو ہر انسان كے لئے موت حتمى ہے ميں بھى دوسرے لوگوں كى طرح مرجاؤں گا ،خدا كا فرشتہ بہت جلد ميرى روح
قبض كرنے كے لئے آنے واال ہے ،ميں اور تم سب كے سب ﷲ كے سامنے دين اسالم كے بارے ميں جواب گوہوں گے اور
ہم سے اس كے متعلق پوچھا جائے گا_
ميں نے اپنے وظيفہ پر عمل كرديا ہے خدا كے پيغام كو تم تك پہونچا ديا ہے تمھارى راہنمائي و رہبرى انجام دے دى ہے ﷲ
نے مجھے خبر دى ہے كہ ميرى موت نزديك ہے خدا نے مجھے اپنى طرف بالليا ہے اور مجھے اس كى طرف جانا ہے_
لوگو ميں تم سے رخصت ہو رہا ہوں ليكن دو گراں بہا چيزيں تمھارے درميان بطور امانت چھوڑے جا رہا ہوں كہ يہ دونوں
ايك دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اگر تم نے ان سے تمسّك كيا تو ہرگز گمراه نہ ہوگے ايك قرآن اور دوسرے ميرے اہلبيت
)ع( ہيں_
قرآن ،ﷲ كى كتاب اور ايك مضبوط رسّى ہے جو آسمان
271
سے اترى ہے اور دوسرى امانت ميرے اہلبيت )ع( ہيں_ ﷲ تعالى نے مجھے خبر دى ہے كہ يہ دونوں امانتيں آپس ميں جدا
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نہ ہوں گى اور قيامت تك ايك رہيں گے يہاں تك كہ ميرے پاس حوض كوثر پر وارد ہوں گي_ ميں ديكھنا چاہتا ہوں كہ تم ان
سے كيا سلوك كروگے؟ ''
اس كے بعد آپ )ص( نے على ابن ابيطالب عليہ السالم كو اپنے نزديك باليا اور آپ )ع( كا ہاتھ پكﮍكر لوگوں كے سامنے بلند
كيا اور فرمايا:
'' لوگو اب تك تمھارى رہبرى ميرے ذ ّمہ تھي_ كيا ميں خدا كى طرف سے تمھارا رہبر اور صاحب اختيار نہ تھا؟ كيا ميں
تمھارا ولى اور رہبر نہ تھا؟''
سب نے جواب ديا:
'' ہاں يا رسول ﷲ )ص( آپ ہمارے پيشوا اور رہبر تھے''_
اس وقت پيغمبر اسالم )ص( نے بلند آواز سے فرمايا:
'' جس كا ميں موال تھا اب على )ع( اس كے موال ہيں جس نے ميرى واليت كو قبول كيا ہے اب على )ع( اس كے ولى ہيں''_
اس كے بعد دعا كے لئے ہاتھ اٹھائے اور يوں فرمايا:
'' خدايا جس نے على )ع( كى واليت كو قبول كرليا ہے اس كو تو اپنى سرپرستى اور واليت ميں ركھ ،خدايا على )ع( كى مدد
كرنے والوں كى مدد فرما اور على )ع( سے دشمنى كرنے والوں سے دشمنى ركھ''
272
نتيجہ:
پيغمبر اسالم)ص( كے غدير كے تاريخى خطبہ اور اس حديث غدير سے مندرجہ ذيل باتيں معلوم ہوتى ہيں:
 ___(1پيغمبر اسالم )ص( نے اس حديث ميں اپنى عمر كے ختم ہونے كا اعالن فرمايا ،انقالب اسالمى كے ہميشہ رہنے
اورترقى كرنے كے لئے دو قيمتى چيزوں كا اعالن كيا اور لوگوں كو اس سے روشناس كرايا تا كہ ديني ،اجتماعى اور
سياسى مشكالت كے حل كرنے ميں لوگ ان كى طرف رجوع كريں_ ان ميں سے ايك '' قرآن'' ہے اور اس كے متعلق لوگوں
سے فرمايا تھا:
'' اپنى مشكالت كے حل كے لئے قرآن كى طرف رجوع كرنا اس كے پﮍھنے ،سمجھنے  ،اس سے مانوس ہونے ،اس كے
آئين دوسرے ميرے '' اہلبيت )ع( '' ہيں_
پيغمبر اسالم)ص( لوگوں سے يہ چاہتے تھے كہ وه اپنى ديني ،سياسى اور اجتماعى ضروريات ميں آپ كے اہلبيت )ع( كى
طرف كہ جو پورى طرح قرآن و معارف اسالمى كے جاننے والے ہيں رجوع كريں او رقرآن كو ان كى راہنمائي ميں
سمجھنے كى كوشش كريں ،اسالم كے فردى و اجتماعى قوانين ان سے حاصل كريں اور ان كے قول و فعل كى پيروى كريں،
ان سے محبت كريں ،ان كى واليت و رہبرى كہ جو در حقيقت پيغمبر)ص( كى واليت كا دوام ہے ،كو قبول كريں اور خداوند
عالم كے
273
آئين كى روشنى ميں اپنى فردى اور اجتماعى زندگى گذاريں_
_ __(2قرآن اور عترت ايك دوسرے سے جدا ہونے والے نہيں ہيں ،مسلمان اپنى دنياوى و اخروى سعادت كے حصول كے
لئے ان دو قيمتى چيزوں كے محتاج ہيں ،قرآن كے محتاج اس لئے ہيں كہ زندگى كا آئين و دستور اس سے ليں اور اہلبيت
)ع( كے محتاج اس لئے ہيں كہ قرآن كے معارف و احكام كو ان سے سكيھيں اہلبيت )ع( ہى ان لوگوں كى ہدايت كريں اور
پيغمبر اسالم )ص( كے مقدس اہداف كو عملى جامہ پہنائيں_
___(3جو مسلمان ،قرآن كے دستور اور اہلبيت )ع( كى پيروى كرتے ہيں وه كبھى بھى گمراه نہ ہوں گے اور دنيا و آخرت
كى سعادت كو حاصل كريں گے_
 ___(4پيغمبر اكرم )ص( نے اس حديث ميں حضرت على عليہ السالم كو اپنے اہلبيت )ع( كى ايك فرد بتايا ہے اور لوگوں
كو حكم ديا ہے كہ وه حضرت على )ع( كى واليت و رہبرى كو قبول كريں _ پيغمبر اسالم )ص( نے جن كى اطاعت كو
واجب قرار ديا ہے ان كى تعداد كو پورى طرح واضح كرديا ہے_
يہ حديث كہ جس ميں پيغمبر اسالم )ص( نے لوگوں كو دو قيمتى چيزوں كے متعلق وصيّت كى ہے '' حديث ثقلين'' كے نام
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سے مشہور ہے اور يہ ان احاديث ميں سے ہے كہ جو مسلّم اور قطعى ہے اس حديث كے راويوں نے اسے پيغمبر اكرم
)ص( سے نقل كيا ہے يہ حديث شيعہ اور سنّى كى معتبر كتابوں ميں موجود ہے_ )(1
------- (1البدايہ و النہايہ جلد  _5صحيح مسلم جلد  _ 4مستدرك حاكم جلد  _3مجمع الزوائد جلد  _9اور ان كے عالوه دوسرى بہت زياده شيعہ
اور سنّى كى معتبر كتابوں ميں يہ حديث موجود ہے_

274
پيغمبر اسالم )ص( نے ارشاد فرمايا:
قال رسول ﷲ صلّى ﷲ عليہ و الہ :انّى تارك فيكم الثقلين كتاب ﷲ و اہل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض
'' ميں تم ميں دو گراں قدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں_ ايك ﷲ كى كتاب اور دوسرے ميرے اہلبيت )ع(  ،يہ دونوں جدا نہ ہوں
گے يہاں تك كہ ميرے پاس حوض پر وارد ہوں گے''_
275
سواالت
سوچيئے اور جواب ديجئے
 ___(1پيغمبر)ص( كى دو قيمتى چيزيں كيا تھيں؟ ان كے بارے ميں آپ نے مسلمانوں كو كيا حكم ديا ہے؟
 ___(2پيغمبر )ص( نے غدير خم ميں كس كو پہنچوايا تھا اس كے بارے ميں كيا فرما اور كيا دعا كى تھي؟
 ___(3پہنچوانے سے پہلے آپ نے لوگوں سے كيا پوچھا تھا اور آپ كا ان سوالوں سے كيا مقصد تھا؟
 ___(4پيغمبر )ص( نے دينى  ،اجتماعى اور سياسى مشكالت كے حل كے لے كس شخص كو معيّن فرمايا ہے؟
 ___(5مسلمانوں كا ان دو چيزوں كے متعلق كيا فريضہ ہے؟
 ___(6قرآن اور عترت ايك دوسرے سے جدا نہ ہوں گے ،اس كى وضاحت كيجيئے
 ___(7مسلمان كس طرح دنيا اور آخرت كى سعادت كو حاصل كرسكتا ہے اور كس كى رہبرى كو قبول كر كے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
276
اسالم ميں امامت
اسالم ايك مق ّدس اور عالمى دين ہے جو انسان كى زندگى كى ہر ضرورت كے لئے كافى ہے چنانچہ اس نے انسان كى زندگى
كے ہر پہلو كو مد نظر ركھتے ہوئے آئين ودستور وضع كئے ہيں_
انسان كے انفرادى امور كے لئے الگ قانون وضع كئے ہيں اور اجتماعى امور كے لئے الگ ،لہذا احكام اسالمى كو دو
حيثيت سے ديكھنا ہوگا_ ايك وه جن كا تعلق افراد سے ہے جيسے نماز ،روزه ،حج اور طہارت  ...و غيره اوردوسرے
اجتماعى احكام ہيں جيسے جہاد ،دفاع ،قضا ،حدود ،ديات ،قصاص ،امر بالمعروف نہى عن المنكر اور اقتصادى و سياسي ...
اگر چہ انفرادى احكام ميں بھى اجتماعى و سياسى پہلو ہے اور اسى طرح اجتماعى احكام ميں انفرادى فائده بھى ہے يہ دونوں
تقريبا ايك ہى جيسے ہيں_ اسالم كے اجتماعى اور سياسى احكام لوگوں ميں عدل و انصاف قائم كرنے ،معاشره ميں نظم ،
ضبط ،امنيّت اور حفاظت كے لئے ہوتے ہيں_ اسالم كے اجتماعى و سياسى احكام ،معاشره ميں فالح و بہبود كى بقاء كے
ضامن ہوتے ہيں تا كہ لوگ اپنے عبادى فرائض كو انجام دے سكيں ليكن اسالم كے اجتماعى و سياسى قوانين كو جارى كرنا
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اور ان پر عمل كرانا شخصى طور پر ممكن نہيں ہے بلكہ اس كے لئے حكومت كى ضرورت ہے لہذا مسلمان ،اسالمى
حكومت كے ذريعہ ہى اسالم كے اجتماعى قوانين كو جارى كرسكتا ہے اور طاقت كے زور پر اسالمى قوانين كو عملى جامہ
277
پہنا سكتا ہے اور اسالمى سرزمين كو دشمنوں سے لے سكتا ہے_
حاالنكہ اس قسم كے تشكيالت ہر ملك كے لئے ضرورى ہوا كرتے ہيں ليكن فرق صرف اتنا ہے كہ اسالمى حكومت ميں
حكومت كے الركان ،اسالم كى بنياد پر ہوتے ہيں اور اس كى رہبرى ايك ديندار ،دين شناس اور پرہيزگار شخص كے ذ ّمہ
ہوتى ہے اور اس كے لئے يہ عہده خود خداوند عالم كى طرف سے ہوتا ہے_
پيغمبر اسالم )ص( كے زمانہ ميں اسالمى حكومت كيسے تھي؟
رسول خدا)ص( كے زمانہ ميں مسلمانوں كى رہبرى خود آپ كے ذ ّمہ تھى آپ اسالم كے اجتماعى و سياسى قوانين كو جارى
كرتے تھے اور معاشره كو اسالمى طريقے سے چالتے تھے جہاد و دفاع كا حكم خود آپ ديا كرتے تھے  ،فوج كا كمانڈر
خود معيّن كرتے تھے ليكن حكم آپ خود ديا كرتے تھے ،آپ كے زير فيصلے ہوتے تھے_
آپ قاضى كى تربيت كرتے انھيں دور و نزديك كے شہروں اورديہاتوں ميں روانہ كرتے تھے تا كہ وه لوگوں كے درميان
فيصلے كريں ،اسالم كے قوانين كے مطابق لوگوں كى مشكالت كو حل كريں اور حدود الہى كو جارى كريں_ بيت المال كى
تقسيم آپ كے زير نظر ہوا كرتى تھى اور جنگ ميں ہاتھ آنے والے مال كى تقسيم بھى خود آپ ہى كے ذ ّمہ تھي_
اس كے عالوه پيغمبر اسالم )ص( كا خداوند عالم سے ايك خاص ربط تھا آپ قوانين الہى كو وحى كے ذريعہ حاصل كرتے
تھے اور انھيں لوگوں تك پہونچاتے تھے ،معاشره كو حكم الہى كے مطابق چالتے تھے يہاں تك كہ آپ كى آنكھ بند ہوگئي_
278
رسول خدا )ص( كے بعد اسالمى حكومت:
رسول خدا )ص( كے بعد دين اسالم اور احاكم و قوانين اسالمى كى حفاظت كون كرے؟ كيا اسالمى معاشره كو پيغمبر
اسالم)ص( كے بعد كسى رہبر كى ضرورت نہيں؟ كيا پيغمبر اسالم )ص( اسالمى معاشره كو بغير كسى رہبر كے چھوڑ گئے
اور آپ نے اس بارے ميں كوئي وصيّت نہيں كي؟
حاالنكہ پيغمبر اسالم )ص( نے دين اسالم كو ہميشہ رہنے واال اور آخرى دين بنايا ہے پس كس طرح ہوسكتا ہے كہ اس
آخرى دين كے لئے محافظ معيّن نہ كيا ہو؟ يہ كيسے ممكن ہے كہ اسالمى معاشره كو كسى رہبر كے بغير چھوڑ كر گئے
ہوں؟ حاالنكہ كبھى آپ نے كسى فوج كو بغير اس كے سردار كے جنگ كے لئے نہيں بھيجا بلكہ كبھى احتياط كے طور پر
چند سرداروں كو معيّن كرتے تھے تا كہ ايك كى شہادت سے دوسرا سردار فوج كو كنٹرول كرسكے_
يہ كس طرح ممكن ہے كہ اسالم كى نوازئيده مملكت كو پيغمبر)ص( كوئي ولى معيّن كئے بغير چھوڑ كر چلے جائيں حاالنكہ
بعض صورتوں ميں آپ اگر تھوڑے دنوں كے لئے بھى سفر پر جاتے تھے تو مسلمانوں كے مسائل كے حل كے لئے كسى
كو معيّن كرتے تھے يہ كيسے ہوسكتا ہے كہ پيغمبر اسالم )ص( نے نو بنياد اسالمى معاشره كو بغير سرپرست اور رہبر كے
چھوڑ ديا ہو؟
ً
حاالنكہ جب بھى كسى جگہ كو فتح كرتے تو آپ فورا كسى شخص كو اس كا سرپرست معيّن كرديتے تھے_ جو پيغمبر )ص(
اتنا دور انديش ،مستقبل شناس اور ا ّمت اسالمى كے اجتماعى و سياسي
279
مسائل پر اتنى توجہ ديتا ہو تو كيا اس كے متعلق كہا جاسكتا ہے كہ وه اسالمى معاشره كے لئے رہبر كى ضرورت سے غافل
تھا؟ نہيں ہرگز نہيں
پيغمبر اسالم )ص(  ،ضرورت امام )ع( سے بخوبى واقف تھے آپ كو اچھى طرح علم تھا كہ اسالم كے قوانين و احكام كى
حفاظت كے لئے ايك ايسے رہبر كا وجود ضرورى ہے جو دين اسالم كے قوانين اور احكام كا عالم ہو_ آپ اچھى طرح
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جانتے تھے كہ پيغمبر)ص( كى ذ ّمہ داريوں كو كون بخوبى انجام دے سكتا ہے_
ہمارا عقيده:
ہمارا يہ عقيده ہے كہ پيغمبر اسالم )ص( نے ايسے كام سے كہ جس سے اسالم كى رگ حيات وابستہ تھى غفلت نہيں كى بلكہ
بہت سے مواقع پر اس كا اظہار بھى كيا اور پيغمبر كى نظر ميں يہ اتنا اہم كام تھا كہ آپ نے اسالم كى پہلى ہى دعوت ميں
كہ جس ميں آپ نے اپنے رشتے داروں كو اپنے گھر باليا تھا حضرت على عليہ السالم كى جانشينى و خالفت كا اعالن
كردياتھا_
مختلف مواقع پر اس ياد دہانى بھى كرتے تھے آپ كو اپنا خليفہ اور مسلمانوں كا رہبر ولى بتاتے تھے اور آخرى اعالن حكم
الہى سے غدير خم ميں كيا _ پيغمبر گرامى )ص( نے حكم خدا سے كئي ہزار مسلمانوں كے سامنے جو حج سے واپس آرہے
تھے رسمى طور سے على ابن ابيطالب عليہ السالم كو اپنا وصى اور لوگوں كا امام منتخب كيا_
حضرت على عليہ السالم نے بھى حكم الہى سے اپنے بعد امام حسن عليہ السالم كو امامت كے لئے معيّن فرمايا اور لوگوں
كو اس سے آگاه كيا اسى طرح ہر امام )ع( اپنے بعد كے امام )ع(
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كو معيّن كرتا اور لوگوں كو اس كى حبر ديتا تھا يہاں تك كہ نوبت بارہويں امام )ع( تك پہونچى اور وه اب بھى زنده ہيں تمام
مسلمانوں كے ولى اور امام ہيں ليكن اس وقت آپ پرده غيب ميں ہيں_
غيبت كے زمانے ميں:
امام عصر )ع( كى غيبت كے زمانے ميں مسلمانوں كى رہبرى ايك فقيہ عادل كے ذمہ ہوتى ہے جو بارہويں امام حضرت
حجّت بن الحسن )ع( كانائب ہوتا ہے وه دين كے قوانين و احكام كو بيان كرتا ہے اور مسلمانوں كو دنيا و آخرت كى سعادت
كى طرف راہنمائي كرتا ہے اور وه بارہويں امام )ع( كے ظہور كے عقيده كو مستحكم كرتا ہے_
قرآن كى آيت:
و جعلنا منہم ائمة يہدون بامرنا ل ّما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون )(1
'' اور ان ہى ميں سے ہم نے كچھ لوگوں كو چونكہ انھوں نے صبر كيا تھا پيشوا بنايا جو ہمارے حكم سے ہدايت كرتے تھے
اورہمارى آيتوں كا دل سے يقين ركھتے تھے''_
------ (1سوره سجده آيت 24
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سواالت
سوچيئےور جواب ديجئے
 ___(1جانتے ہو كہ ہمارى حكومت كے اركان كيا ہيں؟ حكومت اسالمى كا سب سے اہم ركن كيا ہے؟
 ___(2صدر اسالم كى حكومت ميں پيغمبر اسالم )ص( كے كيا فرائض تھے؟
 ___(3كيا يہ ممكن ہے كہ پيغمبر اسالم)ص(  ،تازه اسالمى مملكت كو بغير رہبر كے چھوڑ كر چلے جائيں؟ اس سوال كے
جواب كو جواب كو جو اس درس ميں بيان ہوئے ہيں بيان كرو_
 ___(4ہمارا عقيده اسالمى معاشره كے لئے رہبر كى تعيين كے متعلق كيا ہے؟
 ___(5پيغمبر اسالم )ص( نے مختلف مواقع پر رہبرى كے مسئلہ كو بيان كيا ہے ان ميں سے دو مواقع كو بيان كرو_
 ___(6بارہويں امام )ع( كے غيبت كے زمانے ميں مسلمانوں كى رہبرى كس كے ذ ّمہ ہے؟
 ___(7مسلمانوں كے رہبر كو كيا كرنا چاہيئے؟
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اسالم كا نمونہ مرد
حضرت على عليہ السالم كى شخصيت بے نظير تھي ،بچپن سے پيغمبر اسالم )ص( كے گھر ميں رہے وہيں بﮍے ہوئے
اورآپ نے اسى گھر ميں زندگى كے آداب و اخالق ياد كئے_ پيغمبر اسالم )ص( بعثت سے پہلے ،سال ميں ايك مرتبہ غار
حرا ميں عبادت كے لئے جاتے تھے اور وہاں خدا سے راز و نياز كرتے تھے_
حضرت على عليہ السالم ان دنوں آپ كے لئے غذا لے جايا كرتے تھے اور كبھى خود بھى وہيں وره جاتے تھے پيغمبر )ع(
كى عبادات كوديكھا كرتے تھے_ ايك دن جب پيغمبر اسالم)ص( اس پہاڑ ميں عبادت مينمشغول تھے تو خداوند عالم كى
طرف سے ايك فرشتہ آيا اور پيغمبرى كے منصب كو آپ كے حوالہ كيا_
حضرت على عليہ السالم اس وقت آپ ہى كے پاس تھے اپنا آنكھوں ديكھا واقعہ نقل كيا كہ:
'' ميں پيغمبر)ص( كے ساتھ غار حراء ميں تھا اور آنحضرت ميں پيغمبرى كى عالمتيں ديكھ رہا تھا''_
حضرت على عليہ السالم پہلے شخص تھے كہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسالم اور پيغمبر)ص( پر ايمان كو ظاہر كيا
ہے آپ كى اس وقت دس سال سے زياده عمر نہ تھى ليكن آپ اتنے عقلمند تھے كہ وصى اور نبوت كے حقائق كو درك كر
رہے تھے اور بغير كسي
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خوف و ہراس كے پيغمبر اسالم )ص( كے ساتھ نما زجماعت كے لئے كھﮍے ہوجاتے تھے_
تبليغ كے سلسلہ ميں آپ پيغمبر )ص( كى دن رات مدد كيا كرتے تھے جيسا كہ معلوم ہے كہ پيغمبر اسالم)ص( نے بعثت كے
تيسرے سال اپنے رشتے داروں كو مہمانى كے لئے باليا انھيں اسالم كى دعوت دى اور ان سے اپنى مدد كے لئے كہا_ اس
مہمانى ميں سوائے حضرت على )ع( كے كسى نے بھى پيغمبر اسالم )ص( كى دعوت كو قبول نہ كيا اور نہ ہى مدد كرنے
كا وعده كيا_
اس وقت حضرت على عليہ السالم كى عمر مبارك تيره ،چوده سال كى تھى آپ نے پورے يقين سے پيغمبر اسالم)ص( كى
دعوت كو قبول كيا اور آپ سے مدد كرنے كا پيمان باندھا اس قسم كا اقدام آپ كى كامل بصيرت و آگاہى كى عالمت ہے اسى
وجہ سے پيغمبر ا سالم )ص( نے آپ كو اپنا وزير ،خليفہ و جانشين بنايا اور تمام حاضرين كے سامنے اس كا اظہار بھى
كيا_
اسى دن سے حضرت على عليہ السالم پيغمبر اسالم)ص( كے خليفہ ہوئے اور اپنى اس عظيم ذمہ دارى كى وجہ سے جو خدا
كى طرف سے آپ پر ڈالى گئي تھى آپ پيغمبر)ص( كى مشكالت ميں مدد كرتے اور آپ كى ہر طرح سے حفاظت كرتے
تھے_ حضرت على عليہ السالم كا پيغمبر اسالم)ص( سے والہا نہ محبت كا واضح ثبوت يہ ہے كہ آپ پيغمبر )ص( كى
حفاظت كى خاطر ،خطرناك ترين موقعہ پر اپنى جان كو خطرے ميں ڈال كر آپ كى جان كى حفاظت كرتے تھے_
جب م ّكہ كے بت پرستوں نے مص ّمم اراده كرليا كہ پيغمبر اسالم)ص( كو قتل كرديں تو خدا كى طرف سے حضور )ص( كو
حكم مال كہ رات كے وقت م ّكہ سے نكل جائيں مدينہ كى طرف
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ہجرت كرجائيں دشمنوں كو اس كا علم نہ ہو اور كسى آدمى كو اپنى جگہ پر سالديں_ پيغمبر اسالم)ص( نے يہ بات حضرت
على عليہ السالم سے بيان كى آپ نے بﮍے شوق سے اس دعوت كو قبول كيا اور رات كے وقت بستر پيغمبر)ص( پر
سوگئے_ آپ زمانے كے سب سے زياده بہادر تھے تمام جنگوں ميں شريك ہوتے تھے ،اسالم كى كاميابى اورانسانوں كو كفر
و ظلم سے نجات دينے كے لئے ميدان جنگ ميں پہلى صف ميں دشمنوں كے ساتھ لﮍا كرتے تھے_
آپ جہاد و شہادت كے عاشق تھے ،كسى طاقت سے نہيں ڈرتے تھے بلكہ ہميشہ ميدان جنگ ميں آگے آگے رہتے تھے
اوركبھى ميدان جنگ سے فرار نہينكرتے تھے آپ فرماتے تھے:
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'' خدا كى قسم اگر تمام عرب اكٹھے ہو كر ميرے ساتھ جنگ كريں تو بھى ميں ان سے جنگ كرنے سے گريز نہينكروں گا
اور ان كے سامنے تسليم نہيں ہوں گا ،خدا كى قسم كہ اگر ميدان جنگ مينت لوار كى ہزار ضربتوں سے درجہ شہادت پر
پہونچوں تو يہ اس سے بہتر ہے كہ اسے بستر پر مروں''_
جب جنگ احد ميں وفادار محافظ قتل كئے جاچكے يا وه زخمى ہوگئے اور ايك گروه نے پيغمبر اسالم )ص( كو تنہا چھوڑ ديا
تھا اور وه فرار كر گئے تھے تو حضرت على )ع( ہى يك و تنہا پيغمبر )ص( كى حفاظت كر رہے تھے اور آپ نے اس قدر
اپنے طاقتور بازو سے تلوار چالئي كہ ہاتف غيبى كى آواز آئي:
'' كوئي مرد سوائے على )ع( كے مرد نہيں اور كوئي تلوار سوائے ان كى تلوار كے تلوار نہيں ہے'' _
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عمرو بن عبدود جو بہت بﮍا بہادر تھا او رتنہا ايك ہزار سوار سے جنگ كيا كرتا تھا_ جنگ احزاب )جنگ خندق( ميں جب
حضرت على عليہ السالم سے لﮍنے آيا تو آپ نے اس كو قتل كرديا جب كہ آپ كى عمر اس وقت تقريبا ً بيس سال كى تھي_
كفّار اور بت پرستوں كے اكثر سردار حضرت على عليہ السالم كے قوى اور توانا ہاتھوں سے ہالك ہوئے ہيں_
حضرت على عليہ السالم اپنے زمانہ ميں سب سے زياده عبادت گزار تھے ،آپ رات ميں نماز شب اور دعا ميں مشغول
رہتے ،رات كى تاريكى ميں خدا سے راز و نياز كرتے اور گريہ و بكا كرتے تھے دس سال كى عمر ميں پيغمبر اسالم )ص(
پر ايمان النے كا اظہار كيا اور محراب عبادت ميں سحر كے وقت نماز كى حالت ميں شہادت پائي_
حضرت على عليہ السالم بچپن سے پيغمبر اسالم )ص( كے ساتھ سفر و حضر ميں رہے اور پيغمبر )ص( كے علوم سے
بہره مند ہوتے تھے ،آپ پيغمبر اسالم)ص( كے بعد سب سے زياده علم ركھتے تھے لوگ آپ سے كسب علم كيا كرتے تھے،
آپ كے فيصلے لوگوں كو حيرت ميں ڈال ديتے تھے ،آپ سے ہزاروں حديثيں مروى ہيں اور آپ كا مجموعہ كالم نہج
البالغہ ،علم و دانش اور ادب و معنويت كا ايك بيكراں دريا ہے_
پيغمبر اسالم )ص( نے آپ كے بارے ميں فرمايا:
'' ميں علم كا شہر ہوں اور على )ع( اس كا دروازه ہيں جو شخص شہر ميں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہيئے كہ دروازه سے
داخل ہو''_
آپ كى انھيں آسمانى علوم اور معنوى صالحيتوں كى وجہ سے پيغمبر)ص( نے آپ كو واليت و رہبرى كے منصب پر فائز
ہونے كا لوگوں كے سامنے اعالن كيا اور آپ كے
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حق ميں فرمايا كہ:
' ' جس نے ميرى واليت كو قبول كيا ہے اس كے ولى على )ع( ہيں''_
حضرت على عليہ السالم محنتى و فعّال اور زحمت كش انسان تھے آپ نے اپنے ہاتھ سے كافى كھجوروں كے بﮍے باغ
بنائے اورگہرے كنويں كھودے ،آپ دن و رات محنت كرتے تھے ليكن مال و دولت كے اكٹھا كرنے كے لئے نہيں بلكہ اپنى
زندگى كے معاش كے پورا كرنے اور لوگوں كى حاجت روائي كے لئے ايسا كرتے تھے_
آپ جو كچھ كماتے تھے اسے راه خدا ميں خرچ كرديتے تھے  ،لذيذ اور مختلف اقسام كى غذا كھانے سے پرہيز كرتے تھے،
آپ كا لباس اورخوراك عام فقراء جيسا ہوا كرتا تھا ،آپ بہت سختى و تنگى ميں زندگى بسر كيا كرتے تھے ،اپنى آمدنى كو
يتيموں  ،بيوه عورتوں اور محتاجوں ميں تقسيم كرديتے تھے ،ماں و دولت اورجاه و حشم سے آپ كو ى وابستگى نہ تھى اور
جو كچھ كرتے تھے وه خلق خدا كى خدمت ل ے كرتے تھے _ حضرت على عليہ السالم بہت خوش اخالق اور مہربان تھے،
كسى كا مذاق نہيں اڑاتے تھے ،آپ كے دين مبارك سے ناروابات نہ نكلتى تھى  ،آپ بہت متواضع تھے ليكن اس كے باوجود
رعب و ہيبت كے مالك تھے  ،ظالموں كے سامنے بہت سخت اور مظلوموں كے ل ے ہمدرد تھے_
مجرموں اور گناہكاروں كو حتى االمكان عفو كرتے تھے اسے سزا پر ترجيح ديتے تھے اور ظالموں كو اس لرے قتل كرتے
تھے يا مجروں سے اس ل ے قصاص ليتے تھے تا كہ معاشرے ميں امن و امان برقرار رہے _
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حضرت على عليہ السالم كى شخصيت مثالى شخصيت تھى  ،تمام انسانى كماالت آپ ميں جمع تھے  ،ايسا شخص نہ صرف
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مسلمانوں كے ل ے بلكہ ہر آگاه اور روشن فكر انسان كے ل ے نمونہ عمل ہے _
پيغمبر اكرم )ص( نے آپ كے بارے ميں فرمايا:
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليہ و آلہ  :انا مدينة العلم و على بابہا فمن اراد العلم فلياتہ من بابہ )(1
''ميں علم كا شہر ہوں اور على )ع( اس كا دروازه ميں جو شہر ميں آنا چاہتا ہے اسے چاہي ے كہ اس كے دروازه سے آئے
''_
-------- _1كتاب مجمع الزوائد جلد 9
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سواالت
مندرجہ ذيل سواالت كے متعلق سوچو اور ان كے جوابات دو اور اپنى صفات و كردار حضرت على )ع( كے صفات و
كردار سے موازنہ كرو اورارتقاء كى منزل تك پہونچنے كے لئے كوشش كرو _
 _1حضرت على عليہ السالم كا لباس اور آپ كى خوراك كيسى تھي؟
 _2آپ كا اخالق كيسا تھا؟
 _3ستم گروں كے ساتھ كيساسلوك كيا كرتے تھے اور مظلوموں كے ساتھ آپ كا رويہ كيسا ہوتا تھا؟
 _4پيغمبر اسالم )ص( نے آسمانى علم حاصل كرنے كے لئے كون سا راستہ معين كيا ہے ؟
 _5حضرت على عليہ السالم كى بہادرى اور شجاعت كيسى تھى ؟ آپ كى شجاعت كے دو نمونے پيش كرو _
 _6آپ كا جہاد سے عشق كيسا تھا؟ آپ كے اس سے متعلق دو جملے نقل كرو _
 _7كيا كسى سے قصاص ليتے تھے ؟ مجرم كو معاف كردينا زياده پسند كرتے تھے يا سزادينا؟
 _8حضرت على عليہ السالم نے پيغمبر اسالم )ص( پر ايمان كا اظہار كس عمر ميں كيا تھا اور كس طرح آپ نے پيغمبر
)ص( كى مدد كى تھى ؟
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 _9پيغمبر اسالم )ص( نے اپنے رشتے داروں كى دعوت ميں حضرت على عليہ السالم كو كيا منصب عنايت فرمايا تھا؟
 _10ہجرت كى رات پيغمبر اسالم )ص( كى كس طرح مدد كى تھى ؟
 _11جنگ احد ميں پيغمبر اسالم )ص( كى كس طرح مدد كى تھى اور فرشتہ نے آپ كے بارے ميں كيا كہا تھا؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ سوم
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بارہويں امام )ع( كى غيبت اور ظہور
امام زمانہ عليہ السالم پندره شعبان سنہ  255ھ صبح كے وقت شہر سامره ميں پيدا ہوئے آپ كا اسم مبارك محمد اور لقب
مہدى  ،قائم  ،امام زمانہ اور ولى عصر ہے آپ كے والد ماجد حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم ہيں_
آپ كو علم ہوگا كہ ظالم خليفہ عباسى حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم كو ان كے والدكے ہمراه سامره لے گيا تھا اور
آپ كو ايم محلہ ميں جو فوجى مركز بھى تھا زير نظر ركھا تھا اور كبھى آپ كو قيد خانہ ميں بھى ڈال ديتا تھا يہاں تك كہ
اٹھائيس سال كے سن ميں آپ كو شہيد كرديا نيز وه ہميشہ آپ كے جانشين كى تالش ميں رہتا تھا تا كہ انھيں بچپن ميں ہى قتل
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كردے لہذا امام زمانہ )ع( كى والدت بہت مخفى طور سے كوئي اور آپ خدا كے حكم سے بچپن سے ہى لوگوں كى نظروں
سے غائب رہے _
پيغمبر اسالم )ص( اور ائمہ اطہار عليہم السالم نے پہلے ہى سے مسلمانوں كو خبر دے دى تھى كہ مہدى )ع( گيارہويں امام
كے فرزند مجبورا نظروں سے غائب رہيں گے _
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم اس بارے ميں فرماتے ہيں كہ :
'' ہمارے مہدى كے لئے دو غيبت ہيں ايك مختصر اور دوسرى طويل ،مختصر غيبت ميں مخلص شيعوں كو آپ كى جائے
سكونت كا علم ہوگا ليكن غيبت كبرى ميں كسى كو بھى آپ كے
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محل سكونت كى اطالع نہ ہوگى مگر چند آپ كے نزديك ترين دوستوں كو '' _
حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم نے خدا كے حكم سے اپنے اصحاب كے ايك گروه كو اپنے فرزند بارہويں امام )ع(
كا ديدار كرايا تھا اور يہ فرمايا تھا كہ :
'' خدا نے ميرے بعد آپ كو امامت كے لئے معين كيا ہے ''_
بارہويں امام )ع( اپنے والد كى شہادت كے بعد بہت كم دكھائي ديتے تھے اور اكثر نظروں سے غائب رہا كرتے تھے_
292
غيبت صغرى اور كبرى :
امام مہدى عليہ السالم كے لئے دو غيبت ہيں پہلى غيبت صغرى اور دوسرى غيبت كبرى ہے  ،غيبت صغرى تقريبا  59سا ل
تك رہى  ،آپ كے والد كى شہادت كے بعد جو سنہ  260ميں ہوئي غيبت صغرى شروع ہوئي اور اس كا سلسلہ سنہ  229ھ
تك رہا _
امام زمانہ )ع( اس مدت ميں عام لوگوں كى نگاہوں سے غائب تھے ليكن لوگوں كا ربط امام زمانہ )ع( سے چار آدميوں كے
واسطہ سے كہ جنھيں آپ نے اپنا نائب اور وكيل معين كيا تھا  ،رہا كرتا تھا  ،مومنين ان وكيلوں كے ذريعہ امام زمانہ )ع(
سے رابطہ قائم كرتے تھے آپ كے پاس خطوط بھيجتے تھے اور آپ ان كے جواب ديتے تھے _
حضرت امام مہدى عليہ السالم كے چار وكيل تھے جنھيں نواب اربعہ كہا جاتا ہے اور وه جناب عثمان بن سعيد  ،محمد بن
عثمان  ،حسين بن روح اورعلى بن محمد تھے _
يہ چاروں ائمہ عليہم السالم كے مورد اعتماد اصحاب تھے اور يہ حضرات مذكوره ترتيب سے ايك كے بعد وكيل ہوتے رہے
_
ان حضرا ت كو نائب امام )ع( اور باب امام بھى كہا جاتا تھا _ حضرت اما م مہدى عليہ السالم ان ہى كے ذريعہ لوگوں كى
مشكالت كو حل كيا كرتے تھے اور لوگوں كے خطوط كے جواب ديتے تھے اور كبھى خود بھى ان وكيلوں كو خط لكھ ديا
كرتے تھے يہ سلسلہ چوتھے نائب كى وفات تك جارى رہا كہ جن كانام على بن محمد ہے انہوں نے اپنى وفات سے كئي دن
پہلے وه خط جوان كے پاس امام زمانہ )ع( كى طرف سے آيا تھا لوگوں كو دكھاليا
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اس خط ميں يہ تحرير تھا:
'' اے على بن محمد  ،خداوند عالم تيرے وفات كا اجر تيرے دوستوں كے لئے زياده كرے تم جان لو كہ چھ دن كے بعد اس
دنيا سے رخصت ہوجاؤ گے لہذا اپنے كاموں كو صحيح كرلو اور اپنا جانشين كسى كو معين نہ كرنا كيونكہ اب غيبت كبرى
كا زمانہ آگيا ہے اس كا سلسلہ طويل رہے گا اور ميں اذن الہى سے ظہور كروں گا ''_
على بن محمد نے يہ خط شيعوں كو دكھايا اور چھ دن كے بعد آپ كا انتقال ہوگيا اس وقت سے غيبت كبرى كا زمانہ شروع
ہوگيا _
خداوند عالم نے اپنى قدرت كاملہ سے امام زمانہ )ع( كو ايك طويل عمر عنايت فرمارى ہے آپ كو حكم ديا ہے كہ آپ غيبت
ميں زندگى بسر كريں اور ضرورت كے وقت تمام مسلمانوں كى مددبھى كرتے رہيں اور پاك دلوں كى خداوند عالم كى طرف
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ہدايت بھى كرتے رہيں موجوده دور ميں امام زمانہ )ع( نظروں سے غائب ہيں ليكن پھر بھى لوگوں كے درميان آمد و رفت
ركھتے ہيں  ،لوگوں كى مدد كرتے ہيں  ،اپنے فرائض كو انجام ديتے رہتے ہيں اور لوگوں كو فيض پہونچاتے رہتے ہيں _
پيغمبر اسالم)ص( سے سوال كيا گيا كہ لوگ بارہويں امام )ع( كى غيبت كے زمانہ ميں آپ سے كس طرح فائده حاصل كر
سكيں گے ؟ تو آپ )ع( نے اس كا جواب ديا كہ :
'' جيسے سورج سے اس پر بادل چھا جانے كے بعد لوگ فائده حاصل كرتے ہيں اسى طرح امام زمانہ )ع( سے غيبت كے
زمانہ ميں فائده حاصل كريں گے ''_
اگر امام زمانہ )ع( آشكا ر طور سے لوگوں كے درميان زندگى گذارتے تو تو ظالموں كے
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ہاتھوں قتل كرديئےاتے كيونكہ پيغمبر اور ائمہ معصومين عليہم السالم نے لوگوں كو پہلے ہى سے خبر دى تھى كہ :
'' مہدى موعود )ع(  ،قائم آل محمد )ص( ظالموں و طاغوتوں كے سخت دشمن ہوں گے اور اپنے وفادار دوستوں كے ذريعہ
ايك سخت انقالب بر پا كركے ظالموں كے تخت كو سارى دنيا ميں الٹ ديں گے _
محروم اور مستضعف طبقے كى حكومت اس جان ميں برپا كريں گے اور توحيد و خداپرستى كے كامياب پرچم كو تمام جہان
پر بلند كرديں گے '' _
ظالموں اور طاغوتوں نے يہ بات سن ركھى تھى اور وه خوف و ہراس سے ايسے شخص كى تالش ميں رہا كرتے تھے _
اگر آپ لوگوں ميں آشكار طور پر زندگى گذارتے تو قبل اس كے كہ آپ اپنے وفادار ساتھى بناتے اور انقالب جہانى كے
مقدمات فراہم كرتے  ،ظالموں كے ہاتھوں قتل كرديئےاتے اور زمين حجت خدا سے خالى ہوجاتى _
ليكن آج آپ پرده غيبت ميں ہيں اور شيعہ آپ كے ظہور كے منتظر ہيں  ،آپ كى عالمى اسالمى حكومت كيلئے زمين ہموار
كررہے ہيں اور اس اميد پر كوشش كررہے ہيں كہ آپ كے نورانى چہره كے ديدار كے ساتھ اپنى اور پورے عالم كى اصالح
آپ كے ذريعہ سے ہوگى _
امام زمانہ )ع( كا غيبت كبرى ميں نائب  ،فقيہ عادل ہوتا ہے جو قانون و احكام دين كو بتاتا ہے  ،قرآن كے قانون اور عالم
اسالم كا رہبر و محافظ ہوتا ہے لہذا تمام مسلمانوں
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پر فرض ہے كہ اس كے حكم كو قبول كريں تا كہ امام زمانہ )ع( كى زيارت كرنے كے الئق ہوسكيں _
قرآن كى آيت :
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى االرض و نجعلہم ائمة و نجعلہم الوارثين)(1
'' اور ہم تو يہ چاہتے ہيں كہ جو لوگ روئے زمين پركمزور كرديئےئے ہيں ان پر احسان كريں اور ان ہى كو پيشوا بنائيں
اور ان ہى كو اس سرزمين كا مالك بنائيں ''
--------- _1سوره قصص آيت نمبر 5
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سواالت
سوچئے اور جواب ديجئے
 _1كيا بتا سكتے ہيں كہ كيوں امام زمانہ )ع( كى والدت مخفى سے ہوئي ؟
 _2امام جعفر صادق عليہ السالم نے بارہويں امام )ع( كى دو غيبت كے متعلق كيا فرمايا ہے ؟
 _3امام زمانہ )ع( كى غيبت صغرى كتنى مدت تك رہى اور اس زمانہ ميں امام )ع( كا لوگوں كے ساتھ كيسے رابطہ ہوتا
تھا؟ آپ كے نائب كون تھے اور ان ميں آخرى نائب كون تھا؟
 _ 4امام زمانہ )ع( كى غيبت ميں كيا ذمہ دارى ہے ؟ لوگ كس طرح غيبت كے زمانہ ميں امام عليہ السالم كے وجود سے
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فائده اٹھا سكتے ہيں  ،پيغمبر اسالم )ص( نے اس سلسلہ ميں كيا فرمايا ہے؟
 _5غيبت كبرى كے زمانہ ميں امام زمانہ )ع( كا نائب كون ہے؟
 ___6غيبت كے زمانہ ميں لوگوں كا رابطہ رہبر كے ساتھ كيسا ہونا چاہئے؟
 ___7آپ جانتے ہيں كہ امام زمانہ )ع( كى پيدائشے كے دن كو كيا كہتے ہيں اور كيوں ؟
ترجمہ ختم كيا شب پنجشنبہ سنہ  1405اختر عباس
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