تاریخ

ہر لمحہ رقم ہوتی ہے

اس کے اکثر حصے ذہ نوں سے محو ہوجاتے ہیں۔
ا پنے پڑ دادا/دادی اور پڑ نانا/ناتی کے نام نک بھول
جاتے ہیں

ناریخ ندل بھی دی جاتی ہے
صیہوتی طاق نوں کا معروف جملہ:
ہ ل
ک
ھ
ناریخ تو وہ ہو گی جو م یں گے

م
ک
م
ش
ک
م
ہللا کا یہ احسان ہے کہ اس تے انساتی زندگی کی ل ناریخ قرآن ناک کی ل یں
ہمیشہ کے لنے محفوظ قرما دی اور اس کے اہم پرین واقعات کو وضاحت سے پیش کر
دنا کہ ان کو یہ کوتی مٹا ناتے گا اور یہ پٹدنل کر ناتے گا

ہللا تے انسا’ ک نوں ‘ کٹا؟؟؟

سنق /عثرت/
ت
ص
یحت

اسوہ اور عملی نمویہ جن
کی تقلٹد مقصود ہوتی ہے

تاریخ

دین جق حب کسی قرد نا گروہ کے سا منے پیش ہو جاتے تو دو کام الزم ہو جاتے ہیں
جاالت کے مطاتق ان دو راسنوں میں سے کسی انک کا اپیچاب کرنا پڑنا ہے
1۔ دین یچاتے کی جاطر ہجرت
2۔ دین کی مدد /تصرت»» اقامت(دعوت ،پٹل یغ ،جہاد۔۔۔)
حاالت کے تقاضوں اور مناسبت سے ان دونوں میں سے ایک کام الزمی ہو جاتا ےہ۔

انساتی ناریخ میں نادگار پٹاتے اور مساہثر پرستی کا رواج ملٹا ہے۔

قرآن مجٹد کا طرتقہ نادگار
اپراہیم علیہ السالم کا نمویہ-:
اپتی قوم اور وطن سے ہجرت
مج نوب اوالد نک کی قرناتی
نادگار :شعی صقا و مروہ ( قٹامت نک مومنین میں ان کی قرناتی کی ناد نازہ کرتی رہے گی)
توح علیہ السالم کی مٹال :جق کی جاطر ڈو پنے ہوتے پینے نک کی قرناتی
موسی علیہ السالم کی مٹال  :وطن کی قرناتی
عیسی علیہ السالم کی مٹال :زندگی بھر قرناتی

جاند ِان پ نوت ہللا کی زمین پر ہللا کا کلمہ نلٹد کرتے کی جاطر نار نار اجڑ نا رہا
۔

یاد گار
یذکرہ

انساتوں /اقراد کی نہیں نلکہ ان کے نہثرین اعمال کی بھی

شحصیت /واقعات کا نہیں نلکہ اس جق کا بھا جو وہ اپتی زندگ نوں
میں بھٹالتے کی جدوجہد کرتے رہے۔

ی
س
م
ق
ی
صر ِاط م کی ضماپت
قرآن اور سیت
م
ن
ہداپت  ،ع لی مویہ

اپیٹاء ،ضالحین

قرآن میں اتعام نافیہ گروہ
1۔ االپیٹاء
2۔الصدتقین
3۔الشہداء
4۔ الصالحون
کسی بھی عمل کے صجیح نا علط ہوتے کی دلٹل
انہی اتعام نافیہ لوگوں کی سیت سے ہی مل سکتی ہے۔

ت
ج
اور ہمیں قالح ناتے کٹلنے انہی کے ق ِش قدم پر لٹا ہوگا۔

ام ِت مسلمہ کا سب سے پڑا اور المٹاک سایحہ

واقعہ کربال

م
ٗ
ل
پ
ل
ق
ن
ناریخ میں کوتی اور انسی مٹال نہیں تی کہ ا ک وا عہ ا م پر ا تی ضدناں جون
کے آنسو نہاتے گنے ہوں۔ام ِت مسلمہ میں اس سے پڑھ کر کوتی سایحہ یہ
اس سے نہلےرونما ہوا اور یہ ہی اس کے تعد ہو گا کہ امتی کہالتے والوں
تے تواسیہ رسولﷺ اور اہ ِل پ یت پت ِی رجمت ﷺ کو تےدردی سے درنا کے
کٹارے پڑنا پڑنا کر پٹاسا شہٹد کر دنا ہو۔ اہل پ یت کی جواپین کی تے جرمتی
نک کی حسارت کی ہو ۔ شہداء کی السوں نک کو نامال کٹا ہو۔

ن
حصرت اپراہیم علیہ السالم سے انک پینے کی قرناتی ما گی
لٹکن
س
گ
ن
آل رسولﷺ سے تو توری ن ل کی قرناتی ما گ لی تی

اتنی بڑی قربانی کیوں؟؟؟

ن
ن
ہ
• دین کی پیٹاد میں کوتی رد و ندل /پٹد لی پرداست یں
( جواہ یہ پٹدنلی اپٹداتی توعیت کی ہی ک نوں یہ ہو)
ط
ج
ت
• نا ل طام کے الف آواز ابھانا فرض ہے
س
ک
• انمان و دین کو یچاتے کی جاطر ہر حثز قرنان کی جا تی ہے
• جق کی جاطر ابھنے والوں کی تعداد عثر اہم ہے ،جذتے اہم پر ہیں
ب
ک
ح
ل
• عورپیں ھی مردوں کے سابھ دین کی قاظت کے نے ابھ ھڑی ہوں
کامٹاتی اور ناکامی کے پیماتے ہللا کے ہاں مجٹلف ہیں۔

مظلومیت کی داستان سے کہیں زیادہ ان کی حق گوئی،
جرات ،استقامت  ،باطل قوتوں کا مقابلہ کر تے کر تے
جان دے دینا اہم تر ےہ۔

ناریخ میں زندہ ر ہنے کے لنے نادساہ /جکومت کا ناج سر یہ شچانا صروری نہیں۔
نہت پڑے لسکروں کے سابھ ملکوں کو قیح کرنا صروری نہیں ۔
نہت پڑی تعداد میں لوگوں کا سابھ د پٹا بھی صروری نہیں

کربال کا پیغام
ہر دور کے حسینوں کی۔۔۔۔۔۔ حسنیت یاد رہتی ےہ
ہر دور کے یزیدوں کی۔۔۔۔۔۔ یزیدیت فنا ہو جاتی ےہ
مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے
لہرا رہا ےہ آج بھی پرچم حسین کا

آل رسول ﷺ کی قرناتی کا مقصد
ِ
ہللا کی زمین»»» ہللا کی جاکمیت
جق پر جلنے والے تعداد میں کینے ہی بھوڑے ک نوں یہ ہوں ،انکی مٹال’گھٹا توپ
اندھثرے میں جلنے والی مشعل’ کی سی ہوتی ہے جو دوسروں کو راہ دکھاتی اور
رہیماتی کرتی ہے۔

جماعت اسالمی کا مقصد
ہللا کی زمین پر ہللا کی حاکمیت قائم کر نے کی
جدوجہد کرنا

الچمد ہللا
یچھلے  73سال سے جماعت اسالمی جق کا کلمہ نلٹد کرتے کا کام سر ایچام دے رہی ہے۔

•
•
•
•
•

جماعت اسالمی جز کی نہین نلکہ کل کی دعوت ہے۔
ح
موروتی قٹادت ہے اور یہ ہی شحصیت پرستی ناکسٹان کی واجد ق یقی جمہوری سٹاسی جماعت ہے۔
ت
دنگر سٹاسی جماع نوں کے مقا نلے میں اعلی علیم نافیہ اقراد کا پٹاسب سب سے ذنادہ ہے۔
اقراد اسمٹل نوں اور اعلی عہدوں پر قاپز رہے لٹکن دامن الچمد ہللا تے داغ ہے۔
جواپین کا شعیہ قائم ہے جو کہ عورتوں کے مسانل کے جل کے لنے کام کر رہا ہے۔

•جماعت اسالمی کا پ یٹ ورک ہر شعنے میں جدمات سر ایچام دے رہا ہے۔
•جماعت اسالمی کا ناقاعدہ مالٹاتی تطام اپٹداء ہی سے موجود ہے جو ا پنے کارکٹان اور اہل حثر کے
تعاون سے تورے ملک ہی مین نہیں نلکہ توری دپٹا میں جدمات سر ایچام دے رہا ے۔
•الچدمت قاؤنڈنشن کے ادارے کے یحت ملک میں سکول ،کلیٹک ،ہسیٹال ،پییموں کی کقالت
کے سابھ سابھ آقات میں لوگوں کی مدد اور رہیماتی کا قرتضہ سر ایچام دنا جا رہا ہے
•امٹد تو پروجٹکٹ
•ایحوکیشن قاؤنڈنشن
•نالیسی ساز ادارے

کوتی قوم اس وقت نک پرقی نہیں کر سکتی حب نک کہ وہ اپتی پیٹادوں کو یہ نہچاتے۔
ح
ی
ق
ج
ی
اس ملک کی یچل نق ہی میں اس کی قی پیٹادوں کا پ عام ھٹا ہے۔
ن
ک
ٹ
م
ناریخ گواہ ہے کہ حب اس قوم تے انک ناکثزہ جواب دنکھا اور بھر اس جواب کی ل
کے لنے انک اہل پرین قرد کا اپیچاب بھی کٹا۔ بھر توری انماتی قوت کے سابھ ہللا کے
سابھ عہد بھی ناندھا کہ ال الہ االہللا ۔ بھر اس جواب کو حق یقت کا رنگ د پنے کے لنے
قرناپٹاں دیں تو ہللا تے بھی اپٹا وعدہ تورا قرمانا اور ہمیں ناکسٹان تعتی ناک لوگوں کی زمین
سے توازا۔

مگر افسوس تعمت ناتے کے تعد ہم تے ا پنے د پنے والے رب کو جھوڑ کر دوسروں سے روتی،
کثڑا ،مکان کی امٹدیں ناندھ لی۔
علط جواب دنکھنے لگے اور علط لوگ چینے لگے ۔
پییحہ ہمارا انک حضہ ہم سے جدا ہو گٹا۔
روتی بھی جھن گتی اور کثڑا ،مکان کو بھی پرس گنے۔
عثر ہم پر مسلط ہو گنے اور ہم معلوب ہو کر رہ گنے۔
آج اس ملک کی عوام کو انک موقع ملنے کو ہےکہ اپتی علطٹاں سنوار لے۔

آج بھر ملک میں پٹدنلی کی قصا ین رہی ہے

کچھ سواالت جو کہ اس ملک و قوم کے مستقبل کا
تعین کریں گے
ب پ
ہ

کٹا م اب ھی ا تی پیٹاد ال الہ اال ہللا کی طرف لو پنے کی کوشش کریں گے؟

کٹا ہم ا پنے رب کو جھوڑ کر کسی اور در سے اتصاف کی امٹد یں وانسیہ کریں گے؟
کٹا کسی انک قرد کے  Comeنا  Goسے کوتی پٹدنلی التی جا سکتی ہے؟
ہم کیسے اقراد کے ہابھوں میں اپتی قوم کی تقدپر سوپیٹا نسٹد کریں گے؟

ہم ووٹ کی مقدس اماپت کس کے جق میں اسیعمال کریں گے؟
ہم اپٹا لٹڈر  /امام کس کو پٹاپیں گے؟

جماعت اسالمی کا منشور

آزاد ،جو شچال ،جود مجٹار ناکسٹان
مہ یگاتی۔ تےروزگاری ،کرنشن کا جانمہ
نکساں قاتون ۔۔۔۔ سب کے لنے
ت
صحت اور علیم ہر شہری کے لنے
قوری اور شسنے اتصاف کی قراہمی ۔۔۔۔ سب کے لنے
یچلی و گیس کے یجران کا جل
قرقہ وار پت کا جانمہ
ط یقاتی تطام کا جانمہ
زرعی اضالجات
نمام مذاہب کے پثروؤں کو مساوی شہری حفوق کی قراہمی
ہمسایہ ممالک سے جوسگوار تعلقات
عالم اسالم سے قرپتی رواتط
توری دپٹا سے ہم آہٹگی
ت
علیم و یحق نق ،لہلہاتے کھیت ،پڑھتی صیعنیں،

پر امن۔۔۔۔۔ پرقی نافیہ ناکسٹان
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فالح فرد

اصالح فرد
ِ

فالح معاشرہ

اصالح معاشرہ
ِ

فالحی
حکومت

اصالح حکومت
ِ
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َ
ُ
ُ
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َ
َّ
الب َّر ٰ
حتی ت ِنفقوا ِمما ت ِحبون
لن تنا لو ِ

اگر آپ بھی ا نسے ناکسٹان کے جواہش مٹد ہیں تو آگے پڑھیں اور جماعت اسالمی کا سابھ دیجنے

