
 

 

 

 تربیت اوالد کے اسالمی اصول

 محمد جمیل زينو

اوالد کی تربیت صالح ہوتو ایک نعمت ہے 

وگرنہ یہ ایک فتنہ اور وبال بن جاتی ہے ۔ 

دین وشریعت میں اوالد کی تربیت ایک 

فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے ۔ کیونکہ جس 

طرح والدین کے اوالد پر حقوق ہیں اسی 

طرح اوالد کےوالدین پر حقوق ہیں اور 

 جیسے ہللا تعالٰی نے ہمیں والدین کےساتھ

نیکی کرنے کا حکم دیا ہے ایسے ہی اس نے 

ہمیں اوالد کےساتھ احسان کرنے کا بھی حکم 

دیا ہے ۔ان کے ساتھ احسان اور ان کی بہترین 



 

 

 

تربیت کرنا دراصل امانت صحیح طریقے 

سے ادا کرنا ہے اورانکو آزاد چھوڑنا اور ان 

کے حقوق میں کوتاہی کرنا دھوکہ اور خیانت 

لئل میں اس با  کا ہے۔ کتاب وسنت کے دال

واضح حکم ہے کہ اوالد کے ساتھ احسان کیا 

جالئے ۔ ان کی امانت کوادا کیا جالئے ، ان 

کوآزاد چھوڑنے اوران کےحقوق میں کتاہیوں 

سے بچا جالئے ۔کیونکہ ہللا تعالٰی کی بے شمار 

نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اوالد 

بھی ہے ۔ اور اس با  میں کولئی شک نہیں کہ 

گر اوالد کی صحیح تربیت کی جالئے تو وہ ا

آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی ہوتی ہے 



 

 

 

۔ لیکن اگر اوالد بگڑ جالئے اور اس کی 

صحیح تربیت نہ کی جالئے تو وہی اوالد 

آزمالئش بن جاتی ہے ۔اپنی اوالد کی تربیت 

کے معاملہ میں سردمہری کامظاہرہ کرنے 

ک والوں کو کل قیامت کے روز جوکربنا

صور  حال پیش آسکتی ہے۔ اس سے اہل 

ایمان کومحفوظ رکھنےکےلیے ہللا تعالٰی نے 

پہلے سےآگاہ کردیا ہے۔ تاکہ وہ اپنی فکر 

کےساتھ ساتھ اپنے اہل عیال اوراپنی آل اوالد 

کوعذاب اٰلہی میں گرفتار ہونے اور دوزخ کا 

ایندھن بننے سے بچانے کی بھی فکرکریں۔ 

اطفال کے اسالمی  تربیت’’زیر تبصرہ کتاب



 

 

 

سعودی عرب کے معروف عالم دین ‘‘اصول 

 اوالد کاتربیت شیخ محمد بن جمیل زینو 

 کیف’’ رسالے عربی ایک پر موضوع کے

 میں کتابچہ ہے۔اس ترجمہ کا ‘‘اوالنا نربی

 کا باتوں تمام ان تقریبا   نے موصوف شیخ

 سے جن ہے کی کوشش نےکی کر احاطہ

وں کی تربیت بچ مسلمان کہ ہوسکے معلوم

کےلیے کون سے امور ضروری ہیں اوران 

کی مکمل تہذیب کے لیے کن باتوں سے پرہیز 

الزم ہے۔یہ کتاب اپنےبچوں کے مستقبل 

کوسنوارنے او راسالمی منہج پر صحیح 

تربیت کرنےکے لیےبہترین کتاب 



 

 

 

ہے۔نوٹ:واضح رہے کہ یہی کتاب دارالسالم 

ے کےنام س‘‘ تربیت اوالد’’ الہورسے بھی 

 چھپ چکی ہے۔

https://islamhouse.com/2804916 

 اوالد کے اسالمی اُصول   تربیت 

  َواْعِدلُوا فِي أَْواَلِدُكْم ( )ُمتَّفٌَق َ )اتَّقُوا َّللاَّ

  َعلَْیِه(

o ہدیہ  

o  عرِض ناشر 

o  عرِض ُمترجم 

o مہ   مقد ِ

o   لقماِن حکیم کی اپنے بیٹے کو پندو

  نصیحت

o لئل کا مذکورہ آیا  سے چند اہم مسا

  استنباط

https://islamhouse.com/2804916
https://islamhouse.com/2804916


 

 

 

o کی بچوں کو چند ملسو هيلع هللا ىلص محسِن انسانیت

  مفید نصیحتیں

 ۷ ۔ َواْعلَْم أَنَّ َما أَْخَطأََك لَْم یَُكْن

ِلیُِصیبََك،َوَما أََصابََك لَْم یَُكْن 

  ِلیُْخِطئَكَ 

o اسالم  ارکان  

o ارکاِن ایمان  

o حق تعالٰی عرش پر ہے  

o نہایت دلچسپ واقعہ  

o حدیث سے ماخوز اہم فوالئد  

o کی والدین اور بچوں ملسو هيلع هللا ىلص رسول پاک

  کے نام چند اہم ہدایا 

o ہ داری   والدین اور استاد کی ذم 

o تعلیم وتربیت کے چند بنیادی اُصول  

o نماز کی تعلیم وتربیت  

o ما  سے بچنے کی تلقین   محر 

o یحجاب وستر پوش  

o اخالق وآداب  

o تربیِت جہاد  



 

 

 

o  وں کے معاملے میں عدل بچ 

  وانصاف سے کام لینا

o نوجوان طبقہ کے مسالئل کا حل  

o ۲یں ۔ذہنی مصروفیت کے کاموں م

 انہماک 

o ۳ ۔جسمانی مشق ت کے کاموں میں

  دلچسپی

o ۴دینیہ کا مطالعہ  ۔ُکتب  

o خالصٔہ کالم  

o  بارگاِہ الہی میں شرف قبولیت پانے

  والی دُعا

o  خاندانی منصوبہ بندی اور اس کے

  نقصانا 

  ُجوا اْلَودُودَ اْلَولُودَ ،فَإِن ِي )تََزوَّ

ُمَكاثٌِر بُِكْم اْْلَُمَم یَوَم 

الِقیامِة()صحیح إرواء 

  (1784الغلیل:

o  نماز پڑھنے کی فضیلت اور

  چھوڑنے پر وعید



 

 

 

o وضواور نماز کا صحیح طریقہ  

o نماز  

o  ،اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمنِي، َواْھِدنِي ِ )َرب 

اے میرے رب ’’َوَعافِنِي، َواْرُزْقنِي( 

مجھے معاف کردے ،اور مجھ پر 

رحم فرما، اور میری رہنمالئی کر، 

حت عطا فرما، اور اور مجھے ص

  ۔‘‘مجھے رزق عنایت کر

o نماز کے چیدہ چیدہ مسالئل  

o نماز سے متعل ق چند احادیث  

o  نماِز جمعہ اور نماز باجماعت کا

  وجوب

  َعٍ تََھاُون ا بَِھا، )َمْن تََرَك ثاََلَث ُجم

ُ َعلَى قَْلبِِه()صحیح،رواہ  َطبََع َّللاَّ

  أحمد(

o میں جمعہ کا دن کیسے گذاروں گا  

o گانے بجانے کے متعلق شرعی حکم  

o  گانے بجانے سے بچاؤ کا بہترین

  عالج



 

 

 

o شرعا  جالئز گیت  

o  تصویروں اور مجس موں کی شرعی

  حیثیت

o  ایسی تصویریں اور مجس مے جو

  شرعا  جالئز ہیں

o کیا سگریٹ نوشی ناجالئز ہے؟  

o ملسو هيلع هللا ىلص:اِ  نبویفرمود  

 ۶ ۔ )اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر

  ()صحیح،رواہ أحمد(

o داڑھی بڑھانا ضروری ہے  

o سلوک سے   والدین کے ساتھ ُحسن

  پیش آنا

  تربیت  اوالد کے اسالمی اُصول 

 [–Urduاُردو –]اْلُردیة 

 - -شیخ ؍محمد بن جمیل زینو   رحمۃہللا علیہ 

—™ 



 

 

 

  -حفظہ ہللا-ترجمہ: حافظ خالد حیا  محمود

حمن ضیاء ہللا مدنی  مراجعہ :شفیق الر 

ناشر:دفترتعاون برالئے دعو  

 وارشاد،ربوہ،ریاض

 مملکِت سعودی عرب 

 حدیث نبوی ہے :

َ َواْعِدلُوا فِي أَْواَلِدُكمْ    ( )ُمتهفٌَق َعلَْیِه( )اتهقُوا َّللاه

ہللا سے ڈرو اور اپنی اوالد کے درمیان عدل ’’

 )متفق علیہ(۔‘‘وانصا ف سے کام لو

 ہديہ 

میں یہ کتابچہ ایسے والدین کی خدمت میں    ·

سعاد  مند پیش کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو 

 بنانا چاہتے ہیں۔



 

 

 

ایسے اساتذہ ومعل ما  کے نام ہدیہ کرتا    ·

ہوں جو اپنے شاگردوں کے لئے بہترین نمونہ 

 کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ایسے طلباء وطالبا  کے لئے خاص کرتا    ·

 ہوں جو کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں۔

یہ کتابچہ والدین اور ان کے بچوں میں    ·

ک کی خدمت میں اس خواہش کے سے ہرای

ساتھ پیش کرتا ہوں کہ ہللا رب العز   میری 

اس حقیر سی کاوش کو اپنی رضا کا ذریعہ 

بنالئے اور پڑھنے والوں کو اس سے زیادہ 

سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت 

 فرمالئے،آمین۔ 

 محمد بن جمیل زینو 

مہ   دار الحدیث الخیریہ،مک ہ مکر 

  عرِض ناشر 



 

 

 

حمن الرحیم  بسم ہللا الر 

اوالد کےسلسلے میں جو   اسالم نے تربیت

یں اصول وضوابط پیش کئے ہیں اور  زر 

والدین کو کتاب وسنت میں اسالمی تربیت کے 

سلسلے میں جورہنمالئی پیش کی گئی ہے وہ 

کسی بھی مذہب میں موجود نہیں ہے، یہ الگ 

ی اصول وضوابط،اور با  ہے کہ ہم ان اسالم

ارشادا  کو تربیِت اوالد کے سلسلے میں 

اپنانے میں کہاں تک کامیاب ہیں اور کہاں تک 

 ناکام ہیں۔

عالم ‘‘ کیف نرب ي أوالدنا’’پیش نظررسالہ  

اسالم کی مشہور علمی شخصیت شیخ محمد 

بن جمیل زینؒو کی تالیف لطیف ہے جس میں 

می تربیِت اوالد کے سلسلے میں صحیح اسال

خطوط کو پیش کیا گیا ہے، کتاب کی اہمیت 

کےپیش نظر اس کے متعدد تراجم ہوچکے 

ہیں،لیکن زیر نظرترجمہ حافظ خالد حیا  



 

 

 

محمود۔ حفظہ ہللا۔ کا ہے جنہوں نے اسے 

 سلیس وآسان اُرود قالَب میں ڈھاال ہے۔

جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنا ، گلشن  

صدیق  آباد،گوجرانوالہ کے ناظم محمد

کھوکھر حفظہ ہللا نے اس کتاب کو چند سال 

پہلے نشر کیا تھا،لیکن کتاب میں آیاِ  قرآنی 

کا مکمل حوالہ نہیں تھا،اسی طرح بعض 

اماللئی اور طباعتی غلطیاں تھیں،جس کی وجہ 

سے قارلئین کو مطالعہ میں کافی مشق ت کا 

سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور چونکہ تربیِت اوالد 

میں نہایت ہی اہم کتاب ہے،اور کے سلسلہ 

موجودہ دور میں اوالد کی بے راہ روی اور 

دین سے بیزاری عام ہے،لہذا بچوں کی دینی 

تربیت اور ان کو صحیح اسالمی خطوط پر 

النے کے لئے اسالم ہاؤس ڈاٹ کام کے شعبٔہ 

ترجمہ وتالیف نےاردو ترجمہ کا مراجعہ 

 وتصحیح کرکے دوبارہ بہترین زیوِر طباعت

 سے آراستہ کرکے ہدیہ قارلئین کیا ہے۔



 

 

 

رب  کریم سے دعا ہے کہ اس کتاب کو لوگوں 

کی ہدایت کا ذریعہ بنالئے،اس کے نفع کو عام 

کرے،والدین اور جملہ اساتذٔہ کرام کے لئے 

مغفر   وساماِن آخر  بنالئے،اورکتاب کے 

مول ف،مترجم،مراجع،ناشر،اور تمام معاونین 

ن سب کے حق کی خدما  کو قبول کرکے ا

 میں صدقٔہ جاریہ بنالئے۔آمین۔ 

وصلى ہللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم۔

  عرِض ُمترجم 

حمن الرحیم  بسم ہللا الر 

لوۃ والسالم علی  الحمد ہلل رب العالمین والص 

سی د االنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ 

 وصحبہ اجمعین،وبعد!

چونکہ نیک اوالد کسی بھی انسان کے لئے 

بیش بہا قیمتی سرمایہ اور ہللا تعالٰی کی جانب 



 

 

 

سے گراں قدر عطی ہ ہوتا ہے، اس لئے والدین 

کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اپنے 

بچوں کی بہتر نشوونما کے لئے صحیح 

نگہداشت وپرورش کا سوچتے ہیں وہیں ان کو 

ست خطوط پر تعلیم چاہئے کہ وہ بچوں کی در

وتربیت کے سلسلہ میں بھی اپنا بھرپور کردار 

ادا کریں ،کیونکہ اگرآج ان پیارے اور الڈلے 

بچوں کو پاکیزہ اخالق اور نیک خصال سے 

آراستہ کردیا جالئے گا تویقینا  آج کی یہ 

معصوم کلیاں مستقبل میں گلستاِن حیا  کی 

خوبصورتی اور اس کی رونق کو دوباال 

ا باعث ہوں گی، اور اگر خدانخواستہ کرنے ک

اپنے عیش کی دنیا کی فکر میں بدمست ہوکر 

ان کی تربیت کا معاملہ الاُبالی پن کی نذر 

ہوگیا تو آنے واالدن یقینا والدین کے لئے بڑا 

 اذی ت ناک اور سوہاِن روح ہوگا۔

اپنی اوالد کی تربیت کے معاملہ میں 

ل سردمہری کا مظاہرہ کرنے والوں کو ک



 

 

 

قیامت کے روز جو کربناک صور  حال پیش 

آسکتی ہے اس سے اہل ایمان کو محفوظ 

رکھنے کے لئے ہللا تعالٰی نے پہلے سے آگا ہ 

کردیا ہے تاکہ وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ 

اپنے اہل وعیال اور اپنی آل اوالد کو عذاب 

الہی میں گرفتا ر ہونے اور دوزخ کا ایندھن 

ارشاد فکر کرسکیں،بننے سے بچانے کی بھی 

 باری ہے:

ا  ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھِلیُكْم نَار 

 [6]التحریم:َوقُودَُھا النَّاُس َواْلِحَجاَرۃُ﴾

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے ’’

گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا 

 [۶]سورہ تحریم:‘‘ایندھن انسان ہیں اور پتھر 

اور اہل ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی 

اوالد کے بارے میں ایک لمحہ کے لئے بھی 

بلکہ کسی طور پر غفلت کا شکار نہیں ہوتے ،

وہ ہمیشہ اپنے متعلقین کی آخر  کی فکر میں 



 

 

 

لگے رہتے ہیں کہ ان میں سے کولئی ایک 

بھی شیطان کی راہ کو اختیار نہ کرنے 

 پالئے۔سورہ طور میں ہے کہ:

 [۲6]الط ور:﴿قَالُوا إِنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْھِلنَا ُمْشِفِقیَن ﴾

کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر ’’

والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے 

 [۲۶]سورہ طور:۔‘‘تھے

اوالد کے بارے میں ان کی اسی بے قراری 

اور ان کے فکر واندیشہ کی طرف اشارہ کیا 

 گیا ہے۔

حمد بن جمیل زینو رحمۃ جناب فضیلۃ الشیخ م

ہللا علیہ کا بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 

نامی کتابچہ گو کہ بہت ‘‘ کیف نرب ي أوالدنا’’

مختصر ہے لیکن اپنی افادیت کے اعتبار سے 

بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔اسی جذبہ کے 

تحت ہم اس کا ترجمہ کرکے قارلئین کرام کی 



 

 

 

رکھتے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور امید 

ہیں کہ ان شاء ہللا العزیز! یہ کتابچہ جہاں 

اسالمی لٹریچر میں گراں قدر اضافہ کا باعث 

ہوگا وہیں بچوں کی اسالمی خطوط پر تربیت 

 کے ضمن میں بھی اہم کردار اداکرے گا۔

 ُمترجم 

 حافظ خالد حیا  محمود 

مدیر عام :جامعہ تعلیم القرآن والحدیث 

 للبنا ،گوجرانوالہ 

حیم حمن الر   بسم ہللا الر 

مہ   مقد ِ

إن الحمد ہلل ،نحمدہ ،ونستعینه ،ونستغفرہ ، 

ونعوذ باہلل من شرور أنفسنا وسیئا  أعمالنا ، 

من یھدہ ہللا فال مضل له ، ومن یضلل فال ھادي 

 أما بعد : له .



 

 

 

وں کی تربیت کا مسئلہ اس لحاظ سے نہایت  بچ 

مل ہے کہ اس پر نہ صرف یہ کہ اہمیت کا حا

وں میں سے ہر ایک کی تمام تر  والدین اور بچ 

مصلحتوں اور منفعتوں کا انحصار ہے،بلکہ 

قوم ومل ت کے لئے درخشاں مستقبل کے 

حصول کا بھی یہی ایک واحد ومنفرد ذریعہ 

ہے۔ تربیت اوالد کے انہی بے شمار مصالح 

کے پیش نظر جہاں اسالم نے اس کا 

کے ساتھ اہتمام کیا ہے وہاں یہ خصوصیت 

مسئلہ ان تمام علما لئے تربیت اور معماران 

اقوام کی خصوصی دلچسپی کا بھی موضوع 

رہا ہے جن کے آقا وسردار،مرب ی کبیر محمد 

کی ذاِ  اقدس ہے۔ ہللا بزرگ وبرتر ملسو هيلع هللا ىلص کریم 

کی طرف سے آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی 

وں کو  علم تھا کہ آپ ہردو والدین اور بچ 

وعرفان کی دولت سے ماال مال کرنے کے 

ساتھ ساتھ ان کی اس طور پر رہنمالئی فرمالئیں 

کہ وہ دنیا وآخر  میں سعاد  مندی وکامرانی 

 سے بہرہ ور ہوسکیں۔



 

 

 

تربیت کے ضمن میں اسالم نے جس گہری 

دلچسپی کا اظہار کیا ہے اسی کا یہ اثر ہے کہ 

ی )جس میں ہمارہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم

اصالح ودرستگی او ر فالح وکامیابی کے 

میں  تمام اصول وضوابط رکھ دیئے گئے ہیں(

ہللا تعالٰی نے ایسے قصص وواقعا  کو بیان 

فرمایا ہے جن پر اگر غور کیا جالئے تو وہ 

وں کی تربیت کے حوالہ سے نہایت مفید  بچ 

 وکار آمد ثابت ہوسکتے ہیں۔

سے  قرآن حکیم کے بیان کردہ ان واقعا  میں

لقماِن حکیم کا واقعہ ہے جس میں وہ اپنے 

بیٹے کو ایسی پر مغز اور نفع بخش نصیحتوں 

سے نوازتے ہولئے دکھالئی دے رہے ہیں جو 

بچوں کی تربیت کے ضمن میں نہایت اہم اور 

ان کے لئے دنیا وآخر  میں کامیابی 

وکامرانی کی بنیاد فراہم کرنے میں نہایت 

 اہمیت کی حامل ہیں۔



 

 

 

کی سیر  طیبہ کا ملسو هيلع هللا ىلص جانب رسولدوسری  

مطالعہ کرتے ہولئے آپ دیکھیں گے کہ آپ 

بھی تربیت اوالد کی اہمیت کا گہرا احساس 

رکھنے کی وجہ سے اپنے چچازاد بھالئی عبد 

ہللا بن عباس رضی ہللا عنہما کے د ل میں 

عقیدٔہ توحید کی جڑوں کو ان کے عہد طفولیت 

سے ہی مضبوط ومستحکم کرنے کے لئے 

 ں نظرآتے ہیں۔کوشا

زیر نظر کتاب میں قاری کویہ تمام چیزیں 

نہایت تفصیل کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملے 

گا۔اس کے عالوہ اس کتاب میں والدین اور 

بچوں میں سے ہرایک کے دوسرے پرعالئد 

ہونے والے ان حقوق وفرالئض کو بھی مفص ل 

طور پربیان کردیا گیا ہےجن کا ادا کرنا ان 

 کے لئے ضروری ہے۔میں سے ہر ایک 

ہللا تعالٰی سے دست بدعا ہوں کہ وہ اس کتابچہ 

کو قارلئین کے لئے نفع بخش اور کارآمد ہونے 



 

 

 

کا اعزاز بخشنے کے عالوہ اسے محض اپنی 

رضا جولئی وخوشنودی کا بھی باعث بنالئے۔ 

 آمین

 محمد بن جمیل زینو 

مہ،سعودی عرب   مک ہ مکر 

 حکیم کی اپنے بیٹے کو پندو نصیحت لقمانِ   

 سورہ لقمان میں حق باری تعالٰی کا ارشاد ہے:

﴿َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُھَو یَِعُظهُ یَا بُنَيَّ اَل تُْشِرْك 

ِه ۖ إِنَّ الِش ْرَك لَُظْلٌم َعِظیٌم﴾  [1۳]لقمان:بِاللَـّ

اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہولئے ’’

فرمایا کہ میرے پیارے اپنے لڑکے سے 

بچے! ہللا کے ساتھ شریک نہ کرنا بیشک 

 [1۳]سورہ لقمان:۔‘‘شرک بڑا بھاری ظلم ہے



 

 

 

اسکے بعد ہللا بزرگ وبرتر نے لقمان حکیم 

کے الفاظ میں ان مفید ونفع بخش پند ونصالئح 

 کو یوں بیان فرمایا ہے:

ِه ۖ إِنَّ الِش ْركَ 1 لَُظْلٌم  ۔﴿ یَا بُنَيَّ اَل تُْشِرْك بِاللَـّ

 [1۳]لقمان:َعِظیٌم﴾

اے میرے بیٹے! ہللا کے ساتھ کسی کو ’’

شریک مت ٹہراؤ،بے شک شرک بہت بڑا ظلم 

 [1۳]سورہ لقمان:۔‘‘ہے

یعنی ہللا تعالٰی کی بندگی بجاالنے میں کسی  

کو بھی اس کا ساتھی اور ساجھی بنانے سے 

بچو،اور ہللا کے سوا مردہ یا آنکھوں سے 

ان کو وگوں سے دعالئیں کرنا،اوجھل وپوشیدہ ل

پکارنا اور ان سے فریادکناں ہونا عباد  میں 

شرک کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نبی 

 نے :ملسو هيلع هللا ىلص کریم



 

 

 

یعنی دعا ہی عباد  ’’ )الدَُّعاُء ُھَو الِعبَادَۃِ(

)اسے ترمذی نے روایت کرکے حسن ‘‘ہے

کہہ کر اسی حقیقت کی طرف  صحیح کہا ہے(

 اشارہ فرمایا ہے۔

 جب یہ آیت نازل ہولئی: اور

﴿الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُھم 

 [8۲]اْلنعام:بُِظْلٍم﴾

وہ لوگ جو ایمان اللئے اور انہوں نے اپنے ’’

ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں 

 [8۲]سورہ انعام:‘‘کیا

تو اس وقت صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم 

شاق وگراں اجمعین پر اس آیت کا نزول نہایت 

کے سامنے ملسو هيلع هللا ىلص چنانچہ انہوں نے رسول گذرا،

)أَیُّنَا اَل  پریشانی کا اظہار کرتے ہولئے کہا:

یعنی ہم میں سے کون ہے جو ’’ یَْظِلُم نَْفَسهُ؟(



 

 

 

تو اس کے جواب ،‘‘اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا

 نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص میں رسوِل دوجہاں 

ْرُك ، أَلَْم تَْسَمعُوا َما قَاَل )لَْیَس ذَِلَك، إِنََّما ُھَو الش ِ

ْرَك  لُْقَماُن اِلْبنِِه: ِ، إِنَّ الش ِ یَا بُنَيَّ اَل تُْشِرْك بِاَّللَّ

 لَُظْلٌم َعِظیٌم (

)آیت یعنی یہ وہ عام ظلم نہیں ہے بلکہ اس ’’

سے مراد تو صرف  میں مذکور لفظ ظلم(

کیا تم نے لقمان کا وہ قول نہیں شرک ہی ہے،

بیٹے کو مخاطب کرکے سنا جس میں وہ اپنے 

اے میرے بیٹے ہللا کے ساتھ کسی  کہتے ہیں:

کو شریک نہ ٹہرانا،یقینا  شرک بہت بڑا ظلم 

 )بخاری ومسلم(۔ ‘‘ہے

نَساَن بَِواِلدَْیِه َحَملَتْهُ ۲ ْینَا اْْلِ هُ َوْھن ا َعلَٰى ۔﴿َوَوصَّ أُمُّ

َوْھٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْیِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلدَْیَك 

 [14]لقمان:إِلَيَّ اْلَمِصیُر ﴾



 

 

 

ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق ’’

نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ 

اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ 

ے کہ تو میری اور چھڑالئی دو برس میں ہ

)تم سب اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، 

]سورہ ‘‘میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے کو(

 [1۴لقمان:

دیکھئے تو ماں اپنے بچے کو کس قدر مشق ت 

کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھالئے رکھتی 

ہے،جب کہ باپ بچے کے تمام اخراجا  

برداشت کرنے کی ذمہ داری کو نبھانے میں 

فروگذاشت نہیں کرتا۔ اس وجہ کولئی دقیقہ 

سے والدین کا اپنے بچے پر یہ حق ہے کہ وہ 

ہللا تعالٰی کی شکر گزاری کے ساتھ اپنے 

محسن والدین کے احسانا  کا بھی شکر 

 گذارہو۔



 

 

 

۔﴿َوإِن َجاَھدَاَك َعلَٰى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْیَس لََك ۳

ي الدُّْنیَا بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُھَما ۖ َوَصاِحْبُھَما فِ 

َمْعُروف ا ۖ َواتَّبِْع َسبِیَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ 

 [15]لقمان:َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِ ئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن﴾

اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس با  کا دباؤ ’’

ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا 

نہ ماننا، ہاں  تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا

دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا 

اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا 

ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم 

جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں 

 [15]سورہ لقمان:‘‘خبردار کروں گا 

امام حافظ ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر 

 ماتے ہیں:کرتے ہولئے فر

)أَْي : إِْن َحَرَصا َعلَْیَك ُكلَّ اْلِحْرِص َعلَى أَْن 

تُتَابِعَُھَما َعلَى ِدینِِھَما ، فاََل تَْقبَْل ِمْنُھَما ذَِلَك ، َواَل 

یَْمنَعَنََّك ذَِلَك ِمْن أَْن تَُصاِحبَُھَما فِي الدُّْنیَا َمْعُروف ا 



 

 

 

َسبِیَل َمْن أَنَاَب  ُمْحِسن ا إِلَْیِھَما ،)َواتَّبِعْ  أَْي : ،

)  یَْعنِي : اْلُمْؤِمنِیَن(  إِلَيَّ

یعنی وہ تجھ کو اپنے دین کی ات باع پر مجبور 

کرنے کی غرض سے چاہے جس قدر بھی 

اصرار کریں ان کی اس با  کو کسی بھی 

صور  میں قبول نہ کر،اور یہ با  تجھ کو 

ان کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرنے سے 

مانع نہیں ہونی چاہیے،اور اہل کسی طور بھی 

ایمان کے طریقہ کی پیروی واتباع برابر 

 کرتے رہو۔

ہمارے خیال کے مطابق اس با  کی تالئید تو 

کے مندرجہ ذیل فرمان سے بھی ہوتی ملسو هيلع هللا ىلص نبی

 ہے: 

ِ ، إِنََّما الطَّاَعةُ فِي  )اَل َطاَعةَ ْلََحٍد فِي َمْعِصیَِة َّللاَّ

 اْلَمْعُروِف()متفق علیه(



 

 

 

کام میں ہللا تعالٰی کی نافرمانی ہو اس  جس’’

میں کسی شخص کی بھی اطاعت جالئز نہیں 

ہے،کیونکہ اطاعت وفرمانبرداری تو صرف 

)متفق ۔‘‘نیکی کے کاموں میں ہی ہونی چاہئے

 علیہ(

ْن َخْردٍَل فَتَُكن ۴ ۔﴿یَا بُنَيَّ إِنََّھا إِن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِم 

َماَواِ  أَْو فِي اْْلَْرِض یَأِْ  فِي َصْخَرۃٍ أَْو فِي السَّ 

هَ لَِطیٌف َخبِیٌر﴾ هُ ۚ إِنَّ اللَـّ  [16]لقمان:بَِھا اللَـّ

اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس با  کا دباؤ ’’

ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا 

تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں 

 دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا

اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا 

ہو تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم 

جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں 

 [1۶]سورہ لقمان:‘‘خبردار کروں گا



 

 

 

)أَْي : إِنَّ اْلَمْظلََمةَ أَِو اْلَخِطیئَةَ لَْو َكانَْت ِمثْقَاَل  

ُ  ] ِمْن[َحبٍَّة   یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِحیَن َخْردٍَل أَْحَضَرَھا َّللاَّ

ا  یََضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسَط ، َوَجاَزى َعلَْیَھا إِْن َخْیر 

) ا فََشرٌّ   فََخْیٌر ، َوإِنَّ َشرًّ

یعنی کولئی ظلم وزیادتی یا گناہ ولغزش خواہ ’’

وہ رالئی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہوہللا 

ف تعالٰی قیامت کے روز جس وقت عدل وانصا

کے ترازو قالئم کرے گا اس کو حاضر کرے 

گا، پھر قوانین عدل کے عین مطابق جزا وسزا 

 ۔‘‘کا اہتمام فرمالئے گا

اَلۃَ ﴾5  [17]لقمان:۔﴿یَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

 ۔‘‘اے میرے بیٹے نماز قالئم کرو’’

اقامت نماز سے مراد نماز کے ارکان 

وواجبا  کو پورے خشوع وخضوع کے ساتھ 

 ہے۔ادا کرنا 



 

 

 

۔﴿َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنَكِر ۶

 [17]لقمان:﴾

اور نیکی کا حکم دو،اور برالئی سے ’’

 ۔‘‘روکو

اس کا حکیمانہ انداز میں نہایت پیار اور نرمی 

 کے ساتھ َسر انجام دینا ضروری ہے۔

 [17]لقمان:۔﴿َواْصِبْر َعلَٰى َما أََصابََك﴾۷

ے اس پر صبر اور جو مصیبت تمہیں پہنچ’’

 [1۷]سورہ لقمان:‘‘کرو

لقمان حکیم نے اس وصی ت سے پہلے اپنے  

بیٹے کوچونکہ نیکی کا حکم دینے اور برالئی 

سے روکنے کی ہدایت کی تھی اور اس کے 

ساتھ ساتھ وہ اس با  کا بھی بخوبی علم 

رکھتے تھے کہ جو شخص بھی نیکی کو 

پھیالنے کے لئے جدوجہد کرے گا، یا برالئی 

خالف برسرپیکار رہے گا اس کو مصالئب کے 



 

 

 

وآالم سے ہرصور  میں نبردآزما ہونا ہی 

پڑے گا،اس لئے انہوں نے موقع کی مناسبت 

ل  سے پہلی وصی ت کے ساتھ ہی صبروتحم 

 سے کام لینے کی تلقین بھی فرمادی۔

 کا بھی اس سلسلہ میں ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلص نبی

َویَْصِبُر َعلَى أَذَاُھْم )اَْلُمْؤِمُن اَلَِّذي یَُخاِلُط اَلنَّاَس، 

َخْیٌر ِمْن اَلَِّذي اَل یَُخاِلُط اَلنَّاَس َواَل یَْصبُِر َعلَى 

 أَذَاُھْم ()أَْخَرَجهُ اِْبُن َماَجْه بِإِْسنَاٍد َحَسٍن(

یعنی وہ مومن جو لوگوں کے ساھ مل جل ’’

کر رہتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے 

خاطر ہونے والی تکالیف وپریشانیوں پر کبیدہ 

ل کا مظاہرہ کرتا ہےوہ  کی بجالئے صبروتحم 

اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ 

تھلگ رہتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے 

والے رنج والم پر صبروتحمل کا مظاہرہ نہیں 

)ابن ماجہ نے اسےحسن سند سے ‘‘کرتا

 ۔روایت کیا ہے(



 

 

 

 [18]لقمان:۔﴿َواَل تَُصِع ْر َخدََّك ِللنَّاِس﴾8

لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ ’’ 

 [18]سورہ لقمان:‘‘پھال

آیت کے اس حص ہ کی تفسیر کرتے ہولئے امام 

 حافظ ابن کثیر رحمہ ہللا لکھتے ہیں کہ: 

)اَل تُْعِرْض بَِوْجِھَك َعِن النَّاِس إِذَا َكلَّْمتَُھْم أَْو 

ا  ا َعلَْیِھْم َكلَُّموَك ، اْحتِقَار  ِمْنَك لَُھْم ، َواْستِْكبَار 

 َولَِكْن أَِلْن َجانِبََك ، َواْبُسْط َوْجَھَك إِلَْیِھْم(

یعنی ایسے وقت میں جب تم لوگوں کے ’’

ساتھ گفتگو کررہے ہو یا وہ تمہارے ساتھ ہم 

کالم ہو رہے ہوں تو ان کو اپنے سے کم 

مرتبہ اور اپنے آپ کو ان سے اعلٰی وارفع 

ر کرتے ہولئے ان سے روگردانی مت تصو  

کیجئے،بلکہ ان کے لئے ہمیشہ اپنے دل میں 

نرم گوشہ اختیار کئے رکھئے،اور ان کے 



 

 

 

ساتھ خندہ پیشانی وکشادہ رولئی سے پیش آتے 

 رہئیے۔ 

)تَبَسُُّمَك فِي َوْجِه کا ارشاد ہے: ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم 

)صحیح،رواہ الترمذی  أَِخیَك لََك َصدَقَةٌ(

 ۔ وغیرہ(

عنی تمہارا اپنے بھالئی کے سامنے ی’’

مسکرادینا بھی تمہاری طرف سےصدقہ ہی 

 ۔‘‘ہے

ا﴾۹  [18]لقمان:۔﴿َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرح 

]سورہ ‘‘اور زمین پر اترا کر نہ چل ’’ 

 [18لقمان:

یعنی اتراتے،ڈینگیں مارتے،شیخیاں بگھارتے 

او ر غروروسرکشی کے عالم میں حق 

رتے ہولئے زمین پر مت وصداقت سے منہ پھی

چلو،اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنےسے 

تمہیں باز رہنا چاہئیے،کیونکہ اگر تم اس قسم 



 

 

 

کے روی ہ سے باز نہیں آؤگے تو یہ تمہارے 

لئے ہللا تعالٰی کی ناپسندیدگی ونفر  کا باعث 

اس قسم کے طرِز عمل میں پالئی بن جالئے گا،

نے جانے والی برالئیوں اور قباحتوں سے اپ

دامن کو بچالئے رکھنے کی مزید تاکید کے 

 لئے لقمان حکیم نے ساتھ ہی فرمایا:

هَ اَل یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر﴾    [1۹]لقمان:﴿إِنَّ اللَـّ

بے شک ہللا تعالٰی کسی تکبر کرنے والے ’’

اور فخرکرنے والے کو کبھی پسند نہیں 

 ۔‘‘کرتا

کی  امام حافظ ابن کثیؒر اس آیت کے معانی

 تشریح کرتے ہولئے فرماتے ہیں:

سےمراد ہر وہ شخص ہے جو ‘‘مختال’’

 غرور ،تکبراور گھمنڈ میں مبتال ہو۔



 

 

 

ایسے شخص کو کہتے ہیں جو  )فخور(اور 

اپنے آپ کو دوسروں پر فخر میں فوقیت 

 وفضیلت دیتا ہو۔

 [1۹]لقمان:۔﴿َواْقِصْد فِي َمْشیَِك﴾1۰

کر  اوراپنی چال میں میانہ روی اختیار’’

 [1۹]سورہ لقمان:‘‘

یعنی چلتے ہولئے میانہ اور اوسط درجہ کی 

ایسی رفتار اختیار کیجئے جس میں قدم نہ تو 

آہستہ آہستہ ،ُرک رک کر اٹھ رہے ہوں اور نہ 

ہی ان کے اٹھنے میں ضرور  سے زیادہ 

عجلت وتیزی کا مظاہرہ کیا جارہا ہو،بلکہ اس 

 میں حد درجہ توازن واعتدال ہونا چاہئے۔

 [1۹]لقمان:۔﴿ َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك ﴾11

 ۔‘‘اور اپنی آواز کو پست رکھو’’ 



 

 

 

یعنی گفتگو کرتے وقت مبالغہ آرالئی سے کام 

مت لو،اور بالضرور  کڑک کڑک کرباتیں 

اس کردار کی برالئی وقباحت کو بیان نہ کرو،

کرنے کے لئے لقمان علیہ السالم نے مزید 

 کہا:

 [1۹]لقمان:ِ  لََصْوُ  اْلَحِمیِر﴾﴿إِنَّ أَنَكَر اْْلَْصَوا

بے شک سب سے زیادہ نا پسندیدہ اور ’’

 ۔‘‘مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے

حافظ ابن کثیر رحمہ ہللا نے اپنی تفسیر میں 

مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہولئے امام 

 مجاہؒد کا یہ قول نقل کیا ہے:

َغایَةُ  أَْي : )إِنَّ أَْقبََح اْْلَْصَواِ  لََصْوُ  اْلَحِمیِر ،

ِہ  ِ َمْن َرفََع َصْوتَهُ أَنَّهُ یَُشبَّهُ بِاْلَحِمیِر فِي ُعلُو 

ِ تَعَالَى .  َوَرْفِعِه ، َوَمَع َھذَا ُھَو بَِغیٌض إِلَى َّللاَّ

َوَھذَا التَّْشبِیهُ فِي َھذَا بِاْلَحِمیِر یَْقتَِضي تَْحِریَمهُ 

) هُ َغایَةَ الذَّم ِ   َوذَمَّ



 

 

 

د ی اور بری آواز بے شک سب سے بھ’’

گدھوں کی آواز ہے،اوراپنی آواز کو 

بالضرور  بلند کرنے والے شخص سے 

متعلق زیادہ سے زیادہ جوبا  کہی جا سکتی 

ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آواز کے بلند اور 

اونچا کرنے کی وجہ سے گدھوں سے تشبیہ 

دے دی جالئے۔اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا 

یں نہایت مبغوض شخص ہللا تعالٰی کی نگاہ م

اورغیر پسندیدہ انسان بھی ہے،اورگدھوں کے 

ساتھ ایسے شخص کو دی گئی تشبیہ کا تقاضا 

تو بہرحال یہی ہے کہ بال ضرور  آواز کے 

ت  بلند کرنے کو حرام او رانتہالئی قابل مذم 

 ۔‘‘طرز عمل کیا جالئے

کے ملسو هيلع هللا ىلصاس کے عالوہ اس سلسلہ میں نبی کریم

 واضح ہیں: اس ارشادا  گرامی بھی نہایت

)لَْیَس لَنَا َمثَُل السَّْوِء، الَِّذي یَعُودُ فِي ِھبَتِِه َكاْلَكْلِب 

 :2622)صحیح البخاري، رقم  (یَْرِجُع فِي قَْیئِِه(



 

 

 

ہم مسلمان بری مثالوں کے مصداق نہیں ’’

)کسی چیز ہیں،اپنے ہبہ کی طرف لوٹنے واال

کو عنایت کرکے پھراس کی واپسی میں 

بالکل اس کت ے کی طرح ال(دلچسپی لینے وا

)یعنی قے ہے جو اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے

 ۔کرنے کے بعد اسے کھا لیتا ہے(

َ ِمْن (ب۔ یََكِة ،فَاْسأَلُوا َّللاَّ إِذَا َسِمْعتُْم ِصیَاَح الد ِ

ِ  فَْضِلِه ، َوإِذَا َسِمْعتُمْ  ذُوا بِاَّللَّ نَِھیَق اْلَحِمیِر فَتَعَوَّ

 )متفق علیه( ( َشْیَطان ا ِمَن الشَّْیَطاِن ، فَإِنََّھا َرأَ ْ 

جب مرغ کی بانگ سنو تو ہللا سے اس کے ’’

فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے 

فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی آواز 

ہ سنو تو شیطان سے ہللا کی پناہ مانگو کیونک

)دیکھئے ۔“اس نے شیطان کو دیکھا ہے 

 ([1]۔)(۴۶۶؍۳تفسیرابن کثیر،ج

 مذکورہ آيات سے چند اہم مسائل کا استنباط 



 

 

 

۔باپ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو 1

ایسی نصیحتوں سے نوازتا رہے جو اس کے 

ع بخش،سود مند اور لئے دنیا وآخر  میں نف

 کار آمد ثابت ہوسکتی ہوں۔

۔نصیحت کی ابتدا تو حید پر قالئم رہنے کی ۲

تلقین اور شرک سے بچنے کی تنبیہ سے ہونی 

چاہیے،کیونکہ ہللا کے ساتھ شرک اتنا بڑا ظلم 

ہے کہ وہ تمام اعمال کو غار  کرکے رکھ 

 دیتا ہے۔

۔ہللا رب العز   کی عطا کی ہولئی نعمتوں پر ۳

طرح اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے جس 

اسی طرح والدین کے احسانا  اور ان کی 

جانب سے ملنے والے پیارومحب ت کے مقابلے 

میں اظہاِر تشک ر کے طور پر ان کے ساتھ 

حسِن سلوک سے پیش آنا اور ان سے 

خوشگوار تعل قا  کو قالئم ودالئم رکھنا بھی 

 ضروری ہے۔



 

 

 

ی چاہئیے کہ ۔لیکن یہ با  بھی ذہن نشین رہن۴

کے مندرجہ ذیل ارشاد ملسو هيلع هللا ىلص سروِر دو عالَم 

گرامی کی روشنی میں والدین کی اطاعت 

وفرمانبرداری ہر اس کام میں واجب ہے جس 

میں ہللا تعالٰی کی نافرمانی کا احتمال نہ ہو 

 چنانچہ اس سلسلہ میں فرماِن نبوی ہے: 

ا الطَّاَعةُ فِي إِنَّمَ       )اَل َطاَعةَ ْلحٍد فِي َمْعِصیَِة ہللاِ، 

 اْلَمْعُروِف(

ہللا تعالٰی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت ’’

حالل نہیں ہے اطاعت صرف نیک کاموں میں 

 )صحیح بخاری(۔‘‘ہے

۔توحید پرست اہل ایمان کے طریقہ کی 5

پیروی ضروری ہے،جب کہ بدعتیوں کے آثار 

اور ان کے طور طریقوں کی اتباع ناجالئز 

 وحرام ہے۔



 

 

 

ہ اور ظاہر ،ہرحالت میں ہللا تعالٰی ۔پوشید۶

سے ڈرتے رہنا چاہئیے۔ نیکی چاہے کتنی 

معمولی ہی کیوں نہ ہو اسے کسی صور  

میں بھی ہلکا خیال کرکے چھوڑنا نہیں 

چاہیے،اسی طرح کسی برالئی کو چھوٹی 

ر کرکے اس کے اجتناب سے  برالئی تصو 

 کوتاہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔

ل یکسو۷ لئی کے ساتھ اس کے ۔نماز کو مکم 

 جملہ ارکان وواجبا  سمیت ادا کرنا چاہیے۔

۔دوسروں کو نیکی کی دعو  دینے اور 8

انہیں برالئی سے باز رکھنے کی کوشش نہایت 

اس کا م کو جس قدر بھی علمی  ضروری ہے،

روشنی کی مدد سے اور لطف وپیار سے 

انجام دیا جالئے گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس مسئلہ 

نے ان الفاظ ملسو هيلع هللا ىلص و سرکاِر دو عالم کی اہمیت ک

 میں بیان کیا ہے:



 

 

 

ا، فَإِْن لَْم      فَْلیُغَی ِْرہُ بِیَِدِہ،    )َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكر 

َوذَِلَك      فَإِْن لَْم یَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه،    یَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه،

یَماِن(  )مسلم(۔أَْضعَُف اْْلِ

با  خالف  تم میں سے جو شخص کولئی’’

شرع دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روک 

دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان 

سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو 

تو اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا 

 )صحیح مسلم(۔“سب سے معمولی درجہ ہے

۔نیکی کا پرچار کرنے اور برالئی سے ۹

خص کو اپنے دوسروں کو باز رکھنے والے ش

اس ر استے میں جس قدر بھی نامساعد حاال  

اور مشکال  کا سامنا کرنا پڑے اسے اس پر 

صبر کرنا چاہیے،اور یہ با  یقینا  عزیمت کے 

 کاموں میں سے ہے۔

۔چال میں تکب ر ،فخر اور غرور کے انداز 1۰

 کو اختیار کرنا حرام ہے۔



 

 

 

۔رفتار میں اعتدال ومیانہ روی کا پایا جانا 11

ضروری ہے، کیونکہ اسالمی نقطٔہ نگاہ سے 

رفتار نہ توبہت زیادہ تیز ہونی چاہیے اور نہ 

ہی اسے حد درجہ سست روی کی وجہ سے 

 مریل بنادینا چاہیے۔

۔ضرور  سے زیادہ آواز کو بلند کرنے 1۲

کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے،کیونکہ 

ایسا طرز عمل انسانوں کی عادا  سے ملنے 

ں کی عادا  سے زیادہ کے بجالئے گدھو

 مشابہت رکھتا ہے۔

کی بچوں کو چند مفید ملسو هيلع هللا ىلص محسِن انسانیت 

 نصیحتیں

امام ترمذؒی نے اپنی جامع میں عبدہللا بن 

عباس رضی ہللا عنہما سے ایک حسن صحیح 

حدیث نقل کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 

کے پیچھے ملسو هيلع هللا ىلص ایک دن میں سرور کالئنا  

واری پر بیٹھا تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب س



 

 

 

اے بچے! میں تمہیں ’’کرکے ارشاد فرمایا: 

 کام کی چند باتیں سکھاتا ہوں:

َ یَْحفَْظكَ 1  ۔ اْحفَْظ َّللاَّ

یعنی اگر تم ہللا تعالٰی کے احکام بجاالؤ اور 

اس کے منع کردہ کاموں کے ارتکاب سے 

 بچوتو ہللا تعالٰی دنیا وآخر  میں تمہارا ہر

 طرح سے خیال رکھے گا۔

َ تَِجْدہُ تَُجاَھكَ ۲  ۔ اْحفَْظ َّللاَّ

یعنی اگر تم ہللا تعالٰی کی قالئم کردہ حدود کی 

حفاظت اور اس کے عالئد کردہ حقوق کی 

ادالئیگی کا پورا خیال رکھو تو ہللا تعالٰی 

تمہارے کاموں کی اصالح فرمالئے گا اور تم 

ید اپنی مدد کے لئے اسے ہرآڑے وقت میں تالئ

 ونصر  سمیت اپنے سامنے پاؤگے۔

َ، َوإِذَا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن ۳ ۔ إِذَا َسأَْلَت فَاْسأَْل َّللاَّ

 ِ  بِاَّللَّ



 

 

 

جب تم کچھ مانگنا چاہو تو بس ہللا ہی سے 

مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف ہللا 

 ہی سے مدد طلب کرو۔

اس سے مقصود یہ ہے کہ جب تمہیں دنیا 

وآخر  کے کاموں میں سے کسی کام سے 

متعلق مدد درکار ہو تو اس کے لئے تمہیں 

صرف ہللا تعالٰی ہی کے سامنے اپنے ہاتھوں 

کو پھیالنا چاہیے۔اور خاص طور پر ایسے 

کاموں کے لئے توصرف اور صرف اسی کی 

طرف رجوع کرنا چاہیے جن میں اس کے 

لئی بھی تعاون ومدد کرنے کی طاقت سوا کو

وقدر  نہیں رکھتا ۔جیسے کہ بیماری سے شفا 

اور رزق میں کشادگی کی خواہش وطلب 

وغیرہ کے مسالئل ہیں،کیونکہ ان مسالئل کا 

تعلق ایسے امور کے ساتھ ہے جن کو ہللا رب 

العز   نے صرف اور صرف اپنی ذا  کے 

 ساتھ ہی خاص کررکھا ہے۔



 

 

 

ام ہیثمی رحمہما ہللا نے اس )امام نووی اور ام

 ۔سے یہی معنٰی مراد لیا ہے(

ةَ لَْو اْجتََمعَْت َعلَى أَْن یَْنفَعُوَك ۴ ۔ َواْعلَْم أَنَّ اْْلُمَّ

ُ لََك، َولَْو  بَِشْيٍء لَْم یَْنفَعُوَك إاِلَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ

وَك بَِشْيٍء لَْم یَُضرُّ  وَك إِالَّ اْجتََمعُوا َعلَى أَْن یَُضرُّ

ُ َعلَْیَك   بَِشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ

ت کے تمام  اور اچھی طرح جان لو کہ اگر ام 

افراد اکٹھے ہو کرتجھے کچھ فالئدہ پہنچانا 

چاہیں تو تجھے صرف اسی چیز کا ہی فالئدہ 

پہنچا سکیں گے جس کو ہللا تعالٰی نے تیرے 

لئے پہلے سے لکھ رہا ہے۔اور اگر وہ 

نقصان سے دوچار کرنے  سارےتجھے کسی

پر مل جالئیں تو وہ تجھے صرف اسی چیز 

میں ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کو ہللا 

تعالٰی نے تیرے لئے پہلے سے مقد ر کر رکھا 

 ہے۔



 

 

 

ُحُف 5 )رواہ ۔، ُرِفعَْت اْْلَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُّ

 ۔ حسن صحیح(وقال:الترمذی،

قلم اٹھا لئے گئے ہیں اور اوراق خشک 

 ے ہیں۔ہوچک

لیکن اس سلسلہ میں یہ با  ذہن نشین رہنی 

کا یہ مطلب ہرگز ‘‘ توکل علی ہللا’’چاہیے کہ 

نہیں ہے کہ انسان صرف یہ سوچ کر ہی ہاتھ 

پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ چونکہ ہر آدمی 

ل سے ہی ہللا تعالٰی کی  کا مقدر تو روِز او 

جانب سے لکھا جا چکا ہے۔اور اب جبکہ اس 

قسم کی تبدیلی کا بھی کولئی امکان میں کسی 

نہیں ہے تو اس صور  میں اس کے لئے اس 

کے سوا اور کولئی چارٔہ کار نہیں کہ وہ ہللا 

تعالٰی کی تقدیر کے سامنے تسلیم ورضا کا 

پیکر بن جالئے اور اپنے حاال  کو ماد ی 

اسباب کے ذریعہ درست کرنے کے بجالئے 

قسم کی صرف اعتماد الہی کی بنیاد پر اپنی ہر 



 

 

 

جدوجہد سے کنارہ کشی اختیارکرلے، بلکہ 

کا مفہوم تو یہ ہے کہ ‘‘ توکل علی ہللا’’

ظاہری ومادی اسباب کو اختیار کرنے کے 

ساتھ ساتھ ہللا تعالٰی کی ذا  بزرگ 

وبرترپراپنے اعتماد وبھروسہ کا بھر پور 

ملسو هيلع هللا ىلص کیونکہ سرور دو عالم  اظہار کیا جالئے،

شاد فرمایا نے ایک اونٹنی کے مالک سے ار

یعنی پہلے اس کے زانو  )إعقلھا َوتََوكَّْل( تھا:

کو باندھو پھر ہللا تعالٰی پر بھروسہ کا اظہار 

)امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت ۔‘‘کرو

 ۔کرتے ہولئے حسن کہا ہے(

جامع ترمذی کے عالوہ حدیث کی دوسری 

کتابوں میں مندرجہ ذیل نصیحتوں کا بھی 

 اضافہ ہے:

ْف ۔۶ دَّۃ()تعرَّ خاِء یَْعِرْفَك في الش ِ  إلى ہللاِ في الرَّ

یعنی اگر خوش حالی وآسودگی کے ای ام میں تم 

ہللا تعالٰی کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ 



 

 

 

ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا 

کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہو تو 

ہللا تعالٰی تمہاری نجا  کی راہیں ایسے وقت 

گا جب تم ہر طرف سے بدحالی  میں وافرمالئے

 ودرماندگی میں گھر چکے ہو۔

َواْعلَْم أَنه َما أَْخَطأََك لَْم يَُكْن ِلیُِصیبََك،َوَما  ۷۔ 

 أََصابََك لَْم يَُكْن ِلیُْخِطئَكَ 

اور خوب جان لو کہ جس چیز سے ہللا تعالٰی 

تمہیں کسی نے تمہیں محروم کردیاہے وہ چیز 

صور  بھی حاصل نہیں ہوسکے گی۔اور 

اگروہ تمہیں کسی چیز سے بہرہ مند کرنے کا 

ارادہ کرچکا ہے تو اس چیز کے تمہارے پاس 

پہنچنے میں کولئی شخص بھی کسی قسم کی 

رکاوٹ پیدا کرنے کی قطعا طاقت وہمت نہیں 

 رکھتا۔

ْبرِ 8  ۔ َواْعلَْم أَنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ



 

 

 

ن لو کہ ہللا تعالٰی کی تالئید اور خوب جا

ونصر  صرف صبروتحمل اور برداشت کے 

 ۔‘‘ذریعہ ہی حاصل ہوسکتی ہے

یعنی دشمن ہو یا نفسانی خواہشا  وجذبا  

،دونوں کا سرکچلنے اور ان پر غلبہ حاصل 

کرنے کے لئے تالئید الہی کے حصول کا واحد 

 ذریعہ صبروتحمل اور ثبا  وبرداشت ہی ہے۔

 فََرَج َمَع اْلَكْرِب ۔ َوأَنَّ الْ ۹

اور بے شک ہر تنگی کے بعد کشادگی بھی 

 ہے۔

یعنی اس با  کا یقین کرلو کہ اگر مومن 

مبتاللئے رنج والم ہوتا ہےتواس کے بعد اسے 

مسر   وشادمانی کا دور دیکھنا بھی ضرور 

 نصیب ہوتا ہے۔

ا1۰  ۔ َوأَنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسر 



 

 

 

 انی بھی ہے۔اور یقینا ہر مشکل کے ساتھ آس

یعنی اگر مسلمان کو کبھی تنگی وعسر  کے 

ایک کھٹن مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے تو اسے 

اس کے بعد یقینا  سہولت وفراخی کے بھی کئی 

 ایک مراحل میس ر آلئیں گے۔

 حدیث سے ماخوز چند اہم فوالئد

کی بچوں سے بے پناہ ملسو هيلع هللا ىلص ۔سرور دو عالم1

اد الفت ومحبت کے اظہار کا بیان،اپنے چچا ز

بھالئی عبدہللا بن عباس رضی ہللا عنہما کو 

اپنے پیچھے سواری پر بیٹھانااور ان کو اپنی 

طرف متوجہ کرنے کے لئے پیار بھرے انداز 

 اے بچے! کہہ کر آواز دینا۔‘‘ یا غالم’’میں

۔بچوں کو ہللا تعالٰی کی اطاعت ۲

وفرمانبرداری کی تلقین اور اس کی نافرمانی 

ے کی تنبیہ کرتے کے ارتکاب سے بچے رہن



 

 

 

رہنا یقینا ان کو دنیا وآخر  میں سعاد  مندی 

 سے بہرہ ور کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔

۔اگرکولئی بندہ مومن آسودگی وفراخی،صحت ۳

وتندرستی اور تونگری وخوشحالی میں ہللا 

تعالٰی اور اس کے بندوں کے حقوق وفرالئض 

کی ادالئیگی کا خیال رکھے گا تو ہللا تعالٰی اس 

ے ایسے حاال  میں نجا  کی راہیں کے لی

کھول دے گا جب وہ ہرطرف سے شدالئد 

 ومحن اور مصالئب وآالم میں گِھر چکا ہوگا۔

۔والدین اور اساتذہ ،دونوں کا فرض ہے کہ ۴

وہ بچوں کے دلوں میں عقیدٔہ توحید کو اس 

طور پر راسخ ومضبوط کردیں کہ جب بھی 

ان کے دل میں کسی چیز کی طلب وخواہش 

ہو یا ان کو کسی معاملہ میں استعانت ومدد  پیدا

درکار ہو تو وہ اس کے لیے صرف اور 

صرف رب کالئنا  کے حضور ہی اپنے 

 ہاتھوں کو پھیاللئیں۔



 

 

 

۔بچوں کے دلوں مین عقیدٔہ ایمان کو بھی 5

نہایت مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کی 

ضرور  ہے اس سلسلے میں یہ با  ان کے 

)یعنی کہ ایمان بالقدرعلم میں النی چاہیے 

تقدیرپرایمان النا چاہے وہ تقدیر انسان کے 

ایمان کے ارکان  حق میں اچھی ہو یا بری(

 میں سے ایک رکن ہے۔

کے ارشادگرامی)َواْعلَْم أَنَّ ملسو هيلع هللا ىلص ۔سرور کالئنا  ۶

ْبِر ، َوأَنَّ اْلفََرَج َمَع اْلَكْرِب ، َوأَنَّ  النَّْصَر َمَع الصَّ

یعنی خوب جان لو کہ ہللا ’’ )ا َمَع اْلعُْسِر یُْسر  

کی تالئید ونصر  صبروتحمل کے ساتھ ہی 

حاصل ہوسکتی ہے،اور ہرتنگی کے بعد 

کشادگی ہے اور ہرمشکل کے ساتھ آسانی 

کی روشنی میں بچوں کی تربیت ایسے ‘‘ ہے

طور پر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام کے 

نیک انجام سے متعلق پرامید ہوں کیونکہ اس 

صرف یہی نہیں کہ آنے والے دنوں طرح وہ 

کے خطرا  کا مقابلہ نہایت شجاعت 



 

 

 

وجوانمردی اور قومی وملی بھر پور جذبوں 

کے ساتھ کرنے کے قابل ہوسکیں گے بلکہ ان 

اسالمیہ کے لئے نہایت مفید   کا وجود ام ت

 وکارآمد بھی ثابت ہوگا۔

 اسالم  ارکان 

صحیح بخاری وصحیح مسلم کی روایت میں 

کا ارکاِن اسالم کے بارے میں ملسو هيلع هللا ىلص رسالت مآب

 ارشاد ہے:

ْساَلُم َعلَى َخْمٍس:    بُنَِي اْْلِ

یعنی اسالم کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی 

 ہے:

د ا َرُسوُل َّللاَِّ 1 ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ  ۔ َشَھادَۃِ أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

ی گواہی دینا کہ ہللا تعالٰی کے سوا اس با  ک’’

ہللا تعالٰی ملسو هيلع هللا ىلص کولئی سچا معبود نہیں،اور محمد

کے رسول ہیں جن کی اطاعت وفرمانبرداری 



 

 

 

کے جملہ تقاضوں  )اسالم(ہللا تعالٰی کے دین

 کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔

اَلۃِ ۲  ۔ َوإِقَاِم الصَّ

نماز کو اس کے تمام ارکان اور واجبا  

خشوع وخضوع کے ساتھ ادا سمیت پورے 

 کرنا ہے۔

َكاۃِ ۳  ۔َوإِیتَاِء الزَّ

یعنی زکٰوۃ کو ادا کرنا، اور یہ زکٰوۃ مسلمان 

 85پر اس وقت واجب ہوجاتی ہے جب وہ 

(یا اس [2]))تقریبا سواسا  تولے(گرام سونا

کے برابر نقد روپے کا مالک ہوجالئے۔اس 

ڑھالئی فیصد کے حساب صور  میں اس کو ا

سے سال گزرنے پر زکٰوۃ ادا کرنا ہوگی، نقد 

روپے کے عالوہ جن جن چیزوں پر زکٰوۃ ادا 

کرنا واجب ہے ان کے نصاب کا تعین بھی 

 اسالمی تعلیما  کے ذریعہ کردیا گیا ہے۔



 

 

 

ِ اْلبَْیِت ۴  ۔َوَحج 

یعنی بیت ہللا کا حج کرنا، اور یہ ہر اس 

مہ  مسلمان پر فرض ہوجاتا ہے جو مک ہ مکر 

میں ہللا کے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھتا 

 ہو۔

 ۔َوَصْوِم َرَمَضانَ 5

یعنی ماِہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 

روزہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے کی 

نی ت سے طلوع فجرسے لے کرغروِب آفتاب 

تک کھانے پینے کے عالوہ روزہ کی دیگر 

از تمام منافی چیزوں سے اپنے آپ کو ب

 رکھے۔

 ارکاِن ايمان 

مسلم شریف کی روایت مین ارکاِن ایمان کی 

کا ارشاد ملسو هيلع هللا ىلص تفصیل کے بارے میں نبی اکرم

 گرامی اس طرح ہے:



 

 

 

1 :ِ  ۔ أَْن تُْؤِمَن بِاَّللَّ

یعنی ہللا تعالٰی کی ذا  پر تیرا ایمان النے کے 

ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جس طرح عباد  

میں اپنا کولئی ساجھی یا شریک نہیں رکھتا 

اسی طرح وہ اپنی جملہ صفا  میں بھی یگانہ 

 ویکتا ہے۔

 ۔ َوَماللئَِكتِِه: ۲

یعنی ہللا تعالٰی کے فرشتوں پر ایمان النا، یہ 

فرشتے نورانی مخلوق ہیں ،جن کوحق تعالٰی 

نے اپنے اوامر کی تنفیذ کا فریضہ َسر انجام 

 ایاہے۔دینے کی خاطر پیدا فرم

 ۔ َوُكتُبِِه :۳

یعنی ہللا تعالٰی کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان 

النا ،او ر وہ کتابیں تورا ، انجیل،زبور اور 

قرآن پاک کی صور  میں موجود ہیں، البتہ 



 

 

 

قرآن پاک کو ان تمام کتابوں میں افضل ترین 

 کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

 ۔ َوُرُسِلِه: ۴

سولوں پر ایمان النا، سب یعنی ہللا تعالٰی کے ر

سے پہلے رسول نوح علیہ السالم ہیں، جبکہ 

 ہیں۔ملسو هيلع هللا ىلص سب سے آخری پیغمبر جناب محمد 

 ۔ َواْلیَْوِم اآلِخِر: 5

یعنی آخر  کے دن پر ایمان النا، اور یہ وہ 

دن ہے جس میں لوگوں کے اعمال کا جالئزہ 

لیا جالئے گااور مکمل جانچ پڑتال کے بعد ان 

 دی جالئے گی۔کو جزا یا سزا 

ِہ:۶  ۔ َوتُْؤِمُن بِاْلقَدَِر َخْیِرِہ َوَشر ِ

یعنی قضا وقدر پر راضی رہنا، چاہے وہ 

انسان کے حق میں بہترہویا نہ ہو، کیونکہ 

کالئنا  میں جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے وہ ہللا 



 

 

 

رونما تعالٰی کی مرضی اور مشیئت سے ہی 

ہوتا ہے لیکن ماد ی اسباب کا اختیار کرنا اس 

 ایمان کے ہرگز منافی نہیں ہے۔

 حق تعالٰی عرش پر ہے 

قرآن کریم ،احادیث صحیحہ ،عقل سلیم اور 

فطر  سلیمہ رب العز   کے عرش پر متمکن 

 ہونے کی تالئید کرتے ہیں۔

 ارشاد باری تعالٰی ہے:

ْحمَ  ُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوٰى﴾﴿الرَّ  [5]طه:ـٰ

 [5]سورہ طہ:‘‘رحٰمن عرش پر بلند ہے’’

ا س میں بلندی وارتفاع کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ 

بخاری شریف میں بعض تابعین سے مذکورہ 

آیت کریمہ کا یہی معنٰی ومفہوم نقل کیا گیا 

 ہے۔

 نے ایک لونڈی سے پوچھا: ملسو هيلع هللا ىلص ۔نبی کریم۲



 

 

 

ُ ؟  َمْن أَنَا ؟ فَقَاَل : فِي السََّماِء ، فَقَالَْت : )أَْیَن َّللاَّ

ِ ، فَقَالَْت : ِ َصلَّى  أَْنَت َرُسوُل َّللاَّ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم:  أَْعتِْقَھا فَإِنََّھا ُمْؤِمنَةٌ()رواہ مسلم( َّللاَّ

اس نے جواب  ہللا تعالٰی کہاں ہے؟’’ 

یں کون ہوں؟ وہ آسمان پر، آپ نے پوچھا مدیا:

کہنے لگے آپ ہللا تعالٰی کے رسول ہیں،آپ 

کہا کہ اس کو آزاد  )اس کے آقا سے (نے

)اسے مسلم نے ۔‘‘کردو،یہ ایماندار عور  ہے

 ۔روایت کیا ہے(

۔نماز ادا کرنے واال جب سجدہ ریز ہوتا ہے ۳

 )سبحاَن ربي اْلعلی(تو اس وقت کہتا ہے 

جب نماز  ،اور‘‘ پاک ہے میرا رب بہت بلند’’

کے بعد دعا کرنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو 

 آسمان کی طرف بلند کرتا ہے۔

۔بچوں سے اگر آپ پوچھیں کہ ہللا تعالٰی ۴

کہاں ہے تو وہ فطرِ  سلیمہ کی بنیاد پر بے 

 ساختہ جواب دیں گے کہ وہ آسمان پر ہے۔



 

 

 

 ۔ارشاد باری تعالٰی ہے:5

هُ فِي السََّماَواِ  وَ  فِي اْْلَْرِض ﴿َوُھَو اللَـّ

 [۳]اْلنعام:...﴾

۔امام ابن کثیر ‘‘وہ ہللا آسمانوں پر ہے’’یعنی

رحمۃ ہللا علیہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے 

 ہولئے فرماتے ہیں:

)إت فَق المفس روَن َعلى أن نا اَل نَقُول َكما تَقوُل 

إنَّ ہللاَ في كل ِ مكان! تَعالى  الَجھمی ةُ)فرقةٌ ضال ةٌ(

ا یق ا  كبیرا !!ہللاُ َعم  )ومعنى في ولون ُعلو 

لكنَّ ہللاَ َمعنا ویَرانا،  الس مواِ : على الس مواِ (

 َوُھَو فَوَق العرِش(

تمام مفس رین کا اس با  پر اتفاق پایا جاتا ’’

ہللا تعالٰی کے بارے میں  )اہل سن ت (ہے کہ ہم 

ایسا عقیدہ نہیں رکھتے جس طرح کا عقیدہ 

کھتے ہیں،جن کا ر )ایک گمراہ فرقہ(جہمیہ 

ہر جگہ  )نعوذ باہلل(خیال ہے کہ ہللا تعالٰی 



 

 

 

)حاالنکہ ہللا تعالٰی کی ذا  جس موجود ہے 

قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ان سے باال 

)اہل سن ت ان کے مقابلہ میں ہمارا  وبرتر ہے(

کا عقیدہ یہ ہے کہ ہللا تعالٰی عرش پر ہونے  (

تا، اور کے ساتھ ساتھ ہماری آوازوں کو سن

 ۔‘‘ہماری ہرہرحرکت کو دیکھتا ہے

 نہايت دلچسپ واقعہ 

 ِ  رضي ہللا عنه، )َعْن ُمعَاِویَةَ ْبِن اْلَحَكِم السُّلَِمي 

ا ِلي قِبََل أُُحٍد قَاَل : )َوَكانَْت ِلي َجاِریَةٌ تَْرَعى َغنَم 

انِیَِّة ، فَاطَّلَْعتَُھا ذَاَ  یَ  ْوٍم فَإِذَا ِذلئٌْب قَْد ذََھَب َواْلَجوَّ

بَِشاۃٍ ِمْن َغنَِمَھا ، َوأَنَا َرُجٌل ِمْن بَنِي آدََم آَسُف 

َكَما یَأَْسفُوَن ، لَِكن ِي َصَكْكتَُھا َصكَّة  ، فَأَتَْیُت النَّبِيَّ 

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم ، فَعَظََّم ذَِلَك َعلَيَّ ، قُْلُت  یَا  :َصلَّى َّللاَّ

 ِ فَأَتَْیتُهُ بَِھا  ))))الئْتِنِي بَِھا قَاَل :  أُْعتِقَُھا ؟َرُسوَل َّللاَّ

ِ ، قَالَْت : (،))َمْن أَنَا ؟ (قَاَل:  قَاَل  أَْنَت َرُسوُل َّللاَّ

 (.))أَْعتِْقَھا فَإِنََّھا ُمْؤِمنَةٌ( :



 

 

 

معاویہ بن حکم سلمی رضی ہللا عنہ ’’ 

فرماتے ہیں کہ :میری ایک لونڈی تھی جو 

پہاڑوں کے ‘‘ اُحد وجوانیہ’’کومیری بکریوں 

پاس چرایا کرتی تھی،ایک دن میں نے دیکھا 

کہ ایک بھیڑیا اس کی بکریوں کے ریوڑ میں 

سے ایک بکری کو اٹھالئے جارہا ہے،چونکہ 

میں بھی بنی آدم کا ایک فرد ہی ہوں ،عام 

ہ آجاتا  لوگوں کی طرح مجھے بھی غص 

ہے،لہذا اس منظر کو دیکھ کر مجھ سے رہا 

گیا اور میں نے اس لونڈی کو ایک زور  نہ

ملسو هيلع هللا ىلص دار طمانچہ دے مارا،پھر میں رسول اکرم

کی خدمت حاضر ہوا ،آپ نے میری اس 

حرکت کو میرے لئے بہت بڑے گناہ کا 

: )ملسو هيلع هللا ىلص(موجب قراردیا،میں نے کہا یا رسول ہللا!

آپ نے  کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کردوں؟

کر اس کو میرے پاس لے ’’ ارشاد فرمایا:

ہللا تعالی ’’ تب آپ نے اس سے پوچھا :،‘‘آؤ

آپ ، اس نے جواب دیا ـ آسمان پر،‘‘کہاں ہے؟

اس نے ،‘‘میں کون ہوں؟ ’’ نے پھر پوچھا :



 

 

 

آپ ہللا تعالٰی کے رسول ہیں: آپ  جواب دیا:

یہ ’’فرمایا:  )مخاطب کرکے (نے مجھے

اور )مسلم ۔‘‘ایمان دار ہے اس کو آزاد کردو

ابوداود نے روایت کیا ہے،اور یہ لفظ مسلم 

 کے ہیں(

 حديث سے ماخوز اہم فوائد 

کا  )رضوان ہللا علیہم اجمعین (۔صحابہ کرام 1

معمول تھا کہ ان کو جب بھی کولئی چھوٹی یا 

بڑی مشکل پیش آتی اس کے بارے میں 

الہی کو جاننے کے لیے سرور دوعالم   حکم

کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے ملسو هيلع هللا ىلص 

 تھے۔

۔مندرجہ ذیل فرماِن الہی کا تقاضا بھی یہی ۲

ہے کہ ہر قسم کے اختالفا  کا فیصلہ کرانے 

کی ملسو هيلع هللا ىلص کے لیے ہللا تعالٰی اور اس کے رسول

ارشاد تعلیما  کی طرف ہی رجوع کیا جالئے،

 باری تعالٰی ہے:



 

 

 

ِك ُموَك فِیَما َشَجَر ﴿فاََل َوَربِ َك اَل یُْؤِمنُوَن َحتَّٰى یُحَ 

ا قََضْیَت  مَّ ا ِم  بَْینَُھْم ثُمَّ اَل یَِجدُوا فِي أَنفُِسِھْم َحَرج 

ا﴾  [65]النساء:َویَُسِل ُموا تَْسِلیم 

سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن ’’

نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تمام آپس کے 

اختالف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو 

ن میں کر دیں ان سے اپنے دل فیصلے آپ ا

میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ 

پالئیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر 

 [۶5]سورہ نساء:‘‘لیں

پر آپ کے صحابی کا ملسو هيلع هللا ىلص ۔رحمت دو عالم۳

اپنی لونڈی کو مارنا اس قدر گراں گزرا کہ 

آپ نے ایسی حرکت پر اپنی ناپسندیدگی کا 

بہت بڑے گنا ہ کا  اظہار فرماتے ہولئے اسے

 کام قراردیا۔

۔آزادی کے لئے غالم یا لونڈی کا صاحب ۴

ایمان ہونا ضروری ہے،کسی انسان کو کفر 



 

 

 

کی حالت پر قالئم رہتے ہولئے آزادی دینا شرعا 

نے لونڈی ملسو هيلع هللا ىلص جالئز نہیں ہے، کیونکہ رسول

کے مالک کو اسے آزاد کرنے کی اجاز  

دینے سے قبل اس کے ایمان کو جانچنے کے 

ے اس سے مختلف نوعیت کے کچھ سواال  لئ

پوچھے تھے۔ اور جب آپ نے جان لیا کہ وہ 

ایمان دار عور  ہے تو اس کے مالک کو 

اسے آزاد کرنے کی اجاز  مرحمت فرمادی 

اور اس سے یہ چیز خود بخود واضح ہوجاتی 

ہے کہ اگر وہ لونڈی کفر کی حالت پر ہی پالئی 

لیے  اس کی آزادی کےملسو هيلع هللا ىلص جاتی تو یقینا  آپ

 حکم صادر نہ فرماتے ۔

۔کسی کے ایمان کو جانچتے وقت توحید 5

باری تعالٰی کے بارے میں ضرور سواال  

پوچھنے چاہئیں ،اور یہ با  بھی ذہن نشین 

رہنی چاہیے کہ ہللا تعالٰی کے اپنے عرش پر 

بلند ہونے کا مسئلہ توحید سے متعلقہ ان اہم 



 

 

 

مسالئل میں سے ہے جن کا جاننا نہایت 

 ضروری ہے۔

کے الفاظ کے  )ہللا تعالٰی کہاں ہے؟(۔أیَن ہللا؟ ۶

ساتھ سوال کرنا جالئز ہے، چونکہ نبی 

نے انہی الفاظ کے ساتھ لونڈی سے ملسو هيلع هللا ىلص رحمت

سوال کیا تھا اس لئے سوال کے اس انداز کو 

 کی حیثیت حاصل ہے۔سن ت طریقے 

کے الفاظ کے  )ہللا تعالٰی کہاں ہے؟(۔أیَن ہللا؟ ۷

)في ساتھ پوچھے گئے سوال کے جواب میں 

کے الفاظ کے ساتھ ‘‘ آسمان پر ہے’’ السماء(

ملسو هيلع هللا ىلص جواب دینا درست ہے،کیونکہ رسالت مآب 

کے جواب میں جب لونڈی  )أین ہللا(کے سوال

اب کے ساتھ جو )في السماء(نے مذکورہ الفاظ

دیا تو آپ نے اس کے جواب کو رد نہ فرما 

کراس کے جواب کی درستگی کی تصدیق 

 فرمادی تھی۔



 

 

 

کے الفاظ کے  )في السماء(اس کے عالوہ 

ساتھ جواب دینا قرآن مجید کے اس بیان کے 

بھی عین مطابق ہے جس میں ہللا تعالٰی کے 

کے ‘‘ آسمان پر ہے’’ )في السماء(بارے میں

ہیں ۔ارشاد باری تعالٰی  الفاظ ہی پالئے جاتے

 ہے: 

ن فِي السََّماِء أَن یَْخِسَف بُِكُم اْْلَْرَض  ﴿أَأَِمنتُم مَّ

 [16]الملك:فَإِذَا ِھَي تَُموُر ﴾

کیا تم اس با  سے بے خوف ہوگئے ہو کہ ’’ 

آسمانوں واالتمہیں زمین میں دھنسا دے اور 

]سورہ ۔‘‘اچانک زمین لرزنے لگے 

 [1۶ملک:

)من في رضی ہللا عنہما  عبدہللا بن عباس

کی تفسیر ‘‘ وہ جو آسمان پر ہے’’السماء(

یعنی وہ  )ھو ہللا(کرتے ہولئے فرماتے ہیں کہ

جو آسمان پر ہے وہ ہللا تعالٰی کی ذا  اقدس 

 ہے۔



 

 

 

۔یہ با  ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ ایمان کی 8

صحت ودرستگی سرور دو عالم جناب 

ے کی رسالت کی صداقت کو تسلیم کئملسو هيلع هللا ىلص محمد

 بغیر ممکن ہی نہیں۔

‘‘ ہللا تعالٰی آسمان پرہے’’۔یہ اعتقاد کہ ۹

صحت ایمان کی دلیل ہے،ا ور ہللا تعالٰی کے 

بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا ہر مومن کے لیے 

 صحت ایمان کے پیش نظر ضروری بھی ہے۔

۔اس حدیث میں ایسے شخص کے غلط 1۰

نظرلئیے کا ردبھی پایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے 

اپنی ذا  کے ساتھ ہر  )نعوذ باہلل(ہ ہللا تعالٰی ک

جگہ موجودہے، کیونکہ اس سلسلہ میں حق 

با  یہ ہے کہ ہمیں ہللا تعالٰی کی جو معی ت 

وہمراہی حاصل ہے وہ اس ذا  کی ساتھ نہیں 

 بلکہ اس کے علم کے ساتھ ہے۔

کا لونڈی کو بال کر اس ملسو هيلع هللا ىلص ۔سرکار دو جہاں 11

اس سے بعض کے ایمان کی پرکھ کے لیے 



 

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص سواال  پوچھنا اس با  کی دلیل ہے کہ آپ

نہ  )لونڈی کے ایمان کا علم (غیب کا علم

رکھتے تھے۔اس سے ان صوفیاء کا بھی رد 

ہوجاتا ہے جو اس با  کے قالئل ہیں کہ 

 غیب کا علم رکھتے تھے۔ملسو هيلع هللا ىلص رسول

کی والدين اور بچوں کے نام ملسو هيلع هللا ىلص رسول پاک 

 ہدايات چند اہم

 کا ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلص رسالت مآب 

َماُم َراعٍ       )ُكلُُّكْم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِه،  فَاْْلِ

ُجُل فِي أَْھِلِه َراعٍ       َوُھَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِه،  َوالرَّ

َواْلَمْرأَۃُ فِي بَْیِت َزْوِجَھا       َوُھَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِه، 

َواْلَخاِدُم فِي       ِعیَةٌ َوِھَي َمْسئُولَةٌ َعْن َرِعیَّتَِھا، َرا

     قَاَل:       َماِل َسی ِِدِہ َراعٍ َوُھَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِه"،

ُ َعلَْیِه  ِ َصلَّى َّللاَّ فََسِمْعُت َھُؤاَلِء ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ       َوَسلََّم،       قَاَل:        َعلَْیِه َوَسلََّم،َوأَْحِسُب النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُجُل فِي َماِل أَبِیِه َراعٍ َوُھَو َمْسئُوٌل َعْن  َوالرَّ

 فَُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِه(      َرِعیَّتِِه، 



 

 

 

تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے ’’

اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے 

و گا۔ پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس سوال ہ

کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو 

گا۔ ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس 

سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو 

گا۔ عور  اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے 

اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں 

سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم 

اور اس سے اس کی رعیت کے بارے ہے 

حدیث )صحیح بخاری،۔‘‘میں سوال ہو گا 

 (۲4۰۹ نمبر:

۔عبد ہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ فرماتے ہیں ۲      

سے پوچھا کہ ملسو هيلع هللا ىلص کہ میں نے آقالئے دوجہاں 

سب سے بڑا گناہ کونسا )ملسو هيلع هللا ىلص(اے ہللا کے رسول

  نے ارشاد فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص آپ ہے؟



 

 

 

ِ نِدًّا َوُھَو َخلَقََك( کہ سب سے بڑا  )أَْن تَْجعََل َّلِلَّ

گناہ یہ ہے کہ تو کسی کو ہللا تعالٰی کا مد 

مقابل ٹہرالئے حاالنکہ اسی ذا  حق نے 

 تجھے وجود بخشا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پھر کون 

 آپ نے فرمایا: سا گناہ بڑا گناہ ہوگا؟

کہ تو اپنے  یَةَ أَْن یَْطعََم َمعََك()أَْن تَْقتَُل َولَدََك َخشْ 

بچے کو محض اس خوف کی وجہ سے قتل 

)اور کردے کہ وہ تیرے ساتھ مل کر کھالئے گا

تو سوچتا ہے کہ میں تنگدستی کی وجہ سے 

 اسے کہاں سے کھالؤں گا(

میں نے پھر استفسار کیا کہ اس کے بعد پھر 

 کون سا گناہ سب سے بڑا ہوگا؟

 نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 أَْن تَُزانَِي بَِحِلیلَِة َجاِرَك() 



 

 

 

کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ فحاشی 

 کا ارتکاب کرے۔

 کا ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلص ۔نبی رحمت۳

َ َواْعِدلُوا بَْیَن أَْواَلِدُكْم(   )اتَّقُوا َّللاَّ

ہللا تعالٰی سے ڈرو اور اپنی اوالد کے ’’

)مال ومتاع کی درمیان ہر طرح سے 

وغیرہ کی عنایت وبخشش تقسیم،عطیا  وہبا  

 ۔‘‘عدل و انصاف کو قالئم کرو میں(

 فرماتے ہیں:ملسو هيلع هللا ىلص ۔سرور دوجہاں ۴

دَانِِه، أَْو       )ُكلُّ َمْولُوٍد یُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرۃِ،  ِ فَأَبََواہُ یَُھو 

َرانِِه،  َسانِِه، َكَمثَِل اْلبَِھیَمِة تُْنتَُج یُنَص ِ أَْو یَُمج ِ

 َھْل تََرى فِیَھا َجْدَعاَء؟(      اْلبَِھیَمةَ، 

ہر بچہ فطرِ  سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے،پھر ’’

اس کے والدین ہی اس کو یہودی، یانصرانی 

،یا مجوسی بناڈالتے ہیں،جس طرح کہ ایک 



 

 

 

چوپایہ پیدالئش کے وقت صحیح وسالمت اور 

امل الخلقت چوپالئے کو ہی جنم دیتا ک

)پھراس کے بعد ہی اس کے کان کو کاٹا ہے

کیا تونے ان جانوروں میں کولئی  جاتا ہے(

ایسا جانور بھی دیکھا ہے جو کان کٹا ہی پیدا 

)ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ کان کو ہوا ہو؟ 

)صحیح ۔ ‘‘پیدالئش کے بعد ہی کاٹا جاتا ہے(

 بخاری(

 رمان ہے:کا فملسو هيلع هللا ىلص ۔نبی رحمت 5

ُجِل َواِلدَْیِه"قِیَل،  یَا َرُسوَل       )ِمْن اْلَكبَالئِِر َشتُْم الرَّ

 ،ِ ُجُل َواِلدَْیِه؟      َّللاَّ "یَُسبُّ      قَاَل: َوَكْیَف یَْلعَُن الرَّ

هُ( ُجِل فَیَُسبُّ أَبَاہُ َویَُسبُّ أُمَّ ُجُل أَبَا الرَّ  الرَّ

کبیرہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا ’’

اے ہللا کے پوچھا گیا :گناہوں میں سے ہے،

رسول!آدمی اپنے والدین کو کیسے لعن طعن 

وہ اس طرح کہ جب وہ  فرمایا: کرسکتا ہے؟

کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دے گا 



 

 

 

تو و ہ بھی جواب میں اس کے باپ کوگالی 

دے گا،اسی طرح جب وہ دوسرے کے ماں کو 

جواب میں اس کی برا بھال کہے گا تو وہ بھی 

 ۔‘‘ماں کو برابھال ہی کہے گا

کی خدمت میں ملسو هيلع هللا ىلص ۔ایک آدمی نے رسول۶

حاضر ہوکر عرض کی کہ اے ہللا کے 

میرے حسن سلوک کا لوگوں میں  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول

آپ نے جواب  سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟

اس آدمی نے دوبارہ ‘‘ تیری ماں’’ )أم ک( دیا:

آپ نے ارشاد عرض کیا : پھر کون ہے؟

اس نے سہ ‘‘ تیری ماں ہے’’ )أم ک( مایا:فر

 آپ نے فرمایا: بارہ پوچھا پھر کون ہے؟

اس نے چوتھی ‘‘ تیری ماں ہے’’ )أم ک(

مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا : پھر 

تیرا ’’ )أبوک( آپ نے جواب دیا:کو ن ہے؟

 ۔)بخاری ومسلم(‘‘ باپ ہے

ہ داریوالدين اور استاد ک   ی ذم 



 

 

 

 ارشاد باری تعالٰی ہے:

ا﴾  ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھِلیُكْم نَار 

 [6]التحریم:

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے ’’ 

گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے 

 [۶]سورہ تحریم:۔‘‘بچاؤ

ماں ،باپ،استاد اور سوسالئٹی کا ہر فرد ہللا 

تعالٰی کے سامنے نسل انسانی کی تبارک و

ان لوگوں  تربیت کے بارے میں جواب دہ ہے،

نے اگرنسل انسانی کو حسن تربیت سے 

آراستہ کردیا ہوگا تو اس کی سعاد  مندی کے 

ساتھ ساتھ ا ن لوگوں کو بھی دنیا وآخر  میں 

سرخرولئی حاصل ہوجالئے گی اور اگر اس 

ن کی تربیت کے سلسلہ میں ذرہ برابر بھی ا

کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی کا 

ارتکاب ہوا ہوگا تو نسل انسانی کی شقاو  

وبدبختی کا بوجھ ان سب کی گردنوں پر ہوگا 



 

 

 

یہی وہ با  ہے جس کو حدیث شریف میں 

 یوبیان کیا گیا ہے:

 )ُكلُُّكْم َراعٍ، َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِه()متفق علیه(

بان ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ونگہ’’

اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعی ت 

 )متفق علیہ(۔‘‘کے بارے میں باز پرس ہوگی

پس وہ شخص جس نے اپنے آپ کو دوسروں 

کی تعلیم وتربیت پر لگا رکھا ہے اس کے لیے 

کے اس فرمان میں بشار  ملسو هيلع هللا ىلص رسول

وخوشخبری کی نوید ہے جس میں آپ فرماتے 

 ہیں:

ُ بَِك َرُجال  َواِحد ا َخْیٌر لََك ِمْن  ِ َْلَْن یَْھِدَي َّللاَّ )فََوَّللاَّ

 أَْن یَُكوَن لََك ُحْمُر النَّعَم(

ہللا کی قسم! اگر تمہارے ذریعہ ہللا تعالٰی ’’

ایک شخص کو بھی ہدایت دیدے تو وہ 

سے  )کی دولت(تمہارے لیے سرخ اونٹوں 



 

 

 

ت کیا )اسے بخاری ومسلم نے روای۔‘‘بہتر ہے

 ہے(

کی مندرجہ ملسو هيلع هللا ىلص اور والدین کے لیے بھی رسول

 ذیل صحیح حدیث میں بشار  سنالئی گئی ہے:

ْنَساُن اْنقََطَع َعَملُهُ إِالَّ ِمْن ثاََلٍث،      )إِذَا َماَ  اْْلِ

َوَولَدٌ َصاِلٌح یَْدُعو      َوِعْلٌم یُْنتَفَُع بِِه،     َصدَقَةٌ َجاِریَةٌ،

 لَهُ(

و  آلیتی ہے تو ہرقسم کے جب انسان کو م’’

مگرتین عمل کا تعل ق اس سے کٹ جاتا ہے ،

قسم کے اعمال ایسے ہیں جن سے اس کو 

 برابر ثواب پہنچتا رہتا ہے اور وہ یہ ہیں :

 ۔صدقہ جاریہ1

 ۔علم جس سے لوگ فالئدہ اٹھالئیں۲

۔نیک اوالد جو اس کے لئے دعالئے خیر ۳

 ۔‘‘کرتی رہے



 

 

 

کو سر اوردوسروں کی تربیت کے فریضہ 

انجام دینے والوں کو چاہیے کہ وہ سب سے 

پہلے اس اصالحی کام کی ابتدا اپنے آپ سے 

کریں۔اس لئے کہ بچوں کی نظر میں اچھالئی 

صرف وہ ہے جس کو والدین اور اساتذہ 

َسرانجام دیتے ہیں اورہروہ چیز ان کی نگاہ 

میں گھٹیا ہے جس کے ارتکاب سے والدین 

یں اور بالشبہ استاد اور اساتذۃ احتراز کرتے ہ

اور والدین کا بچوں کے سامنے اعلٰی کردار 

پیش کرنا ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا 

 ہے۔

 تعلیم وتربیت کے چند بنیادی اُصول 

بچوں کی تربیت کے ضمن میں مندرجہ ذیل 

 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

کلمٔہ الالہ اال  ۔بچے کو چھوٹی عمر میں ہی1

ہللا،محمد رسول ہللا کی صحیح ادالئیگی کی 

تعلیم دینی چاہیے اور جب اس کی عمر بڑی 



 

 

 

ہوجالئے تو مذکورہ کلمٔہ طیبہ کا یہ معنٰی 

ہللا ’’ومفہوم اس کےذہن نشین کرانا چاہیے کہ

کے سوا کالئنا  میں کولئی سچا معبود نہیں ہے 

 ۔‘‘ہللا تعالٰی کے رسول ہیںملسو هيلع هللا ىلص اور محمد 

۔ہللا تعالٰی کی محب ت اور اس کے ساتھ ایمان ۲

کے بیج کو بچپن ہی سے بچے کے دل میں بو 

دینا چاہیے اور یہ با  اس کے ذہن میں 

بیٹھادی جالئے کہ ہللا تعالٰی ہی تو ہے جو 

صرف اکیال بغیر کسی معاون کے ہمیں پیدا 

کرنے واال،ہمارا روزی رساں اور پیش آنے 

دد فرمانے واال والی مشکال  میں ہماری م

 ہے۔

۔بچوں کے دل میں جن ت کے حصول کا ۳

شوق پیدا کرنا نہایت ضروری ہے اور اس 

سلسلے میں ان کو یہ بتایا جالئے کہ جن ت 

صرف اس کو ملے گی جو نماز ادا 

کرے،روزہ رکھے اور اپنے والدین کی 



 

 

 

اطاعت وفرمانبرداری کرے اور ہر وہ کام 

 پسند فرماتے ہوں ۔بجااللئے جس کو ہللا تعالٰی 

اسی طرح ان کے دلوں میں جہنم کی آگ کی 

ہولناکیوں اور وحشتوں کا بھی خوف پیدا کرنا 

ضروری ہے اور یہ با  ان کے علم میں النی 

چاہیے کہ جہنم میں صرف وہ شخص ہی 

جھونکا جالئے گا جو نماز کی ادالئیگی سے 

غفلت کا شکار ہوا۔والدین کی نافرمانی کی، ہللا 

کی ناراضگی کو مول لیا،ہللا تعالٰی کی  تعالیٰ 

نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کرانسانوں کے 

وضع کردہ نظاموں سے رہنمالئی حاصل کی 

اور دھوکا ،جھوٹ،سود اور دیگر ناجالئز 

 ذرالئع سے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیا۔

نے اپنے چچیرے بھالئی کو ملسو هيلع هللا ىلص ۔نبی اکرم ۴

 تعلیم دیتے ہولئے ارشاد فرمایا تھا: 

ِ()إِ   َ َوإِذَا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاَّللَّ  ذَا َسأَْلَت فَاْسأَِل َّللاَّ



 

 

 

جب تم کولئی چیز مانگو تو صرف ہللا سے ’’

مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف ہللا سے مدد 

)اسے ترمذی نے روایت کرکے ۔‘‘طلب کرو

 حسن صحیح کہا ہے(

مندرجہ باال حدیث کے مطابق بچوں کو اس 

دینی چاہیے کہ وہ اپنی تمام با  کی تعلیم 

ضروریا  ہللا تعالٰی کے سامنے ہی پیش 

کریں اور مشکال  میں پھنس جانے کی 

صور  میں صرف اسی کے حضور اپنے 

 ہاتھ پھیاللئیں۔

 نماز کی تعلیم وتربیت 

۔ لڑکا ہویا لڑکی دونوں کے لیے نماز کی 1

سے کردینی  تعلیم وتربیت کی ابتدابچپن ہی

چاہیے تاکہ وہ بڑے ہوکر نماز کو پابندی کے 

یہ وہ با  ساتھ ادا کرنے کے عادی بن سکیں،

نے ایک صحیح ملسو هيلع هللا ىلص ہے جس کو نبی اکرم

  حدیث میں یوں ارشاد فرمایا ہے:



 

 

 

)َعل ُموا أوالدََكم الصَّالۃَ إذا بَلغُوا َسْبعا ، 

قوا بَی نُھم واْضربُوھم َعلیَھا إذا بلغُوا َعشرا ، وفَر ِ

 في الَمضاِجع()صحیح،رواہ أحمد(

تمہارے بچے جب سا  سال کی عمر کو ’’

پہنچ جالئیں توان کو نماز پڑھنا سکھاؤ،اور دس 

سال کی عمر کو پہنچ کر اگر وہ نماز میں 

کوتاہی برتیں تو ان پر سختی کرو اور عمر 

کے اس حص ہ کو پہنچنے کے بعد ا ن کی 

نے )اسے احمد ۔‘‘خواب گاہیں الگ کردو

 روایت کیا ہے،اور یہ صحیح ہے(

اس سلسلہ میں خاطر خواہ نتالئج حاصل کرنے 

کے لیے والدین اور استاد کو چاہیےکہ وہ 

بچوں کے سامنے وضو کرکے نماز ادا کریں 

تاکہ بچے ان کو دیکھ کر وضو کرنے اور 

نماز پڑھنے کے صحیح طریقہ سے واقف 

 ہوسکیں۔



 

 

 

بچوں  اس کے عالوہ والدین کو چاہیے کہ وہ

کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کریں اور 

گھر میں احکام نماز پر مشتمل کولئی کتاب 

الکر رکھیں جس کے پڑھنے کا انہیں برابر 

شوق دالتے رہیں تاکہ اس کتاب کے مطالعہ 

سے گھر کے تمام افراد نماز کے احکام سے 

 متعلق ضروری معلوما  حاصل کرسکیں۔

علیم کے ضمن اور یاد رکھیں کہ نماز کی ت

میں والدین یا استاد کی طرف سے جوبھی 

کوتاہی سرزد ہوگی اس سے متعلق ان کو 

بہرحال ہللا بزرگ وبرتر کے ہاں جواب دینا 

 ہوگا۔

۔ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا بھی ۲

ضرور ی ہے،چونکہ قرآن پاک کی تالو  

نماز میں کی جاتی ہے اس لیے ابتدا میں 

چھوٹی چھوٹی اور تشہد  سورہ فاتحہ کے ساتھ

بچوں کو زبانی یاد کروانا چاہیے  )التحیا  ہلل(



 

 

 

،بچوں کے لیے کسی ایسے ٹیوٹر کا اہتمام 

بھی کرنا چاہیے جس سے وہ تجوید ،حفظ 

قرآن اور حدیث شریف کی تعلیم حاصل 

 کرسکیں۔

۔نماِز جمعہ اور دوسری تمام نمازوں ۳

کومسجد میں مردوں کی صف سے پچھلی 

ھڑے ہوکرادا کرنے کا شوق بچوں صف میں ک

کے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے اور اگر کبھی 

کبھار ان سے کولئی کوتا ہی ہوجالئے تو ڈانٹ 

ڈپٹ اور سختی کا مظاہر ہ کرکے ان کوذہنی 

اذی ت میں مبتال کرنے کی نہایت شفقت ومحب ت 

راست پر النے کی   کے ساتھ ان کو راہ

ہ ہو کہ کوشش کی جانی چاہیے تاکہ ایسا ن

ہماری سختی کے نتیجہ میں وہ سرے سے 

نماز پڑھنا ہی چھوڑدیں اور ہم ثواب کی امید 

رکھے رکھے الٹا گنہگار ٹہرجالئیں۔اگرہم 

ایسے موقع پر اپنے بچپن کے زمانہ میں کھیل 



 

 

 

کود کے شوق کو یاد کرلیا کریں تو ان بچوں 

 کے عذر کو سمجھنے میں آسانی ہوجالئے گی۔

سے ہی بچوں کو روزہ  ۔سا  سال کی عمر۴

رکھنے کی عاد  ڈالنی چاہیے تاکہ جب وہ 

بلوغت کی عمر کو پہنچیں تو روزہ ان کی 

 معمول کی زندگی کا حص ہ بن چکا ہو۔

مات سے بچنے کی تلقین   محر 

بچوں کو کفر کے ارتکاب ،گالی گلوچ،لعن 

طعن،بکواس اور فضول وگھٹیا قسم کی گفتگو 

کرنے سے خبردار کرتے رہنا چاہیے اور 

نہایت شفقت وپیار کے انداز میں ان کو یہ 

باور کرانا چاہیے کہ کفرکا راستہ انسان کے 

لیے تباہی وبربادی کا راستہ ہے۔یہ اس کو 

جہنم تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے،ہم بڑوں کو 

بھی چاہیے کہ ہم ان کے سامنے اپنی زبان کا 

انداز سے کریں تاکہ  استعمال نہایت محتاط



 

 

 

ہماری شخصیت ان کے لیے ایک مثالی انسان 

 کی حیثیت اختیار کرسکے۔

۔ہر وہ کھیل جسے جولئے کی مختلف شکلوں ۲

میں کھیال جاتا ہے اس کے انجام بد سے بچوں 

‘‘ الٹری’’کو آگاہ کرنا چاہیے،خواہ یہ کھیل 

کی شکل ‘‘ کیرم بورڈ’’کی شکل میں ہو یا 

ھیل محض تفریح طبع اور میں،اور چاہے یہ ک

وقت گزاری کے لیے ہی کیوں نہ کھیالجارہا 

ہو اس لئے کہ ایسے کھیل کی ابتدا توشاید دل 

بہالنے کی غرض سے ہو لیکن آخر کار اس 

سے ان کو باقاعدہ شرطیں لگا کر ُجوا کھیلنے 

کی عاد  بھی پڑسکتی ہے اور ُجو ایسا برا 

ا ہے کھیل ہے جوآپس میں دشمنیوں کو جنم دیت

اور انسانی زندگی کو تباہی کے دہانے پر 

الکھڑا کرتا ہے۔ جولئے کا یہ کھیل مال اور 

وقت کے ضیاع کا باعث بھی ہوتا ہے یہاں 

 تک کہ نمازیں بھی اس کی نذرہوجاتی ہیں۔



 

 

 

۔فحش،جنسی لٹریچر اور جاسوسی ناولوں ۳

کے پڑھنے ،عریاں تصاویر سے لطف اندوز 

کنا ہونے سے بچوں کو سختی سے رو

چاہیے،یہی نہیں بلکہ ان کو اخالق باختہ قسم 

کی فلموں کو سینما گھروں میں جاکر یا ٹی 

وی پر دیکھنے سے بھی باز کرنا چاہیے، 

کیونکہ اس سے ان کے اخالق پر منفی اثرا  

مرت ب ہوں گے اور ان کا مستقبل تباہ وبرباد 

 ہوجالئے گا۔

بد سے   ۔ بچے کو سگریٹ نوشی کے اثرا ۴

اہ کرنا چاہیے اور یہ با  اس کو ذہن بھی آگ

نشین کرانی چاہیے کہ دنیا بھر کے حکماء 

اور اطباء اس با  پر متفق ہیں کہ سگریٹ 

نوشی انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے اس 

عاد  سے جسم کینسر جیسی مہلک بیماری 

سے دوچار ہوجاتا ہے۔اس سے دانتوں کی 

نہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور ہروقت م

سے بدبو اٹھتی رہتی ہے۔سگریٹ نوشی کی 



 

 

 

وجہ سے سینے کا اندرونی نظام درہم برہم 

ہوکر رہ جاتا ہے اور جب سگریٹ نوشی کا 

سرے سے کولئی فالئدہ ہی نہیں، بلکہ اس کا 

وجود انسانی زندگی کے لیے سراسر نقصان 

ہی کا باعث بنتا ہے تو اس کا استعمال کرنا 

ریٹ نوشی سے اور بیچنا حرام ٹہرتا ہے۔سگ

روکنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو پھل فروٹ 

اور دیگر اچھی اچھی خوش ذالئقہ مفید چیزیں 

استعمال میں النے کی ضرور  پر زور دینا 

 چاہیے۔

۔ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو 5

قولی وعملی اعتبار سے سچالئی کا عادی 

بنالئیں اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم 

ی ومذاق کے انداز میں بھی ان کےساتھ ہنس

جھوٹ بولنے سے گریز کریں چنانچہ حدیث 

 شریف میں وارد ہے:



 

 

 

ٍ: تَعَاَل َھاَك)ُخْذ( ، ثُمَّ لَْم یُْعِطِه )َمْن قَاَل ِلَصبِي 

 )صحیح ،رواہ أحمد(َشْیئ ا، فَِھَي ِكْذبَةٌ(

جس نے بچے کو کولئی چیز دینے کا بہانہ ’’

نہ دی تو کرکے بالیا اور پھر وہ چیز اس کو 

اس کا یہ عمل اس کے اعمال نامہ میں جھوٹ 

)اسے احمد نے ۔‘‘کے طور پر لکھا جالئے گا

 روایت کیا ہے،اور یہ حدیث صحیح ہے(

۔ رشو ،سود،چوری اور دھوکا دہی کے ۶

ذریعہ کمالئے ہولئے حرام مال سے اپنی اوالد 

کا پیٹ بھرنے سے ہمیں ہرصور  میں 

کی شقاو   احتراز کرنا ہوگا ایسی خوراک ان

وبدبختی کا جہاں باعث بنے گی وہاں ان میں 

نافرمانی وسرکشی کے جراثیم کو بھی جنم 

 دے گی۔

۔کسی صور  میں بھی بچوں کے لیے اپنی ۷

زبان سے ان کے تباہ وبرباد ہونے یا غیظ 

وغضب کا نشانہ بننے کے لیے بد دعانہ 



 

 

 

اس لیے کہ کولئی گھڑی ایسی بھی ہوتی کریں،

ھی دعا یا بددعا کی جاتی ہے جس میں جو ب

ہے اس کو ہللا تعالٰی فورا  قبول فرمالیتے 

ہیں۔اس کے عالوہ بسا اوقا  ایسا بھی ہوتا ہے 

کہ اس قسم کا روی ہ بچوں کو مزید گمراہی 

وسرکشی کے رستہ پر دھکیل دیتا ہے۔ بہتر 

یہ ہے کہ ہم ایسے حاال  میں ان کے لیے بد 

یہ دعا کرنے کی بجالئے ان کے حق میں 

 دعالئیہ کلما  کہیں:

یعنی ہللا کرے کہ تو راہ راست  )أْصلََحَك ہللاُ(

 پر آجالئے۔

۔ بچوں کو شرک باہلل کے مہلک اثرا  سے 8

بھی خبردار کرنا چاہیے اور ان کو بتانا 

چاہیے کہ ہللا تعالٰی کو چھوڑ کر فو  شدہ 

لوگوں کے سامنے اپنی حاجا  کے لیے 

مشکال  سے چھٹکارا التجالئیں کرنا اور 

حاصل کرنے کے لیے غیرہللا کو پکارنا 



 

 

 

شرک ہے کیونکہ وہ تمام لوگ جن کو ہللا 

تعالٰی کے سوا پکارا جاتا ہے وہ محض ہللا 

کے بندے ہیں اور وہ نفع ونقصان کے قطعا  

 ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے:مالک نہیں ہیں،

ِه َما اَل یَنفَعُ  َك ۖ ﴿َواَل تَْدُع ِمن دُوِن اللَـّ َك َواَل یَُضرُّ

َن الظَّاِلِمیَن﴾  [1۰6]یونس:فَإِن فَعَْلَت فَإِنََّك إِذ ا ِم 

اور ہللا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عباد  ’’  

مت کرنا جو تجھ کو نہ کولئی نفع پہنچا سکے 

اور نہ کولئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا 

کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو 

 [1۰۶ہ یونس:]سور‘‘جاؤ گے

 حجاب وستر پوشی 

۔لڑکی کو بچپن ہی سے اپنے جسم کو ڈھانپ 1

کر رکھنے کی تلقین کرنا ضروری ہے تاکہ 

بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک وہ ساتر لباس 

چاہیے پہننے کی عادی ہو چکی ہو۔ والدین کو 



 

 

 

کہ ان کو چھوٹی عمر ہی سے تنگ ومختصر 

قسم کا لباس پہنانے سے گریز کریں اور 

شرٹ وپتلون پر مشتمل لباس ان کو ہر گز ال 

کرنہ دیں۔ اس لئے کہ ایسا لباس مردوں کے 

لباس سے ملتا جلتا ہے اور مزید برآں نوجوان 

طبقہ کے بگاڑ اور فساد کا بھی باعث بنتا ہے 

سال کی عمر کو پہنچ اور بچی جب سا  

جالئے تو اسے دوپٹ ہ یا رومال وغیرہ سے سر 

کو ڈھانپ کر رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے 

اور جونہی وہ بلوغت کی عمرکو پہنچے تو 

اسےاپنے چہرہ کو چھپا کر رکھنے کی ہدایت 

کرنی چاہیے۔ اور اس سے کہا جالئے کہ وہ 

عمر کے اس حصہ میں اپنے جسم کو چھپانے 

ک ایسا سیاہ رنگ کا لمبا،کھال اور کے لیے ای

زیب  )بڑی چادر یا برقعہ(ساتر قسم کا لباس 

تن کرے جو اس کی شرافت کا نگہبان اور اس 

کی شرم وحیا کا محافظ ہو، اور یہی وہ عظیم 

مقاصد ہیں جن کی وجہ سے ہللا تعالٰی کی 

کتاب قرآن کریم تمام مومن عورتوں کو حجاب 



 

 

 

دعو  ان الفاظ  کی پابندی اختیار کرنے کی

 ارشاد باری تعالٰی ہے:میں دے رہی ہے،

َْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء  ﴿یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُل ِْل 

ِلَك أَْدنَٰى  اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمن َجاَلبِیبِِھنَّ ۚ ذَٰ

ا  هُ َغفُور  أَن یُْعَرْفَن فاََل یُْؤذَْیَن ۗ َوَكاَن اللَـّ

ا﴾رَّ   [5۹]اْلحزاب:ِحیم 

اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی ’’

صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتیں 

سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں 

لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت 

ہو جایا کرے گی پھر نہ ستالئی جالئیں گی، اور 

]سورہ ‘‘ہللا تعالٰی بخشنے واال مہربان ہے

 [5۹ب:احزا

اور ہللا تعالٰی مومنہ عورتوں کو بے پردگی 

اور بے جا زیب وزینت کے اختیار کرنے 

 سے روکتے ہولئے یوں ارشاد فرماتا ہے:



 

 

 

َج اْلَجاِھِلیَِّة   ْجَن تَبَرُّ ﴿َواَل تَبَرَّ

 [۳۳]اْلحزاب:اْْلُولَٰى﴾

اورسابقہ دور جاہلیت کی سج دھج کے ساتھ ’’

  [۳۳]سورہ احزاب:۔‘‘ظاہر نہ ہوں

۔لڑکی ہو یا لڑکا ہر ایک کو اس با  کی ۲

تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جنس کے لیے 

بنا ہوا خاص لباس ہی استعمال کرے تا کہ وہ 

دوسری جنس کے افراد کے ساتھ مشابہت 

اختیار کرنے سے محفوظ رہ سکے اس کے 

عالوہ بچوں کو اس با  کی بھی ہدایت کرنی 

ایجاد کردہ  چاہیے کہ وہ غیر مسلم قوموں کے

تنگ پتلون ایسے لباس، یونیفارم اور اخالق 

باختہ فیشنوں سے اپنے آپ کو بچالئیں،کیونکہ 

وہ لوگ جو اس قسم کے کاموں کا ارتکاب 

کرتے ہیں ان کے لیے حدیث میں سخت وعید 

 کا ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم آلئی ہے،



 

 

 

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم ا ِ َصلَّى َّللاَّ ْلُمتََشب ِِھیَن )لَعََن َرُسوُل َّللاَّ

َجاِل بِالن َِساِء، َواْلُمتََشب َِھاِ  ِمَن الن َِساِء  ِمَن الر ِ

َجاِل(  بِالر ِ

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے ان مردوں ’’

پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن 

اختیار کریں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی 

جو مردوں جیسا چال چلن اختیار 

 ے بخاری نے روایت کیا ہے()اس۔‘‘کریں

اور بخاری ہی کی دوسری روایت میں ہے: 

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم اْلُمَخنَّثِیَن ِمَن  )لَعََن النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

اَلِ  ِمَن الن َِساِء( َجاِل َواْلُمتََرج ِ  الر ِ

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے مخنث ’’

ار مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختی

 ۔‘‘کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی

یوں ارشاد فرماتے ملسو هيلع هللا ىلص ایک اور حدیث میں آپ

 ہیں:



 

 

 

)صحیح،رواہ  )َمْن تََشبَّهَ بِقَْوٍم فَُھَو ِمْنُھْم( 

 أبوداود(

یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت ’’

اختیار کرے گا وہ ان ہی کا ایک فردسمجھا 

)حدیث صحیح ہے،اسے ابوداود ۔‘‘جالئے گا

  یت کیا ہے(نے روا

 اخالق وآداب 

۔اسالمی تعلیما  کے مطابق ہمیں بچے کو 1

اس با  کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ کسی چیز 

کو لینے،دینے ،کھانے ،پینے اور اسی طرح 

لکھالئی کرتے ہولئے اور مہمان کی میزبانی 

کے فرالئض ادا کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ 

اس کے عالوہ اس کو اس کی  استعمال کرے،

بھی ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ ہر کام شروع 

ضرور پڑھا کرے اور  )بسم ہللا(کرتے وقت 

خاص طور پر کھانا کھانے یا پانی وغیرہ 

پینے سے پہلے اس کا ضرور خیال رکھے، 



 

 

 

اور اس کو اس با  کی بھی تلقین کرنی 

چاہیے کہ وہ جب کھانا کھالئے تو بیٹھ 

کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کرکھالئے اور 

 ضرور پڑھا کرے۔ )الحمد ہلل(

۔بچے کو نظافت وپاکیزگی کا عادی بنانا ۲

چاہیے ،اس کو بتایاجالئے کہ وہ باقاعدگی سے 

اپنے ناخن اتارا کرے، کھانا کھانے سے پہلے 

اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں 

کو اچھی طرح دھویا کرے،اس کے عالوہ اس 

جا کرنے کی تعلیم بھی دی جالئے اور کو استن

یہ با  اس کے علم میں اللئی جالئے کہ جب وہ 

قضالئے حاجت سے فارغ ہوجالئے تو 

( یا پانی سے اچھی Tissue Paperٹشوپیپر)

طرح صفالئی کرے،کیونکہ اس طرح اس کی 

نماز بھی درست ہوگی اور کپڑے بھی ناپاک 

 ہونے سے محفوظ رہیں گے۔



 

 

 

بڑی نرمی کے ساتھ ۔ہمیں بچوں کو نصیحت ۳

علیحدگی میں کرنی چاہیے اور کسی کو تاہی 

کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ان کی 

سرزنش کرکے ان کو رسوا کرنے سے گریز 

کرنا چاہیے ،اور اگر کبھی کبھار وہ روکنے 

کے باوجود نافرمانی کے راستہ پر چلنے سے 

باز نہ آلئیں تو ان کے ساتھ ناراضگی کے 

دن تک گفتگو کرنا اظہار کے لیے تین 

چھوڑدیں اور تین دن کی شرط اس لئے ہے 

کہ تین دن سے زیادہ ناراضگی شرعا  جالئز 

 نہیں ہے۔

۔بچوں کو خاموشی کے ساتھ اذان سننے اور ۳

موذ ن کے ساتھ جواب میں انہی کلما  کو 

دہرانے کے لیے کہا جالئے اور جب اذان ختم 

پر درود وشریف ملسو هيلع هللا ىلص ہوجالئے تو نبی کریم 

کے بعد مندرجہ ذیل دعالئے وسیلہ پڑھنے 

 پڑھنے کی ہدایت کی جالئے:



 

 

 

اَلۃِ اْلقَالئَِمِة،  ِة ،َوالصَّ )اللَُّھمَّ َربَّ َھِذِہ الدَّْعَوۃِ التَّامَّ

ا  د ا اْلَوِسیلَةَ َواْلفَِضیلَةَ، َواْبعَثْهُ َمقَام  آِ  ُمَحمَّ

 َمْحُمود ا الَِّذي َوَعْدتَهُ()رواہ البخاري(

ری پکار کے رب اور کھڑی اے ہللا!اس پو’’

کو مقام ملسو هيلع هللا ىلص ہونے والی نماز کے مالک! محمد

وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو 

مقام محمود پر سرفراز فرما  )شفاعت کے(

 جس کا تونے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔

۔اگر ممکن ہو تو ہمیں ہر بچے کے لیے 5

علیحدہ بستر کا انتظام کرنا چاہیے ورنہ ہر 

م ازکم علیحدہ لحاف تو ایک کے لیے ک

ضرور ہونا چاہیے اور اگر گھر میں لڑکوں 

اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کمروں 

کا بندوبست ہوجالئے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا 

،یہ طریٔقہ کار یقینا  ان کے اخالق کی درستگی 

 اور ان کی صحت کی حفاظت کا ضامن ہوگا۔



 

 

 

 ۔بچے کو اس با  کی عاد  ڈالی جالئے کہ۶

راستے میں کسی گندی چیز کے پھینکنے 

سے باز رہے بلکہ اگر وہاں کولئی ایسی چیز 

 ہو تو اس کو ہٹادیا کرے۔

۔ غلط کار دوستوں کی رفاقت کے اثراِ  بد ۷

سے بچوں کو آگاہ کیا جانا چاہیے اور بازار 

اور گلیوں میں فضول کھڑے رہنے سے ا ن 

کو روکا جالئے اور اس کے لیے ان کی کڑی 

 نگرانی ہونی چاہیے۔

۔جب بھی بچوں کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو 8

چاہے گھر کے اندر ہو یا سرراہ پر،یا کالس 

روم میں ۔۔۔ تو آپ ان کو مندرجہ ذیل الفاظ 

)السالم علیکم ورحمۃ ہللا میں سالم کہیں

یعنی تم پر ہللا تعالٰی کی طرف سے  وبرکاتہ(

سالمتی،اس کی رحمت اور اس کی برکا  

 نازل ہوں۔



 

 

 

۔بچے کو اس با  کی تلقین کررتے رہیے ۹

کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے 

پیش آلئے اور اپنی کسی حرکت سے ان کا دل 

 نہ دکھالئے۔

۔بچے کو ایسی عاد  ڈالیں کہ وہ مہمان 1۰

کی عز   وتکریم میں کولئی کسر نہ اٹھا 

رکھے ،اور اس کی خدمت وتواضع میں کولئی 

 ہ کرے۔دقیقہ فروگذاشت ن

 تربیِت جہاد 

۔جہاد کے نقطٔہ نگاہ سے اگر بچوں کی 1

تربیت کرنا مقصود ہو تو گھر کے سربراہ کو 

تمام افراد خانہ کے ساتھ اور استاد کو اپنے 

شاگردوں کے ساتھ گاہے بگاہے مل بیٹھنے کا 

کولئی پروگرام ترتیب دیتے رہنا چاہیے جس 

اور حیاِ  صحابہ ملسو هيلع هللا ىلص رسولمیں و ہ سیرِ  

کے موضوع پر لکھی ہولئی کسی کتاب کو 

تسلسل وباقاعدگی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس 



 

 

 

سے ان کو اس با  کا اندازہ لگانے میں 

ایک ملسو هيلع هللا ىلص رہنمالئی حاصل ہوگی کہ نبی کریم

بہادر اور نڈر سپہ ساال ر ہونے کے ساتھ 

ساتھ نہایت اعلٰی عسکری وقالئدانہ صالحیتوں 

اور حضرا   کے مالک تھے،

ابوبکر،عمر،عثمان،علی،معاویہ اور دیگر 

صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین وہ لوگ 

ہیں جنہوں نے ہمارے عالقوں کو فتح کرکے 

ان پر اسالم کے َعلم کو سربلند کیا اور ہمیں 

ان کی وجہ سے ہی ایمان ورشد کی دولت 

نصیب ہولئی۔اس موقع پر جوبا  ان کے ذہنوں 

ح بٹھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان میں اچھی طر

صحابہ کرام کی کامرانی کا تمام تر انحصار 

صرف اس با  پر تھا کہ ان کے دل ہللا تعالٰی 

کی ذا  پر پختہ ایمان سے آباد اور جذبہ جہاد 

سے سرشار تھے۔ انہوں نے زندگی کے ہر 

شعبہ میں قرآن وسن ت کو عملی طور پر نافذ 

پایہ اخالق کے کررکھا تھا اور نہایت بلند 

 مالک تھے۔



 

 

 

۔بچوں کی تربیت اس نہج پر ہونی چاہیے کہ ۲

وہ بڑے ہوکر بہادر بنیں۔نیکی کو پھیالنے اور 

برالئی کا قلع قمع کرنے کے لیے جدوجہد 

کرنے والے ہوں اور ان کے دل ہللا تعالٰی کے 

خوف کے سوا ہر قسم کے خوف سے آزاد 

ہوجالئیں،ایسی تربیت کے پیش نظر ضروری 

گا کہ بچوں کو جھوٹے ،خیالی اور بے ہو

سروپا قصے ،کہانیاں سنا سنا کر خوف زدہ 

 کرنے سے سختی کےساتھ احتراز کیا جالئے۔

ت   ۔دشمنان۳ اسالم خاص کر صیہونی ام 

اسالمیہ پر جو مظالم ڈھا رہے ہیں اس کے 

خالف بچوں کے دلوں میں انتقام کے جذبہ کو 

انا چاہیے ابھارنا چاہیے اور ان کو یہ باور کر

کہ فلسطین وقدس شریف کی آزادی کے لیے 

ت اسالمیہ کی نگاہیں اپنے انہی نوجوانون  ام 

پر لگی ہولئی ہیں اور ایک دن آلئے گا جب ہللا 

تعالٰی کی مہربانی سے کامیابی ہمارے ان 

نوجوانوں کے قدم چومے گی ،لیکن اس کے 



 

 

 

لیے شرط یہ ہے کہ اسالمی تعلیما  پر عمل 

اور جہاد فی سبیل ہللا کو اپنی پیرا ہوجالئیں 

 زندگی کا مقصد بنالیں۔

۔بچوں کے عام مطالعہ کے لیے ایسے ۴

کتابچے خرید کئے جالئیں جو اسالمی تاریخ 

کے ان اہم واقعا  وحوادث پر مشتمل ہوں جن 

کا پڑھنا بچوں کی اسالمی نہج پر تربیت کے 

حوالہ سے مفید ومعاون ثابت ہوسکتا ہو۔اس 

قصص،سیر  طیبہ کے ضمن میں قرآنی 

واقعا  ،مایہ ناز نڈر صحابہ کے حاالِ  

زندگی اور قابل فخر بہادر مسلم قالئدین کے 

کارناموں پر روشنی ڈالنےوالی سلسلہ وار 

چھوٹی چھوٹی کتابیں بڑا اہم کردار ادا 

کرسکتی ہیں۔ چنانچہ شمالئل محمدی،اخالق 

عقیدہ کتا ب وسنت ’’نبوی،ادب اسالمی اور 

اور اس قسم کی دیگرکتابوں ‘‘ ںکی روشنی می

کے مطالعہ سے بچوں کی تربیت کے ضمن 



 

 

 

میں بڑے دو ر رس نتالئج حاصل کیے 

 جاسکتے ہیں۔ 

نوٹ:۔ یہ دونوں کتابیں فضیلۃ الشیخ محمد 

جمیل زینو حفظہ ہللا کی مشہور تصنیفا  میں 

سے ہیں ،اور یہ دونوں اردو ترجمہ کے ساتھ 

د رہے کہ منصٔہ شہود پر آچکی ہیں اور یا

کے نام سے ‘‘ شمالئل محمدی ’’پہلی کتاب 

جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنا ،گوجرانوالہ 

کی طرف سے چھپواکر مفت تقسیم کی 

  ]مترجم[جاچکی ہے 

وں کے معاملے میں عدل وانصاف سے   بچ 

 کام لینا

َعلَيَّ أَبِي  )َعْن النُّْعَماِن ْبِن بَِشیٍر قَاَل تََصدَّقَ 

ي َعْمَرۃُ بِْنُت َرَواَحةَ اَل  بِبَْعِض َماِلِه فَقَالَْت أُم ِ

ُ َعلَْیِه  ِ َصلَّى َّللاَّ أَْرَضى َحتَّى تُْشِھدَ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم فَاْنَطلََق أَبِي إِلَى النَّبِي 

ُ ِلیُْشِھدَہُ َعلَى َصدَقَتِي فَقَ  ِ َصلَّى َّللاَّ اَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ



 

 

 

ِھْم قَاَل اَل قَاَل  َعلَْیِه َوَسلََّم أَفَعَْلَت َھذَا بَِولَِدَك ُكل ِ

َ َواْعِدلُوا ِفي أَْواَلِدُكْم فََرَجَع أَبِي فََردَّ تِْلَك  اتَّقُوا َّللاَّ

دَقَةَ(  )متفق علیه( الصَّ

فرماتے ہیں  )رضی ہللا عنہ(ا۔ نعمان بن بشیر

کہ میرے باپ نے مجھے اپنے مال کا کچھ 

)عمیرہ بنت حص ہ عنایت کیا تو میری والدہ 

نے میرے والد سے کہا کہ مجھے تب  رواحہ(

تک خوشی نہ ہوگی جب تک کہ آپ اس پر 

تو میرے والد  کو گواہ نہیں بنالیتے،ملسو هيلع هللا ىلص رسول

کے پاس اپنے مالی عطیہ پر ملسو هيلع هللا ىلص رسالت مآب 

اضر ہولئے۔نبی گواہ بنانے کے لیے ح

کیا تم  نے میرے والد سے پوچھا:ملسو هيلع هللا ىلص رحمت

نے عطیہ دینے میں اپنے تمام بچوں کے ساتھ 

میرے والد نے جواب  ایسا ہی معاملہ کیا ہے؟

ہللا کا خوف ’’ آپ نے فرمایا: نہیں، دیا:

کھاؤاور اپنے بچوں کے درمیان عدل 

 )بخاری ومسلم(۔‘‘وانصاف کے رویہ کو اپناؤ



 

 

 

 اس طرح ہے: دوسری روایت میں

)فاََل تُْشِھْدنِي إذ ا ، فَإِن ِي اَل أَْشَھدُ َعلَى  

 )أخرجه مسلم والنسالئي(  َجْوٍر(

نے فرمایا :اگر معاملہ کی ملسو هيلع هللا ىلص رسالت مآب 

نوعیت ایسی ہی ہے تو پھر مجھے اس پر 

گواہ مت بناؤ،کیونکہ میں ظلم وزیادتی پر گواہ 

 )مسلم،نسالئی(۔‘‘نہیں بنوں گا

کو جب عطی ا  سے نواز  ۔آپ اپنے بچوں۲

رہے ہوں یا ان کے نام وصی ت کررہے ہوں تو 

ہرحالت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان 

کے درمیان عدل وانصاف کی فضا کو برقرار 

رکھنے کے لیے ان سب کے ساتھ مساویانہ 

اور غیر امتیازی سلوک کریں۔اور ورثا میں 

سے کسی ایک وارث کو بھی اس کے حق 

نے کی ہرگز کوشش نہ سے محروم کر

کریں،بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ وراثت کے 

باب میں خالق دو عالم کی اس تقسیم کوبرضا 



 

 

 

ورغبت تسلیم کرلیں جس کے تحت اس نے 

ورثا کے مختلف حصص مقرر کررکھے 

ہیں۔اور اس با  کا خاص طور پر خیال 

رکھیں کہ آپ ذاتی پسند وناپسند آپ کو کسی 

برگشتہ کرنے  طور بھی حق کے راستے سے

میں کامیاب نہ ہونے پالئے۔اور کسی وارث 

کے ساتھ آپ کی ذاتی دلچسپی اس حد تک 

بھی آپ کو متاث ر نہ کردے کہ آپ عدل 

وانصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی 

بجالئے ظلم وزیادتی کی راہ اختیا ر کربیٹھیں 

،کیونکہ اگرآپ اس قسم کے جرم کے مرتکب 

طرِز عمل اپنےآپ کو ہولئے تو یقینا  آپ کا یہ 

اپنے ہی ہاتھوں جہنم کی دھکتی ہولئی آگ میں 

جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ ہمارے معاشرے 

میں کتنے ہی ایسے لوگ پالئے جاتے ہیں جو 

راِہ حق سے انحراف کرکے اپنی دولت اپنے 

بعض ورثاء کے نام تو کربیٹھے لیکن اس کے 

نتیجے کے طور پر ورثاء کے دلوں میں ایک 

کے خالف کینہ وبغض کی نہ بجھنے دوسرے 



 

 

 

والی ایسی آگ بھڑک اٹھی جسے ٹھنڈا کرنے 

کے لیے انہیں مجبورا عدالتوں کے چک ر 

کاٹنے پڑے،جہاں انہوں نے انصاف کی تالش 

میں افسران اور وکالء پر اپنی دولت کا بال 

دریغ استعمال کیا،لیکن اس سعی ال حاصل کا 

دولت سے نتیجہ یہ نکال کہ وہ اپنی رہی سہی 

 بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

 نوجوان طبقہ کے مسائل کا حل 

اسالمی نقطٔہ نگا ہ سے نوجوان نسل کو 

درپیش مسالئل کی دلدل سے نکال کر جادٔہ حق 

پر الکھڑا کرنے کا بہترین حل ان کو بروقت 

مناسب رشتہ ازدواج میں منسلک کردینا ہے 

م اسباب میس ر آجالئیں بشرطیکہ ان کو وہ تما

جن کو برولئے کار ال کر وہ شادی کے موقع 

پرحق مہر وغیرہ کی شکل میں اٹھنے 

والےاخراجا  کو برداشت کرنے کے قالئل 

 ہوسکیں۔اس سلسلہ میں ارشاد نبوی ہے:



 

 

 

ْج،  )یَا َمْعَشَر الشَّبَاِب، َمِن اْستََطاَع اْلبَاَءۃَ فَْلیَتََزوَّ

ِر، َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ، َوَمْن لَْم فَإِنَّهُ أََغضُّ ِلْلبَصَ 

ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاٌء()متفق علیه(  یَْستَِطْع فَعَلَْیِه بِالصَّ

اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جس ’’

کسی کو شادی کے اخراجا  برداشت کرنے 

ت ہو اسے شادی کرلینی چاہیے  کی ہم 

،کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ نکاح آنکھوں میں 

وحیا کے پیدا کرنے اور ستر کی صیانت  شرم

وحفاظت کا اہم وسیلہ ہے،اور جو شخص 

ت  شادی کے اخراجا  برداشت کرنے کی ہم 

نہ پارہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے 

کیونکہ روزہ ان حاال  میں اس کے لیے 

حیوانی خواہشا  وجذبا  پر قابو پانے کا 

 ۔‘‘بہترین ذریعہ ثابت ہوسکتا ہے

ض لوگ محض تعلیمی سلسلہ کے اور بع

منقطع ہوجانے کے خوف کے پیش نظر شادی 

کرنے میں تاخیر کردیتے ہیں،حاالنکہ شادی 



 

 

 

تعلیم کے جاری رکھنے میں قطعا  کسی قسم 

کی کولئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ،کیونکہ اگر 

نوجوان کا تعل ق کسی کھاتے پیتے گھرانے 

سے ہوگا اور اس کی جملہ ضرورتوں کو 

ے کی ذمہ داری اس کے والد نے پورا کرن

اٹھا رکھی ہوگی تو پھر بھال اس صور  میں 

شادی تعلیم کے سلسلہ کو جاری رکھنے میں 

کیونکر رکاوٹ بن سکتی ہے۔اسی طرح اگر 

وہ بذا  خود صاحِب حیثیت ہو یا اس کے 

برسر روزگار ہونے کی وجہ سے اسے 

معقول آمدنی حاصل ہورہی ہو تو بھی شادی 

ترقی کی راہ میں ہرگز حالئل  اس کی علمی

 نہیں ہوسکتی ۔

لہذا صاحِب حیثیت اور خوش حال والدین کو 

چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے سن  بلوغت کو 

پہنچتے ہی بال تاخیر اپنی ذمہ داریوں کا 

احساس کرتے ہولئے اس کی شادی 

کردیں،کیونکہ اس کو شادی کے مقد س اور 



 

 

 

وقا  ذمہ دارانہ بندھن میں باندھ کراس کے ا

کو مصروف کردینا اس سے کہیں بہترہے کہ 

د فحاشی وبے حیالئی کے اڈوں  وہ بوجہ تجر 

پر منہ کاال کرکے والدین کی نیک 

نامی،شرافت اور شہر  کو زمانے بھر میں 

 داغ دار کرتا پھرے۔

پس ایسے والدین جن کے بچے سن  بلوغت کو 

پہنچ جالئیں اور وہ توانگری ومالداری کے 

شادی کی طرف دھیان نہیں باوجود ان کی 

دیتے وہ اس صور  میں صرف اپنے بچوں 

کے ساتھ ہی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے 

بلکہ وہ اپنے آپ پر بھی ظلم ڈھانے میں کولئی 

 کسر اٹھا نہیں رکھتے۔

اگر والدین کی یہ حالت ہو کہ وہ خوش حالی 

وفراخی کے باوجود بھی بچوں کی بروقت 

رتے ہولئے شادی کرنے سے َصرف نظر ک

دکھالئی دے رہے ہوں تو اس صور  میں اگر 



 

 

 

بچوں کی طرف سے حسن طلب کے ساتھ 

والدین کی توجہ اس جانب مبذول کرادی 

جالئے تو اس میں بھی کولئی حرج نہیں 

ہے۔بشرطیکہ اظہار مقصد کے لیے نہایت 

شالئستہ اور مہذ ب پیرایہ وانداز اختیار کیا 

جالئے اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور 

چھے برتاؤ کا روی ہ اختیار کرتے ہولئے ہر ا

اس با  سے گریز کرنے کی کوشش کی 

جالئے جو ان کے لیے دلی صدمہ اور ذہنی 

 اذی ت کا باعث بن سکتی ہو۔

اور یہ اصولی با  تو ہرشخص کو اپنے ذہن 

میں اچھی طرح جاگزیں کرلینی چاہیے کہ 

رب  کالئنا  نے اس وقت تک کسی چیز کو 

دیا جب تک کہ اس کی جگہ حرام قرار نہیں 

کسی دوسری چیز کو اس کے متبادل کے 

طور پر جالئز قرارنہ دے دیا گیا ہو۔ مثال کے 

طور پر دیکھئے کہ ہللا تعالٰی نےجہاں سود کو 

نا جالئز قراردیا ہے وہاں اس کی جگہ اس کے 



 

 

 

متبادل کے طور پر تجار  کو جالئز ومباح 

ن ٹہرایا ہے۔اسی طرح حیوانی جذبوں کی تسکی

کےلیے اگر بدکاری کو ممنوع قراردیا ہے تو 

اس کے لیے نکاح کے جالئز ذریعہ کو اختیار 

کرنے کاحکم دیا ہے۔ اور یہ نکاح ہی ہے 

جس میں نوجوان طبقہ کے اکثر وبیشتر مسالئل 

 کا حل پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

اور اگر کسی نوجوان کے لیے اس کی مالی 

نہ  کمزور پوزیشن کے باعث نکاح کرنا ممکن

رہے تو اس صور  میں اس کے مسئلہ کا حل 

 درج ذیل ہے:

۔احکام شریعت کی پابندی کے ساتھ روزے 1

 رکھنا۔

گزشتہ سطور میں گزرنے والی حدیث کے 

ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ٹکڑے )َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فَعَلَْیِه بِالصَّ

 ِوَجاٌء(



 

 

 

جو شخص نکاح کے اخراجا  یعنی ’’

ت نہ پاتا ہو اس کو  برداشت کرنے کی ہم 

روزے رکھنے چاہئیں،کیونکہ روزہ اس کے 

حیوانی جذبا  کو گھٹانے اور ان پر قابو پانے 

کی روشنی میں اسالمی ‘‘ کا اہم ذریعہ ہے

قوانین واحکام کی پاسداری کے ساتھ روزے 

نہ صرف نوجوان طبقہ کے مسالئل کا بہترین 

ثابت ہوسکتے ہیں بلکہ ان کی جوانی حل 

وصحت کی حفاظت کی ضمانت فراہم کرنے 

 میں بھی بڑا فع ال کردار ادا کرسکتے ہیں۔

اور روزہ صرف کھانے پینے والی چیزوں 

سے ہاتھ کو اٹھا لینے اور ان کے استعمال 

سے ُرک جانے کا ہی نام نہیں بلکہ ہللا تعالٰی 

ں کی کی طرف سے حرام کی گئی تمام چیزو

جانب نگاہ تک بھی اٹھا کر دیکھنے سے 

احتراز برتنا،اجنبی عورتوں کے ساتھ اختالط 

ومیل جول سے پرہیز کرنا، حیوانی جذبا  

میں ہلچل مچا دینے والی فلموں کے دیکھنے 



 

 

 

سے اپنی نگاہوں کو بچانا اور ٹی وی وغیرہ 

پر پیش کیے جانے والے بیہودہ وفحش قسم 

جنسی ڈراموں سے  کے سلسلہ وار فیچرز اور

ل طورپر بچتے  لطف اندوز ہونے سے مکم 

 رہنا روزہ کے آداب میں شامل ہے۔

پس ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں 

کو اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے بچالئے، 

اور اس با  کو خوب اچھی طرح ذہن نشین 

کرلے کہ صحت وتندرستی کا انحصار صرف 

ستہ اختیار اور صرف عف ت وپاکدامنی کا ر

کرنے میں ہے۔اور وہ تمام مصالئب وآالم جو 

انسانی زندگی کے لیے روگ کی شکل اختیار 

کرجاتے ہیں وہ اس وقت تک انسان کا پیچھا 

نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ نفسانی 

خواہشا  کی تکمیل اور حیوانی جذبا  کی 

تسکین کے لیے اسالمی نقطٔہ نگاہ کے مطابق 

نہیں کرتا۔اسالم نے ا س جالئز ذریعہ کو اختیار 

کے لیے جس ذریعہ کو جالئز قراردیا ہے وہ 



 

 

 

نکاح کا پاکیزہ ومقد س بندھن ہے۔ جو عمدہ 

خصوصیا  اور بہترین نتالئج واثرا  کا حامل 

ہونے کے عالوہ نکاح کرنے والے کے لیے 

نیک نامی اور اچھی شہر  کی ضمانت بھی 

 فراہم کرتا ہے۔

 ۔ذہنی مصروفیت کے کاموں میں انہماک ۲ 

علماء نفس کہتے ہیں کہ انسان میں فطری 

طورپرجو نفسانی خواہشا  اور حیوانی 

جذبا  پالئے جاتے ہیں ان کو جس طرح بڑہانا 

ممکن ہے اسی طرح ان کو گھٹانا اور ان پر 

 قابو پانا بھی ممکن ہے۔

مذکورہ قول کی روشنی میں یہ کہنا درست 

بعض ذرالئع انسان میں ودیعت  ہوگا کہ اگر

کئے گئے فطری حیوانی جذبوں کو ابھارنے 

اور اکسانے کا کام دیتے ہیں تو بعض دوسرے 

وسالئل ایسے بھی ہیں جو ان پر قابو پانے میں 

مدد دیتے ہیں۔ان مختلف اسباب ووسالئل میں 



 

 

 

سے انسان کا ذہنی طورپر مصروف رہ 

کراپنے آپ کو اس قسم کی سوچوں سے بلند 

اال کرلیتا ہے۔ مثال کے طور پر پابندی وب

صوم وصلٰوۃ ،تالو  قرآن حکیم اور مطالعہ 

ایسی چیزیں ہیں جو ملسو هيلع هللا ىلص حدیث وسیر  رسول

نفس کو حیوانی جذبا  کی اتھا ہ گہرالئیوں 

سے اٹھا کر روحانیت کے اعلٰی مدارج تک 

پہنچانے کے سلسلے میں اہم کردار 

اداکرسکتی ہیں۔ اسی طرح کاروباری 

ت،تحقیقی وعلمی کاموں میں بے پناہ مصروفی

محویت،ذی روح اشیاء کے بغیر 

نہروں،درختوں اور پہاڑوں کے خوبصور  

و دلفریب مناظر کی تصویر کشی ورنگ 

سازی اور ہلکے پھلکے ترن م خیز نغما  سے 

دل کا بہالنا بھی مقصد کے حصول میں خاطر 

خواہ مدد دے سکتا ہے۔اس کے عالوہ اور 

فید وکارآمد ذاتی دلچسپی بھی بہت سارے م

کے کام ہیں جن کے ذریعہ فارغ لمحا  کو 



 

 

 

مصروف کرکے حیوانی جذبا  کی منہ 

 زوری اور سرکشی کو ما  دیا جاسکتا ہے۔

 ۔جسمانی مشق ت کے کاموں میں دلچسپی۳ 

اس کا مقصد اپنے آپ کو جسمانی مشقت کے 

ذہنی  مختلف کاموں میں مصروف رکھ کر

بگاڑ کی اصالح کرنا ہے،کیونکہ جسم کی 

بناوٹ اور اس کے ڈیل ڈول کی بہترین ساخت 

پر خصوصی توجہ دینا،اسکاوٹ گروپوں کی 

سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور 

غیر مخلوط ادبی مجالس ومحافل میں عملی 

طور پرشرکت وغیرہ ایسے کام ہیں جو 

انی نوجوان طبقہ کے ذہن کو نہ صرف حیو

جذبوں کی سوچ سے پاک کرتے ہیں بلکہ 

انہیں حرام کاری کے ارتکاب سے محفوظ 

رکھ کرجسمانی ،مذہبی اور اخالقی اعتبار 

سے پہنچنے والے نقصانا  سے بھی بچاتے 

 ہیں۔



 

 

 

لہذا جب بھی کولئی نوجوان اپنے ذہن کے 

کسی گوشہ میں حیوانی جذبہ کو ابھرتا ہوا 

سمانی محسوس کرے تو اسے اپنے آپ کو ج

مشقت کے کسی کام میں لگا کراپنی خداداد 

صالحیتوں اور قوالئے جسمانی کے کھپانے 

کے لیے کسی صحیح مصرف کا انتخاب کرنا 

چاہیے ۔اس غرض کے لیے تیز لمبی 

دوڑ،ویٹ لفٹنگ،زور آزمالئی ،گھوڑ دوڑ 

،نیزہ بازی،تیراکی اور علمی وذہنی آزمالئش 

لینا کے مقابلوں وغیرہ میں بڑھ چڑھ کرحصہ 

حیوانی جذبوں کو گھٹانے اور ان میں خاطر 

خواہ حد تک کمی کرنے کے سلسلہ میں نہایت 

 ہی مفید وثمر آور ثابت ہوسکتا ہے۔

 دينیہ کا مطالعہ  ۔ُکتب۴ 

ایسی کتابیں جو نوجوان نسل کے بگاڑ 

کوسنوارنے اور ان کے افکار وخیاال  میں 

کے لیے حیر  انگیز طور مثبت تبدیلی النے 



 

 

 

پراپنا اثر رکھتی ہیں ان میں قرآ ن پاک اور 

کتب حدیث وکتب تفسیر سر فہرست ہیں۔اس 

لیے اگر قرآن پاک کی کثر  کے ساتھ تالو  

کی جالئےاور کتِب حدیث وتفسیر کو مسلسل 

زیرمطالعہ رکھا جالئے تو اس سے بڑے دور 

رس نتالئج کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔اور اگر 

کے بعض اجزا یا اس کی چند سورتوں  قرآن

نبویہ   کوحفظ کرلینے کے ساتھ ساتھ احادیث

کے ایک مجموعہ کو بھی زبانی یاد 

کرلیاجالئے تو اس سے مزید بہتر فوالئد حاصل 

 ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح سیر  نبوی ،تاریخ خلفالئے راشدین 

اور عظیم مسلم اسکالرز کی سوانح حیا  پر 

ی کتابوں سے استفادہ کرنا بھی لکھی گئ

موجودہ صور  میں مفید مطلب ہوسکتا ہے۔ 

ریڈیو وٹیپ ریکارڈ وغیرہ کے ذریعہ قرآن 

پاک کی تالو  کی سماعت اور دینی وعلمی 

موضوعا  پر مبنی لیکچرز سے استفادہ بھی 



 

 

 

نوجوان طبقہ کے فکروعمل کے درمیان مثبت 

دا رابطہ پیدا کرنے میں بنیادی واہم کردار ا

 کرسکتا ہے۔

 خالصٔہ کالم 

پچھلی سطور میں جس مسئلہ پر بحث کی گئی 

ہے اس کا خالصہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ کی 

بے راہ روی اور ان کی ابتری کا بہترین حل 

تو بہرحال ان کی بروقت شادی ہی ہے،لیکن 

اگر کسی کے لیے اس کے خاص حاال  کے 

کرنا ممکن نہ رہے تو اس پیش نظر شاد ی 

کے لیے احکام شریعت کے مطابق روزے 

رکھنا، ذہنی وفکری مصروفیا  کے کاموں 

میں دلچسپی اورجسمانی مشقت کے کاموں کی 

طرف رغبت ومیالن ایسی چیزیں ہیں جو 

حیوانی جذبا  پر قابو پانے میں نہایت معاون 

ثابت ہوسکتی ہیں۔اسی طرح ذہنی 

ر تربیتی کتابوں ،فکری،علمی ،اصالحی او



 

 

 

کے ساتھ شغف اور ان کا کثر  کے ساتھ 

مطالعہ بھی انسان کے لیے ذہنی پراگندگی 

سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ 

ہے۔ کیونکہ علم سے انسان کو وہ روشنی 

ر اور  میس ر آتی ہے جس سے اس کا قلب منو 

ذہن پرسکون ہوجاتا ہے۔اور علم ہی وہ طاقت 

ت کا پہاڑ بنادیتی ہے جوانسان کو  عزم وہم 

ہے۔ چونکہ علم سراسر فالئدہ ہی فالئدہ ہے جس 

سے کسی صور  بھی کسی قسم کے نقصان 

کے پہنچنے کا کولئی احتمال نہیں ہے اس لئے 

 اس سے زیادہ سے زیادہ فالئدہ اٹھاناچاہیے۔

ما  سے اجتناب اور نگاہوں  عالوہ ازیں محر 

 کی حفاظت کے بھی انسان کے دل ودماغ پر

بڑے گہرے اثرا  مرت ب ہوتے ہیں،اس لئے 

اس جانب بھی خصوصی توجہ مبذول 

 کرنےکی ضرور  ہے۔



 

 

 

مندرجہ باال احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے 

کے عالوہ بارگاہ الہی میں نہایت عاجزی 

وانکساری کے ساتھ دست بدعا بھی رہنا 

چاہیے تاکہ ہللا رب العز   اپنی کماِل شفقت 

می نکاح کے راستہ میں ومہربانی سے اسال

غیر اسالمی رسوما  کے رواج پاجانے کی 

وجہ سے حالئل ہوجانے والی ہر تمام قسم کی 

مشکال  کودور فرماکر نوجوان طبقہ کو 

 درپیش مسالئل سے نجا  داللئے۔

 بارگاِہ الہی میں شرف قبولیت پانے والی ُدعا 

کا ارشاد ہے کہ جس شخص ملسو هيلع هللا ىلص مآب رسالت 

نے را  کو بیدا ر ہوکر مندرجہ ذیل کلما  

 کہے:

ُ َوْحدَہُ اَل َشِریَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك، َولَهُ  )اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

 ِ اْلَحْمدُ، َوُھَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِدیٌر، اْلَحْمدُ َّلِلَّ

 ُ ِ َواَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ ُ أَْكبَُر َواَل َحْوَل َوُسْبَحاَن َّللاَّ  َوَّللاَّ



 

 

 

،ِ ۃَ إِالَّ بِاَّللَّ اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي أَْو دََعا  ثُمَّ قَاَل: َواَل قُوَّ

أَ َوَصلَّى قُبِلَْت َصاَلتُهُ(  اْستُِجیَب لَهُ، فَإِْن تََوضَّ

ہللا کے سوا کولئی معبود نہیں، وہ اکیال ہے ’’

ہت ،اس کا کولئی شریک نہیں، اس کی بادشا

ہے۔اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہرچیز پر 

قادر ہے، ہللا پاک ہے،اور ہرتعریف ہللا ہی 

کے لیے ہے،اور ہللا کے سوا کولئی سچا 

معبود نہیں ہے، اور ہللا بہت بڑا ہے ،اور ہللا 

کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے 

بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی 

 تعالٰی کے پھر اس کے بعد جب وہ ہللاہمت،

بار الہی  سامنے ہاتھ پھیال کر کہتا ہے کہ:

میری خطاؤں کو معاف فرمادے،یا کسی اور 

دعا کے لیے عرض گزار ہوتا ہے تو ہللا 

تعالٰی اس کی ہر دعا کو شرِف قبولیت سے 

نوازتا ہے۔ اور اگر وہ اس وقت وضوکرکے 

نماز بھی ادا کرے تو اس کی نماز کو بھی 

 )صحیح بخاری(۔‘‘ا ہےقبول کر لیا جات



 

 

 

 خاندانی منصوبہ بندی اور اس کے نقصانات 

 ارشاد باری تعالٰی ہے:

﴿اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزینَةُ اْلَحیَاۃِ الدُّْنیَا ۖ َواْلبَاقِیَاُ  

اِلَحاُ  َخْیٌر ِعندَ َربِ َك ثََواب ا َوَخْیٌر  الصَّ

﴾  [46]الكھف:أََمال 

اور اوالد توصرف دنیاوی زندگی کی مال ’’

 [۴۶۔سورہ کہف:‘‘ہی رونق ہیں

مال اور اوالد ہللا تعالٰی کی عظیم نعمتیں ہیں 

،ان سے ہرچند کہ دنیاوی زندگی کو ہنگامی 

زیبالئش اور عارضی حسن ہی حاصل ہوتا ہے 

لیکن پھر بھی انسان ان کے حصول کے لیے 

بھرپور جد وجہد میں مصروف رہتا ہے۔ 

ہ ان کے حاصل کرنے کی فطری کیونک

خواہش انسان میں بنیادی طور پر ودیعت 

کردی گئی ہے ۔البتہ شیطان وصف انسانوں 

نے بعض لوگوں کو فطر  کی اس راہ سے 



 

 

 

بہکانے کی کوشش میں ان دونوں 

میں بچوں کی تعداد کو  )مال،اوالد(چیزوں

محدود کردینے کا مشورہ دیا ہے۔ لیکن اس 

پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں  سلسلہ کا حیر  انگیز

نے بچوں کی تعداد کو محدود کرنے کا تو 

مشورہ دے تو دیا ہے لیکن مال ودولت کو 

محدود انداز میں حاصل کرنے اور کمانے کا 

فلسفہ ظاہر کرنے کی زحمت نہیں 

حاالنکہ انصاف کے تقاضے کے مطابق کی،

ان دونوں چیزوں کو ایک ہی نقطٔہ نگاہ سے 

تھا۔کیونکہ انسان کے دل  دیکھا جانا چاہیے

میں مال واوالد کے حصول کی خواہش یکساں 

طورپر بال تمییز پالئی جاتی ہے ۔اور یہ بھی 

حقیقت ہے کہ انسان کو دنیا وی زندگی یا 

اخروی زندگی میں جو بھی منفعتیں حاصل 

ہوتی ہیں ان کے حصول میں یہ دونوں چیزیں 

کا ارشاد ملسو هيلع هللا ىلص برابر کی شریک ہیں ۔رسالت مآب 

 ہے:



 

 

 

)إِذَا َماَ  اِْلْنَساُن اْنقََطَع َعَملُهُ إِال ِمْن ثاَلٍث : 

َصدَقٍَة َجاِریٍَة ، أَْو ِعْلٍم یُْنتَفَُع بِِه ، أَْو َولٍَد َصاِلحٍ 

 یَْدُعو لَهُ()رواہ مسلم(

جب انسان کو مو  آلیتی ہے تو ہر قسم کے ’’

مگرتین عمل کا تعل ق اس سے کٹ جاتا ہے،

ل ایسے ہیں جن سے اس کو قسم کے اعما 

 برابر ثواب پہنچتا رہتا ہے اور وہ یہ ہیں:

 صدقہ جاریہ 

 وہ علم جس سے لوگ فالئدہ اٹھالئیں 

نیک اوالد جو اس کے لئے دعالئے خیر کرتی 

 رہے۔

۔اسالم نے کثر  اوالد کو پسندیدگی کی نگاہ ۲

سے دیکھتے ہولئے ایسی عور  سے شادی 

بچوں کو  کرنے کی رغبت داللئی ہے جو زیادہ

چنانچہ سرور پیدا کرنے کی اہلیت رکھتی ہو،

  کا ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلص کالئنا  



 

 

 

ُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد ،فَِإن ِي ُمَكاثٌِر بُِكْم اْْلَُمَم   )تََزوه

 (1784يَوَم الِقیامِة()صحیح إرواء الغلیل:

ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ ’’

والی اور زیادہ بچوں کو جنم  محبت کرنے

دینے کی اہلیت رکھنے والی ہوں،پس بے 

شک میں قیامت کے روز تمہاری کثر  کی 

وجہ سے دوسری قوموں پر فخر کروں 

 (1۷8۴)دیکھئیے: صحیح ارواء الغلیل:۔‘‘گا

۔ اسالم خاندانی منصوبہ بندی کی اجاز  ۲

عور  کو صرف ایسی بیماری کی صور  

کسی صحیح العقیدہ  میں دیتا ہے جس میں

مسلمان طبیب کی رالئے کے مطابق خاندانی 

منصوبہ بندی کے اصولوں پر عمل کرنا 

ضروری ہوجالئے۔ وگرنہ اس کے عالوہ مالی 

وسالئل کی کمی اور بھوک وافالس کی زیادتی 

ایسے جتنے بھی مصنوعی بہانے تراشے 

جاتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر خاندانی منصوبہ 



 

 

 

پر عمل کرنا شرعا ناجالئز بندی کے اصولوں 

 ارشاد باری تعالٰی ہے:ہے،

 [۲68]البقرۃ:﴿الشَّْیَطاُن یَِعدُُكُم اْلفَْقَر﴾

شیطان تمہیں فقر وتنگدستی سے ڈراتا ’’

 [۲۶8]سورہ بقرہ:‘‘ہے

۔دشمنان اسالم اگر ایک طرف مسلمانوں کو ۴

ان کے اپنے عالقوں میں نیچا دکھانے کی 

رانہیں غرض سے ان کی آبادی کو روک ک

اقل یت میں تبدیل کرنے کی مذموم جد وجہد میں 

لگے ہولئے ہیں تو دوسری طرف وہ مسلمانوں 

پر اپنی فوقیت جتانے کی غرض سے اپنی 

آبادی کے اضافے کے لیے سرتوڑ کوششوں 

میں بھی مصروِف کار ہیں۔اور ستم یہ ہے کہ 

یہ لوگ مصر وغیرہ میں خاندانی منصوبہ 

اصطالح کو بندی کی پرفریب وپرکشش 

استعمال کرکے اپنے گھناؤنے ہتھکنڈوں میں 



 

 

 

کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کرچکے 

 ہیں۔

لیکن اس سلسلے کا قابل افسوس پہلو یہ ہے 

کہ دُ کھی انسانیت کے یہ نام نہاد ہمدرد 

وغریب وافالس کے مارے ہووں کی بھوک 

مٹانے اور اس پر قابو پانے کے لیے روٹی 

مہیا نہ کرسکے البتہ کی ایک ٹکیا تک تو 

اپنے اسالم دشمن مقاصد میں کامیابی حاصل 

 Antiکرنے کے لیے خاص قسم کی دوالئیاں 

pregnancy medicine وافر مقدار میں مفت

مہیا کرکے لوگوں کو ان کے استعمال کے 

ذریعہ خوشحالی وترقی کی منازل سے ہمکنار 

ہونے کے سنہری باغ دکھا دکھا کر اپنی 

ں کو عملی جامہ پہنانے کے گھناؤنی سازشو

مذموم عزالئم میں کامیابی حاصل کرنے کی 

 کوشش کرتے رہے۔



 

 

 

لیکن اب سوال یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ 

بندی کے پس پردہ مسلمانوں کے دین کے 

خالف جن سازشوں کی منصوبہ بندی کارفرما 

ہے کیا ان سازشوں سے مسلمان بخوبی آگاہ 

 ہوچکے ہیں؟

ۃَ أَْعیٍُن  ﴿َربَّنَا َھْب لَنَا یَّاتِنَا قُرَّ ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِر 

ا ﴾  [74] الفرقان:َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِمام 

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری ’’ 

بیویوں اور اوالد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا 

فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا 

 [۷۴]سورہ فرقان:‘‘بنا

نماز پڑھنے کی فضیلت اور چھوڑنے پر  

 وعید

 ارشاد ا  باری ہے:

ئَِك فِي 1 ـٰ ۔﴿َوالَِّذیَن ُھْم َعلَٰى َصاَلتِِھْم یَُحافُِظوَن أُولَ

ْكَرُموَن﴾   [۳5-۳4]المعارج:َجنَّاٍ  مُّ



 

 

 

اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت ’’

کرتے ہیں،یہی لوگ جنتوں میں عز   واحترام 

 [۳5۔۳۴]سورہ معارج:۔‘‘رہیں گےکے ساتھ 

اَلۃَ تَْنَھٰى َعِن اْلفَْحَشاِء ۲ اَلۃَ ۖ إِنَّ الصَّ ۔﴿َوأَقِِم الصَّ

 [45]العنكبو :َواْلُمنَكِر﴾ 

اور نماز کا اہتمام کرو،بے شک نماز بے ’’

حیالئی اور برے کاموں سے روکتی 

 [۴5]سورہ عنکبو :‘‘ہے

۔﴿فََوْیٌل ِل ْلُمَصِل یَن الَِّذیَن ُھْم َعن َصاَلتِِھْم ۳

 [5-4]الماعون:َساُھوَن﴾

)اور ویل نامی ان نمازیوں کے لئے افسوس ’’

ہے جو اپنی نماز سے غافل  جہنم کی جگہ(

  [5۔۴]سورہ ماعون:‘‘ہیں 

۔﴿قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن ُھْم فِي َصاَلتِِھْم ۴

 [۲-1]المؤمنون:﴾َخاِشعُونَ 



 

 

 

یقینا کامیاب ہولئے وہ مومن جو اپنی نمازوں ’’

میں عجز وانکساری کو اختیار کرنے والے 

 [۲۔1]سورہ مومنون:‘‘ہیں

اَلۃَ 5 ۔﴿فََخلََف ِمن بَْعِدِھْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ

 [5۹]مریم:َواتَّبَعُوا الشََّھَواِ  ۖ فََسْوَف یَْلقَْوَن َغیًّا﴾

پھر ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہولئے ’’

جنہوں نے نماز کو ضالئع کردیا اور خواہشا  

کے پیچھے پڑگئے،یہ لوگ عنقریب اپنی 

گمراہی وبے راہ روی کے انجام سے دوچار 

 [5۹]سورہ مریم:‘‘ہوں گے

 ملسو هيلع هللا ىلص:فرموداِ  نبوی

اَلۃُ، فََمْن تََركَ ۔1 َھا )اْلعَْھدَ الَِّذي بَْینَنَا َوبَْینَُھْم الصَّ

 )صحیح ، رواہ أحمد وغیرہ( فَقَْد َكفََر(

کے  )کفار ومنافقین(اور ان  )مسلمانوں(ہم 

درمیان معاہدہ نماز کا ہے،پس جس شخص 

نے نماز کو چھوڑدیا اس نے کفر کے راستہ 



 

 

 

)یہ حدیث صحیح ہے،اسے کو اختیار کرلیا۔

 احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے(

ُجِل َوبَْینَ ۔۲ ْرِك َواْلُكْفِر تَْرَك  )إِنَّ بَْیَن الرَّ الش ِ

اَلۃِ ()رواہ مسلم(  الصَّ

بندہ مومن اور اہل شرک وکفر کے درمیان 

 )صحیح مسلم(فاصلہ صرف نماز کا ہے

ا بِبَاِب أََحِدُكْم یَْغتَِسُل ِمْنهُ ُكلَّ ۔۳ )أََرأَْیتُْم لَْو أَنَّ نَْھر 

اٍ  ، َھْل یَْبقَى ِمْن دََرنِِه شَ   ْيٌء ؟یَْوٍم َخْمَس َمرَّ

فَذَِلَك َمثَُل  قَاَل : اَل یَْبقَى ِمْن دََرنِِه َشْيٌء ، قَالُوا :

ُ بِِھنَّ اْلَخَطایَا()متفق  لََواِ  اْلَخْمِس ، یَْمُحو َّللاَّ الصَّ

 علیه(

آپ مجھے یہ بتالئیں کہ اگر تم سے کسی 

شخص کے دروازے کے بالکل سامنے سے 

نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ 

رتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بعد بھی م

اس کے جسم پر کولئی میل کچیل رہ جالئے 



 

 

 

گی؟لوگوں نے جواب دیا کہ اس کے بعد تو 

نے ملسو هيلع هللا ىلص تو آپمیل کچیل ہر گز نہیں رہے گی،

بالکل اسی طرح جو آدمی ’’ ارشاد فرمایا کہ:

پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو ہللا تعالٰی ان 

ے تمام گناہوں کو نمازوں کی وجہ سے اس ک

 )متفق علیہ(۔‘‘مٹادیتا ہے

 وضواور نماز کا صحیح طريقہ 

سب سے پہلےآپ اپنی آستینوں کو کہنیوں تک 

 اس کے بعد:چڑھالئیں اور بسم ہللا پڑھیں،

۔تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھولئیں ،پھر تین 1

مرتبہ کلی کرنے کے بعد تین مرتبہ ناک میں 

 انی چڑھالئیں۔پ

۔تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھولئیں ،اس کے ۲

بعد دالئیں بازو کو پھر بالئیں بازو کوکہنیوں 

 تک تین تین مرتبہ دھولئیں۔



 

 

 

 )ایک بار(۔کانوں سمیت اپنے سارے سرکا ۳

 مسح کریں۔

پہلے دالئیں پیر کو پھر بالئیں پیر کو )پھر(۔ ۴

 ٹخنوں تک تین تین بار دھولئیں۔

 نماز 

نماِز فجر: فجر کی دورکعت سن ت اور دو 

 رکعت فرض ہے۔

۔یاد رکھئے کہ نیت کا تعل ق صرف دل سے 1

 ہے۔

۔سب سے پہلے قبلہ رخ ہوکر کھڑے ۲

ہوجالئیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک 

 کہیں۔‘‘ ہللا اکبر’’لے جاکر 

۔سینے پر اپنے دالئیں ہاتھ کو بالئیں ہاتھ پر ۳

 یہ کلما  پڑھیں:رکھ کر 



 

 

 

)ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوبَِحْمِدَك، َوتَبَاَرَك اْسُمَك، َوتَعالَى 

 َجدَُّك ،َوال إِلَهَ َغْیُرَك(

پاک ہے تو اے ہللا! او رتوہی تعریف کے اللئق 

ہے اور تیرا نام برکتوں واال ہے اور تیری 

شان بہت اونچی ہے اور تیرے سواکولئی 

 عباد  کے اللئق نہیں ہے۔

مندرجہ باال کلما  کے عالوہ ان تمام  نوٹ()

کلما  کو ادا کرنا درست ہے جن کا ذکر 

 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

 پہلی رکعت:

 چپکے سے )مندرجہ ذیل ثناء کے بعد(

ِه  ِجیِم ،بِْسِم اللَـّ ْیَطاِن الرَّ )أعوذ باہلل ِمَن الشَّ

ِن  ـٰ ْحَم ِه َرِب  الرَّ ِحیِم، اْلَحْمدُ ِللَـّ الرَّ

ِحیِم،َماِلِك یَْوِم الِد یِن إِیَّاَك  ِن الرَّ ـٰ ْحَم اْلعَالَِمیَن،الرَّ

َراَط اْلُمْستَِقیَم  نَْعبُدُ َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن،اْھِدنَا الِص 



 

 

 

،ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم ،َغْیِر اْلَمْغُضوِب 

اِل یَن. آمین(َعلَْیِھْم، َواَل   الضَّ

ہللا تعالٰی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود ’’

سے،شروع کرتا ہوں ہللا کے نام سے جو بڑا 

رحم کرنے واالنہایت مہربان ہے، سب 

تعریفیں ہللا ہی کے لیے ہیں جو تمام کالئنا  کا 

پالنے واال ہے، نہایت رحم واال بہت 

 مہربان،جزا کے دن کا مالک ہے، تیری ہی ہم

عباد  کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد 

مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان 

لوگوں کا راستہ جن پر تونے انعام فرمایا، جن 

پر نہ تو تیرا غضب نازل ہو اور نہ ہی وہ 

 ۔) دعا قبول فرما(گمراہ ہولئے،

اس کے بعد مندرجہ ذیل سور  یا کولئی اور 

 سور  پڑھیں:



 

 

 

هُ  هُ أََحدٌ،اللَـّ ِحیِم﴿ قُْل ُھَو اللَـّ ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

ا  َمدُ،لَْم یَِلْد َولَْم یُولَْد،َولَْم یَُكن لَّهُ ُكفُو  الصَّ

 أََحدٌ﴾)سورہ اخالص(

شروع کرتا ہوں ہللا کے نام سے جو بڑا رحم 

کرنے واال نہایت مہربان ہے، برمال کہہ دو 

ہللا ایک ہی ہے، وہ ہللا سب  وہ ملسو هيلع هللا ىلص()اے پیغمبر

سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں،وہ 

کسی کا باپ نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اوالد 

 ہے، اور نہ ہی اس کا کولئی کفو وہمسر ہے۔

 پھر اس کے بعد:

اٹھا کر  )کانوں تک(۔اپنے ہاتھوں کو 1

کہئیے اور رکوع میں چلے  )ہللا اکبر(تکبیر

وں کو اپنے گھنٹوں پر جالئیے اور اپنے ہاتھ

)سبحان ربي رکھ لیں اور تین بار 

 پڑھیں۔‘‘ پاک ہے میرا رب بزرگ’’العظیم(



 

 

 

۔اب سیدھے کھڑے ہوجالئیں اور اپنے ہاتھوں ۲

اٹھاتے ہولئے یہ کلما  ادا  )کانوں تک(کو

)سمع ہللا لمن حمدہ،اللھم ربنا لک کریں

سن لیا ہللا تعالٰی نے اس شخص کی ’’الحمد(

نے اس کی حمد بیان کی، اے  تعریف کو جس

 ۔‘‘ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے

کہہ کہ سجدہ ریز ہوجالئیں  )ہللا اکبر(۔تکبیر۳

،اپنے ہاتھوں،گھٹنوں ،پیشانی،ناک اور پیروں 

کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرکے زمین پر رکھ 

)سبحان دیں اور یہ تسبیح تین مرتبہ پڑھیں

 ۔‘‘لندپاک ہے میرا رب بہت ب’’ ربي اْلعلی(

۔اپنے سر کو سجدہ سے اٹھاتے ہولئے تکبیر ۴

کہئیے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں  )ہللا اکبر(

 پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں:

ِ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمنِي، َواْھِدنِي، َوَعافِنِي،   )َرب 

اے میرے رب مجھے معاف ’’ َواْرُزْقنِي(

فرما، اور میری  کردے ،اور مجھ پر رحم



 

 

 

رہنمائی کر، اور مجھے صحت عطا فرما، اور 

 ۔‘‘مجھے رزق عنايت کر

کہہ کر دوبارہ سجدہ کے  )ہللا اکبر(۔تکبیر5

لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیں اور تین 

 )سبحان ربي اْلعلی(مرتبہ تسبیح پڑھیں: 

،اب آپ کی ‘‘پاک ہے میرا رب بہت بلند’’

 پہلی رکعت مکمل ہوگئی ہے۔

 دوسری رکعت:

۔اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجالئیں 1

اور پہلی رکعت کی طرح أعوذ باہلل من 

الشیطان الرجیم،بسم ہللا الرحمن الرحیم پڑھ کر 

سورہ فاتحہ پڑھیں۔اس کے بعدکولئی چھوٹی 

سی سور  یا قرآن پاک کا جو بھی حصہ آپ 

 کو یاد ہو اس کو پڑھیں۔

وغیرہ ۔پہلی رکعت کی طرح رکوع وسجدہ ۲

)تشہد کے کریں، دوسرے سجدہ کے بعد آپ 



 

 

 

بیٹھ جالئیں اور بیٹھتے ہی اپنے داہنے  لیے(

ہاتھ کی انگلیاں اکھٹی کرلیں اور اسی ہاتھ کے 

کو  )سبابہ (انگوٹھے کے ساتھ ملی ہولئی انگلی

اٹھالئیں اور اس کوحرکت دینے کے ساتھ 

 مندرجہ ذیل کلما  پڑھتے جالئیں:

 ِ ی ِبَاُ ، السَّاَلُم َعلَْیَك )التَِّحیَّاُ  َّلِلَّ لََواُ  َوالطَّ ،َوالصَّ

ِ َوبََرَكاتُهُ، السَّاَلُم َعلَْینَا  أَیَُّھا النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ َّللاَّ

اِلِحیَن ، أَْشَھدُ أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ  ِ الصَّ َوَعلَى ِعبَاِد َّللاَّ

ُ َوْحدَہُ اَل َشِریَك لَهُ َوأَْشَھدُ أَنَّ ُمَحمَّ  د ا َعْبدُہُ َّللاَّ

 َوَرُسولُهُ(

ٍد َكَما  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ )اللَُّھمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّ

َصلَّْیَت َعلَى إِْبَراِھیَم َوَعلَى آِل إِْبَراِھیَم إِنََّك َحِمیدٌ 

ٍد  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َمِجیدٌ ، اللَُّھمَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

اِھیَم َوَعلَى آِل إِْبَراِھیَم إِنََّك ،َكَما بَاَرْكَت َعلَى إِْبرَ 

 َحِمیدٌ َمِجیدٌ(

سب اذکار ووظالئف او رسب عجزونیاز اور ’’

سب صدقا  وخیرا  صرف ہللا کے لیے 



 

 

 

آپ پر سالم ہو اور ہللا کی  )ملسو هيلع هللا ىلص(ہیں،اے نبی

رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سالم ہوہم پر 

اور ہللا کے نیک بندوں پر، میں اقرار کرتا 

 کےسوا کولئی سچا معبود نہیں اور ہوں کہ ہللا

 )ہللا(اس  )ملسو هيلع هللا ىلص(میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد

 کے رسول ہیں۔ )ہللا(کے بندے اوراس 

پر اور آپ  )ملسو هيلع هللا ىلص(الہی رحمت فرما جناب محمد 

کی آل پر جس طرح تونے رحمت فرمالئی 

اور ان کی آل پر،بے  )علیہ السالم(ابراہیم 

شک آپ تعریف کے اللئق اور بزرگی والے 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ہیں۔ الہی برکت نازل فرما جناب محمد

اور آپ کی آل پر، جس طرح تونے برکت 

اور آپ کی  )علیہ السالم(نازل فرمالئی ابراہیم 

آل پر،بے شک تو تعریف کے اللئق اور 

 بزرگی واال ہے۔

 )یاکولئی اور دعا(۔اب آپ مندرجہ ذیل دعا۳

 پڑھیں:



 

 

 

َھنََّم ، َوِمْن )اللَُّھمَّ إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب جَ 

َعذَاِب اْلقَْبِر ، َوِمْن فِتْنَِة اْلَمْحیَا َواْلَمَماِ  ، َوِمْن 

اِل(   َشر ِ فِتْنَِة اْلَمِسیحِ الدَّجَّ

اے ہللا میں آپ کی پناہ چاہتاہوں جہنم اور ’’

قبر کے عذاب سے اور زندگی اور مو  کے 

ال کے فتنہ کے شر   فتنہ سے اور مسیح دج 

 سے۔

 یں اور بالئیں جانب منہ پھیرتے ہولئے:۔اب دالئ۴

سالم ہو تم پر اور ’’السالم علیکم ورحمۃ ہللا 

 کہے۔‘‘ ہللا کی رحمت ہو

 نماز کے چیدہ چیدہ مسائل 

۔فرض نماز کی ادالئیگی سے قبل جو سن تیں 1

کہتے ‘‘ الُسن ة القَبَلیة’’پڑھی جاتی ہیں ان کو 

سے مراد وہ سنتیں ‘‘ البَْعدیة الُسن ة’’ہیں اور 

 ہیں جو فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔



 

 

 

۔نہایت سکون واطمینان سے نماز ادا کریں ۲

اور ادھر ادھر دیکھنے کی بجالئے اپنے سجدہ 

 کی جگہ پر نگاہ جمالئے رکھیں۔

۔جب آپ امام کی قراء  کو سن رہے ہوں تو ۳

اس وقت آپ کو خاموشی اختیارکیے رکھنی 

ے اور اگرامام کی قراء  کو آپ سن نہ چاہی

پارہے ہوں تو اس صور  میں آپ کو قراء  

 کرنا ہوگی۔

۔جمعہ کی نماز کے فرض دو رکعت ہیں جن ۴

کو مسجد میں خطبہ کے بعد ہی ادا کیا جاتا 

 ہے۔

۔مغرب کی نماز کے فرض تین رکعت ہیں 5

،پہلی دورکعت توآپ نماِز فجر کی دونوں 

کریں گے البتہ جب آپ رکعتوں کی طرح ادا 

تک پڑھ  )ورسولہ(یعنی تشہد  )التحیا (سارا 

لیں تو سالم پھیرنے کی بجالئے کندھوں تک 

ہاتھ اٹھاتے ہولئے تکبیرکہہ کر تیسری رکعت 



 

 

 

کے لیے کھڑے ہوجالئیں ۔اس رکعت میں 

صرف سور  فاتحہ کے پڑھنے پرہی اکتفا 

کریں۔اس کے بعد فجر کی نماز کی طرح اپنی 

مکمل کرکے دالئیں اور بالئیں  اس نماز کو

 جانب سالم پھیردیں۔

۔ظہر،عصر اور عشاء کی نمازوں میں سے ۶

نماز کے فرض کی تعداد چار چار رکعتیں 

ہیں۔پہلی دو رکعت فجر کی دونوں رکعتوں کی 

پڑھ  )التحیا  ہلل(طرح ادا کریں اور جب آپ 

چکیں تو سالم پھیرنے کی بجالئے تیسری 

یں۔اس کی تکمیل رکعت کے لیے کھڑے ہوجالئ

کے بعد یعنی دونوں سجدوں کے بعد چوتھی 

رکعت کے لیے پھر اٹھ کھڑے ہوں۔ان دونوں 

رکعتوں میں صرف سور  فاتحہ ہی پڑھیں 

اور پھر بقیہ نماز کو سالم پھیرنے تک بتالئے 

 ہولئے طریقہ کے مطابق مکمل کریں۔



 

 

 

۔وتر کی نماز تین رکعتوں پر مشتمل ہے اس ۷

قہ یہ ہے کہ آپ پہلے کو ادا کرنے کا طری

دورکعت نماز ادا کریں۔ سالم پھیرنے کے بعد 

فورا  اٹھ کر ایک رکعت علیحدہ سے ادا کرکے 

اس تیسری رکعت کی سالم پھیردیں او ر اگر 

آپ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے 

مندرجہ ذیل دعا بھی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر 

 اور افضل ہوگا۔

ْن َھدَْیَت، َوَعافِنِي فِیَمْن َعافَْیَت، )اللَُّھمَّ اْھِدنِي فِیمَ 

َوتََولَّنِي فِیَمْن تََولَّْیَت، َوبَاِرْك ِلي فِیَما أَْعَطْیَت، 

َما ْقَضْیَت، َوقِنِي َشرَّ َما قََضْیَت، فَإِنََّك  َوقِنِي َشرَّ

تَْقِضي َواَل یُْقَضى َعلَْیَك، َوإِنَّهُ اَل یَِذلُّ َمْن 

عادیَت، تَبَاَرْكَت َربَّنَا  َوالَْیَت،وال یعز  من

َوتَعَالَْیَت،نستغفرك ونتوُب إلیَك،وَصل ى ہللاُ َعلى 

 النَّبي(

الہی مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں ہدایت دے، 

اور جن کو تونے عافیت بخشی ہے ان میں 



 

 

 

مجھے عافیت دے، اور میری کارسازی فرما 

ان میں جن کا تو کارساز بنا،اور جوتونے 

مایا ہے اس میں برکت عنایت مجھے عطا فر

کر،اور جس تکلیف کو تونے فیصلہ کرلیا ہے 

اس سے مجھے محفوظ فرما۔اس لئے کہ تو 

فیصلہ فرماتا ہے اور تیرے فیصلے کے 

خالف فیصلہ نہیں کیا جاتا،اور جس سے تو 

محبت رکھے وہ ذلیل وخوار ہونے سے بچ 

جاتا ہے ،اور جس سے تیری دشمنی ہو وہ 

ا۔ اےہمارے رب! تو برکت واال عز   نہیں پات

 ہے اور بلند وباال ہے۔

۔اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے لگیں 8

تو کھڑ ے ہوکر تکبیر کہیں پھر امام جس 

حالت میں بھی ہو اس کے ساتھ مل 

جالئیں۔چاہے وہ رکوع کی حالت میں ہی کیوں 

نہ ہو اور اس رکعت کو شمار کرلو بشرطیکہ 

ٹھانے سے پیشتر  تم امام کے رکوع سے سرا

رکوع میں مل جاؤ،اور اگر امام تمہارے 



 

 

 

رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے سر 

اٹھالے تو پھر اس رکعت کو شمار نہ 

(،اس کے بعد امام کی اقتدا میں نماز [3]کرو)

 ادا کرتے چلے جالئیں۔

۔اگرآپ امام کے ساتھ ایسی حالت میں ملے ۹

پ کی ایک رکعت یا اس سے کم ہیں کہ آ

وبیش نماز امام کے ساتھ ادا کرنے سے رہ 

گئی ہے تو ایسی صور  میں آپ امام کی اقتدا 

میں وہ نماز ادا کرلیں جو امام نے ابھی ادا 

کرنی ہے، لیکن جب امام سالم پھیرے تو اس 

کے ساتھ سالم پھیرنے کی بجالئے کھڑے 

 ۔ہوجالئیں اور بقیہ نماز کی تکمیل کرلیں

۔نماز کو جلدی جلدی ادا کرنے سے احتراز 1۰

کریں اس لئے کہ اس سے نماز باطل ہوجاتی 

نے ایک آدمی کو جلدی جلدی ملسو هيلع هللا ىلص ہے نبی کریم

نماز پڑھتےہولئے دیکھا تو اس سے ارشاد 

(فرمایا کہ:  یعنی )ارجع فََصل ِ فإن ک لَم تَُصل 



 

 

 

تونے جو پہلے نماز پڑھی ہے اس کی کولئی 

س جاؤ اور دوبارہ نمازادا قیمت نہیں،لہذا واپ

)دوسری مرتبہ بھی اس نے اسی طرح کرو

نماز پڑھی تو اس کو پھر نماز دہرانے کا حکم 

 دیا گیا، پھر تیسری باربھی ایسا ہی ہوا تو(

آخر کار تیسری دفعہ اس نے عرض کیا کہ یا 

 مجھے نماز پڑھنا سکھالدیجئے،ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

 تو پھر آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ:

)اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكع ا ،ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْستَِوَي 

ا، ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجد ا ،ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى  قَالئِم 

 تَْطَمئِنَّ َجاِلس ا()متفق علیه(

یعنی آپ پورے اطمینان کے ساتھ رکوع 

کریں،پھر رکوع سے اٹھ کر بالکل سیدھے 

الئیں،پھر اطمینان سے سجدہ کریں، کھڑے ہوج

ل اطمینان  پھرسجدہ سے اٹھیں اور مکم 

 وسکون کے ساتھ بیٹھ جالئیں۔



 

 

 

۔اگرنماز ادا کرتے ہولئے بھول چوک میں 11

آپ سے اس کا کولئی واجب چھوٹ جاتا ہے 

‘‘ التحیا ’’،مثال کے طور پر آپ پہال تشہد

بھول جاتے ہیں یا پڑھی ہولئی رکعتوں میں آپ 

شی کا شک گزرتا ہے تو اس کو کمی وبی

صور  میں آپ کمی والے پہلو کو سامنے 

رکھ کرنماز کی تکمیل کریں اور تشہد کے 

آخر میں دوسجدے کرکے سالم پھیردیں۔ آخر 

سجدہ ’’میں ادا کئے جانے والے سجدوں کو 

 کہاجاتا ہے۔‘‘ سہو

۔نماز کی ادالئیگی کے دوران بے جا 1۲

اس حرکتوں سے اجتناب کریں اس لئے کہ 

سے نماز کا خشوع وخضوع ختم ہوجاتا ہے 

اور اگر نماز میں اس قسم کی فضول حرکتیں 

کثر  سے کی جالئیں تو اس سے نماز کے 

 فاسد وباطل ہوجانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔

 نماز سے متعل ق چند احاديث 



 

 

 

 ) َصلُّوا َكَما َرأَْیتُُمونِي أَُصل ِي ()َرواہُ ۔1

)  البُخاريُّ

نماز اس پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ’’

 )صحیح بخاری(۔‘‘دیکھتے ہو

)إِذَا دََخَل أََحدُُكْم اْلَمْسِجدَ فَْلیَْرَكْع َرْكعَتَْیِن قَْبَل ۔۲

( أَْن یَْجِلَس (  )َرواہُ البُخاريُّ

تم میں سے جب کولئی مسجد میں آلئے تو  

بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا 

۔ ماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں()اسی نکرے۔

 )صحیح بخاری(

)اَل تَْجِلُسوا َعلَى اْلقُبُوِر ، َواَل تَُصلُّوا إلَْیَھا ۔۳

 ()رواہ مسلم(

قبروں کے اوپر مت بیٹھو اور ان کی طرف 

 )صحیح مسلم(منہ کرکے نماز نہ پڑھو۔



 

 

 

 )إِذَا أُقیمِت الصَّالۃُ فاَل َصالۃَ إال الَمكتوبةُ(۔۴

 )رواہ مسلم(

جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جالئے تو  

پھر فرض نماز کے عالوہ دوسری کولئی نماز 

 )صحیح مسلم(نہیں ہوتی۔

 )َرواہُ ُمْسلٌم( )أمرُ  أَْن اَل أُكفَّ ثَْوبا (۔5

کپڑوں  )نماز میں(مجھے حکم مالہے کہ میں 

 کو اکٹھا نہ کروں۔

امام نووی رحمۃ ہللا علیہ نے اس حدیث کے 

تے ہولئے فرمایا ہے کہ اس سے معنی بیان کر

مقصود نماز کی حالت میں آستینوں کو 

چڑھانے یا کسی دوسرے کپڑے کو اکھٹا 

 کرنے سے روکنا ہے۔

)أَقِیُموا ُصفُوفَُكْم َوتََراصُّوا،وفي روایٍة وكاَن 

أحدَنا یُلِزق َمنِكبَه بمنكِب صاحبَه، وقدَُمه 

)   بقدَِمه()َرواہُ البُخاريُّ



 

 

 

دھا رکھو اور آپس میں مل اپنی صفوں کو سی

)صحابہ کے جاؤ۔ دوسری روایت میں 

 کے ارشاد پر عمل کے بارے میں (ملسو هيلع هللا ىلص رسول

اس طرح ذکر آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک 

اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے 

ساتھ اور اپنے پاؤں کو اپنے ساتھی کے پاؤں 

 کے ساتھ مال کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔

اَلۃُ فاََل تَأْتُوَھا َوأَْنتُْم تَْسعَْوَن،  )إِذَا أُقِیَمْت الصَّ

َولَِكْن الئْتُوَھا َوأَْنتُْم تَْمُشوَن، َوَعلَْیُكْم السَِّكینَةَ، فََما 

وا ()متفق علیه(  أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ

نماز کھڑی ہوجالئے تو دوڑتے ہولئے اس جب 

کے ساتھ ملنے کی کوشش نہ کرو،بلکہ بڑے 

سکون کے ساتھ چلتے ہولئے آکر جماعت میں 

ہ مل جالئے  شامل ہوجاؤ۔پس نماز سے جوحص 

اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرلو اور جو رہ 

 جالئے اس کی بعد میں تکمیل کرلو۔



 

 

 

ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى )اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكع ا ،۔ 8

ا، ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجد ا ،ثُمَّ  تَْعتَِدَل قَالئِم 

 اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َجاِلس ا()متفق علیه(

یعنی آپ پورے اطمینان کے ساتھ رکوع 

کریں،پھر رکوع سے اٹھ کر بالکل سیدھے 

کھڑے ہوجالئیں،پھر اطمینان سے سجدہ کریں، 

ل اطمینان پھرسجدہ  سے اٹھیں اور مکم 

 وسکون کے ساتھ بیٹھ جالئیں۔

)إِذَا َسَجْدَ  فََضْع َكفَّْیَك َواْرفَْع ِمْرفَقَْیَك()َرواہ ۔۹

 ُمْسِلٌم(

جب آپ سجدہ کریں تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین 

پر رکھ لیں اور اپنی کہنیوں کو زمیں سے اٹھا 

 کر رکھیں۔

ُكوعِ ، َوال )إِن ِي إَِماُمُكْم ، فاَل تَسْ ۔1۰ بِقُونِي بِالرُّ

  بِالسُُّجوِد()َرواہ ُمْسِلٌم(



 

 

 

بے شک میں تمہارا امام ہوں، لہذا تم مجھ ’’

سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے کی کوشش 

 ۔‘‘نہ کرو

َل َما یَُحاَسُب بِِه اْلعَْبدُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة ۔11 )أَوَّ

الص الۃ،فَإِْن َصلَُحْت صلَح له سالئُرعمله،وإن 

)رواہ الطبراني  دَ  فسدَ سالئُرعَمله(فسَ 

 والضیاء،وصححه اْللباني وغیرہ بشواھدہ(

قیامت کے روز سب سے پہلے جس با  کا ’’

بندۂ  مومن سے حساب لیا جالئے گا وہ نماز 

ہے، پس اگرنماز کا معاملہ درست نکال تو 

دوسرے تمام اعمال میں بھی اس کی کامیابی 

گرنماز کے امکانا  روشن ہوں گے،لیکن ا

کے حساب میں گڑبڑی ہوگئی تو اس کے 

دوسرے اعمال میں بھی اس کی خیر نہیں 

 ہوگی۔

 نماِز جمعہ اور نماز باجماعت کا وجوب 



 

 

 

کتاب وسنت سے بیان کیے گئے مندرجہ ذیل 

داللئل کی روشنی میں مرد حضرا  پر واجب 

ں ہے کہ وہ نماِز جمعہ سمیت پنجگانہ نمازو

 کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔

اَلۃِ ِمن یَْوِم 1 ۔﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ

ِلُكْم  ِه َوذَُروا اْلبَْیَع ۚ ذَٰ اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر اللَـّ

 [۹]الجمعة:َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن﴾

نماز کے اے ایمان والو! جمعہ کے دن جب 

لیے بالیا جالئے تو خریدوفروخت کو چھوڑ 

کر ہللا کے ذکر کے لیے دوڑپڑو،یہ تمہارے 

 لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

 کا فرمان ہے:ملسو هيلع هللا ىلص ۔ رسالت مآب ۲

ُ َعلَى   )َمْن تََرَك ثاََلَث ُجَمٍع تََھاُونًا بَِھا، َطبََع َّللاه

 قَْلبِِه()صحیح،رواہ أحمد(



 

 

 

جس شخص نے مسلسل تین جمعے عدم ’’

دلچسپی کی وجہ سے چھوڑدیجئے ہللا تعالٰی 

 ایسے شخص کے دل پر مہر ثبت کردیتا ہے۔

 نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص ۔رسول۳

ا ِمْن  )لَقَْد َھَمْمُت أَْن آُمَر فِتْیَتِي فَیَْجَمعُوا ِلْي ُحَزم 

ا یَُصلُّوَن فِي بُیُوتِِھْم لَْیسَ  ْت َحَطٍب ، ثُمَّ آتِي قَْوم 

قََھا َعلَْیِھْم()رواہ مسلم(  بِِھْم ِعلَّةٌ فَأَُحر ِ

میرا دل چاہا کہ اپنے جوانوں سے کہد وں کہ 

وہ لکڑیوں کے چند گٹھ ر جمع کریں اور جو 

لوگ بالوجہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے 

 ہیں ان کے گھروں کو جالکر راکھ کردوں۔

 کا ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلص ۔آقالئے دوجہاں۴

َء فلم یأ ، فال َصالۃَ لهُ إال ِمْن )َمْن سمَع الندا

 )صحیح ،رواہ ابن ماجه( ُعذٍر(



 

 

 

جوشخص اذان سن کر نماز کے لیے نہیں آتا 

کے  )خوف بیماری وغیرہ(اس کی بغیر عذر 

 کولئی نماز قبول نہیں ہوگی۔

کے پاس ایک نابینا آدمی آیا ملسو هيلع هللا ىلص ۔نبی کریم 5

اور اس نے آکر عرض کیا کہ یا رسول ہللا 

کسی ایسے آدمی کا انتظام  میرے پاس )ملسو هيلع هللا ىلص(

نہیں ہے جو اپنی رہنمالئی میں مجھے مسجد 

تک السکے،لہذا آپ مجھے اجاز  دے دیں 

آپ کہ میں گھر میں ہی نماز ادا کرلیا کروں،

نے اس کو اجاز  مرحمت فرمادی پھر جب 

)  وہ واپس جانے لگا تواس کو بال کر پوچھا:

اَلۃِ ؟ ( )  قَاَل : قَاَل : نَعَْم ، َھْل تَْسَمُع الن ِدَاَء بِالصَّ

 َرواہ ُمْسلٌم(( فَأَِجْب (

اس نے جواب  یعنی کیا تو اذا ن کو سنتا ہے؟

پھر تو تمہیں توآپ نے فرمایا کہ:ہاں ، دیا کہ:

)یعنی مسجد میں آکر اذان کا جواب دینا ہوگا

 ۔ہی نماز ادا کرنا ہوگی(



 

 

 

 کاارشاد گرامی ہے: ملسو هيلع هللا ىلص ۔آپ۶

َر لَهُ ، ثُمَّ )َمِن اْغتََسَل ثُمَّ أَتَ  ى اْلُجُمعَةَ فََصلَّى َما قُد ِ

أَْنَصَت َحتَّى یَْفُرَغ ِمْن ُخْطبَتِِه ثُمَّ یَُصل ِي َمعَهُ ُغِفَر 

لَهُ َما بَْینَهُ َوبَْیَن اْلُجُمعَِة اْْلُْخَرى، َوفَْضُل ثاََلثَِة 

 )َرواہُ ُمْسِلٌم( أَیَّاٍم (

غسل کرکے نماِز جمعہ کے لیے جوشخص 

آلئے اور حسب توفیق نوافل اداکرے اور پھر 

امام کے خطبہ سے فارغ ہونے تک خاموشی 

سے بیٹھارہے اس کے بعد امام کے ساتھ نماِز 

جمعہ ادا کرے ایسے شخص کے اس جمعہ 

سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور مزید تین 

 دن تک کے گناہ معاف کردلئیے جاتے ہیں۔

 میں جمعہ کا دن کیسے گذاروں گا 

۔جمعہ کے روز غسل کرو ں گا اور بڑھے 1

ہولئے ناخنوں کو اتاروں گا اور وضو کرنے 



 

 

 

کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو 

 لگاؤں گا۔

۔لہسن یا کچا پیاز کھانے سے احتراز کروں ۲

گا اور سگریٹ نوشی سے بھی پرہیز کروں 

مسواک یا ٹوتھ پیسٹ سے دانتوں  گا مزید برآں

 کی صفالئی کا اہتمام کروں گا۔

)تحیۃ ۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دو رکعت ۳

چاہے اس وقت اما م ادا کروں گا ، المسجد(

صاحب منبر پر خطبہ ہی دے رہے ہوں اور 

خطبہ کے دوران میری یہ دورکعت نماز 

کے اس ارشاد کی تعمیل میں ہوگی ملسو هيلع هللا ىلص رسول

 رمایا ہے:جس میں آپ نے ف

َماُم یَْخُطُب   )إِذَا َجاَء أََحدُُكْم یَْوَم اْلُجُمعَِة َواْْلِ

ْز فِیِھَما ()ُمتَّفٌَق َعلَْیِه(  فَْلیَْرَكْع َرْكعَتَْیِن َوْلیَتََجوَّ

یعنی جب تم میں سے کولئی شخص جمعہ کی 

نماز کے لیے ایسے وقت میں آلئے کہ امام 



 

 

 

لکی ہ )بیٹھنے سے پہلے(خطبہ دے رہا ہو تو

 پھلکی دو رکعتیں اداکرے۔

۔ہر قسم کی گفتگو سے اجتناب کرتے ہولئے ۴

امام کے خطبہ کو سننے کے لیے بیٹھ جاؤں 

 گا۔

۔امام کی اقتدا میں جمعہ کی دو رکعت فرض 5

)خیال رہے کہ نیت کا تعل ق نماز ادا کروں گا ۔

 ۔صرف دل کے ساتھ ہے(

۔ جمعہ کی دو فرض رکعت نماز کے بعد ۶

چار رکعت سن ت نماز ادا کروں گا مسجد میں 

یا گھر پہنچ کر صر ف دورکعت سنت نماز 

پڑھوں گا اور حقیقت یہ ہے کہ گھر میں سنت 

 نماز پڑھنا افضل ہے۔

پر ملسو هيلع هللا ىلص ۔جمعہ کے دن کثر  کے ساتھ نبی۷

 درود شریف پڑھنے کی کوشش کروں گا۔



 

 

 

۔ جمعہ کے روز مجھے ہللا سے خوب 8

س دن کی دعالئیں کرنا ہوں گی۔اس لئے کہ ا

دعا اور اس کی قبولیت کے بارے میں رسالت 

 کا ارشاد ہے: ملسو هيلع هللا ىلص مآب 

)إِنَّ فِي اْلُجُمعَِة لَساَعة  ال یَُوافِقَُھا َعْبدٌ ُمْسِلٌم یَْسأَُل 

ا إِال أَْعَطاہُ إِیَّاہُ()متفق علیه( َ فِیَھا َخْیر   َّللاَّ

یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس 

 تعالٰی سے اپنے لیے میں اگرکولئی مسلمان ہللا

کسی بھاللئی کی دعا کرتا ہے تو ہللا تعالٰی اس 

کی دعا کو شرِف قبولیت بخش کراس کو 

 مطلوبہ چیز عنایت فرما دیتا ہے۔

 گانے بجانے کے متعلق شرعی حکم 

 ۔حق باری تعالٰی کا ارشاد ہے:1

ْلَحِدیِث ِلیُِضلَّ َعن ﴿َوِمَن النَّاِس َمن یَْشتَِري لَْھَو ا

ا﴾ َِّخذََھا ُھُزو  ِه بِغَْیِر ِعْلٍم َویَت  [6]لقمان:َسبِیِل اللَـّ



 

 

 

اورلوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بے ہود ’’

اور فضول حکایتوں کو خریدتے ہیں تاکہ ہللا 

کے رستہ سے بغیرعلم کے گمراہ کریں اور 

 [۶]سورہ لقمان:‘‘ان آیا  کا مذاق اڑالئیں

ین کا خیال ہے کہ آیت مذکورہ جمہور مفس ر

سے مراد گانا ہے۔عبدہللا بن  )لھوالحدیث(میں 

مسعود رضی ہللا عنہ نے بھی اس سے گانا ہی 

 مراد لیا ہے۔

حسن بصری رحمۃ ہللا علیہ اس آیت کے 

بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانے 

موسیقی کے بارے میں نازل ہولئی   اور آال 

 تھی۔

آدم علیہ السالم کو سجدہ  ۔شیطان نے جب۲

کرنے سے انکار کیا تھا تو اس موقع پر رب 

العز   والجالل نے شیطان کومخاطب کرکے 

 فرمایا تھا:



 

 

 

﴿َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُھم 

 [64]اْلسراء:بَِصْوتَِك﴾

ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے ’’ 

 [۶۴]سورہ اسراء:‘‘بہکا سکے بہکا لے 

از سے مراد گانے بجانے اور آالِ  یہاں آو

 موسیقی ہیں۔

 کا ارشاد ہے: ملسو هيلع هللا ىلص ۔سرورکالئنا  ۳

تِي قَْوٌم یَْستَِحلُّوَن اْلِحرَّ  )لَیَُكونَنَّ ِمْن أُمَّ

َواْلَحِریَر،َواْلَخْمَر َواْلَمعَاِزَف()صحیح ،رواہ 

 البخاري،وأبوداود(

ت میں  اس حدیث کا معنٰی یہ ہے کہ: میری ام 

دعویدار بھی ہوں گے جو زنا  اسالم کے ایسے

کے ارتکاب ،اصلی ریشم کے استعمال 

،شراب نوشی اور سماع موسیقی کو جالئز 

 خیال کریں گے،حاالنکہ یہ چیزیں حرام ہیں۔



 

 

 

سے ہر قسم کی ‘‘ معازف’’حدیث میں مذکور 

وہ ُسر اور آواز مراد ہے جس کو سن کر 

ہے جیسے کہ سارنگی آدمی جھوم اٹھتا 

،بانسری،ڈھول،ڈگڈگی اور باجے وغیرہ کی 

آواز ہے، حتٰی کہ گھنٹی کی آواز بھی ان ہی 

اس لئے کہ گھنٹی کے آوازوں میں شامل ہے،

کا ارشاد گرامی ملسو هيلع هللا ىلص بارے میں سرور دو عالم

 ہے:

 )اْلَجَرُس َمَزاِمیُر الشَّْیَطاِن()رواہ مسلم(

میں یعنی گھنٹی شیطان کے آالِ  موسیقی 

 سے ہے۔

یہ حدیث گھنٹی کے اپنی آواز کی وجہ سے 

مکروہ ہونے پر داللت کرتی ہے اور لوگ اس 

گھنٹی کو اپنے چوپایوں کی گردنوں کے ساتھ 

اس لئے باندھا کرتے تھے کہ یہ اپنی شکل 

وصور  میں نصارٰی کی اس ناقوس کے 

ساتھ مشابہت رکھتی تھی جس کو وہ اپنی 



 

 

 

ے موقع پر بجایا مذہبی رسوم کی ادالئیگی ک

کرتے تھے۔ لیکن اگرآج اس کی ضرور  

 Birdمحسوس ہو تواس گھنٹی کی بجالئے )

Bellسے کام لیا جاتا ہے۔ ) 

کتاب القضاء میں امام شافعی رحمۃ ہللا علیہ 

 سے نقل کیا گیا ہے کہ:

) الِغناُء لَْھٌو مكروہٌ،یشبه الباطَل ، وَمـِن استكثر 

 تُه(منه فُھو َسفیهٌ تَُردُّ شھاد

گانا بجانا لطف اندوز ہونے والی ایسی مکروہ 

چیز ہے جو حرام کے بہت قریب ہے۔کثر  

کے ساتھ اس سے لگاؤ رکھنے واال انسان 

احمق وبے وقوف ہے اور ایسے شخص کی 

 شہاد  کو قبول نہیں کیا جالئے گا۔

آج کل شادی بیاہ اور دیگر تقریبا  کے موقع 

ٹیلی  پر گالئے جانے والے گیت،ریڈیو او ر

ویژن پر نشر کئے جانے والے گانے اکثر 



 

 

 

وبیشتر عشق ومحبت ،بوس وکنار،محبوب 

سے مالقا  ،معشوق کے خد وخال کی رعنالئی 

اور اس کے قدوقامت کی خوبصورتی کے 

( باتوں Sexualتذکروں کے عالوہ جنسی)

سے بھرپورہوتے ہیں۔ ایسے گانے نوجوانوں 

ی کے جذبا  کو بھڑکانے اور ان میں ہیجان

کیفیت پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں اور پھر 

ان کو فحاشی وبے راہ روی کے راستہ پر 

ڈال کر ان کے اخالق کا ستیاناس کردیتے ہیں 

)یہ ایسے اور جب گلوگار اور گلوکارالئیں 

لوگ ہیں جو اسٹیج اور فن کے نا م پر لوگوں 

کے مالوں پرڈاکے ڈالتے ہیں اور پھر حرام 

دیگرممالک میں بڑے کی کمالئی سے یورپ و

بڑے بنگلے اور کاریں خرید کر پرتعی ش 

آال  موسیقی کی  زندگی بسر کرتے ہیں(

دھنوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو 

اپنے اخالق باختہ گیتوں اور جنسی فلموں کے 

ذریعہ قوم کے اخالق کی بربادی کا مزید 

ذریعہ ثابت ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ 



 

 

 

کی ایک کثیر تعداد ان لوگوں  نوجوان طبقہ

کے پھیاللئے ہولئے فتنہ وفساد کے جال میں 

پھنس کرہللا رب العز  کے عالوہ ان 

گلوگاروں کی محبت سے اپنےدل کی دنیا کو 

آباد کرنے کے درپے ہے۔حد تو یہ ہے کہ 

عیسوی میں جب مسلمان فوج 1۹۶۷

صیہونیوں کے ساتھ میدان کارزار میں نبرد 

ریڈیو اناؤنسر مسلمان  اس وقت آزما تھی،

فوجیوں کو بہادری وشجاعت کے جوہر 

دکھانے کی غرض سے مخاطب کرتے ہولئے 

 کہتا ہے:

آپ اپنے قدموں کو برابر بڑھاتے چلے ’’

جالئیں اس لیے کہ تمہارے دلوں کوگرمانے 

اور ان مین جوش وجذبہ پیدا کرنے کے لیے 

فالن وفالں گلوکار اور گلوکارہ تمہارے 

ر جب تک یہودی مجرموں کا ہمرکاب ہے او

عبر  ناک شکست وریخت استقبال نہیں کرتی 

 ‘‘ تب تک آپ اپنی پیش قدمی جاری رکھیں۔



 

 

 

حاالنکہ بحیثیت مسلمان اس کو چاہیے تھا کہ 

وہ اپنے فوجیوں کو مخاطب کرکے اس طرح 

دشمن کی طرف پیش قدمی جاری رکھو ’’کہتا:

د اس لیے کہ ہللا تعالٰی اپنی ہر قسم کی تالئی

ونصر  کے ساتھ تمہاری مدد کوآن پہنچا 

 ۔‘‘ہے

ایک گلو کارہ جو ہر ماہ مصرکے 

درالحکومت قاہرہ میں باقاعدگی سے ایک 

تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی اس 

ء کی جنگ سے پیشتر ہی اپنے 1۹۶۷نے تو

مداحوں کو یہ مژدہ سنادیا تھا کہ اگرہم 

ہ لڑالئی جیت گئے تووہ اپنا آلئند )مصر(

پروگرام قاہرہ کی بجالئے تل ابیب میں پیش 

 کریں گی۔

لیکن دوسری جانب مسلمان قوم کے طرز 

عمل کے بالکل برعکس یہودیوں کی یہ حالت 

)اپنے عقیدہ تھی کہ جنگ جیتنے کےبعد وہ 



 

 

 

ہللا تعالٰی کے حضور  کے مطابق(

تشک رکےجذبا  لئے ہولئے دیوار گریہ 

پر شکر کےپاس کھڑے ہللا تعالٰی کا اس با  

ادا کرتےہیں کہ اس کی تالئید ونصر  سے وہ 

 اس جنگ میں کامیابی سے ہمکنار ہولئے ہیں۔

ظلم تو یہ ہے کہ وہ ترانے جن کو دین ومذہب 

کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ان میں بھی 

بہت سارے ترانے قابل اعتراض خیاال  

وافکار سے بھر پور ہوتے ہیں۔ ایک مذہبی 

رمالحظہ فرمالئیں کہ ترانے کا مندرجہ ذیل شع

 اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے:

وقیل:كلُّ نبيٍ  عند رتبتِه *** ویا محمدُ، ھذا 

 العرُش فاستلِم 

اورکہا جالئے گا کہ: ہرنبی اپنے مقام ورتبہ پر 

 کھڑا رہ



 

 

 

اور اے محمد! یہ رہا عرش آگے بڑھ کر اس 

 کو تھام لو۔

شعرکا دوسرا مصرعہ تو صاف ہللا اور اس 

پر جھوٹ اور بہتان ہے ،یہ ایسی کے رسول 

 با  ہے جوحقیقت سے بالکل ہٹی ہولئی ہے۔

 گانے بجانے سے بچاؤ کا بہترين عالج 

۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ پر نشر ہونے 1

والے گیتوں کے سننے سے احتراز کیا جالئے 

۔خصوصا  انتہالئی فحش اور سازوں کی دُھن 

ے والے گانوں کی سماعت سے پر گالئے جان

 سختی کے ساتھ پرہیز کی جانی چاہیے۔

۔موسیقی اور گانے بجانے کے اثرا  سے ۲

محفوظ رہنے کے لیے سب سے مؤث ر ہتھیار 

ہللا تعالٰی کے ذکر اور قرآن پاک کی تالو  

سے اپنے آپ کو لیس رکھنا ہے اور اس 

سلسلہ میں سورہ بقرہ اپنا ایک خاص اثر 



 

 

 

ہ بقرہ کی اس خصوصیت کو سوررکھتی ہے،

 نے یوں بیان فرمایا ہے :ملسو هيلع هللا ىلص سرور کالئنا  

)إِنَّ الشَّْیَطاَن یَْنِفُر ِمَن اْلبَْیِت الَِّذي تُْقَرأُ فِیِه ُسوَرۃُ 

 )َرَواہُ ُمْسِلٌم( اْلبَقََرۃِ(

یعنی شیطان اُس گھر سے دُم دباکر بھاگ نکلتا 

ہے جس میں سورہ بقرہ کی تالو  کی جاتی 

 ہو۔

حکیم کی خصوصیت کے بارے میں  قرآن

 خالِق کالئنا  کا ارشاد ہے: 

بِ ُكْم  ن رَّ ْوِعَظةٌ ِم  ﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس قَْد َجاَءتُْكم مَّ

دُوِر َوُھد ى َوَرْحَمةٌ  َوِشفَاٌء ِل َما فِي الصُّ

 [57]یونس:ِل ْلُمْؤِمنِیَن﴾

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی ’’

ی بیماریوں کا طرف سے نصیحت ،سینوں ک

عالج اور مومنوں کے لیے ہدایت ورحمت آ 

 [5۷]سورہ یونس:۔‘‘چکی ہے



 

 

 

کی سیر  کا مطالعہ،آپ کے ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

ہ کے معموال  زندگی پرگہری نگاہ  روز مر 

اور صحابہ کرام کے حاال  وواقعا  سے 

متعلق واقفیت موسیقی وگانے بجانے سے 

 بچاؤ کے لیے بہت مفید وکارآمدذریعہ ثابت

 ہوسکتے ہیں۔

 شرعاً جائز گیت 

۔ عید کے روز گیت گانا جالئز ہے اس کی 1

دلیل وہ حدیث ہے جوحضر  عالئشہ رضی ہللا 

 عنہا سے روایت کی گئی ہے:

دََخَل رسوُل ہللا صلى ہللا علیه وسلم 

وفي –َعلَْیَھا،َوِعْندََھا َجاِریَتَاِن تَْضِربَاِن بِدُف ْیِن 

فَاْنتََھَرُھَما أَبُو -روایٍة عندي جاریتان تغن یان 

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم : بَْكٍر، دَْعُھنَّ ، فَإِنَّ  فَقَاَل َصلَّى َّللاَّ

)رواہ ِلُكل ِ قَْوٍم ِعید ا، َوإِنَّ ِعیدَنَا َھذَا اْلیَْوَم( 

 البخاري(



 

 

 

عالئشہ رضی ہللا عنہا کے ہاں ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

کے پاس اس وقت  تشریف اللئے اور ان

چھوٹی چھوٹی دو بچیاں گیت گارہی تھیں، ان 

کو ابوبکررضی ہللا عنہ نے ڈانٹا 

اے ’’نے ارشاد فرمایا کہ:ملسو هيلع هللا ىلصتوآپڈپٹا،

ابوبکررضی ہللا عنہ ان کو رہنے دو،بالشبہ 

ہرقوم کے لیے کولئی نہ کولئی دن خوشی 

منانے کے لیے مقرر ہوتا ہے اور آج کا دن 

ے اظہار کاد ن ہمارے لیے خوشی ومسر   ک

 ۔‘‘ہے

۔ شادی بیاہ کے موقع پر دُف بجاکر گیت گانا ۲

کیونکہ یہ لوگوں کو نکاح کی درست ہے،

خبردینے اور ان میں نکاح کی رغبت پیدا 

کرنے کا سبب بنتا ہے اس کی دلیل نبی 

 کا یہ ارشاد گرامی ہے:ملسو هيلع هللا ىلص کریم

)فََصَل َما بَْیَن اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم َضرُب 

، ْوُ  ِفي الن َِكاحِ(الدُّفُّ   )صحیح،رواہ أحمد( َوالصَّ



 

 

 

نکاح کے وقت دف بجا کر آواز بلند کرنا 

حالل اور حرام کے درمیان واضح )گیت گانا(

 فرق کی نشاندہی کرتا ہے۔

۔کسی کام کی سرانجام دہی کے موقع پر ۳

ایسے اسالمی گیتوں کا االپنا بھی درست ہے 

رنے جن سے کام کو چوق وچوبند ہوکر ادا ک

میں مدد مل سکے اور اگر گیت کے اشعار 

دعالئیہ کلما  پر مشتمل ہوں تو ایسے گیت کا 

 گنُگنا نا زیادہ مناسب وموزوں ہے۔

خندق کی کھدالئی میں کام ملسو هيلع هللا ىلص سرور دوعالم 

کرنے والوں کی حوصلہ افزالئی کے لیے 

حضر  عبد ہللا رضی ہللا عنہ کے اس شعر 

 کو پڑھتے جاتے تھے:

َعْیَش إِالَّ َعْیُش اآْلِخَرْہ فاْغِفْر ِلْْلَْنَصاِر اللَُّھمَّ اَل 

  )ُمتَّفٌَق َعلَْیِه(َواْلُمَھاِجَرْہ 



 

 

 

اے ہمارے رب! زندگی توصرف آخر  کی 

زندگی ہے پس آپ انصار ومہاجرین کو معاف 

 کیجئے۔

اور پھراس کے جواب میں انصار ومہاجرین 

 بیک زبان یوں گویا ہوتے:

د ا َعلَى اْلِجَھاِد َما بَِقینَا أَبَدَا نَْحُن الَِّذیَن بَایَعُ   واُمَحمَّ

کے ملسو هيلع هللا ىلص ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب محمد

ہاتھ پراس لیے بیعت کی ہے کہ ہم جب تک 

زندہ رہیں گے ہللا کے راستہ میں جہاد کرتے 

 ہی رہیں گے۔

اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملسو هيلع هللا ىلص اور سرور کالئنا  

مل کرخندق کی کھدالئی کرتے ہولئے حضر  

دہللا بن رواحہ رضی ہللا عنہ کے مندرجہ عب

 ذیل اشعار کو بھی پڑھا کرتے تھے:

ُ َما اْھتَدَْینَا َوال تََصدَّْقنَا َوال َصلَّْینَا  ِ لَْوال َّللاَّ  َوَّللاَّ



 

 

 

 فَأَْنِزلَْن َسِكینَة  َعلَْینَا َوثَب ِِت اْلَْقدَاَم إِْن القَْینَا

 إِذَا أََرادُوا فِتْنَة  أَبَْینَا إِنَّ اْلُولَى قَْد بَغَْوا َعلَْینَا  

 )ُمتَّفٌَق َعلَْیِه(أَبَْینَا أَبَْینَا  :َوَرفََع بَِھا َصْوتَهُ 

ہللا کی قسم اگر رب کی توفیق شامل حال نہ 

ہوتی تو ہم نہ تو ہدایت یافتہ ہوتے اور نہ ہی 

 روزہ رکھتے اور نہ ہی نماز پڑھتے

ا اے ہللا ! ہمیں اطمینان وسکون نصیب فرم

اور اگر دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہو جالئے تو 

 ہمیں ثابت قدم رکھنا۔

اور مشرکوں نے ہمارے اوپر بے پناہ ظلم 

وستم ڈھالئے ہیں ،انہوں نے جب بھی ہمیں 

کسی فتنہ میں ڈالنا چاہا تو ہم نے ان کی با  

 ماننے سے صاف انکار کردیا۔

ان اشعار کو پڑھتے ہولئے جب ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ

پر پہنچے تو  )أبْینا(آخری شعر کے آخر میں



 

 

 

اپنی آواز کو بلند کرتے اور اس طرح کہتے 

یعنی ہم نے صا ف ‘‘ أبیناـ ـ ـ أبینا’’جاتے 

 انکار کردیا ،صاف انکار کردیا۔

۔ایسے تمام وہ گیت قابل ستالئش ہیں جن میں ۴

ملسو هيلع هللا ىلص ہللا تعالٰی کی توحید کا ذکر ہو جن میں آپ

سے محب ت کے جذبا  کا اظہار اور آپ کے 

ل کا تذکرہ ہو یا وہ گیت جو ہللا تعالٰی کے شمالئ

رستے میں جہاد پر ابھارنے اور دشمن کے 

مقابلہ میں دلجمعی وثابت قدمی کے ساتھ نبرد 

آزما ہونے اور اخالقی اوصاف کی اصالح 

وتقویت کا باعث ہوں،اور اسی طرح وہ تمام 

گیت بھی درست ہیں جومسلمانوں کے درمیان 

رنے اور ایک محبت کے رشتہ کو قالئم ک

دوسرے کادست وبازو بننے کا درس دیتے 

ہوں، اور ایسے گیت بھی قابل تعریف ہیں جو 

اسالم کے محاسن اور اس کے بنیادی اصولوں 

کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے مفید امور 

پر مشتمل ہوں جو اسالمی معاشرہ کے لیے 



 

 

 

دینی واخالقی اعتبار سے سودمند ثابت 

 ہوسکتے ہوں۔

ونکاح کے موقع پر عورتوں کو  ۔عید5

موسیقی میں سے صرف دُف بجانے کی   آال 

شریعت میں اجاز  دی گئی ہے، اور ذکر 

واذکار کے موقع پر دُف کا استعمال نہ تو 

سے ثابت ہے، اور نہ ہی آپ ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

کےصحابہ رضی ہللا عنہم سے اس کے 

استعمال کے آثار ملتے ہیں، البتہ صوفیاء نے 

یے ازخود شریعت کے نام پر اس کو اپنے ل

بلکہ اس کے استعمال کو  جالئز کررکھا ہے،

تو انہوں نے سن ت کا درجہ دیا ہوا ہے حاالنکہ 

یہ سراسر بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے 

  کا ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلص میں رسول 

)إِیَّاُكْم َوُمْحدَثَاِ  اْلُُموِر، فَإِنَّ ُكلَّ ُمْحدَثٍَة بِْدَعةٌ ، 

َضاللَةٌ()َرواہ الت رمذُي وقال:حسٌن  َوُكلَّ بِْدَعةٍ 

 صحیٌح(



 

 

 

یعنی دین میں نئی نئی چیزیں گھڑنے سے باز 

رہو ،اس لیے کہ دین میں ہرنئی چیز بدعت 

 ہے، اور ہربدعت گمراہی ہے۔

 تصويروں اور مجس موں کی شرعی حیثیت 

اسالم بنی نوع انسان کی طرف جس مذہب 

پیغام کو لے کرآیا تھا وہ یہی تھا کہ تمام لوگ 

صرف ایک ہللا کی عباد  کریں اور اس کے 

سوا بتوں،تصویروں اورمجس موں کی شکل 

میں پالئے جانے والے جملہ اولیاء وصالحین 

 کی پوجا پاٹ کو ترک کردیں۔

اور یہ دعو  کولئی نئی نہیں ہے بلکہ جب 

تعالٰی نے لوگوں کی ہدایت ورشد کے  سے ہللا

لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے 

تب سے یہ با  انبیاء کی دعو  کی بنیاد رہی 

 ہے ۔ارشاد باری تعالٰی ہے:



 

 

 

هَ  ُسوال  أَِن اْعبُدُوا اللَـّ ٍة رَّ ﴿َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكِل  أُمَّ

 [۳6] النحل:َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَ ﴾

اور تحقیق ہم نے ہرجماعت میں رسول ’’

بھیجا کہ ہللا کی عباد  کرو اور طاغو  کی 

 [۳۶]سورہ نحل:‘‘پرستش نہ کرو

طاغو  سے مراد ہروہ چیز ہے جس کو اس 

کی رضا سے ہللا کے سوامعبود 

میں  )علیہ السالم(بنالیاجالئے۔اور سورہ نوح 

جن چند مجس موں کا ذکر ملتا ہے۔وہ درحقیقت 

دوں کے مجس مے تھے اس با  بعض نیک بن

کی دلیل حضر  ابن عباس رضی ہللا عنہ کا 

وہ قول ہے جس کو امام بخاری نے مندرجہ 

ذیل آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ارشاد 

 ربانی ہے:

﴿َوقَالُوا اَل تَذَُرنَّ آِلَھتَُكْم َواَل تَذَُرنَّ َودًّا َواَل ُسَواع ا 

ا َوقَْد أََضلُّوا َواَل یَغُوَث َویَعُوَق َونَْسر 

ا﴾  [۲4-۲۳]نوح:َكثِیر 



 

 

 

اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ’’

ہرگز نہ چھوڑنا،اورخصوصا  

ود ،سواع،یغوث،یعوق اورنسرکوبھی ترک نہ 

انہوں نے خلق  )اے میرے پروردگار!(کرنا،

]سورہ ‘‘ کثیر کو گمرا کرڈاال ہے

 [۲۴۔۲۳نوح:

حضر  ابن عباس رضی ہللا عنہما مذکورہ 

 یا  کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں:آ

)ھذہ أسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلما 

ھلك أولئك أوحى الشیطان إلى قومھم، أن 

انصبوا إلى مجالسھم التي كانوا یجلسون فیھا 

وھا بأسمالئھم، ففعلوا، ولم تُعبد،  أنصابا  وسم 

 حتى  إذا َھلََك أولئَك ونُسخ العلم ُعبد (

اسماء قوم نوح کے بزرگ اس آیت میں وارد ’’

وصالح لوگوں کے نام ہیں۔ان کے دنیا سے اُٹھ 

جانے کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں 

میں یہ با  ڈال دی کہ یہ بزرگ لوگ جہاں 



 

 

 

جہاں بیٹھا کرتے تھے ان جگہوں پر ان کے 

مجس مے رکھ دیں اور ان مجس موں کو ان 

بزرگوں کے ناموں سے منسوب 

ے شیطان کی اطاعت کردیں،چنانچہ لوگوں ن

کرتے ہولئے اتنے کام پر ہی اکتفا کیا اور 

نتیجتا  یہ مجسمے پوجاپاٹ سے محفوظ رہے 

،لیکن جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوگئے 

اور علم کے نقوش بھی مٹ گئے تو پھر ان 

 ۔‘‘مجس موں کی پوجاپاٹ کاسلسلہ شروع ہوگیا

اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں 

تعالٰی کی عباد  سے ہٹاکر دوسروں کو ہللا 

کی عباد  کے غلط راستہ پر ڈالنے میں قوم 

کے معروف ونامور لیڈروں کے مجس موں کا 

 ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔

لوگوں کی ایک کثیر تعداد کی یہ سوچ ہے کہ 

موجودہ دور میں جبکہ تصویروں اور 

مجسموں کی عباد  کرنے کا رواج مفقود 



 

 

 

  میں مجسموں کا ہوچکا ہے تو ان حاال 

تراشنا اور بالخصوص تصویر کشی کا دھندا 

ناجالئز نہیں رہا۔ان لوگوں کا یہ خیال کئی ایک 

 وجوہ کی بنا پر ناقابل التفا  ہے:

۔حقیقت یہ ہے کہ عصرحاضر میں بھی 1

تصویروں اور مجس موں کی پوجا کی جارہی 

ہے۔ آپ دیکھئے کہ حضر  عیسٰی اور آپ 

کی  علیہما السالم()کی والدہ حضر  مریم 

عباد  گرجا خانوں میں کی جاتی ہے۔ستم 

بااللئے ستم یہ ہے کہ عیسالئی لوگ تو صلیب 

کےسامنے بھی عباد  کی غرض سے اپنی 

 گردنوں کو جھکالیتے ہیں۔

بازاروں میں حضر  عیسٰی اور حضر  

کی تصویروں پر مشتمل  )علیہما السالم(مریم

بہا قیمت (بیش Sceneriesدیدہ زیب سینریاں)

پر فروخت کی جاتی ہیں جن کو گھروں میں 



 

 

 

ال کر عباد  وتعظیم کی غرض سے لٹکا دیا 

 جاتا ہے۔

۔ایسے ممالک جو مادی اعتبار سے ترقی ۲

یافتہ اور اخالقی وروحانی لحاظ سے نہایت 

پسماندہ ہیں ان میں قومی لیڈروں کے نصب 

شدہ مجسموں کےسامنے سے گزرنے والوں 

ما  ٹوپیاں اترجاتی ہیں کے سروں سے احترا

اور گردنیں جھک جاتی ہیں۔اس کی واضح 

مثالوں میں امریکہ کے شہر واشنگٹن میں 

جارج،فرانس میں نابلین، اور روس میں لینن 

اور سٹالن کے سڑکوں پر نصب شدہ مجسمے 

 ہیں۔

اب ہمارے عرب ملکوں میں بھی مجسمے 

نصب کرنے کی بیماری اپنی جڑیں پکڑتی 

نچہ بعض ممالک نے توکافروں جارہی ہے۔چنا

کی ریس میں اپنے ہاں سڑکوں پر مجسموں 

کو الکھڑا کیا ہے اور جوعرب ومسلم ممالک 



 

 

 

مجسمے نصب کرنے کی اس دوڑ میں ابھی 

پیچھے ہیں ان کے ہاں اس کام کو مکمل 

کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔حاالنکہ ان کو 

چاہیے تھا کہ مجسموں کی تراش خراش اور 

ب پرخرچ کیے جانے والے ان کی تنصی

سرمایہ کو مدارس ومساجد کی تعمیر،ہسپتالوں 

کے قیام اور خدمت خلق کے لیے کام کرنے 

والی تنظیموں کی تشکیل پر صرف کرتے،تو 

دولت کا یہ مصرف یقینا  زیادہ مفید اور سود 

مند ہو سکتا تھا، اور اس صور  میں ان 

رفاہی وفالحی اداروں کو قومی لیڈروں کے 

وں کے ساتھ منسوب کردلئیے جانے میں تو نام

 قطعا  کولئی مضالئقہ نہ ہوتا۔

۔ عرب ملکوں میں نصب شدہ ان مجسموں ۳

کی گرچہ آج کل عباد  تو نہیں کی جارہی 

ہے لیکن خدشہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے 

کے بعد ایسا وقت آجالئے گا جب ان کے 

سامنے بھی تعظیما  گردنیں جھکنے لگیں گی 



 

 

 

ر ان کی عباد  کا بھی سلسلہ اور اس طرح پھ

شروع ہوجالئے گا۔اور یہ حقیقت ہے کہ اس 

قسم کے واقعا  یورپ وترکی میں رونما 

ہوچکے ہیں ۔اور ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ 

السالم کی قوم کاحال بھی ایسا ہی رہا 

ہے،انہوں نے بھی پہلے پہل اپنے قومی 

لیڈروں کے مجسمے نصب کیے پھر ان کی 

د سے بڑھ کر ان کی پوجاپاٹ تعظیم میں ح

 شروع کردی۔

نے حضر  علی بن ابی طالب ملسو هيلع هللا ىلص ۔نبی کریم۴

رضی ہللا عنہ کو مجس موں اور تصویروں کی 

بیخ کنی سے متعلق حکم دیتے ہولئے ارشاد 

 فرمایا تھا:

ا ُمْشِرف ا   )أَْن اَل تَدََع تِْمثَاال  إِالَّ َطَمْستَهُ ، َواَل قَْبر 

ْیتَهُ()رو  اہ مسلم(إِالَّ َسوَّ



 

 

 

کسی بھی مجس مے کو مٹالئے بغیر، اور ’’

کسی بھی اونچی قبر کو برابر کئے بغیر مت 

 ۔ ‘‘چھوڑنا

کے ارشاد میں ان ملسو هيلع هللا ىلص ایک روایت میں نبی

 الفاظ کا اضافہ بھی ملتا ہے:

 )صحیح،رواہ أحمد( )َوال ُصوَرۃ  إِال لََطْختََھا(

یعنی جو تصویر بھی تمہیں نظر آلئے اس کا ’’

 ۔‘‘کر رکھ دو حلیہ بگاڑ

ايسی تصويريں اور مجس مے جو شرعاً جائز  

 ہیں

۔درخت،ستارے،چاند،سورج،پہاڑ،پتھر،سمند1

ر،دریا،نہراورخوبصور  ودلکش مناظر کی 

تصویر کشی یا ان کی مجسمہ سازی شرعا  

 جالئز ہے۔



 

 

 

مسجد نبوی اور مسجد اسی طرح کعبہ شریف، 

کی تصویر یا ان کے ماڈل اقصٰی ودیگرمساجد 

بنانے کی صرف اس صور  میں اجاز  

ہوگی کہ یہ مقاما  مقد سہ انسان وحیوان کی 

تصویروں سے بالکل خالی ہوں۔اس کی دلیل 

حضر  عبدہللا بن عباس رضی ہللا عنہما کا 

 وہ قول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ:

، َوَما الَ نَْفَس )إْن ُكْنَت الَ بُدَّ فَاِعال  فَاْصنَعِ الشََّجرَ 

 لَهُ ()رواہ البخاري(

یعنی اگرآپ کو کسی چیز کی تصویرکشی 

کرنے یا اس کا مجسمہ بنانے کا زیادہ ہی 

شوق ہو جالئے تو اس مقصد کے لیے درخت 

یا ایسی چیز جو غیرجانبدار ہو اس کا انتخاب 

 کرنا ہوگا۔

شناختی کارڈ،پاسپورٹ اور گاڑی ۔قومی ۲

چالنے کے اللئسنس کے عالوہ ہروہ چیز جس 



 

 

 

پر تصویر کا استعمال ایک قانونی ضرور  

 ہے ایسی جگہ پر فوٹو کااستعمال درست ہے۔

۔قاتل،چور،ڈاکو اور وہ تمام مجرم پیشہ لوگ ۳

جن کو قانون اپنی گرفت میں لے کر قانونی 

ویر تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے ان کی تص

بنانا بھی قانونی ضرور  کے پیش 

 نظرجالئزہے۔

اسی طرح مختلف علوم وفنون کی بنیادی 

ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی 

تصویر کشی کی اجاز  ہے جیسا کہ علم طب 

میں انسانی ڈھانچہ کا مکمل خاکہ اور اس کی 

تصویرانسانی جسم کی ساخت کو سمجھنے 

 کے لیے ضروری ہے۔

تھڑوں کی مدد سے بنالئی ۔ لڑکیوں کو چی۴

جانے والی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شکل 

میں پتلیاں بنانے کی بھی اجاز  دی جاسکتی 

ہے ،کیونکہ جب وہ ان کو نہال دُھال کر صاف 



 

 

 

ستھرے کپڑے پہنالئیں گی، ان کی نظافت کا 

اور پھر ان کے سونے کا خیال رکھیں گی ،

انتظام کریں گی تو اس سے ان کو مستقبل کی 

ی ذمہ داریوں سے واقف ہونے میں مدد اپن

ملے گی جب وہ ایک ماں کی شکل میں اپنے 

بچوں کی تربیت کررہی ہوں گی۔اس با  کی 

دلیل عالئشہ رضی ہللا عنہا کی وہ حدیث ہے 

 جس میں آپ فرماتی ہیں:

ُ َعلَْیِه  ِ َصلَّى َّللاَّ )ُكْنُت أَْلعَُب بِاْلبَنَاِ  ِعْندَ النَّبِي 

 ہ البخاري()روا َوَسلََّم(

کے پاس کپڑے کی بنی ملسو هيلع هللا ىلص یعنی میں نبی اکرم

ہولئی ُگڑیوں اور پُتلیوں کے ساتھ کھیال کرتی 

 تھی۔

لیکن اس کے ساتھ ایک با  کا خیال رکھنا 

نہایت ضروری ہے کہ بچوں کو غیر مسلم 

ممالک کے بنے ہولئے کھلونے الکر نہیں 

دینے چاہئیں جن کا چہرہ کھال ہوا ہو اور ان 



 

 

 

بالکل معمولی سے لباس سے  کے جسم کو

چھپانے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ 

مسلمان بچی بازار سے خرید کی گئی ُگڑیا 

کے ایسے غیراسالمی لباس سے متاث ر ہوکر 

خود بھی ایسے ہی غیر اسالمی راستے پر چل 

نکلے گی جس سے معاشرہ پر بہت برے 

اثرا  مرت ب ہوں گے۔اوریہ نقصانا  اس 

الوہ ہوں گے جو کھلونے عظیم نقصان کے ع

خریدنے کی وجہ سے ہماری دولت کے 

غیرمسلم ممالک میں منتقل ہونے کی صور  

 میں رونما ہوں گے۔

 کیا سگريٹ نوشی ناجائز ہے؟ 

کے عہد میں سگریٹ کا وجود ملسو هيلع هللا ىلص نبی اکرم

گرچہ نہیں پایاجاتا تھا لیکن اشیاء کی حرمت 

اسالم نے جو عام اصول وحل ت کے بارے میں 

وضع فرمالئے ہیں ان کی روسے ہروہ چیز 

حرام قرارپاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے 



 

 

 

نقصان دہ ہو یا ا س کے استعمال سے دوسرے 

انسان کو کسی قسم کے نقصان پہنچنے کا 

احتمال ہو یا وہ چیز بجالئے خود دولت کے 

 تلف اور مال کی بربادی کا باعث بن سکتی ہو۔

نظر سے سگریٹ کے بارے میں  اس نقطۂ 

شرعی حکم کو جاننے کے لیے مندرجہ ذیل 

 داللئل پر غور فرمالئیں:

 ربانی :  ارشادا 

ُم َعلَْیِھُم اْلَخبَالئَِث﴾ 1 ِی بَاِ  َویَُحِر  ۔﴿َویُِحلُّ لَُھُم الطَّ

 [157]لقمان:

ان کے لیے پاک چیزیں  )رسول(اور وہ ’’

]سورہ ۔‘‘حالل اورناپاک چیزیں حرام کرتا ہے

  [15۷لقمان:

اور سگریٹ کا تعلق یقینا  بدبودار،ضررر ساں 

 اور خبیث وناپاک چیزوں کے ساتھ ہے۔



 

 

 

 [1۹5]البقرۃ:۔﴿َواَل تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة﴾۲

اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی وہالکت ’’

  [1۹5]سورہ بقرہ:‘‘میں نہ ڈالو

ن کو کینسر اور اور سگریٹ کا استعمال انسا

ٹی بی جیسی مہلک بیماریوں میں مبتال 

 کردینے کا باعث بنتا ہے۔

 [۲۹]النساء:۔﴿َواَل تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم﴾۳

]سورہ ‘‘اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو’’

 [۲۹نساء:

اور سگریٹ نوشی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ 

 مو  کے منہ میں دینے کے مترادف ہے۔

ازی کے نقصانا  ۔شراب نوشی اور جولئے ب۴

 کے بارے میں ارشاد ہے:

 [۲1۹]البقرۃ:﴿َوإِثُْمُھَما أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِھَما﴾ 



 

 

 

اوران کا گناہ ان کے نفع کی بہ نسبت بہت ’’

 [۲1۹]سورہ بقرہ:‘‘زیادہ ہے

اور اسی طرح سگریٹ نوشی کا نقصان بھی 

اس کے فالئدہ کی نسبت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ 

 قصان ہےتو سراسر نقصان ہی ن

ا إِنَّ اْلُمبَِذ ِریَن َكانُوا إِْخَواَن 5  ۔﴿َواَل تُبَِذ ْر تَْبِذیر 

ا﴾  الشَّیَاِطیِن ۖ َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَربِ ِه َكفُور 

 [۲7-۲6]اْلسراء:

اور بے جا فضول خرچی سے مال نہ ’’

اڑاؤ،یقینا  فضول خرچ شیطان کے بھالئی 

 [۲۷۔۲۶]سورہ اسراء:۔‘‘ہیں

سگریٹ کا استعمال اسراف اور بے جا چونکہ 

فضول خرچی ہے اس لیے یہ بھی شیطانی 

ر ہوگا۔  عمل ہی کا حصہ متصو 

 ملسو هيلع هللا ىلص:فرموداِت نبوی 



 

 

 

 )اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر ()صحیح،رواہ أحمد(۔ ۶ 

اسالمی نقطٔہ نگاہ سے ہر ایسا کام ناجالئز یعنی 

ٹہرتا ہے جس کا نقصان اس کے کرنے والے 

کوخود اٹھانا پڑے یا اس کے مضراثرا  کسی 

 دوسرے انسان پراثرانداز ہورہے ہوں۔

اور سگریٹ جہاں استعمال کرنے والے کی 

صحت کے لیے مضراور ساتھ بیٹھے پڑوسی 

وہاں  کے لیے تکلیف وایذا کا باعث بنتا ہے،

وہ مال ودولت کی تباہی وبربادی کا ذریعہ بھی 

 بنتا ہے۔

 )مت فق علیه(لَُكْم إَِضاَعِة اْلَماَل(  )َوَكِرہَ )ہللاُ (۔۷

یعنی ہللا تعالٰی نے تمہاری طرف سے مال ’’

 ۔‘‘کے ضیاع کو ناپسند قراردیا ہے

اور سگریٹ نوشی یقینا  اس شخص کے مال 

استعمال  کی بربادی کا باعث ہے جو اس کو

کرتا ہے اور یہ ایک ایسا کا م ہے جسے ہللا 



 

 

 

رب العز   ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے 

 ہیں۔

 داڑھی بڑھانا ضروری ہے 

۔بنی نوع انسان کو راِہ راست سے دور 1

رکھنے کے لیے شیطان نے اپنے جن 

ہتھکنڈوں کو چالنے کی دھمکی دی تھی ان 

کے متعلق حق باری تعالٰی کا  میں سے ایک

 ارشاد ہے:

ِه﴾  [11۹]النساء:﴿َوآَلُمَرنَُّھْم فَلَیُغَیِ ُرنَّ َخْلَق اللَـّ

لوگوں کو حکم دوں گا پس  )شیطان(اور میں’’

وہ میرے کہنے پر الہی ساخت میں تبدیلی 

 [11۹]سورہ نساء:‘‘کریں گے

اور داڑھی مونڈنا ہللا تعالٰی کی پیدا کردہ چیز 

کی مرضی کے خالف تبدیلی کرنا  میں اس

 ہے جو سراسر شیطان کی اطاعت ہے۔



 

 

 

 ۔ارشاد باری تعالٰی ہے:۲

ُسوُل فَُخذُوہُ َوَما نََھاُكْم َعْنهُ  ﴿َوَما آتَاُكُم الرَّ

 [7]الحشر:فَانتَُھوا﴾

اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور ’’ 

 [۷]سورہ حشر:‘‘جس سے روکے رک جاؤ 

نے داڑھی ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریماور یہ حقیقت ہے کہ 

بڑھانے کا حکم دیا ہے۔اور اس کے مونڈھنے 

 سے روکا ہے۔

 کا فرمان ہے:ملسو هيلع هللا ىلص ۔رسالت مآب ۳

وا الشََّواِرَب َوأَْرُخوا الل َِحى َخاِلفُوا اْلَمُجوَس  )ُجزُّ

 ()رواہ مسلم(

یعنی غیرمسلم مجوسیوں کی مخالفت کرتے 

ہولئے مونچھوں کے جوبال ہونٹوں سے بڑھ 

کاٹ دو اور داڑھی کو خوب  جالئیں ان کو

 بڑھاؤ۔



 

 

 

 نے فرمایا ہے:ملسو هيلع هللا ىلص ۔رسول۴

)َعْشٌر ِمْن اْلِفْطَرۃِ قَصُّ الشَّاِرِب َوإِْعفَاُء الل ِْحیَِة 

َواُك َوااِلْستِْنَشاُق َوقَصُّ اْْلَْظفَاِر ....الخ  َوالس ِ

 ()رواہ مسلم(

دس کا م ایسے ہیں جو عین فطر  کے ’’

اڑھی مطابق ہیں: مونچھوں کا کاٹنا،د

بڑھانا،مسواک کرنا،ناک میں صفالئی کی 

خاطر پانی چڑھانا،بڑھے ہولئے ناخنوں کو 

 کاٹنا ۔۔۔الخ

اور اگرداڑھی کا بڑھانا ایک فطرتی امر ہے 

 توپھر اس کا مونڈنا حرام قرارپاتا ہے۔ 

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم   ِ َصلَّى َّللاَّ اْلُمتََشب ِِھیَن )لَعََن َرُسوُل َّللاَّ

جَ      (رواہ البخاري) (بِالن َِساءِ  الِ ِمْن الر ِ

نے ان عورتوں پر لعنت فرمالئی ملسو هيلع هللا ىلص رسول’’

ہے جو عورتوں کی مثل بننے کی کوشش 

 کرتے ہیں۔



 

 

 

اور داڑھی کا مونڈنا یقینا  عورتوں کے مشابہ 

ہونے کے مترادف ہے اور یہ کام ہللا تعالٰی 

 کی رحمت سے دوری کا باعث بنتا ہے۔

آدمی جنہوں نے اپنے بادشاہوں کے ۔وہ ۶

کہنے پراپنی داڑھیوں کو منڈوا اور مونچھوں 

کوبڑھا رکھا تھا ان کو مخاطب کرکے 

 نے ارشا د فرمایا تھا:ملسو هيلع هللا ىلص رسول

... لَِكن ِي أََمَرنِي َرب ِي َعزَّ َوَجلَّ أَْن أُْعِفَي ِلْحیَتِي، (

 )حسن، رواہ ابن جریر(َوأَْن أَ قُص  َشاِربِي( 

میرے عز  والے اور بلند وباالرب یعنی ’’

نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں 

 ۔‘‘کٹوانے کا حکم دے رکھا ہے

اور چونکہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہللا تعالٰی 

کی طرف سے دیا گیا ملسو هيلع هللا ىلص اور اس کے رسول

ہے ،لہذا اس پر عمل کرنا واجب وضروری 

 ہے۔



 

 

 

)قُرِب قیامت کی یہ نشانی ہوگی کہ آدمی ۔

ا فرمانبردار اور ماں کا نافرمان ہوگا، بیوی ک

 ۔اور اپنے باپ کو دور ہٹالئے گا(

 سلوک سے پیش آنا  والدين کے ساتھ ُحسن 

اگر آپ دنیا وآخر  کی کامیابیوں اور 

کامرانیوں کو سمیٹنا چاہتے ہوں تو مندرجہ 

ذیل نصیحتوں کو پَل ے باندھ لیں اور ان پر 

 عمل کریں: سختی سے

۔اپنے والدین کو ادب واحترام سے مخاطب 1

کریں اور اپنی زبان پر ان کے لیے اُف تک نہ 

اللئیں اور نہ ہی ان کو جھڑک کرجواب دیں، 

بلکہ پیار بھرے نرم لہجہ کے ساتھ ان سے 

 گفتگو کریں۔

۔ہر وہ کام جس میں ہللا تعالٰی کی معصیت ۲

کی  ونافرمانی نہیں ہے اس میں اپنے والدین

ہمیشہ اطاعت وفرمانبرداری کرتے رہیں، 



 

 

 

کیونکہ یہ اصولی با  ہے کہ جس کام میں 

خالِق کالئنا  کی نافرمانی ہونے کا اندیشہ ہو 

اس میں مخلوق میں سے کسی فرد کی بھی 

 اطاعت جالئز نہیں ہے۔

۔والدین کے ساتھ لطف وپیار اور شفقت ۳

ومحبت کا روی ہ اختیار کریں، اور تیوری 

ہولئے ترش چہرہ کے ساتھ ان کے چڑھالئے 

سامنے آنے سے اجتناب کریں، اور غص ہ کی 

حالت میں ان کو تیز نظروں کے ساتھ گھور 

 کرمت دیکھیں۔

۔اپنے والدین کے مال،عز   وآبرو اور ان ۴

کی شہر  ونیک نامی کے امین بنیں، اور ان 

کی اجاز  کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ تک نہ 

 لگالئیں۔

کم کا انتظار کیے بغیر ہر وہ ۔ والدین کے ح5

کام کرگزریں جس سے ان کو دلی مسر   

حاصل ہوتی ہو،مثال کے طور پر ان کی 



 

 

 

خدمت کرنا، ان کی ضروریا  زندگی کا خیال 

رکھنا اور طلِب علم میں نہایت لگن کے ساتھ 

 انتھک محنت کرنا۔

۔ہرکام کی ابتدا سے پیشتر والدین سے ۶

وجہ سے ان  مشورہ کریں، اگرکولئی کام کسی

کی مرضی کے خالف ہوجالئے تو اس کے 

 لیے ان سے معذر  کریں۔

۔والدین جب تمہیں کسی کام کے لیے باللئیں ۷

جی ‘‘تو مسکراتے ہولئے چہرے کے ساتھ 

ی جان‘‘’’اباجی کہہ کر جواب دیں ‘‘ جی ام 

اور ممی ،ڈیڈی، پاپا اور ماما ایسے غیر 

مسلموں کے رالئج کردہ الفاظ کے استعمال 

 گریز کریں۔سے 

۔والدین کے عزیز واقارب او ردوست 8

واحباب کا ادب ،احترام ان کی زندگی میں اور 

ان کے دنیا سے کوچ کرجانے کے بعد بھی 

 برابر بجاالتے رہیں۔



 

 

 

۔والدین کے ساتھ جھگڑا وجدال سے اجتناب ۹

برتیں ، اور کسی معاملہ میں بھی ان کو 

قصور وار ٹہرانے کی بے سود کوشش نہ 

،اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے نقطٔہ نگاہ  کریں

کو ان کے سامنے واضح کرنے کی کوشش 

 کریں۔

۔کسی کام میں اپنے والدین کا مقابلہ نہ 1۰

کریں اور نہ ہی ان کے سامنے کڑک 

کربولیں، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ان کی با  

کو خاموشی سے سنیں، اور ان کے احترام 

سے کسی کے پیش نظر اپنے بہن بھالئیوں میں 

 کو پریشان اور تنگ نہ کریں۔

۔والدین کی آمد پر اٹھ کران کا استقبال 11

 کریں، اور ان کے سرکو بوسہ دیں۔

۔گھر کے کام کاج کی انجام دہی میں اپنی 1۲

والدہ سے تعاون کریں، اور اسی طرح والد کا 

ہ لیں۔  ہاتھ بٹانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حص 



 

 

 

ل کیوں نہ ہو ۔کا م چاہے کتنی اہمیت کا حام1۳

والدین کی اجاز  کے بغیر اس کی انجام دہی 

کے لیے سفر پر ہرگز نہ نکلیں ،اور اگر ان 

کو بتالئے بغیر کسی سفر پر جانا پڑے تو اس 

کے لیے فورا  ان سے معذر  طلب کریں ، 

اور گھر سے دور ہونے کی صور  میں 

والدین کی خیریت دریافت کرنے کے لیے 

 ھیں۔مسلسل ان سے رابطہ رک

۔والدین کی اجاز  کے بغیر ان کی آرام گاہ 1۴

میں نہ جالئیں، اور اگر وہ سورہے ہوں یا آرام 

کررہے ہوں تو اس صور  میں اس با  کا 

 خاص طور پر خیال رکھیں۔

۔اگر آپ سگریٹ نوشی کے مرض میں 15

مبتال ہوچکے ہوں تو کم ازکم ان کے سامنے 

 سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔



 

 

 

ے پہلے کسی چیز کو تناول نہ ۔والدین س1۶

کریں اور معلوما  ومشروبا  میں سے بہتر 

 اور اچھی چیز ان کی خدمت میں پیش کریں۔

۔جھوٹی با  والدین کی طرف منسوب نہ 1۷

کریں ،اور اگر ان سے کولئی ایسا عمل سرزد 

ہوجالئے جو تمہیں ناگوار گزرتا ہو تو اس پر 

 انہیں برابھال نہ کہیں۔

قابلہ میں بیوی بچوں کے ۔والدین کے م18

ساتھ ترجیحی سلوک نہ کریں ،زندگی کے 

ہرمعاملہ میں ان کو خوش رکھنے کے لیے ان 

کی رضا جولئی کا پورا پورا خیال رکھیں، اس 

لیے کہ والدین کی رضا میں ہی خالِق کالئنا   

کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی ہی در 

اصل ہللا تعالٰی کی ناراضگی کا باعث بنتی 

 ہے۔

۔اپنے بیٹھنے کے لیے والدین سے بہتر 1۹

جگہ کا انتخاب نہ کریں ،اور جب تک وہ 



 

 

 

بیٹھے رہیں تب تک ان کے سامنے فخریہ 

ل  انداز میں ٹانگیں پھیال کر بیٹھنے سے مکم 

 احتراز کریں۔

۔ آپ چاہے کتنے بڑے افسر ہی کیوں نہ ۲۰

ہوجالئیں اپنے والدین کی طرف اپنی نسبت 

ہولئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ظاہر کرتے 

کریں، اور ان کے احسانا  کو ہرگز فراموش 

نہ کریں ،اور اپنی کسی حرکت یا با  سے ان 

کی دل آزاری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش 

 کریں۔

۔تمہارے لئے یہ با  یقینا  باعث شرم ۲1

وندامت ہوگی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ایسا 

ہارے کنجوسانہ رویہ اختیار کرو کہ وہ تم

ساتھ تمہاری ہی کنجوسی کا گلہ وشکوہ کرنے 

لگیں، اور یہ با  اچھی طرح اپنے ذہن میں 

بٹھالیں کہ اگر تم آج اپنے والدین کے ساتھ 

ایسا سلوک روا رکھے ہولئے ہو تو کل تمہیں 



 

 

 

بھی اپنی اوالد سے ایسے ہی سلوک کی امید 

رکھناہوگی، کیونکہ یہ فطر  کا قانون ہے کہ 

 ویسا بھروگے۔جیسا کرو گے 

۔کثر  کے ساتھ والدین کی زیار  کو اپنا ۲۲

معمول بنالیں ،اور ان کی خدمت میں زیادہ 

سے زیادہ تحالئف پیش کیا کریں، اور تمہارے 

والدین تمہاری خاطر جن بے شمار مصالئب 

ومتاعب سے دوچار رہے ہیں اس پر ان کے 

ہمیشہ شکرگزار رہیں۔ اب تو ویسے بھی اپنے 

م وتربیت کے سلسلے میں جن بچوں کی تعلی

مشکال  کا تمہیں سامنا کرنا پڑرہا ہے اس 

سےخوب اندازہ ہوگیا ہو کہ تمہارے والدین 

نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ 

 جھیال ہے۔

۔ لوگوں میں سے تیرے حسن سلوک کا ۲۳

سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، پھر تیرا 

جان  باپ ،اور اس با  کو خوب اچھی طرح



 

 

 

)یعنی ماں لو کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے

 ۔کی خدمت سے جن ت ملتی ہے(

۔والدین کی نافرمانی سے بچواور ان کی ۲۴

ناراضگی کو کسی قسمت پر مول نہ لیں، 

ورنہ دنیا وآخر  میں بدبخت ونامراد 

ہوجاؤگے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس قسم کا 

سلوک تم اپنے والدین سے روا رکھو گے 

ی برتاؤ تمہارے بچے تمہارے ساتھ ویسا ہ

 کریں گے۔

۔والدین سے جب کسی چیز کا مطالبہ کرنا ۲5

چاہیں تو نہایت ادب واحترام سے کریں اور 

اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز عنایت 

کردیں تو ان کا شکرادا کریں۔ اگروہ تمہارا 

مطالبہ پورا کرنے سے معذر  کریں تو ان 

ر مطالبا  کی بھر کی معذر  کا پاس کریں او

مار سے ان کو پریشان خاطر کرنے کی بھی 

 کوشش نہ کریں۔



 

 

 

۔جب آپ روزی کمانے کے قابل ہوجالئیں ۲۶

تو پھر کسی نہ کسی کسب کے ذریعہ اپنے 

 والدین کا ہاتھ بٹالئیں۔

۔تمہارے والدین کے تمہارے ذمے یقینا  ۲۷

کچھ حقوق ہیں ،اسی طرح تمہاری بیوی کی 

اوپر کچھ ذمہ داریاں طرف سے بھی تمہارے 

عالئد ہوتی ہیں ، لہذا تمہیں ہر ایک کے حقوق 

کو پور ی ذمہ داری سے اداکرنا ہوگا،اور اگر 

تمہارے والدین اور تمہاری بیوی کے درمیان 

کبھی کولئی اختالف کی صور  پیدا ہوجالئے 

تو اسے بڑے احسن طریقہ سے ختم کرنے 

کی ہرممکن کوشش کریں ،اور ہرایک 

لم میں اللئے بغیر ہردوجانب دوسرے کے ع

کی خدمت میں تحفہ وتحالئف بھی پیش کرتے 

 رہیں۔

۔تمہارے والدین کے تمہاری بیوی کے ۲8

ساتھ اختالف کی صور  میں تمہیں ایک 



 

 

 

حکیم ودانا آدمی کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور 

اگر تم محسوس کرو کہ حق کا پلڑا تمہاری 

پر  بیوی کی جانب جھک رہا ہے تو اپنی بیوی

اس با  کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کردیں 

کہ میں تمہارے حق پر ہونے کی وجہ سے تو 

یقینا  تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرے لئے اپنے 

والدین کو راضی رکھنا بھی ہر حال میں 

 ضروری ہے۔

۔اگر کسی لڑکی سے شادی کرنے یا اپنی ۲۹

بیوی کو طالق دینے کے مسئلہ پر تمہارا 

ے کولئی اختالف ہوجالئے تو ان اپنے والدین س

حاال  میں شریعِت الہی پر اپنا فیصلہ 

چھوڑدو،کیونکہ شریعِت الہی اختالفا  کو 

دورکرنے کے سلسلہ میں تم سب کی بہتر 

 طور پر رہنمالئی کرسکتی ہے۔

۔بچوں کے حق میں والدین کی دعا ہو یا ۳۰

بددعا، دونوں ہی ہللا رب العز   کے ہاں بہت 



 

 

 

ت حاصل کرلیتی ہیں، لہذا جلد شرِف قبولی

اپنے آپ کو ان کی بد دعا سے ہرممکن 

 بچانے کی کوشش کریں۔

۔عام لوگوں کے ساتھ بھی تمہیں ادب ۳1

کیونکہ  واحترا م کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے،

جو کولئی دوسروں کو برا بھال کہے گا تو وہ 

بھی یقینا  جواب میں اس کو برا بھال ہی کہیں 

کا ارشاد ملسو هيلع هللا ىلص محمد  گے۔ پیارے نبی جناب

 گرامی ہے:

ُجِل َواِلدَْیِه ، یَا  قَالُوا :))ِمَن اْلَكبَالئِِر َشتُْم الرَّ

ُجُل َواِلدَْیِه ؟ ِ ، َوَھْل یَْشتُُم الرَّ ))  قَاَل : َرُسوَل َّللاَّ

هُ ،  ُجِل ، فَیَُسبُّ أَبَاہُ ، َویَُسبُّ أُمَّ نَعَْم ، یَُسبُّ أَبَا الرَّ

هُ (   )ُمتَّفٌَق َعلَْیِه( ( فَیَُسبُّ أُمَّ

آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا بھی کبیرہ ’’

اے ہللا صحابہ نے کہا:گناہوں میں سے ہے،

کے رسول! کیا آدمی اپنے والدین کو بھی 

ہاں، وہ اس طرح کہ  فرمایا: گالی دیتا ہے؟



 

 

 

انسان کے باپ کو گالی جب وہ کسی دوسرے 

دے گا تو وہ بھی جواب میں اس کے باپ کو 

گالی دے گا، اور جب وہ دوسرے آدمی کی 

ماں کو برا بھال کہے گا تو وہ بھی جواب میں 

 ۔‘‘اس کی ماں کو برابھال ہی کہے گا

۔والدین سے مالقا  اور ان کی زیار  ۳۲

کاسلسلہ ان کی زندگی میں کبھی بھی منقطع 

لئے ،اور ان کے دنیا سے کوچ نہ ہونے پا

کرجانے کے بعد بھی ان کی قبر پر جاکران 

کے حق میں دعا کرکرکے اپنے اس معمول 

کو برقرار رکھیں، اور ان کی طرف سے 

باقاعدگی کے ساتھ صدقہ وخیرا  بھی کرتے 

اور ان کے حق میں اکثر یہ دعا کیا  رہیں،

 کریں:

ِب   ، رَّ ِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ اْرَحْمُھَما َكَما  )َرب 

ا(  َربَّیَانِي َصِغیر 



 

 

 

اے میرے رب !مجھے اور میرے والدین ’’

کو معاف کردے،پروردگار میرے والدین کے 

حال پر اس طرح رحمت فرما جس طرح 

انہوں نے میرے بچپن کے زمانہ میں مجھے 

محب ت وشفقت سے نوا ز کر میری تربیت 

 ۔‘‘وپرورش کی

 

 

(امام مجاہد رحمۃ ہللا علیہ آیت  ([1]

ۚۚ إِنَّ أَنَكَر  کریمہ﴿َواْغُضْض ِمن َصْوتِكَ 

َحِمیِر﴾ کی تفسیر کے ضمن اْْلَْصَواِ  لََصْوُ  الْ 

مذکورہ دونوں حدیثوں سے یہ استدالل کرنا 

چاہتے ہیں کہ اگر شریعت اسالمیہ میں کسی 

فعل،حرکت یا طرِزعمل کو کسی قبیح اور 

بُری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو،یا اس 

کی تصویر کشی اس طرح کی جالئے کہ وہ 

کسی برے اور مکروہ قسم کے منظر کی 



 

 

 

ررہی ہو تو اس سے فعل، عکاسی پیش ک

حرکت یا طرِز عمل کے حرام وقابِل مذم ت 

 )مترجم(۔‘‘ہونے کا پتہ چلتا ہے

( یہ مول ف کی اپنی رالئے ہے ورنہ بہت ([2]

گرام یعنی ساڑھے سا   8۷سارے علماء نے 

 ۔ ) م۔ر(ذکرکیا ہے وہللا اعلم۔    تولہ

(جمہور علماء کا مسلک تو یہی ہے  ([3]

علماء اہل حدیث کا فتوٰی )بعض (،البتہ 

مذکورہ صور  میں یہ ہے کہ مقتدی امام کے 

ساتھ شامل ہوجالئے گا،لیکن رکوع میں ملنے 

کی صور  میں رکعت شمار نہیں ہوگی 

،کیونکہ نماز کی ہر رکعت کیلیے سور  

 ۔ )مترجم(فاتحہ کی قراء  ضروری ہے۔


