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 فہرست

  ٧حرف اول 
   ١١دينی معلومات 

   ١٣نتيجہ 
   ١٣خداکے قانون سے رابطہ کا اچھا اثر 

   ١٦۔عقائد ١
   ١٧۔اخالق ٢
   ١٧۔عمل ٣

   ١٨دين کا فطری ہونا 
   ٢٠دين کے فائدے 

   ٢٢تاريخ اديان کا خالصہ 
   ٢٤دين اسالم اوراس کی آسمانی کتاب 

   ٢٨دين،قرآن مجيد کی نظر ميں 
   ٣٢معاشرے ميندين کاکردار 

   ٣٣معاشرے کوقوانين کی ضرورت 
   ٣٤قوانين کے مقابلہ ميں انسان کا آزاد ہونا 

  ٣٤ين کی ترقی ميں کمزورياں قوان
   ٣٦قانون ميں خامی کااصلی سر چشمہ ؟ 

   ٣٧تمام قوانين پردين کی ترجيح 
   ٣٨نتيجہ 

   ٣٩دوسروں کی کوششيں 
   ٤٠انسان کے آرام ميں اسالم کی اہميت 
   ٤٠اسالم کا دوسرے اديان سے موازنہ 

   ٤٢سماج کے رسم و رواج سے اسالم کا موازنہ 
   ٤٤نتيجہ 

   ٤٦طبيعی وسائل سے اسالم کی ترقی 
   ٤٧تبليغ ا وردعوت اسالم 

   ٤٨تبليغ کا طريقہ 
   ٤٩اسالم ميں تعليم وتربيت 

   ٤٩اسال می تعليمات کے دو اہم شا ہکار 
  ٥١وشی آزاد ی فکر اور حق پ

   ٥٢نتيجہ 
   ٥٣سماجی زندگی ميں اسالم کی خدمات 

   ٥٣افرادکے منافع کا تحفظ اور رفع اختالف 
  ٥٤اسالم کا طريقہ کار اور اس کی بنياد 

  ٥٦سماجی اختالف 
   ٦٠عداوت اوراختالف سے اسالم کامقابلہ 

   ٦٢رفع اختالف کے لئے عام وسيلہ 
   ٦٣نماز،روزه اورحج يارفع اختالفات کا وسيلہ 

   ٦٦عقائد 
   ٦٧۔توحيد ١
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   ٦٧اثبات صانع 
   ٦٩آغاز خلقت 

   ٧٠معرفت خدا اور ملتيں 
   ٧٢انسان کی زندگی مينتالش کا اثر 

  ٧٣مجيد کااسلوب توحيد کے بارے ميں قرآن 
   ٧٦وضاحت اورمثال 

   ٧٧قرآن مجيد کی نظر ميں خداشناسی کا طريقہ 
   ٨٠خداوند عالم تمام صفات کماليہ کامالک ہے 

   ٨٠کمال کيا ہے؟ 
   ٨٢توحيداور يکتائی 

   ٨٣خدائے متعال کاوجود،قدرت اور علم 
   ٨٤خدا کی قدرت 

  ٨٥خداکا علم 
   ٨٥خدا کی رحمت 

   ٨٦تمام صفات کماليہ 
   ٨٧۔نبوت ٢

   ٨٧انسان کو پيغمبر کی ضرورت 
   ٨٨انبياء کی تبليغ 

   ٩٠معاشرے ميں قوانين و قواعد و کی ضرورت 
   ٩٠قواعد و ضوابط کی تکوينی بنياد 

   ٩١زندگی کے قوانين کی طرف تکوينی ہدايت 
   ٩٢نتيجہ 

  ٩٣انسان اوردوسری مخلوقات کی ہدايت ميں فرق 
   ٩٥انسان اور دوسری مخلوقات ميں فرق 

  ٩٧پيغمبر کی صفت 
   ٩٨انبياء انسانوں کے درميان 

   ٩٩يعت انبياء صاحب شر
  ١٠٠انبياء اولوالعزم اور دوسرے انبيائ 

   ١٠١۔حضرت نوح عليہ السالم ١
   ١٠٢۔حضرت ابراہيم عليہ السالم ٢
  ١٠٤۔حضرت موسی کليم هللا عليہ السالم ٣
  ١٠٦۔حضرت عيسی مسيح عليہ السالم ٤
   ١٠٧۔حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ٥

   ١١٠بحيرا راہب کا قصہ 
   ١١٣نسطورا راہب کا قصہ 

   ١١٤حضرت محمدصلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعثت 
   ١١٩ پيغمبراسالم کا طائف کی طرف سفر

   ١٢١مدينہ کے يہوديوں کی بشارت 
  ١٢٢نبی کی بشارتوں کی طرف قرآن مجيد کا اشاره 
   ١٢٦ں ورود پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا مدينہ مي

   ١٢٦پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی جنگوں کا مختصر جائزه 
   ١٢٦۔ جنگ بدر ١
   ١٢٦۔ جنگ احد ٢
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   ١٢٨۔ جنگ خندق ٣
   ١٢٩۔جنگ خيبر ٤

   ١٣٠بادشاہوناور سالطين کو دعوت اسالم 
   ١٣١۔جنگ حنين ٥
   ١٣٢۔جنگ تبوک ٦

   ١٣٢اسالم کی دوسری جنگيں 
   ١٣٣پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی معنوی شخصيت کا ايک جائزه 
  ١٣٧پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی غير معمولی معنوی شخصيت 

   ١٣٨پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت 
  ١٤٣پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت کے چند نکات 

  ١٤٦مسلمانوں کو پيغمبر اکرۖمکی وصيت 
  ١٤٧پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت اور جانشينی کا مسئلہ 

   ١٤٨قرآن مجيد،نبوت کی سند 
  ١٥٣قرآن مجيد کی اہميت 
  ١٥٣قرآن مجيد کا معجزه 

   ١٥٨مناظره کی دعوت  قرآن مجيدکی مشرکين کو
   ١٦٢قرآن مجيد کی تعليمات 

   ١٦٤قرآن مجيدکی نظر ميں علم وجہل 
   ١٦٦خالق کائنات کے بارے ميں قرآن مجيد کی تعليم 

   ١٦٧قرآن مجيد کا احترام 
  ١٦٩راه خدا ميں مجاہدت اور فداکاری کے بارے ميں قرآن کا دستور 

   ١٦٩بحث کا خاتمہ 
   ١٧٠معاد ياقيامت 

   ١٧١اديان و ملل کی نظر مينمعاد 
   ١٧١قرآن مجيدکی نظر ميں معاد 

  ١٧٤موت سے قيامت تک 
   ١٧٤بد ن مرتا ہے نہ کہ روح 

   ١٧٥اسالم کی نظر ميں موت کے معنی 
   ١٧٦برزخ 

   ١٧٦قيامت ،يقينی ہے 
   ١٧٩۔عدل ٤
   ١٨٣۔امامت اورامت کی رہبری ٥

  ١٨٥امام کے وجودکی ضرورت پرايک دليل 
  ١٨٧ے ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا بيان واليت کے بار

  ١٨٩پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے توسط سے جانشين کاتقرر 
  ١٨٩امامت کی ضرورت پر ايک دليل 

   ١٩١امام کی ضرورت 
   ١٩٢امام کی عصمت 

   ١٩٢امام کے اخالقی فضائل 
   ١٩٢امام کا علم 

  ١٩٢ائمہ ھدی عليہم السالم 
  ١٩٣ائمہ عليہم السالم کے اسمائے گرامی 

   ١٩٣ائمہ کی عام سيرت 
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  ١٩٥وسلم کے اہل بيت عليہم السالم پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
  ١٩٧اہل بيت عليہم السالم کی عام سيرت 

  ١٩٩وقت کے حکام کے ساتھ ائمہ کے اختالف کق اصلی سبب 
   ٢٠٣خالصہ اور نتيجہ 

   ٢٠٤اہل بيت عليہم السالم کے کردارميناستثنائی نکتہ 
   ٢٠٤اہل بيت عليہم السالم کے فضائل 

  ٢٠٨ائمہ کی تقرری 
  ٢١٠ائمہ معصو مين عليہم السالم کی زندگی کا ايک مختصر جائزه 

  ٢١١حضرت علی عليہ السالم(مسلمانوں کے پہلے امام ) 
  ٢١٦الصہ فضائل علی عليہ السالم کا خ

   ٢١٨حضرت امير المو منين کا طريقہ 
   ٢٢٢حضرت امام حسن مجتبی عليہ السالم (دوسرے امام) 

   ٢٢٤م) حضرت امام حسين عليہ السالم (تيسرے اما
  ٢٢٧کيا امام حسن اور امام حسين کی روش مختلف تھی؟ 
   ٢٣٢حضرت امام زين العابدين عليہ السالم (چوتھے امام) 

   ٢٣٤ليہ السالم(پانچويں امام) حضرت امام محمدباقر ع
   ٢٣٥حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم (چھٹے امام) 

  ٢٣٦امام محمد باقراور امام جعفرصادق کی علمی تحريک 
  ٢٣٨ضرت امام موسی کاظم عليہ السالم (ساتويں امام) ح

  ٢٤٠حضرت امام رضا عليہ السالم (آٹھويں امام) 
  ٢٤حضرت امام محمد تقی عليہ السالم (نويں امام) 

   ٢٤٣حضرت امام علی نقی عليہ السالم (دسويں امام) 
   ٢٤٣حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم (گيارہويں امام) 

  ٢٤٥حضرت امام مہدی مو عود (عج)(بارہويں امام) 
  ٢٤٦ائمہ دين کی روش کااخالقی نتيجہ 

  ٢٤٨ائمہ معصو مين عليہم السالم کے اجمالی حاالت 
  ٢٤٨پہلے امام 

  ٢٤٨دوسرے امام 
  ٢٤٩تيسرے امام 
  ٢٤٩چوتھے امام 
  ٢٥٠پانچويں امام 
   ٢٥٠چھٹے امام 
   ٢٥١ساتويں امام 
   ٢٥١آٹھويں امام 

  ٢٥٢نويں امام 
  ٢٥٢دسويں امام 

  ٢٥٣گيارہويں امام 
  ٢٥٣بارہويں امام 

  ٢٥٤اخالق واحکام کے چند سبق 
  ٢٥٥اخالق کے چند سبق 

   ٢٥٦خدا کے بارے ميں انسان کافريضہ 
   ٢٥٧خداپرستی 

  ٢٥٩اپنے بارے ميں انسان کافريضہ 
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   ٢٦٠بدن کی صفائی 
  ٢٦١صفائی کا خيال 

  ٢٦٢کلی اور مسواک 
  ٢٦٢استنشاق(ناک مينپانی ڈالنا) 

  ٢٦٣تہذيب اخالق 
  ٢٦٤حصول علم 

  ٢٦٥اسالم کی نظر مينطالب علم کی اہميت 
  ٢٦٦معلم اور مربی کی اہميت 

  ٢٦٧کافريضہ معلم اور شاگرد 
  ٢٦٨ماں باپ کے بارے ميں انسان کا فريضہ 

  ٢٧٠بزرگوں کا احترام 
  ٢٧٠اپنے رشتہ داروں کے بارے ميں انسان کا فريضہ 

  ٢٧١ہمسايوں کے بار ے ميں انسان کا فريضہ 
  ٢٧٢ماتحتوں اور بيچاروں کے بارے ميں انسان کا فريضہ 

  ٢٧٤معاشرے کے بارے ميں انسان کا فريضہ 
  ٢٧٦عدالت 

   ٢٧٦انفرادی عدالت 
   ٢٧٦اجتما عی عدالت 

   ٢٧٧سچائی 
   ٢٧٨جھو ٹ 

  ٢٧٩جھوٹ کے نقصانات 
   ٢٨٠غيبت وتہمت 

  ٢٨١لوگوں کی عزت پر تجاوز 
   ٢٨٢رشوت 

   ٢٨٢حسن معاشرت 
   ٢٨٥نيکوں کی مصاحبت 

   ٢٨٦برونکی مصاحبت 
   ٢٨٧ماں باپ پر اوالد کے حقوق 
   ٢٨٩اوالد پر ماں باپ کے حقوق 

   ٢٩٠بھائيوں اور بہنوں کے با ہمی حقوق 
   ٢٩٠عاق والدين 

  ٢٩٢س اورکاميابی عزت نف
   ٢٩٣احسان اور محتاجوں کی مدد 

   ٢٩٥تعاون 
  ٢٩٥خيرات اور نيکيوں کی طرف سبقت کرنا 

   ٢٩٦يتيم کا مال کھانا 
   ٢٩٧قتل نفس 

  ٢٩٧رحمت خداسے مايوسی 
  ٢٩٨جہاد ودفاع سے فرار کی سزا 

  ٢٩٩وطن کادفاع 
  ٢٩٩حق کا دفاع 

  ٣٠٠غيظ وغضب 
  ٣٠١کام کا واجب ہونا اور صنعت وحرفت کی اہميت 
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  ٣٠٢بيکاری کے نقصانات 
  ٣٠٣خود اعتمادی 

  ٣٠٤کھيتی باڑی اور اس کے فائدے 
  ٣٠٥گی گزارنے کے نقصانات دوسروں کے سہارے زند

  ٣٠٥ناپ تول ميں کمی کی سزا 
  ٣٠٦ظلم وستم کی برائی 

  ٣٠٧مردم آزاری او رشرارت حرام ہے 
  ٣٠٨چوری 

  ٣٠٩فرض شناسی 
  ٣١١فريضہ کی تعيين ميں مختلف روشوں کا اختالف 

  ٣١٣دفاع کی اہميت 
   ٣١٤بخش دينا 

   ٣١٦مال کی زکٰوة 
   ٣١٩علم کی زکٰوة 

  ٣٢٠معاشرے کے اندورونی دشمنوں سے مقا بلہ 
  ٣٢١اسالم ميں گناہان کبيره کی عام سزا 

   ٣٢٣۔احکام کے بارے ميں چند سبق ٢
  ٣٢٤اجتہاد اورتقليد 

  ٣٢٧نجاسات 
  ٣٢٩مطہرات(پاک کرنے والی چيزيں) 

   ٣٣١غسل 
  ٣٣٣وضواور اس کے احکام 

  ٣٣٣يت اور اس کے شرائط وضو کی کيف
  ٣٣٤مبطالت و ضو 

  ٣٣٦تيمم 
   ٣٣٦تيمم کا طريقہ 

   ٣٣٧تيمم کے احکام 
   ٣٣٨نماز 

  ٣٤٠واجب نمازيں 
  ٣٤١مقدمات نماز 
   ٣٤١اول:طہا رت 

   ٣٤٢دوم:وقت 
   ٣٤٣سوم:لباس 

   ٣٤٤چہارم:مکان 
   ٣٤٥پنجم:قبلہ 

  ٣٤٥واجبات نماز 
  ٣٤٦ارکان نماز 

  ٣٤٧۔نيت ١
  ٣٤٧۔تکبيرة االحرام ٢
  ٧٣٤۔قيا م ٣
  ٣٤٨۔رکوع ٤
  ٣٤٨۔سجده ٥

  ٣٤٩تشہدو سالم 
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  ٣٥٠نمازآيات 
  ٣٥٠نماز آيات کاطريقہ 

  ٣٥١مسا فرکی نماز 
  ٣٥٢نماز جماعت 

  ٣٥٣نماز جماعت کی شرائط 
  ٣٥٣نماز جماعت کے احکام 

   ٣٥٣روزه 
   ٣٥٣روزه کوباطل کرنے والی چيزيں 

   ٣٥٤اسالم ميں جہاد 
   ٣٥٤ہاد کے کلی مسائل ج

  ٣٥٦اسالم ميں جنگ کے موا قع 
  ٣٥٨جہاد کے بارے ميں اسالم کا عام طريقہ 

  ٣٥٨ہے؟  حکو مت،قضاوت اورجہاد کيوں مردوں سے مخصوص
  ٣٦١امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور مختلف قسم کی سزائيں 

  ٣٦٢اسالم ميں قضاوت (فيصلہ) 
  ٣٦٢مسائل عدليہ کے کليات 

  ٣٦٣قاضی کے فرائض 
  ٣٦٤فيصلہ کرنے کی اہميت 

  ٣٦٦شہادت(گواہی) 
  ٣٦٦مرداور عورت کی شہادت 

  ٣٦٦گواہی کے کليات 
  ٣٦٧گواه کی شرائط 

  ٣٦٨اقرار 
  ٣٦٨اقرار کی اہميت 

  ٣٦٩اقرار کے معنی اور اس کے شرائط 
   ٣٧٠شفعہ 

   ٣٧١مرد اور عورت کاطبقہ 
   ٣٧٣اسالم سے پہلے کے معاشرے ميں عورت 

  ٣٧٣الف۔ عورت،قبائلی معا شرے ميں 
  ٣٧٥ب۔عورت،ترقی يافتہ سلطنتی معاشرے ميں 

  ٣٧٦ج۔عورت ،دينی معا شرے ميں 
   ٣٧٧ہ خالص

  ٣٧٧عورت کے بارے ميں اسالم کا نظريہ 
  ٣٨١نکاح 

   ٣٨١نکاح کے مسائل واحکام 
   ٣٨١احکام ازدواج کے 

   ٣٨٢نوٹ 
   ٣٨٣جن کے ساتھ نکاح کرناحرام ہے 

   ٣٨٣نوٹ 
  ٣٨٤عقد کاولی 

  ٣٨٥اوالد کے حقوق اورتبعيت 
  ٣٨٥اسالم ميں متعدد بيوياں 

  ٣٩٠طالق 
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  ٣٩٢طالق صحيح ہونے کے شرائط 
   ٣٩٢طالق کی قسميں 
   ٣٩٤عدت کے احکام 
   ٣٩٥عدت کی قسميں 

  ٣٩٦اسالم ميں غالمی 
   ٣٩٦غالم بنانے کے طريقے 

   ٣٩٧غالمی کے بارے ميں اسالم کا نظريہ 
  ٣٩٩اسالم اور دوسرے نظريات کی تحقيق 

  ٣٩٩موں کے ساتھ اسالم کا سلوک غال
  ٤٠٢غصب 

  ٤٠٣غصب کے بعض احکام 
  ٤٠٥لقطہ 

   ٤٠٦رنا بنجر زمينونکوآباد ک
   ٤٠٧نوٹ 

   ٤٠٨تخصيص اور مالکيت کی اصل 
   ٤١٠اصل مالکيت کے دوتتمہ 

   ٤١١ت بنايا جا سکتا ہے جن چيزوں کوملکي
   ٤١٢جن چيزوں سے انسان ما لک بن سکتا ہے 

  ٤١٤کھاناپينا 
   ٤١٤پہلی قسم: حيو انات 

   ٤١٤الف۔دريائی حيوانات 
   ٤١٤ب۔جنگلی حيوا نات 

   ٤١٥ج۔ پر ندے 
   ٤١٥نوٹ 

   ٤١٥دوسری قسم:بے جان اشياء 
   ٤١٦الف۔جامد چيزيں 
   ٤١٦ب۔سيال چيزيں 

   ٤١٧نوٹ 
   ٤١٧ايک اہم ياد دہانی 

  ٤١٩ميراث کے کلی مسائل 
  ٤٢٠نسبی وارث(خاندان) 

   ٤٢١پہال طبقہ 
   ٤٢١دوسرا طبقہ 
   ٤٢٢تيسرا طبقہ 

  ٤٢٢ميراث کے حصے 
  ٤٢٣ميراث کے فرض 

  ٤٢٤راث ماں باپ کی مي
  ٤٢٤اوالد 

   ٤٢٥داد ادادی 
   ٤٢٥چچا اور پھوپھی 

   ٤٢٦ما موناور خالہ 
   ٤٢٦مياں بيوی کی ميراث 

   ٤٢٧والء 
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  ٤٢٨ميراث کے احکام 
  ٩٤٢مرداور عورت کے حصہ ميں جزئی فرق 

  ٤٣٠مرد اور عورت کی ميراث ميں فرق 
  ٤٣٢بيع(خريد و فروخت) 

  ٤٣٢بيع کيا ہے؟ 
  ٣٢٤بيع عقد الزم 

  ٤٣٤نقد،ادھار اور َسلَم 
 ٤٣٥منابع ومآخذ 

 

 

  

  دينی تعليم
  محمد حسين طباطبائی
  (مفسر تفسير الميزان)

  سيد مہدی آيت اللّہیمرتّبہ: 
  مترجم: سيد قلبی حسين رضوی

  ناشر: مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم

  پروردگار عالم نے ارشاد فرمايا:
ْجَس اَْہَل اْلبَْيِت َو يُطَھَِّرُکْم تَْطِھْيراً) ُ لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ   ( اِنََّما يُِريُد هللاَّ

  )٣٣(سورٔه احزاب : آيت 
 کا اراده يہ ہے کہ تم سے رجس اور گندگی کو دور رکھے اور تمہيں اسی طرح پاک رکھے جوپاک اے اہلبيت هللا

  وپاکيزه رکھنے کا حق ہے۔
شيعہ اور اہل سنت کی کتابوں مينرسول خدا ۖ کی بہت سی احاديث اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ يہ آئہ مبارکہ پنجتن 

'' اہل بيت'' سے مراد وہی حضرات ہيں اور وه : محمد ۖ ، علی ، فاطمہ، اصحاب کساء کی شان ميں نازل ہوئی ہے اور 
ھ  ٢٤١حسن و حسين عليہم السالم ہيں۔نمونہ کے طور پر ان کتابوں کی طرف رجوع کريں:مسند احمد بن حنبل(وفات 

؛ سنن ترمذی(وفات ١٣٠،ص٧ھ) : ج ٢٦١؛ صحيح مسلم(وفات٣٠٤و  ٢٩٢،ص٦، ج١٠٧،ص٤،ج٣٣١، ص١):ج
 ٣٠٣؛ السنن الکبرٰی نسائی(وفات ١٠٨ھ ): ص ٣١٠و...؛ الذرية الطاہرة النبوية دوالبی(وفات:  ٣٦١،ص٥ج ھ ): ٢٧٩
و ١٣٣،ص٣، ج٤١٦، ص ٢ھ ):ج ٤٠٥؛ المستدرک علی الصحيحين حاکم نيشاپوری(وفات: ١١٣و  ١٠٨،ص ٥ھ ): ج
٨٥٢ی ابن حجر عسقالنی(وفات ؛ فتح الباری شرح صحيح البخار١٩٧ھ ) ص ٧٩٤؛ البرہان زرکشی(وفات ١١٣و  ١٤٧
ھ):  ٣٢٩؛ االمامة و التبصرة ابن بابويہ (وفات  ٢٨٧،ص ١ھ ): ج ٣٢٨؛ اصول الکافی کلينی(وفات ١٠٤،ص٧ھ):ج
؛٥٥٠و  ٤٠٣ھ):ص ٣٨١؛ الخصال شيخ صدوق(وفات ٣٧و  ٣٥ھ):ص ٣٦٣؛ دعائم االسالم مغربی(وفات ٢٩، ح٤٧ص

نيز مندرجہ ذيل کتابوں ميں اس آيت کی تفسير کی طر ف  ٧٨٣و  ٤٣٨،٤٨٢ھ):ح  ٤٦٠االمالی شيخ طوسی(وفات 
ھ )؛ اسباب النزول واحدی(وفات  ٣٧٠ھ)؛ احکام القرآن جصاص(وفات  ٣١٠مراجعہ کريں: جامع البيان طبری(وفات 

٧٧٤ھ)؛ تفسير ابن کثير (وفات  ٦٧١ھ)؛ الجامع الحکام القرآن قرطبی(وفات  ٥٩٧ھ)؛ زاد المسير ابن جوزی(وفات ٤٦٨
ھ)؛ تفسير  ١٢٥٠ھ)؛ فتح القدير شوکانی(وفات  ٩١١ھ)؛ الدر المنثور سيوطی(وفات  ٨٢٥ھ)؛ تفسير ثعالبی (وفات

ھ) آئہ اولوا االمر کے ذيل ميں؛ مجمع  ٣٥٢ھ)؛ تفسير فرات کوفی (وفات  ٣٢٩ھ)؛ تفسير قمی(وفات: ٣٢٠عياشی(وفات 
  ں۔ھ) اور بہت سی دوسری کتابي ٥٦٠البيان طبرسی(وفات 

  حرف اول
جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب ہوتی 
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ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ ونکھار پيدا کرليتی ہيں 
ر ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ واديوں تاريکياں کا فور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنو

ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کاسورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت کے 
  اعتبار سے فيض اٹھايا۔

ر حراء سے مشعل حق لے اسالم کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ و آلہ وسلم غا
کر آئے اور علم و آگہی کی پياسی اس دنيا کو چشمہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام الہی پيغامات، ايک 

برس کے  ٢٣ايک عقيده اور ايک ايک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 
اعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمران ايران و روم کی مختصر عر صے ميں ہی اسالم کی عالمتاب شع

قديم تہذيبيں اسالمی قدروں کے سامنے ماندپڑگئيں ، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر 
و آگہی حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل 

سے روبرو ہونے کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام 
  اديان و مذاہب اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔

ر ان کے اگر چہ رسول اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم او 
پيروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی 

بے توجہی اورناقدری کے سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کاشکار ہوکراپنی عمومی افاديت کو عام کرنے 
اب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے سے محروم کردئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عت

اپنا چشمٔہ فيض جاری رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے 
اسالم کو تقديم کئے جنھوں نے بيرونی افکارو نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد 

حق آگيں تحريروں اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم پر اپنی 
کے شکوک و شبہات کا ازالہ کياہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا 

م کی طرف اٹھی او رگڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و قرآن او رمکتب اہل بيت عليہ السال
اس فکر و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسالم سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا 
رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين و بے تاب ہيں، يہ زمانہ عملی اور فکری 

مانہ ہے اورجو مکتب بھی تبليغ او رنشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھا کر انسانی عقل و شعور مقابلے کاز
  کو جذب کرنے والے افکار و نظريات دنياتک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔

ر پر اہل بيت عصمت و طہارت(عالمی اہل بيت کو نسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طو
کے پيروؤں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
اٹھاياہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر اندازسے اپنا فريضہ ادا کرے، تا کہ موجود دنيا ئے بشريت جو 

معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس قرآن و عترت کے صاف وشفاف 
مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 

ی جاوداں ميراث و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوت ۖ و رسالت ک
اپنے صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق وانسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خون 

خواروں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی 
  کومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔دعوتوں کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی ح

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين ومصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
مترجمين کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے 

ہے، عالمہ طباطبائی کی گرانقدر کتاب ''دينی تعليم'' کو موالنا سيد قلبی حسين رضوی نے اردو  سلسلے کی ايک کڑی
زبان ميں اپنے ترجمہ سے آراستہ کياہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيناور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، 

کر يہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونيں کا بھی صميم قلب سے ش
کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنی جہاد 

  رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔

  والسالم مع االکرام 
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 مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

 

 دينی تعليم 

 

  

  دينی معلومات
لفظ ''دين'' کثير االستعمال الفاظ مينسے ايک ہے ۔عام طور پر ديندار اسے کہتے ہيں جو کائنات کے لئے ايک خداکا قائل ہو 

  اور اس کی خوشنودی کے لئے خاص قسم کے اعمال بجا التاہو۔
ممکن ہے ہر معاشرے اور ملت ميں، قانون کے مطابق معاشره کے ہر فرد کے لئے فرائض معين ہوئے ہوں ،اور ان پر 

لوگ عمل کرتے ہوں، تو يہ تصور کيا جائے کہ وہاں پھر''دين'' کی ضرورت نہيں ہے ،ليکن اسالم کے احکا م اور ضوابط 
تا ہے ،کيونکہ دين اسالم صرف خدا کی عبادت و ستائش  پر سنجيدگی سے غور کرنے سے اس معنی کے خالف ثابت ہو

تک ہی محدود نہيں ہے بلکہ اس ميں انسا ن کے تمام انفرادی و اجتماعی مسائل کے لئے جامع قواعد و ضوابط اور 
مخصوص قوانين وضع کئے گئے ہيں اور بشريت کی وسيع دنيا کے بارے ميں حيرت انگيز صورت ميں تحقيق کی گئی 

نسان کی ہر انفرادی و اجتماعی حرکت و سکون کے لئے مناسب قوانين وضع کئے گئے ہيں ۔ايسے دين کو تکلفاتی ہے۔اور ا
  اور رسمی دين سے تشبيہ يا نسبت نہيں دی جاسکتی ہے ۔

وخدائے متعال نے قرآن مجيد ميں دين اسالم کو مذکوره بيان شده کيفيت ميں تو صيف فرمائی ہے اور اس کے عالوه يہوديت 
نصرانيت کوکہ جن کی آسمانی کتا بيں توريت و انجيل ہيں اور ان ميں اجتماعی احکام وقواعدوضوابط ہيں ۔اسی صورت ميں 

  بيان فر مايا ہے، چنانچہ فر ماتا ہے:
ذين اسلموا للّذين ھادوا (وکيف يُحّکمو نَک وعندہم التّوٰرة فيہا حکم ّهللا۔۔۔ انّا انزلنا التوٰرة فيہا ھدَی ّو نور يحکم بہا النبيّون الّ 

و ھدیوالّربّنيون واالحبار۔۔.وقفينا علی ٔاثارہم بعيسٰی ابن مريم ۔۔۔وء اتينہ االنجيل فيہ ھدی ّونور و مصدقاً لما بين يديہ من التوٰرة 
ن يديہ من الکتب ومھيمنا ّو موعظة للمتّقين و ليحکم اھل االنجيل بما انزل ّهللا فيہ۔۔۔ و انزلنا اليک الکٰتب بالحق مصد قاً لما بي

  )٤٨۔٤٣عليہ فاحکم بينہم بما انزل ّهللا۔۔۔) (مائده
'' اوريہ کس طرح آپ سے فيصلہ کرائيں گے جب کہ ان کے پاس توريت موجود ہے جس ميں حکم خدا بھی ہے... بيشک ہم 

ديوں کے لئے فيصلہ کرتے ہيںنے توريت کو نازل کياجس ميں ہدايت اور نور ہے اور اس کے ذريعہ اطاعت گزار انبياء يہو
اور هللا والے علماء يہود... اور ہم نے انھيں انبياء کے نقش قدم پر عيسی بن مريم کو چال يا۔...اور ہم نے انھيں انجيل ديدی 

جس ميں ہدايت اور نور تھا اور وه اپنے سامنے کی توريت کی تصديق کر نے والی اور ہدايت تھی اور صاحبان تقوی کے 
مان نصيحت تھی ... اہل انجيل کو چاہئے کہ خدانے جو حکم نازل کيا ہے اس کے مطابق فيصلہ کريں ۔...اور اے لئے سا

پيغمبر!ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توريت اور انجيل کی مصداق اور محافظ ہے لہذا آپ ان 
  کے درميان تنزيل خدا کے مطابق فيصلہ کريں ''

انجيل۔ جو اس وقت يہودو نصاری کے ہاتھ ميں ہيں۔ بھی اسی مطلب کی تائيد کرتی ہيں،کيونکہ توريت ميں بہت توريت اور 
  سے قوانين اور تعزيراتی ضوابط موجود ہيں اورظاہری طور پرانجيل بھی توريت کی شريعت کی تائيد وتصديق کرتی ہے۔

  نتيجہ
صطالح ميں دين '' کہ وہی زندگی کی روش ہے،اور اس سے انسان پہلو مذکوره بيان سے واضح ہوتا ہے کہ''قرآن مجيد کی ا

تہی نہينکرسکتا ۔دين اور ايک اجتماعی قانون کے درميان جو فرق پايا جا تا ہے وه يہ ہے کہ دين خدا کی طرف سے ہوتا ہے
اجتماعی زندگی اور خدائے اور اجتماعی قانون لو گوں کے افکار کی پيداوار ہو تا ہے ۔دوسرے الفاظ ميں دين لوگوں کی 

متعال کی پر ستش اور اس کی فرمانبرداری کے درميان ايک ربط پيداکرتا ہے ،ليکن اجتماعی قانون ميں اس رابط کی کوئی 
  اہميت نہيں ہو تی ہے۔

  خداکے قانون سے رابط کا اچھا اثر
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طہ پيدا کرنے کے نتيجہ ميں انسان کے تمام ''دين''انسان کی اجتماعی زندگی اور خدائے متعال کی پر ستش کے درميان راب
انفرادی و اجتماعی اعمال کو خدائی ذمہ داری قرار دے کر اس کو خدا کے لئے جواب ده جانتاہے ۔چو نکہ خدائے متعال 

اپنی المحدود قدرت اوربے پناه علم کی بناپر ہر جہت سے انسان پر احاطہ رکھتا ہے اور اس کے دل ودماغ کے تمام اسرارو
افکارسے مکمل طور پر آگاه ہے اور اس سے کوئی چيز پو شيده نہيں ہے، اسی لئے دين نے بشری قانون کی طرح امور 

کے نظم و نسق کو باقی رکھنے کے لئے محافظ اور نگہبان مقرر کئے ہيں اور مخالفت وسرکشی کر نے والوں کی سزاکے 
ياز حاصل کياہے اور وه يہ کہ :دين،انسان کی حيرت اور لئے قوانين وضع کر کے بشری قانون کی نسبت ايک اور امت

ہوشيار ی کی باگ ڈور کو ايک باطنی و ابدی محافظ کے ہاتھ ميں ديتا ہے۔کيو نکہ دين سے نہ غفلت ہوتی ہے اور نہ خطا 
  اور اس کی جزا اور سزا سے کوئی بچ نہيں سکتا ۔خدائے متعال فرماتا ہے:

  )٤د(وہو معکم اين ما کنتم۔۔۔) (حدي
  ''اور تم جہاں بھی ہو ،وه تمہارے ساتھ ہے''

  )٤٧(وّهللا بمايعملون محيط) (انفال
  ''اور هللا ان کے کام کااحاطہ کئے ہوئے ہے''

  )١١١(وانکال لما ليوفينہم ربّک اعمالہم۔۔۔) ( ہود
  ''اور يقينا تمہارا پروردگار سب کے اعمال کاپوراپورا بدلہ دے گا۔''

ميں زندگی کر نے والے کے حاالت کادين کے دائره ميں زندگی کرنے والے کے حاالت سے مواز نہ  اگرہم قانون کے دائره
کريں گے تو دين کی برتری واضح اور روشن ہو جائے گی ۔کيونکہ جس معاشرے کے تمام افراد متدين ہوں اور اپنے دينی 

ر وناظر جانيں ،تو وه ايک دوسرے سے بد ظن فرائض کو انجام ديں، ہر حالت ميں خدائے متعال کو اپنے کاموں ميں حاض
  نہينہوتے ہيں ۔

اس لئے ايسے ماحول مينزندگی کر نے والے عوام الناس،ايک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہتے ہيں اور نہايت 
قانون ہی آرام و مسرت کی زندگی گزارتے ہيں اور انھيں کوابدی سعادت نصيب ہوتی ہے۔ليکن جس ماحول مينصرف بشری 
کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پر،جب تک لوگ اپنے کام پرکسی کو نگراں محسوس کرتے ہيں اس وقت تک وه کام ميں 

  کوتاہی نہيں کرتے ،ورنہ ممکن ہيکہ وه ہر طرح کی کوتاہی کے مر تکب ہو ں ۔
  ہوتاہے نہ کہ قانون کا ۔ جی ہاں ،اخالق کے پابند معاشرے ميں ،جو دلی سکون پايا جاتا ہے،وه اسی دين کا مرہون منت

دوسرے الفاظ ميں ،دين،ايسے عملی و اخالقی عقائد وضوابط کا مجموعہ ہے ،جسے انبياء خدا کی طرف سے انسان کی 
راہنمائی اورہدايت کے لئے الئے ہيں ۔ان عقائد کو جاننا اور ان احکام پر عمل کرنا انسان کے لئے دونوں جہانميں سعادت کا 

  سبب بنتا ہے ۔
ر ہم ديندار ہوں اور خداو پيغمبۖر کے احکام کی اطاعت کريں تو اس ناپائدار دنيا ميں بھی خوش قسمت اوردوسری دنيا کی اگ

  ابدی اور المحدود زندگی ميں بھی سعادت مند ہوں گے۔
ے اخالق وضاحت:ہم جانتے ہيں کہ سعادت مند وه شخص ہے جس نے اپنی زندگی اشتباه اور گمراہی ميننہ گزاری ہو ،اس ک

پسنديده ہوں اور نيک کام انجام ديتا ہو۔خدا کا دين ہميں اسی سعادت اور خوش بختی کی طرف ہدايت کرتا ہے اور حکم ديتا 
  ہے کہ:

  اوالً:جن صحيح عقائد کو ہم نے اپنی عقل وشعور سے درک کيا ہے ،انھيں مقدس و محترم جانيں ۔
: ہم پسنديده اخالق کے مالک ہوناور حتی االمکان اچھے اور شائستہ کام انجام ديں، اس بناء پر دين تين حصوں ميں  ثانيا ً

  تقسيم ہو تا ہے :
  ۔عقائد١
  ۔اخالق ٢
  ۔عمل٣

  ۔عقائد١
اگر ہم اپنی عقل وشعور کی طرف رجوع کريں توديکھيں گے کہ اس عظيم اور وسيع کائنات کی ہستی،اس حيرت انگيز نظا م

اور اس کا اول سے آخر تک کانظم و نسق،کسی منتظم کے بغير ہونا ممکن نہيں ہے۔يقينا  کے ساتھ ، خودبخود وجود ميں آنا ۔
کوئی خالق ہے،جس نے اپنے المحدودعلم وقدرت سے اس عظيم کائنات کوپيدا کيا ہے اور تمام امور مينپائے جانے والے 

ساتھ چالياہے ۔کوئی بھی چيز عبث خلق  ثابت وناقابل تغير قوانين کے ذريعہ کائنات کے نظام کوانتہائی عدل وانصاف کے



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

 
 

  نہيں کی گئی ہے اور کوئی بھی مخلوق خدائی قوانين سے مستثنٰی نہيں ہے ۔
لہذا يہ باور نہيں کيا جاسکتا ہے کہ،ايسا مہر بان خدا،جو اپنی مخلوق پر اس قدر مہربان ہے،انسانی معاشرے کوانسان جو 

  ہی اور بدبختی سے دوچار ہو تا ہے ۔کی عقل کے رحم وکرم پر چھوڑدے ۔زياده ترنفسانی خواہشات کا اسير بن کر،گمرا
اس بناپر،معصوم انبياء کے ذريعہ بشرکے لئے ايسے قواعد وضوابط کابھيجنا ضروری ہے تاکہ ان پر عمل کر کے انسان 

  سعادت و خوش بختی تک پہنچ جائے ۔
ميں مکمل طور پر ظاہر نہيں ہو سکتی ،لہذا ايک  چونکہ پروردگار کے احکام کی اطاعت کی جزا اس دنيا کی زندگی

دددوسرے جہان کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں پرلوگوں کا حساب و کتاب ہو، اگر کسی نے نيک کام انجام ديا ہے تو اسے 
  اس کی جزا ملے اور اگر کسی سے کوئی برا کام سرزد ہوا ہو تو اسے اس کی سزا ملے ۔

يگر تمام حقيقی عقائد ۔جن کو ہم بعد ميں تفيصل سے بيان کريں گے ۔کی طرف تشويق کر دين ،لوگوں کو ان اعتقادات اورد
  تاہے اور انھيں جہل وبے خبری سے پرہيز کرنے کی تاکيد کرتا ہے۔

  ۔اخالق٢
دين،کا ہم سے مطالبہ يہ ہے کہ زندگی ميں پسنديده صفات اختيار کريں اور اپنے آپ کو قابل ستائش اورنيک خصلتوں سے 

راستہ کريں ۔ہم فرض شناس،خير خواه، انسان دوست، مہر بان ،خوش اخالق اور انصاف پسند بن کر حق کا دفاع کريں آ
۔اپنے حدوداور حقوق سے آگے نہ بڑھيناور لوگوں کے مال ،عزت ،آ برو او رجان پر تجاوز نہ کريں ۔علم ودانش حاصل 

غ نہ کريں، خالصہ يہ کہ اپنی زندگی کے تمام امور ميں عدل کرنے ميں کسی بھی قسم کے ايثار اور فدا کار ی سے دري
  وانصاف اور اعتدال کو اپنا شيوه قرار ديں ۔

  ۔عمل٣
دين ،ہمينيہ حکم ديتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ميں وه کام انجاں ديں جن ميں ہماری اپنی اور اپنے معاشرے کی خير وصالح ہو 

يز کريں۔ اس کے عالوه دين ہميں يہ بھی حکم ديتا ہے کہ خدائے متعال کی ۔اورفساد وتباہی مچانے والے کاموں سے پرہ
عبادت وپرستش کے عنوان سے کچھ اعمال جيسے نماز، روزه وغيره ۔جو بندگی اور فرمانبرداری کی نشانی ہے۔کو بجا 

  الئيں۔
ديتا ہے ۔چنانچہ واضح ہے کہ  يہ وه قواعد وضوابط اور احکام ہيں ،جنھيں دين لے کر آيا ہے اور ہميں ان کی طرف دعوت

ان ضوابط اور احکام ميں سے کچھ کا تعلق عقيده سے کچھ کا اخالق سے اور کچھ کا عمل سے ہے ، جيسا کہ بيان ہوچکا 
ہے کہ ان کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ہی انسان کے لئے سعادت و خوش بختی ہے ،کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ انسان 

ل کرنا ممکن نہيں ہے مگر يہ کہ حقيقت شناس ہو اور پسنديده اخالق و اعمال پر مبنی زندگی بسر کے لئے سعادت حاص
 کرے۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  دين کافطری ہون
انسان اپنی فطرت اورخداداد طينت کے لحاظ سے دين کاخواہاں ہے ،کيو نکہ انسان اپنی زندگی کے سفر ميں سعادت حاصل 

کرنے کے لئے مسلسل ہاتھ پائوں مارتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ان اسباب ووسائل سے استفاده 
ايسے سبب کی تالش ميں ہوتاہے جو مؤثر ہو اور وه ناکام نہ ہو  کرتاہے جواس کے مقاصد ميں مؤثر ہيں ،بيشک وه ہميشہ

۔دوسری طرف ہم عالم طبيعت ميں کوئی ايسا سبب نہيں پاتے ہيں جس کا اثر دائمی ہو اور وه کبھی رکاوٹوں کے مقا بلہ ميں 
  نا کام نہ ہو۔

ہو اور ايک ايسا پشت پناه بھی چايتا ہے انسان فطرت کے مطابق اپنی سعادت کے لئے ايک ايسا سبب چاہتا ہے جو ناکام نہ 
کہ جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے تاکہ اپنی زندگی کو اس سے منسلک کر دے اور باطنی آرام وسکون حاصل کر سکے ،حقيقت 
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ميں دين بھی يہی چاہتاہے۔ کيونکہ صرف خدائے متعال ہے جو اپنے اراده ميں ہر گز مغلوب و ناکام نہيں ہو تا ہے اور عذر 
  ر اس کے لئے قابل تصور نہيں ہے، اور خدائے متعال سے مربوط زندگی کے طريقوں کا نام ہی ''دين اسالم ہے''۔و قصو

اس بنا ء پريہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی فطری خواہش ،دين کے تين بنيادی اصو لوں توحيد،نبوت اور معاد کو ثابت کرنے
اک دوستی اور دشمنی کے مفہوم کو مخلوط نہيں کر تاہے اورتشنگی کے بہترين دالئل ميں سے ايک ہے،کيونکہ فطری ادر

  کو سيراب نہيں سمجھتا ہے۔
يہ صحيح ہے کہ بعض اوقات انسان يہ تمنا کرتا ہے کہ پرندے کے مانند اس کے بھی پر ہوتے تا کہ پر واز کر تا ياايک 

ت محض ايک تصور ہے يہ اور بات ہے کہ انسان ستاره کے مانند آسمان پر ہو تااور طلوع وغروب کرتا ،ليکن ان کی حقيق
دل کی گہرائيوں سے اپنی سعادت، مطلق راحت وسکون يا انسانی تقاضوں کی بناپر وه سنجيده زندگی کی خاطر ايک پناه گاه 

  کی تالش ميں ہے اور ہر گز اس سے منہ نہيں موڑ تا ہے۔
اپنی بے آالئش طبيعت سے اس کی فکر ميں نہيں پڑ تا اور اگر اگر کائنات ميں ناقابل مغلوب سبب (خدا)نہ ہو تا تو انسان 

مطلق وآرام (جوآخرت کا سکون وآرام ہے)کا وجود نہ ہوتاتو انسان فطری طورپر اس کو پانے کی فکر ہی نہ کرتا اور اگر 
  ھی نہ ہو تی ۔دينی طريقہ(جو نبوت کے ذريعہ ہم تک پہنچا ہے ) حق نہ ہو تا ،تو انسان کے باطن ميں اس کی تصوير ب

انسان مختلف قسم کی جسمانی و روحانی ،مادی ومعنوی ضرورتيں رکھتا ہے کہ جس کو اجتماعی زندگی کے ذريعہ دور کيا
جا سکتا ہے اور انسانی معاشر ے کا ہر فرد عام و سائل کو استعمال کر کے،کسی رکاوٹ کے بغير ،اس دنيا کی چند روزه 

ا ہے اور دوسری دنيا کے لئے زادراه حاصل کرتا ہے،پس انسانی معاشرے ميں ايک ايسا زندگی کو آرام وآسائش ميں گزارت
قانون نافذ ہونا چاہئے جو خالق کائنات کے اراده کے مطابق اور فطرت و خلقت سے ہم آہنگ ہو۔ اس قانون کے مطابق ہر 

بق اس سے استفاده کرے اور دوسروں ايک کو اپنی جگہ پر قرار پانا چاہئے اور معاشرے ميں اپنی قدرو منزلت کے مطا
کے حقوق پر تجاوز کرنے سے پرہيز کرے آخر کارمعاشرے کے تمام لوگ خدائے متعال کے اراده کے سامنے تسليم ہو 

  جائيں اور سب آپس ميں بھائی بھائی اور حق وانصاف کے مقا بلہ ميں برا بر ہو جائيں ۔

  دين کے فائدے
ہ فرداور معاشرے کی اصالح ميں دين ايک گہرا اثر رکھتاہے بلکہ يہ سعادت ونيک بختی کامذکوره بيانات سے ثابت ہوگيا ک

منفرد وسيلہ ہے ۔جو معاشره دين کا پابند نہ ہو وه حقيقت پسندی اورجدت فکرسے محروم ہے ،ايسے معاشرے کے لوگ اپنی
کے حيوانوں کی طرح تنگ نظری اور بيوقوفی قيمتی زندگی کو گمراہی اور ظاہر داری ميں گزارتے ہيں ،عقل کو پامال کر 

ميں زندگی گزارتے ہيں اور اخالقی انحطاط اورکردار کی پستی کا شکار ہوتے ہيں اور اس طرح انسانی خصو صيات و 
  امتيازات سے محروم ہوجاتے ہيں ۔

نيا کی ،اپنی مختصر اس قسم کا معاشره ،عالوه اس کے کہ ابدی اور انتہائی کمال وسعادت تک نہيں پہنچتا ہے،اس د
اورناپائدار زندگی ميں بھی انحرافات اور گمراہيوں کے منحوس نتائج سے دوچار ہو تا ہے اور کسی نہ کسی وقت اپنی غفلت

کے برے نتائج کو بھگتے گا اور واضح طورپر اسے معلوم ہو گا کہ سعادت کا راستہ دين ہی تھا اورسر انجام اپنے 
  ئے متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے :کردارسے پشيمان ہو گا۔ خدا

  )١٠۔٩(قد افلح من زّکہا٭وقد خاب من دّسہا) (شمس
  ''بيشک وه کامياب ہو گيا جس نے نفس کو پاکيزه بناليا.اوروه نامرادرہا جس نے اسے آلوده کرليا ''

،وه دينی ضوابط پر عمل البتہ جاننا چاہئے کہ جس چيز سے انسان کی سعادت اورفردو معاشرے کی خوش بختی وابستہ ہے 
کرنا ہے ۔صرف نام سے کام نہيں چلتا،کيونکہ جس چيز کی اہميت و قيمت ہے وه خود حقيقت ہے نہ حقيقت کا 

دعوٰی۔جوشخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ليکن اس کا باطن تاريک ہے اوروه اخالقی طور پر گراہوا اور بد کردار 
تظر ہے،تو اسکی مثال اس بيماری کی جيسی ہے جو طبيب کے نسخہ کو جيب ہے،اس کے باوجود سعادت کے فرشتہ کا من

ميں رکھ کر صحت يابی کی تو قع رکھتا ہے، يقينا ايسا انسان اس فکر کے ساتھ منزل مقصود تک نہيں پہنچ سکتا ہے ۔خدائے
  متعال اپنے کالم ميں فرماتا ہے:

ّ و اليوم االخر و عمل ٰصالحاً فلہم اجرہم عند ربّہم ۔۔۔) (بقره(اّن الّذين ء امنوا والّذين ہادوا والنّٰصاٰری والصّٰ  )٦٢ائبين من ٰامن با
  ) ہيں ان ١''جو لوگ بظاہر ايمان الئے يا يہودی ،نصارٰی اور صابيئن(

..............  

يانی دين ايجاد کيا،انھيں۔جنہوں نے مجوسی مذہب سے يہودی مذہب کی طرف تمائل پيدا کر کے مجو سيت اور يہو ديت سے ايک در م١
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  صابئين کہتے ہيں ۔

  مينسے جو واقعی هللا اور آخرت پر ايمان الئے گا اس کے لئے پروردگار کے يہاں اجر وثواب ہے ...''
ممکن ہے اس آيہ شريفہ کے مضمون سے يہ تصور کيا جائے کہ جولوگ خدا اور قيامت کے دن پر ايمان الئے اور انہوں 

م دئے ہوں ،اگر چہ انہوں نے تمام پيغمبروں يا بعض پيغمبرونکو قبول بھی نہ کيا ہو ،تب بھی وه نجات نے نيک اعمال انجا
ميں پروردگار عالم ان لوگوں کو کافر جانتاہے جو  ١٥١اور ١٥٠پائيں گے ۔ليکن جاننا چاہئے کہ سوره نساء کی آيت نمبر 
  تمام پيغمبروں يا بعض پيغمبروں پر ايمان نہ رکھتے ہوں ۔

  تاريخ اديان کا ايک خالصہ
اديان کے وجود ميں آنے کے بارے ميں اجمالی تحقيق ، مطمئن ترين راه ۔جس پر دينی نقطہ نگاه سے اعتماد کيا جاسکتا ہے۔

  قرآن مجيد ہی کا بيان ہے، کيونکہ يہ ہر قسم کی خطا،اشتباه، تعصب اور خود غرضی سے منزه و پاک ہے۔
  )١٩ سالم ...) (آل عمران (اّن الّدين عند ّهللا اال

  ''دين خدا ، دين اسالم ہی ہے''
جوانسان کی پيدائش کے پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ تھا ،جيسا کہ قرآن مجيد ميں تاکيد ہوئی ہے کہ،بشرکی موجوده نسل 

''تھا ۔ حضرت آدم کی ابتداء ميں دو شخص ايک مرد اور ايک عورت تھے ۔مرد کا نام''آدم '' اور اس کی بيوی کا نام ''حوا
پيغمبر تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی ۔حضرت آدم کا دين بہت ساده اور چند کليات پر مشتمل تھا ،جيسے ،لوگوں کو 
خداکو يادکر نا چاہئے اورآپس ميں ، خاص کراپنے والدين کے ساتھ احسان ونيکی کرنا چاہئے،فساد ،قتل اور برے کاموں 

  سے پر ہيز کرناچاہے۔
اور اُن کی بيوی کے بعد ،ان کی اوالد انتہائی سادگی اوراتفاق واتحاد کے ساتھ زندگی گزارتی تھی ،چونکہ دن بدن ان کیآدم 

  آبادی ميں اضافہ ہوتا جارہا تھا ،لہذا رفتہ رفتہ انہوں نے اجتماعی زندگی اختيار کرلی۔
تمدن سے قريب ہوتے تھے ۔چونکہ آبادی بڑھتیاس طرح وه بتدريج زندگی کے طورطريقوں کو سيکھتے تھے اور تہذيب و 

گئی اس لئے وه مختلف قبيلونميں تقسيم ہو گئے اورہر قبيلہ ميں کوئی نہ کوئی بزر گ پيدا ہوتاتھااورقبيلہ کے لوگ اس 
کااحترام کرتے تھے،يہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنا کر اس کا احترام و ستائش کرتے تھے ۔اسی 

سے لوگوں ميں بت پرستی کا رواج پيدا ہوا ،چنانچہ ائمہ عليہم السالم کی روايتوں ميں آيا ہے کہ بت پرستی اسی طرح  زمانہ
شروع ہوئی ہے اور بت پرستی کی تاريخ بھی اسی بات کی تائيد کرتی ہے۔رفتہ رفتہ طاقتور افراد کمزوروں اور ضعيفوں پر

ف پيدا ہوتاچالگيا ۔ اوريہ اتفاقی طور پر پيداہونے والے اختالفات ان کی زيادتی کرنے لگے اوراسطرح لوگوں ميں اختال
  زندگی ميں گوناگوں کشمکش اور لڑائی جھگڑے پيداکرنے کا سبب بنے۔

يہ اختالفات ۔جو انسان کو سعادت کی راه سے منحرف کر کے بدبختی اور ہال کت کی طرف لے جاتے تھے ۔اس امر کاسبب 
نے کچھ انبياء کو منتخب کرکے آسمانی کتاب کے ساتھ بھيجا تا کہ انسان کے اختالفات کو دور کريںبنے کہ خدائے مہر بان 

  ،چنانچہ خدائے متعال اپنے کالم ميں فر ماتا ہے:
 (کان النّاس اّمة واحدة فبعث ّهللا النبيّن مبّشرين و منذرين وانزل معہم الکٰتب بالحق ليحکم بين النّاس فيما اختلفوا فيہ۔۔۔)

  )٢١٣(بقره
''(فطری اعتبار سے)سارے انسان ايک قوم تھے ۔پھر هللا نے بشارت دينے والے اور ڈرانے والے انبياء بھيجے اور ان کے 

  ساتھ بر حق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختالفات کا فيصلہ کريں''

  دين اسالم اور اس کی آسمانی کتاب
ميں اعتقادی ،اخالقی اور عملی ضوابط کے امورکا ايک سلسلہ ہے جن پر  دين اسالم ، ايک عالمی اور ابدی دين ہے۔اس

  عمل پيرا ہونے سے انسان دنيا وآخرت کی سعادت وخوش بختی حاصل کرتا ہے ۔
دين اسالم کے قواعد وضوابط ۔جو خالق کائنات کی طرف سے بھيجے گئے ہيں ۔ايسے ہيں کہ اگر انسانی معاشرے کا کوئی 

وں ميں سے کوئی معاشره ان پر عمل کرے تو اس کے لئے زندگی کے بہترين شرائط اور ترقی يافتہ فرد ياانسانی معاشر
  ترين انسانی کمال حاصل ہو سکتے ہيں ۔

دين اسالم،کے نيک آثارہر فرداورہر معاشرے کے لئے مساوی ہيں اور چھوٹے بڑے،عالم و جاہل،مردوعورت،سفيد فام و 
استثناء اس مقدس دين کے فوائداور خوبيوں سے فيضياب ہو سکتا ہے ،اوراپنی سياه فام اور مشرقی ومغربی، بال 
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  ضرورتونکو اچھی طرح پورا کرسکتاہے ۔
دين اسالم نے اپنے معارف و ضوابط کوفطرت کی بنياد پراستوا رکيا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو مدنظر رکھا ہے ،اور 

بھی مختلف افراد،نسلوں اور متعدد زمانوں ميں يکسان ہے ،اس لحاظ ان کوپورا کرتا ہے اور انسان کی فطرت اور ساخت 
سے واضح ہے کہ انسانی معاشره مشرق سے لے کرمغرب تک ايک ہی قسم کا خاندان ہے اور وه انسانی ساخت کے اصول 

ے نسليں بھی وارکان ميں آپس ميں شريک ہيں اور مختلف افراداور نسلوں کی ضرورتينبھی مشابہ ہيں اور بشر کی آنے وال
  اسی خاندان کی اوالد ہيں اور يقيناانہی کے وارث ہيناوراُن کی ضرورتينانہی کی ضرورتيں جيسی ہونگی۔

نتيجہ کے طور پر،اسالم ايک ايسا دين ہے جوانسان کی واقعی اور فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اورسبھی کے لئے 
  کافی اور ابدی ہے۔

کودين فطرت کا نام ديا ہے اور لوگوں کو انسانی فطرت کو زنده رکھنے کی دعوت ديتا ہےاسی لئے خدائے متعال نے اسالم 
  اور دين کے بزرگوں نے فرمايا ہے:

  ''اسالم ايک آسان دين ہے جو انسان پر ميں سختی نہيں کرتا ۔''
ل فہم ودرک ہيں ،ليکن پھر خدائے متعال نے دين اسالم کوفطرت کی بنياد پر بنايا ہے لہذا اس کی کليات سبھی کے لئے قاب

بھی اس نے اس کے اصلی معارف وضوابط کی بنيادوں کو پيغمبراکرم حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر 
  نازل ہونے والی آسمانی کتاب ''قرآن مجيد'' ميں فرماياہے۔ 

نے کے بعدگذشتہ دين منسوخ ہوگئے دين مقدس اسالم،آخری آسمانی دين ہے اس لئے يہ مکمل ترين دين ہے ۔اس دين کے آ
،کيونکہ کامل دين کے ہوتے ہوئے ناقص دين کی ضرورت نہيں ہوتی ۔ دين اسالم ہمارے پيغمبرحضرت محمد مصطفی 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ذريعہ بشر کے لئے بھيجا گيا ہے۔نجات اورسعادت کا يہ دروازه دنيا کے لوگوں کے لئے اس 
انی معاشر ه اپنی فکری ناتوانی کے دور سے گزر رہاتھااور انسانيت کے کمال کو حاصل کرنے کے وقت کھوالگيا جب انس

  لئے مکمل طور پرآماده ہوچکا تھا اور اٰلہی معارف اور اس کے بلند مطالب کو حاصل کرنے کی لياقت پيدا کر چکا تھا۔
سنديده اخالق ليکر آيا۔جو انسان کا امتياز ہے،اور اسی لئے اسالم حقيقت پسندانسان کے لئے قابل فہم حقائق ومعارف اورپ

  انسان کی زندگی کے انفرادی و اجتماعی کاموں کو منظم کرنے والے ضوابط، الئے اور ان پر عمل کرنيکی نصيحت کی ۔
ہم سب جانتے ہيں کہ دين اسالم کے معارف کلی طورپر تين حصوں ميں تقسيم ہوتے ہيں : ''اصول دين ،اخالق اورفروع 

فقہی '' نيز واضح رہے کہ اصول دين ،يعنی دين کی اصلی بنياديں ،تين ہيناور اگرانسان ميں ان ميں سے کوئی ايک نہ پائی 
  جائے تو وه دين سے خارج ہو جاتا ہے:

  ۔توحيد،يعنی خداکی وحدانيت پر عقيده رکھنا۔١
  ی هللا عليہ وآلہ وسلم ہيں۔ ۔انبياء کی نبوت پر عقيده رکھنا،جن کے آخری پيغمبرحضرت محمد مصطفی صل٢
۔معاد پر ايمان ،يعنی يہ عقيده ہوکہ،خدائے متعال مرنے کے بعدسبھی کوزنده کرے گاان کے اعمال کاحساب لے گا ۔نيک ٣

  لوگوں کو نيکی کی جزااور برے لوگوں کوسزادے گا۔
ائدہيں کہ جن کے نہ پائے مذکوره تين اصولوں ميں مزيددواصول اضافہ کئے جاتے ہينجو مذہب شيعہ کے مخصوص عق

  جانے پر انسان شيعہ مذہب سے خارج ہوتا ہے ،اگر چہ اسالم سے خارج نہيں ہوتا اور وه دو يہ ہيں :
  ۔امامت١
 ۔عدل٢

 

 دينی تعليم 

 

  

  دين ،قرآن مجيد کی نظر ميں 
ن ّهللا سريع  (ان الّدين عند ّهللا االسالم ومااختلف الّذين اوتوا الکتاب االّٰ من بعد ما جآ ء ہم العلم بغياً بينہم و من يکفر باٰيات ّهللا فا

  )١٩الحساب) (آل عمران
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''دين،هللا کے نزديک صرف اسالم ہے اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کيا صرف آپس کی شرارتوں کی 
  بناپر اور جو بھی آيات الہی کا انکار کرے گاتوخدابہت جلد حساب کرنے واال ہے۔''

ابلہ ميں تسليم ہونا ہے۔اديان انبياء نے جس دين کی طرف لوگوں کودعوت دی ہے وه خداپرستی اور اس کے احکام کے مق
کے علمائ،باوجود اس کے کہ حق کی راه کو باطل سے تشخيص ديتے تھے ،تعصب ودشمنی کی وجہ سے حق سے 

منحرف ہوکرہر ايک نے ايک الگ راستہ اختيار کيا ،اور نتيجہ کے طور پر دنيا ميں مختلف اديان وجود ميں آگئے ۔حقيقت 
 الہی کی نسبت کفر اختيار کيا ہے اور خدائے متعال ان کے اعمال کی جلد ہی سزا دے گا:ميں لوگوں کے اس گروه نے آيات 

  )٨٥(ومن يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منہ وہو فی االخرة من الٰخاسرين) (آل عمران 
يامت کے دن خساره ''اور جو اسالم کے عالوه کوئی بھی دين تالش کرے گا تو وه دين اس سے قبول نہ کيا جائے گا اور وه ق

  والوں ميں ہوگا۔''
  )٢٠٨( يا ايّہا الذين ء آمنوا ادخلوا فی الّسلم کافّةً وال تتّبعوا خطوات الشيطان انہ لکم عدّوّمبين ) (بقره

''ايمان والو !تم سب مکمل طريقہ سے اسالم ميں داخل ہو جائو اور شيطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو وه تمہاراکھال ہوا دشمن 
  ے۔''ہ

  (واوفوا بعہد ّهللا اذاٰعاہد تّم وال تنقضوا االيٰمان بعد توکيدٰہا وقد جعلتم ّهللا عليکم کفيال ان ّهللا يعلم ماتفعلون)
  )٩١(نحل 

'' اور جب کوئی عہد کرو تو هللا کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کوان کے استحکام کے بعد ہر گز مت توڑو جب کہ 
  ور نگران بنا چکے ہو کہ يقينا هللا تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔''تم هللا کو کفيل ا

اس آية شريفہ کا مقصد يہ ہے کہ، مسلمان جو بھی عہد و پيمان خدا يا بندوں سے کريں ،انھيں اس پر عمل کرنا چاہئے اور 
  اسے نہ توڑيں ۔

ان ربّک ہو اعلم بمن ضّل عن سبيلہ وہو اعلم بالمہتدين) (ادع الی سبيل ربّک بالحکمةوالموعظة الحسنة وٰجادلہم بالّتی ہی احسن
  )١٢٥(نحل 

''آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصيحت کے ذريعہ دعوت ديں اور ان سے اس طريقہ سے بحث کريں 
وگ ہدايت پانے جو بہتر ين طريقہ ہے کہ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بہک گيا ہے اور کون ل

  والے ہيں ۔''
مقصد يہ ہے کہ،دين کی تر قی کيلئے مسلمان کوہر ايک کے ساتھ اس کی عقل وفہم کے مطابق اس کے لئے مفيد ہو ،اور 

اگردليل و برہان اور نصيحت سے کسی کی راہنمائی نہ کر سکا ،تو جد ل (جو کہ مطلب کو ثابت کر نے کا ايک طريقہ ہے 
  کی طرف دعوت دے۔)کے ذريعہ اس کو حق 

  (واذا قری القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلّکم ترحمون)
  )٢٠٤(اعراف

  ''اور جب قرآن کی تال وت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو شايد تم پررحمت نازل ہوجائے ۔''
ی ٍئ فُرّدوه الی ّهللا و الّرسول ان کنتم (يا ايّہا الّذينء امنوا اطيعوا ّهللا و اطيعوا الّرسول و اولی االمرمنکم فان تٰنازعتم فی ش

ّ و اليوم ااٰلخر ذلک خير واحسن تاويال) ( نسائ   )٥٩تومنون با
''ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمھينميں سے ہيں ،پھر اگر آپس مينکسی 

رف پلٹا دو اگرتم هللا اورروزآخرت پر ايمان رکھنے والے ہو ،يہی بات ميں اختالف ہوجائے تو اسے خدا اور رسول کی ط
  تمہارے حق ميں خير اورانجام کے اعتبار سے بہترين بات ہے۔''

مقصد يہ ہے کہ اسالمی معاشروں ميں ، اختالف دور کرنے کا وسيلہ ،قرآن مجيد اور پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
ر چيز نہيں ہے،اور ان دودليلوں کے ذريعہ ہر اختالف کو حل کرنا چاہئے اوراگر کسی کے ارشادات کے عالوه کوئی او

  مسلمان نے عقل سے اختالف دور کيا،تووه بھی اس لئے ہے کہ قرآن مجيد نے عقل کے حکم کو قبول کيا ہے ۔
تغفر لہم و شاورہم فی االمر فاذا عزمت(فبما رحمٍة من ّهللا لنت لہم ولو کنت فظّاً غليظ القلب النفّضوا من حولک فاعف عنہم واس

  فتوکل علی ّهللا ان ّهللا يحّب المتوّکلين)
  )١٥٩(آل عمران 

''پيغمبر!يہ هللا کی مہر بانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو يہ تمہارے پاس 
لئے استغفار کرو اور ان سے جنگ کے امورميں مشوره کرو اور سے بھاگ کھڑے ہوتے ،لہذتم انھيں معاف کردو ۔ان کے 

  جب اراده کرو تو هللا پر بھروسہ کرو کہ وه بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتاہے''
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کيونکہ نيک برتائو ،خير خواہی اور امور ميں مشوره کرنا ،انس ومحبت کا وسيلہ ہے اورمعاشره کے افراد کو اپنے سر 
چاہئے تاکہ وه ان کے دلوں ميں نفوذ کرسکے۔ خدائے متعال مسلمانوں کے سر پرست کو خوش پرست سے محبت کرنی 

اخالقی اور مشوره کا حکم ديتا ہے،اوريہ حکم اس لئے ہے کہ ممکن ہے لوگ اپنی سوچ ميں غلطی کريں لہذا حکم ديتا ہے 
کوئی مخالفت نہيں کر سکتا ہے ،اپنے امور کہ مشورت کے بعد اپنے فيصلہ ميں آزاد ہو اور اس لئے کہ خدا کے اراده سے 

  ميں خداپر توکل کر کے اپنے کام اسی کے سپرد کرے ۔

  معاشرے ميں دين کا کردار 
دين،ايک بہترين روش ہے،جس سے انسانی معاشره کو منظم کيا جا سکتا ہے اوريہ دوسری تمام روشونسے زياده لوگوں کو 

اہے، اور جب ہم ان اسباب وعلل کا مطالعہ کرتے ہيں جو ماضی ميں انسانی اجتماعی قوانين کی رعايت کرنے پرابھارت
  معاشرے کے وجود ميں آنے کاسبب بنے ہيں تو يہ حقيقت مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے ۔

انسان زندگی ميں اپنی سعادت و کامرانی کے عالوه کسی چيز کو نہيں چاہتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے ۔البتہ يہ 
ادت زندگی کے تمام وسائل کی فراہمی کے بغيرممکن نہيں ہے۔ دوسری طرف انسان اپنے خداداد فہم و شعور سے درک سع

کرتاہے کہ وه ان تمام ضرورتونکوتِن تنہاپورا نہيں کرسکتا کہ جن سے وه اپنی من پسند سعادت کو حاصل کرسکے۔ واضح 
ے بس کی بات نہيں ہے ، خواه وه کتناہی طا قتور کيوں نہ ہو ہے کہ زندگی کی تمام ضرورتوں کوپورا کرنا ايک شخص ک

۔اس لحاظ سے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے ہی جيسے لوگونسے مدد لينے پر مجبور ہے تا کہ اپنے 
ضروری اورحيات آفرين وسائل کو حاصل کر سکے،اس صورت ميں کہ ہرايک ان وسا يل مينسے کسی ايک کو حاصل 

نے کی ذمہ داری کوقبول کرتاہے اوراسے فراہم کرتا ہے ،اس کے بعدتمام افراد اپنی فعاليتوں کے ماحصل کو ايک جگہ کر
جمع کر تے ہيناوران مينسے ہر شخص اپنی فعاليت اور حيثيت کے مطابق حصہ ليتا ہے اور اس سے اپنی زندگی کو چالتا 

  ہے ۔
لئے اپنے ہم نوع انسانوں کا تعاون کرتاہے اوراُن سے تعاون ليتاہے ،يعنی اس طرح ،انسان اپنی سعادت کو پورا کرنے کے 

مختصر يہ کہ تمام لوگ ايک دوسرے کے لئے کام کرتے ہيں اور اس کا م کے نتيجہ کوجمع کرتے ہيں اورمعاشرے کاہر 
  فرد اپنی حيثيت اور فعاليت کے مطابق اپنا حصہ لے ليتا ہے ۔

  معاشرے کو قوانين کی ضرورت
لوگوں کی محنت و مشقت کا ماحصل چونکہ ايک ہوتا ہے اورسب اس سے استفاده کرنا چاہتے ہيں اس لئے معاشرے کوکچھ 
قوانين کی ضرورت ہے تاکہ ان کی رعايت سے بغاوت اور القانونيت کو روکاجا سکے ۔واضح ہے کہ اگر معاشرے کانظام 

پھيلتی ہے اور انسانی معاشره اپنی زندگی کوايک دن بھی جاری چالنے کے لئے کچھ ضوابط وقوانين نہ ہوں تو افراتفری 
  نہيں رکھ سکتا ۔

البتہ يہ قوانين معاشرے اقوام ، لوگونکی فکری سطح اور حکومتی دفاتر کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہيں ۔ بہر حال کوئی 
افراداحترام کرتے ہوں۔تاريخ بشريت ميں بھی ايسا معاشره نہيں پايا جاسکتا جوايسے قوانين سے بے نياز ہو کہ جن کا اکثر 

  ہرگز ايسا کوئی معاشره نہيں پاياگيا جس ميں کسی قسم کے مشترک آداب ورسو م و قوانين وضوابط نہيں تھے۔

  قوانين کے مقابلہ ميں انسان کاآزاد ہونا
محسوس کرتا ہے اور وه اس  چونکہ انسان اپنے تمام کام اپنے اختيار سے انجام ديتاہے ،اس لئے وه ايک طرح کی آزادی

آزادی کو''مطلق ''يعنی بدون قيدوشرط تصور کر کے ،مکمل آزادی چاہتا ہے اور ہر قسم کی پابندی سے بھاگتاہے۔اسی وجہ 
سے وه ہرطرح کی رکاوٹ ومحرو ميت سے رنجيده ہوتا ہے اور مختصر يہ کہ وه ہر دھمکی سے اپنے اندردباؤ اور خاص 

ہے ،اس لحاظ سے اجتماعی قوانين چاہے کتنے ہی کم کيوں نہ ہوں ،چونکہ وه ايک حد تک انسان ناکامی کا احساس کرتا 
  کوپابند کرتے ہيں ،لہذا وه اسکی حريت پسندی کے خالف ہوں گے۔

دوسری طرف انسان يہ سوچتا ہے کہ اگر معاشر اور اس کے نظم و نسق کے تحفظ کے لئے وضع کئے گئے قوانين کے 
آزادی سے کسی حد تک دستبردار نہ ہو جائے تو افراتفری پھيل کر اس کی پوری آزادی و آسائش ختم ہو مقابلہ ميں اپنی 

جائے گی ،چنانچہ اگر وه کسی کے ہاتھ سے ايک لقمہ لے گا تو دوسرے لوگ اس کے ہاتھ سے پورا کھانا چھين ليں گے 
  اوراگروه کسی پر ظلم کرے گا تودوسرے بھی اس پر ظلم کريں گے۔

حاظ سے اسے چاہيے کہ اپنی آزادی کے ايک حصہ کو محفوظ رکھے ،اور اس کے دوسرے حصہ سے صرف نظر اس ل
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  کرے تو اس طرح وه اجتماعی قوانين وضوابط کا احترام کرے گا۔

  قوانين کی ترقی ميں کمزورياں 
قسم کا ٹکرائواورتضاد موجود مذکوره مطالب کے پيش نظر،انسان کی آزاد پسند ذہنيت اور اجتماعی ضوابط کے درميان ايک

ہے ۔يعنی قوانين ايک قسم کی زنجير ہے جو اس کے پائوں ميں پڑی ہے اور وه ہميشہ اس زنجير کو توڑنا چاہتاہے تاکہ اس 
 پھندے سے رہائی پائے اور يہ اجتماعی قوانين کے لئے سب سے بڑا خطره ہے جو اس کی بنيادوں کو متزلزل کر ديتاہے ۔

قوانين اور عملی فرائض کی خالف ورزی کرنے والوں کی سزا کے لئے کچھ اور قواعدوضوابط بنائے  اسی لئے ہميشہ
جاتے ہيں تاکہ لوگوں کو قوانين کی خالف ورزی کرنے سے روکا جاسکے ،اس سلسلہ ميں کبھی لوگوں کو قوانين کی 

ے انکار نہيں کيا جاسکتا ہے کہ يہ مسئلہ اطاعت کرنے کی تشويق کے لئے انعا مات کی اميد دالئی جاتی ہے ۔البتہ اس س
(يعنی سزا کاخوف اور جزا کاشوق) قوانين کے نفاذ ميں کسی حدتک مدد کرتا ہے ۔ليکن يہ خالف ورزی کے راستہ کو سو 

فيصد بند کر کے قانون کے اثر و تسلط کو مکمل طور پر تحفظ نہيں بخش سکتا، کيونکہ تعزيراتی قوانيں بھی دوسرے 
انين کے محتاج ہونے کی وجہ سے خالف ورزی سے محفوظ نہيں ہيں اور انسان کی آزادپسند طبيعت کی طرف کارآمد قو

سے انہينہميشہ خطره الحق رہتاہے ۔چونکہ جو لوگ مکمل طور پر نفوذ اورطاقت رکھتے ہيں وه کسی خوف وہراس کے 
امی محکموں کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے بغير کھلم کھال مخالفت کرسکتے ہيں يانفوذ کے ذريعہ ،عدليہ اور انتظ

  پر مجبور کر سکتے ہيں ۔
جو لوگ نفوذ وطاقت نہيں رکھتے ہيں ،وه بھی معاشرے کی ہدايت کرنے والوں کی غفلت يا کمزوری سے ناجائز فائده اٹھا 

ثر اشخاص کے ساتھ کر مخفيانہ طور پر خالف ورزی کر سکتے ہيں ،يا رشوت اور سفارش کے ذريعہ يا معاشرے کے باا
دوستی اوررشتہ داری کے ذريعہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہيں اور اس طرح معاشرے کے نظم کو عام حاالت سے خارج

  کرکے ناکاره بنا سکتے ہيں ۔
اس بات کابہترين ثبوت يہ ہے کہ ہم مختلف انسانی معاشروں ميں اس قسم کی مخالفتوں اور قانونشکنی کے ہزاروں نمونے 

  نہ مشاہده کرتے ہيں ۔روزا

  قانون ميں خامی کااصلی سر چشمہ 
اب ديکھنا چاہئے کہ اس خطره کا سرچشمہ کہاں ہے اورانسان کی سرکش اورآزادی پسند طبيعت کو کيسے قابو ميں کيا 

  جائے اور نتيجہ ميں قانون کی مخالفت کو روکا جائے؟
ب سے بڑا سبب ہے يہاں تک کہ قوانين بھی اسے روک نہيں اس خطره کا سرچشمہ۔ جو معاشرے ميں فسادبرپاکرنے کا س

سکتے ۔يہ ہے کہ عام اجتماعی طريقے ،جو قوانين کو وجود ميں التے ہيں ، کہ جن کا تعلق افراد کے مادی مراحل سے ہے 
کا تحفظ  ،وه ان کی معنويات اور باطنی فطرتوں کی کوئی اعتنا نہيں کرتے اور ان کامقصد صرف ہما ھنگی اورنظم و نسق

  اور لوگوں کے اعمال کے درميان توازن بر قرار رکھنا ہوتا ہے تاکہ اختالف اور کشمکش کی نوبت نہ آئے ۔
اجتماعی قانون کا تقاضايہ ہے کہ قانون کی شقوں پر عمل کيا جائے اور معاشرے کے امور کو کنٹرول کيا جائے ۔اس قانون 

کوئی تعلق نہيں ہے ،جو ان اعمال کے محرک اور قوانين کے داخلی کا انسان کے داخلی صفات اور باطنی جذبات سے 
  دشمن ہيں ۔

اس کے باوجود اگر انسان کی آزادی پسند فطرت اور دوسرے سيکڑوں جبلتوں (جيسے خودخواہی اورشہوت پرستی 
جائے گی جومفاسد کے اصلی سبب ہيں )کی طرف توجہ نہ کی جائے تو معاشرے ميں افراتفری اورالقانونيت رائج ہو

اوراختالفات کادامن روز بروز پھيلتا جائے گا ،کيونکہ تمام قوانين کو ہميشہ قوی باغيوں اور سر کشوں کے حملہ کاخطره 
 الحق ہوتا ہے جوانہی جبلتوں سے پيدا ہوتے ہيں اور کوئی قانون بُرے کو کنٹرول کر کے اختالفات کو نہيں روک سکتا ہے۔

  تمام قوانين پردين کی ترجيح
قانون کے تحفظ کے لئے آخری طريقہ ،تعزيراتی قوانين وضع کرنا اور محا فظ مقرر کرنا ہے ليکن جيسا کہ بيان کياگيا ، 

تعزيراتی قوانين اور محافظ انسان کی سر کشی اور ديگر جبلتون کو روک نہيں سکتے تاکہ اجتماعی قوانين پر عمل ہو 
  سکے۔ 

يد دوطاقتور وسيلے بھی موجود ہيں ،جن سے وه ہر مخالف طاقت کو مغلوب کر دين کے پاس مذکوره وسائل کے عالوه مز
  کے اسے تہس نہس کر سکتا ہے :
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۔ہر دين دار فرددين کی راہنمائی سے اس حقيقت تک يہنچتاہے کہ اس کی زندگی اس ناپائدار اور گزرجانے والی دنيا کی ١
ک ابدی اورالمحدود زندگی ہے ،جو موت سے نابود نہيں ہوتیچند روزه زندگی تک محدود نہيں ہے ،بلکہ اس کے سامنے اي

۔اس کی ابدی سعادت اورآسائش صرف اس ميں ہے کہ وه پرودردگار عالم کی طرف سے اس کے پيغمبروں کے توسط سے 
سے  بھيجے گئے قوانين کی پيروی کرے ،کيونکہ وه جانتاہے کہ دينی قوانين ، ايک ايسے دانا اور بينا پروردگار کی طرف

بھيجے گئے ہيں ،جو انسان کے باطن وظاہر سے آگاه ہے اوراپنی مخلوق سے ايک لمحہ بھی غافل نہيں رہتا ۔ايک ايسادن 
آنے واال ہے جس دن وه اسی انسان کو اپنے پاس بالئے گا،اس کے پنہاں اور آشکار اعمال کا حساب و کتاب لے گا اور نيک 

  گا ۔  اعمال کی پاداش اور برے اعمال کی سزادے
۔ہر ديندا رشخص اپنے دينی عقائد کے مطابق جانتا ہے کہ جب دينی حکم کو بجا التا ہے تووه اپنے پروردگار کی اطاعت ٢

کرتا ہے ،اس کے باوجودوه بندگی کی رسم کے مطابق کسی اجر پاداش کامستحق نہيں ہے ، ليکن پروردگار کے فضل وکرم 
ہر اطاعت کو انجام دے کر اس نے حقيقت ميں اپنے اختيارسے ايک معاملہ  سے اس کو نيک پاداش ملے گی ،اس لحاظ سے

اور ايک لين دين کياہے ۔چونکہ وه اپنی مرضی سے اپنی آزادی کے ايک حصہ سے دست بردار ہواہے اور اس کے مقابلہ 
  گی۔ ميں اپنے پروردگارکی خوشنودی و مہر بانی حا صل کی ہے ،اس لئے اسے اپنی نيکيوں کی پاداش ملے

ديندار شخض، دينی قوانين وضوابط کی پيروی کر کے اپنی پوری خوشی سے معاملہ کرنے ميں مشغول ہو جاتا ہے اور جو 
کچھ اپنے اختيار سے ديتا ہے اس کے کئی گنا نفع کماتا ہے ۔وه ايک چيز کو بيچ کراس کے بدلے ميں اس سے بہتر مال 

ں ہو تا ،چونکہ وه ضوابط کی رعايت اور قانون کی پيروی کو اپنے لئے ايک خريد ليتا ہے ۔ليکن جو شخص دين کا پابند نہي
نقصان تصور کرتاہے اور اس کی آزادی پسند طبيعت اس کی آزادی کے ايک حصہ کو کھو دينے سے ناراض ہوتی ہے ۔وه 

  اس موقع کی تالش ميں ہو تا ہے کہ اس زنجيرکو توڑ کراپنی آزادی حاصل کرے ۔

  نتيجہ
يانات سے معلوم ہوتاہے کہ معاشرے کی زندگی کے تحفظ کے لئے دين کا اثر غير دينی طريقونکی نسبت زياده مذکوره ب

  قوی اور عميق ہے ۔

  دوسروں کی کوشش
دنيا کے پسمانده ممالک ،جو قرن اخير ميں ترقی وپيش رفت کی فکر ميں ہيں ،اگر چہ انہوں نے اجتماعی حکو مت کو قبول 

ن کی ضعيف شقوں کی طرف توجہ نہيں کی ہے اور دين کی طاقت سے استفاده نہيں کيا ہے ،اس لئے ان کيا ہے ،ليکن قانو
  کی دنيا تاريک ہوئی ہے اوران کی زندگی کا ماحول جنگل کے قانون ميں تبديل ہواہے ۔

قانون کو حتمی ناکامی ان کے مقابلہ ميں ،دنيا کی ترقی يافتہ اور ہوشيار قوموں نے ،قوانين کی کمزوری سے آگاه ہو کر ،
  سے نجات دالنے کے لئے ،کچھ کوششيں کر کے ايک دوسرا راستہ اختيار کياہے۔

ان قوموں نے تعليم و تربيت کے نظام کو ايسے منظم کيا ہے کہ لوگوں ميں خود بخود صحيح اخالق پيد ہوناور جب وه عملی 
  سمجھيں ۔ميدان ميں قدم رکھيں ، تو قانون کو مقدس اور ناقابل مخالفت 

اس قسم کی تر بيت قانون کے عام طورپر نافذ ہونے کاسبب بنتيہے اور نتيجہ ميں قابل توجہ حد تک معاشرے کی سعادت کو 
پورا کر کے قانون کو ناکامی سے نجات دالئی جاتی ہے۔ ليکن جاننا چاہئے کہ ايسے معاشروں ميں پرورش پانے والے 

  افکار دو قسم کے ہوتے ہيں :
وستی جيسے عقائد و افکار، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خيرخواہی اور رحم دلی ،جو حقيقت پسندی پر استوار ہوں ۔انسان د١

،بيشک ان کو آسمانی اديان سے ليا گياہے اور قديم زمانے سے ( جبکہ ترقی يافتہ معاشرے وجود ميں نہيں آئے تھے )دين، 
  لوگوں کو ان افکار کی طرف دعوت ديتا رہا ہے ۔

جو خوش بختی اور سعادت ان افکار کے ذريعہ ترقی يافتہ معاشروں ميننظر آرہی ہے، وه دين کے برکات ميں شمار لہذا، 
  ہوتی ہے ۔

۔بيہوده اور افسانوی عقائد وافکار ، جن کی خرافات کے بازار کے عالوه کہيں کوئی اہميت نہيں ہے ،مثال کے طور پر ٢
نجات کی راه ميں کوئی تکليف اٹھائی ياقتل کئے گئے تو،تمہارا نام تاريخ کے  افراد کو تلقين کی جاتی ہے کہ اگر وطن کی

صفحات ميں سنہرے حروف سے لکھا جائے گااگرچہ ،اس قسم کے خرافاتی تصورات کا ايک عملی نتيجہ ہوتا ہے اوريہ 
اور بہت سے دشمنوںبھی ممکن ہے کوئی شخص اس پروپيگنڈے سے متاثر ہو کر ميدان جنگ ميں جان نثاری کا ثبوت دے 

کو قتل کردے،ليکن وه فائدے کے بجائے قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے ،کيونکہ يہ تفکرانسان کو خرافاتی بنا کر اس کی 
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حقيقت پسندانہ فطرت کو بيکار بناديتی ہے ،جو لوگ خدااور قيامت پر ايمان نہيں رکھتے اور موت کو نابودی اورفنا 
 ميں موت کے بعد ابدی اور کامياب زندگی کامفہوم ومعنی نہيں ہے ۔ سمجھتے ہيں ،ان کی نظر

 

 دينی تعليم 

 

  

  انسان کے آرام وآسائش ميں اسالم کی اہميت 
جيسا کہ ہم نے بيان کيا ،دينی قوانين ،دوسرے اجتماعی طريقوں کی بہ نسبت ممتاز ہيں۔ تمام اديان ميں اسالم کو برتری 

حاصل ہے۔اس لحاظ سے انسانی معاشروں کے لئے اسالم دوسرے تمام روشوں سے زياده مفيد ہے۔اوراسالم اوردوسرے 
  واضح ہوجاتی ہے ۔اديان اور اجتماعی طريقوں کے موازنہ سے يہ حقيقت 

  اسالم کا دوسرے اديان سے موازنہ
اسالم ،تمام اديان کے درميان منفرد دين ہے جوسو فيصد اجتماعی ہے۔اسالم کی تعليمات آج کل کے عيسائی دين کے مانند 
ورنہ نہينہيں جو صرف لوگوں کی اخروی سعادت کو مد نظر کھتا ہے اور ان کی دينوی سعادت کے بارے ميں خاموش ہے ا

ہی يہوديوں کے موجوده دين کے مانند ہيں جو صرف ايک ملت کی تعليم و تر بيت کی مقبو ليت کو مد نظر رکھتاہے ۔اسالم 
کی تعليمات مجوس اورديگر مذاہب کے مانندصرف اخال ق واعمال سے مربوط چند موضوعات تک محدود نہيں ہيں ،بلکہ 

عليم و تربيت کو ہميشہ کے لئے اور ہرزمان و مکان ميں،مد نظر رکھا گيا اسالم ميں تمام لوگوں کے لئے دنياوآخرت کی ت
ہے بديہی ہے کہ اس کے عالوه معاشرے کی اصالح اور لوگوں کی دنياوآخرت کی سعادت کے لئے کوئی اور راستہ نہيں 

  ہے :
ں ۔صرف ايک معاشره يا ايکاّوالً:تمام انسانی معاشروں ميں۔جو اچھے روابط سے روزبروزنزديک اور محکم تر ہو رہے ہي

ملت کی اصالح کرناحقيقت ميں ايک فضول کوشش ہے اور ايک بڑے آ لوده تاالب يانہرکے ايک قطره پانی کو تصيفہ 
  کرنے کے مانند ہے ۔

ثانيا: دوسرے معاشروں کے بارے ميں غفلت کرتے ہوئے صرف ايک معاشرے کی اصالح کرناايک ايسا امر ہے جو 
قت کے خالف ہے۔ اسالمی تعليمات ميں کائنات اور انسان کی خلقت کے بارے ميں انسان کے ذہن ميں اصالح طلبی کی حقي

  پيداہونے والے افکار ،اخالق اورانسانی زندگی ميں پائی جانے والی تمام سر گرمياں ،کی تحقيق کی گئی ۔
ہيں اور ان ميں سر فہرست خدائے متعال کی ليکن اسالم ميں افکار کے بارے ميں،جو عقائد حقيقت پسندانہ پہلوؤں پر مشتمل 

وحدانيت ہے ،وه اصل اوربنياد قرار پائے ہيں۔ اوراخالق اسالمی ميں،وه حقيقت جسے عقل سليم قبول کرتی ہے ،وه توحيد 
کی بنياد پر استوار ہوئی ہے پھر اس کے بعد اخالق کی بنيادپر، قواعد وضوابط اور عملی قوانين بيان کئے گئے ہيں،جس 

ے نتيجہ ميں ہرکالے گورے،شہری و ديہاتی ،مردوعورت،چھوٹے بڑے،غالم و آقا،حاکم ورعايا،امير وغريب اورعام ک
  وخاص کے لئے انفرادی واجتماعی فرائض بيان کئے گئے ہيں :
  ) ٢٤(...کلمةً طيبةً کشجرة طيبٍة اصلہا ثابت وفرعہا فی الّسمائ) (ابراہيم

  ہ سے بيان کی ہے جس کی اصل ثابت ہے اوراس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔''''... کلمہ طيبہ کی مثال شجره طيب
جو شخص اسالم کے بنيادی معارف،اخالقی تعليمات اور فقہ اسالمی پر محققانہ نظر ڈالے، گاتو وه ايک ايسے بے 

ر ہے اس کے باوجوداس کرانسمندر کا مشاہده کرے گا جس کی حدوداور گہرائيونتک پہنچنے ميں انسانی عقل وشعور قاص
کا ہر جزء و دوسرے اجزاسے متصل اور متناسب ہے اور يہ سب اجزاء مل کرخدا پرستی اور انسان پروری کو تشکيل 

  ديتے ہيں ، جيسا کہ خدا ئے متعال نے اپنے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر وحی کی ہے ۔

  سماج کے رسم ورواج سے اسالم کا موازنہ
دنيا کے ترقی يافتہ معاشرونکے طور طريقوں پر سنجيدگی سے نظر ڈالتے ہيں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہ ان جب ہم 

معاشروں کی سائنسی اور صنعتی ترقی نے عقلمندوں کومتحير کر ديا ہے،وه طاقت وترقی کے بل بوتے پرمريخ اور چاند 
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ميں ڈال ديا ہے ،ليکن يہی ترقی کے راستے اپنی قابل ستائشپرکمندڈال رہے ہيں ،ان کی ملکی تشکيالت نے انسان کوحيرت 
ترقی کے باوجود ،عالم بشريت پر بدبختی وبدنصيبی ايسے مصائب کا سبب بنے ہيں ۔پچيس سال سے کم عرصہ ميں دنيا کو 

رمان ہاتھ دوبار خاک وخون ميں غرق کرکے الکھوں انسانوں کو نابود کرديا ہے اور اس وقت بھی تيسری عالمی جنگ کا ف
ميں لئے ہوئے عالم بشريت کو نابود کرنے کی دھمکی دے رہے ہيں ۔انہی طريقوں نے اپنی پيدائش کے پہلے ہی دن سے 
''انسان دوستی اور آزادی دالنے''کے نام پر دنيا کے ديگر ممالک اور ملتوں کے ماتھے پر غالمی کے داغ لگا کردنيا کے 

زنجيروں ميں جکڑ کرکسی قيد وشرط کے بغير براعظم يورپ کا غالم بناديا ہے چار بڑے براعظموں کو اپنی استعماری 
  اورايک حقير اقليت کو کروڑوں بے گناه انسانوں کے مال،جان ور عزت پر مسلط کر ديا ہے ۔

ت سے البتہ يہ بات ناقابل انکار ہے کہ ترقی يافتہ ملتيں اپنے ما حول ميں مادی نعمتوں اور لذتوں سے سرشارہيں اور بہ
انسانی آرزؤوں جيسے اجتماعی انصاف اور ثقافتی وصنعتی ترقی تک پہنچ چکے ہيں۔ليکن وه اس کے ساتھ ہی بے پناه 

بدبختيوں اور بے شمار تاريکيوں سے دوچار ہوئے ہيں کہ ان ميں سے اہم ترين يہ ہے کہ بين االقوامی کشمکش اور خون 
  لمحہ ماضی سے بدتروحوادث کی آماجگاه بنے ہوئے ہيں ۔ ريزياں دنيا کے مستقبل کوعوامی سطح پر اور ہر

واضح ر ہے کہ يہ سب تلخ وشرين نتائج ،ان ملتوں ومعاشروں کی تہذيب وتمدن اور زندگی کے طور طريقونکے درخت کا 
  پھل ہيں جو بظاہر ترقی کی راه پر گامزن ہيں ۔

د ہوکرمعاشرے کوباسعادت بنادياہے،ان ملتونکے بہت ليکن جاننا چاہئے کہ اس کے ميٹھے پھل جن سے انسان نے بہره من
سے پسنديده اخالق جيسے سچائی،صحيح کام،فرض شناسی،خيرخواہی اور فداکاری کا نتيجہ ہے ،نہ صرف قانون کا!کيونکہ 

اضافہ  يہی قوانين پسمانده ملتوں ،جيسے ايشيااور افريقہ ميں بھی موجود ہيں حاالنکہ ان کی پستی اور بدبختی ميں دن بدن
  ہوتا جارہا ہے۔

ليکن اس درخت کا تلخ پھل ۔جس سے انسان آج تک کو تلخ کام ہے وه انسان کے لئے تاريکی اوربدبختی کاسبب بناہے اور 
خود ان ترقی يافتہ ملتوں کو بھی دوسروں کی طرح نابودی کی طرف کھينچ رہا ہے۔ کچھ ناپسنديده اخالق ہيں،جن 

  بے رحمی،غرور،تکبر،ضد،اور ہٹ دھرمی ہے۔کاسرچشمہ:حرص،طمع، بے انصافی،
اگرہم دين مقدس اسالم کے قوانين پر سنجيدگی سے غور کريں ،توہم متوجہ ہوں گے کہ اسالم مذکوره صفات کے پہلے 

حصہ کا حکم ديتا ہے اور دوسرے حصہ سے روکتا ہے ،مختصر يہ کہ کلی طورپر تمام حق اور نيک انسان کی مصلحت 
يتا ہے اور انھيں اپنی تربيت کی بنياد قرار ديتا ہے اور ہر اس ناحق اوربرے کام سے روکتا ہے جو کے امور کی دعوت د

  انسان کی زندگی کے آرام ميں خلل ڈالتا ہے (خواه کسی خاص قوم وملت سے مربوط ہو)

  نتيجہ
  مذکوره بيانات کے نتيجہ کے طور پر مندرجہ ذيل چند نکات ذکر کئے جاتے ہيں :

  ا طريقہ دوسرے تمام اجتماعی طريقوں سے زياده پسنديده اورانسانيت کے لئے زياده مفيد ہے:۔اسالم ک١
  )٣٠(۔۔۔ذلک دين القيّم ولکن اکثر النّاس ال يعلمون) (روم

  ''...يقينا يہی سيدھا اور مستحکم دين ہے مگر لوگوں کی اکثريت اس بات سے بالکل بے خبر ہے ''
کے واضح نقوش اور ميٹھے پھل سبھی دين مقدس اسالم کی برکتيں اور اس کے آثار کی ۔موجوده دنيا کی تہذيب وتمدن ٢

زنده شقيں اور اصول ہيں جو مغرب والوں کے ہاتھ لگ گئے ہيں ،کيونکہ اسالم ،مغر بی تمدن کے آثار کے رونما ہونے 
وں نے ان پر عمل کرنے ميں سے صديوں پہلے لوگوں کو انہی اخالقی اصولوں کی طرف دعوت دے رہا تھا کہ يورپ وال

  ہم سے پيش قدمی کی ۔
  امير المؤمنين حضرت علی عليہ السالم زندگی کے آخری لمحات ميں لوگوں سے فرماتے تھے:

  )١''تمہارا برتائوايسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن مجيد پر عمل کرنے ميں تم سے آگے بڑھ جائيں'' ۔(
ی مقصد قرار دينا چاہئے اور قوانين کو اس کی بنياد پر مرتب کرنا چاہئے ۔اسالم کے حکم کے مطابق ''اخالق''کو اصل٣

،کيونکہ پسنديده اخالق کو فراموش کرنا(جو انسان کو حيوان سے ممتاز کرنے کا سبب ہے)انسان کو معنويت سے ماديت کی 
ں گوسفند کے صفات پيدا کر ديتا طرف ڈھکيل ديتا ہے اور اس کو بھيڑئيے،چيتے اور گائے جيسا درنده بناديتا ہے نيز اس مي

  ہے ۔
..............  
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  ۔ ٤٢٢۔ نہج البالغہ ،صبحی صالح،ص١

  اسی وجہ سے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ہے:
  )١''بُِعثُت التِّمم مکارم االخالق''(

  ''ميری بعثت کا اصلی مقصد ،لوگوں کی اخالقی تر بيت ہے ''
..............  

  ۔٣٧٣،ص٧١ار االنوار ،ج۔بح١

  

  طبيعی وسائل سے اسالم کی ترقی

غيرطبيعی وسائل ،کہ جن کا کوئی مادی وجود نہيں ہے، ناکام ہوتے ہيں اور جلد يا کچھ مدت بعد نا بود ہوجا تے ہيں، اسالم 
  ا صحيح نہيں ہے۔جيسے دين ميں جو کہ بشريت پر ہميشہ حکو مت کرنا چاہتا ہے، ان غير طبيعی وسائل سے استفاده کرن

يہی وجہ ہے کہ اسالم نے اپنی ترقی ميں طاقت کا سہارا نہيں ليا ہے .يہ جو بعض لوگ کہتے ہيں کہ''اسالم تلوار کا دين 
ہے''حقيقت مينيہ لوگ صدراسالم کی جنگونکو ظاہری طور پرديکھتے ہيں، جس کی وجہ سے وه غلط فہمی کا شکار 

يصلہ کر ديتے ہيں ۔جودين علم وايمان کی بنياد پر وجود ميں آيا ہو ،اس کے لئے بعيد ہوجاتے ہيں اور آنکھيں بند کر کے ف
ہے کہ وه اپنی ترقی اور لوگوں کے دلوں ميں ايمان پيدا کرنے کے لئے تلوار کا سہارا لے لے (اسالم ميں جہاد کے فلسفہ کا 

نگ ،جھوٹ اورسياسی شعبده بازی کا سہارا نہيں مطالعہ فرمائيں )اسی لئے اسال م نے اپنے مقاصد کی تکميل کے لئے نير
لياہے اورانہيں صحيح نہيں جاناہے ،کيونکہ اسالم صرف يہ چاہتا ہے کہ حق زنده ہواور باطل نابود ہو اور حق تک پہنچنے 

  کے لئے باطل کی راه پر گامزن ہونا ،حق کی نابودی کا سبب بنتا ہے۔
  خدائے متعال اپنے کالم ميں فرماتا ہے:

  )١خداظالموں ،بدکاروں اور حق کو چھپانے والوں کو اپنے مقصد ميں کامياب ہونے نہيں ديتا '' ('' 

  تبليغ اور دعوت اسالم
اسالم نے لوگوں کی ہدايت اور حق کو پھيالنے کے لئے ايک ايسے راستہ کاانتخاب کيا ہے جو انسان کی فطرت اور خلقت 

کا راستہ ''ہے ،جو انسان کے لئے حقائق،حقيقت پسندانہ فطرت اور سعادت کے عين مطابق ہے اور وه''تبليغ اور دعوت 
  طلبی کو واضح کر کے اسے بيدار کر ديتا ہے اور آسانی کے ساتھ اسے حق کے حوالے کرتا ہے ۔

اوربھريہ روش،يعنی تبليغ ودعوت،ايک ايسی روش ہے جسے تمام انبياء عليہم السالم نے اختيار کياہے۔اسالم ،جو خاتم اديان 
پور صالحيتوں کاحامل دين، ميناس سے زياده سے زياده استفاده کيا گيا ہے اور اس راستہ کا اپنا نا مسلمانوں پر واجب کيا 

  گيا ہے، تا کہ دين کی نشر و اشاعت ميں کوتاہی نہ کريں۔
  خدائے متعال اپنے پيغمبۖر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتاہے: 

  )٢ستہ يہ ہے کہ وه مکمل بصيرت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت ديتے ہيں ''('' ميرا او ر ميرے پيرؤں کا را
..............  

  ۔١٧٤و١٥٩۔بقره١
  ۔ ١٠٨۔ يوسف٢

  تبليغ کا طريقہ

مذکوره آيہ شريفہ سے معلوم ہوتاہے کہ دعوت و تبليغ کا کام مکمل بصيرت سے انجام پاناچاہئے، مختصر يہ کہ مبلغ کو 
دينی مسائل سے آگاه ہوناچاہئے،اور تبليغ کے طريقہ کار، شرائط اور اس کے آداب سے پوری طرح باخبر  تبليغ سے مربوط

ہونا جاہئے۔ البتہ تبليغ کے شرائط و آداب بہت زياده ہيں، جيسے: خوش اخالقی ، خنده پيشانی، وقار و بردباری او رحق و 
ل ہے۔ کيونکہ جو شخص علم کے بغير تبليغ کرتاہے، چونکہ وه انصاف کا احترام و غيره ليکن ان ميں سب سے اہم علم وعم
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حقيقت سے آگاه نہيں ہے اس لئے باطل کی تبليغ کرنے والوں کی طرح ، لوگوں کی حق تلفی کرنے اور انھيں گمراه کرنے 
مل سے ترديد ميں پروا نہيں کرتاہے اور جو اپنے علم پر عمل نہيں کرتا، حقيقت ميں وه جو کچھ کہتاہے، اس کی اپنے ع

کرتاہے اور جس چيز کی اپنی زبان سے تعريف کرتاہے، اس کی اپنے کردار سے، مذمت کرتا ہے جو شخص کسی چيز کی
طرف دوسروں کودعوت ديتاہے، ليکن خود اس پر عمل نہيں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے، جو ايک ہاتھ سے 

  کيلتا ہے۔کسی چيز کو کھينچتاہے اور دوسرے ہاتھ سے اسے ڈھ
  خدائے متعال اپنے کالم ميں فرماتاہے:

  )١''کيا تم، لوگوں کو نيکی کا حکم ديتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟''(
  ہمارے آٹھويں امام حضرت امام رضا عليہ السالم نے فرمايا ہے:

  )٢''لوگوں کو اپنے گفتار و کردار سے دعوت دو، نہ صرف گفتار سے ''(
..............  

  )۔٤٤۔ (اتامرون النّاس بالبّر و تنسون انفسکم ...) (بقره/ ١
 ۔٣٠٨۔ بحار االنوار ، ج ، ص ٢

 

 دينی تعليم 

 

  

  اسالم ميں تعليم و تربيت
اسالم،جہل و نادانی کی سرزنش کرتے ہوئے علم و دانش کی مدح کرتاہے، اور اپنے پيروؤں کو علم و فضيلت حاصل کرنے
کی تشويق کرتاہے، جبکہ دوسرے اديان کی کتابيں آزادانہ غورو فکر اور مخالفوں کی باتوں کی تحقيق کرنے سے منع کرتی

قبول کرنے، کا حکم دينی ہے خواه وه مخالف ہی کی طرف سے کيوں نہ ہيں۔ اسالم کی آسمانی کتاب(قرآن مجيد) حق کو 
ہواور انسان کے ساتھ استدالل اور آزادانہ طريقہ سے گفتگو کرتی ہے اور لوگوں کو آسمان وزمين اور ان ميں موجودہر چيز

کرنے کی تاکيد کرتی کی پيدائش،انسان کی خلقت ،اسالف کی تاريخ اور کائنات کی فطری گردش کے بارے ميں غوروفکر 
ہے ،بلکہ اس کے عالوه محسوسات کے دائره سے آگے بڑھ کر اور ماوراء طبيعت کے بارے ميں غور و فکر کی تاکيد 

  کرتی ہے ۔
اس مو ضوع کے بارے ميں جوآيات اور روايات پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشينوں سے ہم تک 

ہيں۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم علم حاصل کرنے کو اس قدر اہميت ديتے تھے کہ آۖپ پہنچی ہيں ،وه بے شمار 
  )۔١نے فرمايا: ''علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے''(

..............  

  )۔١٧٢، ١۔ ''طلب العلم فريضہ علی کل مسلم'' (بحار االنوار ، ج ١

  

  اسالمی تعليمات کے دواہم شاہکار

  تلف انسانی معاشروں ميں موجود ہر روش ميں کچھ اسرار پوشيده ہوتے ہيں، اگر وه اسرار مخ
عام لوگوں پر ظاہر ہوجائيں، تو معاشرے کو چالنے والے حکام اور ان کی شہوانی خواہشات متاثر ہوتی ہيں، اس لئے وه 

کہ بہت سے مطالب اور ضوابط ان کے  ہميشہ کچھ حقائق کو لوگوں سے پوشيده رکھتے ہيں اور اس مطلب کاسبب يہ ہے
دماغ کی اپج ہوتے ہيں، چونکہ انھيں اپنی عقل اورمعاشرے کی مصلحت کے خالف پاتے ہيں، اس لئے ڈرتے ہيں کہ اگر يہ 

  اسرار فاش ہوگئے تو ان پر اعتراضات کی بوچھار ہوجائے گی اور ان کے مفاد خطره ميں پڑجائيں گے۔
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ا اور دوسرے اديان کے روحانی مراکز انسان کو آزادانہ غور و فکر کرنے کی اجازت اسی وجہ سے عيسائيوں کے کليس
نہيں ديتے ، بلکہ دينی معارف او رمذہبی کتابوں کی توضيح و تفسير کا حق صرف اپنے سے مخصوص کرتے ہيں اور 

بہت سی دينی روشوں کو  لوگوں کوان کی ہر بات چون وچرا اور بحث ومباحثہ کے بغير قبول کرناہوتی ہے۔ اسی روش نے
نقصان پہنچايا ہے اور عيسائيوں کی موجوده روش اس بيان کی سچائی کی گواه ہے۔ ليکن اسالم اپنی حقانيت پر اطمينان و 

اعتماد رکھتاہے اور اپنی راه ميں کسی قسم کے مبہم اور تاريک گوشہ کو نہيں پاتا اس لئے دوسرے تمام مذہبی اور غير 
  رخالف حسب ذيل دومسائل پرزياده توجہ ديتاہے:مذہبی طريقوں کے ب

۔ اسالم کسی بھی حقيقت کو پوشيده نہيں رکھتا اور نہ ہی اپنے پيرؤں کو اس بات کی اجازت ديتاہے کہ کسی حقيقت کو ١
چھپائيں، کيونکہ اس مقدس دين کے قوانين فطرت اور خلقت کے قانون کے مطابق مرتّب ہوئے ہيں اور حق و حقيقت کی 

  ے اس کی کوئی چيز قابل ترديد نہيں ہے۔روس
ميں حق کو  ١٥٩اسالم ميں، حقائق کو چھپانا گناہان کبيره ميں شمار ہوتاہے اور خدائے متعال نے سوره بقره کی آيت نمبر 

  چھپانے والوں پر لعنت کی ہے۔
غور و فکر کريں اور جہاں پر ۔ اسالم اپنے پيرؤں کو حکم ديتاہے کہ حقائق او رمعارف کے بارے ميں آزادانہ طور پر ٢

بھی معمولی سا ابہام نظر آئے ، و ہيں رک جائيں اور آگے نہ بڑھيں تا کہ ان کا روشن ايمان شک و شبہہ کی تاريکی سے 
ہميشہ کے لئے محفوظ رہے اور اگر شک و شبہہ سے دوچار ہوجائيں تو نہايت انصاف اور حق پسندی سے اس کو رفع 

  آزادانہ طور پر ان کو حل کريں ۔ خدائے متعال فرماتاہے:کرنے کی کوشش کريں اور 
  )''١''جس چيز کاتمھيں علم نہيں ہے اس کے پيچھے مت جاؤ۔( 

  آزادی فکر اور حق پوشی
غور و خوض کے ذريعہ حقائق کو درک کرکے انھيں قبول کرنا انسان کے ذہن و دماغ کی گراں قيمت پيدا وار ہے اور 

از ، فضيلت ، شرف او رفخر بخشنے کاواحد سبب ہے، اور انسان دوستی و حقيقت پسندی کی فطرت انسان کو حيوان پر امتي
کرديا جائے، تقليدی افکار کوتھوپ کرانسان کی آزادی فکر کو سلب کرليا جائے يا حقائق کو چھپا کر اس کی عقل کو گمراه 

افکار کو ناکاره بناديا جائے ۔ ليکن اس حقيقت سے بھی کرديا جائے۔ مختصر يہ کہ اسبابات کی اجازت نہيں ديتی کہ خدا پسند
غافل نہيں رہنا چاہئے کہ جہاں پر انسان کسی حقيقت کو سمجھنے کی طاقت نہيں رکھتا يا مد مقابل کی ہٹ دھرمی اور سخت 

  رويہ کی وجہ سے ومنزلت کے لئے،
  )۔٣٦۔ (وال تقف ماليس لک بہ علم...)(اسرائ/١

گمراہی اور دوسرے مالی، جانی اور عزت کو پہنچنے والے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئےانسان کے ذہن ودماغ کی 
  حقائق کی پرده پوشی کو جائز سمجھتی ہے۔

ائمہ اطہار عليہم السالم نے اپنی بہت سی حديثوں ميں لوگوں کو بعض ايسے حقائق کے بارے ميں غور و فکر کرنے سے 
ناستعداد نہيں ہوتی۔ خدائے متعال نے بھی اپنے کالم ميں دوموقعوں پر تقيہ کے منع کيا ہے جن کو سمجھنے کی انسان مي

  )١طور پر حق چھپانے کو جائز جاناہے۔(
..............  

  ۔١٠٦اور سوره نحل آيت ٢٨۔سوره آل عمران، آيت ١

  

  نتيجہ

  اسالم چند مواقع پر حق وحقيقت کے چھپانے کو بالمانع بلکہ ضروری سمجھتاہے:
ہ کے موقع پر : يہ ايسی جگہ ہے کہ جہاں حق کے آگے بڑھنے کی کوئی اميد نہيں ہو، بلکہ اس کے اظہار سے مال، ۔ تقي١

  جان اور عزت کو خطره الحق ہوتا ہے۔
۔ ايسے موقع پر جہاں حق کسی کے لئے قابل فہم نہ ہو بلکہ اس کا اظہار گمراہی کاسبب بنے يا خود حق کی بے حرمتی کا٢

  باعث ہو۔
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 ايسے مواقع پر جہاں آزاد فکر، استعداد کے فقدان کی وجہ سے، حق کو بر عکس دکھاتے اور گمراہی کاسبب بنے۔۔ ٣

 

 دينی تعليم 

 

  

  سماجی زندگی ميناسالم کی خدمات

  افراد کے منافع کاتحفظ اوررفع اختالف
گزشتہ بحثوں سے واضح ہوا کہ دين مقدس اسالم،ايک مکمل اجتماعی طريقہ ہے ،اور واضح ہے کہ ايک معاشرے کی 

مکمل سعادت اور سب سے بڑی آرزو يہ ہوتی ہے کہ اس کی ضروريات زندگی پوری ہوں اور زندگی کو الحق کشمکش 
ر اس کے امن و امان کو خطره الحق ہے تاکہ معاشره اوران زيادتيوں کا حتی االمکان سّد باب کيا جائے جن سے زندگی او

  آرام اور تکامل کی طرف بڑھ سکے ۔
البتہ ايک انسان کی فطری آرزو يہ ہوتی ہے کہ يہ اپنی زندگی ميں حقيقت پسندی کے ساتھ ساتھ جسم وروح کے لحاظ سے 

کو تشکيل دے کر اپنی جوانی اور  سالم ہو اور اس کے شايان شان روٹی، کپڑا، مکان اس کے پاس ہو۔ اوروه خاندان
بوڑھاپے کی آرزئوں کو پا سکے ،اور امن وامان کے ماحول ميں آرام کی زندگی گزارے ،اس طرح انسانيت کی شا ہراه 

  پرکسی مزاحمت اور روکاوٹ کے بغير اپنی تالش وکوشش کو جاری رکھے اور تکامل تک پہنچ جائے۔
ے ،اس سے بڑھ کر آرزو نہيں رکھتا ہے اسالم نے اس انفرادی اور اجتماعی آرزو ايک انسانی معاشره بھی اپنے افرادکے لئ

کو عملی جامہ پہنايا ہے ،کيونکہ اس نے معاشرے کوايک ايسا نہج دے ديا ہے کہ اگر اس کو حقيقت بينی کی روشنی ميں 
  ہوجائيں گے ۔ قبول کيا جائے تو انسان کی زندگی کے مفادات محفوظ رہيں گے اور ان کے اختالفات دور

  اسالم کا طريقہ کار اور اس کی بنياد
اسالم نے اپنی پہلی توجہ انسان کی حقيقت پسندی کے نہج پر مرکوز ہے ،کيونکہ يہ مقدس نہج انسان کی تر بيت کرناچاہتا 

ہو۔انسان ايک ہے اور ايسے بے زبان حيوان نہيں پالنا چاہتا کہ جس کا مقصد پيٹ بھرنا اورجنسی خواہشات کوپورا کرنا 
  ايسی زنده مخلوق ہے ،جو جذبات اورہمدرديوں کے عالوه عقل اور حقيقت پسندی کی توانائی سے بھی مسلح ہے۔

انسان اپنی فطرت،يعنی اپنی خالص حقيقت پسندانہ فطرت کے مطابق ،درک کرتا ہے کہ وه عالم ہستی کا ايک جزو ہے اور 
طبيعت ،يعنی ايک المتناہی زندگی،قدرت اور علم سے وابستہ ہے ،عقل بھی  عالم ہستی کے ديگر اجزاء کے مانند ماورائے

اسی (خدا) کی مخلوق ہے۔ اسی لئے اسالم نے اپنی روش کو''توحيد''کی بنياد پر استوار کيا ہے اور جوشخص خداپرست نہ 
  ہو ،وه اسے انسان نہيں جانتا۔

ے،جو اپنے دين کے ذريعہ انسان کو سعادت کی دعوت ديتا ہے اور يہاں پر ''توحيد''سے مرادخدا کی يکتائی پرعقيده رکھنا ہ
  ايک دن اسکے اعمال کاحساب ليکر اسے مناسب جزادے گا ۔

  خدائے متعال اپنے کالم ميں فرماتا ہے :
  )١''يہ سب(يعنی توحيدسے بے خبر لوگ)جانوروں جيسے ہيں بلکہ ان سے بھی کچھ زياده گمراه ہيں ''۔(

  ان کئے گئے ہيں ان کے مطابق وه اسالم کی پہلی اصل اور اس کابنيادی ستون ہے۔توحيدکے جو معنی بي
اسالم کا دوسراستون ''پسنديده اخالق'' ہے ،جو توحيد پر استوار ہے ،کيونکہ اگراانسان توحيد کے مطابق اخالق نہ رکھتا ہو 

  ،تواس کامقدس ايمان محفوظ نہيں رہے گا ۔
يا ،قوانين اورضوابط خواه کتنے ہی ترقی يافتہ کيوں نہ ہوں، ہرگز ايک ايسے معاشرے اور اسی طرح،جيسا کہ بيان کيا گ

  کونہيں چالسکتے جس ميں اخالقی انحطاط پايا جاتا ہو۔
اس لحاظ سے ،اسالم ميں عقيدئہ توحيد کے مطابق اخالقيات کا ايک طويل سلسلہ جيسے:انسان دوستی،رحم دلی،عفت اور 

انسانی معاشرے کے لئے مرتب کئے گئے ہيں جو توحيد کے عقيده کے نفاذ کے ضامن اور عدالت کے جيسے دوسرے امور
  قوانين وضوابط کے محافظ ہيں ۔
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  معاشرے کی سعادت ميں مفيد و مؤثرہونے کی وجہ سے اخالق کادوسرا درجہ ہے،چوں کہ توحيدپہلے درجہ پر ہے ۔
ے بعداسالم نے قوانين کا ايک طويل سلسلہ وضع کيا ہے ،جنتوحيد اور اخالق کے اصولوں کو مستحکم اور استوار کرنے ک

کا تعلق اخالق سے رابطہ ہے ،يعنی مذکوره قوانين کا سر چشمہ پسنديده اخالق ہے اور پسنديده اخالق بھی اپنے قوانين کے 
  ذريعہ مستحکم ہوتا ہے۔اور يہی

..............  

  )٤٤ان۔(۔۔۔ان ہم اال کا النعام بل ہم اضل سبيال) (فرق١

  قوانين و ضوابط ہيں جو معاشرے کے حيات بخش مفاد کا تحفظ کرتے ہيں اور لوگوں کے اختالفات کو دور کرتے ہيں۔

  سماجی اختالفات 
انسان کے اختالفات ،جو اتحاد واتفاق کے رشتہ کوتوديتے ہيں اور اجتماعی نظام کو درہم برہم کر ديتے ہيں ،دوقسم کے ہيں 

:  
و اتفاقی طور پر دوافراد کی ذاتی چپقلش کے نتيجہ ميں رونما ہوتے ہيں، جيسے دوافراد کے درميان کسی ۔وه اختالفات ج١

  موضوع پر ہونے واال جھگڑا اور ايسے اختالفات کو عدليہ رفع کرتی ہے ۔
کی طرف ۔وه اختالفات جو طبيعی طور پر معاشرے کو دو مختلف گروہوں ميں تقسيم کرديتے ہيں ،اور اجتماعی انصاف ٢

کسی قسم کی توجہ کئے بغير ،ايک گروه کو دوسرے گروه پر مسلط کيا جا تا ہے اور کمزورطبقہ کی سعی و کوشش کے 
ماحصل کو طاقتور گروه کے نام مخصوص کيا جاتا ہے، جيسے:حاکم ومحکوم ،دولت مند و فقير ،عورت و مرداور مالزم 

اسی صورت ميں زندگی کرتے ہيں اور ہميشہ طاقتور لوگ کمزوروں وافسرکے طبقے ترقی يافتہ اور بے دين معاشروں ميں
  اور اپنے ماتحتوں کا استحصال کرتے ہيں ۔

منافع کی حفاظت اوررفع اختالفات کے بارے ميں اسالم کا عام نظريہ اسالم کلی طور پر،معاشرے کی سعادت، جو کہ لوگوں
  مر ہون منت ہے ،کودو چيزوں کے ذريعہ فراہم کرتا ہے :کے مفاد کی حفاظت اور ان کے اختالفات کے سدِّ باب کی 

۔طبقاقی امتياز کو کلی طور پر لغو کر کے اس کی اہميت کو ختم کرديتاہے ،اس معنی ميں کہ اسالمی معاشرے ميں لوگ ١
پر برتری آپس ميں بھائی بھائی ہيناور کسی کو ہر گز يہ حق نہيں ہے کہ دولت يا اجتماعی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں 

جتائے او رانھيں حقير و خوار سمجھے اور ان سے فروتنی اختيار کرنے او رتسليم ہونے کا تقاضا کرے، يا اپنے مخصوص 
عہده کی بناپر خود کو بعض اجتماعی ذمہ داريوں سے مستثنٰی قرار دے يا کسی جرم کے مرتکب ہونے پرخود کو معاف اور

نفاذ ميں معاشرے کے سرپرست کا حکم نافذ ہے اور سب کواس کے سامنے  سزا سے بری سمجھے۔ قوانين و ضوابط کے
سر تسليم خم کرناچاہئے اور اس کا احترام کرناچاہئے، ليکن اس کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد ميں يہ توقع نہيں رکھنی 

انھيں اعتراض و تنقيدچاہئے کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے سر تسليم خم کريں يا جو کچھ وه انجام دے اس کے بارے ميں 
کرنے کا حق نہيں ہے کيونکہ وه معاشرے کا فرمانروا ہے، اس لئے اسے بعض عام اور سماجی ذمہ داريوں او رفرائض 

سے مستثنٰی قرار ديا جائے۔ اسی طرح ايک دولت مند شخص کو يہ حق نہيں ہے کہ وه اپنی دولت کو اپنے لئے فخر و 
محتاجوں اور اپنے ما تحتوں کی سرکوبی کرے۔ اس کے عالوه معاشرے کے  مباہات کا سبب قرار ديکر غريبوں،

فرمانرواؤں کو يہ توقع نہيں کرنی چاہئے کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی ہرفضول بات کو معاشره کے پسمانده 
  اورنادارونکے مسلم حق کے مقابلہ ميں فوقيت ديں۔

ے کہ کسی بھی طبقہ ميں ايک طاقتورلوگ ناحق کمزوروں پر مطلق حکمرانی نيز اسالم ہرگز اس بات کی اجازت نہيں ديتاہ
  کريں۔ خدائے متعال اپنے کالم ميں فرماتاہے:

  )١''اسالم کے پيرو آپس ميں بھائی او رمساوی ہيں ' '۔(
..............  

  )۔١٠۔ (انّما المؤمنون اخوه...)(حجرات / ١

  نيز فرماتاہے:
تاب اور مسلمان )آرزئوں اور خواہشوں کا تابع نہيں ہے ،جو بھی برا کام انجا م دے گا ،اسے سزا ''خدا کا دين تمہاری (اہل ک
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  )١ملے گی ''۔(
البتہ دين اسالم ميں کچھ خصوصيات ، جيسے : دين کے پيشواؤں کی اطاعت اور والدين کا احترام، ہيں کہ اس ميں مساوات 

ی نسبت کچھ فرائض ہيں، ليکن اس سلسلہ ميں بھی جس کے حق نہيں ہے بلکہ صرف ايک طبقہ کے لئے دوسرے طبقہ ک
ميں يہ حکم ہے، وه دوسروں پر برتری نہيں جتال سکتا ، يعنی وه دوسروں کے مقابلہ ميں اپنے مقام پر فخر نہيں کرسکتا 

  ہے۔
فطری جبلّت کو سر جی ہاں، چونکہ انسان فطر ی طور پر امتياز و فضيلت طلبی کی جبلّت رکھتا ہے ، اسالم نے اس کی اس

  کوب کئے بغير اس کے لئے ايک عمل معين فرمايا ہے اور وه ''تقوٰی ''ہے۔
اسالم ميں حقيقی قدر و قيمت پرہيزگاری کے لئے ہے اور چونکہ تقوٰی کا حساب چکانے واال خدائے متعال ہے ، اس لئے يہ 

برعکس طبقاتی امتياز معاشرے ميں فسادپھيالنے کا امتياز جس قدر زياده ہوجائے ،کوئی رکاوٹ ايجاد نہيں کرتا، اس کے 
  سب سے بڑا سبب اور افراد کے آپس ميں ايک دوسرے کے لئے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ 

اسالم کی نظر ميں ،ايک پر ہيزگارفقير، بے تقوی ٰسرمايہ داروں کے ايک گروه پر فضيلت رکھتا ہے اور ايک پر ہيز گا 
  سے بہتر ہے۔عورت سيکڑوں ال ابالی مردوں 

..............  

  )۔١٢٢۔(ليس باما نيکم وال امانی اہل الکتاب من يعمل سو ء ايجز بہ۔۔۔)(نساء ١

  خدائے متعال فرماتا ہے : 
''انسانو!ہم نے تم کو ايک مرد اورعورت سے پيدا کيا ہے اور پھر تم ميں شا خيں اور قبيلے قرار دئيے ہيں تاکہ آ پس ميں 

  )١ن سکو ،بيشک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وہی ہے جو زياده پر ہيز گار ہے ۔''(ايک دوسرے کو پہچا
  نيز فرماتا ہے :

''ميں تم ميں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہيں کروں گا ،چاہے وه مردہو ياعورت ،سب ايک نوع 
  )٢سے ہيں اور انسان ہيں ۔''(

اور معاشرے کے رکن ہونے کے لحاظ سے شريک ہيں اور تمام لوگوں کا کام اوران کی  ۔چوں کہ تمام افراد، انسانيت٢
کوشش محترم ہے،لہذاکچھ قوانين بنائے گئے ہيں تاکہ ان کی روشنی ميں ہر فرد کے مفادات کا تعين ہوسکے اور اجتماعی 

  تجاوز اور کشمکش کا راستہ خود بخود بند ہو جائے۔
ہوئے يہ قوانين کچھ اس طرح بنائے گئے ہيں کہ معاشرے کے مختلف طبقاتی فاصلے بالکل ابتدائی اصول کومدنظر رکھتے 

ختم ہو جائيں ،دوريوں کو نزديکيوں ميں بدل ديا جائے۔ ان بيانات کی روشنی مينمفادات کے تحفظ اور معاشرے کے 
  ا ہے۔اختالفات کودور کرنے کے سلسلہ ميں اسالم کا خاص طريقہ اجمالی طور پر واضح ہوجات

..............  

  )۔١٣۔(ياايّہا النّاس انّا خلقنکم من ذکٍر و انثی وجعلنکم شعوباً وقبائل لتعارفوا اّن اکرمکم عندّهللا اتٰقکم ۔۔۔)(حجرات ١
  )۔١٩٥۔(۔۔۔انّی الاضيع عمل عامٍل منکم من ذکٍراو انثی بعضکم من بعض۔۔۔)(العمران ٢

  عداوت و اختالف سے اسالم کا مقا بلہ

معاشرے کے مختلف طبقات ميں طبيعی طورپر پيدا ہونے والے اختالفات،جيسے رعايا اورحاکم کا طبقہ ،غالم و ما لک ا 
  ورکام لينے والے و مزدور کے درميان اختال فات دو طريقوں سے وجود ميں آتے ہيں :

ی مزدوری ادانہ کرے ،ايک ۔ايک شخص کا دوسرے شخص کے حقوق پر تجاوز کر نے سے:مثال کام لينے واال، مزدورک١
مالک اپنے نوکر کی پوری اجرت نہ دے اس کے حق ميں ظلم اور ناانصافی کرے ياحاکم اپنی رعاياميں سے کسی کے حق 

  ميں ظالمانہ حکم جاری کرے۔
اسالم نے اس مشکل کو حل کرنے کے لئے بہت سے قوانين مقرر کئے ہيں،کہ ان کو نافذ کرنے سے ہرايک کے حقوق 

ره سکتے ہيں اور ہر شخض اپنے کھوئے ہوئے حقوق کو پاسکتا ہے ۔اسالم نے اس کام کے لئے معاشرے کی ہرفردمحفوظ 
کو اجازت دی ہے کہ اگرکوئی شخض اس کے ساتھ ظلم کرے (چاہے وه حاکم وقت ہی کيوں نہ ہو)توقاضی کے پاس شکايت

  کرنی چاہئے۔
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زمانہ ميں ايک مسلمان کاحضرت کے ساتھ کچھ اختالف ہوگيا،اس  امير المؤمنين حضرت علی عليہ السالم کی خالفت کے
نے قاضی کے پاس جاکر استغاثہ کيا۔حضرت ايک عام شخض کی طرح اس قاضی (جسے خودآپ نے منصوب 

فرماياتھا)کے پاس حاضر ہوئے اور فيصلہ ہوا۔ تعجب کا مقام يہ ہے کہ حضرت نے قاضی سے فرمايا کہ شکايت کرنے 
  رميان برتاؤ ميں کسی قسم کا فرق نہ کرے۔والے اورميرے د

۔ ايک طاقتور شخص کا کمزور اور اپنے ماتحت کے اوپر دھونس جمانااور اس کے ساتھ زيادتی کرنا ، جيسے ايک کام  ٢
لينے واال اپنے مزدوروں کو ذليل و خوار سمجھے ،کوئی مالک اپنے سامنے کھڑار کھے ، اور اسے اپنے سامنے جھک کر

ے پر مجبور کرے يا حاکم اپنی رعايا سے اعتراض اور استغاثہ کا حق چھين لے، کيونکہ اس قسم کے برتاؤ تعظيم کرن
مينغير خدا کی پرستش کا پہلو پاياجاتاہے، اس لئے اسالم نے ان چيزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمايا ہے۔ اسالم ميں کوئی 

کی توقع نہيں رکھ سکتا ہے اور ان پر اپنی بزرگی و  بھی شخص اپنے ما تحت سے انجام فريضہ کے عالوه کسی قسم
عظمت کا مظاہره نہيں کرسکتا ہے۔ اسالم ميں بہت سے ايسے اخالقی احکام موجود ہيں جو لوگوں کو سچائی، انصاف اور 
يںحسن اخالق کی دعوت ديتے ہيں اور عہد و پيمان کی رعايت کرتے ہيں، نيکی اور خدمت کرنے والوں کی تشويق کرتے ہ

  اور ، بد کرداروں ، نا اہلوں او ر برے لوگوں کو سزا ديتے ہيں۔
يہ ايسے پسنديده اخالق ہيں کہ اگر معاشرے ميں يہ نہ ہوں تو معاشره بدبختی سے دوچار ہوجائے گا اور دنيا و آخرت ميں 

  ناکامی و بدبختی مينمبتال ہوگا۔
عمل نہ کرنا اس کے لئے بظاہر معمولی فائده ہو، ليکن دوسری ممکن ہے کہ کسی کو ان قوانين سے بے اعتنائی اور ان پر 

طرف يہ ايک ناپاک او رخطرناک ماحول کو پيدا کرتاہے کہ جو اس کو اس معمولی فائده سے محروم کرنے کے عالوه اور 
بھی بہت سے فائدوں سے اس کو محروم کرتاہے اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ايک عمارت کے سنگ 

  بنياد کو باہرنکال کر اس پر ايک نئی عمارت تعمير کرتاہے اور اس طرح اس عمارت کی ويرانی کا سبب بنتاہے۔

  رفع اختالف کے لئے ايک عام وسيلہ
اسالم نے اپنے پيروؤں کو حکم ديا ہے کہ وه معاشرے کے فائدے کے بارے ميں سوچيں اور خود خواہی سے پرہيز کرکے 

  المی معاشرے کے فائده ميں ديکھيں اور معاشرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھيں۔اپنے ذاتی مفاد کو اس
ايک مسلمان کو پہلے حقيقی مسلمان ہونا چاہئے، اس کے بعد وه ايک تاجر ، کسان، صنعت گر يا مزدور بنے اور جو شخص

لہ پر عمل کرے۔ مختصر يہ کہ وه جو خاندان کو تشکيل دينا چاہتا ہے، اسے پہلے مسلمان ہونا چاہئے اس کے بعد اپنے فيص
  بھی کام انجام دينا چاہے اور جو بھی مقام او رعہده سنبھالنا چاہے، اس کے لئے صحيح دين و ايمان کی ضرورت ہے۔

ايسا شخص ہرکام اور ہر فيصلہ کے سلسلہ ميں سب سے پہلے اسالم و مسلمين کی مصلحتوں اور فائدوں کو مد نظر رکھتا 
اپنی ذاتی مصلحت کو مدنظر رکھتا ہے اور وه ہزگز کوئی ايسا کام انجام نہيں ديتا جس ميں اسالم و مسلمين ہے، اس کے بعد 

  کے لئے نقصان ہو اگر چہ اس کا م ميں اس کا ذاتی فائده بھی نہ ہو۔
ف پيدا نہيں البتہ معلوم ہے اگر کسی معاشرے ميں اس قسم کی فکر پيدا ہو جائے تواس معاشرے کے افراد ميں کبھی اختال

  ہوگا ۔خدائے متعا ل فرماتا ہے :
  (واعتصموا بحبل ّهللا جميعاً وال تفرقوا۔۔۔)

  )١٠٣(آل عمران
  ''اورهللا کی رسی کومضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس ميں تفرقہ نہ پيدا کرو''

  نيز فرماتاہے:
  )١٥٣۔۔۔) (انعام (و اّن ہذا صراطی مستقيماً فاتّبعوه والتتّبعوا الّسبل فتفرق بکم عن سبيلہ

''اور يہ ہماراسيدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پيچھے نہ جائوکہ راه خداسے الگ ہو جائو گے...''۔
  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :

  )١قت کی صورت مينآئيں ۔''(''مسلمانوں کو آپس ميں بھائی بھائی ہونا چاہئے تا کہ اغيار کے مقابلہ ميں ايک طا
..............  

  ۔١٩، ص ١۔ سفينہ البحار، ج ١
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  نماز،روزه اورحج يارفع اختالفات کا وسيلہ

اسالم کے فخرومباہات ميں سے ايک مسئلہ ''عبادت'' ہے اور وه يہ ہے کہ دوسرے اديان کے لوگ،جيسے يہودونصاری 
اپنے دينی احکام کے مطابق عمومی عبادت خانوں کے عالوه عبادت سے محروم ہيں اور ان کے مذہبی قانون کی نظرميں وه

جام نہيں دے سکتے اورنماز نہيں پڑھ سکتے ہيں ۔ليکن اسال م ميں اِنکليسا اور اپنے عبادت خانوں کے عالوه کہيں عبادت ان
پابنديوں کو ختم کرديا گيا ہے اور ہر مسلمان پرواجب ہے کہ اپنی عبادت کوجہاں چاہے انجام دے ،مسجد ميں ہو يا 

حالت مينہو يا  کہيناور،مسلمان معاشرے ميں ہو يا کفر کے معاشرے ميں،لوگوں کے درميان ہو ياتنہا ،صحت مندی کی
  بيماری کی حالت ميں۔

  )۔٤٠٣،ص١۔والمسلمون تتکافٔا دماؤہم وہم يد علی من سواہم ...(اصول کافی،ج١
بہر حال اپنی عبادت کوانجام دينا چاہئے ،اور يہ بذات خود اسالم کی کاميابی کے اسرار ميں سے ايک ہے ۔پيغمبر اسالم 

  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ہے:
  )١يرے لئے تمام روئے زمين عبادت خانہ اور پرستش گاه ہے ۔''(''م

اسی لئے شريعت اسال م نے نماز،روزه اورحج کو پہلے مرحلہ ميں انفرادی قرار ديا ہے ،اس معنی ميں کہ ہرفرد سے اس 
ں ان عبادتوں کے کی انجام دہی کا مطالبہ کيا ہے اور جماعت مينشريک ہونے کو الزم نہيں کياہے ۔ليکن دوسرے مرحلہ مي

اجتماعی فوائد کو بھی نظرانداز نہيں کيا ہے اور انھيں اجتماعی اہميت دی ہے مثال انسان اس کے ذريعہ اپنے پروردگار کی 
  بارگاه ميناپنی بندگی ونياز مندی کا اظہار کرتا ہے لہذا جماعت ميں حاضر ہونامستحب قرار ديا ہے ۔

ے قرار ديا گيا ہے اور مسلمانوں کو سال مينايک مہينہ دن کے ميں کھانے پينے اسی طرح روزه جو انفرادی رياضت کے لئ
اورجنسی آميزش سے پر ہيز کرنا چاہئے اور اس کے ذريعہ اپنے اندر پر ہيز گاری اور تقوٰی پيدا کرے، اس کے باوجود 

وال کی پہلی تاريخ کو ماه مبارک اس کے کہ يہ ايک انفرادی فريضہ ہے اور اس ميں اجتماعی پہلو نہيں پايا جاتا،ليکن ش
رمضان ميں فريضہ کے انجام کے شکرانہ ميں مسلمان عيد منائيں اور ان پر فرض ہے کہ نماز عيد فطر کو باجماعت پڑھيں

  ۔
اسی طرح حج ميں جس کے ذريعہ ،خدا کی دعوت پر لبيک اور مادی ميالنات سے دوری اورپروردگار کی ذات کی طرف 

  باوجوديکہ يہ ايک انفرادی عبادت ہے،توجہ کرناہوتاہے ،
ليکن چونکہ عبادت کی ايک خاص ومعين جگہ ہے ،لہذادنياکے مسلمان مجبورا ايک جگہ پر جمع ہو تے ہيناورايک دوسرے

کے حاالت سے آگاه ہوتے ہيں۔اس کے عالوه ذی الحجہ کی دسويں تاريخ کو ۔ جس دن حج کے بعض اعمال انجام دئيے 
  عيد قرار ديا گيا ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ ايک جگہ جمع ہو کر نماز عيد پڑھيں ۔ جاتے ہيں ۔اسال می

اسالم ميں جو يہ اجتماعات مقرر ہوئے ہيں ،يہ لوگوں کے طبقاتی اختالفات کو دور کرنے کا بہترين وسيلہ ہے ،کيونکہ 
ہ ايک دوسرے کے درميان موجود غلط فہمی طبقاتی اختالفات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھينک دينے کے لئے موثر ترين طريق

کو دورکرنا ہے اور يہ خاصيت اجتماعی عبادت ميں مکمل طور پر موجود ہے کيونکہ جوخدا کی عبادت کو اخالص کے 
ساتھ انجام ديتا ہے ،اس کا خدا کے سواکسی اور کے ساتھ سرو کار نہيں ہوتا ہے اور خدا کی رحمتونکے دروازے ہر ايک 

ہيں اور اس کی ابدی نعمتوں کا خزانہ کبھی ختم ہو نيواال نہيں ہے اور اس کی ذات اقدس رکاوٹ کے بغيرہر کے لئے کھلے 
ايک کو قبول کرتی ہے،جس کے نتيجہ ميں اجتماعی عبادت کے دوران جو انس ،اورالفت ومحبت لوگوں ميں پيدا ہوتی ہے 

  وه اختالفات اور کدورتوں کو دور کرنے کا بہترين وسيلہ ہے۔
چنانچہ پہلے بھی اشاره کياجاچکا ہے ،کہ ہم سب جانتے ہيں کہ دين مقدس اسالم کے معارف کلی طور پر تين حصوں ميں 

  تقسيم ہوئے ہيں : ''اصول دين ،اخالق اور فقہی فروع۔''
ے نہ واضح ہے کہ اس کے عالوه اصول دين ،يعنی دين کی بنياد،تين اصولوں پر مشتمل ہے کہ انسان ان ميں سے ايک ک

  ہونے پر دين سے خارج ہوجا تا ہے:
  ۔ توحيد ،يعنی کائنات کے پروردگار کی يکتائی کا اعتقاد۔١
۔خدائے متعال کے انبياء عليہم السالم پرعقيده رکھنا ہے جن کے آخری پيغمبر حضرت محمد مصطفٰے صلی هللا عليہ وآلہ ٢

  وسلم ہيں ۔
متعال موت کے بعد سب کو زنده کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب وکتاب ۔معاد پر ايمان ،يعنی يہ عقيده رکھنا کہ خدائے٣
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  ليا جائے گا ،نيک لوگوں کو ان کی نيکی کی جزا دی جائے گی اور برے لوگوں کوانکی برائی کی سزادی جائے گی ۔
نسے ہيں ،اورانسان ان مذ کوره تين اصولوں ميندواصولوں کا اور اضافہ کيا جا تاہے،جو شيعہ عقائد کاحصہ اور مسلمات مي

مينسے کسی ايک پر عقيده نہ رکھنے کی وجہ سے شيعہ مذہب سے خارج ہوجاتا ہے،اگر چہ اسالم کے دائره سے خارج 
  نہيں ہوتا ،يہ دواصول حسب ذيل ہيں :

  ۔عدل ١
 ۔امامت٢

 

 دينی تعليم 

 

  
  

  عقائد
  ۔توحيد١
  ۔نبوت ٢
  ۔معاد٣
  ۔عدل٤
  ۔امامت ٥

  ۔توحيد١

  اثبات صانع
انسان جب حقيقت بينی کی فطرت سے کام ليتا ہے تو عالم ھستی کے ہر گوشہ و کنار پر نظر ڈالنے سے اسے پروردگار 
عالم او رخالق کائنات کے وجود کی بہت سی دليليں نظر آتی ہيں، کيونکہ انسان اپنی حقيقت پسند انہ فطرت سے محسوس 

ماالمال ہے اور ان ميں سے ہر ايک اپنے وجود ميں،قہری طور  کرتاہے کہ مخلوقات ميں سے ہر ايک،وجود کی نعمت سے
پر ايک معين راستہ کو طے کررہا ہے اورايک مدت کے بعدوه اپنی جگہ کو دوسرے کے لئے چھوڑتاہے، اس نے ہر گز 

يں بنايا اپنے اس وجود کو خودہی اپنے لئے فراہم نہيں کيا ہے او رجس منظم راه پر گامزن ہے ، اسے خودہی اپنے لئے نہ
ہے اوراپنے سفر کے راستہ کی ايجاد اور اس کے نظم و نسق ميں کسی قسم کی مداخلت نہيں رکھتا، کيونکہ انسان نے، 

انسانيت اور انسانی خصوصيات کو اپنے لئے خود اختيار نہيں کيا ہے، بلکہ انسان کو پيدا کيا گيا ہے اور انسانی خصوصيات
  اسے عطا کی گئی ہيں۔

قت پسندانہ انسانی فطرت اس بات کو قبول نہيں کرتی ہے کہ يہ سب اشياء خودبخود وجود ميں آئی ہوں گی اوراسی طرح حقي
کائنات ميں موجود نظام يوں ہی کسی حساب و کتاب کے بغير وجود ميں آگئے ہوں گے، جبکہ انسان کا ضمير اس قسم کے 

ٹوں کے بارے ميں قبول نہيں کرتا۔يہاں پر انسان کی حقيقت اتفاق کو منظم طور پر ايک دوسرے کے اوپر چنی گئی چند اين
پسندانہ فطرت اعالن کرتی ہے کہ عالم ھستی کی ضرور کوئی پناه گاه ہے ،جوھستی کا سر چشمہ ،اور کائنات کو پيدا 

کرنے اوراسے باقی رکھنے کے لئے اس کی حفاظت کرنے واال ہے ،اور وه ال محدودوجود اور علم و قدرت کاسر 
مہ،خدائے متعا ل کی ذات ہے ،اور اس کائنات کے وجود کا سر چشمہ خدا کی ذات ہے ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :چش

  )٥٠(الّذی اعطی کل شی ء خلقہ ثم ہدی) (طہ
  ''(خالق کائنات)وه ہے جس نے ہرشے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدايت بھی دی ہے ۔''

ہاں تک تاريخ بتاتی ہے ،انسانی معاشره کی اکثريت ،کائنات کيلئے ايک خدا کے قائل رہے ہيں اسی فطرت کی وجہ سے،ج
اور اسالم کے عالوه دوسرے تمام اديان جيسے نصرانيت، يہوديت ،مجوسيت اور بدھ مت اس سلسلہ ميں ہم عقيده ہيں اور جو

سلسلہ ميں ہرگز کوئی دليل نہيں ہے بلکہ  پروردگار کے وجود کے مخالف ہيں ،ان کے پاس اسکے وجود کے انکار کے
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حقيقت ميں وه کہتے ہيں کہ:ہم پروردگار کے وجود کی کوئی دليل نہيں رکھتے يہ نہيں کہتے ہيں کہ ہمارے پاس اس کے 
  عدم وجود کی کوئی دليل ہے ۔

ده پرست انسان مذبزب ہے نہ منکر۔ماده پرست انسان کہتاہے :''ميں نہيں جانتا''يہ نہيں کہتاہے''نہيں ہے''دوسرے الفاظ ميں ما
  خدائے متعال اپنے کالم ميں اس مطلب کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :

  (وقالوا ما ہی ااّل حياتنا الّدنيا نموت ونحيا وما يہلکنا ااّل الّدھر وما لہم بذلک من علم ان ہم اال يظنون)
  )٢٤(جاثيہ

دنيا ہے اس ميں مرتے ہيں اور جيتے ہيں اور زمانہ ہی ہم کو ہالک کر ديتا ہے''اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ صرف زندگانی 
  اور انھيں اس بات کاکوئی علم نہيں ہے کہ يہ صرف ان کے خياالت ہيں اور بس۔''

  ابتدائے خلقت کی بحث
تالش کرتا ہے اور انسان اپنی خداداد فطرت سے ہر مظہر وحادثہ کا مشاہده کرنے کے بعد اس کے وجود ميں آنے کی علت 

ہرگز احتمال نہيں ديتا ہے کہ کوئی چيز خودبخوداور کسی سبب کے بغير وجودميں آئی ہوگی ۔اگرکسی ڈرائيور کی گاڑی 
خراب ہوجاتی ہے تو وه گاڑی سے اتر کرگاڑی ميناس جگہ کو ديکھتا ہے جہاں خراب ہونے کا احتمال ہو تاہے تاکہ گاڑی 

راسے ہرگز يقين نہيں ہوتا ہے کہ گاڑی خرابی کے بغير ر ک گئی، اور گاڑی کو پھر کے رکنے کاسبب معلوم کرسکے او
چالنے کے لئے اس کے تمام وسائل سے استفاده کرتا ہے اور ہرگز اس اتفاق کا منتظر نہيں رہتا ہے کہ گاڑی خودبخود 

  چلے گی۔
لگتی ہے تو پانی تالش کرتا ہے اور اگر  انسان کو اگر بھوک لگ جائے تو وه روٹی کی فکر مينپڑتاہے اورجب اسے پياس

سردی محسوس کرتاہے تولباس اور آگ ڈھونڈتا ہے ۔وه کبھی کسی اتفاق کے ذريعہ ان ضرورتوں کو دور کرنے کا انتظار 
  نہيں کرتا اور اس خوش فہمی مينآرام سے نہيں بيٹھتا۔

ن ،معماراور مزدور وغيره کا انتظام کرتا ہے جوشخض کسی عمارت کو تعمير کرنا چاہتا ہے وه المحالہ اس کے سازوساما
اوروه بالکل يہ اميد نہيں رکھتا کہ اس کی آرزو خودبخود پوری ہوجائے۔ انسان جب سے ہے اسی وقت زمين پر پہاڑ،جنگل ،

وسيع دريا اورسمندر موجود ہيں۔اور اس وقت سے سورج ،چاند اورچمکنے ہوئے ستاروں کو آسمان پرمنظم اورمسلسل 
ديکھ رہاہے ۔اس کے باوجوددنيا کے سائنسدان اپنی انتھک علمی کوشش اور تگ دو سے مخلوقات اور حيرت  متحرک

انگيزمظاہر کے وجود ميں آنے کے اسباب وعلل کے بارے ميں بحث کررہے ہيں اور وه ہر گز يہ نہيں کہتے کہ جب سے 
  ا ہوئے ہيں۔ہم ہيں اسی وقت سے ان کواسی طرح ديکھ رہے ہيں،لہذايہ خودبخودپيد

اسی جستجو کی فطرت اور اسباب وعلل کی بحث و تحقيق نے انسان کو مجبور کرديا ہے کہ وه عالم ہستی اور اس کے 
حيرت انگيز نظام کی پيدائش کے بارے ميں کھوج کرے کہ کيا يہ وسيع کائنات ،جس کے اجزاايک دوسرے سے مربوط ہيں 

وجود ميں آيا ہے يا اس کا سر چشمہ کہيں اور ہے ؟اور کيا يہ حيرت انگيز اور حقيقت ميں ايک عظيم مظہر ہے ،خودبخود 
نظام ،جو ثابت اور بال استثناء قوانين کے مطابق کائنات کے گوشہ وکنار ميں جاری ہے اور ہرچيز کو اس کے خاص مقصد 

چاليا جاتا ہے،ياکسی حادثہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے ،ايک بے انتہا قدرت اور علم کی طرف سے جاری اور اس کا نظام 
  اور اتفاق کے نتيجہ ميں پيدا ہواہے ؟

  معرفت خدا اور ملتيں
ہم جانتے ہيں کہ عہد حاضر ميں روئے زمين پر دين داروں کی اکثريت ہے،اور وه خالق کائنات پراعتقاد رکھتے ہيں اور اس

ھی ،جہاں تک تاريخ بتاتی ہے ،وه يہ کہ انسانوں کی پرستش کرتے ہيں ۔کل کے انسان کی حالت بھی آج کے انسان کی سی ت
  کی اکثريت دين دار تھی اوروه کائنات کے لئے ايک خدا کے قائل تھے ۔

اگر چہ خداشناس اور دين دارمعاشروں ميں،فکری اختالف بھی تھااور ہر قوم چشمہ تخليق کو مخصوص اوصاف سے 
ے تھے ،حتی قديم ترين تمدن کے آثار جنھيں انسان نے کشف متصف کرتی تھی ،ليکن اصل مقصد ميں وه اتفاق نظر رکھت

کياہے ،ان ميں دين اور خداشناسی کی عالمتيں پائی جاتی ہيناور ايسی عالمتيں بھی ملی ہيں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وه 
ر قديمی براعظموں ماورائے طبيعت پر بھی اعتقاد وايمان رکھتے تھے ۔حتی جديد بر اعظمونجيسے امريکہ اورآسٹريليا او

کے دور دراز جزائرجو آخری صديوں مينکشف ہوئے ہيں ،ان کے اصل باشندے بھی خدا کے معتقد تھے،اور وه تصور 
کائنات کے سلسلہ ميں اختالفات نظر کے با وجود کائنات کا ايک سرچشمہ تسليم کرتے تھے اگر چہ قديم دنياسے ان کے 

  رابطہ کی تاريخ معلوم نہ ہو سکی ۔
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بات پر غور کرنا کہ خدا کا اعتقاد انسانوں کے درميان ہميشہ سے موجود تھا ،اس مطلب کو واضح کر تا ہے کہ خدا کو اس 
پہچانناانسان کی فطرت ہے اور انسان اپنی خداداد فطرت سے ،کائنات کی تخليق کے لئے ايک خدا کو ثابت کرتا ہے۔خدائے 

  اره کرتے ہوئے فرمايا ہے:متعال نے انسان کی اس فطری خصوصيت کی طرف اش
  )٧٨(ولئن سٔا لتہم من خلقہم ليقو لن ّهللا۔۔۔) (زخرف

  ''اگر ان سے پوچھ لوگے کہ انھيں کس نے پيدا کيا ہے؟ تو يقينا کہيں گے خدانے''
  نيز فرماتا ہے: 

  (و لئن سالتہم من خلق السٰموات و االرض ليقولن ّهللا۔۔۔)
  )٢٥(لقمان

  انھيں کس نے پيدا کيا ہے؟ تو يقينا کہينگے : خدا'' ''اگر ان سے پوچھ لوگے کہ

  انسان کی زندگی ميں تجسس کا اثر
اگر انسان نے خالق کائنات اور اس کے نظام کے پيدا کرنے والے ۔جو کہ اس کی فطرت کا اقتضاء ہے ۔کے بارے ميں مثبت

فانی مبداء کو ثابت کيا اوراس نے تمام چيزوں جواب ديا ،تو اس نے کائنات اور اس کے حيرت انگيز نظام کی پيدائش کے ال
کو خدا کے محکم اراده سے جو اسکی المحدود قدرت وعلم پرمبنی ہے ۔اور نتيجہ ميں وه پورے وجود ميں ا يک قسم کے 

اطمينا ن واعتماد کو محسوس کرتا ہے۔اوروه اپنی زندگی ميں رونما ہونے والی ہر قسم کی مشکالت اور سختيوں سے 
ونے پرہرگز نا اميدنہيں ہوتا ہے بلکہ ان سے نپٹنے کے لئے ہر قسم کی تدبير سے کام ليتا ہے ،کيونکہ وه جانتا ہے دوچارہ

  کہ کوئی بھی علت وسبب۔ خواه وه کتناقوی ہو۔ اس کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ ميں ہے اور ہر چيز اس کے زير فرمان ہے ۔
يم نہيں ہوتا اور جب کبھی دنيا کے حاالت اس کے مطابق ہوتے ہيں تو ايسا شخض کبھی اسباب وعلل کے سامنے سراپا تسل

غرور و تکبر سے اس کادماغ خراب نہيں ہوتا اوروه اپنی اورکائنات کی حقيقی حيثيت کوفراموش نہيں کرتا ،کيونکہ وه جانتا 
ايسا انسان يہ جان ليتا ہے کہ ہے کہ ظاہری اسباب وعلل خود مختار نہيں ہيں بلکہ ان کا تعلق حکم خدا سے ہے ۔آخر کار 

عالم ہستی ميں خدائے متعال کے عالوه کسی اور کے سامنے سر تسليم خم نہيں کرنا چاہئے اور خدا کے فرمان کے عالوه 
کسی بھی فرمان کے سامنے مطلق طورپر تسليم نہيں ہونا چاہئے ۔ليکن جس نے مذکوره سواالت کا منفی جواب ديا ،وه اس 

  پسندی عالی منشی اور فطری شجاعت کا حامل نہيں ہے ۔اميد اور حقيقت 
يہی وجہ ہے کہ ہم مشاہده کرتے ہيں کہ جن ملتوں ميں ماديت کا غلبہ ہے وہاں روز بروز خود کشی کے واقعات زياده رونما 

نے ہوتے ہيں ،اور جن کااعتقاد حسی اسباب و علل تک محدود ہو وه چھوٹے سے چھوٹے نامناسب حاالت کے رونما ہو
پراپنی سعادت و کاميابی سے نا اميد ہو کر اپنی زندگی کاخاتمہ کرديتے ہيں،ليکن جو لوگ خدا شناسی کی نعمت سے ماالمال

ہيں،وه موت کے دہانے پربھی نا اميد نہيں ہوتے ،کيونکہ وه خدائے قادر وبينا پر ايمان رکھتے ہيں ،اس لئے مطمئن و اميد 
  وار ہوتے ہيں ۔

عليہ السالم اپنی زندگی کے آخری لمحات ميں جبکہ چاروں طرف سے دشمن کے تير وتلوار کا نشانہ حضرت امام حسين 
  بنے ہوئے تھے ،فرماتے ہيں : 

''تنہا جو چيز اس ناگوار مصيبت کو ميرے لئے آسان بنا رہی ہے ،وه يہ ہے کہ ميں خدائے متعال کو مستقل اپنے اعمال پر 
  ناظر ديکھتا ہوں ۔''

  بارے ميں قرآن مجيد کا اسلوبتوحيد کے 
اگر انسان پاک طبيعت اور مطمئن دل سے ،کائنات پر نظر ڈالے تو اس کے ہر گوشہ وکنار ميں وجود خدا کے آثار ودالئل کا

مشاہده کرے گا اور اس حقيقت کے ثبوت ميں ہر در و ديوار سے گواہی سن لے گا ۔ اس دنيا ميں جو چيز بھی انسان کے 
وه خدا کی پيدا کی ہوئی اور مظہر ہے،يا کوئی خاصيت خدانے اس ميں پيدا کردی ہے ،ياايک ايسا نظام ہے سامنے آتی ہے 

جو خدا کے حکم سے ہر چيز ميں جاری ہے اورانسان بھی انہی ميں سے ايک ہے اوراس کاپورا وجود اس حقيقت کی گواہی
س سے ظاہر ہونے والی خاصيتيں اس کے اختيار ميں ہيں ديتا ہے ،کيونکہ نہ اس کااپنا وجوداپنے آپ سے ہے اورنہ ہی ا

اورنہ اس نے اپنی زندگی کی اس نظام کو خود بنايا ہے جو اس کی پيدائش سے ابھی تک جاری ہے اوروه يہ فرض کرسکتا 
اس ما  ہے کہ اس کائنات کا نظام اتفاقی طور پر وجود ميں آگيا ہے ،اورنہ ہی وه اپنے وجود اور اپنے وجود کے نظام کو

حول کی طرف نسبت دے سکتا ہے جس ميں وه پيدا ہوا ہے ،کيونکہ مذکوره وجوداور يہ نظام خود اس ماحول کی پيداوار 
  نہيں ہے اورنہ وه اتفاقاً وجود ميں آيا ہے۔



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

 
 

وااليہاں پر انسان کو اس کے سوا کوئی چاره نہيں کہ عالم ھستی کے لئے ايک سرچشمہ تسليم کرے جو اشيا کو خلق کرنے 
اور ان کی پر ورش کرنے واال ہے ۔وہی ہر مخلوق کو پيدا کرتا ہے اوراس کے بعد بقا اورايک خاص نظا م کی شاہراه پراس
کے مخصوص کما ل کی طرف ہدايت کرتا ہے ،چونکہ انسان عالم ھستی ميں اشيا ء کو آپس ميں ايک دوسرے سے مربوط 

مجبورا فيصلہ کرتا ہے کہ خلقت کاسرچشمہ اور اس کے نظام کو  اور ايک خاص نظا م سے منسلک پاتا ہے ،اس لئے
  چالنے واال ايک ہی ہے۔

انسان پر يہ حقيقت معمولی توجہ سے واضح ہوجاتی ہے، اور اس ميں کسی قسم کا ابہام نہيں پاياجاتا۔ سوائے اس کے کہ 
ی تمام توانائيوں کو حياتی مبارزوں کی راه انسان کبھی زندگی کی کشمکشوں مينايسا گرفتار ہوتاہے کہ اپنی عقل و شعور ک

ميں استعمال کرتاہے اور اپنے تمام وقت کو زندگی کی دوڑ دھوپ ميں صرف کرتاہے، اور اس قسم کی چيزوں کے بارے 
ميں غور کرنے کی تھوڑی سی بھی فرصت نہيں نکال پاتا اور نتيجہ ميں اس حقيقت سے غافل رہتاہے، يا يہ کہ طبيعت کے 

مظاہر سے متاثر ہو کر ہوس رانيوں اور عياشيوں ميں سرگرم ہوتاہے۔ چونکہ ان حقائق کی پابندی انسان کو بہت  دل فريب
سی مادی الاباليوں سے روکتی ہے، اس لئے وه فطری طور پر ان حقائق کی تحقيق کے سلسلہ ميں پہلوتہی کرتا ہے اور اس 

  ذمہ داری کو قبول کرنے کے لئے آماده نہيں ہوتا۔ 
س لئے قرآن مجيد ميں مخلوقات کی پيدائش اور ان ميں جاری نظام کے بارے ميں گوناگون طريقوں سے بہت زياده توجہ ا

دالئے گئی ہے اور برہان و دالئل پيش کئے گئے ہيں ، کيونکہ اکثر لوگ خاص کروه لوگ جو فطرت کے دل فريب مظاہر 
اميابی کو عياشيوں و خوش گزرانيونميں پاتے ہيں، ا ور ماديات و کے شيفتہ ہو چکے ہيں اوروه اپنی زندگی کی سعادت و ک

  محسوسات سے انس و محبت کی وجہ سے فلسفی فکر او رنظريات کی عقلی تحقيق سے محروم ہيں۔
ليکن انسان ہر حالت ميں عالم ھستی کا ايک جزو ہے اور کائنات کے ديگر اجزاء اور اس مينجاری جزئی او رکلی نظاموں 

محہ بھی بے نياز نہيں ہے، اور ہر لمحہ اپنے ذہن کو عالم ھستی اور اس ميں جاری نظام کی طرف متوجہ کر سے ايک ل
  سکتا ہے ، اور کائنات کے خالق کے وجود کو پاسکتا ہے۔ خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں فرماتاہے:

دابّة آٰيت لقوم يوقنون و اختالف الّيل و النّہار و ما انزل ّهللا  (اِنَّ فی السٰموات و االرض اَلٰيٍت للمومنين، و فی خلقکم و ما يبثُّ من
  )٥۔٣من السمآء من رزق فاحيا بہ االرض بعد موتہا و تصريف الريح ء ٰاٰيت لقوم يعقلون) (جاثيہ

بھی او  ''بيشک آسمانوں او رزمينوں ميں صاحبان ايمان کے لئے بہت سی نشانياں پائی جاتی ہيں۔ اور خود تمہاری خلقت ميں
رجن جانوروں کو وه پھيالتا رہنا ہے ان ميں بھی صاحبان يقين کے لئے بہت سی نشانياں ہيں۔اور رات دن کی رفت و آمدہيں 
او رجو رزق خدانے آسمان سے نازل کيا ہے، جس کے ذريعہ سے مرده زمينوں کو زنده بناياہے اور ہواؤں کے چلنے ميں 

  ں جو عقل رکھنے والی ہے۔''اس قوم کے لئے نشانياں پائی جاتی ہي

  مثال اورو ضاحت
قرآن مجيدمينآيتينہيں،جن ميں انسان کو چاند،ستاروں،زمين ،آسمان ،سورج ،پہاڑوں، درياؤں،نباتات، حيوانات او رخودانسان 
کی خلقت کے بارے ميں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ان ميں سے ہر ايک کا جو حيرت انگيز نظام ہے 

  س کی ياددہانی کرائی گئی ہے۔ا
حقيقت مينکائنات کا نظام ، جو کائنات کی گوناگون سرگرميوں کو خلقت کے مقاصد اور کائنات کے اہداف کی طرف 

بڑھاتاہے، وه نہايت ہی حيرت انگيز او رتعجب خيز ہے۔ گيہونکا ايک دانہ يا بادام کی ايک گٹھلی زمين سے اگنے کے بعد 
ردرخت ميں تبديل ہوجاتاہے۔ اوريہ دانہ يا گٹھلی مٹی ميں قرار پانے کے بعد شگافتہ ہو کراس کی سبز ايک پودے يا ميوه دا

نوک باہر نکلتی ہے اور اس ميں جاتی ہے، جب يہ پودا اپنے مقصد کی منزل تک پہنچتا ہے تو اس دوران مختلف ا ور عظيم
  عقل متحير ر ه جاتی ہے۔ نظام سرگرم ہوتے ہيں کہ جن کی عظمت و وسعت کا مشاہده کرکے

ستارے، آسمان اور چمکتا ہواسورج او ردرخشان اور زميں ہر ايک اپنی وضعی وانتقالی گردشوں او راپنے اندر پوشيده 
توانائيوں سے اور اسی طرح اس دانہ يا گٹھلی ميں قرار دی گئی ، پر اسرار طاقتيں ، اور سال کے موسم، اور ان کے 

رش ،ا ور شب و روز، گندم کے ايک پودے کے اگنے ميں مدد کرتے ہيں ،اس نئے پودے کو پرورشحاالت، ابرو ہوا اور با
کے لئے اپنے گہواره ميں سالتے ہيں ،دايااور نرسوں کے مانندايک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے کوشش کرتے ہينيہاں 

  تک کہ يہ دانہ اپنی باليدگی ورشد کے آخری مرحلہ تک پہنچ جائے۔
نسان کے ايک نو مولودبچے کی ہے کہ جس کا نظام پيدائش ايک پودے ياکسی دوسر ی چيز کی پيدائش سے کہيں يہی مثال ا

  زياده پيچيده ہے ۔يہ خلقت کے منظم وپيچيده نظام کے الکھوں بلکہ کروڑوں سا ل کی سرگر ميوں کا ماحصل ہے ۔ 
م ھستی سے رکھنے والے رابطہ کے عالوه ۔اپنے ايک انسان کی روز مره کی زندگی کی گردش۔ اپنے وجود سے باہر عال
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وجود کے اندر ايک حيرت انگيزنظام سے نشاط سے مربوط ہے کہ دور انديش سائنسدانوں کی فکريں صديوں سے مسلسل 
ان کے ظاہر کا مشاہده کرنے ميں سر گرم عمل رہی ہيں اور ہر روز ان اسرار سے پرده اٹھا يا جاتا ہے اور ابھی بھی ان کی

 لو مات مجہو الت کی نسبت بہت کم ہيں ۔مع

 

 دينی تعليم 

 

  

  قرآن مجيد کی نظر ميں خداشناسی کا طريقہ
جس شير خوار بچہ نے دودھ پينے کے لئے ماں کا پستان پکڑرکھا ہے اور دودھ پی رہا ہے، حقيقت ميں وه دودھ چاہتا ہے 
،اس کے عالوه اگر کسی چيز کو ہاتھ ميں اٹھا تا ہے تواسے کھانے کے لئے اپنے منہ تک لے جاتا ہے ،در اصل اس چيز 

احساس کرتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اٹھائی ہوئی چيز کھانے  کو اس نے کھانے کے لئے اٹھا يا تھااور جو ں ہی
  کی نہيں ہے ،تو اسے پھينک ديتا ہے ۔

اسی تر تيب سے ،انسان جس مقصد کے پيچھے دوڑتا ہے ،اصل ميں وه حقيقت کو چاہتا ہے، اگر اس کے لئے واضح ہو 
اور خطاسے ناراض ہو تا ہے اورغلط مقصد کی راه جائے کہ اس نے غلطی کی ہے اور غلط راه پر چال ہے ،تو اپنی غلطی

کی محنت پر افسوس کرتا ہے اور مختصر يہ کہ انسان ہميشہ اشتباه اور خطا سے پر ہيز کرتا ہے اور حتی االمکان حقيقت 
  تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ۔

المحالہ ہميشہ حقيقت کی جستجو اور يہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرت اور جبلت کی رو سے حقيقت پسند ہے ، يعنی 
  حق کی پيروی کرنے واال ہو تا ہے ،اس نے اس فطری عادت کو کسی سے ياد اور کہيں سے نہيں سيکھا ہے ۔

انسان اگر کبھی سخت رويہ اختيار کر کے حق کے سامنے ہتھيار نہيں ڈالتا ہے ،وه اس لئے ہے کہ وه خطا واشتباه سے دو 
 قيقت اس کے لئے واضح نہيں ہوتی ہے اگر اس کے لئے حق واضح ہو تاتو غلط راستہ پر نہ چلتا ۔چار ہوتا ہے اور حق و ح

کبھی انسان نفسانی خواہشات کی پيروی ميں ايک قسم کی دماغی بيماری سے دو چار ہوتا ہے اور حق کی شيرينی کا مزه 
پيروی نہيں کرتا ہے ۔اس کے باوجود کہ وه اس کے منہ ميں کڑوا بن جاتا ہے ،اس وقت حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی 

حق کی حقانيت اور يہ کہ اسے اس کی پيروی کرنی چاہئے ،کااعتراف کرتا ہے ،ليکن اسکی اطاعت کرنے سے سر کشی 
کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے ايسے اتفاقات بھی ہو تے ہيں کہ انسان مضر اورنقصان ده چيزوں کا عادی ہو کر ،اپنی انسانی 

ہ خطره اورضررسے محفوظ رکھتی ہے ،کو پامال کر تا ہے ،اور ايک ايسے کام کو انجام ديتا ہے ،جس کے فطرت ،جوک
بارے ميں جانتا ہے کہ وه نقصان ده ہے۔ (جيسے :سگريٹ ،شراب اور نشہ آور چيزوں کے عادی لوگ )قرآن مجيد انسان کو

ہ ميں زياده تاکيد کرتا ہے اور گوناگون بيانات کے حق پسندی اور حق کی پيروی کر نے کی دعوت ديتا ہے اور اس سلسل
  ذريعہ انسان سے درخواست کرتا ہے کہ حق پسندی اور حق کی پيروی کی فطرت کو اپنے اندر زنده رکھے۔

  خدائے متعال فرماتا ہے:
  )٣٢(۔۔۔فماذا بعد الحق اال الضلل۔۔۔) (يونس

  ''اورحق کے بعد ضاللت کے سوا کچھ نہيں ہے ۔''
لحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالّصبر) (عصر (والعصر    )٣۔١اّن االنسان لفی خسر ااّل الذين ء آمنوا وٰعملوا الٰصّ

''قسم ہے عصر کی ،بيشک انسان خساره مينہے ۔عالوه ان لوگوں کے جو ايمان الئے اور انھوں نے نيک اعمال کئے اور 
  ايک دوسرے کوحق اور صبر کی وصيت ونصيحت کی۔''

خداوند عالم کی يہ ساری تاکيد يں اس لئے ہيں کہ اگر انسان اپنی حقيقت پسندی کی فطرت کو زنده نہ رکھے واضح ہے کہ 
اور حق و حقيقت کی پيروی کی کوشش نہ کرے تو اپنی سعادت و کاميا بی کا پابند نہ ہو گا اور وه نفسانی خواہشات اوراپنی 

رے گا۔ اور غلط تصورات اور خرافی افکار ميں گرفتار ہو گا اورمرضی کے مطابق جوچاہے گا کہے گا اور جو چاہے گا ک
اس وقت ايک چوپايہ کی طرح اپنی راه ( جو انسانی سر مايہ ہے) سے بھٹک کر ، ہوا و ہوس ،ال ابا لی اور اپنی نادانی کی 

  پھينٹ چڑھ جائيگا ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
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وکيال ٭ ام تحسب ان اکثر ہم يسمعون او يعقلون اِْن ہم ااّل کاالنعام بل ہم اضّل سبيال)(ارء يت من اتّخذ اٰلہہ ہٰوه افانت تکون عليہ
  )٤٣،٤٤(فرقان 

''کيا آپ نے اس شخص کو ديکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا ليا ہے،کياآپ اس کی بھی ذمہ داری لينے کے 
سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہيں يہ سب جانوروں جيسے ہيں بلکہ  لئے تيار ہيں ؟کياآپ کاخيال يہ ہے ان کی اکثريت کچھ

  ان سے بھی کچھ زياده گم کرده راه ہيں ۔''
البتہ جب انسان کی حقيقت پسندانہ فطرت زنده ہو تی ہے اورحق کی پيروی کرنے کی عادت اس مينکارفرما رہتی ہے ،تو 

اور وه جس حق وحقيقت کو پالے گا اسے دل سے قبول  يکے بعد ديگرے اس کے لئے حقائق واضح ہوتے چلے جاتے ہيں
  کرے گا اور سعادت و خوشبختی کی راه ميں روزبروز آگے بڑ ھتا چالجائے گا ۔

  خداوندمتعال تمام صفات کماليہ کا مالک ہے 

  کمال کيا ہے؟
يں اس ميں موجود ايک گھر کو اس وقت کامل گھر کہہ سکتے ہيں ،جب ايک گھرانے کی ضروريات زندگی کے تمام چيز

ہوں ،چنانچہ اس ميں مہمان خانہ،باو رچی خانہ ،غسل خانہ وغيره کے لئے کافی کمرے موجود ہوں ،جس گھر ميں جس قدر 
  يہ وسائل کم ہوں اسی قدر اسے ناقص سمجھا جائے گا ۔

سب اس ميں پائی اسی طرح ايک انسان ميں اس کی فطری خلقت کے مطابق جن چيزوں کا موجود ہونا ضروری ہے ،اگر وه
جاتی ہوں تو وه کامل ہے ،اگر ان ميں سے کسی ايک کی کمی ہو، يعنی وه ہاتھ ،پائوں يا آنکھ سے محروم ہو تو اسی ا 

  عتبارسے ناقص سمجھا جائے گا ۔
لہذامذکوره بيان سے معلوم ہواکہ صفت کمال وه چيز ہے کہ جو خلقت کی ضرور تونکو پيداکرتی ہے اوراس کے نقص کو 

ر کرتی ہے ،علم کی صفت کے مانند کہ جہل کی تاريکی کو دور کر کے عالم کے لئے معلوم کو واضح کرديتا ہے اور''  دو
قدرت''کہ صاحب قدرت شخص کے مقاصد اور ا غراض کو ممکن بناديتی ہے اور اسے ان پر مسلط کر ديتی ہے ا يسے ہی 

  دوسرے صفات ہيں جيسے صفت حيات وغيره ۔
ہ کر تا ہے کہ خالق کائنات ( جو ھستی عالم اور مخلو قات عالم کا سر چشمہ ہے، ہر فرض کی گئی ہماراضمير فيصل

ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ہر نعمت وکمال کو فراہم کرتا ہے) تمام صفات کمال کا مالک ہے ، کيونکہ ايک حقيقت 
سی کو بخش دے جوخودنہ ر کھتاہويا جس پسندنظر کے مطابق يہ تصور نہيں کيا جاسکتا کہ کوئی شخص ا يسی نعمت ک

عيب ميں وه خود مبتال ہو دوسروں سے اس کو دور کرے۔خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں اپنے تمام صفات کمال کی ستائش
  کرتا ہے اور خود کو ہر قسم کے عيب ونقص سے پاک ومنزه قرار ديتاہے:

  )١٣٣(وربّک الغنّی ذوالّرحمة۔۔۔) (انعام 
  ردگار بے نياز اور مہر بان ہے''''تيرا پرو

  )٨(ّهللا ال الہ ااّللہ ہولہ االسما ء الحسنی ) (طہ 
  ''وه هللا ہے جس کے عالوه کوئی خدا نہيں ہے،اس کے لئے بہترين نام ہيں ۔''

ک اور اس وه زنده، عالم،د يکھنے واال،سننے واال،قادر،خالق اور بے نياز ہے ، پس خدائے متعال کو تمام صفات کمال کا مال
کی ذات اقدس کو ہر صفت نقص سے پاک و منزه جاننا چاہئے ،کيونکہ اگر اس ميں نقص ہو تا تو اسی لحاظ سے نياز مند 

  ہوتا اور اس اعتبارسے اس سے باالتر کسی اور خدا کو ہونا چاہئے تھا جو اس کی نياز مندی کو دور کر سکتا ۔
  )٥(سبحانہ وتعالی عّما يشرکون) (يونس 

  پاک و پاکيزه ہے اور ان کے شرک سے بلند وبرتر ہے''''وه 

  توحيد اور يکتائی
  )٢٢(لوکان فيہما آلہة ااّل ّهللا لفسد تا۔۔۔) (انبياء 

  '' ياد رکھو اگر زمين وآسمان ميں هللا کے عالوه اور خدا بھی ہوتے تو زمين و آسمان دونوں بر باد ہو جاتے۔''

  وضاحت
کی حکومت ہوتی ،جيسا کہ بت پرست کہتے ہينکہ کائنات کے ہر شعبہ کاايک الگ خدا ہے ۔ز مين اگر کائنات پر کئی خدائون

وآسمان اور دريا و جنگل کا الگ الگ خدا ہوتا ہے۔ اگر ايسا ہوتا تو کائنات کی ہر جگہ پر خدائوں کے درميان اختالف کی 
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کام المحالہ تباہی وبر بادی سے دوچار ہوتا ،چونکہ ہم وجہ سے الگ الگ انتظام بر قرار ہو تا اور اس صورت ميں کائنات کا
ديکھتے ہيں کہ کائنات کے تمام اجزاء آپس ميں ھم آہنگ اور مکمل طور پر موافق ہيں اور سب مل کر ايک نظام کو تشکيل 

  ديتے ہيں ،اس بناپر، کہنا چاہئے کہ خالِق کائنات ايک سے زياده نہيں ہے۔ 
چاہئے کہ فرض کئے گئے خدا، چونکہ عاقل ہوں گے اور وه جانتے ہوں گے کہ ان کا اختالف يہاں پر يہ تصور نہيں کرنا 

کائنات کو تباہی وبربادی کی طرف لے جائے گا،لہذا وه ہر گز آپس ميں اختالف نہيں کريں گے ،کيونکہ اس صورت ميں وه 
کا محتاج ہو گا اور اکيلے ہی کوئی  ايک دوسرے کے کام ميں مؤثر ہوں گے اور ہر ايک دوسرے کی موافقت اور اجازت
  کام انجام نہيں دے سکتا ۔ جب کہ خدائے تعالی کو ا حتياج سے منزه وپاک ہونا چاہئے ۔

  خدائے متعال کا وجود،قدرت اور علم 
اس وسيع وعريض کائنات کے آپس ميں ملے ہوئے اجزاء ،اور اس کی عام اورحيرت انگيز گردش، اور کائنات کے گوشہ 

ميں جاری، آپس ميں مرتبط اور آنکھوں کو خيره دينے والے جزئی نظام اور نتيجہ کے طور پر مختلف انواع کے  وکنار
مظاہر اپنے خاص مقصد کی طرف، انتہائی نظم وتر تيب کے ساتھ حرکت ميں ہيں ،يہ نظم ہر عقلمند انساں کے لئے واضح 

ود وبقا کے لئے ايک ال فانی وجود سے متصل ہيں ،جس نے کر ديتا ہے کہ عالم ھستی اور جو کچھ اس ميں ہے اپنے وج
اپنی ال محدود قدرت و علم سے کائنات اور کائنات ميں مو جود ہر شئے کو خلق کيا ہے اوراپنی ہر مخلوق کو پرورش کے 

ی ھستی گہواره ميں قرار ديا ہے اور اپنی خاص عنايتوں سے ان کے مطلوب کمال کی طرف ابھار تا ہے ِيہ وہی ہے جس ک
  الفانی ہے اور ہر چيز کو جانتاہے اور اس پر قادر ہے،خدائے متعال فرماتا ہے :

(لہ ملک السٰموات واالرض يحی ويميت وہو علی کل شیء قدير٭ہواالّول وااٰلخر والظّاھر والباطن وہو بکل شی ء عليم) 
  )٣٢(حديد

کا دينے واال ہے اور ہر شے پر اختيار رکھنے واال ہے ''آسمان وزمين کا کل اختيار اسی کے پاس ہے اور وہی حيات وموت 
  ۔وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر ہے وہی باطن اور وہی ہر شے کا جاننے واال ہے۔''

  خدا کی قدرت 
ّ ملک السٰموات واالرض وما بينہما يخلق ما يشآء وّهللا علی کل شی ء قدير) ( مائده    )١٧(۔۔۔و

آسمان اور ان کے درميان کی کل حکومت ہے۔وه جيسے بھی چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور ہرشے ''اور هللا ہی کے لئے زمين و
  پر قدرت رکھنے واال ہے ''

  وضاحت
جب ہم کہتے ہيں کہ فالں شخص موٹر کار خريد نے کی قدرت رکھتا ہے ،تو ہمارا مقصد يہ ہو تا ہے ،کہ جو موٹر کار خريد

يدنے کی مالی طاقت ہے، اور اگر ہم يہ کہيں کہ فالں شخص بيس کلو گرام وزنی نے کا محتاج ہے اس کے پاس اس کے خر
  پتھر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے ،تو ہمارا مقصد يہ ہو تا ہے کہ اس ميں بيس کلو گرام پتھراٹھانے کی طاقت موجود ہے ۔

ری وسائل اس کے پاس ہيں،اور حقيقت ميں،کسی چيز پر توانائی و قدرت ر کھنے کے يہ معنٰی ہيں کہ اس کے تمام ضرو
چونکہ عالم ھستی ميں جس وجود کو بھی فرض کياجائے ،اس کی نياز مندی اور زندگی کی گردش کی ضرورت خدا کے 

وجود سے پوری ہوتی ہے ،يہ کہنا چاہئے کہ خدائے متعال ہر چيز کی قدرت و توانائی رکھتا ہے اور اسی کی ذات پاک 
  کائنات کا سر چشمہ ہے۔

  کا علم  خدا
  )١٤ال يعلم َمن خلق۔۔۔) (ملک◌َ )

  ''کياپيداکرنے واال نہيں جانتا ہے؟''

  وضاحت
چونکہ ہرمخلوق اپنی پيدائش وھستی ميں خدائے متعال کی ال محدود ذات کی محتاج ہے،اس لئے اس مخلوق اور خدا کے 

ه ہونا تصور نہيں کيا جاسکتا،بلکہ اس کے درميان پردے اور رکاوٹ کا تصور نہيں کيا جاسکتا ہے يا اس کا خداسے پو شيد
  لئے ہر چيز آشکار ہے اور ہر چيز کے داخل وخارج پر تسلّط اور احاطہ کرتا ہے۔
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  خداکی رحمت
جب ہم ايک ناتوان محتاج کو ديکھتے ہيں ،تو اپنی توانائی کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہيں ،ياکسی مصيبت 

ں ياايک نابينا کاہاتھ پکڑ کر اسے اس کی منرل مقصود تک پہنچاتے ہيں ۔ايسے کاموں کو ہم زده بے چاره کی مدد کرتے ہي
  مہر بانی اوررحمت شمار کر کے پسنديده اور قابل ستائش جانتے ہيں ۔

جن کاموں کو کارساز اور بے نيازخدا انجام ديتا ہے ،وه رحمت کے عالوه کچھ نہيں ہو سکتے، کيونکہ وه اپنی بے شمار 
توں کو بخش کر سبھی کو بہره مند کرتا ہے اور ہر بخشش سے۔خود کسی کا نياز مند ہوئے بغير۔مخلوقات کی ضرورتوں نعم

  کے ايک حصہ کو پورا کرتا ہے ،چنانچہ فرماتا ہے:
  )٣٤(۔۔۔و ن تعدوا نعمت ّهللا ال تحصوہا۔۔۔) (ابرا ھيم 

  ہيں کرسکتے۔''''اگرتم اس کی نعمتوں کو شمار کرناچاہوگے تو ہر گزشمار ن
  )١٥٦(ورحمتی وسعت کّل شی ئ۔۔۔) (اعراف

  ''اور ميری رحمت نے تمام چيزوں کا احاطہ کيا ہے۔''

  تمام صفات کماليہ
  )١ ٣٤(وربّک الغنّی ذوالّر حمة۔۔۔) (انعام

  ''تمہارے پروردگار بے نياز اور صاحب رحمت ہے''

  وضاحت
کی صفت کے بارے ميں تصور کريں ،وه ايک نعمت ہے جسے خدائے  کائنات ميں موجود ہر خوبی اورزيبائی ،جس کمال

متعال نے اپنی مخلو قات کو عطا کيا ہے اور اس کے ذريعہ خلقت کی ضرورتوں ميں سے کسی ايک کوپورا کيا ہے ،البتہ 
رتوں ميں اگر وه خود اس کمال کا مالک نہ ہوتا ،تو اس کمال کو دوسروں کو بخشنے ميں عاجز ہوتا اور خود بھی ضرو

دوسروں کا شريک بن جاتا ،پس خداوند عالم کے تمام صفات کمال خود اسی کے ہيں اور اس نے کوئی کمال کسی دوسرے 
سے حاصل نہيں کيا ہے اور اس نے کسی کے سامنے دست نياز دراز نہيں کيا ہے، بلکہ خود تمام صفات کمال 

عيب اورنياز مندی واحتياج کے اسباب جيسے:ناتوانی ،نادانی  ،جيسے:حيات، علم ،قدرت وغيره کا مالک ہے اورتمام صفات
 ،موت،گرفتاری وغيره سے پاک ومنزه ہے ۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  ۔نبوت٢
  

  انسان کوپيغمبر کی ضرورت

خدائے متعال نے اپنی کامل قدرت سے جو کہ ہراعتبار سے بے نياز ہے کائنات اور کائنات ميں گوناگوں مخلو قات کو خلق 
  کيا اور انھيں بيشمار نعمتوں سے نوازا ہے۔

انسان اورتمام دوسری جان دار وغير جان دار مخلو قا ت کی پرورش پيدائش کے دن سے ليکر کائنات کے آخری دن تک 
،خدا ہی کرتا ہے ،اور ان ميں سے ہر ايک ،خاص نظم و نسق اور خاص تربيت سے ايک معلوم و معين مقصد کی طرف 

  ت ميں وه اپنی شايان شان عنايتوں سے نوازے جاتے ہيں ۔ہدايت پاتے ہيں اور اسی کی طرف بڑ ھتے ہيں جبکہ تمام لمحا
اگرہم صرف اپنی زندگی کے بارے ميں غور وخوض کريں ،يعنی شيرخوارگی ،بچپن ،جوانی اور بوڑھاپے کے دورپر نظر 

جب  ڈاليں ،تو خدائے متعال کا وه کامل لطف و کرم جو ہمارے شامل حال ہے، کے بارے ميں ہماراضمير گواہی دے گا ،اور
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يہ مسئلہ ہمارے لئے واضح ہو جائے گا تو يقينا ہماری عقل فيصلہ دے گی کہ خالق کائنات ،اپنی مخلوق کے لئے سب سے 
زياده مہر بان ہے ۔اسی مہربانی کی وجہ سے ہميشہ ان کے حاالت کے مطابق مصلحت کی رعايت کرتا ہے اور حکمت و 

ں سے راضی نہيں ہوتا ۔انسان،خدا کی ايک ايسی مخلوق ہے ۔کہ جس مصلحت کے بغير ہر گز ان کے فساد وتباہی کے کامو
کی فالح و بہبود اور سعادت اس مينہے کہ حقيقت پسنداور نيک منش ہو ،يعنی اس ميں صحيح عقائد ،پسنديده اخالق اور نيک

  کردار ہونا چاہئے۔
ن سکتا ہے اور چاه کو را ه سے تشخيص ممکن ہے کوئی يہ کہے کہ انسان اپنی خدا داد عقل سے اچھے اور برے کو پہچا

دے سکتا ہے ،ليکن يہ جاننا چاہئے کہ عقل اکيلے ہی اس گره کو کھول کر انسان کی حقيقت پسندی اور نيکی کی طرف 
رہنمائی نہيں کر سکتی ،کيونکہ انسانی معاشرے ميں جو مشاہده کيا جارہا ہے وه يہ ہے کہ زياده تر برائياں ان لوگوں سے 

ارہے ہيں ،جو عقل و شعور اور برے بھلے کی تميز رکھتے ہيں ،ليکن خود پرستی ،منا فع پر ستی اور ہوس رانی انجام پ
کے نتيجہ ميں ان کی عقل اس کے جذبات اور ہواوہوس کی تابع ہو کرگمراہی سے دوچار ہو تی ہے ۔لہذا خدائے متعال 

ہماری راہنمائی کرنا چاہئے جو کبھی ہوا وہوس سے  کوايک دوسرے راستہ سے يا ايک ايسے وسيلہ سے سعادت کی طرف
  مغلوب نہ ہواور اپنی رہبری ميں کبھی اشتباه و غلطی کاشکارنہ ہو،ايسا راستہ صرف نبوت کا ہے۔

  انبياء کی تبليغ
ہونا  ہماری عقل جو فيصلہ کرتی ہے اوراس کے مطابق حکم ديتی ہے کہ انسان کے لئے ''نبوت'' کے نام کا ايک راستہ کھال

چاہئے ۔ يہ چيزعمالبھی مورد تاکيد قرار پاکر انجام پايا ہے۔ انسانوں ميں سے (انبيائ)نامی کا ايک گروه خدائے متعا ل کی 
طرف سے منتخب ہوا ہے ۔ جنہوننے لو گونکی ہدايت کے لئے اعتقادی کچھ عملی قوانين وضوابط پيش کئے اور ان کو 

  صحيح راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے 
ن پيغمبروں نے اپنے دعوی کے صحيح ہونے اوراپنے دين کے سچے ہونے کومعقول طريقوں سے لوگوں کے لئے ثابت ا

  کيا ،اور اپنے تربيتی مکتب ميں کچھ شائستہ افراد کی پرورش کی ۔
ہے کہ عقل معاش، جسے ہم عقل علمی بھی کہتے ہيں (وه شعورجس سے ہم اپنی زندگی کو چالتے ہيں)ہمينيہ اجازت ديتی 

ہم اپنی زندگی کے فائدے کے لئے ہر قابل استفاده چيز سے استفاده کريں ،جيسے:فضا،ہوا،درختوں،ان کے پھل،پتوناور 
لکڑيوں حيوانات،ان کے گوشت،دودھ ،اون اورکھال سے استفاده کريں ۔اسی طرح ہم اپنی بے شمار ضرورتوں کے پيش نظر

  پنے نفع ميں استفاده کرتے ہيں ۔اپنے ہم نوع انسانوں کی سر گرميوں سے بھی ا
ان چيزوں کے مصرف اور استفاده کا حکم ہميں ہماری عقل و شعورنے ديا ہے اور اسی نے ان کے جائز ہونے کی تصديق 

کی ہے ،اس لئے ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھوک کے وقت تم کيوں کھانا کھاتے ہو ؟ پياس کے وقت کيوں پانی 
  کيوں سانس ليتے ہو؟تو اس کے يہ سواالت مضحکہ خيز ہوں گے۔پيتے ہو؟يا ہوا ميں 

ليکن جب ہم اپنے ہم نوع انسان کے کام وکوشش سے استفاده کرنے کے لئے ان سے پہلی بار رابطہ بر قرار کرتے ہيں تو 
يں ،اسی طرحمعلوم ہوتاہے کہ وه بھی ہماری طرح ہيں جس طرح ہم ان کی سر گرميوں کے نتيجہ سے استفاده کرنا چاہتے ہ

وه بھی ہماری سر گرميوں کے نتيجہ سے استفاده کرنا چاہتے ہيں ۔کيونکہ ہم اپنی سر گرميوں کے نتيجہ کو انھيں مفت ميں 
  دينے کے لئے تيارنہيں ہينلہذا ان کے پاس بھی جو کچھ ہے وه اسے مفت ميں دينے کے لئے تيار نہيں ہيں ۔

سرے کا تعاون کرنے پر مجبور ہوتے ہيں اور اپنے ہم نوع انسان کی زندگی يہی وجہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ايک دو
  کی ضرورتونکو پورا کرنے ميں ان کی مدد کرتے ہيں تاکہ اس کے مقابلہ ميں وه بھی ہماری مدد کريں ۔

ده اسی احتياج وضرورت کے پيش نظر،مختلف انسان آپس ميں جمع ہو گئے اور ايک دوسرے کی مدد اور کام سے استفا
کرتے ہيں ،حقيقت ميں مختلف افراد کے کام اور ان کی کوششيں ايک دوسرے پر بٹ جاتی ہيں ،اور اس کے بعدہر ايک اپنی

  حيثيت اور اجتماعی سر گرمی کے مطابق اس سے استفاده کرتا ہے ۔

  معاشرے ميں قوانين و قواعد کی ضرورت
تعاون پرآماده ہوتا ہے ورنہ فطری طور پر وه صرف اپنی زندگی  جيسا کہ بيان کيا جاچکا کہ انسان مجبور ہوکر اجتماعی

کے نفع کاخواہان ہے ،لہذا جب بھی اسے موقع ملتا ہے وه دوسروں کے منافع پر تجاوز کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے منافع 
ررات کا ہونا سے کوئی چيزدوسروں کو ا نہيں دی ہے کہ تعادل بر قراررہے ۔اسی لئے ہر معاشرے ميں کچھ قوانين ومق

ضروری ہے تاکہ ان کی رعايت کرنے سے ،انسان کی اجتماعی قدروقيمت محفوظ رہے،اور ان کو تجاوز کر نے سے رو 
کا جا سکے۔ قوانين وضوابط کو لوگوں کے اتفاق نظر يا ان کی اکثريت کی رائے سے منطور کيا جانا چاہئے تاکہ ہر فرد 
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  و جائے۔اپنے انفرادی واجتماعی فرائض سے آگاه ہ

  قواعدوضوابط کی تکوينی بنياد
قوانين وضوابط ايسے فرائض ہيں جو انسانی زندگی کی مصلحتوں کی حفاظت کے لئے وضع ہوئے ہيں ۔اس لحاظ سے ان 
کی قدروقيمت اجتماعی ہے نہ فطری وتکوينی ۔يعنی فطرت ميں حکم فرماقوانين کا خودبخود کوئی اثر نہيں ہے ،بلکہ جب 

  گ انھيں جاری کر تے ہيں تو يہ جاری ہوتے ہيں ورنہ يہ ايک بے اثر افسانہ کے عالوه کچھ نہيں ہوتے۔معاشرے کے لو
اس کے باو جود يہ قوانين وضوابط ،فطرت وتکوين سے بے ربط بھی نہينہيں،بلکہ ان ميں تکوين کی ا صل موجود ہے ۔ 

نے انسان کی خلقت کچھ اس طرح کی ہے کہ  فطرت اورانسان کی فطری ضرورت ان کاسرچشمہ ہے .يعنی خدائے متعال
خواه نخواه اجتماعی افکار کے ايک سلسلہ کو وجودميں الکر انھيں قابل استفاده قرار ديتا ہے اور اپنی تکوينی زندگی کو ان 

  پر تطبيق کرتا ہے اور اپنے وجودی مقاصد تک پہنچتا ہے۔

  زندگی کے قوانين کی طرف تکو ينی ہدايت
کہ خدائے متعال اپنی عنايت کاملہ اور بے پناه محبت کی بدولت اپنی ہر مخلوق کواس کے وجودی مقصد تک ہم جانتے ہيں 

پہنچاتا ہے اور انسان بھی اس قانون سے مستثنی نہيں ہے ،پس خدائے متعال کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے لئے کچھ 
تشکيل دے اور ان پر عمل کے ذريعہ ا نسان کی ايسے قوانين وضوابط وضع کر ے جو اس کی زندگی کی راه ورسم کو 

مصلحتيں اور منافع پورے ہو سکيں اوران کو حاصل کرنے کے لئے صرف عقل کافی نہيں ہے ۔کيونکہ کبھی خودعقل بھی 
درک کرنے ميں خطا کرتی ہے اور اکثر اوقات عقل عادت ،تقليد اور وراثت ميں ملی صفات سے متاثر ہوکر ہواوہوس سے 

کر انسان کو ہالکت کی طرف لے جاتی ہے ۔جيسا کہ ہم جان چکے کہ،عقل انسان کو منافع طلبی کے قانون کی  مغلوب ہو
طرف رہنمائی کرتی ہے ،اور اگر انسان کبھی دوسروں کے لئے حق کا قائل ہوتا ہے اور عام قانون کی پيروی کرتا ہے،تو 

ئے ہوتا ہے ،اسی وجہ سے اکثر لوگ جب قدرت و توانائی وه بنابر مجبوری اور اپنے شخصی منافع کو حاصل کرنے کے ل
کے عروج پر پہنچتے ہيں تو اپنے مقابلہ ميں کسی حريف اور مخالف کو کچھ نہينسمجھتے ،ہر قانون وحکم کی سر کشی 

  کرتے ہيں اور دوسروں کے منافع کو اپنے لئے مخصوص کر اتے ہيں اور ان کے حقوق کو پامال کرتے ہيں ۔
متعال کو چاہئے کہ لوگوں کو ان کی زندگی کی راه و رسم کے بارے ميں ايک ايسے طريقہ سے راہنمائی  لہذا خدائے

کرے،جو ہرقسم کی خطاولغزش سے محفوظ ہو اور وه طريقہ (نبوت)ہے،اور وه يہ ہے کہ خدائے متعال اپنے بعض بندوں 
کے ايک سلسلہ کی تعليم دے تا کہ ان پر عمل  کو راه فکر وعقل کے عالوه ايک اور راه (راه وحی )سے معارف واحکام

  کے ذريعہ لوگوں کی حقيقی سعادت کی طرف رہنمائی کرسکے۔

  نتيجہ
مذکوره بيان سے معلوم ہوا کہ خدائے متعال کو چاہئے کہ اپنے بعض بندوں کو غيبی تعليم کے قوانين سے آگاه کر کے 

نے والے انسان کو پيغمبر يا خدا کارسول کہتے ہيں ،اور خدا کی بھيجے جو انسانی سعادت کے ضامن ہيں ۔خدا کے پيغام ال
  طرف سے الئے گئے پيغامات کے مجموعہ کو''دين ''کہتے ہيں ۔

يہ بھی معلوم ہواکہ خداکی طرف سے بھيجے گئے دينی معارف اور اٰلہی قوانين کوصحيح طور پرتبديلی،اور کمی بيشی کے 
ی خدا کا پيغمبروحی الہی کو حاصل کرنے ميں خطا نہ کرے اوراس کی حفاظت ميں بغير لوگوں کے پاس پہنچنا چاہئے ۔يعن

بھول چوک اور لغزش سے دو چارنہ ہو اور اس کو لوگوں تک پہنچانے ميں غلطی يا خيانت نہ کرے۔جيساکہ ہم نے بيان کيا 
ر يہ انسان کی تخليق کا ايککہ ضروری معارف اورزندگی کے قوانين کی طرف لوگوں کی ہدايت نظام خلقت کا جزو ہے او

مقصد ہے۔خلقت اپنی راه کو طے کرنے ميں ہر گزخطااور لغزش کو قبول نہيں کرتی ،مثال کے طور پر يہ ممکن نہيں ہے 
کہ نظام خلقت ،انسان کے تناسل سے ايک پتھر يا پودے کو وجود ميں الئے يا گيہوں کے دانہ کو بونے کے بعد ايک حيوان 

  کی آنکھ موجوده حالت ميں معده کا کا م انجام دے يا کان دل کا کام انجام دے۔ پيدا ہو يا انسان 
اس چيز سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے انبياء کو معصوم ہونا چاہئے ۔يعنی جس کا م کو وه خود واجب جانتے ہو ں اسے 

(انسان)اپنے ضمير سے جانتے ہيں کہ  ترک نہ کريں اور جس کام کو وه خود گناه جانتے ہونانہيں انجام نہ ديں ، کيونکہ ہم
جو اپنی بات پر عمل نہ کرے، حقيقت ميں وه اس بات کے صحيح اور سچ ہونے کا قائل نہيں ہے ۔اس صورت ميں اگر 

پيغمبر گناه کا مرتکب ہو جائے ،تو کوئی اس کی بات پر يقين نہيں کرے گااور تبليغ کا مسئلہ بے اثر ہوگا اور اگر بعد ميں 
اظہارندامت بھی کرتا ہے تو بھی ہمارا دل اس کی طرف سے صاف نہيں ہوگا اور ہر حالت مينتبليغ کا مقصدفوت پر توبہ اور
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  جائے گا ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
(عالم الغيب فال يظہر علی غيبہ احداً٭ااّل من ارتضی من رسول فانّہ يسلک من بين يديہ ومن خلفہ رصداً٭ ليعلم ان قد ابلغوا 

  )٢٨٢٦ربّہم۔۔.) (جن  رٰسلت
''وه عالم الغيب ہے اور اپنے غيب پر کسی کو بھی مطلع نہيں کرتا ۔مگر جس رسول کو پسند کر لے تواس کے آگے پيچھے 

  نگہبان فرشتے مقرر کرديتا ہے ،تاکہ وه ديکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پيغامات کو پہنچا ديا ہے ۔''

  يت ميں فرق انسان اور دوسری مخلو قات کی ہدا
توحيد کی بحثوں سے واضح ہو تا ہے کہ اشياء کی تخليق خدا کی طرف سے ہے ،لہذا ان کی پرورش بھی اسی سے مربوط 
ہے۔واضح الفاظ ميں يہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر مخلوق ،اپنی پيدائش کے آغاز سے اپنی بقااور نقائص کو دور کرنے ميں 

وں وضرورتوں کو يکے بعد ديگررفع کرتی ہے اور امکان کی حدتک اپنے آپ کو کاملسر گرم عمل ہوتی ہے اورا اپنی کمي
اور بے نياز کرتی ہے ۔اپنی بقاکے سفر ميں ايک منظم حرکت کے تحت اپنے وجود کو جاری رکھتی ہے ،اس سفر کو منظم 

  کرنے واال اور ہر منزل پر اسکا رہبر خدائے متعال ہے۔
تيجہ نکلتا ہے اور وه يہ ہے کہ کائنات کی ہر قسم کی مخلوق ايک خاص تکوينی پرو اس نظريہ کے مطابق ايک قطعی ن

گرام کے تحت باقی ہے اور اس ميں اپنی خاص سر گرمی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ ميں ،کائنات کے مظاہر ميں سے ہر معيّن
سے انھيں عطا ہوتے ہيں ۔ چنانچہ  گروه کے لئے ، اپنی بقا کے سفر ميں کچھ معيّن فرائض ہيں جو خدائے متعال کی طرف

  قرآن مجيد اس حقيقت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے:
  )٥٠(۔۔۔ربّنا الّذی عطی کّل شی ٍئ خلقہ ثّم ہدی) (طہ

  ''...ہمارارب وه ہے جس نے ہرشے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اورپھر ہدايت بھی دی ہے ''
مل ہيں اور ان ميں سے ہر گز کوئی مستثنٰی نہيں ہے آسمان کے ستارے اورہمارے خلقت کے تمام اجزااس کلی حکم ميں شا

پيروں تلے زمين اور ان ميں موجود عناصر اور ابتدائی مظاہر کو ظاہر کرنے والی تر کيبيں اورنباتات وحيوانات ،سبھی کی 
، سوائے يہ کہ انسان اور دوسری  يہی حالت ہے ۔اس عام ہدايت ميں انسان کی حالت بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہے

  مخلوقات کے درميان ايک فرق ہے۔

  انسان اور دوسری مخلوقات ميں فرق
مثال کے طور پر کرئہ زمين کو الکھوں سال پہلے خلق کياگيا ہے ،جو اپنی تمام پوشيده توانائيوں کو استعمال ميں الکرا پنے 

ے اس وقت تک سرگرم عمل ہے اوراپنی وضعی وانتقالی حرکت کے دائرہو حدود ميں جب تک مخالف عوامل مانع نہيں ہوت
نتيجہ ميں اپنے وجودی آثار کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح اپنی بقا کی ضمانت حاصل کرتا ہے اور جب تک کوئی اس سے

کی قوی مخالف عامل رکاو ٹ نہ بنے ،اسی سر گرمی کو جاری رکھے گا ،اور اپنے فرائض کو نبھانے ميں کسی قسم 
  کوتاہی نہيں کرے گا ۔

بادام کا درخت گٹھلی سے باہر آنے کے وقت سے کامل درخت کی صورت اختيار کرنے تک،تغذيہ ،رشدونمو وغيره 
ميں،دوسرے الفاظ ميں اپنے تکامل کے سفر کی راه ميں کچھ فرائض انجام ديتا ہے کہ اگر کوئی قوی تر مخالف عامل 

م دينے ميں ہرگز کوتاہی نہيں کريگا اورکوئی کوتاہی کر بھی نہيں سکتا۔ہردوسری رکاوٹ نہ بنے تواپنے فرائض کو انجا
مخلوق کی بھی يہی حالت ہے ۔ليکن انسان ،اپنی خصوصی سر گرميوں کو اپنے اختيار سے انجام ديتا ہے اور جو کام انجام 

ی ايک ايسے کام کو انجام دينے سے ديتا ہے ،اس کا سرچشمہ اس کی فکر اور اس کا فيصلہ ہوتا ہے ۔ممکن ہے انسان کبھ
پہلو تہی کرے ،جو سو فيصدی اس کے نفع ميں ہوا ور کوئی مخالف عامل بھی رکاوٹ نہ بنے اور اس کے مقابلہ ميں ايک 
ايسے کام کوجان بوجھ کر انجام دے جس ميں سوفيصدی ضرراورنقصان ہو ،مثال کبھی دوائی کھانے سے پرہيز کرتا ہے 

  وش کرکے خودکشی کرتا ہے ۔اورکبھی جام زہر ن
البتہ واضح ہے کہ جو مخلوق مختار پيداکی گئی ہے ہو،عام ہدايت اس کے لئے جبری نہيں ہوگی۔يعنی انبياء ،خير وشر 

اورسعادت و بدبختی کی راه کو خدائے متعال کی طرف سے لوگوں کو بيان کرتے ہيں اوردين کے پيرئوں کو ثواب کا مژده 
مت سے اميدوار بناتے ہيں سرکشوں اورباغيوں کو خدا کے عذاب سے ڈراتے ہيں اور وه ان ميں سناکر پروردگار کی رح

  سے ہر ايک کو اختيار کرنے ميں آزادومختار ہوں گے ۔
صحيح ہے کہ انسان اپنے خيروشراور نفع ونقصان کو اجماال عقل سے سمجھتا ہے۔ليکن يہی عقل، اکثراوقات اپنے کو گم کر

ت کی پيروی کرتی ہے ،اور کبھی غلط راستہ پر چلتی ہے لہذاخدا کی ہدايت عقل کے عالو ه کسی اور کے نفسانی خواہشا



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

 
 

راستہ سے بھی انجام پانی چاہئے اور وه اس راستہ کو خطاولغزش سے با لکل محفوظ ہونا چاہئے ۔يا دوسرے الفاظ ميں 
،اور ايک دوسر ے راستہ سے اس کی تصديق خدائے متعال اپنے احکام کواجمالی طور پرعقل سے لو گوں کو سمجھاتا

  فرماتا ۔
يہ راستہ،وہی ''نبوت''کا راستہ ہے کہ خدائے متعال اپنے سعادت بخش احکام کو وحی کے ذريعہ اپنے بندوں ميں سے کسی 

ايک کو سمجھاتا ہے اور اسے مامور کر تا ہے کہ انھيں لوگوں تک پہنچائے اور انھيں اميد و خوف کے ذ ريعہ شوق 
  الکراور ڈراکر ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور کرے۔خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں فرماتا ہے:د

(انّا وحينا ليک کما وحينا الی نوٍح و النّبيّن من بعده۔۔۔رسالً مبّشرين ومنذرين لئال يکون للنّاس علی ّهللا حّجة بعد الّرسل۔۔) 
  )١٦٥١٦٣(نسائ

وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعدکے انبياء کی طرف وحی کی تھی ...يہ ''ہم نے آپ کی طرف اسی طرح 
سارے رسول بشارت دينے والے اورڈرانے والے اس لئے بھيجے گئے تاکہ رسولونکے آنے کے بعد انسانوں کی حجت 

 خداپر قايم نہ ہونے پائے ''

 

 دينی تعليم 

 

  

  پيغمبر کی صفات
  مذکوره بيان سے واضح ہواکہ پيغمبر ميں حسب ذيل صفات ہونی چاہئيں :

۔اپنے فريضہ کو انجام دينے ميں خطاسے محفوظ اور معصوم ہونا چاہئے اور ہر طرح کی فراموشی اور دوسری ذہنی ١
آفتوں سے بھی محفوظ ہونا چاہئے تاکہ جو چيز اس پر وحی ہوتی ہے اس کو صحيح طورپر حاصل کر کے ،کسی لغزش 

و الہی ہدايت اپنے مقصدتک نہيں پہنچ سکتی اور عام ہدايت وغلطی کے بغير لوگوں تک پہنچا دے ،کيونکہ اگر ايسا نہ کيا ت
  کا قانون اپنی کلی حيثيت کو کھو کر انسان پر اثر انداز نہيں ہوسکتاہے۔

۔پيغمبر کو اپنے کردار وگفتار ميں لغزش اور گناه سے محفوظ ہونا چاہئے چونکہ گناه کی صورت ميں تبليغ مو ثّر واقع ٢
ميں اختالف ہو ،لوگ اس کے قول کو قابل قدر نہيں جانتے حتی اس کے کردار کو بھی  نہيں ہوتی ،جس کے قول وفعل

  جھوٹ کی دليل سمجھ کر کہتے ہيں: (اگروه سچ کہتا تووه اپنی بات پر عمل کرتا)
ان دو مطالب کو ايک عبارت ميں جمع کيا جاسکتا ہے :تبليغ کے صحيح وموئثّرواقع ہونے کے لئے پيغمبرکا خطا اور 

  )١ت سے معصوم ہونا ضروری ہے ،جيسا کہ قرآن مجيد کی دليل بھی بيان کی گئی ۔(معصي
..............  

  ۔٢٨٢٦۔جن١

۔پيغمبرکواخالقی فضائل کا مالک ہونا چاہئے،جيسے:عفت،شجاعت،عدالت وغيره کيونکہ يہ سب پسنديده صفات شمار ہوتی ٣
مل طور پر اطاعت کرتا ہو اس کا دامن کبھی اخالقی ،برائيوںہيں اور جو ہر قسم کی معصيت سے محفوظ ہو اور دين کی مک

  سے داغدار نہيں ہو سکتا ۔

  انبياء ،انسانوں کے درميان
تاريخ کی رو سے مسلّم ہے کہ لوگوں کے درميان کچھ پيغمبر تھے جنہوں نے دعوت کے ذريعہ انقالب برپا کيا ہے ،ليکن 

ده واضح نہيں ہے ۔صرف حضرت محمدمصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کیپھر بھی ان کی زندگی کے بارے ميں تاريخ زيا
زندگی کی تاريخ ميں کسی طرح کا ابہام نہيں ہے ۔اورقرآن مجيد،جو آنحضرۖتکی آسمانی کتاب ہے اور اس ميں آۖپکے دين 

صد کو بھی بيان کے عالی مقاصد درج ہيں ،گزشتہ انبياء کی دعوت کے موضوع کو بھی واضح کرتا ہے اور ان کے مقا
  کرتاہے ۔
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قرآن مجيد بيان کرتا ہے کہ خدائے متعال کی طرف سے بہت سے انبياء ر لوگوں کی طرف آئے ہيں اور انہوں نے متفقہ 
  طور پر توحيد اور دين کی دعوت کی ہے،چنانچہ فرماتاہے :

  )٢٥نبيائ(وماارسلنا من قبلک من ّرسول ااّلنوحی اليہ انّہ الالہ ااّل انا فاعبدون ) ( ا
''اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہيں بھيجا مگر يہ کہ اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ ميرے عالوه کوئی 

  خدانہينہے ،لہذا سب لوگ ميری ہی عبادت کرو۔''

  صاحب شريعت انبيائ
شريعت لے کر آئے تھے  قرآن مجيد بيان فرماتا ہے کہ خدا کے سارے نبی آسمانی کتاب کے حامل نہينتھے اور نہ ہی مستقل

  ۔خدائے متعال فرماتا ہے:
  )١٣(شرع لکم من الّدين ماوّصی بہ نوحاً والّذی وحينا اليک وما وّصينا بہ ابرھيم و موٰسی وعيٰسی۔۔۔) (شورٰی 

''اس نے تمھارے لئے دين ميں وه راستہ مقرر کيا ہے جس کی نصيحت نوح کوکی ہے اور جس کی وحی پيغمبر!تمھاری 
  کی ہے اور جس کی نصيحت ابراہيم ،موسی اور عيسی کوبھی کی ہے ...'' طرف بھی

  اس بناپر بڑے انبياء ميں سے پانچ نبی جو صاحب شريعت اور آسمانی کتابوں کے حامل تھے،حسب ذيل ہيں :
  ۔حضرت نوح عليہ السالم ١
  ۔حضرت ابراہيم عليہ السالم ٢
  ۔حضرت موسی (کليم)عليہ السالم ٣
  ح)عليہ السالم ۔حضرت عيسی(مسي٤
  ۔حضرت محمد مصطفے صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ٥

  ان انبياء ميں سے ہر ايک کی شريعت اپنے گزشتہ نبی کی شريعت کو مکمل کرنے والی تھی ۔

  اولوالعزم پيغمبر اور دوسرے انبيائ
ہينليکن خدا کے رسول صرف ہم يہ بيان کر چکے کہ جو پيغمبر آسمانی کتاب اور مستقل شريعت لے کر آئے تھے وه پانچ 

يہی پانچ افراد نہيں تھے ،بلکہ ہر امت کا ايک نبی تھا اورخدا کی طرف سے لوگوں کے لئے بہت سے انبياء بھيجے گئے 
  ہيں ،کہ ان سے ميں صرف بيس افراد کا نام قرآن مجيد ميں موجود ہے ،چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے :

  )٧٨م نقصص عليک۔۔۔) (غافر(۔۔۔منہم من قصصنا عليک ومنہم من ل
  ''...جن ميں سے بعض کا تذکره آپ سے کيا ہے اور بعض کاتذکره بھی نہيں کيا ہے ''

  )٤٧(ولکّل اّمٍة رسول۔۔۔) (يونس
  ''اور ہر امت کے لئے ،ايک رسول ہے۔''

  )٧(۔۔۔ولکّل قوٍم ہاد۔۔۔) (رعد
  ''اور ہر قوم کے لئے ايک ہدايت کر نے واال ہے...''

لواالعزم پيغمبروں ميں سے ہر ايک کے بعدجتنے بھی پيغمبر آئے ہيں ،انہوں نے انسانوں کو انہی پيغمبروں کی جی ہاں،او
شريعت کی طرف دعوت دی ہے اور اس طرح،بعثت ودعوت کا سلسلہ جاری رہا ،يہاں تک کہ خدائے متعال نے پيغمبراکرم 

يغمبروں کے سلسلہ کو ختم کرنے اورآخری احکام وکامل ترين حضرت محمدبن عبدهللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو گزشتہ پ
دينی ضوابط کو پہنچانے کے لئے مبعوث فرمايا اورآۖپکی آسمانی کتاب کوآخری آسمانی کتاب قرار ديا نتيجہ ميں،آنحضرت 

  صلی هللا عليہ والہ وسلم کا دين قيامت تک جاری رہے گااورآۖپکی شر يعت ہميشہ کے لئے زنده رہے گی۔

  ۔حضرت نوح عليہ السالم١
سب سے پہلے پيغمبرجسے خدائے متعال نے شريعت اور آسمانی کتاب کے ساتھ عالم بشريت ميں بھيجا،حضرت نوح عليہ 

  السالم تھے۔
حضرت نوح عليہ السالم لوگوں کو توحيد،يکتا پرستی کی تر غيب اورشرک وبت پرستی سے پر ہيز کرنے کی دعوت ديتے 

جيد ميں ان کے قصوں سے واضح ہے کہ طبقاتی اختالفات کو ختم کرنے اور ظلم وستم کو جڑ سے تھے۔چنانچہ قرآن م
اکھاڑنے کے لئے آۖپسخت جہاد ومبارزه کرتے تھے اوراستدالل کے زريعہ جو اس زمانہ کے لوگو ں کے لئے نيا تھا ،اپنی 

  تعليمات پہنچاتے تھے ۔



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

 
 

وگوں سے دست بگريبان ہونے کے بعدايک چھوٹے گروه کی ہدايت آۖپنے ايک طوالنی مدت تک جاہل ،ضدی اور سرکش ل
کی اور خدائے متعال نے ايک طوفان کے ذريعہ کفار کو ہالک کر کے زمين کو ان کے ناپاک وجود سے پاک 

 فرمايا۔حضرت نوح عليہ السالم نے اپنے کچھ پيروؤں کے ساتھ نجات پانے کے بعد دنيا ميں ايک نئے دينی معاشره کی بنياد
  ڈالی۔

يہ معزز پيغمبر ،شريعت توحيد کے بانی اور خدا کے پہلے کچھ مور ہيں ،کہ جنہوں نے ظلم وستم اور سرکشی کا مقابلہ کيا 
اور دين حق وحقيقت کی عظيم خدمت کی لہذا خدائے متعال کی طرف سے خاص درودوسالم کے مستحق قرار پائے اور 

  رہتی دنيا تک زنده وپائنده رہيں گے:
  )٧٩علی نوٍح فی الٰعلمين) (صافات(سٰلم 

  ''ساری خدائی ميں نوح پر ہمارا سالم ''

  ۔حضرت ابراہيم عليہ السالم ٢
حضرت نوح عليہ السالم کے بعد ايک طويل عرصہ گزر چکا تھا ۔اور اس عرصہ ميں اگر چہ بہت سے انبياء جيسے 

دوسرے انبياء لوگونکی خدائے متعال اورحق کی حضرت ہود عليہ السالم ،حضرت صالح عليہ السالم اوران کے عالوه 
طرف رہنمائی فرماتے رہے ،ليکن پھر بھی دن بدن شر ک وبت پرستی کا بازار گرم ہوتا جارہا تھا ،يہاں تک کہ تمام عالم 

  ميں بت پرستی پھيل گئی اورخدائے متعال نے اپنی حکمت سے حضرت ابراھيم عليہ السالم کو مبعوث فرمايا۔
يم عليہ السالم فطری انسان کے ايک کامل نمونہ تھے۔ آپ نے پاک و بے آالئش فطرت سے حقيقت کے لئے حضرت ابراہ

  جستجو کرکے خالق کائنات کی وحدانيت کو پايا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک شرک و ظلم سے لڑتے رہے۔ 
ہيں،کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کا بچپن شہر جيسا کہ قرآن مجيد سے ثابت ہے اور اہل بيت کی روايتيں بھی داللت کرتی 

کے شوروغل سے دور ايک غار ميں گزرا۔آپ کی مالقات صرف کبھی کبھی اپنی والده سے اس وقت ہوتی تھی جب وه آپ 
  کے لئے کھانا پانی لے کر آتی تھيں۔

يف الئے ۔اور اپنے چچا آزرکے حضرت ابراہيم عليہ السالم ايک دن اپنی والده کے ساتھ غار سے باہرنکلے اور شہر تشر
پاس گئے ،وه جو چيز بھی ديکھتے تھے وه ان کے لئے نئی اور حيرت انگيز ہوتی تھی ۔ان کی پاکيزه فطرت ہزاروں حيرت 
وتعجب کے عالم ميں بڑی بے چينی و بے تابی کے ساتھ ان چيزوں کی خلقت کی طرف متوجہ تھی جن کا وه مشاہده کر تے 

خليق کے اسرارتک پہنچنے کی جستجو ميں تھے،جب انہوں نے ان بتوں کو ديکھا کہ جنہيں آزر اور تھے اور وه ان کی ت
دوسرے لوگوں نے تراشا تھا اوروه ان کی پرستش کرتے تھے ۔ تو انکی حقيقت کے بارے ميں سوال کيا ليکن ان بتونکے 

  تھے۔ رب ہونے کے بارے ميں جو وضاحت کی جاتی تھی وه اس سے مطمئن نہيں ہوتے 
جب حضرت ابراہيم نے کچھ لوگوں کو ستارئہ زہره ،کچھ لوگوں کو چاند اور کچھ لوگوں کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے 

  پايا ،جو کہ ايک مدت کے بعد ڈوب جاتے تھے،تو آپ نے ان کے رب ہونے کو قبول نہ کيا۔
اپنی بيزاری کالوگوں ميں بال خوف حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اس کے بعد خدائے واحد کی پرستش اورشرک سے 

اعالن کر ديا اور اب وه بت پرستی اورشرک سے مقابلہ کرنے کے عالوه کسی اور چيز کے بارے ميں نہيں سوچتے 
  تھے۔بت پرستوں کے ساتھ انتھک مقابلہ کرتے اور ان کو توحيد کی طرف دعوت ديتے تھے۔

ان لوگوں ميں سب سے بڑا جرم شمار ہوتا تھاآپ کے خالف مقدمہ  آخر کارايک بت خانہ ميں داخل ہوئے اوربتونکا توڑنا
دائر کيا گيا ۔مقدمہ کی سماعت کے بعد آپ کو آگ ميں جالنے کی سزا سنادی گئی،کاروائی مکمل کر نے کے بعد آپ کوآگ 

  ۔ميں ڈال ديا گيا ،ليکن خدائے متعال نے آپ کی حفاظت فرمائی اورآپ آگ سے صحيح وسالم باہر نکل آئے 
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے کچھ مدت کے بعد اپنی جائے پيدائش ملک بابل سے سر زمين شام اور فلسطين کی طرف 

  ہجرت کی اور اس عالقہ ميں اپنی دعوت کو جاری رکھا ۔
زندگی کے آخری ايام ميں خدائے متعال نے آپ کو دوفرزند عطا کئے۔ان ميں سے ايک حضرت اسحاق تھے جو اسرائيل 

  والداوردوسرے اسماعيل تھے جو مصری عرب کے باپ ہيں ۔ کے
حضرت ابراہيم نے حضرت اسماعيل کو شيرخواری کے ايام ميں ہی خداکے حکم سے ان کی والده کے ہمراه حجاز لے 

جاکر تہامہ کے پہاڑوں کے بيچ ميں ايک بے آب وگياه اور باشندوں سے خالی سر زمين ميں چھوڑ ديا ،اس طرح 
ربوں کو توحيد کی دعوت دی۔اس کے بعد خانہ کعبہ کی سنگ بنياد ڈا لی اور اعمال حج انجام دينے کا تشرع صحرانشين ع

  فرمايا کہ اسالم کے ظہور اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعوت تک يہ عمل عربوں ميں رائج تھا۔
کے حامل تھے۔آپ وه پہلے شخص ہينکہ جس نے خدا  حضرت ابراہيم عليہ السالم قرآن مجيد کی نص کے مطابق دين فطرت
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کے دين کو اسالم اور اس کے پيروئوں کو مسلمين کہا ،اوردنيا ميں اديان توحيديعنی يہوديت ،نصرانيت اور اسالم آپ پر 
منتہی ہوتے ہيں، کيونکہ ان تينوں اديان کے پيشواحضرت موسی کليم ،حضرت عيسی مسيح اور حضرت محمد مصطفٰے 

   عليہ وآلہ وسلم ہيں اور يہ سب دعوت دينے مينحضرت ابراہيم عليہ السالم کے نقش قدم پر تھے۔صلی هللا

  ۔حضرت موسی کليم هللا عليہ السالم٣
حضرت موسی بن عمران عليہ السالم تيسرے اولوالعزم پيغمبر اور صاحب کتاب وشريعت ہيں۔آپ اسرائيل (يعقوب ) کی 

  اوالد ميں سے ہيں ۔
عليہ السالم کی زندگی شوروغل سے بھری ہوئی تھی ۔آپ کی پيدائش کے وقت بنی اسرائيل مصر ميں  حضرت موسی

) کے حکم سے بچوں کے سر قلم کئے جارہے ١قبطيونکے درميان ذلت واسيری کی زندگی گزار رہے تھے اور فرعون(
  تھے۔

ق موسی کولکڑی کے ايک صندوق ميں حضرت موسی عليہ السالم کی ماں کو خواب ميں جوحکم دياگياتھاا س کے مطاب
رکھ کر دريائے نيل مينڈال ديا۔پانی نے صندوق کوبہا کر فرعون کے محل کے قريب پہنچاديا ۔فرعون کے حکم سے صندوق 

  کوپانی سے نکاال گيا ، جب صندوق کو کھوال گيا تواس ميں ايک خوبصورت بچے کو پايا گيا۔
ہينکيا ،اور چونکہ وه ال ولد تھا ،لہذا اسے اپنا بيٹا بناليا اور دايہ کے حوالہ کيا فرعون نے ملکہ کے اصرار پر بچے کو قتل ن

  گيا اتفاق سے وہی اس کی ماں تھی۔
حضرت موسی عليہ السالم ابتدائے جوانی تک فرعون کے دربار ميں تھے۔اس کے بعد ايک قتل کے حادثہ کی وجہ سے 

ور وہاں پر حضرت شعيب پيغمبرعليہ السالم سے مالقات ہوئی اورفرعون سے ڈر کر،مصرسے بھاگ کر مداين چلے گئے ا
  حضرت شعيب کی ايک بيٹی سے شادی کی ۔

کئی سال تک حضرت شعيب کی بھيڑبکريوں کو چراتے رہے۔ايک دن انھيں اپنے وطن کی يادآئی۔اپنے اہل و عيال 
ر سينا پہنچے تو خدائے متعال کی اورسازوسامان کے ساتھ راہی مصرہوئے ۔اس سفر کے دوران جب رات کے وقت طو

  طرف سے رسالت کے عہده
  
  ۔مصر ميں بادشاه کو (فرعون )کہتے تھے۔١

پرفائز ہوئے اورآپ کومامور کيا گيا کہ فرعون کو دين توحيد کی دعوت ديں اور بنی اسرائيل کو قبطيوں سے نجات دالئيں 
  اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزير قرار ديں ۔

ريضہ کو انجام دينے اور پيغام اٰلہی کو پہنچانے کے بعد فرعون،جوکہ بت پرست تھااورخود کو خدا کہتا تھا ،نےليکن اپنے ف
  آ پ کی رسالت اوردعوت کو مسترد کرديا اور بنی اسرائيل کی آزادی کا ضامن نہيں ہوا۔

معجزے دکھائے ليکن اس کے حضرت موسی عليہ السالم نے سالہا سال تک لوگوں کو توحيد کی دعوت دی اور بہت سے 
باوجود فرعون اور اس کی قوم ان کے ساتھ سختی اور تند مزاجی کا مظاہره کرتی رہی۔يہاں تک کہ حضرت موسی عليہ 

السالم خدا کے حکم سے بنی اسرائيل کے ہمراه رات کے اندھيرے ميں مصر سے کوچ کر کے صحرائے سينا کی طرف 
  عون کو يہ معلوم ہوگيا اور اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پيچھا کيا ۔چلے گئے۔جب وه بحراحمر پہنچے تو فر

حضرت موسی عليہ السالم نے معجزه کے ذريعہ سمندر کو شگافتنہ کيا اور اپنی قوم کے ساتھ پانی سے گزرگئے ،ليکن 
ر توريت نازل فرمائی فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوگيا۔اس واقعہ کے بعد خدائے متعال نے حضرت موسی عليہ السالم پ

  اور بنی اسرائيل ميں کليمی شريعت کونافذ کيا ۔

  ۔حضرت عيسی مسيح عليہ السالم٤
حضرت مسيح اولواالعزم اور صاحب کتاب و صاحب شريعت پيغمبرونميں سے چوتھے پيغمبرہيں۔آپ کی پيدائش غير 

بيت المقدس ميں عبادت کرنے ميں مشغول تھيں  معمولی تھی ۔آپ کی والده حضرت مريم،ايک مقدس و پارسا دوشيزه تھينجو
کہ خدا کی طرف سے روح القدس آپ پر نازل ہوئے اورحضرت مسيح کی بشارت دی پھر ان کی آستين ميں پھونک مار ی 

  کہ جس سے وه حاملہ ہو گئيں ۔
اب گہواره ميں ديا حضرت مسيح نے پيدا ہونے کے بعد اپنی ماں پر لوگوں کی طرف سے لگائی جانے والی تہمتوں کا جو

اور اپنی والده کا دفاع کيا اور اپنی نبوت اور کتاب کے بارے ميں لوگوں کو خبر دی۔اس کے بعد جوانی ميں لوگوں کو 
دعوت دينے ميں مشغو ل ہوئے اور حضرت موسی کی شريعت ميں تھوڑی سی تبديلی کرکے اسے زنده کيا ۔آپ اپنے 
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  سے مختلف عالقوں مينبھيجتے تھے ۔حواريوں کو اسالم کے مبلّغ کی حيثيت
ايک مدت کے بعد جب ان کی دعوت پھيل گئی ،تو يہودی(آپ کی قوم)آپ کو قتل کرنے کے در پے ہو گئے ،ليکن خدائے 

  متعال نے آپ کو نجات دی اور يہوديوں نے آپ کی جگہ پر کسی اور کوپکڑ کر سو لی پر چڑھاديا ۔
قرآن مجيد ميں حضرت عيسی عليہ السالم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام  يہ بات قابل ذکر ہے کہ خدائے متعال نے

''انجيل''بيان کيا ہے ،يہ ''انجيل''ان انجيلوں کے عالوه ہے، جو آپ کے بعدآپ کی سيرت اور دعوت کے بارے ميں لکھی گئی
 گئی ہيں ۔ ہيں ۔ان ميں سے چارانجيليں لوقا،مرقس،متی،اور يوحنا کی تاليف رسمی طور پر قبول کی

 

 دينی تعليم 

 

  

  ۔خاتم االنبياء حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ٥
سال پہلے حجازکے ايک شريف ونجيب ترين عرب٥٣ء مينہجرت سے ٥٧٠حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

  خاندان(بنی ہاشم)ميں پيدا ہوئے ۔
جيسا کہ تاريخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ ميں دنيا حيرت انگيز حد تک اخالقی گر اوٹ سے دوچارتھی اور دن بدن جہل 

و نادانی کے بھنور ميں پھنس کر اس کی حالت بدسے بدتر ہوتی جارہی تھی اور ہر لمحہ انسانی معنويات سے دور ہوتی 
کثر باشندے صحرانشيننتھے اور قبيلوں کی صورت ميں زندگی بسر جارہی تھی ۔خاص کر جزيره نمائے عر ب ،جس کے ا

کرتے تھے ،تمام شہری حقوق سے محروم تھے ۔وه لوگ کچھ خرافی اور بيہوده افکار (من جملہ اپنے ہاتھوں سے پتھر 
نے ،لکڑی اور کبھی خشک دہی کے بنائے گئے بتوں کی پرستش)ميں زندگی گزارتے تھے ۔اوراپنے اسالف کی تقليد کر

  ،لوٹ کھسوٹ اور قتل وغارت کے عالوه کسی قسم کا فخر ومباہات نہيں رکھتے تھے۔
آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ،ابھی پيدا نہيں ہوئے تھے کہ آۖپ کے والد گرامی عبدهللا اس دنيا سے رحلت کر گئے اور 

ی ذمہ داری آۖپ کے دادا عبدالمطلب نے سنبھالی چار سال کے بعد آ ۖپ کی والده کابھی انتقال ہو گيا۔ لہذا آپ کی پرورش ک
۔تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اپنے داداسے بھی محروم ہوگئے اورآۖپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کواپنے گھر لے گئے 

  اور اپنے ايک بيٹے کی طرح آۖپ کو پاال۔
ہمسايہ ممالک بالخصوص شام کےمکہ کے عرب دوسرے عربوں کی مانند بھيڑ بکری اور اونٹ پالتے تھے اور کبھی اپنے 

 ساتھ تجارت بھی کرتے تھے ۔يہ لوگ ان پڑھ تھے اور اپنے بچوں کی تعليم وتربيت کے لئے کوئی اہتمام نہيں کرتے تھے ۔
آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اگرچہ ان کے درميان زندگی گزاررہے تھے۔ليکن بچپن سے ہی کچھ پسنديده اوصاف کی 

يں امتيازی حيثيت کے مالک تھے، آۖپہرگز بتوں کی پرستش نہيں کرتے تھے،جھوٹ نہيں بولتے تھے وجہ سے معاشرے م
،چوری اورخيانت نہيں کرتے تھے ،برے ناپسند اور نا مناسب کام انجام دينے سے پر ہيز کرتے تھے ،عقل وشعور رکھتے 

ت حاصل کرلی اور''محمد امين'' کے نام سے تھے ،اسی لئے تھوڑے ہی عر صہ ميں لوگوں کے درميان قابل توجہ محبو بي
 مشہور ہوئے،چونکہ عرب اپنی امانتوں کوآۖپکے سپرد کرتے تھے اور آپ کی امانتداری اور لياقت کی تعريفيں کرتے تھے ۔

آۖپ تقريَبَ◌ابيس سال کے تھے کہ مکہ کی ايک دولت مند عورت (خديجہ کبرٰی)نے آۖپ کو اپنی تجارت کے کارنده کی 
ے معين کيا ۔آۖپ کی سچائی ،اچھائی اور عقل ولياقت کی وجہ سے اس کو تجارت ميں کافی منافع مال اور فطری حيثيت س

طور وه پر آۖپ کی شخصيت سے متاثر ہوئی ،اورآخر کار آۖپکے ساتھ شادی کرنے کی پيش کش کی ،آۖپنے بھی اسے قبول کيا
  پنی شريک حيات کے ساتھ تجارت ميں مشغول رہے ۔اور ان کے ساتھ شادی کی اور اس کے بعد بھی برسوں تک ا

آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم چاليس برس تک لوگو ں ميں عام زندگی بسر کرتے تھے اور معاشرے کے ايک فرد کی 
حيثيت سے پہچانے جاتے تھے ،فرق صرف اتنا تھا کہ آپ پسنديده اخالق کے مالک تھے اوردسرے لوگوں کے مانندبد 

ں آلوده نہيں تھے۔ آۖپميں ظلم ،سنگدلی اور جاه طلبی کا شائبہ تک نہيں تھا، اس وجہ سے لوگوں ميں محترم اور کرداری مي
قابل اعتماد تھے ۔ جب عربوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کرنا چاہی اور حجرا سود کو نصب کر نے کے بارے ميں عرب 

آنحضرۖت کوَحَکم قرار ديا اورآۖپ کے حکم سے ايک عبا کو پھيال قبائل کے درميان اختالف اور جھگڑا پيدا ہوا تو انہوں نے 
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کر حجراسودکو اس مينرکھا گيا اور قبائل کے سرداروں نے عبا کے اطراف کو پکڑ کر اٹھايااور آۖپنے اپنے ہاتھوں سے 
خونريزی کا  حجراسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمايااور اس طرح قبائل کے درميان کشمکش ،لڑائی جھگڑا اور احتمالی

  خاتمہ ہوا ۔
آنحضرۖتبعثت سے پہلے اگرچہ خدائے يکتا کی پرستشکرتے تھے اوربت پرستی سے اجتناب کرتے تھے ،ليکن بت پرستی 
کے عقائدسے مقابلہ نہيں کرتے تھے اس لئے لوگ آپ سے کو ئی سروکار نہينرکھتے تھے ۔اس زمانے ميں دوسرے اديان 

عربوں ميں محترمانہ طور پر زندگی گزارتے تھے اور اعراب ان کے لئے بھی کوئی کے پيرو جيسے يہود و نصاری بھی 
  مزاحمت ايجاد نہيں کرتے تھے ۔

  بحيرا راہب کا قصہ 
جن دنوں آنحضرۖتاپنے چچاحضرت ابو طالب کے ہاں زندگی بسر کر رہے تھے اور ابھی بالغ نہيں ہوئے تھے ، ان 

  م گئے اورآنحضرۖتکو بھی اپنے ساتھ لے گئے ۔دنونحضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شا
ايک بڑا قافلہ تھا،کافی مال تجارت کے ساتھ لوگوں کی ايک بڑی تعداد تھی ،قافلہ سر زمين شام ميں داخل ہو ا اورشہر 

  بصری ميں پہنچا ،ايک َدير کے قريب پڑاو ڈاالاورخيمے نصب کر کے آرام کر نے لگے ۔
َديرسے باہر آيا اور قافلہ کی دعوت کی،سب نے بحيرا کی دعوت قبول کی اور دير ميں گئے ايک راہب جس کا لقب ''بحيرا'' 

  ۔حضرت ابو طالب بھی آنحضرۖتکو سامان کے پاس بيٹھا کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بحيرا کی دعوت پر گئے۔
  بحيرا نے پوچھا :کيا سب آگئے ؟

  لوگ آگئے ہيں ۔ابو طالب نے کہا :سب سے چھوٹے ايک نوجوان کے عالوه سب 
  بحيرانے کہا :اسے بھی لے کے آئيے ۔

  آنحضرۖتزيتون کے ايک درخت کے نيچے کھڑے تھے ،حضرت ابو طالب نے آۖپکو باليا اور آۖپبھی راہب کے پاس آگئے ۔
بعد بحيرانے آنحضرۖتپر ايک گہری نظر ڈالنے کے بعدکہا:ميرے قريب آجاو ،ميں تم سے کچھ باتيں کرنا چاہتا ہوں ۔اس کے 

  آنحضرۖت کو ايک طرف لے گيا ۔ حضرت ابو طالب بھی ان کے پاس گئے۔
بحيرانے آنحضرۖتسے کہا :آپ سے ايک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور تم کو الت وعزی کی قسم ديتاہوں کہ جواب ضرور دينا 

  ۔(الت وعّزٰی دوبتوں کے نام ہينکہ جن کی مکہ کے لوگ پرستش کرتے تھے)
  سب سے زياده ميں ان دونونبتوں سے نفرت کرتا ہوں ۔ آنحضرۖت نے فرمايا :

  بحيرا نے کہا :تم کو خدائے يکتا کی قسم ديتا ہوں سچ کہنا ۔
  آۖپنے فرمايا :ميں ہميشہ سچ بولتا ہوں اور کبھی جھوٹ نہيں بولتا ہوں آپ اپنا سوال کيجئے۔

  بحيرا نے پو چھا :کس چيز کو سب سے زياده پسند کرتے ہو ؟
  ايا :تنہائی کو ۔آۖپ نے فرم

  بحيرا نے پو چھا :کس چيز پر زياده نظر ڈالتے ہواور اسے ديکھنا پسند کرتے ہو۔؟
  آۖپنے فرمايا:آسمان اور اس ميں موجود ستاروں کو۔

  بحيرانے پوچھا :کيا سوچ رہے ہو؟
  رہا۔آنحضرۖتنے خاموشی اختيار کی ليکن بحيرا بغور اور سنجيدگی کے ساتھ آۖپکی پيشانی کو د يکھتا

  بحيرانے کہا :کس وقت اور کس فکر ميں سوتے ہو ؟
آۖپنے فرمايا:اس وقت جب آنکھينآسمان پر جمائے ہوتا ہوں اور ستاروں کو ديکھتا ہوں،انھيں اپنی آغوش ميں اورخود کو ان 

  کے اوپر پاتا ہوں ۔
  بحيرا نے کہا: کياخواب بھی ديکھتے ہو ؟
  يکھتا ہوں ،اسے بيداری ميں بھی ديکھتا ہوں۔آۖپ نے فرمايا : جی ہاں ،جو خوا ب ميں د

  بحيرا نے کہا:مثال،خواب ميں کيا ديکھتے ہو ؟
  آنحضرۖت:نے خاموشی اختيار کی اور بحيرا بھی خاموش رہا ۔

  تھوڑی دير رکنے کے بعد بحيرانے پوچھا:کيا ميں آپ کے دونوں شانوں کے درميان ديکھ سکتاہوں ؟
  ولے :آئو اور ديکھ لو۔ آنحضرۖتاپنی جگہ سے اٹھے بغير ب

بحيرا اپنی جگہ سے اٹھا،آۖپکے قريب آيا ،آنحضرۖتکے شانوں سے لباس ہٹايا ،ايک سياه تِل نظر آيا ،ايک نظر ڈال کرزير لب 
  بوال :وہی ہے!
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  ابو طالب نے پوچھا :کون ہے ؟کياکہتے ہو؟
  بحيرا نے کہا:ايک عالمت جس کی ہماری کتابوں ميں خبر دی گئی ہے ۔

  الب نے پوچھا :کون سی عالمت؟ ابو ط
  بحيرا نے دريافت کيا :اس جوان سے آپ کا کيا رشتہ ہے ؟

  ابوطالب چونکہ آۖپ کو اپنے بيٹے کی طرح چاہتے تھے ،اس لئے بولے:يہ ميرا بيٹا ہے۔
  بحيرا نے کہا :نہيں ،اس جوان کا باپ مرچکا ہونا چاہئے ۔

  يہ جوان ميرا بھتيجا ہے !ابو طالب نے پوچھا :تم کيسے جانتے ہو؟جی ہاں 
بحيرا نے ابو طالب سے کہا :سن لو ،اس جوان کا مستقبل اتنا درخشان اورحيرت انگيز ہے ،کہ جو ميں نے ديکھاہے اگر 
اسے دوسرے ديکھ لينگے اور اسے پہچان لينگے تو اسے قتل کر ڈاليں گے ،اسے دشمنوں سے مخفی رکھنا اور اس کی 

  حفاظت کر نا ۔
  کہا : بتائو وه کون ہے ؟ابوطالب نے 

  بحيرا نے کہا: اس کی آنکھوں ميں ايک عظيم پيغمبر کی عال مت اور اس کی پشت پر اس کی واضح نشانی ہے ۔

  نسطورا راہب کا قصہ 
چندبرسوں کے بعد آنحضرۖتحضرت خديجہ کبرٰی کی تجارت کے کارندے کی حيثيت سے ان کا مال ليکر دوباره شام گئے 

ے ميسر ه نامی اپنے ايک غال م کو آۖپ کے ہمراه بھيجا اوراس سے تاکيد کی کہ مکمل طور پر آۖپ کی ۔حضرت خديجہ ن
اطاعت کرے ۔اس سفر ميں بھی جب قافلہ شام کی سر زمين پر پہنچا ،تو شہر بصری کے نزديک ايک درخت کے نيچے 

  جسے ميسره پہلے سے جانتا تھا۔پڑائو ڈاال ، وہا ں قريب ميں نسطورا نامی ايک راہب کی عبادت گاه تھی ،
  نسطورانے ميسره سے پوچھا:درخت کے نيچے سوياہوا کون ہے ؟

  ميسره نے کہا :قريش سے ايک مرد ہے ۔
راہب نے کہا :اس درخت کے نيچے اب تک کوئی نہيں ٹھہرا ہے اور نہ ٹھہرے گا،مگر يہ کہ خدا کے پيغمبروں ميں سے 

  ہو۔
  وں ميں سرخی ہے؟اس کے بعدپو چھا :کيا اس کی آنکھ

  ميسره نے کہا : جی ہاں ،اس کی آنکھيں ہميشہ اسی حالت ميں ہوتی ہيں۔
راہب نے کہا : يہ وہی ہے اوروه خدا کے پيغمبروں ميں سے آخری پيغمبر ہے ،کاش ميں اس دن کو ديکھتا ،جس دن وه 

  دعوت پر مامور ہوں گے ۔

  حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعثت
پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم آخری پيغمبر ہيں ،جنھيں خدائے متعال نے لوگوں کی ہدايت کے لئے دنيا ميں بھيجاہے ۔

چوده سو سال پہلے ،عالم بشريت ايک ايسی حالت سے گزر رہی تھی کہ جب دين اور توحيد کا صرف نام باقی تھا ۔لوگ 
چکے تھے۔ معاشرے سے انسانيت کے آداب اور عدالت ختم ہوچکی تھی۔جزيزه يکتاپرستی اورخداشناسی سے بالکل دورہو 

نما ئے عرب ، ميں خانہ خدا اوردين ابراہيم کا مرکز ہو نے کے باوجود،کعبہ شريف بت خانہ ميں اوردين ابراہيم بت پرستی 
  ميں تبديل ہو چکا تھا ۔

جوحجاز اور يمن وغيره ميں تھے، اسی ترتيب سے  عر بوں کی زندگی ،قبيلوں پر مشتمل تھی ، يہاں تک کہ چند شہر
چالئے جاتے تھے ۔ دنيائے عرب بد ترين حاالت سے گزر رہی تھی تہذيب و تمدن کے بجائے ان مينبے حيائی ،عياشی 
ور ،شراب نوشی اور جوا کھيلنا رائج تھا ۔لڑکيوں کو زند ه دفن کيا جاتا تھا ۔لوگوں کی زندگی اکثر چوری ،ڈاکہ زنی ،قتل ا

  مال مويشوں کو لوٹ کر چالئی جاتی تھی ۔ظلم وستم اورخونريزی کو سب سے بڑا فخر سمجھا جاتا تھا ۔
خدائے متعال نے ايسے ماحول ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو دنيا کی اصالح اور رہبری کے لئے مبعوث 

ے معارف،انصاف کے نفاذ کے طريقے اور مفيد نصيحتيں فرمايا اورقرآن مجيد کو آۖپپر نازل کيا۔ جس ميں حق شناسی ک
موجود ہيں ،اورآنحضرت ۖ کو مامور فرمايا تاکہ آسمانی سند سے لوگوں کوانسانيت اورحق پيروی کرنے کی دعوت ديں 

۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے بعثت سے پہلے بت پرستی کے ماحول ميں زندگی بسر کرنے کے باوجود کبھی 
بتوں کی تعظيم ميں سر تسليم خم نہيں کيا اور ہميشہ خدائے يکتا کی پرستش کرتے رہے ،کبھی مکہ کے نزديک واقع غار 
حراميں جاتے تھے اور لوگوں کے شوروغوغاسے دوراپنے پروردگارسے مناجات کرتے تھے ۔جب آنحضر ت صلی هللا 
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دپروردگار عالم کی طرف سے مقام رسالت وپيغمبری عليہ وآلہ وسلم اپنی عمر شريف کے چاليس سال گزارنے کے بع
پرمبعوث ہوئے توقرآن مجيد کا پہال سوره (قرء باسم ربّک)آۖپپرنازل ہوا اورآۖپلوگوں کی دعوت وتبليغ پرما مور ہوئے ۔ابتدائی 

  مرحلہ ميں جو ماموريت ذمہ د اری آۖپ پر تھی وه يہ تھی کہ دعوت کو مخفی طورپر شروع کريں ۔
لے جو شخص آۖپپر ايمان اليا وه حضرت علی بن ابيطالب عليہ السالم تھے ،وه آۖپکے گھر ميں زندگی بسر کرتے سب سے پہ

تھے اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم خود ان کی تر بيت فرماتے تھے ،حضرت علی کے بعدحضرت خديجہ کبرٰی 
وں آنحضرۖتکے ساتھ نماز پڑھتے رہے جبکہ اس وقت دوسرے لوگ سالم هللا عليہا نے اسالم قبول کيا۔ ايک مدت تک يہ دون

  شرک و کفر ميں زندگی بسر کررہے تھے ،کچھ دنوں کے بعد تھوڑے سے لوگ آنحضرۖت پر ايمان الئے ۔
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو تين سال کے بعد خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اعالنيہ طور پر دعوت ديں اوراپنے 

تہ داروں سے اس کا آغاز کريں۔آنحضرۖتنے اس حکم کے مطابق اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کيا اوران کے سامنے رش
اپنی رسالت کا اعالن کيا اور يہ بشار ت دی کہ جوبھی ان ميں سب سے پہلے آۖپکی دعوت کو قبول کرے گا وہی آپ کا 

ن ميں سے کسی نے قبول نہيں کيا، بلکہ ہر بارصرف حضرت علی جانشين ہوگاآۖپنے اس اعالن کو تين بار دوہرايا ليکن ا
عليہ السالم اٹھے اورآنحضرت صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کی اپيل کو قبول کيا ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ان کی

ھڑے ہوکر ہنسی اڑاتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائی ۔ اور ان کو اپنا جا نشين بنانے کا وعده کيا۔آخر مينان لوگوں نے ک
  حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہا :''اس کے بعدتمہيں اپنے فرزندکی اطاعت کرنی چاہئے''پھر وه لوگ چلے گئے۔

اسکے بعد پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اعالنيہ طور پر عام دعوت کا آغازکيا،ليکن لوگوں سے شديد 
مقابلہ کرنا پڑا ۔مکہ کے لوگ اپنے وحشيانہ مزاج اور اپنی بت پرستی کی عادت کی وجہ ،سخت،عجيب اورناقابل برداشت 

سے دشمنی اورضد پر اترآئے اورآنحضرۖتاورآپ کے پيروئوں کو جسمانی اذيت پہنچانے ،مضحکہ اور توہين کرنے ميں 
  ۔کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے اور ہرروز اپنی بيوقوفی اورسختی ميں اضافہ کرتے تھے

جتنا لوگوں کی طرف سے سختی اوردبائو بڑھتاجا رہاتھا ،اتناہی آنحضرۖتبھی اپنی دعوت ميں صبرواستقامت،اورثابت قدمی 
کا مظاہره کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور اسالم کے پيروئوں ميں تدريجاًاضافہ ہوتارہا لہذاکفار نے آ نحضرت صلی هللا 

انہيں کافی مال ودولت ديں گے يا انھيں حاکم کے طور پر منتخب کريں گے تاکہ وه  عليہ وآلہ وسلم کواللچ دينا شروع کی کہ
اپنی دعوت سے دست بردار ہو جائيں ياصرف اپنے خدا کی طرف دعوت ديں اور ان کے خدائوں کو نہ چھيڑيں ۔ليکن 

کو انجام دينے اوردعوت کو جاری پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ان کی تجويز کو ٹھکراديا اور اس خدا ئی فريضہ 
  رکھنے کے اپنے مستحکم عزم وارادے کا اعالن کيا ۔

کفار جب طمع و اللچ کے راستے سے نااميد ہوگئے تو انہوں نے دوباره اپنے دبائو ميں اضافہ کيا اور مسلمانوں کو سخت 
تھے تاکہ انھيں اسالم سے روک سکيں جسمانی اذ يتين تکليفيں پہنچانے لگے اور کبھی ان ميں سے کچھ کو قتل کر تے 

۔کفار نے قبيلئہ بنی ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب کے لحاظ ميں آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے 
  اجتناب کيا ،ليکن يہ لحاظ دوسری اذيتوں اور تکليفوں کو روک نہ سکا۔

اورظلم وستم اپنی انتہا کو پہنچ گيا حالت يہ ہو گئی تھی کہ  ايک مدت کے بعد مسلمانوں کا عرصئہ حيات اور تنگ ہو گيا
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کوحبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ديدی تاکہ کچھ دنوں تک 

اہل  آرام کی سانس لے ليں ۔ايک جماعت نے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفربن ابيطالب کی سر کردگی ميں اپنے
  وعيال کے ہمراه حبشہ کی طرف ہجرت کی (جعفرپيغمبراکرم ۖکے منتخب صحابيوں ميں سے تھے)۔

کفار مکہ جب مسلمانوں کی ہجرت سے آگاه ہوئے تو انہوں نے اپنے دوتجربہ کارافراد کو کافی مقدار ميں تحفہ و تحائف 
کے مہاجرين کو واپس بھيجنے کا تقاضا کيا ،ليکن کے ساتھ حبشہ کے بادشاه کے پاس بھيجا،اورانہوں نے بادشاه سے مکہ 

جعفربن ابيطالب نے اپنے بيانات سے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سر ا پا نورانی شخصيت اور اسالم کے بلند 
ں اصولوں کی حبشہ کے بادشاه ،مسيحی پادريوں اور ملک کے حکام کے سامنے تشريح کی اور سورئہ مريم کی چند آيتو

  کی تالوت فرمائی ۔
حضرت جعفر بن ابيطالب کاحق پر مبنی يہ بيان ايسا دلچسپ و مو ثرتھا کہ بادشاه اور مجلس ميں موجود تمام لوگوں نے 

آنسوبہائے ۔نتيجہ ميں بادشاه نے کفار مکہ کے تقاضا کو مسترد کيا اور ان کے بھيجے ہوئے تحفوں کو واپس کر ديا اورحکم 
  رين کے آرام وآسائش کے تمام امکا نات فراہم کئے جائيں۔ديا کہ مسلمان مھاج

کفار مکہ نے اس روئداد کے بعدآپس ميں معاہده کيا کہ بنی ہاشم ،جو پيغمبراسالم کے رشتہ دار تھے ،اور ان کے حاميوں 
ور عام لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کر کے مکمل طورپر سوشل بائيکاٹ کريں، اس سلسلہ ميں انہوں نے ايک عہد نامہ لکھا ا

  سے دستخط لے کر اسے کعبہ ميں رکھا ۔
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بنی ہاشم،پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ہمراه مکہ سے باہرجانے پر مجبور ہو ئے اور شعب ابو طالب نامی کے 
  ايک دره ميں پناه لی او رانتہا ئی سختی اور بھوک ميں زندگی بسر کرتے تھے۔

ابو طالب سے باہر آنے کی جرائت تک نہيں کی، دن ميں شديد گرمی اور رات کو اس مدت کے دوران کسی نے شعب 
  عورتوں اور بچوں کی فر يادوں سے دست وگريبان تھے۔

کفار تين سال کے بعد عہد نامہ کے محوہونے اور بہت سے قبائل کی طرف سے مالمتوں کے نتيجہ ميں اپنے معاہده سے 
ره ختم ہوا ،ليکن انہی دنونپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے تنہا حامی دست بردار ہوئے اور بنی ہاشم کا محاص

حضرت ابو طالب اورآنحضرۖتکی شريک حيات حضرت خديجہ کبری کا انتقال ہو گيا۔ پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ و سلم 
ا خود کو کسی کے سامنے ظاہر کريں کے لئے اور مشکل ہو گئی۔آۖپميں يہ طاقت نہيں رہی کہ لوگوں کے درميان جائيں ي
  ياکسی خاص جگہ پر رہيں۔يہاں تک کہ آۖپ کی جان کی کو ئی حفا ظت نہيں تھی ۔

  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف سفر
بعثت کا تيرھواں جس سال پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم شعب ابو طالب کے محاصره سے باہر آئے ،وه 

سال تھا ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ان ہی دنوں شہرطائف کی طرف سفر کيا۔(طائف مکہ سے تقريبا سو کلو 
ميٹر کی دوری پر ايک شہرہے)آۖپۖ◌نے طائف کے باشندوں کو اسالم کی دعوت دی ،ليکن اس شہر کے جاہل ہر طرف سے 

  ابھال کہا ،سنگسار کيا اورآخرکار آنحضرۖت کوشہر سے باہر نکال ديا گيا ۔آۖپپر حملہ آور ہوئے اورآۖپکو بر
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ لوٹے اور کچھ مدت تک مکہ ميں رہے ،چونکہ وہاں پر جان کی کوئی 

رسالت کو گل کرنے کی  حفاظت نہيں تھی،اس لئے لوگونکے درميان نہيں آتے تھے۔ کفار مکہ کے سردار اوربزرگ شمع
خاطر مناسب فرصت کو ديکھتے ہوئے ،دار الندوه ۔جو مجلس شوری کے مانند تھا ۔ ميں جمع ہوئے اور ايک مخفيانہ مٹينگ 

  ميں آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا آخری منصوبہ بنايا ۔
و چن ليا جائے اور تمام منتخب افراد ايک ساتھ مذکوره منصوبہ يہ تھا کہ قبائل عرب کے ہر قبيلہ سے ايک شخص ک

آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے آۖپ کو قتل کر ڈاليں۔ اس منصوبہ ميں تمام قبائل کو شريک 
کرنے کا مقصود يہ تھا کہ آنحضرت ۖ کا قبيلہ بنی ہاشم آۖپ کے خون کا بدلہ لينے کے لئے قيام نہ کر سکئے اور قتل 

کامنصوبہ بنانے والوں سے نہ لڑ سکے۔ اوراسی طرح بنی ہاشم ميں سے ايک آدمی کو شر يک کر کے قبيلئہ بنی ہاشم کی 
  زبان مکمل طور پر بند کردی ۔

اس فيصلے کے مطابق ،مختلف قبائل کے تقريبا چاليس افراد آنحضرۖت کے قتل کے لئے منتخب ہوئے ، انہوں نے رات کے 
کے گھر کا محاصره کيا ،حملہ آور سحر کے وقت گھر ميں داخل ہوئے تاکہ منصوبہ کوعملی جامہ  اندھيرے ميں آنحضرتۖ 

پہنائيں،ليکن ارادئہ الہی ان کے اراده سے بلند ہے ، کہ جس سے ان کے منصوبہ پر پانی پھرگيا ۔خدائے متعال نے پيغمبر 
ے آگاه فرمايااورحکم فرمايا کہ راتوں رات مکہ سے اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر وحی کئی اور کفار کے منصودبہ س

  مدينہ کی طرف ہجرت کريں ۔
پيغمبرا کرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی روداد سے حضرت علی عليہ السالم کو آگاه فرمايا اور حکم ديا کہ رات 

يں گھر سے باہر نکلے ،راستے ميں کو آۖپ کے بستر پر سو جائيں اور ان سے کچھ وصيتيں کيناور رات کے اند ھيرے م
حضرت ابو بکرکوديکھا ،انھيں بھی اپنے ساتھ مدينہ لے کر گئے ۔مدينہ کے کچھ بزرگ آنحضرۖتکی ہجرت سے پہلے مکہ 

آکر آۖپسے مالقات کی اور آپ پر ايمان الئے تھے اور ضمنا ًايک عہدنامہ لکھا تھا کہ اگر آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
  ريف الئيں تو وه ان کی حمايت ميں ايسے ہی دفاع کريں گے جيسا وه اپنی جان و عزت کا دفاع کرتے ہيں ۔مدينہ تش

  مدينہ کے يہوديوں کی بشارت
يہوديوں کے بہت سے قبيلوننے آنحضرۖتکے اوصاف اورآۖپکی جگہ کے بارے ميں اپنی کتابوں ميں پڑھاتھا اور اپنے وطن 

اور اس کے اطراف ميں پڑائو ڈاال تھا اورنبی امی کے ظہور کاانتظار کر رہے کو ترک کر کے حجاز آکر مدينہ 
 تھے۔چونکہ وه لوگ دولت مند تھے ،اس لئے اعراب کبھی کبھی ان پر حملہ کر کے ان کے مال ودولت کو لوٹ ليتے تھے ۔

لم وستم پريہاں تک صبر يہودی ہميشہ مظلو ميت کے عالم ميں ان سے مخاطب ہو کر کہتے تھے : ''ہم تم لوگو ں کے ظ
کريں گے کہ نبی امی مکہ سے ہجرت کرکے اس عالقہ مينآ جائيں، اس دن ہم آنحضرت ۖپر ايمان الکر تم لوگوں سے انتقام 

  ليں گے''۔
اہل مدينہ کے فوَرَ◌ ايمان النے کے اہم عوامل ميں سے ايک ان ہی بشارتوں کا ان کے ذہنوں پر اثر تھا ،آخر کار وه لوگ 



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

 
 

  ے آئے۔ ليکن يہوديوں نے قومی تعصب کی بنا پر ايمان النے سے گريز کيا ۔ايمان ل

  نبی کی بشارتوں کی طرف قرآن مجيد کااشاره 
خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں کئی جگہوں پران بشارتوں کی طرف اشاره فرماتا ، بالخصوص اہل کتاب کے ايک گروه 

  کے ايمان کے بارے ميں فرماتا ہے۔
تّبعون الّرسول النّبی االّمی الّذی يجدونہ مکتوباً عندہم فی التّورية واالنجيل يامرہم بالمعروف و ينٰہہم عن المنکر و يحّل (الّذين ي

  لہم الطّيٰبت ويحّرم عليہم الخٰبئث ويضع عنہم اصرہم و االغلل التّی کانت عليہم ۔۔۔)
  )١٥٧(اعراف

اذکر اپنے پاس توريت اور انجيل ميں لکھا ہوا پاتے ہيں کہ وه نيکيوں کا ''جولوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہو جس ک
حکم ديتا ہے اور برائيونسے روکتا ہے اور پاکيزه چيزوں کو حالل قرار ديتا ہے اور خبيث چيزوں کو حرام قرار ديتا ہے 

  اور ان پرسے احکام کے سنگين بوجھ اور قيد وبند کو اٹھاديتا ہے...''
  :مزيد فرماتا ہے

  )٩(ولّما جاء ہم کتب من عند ّهللا مصّدق لما معہم و کانوا من قبل يستفتحون ...) (بقره
''اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جوان کی توريت وغيره کی تصديق بھی کرنے والی ہے اور اسکے 

  پہلے وه دشمنونکے مقابلہ ميں اسی کے ذريعہ طلب فتح بھی کرتے تھے ۔''

  مبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا مدينہ ميں ورودپيغ
اسالم کی ترقی کی زمين شہر يثرب جس کا بعد ميں مدينہ نام رکھا گيا۔ميں ہموارہوی اور اس کاسبب يہ تھا کہ اہل مدينہ 

اس داخلی جنگ۔جو برسوں سے اوس وخزرج نامی دوقبيلوں کے درميان جاری تھی ۔سے تنگ آچکے تھے ،آخر کار وه 
  فکرميں تھے کہ اپنے لئے ايک بادشاه کا انتخاب کر کے اس قتل و غارت کو ختم کريں ۔

انہوں نے اس کام کے لئے،اپنے چند معروف افراد کو مکہ بھيجا تاکہ اس سلسلہ ميں مکہ کے سرداروں سے گفتگو کريں ۔يہ
 نے اپنی دعوت کو اعالنيہ طور پر شروع کيا تھا ۔ واقعہ اس وقت پيش آيا جب مکہ ميں پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم

مدينہ کی معروف شخصيتيں جب مکہ پہنچ گئيں اور انہوں نے اپنے مقصدکو قريش کے سرداروں کے سامنے پيش کيا،تو 
قريش کے سرداروننے اس عذرو بہانہ سے ان کے ساتھ صالح ومشوره کرنے سے پہلو تی کی کہ ايک مدت سے اس شہر 

ے نبوت کا دعوٰی کيا ہے اور ہمارے مقدس خدائوں کو برا بھال کہا ہے، اور ہمارے جوانوں کو گمراه کيا ہے اور ميں محمۖدن
  ہميں فکرمند کيا ہے۔

اس بات کو سن کر اہل مدينہ ہل کر ره گئے ،کيونکہ انہوں نے مدينہ ميں يہوديوں سے بارہا يہ پيشگوئی سنی تھی کہ مکہ 
لہذا ان کے دماغ ميں يہ خيال پيدا ہو اکہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے پاس جاکر ميں نبی امی ظہور کريں گے،

انھيں ديکھيں اور ان کی دعوت کی کيفيت سے آگاه ہو جائيں ۔جب وه آنحضرۖت کی خدمت ميں پہنچے اورآۖپ کے بيانات اور 
کيا کہ اگلے سال مدينہ کے کچھ لوگوں کے ہمراه آکر  قرآن مجيد کی آيات کوسنا تو وه ايمان لے آئے اورآنحضرۖتسے وعده

  اسالم کی ترقی کے اسباب فراہم کريں گے ۔
دوسرے سال مدينہ کے سرداروں کی ايک جماعت مکہ آئی،رات کے وقت شہر سے باہر تنہائی ميں آنحضرت صلی هللا عليہ

کو رائج کرنے کا عہد وپيمان کيا اور کہا کہ اگر وآلہ وسلم سے مالقات کی اور آۖپکی بيعت کی اور مدينہ ميں دين اسالم 
آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم مدينہ تشريف الئيں تو وه دشمنوں سے آۖپ کی اس طرح حفاظت ودفاع کريں گے جيسا وه 

اور اس اپنے خاندان کا دفاع کرتے ہيں اس کے بعد يہ لوگ مدينہ لوٹے ،اہل مدينہ ميں سے اکثر لوگوننے اسالم قبول کيا 
طرح شہر مدينہ اسالم کا پہال شہر بن گيا ۔لہذا جب انہوں نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی تشريف النے کی خبر 

سنی تو وه بہت خوشحال ہوئے اور انتہائی بے تابی کے ساتھ آنحضرۖتکے استقبال کے لئے بڑھے اور آپ کاشايان شان 
ت سے اپنی جان ومال کو اسالم کی ترقی کے لئے آۖپکی خدمت ميں پيش کيا اسی لئے ان استقبال کيا اور انتہائی خلوص ني

کانام''انصار'' رکھا گيا۔ خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ اور 
  انصار کی خدمات کی طرف اشاره کرتے ہوئے ان کی قدردانی کرتا ہے:

ذين تبو ء والّدار وااليٰمن من قبلہم يحبّون من ہاجر ليہم و ال يجدون فی صدورہم حاجةً مّما اوتو ويؤثرون علی انفسہم ولو (والّ 
  )٩کان بہم خصاصة۔۔۔) (حشر

''اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ايمان کو ان سے پہلے اختيار کيا تھا وه ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہيں اور 
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انھيں ديا گيا ہے اپنے دلوں ميں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہيں محسوس کرتے ہيں اور اپنے نفس پر جو کچھ 
 دوسروں کو مقدم کرتے ہيں چاہے انھيں کتنی ہی ضرورت کيوں نہ ہو ...''

 

 دينی تعليم 

 

  

  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ و سلم کی جنگونکاايک مختصرجائزه

  ۔جنگ بدر١
ھ ميں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درميان پہلی جنگ سرزمين بدر ميں ہوئی۔اس جنگ ميں کفار کے سپاہيوں کی ٢آخر کار 

تعدادتقريبا ايک ہزار تھی جو جنگی سازوسامان اور اسلحہ سے مکمل طور پر ليس تھے اور مسلمانوں کے پاس ان کی 
ے۔ليکن خدائے متعال کی عنايتوں سے اس جنگ ميں نسبت ايک تہائی افراد تھے جو اچھی طرح سے مسلح بھی نہيں تھ

  مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور کفار کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اس جنگ ميں کفار کے ستر افراد مارے گئے،ان مينسے تقريبا نصف حضرت علی عليہ السالم کی تلوار سے قتل ہوئے۔ اس 

  لئے گئے اور باقی افراد تمام جنگی سازوسامان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔کے عالوه ان کے سترآدمی اسير کر 

  ۔جنگ احد٢
ہجری ميں کفار مکہ نے ابوسفيان کی سرکردگی ميں تين ہزار افراد کے ساتھ مدينہ پر حملہ کيا اور احد کے بيابان ميں ان  ٣

  کا مسلمانوں کے ساتھ آمناسامنا ہوا۔
مسلمانوں کے ہمراه کفار کے سامنے صف آرائی کی۔جنگ کی ابتداء ميں مسلمانوں  پيغمبر اسالم ۖنے اس جنگ ميں سات سو

کا پلہ بھاری تھا ،ليکن کئی گھنٹوں کے بعد بعض مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے لشکر اسالم کو شکست کا سامنا کرنا 
  پڑا اور کفار نے ہر طرف سے مسلمانو نپر تلواروں سے وارکيا ۔

سالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے چچاحضرت حمزه تقريبا ستر اصحاب پيغمبۖر،جن ميں اکثر انصار اس جنگ ميں پيغمبر ا
تھے،کے ساتھ شہيد ہوئے اورآنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی پيشانی مبارک زخمی ہوئی اورآپ ۖکے سامنے کے 

ضرب لگاکر آوازدی :''ميں نے محمد کو قتل دانتوں ميں سے ايک دانت ٹوٹ گيا ۔ايک کافرنے آۖپکے شانہ مبارک پر ايک 
  کرديا''اس کے نتيجہ ميں لشکر اسالم پراگنده ہوا ۔

صرف حضرت علی عليہ السالم چند افراد کے ہمراه پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اردگرد آۖپ کی حفاظت کرتے 
ئے حضرت علی عليہ السالم نے آخر تک مقابلہ کيا ہوئے ثابت قدم رہے اورحضرت علی عليہ السالم کے عالوه سب شہيد ہو

  اور آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا دفاع کيا ۔
آخری وقت ،اسالم کے فراری فوجی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے گرد دوباره جمع ہوئے ،ليکن دشمن کے لشکر

  ليا اور مکہ روانہ ہوے ۔نے اس قدر کاميابی کو غنيمت سمجھ کر جنگ سے ہاتھ کھينچ 
لشکر کفار چند فرسخ طے کرنے کے بعد اس بات پر غور کرنے کے بعد سخت پشيمان ہوئے کہ انہوں نے جنگ کو آخری 
فتح تک کيوں جاری نہ رکھا تاکہ مسلمانوں کی عورتوناور بچوں کو اسير کر کے ان کے اموال کو لوٹ ليتے ۔اس لئے مدينہ

لئے آپس ميں مشوره کررہے تھے۔ليکن انھيں يہ خبر ملی کہ لشکر اسالم جنگ کو جاری رکھنے پر دوباره حملہ کرنے کے 
کے لئے ان کے پيچھے آرہا ہے ۔وه اس خبر کو سن کر مرعوب ہوئے اور پھر سے مدينہ لوٹنے کا اراده ترک کر کے تيزی

  کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ گئے ۔
ی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خد اکے حکم سے مصيبت زده لوگوں کا ايک مسلح حقيقت بھی يہی تھی ،کيونکہ پيغمبر اکرم صل

  لشکر تيار کر کے حضرت علی عليہ السالم کی سر پرستی ميں ان کے پيچھے روانہ کيا تھا۔
اس جنگ ميں اگر چہ مسلمانو ں کو زبر دست نقصان اٹھانا پڑا ليکن حقيقت ميں يہ اسالم کے نفع ميں ختم ہوئی خصوصاََ◌ 

س لحاظ سے کہ دونوں طرف نے جب جنگ بندی کے معاہده پر اتفاق کيا تو اسی وقت طے پايا تھا کہ اگلے سال اسی وقت ا
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بدر ميں پھر سے جنگ لڑيں گے۔آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ايک گروه کے ساتھ وعده کے مطابق 
  ے ۔وقت پر بدر ميں حاضر ہوگئے ،ليکن کفار وہاں نہ پہنچ

اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے اپنے حاالت کو بہتربنايا اور جزيره نما ئے عرب ميں مکہ اور طائف کے عالوه تمام 
  عالقوں ميں پيش قدمی کی۔ 

  ۔جنگ خندق٣
تيسری جنگ جو عرب کفار نے پيغمبر اسالۖم کے ساتھ لڑی ،اورجو اہل مکہ کی رہبری ميں آخری اور ايک زبردست جنگ 

  ''جنگ خندق'' يا''جنگ احزاب ''کہتے ہيں ۔تھی ،اسے 
جنگ احد کے بعد مکہ کے سردار ابوسفيان کی سر کردگی ميں اس فکر مينتھے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر 
ن آخری اور کاری ضرب لگا کر نور اسالم کو ہميشہ کے لئے بجھاديں۔ اس کام کے لئے عرب قبائل کوابھارا اور اپنے تعاو

اور مدد کے لئے دعوت دی ۔ طوا ئف کے يہو دی بھی اسالم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہده کرنے کے باوجود چوری 
چھپے اس آگ کو ہوادے رہے تھے اورآخر کار اپنے عہد وپيمان کو توڑ کر کفار کے ساتھ تعاون کرنے کاکھل کر معاہده 

  کيا ۔
لف قبائل اور طوائف کے يہوديوں پر مشتمل ايک بڑااور سنگين لشکر ھ ميں قريش ،عربوں کے مخت٥جس کے نتيجہ ميں 

  تمام جنگی سازو سامان سے ليس ہو کر مدينہ پر حملہ آور ہوا۔
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پہلے ہی دشمن کے اس منصوبے سے آگاه ہو چکے تھے۔اس لئے آۖپنے اپنے اصحاب 

صالح ومشوره کے بعد،پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ايک معزز صحابی سے مشوره کيا ۔ايک طويل گفتگواور 
سلمان فارسی کی تجويز پر شہر مدينہ کے اردگرد ايک خندق کھودی گئی اور لشکر اسالم نے شہر کے اندر پناه لی ۔دشمن 

،مجبور ہو کر انہوں نے شہر مدينہ کو کی فوجيں جب مد ينہ پہنچيں تو انھيں مدينہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ نہينمال 
اپنے محاصره ميں لے ليا اور اسی صورت ميں جنگ شروع کی ۔جنگ اور محاصره کچھ طوالنی ہوگيا ۔اسی جنگ مينعرب 

کا نامور شجاع اور شہسوارعمروبن عبدود،حضرت علی عليہ السالم کے ہاتھوں قتل ہوا ۔آخر کارطوفان ،سردی، محاصره 
عربوں کی خستگی اور يہودواعراب کے درميان اختالف کے نتيجہ ميں محاصره ختم ہوا اور کفار کا کے طوالنی ہونے ،

  لشکرمدينہ سے چال گيا ۔

  ۔جنگ خيبر٤
جنگ خندق کے بعد،جس کے اصلی محرک يہو دی تھے ،جنہوں نے کفارعرب کا تعاون کر کے اعالنيہ طورپر اسالم کے 

يغمبر اسالم ۖنے خدا کے حکم سے مدينہ ميں موجوديہودی کے قبائل کی گوشمالی اور تنبيہ ساتھ اپنے معاہده کو توڑ ديا تھا ،پ
کرنے کے لئے ان کے ساتھ چند جنگيں لڑيں اور يہ سب جنگيں مسلمانوں کی فتحيابی پر ختم ہوئيں ۔ان ميں سب سے 

تھے اور انکے پاس جنگجوئوں کی اہم''جنگ خيبر''تھی ۔خيبر کے يہو ديوں کے قبضہ ميں چند مستحکم اورمضبوط قلعے 
  ايک بڑی تعداد تھی ،جوجنگی سازوسامان سے ليس تھے ۔

اس جنگ ميں حضرت علی عليہ السالم نے يہوديوں کے نامور پہلوان''مرحب ''کو قتل کر کے يہوديوں کے لشکر کو تہس 
اور اسطرح اسالم کا لشکر قلعہ کے نہس کر ديا اور اس کے بعدقلعہ پر حملہ کيا اور قلعہ کے صدردروازے کو اکھاڑديا 

ھ ميں ختم ہوئی حجاز کے يہوديوں کاخاتمہ ٥اندر داخل ہوا اورفتح وظفر کے پرچم کو قلعہ پر لہراديا ۔اسی جنگ ميں ،جو 
  ہوا ۔

  بادشاہوں اور سالطين کو دعوت اسالم
انروائوں، جيسے:شاه ايران،قيصر ھميں پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے کئی بادشاہوں ،سالطين اورفرم٦

روم،سلطان مصراور حبشہ کے بادشاه نجاشی کے نام چند خطوط تحرير فر مائے اور انھيں اسالم کی دعوت دی ۔نصرانيوں 
اور مجوسيوں کے ايک گروه نے جزيہ دے کر امن سے رہنے کا وعده کيا اور اسطرح اسالم کے ذمہ مينآگئے ۔آنحضرۖت 

نہ کرنے کا ايک معاہده کيا ۔اس معاہده کے جملہ شرائط ميں يہ شرط بھی تھی کہ مکہ ميں نے کفار مکہ سے جنگ 
موجودمسلمانوں کو کسی قسم کی اذيت نہ پہنچائی جائے اور اسالم کے دشمنوں کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ميں مدد نہ 

  کی جائے ۔
کے نتيجہ ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے  ليکن کفار مکہ نے کچھ مدت کے بعد اس معاہده کو توڑ ديا ،جس
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ھ ميں دس ہزارکے ايک لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کيا۔ مکہ کسی جنگ،خونريزی ٦مکہ کو فتح کرنے کا فيصلہ کيااور 
  اور مزاحمت کے بغير فتح کيا اورخانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کيا ۔

روں کو۔جنہوں نے بيس سال کے عرصہ ميں آۖپسے کافی دشمنی کی تھی اورآۖپ عام معافی کا اعالن فرمايا ۔مکہ کے سردا
کے اورآپ کے اصحاب کے ساتھ نارواسلوک کيا تھا۔اپنے پاس باليا اور کسی قسم کی شدت ،برے سلوک اور سختی کے 

  بغير نہايت مہر بانی اور لطف و کرم سے انھيں معاف فرمايا ۔

  ۔جنگ حنين ٥
 عليہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد ،اس کے اطراف منجملہ شہر طائف کو فتح کر نے کے پيغمبر اسالم صلی هللا

  لئے اقدام کيا اور اس سلسلہ ميں عربوں سے متعدد جنگيں لڑيں کہ ان ميں سے ايک ''جنگ حنين ''ہے۔
جنگ فتح مکہ کے کچھ ہی دنوں بعد  ''جنگ حنين''،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی اہم جنگوں ميں سے ہے۔يہ

حنين،ميں قبيلہ ھوازن سے ہوی ۔لشکر اسالم نے دوہزارسپاہوں سے ھوازن کے کئی ہزار سواروں کا مقابلہ کيا اور ان کے 
  درميان ايک گھمسان کی جنگ ہوی۔

،کہ جن کے ہاتھ ھوازن،نے جنگ کے آغاز ميں مسلمانوں کو بری طرح شکست ديدی،يہاں تک کہ حضرت علی عليہ السالم
ميں اسالم کا پرچم تھا ،جو پيغمبر اسالم ۖ کے آگے آگے لڑرہے تھے اور چند گنے چنے افرادکے عالوه سب بھاگ گئے 

۔ليکن کچھ دير کے بعد ہی پہلے انصاراورپھر دوسرے مسلمان دوباره ميدان کارزار کی طرف واپس لو ٹے اور ايک 
  نہس کر کے رکھ ديا ۔شديداور سخت جنگ لڑی اور دشمن کو تہس 

اس جنگ ميں دشمن کے پانچ ہزار سپاہی لشکر اسالم کے ہاتھوں اسير ہو ئے ،ليکن پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
کے حکم پر مسلمانوں نے تمام اسيروں کو آزاد کرديا ،صرف چند افراد ناراض تھے کہ آنحضرت نے ان کے حصے ميں 

  د ليا اور پھر انہينآزاد کر ديا ۔آئے افراد کو پيسے ديکر خري

  ۔جنگ تبوک٦
ہجری ميں قيصر روم سے جنگ کرنے کی غرض سے تبوک پر لشکر کشی  ٩پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے 

کی( تبوک شام او رحجازکی سرحدپر ايک جگہ ہے) کيونکہ افواج پھيلی تھی کہ قيصر روم نے اس جگہ پر روميوں اور 
ايک لشکر کو تشکيل ديا ہے ۔ جنگ موتہ بھی اس کے بعد روميوں کے ساتھ وہيں پر لڑی گئی جس کے نتيجہ  اعراب کے

  ميں جعفر بن ابيطالب ، زيد بن حارثہ اور عبدهللا بن رواحہ جيسے اسالمی فوج کے سردار شہيد ہوئے۔
پر حملہ کيا ليکن اسالمی لشکر کے پہنچنے پر  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم نے تيس ہزار سپاہيوں کے ساتھ تبوک

  وہاں موجود افراد بھاگ گئے تھے۔
آنحضرت صلی هللا عليہ و آلہ و سلم تين دن تبوک مينٹھہرے ۔ اس کے اطراف کی پاک سازی کرنے کے بعد واپس مدينہ 

  لوٹے۔

  اسالم کی دوسری جنگيں
وں کے عالوه مدينہ منوره ميں اپنے دس سالہ قيام کے دوران تقريبا پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے مذکوره جنگ

  اَّسی چھوٹی بڑی جنگيں لڑی ہيں، جن ميں سے ايک چوتھائی جنگوں ميں آۖپنے بذات خود شرکت فرمائی۔ 
ر آنحصرۖتنے جن جنگوں ميں شر کت فرمائی ،دوسرے کمانڈروں کے بر خالف کہ وه پناه گاه ميں بيٹھ کر فرمان جاری ک

تے ہيں ،آۖپبذات خودسپاہيوں کے شانہ بہ شانہ لڑتے تھے ،ليکن کسی کو ذاتی طور پرقتل کرنے کا آۖپ کے لئے کبھی اتفاق 
 پيش نہيں آيا ۔

 

 دينی تعليم 
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  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی معنوی شخصيت کاا يک جائزه 
مستند تاريخی اسناد کے مطابق،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ايک ايسے ماحول ميں پر ورش پائی تھی جو 

جہالت، فساد اور خالقی برائيوں کے لحاظ سے بدترين ماحول تھا۔ آۖپنے ايک ايسے ہی ماحول ميں کسی تعليم وتر بيت کے 
  ۔ بغير اپنے بچپن اور جوانی کے ايام گزارے تھے

آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اگر چہ ہرگز بت پرستی نہيں کی اورخالف انسانيت کامو ں ميں آلوده نہيں ہوئے 
،ليکن آۖپايسے لوگوں ميں زندگی گزار رہے تھے کہ کسی بھی صورت ميں آۖپ کی زندگی سے اس قسم کے روشن مستقبل کا

ونادار يتيم اورکسی سے تعليم وتربيت حاصل نہ کرنے والے شخص سے  اشاره تک نہيں ملتا تھا،سچ يہ ہے کہ ايک غريب
  يہ سب بر کتيں قابل يقين نہيں تھيں ۔

پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اسی حالت ميں ايک زمانہ گزارا،يہاں تک کہ انہی راتوں ميں سے ايک رات کو 
مشغول تھے ،اچانک اپنے آپ کو ايک دوسری شخصيت ميں پايا  جب آۖپاپنے آرام ضمير اورخالی ذہن کے ساتھ عبادت ميں

۔آۖپکی پوشيده باطنی شخصيت ايک آسمانی شخصيت ميں تبديل ہو گئی ،انسانی معاشرے کے ہزاروں سال پہلے کہ افکار کو 
  يکھا ۔خرافات سمجھا اور دنيا والوں کی روش اور دين کو اپنی حقيقت پسندانہ نگاہوں سے ظلم وستم کے روپ ميں د

دنيا کے ماضی اور مستقبل کو آپس ميں جوڑ ديا ،سعادت بشری کی راه کی تشخيص کردی، آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ 
وسلم کی آنکھ اور کان نے حق وحقيقت کے عالوه نہ کچھ ديکھا اورنہ کچھ سنا ،آۖپ کی زبان کالم خدا سے پيغام آسمانی 

ضمير جو تجارت ،لين دين اور روزه مره کی مصلحتوں ميں سر گرم تھا ،  اورحکمت وموعظہ کے لئے کھل گئی، اندرونی
وه دل و جان سے دنيااور دنياوالوں کی اصالح اور بشر کی ہزاروں سال کی گمراہی اور ظلم وستم کو ختم کرنے پر اتر آيا 

طاقتوں کی کوئی پروانہ کی  اور حق وحقيقت کو زنده کرنے کے لئے تن تنہا قيام کيا اور دنيا کی وحشتناک متحد مخالف
  معارف اٰلہيہ کوبيان کيا اور کائنات کے تمام حقائق کا سرچشمہ خالق کائنات کی وحدانيت کو سمجھا ۔

انسان کے اعلٰی اخالق کی بہترين تشريح فر مائی اور ان کے روابط کو کشف اور واضح کيا، جو بيان فرماتے تھے خود 
  ھے اور جس چيز کی ترغيب فر ماتے تھے ،پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے ۔دوسروں سے پہلے اس کے قائل ہوتے ت

شريعت اور احکام ،جو عبادتوں اور پرستشوں کے ايک مجموعہ پر مشتمل ہيں ،وه خدائے يکتا کی عظمت وکبر يائی کے 
وسرے قوانين بھی سامنے بندگی کوايک اچھے انداز ميں پيش کرتے ہيں ۔اس کے عالوه عدليہ اور تعزيرات سے متعلق د

الئے ،کہ جو انسانی معاشرے کے تمام ضروری مسائل کا اطمينان بخش جواب ديتے ہيں ،وه ايسے قوانين ہينجو آپس ميں 
  مکمل طور پر ايک دوسرے سے مرتبط ہيں اور توحيد،انسانی احترام و عالی اخالق کی بنياد پر استوارو پائدار ہيں ۔

کی الئی ہوئی عبادات ومعامالت پر مشتمل قوانين کا مجموعہ،اس قدر وسيع اور جامع ہے  آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم
کہ عالم بشريت ميں انفرادی واجتماعی زندگی کے تمام مسائل موجود ہيں اور زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پيش آنے 

  والی گوناگوں ضرورتوں کی تحقيق کر کے تشخيص کا حکم ديتا ہے ۔
 عليہ وآلہ وسلم اپنے دين کے قوانين کو عالمی اورابدی جانتے ہيں ،يعنی آۖپکا اعتقاد ہے کہ آۖپ کا دين تمامآنحضرت صلی هللا

انسانی معاشروں کی دنيوی واخروی ضرورتوں کو ہرزمانے ميں پورا کرسکتا ہے ،اور لوگوں کو اپنی سعادت کے لئے 
  اسی روش کو اختيار کرناچاہئے ۔

 عليہ وآلہ وسلم نے اس بات کوعبث اور مطالعہ کے بغير نہيں فر مايا ہے بلکہ خلقت کی تحقيق اور البتہ آنحضرت صلی هللا
  عالم انسانيت کے مستقبل کی پيشينگوئی کے بعد اس نتيجہ پر پہنچے ہيں۔دوسرے الفاظ مينيہ کہا جائے کہ :

  وافق وہم آھنگی کو واضح کرديا۔اواّلً :اپنے قوانين اورانسان کی جسمی اور روحی خلقت کے درميان مکمل ت
ثانيا : مستقبل ميں رونما ہونے والی تبديليوں اور مسلمانوں کے معاشرے کو پہنچنے والے نقصانات کو مکمل طور پر مدنظر

  رکھنے کے بعد اپنے دين کے احکام کے ابدی ہونے کا حکم فرمايا ہے ۔
ی دليلوں کے ذريعہ ہم تک پہنچی ہيں،ان کے مطابق آۖپ نے اپنیآنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے جو پيشنگو ئياں قطع

  رحلت تک کے عمومی حاالت کی تشريح فرمائی ہے۔
آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ان معارف کے اصولوں اور شرائط کوپراکنده طور پر قرآن مجيد ميں لوگوں کے لئے 

ت نے عرب دنيا کے فصاحت وبالغت کے اساتذه اور ماہروں کو تالوت فرمائی ہيں کہ اس کی حيرت انگيز فصاحت وبالغ
  گھٹنے ٹيکنے پر مجبور کر ديا اور دنيا کے دانشمندوں کے افکار کو متحير کر کے رکھديا ہے ۔

سال ١٣سال کے عرصہ ميں انجام ديا ہے کہ جن ميں سے  ٢٣آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ان تمام کارناموں کو 
، اور کفار مکہ کی ناقابل برداشت مزاحمتوں ميں گزارے اور باقی دس سال بھی جنگ ،لشکر کشی ، کھلم  جسمانی اذيت

کھال دشمنوں کے ساتھ بيرونی مقابلہ اور منافقين اور روڑے اٹکانے والوں کے ساتھ اندرونی مقا بلہ اور مسلمانوں کے 
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ل اور ہزاروں دوسری مشکالت کی اصالح کر نے ميں امورکی باگ ڈور سنبھالنے ميں اوران کے عقائد واخالق واعما
  گزارے ۔

آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے يہ پورا راستہ ايک ايسے غير متزلزل اراده سے طے کيا،جو حق کی پيروی اور اسے
ں ديتی زنده کرنے کے لئے تھا ۔آۖپ کی حقيقت پسندانہ نظر صرف حق پر ہو تی تھی اور خالف حق کو کوئی اہميت نہي

تھی۔اگرکسی چيز کواپنے منافع کے يا ميالنات اور اپنے عمومی جذبات کے موافق پاتے تھے تو ان ميں سے جس کو حق 
جانتے اسے قبول فرماتے اور اسے مسترد نہيں کرتے تھے اورجس کو باطل سمجھتے تھے اسے مسترد کر ديتے اور 

  ہرگزقبول نہيں کرتے تھے ۔

  عليہ وآلہ وسلم کی غير معمولی معنوی شخصيتپيغمبر اسالم صلی هللا 
اگرہم انصاف سے مذکوره مطالب پر تھوڑاسا غور وخوص کريں گے ،توکسی شک وشبہہ کے بغير يہ قبول کرنے پر 

مجبور ہو جائيں گے کہ ان حاالت اور ماحول ميں ايسی شخصيت کا پيدا ہونا معجزه اور خدائے متعال کی خاص تائيد کے 
  ں تھا ۔عالوه کچھ نہي

اس لحاظ سے ،خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے امی ہونے ،يتيمی اور سابقہ مفلسی 
کے بارے ميں ياد دہانی کراتا ہے ،اور ان کو عطا کی گئی شخصيت کوايک آسمانی معجزه شمار کرتا ہے اوراسی سے 

  ،چنانچہ فرماتا ہے : آۖپکی دعوت کی حقانيت کا استدالل کرتا ہے
  )٨٦(الم يجدک يتيما فآوی ٭و وجدک ضااّل فہدٰی ٭ و وجدک عائالً فاغنی ) (ضحی

''کيا اس نے تم کو يتيم پاکر پناه نہيں دی ہے ؟اور کيا تم کوگم گشتہ پاکر منزل تک نہيں پہنچايا ہے؟اور تم کو تنگ دست پاکر
  غنی نہيں بنايا ہے؟''

  ن کتاب وال تخطّہ بيمينک ۔۔۔)(وماکنت تتلوا من قبلہ م
  )٤٨(عنکبوت

  ''اور اے پيغمبر!آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے تھے اورنہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے ...''
  )٢٣(وان کنتم فی ريب مّما نّزلناعلی عبدنا فاتو بسورٍة من مثلہ۔۔۔) (بقره

نے اپنے بندے پر نازل کيا ہے تواس کا جيسا ايک ہی سوره لے  ''اگر تمھيں اس کالم کے بارے ميں کوئی شک ہے جسے ہم
  آئو. ..''

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت 
تنہااصل جس پر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے اپنے دين کی بنياد رکھی اور اسے دنياوالوں کے

  حيد کی اصل ہے ۔لئے سعادت کاسبب قرار ديا،وه تو 
توحيد کی اصل کے مطابق،جوخالق کائنات پرستش کا سزاوارہے وه خدائے يکتاہے ،اور خدائے متعال کے عالوه کسی اور 

  کے لئے سر تعظيم خم نہيں کياجاسکتا۔
کوئی  اس بناپر ،انسانی معاشره ميں جوروش عام ہونی چاہئے ،وه يہ ہے کہ سب آپس ميں متحد اور بھائی بھائی ہوں اور

  اپنے لئے خدا کے سواکسی کو بال قيد وشرط حاکم مطلق قرار نہ دے، چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :
 ۔۔۔) (قل يااہل الکتاب تعالوا الی کلمٍة سواء بيننا وبينکم اال نعبد االّهللا وال نشرک بہ شيئا وال يتّخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون ّهللا 

  )٦٤(آل عمران
!آپ کہديں کہ اہل کتاب !آئوايک منصفانہ کلمہ پر اتفاق کر ليں کہ خدا کے عالوه کسی کی عبادت نہ کريں ،کسی  ''اے پيغمبر

  کو اس کا شريک نہ بنائيں آپس ميں ايک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ ديں ...''
وبرادر قرار ديتے تھے اس آسمانی حکم کے مطابق ،آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنی سيرت مينسبھی کو برابر 

اوراحکام وحدودالہٰی کے نفاذ ميں ہرگز امتيازی سلوک اور استثنا کے قائل نہيں تھے ،اس طرح اپنے اور پرائے ،طاقت ور 
اور کمزور،امير وغريب اور مرداورعورت ميں فر ق نہيں کرتے تھے اور ہرايک کے حق کو دين کے احکام وقوانين کے 

  ۔ مطابق اس تک پہنچاتے تھے
کسی کو کسی دوسرے پرحکم فرمائی اور فرمانروائی اور زبردستی کرنے کاحق نہيں تھا۔لوگ قانون کے حدود کے اندر 

زياده سے زياده آزادی رکھتے تھے ۔(البتہ قانون کے مقابلہ ميں آزادی نہ صرف اسالم ميں بلکہ دنيا کے اجتماعی قوانين ميں
  بھی کو ئی معنی نہيں رکھتی ہے)
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ور اجتماعی عدالت کی اسی روش کے بارے ميں خدائے متعال اپنے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا تعارف آزادی ا
  کراتے ہوئے فر ماتا ہے :

 (الّذين يتّبعون الّرسول النبّی االمّی الذی يجدونہ مکتوباً عندہم فی التورٰية واالنجيل يامرہم بالمعروف وينٰہہم عن المنکر و يحلّ 
الطيبت ويحّرم عليہم الخٰبئث ويضع عنہم اصرہم واالغلل الّتی کانت عليہم فالّذين امنوا بہ وعّزروه ونصروه واتّبعوا النّور لہم 

  )١٥٨١٥٧الّذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون٭قل يا ايّہا النّاس انّی رسول ّهللا اليکم جميعا۔۔۔) (اعراف
ہ،جس کا ذکر اپنے پاس توريت اور انجيل ميں لکھا ہوا پاتے ہيں کہ وه نيکيوں ''جو لوگ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہيں ک

کا حکم ديتا ہے اور برائيوں سے روکتا ہے اور پاکيزه چيزوں کو حالل قرار ديتا ہے اور خبيث چيزونکو حرام قرار ديتا ہے 
س پر ايمان الئے،اس کا احترام کيا ،اس کی اور ان پرسے احکام کے سنگين بوجھ اور قيد وبند کو اٹھا ديتا ہے ،پس جولوگ ا

پيغمبر !کہدو اے  ٠امداد کی اوراس نور کا اتباع کيا جواس کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی درحقيقت فالح يافتہ اور کامياب ہے 
  لوگو!مينتم سب کی طرف هللا کا رسول اور نمائنده ہوں ...''

يہ وآلہ وسلم اپنی زندگی ميں اپنے لئے کسی قسم کا امتياز نہيں برتتے تھےيہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عل
  اور ہر گز وه شخص جو پہلے سے آۖپکونہيں جانتاتھا ، اس ميں اور دوسروں ميں امتياز نہيں برتا جاتا تھا ۔

کی باتوں کوخود سنتے  آۖپاپنے گھر کاکام خودانجام ديتے تھے ،ہر ايک کو ذاتی طور پرشرف يابی بخشتے تھے، حاجتمندوں
تھے ،تخت اور صدر محفل کی جگہ پر نہيں بيٹھتے تھے ۔را ستہ چلتے وقت جاه وحشم اور سر کاری تکلفات سے نہيں 

  چلتے تھے ۔
اگر کوئی مال آۖپ کے ہاتھ ميں آتا تو اپنے ضروری مخارج کے عالوه باقی مال کو فقرا ميں تقسيم کرتے تھے اور کبھی اپنی

يا ء کو بھی حاجتمندوں ميں تقسيم کر کے خود بھوکے رہتے تھے اور ہميشہ فقيرانہ زندگی گزارتے تھے ضرورت کی اش
اور فقرا ء کے ساتھ ہم نشيں ہوتے تھے ،لوگوں کے حقوق کی دادرسی ميں کبھی غفلت اور الپر وائی نہيں کرتے تھے 

  ،ليکن اپنے ذاتی حقوق ميں زياده تر عفو وبخشش سے کام ليتے تھے ۔
جب فتح مکہ کے بعد قريش کے سرداروں کو آۖپ کی خدمت ميں حاضر کيا گيا ،توآۖپنے کسی قسم کی تندی اور سختی کا 

مظاہره نہيں کيا بلکہ سبھی کو عفو کيا ،جبکہ ہجرت سے پہلے انہوں نے مستقل آۖپپرظلم کئے تھے اور ہجرت کے بعد بھی 
  ھيں ۔آۖپاورآۖپ کے اہل بيت پر خدا کا درودو سالم ہو۔فتنے برپا کر کے آۖپکے ساتھ خونين جنگيں لڑی ت

بخوبی جان ليناچاہئے کہ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم دين اور توحيد کے نشر کے عالوه کوئی مقصد نہيں رکھتے 
ر اپنے تھے ،اور اچھے اخالق ،خنده پيشانی اور واضح ترين استد الل وبرہان سے لوگوں کو توحيد کی دعوت ديتے تھے او

اصحاب کو بھی اسی روش پر عمل کرنے کی نصيحت فر ماتے تھے ،چنانچہ خدائے متعال آپ ۖ کواس طرح حکم فر ماتا 
  ہے:

  ) ١٠٨(قل ہذه سبيلی ادعوا الی ّهللا علی بصيرة انا و من اتّبعنی۔۔۔) (يوسف
ا ہوں اور ميرے ساتھ ميرا اتباع ''آپ کہديجئے کہ يہ ميرا راستہ ہے کہ ميں بصيرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت ديت

  کرنے واال بھی ہے''
  

آنحضرت صلی هللا عليہ وآ لہ وسلم اس امر کی طرف انتہائی توجہ رکھتے تھے کہ اسالمی معاشره ميں ہر فرد (اگر چہ غير 
ا پيد اہونے نہ پائےمسلمان اور اسالم کے ذمہ دار مينہو )اپنا حق حاصل کرے اور الہی قوانين کے نفاذ ميں کسی قسم کا استثن

اور حق و عدل کے سامنے سب مساوی ہوں ،کوئی کسی پر (تقوی کے عالوه )کسی قسم کا امتياز نہ جتالئے اورمال ودولت 
ياحسب ونسب اور عام قدرت کے بل بوتے پر کسی پر ترجيح حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے،فخر نہ جتائے اور معاشرے

  ں پر زبر دستی نہ کريں اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کريں ۔کے مالدار لوگ کمزوروں اورمحتاجو
آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم خود بھی فقيرانہ زندگی بسر کرتے تھے ،اور اٹھنے ،بيٹھنے اور راستہ چلنے ميں ہر گز 

ہيں تھے ۔لوگوں کے تکلفات سے کام نہيں ليتے تھے ۔اپنے گھريلو کام بھی انجام ديتے تھے ،آۖپکے پاس محافظ ونگہبان ن
درميان عام شخص جيسے لگتے تھے ،جب لوگوں کے ہمراه چلتے تھے تو کبھی آگے نہيں بڑھتے تھے، جب کسی محفل 

ميں داخل ہوتے تو نزديک ترين خالی جگہ پر بيٹھ جاتے،اصحاب کو نصيحت فرماتے تھے کہ دائرے کی صورت ميں 
جس کو ديکھتے ، چاہے عورت ہو يا بچہ سب کو سالم کرتے تھے ۔ايک بيٹھيں تاکہ محفل صدرنشين کی حالت پيدانہ کرے،

دن آۖپ کاايک صحابی آۖپ کے سامنے خاک پر گرکر سجده کرنا چاہتا تھا توآۖپنے فرمايا:کيا کر رہے ہو؟يہ قيصروکسری کی 
مندوں کی حاجتوں روش ہے اور ميری شان پيغمبری اور بندگی ہے،آۖپنے اپنے صحابيوں کو نصيحت فرماتے تھے کہ حاجت

اور کمزوروں کی شکا يتوں کو مجھ تک ضرور پہنچائيں اوراس سلسلہ ميں کوتاہی نہ کريں۔کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی
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  هللا عليہ وآلہ وسلم نے جو آخری نصيحت لوگونکو کی وه غالموں اور عورتوں کے بارے ميں تھی ۔

  کے بارے ميں چند نکات پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت 
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنے نيک اخالق ميں دوست ودشمن ميں معروف ومشہور تھے۔ آۖپکے حسن اخالق کا يہ
عالم تھا کہ،ظالم دشمنوناورنادان دوستوں کی بد اخالقی اورآزار و بے ادبی وجسمانی اذيتونکے باوجو د آپ کی تيوری پر بل 

اورناراضگی کا اظہار نہيں کرتے تھے۔سالم کرنے ميں عورتوں بچوں اور ماتحتوں پر سبقت کرتے تھے ۔جب نہ آتے تھے 
آۖپکو خدا کی طرف سے دين کی تبليغ اور لوگوں کی رہبری کرنے کی ذمہ داری ملی ،توآۖپنے فريضہ کی انجام دہی ميں ايک

ر کبھی آرام سے نہيں بيٹھے ۔ہجرت سے تيره سال پہلے مکہ لمحہ بھی کوتاہی نہيں کی اور اپنی انتھک کوششوں کی بنا پ
ميں،مشرکين عرب کی طرف سے ناقابل برداشت مشکالت اوراذيتوں کے باوجودعبادت ودين خدا کی تبليغ ميں مسلسل 

مشغول رہتے تھے۔ہجرت کے بعددس سال کے دوران بھی دين کے دشمنوں کی طرف سے روزبروز مشکالت اور يہوديوں 
  مان نمامنا فقوں کی طرف سے روڑے ا ٹکا ئے جاتے رہے۔اور مسل

سے زياده جنگيں  ٨٠معارف دين اور قوانين اسالم کوحيرت انگيز وسعت کے ساتھ لوگوں تک پہنچايا دشمنان اسالم سے 
  لڑيں ۔

تھوں ميں تھی ، اس کے عالوه اسالمی معاشرے کی باگ ڈور ۔جو ان دنوں تمام جزيرئہ نما عرب پر پھيال ہوا تھا۔آۖپکے ہا 
يہاں تک کہ لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی شکايتوں اور ضرورتوں کو بھی کسی رکاوٹ کے بغير خود بر طرف فرماتے 

  تھے۔
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور شہامت کے بارے ميں اتناہی کافی ہے کہ آۖپنے اس وقت تن تنہا حق 

کہ دنيابھر ميں ظلم وزبردستی اورحق کشی کے عالوه حکومت نہيں کی جا سکتی تھی آۖپنے کی دعوت کا پرچم بلند کيا ،جب
وقت کے ظالموں سے بے انتہا جسمانی اذيتيں اور تکلفيں اٹھائيں ،ليکن يہ سب چيزيں آۖپ کے عزم وارادے ميں سستی اور 

  کمزوری پيدا نہ کرسکيں اورآپ نے کسی جنگ ميں پيٹھ نہيں دکھائی ۔
اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نہايت پا کيزه نفس کے مالک تھے ،فقيرانہ لباس پہنتے تھے اور ساده زندگی گزار تے پيغمبر 

تھے،آۖپکے اورنوکرونوغالموں کے درمياں کوئی فرق نظرنہيں آتا تھا ،آۖپ کے پاس کافی مال ومنال آتاتھاليکن اسے مسلمان 
ميں اپنی اور اپنے اہل وعيال کی زندگی کے لئے ليتے تھے۔بعض اوقات کئی فقراء ميں تقسيم کرتے تھے ،تھوڑی مقدار 

دنوں تک آۖپ کے گھر سے دھواں نہيں اٹھتا تھا اورپکاہوا کھانانصيب نہيں ہوتا تھا ۔زندگی ميں صفائی خاص کرعطر کو 
دلی ،جو تواضع و فروتنی آۖپ کی بہت پسند فرماتے تھے ۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی حالت نہيں ب

ابتدائی زندگی ميں تھی وہی آخر تک رہی اور اس گراں قدر حيثيت کے مالک ہونے کے باوجود،ہر گز اپنے لئے ايسے 
امتياز کے قائل نہ ہوئے جس سے آۖپکی اجتماعی قدر ومنزلت دکھائی ديتی ۔آۖپ کبھی تخت پر نہيں بيٹھے ، محفل کی 

لئے مخصو ص نہ کيا ،راستہ چلتے وقت کبھی دوسروں سے آگے نہيں بڑھے اور کبھی حکمراں  صدرنشين کو کبھی اپنے
اور فرمانرواکا قيافيہ اختيار نہيں کيا ۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ کسی عام محفل ميں تشريف فرما ہوتے تھے ،تو اگر کوئی

پا تا تھا اوروہاں پر موجود لوگونسے مخاطب ہو کر اجنبی شخص آۖپسے مال قات کے لئے آجا تا تھاتو وه آۖپکو نہيں پہچان 
  کہتا تھا :آپ ميں کون شخص پيغمبر خدۖاہے ؟پھر لوگ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے تھے۔
کيا،کبھی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ميں کسی کو گالی نہيں دی اور کبھی بيہوده کالم نہيں 

قہقہہ لگا کر نہيں ہنسے اور ،کوئی ہلکا اور بے فائده کام انجام نہ ديا ۔غور وخوض کو پسند فرماتے تھے ،ہردردمند کی بات 
اور ہرايک کا اعتراض سنتے تھے ،پھر جواب ديتے تھے ،کبھی کسی کی بات نہيں کاٹتے تھے ،آزاد تفکر ميں رکاوٹ نہيں 

  والے کو اشتباه کو واضح کر کے اس کے اندورونی زخم پر مرہم لگاتے تھے ۔بنتے تھے ،ليکن اشتباه کرنے 
پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم مہربان اور انتہائی نرم دل تھے ،ہر مصيبت زده کی مصيبت کو ديکھ کر رنجيده ہوتے 

ری کرتے وقت اپنے اور پرايے تھے ،ليکن بد کاروں اور مجرموں کو سزا دينے ميں نرمی نہيں کرتے تھے اورسزا کوجا
  اور بيگانہ وآشنا ميں کوئی فرق نہيں کرتے تھے ۔

ايک انصاری کے گھر ميں چوری ہوئی تھی ،اس سلسلہ ميں ايک يہودی اور ايک مسلمان ملزم ٹھہرائے گئے ۔انصار کی 
ے کے لئے ،صرف يہودی ايک بڑی جماعت آنحضرۖتکے پاس آئی اوردبائوڈاال کہ مسلمانوں خاص کر انصارکی آبرو بچان

کو سزادی جائے ۔کيونکہ انصار کے ساتھ يہوديوں کی کھلم کھالدشمنی تھی ۔ليکن آنحضرۖتنے حق کو ان کی مرضی کے 
  برخالف ثابت کيا ،يہودی کی آشکارا طور پر حمايت کی اور مسلمان کو سزا سنادی ۔

ہوئے جب آنحضرت ايک سپاہی کے پاس پہنچے جنگ بدر کی پکڑ دھکڑ کے دوران مسلمانوں کی صفوں کو منظم کرتے 
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جو تھوڑ اسا آگے تھا ،تو آپ نے اپنے عصا سے اس سپاہی کے پيٹ پر رکھ کر تھوڑاساڈھکيالتاکہ ا پيچھے ہٹے اور صف 
سيدھی ہو جائے ۔سپاہی نے کہا: يارسول هللا ! خدا کی قسم ميرے پيٹ ميں درد ہونے لگا۔ميں آۖپسے قصاص لوں 

پنے عصا کو اس کے ہاتھ ميں ديديا ،اور اپنے شکم سے لباس ہٹاديا اور فر مايا آئو قصاص لے لو ۔سپاہی نے گا۔آنحضرۖتنے ا
بڑھ کر آنحضرۖتکے شکم مبارک کو چوما اور کہا :''ميں جانتا ہوں کہ آج قتل کيا جائوں گا ،ميں اس طرح آۖپکے بدن مقدس 

  دشمن پر حملہ کيااور تلوار چالئی يہاں تک کہ شہيد ہوگيا ۔ ) ''اسکے بعد اس سپاہی نے١کا بوسہ لينا چاہتا تھا(
..............  

   ١٤٩،ص٢۔طبری ،تاريخ ،ج ١

  

  مسلمانوں کو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی وصيت 

تے ہيں۔اور عالم بشريت ،کائنات کے دوسرے ان تمام اجزاء کے مانند تغير وتبدل کی حالت ميں ہے کہ جس کا ہم مشاہده کر
لوگوں کی بناوٹ ميں جو اختالف پايا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان ميں مختلف سليقے وجود مينآئے ہيں کہ جن کے نتيجہ 

  ميں لوگ ،فہم وادراک کی تيزی وکندی ،حفظ اورافکار کی فراموشی ميں مختلف ہيں ۔
انين کی ايک پائدار بنياد کی حفاظت کے لئے اگر اس لحاظ سے ،عقائد اوراسی طرح رسو مات اور ايک معاشره مينجاری قو

باايمان وقابل اعتماد نگہبان ومحافظ نہ ہوں ،تووه تھوڑی ہی مدت کے بعد تغير وتبدل اور انحراف کا شکار ہو کر نابود ہو 
  جائيں گے ۔مشاہده اور تجربہ ہمارے لئے اس مسئلہ کو واضح ترين صورت ميں ثابت کرتا ہے ۔

ی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنے عالمی اورابدی دين کو در پيش خطرے سے بچانے کے لئے پائدارو محکم پيغمبر اسالم صل
سند اور با صال حيت محافظ کے طورپرکتاب خدا اور اپنے اہل بيت عليہم السالم کو لوگوں کے کے سامنے پيش کيا .چنانچہ 

بر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے بار ہا فرمايا :''ميں اپنے شيعہ اور سنی راويوں نے تواتر کے ساتھ نقل کيا ہے کہ پيغم
  بعد،

خدا کی کتاب اور اہل بيت کو تم لوگوں ميں چھوڑ رہا ہوں ،يہ دونونکبھی ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے ،جب تک تم 
  )١لوگ ان سے متمسک رہو گے،گمراه نہيں ہوگے ۔''(

  کی رحلت اور جانشينی کا مسئلہ  پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم
وه آخری شہر ،جس کا فتح ہو نا اسالم کے جزيرئہ نما عرب پر تسلط جمانے کا سبب بنا،شہر ''مکہ'' تھا،کہ جہاں پر حرم خدا

  ھ ميں اسالمی لشکر کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس کے فوراہی بعد شہر طائف بھی فتح ہوا ۔٨اور کعبہ ہے ۔يہ شہر 
ضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فريضہ حج انجام دينے کے لئے مکہ مکرمہ تشريف لے گئے۔حج کے اعمال ھ ميں آنح١٠

اور لوگوں تک ضروری تعليمات پہنچانے کے بعد مدينہ روانہ ہوئے ۔راستہ ميں ''غدير خم ''نامی ايک جگہ پر قافلہ کو آگے 
ے ايک الکھ بيس ہزار حاجيوں کے درميان حضرت علی بڑھنے سے روکنے کاحکم فرمايا اور مختلف عالقوں سے آئے ہوئ

  عليہ السالم کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کيا اور تمام لوگوں ميں حضرت علی کی واليت اور جانشينی کا اعالن فرمايا ۔
يں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اس اقدام سے اسالمی معاشره ميں والی کا مسئلہ۔کہ جو اسالمی معاشره م

  مسلمانوں کے امورپر واليت رکھتا ہے اور کتاب وسنت اور دينی
..............  

۔(انی تارک فيکم الثقلين !کتاب ّهللا وعترتی اہل بيتی !ما ان تمسکتم بہمالن تضلوابعدی ابداوانہمالن يفترقا حتی يرداعلی الحوض۔۔۔) ١
  )٥٥،ص١الغدير،ج٢١٢(غاية المرام،ص

اظت کرتاہے۔حل ہوا اور آيئہ شريفہ:(يا ايّہا الّرسول بلّغ ما انزل اليک من ربّک وان لم تفعل فما بلّغتمعارف اور قوانين کی حف
  )کا حکم نافذ ہوا ۔٦٧رسالتہ۔۔۔) (مائده 

 ھ کو رحلت فرمائی ۔١١ماه صفر ٢٨پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم مد ينہ لو ٹے،ستّردن کے بعد،تقريبا 
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 دينی تعليم 

 

  

  قرآن مجيد، نبوت کی سند
سب سے بڑی دليل کہ جس کو پيغمبر اکرۖم نے سند نبوت کے طور پر پيش کيا ہے نيز معارف اسالم يعنی اصول و فروع 

  کے لئے ماخذ و مصدر ہے کہ جس پر سب سے زياده اعتماد کيا جاتا ہے وه کتاب آسمانی يعنی قرآن مجيد ہے ۔
قرآن مجيد ،خدائے متعال کے کالم اور خطاب کا ايک مجموعہ ہے ،جو مقام کبريائی کی عزت وعظمت کے مصدر سے 

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے ذريعہ راه سعادت کی نشاندہی کی گئی ۔
ہی کرتا ہے کہ جن پر عمل کر کے انسان دنيا وآخرتقرآن مجيد عالم بشريت کو ايسے علمی وعملی احکام و قوانين کی نشاند

  کی سعادت حاصل کر سکتا ہے ۔
قرآن مجيد پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معجزه ،حجت اورايک ايسی سند وثبوت ہے جو دشمن کو ہر 

ی جھگڑے کے راستہ کو اس کے جہت سے عاجز اور کمزور بنا ديتا ہے اور ہر قسم کے عذر، اعتراض،نزاع اورلڑ ا ئ
  لئے بند کرديتاہے اور اپنے مقاصد کوواضح ترين صورت ميں ثابت کرتا ہے ۔

قرآن مجيد اپنے مقاصد ميں لوگوں کو آنکھيں بند کر کے تقليد کر نے کی دعوت دينے کے بجائے اس کے ساتھ عام اور 
ہانی کرتا ہے ،جنھيں انسان خواه نخواه اپنی فطرت سے خدادادمنطق کی زبان ميں بات کرتا ہے اورکچھ معلومات کی ياد د

درک کرتا ہے ،اورياد دہانی کراتاہے کہ انسان کبھی ان کو قبول کرنے اور اعتراف کرنے سے پہلو تہی نہيں کرسکتا 
  ہے۔خدائے متعال فرماتا ہے :

  )١٤١٣(نّہ لقول فصل٭وماہو بالہزل) (طارق
  ہے ۔''''بيشک يہ قول فيصل ہے اور مذاق نہيں 

قرآن مجيد ايک مطلب کو بيان کرتا ہے ،جہاں تک اس کی داللت کی شعاعيں پھيلتی ہيں،ہميشہ اورسبھی کے لئے زنده 
وپاينده ہے ،نہ لوگوں کی معمولی باتوں کے مانند بعض جہات سے فہم وتفکر کے ذريعہ اس پر احاطہ کيا جاسکتا ہے اور 

ں امکان ہو،بلکہ يہ ايسے خدائے متعال کا کالم ہے جو ہرظاہروبا طن اور بعض لحاظ سے غفلت اور الپر وائی کا اس مي
  مصلحت ومفسده سے آگاه ہے ۔

اس لحاظ سے ہر مسلمان پر الزم ہے کہ اپنی حقيقت پسندانہ آنکھوں کو کھول دے اور ہميشہ ان دوآيئہ شريفہ کو مد نظر 
نے سمجھ کر بيان کيا ہے ،اس پر اکتفانہ کرے ،آزادفکر کے رکھے ،خدا کے کالم کو زنده اور پائنده جانے ۔اورجو دوسروں

راستے کواپنے اوپر بند نہ کرے، کيونکہ يہ انسانيت کا تنہا خصوصی سر مايہ ہے اور قرآن مجيد اس پر عمل کرنے کی 
اص گروه بہت تاکيد کر تا ہے ۔قرآن مجيد ہميشہ اورسبھی کے لئے قول فيصل اور ايک زنده حجت ہے اوريہ کتاب کسی خ

  کے فہم تک محدود ومنحصرنہيں ہو سکتی ہے ،خدائے متعال فرماتا ہے :
  )١٦(۔۔۔وال يکونوا کالّذ ين اوتوا الکٰتب من قبل فطال عليہم االمد فقست قلوبہم ۔۔۔) (حديد 

سخت  ''اوروه(مسلمان)ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائيں ،جنھيں کتاب دی گئی توايک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل
  ہوگئے ''

قرآن مجيد لوگوں سے چاہتا ہے کہ وه اپنی فطرت کی طرف پلٹيں ،حق کو قبول کريں ،يعنی پہلے اپنے آپ کو بال قيد وشرط 
حق کو قبول کرنے پرآماده کريں اور جب ديکھيں کہ يہ حق ہے اور ان کی دنيوی واخروی سعادت ومنافع اسی ميں ہے ،تو 

  ی آواز کی طرف کان دھرے بغير اسے قبول کريں ۔شيطانی وسوسوں اور ہواوہوس ک
اس کے بعد،اسالمی معارف کو اپنے زنده شعور کے سپرد کريں ،اگر ديکھينکہ يہ حق ہے اور انھيں قبول کر کے ان پر 

عمل کرنے ميں ان کے لئے حقيقی مصلحت وآسودگی ہے تو ان کے سامنے تسليم ہو جائيں اور البتہ اس صورت ميں انسانی 
شرے ميں عام ہونے والی زندگی کی روش اور دين،ايسے ضوابط اور احکام ہونگے جنھيں انسان اپنے فطری ميالنات معا

  کے تحت چاہتا ہے ۔
آخر ايک يکسان روش ہوگی جس کے تمام اجزاء ومواد انسان کی خصوصی بناوٹ سے مکمل ہم آہنگ ہوں گے 

 
   



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

 
 

ی متضاد روش جو کہيں پر معنويات سے وجود ميں آتی ہو اور اورتضادوتناقض سے مکمل طورپر دور ہونگے،نہ ايک ايس
کہيں پر ماديات سے اور کہيں عقل سليم کے موافق ہو اور بعض مواقع پر ہواہوس کے تابع ہو ۔خدائے متعال قرآن مجيد کی 

  توصيف ميں فرماتا ہے :
  )٣٠(۔۔.يہدی الی الحق والی طريق مستقيم ) (احقاف 

  رسيدھے راستہ کی طرف ہدايت کرنے والی ہے ''''(يہ کتاب)حق وانصاف او
  نيز فرماتا ہے :

  )٩(اّن ہذاالقرآن يہدی للّتی ہی اقوم ۔۔۔) (اسرائ
  ''بيشک يہ قرآن اس راستہ کی طرف ہدايت کر تا ہے جو بالکل سيدھا ہے ...''

ہونے کو بتاتاہے کيونکہ ايک دوسری آيت ميں اسالم کی اس توانائی کے سبب کو اسالم کے انسان کی خلقت کے مطابق 
بالکل واضح ہے کہ جوروش وراستہ انسان کی فطری خواہشوں اورحقيقی ضرورتوں کو پورا کرے، وه انسان کو بہترين 

  صورت ميں کامياب وخوش بخت بناسکتا ہے:
  )٣٠۔۔۔) (روم(فاقم وجہک للّدين حنيفا فطرت ّهللا الّتی فطر النّاس عليہا ال تبديل لخلق ّهللا ذلک الّدين القيّم

''آپ اپنے رخ کو دين کی طرف رکھيں اور باطل سے کناره کش رہيں کہ يہ دين وه فطرت اٰلہی ہے جس پر اس نے انسانوں 
  کو پيدا کيا اورخلقت الہٰی ميں کوئی تبديلی نہيں ہو سکتی ہے۔يقينا يہی سيدھا اور مستحکم دين ہے ''

  نيزفرماتا ہے :
  )١النّاس من الظّلمات الی النّور۔۔۔) (ابراہيم (۔..کٰتب انزلنہ اليک لتخرج 

''يہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کيا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خداسے تاريکيوں سے نکال کر نور کی طرف 
  لے آئے...''

واضح  قرآن مجيد ،لوگوں کو ايک ايسے راستہ کی طرف دعوت ديتا ہے کہ جو خود بھی روشن ہواورمنزل مقصودکو بھی
طور پر دکھائے ،يہ راستہ قطعا وہی راستہ ہوگاجو انسان کی فطری خواہشات،جواسکی واقعی ضرورتيں ہيں ..کو پورا 

  کرسکے اورعقل سليم کی نظرسے موافق ہونا چاہئے اوريہ وہی دين فطرت ہے جسے ''اسالم ''کہتے ہيں۔
کے لئے يا معاشرے کے بااثر افراد کے ذريعہ رکھی ليکن جس روش کی بنيادمعاشره کی ہواوہوس اور شہوانی خواہشات 

گئی ہو ،اسی طرح جو روش اسالف کی اندھی تقليد پربنی ہو، اسی طرح جو راه وروش ايک پسمانده اورناتواں ملت نے ايک
توانا اورقدرتمند ملت سے حاصل کر کے عقل و منطق سے اس کی تحقيق کئے بغير جو کچھ اس سے حاصل کيا ہے، اسے 

ھيں بند کرکے قبول کر کے خود کواسکے مشابہ بنائے ،ايسی روشيں تاريکی ميں ڈوبنے کے عالوه کچھ نہيں ہے اور آنک
حقيقت ميں يہ ايک ايسے راستہ پر چلنے کے مترادف ہے کہ جہاں منزل مقصودتک پہنچنے کی کوئی ضمانت نہيں ہے 

  ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :
  )١٢٢وجعلنا لہ نوراً يمشی بہ فی النّاس کمن مثلہ فی الظّلمات ليس بخارج منہا... ) (انعام (او من کان ميّتا فاحيينہ

''کياجوشخص مرده تھا پھرہم نے اسے زنده کيا اور اس کے لئے ايک نور قرارديا جس کے سہارے وه لوگونکے درميان 
  نکل بھی نہيں سکتاہو...'' چلتا ہے اسکی مثال اسکی جيسی ہو سکتی ہے جو تاريکيوں ميں ہو اور ان سے

  قرآن مجيد کی اہميت
قرآن مجيد ايک آسمانی کتاب ہے جو عالمی وابدی دين اسالم کی پشت پناه ہے ۔اس ميں معارف اسالمی کے کليات دلکش 

انداز ميں بيان ہوئے ہيں ،اس لحاظ سے اس کی قدر وقيمت دين خدا کی قدروقيمت کے مساوی ہے ،وه دين جس سے انسان 
ی حقيقی سعادت و خوشبختی وابستہ ہے ،وه ہرچيز سے زياده قيمتی،اہم اوربلندہے بلکہ قدروقيمت ميں کوئی چيز اس سے ک

قابل موازنہ نہيں ہے ۔اسکے عالوه قرآن مجيد خدائے متعال کا کالم اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا الفانی معجزه
  ہے ۔

  قرآن مجيد کا معجز ه 
ا عربی زبان ،ايک قوی اور وسيع زبان ہے ،جو انسان کے باطنی مقاصد کو واضح ترين اور دقيق ترين صورت ميں بيانيقين

  کر سکتی ہے اور يہ اس خصوصيت ميں مکمل ترين زبانوں ميں سے ايک ہے۔
تمدن سے بے بہره تاريخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عصر جاہليت (قبل از اسالم )کے اعراب اکثر خانہ بدوش اور تہذيب و

اورزندگی کے بيشتر حقوق سے بالکل محروم تھے ۔ليکن وه قدرت بيان اورکالم کی فصاحت وبالغت ميں ايک بلندمقام 
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  رکھتے تھے ،چنانچہ تاريخ کے صفحات ميں ان کا حريف پيدانہيں کيا جاسکتا ۔
ر فصيح کالم کا کافی احترام کيا جاتا تھا ادبيات عرب کے ميدان ميں، فصيح کالم کی بہت قدروقيمت تھی اوراديبانہ او

.اعراب جس طرح بتوں اوراپنے خدائوں کو خانہ کعبہ ميں نصب کرتے تھے ،اسی طرح صف اول کے اديبوں اورشعراء 
کے دلکش اشعار کو بھی کعبہ کی ديوارپر لٹکا تے تھے ۔اس کے باوجود کہ وه ايک وسيع زبان کو ان تمام عال متوں اور 

وضوابط اور کم ترين غلطی اور اشتباه سے استعمال کرتے تھے اور کالم کی فصاحت وبالغت ميں کمال دکھاتے دقيق قواعد
تھے ،جب ابتدائی ايام ميں پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر قرآن مجيد کی چند آيتيں نازل ہوئيں ،تواعراب اور اس قوم 

قرآن مجيد کا دلکش اورپُر معنی بيان کا دلوں پر ايسا اثر ہوا کہ دل والوں کے اديبوں اور سخنوروں ميں ہلچل مچ گئی اور
کواپنافريفتہ بناکر رکھديا اور وه ہرفصيح کالم کو بھول گئے اور نامورشعراء جو اپنے اشعار کعبہ کی ديوار پر لٹکائے تھے 

  ، انہيں اتارديا۔
نی طرف کھينچ ليتا تھا اور اپنی شيرين بيانی سے شيرين زبانوں يہ خدائی کالم ،اپنی ابدی زيبائی و دلکشی سے ہر دل کو اپ

پر تاال لگاديتا تھا ۔ليکن دوسری جانب مشرکوں اور بت پرستوں کے لئے انتہائی تلخ وناگوار تھا ،کيونکہ خدا کا کالم اپنے 
روش کی سرزنش کر تا موثر بيان اور قطعی حجت سے دين توحيد کو برہان واستدالل بخشتا تھا اورشرک وبت پرست کی 

تھا ۔ جن بتوں کو لوگ خدا کہتے تھے ان کے سامنے نيازمندی کاہاتھ پھيالتے تھے ، ان کی بارگاه ميں قربانياں پيش کرتے 
تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے ، قرآن ان کی مذمت کرتا اورانھيں پتھر اور لکڑی کے بے جان وبے فائده مجسمے سے 

راب جنہوں نے غروروتکبر ميں غرق ہو کر اپنی زندگی کی بنياد خونخواری اور ڈاکہ زنی پر ڈالیتعبير کر تاتھا ،وحشی اع
تھی ...کو حق پرستی کے دين اورعدالت وانسانيت کے احترام کی طرف دعوت ديتا تھا ،يہی وجہ تھی کہ اعراب جنگ و 

ہر ممکنہ کوشش کر تے رہے ليکن اپنی لڑائی کے راستہ سے سامنے آگئے اوراس شمع ہدايت کو خاموش کرنے کے لئے 
بے جاکوششوں ميں نااميدی و نا کامی کے عالوه کچھ نہيں پايا۔اوائل بعثت ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو وليد 

نامی ايک اديب اور فصاحت وبالغت کے ماہر کے پاس لے گئے ۔آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے سورئہ''حم 
چند آيتوں کی تالوت فرمائی ۔وليد اپنے تکبر وغرورکے باوجود بڑی سنجيدگی سے سن رہاتھا ،يہاں تک کہ  سجده''کی

  آنحضرۖت نے اس آيہء شريفہ کی تالوت فرمائی :
  (فان اعرضوافقل انذر تکم ٰصعقة مثل ٰصعقة عاد وثمود) 

  )١٣(فصلت
بجلی کے عذاب سے ڈرايا ہے جيسی قوم عاد وثمود پر  ''پھر اگر يہ اعراض کريں تو کہديجئے کہ ہم نے تم کو ويسی ہی

  نازل ہوئی تھی ۔''
جوں ہی آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس آيہ شريفہ کی تالوت کی ،وليد کی حالت بگڑ گئی ،اس کابدن کاپننے 

  لگا،اس کے ہوش اڑ گئے ،محفل درہم برہم ہوگئی ،اور لوگ متفرق ہو گئے۔
ليد کے پاس آئے اور اس سے شکوه کيا اور کہا کہ تم نے ہميں محمۖدکے سامنے رسواکر کے اس کے بعد،کچھ لوگ و

رکھديا !اس نے جواب ميں کہا :خدا کی قسم ہر گز نہيں !تم لوگ جانتے ہو کہ ميں کسی سے نہيں ڈرتا ہوں اور کوئی اللچ 
ں ميں نے محمۖدسے سنيں ان ميں لوگوں کی بھی نہيں رکھتا ہوں اور تم لوگ جانتے ہو کہ ميں سخن شناس ہوں ،جو باتي

باتوں کی شباہت نہيں پائی جاتی ،يہ دلفريب اور دلکش کالم تھا ،نہ اسے شعر کہہ سکتے ہيں اور نہ نثر ،با معنی اور عميق 
ميں کالم ہے ۔ اگر ميں اس کالم کے بارے ميں اپنا نظريہ پيش کرنے پر مجبورہی ہونتو مجھے تين دن کی مہلت ديں تا کہ 

اس پر غور کرسکوں ۔جب تين دن گزرنے کے بعد اس کے پاس گئے تو وليد نے کہا :محمد ۖکا کالم سحر وجادو ہے جو 
  دلوں کو اپنا فريفتہ بنا ليتا ہے۔

مشرکين وليد کی راہنمائی پر قرآن مجيد کو سحر وجادو کا نام ديکر اس کو سننے سے پرہيز کرتے تھے اور لوگوں کوبھی 
منع کرتے تھے ،بعض اوقات جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم مسجدالحرام ميں قرآن مجيد کی  اسے سننے سے

تالوت فرماتے تھے ،تو کفا رشور مچا تے اور تالياں بجاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی 
  آواز سن نہ سکيں۔

اوردلکش بيان کے عاشق ہوئے تھے ،اکثر و بيشتر آرام سے نہيں بيٹھتے  اس کے باوجود کہ وه لوگ قرآن مجيد کے فصيح
تھے اور رات کی تاريکی سے استفاده کرکے آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے گھر کی ديوار کے پيچھے جمع ہوکر 

کا کالم نہيں کہا قرآن مجيد کی تالوت کو سنتے تھے ،پھر سر گوشی ميں ايک دوسرے سے کہتے تھے :اس کالم کو مخلوق 
  جاسکتا ہے!خدائے متعال اس مطلب کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے:

  )٤٧(نحن اعلم بما يستمعون بہ اذ يستمعون اليک واذ ہم نجوی اذ يقول الٰظلمون ان تتّبعون اال رجال مسحوراً) (اسراء 
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نتے ہيں اورجب يہ باہم رازداری کی بات کرتے ''ہم خوب جانتے ہيں کہ يہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کرسنتے ہيں تو کياس
  ہيں تو ہم اسے بھی جانتے ہيں، يہ ظالم آپس ميں کہتے ہيں تم لوگ ايک جادو زده انسان کی پيروی کر رہے ہو۔''

پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ،بعض اوقات کعبہ کے نزديک لوگوں کو قرآن مجيد کی تالوت کی طرف دعوت ديتے 
رب کے سخنور جب آۖپ کے نزديک سے گزرتے تھے تو جھک کر گزرتے تھے۔تاکہ ديکھے اور پہچانے نہ جائيں تھے ،ع

  ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے:
  )٥(اال انہم يثنون صدورہم ليستخفوامنہ ۔۔۔) (ہود 

  ''ترجمہ کا خالصہ :وه اپنے آپ کو پيغمبۖرسے چھپانے کے لئے جھک جاتے ہيں ۔''
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر تہمتيں کفار ومشرکين نے نہ صرف قرآن مجيد کو سحر وجادو کہا ،بلکہ وه پيغمبر  پيغمبر اسالم

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کو ہی جادو کہتے تھے ۔جب بھی آۖپ لوگوں کو راه خدا کی دعوت ديتے تھے 
ئی وعظ ونصيحت فرماتے تھے تو کفار کہتے تھے :''جادوکر رہاہے اور انھيں کچھ حقائق کی ياد دہانی کراتے تھے ياکو

''جبکہ تمام حاالت ميں ،آۖپان کے لئے ايسے مسائل کوواضح فرماتے تھے ،کہ وه خداداد فطرت اور انسانی شعور سے ان کی
دت وکاميابی کو حقيقت کو درک کرتے تھے اورآۖپانہيں سيدھا اور واضح راستہ دکھاتے تھے کہ انسانی معاشرے کی سعا

  جادو نہيں کہا جاسکتا ہے۔
کيا يہ کہنا جادو ہے ؟کہ''اپنے ہاتھوں سے پتھر ولکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش نہ کرو اور اپنے فرزندوں کو 
انکی قر بانی نہ کرو اور خرافات کی پيروی نہ کرو ''اور کيا پسنديده اخالق ،جيسے سچائی ،صحيح ،خير خواہی ،انسان 

تی ،صلح وصفا،انصاف ، عدالت اور انسانی حقوق کے احترام کو جادو کہا جاسکتا ہے؟خدائے متعال اپنے کالم پاک ميںدوس
  اس مطلب کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :

  )٧(۔۔.ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولّن الّذين کفروا اّن ہذااّل سحر مبين) (ہود
  آپ کفار سے کہتے ہيں کہ :موت کے بعد دوباره زنده ہو جائو گے تو کہتے ہينکہ جادو کرتا ہے''۔ترجمہ کاخالصہ :''جب 

  قرآن مجيد کی مشرکين کو مناظره کی دعوت
کفارومشرکين کہ جن کے دلوں ميں بت پرستی نے جڑپکڑ لی تھی ،اسالم کی دعوت کو قبول کرنے اور حق وحقيقت کے 

ر گز تيار نہيں تھے . لہذاپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی تر ديد کرتے ہوئے کہتے سامنے ہتھيا ر ڈالنے کے لئے ہ
  تھے :''يہ جھوٹا ہے اور جس قرآن کوخدا سے نسبت ديتا ہے ،يہ ا س کا اپنا کالم ہے''

ت وبالغت اس تہمت کو دور کرنے کے لئے قرآن مجيد نے شديد رد عمل کا مظاہره کرتے ہوئے عربوں کے ميدان فصاح
کے ہراول دستے کو مقابلہ کی دعوت ديتے ہوئے ان سے چاہا کہ اگر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بارے ميں ان

لوگوں کا شک و شبہہ صحيح ہے اور وه سچ کہتے ہيں توقرآن مجيد کے کالم کے مانند کالم لے آئيں اور اس طرح اسالم 
  ت کريں چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :کی دعوت کے بے بنياد ہونے کو ثاب

  )٣٤٣٣(ام يقولون َتقَّولہ بل ال يو منون ٭فلياّ توا بحديث مثلہ ان کانوا صادقين ) (طور
''يا يہ کہتے ہيں کہ نبی نے قرآن گڑ ھ ليا ہے اور حقيقت يہ ہے کہ يہ ايمان النے والے نہيں ہيں اگر يہ اپنی بات ونميں 

  اہی کوئی کام لے آئيں ۔''سچے ہيں تو يہ بھی ايس
  )٣٨(ام يقولون افتٰريہ قل فتوا بسورٍة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون ّهللا ان کنتم ٰصدقين) (يونس 

''کيا يہ لوگ يہ کہتے ہيں کہ اسے پيغمبر نے گڑھ ليا ہے تو کہديجئے کہ تم اس کے جيسا ايک ہی سوره لے آئو اورخدا کے 
  ے لئے بال لو اگر تم الزام ميں سچے ہو ۔''عالوه جسے چاہو اپنی مدد ک

کفار ومشرکين عرب ،جو سخنوری کے استاد اور ملک فصاحت و بالغت کے فرمانرواتھے ،سخنوری ميں اس تکبر 
وغرورکے باوجود اس دعوت کو قبول کرنے سے پہلو تہی کرتے ہوئے مقابلہ سے چشم پوشی کی اور کالم کے مقابلہ 

  ديل کرنے پر مجبورہوئے يعنی ان کے لئے رسوائی اور مقابلہ کی نسبت قتل ہونا زياده آسان تھا ۔کوخونين مقا بلہ ميں تب
عرب سخنور قرآن مجيد کا جواب النے سے عاجز ہوئے ،نہ صرف نزول قرآن کے زمانے ميں زندگی گزارنے والے ،بلکہ 

سکے اور مقابلے کے بعد شکست کھا کر  جو نزول قرآن کے زمانے کے بعد پيداہوئے وه بھی اس کا کوئی جواب نہ ال
پيچھے ہٹ گئے ۔انسان کی فطرت ہميشہ اس چيز کی طرف مائل ہوئی ہے کہ اس سے کوئی شا ہکار ياہنر ظاہر ہو جائے 

اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے ،اگرچہ يہ کارنامہ مکہ بازی اور رسی کھينچنے کے مانند معاشره ميں براه 
نہ رکھتا ہو ،پھر بھی لوگوں کی ايک جماعت اس کی جيسی مثال يااس سے بہترمثال پيش کرنے اور اس کا  راست اثربھی

مقابلہ کرنے کی فکر ميں لگ جاتے ہيں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجيد کے بھی گھات ميں کچھ لوگ ہميشہ رہے ہيں
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  اس سے گريز نہ کريں گے۔کہ اگر اس آسمانی کتاب سے مقابلہ کرنے کی فرصت مل جائے تو 
يہ لوگ مقابلہ سے عاجز آچکے تھے اور سحرو جادو کو بہانہ بناکر يہ نہيں کہہ سکے کہ قرآن مجيد جادو ہے ،کيونکہ 

جادو ايک ايسا عمل ہے جو خاصيت کے مطابق حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرتا ہے ،جھوٹ کو سچ اور سچ کو 
اور اگر قرآن مجيد اپنے زيبالحن اور فصيح نظم سے دلوں کو جذب کرتا ہے تو يہ اس جھوٹ کے روپ ميں پيش کرتا ہے 

کی فطری خاصيت کی زيبائی ہے اور علم جادو سے اس کا کوئی تعلق نہيں ہے .اگر لفظ کے ذريعہ کچھ مقاصد کی طرف 
عور اور خداداد فطرت سے ان کی دعوت ديتا ہے اور کچھ معارف کے بارے ميں لوگوں کو ياد دہانی کراتا ہے کہ انسانی ش

حقيقت کو سمجھ سکيں اور لوگوں کو کچھ رفتار وکردار کا جيسے :حق شناسی ،نيک نيتی ،عدل وانصاف اور انسان دوستی 
  کو قبول کرنے پر مجبور کرے تو ان کی تعريف کرنے کے عالوه کوئی چاره نہيں ہے ۔

ی اور چيز نہيں ہے ،اس لئے يہ لوگ عاجز ہو کر يہ بھی نہ کہہ چونکہ قرآن مجيد،حقيقت کو بيان کرنے کے عالوه کوئ
سکے ہيں کہ قرآن مجيد کالم بشر سے مافوق ہے اس لئے کہ زيبائی، دلکشی ،بال غت اور کشش ميں بے نظير ہے اور يہ 

  اس کے کالم خدا ہونے کی دليل نہيں بن سکتی ہے ۔
ت ،جيسے جرئت ،شجاعت، پڑھنا اور لکھنا وغيره جو قابل ترقی دوسرے الفاظ ميں يہ کہا جائے کہ ہر ايک صفت يامہار

ہے ، ال محالہ تاريخ بشريت ميں ان ميں سے ايک غير معمولی ذہنيت واال مقابلہ ميں جيت کر اول آتا ہے ،کيا حرج ہے کہ 
وبالغت ميں اول آئيں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم عربی بول چال کے اس مقابلہ ميں کامياب قرار پا کر فصاحت 

  ،اس صورت ميں آۖپ کا کالم باوجود اس کے کہ کالم بشر ہے نا قابل منا قشہ ہو گا۔
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ہم عصر سخن وروں نے يہ بات نہيں کہی اور نہ ہی قرآن مجيد کے حريفوں ميں 

ت يا مہا ر ت جو کسی غير معمولی ہنر مند کے ذريعہ تر قیسے کوئی شخص يہ کہہ سکا اور ثابت کر سکا ،کيونکہ ہر صف
کے کمال تک پہنچتی ہے ،کچھ بھی آخر کار يہ ايک ايسا امر ہے جو انسان کی قابليت اور استعداد سے وجود ميں آتا ہے 

م پر چل اور فطرت بشر کا نتيجہ ہے ،لہذا يہ کام دوسروں کے لئے ممکن ہے کہ اس غير معمولی ذہين شخص کے نقش قد
کر ضروری سعی و کوشش کے ذريعہ اسی غير معمولی ذہين انسان کی طرح ايک کارنامہ انجام ديں اگرچہ کسی بھی جہت 

  سے اس سے بہتر نہ ہو۔ 
اس حالت ميں مذکوره غير معمولی شخص ،جو راستہ کھولنے واال پہال شخص ہے ،صرف پيشوااور پيش رو ہو سکتا ہے 

ی سے بلند کوئی شخص نہيں ہو سکتا ہے ،ليکن اس کے جيسا کام انجام ديا جاسکتا ہے ،مثال سخاوت ميں حاتم طائ
،خوشنويسی ميں مير کے برابر اور نقاشی ميں مانی کے مقام تک نہيں پہنچ سکتے ہيں ،ليکن مناسب کوشش اور جستجو کے

  کا ايک چھوٹاسا نمونہ بنايا جاسکتا ہے۔نتيجہ ميں مير کے نہج پر ايک کلمہ لکھا جاسکتا ہے يا مانی کے اسلوب پر نقاشی 
اس عام قانون کی بناپر،اگر قرآن مجيد فصيح و بليغ ترين انسانی کالم (نہ کالم خدا) ہوتا تو دوسروں کے لئے خاص کر دنيا 
کے نامور سخن وروں کے لئے ممکن تھا کہ اسی اسلوب کا تجربہ کر کے ، ايک کتاب يا کم ازکم قرآن مجيد کے سوروں 

  مانند ايک سوره کو بنا تے ۔ کے
  قرآن مجيد نے مقابلہ کے مرحلہ ميں لوگوں سے اپنے جيسے کالم کا تقاضا کيا ہے نہ کہ اس سے بہترکا:

  )٣٤(فليا توا بحديث مثلہ ) (طور
  )٣٨(فاتوا بسورة مثلہ ) (يونس 

  
  )١٣(فاتوا بعشرسور مثلہ مفترٰيت) (ہود

  )٨٨ہيرا) (اسراء (ال ياتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظ

  قرآن مجيد کی تعليمات 
سال کے عرصہ ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دوران تدريجا نازل ہو ااور انسانی ٢٣قرآن مجيد 

  معاشره کی ضرورتوں کا حل پيش کيا ۔
کی طرف رہنمائی کے عالوه اس کا  قرآن مجيد ،ايک ايسی کتا ب ہے کہ خود اس کے بيانات کے مطابق لوگوں کی سعادت

کوئی مقصد نہيں ہے ۔صحيح اعتقاد،پسنديده اخالق اور شائستہ عمل،جو انسان کے انفرادی واجتماعی سعادت کی بنياديں ہيں 
  ،کی فصيح زبان ميں تعليم ديتا ہے :

  )٨٩(۔۔۔۔ونّزلنا عليک الکٰتب تٰبَیَ◌اناً لکّل شی ئ۔۔۔) (نحل
  زل کيا ہے جس ميں ہرشے کی وضاحت موجود ہے ''''اورہم نے آپ پرکتاب نا



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

 
 

قرآ ن مجيد نے اسالمی معارف کو خالصہ کے طور پر بيان کيا ہے ۔ان معارف کی تفصيالت خاص کر فقہی مسائل کی 
  وضاحت کے لئے ،لوگوں کو خانہ نبوت کا دروازه کھٹکھٹانے کی طرف ہدايت کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے :

  )٤٤کر لتبيّن للنّاس مانّزل اليہم ۔۔۔) (نحل (۔۔۔وانزلنا اليک الذّ 
''اور آپ کی طرف بھی ذکر کو (قرآن)نازل کيا ہے تاکہ ان کے لئے ان احکام کو واضح کرديں جو ان کی طرف نازل کئے 

  گئے ہيں...''
  (وماانزلناعليک الکتب ااّل لتبيّن لہم الذی اختلفوا فيہ ۔۔۔)

  )٦٤(نحل
اس لئے نازل کی ہے کہ آپ ان مسائل کی وضاحت کرديں جن ميں يہ اختالف کئے ہوئے  ''اور ہم نے آپ پر کتاب صرف

  ہيں ''
جان ليجئے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے کتاب خدا کی تفسير اوردين کے معارف کی وضاحت کے لئے اپنے 

  رمايا : اہل بيت عليہم السالم کے کالم کو اپنے کالم کے مانند قرار ديتے ہوئے ف
''قرآن مجيد اور ميرے اہل بيت قيامت کے دن تک ايک دوسرے سے جدا نہيں ہونگے اور جوبھی شخص قرآن مجيد سے 

  )١استفاده کرنا چاہتا ہے ،اسے ميرے اہل بيت کے دامن کو پکڑنا چاہئے۔''( 
..............  

  ۔٣٧٥۔٣٠٩،ص٩ا۔حقاق الحق،ج

  قرآن مجيد کی نظر ميں علم وجہل

جيد ميں علم ودانش کی جو تعريف اور غور و حوض کی جو تشويق کی گئی ہے ،وه کسی اور آسمانی کتاب ميں پائی قرآن م
نہيں جاتی ۔اسی طرح جہل ونادانی کی جو سرزنش کی گئی ہے وه بھی قرآن مجيد کے خصوصيات ميں سے ہے ۔قرآن مجيد 

ا ہے۔اور اسالم سے قبل فساد سے بھرے ماحول کو نے علم ودانش کو زندگی اورجہل ونادانی کو موت سے تعبير کي
  (جاہليت) کا ماحول کہا ہے چنانچہ فرماتا ہے :
  (۔۔۔ہل يستوی الّذين يعلمون والّذين ال يعلمون۔۔)

  )٩(زمر
  ''کيا وه لوگ جو جانتے ہيں ان کے برابر ہو جائيں گے جو نہيں جانتے ؟''

  )١٢٢فی الناس کمن مثلہ فی الظّلمات ليس بخارج منہا۔۔۔) (انعام  (اومن کان ميتا فاحيينہ وجعلنا لہ نورا يمشی بہ
'' جوشخص مرده تھا پھر ہم نے اسے زنده کيا اوراس کے لئے ايک نور قراردياجس کے سہارے وه لوگوں کے درميان چلتا 

  ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہوسکتی ہے جوتاريکيوں ميں ہواوران سے نکل بھی نہ سکتا ہو ''۔
  )٤٦۔۔فانہا ال تعمی االبصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور) (حج (۔۔

  ''...در حقيقت آنکھيں اندھی نہيں ہوتی ہيں بلکہ وه دل اندھے ہوتے ہيں جوسينوں کے اندر پائے جاتے ہيں ''
  )١٧٩(۔۔۔لہم قلوب ال يفقہون بہا و لہم اعين ال يبصرون بہا ولہم آذان ال يسمعون۔..) ( اعراف

..ان کے پاس دل ہيں مگر سمجھتے نہيں ہيں اورآنکھيں ہيں ديکھتے نہيں ہيں اور کان ہيں سنتے نہيں ہيں ۔يہ چوپايوں ''.
  جيسے ہيں بلکہ ان سے بھی زياده گمراه ہيں ...''

  )٢٢١٩اطر(ومايستوی االعمی والبصير٭وال الظلمات وال النور٭وال الظل والالحرور ٭ ومايستوی االحياء وال االموات.۔۔) (ف
''اور اندھے اور بينا برابر نہيں ہوسکتے اور تاريکياں اور نوردونوں برابر نہيں ہوسکتے اور سايہ اوردھوپ دونوں بربر 

  نہيں ہو سکتے اورزنده اور مردے برابر نہيں ہو سکتے...''
تشويق فرماتا ہے اور اپنے  خدائے متعال اپنے کالم پاک کی بہت سی آيتوں ميں،انسان کوغوروفکر،اورتدبر کی ترغيب اور

بندوں کو حکم ديتا ہے کہ آسمانوں ،زمين اور ان ميں موجود گوناگون مخلوق کی خلقت کے بارے ميں غورو فکر کريں ، 
بالخصوص انسان کی خلقت کے بارے مينغور و فکر سے کام لينگزشتہ ملتوں اور امتوں کی تاريخ ،آثار ،رسو مات ،عادات 

قيقت ميں مختلف علوم وفنون انسانی ہيں ،مطالعہ کی تاکيد کرتا ہے اور ان مطالعات کے ذريعہ اپنی اور طور طريقوں،جو ح
حقيقی سعادت حاصل کريں۔اور جان لينا چاہئے کہ فنی نظريات اور علمی مسائل کی چھان بين کرنا اس دنيا کی چند روزه 

ت کی بنياد پر جاودانی حيات کی سعادت وآسائش حاصل محدود زندگی کی فالح وبہبود کے لئے نہيں ہے بلکہ علمی مطالعا
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  کر نے ہونا چاہئے ۔
  خالق کائنات کے بارے ميں قرآن مجيدکی تعليم 

  )١٠(...افی ّهللا شّک فاطر الّسموات واالرض۔۔۔) (ابراہيم 
  کے بارے ميں شک ہے جو زمين وآسمان کا پيدا کرنے واالہے....؟''هللا''کيا تمھيں ا

  وضاحت
الے مينتمام چيزيں آنکھوں کے سامنے نماياں ہوتی ہيں، ہم اپنے آپ کو، گھر ، شہر، بيابان، پہاڑ، جنگل اور دريا دن کے اج

کو ديکھتے ہيں۔ ليکن جب رات کااندھيرا چھاجاتا ہے تو تمام وه چيزيں جو روشن و نماياں تھيں ، اپنی روشنی کو کھو ديتی 
وشنی اپنی نہيں تھی بلکہ سورج سے مربوط تھی کہ وه ايک قسم کے رابطہ ہيں، ہم اس وقت سمجھتے ہيں کہ ان کی وه ر

کی وجہ سے انھيں روشن کئے ہوئے تھا۔ سورج بذات خود روشن ہے اور اپنے نور سے زمين اور اس ميں موجود تمام 
  چيزوں کو روشن اورنمايان کرتاہے۔ اگر ان اشياء کی روشنی اپنی ہوتی تو ہرگز اسے کھو نہيں ديتيں۔

انسان اور ديگر تمام زنده حيوانات اپنی آنکھوں، کانوں او رديگر حواس سے اشياء کو درک کرتے ہيں اور ہاتھ، پاؤں اور 
تمام اندرونی و بيرونی اعضاء سے سرگرمی انجام ديتے ہيں، ليکن وه بھی ايک مدت کے بعد حس و حرکت کو کھو کرکسی 

  لفاظ ميں يہ کہا جائے کہ وه مرجاتے ہيں۔قسم کی سرگرمی انجام نہيں دے پاتے۔ دوسرے ا
ہم اس چيز کامشاہده کرنے کے بعد فيصلہ کرتے ہيں کہ ان جانداروں سے ظاہر ہونے واال شعور ، اراده اورتحرک ، ان کے 

جسم و بدن سے نہينہے، بلکہ ان کی روح وجان سے ہے کہ جس کے نکل جانے کے بعد اپنی زندگی اورتحرک کو 
  کھوديتے ہيں۔

ر ديکھنے او رسننے کا تعلق مثال صرف آنکھ او رکان سے ہوتا، تو جب تک يہ دو نوں عضو موجود ہوتے ديکھنا اور اگ
  سننا بھی جاری رہنا چاہئے تھا، جبکہ ايسا نہيں ہے۔

اسی طرح يہ عظيم کا ئنات کہ، جس کے اجزاء ميں سے ہم بھی ايک جزو اور ايک وجود ہيں ہرگز شک و شبہ نہيں 
کہ يہ کائنات اور ناقابل انکار خلقت ، اگر خود سے ہوتی، تو ہرگز اسے کھونہ ديتی، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے  کرسکتے،

ديکھتے ہيں کہ اس کے اجزاء يکے بعد ديگرے اپنے وجود کو کھود يتے ہيں اورہميشہ تغيير و تبدل کی حالت ميں ہوتے 
  ے ہيں۔ہيں، يعنی ايک حالت کو کھوکرد وسری صورت اختيار کرت

لہذاہميں قطعی فيصلہ کرنا چاہئے کہ تمام مخلوقات کی خلقت اوروجود کا سرچشمہ کوئی دوسری چيز ہے جوان کا خالق اور
 پروردگار ہے اور جوں ہی خلقت کا رابطہ اس ذات سے ٹوٹ جاتاہے تو وه نيستی و نابودی کے دريا ميں غرق ہو جاتی ہے۔

  قرآن مجيد کا احترام
م کا خزانہ اسالم کی آسمانی کتاب ''قرآن مجيد'' ہے، جسے خدائے متعال نے وحی کے ذريعہ اپنے پيغمبۖر معارف و احکا

  پرنازل فرماياہے۔
قرآن مجيد دنيا کے مسلمانوں کی مادی و معنوی زندگی کا نہايت گرانقدر پشتپناه ہے اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و سلم نے

عنوان سے تاکيدکياور مکر ر طور پر (خاص کر اپنی زندگی کے آخری ايام ميں) لوگوں امت کو بارہا اس کتاب کی اسی 
  سے فرمايا ہے:

''ميں اپنے بعد دوگراں بہا چيزيں تم لوگوں ميں چھوڑ رہا ہوں جو قيامت تک ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گی ، جب تک 
ے ايک قرآن مجيد ہے اور دوسری ميری عترت (اہل تم ان دونوں سے متمسک رہوگے، ہر گز گمراه نہيں ہوگے، ان ميں س

  بيت) ہيں، جو قرآن مجيد کو بيان کرنے والے ہيں''۔
  قرآن مجيد کے تقّدس اور احترام کے لئے اتناہی کافی ہے کہ يہ :

  ۔ کالم خداہے۔١
  ۔پيغمبۖر کی قطعی ا ور زنده سند ہے۔ ٢
  ۔ اسالم کے بنيادی قانون کا حامل ہے۔٣

ی هللا عليہ و آلہ وسلم فرماتے ہيں:'' قرآن مجيد سے جدانہ ہونا، کيونکہ اس ميں آپ کے اسالف مستقيل ميں پيغمبر اسالم صل
  آپ کے آنے والونکے حاالت موجود ہيں اور آپ لوگوں کے درميان عدل و انصاف سے حکومت کرتاہے۔''

  راه خدا ميں جہاد او رفداکاری کے متعلق قرآن کا دستور
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ايک پھل دار درخت کے مانند ہيں، جسے شگوفہ دينے، پھلنے اور پھولنے کے لئے ايک مناسب زميں اجتماعی طريقے، 
ميں لگا ناچاہئے، پھر اس کی آبياری کرنی چاہئے تاکہ زمين ميناسکی جڑيں مضبوط ومستحکم ہو جائيں، اور اس کے بعد وه

  آئيں۔نشو و نما پائے اور اس ميں مناسب موسم ميں، شکوفے نکليں اورپھل 
اسالم کايہ درخت سوفيصدی اجتماعی دين ہے،اس کے مکمل موثرہونے کے لئے مندرجہ ذيل مراحل کا طے کرنا ضروری 

  ہے:
  ۔ لوگ اسے قبول کريں۔١
  ۔ تربيت کے ذريعہ ، اس کی حفاظت کی جائے تاکہ اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے۔٢
اور حوادث کے گزند سے ان کی حفاظت کی جائے تا کہ اپنے ۔ اس کے قوانين کی عملی مخالفت کی روک تھام کی جائے،٣

  آثار و فوائد کو انسانی معاشره مينپھيالسکيں۔

  بحث کا خاتمہ
بحث کے اختتام پر يہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجيد نے صرف فصاحت و بالغت کی دلکشی سے ہی دوسروں کو عاجز 

ے، کہ اس ميں انسان کی تمام ضرورتوں کا حقيقی حل موجود ہے اور غيبینہيں کيا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی عاجز کيا ہ
خبروں کے اعتبار سے بھی کہ جن کی اس نے پيشنگوئی کی ہے اور کچھ حقائق بيان بھی کئے ہيں اور ديگر جہات سے 

ثال پيش نہيں بھی جو اس آسمانی کتاب ميں پائے جاتے ہيں، قرآن مجيد چلينج کرتے ہوئے اعالن کرتاہے کہ اس کی م
 کرسکتے ہو۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  ۔ معاد يا قيامت٣
  ''معاد'' ، دين مقدس اسالم کے تين اصولوں ميں سے ايک اصول ہے اور اس مقدس دين کی ضروريات ميں سے ہے۔

قرآن محيد کی سيکڑوں آيات اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہم السالم کی ہزاروں روايتيں پوری
وضاحت کے ساتھ بيان کرتی ہيں کہ خدائے متعال اپنے تمام بندوں کو موت کے بعد ايک معين دن کو پھرسے زنده کرے گا 

ر نيک کام انجام دينے والوں کو ابدی نعمت و لذت سے نوازے گا او ربدکرداروں کو ان اور ان کا اعمال کا حساب لے گا۔ پھ
  کے کيفر کردار تک پہنچاکر ابدی عذاب ميں مبتال کرے گا۔

خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے کہ تمام گذ شتہ پيغمبروں نے، معاد اور روز قيامت کے بارے ميں لوگوں کو ياد 
  دہانی کرائی ہے۔

وسرے آسمانی اديان بھی دين اسالم کے مانند، معاد کو ثابت کرتے ہيں، اس کے عالوه آثار قديمہ کے توسط سے ہزاروں د
سال پر انی قبروں کی کھدائی سے ايسے آثار و عالئم ہاتھ آرہے ہيں، جن سے معلوم ہوتاہے کہ پہال اور ما قبل تاريخ کے 

کی زندگی کا قائل تھا، اور يہاں سے يہ بات سمجھی جاسکتی ہے انسان اپنی بشر بھی انسان کے لئے موت کے بعد ايک قسم 
ساده سوچ سے بھی نيک انسانوں کے لئے جزا اور بد کاروں کے لئے سزا کا قائل ہے اور اس کے لئے ايک معين دن کو 

  ضروری ہے ۔جانتے ہيں، چونکہ ايسادن اس دنيا ميں موجود نہيں ہے ، اس لئے اس کا دوسری دنيا ميں ہونا 

  اديان و ملل کی نظر ميں معاد
تمام وه مذاہب، جو خد اکی پرستش کی دعوت ديتے ہيناور انسان کونيک کام انجام دينے کا حکم اور بد کاری سے روکتے 

ہيں،وه موت کے بعد معاد اور دوسری زندگی کے قائل ہيں، کيونکہ وه ہرگز معين نہيں کرتے ہيں کہ نيک کا م کی اس وقت 
در وقيمت ہوگی جب نيکی کی جزا ہوگی اور چونکہ يہ جزا اس دنيا ميں ديکھی نہيں جاسکتی ہے، اس لئے مرنے کے بعد ق

  دوسری دنيا او رايک دوسری زندگی ميں اس کا ہونا ضروری ہے۔
اقابل يہی وجہ ہے کہ اسالم نے اس دن کو کہ جسے قيامت کا دن کہا ہے، پوری وضاحت سے ثابت کيا ہے اور اس کی ن
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انکار حالت ميں تعارف کراتاہے۔ اس پر اعتقاد کودين کے تين اصولوں ميں سے ايک شمارکرتاہے اور قرآن مجيد ميں اسی 
  مطلب کو سابقہ پيغمبروں کی دعوت سے نقل کرتاہے۔

چيز پر اس کے عالوه ، آثار قديمہ کے کشف ہوئے بہت سے مقبروں سے کچھ ايسے آثار و عالمتيں پائی گئی ہيں، جواس 
داللت کرتی ہيں کہ قديم انسان موت کے بعد دوسری زندگی پر ايما ن رکھتا تھا او راپنے عقائد کے مطابق کچھ فرائض انجام 

  ديتا تھا تاکہ لوگ اس دنيا ميں آرام و آسائش حاصل کريں۔

  قرآن مجيدکی نظر ميں معاد
ے، اور اس کے بارے ميں ہر قسم کے شک و شبہہ کی نفی قرآن مجيد نے سيکڑوں آيات ميں معاد سے لوگوں کو آگاه کيا ہ

کی ہے بصيرت کی افزائش اور عدم امکان کودور کرنے کے لئے اور اشياء کی اولين خلقت اور خدا کی قدرت مطلقہ کے 
  بارے ميں بہت سے مواقع پر لوگوں کو يادد ہانی کراتے ہوئے فرماتاہے :

ذا ہو خصيم مبين٭ و ضرب لنا مثالونسی خلقہ قال من يحی العظام و ہی رميم٭ قل يحييہا (اولم ير االنسان انا خلقناه من نطفة فا
  )٧٩۔٧٧الذی انشٔاہا اّول مّرة و ہو بکل خلٍق عليم ) (ٰيسين

''تو کيا انسان نے يہ نہيں ديکھا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پيداکياہے اور وه يکبارگی ہمارا کھال ہوادشمن ہوگياہے اور ہمارے 
مثل بيان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گيا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسيده ہڈيوں کو کون زنده کرسکتا ہے؟ آپ کہديجئے لئے 

  کہ جس نے پہلی مرتبہ پيد اکيا ہے وہی زنده بھی کرے گا اور وه ہر مخلوق کا بہتر جاننے واال ہے ''
کر کے لوگونکے انکار کو خدا کی قدرت کی طر ف متوجہ  اور کبھی جاڑے ميں مرده ہوجانے والی زمين کو بہارميں زنده

  کيا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:
(ومن آياتہ انک تری االرض ٰخشعة فاذا انزلنا عليہا الماء اہتّّزت وربت اّن الذی احياہالمح الموتی انہ علی کل شی ء قدير) 

  )٣٩(فصلت
اور مرده ديکھ رہے ہواور پھر جب ہم نے پانی برساديا ''اور اس کی نشانيوں ميں سے يہ بھی ہے کہ تم زمين کو صاف 

توزمين لہلہا نے لگی اور اس ميں نشو و نما پيدا ہوگئی، بيشک جس نے زمين کو زنده کيا ہے وہی مردوں کا زنده کرنے واال
  بھی ہے اور يقينا وه ہر شے پر قادر ہے ''

رت کو اس حقيقت کے اعتراف پر ابھاراہے، چنانچہ فرماتا اور کبھی عقلی استدالل سے سامنے آکر انسان کی خدا داد فط
  ہے:

(و ما خلقنا السماء و االرض و ما بينہما باطالً ذلک ظّن الذين کفروا فويل للّذين کفروا من النّار٭ ام نجعل الذين آمنوا و عملوا 
  )٢٨۔٢٧الٰصلحت کالمفسدين فی االرض ام نجعل المتقين کالفّجار ) (ص

ان اور زمين او ران کے درميان کی مخلوقات کو بيکار نہيں پيدا کيا ہے (کيونکہ اگر مقصد يہی ہوتا کہ مثالََ◌ ''اورہم نے آسم
انسان پيدا ہوتا اور چند دن گھومنے کے بعد سوتا اور مرجاتا اور اس طرح دوسرا انسان آتا اور اس سلسلہ کی تکرار ہوتی تو

ياده نہ ہوتی ، جبکہ بيہوده کا م خدا سے کبھی انجام نہيں پاتاہے) يہ تو صرفکائنات کی خلقت بيہوده اورايک کھلونے سے ز
کافروں کا خيال ہے اور کافروں کے لئے جہنم ميں ويل کی منزل ہے کيا ہم ايمان النے والے اور نيک عمل کرنے والوں کو 

جر افراد جيسا قرار ديديں ۔ (کيونکہ اس دنيازمين ميں فساد بر پا کرنے والوں جيسا قرار ديديں يا صاحبان تقوی کو فاسق و فا
ميں اچھا اور برا کام انجام دينے والے اپنے اعمال کی مکمل جزا نہيں پاسکتے، اگر دوسری دنيا نہ ہوتی، کہ جہاں ان دونوں

عدل  گروہوں کو ان کی رفتار و کردار کے مطابق واقعی سزاملتی تووه دونوں گروه خدا کے نزديک يکسان ہوتے اور يہ
  الہی کے خالف ہے)۔

  موت سے قيامت تک
  

  بدن مرتا ہے نہ کہ روح

اسالم کی نظر ميں، انسان ،روح وبدن سے تشکيل پائی ہوئی ايک مخلوق ہے۔انسان کاجسم بھی بذات خود ماده اورماده سے 
ايک زمان و مکان ميں مر بوط قوانين کی تر کيبات ميں سے ايک ہے ،يعنی اس کے لئے حجم اور وزن ہے۔اس کی زندگی 

ہے ،سردی ،گرمی وغيره سے متا ثر ہوتا ہے اور تدريجاََ◌ بوڑھا او ر کمزور ہو تا ہے اور ايک دن خدائے متعال کے حکم 
  سے پيدا ہوا تھا ،آخرکار ايک دن تجز يہ ہو کر نا بود ہو جا تا ہے۔
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اس ميں نہيں پائی جاتی ہے،بلکہ علم  ليکن روح،مادی نہيں ہے اور ماده کی مذکوره خاصيتوں ميں سے کوئی ايک
،احساس،فکر اور اراده کی صفت کے عالوه دوسری معنوی صفات جيسے: محبت ،کينہ ،خوشی غم ،اور اميد وغيره اس 

سے مخصوص ہيں ۔اور چونکہ روح ميں ماده کی مذکوره خصوصتيں نہيں پائی جاتيں۔ لہذا معنوی خاصيتيں بھی مادی 
کہ دل ودماغ اور بدن کے دوسرے تمام اجزاء اپنی بے شمارسر گرميوں ميں روح اور معنوی خاصيتوں سے الگ ہيں ،بل

صفات کے تابع ہو تے ہيں ،اور بدن کے اجزاء مينسے کسی ايک کوفرمانروا کا مرکز قرارنہيں د يا جاسکتا ۔خدائے متعال 
  فرماتا ہے :

قرار مکين ٭ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة  (ولقد خلقنا اال نٰسن من سٰللٍة من طين٭ ثم جعلناه نطفة فی
  )١٤١٢عٰظما فکسونا العٰظم لحماً ثم انشٔانہ خلقا آخر...) (مؤمنون

پھر نطفہ کو علقہ بنايا٠''اور ہم نے انسا ن کو گيلی مٹی سے پيدا کيا ہے پھر اسے ايک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے 
علقہ سے مضغہ پيدا کيا ہے اور پھر مضغہ سے ہڈياں پيدا کی ہيں اور پھر ہڈيوں پر گوشت چڑھايا ہے ،پھر ہم ہے اور پھر 

  نے اسے ايک دوسری مخلوق بناديا ہے ...''

  اسالم کی نظر ميں موت کے معنی 
کہ يہ ہے کہ انسان کی روحمذکوره اصل کے مطابق اسالم کی نظر ميں موت کا معنی يہ نہيں ہے کہ انسان نابود ہوتا ہے ،بل

الفانی ہے ،بدن سے اسکا رابطہ منقطع ہوجا تا ہے ، نتيجہ ميں بدن نابود ہو جاتا ہے اور روح بدن کے بغير اپنی زندگی کو 
  جاری رکھتی ہے ۔خدائے متعال فرماتا ہے :

فکم ملک الموت الذی ُوکِّل بکم ...)  (وقالؤاَ اذ ا ضللنافی االرض ٔاَِئ نّا لفی خلق جديد بل ہم بلقاء ربہم کافرون ٭قل يتّوٰ
  )١١١٠(سجده

''اور کہتے ہيں کہ اگر ہم زمين ميں گم ہو گئے (مر گئے)تو کيا نئی خلقت ميں پھر ظاہر کئے جائيں گے ۔بات يہ ہے کہ يہ 
پہنچائے گا اپنے پرور دگارکی مال قات کے منکر ہيں ۔آپ کہديجئے کہ تم کو وه ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک 

  جوتم پر تعينات کيا گيا ہے۔''

  برزخ
اسالم کا نظريہ ہے کہ انسان،مرنے کے بعد ايک خاص طريقے سے زنده رہتا ہے۔ اگر اس نے نيکی کی ہو تواسے نعمت 

وسعادت ملتی ہے اور اگربراتھا تو عذاب ميں ہو گا ،اور جب قيامت برپا ہو گی تو اسے عام حساب و کتاب کے لئے حاضر 
کيا جائے گا۔ جہاں پر انسان مرنے کے بعد قيا مت تک زندگی کرتا ہے اسے''عالم برزخ''کہتے ہيں ۔اس سلسلہ ميں خدائے 

  متعال فر ماتا ہے:
  )١٠٠(...ومن ورآئہم برزخ الی يوم يبعثون) (مؤ منون 

  ''...اور ان کے پيچھے ايک عالم برزخ ہے جو قيا مت کے دن تک قائم رہنے واال ہے ''
  )١٦٩ال تحسبنَّ الذين قتلوا فی سبيل ّهللا امواتا بل احياء عند ربہم يرز قون ) (آل عمران (و

''اور خبر دار راه خدا ميں قتل ہونے والوں کومرده خيال نہ کر نا وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار کے يہاں رزق پا رہے ہيں 
  ۔''

  قيامت يقينی ہے
فطرت سے، اچھائی اوربرائی کام ميں فرق کو محسوس کرتا ہے اور نيک کام کو (اگرچہ ہر انسان (بالاستشنا) اپنی خداداد 

اس پر عمل نہ کرتا ہو)اچھا اور الزم العمل جانتا ہے اور برے کام کو(اگر چہ اس ميں پھنسا بھی ہو)برااورالزم االجتناب 
کی اور بدی ان دو نوں صفتوں ميں موجود سزا جانتا ہے ۔اس ميں کسی قسم کا شک و شبہہ نہينہے کہ اچھائی اور برائی ،ني

اور جزاکی جہت سے ہے اور اس ميں کوئی شک و شبہہ نہيں ہے کہ اس دنيا ميں کوئی ايسادن نہيں ہے جس ميں اچھے 
اور برے انسانوں کوان کی اچھائی اور برائی کی سزا اور جزا دی جائے، کيونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہده کرتے ہيں کہ 

ے نيک انسان اپنی زندگی انتہائی تلخی اور سختی ميں گزارتے ہيں اور بہت سے برے انسان جو گناه اورظلم وستم بہت س
  ميں آلوده ہيں ليکن پھر بھی خوشی اورآرام وآسائش ميں زندگی گزارتے ہيں ۔

ايسا دن نہ ہو کہ جس ميں اساس بناپر ،کہ اگر انسان کے لئے اپنے مستقبل ميں اور اس دنيا کے عالو دوسری دنيا ميں ايک 
کے نيک اور برے اعمال کا حسا ب کر کے اسے مناسب سزا و جزا دی جائے ،يہ نظريہ (نيک کام اچھا اور واجب االطاعت



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

 
 

  ہے اور برا کام برا اور واجب االجتناب ہے)انسان کی فطرت ميں قرار پايا ہے ۔
ی جزاجسے انسان اچھا سمجھتا ہے۔ يہ ہے کہ اس کے ذريعہ يہ تصور نہيں کيا جانا چاہئے کہ نيک کام کرنے والوں ک

معاشره کے انتظامات بر قرار ہوتے ہيں اور نيک لوگ زندگی کی سعادت حا صل کرتے ہيں اور نتيجہ ميں اس منافع کا ايک
يتا ہے حصہ خودنيکی کرنے والے کو ملتا ہے اوراسی طرح بدکار اپنے نا مناسب کردار سے،معاشره کو درہم برہم کرد

اوراسکا نا مناسب کام آخرکار خود اس کو بھی اپنی لپيٹ ميں لے ليتا ہے،کيونکہ يہ تصور اگر چہ سماج کے پسمانده اور 
مفلس طبقہ کے لوگو ں ميں کسی حدتک پايا جاتاہے .ليکن جو لوگ اپنی قدرت کے عروج پر پہنچے ہيں اور معاشره کا 

مينموشر نہيں ہے،بلکہ معاشره ميں جس قدرافراتفری اورفساد ہو اور لوگوں کے  انتظام وخلل ان کی خوشبختی اور کاميابی
حاالت بدتر ہونوه زياده خوشحال اور کامياب ہوتے ہيں اور کوئی دليل نہيں ہے کہ ان افراد کی فطرت نيک کام کو نيک 

روزه زندگی ميں کامياب رہے ہوں، اوربرے کا م کو برا جانے!يہ بھی تصورنہيں کرنا چاہئے کہ يہ لوگ اگر چہ اپنی چند 
ليکن کسی وجہ سے ان کا نام ہميشہ کے لئے عام طور پر آنے والی نسلوں کی نظروں ميں ننگ و عار سمجھاجائے گا، 

کيونکہ ان کے نام کا ننگ وعار کی صورت ميں ظاہر ہو نا اور لوگوں کا ان کے بارے ميں خيال رکھنا اس وقت ہوگا، جب 
اور اس ننگ و عار کا ان کی اس دنيا مينگئے خوشحال او رلذت اندوز زندگی پر کسی قسم کا اثر نہيں وه مرچکے ہوں گے 

  پڑے گا۔
اس صورت ميں کوئی دليل نہيں ہوگی کہ انسان نيک کام کو اچھا جان کر اسے انجام دے اور برے کام کو براجان کراس 

 معاد کا وجود نہ ہو تو يہ اعتقاد قطعا ايک خرافائی اعتقاد ہوگا۔سے پرہيز کرے،اور اس طرح مذکوره نظريہ کا قائل ہو۔ اگر 
لہذا ہميں خالق کائنات کی طرف سے ہماری فطرت مينوديعت کئے گئے اس مقدس اورمستحکم اعتقاد سے يہ سمجھنا چاہئے 

حضور اس کی  کہ معاد کا ہوناضروری ہے اور انسان کے لئے ضرور ايک دن ايسا آئے گا، جس دن اسے خالق کائنات کے
رفتار و کردار کے حساب و کتاب کے لئے پيش کيا جائے گا جہاں پر اسے نيک کاموں کی جزااو ربرے کاموں کی سزادی 

 جائے گی۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  ۔عدل٤
خدائے متعال،عادل اوردادرس ہے ،کيونکہ''عدل''صفات کماليہ ميں سے ايک ہے ،اور خدائے متعال تمام صفات کماليہ کا 
مالک ہے ۔اس کے عالوه خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں عدل کی بار بارتعريف ا ور ظلم وستم کی مذّمت کرتا ہے ،اور 

ہے ۔يہ کيسے ممکن ہے کہ وه جس چيز کوبرا سمجھتاہو وه خود اس ميں لوگوں کو عدل کا حکم ديتاہے اورظلم سے روکتا 
  پائی جاتی ہواور جس چيز کو نيک اور خوبصورت سمجھتا ہو وه اس ميں موجود نہ ہو ! سورهٔ  نساء ميں فرماتا ہے :

ة...) (نسائ   )٤٠(اّن ّهللا ال يظلم مثقال ذرَّ
  '' خدائے متعال ذره برابر ظلم نہيں کرتا'' 

  ورئہ کہف ميں فرماتاہے :نيزس
  )٤٩(...وال يظلم ربّک احد ) (کہف

  '' تيرا پر وردگار کسی پر ظلم نہيں کرتا ہے ''
  اسی طرح سورئہ نساء ميں فرماتا ہے :

  )٧٩(ما اصابََک من حسنة فمن ّهللاٰ و ما اصابَٔکَ من سيّئة فِمن نَّفسک...) (نسائ
ے وه هللا کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچی ہے وه خود تمہاری طرف''تم تک جو بھی اچھائی اور کاميابی پہنچی ہ

  سے ہے ۔'' 
  سورئہ سجده ميں فرماتا ہے :

  )١(الّذی احسن کل شی ء خلقہ...) (سجده
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  ''اس نے ہرچيز کو حسن کے ساتھ بناياہے۔'' 
قات ميں جو بدصو رتی ،نا مناسب يا  اس بناپر،ہر مخلوق اپنی جگہ پر انتہائی حسن کے ساتھ خلق کی گئی ہے ۔بعض مخلو

عيب ونقص پايا جا تا ہے ،وه موازنہ اور نسبت کی وجہ سے پيش آتا ہے ۔مثال سانپ اور بچھو کا وجود ہماری نسبت بد اور 
نا مناسب ہے اور کانٹے کو جب پھول سے موازنہ کيا جاتاہے تو کانٹازيبا نہينہو تا،ليکن يہ سب اپنی جگہ پر حيرت انگيز 

خلوق اور سرا پا خو بصورت ہيں ۔دوسرے الفاظ ميں ،يہ کہا جائے کہ تمام اشياء اپنے وجوداور وجود کی بقا ميں جس جسم
چيز کی محتاج ہين اور ان ميں سے جو عيب پاياجاتا ہے ،وه انھيں خود رفع نہيں کر سکتيں اور وه اتفاقی طور پر اور 

  م مشہود سے مافوق ايک مقام کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہيں ۔خودبخودبھی رفع نہيں ہوسکتا۔بلکہ يہ سب عال
وہی ہے جو ہر حاجت اور عيب کو دور کر تا ہے ،البتہ خودہرحاجت وعيب سے پاک و منز ه ہے ورنہ دوسرے مبداء کی 
ضرورت پڑے گی جواس کے عيب و نقص کودور کرے اور اس صورت ميں وه خود بھی عالم کے ضرورت مندوں ميں 

  ک قرار پائے گا ۔سے اي
وہی ہے ،جو اپنی المتنا ہی قدرت اور علم سے کائنات کی ہر مخلوق کو وجود بخشتا ہے کائنات اور کائنات ميں موجود ه ہر 
شی کو تکامل کی شاہراه پر ناقابل استثناء قوانين کے ذريعہ مقصد اور کمال کی منز ل کی طرف راہنمائی کر تا ہے اس بيان 

  ے ہيں :سے يہ نتيجہ نکلت
۔خدائے متعال کائنات ميں ،مطلق سلطنت کا مالک ہے اور ہر مخلوق جووجود ميں آتی ہے اورہرواقعہ جو رونما ہوتا ہے ١

  ،ان کاسرچشمہ اس کا حکم وفرمان ہے۔چنانچہ فرماتا ہے :
  )١(...لہ الملک و لہ الحمد...) (تغابن

ں ہر ستائش کا وہی سزاوار ہے کيونکہ نيکی اور اچھائی ''مطلق سلطنت اوربادشاہی اسی سے مخصوص ہے اور حقيقت مي
  اسکی خلقت سے پيدا ہوئی ہے '' 

...) (يوسف ّٰ   )٤٠(...اِِن الحکم االّ 
  ''حقيقت ميں ہر حکم خدائے متعال کی طرف سے ہے''

استثنا اور  ۔خدائے متعال عادل ہے ،کيونکہ عدالت حکم ميں يا اس کے جاری ہونے کی صورت ميں يہ ہے کہ اس ميں٢
امتياز نہيں ہے ۔ يعنی جو مواقع حکم سے مربوط ہينوه ،يکساں ثابت ہوں اور جو مواقع قا بل نفاذہيں وه يکساں نافذکئے جائيں

۔چنانچہ معلوم ہوا کہ کائنات اور اس ميں موجود چيزوں کا نظم و نسق کچھ ناقابل استثنا قوانين کے سايہ ميں ہيں۔جن کا 
ومعلو ليت ہے ۔ چل رہا ہے ۔مثال آگ کچھ خاص شرائط کے ساتھ ،ايک جلنے والی چيز کو جالئے گی  مجموعہ قانون عليت

  ، خواه يہ کاال کوئلہ ہو يا ہيرا ،خشک لکڑی ہو يا ايک ضرورت مند مفلس کا لباس ۔
انجام ديتا ہے  اس کے عالوه جس نے عدالت کو نظرانداز کيا،وه اپنی کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے کيلئے ظلم و ستم کو

۔خواه يہ ضرورت مادی ہو جيسے کوئی شخص دوسرے کے مال کو لوٹ ليتا ہے اور اپنے انبار ميں اضافہ کرتا ہے ،يا 
معنوی ضرورت ہو جيسے کوئی شخص دوسروں کے حقوق پر تجاوز کر کے يا قدرت اثرورسوخ اور تسلّط کا اظہار کر 

  کے لذت محسوس کرتا ہے ۔
ا کہ،خالق کائنات کی ذات اقدس کے بارے ميں کسی قسم کی حاجت قابل تصور نہيں ہے اورجو بھی حکم چنانچہ يہ معلوم ہو

اس کے منبع جالل سے جاری ہوتا ہے،اگر ايک تکوينی حکم ہے تو وه عام مصلحتوں کو پورا کرنے کے لئے ہے کہ خلقت 
کے بندو ں کی سعادت اور خوشبختی کے کے لئے جس کی مراعات ضروری ہے اور اگر ايک تشريعی حکم ہے تو وه اس 

  لئے ہے اور اس کا نفع انہی کو ملتا ہے۔خدائے متعا ل ا پنے کالم پاک ميں فر ماتا ہے :
  )٤٠(اّن ّهللا اليظلم مثقال ذرٍة...) (نسائ

  ''خدائے متعال ذره برابرظلم نہيں کرتاہے ''
  )٣١(...وما ّهللا يريد ظلماً للعباد) (غافر

  اپنے بندونپر ظلم کرنا نہيں چاہتا ہے ۔''''خدائے متعال 

  ۔امامت اور امت کی رہبری٥
اسالمی معاشره کے دينی اور دينوی امور کی سرپرستی کو''امامت'' کہتے ہيں۔امامت دين اسالم کے مقدس اصولوں ميں سے 

ميں اس مطلب کی بھی ايک مسلم اصول ہے ۔جن آيات ميں خدائے متعال نے اپنے دين کی تشکيل کوبيان کيا ہے ، ان 
  وضاحت کی ہے ۔

  ''امامت''کا مقصد لوگوں کی دنيا ميں دين کی رہبری کرنا ہے اور پيشوا شخص کو ''امام''کہتے ہيں۔
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شيعوں کاعقيده ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خدائے متعال کی طرف سے ايک امام معين ہو
  اور دينی احکام کا محافظ ونگہبان ہو اور حق کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرے ۔ نا چاہئے تاکہ وه معارف

جب ايک ملک ميں ايک حکومت تشکيل پاتی ہے اور وه لوگوں کے عمو می کام کا نطم و نسق ہے ، تو و ه کام خودبخود 
کريں تونظام باقی ہی نہ رہے اور انجام نہيں پاتا ،بلکہ اگر کچھ شائستہ افراد اور ماہر لوگ اس کی حفاظت کی کوشش نہ 

لوگوں کو اپنے فوائد سے بہره مند بھی نہ کرسکے۔۔انسانی معاشره ميں جو بھی اداره وجود ميں آتا ہے ،جيسے ثقافتی اور 
مختلف اقتصادی ادارے ،وه بھی يہی حکم رکھتے ہيں اور ہر گز قابل وشائستہ مديروں سے بے نياز نہيں ہيں ورنہ بہت ہی 

ميں نابود ہو جائيں ۔يہ ايک واضح حقيقت ہے ،جسے ساده لوح انسان بھی سمجھتا ہے اور بہت سے تجربوں کم مدت 
  اورآزمائشوں سے بھی اس کے صحيح ہونے کی گواہی ملتی ہے ۔

بيشک دين اسالم کا نظام بھی يہی حکم رکھتا ہے کہ جس کے بارے ميں جرٔات کے ساتھ يہ کہا جاسکتا ہے کہ دنيا کاسب 
بڑانظام ہے اور وه اپنی بقااور حفاظت ميں بھی مديروں کا محتاج ہے اور ہميشہ شائستہ افراد کو چاہتا ہے تاکہ وه اس سے 

کے قوانين اور معارف کو لوگوں تک پہنچائيں اور اس کے دقيق ضوابط اور قوانين کواسالمی معاشره ميں نافذ کريں اور ان 
  ت وال پر وائی نہ کريں ۔ کی رعايت اور حفاظت ميں کسی قسم کی غفل

دوسرے اعتبار سے، يہ کہ ہم نے نبوت کی دليل ميں ذکر کيا ہے ،کہ خلقت کے مقاصد ميں سے ايک مقصد لوگوں کی 
سيدھے راستہ پر ہدايت کرنا ہے ۔جس طرح خدائے متعال نے اپنی تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کيا ہے اور ان کی 

تيار ميں ديديا ہے ، اس طرح اس کے ٔلے ضروری ہے کہ انسان کے صحيح عقأےد ،پسنديده ترقی کے وسائل کو ان کے اخ
اخالق اور نيک کامو نکی ضرورتوں کو پور کرنے کے لئے انبياء کو بھيجے تا کہ وه اس کے پيغام کو لوگوں تک پہنچائيں۔

يہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دين کی حفاظت اور اسی دليل کی بنا پر ، خدائے مہربان کو چاہئے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا ل
لوگوں کی ہدايت کے لئے امام اور پيشوا معين کر ے اور لوگوں کوان کی مرضی پر نہ چھوڑے ،جو اکثراوقات ہواوہوس 

سے مغلوب ہوتی ہے ۔جس طرح پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ضرورتوں اور انسان کی انفرادی و 
ماعی بيماريونکے عالج سے آگاه کيا اور ان کو ہر طرح کے سہو ونسان سے محفوظ رکھا ،اسی طرح ضروری ہے کہ اجت

امام اور ايک دينی پيشواکو بھی علم وعصمت عطا کرے ۔اس عقلی دليل سے واضح ہوتا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ 
فظ او راسالم کے قوانين کو نافذ کرنے کيلئے خدا کی طرف سے وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کی ہدايت ،دين کے تح

  امام معين ہو ۔

  امام کی ضرورت پر ايک نقلی دليل 
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے مختلف طريقوں سے روايت کی گئی ہے کہ امت اسالميہ کے لئے آۖپکی رحلت 

وں گے ۔ايک معروف روايت ،جسے شيعہ وسنی راويوں نے نقل کيا کے بعد بعض پيشوا اورامام ہيں جو آپ کے جانشين ہ
  ہے ،آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا :

  )١''امام باره افراد ہونگے اور سب کے سب قريش سے ہونگے ''۔(
  ايک اور مشہورروايت ميں آنحضرۖتنے جابر انصاری سے فرمايا:

  )٢''امام باره افراد ہيں''(
  حضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ايک ايک کرکے ان کے نام بتائے اور جابر سے فرمايا:اس کے بعد آن

  )٣''تم اماموں مينسے پانچويں امام کو درک کروگے ، ان کو ميراسالم کہنا ''(
انشين اس کے عالوه پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت اميرالمؤ منين علی عليہ السالم کو (خصوصاً)اپنے ج

کے طور پر تعيين فرمايا ہے،آپ نے بھی اپنے بعدوالے امام کا تعارف کرايا ،اسی طرح ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا 
  تعارف کرايا ۔

..............  

  ۔٩٢،ص٥۔احمد بن حنبل،مسند،ج١
  ۔٥٠٣،ص٧٧۔ينابيع الموده ،باب ٢
  ۔٥٥٤و٥٥٣،ص٩٤۔ينابيع الموده،باب ٣

ں ہے کہ جب سے تاريخ بشريت کا آغاز ہوا اور انسانيت کے خاندان ميں اجتماعی زندگی بڑھتی گئی اس ميں کوئی شک نہي
،تو دنيا کے اطراف واکناف ميں ،چھوٹے يا بڑے ،ترقی يافتہ يا غير ترقی يافتہ معاشرے وجود ميں آتے گئے ،ليکن حا کم 
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۔جہاں پر بھی کوئی معاشره تشکيل پايا اس ميں ايک اور سرپرست کے بغيرکوئی معاشره زياده دنوں تک باقی نہ ره سکا 
حاکم اور سر پرست قہر و غلبہ ياانتخاب کے ذريعہ ہوا کرتا تھا ، يہاں تک کہ چھوٹے اور چند افراد پر مشتمل خاندانوں ميں 

سر پرست کی بھی يہی طريقہ رائج تھا ۔بيشک يہانپرانسان اپنی خداداد فطرت سے سمجھتا ہے کہ ہر معاشره کے لئے ايک 
  ضرورت ہے۔ خدائے متعال فرماتا ہے :

يِن القيِّم ...) (روم    )٣٠(فاقم وجھک لِلّديِن حنيفاً فطرت ّهللا الّتی فطر النّاس عليہا ال تبديل لخلق ّهللا ذلک الدِّ
ے انسانوں ''آپ اپنے رخ کو دين کی طرف رکھيں اور باطل سے کناره کش رہيں کہ يہ دين وه فطرت الہی ہے جس پر اس ن

  کو پيدا کيا ہے اورخلقت الٰہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہو سکتی ہے۔يقينا يہی سيدھا اور مستحکم دين ہے''
پروردگار عالم ،اس آيہ شريفہ ميں اپنے دين کو دين فطرت سے تعبير کرتا ہے اور بيان فرماتا ہے کہ اس مقدس دين کے 

  اپنی خالص فطرت سے سمجھتاہے ۔ احکام ان چيزوں کے مطابق ہيں کہ جن کو انسان
خدائے متعال ،اس آيہ شريفہ ميں،انسان کے تمام فطری ادراکات اور اس کی خالص فطرت کے فيصلوں کو معتبر قرار ديتا 

  ہے اور ان کی تائيد کرتاہے ان فطری فيصلوں ميں سے ايک معاشره کی سرپرستی اور اسکی باگ ڈور سنبھالنا ہے۔

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا بيانواليت کے بارے ميں 
  خدائے متعال اپنے پيغمبراکرم ۖکی توصيف ميں فرماتا ہے :

  )١٢٨(لقد جاء کم رسول من انفسکم عزيزعليہ ما عنتّم حريص عليکم بالمئومنين رؤف ّرحيم) (توبہ
مصيبت شاق ہوتی ہے وه تمہاری ہدايت کے  ''يقيناتمہارے پاس وه پيغمبر آيا ہے جوتمھينميں سے ہے اوراس پر تمہاری ہر
  بارے ميں حرص رکھتا ہے اور مو منين کے حال پر شفيق اور مہر بان ہے''

اس بات پر ہرگز يقين نہيں کيا جاسکتا ہے کہ وه پيغمبۖرجو قرآن مجيد کی نص کے مطابق اپنی امت پر تمام لوگوں سے زياده
ايک حکم کے بارے ميں اپنی پوری عمر خاموش رہے،اور اس کے بيان سے ہمدردومہر بان تھا،وه احکام الہٰی ميں سے 

چشم پوشی کرے جو اسالمی معاشره مينبال شک و شبہ پہلے درجہ کی اہميت کا حاصل ہو اور عقل سليم اور فطرت کے 
  مطابق ہو۔

پايا ہوا يہ وسيع نظام (جو دنيا کے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بہتر جانتے تھے کہ اسالم کا تشکيل 
وسيع ترين نظاموں ميں سے ہے )صرف دس بيس سال تک کے لئے نہيں ہے کہ اس کی سرپرستی کو آپ خود کريں ،بلکہ 

  يہ نظام عالم بشريت کو ہميشہ چال نے واال ہے ۔
ميں دور انديشی فرماتے تھے  چنا نچہ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنے بعد ہزاروں سال تک کے حاالت کے بارے

،اور اس سلسلہ ميں ضروری احکام جاری فرماتے تھے۔ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ دين،ايک 
اجتماعی نظام ہے اور کوئی بھی اجتماعی نظام حاکم اور سر پرست کے بغير ايک گھنٹہ کے لئے بھی زنده باقی نہيں ره 

  سکتا ۔
سر پرستی ضروری ہے تاکہ دين کے معارف اور قوانين کی حفاظت کی جائے اور معاشره کے نظام کو چال يا اس بنا پر ،

جاسکے اور لوگوں کی دنياوآخرت کی سعادت کی طرف رہنمائی ورہبری کی جائے ۔لہذا کيسے ممکن ہے کہ پيغمبر اسالم 
  جائيں يا اس کے بارے ميں کوئی دلچسپی نہ رکھيں؟صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے بعد آنے والے کل کوبھول 

پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم جب کبھی جنگ ياحج کے لئے صرف کچھ دنوں کے لئے مدينہ سے باہرتشريف لے 
جاتے تھے ،تو لوگوں کے امور کو چالنے کے لئے کسی نہ کسی کو اپنا جانشين مقرر فرماتے تھے اوراسی طرح مسلمانوں

ہاتھوں فتح ہوئے شہروں کے لئے گورنرمقرر فرماتے تھے اور جنگ پر روانہ ہونے والے فوجی لشکر ياگروه کے کے 
لئے کمانڈر اورامير مقرر فرماتے تھے اور کبھی اس حد تک فرماتے تھے کہ:''تم لوگوں کا امير فالں شخص ہے اگر وه 

باوجود کيسے يقين کيا جاسکتا ہے کہ آۖپنے اپنے سفر آخرت ماراگيا تو فالں شخص ہوگا ''۔پيغمبر اکرۖم کی اس روش کے 
  کے موقع پراپنی جگہ پر کسی کو معّےن نہيں کيا ہوگا ؟

مختصر يہ کہ جو بھی شخص گہری نگاه سے اسالم کے بلند مقاصد اور ان کوالنے والے عظيم الشان پيغمبر کے مقصد پر 
ہ مسلمانوں کے لئے واليت وامامت کا مسئلہ حل شده اور واضح نظر ڈالے ،توکسی شک وشبہہ کے بغير تصديق کرے گا ک

  ہو چکا ہے ۔

  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ذريعہ جانشين کا تقرر
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنے بعدمسلمانوں کے امور کی سرپرستی اور مسئلہ واليت کے سلسلہ ميں صرف 
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رہی اکتفانہيں فرمايا بلکہ پہلے ہی دن سے توحيد ونبوت کی دعوت کے ساتھ ساتھ مسئلہ واليت کو بھی سر بستہ بيانات پ
واضح طور پر بيان فرمايا اور دين ودنيا کے تمام امور ميں حضرت علی عليہ السالم کی سرپرستی اور جانشينی کو تمام 

  مسلمانوں ميں اعالن فرمايا۔
طابق جسے شيعہ وسنی راويوں نے نقل کيا ہے، آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم جب جيسا کہ بيان ہوا،اس روايت کے م

پہلے دن اعالنيہ دعوت دينے پر مامور ہوئے۔توآۖپنے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اورانھيں ايک جگہ پر جمع کيا اوراس 
ر ثابت اور مستحکم فر مايا اوراسی محفل ميں حضرت علی عليہ السالم کے وزير، وصی اور خلّيفہ ہونے کوآشکار طور پ

طرح اپنی زندگی کے آخری ايام ميں غديرخم کے مقام پر ايک الکھ بيس ہزار کے ايک عظيم مجمع ميں حضرت علی عليہ 
  السالم کے ہاتھ کو پکڑکر بلند کرکے فرمايا :

  ''من کنت مواله فھذاعلی مواله''
  ہيں ''''جس جس کا ميں موال ہوں،اس کے يہ علی بھی موال 

  امامت کی ضرورت پر ايک دليل
چنانچہ نبوت کی بحث ميں واضح ہوا کہ خالق کائنات کااپنی مخلوق پر عنايت وتوجہ کا تقاضا يہ ہے کہ اپنی مخلوقات ميں 

سے ہر مخلوق کی معين مقصد (جو کمال کے درجہ تک پہنچنا ہے) کی طرف رہنمائی کرے مثال کے طورپر پھل دار 
مو،کونپليں کھلنے اور پھل دينے کی طرف راہنمائی کی جائے اور اسکی زندگی کا طريقہ ايک پرنده کی درخت کی رشد،ن

زندگی کے طريقہ سے جدا ہے ۔اس طرح ايک پرنده بھی اپنی زندگی خاص راستہ کو طے کرتا ہے اور اپنے خاص مقصد 
مخلوق کی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے پيچھے جاتاہے ،نہ کہ درخت کے راستہ اور مقصد کے پيچھے،اسی طرح ہر

اور مناسب راستہ کو طے کرنے کے عالوه کسی اور چيز کی طرف راہنمائی نہيں کی جاتی اور معلوم ہے کہ انسان بھی 
  خدا کی ايک مخلوق ہونے کے ناطے ہدايت کے اس کلی قانون ميں شامل ہے ۔

اختيار اور اراده سے حاصل ہوتی ہے ،لہذا ہدايت اٰلہی  واضح ہوا کہ انسان کی زندگی کی سعادت چونکہ خود اس کے
اور،دعوت وتبليغ بھی انبياء اور دين کو بھيجنے کے ذريعہ ہونی چاہئے تاکہ خدائے متعال پر انسان کی کوئی حجت باقی نہ 

  رہے ۔ذيل کی آيت اسی معنٰی پر داللت کرتی ہے:
ّسل۔۔.) (نسائ(رسالً ّمبشِّرين ومنذرين لئالّيکون للناس علی ّهللا    )١٦٥ حجةً بعد الرُّ

''يہ سارے رسول بشارت دينے والے اور ڈرانے والے اس لئے بھيجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی 
  حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے''

ی تقاضا کرتی ہے جو دليل پيغمبرونکے بھيجنے اور دين کی دعوت کی برقراری کا تقاضا کرتی ہے وہی دليل اس چيز کا بھ
کہ،اپنی عصمت سے دين کی حفاظت اورلوگوں کی رہبری کرنے والے پيغمبرکی رحلت کے بعد ، خدائے متعال کو چاہئے 

کہ اوصاف کمالی ميں (وحی ونبوت کے عالوه )آۖپکے مانند ايک شخص کو آۖپ کاجانشين مقرر فرمائے تاکہ وه دين کے 
حفاظت کرے اور لوگوں کی رہنمائی کرے ،ورنہ عام ہدايت کا نظام درہم برہم  معارف اوراحکام کی کسی انحراف کے بغير

  ہو جا ئے گا اور خدائے متعال پر لوگوں کی حجت تمام ہوجائے گی ۔

  امام کی ضرورت
عقل ميں چونکہ خطا ولغزش پائی جاتی ہے لہذا وه لوگونکو خدا کے پيغمبروں سے بے نياز نہيں کر سکتی ،اسی طرح امت 

علمائے دين کی موجودگی اورانکی دينی تبليغات ،لوگوں کو امام کے وجود سے مستغنی نہيں کر سکتے ،کيونکہ، جيسا  ميں
کہ واضح ہوا کہ بحث اس ميں نہيں ہے کہ لوگ دين کی پيروی کرتے ہيں يا نہيں ،بلکہ بحث اس چيز ميں ہے کہ خدا کا دين 

  وگوں تک پہنچ سکے ۔کسی قسم کی تحريف وتبديلی يانابودی کے بغير ل
معلوم ہے کہ علمائے امت کتنے بھی صالح اور متّقی ہوں ،ليکن خطاو گناه سے محفوظ و معصوم نہيں ہيں اور بعض معارف

اوردينی قوانين کا ان سے پائمال ہونا يا تبديل ہونا،اگرچہ عمدا ًنہ ہو ،محال نہينہے ۔اس کی بہترين دليل اسالم ميں گوناگون 
  الفات کا وجود ميں آنا ہے ۔مذاہب اوراخت

لہذا،ہر حالت ميں امام کا وجود الزم اور ضروری ہے تاکہ دين خدا کے معارف اور اس کے حقيقی قوانين اس کے پاس 
  محفوظ رہيں اور جب بھی لوگوں ميں استعداد پيدا ہو جائے وه ان کی رہنمائی سے استفاده کر سکيں ۔

  امام کی عصمت
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ح ہوتا ہے کہ امام کو بھی پيغمبر کے مانند خطاومعصيت سے محفوظ ہونا چاہئے ،کيونکہ اگر ايسا مذکوره بيانات سے واض
  نہ ہو تو دين کی دعوت ناقص رہے گی اور الٰہی ہدايت اپنا اثر کھودے گی ۔

  امام کے اخالقی فضائل
اہئيں ،کيونکہ جو معصيت سے امام ميں شجاعت ،شہامت ،عفت ،سخاوت اور عدالت جيسی اخالقی فضيلتيں موجود ہونی چ

محفوظ ہے وہی تمام دينی قوانيں پر عمل کرتا ہے اور پسنديده اخالق دين کی ضروريات ميں سے ہيں اس لئے اس کو 
اخالقی فضائل ميں تمام لوگوں سے افضل ہونا چاہئے ،کيونکہ کسی کا اپنے سے برتر وباالتر کی رہبری کرنا بے معنی اور 

  ہے ۔عدل الٰہی کے منافی 

  امام کا علم
چونکہ امام دين کا حامل اور تمام لوگوں کا پيشوا ہوتاہے ،لہذا ضروری ہے کہ وه لوگوں کی دنيا وآخرت اور انسان کی 

سعادت سے متعلق تمام مسائل کا علم رکھتا ہو ،کيونکہ عقل کے مطابق جاہل کا پيشوا بننا جائز نہيں ہے اور عام الٰہی ہدايت 
 بے معنی ہے ۔ کی روسے بھی يہ

 

 دينی تعليم 

 

  

  ائمہ ھدٰی عليہم السالم 
ائمہ ھدٰی عليہم السالم ،جو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد آۖپ کے جانشين اوردين ودنيا کے پيشوا ہيں ،باره ہيں

سے بے شمار روايتيں نقل کی ہيں اور ان ائمہ ميں سے ہر ايک نے ۔اس سلسلہ ميں شيعہ وسنی دونوں نے پيغمبر اکرم ۖ 
  اپنے بعد آنے والے امام کو معين فرمايا ہے۔

  ائمہ عليہم السالم کے اسمائے گرامی 
  ۔حضرت اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب عليہ السالم١
  ۔حضرت امام حسن مجتٰبی عليہ السالم ٢
  لسالم ۔حضرت امام حسين سيد الشہداء عليہ ا٣
  ۔حضرت امام سجادزين العابدين عليہ السالم ٤
  ۔حضرت امام محمد باقرعليہ السالم٥
  ۔حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم ٦
  ۔حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم ٧
  ۔حضرت امام علی رضاعليہ السالم ٨
  ۔حضرت امام محمد تقی عليہ السالم ٩
  ۔حضرت امام علی نقی عليہ السالم ١٠
  ضرت امام حسن عسکری عليہ السالم ۔ح١١
  ۔حضرت امام عصر ،حجتہ بن الحسن ،عجل هللا تعالی فر جہ الشريف ١٢

  ائمٔہ اطہار عليہم السالم کی عام سير ت
سال تک لوگوں کے درميان تھے۔ليکن پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ٢٥٠پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد باره امام 

لم کی رحلت کے دن سے ہی ان کے مخا لفين پيدا ہوئے اور ہر ممکن وسيلہ سے،خالفت کے عہدے کو غصب وآلہ وس
کرکے دين کے فطری راستہ کو منحرف کرديا اس کے عالوه مذکوره مخالفين کاگروه ہر احتمالی خطرے کے مقابلہ ميں 
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غمبر اسالم کے نور کو ہر وسيلہ سے بجھانے اپنی حيثيت کو مستحکم کرنے اوراپنی حکومت کی حفاظت ميں ،اہل بيت پي
کے در پے تھے ،ہر بہانہ سے ان پر دبائوڈالتے،جسمانی اذيتيں پہنچاتے ،حتٰی يہاں تک کہ قتل کرنے کی کوششينبھی کرتے 
تھے ۔اسی سبب سے ائمہ ھدی ،عليہم السالم عام اصالحات کے سلسلہ ميں کچھ نہيں کر سکتے تھے ، يا اسالمی معاشره ميں

  اسالم کے معارف و قوانين اور سيرت پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو وسيع پيمانے پر پھيالنے سے قاصر تھے ۔
يہاں تک کہ اميرالمئو منين حضرت علی عليہ السالم بھی اپنی ظاہری خالفت کے پانچ سال کے دوران ،اندورونی اختالفات 

ويداروں اورديگر بانفوذ صحابيوں کی رخنہ اندازيوں کی وجہ سے ان سے اور طلحہ ،زبير ،عائشہ اورمعاويہ جيسے دع
  خونين جنگيں لڑتے رہے اوراپنے عالی مقاصداور اصالحات تک دلخواه صورت ميں نہ پہنچ سکے ۔

يہی وجہ ہے کہ ائمہ ھدٰی خدا کی طرف سے اپنی مسئوليت اورذمہ داری کے مطابق معاشره ميں عمومی تعليم وتربيت 
فراد کی تعليم وتربيت اور معاشره کی عمومی اصالحات،جيسے(حتی االمکان) امربالمعروف اورنہی عن المنکر ،خاص ا

کرنے پر اکتفا کی۔يعنی دين کے معارف وقوانين کو کھلم کھال طور پر معاشره ميں بيان کرنے اورزمام حکومت کو اپنے ہاتھ
النے کے بجائے بااستعداد اورخاص افراد کی تربيت پر اکتفا ميں ليکر معاشره کو دين کی اعلی مصلحتوں کے مطابق چ

کرتے تھے کيونکہ اس کے عالوه ان کے لئے ممکن ہی نہيں تھا ۔وه لوگوں کی خاطر وقت کی حکومتوں کے سامنے امر 
ا نورانی بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے قيام کيا کرتے تھے تاکہ اس طرح دين کو نابود ہونے سے بچاليں اورخدا ک

دين ، تدر يجی طور پر خاموشی کے ساتھ نورافشانی کر تا رہے اور آگے بڑھتا رہے اور ايک دن پھر سے پہلی حالت پيدا 
  کرکے دنيا کواپنے نورسے منور کردے ۔ 

 ائمہ ھدٰی عليہم السالم ميں سے ہر ايک کی زندگی کے حاالت اور امامت کے زمانے ميں ان کی روش کی تحقيقات سے يہ
  حقيقت مکمل طور پر واضح ہوجاتی ہے ۔

  پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اہل بيت عليہم السالم 
عرف اورلغت ميں ''اہل بيت '' اور مرد کا خاندان، مرد کے گھر کے چھوٹے معاشرے کے افرادکو کہا جاتا ہے،جن ميں 

  ر صاحب خانہ کے سائے ميں زندگی بسر کرتے ہيں ۔بيوی ،بيٹے،بيٹياناور نوکر شامل ہوتے ہيں جو مجموعی طورپ
بعض اوقات''اہل بيت''کے معنی کوعموميت دے کراس لفظ کو اپنے قريبی رشتہ داروں جيسے باپ ،ماں ،بھائی،بہن ،چچا 

  ،پھپوپھی ،ماموں ،خالہ اور ان کی اوالد کے لئے استعمال کيا جاتا ہے ۔
اہل بيت''سے مذکوره دو عرفی و لغوی معنی ميں سے کوئی بھی معنٰی مراد نہيں ليکن قرآن مجيد اور احاديث ميں لفط کلمہ''

ہے ۔کيونکہ شيعہ و سنی سے منقول متواتر احاديث کے مطابق ''اہل بيت''ايک ايساعطيہ ہے جو حضرت پيغمبراکرم صلی هللا
ليہم السالم سے مخصوص عليہ وآلہ وسلم ،حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا،حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين ع

ہے۔اس بنا پر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور دوسرے رشتہ دار،اگر چہ عرف و لغت کے لحاظ سے 
اہل بيت شمار ہوتے ہيں، ليکن اس اصطالح کے اعتبارسے اہل بيت نہيں ہيں، يہاں تک کہ حضرت خديجہ کبرٰی سالم هللا 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سب سے زياده مّعززو محترم بيوی اور حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا،جو پيغمبر اکرم 
عليہاکی والدئہ گرامی تھيں اہل بيت ميں شمار نہيں ہوتيں اور اسی طرح آنحضرۖتکے صلبی بيٹے حضرت ابراہيم بھی ''اہل 

  بيت''کے اس زمرے ميں شامل نہيں ہيں ۔
احاديث کی روسے باره امامونميں سے دوسرے نو امام ،جو فرزندامام حسين عليہ السالم کی اوالد ليکن ان روايتوں اور ديگر

اورآپ کی نسل ميں ہيں ،اہل بيت ميں ہيں ۔اس بنا ء پر اہل بيت چوده معصومين عليہم السالم ہيں اور معموال ''اہل بيت 
  پر مشہور ہيں ۔ پيغمبر''وه تيره افراد ہيں جوپيغمبر کے بعدآۖپکی عترت کے طور

پيغمبۖرکے اہل بيت عليہم السالم،اسالم ميں بہت سے فضائل ومناقب اور نا قابل موازنہ مقامات کے مالک ہيں ،کہ ان ميں سے
  درج ذيل دو مقام سب سے اہم ہيں :

  )٣٣۔آئہ شريفہ (...انّما يريد ّهللا ليذہب عنکم الّرجس اہل البيت ويطہِّرکم تطہيراً) (احزاب ١
  روسے مقام عصمت وطہارت پر فائز تھے ،اس مقام کا تقاضايہ ہے کہ وه ہرگزگناه کے مرتکب نہيں ہوسکتے۔کی 
۔حديث ثقلين،جو متواترحديث ہے اور اس سے پہلے اسکی طرف اشاره کيا گيا،کی روسے،عترت ہميشہ قرآن مجيد کے ٢

مجيدکے معنی اوردين مبين اسالم کے مقاصدکو سمجھنے  ہمراه ہيں اور ان ميں کبھی جدائی پيدا نہيں ہو سکتی يعنی وه قرآن
ميں کبھی خطاولغزش سے دوچار نہيں ہوسکتے۔ان دو مقامات کاالزمہ يہ ہے کہ اسالم ميں اہل بيت عليہم السالم کا قول وفعل

  حجت ہے (جيسا کہ شيعوں کا عقيده ہے)
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  اہل بيت عليہم السالم کی عام سيرت
بر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی تعليم وتربيت کے مکمل نمونہ ہيں اور ان کی سيرت بالکل اہل بيت عليہم السالم پيغم

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت ہے۔
ھ يعنی حضرت حجت عج ٢٦٠ھ يعنی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت سے، ١١سال کا عرصہ ( ٢٥٠البتہ 

ھدی عليہم السالم نے لوگوں کے ساتھ گزاررا،اس مدت ميں ان کی زندگی مختلف حاالت اور مراحل  کی غيبت تک ) ائمہ
سے گزری کہ جن ميں ائمہ اطہارکی زندگی مختلف شکلوں ميں ظاہر ہوئی،ليکن وه اصلی مقصد،يعنی اصول دين وفروع د 

  يم وتربيت سے دست بردارنہينہوئے۔ ين کوانحرافات اور تبديل ہونے سے بچايا اور حتی االمکان لوگوں کی تعل
سال کی تبليغ کے دوران ، زندگی کے تين مراحل طے کئے ۔ابتدائی تين ٢٣پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنی 

سال کے دوران مخفيانہ تبليغ انجام ديتے تھے ،اس کے بعد دس سال تک کھلم کھال تبليغ ميں مشغول رہے ،ليکن اس مدت 
خود آۖپ اور آۖپکے پيرو انتہائی دبائواور نہايت جسمانی اذيتوں ميں زندگی گزارتے تھے اور ہرقسم کی عملی  کے دوران

آزادی سے محروم تھے جو معاشره کی اصالح ميں اثر انداز ہوتی ہے ،اور اسکے بعد والے دس سال (جو ہجرت کے بعد 
ميں تھے کہ جس کا مقصد حق وحقيقت کو زنده کرنا تھا،اور  ميں ہيں)،آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ايک ايسے ماحول

  اسالم دن بہ دن فاتحانہ طورپر آگے بڑھ رہا تھا اور ہر لمحہ لوگوں کے لئے علم و کمال کا ايک نيا باب کھل رہا تھا ۔
لم کی سيرت البتہ واضح ہے کہ ان تين مختلف مراحل کے مختلف تقاضے تھے جو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وس

  کو۔جس کا مقصد حق وحقيقت کو زنده کرنے کے عالوه کچھ نہيں تھا۔ گوناگوں صورتوں ميں ظاہر کرتے ہيں۔ 
ائمہ ھدٰی کے زمانہ ميں جو مختلف اور گونا گوں حاالت رونما ہوئے ،وه تقريباً پيغمبر اسالم ۖ کی ہجرت سے پہلے تبليغی 

طہار کے لئے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعثت کے پہلے تين سال زمانہ سے شباہت رکھتے ہيں ۔ کبھی ائمہ ا
کی طرح کسی بھی صورت ميں اظہار حق ممکن نہيں تھا اور(وقت کے)امام بڑی احتياط سے اپنا فريضہ انجام ديتے 

جرت سے پہلے دس سال تھے،چنانچہ چوتھے امام کے زمانہ ميں اور چھٹے امام کی آخری عمرميں يہی حالت تھی ۔کبھی ہ
کے مانند ،کہ جس مين پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم مکہ ميں اعالنيہ طور پر دعوت ديتے تھے اور آۖپ ہر طرف 

سے اپنے پيروئوں پر کفار کی اذ يتوں کی وجہ سے پريشان تھے،امام بھی معارف دين کی تعليم اوراحکام کی اشاعت ميں 
وقت کے حکام انھيں جسمانی اذيت وتکليف پہنچانے ميں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے اور ان مشغول ہو جاتے تھے،ليکن 

  کے لئے ہردن کوئی نہ کوئی مشکل ايجاد کرتے تھے۔
البتہ ،پيغمبر اکرم کی ہجرت کے بعد والے ماحول کے مانند جو زمانہ کسی حدتک ہے وه اميرالمئومنين حضرت علی عليہ 

کے پانچ سال کا زمانہ ، حضرت فاطمہ زہرا سالم عليہااور امام حسن عليہ السالم کی زندگی کا  السالم کی خالفت ظاہری
تھوڑاسا زمانہ اور امام حسين عليہ السالم اور آپ کے اصحاب کامختصراور چند روزه زمانہ تھا ،کہ جس ميں حق وحقيقت 

ح پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانے اورکھلم کھال طور پر ظاہر ہو رہی تھی اور صاف و شفاف آئينہ کی طر
  کے جيسے حاالت پيش کئے جارہے تھے ۔

خالصہ يہ کہ ائمہ اطہار عليہم السالم ، مذکوره مواقع کے عالوه وقت کے حکمرانوں اور فرمانروائوں کی آشکارا طور پر 
طريقہ اپنا نے پر مجبور تھے تاکہ وقت کے حکام  بنيادی مخالفت نہيں کرسکتے تھے،اس لئے اپنی رفتار وگفتارميں تقيہ کا

کے ہاتھ کوئی بہانہ نہ آسکے ،اسکے باوجود ان کے دشمن گونا گوں بہانے بناکر ان کے نور کو خاموش کرنے اور ان کے 
  آثار کو مٹانے ميں کوئی دقيقہ فرو گزار نہيں کرتے تھے ۔

  لی سبب وقت کے حّکام کے ساتھ ائمہ اطہار کے اختالفات کا اص
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد اسالمی معا شره ميں تشکيل پانے والی مختلف حکو متيں ،کہ جو 
اسالمی حکومت کا ليبل لگائے ہوئے تھيں ، وه سب کی سب اہل بيت عليہم السالم سے بنيادی مخالفت رکھتی تھيں اور اس 

يسی جڑتھی جو کبھی خشک نہيں ہوتی تھی ۔يہ سچ ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ ختم نہ ہونے والی دشمنی کی ايک ا
وآلہ وسلم نے اپنے اہل بيت عليہم السالم کے فضائل اور منا قب بيان فرمائے تھے کہ ان ميں سے اہم ترين فضيلت معارف 

ام اور تعظيم کرنا تمام امت پرواجب تھا قرآن اور ان کا حالل و حرام کا جاننا تھا،جس کی وجہ سے ان کے مقام کا احتر
  ،ليکن امت نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی اس نصيحت اور تاکيد کا حق ادا نہ کيا ۔

بيشک پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے جب پہلے دن دعوت دی تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اسالم کی 
يہ السالم کو اپنا جانشين مقرر کيا اوراپنی زندگی کے آخری دنوں ميں بھی غدير خم ميں اور دعوت دی اورحضرت علی عل

دوسرے مقامات پر آپ کی جانشينی کا عالن کيا ۔ ليکن آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے 
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ور اہل بيت عليہم السالم کو ان کے مسلم حق سے دوسروں کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا جانشين منتخب کيا ا
محروم کرديا ،لہذا وقت کے حکام اہل بيت کو ہميشہ اپنا خطر ناک رقيب سمجھتے رہے اور ان سے خائف رہتے تھے ،اور 

  ان کا خاتمہ کرنے کے لئے گونا گونامکانات اور وسائل سے استفاده کرتے تھے ۔
ی حکومتوں کے درميان اختال فات کا سب سے بڑا سبب کچھ اور تھا اگر چہ حکومت ليکن اہل بيت عليہم السالم اور اسالم

  اسالمی مسلٔہ خالفت کے فروعات ميں سے تھی۔
اہل بيت اطہار عليہم السالم امت اسالميہ کے لئے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت کی اطاعت کو ضروری 

م کے آسمانی احکام کی رعايت ،تحفظ اورنفاذ کے لئے ذمہ دار سمجھتے تھے سمجھتے تھے اور اسالمی حکومت کو اسال
،ليکن جو اسالمی حکو متيں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد تشکيل پائيں ،جيسا کہ ان کی کار کردگی سے 

هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت کیظاہر ہے ،وه اسالمی احکام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی رعايت اور پيغمبر اسالم صلی 
  اطاعت کرنے کی پابند نہيں تھيں ۔

خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں کئی جگہوں پر،پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو اور اسی طرح امت کو آسمانی 
ٹی سے چھوٹی خالف ورزی احکام ميں تبديلی ايجاد کرنے سے منع فرماتا ہے يہاں تک کہ دينی احکام اور قوانين ميں چھو

کی تنبيہ فرماتا ہے اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم بھی انہی ناقابل تغيير احکام وقوانين کی روشنی ميں ،لوگوں 
کے درميان ايک ايسی سيرت اختيار ہوئے تھے کہ دينی قوانين کو نافذ کرنے ميں زمان ومکان اوراشخاص کے لحاظ سے 

نہيں کرتے تھے۔آسمانی احکام کی رعايت کرنا ہر ايک کے لئے يہاں تک کہ خود پيغمبر اکرم صلی هللا کسی قسم کا فرق 
عليہ وآلہ وسلم کے لئے واجب تھا اور يہ احکام ہرايک کے حق ميں الزم االجرا تھے اورشريعت ہر حال ميں اورہر جگہ پر 

  زنده اور نافذ تھی ۔
نے اسی مساوات و عدالت کے نتيجہ ميں لوگوں سے ہرقسم کے امتياز وفرق کو ہٹايا  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم

تھا ۔خود آنحضرت ۖجو خدا کے حکم سے واجب االطاعت حاکم و فرمانروا تھے ،اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ميں تمام 
ر ہيز فرماتے تھے ،اپنی حکومتی لوگوں کی نسبت اپنے لئے کسی قسم کے امتياز کے قائل نہيں تھے ،عيش وعشرت سے پ

حيثيت ميں کسی قسم کے تکلف سے کام نہيں ليتے تھے ،اپنی حيثيت کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہيں فرماتے 
تھے اور جاه وحشم کا مظاہره نہيں کرتے تھے اور آخر کار دوسروں سے ايک معمولی اورظاہری امتياز سے بھی پہچانے 

  نہيں جاتے تھے ۔
ں کے مختلف طبقات ميں سے کوئی طبقہ امتياز کے بل بوتے پر دوسروں پرفضيلت نہيں جتالتا تھا ،عورت لوگو

ومرد،اونچے اور نچلے طبقہ کے لوگ ،غنی و فقير،قوی وکمزور ،شہری وديہاتی اور غالم وآزاد سب ايک صف ميں تھے 
ره کے قوی لوگوں کے سامنے جھکنے اور ظالموں کے اور کوئی بھی اپنے دينی فرائض سے زياده کا پابند نہ تھا اور معاش

  سامنے حقير ہونے سے معاشره کا ہر فرد محفوظ تھا۔
تھوڑا غورو فکر کرنے سے ہمارے لئے واضح ہو جاتا ہے ( مخصوصاًپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 

 عليہ وآلہ وسلم کا اپنی سيرت سے صرف يہ مقصد تھا کہ بعد سے آج تک جو ہم نے اندازه کيا ہے) کہ پيغمبر اکرم صلی هللا
اسالم کے آسمانی احکام لوگوں ميں عادالنہ اور مساوی طورپر نافذ ہو جائيں اور اسالم کے قوانين انحراف اورتبديل ہو نے 

رت سے مطابق وہمسے محفوظ رہيں ،ليکن اسالمی حکومتوں نے اپنی سيرت کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سي
  آہنگ نہيں کيا اور روش کو بدل ديا جس کے نتيجہ ميں :

۔اسالمی معاشره ميں نہايت کم وقت کے اندر شديد ترين صورت ميں طبقاتی اختالفات رونما ہوئے اور مسلمان طاقتور اور ١
گروه کے ہوا وہوس کا کمزور دو گروہوں ميں تقسيم ہو گئے اور اس طرح ايک گروه کی جان و مال اور عزت دوسرے 

  کھلونا بن گئی ۔
۔اسالمی حکو متيں اسالمی قوانين ميں تدريجی طور پر تبديلياں پيدا کرنے لگيں اور کبھی اسالمی معاشره کی رعايت کے ٢

نام پر اور کبھی حکومت اور حکومت کی سياسی حيثيت کے تحفظ کے عنوان سے دينی احکام پر عمل کرنے اوراسالمی 
  فاذ سے پہلوتہی کی گئی ۔قوانين کے ن

يہ طريقہ دن بدن وسيع تر ہوتا گيا ۔يہاں تک کہ اسالمی حکومت کے نام پر چلنے والے ادارے اسالمی قوانين کی رعايت اور
انہيں نافذ کرنے ميں کسی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہيں کرتے تھے۔معلوم ہے جب عام قوانين وضوابط کو نافذ کرنے 

  خلص نہ ہوں گے توان قوانين کاکياحشر ہوگا!والے افراد ہی م

  خالصہ اور نتيجہ 
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مذ کوره گفتگوسے معلوم ہواکہ اہل بيت عليہم السالم کی معاصراسالمی حکو متيں وقت کی مصلحتوں کے پيش نظر اسالمی 
وآلہ وسلم کی  قوانين ميں تصرف کرتی تھيں اور ان ہی تصرفات کی وجہ سے ان کی سيرت پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ

سيرت سے بالکل مختلف ہوتی تھی۔ليکن اہل بيت عليہم السالم قرآن مجيد کے حکم کے مطابق پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ 
  وآلہ وسلم کی سيرت کے احکام کو ہميشہ کے لئے ضروری جانتے تھے۔

الم کا خا تمہ کر نے کے لئے کوئی انہی اختال فات اور تضاد کے سبب وقت کی طا قتورحکو متوں نے اہل بيت عليہم الس
  دقيقہ فروگزاشت نہيں کيا اور ان کے نور کو بجھانے کے لئے ہر ممکن وسيلہ سے استفاده کرتے تھے ۔

اہل بيت اطہار عليہم السالم بھی اپنی الہٰی ذمہ داری کے مطابق ،اپنے سخت اور منحوس دشمنوں کی طرف سے فراوان 
د ،دين کے حقائق کی تبليغ کر رہے تھے اور صالح افراد کو تعليم دينے اور ان کی مشکالت سے دو چارہونے کے باوجو

  تربيت کرنے سے پيچھے نہيں ہٹتے تھے ۔
اس مطلب کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ ہم تاريخ کی طرف رجوع کر يں اور حضرت علی عليہ السالم کی پانچ سالہ 

يونکہ تھوڑا غور کرنے سے ہم سمجھ ليں گے کہ،يہ اکثريت حضرت حکو مت ميں شيعوں کی اکثريت کو مال حظہ کريں،ک
سالہ گوشہ نشينی کے دوران وجود ميں آئی ۔اسی طرح حضرت امام محمد باقر عليہ السالم کے گھر پر گروه ٢٥کی اسی

ئق کے درگروه آنے والے شيعہ تھے جو خاموشی کے ساتھ حضرت امام سجاد عليہ السالم کے تر بيت يافتہ تھے ،يہ حقا
ايسے خوشہ چين تھے کہ حضرت امام موسی ابن جعفر عليہ السالم حتی زندان کے ايک تاريک گوشہ ميں بھی ان کی 

  اشاعت فرماتے تھے ۔
آخر کاراہل بيت عليہم السالم کی مسلسل تعليم وتربيت کے نتيجہ ميں ، شيعہ جو پيغمبر اکرم کی رحلت کے وقت ايک 

  طہار عليہم السالم کے آخری زمانے ميں ايک بڑی تعداد ميں تبديل ہوئے ۔معمولی تعداد ميں تھے ،ائمہ ا

  اہل بيت عليہم السالم کے کردار ميں ايک استشنائی نکتہ 
جيسا کہ بيان کيا گيا ،پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اہل بيت عليہم السالم نے اپنی زندگی کا زمانہ مظلو ميت اور 

را اور اپنی ذمہ داريوں کو تقيہ کے ماحول اور انتہائی سخت حاالت ميں انجام ديا ۔ان ميں سے چار محکو ميت ميں گزا
معصومين کی زندگی بہت کم مدت کے لئے نسبتاًآزادانہ اور بال تقيہ نظر آتی ہے۔ لہذا ہم ان چار شخصيتوں،يعنی حضرت 

  کردار کا اجمالی جائزه پيش کرتے ہيں ۔علی ، حضرت فاطمہ اور حسنين عليہمااسالم کی تاريخ زندگی اور 

  اہل بيت عليہم السالم کے فضائل
شيعہ اورسنی راويوں نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے خود آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اورآۖپکے اہل بيت

ہ وآلہ وسلم کے اہل بيت کے فضائل ميں سےکے مناقب ميں ہزاروں احاديث نقل کی ہيں ہم يہاں پر پيغمبر اسالم صلی هللا علي
  تين کو بيان کرتے ہيں کہ جن کے پہلے خود آنحضرت ۖ ہيں :

ہجری ميں ،شہر نجران کے نصرانيوں نے اپنے چند بزرگوں اورد انشوروں کو چن کر ايک وفد کی صورت ميں مدينہ ٦۔ ١
ے مناظره اور کٹ جحتی کی ،ليکن مغلوب ہوئے ، اور بھيجا ۔اس وفد نے پہلے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم س

  خدائے متعال کی طرف سے آئہ مباہلہ نازل ہوئی :
(فَمن حاجَّک فيہ من بعد ماجا ء ک من العلم فقل تعالَوا ندع ابنا ء نا وابنا ء کم ونساء نا ونساء کم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل 

  )٦١ن فنجعل لعنت ّهللا علی الکاذبين ) (آل عمرا
''پيغمبر!علم کے آجانے کے بعدجو لوگ تم سے کٹ حجتی کريں ان سے کہديجئے کہ آئو ہم لوگ اپنے اپنے فرزند ،اپنی 
  اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بالئيں اور پھر خداکی بارگاه ميں دعاکريں اور جھوٹوں پرخدا کی لعنت قرارديں ۔''

ر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے نجران کے وفد کو مباہلہ کی دعوت ديدی ، اس اس آيہ شريفہ کے حکم کے مطابق پيغمب
طرح سے کہ آپ ۖ ،عورتوں اور فرزندوں کے ساتھ حاضر ہو کر جھوٹوں پر لعنت کريں تاکہ خدائے متعال ان کے لئے 

  عذاب نازل کرے۔
ہلہ کا وقت مقرر کياگيا ۔ دوسرے دن مسلمانوں کی نجران کے وفد نے مباہلہ کی تجويز کو قبول کيا ، اور دوسرے ہی دن مبا

بڑی تعداداور نجران کاوفد پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے تشريف النے کا منتظر تھاکہ ديکھيں ،آنحضرت صلی 
  ہے ہيں ۔هللا عليہ وآلہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ تشريف التے ہيں اور کن لوگوں کو مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ ال ر

انہوں نے ديکھا کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اس شان سے تشريف الرہے ہيں کہ آپ کی آغوش ميں حسين عليہ 
السالم ہيں اور حسن عليہ السالم ہاتھ پکڑے ہوئے ہيں، آۖپ کے پيچھے آپ کی بيٹی فاطمہ سالم هللا عليہا اور ان کے پيچھے 
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  ان سے فرمارہے ہينکہ جب ميں دعاکروں توتم لوگ آمين کہنا ۔  علی عليہ السالم ہيں اور آپۖ 
اس نورانی وفد، جن کے وجود سے حق وحقيقت نماياں تھی ،جو خدا کی پناه گاه کے سواکسی پناه گاه پر بھروسہ کئے ہوئے 

  کر کہا:  نہيں تھے ،نے نجران کے وفد کو لرزه بر اندام کرديا ،ان کے سردار نے اپنے ساتھيوں سے مخاطب ہو
''خدا کی قسم !ميں ايسے چہروں کو ديکھ رہا ہوں کہ اگر يہ بارگاه الہٰی ميں دعا کريں گے تو روئے زمين پر تمام نصارٰی 

نابود ہو جا ئيں گے''اسکے بعد وه پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اورمباہلہ سے دست بردار
  ہونے کی عذرخواہی کی ۔

  آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : لہذا اسالم الئو۔
  انہوں نے کہا :اسالم النے سے بھی معذورہيں ۔

  آۖپنے فرمايا : تو پھر ہم تم لوگوں سے جنگ کريں گے۔
ی کريں انہوں نے کہا:مسلمانوں سے لڑنے کی ہم ميں طاقت نہيں ہے ،ليکن ساالنہ جزيہ ديں گے اوراسالم کی پناه ميں زندگ

  گے اسطرح اختالف ختم ہوا ۔
مباہلہ ميں پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ہمراه حضرت علی ،حضرت فاطمہ زہرااور حسنين کے آنے سے واضح 

ہوا کہ آيہ شريفہ(ابنا ئنا ونسائنا وانفسنا )، پيغمبۖر،علی ،فاطمہ،اورحسن وحسين عليہم السالم کے عالوه کوئی اورنہ تھا 
رے الفاظ ميں يہ کہا جا ئے کہ جوپيغمبر نے''اپنے نفس'' فرمايا اس سے مقصودخودآۖپاور علی تھے ،اوريہ جو ۔دوس

  فرمايا''اپنی عورتيں ''اس سے مقصود فاطمہ تھيں اوريہ جوفرمايا''اپنے فرزند'' اس سے مقصود''حسنين''تھے ۔
خود پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہيں ۔اوريہ بھی واضح يہاں پر اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ علی عليہ السالم بمنزلۂ 

ہوتا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اہل بيت عليہم السالم چار افراد تھے ،کيونکہ شخص کے ہر اہل بيت وه 
تيں ،اور ہمارے بچوں) سے کرائے لوگ ہيں کہ جن کاتعارف وه خود کلمہ ''انفس ،نسائنا وابنائنا'' (ہمارے نفس، ہماری عور

ہيں .اگر اہل بيت ميں ان کے عالوه کوئی اور ہوتا توپيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اس کوبھی مباہلہ کے لئے ہمراه 
  ضرورلے آتے ۔

اہل بيت اس سے ان چار ہستيوں کی عصمت ثابت ہوتی ہے،کيونکہ خدائے متعال پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے 
  عليہم السالم کی عصمت وطہارت کی گو اہی دے رہا ہے :

  )٣٣(...انّما يريد ّهللا ليذہب عنکم الّرجس اہل البيت و يطہّرکم تطہيراً) (احزاب
''بس هللا کا اراده ہے اے اہل بيت ! تم سے ہر برائی کودور رکھے اور تم کو ا س طرح پاک وپاکيزه رکھے جو پاک وپاکيزه 

  حق ہے ۔''رکھنے کا 
  ۔جيسا کہ عامہ وخاصہ (سنی وشيعہ )نے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرماياہے :٢

لّف َعنھا َغَرق''   ''ِمْثُل اَْہُل بَْيتِْی َکِمْثِل َسفِْينةُ نُْوَح َمْن َرَکبَہَا نَٰجی َوَمْن تَخَّ
ہے ،جواس ميں سوار ہوااس نے نجات پائی اور جس نے اس سے رو ''ميرے اہل بيت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند 

  گردانی کی وه غرق ہو گيا۔''
۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنی ايک اور متواتره روايت ميں،جسے عامہ وخاصہ نے نقل کيا ہے،فرمايا ہے :٣

  قا حتی يردا علیَّ الحوض ما ان تمسَُّکتم بِہما لن تِضلُّوابعدی''''انی تارک فيکم الثقلين :کتاب ّهللا وعترتی اہل بيتی لن يفتر 
ميں تمہارے درميان دوگراں قدر چيزيں چھوڑ رہا ہوں ،جو کبھی ايک دسرے سے جدا نہيں ہو ں گی ،يہ دو چيزيں خدا کی 

  کتاب اور ميرے اہل بيت ہيں جب تک ان دو نوں سے متمّسک رہو گے ،گمراه نہيں ہو گے۔

  ليہم السالم کی تقرریائمہ ع
حضرت علی عليہ السالم کی امامت (جيسا کہ معلوم ہوا)خدا کی طرف سے اور پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی نص 

سے تھی،اور اسی طرح دوسرے ائمہ عليہم السالم جو حضرت علی کے بعد تھے ،ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا خدا 
رف کياہے۔ چنانچہ حضرت علی عليہ السالم پہلے امام اورمسلمانوں کے پہلے پيشوا تھے ،آۖپنےکے حکم سے لوگوں ميں تعا

اپنی شہادت کے وقت اپنے بيٹے امام حسن عليہ السالم کا تعارف کرايا اور امام حسن عليہ السالم نے بھی اپنی شہادت کے 
  اوراسی طرح بارہويں امام تک سلسلہ رہا ۔موقع پر اپنے بھائی حضرت امام حسين عليہ السالم کا تعارف کرايا 

ہرامام سے اپنے بعد والے امام کے بارے ميں نص کے عالوه ،پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے بھی (عامہ وخاصہ 
سے نقل کی گئی بہت سی حديثوں کے مطابق )اماموں کے باره ہونے کے بارے ميں يہاں تک کہ بعض حديثوں ميں ان کے 

  کے ساتھ تعارف کرايا ہے ۔ناموں 
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 دينی تعليم 

 

  

  ائمہ معصو مين عليہم السالم کی زندگی کا ايک مختصر جائزه
  

  حضرت امام علی عليہ السالم 
  (مسلمانونکے پہلے امام )

حضرت اميرالمومنين علی بن ابيطالب عليہ السالم پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی تعليم وتربيت کے پہلے کامل 
  نمونہ تھے ۔

علی عليہ السالم نے بچپن سے ہی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے دامن ميں پرورش پائی تھی ،اس کے بعد 
کی زندگی کے آخری لمحہ تک ايک سايہ کے مانند ساتھ ساتھ رہے اورآۖپکی شمع وجود  آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم

کے گرد پروانہ کی طرح پرواز کرتے رہے ۔جب آخری بارآپ نے آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے ،يہ وه 
  لمحہ تھا جب آپ نے آنحضرۖتکے جسد مطہر کوآغوش ميں لے کر سپرد خاک کيا۔

عليہ السالم ايک عالمی شخصيت ہيں ۔دعوی کے ساتھ يہ کہا جاسکتا ہے کہ جتنی گفتگو اس عظيم شخصيت  حضرت علی
کے بارے ميں ہوئی ہے ،اتنی کسی بڑے سے بڑے عالمی شخصيت کے بارے ميں نہيں ہوئی ہے ۔شيعہ وسنی اور مسلم 

بارے ميں ايک ہزارسے زائد کتا بيں وغير مسلم دانشوروں اور مصنفوں نے حضرت علی عليہ السالم کی شخصيت کے 
تاليف کی ہيں ۔آپ کے بارے ميں دوست ودشمن بے شمار تحقيق اور کھوج کے باوجود آپ کے ايمان ميں کسی قسم کا 

کمزور نقطہ پيدانہيں کر سکے ياآپ کی شجاعت،عفت،معرفت،عدالت اور دوسرے تمام پسنديده اخالق کے بارے ميں شّمہ 
سکے ،کيونکہ آپ ايک ايسے شخص تھے ،جوفضيلت وکمال کے عالوه کسی چيز کو نہيں پہچانتے برابر نقص نہيں نکال 

  تھے اوراسی طرح آپ ميں فضيلت وکمال کے عالوه کوئی چيز نہيں پائی جاتی تھی ۔
حکومت تاريخ گواه ہے کہ ،پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت سے آج تک جتنے حّکام نے اسالمی معاشره ميں 

کی ان ميں صرف حضرت علی عليہ السالم ايسے ہيں کہ جنہوں نے اسالمی معاشر ه پر اپنی حکومت کے دوران پيغمبر 
اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت پر پوری طرح عمل کيا اور آنحضرۖت کی روش سے ذره برابر منحرف نہيں ہوئے 

وتصرف کے بغير اسی طرح نافذ کيا ،جس طرح پيغمبر اسالم صلی هللا  اوراسالمی قوانين اورشريعت کو کسی قسم کے دخل
  عليہ وآلہ وسلم کی حيات ميں نافذ ہوئے تھے ۔

دوسرے خليفہ کی وفات کے بعد نئے خليفہ کو معين کرنے کے لئے خليفہ دوم کی وصيت کے مطابق جو چھ رکنی کميٹی بنا
مسئلہ علی اور عثمان کے درميان تذبذب ميں پڑاعلی کو خالفت کی ئی گئی تھی ، اس مينکافی گفتگو کے بعد خالفت کا 

پيشکش کی گئی ،ليکن اس شرط پرکہ ''لوگوں ميں خليفہ اول اور دوم کی سيرت پر عمل کريں''حضرت علی نے ان شرائط 
  کوٹھکراتے ہوئے فرمايا:''ميں اپنے علم سے ايک قدم بھی آگے نہيں بڑھوں گا۔''

مان کے سامنے رکھی گئيں ،انہوں نے قبول کيا اور خالفت حاصل کی ،اگر چہ خالفت ہاتھ ميں اس کے بعدوہی شرائط عث
  آنے کے بعددوسری سيرت پر عمل کيا ۔

علی عليہ السالم نے راه حق ميں جن جاں نثاريوں،فداکاريوں اورعفو وبخشش کا مظاہره کيا ہے ان ميں آپ پيغمبر اکرم صلی
ميں بے نظير تھے ۔اس حقيقت سے ہرگزانکار نہيں کياجاسکتا ،کہ اگراسالم کا يہ جاں نثار  هللا عليہ وآلہ وسلم کے اصحاب

اور سورمانہ ہوتا ،توکفارو مشرکين ہجرت کی رات کو،اس کے بعد بدرواحد،خندق وخيبر وحنين کی جنگوں ميں نبوت کی 
  شمع کوآسانی کے ساتھ بجھا کر حق کے پر چم کو سر نگوں کر ديتے۔

السالم نے جس دن سماجی زندگی ميں قدم رکھا ،اسی لمحہ سے انتہائی ساده زندگی گزارتے تھے ،پيغمبر اکرم علی عليہ 
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صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی حيات ميں ،آۖپکی رحلت کے بعد ، يہاں تک کہ اپنی با عظمت خالفت کے دنوں ميں فقيروں اور 
،لباس اور مکان کے لحاظ سے معاشره کے غريب ترين افراد  پسمانده ترين افراد جيسی زندگی بسر کرتے تھے ،خوراک
  ميں اور آپ ميں کوئی فرق نہيں تھا اور آپ فرماتے تھے ۔

''ايک معاشرے کے حاکم کواس طرح زندگی بسر کرنی چاہئے کہ ضرورت مندوں اور پريشان حال افراد کے لئے تسلی 
  )١ہو۔''(کاسبب بنے نہ ان کے لئے حسرت اور حوصلہ شکنی کا باعث 

علی عليہ السالم اپنی زندگی کی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے محنت و مزدوری کرتے تھے، خاص کر کھيتی باڑی 
سے دلچسپی رکھتے تھے ،درخت لگا تے تھے اور نہر کھو دتے تھے ،ليکن جو کچھ اس سے کماتے تھے يا جنگوں ميں 

ميں تقسيم کرد يتے تھے ۔جن زمينوں کو آباد کرتے تھے انھيں  جومال غنيمت حاصل کرتے تھے ،اسے فقرا اورحاجتمندوں
يا وقف کرتے تھے يا ان کو بيج کر پيسے حاجتمندوں کو ديتے تھے ۔اپنی خالفت کے دوران ايک سال حکم ديا کہ آپ کے 

  اوقاف کی آمدنی کو پہلے آپ کے پاس اليا جائے پھرخرچ کيا جائے۔جب
..............  

  ۔٦٦٣،ص٢٠٠االسالم ،خطبہ  ۔نہج البالغہ فيض١

  ہزاردينار تھے ۔ ٢٤مذکوره آمدنی جمع کی گئی تو يہ سونے کے 
علی عليہ السالم نے اتنی جنگوں ميں شرکت کی ليکن کبھی کسی ايسے دشمن سے مقابلہ نہ کيا جسے موت کے گھاٹ نہ 

  اتار ديا ہو ۔آپ نے کبھی دشمن کو پيٹھ نہ دکھائی اور فرماتے تھے :
مام عرب ميرے مقابلہ ميں آ جائيں اور مجھ سے لڑيں تو بھی ميں شکست نہيں کھا ئوں گا اور مجھے کوئی پروا نہيں ''اگر ت
  ہے ۔''

علی عليہ السالم ايسی شجاعت وبہادری کے مالک تھے کہ دنيا کے بہادروں کی تاريخ آپ کی مثال پيش نہ کرسکی ،اس کے
اور فياض تھے۔ جنگوں ميں عورتوں ،بچوناور کمزوروں کو قتل نہيں کرتے  باوجود آپ انتہائی مہر بان،ہمدرد،جوانمرد

  تھے اور ان کو اسير نہيں بناتے تھے بھاگنے والوں کا پيچھا نہيں کرتے تھے۔
جنگ صفين ميں معاويہ کے لشکرنے سبقت حاصل کر کے نہرفرات پر قبضہ کرليا اور آپ کے لشکر پر پانی بند کر ديا 

سالم نے ايک خونين جنگ کے بعدنہر سے دشمن کا قبضہ ہٹا ديا،اس کے بعد حکم ديا کہ دشمن کے ،حضرت علی عليہ ال
  لئے پانی کاراستہ کھال رکھيں ۔

خالفت کے دوران کسی رکاوٹ اوردربان کے بغير ہر ايک سے مالقات کر تے تھے اورتنہااورپيدل راستہ چلتے تھے ،.گلی
کو تقوی کی رعايت کرنے کی نصيحت فرماتے تھے اور لوگوں کو ايک  کوچوں ميں گشت زنی کرتے تھے اور لوگوں

دوسروں پرظلم کرنے سے منع کرتے تھے ،بے چاروں اوربيوه عورتوں کی مہر بانی اور فروتنی سے مدد فرماتے تھے 
ھے اوران ۔يتيموں اورالوارثوں کو اپنے گھر ميں پالتے تھے ،ان کی زندگی کی ضرورتوں کو ذاتی طور پر پورا کرتے ت

  کی تربيت بھی کرتے تھے ۔
حضرت علی عليہ السالم علم کو بے حد اہميت ديتے تھے اورمعارف کی اشاعت کے ميں خاص توجہ ديتے تھے ،اور 

  فرماتے تھے:
  )١''نادانی کے مانند کوئی درد نہيں ہے''(

منے آ کر''توحيد''کے معنی جمل کی خونين جنگ ميں آپ اپنے لشکر کی صف آرائی ميں مشغول تھے ،ايک عرب نے سا
پوچھے۔لوگ ہر طرف سے عرب پر ٹوٹ پڑے اور اس سے کہاگيا ايسے سواالت کا يہی وقت ہے؟!حضرت نے لوگوں کو 

  اعرابی سے ہٹاکر فرمايا :
  )٢''ہم لوگوں سے ان ہی حقائق کو زنده کرنے کے لئے لڑ رہے ہيں ''(

صف آ رائی کرتے ہوئے اعرابی کو ايک دلکش بيان سے مسئلہ کی اس کے بعد اعرابی کواپنے پاس باليا ،اپنے لشکرکی 
  وضاحت فرمائی ۔

اس قسم کے واقعات حضرت علی عليہ السالم کے دينی نظم وضبط اور ايک حيرت انگيزخدائی طاقت کی حکايت کرتے ہيں 
آپس ميں لڑرہے تھے اور ہر ۔جنگ صفين کے بارے ميں مزيد نقل کيا گيا ہے کہ ،جب دو لشکر دو تالطم دريائوں کے مانند 

  طرف خون کادريا بہہ رہاتھا۔ توحضرت اپنے ايک سپاہی کے پاس پہنچے،اس سے پينے کے لئے پانی مانگا۔
سپاہی نے لکڑی کا ايک پيالہ نکاالاوراس ميں پانی بھر کے پيش کيا ،حضرت نے اس پيالہ ميں ايک شگاف مشاہده کيا اور 
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  نااسالم ميں مکروه ہے۔''فرمايا :''ايسے برتن ميں پانی پي
..............  

  ۔ ٢٨٨٢،ح٣٧٧،ص٢۔شرح غرر الحکم ،ج١
  ۔١،ح ٢٠٧،ص٣۔ بحاراالنوار،ج٢

سپاہی نے عرض کی :اس حالت ميں کہ جب ہم ہزارونتيروں اور تلوارونکے حملہ کی زد ميں ہيں اس قسم کی دقت کرنے کا 
  موقعہ نہيں ہے !

خالصہ يہ ہے:''ہم ان ہی دينی احکام و قوانين کو نافذکر نے کے لئے لڑ رہے ہيں  اس سپاہی کو آپ نے جوجواب ديا،اس کا
  اور احکام چھوٹے بڑے نہيں ہوتے ہيں''

اس کے بعد حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مالکر سامنے کيا اورسپاہی نے پيالہ ميں بھرا پانی آپ کے ہاتھوں مينڈال ديا 
  ۔

م کے بعدايسے پہلے شخص ہيں کہ جنہون نے علمی حقائق کو فلسفی طرز تفکر ،يعنی حضرت علی عليہ السالم پيغمبر اسال
آزاداستدالل ميں بيان فرمايااور بہت علمی اصطال حيں وضع کيں اور قرآن مجيد کی غلط قرٔات اورتحريف سے حفاظت کے 

  لئے عربی زبان کے قو ا ئد ''علم نحو'' وضع کئے اور ان کو مرتب کيا ۔
وں ،خطوط اورديگرفصيح بيانات ميں ،معارف الہی،علمی،اخالقی ،سياسی يہاں تک کہ رياضی کے مسائل ميں آپ کی تقرير

  جوباريک بنيی پائی جاتی ہے ، يقينا وه حيرت انگيزہيں۔

  امام علی عليہ السالم کے فضائل کا خالصہ
کی عمر ميں حضرت ابوطالب کے يہاں سے  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عليہ السالم کو چھ سال

اپنے گھر لے آئے اور ان کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔حضرت علی عليہ السالم اسی دن سے ايک سايہ کے مانند پيغمبر 
اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اورآنحضرۖت سے آخری بار اس وقت جدا ہوئے ،جب آپ نے آنحضرۖت 

  وسپرد خاک کيا۔کے جسد مطہر ک
حضرت علی عليہ السالم پہلے کامل نمونہ ہيں جو پيغمبر اسالم ۖ کی تعليم وتربيت کے مکتب ميں پروان چڑھے ۔آپ پہلے 

  شخص ہيں جو آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر ايمان الئے اور آپ ہی سب سے آخر ميں حضرۖتسے جدا ہوئے ۔
ت علی عليہ السالم نے خدا کے دين کے لئے انجام ديئے ،دوست ودشمن گواه بعثت کے پورے زمانہ ميں جو خدمات حضر

  ہيں کہ وه خدمات کوئی اورانجام نہيں دے سکا ہے ۔
حضرت علی عليہ السالم نے اسالم کی سب سے اہم جنگوں ميں شرکت فرمائی اور جنگ کے تمام خونين ميدانوں ميں 

کا راز آپ ہی تھے ۔چنانچہ بڑے بڑے صحابی جنگوں ميں بار ہا بھاگ مسلمانوں کے اندربے مثال بہادری اور کاميابی 
جاتے تھے ،ليکن آپ نے کبھی دشمن کو پيٹھ نہيں دکھائی اور کوئی حريف آپ کی تلوار کی وار سے بچ نہ سکا ۔اس بے 

قتل نہيں نظير شجاعت ،جوضرب المثل بن چکی تھی ،کے باوجودآپ ہمدرداورمہر بان تھے ،کبھی اپنے زخمی دشمن کو
  کرتے تھے اور جنگ سے بھاگنے والوں کاپيچھا نہيں کرتے تھے ۔

حضرت علی عليہ السالم ،اپنی تقريروں،کلمات قصار اور اپنے گوہربار بيانات،جوياد گار کے طورپر مسلمانوں کے پاس 
خص ہيں ۔آپ نے اسالم موجود ہيں ،کے اعتبار سے مسلمانوں ميں قرآن مجيد کے بلند مقاصد کے بارے ميں معروف ترين ش

  کے اعتقادی و علمی معارف کو کما ّحقہ حاصل کر کے حديث شريف:
  )١''انا مدينةالعلم وعلی بابہا''(

..............  

  ۔٢٠١،ص٤٠۔بحاراالنوار،ج١

  کوثابت کرديا اوراس علم کوعملی جا مہ پہنايا ۔

ئی نظير نہيں تھا۔آپ اپنے معاش کے لئے روزانہ حضرت علی عليہ السالم کا دينداری، عفت نفس اورزھدوتقوٰی ميں کو
محنت ومشقت کرتے تھے ، بالخصوص زراعت کو بہت پسند کرتے تھے ۔بنجر زمينوں کوآباد کرتے تھے ،نہريں کھودتے 
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تھے ،درخت لگاتے تھے،جس جگہ کو آباد کرتے اسے مسلمانونکے لئے وقف کر ديتے تھے يا اس کو بيچ کر پيسے فقراء 
کر ديتے تھے اورخود نہايت زھدوقناعت کے ساتھ فقيرانہ زندگی گزارتے تھے۔ جس دن شہيد ہوئے ۔باوجوداس ميں تقسيم 

کے کہ تمام اسالمی ممالک کے فرمانروا تھے ۔آپ کی پونجی صرف سات سودرہم تھی جنھيں آپ اپنے گھر کے لئے ايک 
  خدمت گار پرصرف کرنا چاہتے تھے۔
ايسی تھی کہ خداکے احکام کے نفاذاور لوگوں کے حقوق کو زنده کرنے ميں ہرگز کسی حضرت علی عليہ السالم کی عدالت

طرح کے استثناء کے قائل نہيں تھے ۔آپ ذاتی طور پرگلی کوچوں ميں گشت لگاتے تھے اور لوگوں کو اسالمی قوانين کی 
  رعايت کرنے کی ترغيب ديتے تھے۔

  حضرت اميرالمؤ منين کا طريقہ 
ے ہيں کہ پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے مسائل ميں ولی ہونا،آنحضرتچنانچہ ہم جانت

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی نص کے مطابق خدائے متعال کی طرف سے حضرت علی عليہ السالم کے لئے مخصوص تھا 
  کی کرسی پر دوسرے لوگوں نے قبضہ جمايا ۔،ليکن اسے انتخابی خالفت ميں تبديل کيا گيا اور اس طرح خالفت 

حضرت علی عليہ السالم اورآنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے چند خاص صحابيوں جيسے سلمان فارسی ،ابوذرغفاری 
  اورمقداد اسدی نے لوگوں سے ايک اعتراض کيا ليکن انھيں مثبت جواب نہيں مال۔

تيار کرکے ايک مدت تک اپنے گھر ميں قرآن مجيدجمع کرنے ميں حضرت علی عليہ السالم لوگوں سے کناره کشی اخ
  مصروف رہے ۔اس کے بعد کچھ خاص صحابيوناور چندديگرافراد کی تعليم وتربيت ميں مشغول ہوئے ۔

حضرت علی عليہ السالم کا ماضی درخشان اور بے مثال تھا ۔آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی حيات ميں آپ آنحضرۖت 
اور اسالمی فتوحات کی کليد تھے .علم ودانش ميں، فيصلہ دينے ميں ، سخن وری اور ديگرتمام معنوی فضائل ميں کے وزير

آپ تمام مسلمانوں پر برتری رکھتے تھے ۔اس کے باوجودخليفہ اول کے زمانے ميں اجتماعی مسائل اور عمومی کام ميں آپ 
خدا کی عبادت اور چند اصحاب کی علمی وعملی تربيت ميں مشغول سے کسی قسم کا استفاده نہيں کياگيا ،اس لئے آپ صرف

  رہتے تھے اورايک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے ۔
خليفہ دوم کے زمانے ميں بھی کسی کام کوآپ کے حوالہ نہيں کيا جاتا تھا ،ليکن کسی حدتک آپ سے رجوع کرتے تھے اور

ا جاتا اور آپ سے مشوره ليا جاتاتھا ۔چنانچہ خليفہ دوم نے بارہا کہا اہم مسائل ميں آپ کے نظريات سے استفاده کي
  )١ہے:(اگرعلی کی رہنمائی نہ ہوتی ،توعمرہالک ہوجاتا)۔(

  سالہ٢٥خليفہ سوم کے زمانہ ميں لوگوں کی توجہ آپ کی طرف زياده ہوئی اوراس پوری 
..............  

  ۔٢٢٩ص٤٠۔بحاراالنوار،ج١

ربيت کادائره دن بدن وسيع تر ہوتاگيا يہاں تک کہ مکتب واليت سے بالواسطہ اور بالواسطہ تربيت مدت ميں آپ کی تعليم وت
پانے والوں کی ايک بڑی جماعت نے خليفہ سوم کے قتل کے فورابعد آپ کے پاس ہجوم کيا اورآپ کوخالفت قبول کرنے پر 

  مجبور کيا ۔
پيغمبراسالم ۖ کی سيرت کو۔جيسے مدتونسے فراموش حضرت اميرالمو منين نے خالفت کی باگ ڈورسنبھالتے ہی 

کياگياتھا۔پھر سے زنده کيا۔آپ نے مساوات اوراجتماعی عدالت نافذ کرکے تمام بيجا امتيازات کوختم کرديا۔تمام الابالی 
گورنروناورفرمانرواؤں کو معزول کرديااورانکے بيت المال سے لوٹے گئے مال ودولت اور خليفہ کی طرف سے مختلف 

لوگوں کوبے حساب دی گئی جاگيروں و امالک کوضبط کيا،اور دينی ضوابط اورقوانين کی خالف ورزی کرنے والوں 
  کومناسب سزائيں سنائيں ۔

اثرو رسوخ رکھنے والے ليڈروناورناجائز منافع حاصل کرنے والوں نے جب ديکھا کہ ان کے ذاتی منافعے خطرے ميں پڑ 
چم بلند کر کے عثمان کے خو ن کابدلہ لينے کے بہانے سے داخلی خونين جنگوں کی آگ رہے ہيں،توانہوں نے مخالفت کاپر

  بھڑکادی جوحضرت کی مشکالت کاسبب اوراصالحات رکھنے ميں رکاوٹ بن گئيں ۔
حضرت علی عليہ السالم نے اپنی خالفت کے پانچ سالہ دور ميں کمر توڑ َمشکالت کے باوجود بے شمار افراد کی تربيت 

پنی تقريروں اورفصيح بيانات کے ذريعہ علمی ميدان کے مختلف ہنروفنون کے گراں بہا خزانے يادگارکے طور پر کی اورا
  چھوڑدئے ،ان ميں سے ايک علم نحوکے اصولونکا وضع کرنا ہے جو حقيقت ميں عربی زبان کے قواعد وضوابط ہيں ۔
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بے انتہا اور بے شمار ہيں ۔تاريخ ہرگز کسی ايسے آپ کی بر جستہ شخصيت کے اوصاف ناقابل بيان ہيں ،آپ کے فضائل 
شخص کو پيش نہينکر سکتی جس نے آپ کے برابر دنيا کے دانشوروں، مصنّفوں اور متفکروں کے افکار کو اپنی طرف 

  جذب کيا ہو۔
 

 

 دينی تعليم 

 

  

  حضرت امام حسن مجتبٰی عليہ السالم 
  (دوسرے امام)

امام حسن مجتبٰی عليہ السالم نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد خالفت کی باگ ڈور سنبھالی۔آپ معاويہ کے بلوے کو 
دبانے کے لئے ايک لشکر کو مسلح اور منظم کرنے ميں لگ گئے ۔آپ نے لوگوں ميں اپنے نانااور والدگرامی کی سيرت کو 

کہ معاويہ کی مخفيانہ سازشوں اور ريشہ دوانيوں کی وجہ سے آپ کی جاری رکھا ۔ليکن کچھ مدت کے بعد معلوم ہوا 
کوششيں نا کام ہورہی ہيں ،آپ کے لشکر کے سردارمعاويہ سے سازباز کر چکے ہيں ،اوريہانتک آماده تھے کہ آپ 

  کوگرفتار کرکے معاويہ کے حوالہ کرديں ياقتل کرديں ۔
مينامام حسن مجتبٰی کے لئے شکست و ناکامی يقينی تھی، يہاں تک بديہی ہے کہ ايسے حاالت ميں معاويہ سے جنگ کرنے 

کہ اگر امام تنہا يا اپنے نزديک ترين افراد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہوتے ،تو معاويہ کی سلطنت ميں کسی قسم کی 
چال سے آسانی کے ساتھ ہلچل نہ مچتی اور لوگوں کے دلونپر بھی کوئی اثرنہ ہوتا،کيونکہ معاويہ اپنی مخصوص شاطرانہ 

آپ کو مختلف ذرايع حتی اپنے ہی افراد کے ذريعہ قتل کراسکتا تھا،اس کے بعد لباس عزا پہن کر آپ کی انتقام کادعوٰی کر 
کے فرزند پيغمبۖرکے خون سے اپنے دامن کو دھوسکتا تھا ۔ان ناگفتہ بہ حاالت کے پيش نظر حضرت امام حسن مجتبی عليہ 

کی طرف سے صلح کی تجويز کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کيا اور خالفت سے دستبر دارہوگئے ۔ليکن السالم نے معاويہ 
  معاويہ نے تمام شرائط کو پامال کر کے ان مينسے کسی ايک پر عمل نہيں کيا۔

ن کو حضرت امام حسن مجتبٰی عليہ السالم نے اس طرح اپنی ،اپنے بھائی حضرت امام حسين اور اپنے چند اصحاب کی جا
يقينی خطر ه سے بچاليا اور اپنے خاص اصحاب کا ايک مختصرومحدود ليکن حقيقت پر مبنی معاشره تشکيل ديا اور اصلی 

  اسالم کو بالکل نا بود ہونے سے بچاليا۔
البتہ معاويہ ايسا شخص نہيں تھا جو امام حسن مجتبٰی کے مقصد اورآپ کے منصوبہ سے بے خبر رہتا،اس لئے صلح بر 

ہونے اور پورے طور پر تسلط جمانے کے بعد معاويہ نے حضرت علی عليہ السالم کے دوستوں اورحاميوں کو جہاں قرار 
کہيں پايا ان کو مختلف ذرائع سے نابود کرديا ،اگر چہ صلح کے شرائط ميں سے ايک شرط يہ تھی کہ خاندان ر سالت کے 

  حامی اوردوست امان ميں رہيں گے۔
ے بيٹے يزيد کی ولی عہدی کے مقدمات کو مستحکم کرنے کے لئے امام حسن مجتبی عليہ السالم کو بہر حال معاويہ نے اپن

آپ کی بيوی کے ہاتھوں زہر دال کر شہيد کرا يا ،کيونکہ صلح نامہ کے دوسرے شرائط ميں يہ بھی تھا کہ معاويہ کے بعد 
  خالفت پھر سے حضرت امام حسن مجتبی کو ملے گی ۔

  

  عليہ السالم  حضرت امام حسين
  (تيسرے امام)

حضرت امام حسين عليہ السالم اپنے برادر بزرگوار کے بعد حکم خد ا اور اپنے بھائی کی وصيت سے امامت کے عہده 
پرفائز ہوئے او رمعاويہ کی خالفت کے دوران تقريباًدس سال زندگی گزاری اوراس مدت ميں اپنے بھائی حضرت امام حسن 

سيرت پر عمل کرتے رہے اور جب تک معاويہ زنده تھا امام کوئی موثرکام انجام نہ دے سکے ۔تقريباً مجتبی عليہ السالم کی 
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  ساڑھے نوسال کے بعد معاويہ مر گيا ،اورخالفت جوسلطنت مينتبد يل ہو چکی تھی اس کے بيٹے يزيد کو ملی ۔
ا اور الابالی جوان تھا ۔يزيد نے حکومت يزيد ،اپنے رياکار باپ کے برعکس ،ايک مست ،مغرور،عياش،فحاشی ميں ڈوبا ہو

کی باگ ڈورسنبھالتے ہی مدينہ کے گورنر کو حکم ديا کہ حضرت امام حسين عليہ السالم سے اس کے لئے بيعت لے ورنہ 
ان کا سر قلم کر کے اس کے پاس بھيجدے ۔اس کے بعد مدينہ کے گورنر نے حکم کے مطابق امام حسين عليہ السالم سے 

ت کا تقاضا کيا،آپ نے مہلت چاہی اور رات کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ راہی مکہ ہوئے ۔اورحرم خدا ميں يزيد کی بيع
،جواسالم ميں ايک سرکاری پناه گاه ہے ،پناه لی ،ليکن وہاں پر کچھ مہينے گزار نے کے بعد ،سمجھ گئے کہ يزيد کسی 

کی صورت ميں ،آپ کاقتل ہونا قطعی ہے۔اور دوسری  قيمت پر آپ سے دست بردارہونے واال نہينہے ،اوربيعت نہ کرنے
جانب سے اس مدت کے دوران عراق سے کئی ہزار خطوط حضرت کی خدمت مين پہنچے تھے کی جن ميں آپ کی مدد 

  کاوعده دے کر ظالم بنی اميہ کے خالف تحريک چالنے کی دعوت د ی تھی ۔
اہدوقرائن سے سمجھ چکے تھے کہ آپ کی تحريک ظاہری امام حسين عليہ السالم عمومی حاالت کے مشاہده سے اورشو

طورپر آگے نہيں بڑھ سکتی ہے،اس کے باوجود يزيد کی بيعت سے انکار کرکے قتل ہونے پر آماده ہوئے اور اپنے 
ساتھيوں کے ہمراه تحريک کا آغاز کر کے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔راستہ ميں سرزمين کربال (کوفہ سے 

  ر کلوميٹر پہلے) دشمن کے ايک بڑے لشکر سے آپ کی مڈ بھيڑ ہوئی۔تقريبا ً ست
امام حسين عليہ السالم راستہ ميں لوگوں کو اپنی مدد کے لئے دعوت دے رہے تھے اوراپنے ساتھيوں سے تذکره کرتے 

س دن آپ کا تھے کہ اس سفر ميں قطعی طورپر قتل ہونا ہے اور اپنا ساتھ چھوڑ نے پر اختيا ر ديتے تھے، اسی لئے ج
دشمن سے مقابلہ ہوا توآپ کے گنے چنے جان نثار ساتھی باقی بچے تھے جنہوں نے آپ پر قربان ہونے کا فيصلہ کيا تھا 

،لٰہذاوه بڑی آسانی کے ساتھ دشمن کی ايک عظيم فوج کے ذريعہ انتہائی تنگ محاصره ميں قرار پائے اور يہاں تک کہ ان 
  حالت ميں امام حسين عليہ السالم کو بيعت کرنے يا قتل ہونے کے درميان اختيار دياگيا ۔ پر پانی بھی بندکياگيا ،اور ايسی

امام حسين عليہ السالم نے بيعت کرنے سے انکار کيااورشہادت کے لئے آماده ہوگئے۔ ايک دن ميں صبح سے عصر تک 
ھائی ،بھتيجے ،چچيرے بھائی اورآپاپنے ساتھيوں کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے ۔اس جنگ ميں خود امام،آپ کے بيٹے، ب

کے اصحاب کہ جن کی کل تعدادتقريباستر افراد کی تھی، شہيد ہوئے ۔صرف آپ کے بيٹے امام سجاد عليہ السالم بچے،جو 
  شديدبيمار ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے کے قابل نہيں تھے ۔

لوٹ ليا اورآپ کے خاندان کو اسير بنا ليا دشمن کے لشکر نے،حضرت امام حسين عليہ السالم کی شہادت کے بعد مال کو 
  اورشہداء کے کٹے ہوئے سروں کے ہمراه اسيروں کو کوفہ اور کوفہ سے شام لے جايا گيا ۔

اس اسيری ميں امام سجاد عليہ السالم نے شام ميں اپنے خطبہ سے اسی طرح حضرت زينب کبری سالم هللا عليہا نے کوفہ 
رنر ابن زياد کے دربار ميں اور شام ميں يزيد کے دربار ميں اپنے خطبوں سے حق کے مجمع عام ميں اور کوفہ کے گو

  سے پرده اٹھايا اور بنی اميہ کے ظلم وستم کو دنيا والوں کے سامنے آشکار اور واضح کرديا ۔
زندوں ،عزيزوںبہرحال امام حسين عليہ السالم کی تحريک ،ظلم ، و زيادتی اورالابالی کے مقابلہ ميں خود آپ اورآپ کے فر

اوراصحاب کے پاک خون کے بہنے اورمال کی غارت اورخاندان کی اسيری پر ختم ہو ئی ۔يہ تحريک اپنی خصوصيات و 
امتيازات کے پيش نظر اپنی نوعيت کا ايک ايسا واقعہ ہے انقالب کی تاريخ کے صفحات پر رقم ہے ۔يقين کے ساتھ کہا 

  ے اور اگريہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو بنی اميہ اسالم کا نام ونشان باقی نہ رکھتے۔جاسکتا ہے کہ اسالم اس واقعہ سے زنده ہ
اس جانکاه واقعہ نے نماياں طور پر پيغمبۖر کے اہل بيت عليہم السالم کے مقاصد کو بنی اميہ اوران کے طرفداروں کے 

  مقاصد سے جدا کر کے حق وباطل کوواضح وروشن کرديا۔
يں اسالمی معاشره کے کونے کونے ميں منتشر ہوا اورشديدانقالبوں اور بہت زياده خونريزونکا يہ واقعہ نہايت کم وقت م

  سبب بنا جو باره سال تک جاری رہے وآخر کاربنی اميہ کے زوال کا ايک بنيادی سبب بنا۔
ے دلوں ميں علی اس واقعہ کا واضح ترين اثر لوگوں کی ايک بڑی تعداد کی معنوی پرورش کے نتيجہ ميں رونما ہوا جن ک

بن ابيطالب کی واليت نے جڑ پکڑ لی اوران لوگوننے خاندان رسالت کی دوستی کواپناالئحہ عمل بناليا اور دن بدن ان کی 
  تعداد اور طاقت بڑھتی گئی ۔اور آج کی دنياميں تقريباًدس کروڑمسلمان شيعہ کے نام سے موجود ہيں ۔

  کی روش مختلف تھی ؟ کياامام حسن اورامام حسين عليہما السالم
اگرچہ ان دومحترم پيشوائوں کی روش۔جونص پيغمبۖرکے مطابق برحق امام ہيں ۔ظاہراً مختلف نظرآتی ہيں،بعض لوگوں نے 

اس حدتک کہا ہے کہ:ان دوبھائيوں کے درميان اس حد تک نظرياتی اختالف پاياجاتاتھا کہ ايک نے چاليس ہزار سپاہی ہونے 
دوسرے نے رشتہ داروں کے عالوه چاليس دوست واحباب کے ساتھ جنگ کی حتی کہ شش ماہہ کے باوجود صلح کی اور 
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  طفل شيرخوار کو بھی اس راه ميں قربان کيا۔
ليکن عميق اوردقيق تحقيقات سے اس نظريہ کے خالف ثابت ہوتا ہے،کيونکہ ہم ديکھتے ہيں کہ امام حسن عليہ السالم تقريباً 

ت ميں رہے اورکھلم کھال مخالفت نہيں کی ۔امام حسين عليہ السالم نے بھی اپنے بھائی کی ساڑھے نوسال معاويہ کی سلطن
شہادت کے بعد تقريباً ساڑھے نوسال معاويہ کی سلطنت ميں زندگی گزاری اور تحريک کا نام تک نہيں ليا اور مخالفت نہيں 

  کی ۔
يہ اور يزيد کی متضاد روشوں ميں ڈھونڈ نا چاہئے نہ پس دونوں کی روش ميں اس ظاہری اختالف کی اصلی ا بنياد کو معاو

  کہ ا ن دو محترم پيشوائوں کے نظرياتی اختالف ميں۔
معاويہ کی روش بظاہراايک ايسی روش نہيں تھی جو بے دينی پر استوارہو اوراپنی اعالنيہ مخالفت سے احکام دين کا مذاق 

  اڑائے ۔
ے طورپرپہچنواتا تھا اور اپنی بہن کے ذريعہ (جو زوجہ رسول اکرم معاويہ اپنے آپ کو ايک صحابی اور کاتب وحی ک

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ام الٔمو منين تھيں )اپنے آپ کو ''خال المومنين''کہالتا تھا اور خليفہ دوم کا مور د اعتماد تھا 
  اورعام لوگ خليفہ پرپورا اعتماداورخاص احترام رکھتے تھے ۔

گو ں کی نظر ميں پيغمبۖرکے قابل احترام اکثراصحاب (جيسے ابوہريره،عمروعاص،سمره،بسر اسکے عالوه اس نے لو
اورمغيرةبن شعبہ و غيره)کو گورنری اورديگر حساس حکومتی عہدونپر فائز کياتھا جولوگوں کے حسن ظن کو اس کی 

حفوظ ہونے کے بارے ميں طرف مبذول کرتے تھے اور لوگوں ميں اس کے فضائل اور دين کے سلسلہ ميں صحابہ کے م
۔يعنی جو کام بھی انجام ديں معذور ہيں۔ بہت سی روايتيں نقل کرتے تھے،لہذا معاويہ جوبھی کام انجام ديتا تھا وه قابل توجيہ 

ہوتا تھا اور جب اس سے کام نہيں بنتا تھا تو معاويہ بھاری انعام واکرام اور اللچ دے کر اعتراض کرنے والوں کا منہ 
ھا ۔جہاں پر يہ حربہ کارگر ثابت نہيں ہوتا تھا ،تواپنے انہی حاميوں اور طرفداروں کے ذريعہ مخالفت کرنے والوں بندکرتات

کو نابود کراتاتھا ۔چنانچہ اس کے ان ہی حامی صحابيوں کے ہاتھوں ،دسيوں ہزاربے گناه شيعيان علی اورديگر مسلمانوں 
  کے صحابيوں کی ايک جماعت کو بھی قتل کيا گيا ۔حتی کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

معاويہ تمام کاموں مينايک حق بجانب روپ اختيارکرتا تھا اور ايک خاص صبرو تّحمل سے قدم بڑھاتا تھا اورايک خاص 
رو برومہربانی سے لوگوں کو اپنا محب اور مطيع بنا ليتا تھا يہاں تک کہ کبھی اپنے خالف گالياں سنتاتھا اور جھگڑوں سے 

  ہوتا تھا،ليکن خنداں پيشا نی اور عفوو بخشش کے ساتھ جواب ديتا تھا ،وه اس طرح اپنی سياست کو نافذ کرتاتھا ۔
حضرت امام حسن اورامام حسين عليہما السالم کابظاہراحترام کرتاتھا اوردوسری طرف سے اعالن کرتااتھا جوبھی شخص 

ديث بيان کرے گا اس کی جان ومال اور عزت و آبرو کسی صورت ميں محفوظ اہل بيت عليہم السالم کے فّضائل ميں کوئی ح
  نہيں ہے اور جوشخص اصحاب کی منقبت ميں کوئی حديث بيان کرے گا تو اسے انعام واکرام سے نوازا جائيگا۔

کے حکم سے اسی طرح يہ بھی حکم ديتا تھا کہ خطباء مسلمانوں کے منبروں سے علی کو(الزمی طورپر)گالياں ديناور اس 
حضرت علی کے حاميوں کو جہاں بھی پاتے تھے موقع پر ہی قتل کرڈالتے تھے اوراس کام ميں اس قدر زيادتی کی کہ 

  حضرت علی عليہ السالم کے دشمنوں کی ايک بڑی تعداد کوبھی آپ کی دوستی کے الزام ميں قتل کيا گيا ۔
انقالب سے اسالم کونقصان پہنچتا۔ اور آپ اور آپ کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن عليہ السالم کے 

  ساتھيوں کا خون رايگان ہوتا۔
ان حاالت مينبعيد نہيں تھا معاويہ امام حسين کو اپنی ہی افراد ميں سے کسی کے ذريعہ قتل کرواتااور اس کے بعد عام لوگوں

پنا گريبان چاک کرتا اورآپ کے خون کا بدلہ لينےکے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور افکار کو بدلنے کے لئے آپ کے ماتم ميں ا
  )١کے بہانے سے آپ کے شيعوں کا قتل عام کرتا،کيونکہ اس نے يہی رويہ عثمان کے بارے ميں اختيار کيا تھا ۔(

ليکن يزيد کی سياسی روش کسی صورت ميں اس کے باپ کی روش سے مشابہ نہيں تھی ۔وه ايک خود خواه اور ال ابا لی و 
 جوان تھا ،زور وزبردستی کے عالوه کچھ نہيں جانتا تھا،لوگوں کے افکار و نظريات کو کوئی اہميت نہيں ديتا تھا ۔ بے دين

يزيد نے اسالم کوپس پرده پہنچائے جانے والے نقصانات کو اپنے مختصر دور حکومت ميں اچانک آ شکار کيا اور اس سے 
  پرده ہٹاديا۔

  ان پيغمبۖرکا قتل عام کيا ۔اپنی حکومت کے پہلے سال ميں ،خاند
دوسرے سال مدينہ منوره کو منہدم کيا اور تين دن تک لوگوں کی عزت،ناموس اور جان ومال کواپنے سپاہيوں کے لئے مباح

  قرار ديا۔
  تيسرے سال کعبہ کو منہدم کرديا۔

ائی اورروز بروز يہ اثر گہرا اسی وجہ سے ،امام حسين عليہ السالم کے انقالب نے لوگوں کے ذہنوناور افکار ميں جگہ پ
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اورنمايانہوتاگيا اور ابتدائی مرحلہ مينخونين انقالبوں کی صورت ميں ظاہر ہوا اورآخرکارمسلمانوں کی ايک عظيم تعداد 
  کوحق وحقيقت کے حاميوں اور محبان اہل بيت عليہم السالم کے عنوان سے وجود ميں اليا۔

مسلسل مدد کی درخواست کی ليکن معاويہ نے اسکامثبت جواب نہيں ديا ،ليکن ۔تاريخ گواه ہے کہ عثمان نے معاويہ سے ١
جب عثمان قتل کئے گئے تو ان کے خون کا بدلہ لينے کے بہانہ سے اميرالمؤ منين حضرت علی عليہ السالم سے جنگ کی ۔

م حسين عليہ السالم سے يہی وجہ تھی کہ معاويہ نے يزيد کو اپنی وصيتوں کے ضمن ميں تاکيدو نصيحت کی تھی کہ اما
کوئی سروکار نہ رکھے اوران پراعتراض نہ کرے۔ليکن کيا يزيدکی مستی اورخودخواہی اسے اس با ت کی اجازت ديتی کہ 

  وه اپنے فائدے اور نقصان ميں تميز دے سکے ؟!

  حضرت امام زين العابدين عليہ السالم 
  (چوتھے امام)

کی مدت ميں جس روش کو اختيار کيااسے دوحصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے کہ جو امام سجاد عليہ السالم نے اپنی امامت 
مجموعی طورپر ائمہ اطہار عليہم السالم کی عام روش کے مطابق ہے۔ حضرت امام سجادعليہ السالم کربال کے جانکاه 

دگرامی کی شہادت کے بعد آپواقعہ ميں اپنے والد گرامی کے ہمراه تھے اورحسينی انقالب ميں شريک تھے اور آپ کے وال
اسير کئے گئے اور کربالسے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گئے۔امام سجاد عليہ السالم نے اپنی اسيری ميں تقيہ سے 
کام نہيں ليا اور بال جھجک حق وحقيقت کا اظہار کرتے تھے ،اور موقع و محل کے مطابق اپنی تقريروں اور بيانات کے 

کی حقا نيت اوران کے فخر ومباہات کو عام وخاص تک پہنچاتے تھے اور اپنے والد بزگوار کی مظلو  ذريعہ خاندان رسالت
ميت اور بنی اميہ کے دردناک ظلم وستم اور بے رحمی کو تشت ازبام کر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو ايک پر 

  تالطم طوفان ميں تبديل کرتے تھے ۔
نے کے بعد ،امام سجاد عليہ السالم مدينہ لوٹے اورجاننثاری کا ماحول آرام وسکون کے ليکن قيد اور اسيری سے رہائی پا

ماحول ميں تبديل ہوا ،گھر ميں گوشہ نشينی اختيار کی اور غيروں کے لئے دروازه بندکرديا اور خدائے متعال کی عبادت 
  ميں مشغول ہوئے ۔اور خاموشی سے حق و حقيقت کے حاميوں کی تربيت کرتے رہے۔

سال کے دوران بالواسطہ يا براہراست لوگوں کی ايک بڑی تعداد کی ٣٥حضرت امام سجاد عليہ السالم نے اپنی امامت کے 
  پرورش وتربيت کی اور ان کو اسالمی معارف کی تعليم دی۔

پروردگار جو دعائيں حضرت امام سجاد عليہ السالم محراب عبادت ميں آسمانی لہجہ ميں پڑ ھتے اور ان کے ذريعہ اپنے 
سے رازونياز فرماتے تھے ، وه عظيم اسالمی معارف کے ايک مکمل دوره پر مشتمل ہيں ۔ دعائوں کے مجموعہ کو 

  ''صحيفئہ سجاديہ ''کے نام سے ياد کيا جاتا ہے۔

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم 
  (پانچويں امام)

ينی علوم کی نشرو اشاعت کے لئے کسی حدتک ماحول حضرت امام محمدباقر عليہ السالم کی امامت کے زمانہ ميں د
سازگار ہوا ۔بنی اميہ کے د بائوکے نتيجہ ميں اہل بيت عليہم السالم کی احاديث نابود ہو چکی تھيں . جبکہ احکام کے لئے 

چ سوسے ہزاروں احاديث کی ضرورت ہوتی ہے ،ليکن اصحاب کے ذريعہ پيغمبر اسالم ۖکی نقل کی گئی احاديث کی تعداد پان
  زياده نہ تھی ۔

سالہ کوششوں کے نتيجہ ٣٥مختصر يہ کہ اس زمانے ميں کربال کے جانکاه واقعہ اور حضرت امام سجاد عليہ السالم کی 
ميں شيعوں کی ايک بڑی تعداد و جودميں آگئی تھی۔ليکن وه فقہ اسالمی سے خالی ہاتھ تھے ۔چونکہ بنی اميہ کی 

لبی اور حّکام کی بے لياقتی کے نتيجہ ميں کمزور ہورہی تھی اور اس کے پيکر ميں سلطنت،اندرونی اختالفات، راحت ط
روز بروز سستی کے آثار نماياں ہوتے جارہے تھے،لہذ اامام محمد باقرعليہ السالم نے اس فرصت سے فائده ا ٹھاتے ہوئے 

تعليم وتربيت کے بعد اپنے مکتب سے بہت علوم اہل بيت عليہم السالم اور فقہ اسالمی کے نشرواشاعت کاکام شروع کيا اور 
  سے دانشوروں کومعاشرے کے حوالے کيا۔

  حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم 
  (چھٹے امام)

چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کے زمانہ ميں اسالمی علوم کی نشرواشاعت کے لئے زمين زياده ہموار 
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ضرت امام محمد باقرکے ذريعہ احاديث کی نشرواشاعت اورآپ کے مکتب کے اورحاالت زياده مناسب تھے ،کيونکہ ح
شاگردوں کی تبليغ سے لوگوں ميں اسالمی معارف اورعلوم اہل بيت عليہم السالم کے بارے ميں شوق پيدا ہو چکا تھا اور 

  حديث سننے کے تشنہ تھے۔
بھی پوری طرح سے مستحکم نہيں ہو سکی تھی اس کے عالوه اموی سلطنت نيست ونابودہوچکی تھی اور عباسی سلطنت ا

اوربنی عباس نے اپنے مقاصدکو حاصل کرنے اور بنی اميہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے اہل بيت عليہم السالم کی 
مظلوميت اور شہدائے کربال کے خون کودستاويز قرار ديا تھا ،لہذا وه اہل بيت عليہم السالم سے خوش اخالقی سے پيش آتے 

  ے ۔تھ
اس فرصت کو غنيمت سمجھتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے مختلف علوم کی تعليم و تربيت کا کام شروع

کيا ۔تمام اطراف واکناف سے علماء ودا نشور گروه در گروه آپ کے گھر پر آتے تھے اورآپ کی شاگردی کاشرف حاصل 
بياء وامم اور حکمت و مو عظہ کے بارے ميں سواالت کرتے تھے کر کے معارف اسالمی کے مختلف ہنر،اخالق،تاريخ ان

  اور جواب حاصل کرتے تھے ۔
امام جعفر صادق عليہ السالم نے مختلف طبقات کے لوگوں سے بحثيں کيں اور گونا گوں ملل ونحل سے مناظرے کئے اور 

بيانات سے سيکڑوں کتابيں تاليف ہوئی علوم کے مختلف شعبونميں کافی شاگردوں کی تربيت کی، آپ کی احاديث اور علمی 
  ہيں ،جو ''اصول''کے نام سے مشہورہيں ۔

شيعوننے،جو اسالم ميں اہل بيت عليہم السالم کی روش پر چلتے ہيں،اپنے دينی مقاصداور مسائل سے آپ کی برکتونسے 
انات سے حل کرديا ۔اسی لئے مکمل طور پر ابہام کو دور کيا ہے اور اپنے مذہبی مجہوالت کو آپ کے واضح اور روشن بي
  شيعہ مذہب (کہ وہی مذہب اہل بيت ہے )لوگوں ميں ''مذہب جعفری''کے نام سے معروف ہوگيا ۔

  امام محمد باقر اور امام جعفر صادق عليہماالسالم کی تحريک 
تہ رفتہ اضافہ ہوتا جارہااگر چہ حضرت امام حسين عليہ السالم کی شہادت کے بعد اہل بيت عليہم السالم کے پيروئوں ميں رف

تھا ،ليکن بنی اميہ کے حکاّم کی طرف سے اہل بيت عليہم السالم کے پيروئونپر زبردست دبائو کی وجہ سے امام سجاد عليہ 
السالم کے لئے ممکن نہيں تھا ،کہ معارف اسالمی کی تعليم کا کام عملی اور اعالنيہ طورپر انجام ديں،يہاں تک کہ حضرت 

اقر عليہ السالم کے زمانہ ميں اموی سلطنت اندرونی اختالفات اور بنی عباس سے کشمکش کے نتيجہ ميں کمزورامام محمد ب
  ہونے کے بعدختم ہوئی گئی۔

سالہ امامت کے دوران تر بيت ٣٥اس لئے شيعہ اوراہل بيت عليہم السالم کے پيرو اور حضرت امام سجاد عليہ السالم کی 
اور وه دوردراز عالقوں سے سيالب کی طرح امام محمد باقر عليہ السالم کے گھر پرآ کر دينی يافتہ شاگردوں کو موقع مال 

  علوم اور اسالمی معارف کی تعليم حاصل کرتے تھے ۔
امام محمد باقر عليہ السالم کے بعد امام جعفر صادق عليہ السالم نے بھی اسالمی معارف کی نشر واشاعت کاکام شروع کيا 

ونے سے آنے والے دانشوروں کو قبول کر کے آپ ان کی تعليم وتربيت فرماتے تھے اورآپ کی کوششوں ،دنيا کے کونے ک
کے نتيجہ ميں ہزاروں دانشور مختلف علوم و فنون کو آپ سے سيکھ کر دنيابھرميں ان علوم کی نشرواشاعت ميں مشغول 

  ہوئے ۔
ی کتابوں کی تعداد چارسوہے جو''اصول اربعمئاة''کے حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم کے شاگردوں کی تاليف کی ہوئ

  نام سے شيعوں ميں معروف ہيں ۔
ان کے بعد آنے والے باقی ائمہ عليہم السالم نے بھی ان دو اماموں کی روش پرعمل کرتے ہوئے معارف اسالمی کی 

شوروں کی پرورش و تربيت نشرواشاعت کی ،بنی عباس کے سخت اورشديد دبائو کے باوجود ،انہوں نے بھی بہت سے دان
کی اوراسالم کے علمی خزانوں کو ان کے حوالے کيا ۔ان ہی ائمہ ھدٰی عليہم السالم کی کوششوں کے نتيجہ ميں آج،دنيا کے 

 کونے کونے ميں کروڑوں اہل حق موجود ہيں ۔

 

 دينی تعليم 
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  حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم 
  (ساتويں امام)

بنی عباس نے بنی اميہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد خالفت پر قبضہ جمايا۔پھر اس کے بعدبنی فاطمہ کی طرف رخ کيا
اور پوری طاقت کے ساتھ خاندان نبوت کو نابودکرنے پر اترآئے ،کچھ لوگوں کے سر قلم کئے ،کچھ کو زنده دفناديا اورکچھ 

  ں چن ديا۔کو عمارتوں کی بنيادوں ميں ياديواروں مي
چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کے گھر کو جالديا اور خودحضرت کو چند بارعراق باليا۔اس طرح چھٹے 

امام کی زندگی کے آخری دنوں ميں تقيہ اور سخت ہو گيا تھااور چونکہ حضرت پرشديد پابندی تھی ،لہذاخاص شيعوں کے 
اورآخرکارعباسی خليفہ منصور کے ذريعہ زہرسے شہيد کئے گئے ۔اس طرح عالوه آپ کسی سے مالقات نہيں کرتے تھے 

  ساتويں امام حضرت موسی کاظم کی امامت کے زمانہ ميں دشمنوں کا دبائو بہت سخت تھا اور روزبروز بڑھتاجارہا تھا ۔
رکھا اور بہت سی  حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم نے شديد تقيہ کے باوجود علوم اسالمی کی نشرواشاعت کو جاری

احاديث کو شيعوں کے حوالہ کرديا ۔چنانچہ يقين کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آپ سے منقول فقہی احاديث پانچويں اور چھٹے 
امام کے بعددوسرے ائمہ کی نسبت سب سے زياده ہيں۔تقيہ کی شدت کی وجہ سے آپ سے منقول احاديث ميں ''عالم 

کی گئی ہيں اور حضرت کا نام صريحاً ذکرنہيں کيا گيا ہے ۔حضرت امام موسی کاظم  وعبدصالح ''جيسی تعبيريں استعمال
عليہ السالم عباسی خلفاء کے چار افراد:منصور،ہادی ،مہدی، اور ہارون کے معاصر تھے ۔آخر کار ہارون کے حکم سے آپ

ان ميں منتقل ہوتے رہے اور سر کو گرفتارکر کے قيد خانہ ميں ڈال ديا گيا اور برسوں تک ايک زندان سے دوسرے زند
  انجام زندان ميں ہی زہردے کر آپ کو شہيد کيا گيا ۔

  حضرت امام رضا عليہ السالم 
  (آٹھويں امام)

حاالت پر غوروفکر کرنے سے ہر صاحب نظرکے لئے واضح تھا کہ خلفائے وقت اوردشمنان اہل بيت عليہم السالم جتنا ائمہ
کر نابود کرنے کی کوشش کرتے تھے اوران کے شيعوں سے سختی سے پيش آتے تھے ،اتنا ھدٰی کو جسمانی اذيتيں پہنچا 

ہی ان کے پيروئوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی اور ان کا ايمان مزيد مستحکم ہوتا جارہا تھا اوردربار خالفت ان کی نظروں 
  ميں ايک نجس اور ناپاک دربار سمجھاجاتا تھا ۔

ھا جو ائمہ اطہارعليہم السالم کے معاصر خلفاء کو ہميشہ رنج وعذاب ميں مبتال کر رہا تھا اور يہ مطلب،ايک باطنی عقيده ت
  حقيقت ميں انھيں بے بس اور بيچاره کرکے رکھديا تھا۔

مامون ،بنی عباس کا ساتواں خليفہ تھا اور حضرت امام رضاعليہ السالم کا معاصر تھا ۔اس نے اپنے بھائی امين کوقتل کرنے
خالفت پر اپنی گرفت مظبوط کرلی اور اس فکر ميں پڑا کہ اپنے آپ کو باطنی رنج وپريشانی سے ہميشہ کے لئے کے بعد

  نجات دے اور زور وزبردستی اوردبائو کے عالوه کسی اور راستہ سے شيعوں کو اپنے راستہ سے ہٹادے۔
،وه يہ تھی کہ اپنا ولی عہد ،حضرت امام  اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے جس سياست کو مامون نے اختيار کيا

رضا عليہ السالم کوبنايا تاکہ حضرت کو ناجائز خالفت کے نظا م ميں داخل کر کے ،شيعوں کی نظروں ميں آپ کو مشکوک 
کر کے ان کے ذہنوں سے امام کی عصمت وطہارت کو نکال دے ۔اس صورت ميں مقام امامت کے لئے کوئی امتياز باقی نہ 

  شيعوں کے مذہب کا اصول ہے ،اس طرح ان کے مذہب کی بنيادخود بخود نابود ہو جاتی۔ رہتا ،جو
اس سياست کو عملی جامہ پہنانے ميں ايک اور کاميابی بھی تھی وه يہ کہ،بنی فاطمہ کی طرف سے خالفت بنی عباس کو 

ونکہ جب بنی فاطمی مشاہده کرتے سرنگوں کرنے کے لئے جو پے درپے تحريکيں سراٹھارہی تھيں ،ان کو کچل ديا جاتا،کي
کہ خالفت ان ميں منتقل ہوچکی ہے ،تو فطری طورپراپنے خونين انقالبونسے اجتناب کرتے۔البتہ اس منصوبہ کو عملی جامہ 

  پہنانے کے بعدامام رضاعليہ السالم کو راستے سے ہٹانے مينمامون کے لئے کوئی حرج نہيں تھا ۔
م کو پہلے خالفت قبول کرنے اوراس کے بعدولی عہدی کاعہده قبول کرنے کی پيش مامون نے حضرت امام رضاعليہ السال

کش کی۔امام نے مامون کی طرف سے تاکيد ، اصرار اور دھمکی کے نتيجہ ميں آخر کار اس شرط پر ولی عہدی کو قبول 
  کيا کہ حکومت کے کاموں ميں جيسے عزل ونصب ميں مداخلت نہيں کريں گے۔

ہ السالم نے ايسے ماحول ميں لوگوں کے افکار کی ہدايت کرنے کا کام سنبھاال اور جہاں تک آپ کے حضرت امام رضا علي
لئے ممکن تھا مختلف مذاہب واديان کے علماء سے بحثيں کيں اوراسالمی معارف اوردينی حقائق کے بارے ميں گراں بہا 
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ھتاتھا ) اسالمی معارف کے اصولوں کے بارے بيانات فرمائے (مامون بھی مذہبی بحثونکے بارے ميں کافی دلچسپی رک
  مينجس طرح اميرالمومنين کے بيانات بہت ہيں اورديگر ائمہ کی نسبت بيش تر ہيں۔ 

حضرت امام رضاعليہ السالم کی برکتوں ميں سے ايک برکت يہ تھی ،کہ آپ کے آباء واجدادکی بہت سی احاديث جو شيعوں 
پيش کيا گيا اور آپ کے اشاره اورتشخيص سے ان ميں سے ،دشمنوں کے ناپاککے پاس تھيں ،ان سب کوآپ کی خدمت ميں 

  ہاتھوں کی جعل اوروضع کی گئی احاديث کومشخص کرکے مسترد کياگيا ۔
حضرت امام رضاعليہ السالم نے ولی عہدی کے طور پر جوسفر مدينہ منوره سے'' مرو''تک کيا،اس کے دوران ،خاص کر 

پيداہوا اورلوگ ہرجگہ سے جوق در جوق زيارت کے لئے آپ کی خدمت ميں آتے تھے ايران ميں عجيب جوش وخروش 
  اور شب وروزآپ کے شمع وجود کے گردپروانہ وار رہتے تھے اورآپ سے دينی معارف واحکام سيکھتے تھے ۔
يں تواس کومامون نے جب ديکھا کہ لوگ بے مثال اورحيرت انگيز طور پر حضرت امام رضاعليہ السالم کی طرف متوجہ ہ

اپنی سياست کے غلط ہونے کا احساس ہوا ،اسلئے اس نے اپنی غلط سياست ميں اصالح کرنے کی غرض سے امام کوزہر 
ديکر شہيد کيا اور اس کے بعد اہل بيت عليہم السالم اور ان کے شيعوں کے بارے ميں خلفاء کی اسی پرانی سياست پر گامزن

  رہا ۔

  المحضرت امام محمدتقی عليہ الس
  (نويں امام)

  حضرت امام علی نقی عليہ السالم
  (دسوينامام)

  حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم
  (گيارہويں امام)

ان تين ہستيوں کی زندگی کے حاالت مشابہ تھے ۔امام رضا عليہ السالم کی شہادت کے بعد مامون نے آپ کے اکلوتے بيٹے 
يا اور پيارو محبت سے پيش آيا ،اپنی بيٹی سے آپ کی شادی کی اورپورے حضرت امام محمد تقی عليہ السالم کو بغداد بال

  احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھا ۔
يہ طرزعمل ،اگرچہ دوستانہ دکھائی ديتاتھا ،ليکن مامون نے حقيقت ميں اس سياست کے ذريعہ امام عليہ السالم پر ہرلحاظ 

امام حسن عسکری عليہما السالم کا اپنی امامت کے دوران سے شديد پابندی لگائی تھی ۔حضرت امام علی نقی وحضرت 
  سامراميں۔جوان دنوندارالخالفہ تھا۔سکونت کرنابذات خودايک قسم کی نظر بندی تھی۔

سال ہے ،ان دنوں ايران ،عراق اورشام مينرہنے والے شيعوں کی ٥٧ان تين اماموں کی امامت کی مدت مجموعی طور پر
ی اور ان ميں ہزاروں رجال حديث بھی موجودتھے۔اسکے باوجودان تين ائمہ عليہم السالم سے تعداد الکھونتک پہنچ گئی تھ

سال کی عمر ميں ٤٠سال کی عمر ميں دسويں امام ٢٥منقول احاديث بہت کم ہيں اور ان کی عمريں بھی کم تھيں ۔نويں امام 
کی واضح دليل ہيں کہ ان کے زمانے  سال کی عمر ميں شہيد کئے گئے ۔يہ سب نکات اس بات٢٧اور گيارہويں امام 

ميندشمنونکی طرف سے ان پر شديد پابندی تھی اور ان کے کام ميں روڑے اٹکائے جا تے تھے، لہذا يہ ائمہ اپنی ذمہ 
داريونکوآزادانہ طورپر انجام نہيں دے سکتے تھے ،پھر بھی دين کے اصول اورفروع کے بارے ميں ان تين ائمہ سے بعض

  ث نقل ہوئی ہيں ۔گراں بہا احادي
  

  حضرت امام مہدی موعودعجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف
  (بارہوينامام)

حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کے زمانہ مينخالفت کی انتظاميہ نے فيصلہ کياتھا کہ ہر ممکن وسيلہ اورذريعہ سے 
کے نتيجہ مينمذہب تشيع کوختم کرديں حضرت کے جانشين کو نابود کريں ،تا کہ اس کے ذريعہ مسئلہ امامت اور اس 

  ۔حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم پر دوسری پابنديوں کے عالوه يہ بھی ايک پابندی تھی ۔
اس لحاظ سے امام عصر عجل هللا تعالی فرجہ الشريف کی پيدائش مخفی رکھی گئی اورآپ( عج) کی چھ سال کی عمر تک 

ج) کولوگوں کی نگاہونسے پوشيده رکھا جاتا تھا اورشيعوں کے چندخاص افراد آپ (عج) کے پدربزرگوارزنده تھے ۔آپ( ع
  کے عالوه آپ( عج) کو کوئی نہيں ديکھ سکتاتھا ۔

والد گرامی کی شہادت کے بعد حضرت (عج) نے،خدا کے حکم سے غيبت صغری اختيار کی،اوراپنے چارخاص نائبوں کے
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ہوئے تھے ،شيعوں کے سواالت کا جواب ديتے تھے اوران کی  ذريعہ جو يکے بعد ديگرے آپ( عج) کے نائب مقرر
  مشکالت کو حل فرماتے تھے ۔

اس کے بعدسے حضرت(عج)آج تک غيبت کبری ميں ہيں ،جب آپ(عج)کوخدا کاحکم ہو گاتو اس وقت ظہور فرماکرزمين 
  کوعدل وانصاف سے بھرديں گے جوظلم وستم سے پھرچکی ہوگی ۔

وآلہ وسلم سے حضرت مہدی موعود(عج) اورآپ(عج)کی غيبت وظہور کے بارے ميں شيعہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ 
وسنی راويوں نے بے شما احاديث نقل کی ہيں اوراسی طرح شيعوں کی بزرگ شخصيتوں کی ايک بڑی تعدادآپ(عج)کے 

ہے اورآپ(عج)کے والد گرامی کی زندگی ميں آپ(عج)کی خدمت ميں پہنچ کرآپ(عج) کے نورانی جمال کاديدار کرچکی 
  والدگرامی سے امامت کی خوش خبری سن چکی ہے۔

اسکے عالوه نبوت اورامامت کی بحث ميں ہم اس نتيجہ پر پہنچے ہينکہ دنياہرگز خدااوراس دين کی حفاظت کرنے والے 
  امام سے خالی نہيں رہے گی۔

  ائمہ دين کی روش کااخالقی نتيجہ 
يں جو کچھ تاريخ سے خالصہ کے طور پرحاصل ہوتا ہے ،وه يہ ہے کہ وه حقيقت خدا کے انبياء اورائمہ دين کے بارے م

پسنداورحق کے پيروتھے اورعالم بشريت کوحقيقت پسندی اورحق کی پيروی کرنے کی دعوت ديتے تھے اوراس سلسلے 
  ميں ہر قسم کی جاں نثاری اورقربانی دينے سے گريز نہيں کرتے تھے۔

کہ وه کوشش کرتے تھے کہ انسان اورانسانی معاشره کی کما حقّہ تربيت کريں ۔وه چاہتے تھےدوسرے الفاظ مينيہ کہا جائے 
کہ لوگوں پر جاہالنہ ياخرافاتی افکارکی حکمرانی کے بجائے صحيح افکاروعقائد حکم فرما ہوں ،اور انسانيت کے پاک دامن

دوسرے کو پھاڑنے اوراپنااپيٹ بھر نے کے  کوحيوانی خصلتوں سے داغدار اورآلوده نہ ہونے ديں درندونکی طرح ايک
بجائے انسانی عادات کو اپنا کر زندگی کے بازارميں انسانيت کا سرمايہ لگاکرانسانيت کے نقد فائدے سے سعادت حاصل 
کريں۔يعنی وه ايسے تھے جو اپنی سعادت نہيں چاہتے تھے مگر معاشرے کی سعادت اور عالم انسانيت کے لئے اس کے 

  فريضہ کو تشخيص نہيں ديتے تھے ۔عالوه کسی 
انہوں نے اپنی بھالئی اورسعادت(کہ انسان اس کے عالوه کوئی چيز نہيں چاہتا ہے)ا س ميں ديکھی تھی کہ سب کے 

خيرخواه ہوں اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی ايسے ہی ہوں ،يعنی جوشخص جس چيز کو اپنے لئے پسند کرتا ہے ،اسے 
  جس چيزکواپنے لئے پسندنہيں کرتاہے اسے دوسرونکے لئے بھی پسندنہ کرے ۔دوسرے کيلئے پسند کرے اور

اسی حقيقت بينی اورحق کی پيروی کے نتيجہ ميں ان حضرات نے اس عام انسانی فريضہ کی اہميت ''خيرخواہی''اورديگر 
بن گئے ہيں جزئی فرائض ،جو اس کے فروع ہيں،کاپتہ چاليا ہے اورجاں نثاری وفداکاری جيسے صفات کے مالک 

اورانہوں نے راه حق ميں جان ومال کی قربانی دينے سے گريز نہيں کيا اور بدخواہی پر مشتمل ہرصفت کو جڑ سے اکھاڑ 
کر پھينک ديا۔وه اپنے مال وجان کے بارے ميں بخل سے کام نہيں ليتے تھے ۔خودپرستی اورکنجوسی سے متنفر تھے 

لگاتے تھے ،دوسرونکی عزت اورجان ومال پر تجاوز نہيں کرتے تھے ۔ان ،جھوٹ نہيں بولتے تھے ،کسی پر تہمت نہيں 
 صفات کی تفصيلی وضاحت اورآثار کو اخالق کے حصہ ميں ہوناچاہئے۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  ائمہ معصومين عليہم السالم کے اجمالی حاالت

  پہلے امام 
  نام: اميرالمومنين حضرت علی بن ابيطالب عليہ السالم 

  سال قبل ہجرت٢٣پيدائش: 
  ہجری ٣٥خالفت: 
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  ہجری ٤٠شہادت: 
  مدت خالفت: تقريباًپانچ سال 

  سال ٦٣مد ت عمر: 

  دوسرے امام 
  حسن عليہ السالم نام:

  مشہور لقب: مجتبی
  کنيت: ابو محمد

  والدگرامی: حضرت اميرالمومنين علی بن ابيطالب عليہ السالم 
  ہجری ٣پيدائش: 
  ہجری ،معاويہ کے ايماء پر اپنی زوجہ کے ذريعہ ٥٠شہادت: 

  زہرسے شہيد کئے گئے۔
  سال ٤٨مدت عمر: 

  مدت امامت: دس سال

  تيسرے امام
  ہ السالمنام : حسين علي

  لقب: سيدالشہدائ
  کنيت: ابو عبد هللا

  والدگرامی : حضرت اميرالمومنين علی بن ابيطالب عليہ السالم 
  ہجری ٤پيدائش: 
  ہجری ،يزيدبن معاويہ کے حکم سے شہيدکئے گئے۔ ٦١شہادت: 

  سال٥٧مدت عمر: 
  مدت امامت: دس سال

  چوتھے امام 
  نام: علی عليہ السالم
  عابدينلقب: سجاداورزين ال

  کنيت: ابومحمد
  والدگرامی: حضرت امام حسين عليہ السالم 

  ہجری ٣٨پيدائش: 
  ہجری ميں ہشام بن عبدالملک کے حکم سے ٩٤شہادت: 
  زہردياگيا۔

  سال٦٦مدت عمر: 
  سال٣٥مدت امامت: 

  پانچويں امام
  نام : محمدعليہ السالم 

  لقب: باقر
  کنيت: ابوجعفر

  السالم  والدگرامی: حضرت امام سجادعليہ
  ہجری ٥٨پيدائش: 
  ہجری ميں ابراہيم بن وليد کے حکم سے ١١٧شہادت: 
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  زہردياگيا۔
  سال٥٩مدت عمر: 

  سال٢٣مدت امامت: 

  چھٹے امام
  نام: جعفرعليہ السالم

  لقب: صادق
  کنيت: ابوعبد هللا

  والدگرامی: حضرت امام محمدباقر عليہ السالم 
  ہجری ٨٠پيدائش: 
  صور عباسی کے حکم سے زہردياگياہجری ميں من ١٤٨شہادت: 

  سال٦٨مدت عمر: 
  سال٣١مدت امامت: 

  ساتويں امام 
  نام: موسی عليہ السالم

  لقب: کاظم
  کنيت: ابوالحسن

  والدگرامی: حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم 
  ہجری ١٢٨پيدائش: 
  ہجری ١٨٢شہادت: 

  سال٥٤مدت عمر: 
  سال٣٥مدت امامت: 

  آٹھوينامام 
  ليہ السالمنام: علی ع
  لقب: رضا

  کنيت: ابوالحسن
  والدگرامی: حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم 

  ہجری ١٤٨پيدائش: 
  ہجری ميں مامون عباسی کے ہاتھوں زہرسے ٢٠٣شہادت: 

  شہيد کئے گئے
  سال٥٥مدت عمر: 

  سال٢١مدت امامت: 

  نويں امام
  نام: محمدعليہ السالم
  لقب: تقی اورجواد
  کنيت: ابو جعفر

  لدگرامی: حضرت امام رضا عليہ السالم وا
  ہجری ١٩٥پيدا ئش: 
  ہجری مينمعتصم عباسی کے ايماپراپنی زوجہ کے ٢٢٠شہادت: 

  ہاتھونزہرسے شہيد کئے گئے
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  سال٢٥مدت عمر: 
  سال١٧مدت امامت: 

  دسويں امام 
  نام: علی عليہ السالم

  لقب: ہادی ونقی
  کنيت: ابوالحسن

  ی عليہ السالم والدگرامی: حضرت امام محمدتق
  ہجری ٢١٤پيدائش: 
  ہجری ٢٥٤شہادت: 

  سال٤٠مدت عمر: 
  سال٣٤مدت امامت: 

  گيارہويں امام 
  نام: حسن عليہ السالم

  لقب: عسکری
  کنيت: ابومحمد

  والدگرامی: حضرت امام علی نقی عليہ السالم 
  ہجری ٢٣٢پيدائش: 
  ہجری ٢٦٠شہادت: 

  سال٢٨مدت عمر: 
  سال٧مدت امامت: 

  يں امامبارہو
  نام: م ح م د عليہ السالم

  لقب: ہادی اورمہدی 
  کنيت: ابوالقاسم

  والدگرامی: حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم 
  ہجری ٢٥٦پيدائش: 

 آپ خداکے حکم سے نظروں سے غائب ہيں ،جس دن خدا چاہے گاظہورفرماکردنياکو عدل وانصاف سے بھرديں گے۔ 

 

 دينی تعليم 

 

  

  اخالق واحکام کے چند سبق
  ۔اخالق کے چند سبق١
  ۔احکام کے چند سبق٢

  ۔اخالق کے چند سبق١
جيسا کہ معلوم ہوا،دين مقدس اسالم ايک ايسا عام اور الفانی نظام ہے،جسے خدائے متعال نے انسان کی دنيوی واخروی 
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زندگی کے لئے خاتم االنبياء حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر نازل فرمايا ہے ،تاکہ انسانی معاشرے ميں 
  بدبختی کے بھنور سے نکا ل کر نجات کے ساحل پرلگا دے ۔نافذ ہوجائے،اورانسانيت کی کشتی کو جہالت و

چونکہ دين،زندگی کا نظام ہے ،لہذاضروری ہے کہ زندگی سے مربوط چيزوں کے بارے ميں انسان کے لئے ايک فريضہ 
  کومعين کرے اور اس کے انجام کو انسان سے طلب کرے۔کلی طورپر ہماری زندگی تين امور سے مربوط ہے :

ل سے ،کہ ہم اسکی مخلوق ہيں ،اسکی نعمت کاحق ہرحق سے زياده ہے اوراس کی ذات اقدس کے بارے ميں ۔خدائے متعا١
  فرض شناسی ہر واجب سے زياده واجب ہے۔

  ۔زندگی کارابطہ خودہمارے ساتھ۔٢
کے ۔اپنے ہم جنسوں سے رابطہ،ہم اپنے ہم جنسونکے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہيں تاکہ اپنے کاروکوشش کوان ٣

  تعاون اورمددسے انجام ديں۔اس بناپر، ہم قاعدے کے مطابق کلی طور پرتين فرائض رکھتے ہيں :
  الف:خداکے بارے ميں فريضہ۔

  ب:اپنے بارے ميں فريضہ۔
  ج:دوسروں کے بارے ميں فريضہ۔

  خدا کے بارے ميں انسان کافريضہ
ينے مينہميں پاک دل اورخالص نيت سے کوشش کرنی خدا کے بارے ميں ہمارا فريضہ،اہم ترين فريضہ ہے۔اس کو انجام د

چاہئے۔سب سے پہلے انسانی فريضہ يہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانے،کيونکہ خدائے متعال کا وجود ،ہر مخلوق کے 
وجود کاسر چشمہ ہے اور ہروجود وحقيقت کا خالق ہے۔اس کے مقدس وجودکی معرفت اوراس کا علم ہر حقيقت بيں نگاه 

روشنی ہے ۔اس حقيقت سے بے اعتنائی اوردوری ،ہرقسم کی جہالت ،بے بصيرتی اورفريضہ کے نہ جاننے کا سرکے لئے 
چشمہ ہے۔جوشخص حق کی معرفت سے بے اعتنائی کرے اورنتيجہ ميں اپنے ضمير کے روشن چراغ کو بجھادے،تواس 

  کے لئے حقيقی انسانی سعادت کوحاصل کرنے کا کوئی راستہ نہيں ہے ۔
چہ ہم مشاہده کرتے ہيں ،جولوگ خداشناسی سے رو گردا نی کر تے ہيں اوراپنی زندگی ميں اس حقيقت کو کوئی اہميت چنان

نہيں ديتے ،وه انسانی معنويات سے کلی طورپر دور ہيں اوران کی منطق چوپايوں اوردرندوں کی منطق ہے خدائے متعال 
  اپنے کالم پاک ميں فرماتا ہے:

  )٣٠٢٩عن ذکرنا ولم يرد ااّل الحيوة الدنيا٭ذلک مبلغہم من العلم...) (نجم(فعرض عن ّمن تولّی 
''لہذاجو شخص بھی ہمارے ذکرسے منہ پھيرے اورزندگانی دنيا کے عالوه کچھ نہ چاہے،آپ بھی اس سے کناره کش ہو 

  جائيں،يہی ان کے علم کی انتہا ہے ۔''
لئے۔جوايک حقيقت بين اوراستداللی فطرت والی مخلوق البتہ يہ ياددہانی ضروری ہے کہ،خداشناسی ،انسان کے 

ہے۔اضطراری اورقہری ہے،کيونکہ وه اپنے خداداد شعور سے خلقت کے جس شئے پر بھی نگاه کرتا ہے ،خالق کائنات کے
وجوداور اس کے علم وقدرت کے آثار کا مشا ہده کرتا ہے ۔اس بناپر خداشناسی کے معنی يہ نہيں ہيں کہ انسان نے 

شناسی کو اپنے لئے ايجادکيا ہے،بلکہ مقصد يہ ہے کہ انسان اس واضح حقيقت کو ،کہ جس پر پرده نہينڈاال جاسکتا ،بے خدا
اعتنا ئی کی نگاه سے نہ ديکھے اوراپنے ضمير کو،جواسے ہروقت خدا کی طرف دعوت ديتا ہے ،مثبت جواب دے اوراس 

  سے نکال دے۔ معرفت کی تحقيق کر کے ہرقسم کے شک وشبہہ کواپنے دل

  خدا پرستی 
خدا شناسی کے بعدہمارادوسرافريضہ خداپرستی ہے،کيونکہ حق کی معرفت کے ضمن ميں يہ حقيقت واضح ہوجاتی ہے کہ 
سعادت وخوشبختی۔جوہماراتنہا مقصدہے۔ايک ايسے پروگرام پرعمل کرنے اوراسے نافذ کرنے مينپوشيده ہے،جسے خدائے 

ے معين فرمايا ہے اور اسے اپنے انبياء کے ذريعہ ہم تک پہنچايا ہے ،پس خدائے متعال کے متعا ل نے ہماری زندگی کے لئ
حکم کی اطاعت اور اسکی بندگی ايسافريضہ ہے کہ جس کے مقابلہ ميں ہر فريضہ ناچيز اور حقير ہے ۔خدائے متعال فرماتا 

  ہے :
  )٢٣(وقضی ربّک ااّل تعبدوا ااّل ايّاه۔..) (اسرائ

  روردگارکا فيصلہ ہے کہ تم اس کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرنا...''''اور آپ کے پ
  )٥٩لم اعہد اليکم يابنی آدم ان اّل تعبدواالّشيطن انّہ لکم عدّو مبين ٭وان اعبدونی ہذا صراط ّمستقيم ) (نسائٰ◌ )

ناکہ وه تمہاراکھال ہوا دشمن ہے ''اوالد آدم !کيا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہيں ليا تھا کہ خبردار شيطان کی عبادت نہ کر
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  اور ميری عبادت کرنا کہ يہی صراط مستقيم اور سيدھا راستہ ہے ''٠
اس بناپر، ہمارا فريضہ ہے کہ مقام بندگی اور اپنی ضرورت کو پہچانيں اور خدائے متعا ل کی ال محدود عظمت وکبريائی کو

کر اس کے فرمان کی اطاعت کريں ۔ہم پر واجب ہے کہ مد نظر رکھيں اور اس کو ہر جہت سے اپنے اوپر مسلط جان 
خدائے متعال کے سواکسی اورکی پرستش نہ کريں اور پيغمبرگرامۖياور ائمہ ھدی ۔کہ خدائے متعال نے ہميں ان کی اطاعت 

  کا حکم ديا ہے ۔کے عالوه کسی اور کی اطاعت نہ کريں۔خدائے متعال فرماتا ہے :
  ل واولی االمر منکم ۔..) (...اطيعواّهللا واطيعواالّرسو

  )٥٩(نسائ
  ''...هللا کی اطاعت کرو ،رسول اور صاحبان امر(ائمہ )کی اطاعت کرو''

البتہ،خدائے متعال اوراوليائے دين کی اطاعت کے اثر ميں ،عماًل خداسے منسوب ہر چيز کا مکمل احترام کرناچاہئے 
خداکی کتاب (قرآن مجيد)،کعبہ شريف،مساجد اوراوليائے دين کی ۔خدااوراوليائے دين کے نام کو ادب کے ساتھ لينا چاہئے۔ 

  قبور کا احترام کرنا چاہئے ،چنانچہ خدائے متعال فرما تا ہے:
  )٣٢(...ومن يعظِّم شعائر ّهللا فانّہا من تقوی) (حج

  ''جوبھی هللا کی نشانيوں کی تعظيم کرے گا يہ تعظيم اس کے دل کے تقوی کا نتيجہ ہوگی .''

  بارے ميں انسان کافريضہاپنے 
انسان ،اپنی زندگی ميں جو بھی روش اختيار کرے اور جس راستہ پر چلے،حقيقت ميں وه اپنے لئے سعادت و کاميابی کے 
عالوه کوئی چيز نہيں چاہتا ۔چونکہ سعادت کو پہچاننا،کسی اورچيز کی پہچاننے کے ضمن ميں ہے ،يعنی جب تک ہم خود 

تک اپنی حقيقی ضرورتوں ۔کہ ان کو پورا کرنے ميں ہماری سعادت ہے۔کو بھی نہيں پہچان  کو نہ پہچانيں گے اس وقت
سکيں گے ۔اس بناپر انسان کا سب سے اہم فريضہ يہ ہے کہ خود کو پہچان لے تاکہ اس کے سبب اپنی سعادت وخوشبختی کو

ش کرے اوراپنی گرانبہا سمجھے اور اپنے پاس موجود وسائل کے ذريعہ اپنی ضرورتوں کودور کرنے کی کوش
  عمر،جواسکا تنہا سرمايہ ہے،کومفت ميں ضا ئع نہ ہونے دے ۔

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں : 
  )١''جس نے اپنے آپ کو پہچان ليا اس نے خدا کو پہچان لياہے ''(

..............  

  ۔ ٩٩،ص٦١۔بحاراالنوار،ج١

  ہيں : اميرالمؤ منين حضرت علی فرماتے
  )١''جس نے اپنے آپ کوپہچان ليا،وه معرفت کے بلند ترين مقام پر پہنچ گيا ''(

  انسان،اپنے آپ کوپہچاننے کے بعدمتوجہ ہوتا ہے کہ اس کاسب سے بڑافريضہ يہ ہے کہ وه گوہرانسانيت کی قدر کرے ۔
کے لئے کوشش کرے تاکہ ايک شيرين اس گوہرتابناک کو ہواوہوس کے ذريعہ پامال نہ کرے ،اپنی ظاہری وباطنی صفائی 

  ،لذت بخش اورابدی زندگی کو حاصل کرسکے ۔
  اميرالمؤ منين حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں :

  )٢''جوشخص اپنا احترام کرے گا ،اسکے سامنے نفسانی خواہشات حقيراورناچيز ہوں گی۔''(
ضہ ہے کہ ان دونوں ارکان کی صحت واستحکام کے لئے انسانی وجود دوچيزوں کامرّکب ہے :''روح اوربدن''انسان کا فري

کوشش کرے اوراسال م کے مقدس دين ميں دونوں حصوں کے بارے مينبيان کئے گئے مفصل اور کافی احکام کے مطابق 
  بدن اور روح کی صفائی کی کوشش کرے۔

  بدن کی صفائی
کی کافی تاکيد کی ہے، جيسے :خون ،مردار  دين مقدس اسالم نے کچھ قوانين و ضوابط کے ضمن ميں ،جسمانی صفائی

  ،بعض حيوانوں کا گوشت اورزہريلی غذائوں کو کھانے سے منع کی
..............  

  ۔٦٩٨ص١٢٨٧ص٢۔غررالحکم،ج١
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  ۔١١٠٩،ح٦٨١،ص٢۔غررالحکم ،ج٢

احکامات ہے ۔شراب نوشی ،نجس پانی پينے ،پُرخوری ،اور بدن کو ضرر پہنچانے کی نہی کی ہے اس کے عالوه دوسرے 
ہيں کہ اس فصل ميں ان سب کی تفصيل بيان کرنے کی گنجائش نہيں ہے ،خالصہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اسالم نے 

  انسان کو تمام نقصان ده چيزوں سے پرہيز کرنے کا حکم ديا ہے ۔

  صفائی کاخيال
اس اصول کو بہت اہميت دی گئی  صفائی،حفظان صحت کے اہم اصولوں ميں سے ايک اصول ہے،اسی لئے دين اسالم ميں

ہے۔جواہميت اسالم ميں صفائی کو دی گئی ہے ،کسی اور دين ميں نہيں پائی جاتی ہے۔پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
  نے فرمايا ہے :

  )١''النظافة من االيمان''(
  ''صفائی ايمان کاحصہ ہے''

م ديتا ہے ، بالخصوص ہر ايک کے لئے صفائی کی نصيحت کرتا اسکے عالوه اسالم عام طورپر صفائی اور پاکيزگی کا حک
ہے ،جيسے :ہاتھ پائوں کے ناخن کاٹنا ،سراوربدن کے زائد بالوں کو صاف کرنا ،کھانا کھانے سے پہلے اوربعد ميں ہاتھوں 

و جھاڑو کرنا،راستوں ، کو دھونا ،بالونکو کنگی کرنا،کلی کرنا اور ناک ميں پانی ڈالنا ،دن ميں کئی بارمسواک کرنا ،گھر ک
  گھر کے دروازوں اور درختوں وغيره کے نيچے کوصاف ستھرا رکھنا۔

  اسکے عالوه اسالم نے بعض عبادتوں کا حکم ديا ہے کہ جن کا تعلق صفائی وپاکيزگی وغيره سے
..............  

  ۔٦٣٦،ص٣١٦١۔نہج الفصاحہ،ح١

ميں کئی مرتبہ نماز کے لئے وضو کرنااورنمازو روزه کے لئے ہے ،جيسے: لباس اور بدن کو نجاستوں سے پاک کرنا،دن 
  مختلف غسل کرنا۔

  ُکلّی اور مسواک
انسان منہ سے کھاناکھاتا ہے اورکھانا کھانے کی وجہ سے منہ آلوده ہوتا ہے،دانتوں کے درميان ،زبان پراورمنہ کی دوسری 

ہ کے اندربدبو پيدا ہوجا تی ہے اور بعض اوقات جگہوں پر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ره جاتے ہيں،اس لئے من
کھانے کے ٹکڑوں ميں کيميائی عمل وردعمل اورخمير ہونے کی وجہ سے زہريلے مواد وجود ميں آتے ہيں اور کھانے کے 

  ساتھ مل کر معدے ميں جاتے ہيں۔
  ت پہنچاتا ہے ۔اسکے عالوه ايساشخص لوگوں کے مجمع ميں سانس ليکربدبو پھيالتا ہے اور دوسروں کو اذي

اس لئے شرع مقدس اسالم نے مسلمانوں کو حکم دياہے کہ ہردن (خاص کرہروضوسے پہلے)اپنے دانتوں کو مسواک کريں 
  اورصاف پانی سے کلّی کريں اوراپنے منہ کوآ لودگی سے پاک کريں۔

  استنشا ق(ناک ميں پانی ڈالنا)
سانس لينا،انسان کی ضروريات زندگی ميں سے ہے اور غالبا ًجو ہواانسان کے رہنے کی جگہ پر ہوتی ہے ،گردوغبار اور 
کثافت سے خالی نہيں ہوتی ،البتہ ايسی ہواميں سانس لينا نظام تنفس کے لئے مضر ہے ۔اس ضررکو روکنے کے لئے خدائے

جو گرد وغبار کوپھيپھڑوں تک پہنچنے نہيں ديتے ،اس کے باوجودکبھی مہربان نے ناک کے اندرکچھ ايسے بال اگائے ہيں 
گرد وغبارناک کے اندر جمع ہو جا تا ہے جس کی وجہ سے ناک کے بال اپنی ذمہ داری نبھانے سے قاصر رہتے ہيں 

ی ناک ميں صاف ۔اسلئے دين اسالم ميں حکم دياگياہے کہ مسلمان دن ميں کئی باروضوسے پہلے ناک ميں پانی ڈاليں اور اپن
 پانی ڈال کراپنے تنفس سے مربوط حفظان صحت کی رعايت کريں ۔
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 دينی تعليم 

 

  

  تہذيب اخالق
انسان،اپنے خداداد ضمير سے پسنديده اخالق کی قدرو قيمت کو سمجھتا ہے اور اسکی انفرادی واجتماعی اہميت کو جان 
ليتاہے ۔لہذا انسانی معاشرے ميں کوئی ايسا شخص نہيں ہے کہ جوپسنديده اخالق کی تعر يف اور پسنديده اخالق رکھنے 

  والے شخص کااحترام نہ کرے ۔
يده اخالق کو ديتاہے وه محتاج تعارف وبيان نہينہے اوراسالم ميں اخالق کے بارے ميں جووسيع احکام جواہميت انسان پسند

  بيان ہوئے ہيں وه سب واضح ہيں ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
ٰھا) ( شمس ہا٭وقد خاب من دّسٰ   )١٠۔٧(ونفس وماسّوٰ ہا٭فَلہََمہافجوَرہاوتقٰوہا٭قد افلح من زّکٰ

بيشک وه کامياب٠پھر بدی اور تقوٰی کی ہدايت دی ہے ٠ا س خداکی قسم جسں نے اسے درست کياہے ''اورنفس کی قسم اور 
  اوروه نامراد ہوگيا جس نے اسے آلوده کردياہے ''٠ہوگياجس نے نفس کوپاکيزه بناليا

  حصول علم 
  س ہے ۔پسنديده معنوی صفات ميں سے ايک علم ہے اورعالم کی جاہل پر فضيلت وبرتری اظہر من الشم

جو چيز انسان کودوسرے حيوانات سے جدا کرتی ہے ،بيشک وه عقل کی طاقت اور علم کا زيور ہے۔دوسرے حيوانات ميں 
سے ہر ايک اپنی خاص بنا وٹ کے مطابق ناقابل تغير فطرت رکھتاہے اور يکساں صورت ميں اپنی زندگی کی ضرورتوں 

م کی ترقی اور بلندی کی کوئی اميد نہيں پائی جاتی .وه اپنے اور کو پورا کرتا ہے اور اس کی زندگی ميں ہرگزکسی قس
دوسروں کے لئے کوئی نيا باب نہيں کھول سکتے ہيں يہ صرف انسان ہے جوعقل کی طاقت سے،ہرروز اپنے گزشتہ 
اپنی معلومات ميں جديد معلومات کااضافہ کرتاہے اور طبيعت اورمادرای طبيعت کے قوانين کوکشف کرکے ہرزمانہ ميں 

مادی اور معنوی زندگی کو تازگی اوررونق بخشتا ہے،اپنے ماضی کے ادوار پرنظرڈال کراپنے اوردوسروں کے مستقبل 
  کی بنياد ڈالتا ہے ۔

  اسالم نے علم حاصل کرنے کے سلسلہ ميں اس قدرتاکيد کی ہے کہ پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :
  )١پر واجب ہے ''( ''علم حاصل کرناہرمسلمان

  )٢''علم حاصل کرو،اگرچہ چين ميں بھی ہو''(
..............  

  ۔ ٣٠،ص١۔اصول کافی ،ج١
  ۔٦٣،ص٣٢٤۔نہج الفصاحہ،ح٢

  )١''گہواره سے قبر تک علم حاصل کر نيکی کو شش کرو''(
کے آثار(فلسفہ ،علوم  اسالم،خلقت کے اسرار کوجاننے اورآسمانوں،زمين ،انسان کی فطرت،تاريخ وملل اور اپنے اسالف

رياضی وطبيعی وغيره)کے بارے ميں غور وخوض کرنے کی بہت تاکيد کرتا ہے اور اسی طرح اخالقی اورشرعی مسائل 
(اسالمی اخالق و قوانين )اور صنائع کے اقسام ۔جو انسان کی زندگی کو منظّم کرتے ہيں۔کو سيکھنے کی اسالم بہت ترغيب 

بر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی نظر ميں علم کی اہميت اس قدر ہے کہ جنگ بدر ميں جب ديتااور تاکيد کرتا ہے ۔پيغم
کفار کی ايک جماعت مسلمانوں کے ہاتھوں اسيرہوگئی، توآنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حکم ديا کہ اسيروں ميں 

و افراد تعليم يافتہ تھے وه يہ رقومات ادا کرنے سے ہر فرد زياده ر قومات ادا کرکے آزاد ہوسکتاہے ،ليکن اسيروں ميں ج
  سے اس شرط پر متثنٰی قرار ديئے گئے کہ ان ميں سے ہر ايک دس جوان مسلمانوں کو لکھناپڑھنا سکھائے ۔

  اسالم کی نظرميں طالب علم کی اہميت
اور چونکہ ہرانسان اپنیہر مقصد تک پہنچنے کے لئے سعی وکوشش کی اہميت خوداس مقصدکی اہميت کے برابر ہوتی ہے 

خداداد فطرت سے عالم بشريت ميں علم ودانش کو ہر چيز سے باال تر جانتا ہے ،لہذا طالب علم کی قدرو قيمت باال ترين قدرو
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قيمت ہوگی اس چيز کے پيش نظر کہ اسالم ايسادين ہے کہ جو فطرت کی بنيادوں پر مستحکم واستوار ہے لہذا ا بالشبہہ 
  سے زياده قدروقيمت کا قائل ہے ۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں: طالب علم کی سب

..............  

  ۔٦٤،ص٣٢٧۔نہج الفصاحہ،ح١

  )١''جو علم حاصل کرنے کی راه ميں ہو ،وه خداکا محبوب ہے ''(
ام حکم جہاد ديديں توعام مسلمانوں کا ا س کے باوجود کہ جہاد،دين کی بنيادوں ميں سے ايک بنياد ہے اور اگر پيغمبر ۖيا ام

جنگ ميں شريک ہونا ضروری ہوجاتا ہے ،ليکن جو لوگ دينی تعليم حاصل کر رہے ہيں وه اس حکم سے مستثٰی اور معاف 
ہيں ۔ زياده سے زياده مسلمانوں کو ہميشہ علمی مراکزميں تعليم حاصل کرنے ميں مشغول رہنا چاہئے ۔خدائے متعال فرماتا 

  ہے :
ما کان المؤمنون لينفروا کآفّةً فلوال نفر من کّل فرقة منہم طائفة ليتفقَّہوا فی الّدين ولينذروا قو مہم اذا رجعوااليہم لعلّہم (و

  )١٢٢يحذرون) (توبہ
''صاحبان ايمان کا يہ فرض نہيں ہے کہ وه سب کے سب جہاد کے لئے نکل پڑيں تو ہر گروه ميں سے ايک جماعت اس کام 

نہيں نکلتی ہے کہ دين کا علم حاصل کرے اورپھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تواسے عذاب الہی  کے لئے کيوں
  سے ڈرائے کہ شايد وه اسطرح ڈرنے لگيں ۔''

  معلم اورمربی کی اہميت
صلی هللا علم اور طالب علم کے بارے ميں مذکوره بيان سے اسالم ميں معلم کی بھی اہميت واضح ہوجا تی ہے ۔پيغمبر اکرم 

  عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:
  )٢''من تعلّمت منہ حر فا صرت لہ عبدا''(

..............  

  ) ٦٠،ح١٧٨ص ١۔بحاراالنوار،(ج١
  ۔١٩٣،ح٢٩٢،ص١۔عوالی اللئانی ،ج٢

  ''جومجھے ايک کلمہ تعليم ديدے ميں خود کواس کا بنده قراردوں گا''
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں :

ے تين گروه ہيں :پہال:عالم ربانی دوسرا:جواپنی اوردوسروں کی نجات کے لئے علم حاصل کرتا ہے ۔تيسرا:وه ''لوگوں ک
لوگ جو عقل ودانش سے عاری ہوتے ہيں ان لوگوں کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو جانوروں کے سروصورت پربيٹھتی 

  ہے اسکی طرف دوڑتی ہے'' ۔ ہے اورہواکے چلنے پر ادھر ادھر اڑتی ہے ياجہاں سے بھی بدبو آتی

  معلم اور شاگرد کا فريضہ 
قرآن مجيد،علم ودانش کو انسان کی حقيقی زندگی جانتا ہے ،کيونکہ اگر علم نہ ہوتاتوانسان اورجمادات اورمردوں ميں کوئی 

  فرق نہ ہوتا۔
 ً اپنی حقيقی زندگی کواس سے حاصلاس بناپر،طالب علم کو چاہئے کہ اپنے معلم کو زندگی کا مرکز تصور کرے تاکہ تدريجا

کرسکے ،اس لحاظ سے اسے يہ تصورکرناچاہئے کہ اس کے تو سط سے اسے زندگی ملی ہے اس لئے اس کی عزت 
وتعظيم ميں کوتاہی نہ کرے اوراگر تعليم وتربيت کے سلسلہ ميں اس کی طرف سے اگر سختی بھی دکھائی دے تو اس کی 

  ميں کوتاہی نہ کرے ۔ زندگی اورموت کے بعد اس کے احترام
اسی طرح معلّم کوبھی اپنے آپ کواپنے شاگرد کی زندگی کا ذمہ دار سمجھنا چاہئے اورجب تک اسے ايک زنده انسان اور 

  فخرومباہات کے درجہ تک نہ پہنچا دے اس وقت تھکن محسوس نہ کرے اورآرام سے نہ بيٹھے۔
اہی کرے تواستاد کاحوصلہ پست نہيں ہونا چاہئے ،اگر وه تعليم اگرکبھی اس کاشاگرد تعليم وتربيت حاصل کرنے ميں کوت

وتربيت ميں ترقی کا مظاہره کرے تواس کی ہمت افزائی کرنی چاہئے،اگرالپروائی کرے تواس کی حوصلہ افزائی کر کے 
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  اس ميں شوق پيدا کرنا چاہئے اور شاگرد کے جذ بات کوہرگز اپنے طرزعمل سے مجروح نہ کرے ۔

  ے بارے ميں انسان کا فريضہ ماں باپ ک
ماں با پ اپنے فرزندکی پيدائش کا ذريعہ اوراس کے ابتدائی مربی ہيں اس سبب سے دين مقدس اسالم ميں سب سے اہم 

نصيحت وتاکيد ماں باپ کی اطاعت اوراحترام کے بارے ميں کی گئی ہے ،يہاں تک کہ خدائے متعال توحيد کے ذکر کے بعد
  کی نصيحت کرتے ہوئے فرماتا ہے :والدين کے ساتھ نيکی 

  (وقضی ربُّک ااَّل تعبدواااّل ايّاه وبالوالدين احٰسناً...)
  )٢٣(اسرائ

''اور آپ کے پروردگار کا فيصلہ ہے کہ تم سب اس کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرنااورماں باپ کے ساتھ اچھا برتائو کرنا
''...  

ہے ان ميں شرک کے بعدوالدين کے ساتھ برے برتائوکو گناه کبيره شمار کياگيا  جن روايتوں ميں گناہان کبيره کو گنوايا گيا
  ہے .خدائے متعال مذکوره آيہ شريفہ کے ضمن ميں بھی فرماتا ہے :

من  (...اِّما يبَلغنَّ عندک الکبر احدہما اوکالہمافال تُقل لَّہمااُفٍّ وال تنہرہما و قل لہما قوالً کريماً٭واخفِض لہما جناح الذُّلّ 
  )٢٤٢٣الَّرحمة...) (اسرائ

''...اور اگرتمہارے سامنے ان دونوں ميں سے کوئی ايک يا دونونبوڑھے ہوجائيں توخبرداران سے اف بھی نہ کہنا اور 
جھڑکنا بھی نہيں اوران سے ہميشہ شريفانہ گفتگو کرتے رہنا ، اور ان کے لئے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو 

  جھکادينا۔''
  

  گفت زالی بہ فرزندخويش چہ خوش
  چو ديدش پلنگ افکن وپيل تن 
  گر از عہد خرديت ياد آمدی

  کہ بيچاره بودی درآغو ش من
  نہ کردی در اين روز بر من جفا
  کہ تو شير مردی و من پير زن 

  
ه اپنابچپن ''کياخوب کہا ہے ايک بوڑھيا نے اپنے بيٹے سے جب اس کو ايک طاقتورشير اورہاتھی کے مانندديکھااگرتجھے و

ياد آتاجب کہ تم ميری آغوش ميں ايک بيچاره طفل تھے؟توآج تم مجھ پريہ ظلم نہ کرتے کہ تم ايک شيرمرد بن چکے ہو 
  اورميں ايک بوڑھی عورت ہوں۔''

دين مقدس اسالم ميں،ماں باپ کی اطاعت ،واجب کے ترک ہونے ياحرام ميں مرتکب ہونے کے عالوه، واجب ہے،اورتجربہ 
ہواہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو رنج وتکليف پہنچائی ہے،وه اپنی زندگی ميں خوشبخت اورکامياب سے ثابت 

  وکامران نہيں ہوئے ہيں ۔

  بزر گوں کا احترام
  بوڑھوں کا احترام بھی الزم ہے ۔چنانچہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ہے :

  )١نا خدا کی تعظيم اورا حترام کرناہے ''(''بوڑھوں کااحترام اور تعظيم کر

  اپنے رشتہ دارونکے بارے ميں انسان کافريضہ 
انسان کے ماں باپ کے ذريعہ جورشتہ دارنسبی رابطہ رکھتے ہيں ،وه طبيعی خاندان کوتشکيل دينے کا سبب بنتے ہيں 

وقرار ديتے ہيں ۔اس طبيعی اتحاد اورخونی رشتہ اورانسانی خليوں کے اشتراک کی وجہ سے انسان کو خاندان کاجز
اورارتباط کی وجہ سے اسالم نے اپنے پيروئوں کوصلہء رحم کاحکم ديا ہے اورقرآن مجيد اور ائمہ دين کی روايتوں ميں 

  اس سلسلہ ميں بہت ہی تاکيد کی گئی ہے ۔خدائے متعال فرماتا ہے:
  )١کان عليکم رقيباً) (نسائ(...َواَّتقواّهللاٰ الّذی تسا ئلَون بہ َواالرحام ان ّهللا 

''اور اس خداسے بھی ڈروجس کے ذريعہ ايک دوسرے سے سوال کرتے ہواورقرا بت دارونکی بے تعلقی سے بھی ۔هللا سب
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  کے اعمال کا نگراں ہے ۔''
  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :

ہ داروں کے درميان ايک سال کی دوری کافاصلہ ہو تو بھی ''ميں اپنی امت کو صلہء رحم کی نصيحت کرتا ہوں اوراگررشت
  )٢اپنے رشتہ کے پيوندکونہ توڑيں ۔''(

..............  

  ۔ ٢ح١٣٦،ص٧٥۔بحاراالنوار،ج١
  ۔١٥١،ص٢۔اصول کافی .ج٢

  

  ہمسايوں کے بارے ميں انسان کافريضہ 

چونکہ ہمسايہ زندگی بسر کر نے کی جگہ پر ايک دوسرے سے نزديک ہونے کی وجہ سے ايک دوسرے سے زياده رابطہ 
رکھتے ہيں اورگويا ايک بڑے خاندان کے حکم ميں ہوتے ہيں لہذا ان ميں سے کسی ايک کا اچھا اور برا طرزعمل ہمسايوں 

  پر دوسروں کی نسبت زياده اثر انداز ہوتا ہے ۔
و اپنے گھر ميں صبح ہونے تک شور و غل مچا تاہے ،وه شہر کے آخر ميں رہنے والوں کوتکليف نہيں پہنچاتا ہے جورات ک

  ،ليکن اپنے ہمسايہ کے آرام وآسائش ميں خلل ڈالتا ہے ۔
جو مالدار اپنے خوب صورت محل ميں عيش وعشرت ميں زندگی گزار رہا ہے،دور رہنے والے مفلسوں کی نگاہوں سے 

،ليکن ہر لمحہ اپنے ايک تنگ دست اور غريب ہمسايہ کی جھونپڑی ميں اُگے ہوئے ايک پھول کے پودے کو آگ دور ہے 
لگا تا ہے ،تو يقينا ايک دن ايسا آئے گا جب وه اپنے کيفر کردار تک پہنچ جائے گا ۔اس لحاظ سے دين مقدس اسالم ميں 

  ۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں : ہمسايہ کے حاالت کی رعايت کرنے کی بہت تاکيد کی گئی ہے 
''جبرئيل امين نے ہمسايہ کے بارے ميں اس قدرمجھے نصيحت کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ خدائے متعال ہمسايہ کو 

  )١وارثوں ميں قرار دے گا ''(
..............  

  ۔٤٢٧،ص٨۔مستدرک الوسائل ،ج١

  نيزفرمايا:
کو تکليف پہنچائے گا ،اس تک بہشت کی خوشبونہيں پہنچے گی ۔جو اپنے ہمسايوں کے حق کی  ''جوشخص اپنے ہمسايہ

رعايت نہيں کرے گا ،وه ہم ميں سے نہيں ہے،اور جو سير ہوگااور وه جانتا ہو اس کا ہمسايہ بھوکا ہے اور اسے کچھ نہ دے 
  )١تو وه مسلمان نہينہے ۔''(

  ان کا فريضہ ماتحتوں اور بيچاروں کے بارے ميں انس
بيشک معاشرے کی تشکيل لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہوتی ہے اور ايک معاشرے کے افراد کا سب سے

اہم فريضہ يہ ہے کہ محتاجوں اور بے چاروں کی دستگيری کريں اور جو لوگ اپنی زندگی کی ضروريات کو پوراکرنے 
  ی مدد کر کے ان کی مشکالت کو حل کرے ۔کی طاقت نہيں رکھتے ہيں ،کسی نہ کسی طرح ان ک

آج تو يہ مسئلہ واضح ہوچکا ہے کہ مالداروں کے مفلس و نادار ا فراد کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ايسا بڑا خطره 
  الحق ہے کہ ،جو معاشرے کو نابود کر سکتا ہے اورسب سے پہلے مالدار ہی اس خطرے کے شکار ہوں گے۔ 

پيش نظرچوده سوسال پہلے ہی حکم ديا ہے ،کہ مالداروں کو اپنی آمدنی کے ايک حصہ کو ہر سال اسالم نے اس خطره کے 
کمزوروں اور حاجتمندوں ميں تقسيم کرنا چاہئے اور اگراس سے ان کی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو مستحب ہے کہ 

  يں ۔غريبوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے جتنا ممکن ہوسکے راه خدا ميں انفاق کر
..............  
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  ۔١٩٠،ص١۔سفينتہ البحار،ج١

  خدائے متعال فرماتا ہے :
ی تنفقوا ِمّماتُِحبّون...) (آل عمران    )٩٢(لن تنالواالبّر حتّٰ

  ''تم نيکی کی منزل تک نہيں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چيزوں سے راه خدا ميں انفاق نہ کرو''
 کی گئی حديثيں بے شمار ہيں۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :لوگوں کی خدمت و مدد کے بارے ميں نقل 

  )١''خيرالنّاس انفعہم للنّاس''(
  ''لوگوں ميں سب سے بہتروه ہے جوسب سے زياده لوگوں کے لئے فائده مند ہو۔''

  نيز فرماتے ہيں :
ا کے بندوں کی حاجت روائی کی راه ميں سب ''قيامت کے دن خداکے نزديک اس شخص کا مقام سب سے بلند ہو گا جوخد

  )٢سے زياده اقدام کرے۔''(
  

  در بال يار باش ياران را
  تا کند فضل ايزدت ياری
  بہ ہمہ حال بدروی روزی

  تخم نيکی کہ اين زمان کاری
..............  

  ۔٣١٥،ص١٥٠٠۔نہج الفصاحہ،ح١
  ۔٥٩٥،ص ٦۔کنزالعمال ،ج٢

  ضہمعاشرے کے بارے ميں انسان کا فري

چنانچہ ہم جانتے ہيں کہ لوگ ايک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہيں اور اس کے نتيجہ ميں ايک دوسرے کے کام 
وکوشش سے استفاده کرتے ہيں اوراپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہيں ۔ان افراد سے تشکيل پانے واال معاشره 

  ن کے اعضاء کے مانند ہيں ۔ايک بڑے انسان کے مانند ہے اور تمام افراد اس بڑے انسا
انسان کے بدن کاہرعضو، اپنے مخصوص کام کو انجام ديتا ہے اور اپنے کام کے نفع کے عالوه دوسرے اعضاء کے منافع 
سے بھی فائده اٹھاتا ہے ،يعنی اپنی سر گرمی کی حالت ميں اپنے نفع کو دوسرے اعضاء کے منا فع کے ضمن ميں حاصل 

ندگی کے سائے ميں اپنی زندگی کو جاری رکھتا ہے ۔اگر سارے اعضاء خود غرض ہوتے اور کرتا ہے اوردوسروں کی ز
دوسروں کے کام نہ آتے،مثال جہانپر ہاتھ پائوناپنے کام مينمشغول ہيں ،آنکھ اپنی نگاه سے ان کاتعاون نہ کرتی يامنہ غذاکو 

پورا نہ کرتا يعنی کھانے کو نہ نگلتا توانسان چبانے اوراس سے لذت حاصل کرنے پر اکتفا کرتا اور معده کی ضرورت کو
  بال فاصلہ مر جاتا اورنتيجہ کے طور پر خود غرض وانحصار طلب اعضاء بھی مر جاتے۔

معاشره کے بارے ميں معاشرے کے افراد کا فريضہ بھی ايک انسان کے بدن کے اعضاء کے مانند ہے ۔يعنی انسان کواپنا 
ں حاصل کرنا چاہئے اور اپنے کام وکوشش سے معاشرے کو فائده پہنچانے کا خيال منافع معاشرے کے منافع کے ضمن مي

ہونا چاہئے تاکہ اپنی محنتوں سے بہره مند ہو سکے اور سبھی کو فائده پہنچائے تاکہ خود بھی بہره مند ہوسکے ۔تمام 
جسے ہم اپنی خدادادفطرت سے لوگونکے حقوق سے دفاع کرے تاکہ خود اسکے حقوق نابودنہ ہوں ۔يہ ايک ايسی حقيقت ہے

  سمجھتے ہيں اوردين مقدس اسالم بھی ۔جوفطرت وخلقت پر استوارہے۔اس کے عالوه کوئی اور حکم نہيں رکھتا۔
  پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :

  )١ں ''(''مسلمان آپس ميں بھائی بھائی ہيں اوراجنبيوں کے مقابلہ ميں ايک دست،ايک دل اوريک جہت ہي
  مزيدفرماتے ہيں :

  )٢''المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانہ''(
  ''مسلمان وه ہے جس کے ہاتھ اورزبان سے دوسرے مسلمان امان ميں رہيں ''

  مزيدفرماتے ہيں:
  )٣''من اصبح ولم يہتم بامورالمسلمين فليس بمسلم''(
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  ۔'''' جو مسلمانوں کے مسائل کواہميت نہ دے وه مسلمان نہيں ہے
اسی وجہ سے،پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم جنگ تبوک ميں لشکر اسالم کو لے کرروم کی سرحد کی طرف روانہ 
ہوئے تواس وقت تين افراد نے اس جنگ ميں شرکت نہيں کی تھی۔اسالمی لشکر کے جنگ سے واپس آنے پرجب يہ تينوں 

  آدمی ان کے استقبال کے
..............  

  ۔٣٠٨٢و  ٣٠٨١، ح ٦٢٥احہ ، ص ۔ نہج الفص١
  ۔٥٣ص٧٧۔بحاراالنوارج٢
  ۔١٦٣، ص ٢۔ اصول کافی، ج ٣

لئے گئے اور آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو سالم کيا،توآنحضرۖتنے اپنے رخ کو موڑ ليااور ان کے سالم کا جواب 
ہ منوره ميں کسی نے حتی ان کی عورتوننے نہيں ديا اوراسی طرح مسلمانوں نے بھی ان سے اپنا منھ موڑليا،نتيجہ ميں مدين

بھی ان سے بات نہيں کی انہوں نے بے بس ہوکرمدينہ کے پہاڑوں ميں پناه لی اور توبہ واستغفار کيا۔چند دنوں کے بعد 
 خدائے متعال نے ان کی توبہ قبول کی پھروه شہرکے اندرآگئے ۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  عدالت
قرآن مجيداورائمہ دين کی روايتوں کے مطابق عدالت کی دوقسميں ہيں:انفرادی عدالت اوراجتماعی عدالت ۔عدالت کی يہ 

  دونوں قسميں دين مبين اسالم کی نظر ميں نہايت اہميت کی حامل ہيں۔

  انفرادی عدالت
انفرادی عدالت سے مرادوه عدالت ہے کہ انسان جھوٹ ،غيبت اوردوسرے گناہان کبيره سے پرہيز کر ے اور دوسرے 

گناہوں کوباربار انجام نہ دے .جس ميں يہ صفت ہو ،اسے عادل کہتے ہيں اوراسالم کے قوانين کے مطابق ايساشخص جج 
ا ہے ۔ليکن جس ميں يہ دينی صفات موجودنہ ہوں وه ان اختيارات ،حاکم ،تقليد ،اورديگر اجتماعی ذمہ داريوں کوسنبھال سکت

  سے بہره مندنہيں ہوسکتاہے۔

  اجتماعی عدالت
''اجتماعی عدالت''سے مرادوه عدالت ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کے بارے ميں افراط وتفريط نہ کرے اورسب کو 

ت کو نافذ کرنے ميں دينی مقررات کے حق سے تجاوزنہ قانون الٰہی کے مقابلہ ميں مساوی قراردے اور اجتماعی عدال
  کرے،جذبات ميں نہ آئے اورسيدھے راستہ سے منحرف نہ ہو ۔خدائے متعال فرماتاہے:

  )٩٠(اّن ّهللا يامربالعدل...) (نحل
  ''بيشک هللا عدل کاحکم يتا ہے ...''

ہواہے اورخدائے متعال نے اپنے کالم پاک ميں بيشمارآيتوں اور روايتوں ميں گفتاروکردارميں عدالت کے بارے ميں حکم 
  چندمواقع پر ظالموں پر صراحتاً لعنت بھيجی ہے ۔

علم اخالق ميں ''عدالت'' سے مرادملکات وصفات نفسانی ميں ميانہ روی ہے اور يہ صفت اس ميں پائی جاتی ہے جوانفرادی 
  واجتماعی عدالت کی رعايت کرتا ہو۔

  سچائی
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ميں رابطہ،جوانسان کی اجتماعی بنياد ہے، ''گفتگو''سے برقرارہوتی ہے ۔اس بنا پرسچ بات جو انسان لوگوں کے درميان آپس
کيلئے پو شيده حقيقت کو ظاہر کرتی ہے ،اجتماع کے ضروری ارکان ميں سے ايک ہے ،اوراہم فائدے۔جن سے اجتماع ہرگز

  ند رجہ ذيل چندجملوں ميں بيان کياجاسکتا ہے :بے نياز نہينہے ۔سچ بات سے حاصل ہوتے ہيں ۔سچائی کے فوائد کوم
۔سچ بولنے واال،اپنے ہم جنسوں کے لئے قابل اعتمادہوتا ہے اور ان کواس کی ہربات کے بارے مينتحقيق کی ضرورت نہں ١

  ہوتی۔
  ۔سچ بولنے واال،اپنے ضمير کے مقا بلہ ميں سربلنداورجھوٹ کے رنج سے آسوده ہوتا ہے ۔٢
نے عہدوپيمان کی وفاکرتا ہے اورجوامانت اسکے حوالہ کی جاتی ہے، اس ميں خيانت نہيں کرتا ہے ۔سچ بولنے واال،اپ٣

  ،کيونکہ رفتار ميں سچائی،گفتارکی سچائی سے جدانہيں ہے ۔
۔سچ بولنے سے،اکثر اختالفات اورلڑائی جھگڑے ختم ہوجا تے ہيں،کيونکہ اکثر اختالفات اورجھگڑے اس لئے وجودميں ٤

  ايک طرف يا دونوں طرف کے لوگ حق و حقيقت سے منکرہوتے ہيں ۔آتے ہيں کہ 
۔سچ بولنے سے ،اخالقی عيوب اور قانون کی خالف ورزی کا ايک بڑاحصہ خودبخودختم ہوجا تا ہے ،کيونکہ اکثر لوگ ٥

  اسی قسم کے کردارکو چھپانے کيلئے جھوٹ بولتے ہيں اميرالمئومنين حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں :
قيقی مسلمان وه ہے جو سچ بولنے کو۔ خواه اس کے نقصان ميں ہو ۔جھوٹ بولنے پر ترجيح ديتا ہے چاہے وه اس کے لئے ح

  )١مفيد ہی کيوں نہ ہواوراس طر ح وه اندرونی سکون حاصل کرتا ہے۔(

  جھو ٹ
  عده ديا گيا ہے۔''جھوٹ''اسالم ميں گناه کبيره ہے،جس کے لئے خدائے متعال کے کالم ميں يقينی عذاب کا و

  جھوٹ، صرف شرع ميں ہی گناه اور بر ا عمل نہيں ہے بلکہ عقل کی رو سے بھی اس کی برائی
..............  

  دٹھوڑے سے اختالف کے ساتھ ۔ ٤٥٨۔نہج البالغہ صالح ، کلمات قصار نمبر ١

جتماعی رابطہ يعنی اعتماد کو ختم واضح ہے ۔يہ ناپسنديده عمل ،معاشرے ميں پھيلنے سے،تھوڑی ہی مدت ميں لوگوں کے ا
کر ديتا ہے ،اوراس قسم کے رابطہ کے ختم ہونے سے ،لوگوں کا ايک دوسرے پر اعتماد نہيں ہوتا لہذا ،انفرادی 

  طورپرزندگی گزارتے ہيں ،اگر چہ بظاہر اجتماعی صورت دکھائی ديتی ہے ۔

  جھوٹ کے نقصانات
بولنے کے نقصانات بھی واضح ہو جاتے ہيں۔جھوٹ بولنے واال انسانی  سچ بولنے کے بارے ميں مذکوره بيان سے جھوٹ

معاشرے کا نابکاردشمن ہوتا ہے اوراپنے جھوٹ سے،جو ايک بڑا جرم ہے ،معاشرے کوخراب کرڈالتا ہے ،کيونکہ 
جھوٹ،نشہ آورچيز کے مانند ہے جومعاشرے کی عقل وشعورکی طاقت کونابود کرکے حقائق پر پرده پوشی کرتا ہے 

ياشراب کے مانندہے جولوگوں کو مست کرکے عقل کی طاقت کو برے اوربھلے ميں تميز کرنے سے بيکار بناديتا ہے ۔اسی 
لئے اسالم نے جھوٹ کوگناہان کبيره ميں شمار کيا ہے اور جھوٹ بولنے والے کے لئے کسی قسم کی دينی شخصيت کاقائل 

  نہيں ہے۔
  فرمايا:پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے 

  ''تين طائفے منافق ہيں ،اگرچہ وه نمازبھی پڑھيں اورروزه بھی رکھيں :
  )١جھوٹ بولنے واال،اپنے وعده پر وفانہ کر نے واالاورامانت ميں خيانت کرنے واال ہے''۔(

..............  

  ۔١٥٤،ص١٠۔ميزان الحکمہ،ج١

  اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:
  )١مان کی لذت کوچکھ ليتا ہے ، تو جھوٹ کو ترک کر ديتا ہے اگر چہ مذاق ميں بھی ہو۔''(''انسان جب اي

  غيبت وتہمت
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دوسروں کی''بدگوئی''کرنا اوران کی سرزنش کرنا،اگرسچ ہوتو''غيبت''ہے اور اگرجھوٹ ہوتو''تہمت''ہے کبھی اسے''بہتان'' 
  بھی کہا جاتا ہے ۔

يغمبروناورائمہ اطہار کے عالوه)معصوم خلق نہيں کياہے اورہرشخص خود ميں موجود البتہ پروردگار عالم نے انسان کو(پ
نقائص کی وجہ سے خطاو لغزش سے محفوظ نہيں ہے اور عام لوگ اس پرده کے پيچھے زندگی کرتے ہيں جسے هللا نے 

ن کے نقائص اور عيوب اپنی حکمت سے ان کے اعمال پر کھينچا ہے ۔چنانچہ اگر ايک لمحہ کے لئے اس الہٰی پردے کوا
سے ہٹا د يا جائے تو سب ايک دوسرے سے متنفرہو کربھاگ جائيں گے ،اور ان کے معاشرے کی عمارت زمين بوس 

ہوکرويران ہو جائيگی ۔اس لئے خدائے متعال نے غيبت کوحرام قرارديا ہے تاکہ لوگ ايک دوسرے کے پيچھے امان ميں 
  راستہ ہوجائے تاکہ يہی ظاہری زيبائی تدريجا ًباطنی برائی کی اصالح کرے۔رہيں ۔اور ان کی زندگی کاظاہری ماحول آ

..............  

  ۔١١،ح ٣٤٠،ص٢۔اصول کافی ،ج١

  خدائے متعال فرماتا ہے :
  )١٢(...واليغتب بعضکم بعًضاٰايحّب احُدکم ان يا کَل لحم اخيہ ميتاً...) (حجرات

يں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گاکہ اپنے مرده بھائی کا گوشت ''...ايک دوسرے کی غيبت بھی نہ کرو کہ کياتم م
  کھائے؟..''

''تہمت''کا گناه اور اس کی برائی غيبت سے زياده شديد ہے اوراس کی برائی عقل کی رو سے واضح ہے ۔خدائے متعال نے 
  رماتاہے:اپنے کالم پاک ميں اس کی برائی اورناجائز ہونے کو مسلم جاناہے اوربال چون وچراذکر ف

  )١٠٥(انّمايفتری الکذب الَّذين اليؤمنون ...) (نحل
  ''بيشک جوايمان نہينرکھتے ہيں وه افتراکہتے ہيں ...''

  لوگوں کی عزت پر تجاوز
اسالم ميں عصمت دری ،گناہان کبيره ميں سے ہے اورمواقع کے فرق کے مطابق اس جرم کے لئے سخت سزائيں ،جيسے 

  ہوئی ہيں۔کوڑے،سنگسار اورقتل وضع 
اس برے عمل کی راه کا کھالہونا ،اگرچہ طرفين کی رضامندی سے ہی ہو نسلوں کو۔جسے اسالم نے زياده اہميت دی ہے 

،متزلزل کرکے رکھديتا ہے اور وراثت وغيره کے احکام کومعطل کرديتاہے اورآخر کارماں باپ اور فرزند کے پيار کو بے 
  قی ضامن زادو ولدکی فطری دلچسپی کونابود کرديتاہے۔اثر کرکے رکھديتا ہے اورمعاشرے کے حقي

  رشوت 
کسی ايسے حکم يا کام کے انجام دينے کے لئے پيسے يا کوئی تحفہ لينا ،جبکہ وه کام پيسے ياتحفہ لينے والے کافريضہ ہو ، 

  تو اس کو ''رشوت ''کہتے ہيں ۔
اسالم ميں'' رشوت ''گناه کبيره ہے اوراس کامرتکب ہونے واال،اجتماعی اوردينی فوائد(عدالت)سے محروم اورعذاب الہٰی 

  کامستحق ہوتاہے ۔کتاب وسنت اسکے گواه ہيں ۔
ی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے رشوت دينے اور لينے والے اوران کے درميان واسطہ بننے والے، پر لعنت ک

  )١ہے ۔(
  چھٹے امام حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم فرماتے ہيں :

  )٢'' کسی کی حاجت پورا کرکے رشوت لينا خداسے کفرکے برابر ہے ''(
البتہ يہ سب سرزنش اورمذمت اس رشوت کے بارے ميں ہے جو حق بجانب حکم اور عادالنہ عمل کے بارے ميں لی جائے 

  اورظالمانہ عمل کے لئے لی جائے ،اس کاگناه بہت بڑا اوراس کی سزاشديدتر ہے۔اور جو رشوت غير حق بجانب حکم 

  حسن معاشرت
انسان جو سماج ميں زندگی بسر کرتا ہے ، اس کے لئے لوگونکے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کے عالوه کوئی چاره 

  نہيں ہے ۔بيشک يہ مل جل کر رہنا اس لئے ہے تاکہ انسان اپنی
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  ۔ ٥٢٣،ص١۔سفينةالبحائج١
  ۔٥٢٣،ص١۔سفينةالبحائج٢

انسان اپنی اجتماعی زندگی کاتحفظ کرسکے اور روزبروزاپنی مادی ومعنوی ترقی ميں اضافہ کرے اورزندگی کی مشکالت 
  کوبہتروآسان ترصورت ميں حل کرے۔

ن کے اجتماعی وزن کو بڑھاوادے اوراس کےلہذا،لوگونسے ايسا برتائو کرناچاہئے جومحبوبيت کاسبب بنے اور دن بدن انسا
دوستوں ميں اضافہ ہو ،کيونکہ اگرلوگ کسی سے مل کر سنگينی ياتلخی کا احساس کريں گے توان کے دلوں ميں نفرت 
اورتنگی پيدا ہوجائے گی اورآخر کارايک ايسادن آئے گا جب سب لوگ اس سے دوری اختيار کريں گے اورايسا شخص 

بغوض ہو جائے گا اور اس کو سماج ميں ہونے کے باوجود تنہائی کی حالت ميں اوراپنے وطن ميں معاشرے ميں منفوروم
 ہوتے ہوئے بھی غريب الوطنی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی اوريہ حالت انسان کی بدبختی کا تلخ وتاريک ترين نمونہ ہے ۔

ت وتاکيد کی ہے اور اس کے بارے ميں اس لئے دين مقدس اسالم نے اپنے پيروئوں کے لئے حسن معاشرت کی نصيح
بہترين آداب ورسوم بيان فرمائے ہيں۔منجملہ حکم دياہے کہ مسلمانوں کومالقات کے وقت ايک دوسرے کوسالم کرناچاہئے 

  اور فضيلت اس کے لئے ہے جو سالم کرنے ميں سبقت حاصل کرے۔
ے حتی عورتوناور بچوں کو بھی سالم کرتے تھے پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ،سالم کرنے مينپہل کرتے تھ

  ۔اگرکوئی شخص آۖپ کوسالم کرتاتوآۖپاسکا بہترين جواب ديتے تھے۔خدائے متعال فرماتا ہے:
وہا...)    (واذاحيّيِتم بتحية فّحيواباحسن منہااوردُّ

  )٨٦(نسائ
  ''جب تم لوگوں کوسالم کياجائے،تو تم اس سے بہتر ياويساہی جواب دو''

دياہے کہ انسان لوگوں سے ملتے وقت تواضع اورانکساری سے پيش آئے اور ہرايک کا اسکی اجتماعی حيثيت  مزيد حکم
  کے مطا بق احترام کرے۔خدائے متعال فرماتا ہے :

حمن الّذين يمشون علی االرض ہوناً...)   (وعباد الرَّ
  )٦٣(فرقان

  ی سے چلتے ہيں ۔''''اور هللا کے بندے وہی ہيں جوزمين پرآہستہ فروتنی اورانکسار
قابل ذکرنکتہ يہ ہے کہ تواضع اورانکساری کے معنی يہ نہيں ہيں کہ انسان خود کو لوگوں کے سامنے ذليل وخوار کرے 
اوراپنی انسانيت کو نقصان پہنچائے ،بلکہ مقصديہ ہے کہ اپنی قدرومنز لت اورفخرومباہات کو لوگوں کے سامنے ظاہرنہ 

ات کو خود سے مخصوص نہ کرے اورلوگوں کو حقيروناچيز نہ سمجھے ۔اسی طرح کرے اوردوسرے عظيم فخرومباہ
لوگوں کے احترام کا معنی يہ ہيں کہ لوگوں کا اس حدتک احترام کرے کہ چاپلوسی نہ ہو بلکہ ہرايک کا اس کی دينی 

وسروں کا بھی ان کی واجتماعی قدرومنزلت کی حد ميں احترام کرے،بزرگوں کاان کی بزرگی کے مطابق احترام کرے اورد
  انسانيت کے مطابق احترام کرے ۔

نيز احترام واکرام کے يہ معنی نہيں ہيں کہ اگرکسی سے کوئی ناشائستہ کام سرزدہوتے ديکھے توآنکھيں بند کرکے 
گزرجائے ياايک ايسی محفل ميں جہاں پراہل محفل انسانی شرافت کے خالف کام انجام ديتے ہوں ياکوئی خالف شرع عمل 

نجام ديتے ہوں تو رسوائی سے ڈرکران کے ساتھ ہم رنگ و جماعت ہوجائے ۔لوگوں کا احترام حقيقت مينانسانی شرافت ا
اوران کی دينی قدروں کا احترام ہے نہ کہ ان کے جسم اوراعضاء کا احترام ۔اگر کوئی شخص اپنی انسانی شرافت اوردينی 

  اس کااحترام کيا جائے ۔ ترجيحات کونابودکردے تو کوئی دليل نہيں بنتی کہ
  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :

  )١دوسروں کی اطاعت کے ذريعہ خدا کی معصيت انجام نہيں ديناچاہئے ۔(
..............  

 ۔٤٢٢،ص١١۔وسائل الشيعہ ،ج١
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 دينی تعليم 

 

  

  نيکوں کی مصاحبت
اس کے باوجود کہ انسان بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے ، مگر وه زندگی کے تقاضے کے مطابق مجبورہے 

  کہ کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں کی نسبت زياده مل جل کر رہے ،يہ وه لوگ ہيں جو''دوست'' کے نام مشہور ہيں ۔
البتہ اس دوستی کاسبب اخالق،روش، اورپيشہ وغيره ميں ايک قسم کی يکسانيت ہے جودوياچند افراد کے درميان پائی جاتی 
ہے اور چونکہ وابستگی اورمصاحبت کے نتيجہ ميں رفتہ رفتہ دو ہم نشين افراد کے عادات واخالق ايک دوسرے ميں منتقل 

ی اختيار کرنی چاہئے ،کيونکہ اس صورت ميں ان کے نيک اخالق اس ميں ہوتے ہيں ،لہذا انسان کونيک انسانونکی دوست
سرايت کريں گے اس کی بے لوث اور خيرخواہانہ دوستی سے استفاده کرے گا اوراس کی دوستی کی پائداری سے مطمئن 

  رہے گا۔اس کے عال وه لوگونکی نظروں ميں اس کی اجتماعی حيثيت بھی بڑھ جائے گی ۔
  ت علی عليہ السالم فرماتے ہيں :اميرالمؤمنين حضر

  ''خير االصحاب من يَد لَُّک علی الخير''
  ''بہترين دوست وه ہے جوتجھے نيک کام کی طرف راہنمائی کرے۔''

  مزيد فرماتا ہے :
  ''المرء يوزن بخليلہ ''

  )١''مرداپنے دوست کے ذريعہ توال جاتا ہے ''(
  تو اول بگوباچہ کس زيستی 

  يستی کہ تامن بگويم کہ توک
  ہمان قيمت آ شنايان تو 

  بود قيمت و ارزش جان تو
تم پہلے يہ بتاوکہ تم کس کے ہم نشيں ہوتاکہ ميں بتاسکوں کہ تم کون ہوتيری قدروقيمت بھی وہی ہوگی جو تيرے دوست کی 

  ہے۔
..............  

  ۔٣٢٧،ص٢۔ميزان الحکمة،ج١

  بروں کی مصاحبت

نا بدبختی اور برے انجام کاسبب بنتاہے ۔اس مطلب کی وضاحت کے لئے اتناہی کافی بروں اور گنہگارونکے ساتھ اٹھنا بيٹھ
ہے کہ اگرہم مجرموں اور بدکرداروں جيسے چوروں اورڈاکوئوں سے ان کے انحراف وگمراہی کے سبب کے بارے ميں 

  ںپوچھيں تو وه کسی شک وشبہہ کے بغيرجواب ديں گے کہ برے لوگوں کی مصاحبت اورمعاشرت نے ہمي
اس مصيبت ميں گرفتارکيا ہے ۔ہزاروں بدکرداروں ميں ايک آدمی بھی ايسا نہيں ملے گا کی جس نے خودبخودناشائستہ 

  راستہ کوانتخاب کياہو۔
  اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں :

  )١ارے جيسانہيں بنے گا''(''بروں کی ہم نشنی سے پرہيز کرو،کيونکہ برادوست تم کو اپنے جيسا بنادے گا، اور وه تمہ
  مزيد فرماتے ہيں :

  )٢''اياک ومصادقة الفاجر فانہ يبيع مصادقہ بالتّا فة''(
  ''بدکردارکی دوستی سے پرہيز کروکيونکہ وه تم کو معمولی چيز کے مقابلہ ميں بيچ دے گا.''

  بابدان کم نشين کہ درمانی 
  خوپذيراست نفس انسانی 

  کرو،کيونکہ انسان دوسروں کی عادت کوقبول کرنے واال ہوتا ہے '' ''بروں کی ہم نشنی کم اختيار
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  ۔ ٢٨٩،ص٢۔شرح غررالحکم ،ج١
  ۔١٥٩،ص١٠٧۔غررالحکم ،ح٢

  ماں باپ پر اوالد کے حقوق

ے ہيں اور انسان کو جوکام انجام ديناچاہئے جس کے بارے ميں انجام ديتا ہو او راس کو اس کانفع ملتا ہو تو اسے ''حق'' کہت
جس کے لئے اسے انجام دينا چاہئے اسے ''فريضہ، حکم اور تکليف'' کہتے ہيں۔ مثال کوئی شخص کسی کے لئے اجرت پر 
کوئی کام انجام ديتا ہے،تو اجرت ادا کرنا صاحب کا رکا فرض ہے اور مزدور کا حق ہے۔ اگر صاحب کار نے اجرت ادا نہ 

  کی تو
اور اپنے حق کا دفاع کر سکتا ہے، کيونکہ انسان اس طرح خلق کيا گيا ہے کہ اس دنيا مزدور اس سے مطالبہ کر سکتا ہے 

ميں اس کی زندگی ابدی نہيں ہے اور خواه نخواه کچھ مدت کے بعد، رخت سفر باندھتا ہے، خدائے تعالے نے انسان کی نسل 
کو تناسل کے وسائل مہيا کئے ہيں اور اس  کو نابودی سے بچانے کے لئے تناسل وتوالد کی روش کو قرار ديا ہے اور انسان

  کے باطنی جذبات کو اس کام کی طرف متوجہ کيا ہے۔
اسی مکمل آمادگی کا نتيجہ ہے کہ انسان فطری طور پر اپنی اوالد کو اپنے بدن کاٹکڑا سمجھتا ہے اور اس کی بقا کو اپنی 

تالش و کوشش کرتا ہے اور گوناگوں رنج و الم برداشت بقا جانتا ہے او راس کی آسائش و کاميابی کی راه ميں ہر قسم کی 
کرتا ہے، کيونکہ وه اس کی ذات يا شخصيت کی نابود ی کو اپنی ذات يا شخصيت کی نابودی جانتا ہے۔ حقيقت ميں وه خالق 

شرع کائنات کے حکم کی تعميل کر تاہے جو بشر کی بقا چاہتا ہے۔ لہذا ماں باپ کا فرض ہے کہ جس حکم ميں ضمير و 
متفق ہيں اس کو اپنے فرزند کے بارے ميں نافذ کريں اور اس کی اچھی پرورش کريں تا کہ وه ايک شائستہ انسان بن جائے، 

اس کے لئے اسی چيز کا انتخاب کريں جس کو انسانيت کی نگاه ميں اپنے لئے انتخاب کرتے ہيں۔ يہاں پر ہم ان ميں سے 
  بعض حقوق کو بيان کرتے ہيں:

دن سے جب بچہ بات يا اشاره کو سمجھنے لگے، اس کے ضمير ميں پسنديده اخالق او رشائستہ صفات کی بنياد  ۔ پہلے ہی١
ڈال کر انھيں مستحکم کريں اور حتی االمکان اسے بيہوده باتونکے ذريعہ نہ ڈرائيں اور اسے بُرے اور عفت کے خالف 

اں دينے اور برے الفاظ استعمال کرنے سے پرہيز کريں کاموں سے روکيں اور خود بھی اس کے سامنے جھوٹ بولنے ،گالي
اور اس کے سامنے پسنديده کام انجام ديں تا کہ شريف او رعالی مزاج بن جائے اور اپنی طرف سے سنجيدگی،ہمت او 
ہوجائےرعدالت کامظاہره کريں تا کہ ان کی عدالت دوستی اورانسان پروری ''انتقال اخالق'' کے قانون کے تحت اس مينمنتقل 

  اور زيادتی ، حوصلہ شکنی اور خود پرستی سے محفوظ رہے۔
۔ جب تک ممّےزنہ ہوجائے کھانے پينے، سونے اور اس کی دوسری ضرورتوں ميں اس کاخيال رکھيں اور اس کے ٢

کے جسمی حفظان صحت کی رعايت کريں تا کہ وه ايک سالم بدن اور قوی دماغ اور اچھا مزاج واالبن کر تعليم و تربيت 
  لئے آماده ہوجائے۔

۔ جب بچہ ميں تعليم و تربيت کی استعداد پيدا ہو جائے( عام طو رپر يہ مرحلہ سات سال کی عمر ميں آتا ہے) اسے معلم ٣
کے حوالہ کريں اور کوشش کريں کہ ايک شائستہ معلم کی تربيت ميں رہے تاکہ جو کچھ اس سے سنے اس کا اس پر اچھا 

  ح کی شرافت ، تزکيہ نفس او رتہذيب اخالق کا سبب بنے۔اثر پڑے اور وه اس کے رو
۔ جب بچے کی عمر اتنی ہوجائے کہ وه عام پروگراموں يا خاندانی نشست و برخاست ميں شرکت کر سکتا ہو، تو اسے ٤

 اجتماعی رسومات سے آشنا کرنے کے لئے اپنے ساتھ پروگراموں ميں لے جاناچاہئے اور پسنديده معاشرتوں کے طرز عمل
  سے اسے آگاه کرنا چاہئے۔

  اوالد پر ماں باپ کے حقوق
وه آواز جو ضمير او رشرع کے منادی کی طرف سے ماں باپ کے کانوں ميں پہنچی ا ور انھيں اوالد کے بارے ميں ذمہ 

کی  دار بناديا، اسی طرح ضمير اور شرع کی آوازنے اوالد کو بھی متوجہ کيا اور اس پر فرض کرديا کہ اپنے ماں باپ
  نيکيوں کا ۔ ہاتھ، زبان يا ہر وسيلہ سے۔ شکريہ بجاالئے۔

ماں باپ وه ہيں جو خدا کے اراده سے اپنے فرزند کو وجود ميں الئے ہيں اور اپنے آرام و سکون اس کے معنوی اور 
ک قوی جسمانی آرام و سکون پر قربان کرکے ايک عمر راتوں کو جاگ کر اور دن ميں رنج و غم برداشت کرکے اسے اي
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  انسان بناتے ہيں۔
کتنی نامردی، پستی اور نمک حرامی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اذيت پہنچائے يا ان کے بوڑھاپے اور ناتوانی کے دنوں

  ميں ان کی مدد نہ کرے!!
ماں باپ خدا کی توحيد ، جو انسان کا پہال فريضہ ہے،کے بعددوسرا فريضہ جو اسالم نے انسان کے لئے معين کيا ہے، وه 

  کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے:
  (وقضی ربُّک االّ تعبد وا ااَّلا ايّاه و بالوالدين احساناً...)

  )٢٣( اسرائ/ 
''اور آپ کے پروردگار کا فيصلہ ہے کہ تم سب اس کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ 

  کرنا...'' 
، فرزند کو کسی صورت ميں يہ حق نہيں ہے کہ اپنے ماں باپ کو ذليل و خوار اسالم ميں مقرر شده فريضے کے مطابق

سمجھے اور ايک ايسا کام انجام دے جو ان کی رنجيد گی کا سبب بنے ، اسے ہميشہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہئے 
ان کی ضرورت کے وقت ان اوران کی نسبت فروتنی اور انکساری او راحسان و نيکی کے ساتھ پيش آنا چاہئے، خاص کر 

کی مدد کرنے ميں کوتاہی نہ کرے۔ ليکن جاننا چاہئے کہ ماں باپ کی مرضی کی رعايت کرنا صرف مستحب اور مباح 
  کاموں ميں ہے، واجبات ميں ان کی مرضی کے مطابق انجام دينا الزم نہيں ہے۔

  بھائيوناور بہنوں کے باہمی حقوق
رے ميں بارہا تا کيد کی گئی ہے اور قطع رابطہ سے منع کياگياہے ۔ ماں باپ اور اوالد  قرآن مجيد ميں، رشتہ داروں کے با

کے بعد انسان کے قريبی ترين رشتہ دار بھائی اور بہن ہيں اور ان کے درميان اجتماعی رابطہ فطری ہے اور يہ رابطہ تمام 
ورت پر رشتہ کے ناطوں کونہ توڑيں اور آپس رابطوں سے مستحکم اور بنيادی تر ہے۔ بھائی بہنوں کا فريضہ ہے،کہ ضر

ميں تعاون کرکے حتی االمکان ايک دوسرے کی مدد کريں اور ضرورت پر ايک دوسرے کی دستگيری کريں ۔ بڑے ، 
  چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اورہمدردی سے پيش آئيں او رچھوٹے بھی بڑوں کا احترام کريں۔

  عاق والدين
ماں باپ سے وہی نسبت ہے جو ايک درخت ميں شاخوں کی جڑ سے ہوئی ہے، چونکہ جس  خاندانی اجتماع ميں اوالد کی

طرح درخت کی شاخوں کا وجود جڑ پر منحصر ہوتاہے، اسی طرح فرزند کی زندگی بنياد ڈالنے والے اس کے ماں باپ 
شرے کی اصلی بنياد والدين ہی ہوتے ہيں۔چنانچہ انسانی معاشره والدين اوراوالد کے دوگروه سے تشکيل پاتا ہے ،اسلئے معا

  ہيں ۔
ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا اورانھيں اذيت وآزارپہنچانا ، نمک حرامی اورنامردی کے عالوه انسانيت کے انحطاط اور 
معاشرے کی نابودی کا سبب بنتا ہے ۔ کيونکہ اوالد کی طرف سے مانباپ کی بے احترامی ،ماں باپ کی طرف سے بھی عدم

ربے توجہی کی صورت ميں ظاہر ہوگی اوردوسر ے يہ کہ جو اوالد اپنے ماں باپ کو ذليل وخوار اور پست نگاه محبت او
سے ديکھتے ہيں وه اپنی اوالد سے اپنے سے زياده توقع نہيں رکھيں گے اوراپنے بوڑھا پے اورناتوانی کے دنوں ميں ان 

اوراسطرح ال محالہ خاندان کی تشکيل سردمہری کا شکار  کی طرف سے دستگيری اور مدد کی کوئی اميد نہيں رکھيں گے
  ہوگی ،جيسا کہ آج کل بہت سے نوجوانوں ميں ايسی حالت کا مشاہده ہوتا ہے۔

اس طرزفکر کا عام ہونا قطعی طورپر تناسل اور توالد کی راه کو مسدود کرتا ہے،کيونکہ کوئی عقل مند اپنی گراں بہا 
يں صرف نہيں کرتا جس کانہ وه پھل کھاسکے گا اورنہ اس کے سايہ ميں بيٹھ سکے عمرکوايک ايسے پودے کی پرورش م

گا اور نہ اس کو ديکھنے ميں غم واندوه کے عالوه اسے کوئی فائده ہو گا ۔ممکن ہے ہم تصور کريں کہ حکومت مختلف 
ہ حل ہو جائے ،ليکن يہ نکتہ انعامات سے لوگوں کو خاندان کی تشکيل ميں تشويق کرے اور اسطرح ،تناسل وتوالد کامسئل

قابل ذکر ہے کہ اجتماعی رسومات ميں سے اگر کوئی بھی طريقہ اور رسم فطری پشت پنا ہی (جيسے ماں باپ اور اوالد 
  کے جذبات )نہ رکھتی ہو تو وه پائدار نہيں ہے۔

  م کرتا ہے۔اس کے عالوه فطری جبلتوں ميں سے کسی ايک جبلت کو چھوڑنا انسان کومعنوی لذتوں سے محرو

  عزت نفس اور کاميابی
يہ بات مسلم اوريقينی ہے کہ ہر معاشرے ميں بے چارے اورنادار،مدداوردستگيری کے مستحق ہوتے ہيں ۔سرمايہ داروں 
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کافرض ہے کہ ان کی مدد کريں اوران کے اس مسلم حق کو پامال نہ کريں اورشرع مقدس ميں اسالم نے بھی اس حق کی 
ں تاکيد و نصيحت کی ہے ،اور دولتمندوں پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ناداروں اور بيچاروں کی مدد رعايت کے سلسلہ مي

  کريں ۔
خدائے متعال نے قرآن مجيد ميں خود کو نيکی کرنے واال،بخشش وعطا کرنے واال اور معاف کرنے واالکہاہے .اوراپنے 

  رماتا ہے ۔بندوں کو يہ پسنديده صفتيں پيدا کرنے کی ترغيب وتشويق ف
  )١''خدائے متعال نيک کام انجام دينے والوں کے ساتھ ہے ۔''(

  نيز فرماتا ہے :
  )٢''جس چيز کو انفاق کرتے ہووه خودتمہارے فائدے ميں ہے ۔''(

  دوسری جگہ پر فرماتا ہے :
  )٣(''جو کچھ انفاق کرتے ہو،وه تمھيں پلٹاديا جاتا ہے اورتم نے کسی قسم کانقصان نہيں اٹھايا ہے''

  احسان اور محتاجوں کی مدد
اجتماعی حاالت اوراحسان کے فوائد کے بارے ميں غور و فکر اور مطا لعہ ان آيات کے مضمون کوواضح کرديتا ہے 

  ،کيونکہ حقيقت ميں تمام اجتماعی توانائياں سارے افراد کے لئے
..............  

  )۔ ٦٩۔(عنکبوت١
  )۔ ٢٧٢۔(بقره٢
  )۔٦٠۔(انفال ٣

ی ہيں اور جس معاشرے ميں کچھ غريب و نادار فقر وتنگ دستی کی وجہ سے کام اور کوشش سے ہاتھ کھينچ ليتے کام کرت
ہيں تو ان کی تعداد کے اعتبار سے مال وثروت کی پيداوار ميں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کے نامطلوب نتائج تمام لوگوں 

ہے کہ دولت منددوسروں سے زياده بيچارے ہوجاتے ہيں، ليکن اگر کواپنی لپيٹ مينلے ليتے ہيں اورنوبت يہاں تک پہنچتی 
مالدار اپنی نيکی اور بخشش سے ناداروں کی دستگيری کريں توان کے حق ميں بہت اچھے نتائج نکلتے ہيں کہ من جملہ ان 

  کے:
  بناتے ہيں ۔ ۔اس کام سے دوسروں کے دلوں ميں اپنے بارے ميں محبت پيدا کرتے ہيں اورايک گروه کو اپناعاشق١
  ۔ايک ناچيز مال سے اپنے لئے زياده احترام حاصل کرتے ہيں ۔٢
  ۔تمام لوگوں کی پشت پناہی کو اپنے لئے حاصل کرتے ہيں ،کيونکہ لوگ نيکی کرنے والے کی طرف داری کرتے ہيں ۔ ٣
  ر کوبہادے گی۔۔اس دن کے خطرے سے محفوظ رہتے ہيں کہ جس دن تمام ناداروں کی ناراضگی جمع ہوکرہرخشک وت٤
۔وہی ناچيز مال جوانفاق کيا ہے ،اقتصاد کا پہيہ حرکت ميں آنے کاسبب بنتا ہے اور معاشرے کے مال ميں اضافہ ہو کرخود٥

  ان کی طرف پلٹتا ہے ۔
خدا کی راه ميں انفاق کرنے کی فضيلت اور اسکی طرف ترغيب اور تشويق کرنے کے بارے ميں بہت سی آيات وروايات 

  ۔ موجود ہيں

  تعاون
احسان ونيکی کامسئلہ جو بيان ہوچکا ،تعاون کے مختلف شعبوں ميں سے ايک ہے جوانسانی معاشرے کی بنياد ہے ،کيونکہ 
سماج کی حقيقت، افراد کاايک دوسرے کے ہاتھ ميں ہاتھ دينا ہے تاکہ ايک دوسرے کی مدد سے سبھی کاکام ٹھيک ہو جائے 

پوری ہوجائيں ۔ ليکن يہ تصورنہيں کرناچاہئے کہ دين مقدس اسالم نے اور سبھی کی زندگی مستحکم اورسبھی کی ضرورتين
نيکی کوصرف مال کی صورت ميں چاہا ہے ،بلکہ ہربيچارے کی دستگيری ،اگرمال کی ضرورت بھی نہ ہو،دين مقدس 

  اسالم کامقصدہے اورانسانی ضميرکا مطلوب بھی ہے ۔
گمراه کی راہنمائی کرنااورگرے ہوئے کی مدد کرناوغيره سب  ايک جاہل کو علم سکھانا،ايک اندھے کاہاتھ پکڑنا،ايک

احسان اورنيکی کے مصاديق اور اس تعاون ميں سے ہينکہ ہم نے اجتماع کو تشکيل دينے کے پہلے دن اس کے اعتبارکی 
نہيں دے گا تصديق اورتائيد کی ہے اور واضح ہے کہ اگرانسان ،بعض جزئی کام انجام نہ دے تو وه بنيادی کام بھی انجام 
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  ،اگرغيراہم اور جزئی فرائض کی رعايت نہ کرے،تو وه کلی اور اہم فرائض کوبھی انجام نہيں دے گا ۔

  خيرات اور نيکيوں کی طرف سبقت کرن
نيک کام کا پسنديده ہونا ان نتائج کی بنا پر ہے جواس سے حاصل ہوتے ہيں البتہ جس قدريہ نتائج وآثارعوامی تراورپائنده تر 

،اسی قدر نيکی بھی پسنديده تر وعالی تر ہوگی ،ايک بيمار کا عالج کرنا نيک کا م اوراحسان ہے ،ليکن ايک ہسپتال ہوں 
کوتعمير کرنااور اسے چالو کرناجس ميں روزانہ سيکڑوں بيماروں کاعالج کيا جائے،اس کے ساتھ قابل موازنہ نہينہے ۔ايک 

ره کی تاسيس کے ساتھ قابل موازنہ نہيں ہے جس ميں ساالنہ سيکڑوں دانشور طالب علم کی تعليم پسنديده ہے ،ليکن ايک ادا
علم حاصل کرکے فارغ ہو جائيں۔يہی وجہ ہے کہ عام اوقاف اور عوامی سطح کے خيرات و نيکياں احسان ونيکيوں کے 

  عالی مراتب شمار ہوتے ہيں ۔
يا ہے۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيںشرع کی زبان ميں ان عمومی خيرات کو''صدقہ جاريہ''سے تعبير کياگ

:  
  ''مرد کی سربلندی کاسبب دوچيزيں ہيں ،ايک فرزند صالح اوردوسرے صدقہ جاريہ ''

چنانچہ کتاب وسنت سے معلوم ہوتاہے کہ جب تک''صدقہ جاريہ'' باقی رہتاہے خدائے متعال ،صدقہ دينے والے کے نام ثواب
  لکھتا ہے ۔

  امال کھانيتيم ک
جس طرح لوگوں کے ساتھ نيکی کرنا عقالً وشرعاًپسنديده ہے اسی طرح خدا کے بندوں کے ساتھ بُرائی کرنا ناروا اورقابل 

مذمت کام ہے ،ليکن شرع مقدس اسالم ميں ظلم کے چند مواقع کی شدت کے ساتھ نہی کی گئی ہے، کہ ان ميں سے ايک 
  ''مال يتيم ميں تفريط'' ہے۔ 

يتيم کا مال کھانے کو گناہان کبير ميں شما رکيا ہے اور قرآن مجيد ميں صراحت سے بيان کيا گيا ہے، کہ جو يتيم  اسالم نے
کا مال کھاتا ہے، حقيقت ميں وه آگ کھاتا ہے اور اسے جلتی ہوئی آگ ميں ڈال ديا جائے گا۔ چنانچہ ائمہ اطہار عليہم السالم 

تاکيد کا سبب يہ ہے کہ اگر کسی بوڑھے انسان سے ظلم کيا جائے تو ممکن ہے وه کے بيانات سے معلوم ہوتاہے کہ اس قدر 
  مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ کر اپنے حق کا دفاع کرے گا، ليکن کم عمر يتيم اپنے حق کا دفاع کرنے سے عاجز ہے۔

  کسی کوقتل کرن
جھاگياہے وه ''قتل نفس اور بے گناه کو قتل ظلم کا ايک اور مقام جسے شرع مقدس اسالم ميں بہت ناپسند و قابل مذمت سم

  کرنا'' ہے۔
قتل نفس گناہان کبيره مينسے ہے، اور خدائے متعال نے اپنے کالم ميں ، ايک انسان کو قتل کرنا پوری انسانيت کو قتل کرنے

انسانيت ايک آدمی  کے برابر جاناہے، يہ اس لئے ہے کہ انسان کو قتل کرنے واال انسانيت کے ساتھ سروکار رکھتا ہے اور
  اور ہزار آدمی ميں يکساں ہے۔

  رحمِت خدا سے مايوسی
  اسالم ميں ايک خطرناک ترين گناه ''خدا کی رحمت سے مايوسی ہے خدا ئے تعالے فرماتاہے:

  لّرحيم) (قل ٰيعبادی الّذين اَسرفُوا علی انفسہم التقنطوا من رحمة ّهللا ان ّهللا يغفر الذُّنوب جميعا انّہ ہو الغفور ا
  )٥٣(زمر

''پيغمبر! آپ پيغام پہنچاد يجئے کہ اے ميرے بندو اجنھوں نے اپنے نفس پرزيادتی کی ہے رحمت خدا سے مايوس نہ ہونا هللا 
  تمام گناہوں کا معاف کرنے واالہے اور وه يقينا زياده بخشنے واال اور مہربان ہے۔''

فر جانتا ہے اور اس کا سبب يہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا ايک دوسری جگہ پر رحمت خداسے مايوس شخص کو قرآن کا
کی رحمت اور بخشش سے مايوس ہوا، تو پھراس کے پاس باطنی طور پر تحريک کرنے واال محرک نہيں ہے کہ اچھے 
لی اور پسنديده کام انجام دے يا گناہا ن کبيره و صغيره اور بُرے کردار سے اجتناب کرے، کيونکہ ان دونونچيزوں ميں اص

محرک عذاب خدا سے بچنے کے لئے ''رحمت و نجات کی اميد'' ہے۔ اورچونکہ يہ اميد اس شخص ميں نہيں پائی جاتی ہے 
  لہذايہ شخص اس کافر سے کسی قسم کا فرق نہيں رکھتا ہے جو کسی دين کا پابند نہيں ہے۔

  جہاد اور دفاع سے فرارکی سزا
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انے کے معنی يہ ہيں کہ ، بھاگنے واال، اپنی جان کو معاشرے کی زندگی ميدان جنگ سے بھاگنے اور دشمن کو پيٹھ دکھ
سے زياده قيمتی جانتا ہے اور حقيقت ميں يہ دشمن کے سامنے دينی مقدسات اور معاشرے کی جان و مال کو پيش کرنے 

  کے مترادف ہے جو اس کی زندگی کی حيثيتيوں کو دھمکا تا ہے۔
  گناہان کبيره ميں شمارکياگيا ہے اور خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں فرماتا ہے :اسی لئے جہاداوردفاع سے بھاگنے کو

رفا لقتال اومتّحيزاالی فئةفقد باء بغضب من ّهللا وماٰوه جہنم...) (انفال   )١٦(وَمن يولّہم يومئذ دبره االمتحِّ
اجہنم ہوگا عالوه ان لوگوں کے جو جنگی ''اورجوآ ج کے دن پيٹھ دکھائيگا وه غضب الہٰی کا حقدار ہوگا اور اس کا ٹھکان

 حکمت عملی کی بناپرپيچھے ہٹ جائيں ياکسی دوسرے گروه کی پناه لينے کے لئے اپنی جگہ چھوڑديں ۔''

 

 دينی تعليم 

 

  

  وطن کادفاع
مذ کوره بيانات کے پيش نظراسالمی معاشره اورمسلمانوں کے گھربار کادفاع اہم ترين واجبات ميں سے ہے ۔خدائے متعال 

  فرماتا ہے :
  )١٥٤(والتقولوا لمن يقتل فی سبيل ّهللا اموات بل احيا ء ولکن التشعرون ) (بقره

  ''اورجولوگ راه خدا ميں قتل ہوجاتے ہيں انھيں مرده نہ کہو بلکہ وه زنده ہيں ليکن تمھيں ان کی زندگی کاشعور نہيں ہے ''
اسالم کی ابتداء ميں جان ہتھيلی پر لے کر خونين جنگوں ميں شرکت کر نے والے مجاہدوں اوراپنے پاک خون ميں غلطاں 

حيرت انگيزاورعبرتناک داستانيں موجود ہيں ،يہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے  ہونے والے شہيدوں کے بارے ميں انتہائی
  پاک خون اورٹکرے ٹکڑے ہوئے بدن سے اس دين مقدس اسالم کومستحکم بنايا ہے ۔

  حق کا دفاع
ايک دوسرادفاع جوآب وخاک کے دفاع سے عميق تراوروسيع ترہوتا ہے ،وه حق کادفاع ہے ۔يہ دين اسالم کا 

دہے۔اس خدائی روش کابنيادی مقصد حق وحقيقت کوزنده کرنا ہے ،اسی لئے اس دين پاک کو''دين حق''کہاگيا ہے تنہامقص
۔يعنی وه دين جوحق کی طرف سے ہے، حق کے سواکچھ نہيں ہے اور حق کے عالوه کسی چيز کو اپنامقصد قرارنہيں 

  ديتاہے ۔
  جامع کتاب ہے فرماتاہے:خدائے متعال اپنی کتاب کی توصيف ميں،جوتمام حقائق کی 

  )٣٠(...يہدی الی الحق والی طريق مستقيم) (احقاف
''...قرآن مجيد راہنمائی کرتاہے حق کی طرف اورسيدھے راستہ کی طرف جس ميں کسی قسم کاتناقض اورتضادنہيں 

  پاياجاسکتاہے''
پنی تمام توانائيوں اور ہرممکن راه اسلئے ہرمسلما ن پر الزم ہے کہ وه حق کی پيروی کرے اورحق بات کہے حق سنے اورا

  سے حق کادفاع کرے۔

  غيظ وغضب
غيظ و غضب ايک ايسی حالت ہے کہ اگر انسان ميں پيدا ہوجائے تو اسے انتقام کی فکر ميں ڈالتی ہے اور اس کے باطنی 

نرکھنے کے سلسلہ ميں آرام کو انتقام لينے کی صورت ميں ظاہر کرتی ہے۔ اگر انسان اس حالت ميں اپنے نفس کو قابو مي
تھوڑی سی سستی اور کوتا ہی کرے تو بالفاصلہ اس کی عقل سليم غيظ وغضب کے سامنے ہتھيا ر ڈال ديتی ہے اور ہر برا 

ئی اور نارواو ناشائستہ چيزاسے صحيح نظر آتی ہے اور وه اس حد تک پہنچتا ہے کہ انتقامی جذبہ کی وجہ سے ہر درنده 
  گ سے زياده شعلہ ور ہوتا ہے ۔سے بڑا درنده و اور ہر آ

اسالم ميں انتقام لينے کے سيالب کو روکنے کے لئے بہت ہی تاکيد ہوئی ہے اور اس کی پيروی کرنے کی زبر دست مذمت 
کی گئی ہے۔ خدائے متعال ان لوگوں پربہت عنايت کرتا ہے اور انھيں عفو کرتاہے جو اپنے غيظ و غضب پر قابو پاتے ہيں 
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  ميں بردباری سے کام ليتے ہيں۔ فرماتاہے: اورغصہ کی حالت
  )١٣٤(...والکاظمين الغيظ و العافين عن النّاس)(آل عمران/

  ''...اور غصہ کو پی جاتے ہيں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہيں۔''
  )٣٧(...و اذاما غضبوا ہم يغفرون ) ( شوری/

  ''... اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہيں۔''

  ہونا اور صنعت و حرفت کی اہميت کام کا واجب
کام اور سرگرمی ،وه بنياديں ہيں،جن پر نظام خلقت استوار ہے اور يہ ہر مخلوق کی بقاء کے ضامن ہيں۔ خدائے متعال نے 
اپنی مخلوقات مينسے ہر ايک کو اس کے حاالت کے مطابق کچھ وسائل سے مسلح کيا ہے کہ ان سے استفاده کرنے پر وه 

  کرتاہے اور نقصانات سے بچتا ہے۔ منافع کو حاصل
انسان خداکی مخلوقات ميں حيرت انگيز ترين اور پيچيده ترين مخلوق ہے، دوسری مخلوقات کی نسبت اس کی حا جتيں زياده 

ہيں اور لہذا زياده سرگرمی کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذريعہ، اپنی بے شمار ضرورتوں کو پورا کرسکے اور اپنے 
  فطرتاً تشکيل ديناچاہئے کو بھی برقرار کرسکے۔ خاندانی نظام جسے

اسالم چونکہ ايک فطری اور اجتماعی دين ہے، لہذا اس نے کارو کسب کوواجب قرارد يا ہے اور بيکار انسانوں کی اہميت 
  کا قائل نہيں ہے۔

ی فکر کی ہدايت اسالم ميں،ہرفرد کوا پنے سليقہ اورشوق کے مطابق صنعت وحرفت جس کی طرف خدائے متعال نے انسان
کی ہے ان ميں سے کسی ايک کوانتخاب کرنا چاہئے اوراس طريقہ سے اپنی روزی کمائے اورمعاشرے کی ذمہ داريوں ميں

  سے کسی ايک کواپنے ذمہ لے لے اور لوگوں کی آسودگی کے بارے ميں کوشش کرے ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
  )٣٩(واَن ليس لالنسان ااِّل ماسعی) (نجم

  يہ کہ انسان کے لئے کوئی فائده نہيں ہے ،مگر يہ کہ سعی وکوشش کرے۔'' ''اور

  بيکاری کے نقصانات
مذکوره بيانات سے واضح ہوا کہ کاروکوشش ايک راستہ ہے جسے خالق کائنات نے انسان کے اختيارميں قرارديا ہے تاکہ 

راه سے انحراف چاہے کم ہی کيوں نہ اسے طے کر کے اپنی زندگی کی سعادت کو پاسکے ،البتہ خلقت و فطرت کی 
ہوانسان کے لئے نقصان کے عالوه کوئی فائده نہيں ديتا ۔اس صورت ميں جس چيز پرنظام زندگی استوار ہے ،اس سے 

  انحراف کرنے ميں دنياوآخرت کی بد بختی کے عالوه کچھ نہيں ہے ۔
   اسی لئے ساتويں امام حضرت موسی بن جعفر عليہ السالم فرماتے ہيں :

  )١''کام ميں سستی اورتھکاوٹ کااظہارنہ کرناورنہ دنياوآخرت تيرے ہاتھ سے چلی جائيگی۔''(
..............  

  ۔٤٠٩۔تحف العقول ،ص١

  خود اعتمادی
عقائد کے باب ميں بار ہاياد دہانی کرائی گئی کہ اسالم کاعام پرو گرام يہ ہے کہ انسان خدائے يکتا کے عالوه کسی کی 

  اور خالق کائنات کے عالوه کسی کے سامنے سرتعظيم خم نہ کرے ۔ پرستش نہ کرے
سب خدا کی مخلو ق اور اس کی پرورش يافتہ ہيں اوراس کا رزق کھاتے ہيں اورکسی کو کسی پر فضيلت کاحق نہيں ہے 

  ،سوائے اس چيز کے جوخدا کی طرف پلٹے ۔
ے اسے دی ہے اس سے استفاده کرے ،اورجو وسائل اسے ہر مسلمان کو اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہئے اورجوآزادی خدان

فراہم کئے ہيں ان سے بھرپورا فائده اٹھائے اور زندگی کی راه کوطے کرے ،نہ يہ کہ دوسروں پراميد باندھ کرہر روز خدا 
  کے لئے ايک شريک ٹھہرائے اور ايک تازه بت بنائے ۔
ک کی ۔مزدورکو جانناچاہئے کہ وه اپنی کمائی کی اجرت حاصل کرتا نوکر کو جاننا چاہئے کہ وه اپنی روٹی کھاتا ہے نہ مال

ہے نہ صاحب کار کی مفت ميں دی گئی بخشش .ہرمالزم کو ايمان رکھنا چاہئے کہ وه اپنے کام کی مزدوری حاصل کرتا ہے
  نہ رئيس يا حکومت مربوطہ اداره يامعاشرے کاتحفہ۔
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ميد نہيں باندھنی چاہئے اور کسی کے سامنے سر تسليم خم نہيں کرنا آخر کار آزاد انسان کو خدا کے عالوه کسی سے ا
چاہئے ورنہ اس کے باطن ميں وہی پستی اورشر ک کی غالمی پيدا ہوجائے گی جس کے آشکارا طور پر بت پرست شکار 

  ہيں ۔
پر ڈالنے والوں پرلعنت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے، بيکاری کی عادت کر نے وا لوں اوراپنا بوجھ دوسروں 

  بھيجی ہے ۔
دور حاضر ميناجتماعی اور نفسياتی تحقيقات سے واضح طورپر معلوم ہوتاہے کہ اجتماعی برائيوں کاايک بڑا حصہ بيکاری 

کی وجہ سے ہے ۔يہی بيکاری ہے جومعاشرے کے اقتصاد اورثقافت کے پہيے کو چلنے سے روکتی ہے اور ہرقسم کے 
  ات پرستی کو رواج بخشتی ہے ۔اخالقی زوال اورخراف

  کھيتی باڑی اور اس کے فائدے
کھيتی باڑی جس کے ذريعہ معاشرے کے لئے اناج مہيا کئے جاتے ہيں اپنی اہميت کے پيش نظر انسان کے پسنديده ترين 

  مشغلوں ميں شمار ہوتی ہے ،اسی لئے اسالم ميں اس شغل کو اختيار کرنے کی بہت تاکيد کی گئی ہے ۔
  امام،حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں :چھٹے 

  )١''قيامت کے دن کا شت کاروں کا مقام ہرمقام سے بلندتر ہوگا ۔''(
  پانچويں امام حضرت امام محمدباقرعليہ السالم فرماتے ہيں :

بد،چرند وپرند سب اس ''کوئی بھی کام کھيتی باڑ ی سے بہتراور اس کا فائده اس سے زياده عمومی نہنہے .کيونکہ نيک و
  )٢سے فائده اٹھاتے ہيں اورزبان حال سے کسان کے لئے دعا کرتے ہيں۔( 

..............  

  ۔ ٢١٣ص٤۔ميزان الحکمة،ج١
  ۔٢١٣ص٤۔ميزان الحکمةج٢

  دوسرونکے سہارے زندگی گزارنے کے نقصانات
قت ميں ايسی زندگی،انسانی فخر،شرافت ''طفيلی زندگی''يعنی دوسروں کی اميد اور پشت پناہی ميں زندگی گزارنا۔حقي

  اورآزادی کو کھودينے اور تمام اجتماعی برائيوں اور جرم وگناه کا باعث ہے کہ جس کا سر چشمہ ذلت وخواری ہے ۔
جودوسرو ں کے سہارے ہوتا ہے اس کی نگاه لوگوں کی دست کرم پر ہوتی ہے ، وه حقيقت ميں اپنے اراده و ضمير کو اس 

يتا ہے ،اسے کرم فرما کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے وه اس سے جو کچھ چاہتا ہے خواه ''حق ہو يا باطل اچھا راه ميں بيچ د
ہويابُرا''وه اسے انجام دينے پر مجبورہوتا ہے۔اورہر ننگ وعار کو قبول کرنے ،اجنبی پرستی ،ہرظلم وبے انصافی پر راضی

  مال کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ہو جانے اورآخر کار،تمام انسانی قواعد وضوابط کو پا
اسالم ميں ضرورت کے بغير سوال کرنا حرام ہے ،فقراء کی مالی امداد،جو اسالمی ضوابط ميں ہے ،صرف ان فقيروں سے 

  مربوط ہے کہ جن کی آمدنی ان کے اخراجات کے لئے کافی نہ ہو يا کوئی کار وبارنہ ہو۔

  ناپ تول ميں کمی کی سزا 
ناپ تول ميں کمی کرنا گناه کبيره ہے ۔خدائے متعال اس گناه کے مرتکب افراد کی سرزنش اور مذمت  اسالم کی نظر ميں

  کرتے ہوئے فرماتا ہے :
  )٥۔١(ويل للمطفّفين٭ ااَلَ يظُّن اولئک ٔانھم مبعوثون٭ ليوم عظيم) ( مطفّفين

ل نہينہے کہ يہ ايک روز دوباره اٹھا ئے ''ويل ہے ان کے لئے جو ناپ تول ميں کمی کرنے والے ہيں...کيا انھيں يہ خيا
  جانے والے ہيں؟۔''

ناپ تول ميں کمی کرنے واال، لوگوں پر ظلم کرنے کے عالوه، ان کے مال کو چوری کے را ستہ سے لوٹتا ہے، لوگوں ميں 
  ھتا ہے۔اپنے اعتماد کو کھوديتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے گاہکوں او راس کے بعد اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بيٹ

  ظلم و ستم کی برائی
خدائے متعال نے اپنے کالم پاک ميں سيکڑوں بار ''ظلم'' کا ذکر کيا ہے اور اس بری صفت جو درندوں کی خصلت ہے کی 

  سورے ہيں، ظلم کا ذکر کيا گيا ہے) ١١٤مذمت کی ہے(قرآن مجيد کے دوتہائی سوروں ميں، جو مجموعاً 
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کہ جس نے اپنی فطرت سے ظلم کی برائی کو درک نہ کيا ہو، يا کم ازکم يہ نہ جانتاہوکہ  ايسا کوئی انسان پايانہيں جاسکتا
ظلم و ستم نے انسانی معاشرے کے پيکر پر کتنی دردناک مصيبتيں ڈھائی ہيں اور کتنا خون بہاياہے اور کتنے گھروں کو 

  ويران کيا ہے۔
کتنے ہی مضبوط کيوننہ ہوں پائدار نہيں ہوتے اور کسی نہ تجربے سے يقينی طور پر ثابت ہوا ہے کہ ظلم و ستم کے محل 

  کسی وقت ظالموں کے سروں پر گر کرڈھير ہوجاتے ہيں۔ خدائے متعال فرماتاہے:
لمين ) ( انعام/   )١٤٤(...ان ّهللا ال يہدی القوم الظّٰ

  ''...خدائے متعال ہرگز ظالموں کی ہدايت نہيں کرتا ہے.''
  اوليائے دين فرماتے ہيں:

  )١لطنت اور ملک ، کفر سے باقی ره سکتا ہے، ليکن ظلم و ستم سے باقی نہيں ره سکتا''(''س

  مردم آزاری اور شرارت حرام ہے
يہ دو صفتيں ايک دوسرے کے نزديک ہيں، کيونکہ ''اذيت'' پہنچانا، دوسروں کو زبان سے رنج و تکليف پہنچاناہے، جيسے 

ب رنجيد ه ہوجائے يا ہاتھ سے کوئی ايسا کام انجام دينا جس سے لوگ ناراض گالی دينا اور ايسی بات کہنا جس سے مخاط
  ہوجائيں۔ ''شرارت'' ايسا کام انجام دينا جو لوگونکے لئے ''شر'' کا باعث ہو۔

بہر حال يہ دو صفتيں انسان کی ان آرزؤں کے مقابلہ ميں قرار پائی ہيں، کہ انسان جن تک پہنچنے کے لئے اجتماع کو وجود
  اليا ہے، کہ وه زندگی کی آرام و آسائش ہے۔  ميں

يہاں پر اسالم کا شرع مقدس، معاشرے کی مصلحت کو پہلے درجہ ميں قرار ديتا ہے اور مردم آزاری و شرارت کو حرام 
  قرار ديتا ہے ، چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:

  )٥٨بہٰتنا و اثماً مبيناً ) ( احزاب (َوالَّذين يُوذون المؤمنين و المومنات بغير ما اکتسبوا فقد احتملوا
''اور جو لوگ صاحبان ايمان مرد يا عورت کو بغير کچھ کئے دھرے اذيت ديتے ہيں، انہوں نے بڑے بہتا ن اور کھلے گناه 

  کا بوجھ اپنے سرپر اٹھا رکھا ہے۔''
..............  

  (حواشی ميں آيا ہے)۔٣١٠۔ امالی شيخ مفيد، ص ١

   عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:پيغمبر اسالم صلی هللا
''جس شخص نے کسی مسلمان کو اذيت پہنچائی، اس نے مجھے اذيت پہنچائی اور ميری اذيت خدا کی اذيت ہے، ايسے 

  )١شخص پر توريت، انجيل اور قرآن مجيد مينلعنت کی گئی ہے۔''(

  چوری
کو خطره ميں ڈالتا ہے۔ بديہی ہے کہ انسان کی چوری ايک برا اور نامناسب مشغلہ ہے جو معاشرے کی اقتصادی حيثيت 

زندگی کے ابتدائی ضروريات ميں سے مال و ثروت ہے جسے انسان اپنی عمر کی قيمت پر حاصل کرتا ہے او راس کی 
حفاظت کے لئے اس کے گرد ايک حفاظتی ديوار بناديتا ہے تا کہ ہر قسم کے تجاوز سے محفوظ رہے اور اس طرح اس کا 

کی زند گی کی ضمانت او ر اس کا پشت و پناه بن جائے۔ البتہ اس ديوار کو توڑنا اور اس نظم کو ختم کرنا مال معاشرے 
ايک ايسی عمر کے سرمايہ کو تباه کرنے کے مترادف ہے کہ جس کو حاصل کرنے ميں اس کی پوری عمر خرچ ہوئی ہے 

  اتھ کاٹنے کے برابر ہے۔اور لوگوں کی سرگرميوں کے ايک بڑے حصہ کو معطل کرنا لوگوں کے ہ
اسی لئے اسالم نے اس نفرت انگيز عمل کے لئے کہ خود چور کا ضمير بھی اس کے جرم ہونے کی گواہی ديتا ہے، يہ سزا 

  مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ديا جائے۔ (يعنی دائيں ہاتھ کی چار انگليانکاٹ دی جائيں ) خدائے متعال فرماتاہے:
..............  

  ۔٣٦٨، ص ١٠دير،ج ۔ الغ١

  (والّسارق والّسارقة فاقطعوا ايديہما جزاًئ بما کسبا...)
  )٣٨(مائده 
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 ''چو ر مرد او رچور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کہ يہ ان کے لئے بدلہ اور خدا کی طرف سے ايک سزا ہے...''

 

 دينی تعليم 

 

  

  فرض شناسی
زندگی کے يہ بے شمار وسائل جو آج کل ہم انسانوں کے اختيار ميں ہيں اورہم ان کو حاصل کرنے اور ان سے استفاده 

کرنے کے لئے دن رات کوشش کرتے ہيں، ابتداء ميں انسان کے اختيار ميں نہيں تھے، بلکہ انسان کی سرگرميوں کے نتيجہ 
ه کيا جارہاہے۔ ليکن بہر صورت ابتدائی بشر سے ليکر آج کے متمدن انسان ميں تدريجاً وجود ميں آئے ہيں اور ان سے استفاد

تک ہرگز کا ر و کوشش کا سلسلہ نہيں رکاہے بلکہ انسان نے اپنی خدا داد فطرت کے ذريعہ اپنی زندگی کے وسائل فراہم 
کو مسلح کرنے کے  کرنے کی کوشش کی ہے، کيونکہ جس انسان کی وجودی توانائی کی سرگرمی ٹھپ ہو جاتی ہے تواس

داخلی و خارجی وسائل، آنکھ ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، دماغ،دل ، پھيپھڑے اور جگر وغيره بے کار ہوجائيں گے،اور وه مرده 
  کے عالوه کچھ نہيں ہوگا۔

م ديتا اسی لئے انسان نہ صرف مجبورہوکر کام کرتا ہے ،بلکہ اس جہت سے بھی کہ وه انسان ہے لہذا گوناگونسرگرمياں انجا
ہے ،کيونکہ وه اپنے انسانی شعور سے درک کرتا ہے کہ جس راه سے بھی ممکن ہو ،وه اپنی زندگی کی سعادت 

اورخوشبختی کو حاصل کرے ،اس لئے کاروکوشش ميں لگ جاتا ہے اوراپنے مطالبات کی راه ميں قدم رکھتا ہے ،لہذا 
نی ہويا غيردينی ،قانونی ہو يا استبدادی اورشہری ہوياخانہ انسان جس ماحول اور جس روش پر زندگی گزار تا ہے خواه:دي

بدوشی کی، اس ميں اپنے لئے کچھ تکاليف وفرائض (وه کام جن کا زندگی ميں انجام دينا الزم جانتا ہے ) کااحساس کرتا ہے 
ر آسوده و کہ ان کوانجام دينے مينانسان کی حقيقی آرزوئوں کو پورا کرسکتا ہے اوراس کے لئے خوشحالی کی او

  سعادتمندانہ زندگی فراہم کرسکتا ہے ۔
البتہ ان تکا ليف اور فرائض ،جوسعادتمندی کی تنہا راه ہے ،کی قدروقيمت خود انسانيت کی قدر و قيمت ہے کہ ہم اس سے 

  زياده گراں بہا کسی چيز کا تصور نہيں کرسکتے اوراسے کسی دوسری چيزسے بدل نہينسکتے ۔
''اور اسکا انجام دينا عمل کے ميدان ميں اہم ترين مسئلہ ہے کہ اس کا سروکار انسان کی زندگی سے اس بناپر ''فرض شناسی

ہے ،کيونکہ اس کی اہميت خود انسان کی اہميت ہے ،جو شخص اپنے مسلمہ فرائض کوانجام دينے ميں پہلو تہی کرتا ہے 
ے گرجاتا ہے اور فطری طورپر اپنی پستی اور بے ،ياکبھی کوتاہی کرتا ہے ،تو وه اسی کے مطابق انسانيت کی بلندی س

قيمتی کا اعتراف کرتا ہے يا جوبھی خالف ورزی کرتا ہے ،وه اپنے معاشرے کے پيکر پر بلکہ حقيقت ميں اپنے پيکر 
  پرايک کاری ضرب لگاتاہے ۔

  خدائے متعال فرماتاہے :
لحت    وتواصوا باِلحق وتواصوابالّصبر) (والعصر٭اّن االنٰسن لفی خسر٭اال الَّذين آمنوا وعملواالّصٰ

  )٣١(عصر
عالوه ان لوگوں کے جوايمان الئے اورانہوں نے نيک اعمال انجام دئے ٠''قسم ہے عصر کی بيشک انسان خساره ميں ہے 

  اور ايک دوسرے کو حق اورصبر کی وصيت ونصيحت کی۔''
  نيز فرماتا ہے :

اس    ...)(ظہر الفساد فی البّروالبحر بماکسبت ايدی النّٰ
  )٤١(روم

  ''لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بناپر فساد خشکی اورتری ہر جگہ غالب آگيا ہے ۔''

  فريضہ کی تعيين ميں مختلف روشوں کا اختالف
عا لم انسانيت ميں فريضہ کو پہچاننے اور اس پرعمل کرنے کی اہميت بذات خود ايک پائدارو مسلم فريضہ ہے اور ہرگز 
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  ہيں پاياجاسکتا جواپنی انسانی فطرت سے اس حقيقت کامنکر ہو ۔کوئی ايسا انسان ن
جی ہاں ،چونکہ انسانی فرائض انسان کی زندگی کی سعادت سے مکمل رابطہ رکھتے ہيں اوردين انسانی زندگی کے بارے 

 ں گے۔ميں غيردينی طريقونسے نظرياتی اختالف رکھتا ہے لہذادينی فرائض،دوسرے فرائض کی روشوں سے اختالف رکھي
دين کا عقيده ہے کہ انسان کی زندگی ايک المحدوداورابدی ہے ،جوموت سے ختم نہينہوتی اور موت کے بعداس ابدی زندگی 

  کاسرمايہ وہی صحيح عقائد ،پسنديده اخالق اوراعمال صالحہ ہيں جنھيں انسان نے دنيا ميں حاصل کيا ہے۔
ره کے لئے مرتب کئے ہيں ،ان ميں اس ابدی دنياکی زندگی کو اس لحاظ سے دين نے جو فرائض اور تکاليف فرداورمعاش

  بھی مدنظر رکھا ہے ۔
دين اپنے قوانين کوخداشناسی اورخداکی عبادت وبندگی کی روشنی ميں مقّرر کرتا ہے جس کاواضح اثرموت کے بعد قيامت 

  کے دن ظاہر ہو گا ۔
کو مدنظر رکھتے ہيں اور انسان کے لئے کچھ فرائض غير دينی طريقے (جوبھی ہوں)صرف اس دنيا کی چند روزه زندگی 

وضع کرتے ہيں تا کہ ان کے ذريعہ مادی زندگی اور جسمانی قوای جو تمام حيوانوں ميں مشترک ہينسے بہتر استفاده 
کريں۔حقيقت ميں يہ طريقے ايک حيوانی زندگی کو انسان کے لئے مرتب کرتے ہيں کہ جس کی منطق کا سرچشمہ چرندوں 

رندوں کے جذبات ہوتے ہيں اور انسان کی حقيقت پسندی اور اس کی معنويات سے بھری ابدی زندگی کی طرف کوئی اور د
  توجہ نہيں ديتے۔

يہی وجہ ہے کہ انسانيت کے بلند اخالق (جيسا کہ قطعی تجربہ بات سے ثابت ہے) غير دينی معاشروں سے رفتہ رفتہ ختم 
  انحطاط و اضح و آشکارتر ہوتاجارہاہے۔ہورہے ہيں اور روز بروز ان کا اخالقی 

بعض لوگ کہتے ہيں: دين کی بنياد ، تقليد پر ہے، يعنی چون وچرا کے بغير فرائض اور قوانين کے ايک سلسلہ کو قبول کرنا
  ، ليکن اجتماعی طريقے وقت کی منطق کے ساتھ قابل مطابقت ہيں۔

ہے کہ جو قوانين و ضوابط معاشرے ميں نافذ ہوتے ہيں، ا ن  جنہوں نے يہ بات کہی ہے، انہوں نے اس نکتہ سے غفلت کی
  کو بال چون و چرا نافذ ہونا چاہئے۔

ہرگز يہ نہ ديکھا گيا ہے اور نہ ہی سناگيا ہے کہ کسی ملک ميں لوگ ملک مينالگو قوانين پر مناظره اور بحث و گفتگو کے 
نہ سمجھ سکا وه اس پر عمل کرنے سے معاف ہو اور ان کو بعد ان پر عمل کرتے ہوں اور جو بھی ان قوانين کے فلسفہ کو 

  قبول کرنے ميں مختار ہو، اس سلسلہ ميں دينی اور غير دينی روش ميں کوئی فرق نہيں ہے۔
ليکن کسی ملک کے فطری او راجتماعی حاالت کا مطالعہ اور اس کی عام روش ميں جستجو کرکے اس ملک کے قوانين 

  زئيات معلوم کئے جاسکتے ہيں۔کے کليات کی حکمت کے کچھ ج
دينی قوانين ميں بھی يہی خاصيت پائی جاتی ہے۔ حقيقت پسندانہ راه سے اور خلقت اور انسان کی فطری ضرورتونکے 

بارے ميں جستجو کرکے دين کے قوانين کے کليا ت جو فطری روش ہے کے بارے ميں بعض جزئيات کو معلوم کيا جاسکتا 
  ہے۔

روايتيں انسان کو سوچنے ، غورو فکر او رتدبر کی دعوت ديتی ہيں اور بعض احکام ميں اجمالی  قرآن مجيد او ربہت سی
مصلحت کے بارے ميں حکم يا اشاره کيا جاتاہے، چنانچہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم ا وراہل بيت اطہار عليہم 

  ئی ہيں اور در دست ہيں۔السالم سے احکام کے فلسفہ کے بارے ميں بہت سی روايتيں نقل ہو

  دفاع کی اہميت
جس طرح ايک انسان اپنی زندگی ميں خوشبختی اور سعادت کا شيدائی ہوتا ہے اور ان کو حاصل کرنے ميں سرگرم عمل ہو 
تا ہے، اسی طرح وه ہرطرف سے بے شمار خطرات سے بھی دوچارہوتاہے۔ ان ميں سے بعض خطرے اس کے اصل وجود

زندگی کی سعادت و خوشبختی کو نشانہ بناتے ہيں، اس لئے انسان ان کو دور کرنے کے لئے مقابلہ کو اور بعض اس کی 
  اور دفاع کرنے پر مجبور ہے۔

انسان کی خلقت ميں بھی ان ہی دو مرحلوں ''جذب و دفع'' کی پيشنگوئی کی گئی ہے، اور اس کے وجود کی عمارت ميں 
اشره کے کچھ فوائد ہيں کہ جنھيں حاصل کرناچاہئے اوربعض خطرات سے مناسب وسائل استعمال ہوئے ہيں۔اسی طرح مع

  بھی دوچار ہے کہ بہر حال ان کے مقابلہ ميں کھڑے ہوکر اپنی زندگی کے مقدسات کا دفاع کرنا چاہئے۔
د جس نے لوگوں کی جانوں کو ختم کرنے ، آزادی کے پرچم کو سرنگوں کرنے يا ان کی آزادی کو ختم کرنے کو اپنا مقص
قرار ديا ہے، وه معاشرے کا دشمن ہے۔ انسان کا فقر و ايما ن کی کمزوری اور نادانی معاشرے کے دشمن ہيں ، جو اپنے 

معاشرے ، يعنی زندگی کی سعادت اور انسا نی حقيقت کا پابند ہے، اسے اپنے ان خطرناک دشمنوں کے مقابلہ ميں دفاع کرنا 
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  چاہئے۔

  بخش دين
ہ نہيں ہے کہ انسان کے ضمير ميں ، اصل زندگی اور شرافت مندانہ زندگی کی ايک ہی بنيادہے اس ميں کوئی شک و شبہ

اور جو زندگی شرافت کے ساتھ ہوليکن انسان کی سعادت اس ميں نہ ہو، تو وه حقيقت ميں زندگی نہيں ہے بلکہ يہ ايک ايسی 
عادت کی اہميت کا قائل ہے، اسے اس پست زندگیموت ہے جو طبيعی موت سے تلخ و ناگوارہے، جو انسان اپنی شرافت و س

  سے موت کی طرح فرار کرنا چاہئے۔
انسان جس ما حول ميں بھی ره رہا ہو اور جس روش کی طرف بھی مائل ہو، وه اپنی خدا داد فطرت سے سمجھتا ہے کہ 

نطق سے زياده واضح محترم و مقدس ميں موت، بذات خود ايک سعادت ہے، دين کی منطق ميں يہ مسئلہ دوسری ہر م
اوروہم و گمان کے خرافات سے نہايت دورہے، جو شخص دين کے حکم سے اپنے دينی معاشرے کا دفاع کرتے ہوئے اپنی 
جان نچھا ور کردے ،وه اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی چيز سے محروم نہيں ہوا ہے بلکہ اس نے اپنی چند روزه زندگی کو 

ت شيرين، گراں بہااور ابدی زندگی کو حاصل کيا ہے اور يقينا اس کی سعادت ناقابل خدا کی راه ميں پيش کرکے ايک نہاي
  زوال ہے .چنانچہ خدائے متعال اپنے کالم ميں فرماتا ہے :

  )١٦٩(والتحسبن الّذين قتلوا فی سبيل ّهللا امواتاً بل احيائ عند ربّہم يرزقون) (آل عمران 
  کو مرده خيال نہ کرناوه زنده ہيں اوراپنے پروردگار کے يہاں رزق پارہے ہيں '' ''اور خبردار راه خدا ميں قتل ہونے والوں

ليکن غير دينی طريقے،جوانسان کی زندگی کو اسی دنيا کی چند روزه زندگی تک محدودجانتے ہيں،ہرگز نہيں کہہ سکتيں کہ
ہ کہ وہم و گمان اور خرافات سے انسان مرنے کے بعد بھی زنده ہوتا ہے يا سعادت وخوشبختی حاصل کرتا ہے ، مگر ي

سمجھ مينآ جائے کہ جو وطن يا قومی مقدسات کی راه ميں قتل ہو جاتا ہے ،اس کا نام جاں نثاروں اورقوم کے فداکاروں کی 
فہرست ميں قرار پاسکتا ہے اور تاريخ ميں سنہرے حروف سے لکھا جاسکتا ہے اور ہميشہ کے لئے زنده وجاويد ره سکتا 

  ہے ۔
و تمجيد اور تعظيم اسالم ميں خدا کی راه ميں شہيد ہونے اور قتل کئے جانے کے سلسلے ميں کی گئی ہے ،وه کسی ليکن ج

  اورصالح عمل کے لئے نہيں کی گئی ہے ۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :
  )١کے بعد کوئی نيکی نہيں ہے ۔''(''ہرنيکی سے باالتر ايک نيکی ہے يہاں تک کہ راه خداميں شہيد ہو جائے ،اس 

صدراسالم کے مسلمان پيغمبرخداصلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتے تھے اورآنحضرت صلی هللا عليہ
وآلہ وسلم کی دعا کے نتيجہ ميں شہادت کے اعلی درجہ پر فائز ہوتے تھے اور شہادت کے ذريعہ دنياسے چلے جانيوالوں 

  نہيں کرتے تھے ،کيونکہ وه زنده ہيں اورنہيں مرے ہيں ۔ کے لئے گريہ

  مال کی ز کواة
مال سے انسان کی زندگی ميں جو اعتدال پيدا ہوتاہے ،وه محتاج بيان نہيں ہے ۔اسکی اہميت کا عالم يہ ہے کہ بہت سے لوگ 

ت کے قائل نہيں ہيں ۔اوراپنی تمامزندگی مال کوہی جانتے ہيں اور انسان کے لئے مال ودولت کے عالوه کسی فضيلت وشراف
سرگرميوں کو پيسے جمع کرنے اورمال ذخيره کرنے ميں صرف کرتے ہيں اور نتيجہ ميں مال سے يہی دلبستگی اور 

حرص ان کو بخل کی صفت ميں مبتال کر ديتی ہے کہ جس کی بنا پر وه دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہيں اور 
  ٹھاکر پستی اوربخل کے سامنے تسليم ہو کرخودکبھی اس سے بلند ترقدم ا

..............  

  ۔٤٠٠،ص١۔ميزان الحکمة ج١

بھی اس مال سے بہره مند ہونے سے محروم ہوجاتے ہيں ،اس طرح نہ خودکھاتے ہيں اورنہ دوسروں کو کھالتے ہيں اور 
  صرف پيسے جمع کرنے ميں لذت محسوس کرتے ہيں ۔

ميں مبتال ہيں (البتہ کنجوسی ميں مبتال ہونے والے ان لوگوں سے پست ہيں )وه انسانی فطرتجوافرادبخل کی ناپسنديده صفت 
  سے گرجاتے ہيں اورزندگی کے بازار ميں ديواليہ ہوتے ہيں ،کيونکہ :

۔زندگی ميں،صرف اپنی سعادت ،خوشبختی اور آسودگی کو چاہتے ہيں اورانفرادی زندگی کے قائل ہوتے ہيں ،جبکہ انسان ١
فطرت نے اجتماعی زندگی کو ہمارے لئے زندگی کے عنوان سے پہچنوايا ہے اورانفرادی زندگی جس راه سے بھی کی 
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  ہو،اس کاانجام ناکامی ہے ۔
۔اپنی قدرت کا دوسروں کے سامنے مظاہره کرکے محتاجوں اورناداروں کی خا طر و تواضع کو اپنی طرف جذب کرتے ٢

مدد نہيں کرتے ليکن پھر بھی ان سے ہميشہ اپنی تعظيم کرانا چاہتے ہيں ،ان کے ساتھہيں اور باوجوديکہ محتاجوں کی کوئی 
غالموں کا سلوک کرتے ہيں اوربت پرستی کاجذبہ زنده رکھتے ہينجس کے نتيجہ ميں معاشرے سے ہرقسم کی شہامت 

  ،شجاعت ،فطرت کی بلندی اورانسانی فخرومباہات ختم ہوجاتے ہيں ۔
خود پاک جذبات،محبت،مودت،انسان دوستی،خيرخواہی اور انسانی ہمدردی کو پامال کرتے ہيں ۔اس کے عالوه کہ وه ٣

،معاشرے ميں جرم وخيانت اور ہرقسم کی پستی ورذالت کو ترويج ديتے ہيں،کيونکہ جرم وجفا،جيسے: بدگوئی ،بے حيائی 
موجودفقروفاقہ غيظ و غضب اور کينہ وه ،چوری ،ڈاکہ زنی اورآدم کشی کا قوی ترين طبيعی عامل محتاجوں کے طبقہ ميں 

انتقامی جذبہ ہے جومالداروں کے بارے ميں ناداروں اوربيچاروں کے دلوں ميں پيدا ہوتا ہے ،کہ اس کے بخيل اورکنجوس 
مال داراس کے باعث ہوتے ہيں ۔يہی وجہ ہے کہ معاشرے ميں بخيل شخص در حقيقت معاشره کاسب سے بڑا دشمن ہوتا 

  خدا کے غضب وسخت سزااور لوگوں کی نفرت ميں گرفتار ہوگا ۔ ہے، بہرحال وه
قرآن مجيد ميں بخل اورکنجوسی کی ناپسند صفتوں کی مذمت اورسرزنش ميں اور اس کے برعکس جود وسخاوت،اورخدا 

  ہيں ۔ کی راه ميں انفاق اور ناداروں وبے چاروں کی دستگيری کرنے والوں کی مدح وثناء ميں بہت سی آ يتيں نازل ہوئی
خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں وعده کياہے کہ ،جومال انفاق کيا جاتا ہے ،اس کے عوض دس اوربعض مواقع ميں ستّر 

  بلکہ سات سوسے بيش تر تک اضافہ کرکے انفاق کرنے والے کو واپس بھيجا جاتا ہے۔
دد کرتے ہيں اور انسانی معاشرے کی تجربہ سے بھی ثابت ہو اہے کہ سخی لوگ جب جوانمردی کے ساتھ حاجتمندوں کی م
  مشکالت کو دورکرتے ہيں توروز بہ روز ان کی دولت او رنعمتوں ميں اضافہ ہوتاہے۔

  
  کار گره گشا نشود در زمانہ بند

  ہزگر کسی نديد در انگشت شانہ بند
وں کے حق مينمدد کی اگر لو گ کسی دن مشکالت سے دوچار ہوجائينتو تمام دل ان کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے جو دوسر

ہے وه اجتماعی صورت ميں ان کے حق ميں لوٹے گی ۔ اور اس کے عالوه انہوں نے اپنے اچھے کردار سے ايک شريف 
انسان کے مانند اپنے ضمير کو آرام بخشاہے، واجب اور مستحب حقوق کے بارے ميں ندائے آسمانی کو لبيک کہا ہے اور 

شفقت، انسان دوستی اور خير خواہی سے استفاده کيا ہے، اس طرح عام محبوبيت اورانسانيت کے پاک جذبات سے مہربانی، 
  خالص احترام کے مستحق ہوئے اور آخر کار خدا کی خوشنودی او رابدی سعادت کو کم ترين قيمت پر خريد ليا ۔

  علم کی زکواة
نياز نہيں ہوتاہے اور ايسا انسان نہيں پايا  ''علم او رثقافت'' بے نظير دولت ہے، جن سے انسان اپنی زندگی ميں ہرگز بے

جاسکتا ، جو اپنی انسانی فطرت سے جہل پر علم کی برتری کو درک نہ کرتا ہو يا علماء اور دانشوروں کے احترام ميں ان 
  کے حق ميں فيصلہ نہ ديتا ہو۔

ر بينا و او ر نابينا کی مثال ديتاہے۔ خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں عالم و جاہل ميں فرق کے بارے ميں زنده و مرده او
اوراسالم ميں علم و دانش کو جو اہميت دی گئی ہے، وه اہميت کسی اور دين ميں نہيں پائی جاتی، يہاں تک کہ پيغمبر اکر م 

  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں:
  )١''علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ''(

  نيز فرماتے ہيں:
  )٢قبر تک علم حاصل کرو چاہے دنيا کے اس پار بھی ہو۔ ''(''گہواره سے 

اسی کے پيش نظر اسالم نے بخل اور کنجوسی کی نہی کی ہے۔ علم کو چھپانے کی مذمت کی ہے، بلکہ دينی علوم کو چھپانا
  حرام قرار ديا ہے اور عالم کو جاہل کی تربيت کرنے کاذمہ دار قرار ديا ہے۔

..............  

  ۔ ١، ح ٣٠، ص ١افی،ج ۔ اصول ک١
  ۔٣٢٧، ٣٢٤، ج ٦٤۔نہج الفصاحہ ، ص ٢
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  معاشرے کے اندرونی دشمنوں سے مقابلہ 

چنانچہ ، فطرت کے حکم سے، معاشرے کے بيرونی دشمنوں سے جنگ کرنی چاہئے اور معاشره کو نقصان سے بچانا 
رنا چاہئے۔ معاشرے کا اندرونی دشمن وه چائے اور ، اسی طرح معاشرے کے اندرونی دشمنوں سے بھی جنگ او رمقابلہ ک

ہے جو عام روش او رجاری قوانين کی مخالفت کرتا ہے اور اس طر ح معاشرے کی زندگی کے ناطے کو توڑديتا ہے اور 
جاری نظام کو درہم و برہم کرديتا ہے، اس لئے نظم و نسق ،امور کی حفاظت اور معاشرے ميں امن و امان برقرار رکھنے 

افراد پر مشتمل پليس و غيره کا نظام تشکيل ديا جاتا ہے اورخالف ورزی کرنے والوں کے لئے مختلف سزائيں کے لئے کچھ
  مقرر کی جاتی ہيں۔

اسالم نے بھی قواے نافذه کے عالوه، معاشرے کے افراد کے لئے مختلف سزائيں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکرکو 
  کو مزيد عوامی اور موثر تر بناديا ہے۔واجب قرار ديا ہے اور اس طرح مقابلہ 

اسالم اور معاشرے کی دوسری روشوں کے درميان بنيادی فرق يہ ہے کہ دوسری روشيں صرف لوگوں کے افعال و اعمال 
کی اصالح کی طرف توجہ کرتی ہيں ، ليکن اسالم لوگوں کے افعال کے عالوه ان کے اخالق کی طرف بھی توجہ کرکے 

  ساد کے ساتھ مقابلہ کرتاہے۔دونوں مرحلوں ميں ف
جن اعمال کو اسالم نے گناه اور معصيت کے طور پر حرام قرار ديا ہے، وه ايسے اعمال ہيں جن سے معاشرے ميں بُرے 

اثرات اور منحوس نتائج بر آمد ہوتے ہيں،اس توصيف کے پيش نظر ان ميں سے بعض اعمال براه راست مرتکب ہو نے 
د کو برباد کرديتے ہيں کہ جس کی وجہ سے انسان کے کسی عضو ميں زخم کے مانند معاشرے والے ايک فرد يا تمام افرا

ميں رخنہ ڈالتاہے۔ اکثر گناه جو انسان کی بندگی کی حالت ميں رکاوٹ پيدا کرتے ہيں او رالٰہی حقوق کو ضرر پہنچاتے ہيں، 
  ره۔ان کی بھی يہی حالت ہے، جيسے نماز نہ پڑھنا اور روزه نہ رکھنا و غي

ان ميں سے بعض اعمال اجتماعی زندگی کے لئے بالواسطہ خطره بنتے ہيں، معاشرے کے پيکر کو تباه وبرباد کرکے 
رکھديتے ہيں۔ ان کی مثال ان بيماريوں کی سی ہے جو براه راست انسان کی زندگی سے سروکار رکھتی ہيناور زندگی کے 

گانا اسالم کی نظر ميں ماں باپ کے حقوق ، غيبت اور لوگوں پر رشتہ کو توڑ ديتی ہيں جيسے جھوٹ بولنا اور تہمت ل
  تجاوز کا بھی يہی حکم ہے۔

  اسالم ميں گناہان کبيره کی عام سزا
مذکوره بُرے اعمال ، اسالم ميں گناہان کبيره کہے جاتے ہيں اور خدائے متعال نے اپنے کالم پاک ميں واضح طور پر ان 

  عذاب کا وعده ديا ہے۔گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لئے 
اس کے عالوه ان ميں سے بعض کے بارے ميں سخت سزائينمقّرر کی ہيں۔ کلی طور پر ان گناہونکے مرتکب لوگ (اگر 

ايک ہی بار بھی انجام ديں) عدل و انصاف کا خاتمہ کرتے ہيں، يعنی معاشرے کے ايک صالح عضو سے اس کی شرافت کو
  سلب کرتے ہيں۔

کا مرتکب ہوتاہے وه اپنی عدالت کو کھوديتا ہے اور وه ان اختيارات سے بہره مند نہيں ہو سکتا، جن جو شخص گناه کبيره 
سے معاشرے کاايک صالح عضو بہره مند ہوتا ہے۔ وه اسالمی حکومت ميں کوئی ذمہ داری نہيں سنبھال سکتا ، خالفت کے 

کے حق ميں يامخالفت ميں اس کی گواہی قابل قبول نہيں ہے عہده پر فائز نہيں ہوسکتا، امام جماعت نہيں بن سکتا ، اورکسی 
اور وه اسی حالت ميں رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کرلے او ر مسلسل تقوی و پرہيز گاری سے دوباره ''عدالت'' کی صفت کا 

 مالک بن جائے۔

 

 دينی تعليم 

 
  

  احکام کے بارے ميں چندسبق
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  اجتہاد اورتقليد
انسان کی زندگی ميں پائی جا نے والی حاجتيں اوران کو پوراکرنے کے لئے ان کی سرگرمياں،اتنی زياده ہيں کہ ايک 

معمولی انسان ان کوگننے اورشمار کرنے کی طاقت نہيں رکھتا،ان سب کے بارے ميں اور مہارت حاصل کرکے کافی مقدار 
  ميں معلومات حاصل کرنے کی بات ہی نہيں!

ہ انسان اپنے کام کو فکرواراده سے انجام ديتا ہے اور جہاں پر اسے کوئی فيصلہ کرنا ہو،تو اس کے بارے ميںدوسرے يہ ک
اس کے پاس کافی معلو مات ہونا چاہئے ورنہ وه کوئی فيصلہ نہيں کرسکتااس کو اپنے انجام دينے والے کاموں مينخود ماہر 

کے مطابق اس کام کو انجام دے ۔چنانچہ فطری طورپر ہم مريضوں ہونا چاہئے يا کسی ما ہر سے پوچھے اوراس کے حکم 
کاعالج کرنے کے لئے طبيب سے،مکان کانقشہ بنانے کے سلسلہ ميں انجينئرسے ،معماری ميں معمارسے رجوع کرتے ہيں

  اور دروازے اورکھڑ کياں بنانے ميں نّجارپر اعتماد کرتے ہيں ۔
دوسرے تمام مسائل ميں تقليد کرتے ہيں۔جويہ کہتا ہے کہ :''ميں اپنی زندگی ميں  پس ہم ہميشہ بہت کم کاموں کے عالوه اپنے

 تقليد کے سامنے ہتھيارنہيں ڈالتا ہوں''وه شخص يااپنی بات کے معنی کونہيں سمجھا ہے ياايک فکری آفت ميں مبتال ہوا ہے ۔
روش کاانتخاب کياہے۔اسالم نے اپنے پيروئونکو چونکہ اسالم نے اپنی شريعت کی بنياد انسانی فطرت پر ڈالی ہے ، لہذااسی 

حکم ديا ہے کہ دينی معارف اوراحکام کو سيکھينان معارف کا سر چشمہ کتاب خدااور پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
  وآئمہ ھدی عليہم السالم کی سنت کے عالوه کوئی اورچيز نہينہے ۔

حاصل کرنا،ہرايک کے بس کی بات نہيں ہے اوريہ کام مسلمانوں کے  بديہی ہے کہ تمام دينی معارف کو کتاب وسنت سے
  ايک خاص گروه کے عالوه تمام مسلمانوں کے لئے ممکن نہيں ہے ۔

اس لئے خود بخود دين کاحکم اس صورت ميں نکلتا ہے کہ مسلمانوں ميں سے وه لوگ جودينی معارف واحکام کواستدالل 
لوگونکی طرف رجوع کرنا چاہئے جودينی احکام کودليل سے حاصل کر چکے کی راه سے حاصل نہيں کرسکتے،انھينان 
  ہوں اوراسطرح اپنے فريضہ پرعمل کريں ۔

جو عالم دينی احکام کواستدالل کی راه سے حاصل کرتا ہے ،اس کو''مجتہد'' اور اس کے کام کو''اجتہاد''کہا جاتا ہے اورجو 
  اس کے اس کام کو''تقليد''کہتے ہيں ۔ مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ''مقلد'' اور

البتہ اس نکتہ کو جانناچاہئے کہ تقليد،عبادت،معامالت اور دين کے دوسرے عملی احکام مينجائز ہے ،ليکن اصول دين ميں 
،جواعتقادی مسئلہ ہے،کسی صورت ميں کسی کی تقليدنہيں کی جاسکتی ہے۔کيونکہ اصول دين ميں ايمان وعقيده ضروری 

،اس لئے دوسروں کے ايمان کواپنا ايمان فرض نہيں کيا جاسکتاہے ،يعنی يہ نہيں کہاجاسکتاہے کہ خدا ايک ہے ہے نہ عمل
اس دليل پر کہ ہمارے والدين يا عالم ايسا کہتے ہيں ۔يا مرنے کے بعدزندگی حق ہے ،کيونکہ تمام مسلمان اس کا عقيده 

  رکھتے ہيں ۔
  ل دين کودليل کی راه سے جانے اگرچہ ساده طريقہ سے ہی ہو۔اس لئے ہرمسلمان پرواجب ہے کہ اپنے اصو

  نجاسات
  نجاسات(نجس چيزيں )چند چيزيں ہيں :

  
  )١:پيشاپ اورپاخانہ۔ (٢و١

اس حرام گوشت حيوان کاپيشاب اورپاخانہ نجس ہے جوخون جہنده رکھتا ہويعنی وه حيوان جس کی رگ کاٹنے پرخون اچھل 
گوش وغيره ،بلکہ اگر مرغی يا کوئی دوسراحيوان ،جونجاست کھانے کی وجہ سے حرام کرنکلے ،جيسے:بلی ،لومڑی ،خر

  گوشت بن چکا ہو ، تواس کا بھی پيشاب وپاخانہ نجس ہے ۔
۔خون جہنده رکھنے والے حيوانوں کامردار،خواه حالل گوشت ہوں ياحرام گوشت،ليکن حرام گوشت حيوان کے بعض ٣

  جان نہيں رکھتے ہيں پاک ہيں ۔اجزاء جيسے ،اون ،بال اورناخن جو 
  ۔خون جہنده رکھنے والے حيوانوں کاخون ،خواه حالل گوشت ہوں ياحرام گوشت۔٤

..............  

۔پيشاب نکلنے کی جگہ صرف پانی سے پاک ہوتی ہے اورپاخانہ نکلنے کی جگہ کوپانی سے دھويا جاسکتا ہے ياپتھريا اسکے ١
ے .البتہ يہ اس صورت ميں ہے کہ پاخانہ اپنی جگہ سے باہر نہ پھيال ہو ورنہ پانی کے بغيرپاک مانندتين ٹکڑوں سے پاک کيا جاسکتا ہ

  نہيں ہوگا۔ضمناًياد دہانی کی جاتی ہے کہ اگرپاخانہ تين پتھر سے صاف نہ ہواتو اس سے زياده پتّھر سے پاک کيا جائے ۔
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  ک کہ ان کے بال بھی نجس ہيں ۔۔خشکی ميں رہنے والے کتے اورسور ،ان کے تمام اجزاء يہاں ت٦و٥
  ۔شراب اورمست کرنے والی ہر سيال چيز۔٧
  ۔آب جو ۔٨

  مطہّرات
  (پاک کرنے والی چيزيں )

  ہروه چيز جس سے نجاست پاک کی جاتی ہے ،اسے (مطہر)کہتے ہيں اورمطہرات درج ذيل ہيں :

  ۔پانی،١
کہ پانی مطلق ہو۔اسلئے مضاف پانی،جيسے ہندوانہ يہ ہرنجس ہوئی چيز کو پاک کرتا ہے،ليکن يہ اس صورت ميں ہے 

  )١اورگالب کے پانی سے نجاست پاک نہيں ہوتی اوران سے وضوو غسل بھی صحيح نہيں ہے ۔(

  ۔زمين ،٢
  يہ جوتے کی تہ اورپائوں کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔

  ۔آفتاب ،٣
  ہے۔يہ نجس زمين اور چٹائی وغيره کو اپنی گرمی سے خشک کرکے پاک کرتا 

  ۔استحالہ ،٤
يعنی نجس چيز اپنی جنس بدل کرايک پاک چيزکی صورت ميں ظاہر ہوجائے۔جيسے کتّانمک کی کان مينگرکرنمک ميں 

  تبديل ہو جائے۔
  
ً ١٢٨۔پانی کی دوقسميں ہيں :کُراورقليل۔کُرپانی: بيس مثقال کم ١ کلوگرام ہوتا ہے اوراگر کوئی ٣٨٤من تبريزی ہے ،جوتقريبا

مل جائے ،تونجس نہيں ہوتا ،قليل پانی: وه پانی جوکُرسے کم ہو،اگراس سے کوئی نجاست مل جائے تو وه  نجاست اس سے
نجس ہوجاتا ہے اور اس کا پاک ہونا اس طرح ہے کہ جاری يابارش کے پانی سے متصل ہو جائے يااس پرايک کُرکااضافہ 

  کيا جائے ۔

  ۔انتقال ،٥
ه رکھنے والے کسی حيوان کاخون ايک ايسے حيوان کے بدن ميں منتقل ہوجائے يعنی انسان کے بدن کاخون ياخون جہند

  جوخون جہنده نہ رکھتا ہو۔جيسے انسان کے بدن کاخون مچھر يامکھی وغيره کے بدن ميں منتقل ہوجائے ۔

  ۔عين نجاست کازائل ہوجانا،٦
ی ناک کے اندرکاحصہ خون آلود ہوجائے ،تو يعنی حيوان کے ظاہراور انسان کے باطن،مثالً اگرحيوان کی پشت ياانسان ک

  خون کے زائل ہونے کے بعدپاک ہوجاتا ہے اور اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہيں ہے۔

  ۔تبعيّت،٧
تبعيت سے مراديہ ہے کہ ايک نجس چيز دوسری نجس چيز کے پاک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے ،جيسے کافر کے مسلمان 

  ہونے سے اس کافرزندباپ کی تبيعت ميں پاک ہو جاتا ہے۔

  ۔کم ہونا،٨
بديل ہو کرکم ہو جائےيعنی انگور کاپانی ابا لنے سے نجس ہو جاتا ہے ،ليکن اگر ابالنے کے ذريعہ دو تہائی پانی بھاپ ميں ت

  تو باقی پانی پاک ہوجاتا ہے۔

  غسل
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  غسل دوطريقہ سے انجام ديا جاسکتا ہے :(ترتيبی اورارتماسی )
  غسل ترتيبی سے مراديہ ہے کہ سروگردن اور دائيں و بائيں طرف کوترتيب سے دھو يا جائے۔

سل کی دوقسميں ہيں:واجب اور مستحب ۔دين اسالم غسل ارتماسی يہ ہے کہ انسان يکبارگی پورے بدن کو پانی ميں ڈبودے۔غ
  ميں مستحب غسل بہت زياده ہيناور واجب غسل سات ہيں :

  ۔غسل جنابت١
  ۔غسل ميت ٢
۔غسل مس ميت،يعنی اگرانسان مرده کے بدن کوسرد ہونے کے بعد اور غسل ميت دينے سے پہلے مس کرے ،يعنی اپنے ٣

  سے غسل کرنا چاہئے ۔بدن کا کوئی حصہ اس کے بدن سے مالئے ،توا
  ۔نذرياعہدکيا ہو ياقسم کھائی ہوکہ غسل کرے گا۔٤
  ۔غسل حيض ٥
  ۔غسل نفاس ٦
  ۔غسل استحاضہ٧

  پہلے چارغسل مردوں اور عورتوں ميں مشترک ہيں اورآخری تين غسل صرف عورتوں سے مخصوص ہيں ۔
  شخص مجنب پر جو چيزيں حرام ہيں ،وه حسب ذيل ہيں:

 کوقرآن مجيد کے الفاظ،خداکے نام اور پيغمبۖروائمہ اطہار عليہم السالم کے ناموں سے مس کرنا۔ ۔اپنے بدن کے کسی حصہ١
  ۔مسجد الحرام اورمسجدالنبی ۖميں داخل ہونا ۔٢
  ۔دوسری تمام مسا جد ميں ُرکنااورکوئی چيزان ميں رکھنا ۔٣
ده واجب ہے۔يعنی سور ه نجعم ،اقرائ،الم۔قرآن مجيد کے ان چار سوروں ميں سے کسی ايک کی تالوت کرنا کہ جن پر سج٤

  تنزيل اورحم سجده ۔
  جنابت،حيض،نفاس اوراستحاضہ کے تمام ا حکام کوتوضيح المسائل سے حاصل کرناچاہئے ۔

نوٹ۔ غسل ميں بھی وضو کی طرح نيت کرناالزم ہے اورغسل سے پہلے بدن پاک ہوناچاہئے اور بدن تک پانی پہنچنے ميں 
 ں ہونی چاہئے ۔کوئی رکاوٹ بھی نہي

 

 دينی تعليم 

 

  

  وضو اور اس کے احکام 
انسان کے لئے وضوسے پہلے مسواک کرنااورکلّی کرنا مستحب ہے يعنی پاک پانی منہ ميں ڈالے اورکلّی کرے ۔اس کے 

  عالوه استنشاق يعنی ناک ميں پانی ڈالنابھی مستحب ہے ۔

  وضو کی کيفيت اوراس کے شرائط
وضوميں چہرے کوسر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک اور ہاتھوں کوکہنی سے انگليونکے سرے تک دھونا چاہئے 

اور سر کے اگلے حصہ پر اور پيرونکے اوپری حصہ پر مسح کرناچاہئے ۔وضوميں مندرجہ ذيل چيزوں کاخيال رکھنا 
  ضروری ہے :

  ۔وضوکے اعضاء پاک ہوں۔١
  )١مباح ہو ۔(۔وضوکاپانی پاک، مطلق اور٢
۔نيت:يعنی وضوکورضا ئے الہی کے لئے انجام ديناچاہئے ،لہذا اگر ٹھنڈک حاصل کرنے يا کسی دوسرے مقصد سے وضو ٣

  کرے،توصحيح نہيں ہے ۔
  ۔تر تيب :يعنی پہلے چہره پھرداياں ہاتھ اس کے بعد باياں ہاتھ دھونا چاہئے، اس کے بعدسر پھر پائوں کا مسح کرناچاہئے۔٤
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  ۔يعنی پانی انسان کااپناہوناچاہئے يااس کامالک اس سے وضوکرنے پرراضی ہو۔١

۔موالت:يعنی وضوکے افعال يکے بعد ديگرے انجام دے اوران کے درميان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ کسی عضوکودھونے يامسح ٥
انجام پانے کے باوجودہواگرم کرنے کے وقت اس سے پہال واالعضوخشک ہو جائے،ليکن اگروضو کے افعال پے درپے 

  ہونے يابدن کی گرمی وغيره کی وجہ سے وضوکی رطوبت خشک ہو جائے تووضوصحيح ہے ۔
نوٹ:يہ ضروری نہيں ہے کہ سر کامسح سر کی کھال پر ہوبلکہ سر کے اگلے حصہ کے بالوں پربھی صحيح ہے ،ليکن 

ے انھينہٹاناچاہئے اوراگر سر کے اگلے حصہ کے اگرسر کے دوسرے حصوں کے بال اگلے حصہ پر جمع ہوئے ہونتو پہل
بال اس قدر لمبے ہوں کہ کنگھی کرنے سے چہرے پر آئيں تواس صورت ميں بالوں کی جڑپر مسح کرناچاہئے يامانگ نکال

  کرکھال پرمسح کرناچاہئے ۔

  مبطالت وضو
  جوچيزيں وضو کو باطل کرتی ہيں انھيں ''مبطالت''کہتے ہيں اور وه آٹھ ہيں:

  ۔پيشاب١
  ۔پاخانہ٢
۔رياح(يہ اس صورت ميں ہے کہ جب ہوا پاخانہ کے مقام سے خارج ہو يابيماری اور آپريشن کی وجہ سے،مخرج دوسری ٣

  جگہ ہو گيا ہو)
  ۔بيہوشی ٤
  ۔مستی ٥
ل ۔وه نيند،جس ميں آنکھيں نہ ديکھ سکيں اورکان نہ سن سکيں ،اس بناپراگرآنکھيں نہ ديکھيں ليکن کان سنينتووضوباط٦

  نہينہوتاہے۔
  ۔ديوانگی ٧
۔جنابت اور وه اسباب جن کے لئے غسل کيا جاتا ہے نيزاستحاضہ جسے عورتينبعض اوقات ديکھتی ہيں،وضوکو باطل کرتا٨

  ہے ۔ 

  تيمم
اگرانسان وقت کی تنگی،بيماری يا پانی نہ ہونے يااسی طرح کی کسی اورچيز کی وجہ سے نمازاور اس کے ماننددوسرے 

  ئے وضو ياغسل نہ کرسکے تو اسے تيمم کرناچاہئے۔اعمال کے ل

  تيمم کا طريقہ
  تيمم ميں چار چيزيں واجب ہيں :

  ۔نيت١
  ۔دونوں ہاتھوں کی ہتھيليوں کو مٹی يا اس چيز پر مارنا جس پر تيمم کرنا صحيح ہے۔٢
پيشانی پر پھيرنا ۔بہتر ہے کہ ۔دونوں ہاتھو نکی ہتھيليونکو سر کے بال اگنے کی جگہ سے بھوئوں اور ناک کے اوپر پوری٣

  ہاتھوں کوبھوئوں پر بھی پھيرا جائے ۔
۔بائيں ہاتھ کی ہتھيلی کو دائيں ہاتھ کی پوری پشت پراور اس کے بعددائيں ہاتھ کی ہتھيلی کو بائيں ہاتھ کی پوری پشت پر ٤

  کھينچنا ۔
تيمم غسل کے بدلے ہو ،توايک بار پھر ہاتھوں وضو کے بدلے کئے جا نے والے تيمم ميں اتنی ہی مقدارکافی ہے ليکن اگر 

  کو زمين پر مار کر صرف ہاتھوں کی پشت پر مسح کرے ۔

  تيمم کے احکام
۔اگر مٹی نہ ملے تو ريت پر، اوراگر ريت نہ ملے تو ڈھيلے پر ،اوراگر وه بھی نہ ملے تو پتھر پر تيمم کرنا چاہئے اور ١

  يں پر جمع ہوئی گردوغبار پر تيمم کرنا چاہئے ۔جب ان ميں سے کوئی بھی چيز نہ ملے تو کہ
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  ۔چونے اور دوسری معدنی چيزوں پرتيمم کرنا صحيح ہے ۔٢
۔اگر پانی کو مہنگا بيچاجارہا ہو،ليکن انسان اسے خريد سکتا ہوتو تيمم نہيں کرسکتا ہے بلکہ اسے پانی خريد ٣

 کروضواورغسل کرنا چاہئے ۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  نماز
  خدائے متعال فرماتا ہے :

  (ماسلککم فی سقر،قالوا لم نک من المصلّين )
  )٤٣٤٢(مدثر

  ''جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گاآخرتمھيں کس چيز نے جہنم ميں پہنچاديا ہے ؟تووه کہيں گے ہم نمازگزارنہيں تھے ۔''
  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:

''نماز دين کاستون ہے ،اگر بارگاه الٰہی ميں يہ قبول ہو جائے گی تودوسری عبادتيں بھی قبول ہوں گی اوراگر يہ قبول نہ 
  ہوئی ،تودوسری عبادتيں بھی قبول نہيں ہوں گی''

ئے تواس کے بدن ميں کسی قسم کا ميل کچيل باقی نہيں رہے گا جس طرح ايک انسان ،دن رات ميں پانچ بارايک نہر ميں نہا
،اسی طرح پانچ وقت کی نمازيں بھی انسان کوگناہوں سے پاک کرتی ہيں ،جاننا چاہئے کہ جو نماز پڑھتا ہے ليکن اسے 

  تا ہے :اہميت نہيں ديتا،وه اس شخص کے مانندہے ،جو اصالًنمازنہيں پڑھتا ہے ۔خدائے متعال قرآن مجيد ميں فرما
  )٥٤(فويل للمصلّين،الّذين ہم عن صالتہم ساہون )(ماعون 

  ''تو تباہی ہے ان نمازيوں کے لئے جواپنی نمازوں سے غافل رہتے ہيں۔''
ايک دن پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم مسجد ميں داخل ہوئے ،اور ديکھاکہ ايک شخص نمازپڑھ رہا ہے ،ليکن رکوع 

  بجا نہيں الرہا ہے،آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:وسجود کو مکمل طورپر 
''يہ شخص جس طرح نماز پڑھ رہا ہے اگر اسی حالت ميں اس دنيا سے گزر گيا تو مسلمان کی حيثيت سے دنياسے نہيں گيا 

  ہے ۔''
يال رکھے کہ کس ذات اس بناپرنما ز کو خضوع و خشوع کی حالت ميں پڑھنا چاہئے اور نماز پڑھتے وقت اس بات کا خ

سے محو گفتگوہے او ر رکوع و سجود اور دوسرے تمام اعمال کو صحيح طور پر انجام دے تا کہ نماز کے عالی نتائج سے 
  بہره مند ہوجائے۔ خدائے متعال قرآن مجيد ميننماز کے بارے ميں فرماتاہے:

لوة تنہٰی عن الفحشاء و المنکر...) (عنکبوت   )٤٥(انَّ الصَّ
  از ہر برائی اور بدکار ی سے روکتی ہے...''''...نم

يقينا ايسا ہی ہے، کيونکہ نماز کے آداب اس طرح ہيں کہ اگر نماز گزاران کا لحاظ رکھے تو کبھی برائی کے پيچھے نہيں 
جائے گا۔ مثال آداب نماز ميں سے ايک يہ ہے کہ نماز گزار کی جگہ او رلباس غصبی نہ ہوں، اگر اس کے لباس ميں حتی 

ايک دھاگابھی غصبی ہو تواس کی نماز صحيح نہيں ہے۔ تو جو نماز گزار اس حد تک حرام سے پرہيز کرنے پر مجبور ہے 
  تو ممکن نہيں ہے کہ وه حرام مال کو استعمال کرے ياکسی کا حق ضائع کرے!

اور مسلّم ہے کہ  نيز نماز اس صورت ميں قبول ہوتی ہے کہ انسان ، حرص، حسد اور دوسری بری صفتوں سے دور رہے
تمام برائيوں کا سرچشمہ يہی بری اور ناشائستہ صفتيں ہيں اورنماز ی جب اپنے آپ کو ان صفتوں سے دور رکھے گا، تووه 

  يقينا تمام برائيوں سے دور رہے گا۔
ے اگر بعض لو گ نماز پڑھنے کے با وجود ناپسند کاموں کے مرتکب ہوتے ہيں، تو اس کاسبب يہ ہے کہ وه نماز ک

ضروری احکام کے مطابق عمل نہيں کرتے اور نتيجہ ميں ان کی نماز قبول نہيں ہوتی ہے اور وه اس کے عالی نتائج سے 
  محروم رہتے ہيں۔
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دين اسالم کے شارع مقدس نے نمازکو اس قدر اہميت دی ہے کہ ، ہر حال ميں حتی جان کنی کی حالت ميں بھی انسان پر 
ر وه نماز کو زبان پر جاری نہيں کرسکتا ہے تو دل پرجاری کرنا چاہئے او راگر جنگ ، نماز کو واجب قرار ديا ہے، اگ

دشمن کے خوف يا اضطرار اور مجبور ی کی وجہ سے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لئے قبلہ 
  کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنا واجب نہيں ہے اور جس طرف بھی ممکن ہو نماز پڑھے۔

  نمازيں واجب
  واجب نمازيں چھ ہيں:

  )١۔ پنجگانہ نمازيں (١
  ۔ نماز آيات٢
  ۔ نماز ميت٣
  ۔ واجب طواف کی نماز٤
  ۔ ماں باپ کی قضا نمازيں جو بڑے بيٹے پرو اجب ہوتی ہيں۔٥
  ۔ وه نمازيں جو اجاره، نذر، قسم اور عہد کی وجہ سے واجب ہوتی ہيں۔٦

..............  

  صبح کی دو رکعتيں، ظہر و عصر کی چار چار رکعتيں، مغرب کی تين رکعتيں اور عشا کی چاررکعتيں ہيں۔۔ يوميہ نمازوں سے مراد: ١

  

  مقدمات نماز

نماز بجاالنے، يعنی پروردگار عالم کی خدمت ميں حاضر ہونے اور ذات مقدس الٰہی کی اظہار بندگی او رپرستش ، کے لئے 
  راہم نہ ہو جائيں نماز صحيح نہيں ہے اور يہ مقدمات حسب ذيل ہيں:کچھ مقدمات ضروری ہيں ۔ جب تک يہ مقدما ت ف

  ۔ طہارت١
  ۔ وقت٢
  ۔ لباس٣
  ۔ مکان٤
  ۔ قبلہ٥

  ان مقدمات کی تفصيل درج ذيل ہے:

  ۔ طہارت١
نماز ی کونماز کی حالت ميں با طہارت ہوناچاہئے، اپنے فريضہ کے مطابق نماز کو با وضو يا غسل يا تيمم کے ذريعہ 

  اور اس کا بدن ا ور لباس نجاست سے آلوده نہ ہوں۔ بجاالئے

  ۔ وقت٢
نماز ظہر و عصر ميں سے ہر ايک کا ايک مخصوص وقت او ر مشترک وقت ہے، نماز ظہر کا مخصوص وقت اول ظہر( 

)سے نماز ظہر پڑھنے کا وقت گزرنے تک ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت ميں سہواً بھی نماز عصر پڑھے، تو اس کی ١
  باطل ہے۔نماز 

نماز عصر کا مخصوص وقت، اس وقت ہوتا ہے جب مغرب سے پہلے صرف نماز عصر پڑھنے کے برابر وقت بچاہو۔ اگر 
کسی نے اس وقت تک ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس کی نماز ظہر قضا ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز ظہر کے مخصوص

ز ظہر وعصر کامشترک وقت ہے ۔اگر کوئی شخص غلطی وقت اور نماز عصر کے مخصوص وقت کے درميان کا وقت نما
سے اس و قت کے اندر نماز عصر کو نماز ظہرسے پہلے پڑھے تو اس کی نماز صحيح ہے اور اسے ظہر کی نماز اس 

  کے بعد پڑھنی چاہئے۔
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..............  

نے پر اس کا سايہ مغرب کی طرف پڑے ۔ اگر ايک لکڑی يا اس کے مانند کوئی چيز سيدھی زمين ميں نصب کی جائے تو، سورج چڑھ١
گا جس قدر سورج او پرچڑھے گا، يہ سايہ کم ہوتاجائے گا اور اول ظہر ميں اس کی کمی آخری مرحلہ پر پہنچ جائے گی، جب ظہر کا 

بنا پر  وقت گزرے گا تو سايہ مشرق کی طرف پلٹ جاتا ہے او رسورج جس قدر مغرب کی طرف بڑھے گا سايہ زياده ہوتا جائے گا۔ اس
جب سايہ کم ہوتے ہوئے کمی کے آخری درجہ پر پہنچ جائے اور پھرسے بڑھنا شروع ہوجائے تو معلوم ہو تاہے کہ ظہر کا وقت ہے۔ 

ليکن يہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض شہروں جيسے مکہ مکرمہ ميں ظہر کے وقت سايہ بالکل غائب ہوتاہے، ايسے شہروں ميں سايہ 
  ر ظہر کا وقت ہوتاہے۔کے دوباره نمودار ہونے پ

)اول مغرب سے تين رکعت نماز پڑھنے کے وقت کے برابر ہے۔نمازعشاکا مخصوص ١نماز مغرب کا مخصوص وقت( 
)سے پہلے نمازعشاپڑھنے کے برابر وقت بچا ہو ۔اگرکسی نے اس وقت تک نماز ٢وقت وه وقت ہے جب نصف شب( 

  ہئے پھر اس کے بعدنماز مغرب پڑھے۔مغرب نہيں پڑھی ہے تو اسے پہلے نماز عشا پڑھنی چا
نماز مغرب کے مخصوص وقت اور نماز عشاء کے مخصوص وقت کے درميان نماز مغرب و عشا کا مشترک وقت ہے۔ اگر
کوئی شخص اس وقت ميں غلطی سے نماز مغرب سے پہلے نماز عشا کو پڑھے تو اس کی نماز صحيح ہے اور اسے نماز 

  ئے۔مغرب کو اس کے بعد بجاالناچاہ
  )صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔٣نماز صبح کا وقت اول فجر(

..............  

۔ سورج ڈوبنے کے تقريباً پندره منٹ بعد مغرب ہوتی ہے۔ اس کی عالمت يہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کی طرف رونماہونے١
  والی سرخی غائب ہو جائے۔

  منٹ گزرنے کے بعد ہو تی ہے۔ ۔ نصف شب ،شرعی ظہر کے بعدگياره گھنٹے اور پندره٢
۔ فجر کی اذان کے قريب مشرق کی طرف ايک سفيدی اوپر کی طرف بڑھتی ہے اسے فجر اول يا فجر کاذب کہتے ہيں۔ جب يہ سفيدی ٣

  پھيل جاتی ہے، تو فجر دوم يعنی فجر صادق ہے اور صبح کی اذان کا وقت ہے ۔

  

  ۔ لباس٣

  :نمازی کے لباس ميں چند چيزيں شرط ہيں
  ۔ لباس مباح ہو، يعنی نمازی کا اپنا لباس ہو يا اگر اپنا لباس نہ ہو تو اس لباس کا مالک اس ميں نماز پڑھنے پر راضی ہو۔١
  ۔ لباس نجس نہ ہو۔٢

  ۔ مردار کی کھال کا نہ ہو، خواه حالل گوشت حيوان کی کھال ہو يا حرام گوشت کی۔٣
  ۔ ليکن سمور کے کھال سے بنے ہوئے لباس ميں نماز پڑھ سکتے ہيں۔۔ حرام گوشت حيوان کے اون يا بالوں کا نہ ہو٤
۔ اگر نماز ی مرد ہے تو ريشمی اور زرباف لباس نہيں ہونا چاہئے اور خود کو بھی سونے سے زينت نہ کرے۔ نمازکے ٥

  عالوه بھی مر دوں کے لئے ريشمی لباس پہننا او رسونے سے زينت کرناحرام ہے۔

  ۔مکان٤
  ن۔ يعنی وه جگہ جہاں پر وه نماز پڑھتا ہے۔ کے کچھ شرائط ہيں:نمازی کے مکا

  ۔ مباح ہو۔١
۔ ساکن ہو۔ اگر ايک ايسی جگہ جو متحرک ہو، جيسے گاڑی ميں اور متحرک کشتی ميں نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو کوئی٢

  ہ کی طرف گھومنا چاہئے۔حرج نہيں ہے، البتہ گاڑی وغيره قبلہ کے مخالف سمت ميں چل رہی ہوں تو نماز ی کو قبل
۔ اگر مکان نجس ہو تو اس قدر ترنہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز ی کے بدن يا لباس تک پہنچ جائے۔ ليکن پيشانی رکھنے ٣

  کی جگہ اگر نجس ہو تو خشک ہونے کی صورت ميں بھی نماز باطل ہے۔
  ياده پست يا بلند نہيں ہونی چاہئے۔۔ پيشانی رکھنے کی جگہ گھٹنوں کی جگہ سے ، ملی ہوئی چار انگليوں سے ز٤
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  ۔ قبلہ٥
خانہ کعبہ ،جو مکہ مکرمہ ميں ہے، قبلہ ہے اور اسی کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنی چاہئے۔ البتہ جو لوگ دور ہيں وه 

اگر اس طرح کھڑے ہو جائيں يا بيٹھ جائيں کہ کہا جائے کہ قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے ہيں ، تو کافی ہے، اسی طرح 
  ی طرف رخ کرکے انجام ديا جاناچاہئے۔دوسری چيزيں جيسے حيوانات کا ذبح کرنا بھی قبلہ ک

جو شخص بيٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے دائيں پہلو پر ايسے ليٹ کرنماز پڑھنا چاہئے کہ اس کے بدن کا اگال 
حصہ قبلہ کی طرف ہو،اور اگر ممکن نہ ہو تو بائيں پہلو پر اس طرح ليٹے کہ اس کے بدن کا اگال حصہ قبلہ کی طرف 

ريہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے پشت پر اس طرح ليٹنا چاہئے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں۔ اگر ہواور اگ
انسان تحقيق کے بعد نہ سمجھ سکے کہ قبلہ کس طرف ہے تو اسے مسلمانوں کے محرابوں ، قبروں يا دوسرے راستوں سے

  پيدا ہوئے گمان کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

  واجبات نماز
  ات نماز يعنی وه چيزيں جو نماز ميں واجب ہيں، گياره ہيں:واجب
  ۔ نيت١
  ۔ تکبيرة االحرام٢
  ۔ قيام٣
  ۔ قرات٤
  ۔ رکوع٥
  ۔ سجود٦
  ۔ تشہد٧
  ۔ سالم٨
  ۔ ترتيب، يعنی نماز کے اجزاء کو معين شده دستور کے مطابق پڑھے، آگے پيچھے نہ کرے۔٩
  ۔ طمانيت، يعنی نماز کو وقار اور آرام سے پڑھے۔١٠
  ۔ مواالت: يعنی نماز کے اجزاء کو پے در پے بجاالئے اور ان کے درميان فاصلہ نہ ڈالے۔١١

مذکوره گياره چيزوں ميں سے پانچ چيزيں ارکان ہيں کہ اگر عمداً يا سہواً کم و زياد ہو جائيں، تو نماز باطل ہے اور باقی 
  يں عمداً کمی وزياد تی کی جائے۔چيزيں رکن نہيں ہيں، صرف اس صو رت ميں نماز باطل ہوگی کہ ان م

  ارکان نماز
  ارکان نماز حسب ذيل ہيں:

  ۔ نيت١
  ۔ تکبيرة االحرام٢
  ۔ قيام ۔ تکبيرة االحرام کے وقت پر قيام اور متصل بہ رکوع٣
  ۔رکوع٤
  ۔دوسجدے ٥

  ۔نيت١
النے کے لئے انجام دے  ''نيت''سے مراد يہ ہے کہ انسان نماز کو قصد قربت سے، يعنی خدائے متعال کے حکم کو بجا

  ۔ضروری نہيں ہے کہ نيت کو دل سے گزارے يا مثالًزبان سے کہے : 
  '' مينچار رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربةً الی ّهللا ''

  ۔تکبير ة االحرام ٢
ہنے سے اذان واقامت کہنے کے بعد، نيت کے ساتھ''ّهللاٰ اکبر''کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے اور چونکہ اس تکبير کے ک

کچھ چيزيں جيسے کھانا،پينا ،ہنسنااور قبلہ کی طرف پشت کرنا،حرام ہو جاتی ہيں،اس لئے اسے تکبيرةاالحرام کہتے ہيں۔اور
مستحب ہے کہ تکبيرةاالحرام کہتے وقت ہاتھوں کو بلندکريں،اس عمل سے خدائے متعال کی بزرگی کو مدنظر رکھ کر غير 
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  خدا کو حقيرسمجھ کر چھوڑ ديں ۔

  ۔قيام ٣
تکبيرة االحرام کہتے وقت ميں قيام اورقيام متصل بہ رکوع ،رکن ہے ،ليکن حمد اورسوره پڑھتے وقت قيام اور رکوع کے 
بعدواال قيام رکن نہيں ہے .اس بناء پر اگر کوئی شخص رکوع کو بھول جائے اور سجدے ميں پہنچنے سے پہلے اسے ياد 

ا چاہئے ، ليکن اگرجھکے ہوئے رکوع کی حالت ميں ہی سجده کی طرف آجائے اسے کھڑاہونے کے بعدرکوع ميں جان
  پلٹے،تو چونکہ قيام متصل بہ رکوع انجام نہں پايا ہے اس لئے اسکی نماز باطل ہے ۔

  ۔رکو ع٤
نمازی کو قرائت کے بعداس قدر جھکنا چاہئے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائيں اور اس عمل کو رکوع کہتے ہيں ۔رکوع ميں 

ک مرتبہ ''سبحان ربّی العظيم وبحمده ''يا تين مرتبہ'' سبحان هللا'' کہنا چاہئے ۔رکوع کے بعدمکمل طور پر کھڑا ہونا چاہئے اي
  اس کے بعدسجدے ميں جانا چاہئے ۔

  ۔سجده٥
رکھے ''سجده'' يہ ہے کہ پيشانی ،دونوں ہتھيلياں ،دونوں گھٹنے اور دونوں پائوں کے انگوٹھوں کے سرے کو زمين پر 

اورايک مرتبہ'' سبحان ربّی االعلی و بحمده '' يا'' سبحان ّهللا'' تين مرتبہ پڑھے۔اس کے بعد بيٹھے اورسجده ميں جاکر مذکوره 
  ذکر پڑ ھے۔

جس چيزپرپيشانی رکھتاہے وه زمين يازمين سے اگنے والی چيز ہونی چاہئے،کھانے پينے،پوشاک اورمعدنی چيزوں پر 
  سجده جائز نہيں ہے ۔

  تشہد وسالم 
)بجاالئے پھر رکوع ١اگرنمازدورکعتی ہے، تو دو سجدے بجاالنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور حمد و سوره کے بعد قنوت( 

  ) پڑھ کر نماز تمام کرے۔٣) پڑ ھے پھر سالم( ٢اور دو سجدوں کے بعد تشہد (
ّٰ و ال الہ ااِلَّ ّهللاٰ و ّهللاٰ اگر نماز تين رکعتی ہوتو تشہد کے بعد اٹھے اور صرف ايک بار حمديا تين م ِ رتبہ سبحان ّهللا و الحمد 

  اکبر پڑھے، پھر رکوع ، دو سجدے، تشہد اور سالم پڑھے۔
  اور اگر نماز چار رکعتی ہے تو چو تھی رکعت کو تيسری رکعت کی طرح بجاال کر، تشہد کے بعد سالم پڑھے ۔

..............  

اپنے چہرے کے روبرو بلند کرکے قنوت ميں جو بھی ذکر چاہے کہے، مثالً : ''ربنا آتنا فی الدنيا ۔ حمد وسوره کے بعد ہاتھوں کو ١
  حسنة و فی االخرة حسنة و قنا عذاب النار'' 

 ۔ تشہد سے مراد يہ ہے کہ ان جمالت کو کہے : ''اشہد ان ال الہ اال هللا و حده ال شريک لہ واشہد ان محمد اً عبده و رسولہ، اللہم صل٢
  علی محمد وآل محمد'' 

عليکم و رحمة ۔ سالم کو اسطرح بجاالئے: السالم عليک ايّھا النَّبی و رحمة ّهللاٰ و برکاتہ، السَّالم عليناو علی عباد ّهللاٰ الّصالحين، السالم ٣
 هللا و برکاتہ.

 

 دينی تعليم 

 

  

  نماز آيات
  چارچيزوں کی وجہ سے نماز آيات واجب ہوتی ہے:

  ۔ سورج گہن١
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  ۔ چاندگہن۔ چاہے کچھ حصے کو گہن لگا ہواو رکوئی اس سے خوفزده بھی نہ ہو۔٢
  ۔ زلزلہ۔ اگر چہ کوئی نہ ڈرے۔٣
  ۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اور سياه وسرخ آندھی وغيره، اس صورت ميں کہ اکثر لوگ ڈر جائيں۔٤

  نماز آيات پڑھنے کا طريقہ
نماز آيات دو رکعت ہے اور ہر رکعت ميں پانچ رکوع ہيں اور اس کا طريقہ يہ ہے کہ انسان نيت کے بعد تکبير کہے اور 

ھر رکوع ميں جائے، پھر رکوع سے کھڑا ہوجائے، اور دوباره حمد اور ايک سوره حمد او رايک مکمل سوره پڑھے پ
پڑھے پھر رکوع بجاالئے يہاں تک کہ پانچ مرتبہ رکوع بجاالئے اور پانچويں رکوع سے اٹھنے کے بعد دو سجدے بجاالئے 

  از تمام کرے۔پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مانند بجاالکر تشہد اور سالم کے بعد نم

  نماز آيات کا دوسرا طريقہ :
انسان نيت اور تکبير اور سوره حمد پڑھنے کے بعد ايک سوره کی آيات کو پانچ حصوں مينتقسيم کرکے اس کے ايک حصہ 
کو پڑھ کررکوع ميں جائے، رکوع سے اٹھ کر سوره حمد پڑھے بغير سوره کا دوسرا حصہ پڑھے اور پھر رکوع بجاالئے 

طرح پانچويں رکوع سے پہلے سوره کو ختم کرکے پھر رکوع بجاالئے اس کے بعد دوسجدے بجاالئے پھر اور اسی 
  دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مانند بجاالکے نماز کو ختم کرے۔

  مسافر کی نماز
  مسافر کو چھ شرائط کے ساتھ چاررکعتی نماز کو دو رکعت پڑھنا چاہئے:

  ہو يا چار فرسخ جائے او رچارفرسخ واپس آئے۔ ۔ اس کا سفر آٹھ فرسخ سے کم نہ١
  ۔ ابتداء سے آٹھ فرسخ سفر کرنے کا اراده رکھتا ہو۔٢
  ۔ راستہ ميں اپنے قصد کو نہ توڑے۔٣
  ۔ اس کا سفر گناه کے لئے نہ ہو۔٤
  ۔ سفر اس کاپيشہ نہ ہو۔٥

ر يہ کہ دس روز اپنے گھر ميں رہے، پس اگر کسی کا پيشہ سفر ہو ( جيسے ڈرائيور) تو اسے نماز پوری پڑھنی چاہئے مگ
  تو اس صورت ميں تين با ر سفر کر نے پر نماز قصر پڑھے۔

۔ حد ترخص تک پہنچ جائے، يعنی اپنے وطن يادس دن تک قيام کی جگہ سے اس قدر دورچالجائے کہ شہر کی ديواروں ٦
  کونہ ديکھ سکے او راس شہر کی اذان کونہ سن سکے۔

  نماز جماعت
مسلمان پنجگانہ نمازوں کو جماعت کی صورت ميں پڑھے اور نماز جماعت کا ثواب فرادٰی پڑھی جانے  مستحب ہے کہ

  والی نماز کے کئی ہزار گناہے۔

  نماز جماعت کی شرائط
۔ امام جماعت بالغ، مؤمن، عادل اور حالل زاده ہوناچاہئے ، نماز کو صحيح پڑھتاہو اور اگر ماموم مرد ہے تو امام کو بھی ١
  د ہوناچاہئے۔مر
۔ امام اور ماموم کے درميان پرده يا کوئی اور چيزحائل نہ ہو جو امام کو ديکھنے ميں رکاوٹ بنے، ليکن اگر ماموم عورت ٢

  ہو تو اس صورت ميں پرده يا اس کے مانند کسی چيز کے ہونے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔
کم (چارانگليوں کے برابر يا اس سے کم ) بلند ہو تو کوہی  ۔ اما م کی جگہ ماموم کی جگہ سے بلندنہ ہو، ليکن اگر بہت٣

  حرج نہيں ہے۔
  ۔ ماموم کو اما م سے تھوڑا پيچھے يا اس کے برابر ہوناچاہئے۔٤

  نماز جماعت کے احکام
۔ ماموم حمد و سوره کے عالوه ساری چيزيں خود پڑھے، ليکن اگراس کی پہلی يادوسری رکعت ہو اور امام کی تيسری يا ١
وتھی رکعت ہوتو اسے حمد و سوره کوبھی پڑھنا چاہئے اور اگرسوره پڑھنے کی وجہ سے امام کے ساتھ رکوع ميننہ پہنچچ
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سکے تو صرف حمد پڑھ کر خود کو رکوع ميں امام کے ساتھ پہنچادے اور اگر نہ پہنچ سکاتو نماز کو فرادی کی نيت سے 
  پڑھے۔

افعال امام کے ساتھ يا اس سے تھوڑابعد انجام دينا چاہئے،ليکن تکبيرة  ۔ ماموم کو رکوع، سجود اور نماز کے دوسرے٢
  االحرام کو قطعاً امام کے بعد کہے۔

۔ اگر امام رکوع ميں ہو اور اس کی اقتد ا ء کرے اور رکوع ميں پہنچ جائے، تو اس کی نماز صحيح ہے اور ايک رکعت ٣
 حساب ہوگی۔ 

 

 دينی تعليم 

 

  

  روزه
دين مقدس اسالم کے فروع دين ميں سے ايک ''روزه'' ہے۔ ہرمکلف پر واجب ہے کہ وه رمضان المبارک ميں روزه رکھے 
۔يعنی پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے صبح کی اذان سے مغرب تک ،روزه کو باطل کرنے والی چيزوں 

  (مفطرات روزه) سے پرہيز کرے۔

  يزيںروزه کو باطل کرنے والی چ
  چند چيزيں روزه کو باطل کرتی ہيں ،وه حسب ذيل ہيں :

  ۔کھانااورپينا،اگرچہ اس چيز کاکھانااورپينا معمول نہ ہو،جيسے مٹی اور درخت رس۔١
  ۔خدا،رسول خدۖااورآۖپکے جانشينوں (ائمہ ھدی) کی طرف جھوٹ کی نسبت دينا۔٢
  ۔غليظ غبار کوحلق تک پہنچانا ۔ ٣
  بودينا ۔۔پورے سر کوپانی ميں ڈ٤
  ۔قے کرنااگرعمداً ہو۔٥

  دوسرے مفطرات روزه کے بارے ميں مراجع کی توضيح المسائل کی طرف رجوع کيا جائے۔

  اسالم ميں جہاد 
  

  جہاد کے کلی مسائل
ہرمخلوق کا اپنی ذات کادفاع کرنا اوراسی طرح اپنے منافع کادفاع کرناايک عام قانون ہے جوعالم خلقت ميں بال چون 

  ت ہے۔وچراثاب
انسان بھی اپنی حيثيت سے اپنی ہستی اور منافع کادفاع کرتا ہے اوردوسروں کے ماننددفاع کی توانائيوں سے مسلح ہے تاکہ 

اپنے دشمن سے مقابلہ کرسکے ۔انسان اپنی خدادادجبّلت اورفطرت سے قائل ہے کہ اسے اپنادفاع کرناچاہئے اوراپنے اس 
ی وسيلہ سے اس کو نابود کرنے سے باز نہيں آرہا ہے۔اسی طرح اگر کوئی شخص دشمن کونابودکرد ينا چاہے جوکسی بھ

اس کے حياتی منافع پرقبضہ کرنا چاہے تواسے دفاع کی غرض سے اٹھنا چاہئے اور ہر ممکن طريقے سے اس کو روکنا 
  چاہئے ۔

ميں بھی ثابت ومستحکم  يہ فطری موضوع جوايک انسان کی فطرت ميں ثابت اورپائدارہے ،اسی طرح انسانی معاشروں
ہے۔يعنی جودشمن معاشرے کے افراد يامعاشرے کی آزادی کے لئے خطره ہو،وه اس معاشرے کی نظرميں سزائے موت کا 
مستحق ہے اور جب سے انسان اور انسانی معاشرے ہيں يہ فکران ميں ثابت اوربرقرار ہے کہ ہرفرداورمعاشره اپنے جانی 

  صلہ کرسکتا ہے اورردعمل دکھا سکتا ہے ۔دشمن کے بارے ميں ہرقسم کا في
اسالم بھی ۔جوايک اجتماعی دين ہے اور توحيد کی بنياد پر استوار ہے ۔حق اور عدالت کے سامنے تسليم نہ ہونے والوں 

کواپنا جانی دشمن جانتا ہے اورانھيں نظام بشريت ميں مخل جان کران کے لئے کسی قسم کی قدر وقيمت اوراحترام کا قائل 
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يں ہے اور چونکہ خود کو عالمی دين جانتا ہے اس لئے اپنے پيروئوں کے لئے کسی ملک اور سرحدوں کی محدوديت کا نہ
قائل نہينہے اور جو بھی شرک کے عقيده ميں مبتال ہو اور واضح منطق اور حکيمانہ پند و نصيحت کو قبول نہ کرتا ہو اور 

و ،تو اسالم اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے تاکہ وه حق وعدالت کے سامنے حق اوراحکام الہٰی کے سامنے ہتھيار نہ ڈالتا ہ
  ہتھيار ڈال دے ۔

مختصر يہ کہ جہاد کے سلسلہ ميں اسالم کے قوانين بھی يہی ہيں اور وه مکمل طور پراس روش کے مطابق ہيں جوہرانسانی
  معاشره کی اپنی فطرت کے مطابق اپنے جانی دشمنوں کے بارے مينہے ۔

خواه دشمنوں کے پروپيگنڈوں کے باوجود،تلوار کا دين نہيں ہے،کيونکہ اسالم کی روش سالطين کی روش نہيں ہےاسالم ،بد
کہ جن کی دليل ومنطق صرف تلواراورسياسی حربے ہوتے ہيں ، بلکہ اسالم ايک ايسا دين ہے،جس کابانی خدائے متعال ہے 

بنياد پر بات کرتا ہے اوراپنی مخلوقات کو اس دين کی طرف ،جواپنے آسمانی کالم ميں لوگوں کے ساتھ منطق وعقل کی 
  دعوت ديتا ہے جوان کی فطرت کے مطابق ہے۔

)ہو،وه ١جس دين کی عمومی تحّےت،سالم ہواور اس کا عمومی پروگرام قرآن مجيد کے نص کے مطابق''والصلح خير''(
  ہرگز تلوارکا دين نہيں ہوسکتا۔

  لم کی زندگی ميں،جب اسالم کی نورانيت نے تمام حجازکو پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وس
..............  

  ۔١٢٧۔ نسائ١

منور کررکھاتھا اور مسلمان اہم جنگوں اورسخت مقابلوں ميں مبتال تھے ، تو اس وقت قتل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 
پہنچی تھی ۔کتنی بے انصافی ہے کہ ايسے دين  دوسوسے زياده نہ تھی اور قتل ہونے والے کفار کی تعداد ايک ہزارتک نہيں

  کوتلوارکادين کہا جائے ۔

  اسالم ميں جنگ کے مواقع
  اسالم ،جن کے ساتھ جنگ کرتا ہے ،وه حسب ذيل چند گروه ہيں :

  ۔مشرکين :١
ے تاکہ کسی قسم مشرکين يعنی وه لوگ جو توحيد،نبوت اورمعاد کے قائل نہيں ہيں ۔ان کو پہلے اسالم النے کی دعوت ديتا ہ

کا شک و شبہ اور بہانہ باقی نہ رہے،دين کے حقائق کو ان کيلئے واضح کرکے تشريح کرتا ہے ،پس اگرانہوں نے قبول کيا 
تودوسرے مسلمانوں کے بھائی اور نفع ونقصان ميں برا بر ہونگے ،اور اگر قبول نہ کيا اور حق وحقيقت کے واضح ہونے 

  سالم ان کے مقابلہ ميں اپنادينی فريضہ''جہاد''کو انجام ديتا ہے ۔کے باوجودتسليم نہ ہوئے تو ا

  ۔اہل کتاب:٢
اہل کتاب''يہود ،عيسائی اورمجوسی ہيں''اسالم ان کوصاحب دين اورصاحب کتاب آسمانی جانتا ہے۔يہ لوگ توحيد ، نبو ت 

ئے ،ليکن چونکہ اصل توحيد پر عقيده مطلقہ اورمعاد کے قائل ہيں ان لوگوں کے ساتھ بھی مشرکين جيسا سلوک کرنا چاہ
رکھتے ہيں ،لہذاجز يہ ادا کرکے اسالم کی پناه ميں آسکتے ہيں ،يعنی اسالم کی سرپرستی کو قبول کريں اوراپنی آزادی کی 

حفاظت کريں اوراپنے دينی احکام پر عمل کر يں ۔تو دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کی جان ،مال اورعزت محترم ہوگی 
عوض ميں اسالمی معاشر ه کوکچھ مال ادا کريں گے ،ليکن ان کو اسالم کے خالف پروپيگنڈے،دين کے دشمنوں اور اسکے 

  کی مدد اوردوسرے ايسے کام انجام نہيں دينا چاہئے جو مسلمانوں کے نقصان ميں ہو ۔

  ۔بغاوت اورفساد برپا کرنے والے :٣
الم ومسلمين کے خالف مسلحانہ بغاوت کرکے خونريزی کريں بغاوت اور فسار برپا کرنے والے يعنی وه مسلمان جواس

  ،اسالمی معاشره ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تاکہ وه ہتھيارڈال کرفساد اوربغاوت سے ہاتھ کھينچ ليں ۔

  ۔دين کے دشمن:٤
مسلمانوں دين کے دشمن جودين کی بنياد کو ويران کرنے ياحکومت اسالمی کو نابودکرنے کے لئے حملہ کريں ،تو تمام 
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  پرواجب ہے کہ دفاع کريں اوران کے ساتھ کافرحربی کاسلوک کريں ۔
اگراسالم ا ورمسلمين کی مصلحت کاتقاضاہو تواسالمی معاشره اسالم کے دشمنوں کے ساتھ و قتی طور پر جنگ بندی کا 

ان کے گفتاروکردارمسلمانوں  معاہده کرسکتا ہے ،ليکن يہ حق نہيں ہے کہ ان کے ساتھ ايسا دوستانہ رابطہ برقرار کرے کہ
  کے افکارواعمال پر منفی اثرڈال کرانھيں خراب کر ديں ۔

  جہاد کے بارے ميں اسالم کا عام طريقہ
اسالمی معاشره پر فرض ہے کہ اگر جہادکے شرائط موجودہوں تو،اُن کفارسے راه خدا ميں جنگ کريں جن کی سرحد ملی 

  نداورجس کے ہاتھ پائوں اورآنکھ صحيح و سالم نہ ہوں،پرجہادواجب کفائی ہے۔ہوئی ہے، اورہرمسلمان بالغ،عاقل،صحت م
اسالم کے لشکرپر فرض ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ پر آئے ،تودينی حقائق کو ان کے لئے اس طرح بيان اورواضح 

اقدام کرے کہ حق کرے کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے اوران کو حق کی طرف دعوت دے اورصرف اس صورت ميں جنگ کا 
  کے واضح ہونے کے بعدبھی وه دين کوقبول نہ کريں ۔

اسالم کے سپاہی کو دشمنوں پرپانی بندنہيں کرنا چاہئے اوردشمن پر شب خون نہيں مارناچاہئے دشمن کی عورتوں ،بچوں 
گنا ہونے کی صورت ميں ،ناتواں بوڑھوں اوردفاع کی قدرت نہ رکھنے والوں کو قتل نہيں کرناچاہئے ،دشمن کے برابر يادو

  ميدان جنگ سے فرارنہ کرے۔
اگرہم اسالم کے جنگی طريقہ کو ترقی يافتہ ملتونکے جنگی طريقونسے مواز نہ کريں، جوہرخشک وتر کوجالديتے ہيں 

اورکسی کمزوراوربيچاره کے حال پررحم نہينکرتے،تو واضح ہو جائے گا کہ اسالم کس قدرانسانيت کے اصول کاپابند ہے ۔

  حکومت،قضاوت اورجہاد کيوں مردوں سے مخصوص ہے ؟
معاشرے کے حساس ترين اجتماعی امور کہ ،جن کی باگ ڈورصرف عقل واستدالل کے سپردکی جانی چاہئے اوران ميں 

جذبات واحساسات کی کسی صورت ميں مداخلت نہيں ہونی چاہئے ، وه حکومت،قضاوت اور جنگ کے شعبے ہيں ۔ کيونکہ 
ر کو چالنے اور ،معاشرے ميں پيداہونے والی دشمنيوں کو حل کرنے ميں ہزاروں ناقابل برداشت واقعات مملکت کے امو

اور طرح طرح کی چہ می گوئيوں اور جان ، مال،عزت و ابرو کی دھمکيوں جيسے گوناگوں مسائل سے دوچار ہوناپڑتا ہے 
رداشت نہيں کرسکتی کہ اوران تمام مسائل سے چشم کہ جس کو نہايت قوی اور مستقل مزاج افراد کے عالوه کوئی طاقت ب

پوشی کرکے صبر نہيں کيا جاسکتاہے،اورگوناگونمخالفتوں کے درميان اجتماعی عدالت کو نافذنہيں کيا جاسکتا ہے ،جو اس 
عہده کاحامل ہو اسے دوست ودشمن ،بُرے اوربھلے،چاپلوس اوربد گو ئی کرنے والے اورعالم وجاہل کوايک نظرسے 

ناچاہئے اوراپنے خواہشات نفساتی کے برعکس حکومت کرنی چاہئے اور فيصلہ دينا چاہئے ۔بديہی ہے کہ جس کے ديکھ
وجودميں جذبات کاغلبہ ہو تا ہے وه اس کام کو انجام دينے کی توانائياں نہيں رکھتا ہے ۔جب جذبات حکومت اورقضاوت سے

ہوں گے کيونکہ دوسرے اجتماعی امورکے برعکس جنگ ميں  عاجز ہوں گے تو جنگ کے شعبہ ميں بدرجہ اولٰی نامناسب
ہرخشک وتر کو جال ديتے ہيں جنگی سپاہی اوردشمن کے شير خوار بچے کے درميان کوئی فرق نہيں کرتے۔ اسالم کا 
ہے،  جنگی طريقہ عدالت کی بنياد پر استوار ہے، البتہ اس قسم کی کا طريقہ جذبات کے غلبہ سے عمل ميں نہيں اليا جاسکتا

کيونکہ اگر جنگ کے وقت جذبات اور ہمدردی کی بناپر قطب موافق کی طرف مائل ہوا تو ضرورت سے زياده نرمی اختيار 
کرکے شکست کھائے گا اور اگر قطب مخالف کی طرف مائل ہوا، تو حد سے تجاوز کرکے، گنہگاراور بے گناه کويکسان 

  سمجھ کر انسانی اصول و ضوابط کو پامال کرے گا۔
س سلسلہ ميں اسالم کے نظريہ کی حقانيت کی بہترين دليل يہ ہے کہ مغربی ممالک نے مدتوں سے عورتوں کو معاشرے ا

ميں مردوں کے دوش بدوش قرار ديا ہے اور تعليم و تربيت سے ان کی نشو نما کرتے ہيں او راب تک حکومت کے عہدوں 
مردوں کے مقابلہ ميں عورتوں نے کوئی قابل توجہ ترقی نہيں  ، عدليہ کے عالی مقامات اور جنگی سرداروں کے عہدوں پر

کی ہے۔ البتہ خانہ داری او ربچوں کی تربيت کے کاموں ميں، کہ جن کا سرچشمہ جذبات اور ہمدردی سے ہميشہ پيش قدم 
  رہی ہيں۔

زلت کو يوں بيان امير المؤمنين حضرت علی عليہ السالم نے ايک مختصر جملہ ميں معاشرے ميں عورت کی حيثيت و من
  فرمايا ہے:

  )١''فاّن المرة ريحانة و ليست بقہرمانة''(
  ''بيشک عورت ايک خوشبودار پھول ہے نہ سورما''

  اور يہ ايک بہترين جملہ ہے جو اسالمی معاشرے ميں عورت کی اجتماعی منزلت کی نشاندہی کرتاہے۔
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ے ميں نصيحت فرماتے تھے، يہاں تک کہ آنحضرۖت نے اپنی پيغمبر اکر م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہميشہ عورتوں کے بار
  زندگی کے آخری لمحات ميں جو آخری کلمہ فرمايا اور اس کے بعد آۖپ خاموش ہوگئے وه يہ تھا: 

  )٢''ّهللا ّهللا فی النسائ''(
..............  

  ۔٨٧، باب ١٢٠، ص ١٤۔ وسائل الشيعہ ، ج ١
  ۔٥٣٠، ص ٣٢۔ بحار االنوار، ج ٢

  امربالمعروف اور نہی عن المنکر اور مختلف قسم کی سزائيں

اسالم کی حيات و بقا سے مربوط ضرورتوں ميں سے ايک يہ ہے کہ اس کے قوانين کی مخالفتوں کو روکاجائے۔ اس 
  ضرورت کو دور کرنے کے لئے دو امور سے استفاده کيا گيا ہے: 

ومت کے ذريعہ نافذ ہونا چاہئے اور اس طرح شرعی احکام کی ۔ سزا کے لئے قوانين کاوضع کرنا،جن کو اسالمی حک١
  مخالفت کو روکا جاسکتا ہے۔

۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر،اسالم نے اپنے تمام پيرؤں پرواجب کيا ہے کہ جب ديکھيں کہ کسی قانون پر عمل نہيں ٢
پر مجبور کريں اور اسے نافرمانی کرنے سےہورہاہے، تو وه آرام سے نہ بيٹھيں بلکہ خالف ورزی کرنے والے کو اطاعت 

  روکيں۔
مسلمانوں کے عام افراد، بادشاه و رعايا، طاقتو ر و کمزور، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے سب اس دينی فريضہ کو نافذ 

کے  کرنے پرمامور ہيں اورخاص شرائط کے ساتھ اس کام (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کو انجام ديناچاہئے۔ يہ اسالم
شاہکاروں ميں سے ايک شاہکار ہے کہ قانون کی خالف ورزی کو روکنے کے لئے ، دنيا کے مختلف کورٹ کچہری اور 

 تھانونسے بہتر اور قوی تر ہے۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  اسالم ميں فيصلہ

  مسائل عدليہ کے کليات
  شرعی طور پر جو صفتيں قاضی ميں ہونی چاہئيں ، حسب ذيل ہيں:

  ۔ بالغ١
  ۔عاقل٢
  ۔ اسالم٣
  ۔ عدالت، يعنی گناہان کبيره کو انجام نہ دے اور گناہان صغيره پر اصرار نہ کرے۔٤
  ۔ حالل زاده٥
۔ علم، يعنی عدليہ سے مربوط قوانين کو اپنے اجتہاد سے جانتاہو، اگر دوسرے کے فتوی کے مطابق سنائے تو کافی نہيں ٦

  ہے۔
  ۔يادادشت۔ يعنی بھولنے واال فيصلہ نہيں دے سکتا ہے۔٧
  ۔بينائی۔ اکثر فقہا کی نظر ميں نابينا جج نہيں بن سکتا ہے۔٨

ی ايک صفت نہيں پائی جاتی ہو تو وه خو دبخودفيصلہ دينے کے منصب سے اگر قاضی ميں مذکوره صفات ميں سے کوئ
  عزل ہوجاتاہے۔
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  قاضی (جج) کے فرائض
اسالم کی مقدس شريعت ميں، جو فيصلہ دينے کے منصب پر فائز ہو، اس کے لئے مندرجہ ذيل فرائض کا انجام دينا 

  ضروری ہے:
  فقہ کی کتابوں ميں موجود قوانين کے مطابق فيصلہ دينا۔ ۔ لوگوں کے ايک دوسرے کے خالف دعووں کے بارے ميں١
  ۔ يتيموں او رديوانوں کی سرپرستی کرنا، اگر ان کے باپ يا داد انے ان کے لئے کوئی سرپرست معين نہ کيا ہو۔٢
  ۔ عمومی اوقاف اور مجہول المالک اموال کی حفاظت کرنا۔٣
  ۔ احمقوں کے مال کی ديکھ بھال کرنا۔٤
  اور مفلس ہونے کا حکم جاری کرنا اور حکم جاری کرنے کے بعد مفلس کے مال کی حفاظت کرنا۔ ۔ ديوانہ پن٥
  ۔ خيانت کرنے کی صورت ميں وصی کو بدل دينا۔٦
  ۔ وصی کے ساتھ ايک امين کو بھی رکھنا، جب وصی اکيلے ہی ذمہ داری کو نبھانہ سکے۔٧
  ۔ اگر کوئی اپنا قرض ادانہ کرسکے تو اسے مہلت دينا۔٨
  ۔ممکن ہونے کے باوجود واجب نفقہ دينے سے اجتناب کرنے والوں پر ذمہ داری عائد کرنا۔٩
  ۔ اس کے حوالہ کئے گئے اسناد اور امانتوں کا تحفظ کرنا۔١٠
  ۔ شرعی حدود جاری کرنا۔١١
  ۔ شرعاً معين شده افرا د کو جيل بھيجنے کا حکم جاری کرنا۔١٢

  فيصلہ کرنے کی اہميت
ی''کے لئے معين کئے گئے فرائض کی تحقيقات سے فيصلہ کرنے کی اہميت کااندازه لگايا جاسکتا ہے ۔اسی اسالم ميں''قاض

لئے قاضی اپنے فيصلہ ميں جذبات سے کام نہيں لے سکتا ہے اور رشوت لينے کا ، يہاں تک کہ بر حق افراد سے بھی 
  ہيں کرنا چاہئے جو اس کے پاس رجوع کرتے ہيں ۔،سخت منع کيا گيا ہے ۔اس کے عالوه اسے ان افراد کے درميان فرق ن

اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السال م''مالک اشتر'' کے نام لکھے گئے ايک حکم نامہ ميں فيصلہ کے بارے ميں فرماتے 
  ہيں :

ے ''لوگوں کے درميان فيصلہ کرنے کے لئے ايک ايسے شخص کا انتخاب کرنا جو دعوٰی دائر کرنے والوں کے رجوع کرن
سے تھک کر دل تنگ نہ ہو جائے اور کاموں کی رسيدگی ميں مکمل طور پر صبروتحمل کا مظاہره کرتا ہو اورامور کے 
بارے ميں فيصلہ دينااس کے لئے مشکل نہ ہو ۔دعوی ،کرنے والے اسے خواراورحقيرنہ سمجھيں امور کے مشکالت کے 

پر انجام نہ دے ،اگرکيس اس کے لئے واضح ہے تو لوگوں بارے ميں تحقيقات اوردقت کرے اورکسی کام کو سر سری طور
کی چاپلوسی ،دھمکی اورطمع و اللچ دالنے کے اثرميں نہ آ ئے اورحکم الہٰی کو کسی شک وشبہہ کے بغير اظہار کرکے 
ہمنافذ کرے اور لوگوں کے مال پر طمع کرنے سے پرہيز کرے ،چونکہ اس قسم کے لوگ کم پائے جاتے ہيں اسلئے ان کی ا

اورسنجيده ذمہ داری کے پيش نظرمناسب تنخواه معين کرے تاکہ وه اپنی آبرومند انہ زندگی ميں دوسروں کے محتاج نہ رہيں
اور رشوت لينے کے لئے کوئی بہانہ باقی نہ رہے اورانھيں فيصلہ سنانے کی آزادی دينا تاکہ دوسروں کی بد گوئی 

  اورچالبازيوں سے محفوظ رہيں ۔''

  گواہی

  مرداورعورت کی گواہی
جيسا کہ پہلے بيان کيا جاچکا کہ استدالل کی قدرت مرد ميں اورجذبات کی قدرت عورت ميں زياده ہوتی ہے،اس لئے اسالم 

  ميں دوعورتوں کی شہادت ايک مرد کی شہادت کے برابرہے ۔خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں فرماتا ہے :
ہداء ان تضلَّ احٰد ہما فتذکر احٰدہما (...واستشہدوا شہيدين من رجالکم فان  لم يکونا رجلين فرجل ومراتان مّمن ترضون من الشُّ

  )٢٨٢االخری...) (بقره 
''...اوراپنے مردوں ميں سے دوگواه بنائو اوردومردنہ ہوں توايک مرداوردوعورتيں تاکہ ايک بہکنے لگے تودوسری 

  ياددالدے۔'' 

  گواہی کے کليات
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کہ جس کے ذريعہ تمام حاالت ميں حوادث پر قابو پاياجا سکتا ہے، گواہی کو برداشت کرنا اور اس کو تنہا وه عام راستہ 
انجام ديناہے اور دوسرے وسائل جيسے ''لکھنا'' اور ''فنی وسائل'' جو حوادث کو ضبط کرنے اور شکل و اعتراف کو 

  کے اختيار ميننہيں ہيں۔ استحکام بخشنے کے لئے فراہم کئے گئے ہيں، عام نہيں ہيں اور انسان
اس لئے، اسالم نے اس بہت ساده اور طبيعی وسيلہ کو اہميت دی ہے اورحکم ديا ہے کہ لوگ اس راستہ سے حوادث پر قابو 

  حاصل کريں اور ضرورت کے وقت گواہی ديں۔ 

  گواه کی شرائط
ال کی عمر تک پہنچاہو، اگر اس نے گناه نہ ۔ بالغ ہو، اس بناپر نابالغ بچے کی گواہی قبول نہيں ہے، صرف جو بچہ دس س١

  کيا ہو، تو وه زخم لگانے کے بارے ميں گواہی دے سکتا ہے۔
  ۔ ديوانہ او راحمق نہ ہو۔٢
۔ مسلمان ہو، ليکن اگر وصيت کرتے وقت مسلمان گواه تک رسائی ممکن نہ ہو تو کافرذمی (اہل کتاب جو اسالم کی پناه ميں٣

  ے۔ہو ) کی گواہی قابل قبول ہ
 ۔ عادل ہو، پس فاسق او رجھوٹی گواہی دينے والے کی گواہی قبول نہينہے مگر يہ کہ وه توبہ کرکے اس پر ثابت قدم رہے۔٤
  ۔ حالل زاده ہو، اس لحاظ سے حرام زاده کی گواہی قابل قبول نہيں ہے۔٥
و دعوے کے موضوع ميں غرضمند ۔ اس پر الزام نہ ہو، اس بناپر اس شخص کی گواہی پر اعتماد نہيں کيا جاسکتا ہے ج٦
  ہو۔
۔ يقين رکھتا ہو ، اس بناپر جو حدس و يقين حس کے طريقہ سے حاصل نہ ہوا ہو، اس پرگواہی نہيں دی جاسکتی ہے اور ٧

اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کے نقصان ميں کو ئی حکم جاری ہواہو، تو گواه ضامن ہے اور اس کی تنبيہ کی جانی 
 ے جھوٹ کو بھی لوگوں ميں اعالن کرناچاہئے۔چاہئے او راس ک

 

 دينی تعليم 

 

  

  اقرار

  اقرار کی اہميت
معاشرے ميں پامال اور ضائع ہونے والے حقوق کو زنده کرنے کے بارے ميں ''اقرار'' کی اہميت محتاج بيان نہيں ہے۔ 

محنت و مشقت، قرائن، گواہونکی گواہی او کيونکہ عدليہ جس کا کام انتہايی تالش و کوشش، دالئل کو جمع کرنے کے لئے 
رحدس واندازه سے انجام ديتی ہے،اسے''اقرار'' کے ذريعہ آسان ترين اور واضح ترين صورت ميں دو جملوں ميں انجام 

  دياجاتاہے۔
تمام اسالم ميں انفرادی نقطہ نظر سے بھی اقرار کی بہت اہميت ہے، کيونکہ اقرار کا سرچشمہ وه فطرت ہے کہ اسالم کی 
سعی و کوشش اس کو زنده کرنے اور اسے عملی جامہ پہنا نے ميں صرف ہوتی ہے او روه ايک ايسے انسان کی حق 

  پرستی کی فطرت ہے جس کے مقابلہ ميں ہوا و ہوس پرستی قرار پائی ہے۔
  خدا ئے متعال اپنے کالم پاک ميں پيرواں اسالم سے مخاطب ہو کر فرماتاہے:

ّ و لو علی انفسکم او الوالدين و االقربين) ( نسائ(يا ايّہا الّذين آمنو   )١٣٥ا کونوا قّواّمين بالقسط شہداء 
''اے ايمان والو! عدل و انصاف کے ساتھ قيام کرو او رهللا کے لئے گواه بنو چاہے اپنی ذات يا اپنے والدين او راقربا ہی کے 

  خالف کيوں نہ ہو...''
  لم فرماتے ہيں:پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وس

  )١''حق بات کہو اگر چہ اپنے نقصان ميں ہو۔''(
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..............  

  ۔٤٦٨، ص ٢۔ ميزان الحکمة ،ج ١

  

  اقرار کے معنی اور اس کی شرائط

''اقرار'' شرع وشريعت ميں ايک ايساقول ہے کہ کہنے واال دوسرے کاحق اپنے اوپر ثابت کرتا ہے، جيسے کہتا ہے:''ميں 
  پئے کا فالں شخص کا مقروض ہوں''۔ايک ہزار رو 

اقرار کرنے والے کے لئے بالغ ، عاقل اور صاحب اختيار ہونا شرط ہے، اس بناء پر بچہ، ديوانہ، مست، بيہوش، سوئے 
  ہوئے اور مجبور شخص کا اقرار صحيح نہيں ہے۔

  شفعہ

پنے حصہ کو کسی تيسرے شخص کےاگر دوآدمی، دوگھريا کسی اور ملکيت کے مشترک مالک ہوں اور ان ميں سے ايک ا
ہاتھ بيچ دے، تو اس کادوسرا شريک حق رکھتا ہے کہ اسی عقد اور اسی قيمت پر اس کے حصہ کولے لے، اس حق کو 

  ''شفعہ'' کہتے ہيں۔
واضح ہے کہ اسالم ميں يہ حق کمپنيوں کے تسويہ اور شرکاء کے تصرفات کی وجہ سے رونماہونے والے نقصانات اور 

ودور کرنے کے لئے وضع کيا گيا ہے۔ اکثر يہ اتفاق پيش آتاہے کہ ملکيت ميں تازه شريک کے تسلط سے صاحب خرابيوں ک
شفعہ کو نقصان پہنچتا ہے، يا سليقوں ميناختالف کی وجہ سے اختالفات اور کشيدگيوں کا ايک سلسلہ وجود ميں آتاہے، يا 

رکھتی ہو بغير اس کے کہ بيچنے والے شريک کے لئے  مالکيت ميں آزادی (صاحب شفعہ) شريک کے لئے کوئی فائده
  کوئی نقصان ہو۔

  شفعہ، زمين، گھر، باغ اور ديگر غير منقولہ اموال کے لئے ثابت ہے اور منقولہ اموال ميں شفعہ نہينہے۔ 

  مرد اور عورت کا طبقہ
کيا ہے اوراس طرح اس نوع کی بقاء کا خالق کائنات نے نوع بشر کو دوسرے جاندارمخلوقا ت کے مانند نروماده ميں تقسيم 

  تنہاضامن تناسل و توالد کا سلسلہ جاری رکھا ہے ۔
مرد اور عورت،اس کے باوجود کہ نسل پھيالنے کے لئے دو مختلف نظاموں سے مسلح ہيں ،ان ميں سے ہرايک ،ايک 

رابرہيں۔ان دونوں صنفونکی تنہا انسان کی مکمل فطری توانائياں رکھتا ہے اوريہ انسان کی ذاتی خصوصيتوں ميں بھی ب
  خصوصيت جوسماج ميں جداگانہ امتيازات کاسرچشمہ ہوسکتی ہے ، وه يہ ہے کہ: 

مرد کی صنف ميں غوروخوض کی خاصيت زياده قوی ہوتی ہے اور عورت کی صنف ميں جذبات اور ہمدردياں زياده ہوتی 
سے ہر ايک نے مخصوص فرائض کو اپنے ذمہ ليکر ہيں ۔اورانہی خصو صيات کی وجہ سے،معاشرے ميں ان دونوں ميں 

  معاشره کوچالتے ہيں ۔اگر يہ اپنی ذمہ داريوں سے ہاتھ کھينچ ليں تو معاشره ٹھپ ہوکرره جائے گا۔
اسالم نے جواحکام ان دو صنفوں کے لئے وضع کئے ہيں ،ان ميں کلی طورپرہرايک کی صفتوں اورخصوصيتوں کو مدنظر

قوانين ميں اسی نوعی اشتراک کومدنظر رکھ کران دونوں صنفوں کو حتی االمکان نزديک اليا رکھا گيا ہے اور مشترک 
  گياہے ۔

يہ جاننے کے لئے کہ اسالم نے اپنی حقيقت بينی کی بناپر ،ان دوصنفوں کے اختالفات کو دور کرنے کے لئے کيسے موثر 
ی النے کے لئے کيسے قوانين بنائے ہيں، ہميں قدم اٹھائے ہيں اوربالخصوص عورتوں کے حاالت ميں بہتری اورآسودگ

اسالم سے قبل عورتوں کے عام حاالت سے آگاه ہونا چاہئے اور اس سلسلہ ميں ايک تحقيق کريں اورماضی کے ترقی يافتہ 
اورغيرترقی يافتہ معاشروں ميں جو برتائوعورتوں کے ساتھ ہوتا تھا اسے مدنظر رکھيں پھر عورتوں کے بارے ميں اسالم 

  ے وضع کئے گئے قوانين کی تحقيق کريں ۔ک

  اسالم سے پہلے معاشرے ميں عورت 
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  الف:قبائلی معاشرے ميں عورت 
قديم ملتوں ميں جب ان کاطرز زندگی قانونی يادينی نہيں تھا اورصرف قومی آداب ورسوم کے مطابق زندگی بسر کرتے 

  ک پالتوجانور جيسا سلوک کيا جاتا تھا ۔تھے،توعورت،انسان شمارنہيں ہوتی تھی بلکہ اس کے ساتھ اي
انسان جب آغاز سے پالتوجانوروں کويکے بعدديگرے اپنااسير بناکران کی تعليم وتربيت کرتاتھا ،ان کی حفاظت اوران کی 
زندگی کے لئے بے پناه محنت کرتااور رنج وتکليف اٹھاتا تھا،تو يہ سب اسلئے نہيں تھا کہ انھيں انسانيت کی حيثيت سے 

ہچانے يا انھيں اپنے معاشرے کاايک عضوقراردے اوران کے لئے کچھ حقوق کا قائل ہو جائے ،بلکہ وه ان کے گوشت پ
  ،کھال ،اون ،دودھ، سواری ، سامان ڈھونے اورديگر فوائد سے بہره مندہونے کے لئے تھا۔
غيره فراہم کرتا تھا ،ليکن يہ اس لئے ان جانوروں کی بقاء اورزندگی کے لئے ،کچھ وسائل جيسے خوراک اور رہائش و

  محنت و مشقّت ان کے ساتھ ہمدردی کی بناپرنہيں ہوتی تھی بلکہ اپنے فائدے کے لئے ہوتی تھی۔ 
انسان ان جانوروں کا دفاع کرتاتھا اوراجازت نہيں ديتاتھاکہ کوئی انھيں مارڈالے يا انھيں اذيت پہنچائے اور اگرکوئی ان پر 

تقام ليتا تھا ،ليکن يہ سب اس لئے تھا کہ خود کو ان کامالک جانتاتھا اوراپنے حقوق کی حفاظت تجاوز کرتا،تووه اس سے ان
  کرنا چاہتاتھا نہ يہ کہ ان حيوانات کے لئے کسی حق کاقائل تھا ۔عورت کو بھی اسی طرح اپنے استفاده کے لئے چاہتاتھا۔

جواس پر تجاوزکرتا اسے سزادی جاتی تھی ،ليکن نہ اس عورت کی معاشرے ميں رکھوالی کرتا تھا اوراس کادفاع کرتاتھا ،
لئے کہ وه انسان ہے يامعاشرے کاعضوشمار ہوتی ہے ياکسی حق واحترام کی حقدارہے ،بلکہ اس لئے کہ زنده رہے اورمرد

قوموں کے جنسی خواہشات کا کھلونا بنی رہے اور اہل خانہ يعنی مردوں کے لئے کھانا پکائے اور تيار کرے ،ساحل نشيں 
کے لئے مچھلی پکڑے.سامان ڈھوئے ،گھر کاکام کرے اورضرورت کے وقت بالخصوص قحط سالی اورمہمان نوازی کے 

  موقع پر اس کے گوشت سے غذا تيار کی جائے ۔
باپ کے گھر ميں بھی عورت کی يہی حالت تھی يہاں تک کہ اسے شوہر کے حوالہ کيا جاتاتھا ،ليکن نہ اسکے اپنے 

  سے،بلکہ ماں باپ کے حکم سے وه بھی ايک قسم کا بيچناتھانہ کہ ازدواج عہدو پيمان۔ اختياروانتخاب
عورت،باپ کے گھر ميں ،باپ کے ماتحت اورشوہر کے گھر ميں،شوہر کے ماتحت اور اس کی تابع ہوتی تھی اور ہر حالت 

  ميں صاحب خانہ کے زيرنظراور اسکی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تھی ۔
اسے بيچ سکتاتھايااسے کسی کوبخش سکتا تھا يادوسرے مقاصدکے لئے جيسے عياشی يابچہ پيد اکرنے صاحب خانہ 

ياخدمت کرنے کے لئے عاريت،قرض ياکرايہ پردوسروں کو دے سکتا تھا اگراس سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوتی تواسے
بارے ميں کسی بھی قسم کی ذّمہ داری کا ہر طرح کی سزا دينے کا حق تھا،يہاں تک کہ قتل تک کر سکتا تھا،اوراس کے 

  احساس نہيں ہوتاتھا ۔

  ب۔عورت،ترقی يافتہ سلطنتی معاشرے ميں
ترقی يافتہ سلطنتی معاشره،جيسے،ايران،مصر،ہندوستان اورچين کہ جو و قت کے بادشاہوں کی مرضی پر چلتا تھا اوراسی 

قانونی حکومت کی زندگی بسر کرتے تھے ،اگر چہ عورت طرح متمدن معاشره جيسے کلده ،روم اور يونان جہاں کے لوگ 
کی حالت دوسرے معاشروں سے بہترتھی اورکلی طورپرمالکيت سے محروم قرارنہيں دی جاتی تھی ،ليکن پھر بھی مکمل 

آزادی نہيں رکھتی تھی جس گھر ميں عورت زندگی گزارتی تھی اس کاسر پرست جيسے باپ ، بڑا بھائی ياشوہر اس پر 
کومت کرتاتھا ۔يعنی اسے حق ہوتاتھا کہ جس کے ساتھ چاہے اس کا عقد کرے ياعاريت و کرايہ پر ديدے ياکسی کو مطلق ح

  بخش دے اورخاص کر (خطاسرزدہونے پر) اسے قتل کرسکتا تھا ياگھرسے نکال سکتا تھا ۔
  رسکتا تھا۔ بعض ملکوں ميں عورت فطری رشتہ داری سے محروم تھی اورمرداپنی محرم عورتوں سے شادی ک

 بعض دوسرے ممالک ميں ،عورت باضابطہ اورقانونی رشتہ دار شمارنہيں ہوتی تھی ،اور ميراث کی حقدار نہينہوتی تھی ۔
بعض جگہوں پر کئی مرد ايک عورت سے شادی کرتے تھے اورزمانہ جاہليت ميں بعض عرب قوميناپنی بيٹيونکوزنده دفنا 

ر اس پر کوئی زيادتی اورظلم ہوتا تواسے عدالت ميں جاکر شکايت کرنے تے تھے ،عورت کو منحوس جانتے تھے ۔اگ
  اوراپنادفاع کرنے کا حق نہيں تھا اوراسے گواہی دينے کا حق بھی نہيں تھا ۔

خالصہ يہ کہ اس معاشرے ميں عورت ايک کمزورعضوشمار ہوتی تھی جسے مرد کی سرپرستی ميں زندگی بسرکرنا ہوتی 
ده سے فيصلہ کرنے ،کام اورپيشہ کے انتخاب ميں آزادی نہيں تھی ۔بلکہ ايک چھوٹے بچے کے تھی ۔اسے ہرگز اپنے ارا

مانندتھی جسے بالغ ہونے تک کسی کی سرپرستی ميں زندگی بسرکرنا پڑتی ہے فرق صرف يہ تھا کہ يہ عورت کبھی بالغ 
  نہيں ہوتی تھی ! 

دشمن کی غالمی ميں رہتا ہے اور اس کے کام وکوشش  عورت ايک جنگی اسير کے مانندتھی کہ جب تک آزاد نہ ہوجائے
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سے استفاده کيا جاتا ہے ،اس کے مکروفريب سے ہوشيار رہتے ہيں ،فرق يہ تھا کہ عورت کو اس اسيری سے آزادہونے کی
  کبھی اميد نہيں ہوتی تھی ۔ 

  ج:عورت دينی معاشره ميں 
يں گزرتی تھی۔کوئی خاص فرق نہيں ہوتا تھا اوراس کے دينی معاشروں ميں بھی عورت پر جو کچھ دوسرے معاشروں م

  لئے کسی قسم کے حق کے قائل نہ تھے ۔ 
  يہوديوں کی موجوده توريت نے عورت کوموت سے زياده تلخ بتاياہے اور کمال سے مايوس شمار کيا ہے ۔

اجتماع منعقد ہوا،جس ميں  رسول گرامی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے،فرانس مينعيسائی پادريونکا ايک
  عيسائی پاد ريوننے عورتوں کی حالت پرمفصل بحث وتحقيق کے بعد حکم صادرکيا کہ : 

  ''عورت ايک انسان ہے ليکن مرد کی خدمت کے لئے پيدا کی گئی ہے ۔!''
پاتی تھی نہ مانسے ان تمام معاشروں ميں،اوالدباپ کی تابع ہوتی تھی نہ ماں کی اوران کے نسب کی بنياد باپ سے تشکيل 

،صرف چين اورہندوستان کی چندجگہوں پرکئی شوہر کرنے کارواج تھا،بچے ماں کے تابع ہوتے تھے اوران کے نسب کی 
  بنياد مائيں تشکيل ديتی تھيں ۔ 

  خالصہ
رم اسالم سے پہلے،پوری دنيا ميں تاريخ کے مختلف ادوار ميں انسانی معاشروں ميں، عورت کو معاشرے کاايک سر گ

عضوشمارنہيں کيا جاتا تھا اور وه استقالل وآزادی کی مستحق نہيں تھی اور ہميشہ ايک کمزوراورمحکوم مخلوق شمار ہوتی 
تھی اور وه خود بھی زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انسانی خصلتوں کو کھوکرکے اپنے لئے کسی قسم کی اجتماعی 

  شخصيت کو تصور نہيں کرسکتی تھی ۔ 
ورت''ذلت،خواری ،پستی اور بيوقوفی کے معنی ديتا تھا ۔ہرزبان کے ادبيات کے نظم ونثر ميں عورت کے بارے ميں لفظ''ع

بہت سی نا شا يستہ باتيں اور خرافات پائے جاتے ہيں جو ماضی کے معاشروں ميں عورت کے بارے ميں روارکھے جانے 
 والے نظريہ کی عکاسی کرتے ہيں ۔ 

 

 دينی تعليم 

 

  

  عورت کے بارے ميں اسالم کا نظريہ 
جس دن اسالم کاسورج بشريت کے افق پر طلوع ہوا ، اس وقت عورت کی سماجی حالت وہی تھی جو خالصہ کے طور 

  پربيان کی گئی ۔
اس زمانہ کی دنيا ميں عورت کے بارے ميں چندغلط اور خرافات پر مشتمل افکار اورظالمانہ طرز عمل کے عالوه کچھ 
نہيں تھا .لوگ(حتی خودعورت کاطبقہ )عورت کے لئے کسی مقا م ياحق کے قائل نہيں تھے اوراسے ايک پست مخلوق 

  ی ہے ۔سمجھتے تھے جوشريف انسان (مرد)کی خدمت کے لئے پيدا کی گئ
  اسالم نے پوری طاقت کے ساتھ ان افکار کی مخالفت کی اورعورت کے لئے حسب ذيل حقوق مقررفرمائے : 

۔عورت ايک حقيقی انسان ہے اورانسان کے نروماده جوڑے سے پيداکی گئی ہے اورانسان کی ذاتی خصوصيات کی حامل ١
  نہينہے۔خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں فرماتا ہے : ہے اورانسانيت کے مفہوم ميں مرد کو اس پر کوئی امتياز حاصل 

اس اِنّاخلقنکم من ذکٍروانثی ...) (حجرات   ) ١٣(يايّہا النّٰ
  

  ''انسانو!ہم نے تم کوايک مرداورايک عورت سے پيداکياہے ...'' 
  کئی دوسری آيتوں ميں فرماتا ہے : 

  )١٩٥(بعضکم من بعض) (آل عمران 
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  ''تم سب ہم جنس ہو '' 
  رت،مرد کے مانندمعاشره کاعضو ہے اورقانونی شخصيت کی مالک ہے ۔ ۔عو٢

  ۔عورت چونکہ فطری رشتہ دارہے اسلئے سرکاری اورقانونی طورپربھی رشتہ دار ہے ۔٣ً◌ً◌◌ً 
۔بيٹی ،اوالدہے جس طرح بيٹااوالدہے،اسلئے بيٹياں ،بيٹونکی طرح اوالدہيں ،اس لحاظ سے عورت بھی مرد کی طرح اپنے ٤

  سبی رشتہ داروں جيسے باپ اورماں سے ميراث پاتی ہے ۔سببی اور ن
۔عورت فکری آزادی کی مالک ہے اوراپنی زندگی ميں ہرقسم کا فيصلہ کرسکتی ہے اورشر عی حدود ميں اپنی مرضی ٥

کے مطابق اپنے لئے شوہرمنتخب کرسکتی ہے اور باپ ياشوہرکی واليت اورسر پرستی مينرہے بغير آزادی کے ساتھ 
  زارسکتی ہے اورہر جائز پيشہ کو منتخب کرسکتی ہے ۔زندگی گ

عورت عمل کے ميدان ميں مستقل ہے اوراس کاکام اورکوشش محترم ہے اور وه مالک بن سکتی ہے اوراپنی دولت وثروت 
کو مرد کی سر پرستی اورمداخلت کے بغيرتصرف کرسکتی ہے اوراپنے انفرادی واجتماعی مال اورحقوق کادفاع کرسکتی 

ور دوسروں کے حق ميں ياخالف گواہی دے سکتی ہے ۔وه جنسی آميزش کے مسئلہ کے عالوه (جس ميں ازدواجی ہے ا
زندگی کے معاہده کے مطابق اپنے شوہر کی اطاعت کرناضروری ہے )اپنے شوہر کے لئے کوئی دوسرا کام انجام دے تو 

  وه قابل قدر ہے۔
ی حق نہينہے اور ہرظلم جومردوں کے بارے ميں مقدمہ چال کرقابل ۔مرد کو عورت پر حکم چالنے اورظلم کرنے کا کوئ٦

  سزا ہے وه عورتوں کے بارے ميں بھی مقدمہ چالنے اورسزا دينے کے قابل ہے۔ 
۔عورت معنوی دينی شخصيت کی مالک ہے اوراخروی سعادت سے محروم نہيں ہے ،وه وايسی نہيں ہے جيساکہ اکثراديان ٧

  ن کے مانند،رحمت خداوندی سے مايوس تصور کرتے ہيں ۔ اورمذاہب عورت کو ايک شيطا
  

  خدائے متعال اپنے پاک کالم ميں فرماتا ہے : 
  )٩٧(من عمل ٰصلحاً من ذکر او انثی و ہو مؤمن فلنحيينَّہ حٰيوة طيّبة ولنجزينَّہم اجرہم باَحسِن ماکانوا يعملون ) (نحل

کہ صاحب ايمان ہو ہم اسے پاکيزه حيات عطاکريں گے ''جوشخص بھی نيک عمل کرے گاوه مرد ہو ياعورت بشرطي
  اورانھيں ان اعمال سے بہترجزاديں گے جو وه زندگی ميں انجام دے رہے ہيں'' 

  (...انّی الاضيع عمَل عامل منکم من ذکر اوانثی ...)
  )١٩٥(آل عمران 

  مرد ہو ياعورت...'' ''ميں تم ميں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کوضائع نہيں کروں گا چاہے وه 
درج ذيل آيہ شريفہ کے مطابق ممکن ہے ايک عورت تقوی اوردين کی بدولت ہزاروں مردوں پرامتياز اور فوقيت حاصل 

  کرے : 
  )١٣(يايّہا النّاس انّا خلٰقنکم من ذکر وانثی وجعلٰنکم شعوباً وقبائل لتعارفوا انَّ اکرمکم عند ّهللاٰ اتٰقکم ...) (حجرات 

! ہم نے تم کو ايک مرداورايک عورت سے پيدا کياہے اورپھر تم ميں شاخيں اورقبيلے قرار ديئے ہيں تاکہ آپس ميں ''انسانو
  ايک دوسرے کو پہچان سکو۔ بيشک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وہی ہے جوزياده پرہيز گار ہے ...'' 

  نکاح
  (ازدواج)

  نکاح کے مسائل اوراحکام 
ات ميں نکاح اورازدواجی زندگی کے موضوع کو کافی اہميت دی گئی ہے ۔اس کی اہميت اس حدتک ہے کہ اسالمی تعليم

  پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں : 
نکاح ميری سنت ہے اورجو بھی ميری سنت پر عمل نہ کرے ،اسے اپنے آپ کو مجھ سے نسبت نہيں دينی چاہئے اوروه 

  )١شمارنہ کرے۔(اپنے آپ کومسلمان 

  نکاح کے احکام 
  دين اسالم ميں نکاح کی دوقسمينہيں : 

۔'' دائمی نکاح'':يہ وه نکاح ہے کہ عقدجاری ہونے کے فوراًبعد مياں بيوی کارشتہ ہميشہ کے لئے برقرار ہوجا تا ہے ۔يہ ١
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کی حيثيت کے مطابق اس کی  رشتہ صرف طالق کے ذريعہ توڑاجاسکتا ہے ۔اس ازدواج ميں مرد کو مہر کے عالوه بيوی
  زندگی کے اخراجات اداکرنے ہوتے ہيں اور کم از کم چار راتوں ميں سے ايک رات کو اس کے ساتھ گذارے

..............  

  ۔٢٣ح٢٢٠،ص١٠٣۔بحاراالنوار.ج١

  بيوی اس سلسلہ ميں شوہر کے تقاضا کو مسترد نہيں کرسکتی ہے ۔
ہ نکاح ،ايک محدود اورمعين مدت کے لئے مياں بيوی کے درمياں رابطہ کو پيدا ۔موقت نکاح جسے''متعہ''کہا جاتا ہے ۔ي٢

  کر تاہے اورجوں ہی مدت ختم ہوئی يامرد نے باقی مدت کو بخش ديا تو طالق کے بغير مياں بيوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ۔
  عقد کے وقت شرط کی گئی ہو ۔  اس ازدواج ميں نکاح دائم کے احکام ميں سے کوئی حکم نہيں پايا جاتا ہے ،مگر يہ کہ

  نوٹ 
نکاح موقت''متعہ''اسالم ميں جائزہے اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانہ ميں رائج تھا ،يہاں تک کہ دوسرے 
خليفہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس پرپابندی لگادی ،اس لئے اہل سنت اسے جائز نہيں جانتے ،ليکن شيعوں کے نزديک 

جائز ہے اوراسے اسالم کے شاہکاروں ميں سے ايک جانتے ہيں ،کيونکہ معاشرے کی ضرورتوں کے ايک اہم حصہ 
  کو۔جس کودوسرے راستہ سے روکنا ممکن نہينہے دور کرتا ہے اورعمومی عفت کا بہترين حامی اورضامن ہے ۔ 

  اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں : 
  )١ممنوع نہ قرار ديا گيا ہوتا تو شقی اوربدبخت کے عالوه کوئی زنانہ کرتا'' (''اگرموقت نکاح کو 

..............  

  ،باب متعہ ۔٤٣٦،ص١٤۔وسائل الشيعہ ،ج١

  جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے 

ب اسالم ميں بعض عورتوں کے ساتھ رشتہ داری اورنسبی رشتہ کی وجہ سے نکاح کرنا حرام اورممنوع ہے، اور وه حس
  ذيل ہيں :

  ۔ماں ،دادی،نانی اور جتنا سلسلہ اوپرچال جائے ۔١
  ۔بيٹی،نواسی اورجتنا سلسلہ نيچے چالجائے۔ ٢
  ۔پوتی اورجتنا سلسلہ نيچے چالجائے۔ ٣
  ۔بہن،بھانجی اورجتنا سلسلہ نيچے چالجائے۔٤

  
  ۔بھتيجی ،بھتيجی کی بيٹی اورجتنا سلسلہ نيچے چال جائے ۔ ٥
  ۔پھوپھی٦
  ۔خالہ٧

   نوٹ
 جوعورتيں نسبی رشتہ کی وجہ سے مردپر حرام ہيں وہی عورتيں ايک شيرخواربچہ کو دودھ پالنے سے حرام ہوجاتی ہيں ۔

  
  بعض عورتيں سببی رشتہ (دامادی )کی وجہ سے مردپر حرام ہوجا تی ہيں ،وه حسب ذيل ہيں :

  
  ۔بيوی کی ماں اوراسکی دادی ونانی اور جتنا سلسلہ اوپر چال جائے ۔ ١
  ۔بيوی کی بيٹياں ،اگرمردنے اس بيوی سے ہمبستری کی ہو۔ ٢
  ۔باپ کی بيوی ،اگرچہ باپ نے اس کے ساتھ ہمبستری بھی نہ کی ہو۔ ٣
  ۔بيٹے کی بيوی ،اگرچہ بيٹے نے اس کے ساتھ ہمبستری بھی نہ کی ہو۔ ٤
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  ۔بيوی کی بہن ۔جب تک بيوی زنده اور مردکے عقد ميں ہو ۔٥
ھانجی ، جبکہ بيوی سے اجازت نہ لی ہو،ليکن بيوی کی اجازت سے حرام نہيں ہيں ۔بعض عورتيں ۔بيوی کی بھتيجی اور ب٦

  دوسرے وجوہا ت سے مردپر حرام ہوجاتی ہيں : 
  ۔شادی شده عورت۔١
  ۔پانچويں عورت ،جس مرد کے چار دائمی عقدوالی بيوياں ہوں ۔٢
  اس کے ساتھ موقت عقدکيا جا سکتا ہے ۔  ۔کافر عورت،ليکن يہودی اورعيسائی کے مانند اہل کتاب ہو تو٣

  عقد کاولی 
دين اسالم ميں ، مرداورعورت اگربالغ ہوں تواپنا شريک حيات انتخاب کرنے ميں آزاد ومستقل ہيں ۔ليکن نابالغ بيٹی اور بيٹے

پنے نابالغ بيٹے کا کے ولی ان کے باپ ہيں ،اس معنی ميں کہ باپ اپنی نابالغ بيٹی کاعقد کسی لڑکے سے کرسکتا ہے اورا
  عقد کسی لڑکی سے کر سکتا ہے ۔

  اوالد کے حقوق اورتبعيت 
۔اگرشادی شده عورت،سے کوئی بچہ پيدا ہو تو يہ بچہ اس کے شوہر کاہے،چنانچہ وه بچہ دائمی بيوی ہو تو شوہرا پنا بچہ ١

  ہونے سے ا نکار نہيں کرسکتا ہے۔ 
  
ا ہو ،تو اسکے ماں باپ کو اس کے اخراجات کو پورا کرنا چاہئے اورچنانچہ ۔اگربچہ اپنی زندگی کا خرچ پورانہ کرسکت٢

  ماں باپ اپنے اخراجات پو رے نہ کرسکتے ہو ں توان کے اخراجات ان کے فرزند کے ذمہ ہيں ۔ 

  اسالم ميں متعدد بيوياں 
شريعت اسالم کے مسلمات ميں سے ہے کہ مرد ايک ساتھ چار بيوياں رکھ سکتا ہے۔ اس حکم کے فلسفہ کو سمجھنے کے 

  لئے درج ذيل نکات پر توجہ کرنا ضروری ہے : 
۔يہ حکم،اختياری احکام ميں سے ہے اور واجبی وحتمی حکم نہيں ہے، يعنی مسلمان مردپر واجب نہيں ہے کہ چاربيوياں ١

  کہ ايک ہی وقت ميں دوياتين ياچاربيوياں رکھ سکتا ہے۔ رکھے بل
اس کے عالوه ،چونکہ ايک سے زياده بيوياں رکھنے ميں شرط يہ ہے کہ ان کے درميان عدالت کی رعايت کرے اور يہ کام 

دا کرنا ہے بہت مشکل ہے اورہرايک کے بس کی بات نہينہے ۔ اس لئے اس کام کے لئے قدم اٹھانا اپنے لئے استثناء حالت پي
  ۔ 
۔بشر کی ضرورتوں ميں سے ايک تناسل وتوالداورآبادی بڑھاناہے ۔ خالق کائنات نے اسی غرض سے انسان کو ٢

مرداورعورت ميں تقسيم کيا ہے .اسالم بھی چونکہ دين فطرت ہے اس لئے اس نے انسان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا 
ورعورت ميں تناسل اور توالد صالحيت کے لحاظ سے ، فرق ہے ،اس ہے اسی لئے ازدواج کا حکم ديا ہے اورچونکہ مردا

  لئے متعدد شادياں جائز کی ہيں ۔ 
  اب ہم اختالف کی علتيں بيان کرتے ہيں : 

الف:کلی طورپر عورت نوسال کی عمر ميں ازدواج کی صالحيت پيداکرتی ہے جبکہ مرد کے لئے يہ استعداد پندره سال ميں 
  پيدا ہوتی ہے۔

ے طورپر اگرہم کسی معين سال کو مدنظر رکھ کر لڑکے اورلڑکيوں کی والدت کو (اکثًرلڑکياں لڑکوں سے زياده نتيجہ ک
ہوتی ہيں )درج کريں گے اور بعد والے سالوں کی والدتوں کو اس پر اضافہ کريں گے توسولہويں سال ہر لڑکا جوازدواج 

اں ازدواج کی صالحيت پيدا کرينگی ۔اگرلڑکوں کے ازدواج کی شرعی صالحيت پيدا کرے گا اس کے مقابلہ ميں سات لڑکي
کی عمر جو معموالً بيس سال سے اوپر ہے، کو مدنظر رکھيں ،تواکيسويں سال ميں ہرايک لڑ کے کے مقابلہ ميں دولڑکياں 

ے مقابلہ شا دی کے ال ئق ہونگی اورپچيسويں سال ميں کہ عام طور پر شادی اسی عمر ميں کردی جاتی ہے ۔ہردس لڑکوں ک
  ميں سولہ لڑکياں شادی کے الئق ہو جائيں گی ۔

ب۔عورت غالباًپچاس سال کی عمرميں بچہ پيدا کرنے کی صالحيت کھوديتی ہے جبکہ مرداپنی طبيعی عمر کے آخری دنوں 
  تک يہ صالحيت رکھتا ہے ۔ 
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عورتوں کی اوسط عمرمردوں کی ج۔اعدادوشمار کے مطابق نوزاد لڑکوں کی موتيں نوزادلڑکيوں سے زياده ہوتی ہيں اور
نسبت زياده ہے کيونکہ گوناگوں عوامل کی وجہ سے عورتوں کی نسبت مردوں ميں موتيں زياده ہوتی ہيں ۔اسی 

طرح(اعدادوشمار کے مطابق)مردکی عمرغالباًعورت کی عمرسے کم ہوتی ہے۔يہی وجہ ہے کہ معاشره ميں ہميشہ بيوه 
  ه ہوتی ہيں ۔ عورتيں ،بيوی کے بغيرمردوں سے زياد

  
اس بات کا بہترين ثبوت يہ ہے کہ اسالمی معاشرے ميں متعدد شاديوں کی رسم صديوں تک باقی تھی اور باوجود اس کے کہ

بعض الابالی اورفاقد عدالت مردوں نے بھی يہ کام انجام ديا ہے ،ليکن کبھی کوئی مشکل ياعورتوں کی کمی کا مسئلہ پيش 
  نہيں آيا ہے ۔
نکہ متعدد شاديوں کامسئلہ عورت کی فطرت کے خالف ہے،چوں کہ اس کے جذبات کو مجروح کرتا ہے يہا ں کہتے ہيں:چو

  تک کہ بعض اوقات اسے انتقام لينے پر مجبور کرتا ہے اورمرد کی زندگی خطره ميں پڑجاتی ہے ۔ 
وط ہے نہ اسکی فطرت ايسا سوچنے والوں نے اس حقيقت ميں غفلت برتی ہے کيونکہ مذکوره مخالفت عادت سے مرب

اورطبيعت سے،کيونکہ اگراس کی بنياد فطرت پر ہوتی تومتعدد شاديوں کا کام عمالًکبھی واقع ہی نہ ہوتا ۔کيونکہ جوعورتيں 
کسی مرد کی دوسری ،تيسری يا چوتھی بيوی بنتی ہيں ،وه عورتوں کے اسی طبقہ سے تعلق رکھتی ہيں جوکہ اپنی مرضی 

ی مردسے شادی کرنے پرآماده ہوتی ہيں۔اگريہ کام انکی فطری اورطبيعی جذبات کے خالف اوررغبت سے شادی شده کس
ہوتا،توہرگزايسی چيز کوقبو ل نہ کرتيں ،چنانچہ اگرازدواج ميں کسی عورت سے يہ شرط کی جائے کہ اسے تنہازندگی 

اس لئے ہرگز وه اس شرط گزارناہوگی اورکسی سے بات نہيں کرے گی ،توچونکہ يہ کام اسکی فطرت کے خالف ہے ،
  کوقبول نہيں کرے گی۔

اسکے عالوه دين اسالم ميں اس مشکل کوحل کر نے کے لئے ايک راستہ موجود ہے ،وه يہ کہ عورت ازدواج کے 
وقت،عقدالزم کے ضمن ميں شرط رکھ سکتی ہے کہ اس کاشوہردوسری شادی نہ کرے اورا س طرح اس کا سد باب کر 

  سکتی ہے ۔ 
اث کا مسئلہ بھی دوسری صورت ميں منظم کياجاسکتا ہے،مثالًحکومت کو مردکاوارث قرارديں اورمعاشرے اوالد کی مير

  کے فرزندوں اورنوزاد بچوں کی تربيت حکومت کے ذمہ چھوڑکربچوں کو پرورش گاه اورنرسريوں ميں پاال جائے ۔
ن ايک ناقابل تغيرقانون کی حيثيت سے جاری رہنےاگرچہ يہ طريقہ انسانی معاشروں ميں استثنائی طورپر انجام پاتا ہے ،ليک

کی ہرگز صالحيت نہيں رکھتا،کيونکہ،يہ طرزعمل،مختصر زمانہ ميں ،انسانی جذبات،غمخواری ،مہرومحبت اورقوی 
خاندانی ہمدردی۔جونسل کی ايجاد کے لئے انسان کااصلی محرک ہے کونابود کرکے رکھديتاہے اورنتيجہ کے طورپرنسل 

وضوع کولوگوں ميں خاص کرعورتوں ميں کہ واقعاً ايام حمل کے دوران ناقابل برداشت تکليفيناٹھاتی ہيں ايکبڑھانے کے م
  بيہوده عمل دکھاتا ہے اورمہرومحبت والے خاندان کوايک تاريک زندان ميں تبديل کرديتا ہے ۔

اورخاندان جوحقيقت ميں شہری معاشره ايسے حاالت کے رونماہونے کی وجہ سے تناسل وتوالدکاراستہ بالکل بندہوجاتا ہے 
کو تشکيل ديتاہے نابود ہوکرره جاتاہے،اورخاندان کی تشکيل اورتناسل وتوالدفنی وسائل اورسياسی فريب کاريوں کے ذريعہ 

انجام پاتے ہيں،جيسے بچہ پيداکرنے والوں کے لئے بڑے بڑے انعامات کااعالن کرناياسخت قوانين نافذ کرناوغيره ۔بديہی 
  کہ اس قسم کی حالت،جوفطرت کے ساتھ ساز گار نہيں ہوتی،پائدارنہيں ہے ۔ ہے 

اس کے عالوه واضح ہے کہ اس صورت ميں ،انسان کی زندگی ايک وحشتناک شکل مينتبديل ہوکرخشک وبے لذت ہوگی 
 ک ہوگا۔ اورحقيقت ميں ،انسان کی زندگی کاماحول مويشيوں سے زياده پست اوردرندوں کے ماحول سے زياده خطرنا

 

 دينی تعليم 

 
  

  طالق
  (مياں بيوی کی جدائی)
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مياں بيوی کے شرعی رابطہ کے ختم ہونے کے بعد،ايک دوسرے سے جدا ہوکرازدواجی حقوق کے قوانين کی پابندی سے 
  آزاد ہونے کو''طالق''کہتے ہيں ۔ 

طالق کاقانون اسالم کا ايک ناقابل انکارامتياز ہے جو وه مسيحيت اورچند ديگراديان پر رکھتا ہے اورانسانی معاشرے کی 
ايک ضرورت کوپورا کرتا ہے ،کيونکہ بے شمار ايسے مواقع پيش آتے ہيں کہ مياں اوربيوی کے اخالق آپس ميں 

نگ ميں تبديل ہوجاتا ہے اوران کے درميان مصالحت ممکن نہيں سازگارنہيں ہوتے اورپيارومحبت کا ماحول ايک ميدان ج
ہوتی ،اس صورت ميں اگر مياں بيوی کارشتہ توڑنے کے قابل نہ ہوتا تو مياں بيوی کوعمر بھرايک بدبختانہ زندگی گزارنا 

شت کرناپڑتيں اور پڑتی جو کہ در حقيقت ايک شعلہ ورجہنم ہے اورتلخی و محروميت کے ساتھ نامناسب جسمانی اذيتيں بردا
اس مطلب کی بہترين مثال يہ ہے کہ عيسائی حکومتيں بھی عام ضرورتوں کے پيش نظر آخر کار''طالق'' کوقانونی حيثيت 

  دينے پر مجبورہوئيں ۔ 
اسالم ميں طالق کا اختيارمرد کو دياگيا ہے،البتہ اس حکم ميں مرداورعورت کی فطری حالت کومدنظر رکھا گيا ہے ،کيونکہ

رطالق کا اختيار عو رت کے ہاتھ ميں ہوتا ،چونکہ عورت مردسے زياده جذبات کی اسير ہوتی ہے ،اسلئے مياں بيوی اگ
کارابطہ ہميشہ کمزور پڑتا اور تشکيل پاياہوا خاندان متزلزل ہوکرآسانی کے ساتھ بکھر جاتا ۔اسکے باوجوددين اسالم ميں 

سے استفاده کرسکتی ہے ،اپنے شوہرسے معاشرت کے ضمن ميں  ايسی راہيں موجود ہيں کہ عورت بھی طالق کے حق
دورانديشی کے پيش نظر عقدنکاح کے وقت شرط رکھے کہ اگراحتمالی مشکالت ميں سے کوئی مشکل پيش آئے تو طالق 
جاری کرنے کی وکا لت کا حق ہوگا يايہ شرط رکھے کہ اگرشوہر بالوجہ اسے طالق دے تواس پراس کے مشکالت کوحل 

  کی ذمہ داری ہوگی ۔  کرنے
اسالمی شريعت نے اگرچہ طالق کوقانونی حيثيت دی ہے ،ليکن اس کی غير معمولی اورزبردست مذمت کی ہے اوربہت 

نصيحت کی ہے کہ اگرمسئلہ اضطرار کی حدتک نہ پہنچے تومرد اپنی بيوی کو طالق نہ دے اورازدواجی رشتہ کونہ 
  سلم نے فرمايا ہے : توڑے۔پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ و

  )١''خدائے متعال کے نزديک ناپسند ومنفورترين چيزوں ميں سے ايک طالق ہے''(
اسی لئے اسالم ميں طالق کے لئے چند مشکل قوانين وضع کئے گئے ہيں،جيسے طالق دوعادل افرادکے سامنے انجام پانا 

  ر مردنے ان دنوناس سے ہمبستری نہ کی ہو۔ چاہئے اوران دنوں ميں ہو کہ عورت اپنی عادت کے ايام ميں نہ ہواو
اسی طرح مقرر ہوا ہے کہ اگرطرفين کے درميان کوئی اختالف يانزاع پيدا ہوجائے تودوافراد کوُحُکم قرارديں تاکہ مياں 
بيوی کے درميان مصالحت کرائيں اورصرف اس صورت ميں طالق دی جائے کہ جب مصالحت کی تمام کوششيں نا کام 

  ہوجائيں ۔ 
..............  

  باب ۔  ٢٦٦ص ١٥۔وسائل الشيعہ ،ج١

  طالق صحيح ہونے کی شرائط 

  اپنی بيوی کو طالق دينے والے مرد ميں درج ذيل شرائط ہونی چاہئيے : 
  ۔بالغ ہو۔ ١
  ۔عاقل ہو ۔ ٢
  ۔اپنی اختيار سے طالق د ے ۔ ٣
  ۔طالق دينے کاقصدرکھتاہو ۔ ٤

  پر مجبورشخص يامذاق ميں صيغٔہ طالق پڑھنے والے کا طالق صحيح نہيں ہے ۔  اس بنا پر نابالغ،ديوانہ ياطالق دينے
۔طالق کے وقت،عورت خون حيض کو سے پاک ہونا چاہئے اور پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ ٥

  کی ہو ۔ 
  ۔طالق اپنے مخصوص صيغوں ميں پڑھا جائے اوردو عادل کے سامنے انجام پائے ۔٦

  کی قسميں طالق 
  طالق کی دوقسميں ہيں : 

۔طالق رجعی :يہ وه طالق ہے کہ مرد اپنی اس بيوی کو طالق دے کہ جس کے ساتھ ہم بستری کی ہو ۔اس صورت ميں ١
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  مرد طالق کا عده تمام ہونے سے پہلے رجوع کرکے نئے عقد کے بغير ازدواجی رابطہ کو پھرسے بر قرارکرسکتا ہے ۔ 
الق ہے ، کہ جس ميں طالق جاری ہونے کے بعد مرد رجوع کرنے کا حق نہيں رکھتا ہے ۔اس کی چند۔طالق بائن :يہ وه ط٢

  قسميں ہيں : 
  الف:عورت کے ساتھ مرد کے ہمبستری ہونے سے پہلے دياجانے واالطالق ۔ 

  ب:يائسہ عورت کی طالق،يعنی وه عورت جس ميں بچہ پيد اکرنے کی صالحيت موجودنہ ہو ۔
  الق جس کی عمرابھی نوسال تمام نہ ہوئی ہو ۔ ج:اس عورت کی ط

  مذکوره تين قسم کے طالقوں ميں عده نہيں ہے ۔ 
د:اس عورت کی طالق جس کو تين مرتبہ طالق دی گئی ہو۔اس طالق ميں اس کے عالوه کہ مرد رجوع نہيں کرسکتا 

مردکے عقد دائمی ميں آجائے ہے،اسے پھرسے اپنے عقدميں بھی نہيں السکتا ہے مگر يہ کہ يہ عورت کسی دوسرے 
اوراس سے ہم بستری کی جائے پھر وه مرداسے طالق ديدے يامرجائے تواس صورت ميں عده تمام ہونے کے بعدپہال شوہر 

  اس کے ساتھ پھرسے عقد کرسکتا ہے۔ 
ر اس سے ھ۔طالق خلع:اس عورت کی طالق جو اپنے شوہرکو پسند نہيں کرتی ہے اوراپنامہر ياکوئی اورمال اسے بخش ک

طالق حاصل کرے ،اس کو''خلع''کہتے ہيں ۔اس طالق ميں جب تک بيوی اپنے شوہر کو بخش دئے گئے مال کامطالبہ نہ 
  کرے ،اس وقت تک مرد رجوع نہيں کرسکتا ہے ۔

 طالق مبارات:يہ وه طالق ہے کہ مياں بيوی ايک دوسرے کو نہ چاہتے ہوناور بيوی مرد کو کچھ مال دے اوراس کے مقابلہ
ميں وه اسے طالق دے ۔اس طالق ميں بھی جب تک بيو ی ا پنے اداکئے ہوئے مال کا مطالبہ نہ کرے،مرد رجوع کرنے کا 

  حق نہيں رکھتا ہے ۔ 
  

ز۔نواں طالق:ان شرائط کے ساتھ جو فقہ کی کتابوں ميں تفصيل سے بيان ہوئے ہيں، اس طالق کے بعدعورت مرد پرہميشہ 
  کسی صورت ميں اس کے ساتھ دوباره ازدواجی رشتہ برقرارنہيں کرسکتا ہے ۔ کے لئے حرام ہوجاتی ہے اور

  عدت کے احکام اور اس کی قسميں
جس عورت نے اپنے شو ہر کے ساتھ ہم بستری کی ہو اورازدواج کے رشتہ کو مستحکم کيا ہو، اگر اس کاشوہراسے طالق 

ت ميں ازدواج کرنے سے پرہيز کرے ۔اس کام کے دواہم ديدے ،تو اسے ايک معين مدت تک عده رکھناچاہئے،يعنی اس مد
  نتائج ہيں : 

  اول يہ کہ:نطفونکے مخلوط ہونے سے بچايا جاسکتا ہے ۔ 
  دوسرے يہ کہ:ممکن ہے اس مدت کے دوران مياں بيوی اپنی جدائی سے پشيمان ہوکر رجوع کريں ۔

وراسے اپنے گھرسے نہ نکالے ۔اوراگريہ چوتھی عده کی مدت کے دوران مرد کو بيوی کے اخراجات کو اداکرناچاہئے ا
بيوی تھی تو عده تمام ہونے تک دوسری عورت سے عقدنہ کرے۔اگرطالق مرد کی مہلک بيماری کے دوران انجام پائے تو 

  اس کے ايک سال کے اندرمرنے کی صورت ميں بيوی اس کے ترکہ سے ميراث لينے کی حقدار ہے ۔ 

  عدت کی قسميں 
  سميں : عده کی تين ق

  
  ۔حاملہ عورت کا عده ١
  ۔غيرحاملہ عورت کاعده ٢
  ۔عده وفات٣

  ان کی تفصيل حسب ذيل ہے : 
۔اگرحاملہ عورت کو طالق دی جائے تواس کاعده بچہ کی پيدائش يا اسکے سا قط ہونے تک ہے۔اس بناپر اگرطالق دينے ١

  کے ايک گھنٹہ بعداسکابچہ پيداہو جائے تو وه دوسراشوہر کرسکتی ہے۔
۔جوعورت حاملہ نہ ہواوراس کی عمر پورے نوسال ہو يا يائسہ نہ ہو،جبکہ اس کے شوہرنے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو٢

اور حيض کے عالوه دنوں ميں طالق دی ہوتواسے اتنا انتظار کرناچاہئے کہ دوبارحيض ديکھے اور پاک ہوجائے اور 
  ے گا۔جونہی تيسرے حيض کوديکھے گی اس کا عده تمام ہو جائ
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۔جس عورت کا شوہر مر جائے اوروه حاملہ نہ ہوتواسے چار مہينے دس دن عده رکھنا چاہئے۔اگرحاملہ ہو تو اسے بچے ٣
کی پيدائش تک عده رکھنا چاہئے ليکن اگر چار مہينے دس دن گزرنے سے پہلے، بچہ پيدا ہوجائے تواسے اپنے شوہرکے 

 چاہئے اوراسے''عده وفات''کہتے ہيں ۔  مرنے کے دن سے چارمہينے دس دن تک انتظار کرنا

 

 دينی تعليم 

 

  

  اسالم ميں غالمی
شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے انسان پيداہوا ہے يہ فکر اس کے ہمراه تھی کہ انسان کو بھی دوسری اشياء کے 

  ماننداپنی ملکيت قراردے سکتا ہے ۔ 
  

قديم مصر،ھندوستان ،ايران ،عربستان ،روم ،يونان ،يورپ اور امريکہ کے تمام ممالک ميں غالم بنانے کارواج تھا اوريہ 
  رواج يہوديوں اور عيسائيوں ميں بھی عام تھا اسالم نے بھی اس ميں کچھ تبديلياں الکراسے جائز قرارديا ہے ۔ 

  
ئ ميں سرکاری طورپر غالمی ١٨٣٣کی روش کی مخالفت کی اوربرطانيہ کی حکومت،پہلی حکومت تھی جس نے غالمی 

کے طرز عمل کو منسوخ کيا ۔اسکے بعديکے بعدديگرے دوسرے ممالک نے بھی اس روش کی پيروی کی ۔يہاں تک کہ سنہ
ء ميں ''بروکسل''ميں منعقد ايک مٹينگ ميں ايک عمومی قانون کی حيثيت سے غالمی ممنوع قراردی گئی اورا س ١٨٩٠
  ح دنياسے غالم کی خريدو فروخت ختم ہوگئی ۔طر

  غالم بنانے کے طريقے 
ايسا لگتا ہے کہ يہ قديم رسم انسان ميں من مانی اوربے حساب رائج نہيں تھی کہ جوبھی چاہتا کسی دوسرے کو اپنی ملکيت 

  مينلے ليتا ،بلکہ غالمی مندرجہ ذيل راہوں ميں سے کسی ايک راه سے انجام پاتی تھی: 
نگ وفتح:قديم االيام سے اگردوجانی دشمنونميں سے ايک،دوسرے پر فتح پاکر بعض افراد کو اسير بناتا تھا ،تو وه ان ۔ج١

جنگی اسيروں کے لئے کسی انسانی احترام کا قائل نہينہو تاتھابلکہ اپنے لئے ان کے ساتھ ہر طرح کابرتائو کرنے کاحق 
 د کرے ياغالموں کی حيثيت سے اپنے پاس رکھے اور ان سے استفاده کرے ۔ سمجھتا تھا۔يعنی قتل کرڈالے يا بخش دے ياآزا

  
۔توليد وتربيت :خاندان کے باپ ،خاندان کے سر پرست ہوتے تھے اور اپنی اوالد کو اجتماعی شخصيت کے مالک نہيں ٢

ميں ہرقسم کا فيصلہ  جانتے تھے بلکہ انھيں خاندان کے تابع اورمحض اپنی ملکيت سمجھتے تھے اور خود کو ان کے بارے
کرنے کامستحق سمجھتے تھے ۔اس لحاظ سے ضرورت کے وقت اپنی اوالدکو بيچ ديتے تھے اوراسی اصل کی بنياد 

  پرکبھی عورتوں کو بھی بيچ ديتے تھے ۔ 
۔طاقت ور لوگ جواپنے آپ کودوسروں سے بلند سمجھتے تھے :ايسے افراداپنے حکم کولوگوں کانظم ونسق چالنے ميں ٣
ذ العمل جانتے ہوئے انھيں اپنا غالم شمارکرتے تھے۔ يہاں تک کہ بہت سے قدرتمند بادشاه اپنے کو خدائی کے قابل جان ناف

کر لوگوں کواپنی پرستش کرنے پر مجبور کرتے تھے ،يہ افراد لوگوں کو اپنا غالم بنانے ميں مطلق العنان تھے اوراپنے 
  غالم بناتے تھے۔ماتحتوں ميں سے جس کو بھی چاہتے،اسے اپنا 

  غالمی کے بارے ميں اسالم کا نظريہ 
اسالم نے اپنی اوالد اور عورتوں کو بيچنے کے ذريعہ اورزبردستی اورغنڈه گردی کے ذريعہ غال م بنانے سے منع کيا ہے 

،وه آزاد ہے ۔اسالم کی نظرميں ہرانسان جوانسانيت کے راستہ پرگامزن ہے اورکم از کم انسانيت کے اصول کا دشمن نہ ہو
  اور کوئی شخص اسے اپناغالم نہيں بنا سکتا ۔
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ليکن جوانسانيت کا جانی دشمن ہے اور جان بوجھ کر انسانيت کے اصول کے سامنے تسليم نہيں ہوتا ہے اوراپنی پوری 
ل ميں آزاد طاقت سے اسے نابود کرنے پر تال ہوا ہے ،وه ہرگز انسانی احترام کامستحق نہيں ہے اوراسے اپنے اراده وعم

نہيں ہونا چاہئے اورغالمی اس کے سواکچھ نہينہے کہ انسان کے عمل واراده کی آزادی اس سے سلب کی جائے اوردوسرے
کا اراده اس پر حکومت کرے اسی عالمی اصول پرجو ہميشہ دنيا والوں کی طرف سے مورد تائيد قرار پايا ہے کفارحربی 

ی انھيں اراده وعمل کی آزادی سلب کرنے کی سزا ديتا ہے کيونکہ وه انسانيت سے لئے گئے جنگی اسيروں کو غالمی ،يعن
  کے حقيقی دشمن ہيں۔

اسالم جو سلوک جنگی اسيروں کے ساتھ روا رکھتا تھا ، وه وہی سلوک ہے جسے دوسرے بھی روا رکھتے ہيں ۔جب کوئی 
ہے ،تو جب تک ان کے درميان باقاعده صلح ملت جنگ کے بعدفاتح ملت کے سامنے کسی قيد وشرط کے بغيرہتھيار ڈالتی 

  بر قرار نہ ہوتب تک اسے اراده وعمل کی آزادی سے محروم کرنے کی سزادی جاتی ہے ۔
ان ملتوں کا اسالم کے ساتھ جوتنہا اختالف ہے،وه يہ ہے کہ اسالم اسے''غالمی''کے نام پر ياد کرتا ہے اور يہ قوميں اس لفظ

کرتی ہيں ۔البتہ جس روش کووه زنده اور معاشرے کے لئے راہنما جانتے ہيں اپنی تعليمات کو استعمال کرنے سے پہلوتہی 
  کی بنياد کو نام گزاری کی بنيادپر استوارنہيں کرنا چاہئے ۔

  اسالم اور دوسرے نظريات کی تحقيق
اسالم کے کام ميں کوئی گزشتہ بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ غالمی کو منسوخ کرنے والی عام قراردادنے بجائے اس کے کہ 

گره لگا ئے ،ايک گره کو کھول دياہے ۔حقيقت ميں يہ قرار داد دين اسالم کے قوانين کی ايک دفعہ کا نفاذہے کيونکہ اس 
طرح عورتوں اوربچوں کو بيچنے کا موضوع ختم ہوا ہے ،اوريہ وہی چيز ہے جسے چوده سو سال پہلے اسالم نے منسوخ 

سيروں کی غالمی کا جو راستہ کھال رکھا ہے ،وه اس لئے ہے کہ انسان کو ہميشہ اس حکم کی کيا تھا۔اسالم نے جنگی ا
ضرورت ہے ،اور يہ کبھی ختم نہيں ہوگا .تنہا چيز جسے اسالم نے ''غالمی''کا نام ديا ہے وه يہی جنگی اسراء ہيں ۔ليکن 

ی رسم کو مستحکم کررہے ہيں ،اور جواستفاده دوسرے لوگ ''غالمی '' کے نام کو زبان پر الئے بغير عمالً''غالمی''ک
صدراسالم ميں مسلمان (جنگی اسيروں )غالمونسے کرتے تھے وہی استفاده آج کی حکومتيں جنگی قيديوں اور جنگ ميں 

  شکست کھائی ملتوں سے کرتے ہيں ۔ 

  غالموں کے ساتھ اسالم کاسلوک 
ہے مسلمانوں کے سرپرست اورحاکم کے حکم سے آزاد کئے اسالمی قوانين کے تحت،اسير کئے گئے کفار حربی ،ممکن 

  جائيں يابطور غالم رکھے جائيں ۔
جنگ ہوازن ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے کئی ہزار عورتوں اور بچوں کو ايک ساتھ آزاد کيا ۔جنگ بنی 

  المصطلق ميں مسلمانوں نے کئی ہزاراسيروں کو آزاد کيا ۔ 
م ،گھر کے اعضاء کے مانند ہيں ،گھر کے دوسرے اعضاء کے ساتھ جيسا سلوک کيا جاتا ہے ويساہی اسالم ميں ،غال

برتائوان کے ساتھ بھی کيا جانا چاہئے ۔ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم غالموں کے ساتھ بيٹھتے تھے اور ايک ساتھ 
  کھانا کھاتے تھے ۔ 

  
و کُرتے خريدتے تھے،ان ميں سے بہتراپنے غالم کوديتے تھے اورمعمولی کُرتے اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم د

  کو خودپہنتے تھے ۔
  حضرت امام رضا عليہ السالم اپنے غالموں اورکنيزوں کے ساتھ ايک دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے ۔ 

ريں ، گالياں نہ ديں اور جسمانی اسالم حکم ديتا ہے کہ غالموں کے ساتھ مہربانی سے پيش آئيں ،ان کے ساتھ سختی نہ ک
اذيتيں نہ پہنچائيں اورضرورت کے وقت ان کے ازدواج کے وسائل فراہم کريں ياخود ان کے ساتھ ازدواج کريں ۔خدائے 

  متعال اس سلسلہ ميں فرماتا ہے : 
  ) ٢٥(...بعضکم من بعض...) (نساء 

  ''سب ايک پيکر کے اعضاء ہيں''
اجازت سے يادوسرے راستہ سے،مالک بن سکتے ہيں اور جس مال کے وه مالک بن جائيں اسالم ميں،غالم،اپنے مالک کی 

،آزادی کے بعدان کے لئے کسی قسم کا ننگ و عار نہيں ہے ،جيسے کہ غالمی کے زمانہ ميں بھی نہيں تھا .کيونکہ اسالم 
کو سب سے بہتر جانتا ميں بزرگی اورفضيلت کا معيارصرف تقوٰی ہے لوگوں ميں سب سے زياده پرہيزگار شخص 
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  ہے۔اسالم کی نظرميں ايک باتقوی غالم ہزاربے تقوی آزاد لوگوں سے بہتر ہے ۔ 
اسالم کی بعض عظيم شخصيتيں جيسے سلمان فارسی اوربالل حبشی آزاد کئے گئے غالم تھے .اسالم نے غالم کو آزاد 

ستے کھولے ہيں منجملہ جرمانہ اور بعض کرنے کے مسئلہ کو ہميشہ مد نظر رکھاہے اور اس کام کے لئے مختلف را
گناہوں کا کفاره غالموں کی آزادی کے لئے قرارديا ہے ،اس کے عالوه غالموں کو آزاد کرنے کی بہت تاکيد کی گئی ہے 
  اور اسے اہم مستحبات ميں قرارديا ہے تاکہ اس طرح ہرسال بہت سے غالم آزادہو کرآزاد معاشرے کے عضوبن سکيں ۔ 

ا کہ اسالم حتی االمکان غيراسالمی معاشروں (کفار حربی) سے ايک گروه کو جنگی اسيروں کی صورت ميں نتيجہ يہ تھ
پکڑتاتھا اور انھيں حق وعدالت کے معاشرے ميں داخل کرتاتھا ،ان کی تعليم وتربيت کرتا تھا ،پھر مختلف راستوں سے آزاد 

  کرکے اسالمی معاشرے کا حصہ بناتا تھا ۔
ص بھی جنگی اسيرہوتاتھا ،آزاد ہونے تک غالم رہتا تھا۔اگر وه مسلمان ہونے کے فوراًبعدآزاد ہوتا اس لحاظ سے جوشخ

،تواس صورت ميں ممکن تھا ہراسير ہونے واال کافر، ظاہراً مسلمان ہوجاتا، اوراس طرح اپنے آپ کونجات دالتا اورتھوڑی 
 ہی دير کے بعدپھرسے اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاتا۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  غصب
جو شخص کسی کے مال کو زبردستی اس سے چھين کر،مالکيت کے اسباب ميں سے کسی سبب کے بغيراسے اپنامال 
قراردے ياکسی دوسرے کے مال پرزبردستی قبضہ کرکے استفاده کرے ،اگرچہ اسے اپنا مال قرارنہ دے ،اس عمل کو 

  شرعاً''غصب''کہتے ہيں ۔ 
لہذا،تسلط جمانے کے کسی جائز سبب جيسے :بيع ،اجاره اور اجازت کے بغيرکسی دوسرے کے مال پرقبضہ جمانے کو 

غصب کہتے ہيں ۔يہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ غصب، ايک نامناسب کام ہے جو مالکيت کی خصوصيت کی بنياد کو پامال کرتا 
رپائيدار رہنے مينموثرہے اسی قدرغصب معاشرے کو ہے۔جس قدرمالکيت کی خصوصيت کی بنيادمعاشرے کے زنده او

  برباد کرکے اس کی ترقی کو روکتا ہے ۔ 
اگريہ طے پاجائے کہ معاشرے کے اثرو رسوخ رکھنے والے افراد قانون کی اجازت کے بغيرکمزوروں اوراپنے ماتحتوں 

اپنے سے کمزورلوگوں کے کی کمائی پر قبضہ جمائيں توخصوصيت اورمالکيت اپنے اعتبارکو کھودے گی۔ہرايک 
خصوصی حقوق کے بارے ميں اسی طرز فکر پر عمل کرے گااورماتحت اورکمزورلوگ بھی اپنی محنت و مشقت کی 

کمائی کی حفاظت کے لئے ہرممکن اقدام کرکے عزت وشرافت فروشی پر مجبور ہوں گے۔اور نتيجہ ميں انسانی معاشره 
بديل ہو کر ره جائے گا اورقوانين و ضوابط اپنے اعتبار سے گر جائيں گےغالموں کے خريدو فروخت کے ايک بازار ميں ت

  اور ان کی جگہ پر ظلم وستم جانشين ہوگا ۔ 
  يہی وجہ ہے کہ اسالم نے غاصب کے لئے سخت قوانين وضع کئے ہيں اورغصب کو گناه کبيره شمار کيا ہے۔ 

خدا کی طرف سے بخش دئے جانے کا احتمال ہے قرآن وسنت کی نص کے مطابق،شرک کے عالوه ہرقسم کے گناه کو 
۔اورہرگناه حتی شرک بھی توبہ کے ذريعہ قابل عفو وبخشش ہے ۔ليکن جس کی زندگی کے ريکارڈميں دوسروں کے حقوق 
کے بارے ميں غصب اورظلم وستم درج ہو،تواس کے لئے کسی بھی صورت ميں حقدار سے بخشش حاصل کئے بغير خدا 

  سے بچنے کی اُميد نہيں ہے ۔ کی پوچھ گچھ اورسزا 

  غصب کے بعض احکام
۔ غاصب پر واجب فوری ہے کہ غصب کياگيا مال ،مالک کو لوٹادے ،اوراگروه زنده نہ ہوتواسے اس کے وارثوں کے ١

حوالہ کردے ،اگرچہ اس مال کا واپس کرنا غاصب کے لئے کافی نقصان کاسبب بنے ۔مثال کے طور پر کسی کاپتھريا لوہے 
يک ٹکڑاغصب کر کے اپنے مکان کی بناء ميں نصب کرے جواس کے الکھوں برابرقيمت پر تعميرہوئی ہو ،تو مکان کا ا
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کوگراکر اس پتھر اورلوہے کے ٹکڑے کو نکال کراس کے مالک کو لوٹادے ،مگر يہ کہ اس کا مالک اس کی قيمت حاصل 
کرکے دس خروارجوسے مخلوط کيا ہو ،اگر گندم کرنے پر راضی ہو جائے ۔يااس کے مانند کسی نے دس من گندم غصب 

  کامالک اس کی قيمت لينے پرراضی نہ ہو جائے تواسے عين گندم کو جوسے جداکرکے مالک کو واپس کرنا چاہئے ۔ 
۔اگرغصب کئے گئے مال ميں کوئی نقص پيدا ہوجائے ،توعين مال کو واپس کرنے کے عالوه نقصان کی تالفی بھی کرنا ٢

  چاہئے ۔ 
  رغضب کياگيا مال تلف ہو جائے تواس کی قيمت اداکی جانی چاہئے۔ ۔اگ٣
۔اگرغاصب ، غصب کئے گئے مال کے کسی حصہ کو ضائع کردے ، تو چاہے اس نے خوداس سے استفاده نہ کيا ہو تو ٤

بھی وه اس مال کے منافع کا ضامن ہے،جيسے،کسی نے کرايہ کی گاڑی کو غصب کرکے کئی دن تک اسے گيرج ميں 
  اہو ۔ رکھ

اسی طرح اگرغاصب ،غصب کئے گئے مال ميں اضافہ کردے،جيسے ايک بھيڑکو غصب کرنے کے بعداسے اچھی گھاس 
کھال کرفربہ بنادے تواس اضافہ ميں کوئی حق نہيں رکھتا ہے البتہ اگرمذکوره اضافہ منفصل ہو،يعنی ايک زمين کوغصب 

اہوامال اجرت کے ساتھ مالک کولوٹادے اورزراعت کرکے اس ميں کا شتکاری کرکے زراعت حاصل کرے توغصب کي
  غاصب کی ہوگی ۔ 

  لُقطہ
  جوبھی مال پايا جائے اوراسکا مالک معلوم نہ ہواسے ''لُقطہ''کہتے ہيں :

)چاندی سے کم ہو،تواسے اٹھاکر خرچ کيا ١۔جومال پايا جائے اوراس کا مالک معلوم نہ ہو،اگراس کی قيمت ايک مثقال(١
گراس کی قيمت ايک مثقال چاندی سے زياده ہو تواسے نہيں اٹھاناچاہئے اوراٹھانے کی صورت ميں عادی جاسکتا ہے اورا

راہوں سے ايک سال تک اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہئے اورمالک کو ڈھونڈلينے کی صورت ميں اس کے حوالہ کرنا 
  ا چاہئے ۔ چاہئے اوراس کامالک نہ مالتواس مال کواسکی طرف سے کسی فقير کوصدقہ دين

  
۔اگرکسی مال کوايک ايسی ويران جگہ ميں پاياجائے جس کے باشندے نابود ہوچکے ہوں ياغاراور اس بنجر زمين ميں ٢

پاياجائے کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ تو پاياگيا مال پانے والے کا ہے ،اوراگرمال ايسی زمين ميں ملے جو کسی کی ملکيت 
افت کيا جانا چاہئے ،اگرانہوں نے اس کو چھپاياہو توعالمت ونشانی بتانے کی صورت ہو تو اس کے گزشتہ مالکوں سے دري

  ميں ديا جائے ورنہ يہ مال پانے والے کا ہے ۔ 
..............  

  
  ۔تقريباًساڑھے تين گرام۔١

  بنجر زمينوں کوآباد کرن

ادنہيں تھی ،ياکبھی آبادتھی ليکن وہاں کے ايسی زمين کوآباد کرنا جس سے استفاده نہيں ہوتاتھا (خواه وه زمين کبھی آب
باشندوں کے معدوم ہونے کی وجہ سے غيرآ باداوربے فائده رہی ہو يامرغ زاروں يانرسل زاروں کے مانند)۔بہر حال زمينوں

  کوآباد کرنااسالم ميں نيک کام شمارہوتا ہے اور مالکيت کاسبب بننے کے عالوه اخروی ثواب بھی رکھتا ہے۔
  

  م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے روايت ہے کہ : پيغمبراکر
  ) ١''جو کوئی شخض کسی بنجرزمين کوآباد کرے ،وه زمين اس کی ہے۔'' (

  حضرت امام جعفرصادق عليہ السالم سے روايت نقل کی گئی ہے کہ: 
  )٢ہے ۔''( ''اگر کوئی گروه کسی بنجر زمين کوآباد کرے ،تووه اولويت کاحق رکھتا ہے اوروه اس زميں کا مالک

اسالم ميں بنجر زمينوں کا مالک خدا،رسول خدۖااورامام ہے ( اسالمی حکومت سے مربوط ہيں)اورانفال ميں شمار ہوتی ہيں 
۔بنجرزمينوں کو مندرجہ ذيل شرائط سے آبادکرکے ان کامالک بن سکتے ہيں ،اوراگرکئی افرادملکيت کاقصد کريں توجو 

  کھتاہے:پيش قدمی کرے گا وه اولويت کاحق ر
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..............  

  ۔ ٩٤،ص١۔ميزان الحکمة،ج١،٢

  ۔امام ياان کے نائب کی اجازت سے۔ ١
  ۔کسی دوسرے شخص نے پہلے اس کی پتھروں سے نشاندہی ياحدبندی نہ کی ہو۔ ٢
۔دوسروں کی ملکيت کے حدود سے متصل نہ ہو،جيسے نہر کے اطراف کنويں کے پشتے ميں اورکھيت کی سرحد سے ٣

  ۔ملی نہ ہو
  ۔خالی زمين ،جيسے خراب شده مسجديا اوقاف ، عام مسلمانوں کی زمين جيسے کوچے اورسڑکيں نہ ہوں۔ ٤

  نوٹ
تعمير اور آباد کرنا ايک عرفی مفہوم ہے ،اس لئے جب عرف کہے:''ايک شخص نے فالں زمين آ باد کی ہے'' مالکيت تحقق 

مختلف ہے ۔چنانچہ کھيتی باڑی ميں ہل چالنے سے آباد کرنا عمل  پاتی ہے ۔البتہ آباد کرنا بھی مختلف مقاصدکے پيش نظر
ميں آ تا ہے اور عمارت بنانے ميں ديواربنانے سے ثابت ہوتا ہے ،يہاں تک کہ حاضرلوگوں ميں سے ہرايک کھدائی 

رے اوراستخراج کے بغير اس سے استفاده کرسکتا ہے،ہرايک کے لئے جائزہے کہ ضرورت کے مطابق اس سے استفاده ک
اور اگران کااستفاده کرنا کھدائی اوراستخراج اورديگر فنی کاموں پر منحصرہو ،جيسے سونا اورتانباوغيره تو جو محنت 

  ومشقت سے کھدائی وغيره کرکے استخراج کرے وہی مالک ہوگا۔ 
چے آتا ہے ،جو بھی بڑی نہريں مسلمانوں ميں مشترک ہيں اسی طرح دريا اور برف وباران کاپانی جو پہاڑوں سے بہہ کر ني

  ان کے نزديک اورآگے ہو وه دوسروں پر مقدم ہے ۔ 

  تخصيص اور مالکيت کی اصل 
يہی عقيده کہ انسان زمين کو اپنی ملکيت سمجھتا ہے ،اسے اس بات کی اجازت ديتا ہے کہ اس کے مظاہر سے آ سانی کے 

انوں کا گوشت کھا ئے ،پہاڑوں کے دّروں ميں درختوں ساتھ استفاده کرے ۔مثالًاس کازالل پانی پئے ،ميٹھے ميوے اورحيو
  کے سائے ميں آ رام کرے ،ياصنعت ۔يعنی ماده پرانجام دی سر گرميوں کواپنی مرضی کے مطابق استعمال ميں الئے ۔
 البتہ اگرصرف چند افراد زمين پرايسی زندگی گزارتے کہ آ پس ميں کوئی ٹکراو نہ ہوتا توہرگز کوئی مشکل پيش نہ آتی
،ليکن افراد کا جمع ہونا اور ان کا باہم زندگی گزارنا جوانسان کی اجتماعی شہری زندگی کی بنياد ہے ،کہ ہرفرد زمين 

اوراس کے مظاہرکو اپنی ملکيت سمجھ لے تو،قدرتی طورپر لوگوں کے درميان ٹکرائواورشديد تصادم کاسبب بن جائے گا 
وکوشش کرے گا،تودوسرے اسے اپنی آزادی وآسائش ميں مخل  ،جب ہر شخص اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی تالش

سمجھتے ہوئے اس کے لئے رکاوٹ ايجاد کريں گے،کيونکہ انسان اپنی زندگی کو ہرقيمت پر جاری رکھنے کے لئے مجبور
  ہے۔

جائے ۔اس اس لئے پہلے''اصل تخصيص'' کے نام پر ايک اصل وقانون وضع کياگيا،تاکہ اجتماعی ٹکرائواورتصادم کو روکا 
اصل کوقابل احترام سمجھا گيا ہے ۔اس اصل و قانون کے مطابق،انسان جس چيز کواپنی سعی وکوشش سے حاصل کرے وه 
ا س کا مالک ہے اوردوسروں کواس پر طمع واللچ کرکے اس کے لئے رکاوٹ پيدا کرنے کاحق نہيں ہے۔ اس کے بعد''اصل

بل احترام سمجھا گيا ہے کہ اس کے مطابق انسان اپنی کوششوں سے مالکيت''کے نام پرايک اوراصل وضع کرکے اسے قا
  حاصل کی گئی چيزوں پراپنی مرضی سے تصرف کرسکتا ہے ۔

يہ اصل حقيقت ميں''اصل تخصيص'' کو مکمل کرنے والی ہے ۔کيونکہ''اصل تخصيص''دوسروں کی خلل اندازی کوروکتی 
  تصرف کو جائز بناديتی ہے ۔ ہے اوريہ اصل اس چيز کی مالکيت کے لئے ہر قسم کے 

اسالم نے مالکيت کی اصل کومحترم جاناہے اورپيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنی معروف حديث ( الناس 
  )ميں مالک کے اپنے مال پرمکمل تسلط کی تائيد فرمائی ہے ۔١مسلطون علی اموالھم )(

استعمال کرسکتا ہے ،اس کی حفاظت کرسکتا ہے ،کھاسکتا ہے اس قانون کے مطابق انسان جس طرح چاہے اپنے مال کو 
،پی سکتا ہے ،بخش سکتا ہے ،بيچ سکتا ہے اوراسی طرح دوسرے جائز تصرفات انجام دے سکتا ہے ،ليکن جوتصرفات 

  ممنوع اور معاشره کی مصلحت کے خالف ہيں مالک کوان کاہرگزاختيارنہيں ہے ۔
ا ہے جواسالم ومسلمين کے نقصان ميں ہو يااسراف اور فضول خرچی سے اپنے مالک اپنے مال پروه تصرف نہيں کرسکت
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  مال کونابود نہيں کرسکتا ہے،يا اپنے سونے اورچاندی کے سّکوں کو
..............  

  ۔  ٤٥٧،ص١۔عوالی اللئالی،ج١

  جاری نہ رکھ کر خزانہ کے طورپر جمع نہيں کرسکتا ہے ۔ 
  

سان کواپنی آرزوتک پہنچاتی ہے اورقوانين کی رعايت کے سايہ ميں انفرادی آزادی اصل مالکيت ،اہم ترين اصل ہے جوان
  کوامکان کی آخری حد تک فراہم کرتی ہے ۔ 

جتنامال کی نسبت انسان کاتسلط يا اس کے کار وکوشش کے بارے ميناسکا اختيارکم ہوجائے گااتنی اس کی آزادی سلب ہو 
ے گا اور اگراصل تسلط بالکل نابودہو جائے ،توحقيقت ميں ايک زنده مخلوق سے جائے گی اور اس کا استقالل نابود ہوجائ
  اس کی اصل آزادی چھين لی جائے گی۔

  اصل مالکيت کے دوتتمے
مالک کا اپنی ملکيت پر مکمل تسلط اور اس کے ہر جائز تصرف ميں مطلوب آزادی ،ممکن ہے دوراستوں سے خطره ميں 

  پڑ جائے :
تجاوز کی وجہ سے،جيسے کوئی اس کی ملکيت پر قبضہ کرکے اس کے لئے استفاده کے راستہ  ۔دوسروں کی طرف سے١

  کو مسدود کر دے۔
  ۔اس راستہ سے کہ دوسرے ايسا کام انجام ديں جس سے مالک کونقصان پہنچے۔ ٢

ہوتی ہے دين اسالم نے مذکوره خطرات کو روکنے کے لئے دومزيداصلوں کووضع کيا ہے کہ اصل مالکيت خودبخودحاصل
  کہ حقيقت ميں يہ دواصليں اسکے نفاذاورحفاظت کی ضامن ہيں :

الف:اصل ضمان :اسالم اس اصل کے مطابق حکم ديتا ہے کہ جو بھی دوسرے کے مال کوپائے ،وه اسکاضامن ہے ،يعنی 
دليل ،پيغمبر اکرم  اس کو وه مال مالک کو لوٹاديناچاہئے اوراگر ضائع ہوجائے تو اسکے مانند ياقيمت اداکرے اس حکم کی

  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی يہ حد يث ہے: 
  

  ''علی اليد مااخذت حتی تؤد''
  

ب:قائده الضرر: اس قائده کو حديث نبوی (الضرروالضرار فی االسالم)سے استدالل کيا جاتاہے ۔اس قائدے کے مطابق اگر 
الی ياجانی نقصان پہنچائے،تو وه حکم اس مورد اسالم کا کوئی بھی حکم جاری کرنے ميں کسی شخص کوبعض مواقع پرم

  ميں، جاری نہيں ہوگا۔
  جن چيزونکو ملکيت بناياجاسکتا ہے

  دين مقدس اسالم ميں ان چيزونکوملکيت بنايا جاسکتيں ہے :
  ۔قابل توجہ فائده ہو،مثال کے طور پرحشرات قابل ملکيت نہيں ہيں ۔ ١
سائل،موسيقی کے آالت اوران کے مانند،جن کاحالل فائده نہيں ہے،کسی کی ۔مذکوره فائده حالل ہو،اس بناء پرجوئے کے و٢

  ملکيت نہيں ہوسکتے۔ 

  ۔احکام ضمان کے دوحکم:١
الف:اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ملکيت کوغصب کرے،يعنی مالک کی اجازت کے بغير اسے اپنے قبضہ 
ميں لے لے يا مالک کو اپنی ملکيت ميں تصرف کرنے نہ دے ،اسالم کے حکم کے مطابق فوراًاسے مالک کوواپس کرے 

ور اگر غصب کرنے کی وجہ سے مال کے مالک اوراگر يہ ملکيت ضائع ہو جائے تو اسکے مانند يا اس کی قيمت اداکرے ا
  کو کوئی نقصان پہنچے توغاصب اس کاذمہ دار ہے ۔

ب:اگر کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغير اس کے مال ميں تصرف کرے ،ليکن مالک کو بھی تصرف کرنے ميں 
حکام ومسائل بہت زياده ہيں رکاوٹ نہ ڈالے۔تو خود مال اگرتلف ہوجا ئے تو اس کے مانندياقيمت مالک کودے، ضمان کے ا



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

 
 

  ،تفصيالت جاننے کيلئے فقہی کتابونکی طرف رجوع کريں ۔ 
۔مذکوره حالل فائده کسی فردياچندافراد کی تخصيص کے قابل ہو ۔اس بناء پرمساجد،عام سڑکيں اور ان کے مانند چيزيں ٣

  ن سکتی ہيں ۔ ،جو معاشرے کے تمام لوگوں سے مربوط ہوتی ہيں ،کسی خاص شخص کی ملکيت نہيں ب

  جن چيزوں سے انسان مالک بن سکتا ہے
ما لک بننے کے لئے،انسانی معاشرے ميں بہت سے وسائل موجود ہيں ،ليکن ان ميں سے بعض جيسے جوا ،شرط 

لگانا،سودخواری اور رشوت ،چونکہ معاشرے کيلئے مضر ہيں ،اس لئے اسالم نے ممنوع فرمايا ہے ۔ليکن دوسرے وسائل 
اجاره ،ھبہ اورجعالہ، جومعاشرے کے لئے مفيد ہيں ،ان ميں کچھ اصالح کر کے انھيں قبول کياہے اور کلّی طورپرمانند:بيع،

  اسالم کی نظر ميں مالک بننے کے دو وسيلے ہيں : 
۔وه جس کے انجام دينے مينکوئی الزم ہو جيسے :خريد وفروخت کہ اس کوانجام دينے کے لئے عقدبيع پڑھنايا لين دين کا ١

  ہونا ضروری ہے۔ 
۔وه جس ميں کسی عمل کی ضرورت نہينہے ،جيسے:وفات کہ اس کے ذريعہ مالک کا مال وارثوں کو منتقل ہو تا ہے اور ٢

  اس ميں کسی لفظ ياعمل کی ضرورت نہيں ہے ۔ 
  

 ميراث اورنکاح کے احکام کی اہميت کے پيش نظر ہم ان سے مربوط کلی مسائل بيان کرتے ہيں۔ 

 

 دينی تعليم 

 

  

  کھانا پينا 
دين مقدس اسالم ميں ،ہر وه چيزجو کھانے اورپينے کے قابل ہو،حالل ہے ليکن چند استثنائی چيزوں کے عالوه ،کہ ان ميں 

  سے بعض قرآن مجيد ميں اوربعض احاديث پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميں بيان ہوئی ہيں۔ 
  مذکوره استثنائی چيزيں جن کا کھانا اور پينا حرام ہے ،دوقسم کی ہيں : 

  جان دار اور بے جان ۔
  پہلی قسم :حيوانات

  حيوانات تين قسم کے ہيں :دريائی ،خشکی ،اورپرند ے۔ 

  الف۔ دريائی حيوانات: 
گوشت ہيں اور باقی جيسے سانپ  پانی ميں رہنے و الے حيوانوں ميں صرف آبی پرندے اور چھلکے دار مچھلياں حالل

  مچھلی ،سگ مچھلی ،مگرمچھ ،سمندری کتا اورسور وغيره حرام ہيں ۔ 

  ب۔خشکی کے حيوانات: 
  خشکی کے حيوانات دوقسم کے ہيں :(پالتواورجنگلی) 

ان  پالتو جانوروں ميں ،بھيڑ،بکری ،گائے اوراونٹ حالل گوشت ہيں ۔اسی طرح گھوڑا،خچر اورگدھاحالل ہيں ،ليکن
  کاگوشت کھانا مکروه ہے اور ان کے عالوه جيسے کتااو بلی حرام ہيں ۔

جنگلی حہوانونميں گائے،مينڈھا،جنگلی بکری ،جنگلی گدھااورہرن حالل گوشت ہيں اورباقی درندے اور ناخن دار حيوانات 
  ،جيسے :شير ،چيتا ،بھيڑيا ،لومڑی ،گيڈر اور خرگوش ،حرام گوشت ہيں۔
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  ج۔پرندے: 
ں ميں سے جن کے پوٹا اور ،سنگ دانہ ہو يا اڑتے وقت پر مارتے ہوں اورناخن نہ رکھتے ہوں ، جيسے پالتومرغی پرندو

،کبوتر ،فاختہ ،اورتيترحالل گوشت ہيں اور باقی حرام گوشت ہيں اورٹڈی کی ايک خاص قسم حالل گوشت ہے ان کی 
  تفصيالت کے لئے توضيح المسائل کی طرف رجوع کيا جائے۔

   نوٹ
گوشت کے حالل ہونے کے بارے ميں جن حيوانوں کانام لياگيا ،اس ميں تزکيہ کی شرط ہے يعنی توضيح المسائل ميں دی 

  گئی تفصيل اور طريقہ سے ذبح کرنا۔ 

  دوسری قسم :بے جان اشيائ
  بے جان چيزيں دوقسم کی ہيں : 

  الف۔جامد(ٹھوس) 
  ب۔سيال چيزيں 

  الف :جامد چيزيں

  مردارخواه حرام گوشت ہو ياحالل گوشت،اس کا کھاناحرام ہے ۔۔ہر حيوان کا١
اسی طرح نجس چيزيں ،جيسے:حرام گوشت حيوانوں کا فضلہ اور وه کھانے کی چيزيں جونجاست کے ملنے سے نجس 

  ہوگئی ہوں کا کھانا حرام ہے۔
  ۔مٹی ٢

  
  ۔مہلک زہر ٣
يوان کافضلہ اور اس کی ناک کاپانی اورجوکچھ اس ۔وه چيزيں جن سے انسان فطری طورپرمتنفرہو،جيسے حالل گوشت ح٤

کی انتڑيونسے نکلتا ہے ۔اسی طرح حالل گوشت حيوان کے بدن کے اجزاء ميں سے پندره چيزيں حرام ہيں (تفصيل کے لئے
  توضيح المسائل کی طرف رجوع کيا جائے)

  ب: سيال چيزيں
  حرام ہے۔۔مست کر نے والی ہر رقيق چيز،اگرچہ کم ہی ہو اس کاپينا ١
  ۔حرام گوشت حيوانات کادودھ ،جيسے سور ،بلی اور کتّا۔٢
  ۔خون جہنده رکھنے والے حيوان کاخون ۔ ٣
  ۔نجس مائعات،جيسے خون جہنده رکھنے والے حيوانونکا پيشاب اور منی وغيره ۔٤
  ۔وه مائعات جن ميں نجاستوں ميں سے کوئی ايک مل گئی ہو۔ ٥
  

  نوٹ
اس وقت حرام ہيں جب اضطرارنہ ہو اوراضطرار کی صورت ميں (جيسے:اگرکوئی شخص کھانے پينے کی حرام چيزين

حرام غذا نہ کھائے تو بھوک سے مر جائے گا ، بيمارپڑنے يابيماری کے شديد ہونے سے ڈرتا ہو ياکمزور ہوکر سفر ميں 
ر کھانا جائز ہے ،کہ اس اپنے ہمسفروں سے پيچھے ره کر ہالک ہوجائے گا)کھانے پينے کی حرام چيزونميں سے اس قد

کااضطرار دور ہوجائے .ليکن جوچوری کے لئے يا اسالمی حکومت کے خالف بغاوت کرنے کے لئے وطن سے باہر 
  آکرمضطر ہوجائے تو اس کيلئے جائز نہينہے ۔ 

  ايک اہم ياد دہانی
ذريعہ تھوڑی توجہ سے اس  حفظان صحت کی رعايت ،انسان کے بنيادی فرائض ميں سے ہے کہ ہرانسان خداداد شعور کے

  کے بارے ميں معلوم کرسکتا ہے ۔ 
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حفظان صحت پر مختلف قسم کے کھانے پينے کی چيزوں کے اثرات بھی بالکل واضح ہيں ۔اس کے عالوه يہ چيزيں انسان 
  کی روح واخالق اور اسی طرح اس کے اجتماعی ميل مالپ پر بھی قابل توجہ اثرات ڈالتی ہيں ۔ 

  
ميں شک وشبہ نہيں ہے کہ مست انسان کی نفسياتی حالت اور اس انسان کی حالت ايک جيسی نہيں ہوتی جو ہميں ہر گزاس 

  ہوش ميں ہے۔ اور ان کی اجتماعی گردش بھی ايک جيسی نہيں ہے ۔ 
يا اگر کوئی شخص مثالًنفرت آميزچيزوں کو کھانے کی عادت کرے ،اور اس عادت سے جواثراس کی انفرادی اوراجتماعی 

  دگی ميں پيدا ہوگا ،وه عام افرادکے لئے قابل برداشت نہيں ہے ۔ زن
يہاں پر انسان اپنی خدادادفطرت سے سمجھتا ہے کہ اسے اپنے کھانے پينے ميں کم وبيش محدوديت کا قائل ہوناچاہئے ،ہر 

  نہ نگل لے۔کھانے والی چيز کو نہ کھالے اور ہر پينے والی چيز کو نہ پی لے ۔آخر کارہرنگلنے والی چيز کو
  

خدائے متعال نے اپنے کالم پاک کی نص کے مطابق زمين پرموجود ہرچيز کوانسان کے لئے خلق کيا ہے اور خدائی متعال 
خود ،انسان اورانسان کی ضروريات زندگی کی چيزوں کامحتاج نہيں ہے اوراپنی مخلو قات کے فائده ونقصان کے بارے 

کی خيروسعادت کے لئے کھانے اور پينے کی چيزوں ميں سے بعض کوحالل  ميں سب سے زياده دانااور بيناہے۔انسان
  اوربعض کو حرام قرارديا ہے ۔ 

بعض ان محرمات کوحرام قراردينے کا فلسفہ ،ساده اوربے الگ سوچ رکھنے والوں کے لئے واضح ہے اوربعض حکمتيں 
ونے کافلسفہ ہميں ابھی تک معلوم نہيں ہوسکا علمی بحثوں کے ذريعہ تدريجا ًواضح ہوئی ہيں اور جن چيزوں کے حرام ہ

ہے،ان کے بارے ميں نہيں کہا جاسکتا ہے کہ وه ہرگزہمارے لئے واضح نہيں ہوں گی اور اگرواضح بھی نہ ہو ں تب بھی 
 نہيں کہا جاسکتا ہے کہ ان ميں کوئی فلسفہ نہيں ہے۔بلکہ اس کے پيش نظرکہ قوانين کا سرچشمہ خدائے متعال کا بے انتہا

علم ہے ،اس لئے کہنا چاہئے کہ اس ميں بہترين اورموثر ترين حکمت ومصلحت ہوگی اگرچہ ہم اپنی تنگ نظری اورمحدود 
  علم کی وجہ سے اس کودرک کرنے سے عاجزاوربے بس ہيں ۔ 

  ميراث کے کلی مسائل
ايک نسل اپنے اسالف کی  عالم طبيعت ميں ميراث کاموضوع،ايک کلی قانون ہے جوتخليق کی توجہ کامرکز رہاہے اورہر

  ذاتی خصوصيتوں کو ميراث کے طور پر حاصل کرتی ہے ،''گندم ازگندم برويدجوازجو''۔
انسان بھی کسی حدتک اپنے اجدادکے اخالق،صفات اور ان کے وجودی اوصاف کو ميراث ميں حاصل کرتے ہيں اسی ذاتی 

پنے رشتہ داروں کی نسبت ايک خاص دلچسپی کو محسوس ميل ميالپ اور ہما ہنگی کا سبب ہے کہ انسان عام حالت ميں ا
کرتا ہے اوربالخصوص اپنی اوالدکو اپنا جانشين سمجھ کران کی بقاکو بالکل اپنی بقاجانتا ہے اور قدرتی طورپرجو کچھ اس 

کی ملکيت ہے،جسے اس نے محنت وزحمت اور کام وکوشش کرکے حاصل کيا ہے اوراپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے 
  اپنی اوالد کی ملکيت جانتا ہے بلکہ اپنے رشتہ داروں کی ملکيت جانتا ہے ۔،اسے 

اسالم بھی اسی فطری درک واحساس کے لحاظ اوراحترام کے پيش نظر انسان کے مال کواس کے مرنے کے بعد اس کے 
ريک ہونے کے زنده رشتہ داروں سے متعلق جانتا ہے اور مياں بيوی کوبھی جونسب اور ايک دوسرے کی زندگی ميں ش

  بانی ہيں رشتہ داروں ميں شامل کرتا ہے ۔پہلے طبقہ کونسبی وارث اوردوسرے طبقہ کوسببی وارث جانتا ہے ۔
اس بناپر، مرنے والے کا مال ،اس کے نسبی اورسببی وارثوں ميں ايک معين قانون کے مطابق تقسيم ہوگا ،ليکن کچھ 

  ان ميں سے دوافراد کی طرف اشاره کيا جاتا ہے:  افرادايسے ہيں جو ميراث سے محروم ہيں ،يہاں پر
  
۔کافرکومسلمان کی ميراث نہيں مل سکتی ہے ۔اس کے عالوه اگر کوئی کافر مرجائے اوراس کے وارثوں ميں کوئی ١

  مسلمان ہوتو اس کے کافر رشتہ دارميراث نہيں پائيں گے۔ 
ے تو قاتل اس کی ميراث نہيں پائے گا،ليکن قاتل کی ۔قاتل،اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں ميں سے کسی کو قتل کرد٢

 اوالد ميراث سے محروم نہيں ہيں ۔ 
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 دينی تعليم 

 

  

  نسبی وارث(رشتہ دار) 
نسبی وارث،رشتہ کے نزديک اوردور ہونے اور رشتہ کارابطہ ہونے يانہ ہونے کے سبب ،تين طبقوں ميں تقسيم ہوتے ہيں 
،کہ ہرطبقہ کے ہوتے ہوئے بعد واالطبقہ ميراث نہيں پائے گا اوران تين طبقوں ميں سے کسی ايک کے نہ ہونے کی صورت

  ،جس کابعد ميں ذکر کيا جائے گا۔  ميں ،ميراث ايک خاص ضابطہ کے تحت تقسيم ہوتی ہے
  خدائے متعال اپنے کالم پاک ميں فرماتا ہے : 

  )٧٥(...و اولوااالر حام بعضہم اولی ببعض...) (انفال
  ''...بعض رشتہ داربعض دوسروں پر زياده اولويت رکھتے ہيں ... '' 

  نکو بيان فرمايا ہے: نيز اپنے کالم ميں آٹھ آيتوں کے ضمن ميں وارثوں کے طبقوں اور ان کے حصو

  پہالطبقہ 
مرنے والے کے باپ،ماں ،بيٹا اوربيٹی ،جو مرنے والے کے براه راست رشتہ دار ہيں،مرنے والے کے کوئی بيٹااوربيٹی نہ 
ہونے کی صورت ميں ان کاحصہ ان کی اوالد کو ملے گا ،ليکن جب تک مرنے والے کی اوالدميں سے کوئی ايک بھی ہوتو 

اوالد کی اوالملے گی ۔ مثالًاگرمرنے والے کے باپ ،ماں اوراس کے بيٹے کاايک بيٹااوربيٹی ہوتو،مرنے  مرنے والے کی
والے کے بيٹے کا حصہ مرنے والے کے بيٹے کے بيٹے اوربيٹی کو ملے گا اور ان ميں تقسيم ہوگا اور اگرمرنے والے کے

  گا ۔  بيٹے کے بيٹے اوربيٹی کی کوئی اوالدہوتو اسے کچھ نہيں ملے

  دوسراطبقہ
مرنے والے کے دادا،دادی ،نانا ،نانی اور بھائی اوربہن ہيں ،جو ايک واسطہ سے (باپ ياماں کے واسطہ سے) مرنے والے 

  کے رشتہ دار ہيں ۔ 
اس طبقہ ميں بھی بھائی يابہن کی اوالد کو،ان کے ماں باپ کاحصہ،اگر وه مرگئے ہوں،تومرنے والے کے طورپر ملے گا۔ 

  ب تک بھائی اور بہن کی کوئی اوالدزنده ہو تو اوالد کی اوالدکوميراث نہيں ملتی ہے۔اور ج
  

  نوٹ 
مرنے والے کے اگرپدری بھائی بہن بھی زنده ہوناورپدری ومادری بھائی بہن بھی زنده ہوں تواس کی ميراث پدری بھائی 

  بہنوں کو نہيں ملے گی ۔ 

  تيسراطبقہ 
ہيں ،جو دوواسطوں سے(باپ ياماں يادادا يادادی) مرنے والے کے رشتہ دارہوتے ہيں ۔اس  چچا، پھوپھی ،ماموں اورخالہ

طبقہ ميں بھی اوالداپنے ماں باپ کی جگہ پر ہيں اورجب تک مرنے والے کے ماں باپ کی طرف سے ايک شخص بھی 
  زنده ہوتوباپ کے رشتہ داروں کو ميراث نہيں ملتی ۔

  ميراث کے حصے 
ه وارثوں ميں سے ہر ايک کے ميراث کے حصے،علم رياضی کے مطابق نہايت توجہ اور دقت کے ساتھ اسالم ميں مذکور

  منظم ومر تّب کئے گئے ہيں اورتمام حصے تين قسم کے ہيں : 
۔وه ورثا ورء جن کی ميراث کاحصہ نصف ،ايک تہائی اور اس کے مانند ہے ان کی عددی نسبت معين ہے ۔فقہ ميں ان ١

  ايک کو ''فرض''کہتے ہيں اور يہ مجموعاًچھ ہيں :حصوں ميں سے ہر
  )١نصف ،ايک چوتھائی ،آٹھواں حصہ ،دوتہائی ،ايک تہائی اورچھٹاحصہ۔( 

  ۔جولوگ رشتہ داری کی وجہ سے ميراث پا تے ہيں ،ليکن ان کاحصہ نسبت کے مطابق معين نہيں ہے ۔ ٢

 
   



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

 
 

..............  

  ۔  ١٦اور١٤،١٨،٢٣،١٣، ١٢۔ ترتيب وار ١

  راث کے فرضمي

  )يہ تين وراثوں کے لئے ہے ۔  ١٢۔نصف (١
  

  الف:شوہر،جبکہ اسکی بيوی مرگئی ہواوراس کے کوئی اوالد نہ ہو ۔ 
  ب:بيٹی ،اگر مرنے والے کی تنہا اوالد ہو ۔ 

  ج:بہن ،مادری وپدری ياصرف پدری ہو،جب کہ ميت کا کوئی اور وارث نہ ہو۔
  ہے :  )يہ دو وارثوں کے لئے١٤۔ايک چوتھائی(٢

  
  الف:شوہر،جب کہ اس کی بيوی مرگئی ہواوراس کے اوالدہو۔ 

  ب:بيوی،جب کہ اس کاشوہرمرگياہواوراس کے اوالدنہ ہو۔
  )يہ بيوی يا متعدد بيو يوں کی ميراث ہے ،جبکہ مرنے والے کے اوالد ہو۔١٨۔آٹھواں حصہ(٣
  )يہ دووارثوں کے لئے ہے: ٢٣۔دوتہائی (٤

  ه ،جبکہ مرنے والے کے کوئی بيٹانہ ہو۔ الف:دوبيٹياں يااس سے زياد
  ب:دو يا اس سے زياده پدری ومادری بہنيں ياصرف پدری بہن ہو،جبکہ مرنے والے کے کوئی بھائی نہ ہو۔ 

  )يہ بھی دو وارثوں کے لئے ہے ۔ ١٣۔ايک تہائی (٥
  الف:ماں ،جبکہ مرنے والی اوالد کے اوالداورمتعدد بھائی نہ ہوں۔ 

  ائی جبکہ ايک سے زياده ہوں ۔ ب:مادری بہن اوربھ
  )اوريہ تين وارثوں کے لئے ہے: ١٦۔چھٹاحصہ(٦

  الف:باپ،اگرميت کی اوالد زنده ہو۔ 
  ب:ماں،اگرمرنے والے کی اوالدزنده ہو۔ 

  ج:مادری بہن يابھائی جبکہ منحصر بہ فردہو۔ 

  ماں باپ کی ميراث
  تمام ترکہ اس کی ماں ياباپ کی ميراث ہے ۔ ۔اگرمرنے والے کاوارث صرف اس کاباپ ياماں ہوتو ميت کا ١
۔اگرمرنے والے کے وارث اس کے ماں باپ اوراس کی اوالدہوں تو اس کے ماں باپ ميں سے ہرايک ٢

  )لينگے اورباقی اس کی اوالدکا ہوگا۔ ١٦،چھٹاحصہ(
بھائی ہوں تو،اگر چہ اس ۔اگرمرنے والے کے وارث باپ اورماں ہوں ،اوراسکی کوئی اوالدنہ ہوتواگرمرنے والے کے چند٣

)ماں کااورباقی مرنے والے کے باپ کاہوگا۔اوراگرمرنے ١٦کے بھائی ميراث نہيں پاتے،ليکن اس صورت ميں چھٹاحصہ (
  )ہوگا ۔٢٣)اور باپ کاحصہ دوتہائی(١٣والے کے کوئی بھائی نہ ہو تواس صورت ميں ماں کاحصہ ايک تہائی (

  اوالد 
بيٹاياايک بيٹی ہوتوتمام ترکہ اسی کا ہے اوراگرکئی بيٹے يا کئی بيٹيانہوں تومال مساوی ۔اگرمرنے والے کاوارث ايک ١

  طورپران کے درميان تقسيم ہوگااوراگر مرنے والے کے بيٹے اوربيٹيانہوں توہربيٹے کوبيٹی کے دوبرابرحصہ ملے گا۔

  دادا،دادی اورنانا،نانی 
دااورايک حصہ دادی کو ملی گا۔اوراگرميت کے وارث نانااورنانی ہوں ۔اگرميت کے وارث دادااوردادی ہوں،تودوحصے دا٢

تو ان کے درميان ميت کامال مساوی طورپرتقسيم ہوگا۔اوراگر ميت کے وارث دادا،دادی اورنانا،نانی ہونتو مال کوتين حصوں
يا جائے گا۔اورايک حصہ ميں تقسيم کيا جائے گا ان ميں سے دوحصے دادا ،دادی کواسطرح کہ دادا کودادی کے دوبرابرد

  نانااورنانی کو مساوی طورپرتقسيم کرکے دياجائے گا۔
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۔اگرمرنے والے کے وارث اجداداوربھائی بہن ہوں ،چنانچہ وه بھائی يابہن مادری ياپدری ياپدری ومادری ہوں توايک تہائی ٣
  اجداد کواورباقی دوتہائی بھائی بہنونکو ملے گا۔ 

دری ومادری اوربعض دوسرے صرف پدری ہوں تومادری بھائی يابہن کوکچھ نہيں مليگااور ليکن اگربھائی بہن ميں بعض پ
  باقی مانده دوحصے پدری ومادری ياپدری بھائی اوربہن کوملے گا ۔ 

  چچا اور پھوپھی 
۔اگرمرنے والے کے وارث چچا يا پھوپھی ہوں توسب مال ان کو ملے گا اوراگرکئی چچايا کئی پھوپھيانہوں تو ان ميں ١

مساوی طورپر مال تقسيم ہوگااوراگرچچااورپھوپھی ہوں اورسب پدری ومادری ياپدری يامادری ہوں تو چچا کودوحصے 
وں اوربعض پدری اوربعض مادری ہوں،تواس صوت ميں اورپھوپھی کوايک حصہ ملے گا اوراگربعض پدری ومادری ہ

)مال اوراگرزياده ہوں تو دوحصے اس کو مليں گے اور باقی پدری ومادری١٣اگرچچااورپھوپھی مادری ہوں تو ايک تہائی (
  چچااور پھوپھی کو ملے گا اورپدری چچاوپھو پھی کوميراث نہيں ملے گی ۔ 

يا پھوپھی اورپدری چچاياپھوپھی ہونتوپدری چچايا پھوپھی کو ميراث نہيں ۔اگرمرنے والے کے وارث ،پدرومادری چچا٢
  ملے گی اورتمام مال پدری ومادری چچاوپھوپھی کو ملے گا۔

  ماموں اورخالہ
ماموں اورخالہ جبکہ سب پدری ومادری ہوں ،اگرچہ بعض لڑ کے اوربعض لڑکياں ہوں،تو مال ان ميں مساوی طور پر 

ہے جو ان ميں ١٦پدری ومادری ياپدری اوربعض مادری ہوں،تومادری ماموں اورخالہ کاحصہ تقسيم ہوگااوراگربعض 
مساوی طور پرتقسيم ہوگا اورباقی مال پدری ومادری ياپدری ماموں اورخالہ کو ملے گا کہ ہرلڑ کے کو لڑکی کے 

  دوبرابرحصہ ملے گا ۔ 

  مياں بيوی کی ميراث
کی ميراث جبکہ اس کی بيوی کے کوئی اوالدنہ ہوتونصف ہے اوراگراس(فوت جيسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ شوہر 

شده)بيوی يادوسری بيوی سے اوالد ہوتوايک چوتھائی ہے۔ اوربيوی کی ميراث،اگر(فوت شده)شوہر سے کوئی اوالدنہ ہو تو 
  ميراث ملے گی۔ ١٨ايک چوتھائی اوراگراس(فوت شده)شوہريادوسرے شوہرسے اوالدہوتو اس کو

منقولہ اموال اوراعيان زمين ،جيسے عمارت،تعمير ١٨يا١٤جانناچاہئے کہ بيوی زمين سے ميراث نہيں پاتی ،بلکہ  ليکن
 اوردرختوں سے ميراث پاتی ہے ،ليکن شوہربيوی کے تمام اموال سے ميراث پاتاہے ۔

 

 دينی تعليم 

 

  

  والء 
اگرکسی مرنے والے کامذکوره وارثوں ميں سے کوئی ايک بھی نہ ہوتواس کی ميراث''والئ''کے ذريعہ انجام پائے گی ۔اور 

  والء کی تين قسميں ہيں کہ جو بالترتيب ميراث حاصل کرتے ہيں :

  ۔والئے عتق١
وه يہ ہے کہ کوئی اپنے غالم کوآزاد کرے ،چنانچہ وه غالم مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کامالک 

  اورموالاسکے تمام ترکہ کاوارث بن جاتا ہے ۔ 

  ۔وال ئے ضمان جريره ٢
ہ اس اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ عہد کرے کہ''کسی کو قتل کرنے يا زخمی کرنے کی صورت ميں جو جرمان
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پر کيا جائے گا،وه اسے اس شرط پر اداکرے گا کہ اگراس کے مرنے کے بعداس کا کوئی وارث نہ ہوتواس کے ترکہ کولے 
  لے گا ''اس صورت ميں وه اس کے تمام ترکہ کاوارث بنتا ہے ۔

  ۔والئے امامت٣
ئی وارث نہ ہو،تواس کاترکہ امام يہ امام کی سرپرستی ہے ۔امام،تمام مسلمانوں کا سر پرست ہے اوراگرکسی شخص کا کو

کواورامام کی غيبت ميں ان کے نائب کو پہنچتا ہے۔ اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم ،ال وارثوں کے ترکہ کوان کے ہم
  شہريوں اورہمسايوں ميں تقسيم فرماتے تھے۔ 

  ميراث کے احکام
ے ساتھ تقسيم کرتيں ہيں ،يعنی ہرمردعورت کے ۔باپ کے رشتہ داراورمانباپ کے رشتہ دارميراث کو کچھ فرق ک١

  دوبرابرليتا ہے ،ليکن ماں کے رشتہ داروں ميں ميراث مساوی طورپر تقسيم ہوتی ہے ۔
۔وارثوں کے ہرطبقہ ميں اوالد ،باپ اورماں کی جگہ ہوتی ہے ،يعنی اگرماں باپ نہ ہوں توان کی ميراث کاحصہ ان کی ٢

ے کے ماں باپ اوراس کی پوتی اورنواسہ ہو، توماں باپ ميں سے ہرايک کو مال اوالد ليتی ہے ،مثالًاگرمرنے وال
حصہ ملے گا اور باقی مال تين حصوں ميں تقسيم ہوتا ہے اوران ميں سے دوحصے پوتے کواورايک حصہ نواسے کو ١٦کا

  ملے گا ۔
  و کچھ نہيں ملے گا۔۔اگرمرنے والے کے ايک بيٹااورايک پوتاہوتو تمام ميراث بيٹے کوملے گی اورپوتے ک٣
۔اگروارثوں کے حصے اور فرض اصل ترکہ سے زياده ہوتو،کمی کو بيٹياں اور باپ کے رشتہ داربرداشت کريں گے ٤

اورمانباپ مينسے ہرايک  ١٤۔مثالًاگرمرنے والے کے وارث شوہر،باپ ،ماں اورکئی بيٹياں ہوں توچونکہ شوہر کاحصہ 
ً ہے اور يہ ٢٣اور بيٹيوں کاحصہ١٦کاحصہ  تمام ترکہ سے يعنی عددواحدزياده ہوتا ہے ۔اس١٤ہوتا ہے اسطرح  ١١٤مجموعا

صورت ميں شوہر ،باپ اور ماں کا پوراحصہ ادا کرنے کے بعدباقی بچے مال کو بيٹيوں ميں مساوی طورپرتقسيم کيا 
  جاناچاہئے ۔اور کمی ان سے متعلق ہوتی ہے ۔ 

  حصہ سے کم کرتے ہيں اوراسے ''عول''کہتے ہيں ۔ اہل سنت اس صورت ميں کمی کو ہرايک حصہ دارکے 
۔اگرتمام حصے اصل مال سے کم ہوں ،يعنی عددواحد کم ہو اس طرح کہ فرض اورحصوں کو ادا کرنے کے بعد کچھ مال ٥

بچے تو باقی مانده مال کو بيٹی ياباپ کے رشتہ داروں ،يعنی کمی کا خساره برداشت کرنے والے رشتہ داروں کے حصہ 
اور اس ١٢ہے اوربيٹی کاحصہ ١٣مل کيا جاتا ہے۔ مثالًاگرمرنے والے کی وارث ماں اورايک بيٹی ہوتوماں کاحصہ ميں شا

حصہ مال باقی بچتا ہے اسے بيٹی کودياجاتا ہے ۔ليکن اہل سنت اس بچے ہوئے مال کوباپ کے رشتہ داروں ١٦صورت ميں 
  تے ہيں۔۔جوبعدواالطبقہ ہے۔ کو ديتے ہيں اور اسے '' تعصيب'' کہ

  مر د وعورت کے حصوں ميں جزئی فرق 
اسالم کی نظر ميں مردوعورت انسانی طبيعت اورحقوق ومعنويت کے لحاظ سے مساوی ہيں۔ليکن ان دونوں صنفوں ميں 

سے ہرايک ميں اپنی مخصوص خصوصيات کی بنا پر کچھ فرق بھی ہے ۔جيسے ميراث ميں عورت کاحصہ مرد کے حصہ 
رتوں کی گواہی ايک مرد کی گواہی کے برابر ہے اور مرد ايک وقت ميں چاربيوياں رکھ سکتا ہے کا نصف ہے اور دوعو

ليکن عورت کو ايک شوہرسے زياده کاحق نہينہے اورطالق کا حق مرد کو ہے اورحکومت،فيصلہ اور جہادمردوں سے 
  مخصوص ہے اور عورت کے اخراجات مرد کے ذمہ ہيں ۔

يں مرداورعورت کے درميان پايا جاتا ہے ، اس کا سبب ان کی مخصوص فطرت اورجذ بات البتہ يہ جزئی فرق جواسالم م
  ہيں۔کيونکہ دونوں صنفوں ميں انسانيت کے اعتبار سے کوئی فرق نہيں ہے۔ 

مرد اورعورت ميں جو واضح فرق ہے وه يہ ہے کہ عورت کی فطرت ميں جذبات اورہمدردياں مرد کی نسبت زياده ہوتی 
  ہيں ۔

ناقابل انکار ہے کہ تمام ناموس کی طرح اس حکم کے بھی استثنائی مواقع بھی ہيں، يعنی دنيا ميں ايسی عورتيں بھی  يہ بات
پيدا ہوئی ہيں کہ ان کی عقلی توانائی بہت سے مردوں سے کہينزياده تھی ،ليکن عام طور پر مردوں کی اکثريت ميں عقل 

  سات عورتوں ميں زياده رہے ہيں ۔ وفکر کی توانائی زياده رہی ہے اورجذبات واحسا
يہ بات طوالنی تجربوناورآزمائشوں کے بعدثابت ہوئی ہے کہ اسالم ميں مرد اور عورت کے حقوق ميں جو فرق پايا جاتا ہے
،اس کی علت يہی فکراورجذبات اورديگرطبيعی اسباب ہيں ۔ہم يہاں پراجمالی طور پران ميں سے بعض فرق کو بيان کرتے 
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  ہيں ۔

  د اور عورت کی ميراث ميں فرق مر
اسالمی نقطٔہ نظر سے ،ميراث ميں عورت کاحصہ ،مرد کے حصہ کا نصف ہے۔ليکن دقيق تحقيق سے واضح ہوتا ہے کہ 
اسالم کادوسرا حکم، يعنی عورت کے اخراجات کومرد برداشت کرے،اس کمی کی تالفی کرتا ہے ۔کيونکہ ہم جانتے ہينکہ 

ال و دولت ہرزمانہ ميں نسل حاضر کی ملکيت ہوتی ہے اور ميراث کے ذريعہ دوسری نسل روئے زمين پرموجود تمام م
  پہنچتی ہے اور وه اس سے استفاده کرتی ہے۔ 

اس لئے،مرد اورعورت کے ايک حصہ اور دوحصہ لينے(جواعداد وشمار سے تقريباًمساوی ہے)کے معنی يہ ہيں کہ دنيا 
  اورايک تہائی حصہ عورت کا ہے۔ کی پوری دولت کا دوتہائی حصہ مرد کا ہے

ليکن چونکہ اسالم ميں عورت کے اخرا جات اور اس کی زندگی کے لوازم عدالت ومساوات کی بنا پر مرد کے ذمہ ہے ،لہذا
مال کانصف حصہ مرد کو جوزياده دياگيا ہے وه عورت پر خرچ ہوتا ہے اور وه عورت اپنے حصہ کو بھی اپنے اختيار سے

  ۔خرچ کرسکتی ہے 
پس روئے زمين کی دولت کا دوتہائی حصہ اگر چہ ہر زمانہ ميں مرد کا اور ايک تہائی حصہ عورت کا رہا ہے ،ليکن 

  اخراجات کے لحاظ سے مسئلہ برعکس ہے ۔ 
  

پس حقيقت ميں اسالم نے ملکيت کے لحاظ سے دنيا کے مال کا دوتہائی حصہ تدبير، فکر وعقل نظام چالنے والے کے ہاتھ 
ہے اور اس کاايک تہائی حصہ جذبات اوراحساسات کے سپردکياہے ۔ليکن اخراجات کے لحاظ سے اس کا دوتہائی ميں ديا 

  حصہ جذبات واحساسات کے سپرد کيا گيا ہے اور ايک تہائی حصہ فکر و عقل کے سپرد کيا گياہے ۔
ده ہے اورجذبات اوراحساسات مال بديہی ہے کہ مال و دولت کے سلسلہ ميں عقل کی توانائی جذبات اور احساسات سے زيا

کو خرچ کرنے ميں عقل کی زياده محتاج ہيں کيونکہ يہ ايک نہايت عادالنہ و عاقالنہ طريقہ ہے کہ دنيا کی دولت کودو 
مختلف طاقتوں يعنی عقل وجذبات ميں تقسيم کرديا جائے تا کہ يہ دونوں طاقتينراضی رہيں جو زندگی ميں کليدی کردار ادا 

  ۔کرتی ہيں 

  بيع
  ( خريد و فروخت)

  بيع کيا ہے ؟

''بيع''کے معنی کسی مال کوبيچنے ياکسی مال کو دوسرے مال سے بدلنے کے ہيں،اس صورت ميں کہ مال کا مالک 
جسے''بيچنے واال''کہتے ہيں ،اپنے مال کی ملکيت سے ان پيسوں کے عوض دست بردار ہوجاتا ہے جو کہ ،دوسرا شخص 

  کرتا ہے۔اور''خريدار''بھی مال کے عوض بيچنے والے کو اپنے پيسے ديديتا ہے ۔،يعنی ''خريدار''ادا 
واضح رہے کہ''بيع''ايک عقد ہے اور اپنے وجود ميں طرفين (بيچنے والے اورخريدنے والے)کا محتاج ہے ۔اس لئے اس 

  ميں عقود کے عام شرائط جيسے بلوغ،عقل، قصد اوراختيار ہونا چاہئے ۔

  بيع عقد الزم ہے
بيع،عقود الزمہ ميں سے ہے ،يعنی عقد کے منعقد ہونے کے بعد متعاقدين ( بيچنے والے ياخريدار) ميں سے کوئی اسے توڑ 
نہيں سکتا ۔ليکن چو نکہ کبھی بيع کے منعقد ہو جانے کے بعد غفلت يا غلطی سے بيچنے والے يا خريدار کو دھوکہ ہو جاتا 

وتا ہے، لہذاايسے مواقع پر بيع کا انجام عام مصلحتوں کے خالف ہوتا ہے۔ دين ہے اور وه قابل اعتنا نقصان سے دوچار ہ
  اسالم نے اس خرابی سے بچنے کے لئے دواقدام کئے ہيں : 

  
اول:''اقالہ''وه يہ ہے کہ بيع انجام دينے والے طرفين ميں سے ايک پشيمان ہوجائے اورمد مقابل سے معاملہ توڑنے کی 

  سے قبول کرکے معاملہ کو توڑديا جائے ۔ درخواست کرے تومستحب ہے ا
  دوم :''خيار'' يہ ايک خاص اختيار ہے جس کے تحت معاملہ کرنے واال معاملہ کو توڑ سکتا ہے ۔

  مشہور''خيارات'' حسب ذيل ہيں : 
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  ۔خيار مجلس: جب تک عقد کی مجلس برخاست نہ ہوجائے معاملہ کے طرفين معا ملہ کو توڑ سکتے ہيں ۔ ١
: يہ ہے کہ عقد کے طرفين ميں سے کسی ايک نے دھوکہ کھايا ہو اورمعاملہ ميں نقصان اٹھايا ہو۔مثالًمال اس  ۔خيارغبن٢

کی اصل قيمت سے کم ميں بيچ دياگياہو يااصل قيمت سے زياده ميں خريدا گيا ہو ۔تواس صورت ميں طرفين ميں سے جس کو
  نقصان ہوا ہے وه فوراً معا ملہ کو توڑ سکتا ہے ۔ 

خيار عيب: اگر معا ملہ طے پانے کے بعد،خريدار مال مينکوئی عيب پائے تو وه معاملہ کوتوڑ سکتا ہے ۔يا قيمت کے ۔٣
  تفاوت کو حاصل کرسکتا ہے ۔ 

  ۔خيار حيوان :حيوانوں ،جيسے بھيڑ اورگھوڑے وغيره ميں خريدار تين دن تک معاملہ توڑنے کا حق رکھتا ہے ۔ ٤
ياخريدار يادونوں اپنے معاملہ ميں کوئی شرط رکھيں ،تو وه شرط کی خالف ورزی کی  ۔خيارشرط: اگر بيچنے واال٥

  صورت ميں معاملہ کو توڑ سکتے ہيں ۔ 

  نقد،ادھار،اور سلم 
  پيسہ لينے اور مال دينے کے لحاظ سے''بيع''کی چار قسميں ہيں : 

  بيع کو''نقد''کہتے ہيں۔ ۔معاملہ انجام پانے کے ساتھ ہی خودمال اورپيسے اداکئے جائيں تواس ١
۔معاملہ انجام پانے کے وقت مال خريدار کے حوالہ کردياجائے ليکن اس کی قيمت تاخيرسے اداہونا قرار پائے ،تو اس ٢

  معاملہ کو''ادھار'' کہتے ہيں ۔ 
  تے ہيں ۔ ۔دوسری قسم کے برعکس پيسے نقداداکئے جائيں ليکن مال کوبعد ميں ديناقرارپائے تواس بيع کو''سلم ''کہ٣
۔پہلی قسم کے برعکس معاملہ طے ہونے کے بعدمال اور پيسے دونوں بعد ميں ادا کرناقرارپائے تواس بيع کو''کالی بہ کالی٤

  ''کہتے ہيں ۔ 
  مذکوره چار قسموں ميں سے بيع کی پہلی تين قسميں صحيح اورچوتھی قسم باطل ہے۔

  منابع ومآخذ کی فہرست
  ۔قرآن مجيد ١

  
  الف: 

  اق الحق،قاضی سيد نورهللا الحسينی المرعشی التستری ،طبع، الخيام ،قم ۔ ۔احق٢
  ۔اصول کافی ،مرحوم کلينی ،دارالکتب االسال ميہ ،تہران ۔ ٣
  ۔امالی ،شيخ مفيد،دفترانتشارات اسالمی ،قم ۔ ٤

  ب: 
  ۔بحاراالنور،عالمہ مجلسی ،دار احياء التراث العربی،بيروت،لبنان۔ ٥

  
  ت: 
  ،محمدبن جرير طبری،دارالمعارف،مصر۔ ۔تاريخ طبری ٦
  ۔تحف العقول ،ابو محمدحسن بن علی بن حسين شعبئہ حرافی،دفتر انتشارات اسالمی قم ۔٧

  
  س: 
  ۔سفينتہ البحار،شيخ عباس قمی ،انتشارات فراہان ،تہران۔ ٨

  
  ش: 
  ۔شرح غررالحکم ،جمال الدين محمدخوانساری،مئوسسئہ انتشارات وچاپ،تہران۔٩

  
  ع: 
  عوالی اللئالی،محمدبن علی بن ابراھيم احسائی،مطبعئہ سيدالشہداء عليہ السالم دانشگاه قم،ايران۔ ۔١٠
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  غ : 
  ۔غايةالمرام،صميری بحرانی،دارالھادی،قم۔١١
  ۔الغدير،عالمہ امينی،دارالکتب العربی،بيروت،لبنان۔١٢
  ۔غررالحکم،متر جم محمدعلی انصاری،مئوسسئہ صحافی خليج،ايران ،قم۔١٣
  
  : ک
  ۔کنزالعمال،عالمہ عالء الدين علی المتقی بن حسام الدين الھندی، مؤسسة الرسالة،بيروت۔ ١٤
  
  م: 
  ۔محجة البيضا،مال محسن کاشان،دفترانتشارات اسالمی ،قم ۔ ١٥
  ۔مستدرک الوسائل ،حسين نوری طبرسی ،افست مطبعة االسال ميہ۔١٦
  ۔مسنداحمدبن حنبل،مکتب اسالمی دار صادر،بيروت۔ ١٧
  ۔ميزان الحکمة،محمدری شہری،مکتب العلوم االسال می ،قم۔١٨
  
  ن: 
  ۔نہج البالغہ صبحی صالح۔ ١٩
  ۔نہج البالغہ فيض االسالم۔ ٢٠
  ۔نہج الفصاحہ ،مترجم ،ابوالقاسم پاينده،سازمان انتشارات جاويدان۔٢١
  
  و: 
  ۔وسا ئل الشيعہ،شيخ حرعاملی ،مکتبة االسالمية ،تہران۔ ٢٢
  

  ی: 
 الموده،قندوزی، موسسئہ اعلمی۔  ۔ينابيع٢٣

 

 


