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 معلومات ميں بارہ کے درختوں
 

 ؟ ہيں سکتے دے دالئل سے وسنت پرقرآن ذيل مندرجہ مجهے آپ کيا
 آسمان(  جنت ، العظيمہ الشجرة ، المعرفہ شجرة ، الخلد شجرة ، طوبی شجرة

 ۔ درخت لمبا سے سب ميں) 
 تالش صداقت کے ان اورميں ہيں معروف ہاں کے مسلمانوں درخت سب يہ

 ہوں کررہا
 

 هللا الحمد
 بعض سے ميں جن ہے ملتا ذکر کا درختوں سارے بہت ميں وسنت قرآن
 : ہے جاتا کيا ذکر ميں کوذيل
 : درخت کا کهجور

 بيان بهی مثال ساته کے اس توحيدکی کلمہ نے تعالی اهللا ہے طيبہ شجرة يہ
 جاگزيں ميں دل اوروہ جاۓ کہا سے قلب صدق جب توحيد کلمہ کہ ، ہے کی

 ۔ ہيں کرتے کوقوی جوايمان ہے ثمرديتا کا اعمال توايسے ہوجاۓ
 : ہے کيا طرح اس کچه ذکر کا اس نے تعالی اهللا
 بيان طرح کس مثال کی کلمہ پاکيزہ نے تعالی اهللا کہ ديکها نہيں نے آپ کيا {

 ہے مضبوط جڑ کی جس ہے طرح کی درخت پاکيزہ ايک کلمہ پاکيزہ فرمائ
 ۔)  ٢٤(  ابراهيم}  ہيں ميں انآسم ڻہنياں کی اورجس
 اس وہ کہ ہے گئ دی مثال ليے کے مومن کی جس ہے درخت وہی اوريہ
 ہيں کے قسم کئ فائدے کے اس اور ہے ديرپا اور مند نفع بہت ليے کے
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے عنہما تعالی اهللا رضي عمر بن عبداهللا کہ جيسا
 : فرمايا نے انہوں کہ ہے کيا بيان نے

 اوروہ گرتے نہيں پتے کے جس ہے ايسا درخت ايک سے ميں درختوں
 بن عبداهللا ؟ ہے درخت کونسا وہ بتاؤ مجهے ہے طرح کی مسلمان

 بارہ کے درختوں کے بستيوں لوگ کہ ہيں کہتے عنہما تعالی اهللا عمررضي
 ميرے کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی عبداهللا ، لگے سوچنے ميں
 ، گيا شرما ميں ليکن ہے درخت کا کهجور درخت يہ کہ اآي ميں خيال

 ہی ّآپ وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا اے لگے کہنے پهرصحابہ
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 کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہے درخت سا کون وہ کہ بتائيں ہميں
 ۔)  ٦٠(  بخاری صحيح ۔ ہے کهجور وہ

 : درخت کا زيتون
 بيان مثال کی ہونے شفاف صاف کے تيل کے جس ہے درخت مبارک وہ يہ
 : ہے کہا ميں فرمان اس نے تعالی اهللا کہ جيسا ، ہے کی
 ہے کی طاق ايک مثال نورکی کے اس ہے نور کا وزمين آسمان تعالی اهللا {

 ہوۓ چمکتے اورشيشہ ہو ميں قنديل کی شيشے چراغ اور ہو چراغ ميں جس
 تيل کے زيتون درخت ابرکتب ايک چراغ وہ ہو طرح کی ستارے روشن
 کہ ہے قريب تيل کا اس غربی نہ ہے شرقی نہ جودرخت ہو جاتا جاليا سے
 ہے نور پر نور وہ چهوۓ بهی نہ آگ اسے اگرچہ دينے روشنی آپ ہی آپ
 تعالی اهللا ، ہے کرتا راہنمائ چاہے جسے طرف کی نور اپنے تعالی اهللا

 حال کے ہرچيز تعالی اهللا راو ہے فرمارہا بيان مثاليں يہ ليے کے لوگوں
 ۔)  ٣٥(  النور}  ہے واقف بخوبی سے

 : کہ ہے فرمايا ميں المومنون سورة نے تعالی اوراهللا
 والے اورکهانے پيداکرتا تيل ہے نکلتا سے جوطورسيناء درخت اوروہ {

 ۔)  ٢٠(  المومنون}  ہے سالن ليے کے
 بيان عنہ تعالی اهللا یرض ابوسعيد ، ہے ملتا بهی ميں نبوی ذکرفرمان کا اس

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے
 سے درخت بابرکت وہ کہ ليے اس کرو لگايا اوراسے کهايا تيل کا زيتون( 

 بهی ميں الجامع صحيح اوريہ)  ١٧٧٥(  نمبر حديث ترمذی سنن)  ہے نکلتا
 ۔ ہے
 اورغذا طورعالجب ليے کے السالم عليہ يونس نے تعالی اهللا جو درخت وہ

 : ہے ميں فرمان اس کے تعالی اهللا کہ جيسا ، تها اگايا
 کرايک بهاگ وہ جب ، تهے سے ميں نبيوں السالم عليہ يونس اوربالشبہ {

 ، ہوگۓ مغلوب تويہ ہوئ اندازی پهرقرعہ ، پرپہنچے کشتی بهری
 ، لگے کرنے کومالمت آپ اپنے خود اوروہ ليا نگل نے مچهلی توپهرانہيں

 اڻهاۓ کے تولوگوں ، ہوتے نہ سے ميں والوں کرنے بيان پاکی وہ راگراو
 نے ہم توانہيں ، رہتے ہی ميں پيٹ کے)  مچهلی(  اس تک دن کے جانے
 ايک پر ان نے ہم اور تهے بيمار وقت اس اوروہ ديا ڈال ميں ميدان چڻيل
 ۔)  ١٤٦ - ١٣٩(  الصافات}  ديا اگا درخت دار بيل واال کرنے سايہ
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 کے اس نے اوربعض ، ہے بيل کی کدو يقطين کہ ہيں کہتے يہ رونمفس
 پتے کے اس اور ہے اگتا سے تيزی يہ کہ ہے کہا ہوۓ ذکرکرتے فوائد

 قريب کے اس اور ہيں ہوتے دار سايہ پر بنا کی ہونے بڑے چوڑےاور
 اور اورپکاکر کچا اوروہ ، ہے ہوتا مغذی بہت پهل اورکا جاتيں نہيں مکهياں

 ہے ثابت سے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ، ہے جاتا کهايا بهی لکاچه کا اس
 تفسير ۔ تهے کرتے کيا تالش سے ميں اورپليٹ کرتے فرمايا کدوپسند وہ کہ
 ۔ کثير ابن

 اپنے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پاس کے جس درخت عظيم وہ ميں آسمان
 ۔ تها کوديکها السالم عليہ ابراهيم جدامجد
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي جندب بن سمرہ
 : کہ فرمايا ميں قصہ کے خواب اس نے وسلم
 تها درخت عظيم ايک ميں جس آۓ ميں باغ سرسبزوشاداب ايک پهرہم
 ہی قريب کے اوردرخت تهے بيڻهے اوربچے بوڑها ايک نيچے کے اوراس
 گهر ايک اورمجهے گۓ پرلے درخت تومجهے ، تها جالرہا آگ آدمی ايک
 تک آج نے ميں گهر افضل سے اوراس خوبصورت جيسا اس کيا داخل ميں
 پهر ، تهے نوجوان بچے بوڑهے مردوعورت ميں جس ميں ديکهااس نہيں

 اورافضل خوبصورت اورايک پرلےگۓ درخت کر نکال سے وہاں مجهے
 مجهے نے تم کہا نے ميں تهے اورجوان بوڑهے ميں جس کيا داخل گهرميں

 ميں بارہ کے اس ہے ديکها نے ميں جوکچه تو ہے پهرايا گهمايا رات آج
 ابراهيم نيچے کے درخت اوراس ۔۔۔۔ ہاں جی لگے کہنے تووہ ، بتاؤ مجهے
 حديث بخاری صحيح ۔ تهی اوالد کی لوگوں گرد ارد کے اوران السالم عليہ
 ۔)  ١٢٧٠(  نمبر
 معراج نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی جسے درخت کا بيری:  المنتهی سدرة
 ۔ ديکها پاس کے درخت کواس السالم عليہ امين جبريل ميں آسمان وقت کے
 : ہے فرمان کا وتعالی تبارک اهللا
 کے اسی پاس کے المنتهی سدرة تها ديکها بهی اور مرتبہ توايک اسے {

 پرچها اس چيز وہ تهی ليتی کوچهپاۓ سدرہ کہ جب ہے الماوی جنۃ پاس
 رب اپنے نے اس يقينا ، بڑهی سے حد ہی نہ اور بہکی نگاہتو نہ ، تهی رہی
)  ١٨ - ١٣(  النجم}  ليں ديکه نشانياں بعض سے ميں نشانيوں بڑي بڑی کی
 ۔
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 تفسير کی}  تهی رہی پرچها اس چيز وہ تهی ليتی کوچهپاۓ سدرہ کہ جب {
 نقل حديث کی عنہ تعالی اهللا ابوذررضی نے تعالی اهللا رحمہ بخاری امام ميں
 نہيں ميں جنہيں گۓ چها رنگ پرايسے تواس"  کہ ہے ميں جس ہے کی
 ۔ ہيں کونسے وہ کہ جانتا

 اسے کہ ہے ميں حديث کی عنہ تعالی اهللا رضی عباس ابن اور اورابوسعيد
 تعالی اسےاهللا جب"  کہ ہے ميں روايت کی اورمسلم ، ليا ڈهانپ نے فرشتوں

 تواهللا ، آگيا تغير ميں تواس رکها چهپا اسے نے جس ليا ڈهانپ سے حکم کے
 ۔ کرے بيان صفت کی حسن کے جواس نہيں ايسا کوئ ميں مخلوق کی تعالی
 جب کہ ہے کيا ذکر کا اس ميں معراج حديث نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اور
 ايک سے حکم کے تعالی اوراهللا گۓ لے پر آسمان السالم عليہ جبريل انہيں
 ہوگۓ داخل ميں آسمان ساتويں کہ حتی رہے گزرتے آسمان دوسرا بعد کے
 بير کے تواس گئ کی ظاہر المنتهی سدرة سامنے پهرميرے لگے کہنے تو
 جيسے کان کے ہاتهی پتے کے اس اور طرح کی مڻکوں کے هجر) پهل(

 حديث بخاری صحيح ۔ ہے المنتہی سدرة يہی کہ ہيں کہتے وہ تو ، تهے
 ۔)  ٣٥٩٨( نمبر

 رضی مسعود بن عبداهللا ميں مسلم صحيح سبب کا نام کے المنتهی اورسدرة
 : کہ ہے ميں جس ہے گيا کيا ن بيا ميں حديث کی عنہما تعالی اهللا

 ہوجاتی انتهاء کی اس جاکر جگہ اس وہ ہے اوپرچڑهتا جوبهی سے زمين
 يہيں بهی انتهاء والےکی اترنے اور ، ہے جاتا ليا لے اسے سے تووہاں ہے
 ۔ ہے جاتا ليا لے اسے سے وہاں تو ہے ہوتی

 جاتا کہا ليے اس المنتهی سدرة:  کہ ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ نووی اورامام
 وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہے ہی تک وہاں پہنچ کی فرشتوں ہےکہ

 ۔ کيا نہيں تجاوز سے وہاں اورنے کسی کےعالوہ
 ختم علم کا فرشتے اورمقرب نبی ہرمرسل تک جس ہے درخت وہ اوريہی
 تعالی اهللا جسے ہے غيب) اوپر يعنی(  بعد کے درخت اوراس ، ہے ہوجاتا
 بتا تعالی اهللا جسے ہے ہوتا علم اسے ياپهر جانتا اورنہيں ئ  کو عالوہ کے
 ۔ دے
 ۔ ہيں جاتی تک يہاں ارواح کی شهداء کہ ہے گيا کہا بهی يہ اور

 کہ جو ےہ معروف نبق)  نبقها فاذا(  کہ فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی اور ، ہيں کہتے بير ہم اورجسے پهل کا بيری
 کسرہ القالل کہ ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ خطابی)  هجر قالل مثل(  فرمانا



 

6 

 بير کے اس کہ يعنی ہے جاتا کہا کو مڻکے اور ہے جمع کی قلہ يہ ساته کے
 پراس بنا کی ہونے معروف ہاں کے اورمخاطبوں تهے بڑے جتنے مڻکے
 بات اس کہنا) هجر( کا وسل عليہ اهللا صلی اورنبی ، گئ کی ن بيا مثال کی
 ہيں ہوتے بڑے مڻکے کے شہر هجر طرح جس کہ ہے اشارہ طرف کی
 واذا(  کہ فرمايا يہ نے اهللا صلی اورنبی ، تهے بڑے بهی بير وہ طرح اسی
 بڑے طرح کے کانوں کے ہاتهی پتے کے ان يعنی)  الفيلۃ آذان مثل ورقہا
 ۔ تهے بڑے
 : طوبی شجرة ميں جنت

 نے عليہ اهللا صلی نبی يہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوهريرہ
 : کہ فرمايا

 تک سوبرس گهڑسوار ميں ساۓ کے جس ہے درخت ايسا ايک ميں جنت( 
 کا تعالی اهللا تو ہو چاہتے تم اگر اور ، ہوگا نہيں ختم وہ تو رہے چلتا بهی

 نمبر حديث بخاری صحيح)  سايہ لمبا ايک اور)  ممدود وظل(  لو پڑه فرمان
 ۔)  ٤٥٠٢( 
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ميں روايت ايک اور

 کے جنتيوں سے خوشوں کے جس ہے درخت ايسا ايک ميں جنت طوبی
 نے حبان ابن اسے ۔ ہے کی سوبرس مسافت کی اس اور گے نکليں کپڑے
 ۔ ہے بهی ميں)  ٣٩١٨(  الجامع صحيح اور ہے کيا يتروا
 نبی اعرابی ايک کہ کرتےہيں بيان عنہ تعالی اهللا رضی عبدالسلمی بن عقبہ
 بهی کا اورجنت پوچها کا حوض سے اوران آيا پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی
 اهللا صلی تونبی ہيں بهی پهل ميں اس کيا:  لگا کہنے اعرابی پهر کيا ذکر
 ہے بهی درخت ايسا ايک ميں اس اور ہاں جی ديا جواب نے سلمو عليہ
 درختوں کے زمين ہماری کہ لگا کہنے وہ ، ہے جاتا ديا نام کا طوبی جسے
 ؟ ہو رکهتا مشابهت سے جوطوبی ہے درخت ايسا کونسا سے ميں

 اس درخت بهی  کاکوئ عالقے تمہارے فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 کيا لگے کہنے اسے وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی ، رکهتا نہيں مشابهت سے
 کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نہيں ديا جواب نے اس ؟ ہے گيا توشام
 وہ ہيں ديتے کانام جوزہ وہ جسے ہے جاتا پايا درخت مشابہ کے اس ميں شام

 ۔ ہے جاتا بچه سے پراگتااوراوپر تنے ہی ايک صرف
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 وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہے بڑي کتنی جڑ کی اس کہ کہا نے اعرابی اس
 کر لے) ہو برس عمرچار کی جس(  جذعہ سے ميں اگرتواونٹ فرمايا نے

 ۔ ہوجاۓ وبوڑها کہ حتی کرسکتا نہيں احاطہ کا اصل کی تواس نکلے
 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہيں انگور ميں جنت کيا لگا کہنے اعرابی وہ

 عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہوگا بڑا کتنا خوشہ کا اس کہ کہا نے اس ہاں جی فرمايا
 اڑتا بهی مہينہ ايک کوا کہ ہوگا بڑا اتنا ياگچهہ خوشہ وہ کہ فرمايا نے وسلم
 ۔ ہوگی نہيں ختم مسافت کی تواس رہے
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ؟ ہوگا بڑا کتنا دانہ ايک کا انگور کہ کہا نے اعربی
 کہا نے اس ؟ ہے کيا ذبح بکرا بڑا بہت کبهی نے باپ تيرے کيا فرمايا نے
 اتارکرتيری کهال کی اس کيا کہ فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، ہاں جی
 ۔ ہاں جی لگا کہنے تواعرابی ؟ لو بنا ڈول سے اس کہ ہو اورکہا کودی ماں

 مڻا کوبهوک والوں گهر اورميرے مجهے دانہ ايک لگايہ کہتے يہ تواعرابی
 قبيلہ عام تيرے اور ہاں جی فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی تو ؟ گا دے

 ۔ ہے کيا روايت ميں احمد مسند اسے نے اهللا احمدرحمہ امام ۔ بهی کی والوں
 : ہوگا کهانا کا جہنميوں کہ جو درخت کا)  تهور يعنی(  زقوم
 جس فرمايا طرح اس کچه نے تعالی اهللا ميں بارہ کے جس ہے درخت وہی يہ
 : ہے طرح اس کچه ترجمہ اک
 ۔}  درخت ملعون ميں مجيد اورقرآن {

 : کہ ہے فرمايا بهی يہ ميں بارہ کے اس اور
 والے کهانے درخت کا تهوہر ضرور تم!  والو جهڻالنے گمراہو اے تم پهر {
 پانی ہوا کهولتا گرم پر پهراس ہو والے بهرنے پيٹ اپنا تم سے اسی اور ہو

 پيتے اونٹ پياسے طرح جس کی اس بهی والے نےپي پهر ، ہو والے پينے
 ۔)  ٥٦ - ٥١(  الواقعۃ}  مہمانی کی ان دن کے قيامت ہوگی يہ ہيں

 : فرمايا بهی يہ نے وتعالی سبحانہ اوراهللا
 کی تلچهٹ جو ، ہے کهانا کا گنہگار درخت کا)  تهوہر(  زقوم بالشبہ {

 لو پکڑ اسے ، ہو پانی گرم تيز کہ طرح جس ہے رہتا کهولتا اور ہے طرح
 کا پانی گرم سخت سرپر اس پهر پہنچاؤ درميان کے جہنم ہوۓ گسيڻتے پهر

 اور عزت ہی توتوبڑا جا چکهتا)  گا جاۓ کہا اسے(  ، بہاؤ عذاب
}  تهے کرتے کيا شک تم ميں جس ہے چيز وہ يہی ، تها واال وقارواکرام

 ۔)  ٥٠ - ٤٣(  الدخان
 : فرمايا یبه يہ نے وتعالی تبارک اهللا اور
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 ظالموں نے ہم جسے ، درخت کا) تهوہر(  زقوم يا ہے اچهی مہمانی يہ کيا {
 سے جڑميں کی جہنم درخت وہ بالشبہ ، ہے رکها بنا آزمائش سخت ليے کے
 جہنمی ، ہيں ہوتے جيسے سروں کے شيطانوں خوشے کے جس ، ہے نکلتا
 پر اس پهر ، گے بهريں پيٹ سے اسی اور ، گے کهائيں سے درخت اسی
 لوڻنا طرف کی آگ کی جہنم کا ان پهر ، ہوگي ملونی کی پانی جلتے گرم
 ۔)  ٦٨ - ٦٢(  الصافات}  ہوگا
 سے صحابہ اپنے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نيچے کے جس درخت وہ

 : تهی لی پربعيت فرار اورعدم موت
 صلی نبی جب آيا پيش پر وقت اس واقع پريہ مقام کے حديبيہ کہ طرح جس

 ہے درخت وہ يہی اور ، پہنچی خبر کی خيانت کی مشرکين کو وسلم عليہ هللا
 : ہے کيا ذکر ساته کے الفاظ ان بهی مجيد قرآن کا جس

 بيعت سے آپ تلے درخت وہ جبکہ ہوگيا خوش سے مومنوں تعالی اهللا يقينا {
 ۔)  ١٨(  الفتح}  تهے رہے کر
 ديا خطبہ وسلم ہعلي اهللا صلی نبی ہوکر کهڑے پاس کے جس درخت وہ

 : تهے کرتے
 جمعہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا جابررضی

 فرمايا ارشاد خطبہ ہوکر کهڑے پاس کے کهجور يا درخت ايک دن کے
 رسول کے اهللا اے لگا کہنے مرد يا عورت انصاری توايک ، تهے کرتے
 اهللا صلی تونبی ؟ ديں بنا نہ منبر ايک ليے کے آپ ہم کيا وسلم عليہ اهللا صلی
 ايک نے اکرام توصحابہ ہو سکتے بنا تو چاہو اگرتم فرمايا نے وسلم عليہ
 کر پرچڑه منبر وسلم عليہ اهللا صلی نبی دن کے توجمعہ کرديا تيار منبر
 بلک بلک طرح کی بچے تنا کا کهجور تووہ لگے فرمانے ارشاد خطبہ

 الۓ تشريف نيچے سے منبر وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر ، لگا کرورنے
 کہ ہيں کہتے راوی گئ تهم آواز وہ کی تواس لگايا سے سينہ اپنے اسے اور
( نمبر حديث بخاری صحيح ۔ تها روتا تووہ سنتا ذکر پاس اپنے وہ بهی جب

 ۔)  ٣٣١٩
 اور کی کالم سے السالم عليہ موسی نے تعالی اهللا پاس کے جس درخت وہ

 : دی نبوت انہيں
 : ہے تعالی باری رمانف
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 کے کنارے دائيں ميدان کے زمين بابرکت اس تو پہنچے وہاں جب پس {
 ہی ميں يقينا)  السالم عليہ(  موسی اے کہ گۓ آوازديۓ سے ميں درخت
 ۔)  ٣٠(  القصص}  ہوں اهللا رب کا جہانوں سارے

 : تها گيا کيا کومنع السالم عليہما اورحواء آدم سے جس درخت وہ
 : ہے فرمان کا وتعالی حانہسب اهللا
 جس پهر رہو ميں جنت زوجہ اورتمہاری تم آدم اے کہ ديا حکم نے اورہم {

 دونوں تم ورنہ ؤ جا مت پاس کے درخت اس اور کهاؤ چاہودونوں سے جگہ
 ۔)  ١٩(  االعراف}  گے ؤ ہوجا سے ميں ظالموں
 : ےہ يہ ترجمہ کا جس فرمايا طرح اس کچه نے وتعالی تبارک اوراهللا

 دائمی تجهے ميں کيا کہ لگا کہنے ، ڈاال وسوسہ اسے نے شيطان ليکن {
 ١٢٠(  طہ}  ہو نہ پرانی جوکبهی کہ بتالؤں نہ اوربادشاہت درخت کا زندگی

 ۔) 
 : ہے تعالی باری اورفرمان

 درخت جب نے دونوں ان پس ، آيا لے نيچے سے کوفريب دونوں توان {
 ہوگئيں پردہ بے روبرو کے دوسرے ايک شرمگاہيں کی دونوں تو کوچکها

 کے اوران ، لگے رکهنے کر جوڑجوڑ پتے کے جنت اوپر اپنے دونوں اور
 کرچکا نہيں منع سے درخت کواس دونوں تم ميں کيا پکارا کو ان نے رب
(  االعراف}  ؟ ہے دشمن صريح تمہارا شيطان کہ تها چکا کہہ نہ يہ اور تها
 ۔)  ٢٢

 : فرمائ بيان مثال کی کافر ساته کے جس نے تعالی اهللا درخت کا ارزن
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی هريرہ ابو
 : فرمايا نے
 کرتی ادهرادهر ہوا ہروقت جسے ہے جيسی کهيتی اس مثال کی مومن( 

 منافق اور ، ہيں رہتے آتے مصائب اسے وقت ہر بهی اورمومن ہے رہتی
 کی اس کہ حتی نہيں جلتا جوہلتا ہے طرح کی درخت کے ارزن مثال کی
 ۔)  ٥٠٢٤(  نمبر حديث مسلم صحيح)  جاۓ کردی کڻائ

 : کہ ہے ميں روايت اورايک
 کوئ اسے ہے رہتا تنا پر جڑوں جواپنی ہے طرح کی ارزن مثال کافرکی( 

 ۔)  ہے جاتا اکهيڑا ہی دفع ايک وہ کہ حتی کرتی نہيں ادهر ادهر چيز
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 ہيں کہتے لغۃ اہل)  االرزة(  کہ ہے فرمايا يہ جو نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ہوتا مشابہ کے صنوبر اور جاتا کہا ارزن جسے ہے معروف درخت يہ کہ
 ۔ ہے جاتا پايا ميں ارمن اور شام کہ جو ہے

 نہيں اختيار تغير وہ يعنی)  تستحصد(  فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ہوچکی خشک جو طرح کی کهيتی اس ہے جاتا اکهيڑا ہیبار ايک بلکہ کرتا
 ۔ ہو

 اقالع معنی کا انعجاف اور ہے ہوا تنا اورسيدها ثابت معنی کا اورالمجذبہ
 ۔ ہے اکهيڑنا يعنی
 يااہل بدن کے کواس مومن کہ ہے يہ معنی کا حديث ہےکہ کہنا کا علماء
 کے اس کچه سب اوريہ ، ہے رہتا شکار کا مصائب ميں مال پهر يا وعيال
 ميں مقابلے کے اس ليکن ، ہيں بنتے باعث کا بلندی کی درجات کفارہ کا گناہ

 آبهی مصائب اسے کچه نہ کچه اوراگر ، ہيں ہوتے کم شکار کا کفارمصائب
 طرح اسی قيامت روز وہ بلکہ بنتے نہيں کفارہ کا گناہوں کے اس تووہ جائيں
 ۔ للنووی مسلم صحيح شرح ۔ ہوگا حاضر سے گناہوں مکمل
 سجدہ جو پڑهی دعا وہی نے اس اور آيا ميں صالحہ رؤيا جو درخت وہ

 : ہے جاتی پڑهی ميں تالوت
 اهللا صلی نبی شخص ايک کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضی عباس ابن
 وسلم عليہ اهللا صلی کےرسول اهللا اے لگا اورکہنے آيا پاس کے وسلم عليہ
 پيچهے کے درخت ايک ميں کہ ديکها خواب ايک ميں نيند رات کل نے ميں
 بنا کی سجدے ميرے بهی نے تودرخت کيا سجدہ نے ميں ہوں رہا پڑه نماز

 : تها رہا کہہ تووہ سنا نے ميں کيا پرسجدہ
 سے سبب کے اوراس دے لکه اجر کا اس پاس اپنے ليے ميرے اهللا اے

 دے بنا زخيرہ يہ ليے ميرے سے طرف اپنی اور ، کردے معاف گناہ ميرے
 عليہ داود بندے اپنے کہ طرح جس فرما قبول طرح اسی بهی سے مجه اور

 ۔ تها کيا قبول سے السالم
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی عباس ابن
 عنہ تعالی اهللا رضي عباس ابن ، فرمايا اورسجدہ پڑهی آيت والی سجدہ نے
 جو کلمات وہی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ناس نے ميں کہ ہيں کرتے بيان

 طرح اسی ميں سجدہ وہ تهے بتاۓ نے آدمی اوراس تهے کہے نے درخت
)  ٥٢٨(  ترمذی سنن نے تعالی اهللا رحمہ ترمذی امام اسے ۔ تهے رہے کہہ
 ۔ ہے کيا روايت ميں
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 انہيں وقت کرتے حاجت قضاۓ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی جو دودرخت وہ
 : تهے گۓ مل ميں آپس ليے کے چهپانے

 تعالی اهللا رضي جابر نے تعالی اهللا رحمہ مسلم امام ميں مسلم صحيح قصہ يہ
 : ہيں کرتے بيان وہ ہے کيا نقل سے عنہ

 قضاۓ وسلم عليہ اهللا صلی تونبی اترے ميں وادی وعريض وسيع ايک ہم( 
 يچهےپ کے ان کر لے پانی ميں برتن توميں گۓ لے تشريف ليے کے حاجت
 بهی کچه ليے کے چهپنے توانہيں ديکها نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، چال
 عليہ اهللا صلی ّآپ تهے درخت دو ميں کناروں دونوں کے وادی تو آيا نہ نظر
 کے تعالی اهللا لگے کرکہنے پکڑ شاخ کی اوراس گۓ طرف کی ايک وسلم
 پيچهے کے ان طرح کی اونٹ والے نکيل تووہ چل پيچهے ميرے سے حکم
 تک يہاں ہو کرتا کنڻرول سے اس واال چالنے کے اسے جيسے لگا چلنے
 اهللا لگے کرکہنے پکڑ شاخ کی تواس آگۓ پاس کے درخت دوسرے وہ کہ

 لگا چلنے پيچهے کے ان بهی تووہ چل پيچهے ميرے سے حکم کے تعالی
 اهللا فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی آگۓ پر جگہ درميانی وہ کہ حتی
 جابر ، گۓ مل ميں آپس دونوں وہ تو جاؤ مل ميں آپس پر مجه سے حکم کے

 عليہ اهللا صلی نبی کہ ڈرسے اس ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي
 ۔ ہوجائيں دور زيادہ بهی اور تووہ ہوجاۓ نہ علم کوميرا وسلم
 توميں ںہوجائي دور زيادہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کہتے عباد بن محمد
 تونبی پڑی نظر ميری اچانک تو لگا کرنے باتيں سے آپ آپنے کر بيڻه وہيں
 اپنے اپنے درخت دونوں اور تهے الرہے تشريف واپس وسلم عليہ اهللا صلی
( نمبر حديث مسلم صحيح) ۔ تهے ہوچکے عليحدہ کر ہو کهڑے پر تنے

 ۔) ٥٣٢٨
 کويہ مسلمانوں ورا ہے رکهتا بدبو گندی اور خبيث پهل کا جن درخت ايسے
 : فرماديا منع سے جانے قريب کے کرمسجد کها پهل
 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي جابر
 : فرمايا
 لہسن نے جس کہ کہا اورپهر کہا تولہسن پہلے سے درخت اس بهی نے جس
 فرشتے کہکيون آۓ نہ قريب کے مساجد ہماری تووہ کهايا کراث اور بصل و

 محسوس تکليف انسان سے جس ہيں کرتے محسوس تکليف چيزسے اس بهی
 ۔)  ٧٠٠(  نمبر حديث نسائ سنن ۔ ہے کرتا
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 آخری کہ تا گا کرے ظاہر ليے کے کومسلمانوں جويهوديوں درخت وہ
 : گا چهپاۓ انہيں درخت کا غرقد ليکن جاۓ کيا قتل انہيں ميں زمانے
 : کہ ہے فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی مکرم نبی

 کرکے قتال سے يهوديوں مسلمان کہ تک جب ہوگی نہيں قائم تک اس قيامت
 گے چهپيں پيچهے کے اورپتهر درخت يهودی کہ حتی کرديں نہ قتل انہيں

 يهودی پيچهے ميرے مسلمان اے گا کہے کر پکار پتهر اور توہردرخت
 گا کرے نہيں امک يہ درخت کا غرقد ليکن کردو قتل کراسے آ ہے ہوا چهپا
 اور صحيح حديث يہ ۔ ہے سے ميں درختوں کے يهوديوں وہ کہ ليے اس
 ۔ ہے کی روايت نے تعالی اهللا رحمہ احمد امام
 وارد ميں وسنت کتاب کہ جو تهيں معلومات ميں بارہ کے درختوں کچه يہ

 ۔ ہيں مثاليں اور وعبرتيں نصحيت ساری بہت ميں جس ہيں ہوۓ
 آمين ، نوازے سے نفع ہميں ساته کے اس وہ کہ ہيں گو ادع ہم سے تعالی اهللا
 العاليمن۔ رب يا

 . اعلم تعالی واهللا


