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 فہرست 

  آية هللا دستغيب کی مختصر سوانح حيات
  تقوٰی کی حقيقت

  روايات ميں ترِک حرام کی اہميت
  گناہاِن ِ کبيره و صغيره کی تقسيم

  قلب ِسياه پر وعظ و نصيحت کا اثر نہيں ہوتا
  کبيره اور صغيره کے معنی

  گناه صغيره کا اصرار (تکرار) بھی کبيره ہے
  افعال ميں توحيد اور شرک

  اطاعت ميں توحيد اور شرک
  عبادت ميں توحيد اور شرک

  حضرت زکريااور ان کے فرزند حضرت يحٰيی
  بغيراستثناء سارے گناه قابِل بخشش ہيں

  قنوط
  ب سے غفلتخدا کے قہر و غض

  حاجت پوری ہونے کی صورت ميں بھی خوف الزم ہے
  خطرے کا اعالن

  قتل کی توبہ
  والد ين کی خدمت جہاد ہے بہتر ہے

  ماں باپ کے حقوق
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  جہاد سے فرار
  ہجرت کے بعد اعرابی ہونا

  ظالموں کی مدد کرنا اور ان سے رغبت
  جھوٹ

  جھوٹی قسم
  ی گواہیجھوٹ

  سچی گواہی سے اجتناب
  وعده خالفی

  گانا
  امانت ميں خيانت
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  ناپ تول ميں کمی کرنا

  حرام خوری
  تکبر کرنا

  مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا
  مردار ،خون اور خنزير کا گوشت کھانا

  نماز کو عمدا ًترک کرنا
  زکٰوة نہ دينا
  حج کی توہين

  واجب کا ترک کرنا
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  گناھان کبيره
   مصنف: آيۃ هللا شھيد دستغيب شيرازی

  آية هللا دستغيب کی مختصر سوانح حيات
شہيد آية هللا دستغيب ايک پاکيزه گھرانے کے کے پاکيزه قلب انسان تھے۔ آپ نے آٹھ سو سالہ قديم بزرگ علمی گھرانے 

لگاؤ کی بنا پر ابتدائی تعليم دستغيب ميں پيدا ہوئے۔ گھر کے مذہبی ماحول اور "اسالم" اور "روحانيت" سے قدرتی 
  اپنے وطن ميں حاصل کرنے کے بعد مزيد تعليم کے ليے نجف اشرف کا ُرخ کيا۔ 

وہاں آپ نے جواِر حضرت مولٰی الموحدين اميرالمٔومنين حضرت علی بن ابيطالب(عليہ السالم) (عراق) ميں بزرگ 
س کے بعد اُس وقت کے بزرگ مراجع کرام سے اجازٔه اساتذٔه کرام اور آياِت عظام کے حضور زانوئے ادب تہہ کيا، ا

اجتہاد حاصل کر کے شيرازه واپس لوٹ آئے۔ شيرازه ميں آپ نے جامع مسجد عتيق کی (جو کہ نہايت بوسيده حالت ميں 
تھی )الکھوں تومان خرچ کر کے تعميِر نو کرائی، اور پھر وہاں درِس تفسير واخالق کا سلسلہ شروع کيا۔ لٰہذا آپ کی 

متواتر کوششوں کے سبب شيراز کے حورزٔه ِعلميہ نے درِس فقہ واصول اور اخالقيات ميں ممتاز حيثيت اختيار کر لی۔ 
ظالم شاه کی بے دين حکومت سے مسلسل مبارزه کی بناء پر آپ متعدد بار گرفتار ہوئے اور آپ کو گھر ميں بھی 

پ مجلِس خيرگان کے رکن منتخب ہوئے اور اہِل شيراز کی نظربند رکھا گيا۔ انقالِب اسالمی کی کاميابی کے بعد آ
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  درخواست پر آپ کو اما خمينی کے نمائنده اور اماِم جمعہ شيراز کے منصب پر فائز کيا گيا۔ 
شہيد دستغيب نے متعدد علمی آثار چھوڑے ہيں جن ميں "شرح حاشئہ کفايہ، رسائل ومکاسب، گناہاِن کبيره، قلِب سليم، 

ن، معاد، توبہ، زندگانی حضرت زہراء وزينب کبرٰی + ، استعاذه اور ہزار سوال "کے عالوه درجنوں صلٰوة الخاشعي
  اخالقی فقہی اور تفسير کی کتب شامل ہيں۔ 

ء ھ ش١٣۶٠آذر ماه، سن / ٢٠الغرض آپ اخالق ومحبت ، خلوص ومروت اور زہدوتقوٰی کے مکمل عملی نمونہ تھے۔ 
اغوت شکن اجتماع ميں نماز کی اقتداء کرنے کی غرض سے مسجد کی جانب کو عين اس وقت جب آپ جمعہ کے ط

  تشريف لے جا رہے تھے عالمی استکبار کے ايجنٹوں (منافقين) کے ہاتھوں بم کے دھماکے ميں شہيد ہو گئے۔ 
  

  ﴿ لَقَْد َعاَش َسِعْيد اَدٰمات َشِھْيداً ﴾ 
  

  حقير 
  سيّد محمد علی الحسينی بلتستانی

 

 گناھان کبيره

 

  تقوٰی کی حقيقت

تقوٰی کا مصدر وقايٰہ ہے، جس کے معنی ہيں حفاظت اور پرہيزگاری۔ شرعی اصطالح ميں خود کو ہر اس چيز سے روکنا 
جو آخرت کے ليے نقصان ده ہو، باالفاِظ ديگر اوامر و نواہی ميں هللا تعالٰی کی نافرمانی سے پرہيز کرنا تقوٰی ہے چنانچہ 

  تقوٰی کے معنی دريافت کيے گئے تو آپ نے فرمايا :  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے جب
  اَْن َ اليَْفقُُدَک َحْيُث اََمَرَک َو َ ال يََداَک َحْيُث نَھَاَک 

   )۶٧٨ص  ٣(سفينة البحار جلد 
  "جہاں حکِم خدا ہے وہاں سِر تسليم خم کر دو اور جہاں نہی خداوندی ہے وہاں سے ُدور رہو"۔ 

  ا النے والے اور اُس کی منہيات سے بچنے والے بنو اس بناء پر تقوٰی کی دو قسميں ہيں: يعنی احکاِم خداوندی کو بج
اّول اطاعِت اٰلہی حاصل کرنا اور اُس کے احکامات کو بجا النا يعنی اس طرح کہ کوئی واجب ترک نہ ہو۔واجب امور وه ہيں 

پائے گا ساتھ ہی جہاں تک ممکن ہو مستحبات کو جن کے انجام نہ دينے سے پروردگاِر عالم کے غيظ وغضب کا مورد قرار 
  بھی ترک نہ کرے۔ مستحب وه اعمال ہيں جن کی بجا آوری ميں ثواب ہے ليکن اُن کو ترک کرنے ميں عذاب نہيں۔ 

تقوٰی کی دوسری قسم حرام چيزوں سے بچنا اور جن باتوں سے منع کيا گيا ہے اُن کو ترک کرنا ہے اس طرح کہ هللا تعالٰی 
رام کرده اور منع کی ہوئی باتوں سے کہ جو اس کے غيظ وغضب کا موجب ہيں بچتا رہے ۔حرام بنده کا وه عمل ہے کی ح

جس کے ارتکاب سے وه عذاِب اٰلہی کا مستوجب ٹھہرے ۔ اس کا دوسرا ُرخ يہ ہے کہ وه مکروہات کو بھی ترک کر دے 
کرنے ميں شارع مقدس کی رضا ہے۔ ليکن اس کے کرنے پر  ۔مکروه بنده کا وه عمل ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے اور ترک

عذاب نہيں۔ وه شخص کہ جو سعادت اور تقوٰی کے بلند مقام کا طالب ہے اُسے چاہيئے کہ تقوٰی کے دوسرے مرتبے کو جو 
ا عمل کتنا حرام چيزوں اور گناہوں سے پرہيز کرنا ہے زياده اہميت دے۔ کيونکہ اگر حرام چيزوں سے پرہيز کر ليا تو اس ک

  ہی حقير اور کم ہی کيوں نہ ہو بارگاِه خداوندی ميں قبول پاتا ہے جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا ہے: 
ُ ِمَن اْلُمتَقِّْيَن (سوره    )٢٧آيت  ۵اِنََّما يَتَقَبَُّل ّهللاٰ

  "خداصرف پرہيز گاروں سے (اعمال)قبول کرتا ہے "۔ 
  نے ارشاد فرمايا : اور رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ)

َعاِء َمَع البِرِّ َمايَْکفِْی الطََّعاِم ِمَن اْلِمْلِح    يَْکفِْی ِمَن الدُّ
"دعا کی استجابت کے ليے پرہيز گار شخص کی مختصر سی دعا اس طرح سے کافی ہے جس طرح کھانے کو خوش ذائقہ 

  بنانے کے ليے تھوڑا سا نمک کافی ہے۔" (عدة الداعی) 
  ال کو ضائع کر ديتا ہے گناه اچھے اعم
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بعض گناہاِن کبيره اعماِل صالح کو نابود کر ديتے ہيں جس کی تفسير آگے بيان کی جائے گی۔ مختصر يہ کہ گناه سے پرہيز 
  کرنا اچھے اعمال بجا النے سے زياده اہم ہے۔ اس مقصد کے ثبوت ميں کچھ روايات نقل کی جاتی ہيں: 

  روايات ميں ترِک حرام کی اہميت
  پہلی روايت: 

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا : 
عاً (عدةالّداعی)  ِ ِمْن َصٰلوِة اَْلفَْی َرْکَعِة تَطَوَّ   تَْرُک لُْقَمِة اْلَحَراِم اََحبُّ اِٰلی ّهللاٰ

پڑھنے سے زياده بہتر "لقمہ حرام کا نہ کھانا هللا تعالٰی کے نزديک اُس کی خوشنودی کے ليے دو ہزار رکعت مستحبی نماز 
  ہے "۔ 

  
  دوسری روايت: 

ْبُرْوَرةً (عدة الداعی)  ةً مَّ ِ َسْبِعْيَن َحجَّ   َرُزَدانِِق َحَراٍم يَْعِدُل ِعْنَد ّهللاٰ
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا :"ايک درہم اس کے مالک کو واپس کر دينا خداونِدعالم کے نزديک ستّر 

  بر ہے"۔ حج مقبول کے برا
  

  تيسری روايت: 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا : 

ْوا َواْجتَِھُدْوا َواِن لَّْم تَْعَملُْوا فاَلَ تَْعُصْوا، فَاِنَّ َمْن يَّْبنِْی َو َ اليَْھِدُم يَْرتَفُِع بِنَائَہ وَ  ْن َ اليَرتَفِع اِّن کاَن يَِسْيًرا َوَمْن يَْبنِْی َو يَْھِدُم يُْوَشُک اَ ِجدُّ
  بِنَائَہ 

   )٢٣۵(عدة الداعی۔ ص
"اچھے اعمال کو بجا ال نے کی کوشش زياده کرو ، اگر نيک اعمال نہ بجا ال سکو تو کم از کم نافرمانی نہ کرو، کيونکہ اگر 

ہوتی ہے اور (  کوئی عمارت کہ بنياد رکھے اور اُسے خراب نہ کرے تو اگرچہ کام کی رفتار کم بھی ہو وه عمارت يقينا بلند
اس کے برعکس) وه شخص جو بنياد رکھدے اور ساتھ خراب بھی کرتا رہے اس عمارت کی ديوار ہو سکتا ہے کہ کبھی بلند 

  نہ ہو"۔ 

  بہشت کے درخت کو جالنے والی آگ
  چوتھی روايت: 

ُ لَہ َشَجَرةً فِی ا ِ َغَرَس ّهللاٰ ْن قَُرْيٍش َوقَاَل اِنَّ َشَجَرنَا فِی اْلَجنَِّة لََکثِْيَرةٌ قَاَل (ص) قَاَل النَّبِیُّ (ص) َمْن قَاَل ُسبَحاَن ّهللاٰ ْلَجنَِّة فَقَاَم َرُجٌل مِّ
   )٢٣۵نََعْم َوٰلِکْن اِيَّاُکْم اَْن تُْرِسلُْوا اِلَْيھَا نِْيراناً فَتُْحِر قُْوھَا (عدة الداعی ص 

ئی سبّحان هللا کہے تو خداونِد عالم اس کے ليے بہشت ميں ايک حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ)نے فرمايا:اگر کو
درخت لگاتا ہے "، يہ سنتے ہی قريش کاايک شخص کھڑا ہو گيا اور عرض کيا ؛ "اگر ايسا ہے تو ہمارے ليے بہشت ميں 

ھيج کر بہت سے درخت ہو نگے" ، حضرت نے فرمايا؛" ہاں ، ليکن اس چيز سے ڈرنا کہ تم يہاں سے اُس کے ليے آگ ب
  کہيں سب کو خاکستر نہ کر دو"۔ 

  
  پانچويں روايت: 

ْيَماَن َکَما يَأُکُل النَّاُر اْلَحطََب    اْلَحَسُد يَأُکُل ااْلِ
  "حسد ايمان کو کھا کر نابود کر ديتا ہے جيسا کہ آگ لکڑی کو"۔(اصول کافی وعدة الداعی) 

  حرام خوری عبادت کو جال ديتی ہے
  چھٹی روايت: 

َصلُّْوَن ؟ قَاَل (ص) َکانُوا ُمَصلّْوَنئَنَّ اَْقَواٌم يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَھُْم ِمَن اْلَحَسنَاِت َکجبَاِل تَھَاَمةَ فَيُْوَمُر بِِھْم اِٰلی النَّاِر، فَقِْيَل يَ لَيَِجيْ  ِ اَْم مُّ اَرُسْوَل ّهللاٰ
َن اللَّْيِل ٰلِکنَّھُمْ  ْنيَا َوَسبُْوا اِلَْيِہ  َويَُصْوُمْوَن َويَاُْخُذْوَن َوْھنًا مِّ   َکانُْوا اَِذاالََح لَھُْم َشٔیٌ ِمْن الدُّ

"قيامت کے دن ايسی قوميں بھی ہو ں گی جن کے نيک اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گے باوجود اس کے 
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 ! کيا يہ لوگ نماز گزار حکم ہو گاکہ انہينآ تِش جہنم ميں جھونک دياجائے"۔(يہ سن کر) کسی نے عرض کيا،" يارسول هللا
تھے "؟ فرمايا ،"ہاں؛ نماز پڑھتے تھے اور روزه رکھتے تھے اور رات کا کچھ حصہ عبادت ميں گزارتے تھے۔ ليکن جب 

  بھی ان کو دنيا کی کوئی چيزملتی اس پر بے تحاشہ ٹوٹ پڑتے تھے ۔ (يعنی حالل و حرام ميں فرق نہ رکھتے تھے)"۔ 

  ميں رکاوٹ ہے حق الناس قبوليت اعمال
  ساتويں روايت: 

ُ تََعاٰلی اِلیَّ اَْن اَْنِذْر قَْوَمَک، الَ تَْدخُ  ُ َعلَْيِہ َوآلِِہ َوَسلََّم اَْوَحی ّهللاٰ ْنُکُم قَاَل النَّبِیُّ َصلَّٰی ّهللاٰ ْن ِعبَاِدْی ِعْنَد اََحٍد مِّ ْن بُْيوتِْی َوالَ َحٍد مِّ لُوا بَْيتاً مِّ
   )٢٣۶ْلَعنُہُ َماَداَم قَائِماً يَُصلِّْی بَْيَن يََدیَّ َحتَٰی يَُرد المٰظلََمةَ (عدة الداعی ص َمظّلََمةٌ فَاِنِی اَ 

حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا:"مجھے هللا تعالٰی کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور 
ميں داخل نہ ہو نا اس حالت ميں کہ ميرے بندوں ميں سے کسی  کہو کہ ميرے گھروں (مساجد ) ميں سے کسی گھر (مسجد)

بندے کا حق تمہارے ذمے ہو۔ اس حالت ميں اگر وه نماز کے ليے کھڑا ہو گا تو ميں اس پر لعنت کرتا رہوں گا جب تک کہ 
  وه حق اس کے مالک کو واپس نہ کر دے"۔ 

  
  آ ٹھويں روايت: 

  رمايا: نيز آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ف
ُ ِمْنہُ صَ  ِ َملَکاً يُنَاِدْی َعٰلی بَْيِت اْلَمْقَدِس ُکلَّ لَْيلٍَة، َمْن اََکَل َحَراماً لَّْم يَْقبَل ّهللاٰ ّٰ ِ   ْرفاً َوالَ َعْدالً اِنَّ 

کا کوئی  "هللا تعالٰی کا ايک فرشتہ ہے جو ہر رات بيت المقدس سے آواز بلند کر تا ہے جو کوئی حرام کھاتا ہے ، خدا اس
  عمل قبول نہيں کرتا خواه واجب ہو يا مستحب"۔ 
  صرف پرہيز گاری کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے 

  
  نويں روايت: 

ُ ِمْنُکْم ااِلَّ  ی تَُکْونوا َکااْلَْوتَاِد َوُصفتُْم َحتّٰی تَُکْونُوا َکاْلَحنَايَا لْم يَْقبَِل ّهللاٰ   لداعی) بَِوَرٍع حاِجْر (عدة ا لَْوَصلَّْيتُم َحتّٰ
"اگر تم اس طرح نماز ميں کھڑے رہو جيسے زمين ميں گڑی ہوئی ميخ اور اس قدر روزه رکھو کہ سوکھی ہوئی لکڑی کہ 

طرح کمزور ہو جاؤ اور تير کمان کی طرح جھک جاؤ پھر بھی خدائے تعالٰی تم سے کوئی عمل قبول نہيں کرتا جب تک 
  قوٰی نہ ہو"۔ تمہارے پاس گناہوں سے باز رکھنے واال زہد و ت

  گناه دعا کی قبوليت ميں مانع ہے
  دسويں روايت: 

ُمْوٰسی بَِرُجٍل ِمْن اَْصَحابِِہ َوھَُو َساِجٌد َواْنَصَرَف ِمْن َحاَجتِِہ َوھَُو َساِجٌد فَ  قَاَل لَْوَکاْنَت َحاَجتََک بِيَِدْی َوَعْنہُ َعلَْيِہ السَّالم: َمرَّ
 ُ ۔(عدلَقََضْيتُھَالََک فَاَْوحٰی ّهللاٰ ا اَْکَرهُ اِٰلی َمااُِحبُّ ُل َعمَّ    )١٢۵ة الداعی ص  اِلَْيِہ يَاُمْوٰسی لَْوَسَجَد َحْتٰی اِْنقَطََع ُعنُقُہ َماقَِبْلتُہ اَْويَتََحوَّ

حضرت موسٰی (عليہ السالم) کا گزر ايک شخص کی طرف سے ہوا جو ان کے اصحاب ميں سے تھا، وه سجدے کی حالت 
موسٰی اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تب بھی اُسے سجدے ميں ديکھا تو آ پ نے فرمايا،" اگر  ميں تھا ، پھر جب

  تمہاری حاجت بر آوری ميرے اختيار ميں ہوتی تو ميں خود تمہاری حاجت پوری کرتا"۔ 
ٹ جائے پھر خداوند تعالٰی نے موسٰی پر وحی نازل کی کہ اگر يہ شخص ميرے لئے اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن ک

بھی ميں اس کے اعمال قبول نہيں کروں گا يہاں تک کہ وه جو چيز مجھے نا پسند ہے اس سے روگردانی نہ کرے اور جو 
مجھے پسند ہے اُسے بجا الئے (يعنی گناہوں سے پرہيز کرے اور عبادات بجا الئے) ورنہ گناه دعا کی قبوليت کو روک ليتا 

  ہے۔ 

  ت ہےگناه ترک کرنا حقيقی عباد
  گيارہويں روايت: 

َمِل بَِغْيِرِه فَاِنَّہُ الَ يَقِلُّ َعَمٌل يَتَقَبَُّل لِقَْولٍہ تََعاٰلی اَْصُل الَدْين اْلَوَدُع ُکْن َوِرعاً تَُکْن اَْعبََد النَّاِس ُکْن بِالَعَمل بِاْلتَّْقوٰی اََشدَّ اِْھتَِماماً ِمْنَک بِالعَ 
ُ مِ    َن اْلُمتَّقِْيِن" (الداعی) "اِنََّما يَتَقَبَُّل ّهللاٰ

گناہوں سے پرہيز کرنا دين کی بنياد ہے۔ اس ليے گناه سے اجتناب کرو تاکہ سب سے زياده عبادت گزار متقّی ہو جاؤ اور 
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سختی کے ساتھ اپنے آپ کو تقوٰی سے مزيّن کرنے کا اہتمام کرو۔ تقوٰی کے بغير کوئی عمل بجا نہ الؤ۔ يقيناوه عمل 
ہے ، جس کے ساتھ تقوٰی ہو اگرچہ عمل مقدار ميں کم ہی کيوں نہ ہو، جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے کہ خدا صرف مقبول ِاٰلہی

  پرہيز گاروں کے (اعمال) قبول کرتا ہے۔ 
بول يعنی اگر تم نے گناه سے دوری اختيار کی اگرچہ تمہارا عمل کم سے کم کيوں نہ ہو ، قبول ِ درگاه ِ الٰہی ہو تا ہے اور مق

  عمل اس لحاظ سے جب کہ رب العالمين نے اسے شرف ِ قبوليت بخشا ہو کم عمل اور چھوٹا عمل نہيں کہا جا سکتا۔ 

  گناه سے بچنا چاہيئے
ان روايتوں کو مّدنظر رکھتے ہوئے گناه سے زياده ڈرنا چاہيئے اور بہت ہوشيارہنا چاہيئے، تب جا کر اس سے نيک کام 

يک کاموں کو آل ِ محمد (عليہم السالم) کے قرب و جوار کے منازل اور اعلٰی درجات تک پہنچانا صادر ہوتا ہے، اور ان ن
چاہيئے۔ مبادا گناه کے ارتکاب سے وه ضائع اور برباد ہو جائے۔ ايسے خسارے اور نقصان سے بہت ہوشيار رہنا چاہيئے 

  ہے۔  جس سے انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے نيک اعمال کے ذخيرے کو ضائع کرتا

  نيک اعمال گردوغبار کی طرح پراگنده ہو سکتے ہيں
َوَجلَّ "َوقَِد منَا اِٰلی َماَعمِ  ِ َعزَّ ِ (ع) َعن قَْوِل ّهللاٰ نُشْوراً " قَاَل اََما َعْن ُسلَْيَماِن ْبِن َخالٍِد قَاَل َسئَْلُت اَبَاَعْبِدّهللاٰ لُوا ِمَن َعَمٍل فََجَعْلنَاهُ ھَبَاًء مَّ

ُ وَ    ة الداعی) اِْن َکاَن اَْعَمالُھُْم اََشدَّ بَيَاضاً ِمَن اْلقَبَاِطْی َوٰلِکْن َکانُْوا اِذا َعَرَض لَھُْم َحَراٌم لَّْم يَْدُعْوهُ (عدَوّهللاٰ
"سليمان بن خالد کہتا ہے ميں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے اس قول ِ خدا کے بارے ميں پوچھا، ٌہم نے 

عمل کا جو خوبصورت شکل ميں ہے پھر اس عمل کو ذروں کی طرح ہوا ميں بکھير ديتے ہيں تو حضرت نے قصد کيا اُس 
فرمايا؛ خدا کی قسم اگرچہ ان کے اعمال مصری کپڑوں کے مانند زياده سفيد ، چمکدار بھی ہوں گے مگر جب ان کے 

  سامنے گناه اور حرام نمودار ہوتا ہے تو وه اسے چھوڑتے نہيں ہيں"۔ ٌ 
بعبارت ديگر ان کے اعمال تقوٰی نہ ہونے اورحرام ميں مرتکب ہونے کی بنا پرگردوغبار کی طرح فضا ميں پراگنده ہوتے 

  ہيں ايسے اعمال کی قدروقيمت ہی نہيں ہوتی۔ 
عالمہ مجلسی عليہ الرحمة والرضوان اس حديث کی شرح کے ضمن فرماتے ہيں کہ يہ حديث داللت کرتی ہے کہ عبادات 

  ت گناه کی سبب سے فنا ہوتی ہيں ۔ واطاعا

  بے شمار پرھيز گار لوگ جنت ميں جائيں گے
ُ تَعاٰلی اِٰلی ُمْوٰسی اِنَّ ِعبَاِدْی لَْم يَتَقَّربُْوا اِلیَّ بَِشیٍٔ اَحبِّ  ِ (ع) اَْوحٰی ّهللاٰ ھُنَّ اِلَیَّ ِمْن ثاََلِث ِخَصاٍل قَاَل ُمْوٰسی يَاَربِّ َوَماقَاَل اَبُْو َعْبدّهللاٰ

َعاصْی َوالبَُکاُء ِمْن َخْشيَتِْی قَاَل ُمْوٰسی َمالِ  ْنيَا واَْلَوَرُع َعْن مَّ ْھُد فِی الدُّ ا قَاَل تََعاٰلی يَاُمْوٰسی الزُّ ُ اِلَْيِہ اَمَّ َمْن َصنََع ذا؟ فَاَْوحٰی ّهللاٰ
َن ِمنْ  أوُ َ◌ا البَکَّ ْنيَا فَفِْی الَجنَِّة َواَمَّ اِھُدْوَن فِی الدُّ ا اْلَوِرُعْوَن َعْن  الزَّ فِْيع ااِْلََعْ◌ٰلی الَ يَُشاِرُکھُْم فِْيِہ اََحٌد َغْيُر ھُْم َواَمَّ َخْشيَِتْی فَفِْی الرَّ

َعاِصْی فَاِنِّْی اُفَتُِش النَّاَس َوالَ اُْفتِْيُشھُْم(عدة الداعی)    مَّ
نے حضرت موسٰی پر وحی نازل کی اور فرمايا  "حضرت صادق آِل محمدعليہ الٰصلوةوالسالم نے فرمايا:هللا تبارک و تعالیٰ 

يقينا ميرا بنده ميرے نزديک نہيں ہو سکتا مگر ميری پسنديده تين چيزوں کے بغير۔حضرت موسٰی نے عرض کی ميرے 
پالنے والے وه تين چيزيں کونسی ہيں؟هللا تعالٰی نے فرمايا؛اے موسٰی وه تين چيزيں دنيا ميں زہد سے کام اور گناہوں سے 

ہيز کرنا اور ميرے خوف سے گريہ کرناہيں۔حضرت موسٰی عليہ السالم نے عرض کيا:پروردگار !جو يہ چيزيں بجا اليا پر
اس کے ليے کيا اجروثواب ہے؟فرمايا:دنيا ميں زہد سے کام لينے والوں کے ليے بہشت ہو گی اور ميرے ڈر سے گريہ 

الوه اور کسی کو ٹھہرنے کی گنجائش نہيں ہو گی ۔ليکن ميری کرنے والوں کے ليے ايسا بلند مقام ہو گا جہاں ان کے ع
نافرمانی سے پرہيز کرنے والوں کے ليے بے شک تمام مخلوق کے اعمال کی باز پرس ہو گی مگر ان کے اعمال کا حساب 

  و کتاب نہيں ہو گا ااور بغير حساب بہشت ميں داخل ہوں گے"۔ 

  گناہاِن ِ کبيره و صغيره کی تقسيم
  سے اجتناب صغيره سے درگزر کا سبب بنتا ھے کبيره 

اگر کوئی گناہاِن کبيره سے پرہيز کرے تو اس کے چھوٹے گناہوں کی باز پرس نہيں ہوتی۔ هللا تعالٰی اپنے فضل و کرم سے 
  ميں فرماتا ہے:  ٣٠اُسے بخش ديتا ہے۔ جيسا کہ سورة النساء کی آيت 

ْد َخالً َکِرْيماً (سورهاِْن تجتَنِبُْوا َکبَائَِر َماتُْنھَْوَن     )٣٠۔ آيت ۴َعْنہُ نَُکِفّر َعْنُکْم َسيِّئاتُِکْم َونُْدِخلَُکْم مُّ
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"اگر ان ميں سے تم گناہان ِکبيره سے بچتے رہو تو ہم تمہارے (صغيره) گناہوں سے بھی درگزر کريں گے اور تم کو بہت 
  اجتناب کرنا چھوٹے گناہوں کا کفّاره قرار دياجائے گا"۔ اچھی عزت کی جگہ پہنچا د يں گے اور تمہارا بڑے گناہوں سے 

  بہشت کے دروازے پرہيزگاروں کے سامنے کھلے ہيں
حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے روايت ہے کہ آ پ نے فرمايا: قسم ہے اُس خدا کی جس کے قبضٔہ قدرت ميں 

تبہ واجب نماز بجا الئے ،ماه ِ مبارک رمضان کا روزه رکھے اور ميری جان ہے کوئی بنده ايسا نہيں کہ دن ميں پانچ مر
گناہان ِکبيره سے دوری اختيار کرلے مگر يہ کہ بہشت کے دروازے اس کے سامنے کھولے جائيں گے۔ اس کے بعد 

  آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے گذشتہ آ يۂ  مبارکہ کو تالوت فرمايا۔(تفسير منہج الصادقين) 

  شفاعت
جس سے گناِه کبيره سر زد ہو اور توبہ نہ کرے تو وه فاسق ہے۔ اس کے پيچھے نماز جائز نہيں اور اس کی گواہی قابل ِ 
قبول نہيں اور مرنے کے بعد عذاب ِ اٰلہی کا مستحق ہوتا ہے۔ مگر يہ کہ هللا تعالٰی کا فضل و کرم اس کے شامل ِ حال ہو 

محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) و آِل محمد (عليہم السالم) کی شفاعت ہے۔ چنانچہ  جائے اور فضل ِ الٰہی ميں سے ايک حضرت
  خود آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے: 

تِْی    اِدََّخْرُت َشفَاَعتِْی اِلَْھِل اْلَکبَائِِر ِمْن اُمَّ
  بحاراالنوار۔ عدة الداعی)  ٣(ج 

  کے مرتکب افراد کے ليے ذخيره کی گئی ہے"۔ اور فرمايا: "ميری شفاعت ميری اُّمت کے گناہاِن کبيره 
ْن َسبِْيل (ج  ا اْلُمحِسنُْوَن فََما َعلَْيِھْم مِّ   بحاراالنوار۔ عدة الداعی)  ٣اِنََّما َشفَاَعتِْی اِلَْھِل اْلَکبَائِر ِمْن اَُمتِْی فَاَمَّ

(مخصوص) ہے ليکن گناہاِن کبيره کے ترک کرنے "ميری شفاعت ميری اُّمت کے گناہاِن کبيره بجاالنے والوں کے ليے 
  والوں ، يعنی نيکوکاروں کے ليے کوئی موأخذه نہيں "۔ 

  شفاعت معصيّت کرنے پر دليری کا سبب نہيں ہونی چاہيئے
ليہم دراصل شفاعت کی حقيقت ميں کوئی شک نہيں کہ يہ هللا تعالٰی پيغمبر ِ اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور آئمہ اطہار (ع

السالم) کی عظمت اور شان و بزرگی اور دوسرے شفاعت کرنے والوں کے احترام کا اظہار ہے۔ کيونکہ گناہان ِ کبيره ميں 
ملّوث افراد کو انہيں کے حوالہ کيا جا ئے گا بلکہ ان کی شفاعت کی برکت سے گناه گاروں کو ان کے دوسرے دوستوں کی 

جائے گا۔ اور يہی قرآن ِ مجيد اور صحيح خبروں ميں اور متواتر و مسلّم احاديث سے طرح بلند مقام اور مرتبے پر فائز کيا 
ظاہر ہوتا ہے اور يہاں اس مختصر بحث ميں ان سب کا ذکر طوالت کا سبب ہو گا۔ جو چيز يہاں ذکر کرنا الزم ہے وه يہ ہے 

   کہ شفاعت کا موضوع معصيّت پر جرأت کا سبب نہ بنے ، نہ توبہ سے غفلت کرے۔

  نجات کی اميد ميں خودکشی کرنا
شفاعت کی اميد ميں گناه کرنا اور توبہ نہ کرنا زہر کھانے اور اژدہے کے منہ ميں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے ۔ يہ اميد 

رکھنا کہ ڈاکٹر پہنچ جائے گا اور عالج کرديگاخالِف عقل ہے۔کيونکہ زہرکھانے کے بعديقين پيدانہيں ہوتاکہ ڈاکٹراور دوا 
يسرآجائيں گے ۔دوسری بات يہ ہے کہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر اور دوا دونوں فراہم ہو جائيں مگر زہر رگوں ميں داخل ہو کر م

دل کو ناکاره بنادے اور موت سے ہمکنار کر دے ۔اسی طرح جو شخص گناه کرتا ہے وه کس طرح يقين رکھتا ہے کہ مرنے 
  جائے گی۔ کے بعد سفارش کرنے والے کی شفاعت فوراً حاصل ہو

  
  موت کی تين قسموں ميں سے ايک قسم واقع ہوتی ہے 

  حضرت امام محمد تقی (عليہ السالم)نے اپنے اجدادکرام سے روايت نقل کی ہے : 
ا بََشاَرةٌ بِنَِعْيِم ااْلَبَِد۔ وقال قيل الميرالُمٔومنين ِصْف لَنَااَْلُمْوَت؟ فَقَاَل َعلَْيِہ السَّالَم؛ َعٰلی الَخبِْيِر َسقَْطتُْم ھَُواََحُد ثاَلثَِة اُمُ  ٍر۔ يَُردُّ َعلَْيِہ اِمَّ

ا تَحِزْيٌن َوتَْھِوْيٌل َواَْمُره ُمْبھٌَم الَ يَذِرْی ِمْن اَیِّ اْلفَِراِق  ا بََشاَرةٌ بَِعَذاِب ااْلَبَِد۔ َواِمَّ ْيم ااِْلَبَِد ھَُو۔ فَُمَوا الِْينَا اْلُمِطْيُع اِلَْمِرنَا فَھَُو اْلبََشرَّ بِنَعِ َواِمَّ
ا اْلُمْبھَُم اَْمُرهُ الَِّذْی الَ يَ  نَا اْلُمَخاِلُف َعلَْينَا فَھَُو اْلُمبََشُر بَِعذاِب ااْلَبَِد۔ َواَمَّ ْدِرْی َماَحالُہُ فَھَُو اْلُمٔوِمْن ِمَن اْلُمْسِرْف َعٰلی نفِسِہ۔ الَ َواََما َعُدوَّ

ُل اِلَْيِہ َحالُہ يَاتيہِ  ُ بِِہ اَعَدائَنَا لِکْن يُْخِرُجہ ِمَن النّاِر بَِشفَاَعتِنَا۔ فَ  يَْدِرْی َمائَوُ يَہُ ّهللاٰ اَعَملُْوا َواِطيُعْوا اْلَخبَُر ُمْبھًَما تَُخْوفاً ثُمَّ لَْن يَُسوِّ
َوَجلَّ فَاِنَّ ِمَن اْلُمْسِرفِْيَن َمْن الَ ِ َعزَّ بحاراالنوار نقل  ٣تُْلِحقُہُ َشفَاَعتُنَا ااِلَّ بَْعَد ثَٰلثمأِة اَْلِف َسنٍَة (ج  َوالَتَْنِکلُْوا َوالَ تَْستَْصِغُرْوا ُعقُْوبَةَ ّهللاٰ
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  از معانی االخبار) 
"حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم)سے کسی نے موت کی تعريف پوچھی تو آپ نے فرمايا:تم عالم اور باخبرہستی کے پاس 

ان کی موت واقع ہو تی ہے۔ ابدی نعمت کی خوشخبری دی جاتی آئے ہو ، (اب سنو ):تين ميں سے ايک حالت ميں انس
ہے،ياابدی عذاب کی وعيد سناتی ہے ،يا وه ہميشہ کے لئے وحشت اورخوف ميں مبتال رہتا ہے اور اس کا کام غير يقينی اور 

  تردد کی حالت ميں رہتا ہے اور پتہ نہيں چلتا کہ وه کس قسم کی موت سے دو چار ہوتا ہے۔ 
چاہيئے کہ ہمارا دوست ہمارا فرمانبردار ہوتا ہے ۔وه معصيت کار نہيں ہوتا ۔اسے ابدی نعمتوں کی خوشخبری دی پس جاننا 

  جاتی ہے ليکن ہمارا بد خواه جو ہماری مخالفت کرتا رہا ہے ہميشہ کے عذاب ميں گرفتار رہے گا۔ 
کيا ہو گاجبکہ وه ايسا مومن ہے کہ جس اپنے  ليکن وه شخص جو غير يقينی حالت ميں ہے اور معلوم نہيں کہ اس کا انجام

نفس پر ظلم اور اسراف کيا ہے يعنی وه گنہگار اور اس کی موت ڈراور خوف وہراس اور مبہم حالت ميں آتی ہے ۔پس هللا 
  تعالٰی اس کو اور ہمارے دشمن کو مساوی نہيں ديکھتا بلکہ ہماری شفاعت کی وجہ سے وه جہنم سے نکاال جائيگا۔ 

يرے دوست) عمل کرو ۔اور احکامات الٰہی کی اطاعت کرو ۔خداوند کے عذاب کو چھوٹا اور حقير شمار نہ کرو۔ اور پس (م
  بے شک کچھ ايسے گناه گار بھی ہيں جن کو ہماری شفاعت نصيب نہيں ہوتی مگر تين الکھ سال گزر جانے کے بعد"۔ 

  ميں تمہارے بارے ميں برزخ سے ڈرتا ہوں
ِ َعلَْيِہ السَّالَْم اِنِّْی َسِمْعتَُک تَقُْوُل ُکلُّ ِشْيَعتِنَا فِی اْلَجنَِّة َعٰلی َماَکاَن فِْيِھْم۔  قُْلُت اِلَبِیْ    َعْبدّهللاٰ

نُْوَب کثيرةٌ کَ  ِ فِْی الَجنَِّة۔ قُْلُت ُجِعْلُت فَِداَک اَنَّ الذُّ ْقتَُک؛ ُکلُّھُْم َوّهللاٰ   بَائٌِر۔ قَاَل َعلَْيِہ السَّالَُم َصدَّ
ا فِْی اْلقِٰيَمِة فَُکلُُّکْم فِْی الَجنَِّة بِشفاَعِة نَبِّی الُمطَاِع اووِصّی النَّبِیِّ وَ  ُف َعلَْيُکْم فِْی البَْرَزِخ۔ قَاَل َعلَْيِہ السَّالَُم اَمَّ ِ اَتََخوَّ   ٰلِکْن َوّهللاٰ

  ْوتِِہ اِٰلی يَْوِم اْلقِيَاَمِة (کافی) قُْلُت َوَما الْبَرَزُخ قَاَل َعلَْيِہ السَّالَم القَْبُر مْنُذِحْيَن مَ 
"عمر بن يزيد کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام جعفر سے دريافت کيا کہ ميں نے آپ کو يہ کہتے ہوے سنا تھا کہ ہمارے 

  تمام شيعہ خواه کتنے بھی گنہگار ہوں بہشتی ہوں گے۔ 
  ہشتی ہوں گے ۔ فرمايا : هللا تعالٰی کی قسم ميں نے سچ کہا ہے ! وه سب کے سب ب

پھر ميں نے عرض کيا: ميں آپ پر قربان ہو جاؤں؛بے شک گناه زياده اور بڑا ہو ( پھر بھی کيا بہشت ميں ہوں گے؟)، 
فرمايا، " قيامت کے دن حضرت محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) يا ان کے کسی بھی وصی کی شفاعت سے تم سب بہشت ميں 

قسم تمھارے بارے ميں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ميں نے عرض کيا؛"موال برزخ  داخل ہو ں گے۔ ليکن خداونِدعالم کی
  کياچيزہے؟"جوابافرمايا؛برزخ قبر ہےاس کی مدت مرنے کے وقت سے ليکر قيامت کے دن تک ہوتی ہے"۔ 

  کل خون کے آنسو بہائے گا
تيں فرمائيں۔ اس سلسلے ميں ارشاد حضرت رسول ِ اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ابِن مسعود کو مخاطب کر کے کچھ نصيح

  فرمايا: 
الَ تَْصِغَرنَّہُ۔ َواْجتَنِِب اْلَکبَائَِر فَاِنَّ اْلَعْبَد اَِذا نَظَر اِٰلی ُذنُوبِِہ َدِمَعْت عَ  ا الَتَْحقَِرْن َذْنباً وَّ ُ تََعاٰلی يَْوَم تَِجْدُکلُّ نَْفٍس مَّ ْينَاهُ َدًما َوقِْيًحا يَقُْوُل ّهللاٰ

َما َعَملَْت ِمْن ُسْوٍء تََوُد لَْو اَنَّ بَْينَھا َوبَْينَہ اََمًدا بَِعْيداً (جلد  َعِملَتْ    ۔ بحاراالنوار) ١٧ِمْن خْيٍر ُمْحَضًرا وَّ
"ہر گز کسی گناه کو چھوٹا اور حقير تصّور نہ کرو اور بڑے گناہوں سے پرہيز کرو کيونکہ قيامت کے دن جب بنده اپنے 

بے اختيار اس کی آنکھوں سے خون اور پيپ کے آنسو بہيں گے ، اس وقت هللا تعالٰی فرمائے گا کہ  گناه پر نظر کرے گا تو
قيامت وه دن ہے کہ ہر ايک اپنے نيک و بد اعمال اپنے سامنے پائے گا اور آ رزو کرے گا کہ خود اس کے اور گناہوں کے 

  صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے منقول ہے کہ فرمايا: درميان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ "، اور حضرت رسول ِ اکر م (
ْن ُذنُْوِبِہ ِمأةَ َعاٍم (کافی)    اِنَّ اْلَعْبَد لَيُْجُس َعٰلی َذْنٍب مِّ

  "بے شک بندے کے ہر ايک گناه کی سزا ميں اسے ايک سو سال جہنم ميں قيد رکھا جائے گا"۔ 

  نماز کو حقير شمار کرنے والوں کے ليے شفاعت نہيں
کا استخفاف گناہاِن کبيره ميں شمار ہوتا ہے۔ بعض روايتوں ميں واضح طور پر بيان ہے کہ نماز کو حقير سمجھنے واال  نماز

  شفاعت سے محروم ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: 
  الَ تَنَاُل َشفَاَعتُنَا َمْن اِْستََخفَّ بَِصاَل تِہ 

  کو نہيں ملتی جنہوں نے نماز کو حقير سمجھا "۔  "ہماری شفاعت ان لوگوں
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  حضرت رسول ِ اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا:
" (بحاراالنوار)  ِ لٰوِة الَيَِرُد َعلَیَّ الَحْوَض الََوّهللاٰ   "لَْيَس ِمنِّْی َمْن اِْستََخفَّ بِالصَّ

مجھ سے نہيں۔ هللا کی قسم وه مجھ سے نہيں ، هللا کی قسم وه حوض ِکوثر پر "جو کوئی نماز کو حقير شمار کرتا ہے وه 
  ميرے نزديک نہيں پہنچ سکتا"۔ (بحار االنوار) 

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا اور دليری سے گناہوں ميں ملّوث ہونا اور شفاعت کی اميد ميں توبہ کرنے ميں
  پروائی کی عالمت ہے۔ تاخير کرنا جہالت ، گھمنڈ اور ال

  زياده گناه ايمان کو ختم کر ديتا ہے
جو کچھ شفاعت کے بارے ميں ذکر کيا گيا اس وقت کام آتا ہے جب کہ کوئی شخص ايمان کے ساتھ دنيا سے رخصت ہو 

دل سے ختم ہو  جائے۔ کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں ميں زياده ملّوث ہونے اور توبہ ميں تاخير کرنے سے ايمان کا نور
جاتا ہے اور وه شک ميں پڑ کر انکار کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور ايسی حالت ميں پھر وه موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ 

اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اس قدر مہلک زہر کھا ليا ہو کہ ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے وه مر جائے۔ اس صورت 
  ا۔ اسی طرح شفاعت کرنے والے کی سفارش اسے فائده نہيں ديتی۔ ميں ڈاکٹر اس کا عالج نہيں کر سکت

افِِعْيِن (سوره     )۴٩۔آيت٧۴فََماتَْنفَُعھُْم َشفَاَعةُ الشَّ
ميں اس دعوے کے ثبوت کے ليے ايک آيت شريفہ اور دو روايتيں ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں ۔ چنانچہ سورهٔ  روم، آيت 

  ميں ارشاد ہوتا ہے:  ١٠
ِ َوَکانُْوا بِھَايَْستَْھِزٔون۔ ثُمَّ ک آٰياِت ّهللاٰ بُْوا بِٰ ْی اَْن َکذَّ ٰوٓ ا السُّ   اَن َعاقِبَةُ الَّذْيَن اََساؤْ

"پھر جن لوگوں نے بُرائی کی تھی ان کا انجام بُرا ہی ہوا کيونکہ ان لوگوں نے خدا کی آيتوں کو جھٹاليا تھا اور ان کے ساتھ 
  مسخره پن کيا تھا"۔ 

  ل کو سياه کر د يتا ہےگناه د
  پہلی حديث حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: 

اٌء فَاِذَ  ٰواُد َواِْن تََمادٰی فِی َما ِمْن َعْبٍد ااِلَّ َوفِْی قَْلبِِہ نُْکتَةٌ بَْيَضاٌء فَاِذا اَْذنََب َذْنباًَخَرَج ِمن نُکتِِہ نُْکتَةٌ َسْوٰدٓ نُْوِب اتَاَب َذھََب ٰذلَِک السَّ الذُّ
َواُد َحٰتی يَغْطِی البَيَاَض فَاَِذا َغٰطی البَيَاُض لَْم يَْرِجْع َصاِحبُہُ اِٰلی اْلَخيِر اَبَداً َوھَُو قَ  ْولُہُ تََعاٰلی َکالَّبَْل َراَن َعٰلی قُلُْوبِِھْم َزاَدٰذلَک السَّ

  َماکاْنوا يَْکِسبُْوَن (کتاب کافی) 
يں ايک سفيد نقطہ ہوتا ہے۔ جب گناه کرتا ہے اس نقطے سے سياه نقطہ نکل آتا ہے۔ اگر "کوئی بنده نہيں مگر اس کے دل م

توبہ کرے تو وه سياہی مٹ جاتی ہے ، اگر وه گناہوں ميں ڈوب گيا اور لگاتار آلوده رہا تو دل کی سياہی بڑھتی جاتی ہے يہاں
طور پر کاال پرده چھا جاتا ہے تو ايسے دل کے  تک کہ وه دل کی پوری سفيدی کو گھير ليتی ہے۔ جب سفيدنقطہ پر مکمل

مالک کبھی بھی خير کی طرف رجوع نہيں کريں گے۔ يہ روايت فرمان ِ اٰلہی کے عين مطابق ہے ۔ جيسا کہ ارشاد ہے:"نہيں 
 ، نہيں بات يہ ہے کہ جو لوگ اعمال (بد) کرتے ہيں ان کے دلوں پر زنگ بيٹھ گيا ہے"۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  قلب ِسياه پر وعظ و نصيحت کا اثر نہيں ہوت

يعنی ان کے دل ميں گناہوں سے زنگ آلود ہو کر تاريکی چھا گئی ہے۔ حقيقی آنکھ سے محروم ہو کر نہ حق کا چہره ديکھ 
سکتا ہے نہ حق کی پہچان باقی رہتی ہے، نہ نصيحت قبول کرنے اور خيرو خوبی کا راستہ نظر آتا ہے۔ اسی ليے امام جعفر 

  صادق (عليہ السالم) کا ارشاد ِ گرامی ہے: 
"کوئی شخص کسی گناه کا اراده کرتا ہے مگر اس کو عمال ً بنا نہيں التا۔ کبھی بنده گناه کا کام کرتا ہے اور خدا اُسے ديکھتا 

  ہے اور فرماتا ہے ميری عّزت کی قسم اس کے بعد ميں تجھے ہر گز نہيں بخشوں گا"۔ 
قاق اور قابليت سے کليّتہ ً محروم رہتا ہے اور نہ بعبارت ِ ديگر وه اس گناه کی وجہ سے حق تعالٰی کے الطاف کے استح
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  اُسے توبہ کرنے کی توفيق ہو تی ہے جس کے نتيجہ ميں اُس کا گناه بخشا نہيں جاتا۔ 
عاّلمہ مجلسی اس حديث کی شرح ميں فرماتے ہيں کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے تمام گناہوں سے ڈرنے کا حکم ديا 

  يہی ُگمان ہوتا ہے کہ شايد يہ درگزر کرنے کے قابل نہ ہو۔ ہے کيونکہ ہر گناه سے 

  گذ شتہ گناہوں سے ڈرن
  

اہِل ايمان کو اپنے گذشتہ گناہوں سے ڈرتے اور روتے رہنا چاہيئے کيونکہ ہميں اطمينان و يقين نہيں کہ کونسا گناه ہماری 
يں فرمائی کہ پروردگار ِ عالم کی نظروں سے گرانے شامت کا سبب بنے گا۔ چونکہ امام (عليہ السالم) نے ہميں نشاندہی نہ

واال وه کانسا گناه ہے جس سے ہم مغفرت ِ اٰلہی اور اس کے درگذر سے محروم ہو جائيں۔ البتہ اس قسم کے گناه کی نشاندہی 
ميں عفو و کا واحد طريقہ يہ ہے کہ جس گناه کے سر زد ہو نے کے بعد توبہ نہيں کی اور پشيمان نہيں ہوئے وہی گناه ہ

مغفرت ِ پروردگار سے محروم کرتا ہے۔ اس ليے بارگاه ِ خداوندی ميں تّضرع و زاری کرتے ہوئے توبہ کے دروازے سے 
داخل ہو جائيں۔ اُن گناہوں سے جو ہميں ياد ہيں خصوصا ً اور ايسے گناہوں سے جو بھول گئے ہيں عموماً توبہ کر کے ان 

  ريقہ اس کے بعد ذکر کيا جائے گا۔ انشاء هللا تعالٰی۔ کی تالفی کريں۔ اور توبہ کرنے کا ط

  شفاعت اميد کا موجب ہے نہ مغرور ہونے کا سبب
  

گذشتہ بيان سے معلوم ہو ا کہ موضوع ِ شفاعت غرور اور نافرمانی کی جرأت کا سبب نہيں بننا چاہيئے بلکہ گناه گار کے 
ہے اور بندے کو توبہ و انابہ کی طرف شوق اور رغبت پيدا کراتی  ليے شفاعت مايوسی کے عالم ميں اُميد کو تقويّت ديتی

 ہے تاکہ وه بلند مراتب پر فائز ہو جائے اور ربُّ العالمين کے قرب و جوار کے اعلٰی مقام پر پہنچنے ميں کامياب ہو جائے۔ 
  پھر بھی خوف و ہراس ہونا چا ہيئے 

يں ہونا چاہيئے ۔ شفاعت کی اميد کے ساتھ دل ميں خوف ِ خدا بھیايک طرف شفاعت کی اميد اور دوسری طرف ال پروائی نہ
ضروری ہے۔ چونکہ خوف شفاعت کے منافی نہيں يعنی جو شخص پروردگار ِ عالم کے لطف و کرم اور شفاعت کا اميدوار 

عت اُسے ہے تو ممکن ہے عين اسی حالت ميں اُسے خوف و ہراس محسوس ہو جائے ورنہ خدا نہ کرے اپنے آقاؤں کی شفا
بہت طويل زمانہ گزر جانے کے بعد حاصل ہو۔ بعبارت ِ ديگر وه لمبی مدت تک عالم ِ برزخ کے عذاب ميں گرفتار رہنے 

کے بعد اُسے شفاعت نصيب ہو اور اس دوران جو خوف و ترس اُسے حاصل ہو رہا ہے وہی اہل ِ بيت ِ اطہار (عليہم السالم) 
  کا دامن پکڑنے کا موجب ہو جائے۔  کی شفاعت حاصل کرنے اور سختی سے اُن

  شيعيان ِ اہل ِ بيت عليہم الّسالم
  

شيعوں کے مقام اور اہل ِ بيت (عليہم السالم) کے دوستداروں کی نجات کے بارے ميں جو روايتيں ہم تک پہنچی ہيں ان ميں 
تقويت بخشنے والی ہيں اور ہمارے سے ايک يہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہيں جال سکتی۔ پس ايسی روايات ہماری اميد کو 

آقاؤں کی محبت ہمارے ليے باعث ِ اطمينان ضرور ہے ليکن يہ اميد و اطمينان نہ بناديں نيز معصيّت پر دليری کا باعث نہ 
  بنيں۔ 

  شيعہ اور محبّ 
  

يہم السالم) ۔ تاہم اُن اس موضوع سے متعلق روايات دو عنوانات پر مشتمل ہيں ۔ پہلی شيعہ اور دوسری محب ِ اہل ِ بيت (عل
شيعوں کا مقام و مرتبہ بلند ہے کيونکہ انہوں نے علم وعمل کے ميدان ميں سبقت حاصل کی ہے اور پھر بھی وه اپنے آپ کو
شيعٔہ اہل ِ بيت صلوات هللا عليہم اجمعين کہنے کے قابل نہيں سمجھتے تھے۔ مثالً جناب محمد بن مسلم ثقفی ، جو حضرت امام

اور حضرت امام جعفر صادق + کے جليل القدر اصحاب ميں شمار ہوتے تھے ، ان کے متعلق ان دونوں بزرگوں  محمد باقر
نے شيعوں کو حکم ديا تھا کہ دينی مسائل ميں ان کی طرف رجوع کريں۔ اس کے عالوه علم ِ رجال کی کتب ميں لکھا ہو اہے

  وجود نہ تھا۔ کہ اپنے زمانے ميں محمد بن مسلم سے بڑھ کر کوئی فقيہ م

  محمد بن مسلم کی قاضی شريک سے گفتگو
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ايک مرتبہ يہ بزرگوار ابو کريبةُااٰلزدی کے ساتھ قاضی شريک کی خدمت ميں حاضر ہوئے۔ شريک نے غّصے سے ان کی 

ہ سنتے ہی طرف ديکھا اور کہا : "يہ دونوں جعفری اور فاطمی ہيں"۔ يعنی اہل ِ بيت اطہار (عليہم السالم) کے شيعہ ہيں۔ ي
دونوں زاروقطار رونے لگے۔ قاضی نے اُن سے گريہ کا سبب دريافت کيا تو بولے کہ آپ نے ہميں ايک عظيم شخصيّت 

(حضرت جعفر بن محمد الصادق ) کی طرف نسبت دی ہے۔ ہم جيسے کم زہد و تقوٰی اور اتنی عظيم نسبت !( چہ نسبت خاک 
  رخواست کی پذيرائی فرمائيں تو ہم آپ کے رہين ِ منّت ہوں گے۔ را با عالم پاک)۔ آپ ازراِه کرم ہماری اس د

  امام کی پيروی کرنے والے حقيقی شيعہ ہيں
  

ہاں ہم شيعہ حقيقی کا خطاب اس شخص کو دے سکتے ہيں کہ تمام کردار و گفتار ميں اُن کا پيروکار ہو۔ چنانچہ باب الحوائج 
  حضرت موسٰی (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 

 َّ   َما ِشْيَعتُنَا َمْن َشيَّعنَا َواتَبََع آثاَرنا َو اْقتََدٰی بِاَْعَمالِنَا (بحاراالنوار) اِن
"اس کے عالوه اور کچھ نہيں کہ ہمارا شيعہ صرف وه ہے کہ (تمام حاالت ميں) ہماری پيروی کرے، ہمارے نقِش قدم پر 

  چلے اور ہمارے اعمال کی اقتداء کرے"۔ 

  رت علی (عليہ السالم) کی گفتگوکچھ شيعوں کے ساتھ حض
  

ايک رات حضرت امير الٔمومنين (عليہ السالم) مسجد سے باہر جا رہے تھے ۔ چاندنی کی وجہ سے فضا روشن تھی۔ پلٹ کر 
ديکھا تو ايک گروه آپ کے پيچھے آ رہا تھا۔ آ پ نے فرمايا : تم لوگ کون ہو؟، عرض کيا : ہم آپ کے شيعہ ہيں ۔ آنحضرت 

چہروں کو غور سے ديکھا اور ارشاد فرمايا: کيا وجہ ہے کہ تمہارے چہروں پر شيعہ ہونے کی کوئی نشانی نے ان کے 
  نہيں پائی جاتی؟ عرض کی: موال! شيعوں کی عالمت کيا ہے؟ فرمايا: 

َعاِء، َعلَْيِھْم َصفََراْلُوُجْوهُ ِمَن اْلسَّھَِر، َعَمَش اْلُعيُْوُن ِمَن اْلبَُکاِء، َحَدُب الظُّھُْوُر ِمَن اْلقِ  فَاةُ ِمن الدُّ يَاِم َذبََل الشِّ يَاِم، َخَمُص البُطُْوُن ِمَن الصِّ
  َغبََرةُ اْلَخاِشِعْيَن۔ 

  (بحاراالنوار۔ نقل ازامالی شيخ طوسی وارشاد شيخ مفيد عليہا الرحمة) 
رونے کے سبب ان کی آنکھوں  "عبادت خدا ميں زياده شب بيداری سے اُن کے چہرے زرد ہوتے ہيں، خوف ِ خدا سے زياده

سے پانی گرتا ہے، عبادت ميں زياده مشغول رہنے کے باعث ان کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، روزه زياده رکھنے کی بناء 
پر ان کا پيٹ پيٹھ سے مال ہوا ہوتا ہے، کثرت ِ دعا سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہيں اور ان پر خوف ِ اٰلہی چھايا ہوتا ہے"۔

  رام کی مزيد اطالع کے ليے يہاں تين روايتوں پر اکتفا کر رہا ہوں۔ قارئين ِ ک

  شيعہ ہونے کے ليے دعوٰی کافی نہيں
  

ِ َماِمْن ِشيْ َعْن َجابٍِر عن اَبِی َجْعفٍَر َعلَْيِہ السَّالَُم اَيَْکتَفِْی َمْن يَْنتَِحُل التََشيَُّع اَن يَقُْوَل بُِحبِنَا اَْھَل الْ  َ َواطَاَعہ۔ بَْيِت۔ فََوّهللاٰ َعتِنَا ااِلَّ َمْن اِتَِّق ّهللاٰ
"جابر حضرت امام محّمد باقر (عليہ السالم) سے نقل کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: کيا کسی کے ليے يہ کافی ہے کہ وه اپنے 

شيعہ اس شخص کو شيعيت کی طرف نسبت دے اور کہے کہ ميں اہِل بيت (عليہم السالم) کا دوستدار ہوں؟ خدا کی قسم ہمارا 
  کے سوا اور کوئی نہيں جو خدا سے ڈرتا ہے اور ان کے احکام کی اطاعت کرتا ہے"۔ 

ِ َعلَْيِہ السَّالَُم اَِذا اََرْدَت اَْن تَْعِرَف اَْصَحابِی فَانظُرْ  ْل بِن َعَمر قَاَل قَاَل اَبُْوَعْبِدّهللاٰ َوَرَجا  اِٰلی َمْن اِْشتَدَّ َوَرَعہ َوخاَف خالِقَہ َعْن ُمْفضِّ
آلِء اَْصَحابِْی (کافی)  آلِء فَٰھٔوُ   ثََوابَہُ َواَِذا َراَْيَت ٰھٔوُ

"حضرت امام صادق (عليہ السالم) نے مفضل بن عمر سے فرمايا : اگر تم ہمارے اصحاب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس 
ڈرتا ہے اور وه اس کے ثواب کا شخص کو ديکھو جو سختی کے ساتھ گناہوں سے پرہيز کرتا ہے اور اپنے خالق سے زياده 

  اميدوار ہوتا ہے ۔ جب تم کہيں بھی ايسے افراد کو ديکھنا تو سمجھ لينا کہ يہی لوگ ميرے اصحاب ہيں"۔ 
ِ القُّمی اِٰلی ابی َعْبِدّهللاٰ (ع) فَقَاَل َعلَْيِہ السَّالَُم لَْيَس ِمنَّا َوالََکَراَمةَ  َکاَن فِْی ِمْصٍر فِْيِہ ِمأَ اَلٍف اَْويَِزْيُدْوَن َوَکاَنَمْن  َدَخَل ِعْيسٰی ْبُن َعْبِدّهللاٰ

  فِْی ٰذالَِک اْلِمْصِر اََحُداَْوَرُع ِمْنہ (کافی) 
"عيسٰی بن عبدهللا قّمی حضرت ابی عبدهللا امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو فرمايا: وه شخص ہم
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اس کی عزت ہے کہ کسی شہر ميں ايک الکھ نفر آباد ہوں اور وہاں ايک آدمی (غير ميں سے نہيں اور نہ ہمارے نزديک 
شيعہ ) بھی اس سے زياده پرہيزگار موجود ہو۔ يعنی شيعۂ  اہل ِ بيت کو ايمان ، عمل اور تقوٰی ميں سب سے بہتر ہونا چاہيئے

  کہ اس کا مقابل کوئی دوسرا نہ ہو"۔ 
  سے تعبير فرمايا ہے۔ ‘ خيرالبريّہ ’پاک ميں اُسے  چنانچہ هللا تعالٰی نے اپنے کالم ِ

لِٰحِت اُْوٰلئَِک ھُْم َخْيُر اْلبَِريَِّة (سوره     )٧آيت ٩٨اِنَّ الَِّذْيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الّصٰ
  "بے شک جو لوگ ايمان الئے اور اچھے کام کيے، يہی لوگ بہترين ِ خالئق ہيں"۔ 

سے مراد شيعيان ِ علی (عليہ السالم) ہيں۔ ‘ خيرالبريّہ’ہ و ٓالہ) سے يہ روايت ہے کہ اور حضرت رسوِل اکرم (صلی هللا علي
  جيسا کہ فرمايا: 

  تَاْتِْی اَْنَت َوِشْيَعتَُک يَْوَم اْلِ◌يَاَمة، َراِضْيَن َمْرِضْيَن (تفسير طبری مناقب خوارزمی۔ الصواعق۔ تاليف ابن حجر) 
پ کے شيعہ ہيں۔قيامت کے دن جو کچھ هللا تعالٰی ان کو مرحمت فرمائے گا اس سے مراد آپ اور آ‘خيرالبريّہ’"اے علی! 

  سے راضی اور خوشی کی حالت ميں ہوں گے اور وه سب پسنديدهٔ  خدا ہوں گی"۔ 

  واليت
  

آئمہ کوئی شک نہيں کہ جس کو اہل ِ بيت اطہار کی واليت حاصل ہو گی وه نجات پانے کا اہل ہو گا۔ بلکہ انبياِء کرام اور 
  اطہار # کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ امام رضا (عليہ السالم) نے فرمايا: 

تُہُ، َحقٌّ  ِ ُحجَّ ِ اَْن يَْبَعَث َولِيَّنَا ُمْشِرقًا َوْجھُہُ نَيِّراً بُْرھَانُہُ ظَاِھَرةً ِعْنَدّهللاٰ ِ تََعاٰلی اَْن يَّْجَعَل َولِيَّنَا َمَع النبييّنَ َحٌق َعٰلی ّهللاٰ ْيقِْيَن َعٰلی ّهللاٰ دِّ َوالصِّ
لِِحْيَن َوَحْسَن اُْوٰلئَِک َرفِْيقًا (بحاراالنوار)  ھََداِء َوالّصٰ   َوالشُّ

"ہمارے دوستدار کو قيامت کے دن ايسی حالت ميں محشور کرنا هللا تعالٰی کے ذمے ہے کہ اس کا چہره خوبصورتی سے 
ظاہر ہو۔ هللا تعالٰی کے ذمے ہے کہ ہمارے دوست (  چمک رہا ہو۔ اس کی دليل روشن اور اس کی حّجت هللا کے نزديک

  صاحب ِ واليت) کو قيامت کے دن انبياء و شہداء و صديقين کے ساتھ محشور فرمائيں اور يہ ہستياں بہترين رفيق ہيں"۔ 

  مگر جاننا چاہيئے کہ واليت کے معنی کيا ہيں
  

  ھا ہے: کتاب مجمع البحرين ميں واليت کے لغوی معنی کے بارے ميں لک
ْين َواْمتِثَاُل اَْوامِ  ْی بِِھْم فِی ااْلَْعَماِل َوااْلَْخالَِق۔ اَْلَوالَيَةُ بِاْلفَْتِح؛ َمَجبَّةُ اَْھَل اْلبَْيت َعلَْيِھُم السَّالَ ُم َواِتّبَاُعھُْم فِْی الدِّ  ِر ِھْم َوانََواِھيِھْم َوالتَّاَسِّ

) کی محبت اور دينی امور ميں پيروی کرنا اور جن چيزوں کا امر ہے اُن کو کما"واليت زبر کے ساتھ اہل ِ بيت (عليہم السالم
بجا النا اور جن چيزوں سے منع کيا گيا ہے ان سے دور رہنا اور اعمال و اخالق اُ ن کے نقش ِ قدم پر چلنے کا نام ‘ حقّہ

عت ہے۔ ميرے اس بيان کی دليل حديث واليت ہے۔ واليت کی اس تعريف سے واضح ہو کہ واليت سے مراد فقط محبّت و اطا
زراره ہے جو کہ حضرت امام محّمد باقر (عليہ السالم) سے منقول ہے جس ميں امام (عليہ السالم) نے واليت کو اطاعت 

  سے تعبير فرمايا ہے"۔ 

  حضرت علی(عليہ السالم) کی واليت خدا کا مضبوط قلعہ ہے
  

يث شريف سے استفاده کيا گيا ہے جو صدوق نے امام رضا (عليہ السالم) سے جيسی حد‘ سلسلةُالّذہب’اس مضمون کا مفہوم 
  نقل کی ہے۔ اس کی عبارت يوں ہے: 

ُ تَعاٰلی َوالَيَةُ َعلِّی بِن اَبْيطَالٍِب ِحْصنٍِی فََمْن َدَخَل فِی ِحْصنِْی اَِمَن ِمْن َعَذابِْی۔    قَاَل ّهللاٰ
کی واليت ميرا قلعہ ہے ۔ پس جو کوئی ميرے قلعے ميں داخل ہو وه ميرے عذاب "هللا تعالٰی فرماتا ہے : علی بن ابی طالب 

  سے محفوظ رہا"۔ 
اس ميں شک نہيں کہ اہِل بيِت عصمت و طہارت (عليہم السالم) کی واليت کے قلعے ميں داخل ہونے سے مقصود شيطان اور

ا ہے۔ اور ان بزرگواروں کی پناه ميں داخل ہونا نفس و خواہشات کی پيروی سے دور بھاگنا اور ان کے دشمنوں سے دور رہن
ن (مستحکم  ہے۔ مختصر يہ کہ تمام افعال و اقوال ميں ان عظيم ہستيوں کا پيروکار ہونا چاہيئے۔ جاننا چاہيئے کہ لفظ تَحصُّ

نا چاہيئے ۔ قلعہ ميں پناه لينا) صرف لفظ سے تعلق نہيں رکھتا بلکہ فعل و عمل کے ذريعہ ان بزرگواروں کی پناه ميں آ



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

 
 

چونکہ ہر شخص جس کی پيروی کرتا ہے يقينا وه اس کے (حصن) قلعے ميں پناه ليتا ہے۔ پس جو کوئی معصيّت ميں مبتال 
ہوتا ہے وه عصيان کاری کی حالت ميں حصن علی (عليہ السالم) سے خارج ہوتا ہے اور نفس ِ اّماره اور شيطان کے دام ميں

  پھنس جاتا ہے۔ 

  قلعے ميں پناه لين درنده شير سے
  

ِجْيِم (يعنی پناه ليتا ہوں ميں هللا کی شيطان  ْيٰطِن الرَّ ِ ِمَن ا لشَّ مردود بزرگاِن دين کا قول ہے کہ جو کوئی زبان سے اَُعْوُذبِا
سے) کہتا ہے ليکن عملی طور پر شيطان کی پيروی کرتا ہے، اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے شکار کو شير درنده 

ور اس کے سامنے ايک قلعہ موجود ہو اور وه شير سے کہتا ہو : اگر تو نے حملہ کيا تو ميں اس کمين گاه ميں بيٹھا ہو ہو ا
قلعے ميں پناه لے لوں گا۔ باوجود خطرے کے وه اپنی جگہ سے حرکت نہيں کرتا اور قلعہ ميں داخل نہيں ہوتا۔ آخر کار شير 

  کے اندر داخل ہو جائے تب ہی نجات پائے گا۔  اُسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ورنہ وه کوشش کر کے جلد تر قلعے

  قلعے ميں داخل ہونا چا ہيئے
  

پس جو شخص يہ چاہتا ہے کہ وه تمام خطروں سے محفوظ رہے اُسے چاہيئے کہ هللا تعالٰی کے مضبوط قلعے ميں ،جو کہ 
ه عمالً شيطان کے دام ميں پھنسا ہو حضرت امير الٔمومنين (عليہ السالم) کی پيروی ہے ، داخل ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ و

  ہے اور زبان سے دعوٰی کرے کہ ميں محب ِ علی ہوں، اس سے کوئی نتيجہ مرتب نہيں ہو سکتا۔ 

  کيا کردار کے بغير زبانی دعوٰی کافی ہے؟
  

اَ  ُجُل اَْن يَقُْوَل اِحبُّ َعلِْياً وَّ تََوالَّهُ ثُمَّ الَيَُکْوُن َمَع ٰذلَِک فَِعاالً ۔ فَلَْو قَاَل اِنِّْی اُِحبُّ َرُسوَل ّهللاٰ يَاَجابُِر الَتَْذھَبَنَّ بَِک اْلَمَذاِھُب َحِسَب الرَّ
ِ َخْيٌر ِمْن َعلِّی ثُمَّ الَيَتَّبُِع ِسْيَرتَہُ والَيَْعَمل بُِسنَّتِہ نَفََعہ ُحبُّہُ اِيَّاهُ۔    (ص) فََرُسْوُل ّهللاٰ

َ َواْعَملُْوا لَِما  ِ َواَْکَرُمھُْم َعلَْيِہ اَتقَيٰ فَاَتَقُوا ّهللاٰ ِ َوبَْيَن اََحِد قََراَبةٌ اََحبُّ اْلِعبَاِد اِٰلی ّهللاٰ ِ لَْيَس بَْيَن ّهللاٰ ِ الَ ِعْنَدّهللاٰ ھُْم َواَْعَملُھُْم بِطَاَعتِِہ۔ يَاَجابُِر َوّهللاٰ
ِ ااِلَّ بِطَاَعتِہ َوَما َمَعنَابََراَء ةٌ ِمنَ  ُب اِٰلی ّهللاٰ ِ  يَتَقَرَّ ّٰ ِ فَھَُو لَنَا َولِیُّ َوَمن کاَن  ّٰ ِ ٍة َمْن َکاَن ُمِطْيعاً  الناِر َوالَ َعٰلی ّهللاٰ َعٰلی اََحٍد ِمْن ُحجَّ

  َعاِصياً فَھَُو لَنَاَعُدٌو َوَما تَنَاُل َوالَ يَتُنَا ااِلَّ بِاْلَعَمِل َواْلَوَرع۔ (کافی) 
عوں کے صفات بيا ن کرنے کے بعد فرمايا: اے جابر! آيا کسی شخص کا اتنا "حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے شي

کہنا کافی ہے کہ ميں علی (عليہ السالم) کو دوست رکھتا ہوں اور مجھے ان کی واليت حاصل ہے۔ اس دعوے کے باوجود 
خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ)  عملی طور پر اہلبيت (عليہم السالم) کی پيروی نہيں کرتا۔ اگر کسی نے کہا بے شک ميں رسول ِ

کو دوست رکھتا ہوں کيونکہ رسول هللا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) علی (عليہ السالم) سے بہتر ہيں اور ميں شيعٔہ محمد ہوں۔ (اس 
دعوے کا جواب يہ ہے کہ خود پيغمبِر خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے اپنے اہلبيت کی پيروی کے بارے ميں تاکيد فرمائی 

کہ باوجود دعوائے محبت ِ رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اُن کی سيرِت طيّبہ کی متابعت نہيں کرتے اور نہ ‘ تعجب ہے’)، ہے
ان کی سنت پر عمل پيرا ہيں ۔ فقط دعوائے محبت سے کوئی فائده نہيں ہو گا۔ پس تم هللا سے ڈرو تا کہ اس کی رحمت 

عالٰی اور کسی کے درميان رشتہ داری نہيں ۔ هللا کے نزديک پسنديده ترين اور تمہارے شامل ِ حال ہو جائے۔ کيونکہ هللا ت
  عزيز ترين بنده وه ہے جو سب سے زياده ڈرتا ہو اور سب سے زياده عمل کرتا ہو۔" 

  
  ع

  مل ہی سے مقصد حاصل ہوتا ہے

  
  گذشتہ فرمائش سے پيوستہ فرمايا: 

 ِ ُب اِٰلی ّهللاٰ ِ الَيَتَقَرَّ تِِہ َمْن َکاَن ُمِطيْ يَاَجابُِر َوّهللاٰ ِ َعٰلی اََحٍد ِمْن ُحجَّ َن النَّاِر َوالََعلَی ّهللاٰ ِ فَھَُو لَنَا َولِیٌّ  ااِلَّ بِطَاَعتِِہ َوَما َمَعنَا بََراَء ةٌ مِّ ّٰ ِ عاً 
۔ َوَما تَنَاُل َوالَ يَتُنَا ااِلَّ بِاْلَعَملِ  ِ َعاِصياً فَھَُو لَنَاَعُدوٌّ ّٰ   َواْلَوَرِع (کتاب کافی)  َوِمَن َکاَن 

"اے جابر! خدا کی قسم قرب ِ اٰلہی بغير اس کی اطاعت کے کسی طرح نصيب نہيں ہوتا۔ جب ہمارے شيعوں کے پاس 
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’ اطاعت و عمل نہ ہو تو ان کو بے قصور ٹھہرا کر جہنم سے آزادی کا ہمارے پاس کوئی حکم نامہ نہيں۔ فقط يہ کہنا کہ 
ہی ميں قابل ِ سماعت دليل نہيں۔ (اگر خدا چاہے تو اُسے عذاب ميں مبتال کر سکتا ہے کيونکہ خداوند ِ ، بارگاه ِ الٰ ‘شيعہ ہوں

کو بخش ديں گے۔ معيار اطاعت و عمل ہے)۔ پس جو کوئی هللا کی اطاعت‘ مدعٔی تشيع’عالم کی طرف سے يہ وعده نہيں کہ 
کار ہو وه ہمارا دشمن ہے۔ اور ہماری واليت سوائے تقوٰی و کرنے واال ہو وہی ہمارا ولی (دوستدار) ہے اور جو معصيّت 

  عمل کے کسی طرح حاصل نہيں ہو سکتی۔" 

  تقوٰی کی اقسام کے متعلّق عاّلمہ مجلسی کی رائے
  

  عاّلمہ مجلسی رضوان هللا عليہ فرماتے ہيں کہ تقوٰی کی چار قسميں ہيں: 
  ا ہے۔ ، جس سے مراد محرمات سے پرہيز کرن‘ورع تابعين) ’١(
  ، يعنی مشتبہ چيزوں سے پرہيز کرنا تاکہ حرام سے آلوده نہ ہو۔ ‘ورع صالحين) ’٢(
، جس سے مقصد مباح چيزوں کو ترک کرنا ہے تاکہ حرام چيزوں ميں مبتال نہ ہوں۔ مثالً لوگوں کے حاالت‘ورع متقين) ’٣(

  نہ پوچھنا اس خوف سے کہ مبادا غيبت کے مرتکب ہو جائيں۔ 
، يعنی غيرِ  خدا سے منہ پھير لو ا س ڈر سے کہ قيمتی عمر بيہوده کاموں ميں صرف ہو جائے۔ اگرچہ ‘الکينورع س) ’۴(

  حرام کے ارتکاب کا اسے انديشہ بھی نہ ہو۔ 

  محبت
  

ن حضرات اہِل بيِت اطہار (عليہم السالم) اور برادران ِ اہل ِ تسنّن کی بہت سی روايتوں سے بشارت ملی ہے کہ جس سے ايما
دار لوگوں کی اميد کو تقويت ملتی ہے کہ اس محبت کی برکت سے خواہش پرستی اور شيطان کی پيروی سے مکمل دوری 

حاصل ہوتی ہے۔ کيونکہ اگر کسی نے کسی بزرگ ہستی سے دوستی کی تو اس دوستی کا الزمہ يہ ہے کہ محبوب کے 
کی دوستی اور خواہشات ِ نفسانی کی پيروی هللا تعالٰی دوستوں سے دوستی برقرار رکھيں اور دشمنوں سے دشمنی۔ شيطان 

  بندگی اور محبت اہل ابرار (عليہم السالم) کی راه ميں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 
انشاء هللا دوستداران علی (عليہ السالم) ان کی محبت کی برکت سے شيطان کی راه سے دور رہيں گے۔ لٰہذا معلوم ہو کہ 

يت سے برأت کا سبب نہيں بننا چاہيئے بلکہ اس کے برعکس اگر حقيقی اور سچا محب ہے محبت بھی واليت کی طرح معص
تو پھر خواہشات ِ نفسانی کے گرد نہيں گھومتا۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے ليے چند مختصر احاديث کی طرف اشاره کيا 

  جاتا ہے۔ 

  محبّت انسان کو ثابت قدم کرتی ہے
  

ُ َوثَبََّت لَہ قََدٌم اُخرٰی (بحارقَاَل اْلبَاقُِر (ع) َماثَبَ  ُ ُحبَّ َعلٍِّی فِی قَْلِب اََحٍد فََزلَّْت لَہُ القََدُم ااِلَّ ثَبتَّھَا ّهللاٰ   االنوار) َت ّهللاٰ
" حضر ت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے فرمايا: خداوند ِ عالم نے حضرت علی (عليہ السالم) کی دوستی کو جس شخص 

دی ہے اس کے قدم ميں معصيت سے لغزش نہيں آتی بلکہ هللا اُسے بچا کر اس ميں ثابت قدمی پيدا کرتا ہےکے دل ميں جگہ 
  اور دوسرے اُٹھنے والے قدم کو بھی استحکام بخشا ہے۔" 

  جناب جابر انصاری کی وصيّت
  

  َحبَِّھْم اِْن تََزلَّ لَھُْم قََدٌم بَِکْثَرِة ُذنُْوبِِھْم ثَبَتَْت لَھُْم اُْخَرٰی بِمَ 
  (ج ا سفينة البحار) 

حضرت جابر انصارے نے اپنی وصيت ميں عطئہ کوفی سے کہا " اگر اہِل بيت صلوات هللا عليہم اجمعين کے دوستوں کا 
پہال قدم گناہوں کی کثرت کے سبب لڑکھڑا گيا تو اِن حضرات کی محبت کی وجہ سے دوسرا قدم جمانے کی سکت هللا تعالٰی 

  " پيدا کردے گا۔

  حضرت علی کے دوستداروں کے ليے فرشتوں کی استغفار
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بہت سی روايتوں سے يہ ثابت ہے کہ دوستداران اہل بيت (عليہم السالم) کے ليے مالئکہ استغفار کرتے ہيں ۔ چنانچہ بحار 

  االنوار ميں اہل ِ سنّت و الجماعت سے يہ روايت نقل کی گئی ہے : 
 ِ ُ ِمْن نُْوِر َوْجِہ َعلیِّ ْبِن اَبِْيطَالِب َسْبِعْيَن اَلَف َملٍَک يَْستَْغفُِرْوَن لَہ َولُِمِحبِّ َعْن اَنٍَس َعْن َرُسْوِل ّهللاٰ  ْيِہ اِٰلی يَْوِم اْلقِيَاَمِة  (ص)قَال َخلََق ّهللاٰ

ان کے "خداوندعالم نے حضرت علی (عليہ السالم) کے نور سے ستّر ہزار طرشتے پيدا کئے ہيں۔ يہ مالئک اُن پر اور 
  دوستوں کے ليے قيامت تک استغفار کرتے رہيں گے۔ " 

  حضرت علی(عليہ السالم) کی محبت گناہوں کو جال ڈالتی ہے
  

اس بارے ميں صراحتاً روايت ہے کہ حضرت علی (عليہ السالم) کی دوستی گناہوں کو فنا کرديتی ہے ۔ چنانچہ بحار االنوار 
   خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے نقل کی ہے:  ِميں ابن ِ عباس نے يہ روايت حضرت رسول

نُْوَب َکَما تَاُْکُل النَّاُر اْلَحطََب۔    ُحبُّ َعلِیُّ ْبُن اَبِْی طَالٍَب يَأُْکُل الذُّ
  "يعنی حضرت علی (عليہ السالم) کی محبت گناہوں کو اس طرح جال ديتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جالتی ہے۔ 

  ہرشرذل سواد معاصی بروں برد م
  چنانکہ ماه برد ظلمت ِشب ِ ديجور
  زحّب او ست بروز جزانہ از طاعت
  اميد ِ مغفرت از حّی ِ ال يزال ِ غفور

  (رباعی) 
يعنی حضرت علی (عليہ السالم) کی محبت دل کی سياہی کو اس طرح مٹا ديتی ہے جيسے چاند تاريک رات کے اندھيرے 

ملے گی نہ کہ اطاعت و عبادت کے عوض۔ مگر اس محبت کے ساتھ کو۔ قيامت کے دن مغفرت ان کی محبت کے صلے ميں
ہميشہ رہنے والے غفور ِ رحيم کی اميد بھی دل ميں ہونی چاہيئے۔ (يعنی محبت سے سر شار ہو کر هللا تعالٰی کو فراموش نہ 

  کرے)۔ 

  پريشا نياں اور بال ئيں گنا ہوں کو زائل کر د يتی ہيں
  

 تبارک و تعالٰی اہل ِ بيت (عليہم السالم) کے گناه گار دوستوں کو دنيا ميں گو نا گوں بالؤں اس بارے ميں روايت ہے کہ هللا
ميں مبتال کرتا ہے تا کہ مرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہو جائيں ۔ اگر گناه زياده ہيں تو جان کنی کی سختی سے؛ اگر اس 

ک کرديتا ہے۔ بالفرض وه اس قدر گناه گار ہے کہ سے بھی زياده ہيں تو برزخ سے لے کر محشر تک کے عذاب سے پا
ميداِن حشر تک کثرت سے گناه باقی ہوں اور معاف نہيں ہوئے ہوں تو جہنم کی آگ سے معّذب ہو گا اور گناہوں سے پاک و 

موجود صاف ہو کے بعد نکاال جا ئے گا۔ اور وه شخص جس کے دل ميں محبت ِ اہل ِ بيت (عليہم السالم) اور ايمان کا ذره 
ہے وه جہنم ميں نہيں رہے گا۔ چونکہ ہميشہ کا عذاب کفّار اور دشمنان ِ اہل ِ بيت ِ رسول صلوات هللا عليہم اجمعين کے ليے 

  مخصوص ہے۔ 

  محبّت کے انداز سے فيض حاصل کر سکتا ہے
  

ضمناً اس نکتے کی ہاد دہانی بھی کی جاتی ہے کہ عذاب ِ اٰلہی ميں کم يا زياده مّدت گرفتار رہنے کا دارومدار محبت ِ اہل ِ 
بيت (عليہم السالم) کی شّدت اور ضعف کی بناء پر ہے۔ محبت زياده ہو تو شفاعت بھی جلد ہو گی بلکہ سکرات موت کے 

چہ جناب سيّد حميری نے سوانح عمری ميں لکھا ہے کہ سيّد اسماعيل حميری شاعر ِ وقت اس کی فرياد کو پہنچتے ہيں۔ چنان
ھء ميں وفات پائی۔حضرت علی (عليہ السالم) کی ہر ايک فضيلت کے بارے ميں ايک  ١٧٣اہل ِ بيت (عليہم السالم) تھے۔ 

جب تک کہ وه اپنے قصائد ميں سے  قصيده انشاء فرمايا ہے ان کو کسی مجلس ميں اس وقت تک سکون و قرار نہيں ملتا تھا
کوئی قصيده پڑھ کر نہ سنا ديں۔ اِن بزرگوار کی رحلت کے وقت بڑی کرامت ظاہر ہوئی ۔ چنانچہ شيعہ و سنی کتب مثالً 
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الغدير، جلد سوم ، کتاب األغانی ، مناقب ِ سروری، کشف الغمہ، امالی شيخ صدوق، بشارة المصطفٰی، اور رجال کشی ميں يہ 
  قل کی گئی ہے۔ اس کا خالصہ يوں ہے: حکايت ن

سيّد صاحب کی وفات کے وقت شيعہ مذہب کے مخالفين کی ايک جماعت موجود ہو گئی ۔ سيّد صاحب خوبصورت آدمی تھے
اور سرخ و سفيد چہره رکھتے تھے۔ بار بار اور کثرت سے افسوس کا اظہار کر رہے تھے ۔ اسی اثناء ميں ان کے چہرے 

ح ايک سياه نقطہ ظاہر ہو اور ديکھتے ہی ديکھتے تيزی سے پھيلنے لگا۔ يہاں تک کہ سارا چہره تارکولپر روشنائی کی طر
کی طرح سياه ہو گيا۔ مخالفين خوش ہو نے لگے اور مالمت چہ ميگوئياں کرنے لگے۔ سيّد پر خاموشی اور بے ہوشی طاری 

مت رخ کر کے فريا د کی : يا امير الٔمومنين ، اے بے تھی۔ ايک مرتبہ ہوش آيا تو آنکھيں کھوليں اور نجف اشرف کی س
چاروں کے مرکز ِ اميد، کيا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ايسا سلوک کرتے ہيں ؟ کہتے ہيں کہ تين بار اس جملے کی تکرار 

ٔه مبارک چودھويں کی ۔ اتنے ميں خدا کی قسم ايک نور اُن کی پيشانی پر ظاہر ہو جو آہستہ آہستہ پھيلتا گيا۔ يہاں تک کہ چہر
  رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ سيّد نے ہنستے ہوئے خوشی ميں فی البريہہ يہ شعر کہے: 

  َکِذَب الَزا ِعُمْوَن اَنَّ َعلَيّاً 
  لَْن يُّْنِجی ُمِحبُّہُ ِمْن ھَتَاتِ 

  نہيں دے سکتے۔  جھوٹ کہا ہے ايسا گمان کرنے والوں نے کہ علی (عليہ السالم) اپنے دوست کو سختی سے نجات

  قَْدَوَربِّْی َدَخْلُت َجنَّةَ َعْدٍن 
ٰلہُ َعْن َسيِّئاتی   َوَعفَالَِی ااْلِ

  ميرے پروردگار کی قسم ميں بہشت ميں داخل ہو ا ہوں اور يقينا هللا تعالٰی نے ميرے گناه بخش ديئے ۔ 

  فَاَْبِشُروا اْليَوَم اَْولياَء َعلٍی 
  َمَماتِ َوتَولُّْوا َعلِياً َحتّٰی الْ 

  پس تمہيں بشارت ہو اے دوستداراِن علی (عليہ السالم) جو مرتے دم تک علی (عليہ السالم) کا دوستدار رہے۔ 

  ثُمَّ ِمْن بَْعِدِه تََولُّْوا بَنِْيِہ 
فاتِ    َواِحداً بَْعَد َواِحٍد بِالصِّ

صاف رکھتے ہيں ، ان کی محبت کريں۔ اس کے آپ (عليہ السالم) کے گياره فرزند۔ يکے بعد ديگرے جو امامت کے جملہ او
ان چار اشعار کے بعد هللا کی وحدانيت ، پيغمبر ِ خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی رسالت اور امير الٔمومنين (عليہ السالم) کی 

  واليت کا زبان سے اقرار کيا۔ آنکھيں بند کيں اور دنيا سے سدھار گئے۔ 

  خواہشات محبت کی راه ميں رکاوٹ ہيں
  

کبھی ايس ابھی ہوتا ہے کہ دنيوی مال و دولت سے زياده محبت اور خواہشاِت نفسانی کے ہيجان سے ہا آِل محمد صلوات هللا 
عليہم اجمعين کی محبت دل ميں نہ ہونے ہا اگر ہے تو کمی کی بناء پر لوگ مرتے وقت اہِل بيِت اطہار (عليہم السالم) کو 

ميں وه سرشار ہوتے ہيں موت کے وقت صرف وہی نظر آتا ہے۔ اس بارے ميں بہتبھول جاتے ہيں اور جس چيز کی محبت 
سی روايتيں ہيں۔ ان کا يہاں ذکر کرنا موضوع سے عليحده اور طوالت کا باعث ہو گا اس ليے مختصر گذارش پر اکتفا کی 

  جاتی ہے۔ 

  سودا خوش است کہ يکجا کند کسی
  

ہے کہ اہل ِ ايمان اپنے دل ميں زياده سے زياده محبت ِ اہل ِ بيت (عليہم اس مصرعے سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے وه يہ 



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

 
 

السالم) پيدا کرنے کی کوشش کريں اور اس کے عالوه دوسری چيزوں کی محبت کو دل سے نکال ديں اور ہر گناه سے 
  خصوصاً گناہان ِ کبيره سے اجتناب کريں تاکہ انشاء هللا بُرے انجام سے محفوظ رہيں۔ 

  
  و معصيت ميں استعمال نہ کريں نعمت ک

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے اپنے بعض دوستوں کے نام يہ خط لکھا: 
ِ َحقَہ اَنْ  ِصْيِہ َواَْن تَْنتَر بِِحلِّمہ تَْبِذَل نْعَمائِِہ فی َمَعا اِْن اََرْدتَّ اَْن يَْختِم َعَملَُک بَِخْيٍر َحتّٰی تَْقبَِض َواَْنَت فِْی اَْفَضل ااْلَْعَماِل فََعظِِّم ّهللاٰ

 ً تَنَا۔ ثُمَّ لَْيَس َعلَْيَک َصاِدقاً کاَن اَْوَکاِذبا َجْد يَذُکُرنَا اَْويَْنتَِحُل َمَودَّ   ۔ اِنََّما لََک نِيَّتَُک َوَعلَْيِہ ِکْذبُہُ (بَِحار ااْلَْنوار) ِمْنَک َواَْکِرْم ُکلَّ َمْن وَّ
و عاقبت بہترين اعمال و حاالت کے ساتھ انجام پا ئے اور اسی حالت ميں روح قبض ہو " اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر 

بزرگ جانو۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانيوں ميں صرف کرو اور خداوند ِ ‘ تو هللا تعالٰی کو کما حقّہ
خداوندی کو معصيت کی راه ميں صرف نہ کرو) اور ہر متعال کی عنايات کا غلط فائده اٹھا کر مغرور ہو جاؤ (يعنی نعمت ِ 

اس شخص کی عّزت کرو جو ہم اہل ِ بيت کو ياد کرتا رہتا ہے يا ہماری دوستی کا اظہار کرتا ہے ا س سے واسطہ نہيں کہ وه
(سزا) مل جائے سچ بولتا ہے يا جھوٹا دعوٰی کرتا ہے، کيونکہ تم کو اپنی نيت کا اچھا صلہ اور اس کو اپنے جھوٹ کا گناه 

  گا۔" 

  گناه کی تاريکی اور توبہ کا نور
  

ُ َولِیُّ الَّذيَن آَمنُْوا يُْخِرُجھُْم ِمَن الظُّلَُماِت اِٰلی النُّ  اِدق (ع) فی تَْفِسْيِر قَْولہ تََعاٰلی ((ّهللاٰ ْوِر)) قَاَل عليہ السَّالم يَْعنِْی ِمْن ظُلَُماِت َعِن الصَّ
نُْوِب اِٰلی نُْورا َوَجلَّ ((َوالَِّذْيَن َکفَُرْوا اَْوٰليْ  الذُّ ھُُم الطَّاُغْوُت يُْخِرُجْونَھُْم ِمَن النُّْوِر اِلَیالتَّْوبَِة َواْلَمْغفَِرِة لَِوالَ يَتِِھْم ُکلُّ اَِماٍم َعاِدٍل ِمَن ّهللاٰ َعزَّ

ْساَلِم الظُّلَُمات)) اِنََّما ُعِنَی بِٰھذا َعٰلی اَنَّھُْم َکانُْوا َعٰلی نُْورِ  ِ َخَرُجوا بَِواليَتِِھْم ِمْن نُْوِرااْلِ ا اَْن تََولْوا ُکلَّ اَِماٍم َجائٍِر لْيَس ِمن ّهللاٰ ْساَلِم فَلَمَّ ااْلِ
ُ لَھُُم النَّاُر َمَع اْلُکفَّاِر    اِٰلی ظُلَُماِت اْلُکْفِر۔ فَاَْوَجَب ّهللاٰ

  نقل از اصول کافی)  ۶٨(تفسير صافی ص
خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ايمان ال چکے انہيں تاريکيوں سے نکال ’ تفسير کے بارے ميں کہ "اس قوِل خدا کی 

، حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا تو آپ نے فرمايا : يعنی هللا تعالٰی ان لوگوں کو ‘کررو شنی ميں التا ہے
اتا ہے ۔ کيونکہ ان لوگوں کو ہر ايک امام عادل اور هللا گناہوں کی تاريکيوں سے توبہ اور مغفرت کے نور کی طرف لے ج

  کی طرف سے منصوب پيشواؤں يعنی باره امام (عليہم السالم) کی واليت حاصل ہے۔ 
اوراس آيت کے آخری حصے "اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا انکے سرپرست شيطان ہيں کہ ان کو روشنی سے نکال کر

کے بارے ميں يوں ارشاد فرمايا کہ خدائے تعالٰی کا اراده اس آيہ شريفہ )٢۵٧(سورٔه بقره آيت تاريکيوں ميں ڈال ديتے ہيں"۔
سے اس کے سوا اور کچھ نہيں "جو لوگ نوراسالم پر تھے اس کے بعد ہر ايک ظالم اور ناحق پيشواؤں کی پيروی کرتے 

يوں کی طرف نکل گئے۔ پس هللا تعالٰی نے رہے جو کہ منصوب من هللا نہيں تھے ۔اس لئے نور اسالم سے کفر کی تاريک
  کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ ان کے ليے واجب قرار ديدی 

  کبيره اور صغيره کے معنی
گذشتہ مطالب سے يہ واضح ہوا کہ گناه کی دو قسميں ہوتی ہيں؛کبيره اور صغيره۔کبيره گناه کے خواص اور اس کے ترک يا 

  ہيں وه معلوم ہوئے ۔اب ہم گناه کبيره سے مراد اور ان کی تعداد بيان کريں گے ۔  مرتکب ہونے سے جو اثرات مرتب ہوتے
اس موضوع پر علمائے کرام کے اقوال ايک دوسرے سے مختلف ہيں ۔ان تمام اختالفات اور اعتراضات کو بيان کرنے سے 

ده پہنچانا ہے ،لٰہذا تفصيل کے اس کتاب کی شکل ہی بدل جائے گی ۔ چوں کہ ہماری غرض اختصار اور عام لوگوں کو فائ
  خواہش مند حضرات کتاب شرح کافی اور اربعين شيخ بہائی کی طرف رجوع کريں۔ 

اس مسئلہ ميں علمائے کرام اور مراجع تقليد کی تحقيق کے مطابق مستند وجامع قول وہی ہے جو کہ اہل بيت آية فقيہ اہل ِ بيت
ی يزدی طاب ثراه نے باب شرائط امام جماعت عروة الوثٰقی ميں بيان فرمائے ہيں۔ ہم آية هللا العظمٰی السيّد محمد کاظم طباطبائ

اسی پ راکتفا کرتے ہوئے سيد موصوف کے فرمودات کا خالصہ يہاں ذکر کرتے ہيں۔ انہوں نے گناه کبيره کے تعيّن کے 
  چار طريقے اس طرح بتائے ہيں: 

  گناه کبيره کيا ہے؟
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جو قرآن و حديث ميں صريحاً کبيره قرار ديا گيا ہو۔ اس قسم کے گناہوں کی تعداد چاليس سے زياده کبيره ہر وه گناه ہے ) ١(

ہے جن کو اہل بيت عصمت (عليہم السالم) کی احاديث ميں واضح طور پر بيان کيا گيا ہے۔ اب ہم ان روايات کی تشريح و 
  تجزيہ کرتے ہيں۔ 

نّت معتبره ميں جس کے مرتکب شخص کے ليے واضح طور پر جہنم کی وعيدکبيره ہر وه گناه ہے کہ قرآن مجيد اور س) ٢(
دی گئی ہو يا يہ کہ واضح طور پر قرآن و حديث ميں آتش جہنم کا وعده ذکر نہيں مگر ضمناً مذکور ہے۔ مثالً قول ِ رسول 

  اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) : 
  اور اس کے پيغمبر کے ذمے سے بری ہوتا ہے۔"  "جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی يقيناً وه هللا تعالیٰ 

اس روايت ميں اشارتاً آتش جہنم کا وعده ہے مگر واضح الفاظ ميں ذکر نہيں۔ ليکن دوسری روايتوں سے ان مبہم نکات کی 
  وضاحت کے ليے روشن دليليں ملتی ہيں۔ جيسا کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق + نے فرمايا: 

ُ َعلَْيِہ النَّاْر۔ الَکبَائِ    ُر ُکلُّ َما اَْوَعَد ّهللاٰ
  "گناه کبيره ہر وه گناه ہے کہ جس پر خدائے تعالٰی نے جہنم کا وعده کيا ہے۔" 

اور وه روايت صحيحہ جو امام زاده عبدالعظيم حسنی / سے منقول ہے ، آگے ذکر ہو گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب ِ 
  ں ہو يا سنّت و اخبار ميں ، کوئی فرق نہيں۔ اٰلہی کا وعده خواه قرآن مي

ہر وه گناه جو قرآن يا سنّت معتبره کی رو سے مسلمہ طور پر گناه کبيره ہو۔ اگر اس کے مقابل کوئی دوسرا گناه اس سے) ٣(
سے ثابت ہے۔ زياده بڑا شمار کريں تو وه بھی گناه ہے۔ مثالً قتل نفس گناہان ِ کبيره ميں سے ہے اور قرآن و سنّت دونوں 

کا قتل واضح عبارت ميں گناه کبيره محسوب کيا گيا ہے۔ اور قرآن ‘ نفس محترم ’ چنانچہ ابن محبوب کی صحيح حديث ميں 
مجيد ميں قاتل کے ليے عذاب کا وعده ديا ہو ا ہے۔ پس اگر قرآن پاک ميں يا ايسی سنّت جسے معتبر سمجھا جائے اس کے 

فالں گناه قتل نفس سے بڑا گناه ہے اس صورت ميں وه گناه بھی گناه کبيره ہی ہو گا۔  کے معنی سے يہ واضح ہو جائے کہ
  مثالً فتنہ انگيزی کے بارے ميں قرآن مجيد ميں ارشاد ِ ربّانی ہے کہ وه قتل نفس سے بھی بڑا گناه ہے: 

  َواْلفِْتنَةُ اَْکبَُر ِمن اْلقَْتِل 
  ناہان کبيره ميں محسوب ہوتا ہے۔ اس سے ہميں يقين پيدا ہوتا ہے کہ فتنہ بھی گ

کبيره وه گناه ہے جو د ين دار اور شريعت پسند افراد کے نزديک بڑا گناه ہو۔ اس طرح کہ يہ يقين حاصل ہو جائے کہ ) ۴(
مثالً فالں گناه اس وقت سے لے کر زمانٔہ معصوم (عليہ السالم) تک سارے متدينيين مسلسل گناه کبيره شمار کرتے آئے ہيں ۔ 

يسا کہ عقالً اور مسئلہ جانتے ہوئے خانٔہ خدا کی بے حرمتی کے قصد سے مسجد بجس کرنا يا نعوذبا قرآن مجيد دور ج
  پھينک دينا وغيره وغيره گناه کبيره ميں شمار ہوتے ہيں۔ 

گناہان کبيره ہيں گناه کبيره کے تعيّن کرنے کے چار طريقے جيسا کہ سيّد نے فرمايا، بيان کيے گئے۔ جن ميں پہلی قسم وه 
جن کے بارے ميں نص موجود ہے۔ باقی تين طريقوں ميں سے کسی ايک طريقے سے کبيره ہونا ثابت ہو اس کی تفصيل ذيل 

  ميں بيان کی جاتی ہے۔ 
  
  م

  ذکوره چار طريقوں سے متعلّق عروة الوثقٰی کی اصل عبارت

  
  َدا النَّصُّ بَِکْونِھَا َکبِْيَرةٌ کُجْملٍَة ِمن المًعاِصْی اْلَمْذُکْوَرِة فِْی َمِحْلھَا۔ اْلَمْعِصيَةُ اْلَکبِْيرة، ِھَی ُکلُّ َمْعِصيٍَة ُورِ ) ١(

"کبيره ہر وه گناه ہے جو قرآن و سنّت ميں صريحاً کبيره ثابت ہو چکا ہو اس قسم کے گناہان ِ کبيره (کی تعداد چاليس سے 
  زياده ہے) ہر ايک کا ذکر اپنے موضوع کے تحت ہو گا۔" 

نَِّة َصِرْيحاً اَْوِضْمناً۔ ) ٢(   اَْوُوِرَدالتْو ِعْيُد بِالنَّاِر َعلَْيھَا فی اْلِکتَاِب اَْو السُّ
"يا کبيره ہو وه گناه ہے کہ قرآن اور سنّت معتبره ميں جس کے مرتکب شخص کے ليے واضح طور پر ضمناً وعيد دی گئی 

  ہو۔" 
  ِة کْونُہُ اَْعظََم ِمْن اََحِد اْلَکبَائِر اْلَمنُصْوَصِة اَِواْلَمْوُعْوُد َعلَْيھَا بِالنَّاِر۔ اَْو ُوِرَد فِی اْلِکتَاِب اَِو الُسنّ ) ٣(

"يا ہر وه گناه جو قرآن مجيد يا سنّت ِ معتبره ميں کسی ايک گناه کو صراحتاً دوسرے گناه سے بڑا شمار کيا گيا ہے يا جس 
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  پرآتش جہنم کا وعده کيا گيا ہو۔" 
  اَن َعِظْيمةً فِْی اَْنفُِس اَْھِل الشَّْرِع۔ اَْوکَ ) ۴(

  "يا کبيره ہر وه گناه ہے جسے اہل شرع بڑا گناه محسوب کريں۔" 
اب ہم تبرکاً گناہاِن کبيره کے مدارک اور ان سے متّعلق روايات نقل کرتے ہيں اور ہر ايک کی تشريح اپنی جگہ تفصيل کے 

  ساتھ ہوگی۔ 

  پہلی روايت
  

دُ  ِ الَحَسنِْی قَاَل َحدَّ ثَنِْی اَبُْو َجْعفَر الثَّ قَاَل الصَّ انِْی قَاَل َسِمْعُت اَبِْی يَقُْوُل: َسِمْعُت اَبِْی ْوُق فِْی ُعيُْوِن ااْلَْخبَاِر َعْن َعْبِد اْلَعِظْيِم ْبِن َعْبِدّهللاٰ
ِ َعلَْيِہ السَّالَُم فَلََما َسلََّم َوَجلََس تاَٰل ٰھِذه اآْليَةَ ((الَِّذْيَن يَْجتَنِبُْوَن َکبَائَِر ُمْوسٰی ْبِن َجْعفٍَر (ع) يَقُْوُل َدَخَل َعْمُرو ْبن ُعبَْيٍد علی اَبی َعْبدُ  ّهللاٰ

ِ تََعاٰلی َوَمْن يُّشْ  ْثِم َواْلفََواِحَش۔ ثُمَّ اَْمَسَک ؟ قَاَل اُِحبُّ اَْن اَْعِرَف اْلَکبَائِِر ِمْن ِکتَاِب ّهللاٰ ِ فَقَ ااْلِ ّٰ ُ َعلَْيِہ ِرْک با َم ّهللاٰ ْد َحرَّ
   )٧٢۔آيت۵الَجنَّةَ۔(سوره

"صدوق نے عيون األخبار ميں(امام زاده) حضرت عبدالعظيم بن عبدهللا الحسنی کے حوالے سے يہ روايت نقل فرمائی ہے کہ
د بزرگوار حضرت آپ نے فرمايا: ميں نے ابو جعفر ثانی (امام محمد تقی ) سے سنا اور انہوں نے کہا کہ ميں نے اپنے وال

امام رضا (عليہ السالم) سے سنا اور انہوں نے کہا کہ ميں حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے سنا، وه فرماتے تھے 
کہ ايک دن عمروبن عبيد حضرت ابی عبدهللا جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں حاضر ہوئے۔ جب وه سالم کر کے 

  اس آيت کی تالوت فرما ئی :  بيٹھ گئے تو عمرو بن عبيد نے
"وه لوگ جو گناہاِن کبيره اور بے حيائيوں سے پرہيز کرتے ہيں ۔" اس کے بعد تھوڑی دير خاموش رہے تو امام جعفر صادق
(عليہ السالم) نے فرمايا: آپ خاموش کيوں ہو گئے؟ عرض کيا ميں کتاب خدا سے گناہان کبيره جاننا اور اخذ کرنا چاہتا تھا۔ 

بعد ارشاد فرمايا: اے عمرو تمام گناہاِن کبيره ميں سے بزرگ ترين گناه هللا تعالٰی کا شريک قرار دينا ہے۔ جيسا کہ  اس کے
  خود فرمايا ہے، " ياد رکھو جس نے خدا کا شريک بنايا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کرديا۔" 

ِ تََعاٰلی اِلَنَّ ) ٢( ْوح ّهللاٰ ِ ااِلَّ اْلقَْوُم اْلَکافُِرْون۔ (سوره  َوبَْعُدهُ اْليَاُْس ِمْن رَّ وِح ّهللاٰ َ تََعاٰلی يَقُْوُل: يَاْيئَُس ِمْن رَّ    )٨٧۔آيت١٢ّهللاٰ
"اور اس کے بعد هللا تعالٰی کی رحمت سے نا اميد ہونا بھی گناه کبيره ہے۔ کيونکہ خدائے تعالٰی خود فرماتا ہے کہ هللا کی 

  وئی نا اميد نہيں ہو کرتا۔" رحمت سے سوائے گروه کافروں کے اور ک
ِ ااِلَّ اْلقَْوُم الَخاِسُرْون ) ٣( َوجلَّ يَقُْوُل فاَلَ يَاَْمُن َمْکَر ّهللاٰ ِ اِلَنَّ َعزَّ    )٩٩۔آيت٧(سوره ثُمَّ ااْلَْمُن ِمْن َمْکِر ّهللاٰ

خدائے بزرگ و برتر کا ارشاد ہے : ياد "هللا تعالٰی کے مکر (يعنی ناگہانی انتقام و قہر) سے نہ ڈرنا گناه ِ کبيره ہے۔ چنانچہ 
  رہے کہ خدا کے داؤ سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بيٹھتے ہيں۔" 

َ ُسْبَحانَہ َجَعَل اْلَعاَق َجبَّاراًَشقِيّاً )۴(   َوِمْنھَا عقوِق الَوالَِديِن اِلَنَّ ّهللاٰ
  تعالٰی نے فرمايا :  "گناہان کبيره ميں سے ايک عاق والدين ہے کيونکہ هللا سبحانہ و

  "َوبَّراًبَِوالَِديِہ َولَْم يَُکْن َجبَّاراً َعِصيّاً" 
  ‘ يعنی اپنے ماں باپ کے حق ميں سعادت مند تھے اور سرکش و نافرمان نہ تھے۔ ’

  يہاں ماں باپ کے نافرمان کو سرکش اور شقی فرمايا۔" 
ُ ااِلَّ ) ۵( َم ّهللاٰ َوَجلَّ يَقُْوُل ((فََجَزاؤْ َجھَنَُّم َخالِداً فِْيھَا))۔ َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِْی َحرَّ َ َعزَّ   بِاْلَحقِّ اِلَن ّهللاٰ

  "کسی مومن کو نا حق قتل کرنا (گناه کبيره) حرام ہے۔ کيونکہ اس بارے ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: 
داً فََجَزآُء هُ َجھَنَُّم َخالِداً  تََعمِّ ِمناً مُّ َ َعلَْيِہ َولََعنَہ َواََعدَّ لَہ َعَذاباً َعِظيماً  َوَمْن يَْقتُْل ُمؤْ   فِْيھَا َوَغِضَب ّهللاٰ

"اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے (تو اس کا کوئی کفّاره نہيں بلکہ) اس کی سزا دوزخ ہے اور وه 
يے بڑا سخت عذاب تيّار کر رکھا ہميشہ اس ميں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھايا اور لعنت کی ہے اور اس کے ل

   )٩٣۔آيت۴ہے۔"(سوره
  َوقَْذُف اْلُمْحَصنَاِت۔ اِلَنَّ تََعاٰلی يَقُْوُل اِنََّما يَاُْکلُْوَن فِْی بُطُْونِِھْم نَاراً َوَسيَْصلَْوَن َسِعْيراً۔ )۶(

  دليل هللا تعالٰی کا يہ قول ہے: "کسی پاکدامن مرد يا عورت کو زنا يا لواطہ کی طرف نسبت دينا گناه کبيره ہے۔ جس کی 
َنَ◌يَا َواآْلِخَرِة َولَھُْم َعذَ     )٢٣۔آيت٢۴اٌب َعِظْيٌم۔ (سورهاِنَّ الَِّذْيَن يَْرُمْوَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافِاَلِت اْلُمٔوِمنَاِت لُِعنُْوا فِْی الدُّ

لگاتے ہيں ان پر دنيا اور آخرت ميں (خدا "بے شک جو لوگ پاکدامن ، بے خبر اور ايمان دار عورتوں پر (زنا کی) تہمت 
  کی) لعنت ہے۔ اور ان پر بڑا (سخت ) عذاب ہو گا۔" 
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َسيَْصلَْوَن)٧(   َسِعْيًرا۔  َواَْکُل َماِل اْليَتِْيِم اِلَنَّ ّهللاِ تََعاٰلی يَقُْوُل ((اِنََّما يَاُْکلُْوَن فِْی بُطُْونِِھْم نَاراً وَّ
  ره ہے۔ جيسا کہ خداوند عالم نے فرمايا: "اور مال يتيم کھانا گناه کبي

   )١٠۔آيت۴ِعْيراً (سورهاِنَّ الَِّذْيَن يَاُْکلُْوَن اَْمَواَل اْليَتَاٰمی ظُْلماً اِنََّما يَاُْکلُْوَن فِْی بُطُْونِِھْم نَاراً ط َوَسيَْصلَْوَن سَ 
نگارے بھرتے ہيں اور عنقريب واصل جہنم جو لوگ يتيموں کے مال نا حق چٹ کر جايا کرتے ہيں وه اپنے پيٹ ميں بس ا’

  ہو ں گے۔ " 
فاً لِقِتَالٍ )٨( َ تََعاٰلی يَقُْوُل َوَمْن يََولِّھْم يَْوَمئٍِذُدْبَره ااِلَّ ُمتََحرِّ ْحِف اِلَنَّ ّهللاٰ ِ َوَماْٰوهُ َواْلفَراُر ِمَن الزَّ َن ّهللاٰ ٍة فَقَْد بَآَء بََغَضٍب مِّ  اَْوُمتََحيِّزاً اِٰلی ِفَٔ

  َجھَنَُّم َوبِئَس اْلَمِصْيُر 
   )١۶۔ آيت٨(سوره

جہاد ميں پيش قدمی کرنے کی بجائے بھاگ جانا گناه کبيره ہے۔ جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے "اور (ياد رہے) اس شخص کے 
پيٹھ سوا جو لڑائی ميں کترائے يا کسی جماعت کے پاس جا کر (اور) جو شخص بھی اس دن ان کفّار کی طرف سے اپنی 

  پھيرے گا وه يقينی (ہر پھر کے) خدا کے غضب ميں آگيا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وه (کيا) بُرا ٹھکانہ ہے۔" 
ْبوا يَقُْوُمْوَن ااِلََّکَمايَقُْوُم الَّ )٩( َ تََعاٰلی يَقُْوُل: اَلَِّذْيَن يَاُْکلُْوَن الرِّ ْبوا اِلَنَّ ّهللاٰ ۔ ِذْی يَتََخبَّ َواَْکُل الرِّ ْيٰطُن ِمَن اْلَمسِّ   طُہُ الشَّ

  "گناہاِن کبيره ميں سے ايک سود خوری ہے جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا ہے: 
"جو لوگ سود کھاتے ہيں وه قيامت کے دن کھڑے نہ ہو سکيں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو 

  ‘ شيطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا ديا ہو۔
 َّ ْبوا۔ ٰذلَِک بِاَن َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بْوا ط َواََحلَّ ّهللاٰ   ھُْم قَالُْو اِنَّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ

"يہ اس وجہ سے کہ وه اس کے قائل ہو گئے کہ جيسا بِکری کا معاملہ ويسا ہی سود کا معاملہ ، حاالنکہ بِکری کو تو خدا نے
  حالل قرار ديا اور سود کو حرام کر ديا۔" 

  َواْلسِّحُر اِلَنَّ تََعاٰلی َولَقَْد َعِملُْوا لََمن اِْشتَراهُ َمالَہُ ِفْی اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ط )١٠(
"اور سحر (جادو) گناه کبيره ہے۔ "چنانچہ هللا تعالٰی فرماتا ہے "وه يقينا جان چکے تھے کہ جو شخص ان (جادو کی برائيوں 

  ے۔" ) کا خريدار ہوا وه آخرت ميں بے نصيب ہ
  َولَبِئَس َماَشَرُوا اَْنفُِسِھْم لَْوَکانُْوايَْعلَُمْوَن 

  اور بے شبہ (معاوضہ ) بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بيچا۔ کاش کچھ سمجھتے ہوتے۔" ’
َ تََعاٰلی يَقُْوُل َوَمْن يَّْفَعْل ٰذلَِک يَْلَق اَثَاماً يُصنَ )١١( نَااِلَنَّ ّهللاٰ   اَعْف لَہ اْلَعَذاُب يَْوَم اْلِ◌يَاَمة، َويَْخلُْدفِيِہ ُمھَاناً َوالزِّ

  ہے۔ چونکہ قرآن مجيد ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: ‘ زنا’گناہان کبيره ميں سے ايک 
ُ االَّ  َم ّهللاٰ ِ اٰلھاً آَخَر َواَل يَْقتُلُْوَن النَّْفَس الَّتِْی َحرَّ باْلَحقِّ َواَليَْزنُْوَن َوَمْن يَّْفَعْل ٰذلَِک يَْلَق اثاماً يُّضاَعْف لَہ اْلَعذاُب  َوالَِّذْيَن اَليَْدُعْوَن َمَع ّهللاٰ

  َويَْخلُُد فِْيِہ ُمھَاناً۔ 
   )۶٨،۶٩آيت ١٩(سوره

"اور وه لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہيں کرتے اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام کرديا ہے 
نہيں کرتے اور نہ زنا کرتے ہيں ۔ اور جو شخص ايسا کرے گا وه آپ اپنے گناه کی سزا بھگتے گا۔ قيامت اس کو نا حق قتل 

  کے دن اس کے ليے عذاب دو گنا کر ديا جائے گا اور اس ميں ہميشہ ذليل و خوار رہے گا۔" 
ِ َواَْيَمانِِھم ثََمناً قَلِيالً اُْولئَِٓک اَلَخاَلَق لَھُْم فِْی اآْلِخرِة َواليَِمْيِن اْلَغُموِس اْلفَاِجَرِة اِلَنَّ ّهللاٰ تََعاٰلی يُقْوُل: اِنَّ )١٢( اَلَِّذْيَن يَْشتَُرْوَن ِبَعْھِد ّهللاٰ

ُ َواَليَْنظُُر الَْيِہْم يَْوَم اَلقٰياَمِة اَليَُزِکْيِھْم َولَھُْم َعَذاٌب اَلَْيٌم (سوره    )٧٧۔آيت٣َواَليَُکلُِمھُُم ّهللاٰ
جھوٹی قسم ہے۔ جس کے بارے ميں خدائے تعالٰی کا ارشاد ہے:"بے شک جو لوگ ‘ يمين غموس ’ ره ميں ايک "گناہاِن کبي

اپنے عہد اور قسميں جو خدا سے کی تھيں اُن کے بدلے تھوڑا (دنيوی) معاوضہ لے ليتے ہيں ، انہيں لوگوں کے واسطے 
و کرے گا نہيں اور نہ اُن کی طرف نظر (رحمت) ہی آخرت ميں کوئی حصہ نہيں۔ اور قيامت کے دن خدا ان سے بات تک ت

  کرے گا۔ اور نہ اُن کو (گناہوں کی گندکی سے) پاک کرے گا۔ اور ان کے ليے دردناک عذاب ہے۔" 
َ تََعاٰلی يَقُْوُل َوَمْن يّْغلُُل يَاِْت بَِماَغلَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة۔ )١٣(   َواْلُغلُْوُل اِلَنَّ ّهللاٰ

  رے ميں نصوص صريحہ موجود ہيں، ان ميں سے ايک، غلول، خيانت ہے۔ چنانچہ هللا تعالٰی فرماتا ہے: جن گناہوں کے با
اَکَسبَ  َّ َوَماَکاَن لِنَبّی اَْن يَُغلَّط َوَمْن يَّْغلُْل يَاِْت بَِماَغلَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ثُمَّ تَُوفّٰی ُکلُّ نَْفٍس مَّ ِ َکَمْن بَآَء ْت َوھُْم اَليُْظلَُمْوْن اَفََمِن اَت بََع ِرْضَواَن ّهللاٰ

ِ َوَمأ وهُ َجھَنَُّم ط َوبِْئَس اْلَمِصْيِر۔ (سوره َن ّهللاٰ    )١۶١،١۶٢۔آيت٣بَِسَخٍط مِّ
"کسی نبی کے (ہر گز) يہ شاياِن شان نہيں کہ وه خيانت کرے۔ اور جو خيانت کرے گا تو جو چيز خيانت کی ہے قيامت کے 

سامنے) النی ہو گی۔ اور پھر ہو شخص اپنے کئے کا پورا بدال پائے گا۔ اور ان کی کسی طرح دن وہی چيز (بعينہ خدا کے 
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حق تلفی نہيں کی جائے گی۔ بھال جو شخص خدا کی کوشنودی کا پابند ہو گيا وه اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا 
  ہے۔"  کے غضب ميں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وه کيا بُرا ٹھکانہ

َ تََعاٰلی يَقُْوُل فَتُکْوٰی بِھَاِجبَاھُھُْم َوُجنُوبُھُْم َوظُھُْوُرِھْم۔)١۴( کٰوة، اْلَمعُرْوَضِة اِلَنَّ ّهللاٰ    َوَمْنُع الزَّ
  "واجب زکٰوة کو روکنا گناِه کبيره ہے۔ جس کے بارے ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: 

ِ فَبَِشّرھُْم بَِعَذاٍب اَلِْيٍم۔ َوالَِّذْيَن يَْکنُِزْوَن الذَّھََب َواْلفِ  ةَ َواَليُْنفِقُْونَھَا فی َسبِْيِل ّهللاٰ   ضَّ
"اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہيں اور اس کو خدا کی راه ميں خرچ نہيں کرتے تو اے رسول ان کو 

  دردناک عذاب کی خو ش خبری سنا دو۔" 
)١۵( َ ْوِر اِلَنَّ ّهللاٰ    تََعاٰلی يَقُْوُل: َوَشھَاَدةُ الزُّ

ْوِر۔    َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ
  "اور جھوٹی گواہی دينا گناه کبيره ہے۔ جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے :"تم جھوٹی گواہی سے پرہيز کرو۔" 

َ تََعاٰلی يَقُْوُل اَلتَْکتُُمْوا الشَّھَاَدةَ ط َوَمْن )١۶( ھَاَدِة اِلَنَّ ّهللاٰ ُ بَِما تَْعَملُْوَن َعلِْيٌمَ◌۔ َوِکْتماُن الشَّ   يَْکتُْمھَا فَاِنَّہُ ٰاثٌِم قَْلبُہ ط َوّهللاٰ
"تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اور جو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناه گار ہے اور تم لوگ جو کرتے ہو خدا اس کو خوب 

  جانتا ہے۔" 
  ا نَٰھی َعْن ِعبَاَدِة ااْلَْوثاِن۔ َوُشْرِب اْلَخْمِر اِلَنَّ تََعاٰلی انَٰھی َعْنھَا َکمَ )١٧(

"اور شراب خوری گناه کبيره ہے کيونکہ هللا تعالٰی نے قرآن مجيد ميں اس سے منع فرمايا ہے ۔ جيسا کہ بت پرستی سے منع 
  کيا گيا ہے۔ چنانچہ فرمايا ہے: 

َمنَافُِع لِلنَّاِس َواِثُمھَُما اَْکبَُر ِمْن نَّْفِعِھَما (سوره َويَْسئَلُْونََک َعِن اْلَخْمِر َواْلمْیَ◌ِسِرط قُْل فِْيِھَما اِْثٌم َکبِْيرٌ     )٢١٩آيت٢وَّ
"اے رسول، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے ميں پوچھتے ہيں تو تم ان سے کہدو کہ ان دونوں ميں بڑا گناه ہے۔ 

  اور (کچھ فائدے) بھی ہيں۔ اور ان کے فائدے سے ان کا گناه بڑھا ہو اہے۔" 
ًدا )١٨( ٰلوِة ُمتََعمِّ   َوتَْرُک الصَّ

  "اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنا گناه کبيره ہے۔" 
ًدا فَقَْد بَرَ )١٩( لٰوةَ ُمتََعمِّ ِ قَاَل َمْن تََرَک الصَّ َوَجلَّ اِلَنَّ َرُسْوَل ّهللاٰ ُ َعزَّ ا فََرَض ّهللاٰ ِة َرُسْولِِہ۔اََوَشْيئاً ِممَّ ِ َوِذمَّ    َء ِمْن ِذّمِة ّهللاٰ

"يا بعض ضروريات ِ دين جو کہ هللا تعالٰی نے واجب قرار دی ہيں عمداً ترک کرنا گناہان ِ کبيره ميں سے ہے۔ چونکہ 
حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو يقينا خداوند عالم اور اس کے 

  رسول کی امان سے خارج ہے۔" 
  ُض اِْلَعْھِد َونَقْ )٢٠(

  ٍ◌ "يعنی عہد شکنی گناه کبيره ميں شمار ہے۔ جس کے بارے ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: 
ِ ِمْن بَْعِد ِمْيثَاقِِہ    الخ …الَِّذْيَن يَْنقُُضْوَن َعْھَد ّهللاٰ

   )٢۵(سوره رعد۔آيت
  "اور وه لوگ جو خدا سے عہد و پيمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہيں۔" 

ُ بِراَْن يُّْوَصَل َويُْفِسُدْوَن فِیْ )٢١( ِحِم اِلَنَّ ّهللاٰ تََعاٰلی يَقُْوُل َويَْقطَُعْوَن َما اََمَرّهللاٰ اِر۔  َوقَِطيَعةُ الرَّ ااْلَْرِضط اُْوٰلئَِک لَھُُم اللَّْعنَہُ َولَھُْم ُسْوُء الدَّ
   )٢۵(سوره رعد۔آيت

  ه ہے۔ چنانچہ مذکوره باال آيت ميں خدائے تعالٰی فرماتا ہے: "اور رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنا گناه کبير
اور جن (باہمی تعلقات) کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم ديا ہے انہيں قطع کرتے ہيں اور روئے زمين ميں فساد پھيالتے ’

  ۔" پھرتے ہيں۔ ايسے لوگ ہی ہيں جن کے ليے لعنت ہے اور ايسے ہی لوگوں کو واسطے بُرا گھر (جہنم) ہے
جب حضرت ابی عبدهللا جعفر صادق (عليہ السالم) نے گناہان ِ کبيره بيان کر کے اپنے کالم اختتام تک پہنچايا تو راوی عمرو
بن عبيد فرياد اور بکا کے ساتھ يہ کہتا ہوا باہر نکل گيا: "يقينا ہالکت ميں پڑ گيا وه شخص جو اپنے رائے سے کچھ کہے اور

  ے انکار کرے۔" آپ حضرات کے علم و فضل س
  پہلی روايت يہيں پر اختتام کو پہنچی۔ 

  د وسری روا يت
  

ِھَی ؟ َوَماِھی ؟ فََکتََب (ع) اْلَکبَائَِر  فِی َصِحْيِح ْبِن َمحبُْوب قَاَل َکتََب َمِعْی بَْعُض اَْصَحابِنَا اِٰلی اَبِْی اْلَحَسِن (ع) يَْسئَلُہُ َعن اْلَکبَائِِرَکمْ 
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ْبُع ُمْوبِقَاٍت۔َمْن اِْجتَنََب َماَوَعَد ّهللاُ َعلَْيِہ النَّاُر َکفََّر َعْنہُ َسيّئاتَہُ اَِذا کَ    اَن ُمْوِمناً َوالسَّ
"ابن محبوب سے صحيح ميں يہ روايت نقل کی گئی ہے کہ اس نے کہا: " ميرے بعض رفقاء نے ميرے ساتھ حضرت ابی 
الحسن امام رضا (عليہ السالم) کو خط لکھا جس ميں پوچھا گيا تھا کہ گناہان ِ کبيره کی تعداد کيا ہے، اور ان کے تعيّن کے 

  ے حقيقی تعريف کيا ہے؟ آنحضرت (عليہ السالم) نے يوں تحرير فرمايا: لي
" گناہان کبيره وه گناه ہيں جن کے مرتکب ہو نے والے شخص کے ليے وعدٔه آتش ديا گيا ہے۔ اگر کسی مومن نے ان سے 

  ا وعده ہے وه سات ہيں: پرہيز کيا ( اور توبہ کی) تو هللا تعالٰی اس کے گناه محو کر ديتا ہے۔ جن گناہوں پر عذاب ک
  قَْتُل النَّنَْس اِْلَحَرام (کسی کو جان سے مارنا جبکہ شرعاً اس کا قتل حرام ہو) 

  َوُعقُْوُق اْلَوالَِدْين (اور والدين کا عاق ہونا) 
  َواَکُل الِربٰوا (اور سود کھانا) 

ُب بَْعَد اْلِھْجَرة (ہجرت کرنے کے بعد دوباره جاہليت کی    طرف پلٹنا) َوالتََّعرُّ
  َوقَْذُف اْلُمْحِصنَِة (اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا) 

  َواَْکُل َماَل اْليَتِم (اور مال يتيم کھانا) 
خِف (محاذ جنگ سے فرار ہو جانا)    َواْلفَِراُر ِمَن الزَّ

  يہاں تک ابن محبوب کی روايت ختم ہوئی۔ (وسائل الشيعہ۔ کتاب جہاد) 

  تيسری روايت
  

ِ َوقَّْتُل النَّ  ّٰ ِ (ع) قال: اَْکبَُرا اْلَکبَائُِر الشِّْرُک بِا امت َعْن اَبِْی َعْبِدّهللاٰ ُ ااِلَّ بِاْلَحقَّ َواَْکُل اَْمَواِل َوفِْی َرَوايَِة اَبِْی الصَّ َم ّهللاٰ ْفس الَّتِْی َحرَّ
۔ اليَتَامٰی َوُعقُْوُق اْلَوالَِدْيِن َوقَْذُف اْلمحَصنَاِت َوالْ  َوَجلَّ ُ َعزَّ ْحِف َواْنَکاُر َمااَْنَزل ّهللاٰ   فَراُر ِمَن الزَّ

ابی صامت نے حضرت ابی عبدهللا امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے نقل کيا ہے کہ آپ (عليہ السالم) نے فرمايا: گناہان 
 تعالٰی نے حرام قرار ديا ہے اسے جس کے قتل کوهللا) ٢هللا تعالٰی کے ليے شريک بنانا () ١کبيره ميں سب سے بڑا گناه (

والدين کا عاق کرنا ) ۴يتيموں کا مال کھانا () ٣جان سے مار دينا ، مگر وه شخص جو کہ ازروئے شريعت واجب القتل ہو (
خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے ) ٧محاذ ِ جنگ سے بھاگ جانا () ۶پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا () ۵(

  روريات دين سے انکار کرنا ہے۔" اتاری ہوئی ض
حٰمن بن کثير َعْنہ (ع) َواِْنَکاُر َحقِّنَا َوفِی َرَوايَِة اَبِْی َخِدْيَجة َعنہ (ع) قال: اْلِکْذُب عَ  ِ َوَعٰلی َرُسْولِہ َوَعٰلی َوفِْی روايِة عبِدالرَّ ٰلی ّهللاٰ

ُدوْ  ِق ُعدَِّمْنہُ اْلَحْيُف فِی اْلَوِصيَِّة َو فِْی ُمْرَسلة َکْنِزاْلفََوائِِد ُعدَِّمْنہُ اِْستِْحاَلُل بَْيِت اْلَحَراِم ااْلَْوِصيَاِء ِمْن اْلَکبَائِِر۔ َوفِْی ُمْرَسلَِة الصَّ
  (وسائل۔کتاب الجہاد) 

"عبدالرحٰمن ابن کثير نے آنحضرت (عليہ السالم) سے يہ روايت نقل فرمائی ہے کہ ہم اہل بيت (عليہم السالم) کے حقوق سے
هللا ) ٩کار گناه کبيره ہے۔ اور ابی خديجہ نے آنحضرت (عليہ السالم) سے يہ روايت بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا : (ان

تعالٰی اور رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور اوصيائے کرام پر جھوٹ باندھنا گناہان کبيره ميں شمار ہے۔ اور صدوق کی 
) ١٢کسی پر ظلم کر کے ارث سے محروم کرنا گناه کبيره ميں محسوب کيا گيا ہے۔ (وصيّت ميں ) ١٠روايت مرسلہ ميں (

اور کتاب کنزالفوائد کی مرسلہ روايت کے مطابق خانٔہ خدا ميں بدامنی کو حالل جاننا گناه کبيره ہے(جس کو هللا تعالٰی نے 
  جائے امن قرار ديا ہے)۔" 

  چوتھی روايت
  

َ◌ضا، فِْيما َکتََب اٰلی اْلَماُْمْوِن َواْجتِنَاِب اْلَکبَائِِر َوِھَی۔ َوفِْی ُعيُْوِن ااْلَْخبَاِر    بِاََسايِْنِدِه َعِن الفَفَِل بِن َشاَذان َعْن الرِّ
کتاب عيون األخبار ميں معتبر اسناد کا حوالہ ديتے ہوئے فضل بن شاذان نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) کے اس خط کا 

ان ِکبيره سے پرہيز کے بارے ميں مامون کو لکھا تھا۔ آنحضرت (عليہ السالم) کے خط کی مختصرذکر کيا ہے جس ميں گناہ
  عبارت يہ ہے: 

َم هللاُ تََعالٰيجن لوگوں کے جان سے مارنے کو هللا تعالٰی نے حرام قرار ديا ہے۔ )١(   قَْتُل اِلنَّْفِس الَّتْی َحرَّ
نَا اور زنا کرنا ) ٢(   َوالزِّ
ِرقَ ) ٣(   ةُ اور چوری کرنا َوالسَّ
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  َو ُشرُب اْلَخْمِر اور شراب پينا) ۴(
  َوُعقُْوُق اْلوالَِدْيِن اور عاق والدين ہونا ) ۵(
ْحِف محاذ جنگ سے بھاگنا ) ۶(   َواْلفَِراُرِمَن الزَّ
  َو اَْکُل َمال اليَتِيْم ظلم و زيادتی سے مال يتيم کھانا ) ٧(
َم وَ ) ٨( ِ ِمْن َغْيِر ِضُرْوَرِةِ◌اور بغير مجبوری کے مردار، خون، سٔور کا گوشت  َواْکل ُاْلَمْيتَةَ َو الدَّ لَْحَم اْلِخْنِزْيِر َو َمااُِھلَّ لَِغْيِرّهللاٰ

  کھانا اور اس ذبيحہ کا گوشت کھانا جس پر غير خدا کا نام ليا گيا ہو، گناه کبيره ہے۔ 
ْبوابَْعَداْلبَيِّنَِة واضح اور ثابت ) ٩(    ہو نے کے بعد سود کھانا۔ َواَْکل الرِّ
ْحُت اور مال حرام کھانا ) ١٠(   َوالسُّ
  َوْاْلَمْيِسُر َواْلقَُماُر اور جوا کھيلنا ) ١١(
  َواْلبَْخُس فِی اْلِمْکياِل َواْلِمْيَزاِن اور ناپ تول ميں کمی کرنا ) ١٢(
  ْوقَْذُف اْلُمْحَصنَاِت پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا ) ١٣(
  َواللَِّواطُ اور مرد کا مرد کے ساتھ فعل ِ بد کرنا  )١۴(
ِ اور هللا تعالٰی کی رحمت سے مايوس ہونا ) ١۵( ْوِح ّهللاٰ   َواْليَاُْس ِمْن رَّ
ِ اور هللا تعالٰی کے مکر (ناگہانی انتقام اور قہر) سے نہ ڈرنا )١۶( ْکِرّهللاٰ   َوااْلَِمُن ِمْن مَّ
ْحَمةِ )١٧( ِ اور رحمت ِ خدا سے بد گمان ہونا َواْلقُنُْوطُ ِمْن رَّ   ّهللاٰ
  َواْلَمُعْونَةُ لِلظَّالِِمْيِن اور ظالموں سے تعاون کرنا ) ١٨(
  َوالّرُکْوُن اِلَْيِہْم اور ظالموں سے ميل جول رکھنا ) ١٩(
  َواْليَِمْيُن الَغُمْوِس اور جھوٹی قسم کھانا ) ٢٠(
  اور کسی سختی و مجبوری کے بغير کسی کا حق روکے رکھنا  َو َحْبُس اْلُحقْوِق ِمْن َغْيِرُعْسِر◌ِ ) ٢١(
  َواْلِکْذُب اور جھوٹ بولنا ) ٢٢(
  َو اْلِکْبُر اور تکبّر کرنا ) ٢٣(
ْسَراُف حد سے زياده خرچ کرنا ) ٢۴(   َوااْلِ
  َو التَّْبِذْيُر غير اطاعِت خدا ميں مال خرچ کرنا )٢۵(
  َواْلِخيَانَةُ اور دھوکہ دينا ) ٢۶(
ْستِْخفَاُف بِاْلَحجِّ اور حج بيت هللا کو اہميت نہ دينا )٢٧(   َوااْلِ
ِ اور هللا کے دوستوں کے ساتھ لڑنا )٢٨( ّٰ   َواْلُمَحاَربَةُ اِلَْولِيَائِا
ْشتَِغاُل بِاْلَماَل ِہی اور لہو و لعب ميں مشغول رہنا ) ٢٩(   َوااْلِ
نُْوبِاور گناہوں پر) ٣٠( ْصَراُرَعلٰی الذُّ   اصرار کرنا۔  َوااْلِ

  انشاء هللا اِن روايتوں کا ترجمہ اور تشريح نيزديگر روايتيں گناہاِن کبيره کے ضمن ميں بيان ہوں گی۔ 

  ايک مشکل مسئلہ کا حل
  

  گناہان کبيره کے مو ضوع پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ 
ں کيا گيا اور ان کی تعداد معيّن کيوں نہيں کی اس قدر اہميت کے حامل موضوع کو قر آن مجيد ميں مفّصل بيان کيوں نہي) ١(

  گئی؟ 
اس بارے ميں صاحبان عصمت و طہارت کی احاديث وارده کے درميان اختالفات کيوں ہے؟بعض روايت ميں ان کی ) ٢(

قل تعداد پانچ ،بعض ميں سات ،کچھ روايات ميں نو، اکيس اور اکتيس بيان کی گئی ہے ۔يہاں تک ابن عباس/سے جو روايات ن
  کی گئی ہے اس ميں تقريباََ◌سات سو سات گناہاِن کبيره شمار کئے گئے ہيں۔اب ہم دونوں سوالوں کے جوابات ديتے ہيں۔ 

  پہلے اعتراض کا جواب) ١(
  

ںقرآِن مجيد ميں گناہاِن کبيره کی تعداد معيّن نہ کر کے گويا هللا تعالٰی نے اپنے بندوں پر بڑا لطف وکرم فرمايا ہے اور اس مي
بہت حکمت پوشيده ہے با لفرض اگر تعداد معيّن ہوتی تو لوگ صرف انہی گناہوں سے اجتناب کرتے جن سے منع کيا گيا 
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ہے۔ ان کے عالوه جہالت اور خواہشات ِنفسانی کی وجہ سے دوسرے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت کرتے اور نادانی سے 
کے ارتکاب سے کوئی ضرر نہيں پہنچتا۔ اس طرح وه ہر خرابی اور  يہ خيا ل کرتے کہ معدوده گناہوں کے عالوه کسی گناه

  گناه کے انجام دينے ميں دلير ہو جاتے اور تمام منہيات ميں ملوث ہوتے۔ 
ياد رکھيئے: وه بہت برا اور بد کردار بنده ہے جو اپنے مہربان پروردگارکی حدود ميں دليری اور بے باکی کا مظاہره کرے۔ 

ک کرنے کا حکم ہو اُسے وه انجام دے بلکہ اس قسم کی دليری اور بے حيائی گناه ِ کبيره کی طرف قدم اور جن امور کو تر
  بڑھانے کی جرأت پيدا کرتی ہے۔ 

چونکہ هللا تعالٰی نے اپنے بندوں کو "گناہان ِ صغيره" سے منع فرمايا ہے اگر اس بارے ميں الپرواہی برتی گئی تو آہستہ 
 بھی بے باک ہو جائے گا آہستہ گناہان کبيره سے 

 

 گناھان کبيره

 

  گناه صغيره کا اصرار (تکرار) بھی کبيره ہے

اس سلسلے ميں عرض ہے کہ گناه صغيره کی تکرار کبيره بننے کا سبب ہوتی ہے۔چونکہ يہ بات مسلّم ہے کہ بار بار گناه 
صغيره کا مرتکب ہونے پر گناه کبيره کا حکم الگو ہوتا ہے ۔انشاء هللا ہم اس بحث کو "گناه صغيره پر اصرار" کے باب ميں 

  تفصيل سے بيان کريں گے۔ 
يره کو مبہم کرنے ميں ہی هللا تعالٰی کی حکمت اور رحمت مضمر ہے۔ تا کہ اس کے بندے دوسرے گناہوں سے پس گناہان ِکب

اجتناب کريں اور گناہان ِ کبيره ميں ملّوث نہ ہو جائيں اسی سلسلے کی ايک کڑی يہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کو کمتر سمجھنا 
  الی جائے گی۔ کبيره بننے کا موجب ہوتا ہے چناچہ آگے اس پر روشنی ڈ

  خرابی ميں پڑنا ثواب سے محرومی کا سبب ہے
  

(يہ بھی اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے )گناہان ِصغيره کی خرابيوں ميں پڑنے سے بنده ان نيکيوں کے اجروثواب سے 
حکم هللا نےمحروم رہتا ہے جو کہ گناہاِن صغيره کے ترک کرنے پر ديا جاتا ہے ۔چوں کہ ہر وه عمل جس سے باز رہنے کا 

ديا ہے اس ميں دينوی يا اخروی کوئی نہ کوئی فساد ضرور ہوتا ہے ۔اس لئے جب کوئی بنده گناه ِصغيره کا مرتکب ہو جائے
تو گناِه کبيره سے دوری کی برکت سے وه گناِه صغيره بخش ديا جاتا ہے ۔البتہ گناه کی مقدار جس قدر ہو اسی قدر اس کا دل 

بتہ جب باوجوِدقدرت کے بڑے گناه سے اجتناب کرے تو اس کی تالفی ہو سکتی ہے ۔عالوه برايں جب سياه ہو جا تا ہے ۔ ال
  هللا کی خوشنودی کے لئے اسے چھوڑ ديتا ہے تو وه ثواب کا مستحق بھی بنتا ہے ۔ 

ر ہو گا۔ اور گناه اس بيان سے معلو م ہوا کہ گناِه صغيره کا مرتکب اس گناه کی خرابيوں سے دنيا يا آخرت ميں دوچار ضرو
  ترک کرنے کے ثواب سے بھی محروم رہے گا ۔ شائد اسی مطلب کو ملحوظ رکھ کر معصوم عليہ السالم نے فرمايا ہے : 

ُ ُذنُْوَب اْلُمِسْيئِْيَن فَقَْد فَاتَھُْم ثواَب اْلُمْحِسنِْين    ھَْب َغفََر ّهللاٰ
نا اچھے کاموں کے ثواب سے محروم ہو گئے (يعنی ترِک گناه کا خدا گناه گاروں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے يہ لوگ يقي

  ثواب حاصل نہ کر سکے۔) 

  اھِل بيت کی طرف رجوع کرنا چاہيے)٢(
  

يہ عنوان بھی دوسرے بہت سے مطالب کی طرح قرآِن مجيد ميں مختصر طور پر ذکر ہوا ہے ليکن ان کی تشريح و توضيح 
لہ) نيز ائمٔہ اطہار کے پاکيزه دلوں ميں جو کہ علم و حکمت اور وحیٔ الٰہی کا خزينہ حضرت پيغمبِراکرم (صلی هللا عليہ و آ 

ہيں۔ الہام کے ذريعہ وديعت فرمائی گئی ہے ۔ اور بندوں کو ان کی طرف مراجعہ کرنے کا حکم ديا گيا ہے چنانچہ اس بارے 
  ميں خود هللا تعالٰی کا ارشاد ہے: 

َل اِلَْيِھْم َولََعلَّھُْم يَتَّفَکَُّرْوَن َواَْنَزْلنَا اِلَْيَک الذَِّکر   لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َماُنزِّ
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   )۴۴۔آيت١۶(سوره 
اور تمہارے پاس قرآن نازل کيا ہے جو کہ ذکر ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لئے نازل کئے گئے تم ان سے صاف صاف 

طرح اہِل بيت رسوِل خدا کی طرف الزمی طور پر بيان کر دو تا کہ وه لوگ خود سے کچھ غور و فکر کريں ۔ اور اسی 
  رجوع کرنے کے لئے قرآِن شريف ميں فرماتا ہے: 

کِر اِْن ُکْنتُم اَل تَْعلَُمْوْن (سوره    )۴٣۔آيت١۶فَاْسئَلُْوا اَْھَل الذِّ
  اگر تم نہيں جانتے ہو تو اہل ِذکر سے پوچھو۔ 

  اہل بيت اطہاراہل ذکر کيوں ہيں؟
  

سی روايتيں ہمارے پاس موجود ہيں کہ اہل الذکر سے مراد اہل بيت رسول مختار ہيں۔ ان ميں سے ايک يہاس بارے ميں بہت 
ہے کہ مجلس مامون ميں جب امام رضا (عليہ السالم) نے فرمايا:"ہم اہل الذکر ہيں"۔ علمائے عاّمہ اس مجلس ميں حاضر 

ر کا مطلب توريت و انجيل ہے۔ تو حضرت نے ان کو جوابتھے ، کہنے لگے، اہل الذکر سے مراد يہودونصارٰی ہيں اور ذک
  ديا: 

ْساَلِم ( ِ ھَْل يَُجْوُز ٰذلَِک اِذايَدُعْونَا اِٰلی ِدْينِھْم َويَقُْولوَن اِنَّھا اَْفَضُل ِمْن ِدْيِن ااْلِ   عيون اخبار الرضا(ع)) ُسْبحاَن ّهللاٰ
کہ خدائے تعالٰی مسلمانوں کو حکم دے کہ وه يہود اور  "سبحان هللا يہ کيسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور کيسے جائز ہے

نصارٰی کے علماء سے رجوع کريں ۔ حاالنکہ اگر کوئی رجوع کرے تو ان کے علماء کہيں گے کہ ہمارا دين برحق ہے اور 
  دين اسالم سے بہتر ہے۔ وه ہميں اپنے نظريئے کی طرف دعوت ديں گے (کيا آپ اس دعوت کو قبول کريں گے)۔ 

  امون نے عرض کيا، "کيا آپ اپنے دعوے کے اثبات ميں قرآن مجيد سے کوئی دليل پيش کر سکتے ہيں؟" پس م
ِ تََعاٰلی َحْيُث يَقُْولُ  ِ (ص) َونَْحُن اَْھلُہ َوٰذلَِک بَْيٌن فِْی ِکتاِب ّهللاٰ ْکُر َرُسْوُل ّهللاٰ ُ فِْی ُسْوَرٍة الطَّاَلِق الَِّذْيَن آَمنُ  فَقَاَل نََعْم۔ اَلذِّ ْوا قَْد اَْنَزَل ّهللاٰ

ِ ُمبَبِّنَات(سوره طالق آيہ  ُسْوالً يَّْتلُوا َعلَْيُکْم آياِت ّهللاٰ    )١٠،١١اِلَْيُکْم ِذْکراً رَّ
"فرمايا ، جی ہاں! ذکر سے مراد حضرت رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہيں اور ان کے اہل ہيں۔ اس موضوع ِ بحث کے بارے

ری دليل ہے: جو لوگ ايمان الئے ہيں خدا نے ان کی طرف ذکر بھيج ديا ہے کہ وه رسول ہے جو ميں قرآن کی يہ آيت مي
  تمہارے سامنے ہماری واضح آيتيں پڑھتا ہے۔" 

علمائے عامہ (اہل سنت) ميں سے ايک شہر ستانی ہيں۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) اور امير الٔمومنين 
کيا ہے کہ انہوں نے فرمايا کہ ہم اہل ذکر ہيں۔ اور بعض دوسری روايتوں ميں ہے کہ خدا وند ِ عالم  (عليہ السالم) سے نقل

نے کچھ اہم مطالب قرآن مجيد ميں مختصراً بيان فرمائے ہيں۔ ان کی شرح و تفسير سے پتہ چلتا ہے کہ هللا تعالٰی نے اپنے 
حکم ديا ہے کہ ہر گز اپنے آپ کو ان سے بے نياز نہ سمجھيں  بندوں کو اہل بيت (عليہم السالم) کی طرف رجوع کرنے کا

بلکہ ہر وقت علوم ِآل ِ محمد (عليہم السالم) کا نياز مند سمجھنا چاہيئے اور ہميشہ ان ذوات ِ مقدسہ کا دامن گير رہنا چاہيئے۔ 
  ے۔ يہاں تک کہ ان کی محبت اور واليت جو کہ حقيقی اور ابدی سعادت ہيں، ہميں حاصل ہو جائ

  دوسرے اعتراض کا جواب
  

مذکوره روايات اور احاديث سے يہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے آئمہ طاہرين صلوات هللا عليہم اجمعين مصلحت کی بنأ پر 
گناہان ِ کبيره کے شمار اور تعين کے حق ميں نہيں تھے۔ يعنی پوچھنے والوں کے جواب ميں گناہان کبيره مفصل بيان کرنا 

تھے۔ چنانچہ اجماالً بيان کرنے کی حکمت اور راز پہلے ذکر کيا گيا ہے۔ يہی وجہ ہے کبھی کبھار مختصر مگر نہيں چاہتے
جامع جملوں ميں گناه کبيره کی تعريف فرمائی ہے۔ جيسا کہ صحيحٔہ حلّی ميں روايت ہے کہ حضرت صادق آل محمد (عليہ 

  السالم) نے ارشاد فرمايا: 
ُ َعلَْيِہ النّار (کافی) الَکبَائُِر ُکلُّ َمااَوْ    َعَدّهللاٰ

  "گناہان کبيره وه گناه ہيں (جن کے مرتکب ہو نے والوں کے ليے) هللا تعالٰی نے آتش جہنم کا وعده کيا ہے۔" 

  گناه کبيره دوسرے عنوان ميں
  

کے ضمن ميں دوسرا گناه  آئمہ طاہرين (عليہم السالم) کبھی بعض گناه ِ کبيره شمار نہيں کرتے تھے چونکہ ايک گناه کبيره
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کبيره بھی آسکتا تھا۔ تو دوسرے گناه کو ذکر نہيں کيا گيا۔ جيسا کہ عبيد بن زراره کی روايت جو کہ حضرت امام جعفر 
  صادق (عليہ السالم) سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے فرمايا : گناہاِن کبيره کتاب ِ علی (عليہ السالم) ميں سات ہيں۔ 

ِ وَ  ّٰ بوا بَْعَد البَيّنَِة َواَْکُل َماِل اْليَتِْيِم ظُْلماً َواْلفَِرارُ الُکْفُر بِا ُب بَْعَد اْلِھْجَرِة قَاَل قَْتُل النَّْفِس َوُعقُْوُق اْلَواِلَدْيِن َواَْکُل الرِّ ُحِف َوالتََّعرُّ  ِمَن الزَّ
لٰوة، قُْلُت فََما َعَدْوَت  قُْلُت فٰھذا اَْکبَُر اْلَکبَائِِر قَاَل نَْعْم۔ قُْلُت فَاَْکُل ِدْرھَمٍ  لٰوِة قَاَل َعلَْيِہ السَّاَلُم تَِرُک الصَّ ْن َماِل اْليَتِْيم اَْکبَُر اَْم تَْرُک الصَّ مِّ

َل َما قُْلُت لََک قُْلُت اْلُکْفَر قَال (ع) فَاِنَّ تَاِرَک  لٰوِة فِی اْلَکبَائِِر فَقَاَل (ع) اَیُّ َشیٍء اَوَّ لٰوةِ تَْرَک الصَّ َکافٌِر يَعنِی ِمْن َغْيِر ِعلٍَّة (کتاب  الصَّ
  کافی۔ وسائل الشيعہ۔ کتاب جہاد) 

سود کھانا واضح ہونے ) ۴ماں باپ کا عاق کرنا () ٣کسی نفس محترم کو قتل کرنا () ٢هللا کے وجود سے انکار کرنا () ١(
  ت کے بعد جہالت کی طرف پلٹنا۔ ہجر) ٧جنگ (جہاد) سے بھاگ جانا () ۶ظلم و ستم سے مال يتيم کھانا()۵کے بعد( 

  ميں نے عرض کيا ، کيا يہ سب بڑے گناہوں ميں شمار ہيں؟
  

امام (عليہ السالم) نے فرمايا صحيح ہے۔ پھر ميں نے عرض کيا ، ظلم و زيادتی سے مال يتيم کا ايک درہم کھانا بڑا گناه ہے 
۔ ميں نے پھر پوچھا پھر آپ نے نماز ترک کرنا گناه کبيره ميں يا نماز ترک کرنا؟ فرمايا : نماز چھوڑنا نسبتاً بڑا گناه ہے

شمار کيوں نہيں کيا؟ امام (عليہ السالم) نے پوچھا ميں نے پہلے کونسا گناه ِ کبيره شمار کيا تھا؟ ميں نے عرض کيا ، خدا 
ة کفر با کے ضمن ميں آتا سے انکار کرنا۔ فرمايا نماز ترک کرنے واال کافر ہے بغير کسی دليل کے(کيونکہ تارک الصلوٰ 

  ہے)۔ اس ليے آپ (عليہ السالم) نے ترک نماز کا ذکر نہيں فرمايا۔" 
اس بيان سے معلوم ہو کہ معصو م سے ہم تک پہنچی ہوئی احاديث ميں مکمل طور پر اور شرح کے ساتھ گناہان کبيره کا 

ميں گناہان کبيره مکمل طور پر اور شرح کے ساتھ ذکر نہيں۔ غرض کوئی روايت ايسی نہيں (جو کہ جامع و مانع ہو) جس 
  مع تعداد ذکر ہوں اور ہم اعتماد کے ساتھ يہ کہ سکيں کہ ان کے سوا اور کوئی گناه کبيره ہو نہيں سکتا۔ 

چنانچہ صحيفٔہ حضرت شہزاده عبدالعظيم الحسنی کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اس پر غوروفکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 
گناہان کبيره عمروبن عبيد کو قرآن مجيد سے شمار کر کے بتائے۔ وه اس  ٢١عفر صادق (عليہ السالم) نے حضرت امام ج

سے زياده سننے کی طاقت نہيں رکھتے تھے اور روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اگر سننے کی سکت ہوتی اور صبر سے کام 
 محترم سے يہ بھی عرض کرنا چاہتا ہو کہ ہمارا مطلب  ِليتے تو امام (عليہ السالم) مزيد ارشاد فرمارہے تھے۔ ميں قارئين

اس کتاب ميں ان گناہوں کی شرح بيان کرنا نہيں جن کا کبائر ميں شامل ہونا ثابت اور مسلم ہے۔ اور نہ ہم جو کچھ ذکر کرتے
مبہم اور مختصر اس کتاب  ہيں انہيں پر گناہاِن کبيره کا انحصار ہے۔ بلکہ باقی گناه جن کے بارے ميں کبيره ہونا ثابت نہيں

ميں ہم لکھ رہے ہيں۔ ان گناہوں کا صغيره ہونا بھی مسلّم نہيں۔ اس ليے صاحبان ِ تقوٰی پر الزم ہے کہ ان تمام مبہم اور 
مختصر الذکر گناہوں سے بھی پرہيز کريں کيونکہ امکان ہے کہ واقعی يہی گناه کبيره ہوں اور ہم انہيں ثابت نہ کر سکتے 

  تک گناہان ِ کبيره کی بحث و بيان شروع کرتے ہيں جن کو صراحتاً بڑا گناه قرار ديا گيا ہے۔  ہوں۔ يہاں

 ِ ّٰ   الشِّرُک بِا

سب سے پہال گناه کبيره هللا تعالٰی پر شرک باندھنا ہے اور اس کے بارے ميں حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) و 
ضرت امام جعفر صادق ، حضرت امام موسٰی کاظم ، حضرت امام عليرضا ، حضرت امير الٔمومنين (عليہ السالم) و ح

حضرت امام تقی (عليہم السالم) نے واضح ارشادات فرمائے ہيں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: 
ِ (وسائل الشيعہ۔ کتاب جہاد)  ّٰ   اَْکبَُر اْلَکبَائِر الِشّرُک بِا

  بڑا گناه هللا تعالٰی پر شرک باندھنا ہے۔ "جس کی دليل خود خداوند تعالٰی کا قول ہے کہ فرماتا ہے: "تمام گناہوں سے 
َ اَل يَْغفُِر اَْن يُّْشِرَک بِِہ َو يَْغفُِر َماُدْوَن ٰذلَِک لَِمْن يََّشآُء (سوره     )۵٢۔آيت۴اِنَّ ّهللاٰ
اور شرک کے عالوه دوسرے گناہوں کی جسے وه چاہے  "يقينا خدا نہيں بخشتا اس کو جس نے اس کا شريک قرار ديا

  مغفرت کر ديتا ہے۔" 
يعنی اگر کوئی مشرک دنيا سے کوچ کر گيا تو وه بخشے جانے کے قابل نہيں اور شرک کے عالوه جسے وه چاہے مغفرت 

  کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور فرماتا ہے: 
 ُ َم ّهللاٰ ِ فَقَْد َحرَّ ّٰ    )٧۶۔آيہ۵ َعلَْيِہ اْلَجنَّةَ َوَماْٰوئہ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِمْيَن ِمْن اَْنَصاٍر (سورٔه اِنَّہ َمْن يُْشِرْک بِا

"بے شک جو کوئی هللا تعالٰی کا شريک قرار دے يقينا خدا اس پر بہشت حرام کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار ديتا ہے 
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  اور ظالموں کے ليے کوئی مدد کرنے واال نہيں۔" 
  يد ارشاد خدا وندی ہے: مز

ِ اِنَّ الشِّْرَک لَظُْلٌم َعِظْيٌم (سوره  ّٰ    )١٣آيت  ٣١اَل تُْشِرْک بِا
  ٍ◌ "هللا تعالٰی کا کسی کو شريک قرار مت دو بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے ۔" 

ِ فَقَْد اِْفتَرٰی اِْثماً َعِظْيماً (سوره ّٰ    )۵٢۔آيت۴َوَمْن يُْشِرک بِا
  عالٰی کے ساتھ شرک باندھايقينا اس نے جھوٹ باندھااور بڑے گناه کا مرتکب ہوا۔ "جس نے هللا ت

جبکہ ہر مسلمان شرک کو مثل روز ِ روشن کے گناه کبيره مانتا ہے تو قرآنی آيات اور معصومين(عليہم السالم) کی روايات 
چيز زياده اہم ہے وه شرک کے معنی کو شرک کا کبيره گناه ہونے کے بارے ميں نقل کرنا ضروری نہيں سمجھا مگر جو 

  اور اس کے مراتب جاننا ہے تا کہ ان تمام گناہوں سے پرہيز کريں۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے: 
َ َواَلتُْشِرُکْوا بِہ َشْيئًا (سوره     )۴١۔آيت۴َواْعبُُدوّهللاٰ

  نہ کرو۔"  "اور هللا کی عبادت کرو اور کسی چيز کو اس کے ساتھ شريک
واضح ہو کہ مشرک مقابل موّحد اور اس کی ضد ہے۔ چنانچہ توحيد دين کا پہال اصل رکن ہے۔ يہ کئی مراتب پر مشتمل ہے 

  اور اسی طرح شرک کے کئی درجات ہيں: 
  
  توحيد اور شرک ذات ِ خدا کے مقام ميں۔ ) ١(
  توحيد اور شرک صفات ِ خدا کے مقام ميں۔ ) ٢(
  افعال کے مقام ميں۔  توحيد اور شرک) ٣(
  توحيد اور شرک اطاعتکے مقام ميں۔ ) ۴(
  توحيد اور شرک عبادت کے مقام ميں۔ ) ۵(

  اب اگر توفيق اٰلہی شامل حال رہی تو ہر ايک موضوع پر تفصيل سے بيان کريں گے۔ 

  پہالمقام
  

  توحيد ذاِت خد

  
م اور ازلی ہے۔ وه سارے عوالم ِ امکان ، خواه محسوس ہوں يا يعنی رّب االرباب کی ذات اقدس کو يکتا تسليم کرنا کہ وه قدي

غير محسوس ، سب کی ايجاد کی علّت ہے۔ اور اس مقام ميں متعدد علل کو ماننا شرک ہے۔ چنانچہ ثنويہ فرقے قائل ہيں کہ 
جس کا نام يزداں ہے اور  کائنات کے دو برابر کو موجد ہيں۔ اور دونوں قديم بھی ہيں اور ازلی بھی۔ ايک نيکيوں کا مبدأ ہے

جو برائی کا خالق ہے اس کا نام اہرمن ہے۔ اس فرقے کے فاسد عقائد کی ترديد کے ليے قرآنی آيات کے واضح دالئل موجود
  ہيں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالٰی ہے: 

ِ (سوره    )٨٠۔آيت۶قُْل ُکلٌّ ِمْن ِعْنِدّهللاٰ
  چھ هللا کی طرف سے ہے۔" "کہدو (اے محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ)) سب ک

ان کے جواب ميں ايک جملہ کافی ہے اور وه يہ ہے کہ کوئی خالص شر اس عالم ميں سرے سے موجود نہيں اور جو کچھ 
پہلے تھا اور حال ميں موجود ہے اور آئنده وجود ميں آنيواال ہے، سب کا سب خير ہی خير ہے ۔يا کم از کم خير کا پلہ بھاری 

شر کی سمت، ہلکی اور مغلوب ہے۔ بہرحال اس مطلب کو تفصيل سے بيان کر يں تو ہم اپنے موضوع ِ اور غالب ہے اور 
  کالم سے نکل جائيں گے۔ 

  نصارٰی بھی مشرک ہيں
  

 عيسائی مذہب تين قديم اصل يعنی اًَب (باپ يعنی خدا) ، اِْبن(بيٹا يعنی عيسٰی ) اور ُروُح اْلقُُدس (جبرائيل) کے قائل ہيں اور ہر
  ميں فرماتا ہے:  ٧٣ايک کے ليے ايک خاصيت اور اثر کے معتقد ہيں۔ هللا تبارک و تعالٰی ان کی ترديد ميں سوره مائده آية 

اِحٌد۔  َما ِمْن اِٰلٍہ ااِلَّ اِٰلہٌ وَّ َ ثالُِث ثاَلَ ثٍَة وَّ   لَقَْد َکفََر الَِّذْيَن قَالُْوا اِنَّ ّهللاٰ
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تين ميں سے ايک ہے (يعنی الوہيت خدا ، عيسٰی اور روح القدس کے درميان مشترک  ‘هللا’"جو لوگ اس کے قائل ہيں کہ 
  ہيں) وه يقينا کافر ہوگئے ۔ حاالنکہ خدائے يکتا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہيں۔ (جو کہ تمام موجودات کا مبدأ ہے) 

  اسی طرح برہمن مذہب اور بدھ مذہب بھی تثليث کا عقيده رکھتے ہيں۔ 

  خدا کو شريک قرار دينا ہے بت پرستی
  

يہ بھی شرک کی ايک قسم ہے جو کچھ بت پرست فرقے ساری مخلوقات کی ہر نوع کے ليے ايک پروردگار قرار ديتے ہيں 
کہتے ہيں۔ اس فرقے کا کہنا ہے کہ پانی کے ليے الگ خدا ہے اور ہوا کا خالق الگ ہے۔ ان کے عقائد ‘ َربُّ اْلنَّْوع’ جسے 

  هللا تعالٰی قرآن ميں فرماتا ہے: کی ترديد ميں 
ِ اْلَواِحِد اْلقَھَّاِر (سوره قُْوَن َخْيٌر اَم ِهللاّٰ تَفَرِّ    )۶۔آيت١٢َء اَْربَاٌب مُّ

  "(ذرا غور کرو کہ) بھال جدا جدا معبود اچھے يا خدائے يکتا و زبردست۔" 

  دوسرا مقام
  

  صفات خدا ميں توحيد

  
صفات اٰلہی ميں توحيد سے مراد يہ ہے کہ خدا کی ذاتی صفات جيسے حيات ، علم ، قدرت ، اراده، اور ان کی مانند دوسری 
صفات کو خدائے واحد کا عين جاننا اور جدا نہيں سمجھنا ۔ اس کے سوا يہ صفات مخلوقات کی ذات پر زائد و عارض صفات

بخشی ہوئی نعمت سمجھنا چاہيئے۔ (مثالً زيد کے ليے حيات و علم و قدرت ذاتی  جاننا اور خدائے يکتا کا فيضان ِ رحمت اور
نہيں بلکہ بعد ميں عارض ہوا ہے)۔يہاں توحيد خداوندی ميں شرک کی دو قسميں ہيں: پہلی يہ کہ صفات اٰلہيہ (علم، قدرت و 

يم ہے ، اس کی تمام صفات کو بھی قديم حيات وغيره) کو ذات ِ حق سے زائد جانيں۔ اسی صورت ميں (جبکہ ذات ِ خداخود قد
ماننا پڑے گا) پھر تعدد قدماء الزم آتے ہيں۔ چنانچہ يہ عقيده (اشاعره سے منسوب ہے۔ ان کے اس دعوے کا بطالن اپنی جگہ

  ثابت ہے۔ يہاں اس کا تذکره کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ 

  مخلوقات کی اچھی صفات سب کی سب خدا کی جانب سے ہيں:
  

اچھی صفات کے تمام مراتب کو جو کہ مخلوق کی طرف نسبت دئيے جاتے ہيں اگر ان سب کو هللا تعالٰی کا فضل و کرم 
سمجھا جائے تو يہی عين توحيد اور حقيقت کے مطابق ہے۔ چنانچہ انبياء اور آئمہ اطہار (عليہم السالم) کے متعلق ہمارا 

و عصمت اور دوسرے کمال کے اوصاف مرحمت پروردگار ہيں۔ کوئی عقيده ہی يہی ہے کہ ان حضرات کا علم و قدرت 
ايک صفت بھی وه ذاتی طور پر نہيں رکھتے تھے بلکہ انہيں جو کچھ مال ہے وه سر چشمٔہ فيض سے مال ہے۔ مختصر يہ 

يے ہے کہ دراصل عالم امکان کے سارے موجودات کا وجود اپنے ذات پر قائم نہيں بلکہ دوسرے کا محتاج ہے۔ اس ل
مخلوقات ممکن اور حادث ہيں۔ سب ايسے هللا کے محتاج ہيں جو اس کو پيدا کريں۔ اسی طرح کسی فرد کا کسی اچھی صفت 
سے متصف ہونا ہے۔ اس کے ثانوی کمان ہے اور ذاتی صفات نہيں کہ جنہيں وه از خود پيدا نہيں کر سکتا۔ بلکہ يقينا وه رب 

اپنے اراده اور مصلحت کے مطابق اچھی صفات سے مزيّن کرتا اور روزی ديتا  األرباب کا محتاج ہوتا ہے۔ اور وہی اسے
  ہے۔ 

  کبھی غفلت سے اپنے نفس کا تزکيہ کرتے ہيں:
  

يہ مطلب ہر ايک عقلمند ، يکتا پرست، اور منصف مزاج کے سامنے بالکل واضح ہے کہ تمام صفات کماليہ رکھنے والی 
س ہے۔ ليکن کبھی کبھار بعض يکتا پرست (موحدين) غفلت کی بناء پر مشرکانہ صرف اور صرف پوردگار عالم کی ذات اقد

باتيں منہ سے نکالتے ہيں مثالً اپنی تعريف کے موقع پر کہتے ہيں: "ميرا علم، ميری قدرت، ميرا اراده، ميری دولت ، ميری 
هللا تعالٰی نے مجھے مرحمت فرمايا ہے۔سوجھ بوجھ، ميری طاقت وغيره وغيره"۔ اس کی بجائے اگر وه کہتا کہ ميرا علم جو 
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ميری قدرت جو هللا نے دی ہے۔ ميری دولت جو هللا کا فضل و امانت ہے، تو درست و مناسب تھا۔ اور يہی حقيقت کے مطابق 
  عين توحيد ہوتا۔ 

يک دوسرے سے ليکن سچا موحد اسی صورت ميں ہو سکتا ہے جبکہ اس کا زبانی اقرار دلی اعتقاد سے متضاد نہ ہو بلکہ ا
مطابقت رکھتا ہو۔ ايسے شخص کی عالمت يہ ہے کہ وه انتہائی شدت سے اپنے خالق کے سامنے تواضع و انکساری سے 

پيش آتا ہے۔ اور کفران نعمت کی صورت ميں نعمت خداوندی کے زوال سے اُسے ہميشہ ڈر رہتا ہے۔ اور دوسری عالمت يہ
  ی محسوس نہيں کرتا۔ ہے کہ وه کسی کی تعريف اور خوشامد سے خوش

  پرہيز گار لوگ تعريف سے ڈرتے ہيں:
  

  چنانچہ حضرت اميرالٔمومنين (عليہ السالم) "خطبٔہ ہمام" ميں متقين کی صفات بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں: 
ا يُقَاُل لَہ فَيَقُْوُل اَنَا اَْعلَُم بِنَْفِسی ِمْن َغْيریْ  ھُمَّ اَلتٔواِخْذنِْی بَِما يَقُْولُْوَن  َواَِذازکٰی اََحٌد ِمْنھُْم َخاَف ِممَّ َوَربِْی اَْعلَُم بِْی ِمْن نَْفِسْی۔ اللّٰ

ا يَظُنُّوَن َواْغِفْر ِلْی َمااَل يَْعلَُمْوَن (خطبٔہ ھمام۔ نہج البالغہ)    َواْجَعْلنِْی اَْفَضَل ِممَّ
تے ہيں وه (پرہيزگار) اس سے ڈرتا "جب ان ميں سے کوئی کسی کی تعريف کرنے لگے تو جو کچھ اس کے بارے ميں کہ

ہے اور کہتا ہے کہ ميں اپنے نفس کو دوسروں سے زياده جانتا ہوں۔ (من آنم خود دانم) اور ميرا پروردگار ميرے نفس اور 
ضمير کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد درگاه رب العّزت کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: اے ميرے معبود يہ لوگ جو 

تعريف ميں کہتے ہيں اس کا مجھ سے مٔواخذه نہ کر۔ تعريف کرنے واال جس نظر سے مجھے ديکھ رہاہے ميں کچھ ميری 
  اس کا اہل نہيں ہوں۔ مجھے اس باالتر قرار دے اور ميرے اُن گناہوں کو بخش دے جو ميرا مّداح نہيں جانتا۔ 

  خدا کی صفات ميں کوئی بھی شريک نہيں:
  

يا کسی اور کو خدائے بے مثل و يکتا کے حمد و ثناء کے استحقاق ميں کسی کو کسی طرح  ايک شخص مّوحد اپنے آپ کو
شريک قرار دے سکتا ہے جبکہ وه دن و رات ميں کئی مرتبہ کہتا ہو "ُسْبَحاَن هللا" يعنی ميں اپنے خدا کو ہر قسم کے شريک 

" يعنی حمدو ستائش کے تمام مصاديق اور اقسام و شرکت سے پاک و پاکيزه سمجھتا ہوں۔ اور وه بار بار کہتا ہو "اَْلحَ  ْمُد
  صرف پروردگارکے ليے مخصوص ہيں۔ اس کے سوا اور کوئی حقيقی تعريف کا استحقاق نہيں رکھتا۔ 

  خالصہ
  

جبکہ مّوحدين يقين کے ساتھ جانتے ہيں کہ خدا کے بغير کچھ بھی از خود حيثيت نہيں رکھتا اور جو کچھ مال ہے وه مالک ِ 
  حقيقی سے مالہے۔ اور سب کے سب اس ذاتی اور صفاتی لحاظ سے اس کے محتاج ہيں چنانچہ ارشادی باری تعالٰی ہے: 

ِ َوّهللاٰ ُ ھَُو اْلَغنِیُّ اْلَحِمْيد"    "ٰياَ يُّھَا النَّاُس اَْنتُُم اْلفُقََراُء اِٰلی ّهللاٰ
   )١۵۔آيت٣۵(سوره

 ج ہو اور (صرف) ُخدا ہی (سب سے ) بے نياز اور سزاوار حمد وثنا ہے۔" "لوگو تم سب کے سب (ہر وقت ) ُخدا کے محتا
يہی وجہ ہے کہ يکتا پر ست لوگ اپنی تعريف خود کرنے سے اور دوسروں کی مدح سرائی سے مکمل طور پر پر ہيز 

نے کے بارے کرتے ہيں ۔جيسا کہ حضرت امير المٔومنين عليہ السالم نے موحد کی صفات اور خوشامدی کی تعريف سے ڈر
ميں جو کچھ فر مايا وه ابھی ذکر ہوا ۔بلکہ ايسے الفاظ وکلمات سے بھی اجتناب کرنا چاہئے جن سے انسان کی استقالل وبے 

  نيازی اور خود نمائی کا اظہار ہوتا ہو مثالً " ميں فالں صفت يا کماليت رکھتا ہوں"۔ 
  حضرت پيغمبر کا ارشاد گرامی 

م (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی بارگاه عرِش افتخار ميں پہنچ کر دروازه کٹھکٹھايا۔ آنحضرت ايک آدمی نے حضرت رسول اعظ
  (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے گھر کے اندر سے دريافت فرمايا"آپ کون ہيں؟" 
ِ الَِّذی يَقُْوُل اَنَا اْلَجبَّاُر َواَنَا اْلقَھَّاُر فَقَاَل اَنا! فََغِضَب (ص) ِمْن قَْولِِہ اَنَا۔ فََخَرَج (ص) َوھَُو يَقُْوُل َمِن اْلقَائِل اَنَا؟ َوھِ  ّٰ َی اَليُْطلُِق ااِلَّ بِا

  (انوارالنعمانية) 
اس نے کہا "ميں" پس آنحضرت لفظ "انا" کے استعمال سے غضبناک ہوئے اور گھر سے باہر تشريف الئے اور پوچھا "ميں

سوا اور کوئی اس لفظ کا سزا وار نہيں۔وه اپنے آپ کو کہتا ہے " ميں  کہنے واال کون تھا؟(جاننا چاہيئے) خداوند عالم کے
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  جبا ر ہوں اور ميں قہاّ ر ہوں"۔

  قارون مشرک ہو گی
  

  قارون مشرک اس وجہ سے ہوا کہ اس نے کہا: 
  اِنََّما اُْوتِْيتُہ َعٰلی ِعْلٍم ِعْنِدْی 

ہواہے۔ جب قارون نے اپنے آپ کو رزاقيت ميں جو کہ  (يہ مال ودولت ) تو مجھے اپنے علم (کيميا) کی وجہ سے حاصل
  صفت خداوندی ہے شريک گردانا تو هللا تعالٰی نے اس کے جواب ميں فرمايا۔ 

اْکثَُر َجْمًعا  ةً وَّ َ قَْد اَْھلََک ِمْن قَْبلِِہ ِمَن اْلقُُرْوِن َمْن ھَُو اََشدُّ قُوَّ   اََولَْم يَْعلَْم اَنَّ ّهللاٰ
   )٧٨۔آيت٢٨(سوره

کيا قارون نے يہ بھی خيال نہ کيا کہ هللا نے اس سے پہلے کے لوگوں کو ہالک کر ڈاال جو اس سے قوت اور جمعيت ميں 
  کہيں بڑھ چڑھ کے تھے۔ 

  اس لئے اگر قارون از خود کسی قسم کی قدرت و طاقت رکھتا تو اپنے آپ کو ہالکت سے کيوں نہ بچا سکا؟ 
ا ت اور دوسرے تمام کماالت جو مخلوق رکھتی ہے وه کسی کے ذاتی نہيں بلکہ ان کا يہ بديہی امر ہے کہ علم و قدرت و حي

  مبداء قادر مطلق ہے 

  افعال ميں توحيد اور شرک
  

افعال ميں توحيد کی حقيقت سے مراد يہ ہے کہ ہميں يقين حاصل کرنا چاہيئے کہ سارے عوالم خواه وه ملک (مادی ) يا 
ے ہوں ان کا مالک و مدبر اور کنٹرول کرنے واال سوائے خدا کے اور کوئی نہيں ملکوت (روحانی ) سے تعلق رکھت

اوريقينی طور پر جاننا چاہيے کہ اس کی ربوبيت اور الوہيت ميں کسی حالت ميں کو ئی شريک نہيں اور اس کی ربوبيت کو 
  ئے۔ جيسا کہ قرآن ميں ہے: آسمان و زمين اور تمام عوالم ميں بسنے والوں کے لئے بال تفريق يکساں جاننا چاہي

 َ ُل ااْلَْمُر بْينَھُنَّ لِتَْعلَُمْوا اَنَّ ّهللاٰ ِمَن ااْلَْرِض ِمْثلَھُنَّ يَتَنزَّ ُ الَِّذْی َخلََق َسْبَع َسٰمواٍت وَّ َ قَْد اََحاطَ بُِکلِّ َشْیٍء ّهللاٰ  َعٰلی ُکلِّ َشیٍء قَِدْيٌر َواَنَّ ّهللاٰ
   )١٢۔آيت۶۵ِعْلماً۔ (سوره 

ا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پيدا کئے اور انہيں کے برابر زمين کو بھی ۔ان ميں خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے ۔ تا "خد
  کہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چيز پر قادر ہے۔ اور بے شک خدا اپنے علم ميں ہر چيز پر حاوی ہے ۔" 

ے۔ اور يقين کامل ہونا چاہيئے کہ اس نے بے شمار ستارے پيدا کئےاور خداوند عالم کو آسمانوں کا پيدا کرنے واال جاننا چاہي
ہيں کہ ابھی تک ان کا انکشاف نہيں ہوا ۔جديد سائنسی آالت سے صرف ايک کڑور ستارے دريافت کئے گئے ہيں ۔ جو کہ ہر 

ئے بغير اپنے ايک عليحده عالم کی حيثيت رکھتے ہيں اور ہر ايک کی روشنی مختلف ہے اور ہر ايک دوسرے سے ٹکرا
  مخصوص مدار ميں گردش کرتا ہے ۔ 

َراٌت بِاَْمِره (سوره    )١٢۔آيت١۶َوالنُُّجْوُم ُمَسخَّ
  "اور ستارے اسی کے حکم سے ( تمہارے ) فرمانبردار ہيں۔" 

ان ستاروں ميں ايک سورج ہے جس کا حجم ہماری زمين سے تيره الکھ گنا بڑا ہے۔اس قدر تيز روشنی اسے دی گئی ہے کہ 
الکھ فرسخ کا فاصلہ صرف آٹھ سيکنڈ ميں طے کر کے ہماری زمين تک پہنچتی ہے۔ جس سے ساری زمين کے لئے ٣٧

  روشنی ملتی ہے اور اسی سے تمام موجودات کی پرورش ہوتی ہے ۔ کيا شان ہے اس خالق بزرگ و بر تر کی ۔ 
ِ َخالِِق ااْلَْعظَِم۔    ُسْبَحاَن ّهللاٰ

  نگبے رنگ پانی سے الکھوں ر
  

وه ايسا خدا ہے کہ زمين کو پھاڑ کر اس سے پھولوں کے اقسام اور گوناگوں خوشبودار پودے نکالتا ہے اور ان کے پتيوں 
اور پھوکوں ميں ہر قسم کے رنگ بھرتا ہے۔ وہی ہستی ہے جس نے انسان کے لئے قوت شامہ (سونگھنے کی حس ) عطا 

س کے عالوه قوت باصره (ديکھنے کی حس ) پيدا کی تا کہ مناظر کی جس سے خوشبو اور بد بو کی پہچان ہوتی ہے ۔ا
  قدرت کا مشاہده کر سکيں اور اس کے نيز اپنے پيدا کرنے والے کو جان ليں۔ 
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  فَالُِق اْلَحبِّ َوالنَّوٰی(بيج اور گٹھلی کو پھاڑنے واال)
اور خوراک لينے کے ليے مختلف سمت وه ايسا خالق ہے کہ گٹھلی ميں شگاف پيدا کرتاہے۔ اس کا آدھا حصہ جڑپکڑنے 

ميں پھيالتا ہے اور دوسرا حصہ فضا ميں بلند کر کے آہستہ آہستہ اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ يہاں تک کہ اس سے ہر قسم 
اور ہر رنگ کے مختلف ذائقے والے پھل پھول پيدا کرتا ہے۔ جبکہ زمين ، پانی اور ہوا مختلف نہيں بلکہ ايک ہيں پھر بھی 

ہ اور رنگ الگ الگ پيدا کرتی ہيں۔ مختلف ذائقوں کو چکھنے کے ليے انسان کو قوت ذائقہ مرحمت فرمائی تا کہ اُنہيں ذائق
  بے شمار نعمتوں کو چکھ کر اپنے خدا کی عظمت اور رحم و کرم کا اندازه ہو جائے اور اُسے پہچان سکيں۔ 

  فِْی ظُلَُماٍت ثالٍث(تين تاريکيوں ميں) 
اور ) ٣رحم ()٢پيٹ () ١ند ذات ہے کہ جس نے گندے نطفے سے ہر قسم کے حيوانات پيدا کيے۔ انسان کو (خدا وه بے مان

جھلّی يا مشيمہ کی تاريکيوں ميں پيدا کيا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کس قدر عجيب و غريب ترکيب کے ذريعہ عقل 
صنعت و آثار ديکھ سکيں۔ اور اپنے نفس اور دوسرے  جيسی آنکھ عطا کی تا کہ انسان غور و فکر سے هللا تعالٰی کے

  موجودات کا چشم ِباطن سے مشاہده کريں۔ 

  گندے خون سے خوشگوار دودھ
  

خدا وه ہستی ہے جس نے گندے ميلے اور ناپاک خون سے پاک و صاف دودھ نکاال اور وه پستان کی ناليوں کے ذريعے 
  ی سے پہنچا ديتا ہے۔ حيوان و انسان کے شيرخواروں کے گلے ميں آسان

اِربِْيَن (سوره َدٍم لَّبَناً َخالِصاً َسائغاً للشَّ ا فِْی بُطُْونِہ ِمْن بَْيِن فَْرٍث وَّ    )۶۶۔آيت١۶نُْسقِْيُکْم ِممَّ
"(حيوانات ) کے پيٹ ميں (گوبر اور خون) جو کچھ بھرا ہو اہے اس ميں سے ہم تم کو خالص دودھ (نکال کر) پالتے ہيں جو

  لوں کے ليے خوشگوار ہے۔" پينے وا
يہ اس حالت ميں جبکہ بچہ کسی قسم کی غذا کھانے سے عاجز ہو تا ہے تو خالص دودھ پالنے واال خدا ہے۔ وہی جانداروں 

کو زندگی اور موت ديتا ہے۔ ہر کسی کو ملنے واال نفع اور خير اُسی کی جانب سے ہيں اور تمام شر اور ضرر جس سے 
  رے تک پہنچتا ہے ، اس کی مشيت و حکمت اور اجازت سے ہے۔ صادر ہوتا ہے اور دوس

 ِ ْن ِعْنِد ّهللاٰ   قُْل ُکلٌّ مِّ
  "کہہ دو اے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ! سب کچھ هللا تعالٰی کی جانب سے ہے۔" 

  روزی ديتا ہے، قبول کرتا ہے
  

کرنا، کم يا زياده دينا مکمل طور پر خدا ہی کے ہاتھ وه ايسی ذات ہے کہ تمام مخلوقات کو روزی ديتا ہے ۔ رزق کی تقسيم 
ميں ہے۔ وه ايسا کريم و رحيم ہے کہ ہر کسی کی دعا قبول کر ليتا ہے۔ اور اس کی حاجت پوری کر ديتا ہے۔ جس سے وه 

ةَ اِ  ِ کے معنی سمجھنا چاہے بُرائی کو دور کرتا ہے۔ خالصہ توحيد درافعال کے کے حقيقی معنی يہ ہيں کہ اَلَحْوَل َواَلقُوَّ ّٰ بِا الَّ
ّهللاٰ کا مفہوم يہی ہے۔    پھر دل ميں يقين پيدا کرنا۔ بعبارت ديگر کلمہ شريفہ اَلاِٰلہَ ااِلَّ

  ہر چيز کا مٔوثر خدا ہے
  

جس طرح کہ ہر چيز کی زندگی خدا سے ہے اسی طرح اس کے آثار حيات بھی خدا سے تعلّق رکھتے ہيں اور ان آثار کا 
خدا کی جانب سے ہوتاہے۔ خواه وه مقدار کے لحاظ سے ظاہر ہو جائے يا کيفيت ميں ۔ چنانچہ تجربہ اور وجدان  ظہور بھی

سے ثابت ہوا ہے کہ موثر اشياء کا اثر کبھی کبھار اُس کے برعکس ہوتا ہے۔ (جيسا کہ آتش ِ نمرود کا اثر يعنی حرارت ختم 
  ا ہر چيز کا مٔوثر ہے۔)اس اختصار کی تفصيل آگے بيان ہو گی۔ کر کے اس کو ٹھنڈک ميں تبديل کرديا، کيونکہ خد

  شان ربوبيت کی انتہا نہيں
  

خداوند عزوجل ہر بيچارے کا فرياد رس اور ہر پريشان حال کو نجات دينے واال ہے اس کے عالوه دوسری اچھی صفات کا 
  بھی وہی مالک ہے بلکہ وه ہر نيکی اور خوبی کا سرچشمہ ہے 
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ارُّ اْلُمِجْيُب اْلُمعطِ  َزاُق اْلُمْحيِْی، اْلُمِمْيُت النَّافُِع الضَّ ُر الرَّ ُی اْلُمْنِعُم وغيره دوسرے اسماء اور افعال ھَُو ّهللاُ الَخالُِق اْلبَاِرٔیُ اْلُمَصوِّ
يے مرکزی حيثيت رکھتا ہے خداوند تعالٰی کی ربوبيت کے مظہر ہيں اور کلمٔہ مبارکہ رب العالمين تمام اسمائے الٰہيہ کے ل

خالصہ اگر تمام دريا سياہی بن جائيں اور ربوبيت کے شوؤن وحاالت لکھنا چاہيں تو تمام ُدنيا کا پانی ختم ہو جائے گا اور 
تمام عالم کی تربيت اور پرورش کی المتناہی داستان ابتدائی مراحل ميں ادھوری ره جائے گی جيسا کہ قرآن ميں ارشاد ہے : 

   )١٠٩۔آيت١٨لِہ َمَدداً۔(سورهلَْوَکاَن اْلبَْحُر ِمَداداً لَِّکلَِماِت َربِّْی لنَفَِدا لبَْحُر قَْبَل اَْن تَنَْفَذَکلَِماُت َربِّْی َولَْو ِجْئنَا بِِمثْ قُْل 
اس  "کہو (اے رسول) اگر ميرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے ) واسطے سمندر (کا پانی)ہی سياہی بن جائے تو قبل

کے کہ ميرے پروردگار باتيں ختم ہوں سمندر ہی ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم ويسا ہی (ايک اور سمندر) اس کی مدد کو لے 
  آئيں۔ 

  انسان کی توانائی
  

دراصل انسان کا وجود خدا سے ہے اپنے افعال ميں جو کچھ قدرت رکھتا ہے وه بھی خدا ہی سے ہے يعنی هللا تعالٰی نے 
  ِعلم اور اراده ديا ہے تاکہ وه خيروشر کے افعال انجام دے سکے۔ اسے توانائی 

  ای ہمہ نقِش عجب بردرو ديواِر وجود 
  ہر کہ فکرت نکند نقش بود بر ديوار

يہ سارے عجيب نقش ونگار جو عالِم وجود کے دروديوار پر نظر آتے ہيں اگر کسی نے ان پر غوروفکر نہيں کيا تو وه نقِش 
   ديوار کی مانند ہے۔

  آفرينش ہمہ تنبيہ خداوند دل است 
  دل ندارد کہ ندارد باخداوند اقرار

  موجودات عقل مند انسان کو خواِب غفلت سے بيدار کرتی ہيں جس کے پاس عقل نہيں وه وجوِد خدا کا اقرار نہيں کرتا۔ 

  کہ تواند کہ دوہد ميؤه شيريں از چوب 
  يا کہ دانند کہ برآرد گل صد رنگ از خوار

لکڑی سے ميٹھا پھل کيا کوئی نکال سکتا ہے؟ يا سينکڑوں رنگوں کے پھولوں کو کانٹوں سے نکالنے کا کرشمہ کيا ديکھئے
  کوئی جانتا ہے؟ 

  پاک و بے عيب خدائی کے بتقدير وجود 
  ماه وخورشيد منور کند بہ ليل و نہار

  ر دن اور رات کو وجود ميں اليا۔ وه پاک وبے عيب خدا جس نے تقدير وتدبير سے چاند اور سورج کو روشنی دے ک

  پادشاہی نہ بدستور کند ياگنجور 
  نقشبندی نہ بشنگرف کند يا زنگار

وه ايسا بے نيا ز بادشاه ہے جس کو نہ دستور کی ضرورت ہے نہ خزانے کی احتياج اور ايسا نقاش ہے جسے رنگ وروغن 
  ساماِن نقاشی فراہم کرنے کی ضرورت نہيں پڑتی۔ 

  بروں آرد و باران از ميغ چشمہ از سنگِ 
  عنگبين از مگس نہِل دراز ديبہ باد

وه پتھر سے پانی کا چشمہ نکالتا ہے اور بادل سے بارش برساتا ہے مکھی سے شہد فراہم کرتا ہے اور کيڑے سے ابريشم 
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  تيار کرتا ہے۔ 

  تاقيامت سخن اندر کرم ورحمت او 
  ہمہ گوئند و يکی گفتہ نيا يد زہزار

  (شيخ سعدی) 
اگر تمام مخلوقات مل کر قيامت تک هللا کے بے پاياں رحم وکرم کے بارے ميں بات چيت کريں تو اس کے ہزارويں حّصے 

  کا بيان بھی نہ کر سکيں گی۔ 
ِ التُْحُصْوھَا۔  ْوا نِْعَمةَ ّهللاٰ   اِْن تَُعدُّ

  اگر تم هللا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہيں کر سکو گے ۔" ’‘’
  ان کی قّوت خدا کی مشيّت ميں مقيّد ہوتی ہے انس

انسان کی توانائی مشيِّت ايزدی سے گھيری ہوئی اور محدود ہوتی ہے جيسا کہ انسان بہت سے امور کی انجام دہی کے ليے 
کام کو  اراده تو کرتا ہے ليکن اچانک اُس کا اراده منسوخ ہو جاتا ہے يا اپنی توانائی سرے سے ختم ہو جانے کی بنا پر وه

  انجام تک نہيں پہنچا پاتا۔ درحقيقت موثر کی مرضی کے خالف کام ہوتا ہے اس ليے فاعل کو روک ليتا ہے ۔ 
  چنانچہ کسی نے حضرت اميرالمٔومنين (عليہ السالم) سے دريافت کيا اے ميرے موال! 

ِ بِفَْسِخ اْلَعَزائِِم    َونَْقِض اْلِھَمِم َکْيَف َعَرْفَت َربََّک؟ فَقَال (ع) َعَرْفُت ّهللاٰ
  (خطبہ نہج البالغہ) 

"آپ نے هللا تعالٰی کو کيسے پہچانا؟" پس فرمايا ميں نے اُس کو ارادوں کے منسوخ ہونے اور ہمتوں کے ٹوٹنے سے پہچان 
  ليا ہے ۔ 

بھی خدا ہی کو سچ مچ خدا ہی کو تمام اشيائے کائنات کا مٔوثر اور جن اشياء ميں مختلف آثار پائے جاتے ہيں ان کا مصدر 
جاننا اور اُسی پر کامل اعتماد رکھنا توحيد کا بلند ترين مقام ہے۔ توحيد کے اس اعلٰی مرتبے پر پہنچنے ميں بہت کم لوگ 

کامياب ہوتے ہيں۔ جب بندے کو اس بات کا يقين پيدا ہو جائے کہ عالِم امکان خواه محسوس (مادی) ہوں يا غير محسوس 
ٔوثر سوائے خدا کے اورکوئی نہيں تو الزمی طور پر کچھ عالمتيں اُس سے ظاہر ہوتی ہيں اُن (روحانی) ہوں ان سب کا م

  ميں سے ايک عالمت خوِف خدا ہے۔ 

  خوِف ُخد
  

يقين کے مقام پر فائز مومن اپنے پروردگار کی عظمت اور جن گناہوں کا وه مرتکب ہوا ہے ان کے بغير اور کسی چيز سے 
ه يقين سے جان چکا ہے کہ سارے چرند، پرند ،رينگنے والے، جن ،بنی آدم، فرشتے اور دوسری کبھی نہيں ڈرتا چونکہ و

مخلوقات سب کے سب هللا تعالٰی کی فوج ہيں۔ هللا تعالٰی کی اجازت کے بغير ان کی جانب سے کسی کو کسی قسم کا نفع پہنچ 
  س چيز کا؟ سکتا ہے اور نہ نقصان۔ جب اس اعتقاد پر يقين حاصل ہے تو پھر ڈر ک

  اگر تيِغ عالم وجنبد بجنبدز جائے 
  نبردگی تاخواہد خدائے

اگر کسی کے خالف ساری ُدنيا کی تلواريں حرکت ميں آ جائيں تو اس کی جب تک خدا نہ چاہے ايک َرگ بھی نہيں کاٹ 
  سکتا۔ 

  از خدا دان خالف دشمن و دوست 
  کہ دل ہر دو در تصرف اوست

  کی طرف سے سمجھ کيونکہ دونوں کے دل خدا کے اختيار ميں ہيں۔  دوست اور دشمن کی مخالفت خدا

  مدعی الکھ بُرا چاہے تو کيا ہوتا ہے 
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  وہی ہوتا ہے جو منظوِر خدا ہوتا ہے

  
ِ َشْيئًا    روايت ہے کہ َوَحدُّ اْليَقِْيِن اِن الَّ تََخاَف َمَع ّهللاٰ

  ڈرے حضرت رسوِل اکرم سجدے ميں فرماتے ہيں: يقين کی آخری حد يہ ہے کہ خدا کے ساتھ اور کسی چيز سے نہ 
ی اِْن لَّْم يَُکْن َغَضبََک َعلیَّ فاَلَ اُبَالِی (جلد   ۔بحاراالنوار) ١۵آِلِھٰ

  "خداوندا! اگر تيرا غضب ميرے اوپر نہيں تو پھر مجھے کسی چيز کی پرواه نہيں۔" 

  اُميد بخد
  

اگر يہ يقين حاصل ہے کہ عالِم امکان ميں هللا کے سوا دوسرے کسی مٔوثر کا اثر کارگر نہيں تو ايسا مومن يکتا پرست خدا 
  کے عالوه اور کسی سے کسی قسم کی اميدنہيں رکھتا چنانچہ حضرت اميرالمٔومنين کا ارشاِد گرامی: 

نُکْم ااِلَّ َربَّہ (خطبٔہ نہ   ج البالغہ) اَليَْرُجَونَّ اََحٌد مِّ
تم ميں سے کسی کو اپنے پروردگار کے سوا کسی سے اميد نہيں رکھنا چاہيئے جيسا کہ اشاره ہوا ہر فرد کی اصل خدا سے 

ہے اور ہر خير کا وجود اور پيدائش کا مرکز بھی وہی ہے اسی طرح ہر وه نيکی جو ايک شخص سے دوسرے فرد تک 
نيکی فقط پروردگار ہی کے ہاتھ ‘ ہ قرآن مجيد ميں فرماتا ہے: "بيدک الخيرپہنچتی ہے وه بھی خدا کی طرف سے ہے چنانچ

ميں ہے ۔ (قواعِد نحو کے لحاظ سے يہاں جار و مجرور مقدم ہيں اس ليے مفيد حصر ہوتا ہے ۔) سوره يونس کے آخر ميں 
  فرماتا ہے : 

ُ بُِضرٍّ فاَلَ کاِشَف لَہ َواِْن يُِرْدَک بِ     )١٧۔آيت۶َخْيٍر فاَلَ َرادَّ لِفَْضلِہ (سورهَواِْن يَْمَسْسَک ّهللاٰ
اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکليف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے واال نہيں ۔ اور اگر تمہيں کچھ فائده 

  پہنچائے تو بھی (کوئی روک نہيں سکتاکيونکہ ) وه ہر چيز پر قادر ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے : 
ِ۔  َوَمابُِکمْ    ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن ّهللاٰ

"اور جتنی نعمتيں تمہيں ملتی سب خدا ہی کی طرف سے ہيں ۔"اب واضح ہوا کہ جو کچھ عالِم ملک (مادی ) اور ملکوت 
  (روحانی) ميں موجود ہے سب کے سب خدا کے بندے ہيں اور اس کے سامنے عاجز ہيں ۔ 

ْحٰمِن َعْبداً اِْن ُکلُّ َمْن فِی السَّٰمواِت َوااْلَرِض اِ    الَّ ٰاتِی الرَّ
   )٩٣۔ آيت ١٩(سوره

  آسمان و زمين ميں جتنی چيزيں سب کے سب بنده ہی بنده ہيں۔ 
اگر کوئی اپنے کام ميں اپنے پروردگار کے عالوه کسی دوسرے سے اميدوار ہے تو خداوند کريم اسے لطف وکرم سے اس 

  مالِک حقيقی کی طرف پلٹ کر آئے۔ کی اميد کو ناميدی سے بدل ديتا ہے۔ تاکہ وه اپنے 
ٍل َغْيِرْی (عّدة الّداعی)    اَلْقَطَِّعَن اََمَل ُکلِّ ُمٔومِّ

  ميں ان تمام اميدواروں کی اميد کے رشتوں کو کاٹ دوں گا جو دوسروں کے باندھے ہوئے ہيں۔ 

  منعم کا شکر ادا کرن
  

نے والے کا شکر ادا کرنا چاہيئے چونکہ تمام خيرات اُسی کے ہاتھ جن کو يقين ہو کہ عالِم امکان کا مٔوثر خدا ہے تو نعمت دي
" يعنی تمام  ميں ہے وه ہر چيز کو جتنا چاہے خير وبرکت ورحمت ديتا ہے اسی ليے ِعلم ويقين کے ساتھ کہتے ہيں "الحمد 

  تعريفيں هللا کے ہی کے ليے مخصوص ہيں۔ 

  شکرو ثنائی وسائط (ذرائع) بھی الزم ہے
  

سی کے ذريعے خير ورزق مل رہا ہے تو اس کی مدح اور شکر ادا کرنا الزم ہے ليکن اس نظر سے اس کا شکر اگر ک
وتعريف کرنا جائز نہيں کہ وه مستقالً مصدر خيرورحمت ہے بلکہ اس لحاظ سے سزاوار ہے کہ هللا تعالٰی نے اسے 

م سے وه فراہم کرتا ہے اس ليے اگر کسی کے توسط خيرورحمت پہنچانے کا وسيلہ قرار ديا ہے اور پروردگاِرعالم کے حک
  سے خير ملے تو اس کا شکريہ ادا کرے جيسا کہ معصوم کی طرف سے تاکيد ہے 
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   )١۵َمْن لَْم يَْشْکِر اْلَمْخلُْوَق لَْم يَْشُکِرالخالَِق(بحاراالنوار جلد
  لق (منعِم حقيقی) کا شکر بجا نہيں اليا۔ جس نے (منعِم مجازی يعنی) مخلوق کا شکريہ ادا نہيں کيا گويا وه اپنے خا

ِ اَْشَکُر ُکْم لِلنَّاِس(سفينة البحار جلد  ّٰ ِ    )٧٠٩صفحہ  ١اَْشَکُر ُکْم 
  تمہارے درميان سب سے زياده هللا کا شکر گذار وہی ہوتا ہے جو سب سے زياده لوگوں کا ممنون ہو۔ 

  ور پر خير پہنچانے واال سمجھا تو شرک ميں مبتال ہوا۔ اس ميں شک نہيں کہ اگر کسی نے مخلوِق خدا کو مستقل ط

  مخلوق کی مدح ميں پوشيد ه شرک
  

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے تفسير آيہ مبارکہ 
ِ ااِلَّ ھُْم ُمْشِرُکْوَن۔(سورٔه  ّٰ اَْکثَُرھُْم بِا    )١٠۶۔ آيت ١٢َوَمايُؤْ

  پر ايمان نہيں التے مگر شرک کيے جاتے ہيں۔  اور اکثر لوگوں کی يہ حالت ہے کہ وه خدا
  شرک کے بارے ميں فرماياکہ شرک کی اقسام ميں سے ايک يہ ہے 

ْجِل لَواَلْفالٌَن لَھَلَْکُت َولَْواَلفاَُلٌن اَلََصْبُت کذاَوَکذاَولَوفاَُلٌن لََضاَع َعيَالِی َواَل  ُ َعلَیَّ بِفاُلٍَن   بَاَْس بِاٌَن يَقُْوَل لَْواَل ِمْن ٰذلَِک قَْوُل الرَّ َن ّهللاٰ اَمَّ
  لَھَلْکُت۔(بحاراالنوار) 

کہ کوئی شخص کہے جائے اگر فالں آدمی نہ ہوتا تو ميں ہالکت ميں پڑتا۔ اگر فالں شخص نہ ہوتا تو فالں چيز مجھے مل 
اس بات کی دليل ہيں جاتی اور اس طرح کہا جائے اگر فالں نہ ہوتے تو ميرے بال بّچے تلف ہو جاتے اس قسم کی عبارتيں 

کہ بولنے والے کے عقائد بھی ايسے ہيں۔ اگر حقيقت ميں ايسا اعتقاد رکھتا ہے تو وه مشرک ہے اس کے بعد آنحضرت نے 
فرمايا اگر کوئی يوں کہے : خداوندعالم نے فالں آدمی کے ذريعے مجھ پر احسان نہ کيا ہوتا تو ميں ہالکت ميں پڑتا تو اس 

  ہيں بلکہ يہ عين توحيد ہے۔ صورت ميں کوئی حرج ن
  

  حضرت امام صادق (عليہ السالم) اور سائل شکور 
مسمع بن عبدالملک سے روايت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) مٰنی ميں تشريف رکھتے تھے کہ ايک سائل 

ے عرض کيا مجھے اس کی خدمت ميں حاضر ہو ۔ آپ نے کسی کو حکم ديا کہ اسے انگور کا ايک خوشہ ديا جائے۔ سائل ن
ضرورت نہيں۔ اگر پيسہ ہے تو ديا جائے۔ پس آنحضرت نے فرمايا: "هللا تجھے وسعت دے"۔ مگر کچھ ديا نہيں۔ اس کے 

دوسرا سائل خدمت ميں حاضر ہوا۔ آنجناب نے تين دانہ انگور دست مبارک سے اٹھا کر اسے مرحمت فرمايا۔سائل نے اٹھا ليا
  اور کہا: 
 ِ ّٰ ِ    َربِّ الَعالَِمْيَن الَِّذْی َرَزقَنِْی اْلَحْمُد 

  "ساری حمد و ثنا تمام عالم کے پوردگار کے ليے ہے جس نے مجھے روزی عطا کی۔ 
فرمايا: ٹھہر جاؤ! دونوں دست مبارک ہتھيليوں تک انگور کے دانوں سے پُر کر کے دو مرتبہ اور ديا۔ سائل دوباره شکر خدا

سالم) نے پھر فرمايا : ذرا اور ٹھہر جا۔ جب وه کھڑا رہا تو آپ نے اپنے غالم سے دريافت فرمايا بجا اليا۔ آنحضرت (عليہ ال
  تيرے پاس کتنے پيسے موجود ہيں؟ عرض کيا تقريباً بيس درہم۔ آپ نے سائل کو دے ديئے۔ اس نے اُٹھا کر کہا: 

ِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن ٰھذا َمنَُّک َوْحَدَک اَلشَ  ّٰ ِ   ِرْيَک لََک اَْلَحْمُد 
"ساری تعريفيں تمام عالم کے پوردگار کے ليے مخصوص ہيں۔ خدايا ، يہ روزی تيری طرف سے ہے۔ تو يکتا ہے۔ تيرا 

  کوئی شريک نہيں۔" 
چوتھی مرتبہ فرمايا: ابھی ٹھہر جاؤ۔ اپنی قميض اتار کو اُسے دی اور فرمايا: اسے پہن لو۔ سائل نے اُسے پہن ليا اور اس 

ر ادا کيا جس نے اُسے لباس ديا اور خوش و خرم کيا۔ اس وقت سائل نے حضرت کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے خدا کا شک
  بندٔه خدا هللا تعالٰی تجھے اچھا صلہ عطا کرے اور روانہ ہو گيا۔ 

آپ مزيد عطيہ  مسمع راوی کہتا ہے اگر سائل امام (عليہ السالم) کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور صرف خدا کی حمد بجا التا تو
  کا سلسلہ جاری رکھتے۔ 

  توحيد اور توکل
  

يادرکھيئے! تما م اسبا ب سبب پيداکرنے والے (مسبب)کے ہاتھ ميں ہوتے ہيں ۔ اس لئے موحد(يکتا پرست) کو چاہيئے کہ 
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اسطہ ہو۔ اپنے سارے امور ميں خواه وه منفعت حاصل کرنے سے تعلّق رکھتے ہوں يا ان کا ضررو نقصان دور کرنے کا و
ہر حالت ميں اس کی اميديں فقط اپنے پروردگار سے وابستہ ہونی چاہئيں۔ اسے جاننا چاہيئے کہ تمام اسباب ارادٔه خدا کے 

ماتحت ہيں۔ اگر خير کے تمام اسباب اس کے ليے فراہم ہو جائيں مگر خدا نہ چاہتا ہو تو محال ہے کہ اسے کوئی خير پہنچ 
باب کے سلسلے اس سے کٹ جائيں اور خدا فراہم کرنا چاہتا ہو تو کسی صورت فراہمی کا جائے۔ اس طرح تمام ظاہری اس

  سبب پيدا کر دے گا۔ 
 اگر ضرر پہنچانے کے تمام اسباب اکھٹے ہو جائيں ليکن خدا اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو کوئی شر اُسے چھو نہيں سکتا۔ 

  توحيد اور تسليم
  

ات اٰلہيہ کے سامنے بالچوں و چرا سِرتسليم خم کر دے اور امور تکوينی مثالً عزت و ذلت، موّحد کو چاہيئے کہ تمام مقدر
صحت و مرض، غنا و فقر، موت و حيات اور مور تکليفيہ جيسے واجبات و محرمات کے امور ميں دل و زبان سے کسی 

ہار بھی نہ کرے۔ مثالً ايسا کيوں ہوا؟ اس قسم کا اعتراض اور انکار ہر گز نہ کرے۔ اور ان امور ميں اپنی فکر و نظر کا اظ
طرح ہونا چاہيئے تھا۔ يا ہوں کہيے "بارش کيوں نہيں ہوئی، ہوا اس قدر گرم کيوں ہوئی۔" يا يہ کہنا کہ هللا نے مجھے مال يا 

ب اور اس کو اوالد کيوں نہيں دی۔ فالں جوان کيوں عنفوان جوانی ميں مر گيا اور فالں بوڑھا رہا؟ هللا نے اس چيز کو واج
حرام کيوں قرار ديا۔ اس طرح کی باتيں بنانے واال درحقيقت خدا کی الوہيت اور اس کی ربوبيت ميں اپنے کو شريک قرار 

  ديتا ہے۔ 
ْوا اْلبَْيتَ  کٰوةَ َوَججُّ لٰوةَ َوٰاتُوا الزَّ َ َوْحَده اَل َشِرْيَک لَہ َواَقَاُمْوا الصَّ َوَصاُمْوا َشْھَر َرَمَضاَن ثُمَّ قَالُْوا لِشیٍء َصنََعہُ  لَْو اِنَّ قَْوماً َعبَُدوا ّهللاٰ

ُ ْوَصنََعہ النَّبِیُّ ااِلَّ َصنََع ِخالََف الَِّذْی َصنََع اَْوَوَجُد ْواٰذلَِک فِْی قُلُوبِِھْم لََکانُوا بٰذلَِک مُ  ْشِرِکْيَن، ثُمَّ تاَلَ ٰھِذِه ااْلَيَة (( فاَلََوَربَِّک ّهللاٰ
ِمنُْونَ  ا قََضْيَت و۔يَُسلُِّمْوا تَْسلِ  اَليؤْ ُمْوَک فِْيما َشَجَر بَْينَھُْم ثُمَّ اَليَِجُدْوا فِی اَْنفُِسِھْم َحَرجاً ِممَّ   يماً۔)) حتّٰی يَُحکِّ

ِ (ع): فَعلَْيُکْم بِالتَّْسلِْيم۔    ثُمَّ قَاَل اَبو َعبدّهللاٰ
   )۶(اصول کافی کتاب االيمان والکفر۔ باب الشرک با حديث

"اگر کچھ لوگ يکتا خدا کی ، جس کا کوئی شريک نہيں، عبادت کريں اور نماز قائم کريں اور زکٰوة بھی ديں اور خانہ خدا کا 
حج بھی بجا الئيں اور ماه رمضان کا روزه بھی رکھيں ۔ اس کے بعد ان احکام کے متعلق جو هللا تعالٰی نے يا پيغمبِر خدا 

ے ہيں اعتراض کريں اور کہيں : ايسا کيوں نہيں کيا؟ يا دل ميں تصور کريں اگرچہ زبان سے(صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمائ
اقرار نہ بھی کريں پھر بھی وه مشرک ہو ں گے۔ اس کے بعد يہ آيت تالوت فرمائی: پس اے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) 

اہمی جھگڑوں ميں تم کو اپنے حاکم (نہ بنائيں) تمہارے پروردگار کی قسم يہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقتيکہ اپنے ب
پھر (يہی نہيں بلکہ) جو کچھ تم فيصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہوں بلکہ خوش خوش اس کو تسليم 

اس کے امام صادق (عليہ السالم) نے فرمايا تم پر الزم ہے کہ تسليم ) ۶۵کرليں(اور اعتراض نہ کريں)۔ (سورٔه نسأ ، آيت 
  ۔ کرو"

مجلسی شرح کافی ميں فرماتے ہيں کہ يہ حديث داللت کرتی ہے کہ جو کچھ خدا کرتا ہے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا 
  اور جو کچھ آئمۂ  اطہار (عليہم السالم) سے صادر ہو اس کو تسليم نہ کرنا شرک ہے۔ 

اور دل کو قضائے اٰلہی کے بارے ميں اعتراض بنا بر ايں جب اہل توحيد مصيبت و بال ميں گرفتار ہو جائيں تو اپنی زبان 
کرنے سے روکنا واجب ہے۔ البتہ عزيزوں اور دوستوں کی موت پر گريہ و فريا د کرنا جائز ہے بلکہ پسنديده ہے۔ ليکن 

  اعتراض کے طور پر کہنا : يہ کيوں ہوا؟ ايسا نہيں ہو نا چاہيئے تھا، سراسر حرام ہے۔ 

  توحيد اور محبت
  

کے پرستار کو يقين کے ساتھ جاننا چاہيئے کہ پروردگار عالم خود اس کا اور سارے موجودات کا حقيقی منعم  خدائے واحد
ہے۔ اور جو جو چيزيں جہاں سے اور جس سے اس کو ملتی ہيں خدا ہی کا فضل و کرم ہيں۔ اور ظاہری اسباب و علل بھی 

ی کی سزاوار بھی اس کی ذات ہے۔ سوائے ذات خدا کے اور هللا تعالٰی کے دسِت قدرت ميں ہيں۔ پس دلی محبت اور دوست
کسی سے بال واسطہ دوستی نہيں رکھنی چاہيئے۔ ہاں اگر کسی سے دوستی کا رشتہ باندھنا منظور ہو تو اس لحاظ سے کہ وه

 حب محبوب خدا حِب خدا است۔ چونکہ اس کی دوستی عين محبت خدا اور حکم خدا…شخص "محبوب ِخدا" ہے۔ اور بس 
  ہے جيسا کہ انبيأ و آئمہ (عليہم السالم) اور مومنين سے محبت کرنا۔ 
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يا اس ليے کسی نعمت اٰلہی سے قلبی مالپ پيدا کرنا کہ يہ عطئہ پروردگار ہے تا کہ اس کے حصول سے وه شکِر خدا بجا 
ل و حيات دنيوی سے محبت الئے جس سے قرب اٰلہی اور اس کی خوشنودی بھی حاصل کرسکتا ہے۔ مثالً اہل و عيال اور ما

کرنا عبادت پروردگار ہے۔ اس کے برعکس خوشنودی خدا کو نظر انداز کر کے براه راست ان سے يا کسی چيز سے محبت 
کرے تو فرد شرک ميں مبتال ہوتا ہے۔ اگر غير خدا کی دوستی زياده شّدت سے ہو اور خدا کی محبت نسبتاً کم ہو ، يہاں تک 

صادم کی صورت ميں غير خدا کی دوستی کو ترجيح ديتا ہو تو شرک کے عالوه حرام بھی ہے۔ اس کہ دونوں محبتوں کے ت
ليے وه عذاب کا مستحق ہے۔ مثالً کسی کے دل ميں خدا سے زياده مال ِدنيا کی محبت ، لٰہذا اس کے ليے ممکن نہيں کہ حکِم 

تيں اور احاديث وارد ہيں۔ بطور مختصر تين روايتيں خدا کے مطابق واجبات مالی ادا کرے۔ اس بارے ميں بہت سی قرآنی آي
  نقل کی جاتی ہيں: 

لِْيُم اَ ) ١( َ بِقَْلٍب َسلِْيم فَقَال (ع) اَلقَْلُب السَّ ِ َعْن قَولِہ تََعاٰلی ااِلَّ َمْن اَتَی ّهللاٰ  لَِّذْی يَلٰقی َربَّہ َولَْيَس فِْيِہ اََحٌد ِسَواه، قَال (ع)ُسئَِل اَبُو َعبِدّهللاٰ
  َوُکلُّ قَْلٍب فِْيِہ ِشْرٌک اَْوَشٌک فَھَُو َساقِطٌ (اصول کافی۔ باب االخالص) 

  "کسی نے حضرت ابو عبدهللا امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے اس آئہ مبارکہ کے معنی دريافت کيے": 
ِ بِقَْلٍب َسلِيْ  اَلبَنُْوَن ااِلَّ َمْن اَٰتی ّهللاٰ   ٍم۔ يَْوَم اَل يَْنفَُع َماٌل وَّ

"قيامت کے دن مال و اوالد فائده نہيں ديں گے مگر يہ کہ خدا کے حضور قلب سليم لے کر حاضر ہو۔ آپ (عليہ السالم)نے 
فرمايا: سالم دل وه ہے کہ جب هللا سے مالقات کرے تو اس کے سوا اور دوسرے کی محبت اس ميں نہ پائے۔ ہر وه دل جس 

  کے قابل ہے۔" ميں شرک اور شک ہو وه ساقط يعنی ہالکت 
ُ اََحبَّ اَلَيْ ) ٢( ِ َحتّٰی يَُکْوَن ّهللاٰ ّٰ ُض َرُجٌل ااَِلْيَماَن بِا ِ َعلَْيِہ السَّالَُم اَليُمحِّ ہ َوُوْلِده َواَْھلِہ َوَمالِہ َوِمَن قَاَل اَبُو َعْبِدّهللاٰ ِہ من نَّْفِسہ َواَبِْيہ َواُمِّ

  النَّاِس ُکلِِّھْم 
   )٢٠١ ۔ ص١(سفينة البحار جلد 

"حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: کسی شخص کا ايمان بخدا خالص نہيں ہوسکتا يہاں تک کہ وه هللا تعالٰی 
  کے ساتھ اپنے نفس ، عزيز، ماں باپ، اوالد، بيوی اور تمام لوگوں يا مال سے زياده محبت کرے"۔ 

حکومت ميں ايک چڑے نے اپنی ماده سے کہا: اری تو مجھے جفت حضرت سليمان علٰی نبينا (عليہ السالم) کے دور ِ) "٣(
ہو نے سے کيوں روکتی ہے؟ ميں اس قدر طاقت رکھتا ہو کہ اگر چاہوں تو حضرت سليمان کے گنبد کو اپنی چونچ سے اُٹھا 

  کر دريا ميں پھينک دوں۔ 
تو وه مسکرائے اور دونوں کو دربار ميں جب ہو نے چڑے کی بات کو حضرت سليمان (عليہ السالم) کے کانوں تک پہنچايا 

بلوايا اور پوچھا کہ زبانی دعوٰی جو تم کررہے ہو ، وه عملی طور پر کر کے دکھا سکتے ہو؟ عرض کيا: ہر گز نہيں، ليکن 
باتوں سے ميں اپنی شخصيت کو بيوی کے سامنے سنوار کر پيش کر کے اپنی بزرگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تاکہ وه 

ہو جائے۔ اور عاشق و معشوق کے درميان ہونے والی باتوں پر مالمت نہيں ہو نی چاہيئے۔ حضرت سليمان (عليہ مرعوب 
السالم) نے ماده چڑيا سے فرمايا تم کيوں اس سے روگردانی اور بے اعتنائی کررہی ہو۔ جبکہ و ه تم سے محبت کا دعوٰی 

دعوٰی کر رہا ہے۔ وه ميرا دوست نہيں چونکہ اس کی محبت دوسرے کررہا ہے۔ ماّده نے عرض کی : يا رسول هللا وه جھوٹا 
کے ساتھ ہے۔ پس حضرت سليمان (عليہ السالم) کا دل ان باتوں سے متاثر ہوا اور وه بہت رونے لگے۔ اور چاليس دن تک 

دوسرے کی  اپنے عبادت خانے سے باہر نہيں نکلے۔ اور دعا کی کہ خداوند عالم چڑے کے دل کو اپنے جوڑے کے عالوه
  محبت سے پاک کردے۔ 

   )٢٠٠، صفحہ ٢(سفينة البحار، جلد 

  اطاعت ميں توحيد اور شرک
مومن جبکہ يقين کے ساتھ جانتاہو کہ پيدا کرنے واال اور رزق دينے واال اور مدبّر و مربی اپنا اور ساری مخلوقات کا صرف

و عقل اور ايمان کی رو سے خدائے واحد کے عالوه اور کسی ايک ہے۔ اس کی الوہيّت اور ربوبيّت ميں کوئی شريک نہيں۔ ت
کی فرمانبرداری نہيں کرتا اور نہ حاکم تسليم کرتا ہے اور فقط اسی کوالزم االطاعت جانتا ہے اور اپنے عالوه دوسرے 

اپنی ذات موجودات بھی اس کی قدرت و قّوت کے مقابل عاجز و ضعيف ہيں اور کوئی حيثيت نہيں رکھتے۔ تمام مخلوقات 
  کے ليے نفع حاصل کرنے پرقادرہيں۔نہ ضررکادفاع کرسکتی ہيں اورنہ موت وحيات اورحشرونشرکااختيار۔ 

اَل نُُشوراً۔  اَلَحيَاتاً وَّ الَ َمْوتاً وَّ اَل َضّراً وَّ   اَليَْملُِکْوَن اِلَْنفُِسِھْم نَْفعاً وَّ
مخصوص ہے ۔البتہ اگرخداخودکسی کو واليت پرمتعين کرے  کيونکہ واليت يعنی مطلق سرپرستی واختيارکل هللا ہی کيلئے

اورمخلوق خداکے امورکامرجع ومرکزقرار دے تواس صورت ميں وه بھی الزماًواجب االطاعت ہوگاکيونکہ وه منصوب من 
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  هللا ہے۔ 

  هللا کے پسنديده احکام
  

مانٔہ غيبِت صغرٰی ميں نواب خاصہ اورغيبِت کبرٰی کے واليت اٰلہيہ کاسلسہ انبياِء کرام،ائمہ ہدٰی (عليہم السالم) کے عالوه ز
  زمانے ميں نواب عاّمہ پرمنحصرہوتاہے۔جن کے بارے ميں قرآِن ميں ہے: 

َ (سوره ُسْوَل فَقَْد اَطَاَع ّهللاٰ    )٢٨۔آيت۴َمْن يُِّطع الرَّ
  "جس نے رسول کی فرمانبرداری کی حقيقت ميں اس نے هللا کی فرمانبرداری کی۔" 

  دہے: اورارشا
ُسْوُل فَُخُذْوهُ َوَما نَھَا ُکْم َعْنہُ فَاْں نُتَھُْوا۔    َما ٰاتاُکُم الرَّ

   )٧۔آيت۵٩(سوره 
  "جو تم کو رسول امر کريں اُسے لے ليا کرو اور جس سے منع کريں اس سے باز رہو۔ " 

  مزيد ارشاد ہو تا ہے: 
ِ َواَِطيْ  سوَل َواُْولِی ااْلَْمِر ِمْنُکْم (سورهٰياَ يُّھَا الَِّذْيَن آَمنُْوا اَِطيُعْوّهللاٰ    )۶٢۔ آيت ۴ُعوالرَّ

  "اے صاحباِن ايمان ! خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور تم ميں سے جو صاحبان امر ہيں ، ان کی اطاعت کرو۔" 

  اولی االمر کون ہيں ؟
  

سے مراد حکام ہيں۔ يہ قول علم و حّجت صاحبان امر کے بارے ميں اہل سنّت والجماعت کے کئی اقوال ہيں۔ کہتے ہيں اس 
اور دليل سے خالی ہے۔ اگر حاکم ہو اورعدالت نہ ہو۔ اورحکم ِخداکوجاننے ميں سب سے زياده ماہرنہ ہو،خواہشات نفسانی 

کامخالف نہ ہو،اپنے آقاکامطيع نہ ہووغيرہوغيره تواجتماِع ضدين يانقيض الزم آتے ہيں۔ديگرباتيں ہمارے موضوع بحث سے 
  رج ہيں۔جيساکہ عمربن خطاب کاقول ہے: خا

ُمھَُما۔  ِ َواَنَا اَُحرِّ   ُمْتَعتَاِن ُمحلَّلتَاِن ِفْی َعْھِد َرُسْوِل ّهللاٰ
  "دومتعہ(متعٔہ حج اور متعٔہ نساء) رسول خدا کے زمانے ميں حالل تھے اور ميں نے دونوں کو حرام قرار ديا۔" 

چاہيئے کہ پيغمبر خدا کے حکم کے مطابق متعہ کو حالل جانے جيسا کہ خود  پس جو کوئی ان کو اولی االمر جانتا ہے اسے
اس نے اعتراف کيا۔ اور حرام بھی جان ليں جيسا کہ اس نے حکم دے ديا۔ جب موضوع ايک ہی اور اس کے متعلق دو 

  مختلف حکم صادر ہوتے ہيں تو اجتماِع ضدين يا نقيض الزم آتا ہے۔ 
  

  ی چاہيئے يا معاويہ کی نسبت سے؟ حب علی حکم ِپيغمبر سے ہون
مثالً معاويہ علی (عليہ السالم) کے ساتھ جنگ کرنا واجب جانتا تھا جبکہ حضرت رسول ِ خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے حرام 

 قرارديا تھا ۔ جيسا کہ فرمايا: علی (عليہ السالم)سے لڑنا ميرے ساتھ لڑنا ہے۔ اور معاويہ علی (عليہ السالم) سے بغض
رکھنے کا حکم ديتا تھا جب کہ پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے اُن کی دوستی واجب اور هللا تعالٰی نے حضرت علی 

  (عليہ السالم) اور آِل علی (عليہ السالم) کی مودت کو اجِررسالت قرار ديا ہے۔ چنانچہ اس بارے ميں قرآن شاہد ہے: 
   )٢٢۔آيت۴٢اً ااِلَّ اْلَمَودَّةَ فِْی اْلقُْرٰبی (سورهقُْل اَل اَْسئلُُکْم َعلَْيِہ اَْجر

"(اے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ)) تم کہہ دو کہ ميں اس (تبليغ ِ رسالت) کا اپنے قرابت داروں (اہل بيت) کی محبت کے سوا 
  تم سے کوئی صلہ نہيں مانگتا۔" 

کا الزمی نتيجہ محبت حضرت علی اور ان سے صلح و  اس صورت ميں خدا اور رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی اطاعت
صفائی ہے اور معاويہ کو اولی االمر تسليم کرنا حضرت علی (عليہ السالم) سے بغض رکھنے اور جنگ کرنے کے مترادف

  ہے۔ (اس صورت ميں بھی اجتماع نقيض يا ضدين الزم آتا ہے۔) 

  اولی االمر ايک گروه کے ليے مخصوص نہيں
  

ر کا منصب صرف امراء و حکام ہی کے ليے مخصوص سمجھنا آئہ مذکوره کے خالف ہے کيونکہ خدائے تعالٰی اولی االم
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نے اولی االمر کی اطاعت کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد ذکر فرمايا يعنی اولی االمر کی اطاعت عين اطاعت ِ 
ولی االمر منکم نہيں فرمايا، بلکہ تيسری مرتبہ اطيعوا کی تکرار رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہے۔ اسی ليے اَطيعوااُ 

کرنے کی بجائے واو عطف استعمال کيا گيا ہے۔ بايں معنی کہ اطاعت اولی االمر عين اطاعت ِ رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) 
ہ) کے اوامر کی اطاعت ہے۔ دونوں ايک ہيں۔ ان کے درميان کوئی فرق نہيں۔ حضرت رسول ِاعظم (صلی هللا عليہ و ٓال

سارے مّکلفين کے ليے عام ہے، کسی کے ليے مخصوص نہيں۔ اسی طرح تمام اوامر ميں اولی االمر کی اطاعت بھی واجب 
ہے۔ عقال ء کی نظر ميں يہ درست نہيں بلکہ اولی االمر خود رسول کی طرح ہے اور ہر قسم کے سہو و خطا سے پاک و 

  ان کی پيروی اور اطاعت کر سکيں۔  معصوم ہے تاکہ مکمل اطمينان سے
  

  کيا اولی االمر سے مراد علماء ہيں 
مذکوره مطالب سے بعض علمائے عاّمہ کے قول کا بطالن واضح ہوتا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اولی االمر سے مراد علماء ہيں

اور ان کی آرا ايک دوسرے سے ۔ حاالنکہ علماء معصوم نہيں ہوتے۔ سب جائز الخطا ہيں۔ يہی وجہ ہے علماء کے اقوال 
مختلف ہيں۔ يہ بھی قابِل ذکر ہے کہ عصمت باطنی امر ہے اور لوگوں کی نظر سے پوشيده ہے۔ اس ليے اولی االمر کا تعين 

  و انتخاب خدائے عالم الغيب اور اس کے پيغمبر (صلی هللا عليہ و ٓالہ) (ہی) کی جانب سے ہونا چاہيئے۔ 

  يںباره امام اولی االمر ہ
  

بہت سی شيعہ اور سنی کتب کی معتبر روايات موجود ہيں۔ جن ميں اولی االمر تعين کر کے "آئمۂ  اثنا عشر" ميں منحصر 
کيے گئے ہيں۔ ان ميں سے ايک مشہور روايت حوالے کے طور پر يہاں ذکر ہوتی ہے جو کہ خاص و عام دونوں کے 

  نزديک "متواتر" ہے۔ 

  فرماتے ہيں پيغمبر اولی االمر کا بيان
  

جناب جابر ابن عبدهللا انصاری سے يہ روايت منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ميں نے آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے 
پوچھا کہ ميں خدائے تعالٰی اور رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کو جانتا ہوں مگر اولی االمر کو نہيں جانتا۔ آنحضرت (صلی

ے فرمايا: اے جابر! اولی االمر ميرے بعد ميرے خلفاء اور مسلمانوں کے آئمہ ہيں۔ ان ميں سے پہلے علی هللا عليہ و ٓالہ) ن
ابن ابی طالب (عليہ السالم) ہيں۔ ان کے بعد حسن (عليہ السالم) ، ان کے بعد حسين (عليہ السالم) ، ان کے بعد ان کے فرزند 

ن علی (عليہ السالم)،جن کا لقب توريت ميں باقر ہے۔تمہاری ان سے علی بن الحسين (عليہ السالم) ، ان کے بعد محمد ب
مالقات ہوگی تو ان کو ميرا سالم کہنا، ان کے بعدجعفر (عليہ السالم)، ان کے بعد موسٰی (عليہ السالم)، ان کے بعد علی (عليہ

حسن (عليہ السالم)، جب حجت ابن السالم)، ان کے بعد محمد (عليہ السالم)، ان کے بعد علی (عليہ السالم)، ان کے بعد 
الحسن (عليہ السالم) کا نام ليا تو فرمايا، وه ميرا ہم نام ہوگا اور اس کی کنيت ميری کنيت ہوگی۔ وه هللا کی طرف سے اس کے

سے اس  بندوں پر حجت اور بقيةهللا ہو گا۔ هللا تعالٰی اُسے مشرق اور مغرب کا فاتح قرار دے گا۔ وه اپنے پيرؤوں کے درميان
طرح غائب ہوں گے کہ غيبت کا زمانہ طوالنی ہو نے کی بنأ پر لوگ ان کے وجود کی تصديق نہيں کريں گے، مگر ايسے 

  مومن کہ جن کا دل هللا تعالٰی نے آزمايا ہو۔ 
  جابر کہتے ہيں ، ميں نے عرض کيا: يا رسول هللا ! کيا شيعوں کو ان کی غيبت سے فائده ہوگا۔ 

لوگ اس طرح فيض ياب ہوں گے جس طرح بادل کے پردے ميں موجود سورج کی روشنی سے موجودات  فرمايا: جی ہاں۔
  عالم بہره مند ہوتے ہيں۔ 

اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بيت اطہار (عليہم السالم) کی اطاعت بھی عين اطاعت خدا ہے(منقول از تفسير منہج 
ميں ۵٩ہشمند کتاب غايةالمرام کی طرف رجوع کريں۔ اس کتاب کے باب الصادقين)۔ اس کے عالوه مزيد معلومات کے خوا

اہل سنت کی چار حديث اور چوده شيعہ احاديث نقل کی ہيں۔ اسی کتاب کے ايک سو چاليسويں باب امامت ميں چار اہل سنت 
  شيعہ احاديث منقول ہيں۔  ٢٧کی احاديث اور 

  عاد ل مجتہد کی اطاعت
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اب ہم کہہ سکتے ہيں کہ غيبت امام (عليہ السالم) کے زمانے ميں جامع الشرائط فقيہہ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اسکی 
اطاعت عين اطاعت ِامام ہے۔کيونکہ وه امام کی جانب سے منصوب ہے۔چنانچہ توقيع حضرت حجت عجل هللا تعالٰی فرجہ 

  الشريف ميں لکھاہواہے۔ 
قَْد َجَعْلتُہُ َعلَْيُکْم َحاِکماً  اَن ِمْنُکْم قَْد َرَوْی َحِدْيثَنَا َونَظََر فِْی َحاَللِنَا َوَحَراِمنَا َوَعَرَف اَحَکاَمنَا فَاْرُضْوابِِہ َحَکماًفَاِنّیاُْنظُُرْوا اِٰلی َمْن کَ 

ِ اْستََخفَّ َوَعلَ  ِ (کتاب فَاِذا َحَکَم بُِحْکِمنَا فَلَْم يَْقبِْل ِمْنہُ فَاِنََّما بُِحْکِم ّهللاٰ ّٰ الشِّرِک بِا ِ َوھَُو َعٰلی َحدِّ ادِّ َعلَی ّهللاٰ ادُّ َعلَْينَا َکالرَّ ۔ َوالرَّ ْينَا َردَّ
  کافی) 

فکرونظرسے اس شخص کی طرف ديکھوجوتم ميں سے (اثناعشری شيعہ اوراہل بيت (عليہم السالم)کی پيروی کرنے 
ام ديکھتاہے۔اورہمارے احکام کووه جانتاہے۔پس تم اسکے حکم واالہو)جوہماری احاديث کوروايت ہے اورہمارے حالل وحر

پرراضی ہوجاو۔بے شک اس شخص کوميں تمہاراحاکم قرارديتاہوں ۔جب وه ہمارے احکام کے بارے ميں حکم صادرکرے 
احکام تواسے قبول نہ کرنيوااليقينا حکم خدا کا استخفاف کرتاہے۔اورہلکاشمارکرکے اسکی ترديد وانکار کرتا ہے۔ ہمارے 

  سے روگردانی شرک باهللا کی حدہے۔ 

  آزادفقيہ پيروی کے قابل ہے
  

فقيہ کے ليے شرط ہے کہ وه دنياکااللچی نہ ہو۔دنيوی شہرت وجاه وجالل کاطالب نہ ہو۔اس کے دل ميں باطل تعصب نہ 
گاربھی  ہو۔اس قسم کی صفات سے متصف فقيہ کی پيروی کرنی چاہيے اگرچہ کوئی دوسرااس سے زياده پرہيز

موجودہو۔چنانچہ اسی مضمون کی ايک حديث عالم ربانی شيخ انصاری عليہ الرحمتہ نے کتاب احتجاج ميں خبرواحدحجت 
  ہونے کے بارے ميں حضرت امام حسن عسکری (عليہ السالم) سے نقل کی ہے جس کی عبارت يہ ہے: 

  ْينِِہ ُمَخالِفاً لِّھََواهُ ُمِطْيعاً اِلّ ْمِر َمْواَلهُ۔ فَلِْلَعواِم اَْن يُّقَلُِّدْوهُ َمْن کاَن ِمَن اْلفُقَھَاِء َصائِناً لِّنَْفِسِہ َحافِظاً لِّدِ 
فقہا ء ميں سے کوئی فقيہ ہونے کے عالوه اپنے نفس کا نگران دين کا محافظ، خواہشات نفسانی کا مخالف اور ہر لحاظ سے 

پيروی کرنی چاہيئے ۔ اس کی اطاعت امام (عليہ السالم) کی اپنے موال کا مطيع ہو تو ايسی صورت ميں عوام کو اس کی 
  فرمانبرداری کے مانند واجب ہے۔ 

  والد ين کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے
  

والدين کی اطاعت ان لوگوں کے مانند ہے جن کی فرما ں برداری عين اطاعِت خدا ہے ۔ اس لئے قرآن مجيد ميں ان کو 
 تعالٰی نے اپنی اطاعت کا ذکر کرنے کے بعد بالفاصلہ والدين سے احسان کرنے کا حکم تکليف پہنچانا حرام قرار ديا ۔هللا

  فرمايا ہے : 
ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَک اْلِکبَُر اََحُدھُ  اَل تَْنھَْر ھَُما َوقُْل لَّھَُما ما اَْوِکاَلھَُما فاَل تَقُْل لَّھُمَ َوقَضٰی َربَُّک ااَلَّ تَْعبُُدْوا ااِلَّ ايَّاه َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَساناً اِمَّ ا اُفٍّ وَّ

ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمھَُما َکَما َربَّيَانِی َصِغْيراً  لِّ ِمَن الرَّ    )٢۴۔ ٢٣۔ آيت ١٧(سورهقَْوالً َکِرْيماً۔ َواْخِفْض لَھَُما َجنَاَح الذُّ
ت نہ کرنا ا و رماں باپ سے نيکی کرنا ۔اگر اور تمہارے پروردگار نے حکم ديا کہ سوائے اس کے کسی دوسرے کی عباد

ان ميں سے ايک يا دونوں تيرے سامنے بڑھاپے کو پہنچيں(اور تيری خدمت کے محتاج ہو جائيں ) تو خبردار ان کے جواب 
دب ميں اف تک نہ کہنا (يعنی نفرت اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا ) اور نہ جھڑکنا اور (جو کچھ کہنا سننا ہو ) تو بہت ا

سے کہا کرو ۔اور ان کے سامنے نيازوادب اور خاکساری کا پہلو جھکائے رکھنا اور (ان کے حق ميں )دعا کرو کہ اے 
  ميرے پالنے والے جس طرح ان دونوں نے بچپن ميں ميری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما ۔ 

  والد ين واجب سے منع اورحرام کاامرنہيں کرسکتے
  

بھی جانناضروری ہے کہ تمام اوامرونواہی ميں مطلق طورپروالدين واجب االطاعت نہيں ہيں بلکہ ان کی اطاعت ضمنًايہ 
مشروط ہے ،کہ وه کسی حرام کاامرنہ کريں اورنہ واجب قطعی کی انجام دہی سے منع کريں۔اس صورت ميں خدااوررسول 

  جودہے: کی اطاعت مقدم ہے۔چونکہ قرآن ميں اس کے متعلق واضح بيان مو
ْنَساَن بَِوالَِدْيِہ ُحْسناً ط َواِْن َجاھََداَک لِتُْشِرَک بِْی َماليس لََک بِہ ِعْلٌم فاَلَتُِطْعھَُما (س    )٧آيت ٢٩وره َوَوَصْينَا ااْلِ

ہم نے انسان کواپنے ماں باپ سے اچھابرتاوکرنے کاحکم دياہے اور(يہ بھی کہاہے)کہ اگرتجھے تيرے ماں باپ اس بات 
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 ورکريں کہ ايسی چيزکوميراشريک بناکہ جن (کے شريک ہونے کا)تجھے علم تک نہيں تووالدين کی اطاعت نہ کرنا۔ پرمجب
ماں باپ کی اطاعت کاوجوب اس قدرمسلم ہے کہ اوالدکی نافرمانی اورمخالفت سے والدين کی ناراضگی اورتکليف کاسبب 

۔اس ليے اگرماں باپ کسی کام کی انجام دہی کاحکم ديں يامنع  نہ بن جائے۔کيونکہ ان کوتکليف ديناازروئے قرآن حرام ہے
کريں مگربچے ان کی مرضی کے خالف کام کريں توالزمی طورپرناراض ہوں گے اورانھيں تکليف پہنچے گی ۔اس 

  صورت ميں ان کی اطاعت واجب ہے اورمخالفت حرام۔ 

  والدين کی مخالفت ميں اذيت کی تفصيل
  

ماں باپ کسی چيز کاحکم ديتے ہيں ياممانعت کرتے ہيں مگراوالدکی عدم تعميل سے ان  ليکن اس صورت ميں جبکہ
کوتکليف نہيں ہوتی نہ ناراض ہوتے ہيں۔کيونکہ ان کی نظر ميں وه چيز اتنی اہم نہيں۔اس صورت ميں مخالفت حرام 

ئے توناراض نہيں ہوتے اس ليے نہيں۔مثالًوالدين اپنے فرزندکوسفرپرجانے سے روکتے ہيں ليکن وه پھربھی وه سفرپرجا
سفرمباح ہے۔اس کے برخالف اس کی مسافرت ماں باپ کيلئے اذيت کاسبب بنتی ہوتويہ سفرمعصيت ہے۔نمازپوری پڑھی 

  جائے اورروزه بھی رکھناچاہئے۔ 

  شوہرسے بيوی کی اطاعت
  

ايک شوہر کے حق ميں بيوی کی جن افرادکی اطاعت بجاالناخدااوررسول کی اطاعت کے برابرسمجھاجاتاہے ان ميں سے 
  اطاعت ہے ۔چنانچہ قرآن مجيدميں ارشاد ہے: 

ُ بَعَضھُْم َعٰلی بَْعٍض َوبَِما اَْنفَقُْوا من اَْمَوالِِھْمط فا َل ّهللاٰ اُمْوَن َعلَی النَّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ لِٰحُت قانِتٰاٌت َحافِطَاٌت لِْلغْيِب بَِما َحفِظَ الرِّ لّصٰ
ہُط    اللّٰ

مردوں کوعورتوں کے امورميں قيام اورسرپرستی (کاحق)ہے۔ کيونکہ خدا نے بعض آدميوں (مرد ) کو بعض آدميوں 
(عورت ) پر فضيلت دی ہے ۔ (اس کے عالوه ) مرد (عورتوں ) پر اپنا مال خرچ کرتے ہيں۔ پس خوش نصيب بيبياں تو 

خدا نے حفاظت کا حکم ديا ہے(ہر چيز کی) حفاظت  (شوہروں کی) تابعداری کرتی ہيں ۔اور ان کے پس پشت جس طرح
  کرتی ہيں ۔ 

هللا تعالٰی نے مردوں کو عورتوں پر فضيلت دی اور ان کا قيم (نگران و سرپرست) اس لئے بنايا کہ عورتوں کی نسبت 
ور سوچ مردوں کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا فرمايا ہے۔ جيسے عقل کی زيادتی ،حسن تدبير ، جسمانی قوت ا

سمجھ وغيره وغيره۔ اس کے عالوه ان چيزوں کی وجہ سے جو عورتوں کو خوراک و پوشاک و قيام اور مہر وغيره بھی 
ديتے ہيں۔ پس صالحہ عورتيں شوہروں کے حقوق کی ادائيگی کے سلسلے ميں هللا تعالٰی کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہيں 

ور شوہرکے اموال اور غير مرد سے) اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہيں ۔اور شوہر کی غير حاضری ميں اپنی عفّت وعصمت ا
  اس کے عالوه حضرت رسول ِاکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: 

   )١٨١لَْواََمْرُت اََحداً اَْن يَْسُجَد اِلََحٍد اَلََمْرُت اْلَمْرأةَ اَْن تَْسُجَد لَِزْوِجھَا (وسائل الشيعہ کتاب نکاح باب 
ائز نہيں کہ بشر ايک دوسرے کو سجده کريں ۔ اگر جائز ہوتا تو ميں سب سے پہلے بيوی کو حکم ديتا کہ وه اپنے "يہ ج

  شوہر کو سجده کرے۔" 

  مياں بيوی کے امور ميں تمکين واجب ہے
  

ہ بات يہ ہے شوہر کی اطاعت بيوی پر الزم ہونے کے بارے ميں بہت سی روايتيں ملتی ہيں ليکن خواتين کے ليے قابل توجّ 
کہ تمام امور ميں شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا مستحب اور ان کے ليے بہترين عبادت ہے۔ ليکن تمکين يعنی ہم بستری 

کے بارے ميں شوہر کی اطاعت کرنا فقہا کے نزديک مسلّم واجب ہے اور گھر سے باہر جانے کے ليے بھی شوہر سے 
قات يا ان کی عيادت کے ليے جانا ہو۔ اگر خاوند کی اجازت کے بغير گھر اجازت لينا واجب ہے۔ اگر چہ ماں باپ سے مال

سے باہر جائے تو واپسی تک آسمان و زمين ميں رہنے والے فرشتے اور رحمت و غضب کے مالئکہ اس پر لعن کرتے 
  ہيں۔ 
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  مستحب اخراجات خاوند کی اجازت سے ہونے چاہيئيں
  

حاصل کرنا ضروری ہے اگر چہ وه اپنے ذاتی مال ہی سے خرچ کيوں نہ  مستحب اخراجات ميں بيوی کا شوہر سے اذن
کرے۔ اور بيوی کی نذر اسی شرط پر صحيح ہے کہ شوہر اُسے اجازت دے دے۔ البتہ واجبات مثالً واجب حج و زکٰوة و 

لکہ وه منع بھی خمس بلکہ قريبی رشتہ داروں اور ماں باپ سے نيکی کرنے کے بارے ميں شوہر سے اذن لينا الزم نہيں ب
کرے پھر بھی شرعاً کوئی اثر مرتب نہيں ہوتا۔ اگر کوئی عورت اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے ليے اپنے 
شوہر کی اطاعت بجا الئے اگرچہ وه اعمال مستحب ہوں يا واجب ، يقينا اس نے خداوند عالم اور رسول اکرم کی پيروی کی 

  ہے۔  ہے ۔ وه بہترين عبادت بجا الئی

  ظالم حاکم کی طرف رجوع نہيں کرنا چاہيئے
  

جبکہ يہ معلوم ہوا کہ فقط خدا کی عبادت و اطاعت اور جس کو خدا معين کرے اس کی اطاعت واجب ہے چنانچہ پيغمبر خدا 
س کی اور (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور باره اماموں کی اطاعت ، نوابين امام اور بعض دوسرے افراد جن کی اطاعت شرع مقدّ 

  احکام خدا کی تعليم کے ليے ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ 
مگر دعوے اور فيصلوں کے ليے حکام جور کی طرف رجوع کرنا اور عدالتوں ميں حاضر ہونا يا ان کی درباری حمايت 

ہے وه (ُسحت )اورکرنا اسی طرح ناجائز ہے جيسا طاغوتی حکومت سے رجوع کرنا۔ ايسی عدالتوں کے ذريعہ جو کچھ ليتا 
  حرام ہے اگرچہ وه مال اس کا حق کے ساتھ ہو۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)نے ارشاد فرمايا ہے۔ 

ْن َکاَن حقّاً ثَابِتاً لَہ (وسائل الشيعہ کتاب ُمحتاً َواِ َمْن تََحاَکَم اِلَْيِھْم فِْی َحٍق اَْوبَاِطٍل فَانََّما تََحاَکَم اِٰلی الطَّاُغْوِت َوَما يَْحُکُم لَہ فَاِنََّما يَاُخُذ 
   )١١قضاء باب

"اگر کوئی حاکم جور کی عدالت ميں دعوٰی دائر کرے اگرچہ اس کا دعوٰی حق پر مبنی ہو يا ناحق۔ بے شک اس قسم کے 
کم سے ليتا ہےدعوے دار نے طاغوت (سرکش و معبود غير خدا) کو اپنا قاضی و حاکم قرار ديا ہے۔ اور جو کچھ اس کے ح

  خالص ُسحت (دين خدا کے خالف اور حرام) ہے اگرچہ لی ہوئی چيز پر اس کا حق ہونا شرعاً ثابت ہو۔" 
  باال ضافہ قرآن مجيد حاکم جور کی طرف رجوع کرنے سے ممانعت کرتا ہے: 

ُسْوِل (سوره ِ َوالرَّ ْوهُ اِٰلی ّهللاٰ    )۵٩۔آيت۴فَاِْن تَنَاَزْعتُْم فِْی َشیٍء فَُردُّ
"پس اگر تم کسی بات ميں اختالف کرو تو اس امر ميں خدا و رسول کی طرف رجوع کرو(نہ کہ سرکشوں اور حاکم ظالم کی

  طرف)۔" 

  بے عمل عالم پيروی کے قابل نہيں
  

جس طرح حق بجانب ہوتے ہوئے حاکم جور کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت ہے اسی طرح دينی احکام اور شرعی 
ريافت کرنے کے ليے مال دنيا اور جاه و جالل کے طلبگار عالم بے عمل کی طرف رجوع کرنا ممنوع ہے۔ مسئلہ مسائل د

عالم دين کی شرائط کو "آزاد فقيہہ کی پيروی" کے عنوان ميں پہلے بيان کيا جا چکا ہے۔ اگر کوئی عالم دين يا فقيہہ ان 
۔ ان کی طرف رجوع کرنا ممنوع قرار ديا ہے۔ اس بارے ميں شرائط پر پورا نہيں اترتا تو اس کی پيروی کرنا جائز نہيں

  صرف دو روايات پيش کی جاتی ہيں۔ 

  د نيا پرست علماء راه خدا کے لٹيرے ہيں
  

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت ہے کہ: 
ُ اِٰلی َدأوَد اَلتَْجَعَلْ◌ بَْينِْی َوبَْينََک َعالِماً  اَِذاَراَْيتُُم اْلَعالَِم ُمِحباًّ لُِّدْنيَاهُ فَاتَِّھُمْوهُ َعٰلی ِدْينُِکمْ  ۔ َواَْوحٰی ّهللاٰ فَاِنَّ ُمِحبَّ ُکلِّ شیٍء يَُحْوطُ بِما اََحبَّ

ْنيَا فَيَُصدَُّک َعْن طَِرْيِق َمَحبتِْی۔ فَاِنَّ اُْوٰلئَِک قُطَّاُع طَِريِق ِعباِدَی اْلُمِرْيِدْيَن اِ  ْدنٰی َما اَْصنَُع بِِھْم اَْن اَْنَزَع َحالََوةَ ُمنَا َجاتِْی نَّ اَ َمْفتُْوناً بِالدُّ
  ِمْن قلُْوبِِھْم (اصول کافی) 

"جب تم کسی دنيا دوست عالم کو ديکھو تو اس کو دين دار نہ سمجھو۔ بے شک جو شخص جس چيز سے محبت رکھتا ہے 
دنيا ہے ، اسے آخرت سے سروکار نہيں)۔  اس کی حالت اور طبيعت اپنے محبوب جيسی ہوتی ہے(يعنی جس کسی کو حب
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چنانچہ هللا تبارک تعالٰی نے حضرت داؤد علٰی نبيّنا (عليہ السالم) پر وحی نازل فرمائی : اے داؤد ! ميرے اور اپنے درميان 
نی ايسے عالم کو واسطہ قرار نہ دو جو دنيا کی محبت ميں مبتال ہو۔ يہ تم کو ميری محبت کے راستے سے روک دے گا(يع
ايسا عالم تم کو بھی اپنے جيسا دنيا دوست بنائے گا)۔يقينا ايسے علماء ميری بارگاه تک آنے والے بندوں کا راستہ کاٹنے 

والے لُٹيرے ہيں۔ کم سے کم معاملہ جو ان کے ساتھ کر سکتا ہوں وه يہ ہے کہ ميں اپنے ساتھ راز و نياز کا شوق و شيرينی 
  ان کے دلوں سے چھين لوں گا۔" 

  صرف ّهللاٰ کے ليے فقيہ ہونا چاہيئے
  

فَھَآَء اَْويَْصِرَف بِہ ُوُجْوه  ا َمْقَعَده ِمَن النَّاِر۔ اِنَّ َعن ابی جعفر (ع) َمْن طَلَب اْلِعْلَم لِيُبَاِھْی بِِہ اْلُعلََماَء اَْويَُماِرَس بِِہ السُّ النَّاِس اِلَْيِہ فَْليَتَبَوَّ
يَاَسةَ اَلتُْصلُِح ااِلَّ    اِلَْھلِِہ (کافی)  الرِّ

"حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) سے روايت ہے کہ اگر کوئی علماء کے ساتھ فخر کرنے يا بے وقوفوں کے ساتھ 
جھگڑنے يا رياست ملحوظ رکھ کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے ليے علم حاصل کرتا ہے تو اس نے اپنے 

ا ہے۔ بالشبہ رياست (سرداری) الگ چيز ہے۔ وه اس کے اہل کے ليے سزاوار ہے مگر ٹھہرنے کی جگہ کو آگ سے بھر دي
  اہل علم کے ليے نہيں۔" 

  عوام مقّصر ہيں
  

درحقيقت وه تمام افراد جو کہ اہل بيت اطہار (عليہم السالم) اور ان کی جانب سے معين علمائے ربّانی سے جان بوجھ کر 
ات نفسانی پورا کرنے کی خاطر دوسروں کی طرف رجوع کرنے ہيں ايسے لوگ کناره کشی اختيار کرنے ہوئے خواہش

  "مقّصر" (يعنی باوجود قدرت احکام هللا ترک کرنے والے) ہيں،اور اس آيہ شريفہ کے مصداق ہيں: 
   )٢٣اَفََراَْيَت َمْن اِتََّخَذ اِٰلھَہ ھٰوهُ (سوره جاثيہ آيہ 

 خواہش کو معبود بنا رکھا۔"  "تم نے اس شخص کو ديکھا جس نے اپنی نفسانی

 

 گناھان کبيره

 

  عبادت ميں توحيد اور شرک

پروردگار عالم نے اپنے عظيم فضل و کرم کے اظہار کے ليے تمام بندوں کو دعوت عام دی ہے کہ اس کی بارگاه ميں 
حاضری ديں۔ اس کی رحمت و برکت اور گوناگوں نعمتوں سے بے شمار فيض حاصل کريں اور ايسے بلند درجات پر فائز 

ے کان کو سننے کی توفيق ہوئی ہو، نہ کسی کے دل کو ہو جائيں جو اس سے پہلے کسی آنکھ نے ديکھے ہوں نہ کسی ک
  سوچنے اور تصّور کرنے کی سعادت ہو ئی ہو۔ 

ِة اَْعيٍُن َجَزاًء بَِما َکانُْوا يَْعَملُْوَن  ا اُْخفَِی لَھُْم ِمْن قُرَّ   فاََل تَْعلَُم نَْفُس مَّ
   )١٧آيت ٣٢(سوره 

ميں کيسی کيسی آنکھوں کی ٹھنڈک (هللا کے نزديک) ڈھکی چھپی  "کوئی نفس يہ جانتا ہی نہيں کہ ان کے اعمال کی جزا
  رکھی ہے۔" 

  بشر خاکی کجا، رّب العالمين کج
  

اس قول کے مطابق َماِللتُّراِب َوَربُّ االَْربَاِب(چہ نسبت خاک را با عالم پاک) هللا پاک کے بندے وسيلے اور آمادگی کے سوا، 
ٰلہی کے وسيع و عريض بساط پر ہر گز قدم نہيں رکھ سکتے (چونکہ بندٔه ناچيز ذاتی استعداد و قابليت کے بغير قرب ا

بالواسطہ اور بال عمل "مّجرد محض" کی قربت کی خواہش کرنا ناممکن ہے) اس ليے خدائے عليم و حکيم نے اپنی حکمت 
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ل اور ان کے توسط سے عبادات کو بالغہ سے حضرت خاتم االنبياء و آئمۂ  ہدٰی (عليہم السالم)کو بندگان خدا کے ليے وسائ
  ذريعٔہ قربت قرار ديا تا کہ ان مضبوط رشتوں کو تھام کر عبد خاکی کے ليے اپنے معبود عالی تک رسائی ممکن ہوجائے۔ 

وسيلے سے نفس انسانی اس طرح متاثر ہوتا ہے اور جبلّت تبديل ہو جاتی ہے جس طرح کيميا چھونے سے تانبے کی طبيعت 
کھرا سونا بن جاتی ہے اسی طرح خدا کی عبادت کے نورانی اثرات سے تاريک نفوس کا تزکيہ ہوتا ہے  و صورت بدل کر

اور دلوں کی تاريکی دور ہو جاتی ہے۔ پھر تمام مراتب پاکيزگی طے کرنے کے بعد عبادت کی برکت سے قرِب اٰلہی کی 
  ۔ بساط پر قدم رکھ کر دو جہان کی خيرو خوبی سے شرف حاصل کرسکتے ہيں

  نيت ميں خلوص
  

قبوِل عبادات کيلئے کچھ شرائط ہيں سب سے اہم شرط نيّت ميں خلوص پيدا کرنا ہے۔ بلکہ عمل ميں خلوص ايسا ہی ہے 
جيساکہ جسم ميں جان کاہونا۔اگرعبادات خالص نہيں تومقرب درگاه الہی ہوناتودرکناربندے کواپنے خالق سے اورزياده 

  ع سے متعلق بہت سی آيتيں موجود ہيں۔ ان ميں سے چند ايک تبرکاً کا ذکر ہوتی ہيں : دورکرديتاہے قرآن ميں اس موضو
َ ُمْخلِِصْيَن لَہُ الَِّذْيَن (سوره     )۴۔آيت٩٨َوَما اُِمُرْوا ااِلَّ لَيَْعبُُدُوا ّهللاٰ

   ان کو (اس کے سوا اور کوئی ) حکم نہيں ديا گيا تھا کہ اِخالص کے ساتھ هللا کی پرستش کريں ۔
ْيَن ُحنَٓفاَء (سوره  َ ُمْخلِصاً لَّہ الدِّ    )١۴۔آيت٢٩قُْل اِنِّْی اُِمْرُت اَْن اَْعبَُدّهللاٰ

کہہ دو (اے نبی (صلی هللا عليہ و ٓالہ)) مجھے تو يہ حکم ديا گيا ہے کہ عبادت کو اسی کے لئے خالص کر کے خدا ہی کی 
  بندگی کروں۔ 

   )٢٩۔ آيت ٧(سوره َواْدُعْوهُ ُمخلِِصْيَن لَہُ الدِّين 
  اس کے ليے نرمی کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ 

اَل يُْشِرُک بِِعبَاَدِة َربِِّہ اََحداً    فََمْن َکاَن يَْرُجو لِقَاَء َربِِّہ فَْليَْعَمْل َعَمالً َصالِحاً وَّ
   )١١٠۔آيت ١٨(سوره 

اسے اچھا (خالص ) عمل بجا النا چاہيے اور اپنے جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضرہونے کا آرزو مند ہو تو 
  پروردگار کی عبادت ميں کسی کو شريک نہ کرے۔ (يعنی ريائے سمعہ سے پرہيز کريں) ۔ 

  ريا کار مشرک ہے
  

معتبر روايات سے يہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ دکھاوے کا کام کرنے واال شخص مشرک و منافق ہے اور وه پروردگاِر عالم 
  ں گرفتار ہو کر اس کے غضب کا نشانہ بنتا ہے ۔ کے عذاب مي

خوا ه اس کی ريا واجبات ميں ہو يا مستحبات ميں، چاہے وه مستقل ريا کار ہے يا شرکت کے طور پر ، باالفاِط ديگر وه 
مخلوق سے قريب تر ہونے اور ان کے نزديک اپنے آپ کو محترم بنانے اور ان کی خوشنودی کے ليئے عبادت کرتا ہے ۔ 
اور اس کے ساتھ ساتھ امِرخدا کی فرمانبرداری کا قصد بھی رکھتا ہے ۔ اور اس کی رضايت و قربت کا آرزو مند بھی ہے 

  (اس قسم کے تعبد کوشرک در مقام عبادت کہتے ہيں) 
يں ۔ ان قارئيِن محترم کو مزيد معلومات فراہم کرنے کے ليے اس موضوع سے متعلق کئی آياِت شريفہ يہاں ذکر کی جا رہی ہ

  ميں سے ايک سورِه نسا ء کی يہ آيت ہے : 
لٰوِة قَاُمْوا ُکَساٰلی يُرأوَن ا َ َوھَُو َخاِدُعھُْم َواَِذا قَاُمْوا اِٰلی الصَّ َ ااِلَّ قَلِْيالً ُمَذبَُذبِْيَن بَْيَن ٰذلَِک اِنَّ اْلُمنَافِقِْيَن يُخاِدُعْوَن ّهللاٰ لنّاَس َواَليَْذُکُرْوَن ّهللاٰ

آَلِء َواَل اِٰلی ٰھٔوآَلِء (سورهاَل اِ     )١۴٢۔آيت۴ٰلی ٰھؤْ
بے شک منافقين (اپنے خيال ميں) خدا کو فريب ديتے ہيں حاالنکہ خدا انہيں ان کے مکر و فريب کا بدلہ دينے واال ہے ۔ يہ 

دکھاتے ہيں اور  لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہيں تو (بے دلی اور ) کراہت سے کھڑے ہوتے ہيں ۔ اور فقط لوگوں کو
ريا کرتے ہيں ۔ دل سے خدا کی ياد کم کرتے ہيں ۔ يہ لوگ کفر اور ايمان کے درميان تردّد کی حالت ميں جھول رہے ہيں ۔ نہ
مومنين کے ساتھ ہيں (کيوں کہ ان کے باطن کفر سے بھرے ہوئے ہيں ) نہ کافروں کے ساتھ ہيں (چونکہ بظاہر مسلمان ہيں 

  ت رکھتے ہيں ) ۔ اور مومنين سے مشابہ
  سورٔه ماعون ميں فرمايا ہے : 

َن (سوره     )۴۔آيت١٠٧فََوْيٌل لِلُّمَصلِّْيْن اَلَِّذْيَن ھُْم َعْن صالتِِھْم َساھُْوَن َوالِِّذْيَن ھُْم يَُرآؤْ
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و اہميت سخت عذاب ان (ريا کار ) نماز گزاروں کے ليے تيار ہے جو کہ اپنی نماز سے غافل و بے خبر رہتے ہيں (اس ک
  نہيں ديتے ) يہ لوگ اپنے اعمال کو دکھاوے کے واسطے کرتے ہيں (تا کہ لوگ ان کی تعريف کريں )۔ 

  رياء شرک ِِ◌ِ◌اصغر ہے
  

  حضرت پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا : 
يَآُء۔ اِنَّ اَْخَوُف مااََخاُف َعلَْيُکُم الشِّْرُک ااْلَصَغُر قِْيَل َوَما الِشرُک ااْلَ    ْصَغُر فَقَاَل (ص)الرِّ

ُ تََعاٰلی يَْوَم القياَمِة اَِذاَجاَزاْلِعبَاُد بِاَْعَمالِھْم اِْذھَبُْوا اِٰلی الَِّذْيَن ُکْنتُْم تَُراؤْ  ْنيَا ھَْل تِجُدْوَن ِعْندھُْم ثََواَب اَْعَمالُِکْم۔ يَقُْوُل ّهللاٰ َن لَھُْم فِی الدُّ
  (بحاراالنوار) 
ے بارے ميں جس چيز سے مجھے زياده تر خوف ہے وه شرک ِ اصغر سے ہے۔ کسی نے عرض کيا اے بے شک تمہار

پيغمبر چھوٹے شرک سے کيا مراد ہے ؟ فرمايا وه رياء ہے ۔ قيامت کے دن جب هللا تعالٰی اپنے بندوں کے اعمال کی جزا ء 
رو جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے ليے دينے لگے گا تو ريا کاروں سے فرمائے گا " تم ان لوگوں کی طرف رجوع ک

دنيا ميں نيک اعمال انجام دئيے تھے ۔ انہيں سے اپنے اعمال کا صلہ لے لو کياان سے صلہ ملنا ممکن ہے ؟ ( ہر گز نہيں ) ۔

  ريا کار اپنے آپ کو دھو کہ ديتا ہے
  

ُ (ص) فِْيَما النَّجاةُ َغداً؟ فقال (ص) انََّما  ْيماَن ُسئَِل َرُسْوُل ّهللاٰ ِ يَْخَدُعہ َويَْخلَُع ِمْنہُ ااْلِ َ فَاِنَّہُ ِمْن يَُخاِدُع ّهللاٰ النََّجاةُ فِْی اَْن الَّ تَُخاِدُعوا ّهللاٰ
ُ بِِہ ثُمَّ يُرِ  َ ؟ قَاَل (ص) فَيَْعَمْل بَِما اََمَرّهللاٰ يَْخَدُع نَْفَسہُ لويَْشُعُر۔ فَقِْيَل لہُ وکيف يَُخادُع ّهللاٰ يَآَء فَاِنَّہُ ْيُد بِِہ غَ َوٰ َ َواْجتَنِبُْوا الرِّ ْيَرهُ۔ فَاتَّقُوّهللاٰ

ِ۔ اِنَّ الُمَرآئِی يُْدعٰی يَْوَم القِيَاَمِة بِاَْربََعِة اَْسَمآٍء ياکافِر يافاجر يا َغاِدُر يَاَخاِسُر َحبِ  ّٰ طَ َعَملَُک َوبَطََل اَْجُرَک َواَل َخاَلَق لََک ِشْرٌک بِا
ةُ البَْيَضاِء۔ بَِحاُر ااْلَْنواِر) اْليَْوِم۔ فَالتَمِ  ْن ُکْنَت تَْعَمُل لَہُ۔(َمَحجَّ   ْس اَْجَرَک ِممَّ

حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے کسی نے پوچھا کہ قيامت کے دن نجات کيسے حاصل ہو؟ فرمايا نجات اسی 
کو دھوکہ سے تو خدا اسے دھوکہ ديتا ہے ۔ (يعنی  ميں ہے کہ هللا تعالٰی کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرے ۔ بے شک کوئی هللا

اسے دھوکے کا بدلہ ديتا ہے ) اور ايمان اس سے چھين ليتا ہے ۔ اگر وه شعور رکھتا ہے تو دھوکہ اپنے آپ کو ديتا ہے نہ 
و بجا التا ہے مگرکہ خدا کو ۔کسی نے پوچھا کہ هللا تعالٰی کو کيسے دھوکہ و فريب دے سکتا ہے ؟ فرمايا کہ بنده حکم ِ خدا ت

اس کا قصد غير خدا کی خوشنودی ہوتا ہے پس تم هللا سے ڈرو اور ريا سے پرہيز کرو ۔ يقينا ريا هللا سے شرک باندھنا ہے۔ 
بے شک قيامت کے دن ريا کار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا ؛اے کافر ، اے فاجر (گنہگار) ،اے غادر (مکار ) ،اے 

عمل باطل اور تيرا اجر و ثواب ضائع ہو گيا ۔ آج تيری کوئی وقعت نہيں ۔ جاؤ جس کے ليے تم يہ  خاسر (زياں کار ) تيرا
  اعمال بجا الئے ہو اسی سے اجر و ثواب مانگو ۔ 

  جھنم کی آگ ريا کاروں سے روتی ہے
  

  حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ہے : 
َن النَّاِس کاَن ُمْشِرکاً اِنَّ َعْبداً َعِمَل  اَر اآْلِخَرةَ ثُمَّ اَْدَخَل فِْيِہ ِرِضَی اََحٍد مِّ ِ َوالدَّ   (بحاراالنوار) َعَمالً يَّطلُُب بِِہ َوَجہَ ّهللاٰ

حضرت پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے روايت ہے کہ آپ نے فر مايا :"بے شک اگر کسی بندٔه خدا نے کوئی عمِل 
م ديا اور اس کا قصد هللا کی رضاجوئی اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہو اگر اس عمل ميں مخلوق کی خوشنودی خير انجا

  شامل کی گئی تو وه مشرک قرار پائے گا۔ 
ْوَن ِمْن اَْھِل الّرياء۔ فَقِْيَل يَاَرُسْول ّهللاٰ (ص) کيَف يَعُج النَّاُر ؟ قَالَ    ِمْن َحدِّ النَّاِر الَّتی يُْعْذبُْوَن بِھَا۔  َعِن النَّبِّی انَّ النَّاَر يَِعجُّ

حضرت پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا "بے شک جہنم کی آگ اور اہِل جہنم ريا کاروں 
ت سے کے سبب فرياد کرتے ہيں۔" کسی نے دريافت کيا يا رسول هللا آگ کس طرح روتی ہے؟ فرمايا آگ کی گرمی کی شد

  کہ جس ميں رياکار لوگ مبتالئے عذاب ہيں جہنم نالہ و فرياد کرتا ہے ۔ حضرت امير المومنين (عليہ السالم) نے فرمايا : 
داً (ص) لِيُْخرَج ِعبَاَدهُ ِمْن ِعبَاَدِة ِعبَاِدِه اِٰلی ِعبَاَدتِِہ (جلد اّول سفينة البحار)  َ بََعَث ُمحمَّ   اِنَّ ّهللاٰ

م نے حضرت محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کو اس لئے بھيجا کہ اس کے بندوں کو لوگوں کی پرستش سےبے شک خداوند عال
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  روک کر خدا کی عبادت کی جانب رہنمائی کريں ۔ 

  کبھی عباد ت گذ ا ر کو اس کی عبادت ا ٓگ کی طرف کھينچتی ہے
  

قيامت کے دن ايک بندے کو الئيں گے جو دنيا ميں  ابو بصير نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت نقل کی ہے کہ
نماز گزار تھا ۔ اس سے کہيں گے کہ دنيا ميں تم نے نمازيں پڑھی ہيں مگر تمہاره مقصد يہ تھا کہ لوگ تمہاری مدح سرائی 

الئيں کريں اور کہيں کہ ديکھو کيسی اچھی نماز پڑھتا ہے ۔پس اس شخص کو آگ ميں ڈال ديں گے ۔ اس کے بعد دوسرے کو
گے جو قاریٔ  قرآن ہو گا ۔ اس سے کہيں گے کہ تالوت کے وقت تمہاره قصد يہ ہوتا تھا کہ لوگ کہيں گے کہ تمہاره لحن و 

قرأت بہت اچھی ہے پس اس کو بھی آگ کی طرف لے جائيں گے ۔ تيسرے کو حاضر کريں گے کہ جو جہاد کرتے ہوئے 
ہاره قصد تھا کہ لوگ کہيں گے کہ فالں شخص بڑا پہلوان اور شجاع ہے۔ شہيد ہوا تھا ۔ اس سے کہيں گے کہ جہاد سے تم

اس کو بھی جہنم ميں لے جائيں گے ۔ چوتھا آدمی راِه خدا ميں خرچ کرنے واال تھا۔ اس سے کہيں گے کہ تمہارا قصد تھا کہ 
   )٨لوگ تم کو سخی کہيں گے پھر اس کو بھی جہنم ميں لے جائيں گے۔(الّلی االخبار باب 

  ہت احاديث بلکہ متواتر روايتيں ملتی ہيں کہ ريا کار مشرک ہوتا ہے۔ صاحباِن دل اور اہل ايمان کے ليے يہی کافی ہے۔ ب

  خلوص کی فضيلت اور ريا کار کی مذمت
  

بہت سی روايتوں سے يوں استفاده ہوتا ہے کہ ريا کار کے ليے آخرت ميں خساره ، اجر و ثواب سے محرومی اور آتش جہنم
ں جلنے کے عالوه دنيا ميں بھی وه اپنی مراد حاصل نہيں کر سکتا۔ بعبارت ديگر اس کا قصد و نظر مخلوق کے نزديک مي

  عّزت و مرتبت پيدا کرنا تھا۔ اس ميں کامياب نہ ہو گا۔ بلکہ اکثر اوقات شرمندگی اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ 
ْنيَاَواآْلِخَرة ٰذلَِک ھَُو اْلُخْسرَ    اُن اْلُمبِْيِن۔ َخِسَر الدُّ

  "دنيا اور آخرت (دونوں) کا گھاٹااٹھايا اور يہی تو صريح گھاٹا ہے۔" 
اس کے برعکس مخلص انسان آخرت کے اجر و ثواب کے عالوه اس دنيا ميں بھی لوگوں کی نظروں ميں عزيز و محترم ہو 

  گا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے آئہ مبارکہ : 
  َکاَن يَْرُجْولِقَاَء َربِِّہ فَْليَْعَمْل َعَمالً َصالِحاً َواَليُْشِرْک بِِعبَاَدِة َربِِّہ اََحداً (سوره کہف کی آخری آيت) فََمن 

"جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کی اميد رکھتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا چاہيئے اور اپنے 
  ہ کرے۔" پروردگار کی عبادت ميں کسی کو شريک ن

  اس کی تفسير ميں فرمايا: 
ِ اِنَّما يَْطلُُب تَْزِکيَةَ النَّاِس ِويَْشتَِھی َن الثََّواِب اَل يَْطلُُب بِِہ َوْجہَ ّهللاٰ ُجُل يَْعَمُل َشْيئًا مِّ ِ۔  الرَّ اَْن يَّْسَمَع بِِہ النَّاُس فٰھذا الَِّذْی اَُشرَک بِِعبَاَدِة ّهللاٰ

ُ تََعاٰلی لَہُ َخْيراً۔ َوَما ِمْن َعْبٍد يَْستُُر شَ ثُمَّ قَاَل َماِمْن َعبْ  ُ لہ ِد َستََر َخْيَراً فََذھَبَِت ااْلَيَّاُم اَبَداً َحٰتی يُْظھُرهُ ّهللاٰ ّرا قََذھَبَِت ااْلَيَّاُم َحتّٰی يُْظِھُر ّهللاٰ
  َشتراً۔(کتاب کافی) 

ی خوشنودی کی خاطر نہيں بجا التا بلکہ لوگوں سے تعريف و "کوئی شخص نيک عمل انجام ديتا ہے مگر اس کو هللا تعالٰی ک
ثناء خوانی اُسے منظور ہے اور دل چاہتا ہے کہ لوگ اسے ديکھيں اورسنيں تاکہ شہرت حاصل ہو اور مقبول ہو۔ فرمايا :يہ 

بنده نہيں کہ وه شخص ہے جس نے اپنے پروردگار کی عبادت ميں دوسروں کو شريک بنايا ہے۔ اس کے بعد فرمايا کہ کوئی
اپنے نيک عمل کو پوشيده رکھے (يعنی اپنے عمل کو صرف هللا کے ليے بجا الئے) تاکہ آخر کار خدائے مہربان اس کو 

منظر عام پر آشکارا فرماتا ہے۔ اور کوئی بنده نہيں کہ اپنے برے عمل کو مخفی نہ رکھے(تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور 
زمانہ گزرتا جائے گا هللا تعالٰی اس کی برائيوں کو سرعام کر کے(ذليل و خوار کرتا  اس کی تعريف کريں)مگر جوں جوں

  جائے گا)۔ 

  کھرا عمل جلوه گر ہوتا ہے
  

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: 
ُ لَہ اَْکثَر مِ  َوَجلَّ بِاْلقَلِيِل ِمْن َعَملِِہ اَْظھََره ّهللاٰ َ َعزَّ ْن بََدنِِہ َوَسْھٍر ِمْن َمْن اََراَد ّهللاٰ ا اََراَد َوَمْن اََراَد النَّاَس بِاْلَکثِْيِر ِمْن َعَملِِہ فِی تََعٍب مِّ مَّ

ُ ااِلَّ اَْن يُقَلِّلَہُ فِْی َعْيِن َمْن َسِمَعہُ (کتاب کافی)   لَْيلِِہ اَبْی ّهللاٰ
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گا تو خداوند کريم اس کے عمل کو بڑھا چڑھا کر"کوئی اراده کرے کہ اپنے قليل عمل سے صرف هللا تعالٰی کو خوش کروں 
لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور وه نظروں ميں جلوه گر ہوتا ہے۔ (اس کے برعکس ) اگر کوئی زياده سے زياده عمل بجا الئے 
جس ميں جسمانی مشقت و تکليف سے خستہ ہو اہو اور شب بيداری سے تھکاوٹ ہوئی ہو مگر اس کی نيت لوگوں سے مدح 

نا حاصل کرنا اور داد لينا رہا ہو تو خداوند عالم اس کے کثير عمل کو چھوٹے سے چھوٹا کر کے منظر عام پر الئے گا و ث
  اور کانوں تک پہنچا دے گا۔(يہاں تک کہ لوگ اس سے نفرت کريں گے)۔ 

  د کھاوا، فقہی نظر سے
  

بہ کرنے کا اراده رکھتا ہو تو ايسی صورت ميں پہلے اگر کوئی عبادت ميں شرک جيسے گناه کبيره ميں پھنسا ہوا ہو اور تو
حقيقی معنوں ميں پشيمان ہونا چاہيئے۔ پھر اس گناه کو ہميشہ کے ليے ترک کرنے کا پختہ اراده کرے اور تيسرے آئنده 

  خالصتاً هللا کے ليے بجا النے کی نيت کرے۔ 
رت کرے۔ دوسرے جن عبادتوں ميں ريا واقع ہوئی ہے يعنی اوالً واجب ہے کہ گذشتہ گناہوں سے استغفار کر کے طلب مغف

ان کو دوباره بجا الئے خواه پوری عبادت ريا کے ساتھ ہوئی ہو يا کچھ حصہ ، بايں معنی کہ عمل کی ابتدا سے لے کر انتہا 
اجب زکٰوة تک غير خدا اس کی نظر ميں رہا ہو، درميان ميں پروردگار کی خوشنودی بھی شامل ہوگئی ہو ۔ مثالً کسی نے و

خداوند عالم کی فرمان برداری کے قصد سے مستحق کو دے دی ہو اور اس کے ساتھ ہی لينے والے سے کسی قسم کی 
منفعت حاصل کرنے يا ضرر دور کرنے کا اراده بھی رکھے يا لينے والے کی بزرگی اور احترام کا قصد کرنے ہوئے پيش 

  رضامندیٔ  خدا کے ليے دوباره زکٰوة دينا واجب ہے۔  کرے۔ ا ن تمام حاالت ميں توبہ کرنے کے بعد صرف
نماز دوباره پڑھنے سے يہ فرق نہيں پڑتا کہ تمام عمل دکھاوا ہو يا کوئی ايک جزو يہاں تک کہ مستحب عمل کا کوئی جزو 

داخل ہو جائے بھی ريا کے ساتھ بجا الئے جيسا کہ قنوت پڑھنا تو احتياطاً دوباره تکرار کرے يا عمل کی کيفيت ميں ريا 
جيسا کہ دکھاوے کے ليے نماز جماعت ميں شرکت کرے يا پہلی صف ميں بيٹھ جائے يا اول وقت نماز پڑھی جائے تو 

  بہرصورت نماز باطل ہے۔ 

  غير عبادت ميں ری
  

يں ہے۔ خالص دنيوی امور جو کہ عبادت ميں شمار نہيں ہيں اس ميں رياکاری حرام ہونے کے بارے ميں کوئی واضح دليل نہ
اس ليے فقہاء ِ عظام بھی اس کی حرمت کے متعلق فتوٰی نہيں ديتے ليکن راه احتياط و نجات يہی ہے کہ اہل ِايمان رياء کے 

تمام مراتب سے پرہيز کرتے ہيں۔ يہاں تک کہ دنيوی امور اور مباح کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہيں۔ رياکاری کا 
محبت ہے۔دنيا اور مال دنيا طلب کرنے کی مذموم عادت جب بھی پڑجاتی ہے  سرچشمہ دنيا اور اس کی دولت و عزت کی

  اور شّدت اختيار کر ليتی ہے تو آہستہ آہستہ عبادت اٰلہی ميں بھی ريا کاری سرايت کر جاتی ہے۔ 
فرماتے  مرحوم فيض کاشانی "مّحجةالبيضاء"نامی کتاب ميں عبادت اور غير عبارتی امور ميں ريا کے بارے ميں ہوں بيان

  ہيں: 
رياکار جن امور ميں دکھاوے کے ليے کام کرنے ہيں وه پانچ ہيں: بدنی ريا، ۂیت (شکل و صورت اور لباس)کی ريا ،عملی 
ريا، پيروی اور خارجی اشياء ميں ريا۔ ان ميں سے ہر ايک امور دنيا سے متعلق ريا ہوتی ہے يا اخروی امور سے متعلق ، 

  اور تفصيل حسب ذيل ہے۔ 

  بدنی ری)١(
  

اخروی امور کی عبادت ميں بدنی ريا سے مراد يہ ہے کہ آدمی اپنے بدن کو کمزور بنا دے اور اظہار کرے کہ خوف و 
خشيت خدا اور شب بيداری ميں کثرت اور خواب و خوراک کی قلّت واقع ہو گئی جس کے نتيجے ميں بدن ضعيف ہو اہے۔يا 

يا خود کو اخروی امور ميں منہمک دکھانے کی کوشش کرے ہونٹوں کو خشک رکھے تاکہ لوگ اسے روزه دار سمجھيں۔ 
تاکہ لوگ تعجب کريں کہ يہ شخص بڑا پرہيز گار ہے۔ اور دن رات دينی امور ميں مشغول رہتا ہے۔ بدنی ريا کی دوسری قسم

نی لوگوں کی دنيوی امور ميں بدنی ريا ہے۔ جس سے مراد اپنے قوی ہيکل ، طاقت ، موٹاپا، زيب و زينت اور نظافت ہے۔ يع
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  نظروں ميں سمانا اور اچھا لگنا ہے۔ 

  شکل و صورت اور لباس کی ری)٢(
  

اخروی امور ميں ہيئت و پوشاک کی ريا: مثالً مونچھوں کو منڈوا کر صاف کرنا تاکہ لوگ گمان کريں کہ يہ شخص آداب و 
وقار ، آہستہ آہستہ چلنا اور سجده کے آثار سنت کا سختی سے پابند ہے۔ يا راستہ چلتے وقت سر اور نظر کو نيچا کر کے با

  پيشانی سے ظاہر کرنا، گندے پھٹے لباس کو پہن کر ترک دنيا کی نمائش کرنا وغيره وغيره۔ 
دنيوی امور ميں پوشاک کی ريا اس طرح ہو تی ہے کہ اہل دنيا کو دکھانے کی خاطر قيمتی اور نفيس کپڑے زيب تن کرے 

  انب مبذول کرے۔ تاکہ لوگوں ن کی توجہ اپنی ج

  قولی ری) ٣(
  

آخرت کے امور ميں اقوال کی ريا: مثالً لوگوں کے سامنے لبوں کو حرکت ديتے ہوئے ذکر ميں مشغول ہو جائے يا اپنی 
فضيلت و بزرگی اور علمی قابليت کی نمائش کے ليے وعظ و نصيحت کرے اور مجالس و محافل ميں امر بالمعروف و نہی 

  ئے حاضرين کو ڈرائے اور دل ميں خلوص نہ ہو۔ عن المنکر کرنے ہو
اسی طرح دنيوی امور ميں قولی ريا سے مراد لوگوں کے سامنے اپنے کماالت کا اظہار کرنا تاکہ لوگ اس کا احترام کريں 

اور فضيلت کے قائل ہو جائيں۔ جس موضوع پر بحث ہو وه اپنی اظہار نظر کرے تاکہ لوگ اسے باخبر اور دانش مند 
  يں۔ ہر ايک کے ساتھ خوش آمد اور زبانی ہمدردی کا اظہار کرے تاکہ لوگ اس کے شيفتہ ہو جائيں۔ سمجھ

  عمل کی ری) ۴(
  

اخروی عمل ميں ريا کاری جيسا کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے لمبی سورتوں کی تالوت کرنا، رکوع و سجود کو 
تحب روزے رکھنا، حج و زيارت بجا النا، کھانا کھالنا اور صدقات طول دينا، خضوع و خشوع کی نمائش کرنا، واجب و مس

  دينا صرف اس ليے ہو کہ لوگ اس کو متدين اور عبادت گزار تصور کريں۔ 
دنيوی عمل ميں ريا کاری سے کام لينا، مثالً جہاں لوگوں کی اکثريت ہو وہاں اس کے رجحان کے مطابق رقم خرچ کرنا تاکہ 

وه شہرت پائے يا بڑی رقم خرچ کرکے کثير تعداد ميں لوگوں کو دعوت دے اور ان کی خاطر و لوگ اسے سخی کہيں اور 
  مدارت کرے۔ 

  بيرونی اور خارجی امور ميں ری) ۵(
  

گذشتہ چاروں قسم کی ريا انسان کی ذات سے تعلق رکھتی تھی۔ اب پانچويں قسم کا بيان ہوتا ہے، جس کا تعلق خارجی امور 
ھی گذشتہ کی طرح دنيوی اور اخروی امور ميں واقع ہوتی ہے۔ اخروی امور ميں ريا کی مثال يہ ہے کہ سے ہے۔ ايسی ريا ب

کوئی شخص دين داروں اور علماء کی مجلس ميں بغير دلی لگاؤ کے محض دکھاوے کے ليے شرکت کرے۔ يا عبادت گذار 
وگ اسے دين دار ، علم دوست اور بزرگوں کا اور پرہيز گاروں سے ملنے جائے يا اپنے گھر ميں اس کو دعوت دے تاکہ ل

ہم نشين خيال کريں۔ اسی طرح دنيوی امور ميں بھی ريا کاری ممنوع ہے۔ مثالً حکمرانوں اور بادشاہوں کے دربار ميں زياده 
لب آمدو رفت کرنا تاکہ لوگ اس کے اثر و نفوذ کے قائل ہو ں اور اس طرح وه ساده لوح افراد کو فريب دے کر اپنے مطا

  حاصل کرے۔ 

  ريا قصد سے مربوط ہوتی ہے
  

واضح ہو کہ ريا کا دارومدار آدمی کے قصد پر ہے۔ بالفاظ ِ ديگر ہر وه عمل جو لوگوں کو دکھانے يا ان کے نزديک مرتبہ 
قسم کیبلند کرنے اور ان کو خوش کرنے کے ليے انجام ديتا ہے، وه ريا ہے۔چاہے وه عمل دنيوی ہو يا اخروی۔ مذکوره پانچ 

ريا کے سلسلے ميں جو مثاليں پيش کی گئی ہيں ، درحقيقت ان اعمال ميں ريا داخل نہيں ہوتی جب تک عامل ريا کا قصد اور 
نيت نہ کرے۔ مثالً اگر صفائی هللا کی خوشنودی يا فرمان برداری کے قصد سے بجا اليا تو يہ عمل عبادت ہے۔ ليکن اگر 
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اچھے لباس زيب تن کرنا يا بہترين مکان بنانے ميں اگر نعمت خداوندی کے کلی اظہار  دکھاوا مطلوب ہے تو ريا۔ اسی طرح
کا قصد رکھتا ہو تو عبادت ہے اور اگر نمائش و نمود کا پہلو ليے ہوئے ہے تو ريا بن جاتی ہے۔ (اگر اس موضوع کا 

  تفصيلی مطالعہ مقصود ہو تو کتاب قلب سليم کی جانب رجوع فرمائيں)۔ 

  ياس
  
" روح لغت ميں اُس نسيم کو کہا جاتا ہے جس سے دو ِ ْوِح ّهللاٰ سرا گناه کبيره رحمت خداوندی سے نااميدی ہے۔ "اَْليَاُْس ِمْن رَّ

  انسان کو لّذت اور راحت ملتی ہو۔ 
دا جو لوگ پروردگار عالم کی قدرت ، فضل و کرم اور رحمت المتناہی پر اعتقاد نہيں رکھتے تو اس کی بجائے مايوسی پي

  ہوتی ہے۔ قرآن پاک ميں انہيں کافروں کی صفت قرار ديا گيا ۔ 
ِ االَّ اْلقَْوُم اْلٰکفُِرْونط  ْوِح ّهللاٰ   اِنَّہُ اَل يَْياَُس ِمْن رَّ

   )٨٧۔آيت١٢"بے شک رحمت خدا سے نا اميد نہيں ہوتا ہے مگر گروِه کفّار۔"(سوره 
ضرت امام محمد تقی (عليہم السالم)نے رحمت خدا سے مايوسی حضرت امام جعفر صادق ، حضرت امام موسٰی کاظم اور ح

  کو گناه کبيره کے حصے ميں شمار کيا ہے۔ 

  شرک کے بعد سب سے بڑا گناه
  

شرک کے بعد کوئی گناه نااميدی کی نسبت بڑا گناه نہيں ہو سکتا۔ کيونکہ کسی گناه ميں انسان اسی وقت ملّوث ہوتا ہے جب 
و۔ البتہ ممکن ہے کہ ايسا گناه گار توبہ و استغفار کرے تاکہ هللا تعالٰی اس کی مغفرت فرمائے۔ کہ وه ہر طرف سے مايوس ہ

ليکن مايوس شخص مغفرت کے قابل اس ليے نہيں کہ وه مغفرت اور بخشش پر بھروسہ نہيں رکھتا، چہ جائيکہ وه توبہ کرے
  اور قرب خداوندی کا طلب گار ہو جائے۔ 

ا ہے تو سارے گناہوں ميں الپرواہی سے ملّوث ہوتا ہے يہاں تک کہ وه کہتا ہے کہ ميں گناه مايوس جب اس سے آگے بڑھت
  گار اور جہنمی ہوں ۔ دنيا ميں اپنی خواہشات پوری کروں گا۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ ياس سب سے بڑا گناه ہے۔ تو مناسب يہ ہے کہ اس گناه کی تمام اقسام اور مايوسی کا عالج يہاں بيان 
  جائے تاکہ مومنين اس سے محفوظ رہيں۔ کيا 

  اسباب اور مسبب االسباب
  

هللا تعالٰی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے دنيا اور آخرت کے صوری و معنوی امور کے ليے علّت و اسباب کو 
س بجھانے کے ليے ضروری قرار ديا ہے۔ جيسا کہ صوری امور ميں پيٹ بھرنے کے ليے اشيائے خوردنی کا استعمال، پيا

مشروبات لينا، بيماری کے ليے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا اور دوا کھانا، ناداری و فقيری کے ليے کسب معيشت اور جدو 
جہد کرنا وغيره وغيره، امور ميں اسباب و علل الزمی قرار ديئے ہيں۔ اسی طرح معنوی امور ميں سبب و علت ضروری ہے

اٰلہی سے نجات پانے کے ليے توبہ و ندامت اور ايمان ہيں۔ مقام يقين پر فائز ہونے کے  جيسا کہ گناه گار شخص کو عذابِ 
ليے معصوم کی پيروی اور تقوے کے مراتب طے کرنا اور اخروی درجات حاصل کرنے کے ليے عمل ميں اخالص پيدا 

  کرنا وغيره الزم ہيں۔ 
کو پہچاننا اور اس کی معرفت پيدا کرنا ہے اور يہ اس چونکہ مخلوقات کو وجود ميں النے کی اصلی غرض و غايت خالق 

وقت تک ممکن نہيں جب تک يقين کے ساتھ عقيده نہ ہو کہ خود اسباب و علل کا خالق بھی هللا تعالٰی ہے۔ کيونکہ اسباب اپنے 
اس ليے ظاہری آپ مستقل طور پر اثر انداز ہونے کے قابل نہيں جب تک کہا مسبب االسباب اس ميں تاثير پيدا نہ کرے۔ 

اسباب پيدا ہونے سے انسان کو خوش اور نہ ہونے سے غمگين نہيں ہونا چاہيئے۔ اگر خدا چاہے تو بغير کسی سبب و علت 
  کے معدوم (غير موجود) چيز کو موجوده حالت ميں تبديل کرسکتا ہے اور وه موجود کو معدوم کرنے پر بھی قادر ہے۔ 

  سبب کام نہيں کرت
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نے پر انسان کی طبيعت خوش ہوجاتی ہے اور خدا کی قدرت پر مکمل بھروسہ کرتا ہے ۔ اس کے برعکس اگر اسباب پيدا ہو
  اسباب مفقود ہوں تو غمزده ہوتا ہے۔ اس خطا سے روکنے کے ليے قدرت کی طرف سے دو حکمت ِ عملی کارفرما ہے۔ 

بے اثر بنا ديتا ہے تاکہ مومنين اسباب کو مستقل اّول يہ کہ مصلحت کی بنأ پر کبھی موجود اسباب و علل کو بے کار اور 
طور پر موثر نہ سمجھ ليں۔ دوسرا يہ کہ کبھی کبھار جہاں کہيں سرے سے اسباب معدوم ہوں اپنی قدرت سے سبب پيدا کرتا 

ہاں ذکرہے تاکہ اہل ايمان کسی حالت ميں دل برداشتہ و غمگين نہ ہو جائيں اور اس مطلب کی وضاحت کے ليے چند مثاليں ي
  کی جاتی ہيں۔ 

  
  پہلی مثال 

  آگ نہيں جالتی اور چاقو نہيں کاٹتا 
حضرت ابراہيم علٰی نبيّنا (عليہ السالم) کو جالنے کے ليے بھڑکائی ہوئی "آتش ِ نمرود" کی حرارت کا اثر اس کے خالق نے

ا ميں اُڑ نہيں سکتے تھے ۔ چنانچہ سرے سے ختم کر ديا ۔ کہتے ہيں کہ تين ميل دور کے فاصلے پر اُڑنے والے پرندے فض
آنحضرت (عليہ السالم) کو منجنيق کے ذريعے دور سے پرتاب کر کے آگ ميں پھينک ديا۔ آگ جالنے کی خاصيت رکھتی 

  ہے۔ باوجود اس کے قادر ِ مطلق نے جلنے کا اثر اس سے چھين ليا اور آگ سے خطاب کرنے ہوئے فرمايا: 
  َسالماً يَانَاُر ُکْونِْی بَْرداً وَّ 

کا حکم نہ ديتا تو انديشہ تھا ‘سالماً ’ "اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔"فوراً اس کی ضد ، سردی، پيدا ہوئی يہاں تک کہ اگر اس کے بعد
  کہ شدت سردی سے حضرت ابراہيم (عليہ السالم) کی روح پاک قفس عنصری سے پرواز کر جاتی۔ 

ابراہيم (عليہ السالم) نے اپنے بيٹے حضرت اسماعيل (عليہ  اسی طرح تيز چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے مگر جب حضرت
السالم) کو ذبح کرنے کا اراده کيا تو پروردگار عالم نے کاٹنے کے اثر کو ناکاره بنا ديا۔ اس وقت آپ (عليہ السالم) نے 

  چھری کو دور پھينک ديا ۔ اس سے ايک آواز بلند ہوئی۔ 
  يَْنھَانِْی اْلَخلِْيُل يَاُْمُرنِْی واْلَجلِْيُل 

  "خليل هللا مجھے کاٹنے کا حکم ديتا ہے اور رب جليل مجھے روک ليتا ہے۔" 
  

  دوسری مثال 
  موسٰی و فرعون 

جابر بادشاہوں اور بااثر حکام نے جن کے پاس اسباب دنيوی فراوانی سے موجود تھے۔ انبياء و آئمۂ  ہدٰی (عليہم السالم) اور 
اسباب و علل کو بروئے کار النے کے متواتر کوشش کی مگر سبب و علت کے خالق  مومنين کو قتل کرنے کے ليے اپنے

نے عين موقع پر ان کو ناکاره بنا ديا۔ چنانچہ حضرت موسٰی (عليہ السالم)اور فرعون کی داستان ابتدا سے انتہا تک اس 
در ميں منعقد ہونے سے روکنا چاہتا تھا دعوے کا ثبوت ہے۔ ديکھئے، ابتدا ميں فرعون موسٰی (عليہ السالم) کا نطفہ رحِم ما

مگر خالِف توقع ٹھہر گيا اور موسٰی (عليہ السالم) پيدا ہوئے۔ پھر اُنہيں قتل کرنے کی کوشش کی۔ باوجود قدرت و توانائی 
ی کے هللا تعالٰی نے اس کے شاہانہ منصوبے کو کيسا خاک ميں ماليا۔ چونکہ مشيّت ايزدی کے سامنے اسباب ماّدی و معنو

  معنی نہيں رکھتے۔ چنانچہ حضرت موسٰی (عليہ السالم) نے خود فرعو ن کے گھر ميں اوراس کی گود ميں پرورش پائی۔ 
ةَ َعْيٍن لِّْی َولََک    َوقَالَْت قُرَّ

  "آسيہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا ، يہ بچہ تيری اور ميری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گا۔" 
  

  تيسری مثال 
  کعبہ کا خراب نہ ہونا ابرہہ کا حملہ اور 

جس سال حضرت خاتم االنبياء (صلی هللا عليہ و ٓالہ) پيدا ہوئے ، بادشاه نجاشی کی طرف سے ہاتھی سوار فوجيوں اور 
بھاری جمعيت کا لشکر ہر قسم کے ہتھياروں سے مسلح ہو کر خانٔہ خدا کو تباه کرنے کے قصد سے ابرہہ نامی شخص کی 

روانہ ہوئے۔ ابرہہ کو بے شمار فوجوں اور اسلحہ پر بڑا گھمنڈ اور اطمينان تھا مگر مسبب سرکردگی ميں مکہ کی جانب 
االسباب اور بے چارو ں کے چاره ساز نے اس کے سامان اور اسباب کو يکسر معطّل کرديا اور جہاں سبب کے خالق نے 

ايا مگر ہاتھيوں نے ايک قدم آگے نہ چاہا ، وہيں انسان و حيوان سب ُرک گئے۔ مسجد حرام جانے کے ليے بہت زور لگ
  بڑھايا۔ 

دوسری طرف اچانک بے شمار ابابيل نامی پرندے فضا ميں نمودار ہو گئے۔ ہر ايک تين عدد کنکرياں چونچ اور پنجوں ميں 
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پکڑ کر اپنے ساتھ الئے تھے۔ وه اصحاب ِ فيل کے اوپر فضا ميں چھانے کے بعد ايک کنکری ايک فوجی کے سر پر 
گے۔ ہر ايک کنکری قد کی لمبائی سے گزر کر زمين کے اندر داخل ہوگئی۔ آخر االمر، سب ہالک ہو گئے۔ ايک مارنے ل

فوجی زنده بچا اور اس شاه نجاشی کے دربار ميں پہنچ کر مفّصل سرگزشت بيان کی۔ اس واقعہ کی اہميت کے پيش نظر اب 
لکھا ہے کہ حضرت خاتم االنبياء (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی تک اس سال کو عام الفيل کہتے ہيں۔ چنانچہ تاريخ عرب ميں 

  کے چاليسويں سال ميں واقع ہوئی۔ ‘ عام الفيل’والدت سنٔہ عام الفيل اور ان کی بعثت 
  

  چوتھی مثال 
  حضرت خاتم االنبياء (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا تحفّظ 

کو مکہ معظمہ ميں خون کے پياسے کافروں سے اور تمام  حضرت خاتم المرسلين (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے وجود مبارک
جنگوں ميں اپنی حفاظت و حمايت رکھنا هللا تعالٰی کی آيات عظيمہ ميں ايک بڑی نشانی شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ اعالن نبوت 

ليہ و کے آغاز سے آخر تک تمام مشرکين متفق ہو کر سارے اسباب صوری و ماّدی اکھٹے کر کے آنحضرت (صلی هللا ع
  ٓالہ) کو شہيد کرنے کے در پے آماده رہے ليکن 

  چراغٔی را کہ ايزد بر فروزد 
  کسی کو تف کند ريشش بسوزد

  
  

  پانچويں مثال 
  وه ظاہری سبب کے بغير پيدا کرتا ہے 

ہے۔ اس قسم کی هللا تعالٰی دنيوی و ماّدی امور کو ظاہری اسباب موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی قدرت ِ کاملہ سے پيدا کرتا 
مثاليں ہمارے سامنے بے شمار ہيں۔ ان ميں سے ايک حضرت ابوالبشر آدم (عليہ السالم) کی ہے کہ وه ماں اور باپ کے 
بغير عدم سے عالم وجود ميں آئے اور حضرت مريم = سے کسی ہم جنس کے چھوئے بغير حضرت عيسٰی مسيح (عليہ 

م) کو بڑھاپے اور ضعيفی کی حالت ميں اور ان کی زوجہ کے يائسہ ہونے السالم) کا حمل ہوا۔ حضرت زکريا (عليہ السال
کے باوجود حضرت يحيٰی (عليہ السالم) کو پيدا فرمايا اور حضرت ابراہيم (عليہ السالم) کے ليے حضرت اسحاق (عليہ 

  تھيں۔ السالم) کو عنايت فرمايا۔ باوجوديکہ خليل هللا بہت ضعيف اور ان کی اہليہ حضرت ساره بانجھ 
  حضرت محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا علم و حکمت کی کسی درسگاه ميں نہ جانا 

حضرت خاتم االنبياء (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کبھی کسی مدرسے تشريف نہيں لے گئے، نہ کوئی معلم ديکھا، نہ کچھ لکھنا 
مکمل عبور رکھتے تھے۔ بلکہ آپ (صلی هللا  سيکھا، ليکن باوجود اس کے آپ معلم بشر تھے اور قرآنی علوم و معارف پر

عليہ و ٓالہ) کی ذات تمام انبيا ء ِ ما سبق کے معجزات و کماالت کا مکمل مجموعہ و مظہر تھی۔ بعبارت ديگر يہ حاالت 
طبيعت انسانی کے معموالت کے بالکل بر خالف ہيں کہ اتنے بے شمار اوصاف ظاہری علل و اسباب کے بغير پيدا ہو گئے۔ 

  
  وه بغير سبب کے حاجتيں پوری کرتا ہے 

خداوند رحمان اپنے بندوں کی دعائيں قبول اور سختياں دور کرتا ہے ۔ چنانچہ ہمارے مشاہدے شاہد ہيں کہ بہت سارے 
مجبور و بے بس افراد جن سے ظاہری اسباب کی کڑياں اور اس کے رشتے ٹوٹ چکے تھے اور وه حيران و پريشان تھے 

ؤں کے اثر سے خداوند عالم نے ان کی حاجتيں پوری کرديں۔ صدقات کی برکت سے نا اميد مريضوں کو ليکن اس کی دعا
شفا عطا کی ، بے نوا فقيروں کو غنی کرديا۔ مختلف بالؤں ميں گھرے ہوئے اشخاص کو ايسے راستوں سے نجات دالئی 

  جس کا وه سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ 
  تيں احاديث و تواريخ کی کتب ميں بھری پڑی ہيں۔ اس قسم کی بے شمار داستانيں اور حکاي

خداوند سبحان کی رحمانيت اور کريميت کو موالئے کائنات جناب امير المومنين نے اشعار کی شکل ميں اس طرح بيان 
  فرمايا ہے: 

  
ِ ِمْن لُْطٍف خقیٍ  ّٰ ِ   َوَکْم 
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  يَُدَق َخفَّاه َعْن فَْھِم الَذِکیِّ 

  المتناہی لطف و کرم ہے۔ يہ نہايت ذہين اور انتہائی سمجھ دار انسان ہی درک کر سکتا ہے۔ ہم پر هللا کا کس قدر 

  َوَکْم يُْسٍر اَتٰی ِمْن بَْعِدُعْسٍر 
َج ُکْربَةَ اْلقَْلِب الشَِّجیِّ    َوفَرَّ

  
  

و اندوه کو دور  سخت دشواريوں ميں پھنسنے کے بعد کس قدر آسانی سے چھٹکاره عطا کرتا ہے ۔ اور شکستہ دلوں سے غم
  کرديتا ہے۔ 

  َوَکْم اَْمٍر تَُساُء بہ َصبَاحاً 
ةُ بِاْلَعِشیِّ    َوتَاْتِْيَک اْلَمَسرَّ

  
  

  کتنے امور ميں انسان صبح غمزده ہوتا ہے اور شام کو وه مسرت و شادمانی ميں تبديل ہو جاتا ہے۔ 

  اِذاَضاقَْت بَِک ااْلَْحَواُل يَْوماً 
  فَثِْق بِاْلَواِحِد اْلفَْرِد اْلَعلِیِّ 

  
  

  جب تيرے امور سختی اور حاالت تنگی سے دوچار ہوجائيں تو خدائے فرد و واحد بزرگ و برتر پر مکمل بھروسہ کر۔ 

  حبِّ علی (عليہ السالم)
  

ہ کسی بادشاه نے موتی کا امام يافعی اپنی کتاب "روض الّرياحين" ميں ديوان مبيدی کی شرح لکھتے ہوئے نقل کرتے ہيں ک
ايک دانہ اپنے مالزم کے حوالے کيا۔ اتفاقاً وه موتی اس کے بچے کے ہاتھ لگ گيا اور بچے نے اس موتی کے دو ٹکڑے کر
ديئے۔ اب غالم بہت پريشان ہوا کہ بادشاه کو کيا جواب دے گا۔ چنانچہ کسی مومن نے کہا کہ اس رباعی کو صد ق و خلوص 

شاء هللا مشکل حل ہو جائے گی۔ ابھی غالم نے ان اشعار کو پڑھنا شروع کيا ہی تھا کہ اس اثنأ  ميں بادشاه کے ساتھ پڑھو۔ ان
کی طرف سے ايک آدمی آيا اور کہنے لگا کہ بادشاه کی کنيز بيمار ہو گئی ہے اور معالج نے کہا ہے کہ ايک موتی توڑ کر 

و جائے گی۔ لٰہذا بادشاه کا حکم ہے کہ اس موتی کو توڑ کر فوراً اور پيس کر کنيز کو کھال يا جائے تو وه صحت ياب ہ
  سفوف بنايا جائے۔ 

  بشر کا انجام
  

وه امور معنوی جو آخرت سے تعلق رکھتے ہيں ، انہيں اسباب و علل موجود ہوتے ہوئے هللا تعالٰی انہيں يکسر معطّل و بے 
جہاد کر کے سعادت و خوش نصيبی کے اسباب فراہم کرنے ہيں وه اثر کر ديتا ہے۔ جيسا کہ وه لوگ جو اپنے نفس کے ساتھ 

  بلند مرتبوں پر فائز ہو گئے ہيں۔ 
ليکن اس کے بعد اس قسم کے اشخاص پيغمبروں کی پيروی نہ کرنے اور بڑے گناہوں کے مرتکب ہونے کی بنا پر ان کے 

  اعمال باطل قرار پاتے ہيں۔ 

  بلعم باعور اور اس ابدی بد بختی
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باعور کماالت اور بلند درجات کی انتہاؤں پر فائز تھا۔ ليکن بادشاه وقت کی خواہش پوری کرنے کی خاطر اپنے زمانہ  بلعم
کے پيغمبر خدا کی مخالفت پر اُتر آيا ۔ وه نفسانی خواہشات کے جال ميں پھنس گيا تھا اور جہنم کے ساتويں طبقے (اسفل 

  ا۔ قرآن مجيد ميں اسے کتے سے تشبيہہ دی گئی ہے۔ السافلين) ميں ہميشہ کے ليے گرفتار ہو گي
  فََمثَلُہُ َکَمثَِل اْلَکْلِب اِْن تَْحِمْل َعلَْيِہ يَْلھَْث اَْوتَْتُرْکہُ يَْلھَْث 

"تو اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کو اگر دھتکارو تو بھی زبان نکالے رہے اور اگر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے 
  رہے۔" 

  تنبيہ
  
ہل معرفت اور صاحبان ايمان جو کہ معنوی بلند درجات پر فائز نہيں، اُنہيں کبھی بھی اپنی ذات پر بھروسہ و تکيہ نہيں کرنا ا

چاہيئے اور وه ہر لحظہ بُری حالت ميں عمر کے تمام ہونے سے خائف رہيں۔ چونکہ تمام موجودات کا مرکز ِ اعتماد و تکيہ 
خوشحالی و شاردمانی کے ظاہری اسباب کو ہر گز دائمی اور مستقل طور پر موثر نہيں گاه صرف هللا تعالٰی کی ذات ہے۔ 

  جاننا چاہيئے۔ کيونکہ خالق ِ حقيقی تمام اسباب کے بے اثر کرنے پر قادر ہے۔ 

  حسِن عاقبت
  

ب مہيّا کيے۔ آخرت کے معنوی امور و اسباب جب بالکل ہی معدوم تھے تو پروردگار ِ عالم نے اپنے فضل و کرم سے اسبا
اس بارے ميں بہت سی روايتيں اور حکايتيں نقل کی گئی ہيں جس ميں بے شمار لوگوں کی شقاوت و بد بختی اور غم و اندوه 

کے گہرے کنٔووں ميں پريشانیٔ  حال کے اسباب ذکر کئے گئے ہيں۔ باوجود اس کے کہ اشخاص اپنے خالق سے دور تھے 
ائيں اچانک پھيلنے لگيں۔ اس کے فضل و کرم کے جھونکے چلنے لگے ۔ اجڑی ہوئی پھر بھی رحمت اٰلہی کی گھنگور گھٹ

کھيتياں سر سبز و شاداب ہونے لگيں اور ان اٰلہی نعمتوں کے مشاہدے سے ہر عاقل و ہوشمند اپنی جگہ انگشت بدندان ره گيا 
  ہے۔ 

  فرعونی جاد وگر
  

تنا کہہ دينا کاری ہے کہ جادوگری نہايت گنده کاروبار اور جادوگر کے شقی اور دو جہاں کے بد نصيب ہونے کے ليے ا
موجب گناه کبيره ہے۔ جادوگر حضرت موسٰی (عليہ السالم) جيسے جليل القدر پيغمبروں کے مقابلے کے ليے کھڑے ہو گئے

۔ فوراً ان کی تو اچانک لطف و مہربانٔی پروردگار عالم ان کے شامل حال ہوئی اور حقيقت مجسم ہو کر ان کے سامنے آگئی
حالت و طبيعت پلٹ گئی ۔ يہاں تک کہ فرعون کی سخت دھمکيوں سے بھی ذره برابر مرعوب نہيں ہوئے۔ حاالنکہ حضرت 

  موسٰی (عليہ السالم) پر غالب ہونے کی صورت ميں فرعون نے جادوگروں کو مال و رياست دينے کا وعده کيا تھا۔ 
   )۵٠۔ آيہ ٢۶ْم ِمْن ِخالٍَف وَّ اَلَُصلِّبَنَُّکْم اَْجَمِعْيَن قاْلُوا اَلَضْيَرلَنَا اِنَّا اٰلی َربِّنَا ُمْنقَلِبُْوَن (سورهاَلقُطَِّعنَّ اَْيِديَُکْم َواَْرُجلَکُ 

  
"تمہارے ايک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈاليں گے اور تم سب کو سولی دے ديں گے۔ وه (جواباً 

  کو تو ہر حال ميں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔"  )بولے ، کچھ پرواه نہيں ۔ ہم

  آسيہ ايک مومنہ خاتون تھی
  

هللا تعالٰی جسے چاہتا ہے معنوی و اخروی معراج عطا کرديتا ہے۔ حضرت آسيہ جو کہ فرعون کی بيوی تھيں ، نہايت عيش و
يں، ليکن اچانک ان کا دل نوِر ايمان سے منّور ہوا عشرت سے زندگی گذار رہی تھيں، دنياوی نعمت و دولت سے ماال مال تھ

اور اس حد تک آپ کا دل مطمئن و قوی ہو گيا کہ فرعون کی مسلسل اذيتوں اور گوناگوں مصائب کے باوجود آپ کے پائے 
ے ساتھ ثبات ميں قطعاً کوئی لغزش نہ آئی اور نہايت پامردی سے آپ اپنے نظريہ پر قائم رہيں۔ اور آپ نے نہايت دليری ک

پروردگار عالم اور اس کے رسول حضرت موسٰی (عليہ السالم) پر ايمان النے کا اعالن کرديا۔ جس وقت آپ کو شہيد کيا جا 
  رہا تھا اور آپ آخری سانس لے رہی تھيں تو آپ نے اپنے خالق سے يہ دعا مانگی : 
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ِنْی ِمن اْلقَْوِم الظَّالِِميْ َوَضَرَب ّهللاُ مثالً ِللَِّذْيَن آَمنُْوا اْمراَةَ فِْرَعْوَن اِ َن ْذ قَالَْت َربِّ اْبِن لِْی بَْيتًا فِی اْلَجنَِّة َونَِجنِّْی ِمْن فِْرَعْوَن َعَملِِہ َونَجَّ
   )١١۔آيہ٢۶(سوره

"اور خدا نے مومنين (کی تسلی) کے ليے فرعون کی بيوی (آسيہ) کی مثال بيان فرمائی ہے ۔ جب اس نے دعا کی ، 
ميرے ليے اپنے يہاں بہشت ميں ايک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجا ت دے اور پروردگار! 

  مجھے ظالم گروه سے نجات دے۔" 

  اصحاِب کہف
  

اصحاب ِ کہف ، جن کی تعداد سات بتائی جاتی ہے ، يہ لوگ دقيانوس بادشاه کے وزير اور رٔوساِء مملکت تھے۔ دقيانوس کے
کی تائيد و حمايت کرتے تھے۔ دفعةً ان کی آنکھيں کھل گئيں، ان کے قلوب نوِرايمان سے روشن ہونے لگے، دعوٰیٔ خدائی 

انہيں دقيانوس کے باطل عقيده کا احساس ہو گيا۔ چنانچہ دنيوی اقتدار و عزت اور خواہشات نفسانی سے صرف نظر کر تے 
  ور کسی غار ميں روپوش ہو گئے۔ ہوئے شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے ا

ان کے حاالت سورٔه مبارکٔہ کہف ميں مفّصل ذکر کيے گئے ہيں۔ قيامت تک ان کے نام تاريخ عالم ميں ثبت و محفوظ رہيں 
  گے۔ 

  موت سے پہلے بيداری
  

ہو گئے تھے کہ ان بہت سے ايسے گناه گارديکھنے ميں آئے ہيں کہ گناہان کبيره ميں ملّوث ہو کر اس قدر شقی و ند بخت 
کی راه نجات کا تصّور بھی نہيں کيا جا سکتا تھا۔ ليکن بے خبری ميں هللا تعالٰی کا فضل و کرم ان کے شامل حال ہوا اور 

اپنے کيے ہوئے پر يک دفعہ نادم ہوئے اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ آخر کار ان کی عاقبت بخيرو خوبی انجام پائی۔ وه 
  ب افراد کے ساتھ محشور ہوں گے۔ روز قيامت خوش نصي

  مسلمان ہوتے ہی وفات پا گئے
  

يہودی ہے ۔ اُُحد کی جنگ ميں اپنے قبيلے والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کيا‘ مخريق’ ان خوش نصيب لوگوں ميں ايک
ہيں۔ تو کہا پھر اس کی تمہيں معلوم نہيں محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہی سچا اور موعود پيغمبر ہے؟کہنے لگے: کيوں ن

نصرت کيوں نہيں کرتے؟ قبيلے والوں نے جواب ديا: آج ہفتہ ہے (يعنی چھٹی کا دن ہے)۔ اس يہودی نے کہا: ہفتہ کی تعطيل
دين موسٰی (عليہ السالم) کی رسم تھی۔ وه اسے منسوخ سمجھتے ہيں۔ انہيں يہ قبول نہيں ۔ جب قوم و قبيلہ سے انکاری جواب 

تنہا آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی خدمت ميں حاضر ہوا اور ايمان لے آيا۔ وه بہت مال دار تھا۔ اس نے  مال تو مخريق
اپنی ساری دولت آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے حوالے کر دی اور خود ميدان جنگ ميں کفار سے لڑتے لڑتے شہداء 

  ات اس شہيد سعيد کے مال و دولت سے تھے۔ سے ملحق ہو گيا۔ کہا جاتا ہے حضور اکرم کے اکثر صدق

  ابدی خوش بختی
  

حر بن يزيد رياحی جس نے سيد الشہداء (عليہ السالم) کا راستہ بند کر کے واپس جانے سے بھی روک ديا اور کربال ميں 
يد نظر نہ آتی تھیٹھہرنے پر مجبور کرديا۔ اس کے ليے اتنے بڑے گناه اور ظلم ميں ملّوث ہونے کے بعد بظاہر نجات کی ام

ليکن جب روز عاشور امام مظلوم کا خطبہ اور آخری استغاثہ سنا تو منقلب ہو گيا۔ فضل و رحمت اٰلہی شامل حال ہو گئی۔ اس
نے توبہ کی اور اپنے کيے پر نادم ہوا۔ نتيجتاً شہدائے کربال کے گروه ميں شرف شموليت حاصل کر لی۔ اور اس طرح ابدی 

اب ہوا۔ چنانچہ جب آخری لمحات ميں حضرت امام حسين (عليہ السالم) اس کے پاس پہنچے تو اُسے خوش بختی سے فيض ي
  بشارت دی: 

َک  ْتَک اُمُّ   اَْنَت ُحرٌّ َکَما َسمَّ
  "تو آزاد ہے جيسے کہ تيری ماں نے تيرا نام رکھا۔" 

  کيا عقل مند نا اميد ہوتا ہے
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انسان کو کبھی بھی نا اميد نہيں ہونا چاہيئے اور يہ تصّور بھی نہيں کرنا چاہيئے کہ انسانيت کے اعلٰی مراتب کيونکر طے 

کر سکتا ہے؟ اگر چہ اس قسم کی نا اميدی (رحمت اٰلہی سے مايوسی) حرام يا گناه کبيره تو نہيں ہے پھر بھی مومن کے ليے
درجات کی پيش رفت کے ليے ظاہری اسباب کو موثر سمجھے ، مثالً جوانی کی طاقت، يہ گمان زيب نہيں ديتا کہ روحانی 

سوچ و سمجھ اور کام کرنے کی صالحيت اور جذبٔہ محنت درکار ہے۔ ايسا ہر گز نہيں بلکہ بہت سے اشخاص مذکوره 
چکے تھے ۔ جيسے  ظاہری اسباب سے محروم تھے مگر جب فضل رحمت خدا موجزن ہوئی تو بلند ترين مقامات پر پہنچ

فضيل بن عياض ، عمران صابی، برہم نصرانی اور صاحب رياض وغيره۔ يہ لوگ اس وقت خواب غفلت سے بيدار ہوئے 
  جبکہ بڑھاپے سے ضعيف ہو گئے تھے اور عمل و محنت کی طاقت ان سے ختم ہو چکی تھی۔ 

  نا اميد ی گناِه بزرگ
  

العزت کی عظمت و شان سے انکار کے مترادف ہے۔ جس نے هللا تعالٰی کو مايوسی کفر کے ناپاک آثار کا الزمہ اور رب 
اس کی قدرت کاملہ ، فضل و کرم اور علم و رزاقيّت سے پہچان ليا اور جانتا ہے کہ وه سارے عوالمِ  امکان کا پيدا کرنے 

و رحمت ال متناہی ہے۔ تمام واال اور تمام عوالِم وجود کو تربيت دينے واال ہے۔ اس کی قدرت ال محدود، اس کی حکمت 
ممکنات کے ہر فرد کو جو کچھ ضرورت ہے اسی کريم کا فيضاِن رحمت ہے۔ چنانچہ نا اميدی کے عالم ميں متحيّر و غمگين

  رہنے کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا۔ يہی وجہ ہے کہ نا اميدی گناه کبيره ہے۔ 

  خلقت انسانی پر ايک نظر
  

ں بچے کی نگہداری سے غافل نہيں رہتا وه غذائی مواد کو حيران کن ترکيب و طريقے سے خالق ِ حقيقی ماں کے رحم مي
فراہم کرتا ہے بچہ جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو اس کا معده نہايت نازک ہوتا ہے ۔ اس لئے وه نئے عالم کی مختلف 

ت کو مد ِ نظر رکھتے ہوئے اس دنيا کی اشياء سے مرکب غذا ہضم کرنے کی طاقت نہيں رکھتا ۔ اس بناء پر بچہ کی کيفيّ 
مختلف غذائيں شيِر مادر کے ذريعے (لَبنَاً خا لِصاً) اسے بہم پہنچاتا ہے ۔ جب غذا ہضم کرنے کی طاقت اس کے بدن ميں پيدا 

ہوتی ہے تو اسے کاٹنے اور چبانے کے لئے دانت مرحمت فرماتا ہے اور اسی طرح دوسری ظاہری وباطنی قوتيں بتدريج 
  يدا کرتا ہے ۔ پ

قدرت کا کرشمہ اور اس کی مہربانی کو ديکھئے کہ ابتداء پيدائش ميں بچہ ضعيف و نا تواں ہوتا ہے اور اس کی نگہداری 
اور پرورش کرنے کا محتاج ہوتا ہے ۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے هللا مياں کے دل ميں شوق محبت بھر ديتا ہے کہ اس

ہونا گوارا نہيں ہوتا وه رات کا آرام دن کا چين اور تمام امکانات اس پر قربان کر ديتی ہے طرح ايک آن بھی اس سے جدا 
  اسی لئے معصوم اپنے دعائيہ جملوں ميں ارشاد فرماتے ہيں : 

  يَاَمْن اَشفَُق من اَبِْی واُمِّی 
  اے پر ور دگار تو ميرے ماں باپ سے زياده شفيق و مہربان ہے ۔ 

  چاہيئے  پس ہميں پر اميد رہنا
مذکوره گفتگو اور ہزارہا دوسری باتيں جو يہاں ذکر نہيں ہوئيں ان پر غور و فکر کے بعد کيا يہ مناسب ہو گا کہ بنده 

پروردگار عالم اور اپنے مہربان خدا سے کسی امر کی اصالح يا کسی مشکل کام کی آسانی کے ليے مايوسی کا اظہار کرے 
و منقطع کرے۔ يقينا ہر گز ايسا نہيں ہے بلکہ ہميں خاّلق دوجہاں سے ہر حال ميں ہر اور عبد معبود سے اميد کے رشتوں ک

  لحظہ پر اميد رہنا چاہيئے۔ 

  نا اميدی کفر يا کم علمی کی عالمت ہے
  

مايوسی باطنی کفر ہے يا پھر اپنے پروردگار کی عظمت و قدرت سے بے خبری اور غفلت کا نتيجہ ہے اس ليے ايسے 
  پنے نفس کی اصالح کريں بصورت ديگر دونوں صورتيں گناه کبيره ميں شمار ہوں گی۔ اشخاص پہلے ا

مّوحد خداونِدعالم پر ايمان النے کے بعد کسی کام ميں اپنے پروردگار سے نااميد ہو جائے تو اس صورت ميں وه کفر کی 
  مذموم صفت سے متّصف ہو جاتاہے۔ اس بارے ميں قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: 
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ْوِح ّهللاِ ااِلَّاْلقَْوُم اْلَکافُِرْوَن۔ (سورهاِ     )٨٧۔آيت١٢نَّہُ اَليَاْيئُُس ِمْن رَّ
  "يقينا خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے اور کوئی نااميد نہيں ہوتا۔" 

  ہر ايک کی فطرت اميد سے وابستہ ہوتی ہے
  

آنکھ سے اندھا نہيں ہوتا ، تب تک وه اپنے رب سے جب تک آدمی اپنی فطرت اوليہ گہری نظر سے ديکھتا ہے دل کی 
مايوس نہيں ہوتا اور جب تک نور ايمان اس کے دل ميں روشن رہتا ہے مکمل طور پر اپنے مبدأ (مرکز وجود) سے اميد کا 

پنے سلسلہ منقطع نہيں کرتا، بلکہ وثوق سے اميد رکھتا ہے۔ اگر غفلت کی وجہ سے کبھی مايوسی سے دوچار ہو جائے تو ا
خالق کی بے پناه رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اُسے ياد کرے اور پشيمان ہو جائے ، اس کی امور کا اصالح کرے گا۔ هللا 

  تعالٰی اس کی مغفرت کرے گا۔ 

  نا اميدی کا عالج
  

  پہال: دنيا کے ماّدی امور کا عالج

  

  قدرت خد)١(

  
وردگار عالم کی المتناہی قدرت کے سامنے ناچيز اور ہيچ ہے۔ اُس سوچنا چاہييے کہ اس کی اور تمام مخلوقات کی حاجت پر

قادر مطلق جس نے اس وسيع و عريض کّرٔه زمين کو اور ساتوں آسمان جن کی عظمت و آثار سوائے خدا کے کسی اور کو 
سوئی کے سرے معلوم نہيں ، نہايت منظم اور معين نظم و نسق کے ساتھ گردش ميں رکھا ہوا ہے ، اُس کے حکم کے بغير 

کے برابر بھی ايک لمحہ کے ليے پس و پيش کی مجال نہيں۔ عقول بشری اس کی عظمت و قدرت کے احاطہ سے عاجز و 
حيران ہيں۔ ايسا عظيم و حکيم پروردگار کے سامنے کيا ايک بندے کی حاجت روائی سے وه عاجز ہے؟ ہر گز نہيں۔ جب 

  ايسا ہے تو قطع اميد کيوں؟ 

  اتذاتی تجرب) ٢(
  

احساس کرنا چاہيئے کہ خداوند عالم نے ماضی ميں کن کن ظاہری و باطنی نعمتوں و رحمتوں سے نوازا ہے۔ قادر مطلق نے
ظلمات ثالث(تين تاريکيوں ) يعنی بچہ دانی، رحم اور شکم مادر سے بتدريج سالمتی سے گذار کر عالم وجود ميں اليا اور 

وقت ، ہر مرحلے ميں جو کچھ ضروريات تھيں ، مانگے بغير انہيں عطا کيا۔  ايک لمحہ بھی اس سے غافل نہيں رہا۔ ہر
نہايت خطرناک حالتوں سے نجات عطا کی۔ مختلف امراض سے شفا دی، پريشانيوں اور مشکالت کو آسان فرمايا۔ کتنی ہی 

يا بخيل ہے ؟ يا ہماری  نعمتوں سے نوازا۔ باوجود ان سب کے نا اميدی کس ليے؟ کيا وه ہماری حاجت روائی سے عاجز ہے
  حالت سے يکسر بے خبر ره چکا ہے۔ استغفر ّهللاٰ العظيم۔حاشا و کاّل۔ 

  خارجی مثا ليں) ٣(
  

ان لوگوں کے حاالت مالحظہ کيجئے جو نہايت پريشانی و درد ميں مبتال ہيں ليکن اپنے پروردگار سے مايوس نہيں ہوئے 
هللا تعالٰی نے اُن کی دعائيں قبول کيں اور وه آسوده حال ہو گئے۔ بلکہ کبھی ان کے بلکہ هللا تعالٰی سے التجا کيے جاتے ہيں۔ 

سوال کيے بغير ان کی فريا د سن لی۔ مثالً بے اوالد ہے اور عمر رسيده ہونے کی بنا پر مايوس ہوگيا۔ بيوی بھی بانجھ ہے۔ 
  اس کے باوجود خدا وند کريم نے آخری عمر ميں بھی اوالد عطا فرمادی۔ 

  حضرت ابراہيم (عليہ السالم) اور فرزند نرينہ
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حضرت ابراہيم (عليہ السالم) ايک سو باره دوسری روايت کے مطابق ايک سو بيس سال اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت 

کہ آپ کو ساره نّوے يا ننانوے سال کی ہو گئی تھيں ليکن کوئی اوالد نہ تھی۔ هللا تعالٰی نے فرشتہ بھيج کر ان کو بشارت دی 
  بيٹا عنايت فرمائے گا۔ 

َراِء اِْسٰحَق يَْعقُْوَب۔    َواْمَراَتُہُ قائَِمةٌ فََضِحَکْت فَبَشَّْرنا ھَا ِباِْسٰحَق َوِمْن وَّ
"اور ابراہيم (عليہ السالم) کی بيوی (ساره) کھڑی ہوئی تھی وه يہ خبر سن کر ہنس پڑی تو ہم نے انہيں اسٰحق کے (پيدا 

  ی دی اور اسٰحق کے بعد يعقوب کی۔" ہونے کی)خوش خبر
ٰھذا بَْعلِْی َشْيخاً اِنَّ ٰھذا لََشُی ٌ َعِجْيٌب    قَالَْت ٰيَوْيلَٰتی َء الُِدَواَنَا َعُجْوٌز وَّ

"وه کہنے لگيں، ہائيں، ميں اب بچہ جنوں گی۔ ميں تو بُڑھيا ہوں اور ميرے مياں بھی بوڑھے ۔ يہ تو بڑی تعجب خيز بات ہو 
  گی۔" 

ِجْيٌد قَالُ  ِ َوبََرَکاتُہ َعلَْيُکْم اَْھَل اْلبَْيِت اِنَّہُ َحِمْيٌد مَّ ِ َرْحَمةُ ّهللاٰ   ْوا اَتَْعَجبِْيَن ِمْن اَْمِر ّهللاٰ
"فرشتے اس کے جواب ميں بولے، کيا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو۔ اے اہل بيت نبوت تم پر خدا کی رحمتيں اور 

  ک نہيں کہ وه قابل حمد و ثنا بزرگ ہے۔" برکتيں (نازل ہوں) اس ميں ش
مختصر يہ کہ رحمت خداوندی حضرت ابراہيم (عليہ السالم) و حضرت ساره کے شامل حال ہوئی اور ان کے يہاں حضرت 

 اسٰحق پيدا ہوئے 

 

 گناھان کبيره

 

  حضرت زکريااور ان کے فرزند حضرت يحٰيی

حضرت زکريا کی عمر شريف ننانوے سال اور ان کی بيوی کی اٹھانوے سال تھی۔ اس قدر ضعيفی کے باوجود آپ رحمت 
  خداوندی سے مايوس نہ ہوئے اور پروردگار عالم سے راز و نياز کرتے رہے: 
لَْم اَُکْنم بُِدَعائَِک َربِّ َشقِيّاً َواِنِّیْ  ْاُس َشْيباً وَّ َرائِْی َوَکانَْت اِْمَراَتِْی َعاقِراً  قَاَل َربِّ اِنِْی َوھََن اْلَعْظُم ِمنّْی َواْشتََعَل الرَّ ِخْفُت اْلَمَوالَِی ِمْن وَّ

ْبُل ِل يَْعقُْوَب َواْجَعْلہُ َربِّ َرِضيًا َياَزَکِريَّا اِنَّا نُبَشِرَک بُِغٰلٍمِن اْسُمہُ يَْحيٰی لَْم نَْجَعلہ لَّہُ ِمْن قَ فَھَْب لِْی ِمْن لَُّدْنَک َولِيّاً يَّْرثُنِْی َويَرُث ِمْن اٰ 
قَْد بَلَْغُت ِمَن اْلِکبَر ِعتِيّاً قَاَل  َکانَِت اْمَراَتی َعاقِراً وَّ قَْد َخلَْقتَُک ِمْن َسِميّاً قَاَل َربِّ اَنّٰی يَُکْوُن لِْی ُغٰلٌم وَّ کٰذلَِک قَاَل َربَُّک ھَُو َعلَیَّ ھَيٌِّن وَّ

  قَْبُل َولَْم تَُک َشْيئاً 
"عرض کی:اے ميرے پالنے والے! ميری ہڈياں کمزور ہو گئی ہيں۔ بڑھاپے سے سر کے بال سفيد ہو چکے ہيں۔ اے پالنے 

ں (اپنے مرنے کے بعد) اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں(مبادا بنی والے تيری بارگاه ميں دعا کر کے نا اميد نہيں رہا ہوں اور مي
اسرائيل کے ميرے چچا زاد بھائی ميرا ترکہ حاصل کر کے آپ کی مرضی کے خالف خرچ کريں) اور ميری بيوی (ام کلثوم

نسل کی بنت عمران) بانجھ ہے۔ پس تو مجھ کو اپنی بارگاه سے ايک جانشين (فرزند)عطا فرما جو ميری اور يعقوب کی 
ميراث کا مالک ہو اور اس کو شائستہ بنده بنا۔ فرمايا : (اے زکريا) ہم تم کو ايک لڑکے کی خوش خبری ديتے ہيں ، جس کا 

نام يحيٰی ہو گا اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہيں پيدا کيا۔ زکريا نے عرض کی: اے ميرے پروردگار! بھال 
ا اور حالت يہ ہے کہ ميری بيوی تو بانجھ ہے اور خود حد سے زياده بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔مجھے لڑکا کيونکر پيدا ہو گ

(خدا نے فرمايا) سچ ہے۔ حالت يہی ہے(مگر) تمہارا پروردگار فرماتا ہے: يہ بات ہم پر (کچھ دشوارنہيں) آسان ہے۔ اور (تم 
  کچھ بھی نہ تھے۔"  اپنے کو تو ياد کرو) اس سے پہلے تم کو پيدا کيا حاالنکہ تم

  آخر کار هللا تعالٰی نے زکريا (عليہ السالم) کی دعا قبول فرمائی اور حضرت يحيٰی متولد ہوئے۔ 
اگر کوئی شخص لمبی مدت والی کسی بيماری ميں مبتال ہے اور اس عالج نہيں ہو رہا ہے اور بظاہر نا اميد ہے تو يہ بھی دو

ق احاديث بيماری اس کے گناہوں کا کفاره ہو گی۔ دوسری يہ کہ مرض طوالنی ہونے باتوں سے خالی نہيں۔ پہلی يہ کہ مطاب
کے بعد مايوسی کے عالم ميں دعا و مناجات اور صدقہ سے شفا حاصل ہوتی ہے۔اس طرح نجات حاصل کرنے کی سعی ہو 

  جاتی ہے۔ 
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  حضرت ايوب (عليہ السالم) اور بال ئيں
  

کے ليے حضرت ايوب (عليہ السالم) کے حاالت کا مطالعہ کرنا چاہيئے۔ سات  انسان کو ندامت اور بصيرت حاصل کرنے
  سال يا بنا بر روايت ِ ديگر اٹھاره سال شديد مرض وتکليف ميں مبتال ہونے کے بعد عرض کيا: 

اِحِمْيَن۔  َواَْنَت اَْرَحُم الرَّ نَِی الُّضرُّ   َربِّ اِنِّْی َمسَّ
انی و مالی) سے دوچار ہوں ۔ اب تو سب سے زياده رحم کرنے واال ہے (اور "اے ميرے پروردگار! بے شک ميں ضرر (ج

  تيری ہی اميد ہے)۔" 
  هللا تعالٰی نے دعا قبول فرمائی، بيماری سے شفا عطا فرمائی اور مال و دولت واپس دے ديا۔ 

  فقر و تنگ دستی ميں حکمت پوشيده ہے
  

اور چاروں طرف سے راه ِ نجات مسدود ہو گئی ہو تو يہ دو حالتوں اگر کوئی عرصہ دراز پريشانی کی حالت ميں رہا ہو 
سے باہر نہيں۔ اول يہ کہ اس کی تنگ دستی و پريشانی ميں ايسی حکمت و مصلحت پوشيده ہوتی ہے کہ اگر ابتدا سے وه 

خوش حال رہتا۔ دوئم يہ کہ خود آگاه ہوتا تو اسی فقيری کو اختيار کرتا اور اس پريشانی کو خنده پيشانی سے قبول کرليتا اور 
جو لوگ صبح کا وقت نہايت فقيری اور بے توانی ميں گذار ليتے ہيں وه شام کے وقت انتہائی آرام و آسائش سے بے نيا ز ہو 

  جاتے ہيں۔ 
  

  خالی ہاتھ ميں دولت 
کہ: ايک بڑا تاجر  نمونے کے طور پر ايک عجيب و غريب کہانی کتاب "فرج بعد الشده" سے يہاں نقل کی جاتی ہے۔ وه يہ

کہتا ہے کہ ميں حج کے سفر ميں تھا ۔ ميرے ساتھ تين ہزار دينار سونے اور جواہرات کی تھيلی تھی جسے ميں اپنے کمر 
بند ميں باندھے ہوئے تھا۔ ايک مقام پر رفع حاجت کے ليے کمر بند کھول کر بيٹھا تو وہيں تھيلی گر گئی۔ وہاں سے آگے کئی

د مجھے ياد آيا۔ ليکن واپسی ممکن نہ تھی۔ چونکہ ميرے پاس مال و دولت بکثرت تھی اس ليے ميں ميل دور جانے کے بع
چنداں متاثر نہيں ہو ۔ اتفاقاً جب وطن واپس پہنچا تو گرفتاريوں اور پريشانيوں کے دروازے ميرے سامنے يکے بعد ديگرے 

عزت ، ذلت ميں تبديل ہو گئی۔ دوست احباب سے کھلنے لگے اور بتدريج سارے اموال ميرے ہاتھ سے نکل گئے۔ ميری 
شرمندگی ، دشمن کی چہ می گوئی اور مال و اقبال کی بربادی سے تنگ آکر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گيا۔ مسافرت کے 
دوران رات کسی ديہات ميں بسر کی۔ ميرے ساتھ مال دنيا ميں چاندی کے سکے کا چھٹا حصہ تھا۔ اندھيری رات کے عالوه 

بھی ہو رہی تھی۔ ميں اپنی بيوی کے ساتھ ايک معمولی مسافر خانے ميں رات گذارنے چال گيا۔ اتفاقاً وہيں بيوی کے  بارش
وضع حمل کے آثار نمودار ہونے لگے اور بچہ کی والدت بھی ہو گئی۔ بيوی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے جلد از جلد کچھ

چنانچہ نہايت پريشانی کے عالم ميں ايک سبزی فروش کے مکان پر کھانے کے ليے دو ورنہ ميں بھوک سے مر جاؤں گی۔ 
گيا۔ مجبوری ظاہر کی تو بڑی مشکل سے دروازه کھوال۔ ميں نے چاندی کا سکہ اسے دے ديا۔ اس نے تھوڑا سا دہی اور 

گئے اور  گھی ٹھيکرے کے برتن ميں ال کر مجھے ديا۔ يہ لے کر جب مسافر خانہ کے نزديک پہنچا تو ميرے پاؤں پھسل
ميں ِگر پڑا۔ ٹھيکرے کا برتن ٹوٹ گيا اور جو کچھ اس ميں تھا وه گر گيا۔ اس وقت ميرے صبر کا پيمانہ چھلک گيا، زندگی 
سے جی بھر گيا، دونوں ہاتھوں سے اپنے رخساروں پر طمانچے مارنے لگا اور بے اختيار بلند آواز سے رونا شروع کر 

ر مکان تھا۔ ايک آدمی نے اس کھڑکی سے سر نکال کر مجھے آواز دی کہ اس آدھی رات ديا۔ سامنے ہی بلند و باال شان دا
  کو تم کيا شورو غل کر رہے ہو اور ہمارے آرام کو کيوں خراب کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ 

کہ ضائع ہونے جواباً ميں نے اپنا تمام ماجرا مختصراً اُسے سنايا تو وه کہنے لگا يہ سارا شور و فرياد کيا صرف چاندی کا س
  پر کر رہے ہو؟ شرم کرو۔ 

ا س کی باتوں سے ميرا دل مزيد جل گيا۔ ميں نے کہا : بھائی خدا بہتر جانتا ہے ميں اس قدر کم ظرف و نادار نہيں تھا۔ ليکن 
اس وقت ميں اور ميری بيوی و بچہ بھوک کی شدت سے جان بلب ہيں۔ ميں بيوی اور بچہ کی حالت سے پريشان ہوں۔ خدا 

ی قسم فالں سال ميں نے حج کيا تھا اور بہت ثروت مند تھا۔ فالں منزل پر تين ہزار دينار اور سونا جواہر سے بھری ہوئی ک
تھيلی گم ہو گئی جس سے ميں متاثر نہيں ہو۔ چونکہ اور بھی دھن دولت محفوظ تھا۔ آپ هللا سے ڈريں اور مجھے بُرا بھال نہ 

ہنے لگا کہ تيری تھيلی کی کيا نشانی ہے؟ مجھے رونا آيا اور کہا کہ آپ مجھے اس کہيں۔جب يہ باتيں اس نے سنيں تو ک
موقع پر يہ کيوں پوچھ رہے ہيں؟ وه گھر سے باہر آيا اور کہنے لگا جب تک اپنی تھيلی کی نشانی نہ بتاؤ گے ميں تمہيں نہيں
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  چھوڑوں گا۔ 
پنے گھر لے گيا اور کہا تيرے بيوی اور بچے کہا ں ہيں۔ ميں نے پس ميں نے اس کو نشانياں بتائيں تو ميرا ہاتھ پکڑ کر وه ا

ان کا پتہ بتايا۔ اس نے اپنے غالم کو حکم ديا کہ جا کر اُنہيں لے آئے۔ چنانچہ غالم گيا اور لے آيا اور اپنے حرم سرا ميں 
يوی کے صحت ياب ہونے جگہ دے دی اور ديگر ضروريات فراہم کر ديں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو کہنے لگا کہ اپنی ب

تک تم يہيں رہو۔ دس دن تک مہمان کی طرح پذيرائی کرتا رہا اور روزانہ دس بيس دينار بھی ديتا رہا۔ ميں ان سب باتوں 
  سے متعجب ہو ا کہ آخر اس قدر نوازش کيوں؟ پھر اس نے سوال کيا تمہارا کيا کاروبار ہے؟ 

  ت رکھتا ہوں۔ ميں نے کہا تجارت پيشہ ہوں اور اس فن ميں مہار
ميزبان نے کہا ميں تم کو سرمايہ فراہم کرتا ہوں ۔ تم شراکت پر خريد و فروخت شروع کرو ۔ پھر دو سو دينار مجھے دئيے 
اور ميں نے کاروبار شروع کر ديا۔ کچھ مدت بعد جتنا فائده حاصل ہوا تھا اس کے سامنے پيش کيا۔وه دوسرے کمرے ميں 

يہ وہی تھيلی تھی جو سفر حج ميں کھو گئی تھی۔ اسے ديکھ کر بے حد خوشی ہوئی، حيرانی گيا اور ايک تھيلی لے آيا۔ 
ہوئی۔ يہاں تک کہ ميں بے ہوش ہو گيا۔ جب ہوش آيا تو ميں نے کہا: هللا ،هللا ،هللا يہ وہی تھيلی ہے جو سفر حج ميں گم ہو گئی

وطن لوٹا۔ اس سے دوباره رحمت کے دروازے کھلنے لگے اور تھی۔ ميں هللا تعالٰی کا شکر ادا کيا اور اجازت لے کر اپنے 
  عيش و عشرت سے زندگی بسر ہونے لگی۔ 

ھَُو َشرُّ لَُکْم ط  ھَُو َخْيٌر لُکْم َوَعَسٰی اَْن تُِحبُّوا َشْيئاً وَّ   َعَسٰی اَْن تَْکَرھُواَشْيئاً وَّ
بہتر ہو اور عجب نہيں کہ تم کسی چيز کو پسند کرو  "عجب نہيں کہ تم کسی چيز کو ناپسند کرو حاالنکہ وه تمہارے حق ميں

  حاالنکہ وه تمہارے حق ميں بُری ہو۔" 
ُ يَْعہَ ُعْسٍر يپْسراً ط    َسيَْجَعُل ّهللاٰ

  "خدا عن قريب ہی تنگی کے بعد فراخ عطا کرے گا۔" 

  مشکال ت ميں نا اميدی کا عالج
  

  کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنا چاہئيے۔  اگرکوئی زمانے کے حادثات ميں مبتالہوجائے تودوچيزوں
  اّول يہ کہ اس دنياکی زندگی ہروقت آزمائش اورحادثات سے ٹکراؤ کرتی رہتی ہے اورکوئی ان سے بچ نہيں سکتا۔ 

دوسرے يہ کہ دوسرے لوگوں کی پريشانيوں اوربرے حاالت پرنظررکھناچاہئيے جواس کی حالت سے بدترہے اسطرح کے 
کو سکون حاصل ہوتا ہے۔انسان جتنے بھی مصائب وآالم سے دوچار ہوجائے پھربھی رحمِت اٰلہی سے تقابل سے غمزده دل 

ہرگزنااميدنہيں ہونا چاہيئے۔چونکہ ماضی ميں بے شمارلوگ زمانے کے عجيب وغريب حادثات اورمصائب سے دوچار 
ميں محترم ‘ فرج بعدالّشدة’ہ کتابہوئے اورچھٹکارے کاتصّوربھی نہيں تھامگرخدائے رحيم نے ان کونجات بخشی۔چنانچ

مولَف جناب حسين بن سعيددہستانی نے پانچ سو سے زياده ان لوگوں کی روايتيں نقل کی ہيں جن کوسختی وپريشانی کے 
بعدآسانی وراحت ملی۔اس کے عالوه ہمارے تجربات شاہدہيں کہ بزرگاِن دين کے توّسل کی برکت اورصدقہ ودعاء کے 

  ميں گرفتاراشخاص آزاد ہوئے۔  اثرسے بہت سی سختيوں
مذکوره کتاب ميں مدينہ کے کسی بزرگ سے يہ روايت منقول ہے؛وه کہتاہے کہ ميں نعمت ودولت سے ماال مال تھا ۔اچانک 
فقروناداری ميں مبتال ہوگيا۔چنانچہ جناب حضرت جعفرصادق کی خدمت ميں بارياب ہو کر اپنی پريشانی عرض کی۔آپ نے 

  بہت ترس کھايااوراظہاِر ہمدردی کيانيزيہ اشعار ميری تسلّی کيلئے ارشادفرمائے  ميری حالت ديکھ کر

  فاََل تَْجَزْع َواِْن اَْعَسْرَت يَْوماً 
  فَقَْد اَْيَسْرَت فِی الدَّْھِر الطَِّوْيلِ 

  
  

  ے۔ اگرکچھ دن سختی ميں رہو تو بے صبری نہ کرنا ۔چونکہ تم نے طويل مّدت آرام و آسائش ميں بسر کی ہ

  فَاِنَّ اْلُعْسَر يَْتبَُعہُ اْليََسارا 
ِ اَْصَدَق ُکلَّ قِْيلٍ    َوقَْوُل ّهللاٰ
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  پس بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے ۔اورهللا کاقول ہرقول سے سچا ہے۔ 

  فاََليتَأ َس فَاِنَّ اْليَاَْس ُکْفٌر 
َ يُْغنِْی عن قَلْيلٍ    لََعلَّ ّهللاٰ

  
  

  ميدی کفر ہے۔شايد هللا قليل مّدت ميں تجھے بے نياز کردے ۔ تومايوس نہ ہونابيشک ناا

  فاََل تَْظنُْن بَِربَِّک ظَنَّ َسْوٍء 
َ اَْو فٰی بِاْلَجِمْيلِ    فِاِنَّ ّهللاٰ

  
  

  پھراسکے بعد اپنے رب سے بدگمان نہ ہو جانا۔يقيناهللا اچھے پيرائے ميں اپنا وعده پوراکريگا۔ 

  ُسْوُق رزقاً فَلَْو اَنَّ اْلُعقُْوَل يَ 
  لََکاَن اْلَماُل ِعْنَد َزِوْی اْلُعقُْولِ 

  
  

   ہوتا۔ ميں ہاتھوں کے عقالء صرف ودولت کامال تودنيا․اگرلوگوں کی عقليں رزق پيدا کرنے کاسبب ہوتيں

ْس اِذا َماناَب َخْطٌب    فاََل تَٔیَ
  فََکْم فِْی اْلَغْيِب ِمْن َعَجٍب َعِجْيبٍ 

  
  

ے جال ميں پھنس جاؤ تونااميّد نہ ہونا۔چونکہ پس پرده قدرت کے عجيب وغريب کرشمے پوشيده ہيں۔ خبردار! اگرتم سختی ک
راوی کہتاہے جب ميں نے امام (عليہ السالم)سے يہ اشعارسنے تواسقدرخوشی اور اطمينان خاطر ہوگيا کہ نااميدياں اميد ميں 

  ت جلد هللا تعالٰی نے غم وفکر سے آزاد کرديا۔ تبديل ہوگئيں رحمت کے دروازے ميرے سامنے کھلنے لگے اور بہ

  قَابِِل توّجہ
  

اس کتاب ميں حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے يہ روايت نقل کی ہے کہ سارے ہموم وغموم اور سختياں دور 
  ہونے کيلئے يہ آيت مبارکہ تالوت کی جائے 

ُ َربِّْی اَل اُْشِرَک بِِہ َشْيئًا  اَلاِٰلہَ ااِلَّ اَْنَت ُسْبٰحنََک اِنِّْی ُکْنتُ    ِمَن الظَّالِمْيْن۔ َهللاّٰ
ياد رکھےئے مايوسی تمام گزشتہ گناہوں سے بدتر ہے چونکہ مايوسی اس بات کی دليل ہے کہ عبدو معبود کارشتہ منقطع 

موجود رہتا ہے تو اس  ہوگيا اور فطرت اوليہ سے صرِف نظر کيا گيا ہے۔ ورنہ جب تک ذره برابر ايمان کسی کے دل ميں
کا پالنے والے سے التعلق ہونامحال ہے۔ البتہ يہ ممکن ہے کہ نااميدی کے عالم ميں عقلت سے الشعوری طور پر ساری 

  اميديں منقطع ہو جائيں پھر رحمت واسطٔہ الٰہی کی طرف متوجہ ہو جائے اور نااميدی کے گناه سے توبہ کرے۔ 

  خشش ہيںبغيراستثناء سارے گناه قابِل ب
قرآن مجيد اورمتواتر احاديث اس بات کی داللت کرتی ہيں کہ بغير استثناء و تخصيص کے عمومی طور پر تمام گناه جو 

انسان سے سر زد ہوتے ہيں ندامت و توبہ کے بعد قابل بخشش ہيں۔ اور يہ کہنا غلط ہے کہ فالں گناه توبہ و انابہ کے بعد بھی
   تعالٰی قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے: بخشنے کے قابل نہيں۔ چنانچہ هللا

يِئَاِت َويَْعلَُم َماتَْفَعلُْوَن   ھَُو الَِّذْی يَْقبَُل التَّوبَةَ َويَغفُْو َعِن السَّ
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   )٢۵۔آيت۴٢(سوره 
ہے۔" "اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تم جو بھی کرتے ہو اُسے جانتا

اٌب توبہ قبول کرنے واال َغفَّاٌر بخشش کرنے واال َغفُْوٌر زياده مغفرت کرنے واال َغافُِر الذَّْنِب گناہوں سے در  هللا نے اپنا نام تَوَّ
َ◌ّ◌ْوِب توبہ قبول کرنے واال، رکھا ہے۔    گزر کرنے واال قَابُِل التَّ

پلٹنے کی عمومی دعوت دی ہے اور ان کو توبہ کا حکم ديا ہے۔ اس خدا وند عالم نے بغير استثناء گناه گاروں کو اپنی طرف 
ويں آيت کے مفہوم پر اگر غور کيا جائے تو اس صورت ميں گناه گاروں کی نا اميدی  ۵۴بارے ميں سورٔه مبارکٔہ الزمر کی 

  دور ہو جاتی ہے۔ اِسے آيت رحمت بھی کہتے ہيں۔ 
نُْوَب َجِمْيًعا اِنَّہ ھَُو اْلَغفُْوُر القُْل يَاِعبَادَی الَِّذْيَن اَْسَرفُْوا عَ  ِ اِنَّ ّهللاٰ يَْغفُِر الذُّ ْحَمِة ّهللاٰ ِحْيْم۔ ٰلی اَْنفُِسھْم اَل تَْقنَطُْوا ِمْن رَّ   رَّ

"اے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) تم کہہ دو اے ميرے بندو جنہوں نے (گناه کبيره کر کے) اپنی جانوں پر زيادتياں کی ہيں 
افراط کر کے حد سے گزر گئے ہيں) تم لوگ خدا سے نا اميد نہ ہونا بے شک خدا (تمہارے) سارے گناہوں کو بخش (يعنی 

  دے گا۔ بے شک خدا بڑا بخشنے واال ہے اور (بندوں پر) مہربان ہے۔" 

  لطيف نکات
  

اةُ" اس آيۂ  شريفہ ميں چند نکات قابل مالحظہ ہيں: اول يہ کہ فرمايا "يَاِعبَاِدْی" اے ميرے بندو، يہ نہيں فرمايا "يَا اَيُّھَااْلُعصَ 
اے گناه گارو۔ اگر چہ گناہوں ميں ملّوث ہيں۔ پھر بھی عبد کو اپنی طرف نسبت ديتا ہے تا کہ کمال لطف و مرحمت کے اظہار

اميدی ، اميد ميں بدل جائے۔ دوئم يہ کہ "اَْسَرفُْوا" فرمايا ۔ اس خطاب ميں نرمی اور عنايت کا پہلو ملتا ہے سے بندے کی نا
  اور نہيں فرمايا "اَْخطَئُْوا" يعنی (اے خطا کارو) تاکہ بندٔه گناه گار کی دل شکنی نہ ہو اور نہ وه مايوس ہو جائے۔ 

  نا اميدی حرام ہے
  

هللا تعالٰی نے گناہوں ميں مرتکب افراد سے فرمايا "ال تَْقنَطُوا" تم لوگ رحمت خدا سے نا اميد نہ ہونا۔ تيسرا نکتہ يہ ہے کہ 
يہاں صيغہ نہی استعمال ہوا ہے۔ يہ بات واضح طور پر داللت کرتی ہے کہ رحمت خدا سے مايوس ہونا ممنوع اور مغفرت 

  سے نا اميد ہونا حرام ہے۔ 
َ چوتھا نکتہ يہ کہ "ال تَقْ  نَطُوا" کی تسلّی کافی تھی۔ اس کے باوجود تاکيد کے طور پر ايک جملہ اور اضافہ فرمايا اِنَّ هللاَّ

نُْوَب هللا تعالٰی بال استثناء تمام گناہوں کی مغفرت کے ليے عمومی اعالن کرتا ہے۔    يَْغفُِرالذُّ
داوندی کسی خاص گناه کے ليے مخصوص نہيں بلکہ پانچواں نکتہ کلمٔہ "َجِمْيعاً" سے يہ مطلب روشن ہوتا ہے کہ مغفرِت خ

  تمام گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ 
ِحْيِم" کہہ کر تاکيد ميں شدت کا اظہار فرمايا۔ يعنی هللا تعالٰی تمام گناہ وں کو چھٹا نکتہ دوسری مرتبہ "اِنَّہُ ھَُو اْلَغفُْوُر الرَّ

  بخشنے واال مہربان ہے۔ 

  توبہ قبول ہوتی ہےپيغمبر کے قاتل کی بھی 
  

ِ اِِن امَراَةٌ قَتَلَْت َولََدھَا بِيَِدھَ  ٍد َعْن َجابِر اَنَّہُ قَاَل َجائَت اِْمَراةٌ النَّبِّی (ص)فَقَالَْت يَانَبِیَّ ّهللاٰ ا ھَْل لَھَا ِمْن تَْوبٍَة؟ فَقَاَل لَھَا َوالَِّذْی نَْفَس ُمَحمَّ
ُ ِمْن قِْبلِھَا اَنَّھَا اَل تَْرِجُع اِٰلی اْلمْعِصيِة اَبَداً لَقَبََّل  بِيَِدِه لَْو اَنَّھَا قَتَلَْت َسْبِعْينَ  ُ تَْوبَتَھَا َوَعفٰی َعْنھَا فَاِنَّ نَبِيّاً ثُمَّ تابَْت َونَِدَمْت َويَْعِرُف ّهللاٰ ّهللاٰ

ا بَْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َواَنَّ التَّاِئبَ     )٢٣۔ص٣من الذَّْنِب َکَمْن اَل َذْنَب لَہ (الی االخبار۔ باب بَاِب التَّْوبَِة َمْفتُْوٌح مَّ
"جابربن عبدهللا انصاری سے منقول ہے کہ انھوں نے کہاايک عورت حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ)کی خدمت 

ہ ہے ؟ آپ ميں حاضر ہوئی اور عرض کی اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرے تو کيا اس کے ليے توب
نے فرمايا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت ميں محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی جان ہے اگر اس عورت نے 

سترپيمغبروں کو بھی قتل کيا ہو اور وه نادم ہو کر توبہ کرے اور خدا ئے تعالٰی اس کی سچائی اور خلوص کو جانتا ہو ، بايں
س صورت ميں ضرور اس توبہ قبول کر لی جائے گی اور اس کے گناه معاف کر معنی کہ دوباره معصيت نہيں کرے گی ا

دئيے جائيں گے بے شک توبہ کا دروازه مشرق سے مغرب تک کھال ہے اور يقينا گناہوں سے توبہ کرنے واال ايسا ہے 
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  جسے اس نے سرے سے گناه کيا ہی نہ ہو ۔ 

  قبوليت دعاء ميں بھی نااميدی غلط ہے
  

شرعی حاجت يا اخروی مطالب کے لئے هللا تعالٰی سے دعا کرے ليکن وه دعا قبوليت حاصل نہ کر سکے  اگر کوئی شخص
الً جاننا چاہے کہ هللا تعالٰی کا وعده سچا ہے اور اس سے وعده  اور سائل مايوس ہو جائے تو اس کی دو صورتيں ہيں۔ اَوَّ

م فرماتا ہے اور قبوليت کا وعده بھی کيا ہے جيسا کہ قرآن ميں خالفی ہر گز نہيں ہوتی کيونکہ وه عمومی طور پر دعا کا حک
  ارشاد ہوتا ہے : 

   )١٨۶آيت ٢َواِذا َسالََک ِعبَاِدْی ِعنِّْی فَاِنِّْی قَِرْيٌب اُِجْيُب َدْعَوةَ الدَّاِع اَِذاَدَعاِن فَْليَْستَِجْيبُوا لِيط (سوره
(کہہ دو کہ)ميں ان کے پاس ہی ہوں ۔اور جب کوئی مجھ سے  (اے رسول ) جب ميرے بندے ميرا حال تم سے پوچھيں تو

سوال کرتا ہے تو ميں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اور (جب بھی مناسب ہو ) اجابت کرتا ہوں۔ اسی طرح ايک 
  اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے : 
  قَاَل َربُُّکْم اْدُعْونِْی اَْستَِجْب لَُکْم 

  ار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو ميں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اورتمہارا پروردگ
دوسری صورت يہ ہے کہ خداوند ِ عليم و حکيم کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر دعا کی قبوليت ميں تاخير بھی کر سکتا 

  ہے۔ اس لئے جلد نا اميد نہ ہونا چاہيئے۔ 

  گناہوں کے باعث دعا قبول نہيں ہوتی
  
ی گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہيں ہوتی در حقيقت دعا کی قبول ِ درگاه ہونے ميں تاخير اس لئے ہوتی ہے کہ خدا وند ِ کبھ

عالم اپنا لطف و کرم اس کے شامل کرنا چاہتا ہے اور بار بار توفيق ِ دعا دے کر اسے اپنے مطالب ميں کامياب کرنا چاہتا 
  ق ِ دعا ء دينا اپنی جگہ ايک بزرگ نعمت ِ اٰلہی ہے ۔ ہے اور تاخير کی مدت ميں مسلسل توفي

دوسرا قابل ِ توجہ نقطہ يہ ہے کہ تسلسل ِ دعا ء کے نتيجے آخر کار اس کی دعا ء کو وه مستجاب کرنا چاہتا ہے اور بندے 
  کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے ۔ 

  قبوليت ِدعاء ميں تاخير باعث قربت ہے
  

ه ہونے ميں اس لئے تاخير ہوتی ہے کہ دعاء بزرگ ترين عبادت ہے ۔اور اس کو ہميشہ برقرار رکھنا کبھی دعاء قبول ِ درگا
رحمت ِ خدا وندی سے قريب تر ہونے کا سبب بنتا ہے اس لئے جسے وه چاہتا ہے کہ خيرو خوبی کی توفيق دے اور لطف و 

  عنايت سے نوازے تو اس کی دعاء قبول کرنے ميں تاخير کرتا ہے ۔ 
مہ مجلسی حيات القلوب ميں لکھتے ہيں کہ حضرت امام محمد باقر سے يہ صحيح و مستند حديث روايت ہے کہ حضرت عال

ابراہيم آباديوں اور صحرأوں ميں اس لئے پھرتے تھے کہ مخلوقات ِ پروردگار سے عبرت حاصل کريں ۔انھوں نے ايک دن 
کپڑے بالوں سے بنائے ہوئے ہيں اورفضا اس کی آواز سے  کسی ميدان ميں ايک شخص کونمازپڑھتے ہوئے ديکھا اس کے

گونج رہی ہے۔حضرت ابراہيم کواس حالت سے تعجب ہوا اور اس کے نزديک جاکربيٹھ گئے يہاں تک کہ وه نماز سے فارغ 
  ہوگيا۔ 

ھارا گھر کہاں حضرت ابراہيم نے فرماياکہ مجھے تمھاری يہ روش پسند آئی۔چاہتا ہوں کہ تيرے ساتھ دوستی کروں بتاؤ تم
  ہے تاکہ جب چاہوں تم سے مالقات کر سکوں ۔ 

  اس نے عرض کی جہاں سے ميں گزرتا ہوں وہاں سے تو عبور نہيں کر سکتا۔ 
  فرمايا کيوں ؟ 

  اس نے کہا ميں پانی کہ اوپر چلتا ہوں۔ 
انی کو مسّخر بھی کر سکتا آپ نے فرمايا وه خدا جس نے تم کو پانی کے اوپر چلنے کی قدرت دی ہے وہی خدا ميرے لئے پ

  ہے ۔اٹھو!ہم دونوں ايک ساتھ چليں گے اورآج رات ميں تمھارے گھر ٹھہروں گا۔ 
جب دريا کہ نزديک پہنچے تواس شخص نے بسم هللا کہہ کر دريا کوپار کر لياحضرت ابراہيم نے بھی بسم هللا پڑھ کر 
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ں داخل ہوگئے حضرت ابراہيم نے اس شخص سے درياعبورکرليا۔اس شخص کو حيرت ہوئی ۔اس کے بعددونوں گھرمي
  دريافت کياکہ کونسا دن تمام دنوں سے زياده سخت ہے۔ 

  عابد نے کہا وه دن سخت ترين ہوگا جب هللا اپنے بندوں کو اعمال کی جزاء دے گا۔ 
  حضرت ابراہيم نے کہا آؤ ہم دونوں مل کر دعاء کريں کہ خدا ہم کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ 

  سری روايت ميں ہے کہ حضرت خليل هللا نے فرمايا آؤ ہم دونوں ملکر گنہگارمومنين کيلئے دعاء کريں۔ دو
عابد نے کہا ميں دعاء نہيں کروں گاکيونکہ ميں هللا تعالٰی سے ايک حاجت کيلئے تيس سال سے مسلسل دعاء کررہا ہوں ، 

  ں،لٰہذا ميں اس سے مطالبہ ہی نہيں کروں گا ۔ مگر وه اب تک پوری نہيں ہوئی تو دوسری حاجت کی گنجائش کہا
حضرت ابراہيم نے فرمايا :اے عابد جب بھی هللا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعاء روک ليتا ہے تاکہ وه بنده 

 اپنے معبود سے بار بار ازونيازکرے اور طلب کرے ۔اور جب هللا کسی بنده سے دشمنی رکھتا ہے تو اسکی دعاء فوراً 
  مستجاب ہو جاتی ہے يا اس کے دل ميں مايو سی ڈ ال ديتا ہے تاکہ وه دعاء نہ کرے۔ 

  آپ نے عابد سے پوچھا بتاؤ تمھاری کيا حاجت تھی جو قبول نہيں ہوئی 
عرض کيا: ايک دن اسی جگہ جہاں ميں نماز پڑھ رہا تھا ايک ايسے بچے کو ديکھا جس کے حسن و جمال سے نورانی 

ا۔ وه گائے بھيڑ اور بکرياں چرا رہا تھا۔ ميں نے اس سے پوچھا يہ سب کس کے جانور ہيں؟ جواب ديا کہ چہره چمک رہا تھ
يہ سب ميری ملکيت ہے۔ ميں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا ميں خليل خدا ابراہيم (عليہ السالم) کا بيٹا ہوں اسماعيل۔ اس 

  (عليہ السالم) کی زيارت کروا دے اور اسے پہنچوا دے۔  وقت سے ميں دعا کر رہا ہوں کہ : اپنے دوست ابراہيم
حضرت ابراہيم (عليہ السالم) نے فرمايا: اب تيری دعا قبول ہوئی۔ وه ابراہيم (عليہ السالم) ميں ہی ہوں۔ پس عابد خوش ہو گيا۔

خدا بجا اليا۔ اس کے بعد  حضرت ابراہيم (عليہ السالم) کے گلے سے لگايا۔ سر ،آنکھوں اور ہاتھوں کو چومنے لگا اور شکر
 دونوں نے مل کر مومنين و مومنات کے حق ميں دعا کی 

 

 گناھان کبيره

 

  قنوط

اس سے قبل حضرت امام رضا (عليہ السالم) نے جس حديث ميں گناہاِن کبيره کی تعداد بيان فرمائی ہے اس ميں ياس کے بعد
  قنوط کا ذکر ہو ا ہے۔ 

  رحمت ِاٰلہی کے بارے ميں دل نا اميدی راسخ کرنے اور اس کی قباحت محسوس نہ کرنے کو "قنوط "کہتے ہيں۔ 
ياس اور قنوط کے درميان فرق کے بارے ميں علماء ِ اخالق فرماتے ہيں کہ ياس عام موارد ميں استعمال ہوتی ہے اور قنوط 

استعمال ہوتا ہے۔ جب ا س قسم کی باطنی نا اميدی شدت اختيار  خاص موارد ميں۔ يعنی ياس صرف دل کی نا اميدی کے ليے
کر لے اور ا س کا اثر خارج ميں ظاہر ہو جائے اور عقال ء اس کے کلمات سے درک کر ليں کہ وه مايوس ہے تو اس حالت 

  کو قنوط کہتے ہيں۔ 
  مختصراً جس کی باتوں سے نا اميدی کے آثار ظاہر ہو جائيں، وه قانط ہے۔ 

  سے نا اميدی برتنا ياس ہے دعا
  

بعض علماء کا قول ہے کہ نا اميدی کی حالت ميں دعا ترک کرنا ياس ہے۔ مايوس انسان کو اميد نہيں ہوتی کہ دعا سے منزل 
  مقصود تک پہنچ جائے گا۔ 

ہی توبہ قبول کرتا اور قنوط کا مفہوم يہ ہے کہ بنده اپنے پروردگار سے بدگمانی کرے کہ خدا اس پر رحم نہيں کرتا اور نہ 
ہے۔ جن مصيبتوں ميں وه مبتال ہے وه گمان کرتا ہے کہ اپنے بُرے اعمال کی سزا پا رہا ہے۔چنانچہ صحيفٔہ سجاديہ کی 

  دعا کے جملوں سے اس بات کی تائيد ہوتی ہے ۔ جيسا کہ امام (عليہ السالم) فرماتے ہيں: ) ٣٩انتاليسويں (
  طاً اَل اَْن يَُکْوَن يَاُْسہُ قُنُوْ 

"ميں تيری نجات سے مايوس نہيں ہوں نہ تجھ سے بدگمان ہوں بلکہ نا اميدی اس ليے چھائی ہوئی ہے کہ ميرے نيک اعمال 
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کم اور بُرے اعمال زياده ہيں۔ ورنہ تيری ذات اقدس اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی گناه گار تيری بارگاه سے مايوس و 
  محروم لوٹے۔ 

ار عالم سے سوء ظن گناہاِن کبيره ميں شمار ہوگا۔ يہ مشرکين و منافقين کی صفات ميں سے ايک کوئی شک نہيں کہ پروردگ
  صفت ہے۔ جيسا کہ سورٔه فتح ميں ارشاد رب العزت ہے: 

ِ ظَنَّ السَّْوءِ  ّٰ    َويَُعذُِّب اْلُمنَافِقِْيَن َواْلُمنافِقَاِت َواْلُمْشِرِکْيَن َواْلُمْشِرَکاِت الظَّانِّْيَن بِا
"اور منافق مرد اور عورتيں اورمشرک مرد اور مشرک عورتيں جو خدا کے حق ميں بُرے خيال رکھتے ہيں، ان پر عذاب 

   )۶آيت ۴٨نازل کرتا ہے۔"(سوره

  بد گمانی سزا کا باعث ہے
  

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے باالئے منبر سے فرمايا: 
ُ الَِّذْی اَل اِٰلہَ اِ  ِ َوَرَجائِِہ لَہُ َوُحْسنِ َوّهللاٰ ّٰ ْنيَا َواآْلِخَرِة ااِلَّ بُِحْسِن ظَنِّہ بِا  ُخْلِقِہ َواْلَکَف َعْن اِْغتِياِب الَّ ھَُو َما اُعِطَی ُمٔوِمْنٌ◌ قَطُّ َخْيَرالدُّ

ُ ُمٔوِمناً بَْعَد التَوْ  ِمنِْيَن َوالَِّذْی اَل اِٰلہَ ااِلَّ ھَُو اَليَُعذُِّب ّهللاٰ َجائِِہ َوُسْوِء ُخْلقِِہ َو اْغتيَابِِہ الُمؤْ ِ َوتَْقِصيِر ِمْن رَّ ّٰ ْستِْغفَاِر ااِلَّ بُِسْوِء ظَنِِّہ بِا بَِة َوااْلِ
ُ ِعْنَدظَنِّ  ِ ااِلَّ َکاَن ّهللاٰ ّٰ ِمنِْيَن َوالَِّذْی اَل اِٰلہَ ااِلَّ ھَُو اَليْحِسُن ظَنَّ َعْبٍد ُمٔوِمن بِا َ َکِرْيٌم يَْستَْحی اَْن يَُکْوَن َعْبٌد ُمٔوِمٌن قَْد اَْحَسَن بِِہ ِہ اِلَنَّ لِْلُمؤْ ّهللاٰ

، الظَّنَّ َواْرَغبُْوا اِلَْيِہ (اصوِل کافی)  ّٰ   الظَُّن ثُمَّ يَْخلُِف ظَنَّہ َوَرجائَہ فَاْحِسنُْوا بِا
خير سے مشرف نہيں فرمايا مگر اپنے "اس خدا کی قسم جس کا کوئی شريک نہيں ۔ ہر گز کسی مومن کو دنيا و آخرت کے 

پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اس کی ذات سے اميد وابستہ رکھتا ہو اور وه اچھے اخالق کا مالک ہو اور اپنے آپ 
ال شريک ہے ، کسی مومن کو توبہ و استغفار کے بعد ‘ کو غيبت ِ مومنين سے باز رکھے۔ قسم ہے اس خدا کی جو وحده

ں ديتا مگر جو هللا سے بدگمان ہو اور اس سے اميد باندھنے ميں کوتاہی کرے، بد اخالقی کرے اور مومنين کی عذاب نہي
  غيبت کرے۔ 

قسم ہے اس هللا کی جس کے سوا کوئی اورمعبود نہيں۔ هللا تعالٰی کے ساتھ کسی مومن کا حسن ظن خدا کو بھی اس کے نيک 
ند ِعالم کريم ہے۔ اسے حيا مانع ہوتی ہے کہ کوئی بنده مومن اس سے حسنِ ظن خياالت کے ساتھ کر ديتا ہے کيونکہ خدا و

  اور اس کے گمان و اميد کے خالف سلوک کرے۔ 
  پس تم هللا کے ساتھ اچھے خياالت رکھا کرو اور اس کی طرف راغب ہو جاؤ۔ 

  اميد مغفرت اور دعا کی قبوليت
  

ده پوری اميد رکھے کہ اگر گناه سے توبہ کر لے تو هللا اُسے بخش دےپروردگار سے حسن ظن رکھنے کا معنی يہ ہے کہ بن
گا اور دعا کرے تو حاجت روائی کرے گا۔ اگر کوئی نيک عمل بجا الئے تو اميد رکھنی چاہيئے کہ هللا قبول کرنے گا اور 

  ثواب عنايت فرمائے گا۔ 
مال کی طرف اقدام کيے بغير ثواب کی اميد کرنا سراسر ليکن مغفرت کا گمان کرنا بہرحال مفيد بلکہ الزم ہے مگر اچھے اع

  جہالت اور گھمنڈ ہے۔ 

  دنيوی اور اخروی امور ميں نا اميدی
  

بعض علماء اخالق ياس اور قنوط کے درميان فرق يوں بيان فرماتے ہيں کہ قنوط دنيوی رحمتوں سے نا اميدی سے تعلق 
  ہے: رکھتا ہے ۔ چنانچہ قرآن پاک اس بارے ميں ناطق 

ْحَمتَہُ َوھَُو الَولِیُّ اْلَحِمْيُد  ُل اْلَغْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَطُْو َويَْنُشُر رَّ   ھَُو الَِّذْی يُنَزِّ
   )٢٧۔ آيت۴٢(سوره

کو پھيالتا ہے اور وہی ‘ بارش’"وه وہی تو ہے جو بندوں کے نا اميد ہو جانے کے بعد مينہ برساتا ہے اور اپنی رحمت 
  د و ثنا ء کے الئق ہے۔" کارساز (اور) حم

  ياس کے بارے ميں علماء فرماتے ہيں کہ يہ اخروی رحمتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جيسا کہ ارشاد ہے: 
  قَْديَئُِسْوا ِمَن اآلِخَرِة 
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  "در حقيقت آخرت سے مايوس ہو گئے ہيں۔" 

  يا س کی نسبت قنوط بہتر ہے
  

ہے کہ بنده سعادت ابدی سے محروم ہو جائے جبکہ قنوط کی بنا پر رحمت اٰلہيہ سے قنوط (بدگمانی) اس بات کی عالمت 
عبد و معبود کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب يہ ہے کہ اس کے دل ميں آغاز پيدائش کا نور جو اس کے بدن خاکی 

  ميں چمک رہا تھا وه بجھ گيا ہے۔ اگر وه موجود ہوتا تو اس کے دل ميں اميد بھی باقی ره جاتی۔ 
گر چہ وه افراط و تفريط کا مرتکب کيوں نہ ہوا ہو، جب حالت ايسی ہے تو وه رحمت خدا سے دور جہالت کے اندھيرے ميںا

مبتال ہے۔ ليکن ياس اس بات کی دليل ہے کہ عبد و معبود کے درميان گناه کا پرده حائل ہے اور فطرت اوليہ کا نور ابھی 
  اندھے ہوئے ہے۔ اس صورت ميں حجاب دور ہو سکتا ہے۔ باقی ہے۔ اپنے پروردگار سے رشتۂ  اميد ب

لٰہذا ياس قابل مغفرت ہے اور قنوط عفو و درگزر کے سزاوار نہيں۔ اس ليے قنوط شرک کے عنوان ميں داخل ہو تا ہے۔ لٰہذا 
  قنوط انسان کے ليے سب سے بڑی مصيبت ہے۔ 

  (منقول از تفسير روح البيان) 
  

  خدا کے قہر و غضب سے غفلت
گناہان ِ کبيره ميں سے ايک مکر ِ اِٰلہی سے ال پرواہی و بے خوفی ہے ۔ بعبارت ديگر آدمی کا اپنے پروردگار کے غيبی 

انتقام اور ناگہانی قہر و غضب سے قطع نظر عيش و عشرت ميں منہمک ہونا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ِاٰلہی ميں 
ايک گناه ِکبيره ہے ۔ چناچہ حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام موسٰی گرفتار ہونے کا احساس تک نہ کرنا يہ بھی 

  کاظم اور حضرت امام علی رضا نے مکر اٰلہی سے نہ ڈرنا گناہان ِکبيره ميں قرار ديا ہے ۔ 
  اس کے عالوه قرآن ِمجيد ميں ارشاد ہوتا ہے : 

   )٩٧۔آيت٧ھُْم نَائُِمْوَن (سورهاَفَاَِمَن اَْھُل اْلقُرٰی اَْن يَاْتِيَھُْم بَاُْسنَابَيَاٌت وَّ 
تو کيا ا ِن بستيوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہيں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب کہ وه (اطمينان 

  ) سے سوئے ہوئے ہوں ۔ 
ھُْم يَلَعبُْوَن (سوره    )٩٨۔آيت٧اََواَِمَن اَْھُل اْلقُرٰی اَْن يَاْتِيَھُْم بِاُْسنَا ُضحًی وَّ

  کيا ان بستيوں والے اس سے بے خوف ہيں کہ ان پر دن دھاڑے ہمارا عذاب آپہنچے جبکہ وه کھيل کود ميں مشغول ہوں ۔ 
ِ اِالَّ اْلقَْوُم اْلَخاِسُرْوَن (سوره ِ فَاَليَاْ َمُن َمْکَرّهللاٰ    )٩٩۔آيت٧اَفَاِمنُْوا َمْکَر ّهللاٰ

ف و خطر ہو گئے ہيں ؟ (تو ياد رہے کہ) خدا کے نا گہانی عذاب بے خوف "تو کيا يہ لوگ (قہر ) و تدبير خدا سے بے خو
  نہيں ہوتے مگر گھاٹا اٹھانے والے ۔" 

ان تين آيتوں ميں عذاب اٰلہی سے نہ ڈرنے کے بارے ميں واضح طور پر نہی فرمائی گئی ہے اور آخری آيت ميں عذاب ِ 
روه سے تعبير کيا ہے جس سے مراد عذاب آخرت کا وعده ہے اٰلہی سے نہ ڈرنے والوں کو آخری گھاٹا اٹھانے والے گ

کيونکہ سوائے کفّار اور گناہگاروں کو جو کہ مستحق ِعذاب ہيں ۔اہل ِبہشت و نجات کو قرآن ميں خسارت اٹھانے واال نہيں 
  فرمايا ۔ 

عالم کے عذاب و مجازات سے جبکہ قرآن و حديث سے يہ ثابت ہے کہ مکر اٰلہی سے غافل رہنا گناه کبيره ہے تو پروردگار ِ
بے باکی و دليری خود هللا تعالٰی سے نہ ڈرنے اور اس کی عظمت و جاللت سے انکار کے مترادف ہے اور اس کے اوامرو 
نواہی سے رو گردانی کے برابر ہے ۔توضيح مطلب کے لئے بطور مثال عرض ہے کہ ايک آدمی يا کسی مملکت کی عوام 

وقت کی نافرمانی کريں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ وه بادشاه کے انتقام اور حکمرانی سے منکر غفلت و بے باکی سے بادشاه ِ
ہو گئے ۔ اسے واجب االطاعت نہيں سمجھتے اور َعلَم ِبغاوت بلند کر ديا ہے ۔ از روئے اصول اس طرح کہ مخالفت نا قابل ِ 

واقعی ، دو جہاں کے مالک کے ساتھ حقير اور ضعيف انسان معافی بہت بڑا گناه ہو گا ۔ چہ جائيکہ سلطان ِحقيقی مو الئے 
مخالفت کی جرأت کرے ۔اس کی ال پرواہی اور بے خوفی کی حالت ہی گناه ِکبيره ہے اور معافی کے قابل نہيں مگر يہ کہ وه

نہ ہوں يہ خود  اپنی حالت سے پشيمان ہو کر توبہ و استغفار کرے ۔اس بيان سے واضح ہوا کہ گناه بخشنے کے قابل ہوں يا
گناہگار کی حالت امن اور خوف پر منحصر ہے يعنی جس قدر بنده کے دل ميں خوف ِخدا زياده ہے اسی قدر وه مغفرت کے 

  قابل ہے اور جتنا عذاب و انتقام ِ خدا سے بے باک ہے اتنا ہی مغفرت و رحمت اٰلہی سے دور۔ 
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عذاب ِاٰلہی اچانک ہی نازل ہو جاتا ہے ۔ چناچہ قرآن ِکريم ميں ارشاد خالصہ يہ کہ مکر اٰلہی سے مراد يہ ہے کہ گناہگار پر
  ہوتا ہے : 

ْنَساُن اَْن يُْتَرَک ُسدًی    اَيَْحَسُب ااْلِ

  کيا انسان گمان کرتا ہے کہ وه (بے لگام )آزاد چھوڑا ہوا ہے ؟
  
  

  امالء 
  مکر اٰلہی کی اقسام ميں سے ايک "امالء" ہے۔ 

ئش سے يہ سنّت چلی آرہی ہے کہ نا شکرے انسان کی طغيان و عصيان کے برابر گناه گار کو ايفر بنی نوع انسان کی پيدا
کردار تک پہنچانے ميں عجلت سے کام نہيں ليتا بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ سوائے معصومين کے 

سزا دے دی اور انتقام لے ليا تو روئے زمين  کوئی بنده بشر ايسا نہيں جس سے کوئی گناه سر زد نہ ہو۔ اگر مجرم کو فوری
  پر کوئی جاندار باقی نہيں رہے گا اور سب کے سب ہالک ہو جائيں گے۔ جيسا کہ قرآن کريم ميں ارشاد باری تعالٰی ہے: 

ُرھُم  ُ النَّاَس بِظُْلِمِھْم َماتََرَک َعلَْيھَا ِمْن َدابٍَّة وَّ ٰلِکْن يُْوخِّ اِخُذ ّهللاٰ َسّمًی (سورهَولَْو يُؤٰ    )۶١۔آيت١۶اِٰلی اََجٍل مُّ
"اور اگر خدا اپنے بندوں کی نافرمانيوں کی گرفت کرتا تو روئے زمين پر کسی ايک جاندار کو باقی نہ چھوڑتا مگر وه تو 

  ايک مقّرره وقت تک ان سب کو مہلت ديتا ہے۔" 
ہلت ديتا ہے۔ يہاں تک کہ وه گذشتہ گناہوں سے دوسرے امالء (مہلت) سے مراد يہ ہے کہ خدائے مہربان اپنے بندوں کو م

پشيمان ہو کر توبہ کريں اور آئنده گناہوں سے باز رہنے کا پّکا اراده کريں۔ اس قسم کی مہلت صاحبان ايمان اور اہل تقوٰی کو 
اضافہ ہوتا فائده پہنچانے کے پيش نظر ہے۔ اس کے برعکس اہل کفر و طغيان کے ليے مہلت کی مدت ميں گناه پر گناه کا 

ہے يہاں تک کہ ان کی خواہشات نفسانی کا پيمانہ لبريز ہوتا ہے تو اچانک مکر اٰلہی يعنی غضب قہار نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ 
  کالم پاک ان کو تنبيہہ کرتا ہے: 
   )١٨٣۔آيت٧َواُْملْی لَھُْم اِنَّ َکْيِدْی متين (سوره 

  ک ميرا کيد (نا گہانی عقوبت) سخت مضبوط ہے۔" "اور ميں ان کو (دنيا ميں) مہلت ديتا ہوں ۔ بے ش
بعبارت ديگر کافروفاجر کی طويل عمر کا کامياب زندگی اور فراہمیٔ  اسباب ِ تعيش اگر چہ بظاہر اس کے ليے خوشی کا 

ی کی باعث ہيں ۔وه اپنے آپ کو بزرگ و بر تر تصّور کرتا ہے ليکن در حقيقت اس قسم کی ڈھيل قہر و غضب اور انتقام اٰلہ
  ايک قسم ہے جسے مکر سے تعبير کی گيا ہے۔ 

  بد کردار کو مہلت دينا (غلط ہے)
  

  قرآن مجيد اس کی تائيد ميں فرماتا ہے: 
  َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذْيَن َکفَُرْوا اِنََّما نُْملِْی لَھُْم َخَ◌ْيٌر اِلَْنفُِسِھْم 

جو ان کو مہلت و فارغ البالی دے رکھی ہے وه ان کے حق ميں بہتر "جو لوگ کافر ہيں وه ہر گز يہ خيال نہ کريں کہ ہم نے 
ہے (حاالنکہ) ہم نے مہلت اور فارغ البالی (دنيا کی زندگی ميں) صرف اس وجہ سے دے رکھی ہے تاکہ وه خوب گناه کر 

   )١٧٨۔آيت٣ليں اور آخر تو ان کے ليے رسوا کرنے واال عذاب ہے۔"(سوره
  ) نے ارشاد فرمايا: حضرت امام رضا (عليہ السالم

ُ ِبَشیٍء اََشدُّ ِمَن االِمآلِء (سفينة البحار ج بَھُُم ّهللاٰ ِ َماَعذَّ    )۵۵١۔ص٢َوّهللاٰ
"قسم بخدا ان کو کسی چيز سے عذاب نہيں کيا گيا جو کہ امآلء کی سزا سے زياده سخت ہو(امالء اُسی مہلت کو کہا جاتا ہے 

  جو اسی دنيا ميں دی جاتی ہے)۔" 
  مام سجاد (عليہ السالم) فرماتے ہيں: حضرت ا

ْيٰطِن فَاْقبِْضنِْی اِلَْيَک (دعای    مکارم االخالق) َوعِمْرنی َماَکاَن ُعْمِرْی بَْذلَةً فِْی طََماَعتَِک َواذاَکاَن ُعمِرْی َمْرتَعاً لِلشَّ
يں صرف ہو جائے اور جب "(خداوندا)مجھے (ايسی)عمر عطا فرما کہ ميری طويل عمر سراسر تيری بندگی اور اطاعت م

ميری عمر شيطان کی چراگاه بن جائے تو ميری روح قبض کر لے اور اپنی طرف لے جا (قبل اس کے کہ تيرا قہر و غضب
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  مجھ پر نازل ہو جائے)۔" 

  استد را ج
  

حق ہو گئے استدراج بھی مکر اٰلہی کی ايک قسم ہے ۔ يعنی بعض لوگ معصيت اور گستاخی کی وجہ سے قہر اٰلہی کے مست
ہيں ۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ايک نئے گناه کے مرتکب ہوتے رہنے ہيں۔ خدا بھی ان پر گناه کے بعد ايک تازه نعمت 

عطا کرتا ہے۔ پس وه شرمندگی محسوس کرنے اپنے گناہوں پر پشيمان ہو کر توبہ کرنے اور شکر خدا ادا کرنے کی بجائے 
تے ہيں۔ بلکہ مزيد نافرمانی پر نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہيں۔ ايسے باغی انسانوں سر ے سے گناه ہی کو فراموش کر دي

  کے بارے ميں هللا کا فرمان ہے: 
ْن َحْيُث اَل يَْعلَُمْوَن  اٰياتِنَا َستَنْسَتْ◌دِرُجھُْم مِّ بُْوا بِٰ   َوالَِّذْيَن َکذَّ

ستہ آہستہ (جہنم) ميں لے جائيں گے۔ انہيں خبر بھی نہ ہو "اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا ، ہم انہيں بہت جلد آہ
  گی۔" 

  ميں درج ہے کہ  ۴۴٢ص  ١سفينة البحارج 
 ُ ْستِْغفَاَر َواَذا اََراَدّهللاٰ ْيَذِکُره ااْلِ ُ بَِعْبِد َخْيراً فَاَْذنََب َذْنبًا اَْتبََعہ بِنِْقَمٍة وَّ ْستِْغفَاَر َوھَُو  بَِعْبٍد َشّراً فَاَْذنََب ذَ اَِذا اََراَدّهللاٰ ْنباً اِتَّبََعہ بِنِْعَمٍة لِيْنِسيَہ ااْلِ

  قَْولُہ تََعاٰلی َسنَْستَْدرُجھُْم ِمْن َحْيُث اَل يَْعلَُمْوَن ۔ 
"يعنی جب هللا تعالٰی کسی بندے کو خير فراہم کرانا چاہتا ہے پس وه گناه کرتا ہے ۔ خدا اُسے مصيبت ميں مبتال کرتا ہے تا کہ

ہ ہو جائے کہ گرفتاری کا سبب ميرا گناه ہے۔ اس ليے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور جب کسی بندے کو اس کے بُرےوه متنبّ 
اعمال کی بنا پر شر سے دو چار کرنا چاہتا ہے پس وه بھی گناه کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اُسے تازه نعمت عطا ہو تی 

فار بھول جائے۔ يہی ہے قول خدا سے مراد کہ (ہم انہيں بہت جلد اس طرح ہے تا کہ وه نعمت سے سرشار ہو کر توبہ استغ
  آہستہ آہستہ جہنم ميں لے جائيں گے کہ انہيں خبر بھی نہ ہو گی)۔" 

  استد راج کا معٰنی ترِک استغفار ہے 
ْستَِدَراج فَقَال: ھَُو اْلَعْبُد يَذنُِب الذَّْنَب  ْستِْغفَاِر فَھَُو ُمْستَْدِرٌج ُسئَِل اَبُْوَعْبِد ّهللاٰ (ع)َعْن ااْلِ ُد لَہُ ِعْنَدھَا النَِّعُم فَيُْلِھْيِہ عن، ااْلِ فَيُْملِْی لَہ َويَُجدِّ

   )١۶٢۔ ص٨٨ِمْن ِحْيُث اَليَْعلَْم (وسائل الشيعة۔ کتاب جہاد۔ باب 
  ايا: کوئی بنده گناه "حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے جب استدراج کا مفہوم دريافت کيا گيا تو آپ نے فرم

۔ استدراج کے لغوی معنی يہ ہيں کہ کوئی شخص قدم بہ قدم بلندی کی طرف جائے يا نيچے اتر آئے اور علمائے اخالق ١(
  کے نزديک اس کے معنی ايک نعمت کے بعد دوسری نعمت سے ماال مال ہونا ہے۔) 

ے ۔ پس وه توبہ و استغفار سے باز رکھتا ہے ۔وه آہستہ کرنے لگتا ہے تو اسے مہلت ديتا ہے اور تازه نعمت فراہم کرتا ہ
آہستہ ہالکت کی طرف کھينچتا ہے جس سے وه غافل اور بے خبر ہو تا ہے۔ اس حالت کو استدراج اور مکر اٰلہی کہتے ہيں۔"

  امير المومنين (عليہ السالم) سے مروی ہے کہ آپ (عليہ السالم) نے فرمايا: 
ِسَع لَہُ    ِفْی َذاِت يَِدِه فَلَْم يََرٰذلَِک اِْدَراجاً فقد اَِمَن َمُخْوفاً  اِنَّہُ َمْن وَّ

   )١۶٢ص ١۵(بحار ج
"بے شک کسی کی ملکيت و جائيداد کو هللا وسعت ديتا ہے تو وه اور کچھ گمان نہ کرے۔ يہ تو سعہ اور مہلت درحقيقت 

  د طوفان آتا ہے)۔" ہے۔ وه (مکر اٰلہی) سے بے خوف نہ رہے(چونکہ سکون کے بع)١استدراج (

  ستد راج کا معٰنی ترِک استغفار ہے
  

  خدائے بزرگ و برتر کی دو صفات ہيں۔ جمالی اور جاللی 
  صفات ِ جماليہ ، جيسے رحمان ، رحيم، کريم، حليم، شکور اور غفور وغيره 

  صفات ِ جالليہ، جيسے جبار، قہار، منتقم، مذل، متکبر اور شديد العقاب وغيره 
  ٔہ جماليہ سے پہلے خوش خبری ديتا ہے۔ پھر صفت جالليہ سے ڈراتا ہے۔ چنانچہ آي

ِحْيِم    َواَنَّ َعَذابِْی ھَُو اْلَعَذاُب ااْلَلْيُم Oنَبِْیْء ِعبَاِدی اِنِّی اَنَا اْلَغفُْوُرا الرَّ
   )۴٩(سوره حجر آيت

بڑا بخشنے واال مہربان ہوں اور ميرا عذاب "اے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ميرے بندوں کو آگاه کر دو کہ بے شک ميں 
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  بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔" 
  ايک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: 

  غافُِر الذَّْنِب َوقَابُِل التَّْوِب َشِدْيُد الِعقَاِب ِذْی الطَّْوِل 
  "گناہوں کا بخشنے واال اور توبہ قبول کرنے واال سخت عذاب دينے واال صاحب فضل و کرم ہے۔" 

   )٢۔آيت۴٠(سوره 
ْحَمِة عفو و رحمت کے مقام ميں اور وه اََشدُّ اْلُمَعاقِبِْيَن ہے فی َمْوِضِع  خالصہ ، وه ارحم الراحمين ہے: فِْی َمْوِضِع اْلَعْفِو َو الرَّ

  النََّکاِل َو النَّقَِمِة سختی اور بدلہ لينے کے مقام ميں۔ 

  خوف و اميد معرفت کی نشانی ہے
  

رب کو ان صفات کماليہ سے پہچانا تو يہ الزمی امر ہے کہ اس کی اميد کو تقويت ملتی ہے۔ اگر اس نے توبہ جس نے اپنے 
کی تو گناہوں کو بخش ديتا ہے۔ عبادت کرے تو قبول کرتا ہے اور بہترين جزا عنايت کرتا ہے۔ اس کی دعا ہدف اجابت سے 

  الدعوات ہے۔ مقرون فرماتا ہے۔ اس ليے کہ وه غفور و رحيم اور مجيب 
جس طرح جمالی صفات کی معرفت سے بندے کی اميد قوی ہوتی ہے اُسی طرح صفات جاللی و قہری کو پہچاننے کے 

نتيجے ميں بندے کے دل ميں خوف شدت اختيار کر ليتے ہے۔ وه ڈرتا ہے کہ گناه اختيار کرے تو عذاِب اٰلہی سے تصادم يا 
  برکت سے بندے کو توبہ و استغفار کی توفيق ہوتی ہے۔ جلد انتقام سے دو چار ہو گا۔ اس خوف کی 

  گناه کے ارتکاب سے ڈرنا چاہيئے
  

جب بھی گناه کا اراده کرے تو اسے عملی جامہ پہنانے سے ڈرنا چاہيئے۔ شايد وه ان افراد ميں شامل ہو جائے کہ اس گناه 
کے مرتکب ہونے کے بعد کبھی بھی رحمت و مغفرت کے قابل نہ رہے۔ جيسا کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت

  ہے کہ آپ نے فرمايا: 
بُّ فَيَقُ قَاَل اَبُْو َعْبِد  اَهُ الرَّ يِئَةَ فَبَرَّ ِ (ع)َمْن ھَمَّ بَِسيّئٍَة فاََليَْعَمْلھَا فَاِنَّہُ ُربََّما َعَمَل اْلَعْبُدا لسَّ تِْی َوَجاَللِْی اَل اَْغفُِرلََک بَْعَد ٰذلَِک اَبَداً ّهللاٰ وُل ِعزَّ

  (اصول کافی) 
ے چاہيئے کہ عمالً انجام نہ دے۔ بے شک کبھی بنده گناه کرتا "جس نے گناه کا قصد کر ليا (تو خواہش نفس کو روک لے) اس

ہے تو پروردگار اس سے نفرت کرتا ہے اور فرماتا ہے : ميری عزت و بزرگواری کی قسم اس کے بعد تجھے نہيں بخشوں 
  گا۔" 

بڑے گناه کے اقدام  اس ليے ممکن ہے ہر وه گناه جو انسان سے سر زد ہوتاہے وه نا قابل معافی ہو۔ اس ليے ہر چھوٹے يا
سے ڈرنا چاہيئے۔ کيونکہ بعض روايتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وه گناه جو مغفرت کے قابل نہيں وه غالباً ايسے ہوتے ہيں کہ 

جرأت کرنے والے کی نظر ميں چھوٹے اور نا چيز ہوتے ہيں اور وه الپرواہی سے فخريہ انداز ميں کہتا ہے : ميں نے فالں 
ے کہ ديکھو ميں نے اتنا بڑا گناه انجام نہيں ديا جتنا کہ فالں آدمی بجا اليا ہے۔ چنانچہ جناب صادق آل محمد گناه کيا يا کہتا ہ

  (عليہ السالم) يوں تنبيہ فرماتے ہيں: 
اُت؟  نْوِب فَاِنَّھَا اَل تُْغفَر قُْلُت َوَما اْلُمَحقرَّ   اِتَّقُوا اْلُمحقََّراَت ِمَن الذُّ

ُجُل يَْذنِ     )۴٢ُب الذَّْنَب فَيَقُْوُل طُْوٰبی لِْی اَِن لَّْم يَُکْن لِْی َغْيَر ٰذلَِک (وسائل الشيعہ کتاب جہاد بابقَاَل؛ الرَّ
"تمہيں چھوٹے گناہوں سے ڈرنا چاہيئے۔ پس يقينا وه بخشے نہيں جاتے (راوی کہتا ہے) ميں نے عرض کيا: محقرات (حقير 

بنده گناہوں ميں ملّوث ہوتا ہے اور اسے چھوٹا تصور کرتا ہے اور کہتا  چيزوں) سے آپ کی کيا مراد ہے؟ آپ نے فرمايا:
  ہے کہ ميں الئق تحسين ہوں کہ ميں نے اتنا بڑا گناه نہيں کيا جتنا کہ فالں آدمی نے انجا م ديا۔" 

  کردار و گفتار ہميشہ خوف و رجآء کے درميان ہونا چاہيئے
  

ر بھی خائف رہنا چاہيئے کيونکہ ممکن ہے اس کی توبہ جامع الشرائط نہ رہی ہو۔ اگر بندٔه گناه گار کو توبہ نصيب ہو تو پھ
اس وجہ سے قبول درگاه اٰلہی نہ ہوئی ہو اور شايد توبہ کے دوران گناه کی طرف نہ پلٹنے کا جو عہد کيا گيا تھا اس پر وفا 

  نہ کرسکے اور توبہ شکنی ہو جائے۔ 
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رميان زندگی گزارنا چاہيئے۔ مثالً کوئی عبادت و اطاعت بجا الئے تو فضل و اسی ليے آخر عمر تک خوف اور اميد کے د
کرم اٰلہی سے اميد رکھنا چاہيئے کہ قبول ہو گی۔ اس کے ساتھ ہی ڈرتے بھی رہنا چاہيئے کہ کہيں عدل اٰلہی جنبش ميں نہ 

کے دوران حقيقی بندگی اس سے طلب  آجائے۔ اگر ايسا نہ کيا ہو تو مسترد کر ديا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ محاسبہ
 کرے۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  حاجت پوری ہونے کی صورت ميں بھی خوف الزم ہے

اگر دعا قبول نہ ہوئی ہو تو ڈرنا چاہيئے کہ کہيں گناہوں کی وجہ سے دعا مستجاب نہيں ہوئی اور اگر شرف قبوليت سے 
نواز دی گئی ہو ، تب بھی ڈرنا چاہيئے کيونکہ ممکن ہے وه بارگاِه اٰلہی کا مردود ہو اور خدا نے اس کی آواز سننا ہی گوارا 

  حاجت پوری کر دی ہو۔  نہ کی ہو۔ اس ليے جلد از جلد اس کی

  جدائی سخت ترين د رد ہے
  

اگر ابواب معرفت ميں ايک دروازه اس کے سامنے کھل جائے يا مقامات معنوی (علم و ادب وحکمت) ميں سے کوئی ايک 
  مقام حاصل ہو جائے تو اپنے فہم و فراست پر اکتفا کرنے اور حاصل شده چيزوں پر فخر کرنے سے ڈرنا چاہيئے۔ 

 تعالٰی کے لطف و کرم کو فراموش کر ديا اور شکر اٰلہی بجا النے ميں کوتاہی اور سستی سے کام ليا تو اس وقت وه اگر هللا
هللا تعالٰی کے فضل و کرم سے محروم اور ابدی رسوائی ميں مبتال ہو گا۔ اس صورت ميں وه محبوب حقيقی سے جدا ہو 

عذاب ہے۔ چنانچہ امير المومنين (عليہ السالم) دعائے کميل ميں  جائے گا اور اہل معرفت کے نزديک جدائی سخت ترين
  ارشاد فرماتے ہيں: 

  فَھَْبنِْی يَا اِٰلِھْی َوَسيَِّدْی َوَمْواَلَی َوَربِّْی َصبَْرُت َعٰلی َعَذابَِک فَکْيَف اَْصبُِر َعٰلی فَِراقَِک 
ے پروردگار! ہو سکتا ہے کہ ميں تيرے عذاب پر تو "گويا اے ميرے معبود اور ميرے آقا اور اے ميرے موال اور اے مير

  صبر کر لوں مگر تيری رحمت کی جدائی پر کيونکر صبر کر سکوں گا۔" 

  آخر عمر تک کس حالت ميں رہنا چاہيئے
  

يہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی عمر کے خاتمے سے ڈرتا رہے کيونکہ خوش بختی اور بد بختی کا دارو مدار عاقبت 
يا نہ ہونے پر مبنی ہے۔ چونکہ ہمارے مشاہدے گواه ہيں کہ بہت سے لوگوں نے ساری عمر بظاہر خير و سعادت  خير ہونے

  ميں گزار دی اور آخر عمر ميں شقاوت کا باِر گراں اس دنيا سے لے کر چل بسے۔ 
  فَاْعتَبُِرْوايَا اُْولِی ااْلَْلبَاْب 

  "پس ان سے درس عبرت لو اے صاحبان عقل۔" 

  ے امتحان ليا جاتا ہےسب س
  

اور يہ بات بھی نا قابل فراموش ہے کہ ہم کو هللا کے سخت ترين امتحانات سے ڈرنا چاہيئے۔ چونکہ تمام اہل ايمان جن مراتب
  پر فائز ہيں بغير استثناء ، ہميشہ خطرے سے دوچار ہيں۔ چنانچہ قرآن متنبّہ کرتا ہے: 

   )٢۔آيت٣۶يَقُْمولُْوا آمنَّاَوھُْم اَل يُْفتَنُْوَن (سوره اََحِسَب النَّاُس اَْن يُّْتَرُکْوا اَنْ 
"کيا لوگ گمان کرتے ہيں کہ (صرف) اتنا کہہ دينے سے کہ ہم ايمان الئے ہيں چھوڑ ديئے جائيں گے اور ان کا امتحان نہ 

  ليا جائے گا۔" 
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  حضرت ابراہيم (عليہ السالم) اور آگ
  

الم) کو منجنيق ميں باندھ کر دہکتی ہوئی آگ کی طرف پھينکنے لگے تو آپ (عليہ جب حضرت ابراہيم خليل هللا (عليہ الس
السالم) نے فرمايا"حسبی هللا" يعنی ميرے ليے خدا کافی ہے۔ ہر حالت ميں ہر چيز کے ليے خدا کے سوا اور کسی کے 

روردگار نے اُن کا امتحان لينا چاہا تعاون کی ضرورت نہيں ہے۔ خليل هللا (عليہ السالم) نے جب بڑی بات کا دعوٰی کيا تو پ
اور جبرائيل (عليہ السالم) کو بھيجا ۔ اس نے عرض کيا: اے ابراہيم (عليہ السالم) اگر کسی قسم کی حاجت ہے تو بتاؤ تا کہ 

  ميں اس کو پورا کروں۔ حضرت ابراہيم (عليہ السالم) نے فرمايا کہ ميری حا جت ضرور ہے مگر تجھ سے نہيں۔ 
عليہ السالم) نے عرض کيا کہ درست ہے ليکن جس سے چاہيئے اس سے تو طلب کر ليں ۔ خليل هللا (عليہ السالم) جبرائيل (

  نے فرمايا: وه ميری حالت سے بے خبر نہيں ۔ اس ليے بولنے کی ضرورت نہيں۔ 

  امتحان ميں کام ياب
  

ليہ السالم) جيسے امين وحی اور مقرب مرحبا ، اس بزرگ پر جس نے انتہائی ضرورت کی حالت ميں بھی جبرائيل (ع
فرشتے کی ہمدردی کو در خور اعتنا نہيں سمجھا اور اپنا راز و نياز ظاہر نہيں فرمايا اور آزمائش کی شديد لہروں سے 

  نجات پائی۔ اسی ليے فرمايا: 
   )۵٣َواِْبَراِھْيَم الَِّذْی َوفّٰی (سوره 

  بات پر پورا اترا۔" "اور ابراہيم (عليہ السالم) وہی ہے جو اپنی 
بندٔه مومن کو چاہيئے کہ کسی حالت ميں امتحان سے غافل نہ رہے اور عذاِب اٰلہی کے مواخزے کو فراموش نہ کرے۔ 

چنانچہ مالئکہ مقربين اور انبياء مرسلين بھی مطمئن نہيں تھے۔ خصوصاً فتنہ و فساد کے دوران اور شک و شبہ کی حالت 
۔ بار بار حق تعالٰی کو ياد کريں اور اس ڈريں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا وند عالم کے مقرره حدود سے ميں غافل نہيں رہنا چاہيئے

باہر قدم رکھے اور بڑے خطرے ميں پڑجائے۔چنانچہ حضرت سجاد (عليہ السالم) دعا ابو حمزه ثمالی کے شروع ميں 
  فرماتے ہيں: 

  َواَلتَْمُکْر بِْی فِْی ِحْيلَتَِک 
  ی کے سزا ميں اچانک تيرے قہر و عذاب سے مبتال ہونے اور غفلت ميں رہنے نہ دو۔" "اور ميری بد اعمال

  نيکی کی توفيق ّهللاٰ سے ہے
  

اس بات سے بھی غافل نہيں رہنا چاہيئے کہ هللا تعالٰی کی توفيق اور عنايت کے بغير کسی کو عمل خير نصيب نہيں ہوتا۔ 
مگر وه شکر خدا نہ کرے تو مزيد توفيق خدا سے محروم ہو جائے گا۔ بلکہ  ممکن ہے کوئی ايک مرتبہ عمل خير بجا الئے ،

اس سے ايسا گناه صادر ہو سکتا ہے جس کے سبب سے گذشتہ اعمال بھی ضائع ہو جائيں اور وه دونوں جہاں ميں رسوا ہو 
  جائے۔ 

  دانش مند لوگ خدا سے ڈرتے ہيں
  

زياده جانتے ہيں اور اپنی حقارت و ذلت اور نياز مندی سے زياده آگاه جو لوگ حق تعالٰی کی عزت و بزرگی اور بے نيازی 
  ہيں وه پروردگار عالم سے بہت ڈرتے ہيں۔ چنانچہ قرآن مجيد اس بات کی گواہی ديتا ہے: 

َ ِمْن ِعبَاِدِه الُعلََماُء (سوره    )٢۶۔آيت٣۵اِنََّما يَْخَشٰی ّهللاٰ
  "بندوں ميں اہل علم ہی هللا سے ڈرتے ہيں۔" 

  حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا: 
ِ (وسائل الشيعہ باب    )١۴َراُس اْلِحْکَمِة َمَخافَةُ ّهللاٰ

  "حکمت اور دانائی کا محور خوف خدا ہے۔" 

  حضرت ام سلمہ سے پيغمبر کی گفتگو
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(صلی هللا عليہ و ٓالہ) کو ديکھا کہ گھر کے ايک کونے ميں جناب ام سلمہ فرماتی ہيں کہ آدھی رات کو ميں نے رسول خدا 

  کھڑے ہيں اور دونوں ہاتھ بلند کر کے گريہ و فرياد کر رہے ہيں اور يہ دعائيں پڑھ رہے ہيں: 
ھُمَّ اَل تُْشِمْت بِْی َعُدَواً َواَل َحاِسداً اَبَ  ھُمَّ اَل تَنَزْع ِمنّْی َصالَِح َما اْعطَْيتَِنْی اَللّٰ ھُمَّ اَل اَللّٰ ھُمَّ اَلتَِردنِْی فِْی ُسْوٍء ِن اْستَْنقَْذتَنِْی ِمْنہ اَبَداً اَللّٰ داً۔ اَللّٰ

  باب مکارم اخالق)  ۶تَِکْلنِْی اِٰلی نَْفِسْی طَْرفَةَ َعْيٍن اَبَداً (بحاراالنوار جلد
شمنی اور حسد کرنے والے کی "خدايا جو نعمت تو نے مجھے عنايت فرمائی ہے وه مجھ سے واپس نہ لے۔ خدايا مجھے د

مالمت کا کبھی بھی نشانہ بننے نہ دے۔ اے خدا ! جن برائيوں سے تو نے مجھے باہر نکاال ہے کبھی بھی ان کی طرف واپس
  نہ کرنا۔ اے خدا ! مجھے آنکھ جھپکنے کی مدت کے ليے بھی اپنی حالت پر ہر گز نہ چھوڑنا۔" 

ت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی يہ حالت اور دعا کے جملے سن کر بے اختيار گريہ جناب ام سلمہ فرماتی ہيں کہ مجھے آنحضر
گلوگير ہوا تو آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کيوں رو رہی ہو؟ ميں نے عرض کيا کيوں نہ روؤں ، جبکہ آپ 

ل ہيں تو آپ کی دعائيں اور کيفيت يہ ہے۔ آپ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) انتہائی بلند مقام پر فائز ہيں اور قدر و منزلت کے حام
(صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: ميں کيوں نہ ڈروں جبکہ حضرت يونس (عليہ السالم) کو هللا تعالٰی نے ايک لمحے کے ليے

کے پيٹ ميں  اپنی حالت پر چھوڑ ديا تو وہی ہوا جو ہونا تھا(يعنی خدا تعالٰی نے تاديب فرمائی اور وه ايک مدت تک مچھلی
  رہے)۔ (بحار االنوار) 

  انبياء اور آئمٔہ ہدٰی (عليہم السالم) سب سے زياده خائف رہتے تھے 
  قرآن ميں انبياء (عليہم السالم) کی تعريف يوں فرمائی ہے: 

َکانُوا النَاخاَشِ  َرھَباً وَّ   ِعْيَن اِنَّھُْم َکانُوا يَُساِرُعْوَن فِی اْلَخْيراِت َويَْدُعْوننا َرَغباً وَّ
   )٩٠آيت ٢١(سوره

"اس ميں شک نہيں سارے انبياء ( (عليہم السالم)) نيک کاموں ميں جلدی کرتے تھے اور ہم کو بڑی رغبت اور خوف کے 
  ساتھ پکارا کرتے تھے۔" 

  اہل بيت ِ عصمت وطہارت (عليہم السالم) کے بارے ميں ارشاد باری تعالٰی ہے: 
ه ُمْستَِطيراً َويُْوفُْوَن بِالنَّْذِر َويََخافُ    ْوَن يَْوماً َکاَن َشرُّ

"يہ وه لوگ ہيں جو نذريں پوری کرتے ہيں اور اس (قيامت کے) دن سے ڈرتے ہيں جس کی سختی و شر ہر طرف پھيال ہوا 
   )٧۔آيت٧۶ہے۔"(سوره

م) کا هللا تعالٰی کی پيغمبران خدا اور آئمۂ  اطہار (عليہم السالم) کے خوف خدا خصوصاً حضرت اميرالمومنين (عليہ السال
عظمت و جاللت ياد کر کے بے ہوش ہو جانا اور حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) کا بارگاه خدا وندی ميں گريہ و 

زاری اور راز و نياز نيز صحيفٔہ سجاديہ کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وه کس حد تک هللا سے ڈرتے تھے۔ اس کی تفصيل 
  اپنے موضوع ِ کالم سے خارج ہو جائيں گے اور عاقل کے ليے بس اشاره کافی ہے۔  اگر بيان کريں تو ہم

  مومن خوف اور اميد کے درميان ہوتا ہے
  

متعدد روايتوں سے يہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ مومن کو ہميشہ خوف و رجأ کے درميان رہنا چاہيئے۔ يعنی عذاِب اٰلہی سے 
  د وار ہونا چاہيئے۔ چنانچہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے: ڈرنے واال اور فضل و رحمت خدا کا امي

ِمنِْيَن (سوره     )١٧۵آيت ٣فاََل تََخافُْوھُْم َوَخافُْوِن اِْن ُکْنتُْم ُمؤْ
  "پس تم اس سے ڈرو نہيں ، اگر سچے مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرو۔" 

ا ارتکاب تو درکنار ان کے نزديک بھی نہ جائے۔ اس قسم کا ڈر ہر مسلمان کے ليے الزم ہے کہ جس سے باعث وه گناہوں ک
  چنانچہ قرآن مجيد ميں هللا تعالٰی اپنے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے مخاطب ہر کر فرماتاہے: 

  قُْل اِنِّْی اََخاُف اِْن َعَصْيُت َربّْی َعذاَب يَْوٍم َعِظْيم۔ 
اه کروں تو بے شک عظيم دن (روز قيامت) کے عذاب سے ڈرتا "(اے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ)) تم کہہ دو اگر ميں گن

   )١۵، آيہ ۶ہوں۔" (سوره

  اميد غرور کا باعث نہ بنے
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بنده کو چاہيئے کہ وه خدائے تعالٰی کے لطف و کرم کا اميدوار رہے تاکہ مستقبل ميں اسے عبادت و اطاعت کی توفيق عطا 
بے خوفی کا باعث نہيں بننا چاہيئے۔ نہ اس قدر بے جا اميد باندھنا چاہيئے جسفرماتا رہے۔ البتہ اس کی اميد عذاب اٰلہی سے 

  سے وه مغرور بن جائے۔ چنانچہ قرآن مجيد ميں ہے: 
ِ اْلَغُرْوِر (سوره ّٰ نَُّکْم بِا    )٣٣۔آيت٣١سوره/ ۵۔آيت٣۵َواَليَُغرَّ

  "اور ايسا نہ ہو (کہ شيطان) تمہيں خدا کے بارے ميں دھوکہ دے ۔" 
  سورٔه حديد ميں مشرکين سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:  اور

ِ اْلُغُرْوِر (سوره ّٰ کم با    )١٢۔آيت۵٧َوَغرَّ
  "اور بڈھے دغاباز شيطان نے خدا کے بارے ميں تم کو فريب ديا۔" 

اندھنا کہ وه حليم و اس آيت کی تفسير ميں منہج الصادقين ميں کہا گياہے کہ شيطان کا کہنا ہے کہ هللا تعالٰی سے پکی اميد ب
  کريم ہے وه کسی کو عذاب ميں مبتال نہيں کرتا۔ 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم)نے فرمايا: 

ِمٍن ااِلَّ َوفِی قَْلبِِہ نُْوَراِن نُْوُر ِخيَفٍَة َونُور َرَجاٍء لَْوُوِزَن ٰھَذا لَْم يَِزْد َعلٰ    ی ٰھذا (اصول کافی) لَْيَس ِمْن َعْبٍد ُمؤْ
کوئی مومن بنده نہيں مگر اس کے دل ميں دو نور ہوتے ہيں (ايک) خوف کا نور اور (دوسرا) اميد کا نور۔ ايک کا وزن "

  دوسرے سے زياده نہيں ہوگا بلکہ برابر ہوں گے۔ 

  عمل خوف و اميد کے مظہر ہے
  

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: 
ا يَخاُف َويَْرُجْو (اصول کافی) اَليَُکْوُن  اِجياً َحتّٰی يَُکْوَن َعاِمالً ِممَّ ِمناً َحتٰی يَُکْوُن َخائِفاً رَّ   اْلُمٔوِمُن ُمؤْ

"مومن اہل ايمان نہيں ہو سکتا جب تک اس کے دل ميں خوف و رجأ دونوں موجود نہ ہوں اور نہ ہی اسے خائف اور اميدوار
ے وه ڈرتا ہے اور جس چيز سے اميد رکھتا ہے اسے عمل و کردار سے ظاہر نہ کہا جاسکتا ہے جب تک جس چيز س

  کردے۔" 
بلکہ مومن کا کمال اور شان يہ ہے کہ خوف و رجأ کی قوت اس کی ذات ميں مکمل طور پر موجود ہو۔ چنانچہ حضرت امام 

  جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت ہے کہ: 
َ ِخْيفَةً لَْوِجْئتَہ  َ َرَجاًء لَّوِجْئتَہ بُِذنُْوِب الثَّْقلَْيِن لََرِحَمَک (کتاب کافی) ِخِف ّهللاٰ   بِبِّر الثِْقلّْيْن لََّعذَّبََک َواْرِج ّهللاٰ

"لقمان حکيم نے اپنی وصيت کے ضمن ميں اپنے بيٹے سے کہا: بيٹا! تم خدا سے اس قدر ڈرو کہ اگر تمام جن و انس کی 
  ياں موجود ہوں پھر بھی خيال کرو کہ وه تمہيں عذاب ميں مبتال کرے گا۔ عبادت و اعمال کے برابر تمہاری نيک

هللا تعالٰی سے اس حد تک اميديں وابستہ رکھنا ہيں کہ اگر چہ تمام جن و انس کے گناہوں کے برابر گناه کا بوجھ لے کر اس 
  کی درگاه ميں حاضر ہوا پھر بھی وه تم پر ضرور رحم کرے گا۔" 

  نصيحت
  

اب ميں اپنے آپ کو اوراس کتاب کے معزز پڑھنے والوں کو دعوت ِفکر ديتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ آيا ہمارے دلوں 
  ميں سچا خوف اورحقيقی اميدموجود ہے يانہيں؟ياصرف دعوٰی ہے؟ 

  اگرہم حقيقی معنوں ميں عذاِب الٰہی سے خائف ہيں تو اپنے گناہوں سے کيوں نہيں ڈرتے؟ 
يہم الّسالم کے فرامين ميں آه ونالہ اوربے قراری کيوں؟اگرہم سچے دل سے رحمت خدا کے اميدوار ہيں معصومين عل

  تومغفرت کے اسباب وسائل پيداکرنے کی کوششيں کہاں؟اطاعت وعبادت کی طرف ميل ورغبت کہاں؟ 
فاقی امر سامنے آئے جس جی ہاں، ہم صدق دل سے خوف و اميد دنيوی امور کے متعلق ضرور رکھتے ہيں مثالً کوئی ات

سے طبيعت نا خوش ہو جائے اور خوف کا انديشہ ہو تو کس قدر تشويش ہوتی ہے اور پائے ثبات ميں لغزش آجاتی ہے ۔ اگر 
فقروناداری کا خوف ہو يا بيماری اور دشمن کا ڈر ہو تو اپنی تمام تر قدرت و طاقت اس کے دفاع ميں استعمال کرتے ہيں۔ 

اور سکون سے نہيں گزارتے جب تک اس کا خوف امن و سکون کی حالت ميں تبديل نہ ہو جائے۔ اس  ايک لمحہ بھی آرام
کے برعکس اگر ايسے دنيوی امور کے طلب گار ہوں جن کا حصول مدت سے رہتے ہوں اور طبيعت جس کے انتظار ميں 

ت سے کام کرتے رہتے ہيں ، بے تاب ہوں اور اس کے حاصل کرنے ميں بے حد خوشی محسوس ہوتی ہو تو رات دن محن
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  تھکاوٹ کا احساس بھی نہيں ہوتا۔ 
خدارا آپ بتائيے ، جتنی لگن اور رغبت ان امور ميں ہميں حاصل ہے کيا ان کا ايک فيصد بھی امور آخرت ميں حاصل ہے؟ 

  ہر گز نہيں۔ 
د اوراستغفار کرنا چاہيئے ۔ آرام و الغرض اگر ہم سے گناه صادر ہو تو عذاب ِ اٰلہی سے ڈرنا چاہيئے ۔ ہميشہ گريہ و فريا

  آسائش کو خير باد کہيں۔ يہاں تک کہ آخری دم لينے کے وقت رحمت خداوندی کی خوش خبری سننا نصيب ہو جائے۔ 
   )٣٠۔آيت۴١ْوَن (سورهتَتَنََزُل َعلَْيِھُم اْلماَلئَِکةُ ااَلَّ تََخافُْوا واَل تَْحَزنُْوا َواَْبِشُرْوا بِالَجنَِّة الَّتِْی ُکْنتُْم تُْوَعدُ 

"ان پر موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور کہيں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور بشارت ہو 
  بہشت کی جس کا تم سے وعده کيا گيا تھا۔" 

  الغرض انسان کو آخر عمر تک مسلسل خوِف خدا ميں رہنا چاہيئے۔ 

  دو خوف کے درميان رہنا چاہيئے
  
  رت ابو عبدهللا امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: حض

ُ َوُعْمٌر بَقٰی َمايَْکتَِسُب فِْيِہ مِ  ِمَن بَْيَن َمَخافَتَْين َذْنٌب قَْد َمضٰی اَليَْدِرْی َما َصنََع ّهللاٰ اَليُْصلُِحہُاِنَّ اْلُمؤْ ْن اْلَمھَالِِک فَھَُو اَل يُْصبُِح ااِلَّ َخائِفاً وَّ
  اْلَخْوُف (کافی) ااِل 

"مومن ہميشہ دو خوف کے درميان ہوتا ہے ۔ ايک تو گذشتہ گناہوں کا خوف ہوتا ہے (اس ليے ) وه نہيں جانتا کہ خدا اس کے
ساتھ کيا معاملہ کرے گا۔ دوسرا وه اپنی عمر کے خاتمے سے ڈرتا ہے اور يہ نہيں پتہ چلتا کہ کون کون سے گناه اس سے 

ه ہالکت ميں پڑے گا۔ پس مومن (عمر بھر) صبح نہيں کرتا مگر وه خوف کی حالت ميں اور اس سرزد ہوں گے جس سے و
  کے امور کی اصالح بھی خوف کے بغير نہيں ہو گی۔" 

  آخرت کے ليے سعی کرنا چاہيئے
  

رنے کی قرآن مجيد ميں صراحت سے ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی دنيوی زندگی کی بقا کے ليے رزق فراہم ک
  ضمانت لی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: 

ِ ِرْزقُھَا (سوره    )٨۔آيت١١َوَماِمْن َدابٍَّة فِی ااْلَْرِض ااِلَّ َعلَی ّهللاٰ
  "اور زمين پر چلنے والوں ميں کوئی ايسا نہيں جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو۔" 

  رکھی ہے۔ جيسا کہ ارشاد ِ باری تعالٰی ہے: مگر امور آخرت ميں کاميابی بندگاِن خدا کی سعی و عمل سے مربوط 
ْنَساِن ااِلَّ َما َسعٰی َواَنَّ َسَعيَہ َسْوَف يُرٰی    َواَْن لَْيَس لِاْلِ

   )۴٠۔٣٩۔آيت۔۵٣(سوره
"انسان کے ليے (آخرت ميں) نہيں ہے مگر جو کچھ وه سعی کرتا ہے۔ اور جلد ہی اپنی سعی (عمل ) کا نتيجہ (آخرت ميں) 

  ديکھے گا۔" 

  دعوٰی عمل سے ظاہر ہونا چاہيئے
  

  حضرت امير المومنين (عليہ السالم) نہج البالغہ ميں ارشاد فرماتے ہيں کہ: 
َ َکِذَب َواْلَعظْيِم َمالَہ اليَتَبَيَُّن َرجائَہ فِْی َعَملِِہ۔    يَدَِّعْی بَِزْعِمِہ اَنَّہ يَْرُجوا ّهللاٰ

ے کہتا ہے کہ ميں رحمت ِخدا کا اميدوار ہوں، وه جھوٹا ہے۔ خدائے بزرگ "جو اپنے گمان ميں دعوٰی کرتا ہے اور زبان س
  کی قسم اگر سچ کہتا ہے تو اس کی اميد کا اثر اس کے عمل ميں کيوں پيدا نہيں ہوتا؟" 

يہ درست ہے کہ خوف و رجأ باطنی کيفيت ہے۔ يہ عمل کے ذريعے خارج ميں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت صادق آل 
  السالم) نے فرمايا:  محمد (عليہ

َجاِء الطَّلَُب    َدلَْيُل اْلَخْوِف اْلھََرُب َوَدلِْيُل الرَّ
  "خوف کی عالمت بھاگنا ہے اور اميد کی عالمت طلب اور نزديک ہونا ہے۔" 

رت پس جو کوئی گناه سے راه فرار اختيار نہيں کرتا تو يہ اس بات کی دليل ہے کہ اسے خوف نہيں اور جو کوئی اسباب مغف
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کے حصول ميں جدوجہد نہيں کرتا تو معلوم ہونا چاہيئے کہ وه رحمت اٰلہی کا اميدوارنہيں اور بولنے واال يہ جملے کہتا ہے 
کہ آخرت کے معاملہ ميں خدا کريم ہے۔ درحقيقت شيطان اُسے مغرور بناتا ہے اور يہ جملہ اس کی زبان سے جاری کراتا 

  دنيا ميں خدا کريم ہے اور اسی پر قناعت کيوں نہيں کرتا۔  ہے۔ ورنہ يہ کيوں نہيں کہتا ہے امور

  خدا سے اس طرح ڈرو جيسے تم اسے ديکھ رہے ہو
  

َ َکانََک تََراهُ َواِْن ُکْنَت اَلتََراهُ فِاِنَّہ يََراَک۔ َواِن ُکْنَت تَریٰ  اِدُق َعلَْيِہ السَّالُم ِخِف ّهللاٰ ْرَت َواِن ُکْنَت تَْعلَُم اَنَّہ  اَنَّہ اَليََراَک فَقَْد َکفَ قَاَل الصَّ
  يََراَک ثُمَّ بََرْزَت لَہُ بِاْلَمْعِصيَِة فَقَْد َجَعْلتَہ ِمْن اَْھَوِن النَّاِظِرْيِن (اصول کافی) 

"حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: خدا سے اس طرح ڈرنا چاہيئے جيسے تم اُسے اپنی آنکھوں سے ديکھ 
ہ اگر تم اسے نہيں ديکھ رہے ہو تو وه تمہيں ضرور ديکھ رہا ہے۔ اگر تم گمان کرتے ہو کہ وه تم کو نہيں رہے ہو۔ کيونک

ديکھتا پس تم کافر ہو گئے۔اگر تم جانتے ہو کہ خدا تم کو ديکھ رہا ہے پھر اس کے باوجود گناه و معصيت کرتے رہے تو 
  اُسے حقير ترين ناظر قرار دينے کے مترادف ہے۔" 

لّم ہے کہ اگر کوئی تمہيں گناه کرتے ہوئے ديکھے اور وه تمہاری معصيت سے باخبر ہو جائے اس صورت ميں الزم يہ مس
ہے کہ تم شرمنده ہو گے اور ارتکاب ِ گناه سے اپنے آپ کو روک لو گے۔ ليکن ہزار افسوس جبکہ خالق حقيقی اور عالِم ما 

چيز اس سے پوشيده نہيں اس کے سامنے گناه کرنے سے شرم محسوس فی الضمير تمہاری ہر حالت ديکھ رہا ہے اور کوئی 
  نہيں کرتے۔ 

  خوف و رجأ ميں کامل شخصيت
  

حضرت امير المومنين (عليہ السالم) کا طرز زندگی بندگان خدا کے اعمال کا ميزان ہے۔ ہم ايک طرف جناب امير (عليہ 
ت رکھ کر نہايت غور سے جائزه ليں تو معلوم ہوگا کہ کس السالم) کی سيرت طيبہ اور دوسری طرف اپنے اعمال و عبادا

  قدر تفاوت ہے۔ ہمارے اعمال کس قدر خراب ہيں۔ چنانچہ حضرت خاتم االنبياء (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا فرمان ہے: 
  َضْربَةُ َعلِیٍّ يَْوَم الَخْنَدِق اْفَضُل ِمْن ِعبَاَدِة الثّْقلَيِن (بحاراالنوار) 

  علی (عليہ السالم) کی ايک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔"  "جنگ خندق ميں
اس کے باوجود کہ حضرت علی ابن ابی طالب (عليہ السالم) کا عمل جن و انس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ (عليہ السالم) 

برابر بھی خيال نہ جب بھی عظمت و جاللت ِ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنی ذات اور اپنے اعمال کو ايک ذره کے 
کرتے تھے۔ موالئے کائنات اپنے ذاتی کماالت ، نيک اعمال اور الثانی مراتب کو سر چشمٔہ رحمت اٰلہی کا فيضان سمجھتے 

تھے۔ وه اپنے نفس ميں نقص و عاجزی اور عيب کے سوا کچھ اور نہيں پاتے تھے۔ اس ليے ہر وقت گريہ و فرياد کرتے 
  ے تھے۔ تھے اور آخر ميں غش کھا جات

چنانچہ ابو درداء نے آپ (عليہ السالم) سے يہ جان سوز مناجات نقل کی ہيں۔ وه کہتے ہيں کہ ميں نے موالئے کائنات (عليہ 
  السالم) سے نہايت دردناک آواز ميں سنا: 

ُل َغْيَر ُغْفرانََک۔ َواَل اَ  مِّ ْن طَاَل فِْی ِعْصيَانََک ُعُمِرْی فََما اَنَا ُمٔوَ َوانََک ۔ اِٰلِھْی اُفَِکُر فِْی ُعْفِوَک فَتُھََوُن َعلَیَّ اِٰلِھْی اَلِ نَابَِراٍج َغْيَر ِرضَّ
  َخِطْ◌ئَتِْی۔ ثُمَّ اَذُکُر اْلَعِظْيَم ِمْن اَْخِذَک فَيُْعظُِّم َعلَیَّ بَليَّتِْی۔ 

۔ اس کے باوجود تيرے "اے معبود! اس ميں شک نہيں کہ ميں نے اپنی عمر کی ايک لمبی مدت تيری نافرمانی ميں گزاری 
سوا کسی اور سے مغفرت کی اميد نہيں رکھتا اور نہ تيرے سوا کسی اور کی خوشنودی کا خواہشمند ہوں۔ اے معبوِد حقيقی 

جب ميں تيرے عفو کے بارے ميں سوچتا ہوں تو اپنے گناہوں کے بھاری بوجھ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ اس کے 
  کرتا ہوں تو پريشانی کے بوجھ تلے دب جاتا ہوں۔" بعد جب تيری قہاريت کو ياد 

ابو درداء کہتے ہيں کہ ان مناجات کے بعد اچانک آواز خاموش ہوئی تو ميں نے آگے بڑھ کر ديکھا کہ موال بے ہوش ہو کر 
 گر پڑے ہيں۔ ميں نے بازو پکڑ کر حرکت دی تو ديکھا سوکھی لکڑی کی طرح بے جان ہيں۔ مجھے گمان ہو ا کہ شايد

  ميرے موال رحلت فرما گئے ہيں۔ 
اسی طرح زرار بن ضمره کہتے ہيں کہ خدا کی قسم ايک اندھيری رات ميں سحر کے نزديک ميں نے موال کو ديکھا کہ 

اپنے ہاتھ سے اپنی ريش مبارک پکڑی ہوئی ہے اور مارگزيده انسان کی طرح تڑپ رہے ہيں اور فرياد و بُکا کر رہے ہيں ۔ 
  لت اور عمل کی قلّت بتاتے ہوئے فرماتے ہيں: وه اپنی بُری حا
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فَِر َوَوْحَشِة الطَّرْيِق وَعِظيِم اْلَمْوِرِد (نہج البالغہ) اِد َوبُْعِد السَّ   آه ِمْن قِلَِّة الزَّ
  "آه! افسوس زاِد راه قليل ہے اور فاصلہ طويل ہے، راستہ وحشت ناک اورمنزل خطرناک ہے۔" 

  يں: دعائے کميل ميں ارشادفرماتے ہ
  اِٰلِھْی َعظَُم باََلئِْی َواَْفَرطَ بْی ُسْوُء َحالِْی َوقَُصَرْت بِْی اَْعَمالِی۔ 

  "يا هللا ! ميری آزمائش بڑھ گئی اور ميری بدحالی حد سے گزر گئی اور ميرے نيک اعمال بہت ہی کم ہيں۔" 

  امير المومنين (عليہ السالم) کی ذات ہمارے ليے نمونہ عمل ہے
  

رح آپ (عليہ السالم) کی اميد بھی مشہور ہے۔ آغاز زندگی سے آخر عمر تک عبادات و طاعات ميں مشغول خوف کی ط
رہے ۔ ايک لمحہ بھی فارغ نہيں رہے بلکہ بعض اوقات دن رات ميں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تمام زندگی ماِه 

ھٹی۔ يہاں تک کہ جنگ صفين ميں لڑائی کی رات جو کہ ليلة شعبان کے روزے بال ناغہ رکھے ۔ کبھی تہجد کی نماز نہيں چ
الہرير (سخت سردی کی رات) کہی جاتی ہے ، نماز شب ترک نہيں کی۔روزے تين شب متواتر صرف پانی سے افطار کيے۔ 
 اپنے حصے کی روٹی يتيم اور مسکين و اسيش کو ديتے رہے۔ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے باغ کو فروخت کر کے راه خدا
ميں ہديہ کر ديا۔بحار االنوار کے ايک مفّصل باب ميں حضرت علی (عليہ السالم) کے صدقات و اوقاف کا ذکر اور ان کے 

متعلق آپ (عليہ السالم) کا وصيت نامہ تفصيل سے درج ہے۔ اس ميں سے کچھ بيان تبرکاً نقل ہوتا ہے تاکہ خوف و رجأ کے 
  زير بحث موضوع کی زياده تائيد ہو جائے۔ 

  امير المومنين کی وصيت کا کچھ حصہ
  

  وصيت نامے کی عبارت کچھ اس طرح ہے: 
ِ لِيُْو لَِجنِْی بِِہ الجنّة َويَ  ِ َعلٌِّی اِْبتَِغاَء َوْجِہ ّهللاٰ تَْسَورَّ ٰھذاَما ْوصٰی بِہ َوقَضٰی بِِہ فِْی َمالِِہ َعْبُد ّهللاٰ  ْصِرُف النَّاَر عنِّْی يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجْوهٌ وَّ

  ُوُجْوهٌ۔ 
"يہ (تحرير) وه چيز ہے جس ميں اپنے مال کے بارے ميں وصيت اور فيصلہ کيا گيا ہے کہ:هللا کا بنده علی ابن ابی طالب 

(عليہ السالم) اس اميد سے کہ خداوند عالم اس کار خير کے سبب مجھے بہشت ميں داخل کرے گا اور آتش جہنم اس دن مجھ 
گوں کے چہرے سفيد اور کچھ روسياه محشور ہوں گے۔ بے شک اپنی ملکيت و جائيداد سے دور کردے گاجس دن بعض لو

  کو جو کہ يَْنبُْع اور اس کے مضافات ميں واقع ہے، هللا تعالٰی کی خوشنودی کی خاطر صدقہ (وقف) قرار ديتا ہوں۔" 
تھے کہ راِه خدا ميں شہادت  اس قدر نيک اعمال و عبادات کے باوجود جب جنگ سے واپس آئے تو روتے ہوئے فرما رہے

سے بڑھ کر کوئی اور عمل سعادت کا باعث نہيں۔ ميں ڈرتا ہوں کہ کہيں اس فيض سے محروم نہ ہو جاؤں۔ آخر کار حضرت
رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے آپ (عليہ السالم) کو تسلی اور خوش خبری دی کہ اے علی (عليہ السالم) تيری عاقبت 

  ہ پائے گی۔ شہادت پر خاتم

  ہم علی(عليہ السالم) کی پيروی کريں گے!
  

ممکن ہے کچھ لوگ کہيں کہ حضرت امير المومنين (عليہ السالم) کی معرفت اور يقين کا بلند مقام کہاں اور ہم جيسے گناه 
  يں۔ گار کہاں۔ ہم ان کی مانند بزرگی اور عذاب اٰلہی کا خوف نيز اس کی رحمت کے اميدوار کيسے ہو سکتے ہ

اس کا جواب يہ ہے کہ بات آپ کی درست ہے مگر کيا وه بچہ جو ابھی زہريلی ناگن کو پہچانتا نہيں ، يہ ممکن ہے کہ 
ظاہری چمک دمک اور نرمی ديکھ کر دھوکے ميں ہاتھ بڑھائے اور سانپ اسے ڈس مارے اور بچہ موت سے ہمکنار ہو 

  جائے۔ 
تو الزمی ہے کہ باپ اس خطرے کو محسوس کر کے شوروغل کر ے گا  فرض کيجئے بچہ کے ساتھ اس کا باپ موجود ہو

  اور آگے بڑھے گا ۔ اس صورت ميں سانپ بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ 
اے بے خبر! کيا حضرت علی (عليہ السالم) تمہارے روحانی پدر اور مقتدائے حقيقی نہيں؟ اور کيا تم محبت و واليت علی 

  نہيں؟  (عليہ السالم) کے دعوے دار
  ْ◌ْ◌اگر جواب ْْ◌ْ◌اثبات ميں ہے تو اپنے آقا و موال کی تاّسی و اطاعت کرنا جس قدر ممکن ہو الزم ہے۔ 
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قيامت اور اس کے سخت ترين عذاب سے انسانی حالت مضطرب اور خوف زده ہو جاتی ہے، اور تم ہو کہ مطمئن ہو۔ سفر 
  ) کے شيعہ ہو تو وه تمہارے ليے نمونٔہ عمل ہيں۔ آخرت کے اسباب فراہم کرنے سے غافل اگر علی (عليہ السالم

موال (عليہ السالم) نے فرمايا: تم ہو بہو ہمارا عمل انجام نہيں دے سکتے مگر ہماری نقل اور پيروی تو کر سکتے ہو۔ ِشْيَعتُنَا 
 َمْن َشيََّعٰنا ہمارا شيعہ صرف وہی ہے جو ہماری پيروی کرے۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  خطرے کا اعالن

اگر ساالر قافلہ خطرے کا اعالن کرے کہ ہماری منزل بہت دور ہے نہ آبادی ہے اور نہ ہی پانی۔ راستے ميں حيوانات اور 
درندے موجود ہيں۔ اس ليے ضروری ہے کہ جس قدر ممکن ہو خوراک و پانی اور دوسرے لوازمات اٹھائيں اور ہر شخص 

د ساالر قافلہ بھی جلدی جلدی اپنے سفر کا سامان جمع کرتا ہے اور اگلیاپنا نگران اور ہوشيار رہے۔ اس اعالن کے ساتھ خو
منزل کے خوف سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے ، وه کانپتا ہے اور گريہ کرتا ہے۔ جب سربراِه قافلہ ، رہنمائے 

لوں کا پريشان ہونا الزمیکاروان کی حالت ايسی ہوگی تو اس قافلے والوں کا کيا حشر ہو گا؟ اس کی پريشانی سے کاروان وا
  امر ہے اور فطرت کا تقاضہ بھی۔ 

لٰہذا اس اطمينان سے قيمتی اوقات ضائع نہ کريں۔ اپنے رہنما کی پيروی کريں تا کہ ميدان حشر ميں حسرت بھرے دل اور 
  آنسو بھری آنکھوں سے روبرو ہونے کی نوبت نہ آئے۔ 

  ساالر قافلہ خوف زد ه ہے
  

کے قافلو! تمہارا ميِر کارواں اور قافلے کا ساالر حضرت علی ابن ابی طالب (عليہ السالم) سفر آخرت سے اے ايمان و تقوٰی 
سخت ڈرتے ہيں اور اس راستے کے خطرات سے سب کو آگاه فرماتے ہيں۔ ہر رات مسجد کوفہ ميں بلند آواز سے فرماتے 

  تھے: 
ُ فَاِنَّ اََماَمُکْم عَ  فَةٌ اَلبُدَِّمَن الُوُرْوِد َعلَْيھَا َوالُوقُْوِف بِھَا۔ تََجھَُّزواَرِحَمُکُم ّهللاٰ   قَبَةً َکسئُوداً ؟ َوَمنَاِزٌل ُمَحوِّ

"مسافرو! خدا تم پر رحم کرے ، سامان سفر باندھ لو اور تيار رہا کرو۔ بے شک تمہارے آگے بہت سی دشوار گزار گھاٹياں 
  وئی چاره نہيں۔"اس کے بعد موال (عليہ السالم) فرماتے ہيں: اور خوفناک منازل موجود ہيں۔ ان سے گزرے بغير اور ک

اِد َوبُْعِد السَّفَِرَوَعِظْيم اْلَمْودِرِد (نہج البالغہ)    آه ِمْن قِلَِّة الزَّ
  "افسوس زاِد راه قليل ہے ، سفر طويل ہے اور پہنچنے کا مقام عظيم ہے۔" 

نی خواہشات کی لہروں ميں پھنسنے کی بنا پر ہم حضرات آئمٔہ افسوس کا مقام ہے کہ بے پناه دنيوی مصروفيات اورنفسا
اطہار (عليہم السالم) سے جدا ہو کر ره گئے ہيں۔ رابطہ منقطع ہے۔ ہم ان کے اخالق کريمہ اور سيرت طيبہ کی پيروی سے 

  قاصر ہيں۔ 
کھ کر شيطانی واليت و گمراہی هللا تعالٰی اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم ان کی محبت و واليت کے دائرے سے باہر قدم ر

ميں داخل ہوں۔ کيونکہ بعض گناہوں کے اثر سے گناه گار انسان واليت خدا اور واليت اہل بيت (عليہم السالم) سے خارج ہو 
جاتا ہے اور واليِت شيطان ميں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے وجود پر شيطان مکمل مسلّط ہو کر اس پر حکمرانی 

  ہے۔ کرنے لگتا 
  

  مومن کی اہانت کرنے پر انسان واليت سے خارج ہو جاتا ہے 
  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت ہے: 

 ُ ِتِہ لِيَْسقُطَ ِمْن اََعْيَن النَّاس اَْخَرَجہ ّهللاٰ الَيَتِہِ َمْن َرَوٰی َعٰلی ُمٔوِمٍن َرَوايَةً يُِرْيُد بِھَاَشْينَہ َوھَْدُم ُمَروَّ اَٰلی َواَليَِة الشَّْيطَاِن (اصول   ِمْن وَّ
  کافی) 

"کوئی شخص کسی مومن کے خالف ايک مطلب نقل کرے جس سے مراد اس کے عيوب ظاہر کرنے ہوں يا لوگوں کے 
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درميان اس کی آبرو ريزی کا اراده رکھتا ہو تو هللا تعالٰی اس کو اپنی سرپرستی اور ياری سے محروم کر ديتا ہے اور شيطان
  ستی پر چھوڑ ديتا ہے۔" کی سرپر

  اس موقع پر شيطان بھی اس سے بيزاری کا اظہار کرتا ہے: 
َ َربَّ  ْنَک اِنِّْی اََخاُف ّهللاٰ ا َکفََر قَاَل انِّْی بَِریٌء مِّ ْنَساِن اْکفُْر فَلَمَّ ْيٰطِن اِْذقَاَل لِاْلِ    )١۶۔آيت۵٩ الَعالَِمْيَن (سورهَکَمثَل الشَّ

ن کی سی ہے کہ انسان سے کہا کہ کافر ہو جاؤ، پھر جب وه کافر ہوگيا تو کہنے لگا کہ ميں تجھ "(منافقوں کی) مثال شيطا
  سے بيزار ہوں۔ ميں سارے جہاں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔" 

  قتل نفس
  

نے جان  گناه کبيره ميں پانچواں بڑا گناه اس شخص کا قتل ہے جس کو خداوند عالم اور رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم
  سے مارنے کا حکم نہ ديا ہو۔ 

قتل انسان کے گناِه کبيره ہونے کی دليل وه مستند روايات ہيں جو اس کتاب کے آغاز ميں بيان کی گئی ہيں۔ اس کے عالوه 
  قرآن مجيد ميں صراحت کے ساتھ قاتل نفس محّرمہ کے ليے عذاب کا وعده کيا گيا ہے: 

لَہُ َعَذاباً َعِظْيماً (سورهَوَمْں يَْقتُْل ُمْوِمناً ُمتََعمِّ  ُ َعلَْيِہ َولََعنَہ َواََعدَّ    )٩٣۔آيت۴داً فََجَز اُئہُ َجھَنَُّم َخالِداً فِْيھَا َوَغِضَب ّهللاٰ
"اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے(تو غالم کی آزادی وغيره اس کا کفاره نہيں بلکہ) اس کی سزا دوزخ 

ميں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا( غضب ڈھايا ہے) اور لعنت کی ہے اور بڑا سخت عذاب تيار کر ہے۔ اور وه ہميشہ اس 
  رکھا ہے۔" 

اس آئہ شريفہ ميں قتل نفس کے ليے پانچ سزائيں قرار دی گئی ہيں۔ پہلی جہنم، دوسری جہنم ميں ہميشگی، تيسری غضب خدا
  ويں عذاِب عظيم ۔ ميں گرفتاری، چوتھی لعن خدا ميں مبتال ہونا اور پانچ

  دائمی عذاب کفار کے ليے مخصوص ہے
  

ہمارے مذہب کے مسلّمہ عقائد ميں سے ايک عقيده يہ ہے کہ کفار کے ليے ابدی عذاب مخصوص ہے۔ بايں معنی اگر کوئی 
ل بھی کيوںشخص ايمان کے ساتھ دنيا سے رخصت ہو تو وه ہميشہ عذاب ميں مبتال نہيں رہے گا اگرچہ وه نفِس محترم کا قات

نہ ہو۔ اس کے عالوه دوسرے گناہوں ميں بھی ملّوث ہو ا ہو۔ يہی وجہ ہے کہ آئہ مذکوره کی کچھ توجيہات بھی بيان کی گئی 
ہيں۔ ان ميں سے ايک يہ ہے کہ ابدی عذاب کا مستحق اس وقت بنتا ہے کہ مومن کا قتل اس کے ايمان کی وجہ سے واقع ہوا 

تل کافر ہے اور ابدی عذاب کا مستحق ہے۔ چونکہ اس نے مومن کا خون بہانا حالل سمجھا۔ ہو۔ بالشبہ اس صورت ميں قا
جبکہ مومن کو جان سے مارنا حرام ہے اور يہ حرمت ضروريات دين ميں سے ايک ہے اور ضروريات دينی کا منکر کافر 

  ہے۔ 

  مسلمان کا خون اور مال محترم ہے
  

  (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا:  حجة الوداع کے موقع پر حضرت رسول خدا
تَْرِجُعْوا بَْعِدْی ُکفَّاراً (وسائل الشيعہ کتاب قصاص اَيُّھَا النَّاُس اليَِحلُّ َدُم اْمِرٍء ُمْسلٍِم َواَل َمالُہ ااِلَّ بِِطْيبَِة نَْفِسِہ فاَل تَْظلُِمْوا اَْنفَُسُکْم َواَل 

  باب اّول) 
حالل نہيں ہے۔ اسی طرح ان کی مرضی کے بغير مال پر تصرف جائز نہيں۔ پس اپنے آپ پر "لوگو! مسلمانوں کا خون بہانا 

  ظلم نہ کرنا اور ميری موت کے بعد دوباره کفر کی طرف نہ پلٹنا۔ 
دوسری توجيہ يوں بيان فرماتے ہيں کہ اس آئہ شريفہ ميں خلود سے مراد لمبی مدت تک عذاب دينا ہے۔ اس کے يہ معنی 

  ه گار ہميشہ کے ليے ابدی عذاب ميں مبتال ہو جائے گا۔ نہيں کہ گنا
  

  ايک قتل تمام انسانيت کے قتل کے برابر ہے 
  ارشاد خداوندی ہے: 

ا قَتََل النّاَس َجِمْيعاً َوَمْن اَْحيَاھ۔   )٣٢۔آيت۵ٰی النَّاَس َجِمْيعاً (سورها فََکانَّما اَْحياِنَّہُ َمْن قَتََل نَْفساً بَِغْيِر نَْفٍس اَْو فََساًدا فِْی ااْلَرِض فََکانَمَّ
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"اگر کوئی دوسرے کو (ناحق) قتل کر ڈالے بغير اس کے کہ وه قصور وار ہو يا ملک ميں فساد پھيال دياہے جيسے لٹيرے، 
زانی(محصنہ)، شوہردار عورت کے ساتھ بد فعلی کرنا وغيره، جن کو جان سے مارنا جائز ہے تو گويا اس سے سب لوگوں 

  ر ڈاال اور جس نے ايک آدمی کو زنده کر ديا گويا اس نے سب آدميوں کو زنده کر ديا۔ کو قتل ک
چونکہ حقيقت ميں تمام مومنين آدم کے بيٹے اور ايک ہی نفس کا حکم رکھتے ہيں ۔ قاتل نے لوگوں کے درميان قتل جيسی 

  بُری چيز کی تعليم دی ہے اور سب کو قتل پر اُکسايا ہے۔ 

  ل کے برابر ہےخود کشی بھی قت
  

  هللا تعالٰی فرماتا ہے: 
ظُْلًما فََسْوَف نُصْ  َ َکاَن بُِکْم َرِحْيماً َوَمْن يَْفَعَل ٰذلَِک ُعْدَوناً وَّ ِ يَِسْيراً َواَلتَْقتُلُْوا اَْنفَُسُکْم ط اِنَّ ّهللاٰ لِْيِہ نَاراً ط َوَکاَن ٰذلَک َعٰلی ّهللاٰ

   )٢٩۔آيت۴(سوره
کرو کيونکہ خدا ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ (قتل نفس سے اس ليے منع کيا گيا ہے کيونکہ "تم اپنے آپ کو قتل نہ 

تمام مومنين ايک نفس کا حکم رکھتے ہيں۔ لٰہذا فرمايا کہ تم اپنی جانوں کو مت مارو)۔ دوسری عبارت ميں تم اپنے آپ کو 
جو شخص ظلم و جور سے ايسا کرے گا تو (ياد  بتوں پر قربان نہ کرو يا غيظ و غضب کے وقت خودکشی نہ کرو۔ اور

  رکھو)ہم بہت جلد اس کو آگ ميں جھونک ديں گے۔ اور يہ کام هللا کے ليے آسان ہے۔" 

  تمام لوگوں کو زنده کرنے کے برابر
  

  ارشاد ربانی ہے: 
  َوَمْن اَْحيَاھا فََکانََّما اَْحيَٰی النَّاَس َجِمْيًعا 

  کيا تو گويا اس نے سب لوگوں کو زنده کر ديا۔"  "اور جس نے ايک آدمی کو زنده
چنانچہ اگر کوئی کسی نفس محترم کی بقا کا سبب بنے جيسے کہ عفو کرے يا قصاص چھوڑ دے يا انتقام سے اپنے آپ کو 

باز رکھے يا کسی کو ہالکت سے نجات دے يا دالئے تو يہ سب لوگوں کو نجات دينے کے برابر ہے اور وه شخص اسی قدر 
  اب کا مستحق بھی قرار پائے گا۔ ثو

بعبارت ديگر قتل نفس پروردگاِر عالم کے نزديک سب سے بڑا گناه ہے اور قاتل کے ليے سخت ترين عذاب کا وعده ہے۔ 
  اسی طرح کسی نفس محترم کی حمايت و حفاظت بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ 

  قاتل مسلمانی کی حالت ميں نہيں مرت
  

  ه ہونے کے بارے ميں احاديث کی طرف اشاره ہوتا ہے: کسی کا قتل گناه کبير
ِ فِی َرُجٍل قَتََل َرُجالً ُمٔومناً؟ قَاَل َعلَْيِہ السَّالُم يُقاُل لَہ ِمْت اَیَّ َمْيتَِة اِْن شِ  اِْن ِشْئَت َعْن اَبِْی َعْبِدّهللاٰ َت يَھُْوِديَّا َواِْن ِشئََت نَْصَرانِيّاً وَّ ْٔ

  َمُجْوِسيّاً (کافی) 
"حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے کسی مرد مومن کے قاتل کے بارے ميں ارشاد فرمايا کہ قاتل کے مرتے وقت 

اس سے کہا جاتا ہے کہ جس حالت ميں مرنا چاہو، مر جانا۔ اگر تم چاہو يہودی بن کر يا مسيحی کی موت مرو، يا مجوسی 
  کی موت مرو۔" 

  دوسری حديث:
  

ِمنُ اَليَزاُل اْلُمو ا َحَراماً۔ َوَ◌قَاَل َعلَْيِہ السَّاَلُم اَليَُوفَِق قَاتُِل اْلُمؤْ ِمُن فِْی فسَحٍة ِمْن ِدْينِِہ َمالَْم يُِصْب َدمَّ داً لِلَتَّْوبَِة (الوسائل کتاب ْٔ  ِمتََعمِّ
   )۴۶٢قصاص۔ ص

اتھوں کونہ رنگا ہو۔" مزيد "مومن اپنے دين کی وسيع فضا ميں آزاد ہوتا ہے جب تک کسی کے حرام خون سے اپنے ہ
  فرمايا: "جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے والے کو توبہ و انابہ نصيب نہيں ہوتی۔" 

  قتل کے شرکاء بھی قاتل ہيں
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تيسری حديث بھی امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا سے عرض کيا گيا کہ ايک شخص 

ر اس کی الش گلی ميں پڑی ہوئی ہے۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور اصحاب وہاں پہنچے تو مسلمان مارا گيا ہے او
سوال کيا : اس کا قاتل کون ہے؟ عرض کيا: يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہميں معلوم نہيں۔ آپ نے تعجب کے ساتھ 

تل کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ اس خدا کی قسم جس نے مجھے فرمايا : کوئی مقتول مسلمانوں کے درميان پڑا ہو اور اس کے قا
پيغمبری کے ليے منتخب فرمايا، اگر تمام آسمان اور زمين ميں رہنے والے ايک مسلمان کے خون ميں شريک ہو جائيں اور 

  ۔ اس سے سب خوش ہوں تو ضرور هللا تعالٰی ان سے کو بال تفريق عذاب ميں مبتال کرے گا اور جہنم ميں ڈال دے گا
اس حديث سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ قاتل اور شرکاِء قتل کے درميان کوئی فرق نہيں۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر (عليہ 
السالم) نے فرمايا کہ قيامت کے دن بارگاه خداوندی ميں کسی کو پيش کريں گے ۔ اس کے ساتھ تھوڑا ساخون ہو گا(جتنا کہ 

ا خدا کی قسم ميں نے کسی کو قتل نہيں کيا اور نہ ہی کسی کے قتل ميں شريک حجامت سے نکلتا ہے)۔ وه شخص کہے گ
ہوا۔ هللا تعالٰی فرمائے گا درست ہے ليکن کسی ايک دن تم نے ميرے مومن بندے کا ذکر کيا اور يہی ذکر اُس کے قتل کا 

  سبب بنا اس ليے اس کا خون تمہارے ذمے ہے۔ 
ہے کہ اگر کوئی مشرق ميں مارا جائے اور مغرب ميں رہنے واال اس قتل پر  حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے روايت

  راضی ہو جائے تو گويا وه اس قتل ميں شريک ہے۔ 
ِ َشِرْيُک اْلقَاتِِل(وسائل باب اِضْی ِعْنَد ّهللاٰ    )۴٩١ص  ۵لََکاَن الرَّ

  حمل گرانا بھی حرام ہے
  

ائع کرنا يا مارنا حرام ہے۔ ايسی صورت ميں مثل قاتل ديہ ادا کرنا جو بچہ ماں کے پيٹ ميں ہو اس کو کسی طريقہ سے ض
  پڑتا ہے۔ 

جنين(ناقص الخلقت بچہ) اور بڑے آدمی ميں کوئی فرق نہيں۔ اگر چہ مارنے والے اس کے ماں باپ ہی کيوں نہ ہوں۔ جيسے 
ن تمام سزاؤں کی مستحق ہو گی ماں ايسی دوائی استعمال کرے جو حمل ساقط ہونے کا سبب بن جائے تو اس صورت ميں اُ 

  جو قاتل کے ليے معين ہيں۔ يعنی کسی نفس محترم کے قتل پر ايک ہزار مثقال سونا ادا کرنا واجب ہے۔ 
قاتل اگرچہ ماں باپ ہی ہوں پھر بھی اس ديہ سے ارث نہيں ملتی بلکہ ان کے سوا دوسرے ورثاء اس ديہ کے حق دار ہوں 

  گے۔ 

  رام ہےعمداً نطفہ ضايع کرنا ح
  

مذکوره بيان سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دين اسالم کی شرِع اقدس کس قدر انسانی زندگی اور اسکی حيات کی اہميت 
کی قائل ہے۔کسی دوسرے موضوع کے بارے ميں اس قدر تاکيد و سفارش نہيں فرمائی جتنی نفس محترم کے ليے فرمائی 

  ہے۔ 
نی نطفہ رحم مادر ميں ٹھہرنے کے بعد ضائع کرنا حرام قرار ديا ہے۔ اور اس کے ليے يہاں تک کہ تکويِن انسانی کا ماده يع

  ديہ بھی مقرر کر ديا ہے۔ جس کی تفصيل يوں ہے: 
اگر نطفہ ضائع کيا گيا ہے تو ساٹھ مثقال سونا،اگر ہڈی پيد اہو گئی تھی تو اسی مثقال سونا،اگر جنين (رحم مادر ميں نا تمام 

ضاء نمودار ہو گئے تھے ليکن روح داخل نہيں ہوئی تو سو مثقال سونا، اگر روح داخل ہوگئی تھی اور بچہ) کے گوشت و اع
  وه لڑکا تھا تو ہزار مثقال سونا، اور لڑکی تھی تو پانچ سو مثقال سونا۔ 

   اگر حاملہ عورت مر جائے تو اس کا پيٹ چاک (آپريشن) کر کے بچے کا نکالناواجب اور غفلت برتنا حرام ہے۔
  اگر تاخير کی بنا پر بچہ ضائع ہو جائے تو جس کی غفلت سے بچہ ضائع ہوا، اس پر ديہ واجب ہے۔ 

  قتل کی توبہ
اگر کوئی جان بوجھ کر کسی نفس کو قتل کرے اور اس کے بعد توبہ کرنا چاہے تو اسے چاہيئے کہ اپنے آپ کو مقتول کے 

  ولی کے حوالے کرے۔ مقتول کے ورثاء کو اختيار ہے کہ قاتل سے قصاص ليں يا ديہ(خون بہا) لے ليں يا معاف کر ديں۔ 
ايک بنده راِه خدا ميں آزاد ) ١و قاتل پرتين چيزيں واجب ہوتی ہيں: (معاف کرنے کی صورت ميں يعنی اسے قتل نہ کريں ت
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  ساٹھ روزے متواتر رکھے۔ ) ٣ساٹھ مسکينوں کو پيٹ بھر کے کھانا کھالئے () ٢کرے (
  اگر بنده آزاد کرنا دسترس ميں نہ ہو تو باقی دو کفارے ساقط نہيں ہوتے۔ 

  اتفاقی اور خطائی قتل
  

ے کی صورت ميں بھی مقتول کے سرپرستوں کو ديہ ادا کرنا واجب ہے ليکن اس صورت ميں غلطی سے کسی کو قتل کرن
  جبکہ مقتول کے ولی اسے معاف کرديں۔ 

  اس کے عالوه مذکوره طريقے پر بنده آزاد کرنا، فقيروں کو کھانا کھالنا اور ساٹھ روزے رکھنا بالترتيب واجب ہے۔ 
  گناه کبيره ہے۔ تفصيل کے خواہشمند فقہی کتب کی طرف رجوع فرمائيں۔  اسی طرح کسی کے اعضائے بدن کو کاٹنا بھی

  والد ين کا عاق کرن
  

گناہان کبيره ميں سے چھٹا گناه کبيره ماں باپ کا عاق ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور بعض آئمٔہ 
بڑے گناہوں ميں سے ہے۔ جيسا کہ اس کتاب کے شروع ميں اطہار (عليہم السالم) سے روايت ملتی ہے کہ والدين کا عاق 

تفصيل سے ذکر ہوا ہے۔ بلکہ حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے منقول ہے کہ تمام گناہان کبيره ميں سب سے 
  بڑا گناه هللا کا شريک قرار دينا اور والدين کا عاق ہے۔ 

ديث صحيحہ ميں عذاب جہنم کا وعده ہے۔ قرآن مجيد ميں حضرت عيسٰی عاق ايسا گناه ہے جس کے ليے قرآن مجيد اور احا
  (عليہ السالم) کا قول هللا تعالٰی اپنے کالم ميں يوں بيان کرتا ہے: 

  َوبَّراً م بَِوالَِدتِْی َولَْم يَْجَعْلنِْی َجبَّاراً َشقِْياً 
لہ کہ     )٣٢۔آيت ١٩مجھ کو سرکش نافرمان نہيں بنايا۔"(سوره"اور مجھ کو اپنی والده کا فرمان بردار بنايا اور الحمد للّٰ

چونکہ حضرت عيسٰی (عليہ السالم) کے باپ نہ تھے اس ليے ماں کا ذکر کيا گيا۔ اس سورے کی پانچويں آيت ميں حضرت 
  يحيٰی (عليہ السالم) کے ماں باپ دونوں کا ذکر ہے۔ 

عصی يعنی ) ٣شقی يعنی بد بخت () ٢جبار يعنی سرکش () ١(ان آيتوں ميں عاق والدين کو تين صفات سے يا د فرمايا ہے:
  گناه گار۔ 

  اور ہر صفت کے ليے سخت عذاب کا وعده ديا گيا ہے۔ چنانچہ جبار کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے: 
ُعہ َواَل  آٍء ِصِدْيٍد يَتََجرَّ َرائِہ َجھَنَُّم َويُْسقِٰی ِمْن مَّ ْن وَّ  بَکاُد يُِسْيُغہُ َوَیَ◌ْا تِْيِہ اْلَمْوُت ِمْن ُکلِّ َمکاٍن َوَماھَُو َوَخاَب ُکلُّ َجبَّاِر َعنِْيٍد مِّ

َرآئِہ َعَذاٌب َغلِْيِظ    بَِمِیْ◌ٍت ط َوِمْن وَّ
   )١٧۔١۶۔١۵۔آيت ١۴(سوره

"اور ہر ايک سرکش عداوت رکھنے واال ہالک ہوا ۔ يہ تو دنيا کی سزا تھی اور اس کے پيچھے ہی پيچھے جہنم ہے اور اس 
سے پيپ و لہو بھرا ہوا پانی پينے کو ديا جائے گا(زبردستی) اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پينا پڑے گا۔ اور اُسے حلق ميں ا

سے بآسانی نہ اُتار سکے گا۔ اور (وه مصيبت ہے کہ) اسے ہر طرف موت ہی موت آتی دکھائی ديتی ہے حاالنکہ وه مارے 
  ۔" نہ مر سکے گا اور پھر اس کے پيچھے سخت عذاب ہو گا
  اور شقی صفت رکھنے والے کے بارے ميں فرماتا ہے: 

َشِھْيٌق َخالِِدْيَن فِْيھَا َماداَمِت السَّٰمواُت َوااْلَ  ا الَِّذْيَن َشقُْوا فَِفی النَّاِر لَھُْم فِْيھَا َزفِْيٌر وَّ اٌل لَِما يُِرْيدُ فَاَمَّ Oْرُض ااِلََّماَشآَء َربَُّک ط اِنَّ َربََّک فَعَّ
   )١٠۶،١٠٧۔آيت١١(سوره

"پس جو لوگ بد بخت ہيں وه دوزخ ميں ہوں گے اور اسی ميں ان کی ہائے وائے اور چيخ و پکار ہو گی۔ وه لوگ جب تک 
آسمان اور زمين ہے، ہميشہ اسی ميں رہيں گے۔ (مگر جب تمہارا پروردگار نجات دينا چاہے) بے شک تمہارا پروردگار جو 

  چاہتا ہے وه کر ہی کے رہتا ہے۔" 
  عصی يعنی نافرمان کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے: 

ِھْيٌن  ِ َوَرُسْولہُ َويَتََعدَّ ُحُدْوَده يُْدِخلقہ نَاراً َخالِداً فِْيھَا َولَہ َعَذاٌب مُّ   َوَمْن يَْعص ّهللاٰ
   )١۴۔ آيت۴(سوره

خدا اس کو جہنم ميں  "اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدود سے گزر گيا تو بس
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  داخل کرے گا۔ اور وه اس ميں ہميشہ (اپنا کيا بھگتتا)رہے گا۔ اس کے ليے بڑا رسوائی کا عذاب ہے۔" 

  عاق والدين سے متعلق احاديث
  

  پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: 
اَلقَاِطُع َرِحٍم (وسائل الشيعہ) اِيَّاُکْم َوُعقُْوِق اْلَولَِدْيِن فَاِنَّ ِرْيَح الَجنَِّة يُْوجَ    ُد ِمْن َمِسْيَرِة اَْلِف َعاٍم َواَل يَِجُد ھَا َعاٍق وَّ

"خبردار! والدين کی ناراضگی سے پرہيز کرو ۔ بے شک بہشت کی خوشبو ايک ہزار سال دور کے فاصلے سے سونگھ 
 جنت کی خوشبو محسوس نہيں کر سکے گا۔" سکتا ہے ليکن ماں باپ کے عاق اور رشتہ داروں سے قطِع تعلق کرنے واال 

  آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہی سے روايت ہے: 
َ (مستدرک)  َ َوَمْن اَْغَضبَھَُما فَقَْد اَْغَضَب ّهللاٰ   َمْن اَْسَخطَ َوالَِدْيِہ فَقَد اَْسَخطَ ّهللاٰ

ر جس نے ان دونوں کو غضب ناک کيا تو اس "جس نے اپنے والدين کو ناراض کيا تو گويا اس نے هللا کو ناراض کيا ۔ او
  نے هللا کو غضب ناک کيا۔" 

  ايک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: 
َ فَھَُو َمْلُعْوٌن۔ (مستدرک)  َ َوَمْن آذٰی ّهللاٰ   َمْن آذٰی َوالَِدْيِہ فَقَْدآَذانِی َوَمْن آَذانِْی آَذٰی ّهللاٰ

اذيت دی ہے اور جس نے مجھے اذيت دی اس نے هللا کو اذيت دی "جس کسی نے اپنے والدين کو اذيت دی اس نے مجھے 
  اور جس نے هللا کو اذيت دی پس وه ملعون ہے۔" 
  نيز آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے: 

  َوليَْعَمل اْلَعاُق َماشآَء اَْن يَْعَمَل فَلَْن يَّْدُخَل اْلَجنَّةَ (مستدرک) 
  پھر وه جتنا بھی چاہے عمل کرے بہشت ميں داخل نہيں ہو سکتا۔" "ماں باپ کو جس نے ناراض کيا 
  ايک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: 

ُ ی۔ْوَم اْلقِيَاَمِة َواَليَُزِکْيِھْم َواَليَْنظُُر اِلَْيِھْم َولَھُْم َعَذاٌب اَلَْيٌم    ِمُن لِْلَخْمِر َوْلَعاُق ل،َوالَِد ْيِہ َوھُُم اْلُمَکذُِّب بِاْلقََدِر َواْلُمدْ ثاََلثَةٌ الَّيَُکلُِّمھُُم ّهللاٰ
   )٧۵(مستدرک۔ کتاب نکاح۔ باب

"تين گروہوں کے ساتھ خداوند تعالٰی قيامت کے دن بات نہيں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت رکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے 
ی کو جھٹالنے واال، دوسرا ہميشہ پاک فرمائے گا اور ان کے ليے دردنات عذاب ہے۔ ان تين گروہوں ميں ايک تقدير اٰلہ

  شراب پينے واال اور تيسرا والدين کا عاق کيا ہوا۔ 

  والدين کا عاق قابل مغفرت نہيں
  

  عاق والدين کی شقاوت کے ليے يہی کافی ہے کہ جبرائيل امين (عليہ السالم) نے اس کے حق ميں بد دعا کی اور کہا: 
ْين۔ (بحاراالنوار) َمْن اَْدَرَک َوالَِدْيِہ َولَْم يُؤَ  ُ لَہُ فَقُْلُت آمِّ   رِّ َحقَّھَُما فَاَلَغفََرّهللاٰ

  "جس نے اپنے والدين کو پايا اور ان کے حقوق ادا نہ کئے تو هللا تعالٰی اس کی مغفرت نہ کرے گا۔" 
  اس وقت حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے جبرائيل امين کی بد دعا کے بعد آمين کہا۔ 

  ت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت ہے: حضر
  َمْلُعْوٌن َمْلُعْوٌن َمْن َضَرَب َوالَِدْيِہ، َمْلُعْوٌن َمْلُعْوٌن َمْن َعقَّ َوالَِدْيِہ (مستدرک) 

"ملعون ہے، ملعون ہے وه شخص جس نے اپنے والدين کو مارا۔ ملعون ہے، ملعون ہے وه شخص جس نے اپنے والدين کو 
  ا ہو۔" ناراض کي

  عاق والدين کی نماز قبول نہيں
  

  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت ہے کہ: 
ُ لَہُ َصلٰوةً (کافی)  ھَُما ظَالَِماِن لَہ لَْم يَْقبَِل ّهللاٰ   َمْن نَظََراِٰلی اَبََوْيِہ نَظََر َماقٍِت وَّ
الدين اوالد کے حق ميں ظالم ہوں پھر بھی هللا اس کی "جو کوئی اپنے والدين کی طرف غصے سے نظر کرے گا حاالنکہ و

  نماز قبول نہيں کرے گا۔" 
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  احتضار کی حالت ميں ايک جوان کے ليے پيغمبر کی شفاعت 
ايک جوان آخری سانسيں لے رہا تھا ۔ اسی اثناء ميں حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) تشريف الئے اور اس کے پاس

کی تلقين فرمانے لگے۔ مگر وه جوان کچھ نہ بول سکا۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے دريافت کيا  بيٹھ کر اسے شہادتين
کہ کيا اس کی ماں موجود ہے؟ جوان کے سرہانے بيٹھی ہوئی ايک عورت نے کہا ، جی ہاں ، ميں اس کی ماں ہوں۔ آپ 

نے عرض کيا: ہاں ، يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و ٓالہ)۔  (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کيا تم اس سے ناراض ہو؟ عورت
چھ سال سے ميرے اور اس کے درميان بات چيت بند ہے۔ رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے اس کی ماں سے خواہش کی

  کہ اپنے بيٹے کو معاف کر دے۔ 
ی غلطيوں سے درگزر کيا اور اس سے راضی چنانچہ اس عورت نے آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے کہنے پر بيٹے ک

  ہو گئی۔ فوراً ہی وه جوان کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ 
  آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے سوال کيا: اس وقت تم کيا ديکھ رہے ہو؟ 

يں چھوڑ نوجوان نے عرض کيا: اے رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ايک کاال مرد نہايت بد صورت و بد بودار مجھے نہ
  رہا۔ 

  آپ نے فرمايا،يہ دعا پڑھو: 
  يَاَمْن يَّْقبَُل اْليَِسْيَر َويَْعفُْوَعْن اْلَکثِيَر اْقبَْل ِمنِّْی اْليَِسْيَر َواْعُف َعِنّی اْلَکثِْيَر۔ 

  حضور (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے پوچھا، اب کيا ديکھ رہے ہو؟
  

ت اور معطر مرد ميری طرف بڑھ رہا ہے۔ فرمايا، اسی دعا کی تکرارنوجوان نے عرض کيا ايک سفيد رنگ کا خوب صور
کرو۔ جب دوباره پڑھی تو کہنے لگا:يا رسول هللا! دونوں ميری نظروں سے غائب ہو گئے ۔ اس کے بعد آنحضرت کے چہرٔه 

وان کے گناہوں کے بخش مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا، خداوندا! اس نوج
  دے۔ اس کے بعد جوان کی وفات ہو گئی۔(بحار االنوار) 

اس حديث شريف سے پتہ چلتا ہے کہ عاق والدين کی عاقبت کس قدر سخت ہے۔ وه بے ايمانی کی حالت ميں دنيا سے 
ے جناب رسول خدا تھے۔ اس رخصت ہوتا ہے اور ہميشہ عذاب اٰلہی ميں مبتال رہتا ہے۔ ورنہ کلمہ توحيد کی تلقين کرنے وال

کے باوجود جوان کی زبان نہ کھل سکی۔ يہاں تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہوئی۔ رسول خدا کے قدموں کی برکت 
  اور ماں کی رضايت سے اس نوجوان کی بخشش ہو گئی۔ 

  عاق سے کيا مراد ہے
  

  عالمہ مجلسی کتاب کافی کی شرح ميں فرماتے ہيں: 
ْتيَاُن بَِمايُْوذْيِھَما قَْوالً َوفِْعالً َوُمَخا لِفُتُِھما فِْی اَغْ اْلُمَراُد بِعُ    َرِضِھَما اْلَجائَِزِة َعْقالً َونَْقالً۔ قُْوِق اْلَواِلَدْيِن تَْرُک ااْلََدِب لَھَُما َوااْلِ

سے ان کو تکليف پہنچائے۔ "عاق والدين سے مراد يہ ہے کہ اوالد ان کا ادب و احترام نہ کرے۔ کسی قسم کی گفتار و رفتار 
  ان کی ايسی خواہشات و مطالبات کی مخالفت کرے جن کا پورا کرنا عقالً و شرعاً جائز ہو۔ 

عاق والدين حرام ہونے کی دليل کتاب و سنت اور اہل تشيع و اہل تسنن کا اجماع ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ 
ں باپ کے سامنے اُف کہنا ہے۔ اگر خدا کی نگاه ميں اس سے کمتر کوئی چيزالسالم) سے روايت ہے کہ "کم سے کم عاق ما

ہوتی تو اس کی مثال دے ديتا۔ والدين کی طرف تندی اور غصے سے نظر کرنا عاق کا سبب بنتا ہے۔ نيز والدين کو غمگين 
  ہے۔"  کرنے سے عاق ہو جاتا ہے۔ ايسے مواقع جن سے والدين کا ناراض ہونا يقينی ہو گناه کبيره

  والدين سے نيک کرنا واجب ہے
  

آيات قرآنی اور احاديِث آئمٔہ طاہرين (عليہم السالم) سے استفاده ہوتا ہے کہ والدين کی نافرمانی ان کی خاطر آزرده کرنا اور 
يگی کرنا بھی حق کی ادائ‘ تکليف پہنچانا، جہاں حرام و گناِه کبيره ہے وہاں ان کے حق ميں احسان و نيکی کرنا اور کما حقہ

  واجب ہے۔ چنانچہ کچھ آيات تبرکاً ذکر کی جاتی ہيں: 
نَساَن بَِوالَِدْيِہ ُحْسناً (سوره ينا ااْلِ    )٨آيت ٢٩َوَوصَّ
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  "اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نيکی کرنے کا حکم ديا ہے۔" 
   )١٣۔ آيت٣١اَِن اشُکْر لِْی َولواَِلَدْيَک (سوره

  کی کہ ميرا شکر ادا کرے اور اپنے والدين کا بھی۔"  "ہم نے انسان کو تاکيد
اس آئہ شريفہ ميں اپنا شکر اور والدين کا شکر ايک ساتھ ذکر فرمايا ہے۔ بے شک بندگاِن خدا پر اس کے شکر واجب ہے۔ 

  اسی طرح اوالد پر والدين کا شکر بھی واجب ہے۔ 
اَل َوقضٰی َربَُّک اَْن الَّ تَْعبُُدْوا ااِلَّ اِيَّاه  ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَک الِکبَُر اََحُدھَُما اَْوکاَلھَُما فاََل تَقُْل لَّھَُما اُفٍّ وَّ تَْنھَْر ھَُما َوقُْل َوباْلَوالَِدْيِن اِْحساناً اِمَّ

بِّ اْرَحْمھَُما َکَما ْحَمِة َوقُْل رَّ ّل ِمَن الرَّ    )٢٣،٢۴۔آيہ ١٧َربَّيَانِْی َصِغيراً (سوره لَّھَُما قَْوالً َکِرْيماً۔ َوْخفِْض لَھَُما َجناَح الذُّ
"اور تمہارے پروردگار نے حکم ديا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے نيکی کرنا۔
اگر ان ميں سے ايک يا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچيں اور تمہاری خدمت کی ضرورت پڑے (يا ناراض ہوں) تو 

دار ان کے جواب ميں "اُف" تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا اور (جو کچھ کہنا سننا ہو تو) بہت ادب سے کہا کرو اور رحم خبر
دلی سے ان کے سامنے خاکساری کا پہلو جھکاؤ اور ان کے حق ميں دعا کرو کہ اے پروردگار ! جس طرح ان دونوں نے 

  ی ان پر رحم فرما۔" ميرے چھٹپنے ميں ميری پرورش کی ہے ، اسی طرح تو بھ
يہاں آئہ مذکوره ميں خداوند عالم نے والدين کے ساتھ نيکی کو اپنی عبادت کے مترادف قرار ديا ہے۔ جيسا کہ هللا تعالٰی کی 

  عبادت واجب ہے، اسی طرح والدين کے ساتھ احسان کرنا بھی واجب ہے۔ 
ے چھوٹا کوئی کلمہ عربی زبان ميں ہوتا تو ذکر ہوتا اور حضرت صادق آل محمد (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ اگر "اُف" س

  ممنوع قرار ديا جاتا۔ 
ابی والد نے آپ سے وبالوالدين احساناً کے معنی دريافت کيے تو فرماياکہ وا لدين کے ساتھ اچھا سلوک کيا کرو۔ اگر ان کو 

  کسی چيز کی ضرورت پڑے تو اظہار سے پہلے پيش کر دو۔ 
لَّھَُما قَْوالً َکِرْيماًکے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمايا کہ اگر والدين تم کو ماريں تو تم کہو کہ هللا آپ کی مغفرتاس کے بعد َو قُْل 

  کرے۔ 
پھر َواْخفِْض لَہھَُما کے بارے ميں پوچھا تو آپ (عليہ السالم) نے ارشاد فرمايا کہ تندی سے ان کی طرف نگاه نہ کرنا ، اپنی 

بلند نہ کرنا ، ايک ساتھ چلتے وقت آگے نہ بڑھنا، مجالس ميں ان سے پہلے جگہ نہ لينا، اپنے ہاتھ کو آواز ان کی آواز سے 
 ان کے ہاتھوں سے بلند نہ کرنا۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  والد ين کی خدمت جہاد ہے بہتر ہے

  
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت ہے کہ ايک آدمی حضرت رسول اکرم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور 

عرض کی کہ ميں راِه خدا ميں جہاد کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا، پس راه خدا ميں 
يک زنده رہو گے اور رزق پاؤ گے اور اس کا اجر هللا تعالٰی کے ذمےجہاد کرو ۔ بے شک اگر تم مارے گئے تو هللا کے نزد

ہو گا۔ اگر سالمتی کے ساتھ واپس آئے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگے جس طرح بچہ ماں کے پيٹ سے پيدا ہوتا ہے ۔ 
الت ميں ہيں اور مجھ سے اس شخص نے کہا، يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ، ميرے والدين زنده ہيں اور بڑھاپے کی ح

  کافی انس رکھتے ہيں۔ مجھ سے جدائی ان کو پسند نہيں۔ 
آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا اگر ايسا ہے تو ان کی خدمت ميں ٹھہر جا۔ قسم اس خدا کی جس کے قبضٔہ قدرت 

سے افضل ہے۔ يہ روايت بھی  ميں ميری جان ہے، والدين سے ايک دن رات انس ميں رہنا ايک سال کے مسلسل جہاد
  آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے منقول ہے کہ فرمايا: 

  ُکْن بَاَراً وَّ اْقتَِصْر َعٰلی الَجنَّة، َواِْن ُکْنَت َعاقاً فَاْقتَِصْر َعلَی النَّاِرَ◌ 
  ہنم ميں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔" "والدين کے خدمت گار بن کر جنت ميں مقام حاصل کر لو اور اگر والدين کے عاق ہو گئے تو ج
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  والدين سے نيکی گناہوں کا کفاره ہے
  

ماں باپ سے نيکی بہت سارے گناہوں کا کفاره ہے۔ چنانچہ روايت ہے کہ ايک آدمی حضرت رسول خدا کی خدمت ميں 
وا ہوں۔ کيا ميرے ليے توبہ حاضر ہوا اور عرض کيا: يا رسول هللا ، ايسا کوئی بُرا کام باقی نہيں بچا جس کا ميں مرتکب نہ ہ

ہے؟ آنحضرت نے فرمايا، جاؤ، باپ کے ساتھ نيکی کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفاره ہو ۔ جب وه نکل گيا تو آپ نے فرمايا 
  اگر اس کی ماں زنده ہوتی تو اس کے ساتھ نيکی کرنا زياده بہتر ہوتا۔ 

  والدين کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے
  

   عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے: آنحضرت (صلی هللا
ِ َمَع َسَخِط اْلَوالَِدْيِن (بحاراالنوار)  ِ َمَع ِرضٰی اْلَولَِدْيِن َوَسَخطُ ّهللاٰ   ِرضٰی ّهللاٰ

  "والدين کی رضامندی ميں هللا کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی ميں هللا کی ناراضگی ہے۔" 
  : آپ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے مزيد ارشاد فرمايا

  بَْيَن ااْلَْنبِيَاِء َواْلبَاِرَدَرَجةٌ َوبَْيَن اْلَعاِق َواْلفََراِعنَِہ َدَرَکةُ (مستدرک) 
"والدين کے ساتھ نيک سلوک کرنے واال بہشت ميں پيغمبروں سے صرف ايک درجہ کے فرق پر ہو گا۔ اور والدين کا عاق 

  شده جہنم ميں فراعنہ سے صرف ايک درجہ نيچے ہو گا۔" 

  لدين کے ساتھ نيکی کرنے والے کے ليے مالئکہ کی دعائيںوا
  

  حضرت امير المومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 
الَوالَِدْين اَْکبَُر فَِريَضٍة۔    بِرُّ

  "والدين کے ساتھ نيکی کرنا واجباِت اٰلہيہ ميں سب سے بڑا فريضہ ہے۔" 
  يں کہ هللا کے دو فرشتے ہيں ان ميں سے ايک کہتا ہے: حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ارشاد فرماتے ہ

ھُمَّ اْحفِِظ اْلباِرْيَن بِِعْصَمتَِک (مستدرک)    اللّٰ
  "خدايا! والدين کے ساتھ نيکی کرنے والوں کو (تمام برائيوں اور آفتوں) سے محفوظ رکھ۔"دوسرا فرشتہ کہتا ہے: 

ھُمَّ اَْھلِِک الَعاقِْيَن بَِغَضبَک (مستدر   ک) اللّٰ
  "خداوندا! جن لوگوں سے ان کے والدين ناراض ہيں، انہيں اپنے غضب کے ذريعہ ہالک فرما۔" 

  اس ميں شک نہيں کہ فرشتوں کی دعا قبول درگاه اٰلہی ہوتی ہے۔ 

  عا ق کا دنيوی اثر
  

ہے کہ اس کے وضعی مذکوره احاديث ميں عاق والدين کے ليے آخرت کے عقوبات بيان ہوئے ہيں۔ عاق ہونا ايک ايسا گناه 
  و طبعی آثار اور رّد عمل آخرت سے پہلے ہی اسی دنيا ميں ظاہر ہوتے ہيں۔ چنانچہ حضرت خاتم االنبياء نے فرمايا: 

ِخُر اآْلِخَرةَ ُعقُْوُق الوالَِدْيِن َواْلبَْغی َعٰلی النَّاس وَ  ُل ُعقُْوبَتُھَا َواَلتُٔوَ َن الّذنُْوِب تُْعجِّ حساِن (بحاراالنوار) ُکْفِر ثاََلثَةٌ مِّ   ااْلِ
"گناہوں ميں تين گناه ايسے ہيں جن کی سزا عجلت سے اس دنيا ميں دی جاتی ہے اور قيامت تک تاخيرنہيں کی جاتی۔ ان ميں

  سے پہلے والدين کا عاق ہونا، دوسرے هللا کے بندوں پر ظلم کرنا اور تيسرے احسان پر ناشکری کرنا۔" 
  لسالم) نے فرمايا: حضرت امام محمدباقر (عليہ ا

ِحِم يَزيَداِن فِْی ااْلََجِل  اْلَوالَِدْيِن وِصلَةُ الرَّ ِب َوبِرُّ   َصَدقَةُ الِسِرتُْطفِْیُء َغَضب الرَّ
  (بحاراالنوار) 

"مخفی طور پر صدقہ دينا پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور والدين کے ساتھ نيکی و قرابت داروں سے صلٔہ رحم 
  ز کرتا ہے۔ " عمر کو درا

  ايک اور حديث ميں فرمايا: 
رِّ يَْنفِيَاِن الفَْقَر َويَِزْيَدان فِْی الُعمِر َويَْدفََعاَن َعْں َسْبِعْيَن َمْيتَةَ ُسْوٍء   البِرُّ َوَصَدقَةُ السِّ
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  (بحاراالنوار) 
ويل کرتے ہيں اور ستر قسم "ماں باپ سے نيکی اور پوشيده خيرات کرنے سے فقر دور ہوتا ہے اور يہ دونوں عمر کو ط

  کی بُری موت اس سے دور ہوتی ہے۔" 
  يہ بھی فرمايا کہ: 

ِحِم اَْضِمُنُ◌ لَہ َکْثَرة اْلَماِل َوِزيَاَرةَ اْلُعَمر َواْلَمَحبَّةَ فِ    ی الَعِشْيَرة (مستدرک) َمْن يَْضِمُن لِی بِرَّ اْلوالَِدْيِن َوِصلَةَ الرَّ
والدين سے نيکی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو ميں بھی اسے کثرت "جو کوئی مجھے يہ ضمانت دے کہ 

  مال اور درازٔی عمر کے عالوه اپنے قبيلہ ميں محبوب بننے کی ضمانت دوں گا۔" 
  حضرت امام نقی (عليہ السالم) نے فرمايا: 

ْی اِٰلی الِذلَِّة  دِّ   اَلُعقُْوُق يُْعقُِّب اْلقِلَّةَ َوئُوَ
  ناراضگی سے (روزی کی) کمی اور ذلت پيچھا کرتی ہے۔"  "والدين کی

  عاِق والدين گدائی و بد نصيبی کا سبب بنتا ہے
  

مدينٔہ منوره کے ايک دولت مند جوان کے ضعيف ماں باپ زنده تھے۔ وه جوان ان کے ساتھ کسی قسم کی نيکی نہيں کرتا تھا 
  اور انہيں اپنی دولت سے محروم کيے ہوئے تھا۔ 

ہ هللا تعالٰی نے اس جوان سے اس کا سب مال و دولت چھين ليا۔ وه ناداری ، تنگ دستی اور بيماری ميں مبتال ہو گيا اورچنانچ
  مجبوری و پريشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ 

 جناب رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا جو کوئی ماں باپ کو تکليف پہنچاتا ہے اُسے اس جوان سے عبرت حاصل
  کر نی چاہيئے۔ 

ديکھو ! اس دنيا ميں اس سے مال ودولت واپس لے لی گئی ، اس کی ثروت و بے نيازی فقيری ميں اور صحت بيماری ميں 
تبديل ہو گئی۔ اس طرح جو درجہ اس کو بہشت ميں حاصل ہونا تھا ، وه ان گناہوں کے سبب اُس سے محروم ہو گيا۔ اس کی 

  ر کی گئی ۔ (سفينة البحار) بجائے آتِش جہنم اس کے ليے تيا
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے منقول ہے کہ جب حضرت يعقوب (عليہ السالم) اپنے بيٹے حضرت يو سف 

(عليہ السالم) سے مالقات کرنے مصر تشريف الئے تو حضرت يوسف (عليہ السالم) اپنی ظاہری سلطنت اور شان و شوکت 
لد بزرگوار کے احترام کے ليے اپنی سواری سے نيچے نہيں اُترے تو حضرت جبرائيل کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے وا

(عليہ السالم) نازل ہوئے اور حضرت يوسف (عليہ السالم) سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھو ليے، آپ (عليہ السالم) نے جب ہاتھ 
  کھوال تو اس سے ايک روشنی نکلی اور آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ 

  ہ السالم) نے دريافت کيا يہ نور جو ميرے ہاتھ سے نکال اور آسمان کی جانب چال گيا ، يہ کيا تھا؟ حضرت يوسف (علي
جبرائيل (عليہ السالم) نے عرض کيا ، نبوت کا نور آپ (عليہ السالم) کے صلب سے باہر نکل گيا۔ کيونکہ آپ (عليہ السالم) 

  (عليہ السالم) کے بيٹوں ميں سے کسی کو پيغمبری نہيں ملے گی۔ نے اپنے والد کا احترام بجا نہيں اليا تھا اس ليے آپ 
اس ميں شک نہيں کہ حضرت يوسف (عليہ السالم) اپنے والد بزرگوار کے احترام ميں سواری سے نيچے نہيں اُترے ليکن 

وں سے پاک و پاکيزه يہ تکبّر اور بے اعتنائی کی وجہ سے نہيں تھا۔ کيونکہ انبيائے کرام (عليہم السالم) ہر قسم کے گناہ
ہوتے ہيں۔ البتہ اپنی سلطنت اور شان و شوکت کا اعلٰی مقام برقرار رکھنے اور رعايا پر ُرعب و دبدبہ بٹھانے کی خاطر تھا۔ 

  عاق والد ين کا بُرا انجام
  

سے عاقبت عاق والدين کے وضعی آثار ميں سے ايک اثر بُرا انجام ہے۔ اس کے بر عکس والدين کے ساتھ نيکی کرنے 
  سنور جاتی ہے۔ جيسا کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: 

 ِ لَوالَِدْيِہ بَاّراً فَا ُ َعْنہ َسَکَراَت اْلَمْوِت فَلَْيُکْن لِقََرابَتِِہ َوُصْوالً وَّ ُ َعلَْيِہ َسَکَراَت اْلمَ َمْن اََحبَّ اَْن يَُّخفَِّف ّهللاٰ َن ّهللاٰ ْوِت َولَْم َذا َکاَن َکٰذلَِک ھَوَّ
   )۶٨٧ص  ٢يَصبَہُ فِْی حٰيوتٍہ فَْقٌر اَبَداً (سفينة البحار جلد 

"جس کی خواہش ہو کہ جان کنی کی کيفيت اس پر آسان ہو جائے، اسے اپنے رشتہ داروں سے صلٔہ رحم اور والدين کے 
س پر آسان کر دے گااور وه شخص ساتھ نيکی بجا النا چاہيئے۔ جب کوئی ايسا کرے گا تو خداوند عالم موت کی سختياں ا
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  زندگی بھر کسی پريشانی و تنگ دستی ميں نہ ہوگا۔" 

  والدين کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے
  

ماں باپ اوالد کے حسن سلوک کے يا بد سلوکی کے نتيجے ميں جو بھی دعا کرتے ہيں، وه بارگاِه اٰلہی ميں ضرور قبول 
رد ہوئی ہيں۔ اس سلسلے کی ايک روايت دعائے مشلول کی فضيلت ميں نقل ہوتی ہے۔ اس بارے ميں بہت سی روايات وا

  ہوئی ہے۔ 
کہتے ہيں کہ ايک نوجوان کا اپنے باپ کی بد دعا کے نتيجے ميں سيدھا ہاتھ بے کار ہو گياتھا۔ وه نوجوان باپ کی وفات کے 

ا کر دعائيں کرتا تھا۔ ايک دن موالئے متقيان بعد متواتر تين سال مسجد الحرام ميں ساری رات بارگاِه رب العزت ميں گڑ گڑ
حضرت امير المومنين (عليہ السالم) کو اس نوجوان پر ترس آيا۔ چنانچہ آپ نے اُسے دعائے مشلول تعليم فرمائی۔ اور وه 

  نوجوان اس دعا کی برکت سے شفا ياب ہو گيا۔ 
  

  ماں حسِن سلوک کی سب سے زياده سزا وار ہے 
ا زياده فضيلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ماں کے ساتھ اچھے ماں کے ساتھ نيکی کرن

  برتاؤ کے سلسلے ميں تين مرتبہ تکراراً حکم ديا ہے اور چوتھی مرتبہ باپ سے نيک سلوک کرنے کا حکم ديا ہے۔ 
  زياده ہے؟ آپ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے دريافت کيا گيا کہ والدين ميں کس کا حق 

  آپ نے فرمايا: 
کيا ماں وہی ہستی نہيں ہے جس نے مدتوں تجھے اپنے رحم ميں اٹھائے رکھا اور اس کے بعد وضِع حمل کی سختياں 

   )۶٢٨برداشت کيں؟ پھر اپنی چھاتی سے تيرے ليے غذا مہيا کی۔ پس ماں کا حق سب سے زياده ہے۔ (مستدرک 

  ماں باپ کے حقوق
  

لی هللا عليہ و ٓالہ) سے سوال کيا کہ باپ کا کيا حق ہے؟ فرمايا، جب تک وه زنده ہے اس کی اطاعت کسی نے آنحضرت (ص
کرنا، پھر پوچھا کہ ماں کا کيا حق ہے؟فرمايا، اگر صحراؤں ميں ريت کے ذرات کے برابر اور بارش کے قطرات کی مقدار

ر ميں ايک دن بھی رہنے کا حق ادا نہيں ہوسکتا۔ ميں بھی اگر ماں کی خدمت سرانجام دی جائے تو پھر بھی شکم ماد
  (مستدرک) 

  ايک جوان اور اس کی اپاھج ماں
  

روايت ہے کہ ايک آدمی آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کی، يا رسول هللا (صلی هللا 
ہل نہيں سکتی۔ ميں اس کے پيٹھ پر بٹھاتا ہوں، اس کے عليہ و ٓالہ) ميری ماں ہاتھ پير سے معذور ہے۔ وه اپنی جگہ سے خود

  منہ ميں نوالہ ديتا ہوں، اس کی گندگی کو پاک و صاف کرتا ہوں، کيا ميں نے اس کا حق ادا کر ديا؟ 
آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا، نہيں۔ کيونکہ تم اس کے پيٹ ميں مدتوں رہے۔ اس کے جسم سے تم کو کھانے 

نے کی اشياء فراہم ہوتی رہيں۔ اس کے ہاتھ پير مسلسل تمہاری حفاظت کے ليے استعمال ہوئے ۔ ان زحمات کے اور پي
باوجود يہ تمہاری درازٔی عمر کے ليے تمنا کرتی رہی۔ ليکن تم ہو کہ آرزو رکھتے ہو کہ وه دنيا سے رخصت ہو جائے تا 

  کہ تم کو اس کی فکر سے آزادی مل جائے۔ 
 عليہ و ٓالہ) نے ماں کی عظمت بيان کرتے ہوئے فرمايا کہ اگر تم مستحبّی نماز پڑھ رہے ہو اور اسی آنحضرت (صلی هللا

  اثناء ميں باپ نے تم کو باليا تو نماز قطع نہ کرنا، ليکن ماں اگر بالئے تو تم نماز چھوڑ دو۔ 
  ارشاد فرمايا: جی ہاں، ماں کی عظمت و عزت بہت زياده ہے۔ جيسا کہ حضرت خاتم االنبياء نے 

  اْلَجنَّةُ تَْحَت اَْقَداِم ااْلُمَّھاِت 
  "بہشت کی تالش ميں دور جانے کی ضرورت نہيں، بہشت تو ماؤں کے قدموں تلے موجود ہے۔" 

  والدين مسلمان ہوں يا کافر، ان کے ساتھ نيکی کرو
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ں نيکی کرنا واجب ہے اور ان کا عاق ہونا حرام والدين مومن و عبادت گزار ہوں يا کافر و خطا کار، بال تفريق ان کے حق مي

  ہے۔ چنانچہ سورٔه لقمان کی پندرہويں آيت ميں ارشاد ہو تا ہے: 
 ً ْنيَا َمْعُرْوفا   ۔ َواِْن َجاھَداَک َعٰلی اَن تُْشِرَک بِی َمالَْيَس لََک بِِہ ِعلٌِم فاَل تُِطْعھَُما َوَصاِحْبھَُما فِی الدُّ

س بات پر مجبور کريں کہ تو ميرا شريک ايسی چيز کو قرار دے، جس کا تجھے کچھ علم نہيں "اگر تيرے ماں باپ تجھے ا
، تو ان کی اطاعت نہ کر، (مگر ان کو تکليف نہ پہنچانا) اور دنيا کے کاموں ميں ان کا اچھی طرح ساتھ دينا جو کہ شرِع 

  مطہر کی نظر ميں پسنديده اور مقتضائے رحم و کرم ہو۔" 

  باپ کے ليے دعُسنّی ماں 
  

معمر بن خاّلد نے حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے پوچھا اگر ميرے ماں باپ حق کی پيروی کرنے والے اور شيعہ نہ 
  ہوں تو کيا پھر بھی ان کے حق ميں دعا کرنا جائز ہے؟ 

ام پر صدقہ دو اور اگر زنده آپ (عليہ السالم) نے فرمايا، ہاں۔ اگر وفات پا گئے ہوں تو ان کے حق ميں دعا کرو، ان کے ن
  ہوں تو ان کی دل جوئی کرو اور خوش رکھو۔ 

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: 
ْحَمِة اَل بِالُعقُْوِق  َ بََعثَنِْی بِالرَّ   اِنَّ ّهللاٰ

  "هللا تعالٰی نے مجھے رحمةٌ للعالمين بنا کر بھيجا مگر عاق ميں۔" 
ميں نے کسی سے سنا ہے کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے ايک شخص نے دريافت کيا کہ  جناب جابر نے کہا کہ

ميرے والدين حق کے مخالف ہيں۔ يعنی شيعٔہ اہل بيت (عليہم السالم) نہيں ہيں۔ آپ (عليہ السالم) نے فرمايا کہ ان کے حق ميں
  صول کافی) ايسی ہی نيکی کرو جيسے تم ہمارے شيعوں کے ساتھ نيکی کرتے۔ (ا

  تين چيزوں ميں مومن و کافر برابر ہيں
  

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے فرمايا: 
ِ تََعاٰلی اِلََحٍد فِْيِھنَّ ُرْخَصٍة: اََداُء ااْلََمانَِة اِٰلی البَِر َواْلفَاِجِر و۔اْلَوفَ  ين ثاََلٌث لَّْم يَْجَعِل ّهللاٰ اُء بِاْلَعْھِد اِٰلی الْبِ◌رِّ َواْلفَاِجِر َوبِرُّ اْلَوالَِدْيِن بِرَّ

  کاِنَا اَْوفَاِجَرْيِن (اصول کافی) 
تعالٰی نے کسی کو بھی مستثنٰی قرار نہيں ديا۔ (اول) امانت کی واپسی، اگر چہ مالک مومن ہو يا کافر "تين چيزوں ميں هللا 

  (دوم) ايفائے عہد کرنا، معاہده کرنے واال خواه مومن ہو يا کافر (سوم) والدين سے نيکی کرنا، خواه وه مومن ہوں يا کافر ۔ 
ک خط لکھا جس ميں شريعت اسالميہ کا ذکر تھا اور اس ضمن ميں يہ حضرت امام رضا (عليہ السالم) نے مامون کے نام اي

  مضمون بھی تحرير تھا: 
ا فِْی َمْعِصيِة الخالِق (عيون االخبار الرضا)  اْلَوالَِدْيِن َواِجٌب َواِْن َکانا ُمْشِرَکْيِن َوالطَاَعةَ لھُمَّ   َوبِرُّ

شرک ہی ہوں۔ البتہ والدين کی اطاعت واجب نہيں جبکہ خالق "والدين کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے اگر چہ دونوں م
  کی نافرمانی کا سبب بنے۔" 

  زکريا بن ابراہيم کو صادق آل محمد کی نصيحت
  

ابراہيم کا بيٹا زکريا نصرانی تھا، بعد ميں مسلمان ہو گيا اور حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی زيارت سے مشرف 
کہ ميری ماں نصرانی و نابينا ہے، وه بڑھاپے کی حالت ميں ہے۔ آپ (عليہ السالم) نے فرمايا ، ہوا تو اس نے عرض کی 

  ماں کی خدمت کرو اور اچھے طريقے سے پيش آؤ۔ 
مرنے پر اس کا جنازه دوسروں کے حوالے نہ کرنا، بذات خود تجہيز و تکفين کا کام انجام دينا۔ اس جملے ميں بعد ہونے 

  ی طرف اشاره فرمايا، ايک اس کی ماں کی وفات اور دوسرا اس کا مسلمان ہونا۔ والی دو پيش گوئی ک
زکريا جب واپس کوفہ پہنچا تو والده کے ساتھ بہت ہی ہمدردی و مہر بانی سے پيش آنے لگا۔ يہاں تک کہ نوالے اس کے منہ

  انجام ديتا رہا۔  ميں رکھتا، کپڑے تبديل کرتا، نہالتا و دھالتا تھا۔ مختصر يہ کہ ہر ممکن خدمات
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ماں نے پوچھا، بيٹا، جس وقت تم نصرانی تھے اس قدر ميری خدمت نہيں کرتے تھے۔ اب کيا وجہ ہے کہ دن رات ميری 
  خدمت کرتے ہو؟ 

زکريا نے جواب ديا : اے ميری ماں، ميرا ايک موال ہے، وه رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا فرزند ہے۔ اس نے مجھے 
  خدمت انجام دينے کی نصيحت کی ہے۔  اس طرح تيری

  ماں نے پوچھا، کيا وه پيغمبر ہے؟
  

  زکريا نے کہا، نہيں۔ بلکہ وه فرزند پيغمبر ہے۔ 
ماں نے کہا، اے بيٹا، ايسا شخص پيغمبر ہونا چاہيئے۔ کيونکہ ايسی نصيحتيں اور احکامات انبياء کرام (عليہم السالم) ہی 

  ديتے ہيں۔ 
بر اسالم حضرت محمد بن عبد هللا پر سلسلٔہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ وه خاتم االنبياء ہيں۔ ليکن مجھے زکريا نے کہا، پيغم

  نصيحت کرنے والے فرزند رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہيں۔ 
ھی تعليم اس کی ماں بے ساختہ کہہ اٹھی کہ اے بيٹا، يہ دين اسالم تمام اديان سے بہتر ہے۔ جسے تو اپنايا ہے۔ وه مجھے ب

  دے تاکہ ميں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ 
پس زکريا نے اسے شہادتين اور تمام عقائد حقہ کی تعليم دی۔ اس کے بعد اس عورت نے نماز ظہرين و مغربين ادا کی۔ اسی 
شب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اپنے بيٹے سے کہنے لگی، بيٹا، جو کچھ تم نے مجھے تعليمات دی تھيں، ان 

  کی دوباره تکرار کرو۔ زکريا نے تکرار شروع کی، وه عورت سنتی رہی اور اسی حالت ميں رحلت کر گئی۔ 

  والد ين سے زند گی اور موت کے بعد نيکی کرن
  

والدين کی نافرمانی کرنا حرام اور ان کے ساتھ نيکی کرنا واجب ہے، چاہے وه زنده ہو ں يا مر گئے ہوں۔ بعبارت ديگر ، ان 
  ت کے بعد بھی اوالد کے ذمے ان کے حقوق باقی رہتے ہيں۔ کی مو

اگر والدين کی موت کے بعد اوالد ان کو فراموش کردے، ان کے ليے کاِر خير بجا نہ الئے تو اس صورت ميں اوالد عاِق 
  دی ہو۔ والدين شمار ہوگی۔ اگرچہ ان کی زندگی ميں حقوق ادا بھی کيے ہوں اور مرتے وقت تک ان کی خدمت سرانجام 

  مرنے کے بعد والدين کے حقوق
  

  اول) ايسے واجبات کا ادا کرنا جو انہوں نے اپنی حيات ميں انجام نہ ديئے ہوں۔ مثالً نماز، روزه، حج اور قرضے وغيره 

  دوم) ان کی وصيت پر عمل کرن
  

دينا، کاِر خير انجام دينا، سوم) ان کی مغفرت و بخشش کے ليے مختلف اعمال بجاالنا چاہيئے۔ ان کی طرف سے صدقہ 
  مستحب اعمال بجا النا، مختصر يہ کہ جتنا ممکن ہو ماّدی و معنوی تحائف اور ہديے ان کو بھيجنے چاہيئيں۔ 

  والدين کے عقوق ان کی وفات کے بعد
  

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) سے روايت ہے: 
ُ َعاقاً۔ وَ  اِنَّ اْلَعْبَد ليَُکْوُن بَاّراً لَِوالَِدْيہِ  اِنَّہُ لَْيُکْوُن َعاقاً لَّھَُما فِی َحيٰوتِِھَما ثُمَّ يُمْوتَاِن فاََل يَٓقِضْی َعْنھَُما َدْينُھَما َواَل يَْستَغفُِرلَھَُما فَيَْکتُبُہُ ّهللاٰ

م بھَُما فَاِذا َماتَا قَضٰی َدْينَھَُما َواْستَْغفََر لَھُمَ  ُ باّراً۔ (اصول کافی) فِْی َحٰيوتِِھَما َوَغْيُر بَارٍّ   ا فَْيُکتبُہُ ّهللاٰ
"بے شک اگر ايک بنده والدين کی زندگی ميں تو نيک رہے اور جب وه دونوں مر جائيں تو وه اُنہيں بھول جائے، ان کے 

قرض ادا نہ کرے، اور نہ ہی ان کے ليے مغفرت و رحمت طلب کرے تو هللا تعالٰی اس کے نامٔہ اعمال ميں عاق والدين 
کھے گا۔ اور دوسرا بنده ماں باپ کی زندگی ميں تو عاق رہے مگر ان کی موت کے بعد ان کے قرضے ادا کرے اور ان ل

کے ليے مغفرت و بخشش طلب کرے تو هللا تعالٰی اس بندے کا نام والدين کے ساتھ نيکی کرنے والوں کی فہرست ميں لکھے 
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  گا۔" 

  عمل ايک ، ثواب متعدد
  

دق (عليہ السالم) نے فرمايا کہ تمہيں کس چيز کی مشکل درپيش ہے کہ والدين کی حيات و موت ميں حضرت امام جعفر صا
ان کی خدمت نہيں کرتے۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) پہلے والدين کے مرنے کے بعد نيکی کرنے کے بارے ميں ارشاد 

ت دے کر پڑھوائيں، اگر ان کے ذمے قضا نماز نہ ہو تو فرماتے ہيں: ان کی نماز پڑھو(يعنی ان کی قضا نمازيں خود يا اُجر
نوافل خود پڑھے يا اُجرت دے کے پڑھوائے)، ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کے قضا روزے رکھو اور حج ادا کرو۔ تم 

  جو کچھ عمل بجا الؤ گے اس کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ 
طا ہو گا۔ ايک اصل عمل بجا النے کے سلسلے ميں ، دوسرا اس کے عالوه والدين کے حق ميں نيکی کرنے کا صلہ دو گنا ع

  والدين کے حق ميں نيکی کرنے کے صلے ميں۔ 

  والدين کے ليے دعا و استغفار
  

حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے روايت ہے کہ ايک شخص آپ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی خدمت ميں حاضر ہوا 
لہ) سے دريافت کيا کہ کيا والدين کے مرنے کے بعد بھی ميرے ذمے ان کے کچھ حقوق باقی اور آپ (صلی هللا عليہ و آ 

  رہتے ہيں؟ 
ْستِْغفَاُر لَھَُما َواِْکَراُم َصِدْيقِِھَما َوِصلَةُ َرِحِمھَُما (کافی)  لٰوةُ َعلَْيِھَما َوااْلِ   قَاَل نََعْم، الصَّ

کرو اور ان کے دوستوں کا احترام کرو، ان کے رشتہ داروں سے حسن "فرمايا، ہاں۔ ان کے ليے نماز پڑھو اور استغفار 
  سلوک رکھو۔" 

  اطاعت والدين واجب ہونے کے مواقع
  

والدين کے امر و نہی واجبات عينی اور محرماِت اٰلہی کے مقابل کوئی حقيقت نہيں رکھتے۔ مثالً والدين اگر اوالد کو شراب 
روزے سے روکيں تو ايسی صورت ميں والدين کی اطاعت ممنوع ہے۔ چنانچہ سورٔه  پينے کا حکم ديں يا اُس کو واجب نماز

  لقمان کی پندرھويں آيت ميں اس کی تصريح فرمائی ہے: 
  َواِْن َجاھََدَک َعٰلے اَْن يُْشِرَک بِْی َمالَْيَس لََک بِہ ِعْلٌم فاََل تُِعطھَُما۔ 

ہ تم ميرا شريک کسی ايسی چيز کو قرار دو جس کا تمہيں کچھ علم "اگر تمہارے ماں باپ تمہيں اس بات پر مجبور کريں ک
  نہيں، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا۔" 

  يہ حديث شريف اس آيت کريمہ کی تائيد کرتی ہے: 
  اَلطَاَعةَ لَِمخلُْوٍق ِفْی َمْعِصيَِة اْلَخالِِق (بحاراالنوار) 

  نی ہو۔" "مخلوق کی اطاعت جائز نہيں جبکہ اس ميں خالق کی نافرما
ان دو صورتوں کے عالوه تمام مستحبات و مکروہات اور مباحات بلکہ وجوب کفائی انجام دينے کی صورت ميں والدين کی 

رضايت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔اگر يہ عمل والدين کی ناراضگی کا سبب بن جائيں يا تکليف کا موجب ہوں تو ان کی 
سی مخالفت کو عاق کہتے ہيں۔ مثالً بيٹا غير واجب سفرپر جانا چاہتا ہو ليکن مخالفت کرنا حرام اور گناه کبيره ہے۔ اس ا

والدين جانی و مالی ضرر کے انديشے سے يا اس کے ساتھ شديد محبت کی بنا پر جدائی کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ 
ت ميں معصيت کا سفر سے اسے سفر پر جانے سے منع کريں اور بيٹا منع کرنے کے باوجود سفر پر جائے تو اس صور

  ہوگا اور حرام ہوگا۔ ايسے سفر ميں نماز و روزه قضا نہيں ہو گا۔ 
مختصر يہ کہ ہر وه مخالفت جو والدين کی ناراضگی ، رنجش اور اذيت کا سبب بن جائے، حرام ہے۔مگر يہ کہ ان کی 

والدين اوالد کو شادی کرنے سے منع  اطاعت اوالد کے ليے ناقابل برداشت ہو يا دينی و دنيوی ضرر کا موجب ہو۔ مثالً 
کريں، جبکہ شادی کے بغير زندگی گزارنا دشوار ہو يا عسر و حرج در پيش ہوتا ہو يا يہ کہ والدين بيٹے سے کہيں کہ بيوی 

کو طالق دے دو جبکہ يہ حکم دونوں مياں بيوی کے ليے نقصان کا باعث ہو۔ ايسی صورت ميں والدين کی اطاعت واجب 
ايسے امور جن ميں والدين مخالفت کے باوجود ناراض نہ ہوتے ہوں اور ان کو کوئی تکليف بھی نہ پہنچتی ہو،  نہيں ليکن
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  ايسے موقعوں پر مخالفت کا حرام ہونا يا اطاعت کا واجب ہونا ميرے علم ميں نہيں ہے۔ 
پرہيز کريں۔ خصوصاً جبکہ والدين اوالد بہتر ہے بلکہ احتياط يہ ہے کہ تا حد امکان ان اوامر کو بجا الئيں اور مخالفت سے 

  کی مصلحت ملحوظ خاطر رکھ کر امر و نہی کريں اور اس ميں ان کی ذاتی غرض نہ ہو۔ 

  والدين کے امرو نہی ميں تضاد
  

جب کبھی والدين کے احکام ميں تضاد واقع ہو جائے مثالً باپ کہے کہ فالں کام کرو، ماں کہے کہ وه کام نہ کرو تو ايسی 
رت ميں کوشش کی جائے کہ دونوں کو راضی رکھا جا سکے اور اگر کوئی دونوں کو راضی نہ کر سکے تو ماں کی صو

خوشنودی کو ترجيح دے۔ چونکہ ابتدائے خلقت ميں باپ سے پہلے ماں کے حقوق انسان پر عائد ہوتے ہيں کيونکہ ماں زياده 
پالنے کی زحمات ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ ماں اس ليے بھی تکاليف سہتی ہے خصوصاً ايّاِم حمل، وضِع حمل اور دودھ 

زياده نيکی کا استحقاق رکھتی ہے کہ عورت پيدائشی طور پر مرد کی نسبت نازک مزاج ہوئی ہے۔ وه اوالد کی معمولی سی 
  تکليف کو ديکھ کر تڑپ جاتی ہے، بيتاب ہو جاتی ہے مامتا اُسے بے قابو کر ديتی ہے۔ 

ی عقل و ہوش مضبوط اور مزاج سنجيده ہوتا ہے وه اوالد کی تکليف سے کم متاثر ہوتا ہے۔ باپ اس کے برعکس باپ ک
احساس کر ليتا ہے کہ بيٹا ميری مخالفت ذاتی دشمنی کی بنا پر نہيں بلکہ ماں کی خاطر داری کی بنا پر کر رہا ہے۔ اس ليے 

  وه مخالفت سے ناراض نہيں ہوتا۔ 

  والدين کی اجازت الزم ہے
  

شر ع مقدس ا سالم ميں يہ ضروری قرار ديا گيا ہے کہ کچھ امور ميں اوالد ماں باپ دونوں سے يا کسی ايک سے اجازت 
حاصل کرے۔ جيسے وجوِب کفائی مثالًجہاد يا مستحبات مثالً مستحبّی روزه يا بعض عقود مثالً عہد، قسم اور نذر بجا النے 

  ميں ان سے اجازت لينا چاہيئے۔ 
نے کتاب قواعد ميں حقوق والدين بيان فرماتے ہوئے دن عنوانات ترتيب ديئے ہيں۔اختتام انہيں عناوين پر زياده شہيِد اول 

  مناسب سمجھتا ہوں۔ 

  اوالد کے سفر کے متعلق قول شہيد
  
يا مباح اور مستحب سفر والدين کے اذن کے بغير حرام ہے ليکن تجارت کا سفر جس سے فائده حاصل کرنا مقصود ہو ) ١

تحصيِل علم کے ليے سفر کرنا، جبکہ جس جگہ والدين رہتے ہيں، ممکن نہ ہو ، ايسی صورت ميں بعض فقہاء سفر جائز 
  سمجھتے ہيں۔ 

بعض فقہاء قائل ہيں کہ بيٹے پر ہر جگہ اور ہر حالت ميں والدين کی اطاعت واجب ہے اگر چہ اس ميں شک و شبہ بھی ) ٢
ہمارے ساتھ غذا تناول کرو اور بيٹا غذا ميں شبہ کی نظر رکھتا ہو ، پھر بھی واجب ہے کہ ہو۔ پس اگر والدين حکم کريں کہ 

اطاعت بجا الئے اور ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ کيونکہ والدين کی اطاعت بجا النا واجب ہے اور شبہات چھوڑنا مستحب ہے۔
ليے حکم ديں تو اطاعِت والدين کو مقدم سمجھيں  جبکہ نماز کا وقت داخل ہو اور والدين کسی کام کی انجام دہی کے) ٣

  چونکہ اّول وقت ميں نماز پڑھنا مستحب ہے اور اطاعِت والدين واجب ہے۔ 
(جو سفر ماں باپ کی تکليف کا باعث ہو، حرام ہے اور انسان کو اس سفر ميں نماز پوری پڑھنا پڑے گی اور روزه بھی 

کے باوجود سفر کرے جبکہ وه سفر ان پر واجب ہو ۔ البتہ حج واجب کا سفر ہے  رکھنا ہو گا۔ اگر اوالد ماں باپ کے روکنے
  مترجم) ) ( ١٣٠۴․١٣٠۵، الخوئی مسئلہ ١٢٩١․١٢٩٢تو نماز قصر پڑھے۔ ديکھو توضيح المسائل امام خمينی مسئلہ 

  نماز جماعت سے منع کرن
  
اقرب يہ ہے کہ والدين اپنے فرزند کو نماز ِباجماعت ميں شرکت سے منع نہيں کرسکتے۔ مگر جبکہ بيٹے کی جماعت ) ۴

ميں شرکت ان کے ليے تکليف کا باعث بن جائے۔ مثالً بيٹا نماِز عشاء يا نماِز فجر جماعت سے پڑھنے کے ليے مسجد جائے 
  ال کا ياپھر خود اوالد کی جان کا۔ تو والدين کو خوف محسوس ہوتا ہو اپنے جان و م
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  اس صورت ميں جبکہ جہاد کے ليے سفر کرنا فرزند پر واجبِ  عينی نہ ہو تو والدين اس سفر سے منع کر سکتے ہيں۔ ) ۵
واجباِت کفائی ميں والدين اوالد کو صرف اُسی صورت ميں روک سکتے ہيں جبکہ دوسرے افراد کے ذريعے اسے انجام ) ۶

  يا يقين حاصل ہو جائے۔ اس صورت ميں والدين تمام واجباِت کفائی سے بيٹے يا بيٹی کو روک سکتے ہيں۔  دينے کا گمان
  بعض فقہاء کہتے ہيں کہ اگر مستحبّی نماز ميں مشغول ہو اور والدين اس کو بالئيں تو وه نماز توڑ سکتا ہے۔ ) ٧
  ا چاہيئے۔ باپ کے اذن نہ دينے کی صورت ميں مستحبّی روزه ترک کر دين) ٨
  قسم اور عہد کے عقود کے بارے ميں اگر والدين اجازت نہ ديں تو پھر ترک کر دينا چاہيئے۔ ) ٩
اوالد پر واجب ہے کہ والدين کو کسی قسم کی تکليف نہ دے يا کوئی دوسرا تکليف پہنچانے کا اراده کرے تو اپنے ) ١٠

  امکان و قوت کے مطابق ان کا دفاع کرنا چاہيئے۔ 

  ام والديناحتر
  

والدين کے حقوق کی ادائيگی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نہايت ادب و احترام سے پيش آنے کی سخت تاکيد کی گئی ہے۔ اس 
  سلسلے ميں اہل بيت اطہار (عليہم السالم) سے متعدد روايات نقل ہوئی ہيں۔ مثالً: 

  کہ لقب يا کنيت وغيره سے ياد کرنا چاہيئے۔ والدين کو پکارنے کی صورت ميں ان کا نام نہيں لينا چاہيئے بل) ١
  راستہ چلتے ہوئے والدين سے آگے نہ بڑھيں اور ان سے پہلے نہ بيٹھيں۔ ) ٢
  والدين سے قبل دستر خوان پر ہاتھ آگے نہ بڑھائيں۔ ) ٣

تھے۔ آپ (عليہ السالم)  حضرت امام زين العابدين (عليہ السالم) اپنی والدٔه گرامی کے ساتھ احتراماً کھانا تناول نہيں کرتے
فرماتے تھے کہ ميں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہيں کسی نوالہ کو والده اٹھانے کا اراده رکھتی ہوں اور ميں ہاتھ بڑھا دوں۔ 

  اگر ميں نے ايسا کيا تو گويا ان کا ادب و احترام نہ کيا۔ 
  کسی مجلس ميں والدين سے منہ پھير کر نہ بيٹھيں۔ ) ۴
  و اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کريں۔ دوراِن گفتگ) ۵
ايسے کام نہ کريں جس سے لوگ والدين کو مالمت کريں اور ان کولعن طعن کرنے کا سبب بنيں۔ يعنی کسی کے والدين ) ۶

  کو بُرا بھال نہ کہيں ، نتيجتاً وه اس کے والدين کو نازيبا کلمات کہيں گے۔ 
ے ميں ايک لڑکے کو ديکھا جو اپنے والد کے ہاتھوں کے سہارے راستہ چل رہا حضرت سجاد (عليہ السالم) نے راست) ٧

  تھا۔چنانچہ آپ (عليہ السالم) اس لڑکے سے ناراض ہوئے اور آخر عمر تک اس سے بات چيت نہ کی۔ (کافی) 
وه ہے جس  واضح رہے کہ والدين کے حق ميں نيکی کے بارے ميں جو کچھ بيان ہوا ہے، فقہاء کے درميان مسلمہ احسان

سے والدين کی دل آزاری نہ ہوتی ہو۔ مثالً ان کے مقرره مصارف معيّن وقت ميں ادا نہ کرنا اور مطالبہ پر مجبور کرنے 
کے بعد دينا،کسی تقريب ميں مدعوئين کے ساتھ ان کو بھی باقاعده دعوت نہ دينا،کسی سفر سے واپسی پر ان کے ليے 

   دوسروں کے ساتھ تحفہ تحائف نہ دينا۔
اس قسم کے احسانات کا ترک کرنا حرام ہے۔ البتہ ايسے امور جن سے والدين کی ناراضگی نہ ہوتی ہو، ان کی حرمت معلوم

  نہيں۔ 
البتہ آداب و احترام کے بارے ميں جو کچھ بيان ہوا ہے، علمائے عظام کے درميان مسلم آداب و احترام وہی نہيں ہيں جس 

کے دل ميں رنجش پيدا ہوتی ہے۔ مثالً اہانت و تحقير کی نيت سے والدين سے منہ  کے ترک کرنے کی صورت ميں والدين
پھيرنا يا پيٹھ موڑ کر بيٹھنا،ان کی آواز سے اونچی آواز ميں گفتگو کرنا، راستہ چلتے ہوئے ان سے آگے نکل جانا، يہ سب 

  حرام ہيں۔ 
رنا جس سے والدين ناراض نہ ہوتے ہوں، اس قسم کے ليکن توہين و تحقير کے بغير بعض اوقات احترام و آداب کو ترک ک

  بے احترامی کی حرمت معلوم نہيں ، پھر بھی اس قسم کے احترامات مستحبات ميں شمار کيے گئے ہيں۔ 

  اوالد کے حقوق جو کہ والدين پر واجب ہيں
  

ہے، اسی طرح والدين کے ذمے بھی  جس طرح والدين کا ادب و احترام بجا النا اورا ن کے ساتھ احسان کرنا اوالد پر واجب
اوالد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہيں۔ ان حقوق کی رعايت کرنا ماں باپ پر واجب ہے۔اگر خيال نہ کريں تو گويا صلٔہ رحم 
منقطع کيا کيونکہ انسان کے ليے ماں باپ کے بعد قريب ترين ارحام اوالد ہيں جبکہ قطِع رحم بہت بڑا گناه ہے، جو کہ بعد 
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  کر ہو گا۔ ميں ذ
چنانچہ جيسا کہ اوالد والدين کے حقوق کی مراعات نہ کرنے پر عقوق جيسے گناه سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح والدين 

  بھی اوالد کے حقوق ادا نہ کرنے پر عاق جيسی مشکالت و مسائل سے رو برو ہوتے ہيں۔ 
صورت ِ ديگر اوالد اس باِرگراں سے بچنے کے ليے والدين اوالد کو کسی ناقابل برداشت کام کرنے کو مامور نہ کريں۔ ب
  بہانے تالش کرے گی ، جس کے نتيجے ميں وه عاق ہو سکتی ہے۔ 

اوالد کے کردار و گفتار پر تاديبی و تعميری تنقيدکی بجائے اگر ان پر بار بار اعتراض کيے جائيں اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے 
م کے ترک پر منتج ہو گا اور اس سے ايک دوسرے کے درميان نفرت رہيں تو يہ عمل رفتہ رفتہ والدين کے ادب و احترا

  بھی پيدا ہو سکتی ہے اور آخر ميں عاق کی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ 
اسی طرح اوالد کے ساتھ محبت ترک کرنے سے ردعمل کے طور پر اوالد بھی ماں باپ سے پيار و محبت کرنا چھوڑ 

ہوتے ہيں۔ اسی ليے حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ارشاد  ديتے ہيں جس سے دونوں گناِه کبيره کے مرتکب
  فرمايا: 

  يَْلِزُم اْلَوالَِدْيَن ِمَن اْلُعقُْوِق َمايَْلِزُم اْلَوالَُد ِمْن ُعقُْوقِِھَما 
  ۔ "والدين کا عاق ہونا الزم آتا ہے جس طرح اوالد والدين کے حقوق ادا نہ کرنے پر عقوق ميں مبتال ہوتی ہے

بنا بر ايں والدين کا فريضہ ہے کہ اپنی اوالد کو ادب و احترام سے تعليم و ترغيب ديں اور ان کی تربيت کے وسائل فراہم 
  کريں۔ نيز ان کو شفقت و مہربانی سے قابو ميں رکھيں اور عاق ہونے کے اسباب سے باز رکھنے کی کوشش کريں۔ 

ے طور پر چشم پوشی کيا کريں۔ ان کے ناچيز احسان اور معمولی اطاعت کومثالً معمولی خطا و لغزش سے تجاہل عارفانہ ک
  قبول کر کے شکريہ ادا کريں۔ ان کے سامنے نيک خواہشات کا اظہار کرنے ہوئے دعائيں ديں۔ 

 علماء عظام نے فقہی کتابوں ميں ماں باپ پر اوالد کے حقوق کے بارے ميں تفصيل سے مسائل بيان کيے ہيں۔ ان کا خالصہ
  اس طرح يہاں ذکر کريں گے کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ سکيں۔ 

  نفقہ باپ پر واجب ہے
  

اوالد کی پيدائش سے لے کے ُرشد(عقل و ہوش سنبھالنے اور نفع نقصان کی تميز کرنے) تک نيز برسِر روزگار ہونے سے 
   خودکفيل ہونے تک خوراک و لباس اور رہائش وغيره کا انتظام باپ پر واجب ہے۔

  اوالد کے بھی شوہر کے گھر پہنچنے يا خود کفيل ہونے تک اخراجات باپ کے ذمے ہيں۔ 

  اوالد کی شادی کے ليے کوشش کرن
  

والد پر عائد ہونے والے حقوق ميں سے ايک اہم حق يہ ہے کہ جب لڑکا بالغ و رشيد ہو جائے تو اس کی شادی کی کوشش 
پہنچائے۔ والدين لڑکی کو خاوند اختيار کرنے سے روک نہيں سکتے۔ چنانچہ کی جائے۔ اگر لڑکی ہو تو اسے شوہر کے گھر

  قرآن مجيد ميں واضح ارشاد ہوتا ہے: 
  فاََل تَْعُضلُْو ھُنَّ اَْن تَنکِحَن اَْزَواَجھُنَّ اَِذا تََّراَضوبِْينَھُْم بِاْلَمْعْرُوِف 

   )٢٣٢۔ آيت ٢(سوره 
نہ روکو، جب آپس ميں دونوں مياں بيوی شريعت کے مطابق اچھی طرح مل "انہيں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے

  جل جائيں۔" 

  د ينی تعليم و تربيت
  

حقوق اوالد ميں سے ايک اہم ترين حق ان کی تعليم و تربيت ہے۔ والدين کو چاہيئے کہ وه اپنی اوالد کو ہر ممکن طريقے 
آن و حفظ قرآن کی ترغيب ديں۔ آداب و اخالق شرعی سکھانے سے اصول و فروع دين سے آگاه کريں۔ خصوصاً تالوت قر

ميں غفلت نہ کريں۔ اگرچہ سختی بھی کرنا پڑے۔ البتہ اس سختی ميں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب کا لحاظ 
  رکھنا ضروری ہے جو کہ "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کے باب ميں بيان ہوں گے۔ 
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  رنے کے بارے ميں بہت سی روايتيں موجود ہيں۔ يہاں ان ميں سے چند ايک تبرکاً تحرير کی جاتی ہيں۔ اوالد سے محبت ک

  اوالد سے پيار و محبت کرن
  

پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا ہے کہ اپنی اوالد سے محبت کيا کرو، ان پر رحم کيا کرو، جب ان سے کوئی 
  ا کرو۔ چونکہ اوالد کی نظِر اميد صرف ماں باپ پر ہوتی ہے۔ وعده کرو تو اسے ضرور پور

وعده وفا نہ ہونے کی صورت ميں بد دلی پيدا ہو جاتی ہے۔ آخر کار توقعات کے رشتے منقطع ہو جاتے ہيں۔ بے شک هللا 
  تعالٰی اتنا کسی چيز سے غضب ناک نہيں ہوتا جتنا عورتوں اور بچوں کی دل شکنی سے ہوتا ہے۔ 

  سے بچوں کو چومنشفقت 
  

آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے جس نے اپنے بچے کو پيار کيا تو اس کے نامٔہ اعمال ميں ايک حسنہ درج ہوتا 
  ہے۔ 

ايک اور حديث ميں ہے کہ بچوں کے ہر ايک بوسے پر بہشت کا ايک درجہ بڑھا ديا جاتا ہے۔ آپ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے 
ا کہ جب باپ اوالد کے چہرے پر شفقت و محبت سے نگاه ڈالتا ہے اور خوش حال ہوتا ہے تو ايک بنده راه خدا يہ بھی فرماي

  ميں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامٔہ اعمال ميں لکھا جاتا ہے۔ 

  والدين کے بعد اوالد کے حق ميں نيکی کرن
  

ے کی ماں کا بھی احترام کرو۔ اس کے ساتھ برائی نہ کرو حضور سرور کائنات (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا فرمان ہے کہ بچ
کيونکہ اوالد کے دل ميں ماں کی خصوصی محبت ہوتی ہے۔ ماں کے ناراض ہونے سے بچوں کا دل دکھتا ہے اور وه پھول 

  کی طرح مرجھا جاتے ہيں۔ 
) سے پوچھا: کس کے حق ميں يہ روايت بھی منقول ہے کہ انصار ميں سے ايک آدمی نے امام جعفر صادق (عليہ السالم

نيکی کرنا الزم ہے؟ فرمايا: ماں باپ کے حق ميں۔ عرض کيا : دونوں اس دنيا سے رحلت کر گئے ہوں تو ؟ فرمايا: اوالد 
  کے حق ميں۔ 

  لڑکی نيکی کی زياد ه سزاوار ہے
  

تحب ہے کہ باپ جو تحفہ گھر اوالد کے حق ميں والدين کی جانب سے لڑکی کے ساتھ نيکی کرنے کی زياده تاکيد ہے۔ مس
ميں الئے اسے لڑکے سے پہلے لڑکی کو دے۔ خصوصاً جس لڑکی کا نام فاطمہ ہو۔ نيز اوالد کو لعن طعن اور بد دعا کرنے 

کی ممانعت کی گئی ہے اگر چہ بيٹا بيٹی والدين کی مخالفت ہی کيوں نہ کرتے ہوں۔ والدين کی لعن طعن اوالد کی پريشانی 
  باعث بنتی ہے۔ اور فقيری کا 

  روحا نی باپ نيکی کا زياد ه مستحق ہوتا ہے
  

اس سے قبل عقوق والدين کی حرمت اور ان کے حق ميں نيکی کرنے کے جو احکام بيان ہوئے تھے وه عام والدين کے ليے 
باپ يعنی  تھے، جن سے اوالد پيدا ہوتی ہے ۔ جسمانی تربيت اور نشو و نما ان کے وجود کے سبب ہوئی ليکن روحانی

انسانوں کو ان کی غرض خلقت بتانے اور سعادت حقيقی سے ہمکنار کرنے والی ہستياں حضرات محمد و آل محمد (عليہم 
السالم) ہيں۔ ہم سب روحانی اعتبار سے ان سے وابستہ ہيں اور ہر حال ميں ان کے پيروکار۔ ان سے وابستگی ہی سے ہم 

  مال ہو سکتے ہيں۔ چنانچہ رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا:  جملہ آفات سے محفوظ اور نيکيوں سے ماال
ِة    اَنَا َوَعلٌَی اَبََواٰھِذِه ااْلُمَّ

  "ميں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہيں۔" 
روحانی باپ کی شرافت و اہميت جسمانی باپ کی نسبت اس قدر زياده ہے جيسا کہ بدن خاکی کی نسبت روح کو حاصل ہے۔ 

اسی طرح تمام والدين کے عقوق کے بارے ميں جتنے عقاب کا وعده ہے، روحانی باپ کے عاق کی سزا اس سے ہزاروں 
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  گنا زياده سخت ہے۔ 

  ثوا ب زياد ه عذاب سخت
  

ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے پر جتنے ثواب کا وعده فرمايا اس سے ہزاروں درجے زياده روحانی باپ کے ساتھ احسان 
ثواب ہے۔ اور اسی طرح عاق کرنے کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ مثالً بہشت اس کے ليے حرام ہونا، کسی عمل کاکرنے کا 

  قبول نہ کرنا اگرچہ روزانہ رات بھر عبادت کرے، صبح کو روزه رکھے۔ 
السالم) حقيقی اس قسم کا عذاب اہل بيِت اطہار (عليہم السالم) کی واليت ترک کرنے پر بھی ہے۔ چونکہ آل محمد (عليہم 

  روحانی باپ ہيں۔ 
جتنی بھی آيات و روايات عاق والدين کے سلسلے ميں ہم تک پہنچی ہيں، انہيں والدين سے مخصوص کردينا غلط ہو گا۔ 

کيونکہ تمام آياِت قرآنی و روايات اس سلسلے ميں عمومی ہيں۔ عقوق والدين سے مراد والد جسمانی و والد روحانی، دونوں 
س بات کی دليل کے ليے قرينہ موجود ہے کہ هللا تعالٰی نے والدين کی اطاعت، ان کی شکر گزاری کو اپنی شامل ہيں۔ ا

  اطاعت اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ذکر فرمايا ہے: 
 ً    Oاَن اْشُکْر لِْی َولَواِلَدْيَک اَل تَْعبُُدْوا ااِلَّ اِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَسانا

   عليہ و ٓالہ) و حضرت علی کی سپاس گزاری حضور اکرم (صلی هللا
آئہ شريفہ اَِن اْشُکْرلِْی َولَِوالَِدْيَک کے متعلق بہت سی روايتيں موجود ہيں۔فرماتے ہيں کہ يہاں "والديک" سے مراد حضرت 

تعالٰی نے اپنی پاک ذات  محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور حضرت علی (عليہ السالم) ہيں۔ يہاں والدين مقصود نہيں۔ چونکہ هللا
کے بعد افراِد والدين ميں سے بہترين ، شريف ترين اور کامل ترين والدين کا ذکر فرمايا ہے۔ چنانچہ اصول کافی ميں صلٔہ 

  رحم کے باب ميں امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے دو روايتيں نقل کی گئی ہيں۔ 
ہ السالم) سے سورٔه رعد کی اکيسويں آيت کا ترجمہ دريافت کرنا ہے جسپہلی حديث عمرو بن يزيد کا امام جعفر صادق (علي

  ميں ارشاد رب العزت ہے: 
ُ بِِہ اَن يوَصَل َويَْخَشْوَن َربَّھُْم َويََخافُْوَن ُسٔوَء اْلِحَساَب    يَِصلُْوَن َما اََمر ّهللاٰ

قائم رکھتے ہيں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہيں "يہ وه لوگ ہيں جنہيں تعلقات قائم رکھنے کا حکم خدا نے ديا ہے۔ اُسے 
  اور قيامت کے دن سخت حساب سے ڈرتے ہيں۔" 

دوسری حديث اسی آئہ مبارکہ کی تفسير ہے جس ميں کہا گيا ہے کہ مذکوره آيت محمد و آل محمد کے صلٔہ رحم کے بارے 
۔ اس کے بعد فرمايا: تجھے ايسا شخص نہيں ہونا ميں نازل ہوئی ہے۔ اوراس ميں مومنين کے قريبی رشتہ دار بھی شامل ہيں

چاہيئے کہ جو مذکوره آيت کو فرِد واحد کے ليے مخصوص جانے بلکہ جب بھی سنيں کہ فالں آيت فالں کے بارے ميں 
  نازل ہوئی ہے تو اس کی مانند دوسرے افراد کے درميان عموميت قرار دينا چاہيئے۔ 

  روحا نی والد ين کے عقوق
  

الدين کے عقوق سے مراد يہ ہے کہ انہوں نے جن امور کو بجا النے کا حکم ديا ہے، ان کو ترک کرنا، پيروی و روحانی و
اطاعت کی حدود سے نکل جانا، باہمی معنوی اتصال اور حقيقی روابط کو منقطع کرنا ہے۔ حضرت امام رضا (عليہ السالم) 

باپ ناراضگيوں کی بنا پر کہيں کہ يہ ميری اوالد نہيں ہے۔ حاضرين نے نے فرمايا کہ کيا تم کو يہ بُرا نہيں لگے گا کہ ماں 
  کہا، ضرور، ہميں بُرا لگے گا۔ 

آپ نے فرمايا کہ روحانی ماں باپ تمہارے والدين سے افضل ہيں ، لٰہذا اُنہيں اس بات کا موقع نہ دو بلکہ اُن کے فرزند ہونے
 کا شرف حاصل کرو۔ 

 

 گناھان کبيره
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  حبس الحقوق من غيرعسر

  

  مجبوری و سختی کے بغير کسی کا حق روکن

  

  حقوق کا ادا نہ کرن
  

وه گناه جن کے بارے ميں نص ہے ان ميں چھبيسواں گناه حقوق کا ادا نہ کرنا ہے۔ جبکہ حق ادا کرنے ميں کوئی دشواری نہ
ہو۔ يعنی اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر کوئی حق رکھتا ہو اور وه اپنے حق کی ادائيگی کا مطالبہ کرے ليکن وه شخص کہ 

ا کرنے کی صالحيت رکھتے ہوئے حق ادا نہ کرے تو وه گناِه کبيره کا جس پر حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ حق اد
مرتکب ہوا۔ چنانچہ اعمش نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے اور فضل بن شاذان نے امام علی رضا عليہ السالم سے جو 

نے کو بھی گناِه کبيره روايت نقل کی ہے اس ميں امام علی رضا عليہ السالم نے بغير کسی تکليف کے حقوق کے ادا نہ کر
  ميں شمار کيا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 

من حبس حق المومن اقامہ هللا يوم القيمة خمسماة عا م علی رجليہ حتی تسيل عرقہ او دمہ و ينادی مناد من عند هللا ہذا الظالم 
   )٣۶٧ص  ٢بہ الی النار (کافی ج الذی حبس عن هللا حقہ قال (ع) فيوبخ اربعين يوماثم يومر 

جوکوئی کسی مومن کا حق ادا نہ کرے (اور اس کے ذمے جو چيز ہے اس تک نہ پہنچائے) تو خداوند عا لم قيامت کے دن 
سے اسے پانچ سو سال تک اس طرح کھڑا رکھے گا کہ اس سے پسينہ يا خون بہنا شروع ہوجائے گا اور ايک منادی خداوند 

دا دے گا کہ يہ وه ستمگر ہے جس نے خدا کا حق ادا نہ کيا پس چاليس دن تک وه تنبيہ کرنے کے بعد عالم کی طرف سے ن
  حکم ديا جائے گا کہ اسے آگ ميں ڈال ديا جائے (يہ تنبيہ کرنے والے مومنين ہوں گے يا انبياء) 

ہوگا اور اگر ظلم زياده ہو تو اس  عالمہ مجلسی نے اس حديث کی تشريح يہ کی ہے کہ اگر ظلم کم ہو تو اس کا پسينہ جاری
۔ اس کے عالوه مجلسی فرماتے ہيں کہ يہ جملہ داللت کرتا ہے مومن )٣۶١سے خون جاری ہوجائے گا (مرآت العقول ص 

کا حق خدا کا حق ہے۔ مومن کے قرب خداوند کی وجہ سے يا يہ کہ خداوند عالم نے مومن کا حق ادا کرنے کا حکم ديا ہے۔ 
  بجا النا ايسا ہی ہے جيسے هللا کا حق نہ ادا کرنا۔ اور فرمايا۔ اس کا حکم نہ 

اذا کان يوم القيامة نادی مناد اين الموذون ال وليائی فيقوم قوم ليس علی وجو ھھم لحم فيقال ہوالء الذين اذوا المومنين و نصبوالھم
 الذين يقولون بقولھم ولکنھم حبسوا حقوقھم واذا عوا و اند وھم و عنقوھم فی دينھم ثم يومر بھم الی جھنم ثم قال (ع) کانو ا وهللا

  عليھم سرھم۔ 
   )١۴۵(کتاب حج باب 

روِز قيامت منادی ندا کرے گا کہ هللا کے دوستوں کو اذيت دينے والے کہاں ہيں۔ پس کچھ لوگ کھڑے ہوجائيں گے جن کے 
و اذيت ديتے ان سے دشمنی رکھتے اور ان سے چہروں پر گوشت نہيں ہوگا۔ پس کہا جائے گايہ وه لوگ ہيں جو مومنين ک

دين کے بارے ميں سختی سے پيش آتے تھے اس لئے حکم ديا جائے گا کہ انہيں جہنم ميں ڈال ديا جائے۔ اس کے بعد امام 
جعفر صادق عليہ السالم نے خداوند ذوالجالل کی قسم کھاکر فرمايا کہ وه لوگ مومنين ہی کے عقيدے کے حامل تھے ليکن 

  کے حقوق ادا نہيں کرتے تھے اور ان کے راز فاش کرتے تھے۔ ان 
  اور امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا۔ 

  )١۵ايما مومن حبس مومنا عن مالہ وھو يحتاج اليہ لم يذق وهللا من طعام الجنة وال يشرب من الرحيق المختوم (بحاراالنوار ج 
کو احتياج ہو اور وه مومن اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے تو وه  ہر وه مومن کہ جس کے مال کی کسی دوسرے مومن

جنت کی غذا کا ذائقہ بھی نہ چکھ سکے گا اور رحيق مختوم (جو کہ بہشت کے مشروبات ميں سے ايک مشروب ہے) سے 
  محروم رہے گا۔ 

  روِز قيامت حقوق کا مطالبہ
  

  حضرت سيد سجاد عليہ السالم نے فرمايا: 
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وم القيمة علی روس االشھاد االمن کان لہ قبل ہذا حق فليا خذه وال شی اشد علی اھل القيامة من ان يروامن يعرفھميوخذ بيدالعبد ي
  مخفة ان يدعی عليہ شيئا 

   )٨۵ص ۵(لئالی االخبار ج 
ئیقيامت کے عن ايک شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر اہل محشر کو دکھايا جائے گا اور کہا جائے گا جو کوئی اس شخص پر کو

حق رکھتا ہے اور اس سے اپنا حق لے لے۔ قيامت کے دن اہل محشر کے لئے سب سے زياده دشوار يہی بات ہوگی کہ جب 
وه کسی اپنے جاننے والے کو ديکھيں گے تو ان پر اس بات کا خوف طاری ہوجائے گا کہ کہيں يہ بھی اپنے کسی حق کا 

  س آيت ميں اشاره کرتے ہوئے کہا گيا ہے۔ دعوی نہ کردے۔ اور شايد اسی بات کی طرف قرآن کی ا
  يوم يفرالمرء من اخيہ و امہ و ابيہ و صاحبتہ و بنيہ 

يعنی ) ٣۶تا  ٣۴اس دن ہر شخص اپنے بھائی، ماں، باپ اپنے بيوی بچوں سے راِه فرار اختيار کرے گا۔ (سورئہ عبس آيت 
  نہ کردے۔ اس خوف کی بناء پر کہ کہيں ان ميں سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ 

  مفلس حقيقی
  

قال النبی (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ال صحابہ اتدرون من المفلس قالو المفلس فينامن الدرھم وال مال وال متاع لہ۔ قال (ص) ان 
المفلس من امتی من الی يوم القيامة بصالة وصيام وزکوة وحج وياتی قدشتم ھذا واکل مال ھذا وھتک دم ھزا وضرب ھذا فيوتی 

   )٣ن حسنا فان فنيت حسناتہ قبل ان يقضی ما عليہ اخذ من خطا ياه فطرحت عليہ ثم يطرح فی النار (بحاراالنوار جذام
حضرت رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمايا کيا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟اصحا ب نے کہا ہمارے نزديک مفلس 

رت نے فرمايا ميری امت ميں کوئی مفلس نہيں سوائے اس وه ہے جس کے پاس نہ درہم نہ جائيداد نہ سرمايہ ہو آنحض
شخص کے جس نے نماز پڑھی ہو، روزے رکھے ہوں،زکوة دی ہو، حج ادا کئے ہوں مگر قيامت کے دن ايک شخص آئے 
گا جسے اس نے گالی دی ہو ايک اورآئے گا جس کا اس نے مال کھايا ہو ايک اور آئے گا جس کا اس نے خون بہاياہو ايک 

آئے گا جس کی اس نے پٹائی کی ہو، پس اس شخص کی نيکياں ہر صاحب حق کو اس کے حق کے مطابق دی جائيں اور 
گی۔ اگر صاحبان حق کے حقوق ادا ہونے سے پہلے اس شخص کی نيکياں ختم ہوجائيں تو صاحبان حق کے گناه اس شخص 

  جائے گا۔ کے گناہوں ميں شامل کردئيے جائيں گے تو پھر اسے جہنم ميں ڈال ديا 

  قرض اورحقوق نہ ادا کرنے کے مقامات
  

قرض ميں بطور کلی ہر وه چيز شامل ہے۔ جو کسی شخص کے ذمے کسی شخص کے ذمے کسی سبب سے ثابت ہو۔ مثالً 
قرض، قرض لينے والے پر جتنی رقم اس نے لی ہے اس کے ذمے ہے۔ اور طے شده طريقے کے مطابق رقم قرض خواه 

کہ جس کا معاملہ بيچنے سے پہلے ہوگيا ہو۔ بيچنے واال ذمہ دار ہے کہ وه چيز خريدار کو وعدے کے کو ادا اور وه چيز 
مطابق وقت پر ادا کرے اسی طرح وه چيز جو ادھار لی ہے اس کی قيمت بيچنے والے کو ادا کرے اور وه چيز جو کرائے 

عورت کے مہر کاذمہ دار ہے۔ اسی طرح شوہر پر لی ہے کرائے پر لينے واال صاحب مال کا مقروض ہوگا۔ اور شورہر 
زوجہ دائمی کے نام ونفقہ کا ذمہ دار ہے۔ اور ضمانت کی وه مختلف اقسام کے جس کا ذکر فقہی مسائل کی کتابوں ميں ذکر 

کيا گيا ہے ان کے فروعی مسائل بہت زياده ہيں۔ بحث کی مناسبت سے کچھ اہم مسائل کی طرف اشاره کيا جائے گا۔مدت 
اورغير معين کا قرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ حالی يعنی وه قرض جس کی کوئی مدت معين نہ ہو۔ اگر مدت ہو تو ختم  معين

ہوچکی ہو۔ اور موجل يعنی وه قرض جس کی مدت معين ہو اس ميں قرض خواه مدت ختم ہونے سے پہلے پانے حق کا 
مدت ختم ہو کر قرض حالی ميں تبديل ہوجائے گا۔ مثالً مطالبہ نہيں کرسکتا اور جب بھی مقروض مرجائے تو اس کی معينہ 

اگر کسی شخص کا کسی دوسرے شخص پر قرض ہو اور مقروض کو ايک سال ميں قرض ادا کرنا ہو ليکن مدت پوری 
ہونے سے پہلے مقروض مرجائے توضروری ہے کہ جو مال اس نے ورثہ ميں چھوڑا ہے تو ورثاء سب سے پہلے اس کا 

ور وه يہ حق نہيں رکھتے کہ يہ کہيں کے ابھی قرض کی مدت ختم نہيں ہوئی ليکن اگر قرض خواه قرض ادا کريں۔ ا
مرجائے اور اسکے قرض کی مدت باقی ہو تو اس کے ورثا کو يہ حق حاصل نہيں کہ وه مدت ختم ہونے سے پہلے قرض 

  کی واپسی کا مطالبہ کريں۔ 

  قرض کو الزمی طور پر ادا کرناچاہيئے
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ت ميں جبکہ قرض معينہ مدت کے لئے نہ ہو يا اس کی مدت ختم ہوچکی ہو اور قرض خواه مطالبہ کرے تو ايسی صور

واجب ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو فوراً اپنا قرض ادا کرے ۔ خواه وه اشياء جو اس کی ضرورت سے زائد ہوں انہيں 
س قيمت پر خريديں اسے چاہے وه فروخت کردے اوربيچنا ہی کيوں نہ پڑے۔ اگرچہ وه اشياء لوگ کم قيمت پر ہی خريديں ج

اپنے قرض کو ادا کرے ليکن اگر کوئی کوڑيوں کے مول خريدنا چاہئے اور عرف عام ميں اسے معاملہ کو ان اشياء کا 
ضائع کرنا اور تلف کرنا کہ جائے تو ايسی صورت ميں بعيد نہيں کہ مقروض پر ان چيزوں کا بيچنا واجب نہ ہو اور اگر 

وريات زندگی کی چيزيں مثالً قالين، لباس، گھر کا سامان، دوکان وغيره نہ رکھتا ہوکہ اسے بيچ کر قرض ادا کرے تو وهضر
کام کاج کر کے اپنا قرض ادا کرے مثالً اگر قرض خواه کا قرض ادا کرنے کے لئے اسے نوکری کرنا پڑے يا کوئی ايسا کام

لئے باعث مشقت نہ ہو تو اس ذريعے سے قرض ادا کرے بطور کلی  کرے جو اس کی شان کے مطابق ہو اور اس کے
مقروض پر قرض ادا کرنا واجب ہے۔ قرض کی ادائيگی ميں سستی غفلت برتنا ہر حال ميں حرام، حق کا ادا نہ کرنا گناه 

س کی حالت اورکبيره ہے ۔ ليکن اگر ضروريات زندگی کی چيزوں ميں سے مثالً وه گھر کہ جس ميں وه زندگی گزارتا ہے ا
شان سے اونچے درجے کانہ ہو اور اسی طرح کپڑے، قالين، برتن اور اس جيسی دوسری چيزيں جو اس کے لئے ضروری 
ہيں اگر وه ان چيزوں کو بيچ دے تو اسے مشکالت کا سامنا کرنا اور نقصان اٹھانا پڑے تو ان چيزوں کا بيچنا ضروری نہيں 

ے فروخت کرنے پرمجبور نہيں کرسکتا ليکن مقروض کے لئے جائز ہے کہ وه اور قرض خواه مقروض کو ان چيزوں ک
مشکالت کو برداشت کرے اور ان اشياء کو بيچ کر اپناقرض ادا کرے ايسی صورت ميں جبکہ مقروض نے خود ہی اپنے 

وض کے گھر کا گھر کا سامان بيچا ہو قرض خواه اپنی مطلوبہ رقم لے سکتا ہے ۔ ليکن مناسب يہ ہے کہ قرض خواه مقر
سامان بيچ کر زحمت ومشقت ميں مبتال ہونے پر راضی نہ ہو اگرچہ خود مقروض راضی ہوبلکہ بہتر تو يہ ہے کہ قرض 

  خواه مقروض کو اس حد تک مہلت دے کہ خدا اسے کشادگی عطا کرے ۔ عثمان بن زياد سے مروی ہے۔ 
د اراد ان يبيع داره فيقضينی فقال ابو عبد ّهللاٰ (ع) اعيذک با ّهللاٰ ان تخرجہقلت ال ابی عبد ّهللاٰ عليہ السالم ان لی علی رجل دينا وق

  من ظل راسہ 
   )١١(وسائل کتاب التجاره ب 

سے عرض کيا کہ ميرا کسی شخص پر قرض ہے اور ہو شخص اپنے گھر کوبيچ کر -ميں نے حضر ت امام جعفر صادق 
فرمايا اس بات ميں تمہيں خدا کی پناه ميں ديتا ہوں کہ تم اس شخص کو  مير ا قرض ادا کرنا چاہتا ہے حضرت نے تين مرتبہ

گھر سے بے گھر کردوجس ميں وه زندگی گزارتاہے۔ کچھ دوسری احاديث بھی اس موضوع سے متعلق نقل کی گئی ہيں اور
ام محمد تقی عليہم اس کے عالوه مروی ہے کہ جناب محمدبن ابی عمير جو کہ امام موسٰی بن جعفر امام علی رضا اور ام

السالم کے خاص صحابيوں ميں سے تھے اور کپڑا بيچنے کا کام کيا کرتے تھے ان کا تمام مال ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا 
اور وه فقير ہوگئے کسی آدمی پر ان کا دس ہزار درہم قرض تھا پس اس مقرو ض شخص نے اپنے گھر کو فوخت کرديا اور 

مير کے گھر لے کر آيا اور کہا يہ آپ کا قرض ہے۔ اسے لے ليجئے آپ نے فرمايا آيا يہ مال دس ہزار درہم محمد بن ابی ع
تمہيں ورثے ميں مال ہے۔ اس نے کہا نہيں ۔ آپ نے پوچھا کسی نے تمہيں بخشا ہے؟ کہا نہيں ۔ آپ نے فرمايا کيا تمہارے 

ميں رہتاتھا اسے بيچ ديا تاکہ اپناقرض ادا  پاس کوئی ملکيت تھی جسے تم نے بيچا؟کہا نہيں بلکہ وه مکان جس ميں ،
  کرسکوں ۔ 

اس وقت محمد ابن ابی عمير نے امام جعفر صاد ق عليہ السالم کی ايک روايت نقل کی کہ قرض واپس لينے کے لئے مقرض
وقت  کو اس کے گھر سے بے گھر نہيں کرچاہئے اور اس کے بعد آپ نے فرمايا اس رقم کو واپس لے جأو خدا کی قسم اس

ميں ايک ايک درہم کا محتاج ہوں اس کے باوجود ميں اس ميں سے ايک درہم ليکر خرچ نہيں کروں گا۔ ان کی غربت کا 
سبب(حاالنکہ پانچ الکھ درہم کے مالک تھے) حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم سے وه قربت و وابستگی تھی جس کی بنا

ے اور چار سال تک قيد خانہ ميں رکھا ۔ اور جو کچھ مال واسباب تھا چھين ليا پر انہيں گرفتار کرکے بے انتہا تازيانے مار
خدا وند عالم کی بے پناه رحمتيں ہوں ان کی روح پر اگر کوئی بھی شخص صاحب حق تک اس کا حق پہنچانے ميں غفلت 

عشاری کا مرتکب ہوتا ہے سے کام لے اور تاخير کرے حاالنکہ وه استطاعت رکھتا ہو تو ہر گذرنے والے دن ميں گناه ا
  الے /١٠(اعشاره وه ہے جو ظالم کے حکم پر لوگوں سے (دسواں حصہ )

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں : 
   )٨٣ص  ١٣ج  ۴کل ذنب يکفره القتل فی سبيل ّهللاٰ اال الدين الکفارة لہ اال ادا ئہ او يعفو الذی لہ الحق (وسائل الشيعةب 

ں شہيد ہونے واالہر گناه سے پاک ہوجاتا ہے۔ سوائے قرض کے جس کا کوئی کفاره نہيں ہوتا۔ ضروری ہے کہ راه خدا مي
قرض ادا کيا جائے يا پھر قرض خواه اسے بخش دے (نہيں تو شہيد سے بھی قرض کے لئے پوچھ گيچھ ہوگی )۔ اس کے 
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  عالوه آپ فرماتے ہيں ۔ 
  الدين فان کفارتہ قضائہ  اول قطرة من دم الشھيد کفارة لذنوبہ اال

   )٨۵ص  ١٣ج  ۴(وسائل الشيعةب 
شہيد کے خون کا پہال قطره گرتے ہی اس کے تمام گناہوں کی تالفی ہو جاتی ہے سوائے قرض کے جو معاف نہيں ہوتا اور 

  جس کے معاف ہونے کا انحصار فقط قرض کی ادائيگی پر ہے۔ 
لگايا جاسکتاہے کہ انصار ميں ايک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو اس بات کی اہميت کا اندازه صرف اسی واقعے سے 

دودينار کا مقروض تھا پس حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ)نے اس وقت تک اس کی نماز جناز نہيں پڑھائی جب 
ز جنازه تک کہ ان کے کچھ رشتہ داروں نے قرض کی ادائيگی کی ضمانت نہيں دی اس کے بعد آنحضرت نے اس کی نما

  پڑھائی۔ 
  مروی ہے کہ معاويہ بن وہب نے اس حديث کے بارے ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے دريافت کيا توآپ نے فرمايا۔ 
 )٢ان رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) لما فعل ذلک ليعظو اولير دبعضھم علی بعض ولئال يستخفو ا بالدين۔(وسائل ابواب دين باب 

اور حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے اس فرمان کا صرف يہی مطلب ہے کہ لوگ اس سے يہ حديث ضحيح ہے 
نصيحت حاصل کريں، قرض کی اہميت کو سمجھيں اسے کمتر شمارنہ کريں اور قرض اس کے مالک کو لوٹا ديں وگرنہ 

، قرض کی اہميت کو  حضرت رسول خدا کے اس فرمان کا صرف يہی مطلب ہے کہ لوگ اس سے نصيحت حاصل کريں
سمجھيں اسے کمتر شمارنہ کريں اور قرض اس کے مالک کو لوٹا ديں وگرنہ حضر ت رسول خدا صلی (صلی هللا عليہ و 

ميں سے جو کوئی اس دنيا سے رخصت ہوا مقروض تھا اور انہوں نے اپنا  -،امام حسين -، امام حسن  -ٓالہ)۔ حضرت علی 
فرمائی اور ان حضرات ميں سے ہر ايک کے وصی نے ان کے انتقال کے بعد قرضقرض ادا کرنے کے بارے ميں وصيت 

کی ادائيگی کی يعنی اس حديث کے معنی يہ ہيں کہ مقروض ہونا قابِل مذمت نہيں بلکہ جائز ہے البتہ قرض کی ادائيگی ميں 
سب نہيں اس سلسلے ميں ابو ثمامہ نے سستی و غفلت کرنا يقينا حرام ہے اور قرض ادا کئے بغير مکہ اور مدينہ جانا بھی منا

  امام محمد تقی عليہ السالم سے عرض کيا 
انی اريد ان الزم مکة و المدينة و علی عين فقال (ع) ارجع الی مودی دينک و انظر ان تلقی هللا تعالی و ليس عليک دين فان 

  المومن ال يخون 
  باب الدين)  ٩۴ص  ۵(کافی ج 

گزارنا چاہتا ہوں ليکن مقروض ہوں امام نے فرمايا اپنے گھر جاؤ اور قرض ادا کرو کہيں  ميں مکہ اور مدينہ ميں زندگی
ايسا نہ ہو کہ دنيا سے چلے جاؤ اور اس حالت ميں خدا سے مالقات کرو کہ تم مقروض ہو اور (جان لو) کہ مومن کبھی 

  خيانت نہيں کرتا۔ 

  قرض کا ادا نہ کرنا سب کے ساتھ خيانت ہے
  

ے معلوم ہوتا ہے کہ حق کا ادا نہ کرنا اور قرض ادا کرنے ميں غفلت سے کام لينا خيانت ہے۔ اس بناء پر جو اس حديث س
  کچھ باب خيانت ميں گذرچکا ہے۔ يہاں بھی آئے گا اور حديِث نبوی ميں اس کو ظلم قرار ديا گيا ہے۔ 

  حضرت رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا فرمان ہے۔ 
   )٩٧ص  ١٣ظلم للمسلمين(وسائل باب الدين مطل المسلم الموسر 

وه مسلمان جو استطاعت رکھتے ہوئے قرض کی ادائيگی ميں غفلت سے کام لے تو اس نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ظلم کيا۔ 
قرض کا ادا نہ کرنا ظاہر ہے کہ قرض خواه پر ظلم ہے۔ ليکن دوسرے مسلمانوں پر اس لئے ظلم ہے کہ لوگ دوسروں کو 

کی بناء پر قرض نہيں ديں گے کہ کہيں يہ بھی قرض کی ادائيگی ميں سستی سے کام نہ لے اور اس طرح ہمارا  اس خوف
مال ضائع ہو جائے دوسرے يہ کہ صاحِب استطاعت ہوتے ہوئے بھی قرض کی ادائيگی ميں غفلت سے کام لينے واال نيکی 

سی کو قرض دينے کی جرات نہيں کرے گا حاالنکہ قرض کے دروازے کو بند کر ديتا ہے۔ کيونکہ اس کے بعد کوئی بھی ک
  دينا بہت بڑی نيکی ہے۔ اور اس نيکی کو ترک کرنے کا سبب وہی شخص ہے۔ 

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ 
ره (بحار االنوار۔لعن هللا قاطعی سبيل المعروف وھو الرجل يصنع اليہ المعروف فيکفره فيمنع صاحبہ من ان يصنع ذلک الی غي

   )۵٣٩ص  ٨کتاب امر بالمعروف۔ ب  ١١وسائل ج 
خدا اس شخص پر لعنت کرے جو نيکی کا راستہ بند کر ديتا ہے اور يہ وه شخص ہے جس کو اگر کوئی شخص فائده 
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ے واال آئندهپہنچانے کے لئے احسان کرے تو وه اس احسان کو نہيں مانتا اور يہ چيز اس بات کا سبب بنتی ہے کہ احسان کرن
کسی پر احسان نہ کرے ۔ اور يقينا کسی کو قرض دينا احسان ہے۔ اور اس ادائيگی ميں ال پرواہی سے کام لينا قرض خواه 

  کے احسان کو نہ ماننا ہے۔ يہ چيز سبب بنتی ہے کہ وه شخص آئنده کسی پر اس طرح کا احسان نہ کرے۔ 

  قرض د ينے اور لينے کے احکام
  

ميں قرض دينے والوں کے لئے بہت زياده ثواب کا وعده کيا گيا ہے۔ اور قرض نہ دينے والوں کے لئے شديد  معتبر روايات
عذاب کا ذکر کيا گيا ہے۔ بعض مواقع پر قرض کا دينا واجب اور نہ دينا حرام ہے۔ اور بعض جگہوں پر قرض دينا مستجب 

ہو قرض کا لينا مکروه ہے۔ ليکن وقت ضرورت قرض اور نہ دينا مکروه ہے۔ ليکن اس وقت جب قرض کی ضرورت نہ 
لينے سے اس کی کراہت ميں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کراہت کے کم يا زياده ہونے کا تعلق دراصل ضرورت کے کم اور 

زياده ہونے پر ہے۔ پس اگر کم ضروررت کے وقت قرض ليا جائے تو کراہت زياده ہوگی۔ اور اگر ضرورت کے وقت قرض
و کراہت کم ہوگی يہاں تک کہ بعض مواقع پر کراہت بالکل ختم ہوجاتی ہے اور قرض لينا واجب ہو جاتا ہے۔ مثالً ليا جائے ت

جان اور ناموس کی حفاظت قرض لينے پر موقوف ہو تو قرض لينا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ 
  ض نہ لے مگر يہ کہ وه ضرورت مند ہو۔ قرض ادا نہ کر سکے گا تو احتياط کا تقاضا يہ ہے کہ وه قر

  قرض دينے کا ثواب اور نہ دينے کا عذاب
  

  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں: 
 ۶من اقرض مومنا قرضا ينظر بہ ميسوره کان مالہ فی يده زکوة و کان ھو فی صلوة من المالئکة حتی ئوديہ۔ (وسائل الشيعةب 

   )٨۶ص  ١٣ج 
وئی شخص کسی مومن کو قرض دے اور اسے استطاعت پيدا ہونے تک کی مہلت دے تو وه قرض ميں ديا ہو ا مال اساگر ک

کے لئے زکوة کی مانند ہوگا اور مالئکہ اس مال کے واپس ملنے تک اس کے حق ميں دعا اور طلب رحمت کرتے رہيں گے
  اس کے عالوه آنحضرت نے فرمايا 

بکل درھم اقرضہ وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سيناء حسنات و ان رفق بہ فی طلبہ  من اقرض اخاه المسلم کان لہ
تعدی بہ علی الصراط کا البرق الخاطف الالمع بغير حساب وال عذاب ومن شکی اليہ اخوه المسلم فلم يقرضہ حرم هللا عليہ الجنة

  يوم يجزی المحسنين 
   )٨٨ص  ١٣ج  ۶(وسائل الشيعہ ب 
اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے تو وه خود اس کے اپنے لئے ہے۔ ہر وه درہم جو وه قرض ميں ديتا ہے۔  اگر کوئی شخص

اس کے عوض کوه احد (جو مکہ معظمہ کی پہاڑيوں ميں سے ايک پہاڑ ہے) اور طور سينا کے برابر نيکياں اس کے نامہ 
رمی کا برتاؤ کرے تو وه بغير حساب و عذاب کےاعمال ميں لکھی جائيں گی اور قرض کا مطالبہ کرنے ميں مقروض سے ن

ايک لپکتی ہوئی بجلی کی مانند پل صراط پر سے گذر جائے گا اور اگر کسی شخص کے سامنے اس کا مسلمان بھائی اپنی 
پريشانی اور دکھ درد بيان کرے اور وه اسے قرض نہ دے تو خداوند عالم بہشت اس پر حرام کر دے گا اس روز جبکہ نيک 

  وں کو ان کی جزا دی جائے گی۔ لوگ

  الزمی طور پر قرض کی ادائيگی کا اراده رکھنا چاہيئے
  

وه مقروض جو قرض لوٹانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وه يہ اراده رکھے کہ جب بھی صاحب
نہيں لے گابلکہ قرض ليتے وقت استطاعت ہوگا سب سے پہلے قرض ادا کرے گا اور قرض کی ادائيگی ميں غفلت سے کام 

  بھی يہی نيت ہونی چاہيئے اگر قرض ليتے وقت اس کی نيت ادا نہ کرنے کی ہو تو اس مال ميں تصرف حرام ہے۔ 
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: 

   )٨۶ص  ١٣ج  ۵من استدان دينا فلم ينو قضائہ کان بمنزلة السارق(تجارت وسائل باب 
  قرض ليکر دينے کا اراده نہ رکھتا ہو تو وه چور کی مانند ہے۔  اگر مقروض

  اس کے عالوه آپ نے فرمايا: 
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   )١۵٣السراق ثلثة مانع الزکوة و مستحل مھور النساء و کذالک من استدان دينا ولم ينوقضائہ (خصال ص 
پنی بيوی کے مہر کو قرض واجب چوروں کے تين گروه ہيں ايک وه ہے جو اپنے مال کی زکوة نہ دے۔ دوسرا وه ہے جو ا

  نہ سمجھے اور تيسرا وه جو قرض ليکر اس کی ادائيگی کا اراده نہ رکھتا ہو اس کے عالوه آپ نے فرمايا کہ 
من کان عليہ دين ينوی قضائہ کان معہ من هللا حافظان يعينانہ علی اال داء عن امانتہ فان قصرت نيتہ عن االداء قصر عنہ من 

  قصر نيتہ۔  المعونة بقدر ما
   )٨ص  ١٣ج  ۵(تجارت وسائل ابواب دين باب 

اگر مقروض قرض ادا کرنے کا اراده رکھتا ہو تو خداوند عالم اس کے قرض کی ادائيگی تک اس کی مدد کے لئے فرشتوں 
جاتا  کو مقرر کرتا ہے۔ ليکن جب وه اپنے ارادے سے غفلت برتتا ہے تو اسی مقدار سے وه رحمِت خداوندی سے محروم ہو

  ہے۔ 

  مجبور و مقروض کو مہلت دينا چاہئيے
  

اور ايسی صورت ميں جبکہ مقروض گھر کی غيرضروری اشياء کو بيچ کر بھی آسانی سے اپنا قرض ادا نہ کر سکے تو 
قرض خواه پر واجب ہے کہ وه مقروض کو قرض کی ادائيگی کی مہلت دے کيونکہ مقروض کو مشکالت سے دوچار کرنا 

  جيسا کہ ارشاِد خداوندی ہے: حرام ہے ۔ 
  وان کان ذو عسرة فنظرة الی ميمسرة وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون 

   )٢٨٠(سوره بقره 
اگر کوئی تنگ دست (تمہارا قرض دار) ہو تو اسے خوش حالی تک کی مہلت دو اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق ميں يہ 

  ) بخش دو۔ زياده بہتر ہے۔ کہ (جو قرض اس نے ليا ہے 
کيونکہ اگر تم اپنا قرض واپس لے لو تو دوسری چيزوں کی طرح وه بھی وقت آنے پر ختم ہوجائے گا ليکن اگر بخش دو تو 

  يہ ايسا صدقہ ہے جو خدا کے نزديک امانت ہے اور اس سے ہميشہ فائده ملتا رہے گا۔ 
و قرض دينے سے عاجز ہو مہلت دينا واجب ہے۔ اس آيت سے دو باتيں سمجھ ميں آتی ہيں ايک يہ کہ ايسے مقروض کو ج

اور دوسرے يہ کہ قرض خواه کا قرض کو بخش دينا زياده بہتر ہے۔ اور بہت سی روايات ميں ان دونوں باتوں کا ذکر کيا گيا 
  ہے۔ 

  حضرت پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: 
  ال يحل لک ان تعسره اذا علمت انہ معسر و کما ال يحل لغر يمک ان يمطلک و ھو مو سر فکذلک 

   )١١٣ص  ١٣ج  ٢۵(تجارت و سائل الشيعة ابواب دين ب 
تمہارے مقروض کے لئے جائز نہيں کہ وه قدرت رکھتے ہوئے قرض کی ادائيگی ميں کوتاہی سے کام لے اور اسی طرح 

ہ تم جانتے ہو کہ وه قرض دينے سے تمہارے لئے بھی جائز نہيں کہ تم اسے تنگ دستی کی حالت ميں مجبور کرو جبک
  معذور ہے۔ 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض کی ادائيگی کے سلسلے ميں تنگ 
کرنے سے پرہيز کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ وه قرض نہيں دے سکتا اس لئے کہ ہمارے جد حضرت رسوِل خدا (صلی هللا 

و ٓالہ) نے فرمايا ہے کہ کسی مسلمان کا کسی مسلمان کو تنگ کرنا جائز نہيں اور اگر کوئی قرض خواه مقروض کو عليہ 
مہلت دے تو هللا تعالٰی اسے اس روز اپنے سايہ ميں پناه دے گا کہ جب خدا کے سائے کے سوا دوسرا سايہ نہ ہوگا۔ (وسائل 

مت کے دن هللا اس پر اپنا خصوصی لطف و کرم کرے گا اور اس کے يعنی قيا) ١١٣صفحہ  ١٣جلد  ٢۵الشيعہ ابواب ب 
  عالوه آپ فرماتے ہيں ۔ 

  من اراد ان يظلہ هللا فی ظل عرشہ يوم ال ظل اال ظلہ فلينظر معسرا اوليدع لہ من حقہ 
   )١١٣ص  ٢۵(وسائل ب 

ئے کے سواء کوئی سايہ نہ ہوگا تو اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے اس روز عرش الہٰی کے سائے ميں پناه دی جب خدا کے سا
  اسے چاہيئے کہ تنگدست مقروض کو مہلت دے اور اس سے قرض کا مطالبہ نہ کرے يا اسے قرض بخش دے 

  حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں: 
الی ان قال فينادی  قال يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجو ہھم من نور و لباسہم من نور جلوس علی کراسی من نو ر

  مناد ھوالء قوم کانوا يبسرون علی المومنين و ينظرون المعسر حتٰی ييسر 
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   )١١٣ص  ١٣ج  ٢۵(تجارت وسائل ابواب دين ب 
قيامت کے دين ايک ايسی جماعت عرش کے سائے ميں ہوگی کہ ان کے چہروں ، لباس اور جن کرسيوں پر وه جلوه افروز 

ہا ہوگا پس ايسے عالم ميں منادی ندا دے گا کہ يہ وه لوگ ہيں جو دنيا ميں مومنين پر مہربان ہوں گے ان سے نور ساطع ہو ر
  تھے اور تنگدست مقروض کی ادائيگی کے لئے مستطيع ہونے تک مہلت ديتے تھے۔ 

  ہر روز کی مہلت کے لئے صدقے کا ثواب
  

کلينی امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ ايک روز حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ)منبر پر 
تشريف لے گئے خدا کی حمد و ثنا اور ابنياء پر درود بھيجنے کے بعد آپ نے فرمايا جو موجود ہيں ان کے لئے ضروری 

  ا ديں کہ۔ ہے کہ وه لوگ جو موجود نہيں ان تک يہ بات پہنچ
  من انظر معسرا کان لہ علی هللا فی کل يوم صدقہ بمثل مالہ عليہ حتٰی يستوفی حقہ 

   )١١۴ص  ١٣ج  ٢۵(تجارت وسائل ابواب الدين ب 
اگر کوئی شخص اپنے پريشان حال مقروض کو مہلت دے تو جب تک اس کا مال واپس نہ مل جائے اس کے نامہ اعمال ميں 

  (لکھنے) کا ذمہ دار هللا تعالٰی ہے۔ صدقہ دينے کے برابر ثواب
يعنی ہر وه دن جس ميں اس نے مہلت دی بالکل اسی طرح ہے کہ اس نے ہر روز وه مال راِه خدا ميں خرچ کيا ہو اس 

سلسلے ميں بہت سی احاديث وارد ہوئی ہيں ليکن جو کچھ گزرچکا ہے۔ وہی کافی ہے۔ ضمناً يہ بات جاننا چاہيئے کہ خمس و 
دا نہ کرنا يہ ان کی ادائيگی ميں غفلت برتنا بھی حقوق کے ادا نہ کرنے ميں شمار ہوتا ہے۔ کيونکہ زکوة کا ادا نہ زکوة کا ا

  کرنا بھی گناِه کبيره ميں سے ہے جس کے لئے نص خاص ہے اس لئے اس کا عليحده سے ذکر کيا جائے گا۔ 

  خد اونِد عالم تالفی کرے گ
  

مقروض قرض کی ادائيگی سے پہلے مرجائے اور مرنے کے بعد اس کے مال سے قرض  روايات کا ماحصل يہ ہے کہ اگر
ادا نہ کيا جائے اور قرض خواه اسے معاف نہ کرے اور يہ کہ قرض کی ادائيگی ميں اس نے کوتاہی سے کام نہ ليا ہو اور 

يکن اس کے پاس کوئی مال نہ ہو نہ ہی قرض کسی حرام مقصد کے لئے ليا ہو اور قرض ادا کرنے کا اراده بھی رکھتا ہو ل
جس کے بارے ميں وه وصيت کر سکے تو ايسی صورت ميں خداونِد عالم روِز قيامت اپنے فضل سے اسکے قرض خواه کو

  راضی کريگا۔ 
چنانچہ محمد بن بشرا حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ميں شہاب کا 

ا مقروض ہوں آپ شہاب سے کہيں کہ وه مجھے ايام حج گزرنے تک کی مہلت دے آپ نے شہاب کو طلب کيا ايک ہزار ک
اور فرمايا تم محمد بن بشر کے بارے ميں جانتے ہو کہ وه ہمارے دوستوں ميں سے ہے۔ تمہارا ہزار دينار کا قرض اس پر 

ں کے درميان ره گيا اور اسے نقصان اٹھانا پڑا اب ميں ہے۔ وه رقم اس نے اپنے اوپر خرچ نہيں کی بلکہ وه قرض چند لوگو
چاہتا ہوں کہ وه دينار تم اسے بخش دو اس کے بعد آپ نے فرمايا شايد تمہارا خيال يہ ہے کہ تمہارے قرض کے بدلے ميں 

داوند کريم تمہيں اس کی نيکياں دے دی جائيں گی شہاب نے کہا اس سے قبل ميرے علم ميں يہی بات تھی امام نے فرمايا خ
اور عادل ہے۔ اگر کوئی شخص هللا کاتقرب حاصل کرنے کے لئے سرديوں کی راتوں ميں اس کی عبادت کرے ، گرميوں 

ميں روزه رکھے اور خانہ کعبہ کو طواف کرے اور اس کے بعد کيا هللا تعالٰی اس کی نيکياں ليکر تمہيں دے دے گاايسا نہيں 
اپنے فضل سے مومن کو اس کے نيک کاموں کا عوض ديتا ہے۔ امام کی يہ گفتگو  اس کا فضل اس سے کہيں زياده ہے۔ وه

  سن کر شہاب نے کہا ميں نے اسے اپنا قرض بخش ديا۔ 

  وه مقروض جس کی نيکياں قرض خواه کو دی جاتی ہيں
  

ے لئے ايسی صورت ميں جب کہ کوئی شخص قرض کی ادائيگی ميں قصور وار ہو اور اس نے قرض کسی حرام مقصد ک
ليا ہو يا استطاعت رکھتے ہوئے قرض کی ادائيگی ميں غفلت سے کام لے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا قرض بھی ادا 
نہ کيا جائے اور قرض خواه بھی اسے نہ بخشے تو قيامت کے دن قرض کے برابر اس کی نيکياں ليکر قرض خواه کو دے 

ہوں تو قرض خواه کے گناه اس کے نامہ اعمال ميں شامل کر دئيے جائيں  دی جائيں گی اگر اس کی نيکياں نہ ہوں يا بہت کم
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  گے کچھ احاديث ميں اس بات کو صراحتاً بيان کيا گيا ہے۔
  فرماتے ہيں: -حضرت امام جعفر صادق 

قدا کل خمسنا و ان اشد ما يکون الناس حاال يوم القيامة ان يقوم اھل الخمس فيتعلقون بذالک الرجل فيقولون ربنا ان ہذا الرجل 
   )۵۴٩تصرف فيہ ولم يد فعہ الينا فيدفع هللا اليہم عوضہ عن حسنات ذلک الرجل و کذلک اھل الزکوة (لئالی االخبار ص

روز قيامت انسان کے لئے سخت ترين وه وقت ہوگا جب خمس و زکوة کے مستحقين اٹھ کر اس سے چمٹ جائيں گے اور 
وة کا ہمار حق مارا اور ہميں کچھ نہ ديا پس خداوندعالم ان لوگوں کی نيکياں کہيں گے پروردگار اس شخص نے خمس و زک

ان مستحقين کو دے دے گا اس کے عالوه آپ نے فرمايا قيامت کے دن قرض خواه اپنے مقروض کی شکايت کرے گا پس 
نہ ہوں تو قرض خواه اگر مقروض کی نيکياں ہوں گی تو وه قرض خواه کے لئے لے لی جائيں گی اور اگر اس کی نيکياں 

کے گناه اس کے نامہ اعمال ميں شامل کردئيے جائيں گے بہت سی روايات سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص 
کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں تو اس کی نجات نہيں ہوگی مگر يہ کہ صاحبان حق اس سے راضی ہو جائيں يا صاحبان 

ر صاحبان حق کو دی جائيں گی يا ان کے گناه اس کے نامہ اعمال ميں شامل حق کے حقوق کے مساوی اس کی نيکياں ليک
  کر ديئے جائيں گے يا پھر اہلبيت٪ اس کی شفاعت کريں تو وه نجات حاصل کرے گا۔ 

  معاوضہ کتنا ہوگ
  

ل بہتر معاوضہ کس طرح ديا جائے گا يا يہ کہ حق کے مقابلے ميں کتنی مقدار نيکی درکار ہوگی اس کو خدا اور رسو
جانتے ہيں نہ ہمارے پاس سمجھنے کا کوئی ذريعہ ہے اور نہ ہی ہمارے لئے ان باتوں کا سمجھنا الزم ہے۔ البتہ بعض 

روايات ميں ان درجات کا بھی ذکر کيا گيا ہے ۔ جيسے آنحضرت نے فرمايا کہ ہر درہم کے عوض مقروض کی چھ سو 
درہم چاندی کے ہوں تو اس کی  ١/ ۶اور اگر ) ۵۴٩ی اال خبار ص نمازيں لے کر قرض خواه کو دے دی جائيں گی (لئال

چنے کے دانوں کے برابر ہوتا  ١٨سات سو قبول شده نمازيں لے کر صاحب حق کو دی جائيں گی (ايک درہم چاندی کے 
ش ہے) غرض کہ مقروض کا قرض ادائيگی کے بغير دنيا سے جانا اس کے لئے بہت سخت ہوگا پس ہر انسان کو يہ کوش

کرنا چاہيئے کہ وه موت کے وقت مقروض نہ ہو اس کے عالوه کوئی چاره نہ ہو تو اسے چاہيئے کہ شدت سے اہِل بيت ٪ 
  سے توسل پيدا کرے تاکہ وه اس کے دعويداروں کو راضی کريں۔ 

  رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا۔ 
ن رجل يموت و عليہ دين لرجال و ليس لہ ما يقضی عنہ (مستدرک ص ليس ذنب اعظم عند هللا بعد الکبائر التی نھی عنھا م

۴٨٩(   
وه گناہاِن کبيره کہ جن سے خدا نے منع کيا ہے۔ ان گناہوں کے بعد کوئی اور گناه اس قدر بڑا نہيں جتنا کہ کسی شخص کا 

سے اس کا قرض ادا کيا جا اس حالت ميں مرنا کہ وه لوگوں کا مقروض ہو اور اس کے پاس کوئی چيز بھی نہ ہو کہ جس 
  سکے۔ 

اس کے عالوه آپ نے ايک روز نماز کے بعد اپنے اصحاب سے فرمايا کہ فالں شخص جو شہيد ہوچکا ہے۔ ابھی تک بہشت 
  کے باہر کھڑا ہے۔ اور اندر داخل نہيں ہو سکتا کيونکہ وه فالں يہودی کا تين درہم کا مقروض ہے۔ 

  ب ہےقرض ادا کرنے ميں جلدی کرنا مستح
  

چنانچہ حق اور قرض کا ادا نہ کرنا حرام اور گناِه کبيره ہے۔ پس قرض خواه کے مطالبہ کرنے اور مقروض کے مستطيع 
ہونے کی صورت ميں قرض کی ادائيگی ميں جلدی کرنا بہترين واجبات خدا ميں سے ہے۔ اور اس بارے ميں بہت زياده 

  ثواب کا وعده کيا گيا ہے۔ 
پر کتاب نورالعيون سے نقل کيا ہے کہ جناب سيد ہاشم حائری جو کہ عالم و زاہد تھے ٢۶٧ی ميں صفحہ کتاب دارالسالم نور

بيان کرتے ہيں کہ ميں نے ايک يہودی سے سو دينار بطور قرض لئے (جو کہ اس زمانے ميں دس ايرانی سکوں کے برابر 
آدھے واپس کر دئيے اور اس کے بعد پھر ميں  تھے) اور اس سے بيس روز ميں واپس کرنے کا وعده کيا پس اس ميں سے

نے اس يہودی کو نہيں ديکھا لوگوں سے سنا کہ وه بغداد گيا ہوا ہے اس کے بعد ايک رات ميں نے خواب ميں ديکھا کہ 
قيامت بپا ہے۔ مجھے اور دوسرے لوگوں کو حساب کے لئے حاضر کيا گيا اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بہشت

ہونے کی اجازت دے دی پس ميں نے چاہا کہ پل صراط عبور کروں تو جہنم کی چيخ و پکار نے مجھے خوف  ميں داخل



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

 
 

زده کرديا جب ميں پل صراط پر سے گزرنے لگا تو اچانک قرض خواه يہودی آگ کے شعلے کی مانند جہنم سے باہر نکال 
ذر جاؤ ميں نے منت کی اور کہا کہ ميں تمہيں اور ميرا راستہ روک کر مجھ سے کہنے لگا مجھے پچاس تومان دو اور گ

ہميشہ تالش کرتا رہتا تھا تاکہ تمہيں تمہارا قرض لوٹادوں اس نے کہا تم ٹھيک کہتے ہو ليکن جب تک تم ميرا قرض نہيں دو 
گے صراط کو عبور نہيں کر سکتے ميں نے گريہ وزاری کی اور کہا يہاں پر ميرے پاس کوئی چيز نہيں جو تمہيں دوں 

يہودی نے کہا اچھا تو پھر مجھے اجازت دو کہ ميں اپنی انگلی تمہارے جسم کے کسی حصے پر رکھوں اس کے شر سے 
چھٹکاره حاصل کرنے کے لئے ميں اس کی اس بات پر راضی ہو گيا اور جب اس نے اپنی انگلی ميرے سينے پر رکھی تو 

کہ ميرا سينہ زخمی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سينہ  جلن کی شدت سے ميں خواب سے بيدار ہوگيا اور ميں نے ديکھا
کھول کر دکھايا اور سننے والوں نے ديکھا کہ ان کے سينے پر شديد زخم ہے۔ اور انہوں نے کہا ميں ابھی تک اس کا عالج 

گريہ کرنے  کروارہا ہوں ليکن يہ زخم صحيح نہيں ہوا سننے والے سيد ہاشم حائری کی يہ روئيداد سن کر بلند آواز سے
  لگے۔ 

ميں شہيد اول سے نقل کيا گيا ہے کہ احمد بن ابی الجوزی کہتا ہے۔ ميری آرزو تھی کہ ميں ابو  ١٧نيز بحاراالنوار کی جلد 
سليمان دارانی کو کہ جن کا شمار عابدوں اور زاہدوں ميں ہوتا تھا کو خواب ميں ديکھوں چنانچہ ان کے انتقال کے ايک سال 

يں خواب ميں ديکھا ميں نے اس سے سوال کيا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کيا کيا؟ انہوں نے کہا اے احمد ايک بعد ميں نے انہ
دن ميں جب کہ باب صغير سے آرہا تھا تو ميں نے گھاس پھوس سے لدے ہوئے ايک اونٹ کو ديکھا ميں نے اس ميں سے 

کيا يا منہ ميں رکھے بغير اسے دور پھينک ديا ليکن ايک تنکا ليا اس کے بعد مجھے نہيں معلوم کہ ميں نے اس سے خالل 
  ايک سال ہو رہا ہے ابھی تک اسی کے حساب ميں مبتال ہوں۔ 

  اور يہ آيت بھی اس حکايت کی تصديق کرتی ہے: 
   )١۶يا نبی انھا ان تک مثقال حبة من خر دل فتکن فی صخرة فی السٰموات او فی االرض يات بھا هللا(سوره لقمان آيت 

لقمان نے اپنے بيٹے سے فرمايا "اے ميرے بيٹے ذرا سا بھی (اچھا اور برا ) عمل چاہے وه رائی کے دانے کے برابر  يعنی
ہو اور پھر وه کسی بڑے پتھر ميں ہو يا آسمانوں اور زمينوں کے درميان ہو خدا اسے (قيامت کے دن) ليکر آئے گا اور اس 

کی وه اسے ديکھ لئے گا اميرالمومنين عليہ السالم نے محمد بن ابی بکر کا حساب کرے گا۔ جس شخص نے زره برابر نيکی 
  کے نام جو خط بھيجا اس ميں تحرير فرمايا۔ 

اے خدا کے بندوں جان لو کہ خداوند کريم تمہارے چھوٹے بڑے سب کاموں کے بارے ميں سوال کرے گا اور اس بارے ميں
  يہی آيت کافی ہے۔ 

  ومن يعمل مثقال ذرة شريراه  فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه
   )٧،٨(سورئہ زلزال آيت 

  جس نے ذره برابر نيکی کی ہے تو اسے ديکھ لے گا۔ اس جس نے ذره برابر بدی کی ہے وه اسے ديکھ لے گا۔ 
پر جناب سيد حسن بن سيد علی اصفہانی سے نقل کيا گيا ہے۔ کہ انہوں نے فرمايااپنے والد کے  ٢٣۵بحاراالنورا صفحہ 

ال کے وقت ميں نجف اشرف ميں دين تعليم حاصل کرنے ميں مصروف تھا اور ميرے والد کے کاموں کی ذمہ داری انتق
ميرے بعض بھائيوں کے کاندھوں پر آپڑی تھی اورمجھے ان کے بارے کوئی اطالع نہ تھی والد کے انتقال کے سات مہينے 

جنازے کو نجف اشرف اليا گيا انہی دنوں ايک رات ميں نے اپنے بعد ميری والده کا بھی اصفہان ميں انتقال ہوگيا اور ان کے
والد کو خواب ديکھا ميں نے کہا آپ کا انتقال تو اصفہان ميں ہوا اور آپ نجف اشرف ميں ہيں انہوں نے کہا ہا ں انتقال کے 

يں تو ہيں ليکن دوسرے بعد مجھے يہاں جگہ ملی ہے۔ ميں نے پوچھا والده بھی آپ کے ساتھ ہيں انہوں نے کہا وه نجف م
مکان ميں ہيں ميں سمجھ گيا کہ وه ميرے والد کے برابر نہيں پس ميں نے کہا آپ کاحال کيسا ہے۔ انہوں نے کہا ميں سختی 
اور مشکل ميں تھا اب خدا کا شکر ہے کہ آرام سے ہوں ميں نے تعجب سے کہا آپ جيسا انسان مشکل ميں مبتال تھا انہوں 

جہ يہ ہے کہ آقا بابا جوکہ نعلبند کے نام سے معروف ہے اس کے بيٹے حاج رضا کا مجھ پر قرض تھا نے کہا ہاں اس کی و
اور وه مجھ سے مطالبہ بھی کررہا تھا ليکن ميں اس کا قرض ادا نہ کرسکا تھا اور اسی قرض کی عدم ادائيگی کی بناء پر 

پھر ميں اپنے بھائی کو جو والد کا وصی تھا اپنے اس  ميں سختی ميں مبتال تھا۔ گھبراہٹ سے ميری آنکھ کھل گئی ۔ اور
خواب کے بارے ميں لکھا تاکہ وه تحقيق کرے کہ آيا کسی ايسے شخص کا ميرے والد پر قرض تھا ميرے بھائی نے جواب 
ائی ميں لکھا ميں نے تمام حساب کتاب کی چھان بين کی ليکن اس شخص کا نام قرض خواہوں ميں نہيں ہے۔ ميں نے اپنے بھ
کو دوباره لکھا کہ ايسے شخص کو تالش کرواور خود اس سے پوچھو کہ آيا ميرے والد تمہارے مقروض تھے اس نے 

جواب ميں لکھا کہ ميں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہ تمہارے والد ميرے اٹھاره تومان کے مقروض تھے اور اس 
ے پاس آيا اور تم سے پوچھا کہ کيا ميرا نام مرحوم کے قرض بات کو خدا کے عالوه کوئی نہيں جانتا تھا پس ميں تمہار
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خواہوں ميں درج ہے۔ تم نے کہا نہيں ہے ميرے پاس کوئی سندبھی نہ تھی اور نہ ہی کوئی ايسا ذريعہ تھا جس سے ميں 
کيا ميرے  اپنے قرض کو ثابت کرتا لہذا ميں بہت آزرده ہوا کہ مرحوم نے ميرے قرض کو اپنی کاپی ميں کيوں درج نہيں

بھائی نے تحرير کيا کياکہ ميں نے اس شخص کو قرض کی رقم دينا چاہا ليکن اس نے لينے سے انکا رکر ديا اور کہا کہ 
  ميں نے مرحوم کو بخش ديا ہے۔ 

  فرماتے ہيں:  -امام محمد باقر 
لذی ال يغفره ّهللاٰ فالشرک واما الظلم الذی يغفره ّهللاٰ فظلم الظلم ثلثة ظلم يغفره ّهللاٰ وظلم ال يغفره ّهللاٰ وظلم ال يدعہ ّهللاٰ فاما الظلم ا

  الرجل فيما بينہ و بين ّهللاٰ واماالظلم الذی ال يدعہ فالمداھنة بين العباد 
   )٧٧(وسا ئل الشيعہ کتاب جہاد باب 

ور تيسرا وه ظلم کہ ظلم کی تين قسميں ہيں ايک ظلم وه کہ جسے خدا نہيں بخشے گا دوسرا وه ظلم کہ جسے بخش دے گا ا
  جس کا مواخذه کرے گا۔ 

  وه ظلم کہ جسے خدا نہيں بخشے گا وه شرک ہے۔) ١(
  
وه ظلم کہ جسے خدا بخش دے گا وه کسی شخص کا ان باتوں کے بارے ميں جو خدااور اس کے درميان ہے اپنے آپ ) ٢(

  پر ظلم کرناہے۔ 
راد وه ظلم ہے جو مقروض اپنے قرض خواہوں کا قرض ادا نہ کر اور وه ظلم کہ جس کا خدا مواخذه کرے گا اس سے م) ٣(

  کے ان پرکرتا ہے۔ 
  حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) وسلم فرماتے ہيں : 

بحوالہ  ٣۴٣من ارضی الخمصاء من نفسہ وجبت لہ الجنة بغير حساب ويکون فی الجنة رفيق اسٰمعيل بن ابراہيم (مستدرک ص 
  جامع االخبار) 

کوئی اپنے قرض خواہوں کا راضی کرے الزمی طور پر وه بہشت ميں داخل ہوگا اور حساب ميں تاخير کے بغيرجنت جو 
  ميں جناب اسماعيل بن ابراہيم کا ساتھی ہوگا۔ 

  اس کے عالوه آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) وسلم نے فرمايا: 
عتق الف رقبة خير لہ لہ من الف حجة وعمرة (جہاد مستدرک ب  درہم يرده العبد الی الخصماء خير لہ من عبادة الف سنہ ومن

٧٨(   
وه قرض جو مقروض اپنے قرض خواه کو واپس کرتا ہے ايک ہزار سال کی عباد ت اور ايک ہزار غالموں کو آزاد کرنے 

  اور ايک ہزار مرتبہ حج وعمره بجاالنے سے بہتر ہے۔ 
  مايا: اور آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) وسلم نے فر

  من رد درھما الی الخصماء اعتق ّهللاٰ رقبتہ من النارو اعطاه بکل دانق ثواب بنی وبکل دہم مدينة من درة حمراء 
   )٧٨(جہاد مستدرک ب 

ادرہم) اگر  ١/ ۶اگر کوئی ايک درہم بھی صاحب حق کو لوٹائے خداوند عالم اسے آتش جہنم سے نجات دے گا اور ہر دانق(
عوض ايک پيغمبر کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال ميں لکھاجائے گا اورہر درہم جو اس نے  واپس کرے تو اس کے

  واپس کيا اس کے بدلے بہشت ميں اسے سرخ موتيوں کا شہر مرحمت فرمائے گا اور آپ نے فرمايا۔ 
العرش يا عبد ّهللاٰ استانف العمل  فان درھما يرد العبد الی الخصماء خيرلہ من صيام النھاروقيام الليل ومن رد ناداه ملک من تحت

  فقد غفلک ما تقدم من ذنبک 
   )٣۴٣ص  ٧٨(جہاد ب 

صاحب حق کو اس کا ايک درہم واپس کرنا بہترہے اس روزے سے جودن ميں رکھا جائے اور اس نماز سے جو رات ميں 
تا ہے۔ اے بندے تيرے عمل پڑھی جائے ۔ اگر کوئی قرض کو واپس کرتا ہے تو عرش کے نيچے سے ايک فرشتہ يہ ندا دي

  کے آغاز ہی سے خدا نے تيرے تمام پچھلے گناه بخش ديئے۔ 

  لوگوں کے حقوق کی اد ا ئيگی
  

وه مال جوکسی شخص کے ذمے ہو اس کی دو قسميں ہيں حق ايک مورد يہ ہے کہ اس کے پاس مال موجو دہو اور اسے 
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ں شخص کا ہے۔ يا اس کے پاس موجوده مال ميں سے سوتومان يقين ہو کہ اس کے پاس موجوده مال ميں سے آدھا مال فال
کے برابر مال فالں شخص کاہے۔ قسم دوم يہ ہے کہ اس کے ذمے کسی کا حق ہو ليکن عين مال ميں سے کسی کے حق کا 
 ذمہ دار نہ ہو مثاًل وه چيز جو بطور قرض لی تھی خرچ ہوچکی ہو ليکن مقروض قرض خواه کے حق کا ذمہ دار ہے۔ اسی
طرح مختلف قسم کے ضمانتيں اور نفقات واجبہ ہيں کہ جن کا خيال رکھنا ہرانسان پر واجب ہے۔قسم اول کی چار صورتيں 

  ہيں۔ 

  (الف) مال کی مقدار اور صاحب مال کا معلوم کرن
  

ورت ميں جب مال کی مقدار اور جب حق دونوں معلوم ہوں کہ فالں مال ميں سے اتنی مقدار فالں شخص کی ہے۔ تو اس ص
واجب ہے کہ وہی مقدار صاحب حق کو واپس کی جائے اور اگر وه مرچکا ہو تو وه مال قانون ارث کے مطابق اس کے ورثا

  کوديا جائے۔ 

  (ب) مال کی مقدار کا معلوم ہونا اور صاحب مال کا معلوم نہ ہون
  

ترّدد وشک ايک دفعہ افراد معين کے درميان ہوتا اگر مال کی مقدار معلوم اور صاحب مال معلوم نہ ہو اور ترّدد ہو تو يہ 
ہے۔ مثاًل آدمی جا نتا ہو کہ اس مال ميں سے فالں مقدار تين يا پانچ افراد ميں سے کسی ايک کی ہے۔ پس احتياط يہ ہے کہ ان

بارے  تمام کو جس طرح بھی ممکن ہواپنے سے راضی کرے اور اگر ان تمام کو راضی کرنے کا کوئی ذريعہ نہ ہوتو اس
  ميں تين قول ہيں: 

  قرعہ اندازی کے ذريعے ان ميں سے ايک کا تعين کيا جائے اور مال اسے دے ديا جائے۔ ) ١(
  دوسری صورت يہ ہے کہ اس مال کو تمام افراد ميں مساوی تقسيم کيا جائے۔ ) ٢(
زت سے صدقہ ديا جائے(اس تيسرے يہ کہ مالک معلوم نہ ہو تو (احتياط کے طور پر )حاکم شرع (قاضی ) کی اجا) ٣(

مسئلے ميں ہر شخص اپنے مرجع تقليد کی طرف رجوع کرے)اور اگر افرادغير معين کے درميان ترّدد ہو يعنی سو يا سو 
سے زياده کے درميان اسے شک و ترّدد ہو کہ شايد يہ مال فالں کا ہے يا يہ کہ صاحب مال بالک معلوم نہ ہو ايسی صورت 

لک کے حکم ميں آئے گا اور احتياط کی بناء پر حاکم شرع کی اجازت سے اسے بطور صدقہ ديا ميں يہ مال مجہول الما
  جائے۔ 

  (ج) مال کی مقدار کا معلوم نہ ہونا اورمالک کا معلوم ہون
  

 اور جب مال کی مقدار معلوم نہ ہو اور صاحب حق معلوم ہو مثاًلجانتا ہو کہ ميرے فالں مال ميں کچھ مقدار فالں شخص کی
ہے۔ليکن يہ نہ جانتا ہو کہ آدھا مال يا مال کا تيسرا حصہ اس شخص کا ہے۔ تو اسی صورت ميں واجب ہے کہ کم از کم مال 

  کا تيسرا حصہ اس شخص کو دے اور احتياطً کچھ زياده دے اور اسے راضی کرے اور اس سے صلح کرے۔ 

  (د) مال کی مقدار اورمالک ہر دو کا معلوم نہ ہون
  

قدار اور صاحب حق دونوں معلوم نہ ہوں يعنی اجماالً اسے يقين ہو کہ ميرے فالں مال ميں دوسروں کا مال شامل مال کی م
ہے۔ اور اس کا استعمال حرام ہے۔ ليکن نہ حرام مال کی مقدار کو جانتا ہو اور نہ ان لوگوں کو جانتا ہوجن کا مال ہے۔ حتی 

جانتا ہو کہ ان افراد ميں سے کس کا کتنا مال ہے۔ ايسی صورت ميں واجب کہ افراد معين ہونے کی صورت ميں يہ بھی نہ 
ہے کہ مال کا خمس (يعنی مال کا پانچواں حصہ) نکاال جائے اور خمس کا مال اہل خمس کو دياجائے اس کے بعد تمام مال 

  حالل ہوجائے گا(مزيد تفصيل کے لئے خمس کی کتاب اور رسالہ عمليہ کی طرف رجوع کريں)۔ 
م دوم : يعنی کسی شخص کا حق کسی دوسرے کے ذمے ہے ليکن عين مال کی صورت ميں نہيں اس کی بھی چار قس

  صورتيں ہيں۔ 
  اگر مال کی مقدار اور صاحب حق دونوں معلوم ہوں تو کسی شک کے بغير اتنی مقدار رقم صاحب ِحق کو ادا کرے۔ ) ١(
خص کا حق ہے۔ اسے نہيں جانتا يعنی اگر کچھ معين افراد کے جو حق اس کے ذمے ہے وه تو معلوم ہے۔ ليکن جس ش) ٢(
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درميان ترّدد ہو تو ان تمام کو اپنے سے راضی کرے جس کی تفصيل قسم اول ميں گزر چکی ہے۔ اور يہ کہ بہت سے غير 
ے ہے اتنی رقم معين افراد کے درميان ترّدد ہو يا صاحِب حق کو بالکل نہ جانتا ہو تو ايسی صورت ميں جو مقدار اس کے ذم

  حاکم شرع ( قاضی ) کو دے يا حاکم شرع کی اجازت سے اصل مالک کی طرف سے صدقہ دے۔ 
جس شخص کے ذمے حق ہو اسے حق کی مقدار معلوم نہ ہو ليکن صاحب حق معلوم ہو تو ايسی صورت ميں جو مقدار ) ٣(

زياده ہے اس کے بارے ميں اس سے صلح کرے۔  کم از کم يقينی ہو اتنی مقدارکی رقم اس شخص کو ادا کرے اور جو مقدار
وه حق جو ذمے ہے وه اور صاحب حق دونوں نامعلوم ہوں تو اس رقم ميں سے کم اور زياده کے درميان جو حِد َوسط ) ۴(

 ہے۔ اس کے بارے ميں حاکم شرع (قاضی ) سے صلح کرے اور اس رقم کو اصل مالک کی طرف سے صدقہ کردے۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  جہاد سے فرار

  
ستائيسواں گناه کبيره جس کے بارے ميں نص شرعی ہے وه جہاد شرعی سے فرار کرنا ہے۔ يعنی جہاد شرعی کے اس 

معرکے سے فرار اختيار کرنا جہاں پر دشمن دوگناسے زياده نہ ہو وه احاديث جو گناہاں کبيره کے سلسلے ميں رسول خدا 
ضا ٪ سے نقل کی گئی ہيں اس ميں انہوں نے صرحتاجہاد سے فرار اور امير المومنين وامام صادق وامام محمد تقی وامام ر

ويں آيت سے استدالل کرتے ہوئے گناه کبيره ميں شمار کيا ہے۔ جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ١۶اختيار کرنے کو سوره انفال کی 
  ہے: 

يومئذ دبره اال متجر فالقتال اومتحير الی فئة فقد باء  يا ايھا الذين امنوا اذا القيتم الذين کفرو ا زحفا فال تّولوھم االدبار ومن يّولھم
   )١۶بغضب من ّهللاٰ وما واه جھنم وبئس المصير(سوره انفال آيت 

اے ايمان والو جب تمہارا ميدان جنگ ميں کفار سے مقابلہ ہو تو (خبردار) ان کی طرف پيٹھ نہ پھيرنا اور جو کوئی ان سے 
ميں آگيا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مگر يہ کہ پيٹھ پھيرنا مصلحت جنگ کی بناء پر يا پيٹھ پھيرے گا وه يقينی خداکے غضب

  پناه حاصل کرنے کے ليے يا اسلحہ جمع کرنے کے لئے ہو۔ 
  فرماتے ہيں:  -حضرت امير المومنين علی 

الباقی وان الفار لغير مزيد فی عمره وال وليعلم المنھزم بانہ مسخط ربہ موبق نفسہ وان فی الفرار موجدة ّهللاٰ والذل االزم والعارا
محجوربينہ ودين يومہ وال يرضی ربہ ولموت الرجل محقا قبل اتيان ھذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بھا واال قرار عليھا۔ 

   )٢٩ب ۶۵ص  ١١(وسائل الشيعہ ج 
ک کيا اور اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈاالميدان جہاد سے فرار کرنے والے کو جان لينا چاہئے کہ اس نے اپنے خدا کو غضب نا

اس لئے کہ جہاد سے بھاگناخدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور فرار کرنے والے کو يقينی طور پر پر يشانی اور ابدی 
ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کا فرار کرنا اس کے اور اس کی موت کے درميان رکاوٹ نہيں بن سکتا اور اس کی 

اده نہيں ہوسکتی يعنی اگر اس کی موت آچکی ہو تو اس کا فرار کرنا اس کو فائده پہنچانہيں سکتا بلکہ اس کی موت عمر زي
کسی اورسبب سے واقع ہوسکتی ہے۔ اور اگر اس کی موت کا وقت نہيں آيا ہو توجہاد ميں شرکت کرنے سے بھی اس کی 

کے ساتھ زندگی گزارنے سے يہ بہتر ہے کہ انسان حق کا ساتھ زندگی کا خاتمہ نہيں ہوسکتا پس غضب خدا ذلت و رسوائی 
  ديتے ہوئے اپنی جان جان آفيرين کے سپر دکردے۔ 

  ابتدا ئی اور دفاعی جہاد
  

۔ دفاعی۔ جہادابتدائی سے مراد يہ ہے کہ مسلمان دعوت اسالم اور قيام عدل ٢جہاد شرعی کی دو قسميں ہيں۔ ا۔ ابتدائی اور 
شروع کريں ليکن اس قسم کے جہاد کے لئے پيغمبر ، امام يا امام کے خصوصی نائب کی اجازت  کے لئے کفارسے جنگ

  الزمی شرط ہے۔ ليکن يہ زمانہ چونکہ غيبت کبرٰی کا ہے۔ اس لئے اس قسم کا جہاد جائز نہيں۔ 
ٹانا چاہيں يا يہ کہ مسلمانوں پرجہاد دفاعی يہ ہے کہ اگر کفار اسالمی شہروں پر حملہ کريں اور اسالم کی بنياد اور آثار کو م
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حملہ کر کے ان کے مال واسباب کو لوٹ لينا اور انکی جان وعزت وناموس کو ظلم کا نشانہ بنانا چاہيں تو ايسی صورت ميں
تمام مسلمانوں پر القرب فالقرب واجب کفائی ہے۔کہ کفار کے حملے کا دفاع کريں اور ان کے ظلم کی روک تھام کے لئے ان

  گ کريں اور اس قسم کے جہاد ميں امام ونائب امام کی اجازت شرط نہيں ہے۔ سے جن
ميدان جہاد سے فرار کرنا جو کہ ہماری بحث کا موضوع ہے۔ آيا يہ قسم اول سے متعلق ہے يا ہر دو قسموں کے ہے۔ اس 

کے نائب خصوصی کی اجازت سلسلے ميں دو قول ہيں بعض علماء کا کہنا ہے کہ يہ اس جہاد سے متعلق ہے جو امام يا اس 
سے ہو (مثالً شہيد کے لئے غسل وکفن کا ساقط ہونا بھی ايسے ہی جہاد سے متعلق ہے۔) بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ
اس ميں دونوں قسميں شامل ہيں جو کوئی ان مسائل کو يا جہاد کے دوسرے مسائل کو جاننا چاہتاہو اسے چاہئے کہ فقہ سے 

  رف رجوع کرے۔ متعلق کتابوں کی ط
کی جنگوں ميں ثابت قدمی کا ذکر کيا -جہاد سے فرار کے مسائل کی مناسبت سے مناسب ہے کہ حضرت امير المومنين

جائے۔ جو کہ آپ کے فضائل ومناقب ميں سے ہے۔ تاريخ شيعہ وسنی ميں کہيں يہ بات نہيں ملتی کہ حضرت علی نے کسی 
اص طور پر غزوه احد ميں صرف وه ہستی کہ جس نے راه فرار نہيں کيا وه بھی ميدان جنگ سيراه فرار اختيار کی ہو خ

احضرت علی کی ذات تھی۔ چنانچہ بحااالنوار کی نويں جلد ميں باب شجاعت ميں ابن مسعود سے حضرت علی کے بارے 
اوررسول خدا (صلی ميں ايک روايت نقل کی گئی ہے۔ کہ وه چوده افراد جو راه فرار اختيارکرنے کے بعد دوباره پلٹ آئے 

هللا عليہ و ٓالہ) کے ساتھ مل گئے وه ابودجانہ مقداد۔ طلحہ اور مصعب تھے اور اس کے سب انصار لوٹ آئے۔ يعنی يہ وه 
لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کو ميدان جنگ ميں تنہا چھوڑ ديا تھا اور تمام اصحاب نے 

علی تھے جو مشرکين کی صفوں ميں داخل ہوکر ان کے سروں کو اپنی تلوار سے جدا کرتے رہے۔ راه فرار اختيار کی فقط 
غزوه احزاب ميں حضر ت رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے حضرت علی کرار غير فرار کا لقب ديا يعنی وه شخص جو 

کے اس صفت سے متصف ہونے ميں کوئی ہميشہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے اور کسی بھی وقت فرار اختيار نہيں کرتا امام 
نے غزوه خيبر وحنين وذات السالسل ميں راه فرار  �و عثمان�شک نہيں تاريخ شيعہ وسنی اس بات پر متفق ہے کہ ابو بکر 

  اختيار کی اور ابن ابی الحديد اپنے مشہور قصيدے ميں اس بات کر طرف اشاره کرتا ہے۔ 
  فرخو فا وخيبر ا  وليس بنکر فی الحنين فراره وفی احد قد

اس بات ميں تعجب نہيں کہ روزحنين ابوبکر فرار کر گئے اور اس کے بعد غزوه خيبر و احد ميں بھی ڈر کر راه فرار 
  اختيار کی۔ 

  ہجرت کے بعد اعرابی ہون
  

  ناہے۔ وه اٹھائيسواں گناه کے جس کے کبيره ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر کيا گيا ہے۔ وه ہجرت کے بعد اعرابی ہو
چنانچہ اصول کافی ميں گناہان کبيره کے باب ميں صحيحہ ابن محبوب سے نقل کيا گيا ہے کہ انہوں نے اپنے خط ميں امام 

موسٰی بن جعفر عليہ السالم سے گناہان کبيره کے بارے ميں پوچھا تو آپ نے اس کے جواب ميں ہجرت کے بعد اعرابی 
الوه محمد بن مسلم حضرت جعفر صادق عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ ہونے کو گناه کبير ميں شمار کيا اس کے ع

آنحضرت نے ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کو گناہان کبير ه ميں شمار کيا ہے۔ اور وه گناہان کبيره جو کتاب علی ميں ہيں اس
م جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ميں ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کو گناہان کبيره ميں شمار کيا ہے۔اور اس کے عالوه اما

  ہيں 
   )٢٧٨ص  ٢التعرب بعد الھجرة والشرک واحد (اصول کافی باب الکبائر ج

  ہجرت کے بعد اعرابی ہونا اور شرک ايک ہی قسم کا گناه ہے۔ 

  ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا کيا مطلب ہے ؟
  

ے خبر اور بے پرواہوں انہيں اعرابی کہتے ہيں۔ اور وه صحرا نشين بدو جو مذہب اور اس کے آداب ورسوم سے بالکل ب
ہجرت يعنی اس کا صحرا نشينی کو ترک کر کے مرکز اسالم ميں آنا اور پيغمبر خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) يا ان کے کسی 

  ۔  وصی کی خدمت ميں حاضر ہو کر مشرف بہ اسالم ہونا اور دين خدا کا پابند ہونا اور دينی مسائل کو ياد کرنا
اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا مطلب يہ ہے کہ وه باتيں کہ جن کا سيکھنا ان کيلئے ضروری تھا ان کو سيکھنے سے 

  پہلے ان اعرابيوں کااپنی سابقہ حالت يعنی جہالت و نادانی اور غفلت کی طرف پلٹ جانا ہے۔ 
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لئے رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی طرف ہجرت آغاز اسالم ميں وه امور دينی کہ جن کا ياد کرنا ضروری تھا ان کے 
کرنا واجب تھا ۔ اور ايسی صورت ميں جبکہ مسلمان کافروں کے عالقے ميں رہتے ہوئے اپنے اسالمی آدب و رسوم کی 

ادائيگی نہ کرسکتے ہوں مثالً نہ نماز پڑھ سکتے ہوں نہ ماه رمضان کے روزے رکھ سکتے ہوں اور نہ ہی دوسرے احکام 
  ين انجام دے سکتے ہوں تو اس کا وہاں پر رہنا حرام تھا۔ د

  تم ہجرت کيوں نہيں کرتے
  

تفسيرمنہج الصادقين ميں لکھا ہے کہ مسلمانو ں ميں سے کچھ لوگ مثالً قيس بن جوليد اور انہی کی طرح کے دوسرے افراد 
درت رکھتے ہوئے مکہ سے مدينہ ہجرت نہيں کی جو بظہر تو مسلمان تھے اور ال الہ اال هللا پڑھتے تھے ليکن انہوں نے ق

اور جب سرداران قريش رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے جنگ کے ارادے سے بدر کی طرف بڑھے تو يہ بھی ان کے 
  ہمراه تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تو اس موقع پر خدا وند عالم نے اس کے بارے ميں يہ آيت نازل فرمائی 

ذين توفيھم المالئکة ظالمی انفسھم قالوافيم کنتم قالو ا کنامستضعفين فی االرض قالواالم تکن ارض ّهللاٰ واسعة فتھا جرو افيھا ان ال
  فاولئک ماوہم جھنم وسائت مصيرا 

   )٩٩(سورئہ النساء آيت 
انوں پر ظلم کر بے شک وه لوگ کے جن کی روح فرشتوں نے اس وقت قبض کی جبکہ وه (دارلحرب ميں پڑے) اپنی ج

رہے تھے تو فرشتے قبض روح کے بعد حيرت سے کہتے ہيں تم کس حالت (غفلت) ميں تھے تو وه (معذرت کے بعد) کہتے
ہيں کہ ہم روئے زمين ميں بے کس تھے تو فرشتے کہتے ہيں کہ خدا کی (ايسی لمبی چوڑی) زمين ميں اتنی گنجائش نہ تھی 

(جيسا کہ بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی) پس ايسے لوگوں کا کہ تم (کہيں) ہجرت کر کے چلے جاتے 
ٹھکانہ جہنم ہے اور وه بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پس يہ آيت داللت کرتی ہے کہ ايسے مقام سے کہ جہاں پر انسان کے لئے 

  اسالمی طريقے سے زندگی گزارنا ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ 
  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: حضرت رسوِل خدا 

من فربد ينہ من ارض الی ارض و ان کان شبر امن اال رض استو جب لہ الجنة و کان رفيق ابيہ ابراہيم و نبيہ محمد (منہج 
   )٩٣ص  ٣الصادقين ج 

  
شت برابر جو کوئی اپنے دين کی خاطر ايک سرزمين سے دوسری سرزمين کی طرف ہجرت کرے خواه يہ ہجرت ايک بال

ہو تو خداونِد عالم اس کے لئے بہشت واجب کر ديتا ہے اور اس کے رفيق حضرت ابراہيم عليہ السالم اور حضرت رسول 
  اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ 

کان هللا عفوا اال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يھتدون سبيال فاولئک عسی هللا ان يعفوعنھم و
   )١٠٠غفورا (سورئہ النساء آيت 

مگر وه مرد عورتيں اور بچے اس قدر بے بس ہيں کہ نہ تو (دارالحرب سے نکلنے) کی کوئی تدبير کر سکتے ہيں اور نہ 
ہی ان کو اپنی رہائی کی کوئی راه دکھائی ديتی ہے تو اميد ہے کہ خدا ايسے لوگوں سے درگزر کرے گا اور خدا تو بڑا 

  معاف کرنے واال اور بخشنے واال ہے۔ 
عکرمہ سے روايت ہے کہ مکہ ميں بہت سے لوگ مشرف بہ اسالم ہوئے تھے مگر وه ہجرت کرنے کی استطاعت نہيں 

رکھتے تھے ليکن جب نہ کرنے والوں کی تنبيہ کے لئے آيت نازل ہوئی اور ان لوگوں تک پہنچی تو جندع بن ضمره نے 
چہ ميں بوڑھا اور بيمار ہوں ليکن ميں ان بے بس و عاجز لوگوں ميں سے نہيں ہوں کہ جنہيں خدا اپنے بيٹوں سے کہا۔ اگر

نے ہجرت سے مستثنٰی قرار ديا ہے ابھی مجھ ميں سکت باقی ہے اور ميں مدينے کا راستہ بھی جانتا ہوں مجھے اس بات کا 
ن ميں خلل واقع ہو پس ميں جس تخت پر ليٹا ہوں تم ڈر ہے کہ ميری اچانک موت واقع اور ترک ہجرت کی بنا پر ميرے ايما

مجھے اسی طرح باہر لے چلو اس کے بيٹوں نے اس کے حکم کی اطاعت کی اور اسی حالت ميں اسے لے کر چلے ليکن 
  ۔ جب وه منزل تنعيم پر پہنچا تو اس پر موت کے آثار ظاہر ہوئے پس اس نے اپنے دائيں ہاتھ کو بائيں ہاتھ پر رکھا اور کہا

  اللھم ھذا لک و ھذه لرسولک ابا يعک علی ما يبا يعک عليہ 
  ( منہج الصادقين) 

خدايا يہ ہاتھ تيرا اور يہ تيرے رسول کا ميں تيری بيعت کرتا ہوں ان باتوں پر کم جس کے لئے تيرے رسول نے تيری بيعت 
پہنچی تو بعض صحابہ نے کہا اگر  کی اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی اور جب اس کے مرنے کی خبر مدينہ
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جندع مدينہ پہنچ جاتا تو اس کے لئے بہتر ہوتا کيونکہ اسے ہجرت کرنے کا ثواب مل جاتا پس خداتعالٰی نے اس کے بارے 
  ميں يہ آيت نازل کی۔ 

  رحيما۔ ومن يحرج من بيتہ مھا جر الی هللا و رسولہ ثم يد رکہ الموت فقد وقع اجره علی هللا و کان هللا غفورا 
جو شخص اپنے گھر سے جال وطن ہو کر خدا اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا اور راستے ہی ميں اس کی موت 

   )١٠٠واقع ہو جائے تو خدا پر اس کا ثواب الزم ہو گيا اور خدا تو بڑا بخشنے واال اور مہربان ہے۔(سورئہ النساء آيت 

  کے بعد اعرابی ہونحضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) 
  

بحکم خدا لوگوں کا احکام دينی کو سيکھنے کے لئے رسول خدا کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا اور بالکل اسی طرح ان 
لوگوں کے لئے جو کافروں کے عالقے ميں اپنے اسالمی آداب و رسوم مثالً نماز و روزے کی ادائيگی نہيں کر سکتے تھے 

  کرنا واجب تھا۔  ان کے لئے بھی اس مقام سے ہجرت
اور ہجرت کا ترک کرنا يا ہجرت کے بعد پہلے والی حالت کی طرف لوٹ جانا حرام اور گناہاِن کبيره ميں سے تھا کہ جس 

  کے بارے ميں خداوند عالم نے آتش جہنم کا وعده کيا ہے۔ 
کا پابند ہونے (جس ميں اہم ترين  حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد دينی احکام کو جاننے اور دين پر خدا

امام کی معرفت ہے) کے لئے آئمہ کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا تعرب يعنی امام کی معرفت اور وظائف دينی کو 
سيکھنے کے لئے امام کی طرف ہجرت نہ کرنا اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونا يعنی امام کو پہچاننے کے بعد ان سے 

  چہ شيخ حذيفہ بن منصور سے نقل کرتے ہيں کہ امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ روگردانی اختيار کرنا چنان
   )٧٧المتعرب بعد الھجرة التارک لھذا اال مر بعد معرفتہ (معانی االخبار ص 

  ہجرت کے بعد اعرابی ہونا امام کو پہچاننے کے بعد ان کی واليت اور اطاعت کا انکار کرنا ہے۔ 
ہ امام زمان (عجل هللا تعالٰی فرجہ ) پرده غيبت ميں ہيں ہجرت کرنے اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے اس زمانے ميں جبک

  کے وہی احکام ہيں جن کی تفصيل پہلے گزر چکی ہے۔ 

  ضروری ہے کہ ہجرت فقيہ کی طرف کی جائے
  

ی سے غافل و بے خبر ہيں۔ اور دو قسم کے لوگوں پر ہجرت واجب ہے۔ پہلی قسم کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مسائل دين
جس جگہ پر وه رہتے ہوں وہاں پر کوئی عالم دين نہ ہو کہ جس کی طرف رجوع کر سکيں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ 
وه ايسے عالقے کی طرف ہجرت کريں کہ جہاں پر عالم دين موجود ہو اور اس تک رسائی ممکن ہو تاکہ وه ضروری مسائل

  کو ياد کو سکيں۔ 
وه لوگ جو سرزمين کفر پر کفار کی رکاوٹيں حائل کرنے اور اذيتيں دينے کی بنا پر دينی آداب و رسوم کی ادائيگی دوسرے 

نہيں کر سکتے ہوں تو ان پر واجب ہے کہ وه ايسے عالقے کی طرف ہجرت کريں جہاں پر مذہبی آزادی ہو۔ شيعہ فقہاء نے 
  اس بات کو صراحتاً بيان کيا ہے۔ 

آيہ (اال المستضعفين) کی تشريح ميں بيان کيا گيا ہے کہ ہجرت کرنا صرف اسی صورت ميں واجب ہے کہ ضمناً جيسا کہ 
جب استطاعت رکھتا ہو اور اس کے لئے ممکن ہو ليکن بيماری غربت اور بہت زياده بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت کی طاقت

  نہ ہو تو اس کے لئے واجب نہيں۔ 

  ے ہےہجرت کا واجب ہونا ہميشہ کے لئ
  

  حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: 
   )٣۵٣ص  ۴ال ينقطع الھجرة حتی تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربھا(مسالک ج 

ند ہجرت کا واجب ہونا اس وقت تک کے لئے ہے ۔ جب تک توبہ کا دروازه بند نہيں ہوتا اور توبہ کا دروازه اس وقت تک ب
  نہيں ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے (يعنی ہجرت کا حکم قيامت تک کے لئے ہے) 

  حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم فرماتے ہيں: 
  والھجرة قائمة علی حدھا االول ماکان هللا فی اھل االرض من حاجة۔ 
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ئط کے ساتھ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ہجرت کرنے کا حکم جيسا کہ رسول خدا کے زمانے ميں تھا انہی شرا
خداوند عالم اہل زمين سے اطاعت اور بندگی چاہے يعنی جب تک انسان احکام شرعی کا مکلف رہے گا حکم ہجرت بھی 

  باقی رہے گا۔ 

  مکہ معظمہ سے دوسری جگہ ہجرت نہيں کی جاسکتی
  

 عليہ وآلہ وسلم کی اس حديث کا مطلب کہ (فتح کے بعد کتاب مسالک ميں شہيد ثانی فرماتے ہيں کہ رسول خدا صلی هللا
ہجرت نہيں ) اس سے مراد خصوصاً مکہ معظمہ سے ہجرت ہے۔ يعنی جب مکہ مشرکين کے قبضہ سے نکل کر اسالم کا 
مرکز بن گيا تو اب وہاں سے کسی دوسری طرف ہجرت کرنے کی کوئی وجہ نہيں ليکن دوسرے عالقے جہاں پر کفار کا 

ہے اور مسلمان اپنے مذہبی رسوم کو ادا نہيں کر سکتے تو پس ان لوگوں کے لئے ہجرت کے واجب ہونے کا وہی قبضہ 
حکم ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس حديث کے معنی يہ ہيں کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے ميں 

  يلت تھی اور جيسا کہ نص قرآنی ہے۔ کوئی فضيلت نہيں جيسے کہ فتح مکہ سے پہلے انفاق و جہاد کی فض
   )١٠ال يستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل(سورئہ حديد آيت 

تم ميں سے جس نے فتح (مکہ) سے پہلے (اپنا مال) خرچ کيا اور جہا د کيا (اور جس نے فتح کے بعد کيا ) وه برابر نہيں۔ 
عد اعرابی ہونے سے متعلق بعض مطالب کی طرف اشاره کريںاس بات کی توضيح اور کامل فائدے کے لئے ہم ہجرت کے ب

  گے۔ 

  واجب، مستحب اور مباح ہجرت
  

  عالمہ مجلسی کتاب منتھی ميں فرماتے ہيں کہ ہجرت کی تين قسميں ہيں۔ واجب، مستحب، مباح۔ 

  ہجرت واجب
  

کر سکتا ہو اور نہ ہی وظائف دينی کو وه مسلمان جو کافروں کے عالقے ميں ان کی رکاوٹ کے باعث اپنے دين کو ظاہر نہ 
انجام دے سکتا ہو۔ اور ہجرت کرنے ميں اس کے لئے کوئی عذر شرعی مثالً مرض وغيره نہ ہو تو اس کا وہاں سے ہجرت 

  کرنا واجب ہے (فرمان خدا کے مطابق جيسا کہ پيچھے گذر چکا ہے) 
  
  ه

  جرت مستحب

  
اپنے دين کو ظاہر کر سکتا ہو اور وظائف دينی کو انجام دے سکتا ہو وه مسلمان جو کافروں کے عالقے ميں رہتے ہوئے 

اور ہجرت کرنے ميں اس کے لئے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو اس کے لئے ہجرت کرنا مستحب ہے۔ اور اگر کوئی شرعی 
  مجبوری ہو تو مستحب بھی نہيں بلکہ مباح ہے۔ 

  اہل سنّت کے عالقے سے ہجرت نہيں ہے
  

شرح لمعہ اور جامع المقاصد ميں شہيد اول کی طرف نسبت دی ہے کہ انہوں نے فرمايا کہ وه مسلمان جو کافروں کے 
عالقے ميں مصيبت ميں مبتال ہو اور ہجرت کرنے پر قادر بھی ہو تو اس کے لئے واجب ہے کہ وه ہجرت کرے اور اسی 

کا شکار ہو اور اپنے مذہبی رسوم کو ادا نہ کر سکتا ہو تو طرح وه شيعہ جو اہل سنت کے عالقے ميں الجھن و پريشانی 
ايسی صورت ميں اگر قادر ہو تو اسے چاہئيے کہ وه شيعہ عالقے کی طرف ہجرت کرے ليکن ان کا يہ فرمان درست نہيں 

جو صرف کيونکہ شيعوں کو مخالفين کے عالقوں ميں اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے ميں کوئی رکاوٹ نہيں وه آداب و رسوم 
شيعوں سے مختص ہيں مثالً ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اور سر اور پير کا مسح کرنا غالباً اہل سنت کے عالقے ميں رہنے کا 
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الزمہ يہ نہيں کہ ان امور کو ترک کرنا چاہيئے ليکن جب بھی عمل بجا النے ميں خطرے کا احتمال ہو تو تقيہ کرنا چاہيئے 
طرح عمل بجا الئے اور يقينا اس کا علم ہمارے مذہب کے مطابق ہو جس کی شہيد کی اور ضروری ہے کہ اہل سنت کی 

طرف نسبت دی گئی ہے بلکہ آئمہ سے ايسی بہت سی روايت وارد ہوئی ہيں جس ميں تقيہ پر زرو ديا گيا ہے اور اہل سنت 
  سے حسن معاشرت اور ان کی جماعت ميں شرکت کے لئے کہا گيا ہے۔ 

  ر استداللشہيد کے فرمان پ
  

بعض علماء شہيد کے اس فرمان کے صحيح ہونے کو اس حديث سے ثابت کرتے ہيں کہ شيخ نے محمد بن مسلم سے روايت 
کی ہے کہ امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايک شخص کے بارے ميں پوچھا گيا جو سفر کے دوران ايسی جگہ پہنچتا ہے 

قہ برف سے ڈھکا ہوا ہو اور وه مجنب بھی ہو تو اسے کيا کرنا چاہيئے۔ امام نے کہ جہاں مٹی اور پتھر نہيں اور وه تمام عال
فرمايا اسی برف سے تيمم کرے اور نمازپڑھے ميں اس کے لئے مناسب نہيں سمجھتا کہ وه دوباره کسی ايسے عالقے کی 

  طرف جائے جہاں پر اس کا دين اس کے ہاتھوں سے چال جاتا ہے۔ 
نے ايسی جگہ کہ جہاں پر وضو و غسل نہيں کيا جا سکتا جانے سے منع فرمايا پس ضروری ہے کيونکہ اس حديث ميں امام

  کہ ايسی جگہ پر کہ جہاں انسان مذہب شيعہ کے مطابق غسل و وضو نہيں کر سکتا ہو نہ ٹھہرا جائے۔ 
انسان کو يقين ہو کہ وہاں  ليکن يہ دليل کافی نہيں کيونکہ بظاہر حديث ميں ايسی جگہ جانے سے منع کيا گيا ہے کہ جہاں

جانے سے واجبات خدا ميں سے کوئی واجب ترک ہوجائے گا جبکہ اس بات کا صرف احتمال ہے کہ اہل سنت کے عالقے 
ميں تقيہ کرنا پڑے گا نہ کہ يقين اور اگر تقيہ ميں اہل سنت کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے تو تقيہ کے سلسلے ميں جو دالئل

مطابق وه عمل درست ہوگا ہاں اگر اہل سنت کے عالقے سے ہجرت کرنے ميں زياده مصلحت ہو تو  دئيے گئے ہيں ان کے
ہجرت کا مستحب ہونا بعيد نہيں اگر وه ان کے عالقے ميں آئمہ کی واليت کا اظہار نہ کر سکتا ہو تو ہجرت کرنا مستحب 

  ہوگا۔ 

  کفار کے عالقے ميں تبليغ واليت
  

ر صادق عليہ السالم سے عرض کيا کہ ميں مشرکين کے عالقے کی طرف جارہا ہوں اور صماد السمندی نے امام جعف
مجھے وہاں رہنا پڑے گا۔ ليکن بعض مومنين مجھ سے کہتے ہيں کہ يہ کام اچھا نہيں کيونکہ اگر تمہاری موت اس عالقے 

ان کے عالقے ميں ہم اہلبيت کی واليت ميں واقع ہوگئی تو تم کافروں کے ساتھ محشور ہوگے۔ امام نے فرمايا اے صمادکيا تم
کا ذکرکرسکو گے اور لوگوں کی دين حق کی طرف رہنمائی کرسکو گے صماد نے کہا جی ہاں موال وہاں پر مکمل آزادی 

ہے اور وہاں ے لوگ حق بات کو سنتے اور اسے قبول کرتے ہيں۔ امام نے کہا کيا کسی اسالمی عالقے ميں رہتے ہوئے 
کہ تم حق کو ظاہر کرسگواور لوگوں کو ہماری واليت کی دعوت دے سکو صماد نے کہا نہيں موال بلکہ  اتنی آزادی ہوگی

ہميں سخت تقيہ کرنا پڑتا ہے۔اور کسی ميں بھی يہ جرات نہيں کہ آپ ميں سے کسی نام لے سکے۔ امام نے فرمايا پس اگر 
مت کے دن امت واحده ميں محشور ہوگے۔ يعنی ايک کسی ايسے غير اسالمی عالقے ميں تمہاری موت واقع ہوجائے تو قيا

آدمی ايک امت کے برابر ہوگا جيسے کہ حضرت ابرہيم کو امت قنتہ کہا گيا ہے۔ اور اس دن تمہارے ايمان کا نور تمہارے 
   )۴۴٠چہرے سے ہويدا ہوگا۔ (وسائل الشيعہ کتاب جہاد ص 

مال ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے سے مراد اعرابيت کو شرح کافی ميں عالمہ مجلسی فرماتے ہيں کہ اس بات کا احت
اختيار کرنا اور ہجرت کو ترک کرنا ہو۔ ہجرت کے واجب ہونے اور ہجرت کا حکم آنے کے بعد مثالً (سود کا حرام سود کے

بی بن جانا وه حرام ہونے کا حکم آنے کے بعد) بہرحال ابتداء ميں ہجرت کو ترک کرنا يا ہجرت کرنے کے بعد دوباره اعرا
  گناه ہے کہ جس کے بارے ميں خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں جہنم کا وعده کيا ہے۔ 

  اعرابيت اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کے موارد
  

شروع ميں ذکر کيا گيا ہے کہ عرب کے بدو اور ديہاتی کو اعرابی کہتے ہيں۔ کيونکہ مرکز اسالم اور مسلمين کے اجتماع 
ے سبب وه دينی احکام نہيں سيکھ سکتے تھے نہ انہيں ياد کر سکتے تھے اور نہ ہی ان پر عمل پيرا ہوسکتے سے دوری ک

  تھے اسی وجہ سے قرآن ميں خدواند عالم نے ان کی مذمت فرمائی ۔ 
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   )٩٧بہ آيت االعراب اشد کفرا ونفاقا واجد ران ال يعلموا حد ود ماانزل ّهللا علی رسولہ و ّهللا عليم حکيم (سوره تو
عرب کے گنوار ديہاتی کفر ونفاق ميں بڑے سخت ہيں اور اس قابل ہيں کہ جو احکام خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے 

  انہيں نہ جانيں اور خدا تو بڑا دانا حکيم ہے۔ 
  اور اس کے عالوه خدا نے فرمايا: 

   )٩٩ائرة السوء و ّهللاٰ سميع عليم (سوره توبہ آيت ومن اال عرب من يتخد ما ينفق مغرما ويتر بص بکم الدوائر عليھم د
کچھ گنوار ديہاتی ايسے بھی ہيں کہ جو کچھ خدا کی راه ميں خرچ کرتے ہيں اسے تاوان سمجھتے ہيں اور تمہارے حق ميں 

  (زمانے کی ) گردشوں کے منتظر ہيں انہی پر زمانے کی بری گردش پڑے اور خدا تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ 
  اس کے عالوه دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے 

ّٰ فی  ّٰ وصلوات الرسول اال انھاقربة لھم سيد خلھم ا  ّٰ واليوم االخرو يتخذ ماينفق قربات عند ا  ومن االعراب من يومن با
ّٰ غفور رحيم    رحمتہ ان ا 

   )١٠٠(سوره توبہ آيت 
خرت پر ايمان رکيھتے ہيں اور جو کچھ خرچ کرتے ہيں (اسے خدا کی بارگاه کچھ ديہاتی تو ايسے بھی ہيں جو خدا اور آ

ميں) تقرب اور رسول کی دعأوں کا ذريعہ سمجھتے ہيں ۔ آگاه ہوجأو کہ واقعی ان کی يہ نيکياں ضرور ان کے تقرب کا 
  ن ہے۔ باعث ہيں خدا بہت جلد انہيں اپنی رحمت ميں داخل کرگا۔ بے شک خدا بڑا بخشنے واال مہربا

  احکام دين ميں نادانی بھی اعرابيت ہے
  

وه دو آيات جو اعراب کی مذمت ميں نازل ہوئی ہيں اس سے يہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا قابل مذمت ہونا ۔ صحرا نشينی کی 
کا سبب ہے۔ وجہ سے نہيں بلکہ ان ميں ايمان کا نہ ہونا اور احکام دين کا نہ جاننا اور عمل سے بے بہره ہونا ان کی مذمت 

جيسا کہ آيت سوم ميں گزر چکا ہے ليکن وه اعراب جو احکام و ايمان وعمل ميں پورے اترے ان کی خدا نے مدح سرائی کی
ہے اور ان کے لئے رحمت کا وده کيا ۔ اس بنا پر ہر وه مسلمان جو احکام دينی حاصل کرنے اور شرعی مسائل کو ياد کرنے

ماعات کہ جہاں پر حقائق ومعارف اوردينی مسائل کو سمجھايا جاتا ہے۔ وہاں سے دوری سے اجتناب کرے اور وه دينی اجت
اختيار کرے تو دراصل وه اعرابی ہے۔ اور وہی آيات جو اعراب کی مذمت ميں نازل ہوئيں اس کے لئے بھی ہيں اگرچہ وه 

  شہری ہی کيوں نہ ہو۔ 
  امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں : 

ّٰ عّزوجّل يقول فی کتابہ ليتفقھوا فی الدين ولينذروا قومھم اذا تفقھو افی ا لدين فانہ من لم يتفقہ منکم فی الدين فھو اعرابی ان ا 
  رجعواليھم لعلھم يحذرون (بحارا االنوار کتاب العقل) 

ا کہ خدائے عّزو جّلمسائل دينی سے آگاه ہوجأوپس تم ميں سے وه شخص جو مسائل دينی کو نہ سمجھے وه اعرابی ہے۔ جيس
اپنی کتاب ميں فرماتا ہے کہ تم ميں سے ہر جماعت ميں کچھ لوگ کيوں نہيں نکلتے تاکہ وه مسائل دين کو سمجھيں اور جب 

وه واپس پلٹيں تو اپنی قوم کو ڈرائيں شايد وه لوگ ڈرجائيں(خداکی مخالفت کرنے سے )پس اس بنا پر اعرابی وه ہے وجو 
  ی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔اس کے عالوه آپ نے اپنے اصحاب سے فرمايا: ايمان اور وظائف دين

ّٰ وال تکونو اعرابافان لم يتفقہ فی الدين لم ينظر ّهللاٰ اليہ يوم القيمة ولم يزک لہ عمال (منية المري د تاليف عليکم بالتفقہ فی دين ا 
   )٣٠شہيد ثانی ص 

اور اعرابی نہ بنو کيونکہ اگر کوئی حکم الٰہی کو نہ سمجھے تو خدا وند عالم دين خدا سے آگاہی تمہارے لئے ضروری ہے۔ 
  روز قيامت اس پر رحمت کی نظر نہيں کرے گا اور نہ ہی اس کے عمل کو پاکيزه بنائے گا۔ 

  سيکھنے کے بعد عمل نہ کرنے واال بھی اعرابی ہے۔
  

آداب و سنت کوسمجھنے کے بعد اسے چھوڑدينے والے  محدث فيض کتاب وافی ميں لکھتے ہيں کہ بعيد جنہيں کہ شرعی
اور اس پر عمل نہ کرنے والے پر بھی اعرابی ہوناصادق آئے۔ اور اس بات کی تائيد ميں وه اس حديث کو جو کہ امام جعفر 

ح ميں نقل کی گئی ہے پيش کرتے ہيں ۔ اور عالمہ مجلسی شر)١۵٣صادق عليہ السالم سے( باب التارک لھذاالمر صفحہ 
کافی ميں فرماتے ہيں ۔ کہ بعض فقہاء شيعہ کا کہنا ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا ہمارے زمانے ميں وه شخص جو علم 

  حاصل کرنے کے بعد اسے ترک کر دے يعنی علم دينی سے بالکل عليحده ہوجائے وه اعرابی ہے۔ 
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  حضرت امير المومنين عليہ السالم فرماتے ہيں: 
م يھاجر انما المھاجرون الذين يھجرون السيئات ولم ياتو ابھاويقول الرجل جاھدت ولم يجاھد۔ انما الجھاد يقول الرجل ھاجرت ول

  اجتناب المحارم ومجاھدة العدووقد يقا تل اقوام فيحبون القتال ال يريدون االالذکر 
   )١٨٨ص  ١۵(بحاراالنوار ج 

ميں ہجرت نہيں کی چونکہ ہجرت کرنے واال صرف وہی ايک شخص کہتا ہے کہ ميں نے ہجرت کی حاالنکہ اس نے حقيقت
ہيں جو گناہوں کو ترک کرتے ہيں۔ اور ان کے قريب بھی نہيں پھٹکتے۔ اور کوئی شخص يہ کہتا ہے کہ ميں نے راه خدا ميں

ن (باطنی) جہاد کيا درحقيقت وه جہاد کرنے والوں ميں سے نہيں کيونکہ جہاد توحرام کاموں سے دوری اختيار کرنا اور دشم
سے جنگ کرنا ہے۔ جبکہ بعض لوگ ميدان جنگ ميں خدا کی اطاعت ورضا کے لئے نہيں جاتے بلکہ ان کا مقصد صرف 

  شہرت حاصل کرناہوتا ہے تاکہ وه لوگ انہيں شجاعت وبہادری پر سراہيں۔ 
  
  ج

  ہالت وغفلت کا صحر

  
ہ معلوم ہوتا ہے کہ اعرابی ہونے سے مراد ہے کہ اور وه بات جو آيات واحاديث اور کالم فقہا ميں گزری ہے اس سے ي

انسان جہل وبے خبری کے صحرا ميں معارف الھيہ اور کماالت انسانی اور سعادت ابدی سے محروم رہے اور اس فانی دنيا 
کی چاره روزه زندگی اور خواہشات جنسی کے حصول ہی کو سب کچھ سمجھے۔ اور اسے سعادت ومعرفت کے حصول کی

ه نہ ہو اور ہر قسم کے گناه اور برا کام جو کہ آخرت کے عذاب سبب بنے اس سے پرہيز نہ کرے اور ہر عمل کوئی پروا
خير جو کہ ہميشہ کے ثواب کا موجب ہو اس کی طرف توجہ نہ دے وہی اعرابی ہے۔ اور ہجرت اس کی برعکس کيفيت کا 

صل کرنے متنبہ ہونے اور ياد دہانی کے بعد انسان نام ہے۔ اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا مطلب يہ ہے کہ علم حا
ہجرت کرے دوباره اعرابی بن جائے۔يعنی يہ کہا جاسکتا ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کی ايک قسم يہ بھی ہے کہ 

  انسان ايک عرصے تک نيک کاموں کو بجاالتارہے اور پھر اس کے بعد انہيں ترک کر دے ۔ 
حرمت کا حکم تب آئے گا جب کہ اعرابی ہونا بے اعتنائی اور سستی کی بناپر ہو نہ کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کی 

غلطی يا رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہر وه نيک کام جسے انسان ايک عرصے تک انجام ديتا رہا ہو حتٰی االمکان
  ترک نہ کرے۔ 

  عليہ السالم سے سنا کہ انہوں نے فرمايا۔ جابر جعفی سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا ميں نے امام جعفر صادق 
انی احب ان ادوم علی العمل اذاعودتہ نفسی وان فاتنی بالليل قضيتہ بالنھاروان فاتنی بالنھار قضيتہ بالليل وان احب االعمال الی 

ّٰ ماديم عليھا فان االعمال تعرض کل خميس وکل راس شھر واعمال السنة تعرض فی النصف من شعبان فا ذا عودت نفسک ا 
  عمل قدم عليہ سنة(بحااراالنور) 

ميں اس بات کوپسند کرتا ہوں کہ نيک کام کو انجام ديتا رہوں تاکہ ميرے نفس کو اس کی عادت پڑجائے اور اگر وه عمل دن 
ميں مجھ سے چھوٹ جائے تو رات کو اس کی قضا کروں اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو دن ميں اس کی قضا کروں يقينا 
خدا کے نزديک بہترين عمل وه ہے جسے جاری رکھا جائے۔ پس ہر ہفتہ کے اعمال جمعرات کو اور ہر مہينے کے اعمال 
آخر ماه کو اور ہر سال کے اعمال نصف شعبان کو امام عليہ السالم کی خدمت ميں پيش ہوتے ہيں۔ پس جب بھی کسی نيک 

  کم از کم ايک سال تک بجاالتے رہو)  کام کا آغاز کرو تو اسے ايک سال تک جاری رکھو (يعنی

  علوم د ين کوترک کرن
  

علوم دينی حاصل کرنے کے بعد اسے جاری رکھنے کے بجائے ترک کردينا جيسا کہ گزرچکا ہے بعض بزرگوں نے اسے 
س شخص بھی ہجرت کے بعد اعرابی ہونيکی اقسام ميں شمار کيا ہے۔ اور اس کا حرام ہونا اس صورت ميں ہے کہ علم دين ا

کے لئے واجب عينی ہو جسکی تفصيل گزر چکی ہے۔ اور اس صورت کے عالوه انسان کے لئے ضروری ہے کہ اسے 
  آخری عمر تک ترک نہ کرے جيسا کہ رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے۔ 

  اطلبو العلم من المھد الی اللحد 
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  گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ 
نيت اورقربت کے ارادے سے نيک کاموں ميں مشغول رہے تاکہ وه عظيم سعادتيں جو دنيا و آخرت ميں ان يعنی خلوص 

  نيک اعمال کو انجام دينے سے حاصل ہوتی ہيں ان سے محروم نہ ہو۔ 
 معونة الظالمين والرکون اليھم 

 

 گناھان کبيره

 

  ظالموں کی مدد کرنا اور ان سے رغبت

  
وه انتيسواں گناه کے جس کا کبيره ہونا صراحتاً بيان کيا گيا ہے وه ظالموں کی مدد کرنا ہے ۔ چنانچہ فضل بن شاذان گناہاِن 

  کبيره کے ضمن ميں امام علی رضا عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: 
  ومعونة الظالمين والرکون اليھم 

  طرف مائل ہونا گناِه کبيره ہے۔ظالموں کی مدد کرنا اور ان کی 
  

اور روايت اعمش ميں اسی طرح کی حديث امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل کی گئی ہے۔" و ترک اعانة المظلومين" 
يعنی مظلوم سے ظلم دور کرنے کے لئے اس کی مدد نہ کرنا گناہاِن کبيره ميں سے ہے۔ پس ظا لم کی اس کے ظلم ميں مدد 

  ٰی گناہاِن کبيره ميں سے ہوگا۔ کرنا بطريق اول
  امام موسٰی بن جعفر عليہ السالم فرماتے ہيں: 

  الدخول فی اعمالھم والعون لھم والسعی فی حوائجھم عديل الکفر والنظر اليھم علی العمد من الکبائر التی يستحق بھا النار 
   )١٣٨ص  ١۴ج  ۴۵(وسائل الشيعہ کتاب تجارت ب 
کرنا اور ان کے مقاصد کو پايہ تکميل تک پہنچانے کی کوشش کرنا اور ان کی مدد کرنا کفر  ظالموں کے کاموں ميں شرکت

  کے برابر اور جانتے بوجھتے ہوئے ان کی طرف ديکھنا گناہاِن کبيره ميں سے ہے اور وه جہنم کا مستحق ہے۔ 
  اور رسوِل خدا نے فرمايا: 

  من جملتہ ال تکن عونا لظالمين (وسائل الشيعہ) فی حديث اال سراء وما راه مکتوبا علی ابواب النار و
  شب معراج ميں جہنم کے دروازوں پر يہ حکم لکھا ديکھا "کہ ظالموں کی مدد کرنے والے نہ بنو" 

يعنی اگر تم جہنم ميں نہيں جانا چاہتے تو ظالموں کی مدد نہ کرو اس کے عالوه يہ وه گناه ہے کہ جس کے بارے ميں خداوند
  مجيد ميں عذاب کا وعده کيا ہے۔  عالم نے قرآن

  وال ترکنو ا الی الذين ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون هللا من اولياء ثم ال تنصرون 
   )١١۵(سورئہ ھود آيت 

اور (مسلمانو) جن لوگوں نے (ہماری نافرمانی کر کے) اپنے اوپر ظلم کيا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ تمہيں بھی 
  آ لپيٹے گی اور خدا کے سوا اور لوگ تمہارے سرپرست بھی نہيں۔  (دوزخ کی )

تفسير منہج الصادقين ميں لکھا ہے رکون يعنی جس سے اس آيہ شريفہ ميں منع کيا گيا ہے۔ اس سے مراد ميل يسير ہے يعنی 
ی عزت سے ان کا ذکر تھوڑا سا بھی ايسے لوگوں کی طرف مائل ہونا جنہوں نے اپنے اوپر يا دوسروں پر ظلم کيا ہو يعن

کرنا ان سے باہم ميل مالپ کرنا ان سے محبت کا اظہار کرنا اور ان کے تحائف کی طرف طمع رکھنا ان کی تعريف کرنا 
اور ان کے حکم کی اطاعت کرنا يہ تمام باتيں ان کی طرف مائل ہونے ميں آتی ہيں جب ان باتوں سے منع کيا گيا ہے تو ان 

رکھنا يعنی قلم ميں ان کی مدد کرنا اس پر راضی رہنا اور ظلم کرنے ميں ان کے ساتھ شريک ہونا سے بہت زياده ميل مالپ 
  کيسے جائز ہو سکتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ 

  من دعا ظالما با لبقاء فقدا حب ان يعص هللا فی ارضہ 
   )۴۵٩ص  ۴( منہج الصادقين ج 
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ی ظالم کو درازی عمر کی دعا دے تو گويا ايسا ہے کہ وه روئے زمين پر خدا کی مخالفت کو پسند کرتا اگر کوئی شخص کس
ہے۔ کتاب روضات الجنات ميں کتاب مدارک االحکام کے مولف جناب سيد محمد کے حاالت کے ضمن ميں لکھا ہے جناب 

ام علی رضا عليہ السالم کی زيارت کا اراده سيد محمد اور جناب شيخ صاحب معلم االصول نے ايک ساتھ مل کر حضرت ام
کيا ليکن جب انہيں معلوم ہوا کہ شاه عباسی صفوی ان دنوں مشہد ميں ٹھہرا ہوا ہے تو انہوں نے زيارت کے ارادے کو ترک 

  کر ديا۔ 
و انہوں اس کے عالوه سيد بحرالعلوم کے حاالت ميں لکھا ہے کہ جب والی شوستران کے ساتھ بہت تواضع سے پيش آيا ت

نے فرمايا ميرے دل ميں اس کی طرف سے تھوڑی سی رغبت پيدا ہو گئی ليکن اس سے قبل کہ ميں آيہ شريفہ کا مصداق 
بنوں ميں نے ضروری سمجھا کہ يہاں سے فرار اختيار کروں چنانچہ انہوں نے ديزفول کو چھوڑ کر عراق ميں سکونت 

دين کے حاالت سے يہ پتہ چلتا ہے کہ وه ظالموں سے بات چيت و  اختيار کی اور آخری عمر تک وہيں رہے بعض بزرگانِ 
خط و کتابت اور ان سے معاشرت سے کس قدر پرہيز کرتے تھے تاکہ کہيں ايسا نہ ہو کہ وه ظالموں کے دوست بن جائيں 

  اور ان سے ظالموں کی مدح کرنے کا گناه سرزد ہوجائے۔ 
نقل کيا گيا ہے کہ ايک شخص نے شاه عباس صفوی کے حضور ايک  ميں محدث جزائری سے ٢٣کتاب فوائد الرضويہ ص 

بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کيا اور سلطان کے خوف سے اس نے مشہد ميں پناه لی اور مرحوم مال احمد(مقدس اردبيلی) سے
ن مرحوم درخواست کی کہ وه شاه کے نام ايک خط لکھيں کہ وه ميری غلطی کو معاف کردے اور مجھے سزا نہ دے اور ا

نے شاه عباس کو اس طرح لکھا "مانگے ہوئے ملک کے بانی عباس، جان لو کہ اگرچہ يہ مرد شروع ميں ظالم تھا ليکن اب 
مظلوم ہے چنانچہ اس کی غلطی کو درگذر کرو اميد ہے کہ خدا تمہاری کچھ غلطيوں کو معاف کر ے گا"۔ "از طرف بنده 

کا جوا ب آيا۔ "آپ نے جن کاموں کے بارے ميں مجھے حکم ديا تھا آپ نے مجھ پر شاه واليت احمد اردبيلی"۔ ان کے نام شاه
  احسان کيا اس محب کو دعاؤں ميں فراموش نہ کريں "علی کے گھر کا کتا عباس"۔ 

تاريخ بحيره سے نقل کيا گيا ہے کہ خواجہ نظام الملک وزير (ملکشاه سلجوقی) کو آخرت اور روز قيامت کے حساب کا بہت 
ل رہتا تھا۔ اور وه اسی وجہ سے ڈرتا تھا۔ اس کے باوجود اپنی مدت وزارت ميں وه عاجزوں کا فرياد رس، دانشمندوں کا خيا

پشت بان، دينی آداب و رسوم کا پابند تھا۔ اس کو يہ فکر الحق ہوئی کہ اپنی اس مدت وزارت ميں اپنے حسن سلوک کے 
ائے کہ اہل اسالم کے بزرگ گواہی ديں اور دستخط کريں اورکفن ميں رکھا بارے ميں لوگوں سے ايک گواه نامہ لکھوا ليا ج

جائے شايد اس طرح نجات پا جائے بہت سے بزرگوں نے اس کے حسن اخالق کے بارے ميں لکھ ديا ليکن جب وه گواہی 
  نامہ بغداد ميں مدرسہ نظاميہ کے مدرس شيخ ابو اسٰحق کو ديا گيا تو آپ نے لکھا۔ 

  سن کتبہ ابوا سحاق" "خير الظلمة ح
  يعنی ميں گواہی ديتا ہوں کہ شيخ نظام الملک ظالموں ميں بہت اچھا ظالم ہے۔ 

جب ابو اسٰحق کی گواہی خواجہ نے ديکھی تو بہت رويا اور کہا ابو اسٰحق نے جو کچھ لکھا ہے سچ اور حقيقت يہی ہے۔ اس 
اور گناہاِن کبيره ميں سے ہے، نيز ظالم کی اقسام اور  ميں کوئی شک نہيں کہ ظالموں کی مدد کرنا ہر صورت ميں حرام

  ظالم کی مدد کرنے کی قسميں ان سب کے لئے حکم ہے اور وه چيز کہ جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ 

  ظالموں کی اقسام
  

س ظلم سے مراد احکام خدا سے رو گردانی کرنا اور وه چيز جوعقل و شرع نے متعين کی ہے اس کی مخالفت کرنا اور ا
  کی دو قسميں ہيں۔ 

  حدود الٰہی سے تجاوز کرنا انسان کا مشرک ہونے کے برابر ہے۔ ) ١(
  جيسا کہ ارشاد خداوندی ہے: 

  بے شک شرک ظلم عظيم ہے۔ ) ١٢ان الشرک لظلم عظيم(سورئہ لقمان آيت 
  يا خدا کی آيات کو جھٹالنا جيسا کہ قرآن مجيد ميں خدا کا ارشاد ہے: ) ٢(

   )٢۵۵لظالمون (سورئہ بقره آيت والکافرون ھم ا
بطور کلی وه حکم شرعی کہ جس پہ عقالً و شرعاً اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اسے قبول نہ کرنا اور اس پر يقين نہ رکھنا ظلم 

ہے۔ اور اس کے عالوه مثالً احکام الٰہی سے رو گردانی کرنا يا يہ کہ واجب کو ترک کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا يہ سب 
  ہے۔  ظلم

  چنانچہ ارشاد رب العزت ہے: 
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   )۴٢٩ومن يتعد حدود هللا فا ولئک ھم الظالمون(سورئہ بقره آيت 
جو حدود الٰہی سے تجاوز کرتے ہيں پس وہی ظالمين ہيں يعنی ان تمام موارد ميں خود ہی انسان نے اپنے اوپر ظلم کيا جيسا 

  کہ فرمان خدا ہے۔ 
   )٢٩ت "فمنھم ظالم لنفسہ" (سورئہ فاطر آي

  يہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہيں۔ 
کسی دوسرے شخص کے بارے ميں حدود الٰہی سے تجاوز کرنا يعنی کسی شخص کو جسمانی لحاظ سے تکليف دينا مثالً 

کے مال  مارنا قتل کرنا قيد کرنا يا کسی کی بے عزتی کرنا مثالً گالی دينا، غيبت کرنا، تہمت لگانا اس کی توہين کرنا يا کسی
پر ناجائز قبضہ کرنا مثالً کسی کا مال اس کے مالک کی اجازت کے بغير لے لينا يا کسی صاحب حق کو اس کا حق نہ دينا 
اور اسی طرح غصب کی دوسری اقسام ہيں جن ميں سب سے بڑا گناه مقام منصب و واليت پر قبضہ کرنا ہے جبکہ واضح 

الم خلفا بنی اميہ و بنی العباس نے غصب کيا اور اسی طرح اس کی طور پر اہل بيت ہی اس کے مستحق تھے جسے ظ
دوسری مثال غير عادل مجتہد کا کرسی قضاوت پر بيٹھنا ہے اور ايسے ظالموں کی بھی دو قسميں ہيں۔ پہال يہ ہے کہ ظلم و 

ہو ليکن اتفاقاً بعض  ستم اس شخص کا پيشہ ہو جيسا کہ ظالم اور لٹيرے حکمران۔ دوسرے يہ کہ ظلم اس شخص کا پيشہ نہ
اوقات اس سے کوئی ظلم صادر ہوا ہو اور وه کسی پر ستم ڈھائے ان احکام کو جاننے کے لئے ان اقسام ميں سے ہر ايک 

  کی چار ابواب ميں توضيح کی جائے گی۔ 

  ظالم کی ظلم ميں مدد کرن
  

کے گناہاِن کبيره ميں سے ہے۔ مثالً کسی  وه ظالم کہ ظلم کرنا جس کا پيشہ ہو اس کے ظلم ميں مدد کرنابغير کسی شک
مظلوم کو مارنے کے لئے اس کے ہاتھ ميں تازيانہ دينا يا کسی مظلوم کو پکڑنا تاکہ اسے مارے، قتل کرے يا قيدکردے اور 

  کسی بھی طرح ظالم کے ظلم ميں مدد کرنا حرام ہے۔ 
ظلم ميں مدد کرنا چار دليلوں ( جو کہ احکام ثابت شيخ انصاری عليہ الرحمہ مکاسب ميں فرماتے ہيں ظالموں کی ان کے 

کرنے کا ذريعہ ہيں( يعنی قرآن، عقل، سنت اور اجماع) سے ثابت اور گناہاِن کبيره ميں سے ہے۔ دليل عقلی يہ ہے کہ اگر 
مدد کرنا کوئی ظالم کی مدد کرنے واال نہ ہو اور اس صورت ميں ظالم ظلم نہ کر سکے تو عقل يہ حکم ديتی ہے کہ اس کی 

حرام ہے۔ اور عقل ظالم کی مدد کرنے والے کو اور ظالم دونوں کو ان کے برے کردار اور اعمال کی جواب دہی کے لحاظ 
  سے برابر سمجھتی ہے خالصہ عقل بغير کسی ترديد کے ظالم کی اس کے ظلم ميں مدد کرنے کو حرام قرار ديتی ہے۔ 

علوم ہوتا ہے کہ ظالم کی اس کے ظلم ميں مدد کرنا تمام فقہاء کے نزديک اجماع۔ فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے م
حرام ہے اور يہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور قرآن ميں فقط "وال ترکنوا الی الذين ظلموا" کی آيت ظالم کی اس کے ظلم ميں مدد 

ونا حرام ہو تو يقينا ظلم ميں کرنے کی حرمت کے لئے کافی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ظالم کی طرف تھوڑا سا بھی مائل ہ
اس کی مدد کرنا بطريق اولٰی حرام ہوگا کيونکہ ظالم کی مدد کرنا اس کی طرف مائل ہونے کا سب سے بڑا ذريعہ ہے۔ اس 

  کے عالوه ارشاد خدا ہے۔ 
  وال تعاونوا علی اال ثم والعدوان واتقو هللا ان هللا شديد العقاب 

   )٢(سورئہ مائده آيت 
  ر ظلم ميں باہم کسی کی مدد نہ کرو اور خدا سے ڈرو (کيونکہ) خدا تو يقينا بڑا سخت عذاب دينے واال ہے۔ اور گناه او

  ظالم کی مدد اور روايات اہل بيت (ع)
  

اس سلسلے ميں بھی بہت سی روايات وارد ہوئی ہيں۔ اور شيخ انصاری نے کتاب ورام ميں رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ 
  ا ہے کہ آپ نے فرمايا۔ وسلم سے نقل کي

  من مشی مع ظالم ليعينہ وھو يعلم انہ ظالم فقد خرج من االسالم 
   )۴۵(مجموعہ ورام جز اول ص 

اگر کوئی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرے جائے حاالنکہ وه يہ جانتا ہو کہ يہ ظالم ہے تو يقينا وه دين اسالم سے خارج ہو گيا
کو دائره ايمان و اسالم سے خارج کر دے وه کبيره گناہوں ميں سے ہے جو کہ ہالکت کا اور ظاہر ہے کہ وه چيز جو انسان 

  باعث بنے۔ 
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  امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: 
اذا کان يوم القيمة نادی منا د اين الظلمة واعوان الظلمة و اشباه الظلمة حتی من برء لھم قلما وال ق لھم دواتا قال فيجمتمعون فی 

   )١٣١ص  ١۴ت من حديد ثم يرمی بھم فی جھنم(وسائل ج تابو
جب قيامت برپا ہوگی ايک منادی يہ ندا دے گا۔ ظالم اور ظالموں کی مدد کرنے والے اور ظالموں کی مانند لوگ کہاں ہيں۔ 

م لوگوں کو يہاں تک اگر کسی نے ظالم کے لئے قلم يا سياہی کی دوات بنائی ہو تاکہ وه ظلم کا حکم لکھ سکے پس ان تما
  ايک لوہے کے تابوت ميں جمع کيا جائے گا اور جہنم ميں پھينک ديا جائے گا۔ 

  اور حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: 
  ومن علق سوطا بين يدی سلطان جاير جعلھا هللا حية طولھا سبعون الف ذراع فيسلط هللا عليہ فی نار جھنم خالد ا فيھا مخلدا 

   )١٣١ص  ١۴ل کتاب تجارت ج (وسائ
اگر کوئی شخص کسی ظالم بادشاه کے حضور تازيانہ لٹکا دے تاکہ وه اس سے مظلوم کو مارے تو خدا وند عالم اس تازيانے

کوستر ہزار گز لمبے سانپ کی صورت ميں بدل دے گا اور اس سانپ کو جہنم کی آگ ميں ہميشہ اس پر مسلط رکھے گا۔ 
  مايا: اس کے عالوه آپ نے فر

ّٰ ونارجھنم وبئس المصير ومن دل سلطانا  من تولی خصومة ظالم او اعان عليھا ثم نزل بہ ملک الموت قال لہ البشر بلعنة ا 
علی الجور قرن مع ھامان وکان ھو السلطان من اشد اھل النار عذابا ومن سعی باخيہ الی سلطان ولم ينلہ منہ سوء او مکروه اوا 

ّٰ فی   طبقة مع ھامان فی جھنم  ذی جعلہ ا 
   )١٣٢ص  ١٢(وسائل ج 

اگر کوئی ظالم کے لڑائی جھگڑے کے (معاملے)کو اپنے ہاتھ ميں لے اور ظالم کی مدد کرے تو موت کے وقت فرشتہ اجل 
اس کو لعنت خدا اور جہنجک کی نويد ديتا ہے۔ جو بری جگہ ہے۔ اور اگر کوئی ظالم کی ظلم وستم کی طرف راہنمائی کرے 

و وه ہامان(فرعون کے وزير)کے ساتھ محشور ہوگا (اور اس شخص يعنی ظلم کی طرف رہنمائی کرنے والے کا )اور عذب ت
دوسرے دوزخيوں سے زياده سخت ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنے کسی مومن بھائی کی بادشاه کے سامنے چغلی کرے 

کہ جسے سن کر بادشاه مومن پرغضب ناک ہو) ليکن اگر  (يعنی اس مسلمان کا بادشاه سے مومن کے بارے ايسی باتيں کہنا
بادشاه کی طرف سے اس مومن کو کچھ بھی نہ کہا جائے اور نہ ہی کوئی اذيت دی جائے تو خداوند عالم اس چغل خور کے 

سب نيک اعمال ضائع کردے گا ليکن اگر بادشاه کی طرف سے اس مومن پر کوئی مصيبت نازل ہو (يعنی اذيت وتکليف 
  نچے) تو خداوند عالم اس چغل خور کو جہنم کے اس طبقے ميں رکھے گا جہاں ہامان ہے۔ پہ

  ظالم کی تعريف کرنا بھی حرام ہے
  

ظالم کی اس طرح تعريف کرنا جو کہ اس کی قوت وشان شوکت کا باعث ہو اور وه زياده ظلم کرسکے يا يہ کہ اس کی 
لے ميں جو دليليں پہلے گزرچکی ہيں اور اس کے عالوه نہی عن تعريف کرنا ظالم کو اور جری بنادے اور اس سلس

  المنکرکے لئے جو دالئل پيش کئے جاتے ہيں سب اس کے گناه کبيره ہونے کو ثابت کرتے ہيں۔ 
  خصوصاً شيخ انصاری رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے نقل کرتے ہيں کہ آپنے فرمايا: 

ّٰ عليہ وکان فی درجتہ مع قارون فی التابوت االسفل من النار (کتاب التجاره من عظم صاحب الدنيا واحبہ لطمع دني اه سخط ا 
   )١٣١ص ١۴وسائل ج

اگر کوئی شخص کسی دولت مند کی تعظيم کرے اور اسے مکرم ظاہر کرے اور اس کی دولت کی اللچ ميں اسے اچھا 
وت ميں دوزخ کے سب سے نچلے طبقے ميں ايسی سمجھے تو خدا وند عالم ا س پر غضب ناک ہوگااور اسے آگ کے تاب

جگہ پر رکھے گا جہاں پر قارون ہے۔ اور يہ بات مخفی نہيں کہ يہ روايت سب کے لئے ہے اور اگر جس کی تعريف کی 
گئی ہو وه ظالم ہو تو بطريق اولٰی تعريف کرنے واال بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے عالوه حضرت رسول خد ا (صلی 

  و ٓالہ) سے مروی ہے۔  هللا عليہ
  من مدح سلطاناجائراو تخفف و تصنعضع لہ طمعافيہ کان قرينہ فی النار 

   )١٣٣ص  ١۴(وسائل ج 
اگر کوئی ظالم بادشاه کی تعريف کرے يا اللچ ميں آکر اپنے آپ کو اس سے چھوٹا اور پست ظاہر کرے تو وه جہنم کی آگ 

  ميں اس کے ساتھ ہوگا۔ 
  نيز آپنے فرمايا: 
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   )١٧٧ص  ١ا مدح الفاجر اھتزاالعرش وغضب الرب (سفينة البحارج اذ
جب بھی کسی فاسق کی تعريف کی جاتی ہے تو عرش خدا لرز نے لگتا ہے اور خدا کا غضب تعريف کرنے والے کو 

  گھيرليتاہے۔ 

  ظالم کی طرف سے منصب قبول نہيں کرنا چاہئے
  

ف سے کسی مقام و منصب کو قبول کرنا ہے بے شک وه مقام و ظالم کی مدد کرنے کا سب سے بڑا ذريعہ اس کی طر
منصب کسی قسم کے ظلم کا باعث نہ ہو ۔ مثالً نظم و ضبط و امن و امان کی حفاظت کرنا۔ چہ جائيکہ اس مقام کا الزمہ ہی 

س ميں کوئی شک ستم کرنا ہو۔ مثالً ظالم کی طرف سے ظلم و ستم کے ذريعے لوگوں کے اموال چھين لينے پر مامور ہونا ا
  نہيں کہ دوسری صورت ميں گناه شديد اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ 

  امام جعفر صادق عليہ السالم کی يہ معروف روايت جو کہ تحف العقول ميں ہے فرماتے ہيں: 
رم معذب من فعل ذلک و اما وجہ الحرام من الوال ية الوالی الجائر و وال ية والعمل لھم والکسب معھم بجھة الوالية لھم حرام مح

علی قليل من فعلہ او کثر الن کل شی من جھة المعونة معصيتہ کبيرة من الکبائر وذلک ان فی وال ية الوالی الجائر دروس الحق 
 کلہ واحياء الباطل کلہ و اظہار الظلم و الجورو الفسادو ابطال الکتب و قتل االنبياء و المومنين وھدم المساجد و تبديل سنة هللا و
شرايعہ فلذلک حرم العمل معھم و معونتھم والکسب معھم اال بجھة الضرورة نظير الضرورة الی الدم الميتة(تحف العقول ص 

٢۴۶(   
حرام منصب، ظالم حاکم کا منصب اور ان لوگوں کامنصب ہے جو ظالم کی طرف سے کاموں ميں مصروف ہيں تو پس اس 

اور اس کاکام کرنے کی وجہ سے وه شخص عذاب ميں مبتال ہوگا۔ چاہے وه  عہدے کے لئے اس کا کام انجام دينا حرام ہے۔
کام تھوڑا ہو يا زياده ليکن ايسا ہر کام کے جس ميں ظالم کی مدد کی ہو ايک بڑاگناه اور گناہان کبيره ميں سے ہے۔ کيونکہ 

ساد آشکار ہونے، اور آسمانی ظالم کی طرف سے کوئی منصب قبول کرنا ۔ حقوق پامال ہونے ، باطل ظاہر ہونے، طلم وف
کتابيں ختم ہونے، پيغمبروں کے قتل ہونے، مساجد کے برباد ہونے اور احکام دينی ميں تبديلی کا سبب ہوگااسی وجہ سے ان 
کے ساتھ کام کرنا حرام اور انکی مدد کرنا حرام ہے۔ سوائے مجبوری وناچاری کی صورت ميں مثالًخون پينے اور مردے 

  کی نوبت آجائے۔ کا گوشت کھانے 
  اس کے عالوه آپ نے فرمايا: 

ّٰ حساب الخالئق  ّٰ عّزو جّل بمن تولی لھم عمال ان يضرب عليہ سرادقا من النار الی ان يفرغ ا    ما يصنع ا 
ايسے لوگوں کو جو ظالموں کے لئے کسی کام کو قبول کريں روز قيامت خداوند عالم جو سب سے معمولی سزا دے گا وه يہ 

ے کہ انہينآ گ کے پاس اس وقت تک کھڑا رکھے گا جب تک کہ سارے لوگوں کا فيصلہ نہ ہوجائے (اور پھر اس کے بعد ہ
  ان کا فيصلہ کردے گا) 

دارلسالم کے آخر ميں عراقی مکاشافات برزخی کے باب ميں سيد جليل عارف نبيل سيد محمد علی عراقی کا مکاشفہ لکھتے 
لوگوں ميں ہيں جنہوں نے امام مہدی کی زيارت کی ہے۔ ان کا کہنا يہ ہے کہ اپنی جوانی کے ايام ہيں ۔جن کاذکر کياگيا وه ان

ميں عراق ميں اپنے اصلی وطن(کرھرود) جو عراق کی بستيوں ميں سے ايک مشہور بستی ہے وہاں رہتاتھا۔ انہی دنوں ايک
سے ہمارے گھر کے مقابل جو قبرستان وہاں دفنايا گيا۔ ايسے شخص کاجسے ميں نام ونسب سے پہنچانتا تھاانتقال ہوگيا اور ا

پس چاليس دن تک مغرب ہوتے ہی اس کی قبر سے آگ نکلتی اور گريہ وزاری کی دہال دينے والی آوازسنائی ديتی اور انہی 
ر ابتدائی راتوں ميں سے ايک رات اس شخص کے رونے اور وحشت نے شدت اختيار کی ميں بہت پريشان وخوفزده ہوا او
دہشت کے باعث ميں اس طرھ لرز نے لگاکہ خود پر بالکل قابو نہ رکھ سکا اور مجھ پر بے ہوشی ظاہرہونے لگی جب 

ميرے جاننے والوں کو ميری خبر ملی تو وه مجھے اٹھا کر لے گئے اور جس وقت ميں بہترہوا تو اس شخص کی حالت کی 
معلوم نہ تھے مجھے بعد ميں معلوم ہوا کہ وه شخص اپنے وجہ سے تعجب ميں تھا کيونکہ مجھے اس کے حاالت زندگی 

محلے کی کچہری ميں کام کرتا تھا اور ايک دن اس نے ايک سيد سے عدالتی ٹيکس مانگا ليکن وه سيد ٹيکس اداکرنے کی 
استطاعت نہيں رکھتا تھا تو اس شخص نے سيد ٹيکس کے لئے اسے قيد کيا اور ايک عرصے تک اسے اپنے گھر کی چھت 

  سے لٹکائے رکھا۔ اور سيد کو اذيت دينے کی بنياد پر اس شخص کو عذاب قبر کا سامنا کرا پڑا۔ 
اسی موضوع سے متعلق ايک معتبر شخص نے نقل کيا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کا شان ميں آقا محمد علی نامی ايک 

ا اس نيسب پر يہ پابندی لگادی تھی کہ شخص رہتا تھا جو کہ عطر کا کاروبار کرتا تھااور اس کا کچہری سے بھی تعلق تھ
کوئی شخص کسی بھی قسم کے عطر کی خريد وفوخت نہيں کرے گا۔ اسی عرصے ميں ايک سيد نے ايک من عطر ليا اور 
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اسے کسی شخص کو بيچ ديا ليکن جب اس ظالم شخص کو اس بات کی خبر ہوئی تو وه بازار ميں اس سے مال اور اسے 
ے منہ پر تھپڑ مارے اس پراس سيد نے جاتے ہوئے کہا ميرے جد تمہيں اس کی سزا ديں گے اسخوب گالياں ديں اور اس ک

ظالم نے يہ سنا تو پلٹ آيا اور پنے غالم سے کاه اس سيد کو پکڑ کر الٔو اس کے بعد اس سيد کودنڈے سے مارا اور کاه جأو 
کو بخار ہوگيا اور رات کو اس کے بازؤوں ميں اورپنے جد سے کہوکہ ميرے بازو نکال ديں پس دوسرے ہی دن اس ظالم 

درد شروع ہوا اور تيسرے دن بازؤوں پر شديد سوجن ہوئی اور پيپ بہنا شروع ہوگئی چوتھے روزطبيبوں نے اس کے 
بازؤوں کو اس طرح کاٹا کہ اس کے مونڈھے نظر آنے لگے اور ساتويں دن وه شخص واصل جہنم ہوگيا۔ ظالم کی طرف 

ب قبول کرنا اس کے ظلم ميں بہت بڑی مدد کرناہے۔ کيونکہ اس مقام ومنصب کے ہوتے ہوئے يہ ناممکن سے کوئی منص
ہے کہ انسان سے کوئی ظلم يا گناه سرزد نہ ہو۔ چنانچہ صحيحہ دأوزربی ميں ہے کہ اس نے کہا کہ امام سجاد عليہ السالم 

امام سے عرض کيا کہ دأود بن علی (حاکم مدينہ )سے يا کے دوستوں ميں سيکسی نے مجھے يہ خبر دی اور کہاکہ ميں نے 
دوسرے اراکين حکومت سے ميری سفارش کريں تاکہ وه مجھے مقام ومنصب ديں ۔ امام نے فرماياميں ايسا کام ہر گز نہيں 

م اس بات سےکروں گاوه کہتے ہيں کہ ميں نے سوچا کہ شايد امام کااس سلسلے ميں کوئی اقدام نہ کرنے کاسبب يہ ہو کہ اما
خوفزده ہوں کہ کہيں مجھ سے کوئی ظلم وستم سرزد نہ ہو۔ پس ميں امام کی خدمت ميں حاضر ہوا اور بڑی بڑی قسميں 

کھائيں اور عہد کيا کہ ميں کوئی ظلم نہيں کروں گا۔ اور لوگوں کی مدد کے عالوه کوئی کام انجام نہيں دوں گا پس امام نے 
لگے اور فرمايا کہ آسمان پر جانا اس کام سے زياده آسان ہے ظاہر اً امام کے اس فرمان  آسمان کی طرف رخ کيا اور رونے

کا مطلب يہ تھا کہ ظالم کی طرف سے منصب قبول کرنے کے بعد انسان ظلم نہ کرے اور تمام حاالت ميں عدل وانصاف 
  سے کام لے يہ محال ہے۔ 

  وه موارد جہاں پر حکومت قبول کرناجائز ہے۔
  

مات پر ظالم کی طرف سے کوئی مقام ومنصب قبول کرنا جائز ہے بلکہ بعض اوقات واجب ہوجاتاجيسا کہ زکر ہوگا۔ دو مق
مورد اول بے چارگی، جبر يا تقيہ کی صورت ميں اگر ظالم کی طرف سے قبول نہ کرے تو جان ومال يا عزت و آبر 

  ميں عمومی اور خصوصی بہت سی دليليں ہيں۔ وخطرے ميں ہو۔ اس قسم کی واليت اضطراری قبول کرنے کے سلسلے 
  جيسا کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے۔ 

   )۴١۶ومااکرھواعليہ ومااضطرواليہ (کتاب خصال صفحہ 
جس چيز کے بارے ميں ميری امت پر جبر کيا جائے اور وه مجبور ہوتواس سے کوئی مواخذه نہيں کيا جائيگا۔ اور امام 

  ر صادق عليہ السالم نے فرمايا۔ جعف
ّٰ لمن اضطراليہ(وسائل الشيعہ)    مامن شی اال وقد احلہ ا 

کوئی چيز ايسی نہيں کہ جسے خداوندعالم نے مجبور کے لئے حالل نہ کيا ہو۔ امام علی رضا عليہ السالم سے وسائل الشيعہ 
يت ومنصب کو قبول کرنا جبر اورتقيہ کی وجہ سے ميں روايت نقل کی گئی ہے کہ ان کا ماموں الرشيد کی طرف سے وال

  تھا۔ امام جعفر صادق عليہ السالم سے ظالم بادشاه کے لئے کام کرنے کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا۔ 
  ت۔ الاالان ال يقد ر علی شیء يا کل وال يشرب وال يقد ر علی حيلة فان فعل فساد فی يده شیء فليبعث بخمسہ الی اہل البي

جائز نہيں مگر يہ کہ انسان کھانے پينے کی چيزيں کسی کے ذريعے سے بھی حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور جان 
کا خوف ہو۔ اور قوت ال يموت صرف بادشاه کے کسی کام کو قبول کرنے پر منحصر ہو تو جائز ہے۔ (مختصراً يہ کہ بے 

حاکم کے ذريعے اس تک کوئی مال پہنچے تو چاہيئے کہ اس کے  چارگی کی صورت ميں کوئی حرج نہيں) پس اگر ظالم
  خمس کو اہل بيت تک پہنچائے۔ 

جائز ہونے کے موارد ميں دوسری قسم يہ ہے کہ بعض ايسے عہدوں کو قبول کرنا جس کے ذريعے کوئی ظلم و ستم سرزد 
و ضبط کی حفاظت ، راستوں اور مسلمانوں نہ ہو مثالً فوجی و ملکی عہدے کہ جن کے ذريعہ ملک ميں امن و امان اور نظم 

کی سرحدوں کی نگہبانی اور اسی طرح کی دوسری ذمہ دارياں کہ جن کا مقصد صرف مسلمانوں کے مصالح اور مظلوموں 
کی خبر گيری ہو اور مومنوں کی مدد کرنا اور صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا ہو تو ايسے منصب کو قبول کرنے ميں 

الصہ يہ کہ اس قسم کے عہدوں کو ظالم کی طرف سے قبول کرنا اس ارادے سے کہ عدل کا پرچار ہو کوئی حرج نہيں خ
اور مومنين کے ساتھ احسان کيا جائے تو نہ صرف جائز بلکہ زياده مستحب ہے۔ زياد بن ابی سلمہ کہتا ہے کہ ميں امام 

تم حکومت کے مالزم ہو۔ ميں نے کہا جی ہاں امام موسٰی بن جعفر کی خدمت ميں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے فرمايا کہ 
نے فرمايا کيوں ؟ ميں نے عرض کی ميں صاحب مروت اور احسان کرنے واال اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے واال ہوں
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اور اس طرح کہ ميں اسے چھوڑ نہيں سکتا اس کے عالوه يہ کہ ميں بال بچوں واال ہوں اور اپنے اخراجات پورے کرنے کا 
ئی ذريعہ ميرے پاس نہيں امام نے فرمايا اے زياد اگر مجھے پہاڑی کی بلند و باال چوٹی سے گراديا جائے اور ميں کو

ٹکڑے ٹکڑے ہوجاؤں تو مجھے يہ بات زياده پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ ميں ايسے لوگوں کا کوئی کام انجام دوں يا ان 
ے عالوه جانتے ہو وه صورت کيا ہے۔ ميں نے کہا ميری جانميں سے کسی کے گھر ميں قدم رکھوں صرف ايک صورت ک

آپ پر فدا ميں نہيں جانتا امام نے فرمايا سوائے اس کے کہ مومنين کو غم واندده سے نجات دالٔوں يا کسی قيدی مومن کو 
عہده ملے تو آزادکرأوں يا مومن کے قرض کو ادا کروں اس کے بعد فرمايااے زياداگر ظالموں کی طرف سے تمہيں کوئی 

اپنے مومن بھائيوں کے ساتھ نيکی کرو تاکہ ان لوگوں کے کاموں ميں مصروف رہنے کے باعث جس گناه کا تم سے ارتکاب
  ہو اس کی تالفی ہوسکے۔ 

  فضل بن عبدالرحمن کہتے ہيں کہ ميں نے امام موسٰی بن جعفر کو لکھا : 
  حکما ولم تبطل حداوکفارتہ قضاء حوائج اخوانکم (مستدرک الوسائل) استاذنہ فی اعمال السطان فقال ال بائس بہ مالم تغير 

کہ مجھے حکومت ميں مالزمت کرنے کی اجازت ديجئے ۔ اما م نے فرمايااگر تم احکام الہی ميں سے کسی حکم ميں تبديلی 
تمہارا اپنے مومن بھائيوں پيدا نہ کرو حدود الہی کی کسی حد کو باطل نہ کرو تو کوئی حرج نہيں اور تمہارے عمل کا کفاره 

  کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ علی بن يقطين جو کہ ہارون کے وزير اعلٰی تھے امام موسی بن جعفر عليہ السالم کو لکھا۔ 
ّٰ بابواب ابی الجابرة يدفع بھم عن اوليائہ  فی الخروج من عمل السطان فاجابہ الی ال اری لک الخروج من عمل السلطان فان ا 

ّٰ فی اخوانک (مستدرک وسائل باب وھم ع    )٣٩تقائہ من النار فاتق ا 
مجھے اجازت ديجئے کہ ميں اس عہدے سے مستعفی ہوجأوں۔ امام نے ان کے جواب ميں لکھاکہ ميں تمہارے لئے جائزنہيں

وگ ہيں جن کے سمجھتا کہ تم نظام حکومت سے عليحده ہوجأو کيونکہ خداوندعالم کے لئے ظالموں کے دربار ميں وه ل
ذريعے سے خدااپنے دوستوں سے مصيبتوں کو دور کرتاہے۔اور يہ وه لوگ ہيں کہ جنہيں خداوند عالم نے ا ٓتش جہنم سے 

  آزاد قرار ديا ہے۔ چنانچہ اپنے بھائيوں کے سلسلے ميں هللا سے ڈرے رہو۔ 
ضرت موسٰی کاظم ، حضرت علی رضا محمد بن اسماعيل بزيع جو ہارون کے وزيروں ميں سے تھے انہيں تين اماموں ح

اور حضرت جواد عليہ السالم کی زيارت کا شرف حاصل ہوا اور اپنے کفن کے لئے امام جواد عليہ السالم سے ان کا پيراہن 
  ليا۔ وه امام رضا عليہ السالم سے روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے فرمايا : 

ّٰ اخذ لہ ّٰ بابواب الظالمين من نور ا  ّٰ بہ امور المسلمين اليھم ان ا  البر اھان ومکن لہ فی البالد ليدفع بھم عن اوليائہ ويصلح ا 
ّٰ روعة المومن فی دارالظلمة اولئک ھم المومنون حقا  يلجا المومن من الضرو اليھم يقرع ذوالحاجة من شيعتنا وبھم يو من ا 

ّٰ فی ارضہ الی ان قال عليہ السالم  ّٰ واوليک امناء ا  فھنيئا لھم ما علی احدکم ان لوشاء لنال ھذا کلہ قال قلت بما ذاجعلنی ا 
ص  ١ ۵فداک قال عليہ السالم يکون معھم فيسرنا باد خال السرور علی المومنين من شعيتنا فکن منھم يا محمد (بحاراالنور ا ج 

   )٣١۶اور ج ا سفينة البحار ص  ۴١٣
ميں وه لوگ ہيں کہ ان کے ذريعے اپنی حجت کو ظاہر کرتاہے اور انہيں شہروں پر خداوند عالم کے لئے ظالموں کے دربار

مقرر کرتا ہے۔ يہاں تک کہ ان کے سبب سے اپنے دوستوں کی پريشانيوں کو دور کرتا ہے اور ان کے ذريعے سے 
ذريعے ہمارے ضرورت مسلمانوں کے کاموں کی اصالح کرتا ہے۔ مومن سختی ميں ان کے پاس پناه ليتے ہيں اور انہی کے

مندشيعوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور خدا وند عالم ان کے وسيلے سے مومن کيخوف وگھبراہٹ کو ظالموں کے 
گھروں پر مقرر کرديتا ہے پس يہی حقيقی مومن ہيں جوخدا کی زمين پر اس کے امين ہيں يہاں تک کہ فرمايا۔ ان کو وه مقام 

مايا کيا يہ بہتر نہ ہوگا کہ تم ميں سے کوئی ايک ان تمام مراتب تک پہنچ جائے۔ محمد نے ومرتبہ مبارک ہو۔ اس کے بعد فر
کہا مينآ پ پر فدا ہوجأوں کس طرح انسان ان درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ امام نے فرمايا ظالموں کے ساتھ ہوتے ہوئے 

تم اس کے بعد ان لوگوں ميں شمار  ہمارے شيعہ مومنين کے دلوں کو خوش کريں جس سے ہم خوش ہوتے ہيں۔ اے محمد
  ہوسکتا ہے جن کے درجات بلند ہيں۔ 

  ايک صورت ميں حکومت يا کسی منصب کا قبول کرنا واجب ہے
  

بعض لوگوں کے لئے حکومت کا قبول کرنا اور بعض عہدوں پر فائز ہونا واجب ہوتا ہے ليکن وه اس صورت ميں کہ اگر 
مقام ومنصب کو قبول کر لے تو مفاسد دينی ميں سے ايک بہت بڑے مفسده کو ختم  کسی شخص کو يہ يقين ہو کہ اگر فالں

کرسکتا ہے يا غير شرعی باتوں ميں سے کسی ايک برائی کی روک تھام کرسکتا ہے ليکن ايسا موقع بہت کم ملتا ہے کيونکہ
طرح اس سے کوئی ظلم وستم يا اس کی بنيادی شرط اپنے اطمينان پر ہے يعنی اس منصب کو قبول کرنے کے بعد کسی بھی
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جرم سرزد نہ ہو، اور عدل وانصاف اور احکام خدا کے خالف کوئی کام نہ کرے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کوحاصل کرنا 
بہت دشوار ہے کيونکہ حکومت ميں بہت بڑے بڑے خطرے پوشيده ہوتے ہيں اور ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل 

  ہوتاہے۔ 
  لسالم نے اھواز کے حاکم عبدهللا نجاشی کے خط کے جواب ميں يہ تحريرفرمايا: امام جعفر عليہ ا

ّٰ واما سروری بوال يتلک فقلت انک بليت بوال ية اال ھواز وفسرنی ذلک وسائنی وساخبرکما سائنی من ذلک وما سرنی انشاء ا 
و ٓالہ) ويعزبک ذليلھم ويکسوبک عاريھم ويقوی بک عسی ان يغيث ّهللاٰ بک ملھوفا خائفا من اولياء ال محمد (صلی هللا عليہ 

ضعيفھم ويطفئی بک نارا المخا لفين عنھم واما الذی سائنی من ذلک فان ادنی ما اخاف عليک ان تعشر بولی لنا فال تشم رائحة 
  خطيرةالقدس (کتاب مکاسب محرمہ) 

خوش بھی ہوا اورغمزده بھی خوش اس لئے  ميں نے سنا ہے کہ تم نے اھواز کی حکومت سنبھال لی ہے۔ ميں اس خبر سے
ہوں کہ اميد ہے کہ خدا تمہارے وسيلے سے آل محمد کے دوستوں کی سختيوں اور پريشانيوں کو دور کرے گا اور انکی مدد

فرمائے گا اور تمہارے ذريعے سے مخالفين کی آگ کوان پر ٹھنڈا کرلے گا اور ميں غمزده اس لئے ہوں کہ سب سے 
ہ جس وجہ سے ميں تمہاری طرف سے ڈرتا ہوں کہ کہيں تم ہمارے دوستوں ميں سے کسی کی پريشانی اور معمولی بات ک

  بے چينی کا سبب بنو اوربہشت کی خوشبو بھی تم تک نہ پہنچ سکے۔ 
  جناب پيغمبراکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں: 
ّٰ وان کان ظالما ھوی بہ من تولٰی عرافة قوم اتی بہ يوم القيمة ويداه مغلو لتان ال ی عنقہ فان قام فيھم بامر ّهللاٰ عّزو جّل الطلقہ ا 

فی نارجھنم وبئس المصير۔ ومن تولی عرافة قوم ولم يحسن فيھم حبس علی شفير جھنم بکل يوم الف سنة و حشر ويده مغولة الی
ّٰ وان کان ظالما ھوی ّٰ اطلقھا ا     )١٣ص ١۴بہ فی نا رجھنم سبعين خريفا (وسائل ج  عنقہ فان کان قام فيھم بامر ا 

وه شخص جو کسی قوم کی رہبری کے عہدے پر فائز ہو تو روز قيامت اس طرح وارد ہوگا کہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے 
گرد بندھے ہوں گے پس اگر اس نے لوگوں کے درميان احکام خدا کے مطابق عمل کيا تو اس کو خدا آزاد کر دے گا ليکن 

گر ستم کيا ہو تو دوزخ ميں پھينک ديا جائے گا اور وه بہت بری جگہ ہے۔ اور اگر کسی قوم کا رہبر لوگوں کے ساتھ ا
انصاف اور نيکی کے ساتھ پيش نہ آئے تو اسے ہر اس دن کے مقابلے ميں کہ جتنے عرصے تک اس نے حکمرانی کی 

س کے دونوں ہاتھ گردن کے پيچھے بندھے ہوں گے پس اگر ہزار سال جہنم کے کنارے کھڑا کيا جائے گا۔ اس حالت ميں ا
اس نے امر الہٰی کے مطابق عمل کيا ہو تو آزاد ہو جائے گا اور اگر ظلم کيا ہو تو ستر سال کی گہرائی تک جہنم ميں ڈال ديا 

  جائے گا۔ 
  اور امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: 

و فتح بابہ و رفعہ ستره و نظر فی امور الناس کان حقا علی هللا ان يومن روعتہ يوم من تولی امرا من امور الناس فعدل فيھم 
  القيمة و يد خل الجنة 

   )١۴٠ص  ۴۶(کتاب وسائل تجارت ب 
اگر کوئی شخص لوگوں کے امور ميں سے کسی امر کا ذمہ دار ہو تو پس اگر وه ان کے درميان عدل سے کام لے اور 

ے طالب لوگوں کے لئے اپنے گھر کے دروازے کو کھال رکھے اور ان سے دوری اختيار نہ رجوع کرنے والوں اور مدد ک
کرے اور لوگوں کے کاموں پر نظر رکھے تو خدا اسے روز قيامت خوف و دہشت سے امان ميں رکھے گا اور بہشت ميں 

  داخل کرے گا۔ 
ر تھا اس لئے ذکر نہيں کيا گيا جاننے والے فقہ ياد رہے کہ مستثنی موارد کی فروعات بہت زياده ہيں اور اختصار پيش نظ

  کی کتابوں کی طرف رجوع کريں۔ 

  ظالم کی ظلم کے عالوه کسی اور کام ميں مدد کرن
  

ظالم کی ظلم کے عالوه کسی کام ميں مدد کرنا مثالً ظالم کی خدمت کرنا اس کے لئے سالئی کرنا يا عمارت بنانا يا اس کے 
  ی رکھوالی کرنا اور اسی طرح کی دوسری چيز جن کی تين اقسام ہيں۔ خزانے اور دوسرے اموال ک

۔ بعض اوقات يہ امور حرام کا سبب بنتے ہيں مثالً ايسی زمين جو غصب کی گئی ہو مستری کو اس پر عمارت بنانے کا ١
ال جو ان سے چھين حکم دے يا وه کپڑا جو جبراً لوگوں سے لے ليا گيا ہو درزی اس کے کپڑے سئيے يا لوگوں کے وه امو

  لئے ہوں محافظ ان کی حفاظت کرے اور اسی طرح کے دوسرے امور۔ 
اس قسم کی مدد کے حرام ہونے ميں کوئی شک نہيں کيونکہ غصب کی ہوئی چيز پر تصرف کرنا جبکہ انسان جانتا ہو حرام 
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  ہے چاہے وه تصرف غصب کرنے واال کرے يا کوئی دوسرا۔ 
کے کام حرام تو نہ ہوں ليکن ظالم سے تعلق کی بنا پر عرف عام ميں اسے ظالم کی مدد ايسی صورت ميں جبکہ اس طرح 

کرنے والوں ميں شمار کيا جائے اور ظالم کی تقويت اور شان و شوکت کا باعث ہو اور اس کا نام ظالموں کی فہرست ميں 
 واضح ہوتا ہے کہ يہ قسم حرام ہے۔  لکھا جائے اور حقوق غصب کرنے والوں ميں اس کا شمار ہو تو بہت سی روايات سے

  امام جعفر عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
  من سود اسمہ فی ديوان ولد سابع حشره هللا يوم القيمة خنزيرا 

   )١۴ج  ١٣٠ص  ۴٢(وسائل کتاب تجارت ب 
  وگا۔ اگر کوئی شخص اپنا نام بنی عباس کے دفتر ميں لکھوائے تو روز قيامت وه خنزير کی صورت ميں محشور ہ

  اور دوسری روايت ميں فرماتے ہيں کہ سياه صورت کے ساتھ محشر ميں وارد ہوگا۔ اس کے عالوه آپ نے فرمايا۔ 
  مسجد کی تعمير ميں ظالموں کی مدد نہ کرو۔ ) ١۴ج  ١٣ص  ۴٢ال تعنھم علی بناء مسجد(وسائل کتاب تجارت ب 

ہ اتنے ميں آپ کے شيعوں ميں سے ايک آدمی حاضر ہوا اور ابن ابھی يعفور کہتے ہيں کہ امام صادق کی خدمت ميں تھا ک
امام سے کہنے لگا ميں آپ پر قربان جاؤں ہم ميں سے بعض افراد کو کبھی معاشی لحاظ سے پريشانی اور تنگ دستی کا 

کا کام  سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی عالم ميں بنی عباسی کی طرف سے عمارتوں کو تعمير کرنے يا نہر کھودنے يا زراعت
  کرنے کے لئے ان افراد کو طلب کيا جاتا آپ اس سلسلے ميں کيا فرماتے ہيں۔ امام نے فرمايا۔ 

ما احب الی عقدت لھم عقدة او وکيت لھم و کا ء و ان لی ما بين ال بيتھا ال وال مدة بقلم ان اعوان الظلمة يوم القيمة فی سرادق من
  نارحتی يحکم هللا بين العباد 

   )١٢٩ص  ١٢ج  ۴٢(ب 
ميں ايک گره يا مشک کا منہ يا تھلے کا سرا بھی ان کے لئے باندھنے کو پسند نہيں کرتا۔ اگرچہ وه اس کے بدلے مدينہ اور 

جو کچھ اس ميں ہے مجھے دے ديں ميں اس بات کو پسند نہيں کرتا کہ مده قلم (يعنی وه سيا ہی جو قلم کی نوک پر لگتی 
رؤں۔ بے شک روز قيامت ظالم لوگ آتش جہنم کے کنارے اس وقت تک کھڑے رہيں گے ہے) کے برابر بھی ان کی مدد ک

  جب تک کہ خدا تمام لوگوں کا فيصلہ نہ کر دے۔ 
  محمد بن عذافر سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق عليہ السالم نے ميرے والد عذافر سے فرمايا: 

ی بک فی اعوان الظلمة قال فوجم الی فقال لہ ابو عبداهللا عليہ السالم يا عذافر نبئت انک تعمل ابا ايوب والربيع فما حالک اذانود
  لما رائی ما اصابہ ای عذافرانما خوفتک بما خوفنی هللا عّزو جّل بہ قال محمد فقدم ابی فمازال مغموما مکروبا حتی مات 

   )١٢٨ص  ١۴ج  ۴٢(وسائل کتاب تجارت ب 
ابو ربيع سے باہم لين دين کر رہے ہو۔ پس اس وقت تمہاری کيا حالت ہوگی  مجھ تک يہ خبر پہنچی ہے کہ تم ابو ايوب اور

جب ظالموں کی مدد کرنے والوں کی فہرست ميں تمہارا نام بھی ہوگا۔ پس امام کا فرمان سننے کے بعد ميرے والد غمزده و 
بات سے ڈرايا ہے کہ جس سے  پريشان ہوگئے جب امام نے ان کی بے چينی ديکھی تو فرمايا اے عذافر ميں نے تمہيں اسی

  خدا نے مجھے ڈرايا پس ميرے والد مرتے دم تک غمزده رہے۔ 
امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ خدا پر الزم ہے کہ تمہيں اس جماعت کے ساتھ محشور کرے جس سے تم دنيا 

پر ايمان ال چکے تھے اپنے آپ سے  ميں فائده اٹھاتے رہے۔ اس کے عالوه آپ نے فرمايا کچھ وه لوگ جو حضرت موسی
کہنے لگے کہ ہميں چاہيئے کہ فرعون کے لشکر ميں شامل ہوجائيں تاکہ ان سے دنياوی فائده حاصل کر سکيں اور جب 
موٰسی فرعون پر فتح حاصل کر ليں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائيں گے اور جس وقت حضرت موٰسی اپنے ساتھيوں کے 

کر آئے تھے فرعونيوں سے بچ کر بھاگے تو يہ لوگ بھی جلدی سے سوار ہو کر روانہ ہوگئے تاکہ ساتھ جو ان پر ايمان لي
حضرت موسٰی کے ساتھ شامل ہوجائيں ليکن اس وقت خداوند عالم جّل جاللہ نے ايک فرشتہ بھيجا تاکہ ان کے سواری کے 

انہی کے ساتھ غرق ہوگئے۔(وسائل کتاب جانوروں کو مارے اور انہيں لشکر فرعون کی طرف دوباره لوٹا دے اور وه 
اس کے عالوه آپ فرماتے ہيں کہ خدا سے ڈرو اور اپنے دين کو تقيہ بے نيازی اور ) ١٣۴ص  ١۴۵جلد  ۴۴تجارت ب 

اسکے فضل سے قوی کرو اور صاحب حکومت سے حاجت طلب کرنے سے بچو اور اگر کوئی انسان کسی دنياوی شخص 
چيز کے لئے جو اسکے پاس ہے عجز و انکساری سے پيش آئے تو خدا اسے ذليل و  يا مذہب کے مخالف کے سامنے اس

رسوا کرے گا اور اپنا دشمن رکھے گا اور اسے اسکے حال پر چھوڑ دے گا۔ پس اگر اس شخص کے ذريعے کوئی مال دنيا 
رائے يا دوسرے نيک اس تک پہنچے تو خدا اس سے برکت اٹھا لے گا اور اگر وه اس مال سے حج کرے يا غالم آزاد ک

   )٣٣ص  ۶امور ميں خرچ کرے تو اس کا ثواب نہيں ملے گا (کتاب کافی اور تہذيب جلد 
علی بن ابی حمزه کہتے ہيں کہ بنی اميہ کے کاتبوں ميں ميرا ايک دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ ميں امام جعفر صادق 
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ے کے بعد اس نے سالم کيا اور کہا ميں آپ پر قربان جاؤں ميں عليہ السالم سے ملنا چاہتا ہوں امام کی خدمت ميں حاضر ہون
بنی اميہ کے دربار ميں تھا اور ان کے ذريعے مجھے بہت سا مال مال اس مال کے حصول کے لئے ميں نے حالل و حرام 

کو جمع کرتے کی پرواه نہيں کی امام نے فرمايا اگر بنی اميہ ميں ايسے لوگ ہوتے جو ان کے لئے کتابت کرتے ان کے مال
اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے اور انکی جماعت ميں حاضر ہوتے تو يقينا وه ہمارے حق کو غصب نہيں کرسکتے 

تھے اور اگر لوگ انہيں ان کے حال پہ چھوڑ ديتے تو جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے عالوه انہيں کچھ نہ ملتا۔ اس کے بعد
آيا ميں نے جو کچھ کيا ہے کيا ميرے لئے نجات ہے امام نے فرمايا اگر ميں بتاؤں تواس مرد نے کہا ميں آپ پر قربان جاؤں 

کيا عمل کرو گے کہا۔ جی ہاں امام نے فرمايا جو بھی مال تم نے وہاں رہتے ہوئے حاصل کيااسے الگ کر دو اگر صاحبان 
س کی طرف سے صدقہ دو (يعنی راه خداحق ميں سے کسی کو جانتے ہو تو اس کا حق ادا کرو اور جس کو نہيں جانتے تو ا

ميں صاحب حق کی طرف سے صدقہ دو) تاکہ ميں اس بات کی ضمانت دے سکوں کہ خدا تمہيں بہشت ميں داخل کرے گا۔ 
علی بن ابی حمزه کہتے ہيں کہ اس جوان نے تھوڑی دير کے لئے اپنے سر کو جھکايا اس کے بعد کہا۔ ميں آپ پر قربان 

فرمايا ہے۔ اس پر عمل کروں گا۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کوفہ آگيا اور جو کچھ اس کے پاس تھا جاؤں جو کچھ آپ نے 
جس طرح آپ نے فرمايا تھا اس کے صاحب کو لوٹا ديا اور باقی کو صدقہ کر ديا يہاں تک کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وه بھی 

کے لئے لباس خريدا اور اسکے لئے خرچہ بھيجا اور  دے ديا اس کے بعد ميں نے اپنے ساتھيوں سے کچھ رقم لے کر اس
کچھ مہينے بعد وه بيمار پڑگيا ايک دن ميں اسکی عيادت کے لئے گيا ميں نے ديکھا کہ وه جان کنی کے عالم ميں ہے اس 

کے بعد وه نے اپنی آنکھيں کھوليں اور کہا اے علی بن ابی حمزه خداکی قسم تمہارے امام نے جو وعده کيا تھا پورا کيا اس 
مرگيا پس ميں نے تجہيز و تکفين کے بعد اسے دفن کيا اور اسکے بعد ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت 

ميں مدينہ آيا امام نے فرمايا اے علی ميں نے وه وعده وفا کيا جو تمہارے ساتھی کے ساتھ کيا تھا۔ ميں نے کہا ميں آپ پر 
)۵١۵ص  ٧۶کيونکہ مرتے وقت ميرے ساتھی نے بھی يہی کہا تھا۔(وسائل کتاب تجارت ب  قربان جاؤں آپ سچ فرماتے ہيں

  ايسی مدد جس پر حرام ہونا اور تقويت پہنچانا صدق نہ آئے
  
تيسری قسم ميں ايسے امور شامل ہيں جن ميں کسی قسم کی حرمت کا پہلو نہيں اور نہ وه ظالم کی تقويت کا سبب بنتے ) ٣(

ی ان کاموں کی وجہ سے انسان کا شمار عرف عام ميں ظالم کی مدد کرنے والوں ميں ہوتا ہے۔ مثالً يہ کہ اپنی ہيں اور نہ ہ
گاڑی کو انہيں کرايہ پہ دينا يا ان سے جائز چيزوں کے اٹھانے کے لئے کرايہ پر لينا مثالً اشياء خوردنی کو ايک شہر سے 

عملے کو جو اجرت ليکر ظالم کی عمارت تعمير کر رہا ہو اسے ايک دوسرے شہر لے کر جانا اور مثالً اسی طرح ايسے 
جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اس قسم کا حرام ہونا مسلم نہيں ہے۔ ليکن بعض بزرگوں نے فرمايا ہے کہ سخت احتياط کی 

قسم کو بھی اپنے  بنا پر اسے ترک کرنا چاہيئے کيونکہ اس سلسلے ميں پہلے جو روايات گذر چکی ہيں ان کا مطلق ہونا اس
  زمره ميں شامل کرتا ہے اور ثانياً انسان ايسے موارد ميں ظالم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ 

  صفوان جمال سے امام موسٰی کاظم عليہ السالم کا فرمان
  

متقی  صفوان بن مہران جمال کو فی امام جعفر صادق اور امام موسٰی بن جعفر عليہ السالم کے صحابيوں ميں سے تھے بہت
پرہيز گار انسان تھے اور اونٹوں کو کرائے پردينا ان کا ذريعہ معاش تھا ان کے پاس بہت زياده اونٹ تھے وه کہتے ہيں کہ 

ميں ايک دن امام موسٰی بن جعفر عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا تو امام نے فرمايا اے صفوان تمہارے سارے کام 
کہا آپ پر قربان جاؤں وه کونسا کام ہے کہا تم اپنے اونٹوں کو اس مرد (ہارون  اچھے ہيں سوائے ايک کام کے ميں نے

الرشيد خدا اس پر لعنت کرے)کو کرايہ پر ديتے ہو ميں نے عرض کی ان اونٹوں کو کرائے پر نہ اللچ نہ اپنی دولت کو 
ی قسم جب وه حج پر جاتا ہے تب ديتا زياده کرنے اور نہ ہی پرندوں کے شکار اور لہو و لعب کے لئے ديتا ہوں بلکہ خدا ک

ہوں اور اس کی خدمت کے لئے خود نگہبان نہيں بنتا بلکہ اپنے غالموں کو اس کے ساتھ بھيجتا ہوں امام نے فرمايا آيا 
کرائے کی رقم نقد لے ليتے ہو يا اس پر اور اس عزيزوں پر رقم کی ادائيگی باقی رہتی ہے ميں نے عرض کيا کہ رقم کی 

وه واپس آکر کرتے ہيں امام نے فرمايا کہ کيا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہارون اور اسکے عزيز و اقارب  ادائيگی
  تمہاری رقم کی ادائيگی تک زنده رہيں ميں نے کہا جی ہاں تو امام نے فرمايا۔ 

  من احب بقا ئھم فھو منھم ومن کان منھم کا ورد النار۔ 
کرتا ہے تو وه انہی کی طرح ہے اور جو کوئی ان کے ساتھ محسوب ہو تو وه دوزخ ميں  جو بھی ان لوگوں کی بقا کو پسند
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   )١٢ج  ١٣٢ص  ۴٢جائے گا۔(وسائل الشيعہ کتاب تجارت ب 
صفوان کہتے ہيں کہ امام کے فرمان کے بعد ميں نے اپنے تمام اونٹوں کو بيچ ديا جب يہ خبر ہارون کو پہنچی تو اس نے 

ميں نے سنا ہے کہ تم نے اونٹوں کو بيچ ديا ہے ميں نے کہا جی ہاں ميں بوڑھا و ضعيف ہوگيا ہوں  مجھے طلب کيا اور کہا
اور اونٹوں کی حفاظت نہيں کر سکتا اور ميرے غالم بھی جس طرح حفاظت کرنی چاہيئے نہيں کر سکتے ہارون نے کہا 

ا ہے يہ کام موسٰی بن جعفر کے اشاره پر کيا ہے۔ ميں ايسا نہيں ہے ميں جانتا ہوں کہ تمہيں کس نے اس کام کے لئے آماده کي
نے کہا بھال مجھے موسٰی بن جعفر سے کيا مطلب اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو اگر ماضی ميں تمہارے ہم سے اچھے 

  تعلقات نہ ہوتے تو تمہيں قتل کرواديتا۔ امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
  ن يعصی هللا۔ من احب بقاء الظالمين فقد احب ا
   )١۴ج  ١٣۴ص  ۴۴(وسائل الشيعہ کتاب تجارت ب 

جو کوئی ظالموں کی بقا کو پسند کرتا ہے تو وه زمين ميں معصيت الٰہی کی بقا کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس آيہ 
زخ کی آگ آ لپٹے گی) شريفہ وال ترکنوا الی الذين ظلمو فتمسکم النار (يعنی ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کر تم تک بھی دو

  کی تشريح کرتے ہوئے فرمايا: 
  ھو الرجل ياتی السلطان فيحب بقأوه الی يد خل يده فی کيسہ فيعطيہ 

   )١٣٣ص  ۴۴(وسائل کتاب تجارت ب 
کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاه کے پاس آئے پس وه اسکے زنده رہنے کو صرف اتنی دير کے لئے پسند کرے کہ بادشاه 

  يں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم اسے دے۔ اپنے تھيلے م
  خالصہ ظالم کی بقا کو پسند کرنا خواه وه اس سے بھی کم مقدار ميں ہو ظالم کی طرف مائل ہونا ہے۔ 

  ايسے ظالم کی مدد کرنا کہ ظلم جس کا پيشہ نہ ہو
  

ايسے ظالم کی مدد کرنا کہ ظلم جس کا پيشہ نہ ہو بلکہ اتفاقاً بعض اوقات اس سے کوئی ظلم صادر ہو اور وه کسی پر ستم 
ڈھائے يعنی کسی کو ناحق قتل کرے يا اسکی بے عزتی کرے يا کسی کا مال نا حق ليکر اس کا حق ادا نہ کرے تو ايسے 

کے حرام ہے۔ يعنی اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ يہ شخص اس مورد ميں ظالمظالم کی اس ظلم ميں مدد کرنا بغير کسی پيشہ 
ہے اس کے باوجود اس کا مقصد پورا کرنے کے لئے اسکی مدد کرے تو يقينا حرام بلکہ گناہاِن کبيره ميں سے ہے کيونکہ 

ا وعده کيا ہے اور فرماتا خود ظلم کرنا ايسے گناہوں ميں سے ہے کہ جس کے بارے ميں خداوند عالم نے قرآن ميں عذاب ک
  ہے۔ 

انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بھم سرادقھا وان يستغيثوا يغاثوبماء کالمھل يشوی الوجوه بئس الشراب وسائت مرتفقا (سورئہ کہف
   )٢٩آيت 

اور پانیہم نے ظالموں کے لئے ايسی آگ تيار کی ہے جو ان کو چاروں طرف گھير لے گی اگر وه پياس کا اظہار کريں گے 
چاہيں گے تو ايسا پانی جو انتہائی گرم اور کھول رہا ہوگا۔ انہيں ديا جائے گا جب وه اسے اپنے منہ کے قريب الئيں گے تو 
ان کے چہروں کے گوشت بھون کر رکھ دے گا بہت برا پانی ہے۔ جو انہيں ديا جائے گا اور بہت بری جگہ ہے جہاں انہيں 

  جگہ دی جائے گی۔ 
  م ميں اس کی مدد کرنے واال دونوں کا گناه برابر ہے۔ جيسا کہ امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ ظالم اور ظل

  العامل بالظلم والمعين لہ والراضی بہ شر کاء ثال ثتھم 
   )١٢٨ص  ۴٣(کتاب تجارت ب 

  ظالم اور اس کی مدد کرنے واال اور اس ظلم پر راضی ہونے واال تينوں ظلم ميں شريک ہيں۔ 
نی گناه ظلم ميں تينوں برابر ہيں۔ اور اسی قسم کی روايت امام محمد باقر عليہ السالم سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت يع

  رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا 
برء من اال سالممن نکث بيعة او رفع لواء ضاللة او کتم علما او اعتقل ماال ظلما او اعان ظالما علی ظلمہ وھو يعلم انہ ظالم فقد 

   )٣۵(مستدرک الوسائل کتاب تجارت ابواب ما يکتسب باب 
جو کوئی امام کے ساتھ کی گئی بيعت توڑے يا پرچم گمراہی کو بلند کرے يا ايسے علم کو چھپائے کہ جس کا ظاہر کرنا 

نتا ہو کہ وه ظالم ہے۔ پس وهواجب ہو يا کسی کے مال پر ناحق قبضہ کرے يا ظالم کی اس کے ظلم ميں مدد کرے حاالنکہ جا
  دين اسالم سے خارج ہو گيا۔ 
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  اور شب معراج وه جملے جو جہنم کے دروازوں پر لکھے ديکھے ان کے بارے ميں فرمايا: 
و علی باب الرابع من ابواب النار مکتوب ثلث کلمات اذل هللا من اھان االسالم اذل هللا من اھان اہل البيت اذل هللا من اعان 

   )٣۵ين علی ظلمہم للمخلوقين (تجارت مستدرک باب الظالم
جہنم کے چوتھے دروازے پر يہ تين جملے لکھے ہوئے تھے خدا اس شخص کو ذليل اور رسوا کرتا ہے جو اسالم کو رسوا 

  کرے اہلبيت کو رسوا کرے جو ظالم کی اس کے ظلم ميں مدد کرے۔ 
کرنا گناه کبيره ہے اور ظالم کے ظلم ميں مدد کرنے واال بھی ظلم  اور اس طرح آيات اور روايات کا ما حصل يہ ہے کہ ظلم

اور گناه ميں اس کے مساوی ہے۔ اس کے عالوه ظالم کی مدد کرنے واال ايسا ہے کہ جيسے اس نے اہم ترين واجبات خدا 
يا اور يہ چيز منافقين يعنی برائی سے روکنے کو ترک کيا بلکہ وه حقيقت ميں منافق ہو گيا کيونکہ اس نے برائی کا حکم د

  کی صفات ميں سے ہے چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا۔ 
   )۶۶المنافقون والمنافقات بعضھم من بعض يا مرون بالمنکر وينھون عن المعروف (سورئہ برائت آيت 
  ہيں۔  منافق عورتوں ميں سے بعض ، بعض دوسروں کو برائی کا حکم ديتے اور نيکی سے روکتے

  ظلم کی روک تھام ضروری ہے
  

اگر کوئی مسلمان ظالم کو کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہوا ديکھے اور ايسی صورت ميں کہ اگر نہی از منکر کی تمام شرائط 
  موجود ہوں تو اس پر واجب ہے اسے ظلم کرنے سے روکے چنانچہ حضرت رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا۔ 

ما کان او مظلوما فقيل يا رسول هللا نصره مظلوما فما بالنا ننصره فقال صلی هللا عليہ والہ وسلم خذو اعلی يديہ انصرا خاک ظال
   )۴۴ص  ٣وامنعوه عن الظلم فھذا نصرتکم ال خيکم (انوار نعمانيہ ج 

عليہ وآلہ وسلم مظلوم کی تو ہم  کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وه ظالم ہو يامظلوم پوچھا گيا يا رسول هللا صلی هللا
مدد کريں گے ليکن ظالم نہ کر سکے اگر تم نے يہ عمل انجام ديا تو دراصل تم نے اس کی مدد کی ہے (يعنی اس کے لئے 

  رکاوٹ بننا اس کے ظلم کو روکنا ہے) اور اس طرح روکنا مومن بھائی کی نصرت ہے۔ 

  ہ ظلم جس کا پيشہ نہ ہوايسے ظالم کی اس کے ظلم کے عالوه مدد کرنا ک
  

ايسے ْطالم کی مدد کرنا تمام جہات سے مباح اور جائز ہے ليکن اگر وه شخص اور جری ہوجائے يعنی دوباره شدت سے 
ظلم کرے ۔ يا اپنے کئے پر پيشمان نہ ہو اور اس ظلم سے توبہ نہ کرے تو اس وقت اس کی مدد کرنا حرام ہوجاتا ہے ۔ 

کر کے واجب ہونے سے ظالم کی اس کے دوسرے کاموں ميں مدد کرنا حرام ہوجاتا ہے۔ ليکن اسخالصہ يہ کہ نہی عن المن
کے دوسرے کاموں ميں مدد کرنے کاظلم سے (اثباتاً نفيا۔ ابتداواستمراراً)معمولی سابھی تعلق نہ ہوتومدد کرنا حرام نہيں ۔اس 

  کے موارد ميں نہ ہوتو حرام نہيں ہے۔  بنا پر ظالم کی اس کے ظلم کے عالوه مدد کرنا اگر نہی از منکر

  گناه ميں بھی مدد نہيں کرنی چاہيئے
  

ايسے ظالم کی مدد کرنا کہ اس کا گناه کسی دوسرے پر ظلم نہ ہو بلکہ خود اپنی ذات سے متعلق ہو مثالًنماز اور روزے کو 
گيا ہے کہ آيات وروايات ميں ہر گناه گار  ترک کرنا، شراب پينا، زنا کرنا ، جوا کھيلناوغيره بحث کے شروع ميں ذکر کيا

کوظالم اوراپنے آپ پر ظلم کرنے واال کہاگيا ہے اس بنا پر اگر کوئی بھی شخص کسی گناه ميں اس کی مدد کرے تو اس نے 
 ظالم کی مدد کی جو يقيناحرام ہے اور وه اس گناه گار کے گناه معصيت ميں شريک ہے چنانچہ خداوند عالم قرآن مجيد ميں

  ارشاد فرماتا ہے۔ 
ّٰ شديد العقاب(سورئہ مائده آيت     )٢تعاونوا علی البر والتقوی وال تعاونوا علی االثم و العد وان واتقوّهللاٰ ان ا 

(اور تمہارا فرض يہ ہے کہ ) نيکی اور پرہيز گاری ميں ايک دوسرے کی مدد کيا کرو۔ اور گناه ريادتی ميں باہم کسی کی 
رخدا سے ڈرتے رہو (کيونکہ ) خدا يقينابڑا سخت عذاب دينے واالہے۔ اثم وه معصيت جو دوسرے تک نہ مدد نہ کرو ۔ او

  پہنچے اور عدوان ايسے گناه ہيں جو دوسروں تک پہنچ جائيں 
وه تما م دالئل جو نہی عن المنکر کے وجوب اور وه آيات وروايات انذار جو اس کو ترک کرنے والے کے بارے ميں ہيں ان 
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  اطالق اس مورد پر بھی ہوتا ہے۔ کا 

  گناه ميں مدد کرنے کی دو قسميں ہيں
  

اگر کوئی گناه کرنا چاہتا ہو اور گناه کرنے کے لئے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے ان ميں سے کسی ايک ميں اس کی مدد 
ئے کوئی سبب مہيا کرے اوراگر کوئی شخص حرام کے ل) ٢اپنے انگوروں کو شراب بنانے کے لئے بيچے۔ () ١کرنا مثالً (

اس کا اراده نہ ہو کہ وه حرام ميں مبتال ہو ليکن اگروه شخص اس سبب کو مہيا نہ کرے تو وه حرام کام نہيں ہو سکتا مثالً 
انگور واال شراب بنانے والے کو انگور بيچتا ہے اور اس کا اراده نہ ہو کہ اس سے شراب بنائی جائے ليکن کيونکہ اس 

ار انگور بيچنے والے پر ہے يعنی اس طرح کہ اگر وه انگور نہ بيچے تو شراب بنانے والے کا کام رک شخص کا انحص
جائے گا اس لئے کہ دوسری جگہ پر انگور نہيں بک رہے يا اس کی دسترس سے باہر ہيں اس صورت ميں انگور کا بيچنا 

گور نا بيچتا ہو کيونکہ عرف عام ميں ايسی صورت قطعاً حرام ہے اگرچہ انگور بيچنے واال شراب بنانے کے ارادے سے ان
  ميں انگور بيچنا شراب سازی ميں مدد کرنے کے مترادف ہے۔ 

  گناه گار کی گناه کے عالوه کسی کام ميں مدد کرن
  

گناه گار کی گناه کے عالوه کسی کام ميں مدد کرنا مثالً شراب خور يا بے نمازی کو قرض دينا يا وقت ضرورت اس کی 
اد رسی کرے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا اتفاق ہوتا ہے اور ان موارد ميں ذمہ داری کو مشخص کرنا بہت فري

زياده مشکل کام ہے کيونکہ ان موارد ميں حقوق کا ٹکراؤ ہوتا ہے جيسا کہ ايک طرف گناه گاروں سے الزم دوری اختيار 
  ۔ کرنے کا حکم ہے چنانچہ حضرت اميرالمومنين فرماتے ہيں

  امرنا رسول هللا ان نلقی اھل المعاصی بوجوه مکفھره 
   )۴١٣ص  ١١(وسائل الشيعہ ج 

  پيغمبر خدا نے ہميں گناه گاروں سے ترش روی سے پيش آنے کا حکم ديا ہے۔ 
  حضرت امام صادق عليہ السالم نے اپنے کچھ اصحاب کی سرزنش کے لئے فرمايا: 

   )١٨٢ص  ۶تنکرون عليہ وال تھجرونہ وال توذونہ حتی يترک (تہذيب ج  وا نتم يبلغکم عن الرجل منکم القبيح فال
معاشرے ميں تمہارے ساتھ يہ اتفاق ہو سکتا ہے تم ميں سے کوئی شيعہ کسی گناه کا ارتکاب کرے تو تم اسے نہ روکو اور 

گناہوں کے بارے ميں اس سے قطع تعلق نہ کرو اور اسے تکليف نہ دو تاکہ وه اپنے گناه کو چھوڑ دے اور بعض مخصوص
  بہت سخت روايات ہيں جيسا کہ۔ 

من اعان تارک الصلوة بلقمة او کسوة فکا نما قتل سبعين نبيا اولھم ادم و اخرھم محمد صلی هللا عليہ والہ وسلم (لئالی االخبار 
   )۵١ص  ٣ج  ٨باب 

مدد کرے تو گويا ايسا ہے کہ اس اگر کوئی کسی بے نمازی کی روٹی کے ايک لقمے يا کپڑے کے ايک ٹکڑے کے برابر 
نے ستر پيغمبروں کو قتل کيا جس ميں پہلے حضرت آدم عليہ السالم اور آخر حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ 

  وسلم ہيں۔ اور دوسری روايات ميں حضرت پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے منقول ہے۔ 
   )٣ج  ۵١ص  ٨حارب و جادل معی و مع جميع االنبياء(لئالی االخبار ب من اعان تارک الصلوة بشربة ماء فکاناما 

اگر کوئی بے نمازی کی ايک گھونٹ پانی سے بھی مدد کرے تو گويا ايسا ہے کہ اس نے مجھ سے اور تمام انبياء عليہم 
  السالم سے جنگ کی اس کے عالوه آپ نے فرمايا۔ 

  بة سبعين مرة من تبسم فی وجہ تارک الصلوة فکا نما ھدم الکع
   )۴ج  ۵١ص  ٨(لئالی االخبار ب 

اگر کوئی بے نمازی کے ساتھ ہنسے تو گويا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کيا اور دوسری روايات جو اس سلسلے 
ميں وارد ہوئی ہيں ان ميں شراب خور سے ميل جول رکھنے کے بارے ميں قطع رحم کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے 

ارے ميں بہت زياده سرزنش کی گئی ہے اور دوسری طرف بہت سی روايات ايسی ہيں کہ جن ميں مومن کے حق کی کے ب
رعايت کرنے اہل بيت کے دوستوں سيدوں اور پڑوسيوں اور ان کے عالوه دوسرے افراد سے محبت اور ميل جول کو 

  واجب قرار ديا ہے۔ 
نہيں ہيں يعنی رشتے داروں کا حق ادا کرنا واجب اور قطع رحم  اور وه روايات صرف باتقوٰی لوگوں کے لئے مخصوص
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کرنا حرام ہے اور بطور کلی کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ متقی نہ ہو تب بھی جيسا کہ قطع رحم حقوق والدين کے باب ميں 
ميں بھی رسول  گزر چکا ہے قطع رحم اور حقوق والدين حرام ہے اگرچہ رشتے دار کافر يا فاجر ہو اور سيدوں کے بارے

  خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے يہ روايت وارد ہوئی ہے۔ 
  اکرموا اوالدی الصالحونلله والطالحون لی 

  ميری اوالد کی احترام کرو کہ ان ميں سے صالح افراد پر خدا کی وجہ سے احسان کرو اور بروں پر ميری وجہ سے۔ 
  ام رضا عليہ السالم فرماتے ہيں: آل محمد عليہم السالم کے دوستوں کے بارے ميں ام

   )۴٠٣ص  ۴کن محبا الل محمد صلی هللا عليہ والہ وسلم وان کنت فاسقا و محبا لمحبھم وان کانوا فاسقين (داراسالم ج 
آل محمد کو دوست رکھو اگرچہ تم فاسق ہو اور دوست رکھو ان کے دوستوں کو چاہے وه فاسق ہی ہوں۔ اور پڑوسيوں کے 

يت ہے کہ اگر ہمسايہ مسلمان ہے تو تم پر دو حق رکھتا ہے اور اگر رشتہ دار ہو تو تين حق رکھتا ہے اور بارے ميں روا
   )٧٩ص  ٧۴اگر کافر ہو تو اس کا حق ہمسائيگی پھر بھی باقی ہے۔(کتاب حج مستدرک ب 

ر ان کی حاجتوں کو پورا اس بنا پر ضروری ہے کہ اہل بيت کے دوستوں کو دوست رکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے او
کرے چاہے وه باتقوٰی نہ ہوں اور سيدوں کا احترام کرنا چاہيئے يا ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے حق کی رعايت کرے 

  اگرچہ وه گناه گار ہوں اس بنا پر کيا ذمہ داری ہے؟ 
  دونوں کو انجام دينا ممکن ہو تو دونوں کو انجام دے ورنہ اہم کو ترجيح دے۔ 

ٹکراؤ کی اور کچھ مختلف ذمہ داريوں کا سامنا کرنے کی صورت ميں پہلی صورت يہ ہے کہ اگر آسان ہو تو  حقوق کے
سب کو بجا الئے اور اگر آسان نہ ہو اور مجبور ہو کہ ايک کو انجام دے اور دوسرے کو ترک کرے تو دونوں ميں سے اہم 

زديک اہم ہو اسے مقدم کرے مثالً اگر ايک شخص نے کو پيش نظر رکھے يعنی ان دونوں ميں سے جو شارع مقدس کے ن
روزه واجبی رکھا ہو اور دوسری طرف بچہ پانی ميں ڈوب رہا ہو اور بچے کو نجات دالنے کا انحصار اس بات پر ہو کہ يہ 

کے شخص پانی ميں (اپنا سر لے) جائے ايسی صورت ميں دو مختلف ذمہ دارياں ( کہ جنہيں ايک وقت ميں انجام دينا اس 
لئے نا ممکن ہو) اس پر عائد ہوتی ہيں ايک يہ کہ روزے کی حالت ميں پانی کے اندر سر کرنا حرام ہے دوسرے يہ کہ ايک 
فرد کی جان بچانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وه پانی ميں (سر لے) جائے پس ايک ہی عمل جہت سے واجب اور ايک 

ارع کے نزديک روزه توڑنے کے مقابلے ميں ايک زندگی کا بچانا جہت سے حرام ہے اس بات ميں کوئی شک نہيں کہ ش
زياده اہم ہے اور روزے کو بعد ميں قضا کيا جا سکتا ہے چنانچہ اس پر واجب ہے کہ پانی ميں جاکر بچے کو نجات دالئے 

  ۔ اور يہ گناه بھی نہيں کيونکہ اس نے شريعت کے مطابق عمل کيا اور اس کو اس کام کی جزا بھی ملے گی

  برائی سے روکنا اہم اور مقدم ہے
  

ان باتوں کو جاننے سے يہ واضح ہوا کہ نيکی کا حکم دينا اور برائی سے روکنا آيات و روايات کی روشنی ميں واجبات خدا 
ميں سے اس قدر اہم ہے کہ بعض واجب حقوق سے ٹکرانے کی صورت ميں اس کے مقدم ہونے ميں کوئی شک نہيں مثالً 

پ، بيٹا يا کوئی دوسرے عزيز رشتہ دار نماز نہيں پڑھتے يا کسی بھی گناه کا ارتکاب کرتے ہوں تو اگر ان کی جب ماں، با
حالت ايسی ہو کہ اگر ان کے ساتھ نيکی نہ کی جائے يا وقت ضرورت ان کی مدد نہ کی جائے تو وه اپنا برا عمل چھوڑ ديں 

ن المنکر کی رو سے واجب ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ نيکی نہ گے يا نماز پڑھنے لگيں گے تو ايسی صورت ميں نہی ع
  کی جائے اور نہ ہی رشتہ داروں کی مدد کی جائے۔ 

مثالًايک سيد شراب پيتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ نيکی کرنا چھوڑ ديا جائے تو وه بھی شراب خوری چھوڑ دے گا يہی صورت 
ہے۔ يعنی اگر نيکی نہ کرنا فائده مند ہو تو واجب ہو جاتا ہے کہ نيکی حال پڑوسی اور اہل بيت عليہم السالم کے دوستوں کی 

اور مدد نہ کی جائے ليکن اگر نيکی اور مدد نہ کرنے سے بھی اس پر کوئی اثر نہ ہو اور وه گناه چھوڑدينے پر آماده نہ ہو 
قت تک حرام تھی کہ جب مدد نہ تو ايسی صورت نيکی اور مدد کرنے کی حرمت معلوم نہيں کيونکہ گناه گار کی مدد اس و

کرنے کی صورت ميں وه بھی گناه ترک کر ديتا ہو (يعنی نہی عن المنکر کے لحاظ سے حرام تھی) ليکن جب اس کی مدد 
کرنا، نہ کرنا، احسان کرنا، اور نہ کرنا برابر ہو يعنی اس پر کوئی اثر نہ ہو اور وه گناه کو ترک نہ کرے تو نہی عن المنکر 

احسان و امداد کا حرام ہونا ختم ہوجاتا ہے۔ يعنی يہ باتيں حرام نہيں رہتيں ليکن کسی دوسرے پہلو سے اس کا  کی رو سے
حرام ہونا معلوم نہيں مثالً بے نماز کی مدد کرنا جيسا کہ ذکر کيا جا چکا ہے۔ اس صورت ميں حرام ہوتی ہے کہ جب مدد نہ 

ر کسی کے والدين يا عزيز نماز نہيں پڑھتے اور ان کے ساتھ نيکی نہ کرنا اس کے نماز پڑھنے کا سبب بن جائے تو اگ
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 کرنے کی صورت ميں بھی وه نماز نہيں پڑھتے تو ايسی صورت ميں ان کی نا فرمانی اور قطع رحم بدستور حرام رہے گا۔ 

  مراتب کا لحاظ رکھنا چاہيئے
  

نا باقی تمام حقوق مثالً رشتہ داروں ، سيدوں، اور واضح رہے کہ نہی عن المنکر کی رو سے امداد اور احسان ترک کر
پڑوسيوں کے حقوق وغيره پر مقدم ہے اور اس سلسلے ميں جو کچھ کہا گيا وه اس صورت ميں ہے کہ سب سے پہلے تو 

نہی عن المنکر کے واجب ہونے کی شرائط موجود ہوں جن ميں سے ايک تو يہ کہ اثر ہونے کا امکان ہو يعنی جب تک 
مدد کو ترک نہ کيا جائے کوئی فائده ہو کيونکہ نہی عن المنکر ميں اس کی تفصيل کے مطابق جو آگے آرہی ہے۔ نيکی و 

مراتب کا لحاظ ضروری ہے يعنی جہاں تک ممکن ہو زياده آسان طريقے پر عمل کيا جائے اور زياده سخت طريقے سے 
مدد اور احسان کی بدولت زياده جلد گناه سے دوری آگے نہ بڑھا جائے اس لئے کسی بھی ايسے موقع پر کہ جب انسان 

اختيار کر سکتا ہو تو بے شک امداد و احسان کے ذريعے نہی عن المنکر کيا جائے مثالً اگر کسی کا باپ کا بيٹا نماز نہيں 
ھوڑ ديں گے پڑھتا اور اس بات کا قوی امکان ہو کہ محبت و احسان کی بدولت جيسا کہ زياده تر ہوتا ہے وه اس گناه کو چ

يعنی اس سے قبل کہ ان سے ناطہ توڑا جائے يا نيکی نہ کی جائے وه نمازی بن جائيں گے تو ايسی صورت ميں نيکی اور 
  مدد کرنا واجب ہے۔ 

خالصہ يہ ہے کہ جس صورت ميں احسان و مدد کا اس شخص کے گناه سے کوئی تعلق نہ ہو يعنی چاہے احسان اور مدد کی
تو اس کی حرمت معلوم نہيں بلکہ بعض معامالت ميں تو مدد اور احسان کرنا واجب ہے اور اس کا  جائے يا نہ کی جائے
  ترک کرنا حرام ہے۔ 

  تَْرک اَِعانة المظلومين 
  مظلوموں کی مدد نہ کرنا 

ے والے ظلم تيسواں وه گناه کے جس کا کبيره ہونا صراحتاًذکر کيا گيا ہے۔ وه مظلوموں کی مدد نہ کرنا اور ان پر کئے جان
کی روک تھام نہ کرنا ہے چنانچہ اعمش کی روايت ميں امام جعفر صادق عليہ السالم گناہاِن کبيره کے ضمن ميں فرماتے ہيں

  "و ترک معونة المظلومين" يعنی مظلوموں کی مدد نہ کرنا گناہاِن کبيره ميں سے ہے۔ 
اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس نے ايک بہت  دراصل مظلوم کی مدد کرنا عملی طور پر برائی سے روکنا ہے پس

  بڑے واجب الٰہی کو ترک کيا ہے۔ 
  امام موسٰی بن جعفر عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 

 ۴من قصد اليہ رجل من اخوانہ مستجيرا بہ فی بعض احوالہ فلم يجره بعد ان يقدر عليہ فقد قطع وال ية هللا عّزو جّل (کافی ج 
   )۴حديث ٣۶۶ص 
کوئی شخص اپنے بعض حاالت سے مجبور ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے پناه لينا چاہے (مثالً اس کا پناه لينا اپنے اگر 

آپ سے ظالم کو دور کرنے کے لئے ہو) اور وه اسے پناه نہ دے اور قدرت رکھتے ہوئے اس کی مدد نہ کرے تو اس نے 
  خود اپنے آپ سے خدا کی مدد کو دور کرديا۔ 

دا جو ہر مومن کا ولی ہے ليکن مومن کی مدد نہ کرنے والے کا خدا ولی نہيں اور اس کے کاموں کو اس کے حال پر يعنی خ
  چھوڑ ديتا ہے۔ اور امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 

  ايما مومن بخل بجاھہ علی اخيہ المومن وھو ا وجہ جاھا منہ االمسہ قترو ذلة فی الدنيا واالخرة 
  ن استطاعت رکھتے ہوئے کسی مومن کی مدد نہ کرے تو خدا اسے دنيا و آخرت ميں ذليل و رسوا کرتا ہے۔ جو موم

  جناب امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
ال يحضرن احد کم رجال يضر بہ سلطان جائر ظلما و عدوانا وال مقتوال وال مظلوما اذا لم ينصره الن نصرة المومن علی المومن

   )۵٩٠ص ۴ضة واجبة اذا ھو حضره والعافية اوسع مالم يلزمک الحجة الباھرة (سفينة البحارج فري
تم ميں سے کسی ايک کو بھی ايسی جگہ پر کہ جہاں ظالم بادشاه کسی مظلوم کو مار رہا ہو يا نا حق قتل کر رہا ہو يا اس پر 

اوجود اس کی مدد نہ کرسکتا ہو کيونکہ مقام ظلم پر موجود ظلم کر رہا ہو نہيں جانا چاہيئے جبکہ وه وہاں موجود ہونے کے ب
ہونے کی صورت ميں ايک مومن کا دوسرے مومن کی مدد نہ کرنا واجبات خدا ميں سے ايک واجب فريضہ ہے ليکن اگر 

نی مقاتل وه موجود نہ ہوتو اس پر يہ ذمہ داری عائد نہيں ہوگی عمروبن قيس کہتا ہے کہ ميں اپنے چچا کے بيٹے کے ساتھ ب
کے محل ميں امام حسين عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور انہيں سالم کيا انہوں نے ہم سے (مختصر سی بات چيت 
کے بعد )فرمايا کيا تم ميری مدد کرنے کے لئے آئے ہو ميں نے کہا ميں بال بچوں واال آدمی ہوں اور ميرے پاس لوگوں کا 
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عاقبت کيا ہوگی اور ميں اس بات کو پسند نہيں کرتا کہ لوگوں کی امانت کو ضائع کروں مال ہے۔ ميں نہيں جانتا کہ ميری 
  اور ميرے چچا کے بيٹے نے بھی امام کے جوب ميں يہی کہا۔ پس امام نے فرمايا۔ 

ّٰ ان يکبہ ا فانطلق فال تسمعالی واعية وال تری لی سوادا فانہ من سمع واعيتنا او رای سوا دنا فلم يجبنا ولم يغثنا کان حقا علی ا 
   )۵٩٠ص ۴ّٰ علی منخريہ فی النار (سفينة البحار ج

اگر تم ميری مدد نہيں کرسکتے تو اس بيابان سے دور ہوجأو کہ کہيں تم ميری آه زاری کوسنو اور مجھے نہ ديکھو کيونکہ 
ے اور ہماری مدد نہ کرے توخدا پر اگر کوئی بھی ہماری بے کسی کی فرياد کو سنے يا ہميں بے کسی کے عالم ميں ديکھ

  الزم ہے کہ اسے جہنم کی آگ ميں پھينک دے ۔ امام جعفر صاد ق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
ّٰ فامتلی قبره نارا صلی يوما بغير وضو ومر علی ضعيف فلم ينصره (سفينہ  انہ جلد بعض اال حبارفی قبره جلدة من عذاب ا 

   )۵٩٠ص  ۴البحار ج 
ے کسی عالم کو اس کی قبر ميں اس طرح عذاب کے تازيانے مارے کہ اس کی آگ قبر سے بھر گئی اور اس کی يہوديوں ک

  وجہ تھی کہ ايک دن اس نے بغير وضو کے نماز پڑھی اور مظلوم کے پاس سے گزرا ليکن اس کی مدد نہ کی۔ 
  حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ فرماتے ہيں۔ 

ص  ۶ما نصرتہ ظالما فيرده عن ظلمہ واما نصرتہ مظلوما فيعينہ علی اخذحقہ (داراالسالم نوری ج وينصره ظالما ومظلوما فا
١٩٧(   

مومن کی مدد کرنا ضرروی ہے چاہے وه ظالم ہو يا مظلو م اگر ظالم ہوتو اسے ظلم کرنے سے روکا جائے اور اگر مظلوم 
  نہ کرے اور نہ ہی اسے اس کے حال پہ چھوڑے  ہوتو ظالم سے اس کا حق لينے ميں اس کی مدد کرے اور اسے ترک

  اما م جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
ّٰ فی ا لدنيا واالخرة    مامن مومن يخذل اخاه وھويقد ر علی نصرتہ اال خذلہ ا 

   )٣١۶ص  ٧۴(بحارا االنوار ج 
س خدا بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑديتا وه مومن نہيں جو استطاعت رکھتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی مدد نہ کرے تو پ

  ہے اور دنيا وآخرت ميں اس کی مدد نہيں کرتا۔ 
  اور امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 

ّٰ فی الدنيا واالخره    من عيب اخوه المومن فلم ينصره ولم يدفع عنہ وھو يقد ر علی نصرتہ و عونہ فضحہ ا 
ھائی کے عيب کاذکر کيا جائے اور وه اس کی مدد نہ کرے يعنی ممکن ہوتے ہوئياس اگر کسی کے سامنے اس کے مسلمان ب

  کی عيبکو دور نہ کرے توخداوند عالم دنيا وآخرت ميں اسے رسواکرے گا۔ 
اس حديث اوردوسری روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوميت صرف جسم اور مال سے مخصوص نہيں بلکہ اس کا تعلق 

ے کيونکہ کسی مومن کی عزت اس کے جان ومال کی طرح قابل احرام ہے۔ جس طرح اس کا خون عزت و آبرو سے بھی ہ
بہانا يا اس کامال لينا جائز نہيں بالکل اسی طرح اس کوبے عزت کرنابھی حرام ہے۔ اور روايات ميں اس بارے ميں بہت 

بچانے ميں اس کی مدد کرنا واجب  سختی سے ڈرايا گيا ہے اور جس طرح مومن کے قتل ہونے اور اس کا مال لٹنے سے
  ہے اسی طرح اس کی عزت وآبر ه کی حفاظت ميں اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ 

  امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
ّٰ من وال يتہ الی واال ية الشيطان فال  من روی علی المومن رواية يريد بھا شينہ وھدم مروتہ يسقطہ من ا عين الناس اخرجہ ا 

   )۵٣ص  ۴يقبلہ الشيطان (اصول کافی ج
اگر کوئی شخص کسی مومن کو ايسی بات بتائے کہ جس کے ذريعہ يہ چاہتا ہوکہ وه برا ہوجائے اس کی غير ت وحيا ختم 

ہوجائے اور وه لوگوں کی نظر وں سے گر جائياور لوگ اس پر اعتبار نہ کريں اوراس کی عزت نہ کريں توخداوند عالم 
ت نصرت سے محروم کرديتا ہے اور اس کو شيطان کے لئے چھوڑ ديتاہے اور شيطان بھی اسے قبول نہيں اسے اپنے والي

  کرتا۔ اور حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں۔ 
ّٰ عنہ الف باب من الشرفی الدنيا واالخرة فان  ھو لم يردھا من تطول علی اخيہ فی غيبة سمعھا فيہ فی المجلس فرد ھا عنہ ردا 

   )۶٩ص ۴وھوقادر علی ردھا کان عليہ کوزرمن اغتابہ سبين مرة(مکاسب اور شرح مکاسب ج
اگرکوئی اپنے مومن بھائی کے عيب کو سنے اور اسے ايسا کرنے سے منع کرے" يعنی اس مومن کو بے عيب ظاہر کرے 

ہے اور اگر وه قدرت رکھتے ہوئے عيب بيان  " تو خدا وند عالم دنياوآخرت ميں ہزار شر کے دروازے اس پر بند کرديتا
  کرنے والے کو نہ روکے توپس اس کے گناه ستر غيبت کرنے والوں کے برابر ہوں گے۔ 

شيخ انصاری عليہ الرحمہ کہتے ہيں اس کے گناه سترغيبت کرنے والوں کے برابر ہوں گے اس کی وجہ شايد يہ ہو کہ اگر 
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اور خاموشی اختيار کی جائے تو عيب بيان کرنے واال اس گناه يا دوسرے گناہوں عيب بيان کرنے والے کو نہ ٹوکا جائے 
ميں اور دلير ہو جائے گا۔ اس کے عالوه آپ فرماتے ہيں کہ غيبت کرنے والے کو روکنے سے مراديہ نہيں ہے کہ صرف 

ا ہے اس عيب سے اس اسے منع کيا جائے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہيئے يعنی وه عيب جو اس نے مومن سے منسوب کي
مومن کو بالکل بے عيب ظاہر کرے۔ مثالً اگر وه عيب دنيا کے کاموں سے متعلق ہو تو يوں کہے بھئی يہ کوئی خامی تو 

نہيں کيونکہ اس نے کوئی گناه تو کيا نہيں اور عيب تو وه ہے جسے خدا نے حرام قرار ديا ہو۔ اگر وه عيب دينی امور ميں 
ونے کی کوئی وجہ پيش کرنا چاہيئے اور اسے صحيح ظاہر کرنا چاہئيے مثالً اگر وه کہے فالں سے ہو تو اس کے صحيح ہ

شخص نماز نہيں پڑھتا تو اسے جواب ميں يہ کہے کہ شايد وه بھول گيا ہو يا اس نے نماز پرھی ہو اور تمہيں پتہ نہ چال ہو۔ 
شايد وه شراب نہ ہو اور اگر يوں کہنا صحيح نہ ہو تو کہےيا اگر وه کہے کہ فالں شخص شراب پيتا ہے تو وه جواباً کہے کہ 

کہ مومن معصوم تو نہيں ہوتا اس سے گناه سرزد ہوتے رہتے ہيں تمہيں چاہيئے کہ اس کے لئے استغفار کرو اور اس کے 
  غم بانٹنے کی کوشش کرو نہ يہ کہ اس کی غير موجودگی ميں اس کی برائياں بيان کرو ۔ 

  ف مدد طلب کرنے والے ہی کی مدد کی جائےضروری نہيں کہ صر
  

جان ليں کہ مظلوم کی مدد کا واجب ہونا صرف اس مظلوم کے لئے نہيں جو مدد طلب کرے بلکہ ہر وه شخص جو با خبر ہو 
اور ظلم کو مومن سے دور کر سکتا ہو تو اس پر مدد کرنا واجب ہے اور اگر مظلوم خود ہی مدد طلب کرے تو اس کی مدد 

  خت ضروری ہو جاتا ہے۔ جيسا کہ حضرت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں۔ کرنا س
  من سمع رجال ينادی يا للمسلمين فلم يجبہ فليس بمسلم 

   )١٠٨ص  ۵٩(جہاد وسائل ب 
کرے تو اگر کوئی شخص کسی کی يہ صدا سنے کہ اے مسلمانوں ميری مدد کو پہنچو پس وه اس کی فرياد رسی اور مدد نہ 

  وه مسلمان نہيں اور امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
  ايما رجل سئلہ اخوه المومن حاجة فمنعہ ا ياھا وھو يقدر علی قضائھا اال سلط هللا عليہ شجا عا فی قبره تنھشہ (مستدرک) 

کی حاجت پوری نہ کرے تو اگر کوئی شخص اپنے دينی مسلمان بھائی سے مدد طلب کرے اور وه قدرت رکھتے ہوئے اس 
خداوند عالم اس کی قبر ميں اس پر (دوزخ کے سانپوں ميں سے ) ايک نہايت بڑے سانپ کو مسلط کر ديتا ہے تاکہ وه اسے 

  ڈستا رہے۔ 
اور دوسری حديث ميں ہے کہ وه شخص قيامت تک اسی عذاب ميں مبتال رہے گا اگرچہ اسے بخش ديا گيا ہو، اس کے 

  ہيں۔ عالوه آپ فرماتے 
   )١۶۶ص  ٢لم يدع رجل معونة اخيہ المسلم حتی يسعی فيھا و يوا سيہ اال ابتلی بمعونة من يا ثم وال يوجر (کاف ج 

کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور دل جوئی کو ترک نہيں کر سکتا مگر يہ کہ اس کی مدد اور دل جوئی کرنے ميں کسی 
  يعنی مدد اور دل جوئی کرنا اس کے لئے گناه کا باعث ہو۔  قسم کا فائده نہ ہو (بلکہ الٹانقصان ہو)

  اس بارے ميں کچھ روايات وارد ہوئی ہيں حضرت امام سجاد عليہ السالم فرماتے ہيں۔ 
   )٢٧١والذنوب التی تنزل البالء ترک اعانة الملھوف (معانی االخبار 

فرياد کو نہ پہنچنا ہے۔ اور خدا سے مناجات کرتے  وه گناه کے جس کے سبب بالئيں نازل ہوتی ہيں۔ وه مجبور لوگوں کی
  ہوئے آپ نے فرمايا۔ 

  اللھم انی اعتذرا اليک من مظلوم ظلم بہ حضرتی فلم انصره او نخذل ملھوفا 
  صحيفہ سجاديہ)  ٣٨(دعاء 

وں خدايا کسی پروردگار! ميں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ ميرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور ميں اس کی مدد نہ کر
مجبور و مصيبت زده کی مدد نہ کرنے پہ ميں تجھ سے پناه مانگتا ہوں۔ وه روايات جو اس بارے ميں وارد ہوئی ہيں بہت 

  زياده ہيں۔ ليکن اتنی ہی مقدار کافی ہے۔ 

  مظلوم کی مدد کرنا صرف مومن کے ساتھ مخصوص نہيں
  

نہيں بلکہ اس مقام پر آيات و روايات کے اطالق کا تقاضہ اور مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے۔ اس سے مراد صرف مومن 
نہی عن المنکر کے واجب ہونے اور مظلوم کی مدد کرنے کا وجوب اس وقت ہے جبکہ وه قدرت رکھتا ہو اگرچہ وه مظلوم 
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ر بھی ظلم ہو شيعہ نہ ہو اور مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہو۔ بلکہ اگر کسی کافر غير حربی اور حيوان پ
رہا ہو تو اسے نہی عن المنکر کے قانون کے تحت روکنا واجب اور اس ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ منتھی االمال ميں لکھا 
ہے جس سال منصور دوانيقی مکہ معظمہ گيا ہو ا تھا تو ايک روز بہت ہی قيمتی ہيرا بيچنے کے لئے اس کے سامنے اليا 

و ديکھتا رہا اور اس کے بعد کہا اس گوہر کا تعلق ہشام بن عبدالملک مروان سے ہے گيا۔ منصور تھوڑی دير تک ہيرے ک
اور اس ہيرے کو مجھ تک پہنچنا چاہيئے تھا۔ پس محمد نامی اس کا بيٹا زنده ہے اور يقينا اسی نے ہيرا بيچنے کا اراده کيا 

لحرام کے تمام دروازوں کو بند کر دينے کا ہے۔ اس کے بعد اس نے پہره دار ربيع سے کہا کل صبح نماز کے بعد مسجد ا
حکم دو اور پھر اس کے بعد صرف ايک دروازے کو کھولو اور ايک ايک کر کے مردوں کو جانے کی اجازت دو اور جب 

  محمد بن ہشام کو پہچان لو تو اس کو پکڑ کر ميرے پاس لے آؤ۔ 
اور اعالن کيا گيا کہ تمام لوگ ايک ايک کر کے دوسرے دن جب صبح کی نماز کے بعد تمام دروازے بند کرديئے گئے 

فالں دروازے سے باہر جائيں تو محمد بن ہشام سمجھ گيا کہ يہ سارا چکر اس کو گرفتار کرنے کے لئے ہے تو وه وحشت 
اثناءزده ہو گيا اور چاروں طرف حيران پريشان ہو کر ديکھنے لگا۔ اور اس کی سمجھ ميں نہيں آرہا تھا کہ وه کيا کرے اسی 

ميں محمد بن زيد بن علی بن الحسين عليہ السالم (جو سادات دستغيب اور سادات دشتکی کے جد ہيں) اس کے پاس پہنچے 
اور اس سے فرمايا کہ تم کون ہو اور کيوں اس طرح پريشان کھڑے ہو اس نے کہااگر ميں اپنا تعارف کراؤں تو کيا ميری 

يں عہد کرتا ہوں کہ تمہيں اس خطرے سے نجات دالؤں گا اس نے کہا ميں ہشام بن جان کو امان ہوگی انہوں نے فرمايا ہاں م
عبدالملک کا بيٹا ہوں اب آپ بھی اپنا تعارف کرائيے تاکہ ميں آپ کو پہچان سکوں آپ نے فرمايا ميں محمد بن زيد بن علی بن

ميرے چچا کے بيٹے اب تم اپنی جان کی  الحسين ہوں بے شک تمہارے باپ مروان نے ميرے والد زيد کو شہيد کيا ليکن اے
طرف سے اطمينان رکھو کيونکہ تم ميرے والد کے قاتل نہيں ہو اور تمہيں قتل کرنا ميرے والد کے ناحق خون کی تالفی 

نہيں کر سکتا اور اس وقت جيسے بھی ممکن ہو ميں تمہيں اس خطرے سے نجات دالؤں گا اور ميری نظر ميں اس مسئلے 
۔ اور ميں چاہتا ہوں اس پر عمل کروں اس شرط کے ساتھ کے تم ميرا ساتھ دو گے اور خوف و ڈر کو اپنے کا ايک حل ہے

پاس بھٹکنے نہ دو گے۔ پس اسے يہ حکم دينے کے بعد آپ نے اپنے جسم سے عبا اتاری اور اسے محمد کے سر اور 
ہوئے لے جا رہے تھے اور جب مسجد کے  چہرے پر ڈال ديا اور اسے اپنے ساتھ کھينچتے ہوئے پے درپے تھپڑ مارتے

دروازے پر پہره دار ربيع کے پاس پہنچے تو با آواز بلند اس سے مخاطب ہو کر کہا يہ خبيث مرد کوفہ کا رہنے واال شتر 
کسی بان ہے اور اس نے مجھے اپنا اونٹ کرايہ پہ ديا کہ اس پر آنا جانا ميرے اختيار ميں تھا ليکن بعد ميں يہ بھاگ گيا اور 

دوسرے آدمی کو اونٹ کرايہ پر دے ديا اور اس سلسلے ميں ميرے پاس دو عادل گواه بھی ہيں ابھی تم اپنے مالزموں کو 
ميرے ساتھ بھيجو تاکہ اسے قاضی کے پاس لے جاؤں۔ ربيع نے دو پہره داروں کو محمد بن زيد کے ہمراه کرديا وه سب 

نے محمد بن ہشام کی طرف رخ کر ليا اور کہا اے خبيث اگر اب بھی تم ساتھ مسجد سے باہر آئے اور راستے ميں انہوں 
ميرا حق ادا کرنے پر تيار ہوجاؤ تو ميں پہره داروں اور قاضی کو زياده زحمت نہ دوں۔ محمد بن ہشام جو اچھی طرح متوجہ

فرمايا کيونکہ اس نے عہد کر  تھا کہنے لگا يا بن رسول هللا ميں آپ کی اطاعت کروں گا پس محمد بن زيد نے نگہبانوں سے
ليا ہے کہ ميرا حق ادا کرے گا اس لئے اب تم لوگ زياده زحمت نہ اٹھاؤ جب مامورين واپس چلے گئے تو محمد بن ہشام جو 
کہ بہت آسانی سے موت کے خطرے سے نکل آيا تھا۔ محمد بن زيد عليہ السالم کے سرو چہرے کو بوسہ ديا اور کہا ميرے 

قربان جائيں خداوند بہتر جانتا تھا اسی لئے رسالت کو آپ کے خاندان ميں قرار ديا پس اس کے بعد ايک ماں باپ آپ پر 
قيمتی ہيرا اپنی جيب سے نکاال اور کہا يہ ميری طرف سے تحفہ قبول کر کے مجھے افتخار کا موقعہ ديں۔ محمد بن زيد عليہ

م کے عوض کوئی چيز نہيں ليتا اور جب ميں نے تمہارے بارے السالم نے فرمايا ميں اس خاندان ميں سے ہوں جو نيک کا
  ميں اپنے والد کے خون کو درگزر کر ديا تو اب اس ہيرے کو کيونکر لوں۔ 

  عابد زمين ميں دھنس جاتا ہے
  

تھا شيخ طوسی نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت نقل کی ہے کہ بنی اسرائيل کا ايک بوڑھا عابد نماز ميں مشغول
کہ اس نے ديکھا کہ دو بچے ايک مرغے کو پکڑ کر اس کے پر نوچ رہے ہيں اور وه مرغا چيخ و پکار کر رہا ہے۔ ليکن 
وه عابد اسی طرح نماز ميں مصروف رہا اور اس حيوان کو نجات نہيں دالئی اور بچوں سے اسے نہيں چھڑايا۔ پس خداوند 

  لے۔ اور زمين اسے سب سے نچلے حصے ميں لے گئی۔  عالم نے زمين کو حکم ديا کہ اس عابد کو نگل

  وه ثواب جو مومن کی مدد کرنے سے دنيا اور آخرت ميں حاصل ہوتے ہيں
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وه روايات جو مظلوموں کی مدد کرنے اور کلی طور پر مومنين کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے بارے 

  دتی کے باعث کچھ کا يہاں ذکر کياجائے گا۔ ميں وارد ہوئی ہيں بہت زياده ہيں اور ان کی زيا
  امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: 

من اغاث اخاه المومن اللھفان عند جھده فنفس کرتبہ واعانہ علی نجاح حاجتہ کتب هللا عّزو جّل لہ بذالک ثنتين و سبعين رحمة 
دی وسبعين رحمة ال فزاع يوم القيامة واحوالہ (وسائل کتاب من هللا يعجل لہ منھا واحدة يصلح بھا امر معيشتہ ويد خر لہ اح

   )۵٨۶ص  ١١ج  ٢٩االمر بالمعروف ب 
جو کوئی اپنے مومن بھائی کی مجبوری اور پريشانی ميں فرياد رسی کرے اور اس کے غم کو دور کرے اور اس کی 

طرف سے بہتر رحمتيں اس کے  حاجتوں کو پورا کرنے ميں اس کی مدد کرے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے خدا کی
لئے واجب ہو جاتی ہيں کہ ان ميں سے ايک رحمت اسے دنيا ميں دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے دنيا کے مسائل کی 

  اصالحی ہو اور اکہتر رحمتيں اس کے لئے آخرت کے خوف و پريشانی کے لئے ذخيره کر ديتا ہے۔ 
  اس کے عالوه فرماتے ہيں۔ 
مسلم فا جتھد فيھا فاجری هللا علی يديہ قضا ھا کتب هللا عّزو جّل لہ حجة و عمرة و اعتکاف سھرين من سعی فی حاجة اخيہ ال

  فی المسجد الحرام و صيامھما وان اجتھد ولم يجر هللا قضا ھا علی يديہ کتب هللا لہ حجة و عمرة 
   )۵٨۵ص  ١١ج  ۴٨(االمر بالمعروف ب 

نے کی کوشش کرے يہاں تک کہ وه حاجت اس کے ہاتھوں سے پوری اگر کوئی شخص کسی مومن کی حاجت کو پورا کر
ہو جائے تو خداوند عالم اس کے نامہ اعمال ميں حج و عمره اور دو ماه مسجدالحرام ميں اعتکاف اور دو ماه روزے کا ثواب 

  لکھتا ہے اور اگر وه حاجت اس کے ذريعے پوری نہ ہو تو ايک حج اور عمره کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 
اس کے عالوه آپ فرماتے ہيں خدا تعالٰی نے حضرت داؤد عليہ السالم پر وحی نازل کی اور فرمايا کہ ميرے بندوں ميں سے
ايک بندے کی ايک نيکی مجھ تک پہنچے گی اور ميں اسے جنت ميں داخل کروں گا۔ داؤد عليہ السالم نے کہا اے خداوند وه 

ور مصيبتوں کو دور کرنا اگرچہ وه ايک کھجور کے برابر ہو۔ داؤد عليہ کونسی نيکی ہے فرمايا مومن سے اس کے غم ا
السالم نے کہا خدايا تيری ذات ہی اس بات کی سزا وار ہے کہ جس نے تيری معرفت حاصل کر لی اسے چاہيئے کہ تجھ سے

  نا اميد نہ ہو۔ 
عليہ السالم کے پاس بيٹھا ہوا تھا کہ اسی کتاب فقيہ ميں ميمون بن مہران سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا ميں امام حسن 

اثناء ميں ايک شخص آيا اور کہا اے فرزند رسول ميں فالں آدمی کا مقروض ہوں اور اب وه مجھے قيد کر دينا چاہتا ہے امام 
نے فرمايا ميرے پاس مال موجود نہيں ہے کہ تمہارا قرض ادا کر سکوں ميں نے کہا آپ اس سلسلے ميں اس سے گفتگو 

جئے شايد وه مجھے قيد نہ کرے امام نے اپنے جوتوں کو پہنا تو ميں نے کہا اے فرزند رسول کيا آپ بھول گئے کہ آپ کي
اعتکاف ميں ہيں اور مسجد سے باہر نہيں جا سکتے امام نے فرمايا ميں نے فراموش نہيں کيا ليکن ميں نے اپنے والد سے 

لہ وسلم نے فرمايا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو سنا ہے کہ ميرے جد رسول خدا صلی هللا عليہ وآ
پورا کرنے کی کوشش کرے تو گويا اس نے نو ہزار سال تک دن ميں روزه رکھ کر اور راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت 

  کی ہے۔ 

  امام جعفر صادق عليہ السالم کا خط اھواز کے حاکم کے نام
  

م بنا تو اس کے مالزموں ميں سے ايک نے امام صادق عليہ السالم سے عرض کی کہ نجاشی جس وقت نجاشی اھواز کا حاک
کے حساب و کتاب ميں ميرے ذمہ کچھ حساب ہے۔ اور وه مرد مومن ہے اور آپ کا فرمانبردار ہے اور اگر آپ بہتر 

  سمجھيں تو ميری خاطر اسے ايک خط لکھيں۔ امام نے يہ تحرير فرمايا۔ 
  الرحٰمن الرحيم سرا خاک يسر ک هللا بسم هللا  ٰ◌ (١(

   )١٩٠(اصول کافی باب ادخال السرور علی المومن ص 
  اپنے بھائی کو خوش کرو تاکہ خدا تمہيں خوش کرے۔ 

وه کہتے ہيں کہ جب ميں نجاشی کے پاس گيا تو وه اپنے سرکاری کام ميں مصروف تھا جب وه فارغ ہوا تو ميں نے امام کا 
يہ امام کا خط ہے۔ اس نے خط کو چوم کر اپنی دونوں آنکھوں سے لگايا اور کہا کيا کام ہے۔ ميں نے خط اسے ديا اور کہا 

کہا آپ کے حساب ميں ميرے ذمے کچھ رقم ہے نجاشی نے کہا کتنی رقم ہے ۔ ميں نے کہا دس ہزار درہم نجاشی نے اپنی 
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ادا کرو اور اس کے نام کا حساب رجسٹر  منشی کو طلب کيا اور اسے حکم ديا کہ اس شخص کی طرف سے اس کی رقم
سے ختم کر ديا جائے اور پھر حکم ديا کہ آئنده سال کے لئے بھی اس کے لئے اتنی ہی رقم لکھ دو اس کے بعد اس نے کہا 

کيا ميں نے تمہيں خوش کر ديا اس نے جواب ديا جی ہاں اس کے بعد نجاشی نے سواری کے لئے ايک گھوڑا ايک کنيز اور 
م اور ايک جوڑا لباس اسے دينے کا حکم ديا اور ہر چيز دينے کے بعد کہتا کيا ميں نے تمہيں خوش کر ديا وه ايک غال

جواب ديتا تھا جی ہاں ميں آپ پر قربان جاؤں اور جس قدر کہتا تھا جی ہاں اسے اتنا ہی زياده ديتا تھا جب يہ چيزيں دے چکا
لين جس پر ميں بيٹھا ہوں اپنے ساتھ لے جاؤ کيونکہ تم نے ميرے آقا و موال تو اس کے بعد اس سے کہا اس کمرے کا پورا قا

کا خط اسی قالين پر مجھے ديا ہے اور اس کے عالوه کوئی بھی حاجت ہو تو بيان کرو۔ اس آدمی نے شکريہ ادا کيا اور وہاں
امام نجاشی کے اس عمل سے بہت خوش سے روانہ ہوا اور جب امام کی خدمت ميں حاضر ہوا تو تمام باتيں امام کو بتائيں 

ہوئے اس نے امام سے کہا اے فرزند رسول آپ ميرے ساتھ نجاشی کے اس عمل سے خوش ہيں۔ امام نے فرمايا ہاں خدا کی 
  قسم اس نے خدا اور اس کے رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کوبھی خوش کيا۔ 

ٰيی بن خالد کے منشيوں ميں سے ايک منشی ہمارا والی مقرر ہوا علی کے والد يقطين سے نقل کيا گيا ہے کہ اھواز ميں يح
ميرے اوپر کافی زياده ٹيکس تھا جس کے ادا کرنے سے ميں معذور تھا کيونکہ ٹيکس کی ادائيگی کی صورت ميں ميری 

ے ميں ڈرا کہ تمام جائيداد اور مال ميرے ہاتھوں سے چال جاتا لوگ کہتے تھے کہ وه امامت کا قائل اور شيعوں ميں سے ہ
کہيں ميں اس سے مالقات کروں اور وه شيعہ نہ ہو ميرے پاس اس کے عالوه کوئی چاره نہ تھا کہ اھواز سے مکہ کی 

طرف فرار اختيار کروں پس حج سے فارغ ہونے کے بعد ميں نے مدينہ جانے کا اراده کيا اور جب ميں امام جعفر صادق 
يں نے عرض کيا۔ اے ميرے آقا ہمارے اوپر فالں شخص والی مقرر ہوا ہے اور عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوا تو م

لوگ کہتے ہيں کہ وه آپ کے دوستوں ميں سے ہے ميں اس خوف کی بنا پر کہ شايد وه شيعہ نہ ہو اور اس کے پاس جانے 
  سے ميرا تمام مال ميرے ہاتھوں سے چال جائے ميں نے خدا کی طرف اور آپ کی طرف فرار کيا۔ 

  امام نے فرمايا اب تمہيں گھبرانے کی ضرورت نہيں اور ايک چھوٹا سا رقعہ لکھا۔ 
بسم هللا الرحمن الرحيم ان هللا فی ظل عرشہ ظال ال ال يملکھااال من نفس عن اخيہ المومن کربة واعانة بنفسہ او صنع اليہ 

  معروفا ولو بشق تمرو ھذا اخوک والسالم (از کتاب کلمہ طيبہ) 
رش کے سائے ميں بہت سے سائبان ہيں کہ جن کا مالک صرف وہی شخص ہوگا جو اپنے بھائی کو غم سے نجات هللا کے ع

دالئے اسے کسی قسم کی سہولت فراہم کرنے يا اس سے کوئی نيکی کرے اگرچہ آدھا خرمہ ہی ہو۔ اور يہ شخص تمہارا 
  بھائی ہے۔ 

، جب ميں اپنے شہر واپس آيا را ت کو اس کے گھر گيا اور اجازت امام نے اس رقعہ پر مہر لگائی اور فرمايا يہ اسے دينا
طلب کی اور کہا ميں امام جعفر صادق عليہ السالم کا بھيجا ہوا ہوں پس ميں نے ديکھا کہ وه فوراً ننگے پاؤں باہر نکل آيا 

ر کہا جناب کيا آپ کو اور جيسے ہی اس کی نظريں مجھ پر پڑيں آگے بڑھ کر مجھے سالم کيا۔ اور ميری پيشانی چوم ک
ميرے موالنے بھيجا ہے ميں نے کہا جی ہاں اس نے کہا اگر يہ سچ ہے تو آپ کے لئے ميری جان بھی قربان ہے۔ پس اس 

نے ميرے ہاتھوں کو تھام ليا اور دريافت کياجب آپ ميرے موال سے رخصت ہوئے تو ان کا کيا حال تھا۔ ميں نے کہا اچھے 
م ميں نے کہا خدا کی قسم اس نے تين مرتبہ يہ الفاظ مجھ سے کہے۔ پس ميں نے امام کا رقعہ تھے اس نے کہا خدا کی قس

اسے ديا اس نے پڑھ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگايا۔ اس کے بعد اس نے کہا۔ اے بھائی آپ کو مجھ سے کيا کام ہے 
ن کے ادا کرتے کرتے ميری جان نکل جائے بتائيں ميں نے کہا سرکاری حساب ميں ميرے ذمے کچھ ہزار درہم ہيں اور ا

گی۔ يہ سن کر اس نے سرکاری فائل طلب کی اور جو کچھ ميرے ذمے تھا اسے معاف کر ديا اور مجھے ادائيگی کی رسيد 
دے دی اس کے بعد اس نے اپنے مال کے صندوق منگوائے اور اس ميں سے آدھا مال مجھے ديا پھر اپنے گھوڑے 

مجھے ديتا تھا اور ايک اپنے لئے رکھتا تھا پھر اپنے کپڑے منگوائے ايک جوڑا خود ليتا اور  منگوائے اس ميں سے ايک
دوسرا مجھے دے ديتا۔ يہاں تک کہ اپنے تمام مال ميں سے آدھا مجھے عطا کيا اور مسلسل يہ کہتا جاتا تھا اے بھائی آيا ميں 

  نے تمہيں خوش کر ديا۔ ميں نے کہا جی ہاں خدا کی قسم۔ 
ج کا زمانہ آيا تو ميں نے کہا ميں اس کے احسان و مہربانی کی ہرگز تالفی نہيں کر سکتا سوائے اس چيز کے جو خداجب ح

اور اس کے رسول کے نزديک سب سے بہتر ہو۔ اس کے بعد حج کے لئے روانہ ہوا تاکہ اس کے لئے دعا کروں اور اپنے 
ان کے سامنے اس کی تعريف کروں اور امام سے اس کے لئے دعا امام اور موال کی خدمت ميں جانے کا اراده کيا تاکہ 

کراؤں۔ مکہ کے بعد جب ميں امام کی خدمت ميں حاضر ہوا تو انہيں بہت خوش پايا امام نے فرمايا اے يقطين وه آدمی 
کنے لگا۔ اس تمہارے ساتھ کيسا پيش آيا جب ميں نے وه تمام باتيں امام کے گوش گزار کيں تو امام کا چہره خوشی سے دم

کے بعد ميں نے کہا اے ميرے موال کيا اس کے اس عمل سے آپ خوش ہيں ( تاکہ خدا اسے خوش کرے)امام نے فرمايا ہاں 
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خدا کی قسم اس نے ميرے آباواجداد کو خوش کيا خدا کی قسم اس نے اميرالمومنين کو رسول خدا صلوات هللا عليہم کو اور 
  عرش پر خدا کو خوش کيا۔ 

  موسٰی کاظم عليہ السالم اور علی بن يقطينامام 
  

علی بن يقطين (ہارون رشيد کے وزير) سے مالقات کرنا چاہی ليکن اسے اجازت نہيں ملی اور اسے منع ابراہيم جمال نے 
کر ديا گيا اسی سال علی بن يقطين حج سے مشرف ہوئے اور مدينہ گئے اور جب امام موسٰی بن جعفر عليہ السالم کی زيارت

ے دن انہوں نے امام سے مالقات کی اور عرض کيا اے کے لئے اجازت چاہی تو امام نے انہيں اجازت نہيں دی اور دوسر
ميرے مولٰی ميرا ايساکونسا گناه ہے کہ کل آپ نے مجھے ملنے کی اجازت نہيں دی تھی امام نے فرمايا کيونکہ تم نے اپنے 

ف نہ بھائی کو اجازت نہيں دی اسی لئے خداوند تمہاری کوشش کو قبول نہيں کرے گا۔ جب تک ابراہيم جمال تمہيں معا
کردے انہوں نے عرض کيا ميرے موال اس وقت ابراہيم جمال يہاں کہاں وه تو کوفہ ميں ہے اور ميں مدينہ ميں اسے اپنے 

  آپ سے کيسے راضی و خوشنود کر سکتا ہوں۔ 
امام نے فرمايا جب رات ہوجائے تو اکيلے بقيع ميں جاؤ اس طرح کہ تمہارا کوئی دوست سمجھ نہ سکے وہاں ايک (اچھی 

نسل کا) گھوڑا ہوگا اس پر سوار ہو جانا علی بن يقطين نے ايسا ہی کيا تھوڑی ہی دير ميں انہوں نے اپنے آپ کو ابراہيم 
جمال کے گھر کے دروازے پر پايا دروازه کھٹکھٹايا اور کہا ميں علی بن يقطين ہوں ۔ ابراہيم نے گھر کے اندر ہی سے کہا 

۔ علی نے فرياد کی مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے اور اسے قسم دی کہ مجھےعلی بن يقطين کا مجھ سے کيا تعلق ہے
گھر ميں داخل ہونے کی اجازت دے اور جب وه داخل ہوئے تو کہا اے ابراہيم ميرے مولٰی نے مجھے اس وقت تک قبول 

علی بن يقطين نے اسے کرنے سے انکار کر ديا ہے جب تک کہ تم مجھے معاف نہ کر دو ابراہيم نے کہا خدا تمہيں بخشے 
قسم دی کہ اپنے پيروں کو ميرے چہرے پر رکھو۔ ابراہيم نے قبول نہ کيا علی نے دو مرتبہ اسے قسم دی ابراہيم نے ايسا ہی 

کيا تو علی بن يقطين نے کہا خدا يا گواه رہنا۔ بعد ميں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے آپ کو امام کے دروازے پر پايا۔ 
  ايا امام نے انہيں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ دروازه کھٹکھٹ

اس حديث سے برادران ايمانی کے حقوق کی اہميت کا اندازه لگايا جا سکتا ہے۔ با وجوديکہ علی بن يقطين امام کے خاص 
صحابيوں ميں سے تھے اور امام ہی کے حکم ہی سے انہوں نے وزارت کے عہده کو قبول کيا اور ان پر امام کی اس قدر 

عنايت تھی کہ عيد قربان کے دن امام نے فرمايا کہ علی بن يقطين کے سوا اس دن ميرے دل ميں کسی کا خيال نہ آيا اور ميں
نے اس کے لئے دعا کی اس مقام و مرتبے کے باوجود امام علی بن يقطين سے اس وقت تک راضی نہ ہوئے جب تک اسے 

نی روزمره کی زندگی ميں بڑی احتياط سے کام لينا چاہيئے کہيں ايسا نہ ہواپنے آپ سے راضی نہ کر ليا چنانچہ ہميں بھی اپ
  کہ ہم سے کسی برادر مومن کی حق تلفی ہو اور يہ بات خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ 

  خود اس شخص کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے 
وں کی حاجت پوری کرنے ی کوشش کرتا ہے واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی مظلوم پر سے ظلم دور کرنے يا مومن

تو آخرت کے ثواب کے عالوه اس دنيا ميں بھی اس کی عزت ميں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی حاجتيں بھی پوری ہوتی 
ہيں۔ اس سلسلے ميں بہت سی روايات اور واقعات ملتے ہيں يہاں صرف ايک واقعے کا ذکر کيا جاتا ہے جو حديث پر بھی 

  مشتمل ہے۔ 
کتاب محاسن کے مصنف عالم جليل احمد بن محمد بن خالد البرقی جو حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کے زمانے 

ميں اور غيبت صغرٰی ميں بھی موجو د تھے فرماتے ہيں کہ ميں شہر رے پہنچا اور کوتکين کے منشی ابوالحسن مادرانی 
قرر تھا جو ميں کاشان ميں واقع ايک عالقے کے ٹيکس سے کا مہمان ہوا اس کی طرف سے ميرے لئے ساالنہ وظيفہ م

محسوب کر ليتا تھا ليکن اچانک مجھ سے ٹيکس کا مطالبہ کيا گيا اور وه اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے ميری طرف سے 
يا جو غافل ہو گيا ايک روز جب کہ ميں سخت فکر و پريشانی ميں مبتال تھا کہ يکايک ميرے پاس ايک پاکيزه بزرگ آدمی آ

بہت کمزور تھا اور لگتا تھا کہ اس کے بدن ميں خون بالکل نہيں يعنی وه زندوں کی شکل ميں ايک مرده تھا اس نے مجھ 
سے کہا اے ابو عبدهللا ميرے اور تمہارے درميان وجہ اشتراک دين کی پاکيزگی اور آئمہ طاہرين کی دوستی ہے۔ خدا کی 

ر ميرے لئے انہی ايام ميں کچھ نہ کچھ کرو ميں نے دريافت کيا آخر آپ کی خوشنودی اور ہم سادات کی دوستی کی خاط
حاجت کيا ہے۔ وه بوال لوگوں نے ميرے متعلق يہ مشہور کر ديا ہے کہ ميں نے کوتکين کے خالف سلطان کو خفيہ طور 

آپ کی حاجت پوری سے کچھ لکھ ديا ہے اسی ليے انہوں نے ميرا مال ضبط کر ليا۔ ميں نے اس سے وعده کيا کہ ميں 
کروادوں گا اور وه چال گيا ميں نے کچھ سوچ کر اپنے دل ميں کہا کہ اگر اپنی اور اسکی حاجت بيک وقت طلب کرتاہوں تو 
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دونوں پوری نہيں ہو سکتيں اور اگر اس کی حاجت طلب کرتا ہوں تو اپنی حاجت پوری نہيں ہوتی اس کے بعد ميں اپنی 
رت صادق عليہ السالم کی ايک حديث ملی کہ اگر کوئی خلوص دل سے اپنے مومن بھائی الئبريری ميں گيا تو مجھے حض

کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے تو خدا اس کے ذريعے اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور اگر خود اس کی بھی 
نی کے دروازے پر جا پہنچاکوئی حاجت ہو تو وه بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بس ميں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور ابوالحسن مادرا

اور جب ميں اجازت لے کر اس کے پاس آيا تو ديکھا کہ وه اپنی جگہ کرسی پر تکيہ لگائے بيٹھا ہے اور اس کے ہاتھ ميں 
ايک چھڑی ہے۔ ميں نے سالم کيا اس نے سالم کا جواب ديا اور کہا بيٹھو پس خدا نے ميری زبان پر يہ آيت جاری کر دی 

  آواز سے پڑھا۔ جسے ميں نے بلند 
وا بتغ فيما اتا ک هللا الدار ا الخرة وال تنس نصيبک من الدنيا واحسن کما احسن هللا اليک وال تبغ الفساد فی االرض ان هللا 

  اليحب المفسدين 
   )٧٧(سورئہ قصص آيت 

رو اور دنيا سے يعنی خدا نے تمہيں جو مال و جاه اعضاء و جوارح کی نعمت عطا کی ہے ان سے سعادت اخروی حاصل ک
بھی اپنے حصہ (يعنی زندگی، صحت، فراغت، تونگری اور جوانی جسے تم اچھے کام ميں صرف کرو) سے غافل نہ ہو 

اور اسی طرح نيکی کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نيکی کی ہے اور زمين پر فساد نہ کرو يقينا خدا فساد کرنے والوں
  کو پسند نہيں کرتا۔ 
تمہارا يہ آيت پڑھنا اس بات کی دليل ہے کہ تمہيں کوئی حاجت ہے۔ تو کھل کر بيان کرو ميں نے کہا  ابوالحسن نے کہا

لوگوں نے فالں شخص کے خالف اس طرح کی باتيں کی ہيں اس نے پوچھا کيا وه شيعہ ہے جو تم اسے جانتے ہو ميں نے 
ؤ وه رجسٹر اليا جس ميں اس شخص کا مال درج تھا کہا ہاں اس پر وه کرسی سے اتر آيا اور غالم سے کہا رجسٹر اٹھا ال

اور وه بہت زياده تھا پھر اس نے حکم ديا کہ اسے سب رقم لوٹا دی جائے اور اسے ايک لباس اور خچر ديا جائے اور اسے 
ميں  اس کے اہل و عيال کے پاس عزت و احترام کے ساتھ واپس بھيج ديا جائے پھر کہا اے ابو عبدهللا تم نے نصيحت کرنے

کوتاہی نہيں کی اور ميرے کام کی اصالح کر دی پھر اس نے ايک پرچہ اٹھا کر اس پر لکھا احمد بن محمد بن خالد البرقی 
کو دے ديا جائے اور يہ کاشان ميں اس کی کاشت کے محاصل ميں شمار کيا جائے۔پھر کچھ دير رکا اور کہنے لگا اے ابو 

ہ تم نے اس ظلم کو جو اس بے چارے پر ہوا تھا۔ اس سلسلے ميں ميری ہدايت کی عبدهللا خدا تمہيں اس کی جزا دے کيونک
پھر وه دوسرا رقعہ لکھا کہ اسے دس ہزار درہم دئيے جائيں کيونکہ اس نے ہميں نيکی کی راه دکھالئی احمد نے کہا ميں نے

ر تم ميرے ہاتھ چوموگے تو ميں اس کے ہاتھ چومنا چاہے تو وه کہنے لگا ميرے عمل کو ضائع نہ کرو خدا کی قسم اگ
تمہارے پأوں چوموں گا۔ يہ بات اس کے حق ميں کم تھی کيونکہ وه آل محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رسی تھامے ہوئے 

 ہے۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  جھوٹ

  
سترہواں ايسا گناه جس کے کبيره ہونے کی صراحت موجود ہے۔ جھوٹ بولناہے۔ شيخ انصاری عليہ الّرحمہ کتاب " مکاسِب 

محترمہ " ميں فرماتے ہيں: "جھوٹ بولنا نہ صرف يہ کہ عقلی اعتبار سے يقينا حرام ہے، بلکہ تمام آسمانی اديان، 
مجيد بلکہ احاديث اجماع اور عقل، ادلّہ اربعہ سے جھوٹ کا حرام ِخصوصا ًاسالم کے لحاظ سے يہ حرام ہے نہ صرف قرآن

  ہونا ثابت ہے۔ 
فضل ابن شاذان نے حضرت امام علی رضا عليہ السَّالم سے جو گناہاِن کبيره کی فہرست نقل کی ہے اور اِسی طرح کی 

و ٹ کو صاف الفاظ ميں گناِه کبيره روايت اعمش نے امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے جو نقل کی ہے، ان دونوں ميں جھ
  بتايا گيا ہے۔ 

  جھوٹ بڑے گناہوں ميں سے ايک
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ِ َوُعقُ  ّٰ ْشَراُک بِا ْور حضرت رسوِل اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے کہ اآََل اُْخبُِرُکْم بأَِکبَِراْلَکبَآئِر: ااَْلِ ْوُق اْلَوالَِدْيِن َوقَْوُل الزُّ

" آگاه ہوجأو، َميں تمھيں گناہاِن کبيره ميں سے سب سے بڑے گناہوں کو بتاتا ہوں: کسی کو خدا کا شريک (وسائل الشيعہ) 
  قرار دينا، والدين کے ذريعے عاق ہوجانا، اور جھوٹ بولنا!" 

  اور حضرت امام حسن عسکری عليہ السَّالم سے مروی ہے کہ 
اِحدٍ    َوُجِعَل ِمْفتَاُحھَا اْلِکْذَب  ُجِعلَِت اْلَخبَآئُِث ُکلّھَافَْی بَْيٍت وَّ

  ۔ )١٣٠(مستدرک الوسائل ، کتاب حج، باب 
  "تمام برائياں ايک کمرے ميں مقفّل ہيں اور اسکی چابی جھوٹ ہے!" 

  فرشتے لعنت بھيجتے ہيں
  

ِمَن اَِذاَکِذَب بَِغْيِر ُعْذٍر  لََعنَہ َسْبُعْوَن اَْلَف َملٍَک " مومن جب بغير حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا : اِنَّ اْلُمؤْ
ی يَْبلَُغ اْلَعْرش"او ر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر ستّر ہزار فرشتے لعنت بھيجتے ہيں!! " َوَخَرَج ِمْن قِْلبِہ نَتُِن حتّٰ

ُ َعلَْيہِ  بِْتلَِک اْلِکْذبَِةَسْبِعْيَن ِزْنيَةً اَْھَونُھَا َکَمْن  اس کے ِدل سے ايسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے! َوَکتََب ّهللاٰ
ہ (کتاب مستدرک الوسائل) " اور اس ايک جھوٹ کے سبب سے خدا اس کے لئے ستّر مرتبہ زنا کرنے کے برابر کا  َزنٰی بِاُمِّ

)ہو" گناه لکھ ديتا ہے۔ اور وه بھی ايسے زنا جن ميں سے معمولی ترين زنا، ماں کے ساتھ (نعوذ ب   ا
بے شک کوئی گناه اتنا بڑا نہيں ہے جتناکہ جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات زنا کے نقصانات سے کہيں زياده 
ہوتے ہيں۔ بعض جھوٹ ايسے ہوتے ہيں جو دو قبيلوں اور دو قوموں کو آپس ميں لڑوا ديتے ہيں ۔ بعض جھوٹ ايسے ہوتے 

وں کو ضائع کرديتے ہيں ياکم ازکم مالی نقصان کا اور انسانی اصولوں کی پامالیہيں جو بے شمار جانوں اور ان گنت عصمت
کا سبب بنتے ہيں۔ بعض جھوٹ ايسے ہوتے ہيں جو خدا اور رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور آئمہ ومعصومين (عليہم السالم) 

ں بے گناه آدميوں کو سولی پر چڑھا ديتی ہيں پر باندھے جاتے ہيں ۔ ظاہر ايسے جھوٹ بدترين گناه ہيں ۔ بعض جھوٹی گواہيا
َن الشََّراِب " جھوٹ شراب سے زياده بڑی بُری  مِّ اور کئی گھرانے تباه کرديتی ہيں اسی لئے ايک روايت ميں ہے اَْلِکْذُب َشرُّ

  ہے!" 

  جھوٹ کی مذمت ميں آيات
  

ِ (سورئہ نحل سورئہ نحل ميں ارشاد ہے اِنََّمايَْفتَِری اْلَکِذ ُب الَِّذْيَن اَل  ِمنُْوَن بِآيَاِت ّهللاٰ جھوٹ بہتان تو بس ) "١٠۵آيت نمبر: ١۶يُؤْ
  وہی لوگ باندھا کرتے ہيں جو خدا کی آيتوں پر ايمان نہيں رکھتے!" 

َ اَل يَْھِدْی َمْن ھَُوَکِذُب َکفَّاُر (سورئہ ُزَمر  ّٰ خدا جھوٹ اور بہت  بے شک) " ٣آيت نمبر : ٣٩اورسورئہ ُزمر ميں ارشاد ہے اَنَّا
  ناشکرے آدمی کو ہدايت نہيں ديتا!" 

اِسی طرح چند ديگر آيتوں سے استفاده ہوتا کہ جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے اور خدا اس سے غضب ناک رہتا 
ِ َعلَی اْلکاِذبِْيَن (سورئہ آ ِل عمران  جھوٹوں پر ُخدا کی لعنت کے لئے بدُدعا  پھر ہم) " ۶١آيت نمبر : ٣ہے۔ مثالً فَنَْجَعْل لَْٓعنَةَّهللاٰ

ِ َعلَْيِہ اِنَّ َکاَن ِمَن اْلکاذبِْيَن (سورئہ نور  اور اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وه )٧آيت نمبر : ٢۴کريں گے!" اور مثالً اَنَّ لَْعنَةَّهللاٰ
  جھوٹوں ميں سے ہے!" 

حمہ نے اختصار گناه کی مذمت اور اس کے نقصانات سے متعلق کئی آيت و روايات مو جود ہيں مرحوم حاجی نوری عليہ الرَّ
کے طور پر اور آسانی سے ياد ہو جانے کے لئے چاليس موضوعات ميں ان آيات وروايات کو تقسيم کر ديا ہے جو ہم پيش 

  کر رہے ہيں۔ 

  جھوٹ،فسق ہے) ١(
  

پس حج ميں نہ تو جماع کی)" ١٩٧آيت نمبر : ٢َحجِّ (سورئہ بقره سورئہ بقره ميں ارشاد ہے فاََلَرفََث َواَل فَُسْوَق َواَل ِجَداَل فِی الْ 
اجازت ہے نہ فسق وفجور کی اجازت ہے۔ اور نہ ہی کسی جھگڑے کی اجازت ہے۔" اس آيت شريفہ ميں فسق سے مراد 

نبَاِفَتَبَيَّنُْوا (سورئہ حجراتجھوٹ ہے اور مثالً سورئہ حجرات ميں جھوٹے کو فاسق کہاگيا ہے۔ ارشاد ہے کہ اِْن َجا ئَُکْم فَاِسُق ِب 
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اگر تمھارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقيق کرليا کرو۔" اس آيت ميں وليد )" ۶آيت نمبر : ۴٩
  کو جاسق يعنی جھوٹا قرار دياگيا ہے۔ 

ْور" سے ُمراد) "٢(   قَْوَل الزُّ
  

ْوِر بُت پرستی کے ساتھ جھوٹ سے پرہيز کا حکم ديا گي ْجَس ِمَن ااْلَْوثَاِن َواْجتَنِبُْوا قَْوَل الزُّ ا ہے اور ارشاد ہے کہ فَاْجتَنُِب ا لرَّ
ْور يالغو ) " ٣٠آيت : ٢٢(سورئہ حج  پس تم ناپاک چيزوں مثالً بتوں سے بچو اور لغو باتوں سے بھی بچو ۔" يہاں قَْوَ◌َل الزُّ

  باتوں سے ُمراد جھوٹ ہے۔ 

  مومن نہيں ہوت جھوٹ بولنے واال) ٣(
  

سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وه مٔومن نہيں ہوتا اور جو )١٠۵آيت نمبر : ١۶گزشتہ آيت شريفہ (سورئہ نحل 
مومن ہوتا ہے وه جھوٹ نہيں بولتا ۔ اس آيت کا ترجمہ يہ ہے " جھوٹ، بہتان وہی لوگ باندھتے ہيں جو خدا کی آيتوں پر 

  ہے خدا کی آيتوں پر ايمان نہ رکھنے واالشخص مٔومن نہيں ہوسکتا۔ ايمان نہيں رکھتے !" ظاہر 

  جھوٹ اثم اور گناه ہے) ۴(
  

روايتوں ميں جھوٹ کو "اِثم" يا "َذْنب" (گناه) بھی کہا گيا ہے۔ مثالً حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 
  "جھوٹ پورا پورا اِثم اور گناه ہے۔ 

  عون ہےجھوٹا شخص مل) ۵(
  

  جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے اور اس پر خدا کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ مثالً ارشاد ہے 
ِ َعلَْيِہ اِْن کاََن ِمَن اْلکاَذبِْيَن (سورئہ نور     )٧آيت : ٢۴اَنَّ لَْعنََت ّهللاٰ

  " اور اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وه جھوٹ بول رہا ہے۔" 

  کاسياه چہرهجھوٹے ) ۶(
  

ْاَوْجہَ (مستدرک الوسائل) " جھوٹ سے بجتے رہو،  پيغمبِراکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا (قَاَل) اِيَّاَک َواْلِکْذَب فاِنّہ يَُسَودُّ
  اس لئے کہ جھوٹ ُمْنہ کاال کرديتا ہے!" 

يَر " ميں يہ واقعہ لکھا ہے کہ:    کتاب "حبيُب السِّ
اسان اور زابلستان کا بادشاه تھا۔ اس نے آذر بائيجان اور عراق کے بادشاه سلطان يعقوب ميرزا کے سلطان حسين ميرزا خر

پاس اپناايک ايلچی بہت سی کتابوں اور ديگر تحفوں کے ساتھ روانہ کيا ۔ ان کتابوں ميں" کلياِت جامی" رکھنے کا بھی اس 
  ۔  نے حکم دے ديا تھا جو اس زمانے ميں بہت پسند کی جاتی تھی

امير حسين ابيوروی نام ايلچی جلدی ميں غلطی کر بيٹھا اور " کلياِت جامی" کی بجائے "فتوحاِت مّکی" لے گيا۔ عراق کے 
بادشاه نے اس کے ساتھ بہت شفقت آميز سلوک کيا اور کہا: " اتنی طويل مسافت ميں تم بہت اکتاگئے ہوگئے!" ايلچی کہنے 

کلياِت جامی بھی بھيجی ہے راستے ميں جب بھی پڑأوکرتا تھا تو اس کا مطالعہ کر لگا:" جی نہيں سلطان نے آپ کے لئے 
کے محظوظ ہوتا تھا!" سلطان يعقوب نے پر اشتياق سے وه کتاب تحفوں ميں سے منگوائی تو وه موجود نہيں تھی ۔ اب ايلچی

  ا جھوٹ کہتے ہوئے!" کا شرمنّدگی کے مارے بُرا حال ہوگيا۔ بادشاه نے کہا تم کو شرم نہيں آئی ايس
ايلچی کہتا ہے کہ " ميں انتہائی شرمندگی کے ساتھ دربار سے نکال اور سلطان سے خط کا جواب لئے بغير ہی اور راستے 

  ميں پڑأو کئے بغير ہی خراسان پہنچ گيا! ميرا جی چاه رہاتھاکہ کاش مرجاتا مگر يہ جھوٹ نہ کہتا!" 

  جھوٹ کا گناه شراب سے بڑھ کر ہے)٧(
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َن  حضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم کا ارشاد ہے : اِنَّ ّهللاَ َجَعَل لَِشرِّ اَْقفَاالً َوَجَعَل َمفَاتِْيِح تِلک َاالَْقفَال الَشَراُب، َواْلِکْذُب َشرُّ مِّ
تالے بنائے ہيں اور  الشَّراِب (اصوِل کافی، کتاب االيمان والکفر، جھوٹ کاباب) "بيشک خدانے تمام برئيوں کے کچھ نہ کچھ

  ان تالوں کی چابی شراب ہے جب کہ جھوٹ شراب سے بدتر ہے!" 
اگرچہ شراب عقل وہوش کو ختم کرديتی ہے ليکن جھوٹ نہ صرف عقل کو خبط کرديتا ہے بلکہ انسان کو اتنابے حيا اور 

جب کام نہيں کرئی ہے تو وه چاالکی بے غيرت بنادياتا ہے کہ وه ہر قسم کی شيطانيت پر آماده ہوجاتا ہے۔ شرابی کی عقل 
اور عيّاری نہيں دکھا سکتا، جب کہ آدمی جھوٹ بول کر چاالکی سے معاشرے کو شرابی سے کہيں زياده نقصان پہنچا ديتا 

  ہے۔ 

  جھوٹے کا بدبو دار ُمنہ)٨(
  

  مروی ہے کہ قيامت کے ِدن ہر جھوٹے آدمی کے ُمْنہ سے سخت بدبو آئے گی! 

  اظہاِربيزاری مالئکہ کا)٩(
  

بدبو اس قدر ہوگی کہ فرشتے تک جھوٹے شخص کے پاس نہيں جائيں گے اور اس سے دور ہٹيں گے۔ يہ بات صرف قيامت 
تک محدود نہيں ہے بلکہ دنيا ميں بھی فرشتوں کو جھوٹے لوگوں کے ُمْنہ سے بَدبو محسوس ہوتی ہے۔ حديث نبوی (صلی 

ِذَب تَبَاَعَدَعْنہُ اْلَملَُک ِمْن نَْتِن َما َجآَء ِمْنہُ (مستدرک الوسائل) " جب خدا کا کوئی بنده هللا عليہ و ٓالہ) ميں ہے : اِنَّ اْلَعْبَد اِ َذالکَ 
  جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ُمْنہ سے اتنی بدبو آئی ہے کہ فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہيں !" 

  جھوٹ کفر کا سبب
  
سے ظاہر ) ٧آيت : ٢۴ہ آيت مباہلہ اور آيت لِعان (سورئہ نور خدا ونِدتعالٰی جھوٹے پر لعنت بھيجتا ہے، جس طرح ک) ١٠(

  ہوتا ہے ۔ چنانچہ اس سے پہلے ذکر ہوا۔ 
  مروی ہے کہ جھوٹے کے ُمْنہ سے خارج ہونے والی بدبو عرش تک پہنچ جاتی ہے! ) ١١(
  يہ مروی ہے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے خداکے مقّرب فرشتے جھوٹے پر لعنت بھيجتے ہيں! ) ١٢(
(کتاب جھوٹ ايمان کو خراب کرديتا ہے۔ امام محمد باقر عليہ السَّالم فرماتے ہيں َعْن اَ بِْی َجْعفٍَر) اَْلِکْذُب َخَراُب ااِْلْيَماِن ) ١٣(

  "کافی ") "جھوٹ ايمان کو خراب کردينے واال ہوتاہے۔" 
ہ االسَّالم فرماتے ہيں (َعْن َعلٍِّی)اَل يَِجُد َعْبُد جھوٹ ايمان کاذائقہ چکھنے سے آدمی کو محروم کرديتا ہے ۔ امام علی علي) ١۴(

ْيَماِن َحتَّی يَْدُرَک اْلِکْذَب ھَْزلَہُ َو ِجدَّه (کتاب "کافی") کوئی بنده ايمان کا ذائقہ اس وقت تک چکھنے سے مح روم رہتا طَْعَم ااْلِ
  کے ساتھ!"  خواه وه جھوٹ مذاق ميں ہو يا سنجيدگی‘ ہے جب تک وه جھوٹ کو ترک نہ کرے

  روايتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ دلوں ميں دشمنی اور کينے کا سبب بنتا ہے! ) ١۵(
جھوٹ کی وجہ سے آدمی کا اخالق ديگر تمام انسانوں کی نسبت ذياده خراب ہو جاتا ہے۔ حديِث نبوی ميں ہے:اَقَلُّ ) ١۶(

ةً َمْن َکاَن َکاِذبًا (مستدرک الوسائل)  "مروت اور اخالق کے اعتبار سے پست ترين آدمی وه ہے جو جھوٹ بولتا ہو" النَّاِس ُمَروَّ
  مروی ہے کہ جھوٹ ايک ايسے گھر کی چابی ہے جس ميں تمام برائياں مقفّل ہيں! ) ١٧(
اْلفُُجْوِر َوھَُما فِی جھوٹ فسق و فجور ہے۔ پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے مروی ہے کہ اِيّاُکْم َواْلِکْذَب فَاِ نَّہ ِمَن ) ١٨(

 النَّاِر (مستدرک الوسائل) "جھوٹ سے بچو، اس لئے کہ يہ فسق و فجور کی ايک قسم ہے اور يہ دونوں چيزيں جہنمی ہيں!" 
  روايت ميں ہے کہ ايک جھوٹ کے بدلے ستّر ہزار فرشتے جھوٹے آدمی پر لعنت کرتے ہيں!! ) ١٩(
ا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی يہ حديث مستدرک الوسائل ميں موجود ہے کہ : جھوٹ منافق کی عالمت ہے۔ رسوِل خد) ٢٠(

  "منافق کی تين عالمتيں ہيں: جھوٹ بولنا، خيانت کرنا اور وعده خالفی کرنا۔" 
جھوٹے شخص کا مشوره شرعی لحاظ سے پسنديده نہيں ہے۔ پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں اَل َرْأ ) ٢١(

  ْوٍب (مستدرک الوسائل) "جھوٹے شخص کی رائے کی کوئی حيثيت نہيں ہے!" لَِکذُ 
جھوٹ بدترين نفسياتی بيماری ہے! اميرالمومنين حضرت علی عليہ السَّالم کا ارشاد ہے: َو ِعلَّةُ اْلِکْذِب اَْقبَُح ) ٢٢(

  ِعلٍَّة(مستدرک الوسائل) "اور جھوٹ کی بيماری بدترين نفسياتی بيماری ہے! 
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ْبلِْيَس ُکُحالًوَّ لُُعْوقًاوَّ ُسُعْوطاً "بيشک ابليس ُسرمہ بھ) ٢٣( ی جھوٹ شيطان کے ہاتھ کی زينت ہے۔ حديِث نبوی ميں ہے کہ اِنَّ اِلِ
طُہُ اْلِکْبُر وْ لگاتا ہے، انگلی ميں چھاّل بھی پہنتا ہے۔ اور نسوار بھی استعمال کرتا ہے!" فَُکْحلُہُ النَُّعاُس َو لُُعْوقُہُ اْلِکْذُب َو ُسعُ 

  "پس اُس کا ُسرمہ اونگھنا اور سستی کرناہے، اس کی انگلی کا چھاّل جھوٹ ہے اس کی نسوار غرور و تکبر ہے!" 
انسان جو چيزيں کماتا ہے اُن ميں جھوٹ بدترين چيز ہے۔ پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہی کا ارشاد ہے: اَْدبَی ) ٢۴(

بَا اْلِکْذُب (وسائ ل الشيعہ) "انسان کی بدترين کمائی جھوٹ کا سود ہے! " جی ہاں، گناه کے اعتبار سے، آدمی جھوٹ بول الرِّ
  کر سب سے زياده گناه کما ليتا ہے! 

يساَجآَء َرُجُلْ◌ اِلَی النَّبِّی ايک شخص نبی کريم کی خدمت ميں حاضر ہوا۔ فَقَاَل: َما َعَمُل اَْھِل النَّاِر اس نے دريافت کيا " ا) ٢۵(
کون سا عمل ہے جو سب سے زياده لوگوں کہ جہنمی بنا ديتا ہے؟" فَقَاْل: اَْلِکْذُب آنحضرت نے جواب ديا۔ وه "جھوٹ ہے!"اَِذا

ميں بے کے سلسلے  َکَذَب اْلَعْبُد فََجَرَواٰذافََجَر َکفََر َواِٰذا َکفََر َدَخَل النَّاَر (مستدرک الوسائل) " جب بنده جھوٹ بولتا ہے تو ہر گناه
  باک ہوجاتا ہے، اور جب اتنا بڑھ جاتا ہے تو کفر کر بيٹھتا ہے اور جب کفر کر بيٹھتا ہے تو جہنم ميں داخل ہوجاتا ہے!" 

  جھوٹ نسيان اور بھول پيدا کرتا ہے
  
ابِْيَن اَ ) ٢۶( ُ َعلَی اْلَکذَّ آ اََعاَن ّهللاٰ لنِّْسيَاَن (وسائل الشيعہ) "بيشک بہت جھوٹ امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں کہ اِنَّ ِممَّ

بولنے والوں کو خدا جو سزائيں ديتا ہے اُن ميں سے ايک نسيان (اور بھول )کا مرض ہے! " پس آدمی جھوٹ بولتاہے اور 
پانے بھول جاتا ہے کہ اُس نے جھوٹ بوال تھا۔ پھر اس کا جھوٹ پکڑا جاتارہتاہے، وه رسواہوتا ہے مگر اپنی رسوائی کو چھ

کی کوشش ميں وه جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا جھوٹ بول کروه پہال جھوٹ نبھانے کی کوشش کرديتا ہے ۔ليکن وه 
  بھی بھول کر خود کو مزيد رسوا کر ديتا ہے۔ 

  جھوٹ، نفاق اور منافقت کے دروازوں ميں سے ايک دروازه ہی۔" ) "٢٧(

  جھوٹ بولنے والوں پر سخت عذاب
  
بولنے والوں پر خاص قسم کے عذاب نازل ہوتے ہيں آقائے راوندی کی کتاب "دعوات" ميں اس موضوع پر  جھوٹ) ٢٨(

ايک طوالنی حديِث نبوی موجود ہے جس ميں آنحضرت شِب معراج کا آنکھو ں ديکھا حال بيان فرماتے ہيں ۔ اسی ميں 
  فرماتے ہيں کہ: 

يا گيا ہے اور دوسرا شخص اس کے َسر پر کھڑا ہے۔ کھڑے ہوئے " ميں نے ايک شخص کو ديکھا جس کو پيٹھ کے بَل لٹا
شخص کے ہاتھ ميں ايک نو کيال لوہے کا ڈنڈا ہے جس سے وه ليٹے ہوئے شخص کو زخمی کرديتا ہے۔ اس کا ُمْنہ گردن 

ار بار استک ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتا ہے! ڈنڈا اوپر ہوجاتاہے تو دوباره نيچے آنے سے پہلے وه شخص ٹھيک ہوجاتا ہے اور ب
  عذاب سے وه گذرتا ہے!" 

  آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں ميں نے پوچھا " اس کے عذاب کی وجہ کيا ہے؟" 
بتايا گيا: " يہ وه شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا تو ايسا جھوٹ کہتا تھا جس سے دنيا کے لوگوں کو نقصان 

  نے کے بعد ) ايسا ہی عذاب ہوگا!" پہنچتا تھا۔ پس قيامت تک اس پر (مر
جھوٹا شخص نماِز شب سے محروم رہتاہے اور اس طرح نماِز شب سے حاصل ہونے والی برکتوں سے بھی محروم ) ٢٩(

رہتا ہے اور اس کی ايک برکت رزق کی فراوانی ہے۔ شريفی ، حضرت جعفر صادق عليہ السَّالم سے نقل کرتے ہيں کہ: اِنَّ 
ُجَل لَيَکْ  ْزُق (بحاراالنوار) " الرَّ بے شک آدمی جب جھوٹ ِذ ُب اْلِکْذَب فَيَْحُرُم بِھَا َصٰلوةُ اللَّْيِل، فَاِ ذا َحُرَم َصٰلو ةُ اللَّْيِل َحُرَم بِھَا الرِّ

بولتا ہے تو اس کی وجہ سے نماِز شب کی توفيق اسے حاصل نہيں ہوتی اور جب نماِز شب کی توفيق نہيں ہوتی تو اس کی 
  فراوانی رزق بھی نہيں ہوتی!"  وجہ سے

َ اَل يَْھِدٰی َمْن ھَُوَکَ◌اِذ ُب َکفَّاُر (سورئہ ) ٣٠( َ جھوٹ ہدايت سے محرومی کا اور گمراہی کا سبب ہوتا ہے آيت ميں ہے اِنَّ ّهللاٰ
  بے شک خدا جھوٹے ناشکرے کو ہدايت نہيں ديتا!" ) " ٣آيت : ٣٩زمر 

ے ! حضرت عيسی ابن مريم عليہ السَّالم کا ارشاد ہے َمْن َکثَُر ِکْذبُہ َذھََب بَھَآ ئُہُ جھوٹے سے انسانيت رخصت ہوجاتی ہ) ٣١(
(کتاب "کافی") جس شخص کا جھوٹ کثرت سے ہوتا ہے اس کی انسانيت رخصت ہوجاتی ہے ۔" پھر کوئی اُس سے مانوس 

  نہيں ہوتا اور کوئی اس سے ِدلی لگأو نہيں رکھتا! 
  ه خبيث اور گندی چيز ہے!" جھوٹ سب سے زياد) "٣٢(
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  جھوٹ ايک گناِه کبيره ہے ، جس طرح کہ ثابت ہوچکا ہے۔ ) ٣٣(
جھوٹ ايمان سے ُدور ہے، بلکہ اس کی ضد ہے پيغمبر ِاکرم فرماتے ہيں اَْلِکْذُب ْمَجانُِب ااْلَْيَماِن (مستدرک الوسائل) " ) ٣۴(

  جھوٹ جتنا بڑھے گا ايمان اتناکم ہوگا!" 
  ڑا گنہگار جھوٹا شخص ہے ! حديِث نبوی ميں ہے کہ سب سے ب) ٣۵(

  ٍ◌ ِمْن اَْعظَِم اْلَخَطيَا اَللَّسَّاُن اْلکُذْوُب (مستدرک الوسائل) 
  "ايک سب سے بڑا گناه بہت باتونی اور بہت جھوٹے شخص کا گناه ہے!" 

 عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں : اِْجتَنِبُوا جھوٹا آدمی اپنے جھوٹ کی وجہ سے ہالکت ميں پڑجاتا ہے۔ پيغمبِر خدا (صلی هللا) ٣۶(
ميں نجات نظر آرہی ْلِکْذُب َواِْن َرأَْيتُْم فِْيِہ النََّجاةَ فَاِنَّ فِْيِہ اْلھَلََکةَ (مستدرک الوسائل) " جھوٹ سے پرہيز کرو ، اگرچہ تمھيں اس

  ہو، مگر در حقيقت اس ميں ہالکت ہوتی ہے!" 
ھائی بنائے جانے کے قابل نہيں ہوتا ۔ امير المومنين عليہ السَّالم فرماتے ہيں: يَنَبَ◌غْی جھوٹا آدمی دوستی کے اور ب) ٣٧(

اَخاةَ اْلَکذَّاِب"ہر مسلمان آدمی کو چاہيے کہ وه بہت چھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی او ُجِل اْلُمْسلِِم اَْن يَّْجتَنَِب ُمٔوَ ر برادری کا لِلرَّ
ْدِق فاََل يَُصدَُّق(وسائل الشيعہ) "اس لئے جھوٹے سے دوستی کرنے والے  رشتہ نہ باندھے !" اِنَّہ يَُکدَّبُ  َحتَّی يَِجْی َ بِا لصِّ

ی کہ اگر وه سچی بات بھی کرتے گا تو سچ نہيں مانا جائے گا!"    شخص کو بھی جھوٹا سمجھا جائے گا! حتّٰ
َ اَل يَْھِدْی َمْن ھُِو ُمْسِرُف َکذَّاُب (سورئہ ) ٣٨( بے شک خدا اسراف کرنے اور جھوٹ بولنے والے ) "٢٨آيت : ۴٠مومن اِنِّ ّهللاٰ

  کو راِه ہدايت نہيں دکھاتا!" جھوٹا شخص حق اور حقيقت سے دور رہتا ہے۔ 
جھوٹا شخص صرف ديکھنے ميں انسان ہوتا ہے ليکن عالِم برزخ ميں اس کی صورت انسانی نہيں ہوتی۔ رسوِل خدا ) ٣٩(

حضرت فاطمہ زہرا ء = کو حديِث معراج بناتے ہوئے فرمايا تھا: شِب معراج ميں نے ايک عورت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے 
کو ديکھا جس کا سر ُسور سے ملتا جلتا تھا اور جس کا باقی بدن گدھے کی طرح کا تھا۔ اس کا سبب يہ تھا کہ وه فتنے اُٹھاتی

ضا)    تھی اور جھوٹ بولتی تھی!" (کتاب "عيون اخبار الرَّ

  وٹ کے مختلف درجاتجھ
  

اگرچہ شہيِد ثانی عليہ الرحمہ کی طرح مجتہدين کا ايک گروه جھوٹ کو، خواه وه کيسا ہی ہو، مطلق طور پر گناِه کبيره قرار 
ديتا ہے، ليکن روايتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کے مختلف درجات ہيں۔ اُن ميں سے بعض يقينا کبيره ہيں، بعض 

کبيره ہيں، اور بعض جھوٹ البتّہ ايسے بھی ہيں جن کے گناِه کبيره ہونے ميں شک ہے۔ اب ہم  جھوٹ سب سے بڑے گناهِ 
  جھوٹ کے مختلف درجات ايک ايک کر کے بيان کر رہے ہيں۔ 

، رسول اور امام کے خالف جھوٹ   ّهللاٰ
  

 تَقُْوالَِما تَِصُف اَْلِسنَتُُکُم اْلَکِذَب بدترين قسم کا جھوٹ خدا، رسول اور امام کے خالف جھوٹ ہے۔ سورئہ نحل ميں ارشاد ہے َواَل 
لَھُْم َعَذٰاُب اَلَْيُم (سورئہ نحل  oْفلُِحْوَن ٰھَذا َحٰلُل َو ٰھَذا َحَراُم لِّتَْفتَُرْوا َعلَی هللاِ اْلَکِذَب اِنَّ الََّذْيَن يَْفتَُرْوَن َعلَی هللاِ اْلَکِذَب اَل يُ  َمتَاُع قَلِْيُل وَّ

اور جھوٹ موٹ جو کچھ بھی تمہاری زبان پر آئے نہ کہہ بيٹھا کرو کہ يہ حالل ہے اور يہ حرام ) "١١٧ر او ١١۶آيت : ١۶
ہے۔ اس طرح تو تم خدا پر جھوٹ بہتان باندھو گے۔ بيشک جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہيں وه کبھی کامياب نہ ہوں 

  ن کے لئے دردناک عذاب ہے۔ گے۔ (دنيا ميں) فائده تو ذرا سا ہے ليکن (آخرت ميں) اُ 
خدا پر اور اسحضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں (قَاَل) اَْلِکْذُب َعلَی ِهللا َو َعلٰی َرُسْولِہ ِمَن ْالَکبَآئِِر (کتاب کافی) 

  کے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) پر جھوٹ باندھنا گناہاِن کبيره ميں سے ہے۔" 
ر صادق عليہ السَّالم نے ابو نعمان سے فرمايا تھا: اَل تَْکِذْب َعلَْينَا ِکْذبَةً فَتَْسلُُب اْلَحنِْيِفتَةَ (کافی) يعنی " ہم اور حضرت امام جعف

پر ايک جھوٹ بھی مت باندھو کيوں کہ اس طرح جھوٹ تمھيں اسالم جيسے خاص دين سے خارج کر دے گا۔" يعنی اماموں 
مان کا نور دل سے ختم ہوجاتا ہے۔ يہ جھوٹ اتنا شديد ہے کہ اگر جان بوجھ کر روزے پر ايک جھوٹ بھی باندھنے سے اي

  کی حالت ميں باندھا جائے تو روزه باطل ہو جاتا ہے۔ 

  جھوٹ خواه کيسا بھی ہو
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جھوٹ خواه کيسا بھی ہو اور کسی انداز ميں ہو تو حرام ہے۔ جس طرح زبان سے جھوٹ کہنا حرام ہے اُسی طرح قلم سے 
جھوٹ لکھنابھی حرام ہے۔ بلکہ ايساا شاره انگلی ياسر وغيره سے کرنا بھی حرام ہے جو جھوٹا ہو۔ مثالً نماز نہ پڑھنے 

والے آدمی سے کوئی پوچھے کہ کيا تم نے نماز پڑھ لی ہے تو اگر وه سرسے ہاں کا اشار ه کرئے تو يہ بھی جھوٹ اور 
می جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کو مزيد پھيالنا اور اُس کی تائيد گناه ہے۔ اسی طرح يہ جانتے ہوئے کہ دوسرا آد

  کرنا حرام ہے۔ 

  آيات واحاديث کو اپنے مطلب ميں ڈھال لين
  

خدا، رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور معصومين (عليہم السالم)کے خالف جھوٹ باندھنے کے معنی يہی ہيں کہ آدمی کسی 
ميں کسی کودے۔ مثالً پيغمبِراکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے جو بات نہيں کہی ہو، يہ  بات کی جھوٹی نسبت اِن حضرات

جانتے بوجھتے بھی کہے کہ يہ پيغمبِراکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا ہے، يا يہ جانتے ہوئے بھی کہ عربی کا فالں 
واحاديث کے حيقيقی معنوں يا ظاہری معنوں کے  جملہ آيت نہيں ہے، يہ کہہ دے کہ يہ آيت قرآنی ہے۔ اِسی طرح آيات

  برخالف کوئی معنی اپنے مطلب کے مطابق کرنابھی حرام ہے۔ يا غلط ترجمہ کرے۔ 

  ہرکسی کے بس کی بات نہيں
  

اسی لئے منبر پر تقرير کرنايا کہيں اور آيا ت وروايات کا ترجمہ کرنا ان کی تشريح کرنا ہر کسی کا کام نہيں ہے يہ بہت 
رناک موقع ہوتا ہے اور کافی احتياط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مقرر عربی قواعد مکمل طور سے پڑھاہوانہ ہو اور خط

اُسے آيات وروايات کی ظاہری مطالب سمجھنا آتانہ ہو تو وه خدا اور رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) پر جھوٹ باندھنے سے بچ 
کافی احتياط کريں اور آيات کا وہی معنی بتائيں جو واضح اور ظاہر ہوں ۔  نہيں سکتا۔ اِسی لئے مقّرروں کو چاہئے کہ وه

  خاص طور پر متشابہ آيتوں کے ترجمہ وتشريح سے پرہيز کريں۔ 

  خدا کے خالف جھوٹ کا ايک مقام
  

کہے کہ خدا پر جھوٹ باندھنے کی ايک مثال يہ بھی ہے کہ آدمی ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بات کو سچ ظاہر کرنے کے لئے 
" خدا شاہد ہے کہ ميں سچ کہہ رہا ہوں يا يہ کہے کہ خدا جانتا ہے کہ ميں سچ کہہ رہاہوں۔امام جعفر صادق عليہ السَّالم کا 

  ارشاد ہے کہ: 
َوَجلَّ (کافی) " جو شخص کہے  ِ َعزَّ ّٰ ِ لَہُ اْلَعْرُش اِْعظَا ًما  ُ َمااَل يَْعلَُم اِ ْھتَزَّ کہ خدا جانتا ہے " حاالنکہ خدا اُس کے َمْن قَاَل َعلَِم ّهللاٰ

برخالف جانتا ہو تو خدا کی عظمت اور اس کا جالل ديکھ کر عرش کانپ اٹھتا ہے!" ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق 
ُ تََعاٰلی جب کوئی ُ َوَکاَن َکاِذبًاقَا َل ّهللاٰ بنده کہتا ہے کہ " خدا جانتا ہے " : حالنکہ عليہ السَّالم فرماتے ہيں کہ: اَِذا قَاَل اْلَعْبُد َعلَِم ّهللاٰ

) ۵مان باب وه جھوٹ کہہ رہا ہو تو خدا تعالٰی اس سے کہتا ہے اََماَوَجْدتَّ اََحًدا تَْکِذ ُب َعلَْيِہ َغْيِر ْی؟ (وسائل الشيعہ ، کتاب االي
  يعنی " تمہيں ميرے عالوه کوئی اور نہيں مال۔ جس پر تم جھوٹ باندھ سکو؟" 

يتوں ميں ہے کہ جب بنده کسی جھوٹ بات پر خدا کو گواه بناتا ہے تو خدا ونِد عالم اس سے فرماتا ہے " تمہيں مجھبعض روا
  سے کمزور اور کوئی نہيں مال جو اِ س جھوٹ پر تمہارا گواه بن سکے؟" 

  پيغمبروامام کے خالف جھوٹ
  

ٹ باندھنا يہ ہے کہ آدمی اپنی جانب سے کوئی حديث گھڑے اور پيغمبر (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور امام (عليہ السالم)پر جھو
اُن سے منسوب کردے۔ اِسی طرح کوئی جعلی حديث جانتے بوجھتے صحيح حديث قرار دے دے۔ البتہ اگر قرائن ميں موجود 

  ہوں کہ حديث صيحح ہو تو اُسے معصوم سے نسبت دی جاسکتی اور نقل کيا جاسکتا ہے۔ 

  تھ نقل کريںروايات کوسند کے سا
  

البتہ کتابوں ميں ايسی بہت حديثيں ملتی ہيں جن کے بارے ميں معلوم نہيں ہوتا کہ وه صحيح ہيں يا جعلی۔ اگر ايسی حديثيں 
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بيان کرنی ہوں تو کتاب کا ياراوی کا حوالہ دے کر بيان کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ البتہ نقل کرنے سے پہلے يہ ديکھ 
ميں ضرورياِت دين کے برخالف کوئی بات نہ ہو ۔ اگر ضرورياِت دين کے خالف بات ہو تو حديث يقيناًلينا چاہيئے کہ حديث 

جعلی ہوگی ۔ اسی طرح امام اور معصوم کی توہين کا اس ميں کوئی پہلو نہيں ہونا چاہئے اسی طرح کوئی ايسی بات نہيں 
حتياط کا تقاضا يہ ہے کہ صرف ايسی ہی کتابوں سے ہونی چاہئے جس کو عقِل سليم تسليم کرنے سے انکار کردے۔ اور ا

  آدمی احاديث نقل کرے جو معتبر ہوں۔ 
ابًا َواْلِکْذُب ُذلُّ (کشف ال َعْن ثِقٍَة فَتَُکْوَن َکذَّ محجہّ)يعنی " اور کسی حضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم فرماتے ہيں َواَلتَُحدِّْث اِ الَّ

حديث نقل مت کرو رنہ تم بہت بڑا جھوٹ کہہ بيٹھو گے ۔ اور جھوٹ خدا اورمخلوِق خدا معتبر آدمی کے سوا کسی اور سے 
  کے سامنے ذلّت کا باعث ہی ہوتا ہے۔" 

حضرت اميرالمٔومنين علی عليہ السَّالم نے حارث ہمدانی کو جو خط لکھا تھا اس ميں يہ نصيحت بھی فرمائی تھی کہ َواَل 
ِمْعَت فََکٰفٰ◌ی بَِذالَِک ِکْذبًا (نہج البالغہ) " ہر ُسنی سنائی بات لوگوں سے نہيں کہہ ديا کرو جھوٹ تَُحدِِّث النَّاَس بُِکلِّ َما سَ 

  بولنے کے سلسلے ميں يہی کافی ہے۔" 
اسی طرح حديث کو من وعن نقل کرنا چاہئے ۔ نہ ايک لفظ اپنی طرف سے بڑھانا چاہيئے اور نہ ايک لفظ کم کرنا چاہيئے 

  فظ بدلنا بھی نہيں چاہيئے، ورنہ اِن تمام صورتوں ميں معصومين پر بہتان ہوجاتا ہے۔ اِسی طرح کوئی ل
ْء َمْقَعُده ِمَن النَّاِر (وسائل الشيعہ) " جو شخص مجھ  رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں َمْن قَاَل َعلَیَّ َما لَْم اَقُْل فَْليَتَبَوَّ

  نے نہ کہی ہو تو وه جہنم ميں بيٹھے گا!" سے ايسی بات منسوب کرے جو ميں 
آقائے نوری کی کتاب دارالسالم ميں لکھا ہے کہ ايک شخص عالِم باعمل ، کتاب مقاِمع کے مصنّف آ قائے محمدعلی کے پاس

الم کا کر مان شاه ميں پہنچا ۔ اُس نے کہا: " ميں نے خواب ميں ديکھا ہے کہ اپنے دانتوں سے حضرت اماِم ُحسين عليہ السَّ 
گوشت نوچ رہا ہوں ۔اس خواب کی تعبير کيا ہے؟" آقائے محمد علی کچھ دير َسر ُجھکائے فکرمند بيٹھے رہے اور پھر 

فرمايا: " شايد آپ مجلس پڑھتے ہيں اور ذکر مصائب کرتے ہيں۔" اُس شخص نے کہا " جی ہاں" اُنھوں نے فرمايا يا تو يہ 
  ے نقل کرتے ہوئے پڑہيئے۔ " سلسلہ ترک کرديجئے يا معتبر کتابوں س

کتاب شفاء ُ الّصُدور ميں لکھا ہے کہ آيت هللا الحاج محمدابراہيم کلباسی کے حضور ايک عالم مجلس پڑھ رہے تھے۔ وه 
بتارہے تھے کہ حضرت امام ُحسين عليہ السَّالم نے فرمايا: " يا زينب يازينب" يہ ُسن کر آيت هللا کلباسی نے بآواِز بلند فرمايا:

  "خدا تيرا منہ توڑ دے ! امام نے يازينب دو مرتبہ نہيں فرمايا تھا، بلکہ ايک مرتبہ فرمايا تھا!" 

  روايت کے مضمون کو بيان کرن)١(
  

البتہ حديث يا آيت کا مفہوم اپنے الفاظ ميں بيان کرنا جائز ہے ليکن اِس کی شرط يہ ہے کہ حديث نقل کرنے واال شخص نہ 
اّچھی طرح واقف ہو بلکہ اُسے مراد سمجھنے کا فن بھی آتا ہو ۔ خالصہ يہ کہ حديث کے ظاہری صرف يہ کہ عربی سے 

  معنی اپنے الفاظ ميں بيان کرنا جائز ہے۔ 
البتہ اگر معصوم کی شان کے خالف محسوس نہ ہو تو نظم کو نثراور نثر کو نظم ميں ڈھاال جاسکتا ہے۔ اسی طرح ماضی 

بيان کيا جاسکتا ہے۔ مثالً يہ کہنا ہو کہ ايک شخص امام کی خدمت ميں حاضر ہواتو امام نے  کے واقعات کو زباِن حال ميں
اس سے فرمايا، تو زباِن حال ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ ايک شخص امام کی خدمت ميں حاضر ہوتا ہے اور امام اُس سے 

سی طرح اگرحديث ميں ہوکہ امام نے منع فرمايا تو فرماتے ہيں البتہ سامعين کو معلوم ہونا چاہيئے کہ يہ زباِن حال ہے۔ ا
  اپنے الفاظ ميں ايسا کہنا جائز ہے کہ امام نے فرمايا ايسا مت کرو۔ 

  جھوٹی قسم اور گواہی سے اجتناب)٢(
  

جھوٹ کا ايک اور درجہ يہ ہے کہ جھوٹی قسم کھائی جائے ، جھوٹی گواہی دی جائے ياشرعی عدالت ميں گواہی چھپائی 
جائے ۔ يہ بھی ايسا جھوٹ ہے جس کے گناِه کبيره ہونے ميں کوئی شک نہيں ہے۔ اِن ميں سے ہر ايک کا تفصيلی بيان انشاء 

  هللا آنے واال ہے۔ 

  جھوٹ کے ُمضر اثرات)٣(
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ايسا جھوٹ يقيناًگناِه کبيره ہے جس کے مضراثرات ہوں، اور دوسروں کو جس سے نقصان پہنچے۔ اگر نقصان بڑا ہو تو گناه 
بھی اُسی کی مناسبت سے زياده ہے۔ مثالً جھوٹبولنے سے اگر کسی کا مالی نقصان ہوتا ہو تو اس کا گناه ايسے جھوٹ سے 

  تی ہو۔ يقيناکم ہے جس کے نتيجے ميں جان ضائع ہو

  ہنسی مذاق ميں جھوٹ) ۴(
  

جھوٹ کی ايک اور قسم مذاق ميں جھوٹ بولنا ہے ۔ مثالً ايک بھولے بھالے شخص سے کہا جائے کہ فالں عورت تم سے 
شادی پر مائل ہے يا فالں شخص نے آج رات تمھيں کھانے پر باليا ہے جب کہ حقيقت ميں ايسی کوئی بات نہ ہو۔ اِس قسم کا 

رام ہے چونکہ روايتوں سے ظاہر يہی ہوتا ہے کہ حرام ہے۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہيں کہ اگر حقيقت کے جھوٹ بھی ح
خالف بات مذاق ميں اِس طرح کہی جائے کہ اس کا مذاق ہونا صاف ظاہر ہو۔ تو حرام نہيں ہے مثالًايک غير شادی شده آدمی

تويہ حرام نہيں ہے۔ اِس لئے کہ ُسننے والوں کو اِس سے دھوکا  سے مذاق ميں کہا جائے کہ ديکھو تمہاری بيوی جارہی ہے
نہيں ہوتا ۔ اگر دھوکے ميں پڑنے کا انديشہ ہو تو حرام ہے ۔ البتہ بعض مجتہدين مطلق طور پر مذاق ميں جھوٹ بولنے کو 

ہے اور روايتيں بھی مطلق طور  حرام قرار ديتے ہيں خواه اس کا مذاق ہونا ظاہر ہو يا ظاہر نہ ہو ، اور يہی احتياط کا طريقہ
  پر مذاق ميں جھوٹ بولنے کومنع کرتی ہيں۔ 

  جھوٹ سے مکّمل اجتناب
  

  حضرت امام زين العابدين عليہ السَّالم فرماتے ہيں: 
ھَْزٍل (کافی)  وَّ ِغْيَرِمْنہُ َواْلَکبِْيَر ِفْی ُکلِّ ِجدٍّ   اِتَقُوا ْلِکْذَب، اَلصَّ

  ه چھوٹاہو يا بڑا، خواه وه سنجيدگی سے ہو يا مذاق ميں۔" " جھوٹ سے پرہيز کرو، خواه و
ْيَماِن َحتَّی يَْتُرَک اْلِکْذُب ِجدَّه َوھَْزلَ    ہ (کافی) حضرت اميرالمومنين عليہ السَّالم فرماتے ہيں: اَل يََحِجُد َعْبُد طَْعَم ااْلِ

ے پرہيز نہ کرے، خواه وه سنجيدگی سے ہو يا "کوئی بنده اُس وقت تک ايمان کا ذائقہ چکھ نہيں سکتا جب تک وه جھوٹ س
  مذاق ميں ہو ۔" 

ثُمَّ اَل يَفِْی لَہ اِنَّ اْلِکذَب ْيِھدْیاميرالمٔومنين عليہ السَّالم ہی سے مروی ہے کہ اَل يَْسلَُح اْلِکْذُب ِجدُّ َو اَل ھَْزُل َوآَلاَْن يَِّعَداََحُدُکْم َصبِيَّہ 
  النَّاِر (وسائل الشيعہ)  اِلٰی اْلفُُجْوُريَْھِدْی اِلیٰ 

" جھوٹ ميں بہتری نہيں ہے خواه وه سنجيدگی سے ہو يا مذاق ميں۔ اپنے چھوٹے بّچے سے بھی ايساوعده نہيں کرنا چاہيے 
جسے پورا کرنے کا اراده نہ ہو۔ بے شک جھوٹ آدمی کو بے باکی سے بڑے بڑے گناه کرنے پر اُکساديتاہے اور وه بڑے 

  جہنّم ميں پہنچاديتے ہيں۔" بڑے گناه آدمی کو 
يَا  رسوِل اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے حضرت ابوذر کو وصيت کرتے ہوئے فرمايا (َعْن اَبِْی َذٍرفَْی َوِصيَِة النَّبِیِّ لَہ قَاَل)

جُ  َمْن َملََّک َما بَْيَن فُْخَذْيِہ َوَمابَْيَن لَْحيَْيِہ َدَخَل اْلَجنَّةَ، اِنَّ الرَّ َل لَيَتََکلََّم بِاْلَکْلَمِة فِْی اْلَمْجلِِس لِيَْضَحَکھُْم بِھَا فَيَِھِوْی فِْی َجھَنََّم َما بَْيَن اَبَاَذرِّ
َمآِء َوااْلَْرِض۔    السَّ

"اے ابو ذر جو شخص اپنی شرم گاه کو اور اپنی زبان کو حرام سے محفوظ رکھے گا وه بہشت ميں داخل ہوگا۔ جو شخص 
 نے کے لئے ايک جھوٹی بات کہے گا تو وہی جھوٹی بات اس کو جہنّم کی طرف لے جائے گی!" کسی جگہ لوگوں کو ہنسا

ْمِت َواَل تَْخَرْجَن ِمْن فِْيکَ يَااَبَا َذٍر َوْيُل لِّلَِّذْی يَُحدُِّث َو يَْکِذُب لِيَْضِحَک بِہ اْلقَْوم َوْيُل لَّہ يَا اَبَا َذٍر َمْن َصَمَت نَٰجی فَ  ِکْذبَةُ  َعلَْيَک بِا لصُّ
  اَبًَدا۔ 

"اے ابوذر! وائے اُس پر جو بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو تاکہ لوگوں کہ ہنساسکے۔ وائے ہو اس پر، وائے ہواس پر! اے 
ابوذر! جو خاموش رہا نجات پا گيا۔ پس جھوٹ بولنے کی نسبت خاموشی تمھارا فرض ہے اور تمھارے منہ سے کبھی بھی 

  ہيں نکلنا چاہيئے۔ ايک چھوٹا سا جھوٹ بھی ن
ًدا؟  ُجِل الِّذْی يَْکِذُب ُمتََعمِّ   حضرت ابوذرکہتے ہيں (قُْلُت) يَاَرُسْوَل هللاِ فََما تَْوبَةُ الرَّ

  "يا رسول هللا ! جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے شخص کی توبہ کس طرح ہوگی؟ 
  آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے جواب ديا 

  اُر َو َصٰلواِت اْلَخْمِس تُْغَسُل ٰذلَِک (وسائل الشيعہ) " قَاَل ااََل ستِْغفَ 
  "استغفار اور پانچوں وقت باقاعده نماز سے يہ گناه دھول جائے گا۔" 
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  آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) يہ بھی فرماتے ہيں :
  ْعنَةُ هللاِ َعلَی اْلَکاِذِب َولَْو َکاَن َماِزًحا (کتاب جہاد) (َعِن الَّنبِی فِْی بَيَِن اِْشراِط السَّا َعِة َويَُکْوُن اْلِکْذُب ِعْنَدھُْم فَلَ 

  "جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو اگرچہ اُس نے مذاق ميں جھوٹ کہا ہو۔" 
)اَنَاَزِعْيُم بَْيٍت فِْی اْعلَی اْلَجنَِّة َوبَ  فِْی َوَسِط اْلَجنَِّہ َوبَْيُت  ْيتُ پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) يہ بھی فرماتے ہيں :( َعْن َرُسْوِل ّهللاٰ

  ْن َحُسَن َخْلقُہُ (کتاب "خصال") فَْی ِريَاِض اْلَجنَِّة لَِمْن تََرَک اْلِمَراَء َواَِن َکا َن ُمِحقًا َولِمْن تََرَک اْلِکْذُب َواِْن َکاَن ھَاِزاًل َو لِمْ 
سے شخص کو دلوأوں گا، جو لڑائی جھگڑے سے " ميں ضمانت ديتا ہوں کہ جنت کے اعلٰی ترين درجے پر ايک گھر ہر اي

پرہيز کرے اگرچہ وه حق پر ہو ۔ اور جنت کے درميانی ددرجے ميں ايک گھر ہر ايسے شخص کو دالٔوں گا جو جھوٹ سے
پرہيزکرے، اگرچہ وه مذاق ميں ہوا ور جنّت کے باغ ميں ايک گھر ہر ايسے شخص کو دلوأوں گا جو اّچھے اخالق واال ہو۔" 

اق ميں جھوٹ بولنا عام حاالت ميں گناه تو ہے ليکن گناِه کبيره نہيں ہے ۔ البتہ اگر مذاق ميں جھوٹ بولنے سے کسی مٔومن مذ
کا دل ٹوٹ جاتا ہو، اس کو اّذيت پہنچتی ہو، جسمانی زحمت کا سامناکرنا پڑتا ہو يا اس کی بے عزتی ہوتی ہو تواِن صورتوں 

  اِه کبيره بن جاتا ہے۔ ميں مذاق ميں بھی جھوٹ بولنا گن

  مبالغہ ، جھوٹ نہيں
  

عام بول چال ميں جو مبالغہ ہوتا ہے وه جھوٹ نہيں ہے ۔ مثالً چند مرتبہ ايک بات بتانے کے بعد آدمی کہہ ديتاہے کہ ميں نے
مراد سو عدد نہيں  تم کو سو مرتبہ يہ بتاياہے۔ ظاہر ہے اُس نے سو مرتبہ نہيں بتايااور يہ بھی ظاہر ہے کہ بتانے والے کی

  ہے بلکہ تاکيد کرنا مقصد ہے اور يہ بتانا مقصد ہے کہ بہت زياده مرتبہ بتايا ہے۔ 
  اِسی طرح مجاز، اور استعاره کنايہ ہر قسم کا جائز ہے۔ خصوساً شاعری ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ 

  کسی بھی جھوٹ کومعمولی نہيں سمجھنا چاہيئے
  

ميزبان کھانے کے لئے پوچھتا ہے تو مہمان تکلّف ميں بھوکا ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ " ايسا بہت ديکھا گيا ہے کہ جب 
مجھے بھوک نہيں ہے" يہ صاف جھوٹ ہے! لوگ نادانی ميں اِس جھوٹ کی پرواه نہيں کرتے ہيں اورمعمولی چيز سمجھتے

  شرعاً ثابت ہے۔ ہيں حاالنکہ روايتوں ميں اِس کی بھی مّذمت موجود ہے اور اس کا حرام ہونا 
اسماء بنِت ُعميَس کہتی ہيں کہ: عائشہ کی شادی کی پہلی رات رسوِل خدا نے دودھ کا ايک برتن مجھے دے کر فرماياکہ " يہ

عورتوں کو پينے کے لئے دے دو ۔" عورتوں نے کہا"ہميں بھوک نہيں ہے۔" رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ُسن 
  ٹ، دونوں کو جمع مت کرو!" کرفرمايا " بھوک اور جھو

اسماء نے پوچھا" يارسول ا  (صلی هللا عليہ و ٓالہ)! اگر ہم کو کسی چيز کی رغبت ہو مگر ہم کہيں کہ رغبت نہيں ہے تو 
بَةُ َکِذْيبَةً (سفينہ کيايہ جھوٹ شمار ہوتا ہے؟" آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا : اِنَّ الکْذَب لَُکْکتَُب َحتَّ تُْکتَُب ْالُِکَذيْ 

  ہاں ، بيشک ہر قسم کا جھوٹ لکھا جاتا ہے،يہاں تک کہ چھوٹا چھوٹاجھوٹ بھی لکھاجاتاہے۔ ) " ۴٧٣صفحہ  ٢البحار جلد 
اگر آدمی اخالقاً کسی دوسرے شخص کو کہے ! " آئيے تشريف الئيے ہمارے گھر ۔" ليکن ِدل ميں چاہتا ہوکہ وه گھر ميں نہ 

وٹ نہيں ہے۔ اِس لئے کہ آئيے " ايک حکميّہ اور انشائيّہ جملہ ہے، يعنی نہ تو اِس کو سچ کہہ سکتے ہيں اورآئے ، تو يہ جھ
نہ جھوٹ۔ البتہ ايسی دکھاوے کی خوش اخالقی سے پرہيز احتياط کا تقاضا ہے۔ در حقيقت ِدل ميں کچھ ہو اور زبان پر کچھ 

  ہو، ايک قسم کی منافقت ہے۔ 
عفر صادق عليہ السَّالم اپنے فرزنداسماعيل کے ساتھ بيٹھے ہوئے تھے کہ ايک چاہنے واال شخص ايک دن حضرت امام ج

آيا اور سالم کرکے بيٹھ گيا۔ جب امام عليہ السَّالم اُٹھ کر اپنے مکان کے زنانے حّصے ميں جانے لگے تو وه شخص بھی اٹھ 
سے اُس رخصت ہوگئے۔ اندر آکر جناب اسماعيل نے امام کر زنا نے حّصے کے دروازے تک آيا۔ امام عليہ السَّالم وہيں 

سے پوچھا: آپ نے اخالقی طور پر اُسے اندر آنے کے لئے کيوں نہيں کہا؟" حضرت نے فرمايا: اس کا اندر آنا مناسب نہيں 
يں شمار کرے جو تھا۔ ميں نہيں چاہتاتھا کہ اس کو اند ر بالٔوں اور يہ بھی پسند نہيں کرتا تھاکہ خدا مجھے ايسے لوگوں م

  کہتے کچھ ہوں اور ِدل ميں چاہتے کچھ ہوں ! 
   )٢۴١، مومن بھائی کی عّزت وناموس والے باب سے صفحہ١٢(بحاراالنوار ، جلد

  جھوٹا خواب
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جھوٹ کی ايک قسم يہ بھی ہے کہ آدمی کہے: " ميں نے خواب ميں ايسا ايسا ديکھا " ياکوئی خواب کو کسی اور سے 

  فالں نے ديکھا جو حقيقت نہ ہو ، يہ بھی جھوٹ ہے۔ منسوب کردے کہ 
  حضرت رسوِل اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کہ سب سے بڑے جھوٹ تين قسم کے ہوتے ہيں۔ 

  اَُن يَّْدَعی الَّرُجُل اِٰلی َغْيَراَبِْيِہ کسی شخص کو اس کے حقيقی باپ کے عالوه کسی اور کے نام سے پکارنا۔ ) ١(
  يَرٰی َعْينَہُ فَْی اْلَمٰناِم ٰمالَْم تََرٰيا يا جھوٹ موٹ کاخواب بيان کرنا جو آنکھوں سے نہيں ديکھا ہو۔ اَوْ ) ٢(
  اَْويَقُْوُل ٰمالَْم اَقُْل يا ايسی بات بتائے جو ميری زبان سے جاری نہ ہوئی ہو۔ ) ٣(

ر جن کو حقيقت سمجھا جائے ۔ رسوِل خدا جھوٹ کی ايک قسم بنے بنائے قّصے گھڑناہے ۔ جن کی کوئی بنياد نہ ہو او
َوايَة ِِرَوايَةُاْلِکْذِب (بحاراالنوار، جلد الرِّ ) َشرُّ ِ ّٰ بدترين روايتوں )۴٣صفحہ ١۵(صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں (قَاَل َرُسْوُل ا 

  ميں سے ايک جھوٹی بات کا نقل کرنا ہے۔ 

  مثال ميں جھوٹ
  

ن نشين کرنے کے لئے اُسے مثال سے واضح کيا جاتاہے۔ کبھی جانوروں کی آپس ميں گفتگو کسی عقلی مطلب کو زياده ذہ
بتائی جاتی ہے۔ (مثالً عالّمہ اقبال کی ايک نظم ميں گلہری پہاڑ کو غرور چھوڑدينے کی نصيحت کرتی ہے ۔) اِس سے کسی

يں ۔ اہِل بيت عليہم الّسالم سے نقل ہونے والی روايتوں کو دھوکا نہيں ہوتا ، بلکہ فائده يہی ہوتاہے، اس لئے ايسی باتيں جائز ہ
ميں بھی ايسی باتيں مل جاتی ہيں ِ اور ايسی روايتيں بھی موجود ہيں جن سے اس طرح مثال دے کرقّصے کہانی کی شکل 

  ميں نصيحت کرنے يا حقائق بتانے کی اجازت ملتی ہے۔ 
  امام حسن (عليہ السالم) نے مثال بيان فرمائی 

امام حسن (عليہ السالم) معاويہ کے دربار ميں ايک دفعہ موجود تھے کہ ايک شخص نے امام (عليہ السالم)کے حضرت 
خالف کچھ نازيبا جملے کہے۔ امام عليہ السَّالم نے جواب ميں فرمايا : اے عمر ابن عثمان! تيری فطرت ميں کتنی حماقت ہے

مچھر کی سی ہے جو خود کو بڑا سمجھ کر کجھورکے درخت پر بيٹھا  کہ تو ان باتوں کو نہيں سمجھ سکتا۔ تيری مثال اُس
تھا اور اُڑتے وقت اس نے درخت سے کہا تھا: مضبوطی سے جمے رہو، اب ميں اُڑکر اُترنے واال ہوں!" درخت نے جواب 

مجھے کس طرح گراں  ديا تھا: " ميں تو يہ بھی نہيں جانتا کہ تم مجھ پرکب سے بيٹھے ہوئے ہو ۔ اب تمہارا يہاں سے اٹھنا
  ہوسکتاہے؟!" 

  جھوٹ سننا بھی حرام ہے
  

يہ بات جان لينی چاہيئے کہ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے اسی طرح يہ جانتے ہوئے کہ يہ جھوٹ ہے اسے سننا بھی 
ں حرام ہے ۔ جس طرح جھوٹ بات لکھنا يا پڑھنا حرام ہے اسی طرح جھوٹ بات نقل کرنابھی حرام ہے۔قرآِن مجيد مي

  يہوديوں اور منافقوں کی اسی بات پر مّذت ہوئی کہ وه جھوٹی باتيں اِدھر سے اُدھر پھيالتے ہيں ۔ مثالً ارشاد ہے۔ 
اُعْوَن لِْلَکِذِب" جھوٹی باتيں سننے والے۔    "َسمَّ

اِدِق) أَيَِحلُّ شيخ صدوق نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے روايت کی ہے کہ امام سے پوچھا گيا: (ُسئَِل َعِن  الصَّ
ْستَِماُع لَھُْم " کيا جھوٹے لوگوں کا جھوٹ غور سے سننا جائز ہے؟"    ااْلِ

(کتاب َعْن اِْبلِْيَس فَقَْد َعبَداِْبلِْيسَ فَقَاَل اَلَمْن اَْصٰغی اِلَی ناِطٍقٍ◌ فَقَْدَعبََده فَاُِن َکاَن النّاِطُق َعْن هللا فَقَْد َعبَد هللا َو اْن َکاَن اْلنَاطق 
اعتقادات) امام عليہ السَّالم نے فرمايا " نہيں ، جو شخص کسی بات کرنے والے کی بات شوق سے سنتا ہے تو اس کی 

مرضی کے مطابق عبادت کر بيٹھا ہے اگر بولنے واال خداکو مانتا ہے تو سننے واال خدا کی عبادت کرے گا اور اگر شيطان 
کی عبادت کرے گا!" ايسی ہی ايک حديث امام محمد باقر عليہ السَّالم سے بھی  کی بات مانتا ہے توسنُنے واالبھی شيطان

ْوِر (سورئہ حج  يعنی " بے ہوده باتوں سے )٣٠آيت نمبر :  ٢٢مروی ہے۔ جو کتاِب کافی ميں موجود ہے۔ َواْجتَنِبُْوا قََوَل الزُّ
يعنی " جولوگ بے ہوده چيز کا تماشا نہيں ديکھتے) " ٧٢آيت :  ٢۵ان اجتناب کرو " اور َوْالَِّذْيَن الَ ْيَشھُدوَن الّزْوَر (سوره فرق

۔" ان جيسی آيتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ سننا بھی حرام ہے ظاہر ہے کہ جس جگہ آدمی جھوٹ بولتا ہے وه معصيت 
ور بات يہ ہے کہ اور خداکی نافرمانی کی جگہ ہوتی ہے، اور سننے واال شخص اِس معصيت ميں شريک ہوجاتا ہے۔ ايک ا
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  نہی عن المنکر کی رو سے بھی واجب ہے کہ جھوٹ کو جھٹاليا جائے تاکہ وه جھوٹ سے پرہيز کرے۔ 

  "توريہ" کيا ہے؟
  

توريہ کے معنی ہيں ايک ايسی بات کہنا جس کے دو معنی ہوں ۔ ايک معنی درست ہواوردوسرا معٰنی حيققت کے خالف ہو ۔ 
اال شخص درست معنی کا اراده کرتاہے جب کہ سنُنے واال حقيقت کے خالف واال معنی اور کہتے ہيں کہ توريہ کرنے و

سمجھ بيٹھتا ہے۔ مثالً ايک ظالم شخص آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کو گھرسے باہر بلواتا ہے آپ اُس سے بچنا چاہتے ہيں 
ر جا کرکہہ سکتا ہے: "وه يہاں نہيں اور گھر ميں چھپے بيٹھے رہناچاہتے ہيں تو ايسے ميں آپ کے گھر کا فر دروازے پ

ہيں ۔" اِس سے مراديہ ہو کہ آپ اُس دروازے کے پاس نہيں ہيں ۔ يہ جائز ہے۔ اگرچہ ظالم سمجھے کہ آپ گھر ميں نہيں ہيں۔
ياظالم شخص آپ سے کسی مظلوم کا پتّہ پوچھتا ہے تاکہ اُس پر ظلم کرے تو آپ اس کا پتہ معلوم ہونے کے باوجود کہہ 

ے ہيں کہ: " مجھے اس کا پتہ نہيں معلوم ۔" يہاں لفظ " اُس سے " مراد کوئی اور شخص لے سکتے ہيں جس کا پتہ آپ سکت
  کو واقعی معلوم نہ ہو ۔ 

اِسی طرح اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی گناه سرزد ہوگيا ہو اور کوئی آپ سے پوچھ بيٹھے : کياکبھی ايسا گناه آپ سے 
! ميں خدا کی پناه مانگوں گا اگر ايسا گناه کر سرزد ہوا ہے؟ " آپ يہ  کہہ کر اپنی عّزت محفوظ رکھ سکتے ہيں: اََسْتَغفُِرّهللاٰ

بيٹھوں۔" اِسی طرح آپ کوئی حّکميہ، انشائيّہ يا سواليّہ جملہ کہہ سکتے ہيں ۔ مثالً : " کياآپ مجھ سے ايسی توقع رکھتے ہيں 
  سکتے ہيں کہ " خدا مجھے ايسے گناه سے محفوظ رکھے ۔" کہ ايسا گناه کروں گا؟ " يا يہ ُدعا کہہ 

اِسی طرح آپ نے اگر کسی شخص کو اُس عيب بتايا اور وه ناراض ہونے لگا تو يہ جھوٹ کہنے کی ضرورت نہيں ہے کہ 
آپ ميں يہ عيب نہيں ۔ آپ اُسے منا نے کے لئے کہہ سکتے ہيں : " آپ کی شخصيت ايسی ہے کہ آپ کے بارے ميں ايسی 

  بات نہيں کہنی چاہيئے۔" 

  "توريہ" کا حکم
  

  توريہ کی تين قسميں ہيں : 

  پہلی قسم
  

پہلی قسم کا توريہ ہے کہ کوئی مصلحت در پيش ہو يا کسی نقصان سے بچنا مقصود ہو۔اِس کی مثاليں اوپر ذکر ہوئيں۔ اِس 
  ميں کوئی شک نہيں ہے کہ توريہ کی يہ قسم جائز ہے۔ 

  دوسری قسم
  

قسم کا توريہ ، يہ ہے کہ آدمی توريہ کرکے کسی دوسرے کو نقصان پہنچاناچاہتاہو، اُسے تکليف دينا چاہتا ہو يا اس  دوسری
  کی بے عّزتی کرنا چاہتاہو۔اِس ميں شک نہيں کہ ايسا تو ريہ حرام ہے۔ 

  تيسری قسم
  

تيسری قسم کا توريہ کچھ يوں ہے کہ اس ميں نہ تو کوئی مصلحت ہو اور نہ ہی اُس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو۔ 
بعض مجتہدين نے فرمايا ہے کہ ايسی صورت ميں توريہ حرام ہے ۔ اِس لئے کہ توريہ درحقيقت جھوٹ کی ايک قسم ہے 

ن ہی سے اِس تيسری قسم کا توريہ بھی حرام ثابت ہوتا ہے ۔ اس کے اور جھوٹ کوجن دليلوں سے حرام قرار ديا گيا ہے اُ 
عالوه يہ بات ہے کہ اِس قسم کے توريہ کوجائز قرار پاتا ہے اُنہی دليلوں کے ذريعے ايسا توريہ بھی جائز قرار پاتاہے۔ اور 

  ظاہرہے کہ توريہ جھوٹ نہيں ہے۔ 
  اں کرے جہاں جائز ہونا يقينی ہو۔ بہرحال احتياط کاراستہ يہی ہے کہ آدمی توريہ صرف وہ

  وه مقامات جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے
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جب بھی جان ،مال ياعّزت کو خطره الحق ہو اور جھوٹ بولنے سے وه خطره ٹل جاتا ہو تو ايسی صورت ميں جھوٹ ) ١(

ن سے بچنے کے لئے اگر قسمبولنا جائزہے۔ خواه اپنی جان، مال ياعّزت کوخطره الحق ہو ياکسی اور کی۔ يہاں تک کہ نقصا
بھی کھانی پڑے تو کوئی حرج نہيں ہے۔ بلکہ بعض موقعوں پر جب بڑا نقصان سامنے ہو، مثالًجان کو خطره الحق ہو تو 

جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھاکر جان بچانا واجب ہوجاتاہے ۔ مثالً جان کو خطره الحق ہو تو جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا 
ہوجاتا ہے۔ مثالً ايک ظالم شخص کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہے ، اُسے مارنا پيٹناچاہے، اُس کی بے  کر جان بچانا واجب

عّزتی کرنا چاہے، اُس کا قابِل ذکر مال ضبط کرليناچاہے يا اُسے جيل ميں بند کردينا چاہے اور وه آپ سے اُس کا پتہ پوچھے
  پ کو جھوٹی قسم کھاکرکہناپڑے کہ اس کا پتہ نہيں معلوم۔ تو آپ پر واجب ہے کہ اُس کا پتہ نہ بتائيں، خواه آ

اِسی طرح اگر آپ کے پاس کسی کی امانت موجود ہے اور کوئی ظالم اس امانت کو موجود ہے اور کوئی ظالم اس امانت کو 
  ارالينا پڑے۔ ہتھياليناچاہتاہوتو آپ پرواجب ہے کہ آپ اُس امانت کی حفاظت کريں، خواه آپ کوجھوٹ يا جھوٹی قسم کا سہ

  مسلمانوں کی نجات کے لئے جھوٹی قسم
  

مسلمانوں کی نجات کے لئے جھوٹی قسم کھانے کے حق ميں کئی روايات موجود ہيں مثالً شيخ انصاری اپنی کتاب "مکاسب"
ہ و ٓالہ) نقل کیميں امام جعفرصادق عليہ السَّالم اور حضرت علی عليہ السَّالم کے وحوالے سے يہ حديِث نبوی (صلی هللا علي

) اِْحلِْف بِاهللاِ  َکاِذبًا َونَجِّ اََخاَک َمِن ہے کہ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: (َعْن َجْعفَرَعْن آبَآئِہ َعْن َعلٍّی قَاَل َرُسْوُل هللاِ
   )١٢باب  ٣اْلقَْتِل (وسائل الشيعہ، کتاب االيمان جلد 

  ن اپنے مسلمان بھائی کو نا حق قتل ہونے سے بچا لو!۔" "خدا کی جھوٹی قسم کھا بيٹھو ليک
اسماعيل ابِن سعد کی صحيح حديث ميں ہے کہ اُنھوں نے کہا: ميں نے امام علی رضا عليہ السَّالم سے ايسے شخص کے 

سَّالم نے بارے ميں پوچھا جو بادشاه سے اپنا مال محفوظ رکھنے کے لئے جھوٹی قسم کھا بيٹھا ہو۔ امام علی رضا عليہ ال
 فرمايا: قَاَل ال بَأَْس"کوئی حرج نہيں ہے۔" َوَسئَلَتُہُ راوی کہتے ہيں کہ ميں نے امام علی رضا عليہ السَّالم سے پھر پوچھا: ھَلْ 

ُجُل َعٰلی ھَاِل اَِخْيِہ َکَما يَْحلُِف َعٰلی َماِل نَْفِسہ؟    يَْحلُِف الرَّ
ے سے بچانے کے لئے جھوٹی قسم کھائے، جس طرح کہ خود اپنا مال "اگر آدمی اپنے مسلمان بھائی کا مال ضائع ہون

  بچانے کے لئے کھائی ہو تو کيا جائز ہے؟ امام علی رضا عليہ السَّالم نے جواب ديا (قَاَل نََعْم) "ہاں" جائز ہے۔ 
   )١٢، باب ٣(وسائل الشيعہ، کتاب االيمان، جلد 

ُجُل اَِذا َحلََف َکاِذبًا لَْم تَْلِزْمہُ اْلَکفَّاَرةُ فَھَُو اورحضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہ ا اليَِمْيُن الَِّذْی يُْوَجُر َعلَْيھَا الرَّ يں: فَاَمَّ
ْسلٍِم اَْو َخاَلِص َماِلہ ِمْن ُمتََّعدِّ يَتََعّدٰی َعلَْيہ ِمْن لُصٍّ اَوْ  ُجُل ِفْی َخاَلِص اِْمَرٍء مُّ   َغْيِره اَن يَْحلَِف الرَّ

اگر کسی مسلمان شخص کو نجات دالنے کے لئے يا اُس کے مال کو کسی ظالم يا چور کے ہاتھ ميں جانے سے بچانے کے "
لئے کوئی شخص جھوٹی قسم کھانے پر مجبور ہو تو نہ صرف يہ کہ جھوٹی قسم کا کفاره ادا نہيں دينا پڑے گا بلکہ اُس کو 

  بڑا اجروثواب ملے گا۔"(کتاِب فقيہ) 

  ان اور جھوٹمالی نقص
  

يہاں پر دو باتيں ذہن نشين کرلينی چاہئيں۔ ايک يہ کہ اگرچہ کہ مطلق طور پر ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لئے جھوٹ 
بولنا جائز ہے ليکن اگر مالی نقصان برداشت کرسکتا ہو تو مستحب ہے کہ آدمی نقصان برداشت کرے، ليکن جھوٹ نہ 

َک َعٰلی اْلِکْذِب َحْيُث يَْنفَُعَک (نہج  بولے، امير المومنين عليہ السَّالم ْدَق َحْيُث يَُضرُّ کا ارشاد ہے: َعاَلَمةُ ااْلْيَماِن اَنَّ تُوثَِر الصِّ
  البالغہ) 

  "ايمان کی عالمت يہ ہے کہ آدمی نقصان کے موقعے پر بھی سچ بولے اور فائدے کی خاطر بھی جھوٹ نہ بولے۔" 

  جہاں تک ہوسکے توريہ کريں
  

اور بات ذہن نشين کرنے کے قابل يہ ہے کہ جن مقامات پر مجتہدين توريہ کو الزم سمجھتے ہوں اور توريہ سے کام ايک 
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  چل جاتا ہو تو جھوٹ بولنے کی بجائے احتياط يہ ہے کہ آدمی توريہ کرے۔ 

  دو مومنوں ميں جھوٹ کے ذريعے ُصلح وصفائی
  

   حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم نے فرمايا:
اِدِق) اَْلَکاَلُم ثَٰلثَہُ ِصْدُق و ِکْذُب َواِْصاَلُح بَْيَن النَّاِس، قِْيَل لَہ ُجِعْلُت فَِداَک َوَما ااْلِصْ  ُجِل (َعِن الصَّ اَلُح بَْيَن النَّاِس؟ قَاَل: تَسَمُع ِمَن الرَّ

  ْيَک ِمَن اْلَخْيِر َکَذا و َکَذا َکاَلًما تُْبلُِغہ فَتَْنَحبَْت نَْفُسہ فَتَقُْوُل َسِمْعُت فاََلنًا قَاَل فِ 
  (وسائل الشيعہ، کتاب حج) 

  "کالم کی تين قسميں ہيں: سچ، جھوٹ اور لوگوں کے درميان ُصلح کرانا۔ 
کسی نے پوچھا: "ميں آپ پر قربان جاؤں، يہ لوگوں کے درميان ُصلح کيا چيز ہے؟" امام عليہ السَّالم نے فرمايا " تم ايک 

نو اور اُس ميں ترميم کر کے کسی اور کو سناؤ کہ وه تمہارے بارے ميں بہت اچھی اچھی باتيں کر شخص سے کوئی بات سُ 
  رہا تھا۔ (جب کہ حقيقت اس کے برعکس ہو۔") 

  دوسروں کا سخت پيغام
  

 خالصہ يہ کہ اگر ُصلح و صفائی کرنے ميں دو آدميوں کے درميان موجود رنجش دور کرنے ميں اگر جھوٹ کا سہارا بھی
لينا پڑے تو ايسا کرنے کا حکم ہے اور اس سے آدمی جھوٹ کے گناه ميں مبتال نہيں ہوتا۔ اس قسم کی بات کو ُصلح يا 

  اصالح کہتے ہيں۔ دوسروں کاسخت پيغام اگر آدمی کو پہنچا دے تو اس سے رنجش مزيد بڑھ جائے۔ 
تو آدمی جھوٹ بول کر بھی اُن کے درميان ُصلح  اسی طرح مثالً مياں بيوی الگ ہوچکے ہوں اور طالق کی نوبت آسکتی ہو

و صفائی کرادے تو يہ بہت اچھی بات ہے۔ مثالً شوہر سے جا کر کہے ! "تمہاری بيوی ُجدائی سے بہت پريشان ہے اور 
تمہاری محبت کا اُسے شدت سے احساس ہورہا ہے کہ وه بيمار پڑسکتی ہے۔" اِسی طرح بيوی کے پاس جاکر بھی ايسی ہی 

  موٹ باتيں کی جا سکتی ہيں تاکہ ُصلح و صفائی ہوجائے۔  جھوٹ

  لوگوں کے درميان مصالحت
  

حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے مروی ہے کہ "واجبات بجا النے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے 
  يں پھيالتا ہے۔" درميان ُصلح و صفائی کرانے کے سوا کچھ نہيں ہے! يہ ايسا خير ہے جو خير کو دنيا م

 حضرت اميرالمومنين عليہ السَّالم نے بتايا کہ نبی کريم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے وصيت کے موقع پر فرمايا : يَا َعلِیُّ اِنَّ هللاَ 
ْدَق فِی اْلفََساِد (وسائل الشيعہ، کتاب حج، باب  اَلِح َواَْبَغَض الصِّ    )١۴١تََعاٰلی اََحبَّ اْلِکْذَب فِی الصَّ

"اے علی! بے شک خدائے تعاٰلے ُمصالحت کی خاطر جھوٹ کو بھی پسند کر ليتا ہے اور دنگا فساد کی راه ميں سچ بولنے 
  کو بھی سخت نا پسند کرتا ہے!" 

آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا يہ بھی ارشاد ہے کہ "لوگوں کے درميان مصالحت کرنا، مصالحت کی فکر کرنا اور 
  نماز روزے سے زياده افضل ہے۔"  جھگڑے دور کرنا

ابو حنيفہ سائق الحاج کہتے ہيں کہ ميرے درميان اور ميرے داماد کے درميان ايک ميراث کے سلسلے ميں جھگڑا تھا۔ ابھی 
ہم جھگڑ ہی رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق کے وکيل مفّضل کا اُدھر سے گذر ہوا۔ انھوں نے کچھ دير ُرک کر ہم 

ے گھر باُلليا اور اپنے پاس سے چار سو درہم دے کر ہمارے درميان جھگڑا ختم کرا ديا۔ پھر انھوں نے کہا! " دونوں کو اپن
يہ مال جو ميں نے تمہيں ديا يہ ميرا نہيں تھا بلکہ ميرے موال امام جعفر صادق عليہ السَّالم کا تھا۔انھوں نے مجھے حکم 

  جائے تو ميرے مال کے ذريعے اُن کا جھگڑا دور کرديا کرو!" فرمايا ہے کہ جب بھی ميرے اصحاب ميں جھگڑا ہو
يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ُصلح اور ُمصالحت کتنی اہم چيز ہے؟۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا تھا کہ يہ کام 

جب ہے۔ اس کی وجہ نماز ، روزے سے زياده افضل ہے۔ حاالنکہ عام طور پر يہ کام مستحب ہے، جب کہ نماز و روزه وا
شايد يہ ہے کہ نماز روزے سے آدمی کے ذات بہتر بنتی ہے۔ جب کہ ُمصالحت کروانے سے پورا معاشره بہتر بنتا ہے اور 
پورے معاشرے ميں اس طرح نماز روزه عام ہوتاہے۔ مسلمانوں کا آپس ميں مل ُجل کر رہنا نہ صرف آخرت کے اعتبار سے

بھی بہت مفيد ہے۔ جب مومن کے ِدل ميں خدا کے خاطر ايک دوسرے سے ملے ہوتے ہيں تواہم ہے بلکہ دينوی اعتبار سے 
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اتنی قوت پيدا ہوتی ہے کہ نہ صرف ظاہری دشمنوں سے مقابلہ ہوسکتا ہے بلکہ باطنی دشمنوں يعنی نفس اور شيطان سے 
  بھی مقابلہ آسان ہوجاتا ہے۔ 

  آِب ُکر اور اتحاِد قلبی
  

و اتفاق کی مثال آِب ُکر سے دی جا سکتی ہے۔ يعنی جب تک پانی کم مقدار ميں مختلف برتنوں ميں ہو  لوگوں کے قلبی اتحاد
اور برتن ميں ُکر کی مقدار سے کم ہو، تو جيسے ہی اس ميں نجاست پڑے گی وه فوراً نجس ہوجائے گا۔ ليکن جب انہی 

پہنچ جائے تو اب وه نہ صرف يہ کہ نجاست کے ملتے پانيوں کوايک بڑے ظرف ميں ڈال ديا جائے اور وه ُکر کی مقدار تک
ہی نجس نہيں ہوگا بلکہ وه نجس چيز آسانی سے پاک کر دے گا۔ بالکل اِسی طرح جب لوگ متحد ہوں گے ان کے متحد دلوں 

کو پہنچے گا۔ پر رحمِت الٰہی واقع ہوگی اور ان سب کے دلوں پر پروردگاِر عالم مہربانی فرمائے گا تو اتحاد کا فائده ہر ايک
  اس کے عالوه اس اتحاِد قلبی کے نتيجے ميں اسالم کی شان و شوکت دوباال ہو جائے گی۔ 

اسی طرح نماِز جماعت کی فضيلت اور اس کا بہت زياده ثواب ہے۔ برادردينی کے ساتھ حسِن سلوک، اس کی مدد اور اس 
جلنے ، اس سے مصافحہ کرنے اور اس سے بوسہ لينے کے ساتھ ايثار کرنے کا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح مومن بھائی ملنے 

کا بہت ثواب بيان کيا گيا ہے۔ اور دو مومنوں کے درميان ُصلح کرانے کا انتہائی عظيم اجر ہے اور خدا کے لئے مومنوں 
سے دوستی رکھنے کا ثواب بيان کيا گيا ہے۔ ان تمام امور کے ثواب اور اس طرح اس جيسے دوسرے امور کے اجر و 

  اب سے يہ اندازه ہوجاتا ہے کہ يہ تمام اُمور مومنوں کے قلبی اتحاد کو قائم رکھنے کے لئے ہيں۔ ثو

  جنگ ميں جھوٹ
  

بعض روايتوں سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کافروں سے جنگ ميں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر غلبہ حاصل ہو تو 
  جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 

  اہليہ سے وعده
  

ئی شخص يہ سمجھے کہ اگر وه اپنی بيوی سے جھوٹا وعده نہيں کرے گا تو گھر ميں لڑائی جھگڑا شروع البتہ اگر کو
ہوجائے گا يا اس کی بيوی سخت ناراض ہوگی يا خدانخواستہ جھوٹ نہ بولنے کے وجہ سے طالق ہوجائے گی۔ تو پھر ايسی 

  مجبوری کی صورت ميں جھوٹا وعده کر لينا جائز ہے۔ 

  ور اعماِل صالحہخوِف عذاب ا
  

ُب (کتاب "کافی")حضرت علی ابِن ابی طالب عليہ السَّالم فرماتے ہيں کہ اِيَّا ُکْم َواْلِکْذَب َفِ◌أنَّ ُکلَّ َراٍج طَالُِب َو ُکلَّ َخآئُِف ھَارِ 
کرتا  "(ثواِب اٰلہی اور عذاب سے مغفرت کی اميد پر) جھوٹ بولنے سے بچو! کيونکہ جب کوئی شخص کسی چيز کی اميد

ہے تو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے (يعنی اس کے حصول کے لئے ويسے کام بھی کرتا ہے۔) اسی طرح جب کوئی شخص 
  کسی چيز سے ڈرتا ہے تو اس چيز سے دوری اختيار کرتا ہے۔" 

ہے اور وه اميرالمومنين حضرت علی عليہ السَّالم اس بات کو واضح فرمارہے ہيں کہ اگر کسی کو واقعاً ثواب حاصل کرنا 
خدا سے ثواب کی اميد رکھتا ہے تو اسے ہر گز جھوٹ نہيں بولنا چاہيئے بلکہ اس اميد کا الزمہ يہ ہے کہ اعماِل صالحہ کو 
انجام دے۔ جھوٹ بولنا تو فعِل حرام ہے اور انتہائی برا کام ہے! اسی طرح اگر کوئی شخص واقعاً عذاِب الہٰی سے ڈرتا ہے 

اہوں سے فرار اختيار کرے۔ کيوں کہ گناه عذاب ميں مبتال ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص تو اسے چاہيئے کہ وه گن
صرف زبانی دعوٰی کرتا ہے کہ ميں خدا سے ثواب کی اُميد رکھتا ہوں ، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں ، اور گناہوں کو ترک 

  نہ کرے اور اعماِل صالحہ کو انجام نہ دے تو ايسا شخص جھوٹا ہے۔ 
ْی بَِزْعِمہ أنَّہ يَْرُجْوهللاَ َکِذَب َواْلَعِظْيِم َما بَا لُہ اَل يَ نہج ا تَبَيَُّن َرَجآ ئُہ فِْی لبالغہ ميں حضرت علی عليہ السَّالم کا ارشاد ہے: يَُدعِّ

َخْوٍف ُمَحقَُّق اِالَّ َخْوَف هللاِ فاِنَّہ َمْعلُوُل (نہج البالغہ) َعَملِہ َو ُکلُّ َمْن َرَجا ُعِرَف َرَجائُہ ِفْی َعَملِہ ااّل ِرَجآَء هللاِ فَاِنَّہ َمْدُخْوُل َو ُکلُّ 
"جو شخص يہ خيال کرتا ہو کہ وه خدا سے اميد رکھتا ہے ليکن اس کے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو تو خدائے بزرگ کی 
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جاتا ہے۔ ليکن اگر وه خدا  قسم وه جھوٹا ہے۔ حاالنکہ جب کسی بھی چيز کی اميد رکھتا ہو تو وه اس کے عمل سے ظاہر ہو
سے اميد رکھے اور اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو! ( ايسا شخص خدا سے اميد رکھنے واال نہيں بلکہ دھوکے ميں ہے)۔ اسی

طرح جب بھی کوئی شخص کسی چيز سے ڈرے تو اس کا عملی مظاہره کرتا ہے يعنی اس چيز سے فرار اختيار کرتا ہے 
  کرنے کے باوجود گناہوں سے فرار کيوں نہيں اختيار کرتا!  پھر خوِف خدا رکھنے کا دعویٰ 

جس طرح آدمی خوِف خدا، اور اس سے اميد و رجآء رکھنے کا دعوٰی کرے اور اس کا عملی ثبوت نہ دے تو وه جھوٹا ہے 
وت پيش نہبالکل اسی طرح اگر کوئی صبر، شکر، رضا، تسليم، تواضع اور حلم جيسی چيزوں کا دعوٰی کرے ليکن اس کا ثب

  کرے تو وه بھی جھوٹا کہالئے گا! 

  جو زبا ن پر، وہی دل ميں
  

ہ "جب تم هللا اکبر کہوحضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں: اَِذا َکبَّْرَت فَا ْستَْصِغْر َما بَْيَن اْلُعلٰی َوالثَّٰری ُدْوَن ِکْبِريَآئِ 
ہے سب کو خدا کے مقابلے ميں چھوٹا سمجھ کر ہی (دل کی گہرائی) سے تو جو کچھ بھی عرش سے فرش تک کے درميان 

"اس لئے کہ خداونِد تبارک و تعاٰلے جب يہ کہو۔" فَاِنَّ هللاَ تََعاٰلی اَِذا طَّلََع َعٰلی قَْلِب اْلَعْبِد َو ھَُو فِْی قَْلبِہ َعاِرُض َعْن َحِقْيقَِة التَّْکبِْيِر 
حقيقت ميں هللا اکبر دل کی گہرائی سے نہيں کہہ رہا ہے! قَاَل تََعاٰلی ( تو پھر اس سے خداونِد ديکھتا ہے کہ اس کا کوئی بنده 

َمنَّک َحاَل َوةَ ِذْکِرْی (مصباح الشري تِْی َوَجاَللِْی اَلَُحرِّ عہ) " اے جھوٹے! تو عالم يہ ارشاد فرماتا ہے ) يَا َکاِذُب اتََخْد َعنِْی َوِعزَّ
  ہے۔ ميری عزت اور جالل کی قسم ميں تجھے اپنے ذکر کی لذت سے محروم رکھوں گا!"  مجھے سے چاالکی کر رہا

) ان کا دل اور عمل هللا اصغر (هللا  انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ زبان سے تو هللا اکبر کہتے ہيں ليکن (نعوذبا
ہ خدا کے لئے فالں کام کردو يا خداکے لئے سب سے چھوٹاہے) کہہ رہا ہوتا ہے! يعنی اگر ايسے لوگوں سے کہا جائے ک

فالں کام مت کرو تو وه اس کی کوئی پرواه ہی نہيں کرتے ہيں! ليکن اگر انہيں آپ سو روپے دے ديں تو وه فوراً آپ کی بات 
) ايسے لوگ ہوتے ہيں کہ جب ان ہيں اس مان ليں گے! يعنی سو روپيہ ان کی نظر ميں بڑا ہے، خدا بڑا نہيں ہے! (نعوذ با

بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کاِر خير کو انجام نہ ديا، يا فالں بُرے کام کو ترک نہ کيا تو مصيبت ميں پھنس جائيں گے يا 
کوئی شخص انہيں تکليف پہنچائے گا۔ مصيبت اور تکليف سے بچنے کے لئے تو فوراً وه اس کام کے کرنے يا چھوڑنے پر 

  اور صرف خدا کے لئے ايسا کام کرنا پڑتا تو وه ہر گز اس کے لئے تيار نہيں ہوتے!  آماده ہو جاتے ہيں ليکن اگر صرف

  اظہاِر بندگی اور جھوٹ
  

 اگر کوئی شخص رّب العالمين سے اظہاِر بندگی کرتے ہوئے کہے اِيَّاَک نَْعبُُد َواِيَّاَک نَْستَِعْيُن (يعنی ہم تيری ہی عبادت کرتے
ہيں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہيں) ليکن رات دن مال و دولت کی پوجا کرتے رہے اور اپنا پيٹ بھرنے اور جنسی شہوت 

  کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو کيا آپ اسے سچا کہيں گے؟  کو پورا کرنے کے عالوه اس
کيا ايسا شخص واقعاً خدا کی عباد ت کرنے واال ہے؟ اسی طرح جب کوئی شخص صرف اور صرف ظاہری اسباب اور 
چا وسائل ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے اور انہی پر بھروسہ کرنے لگے، انہی سے مدد مانگنے لگے تو کيا ايسا شخص س

  کہالئے گا ؟ اِيَّاَک نَْعبُُدَواِيَّاَک نَْستَِعْيَن کہہ کر اس کی مخالفت کرنا بھی جھوٹ ہے۔ 

  دعأوں ميں جھوٹ
  

دعاؤں اور مناجات ميں بھی اکثر اوقات آدمی جھوٹا دعوٰی کر بيٹھتا ہے! مثال کے طور پر جب کوئی شخص يہ کہے 
ِ َربَّا" يعنی ميں اپنے پرو ردگار سے راضی اور خوش ہوں کيونکہ وه ميری تربيت اور پرورش کرنے واال ہے۔ "َرضْيُت با

  وہی تمام مخلوقات کی پرورش کرتا ہے، ميں اس سے راضی ہوں۔ 
اب اگر کوئی شخص خدا کے فيصلے پر راضی نہ ہو اس کی قضا و قدر کو تسليم نہ کرے، بلکہ جب اس کی اپنی مرضی 

تو غم و غصہ کے عالم ميں خدا سے شکايتيں کرنے لگے! اس کی شکايت کرنے والے  کے خالف کوئی کام واقع ہو جائے
  جملے اس بات کے گواه ہيں کہ ہو جھوٹا ہے! 

  اقراِر آئمہ (عليہم السالم) اور جھوٹ
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ٍد بَبِيَّا َو بِا ْلقُْرآِن ِکتَابًا َوبَِعلِیٍّ اَِماًما يعنی ميں اس سے خوش ہوں کہ محمد (صلی هللا  اس طرح جب کوئی شخص کہے َوبُِمَحمَّ

عليہ و ٓالہ) ميرے نبی ہيں اور قرآن مجيدميری کتاب ہے۔ علی (عليہ السالم)ميرے امام ہيں اور يہ سب ميری ہدايت اور 
رہنمائی کے لئے ہيں۔ زبان سے تو يہ کہے ليکن مقاِم عمل ميں خواہشاِت نفسانی اور شيطان کو اپنا رہنما قرار دے! اور انہی

پيروی کرے ! قرآن اور اس کے احکامات کی طرف توجہ تک نہ دے۔ ائمہ کے ارشادات کو نظر انداز کر دے تو ايسا  کی
  شخص جھوٹا ہے۔ 

  کيا سچ کہتا ہے؟
  

جب ميں اپنے جب کوئی شخص يہ ُدعا کرتے ہوئے کہتا ہے اَِذا َرأَْيُت ُذنُْوبِْی فَِزْعُت َواَِذا َرأَْيُت َکَرَمَک طََمْعُت (پروردگارا) "
گناہوں کو ديکھتا ہوں تو گريہ کرتا ہوں اور جب تيرے لطف و کرم کو ديکھتا ہوں تو اس بات کی اُميد پيدا ہوتی ہے کہ تو 

بخش دے گا۔" زبان سے تو يہ کہتا ہے ليکن گناہوں کی پرواه نہيں کرتا ہے اور اگر گناه کو گناه سمجھ بھی لے تو اُسے بال 
ناه کرتے وقت اس کی پيشانی پر بل تک نہيں پڑتا! وه خدا کے لطف و کرم کا طلب گار تک نہيں خوف کرنے لگتا ہے! گ

  ہوتا! کيا ايسا شخص سچ کہتا ہے؟ اس کا جھوٹ بالکل واضح نہيں!؟ 
ال اسی طرح جب کوئی شخص کہتا ہے کہ " اَْبِکْی لُِخُرْوِج نَْفِسْی "يعنی ميں جانکنی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ قبر کے سو

و جواب کے خوف سے رو رہا ہوں۔ قيامت کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حاالنکہ وه کسی ايسے خوف ميں نہيں رو رہا ہے! 
اس کا جھوٹ آشکار ہے۔ شايد ايسے ہی جھوٹ کی طرف امام زين العابدين عليہ السَّالم نے ُدعائے ابو حمزه ميں فرمايا ہے: 

لَک َوَجْد تَّنِْی فِْی َمقَامِ  اْلَکاذبِْيَن فََرفَْضتَنِْی "خداوندا! شايد تو نے مجھے جھوٹوں کے مقام پر پايا ہے اسی لئے تو نے (مجھ اَْو لَعَّ
پرسے نظِر رحمت ہٹا لی ہے) اور مجھے ميرے حال پر چھوڑ ديا ہے۔" يعنی ميں نے اپنی خواہشاِت نفسانی کی پيروی کی 

  ی ميں جاگروں گا۔ ہے۔ مجھے نہيں معلوم کہ اب ميں ہالکت کی کونسی واد

  امام (عليہ السالم) سے جھوٹ
  

ْم يعنی "اے امام عليہ السَّالم سے جھوٹ بولنے کی مثال يہ ہے کہ زيارِت امام ميں کہے ٰاِخُذ بِقَْولُِکْم َعاِمُل بِاَْمِرُکْم ُمِطْيُع لَّکُ 
عمل کرنے واال ہوں آپ کی اطاعت کرنے واال آئمہ معصومين عليہم السَّالم! ميں آپکے اقوال کو قبول اور آپ کے احکام پر 

ہوں۔" اب اگر کوئی ان کے ارشاداِت گرامی کو سنے اور ان پر عمل نہ کرے بلکہ خواہشاِت نفسانی پر عمل کرے۔ ايسا 
  شخص شيطان ہے! اس کا امام سے جھوٹ ظاہر ہے! 

کہے: ِسْلُم لَِّمْن َسالََمُکْم َوَحْرُب لَِّمْن اسی طرح امام سے جھوٹ کی ايک اور مثال يہ جملہ ہے جو زيارت پڑھتے ہوئے 
َحاَربَُکْم۔ يعنی "اے آئمہ طاہرين عليہم السَّالم! جو شخص آپ سے امن و سالمتی کے ساتھ رہے گاميں بھی اس کے ساتھ امن 
ں و سالمتی سے رہوں گا، اور جو شخص آپ سے جنگ کرے گا اور آپ کی مخالفت کرے گا ميں بھی اس سے جنگ کرو

گا اور مخالفت اس کی کروں گا۔" دعوٰی تو يہ ہے ليکن عملی طور پر وه دشمناِن دين سے دوستی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ
ميل جول رکھتا ہے! اس کے برعکس مومنين اور محبّاِن آئمہ عليہ السَّالم سے دشمنی اختيار کرتا ہے! اسی طرح جب آئمہ 

  اِرُک لِْلِخاَلِف َعلَْيُکُم "يعنی اے آئمہ مومنين عليہم السَّالم! آپ کے مخالفين سے مخاطب ہو کر يہ کہتا ہے کہ اَلتَّ 
  کوترک کرنے واال ہوں۔" حاالنکہ عملی طور پر ايسا نہيں کرتا! کيا ايسا شخص امام سے جھوٹ نہيں بول رہا ہے 

  پھر ہم دعا کيسے کريں؟
  

خدا کرنے اور دعا پڑھنے کی صورت ميں خدا، رسول (صلی هللا  يہاں پر سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذکرِ 
  عليہ و ٓالہ) اور امام عليہ السَّالم سے جھوٹ بولنے واال قرار پائے تو پھر وه آخر دعا زيارت کيسے کرے؟ 

ختصراً يہ اس کا تفصيلی جواب تو ہم يہاں پر نہيں دے سکتے کيونکہ يہ کتاب اس موضوع پر نہيں لکھی جا رہی ہے۔ البتہ م
سمجھ لينا چاہيئے کہ ہم نے خدا، رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور امام عليہ السَّالم کے بارے ميں جس قسم کے جھوٹ کی 

طرف اشاره کيا ہے وه عجب ، خود پسندی اور غرور وغيره سے بچا نے کے لئے ہے۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ کوئی مومن اپنے 
نے لگے! ايسا ہر گز نہيں ہونا چاہيئے۔ کوئی شخص يہ کہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور ذکِر خدا ذکِر خدا اور دعاؤں پر ناز کر
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ميں جب سچ نہيں بولتے ہيں تو پھر ہميں دعا اور ذکِر خدا کو چھوڑ دينا چاہيئے۔ ايسی مايوسی شيطانی خياالت کا نتيجہ ہے۔ 
روک دے۔ کيونکہ ہر شخص بالکل ابتداء ہی سے سچا  شيطان چاہتا ہے کہ اُسے ثواب سے محروم کر دے اور ياد الٰہی سے

نہيں ہوا کرتا بلکہ اپنی کوشش اور جدوجہد کے نتيجے ميں صداقت کے مقام اور مرتبے کو حاصل کرتا ہے۔ اور پھر خداونِد
  عالم اپنے لطف و کرم سے اسے منزِل مقصود تک پہنچا ديتا ہے۔ 

وئی شخص اس کے معٰنی کو سمجھتا ہے يا نہيں سمجھتا ۔ جو شخص معٰنی دعاؤں ميں جو جملے بيان کئے گئے ہيں يا تو ک
کو نہيں سمجھتا اور قرآن مجيد کی تالوت کرتا ہے يا ان دعاؤں کو پڑھتا ہے جو آئمہ معصومين عليہ السَّالم سے ہم تک 

ہے اس کے عالوه اسے ثواب بھی پہنچی ہيں تو يقينا ان جملوں کی نورانيت کا اثراس پر پڑتا ہے اور اس کا دل منور ہو جاتا
  ملتا ہے۔ جو شخص قرآِن مجيداور دعاؤں کے معٰنی کو نہيں سمجھتا اور اسے پڑھتا ہے يقينا اسے جھوٹا نہيں کہا جا سکتا۔ 

  ہر شخص کے مختلف مراتب
  

ختلف درجات ہيں۔ ليکن وه اشخاص جو قرآن اور دعاؤں کے معٰنی کو سمجھتے ہيں انہيں يہ جان لينا چاہيئے کہ ان کے م
سب سے اعٰلے درجہ پر آئمہ معصومين عليہم السَّالم ہيں جو مکمل طور پر ان کے معٰنی کو سمجھتے ہيں ، اوراکثر مومنين 
اس مقام و مرتبہ تک نہيں پہنچ سکتے تو پھر بھال ان کے بارے ميں کيسے يہ کہا جا سکتا ہے وه جھوٹ بول رہے ہيں۔ لٰہذا 

کہ انشاء هللا مومنين جھوٹ نہيں بول رہے ہيں۔ مثال کے طور پر تمام مومنين خوِف خدا رکھتے ہيں ہم يہی کہ سکتے ہيں 
اگر تم سچے مومن ہو تو مجھ ہی ) ١٧۵آيت : ٣جيسا کہ قرآِن مجيد ميں آيا ہے َوَخا فُوِن اِْن ُکنتُْم ُمؤِمنِْيَن (سورئہ آِل عمران 

اُميد رکھتے ہيں۔ يقينا مومنين کے دلوں ميں جو خوِف خدا ہے اور وه جس سے ڈرتے رہو۔" اسی طرح تمام مومنين خدا سے 
طرح خدا سے اميد رکھتے ہيں اس کے بھی مختلف درجات ہوتے ہيں اور ان کے يہ درجات آئمہ عليہ السَّالم کے برابر ہر 

  گز نہيں ہو سکتے۔ 
نفسانی کا شکار ہوجاتے ہيں اسی لئے وه گناہوں  مومنين چونکہ تزکيئہ نفس کی اس منزل پر نہيں ہوتے اور اپنی خواہشاتِ 

ميں مبتال ہو جاتے ہيں اور ان سے خداونِد عالم کے احکامات کی اطاعت ميں بھی بھول چوک ہوجاتی ہے۔ جيسا کہ ُدعائے 
  ابو حمزه ثمالی ميں ہے: 

اَل   بِاَْمِرَک ُمْستَِخفُّ َواَل لُِعقُْوبَتَِک ُمتَْعِرُض َواَل لَِو ِعْيِدَک َواَنا بُِربُْوبِيِتََّک ٰجا اِٰلِھی لَْم اَْعِصَک ِحْيَن َعَصْيتَُک َواَنا بُِربُْوبِيَّتَِک ٰجاِھُد وَّ
َرَضْت لِی َو  لِْی َوٰلِکْن خِطْيةُ عَ ِحُد وَّ اَل بِاَْمِر َک ُمْستَِخُف َواَل لُِعقُْوبَتَِک ُمتََعِرضُّ َواَل لَِوِعْيِدَک ُمتَھَا ِو ُن َوٰلِکْن َخطيئةَُعَرَضتْ 

لَْت لِْی نَْفِسْی َوَغلَبَْتِی ھََواَی۔  لَْت لِْی َوَسوَّ   َسوَّ
يعنی " خدا وندا ميں نے جوکئے ہيں وه اس لئے نہيں کئے کہ تيری خدا ئی کا انکار کرنے واال تھا اورميں نے اس وجہ سے 

و کمتر سمجھ کر ميں نے گناه کئے ۔ بلکہ ميں گناه نہيں کئے کہ تيرے حکم کو معمولی سمجھتاتھا اور نہ ہی تيرے عذاب ک
  نے گناه کئے ۔ بلکہ ميں نے اپنی غلطی کا ہلی ، نفس پر ستی اور غرور کی وجہ سے گناه کئے ہيں۔" 

  پُختہ يقين اور انحراف
  

آجانے کی خدا پر ايمان اور اس کے عذاب کا خوف اگر انسان ميں پايا جائے تو اس کے باوجود خواہشات نفسانی کے غالب 
وجہ سے وه گناہوں ميں مبتال ہوجاتا ہے۔ يہ کوئی ضروری نہيں کہ اگر انسان خدا پر يقين رکھے تو کوئی گناه نہ کرے ۔ 

بہت سے لوگ اس بات پر يقين رکھتے ہيں کہ مرے ہوئے انسان اور جمادات ميں کوئی فرق نہيں ہے مرده نہ کوئی حرکت 
واقع ہوسکتا ہے پھر بھی آدمی پر وہم غالب آجاتا ہے اور اس کا يقين اسے کوئی  کر سکتا ہے اورنہ ہی اس سے کوئی کام

فائده نہيں پہنچاتا، اور رات کی تاريکی ميں وه ميت کے ساتھ کمرے ميں تنہا نہيں ره سکتا اسے خوف محسوس ہوتا ہے ۔ 
ا مجھے ايسا سّچا يقين عطا فرمايا جس کے نتيجے يہی وجہ تو ہے کہ ہم ُدعا ميں پڑھتے ہيں َويَقِينًا َصاِدقًا يعنی " پروردگار

ميں َميں تير ی اطاعت کرسکو ں۔" اس ميں کوئی شک نہيں کہ جو شخص بھی پروردگاِر عالم سے سّچے خوف کی تمنّا 
کرے يعنی ايسے خوف کی ُدعا کرے جو اُسے تمام گناہوں سے بچائے توخدا ونِد عالم اس کے دل ميں سّچا خوف پيدا کرديتا 

ے۔ اور اس کے خوف کے درجات ميں اضافہ ہوتاچال جاتا ہے۔ جس طرح کہ عبوّريت اور اطاعت کے درجات کوشش کے ہ
  نتيجے ميں بڑھتے رہتے ہيں۔ 

روايت ميں آيا ہے َمْن طَلََب ِشيئًاَو َجدَّ َوَجَد يعنی " جو شخص بھی کسی چيز کو چاہے اور اس کے لئے کوشش کرے وه اس 
  کو پاليتا ہے۔" 
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ی ہاں! مطلق طور پر ہر اعتبار سے صادق ہونا آئمہ معصومين عليہم السَّالم ہی کو زيب ديتا ہے۔ يہی وجہ تو ہے کہ َوُکْو ج
اِدقْيَن (سورئہ توبہ  اور سچوں (صادقين) کے ساتھ ہوجأو۔" اس آيت ميں صادقين سے مراد اہل ِ بيت)  ١١٩آيت :  ٩نُْوا َمَع السَّ

 عليہم السَّالم ہيں 

 

 گناھان کبيره

 

  جھوٹی قسم

  
اٹھارہواں ايسا گناه جس کے گناه جس کے کبيره ہونے پر روايتوں ميں صراحت موجود ہے وه جھوٹی قسم ہے۔ جھوٹی قسم 

کھاکر کوئی خبر دينا ايک گناِه کبيره ہے۔ خاص طور پر خدا کی قسم کسی جھوٹ بات ميں کھانا ايک انتہائی بڑا گناه ہے۔ 
وا رہتا ہے۔ اور جہنم ميں بھی آگ ميں گھرار ہے گا۔ گھٹی قسم سے متعلق روايتوں ميں ہے ايسا شخص گناہوں ميں ڈوبا ہ

روايت ميں موجود ہے کہ وه آدمی کے دين کو اس طرح ختم کرديتی ہے جس طرح کوئی تيز دھار کی چيز بدن سے بالوں 
  کو اکھاڑ ديتی ہے۔ 

حضرت امام علی رضا عليہ السَّالم سے  عبدالعظيم نے جو صحيح روايت نقل کی ہے اس سے بھی اور فضل ابِن شاذان نے
جو روايت نقل کی ہے اس سے بھی جھوٹی قسم کے گناِه کبيره ہونے کااظہا ر ہوتاہے۔ کتاب "تَحُف العقول " ميں حضرت 

  امام جعفر صادق عليہ الّسالم سے مروی ہے کہ : جھوٹی قسم ايمان کو خراب کردينے والی ہوتی ہے۔" 
   )١٧٧ صفحہ ٣( بحااالنوار جلد 

  جھوٹی قسم کا عذاب
  

ئَِک اَل َخاَل َق لَھُْم فَْی ااْلَ خِ  ِ َواَ ْيَما نِھْم ثََمنًا قَلِْياًل اُوٓلٰ ِھْماِنَّ الَِّذْيَن يَْشتُرْوَن بَِعْھِد ّهللاٰ ِ َواَل يَْنظُُر اِ لَْيِھْم يَْوَم اْلقِيٰمِة َواَل يَُزکِّ َرِة َواَليَُکلُِّمھُُم ّهللاٰ
  َعَذاُبَ◌ اَلِْيُم  َولَھُمْ 

   )٧٧آيت : ٣(سورئہ ٰاِل عمران 
" بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسم کو جو انھوں نے خدا سے کی ہو، دنيا کے تھوڑے سے معاوضے کے بدلے ميں 
توڑديتے ہيں انھيں لوگوں کے واسطے آخرت ميں کچھ حّصہ نہيں۔ اور قيامت کے دن خدا ان سے بات تک نہيں کرے گا 

پر اپنی نظرِ رحمت بھی نہيں ڈالے گا اور نہ ہی انھيں گناہوں سے پاک کرے گا ۔ ايسے ہی لوگوں کے لئے درد ناک اور ان 
عذاب ہے!" حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم نے يہ آئيہ شريفہ اس بات کی دليل کے طور پر تالوت فرمائی تھی کہ 

  جھوٹی قسم ايک گناِه کبيره ہے۔ 

  عليہ و ٓالہ) نے قسم کھانے کا حکم د ی رسول (صلی هللا
  

تفسير الميزان ميں يہ واقعہ شيخ صدوق کی کتاب " امالی " سے نقل کيا گيا ہے کہ امر اُ ء القيس اور ايک آدمی کے درميان 
 ايک زمين کے سلسے ميں جھگڑا ہوگيا۔ ہرکوئی کہتا تھاکہ وه اس کے زمين ہے ۔ يہ دونوں حضرت رسول ِخدا (صلی هللا

عليہ و ٓالہ) کی خدمت ميں يہ جھگڑا لے کر حاضر ہوئے ۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے اُِمرء القيس سے فرمايا: "آيا 
تم دو عادل گواه پيش کرسکتے ہو؟" اس نے کہا : "جی نہيں " آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: " پس تمہارے 

ھالينی چاہيئے ۔" اُِمرء القيس نے کہا: " وه تو جھوٹی قسم کھائے کر ميری زمين خالف دعوٰی کرنے والے شخص کو قسم ک
لے لے گا!" آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا : اگر وه جھوٹی قسم کھائے گا توايسے لوگوں ميں شامل ہوجائے گا 

ہيں کرے گا۔ اس شخص کے لئے درد جس پرکل قيامت کے دن خدا نظِر رحمت نہيں ڈالے گا اور اسے گناہوں سے پاک ن
ناک عذاب ہوگا!" جب اس شخص نے آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا يہ بيا ن ُسنا تو بہت ڈرگيا اور اُِمرء القيس کی زمين 

  کے سلسلے ميں اپنے جھوٹے دعوے سے باز آيا۔ 
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  حضرت امام جعفِر صادق عليہ السَّالم کا ارشاد ہے: 
  ْيٍن َوھُْو يَْعلَُم أَنَّہ َکاِذ ُب فَقَْد بَاَرَذ ّهللاٰ تََعاٰلی َمْن َحلََف َعٰلی يَمِ 

  (کتاب "کافی " باب ايمان و کفر") 
  " جو شخص کوئی قسم کھائے اور وه جانتا ہوکہ وه جھوٹا ہے تو گويا وه خدا سے ُکھل کر جنگ کرنے واال ہے!" 

  (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا : امام محمد باقر عليہ السَّالم فرماتے ہيں کہ رسوِل خدا 
ُ َعلَْيہ َوآ لہ َوَسلَّْم) اِيَّا ُکْم َواْليَِمْيَن اْلفَاِجرَ  يَاَر ِمْن اَْھلِھَا بِاَلقِع (َعْن اَبِْی َجْعفٍَر قَاَل قَال َرُسْول ّهللاٰ َصلَّی ّهللاٰ   ةَ فَاِنَّھَا تََدُع الِدِّ

  (کتاب "کافی " باب ايمان وکفر) 
ی قسم سے پرہيزکرو۔ اس لئے کہ يہ آباديوں کو برباد کرديتی ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانے والے کو بے سہارا بناديتی " جھوٹ
  ہے۔" 

ديگر روايات ميں ہے کہ جھوٹی قسم اور قطِع رحمی ايسی چيزيں ہيں جو آباديوں کو ويران کر ديتی ہيں ، بسنے والوں سے 
  نقطع کرديتی ہيں ۔ مثالً ايسی ہی ايک روايت کے الفاظ ہيں : خالی کرديتی ہيں اور نسلوں کا سلسلہ م

يَاَر بِاَل قٍِع ِمْن اَْھلِھَا  ِحِم تََذَراِن الدِّ ِ◌ ْحِم يَْعنِْی اِْنقِطَاَع النَّْسِل (کتاب" اِنَّ فِْی ِکتَاِب َعلِیٍّ اَنَّ اْليَِمْيَن اْلَکِذبَةَ َوقِطْيَعةَالرَّ َوتُْنِغُل فِْی الرَّ
  باب ايمان وکفر ") کافی " 

  جھوٹی قسم کے بُرے اثرات
  

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں : 
ِ قَاَل ) اَْليِِمْيُن اْلَغُمْوُس يُْنتَظَُر بِھَااَْربَِعْيَن لَْيلَةً    (َعْن اَبِْی َعبََد ّهللاٰ

  (کتاب" کافی " باب ايمان وکفر) 
راتوں کے اندر تنگدست ہوجاتاہے !" اسی مضمون کی چند ديگر روايت بھی موجود جھوٹی قسم کھانے واال شخص چاليس 

ْجُل يَْحلُِف َعلٰ  ی َحقَّ اْمِرٍء ُمَسلٍم َعٰلی ہيں ۔ چھٹے امام عليہ السَّالم کا يہ بھی ارشاد ہے کہ: اَْليَِمْيُن اْلَغبُْوُس الَّتِی تُْوِجُب النَّاَرالرَّ
باب ايمان وکفر) " وه جھوٹی قسم جو جہنم ميں جا نے کا سبب بنتی ہے، يہ ہے کہ آدمی کسی  ‘ ‘َجْسِ◌ َما لِہ (کتاب "کافی 

مسلمان شخص کے حق کو مارنے کے لئے يا اس کا مال چھين لينے کے لئے کھائے ۔" امام عليہ السَّالم کا يہ بھی ارشا د 
ُ َوَکاَن َکاِذ باً قَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ اََماَوَجْدتِّ اََحًدتَْکِذُب َعلَْيِہ َغْيِرْی (کتاب"کافی" باب ايمان و کفر) يعنی ہے کہ: اِ َذا قَاَل اْلَعْبُد َعلَِم ّهللاٰ اَل ّهللاٰ

جب کوئی شخص کہتا ہے "خدا جانتا ہے" حاالنکہ وه جھوٹ بول رہا ہو تو خدائے تعاٰلے اس سے کہتا ہے! " کيا تمہيں 
  باندھ سکو!!"  ميرے عالوه کوئی اور نہيں مال جس پر تم جھوٹ

  امام جعفر صادق عليہ السَّالم يہ بھی فرماتے ہيں کہ 
لِٰذلَِک َعْرُشہ اِْعظَا ًمالَہ( کتاب "کافی" )  ُ يَْعلَُم َمااَل يَْعلَُم اْھتَزَّ   َمْن قَاَل ّهللاٰ

ی عظمت و ہيبت " يعنی جو شخص کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے ، حاالنکہ خدا کے علم ميں اس کے برخالف بات ہوتو خدا ک
  ديکھ کر عرِش خدا لرز اٹھتا ہے!" 

  قسم کی اقسام
  

  (قسم کے ذريعے کوئی چيز ثابت کی جاتی ہے يا کوئی کام الزم ہوجاتاہے۔) 
قسم کسی بات يا خبر کوثابت کرنے کے لئے يا اسے تاکيد کے ساتھ بيان کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے اور اس کی چار 

  ب مکروه اور حرام ۔ قسميں ہيں : واجب مستح

  قسم کھا ناکب واجب ہے ؟
  

اگر جان يا عّزت کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو آدمی کو اپنی خاطر يا کسی مسلمان کی خاطر قسم کھالينا واجب ہے ۔ اسی طرح 
تو وہاں اگر اپنے مال کی يا ايسے مال کی حفاظت کا مسئلہ ہوجس کی حفاظت واجب ہو اور جو قسم کھائے بغير ممکن نہ ہو

بھی قسم کھانا واجب ہے۔ حتّیٰ کہ کبھی جان ، عزت يا خطير مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانابھی واجب ہوجاتا ہے۔ البتّہ 
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  آدمی کوکوشش کرنی چاہيئے کہ وه جھوٹی قسم کھانے کے بجائے توريہ کرے اوراس طرح احتياط سے کام بھی چاللے۔ 

  قسم کھا نا مستحب ہے
  

قسم کھانا مستحب ہوتا ہے اور بعض مقامات ايسے بھی ہيں جہاں قسم نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر اپنے يا کسیبعض مقامات پر 
مسلمان کے مال کی حفاظت کا ايسا مسئلہ ہو جو واجب نہ ہو، يعنی ايسا مال ہو جس کی حفاظت واجب نہ ہو تو اس کے لئے 

  کی قيمت تيس درہم سے کم ہو ۔  قسم کھانا مستحب ہے۔ يہ وه مال ہے جو بہت کم ہو اور جس
زراره نے حضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم سے کہا : ظالم حّکام ہم سے زبردستی ٹيکس اور خراج وصول کرتے ہيں ۔ 

اگر ہم جھوٹی قسم کھائيں کہ ہمارے پاس ٹيکس دينے کو کچھ نہيں ہے اور ايسی قسم کے بغير مال کی حفاظت ممکن نہ ہو 
بَِد (وسائل الشيعہ ، کتاب االيمان تو کيسا ہے؟  ، ١٣، باب " امام عليہ السَّالم نے فرمايا (فَقَاَل)اِْحلِْف لَھُْم فَھَُواَْحٰلی ِمَن التَّْمِرَوالزَّ

ظاہر ہے ايسی قسم کھجور اور مکھن سے زياده لذيز ہے ظاہر ہے ايسی قسم ظالم کے ظلم سے نجات کا باعث ) (۶حديث 
  ہے۔) 

وڑا سا مال ہو، خاص طور پر اگر تيس درہم سے کم ماليت کی رقم ہو تو اس کوظالم کے ہاتھ ميں جانے سے البتہ اگر تھ
بچانے کے لئے قسم کھانے کی بجائے قسم نہ کھانا مستحب ہے۔ حضرت امام جعفر صا دق عليہ السَّالم يہ حديث نبوی (صلی

 ِ ا َذھََب ِمْنہُ (فروع، کافی ، کتاب هللا عليہ و ٓالہ) نقل فرماتے ہيں کہ : قَاَل َرُسْوُل ّهللاٰ َ اْن يَّْحلَِف بِہ اَْعطَا هُ ّهللاٰ َخْيًرا ِممَّ  َمِن اََجلَّ ّهللاٰ
االيمان ) يعنی رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا : جو شخص خداکی بزرگی اور عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے قسم 

  ايسا مال عطا فرمادے گا جو ہاتھ سے گئے ہوئے مال سے بہترہوگا۔ " نہ کھائے گا تو خدا وند تعاٰلی اسے 
َحلِّفََک فَاِْن بَلََغ ِمْقَداَر حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں کہ : اِٰذا اُ ّدِعَی َعلَْيَک َما ُل َولَْم يَُکْن لَہ َعلَْيَک فَاََراَد اَْن يُّ

اَل تَْحلِْف "اگر تمہارے خالف کچھ مال کو دعوی کياجائے ليکن دعوٰی کرنے والے کا تم پر کو ئی حق ثَلِٰثْيَن ِد ْرھًَمافَاَْعِطہ وَ 
نہ ہو اور وه تم سے قسم کھلوانا چاہے تو يہ ديکھو کہ اگر مال تيس درہم کی حد ميں ہے تو اسے عطا کردو اور قسم نہ کھأو 

اَل تُْعِطہ۔ ("فروِغ کافی")اور اگر مال تيس درہم سے زياده کا ہو تو قسم کھالو اور اسے کچھ۔" َواِْن کاََن اَْکثََرِمْن ٰذلَِک فَا ْحلِْف وَ 
  نہ دو۔" 

  پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں کہ 
ْلطَاِن يَْستَْحلِفُہ َوھَُويَْعلَْم أَنَّہ يَْحلُِف ثُمَّ تََرَکہ تْعِظيمً  َم َغِرْيًما اِلَی السُّ ُ تََعاٰلی لَہ ِبَ◌ْنِز لٍَة يَْوَم اْلقِيَا َمِة َمْن قدَّ ِ تََعاٰلی لَْم يَْرَض ّهللاٰ ّٰ ِ ا 

ْحٰمِن    ااِّلَمْنِز لَةَ اَْبَراِھْيَم َخلِْيِل الرَّ
  (وسائل الشيعہ ) 

بادشاه " جو شخص اپنے قرض دار (يا جس پر کچھ مال دينے کی ذّمہ داری عائد ہوتی ہو ) کوبادشاه کے پاس پيش کرے اور
اس سے قسم کھلوانا چاہے ليکن وه يہ جانتے ہوئے بھی کہ قسم کھانے کا حق رکھتا ہے" خدا کی عظمت کا لحاظ رکھتے 

ہوئے قسم نہ کھائے تو قيامت کے دن خدائے تعالٰی ايسے شخص کو حضرت ابراہيم خليل هللا سے کم کادرجہ دينے پر 
  راضی نہيں ہوگا! 

  ) قسم نہيں کھاتےسيّد ّسجاد (عليہ السالم
  

کتاِب کافی ميں يہ روايت موجود ہے کہ حضرت امام زين العابدين عليہ السَّالم کی بيوی کا تعلّق قبيلہ بنی حنيفہ سے تھا۔ امام 
عليہ السَّالم کے ايک شيعہ نے امام سيّد الساجدين کو خبر دی کہ يہ عورت آپ کے جد حضرت امير المومنين عليہ السَّالم کی 

ہے۔ تحقيق کے بعد امام عليہ االسَّالم نے اسے طالق دے دی۔ وه عورت پہلے ہی مہرلے چکی تھی، اس کے باوجود دشمن 
اس نے امام زين العابدين عليہ السَّالم کے خالف مہر کا جھوٹا دعوٰی حاکِم مدينہ کے سامنے پيش کرديا !اس نے چار سو دينا 

لسالم) سے حاکم مدينہ نے کہا يا تو آپ قسم کھا ليجئے آپ نے مہر کی رقم ادا کر ر مہر کا مطالبہ کيا تھا ۔سيد سجاد (عليہ ا
دی حضرت سَّيدسجاد عليہ السَّالم نے قسم نہيں کھائی ،بلکہ اپنے بيٹے حضرت محمد باقر عليہ السَّالم کو حکم دے ديا کہ وه 

رض کيا" آپ پر قربان جأوں ، کيا حق آپ کے اس عورت کو چار سودينا ر دے ديں ۔ حضرت محمد باقر عليہ السَّالم نے ع
ساتھ نہيں ہے؟" امام عليہ السَّالم نے فرمايا: " کيوں نہيں ، ليکن ميں خداکو اس امر سے زياده بزرگ اورالئق احترام 

  سمجھتا ہوں کہ اس کے نام سے کچھ دنيوی مال کی خاطر قسم کھا بيٹھوں!" 
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  حق بات پر زور دينے کے لئے قسم
  

ت کو ثابت کرنے کے لئے يا حق بات پر زور دينے کے لئے اور اس کی اہميّت بتانے کے لئے قسم کھانا نہ صرف حق با
 ُ ُ اَليَِملُّ ّهللاٰ ی جائزہے بلکہ مستحب بھی ہے۔ جيسے پيغمبر ِ اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) قسم کھا تے ہوئے فرماتے ہيں: فََوّهللاٰ  َحتّٰ

باِب ايمان ) " خدا کی قسم خدا مغفرت دينے ميں دريغ نہيں کرے گا اگرچہ يہ ممکن ہے کہ تم لوگ  تَِمِ◌لُّْو (کتاب مسالک ،
  مغفرت طلب کرنے ميں کوتاہی کرو!" 

  اسی طرح قسم کی ايک اور مثال حضرت امير لمومنين علی عليہ السَّالم کا يہ قول ہے: 
ِ لَْو تَْعلَُمْوَن َما اَْعلَُم لََضيحْکتُمْ  قَلِْياًل وَّ لَبََکْيتُْم َکثِْيراً (کتاب مسالک ۔ باب ِايمان ) "خدا کی قسم اگر لوگ ہو جانتے ہوتے جو  فََوّهللاٰ

  ميں جانتا ہوں ، تو بہت کم ہنسا کرتے اور بہت زياده روياکرتے!" 
ا تعلق اِسی قسم سے قرآِن مجيد ميں اور معصومين کی روايت ميں کئی مقامات پر قسميں کھائی گئی ہيں ۔ ان تمام قسموں ک

  ہے، يعنی اسی قسم ميں حق بات پر زور دينے اور اس کی اہميت بتانے کے لئے کھائی گئی ہيں ۔ 
ايک شخص نے حضرت امام محمد باقر عليہ السَّال م کو ايک خط لکھا اس خط ميں اس نے امام محمد باقر عليہ السَّالم سے 

  رہی ہے اس سلسلے ميں آپ کيا کہتے ہيں؟ پوچھا تھا کہ آپ سے جو بات جھوٹ منسوب کی جا
  امام عليہ السَّالم نے جواب ميں لکھا تھا: 

نِْی اَن يَّ  ِ َعٰلی َحاٍلٍ◌ ِمْن اَحْواِل َولِٰکنَّہُ،َغمَّ ِ َماَکاَن ٰذلَِک َواِنِّی اَلَْکَرهُ اَْن اَقُْوَل َوّهللاٰ قَاَل َمالَْم يَُکْن (مستدرک الوسائل) يعنی " خدا َوّهللاٰ
ی قسم جو بات منسوب کی جارہی ہے وه حقيقت نہيں ہے،ليکن ميں اس کو جھٹالنے کے ليے کسی بھی حال ميں َوهللا ک

  کہناپسندنہيں کرتا ليکن مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ايسی بات کہی جارہی ہے جو واقع نہيں ہوئی۔" 

  قسم کھا نا مکروه ہے
  

ان واجب يا مستحب قسموں کے عالوه کی ديگر حالتوں ميں کلی طور پر قسم کھانا  مستحب اور واجب قسموں کا بيان گذرا۔
مکروه ہے، خواه وه گزشتہ بات کے لئے ہويا مستقبل ميں ہونے والی کسی بات پر ہو ۔ بہرحال عام حالتوں ميں عام طور پر 

۔ يا اس وقت ہے جب سچ بات پر قسم قسم مکروه ہوتی ہے۔ اگر آدمی غير ضروری طور پر قسم کھائے کہ کل ايسا ہوا تھا
  کھائی جائے ۔ اگر جھوٹی بات پر قسم کھائی جائے تو يقيناً حرام ہے۔ 

ِ َصاِدقِْيَن َواَل َکاِذبِْيَن " خدا کی قسم نہ کھايا ک ّٰ رو خواه تم حضرت امام جعفر صادق عليہ الّسالم کا فرمان ہے کہ التَْحلِفُْوا بِا
َ ُعْرَضةً اِلَْيَمانُِکْم(فروِغ کافی،قسم کا باب)اس لئے کہ خدائےلوگ سچ بول رہے ہو ياجھو َوَجلَّ يَقُْوُل َواَل تَْجَعلُو ّهللاٰ ٹ !" فَاِنَّہ َعزَّ

   )٢٢۴آيت: ٢َعّزوجل فرماتا ہے "خدا کواپنی قسموں کے لئے استعمال مت کرو !" (سورئہ بقره 
ّٰ ٰکاذبًا َکفََر" جس شخص نے خدا کی جھوٹی قسم حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم يہ بھی فرماتے  ہيں کہ َمْن َحلَُف بِا

  کھائی اس نے کفر اختيار کيا۔" 
َ ُعْرَضةً الَِّ◌ْيَمانِکُ  ّٰ َوَجلَّ يَقُْوُل َوالَ تَْجَعلُْوا  َ َعزَّ ِ َصاِدقًا اَثَِم اِنَّ ّهللاٰ ّٰ ِ اور جس شخص ْم(فروِغ کافی ، قسم کا باب) " َوَمْن َحلََف بِا

نے خدا کی سچی قسم کھائی اس نے گناه کيا ! اس لئے کہ خدائے تعالٰی فرماتاہے: "خدا کی سچی قسم کھائی اس نے گناه 
  کيا! اس لئے کہ خدائے تعالٰی فرماتا ہے: "خدا کو اپنی قسموں کے لئے استعمال مت کرو!" 

سم کھانا يقينا ايک بہت بڑا گناِه کبيره ہے اور گناِه کبيره مندرجہ باال حديث کی وضا حت کچھ يوں ہے کہ خدا کی جھوٹی ق
کرنے واال شخص ايمان کے اعلٰی مرتبے سے گرجاتا ہے۔ اس کی مناسبت سے اس کے دل ميں کچھ کفرآجاتا ہے، اور 

ميان مشہو ر فتوٰی سچی قسم کوبھی امام عليہ السَّالم نے گناه کہاہے ، اور لفظ "اثم " استعمال کيا ہے ۔چونکہ مجتہدين کے در
يہی ہے کہ سچی قسم کھانا مکروه ہے اور حرام نہيں ہے، اس لئے يہاں اس لفظ سے سچی قسم کوشديد مکروه قرار دياگيا 

  ہے۔ 

  حضرت عيٰسی (عليہ السالم) کی ہدايت
  

َع اْلَحَواِر يُّْوَن اِٰلی ِعيٰسی فروغ کافی ميں يہ حديث بھی موجود ہے جو حضرت امام جعفرصادق عليہ الّسالم نے بتائی ہے اِْجتَمَ 
ے فَقَا لُْوا حضرت عيسٰی عليہ السَّالم کے حواريوں (شاگردوں ) نے ان کے پاس جمع ہو کر عرض کيا يَاُمَعلَِّم اْلخْيِراُْرُشْدنَا "ا

ِ اََمَرُکْم اَ  ِ َکاِذبِْينَبے شک خدا کے نبی خير سکھانے والے ! ہم کو کچھ نصيحت کيجئے ۔" فَقَاَل اِنَّ ُمْوسٰی نَبِیَّ ّهللاٰ ّٰ ْن الَّ تَْحلِفُْو بِا
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اَل َصاِدقِْيَن("فروِغ موسٰی عليہ السَّالم نے تم کو خدا کی جھوٹی قسم نہ کھانے کا حکم ديا تھا۔" َواَنَا ٰاُمُرُکْم اَْن الَتَْحلِفُْوا َکاِذبِْيَن وَ 
  ا کی نہ تو جھوٹی قسم کھاؤ نہ سچی!" کافی ، قسم کا باب) "اورميں تم کو حکم ديتا ہوں کہ خد

  قابِل احترام چيزوں کی قسم
  

جن موقعوں پر خدا کی قسم کھا سکتے ہيں وہاں ديگر قابِل احترام، شخصيتوں اور مقدس چيزوں کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ 
م بھی کھانا جائز ہے۔ اسی طرح ہر قابِل ايسے مقامات پر مثالًقرآِن مجيد کی قسم، کعبہ کی قسم يا پيغمبِر اکرم اور آئمہ کی قس

  احترام ذات يا چيز کی قسم بھی جائز ہے۔ مثالً آدمی اپنے باپ يا بيٹے يا کسی بھی آدمی کی قسم کھا سکتا ہے۔ 
جن روايتوں ميں خدا کا نام لے کر قسم کھانے سے منع فرمايا گيا وه اپنا حق ثابت کرنے کے لئے ممنوع ہے، کوئی سچی 

ے کے لئے ممنوع نہيں ہے۔ البتہ جب اپنا حق ثابت کرنے کے لئے قسم کھانا ضروری ہو تو شرعی طور پر خدا ہی بات بتان
کی قسم کھانی چاہيئے۔ کسی اور ذات يا چيز کی قسم ايسی صورت ميں صحيح نہيں ہے۔ شرعی لحاظ سے اس طرح معاملہ 

اراده ہو اور اس کے لئے کوئی قسم کھانی پڑے تو اس ميں بھی ختم نہيں ہوتا۔ اسی طرح اگر مستقبل ميں کوئی کام کرنے کا 
  خدا ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ کوئی اور قسم شرعی حيثيت نہيں رکھتی۔ 

  وه قسم کہ جس کا کھانا ہميشہ حرام ہے
  

وه قسم جو ہر حالت ميں حرام ہے اور اسے کبھی بھی نہيں کھاسکتے ، وه خدا اور اسکے کبھی بھی نہيں کھاسکتے، وه خدا 
  اور اس کے دين سے بيزاری اور دوری اختيار کرنيکی قسم کھانا ہے مثاًل آدمی کہے: 

دوں گا!" اس قسم کی بات يقينا حرام ہے ۔اسی "اگر ميں ايسا کام نہ کروں تو خدا سے بيزار ہوجأوں گا يا دين ِاسالم چھوڑ
طرح اگر آدمی کہے : اگر ميں نے فالں کام نہيں کيا توپيغمبِر خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا انکا رکر بيٹھوں گا يا حضرت 

  علی عليہ السَّالم کی واليت سے باہرنکل جأوں گا ، يا يہودی وغير ه بن جأونگا۔ 
م ہے۔ ايسی بات بہر حال ميں حرام ہے خواه اپنا حق ثابت کرناہو يا نہ کسی سچی بات پر زور دينا اس قسم کی شرط بھی حرا

ہو خواه مستقبل ميں کيس کام کے کرنے يا نہ کرنے کا عہد ہو، يا کسی بات پر زور دينا مراد ہو، يا حال اور ماضی ميں 
  ايساہو، بہر صورت حرام ہے۔ 

ٍد نبی کريم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ايک شخص کو کہتے سنا: " ميں َعِن الَنِّبِی أَنَّہ َسِمَع وَ  ُجاًل يَقُْوُل اَنَا بَِر یُّ ِمْن ديْنِ◌ ُمَحمَّ
ٍد  ِ َوْيلََک اِذا بَِرْئَت ِمْن ِدْيِن ُمَحمَّ تَُکْوُن  وَعٰلی ِدْيِن َمنْ ديِن محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے بيزار ہوجأوں گا!" فَقَاَل َرُسْوَل ّهللاٰ

رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے يہ ُسن کر فرمايا: " تجھ پر وائے ہو! اگر تو دين ِ محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے بيزار 
ی ماََت(کتاب کافی، قسم کاباب) راوی ک ِ َحتّٰ ہتا ہے کہ ہوجائے گا۔ تو پھر کس کا دين ختيار کرے گا؟ " قَاَل فََما َکلََّمہ ِرُسْوُل ّهللاٰ

  پھر رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے اس شخص سے بات چيت نہيں کی يہاں تک کہ آنحضرت اس دنيا سے چل بسے ۔ 
اِدَق أنَّہ قَاَل) يَايُْونُُس الَ تَْحلِْف بِاْلبَرَ  آئِة ِمنّا َصاِد يونس ابن ظبيان سے حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم نے فرمايا (َعِن الصَّ

اَْو َکا ِذ بًا بَِرَء ِمنَّا(کتاب کافی ، قسم کا باب ) " اے يونس ہم سے بيزاری کی بات قسم ميں استعمال مت کيا کرو ۔ جو شخص  قًا
  ہم سے بيزاری کی بات قسم ميں استعمال کربيٹھتاہے، خواه وه سچا ہو يا جھوٹا،ہم سے بيزار ہوجاتا ہے!" 

  حرمت والی قسم کا کفّاره
  

م ہے، خصوًصا ايسی قسم جس ميں مقّدس ہستيوں سے بيزاری کی بات کی گئی ہو، اس کا کفّاره مجتہدين کے جو قسم حرا
ايک گروه نے ظہار کے کفارے کی مانندبتايا ہے۔ مجتہدين کے ايک اور گروه نے اس کا کفّاره نذر توڑنے کے کفّارے کی 

  ا کفّاره ہے۔ مانندبتايا ہے جوکہ ماه رمضان کا روزه توڑنے يانہ رکھنے ک
  (حوالہ ، شرائع االسالم کتاب کفّارات) 

البتہ شيخ مفيدفرماتے ہيں کہ اگر بيزاری والی قسم آدمی توڑبيٹھے تو اس کا کفّاره دس غريبوں کو پيٹ بھر کر کھانا 
سے بھی کھالناہے اور اس کے ساتھ توبہ بھی کرنا ہے۔ يہی فتوٰی حضرت امام حسن عسکری عليہ السَّالم کے ايک خط 
َويَْستَْغفُِرهللاََ◌  ثابت ہوتا ہے جو کتاب مسالک ميں تحرير ہے۔ امام عليہ السَّالم فرماتے ہيں يُْطِعُم َعْشَرةَ َمَساِکْيَن ِلُکلِّ ِمْسِکْيٍن ُمدُّ 

مد ايک "وه دس مسکينوں کو کھانا کھالئے گا۔ ہر مسکين کو ايک مد طعام دے گا، اور خدا سے استغفار بھی کرے گا۔" ايک 
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سو چون مثقال کے برابر ہوتا ہے اور جو چوده چھٹانک يا سات سو پچاس گرام (پونا کلو گرام) کا ہوتا ہے۔ اس ميں آدمی 
گندم، آٹا، َجو، چاول، يا پکی پکائی کوئی بھی غذا دے سکتا ہے۔ مندرجہ باال روايت کی سند صحيح ہے اس لئے احتياط کو 

  ترک نہيں کرنا چاہيئے۔ 

  جعفر صادق اور منصور دوانيقیامام 
  

ايک شخص عباسی بادشاه منصور دوانيقی کے پاس گيا اور امام جعفر صادق کے خالف اسے بھڑکانے لگا۔ اس نے کہا: " 
وه چاہتے ہيں کہ آپ پر حملہ آور ہوں۔ انھوں نے اس کام کے لئے رقميں ادھر اُدھر بھيجيں ہيں ۔ يہ سلسلہ جاری ہے۔ وه 

  ن کے بيٹوں محمد اور ابراہيم کی مدد کرتے رہے ہيں جنھوں نے آپ پر حملہ کيا تھا!" عبدهللا ابن حس
منصور نے امام جعفر صادق عليہ السَّالم کو مدينے سے طلب کرليا۔ جب امام عليہ السَّالم دربار ميں پہنچے تو منصور نے 

نی کی۔ امام نے فرمايا: " ميں ايسی باتوں سے خدا کی وه ُسنی ُسنائی بات نقل کرتے ہوئے امام عليہ السَّالم پر سخت نکتہ چي
پناه مانگتا ہوں۔ يہ تمام باتيں جھوٹ اور تہمت ہيں۔" منصور نے امام عليہ السَّالم سے ايسی باتيں منسوب کرنے والے شخص 

" کيا اپنی باتوں پر تم قسم کو طلب کر ليا اس ملعون نے اپنی کہی ہوئی تہمتيں دوباره ُدھراديں! امام عليہ السَّالم نے فرمايا 
ُم حضرت نے بيچ ميں کھا سکتے ہو؟" اس ملعون نے قسم کھانی شروع کردی َوهللاِ الَِّذْی اَل اِٰلہَ ااِلَّ ہَُو الطَّالُِب اْلَغالُِب الَحیُّ اْلقَيُّو

  اسے روک کر فرمايا: " قسم کھانے ميں جلدی نہ کرو۔ بلکہ جيسا ميں کہوں ويسی قسم کھاؤ!" 
  نصور نے پوچھا: " اس نے جو ابھی قسم کھائی ہے کيا اس ميں کوئی نقص ہے؟" م

امام عليہ السَّالم نے جواب ديا "جب خدا کی قسم کھاتے ہوئے آدمی خدا کی تعريف کر بيٹھتا ہے تو خدا فوری عذاب نازل 
تِْی اِنِّی لََصاِدُق کرنے سے رک جاتا ہے ۔ پس اسے کچھ يوں قسم کھانی چاہيئے: اُبَِّرُء ِمْن َحْوِل  تِہ َواَْلَجاُاِلٰی َحْولِْی َوقُوَّ هللاِ َوقُوَّ

  فِْيَما اَقُْوُل " (شيخ طوسی کی کتاب امالی اور کتاب منہج الّدعوات) 
يعنی " ميں خدا کی طاقت و قوت سے بيزاری اختيار کرتا ہوں اور اپنی ہی طاقت و قوت کی پناه چاہتا ہوں کہ ميں جو کچھ 

  ہوں وه سچ کہہ رہا ہوں!"  کہہ رہا
منصور نے اس شخص کو حکم ديا کہ اسی طرح قسم کھائے۔ ابھی اس نے پوری قسم نہيں کھائی تھی کہ اس کی زبان کتے 

  کی طرح باہر نکل کر لٹک گئی اور وه اسی وقت واصِل جہنم ہوا! 

  کيا يہ بات حرمت والی قسم کے خالف ہے؟
  

ہ سمجھ بيٹھے کہ بيزاری والی قسم کھانا صحيح ہے۔ ايسی بات نہيں ہے۔ محقق قمی عليہ اس روايت سے ہو سکتا ہے کوئی ي
الرحمہ فرماتے ہيں کہ ايک تو اس روايت کی سند ضعيف ہے، دوسرے يہ کہ ايسی قسم کھلوانا شايد صرف امام عليہ السَّالم 

مومن نہيں ہے بلکہ اہِل بيت عليہم السَّالم کا دشمن کے لئے جائز ہو۔ امام عليہ السَّالم جانتے تھے کہ قسم کھانے واال شخص 
   )٧۴۴ہے اور خود کو بری الزمہ ثابت کرنے کے لئے ايسا ضروری تھا۔ (کتاب جامع االّشتات صفحہ 

محقق کے اس بيان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام عليہ السَّالم اس ملعون کو ہالکت کا مستحق سمجھتے تھے اور اس کی ہالکت 
ی قسم کھانے ہی پر منحصر تھی اور ضروری تھی تاکہ مقام امامت کی توہين نہ ہو اور تاکہ امام عليہ السَّالم بيزاری وال

منصور کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہيں۔ اس کا فائده يہ بھی ہوا کہ منصور سادات اور مومنين کے قتل سے بھی 
  وقتی طور باز آگيا تھا۔ 

  جھوٹی قسم سے توبہ
  

ی ماضی يا حال کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھا بيٹھے تو اس کی توبہ يہ ہے کہ آدمی اپنے کہے پر سخت پشيمان اگر آدم
ہو۔ يہ جان لے کہ اس نے خداونِد عالم کے ناِم مبارک کو کھلونا سمجھ رکھا تھا اور ايک گناه کر بيٹھا تھا۔ جس قدر آدمی 

ستغفار کرے گا اتنا ہی وه خدا کی رحمت و مغفرت سے نزديک ہوتا جائے پشيمان ہوگا، اپنے گناه کو بڑا سمجھے گا اور ا
گا۔ اگر جھوٹی قسم کھانے کے باعث کسی مسلمان کو مالی نقصان پہنچا ہو يا اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہو تو جھوٹی قسم 

گ لے اور جس طرح بھی کھانے والے شخص کو چاہيئے کہ وه مالی نقصان کو پورا کر دے، مظلوم شخص سے معافی مان
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  ہوتالفی کرے۔ 

  قسم کب صحيح ہوگی؟
  

اگر آدمی يہ قسم کھائے کہ وه مستقبل ميں فالں کام انجام ديتا رہے گا يا فالں کام نہيں کرے گا تو اس کے صحيح ہونے کی 
ورت ميں کفاره دينا کچھ شرطيں ہيں۔ اگر ان شرطوں پر قسم پوری اترتی ہو تو ايسی قسم توڑنا حرام ہے اور توڑنے کی ص

  واجب ہے۔ ايسی قسم کی کچھ شرطيں ہيں جو يہ ہيں: 
جس کام کی قسم آدمی کھائے وه واجب يا مستحب ہونا چاہئيے۔ مثالً آدمی يہ قسم کھا سکتا ہے کہ وه جان بوجھ کر صبح ) ١(

دينے کی آدمی قسم کھائے تو وه کی نماز قضا نہيں کرے گا يا نماِز شب ترک نہيں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کام چھوڑ 
کام حرام يا مکروه ہونا چاہيئے۔ مثالً آدمی يہ قسم کھا سکتا ہے کہ وه آئنده جھوٹ نہيں بولے گا۔ يا مسجد ميں نہيں تھوکے گا۔ 

کسی مباح کام کو ترک کرنے کی قسم اس وقت صحيح ہے جب اس کا کوئی معقول فائده ہو۔ مثالً سگريٹ پينا مباح ہے اور 
  می سگريٹ کی عادت ترک کرنے کے لئے قسم کھا سکتا ہے۔ آد
واجب ، مستحب، حرام، مکروه يا مباح، ان پانچوں احکام والے کاموں کی قسم اس وقت درست ہے جب کہ خدا کا نام ) ٢(

آدمی  زبان سے ليا جائے ، اور کام کے کرنے يا نہ کرنے کا عزم ہو، محض کھيل کھيل ميں خدا کی قسم آدمی نہ کھائے۔
اپنی عادت کے تحت اگر کہے کہ وهللا ميں ايسا کام کر بيٹھوں گا يا خدا کی قسم ميں ايسا بُرا کام نہيں کروں گا اور واقعی اس

  کا عزم ايسا ہو تو وه قسم ميں نافذ ہو جاتی ہے، ورنہ نہيں۔ ارشاد ہے: 
اًر تُہُ اِْطٰعاُم َعَشَرِة َمٰساِکْيَن ِمْن اَوَسِط ٰما تُْطِعُمْوَن اَوْ اٰل يُٰواِخُذُکُم هللاُ با لِلَُّغِو ِفی اَْيٰمانُِکْم َولِٰکن يُّ  ٰواِخُذُکْم بِٰما َعقَّْدتُُّم ااْلَْيٰماَن فََکفّٰ

اَرةُ اَْيٰمانُُکْم اِٰذا حَ  اٍم ٰذالَِک َکفّٰ ْفتُْم۔ َواْحفَظُْوا اَْيٰما نُُکم َکٰذا لَِک يُبَيُِّن هللاُ لَُکم ٰاٰيا تِہ لَ ٍکْسَوتُھُْم اَْو تَْحِرْيُد َرقَبَِة فََمْن لَّْم يَِجُد فَصٰياُم ثَٰلثَِة اَيّٰ
   )٨٩آيت: ۵لََعلَُّکم تَْشُکُرْوَن (سورئہ مائده 

يعنی " خدا تم کو بيکار قسموں کے کھانے پر تو (خير) گرفت نہ کرے گا، مگر بالقصد پکی قسم کھانے ( اور اس کے خالف
ی گرفت کرے گا۔ (اور سنو) اس کا جرمانہ جيسا کہ تم خود اپنے اہل و عيال کو کھالتے ہو، اسی کرنے پر) تو ضرور تمہار

قسم کا اوسط درجہ کا دس محتاجوں کو کھانا کھالنا يا ان کو کپڑے پہنانا يا ايک غالم آزاد کرنا ہے۔ پھر جس سے يہ سب نہ 
رمانہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور پوری نہ کرو۔ اور اپنی ہو سکے تو تين دن کے روزے (رکھنا) يہ تو تمہاری قسموں کا ج

قسموں کے پوری کرنے کا خيال رکھو۔ خدا اپنے احکام کو تمہارے واسطے يوں صاف صاف بيان کرتا ہے تاکہ تم شکر 
  کرو۔" 

  بے کار کام کی قسم
  

يا شرعی فائده موجود ہو۔ پس ايسے گزشتہ بيان سے معلوم ہوا کہ ايسی ہی قسم شرعی ہے اور نافذ ہے جس ميں کوئی عقلی 
کام کے کرنے کی قسم کھائی جاسکتی ہے جس کے کرنے ميں رجحان ہو يا جو واجب يا مستحب ہو۔ اسی طرح اگر آدمی 
کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے تو اس کے نہ کرنے ميں کوئی عقلی رجحان ہونا چاہيئے يا وه نا پسنديده کام مکروه يا 

ے۔ اس بناء پر لغو اور بے پرده بات پر قسم کھا لينا خود لغو اور بے ہوده ہے۔ ايسی قسم شرعی نہيں ہے اور حرام ہونا چاہئي
نافذ نہيں ہوتی۔ پس بيہوده قسم نہيں کھانی چاہيئے۔ خواه وه عقلی طور پر بے ہوده ہو يا شرعی طور پر۔ يہی وجہ ہے کہ اگر 

  يا حرام اور مکروه کو انجام دينے کی قسم کھائے تو يہ قسم لغو ہے۔ آدمی واجب يا مستحب کام کو ترک کر دينے کی، 
پس اگر آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج پر نہ جانے کی، اپنے عيال کو خرچ نہ دينے کی، اپنی ماں سے يا کسی اور

يا دو آميوں کے  رشتہ دار يا مومن سے بات چيت بند کر دينے کی يا اپنے رشتہ داروں سے صلئہ رحمی نہ کرنے کی،
درميان آئنده جھگڑا دور نہ کرنے کی قسم کھا بيٹھے تو ايسی قسم شرعی حيثيت نہيں رکھتی ہے۔ آدمی کو چاہئيے کہ اگر 

  ايسی کوئی قسم کھا بيٹھا ہو تو استغفار کرے۔ 
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں: 

ُجُل َعٰلی َشًی َوالَّذِ  ْن تَْرِکہ فَْليَاِت الِّذْی ھَُو َخْيُر " اگر آدمی کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا بيٹھےاَِذا َحلََف الرَّ ْی ُحلَِف اِْتيَانُہُ َخْيُر مِّ
، حاالنکہ وه کام ايسا ہو جسے کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو تو اسے چاہيئے کہ ايسا کام ضرور کرے جو بہتر ہے۔" َواَل َکفَّاَرةَ 

  ٰذلَِک ِمْن َخطُٰواِت الشَّْيطَاِن(کافی قسم کا باب)  َعلَْيِہ َواِنََّما
  "ايسی قسم توڑنے کا اس پر کوئی کفاره بھی نہيں ہے۔ يہ تو صرف شيطان کا ڈاال ہوا وسوسہ ہے۔" 
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اس حديث سے اور اس جيسی ديگر احاديث سے اگرچہ يہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لغو کام يعنی نا معقول يا غير شرعی کام پر 
ذ نہيں ہوتی اور اس کی کوئی شرعی حيثيت نہيں ہے۔ ليکن مشہور مجتہدين نے فرمايا ہے کہ مباح کام ميں بھی قسم قسم ناف

نافذ ہو جاتی ہے۔ پس اگر کوئی آدمی مباح کام کرنے يا نہ کرنے کی قسم کھائے اور اس ميں کوئی عقلی فائده بھی نظر نہ آتا 
قسم توڑنے سے پرہيز کرنا چاہئيے اور اگر توڑ بيٹھے تو احتياطاً اس کا کفّاره  ہو۔ تب بھی اسے احتياط کرنی چاہيئے۔ ايسی

بھی ادا کار دينا چاہيئے۔ مشہور مجتہدين کے فتوے کے مطابق مباح کام پر قسم کھا لينے سے وه واجب بن جاتا ہے۔ پس اس 
  سلسلے ميں احتياط ہی بہتر ہے۔ 

ت امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے ايک ايسے شخص کے بارے ميں سعيداعرج نامی راوی کہتے ہيں کہ ميں نے حضر
سوال کيا جس نے ايسا کام کرنے کی قسم کھا لی ہے، حاالنکہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے اور اب وه قسم توڑنے سے بھی ڈر 

خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا يہ قول نہيں ُسنا  رہا ہے۔ امام عليہ السَّالم نے فرمايا اََما َسِمْعَت قَْوَل َرُسْوِل هللاِ "کيا تم نے رسولِ 
ايسی  کہ" اَِذاَرأَْيَت َخْيراً ِمْن يَِمْينَِک فََدْعھَا (کتاِب "کافی") "جب بھی تم ديکھو کہ تمہاری قسم کے خالف کام کرنا بہتر ہے تو

  قسم کی پرواه نہ کرو۔" اور چھوڑ دو۔" 

  قسم کی قسميں
  

  ضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم نے فرمايا: کتاب کافی ہی ميں ہے کہ ح

  قسم کی تين قسميں ہيں:
  
  ايسی قسم جس کے سبب سے جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ ) ١(
  ايسی قسم جس کے سبب سے کفّاره واجب ہو جاتا ہے۔ ) ٢(
نم واجب ہو جاتا اور ايسی قسم جو نہ جہنم کی موجب ہے اور نہ کفّارے کی موجب ہے۔ جس قسم کے کھانے سے جہ) ٣(

ہے وه جھوٹی قسم ہے۔ ايسی جھوٹی قسم ہے جس سے دوسرے مسلمان کو مالی نقصان يا زحمت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ 
  جيسے يمين غموس (يعنی جھوٹی قسم جو ارادة کھائی جائے۔ کہا جاتا ہے) 

کام کو چھوڑ دينے کی قسم ہے۔ ايسی جس قسم کے کھانے سے کفاره واجب ہو جاتا ہے وه کاِر خير کو بجا النے يا بُرے 
قسم اگر آدمی توڑ دے تو کفاره واجب ہے۔ کفّارے کے ساتھ ساتھ توبہ اور پشيمانی بھی واجب ہے۔ اور جس قسم کے کھانے 

سے نہ جہنم واجب ہوتا ہے اور نہ کفّاره واجب ہوتا ہے وه قطِع رحمی کرنے کی قسم ہے جو زبردستی حاکم، والدين يا 
گی کے سامنے آدمی کو کھانی پڑی ہو۔ اس نوع ميں ہر ايک ايسی قسم شامل ہے جو کسی حرام کام کے انجام شريِک زند

دينے يا کسی واجب کام کے ترک کرنے پر کھائی گئی ہو۔" مزيد تفصيالت کے لئے بڑی فقہی کتابيں مالحظہ کی جا سکتی 
 ہيں 

 

 گناھان کبيره

 

  جھوٹی گواہی

  
انيسواں ايسا گناه جس کے کبيره ہونے کی صراحت موجود ہے، جھوٹی گواہی دے دينا ہے۔ حضرت عبدلعظيم نے امام تقی 
عليہ السَّالم سے جو روايت نقل فرمائی ہے اس سے بھی يہی بات ثابت ہے۔ فضل ابن شاذان نے امام علی رضا عليہ السَّالم 

نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے گناہاِن کبيره کی جو فہرست سے بھی ايسی ہی روايت نقل کی ہے۔ اور اعمش 
حاصل کی ہے اس سے بھی جھوٹی گواہی کا گناِه کبيره ہونا ثابت ہے۔ جھوٹ کے موضوع ميں پہلے ہی ذکر ہوچکا ہے کہ 

  جھوٹ ايک گناِه کبيره ہے اور اسی کی ايک شاخ جھوٹی گواہی ہے۔ 
روايت نقل فرمائی ہے اس ميں امام عليہ السَّالم نے جھوٹی گواہی کے گناِه کبيره ہونے کیحضرت عبدالعظيم نے جو صحيح 
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ْور (سورئہ فرقان  يعنی "اور جو ) ٧٢آيت : ٢۵دليل کے طور پر مندرجہ ذيل آيت بيان فرمائی تھی: َوالَِّذْيَن اَل يَْشھَُدْون الزُّ
جنت کے اعلٰی درجات ہيں)" اس آيت ميں لفظ "ُذْور" کے معٰنی لوگ جھوٹی گواہی نہيں ديتے (ايسے ہی لوگوں کی جزاء 

  ہے۔ "باطل کو حق ظاہر کرنا" 
  ايک اور جگہ ارشاد ہے کہ 

وِر(سورئہ حج  ْجَس ِمَن ااْلَْوثَاِن َواْجتَنِبُواقَْوَل الزُّ    )٣٠آيت : ٢٢" فَاْجتَنِبُوا الرِّ
  و۔" يعنی" بتوں کی پرستش سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچ

ِ " جھوٹی گواہی دينا کسی کو خد ْرَک بِا ْوِر الشِّ ا کا حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں: َعَدلَْت َشھَاَدةُ الزُّ
شريک قرار ديے دينے کے برابر ہے!" تفسير ابوالفتح رازی ميں لکھا ہے کہ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے يہ جملہ 

  والی) آيت تالوت فرمائی۔ ٣٠آيت : ٢٢تبہ ارشاد فرمايا اور پھر يہ (سورئہ حج مسلسل تين مر
ايسی ہی مستدرک الوسائل ميں حضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم سے بھی حديث منسوب ہے کہ : خداوند تعالٰی نے قرآِن 

ے کے بيان کے ساتھ ہی جھوٹ اور مجيد ميں جھوٹی گواہی کو شرک کے مساوی قرار ديا ہے!" يعنی بتوں سے پرہيز کرن
  جھوٹی گواہی سے بھی پرہيز کا حکم آيا ہے۔ 

  "قوِل زور" سے مراد غنا اور جھوٹ
  

ابھی جو روايتيں ذکر ہوئی ہيں ، اُن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآِن مجيد ميں جہاں لفِظ "ُزور" آيا ہے، اس سے مراد "جھوٹ" 
ے موضوع ميں بھی آچکی ہيں اور لفظ "زور" کے معنی بعض روايتوں کی رو ہے۔ جب کہ ايسی ہی آيتيں غنا اور گانے ک

سے غنا يا گانے بجانے کے بھی ہيں۔ ان دونوں قسموں کی روايتوں ميں کوئی تضاد نہيں ہے۔ دراصل لفظ "زور" ہر باطل 
  ی گواہی بھی ہے۔ اور ناپسنديده چيز کو کہتے ہيں۔ اور ان ميں سِر فہرست گانے بجانے کے عالوه جھوٹ اور جھوٹ

  جھوٹی گواہی دينے والے پر عذاِب جہنم
  

ْسلٍِم لِ  يَْقطََعہُ ااِلَّ َکتََب هللاُ لَہُ حضرت امام با محمد باقر عليہ السَّالم کا ارشاد ہے: َما ِمْن َرُجٍل يَّْشھَُد بَِشھَاَدِة ُذْوٍر َعلٰی َماِل َرُجٍل مُّ
کافی) "جب کوئی شخص کسی مسلمان آدمی کا مال اس سے چھين لينے کے لئے جھوٹی گواہی  َمَکانَہُ َصکاًّ اِلَی النَّاِر (کتابِ 

  ديتا ہے تو خدا اُسی وقت اس جھوٹی گواہی دينے والے کے لئے سخت شعلوں والی آگ کا عذاب لکھ ديتا ہے!" 
ْوِر اَل تَُزْوُل قَدَ  َماهُ َحتَّی تَِجَب لَہُ النَّاُر (کتاب "کافی") "جھوٹی حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں: َشاِھُد الزُّ

  گواہی دينے واال آدمی ايسی گواہی دينے کے بعد اپنی جگہ سے قدم نہيں بڑھا پاتا کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔" 
ْوِر ِمْن بَْيِن يََدِی اْلَحاِکم َحتَّ  َء َمْقَعُدهُ ِمَن النَّاِر (کتاب "کافی") حضرت رسول اکرم قَاَل َرُسْوُل هللاِ اَل يَْنقَِضی َکاَلُم َشاِھِد الزُّ ی يَتَبَوَّ

(صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: حاکم کے سامنے جھوٹی گواہی دينے والے کی گواہی ابھی پوری بھی نہيں ہوتی کہ اس کا 
  ٹھکانا جہنم ميں طے پاجاتا ہے۔" 

َن النَّاِس ُعلَِّق بِلَِساِنہ َمَع اْلُمنَا فِقْيَن فِْی آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے  کہ (قَاَل) َمْن َشِھَد َشھَاَدةَ ُزْوٍر َعٰلٓی اََحٍد مِّ
الدَّْرِک ااْلَْسفَِل ِمْن النَّاِر "کسی بھی انسان کے خالف جو شخص جھوٹی گواہی دے گا اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے 

زِق ميں منافقوں کے ساتھ اس کی زبا َم هللاُ َعلَْيِہ بََرَکةَ الرِّ ْن َحقِّہ َحرَّ ن سے لٹکا ديا جائے گا۔" َومن َحبَس ِمْن اَِخْيِہ اْلُمْسِلِم َشْياً مِّ
ااِلَّ اَْن يَّتُْوَب (وسائل الشيعہ) "اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا کوئی حق ضبط کرے گا تو خدائے تعالٰی اس وقت تک 

  ٹا لے گا جب تک کہ وه توبہ نہ کرے۔" اس کے رزق سے برکت ہ
اَل حضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی يہ حديث نقل فرماتے ہيں کہ ( َعْن اَبْی َجْعفٍَر قَاَل قَ 

ْسلِ  ) َمْن َکتََم َشھَاَدةً اَْوَشِھَد بِھَا لِيَْھِد َربِھَاَدُم اْمِرٍء مُّ ْسِلٍم اَتٰی يَْوَم اْلقِٰيَمِة َولَِوْجِھہ ظَلََمةُ َمدَّ البََصِر َرُسْوُل هللاِ ٍم اَْو لِيَْزِوَی بِھَا َماَل اْمِرٍء مُّ
يعنی "جو شخص شرعی حاکم کے ) ٢َوفِْی َوْجِھہ ُکُدْوُح تَْعِرفُہُ اْلَخالئُِق بِاْسِمہ َونََسبِہ (وسائل الشيعہ، گواہی کے ابواب ، باب

ائے گا يا کسی مسلمان آدمی کا خون بہانے يا اس کا مال چھين لينے کی نيت سے جھوٹی گواہی دے گا وه سامنے گواہی چھپ
قيامت کے دن اس حال ميں محشور ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے حدِّ نگاه تک اندھيرا ہی اندھيرا ہوگا اور اس کے 

  پہچانيں گے۔ چہرے پر خراشيں لگی ہوں گی اور لوگ اُسے اس نام اور نسب سے 
ِه کبيره آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہی کا يہ ارشاد ہے (قَاَل) اآََل اُنَبِّئُکْم بِاَْلبَِر اْلکبائِِر؟ کيا ميں تمہيں سب سے بڑا گنا

شْ  َراُک بِاهللاِ تعالٰی َوُعقُْوُق بتاؤں؟" قُْلنابَلٰی يَا َرُسْوَل هللاِ اصحاب کہتے ہيں کہ ہم نے کہا "کيوں نہيں اے هللا کے رسول!" قَاَل ااَْلِ
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اَل اْلَوالَِدْيِن "خدائے تعالٰی کا کسی کو شريک قرار دے دينا اور والدين کے ہاتھوں عاق ہو جانا۔" َوَکاَن ُمتِّکاً فََجلََس ثُمَّ قَ 
ْوِر "آگاه ہوجاؤ اور ہرآنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) آرام سے ٹيک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ بيٹھے اور فرمايا: ااََل َوقَ  ْوُل الزُّ

  جھوٹی بات بھی سب سے بڑا گناِه کبيره ہے!" 
راوی کہتے ہيں کہ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے جھوٹ کی مذمت ميں اتنی بار تاکيد کی تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ 

  اے کاش وه اتنی تاکيد نہ فرماتے۔ (مستدرک الوسائل) 
ں يا ہر جھوٹی بات ميں جھوٹی گواہی بھی شامل ہے اور رسوِل خدا نے اسے ايک سب سے بڑے گناِه ظاہر ہے قَْول ُزْور مي

کبيره قرار ديا ہے۔ ايک تو خود جھوٹ گناِه کبيره ہے۔ دوسرے ايک مسلمان پر بہتان بھی جھوٹی گواہی ميں ہوتا ہے۔ بہتان 
سی مظلوم پر ظلم ہو جاتا ہے اور ظلم خود ايک گناِه کبيره ہے۔ بھی گناِه کبيره ہے۔ تيسرے يہ کہ جھوٹی گواہی کی بنياد پر ک

اس کے عالوه يہ ہے کہ جھوٹی گواہی کے ذريعے آدمی نا جائز مال کو اپنے لئے ظاہری طور پر جائز ثابت کرنا چاہتا ہے۔ 
ِه کبيره ہے۔ بہر حال حرام خدا کو حالل ظاہر کرنا خود ايک گناِه کبيره ہے، اور دوسروں کا حق غضب کرنا بھی ايک گنا

  بات سمجھ ميں آتی ہے کہ جھوٹی گواہی اس لئے ايک سب سے بڑا گناِه کبيره ہے کہ يہ کئی گناہاِن کبيره کا مجموعہ ہے۔ 

  کسی چيز کا علم ہونے کے بعد گواہی دی جائے
  

واہی دے يا بغير يقين جھوٹی گواہی دينے کے سلسلے ميں فرق نہيں ہے کہ آدمی جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہوئے جھوٹی گ
کے يونہی گواہی دے ڈالے جو حقيقت ميں جھوٹی ہو۔ يہ بھی گناِه کبيره ہے۔ آدمی پر واجب ہے کہ وه اس وقت گواہی نہ دے 

  جب تک اسے اپنے سّچا ہونے کا يقين نہ ہو۔ 
فَھَا َکَما تَْعِرُف َکفََّک (وسائل الشيعہ) " اس وقت حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں : اَل تَْشھَْد بَِشھَاَدٍة َحتَّی تَْعرِ 

تک کوئی گواہی مت دو جب تک کہ تمہيں اس کے بارے ميں ايسا يقين حاصل نہ ہو جيسا يقين تمہيں اپنی ہتھيلی کے وجود 
  کے بارے ميں ہے۔" 

هللا عليہ و ٓالہ) سے گواہی دينے يا نہ دينے کے بارے ميں  َوقَاَل النَّبِیُّ لَِمْن َسأَلَہُ َعِن الشَّھَاَدِة ايک شخص نے نبی کريم (صلی
پوچھا تو آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: تََری الشَّْمَس؟ "کيا تم سورج کو ديکھ رہے ہو؟ " قَاَل نََعْم اس شخص نے 

ْثلِھَا فَْشھَْد اَْوَدْع (وسائل الشيعہ ، گواہی کے عرض کيا "جی ہاں!" فَقَاَل پھر آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: ااََل مِ 
ايسی سورج کی سی گواہی دے دياکرو، اور اگر ايسا آنکھوں ديکھايا اس جيسا يقين نہ ہوتو گواہی مت دو")" ٢٠ابواب ، باب 

دِّ الشَّا ِھُد َما يَْشھَْد َعلَيْ  ُجُل بَِما اور حضرت امام محمد باقر عليہ الّسالم کا ارشاد ہے : لَئُوَ ْشھََد الرَّ ْوِراَْن عَّ َ َربَّہ فََمِن الزُّ ہ َوْليَتِّق ّهللاٰ
سے اَل يَْعلَُم اَْو يُْنِکَرَما يَْعلَُم "گواه کو صرف وہی گواہی دينی چاہيئے جو وه يقين سے جانتا ہو۔ اسے اپنے پروگرام يعنی هللا 

ی يقين کے بغير ہی گواہی دے ڈالے يا ايک چيز کايقين ہے مگر وه ڈرتے رہنا چاہيئے۔ ُزْور (جھوٹی بات) يہ بھی ہے کہ آدم
ِ غْيَر ُمْشِرِکْيَن  ّٰ ِ ْوِر ُحنَفَآَء  وَجلَّ َواْجتَنِبُوْا قُْوَل الزُّ ُ َعزَّ بِہ " خدائے عّزوجل فرماتا ہے کہ اس سے انکا ر کربيٹھے ۔"َوقَْد قَاَل ّهللاٰ

ود کو برائيوں سے پاک رکھو اور شرک نہ کرو۔" فََعَدَل تَبََرَک اْسُمہ َشھَا َدةَ ہر جھوٹی بات سے پرہيز کرو ۔خداکی خاطر خ
ْوِر بِا لِشْرِک(مستدرک الوسائل) " پس خدا ونِد تعالٰی نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ہم پلہ قرار دے ديا ہے!"    الزُّ

  جھوٹی گوا ہی دينے والے کی رسوائی
  

گر گواه اپنی گواہی کے جھوٹے ہونے کا اقرار کر بيٹھے تو يہ ديکھا جاتا ہے کہ آيا ہوتا يہ ہے کہ شرعی حاکم کے پاس ا
اس نے جان بوجھ کر جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہوئے گواہی دی تھی يا نہيں۔ اگر اس نے عمداً جھوٹی گواہی دی تھی تو 

ه کو فاسق شمار نہيں کيا جاتا۔ يعنی بعد ميں اس کوفاسق قرار دے ديا جاتا ہے ۔ ليکن اگر خطا اور اشتباه کا احتمال ہو تو گوا
بھی اس کی گواہی قابل ِقبول نہيں رہتی ۔ خواه گواه فاسق شمار ہويا نہ ہو، دونوں صورتوں ميں اگر اس کی تالفی کرنا گواه 

  پر واجب ہوجاتا ہے ۔ مزيد تفصيالت فقہی کتابوں ميں ديکھی جاسکتی ہيں ۔ 
طريقہ خود اقرار ہے يعنی گواه اپنی گواہی کے جھوٹا ہونے کا اقرار کرے۔ گواہی کے  گواہی کے جھوٹے ثابت ہونيکا ايک

جھوٹے ثابت ہونے کا دوسرا طريقہ بَيِّنہ کہالتا ہے۔ يعنی دو عادل آدمی گواه کے خالف گواہی ديں تو بھی گواہی کا جھوٹا 
رار دينے کا ايک طريقہ يہ ہے کہ شرعی حاکم کو ہونا ثابت ہوجاتا ہے۔ ان دونوں طريقوں کے عالوه بھی گواه کو جھوٹا ق

کسی بنياد پر يقين ہوجائے کہ گواه نے دھوکہ کيا ہے اور جھوٹبوال ہے۔ پس اپنے يقين کی بنياد پر حاکِم شرع گواه کو مستر 
و تعزير دکردے گا۔ اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہے تو گواه سے اس کا عوض دلوائے گا، اور گواه ک
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کرے گا۔ يعنی ڈانٹے گايا جس حد تک مصلحت ہو کوڑے مارے گا تاکہ آئنده وه جھوٹی گواہی سے بازرہے۔ حاکِم شرع واال 
ہے تاکہ کوئی شخص اس کی گواہی سے دھوکہ نہ کھائے اور کسی سلسلے ميں اس پراعتماد نہ کرے ۔ اس طرح جوٹی 

جاتا ہے اور اس طرح معاشرے کا نظام محفوظ ہوجاتاہے ۔ تعزير اور  گواہی دينے واال شخص معاشرے ميں رسوا ہوکر ره
 گواه کے خالف اعالن عام دونوں صورتوں ميں ہوتا ہے خواه اس کی گواہی کی بنياد پر حاکم شرع حکم ُسنا چکا ہو يا نہيں۔ 

  ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کيا جائے
  

م فرماتے ہي ْوِر يُْجلَُدْوَن َجْلًدا لَْيَس لُہ َوْقُت ٰذلَِک اِ لَی ااِلْ َماِم َويُطَاُف بِِھْم حضرت امام جعفر صادق عليہ اسالَّ ں : اِنَّ ُشھُْو َد الزُّ
َحتَّی يَْعِر فَْھُم النّاُس " جھوٹی گواہی دينے والوں کو ڑے لگائے جانے چاہئيں، اور کوڑوں کی تعداد معين کرنا امام عليہ 

مرضی پر ہے اور جھوٹی گواہی دنے والوں کو شہر ميں گھمايا جانا چاہيئے تاکہ لوگ ان کو  السَّالم (يا حاِکم شرع) کی
اچھی طرح پہچان ليں (اور آئنده ان پر بھروسہ نہ کريں ") پھر امام عليہ السَّالم نے يہ آيت شريفہ کی تالوت فرمائی :َواَل تَْقبَُل

اور پھر آئنده کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو ) ۴ا ِسقُْوَن ااِّلَ الَِّذْيَن تَابُْوا (سورئہ نور اايت نمبر لَھُْم ُسھَا َدةً اَبًدا َو اُوٓلئَِک ھُْم اْلفَ 
اور يا د رکھو کہ يہ لوگ فاسق ہيں ، ہاں مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کرلی " (تو خدا بڑا مہربان ہے يعنی توبہ اور 

ل ہے۔ ) روای کہتا ہے کہ قُْلُت ميں نے امام عليہ السَّالم سے دريافت کيا بَِم يُْعَرُف اصالح کے بعد ان کی گواہی پھر قابِل قبو
تَْغفُِر َربَّہ فَاَِذا تَْوبَتُہ؟ "کس طرح معلوم ہوگا کہ اس نے توبہ کرلی ہے؟ "قَاَل يَُکذُِّب نَْفَسہ َعٰلی ُرٔوِس ااَل ُشھَاِر َحْيُث يُْضَرُب َويَسْ 

ظَھََرْت تُْوبَتُہ (وسائل الشيعہ ) " جس جگہ پر اس کو تعزير کے سلسلے ميں کڑے لگائے گئے ہوں وہيں وه  فََعَل ٰذلَِک فَثَمَّ 
گواہوں کے مجمع کے سامنے اپنی گواہی کو جھوٹا قرار دے اور اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرے۔ جب وه ايسا کرے

  گا تو اس طرح اس کی توبہ ظاہر ہوجائے گی۔ 

  ورا کرےخسا رے کو پ
  

اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان مال يا عزت کا نقصان ہو ہو تو خود جھوٹے گواه سے قصاص ليا جاتا 
ہے اور نقصان کی تالفی کی جاتی ہے ۔ جميل نامی راوی حضرت امام جعفر صاد ق عليہ السَّالم سے جھوٹی گواہی دينے 

ْئیُ قَآئًِما بَِعْينِہ َروَّ َعٰلٰ◌ٰ◌ی والے شخص کے بارے ميں يہ صحيح روايت نق ل کرتے ہيں انھوں نے فرمايا (قَاَل) اِْن کاََن الشَّ
اِل الّرُجِل (کتاب مسالک ) يعنی " اگر چيز بعينہ باقی ہے تو اس ے مالک کو  َصاِحِ◌بِہ، َواِْن لَّْم يَُکْن َضِمِن بِقَْدِر َمآاَْتلََف ِمْن مَّ

اقی نہيں ہے تو جس حد تک اس نے دوسرے آدمی کا مال تلف کيا ہے اُس حد تک وه واپس لوٹادے ۔ اور اگر چيز ب
(جھوٹاگواه) ضامن ہے۔" يعنی وه اسی جيسی دوسری چيز اصل مالک کو ال کردے گا يا اس کی قيمت ادا کريگا ۔ مزيد 

  معلومات کے لئے فقہی کتابو ں کا مطالعہ کيا جائے۔ 

  اِس گناه سے توبہ
  

ِجسے گناِه کبير ه کی توبہ کا طريقہ بھی معلوم ہوگيا ۔ توبہ کرنے کے لئے ، خواه وه کسی گناه کی ہو، آدمی جھوٹی گواہی 
کواپنے کئے پر پہلے سخت پشيمان ہوجانا چاہيئے۔ پروردگار سے اس کے حکم کی مخالفت پر استغفا ر کرنا چاہيئے، اور 

َ َغفُوُر جس مسلمان کونقصان پہنچاہو۔ اس کی تالفی کردے۔ خدا  ونِد تعالٰی نے خود فرمايا ہے۔ ااِلَّ الَِّذْيَن تَابُْوا َواَْصلَُحْوا فَاِنَّ ّهللاٰ
َحيُم (سورئہ نور     )۵آيت : ٢۴رِّ

ہاں مگر جو لوگ توبہ کر ليتے ہيں اور اپنی اصالح کرليتے ہيں (يامعاملے کی اصالح کرليتے ہيں اورتالفی کرديتے ہيں) 
   اور مہربان تو خدا بڑا بخشنے واال

  سچی گواہی سے اجتناب
  

بيسواں گناِه کبيره يہ ہے کہ ٓادمی شرعی عدالت ميں اپنی سچی گواہی دينے سے اجتناب کرے۔ حضرت عبدالعظيم نے امام 
ومحمد عليہ السَّالم سے جو صيح روايت نقل فرمائی ہے، اُس ميں صاف طور پر اِسے بھی گناِه کبيره قرار ديا گيا ہے ۔ حق ک
حق ثابت کرنے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لئے کچھ شرطوں کی موجودگی ميں جوبيان ہوں گی، گواہی دينا واجب 
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ہوجاتا ہے۔ مذکوره صحيح روايت ميں حضرت امام محمد تقی عليہ السَّالم گواہی چھپانے کے گناِه کبيره ہونے کی دليل کے 
ُ بَِماتَْعلَُمْوَن َعلِْيُم (سورئہ بقره طور پر يہ آيت پيش کرتے ہيں: َواَل تَُکتُمُ  ) " ٢٨٣آيت : ٢واالشَّھَاَدةَ َوَمْن يَّْکتُْمھَا فَاِنَّہ ٰا ثُِم قَْلبُہ َوّهللاٰ

اور تم گواہی کو نہ چھپايا کرو ۔ جو شخص گواہی کو چھپائے گا بيشک اس کا دل گنہگار ہے اور جو تم لوگ کرتے ہو خدا 
  اس کو خوب جانتا ہے۔" 

آيت شريفہ ميں آثُِم قَْلبہ کہاگيا ہے اور دل کو گنہگار بتايا گيا ہے۔ اس ميں دونکتے ہيں ۔ايک تو يہ کہ گواہی چھپانا ايک  اس
قلبی گناه ہے، يعنی ايسا گناه ہے ، جودل کرتا ہے اور اس ميں اعضاء وجوارح براِه راست کچھ نہيں کرتے ۔ آدمی ِدل ميں 

ن سے ظاہر نہيں کرتا۔ دوسرا نکتہ يہ ہے کہ جس حد تک دل کو جسم کے تمام اعضاء وجوارححقيقت کو چھپاليتا ہے اورزبا
پر فضيلت حاصل ہے،اسی حد تک ِدل کا گناه بھی اعضاء وجوارح کے گناه سے زياده بڑا ہے۔ بالکل اسی طرح جيسے دل 

ہے ۔ يہ ِدل ہی ہے جو آدمی کو کی اِطاعِت خدا، اُس اطاعت سے کہيں افضل ہے جو اعضاء وجوارح کے ذريعے ہوتی 
شرک جيسے سب سے بڑے گناه ميں آلوده کرديتا ہے۔ ِدل کے گناه، بہرحال اعضاء وجوارح کے گناه سے کہيں زياده بڑے 
ہوتے ہيں ۔ ِدل کے انہی گناہوں ميں سے ايک اسی آيت شريفہ کی رو سے شرعی عدالت ميں گواہی کو چھپانا ہے۔ اسی آيت 

ُ بَِماتَْعلَُمْوَن َعلِْيُم يعنی خواه وه لوگ تمہارے ِدل کے اس گناه کو نہ کے آخر ميں مزيد  تاکيد کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ َوّهللاٰ
  جانيں، ليکن خدا تو اچھی طر ح جانتاہے اور وه ضرور اس کی سزادے گا۔ 

اورجب گواہوں کو گواہی کے ليے ) " ٢٨٢آيت : ٢ورئہ بقره خداونِدتعالٰی يہ بھی فرماتا ہے َواَليَأَْب الْشْھَدآُء اَِذاَما ُدُعْوا۔ (س
ْن َکتََم َشھَاَدةً ِعنْ  َده ِمَن باليا جائے تو ان کو انکا ر نہيں کرنا چاہيئے "۔ اسی طرح ايک اور آيت ميں ارشاد ہے َوَمْن اَِظلََم ِممَّ

(سورئہ بقره  ِ س کے پاس خدا کی طرف داری ميں گواہی اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا ج) " ١۴٠آيت : ٢ّهللاٰ
موجود ہو ليکن وه اس گواہی کو چھپادے!" ايسا شخص يقيناً ان اہِل کتاب کی طرح سے ہے جنھوں نے توريت اور انجيل ميں

  پيغمبراسالم حضرت محمد مصطٰفے کے اوصاف پڑھ لئے تھے مگر اس کے باوجودان کو چھپاليا تھا! 

  آپ کو نقصان ہوسّچی گواہی ديجئے ، خواه 
  

 ِ ّٰ ِ ِمْيَن بِاْلقِسِط َشھَدآَء  ی اَْنفُِسُکْ◌ْم اُِواْلَوالَِّدْيَنَ◌ سورئہ نساء ميں خدا ونِد تعالٰی ارشاد فرماتا ہے: ياَ اَيُّھَا الَِّذْيَن آَمنَْو ُکْونُواقَّوٰ  َولَْوَعٓلٰ
ُ اَوْ  ّٰ ی اَْن تَْعِدلُوْا َواِْن تَْلوآ اَْوتُْعِرُضْوا فَاِنَّ ّهللاٰ َکاَن بَِما تَْعَملُْونَ َوااْلَْقَربِْيَن اِن يَُّکْن َغنِيًّااَْوفَقِْيًرافَا َخبِْيًرا(سورئہ  ٰلی بِِھَما، فاََل تَبِتَُّعواْلھَٰوٓ

اے ايمان والو ! مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور سّچی گواہی دوا گرچہ يہ گواہی خود )" ١٣۵آيت:۴نسا ء 
ں باپ يا قرابت داروں کے لئے مضر ہی کيوں نہ ہو۔ خواه مالدار ہو يا غريب، ہر شخص کوّسچی گواہی دينی تمہارے ،ما

چاہيئے۔خدا تم سے زياده دوسروں پر مہربان ہے۔ پس تم حق سے کترانے ميں نفسانی خواہش کی پيروی نہ کرو۔ اگر تم 
ے سے بالکل انکا ر کردو گے تو يادر ہے کہ خدا تمہارے گواہی گھما پھر اکے دوگے، گول مول بات کرو گے يا گواہی دين

کرتوتوں سے بخوبی واقف ہے۔" پس آدمی کو دولت مندوں سے ڈرکر يا غريبوں پر رحم کھانے کے عنوان سے بھی گواہی 
ی کے نہيں چھپانی چاہيئے يہ نہيں سوچنا چاہيئے کہ بچارے غريب کے خالف گواہی دے دی تو اس کا کيا بنے گا ۔ پس گواہ

سلسلے ميں نہ تو اپنی ذاتی مصلحت ِمدنظر رکھنی چاہئيے اور نہ ہی دوسروں کی منفعت کا لحاظ کرنا چاہيئے۔ ہرحال ميں 
  پس حکِم خداوندی کو مدِّ نظر رکھنا چاہيئے۔ 

  دشمن کے حق ميں بھی انصاف
  

مِ  ِ َشھََدآَء بَاْلقِْسِط َواَل يَْجِر َمنَُّکْم َشنَٰاُن قَْوٍم َعلٰیٓ ااَلَّ تَْعِد لُْوا، اِْعِدلُْوا ھُْو سورئہ مائده ميں ارشاد ہے: يَا ايُّھَالِّذْيَن اََمنُْواُکْونُْو آقَوَّ ّٰ ِ ْيَن 
َ َخبِْيُر بَِما تَْعَملُْوَن(سورئہ مائده  َ اِنَّ ّهللاٰ    ) "٨آيت : ۵اَْقَرُب لِتَّْقٰوی َواتَّقُو ّهللاٰ

دی کے لئے انصاف کے ساتھ گواہی دينے پر تيا رہو تمہيں کسی قبيلے کی عداوت اس اے ايمان النے والو!خدا کی خوشنو
جرم ميں نہ پھنسوادے کہ تم نا انصافی کرنے لگو۔ خبردار، بلکہ تم ہر حال ميں انصاف ہی کرو جو کچھ تم کرتے ہو خدا 

  اسے ضرور جانتا ہے۔" 
خدا کے ہونی چاہيئے اور کسی قسم کی دشمنی حق گوئی  اس آيت شريفہ ميں يہ حکم موجود ہے کہ گواہی صرف خوشنودیِ 

(سورئہ طالق  ِ ّٰ ِ اور خدا ہی )" ٣آيت : ۶۵کی راه ميں رکاوٹ نہيں بننی چاہيئے۔ ايک اور جگہ اور ارشاد ہے: َواقِْيُمْوالَشھَاَدةَ
  کے لئے تم ٹھيک ٹھيک گواہی ديا کرو"۔ 
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  سّچی گواہی چھپانے والے
  

ِس اْلخاَلِئِق يُْوَم اْلقِيَاَمِة ( "جوشخجضرت امام امحمد ب ُ لَْحُمہ َعٰلٰ◌ی ُرٔوُ ص اقرعليہ السَّالم فرماتے ہيں: َمْن َکتََمھَا اَْطَعَمہُ ّهللاٰ
گوہی چھپائے گا قيامت کے ِدن اس کا گوشت کاٹ کرخدا سب لوگوں کے سامنے اسے حُکم دے گا کہ وه اپنا گوشت خود 

ہ السَّالم يہ بھی فرماتے ہيں کہ گواہی چھپانے کی مذمت ميں آنے والی آيت ميں فَاِ نَّہ اَثُِم قَْلبُہ کھائے !" امام محمد باقر علي
  سے مرادَکاِفُر قَْلبُہ ہے۔ يعنی جو شخص گواہی چھپاتا ہے اس کا ِدل کافر ہوتا ہے! يعنی اس کے ِدل ميں کفر ہوتا ہے۔) 

ِس اْلخالئِِق َويَْدُخُل النّاَر َوھَُو يَلُْرُک  امام عليہ السَّالم کا يہ بھی ارشاد ہے کہ َمنْ  ُ لَْحَمہ َعٰلی ُرٔوُ َجَع َعْن َشھََدٍةاَْو َکتََمھَا اَْطَعَمہ ّهللاٰ رَّ
لَِسا نَہ (وسائل الشيعہ ) يعنی " جو شخص گواہی دينے سے پھر جائے گا يا سيرے سے گواہی چھپا لے گا، خدا ونِد تعالٰی 

واں کے سامنے اس کا گوشت خود اسی کوکھلوائے گا اور اايساشخص جب جہنّم ميں داخل ہوگا تو (قيامت کے دن ) سب لوگ
  اپنی زبان دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا!" 

ھَا "جب تم سے گواہی مانگی جائے تو گواہ ی حضرت امام موٰسی کاظم عليہ السَّالم فرماتے ہيں َواِْن ُسئِْلَت َعِن الشَّھَاَدِة فَأَدِّ
وا اَلَمانَاِت اِٰلٓی اَْھلِھَا (سورئہ نساء آيت  ضرور دو " دُّ َ يَأُْمُرُکْم اَْن تَؤْ َوَجلَّ يُقُْوُل اِنَّ ّهللاٰ َ َعزَّ اس لئے کہ خدا عّزوجل ) ۵٨فَانَّ ّهللاٰ

ہے اس فرماتا ہے : "بے شک خدا تم کو حکم ديتا ہے کہ امانتوں کوان کے اہِل لوگوں تک پہنچا دو ۔" گواہی خود ايک امانت
(سورئہ بق ِ اور ) "١۴٠آيت : ٢ره کے عالوه خدائے تعالٰی يہ بھی فرماتا ہے (َوقَاَل تعالٰی) َوَمْن اَْظلَُم ِمّمْن َکتََم َشھَاَدةً ِعْنَده ِمَن ّهللاٰ

اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدا کی طرف داری ميں گواہی موجود ہو ليکن وه اس کو 
  الشيعہ)  چھپادے!"(وسائل

تفسيِر علی ابن ابراہيم قمی ميں حضرت امير المومنين عليہ اسَّالم کا يہ قَْول نقل ہے کہ : "جو شخص کوئی گواہی اپنے پاس 
رکھتا ہو تو اسے چاہيئے کہ وه اسے ظاہر کردے ۔ جب اس سے گواہی طلب کی جائے تو وه بتادے۔ کسی کی مالمت سے نہ

  نہی عن المنکر کا فريضہ بہرحال انجام دے!"  ڈرے ۔ اپنا امر بالمعروف اور

  کيا گواه بنناواجب ہے؟
  

جب کوئی مسلمان اپنے دينی بھائی سے خواہش کرتا ہے کہ وه اس کا ساتھ دے اور گواہی کے لئے شرعی عدالت ميں 
حاضر ہوجائے، يا کسی معاملے ميں گواه بن جائے تاکہ اگر آئنده گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہی دے سکے، تو آيا شرًعا

ومجتہدين کے درميان مشہوريہی ہے کہ گواہی دينے پر يا کسی اس کی يہ خواہش پوری کرنا واجب ہے يا نہيں ؟ فقہا 
  معاملے کا گواه بن جانے پر آماده ہوجانا واجب ہے ۔ خداونِد تعاٰلی خو دحکم فرماتا ہے کہ 

اْمَرَء تَان ِممَّنْ  َجاِلُکْم فَاِْن لَّْم يَُکْو نَاَرُجلَْين فََرُجُل وَّ ھََدآِء اَْن تَِضلَّ اِْحَداھَُمافتُد کّر اِْحٰداھُماَ  واْستََشْھُدُواَْواَشِھْيَدْيِن ِمَن رِّ تَْرَضوَن ِمَن الشُّ
ھََد آُء اَِذا َما ُدُعْوا ( سورئہ بقره     )٢٨٢آيت:٢اأْلُخٰری َواِلٰ يَأَْب الشُّ

پھر اگر " اور اپنے لوگوں ميں سے جن لوگوں کو تم گواہی کے لئے پسند کرو کم سے کم دو مردوں کی گواہی کراليا کرو۔ 
دو مردنہ ہوں تو کم سے ايک مرد اور دوعورتيں۔ کيونکہ ان دونوں ميں سے اگر ايک بھول جائے گی تو ايک دوسری کو 

  ياد دالدے گی، اور جب گواه بالئے جائيں تو انھيں گواہی کے لئے انکار نہيں کرنا چاہيئے۔" 
ُ◌ھََدآُء اَِذ ا َماُدُعْوا (سورئہ بقره ہشام کہتے ہيں کہ امام جعفر صادق عليہ السَّالم نے فرمايا وَ  اور ) (" ٢٨٢آيت : ٢اَل يَأَْب الشُّ

جب گواه بالئے جائيں تو انہيں گواہی کے لئے انکا ر نہيں کرنا چاہيئے") سے مراد " گواه بننے کے لئے بالئے جائيں 
  ۔"ہے۔ 

يا اصل شرعی حاکم کے پاس گواہی دينے سے قبل کی گواہی قَاَل قَْبَل الشَّھَاَدةَ ۔يعنی امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرما
مراد ہے۔ اور اسی آيت کے بعد والی آيات ميں َواَلتَُکمتُُّمْواالشَّھَاَدةَ سے مراد ہے کہ حاکِم شرعی کے پاس گواہی کو مت 

  چھپاؤ۔ 
ام موٰسی کاظم عليہ السَّالم سے بہت سی روايتوں ميں آيا ہے کہ گواه بن جانا واجب ہے۔ مثالً محمد بن فضيل نے حضرت ام

ھَدآُء اَِذ َما ُدُعْوا (جب گواہوں کوباليا جائے تو ان کو انکا ر نہيں کرنا چاہيئے۔ سورئہ بقره  کہ يہ ) ٢٨٢آيت : ٢َواَل يَأََب الشُّ
ُجُل لِتَْشھََدلَہ َعٰلٰ◌ی َدْيٍن اَْو َعٰلی َحقٍّ  لَْم يََسْع لََک اَْن تُقَاِعَس َعْنہُ (وسائل الشيعہ، گواہی معنی نقل کئے ہيں کہ (فَقَاَل اِْذَدَعاَک الرَّ

کے ابواب، باب ايک) "جب کوئی شخص تم کو کسی قرضے يا کسی حق کے سلسلے ميں گواه بننے کی خاطر بالئے تو تم 
  کواتنی چھوٹ نہيں ہے کہ اس سے الپرواہی کرو!" 

م شرع کے سامنے گواہی دينے کو واجب قرار دے ديا ہے تواس کا ميں حاک ٢٨٢جب خدا ونِد تعالٰی نے سورئہ بقره کی آيت 
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الزمہ يہ ہے کہ آدمی پہلے گواه بن چکا ہو ۔ جب آدمی کسی معاملے ميں گواه کا کردار ادا کرچکا ہو تب کہيں جا کر وه 
پر واجب ہو  عدالت ميں گواہی دے سکے گا۔ اس کے عالوه جب گواه بنانے کا حکم ہے تو معقول نہيں ہے کہ ايک شخص

  کہ وه دوسرے کو گواه بننے کے لئے کہے ليکن دوسرے پر گواه بننا واجب نہ ہو۔ 

  وه لوگ جن کی ُدعا قبول نہيں ہوتی
  

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں :"چارقسم کے لوگوں کی دعا مستجاب نہيں ہوتی: 
بيٹھا رہے، کمانے کی کوشش نہ کرے، اور دعا کرے کے خدايا مجھے  (!) ايسا شخص جو ہاتھ پر ہاتھ دہرے اپنے گھر ميں

روزی دے! ايسے شخص کو جواب دے ديا جاتا ہے کہ کيا ہم نے تجھے طلِب رزق ميں کوشش کرنے کا حکم نہيں ديا تھا؟! 
رے اختيار ميں نہيں ايسا شخص جو اپنی بيوی کے لئے بدعا کرے۔ اس سے کہہ ديا جاتا ہے کہ آياکہ يہ مسئلہ ہم نے تي) ٢(

  دے ديا تھا کہ اگر ايسی بيوی نہيں چاہتا تو اسے رشتہ ازواج سے آزاد کر دے! 
ايسا شخص جس کا کچھ مال تھا ليکن اس نے اسراف کيا اور بے ہوده کاموں ميں اسے ضائع کرڈاال ۔ اب اگر وه ُدعا ) ٣(

  تجھے اعتدال سے خرچ کرنے کا حکم نہيں ديا تھا؟! کرے کہ خدايا مجھے روزی دے تو کہہ ديا جاتا ہے کہ آياہم نے 
اور ايسا شخص جو اپنا کچھ مال دوسرے کو قرض دے، ليکن اس معاملے پر کسی کو گواه نہ بنائے۔ايسی صورت ميں ) ۴(

يا اگر قرض دار شخص انکار کردے تو اس کی دعا کے جواب ميں کہا جاتا ہے کہ کيا ہم نے تمہيں گواه بنانے کاحکم نہيں د
  تھا؟! " (کتاب ِعدَّةُ الدَّاعی) 

اس بناء پر جب کوئی آدمی کسی سے گواه بننے کی درخواست کرے تو اس پر واجب ہے کہ وه گواه بن جائے، اگرچہ گواہی
کے ہے اُسے کہيں جانا بھی پڑے ۔ اس پر واجب ہے کہ وه الپرواہی نہ کرے اور تمام اہم باتوں پر توّجہ دے،۔ ديکھی اور 

ہوئی تاہم بتوں کو ذہن نشين کرے، يا اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھے، تاکہ ضرورت کے وقت يا گواہی ديتے وقت ُسنی 
  کوئی بھول ياا شتباه نہ ہوجائے اور وه يقين کے ساتھ حقيقت بتاسکے۔ 

  گواہی د ينا واجب اور اس کاچھپا نا حرام
  

ر اور خود اپنی خواہش کے بغير ہی گواه بن بيٹھتا ہے۔ مثاًليہ ہوتاکبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی درخوست کے بغي
ہے کہ وه گذرتے ہوئے کسی چيز کو ديکھ لے يا کوئی بات ُسن لے۔ بعد ميں اگر اس سے گواہی طلب کی جائے تو اس کی 

  دو صورتيں ہيں: 
ے گا يا اُسے اس کا حق مل جائے پہلی صورت يہ ہے کہ اگر وه گواہی دے دے تو کسی مسلمان کو وه نقصان سے بچاسک

گا، جب کہ اگر گواہی نہ دے تو اس مسلمان کو ضرر پہنچے گايا اسے اسکا حق مل جائے گا، جب کہ اگر گواہی نہ دے تو 
اس مسلمان ضرر پہنچے گايا اس کا حق حاصل نہ ہوگا ، ايسی صورت ميں گواہی دينا واجب ہوجاتا ہے۔ بلکہ اگر اس 

ا نہ ہو جو حق پر ہو، يا بُھول گيا ہو، تب بھی واجب ہے کہ وه خود کو شرعی قاضی کے پاس گواه کےشخص کو گواه پہچانت
طور پر پيش کرے اور جو کچھ ديکھا ياکہ ُسنا تھا وه بتادے ۔ ايسی صورت ميں ، جب کہ کسی مسلمان کا حق ضائع ہورہا ہو

ی مدد کرنا اور ظالم کو ظلم سے روکنا اگرممکن ہوتو واجب اسے ضرر پہنچ رہا ہو، سکوت اختيار کرنا حرام ہے ۔ مظلوم ک
  ہوتا ہے۔ 

ليکن اگر گواہی نہ دينے اور سکوت اختيار کرلينے کی صورت ميں کسی مسلمان کا حق ضائع نہ ہوتا ہو يا اسے ضرر نہ 
ائے تو بھی وه گواہی پہنچتا ہو تو گواہی دينا واجب نہيں ہے۔ ايسی صورت ميں اگر اسے گواہی دينے کے لئے بھی کہا ج

دينے سے انکار کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو باقاعده گواه نہيں بنايا گيا تھا اور اب گواہی دينے سے کسی کا نقصان بھی 
  نہيں ہورہا ہے۔ 

ٍر َعلَْيہ محمد ابِن مسلم حضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم سے يہ صحيح روايت نقل کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ(َعْن اَبِْی َجْعفَ 
ُجُل الشَّھَاَدةََولَْم يُْشھَْد َعلَْيھَااِْن َشاَء َشِھَد َواِْن َشاَء َسَکَت (وسائل الشيعہ ، گو يعنی " اگر ) ۵اہی کے ابواب ، باب السَّالُم)اَِذاَسِمَع الرَّ

دے دے اور چاہے تو  آدمی کوئی گواہی ُسن لے ليکن اسے گواه نہ بنايا گيا ہو تو اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو گواہی
  سکوت اختيار کرے۔" 

  جس بات پر يقين ہے اس کی گواہی دو
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گواه کو گواہی کے تمام پہلؤوں پر اچھی طرح توجہ دينی چاہيئے اور گواہی دينے کا موقع آئے تو صرف ان ہی باتوں کی 

چاہيں جو اس نے خود نہ ُسنی ہوں يا گواہی دينی چاہيئے جن پر اسے يقين ہے ايسی باتيں گواہی ميں انہيں پيش کردينی 
جنہيں اس نے خود اپنی آنکھوں سے نہ ديکھا ہو۔ جس طرح کہ خود حديث ميں ہے کہ گواہی کی بات سورج کی جيسی 

  روشن اور واضح ہونی چاہيئے۔ 

  جب سّچی گواہی سے کسی پر ظلم ہو
  

جان ، مال، عّزت يا خود گواه کی جان ، مال يا عّزت يہ بات جان لينی چاہيئے کہ اگر گواہی دے دينے سے کسی مسلمان کی 
کو خطره الحق نہيں ہونا چاہئيے۔ گواہی چھپانا اس لئے حرام ہے اورگواہی دينااس لئے واجب ہے تاکہ معاشرے ميں عدل 

و اُس کا وانصا ف قائم رہے اور معاشرے کا نظام صحيح روش پر چلتا رہے ظلم کاخاتمہ ہو۔ ظالم کوسزا ملے اور حق دار ک
حق۔ ليکن جب خود گواہی دينا ظلم کا سبب بن رہا ہو تو ايسی گواہی چھُپالينا واجب ہے۔ مثاًل آدمی جانتا ہے کہ اگر ظالم کے 
خالف وه گواہی ديدے گا تو وه بعد ميں اس کا مال لوٹ لے گا يا ايذائيں پہنچائے گا يا اس کے کسی عزيز رشتہ دار پر ظلم 

ورت ميں گواہی چھپا لينا واجب ہے اسی طرح اگر آدمی ديکھ رہا ہو کہ قرض دار قرض ميں ڈوبا ہوا کر بيٹھے گا۔ ايسی ص
ہے اور ادا نہيں کرسکتا اور نہ ہی اپنے مفلس ہو نے کو ثابت کرسکتا ہے، دوسری طرف وه يہ ديکھ رہا ہے کہ قرض دينے

دے دينا کہ يہ اس کا قرض دار ہے۔ بيچارے قرض  واال شخص مہلت دينے پر تيار نہيں ہے ۔ تو ايسی صورت ميں گواہی
  دار پر ظلم ہوجائے گا ۔ پس يہاں گواہی چھپالينا واجب ہے۔ 

ِ َولَْو َعٰلی نَْفِسَک اَِواْلَوالَِدْيِن َوا ّٰ ِ َوبَْينَھُْم  اْلَْقَربِْيَن فِْيَما بَْينَکَ حضر ت امام موٰسی کا ظم عليہ السَّالم فرماتے ہيں کہ:فَا قِِم الشَّھَاَدةَ 
انے فَاَِن ِخْفِتَ◌ َعٰلی اَِخْيَک الَضْيُم فاََل(وسائل الشيعہ )" تم هللا کے لئے گواہی دو اگرچہ گواہی دينے ميں خود تمہيں اپنے يا پ

دينی بھائی کو گواہی چھپا کر نقصان دينا … والدين اور اعزاء وا قرباء کے خالف کچھ کہنا پڑے ۔ ليکن پہرحال تمہيں اپنے 
  نہيں چاہيئے۔ ليکن اگر تمہارے دينی بھائی کو نقصان پہنچنے کا خداشہ ہو تو گواہی نہ دو ۔" 

حضرت امام جعفِر صادق عليہ السَّالم کودا ٔود بن عصين روايت کرتے ہيں کہ انہوں نے امام کويہ کہتے ُسناہے کہ ا۔قِْم 
ِ َعٰلی اْلَولَِدْيِن َواْلو۔لَِدوقاَل  ّٰ ِ ِ فِيا گواہی ديا کرو، اگرچہ والدين اور الشَّھَاَدةَ  ّٰ ِ ْيِن الَضْيَر "خدا کے لئے  تُقِْيُمْوھَا َعلَی ااْلَِخ فِی الدِّ

بيٹے کے خالف کچھ کہنا پڑے ۔ ليکن اپنے دينی بھائی کے خالف َضْير کی خاطر گواہی نہ دو ۔"قُلُت َوَما الَّْضيُر؟راوی 
ُ بِہ کہتے ہيں کہ ميں نے پوچھا : "َضْمي ر کيا چيز ہے ؟"قَاَل اَِذ التََعدَّی فِْيِہ َصاِحُب اْلَحقِّ الِذی يَدَّ ِعْيِہ قِبَلَہ َخاَلف مااََمَر ّهللاٰ

َوَرُسْولُہ يہ اس قت ہے جب کوئی حق رکھنے واال شخص اپنا حق حاصل کرنے کے سلسلے ميں خدا و رسول کے حکم کے 
  خالف ظلم پر اتر آئے ۔" 

ُ تَعاٰلی بِاِْنظَاِره َحتَّی تَيَسَّر قَالق تََعلٰ  َوِمْثُل ٰذلِکَ  ی فَنَِظَرةُ اِٰلی َمْيِسَرٍة، َويَْسئَلَُک اَْن يَُکْوِن لَِرُجِلِ◌ َعٰلی ٰا َخِر ِدْيُن وھَُو ُمْعِسُر َواََمَر ّهللاٰ
  َم الشَّھَاَدة (وسائل الشيعہ) اَْن تُقِْيَم الشَّھَا دةََواَْنت َ تَْعِر فُہ باْلُعْسِر، ااََل يَِحلُّ اَْن تِقپيِ 

"اس کی مثال يہ ہے کہ ايک شخص کا قرض دوسرے شخص کی گردن پر ہو ليکن وه دوسرا شخص تنگی ميں ہو ۔خدائے 
تعاٰلی نے ايسی صورت ميں اسکو آسوده حال ہونے تک مہلت دينے کا حکم ديا ہے اور فرمايا ہے:فَنَِظَرةُ اِٰلی َمْيِسَرٍة (سورئہ 

اس کے باوجو د قرض دينے واال شخص تم سے گواہی دينے کو ہے۔ اب چونکہ تم قرض دار شخص کی) "٢٨٠آيت : ٣بقره 
  تنگ دستی سے واقف ہو اس لئے تمہارے لئے جائز نہيں ہے کہ تم گواہی دے دو (کہ اس نے قرض ليا تھا)" 

  امام موٰسی کاظم سے ايک روايت
  

ِد اْبِن اْلقاَِسِم اْبنِ  اْلفُضْيِل َعْن اَبِْی اْلَحِسِن َعلَْيِہ اسَّالُم قَاَل۔ محمد ابن قاسم ابن فضيل نے حضررت امام موٰسی کاظم عليہ  َعْن ُمَحمَّ
ْن ُمَوالِْيَک َعلَْيِہ َدْيُن لَِرُجِلِ◌ ُمَخالِِفِ◌ يَُرِ◌ّ◌ْيُد اَ  ْن يُّْعِسَره و السَّالم سے روايت نقل کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ َعْن ُرُجِلِ◌ مِّ

َ◌نَةُ ، ھَْل يَُجوزُ يَحْ  ُ أَنَّھَا يَسَسْت ِعْنَد ه َواٰل يَْقدُر َعلَْيِہ َولَْيَس لَِغِرْيِمہ ِبَ◌یَّ ُ لَہ  بَِسہ ، َوقَْدَعلَِم ّهللاٰ لَہ اَْن يّلَِف لَہ َعْن نَْفِسہ َحتَّی يَْيِسَر ّهللاٰ
 َّ ْوالِْيَک قَْدَعَوفُْواأَن ْن مَّ   ہ اَل يَْقِدُرھَْل يَُجوُز اَْن يََّشھَُدْواَعلَْيِہ ؟ ،َواِن َکا َن َعلَْيِہ ُشھُْوُد مِّ

" ميں نے امام سے پوچھا: آپ کے چاہنے والوں ميں ايک شخص ہے جو آپ کے ايک دشمن کا قرض لئے ہوئے ہے۔ وه 
رض اداشخص آپ کے اس چاہنے والے پر سختی کرنا چاہتا ہے اور جيل بھيج دينا چاہتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اس کے پاس ق

کرنے کے لے رقم نہيں ہے اور نہ ہی وه ادا کرنے پر فی الحال قادر ہے۔ اس کے پاس اپنی تنگ دستی ثابت کرنے کے لئے 
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بينہ (دو عادل آدميوں کی گواہی )بھی نہيں ہے۔ آيا ايسی صورت ميں وه اپنی تنگ دستی ثابت کرنے کے لئے اور اس 
اپنے اوپر سے ہٹانے کے لئے قسم کھاسکتا ہے؟ اور اگر آپ کے چاہنے پريشانی کو آسوده حالی ہوجانے تک کے لئے 

والوں ميں سے کچھ گواه اس قرض دار کے خالف ايسے بھی ہوں جو اس کی تنگ دستی سے واقف ہيں، تو کيا ان کے لئے 
  جائز ہے کہ وه اس کے خالف گواہی دے ديں۔ (کہ اس نے قرض ليا تھا)؟ 

ھَُدْوا َعلَْيِہ َواَل يَْنِوْی ظُْلُمہ (کافی۔تہذيب گواہی کا باب )امام موٰسی کاظم عليہ السَّالم نے جواب ديا۔ " ان کے قَاَل اَل يَُجْوُز اَْن يَّشَ 
  لئے جائز نہيں ہے کہ وه اُس (قرض دار ) پر ظلم کا قصد کرے!" 

  جب گواہی دينے سے ضرر پہنچے
  

واه کو يا کسی مسلمان کو ضرر پہنچتا ہو تو گواہی دينا حرام ہے، يہيہ جو ہم نے کہا تھا کہ اگر گواہی دينے کے سبب سے گ
اس صورت ميں ہے جب کہ وه ضرر ظلم کی حد ميں آتا ہو اور بے جاہو ۔ پس اگر ضرر کا آدمی مستحق ہو اور عدالت کا 

ُرم کيا ہے۔ اب آدمی تقاضا ہو کہ اس کووه ضرر پہنچے تو گواہی دينا پھر بھی واجب رہتاہے۔ مثالً ايک شخص نے کوئی ج
جو اس ُجرم کا گواه ہے ، محض اس لئے اس گواہی کو چھپانہيں سکتا کہ اگر گواہی دے دی تو وه آدمی ديا ہو ا قرض واپس 

مانگ لے گا۔ يہ کوئی عذر نہيں ہے۔ مجرم کو شرعی طور پر سزا ملنی چاہيئے اگرچہ گواه کو مالی نقصان کا 
ايسا قرضدار ہے جو قرض ادا نہيں کرسکتا تو وه بيّنہ (دو عادل آدميوں کی گواہی ) يا قسم سامناکرناپڑے ۔ اگر گواه واقعی 

کے ذر يعے اپنی تنگ دستی ثابت کرسکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر مجرم کا ُجرم گواه پر آنے والے ضرر سے چھوٹا ہو، يعنی گواه
  اہی چھپانے کے ليئے ايک معقول عذرہے۔ کو حد سے زياده زحمت ، پريشانی يا جان کا خطره الحق ہو تو يہ گو

  نقصان اور فائده نہ ہون
  

يہ بات کہے بغير نہ ره جائے کہ ضرر ہونا اور فائدے سے محروم ہوجانا ، يہ دونوں مختلف چيزيں ہيں ۔ اگر مندرجہ باال 
ل پيدا کرے گا، ليکن گواہی مثال ميں ايسا ہوکہ اگر گواه مجرم کے خالف گواہی نہ دے تو وه مجرم اس کی آمدنی کے وسائ

دے دينے کی صورت ميں وه اس فائدے سے محروم ہوجائے گا تو يہ کوئی عذر نہيں ہے۔ فائده نہ پہنچنا، ضرر نہيں کہالتا۔ 
ہاں البتّہ اگر گواه مثاًل خود مجرم ہی کا مالزم ہو، گواہی دے دينے کی صور ت ميں اس کی نوکری چھوٹ جاتی ہو اور اس 

  ہائی سخت پريشانی کا انديشہ ہوکہ عرِف عام ميں اس کو ضرر کہاجائے تو آدمی گواہی چھپاسکتاہے۔ کے بعد انت
خالصہ يہ ہے کہ جھوٹی قسم ، جھوٹی گواہی ، اور گواہی چھپانا، ان تينوں ميں سے ہر ايک گناِه کبيره ہے اور اس صورت 

س اگرنا حق گواه کو يا کسی اور مسلمان کو ضرر پہنچنے ميں گناِه کبيره ہے جب کہ کوئی ضرر اس سے ٹکرا نہ رہا ہو۔ پ
کا انديشہ ہوتو يہ تينوں گناه نہيں رہتے بلکہ جائز ہوجاتے ہيں ،۔ بعض مواقعے تو ايسے آتے ہيں جب (مثالً جان بچانے کے 

کہ جو چيز زياده اہم  ليے) جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دينا، يا گواہی چھپا لينا واجب ہوجاتا ہے۔ بہرحال اصول يہ ہے
 ہواسے اختيار کرلينا چاہيئے۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  وعده خالفی

  
گناِه کبيره ميں سے اکيسواں گناه " وعده خالفی " کرنا ہے ۔ اس بارے ميں صحيح روايت موجود ہيں ۔ جيسا کہ صحيح اور 

مستند روايت ميں حضرت عبد العطيم نے امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے نقل کيا ہے کہ امام عليہ السَّالم نے اس گناه کے 
ُ بِٓہ  گناِه کبيره ہونے پر قرآِن مجيد کی ِ ِمْن بَْعِد مْيثاقِہ و۔يَْقطَُعْوَن َمآاََمَرّهللاٰ اس آيت سے دليل فرمائی ہے : َوالَِّذْيَن يَْنقُُضْوَن َعْھدّهللاٰ

اِر (سورئہ رعد  ْعنَةُ َولَھُْم ُسْوآُء الدَّ گ خدا سے عہد ِ اور جو لو) " ٢۵آيت : ١٣اَْن يُوَصَل َويُْفِسُدْوَن فِی ااْلَْرِض اُولٰيَٓک لَھُْم اللّٰ
وپيمان کو پکا کرنے کے بعد توڑڈالتے ہيں اور جن (تعلقاِت باہمی ) کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم ديا ہے انہيں قطع کرتے
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ہيں اور روئے زمين پر فساد پھيالتے پھرتے ہيں ايسے ہی لوگ ہيں جن کے لئے لعنت ہے۔ اور ايسے لوگوں کے واسطے 
  برا گھر (جہنّم ) ہے۔" 

ِ يُحِ وع بُّ اْلُمتَّقِْيَن، ده خالفی اور عہد شکنی کی مذمت ميں سورئہ آل ِعمران ميں ارشاد ہوا: بَٰلی َمْن اَْوٰفی بَِعْھِده َوا تَّٰقی فَاِنَّ ّهللاٰ
ِ َواَْيَما نِِھْم ثََمنًا قَلِْياًل اُوٰلٓئَِک اَلَخالََق لَھُْم  يِھْم اِنَّ الَِّذْيَن يَْشتَُرْوَن بَِعْھِد ّهللاٰ ُ َواَل يَْنظُُر اِلَْيِھْم يَْوُم اْلقِٰياَمِة َواَل يَُز کِّ ِخَرِة َواَليَُکلُِّمھُْم ّهللاٰ فِْی ااْلٰ

يعنی ہاں (البتّہ ) جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہيز گاری ) "٧٧۔٧۶آيت : ٣َولَھُْم َعَذاُب اَلِْيُم (سورئہ آِل عمران 
ہيزگاروں کو دوست رکھتا ہے ۔ بے شک جو لوگ اپنے عہداور (قسم ) اقسام جو خدا سے کيااختيار کرے تو بے شک خدا پر

تھا اس کے بدلے تھوڑا سا دنيوی معاوضہ لے ليتے ہيں ان ہيلوگوں کيواسطے آخرت ميں کچھ حّصہ نہيں اور قيامت کے دن 
اور نہ ان کو (گناہوں کی گندگی سے )  خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہيں، اور نہ ان کی طرف نظر (رحمت ) کرے گا،

  پاک کرے گا اور ان کے ليے دردناک عذاب ہے۔" 
  ايک اورجگہ ارشاد ہے: 

ِمنُْوَن الَِّذْيَن َعاھَْدتَّ ِمْنھُْم ثُمَّ يَنْ  ِ الَِّذْيَن َکفَُرْوا فَھُْ◌ْم اَل يُؤْ الدََّوآبِّ ِعْنَدّهللاٰ ٍة وَّ ھُْم اَل يَتَّقُْوَن (سورئہ انفال  فَقُُضْوَن َعْھَدھُْم فِْی ُکلَّ اِنَّ َشرَّ َمرَّ
بيشک خدا کے نزديک جانوروں ميں کفار سب سے بدترين ہيں ۔ يہ لوگ ايسے ہيں کہ ايمان نہيں التے ) " ۵۶۔۵۵آيت : ٨

رخدا سے (اے رسول) جن لوگوں نے تم سے عہدو پيماں کيا تھا پھر وه لوگ اپنے عہدوپيماں کو ہر بار توڑ ديتے ہيں اور پھ
  نہيں ڈرتے ۔ 

يہ آيت شريفہ بنی قريظہ کے اُن يہودوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جنہوں نے رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے عہد 
کيا تھاکہ وه دشمناِن اسالم کا ساتھ نہيں ديں گے۔ ليکن جنگِ بدر ميں انھوں نے مشرکين کو اسلحہ کی کمک دے کر يہ عہد و 

ا تھا بعد ميں رسوِل سے کہا تھا کہ ہم يہ عہدوپيمان بُھول گئے تھے۔ دوباره انہوں نے رسول خدا سے ايسا ہی پيمان توڑدي
عہد کيا تھا ليکن جنگ خندق ميں ايک بار پھر انھوں نے اسے توڑديا اور پيغمبِراسالم کے خالف جنگ کرنے کے لئے 

  ابوسفيان سے مل گئے۔ 
دے کی پاسداری کو واجب قرارديا گياہے اور اس پر تاکيد فرماگئی ہے۔مثاًلارشاد ہے کہ : قرآِن مجيد ميں چند مقامات پر وع

اًل سوره بنی اسرائيل آيت  وعده کی وفا ضرور کرو اس لئے کہ وعده کے بارے ميں ضرور٣۴َواَْوفُْو بِا ْلَعْھِد اِنَّ اْلَعْھَدَکاَن َمْسٔوُ
اے ايمان النے والو! ) " ١آيت : ۵يَا اَيُّھَاالّذْيَن ٰاَمنُْوا اَْوفُْواباْلَعقُْود (سورئہ مائده سوال کيا جائے گا ايک اور جگہ پر ارشاد ہے ۔

رئہ اپنے وعدوں کو پورا کيا کرو۔" اور سّچے اور متقی لوگوں کی تعريف ميں ارشاد ہے (َوالُمْوفُْوَن بَِعْھِدِھْم اِنَا َعا ھَُدْوا (سو
  گ ہيں جو جب بھی وعده کرتے ہيں تو اسے ضرور پورا کرتے ہيں۔ اور يہ وه لو) "١٧٧آيت : ٣بقره 

ِ اَْن تَقُْولُْواَمااَل سورئہ صف ميں کچھ اس طرح سخت انداز ميں ارشاد: يَااَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْو الُِم تَقُْولُْوَن َما اَل تَْفَعلُْوَن َکبَُر مَ  ْقتًا ِعنَْدّهللاٰ
اے ايمان النے والو! تم ايسی بايں کيوں کہاکرتے ہو جن کے کرنے کا تمہيں اراده نہيں ) "٣۔٢تآي: ۶١تَْفَعلُْوَن (سورئہ صف 

  ہوتا ۔ خدا کے نزديک يہ بڑے غضب کی با ت ہے کہ تم ايسی بات کہو جس پر عمل نہ کرو!" 
ِمِن اَخاَهُ نَْذُر لَہُ فََمْن اَْخلََف اس آيت شريفہ کی تفسير ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے مروی ہے کہ: ِعَدةُ اْلُمؤْ 

ِ بََدَء َولُِمْقتِہ تََعرََّض(وسائل الشيعہ ، کتاب ِحج، باب  مومن اپنے مومن بھائی سے وعده ايک ) "٢٢٢صفحہ  ١٠٩فبُِخْلِف ّهللاٰ
دشمنی آغاز ايسی نذر ہے جس کا کوئی کفاره تو نہيں ہے ليکن جو شخص وعده خالفی کرتاہے وه خدا کی مخالفت اور 

کرديتا ہے اور خدا کے غضب کو چھيڑ بيٹھاتا ہے!" اس کے بعد امام عليہ السَّالم نے سورئہ صف کی مندرجہ باال آيت 
  تالوت فرمائی تھی۔ 

 امير المومنين حضرت علی عليہ السَّالم مالِک اشتر سے ان کے عہدے کا حلف ليتے ہوئے فرماتے ہيں: اَْلُخْلُف يُْوِجُب اْلَمْقتَ 
(نہج البالغہ)  ِ   ِعْنَد ّهللاٰ

يعنی "وعده خالفی خدا کے غضب کا باعث بن جاتی ہے۔" اس کے بعد اميرالمومنين عليہ السَّالم نے بھی اسی آيت کا حوالہ 
  ديا تھا۔ 

بَةً "چا ر قسم کے لوگ ايسے ہيںحضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم فرماتے ہيں (َعْن اَِبْ◌ی َجْعفٍَر قَاَل اَْربََعةُ اَْسَرُع َشْئیً ُعقُوْ 
  جن پر جلد عذاب نازل ہوتا ہے: 

ْحَساِن اِلَْيِہ اَِسائُہ يعنی "ايسا شخص جس کے ساتھ تم نے کسی سلسلے ميں معاہده) ١( کيا ہواور َرُجُل اَْحَسْنَت اِلَْيِہ َويُکافِئَُک بِااْلِ
فائی کررہاہو، تمہاری نيکی کے بدلے ميں اس نے تم سے تم اس سلسلے ميں اُس سے وفا کررہے ہو ليکن وه تم سے بے و

  بدی کی ہو۔" 
َوَرُجُل تَْبِغْی َعلَْيِہ َوھَُو يَْبِغْی َعلَْيَک يعنی"ايسا شخص جس پر تم کوئی ظلم نہيں کرتے (اگرچہ ) اس کے ساتھ کوئی نيکی ) ٢(

  بھی نہ کرتے ہو) مگر وه تم پر ظلم کرتا ہو۔ 
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ہ َعٰلی اَْمٍر فَِمْن اَْمِرَک اْلَوفاُء بِہ َوِمْن اَْمِرِه اْلَغْدُرِبَک يعنی "ايسا شخص جس کے ساتھ تم نے کسی سلسلے َوَرُجُل َعاھَْدتَّ ) ٣(
  ميں معاہده کيا ہواور تم اس سلسلے ميں اس سے وفاکر رہے ہو، ليکن وه تم سے بے وفائی کرہا ہو۔" 

  کتاب "خصال") َوَرُجُل يَِصُل قَٰرابَتَہ ويَْقطَُعْونُہ () ۴(
  يعنی "اور ايسا شخص جو اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی برقرار رکھنا چاہتا ہے مگره قطع رحمی کرتا ہو۔ 

بِِجِمْيِع َشَرايِِع  َعن اَبی َمالٍِک قَاَل قُْلُت لََعلِیِّ ْبِن اْلُحسْيِن حضرت امام زين العابدين عليہ السَّالم سے ابو مالک نے کہا: اَْخبِْرنِیْ 
ْيِن "مجھے آپ ديِن اسالم کی تمام شرعی باتوں کا خالصہ بتاديجئے ۔"قَاَل قَْوُل اْلَحقِّ َواْلُحْکُم بِاْلَعْدِل َواْلَوفَاءُ ا  بِاْلَعْھِد(کتاب لدِّ

  "خصال ") امام عليہ السَّالم نے فرمايا " حق بات کہنا ، انصاف کے ساتھ فيصلہ کرنا ، اور وعدے کو پورا کرنا۔" 
  وفائی کی اہميت کے سلسلے ميں اگرچہ آيا ت وروايات بہت وارد ہوئی ہيں ليکن ہم اسی مقدار پرا کتفا کررہے ہيں۔  ٍ◌ وعده

  َوعده َخالفی کی قسميں
  

  وعدے کی تين قسميں ہيں: 
  ايک ايسا وعده جو خدا نے اپنے بندوں سے کيا ہو ۔ ) ١(
  ايک ايسا وعده جو بندوں نے خدا سے کيا ہو۔ ) ٢(
  اور ايک ايسا وعده جو بندوں نے ايک دوسرے سے کيا ہو۔  )٣(

وه وعده جو خدا نے بندوں سے کيا ہے وه وہی ہے جو عالِم ذر (عالِم اروا ح) ميں واقع ہوا ہے۔ قرآِن مجيد اور بہت سی 
يں انسانوں کو روايتوں سے اس وعدے کے بارے ميں علم ہوتا ہے۔ اُس وعدے کا خالصہ يہ ہے کہ عالِم ارواح ميں دنيا م

بھيجنے سے پہلے خدا نے تمام روحوں سے عہدوپيمان کياہے، اوور وه يہ ہے کہ اگر وه دنيا ميں ثابت قدم رہيں گئے، کسی 
کو خدا کا شريک قرار نہ ديں گے، اپنے پيغمبر کے احکام سے روگردانی نہيں کريں گے اور شيطان کی پيروی نہيں کريں 

صلے ميں ان کی کی مدد کرے گا، اپنی رحمت کا سايہ ہر وقت ان پر رکھے گا۔ اور جنّت گے تو خدا اس وعده وفائی کے 
  ميں انہيں جگہ دے گا۔ 

ليکن اگر وه اپنے وعدے کو پورا نہيں کريں گے تو خدا کبھی اس کے عوض ميں اپنے وعدے کو پورا نہيں کرے گا ۔ اسی 
اے ميرے بندو!) ُمجھ سے کيا ہوا وعده وفا کرو ۔ اگر تم ) (۴٠آيت : ٢ْم(سورئہ بقره لئے ارشاد ہے:اَْوفُْو ا بَِعْھِدْی اُْوِف بَِعْھِدکُ 

الَّ تَْعبُُدو  ايسا کرو گے تو ميں بھی تم سے کيا ہوا وعده وفا کروں گا۔ " يہ بھی ارشاد ہے کہ :اَلَْم اَْعھََد اِْلْيُکْم يَابَنِْی ٰاَدَم اَنْ 
اے آدم عليہ السَّالم کی اوالد کيا ميں نے تم سے يہ وعده نہيں ليا تا کی خبردار شيطان ) "۶٠آيت :  ٣۶الشَّْيطَان (سورئہ ٰيسين 

  کی پرستش نہ کرنا ؟!" 
عالَم ارواح ميں پروردگاِرعالم نے بندوں کی روحوں سے جو وعدے لئے تھے ان می اميرالمومنين اور اَئمہ طاہرين کی 

سی روايتوں ميں اس بات کا ذکر موجودہے۔ يہاں تک کہ تمام آسمانی واليت کے بارے ميں بھی وعدے شامل تھے۔ بہت 
  کتابوں ميں اس کاذکر ہے اور تمام انبياء کے ذريعے بھی چہارده معصومين کی واليت ومحبت کا پيغام پہنچايا گياہے۔ 

يتوں اور روايتوں کی تاويل البتہ بعض علماء نے عالم ذر يا عالم ارواح کا انکار کيا ہے۔ وه اس موضوع پروار دہونے والی آ
فرماتے ہيں۔ وه حاکم ذرسے مراد َعالَم فطرت ليتے ہيں ۔ يعنی ان کے نزديک خدا ونِد تعالٰی نے فطری طور پر انسان کو اس 
بات کاپابند بنايا ہے کہ وه احکاِم خدا کی پابندی کرے اور شيطان کی پرستش نہ کرے۔ اب اگر انسان مخالفت کرتا ہے تو اپنی

رت کے خالف کام کرتا ہے ۔ البتّہ انسان کی عقل اس کو فطرت پر چلنے اور اپنے خالق کی اطاعت کرنے کا حکم ديتی فط
ہے۔ وه علمائے کرام اسی حکم کو عہدو پيان شمار کرتے ہيں ۔ بہرحال حقيقت کيا ہے، اس کی تفصيل کے لئے يہ کتاب 

  مناسب نہيں ہے۔ 
کئے گئے وعدے کو توڑے، يا عالِم فطرت ميں کئے ہوئے وعدے کی خالف ورزی کرے بہرحال خواه آدمی عالِم ارواح ميں

، دونوں صورتوں ميں وعده توڑنا بہرحال گناِه کبيره ہے۔ بلکہ سب سے بڑا گناِه کبيره ہے۔ اکثر آيات وروايات ميں اتنی تاکيد
ده توڑنے پر سخت عذاب کی باتيں بھی وارد ہوئیموجود ہے کہ وعده وفا کرنا واجب اور وعده توڑنا حرام ثابت ہوتا ہے۔ وع

ہيں۔ اورروايا ت سے معلوم ہوتاہے کہ اتنا سخت عذاب اسی پہلی قسم کے وعدے کو توڑنے ميں ہے اور يہی سب سے بڑا 
گناِه کبيره ہے۔ پس بندوں کو چاہيئے کہ اپنے پروردگار سے کئے گئے تمام وعدوں کی وفا کريں تاکہ خدا بھی اس کے 

  ميں اپنے تمام وعدے وفا کرے۔  صلے

  خداونِد عالم نے ُدعا قبول کرنے کا وعده کيا ہے
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خدا نے بندوں سے جو وعدے کيئے ہيں ان ميں سے ايک دعا قبول کرنے کا وعده بھی ہے، ليکن اس وعدے کو پورا کرنے 

  ريں۔ کی ايک شرط بھی ہے، اور وه شرط يہ ہے کہ بندے خدا سے کيا ہوا اپنا وعده وفا ک
َ تََعالٰ  ) اَنَّ اْلَعْبَداَِذا َدَعا ّهللاٰ ی بِِنيٍَّة َصاِدقٍَة حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے جميل روايت کرتے ہيں (َعن اَبِْی َعْبِد هللاِ

َوَجلَّ "جب بنده خدا سے سّچی  ِ َعزَّ نيّت اور خلوص بھرے ِدل کے ساتھ ُدعا َوقَْلٍب ُمِخلٍص اُْستُِجْيُب لَہ بَْعَد َوفَائِِہ بَِعَ◌ْھِد ّهللاٰ
مانگتا ہے تو اس کی ُدعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وه خدا ئے ِعّزوجل سے کئے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرليتا ہے۔ " 

َ بَِغْيِر نَيٍَّة وُّ اِْخاَل ٍص لَْم يُْستَِجَ◌ُب لَہ۔ "ليکن جب بنده خدا سے سّچی نيت اورخلوص کے بغير ُدعا کرتا ہے تو اس  َواَِذاَدَعا ّهللاٰ
ُ يَقُْوُل اَْوفُْوا بَِعْھِدْی اُْوِف بَِعْھِدُکْم ، فََمْن َوٰفی ُوفَِی لَہ (سفينہ کيا) "۴٩٩البحار جلد اّول صفحہ  کی ُدعا قبول نہيں ہوتی۔") اَلَْيَس ّهللاٰ

ھ سے کيا ہوا وعده پورا کرو تو ميں تم سے کيا ہوا وعده پورا خدائے تعالٰی نہيں فرماتا " اَْوفُْوا ِبَعْھِدْی اُْوِف بَِعھِدُکْم" (مج
  کروں گا )پس جو وعده وفا کرتا ہے اسی کے ساتھ وفا کی جاتی ہے۔" 

  نذر اور عہد ميں زبان سے کہن
  

، عہد يا نذردوسری قسم کا وعده وه ہے جو بنده خودہی خدائے تعالٰی سے کرتا ہے مثالًنذر کرليتا ہے يا قسم کھاليتا ہے ۔ قسم 
کا محض دل ودماغ ميں عزم کرلينا اور سوچ لينا کافی نہيں ہے بلکہ باقاعده اس کا جملہ زبان سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثاًل اگر 
َ (ميں نے خدا سے عہد کيا ) يا  کوئی بنده خدا سے عہد کرنا چاہے اور عربی ميں کہنا چاہے تو اسے کہنا پڑے گا َعاھَْدُت ّهللاٰ

ِ (ميرے ذّمے خدا سے کيا ہوا عہد ہے۔ )عربی کے عالوه کسی بھی زبان ميں نذر، قسم ، يا عہد  يہ کہنا ہوگا کہ َعلَّی َعْبُد ّهللاٰ
کا جملہ کہا جاسکتا ہے۔ مثاًل يہ نذر مانی جاسکتی ہے کہ اگر ميں صحت ياب ہو گيا ،يا سفر سے صحيح و سالم واپس آگيا تو 

ں گا ۔ ايسا جملہ منہ سے کہنے سے اس کی پابندی واجب ہوتی ہے، اور محض ِدل ميں اتنی رقم خدا کے لے خيرات کرو
  سوچ لينے سے واجب نہيں ہوتی۔ 

  بيکار کام کی نذر يا عہد
  

يہ بات مِد نظر رکھنی چاہيئے کہ عہد ، قسم يا نذر بے کار کام کی نہ ہو۔ يعنی شرعی طور پر نا پسنديده کام نہ ہو۔ دوسرے 
ام حرام يا مکروه نہيں ہونا چاہيئے ۔ مثاًل اگر آدمی قسم کھائے اور عہد کرے کہ وه فالں حرام يامکروه کام کرے الفاظ ميں ک

گا تو يہ باطل اور غلط ہے۔ اسی طرح اگر وه نذر کرے کہ اگر اس کا فالں کام ہوگيا تو وه فالں حرام يا مگروه کام کرے گا۔ 
م ترک کرنے کی نذر، عہد يا قسم ہوتو وه کام واجب يا مستحب نہيں ہونا چاہيئے۔ تو يہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کا

اسی طرح نذر، قسم اور عہد کے وقت اگر کام ميں رحجان تھا، مثاًلاس کا کرنا واجب يامستحب تھايا اسکا نہ کرنا حرام يا 
تونذر اور قسم وغير ه باطل ہوجاتی ہے۔ مکروه تھا ،ليکن بعد کے اضطراری حاالت ميں وه رحجاِن شرعی طورپر ختم ہوگيا

مثاًل آدمی نے نذر کی کہ اگر و ه صحت ياب ہوگيا تو مثاًل ايک ہزار روپيہ راِه خدا ميں خرچ کرے گا۔ ليکن جب وه صحت 
 ياب ہوا تو اتنا تنگ دست ہوگيا کہ اہل وعيال کا خرچ مشکل سے نکلنے لگا۔ ايسی صورت ميں يہ نذر باطل شمار ہوگی اور

  اس کا پورا کرنا واجب نہيں رہے گا۔ 

  نذر مفيد کام کی ہونی چاہيئے
  

پس ثابت ہوا کہ قسم يا نذر ايسے کام کی ہونی چاہيئے جس ميں شرعی چور پر رحجان موجود ہو۔ اگر مباح کام کی بھی قسم 
کی قسم يانذر ہوتو اس کا کرنا کم از يا نذر ہو تو بھی اس ميں بھی اس ميں رحجان ديکھنا پڑتا ہے۔ يعنی اگر مباح کام کرنے 

کم عقلی طور پرنہ کرنے سے بہتر ہو۔ مثاًلپيدل چلنا اور ورزش کرنا ايک ايسا ہی مباح کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی مباح 
کام کو چھوڑنے کی قسم يا نذر ہو تو اس ميں بھی عقلی رحجان کا پہلو ہونا چاہيئے، يعنی اس کا چھوڑ دينا اس کے انجام 

  نے سے بہتر ہو ۔ مثاًل سگريٹ پينا ايک ايسا ہی مباح کام ہے۔ دي

  عہِد مطلق اور عہِد مشروط
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نذر وقسم کی طرح عہد بھی ياتو مطلق ہوتا ہے يا مشروط۔ مثاًل مطلق عہد يہ ہے کہ آدمی کہے: " ،ميں نے خدائے تعالٰی 
اجب ہوجاتا ہے اور اس کاِر خير کو ترک کرنا گناِه کبيره سے عہد کيا ہے کہ ميں فالں کار خير انجام دوں گا۔" پس يہ عہد و

  بن جاتا ہے، بلکہ عہد توڑنے کا کفّا ره بھی الگ سے واجب ہوجاتا ہے۔ مطلق يعنی جس ميں کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو۔ 
ٹا دے تو ميں اور مقيد يا مشروط عہد يعنی آدمی خدا کے کسی خاص شرط کے تحت عہد کرے ۔ مثاًل کہے : " اگر مجھے بي

فالں کاِرخيرانجام دوں گا۔" پس وه کاِر خير اسی وقت واجب ہوگا جب وه شرط پوری ہو، اور جب شرط پوری ہوجائے تو اس
  عہد کی خالف ورزی کرنا نہ صرف يہ کہ گناِه کبيره ہے بلکہ کفّارے کا بھی موجب ہے۔ 

  نذرو عہد کا کفّاره
  

وڑنے کا کفّاره دينا واجب ہے۔ اس کا کفّاره وہی ہے جو رمضان کا روزه نہ رکھنے عہد خواه مطلق ہو يا مشروط، اس کو ت
  اور توڑنے کاہے ۔ يعنی ساٹھ غريبوں کو کھانا کھالنا، يا ساٹھ ورزے رکھنا ، يا ايک غالم کو آزاد کرنا ۔ 

ريبوں کو کھانا کھالنا، يا دس اور اگر نذر توڑدی جائے تو اس کا کفّاره قسم توڑنے کے کفّارے کے برابر ہے۔ يعنی دس غ
لباس سے محروم لوگوں کو لباس دينا ۔ يا ايک غالم آزاد کرنا ۔ نذر اور قسم کے کفّاروں ميں يہ بات بھی ہے کہ اگر آدمی ان 

  تينوں ميں سے کوئی سا بھی کفّاره نہ دے سکتا ہو تو اسے تين مسلسل روزے رکھنا واجب ہوتے ہيں۔ 

  ميںخدا سے عہد کی تين قس
  

درحقيقت نذر اور قسم بھی خداونِد تعالٰی سے عہد ہے۔ اس لحاظ سے عہد کل تين قسموں کا ہوتا ہے۔ ايک خود عہد ہے اور 
باقی دو قسميں نذر اور قسم کہالتی ہيں ۔ بس يہ لطِف خدا وند ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا سے عہد کرتے ہوئے ڈرے اور 

کو کھانا کھالنے يا ساٹھ روزے رکھنے سے بچنا چاہے تو وه چھوٹے قسم کے عہد اتنے بڑے کفّارے (يعنی سا ٹھ غريبوں 
  کرسکتا ہے۔ يعنی نذر کرسکتا ہے يا شرعی قسم کھاسکتاہے۔ 

  وعده خالفی اور نفاق
  

وت وعده خالفی اتنا بڑا گناه ہے کہ اس کے باعث دل ميں نفاق اور منافقت کا بيج اُگ جاتا ہے، مرتے وقت آدمی کا فرکی م
َ لَيَْن  ٰاتَْينَا مرتاہے، اور قيامت ميں وه منافقين ہی کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ قرآِن مجيد ميں ارشاد ہے کہ: َوِمْنھُْم َمْن َعا ھَدّهللاٰ

ا ٰاتَھُْم مْن فَْضلہ بَِخلُْو ا بِہ َولََّو لَّْوا لحْيَن فَلَمَّ ْقنَّ َولَنَُکْونَنَّ مَن الصَّ ّوھُْم ُمْعِرُضْوَن ، فَاْعقَْبھُْم نِفَا قًا فِْی قُلُْوبِِھْم اِٰلی يَْوِم ِمْن فَْضلِہ لَنََصدَّ
َ ماََوِعَ◌ُدْوهُ َوبُِمةا َکانُْو يَْکِذبُْوَن(سورئہ توبہ  اور ان (منافقين ) ميں سے بعض ايسے ) "٧٧۔٧۶۔٧۵آيت : ٩يَْلقُْو نَہ بَِمآ اَْخلَفُوا ّهللاٰ

ے تھے کہ اگر ہميں اپنے (فضل وکرم ) سے (کچھ مال ) دے گا تو ہم ضرور بھی ہيں جو خدا سے قول واقرار کرچک
خيرات کيا کريں گے ۔ اور نيکو کار بندے ہوجائيں گے ۔ تو جب خدا نے اپنے فضل (وکرم) سے عطا فرمايا تواس ميں بخل 

ن (قيامت) تک ان کے کرنے لگے اور کترا کے منہ پھيرنے لگے۔ پھر جب ان سے ان کے خميازه ميں اپنی مالقات کے د
دل ميں (گويا خود ) نفاق ڈال ديا ۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے خدا سے جو وعده کيا تھا اسکے خالف کيا اور اس وجہ سے 

  کے يہ لوگ جھوٹ بوال کرتے تھے۔ " 
دم تک آدمی  اس آيت شريفہ سے يہ ثابت ہوا کہ عہد شکنی اور جھوٹ ايسے گناه ہيں جو ايسے نفاق کا سبب بنتے ہيں مرتے

  کے ِدل ميں باقی رہتا ہے۔ ان آياِت شريفہ کی شاِن نزول کے بارے ميں تفسير، منہُج الّصادقين ميں لکھا ہے کہ : 
ثُعلبہ ابِن خاطب ايک ايسا عيسائی تھا جو اپنے مذہب ميں عبادت اور زہد کے لحاظ سے مشہور تھا ۔ ايک دن وه پيغمبر ِ 

کی خدمت ميں آيا ۔ اس نے اپنی تنگدستی کارونارويا۔ اس نے آنحضرت سے التماس کی کہ وه  اسالم (صلی هللا عليہ و ٓالہ)
خدا سے اس کی کشاده حالی کے لئے ُدعا فرمائيں۔ آنحضرت نے اسے نصيحت فرمائی کہ : اس حاجت سے ِدل نہ لگأو اور 

اگر تم شک کروگے تو يہ اس بہت سے  اپنی غربت پر صبرکرلو ۔ رزق کی فراوانی تمہارے لئے خطرناک ہے ! تھوڑے پر
رزق سے بہتر ہے جس کا تم شکر بجا نہ السکو۔" آنحضرت نے فرمايا: "خدا کی قسم اگر ميں ُدعا کروں کہ پہاڑ سونے 

چاندی کے ہوجائيں اور ميرے ساتھ ساتھ حرکت کريں تو حِق تعالٰی ايسا کردے گا۔ ليکن ميں جانتا ہوں کہ غربت کی عاقبت 
ور کشاده حالی کی عاقبت زياده تر شر ہوتی ہے! پس رسوِل اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی اطاعت کرو اور بات خير ہے، ا

  کو مان لو!" 
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ثعلبہ نصرانی نے آنحضرت کی نصيحت قبول نہيں کی اگلے دن وه پھر آنحضرت کے پاس وہی التماس لے کر آگيا وه کہنے 
تا ہوں کہ اگر خدا مجھے فراوانی کے ساتھ مال دے گا تو ميں مستحق افراد کے لگا "يا رسول هللا ! ميں خدا سے عہد کر

حقوق ادا کروں گا اور اس کے ذريعے صلہ رحمی کروں گا۔ " جب اس نے بہت اصرار کيا تو آنحضرت (صلی هللا عليہ و 
  ٓالہ) نے خدا ونِد تعالٰی سے اس کی غربت دور کرنے کی ُدعا کردی ۔ 

اس کی بھيڑ بکريوں ميں اسے بہت برکت دی ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مسلمان ہونے کے بعد وه اپنی  خدا ونِد تعالٰی نے
بھيڑبکريوں کی حفاظت ميں پيغمبر ِخدا کے ساتھ نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ بيٹھا۔ وه صرف صبح اور شام کی نماز پرا 

  طراف ميں اس کی بھيڑ بکريوں کے لئے جگہ کم پڑگئی ۔ کتفاء کرنے لگا۔ پھر اس کا کام اتنا بڑھ گيا کہ مدينے کے ا
وه اپنی بھيڑ بکريوں کو لے کر صحرا ہی ميں بس گيا ۔ اب وه رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے ساتھ پانچوں وقت کی 

ر بھيڑ بکريوں کے نماِز باجماعت پڑھنے سے محروم ہوگيا تھا۔ البتہّ اب بھی وه نماِز جمعہ کے لئے مدينہ آجاتا تھا ! پھ
سلسلے ميں اس کا دائره کا رمدينے کے اطراف کی واديوں سے بھی آگے پھيل گيا اب وه نماِز جمعہ سے بھی محروم ہوگيا! 

  ايک دن پيغمبر ِاسالم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے اسحاب سے پوچھا کہ " کيا ہوا ثعلبہ ہماری نماز ميں حاضر نہيں ہوتا؟" 
اُس کے پاس اتنی زياده بھيڑ بکرياں ہيں کہ کسی وادی ميں پوری طرح نہيں سماتيں ! اب وه فالں وادی لوگوں نے کہا: " 

ميں گيا ہے۔ اور وہيں کا ہوگيا ہے۔ آنحضرت نے يہ سن کر تين بار فرمايا "ثعلبہ پر وائے ہو ! ثعلبہ پر وائے ! ثعلبہ پر وائے
  ہو!" 

زل ہوئی تو آنحضرت نے ايک صحابی کو وه آيت تحريری صورت ميں دی پھر جب زکٰوة واجب ہوئی اور اس کی آيت نا
اور قبيلہ بنی سليم کے ايک آدمی کو اس صحابی کے ساتھ کرديا۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے حکم دياکہ " جب ثعلبہ 

۔ زکٰوة کی آيت دکھائی اور  سے زکٰوة لے لينا تو فالں بھلے آدمی سے بھی زکٰوة ليتے آنا۔" وه دونوں ثعلبہ کے پاس گئے
آنحضرت کا خط بھی اُسے ديا جس ميں زکٰوة کی شرائط درج تھيں ۔ ثعلبہ اتنا مال کی محبت ميں مبتال ہوگيا تھا کہ اس نے 

کہا: محمد ہم سے جزيہ (ٹيکس ) طلب کررہے ہيں!" کہيں اور جا کر طلب کرو ! جب تک ميں اس بارے ميں غور کروں گا 
 "!  

س بَھلے آدمی کے پاس گئے (جوقبيلہ بنی سليم سے تعلق رکھتا تھا ) اُس نے آيت قرآن اور پيغمبرکا خط ديکھ کر وه دونوں اُ 
َ َوَرُسْولِہ (حکِم خدا اور حکم رسول کو ُسنتے ہوئے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوں طَاَعةً اِلَّْمِر ّهللاٰ !) کہا" َسْمًعا وَّ

ن گيا ۔ اُس نے چھانٹ کرزٰکوة کے لئے بہترين اونٹ نکالے اور کہا " يہ پيغمبر ِ اکرم کے پاس لےوه اپنے اونٹوں کے درميا
جائيے " دونوں نے کہا بہترين دينا واجب نہيں ہے !" اُس نے کہا " يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ ميں خدا و رسول کو بہترين نہ 

  دوں!" 
  وہی پہلی سی بات کی اور زکٰوة دينے سے انکار کرديا ! و ه دونوں ثعلبہ کے پاس واپس گئے ۔ اُس بدبخت نے 

يہ واقعہ ُسن کر آنحضرت نے ايک بار پھر فرمايا : " ثعلبہ پروائے ہو ! " آنحضرت نے اُس دوسرے بُھلے آدمی کے لئے 
  ُدعا ئے خير فرمائی جس نے بہترين طريقے سے زکٰوة دے دی تھی۔ 

  فرمايا: " ثعلبہ پر وائے ہو ! " يہ واقعہ ُسن کر آنحضرت نے ايک بار پھر 
  آنحضرت نے اُس دوسرے بھلے آدمی کے لئے ُدعا ئے خير فرمائی جس نے بہترين طريقے سے زکٰوة دے دی تھی ۔ 

تعجب کررہے تھے کہ واقعی ثعلبہ کو آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی بات پہلے ہی مان لينی چاہيئے  �اصحابہ کرام 
نہ پہنچتا اور ايمان کھو کر ُمرتد نہ ہوجاتا!: (زکٰو ة ضرورياِت دين ميں سے ہے اور جو شخص کہے تھی تاکہ اس حال پر 

کہ زکٰوة واجب نہيں ہے وه ُمرتد ہوجاتا ہے اور مسلمان نہيں رہتا !) سورئہ توبہ کی مذکوره آيتيں ثعلبہ کی مّذمت ميں نازل 
  ہوئی ہيں۔ 

  آپس ميں عہد وپيمان
  

م يہ ہے کہ آدمی ايک دوسرے سے عہدو پيمان کرے۔ آيتوں اور بہت سی روايتوں سے ظاہر ہوتا ہے وعدے کی تيسری قس
کہ اس قسم کا وعده بھی وفا کرنا واجب ہے اور اسے توڑنا بھی حرام ہے ۔ مثالً سورئہ بنی اسرائيل ميں حکم ہے کہ :ِواَْو فُْو 

اًل (سورئہ اور تم اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک خدا قيا مت ميں ) "  ٣۴۔ آيت  ١٧بنی اسرائيل  ا بِاْلَعْھِد اِنَّ اْلِعْھِدَکاَن ُمْسٔوُ
اعہد کے بارے ميں ضرور پوچھے گا۔" اسی طرح اہِل صدق وتقوٰی کی تعريف ميں آيت ہے کہ : َواْلُمْوفُْوَن بَِعْھِدِھْم اَِذاَعا ھَُدوْ 

   )١٧٧آيت : ٢(سورئہ بقره 
  وعده کرتے ہيں تواپنے وعدے کو وفا کرتے ہيں۔"  "اور يہ وه ہيں کہ جب کوئی
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اسی طرح دوزخ سے نجات پانے والوں اور جنت ميں داخل ہونے والوں کی صفات بيان کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ : َوالَِّذْيُن 
  عہد کا لحاظ رکھتے ہيں۔" اور جو اپنی امانتوں اور اپنے ) " ٨آيت :  ٢٣ھُْم اِلََماٰنتِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعْوَن (سورئہ مومنوں 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم ہيں : "اور اپنے مومن بھائی سے کيا ہوا وعده پورا کرنا نذر کی طرح واجب ہے، 
  اگرچہ کہ اس وعدے کی خالف ورزی پر کوئی کفّاره نہيں ہے۔" 

ِمنُ  ِخِر فَْليَِف اَِذاَوَعَد (اصوِل کافی ) " جو شخص خدا  پيغمبِراکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں : َمْن َکاَن يُؤْ ِ َواْليَْوِم ااْلٰ باِّهللاٰ
اور روِز آخرت پر ايمان رکھتا ہے اسے چاہيئے کہ جب بھی وه وعده کرے وفا کرے ۔" معلوم ہوا کہ وعده وفا کرناخدا پر 

ئہ صف کی ابتدا ئی چند آيت وعده خالفی کی اور روِز آخرت پر ايمان رکھنے کے لوازمات ميں سے ہے ۔ اِسی طرح سور 
  سخت مذمت ميں نازل ہوئی ہيں اور اِن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ وعده خال فی ، خواه کسی قسم کی بھی ہو حرام ہے۔ 

  منافق، وعده خالفی کرتے ہيں
  

ْن ُکنَّ فِْيہِ  ی " تين خصلتيں ايسی ہيں کہ پيغمبِر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے َمروی ہے کہ : ثاََلُث مَّ َکاَن ُمناَ فِقًا َواِْن َصاَم َصلّٰ
  جس شخص ميں بھی ہوں گی، وه منافق ہوگا ۔ اگرچہ وه نماز روزے کاپابند ہو اور خواه خود کو سّچامسلمان سمجھتا ہو!" 

  بيٹھتا ہو۔" َواَِذا ا ْئتََمَن َخاَن "ايک وه شخص کہ جب بھی کوئی امانت رکھتا ہو اس ميں خيانت کر 
 َواَِذاَحدََّث َکِذَب "ايک وه شخص کہ جب کبھی کوئی بات کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو۔" َواَِذاَوَعَد اَْخلََف (اصوِل کافی ) اورايک وه

  شخص کہ جب بھی کوئی وعده کرتا ہو، اس کی خالف ورزی کر بيٹھتا ہو!" 
بُھُْم، َوَو َعَذھُْم فَلَْم يَْخلِْفھُْم اور حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم نے فرمايا : مَ  ثَھُْم فَلَمق يَُکذِّ ْن َعاَمَل النَّاَس ولَْم َیْ◌لُِمھُْم، َوَحدَّ

"جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو ان پر ظلم نہ کرتا ہو، جب ا سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولتا ہو، اور 
تُہ َو َحُرَمْت َغْيبَتُہ َو ظَھََر َعْدلُہ جب ان سے کوئی وعده کرے تو اس کی خالف ورزی ن ْن َکُملَْت ُمَروَّ ہ کرتا ہو " فَھُْو ِممَّ

تُہ (اصوِل کافی ) " تو وه ايسے لوگوں ميں ہوتا ہے کہ جنکا اخالِق کامل ہے، جن کی غيبت حرام ہے، جن کا  َوَوَجبَْت اُُخوَّ
   عادل ہوناظاہر ہے اور جن سے بھائی چاره کرنا واجب ہے۔"

پس جوشخص ظالم ، جھوٹا، يا وعده خالفی کرنے واال ہو، اسی روايت کی روشنی ميں اس کا اخالق کامل نہيں ہے، اس کی 
  غيبت جائز ہے ، وه غير عادل يعنی فاسق ہے، اور جس کے ساتھ برادِر ايمانی والے حقوق کی رعايت واجب نہيں ہے! 

  کوئی چھوٹ نہيں
  

َ تََعا ٰلٰ◌ی اِلََحٍدفِْيھَاُرْخَصةً  "تين فرائض ايسے اسی طرح چھٹے امام عليہ السَّالم کا يہ بھی ارشا د ہے کہ : ثاََل ثَةُ لَْم يَْجَعِل ّهللاٰ
  ہيں جن کے سلسلے ميں خدائے تعالٰی نے کسی کو ذرا سی بھی چھوٹ نہيں دی ۔" 

ْيِن،َکانَا اَْوفَ  اْلَوالَِدْيِن ، بِرَّ اِجَرْيِن"والدين کے ساتھ نيکی کرنا ، خواه دونوں نيک ہوں يا بدکردار ! َوْلَوفَاُء بِاْلَعْھِد لِْلبِّر َواْلفَاِجِر بِرَّ
تاب "وعدے کو وفاکرنا ، خواه نيک آدمی سے وعده کيا ہو ا بدکردار سے ۔" َواََراُء ااَْلََمانَِة لِْلبِِّر و۔اْلفَاِجِر (شيخ صدوق کی ک

رامانت ادا کرنا ، خواه وه نيک آدمی کی ہو يا بدکردار کی ۔" اسی جيسی ايک حديث کافی ميں حضرت امام "خصال" ) او
  زين العابدين عليہ السَّالم سے بھی َمروی ہے۔ 

وعده کرے حضرت امير المومنين عليہ السَّالم کا ارشاد ہے کہ: َمْن اِلِْمْرئَتِہ َشْرطًا فَْليَِف بِہ " جو شخص اپنی بيوی سے کوئی 
َم َحاَل الً اَْو اََحلَّ َحَراًما (کتاب "تہذيب  ") اس لئے کہ مسلمان تو اسے وه بھی وفا کرنا چاہيئے ۔ "فَاِنَّ اْلُمْسلِِمْيَن ِعْنَد ُشْرطًا َحرَّ

کوئی  اپنے وعدوں کا ہردم لحاظ رکھتے ہيں ۔ ہاں البتّہ اگر کسی وعدے کی وجہ سے کوئی حالل چيز حرام ہورہی ہوتو يا
  حرام چيز حال ل ہورہی ہو تو وه ايسے وعدوں کا لحاظ نہيں رکھتے ۔" 

  مشرکوں سے معاہده
  

بہرحال وعده وفائی کے واجب ہونے اوروعده خالفی کے حرام ہونے سے متعلق آيات وروايا ت بے ُشما ر ہيں ۔ اس 
الدََّوآبِّ ِعْند ِمنُْوَن اَلَِّذْيَن ٰعھَْدتَّ ِمْنھُْم ثُمَّ يَْنقُُضْوُن  موضوع کی اہميت کے لئے يہی کافی ہے کہ: اِنَّ َشرَّ ِ الَِّذْيَن َکفَُرْوافَھُْم اَل يُؤْ ّهللاٰ

ھُْم اَل يَتَّقُْوَن (سورئہ انفال  ٍة وَّ اس ميں شک نہيں کہ خدا کے نزديک جانوروں ميں کفّار) " ۵۶اور  ۵۵آيت: ٨َعْھَدھْم فِْی ُکلِّ َمرَّ
(باوجود اس کے ) پھر ايمان نہيں التے ۔ (اے رسول) جن لوگوں سے تم نے عہدو پيمان کيا تھا پھروه سب سے بدتر ہيں تو 
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لوگ اپنے عہد کو ہر بار توڑڈالتے ہيں اور پھر (خدا سے نہيں ڈرتے ۔ " پس وعده خالفی کرنے والے لوگ خدا کی بدترين 
جان لينی چاہيئے کہ خداونِد تعالٰی نے مشرکو ں اور کافروں مخلوق ہيں ! يعنی جانوروں سے بھی بدترين ہيں ۔ يہ بات يہاں 

  سے بھی کئے ہوئے معاہدے اور وعدے کو توڑنے کی اجازت نہيں دی ہے، اور اس کی وفا بھی واجب قرار دے دی ہے۔ 

  حضور کا مشرکو ں سے ايفاِء عہد
  

وئی جس ميں مشرکوں سے جہاد کا حکم ديا جب اسالم کی شان وشوکت عروج پر تھی تو سورئہ برائت کی ايک آيت نازل ہ
گيا تھا ۔ مّکہ معظمہ کو شرک اوربُت پرستی سے پاک کردينے کا حکم مال تھا ۔ ليکن ان مشرکوں سے معاہده توڑنے کا حکم

ْن  اْلُمْشِرِکْيِن ثُمَّ يَْنقُُصْوُکْم بھی آيا تھا جو معاہد ه توڑنے ميں پہل نہيں کررہے تھے ۔ وه آيت شريفہ يہ ہے۔ ااِلَّ الَِّذْيَن ٰعھَْدتُْم مِّ
تِِھْم، اِنَّ ّهللاٰ يُِحبُّ ا ْوآ اِلَْيِھْم َعْھَد ھُْم اِٰلی ُمدَّ لَْم يُظَا ِھُرْو ا َعلَْيُکْم اََحًدافَاَتِمُّ مگر (ہاں) جن )"۴آيت :  ٩ْلُمتَّقِْيَن (سورئہ توبہ ُشْيئًاوَّ

وگوں نے کبھی کچھ تم سے (وفا عہد ميں ) کمی نہيں کی اور نہ تمہارے مشرکوں سے تم نے عہد و پيمان کيا تھا پھر ان ل
مقابلے ميں کسی کی مدد کی تو ان کے عہدپيمان کو جتنی مّدت کے واسطے مقرر کيا ہے پورا کردو ۔ خدا پرہيزگاروں کو 

  يقينا دوست ر کھتا ہے۔" 
يا کہ جب ميں نے آنحضرت کی زيارت کی اور اُن کے ابو رافع کہتے ہيں: قريش نے مجھے پيغمبر ِ اسالم کے پاس روانہ ک

نورانی چہرے پر نگاه کی تو ميرے ِدل ميں اسالم کانور پيدا ہوگيا۔" ميں نے آنحضرت سے کہا: يارسول هللا ! اب ميں قريش 
اور  کی طرف لوٹ کرواپس نہيں جأوں گا! " آپ نے جواب ميں فرمايا ميں عھد و پيمان کی خالف ورزی نہيں کروں گا

قريش کی طرف سے پيغام النے والے کو کاپنے پاس نہيں رکھوں گا۔ اے ابورافع تم اپنے قبيلے کی طرف لوٹ جأو اس کے 
  بعد اگر تمہارا دل چاہے تو اسالم قبول کرکے ہمارے پاس آجانا۔" 

  قريش سے کئے گئے عہد کا احترام
  

يں شريک ہونے سے روکتی رہی تھی ، اور وه يہ تھی کہ ميں حذيفہ يمانی کہتے ہيں کہ صرف ايک چيز مجھے جنگ ِبدر م
اور ابو اْلُحَسيَْل باہر جارہے تھے کہ قريش سے مڈبھيڑ ہوگئی۔ انھوں نے ہم سے کہا : "تم محمد کوچاہتے ہو؟" ہم نے کہا : "

يغمبِر اکرم کا جنگ ميں ساتھ نہيں ہم مدينے کو چاہتے ہيں ۔" انہوں نے ہم سے عہد ليا کہ جب مدينے پہنچ جائيں گے تو ہم پ
نہ ديں گے۔ جب ہم پيغمبر اکرم کا جنگ ميں ساتھ نہ ديں گے ۔ جب ہم پيغمبر اکرم کی خدمت ميں پہنچے اور يہ واقعہ ُسنا تو

آنحضرت نے فرمايا : جنگ ميں جانے کا خيال اپنے اس عہد اور وعدے کی وجہ سے چھوڑدو ! ہم خدا سے مدد طلب 
سے منقول ٢۶۴يث اور اس سے اوپر والی حديث کتاب " اسالم وصلِح جہانی " تاليف سيّد قطب ، صفحہکرليں گے!" يہ حد

  ہے۔ 

  کافر باپ اپنے مسلمان بيٹے کو لے گی
  

صلِح ُحديبيہ کے سلسلے ميں سہيل ابن عمر کافروں کی جانب سے رسوِل خدا کے ساتھ مذاکرات کررہا تھا۔ جب عہد نامہ 
کا وقت تھا اور ابھی دستخط باقی تھے کہ سہيل کا بيٹا جندل کفّاِر قريش ميں سے نکل کر مسلمانوں کےاورُصلح نامہ لکھنے 

درميان آگيا تھا۔ اس کو اسالم کی طرف مسلمانوں کے درميان آگيا تھا ۔اسکو اسالم کی طرف مائل ديکھ کر کفّار قريش نے 
ھی زنجير سميت ہی فرارہو گيا تھااور مسلمانو ں کے درميان آکر اسکے پيروں ميں زنجير باندھ دی تھی ۔ وه پيروں ميں بند

خود کو مسلمان ظاہر کررہاتھا ۔ صلِح حديبيہ کہ تيار کرنيوالے کا فر باپ نے جب يہ حال ديکھا تواپنے بيٹے کے پاس آيا اور
ی چيز ہے جو ہمارے درميان ايک طمانچہ رسيد کيا۔ پھر اس نے رسوِل اسالم سے کہا " يا محمد! يہ (صلح نامہ ) وه پہل

صلح کی راه استوارکررہی ہے اور اسی کے تحت آپ کو بھی چاہيئے کہ ميرابيٹا مجھے واپس دے ديں!" ُصلح حديبيہ کے 
مطابق آنحضرت نے اس کی بات قبول کرلی اور جندل کو اس کے کافر باپ کے حوالے کرديا۔ مگر پہلے يہ شرط لگادی کہ 

اور اّذيت نہيں دے گا ۔ اس نے يہ شرط منظور کرلی ليکن جب جندل کو کافروں کے حوالے  وه اسے حفاظت سے رکھے گا
کرنے کا وقت آيا تو جندل کو کافروں کے حوالے کرنے کا وقت آيا توجندل کہنے لگا: "اے مسلمانوں! ميں تو مسلمان ہوگيا 

ايا: " جأو صبر کرو۔ خدا اسی طرح ہوں ميں اب کس طرح مشرکوں کے درميان جأوں گا؟ رسول خدا نے اس سے فرم
تمہارے لئے آسانی پيداکرے گا ۔ ہم نے جو معاہده کرليا ہے، ہم اس کی مخالفت نہيں کرسکتے۔سہيل نے اپنے مسلمان بيٹے 
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  کا ہاتھ پکڑا اور لے گيا ۔ ليکن اس نے اپنا وعده وفا نہيں کيا اوراپنے بيٹے کو سخت اّذيت دی۔ 
ہے کہ وعدے کی کتنی اہميت ہے ۔ يہ واقعہ سورئہ فتح کے ذيل ميں تفسير منہّج الّصادقين ميں اس واقعے سے معلوم ہوتا 

  موجود ہے۔ 

  اپنی موت تک يہيں رہوں گا!
  

  بحاراالنوار ميں يہ روايت موجود ہے کہ : 
ت تک موجود پيغمبر ِاکرم نے ايک شخص سے وعده فرما ليا تھا کہ وه ايک طے شده جگہ پر ايک پتھر کے پاس اس وق

رہيں گے جب تک کہ وه جا کر واپس آجائے۔ آنحضرت وہاں ُرک گئے ليکن وه شخص وہاں نہينآ يا۔ يہاں تک کہ صبح سے 
دوپہر ہوگئی ۔ انتہائی سخت دھوپ آنحضرت کے بدن پر پڑرہی تھی ۔ بعض اصحاب نے آنحضرت کو دھوپ برداشت کرتے

ں کسی اور جگہ اس وقت تک نہيں جاسکتا جب تک وه شخص نہ آجائے۔" ديکھ کر کہا: "يہاں سے جائيے ! فرمايا : "مي
آخرکار وه شخص آگيا۔ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کہ اگر يہ شخص نہ آتاتو ميں اپنی موت کے وقت تک يہاں

  سے نہيں ہٹتا!" 

  جناب ِاسماعيل اور ايفاِء عہد
  

دُق اْلَوْعِدکے لقب سے ياد کرتا ہے۔ ارشاد ہے کہ َواْذُکْرنِْی اْلِکٰتِب اْسٰمِعْيَل اِنَّہ َکاَن حضرت اسماعيل پيغمبر کو قرآِن مجيد َصا
اور (اے رسول ) قرآن ميں اسماعيل کا تذکره کرو ۔ بے شک وه ) " ۵۴آيت: ١ ٩َصادُق اْلَوْعِد َوَکاَن َرُسْواًلنَّبِيّاً (سورئہ مريم 
  وئے پيغمبر تھے۔" وعدے کے سچے تھے اور ہمارے بھيجے ہ

جب حضرِت اسماعيل عليہ السَّالم نے کسی شخص سے وعده کرليا تھا کہ ميں اس جگہ اس وقت تک رہوں گا جب تک کہ تم
نہ آجأو ۔ پھر وه کم از کم تين شب وروز وہاں رہے ليکن اکثر علماء يہ کہتے ہيں کہ اور مشہور بھی يہی ہے کہ حضرت 

يک سال تک اس شخص کا انتظار کيا ۔ اس سلسلے ميں انہوں نے سخت تکليفيں اُٹھائيں ، يہاں تک اسماعيل عليہ السَّالم نے ا
  کہ بعض اوقات انہيں درختوں کے چھلکے تک کھانے پڑے! 

  وعده خالفی کفر کا نيتجہ ہے
  

جو دل ميں ہوتا ہے۔ اميرالمومنين حضرت علی عليہ السَّالم وعده خالفی اور عہد شکنی کو کفر کا نتيجہ قرار ديتے ہيں 
ِ َماَمْعِويَةَ بَاَدھَی ِمنِّی َوٰلِکنَّہ ايَْغِدُد َويَْفُجُر َولَْواَل َکَراِھيَّةُ اْلَغَدِر لَکُ  نُت ِمْن اَْدھَی النَّاِس َوالنَّاِس َوٰلِکْن ُکلُّ فََجَرٍة ارشادفرماتے ہيں:َوّهللاٰ

خداکی قسم معاويہ مجھ سے زياده ذہين ) "٢٢٨ُع يُْعَرُف بِہ يَْوُم اْلقِيَاَمِة (نہج البالغہ خطبہ نمبرَوُکلُّ فََجَرٍة َکفََرةُ َو لُِکلِّ َغاِدٍرلَِوٰا 
نہيں ہے۔ ليکن وه عہد توڑ ديتا ہے اور حق سے منحرف ہوجاتاہے۔ اگر وعده خالفی ناپسنديده نہ ہوتی تو ميں سب سے زياده 

  ہوشيار انسان ظاہر ہوتا۔ 
ماِن خدا سے انحراف ہے اور فرماِں خدا سے ہر قسم کا انحراف ايک طرح کا کفر ہے۔ ہر وعده ليکن ہر وعده خالفی فر

  خالف شخص کا ايک پرچم ہوگا جس کے ذريعے وه قيامت کے دن پہچانا جائے گا۔" 
کہ ايک فرماتے ہيں کہ روايات ميں گناِه کبيره کرنے والے شخص کو کافر بھی کہاگيا ہے۔وعده خالفی چون �عالمہ مجلسی 

بڑا گناِه کبير ه ہے، اس لئے اس خطبہ ميں ہر وعده خالف شخص کو ايک طرح کا کافر کہاگيا ہے يہ وه کفر ہے جس کا بيج 
  دل ميں ہوتا ہے اور جو احکا ِم خداکی نافرمانی کی صورت ميں نمودارہوتاہے۔ 

  مسلمان دھوکہ باز نہيں
  

  فرماتے ہيں :  امير المومنين حضرت علی عليہ السَّالم يہ بھی
ْدِق َوآَل اَْعُم ِجنَّةً اَْوٰتی ِمْنہُ َوَما يُْعَدُد ِمْن عْلٍم َکْيَف اْلَمْرَجُع َولَقَْداَ  ْصبَْحنَافِْی َزَماٍن اتََّخَذاَْکثَُر اَْھلِِہ اْلَغَدَرِکْيَسً◌ا اِنَّ اْلَوفاَء تََوأَُم الصِّ

ِ  َونََسبَھُْم اَْھُل اْلَجْھِل فَْيِہ اِٰلی ُحْسنِ  ُ قََديَُری اْلُحَوُل اْلقُلَُّب َوْجہَ اْلِحْيلَِةَوُدْونَھَا َمانُِع ِمْن اَْمِر ّهللاٰ  َونَِھيہ فَيََدُعھَا َوْأَی اْلِحْيلَِة َمالَھُْم قَاتَلَھُْم ّهللاٰ
ْيِن    )۴٣(نہج البالغہ خطبہ نمبر  َعْيٍن بَْعَداْلقُْدَرِة َعلَْيھَا َويَْنتَِھُز فُْرَصتَھَاَمْن الَّ َجِرْيخةَ لَہ فِْی الدِّ
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"بے شک وعده وفائی اور سچائی ايک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہيں ۔ ميں نے وعده وفائی سے بہتر کوئی اور ڈھال نہيں 
ديکھی جو عذاب سے بچانے والی ہو۔ جس شخص کا روِز جزاء پر اعتقاد ہو وه اپنے وعدے کو نہيں توڑے گا اور عذر 

اس زمانے ميں زندگی گذاررہے ہيں جس ميں لوگ وعده خالفی اور دھوکہ بازی کو سياست اور خواہی نہيں کرے گا۔ ہم 
ہوشياری سمجھتے ہيں ! اور جاہل افراد بہترين بہانہ بازی کو ہنر سمجھتے ہيں ان کو کيا ہو گيا ہے؟خدا ان کو ہالک کرکے 

ی کوئی بھی وجہ ہوخدا کا حکم اور اسکی نہی انہی دھوکہ بازی کے حيلوں ميں ايک وعده خالفی بھی شامل ہے۔ حيلے ک
مانع ہے کہ ميں اس پر عمل کروں ۔ پس اپنی آنکھوں کے سامنے بندِه خدا حيلہ کوديکھ کر بھی اور حيلہ پر قدرت رکھتے 
ہوئے اسے چھوڑديتا ہے ۔ ليکن جس شخص کو دين کا درد نہيں ہوتا وه حيلہ کی فرصت کو غنيمت سمجھتا ہے اور چال 

  يا وعده خالفی کر بيٹھتا ہے۔" بازی 

  وعده خالفی اور جھوٹ
  

بعض مجتہدين نے عہد شکنی اور وعده خالفی کوجھوٹ کی قسموں ميں ُشمار کيا ہے، خصوًصاجب کہ عہد کرتے وقت يا 
ر وعده کرتے وقت ہی اسے پورانہ کرنے کا اراده ہو۔ اس بنا ء پر مذمت ،حرمت اور سزاکے بارے ميں جو کچھ آيات ذک

  ہوچکی ہيں، وه عہد شکنی اور وعده خالفی کو بھی اپنی لپيٹ ميں لے ليتی ہيں۔ 

  اگر کسی معاملے ميں شرط ہو
  

اگر مجتہدين کے فتووں سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ تجارت کے ياکسی اور معاملے کے ضمن ميں کوئی شرط عائدکی گئی ہو، 
مثالًخريدتے وقت اگر آدمی شرط لگادے کہ اگر مال ميں کئی عيب نکال  عہد يا وعده ليا گيا ہو، تو اس کی پابندی واجب ہے۔

تو وه اسے دومہينے تک لوٹا سکے گااور ُدکاندار مثاًلشرط لگادے کہ اگر مال کو لوٹاناہوتو اس ميں خريدار کا پيدا کيا ہوا 
ائے دار پر يہ شرط عائد کردے کہکوئی نقص نہ ہو۔توايسی شرطوں کی پابندی واجب ہے۔ اسی طرح مثالًاگر مالِک مکان کر

وه کسی مہمان کو نہيں رکھے گا تو ايسی شرطوں کی بھی پابندی واجب ہوجاتی ہے۔ معاملے ميں دونوں فريقوں ميں سے ہر
  ايک کو دوسرے پرشرط لگانے کا حق حاصل ہوتاہے۔ 

جس شخص نے شرط لگائی ہے اسبعض ديگر مجتہدين فرماتے ہيں کہ نہ صرف ايسی شرطوں کی پابندی واجب ہے، بلکہ 
کو بھی يہ شرعی حق حاصل ہوجاتا ہے کہ شرط ماننے والے شخص سے اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اگروه چاہے 

توزبردستی بھی اپنا حق لے سکتا ہے۔ يہ اس صورت ميں ہے جبکہ معاملے کے دوران شرط کو الزمی درجہ ديا گياہو۔ 
ق لے سکتا ہے۔ يہ اس صورت ميں ہے جبکہ معاملے کے دوران شرط کو الزمی مثاًلاگر وه چاہے توزبردستی بھی اپناح

درجہ ديا گياہو۔ مثاًلاگر مالزم يہ شرط لگادے کہ ہر مہينے کی پہلی تاريخ کو اس کی تنخواه ملنی چاہيئے ، تو نہ صرف يہ 
اپنا حق لے سکتا ہے۔ ليکن اگر معاملےکہ وه پہلی تاريخ کو مطالبہ کرسکتا ہے، بلکہ زبردستی يا مالک کی العلمی ميں بھی 

کے درميان شرط کوالزی کی سی حيثيت نہ دی گئی ہواور شرط کی پابندی کو محض بہتر سمجھا گيا ہو تو نہ تو پابندی 
واجب ہے اور نہ ہی کسی کا حق بنتاہے۔ ايسا بھی ہوسکتا ہے کہ شرط کا معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو، ايسی صورت ميں 

متعلق شرط لگانے والے کو حق نہيں ہوگا کہ اُس شرط کی بناء پر معاملے ميں اپنا حق حاصل کرے۔ البتہ شرطمعاملے سے 
  ماننے والے پر معاملے سے قطِع نظر شرط کی پابندی واجب ہوگی۔ 

  ہر حال ميں وعده وفاکرنا چاہيئے
  

کو ہر قسم کے وعدے کی وفاميں شديد احتياط سے بہِرحال آيت وروايت ميں وعده وفائی کی اتنی تاکيد موجودہے کہ انسان 
کام لينا چاہيئے اگر آدمی وعده نہ کرنا چاہتا ہو، ليکن وعده کرنے پر مجبور ہو تو حرام اور وعده خالفی سے بچنے کے لئے

اگر خدانے چاہا توميں وه لفظ "شايد " "اگر " يا انشاء هللا " وغيره استعمال کرسکتاہے۔ يعنی مثالً انشاء هللا کا مطلب يہ ہے کہ
  ايسا کروں گا۔ 

  انشاء هللا کہہ کرنذر وعہد کرن
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ہر وه عہد ، نذر يا وعده جس ميں انشاء هللا کہاگيا ہو، يا کسی بھی زبان ميں خدا کی مرضی پر ڈال دياگيا ہوتو اس کی 
موافقت کرتے ہيں۔ البتّہ اگر شرط يا وفاواجب نہيں رہتی۔ عاّلمہ حلّی نے يہی فرمايا ہے اور مشہور مجتہدين بھی ان کی 

وعده وغيره کسی واجب کام کو کرنے يا حرام کا م کو ترک کرنے کے سلسلے ميں ہوتو اسی صورت ميں اس کی خالف 
  ورزی نہيں کی جاسکتی۔ 

وعده وفا  يہ بات جان لينی چاہيئے کہ انشاء هللا کہنے کے بعد وعده کی کووفا اس صورت ميں واجب نہيں رہتی جب کہ آدمی
کرنے کے عّزم کے ساتھ انشأهللا کہے يا برکت کی خاطر کاانشاء هللا کہے اور ذہن ميں انشاء هللا کہے اور ذہن ميں انشاء هللا 

  کا شرطيہ مفہوم نہ ہو تو ايسی صورت ميں بہرحال شرط يا وعدے کی پابندی واجب ہوگی۔ 

  گناه انجام دينے کاوعده
  

ظاہرہے کہ اگر وعده يا شرط وغيره کسی واجب کام کو چھوڑدينے ، يا کسی حرام کام کو انجام دينے کے سلسلے ميں ہوتو 
اس پابندی نہ صرف يہ کہ واجب نہيں ہے، بلکہ حرام ہے۔ اور اگرآدمی يہ عہد کرے کہ اگر اس کی بيوی يا اس کے بيٹے 

رے گا۔ ايسے عہد پر عمل نہ کرنا اور معاف کردينا بہترہے۔ ارشاد ہے َوْليَْعفُْوا نے فالں بُرا کام انجام دياتو وه فالں سختی ک
ُ لَُکْم (سورئہ نور  بلکہ انہيں چاہيئے کہ ان کی خطامعاف کرديں اور ) "٢٢آيت :  ٢۴َوْليَْصفَُحْوا ااََلتُِحبُّْوَن اَْن يَّْغفَِر ّهللاٰ
دا تمہاری بھی خطا معاف کردے !" اس آيت کامفہوم يہ ہے کہ اگر بندے درگذرسے کام ليں ۔ کيا تم يہ نہيں چاہتے ہوکہ خ

  دوسرے بندوں کی خطائيں معاف کريں گے توخدا بھی ايسے معاف کردينے والے بندوں کی خطائيں معاف کرے گا۔ 

  جناِب ايوب نے اپنی زوجہ کو سوتا زيانے مارنے کی قسم کھائی
  

وعده بہت تاکيد کے ساتھ ہو تو بہتر يہ ہے کہ کچھ اس قسم کی عالمتی سزادے دی اگر سختی کرنے يا سزادينے کا عہد يا 
جائے کہ نہ تو وه باقاعده سزا ہو اور نہ ہی عہد کی خالف ورزی شما رہو۔ مثاًل حضرت ايوب پيغمبر نے جب اپنی بيوی کو 

نے کے بعد وه اسے سو تازيانے ان کی مرضی کے خالف ايک کام کرتے ديکھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ صحت ياب ہو
 ماريں گے۔جب حضرت ايوب عليہ السَّالم صحت يا ب ہوئے تو ُحکم ِ خدا ہوا کہ: َوُخْذبِْيِدَک ِضْغثًا فَاْضِرْب بِّہ َوااَل تَْحنَثْ 

ے (اپنی اے ايوب) تم اپنے ہاتھوں ميں سينکوں کا ُمٹھّا لو (جس ميں سوبالياں ہوں) اور اس س) "(۴۴آيت : ٣٨(سورئہ ٓص 
 بيوی کو ايک دفعہ) مارو، اوراس طرح اپنی قسم ميں جھوٹے بننے سے بچ جأو۔" 

 

 گناھان کبيره

 

  گان

  
سولہواں ايسا گناه ِجسے صاف الفاظ ميں کبيره بتايا گيا ہے گاناگانا ہے۔ اعمش نے امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے جو 

  روايت نقل کی ہے اس ميں بھی يہ صراحت موجود ہے محمد ابن مسلم کہتے ہيں کہ امام محمد باقر عليہ السَّالم نے فرمايا 
ُ َعلَْيہ النَّاَر (فروِغ کافی، باِب غنا) (قاََل) اَْلِغنَآُء ِمّما اَْوَعدَ    ٰهللاّ

" گانا ايک ايسا گناه ہے، جس پر خدا نے جہنّم کا عذاب رکھا ہے۔" اور ديگر بہت سی حديثوں سے ثابت ہے کہ ہروه 
  گناه،گناِه کبيره ہے جس پر عذاب کی بات خدا ونِد تعاٰلی نے کی ہو۔ 

  گانا کيا ہے؟
  

  ب "وسيلہ" ميں فرماتے ہيں: سيَّد مرتضٰی اپنی کتا
الّصْوِت وتَْرِجْيُعہُ بکيفّيٍةخاّصةٍ   ُمطِربہ تنُٰاِسُب العنآء حرام فعلہ وِسٰماُعہ والتکسُب بہ وليَس ھُومّجرُد تِْحِسْيِن الّصْوِت، بَْل ھُوَمدُّ
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  مجلس الّھِوواَلطّرِب " 
ا بھی حرام ہے۔ البتہ ہر اچھی آواز گانا نہيں ہے بلکہ گانا گانا حرام ہے۔ گانا ُسننابھی حرام ہے اور اس کے ذريعے مال کمان

ايک خاص انداز ميں آواز کو کھينچے اور حلق ميں مخصوص انداز سے گھمانے کو کہتے ہيں، جو کہ لہو ولعب اور عيش 
  وطرب کی محفلوں ميں رائج ہے۔ ايسا گانا موسيقی کے آالت سے عام طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے ۔" 

مجتہدين لغت کے ماہرين کی طرح کہتے ہيں کہ گانا آواز کو حلق ميں گھمانے کوکہتے ہيں۔ (کالسيکی موسيقی  اکثر شيعہ
اور بعض قواليوں ميں ايساہی ہوتاہے اور آآآآ جيسی آواز پيدا ہوتی ہے۔ لغت "صحاح" ميں لکھتا ہے کہ گانا ايک ايسے انداز 

د تک غمگين يا خوش کرديتی ہو۔ تقريباً ايسے ہی معنی ديگر لغتوں ميں کی آواز کو کہتے ہيں جو انسان کو غير معمولی ح
  درج ہيں۔ بس گانا ايک ايسی آواز ہے جو آدمی کو ايک کہف وسرور يا غم کی حالت ميں ڈال ديتی ہو۔ 

  کتاب ذخيرة العباد ميں لکھا ہے کہ: 
سے شہوت اُبھرے، خواه وه کالسيکی موسيقی گانا لہوولعب کی خاطر نکالی گئی ہر ايسی آوازکو کہتے ہيں جس کی وجہ 

کی طرح حلق ميں آواز گھمانے سے پيدا ہوتی ہو يا کسی اور طريقے سے الغرض عرِف عام ميں ِجسے گاناکہا جاتا ہو وه 
حرام ہے۔ پس اگر اشعار، قرآن يانوحے مرثيے بھی گانے کی طرز پر پڑھے جائيں تو يہ بھی گناه ہے، بلکہ عام گانے سے 

ه بڑاگناه ہے۔ اس لئے کہ اس ميں اس طرح قرآِن مجيد اور نوحے مرثيے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ اس زياد
  کا گناه اور عذاب ُدگناہے۔" 

  گانے کے بارے ميں
  

  گانا، گناِه کبيره) ١(

  
س پر خداونِد تعالٰی نے عذاب کا جب حضرت امام محمد باقر عليہ السَّالم نے فرمايا تھاکہ " گانا ايسی چيزوں ميں سے ہے ج

  قول ديا ہے " تو يہ آيت شريفہ بھی تالوت فرمائی تھی: 
ِ بَِغْيِرِعْلٍمٍ◌ وَّ يَتِّخَذھَاھُُزًو ااُوٰلٓ  ِھْيُن (سورئہ القمان َوِمَن النّاس َمْن يَّْشتَرْی لَْھُو اْلَحِدْيِث لِيُضلَّ َعْن َسبِْيِل ّهللاٰ يت آ: ٣١ئَِک لَھُْم َعذاُب مَّ

   )٢نمبر 
" اور لوگوں ميں بعض ايسے بھی ہيں جو بيہوده چيزيں خريدتے ہيں تاکہ بغير سوچے سمجھے وه لوگوں کو خدا کی راه 

  سے بھٹکا ديں اور خدا کی نشانيوں کا مذاق اُڑائيں ۔ ايسے ہی لوگوں کے لئے بڑارسواکردينے واال عذاب ہے!" 

  ادگانآيت ميں "لَْہَواْلَحِدْيِث" سے مر) ٢(
  

اس آيت شريفہ اور امام محمد باقر عليہ السَّالم کی حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا بھی لَْہَواْلَحِدْيث يعنی بيہوده چيزوں ميں 
سے ايک ہے۔ بيہوده چيز کوئی نامناسب بات ، حرکت يا شاعری وغيره ہوسکتی ہے جس ميں کوئی فائده نہ ہو اور جو انسان

ردے دوسرے الفاظ ميں کالِم حق اورقرآِن مجيد کی بات ماننے سے روک دينے والی ہر چيز کو فائدے سے محروم ک
لَْھَواْلَحِدْيثہے ۔ گمراه کردينے والی ہر چيز لَْھَواْلَحِدْيث ہے فسق وفجور، عيّاشی اور فحاشی کی طرف مائل کرنے والی ہر 

و، يہ ايسی ہی بيہوده چيزيں ہيں ۔ اوپر جو آيت پيش کی گئی اس کے بعد چيز لَْھَواْلَحِدْيثہے خواه وه گانا ُسننا ہو يا خودگانا ہ
  والی آيت ميں ارشاد ہے : 

ی ُمْستَْکبًِرا َکأَْن لّْم يَْسَمْعھَاَکاَنَّ فِْی اُُذنَْيِہ َوْقًرا فَبَّشِرهُ بَِعذٰ     )٧۔ آيت ٣١ٍب اَلِْيٍم (سورئہ لقمانَواَِذاتُْتٰلی َعلَْیْ◌ه ٰاٰيتُنَاَولّٰ

ْوِر" کی تفسيرق   وَل الزُّ
  

ْور بھی استعمال ہو اہے ۔ امام جعفر صادق عليہ السَّال مگانے باجے کے لئے قرآِن مجيد ميں لَْھَواْلَحِدْيث کے عالوه لفظ قَْوَل الزُّ
ْوِر(سورئہ حج  اور لغو باتوں ) "٣٠آيت نمبر : ٢٢سے ابوبصير نے اس آيت شريف کی تفسير بوجھی تھی َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ

سے بچے رہو۔" امام عليہ السَّالم نے جواب ميں فرماياتھا (قَاَل) اَْلِغنا ُٓءُ◌ يعنی " گانا لغو بات ہے۔" اور امام محمد تقی عليہ 
ْوَر (سورئہ فرقان  ريب کے اور وه لوگ ق)" ٧٢آت نمبر : ٢۵السَّالم کے سامنے يہ آيت پڑھی گئی : َوالَِّذْيَن الَ يَْشھَُدْوَن الزُّ
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پاس ديکھنے کے لئے کھرے ہی نہيں ہوتے" پھر اس آيت شريفہ کی تفسيرپوچھی گئی تو امام محمد تقی عليہ السَّالم نے 
  جواب ديا (قَاَل) اَْلِغنآء ُ يعنی " يہاں ُزْور يا فريب سے مراد گاناہے"(شيخ طوسی کی کتاب امالی" اور کتاب کافی ) 

ن عثمان نے اِسی آيت شريفہ کے بارے ميں بوچھا تو امام محمد تقی عليہ السَّالم نے فرماياايک اور حديث ميں ہے کہ حّماد اب
ُجِل الَِّذْی يُْغنِْی يعنی " اس ميں ايسے شخص کی بے ہوده باتيں بھی شامل ہيں جو گارہا ہو۔"    : (قَاَل) ِمْنہُ قَْول الرَّ

  گا نا "لَُغو" ہے) ۴(
  

ْوا ِکَرَ◌اًما( سورئہ فرقان اسی آيت شريفہ کے بعد واال ٹک ْوا با ْللَْغِو َمرُّ اور جب وه کسی چيز )" ٧٢آيت نمبر: ٢۵ڑا ہے َواَِذ َمرُّ
کے پاس سے گزرتے تو خداکو آلوده کئے بغير پہلو بچاليتے ہيں اور اپنی شرافت محفوظ رکھتے ہيں" اسی طرح ايک اور 

اور جب لوگ لغو باتوں سے منہ پھيرے ) " ٣آيت نمبر : ٢۴ُضْوَن (سورئہ مومنون آيت ميں ہے َوالَِّذْيَن ھُْم َعِن الّلَْغِو ُمْعرِ 
  رہتے ہيں۔" 

حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم اور امام علی رضا عليہ السَّالم سے پوچھا گيا کہ ان دونوں آيتوں ميں مومنين کی جو 
نوں معصوموں نے اپنے اپنے زمانے ميں يہی فرمايا تھاکہ صفات بيان کی گئی ہيں يہاں " لُغو " سے کيا مراد ہے؟ توان دو

:" لَْغو دراصل گانا باجا ہے اور خدا کے بندے اس ميں آلوده ہونے سے بچے رہتے ہيں۔" ( کتاِب" کافی " اور کتاب ُعيُوُن 
  اخباِر رضا") 

  آپس ميں نفاق اور گان) ۵(
  

ِ قَاَل امام جعفر صادق عل ْوعَ َعْن اِبِْيَعْبِد ّهللاٰ  ( يہ السَّالم نے فرمايا: اْستَِماُع اْلِغِنَ◌آِء َوالَّْھِو يُْنبُِت النِّفَا َق فِْی اْلقَْلِب َکَما يُْنبُِت اْلَماُء الزَّ
کتاب"کافی") گانے باجے کو اور بے ہوده باتوں کو غور سے ُسننا دل ميں نفاق کو اسی طرح پيدا کرديتا ہے جس طرح پانی 

  باعث بنتاہے۔"  سبزے کی نشوونما کا
کافی ہی ميں چھٹے امام عليہ الّسالم کی يہ روايت بھی موجود ہے کہ ھَْل َغنَآء َُعشُّ النِّفَاِق " گانا باجا نفاق جيسے پرندے کا 

  گھونسال ہے۔" 

  گانے کا پروگرام
  

الم نے فرمايا الَ تَْد ُخلُْوا بُيُوتاً جس جگہ گانا باجا ہوتا ہے وہاں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفرصادق عليہ السَّ 
ُ ُمْعِرُض َعْن اَْھلِھَا (کتاب کافی) ايسے گھروں ميں داخل بھی مت ہو جس کے رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی نظِررحمت  َهللاّٰ

ة " َمُن فِْيِہ اْلفَِجٔیَ جس گھر ميں گانا باجا ہوتا ہے وه ناگہانی ہٹالی ہو!" يہی امام عليہ الّسالم فرماتے ہيں بَْيُت اْلِغنَآِء الَ يُؤْ
 (کتاِب مصيبتوں سے محفوظ نہيں رہتا!" َوالَ يَُجاُب فِْيِہ الدَّْعَوةُ "ايسے مقام پر ُدعا مستحب نہيں ہوتی!۔" َوالَ يَْدُخلُہُ اْلَملَکُ 

ديثوں سے اسی کتاب ميں اور ايسی جگہ فرشتے نہيں آتے!" اور گزری ہوئی ح) "٧٨باب ‘اور مستدرک الوسائل ‘"کافی" 
ثابت ہوچکا ہے کہ جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے تو سب کو اپنی لپيٹ ميں لے ليتا ہے۔ پس يہ عذر کافی نہيں ہے کہ ہم 

توايسی جگہ جاتے ہيں جہاں گانے کا پروگرام ہوتا ہے ليکن دل سے بيزار ہيں۔ بيزاری عملی طور پر ہونی چاہيئے اور 
  اہيئے۔ گانے باجے کو روکنا چ

  گانا اور فقر و فاقہ) ٧(
  

  حضرت علی عليہ السَّالم سے مروی ہے َواْلِغنَآُء يُْوِرُث النِّفَاَق َو يَُعقُِّب اْلفَْقَر 
   )٧٨باب ‘ "اور گانا باجا نفاق پيدا کرتا ہے اور فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے!"( مستدرک الوسائل

  گانے کا عذاب) ٨(
  

لی هللا عليہ و ٓالہ) سے مروی ہے کہ يُْحَشُر َصاِحُب اْلِغنآِء َمْن قَبَِر ه اَْعٰمی َوآْخَر َس َواَْبَکَم (جامُع حضر ت رسوِل خدا (ص
االخبار) "گانا گانے واال شخص اپنی قبر سے جب ميداِن حشر ميں نکلے گا تو اندھا بھی ہوگا ، بہرا بھی ہوگا اور گونگا بھی 
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  کہ گانے گانے والوں کو اسی عالمت سے پہچاناجائے گا! ہوگا !" روايت ميں يہ بھی ہے 
ت،مستدرک آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کايہ ارشاد بھی ہے کہ (قَاَل) َمْن اِْستََمَع اِلٰی الَّلْھِويُذاُب فِْی اُُذنِہ ااْلُنُُک (تجار

  ا سيسہ ڈاالجائے گا!"  جو شخص گانا باجا غور سے سنے گا اس کے کان ميں پگھال ہو) " ٨٠الوسائل، باب

  رحمِت خداسے محرومی
  

قطب راوندی نے پيغمبِر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی يہ روايت نقل کی ہے کہ " گانا گانے واال شخص ايسے لوگوں ميں 
  شامل ہے جن پر قيامت کے دن خدا نظِر رحمت نہيں ڈالے گا!" 

  گلوکار سے محبت
  

ه "جو شخص کسی بولنے َعْن اَبِْی َجْعفٍَر َعلَْيہ السَّاٰلُم قَاَل امام جعفر صادق عليہ السَّالم نے فرمايا: َمْن اَْصٰغی اِٰلی ناَِطٍق فَقَْدَعبَدَ 
َوَجلَّ  ِ َعزَّ ْی َعِن ّهللاٰ دِّ َ َواِْن َکاَن النّاطَُق  والے کا احترام کرے گا وه گويا اس کا بنده ہوجائے گا!" فَاِْن َکاَن النّاِطُق ئُوَ فَقَْد َعبََد ّهللاٰ

دِّی َعِن الِشْيطَاِن فَقَْد َعبََد الَشْيطَاَن (فروِغ کافی ،گانے کا باب) " اگر بولنے واال شخص خدا کی طرف لے جاتا ہو تو  احترام ئُوَ
 يطان کی عبادت کر بيٹھتا ہے!" کرنے واال شخص خدا کی عبادت کرتا ہے اور اگر وه شيطان کی طرف لے جاتا ہو تو وه ش

چھٹے امام کا يہ بھی ارشاد ہے کہ : جو شخص بھی گانا گانے کی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر دو شيطان دونوں کندھو ں پر 
سوار ہوجاتے ہيں اور اس وقت اپنے پير کی ايڑی اس کے سينے پر مارتے رہتے ہيں جب تک کہ اس کا گانا ختم نہيں 

  ب شيطان گلوکار کو الت مارتے ہوں تو ايساشخص محبت کئے جانے کے کہاں الئق ہے! ہوجاتا!" پس ج

  بہشت ميں ُسريلی آوازيں
  

هَ نَْفَسہ َعِن اْلِغِ◌نَآِء فَاِنَّ فِْی  ُ حضرت امام علی رضا عليہ السَّالم کا ارشاد ہے (َعْن اَبِْی اْلَحَسِن قَاَل) َمْن نَزَّ  اْلَجنَِّت َشَجَرةًيأُْمُرّهللاٰ
ه َْعْنہُ لَْم يَْسَمْعہُ(ک َکھَا فَيَْسَمُع لَھَا َصْوتًا لَْم يُْسَمْع بِِمْثلِہ َوَمْن لَْم يَتَنَزَّ يَاح اَْن تَُحرِّ تاب " کافی") يعنی " جو شخص خود کو گانے الرِّ

نے نہيں سنی سے بچائے رکھے گا تو خدا سے جنت ميں ايک درخت ميں سے آواز سنوائے گا کہ ايسی اچھی آواز کسی 
  ہوگی ! اور جو شخص اپنے آپ کو گانے سے نہيں بچائے گا وه ايسی آواز نہيں سن سکے گا۔" 

  جنت ميں خوبصورت نغمے
  

حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی يہ حديث تفسير مجمع البيان ميں موجود ہے کہ : "جوشخص بہت گانے سنتا 
يا رسول ٰهللاّ ! يہ روحانی کون لوگ ہيں؟ فرمايا: جنت ’ ’ ميں نہيں ُسننے گا"پوچھا گيا۔ رہا ہو وه روحانيوں کی آواز قيامت

  ميں خوش الحانی سے گانے والے۔" 
آِء اَْھِل اْلَجنَِّة يعنی " حضرت دأود علي ہ السَّالم اور حضرت علی عليہ السَّالم کا يہ قول نہج البالغہ ميں موجود ہے ٰداوُد َسيُِّد قُرَّ

  کے خوش الحان لوگوں کے سردار ہوں گے۔" جنت 
البتہ ‘ جنت ميں لوگ حضرت داؤد عليہ السَّالم سے ايسے عمده نغمے سنيں گے کہ دنيا ميں ان کی مثال نہيں ملتی ہوگی

  ايسے ہی لوگ سن سکيں گے جو دنيا ميں گانا سننے سے پرہيز کرتے ہوں۔ 

  سخت تنبيہ
  

تِی اْلَخْسُف َواْلقَْذف" ميری اُّمت ميں ايسے واقعات ظاہر ہوں گےپيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ ) فرماتے ہيں: " َْظھَُر فِْی ٓ اُمَّ
کہ زمين دھنس جايا کرے گی اور آسمان سے پتّھر برسا کريں گے!" قَالُو َمٰتی ٰذلَِک؟ "لوگوں نے پوچھا کہ ايسا کب ہوگا؟" 

نَٰاُت َوُشِربَِت اْلُخُمْوُر آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا: "جب گانے باجے کے آالت عام قَاَل اِذاظَھََرِت اْلَمَعاِزُف وْالِقَيْ 
ِ لَيَبِْيتَنَّ اُنَاُس مِّ  ْن ہوں گے ، گانا گانے والی لڑکياں کثرت سے ہوں گی اور نشہ آور چيزوں کا استعمال پھيل جائے گا! " َوّهللاٰ

تِی َعٰلی اََشٍروَّ بَطَرٍ  بَا َو لَْبِسِھُم وَّ لَِعٍب فَيُْصبُِحْوَن قَِرَدةً وَّ َخنَاِزْيَر اِلستِْحاٰللِِھُم اْلَحَراَم َواتَّخاِذِھُم اْلقَينَاِت َوُشْربِِھُم اْلخُ اُمَّ ُمْوَر َواَْکلِِھُم الرِّ
  گانے کا باب) ‘کتاب التجاره‘ اْلَحِرْيَر (وسائل الشيعہ
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سے لوگ ايسے ہوں گے جو رات کو مستی اور عياشی کے عالم ميں گذاريں گے  يعنی "خدا کی قسم ميری اّمت کے بہت
اور صبح درحقيقت بندروں اور سّوروں کی مانند ہوجائينگے! يہ اس سبب ہوگا کہ وه حرام کو حالل سمجھتے ہونگے۔ گانا 

اور ريشمی کپڑے پہنتے  سود کا مال کھائينگے‘ نشہ آور چيزيں استعمال کريں گے‘ گانے والی لڑکيوں ميں مگن ہونگے
  ہوں گے!" 

  گانا اور زن
  

نَا (مس ) اَْلِغنَآُء ُرْقيَةُ الزِّ ‘ تدرک الوسائلگانا زنا کا سبب بن جاتا ہے۔ رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے ( َعِن النَّبِیِّ
  زنا کی سيڑھی ہے!" ‘ کتاب تجارت) "گانا

اور اس کے بُرے نتائج سامنے آجاتے ہيں۔ نہ صرف گانے سے شہوت اُبھرتی ہے  گانے سے آدمی کی شہوت اُبھرآتی ہے
بلکہ گانا سننے سے بھی يہی حال ہوتا ہے۔ آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بدکاری کے لئے آماده نظر آتا 

ِ َکاْلِغنَآِء َوَضْرِب ااْلََوتَاِريعنی " اور لہو ولعب ہے۔ امام جعفر صادق عليہ السَّالم کا ارشاد ہے َواْلَماَلِھَی الَّتِی تَُصدُّ عَ  ْن ِذْکِرّهللاٰ
مثالً گانا باجا اور موسيقی کے آالت کا ‘ کے وه تمام کام گناِه کبيره ہيں جو خداونِد تعالٰے کی ياد سے غافل کر ديتے ہيں

  استعمال!" 
انسانيت اور رحم جيسے جذبات کو بھی ‘ بلکہ محبت‘ موسيقی نہ صرف شرم و حياء اور غيرت کو ختم کرديتی ہے‘ جی ہاں

  فنا کر ديتی ہے۔ الغرض معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنا ديتی ہے! 

  گانے کے حرمت
  

بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ گانے کی ‘ شيعہ مجتہدين کے درميان اس سلسلے ميں کوئی اختالف نہيں ہے کہ گانا حرام ہے
مستند" کے ُمولّف فرماتے ہيں کہ گانا باجا کو حرام ہونا ضرورياِت دين ميں سے ہے۔ حرمت پر اجماع موجود ہے۔ کتاب "

يعنی اگر کوئی مسلمان يہ کہے کہ گانا باجا حرام نہيں ہے تو وه مسلمان نہيں رہتا! کتاب "ايضاح" کے ُمولّف فرماتے ہيں کہ 
  يں وه متواتر ہيں۔ گانے باجے کو حرام قرار دينے کے سلسلے ميں جو روايتيں وارد ہوئی ہ

البتہ گانے کے معٰنی ميں اور اس کی تعريف تھوڑا بہت اختالف موجود ہے۔ اکثر مجتہدين يہی کہتے ہيں کہ ہر وه آواز جو 
  عيش و طرب کی خواہش اور جنسی قوت کو اُبھار سکتی ہو وه گانا باجاہے اور حرام ہے۔ 

  قرآِن مجيد گانے کے انداز ميں
  

يان ہوا ، گانے کے طرز پر قرآِن مجيد پڑھنا يا نوحہ مرثيہ پڑھنا يا اذان دينا بھی حرام ہے۔ اِس سلسلے جس طرح کہ پہلے ب
ميں نظم اور نثر ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ بلکہ مقّدس چيزوں کو گانے کے طرز پرپڑھنے کا گناه ُدگناہے۔ ايک تو گانے کی 

  ں کی بے حرمتی کا گناه۔ آواز نکالنے کا گناه، اور دوسرے قابِل احترام چيزو

  اچھّی آواز ميں قرآن پڑھن
  

البتہ ہر اچھی آواز گانا نہيں ہے۔ خوش الحانی سے، گلے ميں آواز گھمائے بغير اگر تالوِت قرآن کی جائے يانوحہ مرثيہ پڑھ
و ٓالہ) کا ارشاد ہے (قَاَل جائے تونہ صرف يہ کہ يہ کوئی بُری بات نہيں ہے بلکہ اچھّی بات ہے۔ رسوِل اکرم (صلی هللا عليہ 
اْلقُْرآَن باَْلَحاِن اْلَعَرِب َواَْصَواتِھَا "قرآن عرب لوگوں کے لہجے ميں خ ُ َعلَْيہ َوآلہ وَسلَْم) اِْقَرٔوُ وش الحانی سے َرُسْوُل ّهللاٰ

  پڑھاکرو۔" 
ْھبانِيَِّةاَليَُجْوُز تََرا قِْيِھْم قُلُْوبُھُْم َواِيَّاُکْم َولُُحْوَن اَْھِل اْلفِْسِق َواَْھِل اْلَکبَائِِرفَاِنَّہ َسيَجیُء  ُعْوَن اْلقُْرآَن تَْرِجْيَع اْلِغنَآَوالنَّْوِح َوالرُّ اْقَواُم يَُرجِّ

  َمْقلُو بَة َُوقُلُْو ُب َمْن يُّْعِجبُہ َشاْء نُھُْم (وسائل الشيعہ، کتاب صلٰوة)" 
رنا چاہئيے۔ يقينا ايسے لوگ دنيا ميں آئيں گے جو قرآن کو گانے کے، تم کو فاسقوں اور گناِه کبيره کرنے والوں سے پرہيز ک

گا کر ُرالنے والوں کے اور راہبوں کے طرز پر پڑھاکريں گے ۔ ايسے لوگوں کے پاس جانا يا ان کو اپنے پاس بالنا جائز 
کے ِدل بھی ايسے ہی اُلٹے  نہيں ہوگا ۔ ايسے لوگوں کے دل اُلٹے ہوئے ہوں گے، اور جو لوگ ايسوں سے متاثر ہوں گے ان



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

 
 

  اور کج ہوں گے!" 

  خوبصورت آواز اور گان
  

قيامت قريب ہونے کی عالمتيں ذکر کرتے ہوئے آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں :ايسے لوگ بھی دنيا ميں آئيں 
   گے جو قرآن کو دنياوی مقاصد کے لئے حفظ کريں گے اورگانے کے طرز پر تالوت کريں گے۔"

البّتہ ايسی احاديث بھی ملتی ہيں، جيسا کہ ذکر ہوا، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھّی آواز ميں قرآن کی تالوت مستحب ہے۔ 
  بس اس بات کا خيال رکھنا چاہيئے کہ وه گانے کے طرز پر نہ ہو۔ 

  لڑکی کی شادی ميں گانا بجان
  

  وں کو گانے کی اجازت دی ہے: بعض مجتہدين نے تين شرطوں کے ساتھ شادی کے موقع پر عورت
  پہلی شرط يہ ہے کہ گاناُسننے والوں ميں کوئی مرد موجود نہ ہو، يہاں تک کہ محرم مرد بھی موجودنہ ہوں۔ ) ١(
  دوسری شرط يہ ہے کہ گانے فحش نہ ہوں اور جھوٹی باتوں پر مشتمل نہ ہوں۔ ) ٢(
  ر بجانے کے آالت استعمال نہ ہوں۔ تيسری شرط يہ ہے کہ گانے کے ساتھ ڈھول تاشہ اور ديگ) ٣(

بعض علماء نے دف (يعنی ايسا ڈھول جس کے ايک ہی طرف کھال ہو ) شادی ميں بجانے کی اجازت دی ہے۔ شہيِد ثانی 
اورمحقِق ثانی فرماتے ہيں کہ دف شادی ميں اس صورت ميں بجاناجائز ہے جب کہ اس کے اطراف ميں جھنجھنے نہ لگے 

  ہوں۔ 
حمہ  ليکن احتياط يہ ہے کہ شادی کے موقع پر نہ تو عورتيں گانا گائيں اور نہ ہی کوئی چيز بجائيں۔ شيخ انصاری عليہ الرَّ

ْحتِيَاطُ  "مکاسب" ميں شہيد ِثانی کتاب"دروس" ميں اورسيَّد مرتضٰی کتاب" وسيلہ " ميں اس موضوع پر يہی فرماتے ہيں : ااَْلِ
  کا راستہ ہے۔  طَِر ْيُق النَّجاَِة يعنی احتياط ہی نجات

  

  امانت ميں خيانت
  

بائيسواں ايسا گناه جس کی نص يعنی محکم آيت يا صحيح اور واضح روايات کے زريعے صراحت ہوئی ہوکہ وه گناه کيبره 
ہے، امانت ميں خيانت کر نا ہے ۔ حضرت عبدالعظيم نے حضرت امام محمد تقی (عليہ السالم) سے جو صحيح روايت نقل 

طرح حضرت علی رضا، حضرت امام موسٰی کاظم اور حضرت امام جعفر صادق عليہم السَّالم سے جو  کی ہے اور اسی
  روايتيں نقل ہوئی ہيں ۔ ان سے بھی خيانت کا گناِه کبيره ہونا ثابت ہے۔ 

يره کی خيانت خود ايک عربی لفظ ہے۔ اعمش نے امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے جو روايت نقل کی ہے اس ميں گناہان کب
فہرست بتائے ہوئے " َواْلخياَنةُ " کا لفظ استعمال کيا ہے۔ البتہ خيانت کے معنی ميں جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وه " 
ُغلُوًل" ہے ۔ فضل بن شاذان نے حضرت امام رضا عليہ السَّالم سے جو روايت نقل کی ہے اس ميں لفظ "ُغلُول" استعمال 

ا کرتا ہے۔ بعض اہِل لغت نے کہا ہے کہ غلول ايسے مال غنيمت ميں خيانت کوکہتے ہيں جو ہواہے جو خيانت کا مفہوم اد
کافروں سے ہتھيا ليا ہو ، مسلمانوں کے قبضے ميں آگيا ہو ليکن ابھی اسکی تقسيم نہ ہوئی ہو۔ ليکن بعض ديگر اہل لغت نے 

  مت ميں ہو يا کسی اور مال ميں۔ لکھا ہے کہ لفظ غلول ہر قسم کی خيانت کو کہتے ہيں خواه وه مال غني

  قرآن مجيد ميں خيانت کار کاعذاب
  

ا َکَسبَْت َوھُْم  ِ ارشاد رب العزت ہے کے َوَمْن يَّْغلُْل يَاِْت بَِمَ◌ا َغلَّ يَْوم َ اْلقِٰيَمِة ثُمَّ تُوفٰی ُکلُّ نَْفٍس مَّ اَل يُْظلَُموَن، اَفََمِن اتَّبََع َرْضَواَن ّهللاٰ
ِ َوَماْٰوه َجھَنَُّم َوبِْئَس اْلَمصْيُر(سورئہ آل عمران َکَمْن بآَء بِ  َن ّهللاٰ اور جوخيا نت کرے تو جو چيز ) ١۶١،١۶٢آيت :  ٣َسَخٍط مِّ

خيانت کی ہے قيامت کے دن وہی چيز (بعينہ خدا کے سامنے ) النا ہوگا اور پھرشخص اپنے کئے کا پورابدلہ پائيگا۔ اور ان 
کی جائے گی ۔ بھال جو شخص خداکی خوشنودی کاپابند ہو۔کيا وه اس شخص کے برابر کی کسی طرح حق تلفی نہيں 

  ہوسکتاہے جوخدا کے غضب ميں گرفتار ہو اورِجس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟! اور وه کيا برا ٹھکانہ ہے!" 
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قِ  ) "١٠آيت  ۶۶ْيَل اْدُخاَل اٰلٰ◌ناَّرَمَع الّدٰا ِخلْيَن (سوره تحريم سوره تحريم ميں ارشاد ہے : فََخا نَتاھَُما فَلَْم يُغنِٰياَعْنھُٰما ِمِن ّهللاِ َشْيئاً وَّ
تو ان دونوں (حضرت نوح اور حضرت لوط کی بيويوں ) نے اپنے شوہروں کے ساتھ خيا نت کی تو ان کے شوہر (نبی 

ا گيا کہ جہنم ميں ہونے کے باوجود) خداکے مقابلے ميں ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے اور ان دونوں عورتوں کو حکم دي
  داخل ہوجأو۔" 

َ ال يحبُّ الَخائِنْيَن (سورئہ انفال    بے شک خدا خيانت کرنے والوں کوپسند نہيں کرتا ۔" ) "۵٨آيت :  ٨ارشاد ہے کہ : اِنَّ ّهللاٰ
  اسی طرح ارشاد ہے کہ: 

ُسْوَل َوتَُخْونُو ْا  َ واالرَّ   اَٰمنتُِکم َواَْنتم تَْعلَمْوَن يَايُّھَالَّذْيَن ٰاَمنُو ااَل تَُخونُو ّهللاٰ
   )٢٧آيت :  ٨(سورئہ انفال 

"اے ايمان النے والو ! نہ توخدا اور رسول کے ساتھ خيانت کرو ، اور نہ ہی تمہارے پاس جو امانتيں ہيں ان ميں خيانت نہ 
  کرو، حاالنکہ تم تو جانتے ہو( کہ خيانت ايک بڑا گناه ہے۔ )" 

َ ربَّہ (سوره بقره  اسی طرح ارشاد ہے کہ: فَاِنْ  تُِمَن اََمانَتَہ َوْلْ◌يَتَّق ِهللاّٰ دِّ الَِّذی اؤْ    )٢٨٣آيت:  ٢اَِمَن بََعُضُکْم بَعًضا فليُؤَ
"اگر تم ميں سے ايک کادوسرے پر اعتبار ہوتوجس شخص پر اعتبا کيا ہے وه اعتبارکرنے والے شخص کی امانت پوری 

دُّو ااْلَِماٰنِت اِٰلی اَْھلِھَا بے شک خدا کی پوری لوٹادے اوراپنے پروردگار سے ڈ َ يَاُْمُرُکْم اَْن تَٔوُ رتارہے۔" ارشاد ہے کہ : اِنَّ ّهللاٰ
   )۵٨آيت نمبر :  ۴تمہيں حکم ديتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں تک ضرور لوٹا دو ۔ (سورئہ نساء 

  روايات ميں خيانت کی مّذمت
  

نيا َولَْم يَُردَّ ھَا اِٰلی اَْھلِھَا ثّم اَْدرَکہ اْلُمْوُت َماَت َعلٰی  پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں : َمْن َکاَن اََمانَتَہ فی الدُّ
َغْيرملّتی "جو شخص دنيا ميں اپنے پاس رکھی ہوئی امانت ميں خيانت کرے گا اور اسے اس کے مالک تک نہيں لوٹائے گا 

  وه ميری ملت ميں رہتے ہوئے نہيں مرے گا ! " يعنی وه مسلمان کی موت نہيں مرے گا!" اور اسے موت آجائے گئی تو 
َ َوھَُوَعلَيِہ َغْضٰباُن َوَمن ِاْشتَرٰی خيانَةً َوھَُويَْعلَُم فَھَُوَکالّذی خاَنَٰھا(وسائل الشيعہ م کتاب ا ) " ۶۴١، صفحہ ٣مانت ،باب َويَْلٰقی ّهللاٰ

رے گا تو خدا اس پر غضب ناک ہوگا! (اور جو شخص خيانت کا مال خريدے اور وه يہ ايسا شخص جب خدا سے مالقات ک
جانتا ہو کہ يہ خيانت کا مال ہے تو وه بھی خيانت کرنے والے شخص کی طرح ہے۔ "تو وه بھی خيانت کا مال ہے تو وه بھی 

ت کرنے والے شخص کی طرح ہے ۔ " ايک خيانت کا مال خريدے اور وه يہ جانتا ہو کہ يہ خيانت کا مال ہے تو وه بھيخيان
اور اس کو جہنم ميں ) ٢اور حديث ميں ہے کہ فَيُؤَمُر بِِہ اِٰلی النَّاِر فَيُْھوٰی بِِہ فِی َشفِْير َجھَنََّم (وسائل الشعيہ، کتاب امانت، باب 

  ڈال دينے کا حکم ديا جائيگا پھر وه ہميشہ کے لئے جہنم کے گہرے گڑھے ميں پڑا رہے گا!" 
آنحضرت کا يہ بھی ارشاد ہے کہ َمْن َکاَن ُمْسِلماً فَالَ يَْمُکرَواَل يَْخَدْع " اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اسے نہ تو مکر سے 

نے جبرئيل ِر "ميں کام لينا چاہيئے اور نہ ہی کسی کو دھوکا دينا چاہيئے! " فَاِنّٰی َسِمْعُت ِجْبَرئِیْ◌َل اَنَّ المْکَرَو اْلَخِديََعةَ ِفی النَّا
نّا َمْن سے سنا ہے کہ مکر اور فريب جہنم کی چيزيں ہيں۔" پھر آنحضرت نے فرمايا (ثمَّ قَاَل) لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ ُمْسلماً، َولَْيَس مِ 

ں ہم ميں سے نہيں ہے جو کسی مسلمان کو فريب دے اور ہم ميں سے نہي) "٣َخاَن ُمْوِمناً (وسائل الشيعہ، کتاب امانت، باب 
  ہے جو خدا پر ايمان النے والے کسی شخص کے ساتھ خيانت کرے!" 

اصول کافی ميں يہ حديث ہے کہ تين خصلتيں ايسی ہيں جو آدمی کے نفاق کی عالمت ہيں اگرچہ وه نماز روزے کا پابند ہو 
وعده خالفی کے باب  اور خود کو سچا مسلمان سمجھتا ہو: جھوٹ، وعده خالفی اور امانت ميں خيانت۔ يہ حديث نبوی ابھی

  ميں گذر چکی ہے۔ 
ْر بالبََرَکِة "چار چيزيں امير المئومنين حضرت علی عليہ السَّالم فرماتے ہيں: اَْربََعةُ اَل تَْد ُخُل َواِحَدةُ ِمنّْھُن بَْيتاً ااِلَّ َخَرَب َولَْم يُ  َعمَّ

وه مالی اعتبار سے تباه ہوجاتا ہے اور کبھی ايسی ہيں کہ ان ميں سے ايک بھی اگر کسی کے گھر ميں داخل ہوجائے تو 
نَا (وسائل الشيعہ) "خيانت، چوری، شرا ْرقَةُ َوُشْرَب اْلَخْمِر َوالزِّ ب خوری برکت کے ساتھ وه گھر آباد نہيں رہتا: اَْلخيَانَةُ َوالسِّ

جائے تو اس گھر سے برکت اور زنا۔" پس جس گھر کے کسی فرد يا افراد ميں ان چار برائيوں ميں سے کوئی برائی پائی 
اٹھ جاتی ہے اور وه گھر مالی اعتبار سے تباه ہو جاتا ہے مثالً چوری کرنے والے کے گھر سے برکت اٹھتی ہے، نہ يہ کہ 

  جہاں چوری کی جائے۔ 

  خيانت باعث فقر و فاقہ
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يعہ، کتاب امانت) پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے کہ ااْلَ َمانَةُ تَْجلُِب اْلِغٰنی َوالِخيَانَةُ تَْجلُِب اْلفَْقَر (وسائل الش
 "امانت کا لحاظ دولتمندی اور مالی پريشانی سے بے نيازی کا موجب ہے جبکہ خيانت مالی پريشانی اور فقر کا سبب ہے!" 

: اِْمَرئَةُ بِاْلَمِدْننَِة ٰکا ِن النّاُس يََضُعقَں ِعْنَدھَااْلَجَواِری فَيَُصلَحْ راوی  ِ َن َوقُْلنَا َماُصبُّ َعلَْيھا ِمَن کہتے ہيں کہ : قُلُت اِلَ بی َعْبِدّهللاٰ
ْزِق" ميں نے امام جعفرصادق کی خدمت ميں عرض کيا: "مدينہ ميں ايک خاتو ن ہيں جن کے پاس لوگ ت ربيت کے لئے الرِّ

اپنی بچياں چھوڑديتے ہيں اور ہم کہتے ہيں کہ اس جيسی بے نياز خاتون نہيں ديکھی گئی جو تھوڑی سی روزی ميں بھی 
بڑے آرام سے گزار ليتی ہے۔ اسے کبھی بھی مالی اعتبار سے پر يشان نہيں ديکھا گيا ! " امام نے فرمايا (فَقَاَل) اِنَّھا َصَدقَِت 

ْزَق (وسائل الشيعہ ،کتاب امانت ، پہالباب، حديث نمبر الَحِدْيث َواَدَّ  اس لئے کہ وه خاتون سچ ) ۵ِت ااْلََمانَةَ َوٰذلَِک يَْجلُِب الرِّ
  بولتی ہے امانت کا لحاظ کرتی ہے يہ ايسے کام ہيں جو روزی اور کشاده حالی کا باعث بنتے ہيں ۔" 

ل الشيعہ ميں موجود ہے کہ : "کسی شخص کے لمبے لمبے رکوع حضرت امام جعفر صادق عليہ الّسالم کی يہ حديث وسائ
وسجود کو نہ ديکھو چونکہ ممکن ہے يہ اس کی عادت ہو ايسی عادت ترک کرنا اس کے ليے سخت مشکل ہو ليکن سچ اور 

دليل ہيں۔ امانت داری کو ديکھو ۔ " يعنی دو خصلتيں ايسی ہيں جو ايمان کے قوی ہونے اور آدمی کے سعاد ت مند ہونے کی 

  امانت خواه کسی کی بھی ہو
  

ہمارے پاس ايسی بہت سی روايتيں ہيں جن کا موضوع يہ ہے کہ امانت خواه کسی ہو ، اس کا لحاظ واجب ہے اور اس ميں 
خيانت حرام ہے خواه مسلمان ہو ياکافر ، اس کی امانت کی حفاظت واجب ہے ۔ يہاں تک کہ ناصبی لوگوں يعنی اہل بيت 

السالم) سے کھلّم کھال دشمنی کا اظہار کرنے والوں کی امانت کابھی خيا ل رکھنا بھی واجب ہے۔ حاالنکہ ناصبی (عليہم 
  لوگ بدترين قسم کے کافر ہيں۔ 

ْوا ااْلََمانَةَاِٰلی َمن اِئتَمنَُکْم فَلِْو اَنَّ قاَتِ  َ َواَدُّ َل َعلِیٍّ اْئتََمنَنِْی َعٰلٰ◌ی اَمانٍَة اَلحضرت امام جعفر صادق عليہ الّسالم فرماتے ہيں اِتَّقوا ّهللاٰ
ْيتُھَا اِلِْيِہ (وسائل الشيعہ ، کتاِب امانت، باب خدا سے ڈرو ! اور جس شخص نے بھی تمہارے پاس امانت )" ۶۴١، صفحہ ٣اِدَّ

رکھتا تو ميں رکھائی ہے اس کی امانت برقت لوٹا دو!۔ اگر علی کا قاتل بھی مجھے امين سمجھے کر ميرے پاس کوئی امانت
 َحُرْو ِرياًّ َواِْنَکاَن ضرور اسے بروقت لوٹاتا !" اسی حديث ميں ہے کہ فَاتَّقُو ّهللاٰ َواَدُّ ْواااْلَِمنََت الٰی االَْسَوِد َوااْلَْبيَصِن واِْن ٰکانَ 

خص خوارج (حضرت َشاِمياًّ "پس خدا سے ڈرو اور گورے کالے سب کی امانتوں کاخيال ر کھو اگرچہ امانت رکھنے واالش
علی کے دشمنوں) ميں سے ہو اور اگرچہ کہ امانت رکھنے واال شخص شام کا رہنے واال ہو (اہل بيت کے خالف لڑنے 

  وااليااُن سے دشمنی رکھنے واال ہو۔)" 
ِ ايک شخص نے امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے پوچھا : النَّاِصُب  يَِحلُّ لِْی اْغتِيَالُہ ؟کيا ناصبی اِنَّ َرُجالً قَاَل اِلَبی َعْبِدّهللاٰ

ْنَک (يعنی اہل بيت کے کھلے دشمن) کی امانت ميں خيانت ميرے لئے جائزہے ۔؟ قَاَل اَدِّ ااْلََمانَةَ اِٰلی َمْن اِْ◌تََمنََک َواََراَد مِ 
   )۶۴١النَِّصْيَحةَ َولَْواِٰلی قَاتِِل اْلحُسيَْيِن (وسائل الشيعہ،کتاب امانت، باب ،صفحہ 

امام نے جواب ديا : ہر اس شخص کی ا مانت کالحاظ کروجس نے تمہارے پاس امانت رکھائی ہے يا تم سے نيک مشوره 
بَّانِّی قَاَل قُْلُت اِلَ  بِْی طلب کيا ہے، اگرچہ وه حسين کاقاتل ہی کيوں نہ ہو!!" اسی جيسی ايک اور روايت يہ ہے: َعْن اْلُحَسْيِن الشُّ

َوالِْيَک يَْستَِحلُّ َماَل َعْبِدّهللاٰ ِ حسين شب ْن مَّ ْن ِعْنَده مِّ انی کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق سے عرض کيا َرُجُل مِّ
ل اور خون بَنی اَُميَّةَ َوِدَمائَھُْم َواَنَّہ َوقََع لَھُْم ِعْنَده َوِدْيَعة " آپ کے چاہنے والوں ميں سے ايک شخص ہے جو بنی اميہ کا ما

 حالل سمجھتاہے اور بنی اميّہ کے لوگوں کی کچھ امانتيں بھی اس کے پاس ہيں ۔ " فَقَاَل اَدُّ واااَلََمانَةَ اِٰلی اَْھلِھَا َواِنق اپنے اوپر
َکاَن ُمُجْوِسيًّا (وسائل الشيعہ ) امام عليہ السَّالم نے فرمايا: "امانت کو اسکے مالک تک بروقت اورباحفاظت لوٹادو، اگر چہ 

  وانے والے مجوسی ہی کيوں نہ ہوں!" امانت رکھ
َ لَْم يَْبَعْث نَبِياَ ااِّل بِِصِدِق اْلَحِدْيِث َواََداِء ااْلََمانَِة اِٰلی الْ  بِرِّ َواْلفَاِجِر (وسائل الشيعہ ) "خدائے چھٹے امام يہ بھی فرماتے ہيں کہ اِنَّ ّهللاٰ

بولنے اور نيک وبدہر قسم کے لوگوں کی امانت کا لحاظ رکھنے تعاٰلی نے کوئی بھی نبی مبعوث نہيں فرمايا مگر يہ کہ سچ 
  کے حکم کے ساتھ مبعوث فرماياہے۔" 

ُجْل الّذیْ  َن اْلَعَرِب يَ َعْن محّمدبن اْلقاِسِم قَاَل َسئَْلُت اَبَا اْلَحَسَن َعْن َرُجٍل اِْستَْوَدَع َرُجاًل مااَلً لَّہ قِْيَمةُ َوالرَّ ْقِدُر َعٰلی  َعلَيِہ اْلَمال َرُجُل مِّ
ُجْل الَِّذْی اْستَْوَدَعہ َخبِْيُث َخاِرِجُی محمدبن قاسم کہتے ہيں کہ ميں نے ابو الحسن حضرت ا مام موٰسی کاظماَْن اَل يُْعِطيَہ شيئاً َوالرَّ

عليہ السَّالم سے ايک ايسے شخص کے بارے ميں سوال کيا جس نے دوسرے شخص کے پاس کچھ قيمتی مال امانت کے 
رر کھايا ہے۔ امانت کی ذمہ داری قبول کرنے واال شخص عرب ہے اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ امانت ميں ميں سے طور پ

کچھ نہ لوٹائے۔ جبکہ امانت رکھوانے واال شخص خبيث اور خارجی (اہل بيت کا دشمن ) ہے" قَاَل لِْی قُْل لَّہ يُْرَعلَيِہ فَاِنَّہ 
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 ِ  (وسائل الشيعہ ) امام نے فرمايا:"اُس کے پاس خدا کی امانت رکھائی ہے!" (يعنی ايسی امانت رکھائی ائِتََمَ◌نَہ َعلَيِہ بِاََمانَِةِهللاّ
ہے جسے کے لحاظ کا خدانے حکم دياہے!)َعْن َعلِّی بن اْلحپسين يَقُْوُل لِِشْيَعتِِہ حضرت امام زين العابدين عليہ السَّالم اپنے 

  شيعوں سے فرماتے ہيں: 
ًدابِاْلَحقِّ نَبيًا لَو اَنَّ فَاتَِل اَبَِی اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِّی اٍْئتََمنَ َعلَْيُکْم بِ  ْيتُہ اَلَْيِہ اَراء ااْلََمانَِة فََوالَِّذْی بََعَث ُمَحمَّ َ◌ْيِف الِّذْی قَتَلَہ بِہ اَلَدَّ نِْی َعلَی السَّ

اداکرو اُس ذات کی قسم جس نے محمد کو برحق  (وسائل الشيعہ ،، کتاب امانت ) "تمہارا فرض ہے کہ تم امانت کو بروقت
کاقاتل بھی ميرے پاس وه تلوار امانت کے طور پر رکھوادے  �ابن علی �نبی کے طور پر معبوث کيا، اگر ميرے بابا حسين

  جس سے اسنے اُن کو قتل کيا تھا تو ميں ضرور اسے برو قت واپس کرتا!!! 

  شيطان بہکاتاہے
  

سے اہم ہوتاہے، جتنا زياده اہم ہوتاہے۔ شيطان اس بارے ميں اتنا ہی زياده بہکانے کی کوشش  ہر وه کام جو شرعی لحاظ
  کرتا ہے ۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فرماتے ہيں: 

ْن ُعقَِد النَّاِر "جس شخص کے پاس امان ت رکھائی گئی ہوا ور وه اسے بروقت ادا َمن اِْئتُِمَن َعٰلی اََمانٍَة فَاَدَّاھَا فَقَْد َحلَّ اَْلَف ُعْقَدِة مِّ
  کردے تو وه جہنم سے بندھی ہوئی اپنی ايک ہزار گِرہوں کو کھول ليتاہے!" 

اٍن ہ اِْبلِْيُس ِماَةَ َشْيطَ فَاَِدُرْوا بااَلَمانة " پس امانت کی ادائيگی کے سلسلے ميں ُسستی نہ کرو" ۔ فَاِنَّ َمْن اِْئتُِمَن َعٰلٰ◌ی اََمانٍَة َوکََّل بِ 
"بے  َرَدِة اَْعَوانِہ ِليَِضلُّوه َويَُوْسِوُسْواا اِلَْيِہ َحتَّی يُْھلُِکْوه ااِلَّ َمْن َعِصَم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ شک جس شخص کے پاس امانت رکھائی ِمْن مَّ

اور اس کے جاتی ہے ابليس اپنے سو سرکش اور مددگار شيطانوں کو اس کے پيچھے لگا ديتا ہے تاکہ وه اسے گمراه کريں 
دل ميں خيانت کرنے کا وسوسہ پيدا کريں! وه اس وقت تک اس کے پيچھے لگے رہتے ہيں جب تک کہ وه اسے ہالکت ميں 

  نہيں ڈال ديتے۔ بس وہی ان کے شر سے بچا رہتا ہے جس کو خدا بچائے۔ 

  حضرت محمد کا لقب امين
  

ميں سب نے نقل کيا ہے کہ اسالم آنے سے قبل کفاِر قريش حضرت رسوِل خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی سيرت کے سلسلے 
آنحضرت کو امين کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی امانتداری پر مشرکوں تک کو اتنا بھروسہ تھا کہ وه اپنی امانتيں آپ 

لوگوں کو  کے پاس رکھايا کرتے تھے۔ يہ صرف قبيلئہ قريش کا حال نہيں تھا، بلکہ عرب کے تمام قبيلوں اور عالقوں کے
بھی آنحضرت کی امانتداری پر اعتماد تھا۔ جب وه حج کے زمانے ميں مکہ آتے تھے تو اپنی امانتيں آنحضرت کے سپرد کر 

جاتے تھے۔ اسالم کے آجانے کے بعد بھی يہی حال رہا۔ ہم تاريخ ميں پڑھتے ہيں کہ جب آنحضرت کو مدينے کی جانب 
يہ السَّالم کو وه تمام امانتيں سپرد کر دی تھی اور فرمايا تھا: "ہر روز صبح ہجرت کرنی تھی تو انہوں نے حضرت علی عل

  اور شام مکہ ميں ندا کرو کہ جس شخص نے بھی محمد کے پاس کوئی امانت رکھائی تھی، آئے تاکہ ميں اسے لوٹا دوں!" 

  خيانت کی قسميں
  

تھ خيانت ۔ رسول کے ساتھ خيانت۔ اور لوگوں کے ساتھ امانت کی ضد خيانت ہے۔ اور خيانت کی تين قسميں ہيں: خدا کے سا
  خيانت۔ 

  امانِت خد) ١(
  

ھَا َواَْشفَْقَن ِمْنھَا َوَحَملَھَا سورئہ احزاب ميں ارشاد ہے کہ اِنَّا َعَرْضنَا ااْلََمانَةَ عٰلی السَّٰمواِت َوااْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَاَبَْيَن اَْن يَْحِمْلنَ 
ْنَساُن اِنَّہ ہم نے اپنی امانت کو سارے آسمان اور زميں اورپہاڑوں کے ) "٧٢آيت : ٣٣َکاَن ظَلُْوماً َجھُْوالً (سورئہ احزاب  ااْلِ

سامنے پيش کياجو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر ديا اور اس سے ڈر گئے۔ ليکن انسان نے اسے اٹھا ليا بے شک انسان 
  اپنے حق ميں بڑا ظالم اور نادان ہے۔" 

کی امانت سے کيا مراد ہے اس سلسلے ميں علماء کے مختلف اقوال ہيں۔ بعض نے کہا ہے کہ وه امانت نعمِت عقل  يہاں خدا
ہے۔ اس امانت کی صحيح حفاظت يہ ہے کہ اس کے ذريعے آدمی اپنے معبود کو پہچانے اور اسی کی راه پر چلے۔ بعض 
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حکام اپنے پيغمبر کے توسط سے بندوں تک پہنچائے ہيں۔ وه کہتے ہيں کہ خداونِد تعالٰی نے واجبات اور محرمات کو جو ا
خدا کی امانت ہيں، اور ان کی پابندی ہی امانت کی حفاظت ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان و زمين ميں اور پہاڑوں ميں اتنی 

ايسی صالحيت نہيں تھی کہ وه ايسی امانتوں کی حفاظت کر سکيں اس لئے انہوں نے اسے قبول نہيں کيا۔ ليکن انسان 
صالحيت رکھنے کی وجہ سے قبول کرليا۔ بے شک انسان ظَلُْوم اور ظَالم ہے اپنی غضب والی قوت کو عقل والی قوت پر 
ترجيح دے ديتا ہے اور امانِت خدا ميں خيانت کر بيٹھتا ہے۔ اور بے شک انسان جہول اور نادان ہے۔ اپنی شہوت والی قوت 

  ميں امانِت خدا ميں خيانت کرنے کے عذاب سے بے خبر ہو جاتا ہے! کی پيروی کر بيٹھتا ہے اور اس کے زور 

  د ولت عقل اور امانت د اری
  

عقل بھی خدا کی ايک بڑی امانت ہے اور اس کی امانتداری کا تقاضا يہ ہے کہ آدمی ہر وقت عقل ہی کا لحاظ کرے، کوئی 
ر آدمی عقل کو مغلوب کر کے رکھے اور شہوت يا ايسی بات يا حرکت نہ کرے جو عقل کے حکم يا اذن کے بغير ہو۔ اگ

غضب جيسی قوتوں کی پيروی کرے تو وه خدا کی اس اہم امانت ميں خيانت کر بيٹھے گا۔ پروردگاِر عالم نے اپنے بندوں کو 
کہ  جوتکاليف شرعيہ دی ہيں يعنی ان کے لئے حالل و حرام کو بيان فرمايا ہے، ان کی نسبت امانت داری کا تقاضا يہ ہے

آدمی ہر ممکن کوشش کر کے اپنی شرعی ذمہ داريوں کو سمجھے، ايسا نہ ہو کہ وه کسی مسئلے ميں يہ تک نہ جانتا ہو کہ 
اس بارے ميں حکِم خدا کيا ہے؟ اپنی تکليف شرعی کو سمجھ لينے کے بعد اس سلسلے ميں امانتداری کا تقاضا يہ بھی ہے 

  پر مکمل طور سے عمل پيرا ہو۔ کہ اسے دل کی گہرائی سے قبول کرے اس اس 
ا ِخيَانَةُ ااْلََما ُسوِل َمْعِصيَتُھَُما َواَمَّ نَِة فَُکلُّ اِْنَساٍن َماُْمْوُن َعٰلی َما امام محمد باقر عليہ السَّالم فرماتے ہيں (عن الباقر) فَِخٰيانَةُ هللاِ والرَّ

ل کے ساتھ خيانت ان کی نافرمانی ہے اور جہاں تک امانت ميں خيانت اْفتََرَض هللاُ تٰعاٰلی َعلَْيِہ (تفسير صافی) "خدا اور رسو
کا تعلق ہے، ہر انسان خدائے تعالٰی کے دئيے ہوئے فرائض کا امانتدار ہے۔" يعنی واجباِت خدا ہر انسان کے پاس امانت ہيں 

  اور اس ا مانت کی حفاظت ان کی پابندی ہے۔ 
ل ُن۔ اميرالمئومنين حضرت علی عليہ السَّالم جب نماز کا وقت ہوتا تو بے اِنَّ َعلِيًّا اَِذا َحَضَر َوقُت الصَّ ٰوةَ يِتََمْلَمُل َويَتَِزْلَزُل َو يَتَلَوَّ

چين ہو جاتے تھے، لرزنے لگتے تھے، اور ان کے چہرے کا رنگ تبديل ہونے لگتا تھا! فَيُقَاُل لَہ َمالََک يا اَِمْيَراْلُموِمنِْيَن؟ 
"امير المئومنين يہ آپ کا کيا حال ہو رہا ہے؟ فَيَقُْوُل تو حضرت علی فرماتے تھے: َجاَء َوقُت  لوگ ان سے کہتے تھے:

لٰوِة، َوْقُت اََمانٍَة َعَرَضھَا هللاُ َعٰلی السَّٰمواِت َواالَْرِض َوالِجبَاِل فَاَبَْيَن اَْن يَْحِمْلنَھَا َواَْشفَقْ  َن ِمْنھَا (تفسير صافی) "نماز کا وقت الصَّ
گيا! اس امانت کی ادائيگی کا وقت آگيا جسے خدا نے آسمانوں ، زمين اور پہاڑوں کے سامنے پيش کيا تھا تو انہوں نے آ

اسے اٹھانے سے انکار کيا تھا اور اس سے خوف محسوس کيا تھا! "البتہ يہ بات صرف نماز سے مخصوص نہيں ہے تمام 
  نتہائی اہم فريضہ ہے۔ فرائِض الٰہی خدا کی امانت ہيں، البتہ نماز ايک ا

  احکاِم دين دوسروں تک پہنچائيں
  

افسوس کی بات يہ ہے کہ ہمارے زمانے ميں لوگوں کی اکثريت خدا کی امانتوں ميں خيانت کرہی ہے۔ لوگ دنيا، ماده پرستی 
ر کی بات ہے۔حرص اور شہوت ميں اتنے مگن ہيں کہ کسی کو احکام دين سيکھنے کی فکر تک نہيں ہوتی ، عمل کرنا تودو

روز بروز دين کے آثار محو ہوتے جارہا ہيں اور فرائض الہٰی کا لحاظ کم ہوتا جاررہا ہے۔ پس اس زمانے ميں پہلے سے 
زياده ميں پہلے سے زياده اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ نہ صرف يہ کہ خود احکاِم دين حاصل کريں ، بلکہ دوسروں 

  لے ميں الپرواہی نہ کريں۔ اور دوسروں کو بھی عمل کی تاکيد کريں۔ تک بھی پہنچائيں خود بھی عمل کے سلس

  اما نت رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ)
  

شيعہ اور سنی دونوں کے پاس يہ حديث مسلم ہے کہ رسول اکرم نے اپنی وفات سے قبل فرماياتھا: اِنیِّ تَاِرُک فِْيُکْم الثِقِْلين 
ِ َوِعْتَرتِی(بحاراال ميں تم لوگوں کے درميان دوگراں چيز يں چھوڑے جارہاہوں،ايک توکتاِب خدا ہے ) " ۶نوار ،جلدِکتاَب ّهللاٰ

اور ايک ميری عترت ہيں۔ "اس کے بعد کاجملہ تاريخ ميں يہ ہے کہ "ميں قيامت کی دن تم سے سوال کروں گا کے ساتھ کيا 
  کيا؟" 

يا دوگراں چيزيں اسی لئے کہاگياہے کہ ان کی پيروی بہت گرں  تفسيرمجمع البيان ميں لکھا ہے کہ : قرآن وعترت کو ثْقلَْين
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گزرتی ہے۔ يہ ايسی امانتيں ہيں جن کا لحاط بہت بھاری ثابت ہوتا ہے۔ سچامسلمان وہی ہے جو اتنی بھاری ذّمہ داری اُٹھالے 
اتنی اہم امانتوں کاخيال ۔ قرآن کے احکامپر عمل کرے اور اہلبيِت رسول کی پيروی کرے۔ ليکن افسوس کہ امت محمّدی نے 

اور (قيامت کے دن ) رسول ) ٣٠آيت :٢۵نہيں رکھاہے۔ َوقَاَل الّراُسْوُل يَاَربِّ اِنَّ قَْوِمْی اتَّخُذْواٰھذااْلقُرٰاَن َمْھُجْوراً (سورئہ فرقان 
کی اُس اکثريت ميںکہيں گے کہ اے ميرے پروردگار ! ميری قوم نے اس قرآن کوچھوڑديا تھا!! " اے کاش کہ ہم قوم رسول 

  شامل نہ ہوں جس کی رسول ،خداسے شکايت کريں گے۔ 

  اہل بيت رسول امانتدارہيں
  

اہل بيت رسول خود رسول خدا کی ايک امانت ہيں جو آنحضرت ہمارے ليے چھوڑگئے ہيں۔ اس امانت کالحاظ يہ ہے کہ دل 
نا جائے ۔ ان کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ ان ميں ان سے محبت ومودت رکھی جائے۔ ان کی حقانيت کوصدِق دل سے ما

کے احکام کوخدااور سولکے احکام سمجھاجائے۔ ان کو خدا کی طرف سے حّجت سمجھاجائے۔خدانے انھيں بھيج کر ہم پر 
حّجت تمام کی ہے ۔اب ہم يہ عذر نہيں کرسکتے کہ رسول کی وفات کے بعد ہماری ہدايات کے لئے کوئی نہيں تھا۔ اُن 

اورخدا کے درميان واسطہ سمجھاجائے۔ صحابہ کرام کو ان کی نشانی سمجھ کر ان کا احترام کياجائے۔ سادات کی کوپانے 
  ضرورتوں کاخيال رکھاجائے تاکہ اس طرح اُن کے جد کی امانت کاحق ادا ہوسکے۔ 

اِم خدا اور احکاِم رسول ايک طرف اہل بيت علہيم السَّالم خود رسول اکرم کی وفات کے بعد سے اب تک اور قيامت تک احک
کياامانت دار ہيں اور امين ہيں تودوسری طرف وه خود ہمارے حق ميں رسول کی ايک گراں امانت ہيں ۔ قرآن مجيد کی طرح
کی امانت ہيں۔ اس امانت کا لحا ظ يہ بھی ہے کہ اہل بيت کے غم کو ہم اپناغم سمجھيں اور اہل بيت کی خوشی کواپنی خوشی 

ظاہری زندگی ميں ہوں تو خودان کی زيارت کريں اور اگر وه اس دنياسے جاچکے ہوں توانکے روضوں اور جانيں۔ اگروه 
  مزارات کی زيارت کريں۔ 

  لوگوں کی امانت
  

امانت کی دو قسميں ہيں: ايک امانت ملکی، اورايک امانت ِ شرعی ۔امانت ملکی يہ ہے کہ آدمی اپنا مال يا پانی ملکيت کی 
شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھائے۔ امانِت ملکی کی چندقسميں ہيں۔کبھی کوئی چيز محض چيزکسی دوسرے 

محفوظ کرنے کی غرض سے رکھائی جاتی ہے کبھی کوئی چيزا ستعمال کی نيت سے دی جاتی ہے تاکہ وه بعدميں لوٹائی 
کوئی چيز دی جاتی ہے ليکن اس کا  جاسکے ۔ اس کوعاريہ يامستعار بھی کہتے ہيں ۔يہ بھی امانت کی ايک قسم ہے۔ کبھی

کرايہ ليا جاتاہے جيسے کرائے پر مکان دے ديا جاتا ہے يہ بھی ايک قسم کی امانت ملکی ہے کبھی کوئی چيز رہن يا گر وی
رکھائی جاتی ہے اور اس کی ضمانت پر کچھ مال حاصل کياجاتاہے ۔رہن ميں ر کھی ہوئی چيز بھی ايک امانت ہے۔ اگر اس 

پر ليا جانے واال مال لوٹايانہ جاسکے تو رہن ميں رکھی ہوئی چيز کو بيچ کر نقصان پوراکيا جاتا ہے۔ اسی طرح  کی ضمانت
مضاربہ کا مال يعنی سرمايہ کاری کا مال بھی ايک امانت ہوتا ہے ۔ جو دوسرے کو تجارت کی غرض سے دياجاتاہے ۔ اسی 

  انت ِملِکی ہيں۔ طرح قرض بھی ايک امانت ہوتاہے ايسی تمام چيزيں ام

  شرعی امانتيں
  

امانِت شرعی يہ ہے کہ شرعی حکم سے کسی شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس امانت شمار ہو،خود مالک نے 
وه مال امانت کے طورپر نہ ر کھاياہو مثالً ہواچلی اور ہمسائے کے گھر ميں لٹکا ہوا لباس اڑکربر ابروالے گھر ميں گر گيايا

پالتو جانور کسی دوسرے کے گھر ميں پہنچ گيايا خريدارنے ايک بند پيکٹ خريدا جس کے اندر دو کاندارا پنا  کسی کا گمشده
کچھ مال رکھ کر بھول گيا تھا ، کياخريد ار بھولے سے دوکاندار کو کچھ زياده رقم دے کر چالگيا ہو، يا ايک خطير رقم آدمی

غيره کا مال ہاتھ آگيا ہو تو ايسی تمام چيزيں شرعی طور پر امانت کوراستے ميں پڑی مل گئی ہو يا چوری اور غضب و
شمار ہوتی ہيں۔ اور ان کے مالک تک پہنچانا واجب ہوتا ہے خود استعمال کا حق نہيں ہوتا۔ امانت شرعی کی ايک اورمثال يہ

ہے اس تک پہنچانے  ہے کہ کسی کاخط کسی کو مل گيا ہو اب جسے مال ہے اس پر فرض ہوتا ہے کہ جس کے نام وه خط
  کاانتظام کرے۔ دوسروں کاخط کھولنا اور اسے پڑھنا حرام ہے۔ 
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  لوگوں کے مال ميں خيانت
  

اگر دوسروں کی امانت ملکی کی يا امانِت شرعی کسی کے پاس ہوتو اس ميں خيانت کرنا حرام ہے۔ اور جيسا کہ گزرا،يہ 
  ہے:  گناہاِن کبيره ميں سے ہے خيانت تين گناہوں کامجموعہ

  دوسروں کے مال ميں ناجائز تصرف )٣تفريط يعنی ايک واجب کے سلسلے ميں الپرواہی۔ اور( )٢دوسروں پر ظلم ، ()١(

  دوسروں کے مال ميں بغير اجازت تصرف)١(
  

دوسروں کے مال ميں ان کی اجازت کے بغير تصّرف کرنا اور اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ اگرآدمی کسی دوسرے کی 
مرضی کے بغيراس کا مال اٹھالے،خواه دوسرے کے علم ميں ہو يا نہ ہو، اگر چہ قرض کے طور پر اٹھائے اور واپس 

بھی خيانت اور حرا م ہے۔ دوسرے کی چيز اسکی مرضی  دينے کا اراده ہو، ليکن چونکہ مالک راضی نہيں ہے اس ليے يہ
کے بغير ايک لمحہ بھی اس کی مرضی کے بغير استعمال کرنا حرام ہے۔ بلکہ دوسرے کی چيز اس کی مرضی کے بغير 
ايک جگہ سے اٹھاکر دوسری جگہ کوئی عذر شرعی نہ ہونے کی صورت ميں رکھ دينا بھی حرام ہے۔البتہ اگر بِاْلفَْحوٰی 

وم ہو يعنی اجازت حاصل کئے بغيرمعلوم ہوکہ مالک راضی ہوگا تو اس کے مال ميں تصرف جائز ہے۔ ليکن جب معل
تّصرف جائز ہوتو اگر ستعمال کے دوران وه مال ضائع ہوگيا يا اس ميں کوئی نقص پيدا ہوگيا تو استعمال کرنے واال شخص 

  ضامن ہے اور اسے اس کا عوض مالک کو دينا ہوگا۔ 
ئلہ يہ ہے کہ اگر امانت دار شخص نے اپنی حد تک امانت کی حفاظت کی ہو، اور اس کے باوجود امانت کی چيز ايک مس

ميں نقص پيدا ہوگيا ہو يا وه ضائع ہوگئی ہو تو امانت دار شخص ضامن نہيں اس کو اس کا عوض دينا نہيں پڑے گا ليکن 
ضامن ہوگا۔ اسی طرح مالک کی مرضی کے بغير اس کے مال امانتدار شخص نے ال پروہی کی ہو تو وه اس کی تالفی کا 

ميں تّصر ف کرنے واال بھی نقصان کی صورت ميں جامن ہوگا، بلکہ اسے تو مال فوراً لوٹاديناچاہيئے يا اجازت لے 
کا کوئی زور نہيں ہے۔ "  ميں ارشاد ہے: َماَعلَی اْلُمْحِسنِْيَن ِمْن َسبِْيٍل يعنی " احسا ن مند ٩١ليناچاہئے ۔ سورئہ توبہ کی آيت 

اس آيت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص نے امانت رکھ کراحسان کيا ہواور اپنی حد تک حفاظت کرنے کے باوجو د امانت 
  ضائع ہوگئی ہو تو امانت رکھوانے واال شخص اپنے محسن کے خالف دعوٰی نہيں کرسکتا۔ 

  امانت کی حفاظت ميں الپرواہی) ٢(
  

ر کہا جائے کہاآدمی نے امانت کی حفاظت کے سلسلے ميں الپرواہی کی ہے مثالً اسے محفوظ جگہ پر عرف ِعا م ميں اگ
نہيں رکھا ہے تو وه ضامن ہوگا، يعنی اسے اس کی تالفی کرنی پڑے گی ۔ امانتدار شخص کو مالک کی مرضی کے بغيريہ 

دے کسی اور کے پاس امانت کو منتقل کرنے حق حاصل نہيں ہے کہ وه اس کی امانت کسی اور کے پاس بطور امانت رکھ 
کے لئے بھی مالک کی اجازت ضروری ہے۔اگر مالک کی اجازت کے بغير امانت دار شخص نے منتقلی کر دی اور وه 

دوسرے شخص کے پاس ضائع ہو گئی تو پہال امانتدار شخص ضامن ہوگا، اور کہاجائے گا کہ جس شخص کے پاس مالک 
نے الپرواہی کی ہے ۔ پس اگرچہ اصل امانتدار شخص کسی کو اپنی طرح يا اپنے سے بہتر  نے امانت رکھوائی تھی اس

امين سمجھتاہوتب بھی امانت کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اس طرح امانتدار شخص امانت کو اپنے ہمراه سفر پر نہيں
سفر پر جانا ہو تو وه اس کو کسی لے جا سکتا۔ اس کے لئے بھی مالک کی اجازت ضروری ہوگی ۔اگر امانتدار شخص کو 

ايسی جگہ رکھ سکتا ہے جو عام طور پر محفوظ شمار ہو۔ ليکن کسی آدمی کے حوالے کرنے کے لئے مالک کی اجازت 
الزمی ہوگی ۔ ہاں البتہ اگر انديشہ ہوکہ امانت دار کی غير موجودگی ميں امانت ضائع ہوجا ئيگی توايسی صورت ميں واجب 

ومالک کو يا مالک کے وکيل(نائب وغيره)کو لوٹادے ۔ اگر مالک يا اس کے وکيل موجود نہ ہوتو حاکم شرع ہے کہ امانت يا ت
(مجتہد يا اس کے وکيل )کے حوالے کرجائے يا اس امانت کی خاطر سفر نہ کرے ۔ ہاں اگر سفر امانت کی حفاظت سے 

ً زياده ضروری ہو اور مالک ، اس کا وکيل ، مجتہد،يااس کا وکيل بھی نہ ملے تو تب وه کسی قابل اِعتماد آدمی کے پاس امانتا
  رکھواکر جاسکتاہے ،يا اگرچاہے تو ساتھ لے جاسکتاہے۔ 

اگر ايک شخص کومعلوم ہے کہ وه امانت کی مناسب حفاظت نہيں کرسکتا تواس پر واجب ہے کہ وه امانت قبول نہ کرے ۔ 
کہ امانت لوٹادے ۔ليکن اگر امانت رکھو انے واالشخص يعنی اگر ايسے شخص نے امانت لے لی ہے تواس پر واجب ہے 

مالک پھر بھی اسی کو امين بنانا چاہتا ہو، حاالنکہ اسنے اسے بتاديا ہو کہ وه امانت کی حفاظت صحيح طرح نہيں کرسکتا، 
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مالک ہی کو  تب وه امانت قبول کرليناجائز ہے ۔ليکن اگر ايسے شخص کے ہاتھوں امانت ضائع ہوجائے تو بہرحال اصل
نقصان ہوگااور امانتدار شخص کسی صورت ميں ضامن نہيں ہوگا ۔ حٰتی کہ عذرپيش کرنے کے باوجود اگر کسی شخص کو 
امانتداربنناپڑگيا ہو تو اس پر اس کی حفاظت واجب نہيں ہوتی ۔ پھر بھی اخالقًا بہتر ہے کہ جہاں تک ہوسکے حفاظت کرے۔ 

معاملہ ہے جسے طرفين(امانتدار اور مالک )ميں سے کوئی بھی جب چاہے ختم کرسکتا ظاہرہے کہ امانت ايک ايسا جائز 
ہے۔ يعنی مالک جب چاہے امانتدار سے اپنا مال لے سکتا ہے ۔ اسی طرح امانتدار شخص جب چاہے مالک کو مال لوٹا سکتا 

سی طرح جب بھی امانت دار شخص ہے۔ البّتہ جب مالک اپنی چيز مانگے توامانت دار پر واجب ہے کہ وه اسے لوٹادے ا
  امانت لوٹانا چاہے تو مالک کو حق نہيں ہے کہ وه امانت دار کے پاس امانت باقی رکھنے پر زور دے ۔ 

  امانت کے لوٹانے ميں سستی) ٣(
  

چھ اگرچہ امانت رکھوانے واال شخص کا فر حربی ہو، اور عام حاالت ميں اسکے مال پر قبضہ جائز ہو، تب بھی اگر وه ک
مال امانتًا رکھائے تو اس امانت پر قبضہ کرناجائز نہيں ہے۔ ہاں اگر ايک چور چوری کا مال امانت کے طور پر رکھائے 

ياکوئی غاصب اور ظالم شخص غصبی مال امانتاً رکھائے تو واجب ہے کہ وه مال لے لياجائے ليکن اس کے اصل مالک يا 
  مالکوں کو دے ديا جائے۔ 

ا کہ امانت کا مال اس کے مالک ہی کو لوٹا نا چاہيئے اگر وه نہ ملے تو اس کے وکيل کو مثالً اس کے جس طرح کہ بيان ہو
گھر کے کسی ذمہ دار فرد کو دے دينا چاہيئے۔ اگر وه بھی نہ ملے تو حاکِم شرع يعنی مجتہد يا اس کے وکيل کے پاس 

وسرے قابِل اعتماد شخص کو امانتدار بنا دينا چاہئيے۔ خاص رکھوادينی چاہيئے۔ اگر ايسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر کسی بھی د
طور پر جب آدمی مرنے کی عالمتيں اپنے اندر پائيں تو اس پر واجب ہے کہ وه امانت لوٹانے کی فکر کرے۔ اگر اوپر والی 

تو اس پرواجب ہے  ترتيب کے لحاظ سے کوئی نہ مل رہا ہو، حٰتی کہ کوئی قابِل اعتماد اور امين شخص بھی نہ مل رہا ہو،
  کہ وه وصيت کر جائے اور امانت کے مالک کا نام پتہ لکھوا دے۔ 

اسی طرح اگر امانت کے مالک کو اطالع ملے کہ امانتدار شخص مر گيا ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ وه جاکر اپنی 
بتا کر لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگرامانت واپس لے لے۔ اگر مرحوم کے وارث اسے نہ پہچانتے ہوں تو وه امانت کی نشانياں 

  امانت کا مالک مر جائے تو امانتدار شخص پر واجب ہے کہ وه امانت کا مال اس کے وارثوں کو پہنچا دے۔ 

  کرائے پر دينا، عاريتاً دينا، رہن پر دينا اور مضاربہ
  

استعمال کی خاطر ليا ہوا مال)، رہن ميں رکھايا جيسا کہ بيان ہوا، کرائے پر ليا ہوا مال عاريتاً ليا ہوا مال ( يعنی کچھ عرصہ 
ہوا مال، اور سرمايہ کاری کی نيت سے ليا گيا مال، ان ميں سے ہر ايک امانت ہے۔ جب بھی مال کا مالک مطالبہ کرے تو 

اپنے مال فوراً واپس لوٹا نا واجب ہے، ہاں البتہ اگر ايسی امانتوں ميں کوئی مدت طے پاگئی ہو تو اس مدت کے اندر مالک 
کا مطالبہ نہيں کرسکتا۔ مثالً مالک مکان اس وقت تک کرائے دار سے اپنا مکان نہيں لے سکتا جب تک کہ طے ہو جانے 

والی کراے کی مدت ختم نہ ہوجائے۔ اسی طرح رہن اس وقت تک واپس نہيں ليا جا سکتا جب تک کہ اس کی ضمانت ليا گيا 
کاری کے لئے ديا ہوا مال بھی ہے۔ جو مدت مقرر ہوئی ہے، اس سے پہلے مالک مال نہ لوٹا ديا جائے۔ اسی طرح سرمايہ 

نہيں مانگ سکتا۔ ہاں البتہ جب مدت گزر جائے اور معاملہ ختم ہونے لگے تو ايسی ا مانتوں کے امانتدار شخص پر امانت 
کے پاس مزيد رکھوانا چاہے تو لوٹا دينا واجب ہے، اگرچہ کہ مالک طلب نہ کرے۔ ہاں اگر مالک خود مہلت دے دے يا اس 

  کوئی حرج نہيں ہے۔ 
البتہ عاريہ ايک ايسی چيز ہے کہ مالک طے شده مدت سے پہلے ہی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مثالً ايک شخص نے 

دوسرے سے ايک ہفتے کے لئے کتاب پڑھنے کو لی۔ ليکن کتاب کے مالک نے دو ہی دن ميں کتاب مانگ لی تو اس پر 
ہ وه کتاب لوٹا دے ۔ يہ بالکل امانت کی طرح سے ہے عام طور پر جسے امانت کہا جاتا ہے، اگرچہ مالک نے واجب ہے ک

  کوئی مدت مقرر کی ہو، تب بھی وه اس مدت سے پہلے اپنی امانت واپس لے سکتا ہے۔ 

  مالک کی تالش اور اس کی طرف سے صدقہ
  

عی کسی کے پاس ہو تو اس کے مالک کو واپس لوٹا دے۔ اگر مالک يہ تو بات ہوئی امانِت ملکی کی۔ اور اگر امانت شر
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معلوم نہ ہو تو واجب ہے کہ ايک سال تک اسے تالش کرے ، مثالً مساجد ميں اعالن کروائے۔ ايک سال کے بعد بھی اگر وه 
  نہ ملے تو اس کی جانب سے وه پورا مال صدقہ کردے۔ 

  ہوامانت دينے واال اور لينے واال بالغ وعاقل 
  

امانت کا معاملہ اسی وقت صحيح ہے جبکہ امانت رکھوانے واال اور رکھنے واال، دونوں عاقل اور بالغ ہوں۔ پس کسی 
ديوانے يا کسی نابالغ بچے کو نہ تو امانت رکھوانے کا حق حاصل ہے اور نہ ان کے پاس امانت رکھنا صحيح ہے۔ ہاں اگر 

دے دے تو ايسوں کی امانت رکھنا جائز ہے۔ البتہ خواه ديوانے شخص يا  ديوانے شخص يا نابالغ بچے کا سرپرست اجازت
نابالغ بچے کی ولی کی اجازت سے امانت رکھی ہو يا ايسے ہی ديوانے يا نابالغ بچے کا مال رکھ ليا ہو، دونوں صورتوں 

سر پرست کو مال لوٹائے  ميں اگر مال ضائع ہوجائے تو مال رکھنے واال شخص ضامن ہوگا اور ديوانے يا نابالغ بچے کے
گا خود ديوانے يا نابالغ بچے کو نہيں لوٹائے گا۔ اسی طرح اگر مال ضائع نہ ہوا ہو اور سرپرست کی مرضی کے بغير لے 

ليا ہو، تب بھی مال سرپرست ہی کو دينا ہوگا ہاں البتہ اگر آدمی کسی بالغ بچے يا ديوانے کے ہاتھ ميں کچھ مال ديکھے اور 
اس کے ہاتھ سے يہ مال ضائع ہوجائے گا تو لے کر سرپرست تک پہنچا سکتا ہے اور اگر اس دوران مال تلف  انديشہ ہوکہ

  ہوجاے تو وه ضامن نہيں ہے۔ 
يہ امانتداری کے کچھ احکام تھے مزيد تفصيالت کے لئے فقہی کتابوں سے رجوع کيا جا سکتا ہے۔ جو چيز اہم ہے وه امانت

ور خيانت جيسے گناه کی خرابی سے آگاه ہونا ہے۔ اس سلسلے ميں ہم بس ايک آيت اور چند داری کی اہميت کو سمجھنا ا
  روايت مزيد پيش کر رہے ہيں۔ 

  قرآن ميں امانتداروں کا مدح
  

ّده اِلَْيَک َوِمْنھُْم َمنْ  ه اَلَْيَک ااِلَّ َما  سورئہ آِل عمران ميں ارشاد ہوا: َوِمْن اَْھِل الِکٰتِب َمْن اِن تَاَمْنہُ بِقِْنطَاٍر ئُّوَ دِّ اِْن تِاْ َمْنہُ بِِدْينَاٍر الَّ ئُوَ
يَقُْولُْوَن َعٰلی هللاِ ا ييَِن َسبِْيُل وَّ آيت  ٣ْلَکِذَب َوھُْم يَْعلَُمْوَن (سورئہ آِل عمران ُرْمَت َعلَْيِہ قَآئِماً، ٰذلَِک بِاَنَّھُْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِی االُمِّ

کتاب کچھ ايسے بھی ہيں کہ اگر ان کے پاس روپے کے ڈھير امانت رکھ دوتو بھی اُسے (جب چاہوبعينہ)  اور اہلِ ) "٧۵
تمہارے حوالے کرديں گے اور بعض ايسے ہيں کہ اگر ايک اشرفی بھی امانت رکھوتو جب تک تم برابر (ان کے سر) پر 

ہے کہ ان کا تو قول ہے کہ (عرب کے) جاہلوں کا کھڑے نہ رہو گے تمہيں واپس نہ ديں گے۔ يہ (بدمعاملگی) اس وجہ سے 
  (حق مار لينے ميں ) ہم پر کوئی (الزام کی) راه ہی نہيں ، اور وه جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ جوڑتے ہيں۔" 

اس آيئہ شريفہ ميں خداوند تعالٰی ان عيسائيوں کی تعريف کر رہا ہے جو غير عيسائی لوگوں کی امانت ميں بھی خيانت کو 
نہيں سمجھتے جبکہ خدا ان يہوديوں کی مذمت فرمارہا ہے جو غير يہودی لوگوں ميں تھوڑے سے مال ميں بھی خيانت  جائز

  کو روا رکھتے ہيں اور خدا پر تہمت لگاتے ہيں کہ خدا نے اس کی ان کو اجازت دے رکھی ہے۔ 
رمايا تھا : َکِذَب اَْعَداُء هللاِ َما ِمْن َشئٍی َکاَن فِی حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے جب يہ آيئہ شريفہ پڑھی تھی تو ف
دَّاةُ اٰلی اْلبِرِّ َواْلفَاِجِر (تفسير مجمع ا لبيان) "خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہيں ! الَجاِھلِية ااِلَّ َوھَُو تَْحَت قََدِمْی ااِلَّ ااْلََمانَةَ فَاِنَّھَا ُمٔوَ

يت کی ہر چيز اور اس کے ہر طريقے کی اصالح کر دی ہے۔ ہاں بس امانت اپنی ميں نے اسالم سے پہلے کے زمانہ جاہل
جگہ باقی ہے۔ امانت خواه نيک آدمی کی ہو يا فاسق و فاجر کی ، بہر حال اسے لوٹانا ہے۔" يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ 

سلمان خيانت کرنے کو جائز خيانت کرنے والے لوگ ان يہوديوں کے برابر ہيں جو خيانت کرتے ہيں۔ البتہ اگر کوئی م
  سمجھے تو وه خدا کے دشمنوں ميں شمار ہوتا ہے۔ 

  امانت رکھے ہوئے مال سے اپنا نقصان پورا کرلين
  

آيات و روايات کی روشنی ميں ثابت ہوتا ہے کہ امانت ميں خيانت کسی صورت ميں جائز نہيں ہے۔ کتاب نہايہ ميں شيخ 
  ھی يہی فرمايا ہے۔ طوسی اور بہت سے قديم مجتہدين نے ب

ُجِل يُقُْوُل لَہ اِ  ادِق اَنَّہ َسئََل َعن اِلّرُجِل يَْبَعُث اِلَی الرَّ ْبتَْع لِْی ثْوباً، راوی صحيح حديث نقل کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ: َعْن اِلصَّ
ْوِق فَيُْعِطيُ  ْوِق، فَيَُکْوُن ِعْنَده ِمثُل َما يَِجُد لَہ فِی السُّ ہ ِمْن ِعْنِده۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم فيَطلُُب لَہ فِی السُّ

نے کہا! " ايک شخص نے دوسرے شخص کو يہ کہہ کر بھيجا کہ ميرے لئے فالں کپڑا خريد الؤ۔ پس اس دوسرے شخص 
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ہے۔ پس وه نے بازار ميں وه کپڑا تالش کيا تو اس نے ديکھا کہ جو کپڑا پہلے شخص کو مطلوب ہے وه اس کے پاس پڑا ہوا 
دوسرا شخص کچھ بتائے بغير اپنا کپڑا اسے دے کر اس کے عوض ميں بازار سے خريدے ہوئے مال اپنے پاس رکھ سکتا 

  ہے؟" 
س کو قَاَل اَليَْقِربَنَّ َواُل يَُدنِْس نَْفَسہ يعنی امام نے فرمايا: اُس کو ايسی حرکت کا سوچنا بھی نہيں چاہيئے اور اس طرح اپنے نف

تالوت فرمائی اورپھر ارشاد فرمايا (قَاَل َواِْن َکاَن ِعْنَده َخْيُر٧٢ں کرليناچاہيئے ۔۔ " پھرامام نے سورئہ احزاب کی آيت آلوده نہي
ْوِق فاَلَيُْعِطيَہُ من ِعْنِده (تفسير صافی نقل از "تہذيب") يعنی  ّما يَِجُدلُہ فِْی السُّ   مِّ

ہو تب بھی وه اپنی طرف سے (يعنی پہلے شخص کوکچھ بتائے بغير ) نہ "اگر چہ کہ اس کے پاس برابر والی چيز سے بہتر
دے ۔ "اس لئے کہ اصل معاملہ جو ہوا ہے وه يہ ہے کہ دوسرا شخص پہلے شخص کی رقم لے کر بازار سے ايک 

  مخصوص کپڑا لے آئے ۔ پس اس معاملے کی ذرا سی بھی خالف ورزی خيانت ہوگی ۔ 
  سليمان بن خالد کہتے ہيں: 

ں نے حضرت امام جعفر صاد ق عليہ الّسالم سے پوچھا کہ : ايک شخص ميرا قرضدا ر تھا ليکن نہ صرف يہ کہ اس نے مي
قرض ادا نہيں کيا بلکہ جھوٹی قسم بھی کھالی کہ کسی قرض کاسلسلہ نہيں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپناکچھ مال ميرے پاس 

کو اپنے قرض ميں کاٹ کر خوداستعمال کرسکتا ہوں ؟ : قَاَل اِنَّہُّ َخانََک امانت کے طو پر رکھوايا ہے۔ آيا ميں اس کی امانت 
تمہيں اس  فاَل تَُکْنقہ َوتَْدُکُل فِْيَما َعيَّْبتَہ َعلَْيِہ (کتاب " نہايہ ") امام نے جواب ديا : "بيشک جس نے تمہاے ساتھ خيانت کی ليکن

و عيب بتايا اس کے زمرے ميں تمہيں بھی داخل نہيں ہوجانا چاہيئے۔کے ساتھ خيانت نہيں کرنی چاہئے ۔ ابھی تم نے اس کاج
جيسا کہ بيان ہوا،شيخ طوسی وديگر قديم مجتہدين مطلق آيتوں اور ايسی روايتوں کی روشنی ميں يہ فتوی دے چکے ہيں کہ 

مرحوم سيد کاظم  خيانت کسی صورت ميں جائز نہيں ہے۔ ليکن کتاب "ملحقات عروة الوثقٰی"کے قضاوت والے باب ميں
طباطبا ئی فرماتے ہيں : "مجتہدين کے درميان مشہوريہ ہے کہ امانت کے مال سے اپنا جائز حق وصول کرلينے ميں کوئی 

  حرج نہيں ہے۔ " خود مرحوم سيد کاظم طباطبائی کابھی يہی فتوٰی تھا ليکن احتياط يہ ہے کہ ايسا کام نہ کيا جائے۔ 
چھ مال دے اور کہے کہ "يہ مال سادات يا غريبوں تک پہنچادو" اور اتفاق سے جس کواسی طرح اگر ايک شخص کسی کوک

مال ديا گيا ہے وه خود بھی سيد ياغريب ہو توو ه مالک کی اجازت کے بغير خود اس مالک کی تصرف نہيں کر سکتا ۔ ہاں 
  اگر معلوم ہوکہ اگرخود وه تصّرف کرلے تو بھی مالک راضی ہوگا تو درست ہے۔ 

  خيانت کا بوجھ اور روز قيامت
  

  پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں : 
  (قَاَل) ااََلال يَُغلَّنَّاََحُد بَِعْيراً فَياَْ◌تِْی بِہ َعٰلی ظَْھِرِه ُر عاَُء 

پيٹھ پر بيٹھ ورنہ وه قيامت کے دن اُسی اونٹ کی  ١"خبردار! کوئی شخص ايک اونٹ کی بھی خيانت کا مرتکب ہرگز نہ ہو 
  کرآئے گا اور اونٹ کی طرح بلبال رہا ہوگا !" 

گھوڑے کی بھی خيانت کا ہر گزااََل اَل يَُغلَّنَّ اََحُد فََرًسا فَيَاْتِْی بِِہ يَْوَم اْلقِياََمِة َعٰلی ظَْھِر ِه لَہ َحمَحمةُ۔ "خبردار ! کوئی شخص ايک 
ُد مرتکب نہ ہو! ورنہ وه قيامت کے دن اسی گھوڑے کی  ُد يا ُمحمَّ پيٹھ پر بيٹھ کر آئے گا اور ہنہنا رہا ہوگا!" فيقوُل يا مَحمَّ

د! فَاَقُْوُل قَْد بَلّْغُت اَل اَْملُِک لََک ِمن هللاِ  د ! يَا ُمَحمَّ  َشيئًا (کتاب "ايسا خيانت کار شخص مجھے مدد کے لئے پکارے گا: يَا ُمَحمَّ
ے کہوں گا کہ ميں نے تمہيں تبليغ کر دی تھی۔ اب(تمہاری نا فرمانی کی "کافی") آنحضرت فرماتے ہيں کہ: " ميں اس س

  صورت ميں ) تمہارے متعلق خدا کے حضورميری کوئی ذمہ داری نہيں ہے!" 
ْوااْلَخْيط َواْلَمِخْيطَ فَاِنَّ اْلُغلُْوَل َعاُر وَّ َشنَاُر يَوْ  َم اْلقَٰيَمِة (کتاب عالمہ مجلسی پيغمبر اکرم کی يہ روايت نقل کرتے ہيں کہ: ُردُّ

"شرح کافی") يعنی "حٰتی دھاگہ اور سوئی تک واپس لوٹا ديا کرو۔ اس لئے کہ خيانت قيامت کے دن بہت ننگ و عار اور 
  رسوائی کا باعث ہوگی۔ 

ايک شخص آنحضرت کی خدمت ميں آيا ۔ وه ايک ُسوا (بڑی سوئی) بغير اجازت لے گيا تھا۔ اس نے آنحضرت سے کہا: 
ہ ُسوا لے گيا تھا تاکہ اس سے اپنے لئے پاالِن شتر تيار کر سکوں۔" آنحضرت نے فرمايا: اگر اس سوئے ميں ميرا حق"ميں ي

ہے تو ميں نے اسے معاف کيا۔ اور اگر دوسرے مسلمانوں کا حق ہے تو اس کی قيمت تم دے دو تاکہ وه بيت المال ميں شامل 
عرب شخص نے کہا: "ميں نہيں جانتا تھا کہ يہ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ اگر ہو اور سب کے درميان عدل سے تقسيم ہو!" اس 

  ايسا ہے توميں سوا اپنے پاس نہيں رکھوں گا۔" يہ کہہ کر اس نے وه سوا آنحضرت کو ديا اور چال گيا۔ 
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  يُْعَرُف اْلُمْجِرُمْوَن بِِسْيما ھُْم سے مراد
  

کرنے والے شخص کے کاندھوں پر خيانت کا مال رکھا ہوا ہوگا۔ ہر عالمہ مجلسی فرماتے ہيں کہ ميداِن حشر ميں خيانت 
آدمی کی اسی طرح کوئی نہ کوئی عالمت ہوگی جس سے اُس آدمی کا گناه پہچانا جائے گا۔ جو شخص بھی کسی گناِه کبيره 

گا۔ عدل اس حد  کا ارتکاب کرے گا اور توبہ کئے بغير مر جائے گا، خدا قيامت کے دن اُ س کے ساتھ عدل کا سلوک کرے
تک ہوگا کہ جس قسم کا گناه آدمی نے زياده کيا ہو اُسی کی مناسبت سے کوئی عالمت بھی آدمی کے ساتھ لگی ہوگی۔ مثالً 

شرابی کے ہاتھ ميں شراب کی ايسی بوتل ہوگی جس کی بدبو سے اہِل محشر کو تکليف پہنچ رہی ہوگی۔ اسی طرح گانا 
کے ہاتھ ميں چپکے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح جوا کھيلنے والوں کے ہاتھ ميں جوئے بجانے کے آالت، بجانے والے شخص 

يعنی "مجرموں کو اُ ن کی پيشانی سے پہچانا ) ۴١آيت : ۵۵کے آالت ہوں گے۔ يُْعَرُف اْلُمْجِرُمْوَن بِِسْيما ھُْم (سورئہ رحٰمن 
  جائے گا۔" اس آيہ شريفہ سے يہی مراد ہے۔ 

  رسوِل اکرم اور امانت
  

ايک دن مسجِد نبوی ميں ايک غريب آدمی آيا اور رسوِل اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے اپنی غربت کا ذکر کرنے لگا۔ 
آنحضرت نے فرمايا: بيٹھ جاؤ، خدا قادر ہے۔" اسی طرح ايک اور فقير آيا، آنحضرت نے اُس سے بھی يہی فرمايا پھر ايک 

بٹھا ديا۔ پھر ايک اور شخص آيا۔ اُس نے چار صاع (تقريباً باره سير) گندم  تيسرا غريب آدمی آيا۔ آنحضرت نے اُسے بھی
زکٰوة کے طور پر پيش کيا۔ آنحضرت نے ايک ايک صاع (تقريباً تين تين سير) گندم تينوں ميں سے ہر ايک غريب آدمی کو 

آنحضرت نے خود اعالن فرمايا کہ ايکديا۔ ايک صاع يعنی تقريباً تين سير گندم بچ گيا۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد 
صاع گندم موجود ہے، جو شخص بھی مستحق ہو آکر لے لے۔ ليکن کوئی نہيں آيا۔ مجبوراً آنحضرت زکٰوة کی وه امانت اپنے
گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ اس رات آنحضرت فکر مند نظر آرہے تھے۔ ميں نے اس کا سبب پوچھا تو 

ا: "مجھے انديشہ ہے کہ کہيں ميں آج مرجاؤں اور يہ امانت مستحق تک نہ پہنچے بلکہ ميرے پاس ره انہوں نے فرماي
  جائے!" 

نيز مروی ہے کہ جب آنحضرت پر مرض الموت طاری تھا تو آپ کے پاس غريبوں کو دينے کے لئے چھ يا سات دينار کا 
کر کہا: "ہو سکتا ہے کہ محمد خدا کے حضور پہنچ جائے مال رکھا ہوا تھا۔ آنحضرت نے اُسے طلب فرمايا۔ اور اس کو گن 

اور يہ دينار اُس کے ذمے پڑے ره جائيں!" پھر آنحضرت نے اميرالمومنين حضرت علی عليہاالسَّالم کو يہ دينار فقيروں تک 
  پہنچانے کے لئے ديئے اور فرمايا "اب مجھے اطمينان ہو گيا!" 

   )۵۴۴ص  حاالِت رسوِل خدا ٣(ناسخ التواريخ جلد 

  راز کی باتيں بھی امانت ہيں
  

کبھی ايسا بھی ہوتاہے کہ کسی کی راز کی بات کسی کے پاس ہوتی ہے، اور وه کہہ ديتا ہے کہ يہ کسی اور کو نہ بتائے۔ 
ايسی بات بھی ايک امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوسکتا ہے کہ کوئی راز کی بات آدمی کو خود بخود معلوم ہوجائے يعنی جس

ص کے متعلق وه بات ہے، خود اس نے نہ بتائی ہو، ليکن اندازه ہو کہ وه شخص پسند نہيں کرے گا کہ وه بات پھيل شخ
جائے۔ ايسی بات بھی شرعی لحاظ سے امانت ہے۔ ديکھی يا سنی ہوئی راز کی بات فاش کر دينا خيانت ہے کتاب "غرر 

اَِذاَعة ِسرٍّ اُْوِدْعتَہ َغْدُر يعنی "راز کی جو بات تمہيں راز رکھنے الحکم" ميں حضرت اميرالمومنين کا يہ قول موجود ہے کہ: 
  کے لئے سنائی گئی ہو، اُسے فاش کردينا خيانت اور غداری ہے!" 

راز کی بات خواه دوست کی ہو يا دشمن کی، خواه اچھے آدمی کی ہو يا بُرے آدمی کی، جب وه امانت کی شکل اختيار کر 
  سے فاش کرنا حرام ہے۔ ليتی ہے تو بہر حال اُ 

  آپس کی باتيں بھی امانت ہيں
  

ِمٍن اَْن يَّقُْوَل َعْن اَ  ِمن قَبِْيحاً پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ارشاد ہے کہ: الُمَجالُِس بِااْلََمانَِة َواَل يَِحلُّ لُِمؤْ ِخْيِہ اْلُمؤْ
خص کو امانت کا خيال کرنا چاہيئے کسی مومن کے لئے جائز نہيں يعنی "ايک ساتھ بيٹھنے والے ش) ١۶(بحاراالنوار جلد 
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  ہے کہ وه اپنے مومن بھائی کی کوئی بڑی بات فاش کردے۔" 
) يَا اَٰباَذٍر اَْلُمَجالُِس بِاالََمنَِة َواِْفَشاُء َک ِسرَّ اَِخْيَک  ٰذلَِک  ِخيَانَةُ فَاْجتَنِبْ نبی کريم سے حضرت ابوذر نقل کرتے ہيں (َعِن النَّبِیِّ

(وسائل الشيعہ) "اے ابوذر! ايک ساتھ بيٹھنے والے شخص کو امانت کا خيال کرنا چاہيئے۔ اگر تم اپنے مومن بھائی کا راز 
  فاش کردو گے تو خيانت کر بيٹھو گے۔ پس ايسے کام سے بچو۔" 

يں۔ جو بات چھپانے کے الئق ہو، ايک بيٹھک يا ميٹنگ ميں جو باتيں بھی ہوتی ہيں وه اُس کے افراد کے پاس امانت ہوتی ہ
َراُم، َوَمْجِلُس اُْستُِحَن اُسے فاش نہيں کرنا چاہيئے۔ روايت ميں ہے کہ: اَلُمَجالُِس بِاالََمانَِة ااِلَّ ثاَلثَةُ ُمَجالِس َمْجلُِس ُسفَِک فِْيِہ َدُم حَ 

  نقل از امالی مفيد)  ١۶ِرَحقِِّہ (بحار االنوار جلد فِْيِہ فَْرُج َحَراُم َومْجلُِس اُْستُِحلَّ فِْيِہ َماُل َحَراُم بَِغيْ 
ايک ساتھ بيٹھنے والے شخص کو امانت کا خيال رکھنا چاہيئے۔ ہاں البتہ تين قسم کی بيٹھکوں ميں ہونے والی بات فاش کرنا 

زنا کا حرام نہيں ہے۔ ايک وه جگہ جہاں حرام طريقے سے کسی کی جان لينے کی بات ہورہی ہو۔ ايک وه جگہ جہاں 
پروگرام طے پارہا ہو۔ اور ايک وه جگہ جہاں ناحق حرام مال کھانے کی بات ہو رہی ہو۔ "ايسی جگہوں پر ہونے والی باتيں 

کسی کا حق ثابت کرنے کے موقع پر قاضی کے سامنے گواه بن کر پيش کی جاسکتی ہيں۔ بلکہ بعض موقعوں پر بات کی 
  حرام ہوتا ہے۔ اتنی اہميت ہوتی ہے کہ راز فاش نہ کرنا 

سورئہ تحريم ميں پروردگاِر عالم ازواِج پيغمبر ميں سے بعض کو سر زنش کر رہا ہے کہ انہوں نے آنحضرت کے ساتھ 
خيانت کی تھی اور آپ کا راز فاش کر ديا تھا۔ خدا ان دونوں کو توبہ کرنے کی ہدايت دے رہا ہے اور فرمارہا ہے کہ: اِْن 

اگر تم دونوں توبہ کرو تو بہتر ہے، کيونکہ تمہارے دل تاريک ) " ۴آيت : ۶۶َصَغْت قُلُْوبُُکٰما (سورئہ تحريم  تتُْوبَا اِلَی هللاِ فَقَدْ 
  ہوگئے ہيں۔" 

 اسی سورت ميں حضرت نوح اور حضرت لوط پيغمبروں کی بيويوں کا بھی کچھ يوں ذکر ہے: فََخانَٰتا ھَُما فَلَْم تُْغنِٰيا َعْنھَُما ِمنَ 
اِخلِْيَن (سورئہ تحريم هللاِ شْيئً  دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خيانت کی (گھر کے ) "١٠آيت : ۶۶ا َوقِْيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ

راز فاش کردئيے) تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے ميں اُن کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کو حکم ديا گيا 
  ساتھ تم دونوں بھی داخل ہوجاؤ۔" کہ جہنم ميں جانے والوں کے 

  راز کی باتيں بتا دينا امانت ميں خيانت ہے
  

َعْوَرةُ  َعْن َعْبِدهللاِ ْبِن ِسنَاَن قَاَل قُْلُت لَہ عبدهللا بن سنان کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم سے پوچھا:
ں" قُْلُت الُمْوِمِن َعلَی اْلُمْوِمِن َحَراُم؟ مومن کی چھپائی جانے کے الئق چيز مومن پر حرام ہے؟ قَاَل نََعْم امام نے جواب ديا: "ہا

امامتَْعنِْی ِسْفلَْيِہ ميں نے پھر پوچھا: "کيا آپ نے اس سے مراد پيشاب اور پاخانے کے مقامات لئے ہيں؟" قَاَل لَْيَس َحْيث تَْذھَُب 
ه (کتاب "کافی") "(اگرچہ کہ مومن کی  نے فرمايا: "وه بات مراد نہيں ہے جدھر تمہارا دھيان جارہا ہے۔" اِنََّما ھَُو اَِذاَعةُ ِسرِّ

  شرمگاه کو ديکھنا بھی حرام ہے، ) ليکن ميری مراد مومن کا راز فاش کردينا ہے۔" 
ل دے اور اس امام يہ بھی فرماتے ہيں : َمْن َغسََّل َميِّتاً ُمٔوِمناً فَاَّدٰی فِْيِہ ااْلََمانَةَ ُغفَِرلَہ "جو شخص کسی مومن کی ميت کو غس

ِدْی فِْيِہ ااْلََمانَةَ؟ پوچھا گيا کہ "  کے سلسلے ميں امانت کا خيال رکھے تو اس کے گناه بخش دئيے جاتے ہيں " قِْيَل َوَکْيَف ئُوَ
کوئی شخص ميت کے سلسلے ميں امانت کا خيال کس طرح رکھ سکتا ہے؟ " قَاَل اَل يُْخبُِربَِما يَرٰی (کتاب "امالی") امام نے 

  کو نہ بتائے۔"  جواب ديا "وه ميت کے بدن ميں جوعيب ديکھے، دوسروں
گذشتہ بيان سے معلوم ہوا تھا کہ راز فاش کرنا بطور کلی خيانت ہے، خواه جس شخص کا راز ہو، اس نے خود رازداری کی
شرط کے ساتھ بتايا ہو، يا ايسے ہی چلتے پھرتے معلوم ہوگيا ہو۔ بہر حال راز ايک امانت ہے جس ميں خيانت جائز نہيں ہے۔

ر وه اس کے کھل جانے پر ناراض ہوتا ہو تو اسے فاش کرنا خيانت اور حرام ہے۔ اس قسم کی يعنی جس کا راز ہے، اگ
امانت يعنی راز کی امانت کے کچھ درجے ہوتے ہيں اور اس کی کچھ قسميں ہوتی ہيں۔ بعض ميں خيانت کو چغل خوری يا 

  ں سے ہر ايک کا بيان اپنے اپنے مقام پر ہوگا۔ چغلی کہتے ہيں، اور بعض ميں خيانت کو غيبت کہا جاتا ہے۔ انشاء هللا ان مي

  مسلمانوں کے جنگی راز کفار تک پہنچان
  

خدا ، پيغمبر اور تمام مسلمانوں سے خيانت کا اپنا اپنا مرتبہ ہوتا ہے ايک قسم کی خيانت يہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنے 
وں کے سياسی رازوں اور فوج کے پوشيده امور کو مسلمانوں ساتھ خيانت کر بيٹھتا ہے ان تمام خيانتوں کا مجموعہ مسلمان

کے خالف جنگ کرنے والے کافروں سے بيان کر دينا ہے۔ آدمی اس طرح نہ صرف خدا، پيغمبر اور تمام مسلمانوں سے 
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اسی  خيانت کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ بھی خيانت کرتا ہے۔ دشمن کی تقويت اور مسلمانوں کی شکست کا سبب بنتا ہے شايد
  خيانت کا ذکر مندرجہ ذيل آيت ميں ہے: 

ُسْوَل َوتَُخْونُوااَٰمٰنتُِکم َواَْنتُم تَْعلَُمْوَن    يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْو اَل تَُخونُواهللاَ َوالرَّ
   )٢٧آيت : ٨(سورئہ انفال 

ميں خيانت کرو حاالنکہ تم سب کچھ  يعنی "اے ايمان النے والو، نہ تو خدا اور رسول کی خيانت کرو اور نہ اپنی امانتوں
  سمجھتے بوجھتے ہو۔" 

اس آيہ شريفہ کی شاِن نزول ميں جابر ابن عبدهللا سے منقول ہے کہ ايک دن جبرئيل نے پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) 
کے لئے تيار کو خبر دی کہ ابوسفيان فالں جگہ مشرکوں کے ايک لشکر کے ساتھ پڑاؤ کئے ہوئے ہے۔ آپ اس سے جنگ 

ہوجائيں۔ اور اس خبر کو پوشيده رکھيں تاکہ اچانک ان پر حملہ کر سکيں۔ منافقين ميں سے ايک شخص نے يہ خبر لکھی 
اور ابوسفيان کو مسلمانوں کے اچانک حملہ کرنے والے پروگرام سے آگاه کرديا۔ اس کے عالوه اسی آيت کے ذيل ميں ابو 

 ی توبہ کا ذکر قرآِن مجيد ميں موجود ہے۔ لبابہ نامی شخص کی خيانت اور اس ک

 

 گناھان کبيره

 

  چوری

  

  تئيسواں گناه چوری
  

تئيسواں گناه جس کے کبيره ہونے کی صراحت موجود ہے ، چوری کرنا ہے۔ فضل بن شاذان والی روايت ميں حضرت امام 
علی رضا عليہ السالم نے اسے گناہاِن کبيره ميں شمار کيا ہے۔ اعمش راوی ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے

انِْی َوھَُو ُمٔوِمُن َواَل يَْسِرُق السَّاِرُق ُوھَُو ُمْوِمُن (وسائل الشيعہ) يعنی "کوئی شخص يہ حديِث نبوی نقل فرمائی کہ: اَل يَْزنِی الزّٰ 
مومن ہوتے ہوئے زنا نہيں کر سکتا اور کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے چوری نہيں کرسکتا۔ پس زنا کرنے واال شخص اور 

روح نہيں ہوتی۔ ايسے آدمی کو خدا اور روِز جزا پر  چوری کرنے واال شخص مومن نہيں ہوتا۔ ايسے آدمی ميں ايمان کی
مناسب حد تک ايمان نہيں ہوتا۔ ايسا آدمی اگر توبہ کيے بغير مرجائے تو مومن کی موت نہيں مرتا۔ بعض آيتيں اور روايتيں 

  ايسی ہيں جو خيانت کی مذمت ميں ہيں، ليکن ساتھ ساتھ اس 
ْسلٍِم َشْيئًا قَ  اه َواَْحَرَزه فَھَُو يَقَُع َعلَْيِہ اْسُم السَّاِرِق َوھَُو ِعْنَدهللاِ َساِرُق۔ ُکل َمْن َسَرَق ِمْن مُّ   ْدَحوَّ

"ہر وه شخص چور کہالئے گا اور خدا کی نظر ميں چور ہوگا جو کسی مسلمان کا ايسا مال چرالے جس کو اس نے اپنی 
اوندتعالٰی اسے وہی عذاب دے گا جو چور کے لئے اس ملکيت بنا ليا ہو اور جس کو اس نے اپنے لئے رکھ ليا ہو۔" (يعنی خد

  دنيوی زندگی کے بعد معين ہے۔) 
ھائی دينار يا اس َوٰلِکْن اَل تُْقطَُع ااِلَّ فِی ُرْبع ِدْينَاٍر اَْواْکثََر "ليکن (دنيا ميں )اس کا ہاتھ نہيں کاٹا جاتا ہے ہاں اگر وه ايک چوت

ْبع ِدينَاٍر اَلَلقَْيَت َعامَّةَ النّاِس ُمقَطَِّعْيَن (کتاب سے زياده کا مال چرائے توکاٹا جاتا ہے۔ " َولَْو قُِطَعْت يَُد السَّاِرِق فِْيَما ھَُو اَقَلُّ ِمْن رُّ
  "تہذيب") "اگر چوتھائی دينار سے کم پر ہاتھ کاٹے جائيں تو تم اکثر لوگوں کا ہاتھ کٹا ہوا پاؤ گے! 

  چوری کی سز
  

  ہے: سورئہ مائده ميں ارشاد 
َن هللاُ َعِزيُز َحِکْيُم فََمْن تَاَب  اِرقَةُ فَاْقطَُعْوااَْيِديَھَُما َجٰزاًء بَِما َکَسبَانَٰکااَلمِّ ِمْن بَْعِد ظُْلِمِہ َواَْصلََح فَاِنَّ هللاَ يَتُْوُب َعلَْيِہ اِنَّ هللاَ َوالسَّاِرُق َوالسَّ

ِحْيُم    َغفُْوُررَّ
   )٣٩اور  ٣٨آيت :  ۵(سورئہ مائده 
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"اور چور خواه مرد ہو يا عورت، تم ان کے کرتوت کی سزا ميں ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ يہ اُن کی سزا خدا کی طرف سے 
ہے۔ اور خدا تو بڑا زبردست حکمت واال ہے۔ ہاں جو شخص اپنے گناه کے بعد توبہ کرلے اور اپنے چال چلن درست کرلے 

  يقينا خدا تو بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔" تو بے شک خدا بھی اس کی توبہ قبول کرليتا ہے۔ 
  پر کچھ يوں لکھا ہے:  ١٧٠کتاب "برہاِن قرآن" کے صفحہ 

"اسالم دشمن افراد نے جن موارد پر اسالم کے خالف ہنگامہ اور معرکہ کھڑا کيا ہے اُن ميں سے ايک سزاؤں کا اسالمی 
ے ہيں کہ بيسويں صدی ميں ايسی سزائيں شائستہ نہيں ہيں۔ قانون ہے۔ دشمن ان سزاؤں کو وحشيانہ قرار ديتے ہيں اور کہت

خاص طور پر دشمنوں نے چوری کی سزا ميں ہاتھ کاٹنے اور زنا کی سزا ميں سنگسار کر دينے پر سخت نکتہ چينی کی 
الج سزاؤں ہے۔ وه اپنا فلسفہ بگھارتے ہوئے کہتے ہيں کہ جرائم ايک طرح کی اخالقی اور روحانی بيمارياں ہيں پس ان کا ع

  سے نہيں بلکہ درِس اخالق دے کر نفسياتی طريقوں سے ہونا چاہيئے۔" 
ہم کہتے ہيں کہ ہم درِس اخالق اور روحانی عالج کے منکر نہيں ہيں۔ بے شک درس و نصيحت کا معاشرے کے افراد پر 

اور بيمار روح کے باعث واقع ہوتےگہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم اس بات سے بھی انکار نہيں کرتے کہ اکثر جرائم اخالقی خرابيوں 
  ہيں۔ 

اسالم نے درس و نصيحت کا اور اخالق و عادات کی اصالح کا پہلو نظر انداز نہيں کيا ہے۔ ليکن ہم اس کے ساتھ ساتھ يہ 
بھی کہتے ہيں کہ اگر درس و نصيحت کے باوجود آدمی سرکشی کرے اور اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے تو ايسے 

اصالح سزا کے بغير نہيں ہوسکتی۔ چھوٹے تين چار سال کے بچے کو بھی خدا نے اپنے اوپر قابو پانے کی آدمی کی 
صالحيت دی ہے۔ مثالً يہ صالحيت دی ہے کہ وه پيشاب آئے تو روک لے اور بستر پر نہ کرے۔ اس کے باوجود اور والدين 

سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسالم پر اعتراض کرنے کے کی نصيحت کے باوجود اگر بچہ الپرواہی کرتا ہے تو والدين کو 
لئے نفسياتی اور اخالقی عالج کو کافی قرار دينے والے حضرات کے ممالک ميں بھی ايسا نہيں ہوتا کہ مجرموں کو محض 

 درس و نصيحت کر کے پيار سے چھوڑ ديا جائے، بلکہ وہاں بھی ان کو جيل ميں بند کر ديا جاتا ہے اور انہيں مختلف
  سزائيں دی جاتی ہيں۔ 

ہم اس بات کے منکر نہيں ہيں کہ اقتصادی بدحالی بھی بہت سے جرائم کا سبب ہو جاتی ہے۔ ہم مانتے ہيں کہ غربت اور 
افالس کے باعث آدمی بد اخالق ہو جاتا ہے۔ کينہ اور معاشرے سے دشمنی کے جراثيم اس کے اندر پروان چڑھتے رہتے 

قوق چھين لينے پر اکساتی رہتی ہے۔ غربت کے باعث خيانت اور چوری کا رجحان بڑھتا ہيں۔ خود غرضی دوسروں کے ح
رہتا ہے۔ کسی بھی محرومی کے باعث آدمی جرم کر کے بھی وه محرومی دور کرنے کے چکر ميں پڑ جاتا ہے۔ ليکن ہم يہ 

لوگوں کو پہچانتے ہيں جو تسليم نہيں کرسکتے کہ صرف غربت اور محرومی ہی جرائم کا سبب ہے۔ ہم ايسے بہت سے 
غربت اور محروميوں کا شکار ہونے کے باوجود ظلم و جرم سے باز رہتے ہيں۔ انتہائی پرہيزگاری اور قناعت کا ثبوت 

ديتے ہيں، اور بڑے خلوص کے ساتھ اپنے فرائض انجام ديتے ہيں۔ جن ممالک اور عالقوں ميں معاشی بدحالی نہيں ہے وہاں
ثرت ہوتے ہيں۔ ايسا نہيں ہے کہ سويت يونين ميں کميونزم کی وجہ سے چونکہ طبقاتی فرق مٹ چکا بھی جرائم و مظالم بک

  ہے، اس لئے وہاں کوئی ظلم و جرم نہ ہوتا ہو۔ وہاں کی جيليں گواه ہيں کہ وہاں بھی طرح طرح کے جرائم ہوتے ہيں۔ 
دينے والے لوگ خود کو بھول جاتے ہيں۔ آزادی اسالم کے سخت قوانين پر اعتراض کرنے والے اور انہيں وحشيانہ قرار 

اور انسان دوستی کا نعره لگانے والے لوگ خود اپنے جرائم و مظالم کيوں بھول جاتے ہيں؟ شمالی افريقہ ميں چاليس ہزار 
انہ عوام کو محض اپنے بنيادی حقوق کا مطالبہ کرنے کے جرم ميں مشين گنوں کے ذريعے قتل کر ديا گيا ہے۔ کيا يہ وحشي

ء کے روزنامہ کيہان (تہران) ميں لکھا ہے کہ: "چھ سال کی اس مدت ميں الجزائر کے حريت ١٩۶٠اپريل  ١۴نہيں ہے؟! 
پسند اور مجاہد عوام نے بڑی دليری سے فرانس کی ظالم حکومت کی غالمی سے نجات پانے کے لئے جدوجہد کی ہے۔ اب 

ين (دس الکھ) افراد اپنے بنيادی حقوق کے دفاع کے جرم ميں قتل تک الجزائر کے دس ملين (ايک کروڑ) ميں سے ايک مل
  کئے جا چکے ہيں!!" 

بہر حال ہم اصل موضوع پر آتے ہوئے کہتے ہيں کہ اسالم نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ جہاں اسالم سخت سزاؤں کا 
خاتمے کے احکام بھی صادر کرتا ہے ۔حکم ديتا ہے وہاں اخالقی و روحانی خرابيوں کو دور کرنے اور معاشی بدحالی کے 

اسالم ہر راه سے کوشش کرتا ہے کہ جرم کے امکانات کم سے کم ہوجائيں۔ حتی االمکان کوشش کرتا ہے کہ کوئی جرم 
معاشره ميں پھيلنے نہ پائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص سرکشی کرتا ہے اور جرم کرتا ہے تو سزا کے سوا اور کوئی

اتا۔ اسالم جرم کرنے والے کے عذر کو بھی ديکھتا ہے۔ مثالً اگر کوئی شخص معاشی بدحالی سے اور بھوک چاره نہيں ره ج
سے پريشان ہو کر چوری کر بيٹھے تو اس کا ہاتھ کاٹا نہيں جاتا، بلکہ سزا سے آزاد رہتا ہے، اور زياده سے زياده يہ ہوتا 

  ھوڑ ديا جاتا ہے تاکہ آئنده وه ايسا نہ کرے۔ ہے کہ تھوڑی بہت تعزير اور تنبيہ کرنے کے بعد اسے چ
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يہ اسالمی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وه ملک کے ہر فرد کو مناسب روزگار کی راه پر لگا دے ، اگر کوئی شخص اس 
کے باوجود بے روزگار ره جاتا ہے تو بيت المال سے اس کو باروزگار ہونے تک وظيفہ ملتا ہے۔ جب ايسا ہے تو اسالمی 

ت ميں چوری کا سوال پيدا نہيں ہونا چاہيئے، اور اس کے باوجود چوری کرنے والے کو واقعی سزا ملنی چاہئيے، حکوم
اسی طرح يہ بھی ديکھا جاتا ہے کہ وه کسی کے دباؤ ميں آکر چوری تو نہيں کر بيٹھا ہے۔ اگر واقعی آدمی کسی طرح 

سی غير اسالمی حکومت ميں اسالمی قوانين نافذ نہيں ہوتے۔ پس مجبور ہو تو اسے سزا نہيں ملتی۔ ويسے بھی ظاہر ہے کہ ک
اعتراض کی کوئی گنجائش نہيں ہے۔ اور اسالمی حکومت کے دور ميں بھی تاريخ گواه ہے کہ چار سو سال ميں صرف چھ 

  بار چوری کی سزاميں ہاتھ کاٹا گيا ہے۔ 
ملين  ٣۵انداز ميں لڑائی کی ہے اس کے نتيجہ ميں دوسری جنگِ عظيم ميں دنيا کے ترقی يافتہ ممالک نے جس وحشيانہ 

(تين کروڑ پچاس الکھ) افراد قتل ہوئے۔ بيس ملين (دو کروڑ) افراد ہاتھ پاؤں سے محروم ہوگئے۔ ستره ملين ليٹر (ايک کروڑ 
! کيا وه جنگ ستر الکھ ليٹر) خالص انسانی خون زمين پر بہہ گيا۔ اور باره ملين (ايک کروڑ بيس الکھ) حمل ضائع ہوگئے!

انتہائی وحشيانہ نہيں تھی؟ پھر چار سو سال ميں اگر صرف چھ بار بے ضمير چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں تو اسے 
وحشيانہ کہنے کا کيا جواز ہے؟ جب کہ شيعہ فقہ کے لحاظ سے سيدھے ہاتھ کی چار انگلياں ہی کاٹنے کا حکم ہے، ہتھيلی 

  ہے۔  اور انگوٹھا پھر بھی چھوڑ ديا جاتا
اگر کوئی کہے کہ پہلے کے لوگوں کا شعور اعلٰی سطح کا نہيں تھا اور ان کو قابو ميں رکھنے کے لئے ايسی سخت سزائيں 
مناسب تھيں، ليکن اب تو لوگوں کا شعور بڑھ گيا ہے، اب ايسی سزائيں مناسب نہيں ہيں۔ ہم کہيں گے کہ ايسی باتيں ساده لوح

يں۔ اگر شعور اعلٰی درجے کا ہے تو ترقی يافتہ اور مغربی ممالک ميں جرائم کی اتنی بہتات افراد کو دھوکا دينے کے لئے ہ
کيوں ہے؟! بات يہی ہے کہ سزا سخت نہيں رکھی گئی ہے اس کے عالوه ہم يہ بھی کہيں گے کہ سخت اسالمی سزا کا 

اور فضيلت کے منازل طے کرتا ہے  تصور خود شعور کی سطح کو بلند کرتا ہے۔ آدمی فساد اور تباہی سے بچا رہتا ہے
  آدمی کے ذہن ميں خود بخود يہ بات راسخ ہوجاتی ہے کہ واقعی مثالً چوری بہت بُرا کام ہے۔ 

ظاہر ہے کہ چوری کی سزا بيان کرنے والی مذکوره آيات ميں پوری تفصيل نہيں ہے کہ چوری کيسی ہو کہ ہاتھ کاٹا جائے 
جائے اور يہ بھی ظاہر ہے يہ سب تفصيل ہميں احاديث ہی سے مل سکتی ہے۔ اس موضوع  اور کتنا ہاتھ اور کونسا ہاتھ کاٹا

پر بہت سے احاديث موجود ہيں اور ان کی روشنی ميں چوری کی حد اور سزا کے لئے مندرجہ ذيل شرطيں سامنے آتی 
  ہيں:۔ 

  چوری کی حد جاری کرنے کی شرطيں
  

ئط کا لحاظ رکھا جاتا ہے اگر ان ميں سے ايک شرط بھی نہ پائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے مندرجہ ذيل شرا
  چور کا ہاتھ نہيں کاٹا جاتا۔ 

ايک شرط يہ ہے کہ چور بالغ ہو۔ بالغ ہونے کی شرعی عالمتيں يہ ہيں کہ اگر لڑکا ہے تو چاند کے حساب سے پندره ) ١(
سال کی ہو چکی ہو۔ بالغ ہونے کی ايک اور عالمت يہ ہے کہ  سال کا ہو چکا ہو اور اگر لڑکی ہو تو چاند کے حساب سے نو

زيِر ناف شرم گاه کے اوپر اگنے والے بال سخت اور چبھنے والے ہوگئے ہوں۔ بالغ ہونے کی تيسری عالمت يہ ہے کہ 
تا ہے۔ پس احتالم ہوجائے يا کسی طرح منی نکل آئے ان تينوں ميں سے کوئی بھی عالمت پائی جائے تو آدمی بالغ شمار ہو

اگر چوری کرتے وقت چور نابالغ ہو تو اس کا ہاتھ نہيں کاٹا جاتا بلکہ قاضی جہاں تک مناسب ہو بچے کو تعزير اور ڈانٹ 
  ڈپٹ کر کے چھوڑ ديتا ہے تاکہ وه آئنده ايسی حرکت نہ کرے۔ 

جب نابالغ بچہ چوری کرے تو پہلیعبدهللا ابِن سنان حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے يہ روايت نقل کرتے ہيں کہ: "
اور دوسری مرتبہ کی چوری ميں اسے معاف کر دينا چاہئيے۔ تيسری مرتبہ بھی اگر وه چوری کرے تو اس کو چوری سے 
روکنے کے لئے ڈانٹنا مارنا چاہئيے۔ اور اس کے بعد بھی بچہ چوری کرے تو اس کی انگليوں کے تھوڑے تھوڑے کونے 

  پھر بھی بچہ چوری کرتا رہے تومزيد تھوڑی تھوڑی انگلياں کاٹی جاتی رہيں۔ کاٹ دينے چاہئيں۔ اگر 
ايک اور شرط يہ ہے کہ چور عاقل ہو۔ پس اگر ديوانہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہيں کاٹا جاتا اور اگر مفيد اور موثر ) ٢(

  ہو تو مناسب ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ 
دھمکی ميں آکر يا کسی اور مجبوری کے تحت چوری نہ کی ہو۔ اگر ايک اور شرط يہ ہے کہ آدمی نے کسی کی ) ٣(

  مجبوری ہو تو شرعی حد جاری نہيں ہوتی۔ 
جو چيز چرائی گئی ہو وه شرعاً مال اور ملکيت کے قابل سمجھی جاتی ہے۔ پس اگر آزادی سلب کرلی جائے تو يہ ) ۴(
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  چوری نہيں کہالتی۔ 
چوتھائی شرعی مثقال خالص سونے سے کم نہيں ہونی چاہيئے۔ ايک شرعی  جو چيز چرائی گئی ہو اس کی قيمت ايک) ۵(

  مثقال اٹھاره چنے کے دانوں کے برابر ہوتا ہے جس کا چوتھائی وزن ساڑھے چار چنے کے دانوں کے برابر ہے۔ 
اس کو شرعی سزا  چوری کا مال بيٹے يا غالم کا نہيں ہونا چاہئيے۔ پس اگر باپ اپنے بيٹے يا بيٹی کا مال چرا لے تو) ۶(

نہيں دی جاتی ليکن اس کے برعکس اگر بيٹا يا بيٹی اپنے باپ يا اپنی ماں کا مال چرا لے تو اس کا ہاتھ کاٹ ديا جاتا ہے۔ يہی
بات غالم کے سلسلے ميں بھی ہے کہ اگر آقا اپنے غالم کا مال چرا لے تو کوئی سزا نہيں ہوتی اگرچہ لکھا پڑھی ہوچکی ہو

مال کما کر دے دے تو وه آزاد ہوجائے گا۔ البتہ اگر غالم اپنے آقا کا مال چرائے تو اس پر حد جاری ہوتی ہے يا  کہ غالم اتنا
  نہيں اس سلسلے ميں اختالف ہے۔ 

بعض مجتہدين نے فرمايا ہے کہ اگر کاريگر يا مالزم اپنے مالک اور دفتر کے سربراه کا مال چرالے سو اس پر شرعی حد 
، ليکن مشہور فتوٰی يہ ہے کہ کاريگر ، مالزم اور دوسروں ميں کوئی فرق نہيں ہے اور شرعی سزا ملے جاری نہيں ہوتی

گی اور اگر مہمان ميزبان کا مال چرالے تو بھی علماء کے فتوؤں ميں اختالف ہے، زياده صحيح قول يہی ہے کہ مہمان کو 
  سزا ہوگی۔ 

ی کوئی چيز نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے مروی چوری کا مال قحط کے زمانے ميں کھانے پينے ک) ٧(
ہے کہ انہوں نے فرمايا: "قحط اور بھوک کے دور ميں روٹی، گوشت وغيره جيسی خوراک چرا لينے پر چور کا ہاتھ نہيں 

  کاٹا جاتا۔" 
ہيں ہوا ہو تو اگر ايسے ميں اگر سپاہی نے ماِل غنيمت دشمن سے حاصل کرنے ميں شرکت کی ہو اور ابھی وه تقسيم ن) ٨(

  وه سپاہی ماِل غنيمت ميں سے کچھ چرا لے تو وه شرعی سزا سے معاف ہے۔ 
کسی معاملے ميں باہمی شرکت کرنے واال ايک شريک اپنے دوسرے شريک کا مال چرالے اور يہ دعوٰی کرے کہ يہ ) ٩(

  اسکا حصہ اور حق ہے تو اس پر حد جاری نہيں ہوتی۔ 
چوری کا الزام لگايا گيا ہو ليکن ابھی قاضی کے سامنے اس کا چور ہونا ثابت نہ ہوا ہو، اگر ثابت  جس شخص پر) ١٠(

ہونے سے پہلے وه شخص چوری کا مال مالک سے خريدلے اور اس کی قيمت ادا کردے تو چوری ثابت کرنے کی بھی 
ا الزام ثابت ہو مثالً بيٹے نے باپ کا مال ضرورت نہيں رہتی اور اس طرح حد بھی جاری نہيں ہوتی۔ اسی طرح اگر چوری ک

چراليا ہو، ليکن چوری ثابت ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گيا ہو اور وه چوری کا مال بيٹے کو ميراث ميں مل گيا ہو تو 
  چوری کی سزا نہيں ہوگی۔ 

  چوری کی سزا نہيں ملتی۔ گر چرائی ہوئی چيز کا استعمال حرام ہو، مثالً وه شراب يا سور کا گوشت ہو تو ) ١١(
چوری کا ملزم اگر يہ دعوٰی کرے کہ اس نے مال چوری کی نيت سے نہيں اٹھايا تھا، اور قاضی کسی اورنيت کا ) ١٢(

  احتمال معقول سمجھے تو حد جاری نہيں ہوتی۔ 
لک کی شرعی سزا کے لئے ايک شرط يہ بھی ہے کہ جس جگہ چوری ہوئی ہو وہاں جانے کے لئے اس کے ما) ١٣(

  اجازت ضروری ہو، پس اگر مسجد ، عمومی حمام يا کسی اور عمومی جگہ سے چوری ہو تو سزا نہيں ملتی۔ 
ايک اور شرط يہ ہے کہ مال کو اس کی محفوظ جگہ سے چرايا گيا ہو۔ اگرمال کو حفاظت سے نہ رکھا گيا ہو اور ) ١۴(

تی۔ مثالً زيورات محفوظ جگہ مقفل ہونے چاہئيں۔ پھل درخت کھال چھوڑ ديا گيا ہو تو اس کی چوری سزا کی موجب نہيں ہو
پر سے توڑ کر نہ چرائے گئے ہوں بلکہ باغ کے اندر جمع کئے ہوئے ذخيرے يا پھلوں کے ٹوکرے سے چرائے گئے ہوں ،

يا ہو چوپائے اصطبل سے چرائے گئے ہوں ، بيچنے کا سامان دوکان کے اندر سے چوری ہو گيا ہو۔ ايسی جيب سے چرايا گ
جو اندر کی طرف ہو اور باہر لٹک نہ رہی ہو ۔ پيسے مثالًتجوری يا محفوظ جگہ سے چرائے گئے ہوں۔ اسی طرح کفن قبر 

  کے اندر سے چرايا گيا ہو۔ 
ايک اور شرط يہ ہے کہ چور خود چوری کا مال محفوظ جگہ سے نکال کر لے جائے۔ اب مثالً ايک آدمی مال کو اس ) ١۵(

ے نکال دے اور دوسرا آدمی اسے لے جائے تو دونوں ميں سے کسی پر چوری کی حد جاری نہيں ہوگی۔ کی محفوظ جگہ س
اس لئے کہ جس شخص نے محفوظ جگہ سے مال کو نکال کر غير محفوظ کر ديا اُس نے چوری نہيں کی۔ اور جس شخص 

ہ غير محفوظ جگہ سے چرانے پر نے مال چرايا وه غير محفوظ جگہ سے چرايا۔ اور ابھی چودھويں شرط بتائی گئی ک
چوری کی سزا نہيں ملتی۔ صرف ايسے شخص کو سزا ملتی ہے جو محفوظ جگہ سے نکالے بھی اور چرا کر لے جائے 

بھی۔ اور اگر محفوظ جگہ سے مال چرا کر لے جانے ميں ايک سے زياده آدمی شريک ہوں تو ہر چور کا حصہ ايک 
ہو تو ہر ايک کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ جس کا حصہ اس مقدار کا ہو، اس کا ہاتھ  چوتھائی مثقال سونے کی قيمت کے برابر

  کٹے گا۔ اور اگر کسی کا حصہ اتنا نہيں بنتا تو کسی کا ہاتھ نہيں کاٹا جائے گا۔ 
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اور وه اگر چور محفوظ جگہ سے مال نکال کر اپنے چوپائے پر الد دے، يا اپنے نابالغ بچے کو يا کسی ديوانے کو دے دے،
جانور ، نابالغ بچہ يا ديوانہ اُس مال کو لے جائے تو بھی چور شرعی سزا سے نہيں بچ سکتا۔ اس لئے کہ جانور، نابالغ بچہ 

  يا ديوانہ يہاں محض سواری کے حکم ميں ہے۔ 
مجھ ميں آئے چوری کی سزا ميں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ يعنی ُچھپ کر آدمی مال چرالے اور اس کے لے جانے کے بعد س) ١۶(

کہ چوری ہوگيا ہے۔ پس اگر آدمی ڈاکہ ڈالے ، يعنی زبردستی مالک سے مال چھين لے جائے تو اس پر چوری کی حد جاری
نہيں ہوتی۔ ڈاکہ ڈالنے پر تعزير ہوتی ہے، يعنی اتنا ڈانٹا يا مارا جاتا ہے کہ آئنده وه ايسی حرکت نہ کرے۔ ہاں اگر ڈاکو نے 

  ڈاال ہو تو اس کی شرعی سزا محارب يعنی مسلمانوں کے خالف جنگ کرنے والے کی سزا ہے۔ اسلحے کے زور پر ڈاکہ 
ميں وه سزا مذکوره ہے کہ يا تو اس کو قتل کر ديا جاتا ہے يا سولی پر لٹکا ديا جاتا ہے يا ايک  ٣٣(سورئہ مائده کی آيت 

کر ديا جاتا ہے۔ ان ميں سے کسی ايک سزا کا طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ لی جاتی ہے يا پھر جال وطن 
  قاضی کو اختيار ہے۔) 

اگر چوری ثابت ہونے سے پہلے ہی چور شرعی قاضی کے پاس جا کر آئنده چوری کرنے سے توبہ کر لے تو اس پر ) ١٧(
  حد جاری نہيں ہوتی۔ ليکن چوری ثابت ہونے کے بعد توبہ کرنے سے حد ساقط نہيں ہوتی۔ 

ہونے کی ايک اہم شرط يہ ہے کہ چور کو چراتے ہوئے دو عادل شخص اپنی آنکھوں سے ديکھيں ۔ يہ  چوری ثابت) ١٨(
بھی ہو سکتا ہے کہ ايک عادل آدمی چوروں کی چشم ديد گواہی دے دے اور چوری ہوجانے والے مال کا مال بھی قاضی 

اپنی چوری کا اعتراف قاضی کے سامنے کر کے سامنے قسم کھائے کہ فالں نے وه مال چرايا ہے اگر چور خود دو مرتبہ 
لے تو بھی وه شرعی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر چور ايک مرتبہ اقرار کرے ليکن دوسری مرتبہ اقرار کرنے کو تيار 
نہ ہو تو جتنے مال کی چوری کا اُس نے پہلے اقرار کيا تھا اتنا مال اُس سے لے کر مالک کو دے ديا جاتا ہے ليکن اس کا 

  اتھ نہيں کاٹا جاتا۔ ہ
چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا اس وقت دی جاتی ہے جب چوری ہوجانے والے مال کا مالک خود قاضی سے سزا کا ) ١٩(

مطالبہ کرے۔پس اگرمالک قاضی کے پاس مسئلہ پہنچنے سے اور شرًعا چوری ثابت ہونے سے پہلے چوری کا مال چور کو
اس کی سزاکے سلسلے کو نظر کر دے تو سزا نہيں ہوتی۔ البتہ جب شرًعا  بخش دے يا چورسے خود واپس لے لے اور

  قاضی کے پا س چوری ثابت ہوجائے تو مال کا مالک چور کو سزا سے نہيں بچا سکتا۔ 
بعض مجتہدين نے فرمايا ہے کہ اگر چوری دوعادل گواہوں کی گواہی سے نہيں ، بلکہ خود چور کے دو مرتبہ اقرار کرنے 

ئی ہو تو حاکم شرع اور قاضی کو حق ہے کہ اگر مصلحت سمجھے تو چور کو شرعی سزا سے معاف سے ثابت ہو
کردے۔کتاب" تہذيب " ميں يہ روايات ہے کہ ايک شخص امير المومنين حضرت علی عليہ السَّالم کی خدمت ميں آيا اس نے 

جی ہاں سورئہ ’ی سنا سکتے ہو؟ "اس نے کہا اپنی چوری کا اقرار کرليا۔ حضرت نے فرمايا: " آيا قرآن ميں سے کچھ زبان
! کيا آپ  �بقره ،حضر ت نے فرمايا:" ميں نے تمہارے ہاتھ کو سورئہ بقرئہ کے طفيل چھوڑديا۔ "اشعث نے کہا : "ياعلی 

يوں حدوِد خد اکو نظر انداز کررہے ہيں؟ فرمايا "تم کياجانتے ہو؟ حد جاری کرنا اُس وقت الزمی ہے جب بينہ (دو عادل آدم
  کی گواہی ) سے جرم ثابت ہو۔ اور اگر اقرار سے ثابت ہو تو امام مجرم کو معاف کرسکتاہے۔ 

مذکوره شرائط اگر موجود ہوں تو چور کاہاتھ کاٹنے کا فرض صرف حاکم شرع (قاضی ) انجام دے سکتاہے۔ شرعی قاضی 
قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وه حد جاری کے عالوه کسی کو حد جاری کرنے اور سزا دينے کا حق حاصل نہيں ہے ۔ يہ 

کرنے کے عالوه چوری کا مال چورسے لے کر واپس اس مالک کو دے۔ اگر وه مال خرچ يا ضائع ہوچکا ہو تواُسی جيسا 
اور اسی مقدار ايا تعداد کا دوسرا مالک چور کو دينا پڑتا ہے ۔اگر ايسانہ ہوسکے تو اس مال کی قيمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ 

اپسی کايہ حکم دونوں صورتوں ميں ہے، خواه چوری شرًعا ثابت ہوئی ہويا ثابت نہ ہوئی ہو۔ اگر دوسرے کا مال ليامال کی و
  ہے تولوٹانا پڑے گا۔ 

بعض ايسی صورتيں کہ چوری ثابت تو نہيں ہوتی مگر حاکم شرع دوسرے کا مال اٹھانے والے کو تعزير کرتا ہے اور اس 
آئنده ايسی حرکت نہ کرے ۔ تو تعزير کی مقدار اور کيفيت خود قاضی کی مرضی اور رائے  حد تک ڈانٹتا مارتا ہے کہ وه

کے مطابق ہوتی ہے۔ مثاًل مال اگر غير محفوظ جگہ سے چرايا گياہو،يا جعلسازنے جعلی چيک يا جعلی دستخط کی مدد سے 
ہوتا ہے اور تعزيربھی ہوتی ہے۔ اسی طرح  دوسرے کا مال ہتھيا ليا ہو۔ ايسی صورتوں ميں مال اصل مالک کو لوٹانا واجب

کفن چوری کرنے کی نيت سے اگر آدمی ايسی قبر کھول دے جس ميں مردا موجو ہو ليکن اس نے کفن چرايا نہ ہو، تو اس 
ميں بھی تعزير کی جاتی ہے اور اگر وه کفن بھی ُچرالے تو اگر کفن کی قيمت چوتھائی مثقال سونے کے برابر ہو تو اس کا 

  ھ بھی کاٹا جاتا ہے۔ ہات
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  مال اور آبرو کی حفاظت
  

اگرچور نظر آجائے تو وه محارب يعنی ڈاکو کے حکم ميں آجاتاہے۔ آدمی اپنے مال کی حفاظتميں اس کامقابلہ کرسکتا 
ہے۔اگرا يسی صورت ميں ڈاکو مارا جائے تو اس کا خون معاف ہے اور کوئی قصاص وغير ه بھی نہيں دينا پڑتا اسيطرح 

ن اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے بھی آدمی حملہ آور شخص کو ہالک کر سکتاہے۔ البتہ اصل مقصد دفاع ہونا چاہيئے ۔ جا
اگر قتل کے بغير دفاع ممکن ہو تو قتل کرنا حرام ہے۔ جس حد کی جدوجہد ميں دفاع ہوجاتاہو اُسی حد پرا کتفا کرنا چاہيئے ۔ 

وره شرائط ميں مجتہدين کی رائے بھی کہيں کہيں مختلف ہے۔ اس کتاب کی چوری سے متعلق احکام بہت ہيں اور مذک
  گنجائش کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اسی مقدار پرا کتفا کررہے ہيں۔ 

  کس طرح حد جاری کی جائے؟
  

حاکم شرع چوری کی شرائط حاصل ہونيکی صورت ميں چور کے داہنے ہاتھ کی چاانگلياں کاٹ ديتا ہے ہاتھ کے انگوٹھے 
ر ہتھيلی کو چھوڑ ديتاہے۔ اگر چور کی چوری کئی مرتبہ کی ايک ساتھ ثابت ہوگئی ہو اوراس سے پہلے ہاتھ نہيں کاٹا گيا او

ہو تو بھی يہی حد جاری ہوگی ۔ اگر ايک دفعہ چور کی چار انگلياں کاٹی جاچکی ہوں اور اس کے بعد وه پھر چوری کر 
تو چور کے بائيں قدم کوانگليوں سميت آدھا کاٹ ديا جاتا ہے۔باقی آدھا بيٹھے اور چوری تمام شرائط سے ثابت ہوجائے 

ايڑھی واال قدم کا حصہ پيدل چلنے کے لئے چھوڑديا جاتا ہے۔ اگر چور تيسری مرتبہ بھی چوری کرے اور اس کی چوری 
  ه قتل کرديا جاتا ہے۔ ثابت ہوجائے تو اسے عمر قيد کی سزا دی جاتی ہے۔ اگرقيدخانے ميں بھی وه چوری کر بيٹھے تو و

جس ہاتھ کو دعا اور بندگی خدا کے اظہار ميں اُٹھانا چاہيئے ، جس ہاتھ کو بندگاِن خدا کی مشکالت دور کرنے کے لئے 
بڑھانا چاہيئے، يتيموں اور بے کسوں کی مدد کے لئے حرکت کرنی چاہيئے۔ دشمنا ن دين پر حملے کے لئے اٹھانا چاہيئے 

وں کا مال چرانے کے لئے بڑھے گا اورا تنی ساری شرائط کے باوجود ثابت ہوجائے گا تو اس کو کاٹ اگر وه مسلمان بھائي
  دينے کے سوا اور کوئی چاره نہيں رہتا ۔ اس طرح معاشره کو تحفظ حاصل ہوجاتا ہے۔ 

  ِد يَہ
  

ے کر اس کو دے ديا جاتا ہے جس اگر ہاتھ بغير کسی جرم کے کاٹ ديا جائے تو پانچ سو مثقال سونا ہاتھ کاٹنے والے سے ل
کا ہاتھ کٹا ہے ۔ جب کہ ايک چوتھائی مثقال سونا چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دياجاتاہے۔ يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ 

دوسرے کے مال کو امانت نہ سمجھنے واال اور اس ميں خيانت کر بيٹھنے واال شخص خدا ئے تعالٰی کی نظر ميں بغير کسی
ے کا ہاتھ کاٹ دينے والے شخص سے کئی گنازياده ذليل اور گنہگارہے ۔يہاں سے امانت کی اہميت معلوم جرم کے دوسر

  ہوتی ہے۔ 

  ناپ تول ميں کمی کرن
  

گناہاِن کبيره ميں سے چوبيسواں گناه جس کے کبيره ہونيکی صراحت موجودہے۔ ناپ تول ميں کمی کرنا ہے۔ اس کاحرام ہونا
اع ، اور عقل سے ثابت ہے۔ اعمش کی روايت ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السَّالم اور فضل قرآن مجيد ، احاديث اجم

بن ِ شاذان کی روايت ميں حضرت امام علی رضا عليہ السَّالم نے اسے بھی گناہان ِ کبيره کی فہرست ميں شامل فرمايا ہے ۔ 
ناپ تول ميں کم کرنا (بھی گناِه کبيره ہے)۔ بيچنے والے مقرره مقدار سے فرمايا ہے کہ اَْ◌بَْخُس فَی اْلِمْکيال َواْلِمْيَزاِن يعنی "

کم چيز دے يا دين (قرض يا کوئی اور مالی ذمہ داری )ادا کرنے شخص مقرر ه مقدار ظاہر کر کے کم مقدار دے۔ يہ سب 
  حرام ہيں ۔ 

ذکور ہواہے۔ قرآن مجيد کاايک سورئہ قرآن مجيد ميں شديد ترين بيان کے ساتھ ناپ تول ميں کمی کرنے کا سخت عذاب م
  پورا اسی موضوع سے مخصوص ہے۔ 

  اس ميں ارشاد ہے کہ: 
ثُْوَن لِيُْوٍم َعِظْيٍم يُْوَم ْوُن ااََليَظُنُّ اُوٰلٓئَِک اَنَّھُُم َمْبُعوْ َوْيُل لِْلُمطَفِّْيَن الَّذْيَن اَِذااْکتاَلُْوا َعٰلی النَّاس لِيَْستَْوفُوَں َواَِذَکا لُْو ھُْم اََوَوَزنُْوھُْم يُْخِسرُ 

   )۶آيات نمبر ا تا : ٨٣يَقُْوُم النّاُس لَِرّب اِلعالَِمْيَن (سورئہ تطفيف 
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"ناپ تول ميں کمی کرنے والوں کے لئے َوْيل ہو ( َويل ،دوزخ کے ايک کنويں کا نام ہے ، يعنی تمام قسم کے عذاب وعتاب 
يہ وه لوگ ہيں کہ جب دوسروں سے ناپ کرليتے ہيں تو پورا پورا ليتے ہيں ، ناپ تول ميں کمی کرنے والوں کے لئے ہيں۔ )

ليکن جب ان کوناپ کريا تو ل کرديتے ہيں تو کم ديتے ہيں ۔ کيا يہ لوگ اتنا بھی نہيں خيال کرتے کہ ايک بڑے سخت دن 
  کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ "  قيامت ميں ان کو قبروں سے اٹھاياجائے گا۔ جس دن تمام لو گ سارے جہاں کے پرورد گار

  اعمال سجين ميں ہوں گے
  

ْيُن ِکتاُب َمرقُْوُم (سورئہ تطفيف     )٩تا  ٧آيات : ٨٣َکالَّ اِنَّ ِکتَاَب اْلفَُجاِر لَّفِْی ِسِجْيٍن َوَما اَْدٰرَک َما ِسجِّ
م کہ سجين کيا چيز ہے؟ ايک لکھا ہو "انکوڈرتے رہناچاہيئے کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجين ميں ہيں ۔ اور تم کو کيا معلو

  ا دفتر (رجسٹر ) ہے" 
سّجين يا تو اس دفتر (رجسٹر ) کانام ہے جس ميں کافروں اور فاسقوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہيں اور يکجا رکھے 

يں ان آيتوںجاتے ہيں۔ ياپھر سجيّن بھی جہنم کے ايک کنويں کانام ہے جس ميں فاسق وفاجر لوگ جائيں گے۔ ايسی صورت م
کا ترجمہ يوں ہوگاکہ : "ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہيئے کہ بدکاروں کے لئے سجين ميں جانالکھا ہے۔ اور تم کو کيا معلوم 

  کہ سجين کيا چيز ہے؟ اس کے بارے ميں تو لکھا جا چکا ہے (اور فيصلہ ہوچکا ہے جو تبديل نہيں ہوگا ) 
  کو کچھ يوں ہدايات فرمائی تھی : حضر ت شعيب عليہ السَّالم نے اپنی قوم 

ِحْيٍط ۔ َوياَ قُْوم اَْوفُوْ  اِنّْی اَخاُف َعلَْيُکْم َعذاب يَْوٍم مُّ  اْلِمْکيَاَل َوالِمْيَزان باِْلقِْسِط َوالَ تَْبَخُسْوالنّاس َوال تَْنقُُصواْالِْکياََل اِنِْی اَٰر ُکْم بَِخْيٍر وَّ
  ۔ )٨۵اور  ٨۴، آيت  ١١اْلَْرِض ُمْفِسِدْيَن (سورئہ ہود اََشياََء ھُْم َواَل تَْعثَْوا فِی ا

"اور ناپ تول ميں کمی نہ کيا کرو۔ ميں تو تم کو آسودگی ميں ديکھارہاہوں (پھر گھٹانے کی کيا ضرورت ہے ) اور ميں تم 
ساتھے پورے  پر ا س دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جودن سب گھير لے گا۔ اور اے ميری قوم پيمانہ اور ترازو انصاف کے

پورے رکھا کرو، اور لوگو ں کوان کی چيزيں کم نہ ديا کرو اور روئے زمين ميں فساد نہ پھيالتے پھر و۔ " ظاہرہے کہ کم 
  ناپنے تولنے کی وجہ سے معاشرے کانظام فاسداور خراب ہوجاتا ہے۔ 

  ناپ تول ميں کمی کرنے واال مومن نہيں
  

کم ناپنے تولنے واال آخرت اور روِز جزا پر ايمان نہيں رکھتا ۔ اگر وه قيامت کا ايمان آيات قرآنی سے ا ستفاده ہوتا ہے کہ 
ويقين رکھتا ہوتا، بلکہ گمان بھی رکھتا ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ جتنا مال اُس نے بے ايمانی کر کے کم ديا ہے اس کا 

اس ہوتا تو وه کبھی ايسی خيانت نہ کرتا اگر ايمان ہو تو قيامت کے دن حساب ہوگا۔ اس مال کا مطالبہ کيا جائے گا۔ اگريہ احس
وه يہ خيال رکھتا کہ اگرچہ وه حقدار کو غافل کر کے اسے مطلوبہ مال سے کم لے سکتا ہے، مگر رب العالمين 

  توحاضروناظرہے۔ 
نے اس کا سبب پوچھا کہتے ہيں کہ ايک بت پرست قصائی ہميشہ لوگوں کو تول اور وزن سے کچھ زياده ہی ديتا تھا لوگوں 

تو اس نے اوپر کی طرف اشاره کرديا۔ لوگوں نے اوپر ايک بت رکھاديکھا ۔ قصائی نے کہا " ميں اس کی خاطر زياده دے 
ديتاہوں! " ايک اور بت پرست دوکاندار کا واقعہ ہے کہ جب بھی وه وزن کرنا چاہتا تھاتو تولنے سے پہلے وه اپنے بت 

کم نہ تولے ۔ حضرت يوسف اور زليخا ايک کمرے ميں تنہا تھے تو زليخانے کمرے ميں رکھے  کوديکھ ليا کرتا تھا تاکہ
  ہوئے بت پراپنا مقنع ڈال ديا حضر ت يوسف عليہ السالم نے فرمايا : آپ نے ايسا کيوں کيا؟ " 

ے حيا کررہی ہيں اس نے کہا: "مجھے اس سے حيا آرہی ہے ! " حضر ت يوسف عليہ السَّالم نے کہا: آپ ايک ايسے بت س
جس ميں کچھ شعور نہيں ہے اور جو انسان کے ہاتھوں کابناہواہے پس کيوں کر ميں اس خدا ئے سميع و بصير سے حيا نہ 

کروں جوحاضر وناظر ہے ! " يہ فرما کر وه وہاں سے بھاگے اور گناه مينآ لوده نہ ہوئے ۔ کہنے کا مطلب يہ ہے کہ بت پر 
ھر کے بتوں کے سامنے گناه کرتے ہوئے شرم آتی ہے ليکن افسوس ، مسلمانوں کو خدائے ست لوگوں کو تو بے شعور پت

  حاضر وناظر سے شرم نہيں آتی ! 

  پانچ گناه اور پانچ مصيبتيں
  

تفسير منہج الصادقين ميں يہ حديث لکھی ہے کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کہ پانچ گناہوں کے 
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انچ قسم کی مصيبتيں نازل ہوتی ہيں ۔ ہر گناه کے نتيجے ميں ايک خاص مصيبت ہوتی ہے ۔ آنحضرت فرماتے نتيجے ميں پ
ھُْم " کسی قوم کے لوگ وعده ،خالفی اور عہد شکنی کر ُ َعلَْيِھْم َعُدوَّ تے ہيں تو خدا ہيں کہ : َمانَقََض قَْوُم الَعْھَد ااِلَّ َسلَّطَ ّهللاٰ

  ں کومسلط کر ديتا ہے۔ " ضرور ان پر ان کے دشمنو 
ُ ااِلَّ فََشافِْيِھُم اْلفَْقُر    َوَما َحَکُمْوا بَِغْيِر َما اَْنَزَل ّهللاٰ

  "لوگ جب خدا کے نازل کئے حکم کے برخالف حکم ديتے ہيں تو ضرور ان ميں غربت عام ہوجاتی ہے۔ " 
  َوَماظَھََرِت اْلفَا ِحَشةُ ااِلَّ فََشافِْيِھُم اْلَمْوُت۔ 

  شی جب کھلے عام ہوجاتی ہے تو ضرور شرح الموت بڑھ جاتی ہے ۔" "فحا
نْيَن    َواَلطَفَّفُْوا اْلَکْيُل اِالَّ َمنَُعْوا النَّبَاِت َواََخُذْو البِالسِّ

"لوگ جب ناپ تول ميں کمی کرتے ہيں ضرور نباتات اور زراعت ميں کمی ہوجاتی ہے اور رزق کی فراوانی ُرک جاتی 
  ہے۔ " 

  نَُعْوا لّزّ◌َ◌کٰوةَ ااِلَّ ُحبَِس َعْنھُْم اْلقَطَُر۔ َواَل مَ 
  " اور لوگ جب ناپ تول ميں کمی کرديتے ہيں تو بارش نہيں ہوتی ۔ " 

  کاروبا رکرنے والوں کو امير المومنين کی نصيحت
  

اکرفرماتے تھے: امير المومنين حضر ت علی عليہ السَّالم جب حکومت کے کاموں سے فاغ ہوتے تھے تو بازار کوفہ ميں ج
 َ َ َواَْوفُْوااْلِمْکياََل َواْلِمْيَزاَن بِالقَْسِط َواَلتَْبَخُسْو النّاُس اتّقُْو ّهللاٰ َواَْوفُْواْلِمْکيَاَل َواْلِمْيَزاَن بِاْلقِْسِط َواَلَتَْبَخُسْو الناَس اَْشيَاَء يَاَيُّھاالناَُس اتَّقُْو اّهللاٰ

  ِسِدْيَن۔ َواَل تَْعثَْوافِْی ااْلَرِض ُمفْ 
"اے لوگو! خدا سے ڈرو ۔ پورا پورا انصاف کے ساتھ ناپا تو ال کرو ۔ لوگوں کوان کی چيزيں کم نہ دو اور زمين ميں فسادنہ 

  پھيالٔو ۔" 
ايک دن حضرت علی نے بازار کوفہ ميں ايک شخص کو ديکھيا جو زعفران بيچ رہا تھا وه يہ چاالکی کرہا تھاکہا پنا ہاتھ تيل 

کر کے ترازو کے اس پلڑے پر لگاتا رہتا تھا جس ميں زعفران رکھی جاتی تھی ،۔ حضرت علی عليہ اسَّالم نے يہ سے چکنا
  ديکھا کہ اس کی ترازو درست نہيں ہے تو ترازو ميں سے زعفران کو اٹھاليا۔ پھر فرمايا:۔ 

  اَقِِم اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط ثُمَّ اْرَجْح بَْعَد ٰذلَِک َماِشْئَت 
  لے ترازو کو برابر کر کے ٹھيک کر و، پھر اگر چاہو تو اس کے بعد کچھ زياد ه دے ديا کرو۔" " پہ

  آگ کے پہاڑوں کے درميان
  

پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں کہ : "جو شخص ناپنے تولنے ميں خيانت کرے گا اس کو دوزخ کے نچلے 
طبقہ ميں ڈال يدا جائے گا جہاں اس کی جگہ آگ کے دو پہارڑوں کے درميان ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ ان پہاڑوں کا 

   وزن کرو! وه ہميشہ اس عمل ميں مشغول رہے گا۔
تفسير منہج الصادقين ميں يہ بھی لکھا ہے کہ مالک نامی ايک شخص کاہمسايہ جب بيمار ہوا تو وه اس کی عيادت کے لئے 
گيا ۔ مالک کہتا ہے کہ: ميں نے اس کو نزع کے عالم ميں ديکھا ۔اس عالم ميں وه چاّلرہا تھا کہ : آگ کے دو پہاڑ مجھ پر 

: " يہ تمہارا محض خيال ہے۔ " اس نے کہا : " نہيں ايسا نہيں ہے بلکہ حق ہے ۔ گرنے والے ہيں ! " ميں نے اس سے کہا 
اس لئے کہ ميرے پاس دو قسم کے ترازو تھے ۔ ايک سے کم تول کر لوگوں کو ديتا تھااور ايک سے زياده تول کرخود کھ 

  ليتا تھا۔يہ اسی کی سزاہے۔ 

  کم گن کردينا بھی حرام ہے
  

کرنا حرام ہے اسی طرح کم گن کرديابھی حرام ہے۔ وه چيز جو ناپ کر بيچی جاتی ہيں جيسے  جس طرح ناپ تول ميں کمی
کپڑا اور زمين وغير ه اگر ايک سينٹی ميڑ بھی اس ميں کمی کی گئی تو يہ بھی گناه اور حرام ہے۔ بالکل اِسی طرح وه 

م کر ديا گيا اور لينے واال نہ سمجھ سکا تو ايساچيزيں جنہيں گن کربيچا جاتا ہے جيسے انڈا اور بعض پھل وغيره اگر اسے ک
کرنے والے کو بھی ناپ تول ميں کمی کرنے واال کہا جائے گا۔ ۔يہی شيخ انصاری نے کتاب " مکاسب ِ محرمہ" ميں لکھا 
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  ہے۔ 

  کم بيچنے واال خريدار کا مقروض ہے
  

رہتاہے۔ يہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنا مال جتنے مال کی بييچنے والے نے کمی کی ہو اتنا مال اس کے ذّمے باقی 
بھی خريدار کودے دے اور يہ واجب ہے۔ اور اگر خريدار مرچکا ہو۔ تو خريدار کے وارثوں کے دے دے اور اگر خريدار 

مال کو وه پہچانتا نہ ہو تو (حاکم ِ شرع سے احتيا طًا اجازت لے کر اس مال کے اصل حقدار (خريدار ) کی جانب سے اتنا 
  صدقہ ديدے۔ 

اگر يہ معلوم نہ ہو کہ مال ميں کتنی کمی ہوئی ہے تو بيچنے والے کو چاہئے کہ خريدنے والے سے مصالحت کرلے اور 
اسے کچھ مال دے کر ياايسے ہی راضی کرلے۔ اگر خريدا ر فوت ہوچکا ہو تو اس کے وارثوں کو راضی کرلے ۔ اور اگر 

  راضی کر لے۔  خريدار کاپتہ نہ ہو تو حاکم شرع کو

  دھوکہ بازی بھی کم فروشی ہے
  

کم بيچنے کی حقيقت يہ ہے کہ جتنے مال کا معاملہ ہوا ہے آدمی وه پورا مال خريدار کونہ دے، بلکہ کم دے ۔اسی طرح 
ديتا ہےدھوکہ بازی کرنابھی ہے جب آدمی کم ديتا ہے تو بھی خريدار کومعلوم نہيں ہوتاکہ اسے کم ديا گيا ہے ۔ جب آدمی کم 

تو بھی خريدار کو معلوم نہيں ہوتا کہ اسے کم ديا گيا ہے اسی طرح جب آدمی اچھی چيز کے ساتھ کچھ بُری چيز مالکر 
دھوکے سے بيچ ديتا ہے تو بھی خريدارکو معلوم نہيں ہوتاکہ اس کے ساتھ دھوکہ کيا گيا ہے دھوکہ بازی ميں اگرچہ وزن 

ہے اس لئے حرام ہے ۔ مثالً دوکاند ار نے ايک سو گندم بيچنے کا معاہده کيا ہے ليکن  برابر ہو، ليکن چونکہ دھوکہ کيا گيا
کلو بيچا اور پانچ کلو گندم کم ديااس طرح اس  ٩۵کلو مٹی مال کر کل سو کلو تول ديا اسی طرح اس نے گويا  ۵اس نے 

کلو گھی ١٠ہے۔ اسی طرح اگر دوکاندار نے  دوکاندار نے ايک من دودھ ميں پانچ سير پانی مال ديا تو يہ بھی دھوکہ بازی
  دينے کی بجائے پونے دس کلو ديا اور گھی کی تہہ ميں ايک پأو کے وزن کا پتھر ڈال ديا تو يہ بھی دھوکا بازی ہے۔ 

اسی طرح گوشت والے نے معمول سے زياده ہڈی شامل کردی تو يہ بھی دھوکہ بازی ہے۔ اسی طرح سبزی وغير ه ميں 
کے لئے کافی پانی مال دينا بھی دھوکہ بازی ہے۔ ايسے تما م کام کم بيچنے کے ُزمرے ميں آتے ہيں ۔ اور گناه وزن بڑھانے 

  کبيره ہيں ! اگرچہ دوکاندار نے برابرتوال ہو۔ 

  مالوٹ حرام ہے
  

رجے کا گندم دے اسی طرح بڑھيا مال کی جگہ گھٹيا مال دھوکے سے بيچ دينا حرام ہے ۔ پس اعلٰی گندم کی جگہ درميانی د
دينا يا اعٰلی گندم ميں دوسرے قسم کاگندم بھی مالکر دے دينا بھی دھوکہ بازی ہے۔ اسی طرح خالص گھی کی تہہ ميں عام 

  گھی ڈال کردے دينا بھی حرام ہے۔ 
  شيخ انصاری " مکاسب محرمہ " ميں فرماتے ہيں: 

وجو دہيں وه متواتر ہيں ۔ مثاًل شيخ صدوق نے رسول مالوٹ کے حرام ہونے کے سلسلے ميں جو روايت ميں جو روايات م
ياِ َمِة ، اِلَنَّہ َمْن َغشَّ النّاس َ سے روايت نقل کی ہے کہ : َمْن َغشَّ ُمْسلِمً◌ا فِْی بَْيٍع اَْو َشَراٍء فَلَْيَس ِمنّاَ َويَْحُشُر َمَع اْليَْھْوِد يَْوَم اْلقِ 

خريدنے ميں کسی مسلمان کو مالوٹ کا مال دے گا وه ہم ميں سے نہيں ہوگا وه  فَلَْيَس بُِمْسلٍِم يعنی " جو شخص بيچنے يا
 قيامت کے دن يہوديوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے کہ جو شخص لوگوں کوکم مالجوٹکرکے مال ديتا ہو وه مسلمان نہيں ہے۔!" 

 َ نَا فَلَْيَس ِمنّا " جوشخص ہميں جومالوٹ کر کے مال دے تووه ہم ميں  يہاں تک کہ آنحضرت نے فرمايا (اِلٰی اَْن قَاَل ) َوَمْن َغشَّ
  سے نہيں ہوگا! "قالَھَا ثاَلَثًا آنحضرت نے يہ جملہ تين مر تبہ دہرايا ۔ پھر فرمايا : 

لَہ اِلٰی نَْفِسہ (کتاب " عقا ُ بََرَکةَ ِرْزِقہ َواَْفَسَدَمِعْيَشتَہ َوَوکَّ   ب االعمال" ) َوَمْن َغشَّ اََخاه اْلْ◌ُمْسلَِمَ◌ نََزَع ّهللاٰ
"اور جوشخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مالوٹ کا معاملہ کرے گا خدا تعا لٰی اس کے رزق سے برکت ہٹالے گا، اس کی

  معاشی حالت تباه کردے تا، اور اس کو اس ے حال پرچھوڑدے گا!" 
  : پر يہ عبرتناک قصہ موجود ہے کہ  ٣٠٩آقائے عراقی کی کتاب " دار السالم " کے صفحہ 

مجھے ثقہ اور عادل شخص آقائے ماّل عبدالحسين خوانساری نے يہ واقعہ سنايا کہ کربال کا ايک معتبر عطر فروش بيمار 
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ہوگيا ۔ اس نے شہر کے تمام طبيبوں سے عالج کروا ڈاال مگر سب اس کے عالج سے عاجز ہوگئے ۔ اس نے پنا تمام مال 
  وا۔ اپنے عالج ميں خرچ کرديامگر کوئی افاقہ نہ ہ

ميں نے ديکھا کہ وه اپنے بيٹے سے کہہ رہا تھا کہ وه چيز بھی بيچ دو اور خرچ چالٔو ! يعنی وه ايک ايک کر کے گھر کا 
سامان بيچنے پر بھی مجبو رہوگيا۔ وه کہ رہا تھا : "سب بيچ دو" مجھے کچھ نہيں چاہيئے يا تو ميں مرجأوں گا يا ٹھيک ہو 

ا کہ : "آخر اس کا مطلب کيا ہے؟ " اس ايک سرد آه لی اورکہا: " ابتدا ميں ميرے پاس جأوں گا ! " ميں نے اس سے کہ
معقول سرمايہ نہيں تھا ۔ ميرے پاس اتنا جو سرمايہ جمع ہوگيا تھا اس کاسبب ی تھا کہ کئی سا پہلے کربالميں ايک خاص 

ليموں کا خالص رس تجويز کيا تھا ۔ ديکھتے ہی قسم کا بخار يا زکام وباکی شکل ميں پھيل گيا تھا جس کا عالج طبيبوں نے 
ديکھتے کربال ميں ليموں کا رس کم پڑنے لگا اور مہنگا ہونے لگا ۔ ميں نے ليمو ں کے رس ميں چھاجھ کی مالوٹ شروع 

ٹ کی کردی اور مہنگی قيمت پراسے بيچا۔ پھر يہ حال ہواکہ کربال کہ ديگر دوکانو ں ميں ليموں کا رس ختم ہوگيا ليکن مالو
وجہ سے ميرے پاس باقی رہا۔ شہر کے دوکاندار اسلسلے ميں لوگوں کو ميرے پاس بھيجنے لگے پھر ميں نے چھاچھ ہی 

  ميں رنگ اور کھٹائی مال کر اسے ليموں کا رس ظاہر کيا اور بيچنے لگا ۔ 
مام سرمايہ ختم ہوچکاہے ۔ اور ايسی ہی مالوٹ ہی کے سبب سے ميں کافی مالدار ہوگيا تھا اب يہ حال ہوگيا ہے کہ ميرا ت

گھر ميں بيچنے کے قابل کوئی اور چيزبھی نہيں رہی ہے ۔ ميں گھر کی تمام چيزيں بھی نکال رہا ہوں کہ سب حرام کی 
  کمائی کاثر ہے۔ شايد حرام مال ميرے پاس نہ رہے تو ميں اس بيماری سے نجات پا جأوں!" 

وه شخص دنياکوچ کر گيا ۔ اس کی گردن درحقيقت ان لوگوں کے ہاتھ ميں  اس بات کو کچھ زياده عرصہ نہيں گزراتھا کہ
  تھی ج کے ساتھ اس نے مالوٹ کا معاملہ کيا تھا۔ 

حضر ت امام محّمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں : ايک دن رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) مدينہ منوره کے بازار سے گز 
ت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا : تمہارا اچھا گندم ہے" پھر آنحضرت (صلی هللا رہے تھے۔ ايک گندم فروش سے آنحضر

عليہ و ٓالہ) نے گندم کے اندر ہاتھ ڈاال تو اندر سے خراب قسم کا گندم نمودار ہوگيا ۔ يہ ديکھ کر آنحضر ت (صلی هللا عليہ و 
ا۔ (کتاب "عقاب االعمال ") يعنی : ميں تو يہی ديکھ رہا ہوں کہ تم نے ٓالہ) نے فرمايا :َمااَرٰئَک ااِلَّ َوقَْد َجَمْعَت ِخيَا نَ  ةً وَّ ِغّشً

  خيانت اورمالوٹ کا سامان کرليا ہے!" 
عاّلمہ حلّی يہ روايت بيان فرماتے ہيں کہ : ايک شخص نے حضرت امام جعفر صادق سے کہا: " ايک شخص کے پاس دو 

دوسرا گھٹيا اور سستا۔ اگر وه ان دونوں کو مخلوط کرلے اور ايک خاص قيمت قسم کا مال ہے، ايک مہنگا اور اچھا ، جبکہ 
  مقرر کر کے بيچے تو کيسا ہے؟" 

صحيح نہيں ہے حضر ت نے فرمايا (فَقَاَل ) اَل يَْصلَُح لَہ اَْن يَِغشَّ اْلُمْسلِِمْيَن َحٰتی يُبَيِّنَہ (کتاب " عقاب االعمال" ) اُس کے لئے 
  الوٹ واال مال بيچے ۔ ہاں اگر وه بتادے کہ اس ميں مالوٹ ہے ، تو صحيح ہے۔ " کہ وه مسلمانوں کو م

دأود ابن ِسرجان نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے کہا : "ميرے پاس دو قسم کی مشک تھی ۔ايک گيلی اور دوسری 
خريدتے ہيں ۔ آيا جائز ہے کہ خشک ، ميں نے گيلی اور تازه ُمشک بيچ دی ہے ليکن لوگ سوکھی ُمشک اسی قيمت پرنہيں 

ميں اس کو تر کروں تاکہ وه بک جائے؟ امام نے فرمايا : "جائز نہيں ہے ہاں اگر تم خريدارکو بتادو کہ تم نے ترکيا ہے تو 
  اور بات ہے۔" 

  خدا اور رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے حق ميں کمی
  

کہ اور مالوٹ يا ناپ تول ميں کمی کرے، بلکہ خدا اور رسول آدمی کو چاہيئے کہ وه نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ دھو
(صلی هللا عليہ و ٓالہ) ، اَئمہ اور تمام مخلوِق خدا کے حقوق کا پورا خيال کرے اور کسی قسم کے فرض ميں کمی اور کوتاہی

  نہ کرے۔ 
مثاًل خدا بندے کو روزی دے رہا۔ بے خدائے تعالٰی نے اپنے ذّمے بندے کا جو حق ليا ہے اس ميں وه کوتاہی نہيں کررہا ہے۔

شمار قسم کی نعمتيں اسے عطا کرہا ہے۔ اُس کی فردياد کو ُسن رہا ہے اور بندے ہی کی مصلحت ديکھ کر اس کی دعا قبول 
کررہا ہے، تو بندے کو بھی چاہيے۔کہ وه خدا کا حق ادا کرے ۔ اس کی نعمتوں کا شک بجاالئے اس کی نافرمانی نہ کرے 

م فرائض بخوبی انجام دے ۔ پس شيطان کااور نفسانی خواہشات کوخدا کا شريک قرار ديے دينے واال اور خدا کی اور تما
نافرمانی سے منہ نہ موڑنے والا شخص خدا کا حق اد انہيں کررہا ہے۔ ايسی صورت ميں توقع نہيں رکھنی چاہيے کہ وه 

قبول ہونے ميں تاخير ہونے لگتی ہے تو بعض لوگ خدا سے ناراض  "ياهللا " کہے گا تو فوراً خدا "لبيک " کہے گا۔ جب دعا
ہونے لگتے ہيں اور يہ نہيں ديکھتے کہ وه خودخدا کے حقوق ادا کرنے ميں کوتاہی کرہے ہيں جبکہ خداوند تعالٰی بندوں 
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  سے فرماتا ہے: 
   )۴٠آيت : ٢َو اَْو فُْو ابَِعْھِدْی اُْوِف بَِعْھِدُکْم (سورئہ بقره 

گ مجھ سے کيا ہوا عہد پورا کرو اگر تم ايسا کرو گے تو ميں بھی تم سے کيا ہوا عہد پورا کروں گا ! " اگر اس ے با "تم لو
  وجو د خدا عطا کرے تو يہ اس کا فضل ہے ۔ 

  دعائے ابو حمزه ثمالی نے حضر ت امام زين العابدين عليہ السالم فرماے ہيں : 
ِ الَِّذْی اَْدُعْوه ّٰ ِ فيُِجْ◌بُنِیْ◌ َواِْن ُکْنُت بَِطْيئًا ِحْيَن يَْدُعْ◌ْونِیْ◌ "تمام تعريف ے اُس خدا کی جس کو ميں پکارتا ہوں تو و ه  اَْلَحمُد 

  مجھے جواب د يتا ہے ، ا گرچہ جب وه مجھے پکارتا ہے تو ميں جواب دينے ميں ُسستی کرتا ہوں۔ 
ِ الَّذْی اَْسئَلُہ فَيُْعِطْينِْی َواِنْ  ّٰ ِ ُکْنُت بَِخْياًل ِحْين يَْستَْقِرْضنِْی "تمام تعريف ہے اُس خدا کی جس سے ميں مانگتا ہوں تو وه  اَْلَحمُد 

مجھے عطا کرديتا ہے اگر وه مجھ سے قرض مانگتا ہے تو ميں کنجوسی کرتا ہوں۔ " (تمام فرائض قرض ہيں ، اور اس 
  قرض کی ادائيگی خدا آخرت ميں کرے گا۔ ) 

ِ ا ّٰ ِ ی َکاَنّی الَذْنَب لِْی " اور تمام تعريف ہے اس خد اکی جو ميرے گناه ديکھ کر بھی حلم َواْلَحْمُد  لَِّذْی يَْحلَُم َعنِّيق َحتّٰ
اوربردباری سے کام ليتا ہے ( اسی وقت عذاب نازل نہيں فرماتا) ۔ اتنے حلم سے کام ليتا ہے جيسے کوئی گناه ہی نہيں ہوا۔ "

  جواپنے لئے چاہتے ہو
  

  شيرازی کہتے ہيں کہ :  سعدی

  بَبری ماِل مسلمان وچومالت يرند 
  بانگ وفرياد برآری کہ مسلمانی نيست

(تم مسلمانوں کے مال ہتھياليتے ہو، مگر جب ہتھيا ليا جاتا ہے تو واو يال اور فريا د کرنے لگتے ہو کہ کوئی مسلمان ہی نہيں
  ہے !) 

ياانت ، دھوکہ بازی اور مالوٹ يا ناپ تول ميں کمی سے کام لياجائے تو آدمی جب يہ پند نہيں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ خ
اُسے بھی چاہئے کہ وه بھی دوسروں کے ساتھ ايسی حرکتيں کرنے کو پسند نہ کرے ۔ انصاف کا تقاضا يہی ہے اور روايتوں

  کی رو سے انصاف يہی ہے کہ آدمی دوسروں کے لئے بھی وہی چاہے جو وه اپنے لئے چاہتا ہو۔ 

  عدل وانصاف سب سے بہتر ہے
  

  حضرت امام جعفر صادق کاا رشاد ہے کہ: 
  َسيُد اْلاَْعماِل ثاَل ثَةُُ◌ " بہترين کام تين ہيں ۔ " 

  اْنَصافُْک النَّاس َ ِمْن نَْفِسَک َحٰتی ال تَْرضٰی بَِشیٍءٍ◌ اال َرضْيَت لَھُْم ِمْثلَہ : 
۔ يہاں تک کہ اپنے لئے جو کچھ تم پسند کرنتے ہو وہی تم دوسروں "تمہاری طرف سے لوگوں کوپورا انصف ملنا چاہيے 

  کے لئے بھی پسند کرو۔" 
  َوُمٔواَسُت ااْلَِخ فِی ْا لَماِل "تمہيں اپنے دينی بھائيوں کے ساتھ مالی تعاون کرناچاہيے۔ " 

 ِ ّٰ ِ ِ َواْلَحْمُد  ِ َعلٰی ُکلِّ َحاٍل ، لَْيَس ُسْبَحاَن ّهللاٰ فَقَْط َوٰلِکْن اَذا َوَرَدَعلْیْ◌َک َشیُء اََمَر ّهللاٰ بِہ اََخْذَت بَہ َواَِذ ا اَْوَرَدَعلَْيَک َشْیُء َوِذْکُرّهللاٰ
ُ َعْنْ◌ه تََرْکتہ (کتاب" کافی ")    نَٰھی ّهللاٰ

ِ نہ ّٰ ِ ِ اوراَْلَحْمُد يں ہے بلکہ (ذکر سے مراد خدا "اور ہر حال ميں تمہيں خدا کا ذکر کرتے رہنا چاہيئے ۔ وه زکر فقط ُسْبَحاَن ّهللاٰ
کو ہرحال ميں ياد رکھنا ہے ) جب تمہراے سامنے کوئی ايسا کام آجائے جس کا خدا نے حکم ديا ہے تو تمہيں وه کام کر لينا 
چايئے اور جب تمہارے سامنے کوئی ايسا کام آجائے جس سے خدا نے منع فرمايا ہے تو تمہيں وه کام ترک کردينا چاہيئے۔ 

 "  

  ا ف کا ترازوانص
  

امير المومنين حضر ت علی عليہ السَّالم اپنے فرزند حضر ت حسن مجتبی عليہ السالم کو وصيت کرتے ہوئے فرماتے ہيں : 
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  ْکَرهُ لَھَا  لَہ تَ ياَ بُنَّی اَْجَعْل نَْفُسَک ِمْيزاناً فِْيما بَيْنَک َوبَْيَن َغْيِرَک فَاَِجُب لَِگْيِرَک َما تُِحبُّ لِنَْفِسَک َواَْکِررهْ 
اے ميرے بيٹے اپنی ذات کو پانے اور دوسرے کے درميان انصاف کرنے کے لئے ترازو قرار دے ده پس دوسروں کے 

  لئے وہی پسند کرو جو تم پانی ذات کے لئے پسند کرتے ہو۔" 
  َوالَ تَْظلِْم َکماَ الَا تُِحبُّ اَْن تُْظلََم 

  سند نہين کرتے کہ تم پر ظلم کيا جائے۔ " دوسروں پر ظلم مت کرو جس طرح کہ تم يہ پ
بَما تَْرَضاه لَھُْم مْن نَْفسَک(نہج َواَْحِسْن َکَما تُِحِ◌بُّ اَْن يُْحَسَن اِلَْيَک، َواْستَْقبِْح ِمْن نَْفِسَک َماتَْستَْقبِح ِمْن َغْيِرَک َوارض مَن النَّاس 

  البالغہ ) 
تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کيا جائے دوسروں کے حق ميں اپنے "دوسروں کے ساتھ ايسا ہی نيک سلوک کرو جيسا کہ 

اس کا م کو براسمجھو جس کو تم دوسروں کی جانب سے اپنے حق ميں برا سمجھتے ہو ۔ اور لوگوں کی ہر ايسی بات پر 
  راضی رہو جيسی بات تم اپنی جانب سے دوسروں کے ساتھ کرکے راضی رہتے ہو۔" 

  تا ہےہر چيز کا پيمانہ ہوا کر
  

  سورئہ حديد ميں ارشاد ہے: 
  ِط لَقَْد اَْر َسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَا ِت َواَْنَزْلنَا َمَعھَُم اْلِکتََب َواْلِمْيَزاََن لِيَقُْوَم النَّاَس بَاْلقِسْ 

   )٢۵آيت :  ۵٧(سورئہ حديد 
ساتھ ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل " ہم نے يقيناً اپنے پيغمبروں کو واضح روشن معجزے دے کربھيجا اور انکے 

  کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے ۔ " عدل وانصاف کو خدا وند تعاٰلی نے ترازوکہا ہے۔ 
"خداوند تعالی نے يہ ترازو يا پيمانہ ہر چيز کے لئے مقرر فرمايا ہے ۔ انسا ن کے اعتقادات اور حق و باطل کو بھی اسی 

اچھے اور بُرے اخالق، بھلی بُری صفات اور اچھے يا برے کاموں کے درميان تميزبھی  کے ذريعے پر رکھا جاتا ہے ۔
انصاف کے پيمانہ سے دی جاتی ہے قول وفعل اور اعتقاد وعمل کے ہر سلسلے ميں اگر آدمی انصاف سے کام لے تو عدل ِ 

  حقيقی حاصل ہوجاتا ہے۔ 

  علی(عليہ السالم) ميزان اعمال ہيں
  

رت علی عليہ الّسالم کی ايک زيارت ميں ہم پڑھتے ہيں کہ : السَّالُم َعٰلی ِمْيَزان ااْلَْعماِل(مفاتيح الجنان) " اميرالمومنين حض
اعمال کے ميزان اور ترازو پر سالم ہو!" حق اور باطل کے درميان تميز دينے خير اور شر کے درميان فرق کرنے اور 

وسيلہ حضرت علی عليہ السالم ہيں۔ آنحضرت کے بعد قرآن و عترت  اچھے اور بُرے اخالق اور کاموں کے پہچاننے کا
طاہرين عليہم الّسالم، خصوصاً حضرت علی عليہ الّسالم اس تميز اور پہچان کا وسيلہ ہيں۔ اہِل بيت کے قول و فعل اور اخالق

ان کے مطابق ہيں تو درست ہيں، و کردار کو ديکھ کر ہم بھلے اور بُرے ميں تميز کر سکتے ہيں۔ اگر ہمارے عقائد و اعمال 
  اور اگر ان کے مطابق نہيں ہيں تو غلط ہيں۔ 

عدل و انصاف کی ميزان يہ ہے کہ آدمی نہ تو افراط کرے، نہ تفريط۔ نہ تو حد سے بڑھ جائے اور نہ ہی حد سے پيچھے ره 
ل کی راه تشخيص دينے کے بعد جائے۔ عدل کی ميزان بہت دقيق ہے اور بال سے زياده باريک حساب بھی بتا ديتی ہے عد

عدل پر برقرار رہنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بس جو شخص عدل کی راه ديکھ لينے کے بعد اس پر ثابت قدم رہتا ہے، خدا اس 
کی مدد کرتا ہے اور عدل پر قائم رہنے کی توفيق ديتا ہے۔ ايسا ہی شخص قيامت ميں قائم ہونے والی ميزان اور ترازو کے 

ابت ہوگا اور پُل صراط جيسے دشوار راستے سے جلدی اور بآسانی گزر جائے گا۔ جبکہ دنيا ميں ميدان ِ عدل مطابق اچھا ث
کا لحاظ نہ کرنے واال شخص آخرت ميں بھی بُرا ثابت ہوگا اور پِل صراط پر لرزے گا اور دوزخ ميں گر پڑے گا۔ ارشاد ہے

  کہ: 
ْی الِّذْيَن اتَّقَْوا َونََذُر الظَّالِِمْيَن فِْيھا ِجثيًّا۔ (سورئہ مريم َواِْن ِمْنَکْم ااِلَّ َواِرُدھَا َکاَن َعلٰ  ْقِضيًّا ثُمَّ نُنَجِّ اور  ٧١آيت : ١٩ی َربَِّک َحتماً مَّ

اور تم ميں سے کوئی ايسا نہيں ہے جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے (کيونکہ پل صراط اسی پر ہے۔ يہ تمہارے ) "٧٢
اور الزمی طور پر پورا ہونے واال وعده ہے پھر ہم پرہيز گاروں کو بچا ليں گے اور نافرمانوں کو پروردگار کا حتمی فيصلہ

  اسی جہنم ميں گھٹنے کے بل چھوڑ ديں گے!) 
خدا ہم سب کو عدل و انصاف کی توفيق دے، ہميں پرہيزگاروں ميں شامل کرے اور ہميں جہنم ميں گرنے سے بچنے کے 
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 قابل کردے۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  حرام خوری

  
پچيسواں گناه حرام خودی حرام خوری ہے جس کے گناِه کبيره ہونے پر نص قرآن و حديث ہے ۔ کتاب "عيون االخبار " ميں 

امام علی رضا عليہ السالم سے جو روايت نقل ہے اسی طرح اعمش نے امام جعفر صادق عليہ الّسالم سے روايت نقل کی 
  ميں حرام خوری کو يہوديوں کی صفت بتايا گيا ہے۔ ارشاد ہوا: ہے اس ميں اس کی وضاحت موجود ہے ۔ سورئہ مائده 

ْحَتَ◌ لَبِئَس َماَکانُوايَْعَملُْوَن لَ  ثِم و۔الُعْدَواِن َواَْکلِِھُم السُّ ْنھُْم يَُساِرُعْوَن فِی ااْلِ بّانِيُّْوَن َوااْلَْحبَاُر َعْن قُْولِِھُم َوتَرٰی َکثِْيراً مِّ ْواَل يَْنھَا ھُُم والرَّ
ْحَت لَبِْئَس َماَکانُوا يَْصَنَ◌ُعْوَن۔ (سورئہ مائدهااْلِ     )۶٣،  ۶٢آيت :  ۵ْثَم َواَْکلِِھُم السُّ

يعنی (اے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ)) تم ان (يہوديوں ميں سے بہتروں کو ديکھوگے کہ گناه وسرکشی اور حرام خودی کی 
ہی بُرا ہے۔ ان کو هللا والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام  طرف دوڑ پڑتے ہيں ، جو کام لوگ کرتے تھے وه يقينا بہت

  خوری سے کيوں نہيں روکتے؟جو (درگزر) يہ لوگ کرتے رہے يقينا بہت ہی بُرا ہے۔ " 
اَْکِل ُسْحت جسے گناہاں ِ کبيره ميں شمارکيا گيا ہے،سے مراد مال حرام کھاناہے ۔ مال ِ حرا م کھانے کا مطلب اس ميں 

ہے، خواه يہ تّصرف کسی طرح بھی کيا جائے ۔ يعنی خواه اسے کھايا پيا جائے يامکان وغيره تعمير کيا جائے۔  تّصرف کرنا
يہاں تک کہ اگر کوئی شخص ماِل حرام کو صرف اپنے پاس رکھے اور اسے اس کے مالک تک نہ پہنچائے تب بھی يہ مال 

ال کھايا ہے ! يہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ سود کھانے اور يتيم حرام ميں تّصرف ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس نے حرام کا م
کا مال کھانے سے مراد اس ميں ہر طرح کا تّصرف کرنا ہے، صرف کھانا ہی حرام نہيں ہے۔ مختصر يہ کہ ماِل حرام ميں 

"ُسْحت " کہاگيا کسی طرح کا بھی تّصرف جائز نہيں ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ مال وجہ يہ ہے کہ ماِل حرام کو آيت ميں
ہے۔ُسحت کے لغوی معنی زائل ہونے اور دور ہوجانے کے ہيں اور مال مسُحوت کے معنی ہالک شده مال يا تلف شده مال 

ہيں اب چونکہ حرام کے مال ميں برکت نہيں ہوتی اور اس ميں تّصرف کرنے واال فائده نہيں اٹھاسکتا لہذا اسی مناسبت سے 
ْحِت کہا ہے۔ لفط ُسْحت سے مراد ہر قسم کا مال ِحرام ہے۔يعنی ہر وه مال جس کو ناجائز حرام خوری کو قرآن نے : اَک ُل السُّ

  طريقہ سے حاصل کيا جائے اور اس ميں تّصرف کيا جائے اَْکُل الّسّ◌ُ◌ْحِت ہے۔ 
اپنی مرضی کے  کتاب "اسالم ومشکالِت اقتصادی "ميں لکھتے ہيں کہ : "اسالم انسان کو اس کی �سيّد ابواالعلی مودودی 

مطابق ضروريات زندگی حاصل کرنے کا حق ديتا ہے۔ وه اپنی روزی حاصل کرنے اور کسِب معاش ميں آزاد ہے اپنی 
زندگی گزارنے کے لئے ضرورت کے چيزوں کے انتخاب ميں بھی آزاد ہے۔ ليکن اسالم اس بات کی اجازت نہيں ديتا کہ وه 

اختيا ر کرے جس سے اخالق خراب ہوں اور وه تباه وبرباد ہوجائے، يا  وسائل زندگی حاصل کرنے کيلئے ايسا راستہ
معاشرے اور انسانی ثقافت کو نقصان پہنچے ۔ اسالمی قانون کی روسے نہ صرف کہ شراب، نشہ آور چيزيں اور فحاشی 

 شراب کے لئے يا وبے ہودگی حرام ہيں بلکہ وه تمام کام جس کے نتيجے ميں يہ چيزيں وجود ميں آتی ہيں حرام ہيں مثالً 
کسی نشہ آور چيز کے لئے کاشت کرنا ، اس کا بنانا، اسے لے جانا، اس کی خريدوفروخت ، اسے اٹھا کر دينا اور استعمال 

کرنا يہ سب بھی حرام ہيں اسالم ہرگز زنا اورفحاشی کو انسانی فعل نہيں سمجھتا، رقص کوحرام پيشہ قرار ديتا ہے۔ گانا 
کر کمانے کو صحيح نہيں سمجھتا اسالم ہر وه کام جس ميں کسی کاايک کا فائده ہوليکن اس سے  گانے اور موسيقی بجا

دوسرے کو خواه مخواه نقصان اٹھانا پرے يا اس سے معاشره تباه ہوجائے ايسے کام کو جرم اور گناه قرار ديتا ہے اس قسم 
رتا ہے جيسے رشوت، چوری جوا سود ہر ايسا کے جرم کی دنيا ميں سخت سزا کا اور آخرت کے سخت عذاب کا اعالن ک

معاملہ جس ميں مالوٹ اور دھوکہ کيا گيا ہو،کھانے پينے کی اور عام ضرورت کی چيزوں کی ذخيره اندوزی اس خيال سے
کرنا کہ ان کی قيمت بڑھ جائے اگرچہ اس سے غريبوں کی زندگی گزارنا مشکل ہوجائے اسی طرح ہروه کام کہ جس کے 

نگ وجدل کا بازار گرم ہوجائے اور ايساکام کہ جس ميں کسی طرح کی کوشش اور جّدوجہدنہ کرنی پڑے اور نتيجے ميں ج
  قسمت سے دولت مل جائے(جيسے انعامی ٹکٹ)يہ سب حرام ہيں۔" 
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مال حرام ميں تّصرف کرنا گناه ہے ۔ البتہ بعض تّصرفات ميں گنا ہوں سے زياده ہے۔ سود کھانے والے کو تو خدا ورسول 
سے جنگ کرنے واال کہاگياہے! رشوت کھانے والے کو کافر قرار ديا گياہے! چنانچہ شيخ صدوق نے امام جعفر صادق عليہ

  السالم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا : 
ْحُت اَْنواُع َکثيَرة۔ "يعنی " ہروه چيز جس ميں امام سے خيانت کی ج ائے ُسْحت ہے اور سحت َمْن َغلَّ ِمن ااِلَمام فَھَُوُسْحُت َوالسُّ

 کی بہت سی قسميں ہيں: ِمْنھَاَما اُِصْيَب ِمْن اَْعماِل اْلُواَلِة لظَّلََمة۔"ان ميں سے ايک وه مال کہے جو ظلم وستم کے ساتھ حکم
َ◌نَِّة "اور اسی ميں کرنے والوں سے ملے "َوِمْنھَا َاُُجْوُرَ◌القُضاِة َواُُجْوُر اْلفُواَِجِر وَثَ◌َمُن الَخْمِر َوالنَِّبْيِذ الُمسْ  ٰبو بَعْد البَیَّ ِکِر َوالرِّ

قاضيوں کی اجرت ، بدکارعورتوں کی اُجرت، شراب کی قيمت ، اس نبيذ(جو کی شرب ) کی قيمت جو نشہ کرنے والی ہو، 
اَ اور سود کھانا بھی شامل ہيں يعنی يہ سب بھی سحت اور حرا م ہيں جيسے شريعت نے ان کو حرام ظاہر کيا ہے ۔"اَمّ 

ِ الَعِظْيم (کتاب "خصال") "اور قاضی کا فيصلہ کرتے وقت رشوت لينا، خدائے بزرگ و ّٰ َشافِْی ااْلَحکاِم فَھَُواْلُکْفُر با  برتر الرَّ
  سے انکار اور کفر ہے!" 

ْحُت ثََمُن اْلمَ  يَْتِةِ◌ َوثََمُن الکلِب کتاب "کافی " ميں اسی طرح کی ايک روايت امام محمد باقر عليہ اسالم سے نقل ہے کہ : اسُّ
ْشَوِة فِی الَُحْکِم َواَْجُرْ◌َکاِھِن (وسائل الشيعہ کتاب التجارة، باب  يعنی : "ُسحت سے مراد ) ٢٣َوثََمُن اْلَخْمِرَومْھُر اْلبَْغی َوائرَّ

  ُمردار،غير شکاری کتے اور شراب کی قيمتی ہے اسی طرح زناکار عورت کی زنا کرانے پر 
  حکم دينے ميں رشوت لينا اورجنات کے ذريعے غيب کيی باتيں بتا کر اجرت لينا بھی ُسحت ہے۔"  اجر ت اور عدالتی

ان احاديث سے اور ايسی ہی ديگر احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کاماِل حرام کھانا ُسحت ہے۔ يہ اور بات ہے کہ 
ہائی شديد ہے ۔ ان ميں سب سے بدتر رشوت کھانا ہے۔بعض کو بڑی شدت کے ساتھ حرام قرار ديا گياہے اور ان کا عذاب انت

  رشوت کھانے واال کافر کے حکم ميں ہے اور رسو ل (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے اس پر لعنت کی ہے۔ 

  رشوت کی قسميں
  

رشوت کی تين قسميں ہيں : قاضی کا حکم صادر کرنے کے لئے رشوت ، حرام کام کے لئے رشوت ، مباح کام کے لئے 
  وت ۔ رش

پہلی قسم کی رشوت يہ ہے کہ قاضی يا جج کو مال ديا جائے تاکہ وه اس کے حق ميں حکم صادرکرے يا دوسرے فريق پر 
غلبہ حاصل کرنے کا طريقہ بتائے۔ ايسا کرنا حرام ہے اگرچہ کہ رشوت دينے واال حق پر ہی کيوں نہ ہو اور قاضی برحق 

وت لينا اور دينا بھی حرام ہے، اس ميں تّصرف بھی حرام ہے اور يہ گناه فيصلہ ہی کيوں نہ صادر کرے ! لہذا ايسی رش
يسی رشوت دينے ، لينے اور دالنے واال خدا کی لعنت کا سزاوار ہے۔ رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ١کبيره ہے ؟

ُ الَراشْی َواْلُمْرتَِشَی َوالَماِشَی بَْينَھَُما۔ (سفين يعنی : "خدا رشوت دينے والے ، رشوت ) ۵٢٣تہ البحار، جلد صفحہہيں : لََعَن ّهللاٰ
لينے والے اور جو بھی انکے درميان واسطے اور رابطے کا کام کرے اس پر لعنت کرتا ہے۔ " ايک اور مقام پر آپ نے 

يعنی: "اپنے آپ ) ۵٢٣ْيَح اْلَجنَِة (سفينتہ البحار جلد، صفحہ فرمايا: اِيّا ُکْم َوالّرْشَوةَ فَاِنّھَا َمْحُض اْلُکْفِر َوالَيَُشمُّ َصاِحبةُ الّرْشَوِه رِ 
کو رشوت سے بچأو!کيونکہ يہ کفر کے عالوه اور کچھ نہيں ! رشوت ميں ملوث آدمی بہشت ک خوشبوتک نہيں سونگھ 

مجبور ہو  سکے گا۔ رشوت ديناگناه ہونے کے عالوه اعانِت اثم ، يعنی گناه کرنے ميں مدد بھی ہی ہے۔ ہاں البتہ اگر
اوررشوت دے بغير اپنا حق حاصل نہ کرسکتا ہو تو رشوت دينا جائز ہے اگرچہ کہ رشوت لينے والے کے لئے حرام ہے 

۔اسی طرح رشوت لے کر دوسرے تک پہنچانا بھی حرام ہے اور بيچ ميں پڑ کر رشوت کی مقدار کو کم يا زياده کروانا بھی 
اه وه نقد رقم کی صورت ميں ہومکان يا دوکان کا نفع ہو يا کوئی کام ہو مثال حرام ہے ۔ايسی رشوت بہر حال حرام ہے خو

قاضی کے ليے کپڑے سی کر دے يا اس کا مکان تعمير کرے۔ کبھی زبان سے بھی رشوت دی جاسکتی ، مثالً قاضی کی 
رشوت کے حرام تعريف کرے تاکہ وه اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے حق ميں فيصلہ دے دے ۔ ان تمام قسموں کی 

  ہونے ميں کسی طرح کا کوئی شک وشبہ نہيں ہے۔ 

  خمس اور ہديہ کے نام پر رشوت
  

اگر خمس اور ہديہ کے نام پر رشوت دی جائے تو وه بھی حرام ہے مثالًرشوت کی نيت سے کوئی ہديہ دے يا صلح کے 
سے دے کہ ايسا کرنے سے ميری مرضی عنوان سے کوئی مال کسی کو دے اوردل ميں رشوت کا اراده ہو، يعنی اس نيت 

کا کام ہوجائے گا تو يہ حرام ہے۔ اسی طرح اپنے واجبات يعنی خمس وزکات کو رشوت کی نيت سے دے تو يہ بھی حرام 
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ہے اور اس کا خمس اور زکات ادا نہيں ہوگا۔ ايسے شخص پر واجب ہے کہ وه دو باره خمس وزکات ادا کرنے کيونکہ ان 
قصد قربت (يعنی حکِم خداوندی کی بجاآوری ا راده ) ضروری ہے۔ حديث ميں قُرب قيامت کی ايک  کی ادائيگی کے لئے

نشانی کو کچھ اس طرح بيان کيا گياہے کہ : "ايک زمانہ ايسا آئے گا جب لوگ رشوت کو ہديہ کہہ کر حالل قرار ديں گے! 
  "يعنی رشوت ليں گے اور اسے ہديہ قرار ديں گے ۔ 

م حرام کام کے لئے رشوت ہے يعنی کسی حاکم کو يا کسی ظالم اور غنڈے شخص کوکوئی رشوت رشوت کی دوسری قس
دے تاکہ اس کے ذريعے کسی شخص پر ظلم کرے يا کوئی اور گناه کرے ۔اس ميں کوئی شک نہيں کہ اس قسم کی رشوت 

لِہے يعنی: مال کو باطل طريقہ سے کھانا ہے آيت ميں بھی حرام ہے جيسا کہ قرآن ِمجيد ميں آيا ہے کہ يہ: اَْکُل اْلَماِل بِاِ ْلبَاطِ 
ام لِتَاْکُ  لُوااَْمَوالَُکْم بَْينَُکْم بَالبَاِطِل يہ بات بڑے واضح طور پر ذکر ہے کہ: َوالَ تَاُکلُوااَْمَوالَُکم بَْينَُکْم باِلبَاِطِل َوتُْدلُْوابِھاَ اٰلی اْلُحّکٰ

ثم َواَْنتُم تَْعلَُمْوَن۔ (سورئہ بقره َوتُْدلُْوا بِھاَاٰلی الُحکام لِتَاُْکلُ  اور آپس ميں ايک دوسرے ) "١٨٨آيت :  ٢ْوافَِريقاً ِمْن اَْمَواِل الناَّس بِااْلِ
کا مال نہ کھاجأو اور (نہ ) مال کو رشوت ميں حکام کے حق جھونک دو تاکہ لوگوں کے مال ميں (جو) کچھ ہاتھ لگے ناحق 

انتے ہو۔ " اس آيت ميں مسلمانوں کو دو چيزوں سے منع کيا گياہے ۔ پہلی بات يہ کہ جب تک خورد بُرد کر جأو حاالنکہ تم ج
کوئی مال شرعاًجائز نہ ہو اسے استعمال نہ کياجائے، جيسے چوری کا مال امانت ميں خيانت کر کے کسی کے مال کو 

کام کو نہيں ديا جائے کہ اس کی وجہ سےغصب کرلينا وغيره ۔ دوسری بات يہ کہ اپنا مال ومتاع بھی اس مقصد سے ظالم ح
  ظالم حکام دوسروں کا مال ناحق چھين کر کھانے ميں اس کی مدد کريں۔ 

  اپنا حق حاصل کرنے کے لئے رشوت د ين
  

رشوت کی تيسری قسم مباح کام کے ليے رشوت دينا ہے۔ اور اس سے ُمراد يہ ہے کہ ا پنا مال کيسی شخص کودے تاکہ اس 
اپنا حق حاصل کرے يا اپنے آپ سے کسی ظالم کو دور کرے ياکسی مباح کام کو انجام دے سکے۔ رشوت کی حمايت سے 

  کی يہ تيسری قسم حالل ہے ۔ 
ُجِل يَْر  مدْبن ُمْسلِم قال: ) َسئَْلُت اَباَ َجْعفٍَر الرَّ ُشْوهُ َعن محمد ابن مسلم يہ صحيح روايت نقل کرتے ہوئے کہتے ہيں کہہ (َعْن محَّ

َل ِمْن َمْنِزلِِہ فَيَْسُکنَہ "ميں نے حضرت امام محمد باقر عليہ السالم سے ايک ااِلرَّ  ُجُل َعلٰی اَْن يَتََحوَّ يسے شخص ُجِل يَْرُشْوهُ الرَّ
کے بارے ميں پوچھا جس کو آدمی اس لئے رشوت دے تاکہ وه اس کا مکان خالی کردے (قبضہ چھوڑدے ) اور تاکہ وه خود

۔ " قَاَل اَلبَاَْس ۔ اما م نے فرمايا " اس (رشوت دينے ميں ) کوئی حرج نہيں ہے ۔" البتہ اس حديث ميں اس مکان ميں ره سکے
مکان سے مراد سوال کرنے والے کا ذاتی مکان نہيں ہے بلکہ مشتر کہ مکا ن اور وقف شده ، جگہ کے بارے ميں سوال کيا 

رح کی جگہ۔ لٰہذا اگر کوئی شخص مسجد يا حرِم امام ميں کسی گيا ہے۔ جيسے مسجد، مدرسہ، گلی کوچہ، بازار اور اس ط
جگہ بيٹھا ہو يا طالب علم اپنے کمرے ميں رہتا ہو اور انھيں کچھ رقم دے کر وه جگہ ان سے حاصل کرلی جائے تو اس ميں 

  کوئی حرج نہيں ہے۔ 
رندے معين کرتا ہے تاکہ وه ہم سے اجناس حفص االعور نے امام علی النقی عليہ الّسالم سے سوال کيا کہ: بادشاه اپنے کا

خريد کر لے جائيں۔ کيا ہمارے لئے يہ جائز ہے کہ ان کارندوں کو ہم رشوت ديں تاکہ ہم بادشاه کے ظلم و ستم سے محفوظ 
ميں اپنی مصلحت  رہيں؟" (فَقَال) امام نے جواب ميں فرمايا: اَلبَاَْس بَِما تَْصلَُح بِِہ َمالََک۔ "کوئی حرج نہيں " تم جتنا دينے

کارندے  سمجھتے ہو دے دو۔" اس کے بعد آپ نے فرمايا: (قال) اَِذا اَْنَت َرَشْوتَہ يَا ُخُذِمْنَک اَقَلَّ ِمْن الَشْرِط؟ "جب تم بادشاه کے
ُت کو رشوت دے ديتے ہو تو کيا اس صورت ميں تمہيں بادشاه کو کم مال دينا پڑتا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا "ہاں" (قُلْ 

تم نے رشوت ہی کو فاسد کر ديا!" حديث ) "٣٧نََعْم) امام نے فرمايا: (قال) فََسْدَت َرْشَوتََک (وسائل الشيعہ، کتاب تجارت، باب 
کا خالصہ يہ ہوا کہ اپنا حق حاصل کرنے اور ظلم سے بچنے کے لئے رشوت دينا صحيح اور جائز ہے۔ ليکن دوسرے 

  نے کے لئے رشوت دينا حرام ہے۔ کاحق حاصل کرنے يا کسی پر ظلم کر

  جائز کام کے لئے رشوت لين
  

يہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ يہ تيسری قسم کی رشوت جو اپنے حق حاصل کرنے يا کسی مباح کام کو
يں ہے۔ انجام دينے کے لئے ہديہ کے طور پر دی جاسکتی ہے ليکن اس جائز کام کے لئے رشوت لينا کراہيت سے خالی نہ

کيونکہ يہ ايک ايسا ہديہ ہے جو رشوت سے مشابہت رکھتا ہے۔ اگر ايسا بھی ہوتا ہے جائز کام کے لئے رشوت دينے کی 
سہولت اور عادت آدمی کو ناجائز کام کے لئے بھی رشوت دينے پر اکساتی ہے، اور آدمی حرام ميں مبتال ہوجاتا ہے۔ پرہيز 
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کی رشوت دينے سے بچے گا تو يقينا حرام قسم کی رشوت دينے سے بھی بچا رہے گار آدمی اگر حالل، ليکن مکروه قسم 
  گا، احاديث سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے۔ 

ْحِت (سورئہ مائده  الُْوَن لِلسُّ جو لوگ حرام مال بہت کھاتے ہيں (خدا ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے ) "۴٢آيت : ۵اَکَّ
  کا اراده نہيں رکھتا۔)" 

ُجُل يَْقِضْی اِلَِخْيہ اميرال مومنين حضرت علی عليہ الّسالم اس آيہ شريفہ کی تفسير بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ (قَاَل) ھَُوالرَّ
َحاَجتَہ ثُمَّ يَْقبَُل ھَِديَّتَہ (کتاب عيون اخبار الرضا) يعنی: "يہ ايسا شخص ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا 

  کے مقابلے ميں کوئی تحفہ لے ليتا ہے!" شيخ انصاری نے کتاب مکاسب ميں فرمايا ہے کہ: ہے مگر اس 
اس حديث شريف کے کئی مطلب نکالے گئے ہيں۔ ان ميں سے ايک معنی يہ ہے کہ ضرورتمند لوگوں سے تحفہ قبول کرنے 

  ائے۔ سے آدمی کو سخت پرہيز کرنا چاہيئے تاکہ وه کسی دن حرام رشوت ميں مبتال نہ ہوج

  حرام خور کی پہچان
  

حرام خور کی پہچان يہ ہے کہ اس کے مال ميں برکت ہيں ہوتی ۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے مروی ہے کہ : 
يعنی : ) ٢٩٨ار جلداّول ، اور سفينتہ البح٢٣َمْن َکَسَب َماالً َمْن َغْيِر ِحلِّہ ُسلِّطَ َعَ◌لَْيہ البِناُء َوالطّيُن َوْالَماُء (بحا راالنوار ، جلد 

"جو شخص ناجائز طريقے سے مال کماتا ہو اس کے سر ميں عمارت، مٹی اور پانی کا سودا سماجاتاہے۔" يعنی حرام مال 
کمانے والے شخص کر ہر وقت يہ فکر لگی رہتی ہے کہ وه اپنا مال عمارت بنانے اور اس کو وسيع کرنے ميں لگاتارہے 

ے۔ پانی اور مٹی کی آميزش سے بننے والی عمارت آدمی کو نہ تو دنياميں مطلوبہ سکون فراہم تاکہ وه مال ضائع نہ ہوجائ
کرتی ہے اور نہ ہی آخرت ميں مفيد ثابت ہوتی ہے وه زمين کے ايک ٹکڑے کو حکم ديتا ہے کہ اس کا سارا حرام مال نگل 

  لے۔ 
ی طرف حرام مال کھانا عبادتوں کے قبول ہونے کی حرام مال ميں ايک طرف دنياوی اعتبار سے برکت نہيں ہوتی تو دوسر

لٍَک فِی راه ميں رکاوٹ بن جاتا ہے حضرت رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ : اََذا الُّلْقَمةُ ِمْن َحَراٍم فِْی َجْوِف اْلَعْبِد لََعنَہ ُکلُّ مَ 
ے کی پيٹ ميں حرام مال کا ايک لقمہ چال جاتا يعنی : "جب کسی بند) ٢۴۵السَّٰمواِت َواْلَْرِض (سفينہ البحار جلد اّول ، صفحہ 

  ہے اور بدن کا جزء بن جاتا ہے۔ تو آسمان وزمين کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہيں !:" 
ْمل (سفينہ البحار ، جلد اول ، صفحہ يعنی : ) ٢٩٩آنحضرت کا يہ بھی ارشاد ہے کہ : اَلِعبَادةُ َمَع اََکْ◌ل اِلََحَراِم َکْلبِنَاِء َعلٰی الرَّ

"حرام خوری کے ساتھ کی جانے والی عبادت بُھربھری مٹی پر تعمير ہونے والی عمارت کی طرح ہے ! يعنی بے بنياد ہے 
  اور اس کا کوئی فائده حاصل نہيں ہوتا ۔ ايسی عمارت يا تو قائم نہيں ہوتی ، ياجلد منہدم ہوجاتی ہے ۔ 

  حرام خور کی ُدعا قبول نہيں ہوتی
  

ْب لَہ َدْعَوةُ اََربَِعْين صبَای هللا عليہ و ٓالہ) کا رشاد ہے: اَمْن اََکَل لُْقَمةَ َحَراٍم لَْم تَْقبَْل لَہ َصاٰل ةُ اُْربَِعْيَن لَْيلَةً َولَْم تُْستَجَ رسول خدا (صل
ر ان چاليس ًحا "جو شخص حرام مال کا ايک لقمہ بھی کاکھا ئے گا اس کی چاليس دن کی نمازيں بھی قبول نہيں ہوں گی او

ْلَواِحَدةَ تَْنبُِت الَّلْحَم (سفينة دنوں ميں اس کی کوئی دعابھی قبول نہيں ہوگی۔" َوُکلُّ لَْحٍم يُْنبِتُہ اْلَحَراُم فَالنَّاُر اَْوٰلی بِہ، َواِنَّ اللُّْقَمةَ ا
ہو جہنم کی آگ ميں جلنے کا اور ہر وه گوشت جو حرام مال کھانے کی وجہ سے نشوونما پايا ) "٢۴البحار، جلد اول صفحہ 

  سب سے زياده حق رکھتا ہے۔ اور بے شک ايک لقمہ بھی کچھ نہ کچھ گوشت کی نشوونما کر ديتا ہے!" 
  آنحضرت يہ بھی فرماتے ہيں کہ: 

ه فَْليُِطْيَب َمْطَعَمہ َو َمْکَسبَہ (کتاب "عدة الداعی")    َمْن اََحبَّ اَْن يُْستَجاَب ُدَعأوُ
چاہتے ہو کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہئيے کہ وه اپنی خوراک اور اپنے ذرائع معاش کو حرام سے يعنی"جو شخص يہ 

  پاک رکھے!" 
  ايک شخص نے آنحضرت کی خدمت ميں آکر عرض کيا: 

اَل تُْدِخْل بَْطنََک اْلَحَراَم (کتاب اُِحبُّ اَْن يُْستَٰجاَب ُدَعائِْی"ميں چاہتا ہوں کہ ميری دعا مستجاب اور قبول ہو۔ " قَاَل طَھِّْر َما َکلََک وَ 
"عدة الداعی") آنحضرت نے اُس سے فرمايا: "اپنی خوراک کو حرام سے پاک کرو اور اپنے پيٹ ميں کوئی حرام چيز جانے

  نہ دو۔" 
ْحُت تَْحُت اَْقَداِمُکْم (کتاب خداوند تعالٰی نے حضرت عيسٰی بن مريم کو وحی فرمائی: قُْل لِظَلََمِة بَنِْی اِْسَرائِْيَل اَل تَْدُعْوِن  ی َوالسُّ
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"عدة الداعی") "بنی اسرائيل ميں جو لوگ ظالم ہيں ان سے کہہ دو کہ وه مجھے اس وقت تک نہ پکاريں اور اس وقت تک 
دعا نہ مانگيں جب تک کہ حرام مال اُن کے تصرف ميں ہے!" اس کے بعد يہ کہنے کا حکم مال کہ: "اور اگر اسی حالت ميں

  گ مجھے پکاريں گے يا مجھ سے دعا مانگيں گے تو ميں ان پر لعنت کروں گا!!" لو

  حرام خور سنگ دل ہوجاتا ہے
  

انسان جو خوراک کھاتا ہے وه زمين ميں بوئے جانے والے بيج کی طرح ہوتی ہے۔ اگر اچھا بيج زمين ميں بويا جائے تو اس 
چيزوں کا بيج بويا جائے تو پھل بھی کڑوا اور زہر آلود ہوتا ہے۔ يہی حال کا اچھا پھل نکلتا ہے اور اگر کڑوی اور زہر آلود 

انسان کی غذا کا بھی ہے۔ اگر وه پاکيزه اور حالل ہوتی ہے تو اس کا اچھا اثر دل کی سرزمين پر ہوتا ہے۔ دل گندگی اور 
صل ہوتے ہيں۔ ليکن اگر آدمی خباثت سے پاک ہوجاتا ہے۔ اور انسان کے اعضاء و جوارح سے خير اور نيکی کے پھل حا

حرام مال سے حاصل کی گئی غذا کھاتا ہے تو اس کا دل سخت تاريک ہو جاتا ہے ۔ سنگدلی کے اثرات نمودار ہوجاتے ہيں۔ 
جب دل پتھر کا ہو جاتا ہے تو نصيحت اس پر اثر نہيں کرتی اور وه انتہائی سخت ظلم ديکھ کر بھی متاثر نہيں ہوتا۔ خير کی 

نظر نہيں آتی تاريک دل سے نيکی کی کوئی کرن نہيں پھوٹتی يہی وه بات ہے جو حضرت سيد الشہداء امام حسين  کوئی اميد
  عليہ الّسالم نے ابن سعد کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ فرمايا تھا: 

(کتاب "نفس المہموم")  فَقَْد ُملِئَْت بُطُْونَُکْم ِمْن اْلَحَراِم َوطُبَِع َعٰلی قُلُْوبُِکْم َوْيلَُکمْ    ااَلَ تُْنِصفُْوَن ااَلَ تَْسَمُعْون َ
يعنی "تمہارے پيٹ حرام مال سے بھر چکے ہيں، اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب تم حق کو قبول نہيں کرو 

ل کھانے کی وجہگے۔ تم انصاف سے کام کيوں نہيں ليتے؟! اب تم ميری بات کيوں نہيں سنتے؟!" خالصہ يہ کہ جب حرام ما
سے دل سخت اور تاريک ہو جاتا ہے تو آدمی حق کو حق تسليم کرنے سے انکار کر ديتا ہے کسی نصيحت سے متاثر نہيں 

  ہوتا، بلکہ بڑے سے بڑا جرم بھی کر بيٹھتا ہے۔ واقعہ کربال اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ 
قاضی ہوا کرتا تھا جب تک بادشاه نے اسے اپنے پاس نہيں عباسی بادشاه مہدی کے زمانے ميں شريک بن عبدهللا نامی ايک 

باليا تھا وه ايک متقی مجتہد تھا (ليکن مہدی عباسی نے اسے بالکر مجبور کر ديا کہ وه تين کاموں ميں سے کوئی ايک کام 
کے ساتھ ايک مرتبہ  اختيار کرے يا تو بادشاه کا قاضی بن جائے يا بادشاه کے بچوں کی تعليم و تربيت کرے، يا پھر بادشاه

  بيٹھ کر کھانا کھا لے! 
قاضی شريک نے خيال کيا کہ ايک مرتبہ شاہی طعام کھالينا سب سے آسان کام ہے۔ اس خياِل خام کے تحت اس نے کھانا 

کھانے پر رضا مندی ظاہر کی بادشاه نے اپنے خاص باورچی کو حکم ديا کہ وه انواع و اقسام کے انتہائی لذيذ کھانے تيار 
کرے۔ قاضی شريک نے جب بادشاه کے ساتھ کھانا کھاليا تو بادشاه کے خاص باورچی نے اپنے لوگوں سے کہا: "قاضی 

  شريک نجات نہيں پائيں گے!" 
ہوا بھی يہی ۔ حرام غذا نے قاضی پر اتنا برا اثر ڈاال کہ اس نے باقی کے دو کام بھی قبول کر لئے ، بادشاه کا خاص قاضی 

بادشاه کے بچوں کا معلم بھی ۔ کہتے ہيں کہ قاضی شريک کو بيت المال سے وظيفہ ملتا تھا اور وه اپنا وظيفہ بھی بن گيا اور 
شاہی خزانچی سے حاصل کرنے ميں بہت سختی سے کام ليتا تھا۔ ايک دن خزانچی نے شريک سے کہا: "آپ نے مجھے 

سختی کر رہے ہيں۔" قاضی شريک نے جواب ديا تھا: کوئی گندم تو نہيں بيچا ہے جس کی قيمت وصول کرنے ميں آپ اتنی 
  "ہاں ، ميں نے گندم سے زياده قيمتی چيز بيچ دی ہے! ميں نے اپنا دين بيچ ديا ہے!!" 

ايک دن ہارون رشيد کی جانب سے بہلول دانا کے پاس شاہی طعام سے بھرا ہوا ايک خوان بھيجا گيا۔ انہوں نے اسے قبول نہ
نے کہا: "خليفہ کا عطا کرده ہديہ واپس نہيں لوٹايا جاسکتا!" بہلول دانا نے آس پاس کے کتوں کی  کيا۔ بادشاه کے آدميوں

طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا: "ان کے سامنے رکھ دو" بادشاه کے آدميوں کو سخت غصہ آگيا اور وه تيزی ميں آکر 
ے ان کو چپ کراتے ہوئے فرمايا:"آہستہ بولو، اگر کہنے لگے: "تم نے خليفہ کے تحفے کی توہين کر دی ہے!!"بہلول دانا ن

  کتوں نے سمجھ ليا کہ يہ خليفہ کا طعام ہے تو وه بھی نہيں کھائيں گے!!" 

  لقمہ حالل
  

حرام خوری ہر قسم کے شر اور فساد کا سر چشمہ ہے۔ جبکہ لقمہ حالل ہر قسم کے نيکيوں اور خوبيوں کا باعث ہے۔ اکل 
انے کی فضيلت ميں بہت سی روايتيں وارد ہوئی ہيں۔ مثالً پيغمبر اسالم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے حالل يعنی حالل روزی کھ

عبادت کی ستر اقسام ہيں ان ميں ) " ٢٩٨فرمايا: "اْلِعبَاَدة َسْبُعْوَن ُجْزًء اَْفَضلُھَا طَلَُب اْلَحاَلِل (سفينة البحار، جلد اول : صفحہ 
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  روزی کمانا ہے!"  سب سے افضل قسم کی عبادت حالل
ی يَْفُرَغ ِمْن اَْکلِہ (سفين ة البحار، جلد اول، صفحہ آنحضرت فرماتے ہيں کہ : َمْن اََکَل اْلَحاَلَل قَاَم َعٰلی َرْاِسہ َملَُک يَّْستَْغفُِر لَہ َحتّٰ

رت کرتا جو شخص حالل خوراک کھاتا ہے ايک فرشتہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس وقت تک اس کے لئے مغف) "٢٩٩
  رہتا ہے جب تک وه کھانے سے فارغ نہيں ہو جاتا۔" 

ْن َطلَِب اْلَحاَلِل بَاَت َمْغفُْوراً ۔ (سفينة البحار، جلد اول، صفحہ  جو شخص ) "٢٩٨آنحضرت يہ بھی فرماتے ہيں : َمْن بَاَت َکاالَّ مِّ
  رزِق حالل کمانے ميں صبح سے رات کر دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔" 

ْرھََم لَْم اُبَالِیْ َوقَ  ينَاَر َوالدِّ يَْوَم القِيَاَمِة ِمْن اَیِّ اَْبَواِب النَّاِر اَْدَخْلتُہُ۔  اَل النَّبِیُّ : قَاَل هللاُ تََعاٰلی َمْن لَّْم يُبَالِْی ِمْن اَیِّ باٍب اْکتََسَب الدِّ
عالٰی کا ارشاد ہے : "جو شخص اس بات کی پرواه يعنی: "نبی کريم نے فرمايا کہ خدائے ت) ۶، صفحہ ٢٣(بحاراالنوار، جلد 

نہيں کرتا کہ (حالل يا حرام ) کس دروازے سے وه دينار و درہم کمارہا ہے تو قيامت کے دن ميں بھی پرواه نہيں کروں گا کہ
  اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کروں! 

َجُرَعلَْيِہ "کوئی َعِن النَّبِی۔ نبی کريم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ارشاد فرماتے ہي ں کہ: اَل يَْکتَِسُب اْلَعْبُد َماالً َحَراماً فَيَتََصدَُّق ِمْنہ فَيُؤْ
 بنده حرام مال کما کر اس ميں سے صدقہ ديتا ہے تو اس کو اس کا کوئی اجر نہيں ملتا۔" َواَليُْنفُِق ِمْنہ فيُبَاَرُک لَہ "بنده حرام

رتا ہے تو اس کے مال ميں برکت پيدا نہيں ہوتی!" َواَل يَْتُرُکہ َخْلَف ظَھرِة ااِّل َکاَن مال ميں سے کچھ راِه خدا ميں بھی خرچ ک
بنده اپنے پيٹھ پيچھے حرام مال چھوڑ جاتا ہے تو وه اسے مزيد جہنم کی ) "٧، صفحہ٢٣َزاَده اٰلی النَّاِر (بحاراالنوار، جلد 

  طرف ہی لے جاتا ہے۔ 

  خدا، حرام روزی نہيں ديت
  

تا ہے کہ حرام کمائی سے پرہيز نہ کرنے والے لوگ يہ خيال کرتے ہوں کہ اگر وه حرام مال کو نظر انداز کردے اور ہوسک
حاصل نہ کريں تو ان کے معاشی حالت تباه ہو جائے گی اور وه تنگدست ہوجائيں گے۔ يہ محض ايک خياِل خام ہے۔ يہ 

۔ يہ بات نہ صرف يہ کہ قطعاً عقل کے خالف ہے ، بلکہ قرآن شيطان کا وسوسہ اور نفس کی پڑھائی ہوئی بات ہوتی ہے
مجيد ميں بارہا دہرائے گئے رزِق حالل کے الٰہی وعدے کے بھی خالف ہے اور اہِل بيت عليہم الّسالم کی بہت سی صريح 

ا ہے۔ خدا کا روايتوں کے بھی برعکس ہے۔ خداوند تعالٰی نے ہر ذی روح مخلوق کو حالل رزق فراہم کرنے کا وعده فرماي
وعده کبھی جھوٹا نہيں ہوتا۔ بس خدا بندوں سے امتحان ليتا ہے کہ وه حالل کمائی کی راه ميں صبر و قناعت کے ساتھ آگے 

بڑھ رہے ہيں يا بے صبری کا مظاہره کر رہے ہيں۔ مقدر ميں جو حالل رزق لکھا ہوتا ہے وه تو مل کر رہتا ہے۔ بس يہ 
ايمان کی کمزوری ہے کہ وه حالل روزی کی راز چھوڑ کر حرام کمائی کے راستے پر لوگوں کے بے صبری اور ان کے 

چل ديتا ہے۔ جب بنده ايسا کرتا ہے تو امتحان ميں ناکام ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالٰی ايسی صورت ميں بندے کو اس رزِق حالل 
ابتدا ميں خدا نے کسی کے مقدر ميں حرام سے محروم کر ديتا ہے جو اس کے مقدر ميں اس نے لکھا تھا ايسا نہيں ہے کہ 

  کمائی لکھی ہو۔ 

  انسان اپنا رزق مکمل طور پر حاصل کئے بغير نہيں مرت
  

رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے حجة الوداع کے موقع پر مسجد الحرام (خانہ کعبہ کی مسجد) ميں مسلمانوں سے 
  خطاب کرتے ہوئے فرمايا تھا: 

مين (جبرئيل) ُح ااْلَِمْيِن نَفََث فِی َرْوِعْی اَنَّہ اَل تَُمْوُت نَْفُس َحٰتی يَْستَْکِمَل ِرْزقُھَا۔ "آگاه ہوجاؤ کہ ميری روح پر روح االااََل اِنَّ ُروْ 
  نے يہ وحی الئی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہيں مرتا جب تک کہ اس کا رزق پورااسے نہيں مل جاتا۔" 

  ْجِملُْوا فِی الطَّلَِب " پس خدا سے ڈرو اور روزی کی طلب ميں حرص نہ کرو۔" فَاتَّقُواهللا َ َواَ 
ه بَِمْعِصيَِة هللاِ "اگر رزق کی فراہمی ميں کچھ تاخير ہو َن الّرْزِق اَْن تَْطلُبُٔوُ جائے تو ايسا نہيں ہونا َواَل يَْحِملَنَُّکْم اْستِطَاُء شیٍء مِّ

  ہوئے اس کی طلب پر لگ جاؤ۔"  چاہئيے کہ تم خدا کی نافرمانی کرتے
ْمھَا َحَراماً "بے شک خدائے تعالٰی نے ہر مخلوق کی رو َم ااْلَْرَزاَق بَْيَن َخْلقِہ َحال الً َولَْم يُقَسِّ زی حالل ہی تقسيم کی فَاِنَّ هللاَ قَسَّ

  ہے اور کسی کی قسمت ميں حرام روزی نہيں لکھی ہے۔" 
َل اََخَذهُ ِمْن ِغْيرِحلِّہ ْقصَّ بِہ ِمْن رْزقِِہ الْ فََمِن اتَّٰقی َوَصبََر اَتاهُ هللاُ  ْتِر َو َعجَّ َحاَلِل "پس جو  بِِرْزقِِہ ِمْن ِحلِِّہ ، َوَمْن ھَتََک ِحَجاَب السِّ

شخص خدا سے ڈرے گا اور صبر سے کام لے گا تو خدا حالل طريقہ سے اسے رزق فراہم کر دے گا۔ ليکن جو شخص اپنی
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چاک کرے گا اور جلدی ميں ناجائز طريقے اپنا لے گا تو اس کے حالل رزق ميں سے اتنا رزق کاٹ ليا  پاکيزگی کا دامن
  جائے گا۔" 

لُوااْلَخبِْيَث بِالطَيِِّب بِاَنْ  لُوا اْلَحَراَم قَْبلَ  َوُحْوِسَب َعلَْيِہ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َکَما َونَٰھی هللاُ َعْنہ بِقَْولِہ َواَل تَتَبَدَّ ْزَق اْلَحاَلَل الَِّذْی  تَُعجِّ اَْن يَّاتِْيُکُم الرِّ
ِةالّداِعی) "قيامت کے دن اس حرام کمائی کا اس سے حساب ليا جائے گا۔ خداوند تعالٰی نے يہ کہہ کر اس سے منع  قَدََّرلَُکْم (ُعدَّ

لُوااْلَخبِيَث بِالطَّيِِّب (سورئہ نساء  ی پاکيزه چيز کے بدلے خبيث اور بری چيز نہ لے لو! يعن) "٢آيت  ۴فرماديا ہے کہ: َواَل تَتَبَدَّ
ايسا نہ ہو کہ حرام روزی کے سلسلے ميں عجلت کر بيٹھو اس سے پہلے کہ خداوند تعالٰی اس رزِق حالل ميں سے تمہيں 

  عطا کرے جو اس نے تمہارے مقدر ميں لکھ ديا ہے۔" 
  

  چور رزِق حالل سے محروم ہو گيا 
اری کے جانور سے مسجد کے دروازے کے قريب اترے۔ آپ نے خچر ايک شخص کے ايک روز حضرت علی اپنے سو

حوالے کيا اور خود مسجد ميں تشريف لے گئے۔ اُ س شخص نے خچر کی لگام کھينچ کر نکال لی۔ خچر کو يوں ہی چھوڑ ديا
ہم ہاتھ ميں لئے ہوئے تھے۔ اور لگام لے کر فرار ہوگيا۔ جب حضرت علی عليہ الّسالم مسجد سے باہر تشريف الئے تو دو در

آپ چاہتے تھے کہ يہ دو درہم اس شخص کو ديں جسے آپ نے خچر کی حفاظت کے لئے معين فرمايا تھا۔ خچر کو بغير 
لگام پايا ۔ گھر پہنچ کر وه دو درہم اپنے غالم کو دئيے تاکہ وه لگام خريد الئے۔ غالم بازار گيا۔ اس نے وہی لگام ايک شخص 

کھی معلوم ہوا کہ چور نے اسے دو درہم ميں بيچا اور اسے اس کے قسمت کے وہی دو درہم ملے ہيں جو کے ہاتھ ميں دي
حضرت علی عليہ الّسالم اسے خود بھی عطا فرمانا چاہتے تھے۔ جب غالم نے يہ سارا ماجرا حضرت کو سنايا تو آپ نے 

ْزَق الْ  ْبِر َواَل يَْزَداُد َعٰلی َماقُِدَرلَہ (کتاب لئالی االخبار، صفحہ ارشاد فرمايا: اِنَّ اْلَعْبَد لَيَْحُرُم نَْفَسہ الرِّ يعنی: ) ١۵١َحالََل بِتَْرِک الصَّ
"بنده خود دامِن صبر کو چھوڑ دينے کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے اپنے رزِق حالل کو حرام کر ليتا ہے۔ حاالنکہ

  ده ه نہيں پاتا" جو کچھ اس کی قسمت ميں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے زيا

  تکبر کرن
  

تينتيس واں گنا ه کبيره کے جس کے بارے ميں نص ہے وه تکبر ہے کہ جسے فضل بن شاذان کی روايت ميں امام علی رضا 
(عليہ السالم)سے نقل کيا گيا ہے اور شيخ انصاری نے بھی مکاسب ميں مذکوره روايت کے معتبر ہونے کی تصديق کی ہے 

ا ہے کہ اس کی سند صحيح روايت سے کمتر نہيں ہے اور اعمش کی روايت ميں بھی امام جعفر صادق اور انہوں نے فرماي
کبيره (عليہ السالم) گناہان کبيره کے ضمن ميں فرماتے ہيں َواِْستِِعٰماُل التُّکبّر َوالََّجبُِّر تکبر اور جبر سے کام لينا بھی گناہان 

ے کہ قرآن مجيد ميں جس کے لئے عذاب کا وعده کيا گيا ہے سوره زمر ميں ہے ميں سے ہے۔اس کے عالوه يہ ايسا گناه ہ
  هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ 

َ◌ِرْين(سوره زمر آيت     )۶٠ألَْيَس فِی َجھَنََّم َمْثوًی لِْلُمتَکبَّ
  کيا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ميں نہيں ہے۔ 

  يعنی جی ہاں ان کی جگہ کا ٹھکانہ جہنم ميں نہيں ہے۔ 
  يعنی جی ہاں ان کی جگہ دوزخ ہے اور يہ بھی فرماتا ہے۔ 

  قِْيَل اْدُخلُْوا اَْبَواَب َجھَنََّم ٰخا لِِدْيَن فِْيٰھا فَبِْئَس َمْثوی لَْلُمتَِکْبِرْيَن 
   )٧٢(سوره زمر آيت

ا (جہنم) کيا برا ٹھکانہ کہاجائے گا کہ جہنم کے دروازوں ميں داخل ہو جأو اور ہميشہ اسی ميں رہو۔پس تکبر کرنے والوں ک
  ہے۔ 

  سوره مٔومن ميں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ 
اٍر۔  تََکبٍِّر َجبّٰ ُ َعٰلی ُکلِّ قَْلٍب مُّ   َکَذالَِک يَْطبَُع ّهللاٰ

   )٣۵(سوره مومن آيت
تر سمجھتا  يوں خداوند عالم ہر متکبر سر کش کے دل پر عالمت مقرر کر ديتا ہے۔يعنی جو اپنے آپ کو دوسروں سے بر

ہے۔تا کہ وه اس عالمت سے پہچانا جائے۔ تکبر سے متعلق آيات بہت زياده ہيں ليکن يہاں پر اسی آيت کا ذکر کافی ہے جو 
شيطان کے تکبر کرنے کے بارے ميں وارد ہوئی ہيں کہ اپنے اس عمل کی وجہ سے وه مردود و ملعون بنا اور ابدی عذاب 

  الٰی سوره بقره ميں فرماتا ہے ميں مبتال ہو گيا چنانچہ هللا تع
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   )٣۴اَٰبی َواْستَْکبََر َو ٰکاَن ِمَن اْلَکاِفِرْين(سوره بقره آيت
  (شيطان نے آدم کو سجدے سے انکار کيا اس نے تکبر کيا اورکافروں ميں سے ہو گيا۔ 

  حضرت امير المومنين (عليہ السالم) ايک خطبے ميں فرماتے ہيَں 
َ ِستَّ فَاْعتَبُِرْوا بِٰما َکا ِ بِاِْبلَِس اَٰذا اَْحبَطَ َعَملَہُ الطَِّوْيَل َو َجْھَدهُ اْلَجِھْيِد َوٰکاَن قَْد َعبََد ّهللاٰ َ◌هَِ◌ ااٰلٍف َسنٍَةاَل يَْدری اََمْن ِسنَی َن ِمْن فِْعِل ّهللاٰ

ِخَرِة ٰعلِی ِکْبِرٰساَعٍة ٰواِحَدٍة، فَِمْن ٰذا بَْعد  ْنٰيا اَْم ِمْن ِسنَی ااْلٰ ُ ُسْبَحانَہُ لِيَْدُخَل اْلَجنَّتَہَ الدُّ ِ بِِمْثِل َمْعِصييَتِہ َکاّلٰ ٰما ٰکاٰن ّهللاٰ اِْبلِْيس يُْسلَُم َعلَی ّهللاٰ
ِ َوبَْيَن اََحٍد َمْن َخْلقِہ ھَٰواٰدةً فِْی اٰباَحتِہ ِحمًی حُ    اْلٰعالَِمْين  ْرَمتَہَ َعَ◌لَیبََشراً بِاَْمٍر اَْخَرَج ِمْنٰھا َملَکاً۔َوٰما بَْيَن ّهللاٰ

   )١٩١(نہج البالغہ خطبہ قاصعہ
هللا تعالٰی نے جو کچھ شيطان کے ساتھ کيا اس سے عبرت حاصل کرو جب اس (خدا)نے اس کے طويل عمل اوربے انتہا 
کوشش کو ايک ساعت کے تکبر کی وجہ سے ضائع کر ديا حاالنکہ اس نے چھ ہزار سال(کی مدت) تک خداوند عالم کی 

ی معلوم نہيں کہ يہ سال دنيا کے سال تھے يا آخرت کے سال( کہ جس کا ہر دن ہزار سال کے برابر ہے) تو ابعبادت کی تھ
ابليس کے بعد اس جيسا جرم کر کے کو ن بچ سکتا ہے۔يہ نہيں ہو سکتا کہ جس جرم کی وجہ سے هللا تعالٰی نے ايک 

جنت ميں جگہ ديدے۔خداوند عالم کو حکم اہل آسمان اور ملک(فرشتے)کو جنت سے نکال کہ ديا ہو اس جرم پر کسی بشر کو 
اہل زمين کے لئے يکساں ہے۔(اور خدا کی ان مخلوقات ميں سے کسی ايک فرد کے ساتھ دوستی نہيں ہے)کہ جو اس سارے 

  جہاں والوں پر حرام کيا ہے۔وه اس کے لئے مباح کردے(يعنی عزت وکبريائی) 
  کچھ جملوں کے بعد آپ فرماتے ہيں: 

ور اس قابيل کی طرح نہ ہو جأو جس نے اپنے بھائی ہابيل کے مقابلے ميں تکبر کيا بغير اس کے کہ خداوند عالم نے اسے ا
کوئی فضيلت دی ہو سوائے اس کے کہ حاسد انہ عداوت کی وجہ سے اس کے دل ميں بڑائی کا خيال پيدا ہو گيا اور خود 

ادی اور شيطان نے اس کے دماغ ميں تکبر اور غرور کی ہوا پسندی نے اس کے دل ميں غيض و غضب کی آگ بھڑ ک
پھونک دی جس کی وجہ سے هللا تعالٰی نے ندامت اس کے پيچھے لگا دی اور قيامت تک کے قاتلوں کے گناہوں کا اسے ذمہ

ال ہو گيا۔کچھ دار(بانی) قرار ديا۔خالصہ قابيل اپنے بھائی سے تکبر کی بنا پر ابدی بدبختی اور سخت ترين عذاب ميں مبت
  کلمات کے بعد آپ فرماتے ہيں۔ 

پس تم سے پہلے تکبر کرنے والے امتوں پر هللا تعالٰی کی جانب سے جو سختياں اور عتاب وعقاب و عذاب نازل ہوئے ان 
سے عبرت لو اور ان کے رخساروں کے بل ليٹنے کی جگہ (خاک)اور پہلؤوں کے بل گرنے کے مقامات (قبروں)سے 

کرو اور جس طرح زمانے کی آنے واليل مصيبتوں سے پناه مانگتے ہو اسی طرح سرکش بنانے والی نصيحت حاصل 
   ١٩١خصلتوں سے هللا تعالٰی سے پناه مانگو۔(نہج البالغہ خطبہ قاصعہ

  رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں: 
ُ َواٰل يَْنظُُر اِلَْيِھْم يَوْ  ا ٍر َوُمقِلٌّ َمْخٰتاٍل (کافی صفحہ ثَٰلثَةٌ اٰل يُکلُِّمھُُم ّهللاٰ   )٣١١َم اْلقِٰياٰمِة َواٰل يَُزِکيِِّھْم َولَھُْم َعٰذاٌب اِلِْيٌم۔َشْيٌخ ٰزاٍن َوَملٌِک َجبّٰ

روز قيامت هللا تعالٰی تين گروہوں سے کالم نہيں کرے گا۔ (يعنی وه خداوند عالم کے غضب کا نشانہ ہوں گے)اور ان پر 
  ۔مغرور فقير۔ ٣۔ ظالم حاکم ٢۔بوڑھا زانی١کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ رحمت کی نظر نہيں

يعنی ان تين گروہوں کا عذاب،جوانی ميں زنا کرنے والے اور ايسے ظالم سے جو حاکم نہ ہو اور ايسے مغرور سے جو فقير
ناه کا سبب موجود نہيں۔يعنی شہوت کی جو نہ ہو،زياده ہے اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کيونکہ مذکوره تين گروہوں ميں گ

آگ جوانی ميں ہوتی ہے وه بڑھاپے ميں نہيں ہوتی۔تو جب بھی(بوڑھا)زنا کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت بے حياء ہے 
اور احکام خدواوندی کی پروا نہيں کرتا لہذا گناہوں ميں بوڑھوں کی سزا جوانوں کی نسبت زياده ہوتی ہے ۔اور اسی طرح 

کم کے لئے جيسا کہ خداوند عالم نے اسے حکومت اور طاقت عدل کو وسعت دينے کے لئے دی ہے ليکن اگر وه ستم کو حا
اپنا پيشہ بنائے تو گناه کے عالوه خداوند عالم کی نعمتوں کے انکار کی بنا پر درحقيقت اپنی بندگی کا منکر ہو گيا۔اور اسی 

بڑائی کا ايک سبب مال ہے اور جو کوئی مال کے نہ ہوتے ہوئے تکبر کرے طرح تکبر کرنے واال فقير کے لئے جيسا کہ 
  تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وه خبيث اور پيدا کرنے والے خدا کا دشمن ہے۔ 

  ايک شخص نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا۔ 
ِ َعيَْيِہ السَّاٰلُم َعنْ  ْلٰحاِد۔فَقَاَل َعلَْيِہ اَنَّ اْلِکْبَراَْد ٰناهُ۔(کافی جلد  َعْن َحِکْيم ٰقاَل َسئَْلُت اَٰبا َعْبِد ّهللاٰ    )٣٠٩۔صفحہ ٢اَْدنَی ااْلِ

کفرکے کمترين درجات يعنی حق سے رو گردانی کيا ہے؟امام (عليہ السالم) اس کا کمترين درجہ تکبر ہے۔امام محمد ماقر 
  (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ 

ِ َواْلِکْبر  ِردآُء ّهللاٰ ُ فِْی َجھَنَّم اَلِعزُّ ْنہُ اََکبَّہُ ّهللاٰ   اِٰزاُرهُ فََمْن تَٰناَوَل َشيئاً مِّ
   )٣٠۔صفحہ ٢(کافی جلد
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عزت و بزرگی اور کبريائی کا اظہار هللا تعالٰی کے دو مخصوص لباس کی مانند ہيں۔يعنی جس طرح حاکم کے مخصوص 
ان دو صفات هللا تعالٰی کے ساتھ شرکت کا حق نہيں لباس ميں کوئی شرکت کا حق نہيں رکھتا اسی طرح کوئی بھی مخلوق 

رکھتی)پس جو کوئی بھی ان دو صفات سے متصف ہونے کی جرأت کرے گا تو خداوند عالم اسے سر کے بل جہنم ميں ڈال 
  دے گا۔ 

  آپ نے يہ بھی فرمايا۔ 
َ ِرٰدوآئہُ۔  ِ َواْلُمتََکبُِّر ينُاِزُغ ّهللاٰ   اَْلِکْبُر ِرٰدآُء ّهللاٰ

بزرگی هللا تعالٰی کے دو مخصوص لباس کی مانند ہے اور جو کوئی تکبر کرے(خداوند عالم کی اس مخصوص صفت  کبر و
   )٣٠٩۔صفحہ٢ميں )تو اس نے خداوند عزوجل سے جنگ کی ہے ۔(کافی جلد 

تعالٰی کی طرف کيونکہ تکبر کرنے واال حالت تکبر ميں اپنے بندگی کو فراموش کر ديتا ہے ۔جبکہ اس کی تمام چيزيں هللا 
سے ہيں۔ اور اپنے آپ کو مستقل اور فعال شئے سمجھتا ہے۔اور فرعون کی طرح کہتا ہے کہ ميں سب سے بڑا اور اعلٰی 

ہوں ميں ايسا اور ويسا ہوں پس اس حالت ميں خدائے واحد کے مقابل کھڑا ربوبيت کا دعوٰی کرتا ہے۔خالصہ يہ کہ انسان هللا
ايک صفت مثالً عفو در گزر ،رحم،سخاوت احسان،کرم ،حلم ،علم ،محبت ،مہربانی سے متصف تعالٰی کی (اس کے عالوه)ہر

ہو سکتا ہے۔بلکہ قرب کے درجات انہی صفات کی کمی و زيادتی سے ظاہر ہوتے ہيں ليکن عزت و عظمت اور کبريائی کی 
کو ان دو صفات سے متصف صفت صرف خدائے عزوجل سے مختص ہے اور کسی انسان کو يہ حق نہيں ہے کہ اپنے آپ 

  کرے۔قرآن مجيد ميں خداوند عالم فرماتا ہے۔ 
   )٣٧َولَہُ اْلِکْبِرٰيآُء فِْی السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض۔(سوره جاثيہ آيت 

  اور سارے آسمان و زمين ميں اس کے لئے بڑائی ہے۔امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ 
ه۔َوَسئَلَہُ اَْن يثاَذَن لَہُ اَْن يَتَنَفَّسَ اِنَّ فِْی َجھَنََّم لَواٰد ياً ل و َجلَّ ِشّد ِة ِحدِّ ِ َعزَّ فَتَنَفََّس فَاَحْرَق َجھَنََّم  لّمتکبِّرْين يُٰقاُل لَہُ َسقَر شَکٰی اِلَی ّهللاٰ

   )٣١٠صفحہ٢(کافی جلد
اپنی گرمی کی شدت کیدوزخ ميں ايک ايسا دره ہے جو متکبروں کے لئے مخصوص ہے کہ جسے سقر کہتے ہيں اس سے 

خداوند عالم سے شکايت کی اور سانس لينے کی اجازت چاہی پس اس نے سانس ليا اور جہنم کو جالديا ۔آپ نے يہ بھی 
  فرمايا۔ 

ُ ِمَن اْلِحٰساِب (کافی ج ی يَْفرُغ ّهللاٰ اَس َحتّٰ    )٣١١صفحہ ٢لد اِنَّ الُمتَکبَِّرْين يَْجَعلُوَن فِْی ُصَوِر الَذرِّ يتََو طَئَاھُم النّٰ
بالشبہ تکبر کرنے والے(روز قيامت)باريک چيونٹيوں کی صورت ميں محشور ہوں گے اور خداوند عالم کی مخلوق کے 

  حساب سے فارغ ہونے تک لوگ انہيں پأوں تلے رونديں گے۔ 
مت انسان اپنے عالمہ مجلسی اس حديث کی شرح ميں فرماتے ہيں کہ يہ حديث داللت کرتی ہے کہ ممکن ہے کہ روز قيا

دنياوی جسم کے مقابلے ميں ايک چھوٹے سے ذرے کی مانند ہو حاالنکہ سب اصلی اجزاء يا کچھ اس ميں موجود ہوں۔اور 
اس کے بعد دوسرے اجزاء کا اضافہ کيا جائے اور وه سخت تر ہوجائے۔کيوں بعيد ہے کہ ملے ہوئے اجزاء کو اس حد تک 

مطلب يہ ہو کہ وه اپنے جسم کے ساتھ اسی طرح ذليل محشور ہوں گے اگر چہ ان کا  بھی کوٹا جائے اور ہو سکتا ہے اس کا
جسم بڑا ہو۔يا چيونٹی کی صورت ميں محشور ہونے سے مراد ان کی ذلت وپستی مراد ہو يعنی جيسی بھی صورت ہو لوگوں 

  کے پيروں تلے رونديں جائيں گے۔ 

  کبر اورتکبر اور اس کی قسميں
  

انسان ميں خودبينی کی وجہ سے پيدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے (يادوسروں)سے بڑا اوراونچا سمجھتا ہے۔اور پنی
  باتوں يا عمل سے اس حالت کے اظہار کو تکبر کہتے ہيں اور اس کی تين قسميں ہيں۔ 

  کرنا۔ تيسرا۔لوگوں کے مقابل تکبر کرنا۔ پہال:هللا تعالٰی کے مقابل تکبر کرنا۔دوسرا۔پيغمبر اورامام کے مقابل تکبر 
خداوند عالم کے مقابل تکبر کی کئی قسميں ہيں۔بعض اوقات جاہل اور مغرور انسان پر ايسی کيفيت طاری ہو جاتی ہے کہ اس

ے اور عالم ميں وه اپنے آپ کو مستقل(ہستی)سمجھتا ہے ۔اپنی ہستی اور اپنی تمام حيثيت کو اپنی کوششوں کا نتيجہ سمجھتا ہ
وه اس بات کے لئے آماده نہيں کہ اپنے آپ کو مخلوق و زير دست اور تدبير خدا کا ماتحت و پرورده خدا سمجھے۔اپنے زبان 
و کردار سے اپنے انا کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی زبان سے يہ کہتا ہے ميں نے يہ کيا اورميں ايسا کروں گا اور اپنی محدود 

مستی کی بنا پر پيدا کرنے والے کی خدائی و پروردگاری کا اقرار نہيں کرتا اور ظلمت و  ظاہری طاقت اور مال و جاه کی
  کفر اس کے قلب پر چھا گئی ہے۔قرآن مجيد ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے۔(کچھ احاديث وآيات يہ ہيں) 
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   )۵۶اَْن فِْی ُصُدوِرِھْم اِالّ ِکْبٌر ٰما ھُْم بِٰبالِِغْيہ (سوره مٔومن آيت
دل ميں بڑائی(اور سرکشی)کے سوا کچھ نہيں حاالنکہ وه اس تک کبھی پہنچنے والے نہيں۔(يعنی نہ دنيا ميں اور نہ ان کے 

  آخرت ميں بزرگی حاصل کر سکيں گے اور نہ حق پرغالب آسکيں گے)۔ دوسرے مقام پر هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ 
ْيَن اٰل ئُوِمنُْوِن بَااٰلِخَرِة قُلُْوبُھُْم مُ  ھُْم ُمَستَْکبُِرْوَن فَالذِّ   ْنِکَر ةٌ وَّ

   )٢٢(سوره نحل آيت
جولوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ان کے دل ہی اس وضع کے ہيں کہ ہر بات کا انکار کرتے ہيں اور بڑے مغرور ہيں 

دوسروں کی  اور کبھی يہ غرور تکبر اتنا شديد ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں کو اپنی طرف نسبت دينے کے عالوه
ربوبيت اور الوھيت کا دعوٰی بھی کرنے لگتا ہے۔اور کہتا ہے ميں فالں جماعت کانظام چالتا ہوں اور ميرے ماتحت اور زير

   )٢۴تربيت ہيں ۔جيسا کہ احمق فرعون کہتا تھا۔اَنَاِربُُّکْم ااْلَْعلٰی(سورة النازعات آيت
  دعوے کی دليل يہ پيش کرتا تھا۔  ميں تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اوراپنے

  اَلَْيَس ٰلی ُمْلک ِمْصر َوٰھِذِه ااْلَْنٰھاُر تَْجِرْی ِمْن تَْحتِْی 
   )۵١(سوره زخرف آيت

کيا ملک مصر ميرے تصرف اور سلطنت ميں نہيں(اور اس مملکت کے تمام امور اور)ميرے محل کے نيچے جاری نہريں 
  ھا۔ کيا ميری ملکيت نہيں اور کبھی کہتا ت

   )٣٨ٰما َعلِْمُت لَُکْم َمْن اِٰلٍہ َغْيَرْی۔ (سورةُ القصص آيت
ميں اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار نہيں پاتا۔اور نمرود بد بخت کی طرح جو موت و حيات کا مالک خود کو سمجھتا تھا اور

  کہتا تھا۔ 
   )٢۵٨اَنَا اُْحيِْی َواُِمْيُت (سوره بقره آيت

ور مارتا ہوں۔دليل کے طور پر اس کے حکم سے دو مجرموں کو زندان سے اليا گيا ايک کو قتل کر ديا ميں زنده کرتا ہوں ا
  گيا اور دوسرے کو زنده چھوڑ ديا گيا۔ 

اور کبھی انسان جہالت و غرور کی بناء پر خداوند عالم کی بندگی و اطاعت اور اومرونواھی کی نسبت تکبر کرتا ہے۔اگرچہ 
  نکر نہيں ہے۔چنانچہ هللا تعالٰی سوره نساء ميں فرماتا ہے۔ وه خدائے عزوجل کا م

ِ َواٰل اْلَمآلئَِکتِِہ اْلُمقَربُوَن َوَمْن يَّْستَْنِکْف َعْن عِ  ّٰ َ ا َ◌لَْن يَْستَْنِکَف اْلَمِسْيُح اَْن يَُّکْوَن َعْبداً  ٰباَدتِِہ َو يَْستَْکبِْر فََسيَْحُشُر ھُْم اِلَْيِہ َجِمْيعاًفَاَمَّ
ا الِِّذْيَن اْستَنْ الَّ  َکفُوا فَيُعِذبِھُْم َعٰذاباً اِلَْيماً (سوره النساء آيت ِذْيَن ٰاٰمنُْوا َو َعِملُوالّصالِٰحاِت فَيَُوفِيِِّھْم اُُجْوِرھُْم َو ِيِزْيُدھُْم ِمْن فَْضلَِہ۔َواَمِّ

   )١٨٣۔١٨٢
نہ (هللا تعالٰی کے)مقرب فرشتے اور (ياد رہے)جو کوئی مسيح ہر گز خداوند عالم کا بنده ہونے کے منکر و سر کش نہيں اور 

اس کی بندگی سے انکار اور تکبر اور سر کشی کرے گا تو عنقريب ہی خدائے عليم ان سب کو اپنی طرف اٹھائے گا(اور ہر 
ں ان کا ايک کو اس کے عمل کی جزا دے گا) پس جن لوگوں نے ايمان قبول کيا ہے اور اچھے (اچھے)کام کئے ہيں تو انہي

ثواب پورا(پورا) دے گا بلکہ فضل وکرم سے (کچھ اور )زياده ہی دے گااور جو لوگ(اس کا بنده ہونے ميں)عار محسوس 
  کرتے ہيں اور سر کشی کرتے ہيں تو انہيں درد ناک عذاب ميں مبتال کرے گا۔ 

د عالم کی الوہيت اور ربوبيت سے در حقيقت عبادت وا طاعت کا تکبر اور سرکشی کی بناء پر ترک کرنا کفر اور خداون
انکار ہے کہ اس (خدا)کو ستائش و پرستش کے الئق نہيں سمجھتا کيونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بندگی اور خدائے عزوجل 

کو خدائی کے الئق سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو اور اپنی تمام حيثيت کو اس کی مخلوق اور اس کا پرورده سمجھتا ہو تو محال
اس(خدائے بزرگ و برتر)کا انکار کرے اور اگر کسی ايسے (شخص)سے کوئی گناه سر زد ہوا اور وه حکم  ہے کہ وه

خداوندی کی مخالفت کرے تو يہ (گناه )خداوند عالم کی ربوبيت کے انکار اور اس کے سامنے تکبر کی بناء پر نہيں ہے بلکہ
انچہ امام زين العابدين (عليہ السالم) ابو حمزه ميں عرج غفلت،شہوت کے غالب آنے اور خواہش نفسانی کی وجہ سے ہے۔چن

  کرتے ہيں 
ٌض ولکن اِٰلِھْی لَْم اَْعِصَک ِجْيَن َعَصْيتَُک و اَنَا بُِربُْو بِيَّتَِک ٰجاِحٌد َواٰل بِاَِمْرَک ُمْستِخفُّ وال لَِوِعْيِدَک ُمتِ  ٰھاِوٌن وال لُِعقُوْتبَِک ُمتَعرِّ

لَ    ْت لِی نَْفِسْی َوَغلَْبنِْی ھَٰواَی َو اَٰعانفی َعٰلی ُذلَِل ُشقُوفِْی۔ خطيئتہً ُعِرَضْت َوسوَّ

  (دعای ابو حمزه ثمالی)
  

بار الٰہا!جب ميں نے تير گناه کيا تو(اس وقت) ميں تيری خدائی کا منکر نہيں تھا اور نہ تيرے حکم کو پست اور حقير سمجھتا



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

 
 

تا تھا اور نہ تيرے سزا کی متعلق مجھے کسی قسم کا اعتراض تھا۔در تھا۔اور تيرے عذاب کے وعدے کو حقير نہيں جان
  حقيقت وه گناه جو مجھ سے ہواہے اسے ميرے نفس نے ابھارا اور مجھے فريب ديا اور ميری خواہش مجھ پرغالب آئی۔ 

پر داللت کرتا ہے اورہر وه گناه جو تکبر و سر کشی کی بناء پر ہو وه قابل بخشش نہيں ہے۔ کيونکہ وه کرنے والے کے کفر 
يہاں سے ہی ابليس کا کفر ظاہر ہوا جسيا کہ حضرت آدم (عليہ السالم) کو سجده کرنا حکم خداوندی تھا ليکن اس نے سرکشی 

  کی بناء پر اسے ترک کيااور کہا۔ 
ْسنُْون  َْسُجَد لِبََشٍر َخلَْقتَہُ َمْن َصْلٰصاٍل ِمْن َحَمئاٍ مَّ   قَاَل لَْم اَُکْن الِّ

   )٣٣ره حجرات آيت(سو
(ابليس نے )کہا ميں ايساتو نہيں ہوں کہ ايک ايسے آدمی کو سجده کروں جسے تونے سڑی ہوئی کھنکھن بولنے والی مٹی 

  سے پيدا کيا ہے۔ 
  خداوند عالم نے اس کے جواب ميں فرمايا۔ 

اِغرِ    ْيَن فَٰما يَُکْوُن لََک اَْن تَتََکبََّر فِْيٰھا فَاْخُرْج اِنََّک ِمَن الّصٰ
   )١٣(سوره اعراف آيت 

تو(بہشت سے)نيچے اتر جا کيونکہ تيری يہ مجال نہيں کہ تو يہاں ره کر غرور کرے تويہان سے نکل جابيشک تو ذليل افراد 
ه ابليس نے سجد)٣۴ميں سے ہے۔خدائے بزرگ وبر ترنے يہ بھی فرمايا:اَبٰی َواْستََکبََر َوَکاَن ِمَن اْلٰکاِفِرْيَن(سوره بقره آيت

  کرنے سے انکار کيا اور تکبر کيا اور کافروں ميں سے ہو گيا۔ 

  تکبر عزاريل راخوار کرد 
  بزندان لعنت گرفتار کرد

  
  تکبر کی بناء پر دعا کو ترک کرنا بھی کفر ہے 

مجھتا ہو تو يہ دعا نہ کرنا اور عبادت خدا کو ترک کرنا اگر تکبر کی بنا پر ہو يعنی اپنے آپ کو اس(هللا تعالٰی)کا محتاج نہ س
  بھی کفر اور ہميشہ جہنم ميں رہنے کا موجب ہے۔قرآن مجيد ميں خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے۔ 

   )۶٠ِرْيَن (سوره مٔومن آيتَوقَاَل َربُُّکُم اْدُعونْی اَْستَِجْب لَُکْم اِنَّ الَِّذيَن يَْستَکبُِرْوِن َعْن ِعٰباَدتِْی َسيَْدُخلُْوَن َجھَنََّم ٰداخِ 
ر تمھارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائيں مانگو ميں تمہاری(دعا)قبول کروں گا جو لوگ ہماری عبادت سے او

  سر کشی کرتے ہيں وه عنقريب ہی ذليل و خوار ہو کر يقينا جہنم واصل ہوں گے۔ 
ماالمال ہے اور ميرا کرم آرزٔوں تفيسر کا شفی ميں لکھا ہے کہ دعا سے مراد سوال ہے يعنی طلب کرو۔ کيونکہ ميرا خزانہ 

کو پورا کرتا ہے کون سا ايسا فقير ہے جو اپنی حاجت لے کر ميرے پاس آيا اور ميں نے فوری طور پر اس کی حاجت 
پوری نہ کی ہو اورکون سا ايسا محتاج ہے جس نے سوال کے لئے اپنی زبان کھولی ہو اور ميں نے اس کی توقع کے مطابق 

  کی ہو۔  اس کی دعا قبول نہ
چنانچہ دعا کی حقيقت يعنی ضرورت کی حالت ميں عجز وانکساری سے پروردگار کے حضور سوال کرنا ۔يہی عبديت اور 

خدائے واحد ی پرستش ہے پس جو کوئی تکبر کی بنا پر دعا کو ترک کرے يعنی اپنے آپ کو هللا تعالٰی کا محتاج نہيں 
  محض کفر اور جہنم ميں ہميشہ رہنے کا موجب ہے۔  سمجھے اور اسے پرستش کے الئق نہ جانے تو يہ

  امام زين العابدين (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 
ْدَت َعٰلی تَْرِکہ ُدُخْوَل َجھَنَّم ٰدا ِخِرْيَن۔  ْيَت ُدٰعاَک ِعٰباَدةً َو تَْرُکہُ اِْستِْکٰباراً َوتََوعَّ   فََسمَّ

   )۴۵(صحيفہ سجاديہ دعاء
سوال کرنے کو تونے عبادت نام رکھا(کيونکہ عبادت خداوند عالم کے حضور انتہائی ذلت ظاہر اے بار الٰہا! تيرے حضور 

کرنا ہے اور اس کی سب سے اعلٰی قسم اس سے سوال کرنا ہے يعنی محتاجی کی حالت ميں خضوع و خشوع اور دکھے دل 
ال نہ کرنا اپنے آپ کو خالق سے بے کے ساتھ) اور عبادت نہ کرنے کو تو نے تکبر کہا ہے کيونکہ خدائے عزوجل سے سو

نياز ظاہر کرنا ہے اور اس چيز کا انکار کرنا ہے کہ ہر شئے اس کی طرف سے ہے اور ہر مشکل کا حل اس کے توانا ہاتھ 
  ميں ہے۔ 

  دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہيں: 
ْستِْکٰباَر َوٰجانََب ااْلِ ْستِْغٰفاَر َو اَنَااَبَْرَ◌ُء اِلَْيَک اَْن اَْستَْکبَِر۔ (صحيفہ سجاديہ َواِنَّ اََحبَّ اْلِعٰباِد اِلَْيَک َمْن تََرَک ااْلِ ِصٰراَر َولَِزَم ااْلِ
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   )١٢دعاء
تيرے بندگان ميں سے پسنديده ترين بنده وه ہے جو تکبر نہيں کرتے اور گناه پر اصرار سے اجتناب کرے ہيں اور استغفار 

اس بات سے بيزاری ظاہر کرتا ہوں کہ ميں تکبر کروں اور تجھے نہ پکاروں۔  کر اپنا شيوه بناتے ہيں اور ميں تيرے سامنے

  حرمات الٰہی کے مقابل تکبر کرن
  

هللا تعالٰی کے ساتھ تکبر کی اقسام ميں اسے ايسی چيزوں کے مقابل تکبر کرنا ہے کہ جس کا تعلق خداوند عالم کے ساتھ ہے 
ے اوامرو نواہی اور حرام مہينے خصوصاً ماه مبارک رمضان اور بيت الحرام اور اور حرمات الہٰی سے ہے مثالً هللا تعالٰی ک

مشاہد بلکہ عام مساجد بھی کيونکہ قرآن مجيد ميں (هللا تعالٰی نے)بطور کلی مساجد کو اپنے آپ سے منسوب کيا ہے اور 
۔سوره جن آيت ّٰ َ ے ہيں پس ان ميں سے کسی بھی شئے کے مقابل تکبر اور مساجد هللا ہی کے لئ) ١٨فرمايا ہے َواَنَّ اْلَمٰساِجَد 

  کرنا اور اگر بے حرمتی کہالتا ہو تو قطعاً حرام اور گناه کبيره ہے اور درحقيقت خداوند عالم کے ساتھ تکبر ہے۔ 
  سوره مائده ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: 
) ِ    )٢سوره مائده آيتٰيا ايُّٰھا الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اٰل تَِحلُّوا َشٰعائَِٓر ّهللاٰ

اے وه وه لوگو! جو ايمان لے کر آئے ہو(ديکھو)هللا تعالٰی کی نشانيوں کی بے حرمتی نہ کرو۔يعنی خدائے عزوجل سے 
  منسوب قابل احترام امور کی بے حرمتی کو حالل قرار نہ دے۔ 

  تکبر دنيا اور آخرت کی ذلت کا سبب بنتا ہے
  

لکہ تکبر کی تمام اقسام کے نتيجے ميں دنيا اور آخرت کی ذلت و رسوائی مقدر بنتی ہے ُحرمات الہيہ کے مقابل تکبر کرنا ب
اس کے برعکس عاجزی وفروتنی کے نتيجے ميں دنيا و آخرت ميں عزت و شرف ميں اضافہ ہوتا ہے۔رسول خدا (صلی هللا 

  عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں۔ 
ُ َوَمْن تَکَ  ِ َرفَعہُ ّهللاٰ ّٰ ِ ُ َمْن تَٰواَضَع    بََّر َخفََضہُ ّهللاٰ

   )١۵٠۔باب التواضع صفحہ١۶(بحار االنوار جلد 
جو کوئی هللا تعالٰی کی خوشنودی کے لئے عاجزی و فروتنی کرے گا تو خدواند عالم اسے بلند کرے گا اور جو کوئی تکبر 

  کرے گا تو هللا تعالٰی اسے پست کرے گا۔ 
ہے کہ اس نے کہا ميں مکہ معظمہ ميں صفا ومروه کے درميان تھا کہ ميں شرح صحيفہ ميں عمر بن شيبہ سے نقل کيا گيا 

نے ايک آدمی کو ديکھا جو اونٹ پر سوار تھا اور اس کے غالم اس کے ارد گرد سے لوگوں کو دور کررہے تھے اور کسی 
ی کو پابرہنہ اور کو قريب نہيں آنے ديتے تھے اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ميں بغداد گيا ميں نے ايک نيم جان آدم

بکھرے بالوں کے ساتھ ديکھا ميں اسے ديکھ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا مجھے اس طرح کيوں ديکھ رہے ہو۔ميں نے 
کہا ميں تم ميں اس متکبر شخص کی شباہت پاتا ہوں جو صفا ومروه کے درميان متکبرانہ انداز ميں سعی کر رہا تھا اور اس 

س نے کہا ميں وہی مرد ہوں ،ميں نے کہا کس وجہ سے تم ان برے حاالت کا شکار ہو نے ايسی ايسی حرکتيں کيں۔ ا
گئے۔اس نے کہا اس جگہ جہاں سب لوگ فروتنی کرتے ہيں ميں نے تکبر کيا پس خداوند عالم نے مجھے اس جگہ(بغداد 

  ے پيش آتے ہيں۔ ميں) پست کر ديا جہاں ہر تمام لوگ بلندی کی طرف پرواز کرتے ہيں اور ميرے ساتھ تکبر س

  پيغمبر اور امام کے مقابل تکبر کرن
  

پيغمبر اور امام کے مقابل تکبر يہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے برابر يا ان سے بر تر جانے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری
سامنے تکبر کيلئے تيار نہ ہو۔يعنی فرعون کے ماننے والوں کی طرح جو حضرت موسٰی اور ہارون (عليہ السالم) کے 

  کرتے تھے اور کہتے تھے۔ 
   )۴٧ٰقالُوالَْن نُٔوِمَن لَبََشَريِن ِمْثلُٰنا۔ (سوره مٔومنون آيت

لوگ آپس ميں کہنے لگے کيا ہم اپنے ہی ايسے دو آدميوں پر ايمان لے آئيں(حاالنکہ وه ہم پر کوئی فضيلت نہيں رکھتے) اور
بََشٌر ِمْثلُٰنا(سوره ابراہيم آيتوه اسی طرح دوسرے لوگ جو پيغمبروں سے کہتے تھ تم بھی بس ہماری ہی )١٠ے اَْن اَْنتُْم ااِّلٰ

  طرح کے آدمی ہو(اور ہم پر کوئی برتری نہيں رکھتے)۔ 
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   )٢١اًَکبِيراً (سوره فرقان آيتتُويا يہ کہتے تھے لَْواٰل اُْنِزَل َعلَْيٰناا ْلَمآٰلئَِکتَہَ اَْو نَٰری َربَّٰنا لَقَداْستَْکبَُروا فِی اَْنفُِسِھْم َوَعتَوا عُ 
آخر فرشتے ہمارے پاس کيوں نہيں نازل ہوئے؟ (يعنی کيونکہ ہم پيغمبر سے افضل ہيں اس لئے فرشتے ہم پر نازل ہونے 

چاہئيں) يا ہم اپنے پروردگار کو کيوں ديکھتے؟ان لوگوں نے اپنے جی ميں اپنے کو (بہت) بڑا سمجھ ليا ہے اور بہت بڑی 
  ے۔ سر کشی کی ہ

  اور حضرت نوح (عليہ السالم) کے کالم کے بارے ميں خداوند عالم فرماتا ہے۔ 
وْ     )۶ا َواْستَْکبَُروا اْستِْکٰباراً۔(سوره نوح آيتَواِنِّی ُکلَّٰما َدَعْوتُھُْم لِتَْغفَِرلَھُْم َجَعلُوا اَٰصابَِعھُْم فِی ٰاٰذانِِھْم َواْستَْغَشْوا ثِٰيا بَھُْم َواَِصرُّ

ے پروردگار)ميں نے جب ان کو باليا کہ (يہ توبہ کريں)تو انہيں معاف کردے تو انہوں نے اپنے کانوں ميں انگلياں اور (ا
 دے ڈاليں (تا کہ ميری آواز نہ سنے) اور (مجھ سے چھپنے کو)کپڑے اوڑھ لئے اور اڑ گئے اور بہت شدت سے اکڑبيٹھے۔ 

  ہ) کے مقابلے ميں تکبر کرنا کہ وه کہتے تھے: يا مثالً قريش کا رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓال
َن اْلقَْريَتَْيِن َعِظْيم۔ (سوره زخرف آيت    )٣١لَْواٰل نُِزَل ٰھَذا اْلقُرٰاَن َعلٰی َرُجٍل مِّ

يہ قرآن ان دو ہستيوں (مکہ و طائف)ميں کسی بڑے آدمی پر کيوں نہيں نازل کيا گيا۔يعنی وه يتيم نوجوان جو مال وجاه نہيں 
ا پيغمبری کے الئق نہيں اور قرآن کی ايسے شخص پرجو ظاہری رعب ودبدبہ رکھتا ہے (مثالً وليد بن مغيره اور ابو رکھت

  مسعو ثقفی(اس پرکيوں نازل نہيں ہوا تاکہ ہم اس کی پيروی کريں۔ 
م کے نمائندوں کے ساتھ در حقيقت پيغمبر وامام کے ساتھ تکبر کرنا خدا تعالٰی کے ساتھ تکبر کرنا ہے۔چنانچہ پيغمبر و اما

تکبر اور ان کے نمائندے ہونے کی بناء پر ان کی اطاعت نہ کرنا در حقيقت پيغمبر و امام بلکہ خداوند عالم سے تکبر کرنا 
ہے۔چنانچہ وه باعمل علماء اور ہدايت يافتہ فقہاء جو کہ اس زمانے ميں عمومی نائبين ہيں اور حضرت حجت عجل هللا تعالٰی 

ائندے ہيں(احکام کی اطاعت ميں )ان کے ساتھ تکبر کرے يا ان کی توہين کرے اور جو احکام خداوندی انہوں فرجہ کے نم
نے بيان کئے ہيں اس ميں(ان کی)اطاعت نہ کرے اوراپنے گفتاوکردار سے يہ ظاہر کرے کہ تم کون ہوتے ہو جو ميں 

کبر کيا ہے اور امام جعفر صادق (عليہ السالم) کے فرمان تمہاری پيروی کروں تو يقينا اس نے پيغمبر اور امام کے سامنے ت
  کے مطابق هللا تعالٰی کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ 

  عالم کے ساتھ تکبر پيغمبر (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے ساتھ تکبر ہے : 
ْوا َوَعلَْيِہ َواٰل تَْبِغُضْوهُ َواَ  بُْوا ٰعالِماً َواٰل تَُردُّ َحبُّوهُ فَاِنَّ ُحبَّھُْم اِْخاٰلٌص َوبُْغُضھُْم نِٰفاٌق۔ااَٰل َوَمْن اَٰھاَن ٰعالَماً َوقَْد اَٰھانَنِْی َوَمْن ااَٰل اٰل تَُکذِّ

ار۔ااَٰل َوَمْن اَْکَرَم ٰعاِلماً فَقَْد اَکْ  َ فََمِصْيَرهُ اِلَی النّٰ َ َرَمنِی َوَمْن اَ اَٰھانَنِی فَقَْد اَٰھاَن ّهللاٰ َوَمْن اَٰھاَن ّهللاٰ ِ َوَمْن اَْکَرَم ّهللاٰ ْکَرَمنَی فَقَْد اَْکَرَم ّهللاٰ
   )٢۶٨ص٢فََمِصْيَره اِٰلی اْلَجنَّہ۔(لئالی االخبار ج

خبردار عالم کی تکذيب نہ کرو اور اس کی بات رد نہ کرو اور اس سے دشمنی نہ رکھو اس کو دوست رکھو کيونکہ علماء 
ی نفاق ہے۔آگاه ہو جأو کہ جو کوئی عالم کی توہين کرے اس نے ميری سے دوستی اخالص کی عالمت ہے۔اور ان سے دشمن

توہين کی اور جس نے ميری توہين کی اس نے هللا کی توہين کی اور جس نے هللا کی توہين کی اسکی جگہ دوزخ ميں 
زت ہے۔اور ياد رکھو جس نے عالم کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی اور جس نے مجھے عزت دی اس نے هللا کو ع

  دی اور جس نے هللا کو عزت دی تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ 

  تکبر کرنے والے جہنمی ہيں
  

يہ بات اچھی طرح سمجھ ليں کہ وه آيات جو تکبر کرنے والوں کے ہميشہ جہنم ميں رہنے پر داللت کر تی ہيں ان سے مراد 
اتھ تکبر کرنا۔کيونکہ جيسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ يہ دو قسم کا تکبر ہے يعنی هللا تعالٰی اور اس کے پيغمبر و امام کے س

دونوں تکبر خالق کائنات کے انکار اور اس پر ايمان نہ النے کا سبب ہيں۔اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ جو کوئی ايمان کے
  بغيرمرے گا وه ہميشہ جہنم ميں رہے گا۔ 

ميں جو روايات وارد ہوئی ہيں وه بہت زياده ہيں جيسا کہ  شہيد کتاب قواعد ميں فرماتے ہيں کہ تکبر گناه ہے اور اس بارے
  رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں۔ 
ٍة ِمَن اْلِکْبِر    لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ َمْن فِْی قَْلبِِہ ِمْثٰقاَل َذرَّ

   )٧٣س٣(قواعد شہيد۔بحار جديد ج
  دل ميں ذره برابر بھی تکبر ہو۔ وه شخص ہر گز بہشت ميں داخل نہيں ہو سکتا کہ جس کے 

اس کے بعد فرماتے ہيں کہ (تکبر)سے مرد ايسا تکبر ہے جو کفر کی حد تک پہنچا دے (يعنی هللا تعالٰی اور پيغمبر اکرم کے 
ساتھ تکبر کرنا)اور اگر مراد اس تکبر کے عالوه ہو۔يعنی ديگر لولگوں کے ساتھ تکبر کرنا تو پھر اس حديث کے معنی يہ 
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کہ غرور کرنے واال انکساری سے پيش آنے والے مومن کے ساتھ ہر گز بہشت ميں نہيں جائے گا۔بلکہ اس سے قبل ہيں 
ايک مدت تک آگ ميں رہے گا۔(شہيد کا قول يہاں اختتام پذير ہوا)پہلی تفسير بہتر ہے اور اس حديث پر داللت کرتی ہے کہ 

  روايت کی ہے کہ امام (عليہ السالم) نے فرمايا۔ محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے 
َن َخْرَدٍل ِمَن اْلِکْبِر۔ٰقاَل فَاْستَْر َجْعُت! فَقٰ  َ◌ة َمْن ٰکاَن فِْی قَْلبِِہ ِمْثٰقاٰل َحبٍَّة مِّ ا اٰل يَْدُخُل اْلَجنَّ اٰل َعلَيِہ السَّاٰلُم ٰمالََک تَْستَْرَجع؟قُْلُت لَمَّ

   )٣١٠َس َحْيُث تَْذھَُب اِنَّٰما اَْعنِْی اْلُجُحْود َواِنَّٰما ھَُواْلُجُحوَد(کافی صَسِمْعُت ِمْنَک فَٰقاٰل لَيْ 
جس کے دل ميں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وه بہشت ميں نہيں جائے گا۔محمد بن مسلم کہتا ہے ميں نے کہا" 

ااِلَْيِہ ٰراِجُعْوَن "امام (عليہ السالم ِ َواِنّٰ ّٰ ِ ا  ) نے فرمايا تم نے آيت استرجاع کيوں پڑھی؟ ميں نے کہا جو آپ سے سنا ہے اس اِنّٰ
کے لئے۔امام (عليہ السالم) نے فرمايا۔جو تم نے سمجھا وه نہيں ہے جان لو،اس سے ميری مراد جحود و انکار ہے۔ايک اور 

خل ہونے ميں رکاوٹ بنے ايسا تکبر موقع پر فرمايا اس عبارت سے مراد حجوداور انکار ہے (يعنی وه تکبر جو جنت ميں دا
ہے جو حق سے انکار اور خدا و رسول وامام سے انکار پر مشتمل ہو ۔ليکن ايمان کے ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تکبر 

  سے پيش آنے والے کے لئے ايسا نہيں ہے کہ اسے کسی بھی وقت عذاب سے نجات نہ ہو۔) 

  لوگوں کے ساتھ تکبر سے پيش آن
  

وگوں کے ساتھ تکبر سے پيش آنا ہے۔يعنی اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے ۔اور ان پر بڑائی تيسری قسم ل
ظاہر کرے اور اپنے آپ کو ان سے بر تر قرار دے اور ان کے برابر ہونے کو برا سمجھے،راستہ چلنے ميں ان سے آگے 

ی اميد رکھے۔اگر کوئی اسے نصيحت کرے تو اس چلے۔مجالس ميں سب سے آگے بيٹھنا چاہے،سب سے سالم و انکساری ک
سے نفرت کرے اور قبول نہ کرے۔اور جب کوئی غلط بات کہے اور اسے ٹوک ديا جائے تو غضبناک ہو جائے۔اگر کسی کو

کوئی بات سکھا دے تو اس کے ساتھ نرمی ومہربانی کے ساتھ پيش نہ آئے اور اس پر بڑا احسان جتائے۔اس سے خدمت 
  ع رکھے۔ گزاری کی توق

المختصر اپنے آپ کودوسروں سے بر تر سمجھے اور قرار دے جيسا کہ اپنے آپ کو حيوانات سے اعٰلی و برتر سمجھتا 
ہے۔اور اگرمال ومنصب رکھتا ہو تو اس بات کے لئے آماده نہيں کہ غريبوں،محتاجوں اور بوڑھوں کے ساتھ نمازجماعت 

يسے شخص نے خدائے بزرگ وبرتر کی مخصوص صفت يعنی عظمت و اور دينی اجتماعات ميں شرکت کرے، درحقيقت ا
کبريائی ميں اپنے آپ کو اس کا شريک قرار ديا ہے۔ جيسا کہ ذکر ہوا۔يعنی بادشاه کے غالم کی طرح ہے جو بادشاه کے تاج 

قالء اسے کو اپنے سر پر رکھے اور بادشاه کے تخت پر بيٹھے۔ايسا بے حيا بنده قہر وغضب کا مستحق ہے اورتمام ع
سرزنش کرتے ہيں۔ کيونکہ تمام افراد بشر خداوند عالم کے بندے ہيں۔اس بنا پر سب مساوی اور برابر ہيں پس اگر ان ميں 
سے کوئی دوسروں کو اپنے سے پست سمجھے اور ان کے سامنے تکبر کرے تو اس نے خداوند تعالٰی کے ساتھ اس چيز 

  ئق ہے۔ ميں جنگ کی ہے جو صرف خداوند تعالٰی کے ال
بعض وه روايات کے جو لوگوں کے ساتھ تکبر کرنے اور اس کے عذاب کے بارے ميں وارد ہوئی ہيں۔بحث کی ابتداء ميں 

  ان کا ذکر ہو چکا ہے امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ 
(کافی ج اَس َوتَْسفَہَ اْلَحقَّ    )٣١٠ص٢اَلِکْبُر اَْن تَْغَمْ◌َص النّٰ

  لوگوں کو چھوٹا سمجھو اورذليل گردانو اور حق کو نادانی جانو۔ تکبر يہ ہے کہ 
عالمہ مجلسی فرماتے ہيں يعنی حق کے سامنے نادانی اور سفاھت کرے۔اوراسے قبول نہ کرے يا يہ کہ حق کو حقير جانے 

  اور اس کی اہميت کو نہ سمجھے۔پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں۔ 
۔ اِنَّ اَْعظََم    اْلِکبِر َغْمَص اْلْخْلِق َوْسفِہ اْلَحقِّ

سب سے بڑے درجے کاتکبر مخلوق کو ذليل سمجھنا اور حق کو حقير جاننا ہے۔يعنی حق کو نظر انداز کرے اور حق پر 
   )٣١٠ص٢ستوں کو طعنہ دے۔(کافی ج

ں،اچھی خوشبو لگاتا ہوں،اور عمر بن يزيد نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے عرض کيا ميں اچھی خوارک کھاتا ہو
عمده گھوڑے پر سواری کرتا ہوں اور غالم ميرے ساتھ ہوتے ہيں۔تو کيا ميرا يہ طرز تکبر ہے ،تاکہ ميں اسے چھوڑ 

دون۔امام (عليہ السالم) نے سر جھکا ليا اور اس کے بعد فرمايا ياد رکھو متکبر ملعون وه ہے جو لوگوں کو حقير سمجھے 
از کرے عمر نے کہا حق کو تو سمجھتا ہوں ليکن نظر انداز کرنے کے معنی نہيں سمجھتا۔امام (عليہ اور حق کو نظر اند
  السالم) نے فرمايا۔ 

اِر۔(کافی ج اَس َو تََجبََّر َعلَْيِھْم فَٰذالَِک اْلَجبّٰ    )٣٢١ص٢َمْن َحقََر النّٰ
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  ہے  جو کوئی لوگوں کو حقير جانے اور ان پر اپنے بڑائی ظاہر کرے وه متکبر
اور چونکہ لوگوں کے ساتھ تکبر سے پيش آنے بعض قسموں کا قرآن مجيد اور روايات ميں خاص طور پر ذکر کيا گيا 

  ہے۔ياد دہانی کے لئے ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کيا جاتا ہے۔ 

  لوگوں کے ساتھ تکبر ازروی قرآن
  

  سوره بقره ميں هللا تعالٰی فرمايا ہے: 
ثِِم فََحْسبُہُ َجھَنََّم َولَبِْئَس اْلِمٰھاُد۔ َو اِٰذا قِْيَل لَ  ةُ بِااْلِ َ اََخَذْتہُ اْلِعزَّ   ہُ اتَِّق َهللاّٰ

اور جب (کافروں اور منافقوں سے )کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو(اور گناه اور فساد کو ترک کروتو جاہليت اور شان و شوکت 
سنتا ہے توبيہوده باتيں کرنے لگتا ہے)غرور اسے ابھارتا ہے اسے ابھارتی ہے اور جب خدا کا نام اور اس سے ڈرنے کا 

  پس(ايسے کم بخت کے لئے )جہنم(ہی)کافی ہے اور وه بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ 
   )٢٠۶(سوره بقره آيت

،تو و ه جواب عبدهللا بن مسعود سے نقل کيا گيا ہے کہ سب سے بڑا گناه يہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ خدا سے ڈرو۔اِتَِّق ّهللاٰ
ميں کہے َعلَْيَک نَْفَسَک جأو تم اپنی جان کی فکر کرو اس بنا پر اگر کوئی کسی سے بھالئی کے لئے يہ کہے کہ خدا سے 
ڈرو اور فالں گناه کو چھوڑ دو اور وه خدا کا نام سن کر انکساری کرنے کے بجائے تکبر کرے اور برے الفاظ استعمال 

ان باتوں سے کيا سروکار تم جأو پہلے اپنے آپ کو صحيح کرو۔تمہارا حساب مجھ سے  کرے۔مثالً کہے تم بيوقوف ہو تمہيں
الگ ہے يايہ کہ گناه کو ترک کرنے کے بجائے اس پر اصرار کرے اور زياده گناه کرنے لگے تو ايسا انسان اس آيت شريفہ 

  کا مصداق ہے۔ 
اوٹ بن جائے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش اس کی مثال ايسی ہے کہ ہر حق کے قبول کرنے ميں اس کا تکبر رک

  کرے۔ 
مثالً کوئی شخص مناظره کے وقت مد مقابل سے کوئی حق بات سنتا ہے ليکن اس کا تکبر اس کی بات قبول کرنے ميں 

فرماتا  رکاوٹ بن جاتا ہے اور وه باطل ہے ہٹتا نہيں تو يہ بات منافقوں کی صفات و اخالق ميں سے ہے۔ چنانچہ هللا تعالیٰ 
  ہے۔ 

  َوٰقاَل الَِّذْيَن َکفَُرْوا ال تَْسَمُعْوا لِٰھَذااْلقُْرٰاَن َواْلَغْوافِيِہ لََعلَُّکْم تَْغلِبُْوَن۔ 
   )٢۶(سوره ٓحم سجده آيت

اور جو لوگ کافر ہو گئے آپس ميں کہنے لگے اس قرآن کو سنو ہی نہيں اور جب پڑھيں(تو)اس (کے بيچ )ميں غل مچا ديا 
  (اس ترکيب سے)تم غالب آجأو۔  کروتا کہ

  سوره لقمان ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: 
َ اٰل يُِحبُّ ُکلَّ ُمْخٰتاٍل فَُخْوٍر۔ (سوره اِس َواٰل تَْمِض فِی ااْلَْرِض َمَرحاً اِنَّ ّهللاٰ    )١٨لقمان آيت َواٰل تَُصعِّر َخدََّک للِنّٰ

عنی مالقات کے وقت لوگوں سے انکساری کے ساتھ گفتگو و سالم کرواورلوگوں کے سامنے(غرور سے )اپنا منہ نہ پھالنا(ي
اور ان کی طرف سے منہ نہ پھيرو جيسا کہ متکبرين لوگوں کے ساتھ خصوصاًفقرآء کو حقير و پست سمجھتے ہوئے کرتے 

اور دنيا پرستوں  ہيں۔ياد رکھو امير و غريب سے ملتے ہو ئے يکساں رويہ ہونا چاہئے)اورزمين پر اکڑ کر نہ چلنا(جاہلوں
کی طرح جو شديد خوشی اور غرور کی حالت ميں زمين پر اکڑ کر چلتے ہيں)بالشبہ خدا کسی اکڑنے والے(متکبرانہ انداز 
ميں چلنے والے) اور اترانے والے (جو اپنے مال ونعمت کی بنا پر لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہيں)کو دوست نہيں رکھتا

  ہے۔ 
   تعالٰی فرماتا ہے: اور سوره حجرات ميں هللا

ْنھُنَّ َواٰل تَْلِمُزْوا اَْنفَُسُکْم يَا اَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اٰل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعسٰی اَْن يَُّکْونُوا َخْيراً ِمْنھُْم َواٰل نِٰسآًء مِّنْ  نِٰسآًء َعسٰی اَْن يَُّکنَّ َخْيراً مِّ
ْلقٰ  الَُمْوِن َواٰل تَٰنا بَُزوا بِااْلِ ٰلئَِک ھُُم الظّٰ يٰماِن َوَمْن لَّْم يَتُْب ٰفأوُ ْسُم اْلفُُسْوُق بَْعَد ااْلِ   اِب بِْئَس ااْلِ

   )١١(سوره حجرات آيت
اے ايماندارو(تم ميں سے کسی قوم کا)کوئی مرد(دوسری قوم کے )مردوں کی ہنسی نہ اڑائے(يعنی دوسرے کو چھوٹا اور 

لوگ(جن کا مذاق اڑايا جائے وه خدا کے نزديک)بہتر ہوں اور نہ عورتيں،عورتوں کا مذاق حقير نہ سمجھے)ممکن ہے وه 
اڑائيں۔ممکن ہے وه عورتيں(جن کا مذاق اڑايا گيا )ان سے مذاق اڑانے واليوں سے اچھی ہوں اور تم آپس ميں ايک دوسرے 

ہيں جو بھی کوئی دوسرے پر عيب لگائے تو کو طعنے نہ ده(يعنی اپنے ہم مذہبوں کو کيونکہ مومنين ايک نفس کی مانند 
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گويا اس نے اپنے آپ پر عيب لگايا)ايک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو ايمان النے کے بعد بد کاری(کا)نام ہی برا 
  ہے جو لوگ بازنہ آئيں تو ايسے ہی لوگ ظالم ہيں (کہ اپنے آپ کو خداوندعالم کے غضب اور عذاب کا مستحق قرار ديا۔ 

قيقت جو بھی کسی مسلمان کو پستی و حقارت کی نگاه سے ديکھے اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھے تو وه ابليس در ح
  کی مانند ہو گا کہ جس نے حضرت آدم کو حقارت سے ديکھا اور اپنے آپ کو ان سے بر ترجانا اور کہنے لگا : 

َخلَْقتَہُ  ْنہُ َخلَْقتَنِی ِمْن ٰناٍر وَّ    )٧۶ِمْن ِطْيٍن (سوره ٓص۔آيت اَنَا َخْيٌر مِّ
  ميں اس (آدم )سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پيدا کيا اور اسے مٹی سے پيدا کيا(کہانآ گ اور کہاں مٹی)۔ 

  خداوند عالم نے کہا: 
ْن تَبَِعَک ِمْنھُْم اَْجَمِعْيَن۔ (سوره ٓص۔آيت    )٨۵اَلَْملَئنَّ َجھَنَّم ِمْنَک َوِممَّ

لوگ تيری تابعداری کريں گے ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔(اس طرح اس نے اپنے آپ کوميں تجھ سے اور جو 
  ابدی ہالکت تک پہنچا ديا۔ 

  مال ودولت کی نمائش کرنا بھی تکبر
  

اپنے مال وجاه،ثروت ومکنت کی نمائش اور اسے لوگوں پر ظاہر کرنا ۔فخرومباہات کرنا يہ بھی لوگوں کے ساتھ تکبر ہے 
  سا کہ خداوند عالم سوره قصص ميں فرماتا ہے: ۔جي

  اِنَّ ٰقاُرْوَن ٰکاَن ِمْن قَْوِم ُمْوسٰی فَبََغٰنی َعلَْيِھْم فََخَرَج َعلٰی قَْوِمہ فِْی زينتہ۔ 
  سوره قصص)  ٨٠اور  ٧۶(آيت 

رون)اپنی قوم کےبے شک قارون موسٰی کی قوم ميں سے تھا۔تو اس نے ان پر سر کشی شروع کی (ايک روز ہفتہ کے دن قا
سامنے انتہائی زيب و زينت اور ٹھاٹھ کے ساتھ نکال(وه سفيد گھوڑے پر جس کی زين سنہری تھی۔ارغوانی لباس پہن کر 

بيٹھا اور اسی عالم ميں اپنے ساتھ چار ہزار افراد کو ہمراه لے کر آيا اور اپنی ثروت وجالل کی اپنی قوم کے سامنے نمائش 
  اسے زمين ميں دھنسا ديا گيا۔  کی)حکايت کے آخر تک کہ

  بحار االنوار ميں مروی ہے : 
ُجَل فِْی َمِشْيہ َوٰقاَل َمْن لَبَِس ثَْوباً فَاْخٰتاَل  ُ بِہ فِْی َشفِْيِر َجھَنََّم َو َکاَنَونَٰھی َرُسْوُل ّهللاِ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اَْن يَّْخٰتاَل الرَّ فِْيہ َخَسَف ّهللاٰ

ُ فِْی َجبَ قَِرْيَن ٰقاُروْ  ُ بِہ َوبِٰداِرِه ااْلَْرَض َوَمْن اْخٰتاَل فَقَْد ٰناَزَع ّهللاٰ َل َمِن اْخٰتاَل فََخَسَف ّهللاٰ ُرْوتِہ َوٰقاَل (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فِْی َن اِلَنَّہُ اَوَّ
ّرِه فِْی ُصوَرِة ٰاِخِر ُخْطبَتَِہ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) َوَمْن يَغٰی َعٰلی فَقِْيٍر اَْو تطَاَوَل عَ  ُ يَْوَم اْلقِٰيامتَِہ ِمْثَل الذَّ لَْيہ اَْو اِْستََحقَرهُ َحَشَرهُ ّهللاٰ

اَر۔  ی يَْدُخَل النّٰ   َرُجٍل َحتّٰ
   )٧۶ص ٧۶۔بحار االنوار جديد ج١۶(بحار االنوار جلد

يا۔ جو کوئی عمده لباس پہن کر جناب رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے غرور و تکبر کے انداز ميں چلنے سے منع فرما
اس پر ناز کرے تو خداوند عالم اسے جہنم کی آگ کے اس حصے سے نيچے لے جائے گا جہاں اس کو دوزخ ميں قارون کا 
ساتھی بنائے گا کيونکہ وه پہال شخص تھا کہ جس نے غرور وتکبر کيا۔اسی وجہ سے خداوندعالم نے اس کے گھر کو زمين 

س جو کوئی عظمت الہٰی کے مقابل غرور کرے اس نے خدا سے جنگ کی۔اور فرمايا جو بھی محتاج ميں دھنسا ديا تھا۔ پ
کے سامنے ماتھے پر بل ڈالے يا اس پر ظلم کرے يا اسے حقير سمجھے تو حق تعالٰی اسے باريک چيونٹوں کی طرح انسانی

  صورت ميں محشور فرمائے گا۔اور اسے جہنم ميں داخل کرے گا۔ 

  والے حقيقی معنوں ميں ديوانے ہيں تکبر کرنے
  

  اس کے عالوه بحار االنوار ميں نقل کيا گيا ہے۔ 
ِ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) َعٰلی َجٰماَعتہ فَقَاَل ٰمااْجتََمْعتُْم؟فَٰقالُْوا ٰيا َرُسْوَل ّهللاِ ٰھَذا مَ  َس ْجنُوٌن يَْصَرُع فَاْجتََمْعٰنا َعلَْيہ۔فَٰقاَل لَيْ مرَّ َرُسْوُل ّهللاٰ

اِظُرفِی ٰھذا َمْجنُوٌن َوٰلِکنَّہُ اْلُمْبتَلٰی۔ثُمَّ ٰقاَل ااَلٰ اُْخبِرُکْم بَاْلَمْجنُوِن َحقَّ اْلَمْجنُْوِن؟ ٰقالُوا بَلٰی ٰيا رَ  !ٰقاَل اْلُمتَبَْختَُر فِْی َمْشيَہ اَلنّٰ ِ ُسْوَل ّهللاٰ
ُک َجْنبَيِہ بَِمْنَکبَْيِہ يَتََمنّٰی َعلَ  هُ۔َواٰل يُْرٰجی َخْيَرهُ فَٰذالِک اْلَمْجنُْوَن۔َوٰھذااْلُمتْ ِعْطفَيہ۔الَمُحرَّ ِ َجنَّتَہُ َو ھَُو يَْعِصيہَ اَلَِّذْی اٰليُوِمُن َشرَّ  بَٰلی ی ّهللاٰ

   )٢٣٣جديدص ٧٣جلد ٢۵۔باب الکبر ص١۵(بحاراالنوار جلد
و ايک جگہ پر جمع تھے۔رسول خدا ايک روز رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا ايک گروه کے سامنے سے گزر ہوا ج

(صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے پوچھا تم يہاں کيوں جمع ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا يہاں ايک ديوانہ ہے جو طرح طرح کی حرکتيں 
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کر رہا ہے ۔آپ نے فرمايا يہ مجنوں نہيں بلکہ مرض ميں مبتال ہے۔اس کے بعد فرمايا کيا ميں تمہيں حقيقی مجنوں 
نے عرض کيا جی ہاں يا رسول هللا ۔اس کے بعد فرمايا ديوانہ تو وه ہے جو راستہ چلتے ہوئے اترائے اور  بتادوں؟اصحاب

تکبر کی بنا پر (چلتے ہوئے) دائيں بائيں ديکھے (اپنے آپ پر ناز کرے) اور اپنے کاندھوں اور پہلؤوں کو متکبرانہ انداز 
االنکہ وه معصيت خداوندی ميں مشغول ہے اور لوگ اس کے شر ميں ہالئے۔اور خدائے عزوجل سے بہشت کی تمنا کرے۔ح

  سے محفوظ نہ ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی بھالئی کی اميد رکھتے ہوں تو يہ ہے ديوانہ۔ 

  اپنے آپ کی پاکيزه کو ظاہر کرنا بھی تکبر ہے
  

بھی تکبر کے موارد ميں سے ہے۔اور  اپنے آپ کو پاک و پاکيزه،صاحب مقام اور عالی مرتبت سمجھتا اور پاکيزه ظاہر کرنا
وا انِْفُسَکُم ھَُو اَْعلَُم ِبَمِن اتَّقٰی۔  ٣٢سوره نجم کی آيت  ميں صراحتاً اپنے آپ کو پاکيزه ظاہر کرنے سے منع کيا گيا ہے ۔ فاَٰل تَُزکُّ

  اپنے نفس کی پاکيزگی نہ جتايا کروجو پرہيز گار ہے اسے وه (خدا)خوب جانتا ہے۔ 
  ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے۔  سوره نساء َ

ٰشآء َواٰل يُْظلَُمْوَن فَتِْيالً اُْنظُْر  ُ يَُزکِّی َمْن يّٰ وَن اَْنفَُسھُْم بَِل ّهللاٰ بِْيناً۔ اَلَْم تََرالَِی الَِّذْيَن يَُزکُّ ِ اْلَکِذَب َوَکٰفی بِِہ اِْثماً مُّ َکْيَف يَْفتَُرْوَن َعلَی ّهللاٰ
   )۵(سوره نسآء آيت 

سول)کيا تم نے ان لوگوں (کے حال)پر نظر نہيں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہيں(گروه يہود کی مانند جو قسم کھاتے (اے ر
ہيں کہ ہم ہر گناه سے پاک ہيں)بلکہ خدا جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے۔اور ظلم تو کسی پر بال برابر ہو گاہی نہيں۔اے رسول 

تے ہيں(جيسا کہ يہودی کہتے تھے کہ ہم پاک ہيں اوراہل بہشت ميں سے ديکھو تو يہ لوگ خدا پر کس طرح جھوٹ باندھ
  ہيں۔اور انصارا کہتے تھے ہم خدا کے دوست ہيں اور اہل بہشت ہم ہيں)اور کھلم کھال گناه کے لئے تو بس يہی کافی ہے۔ 

ہوں فالں استاد وفالں بزرگ  اور کبھی علم کے لحاظ سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا مثالً يہ کہے کہ ميں بہت سے علوم کا مالک
کو ميں نے ديکھا ہے۔فالں علم کی خا طر ميں نے بڑی زحمت اٹھائی ہے۔اور کبھی عبادت کے لحاظ سے اپنی بڑائی ظاہر 
کرتا ہے ۔مثالًيہ کہے کہ ميں نے کئی سال راتوں کو جاگ کر عبادت کی اور دن ميں روزے رکھے۔فالں کے پاس ميرے 

ے ابھی تک حج نہيں کيا جبکہ ميں کئی دفعہ حج اور زيارات کے لئے جا چکا ہوں اور اسی طرح برابر مال ہے ليکن اس ن
  دوسرے کلمات وغيره ادا کرے۔ 

اور کبھی صراحتاً نہيں بلکہ ضمناً اپنی بڑائی ظاہر کرنا مثالً يہ کہے کہ فالں آدمی نے مجھ پرظلم کيا اور(نتيجتاً)مرگيا يا 
)فالں مرض ميں مبتال ہو گيا۔يا محتاج ہو گيا۔يعنی اس کا مقصد اپنے آپ ميں کرامت ظاہر  (مجھ پر ظلم کرنے کی وجہ سے

کرنا ہو يا يہ کہے کہ ميں نے خداوند عالم سے فالں حاجت طلب کی تو فوراً ميری حاجت پوری ہوگئی۔يعنی اس کے کہنے 
  کا مقصد يہ ہو کہ ميں مستجاب الدعوت ہوں۔ 

حاظ سے تکبر کی بہت سی قسميں ہيں بعض علمائے ربانی نے فرمايا ہے کہ اپنی عزت کی المختصر اقوال و افعال کے ل
حفاظت کرنے کيلئے حسد ، عقد،غصے ،عجب دکھاوا،جھوٹ،غيبت اور تہمت وغيره ميں سے ايسی کوئی بد بختی نہيں کہ 

حسنہ ميں سے کوئی اچھی باتجسميں تکبر کرنے واال مبتال نہ ہو اور اپنی عزت وشان کے کم ہونے کے خوف سے اخالق 
نہيں کہ جس سے متکبر محروم نہ ہو۔ مثالً تواضع،غصے کو پينا،عفو و درگذر،سچائی ،مٔومنين سے دوستی وغيره۔جو کہ 

ايسی صفات سے متصف ہونا تکبر کرنے واال اپنی کمزوری اور عيب سمجھتا ہے۔بہت کم افراد اس مہلک مرض سے 
لط فہمی ميں مبتال ہيں۔ کہ وه اس بيماری سے بچے ہوئے ہيں حاالنکہ وه اس ميں مبتالء محفوظ ہيں اور اکثر افراد اس غ

علمائے اخالق نے اس کی عالمات بيان کی ہيں کہ جو کوئی بھی ان عالمات کو اپنے اندر پائے تو وه جان لے کہ اس شجره 
  کوئی تدبير کرے۔  خبيثہ کی جڑيں اس کے قلب ميں موجود ہيں اور اسے چاہئے کہ اپنی اصالح کی

  تکبر کی عالمات
  
جب ہم مرتبہ لوگوں سے گفتگوکريں اور حق بات ان کی زبان پر جاری ہو جائے جس کا قبول کرنا اس کے لئے گراں ) ١(

  ہو اور اس کے چہرے سے خوشی و بشاشت ظاہر نہ ہو توظاہر ہو جاتا ہے کہ وه متکبر ہے۔ 
رجو اس کے الئق ہے اسے نيچے بيٹھنا اس کے لئے گراں ہو يا راستہ چلتے ہوئے اگر تقاريب و محافل ميں اس مقام پ) ٢(

  سب سے پيچھے چلنا اسے برا لگے تو وه متکبر ہے۔ 
  اگر کسی شخص کو اپنے سے چھوٹے يا ماتحت کو سالم ميں پہل کرنا گراں گزرے تو وه متکبر ہے۔ ) ٣(
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کی دعوت قبول کرنا يا اس کے نزديک بيٹھنا گراں گزرے تو يہ اگر فقير و محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لئے اس ) ۴(
  تکبر کی عالمت ہے۔ 

اگر کسی شخص کو ضروريات زندگی کی گھريلواشياء بازار سے خريدنا اور ہاتھ ميں اٹھا کر گھر النا برا لگے تو وه ) ۵(
ا يہ عمل واقعاً براہو اور لوگوں کے متکبر ہے۔مگر يہ کہ مقتضای زمان ومکان اور اس کی حالت اور شان کے مطابق اس ک

  غيبت کرنے کا سبب بنے۔ 
اگر کسی شخص کو سستايا پھٹا پرانا لباس پہننا گراں گزرے اور قيمتی و فاخر لباس پہننے کا خواہش مند ہو اور اسے ) ۶(

نے جيسا کہ ذکر شرف و بزرگی سمجھتا ہو تو وه متکبر ہے سوائے اس کے کہ وه پرانالباس اس کی بے حرمتی کا سبب ب
  ہوا ہے۔ 

اگر نوکر يا شاگرد کے ساتھ ايک دستر خواں پر بيٹھنا ناپسند کرے اور يہ اس کے لئے گراں ہو تو يہ تکبر کی عالمت ) ٧(
  ہے۔ 

تکبر کے گناه کبيره ہونے ،اس کے معنی اور اقسام جاننے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا حل بھی جانيں اور اس کا عالج 
  ی طريقے سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ علمی اور عمل

  تکبر کے مرض کا عملی عالج
  

تکبر (کے مرض )کا عملی عالج يہ ہے کہ انسان اپنی ابتدائے خلقت کے بارے ميں فکر کرے اور اس بات کو ذہن ميں 
رکھے کہ وه ايک بد بو ددار ناچيز نطفے سے پيدا ہو اہے کہ جو تمام افراد کے نزديک نجس ہے۔چنانچہ قرآن مجيد ميں 

ْنٰسانَ  ا ُخِلَق َمْن ّمآٍء ٰدافِق"يعنی انسان کو چاہئے کہ وه غور فکر کرے اور ديکھے کہ واضح طور پر فرمايا ہے ۔"فَْليَْنِظُر ااْلِ ِممَّ
اسے کس چيز سے پيدا کيا گيا ہے يعنی جہنده اور بد بودار پانی سے(کہ جس ميں نہ آنکھ نہ کان،نہ ہاتھ نہ پير ، نہ زبان نہ 

  وبرتر نے عاريتاً دی ہيں۔) دماغ کچھ بھی تو نہ تھا اور يہ تمام چيزيں بھی خدائے بزرگ 
دوسرے پست ترين مقام سے پيدا ہوا ۔بالشبہ انسان ہر لحاظ سے کمزور تھا۔ اور(خداوند عالم نے) اسے تدريجاً قوت عطا کی 

ليکن (ياد رکھنا چاہئے کہ)اسکی قدرت وقوت اس قدر محدود ہے کہ جس ميں ہزار ہا قسم کی کمزوری و ناتوانائی 
ن)کو بھوک ،پياس اور نيند ميں مبتال فرمايا۔يعنی کھائے،پئے اور سوئے بغير اس کا زنده رہنا ممکن ہے۔چنانچہ اس (انسا

نہيں ہے اور اسی طرح اسے لباس ومسکن کا محتاج بنايا اور اس کے لئے کئی قسم کے امراض اور آفات وبليات ہيں کہ 
  ار ہزار اقسام کا ذکر ہے۔ جنہيں شمار نہيں کيا جاسکتا اور طب قديم ميں انسانی امراض کی چ

اور ہر وقت انسان کے پيٹ ميں(نجس )پيشاب و پاخانہ موجود رہتا ہے کہ اگر خداوند عالم اسے پوشيده نہ رکھتا تو اس کی 
  تيز بد بو سے انسان کے لئے زندگی گزارنا ممکن نہ ہوتا ۔ 

ه مقرب بن گيا تو اس کے حاسد اسے اس مقام سےکتاب عدد السنہ ميں تحرير ہے کہ جب اياز محمود بادشاه کا سب سے زياد
گرانے کی کوشش کرنے لگے اور ايک دن وزراء ميں سے ده آدمی سلطان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اياز نے بے 

شمار روپے پيسے اور جواہرات چوری کئے ہيں اورا نہيں ايک حجرے ميں چھپا کر تاال لگا ديا ہے اور ہر روز صبح سب 
ہاں جاتا ہے اور کسی کو وہاں جانے نہيں ديتا۔يہ سن کر سلطان شک ميں مبتال ہو گيا اور کہاکل جب اياز ميرے سے پہلے و

پاس آئے تو تم لوگ وہاں جأو دروازه کھولو اور جو بھی روپے پيسے وجواہرات جمع کئے ہيں انہيں لے آٔو۔دوسرے دن کچھ
ور تاال توڑ کر حجرے ميں داخل ہوئے ۔ليکن انہوں نے وہاں کچھ نہ پايا لوگ بيلچہ،کدال ،تھيلے اور قليوں کو لے کر گئے ا

سوائے ايک سوتی چادر کے اور ايک چمڑے کی چپل کے۔تو انہوں نے کہاکہ خزانہ يہاں ضرور دفن ہوگا ورنہ اس پھٹی 
  پرانی چادر اور چپل کے لئے اس تالے اور ہر روز يہاں تنہاآنے کی کيا وجہ ہو سکتی ہے۔ 

نے زمين کھودی ليکن کوئی چيز نہ ملی انہوں نے بادشاه کو خبر دی تو بادشاه نے اياز سے پوچھا کہ اس حجرے ميں انہوں 
سوائے ايک چادر اور ايک چپل کے کچھ بھی نہيں ہے پس اسے تاال ڈالنے اور ہر روز وہاں تنہا جانے کا کيا سبب ہے۔اياز 

تھا۔ليکن آپ کا غالم بننے کے بعد مجھے ہر چيز ميسر آگئی۔کيونکہ انسان نے کہا آپ کاغالم بننے سے پہلے ميرا يہی لباس 
کے نفس ميں سرکشی اورعجب پيدا ہو جاتا ہے اس لئے ميں اس حجرے ميں اپنا بوسيده اور پرانا لباس اور چپل ديکھنے 

ميرے پاس ہے سب بادشاه کے جاتا ہوں تا کہ ميں غرور و تکبر ميں مبتال نہ ہو جأوں اور يہ ياد رکھوں کہ جو کچھ بھی 
  لطف وکرم کی وجہ سے ہے اور عاريتاً ہے۔اس کے بعد حضور کی خدمت ميں حاضر ہوتا ہوں۔ 

يقينا انسان اور اس کی کمزورياں جو اسے اس کی خواہشات تک پہنچنے نہيں ديتيں بے شمار ہيں جيسا کہ انسان چاہتا ہے وه
کرسکتا ۔وه چاہتا ہے کہ اسے فالں بات ياد رہے ليکن وه فراموش کر ديتا  بہت سی چيزوں کو جان لے ليکن وه ايسا نہيں
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ہے،چاہتا ہے کہ کسی چيز کو مثالً کسی گناه کو بھول جاتے ہيں ايسا نہيں کر سکتا اور چاہتا ہے کہ اس کے حواس يکجا 
کی طرف رغبت رکھتا ہے  ہوں اور فکروں اور وسوسوں کوا پنے سے دور کر دے ليکن ايسا نہيں کر سکتا اورايسی چيز

کہ جس کی ہالکت ہے۔ليکن اپنی عادت اور غير معمولی دلچسپی کی بناء پر وه اسے ترک نہيں کر سکتا حاالنکہ اسے يقين 
ہوتا ہے کہ وه چيز اس کے لئے نقصان ده ہے اور بعض اوقات وه اس چيز کو برا سمجھتا ہے کہ جس ميں اس کی زندگی 

  ہے۔ 
رات ميں ہر لمحہ اپنی جسمانی طاقت ميں سے کسی قوت کے ختم ہونے اور جن چيزوں کو بہت اس کے عالوه اسے دن 

عزيز رکھتا ہے،ان کے چلے جانے کا دھڑکالگا رہتا ہے۔مثالً مال و اوالد وغيره۔ خالصہ انسان ايسا خاکی بنده ہے کہ جو 
  کسی بھی چيز پر قدرت نہيں رکھتا چنانچہ هللا تعالٰی نے فرمايا۔ 

اٰل نُُشْوراً۔ َواٰل  اٰل َحٰيوةً وَّ اٰل يَْملُِکوَن َمْوتاً وَّ اٰل نَْفعاًوَّ    يَْملُِکْوَن اِلَْنفُِسِھْم َضّراً وَّ
   )٣(سوره فرقان آيت 

اور وه خود اپنے لئے بھی نہ نقصان پر قابو رکھتے ہيں نہ نفع پر نہ موت ہی پر اختيار رکھتے ہيں اور نہ زندگی پر اور نہ 
  د جی اٹھنے پر۔ مرنے کے بع

يہ ہيں انسان کے مختصر حاالت جو اسے دنياوی زندگی ميں پيش آتے ہيں اور مسلمات ميں سے ہے کہ ہر لمحہ موت کا 
  دھڑکا لگا رہتا ہے اور وه بھی اس طرح کے کوئی طاقت بھی اسے موت سے نہيں بچا سکتی۔ 

  مرنے کے بعد کيا ہو گا؟
  

کے بارے ميں جو کچھ ديکھا اور سنا گيا ہے اور گزشتہ لوگوں کے حاالت اگر يہيں مرنے،قبر ميں جانے اور خاک ہونے 
پر بات تمام ہو جاتی تو پھر انسان کے لئے کوئی فکر وغم نہ تھا۔ بد بختی تو يہ ہے کہ (مرنے کے بعد)اسے محکمہ عدل 

س ہو گی اس تفصيل کے ساتھ کہ الٰہی ميں لے جايا جائے گا اور اس کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کے بارے ميں بازپر
  جسے قرآن مجيد اور روايات ميں بيان کيا گيا ہے۔ 

اکثر دنياوی لحاظ سے بڑے لوگ وہاں ذليل و خوار ہوں گے اور اکثر بڑے بڑے لوگ وہاں پر چيونٹی سے بھی چھوٹے ہوں
کتے اور خنزير وہاں بد گے کتنی ہی خوبصورت صورتيں وہاں بد صورت ترين شکلوں ميں وارد ہوں گی۔اس طرح کہ 

صورت ترين شکلوں ميں وارد ہوں گی۔اس طرح کہ کتے اور خنزير کی صورت ان سے (زياده)اچھی ہو گی۔کوئی بھی 
عاقبت کے بارے ميں نہيں جانتا اور اپنے انجام کو نہيں پہچانتا کہ وه اشقياء ميں سے ہو گايا سعادت مندوں ميں سے 

ميں سے اس کا چہره سياه ہوگايا سفيد،وه باتيں جو انسان کے حاالت کے بارے ميں بيان ،معززوں ميں سے ہوگا يا ذليلوں 
کی گئيں وه تمام افراد کے لئے برابر ہيں۔خواه وه کسی بھی عالقے ميں ہوں اور ہر عقل رکھنے واال جب حال اور مستقبل 

ور وتکبر اور بزرگی و کبريائی اور سرکشیکے واقعات کے بارے ميں غور کرتا ہے تو اسے يقين ہو جاتا ہے کہ انسان غر
کے الئق نہيں جس انسان کی تمام حيثيت کو عجز و بيچارگی نے گھير ليا ہو وه کسی طرح بزرگی و برتری اور انا کا دعوٰی 

  کر سکتا ہے۔اپنی کبريائی کے دعوے سے بڑھ کر کوئی بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ 

  نسبت باال تر کو پيش نظر رکھنا چاہئيے
  

بعض بزرگوں نے تکبر کے علمی عالج کے بارے ميں بہت دقيق تحقيق بيان فرمائی ہے جسے مزيد فائدے کے لئے نقل کيا 
جاتا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ تکبر ايک ايسی کيفيت ہے جو ہميشہ اپنے سے پست کو پيش نظر رکھنے اورا پنے سے بلند تر 

ميں جہنم ليتی ہے اور اس سے بات کی تشريح يہ ہے کہ مثالً کسی شخص کو غفلت کی بنا پر نظر انداز کر دينے سے نفس 
کا کوئی غالم ہے اور اس شخص کو اس غالم سے نسبت ہے اوروه يہ ہے کہ وه شخص اپنے غالم پر برتری رکھتا ہے اور 

شخص کو  اس کا حاکم ہے اور اس غالم کو اس کے حکم سے سر تابی کی مجال نہيں اور وه اس کی تابع ہے اور اس
خداوندعالم سے ايک نسبت ہے کہ يہ مغلوب،مقہور،اس کا تابع اور محکموم ہے تو اگر اس شخص پر پہلی نسبت(يعنی اپنے 
سے پست کو پيش نظر رکھنا) غالب آجائے اور وہی اس کی نظروں ميں رہے تو اس کے اندر ايسی کيفيت پيدا ہو جاتی ہے 

ی نسبت يعنی اپنی کمزوری اور ناتوانائی کو پيش نظر رکھے تو اس ميں خضوع وجو تکبر ہے ليکن اگر خداوندعالم سے اپن
  خشوع اور نيازمندی کی کيفيت پيدا ہو جاتی ہے جو تواضع(يعنی تکبر کے برعکس )ہے۔ 

اگر چہ ابتداء ميں ايک شخص ميں يہ کيفيت خداوند عالم کی نسبت پيدا ہوتی ہے۔ليکن جيسے جيسے راسخ ہوتی ہے دوسری 
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جودات تک پھيل جاتی ہے يعنی جو کوئی خدا کے حضور منکسر ہو وه اس کی مخلوقات سے بھی انکساری اور تواضع مو
سے پيش آتا ہے۔جس طرح کہ انسان غصے کی حالت ميں نہ صرف مجرم سے بلکہ دوسروں سے بھی غيض وغضب سے 

  بات کرتا ہے۔ 
ا بالکل صحيح ہے کيونکہ وه کسی کے سامنے بھی مغلوب اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدائے عزوجل کا تکبر کرن

ومقہور نہيں اور اس کے عالوه کوئی بھی اس کے برابر ميں غالب وقہار نہيں ہے اور اس کے عالوه کوئی بھی تکبر کے 
ابل مغلوب و الئق نہيں چاہيے کوئی بھی ہوخواه حامل عرش اسرافيل و جبرئيل ہی کيوں نہ ہو۔بالشبہ اس کا هللا تعالٰی کے مق

کمزور وناتوان ہونا دوسرے کے مقابل اس کے غالب ہونے کی نسبت بہت زياده ہے۔پس کيا اس کے لئے مناسب ہے کہ وه 
اپنی اس مغلوبيت سے غافل ہو کر دوسروں پر اپنے غالب وبرتر ہونے کی طرف متوجہ رہے اور تکبر جيسے گناه کبيره 

  ميں مبتال ہو جائے۔ 
مايا کہ جو کوئی موجود حقيقی کے مقابل اپنی کوئی حيثيت نہ سمجھے درحقيقت وه اپنے آپ کو اس اور اس کے عالوه فر

ِ۔خدا کے سامنے بر تری اور سرک شی سے بر تر وفائق سمجھتا ہے ۔قرآن مجيد ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ َو اَْن اٰل تَْعلُوا َعلَی ّهللاٰ
  کی کوشش نہ کرو۔ 

خدا کی عظمت آنکھوں کے سامنے اس طرح جلوه گر ہو کہ انسان اپنی تمام حيثيتوں کو فراموش کراور ہونا تو يہ چاہئے کہ 
  دے۔ 

  پيغمبر (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے حاالت توضع کا نمونہ ہے
  

َکاَن يہ کچھ وه ضروری باتيں ہيں کہ جو سيد الکونين محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی خصوصی صفات ميں سے ہيں ۔پہلی يہ 
ہميشہ  اٰل يَْغِضُب بِنَْفِسہ کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی پر غصہ نہ کيا۔دوسری َکاَن يَجلُِس َدلَی ااْلَْرِض َويَأُْکُل َعلَی ااْلَْرضِ 

ِ (صلی هللا عليہ زمين پر بيٹھتے اور زمين پر بيٹھ کر غذا کھاتے تھے۔ تيسری ٰکانَِت ااْلَمتہ ِمْن اَِمآِء اْلَمِدْينَِة تَأُْخُذ بِيَِد رَ  ُسْوِل ّهللاٰ
و ٓالہ) فَتَْذھُُب بِہ َحْيُث ٰشآَت اور کبھی ايسا بھی ہوتا کہ کوئی کنيز آپ کا دست مبارل تھامتی اور لوگوں کی شفاعت کے لئے 

  جدھر لے جانا چاہتی لے جاتی۔ 
َل بَْيتَہُ َمْھنَتِہاَْھلَہ جب بھی گھر ميں داخل ہوتے اور آپ کی صفت ميں يہ بھی کہا گيا ہے: ٰکاَن (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اََذا َدخَ 

   )٢٠۴ص۶اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے تھے۔بحار االنوار ج

  تکبر کے بنيادی عوامل کا خاتمہ ہونا چاہئيے
  

تکبر کے علمی عالج کے موارد ميں سے انسان کا ايسی غلطيوں کے بارے ميں فکر وتدبر کرنا ہے جو انسان کے غرور 
ر کا سبب بنتی ہے۔مثالً علم وه عمل،نسب،مال وجاه،منصب ،اتباع،قوت،حسن وغيره۔غوروفکر کرنے سے معلوم ہو جاتا تکب

ہے کہ ان ميں سے کسی بھی چيز پر غرور وتکبر کرنا خالف عقل ہے ،انسان دنيوی علم رکھتا ہو تو موت کے وقت وه ختم 
بھول جانے کی بناء پر ضائع ہو سکتا ہے اور چونکہ دنيوی علم کا ہو جائے گا بلکہ موت سے پہلے بھی مشق نہ کرنے يا 

فائده صرف دنيا کی چند روزه زندگی ميں ہے تو اس پرغرور کرنا مناسب نہيں ہے اور خاص طور پر جو جانتا ہے اور جو 
  کچھ نہيں جانتا اس نسبت کو جو محدود اورالمحدود کے درميان ہے۔پيش نظر رکھنا چاہئے۔ 

خروی و دينی علوم ميں سے ہو تو جس چيز کا تعلق معرفت الہٰی سے ہے۔اس کا نتيجہ فروتنی و خشوع ہونا چاہيے اور اگر ا
  نہ کہ غرور تکبر،جيسا کہ هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ 
ِ ِمْن ِعٰباِده اْلُعلَمآء (سوره فاطر آيت    )۶٨اِنَّٰما يَْخَشی ّهللاٰ
  اء ہيں۔ اس کے بندوں ميں خوف کرنے والے تو بس علم

اور اگر اس کی حالت اس کے برعکس ہو تو وه نور کی حقيقت اور علم سے بے بہره ہے اور اس نے فقط قوانين ياد کر لئے
  ہيں اور وه بھی ايسی چيز نہيں ہے کہ جو فخر کا موجب ہو۔ 

ور جو کوئی فقہ جان لے ليکناحکام دينی کا علم يعنی فقہ بھی اسی وقت فائده مند ہے جب اس کے قوانين پر عمل کيا جائے ا
اس پر عمل نہ کرے تو وه اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے علم طب سيکھا ہو ليکن اس پر عمل نہيں کرتا اور فرمان خدا

  )۵کے مطابق۔َکَمثَِل اْلِحٰماِر يَْحِمُل اَْسٰفاراً۔اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابيں لدی ہوں۔(سوره جمعہ آيت
ر بلعم باعور کوجو کہ بے عمل عالم تھا کتے سے تشبييہ دی ہے اگر عالم غورفکر کرے تويقينا اس پر خدا کی حجت تمام او
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ہو چکی ہے اور اس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے يعنی جاہل کے ستر گناہوں کی بخشش ہو چکی ہو گی جب کہ ا س 
الغرض علم حاصل کرنے کے بعد انکساری وفروتنی ميں اضافہ ہونا وقت تک عالم کے ايک گناه کا مواخذه ہو رہا ہوگا۔

  چاہيے نہ يہ کہ انسان غرور تکبرکا شکار ہوجائے۔ 

  مقبول عمل کی اہميت ہوتی ہے
  

عمل: يہ جان ليجئے کہ نيک کام اگر خشوع وخضوع اور عجز وانکسار کے ساتھ انجام ديا جائے تووه بندگی کی جان 
قدر ہے اور اگر غرور تکبر کے ساتھ انجام ديا جائے تو وه بے جان صورت کی مانند ہے کہ جس  ہے۔عبادت ہے اور قابل

کی اہميت نہيں ہوتی اور يہ بھی جان ليں کہ نيک عمل صرف اسی وقت فائده مندہوتا ہے جب وه خداوندعالم کی بارگاه ميں 
نيک عمل قبول ہو چکا ہے يا صدق ،اخالص اور تقوٰی  مقبول ہوا ور يہ ايک پوشيده بات ہے اور کوئی نہيں جانتا کہ اس کا

کے نہ ہونے کی بناء پر رد ہو گيا ہے ۔اس بناء پر نيک عمل بھی علم ہی کی مانند ہے کہ جو عجز وانکسار کا موجب ہونا 
  چاہئے نہ يہ کہ غرور و تکبر کا ،چنانچہ هللا تعالٰی مٔومنين کی صفات کے بارے ميں فرماتاہے۔ 

  َن ئُوتُْوَن ٰمااَتَْوا َوقُلُْوبُھُْم َوِجلَتہ ٌاِنَّھُْم اِلٰی َربِِّھْم ٰراِجُعْوَن َوالَِّذيْ 
   )۶٠(سوره مٔومنون۔آيت

وه لوگ جو (خدا کی راه ميں)جو کچھ بن پڑتا ہے(اطاعات وعبادات اور خيرات کی انواع ميں سے) جو کام بھی انجام ديتے 
  کا لگا رہتا ہے کہ انہيں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہيں اور پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹ

يعنی وه اپنے پروردگار کے حضور اپنے اعمال کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے ڈرتے ہيں کيونکہ خداوندعالم وه کچھ جانتا 
  ہے جو ان پر پوشيده ہے۔ 

  نسبی شرافت تکبر کا سبب نہيں بننی چاہئيے
  

و دنيوی عزت وشرافت کا مالک ہو مثالً اس کا باپ حکام اور اشراف ميں سے تھا تو جب دنيا ہی  اور اگر (انسان)ظاہری
فانی ہے تو ان مادی امور کا کيا اعتبار سوائے چند روزه چمک دمک کے جو نيست و نابود ہو جانے والی ہے تو يقينا ان 

  دليل ہے۔ چيزوں پر غرور تکبر کرنا انتہائی کی حماقت اور الابالی ہونے کی 
دوسرے يہ کہ کيا بعيد کہ جو شخص (ان گزشتہ لوگوں پر )فخر کر رہا ہے وه لوگ اس وقت عالم برزخ ميں مصيبتوں ميں 

  گرفتار ہوں اور پست ترين جگہوں پر ان کا نالہ وفرياد بلند ہو اور يہ احمق ان سے تعلق رکھنے پر تکبر کر رہا ہو۔ 
 سادات عظام سے نسبت تو يہ جان لے کہ اس کے اجدادطاہرين کی شرافت ان کے اور اگر حقيقی ومعنوی شرافت ہو مثالً 

قرب خداوندی اور تمام نفسانی فضائل کی بناء پر تھی کہ جس ميں خدا اور اس کی مخلوق کے ساتھ انتہائی انکساری و 
مقابلے ميں اس کے لئے تواضع سے پيش آنا ہے۔اب جوکوئی بھی اپنے آپ کو ان سے منسوب سمجھتا ہے تو دوسروں کے 

يہ بات زياده مناسب ہے کہ وه اس نسبت کی وجہ سے خدا اور لوگوں سے فروتنی کرے اورتکبر اور اس جيسے دوسرے 
  تمام برے اوصاف سے جو کہ ان کے دشمنوں کی صفات ہيں،سے پاک ومنزه رہے۔ 

بھی متکبر ہو تو علم کی فضيلت سے محروم  اور اسی طرح علماء سے تعلق رکھنے والے بھی يہ جان ليں کہ خود اگر عالم
  ہوتا ہے جيسا کہ ذکر ہوا۔ 

تو پس اس انسان کی کيا حالت ہو گی جو کسی عالم سے نسبت کی بناء پر اپنے آپ کوصاحب فضيلت سمجھتا ہو اور 
  دوسروں کے سامنے غرور وتکبر کرے۔ 

  مال پر تکبر کرنا حماقت ہے
  

ے اور وه فقرآء اور ضرورت مندوں پر اپنی بزرگی ظاہر کرے اور اپنے آپ کو ان سے بر اگر انسان کے ہاتھ ميں مال آجائ
تر سمجھے تو يہ حماقت ہے مثالً فقير بيمار ہو تو اس کی عيادت نہ کرے(کيونکہ وه غريب ہے) خواه اس کا رشتہ دار ار 

کی طرف توجہ نہ دے يا اس کے سالم کا پڑوسی ہی ہو يا اگر کوئی فقير و غريب اس سے بات کرنا چاہئے تو اس کی بات 
  صحيح جواب نہ دے يا اس سے سختی سے بات کرے وغيره وغيره۔ 

جان ليجئے کہ مال انسان کی ذات سے ايک الگ شے ہے اور اس کی کمی وزيادتی کا کمال انسانی سے کوئی ربطہ نہيں 
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ن سے مال دار ترين ہوں۔ دوسرے يہ کہ انسان کے ہے۔چنانچہ ممکن ہے کے پست ترين افراد (معنوی کماالت کی بناء پر ) ا
مرنے کے بعد مال دوسروں کو منتقل ہو جاتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ کسی بھی لمحے معمولی سے حادثے کی وجہ سے 
ضائع ہو جائے اور کتنے ہی مالدار متکبر و مغرور افراد کچھ ہی عرصے ميں فقير و محتاج ہو گئے۔ اور اگر دولت مند 

عقل و فہم رکھتا ہو تو وه اپنے مال کو فتنہ وباال اور آزمائش کا سبب سمجھے گا اور اپنے آپ سے سخت ذمہ داری ايمان و 
محسوس کرے گا کہ جس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے اور اس فہم و دانش کا الزمہ يہ ہونا چاہئے کہ انسان فقراء کے ساتھ

  ۔ انکسار وتواضع سے پيش آئے نہ کہ غرور تکبر کرے
اور اگر دولت مند ال پرواه ہو اور اپنے مال کو خدا کی دی ہوئی رحمت سمجھے اور اپنے آپ کو اس کے ال ئق سمجھے تو 

  اسے يہ آيت اپنے ذہن ميں رکھنی چاہئے۔ 
اٍل َو بَنَْيَن نُٰساِرُع لَھُْم فِْی اْلَخٰراِت بَلْ  ھُْم لَہُ بِہ ِمْن ّمٰ    )۵۶۔۵۵يَْشُعُرْوَن (سوره مٔومنون آيت َء اَيَْحَسبُْوِن اِنَّٰما تُِمدُّ

کيا يہ لوگ گمان کرتے ہيں کہ ہم جو انہيں مال اوالد ميں ترقی دے رہے ہيں توہم ان کے ساتھ بھالئياں کرنے ميں جلدی کر 
  رہے ۔(ايسا نہيں)بلکہ يہ لوگ سمجھتے نہيں۔ 

لت کی مستی اور غفلت ميں ڈال کی غضب الہٰی کيونکہ ہو سکتا ہے کہ مال ودولت خوش نصيبی کی عالمت نہ ہوبلکہ دو
 ميں مبتال ہو اور بے خبری ميں رحمت ونعمت سے ہاتھ دھو بيٹھے۔رحمت زحمت بنے اور نعمت نقمت ميں تبديل ہو جائے۔ 

اور يہ جاننے کے لئے کہ يہ مال رحمت وخير ہے يا آزمائش و غضب الہٰی ہے۔ روايات ميں اس کے لئے ده نشانيوں کا ذکر 
يا گيا ہے ايک انکسار اور دوسرے انفاق کی توفيق ہونا۔پس کسی بھی دولت مند کا مال زياده ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس ک

کا فقراء کے ساتھ انکسار و فروتنی اورانفاق زياده ہو جائے تو وه مال خير و رحمت الہٰی سے اور اگر اس کا بخل اورتکبر 
  قاوت و بد بختی کا سبب ہے،چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ زياده ہوجائے تو وه مال آزمائش اور ش

   )۶٨اِْعلَم؟و اِنَّٰما اَْمٰوالُُکْم َواِْواٰلُدُکْم فِْتنَةٌ(سوره انفال آيت
  جان لو بيشک تمہارے اموال اور اوالد آزمائش ہے۔ 

  جا ه ومنصب ومقام امور اعتباری ہيں
  

بارے ميں کہا گيا يعنی يہ کہ مال کبھی خير ونعمت اور کبھی شرو  جوکچھ مال کے زوال پذير اور بے اعتبار ہونے کے
آزمائش ہے تو وہی بات جاه ومنصب و مقام کے بارے ميں بھی ہے بلکہ يہ زياده سخت اور اس کی ذمہ داری بہت زياده ہے 

پر بھاری ذمہ داری  اور اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔خصوصاً اگر جاه و منصب کسی دولت مند اور توانا کو حاصل ہو تو اس
عائد ہوتی ہے کہ آيا جو وظيفہ الہٰی اس کے ذمہ ہے وه اس کو انجام دے رہا ہے يا نہيں؟ اور کبھی اپنے گناہوں ميں اضافہ 

کر ليتا ہے اور کبھی ايسا ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کی فرياد رسی نہ کرنے ،تکبر کرنے اور کسی مٔومن کی توہين(خاص 
  يا بوڑھا ہو)کی بناء پر عقوبت اور عذاب الہٰی کا مستحق ہو جاتا ہے۔  طور پر اگر سيد،عالم

الغرض جاه ومنصب اورمقام بھی مال ہی کی طرح زوال پذير اور اس کے عالوه انسانی ذات سے الگ امور اعتباری ميں 
ر نہ ہی ان پر غرور کرتا سے ہيں (يعنی فطری اورذاتی نہيں)اور عقل رکھنے واال کبھی بھی ان کے دھوکے ميں نہيں آتا او

ہے گزشتہ لوگوں کی تاريخ ميں مال وجاه،مقام کے زوال پذير اور ناقابل بھروسہ ہونے کے بہت سے واقعات ہيں اور ايک 
واقعہ کتاب حبيب السير ميں نقل کيا گيا ہے کہ جب عمرو بن ليث اپنے ستر ہزار باصالحيت جوانوں کے ساتھ امير اسماعيل 

ار سواروں کے مقابلے ميں آيا اور جب جنگ کا شور اور ڈھول و بگل کی آواز بلند ہوئی تو عمروبن ليثساسانی کے دس ہز
کے گھوڑے نے سرکشی کی اور اسے بے اختيار دشمن کی صفون ميں پہنچا ديا اور اس طرح امير اسماعيل بغير جنگ کے

  غالب آگيا اوراس نے عمره کو ايک خيمے ميں قيد کر ديا۔ 
کہ اس عمرو کی نظر ايک سابقہ شاگرد پر پڑی عمرو نے اسے باليا اور بھوک کی شکايت کی،شاگرد اسی وقت  منقول ہے

اس کے لئے ايک گوشت کا ٹکرا لے کر آيا۔کيونکہ کوئی بڑا برتن نہ تھا اس لئے اس نے اسے گھوڑے کے سطل ميں ڈال 
ں ايک کتا آگيا اس نے اپنا سر اس سطل ميں ڈاال تو شوربے ديا ور آگ جالدی اوراپنے کسی کام کے لئے چال گيا۔اتفاقاً وہا

کی بھاپ کی وجہ سے اس کا منہ جلنے لگا اور جب اس نے تيزی سے منہ باہر نکالنا چاہا تو سطل کا دستہ اس کی گردن 
سنے کی کيا ميں پھنس گيا اور وه اسی طرح بھاگ گيا عمرو يہ ديکھ کر ہنسنے لگا تو ايک محافظ نے پوچھا کہ اس ميں ہن

بات ہے،عمر ونے کہا ايک دن ميرے سپہ ساالر نے مجھ سے شکايت کی تھی کہ آپ کے باورچی خانے کا سامان تين سو 
گھوڑے بھی مشکل سے اٹھا کر جاتے ہيں اور آج ميں ديکھ رہا ہوں کہ ايک کتا اسے آسانی سے لے کر جارہا ہے۔ اور 

ميں جب وه آب  ١٣٢۔جو کہ بنی اميہ کے آخری بادشاہوں ميں سے تھا۔سنبالکل اسی طرح کا قصہ مروان حمار کا بھی ہے



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

 
 

زاب کے مقام پر سفاح کے لشکر کے مقابل آيا جب کہ لشکر کی صف بندی ہو چکی تھی وه اپنے گھوڑے سے پيشاب کرنے
يا کہ مروان قتل ہوکے لئے اترا تو اس کا گھوڑا بھاگ کر اپنے لشکر کے درميان پہنچ گيا اور اس کے لشکريوں نے گمان ک

آخر واقعہ تک)يہاں تک کہ …(چکا ہے اور اس کا گھوڑا فرار ہو کے آيا ہے اس لئے تمام لشکر والے ڈرکر منتشر وه گئے
  اسے قتل کر ديا گيا اور کہا گيا کہ َذھَبَِت الّدْولَتَہُ بِبَْولِہ اس کی سلطنت پيشاب کرنے کی بناء پر چلی گئی۔ 

فہ کا بغداد کی جامع مسجد ميں نماز جماعت کی صفوں ميں بھيک مانگنا تاريخ ميں مشہور ہے ۔جواس کے عالوه عباسی خلي
اندھا ہو کر بھيک مانگتا پھرتا تھا اور کہتا جاتا تھا۔اے لوگو اس شخص پر رحم کرو جو کل تک تمہارے اوپر حاکم تھا اور 

  آج وه تمہارے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے۔ 

  بھی وقتی ہے جسمانی قوت
  

جسمانی قوت پر تکبر کرنا ۔جان ليں کہ ہر لحظہ ممکن ہے کہ انسان کسی بھی مرض يا مصيبت ميں مبتال ہو کر کمزور سے
کمزور تر ہو جائے اور اسے جان کنی ،موت اور قبر کا سامنا کرنا پڑے اور ظاہری حسن وجمال پر تکبر کر نا،ياد رکھيں 

کماليہ سے متصف ہونے ميں ہے کہ جس ميں سے ايک تواضع ہے اور فقط ظاہری حسن کہ انسان کا حقيقی حسن صفات 
اہميت نہيں رکھتا،کيونکہ يہ عاريتاً ہے۔ممکن ہے کسی چھوٹے سے حادثے سے مکمل طور پر ختم ہو جائے۔اسی لئے انسان

حد تک کا م آئے گا اور اس کے  کو ہميشہ اپنی قبر کو پيش نظر رکھنا چاہيے اور يہ سوچنا چاہيے کہ يہ حسن وجمال کسی
عالوه اس بدن کے اندر کس قدر کثافتيں موجود ہيں اور کھال کے نيچے پيپ،خون اور گندگی ہوتی ہے تو بس غرور وتکبر 

اور دوسروں پر برتری ظاہر کرنے کی کوئی وجہ نہيں۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جسمانی قوت پر بھی تکبر کرنا حماقت 
  ہے۔ 

  کا عملہ عالج تکبر کے مرض
  

ہر وه خواہش جو انسان کے نفس ميں ہے اگر عمالً اس کی پيروی نہ کرے بلکہ اس کے برعکس عمل کرے تو آہستہ آہستہ 
وه خواہش ختم ہو جاتی ہے اور چونکہ تکبر کی ضد تواضع و فروتنی ہے تو پس تکبر کے مرض کا واحد عالج گفتار و 

ے۔اس بناء پر ضروری ہے کہ تواضع کی اہميت اور حقيقت اور اس کی اقسام کا کردار ميں تواضع وفروتنی پيدا کرنا ہ
  مختصراًذکر کيا جائے۔ 

  تواضع کی فضيلت
  

تواضع سے متعلق آيات و روايات بہت زياده ہيں جن کا يہاں پر ذکر کرنا اس کتاب کی وضع کے منافی ہے ۔اس کی اہميت 
  بيب،اشرف مخلوقات،باعث تخليق کائنات کو تواضع کا حکم دے رہا ہے۔ کيلئے يہی کافی ہے کہ پروردگار عالم اپنے ح
   )٨٨َ◌َواَْخفْض َجٰناَحَک لِْلُمٔوِمنِْيَن (سوره حجر آيت 

اورايماندارو ان سے (اگر چہ غريب ہوں)جھک کر مال کرو۔اور اپنے مقرب بندوں کی اس صفت کماليہ کی وجہ سے تعريف
  کی اور فرمايا۔ 

حْ    ٰمِن الَِّذْيِن يَْمُشْوَن َعلَی ااْلْرِض ھَوناً۔ َوِعٰباُد الرَّ
  اور رحمان کے خاص بندے تو وه ہيں جو زمين پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہيں۔ 

اور شيعوں کی روايات ميں امامت کی عالمتوں ميں سے يہ بھی ہے کہ امام کو خدا کے لئے ہر ايک سے زياده عجزو 
  ين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ انکسار واال ہونا چاہئے۔اميرالمٔومن

تَہ اَْنبِٰياِه َوٰلِکنَّہُ ُسْبٰحانَہُ  ْن ِعٰباِده لََرَخَص فِْيہ لَِخاصَّ ُ فَْی اْلِکْبِره اِلََحٍد مِّ َکِرهَ اَلَْيِھم التَّٰکا بُِر َوَرِضَی لَھُْم التََّواَضَع فَاَلِصقُوافَلَْوَر َخَص ّهللاٰ
  فُِّروا فِی الُّتراِب ُوُجْوھَہُْم َوَخفُِّضْوا اَْجنَِحتَھُْم لِْلُمٔوِمنِْيَن۔ بِااْلَْرِض ُحُدْوِدھُْم َوعَ 

اگر خدا کے شايان شان يہ ہوتا کہ وه اپنے کسی ايک بندے کو تکبر کی اجازت دے دے تو وه اپنے مخصوص بندوں انبياء 
ے پاک ہے اس نے ان کے لئے بھی تکبر کو اور اولياء کو اس کی اجازت ديتا ۔ليکن ذات خداوند عالم تمام بری صفات س

مکروه قرار ديا اور فروتنی کو پسند فرمايا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سينے زمين سے ملے اور چہرے خاک آلوده رکھے اور 
مومنين کے آگے انکسار سے جھکتے رہے اور دنيا ميں کمزور حالت ميں رہے۔رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے 
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  ہيں۔ 
 اَْبَعُدُکْم يَْوَم اْلقِٰياَمتِہ ِمنِّْی الثَّْرٰثاُرْوَن َوھُُم اِنَّ اََحبَُّکم َو َواَْقَربَُکْم ِمنِّی يَْوَم اْلقِٰياَمتِہ َمْجلِساً اَْحَسنَُکْم ُخْلقاً َواََشدَّ ُکْم تَٰوُضعاً ِواِنِّ 

  اْلُمتََکبُِّرْوَن۔(بحار االنوار) 
پسنديده اور ميرے قريب ترين وہی ہو گا کہ جس کے اخالق بہترين اور جس کا تواضع  روز قيامت تم ميں سب سے زياده

  سب سے زياده ہو اور روز قيامت غرور و تکبر کرنے والے مجھ سے سب سے زياده دور ہوں گے۔ 
  امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 

لَْيِن بِاْلِعبٰ  ٰمآِء َملََکْيِن ُمَوکَّ   اِد فََمْن تَٰواَضَع َرفَٰعاهُ َوَمْن تََکبََّر َوَضٰعاهُ اِنَّ فِی السِّ
  با ب کبر) ٢(کافی جلد

آسمان ميں دو فرشتے ہيں کہ جو لوگوں پر موکل ہيں تاکہ جو کوئی تواضع کرے اسے معزز اور اس کے مرتبے کو بلند 
  ہ السالم) فرماتے ہيں۔ کريں اور جو کوئی غرور و تکبر کرے اسے ذليل و خوار کريں۔ امير المومنين (علي
ام فِی ااْلَيّاِم الْ  ٰکاِة َو ُمَجاھََدِة الِصيّٰ ُ ِعٰباٰدهُ اْلُمٔوِمنِيَن بِالّصٰلوة، َوالزَّ َمْفُرْوٰضاِت تَْسِکْيناً اِلَْطٰرافِِھْم َو تَْخِشيعاً َوَعْن ٰذالَِک ٰماَحَرَس ّهللاٰ

َْبٰصاِرِھْم َوتَْذلِْيالً لِّنُفُوِسِھْم َوتَخْ  تَٰواُضعاً۔َوالَٰصاِق  فِْيفاً لِّقُلُوبِِھْم َواِْذٰھاباً لَْلُخيالِء َعْنھُْم لَٰما فِی ٰذالَِک ِمْن تَْعفِْيِر َعٰتائِِقٓ اْلُوُجوِه بِالتُّٰرابِ الِّ
اِم تََذلُّالً     َکٰرآئِِم اْلَجٰواِرِح بِاااْلْرِض تَٰضاُغراً َولُُحْوِق اْلبُطُْوِن بِاْلُمتُوِن ِمَن الصِّٰ

   )٩٢(نہج البالغہ خطبہ قاصعہ 
تکبر وه چيز ہے جس سے خداوند عالم نے اپنے ان بندوں کو جو ايمان سے سرشار ہيں،نماز، زکٰوة اور مقرره دنوں ميں 
روزوں کی کوشش کے ذريعے محفوظ رکھا تا کہ ان کے اعضاء جوارح سکون حاصل کريں آنکھوں کو احساس عاجزی 

رام کر ديتا ہے،دلوں کو متواضع بنا کر خود پسندی کو ان سے نکال ديتا ہے کيونکہ نماز ميں سے جھکا ديتا ہے ،نفس کو 
نازک چيزوں کو تواضع و نياز مندی سے سجدے ميں خاک آلود کيا جاتا ہے اور محترم (سات)اعضاء خاک پر گر کر اپنی 

  سے مل جاتے ہيں۔  پستی ظاہر کرتے ہيں اور روزه رکھنے سے اس کی فرمانبرداری ميں پيٹ پيٹھ

  عباد ت تکبر کو ختم کر د يتی ہے
  

پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عبادات کے واجب ہونے کا اہم سبب تکبر کے مرض کو ختم کرنا اور تواضع کی فضيلت 
ائلسے متصف ہونا ہے اس بناء پر تکبر کو ختم کرنے کے اہم ترين عملی مستالجات مين سے عبادات کو صحيح شرائط ومس
کے ساتھ بجاالنے کی کوشش کرنا تا کہ وه قبول ہوں نيز يہ کہ عبادت تکبر کے ساتھ ہر گز قبول نہيں ہوتی چونکہ عبادت 

  کے معنی اطاعت وفرمانبرداری اور بندگی کے ہيں نہ کہ اپنے آپ کو بڑا اور آقاظاہر کرنے کے۔ 

  تواضع کے معنی اور اسکی قسميں
  

تواضع نفس ميں ايسی کيفيت کا نام ہے جسے فروتنی نفس کی شکستگی اور اپنے آپ کو پست و حقير سمجھنے سے تعبير 
کيا گيا ہے ۔چنانچہ بلحاظ خلقت و فطرت اور حقيقت امر بھی يہی ہے کہ انسان کی کوئی چيز بھی اس کی اپنی طرف سے 

  نہيں ہے۔ 

  ماچہ ايم اندر جہان پيچ پيچ 
  ود ندارد ہيچ ہيچجوں الف اوخ

اس پيچيده اور پر اسرار کائنات ميں ہماری کيا حيثيت ہے۔ہماری مثال تو الف کی مانند ہے کہ جس کا خود اپنا کچھ بھی نہيں 
  ہے۔ 

تواضع اپنے مواقع کے لحاظ سے تين قسم کا ہوتا ہے:۔پہال خداوند عالم کے ساتھ تواضع و انکسار،دوسرا پيغمبر وامام کے 
  ،تيسرا لوگوں کے ساتھ تواضع۔ ساتھ تواضع

  
  خ
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  داوند عالم کے ساتھ تواضع

  
جب بھی انسان يہ يقين کر لے اور سمجھ جائے کہ اس کا اپنا وجود اور اس سے متعلقہ تمام چيزيں خدا کی طرف سے ہيں 

ی ہے اور جو اور بغير کسی حق اور طلب کے خداوندعالم نے اسے بے حد و بے شمار نعمتيں عطا کی ہيں اور جو کچھ بھ
بھی وه رکھتا ہے سب خدا کی طرف سے ہے تو نفس ميں ايسی کيفيت پيدا ہو جاتی ہے کہ جسے حق کے مقابل پستی 

وانکساری سے تعبير کيا جاسکتا ہے اور اس حالت کے چند لوازمات ہيں کہ جن ميں سے ايک يہ ہے کہ اس کے سامنے 
ش کرنا يعنی ہميشہ اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش اطاعت اورخلوص کے ساتھ س کی فرمانبرداری کی کوش

کرتارہے اور عبديت کے وظائف کی انجام دہی ميں اخالص کے ساتھ اپنے آپ کو ہميشہ قصوروار سمجھے چونکہ جس 
طرح وه عبادت وپرستش کا سزاوار ہے اس طرح اس کی عبادت و پرستش نہيں کی اوراپنے آپ کو کسی چيز کا حقدار نہيں 

ر ان ميں سے کئی نعمتوں پر تجديد شکر ہے جو اسے حاصل ہوتی ہيں۔اور مستحب ہے کہ نئی نعمت حاصل سمجھے او
  ہونے پر جب بھی گزشتہ نعمتوں کو ياد کرے تو سجده شکر بجاالئے۔ 

  خدا کی نعمتوں کے سامنے عاجزی
  

سے ہے۔خاص طور پر کھانے  نعمت کو بڑا سمجھے اور محترم جانے،کيونکہ وه اس کے حقيقی محبوب ومنعم کی طرف
پينے کی اشياء وغيره، مروی ہے کہ اگرتمہيں کسی غذا کے کھانے سے نقصان پہنچے تو يہ نہ کہو کہ فالں غذا خراب ہے 
جس نے مجھے بيمار کر ديا۔بلکہ يہ کہو کہ فالں غذا کے لئے ميرا مزاج مناسب نہ تھا اور ميں نے اسے بے موقع استعمال 

  کيا۔ 
ہوئے انکساری کے ساتھ غالم کی طرح بيٹھے اورانکساری کے ساتھ غالم کے مانند کھائے،رسول خدا (صلی  کھانا کھاتے

  هللا عليہ و ٓالہ) کا دستر خوان پر بيٹھنا نماز ميں تشہد ميں بيٹھنے کی طرح تھا۔ 
توں کو اتار کر تہذيب سے زمينانکسار کے ساتھ غذا کھانے کے آداب يہ ہيں کہ ميز پربيٹھ کر کھانا نہ کھائے بلکہ اپنے جو

پر بيٹھے۔خصوصاً روٹی کو محترم سمجھے کہ اس بارے ميں بہت زياده روايات وارد ہوئی ہيں اور گھر ميں جتنے بھی 
افراد ہيں مثالً ماں،بيٹا،نوکرنوکرانی وغيره تمام کو ايک ہی دستر خوان پر بيٹھنا چاہئے نہ يہ کہ بعض کو روک کر ان کو 

ا ديا جائے،کھانا کھانے کے آداب بہت زياده ہيں جن ميں سے اہم حضور قلب اور منعم حقيقی کی طرف پوری عليحده کھان
 توجہ ہے اور اس کا نام سے ابتداء کرنا يعنی بسم هللا الرحمن الرحيم کہنا اور اس کے نام الحمد هللا رب العالمين پر ختم کرنا۔ 

شانيوں و حرمات الہٰی کو بزرگ و محترم سمجھنا ہے،جيسا کہ ذکر ہو چکا خداوند عالم سے تواضع اور انکساری اس کی ن
ہے اور اسی طرح خداوند عالم کے اسماء شريفہ کو محترم سمجھنا ہے۔طہارت کے بغير انہيں مس نہيں کرنا چاہئے 

م سمجھنا ہے کہخصوصاً يہ راه ميں نہ پڑے رہيں اور ان کی طرف پير دراز کرے بطور کلی ہر اس چيز کو بزرگ و محتر
  جس کا تعلق خداوند عالم سے ہے مثالً مسجديں جيسا کہ خود هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ 

ِہبے شک مسجديں خدا کے لئے ہيں اس بنا پر مسجد ميں تھوکنا اور بد بو کے ساتھ داخل ہونا يا بلند آواز ميں  اِنَّ اْلَمٰساِجَد لِلّٰ
  تواضع کے خالف ہيں۔  بولنا يا دنيوی باتيں کرنايہ تمام باتيں

  پيغمبر اور امام کے سامنے تواضع
  

خداونِد عالم کے سامنے فروتنی وعاجزی کی سب سے بڑی عالمت پيغمبر اور امام کے سامنے عجز و انکساری ہے۔ 
د عالم کےکيونکہ وه هللا تعالٰی کی بڑی نشانياں اور اس کے نمائندے اور خلفآء ہيں اور ان کے سامنے عجز وانکساری خداون

سامنے تواضع و عاجزی ہے۔اس لئے حتی المقدور عجز وانکساری ميں کمی نہ آنے پائے اور ان کے سامنے تواضع و 
عاجزی يہ ہے کہ ان کے اسمآء مبارکہ کو بغير طہارت کے نہ چھوئے اور ان کی قبروں کے آگے کھڑے ہو کر نماز نہ 

  اور ان پر درودوسالم بھيجے۔ پڑھے اور ان کا نام انتہائی احترام کے ساتھ لے 
  بعض علماء دين بغير وضو کے چوده معصومين (عليہم السالم)کا نام زبان سے نہيں ليتے تھے۔ 

مروی ہے کہ جب امام جعفر صادق (عليہ السالم) حضرت محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کا اسم مبارک ليتے تو اس قدر 
  قريب ہو جاتا تھا۔  جھکتے تھے کہ آپ کا چہره مبارک زانؤوں کے
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اورا سی طرح باعمل علماء اور سادات جليلہ کے ساتھ وعجز وانکساری پيغمبر وامام کے ساتھ تواضع وعاجزی ہے جيسا کہ
  پہلے ذکر ہوچکا ہے۔ 

  لوگوں کے ساتھ تواضع
  

يافتہ ہيں اور سب ہی اس تمام انسان بلحاظ خلقت ايک دوسرے کے برابر ہيں اور سب ہی رب العالمين کی مخلوق اور تربيت 
کے زير نظر ہيں اوروه سب کی پرورش کرنے واال ہے تو بال شبہ عقالً و شرعاً کوئی بھی انسان چاہئے وه کسی بھی 

عالقے سے تعلق رکھتا ہو وه غرور وتکبر کرنے اور بڑائی ظاہر کرنے کے الئق نہيں اور اسی طرح وه اس بات کا حق 
سکے سامنے تواضع و انکساری کرے۔مثالً بادشاه کے غالموں کی مانند کہ ان ميں سے کوئی نہيں رکھتا کہ کوئی دوسرا ا 

بھی دوسرے پر تکبر کو حق نہيں رکھتا اور نہ ہی س بات کا مستحق ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ تواضع سے پيش 
يش آتا ہے تو وه عقالً قابل مذمت آئے کيونکہ سب برابر ہيں،چنانچہ اگر ايک غالم دوسرے (غالم )سے غرور وتکبر سے پ

ہے اور بالکل اسی طرح اگر کسی دوسرے سے عاجزی و انکساری کی توقع رکھے تو وه عقآلء کی نظر ميں مذمت 
  ومالمت کے الئق ہے چونکہ عام طور سے سب آدم (عليہ السالم) کی اوالد ہيں،اميتاز صرف تقوٰی ہے۔ 

ضيلت کے حامل ہو جاتے ہيں اور عقلی و شرعی لحاظ سے وه قابل تعظيم ليکن دوسرے لحاظ سے کچھ افراد بشر خاص ف
ہوتے ہيں اور ان کے لئے عزت واحترام کا حکم ديا گيا ہے اورا يسی صورت ميں وه تواضع کے مستحق ہو جاتے ہيں اور 

اً اس بات کے مستحق لوگوں کو چاہئيے کہ ان کے ساتھ تواضع و انکساری سے پيش آئيں مثالً ماں باپ جو کہ عقالً وشرع
ہيں کہ ان کی اوالد ان کے ساتھ تواضع سے پيش آئے اور درحقيقت والدين کے ساتھ تواضع خدا کے ساتھ تواضع 

ہے،چونکہ والدين ربوبيت پروردگار کا ذريعہ ہيں يعنی ان کے ذريعے نشوونما اور پرورش پاتا ہے اور اسی کے حکم ميں 
اظ سے ۔ہر ايماندار اور متقی کے ساتھ تواضع وانکساری سے پيش آنا چاہئے ۔کيونکہ مٔومنہيں اور مثالًايمان و تقوٰی کے لح

  خداوند عالم سے وابستہ ہے اور خدا کی رحمت و کرم کی نظر اس پر ہے۔ 
  حضرت محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں مٔومن کی حرمت خداوند عالم کے نزديک کعبہ کی حرمت سے زياده ہے۔ 

مومن کے ايمان کی بناء پر اس کے ساتھ انکساری سے پيش آنا خدائے عزوجل کے سامنے عاجزی و انکساری  درحقيقت
ہے۔مثالً ايسا غالم کہ جو بادشاه کی نظر ميں دوسرے غالموں کی نسبت زياده مقرب ہو اور اس سے گہری وابستگی ہو تو 

ور س کی توہين بادشاه کی توہين ہے اور اسی طرح اب ايسی صورت ميں اس (غالم)کی عزت کرنا بادشاه کی عزت ہے ا
عالم اور معلم کہ سب لوگوں پر الزم ہے کہ عالم کی برتری و فضيلت کی بناء پر اس کا احترم کريں اور اسی طرح سن 

رسيده،قوم کے بزرگ اور مہمان وغيره کی عزت اور ان کے ساتھ فروتنی سے پيش آنے کا خاص طور سے حکم ديا گيا 
  ہے۔ 

  کافر اور فاسق کے ساتھ تواضع غلط ہے
  

وه افراد کے جن کے سامنے تواضع و انکساری کسی بھی وقت صحيح نہيں،بلکہ ان کے ساتھ برابری اور برتری کا اظہار 
کرنا چاہيے وه کافر ہيں،يعنی کافر کے ساتھ کسی قسم کا تواضع نہيں کرنا چاہئے کيونکہ وه خداوندعالم سے بغض رکھتا ہے

اس نے اپنے آپ کو درجہ انسانيت سے گرا کر ہر پست شے سے زياده پست تر کر ليا ہے اورکافرکل روز قيامت يہ اور 
  آروز کرے گا يَقُْوُل اْلَکافُِر ٰيلَيتَنِی ُکْنُت تُٰراباًکافر کہتا ہے اے کاش ميں خاک ہوتا۔ 

سامنے اپنے آپ کو بڑا اورر بلند مرتبہ پس مٔومن کے سامنے انکساری اور اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور کافر کے 
سمجھے اگر کوئی مٔومن ،کافر کے ساتھ تواضع و انکساری سے پيش آئے تو درحقيقت اس نے اپنے هللا پر ايمان کو رسوا 

ِ َولِِرُسولَہ َولَْلُمٔوِمنِينَيعنی عزت ت ّٰ َ ةُ  و خداوند عالم ،پيغمبر اور کافر کے کفر کو پسند کيا۔حقيقت کے برعکس کيا کيونکہاَْلِعزَّ
  اور مٔومنين ہی کے لئے ہے۔ 

اور اس کے عالوه ايسے شخص کے سامنے کہ جس نے ستم کو اپنے پيشہ بنا رکھا ہو يا کھلم کھال فسق وفجور کرتا ہو۔يعنی
ے پيش بے خوف اور ال پرواه ہو کر آشکار ا خدا کی محترم چيزوں کی توہين کرتا ہے تو اس کے ساتھ انکساری،تواضع س

نہيں آنا چاہئے۔بلکہ خداوندعالم کے لئے اس پر غضبناک ہونا چاہئے اور اس سے ترش روی سے پيش آنا چاہيے چنانچہ 
  امير المومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ 

ْکفَھَرة۔ ِ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اَْن نَلَّٰقی ھل اْلَمٰعاِصی بَُوُجوٍه مُّ   اََمْرنَا َرُسْوَل ّهللاٰ
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  سائل الشيعہ کتاب االمربالمعروف) (و
  پيغمبر خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ہميں حکم ديا ہے کہ گناہگاروں سے ترش روی سے پيش آئيں۔ 

  متکبر کے ساتھ بھی تواضع غلط ہے
  

تا بالشبہ ايسے احمق کے ساتھ تواضع سے پيش نہيں آنا چاہيے جو تکبر کرتا ہو اور دوسروں کو پست و ذليل سمجھ
ہو۔کيونکہ اول تومتکبر کے ساتھ تواضع و انکساری سے پيش آناخود ايک طرح کی ذلت ہے اور عقلی و شرعی لحاظ سے 
ايک ناپسند ديده عمل ہے اور دوسرے يہ کہ متکبر کے ساتھ تواضع و انکساری اس کی نا پسنديده عمل ہے اور دوسرے يہ 

ديده حرکتوں کو بڑھانے کا سبب بنے گا اور ممکن ہے کہ اگر اس سے کہ متکبر کے ساتھ تواضع وه انکساری اس کی ناپسن
قطع تعلق کر ليں يعنی اس کے ساتھ خريد وفروخت نہ کريں اور تواضع سے پيش نہ آئيں تو وه متنبہ ہو جائے اور غرور 

مبر اکرم فرماتے تکبر کرنا چھوڑ دے۔تو بس نہی عن المنکر کی رو سے اس کے ساتھ تواضع سے پيش نہيں آنا چاہئے۔پيغ
  ہيں۔ 

تِی فَتَٰواَضُعوا لَھُم۔َواِٰذا َرأَْيتُُم اْلُمتََکبِِرْيَن فَتََکبَُّروا َعلَيْ   ِھْم ،فَاِنَّ ٰذالَِک لَھُْم َمذَّلّتہ َوِصٰغاٌر(جامع السعادت) اَِذا َرأَْيتُم اْلُمتَٰواِضِعْيَن ِمْن اُمَّ
ہو تو ان سے تواضع سے ملو اور تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر جب ميری امت کے منکسر المزاج لوگوں سے مالقات 

  سے پيش آٔو۔کيونکہ تمہارا ان پر تکبر کرنا ان کی ذلت کا سبب ہوگا۔ 

  تواضع نہ کرنے اور تکبر کرنے ميں فرق ہے
  

نا چاہيے اور کافر ،فاسق اور متکبر کے ساتھ تواضع وانکساری صحيح نہيں ہے بلکہ ان کے سامنے بڑائی کا اظہار کر
غضبنا ک ہونا چاہئے کيونکہ وه خداوند عالم کے غضب کا نشانہ ہيں اس سے مراد يہ نہيں کہ بالذات اپنے آپ کو ان سے بڑا

سمجھے ۔يعنی انہيں اپنے سے پست تر سمجھے اور يہ توقع رکھے کہ وه اپنے آپ کواس سے پست سمجھيں اور اپنے آپ 
ور مقام واال سمجھے ۔بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے پست سمجھيں کو ان کے مقابلے ميں عزت و شان ا

اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے ميں عزت و شان اورمقام واال سمجھے۔بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ اپنے آپ کو اور ان کو 
اپنے ہی عمل کی وجہ سے ہے اور ہوعاجز انسان سمجھے اور اہل نجات ميں سے ہونا توفيق خدا کی بناء پر ہے اور ہالکت 

سکتا ہے کہ اس کا فر يا فاسق کو توبہ کی توفيق ہو جائے اور اسکی عاقبت بخير ہو۔جی ہاں ہميں چونکہ يہ حکم ديا گيا ہے 
  اس لئے ان سے سختی سے پيش آتے ہيں نہ يہ کہ خدا نخواستہ ہم تکبر سے کام ليتے ہيں۔ 

رکھنا چاہئے۔بلکہ اطاعت وفرمانبرداری اور وظائف ايمانی پر عمل کو اپنا شعار بنانا المختصر شخصيت کو بالکل نظر نہيں 
  چاہئے اور جسے خداوند عالم دشمن رکھتا ہے وه بھی اسے دشمن رکھے اور اس کے ساتھ انکساری سے پيش نہ آئے۔ 

فرق نہيں۔ ايک مثال بيان اس مطلب کی وضاحت کے لئے خداوندعالم کے لئے غضب کرنے اور تکبر نہ کرنے ميں کوئی 
کرتے ہيں کہ جب بھی کوئی بادشاه اپنے نوکر کو يہ حکم دے کہ جب بھی ميرا بيٹا بے ادبی کرے تو اس سے ناراضگی کا 

اظہار کرے اور اسے مارے۔تو پس اگر نوکر بادشاه کے بيٹے کی کوئی غلطی ديکھے تو اسے چاہئے کہ وه اسے مارے 
کرے۔اگر وه ايسا نہ کرے تو گويا اس نے بادشاه کے حکم کی اطاعت نہيں کی۔حاالنکہ وه  اور اس سے ناراضگی کا اظہار

نو کر اس عالم سے تکبر نہيں کرتا اور اپنے آپ کو اس(کے بيٹے) سے برتر نہيں سمجھتا۔(بلکہ اسے بادشاه کے نزديک 
يجئے کہ وه غصب خداوند عالم کے لئے زياده عزيز اور بر تر جانتا ہے)اور اگر غصہ اور تکبر جمع ہو جائے تو جان ل

  نہيں بلکہ ہوائے نفسانی کی بناء پر ہے۔ 

  تکبر اور بند گی ايک سا تھ سازگار نہيں
  

چونکہ تکبر سے مراد نفس کی سر کشی اور خدائے بزرگ وبرتر کی عظمت سے غافل ہو نا اور اپنی ذلت و پستی کو بھول 
ے الئق اور دوسروں کو اپنے سے پست و حقير سمجھنا ہے،خود پرستی کی يہ جانا ہے ،مثالً اپنے آپ کو عزت و مقام ک

حالت خدا پر ستی کی ضد ہے لہذا ہر حال ميں قابل مذمت اور کسی طرح بھی خداوند عالم کی مدح کے حکم ميں نہينآ تی پس
ز رکھنا اور اس کی بزرگی جان ليجئے کہ کافر،فاسق اور دولتمند کے سامنے تکبر سے مراد اس (خدا) کی خدائی کو عزي

ظاہر کرنا ہے کا فرکے سامنے بالکل انکساری نہيں کرنا چاہيے بلکہ هللا ترايمان کی اہميت کو جوکہ اسکی بہت بڑی نعمت 
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ہے،اس پر ظاہر کرے اور گناه گاروں کے سامنے بھی تقوٰی کی اہميت کا اظہار کرے جو کہ خدائے عزوجل کے نزديک 
ے اورامير کے سامنے هللا تعالٰی کے خزانوں کی بزرگی واہميت کوظاہر کے کہ معمولی سامقام محترم ہونے کا معيار ہ

ومنزلت جس کے فخر ومباہات کا سبب ہے اور کسی بھی لمحے اسکے مال کی وجہ سے اس کے سامنے فروتنی نہيں کرنی
ريائی صرف خداوند عالم ساتھ مختص چاہئے اور متکبر کو احمق وجاہل ظاہر کرنا چاہئے اور اسے سمجھنا چاہئے کہ کب

  ہے اس کے عالوه جو کوئی بھی تکبر کرے وه احمق ہے۔ 
چنانچہ آپ مالحظہ کريں گے کہ اگر اس طرح عمل ہو يعنی اپنی خودی اور ہوائے نفسانی کا دخل نہ ہو اور عزت وبزرگی 

ليکن عمل کے وقت سخت احتياط سے  کا اظہار صرف خدا کے لئے ہونہ يہ کہ نفس کے غرور وتکبر وہٹ دھرمی کے لئے
کام لينا چاہيے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔کبھی ايسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی برائی ہو اور جب وه اسے روکنا چاہئے 
توخواہش نفس کی بناء پر گناه ميں مبتال ہو جاتا ہے اور برائی کرنے والے کو برائی سے روکنے کی بجائے خود بھی اس 

  ناه ميں مبتال ہو جاتا ہے۔ سے بڑے گ
کس قدر فرق ہے اس کام کے درميان جو خدا کے لئے ہو اور اس کام ميں جو خواہش نفس کی بناء پر ہو،بے شک عمل کی 

صورت ايک ہی ہے۔ليکن اگرخدا کے لئے ہو تو عبادت اور قرب الہٰی کاموجب اور شيطان پر غلبہ ہے اور اگر خواہش نفس 
  اور شيطان کا بنده بننا اور اس کے سامنے مغلوب ہونا ہے۔  کی بناء پر ہو توگناه

  دولت کی وجہ سے دولت مند کی تواضع کرنا ہالکت کا سبب ہے
  

غنی وسرمايہ دار لوگوں کے سامنے تواضع اگر ان کی ثروت اور مال دنيا کے اللچ کی وجہ سے ہو تو اس چيز کے لئے 
  سے منع کيا گيا ہے۔قرآن مجيد ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: قرآن مجيد اور روايات ميں بہت زياده سختی 

ْنٰيا لِنَعتِنَھُم فِْيِہ۔( ْنھُْم َزْھَرةَ اْلَحٰيا ِة الدُّ    )١٣١سوره طٓہ آيتَواٰل تَُمدََّن َعْيَنْ◌َک اِلَی ٰماَمتَّْعٰنا بِِہ اَْزٰواجاً مِّ
ندگی کی رونق نے نہال کر ديا ہے تا کہ ان کو اس سے (اسے رسول )جو ان ميں سے کچھ لوگوں کو دنيا کی اس ذرا اسی ز

  آزمائيں تم اپنی نظر ادھر نہ بڑھأو۔ 
اور در حقيقت سرمايہ دار لوگوں کے سامنے ان کی دولت کی وجہ سے تواضع کرنا مال دنيا سے لگأو ہے۔يعنی وه اسے 

  ۔ مٔوثر سمجھتا ہے اور خداسے غافل ہو گيا ہے اور يہ خدا کے ساتھ شرک ہے
  حضر ت امير المومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 

  بحار االنوار) ١۵َمْن اَٰتی َغنِيّاً فَتَٰواَضَع لِِغٰنآئِہ َذھََب بِثُلُثَْی ِدْينِہ(جلد 
جو کوئی دولت مند کے پاس جائے پھر اس کے سامنے اس کے مال کی وجہ سے فروتنی کرے تو خدا وند عالم اس کے دو 

م کر ديتا ہے۔اور اسی قسم کی روايت پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) سے بھی نقل کی گئی ہے اور شايد تہائی دين کو خت
وه تہائی ايمان کے چلے جانے کی علت يہ ہے کہ کيونکہ ايمان کے تين درجے ہيں اعتقاد بالقلب و اقرار بالسان وعمل 

  باالرکان۔ 
ں)اور ارکان(اعضاء بدن) سے عمل(واجبات کو ادا کرنا اور حرام سے اجتناب زبان سے اقرار(شہادتي)٢قلب کا اعتقاد ()١(

کرنا) اور اسی طرح مال کی اللچ ميں اميروں کے سامنے انکساری کرنا بھی کبھی صرف دل سے ہوتا ہے اور کبھی دل 
کہ غالبااًللچی لوگ عالوه زبان سے اور کبھی اس قدر شديد ہوتی ہے کہ تمام اعضاء ميں بھی سرايت کر جاتی ہے ،چون

اميروں کے سامنے دل سے جھکتے ہيں اور زبان سے بھی ان کے سامنے چاپلوسی کرتے ہيں اور اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر 
کرتے ہيں تو ان کا دوحصے ايمان ضائع ہو جاتا ہے اور دوسرے اعضاء بدن کے ذريعے بھی خضوع کا اظہار کرے۔مثالً 

طرح کی دوسری حرکتيں کرے تو ايسے ميں اس کا تمام دين اس کے ہاتھ سے چال جاتا ان کے ہاتھ اور پير چومے يا اسی 
ہے کيونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اور جو وه کر سکتا تھا، اس نے مخلوق کے سامنے کر ڈاال دوسری کوئی چيز خالق 

  کے لئے باقی نہيں چھوڑی۔ 

  دولت مند کی تواضع اور فقير کا تکبر رضائے خدا کيلئے
  

 ِ َواَْحَسَن ِمْنہُ تِْيہُ اْلفُقَٰرآِء َعلَی  حضرت امير المومنين (عليہ السالم) فرمائے ہيں: ٰما اَْحَسَن تَٰواِضُع ااْلَْغنِيآِء لِْلفُقَٰرآِء طَلَباً لِّٰماا ِعْنَدّهللاٰ
(نہج البالغہ ج ِ ے فقراء سے تواضع کرنا کس قدر نيک عمل يعنی اميروں کا رضائے خدا کے لئ) ٣ااْلَْغنِٰيآِء اِنّٰکاالً َعلَی ّهللاٰ
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  ہے۔ 

  تواضع زگردن فرازان نکو است 
  گداگر تواضع کند خوی اوست

  (سعدی) 
يعنی تواضع امراء سے ہو تو زياده بہتر اور قابل تعريف ہے چونکہ غرباء کا تواضع ان کا فطری تقاضا ہے۔اس سے بہترين 

عنی محتاج کو چاہئے کہ خدائے عزوجل پر توکل کرتے ہوئے فقيرانہ عمل غريبوں کا اميروں کے سامنے تکبر کرنا ہے۔ي
خوشامد اور گری ہوئی حرکتوں سے اجتناب کرے اور ان کے سامنے انکساری نہ کرے اس کا مطلب يہ نہيں کہ اپنے آپ 

  کو ان سے بر تر سمجھتے ہوئے تکبر کرے۔جيسا کہ ابھی گزر چکا ہے۔ 
کرے تو فقير کو بھی چاہيے کہ وه اس خدائے عزوجل پر توکل کر کے کہ جس کے  اگر ثروت مند اپنے مال پر نازوفخر

  قبضہ قدرت ميں زمين و آسمان کے خزانے ہيں اور اپنے آپ کو بے نياز سمجھے۔ 
کتاب لئالی االخبار ميں نقل کيا گيا ہے کہ ايک روز ايک امير آدمی فاخر لباس پہنے ہوئے رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) 
کی خدمت ميں حاضر ہو ااور بيٹھ گيا۔اس کے بعد ايک فقير آيا کہ جس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہو اتھا وه اس امير آدمی کے 

  قريب بيٹھ گيا تو اميروں نے اپنا لباس سميٹ ليا اور اس سے کچھ دور ہو گيا۔ 
کہ اس کی فقيری تم تک پہنچ جائے گی ؟اس(امير)رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کيا تم اس بات سے خوفزده ہو 

نے کہا نہيں،آپ نے فرمايا کيا تمہيں يہ خوف الحق ہو گيا کہ تمہاری دولت کم ہو جائے گی اور اس فقير تک پہنچ جائے گی 
رمايا پس اس امير نے کہا نہيں آپ نے فرمايا: تم اپنا لباس گنده ہو نے کے خوف سے دورہو گئے؟ اس نے کہا نہيں۔آپ نے ف

تم نے ايسا کيوں کيا؟ اس نے کہا ميرا نفس ہر نيک کام کو برااور ہر برے کام کو ميرے سامنے اچھا پيش کرتا ہے اور اب 
ميں اپنے برے کردار کی تالفی کرتے ہوئے اپنی تمام دولت ميں سے نصف اس فقير کو بخشتا ہوں۔آنحضرت (صلی هللا عليہ 

آيا تم اس کی دولت کو قبول کروگے؟ اس نے کہا نہيں ۔آپ نے فرمايا کيوں؟ اس نے  و ٓالہ) نے اس فقير سے پوچھا کہ
  عرض کی ميں ڈرتا ہوں کہ کہيں ميں بھی اس کی طرح تکبر ميں مبتال نہ ہو جأوں۔ 

ضمناًيہ بات بھی ياد رہے کہ امير کے سامنے تواضع نہ کرنا صرف اس کے مال کی وجہ سے ہے ورنہ اگر ايمان و تقوٰی 
ے مقابلے ميں تواضع و فروتنی سے پيش آنا چاہئے بلکہ اس بارے ميں حکم ديا گيا ہے يعنی اس کے مال کی طرف مائل ک

نہ ہو اور اس کی عالمت يہ ہے کہ اس کا تواضع کرنا متقی فقير اور متقی امير کے سامنے يکساں ہو اور دولت پيش نظر نہ 
  ہو۔ 

  ہے تواضع ميں افراد کے لحاظ سے فرق ہوتا
  

تواضع کی ايک حد ہے،اگر انسان اس سے گزرنے کی کوشش کرے توکبھی انسان کی ذلت و اہانت اور بے عزتی کا موجب 
ہوتی ہے اور مٔومن کو کوئی ايسا کام نہيں کرنا چاہئے جو اس کی ذلت کا سبب بنے۔اس بناء پر تواضع کے وقت مکمل طور 

ور رشتہ داروں کے سامنے تواضع اجنبی لوگوں سے زياده ہونی چاہئے اورپر ميانہ روی کا خيال رکھنا چاہئے مثالً والدين ا
باعمل علماء اور سادات کے سامنے دوسروں سے زياده تواضع سے پيش آنا چاہئے اور قوم کے بزرگ کے سامنے قوم سے

مثالً ان کے ہاتھ بڑھ کر تواضع سے پيش آنا چاہئے کيونکہ وه تواضع جو والدين ،علماء اور سادات کے لئے مناسب ہے 
وغيره چومنا،کبھی ايسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے يہی چيز انسان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے۔اس بناء پر 

  افراد کے سامنے تواضع سے پيش آنے ميں ان کے حاالت ومقامات کا خيال رکھنا ضروری ہے۔ 
ت کی گئی ہے کہ جناب امير المومنين (عليہ السالم) کی خدمت سفينة البحار ميں امام حسن عسکری (عليہ السالم) سے رواي

ميں ايک روز آپ کے اصحاب سے ايک ديندار شخص اور اس کا بيٹا حاضر ہوا۔آپ کھڑے ہو گئے اور بڑی خاطر تواضع 
تو قنبر سے پيش آئے اور قنبر سے فرمايا کہ ان کے لئے طعام حاضر کرے قنبر کھانا الئے دونوں نے مل کر کھانا کھايا 

ہاتھ دھونے کے لئے لوٹا،طشت اور ايک رومال(توليہ)ہاتھ صاف کرنے کے لئے لے آئے۔جناب امير المومنين (عليہ السالم) 
نے قنبر سے لوٹا ليا اور مہمان باپ کے ہاتھ دھالنا چاہتے تھے کہ مہمان نے دست ادب جوڑ کر عرض کی موال! يہ کيسے 

سے لے لے۔آپ نے قسم کھاتے ہوئے فرمايا تمہارے ہاتھ دھالنے سے اگر ميراموال و ممکن ہے کہ يہ خدمت غالم اپنے آقا 
  آقا مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے تو کيسا ہے؟تم اسطرح اپنا ہاتھ دھو لو گويا کہ قنبر پانی ڈال رہا ہے۔ 
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اس کے ہاتھ دھالئے اور اپنے بيٹے  يہ کلمات سن کر وه اپنے ہاتھ دھالنے پر مجبور ہو گيا اميرا لمومنين (عليہ السالم) نے
محمد بن حنيفہ کو لوٹا دے ديا اور اسے فرمايا کہ تم اس لڑکے کے ہاتھ دھالٔو تا کہ باپ اور بيٹے کا درجہ مساوی نہ 

رہے۔اگر اس لڑکے کے والد اس کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر ميں خود ہی اس کے ہاتھ دھالتا ليکن باپ کی موجودگی ميں ايسا 
  يا جا سکتا کيونکہ باپ باالخر باپ ہے۔اس لئے باپ کے ہاتھ باپ دھالئے اور بيٹا بيٹے ک نہيں ک

  تواضع کی عالمات
  

ُ◌ُجَل بِاْلَمْجلِِس ُدْوَن اْلَمْجلِِس۔وَ  اِدِق(ع) َعْن ٰاٰبآئِہ(ع) ٰقاَل اِنَّ ِمَن التّوٰاُضِع اَْن يَّر َضی الرَّ يَّلقٰی۔اَْن  اِْن ٰکاَن يُْسِلُم َعٰلی َمنْ َعِن الّصٰ
  يُّتَرَک اْلِمٰرآَء َواِن ٰکاِن ُمِحقاً۔َواٰل يُِحبُّ اَْن يُحَمَد َعلَی التَّْقوٰی۔(سفينةُ البحار) 

تواضع يہ ہے کہ انسان مجلس ميں سب سے پيچھے بيٹھنے پر راضی ہو اور جس سے مالقات کرے اس سے سالم ميں 
حق پر ہو اس بات کو پسند نہ کرے کہ اس کی تقوٰی سے تعريف کی ابتداء کرے اور لڑائی جھگڑے کو ترک کرے اگرچہ 

جائے۔يعنی جو کوئی ان چار باتوں کا لحاظ رکھے گا وه تواضع کی فضيلت سے بہره مند ہو جائے گا يا يہ کہ تواضع کی 
  عالمات يہ چار باتيں امير المومنين(عليہ السالم) اپنی وصيت کے ضمن ميں فرماتے ہيں۔ 

  التَّٰواُضِع فَاِنَّہُ ِمْن اَْعظَِم اْلِعبٰاَدِة (سيفنة البحار) َعلَْيَک بِ 
  تمہارے لئے ضروری ہے کہ تواضع کو اپنا شيوه بنأو کيونکہ يہ بہت بڑی عبادت ميں سے ہے۔ 

سے  سفينة البحار ميں مروی ہے کہ موسٰی بن عمران (عليہ السالم) ہر نماز کے بعد خداوند عالم کے سامنے انتہائی عاجزی
  اپنے چہرے کے دائيں بائيں حصے کو زمين پر ملتے تھے اور اسی وجہ سے خداوندعالم نے انہيں اپنا کليم قرار ديا۔ 

اَس ٰما تَُحبُّ اَْن تُْعٰطاهُ(کافی)    امام علی رضا (عليہ السالم)فرماتے ہيں :اَلتَّٰواُضُع اَْن تُْطٰعی النّٰ
  م پسند کرتے ہو کہ وه تمہيں ديں۔ تواضع يہ ہے کہ لوگون کو وه (چيز)دو جو ت

  مروی ہے کہ 
اَل اَلتَّٰواُضُع َدَرٰجاٌت ِمْنٰھا اَْن يُّْعِرَف اْلَمْرُء َعِن اْلَحَسِن ْبِن َجھَْم ٰقاَل قُْلُت لِلَّرٰضا ٰماَحدُّ التَّٰواُضع الَِّذی اِذا فََعلَہُ اْلَعْبُد َکاَن ُمتََواِضعاً؟فَقَ 

ا بِالَحَسنَتَِہ ٰکاِظُم اْلَغيِظ۔ ٰعاٍف َعِن ھا َمْنِزلَتَٰھا بِقَْلٍب َسلِْيٍم۔اٰل يُِحبُّ اَْن يّاتَِی اِٰلی اََحٍد ااّلَِمْثَل ئُوٰتی اِلَْيہ۔اِْن ٰرای ِسيئَةً َدَرھٰ قَْدَر نَْفَسہ فَيَْنِزلُ 
  النّاِس۔ َوّهللاُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِْيَن(کافی) 

سالم) سے پوچھا کہ تواضع کی معيار اور اس کی تعريف کيا ہے؟ آپ نے اس کے حسن بن جہم نے امام علی رضا (عليہ ال
جواب ميں فرمايا،تواضع کے کچھ درجات ہيں ان ميں سے ايک درجہ يہ ہے کہ انسان اپنے مقام وحيثيت کو سمجھے اور ہر 

ور جو کچھ چيز اپنے لئے پسند کام اپنی حيثيت کے مطابق کرے بلکہ اس مقام سے قلب سليم کے ساتھ تھوڑا نيچے اتر آئے ا
کرے وہی دوسرے کے لئے پسند کرے۔اگر کسی سے کوئی برائی ديکھے تو اس کے سامنے نيکی کرے(يعنی بدی کے 

مقابلے ميں نيکی کرے) اور اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں سے درگزر کرے۔بالشبہ خداوند عالم نيکی کرنے والوں 
  کو دوست رکھتا ہے۔ 

  طہار (عليہم السالم)سب سے زياد ه تواضع کرنے والے تھے ہمارے آئمہ ا
سفينہ البحار ميں مروی ہے کہ امام موسٰی بن جعفر (عليہ السالم) کالے اور بد صورت سوڈانی مرد کے پاس سے گزرے تو 

ہو تو مجھےآپ نے اسے سالم کيا اس کے قريب گئے اور کافی دير تک اس سے باتيں کيں۔اس کے بعد فرمايا اگر کوئی کام 
بتأو ميں اسے انجام دوں۔لوگوں نے آپ سے کہا اے فررزند رسول آپ اسے شخص کے پاس جاتے ہيں اور اس کی حاجت 

پوچھتے ہيں حاالنکہ وه آپ سے زياده محتاج تر ہے۔امام (عليہ السالم) نے فرمايا وه بھی خدا کا ايک بنده ہے اور ہمارا دينی 
رين باپ آدم ابو البشر جناب آدم (عليہ السالم) اور بہترين دين جو کہ اسالم ہے،مالتا ہے، بھائی ہے اور ہميں اور اسے بہت

  شايد وقت ہميں اس کا محتاج کردے تو پس ہم کس لئے اس پر تکبر کريں۔ 

  تکبر کی جڑ کا ٹنا چا ہئيے
  

(عليہ السالم) اور حضرت امام محمد بن مسلم اشراف کوفہ ميں سے ايک دولت مند آدمی تھے اور حضرت امام محمد باقر 
جعفر صادق (عليہ السالم) کے اصحاب ميں سے تھے۔ايک دن امام محمد باقر (عليہ السالم) نے ان سے کہا اے محمد فروتنی
کرو،جب محمد بن مسلم مدينہ سے کوفہ واپس آئے تو کھجور کا برتن اور ترازو اٹھايا اور جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر

لگانے لگے کہ جس کو کھجور چاہئيں آئے اور مجھ سے خريد لے (اس کام کو وه اپنے نفس کے تکبر کو ختم  بيٹھ کر صدا
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کرنے کے لئے کررہے تھے)تو ان کے رشتہ دار آئے اور ان سے کہا کہ تم نے اپنے اس کام سے ہميں رسوا کر ديا۔ انہوں 
ميں ان کی مخالفت نہيں کر سکتا اور اس جگہ سے اس نے جواب ديا ميرے موال نے مجھے اس کا م کا حکم ديا ہے اور 

وقت تک حرکت نہيں کروں گا جب تک کہ اس برتن کی ساری کھجوريں بک نہيں جاتيں۔تو ان کے رشتہ داروں نے کہا،اگر 
تم ہر صورت ميں خريد فروخت ہی کرنا ہے تو اس جگہ جأو جہاں گندم کو آٹا کرتے ہيں اور حضرت نے قبول کر ليا اور 

اونٹ اور چکی کا پتھر خريدا اور گندم کا آٹا بنانے ميں مشغول ہو گئے تا کہ اس کام سے نفس کے تکبر کا خاتمہ کريں اور 
  اپنے آپ کو ايک عام انسان کی طرح ديکھيں۔ 

 (سفينہ البحار از کتاب اختصاص) 

 

 گناھان کبيره

 

  محاربة المسلمين

  

  (مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا)

  
کبيره گناہوں ميں سے چونتيس واں گناه کہ جس کے کبيره ہونے کی معتبر نص ميں صراحت کی گئی ہے ،وه خدا کے 

دوستوں (يعنی مسلمانوں)سے جنگ کرنا ہے چنانچہ اعمش کی روايت ميں امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے اور فضل بن 
بات کی تصريح کی گئی ہے اور قرآن مجيد ميں بھی اس کے شاذان کی روايت ميں امام علی رضا (عليہ السالم) سے اس 

لئے عذاب کا وعده کيا گيا ہے اور اس کے لئے دنيا ميں شرعی سزا(حد)مقرر کی گئی ہے اور سوره مائده ميں هللا تعالٰی 
  فرماتا ہے۔ 

َ َوَرُسْولَہُ َويَْسُعْوِن فِی ااْلَ  ْرِض فَٰساداً اَْن يُّقتَلُّو اَو ْتُقَطَّع اَْيِدْيھُْم َواَْرُجلَھُْم ِمْن ِخاٰلٍف اَْو يُْنفعوا ِمَن ااْلَْرِضاِنِّٰما ِجٰزآُء الَِّذْيِن يُٰحاِربُْوَن ّهللاٰ
ْيَن ٰتابُْوا ِمْن قَْبُل اَْن تَقدِ  الذِّ ِخَرِة َعٰذاٌب َعِظْيٌم ااِلَّ ْنٰيا َولَھُْم فِی ااْلٰ ِحْيٌم۔  ُرْوا َعلَْيِھمْ  ٰذلَِک لَھُْم ِخْزٌی فِی الدُّ َ َغفُْوٌر رَّ   فَاْعلَُمواَنَّ ّهللاٰ

   )٣٣،٣۴(سوره مائده آيت 
اور جو لوگ خدااور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہيں(اور احکام کو نہيں مانتے) اور فساد پھيالنے کی غرض 

ی دے دی جائے يا سے(ملکوں )دوڑتے پھرتے ہيں ان کی سزا بس يہی ہے کہ(چن چن کر)يا تو مار ڈالے جائيں يا انہيں سول
ان کے ہاتھ پأوں ہير پھير کے(ايک طرف کاہاتھ دوسری طرف کا پأوں)کاٹ ڈالے جائيں ياا نہيں(اپنے وطن کی)سرزمين 
سے شہر بدر کر ديا جائے يہ رسوائی تو ان کی دنيا ميں ہے اورآخرت ميں تو ان کيلئے بہت بڑا عذاب ہے مگر ہاں جن 

پر قابو پأو توبہ کر لی تو(ان کا گناه بخش ديا جائے گا)کيونکہ سمجھ لو کہ خدا بے شک لوگوں نے اس سے پہلے کہ تم ان 
  بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔ 

منہج ميں لکھا ہے ہجرت کے چھٹے سال عونيہ اور عکل سے ايک گروه حضرت رسالت مآب (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی 
وه رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے ساتھ رہنے لگے۔ليکن  خدمت ميں حاضر ہوااور اسالم سے مشرف ہونے کے بعد

جب مدينہ کی آب وہوا ان کے لئے سازگار نہ ہوئی تو وه مريض ہو گئے۔ان کی اس حالت کے بارے ميں رسول اکرم (صلی 
جو کہ جبل العير کے هللا عليہ و ٓالہ) کو اطالع دی گئی توآپ نے انہيں مدينہ سے باہر دودھ دينے والے اونٹوں کے درميان 

نزديک تھا رہنے کی اجازت دی تا کہ وہاں کچھ روز رہيں اور اونٹوں کا پيشاب اور دودھ پيئں۔تا کہ انہيں مرض سے نجات 
حاصل ہو اور وه صحت يا ب ہو جائيں وه لوگ اس عالقے ميں چلے گئے اور کچھ عرصے وہاں ره کر صحت ياب 

ه کيا اور رسول اکرام (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے مخصوص پندره اونٹ چوری کرہوگئے۔ايک صبح انہوں نے آپس ميں مشور
لئے اور مرتد ہو گئے اور اپنے قبيلے کی طرف چلے گئے ۔جب يہ خبر مدينہ پہنچی تو يسار نے جو رسول خدا (صلی هللا 

آپس ميں جنگ وجدل ہوئی۔آخر کار عليہ و ٓالہ) کے غالم تھے ،کچھ آدميوں کے ساتھ ان کاپيچھا کا اور ان تک پہنچ گئے۔
انہوں نے يسار کو گرفتار کر ليا اور ان کے ہاتھ پأوں کاٹ ديئے اور ان کی آنکھوں اور زبان ميں کانٹے گھونپ ديئے حتی 
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کہ وه شہيد ہو گئے اور جب رسول خدا کو اس واقع کی اطالع ملی تو آپ نے کربزبن جابر کو ان کے پيچھے بھيجا ۔انہوں 
مام کو گرفتار کر ليا اور ہاتھ پأوں باندھ کر رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو اس وقتنے ان ت

حق تعالٰی نے يہ آيت نازل فرمائی تو رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے حکم ديا کہ ان کے ہاتھ اور پير کاٹ کر سولی پر لٹکا 
  ديں۔ 

  متعلق کچھ اوراختالف کے ساتھ اہل بيت (عليہم السالم) سے بھی روايات وارد ہوئی ہيں۔ اور تقريباً اسی موضوع سے 

  محا رب کون ہے
  

فقہاء کے نزديک محارب وه ہے جو اسلحہ مثالًتلوار،نيزه ،چاقہ،بندوق،لکڑی،پتھر وغيره اپنے پاس رکھے تا کہ مسلمانوں 
کا خون بہائے،خواه تنہا ہو يا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں، کو خوفزده کر کے ان کا مال اور ناموس لوٹ لے يا ان 

چاہيے اس کا مقصد حاصل ہو يا نہ ہو۔يعنی لوگ خوفزده ہوں،يا نہ ہوں ان کا مال لے جائے يا نہ لے جائے،انہيں قتل کرے يا
پڑتا کہ وه دريا ميں ہے  نہ کرے بلکہ فقط اس مقصد کيلئے اسلحہ لے کر پھرے تو محارب ہے اور اس سے کوئی فرق نہيں

يا خشکی پر شہرو آبادی ميں ہو يا صحرا و بيابان ميں مثالً رہزنوں کی طرح يہاں تک کہ اگر اسلحہ لے کر دن يا رات کے 
  وقت کسی مسلمان کے گھر گھس جائے اور اہل خانہ پر حملہ کرے تو وه محارب ہے۔ 

ر صادق (عليہ السالم) سے ايسے آدمی کے بارے ميں پوچھا جو کتاب کافی ميں مروی ہے کہ سوره بن کليب نے امام جعف
اپنے گھر سے مسجد يا دوسری کسی جگہ جانے کے لئے نکلے تو ايسے ميں کوئی آدمی اسے پيچھے سے پکڑ لے اور 

آُء الَِّذْيَن اسے مارے اور اسکا لباس چھين لے تو امام (عليہ السالم) نے فرمايا ايسا شخص محارب ہے اور پرآيت اِنَّٰما َجزٰ 
  يُٰحاِربُْوِن کا انطباق ہوتا ہے۔ 

اور اس سے بھی فرق نہيں پڑتا کہ محارب مسلمان ہو يا غير مسلمان ،مرد ہو يا عورت،اسالمی شہروں ميں ہويا غير اسالمی
کہ محارب سے مرد  ميں اور اس جملے يَْسَعْوَن فِی االَْرِض فَٰساداً کہ جو اس آيت ميں موجود ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے

نہ صرف جنگ اور مسلمانوں سے لڑنا بھڑنا ہے بلکہ زمين ميں کسی بھی قسم کا فساد اور عام لوگوں کے امن وسکون ميں 
خلل ڈالنا ہے اور عادتاً خوف و ہراس کا پھيالنا،اسلحہ کے استعمال اور قتل کی دھمکی کے بغير ممکن نہيں ہے۔المختصر 

ليس ہو کر مسلمانوں کی جان ومال و ناموس اور امن و سکون کو سلب کرنے کے ليے حملہ محارب وه ہے جو اسلحہ سے 
  کرے۔ 

  خداوپيغمبر سے جنگ کرن
  

آيہ شريفہ ميں جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کو خدا و پيغمبر سے جنگ کرنے سے تعبير کيا گيا ہے اس کا سبب مسلمانوں 
کے ساتھ ہو اس طرح ہے کہ جيسے خداو پيغمبر کے ساتھ ہوا۔چونکہ  کی تعظيم و عزت ہے اسی طرح جو بھی معاملہ ان

وه(مسلمان)خداو پيغمبر کے ساتھ وابستہ ہيں يا اس کی وجہ يہ ہے کہ خداورسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے مسلمانوں کو 
جو کوئی اس حکم کی اذيت دينے اور ان کے مال يا ناموس يا خون کی طرف دست درازی کرنے کو حرام قرار ديا ہے اور 

  مخالفت کرے وه محارب (يعنی خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے واال)ہے۔ 
  امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 

نّی َمْن اَذٰی َعْبِدی اْلُمٔوِمِن َوٰلياء َمْن َغَضبی مَ  َجلَّ لَيَأَذُن بَِحْرٍب مِّ ُ َعَزوَّ ْکَرَم َعْبِدَی اْلُمٔوِمِن(کافی ْن اَ َعِن الّصاِدِق (ع) ٰقاَل ّهللاٰ
   )٠۵٣۔ص٢ج

خدائے عزوجل فرماتا ہے کہ وه شخص مجھ سے جنگ کا اعالن کرتا ہے جو ميرے مٔومن بندے کو اذيت دے اور ميرے 
  غضب سے وه امان ميں رہے گا جس نے ميرے مٔومن بندے کا احترام کيا ۔ 

  آپ نے يہ بھی فرمايا: 
   )٣۵٢ص٢فَقَد ٰباَرَزنِْی بَاْلُمٰحاَربَتِہ(کافی جَمْن اَٰھاَن لِْی َولِيّاً 

  جو کوئی ميرے دوست کی توہين کرے اس نے کھلم کھال مجھ سے جنگ کی ہے۔ 

  محارب کی حد
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جيسا کہ آيہ شريفہ ميں گزر چکا ہے کہ چار طريقوں سے کسی ايک طريقے پر عمل کيا جائے قتل کرنا۔پھانسی دينا،ہاتھ اور
ميں اس طرح تحرير ہے کہ اصطالح فقہاء ميں محارب سے  ١٨٨ٹنا يا شہر بدر کرنا۔برہان قرآن صفحہپير کو برعکس کا

مراد يہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو خوفزده کرنے کے لئے شہر يا بيابان يا سمندر ميں رات کے وقت يا دن ميں مزاحمت 
اصطالح ميں محارب کہاليا جائے گا اور قرآن  کرے خواه کمزور ہو يا طاقتور ،خواه مرد ہو يا عورت ايسا شخص فقہی

مجيد اس کے اس عمل کو خدا اور رسول سے جنگ کے حکم ميں شمار کرتا ہے اور اس کے بارے ميں کہتے ہے۔ اِنِّٰما 
َ َوَرُسْولَہُ    َجٰزآُء الِِّذْيَن يُٰحاِربُْوَن ّهللاٰ

ين يہ ايک موقع ہے کہ جس نے بعض حساس طبيعت اور کتاب مذکوره ميں اس آيت کے ترجمہ کے بعد لکھا ہے محترم قارئ
نازک دل رکھنے والے آزاد خيال لوگوں کو آزرده اور متأثر کيا ہے اور اس اسالمی قوانين کو ان کی نظر ميں وحشيانہ اور 

جرموں ڈاکؤوں سخت بنا ديا ہے۔ليکن ہم نہيں جانتے کہ يہ آزاد خيال لوگ اپنی رقت قلبی اور مہر و محبت کا اظہار ہميشہ م
اور خونخواروں ہی سے کيوں کرتے ہيں اور ان بے گناه لوگوں اور معصوم عورتوں اور بچوں سے کہ جن کا مال،ناموس 
اور جان اس سر کش اور ظالم گروه کی ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے ان سے رحم اور شفقت کا اظہار کيوں نہيں کرتے۔آيا 

حفاظت و سالمتی کيلئے ان افراد کی سر کوبی اور کسی مريض کو موت و مرض سے  امن و امان کے قيام اور معاشره کی
بچانے اور حفاظت و سالمتی کيلئے بيماری کے ہزاروں جراثيموں کو ختم کر دينے ميں کوئی فرق ہے۔کيا کوئی بھی عقلمند 

اعتراض سمجھے گا اور اس کے شخص کسی ماہر ڈاکٹر کو ان جراثيم کو ايک انجکشن يا دوائی سے ختم کر دينے کے قابل
  اس عمل کو وحشيانہ اور سخت کہے گا۔ 

اس ميں کوئی شک نہيں کہ ہر منصف مزاج شخص اس حکم کو معاشرے کے ساتھ رحم او ر شفقت اور ڈاکؤوں اور 
مجرموں کے ساتھ عدل و انصاف کے مطابق سمجھے گا۔ليکن اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اسالم کے مہربان قانون 

  نانے والے نے جرم ميں بھی رحم ومہربانی کو پيش نظر رکھا ہے۔ ب
چنانچہ تفيسر مجمع البيان ميں اسی آيت کے ذيل ميں امام محمد باقر (عليہ السالم) سے روايت کی گئی ہے کہ محارب کی 

کے عالوه مال بھی سزا اس کے جرم کے مطابق ہے۔پس اگر قتل کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے اور اگر قتل 
لے گيا ہے تو اس کی سزا قتل اور سولی پر لٹکانا ہے اور اگر قتل کے بغير صرف مال لے گياہے تو اس کی سز اہاتھ اور 

پير کاٹنا ہے اور اگر اس کا گناه صرف بد امنی پھيالنا،راستہ کاٹنا ہو تو اس کی سزا صرف تبعيد(شہر بدر کرنا) ہے۔روايت 
شارع اسالم نے محارب کا سزا دينے ميں اس کی سزا گناه کے لحاظ سے رکھی ہے اور گناه گار  سے ظاہر ہوتا ہے کہ

کيلئے يہ خود ايک مہربانی ہے بلکہ اسالم نے اس حد تک مہربانی پر اکتفا نہيں کيا اور واضح کر ديا کہ جب بھی محارب 
لوگوں کے وه حقوق جو اس نے ادا نہيں کئے شخص گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو وه سزا سے مستثنٰی ہے۔صرف 

  اس بات کی دليل ہے۔  ٣۴ان کا ذمہ دار ہے۔چنانچہ سوره مائده کی آيت 
ميں لکھا ہے انسانی معاشره ميں آسمانی قوانين کا ہدف ومقصد يہ ہے کہ پانچ بنيادی اور اہم چيزوں يعنی  ١٨۵اور صفحہ 

و حملے اور تباہی سے محفوظ رکھے کيونکہ ان پانچ اہم موضوعات ميںجان،عقل،مال،نسل اور لوگوں کی عزت و ناموس ک
سے کسی ايک ميں بھی کمی يا زيادتی،جنگ،خونريزی انتشار اور شروفساد کا موجب ہو سکتا ہے اس ميں شک نہيں کہ 

کے اجراء صرف امر ونہی کے ذريعے اس مقصد کو حاصل نہيں کيا جا سکتا بلکہ صرف سزا کا خوف ہی ان اوامرونواہی 
  کا ضامن ہو سکتا ہے۔ 

عظيم اسالمی فلسفی ابوريحان بيرونی کتاب۔تحقيق ماللھند ميں ہندؤوں کے عقائد وافکار کی شرح کے ضمن ميں لکھتے ہيں 
کہ ان (ہندؤوں )کی مثال نصرانيوں کی مانند ہے کيونکہ ان کے افکار کی بنياد خير اور بطور کلی شر سے اجتناب کرنا 

تل و غارت گری اور دوسری برائيوں سے دوری اختيار کرنا۔يعنی کوٹ کے غاصب کو پيراہن پيش کرنا اور ايک ہے۔مثال ق
گال پر طمانچہ مارنے والے کو دوسرا گال بھی پيش کر ديا اور نماز ميں دشمن کيلئے دعائے خير اور مغفرت طلب کرنا 

ميں رہنے والے سب کے سب فلسفی نہيں ہيں بلکہ ان ميں  ہے۔بے شک يہ طريقہ ايک نيک اور پسنديده عمل ہے۔ليکن دنيا
سے زياده تر گمراه ہيں۔شمشير اور تازيانے کے بغير ان ميں استقامت پيدا نہيں ہوتی اس زمانے ميں جب قسطنطين فاتح 

بناء پر  نصرانی بنا تو اس نے شمشير اور تازيانے کو حرکت دی کيونکہ سياست ان دو کے بغير نامکمل ہے۔ان وجوہات کی
  خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں حکيمانہ انداز ميں قصاص کی حکمت بيان کرتے ہوئے فرماياہے۔ 

  َولَکْم ِفی اْلقِٰصاِص َحٰيوةٌ ٰٰيا اُولِی ااْلَْلٰباِب لََعلَُّکْم تَتَّقُْوِن۔ 
قيمت کو جانتے ہيں،مخاطب کيا اس آيت ميں ان عقل مند افراد کو جو اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہيں اور زندگی کی قدر و

ہے اور بتايا گيا ہے کہ انسانوں کی زندگی اور معاشره انسانی قصاص سے وابستہ ہے کيونکہ اگر کوئی شخص يہ جانتا ہو 
کہ قتل کرنے پر قتل کيا جائے گا اور قصاس کی خوفناک شکل وصورت قاتل کی کمين گاه ميں ہے تو وه اپنا اراده بدل ديتا 
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جتاً اپنی جان کو قصاص سے اور دوسرے کی جان کو ہالکت سے بچاليتاہے۔ ان حقائق کی طرف توجہ دينے سےہے اور نتي
معلوم ہوتا ہے کہ شريعت اسالمی نے ان جيسے گناہوں مثالً عمداً قتل ،زنا کی تہمت،زنا ،چوری،لڑائی جھگڑا شراب پينا اور

تعين کيا ہے اور جب کہ دوسرے موارد ميں کوئی خاص سزا  مرتد يعنی دين سے پھر جانے کی سزا کا واضح نصوص ميں
مقرر نہيں کی ہے اور سزا کی قسم اور مقدار کا حاکم شرع پر چھوڑ ديا ہے تا کہ وه جرم کے زمان ومکان کے تقاضوں 

اور مجرم کے حاالت کے مطابق سزادے کيونکہ اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب معاشرے اور قوموں کی بد بختی و 
  يشانی اور تزلزل کا باعث ہوتاہے۔(يہاں سے برہان قرآن کا بيان اختتام پذير ہوا۔) پر

ان حدود کے اجراء کی کيفيت کا روايات ميں ذکر کيا گيا ہے۔اس سلسلے ميں کافی کی ايک روايت ميں عمروبن عثمان 
ٰزآُء الَِّذْيَن يُٰحاِربُْون۔ کے بارے ميں پوچھا گيا مدائنی سے نقل کيا گيا ہے کہ امام علی رضا (عليہ السالم) سے اس آيت اِنَّٰما جَ 

کہ کونسا کام ان چار حدود ميں سے کسی ايک کا موجب بنتا ہے،امام (عليہ السالم) نے فرمايا کہ جب خدا اور رسول کے 
ا اور سولی پرساتھ جنگ کرے اور زمين ميں فساد پھيالئے اور کسی کو قتل کر کے اس کا مال لے جائے تو قتل کيا جائے گ

لٹکايا جائے گا اور اگر لوگوں کا مال لے ليکن کسی کو قتل نہ کرے تو اس کا داياں ہاتھ باياں پير يا باياں ہاتھ اور داياں پير 
کاٹے جائيں گے اور اگر تلوار اٹھائے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور زمين ميں فساد پھيالنے کی 

و قتل نہ کرے اور نہ ہی مال لے جائے تو تبعيد(شہر بدر)کيا جائے گا۔پوچھا گيا کس طرح کوشش کرے ليکن کسی ک
تبعيد(شہر بدر) کيا جائے گا،امام (عليہ السالم) نے فرمايا جس شہر ميں جرم کا ارتکاب کيا ہے دوسرے شہرميں تبعيد کيا 

اسکے ساتھ ميل جول نہ رکھيں اور نہ ہی کوئی  جائے گا اور اس شہر کے رہنے والوں کو لکھا جائے گا کہ يہ تبعيدی ہے
  معاملہ کريں اور نہ کھائيں پيئں يہاں تک کہ ايک سال تک اس کے ساتھ يہ سلوک رکھيں۔ 

چونکہ ہمارے زمانے ميں ان حدود کا اجراء نہيں کيا جاتا اس لئے اس موضوع کی فروعات اور روايات اور نقل اقوال اور 
  ی ضرورت نہيں۔ اس موضوع سے متعلق تحقيق ک

جب بھی محارب پکڑنے جانے سے پہلے اپنے کردار پر پشيمان ہو اور توبہ کر لے تو ذکر شده حد اس پر سے ساقط ہو 
جاتی ہے۔ليکن اگر مال لے کرگيا ہووه مال اس سے لے کر اس کے مالک کو ديا جائے گا اور اگر قتل کيا ہو تو قصاص 

  ۔ ہوگا۔سوائے اس کے صاحب حق اسے بخش دے

  چور سے دفاع کرن
  

وه چور جو اسلحہ سے ليس ہو کر مال لے جانے کے لئے حملہ کرے وه محارب ہے اور اگر مال کا ملک مقابلہ کر سکتا ہو 
تو اپنا دفاع کرنا جائز ہے اور اگر اس حال ميں چور قتل ہو جائے تو اس کے خون کی کوئی اہميت نہيں اور اس کی کوئی 

ال کی حفاظت کرنا واجب ہويا چور اس کی ناموس پر حملہ کرنا چاہيئے تو قادر ہونے کی صورت ضمانت نہيں اور اگر م
ميں دفاع کرنا واجب ہے سوائے اس کے کہ جان کا احتمال ہو اور اگرچہ چور صاحب مال کو قتل کرنے کا اراداه رکھتا ہو 

رار ہو جائے۔يا چھپ جائے يا اس کے عالوه کوئی تو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دفاع اور مقابلہ کرنا واجب ہے ورنہ ف
بھی ايسا طريقہ اختيار کرے جس سے اس کی جان کی حفاظت ہو سکے اور اگر چور بغير اسلحہ کے ہوتب بھی وه محارب 
کے حکم ميں ہے۔يعنی جو کچھ مسلح چور کے بارے ميں ہے وہی اس کے لئے بھی ہے سوائے اس کے کہ محارب کی حد 

ہيں ہوگی پس ايسی صورت ميں کہ اگر چوروں کی تمام شرائط اس ميں موجود ہيں تو چور کی حد جاری کی اس پر جاری ن
جائے گی اور اگر تمام شرائط نہ پائی جائيں تو صرف تعزير و تاديب کی جائے گی،ايسا چور يا مستلب ہے يا مجلس مستلب 

ہو جائے اور محلس وه ہے جو چھپ کر لوٹے اور فرار کر (لٹيرا)وه ہے جو کھلم کھال لوگوں کا مال چوری کرے اور فرار 
جائے ان ہر دو صورتوں ميں حاکم شرع جو سزا بھی اس جرم کے ترک کرنے کيلئے مناسب سمجھے دے۔مثالً جتنا مناسب 

  سمجھے مارے يا قيد ميں رکھے۔ 
يہ السالم) کی خدمت ميں اليا ايک شخص کسی لڑکی کے کان سے گوشواره اتار کر لے اڑا تھا اسے امير المومنين (عل

گيا۔آپ نے فرمايا اس کی چوری اور لوٹ مار ظاہر ہے چونکہ پوشيده نہيں ہے اس لئے چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے۔اس پر 
جاری نہيں ہو گی بلکہ تعزير ہو گی۔پس اسے مارا اور قيد کر ديا اور تيسری قسم مختال ہے يعنی جو دھوکے باز ہو اور 

کسی کا مال لے اڑے۔مثالً جعلی سند بنائے اور اس ذريعے سے دوسروں کا مال ہتھيا لے الزمی طور پر  حيلے بہانے سے
  اسے تعزير کی جائے۔ 

  ( مردار ،خون اور خنزير کا گوشت کھانا)
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قتکبائر منصوصہ ميں سے پينتسواں گناه مردار،خون ،اور خنزير کا گوشت کھانا ہے اور ہر وه چيز کہ جس کے ذبح کے و

خداوند عالم کا نام نہ ليا ہو اور روايت اعمش ميں امام جعفر صادق سے اور فضل بن شاذان نے امام علی رضا (عليہ السالم) 
اور  ١۴۵اور سوره انعام کی آيت ١٧٣سے اس کے کبيره ہونے کی صراحت کی ہے اور قرآن مجيد ميں سوره بقره آيت

  ريح کی گئی ہے اور سوره مائده ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ ميں اس کی حرمت کی تص ١١۶سوره نحل ميں آيت 
ِ بَہ َواْلُمْنِخنقتہُ َواْلمَ  َم َولَْحَم اْلِخْنِزْيِر َوٰما اُوِھلَّ لَِغْيِرّهللاٰ ِمْت َعلَْيُکُم اْلَمْيتَہَ َوالدَّ بُُع ااِّلٰ ٰما ُحرِّ يِتَہُ النطيعتة َوٰما اََکَل السَّ ْيتُْم ْوقُوذةُ َواَْلُمتََردِّ َذکَّ
   )٣َوٰما ُذبَِح َعلَی النُُّصِب َواَْن تَْستَْقِسُموا بِااْلَْزاَلِم ذالکم فِْسق (سورة مائده آيت

(اے لوگو)از خود مرا ہوا جانور اورخون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر (ذبح کے وقت) خدا کے سوا کسی دوسرے 
ھا کے مرا ہو ااور جو اونچی جگہ سے(کنوئيں وغيره ميں )گر کر مر جائےکا نام ليا جائے اور گردن مروڑا ہو ااور چوٹ ک

اورياجو سينگ سے مار ڈاال جائے اور جس کو درندے نے پھاڑ کھايا ہو يہ سب چيزيں تم پر حرام کی گئی ہيں اور يہ گناه 
  کی بات ہے۔ 

ہے البتہ ان ميں سے ہر ايک کی حقيقت  المختصر مذکوره اشياء کے کھانے کی حرمت اور کبيره ہونے ميں کوئی شک نہيں
  و اقسام اور فروعات کا جاننا ضروری ہے جو کہ قرار ذيل ہيں۔ 

  مرد ا ر
  

ہروه جانور جو تذکيہ شرعی کے بغير مر جائے وه مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے اور اگر خون جہنده رکھتا ہو تو 
ک ہے(سوائے کتے اور سور کے جو ہميشہ نجس اور قابل تطہير نہيں ہيں)اگر نجس بھی ہو گا ليکن اگر تذکيہ ہو گيا ہو تو پا

حالل گوشت (جانور) ہو تو پس تذکيہ کے بعد اس کا کھانا حالل ہے۔اس بناء پر حالل گوشت جانوروں کی پہچان اور تذکيہ 
  شرعی کی کيفيت جاننا ضروری ہے۔ 

فقہ اسالمی ميں انتہائی وضاحت ودقت سے حالل گوشت جانور  انجمن تبليغات اسالمی کے ايک مجموعہ ميں تحرير ہے کہ
معين ہوئے ہيں۔جب ايک دانشنمند جو طبيعت کا ماہر ہو وه اس طرف توجہ دے تو وه ان بڑے علمی حقائق کا جو اس تقسيم 

  بندی ميں استعمال ہوئے ہيں،مشاہده کرے گا۔ 
ار ديا ہے۔کيونکہ گوشت خور جانوروں کے معدے ميں دين اسالم نے عمومی طور پر گوشت خور جانوروں کو حرام قر

گندگی اور ان کا گوشت گنده اور بد بودار ہوتا ہے اس لئے ان کے گوشت کھانے سے انسان بيمار ہوتا ہے اس کے برعکس 
  زياده تر گھاس والے جانوروں کو حالل جانتا ہے۔ 

کھر رکھتے ہيں وه حالل کئے گئے ہيں اور ان ميں سے  وه تمام جانور جو ناخن رکھتے ہيں وه حرام ہيں اور جو حيوانات
کچھ کو مکروه کہا گيا ہے مثالً گھوڑا،خچر وغيره اور پرندوں ميں حالل،حرام کی تميز ان کے پر ہالنے پر موقوف ہے،جو 

رتے ہوئے پرندے فضا ميں پرواز کرتے ہوئے اپنے پروں کو زياده پھيال کر رکھيں وه حرام اور جن کے پروں ميں پرواز ک
اپنے پروں کو زياده پھيال کر رکھيں وه حرام اور جن کے پروں ميں پرواز کے وقت سکون سے زياده حرکت ہو وه حالل 

ہيں اس کے عالوه تحرير ہے کہ اسالم نے شکار کو آزاد قرار ديا ہے ليکن اسے صرف اس وقت جائز قرار ديا ہے کہ جب 
يا اپنی روزی حاصل کرنے کے لئے شکار کرے اور ايسا شکار کے جس سے  (شکاری)اپنے گھر والوں کو فائده پہنچانے

مرادصرف لہو ولعب اور حيوانات کو مارنا ہو تو يہ جائز نہيں اور سفر ميں اس (شکاری)کی نماز قصر نہيں ہو گی اور 
  ں ختم ہوا)۔ روزے بھی رکھے کيونکہ اس کا سفر غير شرعی اور حرام ہے۔(مجموعہ تبليغاتی اسالمی کا بيان يہا

حيوانات کی تين قسميں ہيں زمينی،آبی،ہوائی،زمينی جانور دو قسم کے ہوتے ہيں پالتو ،يعنی وه جانور جو انسانوں کے ساتھ 
  زندگی بسر کرتے ہيں اور وحشی جو جنگل و بيابان ميں رہتے ہيں۔ 

  زمينی حيوانات
  

ر گھوڑے،گدھے اور خچر کا گوشت کھانا مکروه ہے۔ان چھپالتو جانوروں ميں صرف گائے ،بھيڑ،اونٹ حالل گوشت ہيں او
  کے عالوه دوسرے پالتو جانوروں ميں مثالً بلی حرام گوشت ہے۔ 

جنگلی جانور حال ل نہيں ہيں سوائے ہرن کی اقسام کے مثالً پہاڑی بکرا،(باره سنگھا)جنگلی گائے،جنگلی گدھا اور خچر 
شت خور جانور کہ جو نوکيلی چونچ اور پنجہ رکھتے ہوں چاہئے قوی ہوں ،تمام درنده جانوروں کا گوشت يعنی ايسے گو
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مثالً شير،چيتا،بھيڑيا وغيره ضعيف ہوں مثالً لومڑی،بجو اور اسی طرح خرگوش کا گوشت اگرچہ درندوں ميں سے نہيں 
  ليکن حرام ہے۔ 

وں يا جنگلی اور بھنورا،کيڑا ساہی(ايک حشرات (کيڑے مکوڑوں)کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے مثالً سانپ،چوہا پالتو ہ
  جنگلی خاردار چوہا)سياه بھونرا،جوں وغيره۔ 

  ہوائی حيوانات
  

ہوائی جانوروں يعنی پرندوں ميں سے کبوتر کی تمام اقسام حالل ہيں،مثالً قمری(کبوتر کی طرح کا ايک خوش آواز 
وں کی قسميں مثالًبلبل،چنڈول(ايک چڑيا کا نام) پرنده)چکور،بٹير،تيتر،قطا،مرغابی اور مرغوں کی اقسام اور چڑي

صرد(موٹے سر اور چونچ واالآدھا سفيد اور آدھا سياه پرنده جو چڑيا کا شکار کرتا ہے)ار صواب(خاکستری رنگ لمبی 
گردن واال پرنده جو غالباً کھجور کے درختوں پر رہتا ہے)اور شقراق(سبز رنگ کا خوبصورت پرنده کبوتر کے برابر اور 

  اس کے سياه پروں پر سرخ،سبز اور سياه دھارياں ہوتی ہيں) 
چمگادڑ مور اور وه گوشت خور پرنده جو پنجہ رکھتا ہو خواه قوی ہو کہ جو جانور کو چيز پھاڑ سکتا ہو،مثالشکاری 

ا بر احتياط باز،چرخ(ايک قسم کا پرنده)عقاب شاہين،باشق(ايک شکاری پرنده جسے باشہ کہتے ہيں)يا ضعيف ہو،مثال گدھ بن
کؤوں کی تمام قسموں سے اجتناب کرنا چاہئے يہاں تک کہ زاغ سے بھی يعنی کھيتوں کے کؤوں سے اور البقع کہ جس کا 

رنگ سياه اور سفيد ہوتا ہے اور وه موٹے اور سياه رنگ کے کوے جو مردار کھاتے ہيں کيونکہ احتمال يہ ہے يہ درنده 
  صفت پرندوں ميں سے ہوں۔ 

يان کيا گيا ہے اس بارے ميں روايات ميں خاص حکم موجود ہے۔وه پرندے جن کے بارے ميں کوئی خاص حکم جو کچھ ب
وارد نہيں ہوا تو بطور کلی حرام گوشت کو حالل سے جدا کرنے اور اس کی پہچان کيلئے شرع ميں دو عالمات کا ذکر کيا 

  گيا ہے۔ 
   پرواز کے وقت پروں ميں سکون سے زياده حرکت ہو۔) ١(
 تين چيزيں رکھتا ہو صيصيہ يعنی وه اضافی انگلی جو پرندے کی ران کے نيچے ہو حوصلہ(پوٹا) اور قانصہ(سنگدانہ) ) ٢(

اور ہر حيوان کا انڈا اسی حيوان کے حکم ميں ہے يعنی حالل گوشت حيوان کا انڈا حالل اور حرام گوشت حيوان کا انڈا حرام 
س کہ بارے ميں ہميں معلوم نہ ہو کہ حالل گوشت ہے يا حرام گوشت تو اگر اس کا ہے اور کسی ايسے جانور کا انڈا کہ ج

اگال سرا اور نچال حصہ برابر نہ ہو مثالًمرغی اور کبوتر کے انڈے کی طرح تو حالل ہے اور اگر دونوں طرف برابر ہے 
  توحرام ہے۔ 

نجاست کھانے سے ) ١ہو سکتا ہے (ضمناً ياد رکھئے کہ حالل گوشت جانور دو چيزوں کی وجہ سے حرام گوشت 
  انسان کے وطی کرنے کی وجہ سے اور ان دونوں کے احکامات کا رسالہ عمليہ ميں ذکر کيا گيا ہے۔ )٢يا(

  آبی حيوانات
  

اور پانی کے جانوروں ميں صرف چھلکے والی مچھلی حالل ہے اور اس کے چھلکوں سے مراد حقيقی چھلکے ہيں خواه 
(کسی وجہ سے گر چکے ہوں)مثالًکنعت(قبا مچھلی)کہتے ہيں کہ يہ انتہائی شرير ہوتی ہے اور تمام اس کے چھلکے بعد ميں

چيزوں پر اپنے آپ کو مارتی اور ملتی ہے ،جس کی وجہ سے اس کے چھلکے گر جاتے ہيں اور غالباً اسکی چھلکوں والی 
  دم باقی ره جاتی ہے۔ 

  حيوانات کا تذکيہ
  

نده رکھتے ہوں،شرعاًان کا تذکيہ دو چيزوں سے ہوتا ہے ايک تو شکار کے ذريعے دوسرا ذبح وه حيوانات کہ جو خون جہ
کے ذريعے،شکار ميں حالل کرنے کی دو صورتيں ہيں اس سدھائے کتے کے ذريعہ کہ جو حکم مانتا ہو،يعنی جب اس سے 

ی نہ ہو اور کتے کو شکار پر چھوڑنے کہيں جأو تو چال جائے اور جب کہيں آٔو تو آجائے اور اپنا شکار کھانے کا عاد
  واالمسلمان ہو اور چھوڑتے ہوئے اس نے هللا کا نام ليا ہو اور کتا شکاری کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ 

شکار کے حالل ہونے کے دوسرے اسباب تلوارونيزه اورلوہے کے نوکدار ہتھيار کارتوس وغيره ہيں۔اس طرح کے حيوان 
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ے خواه يہ ہتھيار آہنی ہو يا کسی اور دھات کا بنا ہو شکار کے حالل ہونے کے باعث ہے۔مگر شرط يہ کے بدن کو پاره کرد
ہے کہ تيز انداز مسلمان ہو اور تير چالتے ہوئے بسم هللا کہے اور اگر ان شرائط کے ساتھ کتے يا تيروتفنگ سے شکار کا 

اپنے شکار کو زنده پالے تو اسے ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا کام تمام ہو جائے تو اس کا کھانا جائز ہے،ليکن اگر شکاری 
ذکر ہو گا ذبح کرے ۔عالوه ازيں دوسرے مسائل مثالً چيتے،جال،کمند وغيره سے کيا ہوا شکار ناجائز ہے مگر يہ کہ جس 

  وقت شکاری پہنچے تو شکار زنده ہو اور وه اسے ذبح کر دے تو جائز ہو گا۔ 
وشت جانور شکار کرنے سے صرف اس وقت پاک وحالل ہو گا کہ جب وه فرار ہوسکتا ہو يا اس کے عالوه جنگلی حالل گ

پرواز کر سکتا ہو۔اس بنا پر ہرن کا وه بچہ جو فرار نہ ہو سکتا ہو يا کبک(چکور)کا بچہ جو پرواز نہ کر سکتا ہو تو يہ کتے 
  يا اسلحہ سے شکار کرنے سے حالل و پاک نہيں ہوں گے۔ 

  ے با رے ميں گفتگوگوشت کھانے ک
  

تفيسر الميزان ميں سوره مائده کی تيسری آيت کے ضمن ميں تين فصلوں ميں مفيد باتيں بيان کی گئی ہيں۔جس کا خالصہ يہاں
  بيان کيا جاتا ہے۔ 

  گوشت کھانے کے بارے ميں طرح طرح کے عقائد) ١(
  

بالشبہ انسان بھی دوسرے حيوانات کی طرح نظام ہاضمہ رکھتا ہے اور اجزائے مادی ميں سے ہر وه چيز جو اسکے کام 
آسکتی ہے اور جزوبدن بن سکتی ہو اپنی طرف جذب کرتی ہے اس بنا پر طبيعت کے لحاظ سے کوئی مضائقہ نہيں کہ 

ريہ کہ نقصان ده ہونے يا طبيعتاً تنفر کی بناء پر اس سے پرہيزانسان ہر وه چيز جو چبانے اور نگلنے کے قابل ہو کھائے۔مگ
کرے مثالً وه سمجھتا ہے کہ فالں کھانے کی چيز زہر وغيره کی بنا پر جسمانی لحاظ سے نقصان ده ہے يا يہ کہ وه جان لے 

ب وشريعتوں ميں حرام ہيں۔کہ فالں چيز کا کھانا معنوی لحاظ سے اس کے لئے نقصان ده ہے مثالً وه غذائيں جو مختلف مذاہ
تنفر:اگر انسان کسی چيز کو نجس سمجھتا ہو تو نتيجتاًوه اس سے دوری اختيار کرتا ہے۔مثالً انسان اپنا پاخانہ نہيں کھاتا 

کيونکہ اسے گنده غليظ سمجھتا ہے اور بعض اوقات اسکی کراہت ونفرت اعتقادی عوامل کی بنا پرہوتی ہے۔مثالً مسلمان 
وشت کو نجس اور غليظ سمجھتے ہيں ليکن نصرانی اسے پاک و طاہر سمجھتے ہيں۔غير مسلم بہت حيوانات خنزير کے گ

  مثالً کيکڑا مينڈک اور چوہا کھاتے ہيں جب کہ مسلمان انہيں برا سمجھتے ہيں۔ 
وانات کا پس واضح ہو کہ انسان خصوصاً گوشت کھانے ميں مختلف نظريات رکھتا ہے ۔بدھ مذہب کے آئين ميں تمام حي

گوشت کھانا حرام قرار ديا ہے،يہ تفريط دراصل ان حدود کو توڑنے کے نتيجے ميں تھی جو کہ قديم افريقی وحشی قوم اور 
دوسرے وحشيوں کے درميان رائج تھی کہ وه ہر قسم کا گوشت حتٰی کہ انسان کا گوشت بھی کھاتے تھے عرب کے لوگ 

انات مثالً چوہا،چھپکلی بھی کھاتے تھے چاہے وه خود مر جائيں يا دم گھوٹ چارپايوں کا گوشت حتٰی کہ دوسرے تمام حيو
کر مارا جائے يا کسی اور ذريعے سے انہيں مارا جائے اور کہتے تھے کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے مارے ہوئے کو تو 

  کھاتے ہو؟ليکن جس کو خدامارے(بغير تذکيہ کے خود بخود مر جائے)اسے نہيں کھاتے؟ 
نقل کيا گيا ہے کہ چين کے بعض بت پرست افراد ہرقسم کے جانور،کتا بلی ،کيڑے،سانپ،مينڈک،سيپی اور دوسرےجيسا کہ 

حشرات بھی کھاتے ہيں ليکن اسالم نے ميانہ روی کا راستہ اختيار کيا ہے يعنی ايسا گوشت کہ جسے انسان طبعاً اچھا 
  بيان کی گئی ہے۔  سمجھے مباح قرار ديا ہے اور اس اجمال کی تفصيل ذيل ميں

چاپايوں ميں بھيڑ بکری،گائے،اونٹ کو حالل کيا ہے اور ان ميں سے کچھ کو مثالً گھوڑے،گدھے وغيره کو مکروه قرار 
ديا ہے اور غير شکاری پرندوں ميں ان کو حالل کيا ہے کہ جو سنگدانہ رکھتے ہوں اور پرواز کے وقت پر مارتے ہوں اور 

ے ہوں اور دريائی جانوروں ميں کچھ مچھليوں کو حالل کيا ہے۔جن کا فقہ کی کتابوں ميں ذکر کبوتر کی طرح پنجہ نہ رکھت
کيا گيا ہے اور جانوروں کے خون اور مردار اور ہر جانور کہ جسے خدا کا نام لے کر ذبح نہ کيا گيا ہو اسے حرام قرار ديا 

انوں کے مستقبل کو بنيادی طور پر گوشت کھانے سے ہے۔اس سلسلے ميں اسالم کا مقصد يہ تھا کہ قانون فطرت يعنی انس
زنده کرے اور اس ضمن ميں صحيح فکر اور طبع سليم کو بھی محترم گردانا ہے اور فکر صحيح اور طبع سليم وه چيز 

  کبھی تجويز نہيں کرتی جو نقصان ده ہواور جس سے طبع انسان متنفر ہو ياجو بری لگے اور س سے کراہت محسوس ہو۔ 

  کسی جاندار کو مارنا کيا رحم کے خالف ہے؟ )٢(
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ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے اور کہے کہ جانور کی بھی روح ہے اور بھی انسان کی طرح موت کی تلخی کو محسوس 

کرتا ہے۔پس يہ کس طرح مناسب ہے کہ ان کو زندگی جيسی نعمت سے محروم کر ديا جائے اور ان کی حيات کی شرينی کو
يں بدل ديا جائے جب کہ خدا تو ارحم الراحمين ہے۔اس کی رحمت سے يہ بات کس طرح ميل کھاتی ہے کہ موت کی تلخی م

وه حکم دے کہ جاندار کو ذبح کياجائے تا کہ انسان اس سے لذت اٹھائے اور بہره منده ہو؟ حاالنکہ دونوں کے نفس اور 
  احساس مساوی ہيں۔ 

طور پر کہا گيا ہے يہ صرف جذبات واحساسات کے حقائق پر غالب اس بات کا جواب يہ ہے کہ جو کچھ اعتراض کے 
آجانے کی بنا پر ہے(ياد رکھئے)شريعت اور قانون سازی حقيقی مصالح کی تابع ہے نہ کہ خيالی جذبات و احساسات کے 

وللعالم عالم االکل والماکول ۔اس بات کی توضيح يہ ہے کہ العالم الماده عالم الم تبديل و التغير عالم ماده عالم تغير و تبدل ہے ا
مرکبات زمينی زمين سے کھاتے ہيں اور زمين کو اپنے اندر ضم کرتے ہيں اور اس کو اپنی صورت ميں لے آتے 

ہيں(جيسے انسان،حيوان اور پرندے وغيره)س کے بعد دوباره زمين انہيں کھاتی ہے اور فنا کر ديتی ہے۔زمين مسلسل نباتات 
ں تبديل ہوتے رہتے ہيں اور اس کے عالوه جاندار پانی اور نباتات سے استفاده کرتے ہيں اور کچھ ميں اور نباتات زمين مي

حيوانات دوسرے حيوانات کو (غذا کے طور پر )کھاتے ہيں۔مثالً درنده جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے اور ان کا 
سری کوئی چيز نہيں کھاسکتے مثالً پنجوں والے گوشت کھاتے ہيں اور ان کے کھاناے کا طبعی نظام ايسا ہے کہ وه دو

پرندے دوسرے پرندوں مثالً کبوتروں اور چڑيوں کی مانند پرندوں کو پکڑتے اور کھاتے ہيں اور چھوٹے پرندے بھی اناج 
وغيره کے دانے ،دانے دار چيزيں اور کيڑے مکوڑے مثال مکھی،پسو،مچھر وغيره کھاتے ہيں اور حشرات انسان اور 

  حيوانات کے خون سے استفاده کرتے ہيں اور نيتجتاً زمين ان سب جانداروں کو کھا جاتی ہے۔ دوسرے 
اس بنا پر نظام تکوين اور ناموس خلقت کہ جو تمام موجودات پر مطلق(کسی قسم کی پابندی کے بغير)حکومت رکھتا ہے اور

يا ہے اور وجود کے اجزاء کی اس طرف ہر چيز اس کی تابع ہے خالق فطرت نے اس کاگوشت وغيره کھانے کا حکم د
راہنمائی کی ہے اور اس نے انسان کو اس طرح بنايا ہے کہ وه گوشت و نباتات کھانے کی صالحيت رکھتا ہے۔وه بھيڑ کی 
طرح نہيں ہے کہ نہ دانتوں سے کاٹ سکے اور نہ اٹھاسکے اور نہ ہی درندوں کی طرح ہے کہ نہ چبا سکتا ہو اور نہ نرم 

و۔ان تمام صالحيتوں کے عالوه انسان کے منہ ميں ذائقہ کی قوت رکھی گئی ہے۔وه گوشت کھانے سے لذت اٹھاتا کر سکتا ہ
ہے اور اس کے عالوه وه خواہش غذا جو دوسرے اعضاء ہضم ميں قرار دی ہے يہ سب تکوينی و تخليقی رہنمائی اور ان 

دين فطری ہے کہ جس نے ہر وه چيز کہ جس کی طرف  چيزوں کے مباح و جائز ہونے کی طرف اشاره ہے اور اسالم ايک
  اس کی خلقت رہنمائی کرتی ہے ۔اسے مباح قرار دياہے۔ 

اس کے عالوه دوسرے قوانين بھی وضع کئے ہيں کہ جنہيں خالق فطرت نے مقرر کيا ہے۔يعنی وه گوشت جو جسمانی يا 
ے اور جس سے نفرت پيدا ہواس سے اجتناب کا حکم معنوی لحاظ سے نقصان ده ہو يا ہر وه چيز جو طبع سليم کو بری لگ

ديا ہے۔خالصہ ہر وه چيز جو جسمانی يا روحانی نمويا انسانی معاشره کے مصالح کے خالف ہو اور اسے نقصان پہنچائے 
مثالً جوئے يا مخصوس تير اندازی سے گوشت تقسيم کرنا حرام قرار ديا ہے اور اسی طرح خبائث يعنی نجس چيزيں کہ جو 

  بيعت انسان کو بری لگيں حرام فرمايا ہے۔ ط
اور باقی اعتراض مہرو محبت اور رحم کی داستان کہ جو جانوروں کے ذبح کرنے کی راه ميں رکاوٹ سمجھتے ہيں بالشبہ 
رحم ايک امر تکوينی و تخليقی ہے کہ جو انسان کی فطرت اور بہت سے جانوروں ميں وديعت فرمائی ہے اور يہ تکوينی و 

ی مہر ومحبت اس لئے نہيں رکھی گئی کہ سب کاموں ميں اس کی اطاعت کی جائے کيونکہ خود تکوينی و تخليقی رحم تخليق
دلی اور محبت بطور مطلق نہيں۔اگر ايسا ہو تا تو موجودات ميں آالم ومصائب اور مختلف قسم کی بيماريوں اور پريشانيوں 

نسانی عدل کی مانند نہيں کہ جو بذاتہ اخالق فاضلہ ميں سے ہو اور ہر کا نام و نشان نہ ہوتا اس کے عالوه رحم و شفقت ا
گوشہ زندگی کو احاطہ کرتا ہو(يعنی ہر حالت ميں رحم سے کام لينا چاہئے)تو ہمارے لئے مناسب نہيں کہ ہم ظالموں کا 

ر اہل زمين فتنہ و فساد سے مواخذه کريں يا مجرم کو سزا ديں يا دشمن سے دشمنی کريں اور اگر ہم ايسا کريں تو زمين او
  ہالک ہو جائيں۔ 

لٰہذا بطور عموم يہ حکم دياہے کہ مہر ومحبت کو پيش نظر رکھا جائے يعنی جانور کو سختی سے اور اذيت دے کر ذبح 
نہيں کرنا چاہئے اور ذبح کئے ہوئے جانور کی روح جدا ہونے سے قبل اس کے اعضاء کاٹنا اور کھال اتارنا جائز نہيں 

نحنقہ(گال گھونٹاہوا)اور موقوذه(اتنا مارا ہوا جس سے وه مرجائے)کو حرام قرار ديا اور ايک جانور کو دوسرے جانور ہے۔م
کے سامنے جب کہ وه ديکھ رہا ہو، ذبح کرنے سے منع فرمايا ہے اور اسی باب ميں تحرير ہے کہ اسالم نے جانور کو ذبح 

و سکے ذبح ہونے والے جانور کے ساتھ نرمی سے پيش آئے اس کے عالوه سے پہلے پانی پالنے کا حکم ديا اور جس قدر ہ
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  دوسرے احکام فقہی کتابوں ميں تفصيل سے مذکور ہيں۔ 
اور رحمت الٰہی کی بات کہ خدا ارحم الراحمين ہے۔رحم الٰہی کا مطلب رقت قلبی اور تاثر شعوری(حس) نہيں بلکہ اس سے 

انا کہ جس کا وه سزاوار ہے۔لہذا اکثر ايسا ہوتا ہے کہ کسی چيز کے بارے مراد مستحق کو اس حد تک فيض ورحمت پہنچ
ميں ہم يہ خيال کرتے ہيں کہ يہ عذاب ہے حاالنکہ وه خدا کی طرف سے رحمت و خير ہوتی ہے اور اسی طرح اس کے 

امر خداوندی کو برعکس بھی ۔پس حکمت الٰہی کی نظر سے جائز نہيں کہ قانون بناتے وقت ہمارے جھوٹے احساسات کسی 
غلط سمجھيں اور حقيقت واقع کے بر خالف غفلت سے فيصلہ کريں۔گزشتہ باتوں سے يہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ا سالم 
نے گوشت کھانے کو جائز قرار ديا ہے اور جو شرائط وقيود اس کے مباح اور جائز ہونے کے لئے مقرر کی ہيں اس ميں 

  اس نے فطرت کی پيروی کی ہے۔ 
ِ ٰذالَِک الَِّذْيَن اْلقِيِّم۔ فِْطرَ  اَس َعلَْيٰہا اَلتَْبِدْيَل لَخْلِق ّهللاٰ ِ الَّتِی فََطَر النّٰ   ةَ ّهللاٰ

  اسالم نے زبح کا حکم کيوں ديا؟) ٣(
  

دوسرا سوال کہ ہم يہ قبول کرتے ہيں کہ گوشت کھانے کو فطرت اور خلقت نے جائز سمجھا ہے۔تو پس اس سلسلے ميں 
  عايت کے لئے اس حيوان پر جو خود مر جائے اکتفا کيوں نہيں کيا گيا؟ حکم رحم کی ر

اس سوال کا جواب فصل دوم ميں جو باتيں تحرير کی گئی ہيں ان سے ظاہر ہو جاتا ہے ۔کيونکہ رحمت کے ايسے معنی 
م رکھنے کے لئے رحم لينے کا الزمہ حقيقی احکام کو باطل کرنا ہے اور اسالم نے اسی جذبہ رحم کو نوع انسانی ميں قائ

  کرنے سے متعلق احکام ديئے ہيں۔ 
اس کے عالوه اگر فقط مرده وغيره کو جائز قرار دے تو نہ صرف اس کا کوئی فائده نہيں بلکہ الٹا جسمانی و روحانی لحاظ 

ا باعث سے مردار کھانا نقصان ده ہے اور يہ خود خالف رحمت ہے کيونکہ يہ چيز لوگوں کيلئے پر يشانی اور زحمت ک
  ہوتی اور لوگ جانور کے مرنے تک انتظار کرتے تا کہ اس سے بہر مند ہو سکيں۔(منقول از تفہيم ميزان) 

ياد رکھيے کہ کھانے کے لئے جانور کو ذبح کرنا اس کے لئے کوئی ظلم نہيں بلکہ اس کے تکامل کے اسباب پورا کرنے 
موش)بے شعور اور بے عقل ہوتا ہے اور کچھ نہيں کے لئے يہی ضروری ہے۔کيونکہ جانور ذبح سے قبل صابت(خا

سمجھتا۔ليکن ذبح ہونے اورانسان کے بدن کا جزوبننے کے بعد ناطق صاحب ادراک اور باشعور ہو جاتا ہے۔مثالً بھيڑ کی 
ے زبان سے کوئی فضيلت اور کمال ظاہر نہيں ہوتا ليکن جب انسان کے بدن کا جز بن جاتی ہے تو حقائق کو آشکار کرتی ہ

اور خدا کی حمد وثناء کرتی ہے اور اسی طرح دوسرے اچھے کام اور کماالت کہ جو انسان کے دوسے اعضاء جوارح سے
  ظاہر و آشکار ہوتے ہيں۔ 

  ذ بح شرعی کے ذريعے تذ کيہ
  

رے تذکيہ کے اسباب ميں دوسرا ذبح شرعی ہے يعنی (جانور کی )گردن کی چار بڑی رگوں کو پورے طور پر گلے کے ابھ
ہوئے ہوئے حصے سے نيچے کی طرف سے کاٹ ديا جائے(ان چار رگوں سے مراد ايک سانس کی نالی،دوسری کھانے 

  کی نالی اور گردن کی دوموٹی رگين جو سانس کی نالی کے پاس ہوتی ہيں) اور اس کے لئے بھی پانچ شرطيں ہيں۔ 
 ی اگر برے بھلے کی تميز رکھتا ہو تو ذبح کر سکتا ہے۔ ذبح کرنے واال مسلمان ہو چاہئے مرد ہو يا عورت اور بچہ بھ) ١(
جانور کے سر کو کسی ايسی چيز سے کاٹے جو لوہے کہ ہو ليکن اگر لوہا نہ ہو اور صورتحال يہ ہو کہ اگر جانور ذبح ) ٢(

ره سے اسے نہ کريں تو مر جائے گا تو کسی بھی تيز چيز سے جو اس کی چاروں رگيں قطع کردے مثالً شيشہ يا پتھر وغي
  ذبح کر سکتے ہيں۔ 

ذبح کے وقت جانور کی صورت ۔ہاتھ ۔پير اور شکم قبلہ کی طرف ہونا چاہئے۔ليکن اگر بھول جائے يا قبلہ معلوم نہ ہو ) ٣(
  کہ قبلہ کدھر ہے يا حيوان کو روبہ قبلہ نہ کر سکتا ہو تو کوئی حرج نہيں ہے ۔ 

  هللا کہنا کافی ہے اور اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہيں ہے۔ جس وقت ذبح کرے توخدا کا نام لے اور بسم ) ۴(
ذبح ہو جانے کے بعد جانور حرکت کرے خواه آنکھ پھرائے يا دم ہالئے يا پأوں زمين پر مارے اور احتياط يہ ہے کہ اتنا) ۵(

  خون اس کے بدن سے نکل جائے جيسا کہ عام طور سے نکلتا ہے۔ 
چ مذکوره شرطوں کے عالوه ضروری ہے کہ چھری يا کوئی دوسری لوہے کی چيز جو اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے ان پان

  کانٹے والی ہو اس کی گردن اور سينے کے درميان اس جگہ پر جہاں گڈھا سا ہوتاہے بھونک ديں۔ 
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ال ہو کہ اور اگر حيوان سر کش ہو اور اسے شرعی طريقے سے ذبح کرنا ممکن نہ وه مثالً کنويں ميں گر جائے اور يہ احتم
وہيں مر جائے گا تو اس کے جسم پر جہاں بھی ايسا زخم لگاکہ جس کی وجہ سے اس کادم نکل جائے تو حالل ہو جاتا ہے 

  اور اس کا قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہيں ليکن دوسری شرطوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 
والی مچھلی کو پانی سے زنده پکڑا جائے اور وه مچھلی کا تذکيہ يہ ہے کہ اسے پانی سے زنده پکڑا جائے پس اگر چھلکے 

باہر آکر جان دے تو پاک ہے اور س کا کھانا جائز ہے اور اگرپانی ميں مرجائے تو بھی پاک ہے کيونکہ وه خون جہنده نہيں 
مچھلی  رکھتی ليکن اس کا کھانا حرام ہو گا اور ضروری نہيں کہ مچھلی کا شکار کرنے واال مسلمان ہو پس اگر کافر بھی

  کا شکار کرے تو اس کا کھانا حالل ہے۔اس شرط کے ساتھ کہ يہ جانتے ہوں کہ مچھلی پانی سے باہر آکر مری ہے۔ 
ٹڈی کا تذکيہ اسے زنده پکڑنا ہے اور جب ٹڈی کو ہاتھ يا کسی دوسرے طريقے سے زنده پکڑا جائے تو اس کی جان نکلنے 

  کہ اسے پکڑنے واال مسلمان ہو اور پکڑتے ہوئے هللا کا نام لے۔ کے بعد اس کا کھانا حالل ہے اور ضروری نہيں 
ايسی ٹڈی کا کھانا کہ جس کے پرنہ پھوٹے ہوں اور اڑنہ سکتی ہو ،حرام ہے شکار يا ذبح کرنے کے بعد اگر جانور کے 

ہوں تو بچہ  پيٹ سے مرا ہوا بچہ نکلے تو اگر اس بچے کے اعضاء پورے ہو چکے ہوں اور جسم پر اون يا بال اگ چکے
  پاک ہے۔کيونکہ اس کی ماں حالل گوشت ہے اس لئے اس (بچے)کا کھانا جائز ہے۔ 

  حرام گوشت جانور تذ کيہ سے پاک ہوجا تے ہيں
  

جس قدر گزر چکا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے کتے اور خنزير کے ہر حرام گوشت جانور تذکيہ شرعی سے 
انا حرام ہے اور اگر تذکيہ نہ ہو تو اس کا مرده نجس بھی ہو گا۔ہاں اگر خون جہنده رکھتا ہو پاک ہو جاتا ہے ليکن اس کا کھ

اور تذکيہ کے بغير مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے ليکن وه نجس نہيں ہے۔مثالً سانپ اور کيڑے وغيره اور ہر حالل 
ے اور اگر بغير تذکيہ کے مرجائے تو وه نجس ہے گوشت جانور کہ جس کا شرعی تذکيہ ہو چکا ہو تو اس کا کھانا حالل ہ

اور اس کا کھانا حرام ہوگا اور اگر خون جہنده نہ رکھتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے ليکن نجس نہيں ہو گا مثالً مچھلی کہ جو 
غير مر جائے پانی ميں مر گئی ہو۔اس بناء پر مردار کہ جس کا کھانا حرام ہے۔وه مرادر حيوان ہے جو تذکيہ شرعی کے ب

خواه مرض کی وجہ سے يا موت کی وجہ سے ہو يا بيرونی اسباب ميں سے کسی سبب کی بناء پر اچانک يا آہستہ آہستہ 
اسکی موت واقع ہوئی ہو چونکہ جانور کی موت بيرونی و ناگہانی موت کی بناء پر کم واقع ہوتی ہے ممکن ہے کہ يہ خيال 

ہيں ہوتا۔آيہ شريفہ ميں اس قسم کا بھی خاص طور پر ان پانچ چيزوں ميں ذکر کيا ہو کہ جانور اس طرح مرنے سے مردار ن
  گيا ہے اور ان سب کو مردار قرار ديا گيا ہے۔ 

متحنقہ۔وه جانور جو گال گھونٹنے سے مر جائے خواه تصادف کی بناء پر ہو يا کسی نے عمداً گھونٹا ہو خواه کسی آلے ) ١(
س کی گردن ميں رسی باندھ کر گلے کو دبايا جائے يہاں تک کہ وه مرجائے يا اس کے سر وغيره سے گھونٹا جائے مثالً ا

کو دولکڑيوں کے درميان داخل کيا جائے يہ طريقہ اور اس کے عالوه کئی طريقے زمانہ جاہليت(اسالم سے قبل)ميں رائج 
  تھے۔ 

  موقوذه۔وه جانور جسے اس قدر مارا جائے کہ وه مرجائے۔ ) ٢(
  ۔وه جانور جو بلندی پر سے گر گيا ہو مثالً پہاڑ پر سے يا کنويں ميں گر کرمرجائے۔ مترديہ) ٣(
  نطيحہ ۔وه جانور جو دوسرے جانور کے سينگ مارنے سے مرجائے۔ ) ۴(
 ٰمااََکَل السبعوه جانور کہ جسے درندے نے چيز پھاڑ کر اس کا کچھ حصہ کھاليا ہو تو اس کا باقی مانده حصہ مردار ہو۔ ) ۵(
س آيہ شريفہ ميں ٰما ُذبَِح َعلَی النُُّصِبسے مراد زمانہ جاہليت کے طريقے سے منع ہے۔چونکہ اسالم سے پہلے مشرکين کعبہ ا

کے اطراف ميں پتھروں کو نصب کرديتے تھے اور انہيں مقدس اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے اور ان کے اوپر 
  جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ 

ِمسے مراد قربانی کی بھيڑ يا دوسے چارپائے کو حصے کرنے کے لئے لينے سے منع کيا گيا ہے اور َواَْن تَْستَقْ  ِسُموا بِااْلََزاْلٰ
اور اس وقت اس بات کی تشخيص کے لئے کہ کون حصہ رکھتا ہے اور کون نہيں رکھتا اور دو يا مختلف حصوں کی 

ا جوا ہے۔چنانچہ جوئے کی بحث ميں اس کا ذکر کيا تشخص کيلئے ہر ايک مخصوص تير استعمال کرے يہ بھی ايک قسم ک
  گيا ہے۔ 

  مردار کيوں حرام ہے؟
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کتاب کافی اور امالی ميں مفضل بن عمرو سے روايت کی گئی ہے کہ اس نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ خداوند عالم 
  نے مردار،خون اور خنزير کے گوشت کو کيوں حرام قرار ديا ہے؟امام نے فرمايا۔ 

يسا نہيں ہے کہ خداوند عام نے کچھ چيزوں کو اپنے بندوں کے لئے حرام اور کچھ حالل قرار ديا تا کہ جو حرام ا
)اس سے وه اپنی خواہش پوری کرے اور حالل چيز سے جب کہ وه رغبت نہيں رکھتا اس لئے بندوں کا حصہ  ہے(نعوذبا

حالل و حرام کا قانون نہيں بنايا)بلکہ(حقيقت يہ ہے کہ )خدا نے  قرار ديا (خالصہ خداوند عالم نے اپنے فائدے کے پيش نظر
جب مخلوق کو پيدا کياتووہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی شئے انسانی جسم کے لئے مفيد وضروری ہے لہذا اسے اپنے فضل 

لہذا اسے منع کيا سے مباح و حالل قرار ديا اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے شئی انسانی جسم کے لئے ضرر رساں ہے 
اور حرام قرار ديا البتہ انہی حرام چيزوں کو اس شخص کے لئے جو مجبور وه اور اس کے پاس جان بچانے کے لئے اس 

کے عالوه کوئی چاره نہ ہو تو(انہی حرام چيزوں کو)مباح و حالل قرار ديا۔ليکن صرف اسی قدر(کھانے کی) اجازت دی کہ 
  جس سے اس کی جان بچ جائے۔ 

تَہُ َوانْ  ثُمَّ  ا اْلَمْيتَہَ فَاِنَّہُ اٰل يُْدنِْيٰھا اََحٌد ااِّلٰ َضعُف بَُدنُہ َونَِحَل ِجسُمہُ َوَذھََب قُوَّ قَطََع نَْسلُہُ َواٰل يَُمْوُت ٰاِکُل اْلَمْيتَِة ااِّلٰ فُْجئاةً(امالی ٰقاَل(ع) َواَّمٰ
  ۔وسائل) 

والغر ہو جاتا ہے اور قوت ختم ہو جاتی ہے اور نسل منقطع ہو  اس کے بعد آپ نے فرمايا مردار کھانے سے جسم کمزور
  جاتی ہے اور مردار کھانے والے کی موت ا چانک واقع ہوتی ہے۔ 

شايد ان مفاسد کی وجہ يہ ہو کہ اگر جانور خود مر جائے يا اس کا گال گھونٹا جائے تو آن واحد ميں اس کے بدن ميں جاری 
آور خون اسکی رگوں ميں ره جاتا ہے اور جانور کے گوشت کو فاسد اور زہريال کر ديتا خون رک جاتا ہے۔گنده اور فساد 

ہے اور ذبح کرنے سے يہ خون خارج ہو جاتا ہے اورجانور کا گوشت گندگی اور زہريلے پن سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ 
يا ہے کہ جب زنديق نے امام (عليہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی حديث احتجاج ميں اس مطلب کی طرف اشاره کيا گ

  السالم) سے پوچھا کہ خداوند عالم نے مردار کو کيوں حرام کيا ہے تو امام (عليہ السالم) نے فرمايا۔ 
ُم َوتَ  ِ تَٰعاٰلی َواْلَمْيتَة قَْد َجَمَد فِْيٰھا الدَّ َع اَٰلی بََدنِٰھا فَلَْحُمٰھا ثَقِْيٌل َغْيُر ُمِرّی اِلَنَّٰھا ئُوَکُل رٰاجَ فَٰقاَل(ع) فَْرقاًبَينَٰھا َوبَْيَن ٰمايَْذَکَر َعلَْيِہ اْسُم ّهللاٰ

ْن اْلٰمآِء ثُمَّ يُ  َّ لَْمَحٰما بَِدِمٰھا ٰقاَل فَالسََّمُک َمْيتَةٌ؟فَٰقاَل(ع) اِنَّ السََّمَک َذٰکاتُہُ اِخٰراُجہُ َحيّاً مِّ ہُ ْتَرُک َحٰتی يَُمْوُت ِمِ◌ْں ٰذاِت نَْفِسہ َوٰذالَِک اَن
  لَْيَس لَہُ َدٌم َوَکٰذالَِک اْلَجٰراِد 

   )٢۵٠(بحار االنوار۔احتجاج امام صادق(ع) ص
امام (عليہ السالم) نے فرمايا:مردار حرام کيا گيا تا کہ اس جانور ميں اور جس پرخدا کا نام نہ ليا گيا ہوفرق ہو۔اس کے عالوه 

بدن ميں پلٹ جاتا ہے اور منجمد ہو جاتا ہے جس سے اس کا  چونکہ مردار کا خون بدن سے خارج نہيں ہوتا بلکہ اس کے
گوشت ثقيل اور ناگوار ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خون کے ساتھ کھايا جاتا ہے تو اس زنديق نے کہا کہ پھر تو مچھلی کا 

سالم) نے فرمايا گوشت بھی مردار اور حرام ہونا چاہئے ۔کيونکہ اسکے جسم سے بھی خون خارج نہيں ہوتا۔امام (عليہ ال
مچھلی کا تذکيہ يہی ہے کہ اسے پانی سے نکال کر باہر چھوڑ ديا جائے تا کہ وه خود مر جائے اور اسے ذبح کرنا ضروری

  نہيں ہے کيونکہ اس ميں خون نہيں ہوتا اور اسی طرح ٹڈی بھی۔ 
ہيں۔چونکہ جانور کا مرده ہونا  عالمہ مجلسی بحار االنوار کی چوتھی جلد ميں اس حديث کی شرح کے ضمن ميں فرماتے

اور اس کی حرمت کے دوسبب ہيں۔ايک يہ کہ ذبح و نحر کی شرائط کا خيال نہ رکھنا اور دوسرے ذبح و نحر نہ کرنا۔پس 
امام (عليہ السالم) نے پہلی صورت ميں مردار کے حرام ہونے کی وجہ مذہبی و معنوی حکم قرار ديا ہے ۔چنانچہ اگر خدا کا

ئے تو دنيوی و اخروی،صوری و معنوی برکتيں انسان کے روح و بدن کا مقدر ہوتی ہيں اور اگر ترک کرے تو ان نام ليا جا
  برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ 

اور دوسری صورت ميں کہ جب جانور ذبح اور نحر کئے بغير مر جائے تو وه خون جو رگوں ميں ره گيا ہے وه اس گوشت 
ون کھانے ميں جو بڑے مفاسد ہيں انسان ان ميں مبتال ہو جائے گا اور جب سائل نے اعتراض کے ساتھ کھايا جائے گا اور خ

کرتے ہوئے کہا کہ اس بناء پر مچھلی بھی حرام اور مردار ہوگی کيونکہ اسے بھی تو ذبح نہيں کيا جاتا اور اس سے بھی 
ميں زياده خون نہيں ہوتا اس لئے اسے ذبح کرنا خون خارج نہيں ہوتا؟تو امام (عليہ السالم) نے جواب ديا کيونکہ مچھلی 

ضروری نہيں کہ اس ذريعے سے خون خارج ہو سکے اور مچھلی ميں جو تھوڑا سا خون ہوا ہے وه ذبح کئے ہوئے جانور 
  ميں باقی مانده خون کی طرح ہے جو بے ضرر اور حالل ہے۔ 

  خون
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نور کا خون نجس ہے کہ جو خون جہنده رکھتا ہو،يعنی اگر اس خون کی دو قسميں ہيں، نجس اور پاک،انسان اور ہر اس جا
کی شہ رگ کا ٹيں تو خون اچھل کر نکلے۔خواه کم ہو يا زياده اس بناء پر وه خون جو دودھ دوہتے ہوئے دودھ ميں نظر آئے 

سا خون جو انڈے ميں  وه نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر ديتا ہے اور اس کا پينا حرام ہے اور بنا پر احتياط وه معمولی
  نظر آئے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہيئے۔ 

ليکن دو طرح کا خون پاک ہے۔ايک ہر اس جاندار کا خون جو خون جہنده نہيں رکھتا ہو مثالً مچھلی و مچھر وغيره۔دوسرے 
و حکم شرعی کے حالل گوشت جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو باقی مانده خون ره جائے وه حالل ہے۔پس اگر جانورو ں ک

مطا بق ذبح کيا جائے اورمعمول کے مطابق خون بہہ جائے تو جسم ميں بچا ہوا خون پاک ہے۔ليکن اگر (جانور)کے سانس 
لينے يا جانور کا سربلندی پر ہونے کی وجہ سے خارج شده خون دوباره بدن ميں پلٹ جائے تو اسکا بقيہ خون پاک نہيں ہو 

  گا۔ 
ن چاہے پاک ہو يا نجس اس کا کھانا حرام ہے۔ليکن وه پاک خون جو مچھلی اورذبح شده جانور اس کے عالوه بطور کلی خو

کے بدن کا جزو ہويعنی اگر اس طرح ہو کہ گوشت کا جزو شمار کيا جائے تواس کے کھانے ميں کوئی مضائقہ نہيں۔البتہ 
  اگر اسے خون کہاجائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ 

  ببخون کے حرام ہونے کا س
  

تفسير عياشی ميں امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے روايت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمايا خون (پينا) مرض قلب(شديد پياس
اور جنون) سنگدلی اور بے رحمی کا سبب بنتا ہے اور خون پينے والے سے عين ممکن ہے کہ وه کسی بھی وقت اپنے 

  ردے۔ والدين يا کسی رشتہ دار يا کسی دوست کو قتل ک
ُم فَاِنَّہُ يُوِرُث اَْکثَُر اْلٰمآِء ااْلَْصفَِر۔۔۔۔۔۔۔(کافی)  ا الدَّ   آپ نے فرمايا:َواَمَّ

خون کا پينا جسم ميں زرد پانی کی توليد کا سبب بنتا ہے۔اور انسانی بدن کو بد بو دار اور انسان کو بد اخالق بناتا ہے اور اس 
  دل کو بے رحم بناتا ہے۔(وسائل ) کی نسل ميں ايک طرح کا جنون ہوتا ہے اور 

نَّہُ يُوِرُث اْلقَٰساَوةََويَْسلُ  ُم اْلَمْسفُْوَح؟ٰقاَل(ع)اَلِ َم الدَّ (ع) لَِم َحرَّ ِ ْنِدْيُق اَٰبا َعْبِد ّهللاٰ ُب اْلفُٰئواَد َرْحَمةً َويَُعفُِّن اْلبََدَن َويَُغيُِّر اللَّْوَن َواَْکثََر َسئََل الزِّ
نْ  ِم۔ ( احتجاج جلدٰما يُِصْيُب ااْلِ    )٢۵٠بحار االنوراص ۴ٰساُن اْلُجٰذاَم يَُکْوُن ِمْن اَْکِل الدِّ

  زنديق نے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا بہائے ہوئے خون کو حرام قرار دينے کی کيا وجہ ہے؟ 
ہے بدن کو بد بودار کرتا ہے اور رنگ کوامام (عليہ السالم) نے فرمايا خون پينے سے قساوت قلبی اور بے رحمی پيدا ہوتی 

  متغير کرتا ہے اور غالباً خون پينے سے انسان کو جذام کو مرض ہوتا ہے۔ 
حضرت امام علی رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ خون پينے سے انسان کے جسم ميں طاعون،زخم اور پھوڑے پيدا ہوتے

  ہيں جو غالباً انسان کی موت کا سبب بنتے ہيں، 

  خنزير
  

خنزير اور کتا دو نجس العين جانور ہيں جن کے بدن کے تمام اجزاء حتٰی بال اور ناخن کہ جن ميں جان نہيں ہوتی،وه بھی 
نجس ہيں اور ان کو ذبح کرنا بيہوده عمل ہے۔يعنی يہ (جانور) کسی بھی طريقے سے پاک نہيں ہو سکتے اور ان کا (گوشت)

   کھانا حرام اور گناه کبيره ہے۔
  امام علی رضا (عليہ السالم) خنزير کا گوشت کھانے کی حرمت کا سبب بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں۔ 

َوَجلَّ ِعظَةً لِْلَخْلِق ِعْبَرةً وَّ تَْخِويفاً َوَدلِْيالً  ُ َعزَّ هٌ َجَعلَہُ ّهللاٰ نَّ َغٰذآئہُ اَْقَذُر ااْلَْقٰذاِر َمَع َعٰلی ٰما َمَسَخ َعٰلی ِخْلقَتِِہ َواِلَ َحَرَم اْلِخْنِزْيُر اِلَنَّہُ ُمَشوِّ
  َعلٍَل َکثِْيرٍة 

  (عيون الخبار الرضا (عليہ السالم)۔وسائل باب اول) 
خداوند عالم نے خنزير (کا گوشت) کھانا حرام فرمايا ہے،چونکہ يہ ايک ہيبت ناک اور بد صورت جانور ہے اور خداوند عالم

ديکھ کر) نصيحت وعبرت حاصل کريں(يعنی اسے ديکھ کر سمجھ ليں کہ خدا  نے اسے اس لئے پيد اکيا ہے کہ لوگ(اسے
ہر چيز سے زياده قوی ہے اور اپنی انسانی شکل کی خوبصورتی پر خدا کا شکر ادا کريں)اور شہوت پر ستی و بے ہوده 

ت ميں بدل دے اور وه باتيں جو اس چيز کا سبب بنتی ہے پر ہيز کريں کہ خداوندعالم ان کی خوبصورتی کو خنزير کی صور
مسخ ہوجائيں(چنانچہ گزشتہ امتوں کے بارے ميں فرمايا کہ وه سب لوگ عالم برزخ اور قيامت ميں خنزير کی سيرت کی 



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

 
 

وجہ سے اسی کی صورت ميں محشور ہوں گے) نيز خنيزير کو انسانو ں ميں رکھا تا کہ ان گزشتہ امتوں کی دليل ہو جو اس
ور خنزير کے گوشت کی حرمت کا دوسرا سبب يہ ہے کہ اس کی خوراک انتہائی نجس اور صورت ميں مسخ ہو گئے تھے ا

  گندی چيزيں ہوتی ہيں اور اس کے خون ميں بے شمار مفاسد اور نقصانات ہيِں 
  امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتا ہيں: 

َ تَٰباَرَک َوتَٰعاٰلی َمسَ  الَْحُم اْلِخْنِزْيِر فَاِنَّ ّهللاٰ بِّ َوٰما ٰکاَن ِمَن اْلَمُسْوخ ثُمَّ ِھَی َواَّمٰ َخ اَْقٰواماً ِفی ُصْوَرٍة َشتّٰی ِمْثَل ِشْبِہ اْلِخْنِزْيِر َواْلقَِرِد َو الدُّ
اَس بِہ َواٰل يَْستَِخفُّوا بُِعقُْوبَتِہ    َعْن اَْکلِہ لَْمثِلَہ يَْنتِفَُع النّٰ

   )٢۴٨اول صفحہ  (تفسير عياشی اورکتاب الَطعمہ و االشربہ وسائل باب
خداوند عالم نے کئی قوموں کو مختلف جانوروں کی صورت ميں مسخ کر ديا تھا ،انہی ميں سے خنزير وبندر اور ريچھ 

وغيره اور کچھ دوسرے جانور بھی مسخ کئے گئے ہيں ۔پھر ان جانوروں کے کھانے سے منع کيا گيا ہے تا کہ لوگ ان سے 
  حقير نہ سمجھيں۔  عبرت حاصل کريں اور اس کے عذاب کو

انجمن تبليغات اسالمی کی کتاب،اسالم وعلم امروز ميں تحرير ہے خنزير ايک ايسا جانور ہے کہ جانوروں کے ماہرين اسے 
موٹی جلد والے جانوروں ميں شمار کرتے ہيں اور سبور و حشی خنزير اور پانی کے گھوڑے کو ايک ہی خاندان کا جز 

نے کے بہت زياده نقصانات ہيں ليکن فی الحال اس کے کھانے کی ظاہری علت کو بيان کياسمجھتے ہيں۔خنزير کا گوشت کھا
  گيا ہے۔ 

خداوند عالم نے خنزير کا گوشت کھانا سے قوم يہود کو منع کيا اور مسلمانوں پر حرام قرار ديا ہے۔عيسائی آج بھی خنزير کا 
وه خنزير کے گوشت کی حرمت کا سبب سمجھ گئے گوشت کھاتے ہيں اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ آج جب کہ 

ہيں۔ليکن پھر بھی اس کے کھانے سے باز نہيں آتے۔ماہرين علم طبيعت آج واضح طور پر سمجھ گئے ہيں کہ خنزير کے 
  گوشت ميں کيا کيا نقصانات ہيں اس دنيا ميں اس کے نقصان سے بچنے کا واحد حل يہی تھا کہ اسے حرام قرار ديا جائے۔ 

الک کہ جہاں خنزير کا گوشت زياده کھايا جاتا ہے وہاں پيچش کی بيماری عام ہے اور اس کے برعکس اسالمی ممالکوه مم
  ميں جہاں خنزير کا گوشت بالکل نہيں کھايا جاتا وہاں يہ مرض بالکل نہيں ہے۔ 

  گوشت خنزير کے نقصانات کی تفصيل
  
ے يہ بات مسلم ہے کہ انسان جس بھی جانور کا گوشت زياده معنوی اوراخالقی نقصانات،علم طبيعت کے لحاظ س) ١(

استعمال کرے تو وه اسی جانور کے اخالق سے متصف ہو جاتا ہے ۔مثالً اگر انسان ہميشہ گائے کا گوشت کھائے تو گائے 
صفت پيدا ہو کی صفت اور طاقت اس ميں پيدا ہو جاتی ہے اور اگر بھيڑ کا دودھ اور گوشت کھاے تو رحم دلی اور بھيڑ کی 

  جاتی ہے۔ 
اسی طرح خنزير کا گوشت کھانے سے انسان ميں خنزير کی طرح صفات پيدا ہو جاتی ہے۔خنزير بے حيائی اور بے غيرتی 

ميں مشہور ہے۔اس ميں عصبيت جنسی نہيں پائی جاتی۔يہ وه بے غيرت جانور ہے جو دوسرے خنزير کو اپنے ماده کی 
تاہے۔غرض کہ جتنی بھی جنسی بے غيرتی ہے اور بے شرمی کی باتيں ہيں وه سب طرف دعوت ديتا ہے اور پھر خوش ہو

اس کے اندر جمع ہيں۔تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ يورپی بھی اس جانور کی برائی کو سمجھتے ہيں اور جب بھی کسی کو 
ديک يہ ايک بہت بڑی گالی بے حيائی و بے غيرتی کا طعنہ دينا ہو تو اسے خنزير کے نام سے پکارتے ہيں اور ان کے نز

اورخنزير کا دوسا معنوی نقصان يہ ہے کہ يہ غالظت خور ہے۔جب بھی پاخانہ کرتا ہے اسے کھا ليتا ہے اور کسی چيز کا 
  خيال نہيں رکھتا نتيجتاًاس کا وجود سرپاگندگی ہے۔ 

دگی اور کثافت کھانے واال يہ وہی يہ بد صورت جانور کہ جسے ديکھ کر انسان کراہيت محسوس کرتا ہے گندا اور سراپا گن
جانور ہے کہ جسے مغربی نادان لوگ اس کے نقصانات جانتے ہوئے بھی مہنگی قيمت پر خريدتے ہيں اور اس کی آنتوں کو
اس کے خون اور چربی سے پر کر کے انتہائی شوق سے کھاتے ہيں ،بجائے اس کے کہ کم قيمت پر بھيڑ کے سالم گوشت 

ه بہت زياده قيمت دے کر اپنے لئے بد بختی خريدتے ہيں۔ مشہور ہے کہ خنزير مظہر شيطان ہے اور سے فائده اٹھائيں و
بالعموم يہ فکر خود مغربی لوگوں کی ہے جو کہ اس جانور کے مريد ہيں۔چنانچہ اپنے مذہبی قصوں ميں جب بھی شيطان کا 

برنايا ميں ان حقائق کی وضاحت ان کی تحرير  تجسم پيش کرتے ہيں تو اسے خنزير کی صورت ميں پيش کرتے ہيں۔انجيل
سے ہوسکتی ہے۔انہوں نے خنزير کو مظہر شيطان کہا ہے اور کہتے ہيں کہ اس حيوان کے بدن ميں شيطان کی روح ہے 

اور مرقس  ٢٣۔٨۔انجيل کہ جو فعالً عيسائيوں کے ہاتھ ميں ہے۔اس ميں بھی اس بات کی تائيد کی گئی ہے۔چنانچہ متی ميں
حضرت عيسٰی کا شيطان کو خنزير کے گلے ميں داخل کرنا اور اس گلے کو ندی کی طرف  ٣٩تک ٢٨۔٨اور لوقا تک١۔۵
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بھيجنے کی تشريح کی گئی ہے۔اس بناء پر معنوی لحاظ سے عيسائی بھی خنزير کا گوشت کھانے کی برائی جانتے ہيں ۔ليکن
  پھر بھی اس کا گوشت کھانے سے اجتناب نہيں کرتے۔ 

  مانی نقصانجس) ٢(
  

جسمانی لحاظ سے خنزير کے بہت زيده نقصانات ہيں ليکن اس ميں سے دو بہت زياده اہم ہيں ايک تو 
) (سور کے کيڑے کی بيماری)اور دوسرے کرم کدو کہ Trichinoes)سور کے گوشت کا کيڑاٹريکنوز (Trichineٹريکين(

  جس کی تفصيل ذيل ميں بيان کی جاتی ہے۔ 

  تڑيکين) ٣(
  
يک چھوٹا جاندار ہے جو خنزير کے گوشت ميں اپنی جگہ بناتا ہے تڑيکين ايک کيڑا ہے کہ جس ميں نر ايک سے ڈيڑھ يہ ا

ملی ميٹر تک ہو تا ہے اور ماده تين ملی قطر رکھتی ہے ۔ايک ماده کے عرصے ميں دس سے پندره ہزار تک انڈے ديتی ہے
ميں داخل ہوجاتے ہيں اور شروع ميں خون کے سرخ جرثومے ۔صرف خنزير کا گوشت کھانے سے تريکين انسان کے بدن 

زياده ہو جاتے ہيں اور بعد ميں ختم ہو جاتے ہيں اور نوبت يہاں تک پہنچتی ہے کہ سرخ جرثومے انتہائی کم ہو جاتے ہيں 
  اور انسان خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ يہی حالت اسے موت کی طرف دھکيل دے۔ 

يکين معدے ميں داخل ہوتے ہيں تو معدے کی رطوبتوں کے اثر انداز ہونے کی بنا پر ان کے جھتوں کی مضبوط جب تڑ
ديوار ٹوٹ جاتی ہے اور تيزی سے اپنی نسل ميں اضافہ کرتے ہيں اور معدے اور خون کے ذريعے بدن ميں داخل ہو جاتے 

  ہيں۔ 
خار ہے۔يہ بخار نظام ہاضمہ سے مربوط ہو جاتا ہے اور اس کا سب سے پہال اثر سر چکرانا اور مخصوص قسم کا ب

  )شروع ہوجاتے ہيں۔يہ بخار شروع ميں کم ہوتا ہے ليکن آہستہ آہستہ زياده اور پرانا ہو جاتا ہے۔ Diarrhoeaاسہال(دست)(
کا ہونا ۔بدن ) تمام بدن ميں سخت سستی و تھکاوٹ Itchاور دوسرے مختلف امراض مثالً اعصاب ميں کھنچأو بدن ميں خارش

  ميں انتہائی کمزوری کی بناء پر دردوں کا رہنا وغيره اور چار پانچ روز ہی ميں موت سر پر منڈالنے لگتی ہے۔ 
اور مرض کے دوسرے آثار بھی مريض کے چبانے،نگلنے اور سانس لينے کے عمل سے ظاہر ہوتے ہيں اور ہو سکتا ہے 

کہ يہ کيڑے اپنے قيام کے تيسرے ہفتے ميں معدے کے عضالت پر حملہ کہ موت دوسرے عوامل کی بناء پر واقع ہو۔کيون
شروع کر ديتے ہيں اور ساتويں ہفتے ميں انتہائی زياده ہو جاتے ہيں۔کمزور مرض قوی ہو جاتا ہے اور مريض کو مار ديتا 

  ہے۔ 
مرض ان ممالک ميں بہت  )ٹريکنوز کے نام سے مشہور ہے۔ يہTrichinoesتڑيکين کيڑوں سے جو مرض پيدا ہو تا ہے وه(

زياده ہے جہاں خنزير کا گوشت کثرت سے استعمال ہوتاہے اور اسالمی ملکوں ميں کہ جہاں خنزير (کا گوشت) حرام ہے 
،يہ مرض بالکل نہيں ۔جب تڑيکين معدے ميں داخل ہو جائيں تو پھر کيڑے مار کوئی بھی دوائی ان کو دور کرنے پر قادر 

تڑيکين عضالت ميں نفوذ کر جائيں تو اسکا کوئی عالج نہيں اور ہر صورت ميں مريض کو  نہيں ہے جب بھی نو مولود
  موت سے ہمکنار کر ديتے ہيں۔ 

اس مرض کے خطرناک ہونے اور سرايت کرنے کے لئے يہی کافی ہے کہ خنزير کے ايک کلو گوشت ميں ممکن ہے کہ 
  چار سو)ملين نومولود تڑيکين ہوں۔ (۴٠٠

  ماریپيچش کی بي) ۴(
  

خنزير کا گوشت کھانے سے انسان پر جو خطرناک ترين بيمارياں عارض ہوتی ہيں ان ميں سے ايک پيچش کا مرض ہے کہ 
جس کی توليد کا عمل تنہا کرم کدو ہے اس کيڑے کا بدن ايک سر سے مرکب ہے کہ جس کے دو زنجيری حلقے اور چار 

عدے کی ديوار سے چپکا ليتا ہے۔سر کے بعد زنجير حلقے شاخيں ہوتی ہيں کہ جس کے ذريعے يہ اپنے آپ کو انسان کے م
سے بہت زياده لمبی ہوتی ہے جو اس کے بدن کو تشکيل ديتا ہے اور کبھی يہ حلقہ مجموعاً کئی ميٹر تک ہو جاتا ہے ۔سر 

اور ہميشہ  کے نزديک کا حلقہ بہت چھوٹا ہو تا ہے اور جس قدر اس سے دور ہوتا جاتا ہے ،حلقہ اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے
نئے زياده کرتے ہيں ليکن بدن کے آخری حلقے جو انڈوں سے بھرے ہوئے ہيں وه عليحده ہو کر پاخانے کے ساتھ خارج ہو 
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جاتے ہيں۔ہر حلقہ ميں تنہا دو جنس نر اور ماده ہوتے ہيں جس جس سے توليد کا عمل جاری رہتا ہے ۔وه انڈے جو اس 
ہيں،خنزير انہيں کھا ليتا ہے اور اسی وجہ سے انڈے خنزير کے معدے ميں ذريعے سے (پاخانے)کے ساتھ خارج ہوتے 

چلے جاتے ہيں اور اس طرح وه انڈے دوباره توليد کا عمل شروع کر ديتے ہيں۔اگر اس خنزير کے گوشت کو انسان کھائے 
کی آنتوں ميں داخل ہوتے  تو (بہت کم ايسا ہوتا ہے کہ خنزير کے گوشت ميں نو مولودتنيانہ ہوں۔وه کيڑے جيسے ہی انسان

ہيں،نمو پاتے ہيں اور تنيابن جاتے ہيں۔جيسا کہ کہا جاتا ہے ۔اس کے برعکس يہ کرم کدو ايک زياده نہيں ہے۔ممکن ہے کہ 
کئی کيڑے انسان کے بدن ميں داخل ہوں ۔کرم کدو کا وجود انسان کے بدن ميں بہت زياده بيماريوں کا موجب بنتا ہے اور 

  کے مطابق اس سے بچنے کا سب سے بہترين طريقہ يہ ہے کہ خنزير کا گوشت نہ کھايا جائے۔  ماہرين کے کہنے
  پيچش کا مرض ان ممالک ميں بہت زياده ہے جہاں پر خنزير کا گوشت کثرت سے استعمال ہو تا ہے جيسے جرمنی ميں۔ 

ت ثقيل الہحضم اور معدے کے خنزير کے گوشت کے نقصانات صرف ان ہی چيزوں پر منحصر نہيں بلکہ خنزير کا گوش
  لئے انتہائی تکليف کا باعث ہوتا ہے۔ 

  خنزير کا گوشت کھانے سے غالباً انسان ميں زہر پيدا ہوتا ہے کہ جسے اصطالح عملی ميں بوتوليسيم کہتے ہيں۔ 
نے کے نقصاناتدر حقيقت ان لوگوں کی حالت پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو عملی تجربات کی بناء پر خنزير کا گوشت کھا

سمجھتے ہيں ليکن پھر بھی اس سے پرہيز نہيں کرتے اور اس بارے ميں دين اسالم کی عظمت کو تسليم کرنا چاہئے کہ جس
نے آج سے ايک ہزار تيس سو سال پہلے کہ جب دنيا ان مسائل سے بہت دور تھی خنزير کے گوشت کے نقصانات کو پيش 

  نظر رکھتے ہوئے اسے حرام قرارديا ۔ 
اور اسی طرح کتے کے بارے ميں کہ جسے دين اسالم نے نجس العين قرار ديا اور اسے گھر ميں رکھنے سے منع فرمايا 

ہے۔باآلخر يہ حقيقت بھی عياں ہو گئی کہ کتے سے بہت سی بيمارياں انسان ميں منتقل ہوتی ہيں مثالً خارش،گنجا پن اور 
تے ہيں۔مثالً بھاری اور سب سے بڑا مرض کرم کدو سگ ہے اور دوسرے جلدی امراض جو سمبيوں کے اثر سے پيدا ہو

  کتے سے مختلف قسم کی جوئيں انسان ميں منتقل ہوتی ہيں اور پھيپھڑوں کا مرض وغيره۔ 
ان ميں سے ہر مرض کی تفصيل مذکوره کتاب ميں ذکر کی گئی ہے اور مزيد لکھتے ہيں کہ يہ بات بھی واضح ہوگئی ہے 

ے سے جو جراثيم برتن پر لگ جاتے ہيں وه مٹی کے عالوه کسی چيز سے دور نہيں ہوتے چنانچہ کہ کتے کے برتن چاٹن
  اسالم ميں بھی اس کے پاک ہونے کا انحصار صرف مٹی ملنے پر ه 

اٰلِة َعْمداً    تَْرُک الصَّ
  

  (نماز کو عمدا ًترک کرنا)

  
ے۔چنانچہ عبدا لعظيم کے صحيفہ ميں امام محمد تقی ،امامکبائر منصوسہ ميں سے چھيتس واں گناه نماز کو عمداً ترک کرنا ہ

علی رضا ،امام موسی کاظم اور امام جعفر صادق سے اسکی تصريح کی گئی ہے۔اور اسی طرح امير المومنين علی (عليہ 
السالم) سے نقل کی گئی روايت ميں بھی اس کے کبيره ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔چونکہ نماز کا وجوب اسالم کے 

مسلمہ احکامات ميں سے ہے۔پس جو کوئی (نماز کے وجوب کا )انکار کرتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو وه کافر اور دين اسالم 
سے خارج ہے کيونکہ نماز کا انکار رسالت کا انکار اور قرآن مجيد کو تسليم نہ کرنا ہے اور ايسا شخص کافر ہے۔اور اگر 

اورخاتم االنبيآء (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی رسالت کو حق مانتا ہو،اور اعتقاد نمازکے وجوب کا منکر نہ ہو اور قرآن پاک 
رکھتا ہو کہ نماز خداوند عالم کی طراف سے واجب کی گئی ہے ليکن سستی اور ال پرواہی کی بناء پر ترک کرتا ہو تو ايسا 

  شخص فاسق ہے۔ 
ے بارے ميں وارد ہوئی ہيں بہت زياده ہيں اور صورت اول کے پيش نظر وه روايات جو تارک نماز کے کافر ہونے ک

  وصلوة وسائل)  ٣٩۴مضمون سب کا ايک ہے۔(لئالی االخبار صفحہ 
  امام جعفر صادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں: 

ِ (صلی هللا عليہ  و ٓالہ) اَْوِصنِْی فَْقاَل (صلی هللا عليہ (ٰقاَل عليہ السالم) ٰجآَء َرُجٌل اِنٰی النَّبِّی (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فَٰقاَل ٰياَرُسْوَل ّهللاٰ
ْساٰلِم  تُہ ااْلِ داً فَقَْدبَِرئَْت ِمْنہُ ِذمَّ داًفَانِّ َمْن تََرَکٰھا ُمتََعمَّ ٰلوةَ ُمتََعمِّ   و ٓالہ) اٰل تََدْع الصَّ

   )٢٩صفحہ٣(صالت وسائل الشيعہ جلد 
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ر عرض کيا کہ مجھے وصيت فرمائيں آنحضرت ايک شخص رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی خدمت ميں حاضر ہوا او
(صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کہ نماز کو عمداً ترک نہ کرو کيونکہ جو کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو وه ملت 

  اسالمی سے خارج ہے۔رسول خدا فرماتے ہيں۔ 
ِ (صلی هللا داًَعْن اَبِی َجْعفٍَر (ع) ٰقاَل(ع)ٰقاَل َرُسْوُل ّهللاٰ ٰلوةَ اْلفَِرْيَضتَہ ُمتََعمِّ  عليہ و ٓالہ) ٰماِمْن بَْيَن اْلُمْسلِِم َوبَْيَن اَْن يَّْکفَُر اَْن يَْتُرَک الصَّ

  اَْو يَتَٰھاَوَن بِٰھا فاَٰل يَُصلِّيٰھا 
   )٢٩ص٣(وسائل الشيعہ ج

اسے حقير و سبک سمجھ کر نہ پڑھنا ہے۔جو چيز مسلمان کو کافر کر ديتی ہے وه واجب نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا يا 
  رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے يہ بھی فرمايا 

ٰلوِة(وسائل الشيعہ ج ْيٰماِن ااِّلٰ تَْرُک الصَّ    )٢٩ص٣ٰما بَْيِن اْلُکْفِر َوااْلِ
  "سوائے نماز کو ترک کرنے کے ايمان و کفر کے درميان کائی فاصلہ نہيں ہے۔" 

کافی ميں فرماتے ہيں کہ ان روايات ميں سے بعض اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ تمام واجبات کو يا ان عالمہ مجلسی شرح 
ميں سے کچھ کو جان بوجھ کر ترک کرنا کفر ہے۔اور يہ خود کفر کے معانی ميں سے ايک ہے کہ جو آيات و احاديث ميں 

ٰلوِة َعْمداً  ٰکاِة ٰکافٌِر َوٰتاِرَک اْلَحجِّ ٰکافٌِرجان بوجھ کر نماز کو ترک  وارد ہوا ہے چنانچہ وارد ہوا اِنَّ ٰتاِرَک الصِّ ٰکافٌِر َوٰتاِرَک الزَّ
  کرنے واال کافر ہے،يا زکٰوة نہ دينے واال کافر ہے اور جوکوئی حج کو ترک کرے گا وه کافر ہے۔ 

ں ديا اور شايد اس کی وجہ يہ ہو يہی سبب ہے کہ روايات وارده ميں بالخصوص ترک واجبات کو جزو گناہان کبيره قرار نہي
  کہ حرام کام کے ارتکاب ميں غالباً انسان پر شہوت غالب آجاتی ہے اور سے گناه پر اکساتی ہے۔ 

مثالً زنا،يا يہ کہ انسان پر غصہ غالب آجائے اور ظلم،بد زبانی مار اور قتل جيسے ظلم پر آماده کرے۔واجبات کے ترک 
صے کو کوئی دخل نہيں جو اسے ترک نماز پر اکسائے ۔نماز کو ترک کرنے کا سبب فقط کرنے مثالً نماز ميں شہوت يا غ

دينی حکم کو سبک و حقير سمجھنا اور سستی برتنا ہے ۔اس بناء پر واجبات کو ترک کرنا خداوند عالم کے ساتھ کفر کرنے 
  ميں داخل ہے۔ 

 ً اس حديث ميں نماز کے ترک کرنے کو کفر جانا ہے نماز ترک کرنے ميں دين کو اہميت نہ دينا ظاہر وآشکار ہے خصوصا
۔کيونکہ زکٰوة و حج کو ترک کرنے کا سبب بعض اوقات مال کی اللچ ہوتی ہے ۔اور روزه کے ترک کرنے ميں ہو سکتا ہے 

  کہ پيٹ کی بھوک رکاوٹ بنے ليکن نماز کو ترک کرنے کا سبب سوائے دين کو سبک سمجھنے کے اور کچھ نہيں۔ 
الشرائع ميں نقل کرتے ہيں کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا گيا کہ زنا کرنے والے کو کافر اور صدو ق علل 

شرابی کيوں نہيں کہا جاتا جبکہ نماز ترک کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ امام (عليہ السالم) نے فرمايا زنا وغيره شہوت 
ٰلوِة اٰل يَْتُرُکھَا ااِلَّ اْستِْخٰفا فاًبِٰھا ليکن نماز ترک نہيں کی جاتی سوائے اس کے غالب آنے کی وجہ سے ہوتے ہيں َوٰتاِرُک ال صَّ

کے کہ اسے حقير سمجھا جائے کيونکہ زنا کرنے واال زنا سے لذت حاصل کرتا ہے اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لئے
  ٹھاتا۔ وه زنا کرتا ہے ليکن نماز ترک کرنے واال ترک نماز سے کوئی لذت نہيں ا

اس حديث سے ظاہر ہوتا ہے کہ واجبات کا ترک کرنا اگر دين کو سبک سمجھنے کی بناء پر ہو تو يہ کفر ہے۔پيغمبر اکرم 
ا ِمَن اْستََخفَّ ِبَصاٰلتِہوه ہم سے نہيں جو نماز کو حقير سمجھے اور دوسری حديث ميں ہے اسے ہماری  فرماتے ہيں لَْيَس ِمنّٰ

جونشہ آور چيزيں استعمال کرتا ہو وه ہم ميں سے نہيں اور خدا کی قسم جو شراب پيتا ہووه  شفاعت حاصل نہ ہوگی اور
 اور امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے وقت رحلت فرمايا۔ )٢٧١ص ٣حوض کوثر پر وارد نہيں وه سکے گا( فروع کافی ج

ا َحَضَر اِبَی اْلَوٰفاةُ قَاَل لِْی يٰ  ٰلوِة۔( فروع کافی ج ٰقاَل اَبُواْلَحِسِن(ع) لَّمٰ    )٢۴١ص٣ا بُنیَّ اِنَّہُ اٰل تَٰناُل َشفَاَعتُٰنا َمِن اْستََخفَّ بِالصَّ
حضرت ابوالحسن موسٰی بن جعفر سے مروی ہے کہ ميرے والد بزرگوار نے وقت رحلت مجھ سے مخاطب ہو کر فرمايا ہم 

  سمجھتا ہو۔  اہل بيت کی شفاعت ايسے کسی شخص کو حاصل نہ ہو گی جو نماز کو سبک

  کچھ بے عقل لوگوں کی غلط فہمی
  

بعض بے نمازيوں ميں سے کچھ کو جب نصيحت کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کيوں نہيں پڑھتے تو ،وه 
ان  جواب ميں کہتے ہيں کہ هللا تعالٰی ہماری نماز وروزے کا محتاج نہيں حاالنکہ ان کا يہ جواب ايک شيطانی خيال ہے يعنی

کا نماز ترک کرنے کا سبب پروردگار عالم کی بے نيازی نہيں بلکہ صرف ان لوگوں کی جہالت کاسبب ہے اور حقيقت امر 
يہ ہے کہ وه خود اپنے آپ کو پروردگار عالم کا بنده اور محتاج نہيں سمجھتے اسی لئے اس سے بندگی کے رابطے کو توڑ 

احسان اور نعمتوں ميں گھرا ہوا نہيں سمجھتے اسی لئے انہوں نے شکر ليا ہے اور اس کے عالوه اپنے آپ کو اس کے 
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گزاری اور وظيفہ بندگی کی ادائيگی کوترک کر ديا ہے دوسرے لفظوں ميں انکا نماز ترک کرنے کا سبب ان کی سختی و 
ُع ُکلُّ شْیٍء فِْی َمَحلِّہ ہر سنگدلی ،ظلم و زيادتی اور ہٹ دھرمی ہے اور جيسا کہ خداوندعالم کے عدل کا تقاضا يہ ہے کہ َوضْ 

چيز کو اس کے مناسب مقام پر رکھے۔تو وه نفوس جو غليظ اور پتھر اور لوہے سے زياده سخت ہيں انہيں جہنم ميں جگہ 
دے اوران کے برعکس جيسا کہ آيات و روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ وه نيک و صالح افراد جو اپنے پروردگار سے ڈرتے 

  السالم ميں جگہ دے۔ ہيں انہيں دار 

  قرآن مجيد ميں عذاب کا وعده
  

نماز ترک کرنا وه گناه ہے کہ جس کے بارے ميں قرآن مجيد ميں عذاب کا وعده کيا گيا ہے چنانچہ خداوند عالم سوره مدثر 
  ميں فرماتا ہے۔ 

اٍت يَّتَٰسآئلُوَن َعِن اْلُمْجِرِميَن ٰماَسلََکُم فِْی َسقٍَر؟ ٰقالُوْ  ا نَُخوُض َمَع اْلٰخاِئِضْيَن فِی َجنّٰ ا لَْم نَُک ِمَن اْلُمَصلِّيَن َولَْم نَُک نُْطِعُم اْلِمْسِکْيَن َوُکنّٰ
ْيَن۔(سوره مدثر آيت انَُکذُِّب بِيَْوِم الدِّ    )۴۶۔۴٠َوُکنّٰ

ے کہ ہم نہ جنتی لوگ جہنميوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہيں دوزخ ميں کون سی چيز گھسيٹ الئی وه لوگ کہيں گ
تو نماز پڑھتے تھے۔اور نہ محتاجوں کو کھانا کھالتے تھے۔(واجب صدقات کو ادا نہيں کرتے تھے)اور اہل باطل کے ساتھ 

  ہم بھی برے کام ميں گھس پڑے تھے اور روز جزا کو جھٹاليا کرتے تھے۔ 
  اور سوره قيامت ميں خداوند عالم فرماتا ہے: 

ی وَ    ٰلِکْن َکذََّب َوتََولّیٰ ثُمَّ َذھََب اَٰلی اَْھلِِہ يَتََمطَّی" "فاَٰل َصدََّق َواَلٰ َصلّٰ
کافر يہ گمان کرتا ہے کہ وه ہرگز اٹھايا نہيں جائے گا اسی ليے نہ پيغمبروں کی تصديق کرتا ہے تاکہ کوئی ذمہ داری نہ 

نہ ہی نماز گزار بنتا ہے بلکہ فرستاده آپڑے (يا واجب صدقہ نہيں ديتا اور نہ ہی مقام بندگی اور عبادت ميں بڑھتا ہے)اور 
خدا کی تکذيب کرتا ہے اورحق پرستوں سے روگردانی کرتا ہے اور غرور تکبر کے عالم ميں اپنے گھر کی طرف اتراتا 

   )٣٢۔٣١ہوا چلتا ہے۔(سوره قيامت آيت
  ان آيات ميں منکرين معاد اور کافروں کی بری صفات ميں سے کچھ بيان کی گئيں ہيں: 

  پيغمبروں کی تصديق نہيں کرتے اور خدائے واحد کے وجود کا اقرار نہيں کرتے۔ ) ١(
  نماز نہيں پڑھتے حاالنکہ نماز ايمان کی اہم عالمتوں ميں سے ہے اور اسکا ترک کرنا کفر ہے۔ ) ٢(
  پيغمبروں کی طرف دروغ گوئی کی نسبت ديتے ہيں۔ ) ٣(
  حق بات سے روگردانی کرتے ہيں۔ ) ۴(

اور ان کی ہالکت کی خبر دينے کے بعد فرماتا ہے اَْوٰلی لََک فَاَْوٰلی مفسرين ميں سے بعض نے کہا اس کلمے کے  مقام تہديد
معنی َوْيٌل لََّک ہيں اور چار مرتبہ اسکی تکرار تاکيد کے لئے ہے۔ياچار مرتبہ اشاره سے مراد ہالکت ہے يعنی دنيا ميں 

دوزخ ميں ہميشہ کا قيام۔اور سورٔه ٰماُعْون ميں فرماتا ہے فََوْيٌل لِّْلُمَسلِّْيَن الَِّذْيَن ھُْم ہالکت ،قبر ميں عذاب،قيامت ميں وحشت اور 
ان نمازيوں کی تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہيں جو ) ۶۔۴َعْن َصاٰلتِِھْم ٰساھُْوَن الَِّذْيَن ھُْم يُٰرآئُوِن(سوره ماعون آيت 

نی کيونکہ وه اس کے ثواب پر اعتقاد نہيں رکھتے اور ترک نماز پر عذاب سے نہيں دکھاوے کے واسطے کرتے ہيں۔يع
ڈرتے اور يہ کہ ظاہراً تو نماز پڑھتے ہيں تا کہ انہيں مسلمانوں سے کوئی گزند نہ پہنچے تنہائی ميں نماز نہيں پڑھتے اور 

  مستحقين کو زکٰوة نہيں ديتے۔ 
والوں کے لئے ،نماز جو کہ دين کا ستون ہے،اور اسالم و کفر کے درميان  َوْيٌل (سخت عذاب) ہے نماز ميں غفلت کرنے

سرحد ہے ۔َوْيٌل جہنم کے طبقات ميں سے ايک طبقے کا نام ہے۔يا اس ميں موجود ايک کنويں کا نام ہے يا عذاب کا کلمہ ہے 
فرماتا ہے فََخلََف َمْن بَْعِدِھِم َخْلٌف اَٰضاُعو اور اس پر تنوين بڑائی کو ظاہر کرتی ہے يعنی بڑا عذاب۔سوره مريم ميں هللا تعالٰی 

ٰلوةَ واَتَّبَُعوا الشَّھَٰواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغيّاً۔(سوره مريم آيت     )۵٩الصَّ
پھر ان (پيغمبروں)کے بعد کچھ نا خلف(ان کے)جانشين ہوئے۔جنہوں نے نمازوں کو ضائع کيا اور نفسانی خواہشات کے 

ہی يہ لوگ غی ميں پہنچيں گے۔(غی جہنم کی ايک وادی ہے جہاں پر جہنم کے دوسرے طبقوں سے  چيلے بن گئے عنقريب
زياده شديد تر عذاب ہے اور اہل جہنم اس کے عذاب سے خدا کی پناه مانگتے ہيں ابن عباس سے منقول ہے کہ اس ميں ايسا 

رابر ہے اور جب سے وه پيدا کيا گيا ہے وه سانپ ہے کہ جس کی لمبائی ساٹھ سال اور چوڑائی تيس سال کی مسافت کے ب
  اپنا منہ فقط نماز کو ترک کرنے والے اورشرابی کو نگلنے کے لئے کھولتا ہے۔سوره روم ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ 

ٰلوةَ َواٰل تَُکْونُْوا ِمَن اْلُمْشِرِکْيَن (سوره روم آيت    )٣١َواَقِْيُموا الصَّ
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کين ميں سے نہ ہو جأو۔اس آيت ميں اشاره ہے کہ نماز ترک کرنے واال بت پرست اور پابندی سے نماز پڑھو اور مشر
مشرک کے ساتھ برابر ہے۔نماز کی اہميت کے بارے ميں قرآن مجيد کی آيات بہت زياده ہيں ليکن جو کچھ تحرير کيا گيا وہی 

  کافی ہے۔ 

  ترک نماز پر پندره د نيوی اور اُخروی نتائج
  

 عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں جو اپنی نماز کو سبک سمجھتا ہو اور اس کی انجام دہی ميں سستی کرتا ہو رسول خدا (صلی هللا
خدائے عزوجل اسے پندره بالٔوں ميں مبتال کردے گا(جس ميں سے) چھ دنيا سے متعلق ہيں اور تين جان کنی کے عالم سے 

اپنی قبر سے باہر آئے گا وه چھ بالئيں جو دنيا سے متعلق  اور تين قبر سے اور تين روزقيامت سے متعلق ہيں يعنی جب وه
  ہيں يہ ہيں۔ 

  خداوند عالم اس کی عمر کو کم کر دے گا۔ ) ١(
  اور اس کا رزق ختم کر دے گا۔ ) ٢(
  نيک لوگوں کی عالمتيں اسکے چہره سے ختم کر دے گا۔ ) ٣(
  ر نہيں ملے گا۔ جو بھی نيک کام کرے گا قبول نہيں ہو گا اور اس کا کوئی اج) ۴(
  اس کی دعا قبول نہيں ہوگی۔ ) ۵(
  نيک لوگوں کی دعأوں سے اسے کوئی فائده نہيں پہنچے گا۔ ) ۶(

  وه تين بالئيں جو موت کے وقت سے متعلق ہيں:
  
  ذلت و خواری کی موت مرے گا۔ ) ١(
  بھوک کی حالت ميں مرے گا ) ٢(
  کہ اگر دنيا کی نہروں کو پی لے پھر بھی وه سيراب نہيں ہوگا۔ پياسا اور پياس کی حالت ميں اس طرح مرے گا ) ٣(

  اور وه تين بالئيں جو قبر ميں اس تک پہنچيں گی:
  
  ايک فرشتے کو اس پر مقرر کيا جائے گا کہ اسے فشار دے اور سرزنش کرے۔ ) ١(
  اس کی قبر کو اس کے لئے تنگ کر ديا جائے گا۔ ) ٢(
  اک ہو گی۔ اس کی قبر تاريک اور ہول ن) ٣(

  اور قيامت سے متعلق تين بالئيں يہ ہيں
  
  فرشتہ اسے حساب کے لئے اس طرح کھينچ رہا ہوگا کہ حساب کے مقام پر تمام لوگ اسے ديکھ رہے ہوں گے۔ ) ١(
  اس کے حساب ميں سختی ہو گی۔ ) ٢(
  کے لئے يہ درد ناک عذاب ہے۔  خداوند عالم اس پر رحمت کی نظر نہيں کرے گا اسے پاکيزه نہيں کرے گا اور اس) ٣(

  اہم ترين واجب الہیٰ 
  

ٰلْوةَ فَاِْن قُبِلَْت قُبَِل َسآئِ  ُل ٰما يُٰحاِسُب بِِہ اْلَعْبُد اَلصَّ ُر َعَملِِہ واِْن ُردَّْت َعلَْيِہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ اَوَّ
قيامت ميں سب سے پہلے جس عمل کے بارے ميں انسان سے باز پرس )۵٢صفحہ ١٨را جلد ُردَّ َعلَْيِہ ٰسآئُِر َعَملِِہ(بحار االنو

ہو گی وه نماز ہے اگر وه قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائيں گے اور اگر وه رد کر دی گئی تو دوسرے 
  اعمال بھی رد کرديئے جائيں گے۔ 

 ِ ِ فَٰقاَل َعلَيِہ السَّاٰلُم ٰما اَْعلَُم شَ َسئََل ُمٰعاِويَتِہ ْبن َوھَِب اَٰبا َعْبِد ّهللاٰ ُب بِِہ اْلِعٰباُد اِلَی ّهللاٰ الُم َعْن افَْضَل ٰمايَتَقَرَّ ئاً بَْعَد اْلَمْعِرفَتِہ  َعلَْيِہ الّسٰ
الَِح ِعِ◌ْيسی بِْن َمْريََم ٰقاَل۔َواَوْ  ٰلوِة ااََل تَٰری اَنَّ اْلَعْبَد الّصٰ ٰکوِة ٰماُدْمُت َحياً۔ َوَسئََل النّبِیُّ (صلی اَْفَضُل ِمْن ٰھِذِه الصَّ ٰصانِی بِالّصلوِة َوالزَّ

ِل َوقِْتٰھا۔  ٰلوةُ اِلَوَّ   هللا عليہ و ٓالہ) َعْن اَْفَضِل ااْلَْعٰماِل َفَ◌ٰقاَل (صلی هللا عليہ و ٓالہ) الصَّ
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   )٢۶۴س٣( فروع کافی ج
ا کہ وه سب سے افضل عمل کہ جس کے سبب انسان اپنے رّب معاويہ امن وہب نے امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے پوچھ

کے قريب ہو سکے کونسا ہے؟آپ نے فرمايا خدا و نبی وامام کی معرفت کے بعد نماز سے افضل(عمل)نہيں جانتا۔کيا تم نہيں 
ے مجھے ديکھتے کہ خدا کے صالح بندے حضرت عيسٰی (عليہ السالم) نے فرمايا کہ جب تک ميں زنده ہوں خداوندعالم ن

نماز پڑھنے اور زکٰوة دينے کا حکم اعمال کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا۔تمام اعمال ميں سب سے بہتر عمل 
  ايسی نماز ہے جسے اول وقت ميں ادا کيا گيا ہو۔ 

  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ 
ْيَن ِمْثلُٰھا َکَمْثِل َعُموُد اْلفَْسٰطاِط اِٰذا ثَبََت اْلَعُمْوُد ثَبَتَِت ااْلَ َعْن اَبِْی َجْعفٍَر َعلَْيِہ السَّاٰلُم ٰقاَل عَ  ٰلوةُ َعُموُد الدِّ ْوٰتاِد َوااْلَْطٰناِب لَْيِہ السَّاٰلُم) اَلصَّ

  اِذٰا ٰماَل اْلَعُمْوُد َواْنَکَسَرلَْم يَْثبُْت َوتٌَد َواٰلطَٰناَب 
   )٢١٨ص ٨٢ج جديد٩فحةباب فضل الصلوة ص١٨(بحار االنوار جلد

نماز دين کا ستون ہے(نماز)خيمہ کی درميانی لکڑی کی مانند ہے کہ جب تک وه قائم ہے۔خيمہ کی رسياں اور کيليں جمی 
رہيں گے ۔اور جب وه لکڑی سيدھی نہ رہے يا ٹوٹ جائے تو کيليں اور رسياں بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی ہيں اور خيمہ 

  گرجاتا ہے۔ 
ان اور تمام اعمال عبادات نماز سے وابستہ ہيں ۔کہ اگر اسے (يعنی نماز کو)ترک کر ديا گيا تو سارے اعمال اسی طرح ايم

بھی جائع ہو جاتے ہيں۔امام جعفر صادق (عليہ السالم) اس آيت جو کوئی ايمان النے کے بعد کافر ہو جائے اس کا عمل باطل 
  ہے کی شرح ميں فرماتے ہيں: 

اِدِق َعلَ  ْيٰمان ِفَقَْد َحبِطَ َعَملُہُ۔۔۔۔۔۔قَاَل َعلَْيِہ السَّاٰلُم َعِن الّصٰ ٰلوةُ ِمْن َغْيِر ْيِہ السَّاٰلُم فِْی قَْولِِہ تَٰعاٰلی َوَمْن يَّْکفُْر بِااْلِ ِمْن ٰذلَِک اَْن يَّتَْرُک الصَّ
اٰل ُشْغٍل۔    ُسْقٍم وَّ

   )٨٢جديد جلد ١٨(بحار االنوار جلد 
مرض اور مصيبت کے ترک کرنے سے متعلق ہے۔يعنی وه مرض اور مصيبت جو (نماز کو  يہ آيت نماز کو بغير کسی

  )فراموش کرنے کا سبب بن جائے۔ 
  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 

ْوِم َواْلوِ  ٰکوِة َواْلَحجِّ َوالصَّ ٰلوِة َوالزَّ آخر باب فضل الصلٰوه ١١١اٰليَتہ۔(بحار االنوار جلدبُنَِی ااْلَْساٰلُم َعٰلی َخْمَستِہ اَْشٰيآٍء َعلَی الصَّ
   ) ١۴عقاب تارکھا صفحہ

دين اسالم کی بنياد پانچ چيزوں پر رکھی گئی ہے ۔نماز ، زکٰوة،حج، روزه اور واليت زراره نے پوچھا کونسی افضل 
ده کی چابی کی مانند ہے اور واليت ہے؟امام (عليہ السالم) نے فرمايا واليت کيونکہ واليت آل محمد (عليہم السالم) باقی مان

ٰلوةُ َعُموُد ِدْينُِکم نماز تمہارے  کے بعد نماز سب سے افضل ہے کيونکہ رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا کہ اَلصَّ
  لئے دين کا ستون ہے۔ 

س کا ايک جانور دوزخ سے باہر آئےپيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں کہ جب قيامت برپا ہو گی تو بچھو کی جن
گا اس کا سر ساتويں آسمان پر اور اس کی دم زمين کے نيچے اور اس کا منہ مشرق سے مغرب تک ہو گا اور کہے گا کہاں 
ہيں وه لوگ جو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتے تھے پس جبرائيل امين نازل ہو ں گے اور کہيں گے تم کن لوگوں 

ه کہے گا پانچ گروہوں کو نماز ترک کرنے والوں کو ، زکٰوة نہ دينے والوں کو ،سود کھانے والوں کو چاہتے ہو تو و
کو،شراب پينے والوں کو اور وه لوگ جو مسجد ميں دنيوی باتيں کرتے تھے۔(يعنی حرام گفتگو کرنا مثالً مسلمانوں کی غيبت

رنا اور کسی ايسے شخص کی تعريف کرنا جو تعريف کے قابل اور ان پر تہمت لگانا يا باطل کو رائج کرنا ،ظالم کی مدح ک
نہيں اور کسی ايسے کی مذمت کرنا جو قابل مذمت نہيں۔وغيره)لئالی االخبار)اور آپ نے يہ بھی فرمايا جہنم ميں ايک وادی 

اس گھر ہے کہ اس کے عذاب کی شدت سے جہنمی ہر روز ستر ہزار مرتبہ چيختے ہيں اس ميں آگ کا ايک گھر ہے اور 
ميں ايک آگ کا کنواں ہے اور اس کنويں ميں تابوت ہے کہ جس ميں ايک سانپ ہے اس کے ہزار سر ہيں اور ہر سر ميں 

ہرار منہ ہيں اور ہر منہ مليں ہزار ڈنگ ہيں اور ہر ڈنگ کی لمبائی ہزار گز ہے۔انس نے کہا يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و 
  ے فرمايا شراب پينے والے اور نماز ترک کرنے والے کے لئے۔ ٓالہ) يہ عذاب کس کے لئے ہے آپ ن

  نماز ترک کرنے والے کے لئے شديد عذاب کی بہت سی روايات وارد ہوئی ہيں ليکن يہی مقدار کافی ہے۔ 

  نماز ترک کرنے والے کی مدد
  



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

 
 

 ہ پيغمبر اکرم فرماتے ہيں۔ بہت سی روايات ميں بے نمازی کی مدد کرنے والے کے لئے سخت عذاب وارد ہو ا ہے جيسا ک
لُھُم ٰاَدُم َوٰاِخُرھُمْ  ٰلوِة بَلُْقتہ اَْو ِکْسَوٍة فََکاَنَّٰما قَتََل َسْبَعْيَن نَبِيّاً اَوَّ ُد (صلی هللا عليہ و ٓالہ)۔(لئالی االخبار ج َمْن اَٰعاَن ٰتاِرَک الصَّ  ۴ُمَحمَّ

   )۵١ص
يکر مدد کرے گا تو ايسا ہے کہ اس نے ستر انبياء کو قتل کيا ان ميں جو کوئی نماز رترک کرنے والے کی خوارک يا لباس د

  سے اول آدم (عليہ السالم)اور آخر حضرت محمد مصطفی (صلی هللا عليہ و ٓالہ)ہے۔آپ نے يہ بھی فرمايا: 
ٰلوِة بَِشْر بتٍَہ ٰمآٍء فََکاَنَّٰما ٰحاَرَب َوٰجاَدَل َمِعَی َوَمَع جَ     )٣٩۵ِميِع ااْلَْنبِيآِء۔ (لئالی االخبار صَمْن اَٰعاَن تَاِرُک الصَّ

جو کوئی (بے نمازی کو )ايک گھونٹ پانی دے تو يہ ايسا ہی ہے کہ اس نے ميرے اور تمام انبياء سے جنگ کی ہے آپ نے
  يہ بھی فرمايا کہ جو کوئی بے نمازی کے ساتھ ہنسے تو گويا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کيا۔ 

   )٣٩۵خبار صفحہ(لئالی اال
ظاہراًايسی احاديث سے مراد يہ ہے کہ مدد واحسان کرنا ترک نماز ميں جرات کا سبب بنے اور بالشبہ جب بھی گناہگارپر 
احسان گناه ميں جرأت اور گناه کو جاری رکھنے کا سبب بنے تو حرام ہے اور نہی عن المنکر کی رو سے احسان نہ کرنا 

  واجب ہے۔ 
از ترک کرنے والے کی مدد کرنا اس کے نماز کو ترک کرنے ميں جرأت کا سبب نہ بنے يعنی مدد کرنا يا اس بناء پر اگر نم

نہ کرنا(اس کے نماز نہ پڑھنے پر)کوئی اثرنہ کرے تو معلوم نہيں کہ وه ان روايات سے متعلق ہے يا نہيں اور بعض اوقات 
نماز پڑھنے کاسبب بن جاتا ہے تو ايسی صورت ميں بغير کسی ايسا بھی ہوتا ہے کہ مدد احسان اس کے گناه چھوڑ دينے اور

  شک کے اس کی مدد کرنا بہتر ہے بلکہ بعض موارد ميں واجب بھی ہو جاتی ہے۔ 

  نماز ترک کرنے کی کچھ قسميں ہيں
  
ام دہی کو اپنےنماز کو بطور کلی انکار کرتے ہوئے ترک کرنا يعنی نماز کو واجب الٰہی نہيں سمجھتا ہو اور اس کی انج) ١(

الزم نہيں جانتا ہو جيسا کہ گزرچکا ہے کيونکہ وه دين کے امر ضروری کا منکر ہے اس لئے کافر ہو گيا ہے در حقيقت اس 
نے پيدا کرنے والے کی خدائی رسالت خاتم االنبيآء (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور قرآن مجيد کا انکار کيا ہے۔اور يہ ايسا شخص 

  سے دوچار ہو گا اور اس کے لئے نجات کی کوئی راه نہيں ہے۔ ہے جو ابدی عذاب 
نماز کو بطور کلی ترک کرنا ليکن انکار کرتے ہوئے نہيں بلکہ آخرت کے کاموں سے الپرواہی و بے اعتنائی اور ) ٢(

ايسا شخص  نفسانی خواہشات اور دنيوی امور ميں مشغول ہو نے کے بناء پر ہے۔ترک نماز کی يہ قسم فسق کا سبب ہے اور
گناه کبيره کا مرتکب ہوا ہے اور بعض آيات ميں اس کا شديد عذاب ہے جيسا کہ ذکر ہو چکا ہے اگر ايسا شخص ايمان کی 

حالت ميں دنيا سے جائے تو بھی وه ترک نماز کی بناء پر عذاب سے دوچار ہونے کے بعد ہی نجات حاصل کر سکے 
ان کی حالت ميں جانا بہت ہی مشکل اور بعيد ہے کيونکہ ايمان کا ظرف قلب گا۔ليکن نماز ترک کرنے والے کا دنيا سے ايم

ہے اور وه گناہوں کی وجہ سے سخت اور تاريک ہو جاتا ہے اور اس طرح ايمان کے نور کو ختم کر ديتا ہے سوائے اس 
ی بناء پرموت کے وقت وه کے کہ خداوند تعالٰی اپنے فضل وکرم سے اس کی مدد کرے اور دوستی اہل بيت (عليہم السالم) ک

اس کی فرياد کو پہنچيں اور وه ايمان کی حالت ميں مرے کيونکہ ممکن ہے کہ ان کی شفاعت اسکے عذاب ميں تخفيف پيدا 
کر دے ۔يا ختم کر دے ليکن خود ان حضرات سے روايت کی گئی ہے کہ ہم اہل بيت کی شفاعت اس تک نہيں پہنچے گی جو 

  ور اسے ضائع کرے جيسا کہ بيان ہوا۔ اپنی نماز کو سبک سمجھے ا
بعض اوقات نمازترک کرنا ۔يعنی ضعف ايمانی ،اور امور آخرت سے الپرواہی کی بناء پر کبھی نماز پڑھتا ہے اور ) ٣(

کبھی نہيں پڑھتا يا اوقات نماز کو اہميت نہ دينے کی بناء پر اور اس خيال سے کہ بعد ميں نماز ادا کرے گا وقت فضيلت ميں 
  از ادا نہيں کرتا۔ نم

ترک نماز کی يہ قسم بے شک ذکر کی گئی دوقسموں کی طرح نہيں ہے ۔ليکن ايسا شخص نماز کو ضائع کرنے والوں اور 
اسے سبک شمار کرنے والوں ميں سے ہے اور جو کچھ نماز کو ضائع کرنے والوں اور اسے حقير سمجھنے والوں کے 

اور ايسے شخص کے بارے ميں خاص طورپر روايات وارد ہوئی ہيں اورايک  بارے ميں وارد ہوا ہے اس کے لئے بھی ہے
  روايت ميں امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ۔ 

ٰلوةَ بَِغْيرِ  ِ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) َمْن َصلّی الصَّ َ َعلَْيِہ السَّاٰلُم قَاَل قَاَل َرُسوُل ّهللاٰ ُرِفَعْت لَہُ َسْودآٌء ُمْظلَمةٌ تَقُوُل  َوْقتِٰھا َعْن اَبَْی َعبِدّهللاٰ
ُل ٰما ُسئَِل اْلَعْبُد اِٰذا َوقََف بَيْ  ُ َکٰما َضيََّعتَنِْی َوٰقاَل (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اَوَّ َوَجلَّ َعِن فَاِْن َزکَّْت َضيََّعْتی َضيََّعَک ّهللاٰ ِ َعزَّ َن يََدِی ّهللاٰ

ٰلوتَہُ لَْم يُزکِّ ٰسائُِر َعَملِِہ (وسائل الشيعہ باب اول جلد َصٰلوتَہُ زکٰی ٰسائُِٓر َعَملِِہ َواِنْ     )٨٠س٣لَّْم تَُزکِّ الصَّ



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

 
 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے فرمايا کہ حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے ارشاد فرمايا جو کوئی 
شت ناک حالت ميٰں اوپر جاتی ہے اور اپنے پڑھنے واجب نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھے تو وه نماز تاريک اور وح

والے سے کہتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کيا۔خدا تجھے ضائع کرے جيسا کہ تو نہ مجھے ضائع کيا۔اورفرمايا جب بنده 
بارگاه خداوندی ميں حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلی چيز کہ جس کے بارے ميں روزقيامت انسان سے سوال کيا جائے گاوه 

ز ہے پس اگر نماز صحيح ہو تو باقی تمام اعمال صحيح ہيں اور اگر نماز صحيح نہ ہو تو اس کے دوسرے اعمال بھی نما
  صحيح نہيں ہيں۔اور اسی طرح رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں: 

ٰلوةَ اْلَمْفُروَضتَہ بَْعَد َوْقتِھٰ  ْن اَخرَّ الصَّ    )٨١ص٣ج١٣ا(صلواة وسائل الشيعہ حديثاٰليُنَاُل َشٰفاِعتی َغداً مَّ
ميری شفاعت اس شخص تک نہيں پہنچے گی،جو واجب نماز ميں وقت داخل ہونے کے بعد تاخير کرے يہاں تک کہ اس کا 

  وقت گزر جائے ۔ 
  آپ نے يہ بھی فرمايا: 

لٰ  ْنہُ ٰما َصلَّی الصَّ ْيٰطاُن ٰھآئِباً اِلْبِن اََدَم َزْعراًمِّ وةَ اْلَخْمَس فَاِٰذا َضيََّعھُنَّ اْجتََراَء َعلَْيِہ فَاَدْخلَہُ ف،ی اْلَعٰظائِِم۔ (وسائل الشيعہ اٰل يَٰزاُل الشَّ
   )٨١ص٣ج١٢باب احديث

جب تک انسان محتاط ہو،اور دن رات کی پانچ نمازوں کو وقت پر بجاالئے تو شيطان اس سے کوفزده رہتا ہے اور اس کے 
)کو ضائع کرے تو شيطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے بڑے گناہوں ميں ملوث قريب نہيں آتا۔اورجب بھی ان(نمازوں

کر ديتا ہے۔امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو کوئی نماز واجب کو وقت پر پڑھے گا اگر وه اس کی اہميت کو 
ے نجات لکھ ديتا ہے(يعنی اس پر عذابسمجھتاہو اور کسی چيز کواس پر مقدم نہ کرے تو خداوند عالم اس کے لئے عذاب س

اور جو کوئی نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھے اور امور دنيا کو نماز پر مقدم سمجھے تو اس ٩نازل نہيں کرے گا
  کافيصلہ خدا کے ہاتھ ہے چاہے اسے بخش دے يا اسے عذاب دے۔(يعنی اس کے لئے قطعی نجات نہيں ہے۔) 

  نے کی تا کيداّول وقت ميں نماز پڑھ
  

روايات ميں نماز کے اوقات کا الزماً خيال رکھنے اور اسے وقت پر بجا النے کی بہت زياده تاکيد کی گئی ہے تا کہ نماز کو 
اول وقت ميں ادا کيا جائے اور بغير کسی عذر کے اول وقت سے تاخير نہيں کرنا چاہئے اور ہمارے رہبروں نے سخت ترين

  اول وقت ميں ادائيگی کو ترک نہ کيا۔ حاالت ميں بھی نماز کی 
چنانچہ ارشاد القلوب ميں روايت ہے کہ حضرت امير المومنين (عليہ السالم) جنگ صفين ميں ايک دن جنگ ميں مشغول 

تھے اور اس حالت ميں بھی دو صفوں کے درميان باربار آفتاب کی طرف ديکھ رہے تھے ابن عباس نے پوچھا کہ آپ آفتاب 
ی نَُصلِّيميں وقت زوال کو (جو نماز ظہر کا اول  کو کيوں ديکھ ٰواِل َحتّٰ رہے ہيں؟امام (عليہ السالم) نے فرمايا اَْنظُُر اِلَی الزَّ

نے کہا آيا اس جنگ کے وقت نماز پڑھنے کاوقت ہے امام (عليہ  �وقت ہے) جاننا چاه رہا ہوں تا کہ نماز اداکروں ابن عباس
ٰلوِةہمارا ان سے جنگ کرنے کامقصد ہی  السالم) نے فرمايا،ہم اس قوم سے کس لئے جنگ کر رہے ہيں:اِنَّٰما تُٰقاتِلُھُْم َعلَی الصَّ

  نماز کا قيام ہے۔ 
ابن عباس کہتے ہيں کہ آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہيں کيا يہاں تک کہ ليلتہ 

  يں بھی۔ الحرير(جنگ صفين سخت ترين سردی کی راتوں )م
مروی ہے کہ روز عاشوره زوال کے وقت ابوثمامہ صيدادی،حضرت سيد الشہدا امام حسين کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور 

  عرض کيا: 
ٰلوةُ فََصلِّ بِٰنافَانِّی اِظُنُّٰھا ٰاِخَرَصٰلوٍة نُ  ْن ِصلِّْيٰھاٰيا َمٔواٰلَی اِنَّٰنا َمْقتُولُوَن اٰل َمٰحالَتَہ َوقَْدَحَضَرِت الصَّ ِ تَٰعالٰی َعلٰی اَٰدا فَِرْيَضٍة مِّ لََعلَّٰنا نَْلقَی ّهللاٰ

  فَٰرآئِِضِہ فِْی ھََذا اْلَمْوَضِع اْلَعِظْيِم۔(جلد دہم بحار االنوار اور لھوف سيد) 
نمازاے ميرے موال! ہم يقينا سب قتل کر ديئے جائيں گے اور نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے پس نماز پڑھائيے۔يعنی باجماعت 

پرھائيں ہماارخيال ہے کہ يہ ہماری آخری نماز ہے اوراميد ہے کہ ہم اس عظيم مقام پر هللا تعالی کے فرائض ميں سے ايک 
  فريضہ ادا کرتے ہوئے اس سے مالقات کريں گے۔ 

مہيں نماز گزاروں امام (عليہ السالم) نے سر کو آسمان کی طرف اٹھايا اور فرمانے لگے تم نے نماز کو ياد کيا خداوند عالم ت
ميں شامل کرے ہاں يہ تو نماز کا وقت ہے اور فرمايا اذان دو خدا تم پر رحمت کرے اورجب اذان سے فارغ ہوئے تو امام 

(عليہ السالم) نے فرمايا اسے پسر سعد کيا شريعت اسالمی کو بھول گئے ہو آيا جنگ نہيں روکے گے کہ نماز ادا کريں اور 
امام (عليہ السالم) نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف اس طرح ادا کی کہ ُزہَيِرابن القين اور  اس کے بعد جنگ کريں پس
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اسعيد بن عبد هللا حنفی سيدا لشہدا امام حسين (عليہ السالم) کے سامنے کھڑے تھے اورجس طرف سے بھی تير يا نيزه 
ے تھے يہاں تک کہ تيره تير سعيد کے بدن ميں نيزه آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ)تک پہنچتا تھا خود کو ڈھال بنا ليت

  وشمشير کے زخموں کے عالوه لگے اور وه زمين پر گرنے اور دنيا سے رخصت ہوگئے۔ 

  واجبات نماز ميں سے کسی واجب کو ترک کرن
  

يعنی نماز تو پڑھتا ہے ليکن اس طرح نہيں کہ جس طرح اس سے کہا گيا ہے درست نماز کی شرائط کی پرواه نہيں کرتا اور
اسے کوئی اہميت نہيں ديتا،مثالًنماز کو غصبی لباس،يا مکان ميں يا نجاست ميں پڑھتا ہے يا قرا ئت اور واجب اذکار کو نہيں 

صحيح کی کوشش نہيں کرتاقرائت اور ذکر واجب کے وقت بدن کو ساکن نہيں رکھتا اورپڑھتا يا غلط پڑھتا ہے اور اس کی ت
ظاہر ہے کہ ايسا شخص نماز کو ضائع کرنے والوں اور نماز کو حقير جاننے والوں ميں سے ہے۔اور جو کچھ نماز کو سبک

  شمار کرنے والوں کے بارے ميں وارد ہو ا ہے اس کے لئے بھی وہی ہے۔ 
اقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) مسجد ميں تشريف فرماتھے کہ ايک آدمی آيا امام محمد ب

اور نماز پڑھنے ميں مشغول ہو گيا اور اپنی نماز کے رکوع و سجود کو کامالً ادا نہ کيا(يعنی ان ميں سے ذکر واجب کو 
يں رکھا اور اقوال وافعال ميں اطمينان حاصل نہيں کيا)تو رسول اکرم (صلی چھوڑ ديا يا صحيح نہيں پڑھا يا بدن کو ساکن نہ

هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا(يہ شخص )اپنے سر کو زمين پہ اس طرح رکھتا ہے جس طرح کوا اپنی چونچ زمين پر مارتا اور 
   )٨وسائل باباٹھاتا ہے اگر يہ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مرجائے تو وه ميرے دين پر نہيں مرے گا۔

  پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں: 
ِ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) َکْيَف يَْسَرُق ِمْن َصٰلو اُق َمْن َسِرَق ِمْن َصٰلوتِِہ قِْيَل ٰيا َرُسْوَل ّهللاٰ ّرٰ تِِہ ٰقاَل (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اَْسَرُق السَّ

  اٰليُتِمُّ ُرُکوَعٰھا َوُسُجوَدٰھا 
   )١٨حديث ٨(صلٰوت مستدرک الوسائل باب

چوروں ميں سب سے بڑا چور وه ہے جو اپنی نمازميں چوری کرے کسی نے عرض کيا يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) 
اپنی نماز ميں کس طرح چوری ہو سکتی ہے آپ نے فرمايا نماز کے رکوع و سجود کو صحيح طرح انجام نہ دے۔(وسائل 

   )١٨حديث ٨باب
جو کوئی نماز کے رکوع )١٨حديث ٨اور فرماتے ہيں اٰل َصٰلوةَ لَِمْن لَْم يُتِمَّ ُرُکْوَعٰھا َوُسُجْوَدٰھا(صلوة مستدرک الوسائل باب

وسجود کو صحيح ادا نہ کرے تو وه ايسا ہے کہ جيسے اس نے نماز ہی نہ پڑھی ہو۔آپ نے يہ بھی فرمايا کہ جو کوئی نماز 
رے تمام واجبات کو صحيح انجام دے تو وه نماز نورانيت اور درخشندگی کی حالت ميں اوپر کے رکوع وسجود اور دوس

جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہيں اور نماز کہتی ہے تم نے ميری حفاظت کی خدا تمہاری حفاظت 
لے پر اور اگر واجبات نماز کو کرے اور مالئکہ کہتے ہيں کہ خداوند تعالٰی کی صلوت ورحمت ہو اس نماز پڑھنے وا

صحيح طرح ادا نہ کرے تو نماز تاريکی کی حالت ميں اوپر جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہيں اور 
نماز کہتی ہے تو نے مجھے ضائع کيا خدا تجھے ضائع کرے اور وه نماز اس کی صورت پر ماردی جاتی ہے(صلوت 

   )١۵حديث ٨مستدرک الوسائل باب
ٰلوةُ فاَٰل يَِشْينَّ اََحَدُکْم َوْجہَ ِدْينُِکْم(صلوة مس    )۵حديث۶تدرک الوسائل بابآپ نے يہ بھی فرمايا بُِکلِّ َشْیٍء َوْجہٌ َوَوْجہُ ِدْينُِکْم الصَّ

ہر چيز کی ايک صورت ہوتی ہے کہ جو اسکے اجزاء بدن ميں سے اعظم اور اشرف ہے اورتمہارے دين کا چہره اور 
نماز ہے پس تم ميں سے کوئی بھی اپنی نماز کو خراب اور بد نما نہ کرے کہ جو صورت بدن کی طرح دين کی  صورت

  صورت ہے۔ 
اس بارے ميں روايات بہت ہيں،ليکن مطلب کی وضاحت کے لئے يہی کافی ہے کہ جو کوئی واجبات نماز ميں سے کسی 

ترک کرے تو وه اس شخص کی مانند ہے جو بالکل  ايک واجب کو جو کہ نماز کے صحيح ہونے کے ليے ضروری ہے
 نماز نہيں پڑھتا۔ 

 

 گناھان کبيره
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  عدم دفع الزکاة

  

  ( زکٰوة نہ دينا)

  
کبائر منصوصہ ميں سے سينتيسواں گناه زکٰوة واجب کو نہ دينا ہے چنانچہ جيسا کہ عبد العظيم کے صحيفہ ميں امام محمد 

تقی امام علی رضا امام موسٰی کاظم اور امام جعفر صادق (عليہم السالم) سے نقل کيا گيا ہے اور يہ ايسا گناه ہے کہ جس کے
وعده کيا گيا ہے چنانچہ ذکر شده صحيفہ ميں امام (عليہ السالم) نے اس کے کبيره لئے قرآن مجيد ميں صريحاً عذاب کا 

  ہونے کا سوره توبہ کی چونتيس ويں آيت سے استدالل کيا ہے: 
ْرھُْم بَِعٰذاٍب اَلِْيمٍ  ِ فَبَشِّ تَہَ َواٰل يُْنفِقُْونَٰھا فی َسبِْيِل ّهللاٰ يَّوَم يُْحٰمی َعلَْيھَا فِْی ٰناِر َجھَنََّم فَتُکوٰی بِٰھا ِجٰباھُھُْم  َوالَِّذْيَن يَْکنُِزْوَن الذَّھََب َواْلفِضَّ

  َوُجنُْوبُھُم َوظُھُْوُرھُْم ٰھٰذا ٰما َکنَْزتُْم اِلَْنفُِسُکم فَُذْوقُوا ٰما ُکْنتُم تَْکتُِزوَن۔ 
   )٣۴،٣۵(سوره توبہ آيت 

راه ميں خرچ نہيں کرتے تو (اے رسول) ان کو درد  اور جو لوگ سونااورچاندی جمع کرتے جاتے ہيں اور اس کو خدا کی
ناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔جس دن وه(سونا چاندی) جہنم کی آگ ميں گرم (اور الل)کيا جائے گا پھر اس سے ان کی 
نيا پيشانياں اور ان کے پہلو اور انکی پشتيں داغی جائيں گی(اور ان سے کہا جائے گا) يہ وه ہے جسے تم نے اپنے لئے (د

  ميں)جمع کر کر رکھا تھا۔تو (اب)اپنے کئے کا مزه چکھو۔ 
روايات ميں بيان کيا گيا ہے کہ اس آئہ شريفہ ميں کنز سے مراد ہر وه مال ہے کہ جس سے زکٰوة اور دوسرے واجب حقوق 

  ادا نہ کئے گئے ہوں سوره آل عمران ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے: 
قُْوَن ٰما بَِخلُْوا بِہ َواٰل يَْحَسبَنَّ الَِّذْيَن يَ  ِ ِمْيٰراُث ْبَخلُْوَن بِٰما ٰاٰتاھُُم ّهللاُ ِمْن فِْضلَہ ھَُو َخْيراًلَّھُْم بَْل ھَُو َشرٌّ لَّھُْم َسيُطَوَّ ّٰ ِ يَْوَم اْلقِٰياَمتِہ َو

ُ بِٰما تَْعَملُْوَن َخبِْيٌر۔ (سوره آل عمران آيت     )١٨٠السَّٰمٰواِت َوااْلَْرِض َو ّهللاٰ
اور جن لوگوں کو خداوندعالم نے اپنے فضل و(کرم) سے کچھ ديا ہے (اور پھر)بخل کرتے ہيں وه ہر گز اس خيال ميں نہ 
رہيں کہ يہ ان کے لئے (کچھ)بہتر ہو گا بلکہ يہ ان کے حق ميں بد تر ہے(دنيا ميں بھی کيونکہ ان کے مال سے برکت ختم 

اه عذاب وعقاب کے مستحق ہوں گے) (کيونکہ) جس (مال) کا بخل کرتے ہيں ہو جاتی ہے اور آخرت ميں بھی کيونکہ بے پن
عنقريب ہی قيامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے ميں پہنايا جائے گا اور سارے آسمان و زمين کی ميراث خدا کے 

  لئے ہيے اورجو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ 
روز کے لئے عاريتاً مال ہے اوه مر جائيں گے اور فقط خدائے عزوجل کی  يعنی وه لوگ جن کے قبضے ميں صرف چند

ذات باقی رہے گی تو اس سے قبل کہ يہ اموال تم سے لے لئے جائيں اور تم ان سے محروم ہو جأو اسے راه خداميں خرچ 
  کر کے استفاده کرو۔ 

لٰی نے جسے بھی مال عطا کيا ہو،اور اگر وه شخص تفسير منہج الصادقين ميں لکھا ہے کہ حديث ميں آيا ہے کہ خداوند تعا
بخل کی بناء پر اسکی زکٰوةادا نہ کرے تو اسکا وه مال روز قيامت ايک بڑے سانپ کی صورت اختيار کر جائے گا۔اور بے 

ظاہرپناه زہر اور خطرناک ہونے کے بناء پر اس (سانپ)کے سر پر بال نہ ہوگا اور اس کی آنکھوں کے نيچے دو سياه نشان 
ہوں گے وه سانپوں کی موذی ترين اقسام ميں سے ہے۔پس وه سانپ طوق کی صورت ميں اس کی گردن ميں ڈال ديا جائے گا
تو سانپ کے دونوں سرے اسکے چہرے کو اپنے گرفت ميں لے ليں گے اور وه ڈانٹتے ہوئے کہيں گے ميں تمہارا وہی مال 

  تھے۔  ہوں کہ جس پر تم دنيا ميں دوسروں پر فخر کرتے
اَمةِ  ُ ٰذالَِک يَْوَم اْلقيِٰ َجَعَل ّهللاٰ قاً فِْی ُعنُقِِہ يَْنھَُش ِمْن لَْحِمِہَعن اَبِْی َجْعفٍَر(ع) ٰقاَل ٰماِمْن َعْبٍد ُمنَِع ِمْن َزکٰوِة ٰمالِِہ َشياً ااَلَّ َطوَّ ْن ٰناٍر مُّ  ثُْعٰباناً مِّ

ی يَْفَرُغ ِمَن اْلِحٰساِب    َحتّٰ
   )١١ص۶ج٣(زکات وسائل باب

حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے ارشاد فرمايا جو کوئی بھی اپنے مال کی زکٰوة ادا نہ کرے تو روز قيامت وه مال 
آگ کے اژدھے کی صورت ميں اس کی گردن ميں ہوگا اور وه اس کا حساب ختم ہونے تک اس کا گوشت چباتا رہے گا۔آپ 

ُ لَ سے يہ بھی مروی ہے کہ َماِمْن ِذْی َرحِ  ُ اِيَّاهُ فَيَْبَخُل بِِہ ِعْنَدهُ ااِّلٰ اَْخَرَج ّهللاٰ ہُ ِمْن َجھَنِِّم ٍم يَأتِْی ٰذا َرِحَمہُ يَْسئَالُہُ ِمْن فَْضٍل اَْعٰطاهُ ّهللاٰ
قَہُ۔(تفسير منہج الصادقين)جو کوئی اپنے کسی ايسے رشتہ دارکو جو اس  ی يُطَوِّ ُز بِلِٰساِنہ َحتّٰ کے پاس آئے اور اس ُشٰجاعاً يَتَلَمَّ

مال کثير ميں سے کہ جوخدائے کريم نے اسے عطا يا ہے اس ميں سے کچھ طلب کرے تو اگر وه بخل کی بنا پر کچھ نہ دے
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تو خداوندعالم دوزخ سے ايک اژدھا باہر نکالتا ہے جو اپنی زبان کو اپنے منہ کے گرد گھماتا ہے تاکہ وه (شخص)آئے اور 
  طوق بن جائے۔ وه اژدھا اس کی گردن کا 

امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ سونے چاندی کا کوئی مالک اگر(اس کی ) زکٰوة واجب(يا خمس واجب کو 
جيسا کہ تفسير قمی ميں ہے) وه ادا نہ کرے تو روز قيامت خداوند عالم اسے ايک ہمواروروشن بيابان ميں قيد کردے گا اور 

گا کہ جس کے بال زہر کی زيادتی کی بنا پر گر گئے ہوں گے اور جب وه (اژدھا)اسے  اس پر ايک اژدھا مسلط کر دے
پکڑنا چاہيے گا تو وه فرار ہونے کی کوشش کر يگا ليکن جب مجبو ہوجائے گا اور سمجھ لے کہ(ميں)فرار نہيں ہو سکتا تو 

ونٹ)کی طرح چبائے گااور اس کی اپنے ہاتھ کو اس (اژدھے)کے نزديک لے جائے گا اوروه اس کے ہاتھ کو فخل(نر ا
گردن ميں طوق بن جائے گا چنانچہ خداوند تعالٰی فرماتا ہے کہ اگر بھيڑ گائے اور اونٹ کا کوئی مالک اپنے مال کی زکٰوة 
ادا نہيں کرے گا توخدائے عزوجل روز قيامت اسے روشن بيابان ميں قيد کردے گا اور ہر کھرواال (جانور)اسے روندے گا 

کيلے دانتوں واال جانور اسے چيرے پھاڑے گا اور جو کوئی بھی اپنے کھجور کے درخت،انگور يا اپنی زراعت اور ہرنو
کی زکٰوة ادا نہيں کرے گا تو روز قيامت ز مين کا وه حصہ منزلہ طوق کی مانند اس کی گردن ميں ہوگا۔(زکات وسائل الشيعہ

  کافی) ١١ص۶ج١حديث٣باب
  ) فرماتے ہيں: امام محمد باقر (عليہ السالم

ٰلوةَ َولَ  ٰکوةَ فََمْن اَٰقاَم الصَّ ٰلوةَ َوٰاتُوا الزَّ ٰلوِة فَٰقاَل اَقِْيُموا الصَّ ٰکوةَ بِالصَّ َ قََرَن الزَّ ٰلوِة۔ (وسائل ا نَّ ّهللاٰ ٰکوة فََکاَنَّہُ لَْم يَقُِم الصَّ ْم ئُوِت الزَّ
   )١١ص۶ج٣باب

يا ہے اور فرمايا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکٰوة ادا کرو ۔پس جو کوئی نماز خداوندعالم نے زکٰوة کو نماز کے ساتھ قرارد
  پڑھے اور زکٰوة نہ دے،تو ايسا ہے کہ اس نے نماز(ہی) نہيں پڑھی کيونکہ يہ دونوں ملے ہوئے ہيں۔ 

وقت پانچ افراد کو آپ نے يہ بھی فرمايا ايک روز رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) مسجد ميں تشريف فرما تھے آپ نے اس 
ان کا نام لے کر پکاراور فرمايا اٹھو اور ہماری مسجد سے باہر نکل جأواوريہاں نماز نہ پڑھو کيونکہ تم زکٰوة نہيں ديتے ہو۔ 

   )١٣حديث٣١(زکات وسائل الشيعہ باب 
  امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 

ْجَعتِہ  ٰکوةَ ُسئَِل الرَّ ِعْنَد اْلَمْوِت َوھَُوقَْول ّهللاِ تَٰعاٰلی َربِّ اْرِجُعْوِن لَِعلَّی اَْعَمُل ٰصالِحاً فِْيٰما تََرْکُت(وسائل باب َمْن َمنََع الزَّ
   )١۴ص۶ج٢۴حديث٣

جو کوئی اپنے مال کی زکٰوة اد انہيں کرتا،تو وه موت کے وقت چاہے گا کہ اسے دنيا ميں بھيج ديا جائے تا کہ وه زکٰوة ادا 
 تعالٰی قرآن مجيد ميں فرماتا ہے اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے تاکہ جو عمل صالح ميں نے ترک کيا ہےکرے جيسا هللا

اسے انجام دوں،يعنی موت کے وقت کہے گا پروردگار مجھے دنيا ميں واپس بھيج دے تاکہ جو مال ميں نے رکھا ہے اس 
  ہو سکتا يعنی تم واپس نہيں پلٹ سکتے۔ سے نيک کا م انجام دوں پس اس سے کہا جائے گا ايسا نہيں 

ُ اَْعٰمالَھُْم َحَسٰراٍت َعلَْيِھمْ  خداوند عالم ان کے اعمال کو ان اس کے عالوه آپ اس آيت َوَعْنہُ فِْی تَْفِسيِر قَْولَہ تَٰعالٰی َکٰذالَِک يُِرْيِھُم ّهللاٰ
  ے کی تفسير ميں فرماتے ہيں۔ کے لئے افسوسناک حالت ميں دکھائے گا کہ وه جہنم سے باہر نہيں آسکت

ِ بُْخالً ثُمَّ يَُمْوُت فَيََدَعہُ لَِمْن يَّْعَمُل فِيِہ بِ  ُجُل يَْدُع ٰمالَہُ اٰل يُْنفِقُہُ فِْی ٰطاَعتِہ ّهللاٰ ِ ھَُو الرَّ ِ فَاِْن َعِمَل فِْيِہ بِٰطاَعتہ ّهللاٰ ِ اَْو بَِمْعِصيَتِہ ّهللاٰ ٰطاَعتِہ ّهللاٰ
ی َعِمَل بِہ َمْعصِ َرٰاهُ فِْی ِمْيٰزا ِ َعزَّ ِن َغْيِره فَٰراهُ حسرةً َوقدکان الماُل لہ وان کان عِمَل بہ فی معصيتہ ّهللاٰ قواة بِٰذالَِک اْلٰماُل َحتّٰ يَتَِہ ّهللاٰ

۔    َوَجلَّ
   )٢١ص۶ج۵حديث ۵(وسائل الشيعہ باب 

رنے سے بخل کرتا ہے اور جب مرتا ہے تو کہ وه شخص جو اپنے مال کو سنبھال کر رکھتا ہے اور راه خدا ميں انفاق ک
اسے لوگوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے کہ جو راه خدا ميں اس کی اطاعت ميں صرف کرتے ہيں يا گناه ميں اگر اس کا وه 

(مال)راه خدا ميں خرچ ہو تو اس نيکی کو دوسروں کے نامہ عمل ميں ديکھتا ہے اور افسوس کرتا ہے کيوں درحقيقت يہ اس
ا اگر معصيت خدا ميں خرچ ہو يعنی گناہگار کا اس کے مال سے تقويت ملی ہو تو يہ بھی اس کيلئے حسرت کا کا مال تھ

سامان ہے اس موضوع سے متعلق روايات کو عياشی،مفيد،صدوق اور طبرسی نے اپنی کتابوں ميں حضرت محمد باقر (عليہ
  کيا ہے۔ السالم) اور حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے بھی نقل 

حِّ  حِّ َشٌی ثُمَّ ٰقاَل اِنَّ لَٰہذا الشُّ ْساٰلُم َمْحَق الشُّ َدْيباً َکَدبَْيِب النَّْمِل َوُشُعباً َکُشعِب َوقَاَل َرُسوُل ّهللاِ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ٰما ِمِحَق ااْلِ
ْرِک۔    الشِّ

   )٢١ص ۶ج  ۵حديث  ۵(وسائل باب 
و ٓالہ) فرماتے ہيں کہ کوئی چيز بخل کی مانند اسالم کو ختم نہيں کرتی اس کے بعد اور حضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ 
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فرمايا بخل کا راستہ چيونٹيوں کے راستے کی طرح ہے بظاہر دکھائی نہيں ديتا ہے اور اس کی بھی شرک کی اقسام کی 
  طرح بہت سے اقسام ہيں حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 

ُروِع َوالثِّٰماِر َو اْلَمٰعاِدِن ُکلَّٰھا۔ (سفينہَوَعْن عَ  ْرُض بََرَکتَٰھا ِمَن الزُّ ٰکوةَ ُمنَِعِت ااْلِ    )١۵۵ص١البحار ج لٍِّی(ع) اِٰذا َمنَُعوالزَّ
جس وقت لوگ زکٰوة ادانہيں کريں گے تو زمين سے ان کی زراعت ان کے مئووں اوران کی معدنيات ميں سے برکت اٹھالی 

ٰعآ ِء َوَحصِّ جائے گی وَ  َدقَتِہ َواْدفَُعوا اَُمواَج اْلبآَلِء بِالدُّ نُوا اَْمٰوالَُکْم َعِن النَّبِیَّ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ٰداُوْوا َمْرٰضاُکْم بِالصِّ
ٰکوِة(وسائل باب اول حديث    )١٣بِالزَّ

ں کا عالج کرو، اور مصيبت و بال کے پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں کہ صدقہ کے ذريعے اپنے مريضو
  طوفان کو دعا کے ذريعے دور کرو اور زکٰوة کے ذريعے اپنے مال کی حفاطت کرو۔ 

ُ َعْبداً ٰماالً لَْم يَْخُرْج َحقَّ  ِ بُٰقاعاً تَُسمَّی اْلُمْنتِقَِمتِہ فَاِذيا اَْعٰطٰ◌ی ّهللاٰ ّٰ ِ اِدِق(ع) اِنَّ  َ ِمْنہُ َسلَّطَ َعِن الّصٰ ُ َعلَيِہ بُقعةً ِمْن تَْلَک اْلبُٰقاِع   ّهللاٰ ّهللاٰ
   )۶٣ص۶ج١٠حديث ۵فَاَْتلََف اْلٰماَل فِيٰھا ثُمَّ ٰماَت و َتََرَکٰھا(وسائل الشيعہ باب 

امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ۔خدا کے لئے زمين ميں ايسے مکانات ہيں کہ جنہيں انتقام لينے واال کہتے ہيں 
داوند عالم کسی بندے کو مال عطا کرے اور وه (بنده)اس حق کو جسے خدا نے واجب فرمايا ہے اس مال ميں پس جب بھی خ

سے نہ دے تو(خدا)ان مکانات ميں سے ايک مکان اس پر مسلط کر ديتا ہے اور اس مال کو اسی جگہ تلف کرتا ہے اور اس 
ھوڑ جاتا ہے اور کئی روايتوں ميں ذکر کيا گيا ہے کہ کے بعد(وه اسی مکان ميں)ره جاتا ہے اور اسے دوسروں کے لئے چ

جو کوئی مال کو راه خير ميں صرف کرنے ميں بخل کرے گا تو اسے اس سے کہيں زياده راه شر ميں صرف کرنا پڑے گا 
  وه روايات جو باب زکات ميں وارد ہوئی ہيں بہت زياده ہيں ليکن يہاں پر اس قدر کافی ہے۔ 

  کافر ہےزکات نہ دينے واال 
  

جيسا کہ ترک زکٰوة کی عقوبتوں کی اور اس کے گناه کبيره ہونے کاذکر ہوا اور يہ فسق کا موجب ہے يہ اس صورت ميں 
ہے کہ جب اس کے وجوب پر اعتقاد رکھتا ہو اور بخل کی بناء پر زکات نہ ديتا ہو ليکن اگر زکٰوة کا نہ دينا اس کے وجوب 

۔تو پس وه کافر اور نجس ہے کيونکہ زکٰوة کاوجوب نماز کيطرح دين کے مسلمہ  پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے ہو
احکامات ميں سے ہے اورجو کوئی ضروريات دين ميں سے کسی ايک کا بھی منکر ہو تو وه اسالم سے خارج ہے اور اس 

جن ميں زکٰوة نہ  صورت ميں زکٰوة کے وجوب سے انکار اور پنے لئے حالل سمجھنے کی طرف اشاره ہے وه روايات کہ
  دينے والے کے کفر کی تشريح کی گئی ہے۔ان ميں امام جعفرصادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں: 

ِ (عليہ السالم) اِنَّ ّهللاِ فََرَض لَْلفُقَرآء فِْی اَمٰواَل ااْلَغْنييآِء فَِريَضةً اٰل يَْحُمدْوَن  ٰکوةُ بِٰھا ُحقِنُوا ِدٰمآئھُْم ااِّلٰ بِاَٰدائِٰھا َوِھَی الزَّ َعْن اَبِی َعْبِدّهللاٰ
وا ُمسلِِمْيَن۔    َوبِٰھا َسمُّ

   )١٨ص۶جلد٢حديث۴(وسائل باب
بے شک خداوندعالم نے فقراء کے لئے ثروت مندوں کے مال ميں (حصہ)واجب کيا ہے ايسا واجب کہ جس کی ادائيگی پر 

کا خون بہانا حرام ہو جاتا ہے اور اس کے ادا مالداروں کی تعريف کی جاتی ہے اوروه زکٰوة ہے کہ جس کے دينے سے ان 
  کرنے والے مسلمان کہالئے جاتے ہيں۔ 

يعنی اگر مالدار لوگ(انکار کرتے ہوئے) زکٰوة واجب نہ ديں تو وه مسلمان نہيں اور ان کا خون بہانا حرام نہيں ہے امام جعفر
  صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں، 

َن ا ِ َربِّ اْرِجُعْونِی لََعلِّْی اَْعَمُل ٰصالِحاً فِْيٰما تَ َمْن َمنََع قِْيٰراطاً مِّ اٰل ُمْسلٍِم َوھَُو قَْوَل ّهللاٰ کٰوِة فَلَْيَس بُِمٔوِمٍن وَّ   )١٨،ص۶َرْکُت۔(وسائل جلزَّ
دينار يعنی جو کے چار دانوں) کے برابر زکٰوة واجب ميں سے نہ دے تو وه نہ مومن ہے نہ  ٢٠اگر کوئی ايک قيراط(

ن اور وہی ہے کہ جس کے مرنے کے وقت(کی حالت)کی خداوند عالم نے خبر دی ہے کہ کہے اگر پروردگار مسلما
  مجھے(دنياميں) لوٹا دے تا کہ اپنے چھوڑے ہوئے عمل صالح کو انجام دوں ۔آپ نے يہ بھی فرمايا: 

ٰکوِة فَْليَُمْت اِْن ٰشآَء يَھُْوِديّاً وَ  ْن الزَّ   اِْن ٰشآَء نَْصٰرانِيّاً َمْن َمنََع قِْيرٰاطاً مِّ
   )١٨ص۶ج۴حديث ۴(زکوه وسائل الشيعہ باب

جو کوئی زکٰوة ميں سے ايک قيراط(جو کے چار دانے کے برابر)نہ دے تو پس وه بے ايمان ہو کر دين يہودی يا نصرانی پر 
  مرتا ہے۔ 

وجَ  ِ َعزَّ َن ّهللاٰ ْساٰلِم َحاٰلٌل مِّ ُ ٰقآئُِمٰنا اَْھلَ َوقَاَل(ع) اَْيضاً َدٰماِن فِْی ااْلِ َ ٰقآئِماً اَْھَل اْلبَْيِت فَاِٰذا بََعَث هللاَّ  لَّ اٰل يَْقِضْی فِْيِھٰما اََحٌد َحتّٰی يَْبَعُث ّهللاٰ
ٰکوِة يَْضِرُب انُِی اْلُمْحِصُن يَْرُجُمہُ َوٰماِنُع الزَّ ِ تَٰعاٰلی ِذْکُرهُ الّزٰ   قَہُ ُعنُ  اْلبَْيِت َحَکَم فِْيِھٰما بُِحْکِم ّهللاٰ
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  اور کافی) ١٩ص۶(زکوه وسائل ج
آپ نے مزيد ارشاد فرمايا اسالم ميں دو خون بہا نا خداوند عالم کی طرف سے حالل کيا گيا ہے اور کوئی بھی حکم خدا کو ان

دو کے بارے ميں جاری نہيں کرے گا يہاں تک قائم آل محمد عجل هللا تعالٰی فرجہ ظہور فرمائيں گے تو آپ ان 
کے بارے ميں حکم خداوندی کا اجراء کريں گے اور ان دو ميں سے ايک زنا کرنے واال ہے کہ جو اپنی بيوی دو(خونوں)

کے ہوتے ہوئے زنا کرے پس اسے سنگسار کيا جائے گا اور دوسرا زکٰوة نہ دينے واال ہے کہ جس کی گردن اڑا دی جائے 
  گا۔آپ يہ بھی فرماتے ہيں: 

ٰکوِة فََضَرَب ُعنُقَہُ(وسائل الشيعہ باب ٰما َضاَع ٰماٌل فِْی بَرٍّ اَوْ  کٰوِة َواِٰذا ٰقاَم اْلقآئُِم اََخَذ ٰمانُِع الزَّ  ۵بَْحٍر اِلّی ا بَِمْنِع الزَّ
   )٢٠ص۶ج٨حديث

صحرااور دريا ميں فقط زکٰوة نہ دينے کے سبب مال ضائع ہوتا ہے اور جب قائم آل عجل هللا تعالٰی فرجہ قيام کريں گے تو 
  دينے والے کو پکڑ کر اس کی گردن مار ديں گے۔هللا تعالی فرماتا ہے۔ زکٰوة نہ 

ِخَر ِة ھُْم کافُِرْوِن۔(سوره فصلت آيت  ٰکوةَ َوھُْم بِااْلٰ    )٧۔۶َوَوْيٌل لِّْلُمشِرِکْيَن الَِّذْيَن اٰل ئُو تُْوَن الزَّ
  ہيں۔ اور ان مشرکوں پر افسوس ہے جو زکٰوة نہيں ديتے اور آخرت سے انکار کرتے 

ُ اََحٌد َشيئاًمِّ  دبيده ٰما ٰخاَن ّهللاٰ ِ (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اِنَّہُ ٰقاَل َوالَِّذْی نَْفَس ُمَحمَّ ُسْوِل ّهللاٰ ِ (مستدرک) َعْن رَّ ّٰ  ْن َزکٰوِة ٰمالَہ ااِّلٰ ُمْشِرٌک بِا
عليہ و ٓالہ)کی جان ہے کہ خداوندعالم کے پيغمبر اکرم فرماتے ہيں اس خداکی قسم جس کے قبضٔہ قدرت ميں محمد (صلی هللا

  ساتھ سوائے اس مشرک کے کوئی خيانت نہيں کرتا جو کہ اپنے مال کی زکٰوة ميں سے کوئی چيز نہيں ديتا۔ 
تِہ َعَشَرِة اْلقَتَّاُت َوالسّٰ  ِ اْلَعِظْيِم مْن ٰھِذِه ااْلُمَّ ّٰ يُّْوُث َوٰناِکُح اْلَمْرأِة َحٰراماً فِی ُدِبُرٰھا قَاَل (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ٰيا َعلِیُّ َکفََّر بِا اِحُر َوالدَّ

اٰلِح ِمْن اَْھِل الْ  اِعْی فِی اْلفِْتنَتِہ َوٰبايُع السِّ ِجَد َسَعةً فَٰماَت َولَمْ َوٰناِکُح اْلبَِھْيَمتِہ َوَمْن نََکَح ٰذاٍت ُمْحِرٍم ِمْنہُ َوالّسٰ ٰکوِة َوَمْن وُّ  َحْرِب َوٰمانُِع الزَّ
  باب عشره)  ۴۵٠يَُحْج۔(خصال ص

آنحضرت (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں اے علی!اس امت ميں دس گروه خائے بزرگ و برتر کے کافر ہيں اول چغل 
خور ،دوسرا جادوگر،تيسرا ديوث(جو کہ يہ جانتا ہو کہ اس کی بيوی زنا کرتی ہے ،ليکن وه غيرت نہ کرے)چوتھا جو اجنبی

حرام طور پر وطی کرے،پانچواں جو حيوان سے وطی کرے ،چھٹا جو اپنے محرم سے زنا  عورت کے پيچھے
کرے،ساتواں جو فتنہ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرے۔آٹھواں جو ايسے کافروں کو اسلحہ فروخت کرے جو مسلمانوں سے 

اسی حالت ميں مرجائے۔ان جنگ کررہے ہوں،نواں زکٰوة نہ دينے واال دسواں جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے اور 
جيسی روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ زکٰوة نہ دينا اور اسی طرح نماز نہ پڑھنا ،حج نہ کرنا جب بھی انکار کی بناء پر ہوتو 
وه کافر ہيں اور جسطرح آخرت ميں اسالم کی برکتوں سے جو کہ جہنم سے نجات کاذريعہ ہو گی محروم رہيں گے بالکل 

بھی اسالم کے ظاہری احکام سے مثالً مسلمان کا پاک ہونا،اور ايک دوسرے سے ارث لينا اور عقد اسی طرح دنيا ميں 
ونکاح کرنا وغيره سے محروم ہوتے ہيں اور اگر انکار کرتے ہوئے نہ ہو بلکہ کنجوسی اور سستی کی بناء پر ہو تو بے 

کفر وشرک کی اقسام ميں سے ايک قسم کا اطالق ان  شک کافرنہيں ہيں اور ظاہراً مسلمان ہيں ليکن در حقيقت بلحاظ باطنی
پر ہوتا ہے اور اگر اس دنيا سے باايمان رخصت ہو بھی جائيں تو بھی شديد عذاب ميں گرفتار ہوں گے جس کا وعده کيا گيا 

  ہے۔ْ 

  زکٰوه واجب ہونے کا سبب
  

يں کہ جن ميں سے بعض کا روايات ميں زکٰوة کے اور اسی طرح دوسرے صدقات کے واجب ہونے ميں حکمتيں (پو شيده) ہ
ذکر کيا گيا ہے يعنی يہ (خدا کی طرف سے )سرمايہ داروں کا امتحان ہے کہ آيا ان کے نزديک خداوندعالم زياده عزيز و 

محبوب ہے يا اس فانی دنيا کا مال اور آيا ثواب،بہشت اور جزائے الٰہی پر صدق دل سے ايمان رکھتے ہيں يا نہيں؟آيا 
ر عالم جل جاللہ کی بندگی کے دعوے ميں سچے ہيں يا نہيں؟ دوسرا فائده يہ کہ اس ذريعے سے پريشان حال اور پروردگا

  تہی دستوں کا روزگار منظم ہوتا ہے چنانچہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) زکٰوة کے فواہد بيان فرماتے ہيں۔ 
ٰکوةُ اِْختِٰباراً لاَْلَْغنِيآءِ  ُوا َزکٰوةَاَْمٰوالِْھِم ٰمابَِقَی ُمْسلٌِم فَْقيِراً ُمْحٰتاجاً َوالَسْ  اِنَّٰما ُوِضَعِت الزَّ اَس اَدَّ تَْغٰنی بَِما فََرَضَوَمُعْونَةً لِّْلفُقَرآِء َولَْو اَنَّ النّٰ

ُ لَہُ َواَنَّ النَّاَس َمااْفتَقَُروا َواٰل اْحٰتاُجوا َواٰل ٰجاُعوا َواٰل َعُرْوا ااِّلٰ بُِذنُْوبِ  ِ تَٰباَرَک َوتَٰعاٰلی اَْن يَّْمنََع َرْحَمتَہُ  ّهللاٰ ااْلَْغنِٰيآِء َو َحقِيٌق َعلَی ّهللاٰ
زَق اَنَّہُ ٰما ٰضاَع ٰماُل فِْی بَرٍّ  ِ ِفْی ٰمالِِہ َواُْقِسُم بِاالَِّذْی َخلََق َوبََسط الرِّ نََع َحقَّ ّهللاٰ ْن مَّ کٰوِهَ◌ ِممَّ   َواٰل بَحٍر ااِّلٰ بِتَْرِک الزَّ

   )٩افی وسائل باب اول حديث(ک
بالشبہ زکٰوة سرماياه داروں کی آزمائش اور غريبوں کی حاجت پوری کرنے کے لئے واجب کی گئی ہے اور (يقينا)اگر لوگ
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اپنے مال کی زکٰوة اداکرتے تو مسلمانوں ميں کوئی بھی غريب اورفقير نہ ہوتا اور نہ کوئی دوسرے کا محتاج ہوا اور نہ ہی 
ننگا رہتا مگر غريبوں پر پريشانی سرمايہ داروں کے گناه اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے الحق  کوئی بھوکا

ہوتی ہے۔اس صورت ميں هللا تعالٰی پر واجب ہوتا ہے جو کوئی مالی حقوق ادا نہيں کرتا ہے وه انہيں اپنی رحمت سے دور 
تمام مخلوقات کو پيدا کيا اور ان کی روزی ميں کشادگی عطا رکھے۔اور ميں ذات خداوندی کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے 

فرمائی بے شک خشکی اور تری ميں کسی قسم کا مال ضائع نہيں ہوتا مگر زکٰوة کے ادا نہ کرنے پر اور تيسرا فائده يہ کہ 
ہے چنانچہ قرآن نفس کا بخل جيسی ذاللت سے پاک ہونا اور اس تباه و برباد کر دينے والی بيماری سے شفا حاصل کرنا 

  مجيد ميں هللا تعالٰی اپنے پيغمبر سے فرماتا ہْے۔ 
ْيِھم بِٰھا (سوره     )١٠٣آيت٩ُخْذِمْن اَْمٰوالَِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزکِّ

  (اے رسول)تم ان کے مال کی زکٰوة لو اور اس کی بدولت ان کو (گناہوں)سے پاک صاف کردو۔ 
  فرماتا ہے  اور سوره حشر ميں هللا تعالی

   )٩آيت ۵٩َوَمْن يُّْوَق ُشحَّ نَْفِسہَ فَاُعٰلٓئَِک ھُُم اْلُمْفلُِحوِن۔(سوره 
  اور جو شخص اپنے نفس کو ہوا وہوس سے محفوظ رکھے تو ايسے ہی لوگ اپنی دلی مراديں پائيں گے۔ 

پڑجائے اور جس قدر ممکن ہو اور بخل کا عالج مال سے سخاوت کرنا ہے اور باربار اس طرح کرو تاکہ سخاوت کی عادت
  ان آداب کا خيال کرتے ہوئے صدقات کی ادائيگی کرے تو وه اس مہلک مرض سے نجات پا سکتا ہے۔ 

  زکٰوة اور صد قہ مال کو زياد ه کرتا ہے
  

زوجل کا يقينیزکٰوة کے دينوی نتائج مال کا زياده ہونا ہے اگر راه خدا ميں انفاق اس کی شرائط کے ساتھ واقع ہو تو خدائے ع
وعده ہے کہ اس ميں برکت ہو گی اور شيطانی خيال کے برعکس چونکہ بخيل وکنجوس لوگ يہ خيال کرتے ہيں کہ راه خدا 
ميں انفاق کرنے سے ان کا مال کم ہوجائے گا اور وه فقير ہو جائيں گے اور يہی شيطانی خيال انہيں انفاق سے روکے رکھتا 

  اً فرمايا گيا ہے ہے جبکہ قرآن مجيد ميں صراحت
َدٰقاِت۔(سوره بقره آيت    )٢٧۶َويُربِی الصَّ

خداوند عالم خيرات کو بڑھاتا ہے يعنی دنيا ميں اس ميں برکت دے گا اور آخرت ميں بھی اجر جزيل عنايت فرمائے گا اور 
  دوسرے مقام پر فرماتا ہے 

اِزقِْيِن(سوره سبا آيتَوٰما اْنفَْقتُم ِمْن َشیٍء فَھُِو يُْخلِفُہُ َوھَُو َخْيُر ال    )٣٩ّرٰ
اور تم لوگ کو کچھ بھی(اس کی راه ميں) خرچ کرتے ہو۔وه اس کا عوض(اسی دنيا ميں)دے گا وه سب سب بہتر روزی 

  دينے واال ہے۔اور سوره روم ميں فرماتا ہے 
ِ فَاُوٰلئِٓکَ ھُُم اْلُمْضِعفُ     )٣٩ْوَن(سوره روم آيت َوٰما ٰاتَيتُْم ِمْن ٰزٰکوٍة تُِرْيُدْوَن َوْجہَ ّهللاٰ

اور تم لوگ جو خدا کی خوشنودی کے ارادے سے زکٰوة (واجب اور مستحب صدقات) ديتے ہو تو ايسے ہی لوگ خدا کی 
بارگاه سے دو نادون لينے والے ہيں ۔ان آيات مقدسہ ميں مال ميں برکت اور بہت زياده اجر وثواب دونوں شامل ہيں اس بات 

  ه روايات ہيں حضرت فاطمہ زہراء =کے خطبہ فدک ميں ہے۔ کی تائيد ميں بہت زياد
کٰوةُ  ٰلوةُ تَْنِزْيھاً لَُّکْم َعِن اْلِکْبِرَوالزَّ ْيٰماَن تَْطِھْيراً لَُّکْم ِمْن الشَّْرِک َوالصَّ ُ ااْلِ ْزِق (بحار االنور ج فََجَعَل َهللاّٰ  ٨تَْزِکيةًلِلنَّْفِس َونُٰمآًء فِی الرِّ

   )١٠٩ص
نے شرک کی نجاست سے پاک ہونے کے لئے ايمان کے حصول کو واجب قرار ديا ہے اور غرور و تکبر کے  خداوند عالم

مرض سے نجاب کے لئے نماز کو واجب کيا ہے اور بخل و کنجوسی کے مرض سے نجات کے لئے زکٰوة کو واجب کيا 
)اور يہ تمہارے رزق کی زيادتی کا ہے(تا کہ انسان سخاوت کی فضيلت سے متصف ہو اور گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو

  سبب بھی ہے۔ 
  

  حضرت امير المومنين علی (عليہ السالم) سے مروی ہے کہ 
ُ لَہُ ٰما اَْنفََق فِْی ُدْنٰيا هُ فَيُٰضاِعُف لَہُ فِی ٰاخِ    َرتِہ۔(کافی) َمْن بََسطَ يََدهُ بِاْلَمْعُروِف اِٰذا َوَجَد هُ يَْخلَِف ّهللاٰ

ه ميں خرچ کرے تو خداوند عالم اس کا عوض دنيا ميں بھی ديتا ہے اور آخرت ميں بھی اس کے اجر جو کوئی نيکی کی را
َدقَِة۔(وسائل باب الصدقہ حديث صدقہ )٢۵٩ص۶ج١٩ميں اضافہ کرے گا۔آپ نے مزيد ارشاد فرمايا کہ اِْستَْنِزلُْوا الّرْزَق بِالصَّ

ير ہے کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے اپنے فرزند سے کے ذريعہ اپنی روزی طلب کرو۔کتاب عدة الداعی ميں تحر
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فرمايا گھر کے اخراجات کے لئے کتنی رقم موجود ہے ؟انہوں نے کہا چاليس دينار ہيں امام (عليہ السالم) نے فرمايا ان سب 
م) نے فرمايا تم سب کو راه خدا ميں صدقہ کر دو بيٹے نے کہ اسکے عالوه ہمارے پاس کچھ بھی نہيں ہے۔امام (عليہ السال

کو صدقہ کر دو خداوند عالم ہی اسکے عوض دے گا کيا تم نہيں جانتے کہ ہر چيز کی ايک کنجی ہوتی ہے اور رزق کی 
کنجی صدقہ(خيرات)ہے پس ان کے بيٹے محمد نے سب دينار صدقہ کر ديئے ابھی دس دن سے زياده نہيں گزرنے تھے کہ 

س چار ہزار دينار پہنچے تو آپ نے فرمايا بيٹا ہم نے چاليس دينار ديئے تو خداوند عالم کہيں سے امام (عليہ السالم) کے پا
  نے اس کے عوض ہميں چار ہزار دينار دے ديئے۔ 

جناب امير المومنين علی (عليہ السالم) نہج البالغہ ميں فرماتے ہيں کہ جب بھی فقير و محتاج ہو جأو تو خداوند عالم کے ساتھ
  ارت کرو۔ صدقہ دے کر تج

ِ فَٰقاَل(ع) فَِمْن اَْينَ  ُ َعلَْيٰنا  َعِن الَّرٰضا (ع) اَنَّہُ ٰقاَل لَِمْوٰلی لَہُ ھَْل اَْنفَْقَت اْليَْوَم شيئاً فَٰقاَل اٰل َوّهللاٰ   يُْخلُِف ّهللاٰ
غالم نے عرض کياحضرت امام علی رضا (عليہ السالم) نے اپنے غالم سے فرمايا کہ کيا آج کوئی چيز راه خدا ميں دی ہے؟

  بخدا نہيں تو آب نے فرمايا پس خدائے عزوجل ہميں عوض کہاں سے دے گا۔ 
امام جعفر صادق (عليہ السالم) ايک حديث کے ضمن ميں اس آيت فَھَُو يُْخلِفُہُ يعنی جو کچھ راه خدا ميں خرچ کيا جائے خدا 

  اس کا عوض فوراً ديتا ہے کے بارے ميں فرماتے ہيں 
ہة اَْخلََف َوْعَدهُ قُْلُت اٰل ٰقاَل فِممَّ قُْلتة اٰل اَْدِرْی ٰقاَل (ع) لَْو اَنَّ اََحَدُکْم اِْکتََسَب اْلٰماَل ِمنْ اَفَتََری ا ِحلِّہ وانفقہ فی ِحلہ لَْم يُْنفِْق ِدْرھَماً ااِّلٰ  للّٰ

   )۵٩۵ص٢اَْخلََف َعلَيِہ(کتاب دعاء کافی ج
فی کرتا ہے راوی نے عرض کيا نہيں امام (عليہ السالم) نے فرمايا پھر تم اپنے انفاق کيا تم نے يہ گمان کيا کہ خداوعده خال

کا عوض کيوں نہيں پاتے۔ اس نے عرض کيا ميں نہيں جانتا امام (عليہ السالم) نے فرمايا اگر تم ميں سے کوئی رزق حالل 
عوض ضرور ملتا ے يعنی اگر اس کا حاصل کر کے اس ميں سے ايک درہم بھی راه حالل ميں خرچ کرے تو اسے اس کا 

  عوض نہ ملے پھر يا تو وه مال حرام طريقے سے حاصل کيا گيا ہے يا بے موقع حرام راه ميں خرچ کيا ہے۔ 
  اس بارے ميں بھی آيات وروايات بہت زياده ہيں ليکن اسی پر اکتفا کيا جاتا ہے۔ 

ات کی فضيلت کے بارے ميں چاليس حکايتيں تحرير کی ہيں مرحوم نوری نے کتاب کلمہ طيبہ ميں راه خدا ميں صدقہ و خير
جن ميں عالم زبانی آخوند مال فتح علی نے ايک واقعہ اپنے قابل اعتماد رشتہ دار کا نقل کيا ہے جنہوں نے بيان کيا کہ ايک 

ھی اتفاقاً ميرا سال جبکہ مہنگائی بہت زياده تھی ميرے پاس زمين کا ياک ٹکڑا تھا جس پر ميں نے جو کاشت کر رکھی ت
کھيت دوسرے تمام کھيتوں سے بہت جلد سر سبز وشاداب ہو گيا اور دانے کھانے کے قابل ہو گئے چونکہ ہر طبقہ کے لوگ

پر يشانی اور گرسنگی کی حالت ميں تھے ميرا دل تڑپا اور ميں نے اس کے منافع کا خيال دل سے نکال ديا چنانچہ ميں 
ميں نے اس زمين کی جو چھوڑدی ہے اس شرط کے ساتھ کہ ضرورت مند کے سواکوئی  مسجد ميں گيا اور اعالن کياکہ

اسے ہاتھ نہ لگائے اور فقير بھی اپنی اور پنے گھر والوں کی ضرورت سے زياده نہ لے جب تک کہ تمام کھيتوں کی فصل 
مجھے اس کی فکر نہ تھی  نہ پک جائے پس فقراء وہاں پر گئے اور ہر روز آکر اپنی ضرورت کے مطابق لے جاتے ديگر

  کيونکہ ميں اس سے عليحده ہو گيا تھا اور مجھے اس کی کوئی اميد نہ تھی۔ 
اور جب دوسرے تمام کھيتوں کی فصل پک گئی اور لوگوں کی پريشانی خوشحالی ميں بدل گئی ميں بھی جب اپنے دوسرے 

ے کارندوں سے کہا کہ وه زمين کے اس حصے تمام کھيتوں کے حساب سے فارغ ہو گيا تو ميں نے حصاد(کٹائی فصل) ک
کی طرف جائيں اور کٹائی کريں شايد وہاں خوشوں ميں کچھ جو باقی ره گئی وه نکل آئے پس جب انہوں نے جا کر فصل 

کاٹی تو کوٹنے اور صاف کرنے کے بعد جو جو حاصل ہوئی وه دوسری زمينوں سے دوگنی تھی يعنی فقرآء کے لے جانے 
يں کمی واقع نہيں ہوئی تھی بلکہ اور زياده ہو گئی تھی حسب معمول محال تھا کہ ايک خوشہ بھی اس ميں کے باوجود اس م

باقی رہتا اور اس سے بھی عجيب يہ کہ خزاں شروع ہوئی تو موسم کے مطابق ہر وه زمين کہ جس پر کاشت کی گئی ايک 
نہيں کی جاسکتی ليکن زمين کا وه حصہ اپنی سال تک اس فصل سے محروم ہو جائے يعنی اس پر سال سے پہلے کاشت 

حالت پر اسی طرح باقی رہا نہ ہل چاليا گيا نہ بيج ڈالے گئے يہاں تک کہ بہار شروع ہو گئی اور برف ختم ہو گئی ميں نے 
  ديکھا کہ وه حصہ بغير کاشتکاری کے سرسبز و شاداب ہے اور تمام کھيتوں سے زياده اچھا اور قوی تر ہے۔ 

ر حيرت زده ہو کہ مجھے شک ہو اکہ کہيں يہ کوئی اور زمين تو نہيں اور جب فصل حاصل ہوئی تودوسرے ميں اس قد
کھيتوں سے کئی گناه زياده تھی اس کے عالوه مرحوم سے يہ بھی نقل کيا گيا ہے کہ ان کا سڑک کے کنارے ايک انگوروں 

باغ کے نگہبان کو حکم ديا کہ باغ کا وه حصہ جو سڑک کا باغ تھا اور جب شاخوں ميں پہلی بار انگور لگے تو انہوں نے 
سے متصل ہے اسے سڑک سے گزرنے والوں کے لئے چھوڑ دو اس کے بعد سے انگوروں کو توڑنے کا وقت تک ہر 

گزرنے والے نے وه انگور کھائے اور پنے ساتھ لے گيا او رکسی کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا اور جب خزاں کے آخر 
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وڑنے سے فارغ ہوئے تو اس احتمال کی بناء پر وہاں گئے کہ شايد اس حصے پر کوئی چيز گزرنے والوں سے ميں انگور ت
پوشيده ره گئی ہو اور کچھ انگور پتوں ميں چھپے ہوں جب اس حصے سے توڑے ہوئے انگوروں کو اليا گيا تو وه دوسرے 

کھانے کے باوجود ان ميں کمی واقع نہيں ہوئی تھی حصے کے انگوروں سے کئی گناه زياده تھے اور تمام راه گيروں کے 
  بلکہ زياده ہو گئے تھے۔ 

اس کے عالوه نقل کيا ہے ہر سال جب گندم کوپاک وصاف کر کے گھر التے تھے تب اس کی زکٰوة اداکرتے ليکن ايک سال 
گندم حاضر اور فقرآء موجود ہيں تصيفہ کے بعد اور گھر النے سے قبل خيال آيا کہ زکٰوة کی ادائيگی ميں تاخير مناسب نہيں

پس جن فقرآء کو جانتے تھے انہيں خبر دی اور گندم کا حساب لگايا فقرآء کے حصے کو الگ کيا اور ان کے درميان تقسيم 
کر ديا اور باقی کو گھر لے گئے اور گھر ميں گندم بڑے بڑے دبوں ميں رکھ دی اور اس کی سب مقدار معلوم تھی ليکن جب

ساب کيا تومعلوم ہو اکہ وه مقدار جو فقراء ميں تقسيم کی تھی وه گندم کم نہيں ہوئی تھی اور اس گندم کی مقدار بعد ميں ح
  زکوه دينے سے قبل کی مقدار کے برابر تھی۔ 

مذکوره کتاب ميں حاجی مہدی سلطان آبادی سے نقل کيا گيا ہے کہ ايک سال جب ميں غلہ سے فارغ ہو اتو گندم کا وزن کيا 
ر اس کی زکٰوة اسی جگہ اداکردی اس کے بعد وه غلہ تقريباً ايک ماه اسی مقام پر رہا تو حيوانات اور چوہے بھی اس ميں او

سے کھاتے رہے اس کے بعد ميں نے اس کا وزن کيا تو گندم روز اول کے برابر تھی يعنی جو زکٰوة ميں ں ے دی تھی او 
  ر بھی کمی واقع نہيں ہوئی تھی۔ رجانوروں نے ضائع کر دی تھی اس سے ذره براب

  زکٰوة کی قسميں ان کے موارد اور مقدار
  

زکٰوة کی دو قسميں ہيں واجب اور مستحب اور زکٰوة واجب کی بھی دو قسميں ہيں مال کی زکٰوة اور بدن کی زکٰوة( زکٰوة 
ن طرح کے مويشی(گوسفند فطره) زکٰوة کا مال نو چيزوں سے متعلق ہے چار قسم کے غلے(گندم،جو ،خرما،کشمش)تي

  ،گائے ،اونٹ)اور دو طرح کی نقدين(سونا اور چاندی)۔ 
چار طرح کے غلوں کا نصاب: گندم، جو، خرما، کشمش،پر زکٰوة تب واجب ہوتی ہے کہ جب ان کی مقدار خاص نصاب تک 

ً  ۴۵من تبريزی سے  ٢٨٠پہنچ جائے اور وه نصاب اور اگر(گندم،جو  کيلوگرام ہوتا ہے ٨۴٧مثقال کم ہے جو تقريبا
،خرما،انگور)کی سينچائی بارش کے پانے يا نہر سے ہوئی ہويازمين کی رطوبت(مثالً مصر کی بعض زمينوں کی 

حصہ ٢٠حصہ ہوگی اور اگر کنوئيں کے پانی وغيره سے ہوئی ہو تو بيسواں  ١٠طرح)سے ہوئی ہو تو ان کی زکٰوة دسواں
  زکٰوة ہوگی۔ 

  بتين طرح کے مويشيوں کا نصا
  

  گوسفند کے پانچ نصاب ہيں:) ١(

  
  پہال نصاب:چاليس ہے اور اسکی زکٰوة ايک گوسفند ہے اور چاليس سے کم پر زکٰوة نہيں ہے۔ 

  دوسرا نصاب:ايک سو اکيس ہے اور اسکی زکٰوة دو گوسفند ہے۔ 
  تيسرا نصاب:دو سو ايک ہے اور اس کی زکٰوة چار گوسفند ہے۔ 

  کی زکٰوة چار گوسفند ہے۔  چوتھانصاب:تين سو ايک اور اس
پانچواں نصاب:چار سويا اس سے زياه ايسی صورت ميں ہر سو سو کا حصہ کرے اور ہر سو گوسفند پر ايک گوسفند زکٰوة 

  دے۔ 

  گائے کے دو نصاب ہيں:) ٢(
  

اايک بچھڑا پہال نصاب تيس ہے (پس جب کسی کے پاس تيس گائے ہوں تو زکٰوة واجب ہوجاتی ہے)اوراس کی زکٰوة گائے ک
  ہے جو دوسرے سال ميں داخل ہو چکا ہو اور تيس سے کم پر زکٰوة نہيں ہے۔ 

دوسرا نصاب :چاليس ہے اور ان کی زکٰوة گائے کا ايک ماده بچہ ہے جو تيسرے سال ميں داخل ہو چکا ہو اور ساٹھ پر دو 
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طرح جس قدر مقدار بڑھتی جائے تو تيس تيسسالہ دو بچھڑے،ستر پر ايک دوسالہ بچھڑا اور ايک تين سالہ بچھڑا اور اسی 
  يا چاليس چاليس کا حساب کرے اور زکٰوة دے۔ 

  اونٹ کے باره نصاب ہيں:) ٣(
  

  پہال نصاب: پانچ اونٹ اور ان کی زکٰوة ايک گوسفند ہے اور جب تک عدد اس سے کم ہو تو ان پر زکٰوة نہيں ہے۔ 
  د ہے۔ دوسرا نصاب:دس اونٹ اور ان کی زکٰوة دو گوسفن

  تيسر نصاب:پندره اونٹ اور ان کی زکٰوة تين گوسفند ہے۔ 
  چوتھانصاب:بيس اونٹ اور ان کی زکٰوة چار گوسفند ہے: 

  پانچواں نصاب:پچيس اونٹ اور ان کی زکٰوة پانچ گوسفند ہے۔ 
  چھٹا نصاب :چھبيس اونٹ اور ان کی زکٰوة ايک دو سالہ اونٹ ہے۔ 

  ن کی زکٰوة ايک تين سالہ اونٹ ہے۔ ساتواں نصاب: چھتيس اونٹ اور ا
  آٹھواں نصاب:چھياليس اونٹ اور انکی زکٰوة ايک چار سالہ اونٹ ہے۔ 

  نواں نصاب:اکسٹھ اونٹ اور ان کی زکٰوة پانچ سالہ اونٹ ہے۔ 
  دسواں نصاب:چھہتر اونٹ اور ان کی زکٰوةتين سالہ دو اونٹ ہے 

  ر سالہ دو اونٹ ہے۔ گيارہواں نصاب:اکانوے اونٹ اور ان کی زکٰوة چا
بارہواں نصاب:ايک سو اکيس اونٹ اور اس کے اوپر جس قدر بڑھتے جائيں تو ان کی زکٰوة پر چاليس اونٹوں پر ايک تين 

  سالہ اونٹ ہوگی يا ہر پچاس اونٹوں پر ايک چارسالہ اونٹ ہوگی۔ 

  سونے اور چاندی کانصاب
  

  سّکے دار چاندی کے دونصاب ہيں: 
سو پانچ مثقال ہے اگر ايک سال تک رکھا ہوا ہو اور اس کا کوئی معاملہ بھی طے نہ ہو توواجب ہے کہ پہالنصاب :ايک 

مثقال اور پندری چنے کے برابر زکٰوة دينا ہو گی(اور اگر چاندی اتنی نہ ہوتو پھر اس کی زکٰوة دينا واجب ٢حصہ يعنی۴٠/١
  نہيں ہے)۔ 

مثقال  ١٢۶چ مثقال سے اکيس مثقال اور زياده ہوجائے تو پھر تماممثقال ہے يعنی جب ايک سو پان٢١دوسرا نصاب :
حصے کو بطور زکٰوة ادا ۴٠/١حصہ زکٰوة دے اور اگر چند سال (چاندی)رکھی ہو تو ہر سال واجب ہے کہ۴٠/١چاندی،

  کرے سوائے اس کے کہ پہلے نصاب سے بھی کمتر ہوجائے۔ 

  سکے د ارسونے کے بھی دو نصاب ہيں
  

بيس مثقال شرعی ہے جن ميں سے ہر ايک مثقال اٹھاره چنے کے برابر ہوتا ہے جومعموالًپندره مثقال کے برابرپہال نصاب :
حصہ جونو چنے کے دانوں کے برابر ۴٠/١ہے اورجب بھی بيس مثقال شرعی سونا ايک سال تک رکھا ہو توواجب ہے کہ 

  ہوتا ہے اس کی زکٰوة دے۔ 
حصہ ادا کرے  ۴٠/١نی جب بيس مثقال ميں چار مثقال اور زياده ہو جائيں تو سب کا دوسرا نصاب :چار مثقال شرعی ہے يع

اوراگر کمتر اضافہ ہوتو وہی نصاب اّول کے نو چنے کے برابر کافی ہے اسی طرح جتنا بڑھے گا يعنی چار اضافہ ہو تو 
مثقال اور  ١٠۵ب بھی چاندیسب کی زکٰوة دے اور اگرچارسے کم اضافہ ہوتو زياده کی زکٰوة نہيں ہے بطور کلی ج

حصہ ادا کردے تو واجب ادا ہوجاتا ہے بلکہ تب بھی زياده ہی ديا ۴٠/١مثقال سے معموالً زياده ہو تو اگر ان سب کا ١۵سونا
  ہے۔ 

جس قدر ذکر ہوا يہ زکٰوة کے مجمل احکام تھے اور اس کے مفصل مسائل اور فروعات رسالہ عمليہ ميں موجود ہيں اور 
  اننا چاہتے ہوں وه ان (رسائل عمليہ)کی طرف رجوع کر سکتے ہيں۔ جو(افراد)ج

  زکٰوة فطره
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جو شخص عيد الفطر کی رات ميں(اّول ماه شوال)غروب آفتاب کے وقت بالغ وعاقل وغنی(جوکوئی فعالً يا مہينے پر يا سال 
کے آخر ميں اپنے ذريعہ آمدنی سے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو وه غنی ہے)ہوجائے تو اس پر واجب ہے کہ 

ں تک کہ دودھ پيتے بچے اورمہمان ہر ايک کے لئے ايک صاع جو اپنا اور جن لوگوں کی خوردونوش اسکے ذمے ہے يہا
تقريباً تين کلو گرام کا ہوتا ہے گندم يا کھجور يا کشمش يا چاول،روٹی وغيره (بطورفطره)کسی مستحق کو دے اور اگران 

  ميں سے کسی ايک کی قيمت بھی ادا کردے تو کافی ہے۔ 
کی موت ہے امان ميں رہنا ہے (يعنی ناگہانی موت سے نہ کہ حتمی ياد رکھيے! زکات فطره کے فوری فوائد اس سال 

  )مروی ہے کہ 
ْفُت اَنّہُ ٰقاَل َعلَيِہ السَّاٰلُم لَِوَکْيلِِہ اِْذھَْب فَاَْعِط ِمْن ِعٰيالَِی اْلفِْطَرةَ اَْجَمِعِھْم َواٰلتََدْع ِمْنھُْم اَ  َعلَْيہ اْلفَْوَت َحداً فَاِنََّک اِْن تََرْکَت ِمْنھُْم اََحداًتََخوَّ

  قُْلُت َوَمااْلفَْوُت؟ٰقاَل َعلَيِہ السَّاٰلُم اَْلَمْوُت۔ 
جناب امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے اپنے وکيل اخراجات سے فرمايا جأو ميرے تمام گھروالوں کی زکات فطره ادا کرو 

ة نہيں دی گئی تو مجھے اس کے فوت ہو جانےاور ان ميں سے کسی ايک کو بھی نظر انداز نہ کرنا کيونکہ اگر اس کی زکوٰ 
کا خوف الحق رہے گا۔ميں نے عرض کيا فوت سے آپ کی کيا مراد ہے؟فرمايا موت اور اس کاثواب ايک مہينے کے 

ٰکوِةيعنی زکٰوة ْوِم اِْعٰطآء ُ الزَّ فطره ماه مبارک  روزوں کا قبول ہونا ہے۔امام (عليہ السالم) نے يہ بھی فرمايا: اِنَّ َمْن تَٰماِم الصَّ
  رمضان کے روزوں کو کامل کرتی ہے۔ 

  زکٰوة کا مصرف
  

ٰقاِب وَ  َدٰقاُت لِْلفُقَرآِء َواْلَمٰساِکْيَن َواْلٰعاِملِْيَن َعلَْيٰھا َوالُمٔولَّفِتہ قُلُْوبُھُم َوفِی الرِّ بِْيِل فَِرْيضَ اِنََّما الصَّ ِ َواْبِن السَّ َن الٰغاِرِمْيَن َوفِی َسبِْيِل ّهللاٰ ةً مِّ
ُ علِْيٌم َحِکيٌم۔  ِ َوّهللاٰ   ّهللاٰ

   )۶٠(سوره توبہ آيت 
خيرات تو بس فقيروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور اس (زکٰوة)کے کارندوں اور جن کی تاليف قلب کی گئی ہے 

يں اور پرديسيوںاورغالموں کو آزاد کرنے اورقرض داروں کا(جو خود سے ادا نہيں کر سکتے) اور خدا کی راه ميں جہاد م
کی کفالت ميں(خرچ کرنا چاہيے يہ حقوق)خدا کی طرف سے مقرر کئے ہوئے ہيں اورخدا بڑا دانا اور صاحب حکمت ہے۔ 

  زکٰوة کے مال کو آٹھ جگہوں پرخرچ کيا جاسکتا ہے جيسا کہ اس آيت شريفہ ميں ذکر ہے۔ 
عيال کے لئے سال بھر کا بھی خرچ نہ ہو(نہ فعالً ہو  فقير پر اور فقير سے وه شخص مرد ہے جس کے پاس اپنے اہل و) ١(

)يعنی ابھی موجود)نہ بعد ميں ادا کرنے کی صالحيت رکھتا ہو)پس جو کوئی صنعت،جائيداد ،يامال رکھتا ہو اور اپنا اور 
  اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچہ پورا کر سکتا ہو تو فقير نہيں ہے۔ 

  جو فقير سے زياده تنگ دست ہو۔ مسکين پر اور مسکين وه ہے ) ٢(
اس شخص کو زکٰوة دی جاسکتی ہے جوامام يا نائب امام کی طرف سے زکٰوة جمع کرے اور اسے امام نائب امام يا ) ٣(

  مستحق تک پہنچاتا ہو۔ 
  ان مسلمانوں کو جن کا ايمان کمزور ہے ان کی تقويت اور ثابت قدمی کيلئے زکٰوة دی جاسکتی ہے۔ ) ۴(
  الم سختی ميں مبتال ہوں انہيں آزاد کرناے کی نيت سے يا خريدنے پر زکٰوة خرچ کر سکتے ہيں۔ جو غ) ۵(
  اس مقروض کو جو اپنا قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو زکٰوة دے سکتے ہيں۔ ) ۶(
ائده ہو مثالًمساجد يا راه خدا ميں زکٰوة خرچ کی جاسکتی ہے اور اس سے مراد ہر ہو کام ہے کہ جس ميں عمومی دينی ف) ٧(

ايسا مدرسہ قائم کرنا تا کہ جہاں پر دينی تعليم دی جاتی ہو يا پل بنانا يا دو گروہوں يا دو افراد کے درميان صلح کرانا يا 
  عبادات ميں مدد دينا وغيره۔ 

يزبيچ کر اپنی ايسے مسافر پر خرچ کی جاسکتی ہے جو سفر ميں مجبور ہو چکا ہو اور قرض لے کريا اپنی کوئی چ) ٨(
  منزل تک نہيں پہنچ سکتا ہو اگر چہ وه اپنے شہر ميں فقير نہ ہو۔ 

  مستحب زکٰوة
  

  سات چيزوں ميں زکٰوة مستحب ہے: 
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  سرمايہ يعنی ايسا مال جسے انسان تجارتی معامالت ميں خرچ کرنا چاہتا ہو۔ ) ١(
ثالً بينگن، کھيرے، تربور و خربوزه کی زکٰوة نہيں ہے۔دالوں کی قسميں مثالًچاول،چنے،دال،ماش وغيره ليکن سبزيوں م) ٢(
  ماده گھوڑے۔ ) ٣(
  زيور اور بنأو سنگھار کی چيزيں مٔومنين کو عاريتاً دينا۔ ) ۴(
چھپا ہوايا دفن کيا ہوامال کہ جس ميں مال تصرف نہيں کر سکتا ہوپس استطاعت کی صورت ميں مستحب ہے کہ اس کی) ۵(

  کرے۔  ايک سال کی زکٰوة ادا
جب بھی زکٰوة سے چھٹکارا پانے کے لئے نصاب ميں تصرف کرے (يعنی زکٰوة کے نصاب کو اس قدر گرادے مثالً ) ۶(

  ايک سال ہونے سے پہلے اس کے ايک حصے کو بيچ دے)تو مستحب ہے کہ سال شروع ہونے پر اس مال کی زکٰوة دے۔ 
  ہ و اجاره پر۔ مال اجاره يعنی گھر،دوکان،باغ،حمام وغيره کی کراي) ٧(

  فوت شده نماز کی قضاء ضرور ادا کرنا چاہيئے
  

واجب نمازوں کی قضا ميں سستی کرنا جائز نہيں چنانچہ اگر قضاء نمازوں ميں سے کچھ اس کے ذمے باقی ہيں توواجب 
  ہے کہ وصيت کرے تو اس کے وصی پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسکی بابت اس کے مال کے تيسرے حصے ميں سے۔ 

  د وسرے واجب انفاق
  

زکٰوة کے بعد اہم ترين واجب الٰہی خمس ہے کہ جسے خداوند عالم نے پيغمبر (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور ان کی آل کے لئے 
زکٰوة کے بدلے ميں کہ جو ان پر حرام ہے ،مقرر فرمايا ہے اورجو کوئی خمس ميں سے ايک درہم يا اس سے بھی کمتر نہ 

د (عليہم السالم) پر ستم کرنے والوں اور غصب کرنے والوں ميں ہوگا اور اگر اسے(اپنے لئے)حالل دے تو وه حق آل محم
سمجھے اور اس کے وجوب کا منکر ہو تو ہو کافرين ميں سے ہے حاالنکہ اس کا وجوب اجماع مسلمين کی نگاه ميں اور 

  بتايا گيا ہے چنانچہ هللا تعالٰی فرماتا ہے۔ قرآن مجيد ميں واضح ہے بلکہ قرآن پاک ميں اسے خدا پر ايمان کی شرط 
ُسْوِل َولِِذی اْلقُْرٰبی َواْليَٰتاٰمی َواْلَمسٰ  ِ ُخُمَسہُ َولِلرَّ ِ َوٰما اَْنَزْلٰنا َواْعلَُموا اَنَّٰما َغنِْمتُْم ِمْن َشْیٍء فَاَنَّ ّهللاٰ ّٰ بِْيِل اِْن ُکْنتُْم ٰاَمْنتُْم بِا اِکْيَن َواْبَن السَّ

ُ َعٰلی ُکلِّ شْیٍء قَِدْيٌر  َعٰلی   َعْبِدٰنا يَْوَم اْلفُْرٰقاِن يَْوَم اْلتَقَی اْلَجْمٰعاِن َوّهللاٰ
   )۴١(سوره انفال آيت

اورجان لو جو نفع تم کسی چيز سے حاصل کرو تو اس ميں سے پانچواں حصہ خدا اور رسول اور (رسول کے) قرابت 
ں کا ہے اور اگر تم خدا پر اور اس(غيبی امداد) پر ايمان ال چکے ہوجو ہم نے داروں اور يتيموں اور مسکينوں اور پرديسيو

اپنے(خاص)بندے(محمد)پر فيصلہ کے دن(جنگ بدر ميں)نازل کی تھی جس دن(مسلمان اور کافروں کی)دو جماعتيں باہم گتھ
  گئيں تھيں اورخدا تو ہرچيز پر قادر ہے۔ 

  امام جعفرصادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں۔ 
َدقَةَ َعلَْينَا َحٰراٌم َواْلُخْمَس لَٰنا  َدقَةَ اَْنَزَل لَنَا اْلُخْمَس فَالصَّ َم َعلَْيٰنا الصَّ فَِريَضةٌ واَْلَکٰراَمةَ لَٰنا َحاٰلٌل(من اليحضره الفقيہ اِنَّ ّهللاَ َحْيُث َحرَّ

   )۴١ص٢ج
  واجب اور ہديہ ہمارے لئے جائز ہے۔  چونکہ خداوند عالم نے ہم اہل بيت پر زکٰوة کو حرام اور خمس ہمارے لئے

ٰماِم اْلٰباقِِر (ع) اٰل يَِحلُّ اِلََحٍد اَْن يَّْشتَِرْی ِمَن اْلُخْمِس َشئاً َحٰتی يَِصَل اِلَْيٰنا َحقَّٰنا۔ (ا    )۵۴۵ص١صول کافی جَعِن ااْلِ
خريدنا جائز نہيں جسکا خمس  حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کسی کے لئے اس مال ميں سے کوئی چيز
  ادا نہ کيا ہواور جب تک کہ ہمارے حقدار کو اس کا حق ادا نہ کرے۔آپ يہ بھی فرماتے ہيں۔ 

ْسنِی(کافی جلد اَس يَْوَم اْلقِٰياَمةَ اَْن يَّقُْوَم ٰصاِحَب اْلُخْمِس فَيَقُْولپ ٰيا َربَّ َخمِّ    )۵۴۶اول ص اِنَّ اََشدَّ ٰمافِيِہ النّٰ
ت لوگوں کے لئے سخت ترين وقت وه ہوگا جب خمس کے مستحقين اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں سے جہنوں روز قيام

  نے (خمس )ادا نہ کيا ہوگا اپنے حق کا مطالبہ کريں گے۔ 

  رزق کی وسعِت مال کی پاکيزگی کل کاذخيره
  

نے امام کو خط لکھا اور اس مال ميں حضرت امام علی رضا (عليہ السالم) کے دوستوں ميں سے فارس کے کسی ايک تاجر
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کہ جس کا خمس ادا نہيں کيا تھا تصرف کی اجازت چاہی امام (عليہ السالم) نے اس کے جواب ميں يہ تحرير فرمايا۔بالشبہ 
خداوند عالم واسع اور کريم ہے اورخداوند عالم نے اس شخص کے لئے ثواب اور جزائے خير کی ضمانت دی ہے کہ جو 

ات پر عمل کرے اور اس کے لئے عذاب ہے کہ جو اس کی مخالفت کرے بے شک انسان کيلئے صرف وہی اس کے احکام
مال جائز ہے جسے خداوند عالم نے حالل کيا ہو اور يقينا خمس ہماری ضرورت ہے اور ہمارے دين کا حکم ہے ہمارے اور 

کرنے کے لئے ہے يعنی جن لوگوں کی  ہمارے دوستوں کے روزگار کاذريعہ ہے اور ہماری عزتوں کی حفاظت پر خرچ
  طرف سے ہميں اذيت پہنچنے کا خدشہ ہے ۔ 

پس ہميں خمس دينے سے اجتناب نہ کرو۔اور جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو ہماری دعأوں سے محروم نہ کرو يقينا 
چارگی کے دن(روز خمس دينا تمہاری روزی کے وسيع ہونے اور گناہوں سے پاک ہونے کاسبب ہے اور اس پريشانی و بي

قيامت) کا ذخيره ہے اور مسلمان وہی ہے کہ جو کچھ اطاعت و بندگی ميں اس نے خداوند عالم سے عہد کيا ہے اسے پورا 
  کرے اورجو کوئی زبان سے قبول کرے اور دل سے مخالفت تو وه مسلمان نہيں ہے۔ 

  (وافی ،کافی اور تہذيب سے نقل شده) 
تعالی فرجہ نے اپنے خاص نائب محمد بن عثمان کے ذريعہ ابو الحسن اسدی کو ايک خط حضرت حجت بن الحسن عجل هللا 
  بھيجا کہ جس ميں تحرير فرمايا۔ 

ِ َواْلَماٰلئَِکِة َوالنَّاِس اَْجَمِعْيَن َعٰلی َمِن اْستََحلَّ ِمْن  ِحْيِم۔ لَْعنَةُ ّهللاٰ ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ اَبُواْلُحَسِن ااْلََسدی فََوقََع فِْی نَْفِسْی  ٰمالِٰنا ِدْرھَماً۔ ٰقالَ بِْسِم ّهللاٰ
داً (صلی هللا عليہ و ٓالہ) بِاْلَحقِّ اَنَّ ٰذالَِک فِْی َجِمْيِع َمِن اْستََحلَّ َحٰراماً فَاَیِّ فَْضٍل لِْلُحّجِة َعلَْيِہ السَّاٰلُم فِْی ٰذالَِک ٰقاَل فََوالَّ  ِذْی بََعَث ُمَحمَّ

ِ َواْلَماٰلئَِکِة َوالنَّ بَِشْيراً لَقَْد نَظَرْ  اِس اَْجَمِعْيَن َعٰلی َمْن اََکَل ِمْن ٰمالِٰنا ُت بَْعَد ٰذالَِک فِْی التَّوفْيِع فََوَجَدتُہُ قَِد اْنقَلََب اِٰلی ٰماِفْی نَْفِسْی لَْعنَةُ ّهللاٰ
   )۵۶٣ِدْرھَماً (اکماُل الّدين صدوق باب توقيعات ص

الٰی مالئکہ اور تمام لوگوں کی اس شخص پر لعنت ہے کہ جوہمارے مال ميں سے ايک درہم بھیبسم هللا الرحٰمن الرحيم۔هللا تع
جائز سمجھتا ہو ابو الحسن اسدی کہتے ہيں کہ ميں نے خيال کيا کہ اس لعنت کا مستحق وه ہے کہ جو امام (عليہ السالم) کا 

سمجھنے بغير کھائے اور تمام محرمات الٰہی ميں يہی کسی قسم کا مال کھا نا جائز سمجھتا ہو(نہ يہ کہ وه شخص جو حالل 
حکم ہے يعنی جو بھی حرام خدا کو حالل سمجھے تو وه اس کی لعنت کا مستحق ہو گا تو اس بناء پر امام (عليہ السالم) کا 

بشارت دينےمال کھانے اور ديگر محرمات ميں کوئی فرق نہيں)پس اس خدا کی قسم جس نے محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کو 
والے کی حيثيت سے برگزيده فرمايا ميں نے ديکھا اس خط ميں جو کچھ تحرير تھا فوراً مٹ گيا اور اس کی جگہ يہ تحرير 
ہو اکہ خدائے عزوجل،مالئکہ اور تمام لوگوں کی اس شخص پر لعنت ہے جو ہمارے مال ميں سے (حق سادات سے)ہماری 

ی بے شک اسے حالل نہ سمجھتا ہو اور اس کے عالوه خمس کے حکم کی تاکيد اجازت کے بغير ايک درہم بھی کھائے،يعن
   )۵۶٣کے بارے ميں روايات بہت زياده ہيں۔(اکمال الدين صدوق باب توقيعات ص

  وجوب خمس کے موارد اور ان کا مصرف
  

  خمس سات چيزوں پر واجب ہے: 
  جنگ کا مال غنيمت )١(
  ل ہوں جواہرات جو غوطہ خوری کے ذريعے حاص)٢(
  کانيں )٣(
  خزانہ )۴(
  کاروبار وغيره کا نفع )۵(
  وه حالل مال جو حرام ميں مخلوط ہو گيا ہو اور جس کی مقدار معلوم نہ ہو )۶(
  وه زمين جسے کافر ذمی مسلمان سے خريدے۔ )٧(

يں ايک حصہ ان ميں سے ہر ايک کی شرائط اور احکام عمليہ رسالے ميں ذکر کئے گئے ہيں۔خمس کے دوحصے کرنا چاہئ
سادات کا ہے جو کسی ايسے سيد کو ديں جو فقير ہو ،يتيم ہو يا جس کا زادراه سفر ميں ختم ہو چکا ہو۔خمس کا دوسرا حصہ 

امام زمانہ (عليہ السالم) کا ہے جو ان کی غيبت ميں ان کے نائب مجتہد جامع الشرائط کو ديا جائے يا اس کا م ميں لگايا 
  لشرائط نے اجازت دی ہو۔ جائے جس کی مجتہد جامع ا

کتاب کلمہ طيبہ ميں چاليس حکايتيں سادات جليلہ کے ساتھ نيکی اور احسان کرنے اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہيں 
  ان کا ذکر کيا گيا ہے ہم ان ميں سے ايک حکايت يہاں بيان کرنے پر اکتفا کريں گے۔ 
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تحفت االزھار وسيلتہ المال ميں متعدد اسناد سے نقل کيا گيا ہے کہ اربعين منتخب الدين اورکتاب فضائل شاذان،اور کتاب 
ابراہيم بن مہران سے کہ انہوں نے کہا کہ کوفہ ميں ميرے پڑوس ميں ابو جعفرنامی ايک خوش اخالق آدمی تھا جب بھی 

کھ ليتا ورنہ اپنے غالم کوئی سيد اس کے پاس جاکر چيز طلب کرتا تو وه اسے دے ديتا اور اگر وه سيد قيمت ادا کرتا تو ر
سے کہتا کہ لکھ لو کہ يہ رقم علی ابن ابی طالب (عليہ السالم) نے لی ہے اور ايک عرصے تک اس کی يہی روش رہی اور 
جب حاالت نے اسے فقير و محتاج کر ديا تو ايک روز وه گھر ميں بيٹھا ہوا اپنے سابقہ حساب کتاب کے رجسٹر کو ديکھ رہا

ں سے اپنے کسی مقروض کو زنده پاتا تو اپنا آدمی بھيج کر اپنی رقم طلب کرتا اور اگر مقروض زنده نہ تھا اور اگر اس مي
ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی مال ہوتا تو اس کے نام نيچے ايک خط کھينچ ديتا۔انہی دنوں ايک رات وه گھر کے دروازے پر 

ا وہاں سے گزر ہوا تو اس(ناصبی)نے مذاق اڑاتے ہوئے طنزاً کہا بيٹھا ہوا اپنا رجسٹر ديکھ رہا تھا کہ ايک ناصبی آدمی ک
  کہ تمہارے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب(عليہ السالم) نے تمہارے ساتھ کيا کيا؟ 

ابو جعفر نے جب اس کی يہ بات سنی توبہت دل برداشتہ ہوا اور اٹھ کر چال گيا۔اسی رات اس نے خواب ميں ديکھا کہ رسول 
عليہ و ٓالہ) تشريف فرما ہيں اور ان کے ساتھ امام حسن وحسين + بھی ہيں۔رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے خدا (صلی هللا

ان سے فرمايا تمہارے والد کہاں ہيں؟تو امير المومنين علی (عليہ السالم) نے جو کہ رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کے 
موجود ہوں يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) آنحضرت نے فرمايا اس شخص  پيچھے بيٹھے ہوئے تھے جواب ديا ميں يہاں

کا حق کيوں نہيں ادا کرتے تو انہوں نے فرمايا يا رسول هللا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ميں اس شخص کاحق لے کر آيا ہوں رسول
ی تھيلی اسے دی اور فرمايا يہ ہے تمہارا حق خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا اسے دے دو انہوں نے ايک سفيد اون ک

اس کے بعد رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا يہ لے لواور جب بھی اس کے فرزندوں ميں سے کوئی تمہارے پا س
و  آئے اور جو چيز تمہارے پاس موجود ہو مانگے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا جأواس کے بعد تمہارے لئے کوئی پريشانی

  محتاجی نہيں ہوگی۔ 
اس آدمی کا کہنا ہے کہ جب ميں خواب سے بيدار ہواتو ميرے ہاتھ ميں وہی تھيلی موجود تھی ميں نے اپنے بيوی کو جگايا 
اور کہا کہ چراغ روشن کرد جب ميں نے تھيلی کھولی تو اس ميں پوری ہزار اشرفياں تھيں ميری بيوی نے کہا اے بنده خدا 

کہيں اس غربت و فقر نے تمہيں بعض تاجروں کا مال لينے پر اکسايا ہو اور يہ انہی کامال ہو ميں نے کچھ خوف خدا کرو 
کہا بخدا ايسا نہيں ہے بلکہ يہ قصہ اس طرح ہے اور جب ميں نے اپنا رجسٹر منگوا کر اس ميں وه رقم جو علی ابن ابی 

  ی تو وه کل ہزار اشرفياں تھيں نہ کم اور نہ زياده۔ طالب (عليہ السالم) کے عنوان سے ان کی اوالد کو دی تھی ديکھ

  وه عيال کہ جن کا نفقہ واجب ہے
  

واجب نفقوں ميں سے زوجہ دائمی جو کہ اطاعت گزار ہو کا نفقہ اور اس کی اوالد اور اسکی اوالد جس قدر نيچے جاتے 
ماں کی ماں جس قدر اوپر جاتے جائيں جائيں ضرورت مند ہونے کی صورت ميں واجب ہے اور ماں باپ اور باپ کا باپ 

اور وه بھی ضرورت مند ہونے کی صورت ميں انسان ميں واجب نفقہ کو دينے کی حد تک طاقت ہو کہ اگر نہ دے تو لوگوں
  کی نگاه ميں قطع رحم ہو گا کہ جس کی تفصيل قطع رحم ميں گزر چکی ہے۔ 

  مستحب انفاق)١(
  

وروايات متواتره ميں اس بارے ميں بہت تاکيد کی گئی ہے خصوصاً اہم اوقات  مستحب انفاق کی کئی قسميں ہيں۔آيات
مثالًجمعہ کے دن،روز عرفہ اور ماه رمضان ميں يا خاص افراد کے لئے مثالً پڑوسی،رشتہ داروغيره۔صدقہ مرض کی 

فات مثالً بری موت،جلنا،غرق دوا،بال کو دور کرنے واال ،رزق کو نازل کرنے واال ،مال کو زياده کرنے واال اور ناگہانی آ
ہونا اور جنون کو مٔوخر کرتا ہے ہے يہاں تک کہ ستر مالٔوں کو دور کرتا ہے جس قدر ازياده ديا جائے اتنا ہی نتيجہ اچھا 

  ہوگا اور اس کے کم ہونے کی بھی کوئی حد نہيں ہے خواه کھجور کے ايک دانے کے برابر ہو۔ 

  ہد يہ) ٢(
  

خص دوستی کو بڑھانے کے لئے اپنے کسی غريب يا امير مومن بھائی کو دے اور اگر يہ قصد وه چيز کہ جسے کوئی ش
  قربت کے ساتھ ہو تو افضل عبادات ميں سے ہے۔امير المومنين علی (عليہ السالم) سے مروی ہے کہ 
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   )١۴۴ص۵ِمْثلِٰھا۔(کافی جلَئِْن اَْھٰدی اِلَِخَی اْلُمْسلِِم ھَِديَّةً اََحبُّ اِلَیَّ ِمْن اَنَّ التََّصدََّق بِ 
  اگر ميں اپنے مومن بھائی کو بطور ہديہ کوئی چيز دوں تو اسے صدقہ دينے سے زياہد پسند کرتا ہوں۔ 

  ضيافت) ٣(
  

مٔومن کی مہمان نوازی کی فضيلت کے بارے ميں روايات بہت زياده ہيں اوريہ انبياء کرام (عليہ السالم) کے اخالق ميں سے 
ات روز گزر چکے تھے اور امير المومنين علی (عليہ السالم) کے پاس کوئی مہمان نہيں آيا تو آپ ہے مروی ہے کہ س

روتے ہوئے فرمانے لگے ميں اس بات سے خوفزده ہوں کہ کہيں خداوند عالم نے مجھ پر سے لطف وکرم کی نظر تو نہيں 
  ہٹالی۔ 

  حق معلوم اورمحروم)۴(
  

ن اپنی جائداد اور حيثيت کے مطابق اپنے لئے الزم کرلے کہ ہر روز ياہر ہفتہ يا ہر مال کی وه مقدار کہ جسے کوئی مسلما
  مہينہ باقاعدگی سے ضرورت مندوں اور اپنے رشتہ داروں کو ادا کرے گا چنانچہ خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے 

ائِِل َواْلمَ  ْعلُْوٌم لِلّّسٰ    )٢۵۔٢۴ْحُرْوِم۔(سوره معارج آيت َوالَِّذْيَن فِْی اَْمٰوالِِھْم َحقٌّ مَّ
اور جن کے مالوں ميں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (محروم)کے لئے حصہ مقرر ہے۔حضرت امام موسی بن جعفر 
(عليہ السالم) سے مروی ہے کہ بنی اسرائيل ميں ايک صالح آدمی تھا کہ جس کی ايک صالحہ بيوی تھی ايک دن اس آدمی 

ا کہ خداوند عالم نے تمہاری اتنی عمر مقرر کی ہے کہ جس ميں سے نصف عمر خوشحالی ميں بسر سے خواب ميں کہا گي
ہو گی اور نصف غربت و تنگ دستی ميں اورخداوند عالم نے تمہيں يہ اختيار ديا ہے کہ تم اپنی عمر کے ابتدائی حصے ميں 

ی نے جواب ديا ميری ايک نيک بيوی ہے جو خوشحالی چاہتے ہو يا آخری حصے ميں يا اس کے برعکس چاہتے ہو؟اس آدم
ہر کام ميں ميری شريک ہے ميں اس سے مشوره کر لوں تو جواب دوں گا اورجب صبح کو اس نے اپنی بيوی سے مشوره 

کيا تو اس نے کہا عمر کے ابتدائی حصے ميں خوشحالی کو قبول کرو اور اس عافيت کو پالينے ميں جلدی کرو شايد خدائے 
رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں کو ہم پر تمام کرے اور جب دوسری رات اس آدمی سے خوب ميں پوچھا گيا تو  عزوجل ہم پر

  اس نے کہا کہ عمر کے پہلے حصے کو خوشحالی ميں گزارنا چاہتا ہوں ۔ 
مال و  پس کہا گيا تمہارے لئے ايسا ہی ہو گا اس کے بعد سے ہر طرح کی نعمت و آسائش حاصل ہو گئی اور اس کے پاس

دولت فروان ہو گيا تو اس کی بيوی نے اسے کہا اے بنده خدا اب تم اپنے رشتہ داروں اور محتاجوں کی مدد کرو اور ان کے 
ساتھ نيکی کا برتأو کرو اور فالں پڑوسی اور فالں ہمسايہ کو فالں چيز بخش دو اس آدمی نے اپنی بيوی کے مشورے پر 

ذرا سی بھی کوتاہی نہيں کی يہاں تک کہ اس کی آدھی عمر گزر گئی تو اس آدمی نے عمل کيااور اپنے مال کی سخاوت ميں
دوباره اسی شخص کو خواب ميں ديکھا جو يہ کہہ رہا تھا کہ تم نے راه خدا ميں انفاق کرنے سے گريز نہيں کيا اس لئے 

ی اسی طرح خوشحالی لکھ دی خداوند عالم نے تمہارے اس نيک عمل کے بدلے ميں تمہاری عمر کے آخری حصے ميں بھ
  ہے۔ 

  حق حصاد) ۵(
  

زراعت کی وه مقدار کہ جو فصل کی کٹائی کے وقت زکٰوة ميں حساب کئے بغير راستے سے گزرنے والوں کو ايک ايک 
اور فصل کاٹنے کے دن خدا کا حق) ١۴١آيت۶٩مٹھی دی جائے جيسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے واتو احقہ يوم حصاده(سوره 

  دو۔ دے 
صدقے کی قسموں ميں يہ دو قسم کاصدقہ مستحب ہے چونکہ آيات و روايات ميں اسکا خاص طور پر ذکر کيا گيا ہے اسی 

  لئے ان کی اہميت کے پيش نظر دونوں کا عليحده ذکر کيا گيا ہے۔ 

  قرض الحسنہ) ۶(
  

يعنی ايسے مسلمان جسے قرض کی ضرورت ہو قرض الحسنہ دينا امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: َمْکتُْوٌب َعٰلی 



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

 
 

لَقتہُ بَِعَشَرِة َواْلفَْرُض لَٰمائَِمتہً َعَشَر (کافی) بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ دينے کی د س نيکياں اور ٰباِب اْلَجنَّتِہ اَلمَّ
  سنہ کی اٹھاره نيکياں ہيں۔ آپ نے يہ بھی فرمايا: قرض الح

لَقَتِ  ُ لَہُ اَْجَرهُ بِِحٰساِب الصَّ ِ ااِلّٰ َحِسَب ّهللاٰ ِمناً بَْلَشِمُس ِبہ َوْجہَ ّهللاٰ ِمٍن اَقَْرَض ُمؤْ   ہ ح۔تّٰی يَْرِجَع ٰمالُہُ اِلَْيِہ ٰما ِمْن ُمؤْ
قرض دے تو خداوند عالم اس (قرض) کے واپس مل جانے تک  جب بھی کوئی مومن رضائے خدا کے ليے کسی مٔومن کو

  اسے صدقہ ميں شمار کرتا ہے۔(وافی) 
يعنی ہر وه لمحہ کہ جب وه خدا کی رضا کے ليے (مقروض) کو مہلت دے تو ايسا ہے کہ اس نے اس تمام مال کو صدقہ کر 

تو ايسا ہے کہ اس نے دو مرتبہ مال ميں سے  ديا ہے کيونکہ وه اس وقت مطالبہ کا حق رکھتا ہے ليکن مطالبہ نہيں کرے
  قرض ديا ہے پس وه اس مال کے دوسرے اجر يعنی صدقہ کر دينے کا مستحق ہو گا۔ 

اس کے عالوه آپ ہی سے مروی ہے کہ "ٰماُعْون" (گھريلو سامان) کہ جس کے ترک پر هللا تعالٰی نے قرآن مجيد ميں عذاب 
س سے مراد ضرورت مندوں کو قرض دينا اور طلب کرنے والوں کو عاريتاً گھريلو کا وعده کيا ہے وه زکٰوة نہيں بلکہ ا

  اشياء دينا ہے۔ 
ابوبصير نے آنحضرت سے عرض کيا ہمارے پڑوسی جب بھی ہم سے کوئی چيز عاريتاً ليتے ہيں تو اسے توڑ پھوڑ ديتے 

ہے؟ امام (عليہ السالم)نے فرمايا اگر وه لوگ ايسے  ہيں يا خراب کر ديتے ہيں اگر ہم انہيں منع کر ديں تو کيا ہمارے سر گناه
  ہيں تو تم پر کوئی گناه نہيں ہے۔ 

  مقروض کو مہلت دينا يا اس کو بخشن) ٧(
  

ايسے مقروض کو مہلت دينا يا بخش دينا جو قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو امام جعفر صادق (عليہ السالم) 
ُ يَْوَم اٰلِظلَّ ااِلَّ ِظلَّہُ فَْليَْنظُْر ُمْعِسًراً اَْويَْدُع لَہُ ِمْن َحقِّہ جو کوئی اس دن خدائے بزرگفرماتے ہيں: َمْن اَٰراَد اَْن  وبرتر کی  يُِظلَّہُ ّهللاٰ

پناه ميں رہنا چاہتا ہے کہ جس دن ااس کی پناه کے عالوه کوئی پناه نہ ہوگی تو اسے چاہئے کہ مجبور وعاجز مقروض کو 
ِ فِی ُکلِّ يَْومٍ  مہلت دے يا يہ  کہ اسے بخش دے۔پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) فرماتے ہيں۔ َمْن اَْنظََر ُمْعِسراً ٰکاَن لَہُ َعلَی ّهللاٰ

ی يَْستَْو فِيِہ جو کوئی مجبور مقروض کو مہلت دے تو(اس کے لئے اس کا ثواب خداوند عالم کے  ثَٰواَب َصَدقٍَة بِِمْثِل ٰمالَہ َحتّٰ
  يک ہر روز صدقہ دينے کے برابر ہے جب تک وه مال اسے واپس نہيں مل جاتا۔) نزد

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے عرض کيا گيا کہ عبد الرحمان بن سبابہ ايک مرده شخص سے قرض کا طلبگار 
  ہے ہم نے اس سے کہا کہ اسے بخش دو ليکن وه قبول نہيں کرتا امام نے فرمايا : 

  ٌم بِْدِرھٍَم ) َوْيَحہُ اَٰما يَْعلَُم اَنَّ لَہُ بُِکلِّ ِدْرھٍَم َعَشَرة اِٰذا َحلَّلَہُ َواِْن لَّْم يَُحلِلَّہُ فَاِنَّٰما ھَُو ِدْرھَ فَٰقاَل (ع
وائے ہو اس پر کيا وه نہيں جانتا کہ اگر وه اس مردے کو قرض بخش دے گا تو ہر درہم کے مقابلے ميں بدلے ميں صرف 

  م پائے گا جس کا طلبگار ے۔ وہی ايک درہ

  ضرورت مندوں کے لئے لباس ومسکن ميں سخاوت
  

  امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: 
ِ اَْن يَّْکُسوهُ ِمْن ثِٰياِب اْلَجنَّتِہ واَْن يُھَوِّ  َکٰراِت اْلَمْوِت َواَْن يُوسَع َعلَيِہ َن َعٰليِہ ِمْن سَ َمْن َکٰسا اَٰخاهُ ِکْسَوةَ َشٰتآٍء اَْوصيفاً ٰکاَن َحقّاً َعلَی ّهللاٰ

   )٢٠۴ص٢فِْی قَبِره َواَن يَّْلٰقی اْلَماٰلئِٓکتَہَ اِٰذا َخَرَج ِمْن قَْبِرة بِاْلبُْشرٰی۔(کافی ج
جو کوئی اپنے مومن بھائی کو سردی يا گرمی کالباس پہنائے کو خدا وند عالم پر اس کا حق ہے کہ اسے بہشت کے لباسوں 

س پہنائے اور موت کے وقت جان کنی کی سختيوں سے اسے امان ميں رکھے اور اس کی قبر کو اس کے لئے ميں سے لبا
کشاده کردے اور قيامت ميں جب اپنی قبر سے باہر نکلے تو مالئکہ سے خوشی سے مالقات کرے اسی طرح آپ فرماتے 

  ہيں 
تِہ  َمْن َکٰسا اََحداًِمْن فُقََرآِء اْلُمْسلِِمْيَن ثَْوباً ِمنْ  َن اْلَماٰلئِکَّ ُ بِِہ َسْبَعتَہ ااٰلف مِّ ُعری اَْو اَٰعانَہُ بَشیٍء ّمٰما يَْقِويِِہ َعلَی مِعْيَشتِہ و کََّل ّهللاٰ

وِر (کافی ج    )٢٠۵ص٢يَْستَْغفُِرْوَن لَُکلِّ َذْنٍب َعِملَہُ اِٰلی اَْن يُّْنفَِع فِی الصُّ
باس پہنائے يا مالی لحاظ سے مثالً(گھر،سرمايہ وغيره)سے اس کی مدد جوکوئی مسلمان فقير کو برہنگی سے نجات کيلئے ل

  کرے تو خداوند عالم سات ہزار مالئکہ کو مقرر کرتا ہے کہ قيامت تک اس کے ہر ايک گناه کا استغفار کريں۔ 
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  عزت واحترام نفس کی حفاظت) ٩(
  

ے ظلم کو رفع کرنے کے لئے مال کی اپنی عزت و احترام کی حفاظت کے لئے اورشريروں کے شر اور ظالمين ک
  سخاوت،مروی ہے کہ بہترين انفاق وه ہے کہ جس سے عزت کی حفاظت کی جاسکے۔ 

  خيرات جاريہ) ١٠(
  

خيرات جاريہ اور لوگوں کے فائدے کے لئے مال خرچ کرنا مثالً مسجد مدره ،پل، سرائے، وغيره بنوانا يا آب جاری کا 
و چھاپنا وغيره يہ ايسے امور ہيں کہ جن کا اثر مدتوں تک قائم رہتا ہے اور ان کی انجام دينےچشمہ کھدوانا،يا دينی کتابوں ک

  واال ان سے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے۔ 
مرحوم حاجی نوری دار السالم ميں شيخ بزرگورا عالم ربانی شيح عبد الحسين تہرانی سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے فرمايا 

شاه قاجار کے خواص ميں سے تھا جب اس کا انتقال ہوا تو وه اپنے فسق وفجور کی بنا پر مشہور مرزا نبی خان جو محمد 
تھا ايک رات ميں نے خواب ميں اپنے آپ کو بہشت کے باغوں اور عمارتوں کی سير کرتے ہوئے ديکھا اور ايک شخص 

ے تو اس شخص نے کہا يہاں مرزا نبی ميرے ساتھ ساتھ ہے جو مجھے عمارت و محالت دکھا رہا ہے پس ہم ايک جگہ ٹھہر
جان کا محل ہے اگر اسے ديکھنا چاہتے ہو تو وه وہاں بيٹھا ہے اس شخص نے ايک جگہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا 

تو ميں غور سے ديکھنے لگا وه ايک بڑے ہال ميں تنہا بيٹھا ہوا تھا اور جب اس نے مجھے ديکھا تو اشاره کيا کہ اوپر آجأو 
کے قريب گيا تو اس نے اٹھ کر سالم کيا اور مجھے صدر مجلس ميں بٹھايا اور خود اپنے اسی انداز سے جو دنيا  ميں اس

ميں تھا بيٹھ گيا ميں اس کے اس مقام کی وجہ سے حيران و پريشان تھا اس نے ميری طرف ديکھتے ہوئے کہا اے شيخ گويا 
رے وه اعمال کہ جن کا ميں نے دنيا ميں ارتکاب کيا تھا بہت برے آپ ميرے اس مقام کی وجہ سے حيرت زده ہيں کيونکہ مي

اور عذاب کے سزاوار تھے ہاں ايسا ہی تھا ليکن سر زمين طالقان ميں ميری ايک نمک کی کان تھی جس کے کرائے کی 
وض يہاں پر رقم ميں ہر سال مجلس عزا کے قيام کے لئے طالقان سے نجف اشرف بھيجتا تھا تو خداوند عالم نے اس کے ع

  مجھے يہ محل وباغ عطا کيا ہے۔ 
شيخ مرحوم کہتے ہيں کہ ميں متعجب خواب سے بيدار ہوا اور جب اپنے اس خواب کو درس ميں بيان کيا تو عالم فاضل مال 

مطيع طالقانی کی اوالد ميں سے کی نے کہا کہ يہ خواب سچا ہے اس کی طالقان ميں ايک نمک کی کان تھی اور اس کے 
کی رقم کو جو تقريباً ايک سو تومان تھی وه نجف اشرف بھيجتا تھا اور ميرے والد ہی وه رقم مجلس حسين (عليہ  کرايہ

السالم) پر خرچ کرنے پر مامور تھے۔مرحوم شيخ استاد فرماتے ہيں اس وقت تک مجھے معلوم نہ تھا کہ وه طالقان سے 
  م کرتا تھا۔امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ تعلق رکھتا ہے اور ہر سال نجف اشرف ميں مجلس عزا قائ

ُجُل بَْعَد َموتِِہ ِمَن ااْلِجِر ااِّل ثَٰلَث ِخٰصاِل َصَدقَةً اَْجٰراٰھا فِی َحٰيوتِِہ فَِھَی تَْجِریْ  بَْعِد َمْوتَہ َوُسنَّةٌ ھُدًی َسنَّٰھا فَِھَی يَْعَمُل بِٰھا  لَْيَس يَْتبُِع الرَّ
  اَْو َولٌَد ٰصالٌِح يَْدُعْوا لَہُ بَْعَد َمْوتَہ 

  (وافی،کافی اور تہذيب سے نقل شده) 
مرنے کے بعد انسان کسی چيز سے بہره مند ہوسکتا سوائے تين چيزوں کہ ايسا صدقہ جو(اس نے) دنيا ميں دياتھا اور اس 

ا) اور اس کے مرنے کے کے مرنے کے بعدبھی جاری ہو۔ دوسرے ايسی سنت کہ جس کی بنياد رکھی ہو(مثالً اذان کہن
بعدبھی اس سنت پر عمل کيا جائے ۔تيسرے صالح فرزند جو اس کے لئے دعا واستغفار کرے۔(اور اسکی نيابت ميں اعمال 

 خير بجا الئے جيسا کہ دوسری روايت ميں ذکر کيا گيا ہے 

 

 گناھان کبيره

 
  حج کی توہين

  
اڑتيسواں گناِه کبيره حج کو حقير سمجھنا اور اسے اہميت نہ دينا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفرصادق سے اعمش نے اور 
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حضرت امام رضا سے فضل بن شاذان نے جو روايت کی ہے اس ميں ان دونوں اماموں نے اسے گناِه کبيره بتايا ہے اور 
يں شامل ہے اس ليے جو شخص حج سے منکر ہو کر اسے ترک چونکہ حج بھی نماز کی طرح اسالم کے ضروری احکام م

کرتا ہے وه کافر (ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے) اور جو اس پر عقيده رکھتے ہوئے اس کے بجا النے ميں غفلت کرتا 
ن ہے اسے اہميت نہيں ديتا اور دنيوی مشغلوں کی وجہ سے اسے چھوڑ ديتا ہے تو ايسے بڑے واجب حکم کی عملی توہي

  جس کے بارے ميں اس قدر تاکيد کی گئی ہے گناِه کبيره ہے۔ 

  استطاعت اور مقدرات کے وقت سال آگے ٹالنا حرام ہے
  

حج کا بالکل ترک کرنا ہی گناِه کبيره نہيں ہے بلکہ مقدرت کے سال سے آگے ٹالنا بھی گناِه کبيره ہے چاہے وه اس کے ايک 
ہ واجب حج فوراً بجا النا چاہيئے يعنی جو شخص حج کے زمانے ميں مقدرت سال کے بعد ہی کيوں نہ بجا الئے کيونک

  رکھتا ہو اسے اسی سال حج کرنا چاہيئے اس کے ليے دوسرے سال تک ُرکنا حرام ہے۔ 
محقق شرائع ميں فرماتے ہيں "استطاعت کے سال سے آگے حج کو ٹالنا ہالک کرنے واال گناِه کبيره ہے" اور شہيد ثانی نے 

ميں فرمايا ہے "اس مسئلے ميں اماميہ علماء کے درميان اختالف نہيں ہے اور کتاب اور سنت ميں بہت سی دليليں مسالک 
موجود ہيں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استطاعت کے سال سے آگے حج کو ٹالنا گناِه کبيره ہے" ۔ظاہر ہے کہ حج ميں دير کرنا

  ايک طرح سے اس کی عملی توہين ہی ہے۔ 
ره ہونے کے ليے يہی کافی ہے کہ خدا نے قرآن مجيد ميں حج ترک کرنے کو کفر سے تعبير فرمايا ہے يعنی حجاس کے کبي

کا ترک کرنا خدا سے انکار اور اس کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح شرک اور کفر بخشے نہيں جا 
سوره آل عمران ميں فرماتا ہے "جو شخص مّکہ معظمہسکتے اسی طرح حج کا ترک کرنا بھی ناقابل معافی ہے۔ خداوندعالم 

پہنچنے کی مقدرت رکھتا ہے اس پر حج اور خانٔہ خدا کی زيارت واجب ہے اور جو اسے ترک کرے گا وه کافر ہو جائے گا
   )٩٧۔٩۶اور گھاٹے ميں رہے گا کيونکہ خدا تو ُدنيا والوں کا محتاج نہيں ہے۔" (آيات 

ہ السالم) فرماتے ہيں "اس آيت ميں لفظ "کفر" کے معنی چھوڑ دينے کے ہيں۔ يعنی وه شخص حضرت امام جعفرصادق (علي
جو حج ادا نہ کرے۔ حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ "بال شبہ خدا نے مقدرت رکھنے والے لوگوں پر 

ل ميں حج ادا نہ کرے تو آخر عمر تک ہر ہر سال حج واجب فرمايا ہے۔" (يعنی بدلے کے طور پر کہ اگر مقدرت کے سا
سال ان پر وه حج واجب ہوتا رہے گا۔ اس جملے کے معنی ميں دوسرے اسباب بھی بيان کيے گئے ہيں جو رسالہ عروة 

الوثقی ميں ديکھے جا سکتے ہيں) اور يہ خدا کا حکم ہے جيسا کہ وه فرماتا ہے خدا کی طرف سے ان لوگوں پر جو 
خانہ کعبہ کا حج واجب ہے اور جو کوئی کافر ہو جائے اور حج چھوڑ ہی بيٹھے تو خدا ُدنيا والوں  استطاعت رکھتے ہيں

سے بے نياز ہے۔" علی بن جعفر کہتے ہيں ميں نے آپ سے عرض کيا "تو کيا ہم ميں سے جو شخص حج نہيں کرے گا وه 
حج ايسا نہيں ہے وه گويا کافر ہو گيا،" (يعنی اس  کافر ہو جائے گا ؟" تو آپ نے فرمايا "نہيں بلکہ جو شخص يہ کہے گا کہ

  کے واجب ہونے سے انکار کرنے کی بنا پر) 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) بھی فرماتے ہيں "جو شخص مر جاتا ہے اور حج واجب بجا نہيں التا جبکہ حج کی 

پريشانی الحق نہيں تھی نہ اسے کوئی ايسی ادائيگی ميں اس کے ليے کوئی رکاوٹ نہيں تھی يعنی اسے کوئی ضرورت يا 
بيماری لگی تھی جس کی وجہ سے وه حج نہ کر سکتا ہو نہ کوئی طاقتور شخص اسے روک رہا تھا تو خدا اسے قيامت ميں 

  يہودی يا نصرانی اُٹھائے گا۔" 
اس کے ليے کوئی آپ نے ايک اور حديث ميں فرمايا ہے "جو شخص حج واجب ادا کيے بغير مر جاتا ہے (جبکہ ) ١(

رکاوٹ بھی نہيں تھی) تو وه يہودی يا نصرانی شمار ہو گا۔" آپ ايک اور روايت ميں فرماتے ہيں کہ وه قيامت ميں يہوديوں 
  اور نصرانيوں ميں اُٹھايا جائے گا۔ 

محدث فيض وانی ميں فرماتے ہيں "حديث مذکور کے جملے "حاجة تجحف" کے معنی ايسی حاجت کے ہيں جس نے اس 
شخص کو مفلس بنا ديا ہے يا اسے عنقريب مفلس بنانے والی ہے اور يہ جو امام نے فرمايا ہے کہ بالوجہ حج ترک کرنے 

واال يہودی يا نصرانی مرے گا اس ليے فرمايا ہے کہ حقيقت ميں اس پر اس کا ايمان اور اعتقاد نہيں ہے کيونکہ اگر وه حج 
  بھی نہ ہوتی تو حج ضرور کرتا کہ ممکن ہے اگلے سال تک زنده نہ رہے۔  پر اعتقاد رکھتا اور بيچ ميں کوئی رکاوٹ

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "جو شخص سالم اور مالدار ہونے کی حالت ميں مر جاتا ہے (يعنی حج 
ميں اندھا اُٹھاؤں گا" کر سکتا تھا) اور نہيں کرتا تو وه ايسا شخص ہو گا جس کے ليے خدا فرماتا ہے کہ اسے قيامت 

ابوبصير نے تعجب سے پوچھا "کيا ايسا شخص قيامت ميں اندھا اُٹھے گا؟" تو آپ نے فرمايا "ہاں! خدا نے اسے حق کا 
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راستہ ديکھنے کے قابل نہيں رکھا ہے" آپ ايک اور روايت ميں فرماتے ہيں "بہشت کے راستے کے ليے اسے اندھا کر ديا 
  ہے۔" (کافی) 

  ستانہائے شگف ميں اس حديث کی تائيد ميں وه قصے تنبيی حکايتوں کے سلسلے ميں بيان کيے گئے ہيں۔ کتاب دا)١(
محمد بن فضيل کہتے ہيں "ميں نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے پوچھا کہ اس آيت کے کيا معنی ہيں جو خدا 

  بھی اندھا اور اور زياده گمراه ہو گا؟" فرماتا ہے کہ "جو شخص اس ُدنيا ميں اندھا ہو گا وه آخرت ميں 
امام نے فرمايا "يہ وه شخص ہے جو حج کو ايسی صورت ميں بھی ٹال ديتا ہے جبکہ اس کے پاس حج کرنے کے ليے خرچ

بھی موجود ہے اور وه کہتا ہے کہ اگلے سال کر لوں گا يہاں تک کہ حج کرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔" (من اليحضره 
  الفقيہ) 

  آيتيں جن سے حج ترک کرنے واال مراد ہے وه
  

سوره منافقون ميں کہا گيا ہے "ہم نے جو کچھ تمہيں ديا ہے اسے خدا کی راه ميں خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ تم ميں 
سے کسی کو موت آ جائے اور وه کہنے لگے کہ اے پروردگار! تو نے ميری موت ميں دير کيوں نہيں کی اور مجھے کچھ 

ں نہيں دی جو ميں اس وقت ميں صدقہ ديتا (زکٰوة اور دوسرے واجب حقوق ادا کر ديتا) اور نيکوں (حج کرنے مہلت کيو
والوں) ميں سے ہو جاتا ليکن خدا جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی موت ميں دير نہيں کرتا۔" (آيات 

   )١١۔١٠
"فاصدق" سے مراد واجب صدقہ اور "اکن من الصالحين" سے مراد  حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے روايت ہے

حج کرتا ہے۔" (فقيہ) اور اس آيت ميں بھی کہ "کہہ دو کيا ہم تمہيں بتا ديں کہ سب سے زياده گھاٹے ميں وه لوگ ہيں جو ُدنيا 
رت امام موسٰی کاظم حض)١٠۴۔١٠٣ميں گمراہی ميں دوڑتے ہيں اور سمجھتے ہيں کہ نيکو کار ہيں۔" (سوره کہف آيات 

(عليہ السالم) سے روايت ہے کہ ان لوگوں سے وه مرا دہيں جو حج کا فريضہ ادا کرنے ميں غفلت کرتے ہيں، اسے ٹالتے 
  رہتے ہيں اور ہر سال کہتے ہيں کہ اگلے سال کريں گے۔ 

  تنی ہی مقدار پر اکتفا کيا جاتا ہے۔ حج کو ٹالنے اور ترک کرنے کو گناِه کبيره بتانے والی روايتيں تو بہت ہيں ليکن صرف ا

  حج ميں ڈھيل ڈالنے کے ُدنياوی نتائج
  

واضح رہے کہ حج ترک کرنے کے کچھ دنياوی نتائج ہوتے ہيں جن کا حديثوں ميں ذکر کيا گيا ہے ان ميں سے ايک اس 
  چيز کے حصول ميں ناکامی ہے جس کی خاطر حج ٹاال جاتا ہے۔ 

السالم) فرماتے ہيں "جو شخص کوئی چيز حاصل کرنے يا ُدنيا کا کوئی کام کرنے کے ليے  حضرت امام محمد باقر (عليہ
حج کو ترک کرے گا، اسے معلوم ہو گا کہ لوگ حج کر کے لوٹ بھی آئے اور اس کا کام پورا نہيں ہو پايا اور اس کا مقصد 

  حاصل نہيں ہو پايا ہے۔" 
  (من ال يحضره الفقيہ) 

بھی آتا ہے جيسا کہ جناب رسول خدا نے غدير خم کے خطبے ميں فرمايا تھا "اے لوگو! خانٔہ حج ترک کرنے سے افالس 
خدا کا حج کرو، جو گھرانے حج کرتے ہيں وه دولت مند ہو جاتے ہيں اور جو خاندان حج کو ترک کريں گے وه مفلس ہو 

رمايا ہے۔ " اے لوگو! خدا حج کرنے والوں جائيں گے۔" (احتجاج طبرسی) چنانچہ حج سے انسان غنی ہو جاتا ہے جيسا کہ ف
کی مدد کرتا ہے اور جو کچھ وه خرچ کرتے ہيں اس کا عوض (اسی دنيا ميں) انہيں مل جاتا ہے اور خدا( آخرت ميں) نيک 

  بندوں کا ثواب ضائع نہيں کرتا۔" (احجاج طبرسی) 
کے عالوه اس دنيا ميں بھی ملتا ہے ۔ حج جس سے حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں "تين باتوں کا ثواب آخرت 

  تنگدستی ُدور ہوتی ہے، صدقہ جو بالئيں رد کرتا ہے، نيکی اور احسان عمر ميں اضافہ کرتا ہے۔" (مستدرک) 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "اگر لوگ حج ترک کر ديں گے تو ان پر عذاب نازل ہونے ميں دير نہيں 

  يا ان پر عذاب نازل ہو گا۔" (کافی) لگے گی 
سماعہ کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے مجھ سے پوچھا "کيا بات ہوئی کہ تم نے امسال حج نہيں 

کيا؟" ميں نے کہا "ميں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ايک معاملہ کيا ہے اور کچھ دوسرے کام تھے اور اميد ہے کہ يہ کام جو 
يں رکاوٹ بنے ہيں نيک ہوں گے۔" آپ نے فرمايا "خدا کی قسم خدا نے ان کاموں ميں کوئی نيکی نہيں رکھی ميرے حج م
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ہے جو تيرے حج کی راه ميں رکاوٹ بنے ہيں۔ ہر شخص اپنے کيے ہوئے گناه کے باعث حج سے محروم ہوتا ہے۔" (کافی) 
کيا "ايک شخص نے حج کو جانے کے ليے مجھ اسٰحق بن عمار نے حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے عرض 

سے مشوره کيا اور چونکہ ميں نے اسے کمزور پايا (يعنی اس کی جسمانی اور مالی طاقت وتوانائی کم ديکھی) ميں اسے 
نے اسے حج پر جانے سے روک ديا۔" امام نے فرمايا "تُو نے جو يہ کام کيا ہے اس کے باعث تو اس بات کا سزاوار ہے کہ 

ايک سال تک کے ليے کوئی مرض الحق ہو جائے۔" اسحق کہتے ہيں کہ جيسا کہ امام نے فرمايا تھا ميں ايک سال تجھے 
  تک کے ليے مريض ہو گيا۔ (کافی) 

اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو يہ نہيں چاہيئے کہ کسی کو نيک کام خصوصاً حج سے روکے اور اگر اس نے 
ی راستہ بند کر ديا۔ اس کے بجائے اسے چاہيئے کہ نيکی ميں جلدی کرنے کا شوق پيدا کرے کہايسا کيا تو گويا اس نے خدائ

ايسا نہ ہو اس سے يہ کام ره جائے۔ اسی طرح ايک شخص کو يہ بھی نہيں چاہيئے کہ کسی کو پيِش نظر نيک کام سے 
کہ وه ايک نيکی کو ترک کر دے اور دوسری نيکی کی طرف پھيرے جو اس کی سمجھ ميں بہتر ہے کيونکہ يہ ہو سکتا ہے 

بہتر نيکی بھی حاصل نہ کر سکے۔ اگر وه نيکی کی نيت رکھنے والے کی حوصلہ افزائی کرے اور اسے نيکی ميں جلدی 
  کرنے پر مجبور کرے تو اس کا امر بالمعروف کرنے والوں ميں شمار ہو گا۔ 

بھائی کو حج سے روکنے سے ڈرو اور پرہيز کرو۔ اگر کسی حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "اپنے دينی
  نے ايسا کيا تو اس عذاِب آخرت کے عالوه جو اسے ديا جائے گا وه اس ُدنيا ميں بھی بالؤں ميں مبتال ہو گا۔" (وافی) 

  حج کی فضيلت
  

انعامات، کثير تعداد جس طرح حج ترک کرنے کی سخت سزائيں مقرر ہيں اسی طرح اس کے بجا النے پر بھی بڑے بڑے 
فوائد اور ُدنيا وآخرت کی نيکياں رکھی گئی ہيں جن کا اکثر روايتوں ميں ذکر ملتا ہے۔ ان ميں سے کچھ کا يہاں تذکره کيا 

  جاتا ہے۔ 
جناب رسوِل خدا فرماتے ہيں "حج کرنے والوں کی تين قسميں ہوتی ہيں پہلی قسم وه ہے جس ميں شامل لوگوں کا حصہ 

زياده ہے اور وه يہ کہ ان کے اگلے پچھلے گناه بخش دئيے جائيں گے اور خدا انہيں عذاِب قبر سے محفوظ دوسروں سے 
رکھے گا۔ ان کے بعد وه لوگ ہيں جن کے صرف پچھلے گناه بخشے جائيں گے اور تيسری قسم ميں وه لوگ ہيں جن کا مال 

  سے نہيں لوٹ آتے۔" (کافی)  اور اوالد اس وقت تک خدا کی محافظت ميں رہيں گے جب تک وه حج
ايک اور حديث ميں ہے کہ اس قسم ميں ايسا شخص شامل ہو گا جو حج کے قبول ہونے کی شرائط نہ رکھنے کے باعث 

  آخرت کا ثواب نہيں پائے گا اور صرف حج سے واپسی تک اس کے اہل وعيال اور مال کی حفاظت ہو گی۔ 
رصادق (عليہ السالم) سے پوچھا "گناه اور بدقسمتی ميں سے سے بڑھا مسجد الحرام ميں ايک شخص نے حضرت امام جعف

ہوا کونسا شخص ہے؟" آپ نے فرمايا "وه شخص جو موقف (يعنی عرفات اور مشعرالحرام) کے درميان کھڑا رہتا ہے، صفا 
ہے اور اس کے بعد يہ اور مروه کے درميان دوڑتا ہے، خانٔہ خدا کے گرد طواف کرتا ہے ، مقاِم ابراہيم ميں نماز پڑھتا 

سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے نہيں بخشا ہے۔ ايسے شخص کا گناه سب سے بڑھا ہوا ہے۔" (کيونکہ وه خدا کی رحمت سے 
  نااميد ہے اور جيسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہيں کہ مايوسی گناِه کبيره ہے)۔ 

  (وافی۔ من ال يحضره الفقيہ) 
بزرگوں سے روايت کرتے ہيں کہ ايک اعرابی حضرت رسوِل خدا کی خدمت  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) اپنے

ميں حاضر ہوا اور بوال "ميں حج کے ليے روانہ ہوا اور نہيں پہنچ پايا حاالنکہ ميں مالدا ہوں۔ حکم ديجئے ميں کتنا مال خرچ
گر يہ سب سونا ہو جائے اور کروں جو حج کا ثواب حاصل کر سکوں؟" آنحضرت نے فرمايا "کوه ابوقبيس کی طرف ديکھ ا

تيری ملکيت ميں آ جائے اور تو سب کو خدا کی راه ميں خرچ کر دے، پھر بھی تو حج کرنے والے کے درجے کو نہيں پہنچ
سکے گا۔" اس کے بعد آپ نے فرمايا جس وقت حج کرنے واال سفر حج کے انتظام ميں مشغول ہوتا ہے جو چيز اُٹھا اُٹھا کر 

س کے عوض اس کے نام دس دس نيکياں لکھی جاتی ہيں اور اس کے دس درجے بلند ہو جاتے ہيں، جب رکھتا جاتا ہے ا
اونٹ پر سوار ہو جاتا ہے تو وه جو قدم اُٹھاتا ہے ہر قدم پر اس کے ليے ايسا ہی ہوتا ہے اور جب اس نے خانٔہ خدا کا طواف 

درميان دوڑ چکا تو پھر گناہوں سے ُدور ہو گيا، جب عرفات  کر ليا تو وه گناہوں سے پاک ہو گيا، جب وه صفا اور مروه کے
ميں ٹھہرا تو پھر گناہوں سے پاک ہو گيا، جب مشعر ميں ٹھہرا تو پھر گناہوں سے پاک ہو گيا اور جب اس نے رمی کی تو 

وه گناہوں پھر گناہوں سے پاک ہو گيا۔ اس طرح آنحضرت ہر موقف کا بيان فرماتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ک ہ
سے پاک ہو گيا ،وه گناہوں سے پاک ہو گيا۔ پھر آپ نے اعرابی سے فرمايا تو حج کرنے والے درجات تک کيسے پہنچ سکتا
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  ہے؟" (تہذيب باب فضل الحج) 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "حج کرنے والے کے چار ماه تک گناه نہيں لکھے جاتے بلکہ اگر گناه 

  نہ کرے تو اس کا نام اس مدت ميں نيکياں ہی نيکياں لکھی جاتی ہيں۔" کبيره 
محدث فيض نے اس حديث کی شرح ميں فرمايا ہے کہ گناہوں کی مختلف قسميں ہوتی ہيں۔ نتيجہ خيزی، دل کے سياه کرنے 

ج کرنے واال ہر اور چھوٹائی بڑائی کے لحاظ سے ان کے درجے ہوتے ہيں۔ شايد اس حديث سے ان کی مراد يہ ہے کہ ح
مٔوقف ميں ايک خاص قسم کے گناه سے پاک ہو جاتا ہے يا ايک درجے کے گناه سے پاک ہو جاتا ہے يہاں تک کہ ہر قسم 

  کے گناه سے پاک ہو جاتا ہے۔ حديث ميں ہے کہ بعض گناہوں کو صرف مرنے کے دن عرفات کا قيام ہی پاک کرتا ہے۔ 
نے والے خدا کے مہمان ہوتے ہيں۔ اگر وه خدا سے کچھ مانگے ہيں تو وه انہيں عطايہ بھی فرماتے ہيں کہ حج اور عمره کر

کر ديتا ہے، اگر اسے پکارتے ہيں تو وه جواب ديتا ہے، اگر کسی کی سفارش کرتے ہيں تو قبول کر ليتا ہے، اگر خاموش 
راه ميں کرچ کريں گے ہزار ہزار رہيں گے تو مانگے بغير انہيں عطا کر دے گا اور ايک ايک درہم کے عوض کو اس کی 

  بخش دے گا۔ (وافی) 
آپ يہ بھی فرماتے ہيں کہ جب حاجی مکے ميں پہنچتا ہے خدا اس پر دو فرشتے متعين کر ديتا ہے جو طواف، نماز اور 
ہيں  سعی ميں اس کی حفاظت کرتے ہيں۔ جب مرنے کے دن وه قيام کرتا ہے تو اس کا داياں کندھا تھپتھپاتے ہيں اور کہتے

  کہ خدا نے تيرے پچھلے گناه بخش دئيے اب اپنے مستقبل کی فکر کر۔ (وافی) 
  حج کی فضيلت کے متعلق بہت سی حديثيں ہيں ليکن اتنی ہی کافی ہيں۔ 

  حج کے واجب ہونے کی شرطيں
  

  اّول بالغ ہون

  
ی طرح صحيح اور مستحب ہو گا چنانچہ اگر کوئی بچہ بلوغ سے پہلے حج کرتا ہے تو اگرچہ يہ اور دوسری عبادتوں ک

ليکن حج واجب کا عوض نہيں ہو سکے گا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد حج کی تمام شرطيں اس ميں جمع ہو گئيں تو حج اس پر 
  واجب ہو گا۔ 

  دوسری شرط عقل
  

  تيسری شرط اس کا آزاد ہونا (غالم نہ ہونا)
  

ر نہ ہو جائے جو کوئی حرام کام انجام دے يا واجب عمل ترک چوتھی شرط يہ ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے وه ايسا مجبو
  کر دے (بعض کہتے ہيں کہ اس معاملے ميں اہم اور مہم کا لحاظ کرنا چاہيئے)۔

  

  پانچويں شرط يہ ہے کہ حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔
  

  استطاعت کی شرطيں
  

  استطاعت چند باتوں پر منحصر ہے: 

  اّول
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حج پر جانے اور واپس آنے کے ليے توشہ اور سواری رکھنا يا اتنا مال اس کے پاس ہو جس سے وه اس سفر کے ليے اپنی 

  حيثيت کے مطابق توشہ اور سواری کا انتظام کر سکے۔ 

  دوسری
  

  اتنی صحت اور طاقت جو حج کر سکے اور واپس آ سکے۔ 

  تيسری
  

ج کے سفر ميں خلل ڈالے۔چنانچہ اگر اسے اس بات کا انديشہ ہو کہ راستے ميں راستے ميں کوئی ايسی رکاوٹ نہ ہو جو ح
  اس کی جان، مال يا آبرولٹ جائے گی تو اس پر حج واجب نہيں ہے۔ 

  چوتھی
  

  حج کی تکميل تک کے ليے اس کے پاس وقت ہو۔ 

  پانچويں
  

و اور اس کے کنبے ميں وه لوگ شمار ہوں حج پر جانے اور واپس آنے تک کی مدت کے ليے اپنے کنبے کا خرچ رکھتا ہ
گے جو اس کی سرپرستی اور کفالت ميں ہوں گے چاہے اس پر ان کا نفقہ واجب ہو جيسے بيوی اور اوالد يا واجب نہ ہو 

جيسے چھوٹا يا بڑا بھائی جو تنگدست ہوں اور بھائی کے ذمے روٹی کھاتے ہوں يا جسے اس نے اپنے پاس رکھ ليا ہو اور 
  ه کفيل ہو يا جيسے نوکر اور ماما۔ جس کا و

  چھٹی
  

حج سے واپسی پر روزی کی خاطر تکليف اور پريشانی ميں نہ پڑ جائے يعنی اس کی کمائی کا سلسلہ يا جائيداد کی آمدنی يا 
  اپنی اور اپنے کنبے کی روزی کے ليے کوئی دوسرا ذريعہ ايسا نہ ہو جو جھگڑے ميں پڑ جائے۔ 

عمر بھر ميں ايک سے زياده حج واجب نہيں ہيں۔ ايک حج ادا کرنے کے بعد استطاعت کی صورت ميں جان لينا چاہيئے کہ 
باقی تمام برسوں کے حج مستحب ہيں۔ مذکوره شرطوں کے جمع ہو جانے پر واجب ہے کہ اسی سال حج کرے۔ دوسرے 

کيا جا چکا ہے۔ اگر بھول گيا اور اس سال يعنی اگلے سال کے ليے اسے ملتوی کرنا حرام اور گناِه کبيره ہے جيسا کہ بيان 
حج نہيں کيا تو واجب ہو جاتا ہے کہ اگلے سال ادا کرے چاہے استطاعت نہ بھی رکھتا ہو اور مصيبت اور پريشانی ميں مبتال
ہو جائے جس سے حج نہ کر سکے اور اس بيماری سے شفا پانے کی بھی کوئی اميد نہ ہو تو واجب کہ اپنی طرف سے حج 

ائے يعنی ايک شخص کو مقرر کرے کہ وه اس کی طرف سے حج ادا کر دے اور وه اس شخص اجير کے اخراجات کرو
بھی دے۔ اگر اس نے نائب بھی مقرر نہيں کيا اور مر گيا تو واجب ہے کہ لوگ اس کے اصل مال سے حج کے اخراجات 

چاہے اس نے وصيت کی ہو يا نہ کی ہو اور  عليحده کر ديں اور اس کا واجب حج ادا کرنے کے ليے نائب مقرر کر ديں
چاہے اتنی رقم کے عالوه اس کے ترکے يا وراثت ميں کچھ مال باقی رہے يا نہ رہے چاہے اس کا وارث نابالغ ہی کيوں نہ 
ہو کيونکہ مردے کے واجب حج کی نيابت اس کے دوسرے مالی قرضوں کی طرح ہے جو وراثت پر مقدم ہے يعنی پہلے 

  دا کرنا چاہيئے پھر اگر کچھ مال بچ جائے تو وارثوں ميں بانٹ ديا جائے۔ اس کا قرض ا
اس صورت ميں جبکہ مرنے والے نے حج کی وصيت کی ہو اس کے حج کے اخراجات اس کے ايک تہائی مال سے 

  محسوب کرنا چاہئيں۔ 

  زنده يا مرده کے ليے نائب مقرر کرنا مستحب ہے
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خص کی طرف سے نائب مقرر کرنا مستحب ہے جيسا کہ وسائل ميں روايت ہے کہ مستحب حج کے ليے زنده يا مرده ش
محمد بن عيسٰی يقطينی کہتا ہے کہ حضرت امام رضا (عليہ السالم) نے ميرے پاس کچھ رقم بھيجی کہ حضرت کی طرف 

  سے ميں خود اور ميرے بھائی موسٰی اور يونس بن عبدالرحمن حج کريں۔ 
کہ ميں حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) کے پاس تھا کہ ايک شخص آپ کی خدمت ميں عبدهللا بن سنان کہتا ہے 

حاضر ہوا۔ امام نے اسے تيس دينار دئيے کہ آپ کے فوت شده بيٹے اسماعيل کی طرف سے حج بجا الئے اور اس پر يہ 
بعد آپ نے فرمايا "اگر تُو ايسا شرط عائد کر دی کہ اسماعيل کی طرف سے حج اور عمره کے تمام افعال بجاالئے۔ اس کے 

کرے گا تو اسماعيل کو ايک مستحب حج کا ثواب ملے گا کيونکہ يہ حج اس کا مال خرچ کرنے سے ہو گا اور تجھے نو حج 
  کا ثواب ملے گا اس ليے کہ تو اپنے جسم کو تکليف دے گا۔" (وسائل الشيعہ) 

  امام کا نائب پرہيز گار ہونا چاہيئے
  

ميں لکھا ہے کہ ابو محمد علجی کے دو بيٹے تھے ايک پرہيز گار اور دوسرا بدکار۔ کچھ شيعوں نے اسے رقم  وسائل الشيعہ
دی کہ حضرت حجةبن الحسن کی طرف سے حج کے ليے نائب مقرر کر لے اور يہ شيعوں کی اچھی عبادت تھی۔ چنانچہ 

کيا۔ ابو محمد کہتا ہے کہ ميں نے عرفے کے دن  ابو محمد نے وه رقم اپنے بدکار بيٹے کو دے دی اور اس کے ساتھ حج
ايک گيہوں رنگ کے خوبصورت اور خوش لباس جوان کو ديکھا جو دعا مانگنے اور گڑگڑانے ميں سب سے بڑھا ہوا تھا۔ 

جب لوگوں کے عرفات سے مشعر کے ليے روانہ ہونے کا وقت آيا تو اس نے مجھ سے کہا "اے شيخ کيا تجھے خدا سے 
ی؟" ميں نے پوچھا "کيوں؟" وه بوال "تجھ سے حج کرنے کے ليے کسی ايسے نائب کے ليے کہا گيا تھا جسے شرم نہيں آت

تو جانتا ہو اور تو اسے ايسے شخص کے سپرد کر ديتا ہے جو شراب پيتا ہے اور گناه پر پيسہ خرچ کرتا ہے، کيا تو اندھا 
شاره کيا، ميں شرمنده ہوا، جب ميرے حواس درست ہوئے ہو جانے سے نہيں ڈرتا؟" پھر اس نے ميری آنکھوں کی طرف ا

تو ميں نے چاروں طرف نظر دوڑائی ليکن اسے نہيں پايا۔ چاليس دن گذرنے سے پہلے پہلے ميری آنکھوں ميں زخم ہو 
  گئے اور ميں اندھا ہو گيا۔ 

الم) کی خدمت ميں عرض کيا کتاب کافی ميں موسٰی بن قاسم سے روايت ہے کہ ميں نے حضرت امام محمد تقی (عليہ الس
"ميں آپ اور آپ کے بزرگوں کی طرف سے طواف کرنا چاہتا تھا ليکن بعض لوگوں نے کہا کہ امام کی طرف سے طواف 
کرنا جائز نہيں ہے"۔ حضرت نے فرمايا "جس قدر کر سکتا ہے طواف کر بے شک يہ کام جائز ہے۔" راوی کہتا ہے "پھر 

ت ميں پہنچا ور ميں نے عرض کيا کہ چند سال پہلے ميں نے آپ سے اجازت لی تھی کہ تين سال کے بعد ميں آپ کی خدم
آپ اور آپ کے بزرگوں کی طرف سے طواف کروں، آپ نے اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ جتنا خدا نے چاہا تھا ميں نے 

اسی طرح آخری دن ميں نےطواف کيا، ايک دن جناب رسوِل خدا کے ليے طواف کيا، ايک دن اميرالمومنين کے طواف کيا، 
آپ کے ليے طواف کيا۔ اے ميرے آقا! ميں نے جن لوگوں (محمد وآِل محمد) کا ذکر کيا ہے يہ وه لوگ ہيں جن کی محبت کو 
ميں نے اپنا دين وايمان جانا ہے"۔ حضرت نے فرمايا" ايسی صورت ميں تو نے ايسا دين اختيار کيا ہے جس کے عالوه خدا 

ول نہيں کرتا۔ پھر ميں نے کہا "اکثر ايسا ہوا ہے کہ ميں نے آپ کی والده حضرت فاطمہ کے ليے طواف کوئی دوسرا دين قب
  کيا اور کبھی نہيں کيا۔ " حضرت نے فرمايا "اکثر ايسا کيا کر بے شک يہ کام جو تو کرتا ہے تمام کاموں سے افضل ہے۔" 

  حج واجب ہونے کے اسباب
  

توں ميں حج کے واجب ہونے کے اسباب اور اس کے مناسک کی مصلحتيں بيان کی گئيں اہل بيت سے ملنے والی چند رواي
ہيں۔ چنانچہ وسائل الشيعہ ميں حضرت امام رضا (عليہ السالم) سے ايک روايت بيان کی گئی ہے جس کا خالصہ نيچے پيش 

  کيا جاتا ہے۔ 
 کہ انہيں مادی اور روحانی فائدے پہنچيں يعنی:  آپ فرماتے ہيں کہ لوگوں کو حج کرنے کا حکم صرف اسی ليے ديا گيا ہے

  خدا سے قريب ہون) ١(
  
  بہت زياده انعامات حاصل کرنا ) ٢(
کيے ہوئے گناہوں سے پاک ہونا جبکہ اپنے ماضی پر شرمنده ہو اور مستقبل ميں خدا کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتا ) ٣(
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  ہو 
  خدا کی خاطر اپنے جسم کو تکليف دينا خدا کی راه ميں اپنا مال خرچ کرنا اور ) ۴(
  اپنے کنبے سے الگ ہونا اور ان کی محبت ترک کر دينا ) ۵(
خوشيوں سے اپنے نفس کو روکے رکھنا اور سردی او گرمی ميں عاجزی اور انکسار سے خدا کی بارگاه ميں حاضر ) ۶(

  ہونا غرض تمام تعلقات ختم کر کے خدا سے پوری پوری لَو لگانا۔ 
نيا بھر کے مسلمانوں کو بہت سارے فائدے پہنچانا چاہے وه مکے ميں ہوں چاہے دوسرے شہروں ميں چاہے وه لوگ دُ ) ٧(

ہوں جو تجارت، مال برداری، خريد وفروخت، مزدوری اور کرائے پر چيزيں دينے سے کافی فائده اُٹھاتے ہيں، چاہے وه 
ے بہت سے ايسے مسلمان ہوں جن کی حاجتيں ايک مقام پر بہتبہت سے غريب ہوں جنہيں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور چاہ

  سے لوگوں کے جمع ہونے سے پوری ہو جاتی ہيں 
حج ميں اکٹھے ہونے سے بہت سے ناواقف لوگوں کو صحيح اعتقادات اور دين کے سچے احکام اور اہل بيت کی ) ٨(

  روايتيں اور ان کے بارے ميں چيزيں معلوم ہو جاتی ہيں۔ 

  بند گی، فرشتوں سے مشابہتخدا کی 
  

حضرت اميرالمومنين نہج البالغہ کے ايک خطبے ميں ارشاد فرماتے ہيں کہ خدا نے تم پر خانہ کعبہ کا حج واجب کر ديا 
ہے اور اسے لوگوں کا قبلہ قرار ديا ہے۔ وہاں حج کرنے والے اسی طرح اکٹھے ہوتے ہيں جس طرح چوپائے (اس گھر ميں

اصل کرنے کے ليے جمع ہونا ايسا ہی ہے جيسا کسی پانی کے چشمے پر پياسے چوپايوں کا ہجوم کرنا)ان لوگوں کا ثواب ح
اور وہاں پہنچنے کا ايسا ہی شوق رکھتے ہيں جيسا کبوتر اپنے گھونسلے ميں پہنچنے کا شوق رکھتے ہيں۔ خدائے بزرگ 

اپنی عزت اور سلطنت کی تصديق کی عالمت  نے اس گھر کو اپنی بزرگی اور عظمت مقابلے ميں لوگوں کی عاجزی اور
اور نشانی قرار ديا ہے اور اپنے ان سننے والے بندوں کے ليے منتخب کيا ہے جنہوں نے (وہاں جانے کے ليے) اس کی 

دعوت قبول کی اور اس کے حکم کو صحيح مان کر اس پر عمل کيا۔ پيغمبروں کی جگہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ان 
قرار ديا جو عرش الٰہی کا طواف کرتے ہيں۔ اپنے ايمان کے سرمائے سے خدا کی عبادت کے کاروبار فرشتوں سے مشابہ 

ميں بہت زياده فائده اُٹھتے ہيں اور جلدی کرتے ہيں اور خدا کی بخشش کی وعده گاه کے قريب پہنچنے کے ليے ايک 
انی اور پناه چاہنے والوں کی پناه گاه بنايا دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہيں۔ خدا نے اس گھر کو اسالم کی نش

ہے اور اس کا حج واجب کر ديا ہے، اس کا احترام الزم قرار ديا ہے اور وہاں جانے کا حکم ديا ہے۔ چنانچہ سوره آِل عمران
ہاں جانے ميں فرمايا ہے "بيت الحرام کا حج خدا کا ان لوگوں پر حق ہے (اور اس کا حق ادا کرنا واجب ہے) جو و ٩٧آيت 

کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہيں اور جو کوئی کافر ہو جائے (استطاعت رکھتے ہوئے بھی خدا کا حکم نہ بجا الئے) تو 
وه خدا کو کوئی نقصان نہيں پہنچائے گا اس ليے کہ خدا تمام ُدنياوالوں سے بے نياز ہے يعنی ان سے کوئی حاجت نہيں 

ت کی ضرورت نہيں ہے اس ليے گھاٹا اسی کا ہوتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔)" نہج رکھتا (اسے لوگوں کے ايمان اور عباد
   )٣٢صفحہ  ٢البالغہ جلد اّول فيض االسالم خطبہ 

نراقی نے معراج السعادة ميں حج کے ظاہری اور باطنی اسباب نہايت شيريں عبارتوں ميں اور اچھے اساليب سے بيان کيے 
ے جاتے ہيں۔ حج دين کا سب سے بڑا ستون ہے اور اتنی اچھی بات ہے کہ انسان کو خدا ہيں جس کے کچھ جملے يہاں دہرائ

کے قريب پہنچا ديتی ہے اور وه هللا کی طرف سے سب سے اہم فريضہ اور سب سے سخت جسمانی عبادت ہے۔ اس کا ترک
کی فضيلت اور اسے ترک کرنے کرنے واال يہوديوں اور عيسائيوں ميں شمار ہوتا ہے اور بہشت سے محروم رہتا ہے۔ اس 

  کی برائی سے متعلق حديثيں مشہور ہيں اور حديث کی کتابوں ميں لکھی ہوئی ہيں۔ 
انسان کی پيدائش کی اصلی غرض يہ ہے کہ وه خدا کو پہچانے اور اس سے محبت اور انس رکھے اور يہ اس کے نفس کی 

ری خواہشات سے ُدور رہے، اپنے نفس کو شہوانی لذتوں پاکيزگی پر منحصر ہے اور يہ اس بات پر منحصر ہے کہ وه فط
سے بچائے، ُدنيا کا مال ومتاع ترک کر دے۔ خدا کی خاطر سخت اعمال بجا النے ميں اپنے جسم اور اعضائے جسم کو 

  استعمال کرے، خدا کو برابر ياد رکھے اور دل کو اس کی طرف متوجہ رکھے۔ 
ئی ہيں جن سے يہ اغراض حاصل ہوتی ہيں۔ چنانچہ بعض عبادتيں خدا کی راه ميںاسی ليے خدا نے ايسی عبادتيں مقرر فرما

مال خرچ کرنے سے متعلق ہيں جو ماِل ُدنيا سے دل ہٹا ديتی ہيں جيسے زکٰوة، خمس اور صدقات۔بعض عبادتوں ميں 
اور جسمانی اعضاء کے خواہشات اور لذات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جيسے روزه۔ بعض خدا کو ياد کرنے، اس سے لَو لگانے 

استعمال سے متعلق ہيں جيسے نماز اور حج کی عبادت ان سب اغراض پر مشتمل ہے۔ کيونکہ اس ميں وطن چھوڑنا، جسم 
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کو استعمال کرنا، مال کی خيرات کرنا، اميديں توڑ لينا، محنت ومشقت برداشت کرنا، خدا سے کيے ہوئے عہد کو ُدہرانا، 
کاموں ميں مشغول ہونا بھی شامل ہے جن سے آدمی مانوس نہيں ہو پايا اور جنہيں عقليں نہيں طواف، دعا، نماز اور ايسے 

سمجھ پاتی ہيں۔ مثالً کنکرياں مارنا، صفا اور مروه کے درميان سعی کرنا۔ ان جيسے اعمال سے انتہائی بندگی اور ذلت اور 
ہيں بہت سی عقليں سمجھ ليتی ہيں اور اسی ليے طبيعتيںبے مائگی ظاہری ہوتی ہے کيونکہ تمام عبادتيں ايسے اعمال ہيں جن

  ان سے مانوس ہو جاتی ہيں اور نفس کو ان سے لگاؤپيدا ہو جاتا ہے ۔ 
ليکن حج کے بعض اعمال ايسے بھی ہوتے ہيں کہ ہم جيسوں کی عقليں ان کی تہ تک نہيں پہنچ پاتيں۔ چنانچہ انہيں مالک کی 

ہی کے ليے ادا کرتے ہيں اور ايسے ہی عمل ميں بندگی کا اظہار زياده ہوتا ہے  بندگی اور اس کے حکم کی بجا آوری
کيونکہ حقيقی بندگی اسی عمل ميں ہوتی ہے جس کا سبب اپنے مالک کی اطاعت کے سوا اور کچھ نہ ہو يہی وجہ تھی کہ 

خدا ميں نے تجھے بندگی اور رسول خدا نے حج کے سلسلے ميں فرمايا ہے کہ "لبيک بحجة حقاً تعبداً ورقاً" يعنی اے 
اطاعت سے حج کر کے جواب ديا ہے اور دوسری عبادتوں ميں ايسا نہيں فرمايا۔ اس ليے ايسی عبادت جس کی تہ تک کسی 
کی عقل نہ پہنچ پائے، بندگی ظاہر کرنے ميں زياده کامل ہے۔ اب جو لوگ ان عجيب کاموں پر تعجب کرتے ہيں وه عبوديت 

  نہيں جانتے اور يہی وجہ حج کے مقرر کرنے کی ہے۔ اور بندگی کے اسرار 
حج کے ہر عمل ميں آخرت کی کسی نہ کسی حالت کا نمونہ ہوتا ہے يا اس کا کوئی اور سبب ہوتا ہے جيسا کہ اس کا ذکر 
 کيا جائے گا۔ اس کے عالوه حج کی عبادت کے ليے الزمی ہے کہ ُدنيا والے ايک ايسی جگہ اکٹھے ہوں جہاں وحی النے

والے فرشتے آتے جاتے رہے ہيں اور رسوِل اکرم کی خدمت ميں پہنچے ہيں اور آپ سے بھی پہلے خدا کے خليل حضرت 
ابراہيم (عليہ السالم) اس مقام پر پہنچے تھے اور وہاں ان پر فرشتے نازل ہوتے رہے بلکہ وه مقام ايسی پاک زمين ہے جہاں 

برابر ٹھيرے رہے ہيں، ہميشہ وحی نازل ہوتی رہی ہے اور فرشتے اُترتے آدم (عليہ السالم) سے خاتم تک بڑے بڑے نبی 
رہے ہيں۔ اسی جگہ سيّد االنبياء پيدا ہوئے اور آپ کے اور تمام نبيوں کے مبارک قدم اکثر اس زمين پر پڑے، خدا نے اسے 

مقرر کيا۔ عرفات کو اپنے گھر اپنا گھر کہا، اپنے بندوں کی عبادت کی غرض سے بنايا، اپنے گھر کے اطراف کو حرم گاه 
کے ابتدائی ميدان سے مثل قرار ديا، اپنے گھر کے احترام اور عزت کی غرض سے اس جگہ جانداروں کا ستانا اور 

درختوں اور گھاس وغيره کا اکھاڑنا حرام کر ديا۔ اسے بادشاہوں کی رجدھانی کی خاطر خاص اور اہم مقام قرار ديا جس کو 
لمبے لمبے سفر کر کے ُدور دراز کے مقامات سے الجھے بالوں اور دھول سے اَٹے ہوئے چہروں ديکھنے کے ليے لوگ 

اور جسموں کے ساتھ وہاں آئيں تاکہ اس گھر کے مالک کے آگے جھکيں اور زبان سے اقرار کريں کہ وه زمان اور مکان 
  سے ماورا ہے۔ 

ے محبت پيدا ہوتی ہے اور ُدنيا بھر سے حج کے ليے آنےاس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ايسے محترم مقام پر جمع ہونے س
والے اچھے اچھے لوگوں سے مالقات ہوتی ہے اور صحبت رہتی ہے۔ دعائيں بہت جلد قبول ہوتی ہيں۔ پيغمبراکرم ، ان کی 

ی ہيں اور عظمت وبزرگی، ديِن الٰہی کے رائج کرنے اور خدائی احکام کے پھيالنے ميں ان کی کوشش اور محنتيں ياد آ جات
يہ سب باتيں مل کر نفس کو پاک وپاکيزه بنا ديتی ہيں۔ (حج کے متعلق جملہ معلومات کے ليے کتاب مذکوره کا مطالعہ 

  کيجئے)۔ 

  واجب کا ترک کرن
  

انتاليسواں گناِه کبيره خدا کے واجبات ميں سے کسی ايک واجب کا بھی ترک کر دينا ہے۔ جيسا کہ صحيحہ عبدالعظيم ميں 
امام محمد تقی ، حضرت امام رضا، حضرت امام کاظم اور حضرت امام جعفرصادق (عليھم السالم)کے اقوال موجود حضرت

ہيں کہ کسی ايسی بات کا ترک کر دينا جو خدا نے واجب فرما دی ہے گناِه کبيره ہے کيونکہ رسول خدا نے فرمايا ہے "جو 
  کی ذمہ داری اور حفاظت وپناه سے ُدور ہو جائے گا۔" شخص نماز کو جان بوجھ کو ترک کرے گا وه خدا ورسول 

  "اوشيئًا مما فرض ّهللاٰ الن رسول ّهللاٰ قال من ترک الصٰلوة متعمداً فقد بری من ذمة ّهللاٰ وذمة رسولہ" 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے فرمايا "خداوندعالم نے جس بات کا حکم ديا ہے اسے ترک کر دينا کفر ہے۔" 

جيسا کہ خداوندعالم نے فرمايا ہے "کيا تم آسمانی کتاب کے بعض احکامات اور خدائی حکم کو مانتے ہو اور بعض کو نہيں 
مانتے؟ تم ميں سے جو شخص ايسا کرتا ہے اس کی سزا دنياوی زندگی ميں خواری اور قيامت ميں سخت ترين عذاب ميں 

   )٨۵کچھ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہيں ہے"۔ (سوره البقره آيت گرفتاری کے سوا اور کيا ہو سکتی ہے؟ اور تم جو 
امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے فرمايا ہے "خدا نے ان لوگوں کو اس بات کے ترک کرنے پر کافر مانا ہے جس کے 

نزديک ان کے  کرنے کا اس نے حکم ديا ہے۔ انہيں مومن توکہا ہے ليکن ان کے ايمان کو قبول نہيں کيا ہے اور اسے اپنے



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

 
 

ليے مفيد نہيں سمجھا بلکہ فرمايا ہے کہ ان کی جزاء ُدنيا ميں رسوائی اور آخرت ميں سخت عذاب ہے۔" (کافی ۔باب وجوه 
  الکفر) 

اس حديث شريف کا خالصہ يہ ہے کہ خدا کے کسی واجب حکم کو ترک کر دينا کفر کا ايک درجہ ہے جيسا کہ مذکوره آيت 
تم کفر کے کچھ طريقوں پر عمل کرتے ہو۔" اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترِک واجب ايسا گناه ميں بتايا گيا ہے "اور 

ہے جس کے ليے قرآن مجيد ميں عذاب کا وعده کيا گيا ہے۔ جيسا کہ آيت کے آخر ميں بتايا گيا ہے "ايسے شخص کی سزا 
  دنيا ميں رسوائی اور آخرت ميں سخت عذاب ہے۔" 

ليہ السالم) يہ بھی فرماتے ہيں "جو بنده ترک واجب کرتا ہے يا گناه کبيره بجا التا ہے، خدا اسے حضرت امام جعفرصادق (ع
رحمت کی نظر سے نہيں ديکھتا اور اسے پاک نہيں کرتا۔" راوی نے تعجب سے پوچھا "کيا خدا ايسے شخص پر رحمت کی

گيا ہے اور اس نے خدا کا شريک مان ليا ہے۔" وه  نظر نہيں ڈالے گا؟" امام نے فرمايا "ہاں! کيونکہ ايسا شخص مشرک ہو
پھر حيرت سے پوچھتا ہے "کيا مشرک ہو گيا ہے؟" امام نے فرمايا "ہاں! کيونکہ خدا نے ايک بات کا حکم ديا اور شيطان 
اس  نے بھی ايک بات کا حکم ديا (يعنی خدا نے جس بات کا حکم ديا تو شيطان نے اسے ترک کرنے کا حکم ديا) تو اس نے

بات کو تو ترک کر ديا جس کا خدا نے حکم ديا تھا اور شيطان کا حکم مان ليا۔ (واجب ترک کر کے اور حرام کام انجام دے 
کر)۔ پس ايسا شخص شيطان کی اطاعت کے باعث دوزخ کے ساتويں درجے ميں جو منافقوں کی جگہ ہے، شيطان کے ساتھ 

  رہے گا۔" (وسائل الشيعہ) 
ق (عليہ السالم) کے بيان سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہاں شرک سے اطاعت ميں شرک مراد ہے جيسا کہ حضرت امام جعفرصاد

  شرک کی گفتگو ميں گذر چکا ہے۔ 

  فتنہ اور دردناک عذاب
  

جن آيتوں ميں خدا کے واجب حکم کی مخالفت کرنے پر اور سخت ڈر اوا دکھايا اور عذاب کا وعده کيا گيا ہے ان ميں سے 
ور بھی ہے جس ميں کہا گيا ہے "جو خدائی حکم کی خالف ورزی کرتے ہيں ان کو ڈرنا چاہيئے کہ ان پر بال يا ايک سوره ن

   )۶٣دردناک عذاب نازل ہو گا۔" (آيت 
بعض مفسروں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ فتنے سے ُدنياوی بال اور آخرت کا دردناک عذاب مراد ہو اور يہ بھی ممکن ہے 

  دونوں آخرت کے ہوں۔ کہ فتنہ اور عذاب 
واجب ا حکامات بجا النے کی اہميت کے بارے ميں بہت سی روايتيں ملتی ہيں مثالً پيغمبر اکرم فرماتے ہيں "خدا نے مجھ 

سے معراج کی رات ميں يہ فرمايا تھا کہ ميرا بند ميرے حکم پر عمل کرنے کے عالوه اور کسی چيز سے ميرے قريب نہيں
بھی بھی فرمايا "واجبات پر عمل کر جس سے تو سب سے زياده پرہيز گار انسان بن جائے۔" (کافی) آتا۔" (کافی)آپ نے يہ 

  اور دوسری روايتوں کے مطابق فرمايا "جس سے تو بہترين انسان بن جائے گا۔" 

  واجبات کيا ہيں ؟
  

جس بات کا خدا نے حکم ديا ہے اس کے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے عذاب ملے گا اسے فريضہ اور واجب کہتے 
ہيں اور خدا کے فريضے اور واجبات بہت سے ہيں ليکن ان ميں سب سے زياده اہم جن پر ديِن اسالم کی بنياد رکھی گئی ہے 

روايتوں ميں ان پانچ چيزوں کو ارکاِن دين اور اسالم کے اصول کہا  پانچ چيزيں ہيں: نماز، روزه، حج، زکٰوة، واليت۔ کچھ
گيا ہے۔ وسائل کے مصنف نے اس مضمون کی کچھ روايتيں بيان کرنے کے بعد فرمايا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر 

يا گيا ہے۔ چونکہ جہاد ہی کی ايک قسم ہے اور جہاد بھی واليت کے تابع ہے جيسا کہ روايت ميں اس بات کی طرف اشاره ک
خمس جس کی تفصيل گذر چکی ہے ايسا ہے جيسے سادات کو زکٰوة دينا، نماز، روزه، حج، زکٰوة، خمس، جہاد، امر بہ 

معروف، نہی عن از منکر، توال اور تبّرا۔ نماز، حج، زکٰوة اور خمس کا ترک کرنا گناِه کبيره ہے جو پہلے ہی بيان کيا جا 
  ر پر ذکر کيا جاتا ہے۔ چکا ہے۔ باقی کا مختصر طو

  ماِه رمضان کا روزه
  

ماِه رمضان کے روزے کا واجب ہونا ديِن اسالم کی ضرورت ہے۔ اس کا نہ ماننے واال مرتد اور واجب القتل ہے۔ اگر کوئی 
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شخص جانتے بوجھتے کسی عذر کے بغير اسے ترک کرتا ہے ليکن اس کے واجب ہونے سے انکار نہيں کرتا تو اسے سزا 
نا چاہيئے يعنی پچيس کوڑے مارنا چاہئيں يا پھر حاکم شرع جتنی تعداد مناسب سمجھے اتنے کوڑے مارے اور اگر پھر دي

  روزه ترک کرے تو دوباره بھی سزا دے اور تيسری بار اسے قتل کر دے۔ 
ن بھی کھانا حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "جو شخص ماِه رمضان ميں کسی عذر کے بغير ايک د

کھائے تو اس سے ايمان کی حقيقت جاتی رہتی ہے۔" (ثواب االعمال صدوق) آپ نے يہ بھی فرمايا "جو شخص کسی عذر 
کے بغير ماِه رمضان کے تين روزے کھا جائے اسے تينوں دن امام کے سامنے حاضر کيا جائے۔ تيسری بار اسے قتل کر 

  دينا چاہيئے۔" 

  خدا کی راه ميں جہاد
  
اد بھی نماز روزے کی طرح ديِن اسالم کا ايک رکن ہے جيسا کہ روايت ميں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ اس کی اہميت جہ

  اور فضيلت کے بارے ميں اور اس کے ترک کرنے کی سزا کے متعلق بہت سی آيتيں اور حديثيں اور روايتيں ملتی ہيں۔ 
ی دعوت دينے کے ليے ابتداء ميں ان سے لڑائی کرنا۔ اس قسم کے جہاد کی کئی قسميں ہيں : پہلی قسم کافروں کو اسالم ک

جہاد کی کچھ شرطيں ہوتی ہيں مثالً امام کا حکم يا امام کے نائب کا حکم اور چونکہ ہمارے زمانے ميں امام غائب ہيں اور 
  ان کے کوئی خاص نائب بھی نہيں ہيں اس ليے ابتدائی جہاد ساقط ہے يعنی واجب نہيں ہے۔ 

قسم ان کافروں سے لڑنا ہے جنہوں نے مسلمانوں پر اس ليے حملہ کر ديا ہو کہ وه اسالم اور اس کے آثار ہی ختم  دوسری
کر ڈاليں۔ اس قسم کے جہاد کے ليے امام يا ان کے نائب کی اجازت يا حکم کی شرط نہيں ہے بلکہ تمام مسلمانوں يہاں تک 

ں واجب ہے (بطور واجب کفايہ) کہ وه لڑيں، اسالمی عالقے کو کہ عورتوں پر بھی طاقت اور استطاعت کی صورت مي
  بچائيں اور غيروں اور کافروں کا فساد ُدور کريں۔ 

تيسری قسم کافروں کی اس جماعت سے جنگ کرنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کا مال لوٹنے کے ليے 
اسالم کو مٹانا نہ ہو۔ اس قسم ميں بھی امام يا ان کے نائب کی اجازت حملہ کر ديا ہو چاہے ان کی نيت مذہب تبديل کرانا اور 

  يا حکم کی ضرورت نہيں ہے۔ 
چوتھی قسم جان، مال اور عزت بچانے کے ليے لڑنا اور يہ ہر مسلمان پر ہر اس شخص کے خالف واجب ہے جو چاہتا ہے 

مان کی عزت پر ڈالے يا يا اس کا دوسرے کہ اسے يا دوسرے مسلمان کو قتل کرڈالے يا اس کی عزت يا دوسرے مسل
مسلمان کا وه مال واسباب لوٹ لے جس کی حفاظت کرنا واجب ہے بشرطيکہ قوت رکھتا ہو خطرے سے محفوظ ہو۔ اسے 

چاہيئے کہ اپنا اور دوسروں کا بچاؤ، بچاؤ کی شرطوں کے مطابق کرے۔ ان چاروں قسموں ميں سے ہر قسم کے متعلق بہت 
  صيالت ہيں جن کا ذکر فقہ کی کتابوں ميں ملتا ہے۔ سے احکام اور تف

  مرحوم کاشف الغطاء کتاب اصل الشيعہ ميں يوں لکھتے ہيں:۔ 
"جہاد اسالمی عمارت کا سنگِ بنياد اور اس کے خيمے کی ميخ اور ستون ہے کيونکہ جہاد سے اسالم کا خيمہ برپا، دينداری

ہوئے ہيں۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو اسالم دنيا والوں کے ليے رحمت اور  کے عالقے پھيلے ہوئے اور شريعت کے راستے کھلے
  انسانوں کے ليے برکت کا باعث نہ ہوتا۔" 

جہاد جان ومال کی خيرات اور خدا کی راه ميں قربانی دينا ہے تاکہ اس کے ذريعے سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو اور زمين 
  پر ظلم اور تباہی کا خاتمہ ہو جائے۔ 

ے کے مطابق جہاد دو قسم کا ہوتا ہے ايک جہاد اکبر جو اندرونی دشمن يعنی نفس کا مقابلہ ہے تاکہ اس لڑائی ہمارے عقيد
سے نفس کی ناپسنديده خصوصيات جيسے علمی، ظلم وست، غرور اور گھمنڈ، جلن، کنجوسی اور دوسری بری باتيں ُدور ہو

يعنی تيرا سب سے بڑا دشمن تيرا نفس ہے جو تيرے دونوں  جائيں جيسا کہ فرمايا "اعدی عدوک نفسک التی بين جنبيک"
  پہلوؤں کے بيچ ميں رہتا ہے۔ 

دوسرا جہاد اصغر (چھوٹا جہاد) اور وه خارجی دشمن کا مقابلہ ہے جو سچائی کا دشمن ہے، بھالئی کا دشمن ہے، خوبی کا 
  دشمن ہے اور دين کا دشمن ہے۔ 

توں اور عادتوں کو ُدور کرنا ہے جس کی بنياديں پختہ اور راسخ ہو گئی ہوں نفس کا عالج، گھٹيا خصوصيات اور خراب جبل
اور طبعيت ثانی بن گئی ہوں۔ يہ اس قدر مشکل ہے کہ نبی اکرم نے اس قسم کے جہاد کو اپنے کچھ مقوالت ميں جہاد اکبر 

رہے۔ اس اعتبار سے ان  کہا ہے اور خود آپ اور آپ کے بزرگ اصحاب بھی زندگی بھر ان دونوں جہادوں ميں مشغول
لوگوں نے اسالم کو اتنے عزواحترام اور کمال کے درجے تک پہنچا ديا کہ جب ہم قلم رکھ کر کل (صدر اسالم) کے 
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مسلمانوں کے جہاد کا تصور اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون اور آه وفرياد کی جگہ دل کے ٹکڑے سينے سے باہر آ 
کلمے پر کلمہ سبقت لے جانے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہيں ہو گی ۔تم خود اپنی عقل جائيں اور عبادت پر عبادت اور 

سے معلوم کر لو کہ ميرے قلم کو کس چيز نے باندھ ديا اور ميرے بيان کو روک ديا۔ کس چيز نے ميرا دل پگھال ديا اور 
  زادی بھی مجھ سے چھين لی۔ ميرے غم ميں جوش پيدا کر ديا اور بات کرنے اور خفيہ راز کے ظاہر کنے کی آ

  امر بہ معروف اور نہی از منکر
  

امر بہ معروف يعنی دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا اور نہی ازمنکر يعنی دوسرے کو گناہوں سے روکنا يہ دونوں 
يں صراحت پچھلے چھ واجبات کی طرح اسالم کے ارکان اور اہم فرائض ہيں اور جہاد کا ايک شعبہ ہيں۔ چنانچہ بہت سی م

کی گئی ہے۔ ان کے بارے ميں زوردار حکم اور ان کے ترک کرنے کی سخت ممانعت بہت سی آيتوں اور روايتوں ميں ملتی
  ہے جن ميں يہاں کچھ کابيان کيا جاتا ہے۔ 

حکم  سوره آل عمران ميں کہا گيا ہے "تم ميں سے جو لوگ مسلمانوں کو نيکی کی دعوت ديتے ہيں اور انہيں نيک کاموں کا
   )١٠۴ديتے اور برئی سے منع کرتے ہيں وه حقيقت ميں نجات پانے والے ہيں۔ ((آيت 

خدا نے اس آيت ميں تبليغ کی تاکيد کے ساتھ ساتھ امر بہ معروف اور نہی از منکر کو واجب قرار ديا ہے۔ اسی سورت ميں 
نے ُدنيا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کيا کيونکہ  ايک اور مقام پر فرمايا ہے "تم مسلمان بہترين امت ہو (يا تھے) جسے خدا

   )١١٠تم امر بہ معروف اور نہی از منکر کرتے ہو اور خدا پر ايمان رکھتے ہو۔" (آيت 
سوره مائده ميں ان لوگوں کو مالمت کرتے ہوئے جو نہی از منکر کو ترک کر چکے ہيں خدا فرماتا ہے "يہوديوں اور 

ت کو گناه کی باتوں (مثالً کتاب ميں تبديلی اور سچ کے خالف گفتگو) ، رشوت ستانی اور عيسائيوں کے علماء اپنی اپنی ام
   )۶٣حرام کھانے سے کيوں نہيں روکتے۔ واقعی يہ کتنا بُرا رويہ ہے جويہ لوگ اختيار کيے ہوئے ہيں "۔(آيت 

دن مچھلی کا شکار ان کے ليے اصحاِب سبت کے قصے ميں خدا يوں فرماتا ہے "يہ ايسی قوم تھے کہ خدا نے اتوار کے 
حرام کر ديا تھا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ان ميں سے ايک جماعت نصيحت کر کے انہيں شکار سے منع کرتی تھی، 
کچھ دوسرے خاموش تھے اور برائی سے نہيں روکتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو چپ ہونے کو کہتے تھے کہ ان سے 

ں ہالک ہو جانے دو، جب وه قوم گناه ميں ڈوب گئی تو ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا، صرف بُرائی تعلق ہی نہ رکھو اور انہي
سے روکنے والے ہی نجات پا سکے، باقی يعنی گناہگار اور وه لوگ جو بُرائی سے نہيں روکتے تھے سب بندر بن گئے اور

   )١۶۶۔١۶٣ہالک ہو گئے۔" (سوره اعراف آيات 
وم ہو جاتا ہے کہ امر بہ معروف اور نہی از منکر کو ترک کرنا ايسا گناه ہے جس کے ليے قرآن ان آيتوں سے بخوبی معل

مجيد ميں عذاب کا وعده کيا گيا ہے۔ منکر کا بجا النے واال اور نہی از منکر کا ترک کرنے واال دونوں عذاب کے يکساں 
ہی از منکر کو ترک کرنے والے نے بھی واجب الٰہی کومستحق ہيں کيونکہ اگر بُرائی کرنے والے نے حرام کام کيا ہے تو ن

جو نہی از منکر ہے چھوڑ ديا ہے اور يوں گناہگار ہو گيا ہے۔ (تفسير الميزان ميں ان آيتوں کی تفسير ميں اہل بيت کی 
  روايتيں ديکھئے) 

ان سے لعنت کی (کيونکہ اصحاب يہ بھی فرمايا گيا ہے "بنی اسرائيل ميں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد سے اپنی زب
مائده نے لعن ونفرين کی تھی) يہ لعنت جس کے نتيجے ميں وه مسخ ہو گئے ان پر اس کے پڑی کہ ايک تو وه نافرمانی ميں 
حد سے بڑھ جاتے تھے اور دوسرے ان ميں سے کچھ لوگ دوسروں کو اس برے کام سے جو وه کرتے تھے نہيں روکتے 

   )٧٩۔٧٨ام جو يہ لوگ کرتے تھے ۔"(سوره مائده آيات تھے۔ کيسا بُرا تھا وه ک
  

  آيت ميں نہی از منکر کو ترک کرنے والوں کے ليے سخت تنبيہ ہے۔ 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "يہ لوگ جو نہی از منکر نہ کرنے کے نتيجے ميں پيغمبروں کی لعنت 

ں کبھی گناہگاروں کے ساتھ نہيں رہتے تھے اور ان کی مجلسوں اور کے مستحق ہوئے اور ان کی صورتيں مسخ ہو گئي
محفلوں ميں شرکت نہيں کرتے تھے ليکن جب انہيں ديکھتے تھے تو ان کے سامنے خوش ہوتے اور ان سے محبت کا 

  اظہار کرتے تھے"۔ 
  (وسائل الشيعہ کتاب امر بہ معروف) 

  روايتوں ميں امر بہ معروف اور نہی از منکر
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ت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "تم کو امر بہ معروف اور نہی از منکر کرنا چاہيئے۔ اگر نہيں کرو گے حضر

 تو تم پر بُرے لوگ مسلط ہو جائيں گے پھر تمہارے نيک لوگ چاہے کتنی دعائيں کريں قبول نہيں ہوں گی۔" (وسائل الشيعہ) 
بہ معروف اور نہی از منکر کو چھوڑ دے تو پھر خدا کے قہر وعذاب کے  پيغمبر اکرم فرماتے ہيں "جب ميری امت امر

  پہنچنے کا انتظار کرے۔" 
  آپ يہ بھی فرماتے ہيں کہ "خدا اس کمزور مومن کو دشمن سمجھتا ہے جو دين نہيں رکھتا۔" 

  آپ سے پوچھا گيا "اے رسول خدا ! ايسا شخص کون ہے؟" 
  کر نہيں کرتا يعنی دوسروں کو بُرائی سے نہيں روکتا۔" (وسائل الشيعہ) آپ نے فرمايا "وه شخص ہے جو نہی از من

حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں۔ "خدا نے حضرت شعيب پر وحی بھيجی کہ ميں تمہاری قوم کے ايک الکھ آدمی 
رے تو خير عذاب کے مستحق ہالک کر دوں گا۔ چاليس ہزار بدکار اور ساٹھ ہزار نيک" شعيب نے پوچھا "اے پروردگار! بُ 

ہيں ليکن نيک کيوں؟" خدا نے فرمايا "کيونکہ يہ گناہگاروں سے مل گئے اور ميرے غضب کے باوجود ان سے ناراض 
  نہيں ہوئے اور انہيں بُرائی سے نہيں روکا۔" (وسائل الشيعہ) 

گا جو امر بہ معروف اور نہی از حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "ان لوگوں پر سخت عذاب نازل ہو 
  منکر چھوڑ ديں گے۔" (وسائل الشيعہ) 

اميرالمومنين فرماتے ہيں "بے شک خدا نے تم سے پہلے والے لوگوں پر امر بہ معروف اور نہی از منکر ترک کرنے کے 
  ر لعنت فرمائی ہے۔" باعث لعنت فرمائی ہے ، چنانچہ نادانوں کو گناه کرنے اور داناؤں کو نہی از منکر چھوڑ دينے پ

  امر بہ معروف اور نہی از منکر واجب ہو جاتا ہے
  

  چار شرطيں جمع ہونے پر امر بہ معروف اور نہی از منکر واجب ہو جاتا ہے: 
معروف اور منکر کا علم: جس بات کا دوسرے کو حکم دينا چاہے اور اسے انجام دينے کے ليے مجبور کرے تو يہ ) ١(

کے واجب ہونے کا يقين رکھتا ہو۔ مثالً وه دين کی ضرورت ہو يا ايسا معاملہ ہو جس پر تمام معاملہ ہو  الزم ہے کہ اس بات
جس پر تمام علماء اور مجتہدوں کا اتفاق ہو اور اگر مسئلہ اختالفی ہو تو اس کے ليے حکم دينا واجب نہيں ہے کيونکہ ممکن 

  تقليد کرتا ہو جو اسے واجب نہيں جانتا۔ ہے کہ وه شخص جو اسے چھوڑ رہا ہے وه ايسے شخص کی 
ايسی صورت ميں بھی جب يہ شبہ ہو کہ واجب کا ترک کرنے واال شرعی يا عقلی عذر رکھتا ہے اس کا حکم دينا واجب 

نہيں ہے اسی طرح نہی از منکر ميں بھی چاہيئے کہ اس بات سے منع کرنا چاہتا ہے اس کا حرام ہونا مسلم ہو۔ مثالً اگر يہ 
ھے کہ کوئی کسی مسلمان کی غيبت کرتا ہے اور يہ شبہ ہو کہ يہ غيبت اس کے نزديک ايسا معاملہ ہے جس کی اسے ديک

شرع کی رو سے اجازت دے دی گئی ہو تو اس سے روکنا واجب نہيں ہے بلکہ اس کی بے عزتی کا سبب بھی ہو تب بھی 
کے معروف ہونے کا حکم (حکم کی رو سے اور جائز نہيں ہے غرض جس بات کے کرنے کا حکم دينا چاہتا ہے اس 

موضوع کے اعتبار سے) علم ہونا چاہيئے اور جس بات سے روکنا چاہتا ہے اس کا منکر يعنی بُرا ہونا بھی (حکم کی رو 
  سے اور موضوع کی رو سے) مسلّم ہونا چاہيئے۔ 

ہ اس کے امر ونہی سے کوئی فائده نہيں ہو گا تو امر اور نہی کے فائدے اور نتيجے کا گمان غالب ہو۔ اگر يہ يقين ہو ک) ٢(
  امر ونہی واجب نہيں ہے۔ 

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے پوچھا گيا "پيغمبر اکرم کے اس قول کا کيا مطلب ہے کہ جہاد کی سب سے اعلٰی
  قسم ظالم حاکم کے سامنے سچی بات کہنا ہے؟" 

لے کے ليے ہے جب واقفيت کے بعد اسے حکم دے اور وه بھی قبول کر لے يعنی امام نے فرمايا "يہ ايسے موقعے اور معام
  مان لے اور اگر يہ سمجھتا ہے کہ وه نہيں مانے گا تو پھر نہ کہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب امر بہ معروف) 

فعل حرام کے جس نے معروف کو ترک کر ديا ہو يا جو منکر کا مرتکب ہو گيا ہو اور وه واجب کے ترک کرنے اور ) ٣(
ارتکاب پر اصرار کرتا ہو اب اگر وه اپنے کيے پر شرمنده ہے اور اس گناه کو چھوڑ بيٹھا ہے تو اس پر امر ونہی ساقط ہے 

يعنی اسے اس کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔ کچھ فقيہوں نے کہا کہ جب اس سے شرمندگی کے آثار ظاہر ہوں اور اس گناه 
ب بھی امر ونہی اس پر ساقط ہے چاہے اس شخص کا ترک حرام يا فعل واجب معلوم کے چھوڑ دينے کا اراده واضح ہو ت

  بھی نہ ہو۔ 
امر اور نہی سے کوئی بگاڑ يا نقصان نہ ہو۔ چنانچہ اگر امر بہ معروف يا نہی از منکر ميں اپنے يا کسی مسلمان کی ) ۴(
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  جان ومال اور آبرو کے نقصان کا انديشہ ہو تو وه واجب نہيں رہتا۔ 
يہ حديث جو بيان کی گئی ہے "سب سے بڑا شہيد وه ہے جو کسی ظالم کے سامنے حق بات کہے اور وه ظالم اسے قتل کروا

ڈالے۔ "وه ايسے موقعے کے ليے ہے جبکہ ابتداء ميں نقصان اور فساد کا انديشہ نہ ہو بلکہ يہ گمان ہو کہ اس ميں کوئی 
  جائے۔  نقصان نہيں ہو گا پھر سچ بات کہے اور قتل ہو

  مشکوک يا ذرا سا نقصان قابِل توجہ نہيں ہے
  

نقصان کے خيال سے امر بہ معروف اور نہی از منکر کو ترک کرنے والوں کی بُرائی ميں حديثيں ملتی ہيں۔ مثالً جابر ، 
جاہل لوگ حضرت امام باقر (عليہ السالم) سے ايک طويل حديث نقل کرتے ہيں کہ آخری زمانے ميں کچھ ايسے منافق اور 

پيدا ہوں گے جو امر بہ معروف اور نہی از منکر کو واجب نہيں سمجھيں گے بجز اس وقت کے جبکہ وه نقصان سے 
محفوظ ہوں اور وه اپنے ليے عذر ومعذرت پيش کريں گے۔ يعنی نہی از منکر سے بھاگنے يا بچنے کے ليے بہانے گھڑيں 

سے کام جن سے ان کے نفسوں اور مال کو نقصان نہيں ہو گا بجا الئيں گے۔ پھر آپ فرماتے ہيں کہ وه نماز، روزه اور اي
گے اور اگر ان اعمال سے ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا انديشہ ہوا تو وه ان کو بھی ترک کر ديں گے جس طرح انہوں نے 

ترک کر ديا  امر بہ معروف اور نہی از منکر کے سب سے بڑے خدائی فريضے کو صرف نقصان پہنچنے کے احتمال سے
  (کافی) اس قسم کی حديث کی دو وجہيں ممکن ہيں: 

ان روايتوں ميں نقصان سے مشکوک نقصان مراد ہے يعنی نقصان کا باطنی يا حقيقی علم رکھے بغير بلکہ وه صرف ) ١(
صان اس شک اور شبہے کے باعث امر بہ معروف اور نہی از منکر کو ترک کر ديں گے کہ شايد اس سے انہيں کوئی نق

  پہنچ جائے اور ظاہر ہے کہ يہ حالت ان کے دين وايمان کی کمزوری کی دليل ہے اس ليے قابل مالمت ہے۔ 
اس کی دوسری وجہ يہ ہو سکتی ہے کہ جزوی اور تھوڑا سا نقصان مراد ہو جو ايک عقلمند ديندار شخص کے نزديک ) ٢(

  قابل توجہ نہيں ہے۔ 
نے والے کو اس خيال سے نہيں روکتا ہے کہ وه کہيں اس فائدے سے محروم نہ ہو کبھی ايسا ہوتا ہے کہ وه حرام کام کر

جائے جس کی وه اس سے آس لگائے ہوئے ہے حاالنکہ اسے خدا کے سامنے نہی از منکر کے ترک کرنے کی کوئی وجہ 
  نہيں ہوتی۔ 

م ہو يا اس کا شبہ ہو کہ اگر امر بہ خالصہ يہ ہے کہ جب کوئی نقصان جو عقلمندوں کے نزديک قابل توجہ ہو سکتا ہے معلو
  معروف يا نہی از منکر کيا تو وه نقصان پہنچ جائے گا صرف اسی وقت امر ونہی کا وجوب (واجب ہونا) باقی نہيں رہتا۔ 

  کم اہم اور زياده اہم خيال رکھنا چاہيئے
  

نے ميں بھی کوئی نقصان نہ ہو ورنہ جاننا چاہيئے کہ امر اور نہی صرف اس وقت واجب نہيں رہتے جبکہ ان کے ترک کر
پھر نقصان کے درجے کا لحاظ رکھنا چاہيئے يعنی اگر امر بہ معروف اور نہ از منکر کے ترک کرنے ميں ان کے بجا 

النے سے زياده نقصان ہو تو ترک نہيں کرنا چاہيئے اور اگر امر بہ معروف اور نہی از منکر بجا النے ميں ان کے ترک 
نقصان ہو تو ترک کر دينا چاہيئے۔ مثالً اگر کوئی شخص يہ ديکھے کہ ايک مسلمان کو بال وجہ قتل کرنا کرنے سے زياده 

چاہتے ہيں يا اس کا مال يا عزت لوٹنا چاہتے ہيں اور وه انہيں روک سکتا ہے اور اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے ليکن اس کے 
پڑے گی تو اس موقعے پر اسے نہی از منکر کرنا چاہيئے کيونکہ نہی  ليے اسے کچھ بُرا بھال ُسننا پڑے گا اور تکليف اٹھانا

  از منکر سے اسے جو نقصان پہنچے گا وه اس نقصان کے مقابلے ميں ہيچ ہے جو اس مسلمان کو پہنچنے واال ہے۔ 
  

  اختصار کے خيال سے بات زياده بڑھانا مناسب نہيں معلوم ہوتا۔ 

  نہی از منکر کی قسميں

  
کی تين قسميں ہوتی ہيں۔ ِدل، زبان اور ہاتھ سے منع کرنا اور ان تينوں قسموں کے کئی کئی درجہ ہوتے ہيں نہی از منکر 

جن کا لحاظ رکھنا واجب ہے يعنی جب تک زياده آسان اور سہل درجہ اثر کر سکتا ہو زياده سخت درجے کا انکار جائز نہيں 
  ہے۔ اس کی تفصيل اور تشريح بيان کی جاتی ہے: 
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ل سے انکار: ايمان کی ضروری شرط يہ ہے کہ ايک شخص کو ہر بُری اور حرام چيز بُری لگے اور وه اس سے  د) ١(
نفرت کرے اور ہر معروف اور نيکی کو پسند کرے۔ جس وقت کوئی حرام کام سامنے آئے تو اپنی دلی نفرت ظاہر کرے، 

اور بات نہ کرے اور اگر مجبور ہو تو بات کرتے اس حرام سے منہ پھير لے، اس کا ارتکاب کرنے والے سے ناخوش ہو 
  وقت منہ پھير لے۔ 

حضرت اميرالمومنين فرماتے ہيں "رسول خدا نے ہم کو حکم ديا کہ گناہگاروں سے رکھائی اور بے مروتی سے مليں۔" 
  (وسائل الشيعہ) 

نے کے دو فرشتے بھيجے۔ جب حضرت امام صاد ق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "خدا نے کسی شہر کے لوگوں کو ہالک کر
وه اس شہر ميں پہنچے تو انہوں نے ايک عبادت گذار کو عبادت کرتے ہوئے ديکھا۔ انہوں نے خدا سے عرض کيا اے 

پروردگار! تيرا فالں بنده تو عبادت ميں مشغول ہے ہم اس شہر پر کيسے عذاب نازل کريں؟ تو آواز آئی اس شخص کی پرواه
ھی ہماری خاطر غصہ نہيں کيا اور گناہگاروں سے کبھی رکھائی اور ترش روی سے پيش نہيں نہ کرو کيونکہ اس نے کب

  آيا۔" (وسائل الشيعہ) 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) اپنے کچھ اصحاب کو نہی از منکر ترک کرنے پر مالمت کر رہے تھے روای بوال 

ے باز نہيں آتے"۔ آپ نے فرمايا "ان کی صحبت سے بچو اور ان "ہم تو منع کرتے ہيں ليکن لوگ نہيں مانتے اور بُرائی س
  کی مجلسوں ميں نہ جاؤ۔" (وسائل الشيعہ) 

آپ نے ايک اور حديث ميں فرمايا ہے "بُرائی يا حرام کام کرنے والے سے کہہ دو ہم سے ُدور رہو يا بُرائی چھوڑ دو۔ اگر 
و سکے پہلی ہی بار نہی از منکر کرو تاکہ بعد ميں بار بار منع نہ وه نہ مانے تو اس سے بچو اور الگ ہو جاؤ۔" جہاں تک ہ

کرنا پڑے اور پہلی بار بھی جب تک آسان درجہ حاصل ہے اور واقعی اثر کرتا ہے زياده سخت درجے پر عمل نہيں کرنا 
اور سخت چاہيئے۔ مثالً رکھائی کو غصے پر اور غصے کو ترک صحبت يعنی آسان طريقے سے کام چل سکتا ہو مشکل 

  طريقہ استعمال نہيں کرنا چاہيئے۔ 
کبھی کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشخاص کے ليے نہی کا پہال درجہ جو صرف انکار قلبی ہے دوسرے درجے يعنی 

انکار زبانی سے زياده سخت ہوتا ہے۔ مثالً نرم گفتگو اور ميٹھی باتيں غصے اور ترک صحبت سے آسان ہوتی ہيں اس 
  سرے درجے کو پہلے رکھنا چاہيئے۔ صورت ميں دو

زبان سے انکار: اس ميں بھی پہلے آسان کا لحاظ رکھنا چاہيئے۔ شروع ميں نرم اور مالئم باتوں اور وعظ ونصيحت پر ) ٢(
اکتفا کرنا چاہيئے جيسا کہ خدا نے حضرت موسٰی اور ہارون سے فرمايا تھا کہ فرعون سے نرمی سے باتيں کرو شايد 

   )۴۴ئے يا ڈر جائے۔(سوره طٰہ آيت خبردار ہو جا
  اگر نرم باتيں اثر نہ کريں تو کڑوی باتيں ُسناؤ اور باتوں کی نرمی اور سختی ميں بھی ان کے درجوں کا خيال رکھو۔ 

جب زبان سے منع کرنے پر بھی کوئی اثر نہيں ہوتا تو ہاتھ سے انکار کرنا ہوتا ہے چاہے مار پيٹ سے، چاہے سزا ) ٣(
ليکن جب تک آسان طريقے سے اثر ممکن ہو سخت مار نہيں دينا چاہيئے اور اگر معمولی مار سے فائده نہ ہو تووغيره سے 

  سخت مار ميں بھی کوئی مضائقہ نہيں ہے، ليکن شرط يہ ہے کہ اس کا اثر ہو۔ 
يا ہے۔ مثالً شوہردار جب يہ يقين ہو کہ جس بُرا کام کرنے کو منع کرنا چاہتا ہے اس نے صاحِب شريعت کو سخت ناراض ک

عورت سے زنا کر کے اور اغالم سے اور يہ خيال ہو کہ ايسی مار سے جس سے زخم آ سکتا ہے اثر ہو گا، يہ بُرا کام 
چھوٹ جائے گا اور غير معمولی نقصان بھی اسے نہيں پہنچے گا (معمولی نقصان قابل تالفی ہوتا ہے) تو اس صورت ميں 

خت مار پيٹ بھی واجب ہے۔ جب کسی طرح بھی کوئی اثر نہ ہو تو پھر نہی از منکر کا نہی از منکر کے ليے اس کی س
  فرض ختم ہو جاتا ہے۔ 

  زند وں کے بيچ ميں مرده
  

حضرت اميرالمومنين فرماتے ہيں "بعض مٔومن دل، زبان اور ہاتھ سے نہی ازمنکر کرتے ہيں۔ يہ لوگ تمام اچھے پہلو 
نہی کرتے ہيں تو ان ميں دو اچھی خصلتيں ہوتی ہيں اور تيسری خصلت کی کمی ہوتی  رکھتے ہيں۔ بعض دل اور زبان سے

ہے۔ کچھ صرف دل سے انکار کرتے ہيں تو ان ميں ايک اچھی خصلت ہوتی ہے اور دوسری دو خصلتوں کی جو اس سے 
مردے کی طرح ہوتا ہے۔ امر افضل ہيں ان ميں کمی ہوتی ہے ليکن جس ميں تينوں خصلتيں نہيں ہوتيں وه زنده انسانوں ميں 

بہ معروف اور نہی از منکر کے سامنے تمام نيک اعمال اور خدا کی راه ميں کيا جانے واال جہاد ايسے ہے جيسے سمندر 
کے مقابلے ميں ايک بوند۔ امر بہ معروف اور نہی از منکر سے کسی کی موت قريب نہيں آ جاتی اور نہ کسی کا رزق کم ہو 
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  لشيعہ) جاتا ہے ۔(وسائل ا

  تواّلاور تبرّ 
  

واجب کاموں ميں خدا کی دوستی اور ان لوگوں کی دوستی جن کی دوستی کا حکم ديا گيا ہے۔ ان ميں سِر فہرست چوده 
معصوم ہيں ان سے اتر کر ان کے شيعہ اور محب دار، ان کی پاک اوالد اور ان سے منسوب ہونے کے باعث سادات کی 

  ميں ان کی محبت اور دوستی کو پيغمبر کی رسالت کا معاوضہ بتايا گيا ہے۔ بزرگ نسل۔ چنانچہ قرآن مجيد 
تبّرا اور برأت کا مطلب خدا کے تمام دشمنوں اور خدا کے دوستوں کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا ہے جن ميں سب سے بڑھ 

کو دشمن سمجھنا ہے  کر آِل محمد کا حق مارنے والے اور ان پر ظلم کرنے والے ہيں۔ غرض اس کا مطلب ہر اس شخص
  جس سے خدا اور رسول بيزار ہيں۔ 

اس سے گناه اور گناہگاروں کو دشمن سمجھنا بھی مراد ہے۔ چنانچہ عبادت اور عبادت گذاروں کو دوست رکھنا توالّ ميں 
سی قرآنی داخل ہے۔ ان دونوں فرائض الٰہی کی عظمت اور اہميت کے بارے ميں جن کا شمار ارکاِن دين ميں ہوتا ہے۔ بہت 

اور متواتر روايتيں ملتی ہيں اور چونکہ يہ مذہب کی ضرورتيں ہيں اس ليے ان کے ذکر کی ) ٢۴آيتيں (سوره برأت آيت
  ضرورت نہيں ہے صرف برکت کی خاطر چند حديثوں پر اکتفاء کيا جاتا ہے۔ 

ئی ہے۔ نماز، روزه، زکٰوة، حج اور حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں "اسالم کی بنياد پانچ چيزوں پر رکھی گ
  واليت اور ان ميں سے کسی کو واليت کی طرح الزم نہيں کيا گياور نہ ان کی طرح کسی کا حکم ديا گيا۔(کافی) 

ايک اور حديث ميں فرماتے ہيں "دين کی بنياد اہل بيت کے دوستوں کی دوستی اور ان کے دشمنوں کی دشمنی اور اہل بيت 
  عت وتقليد بھی شامل ہے۔"(کافی) کی پيروی اور اطا

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "پيغبر اکرم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ايمان کے سب سے مضبوط
رشتے (جو اس کے مالک کو نجات دالتے اور ابدی نيکی وسعادت مہيا کرتے ہيں) کون سے ہيں؟" انہوں نے جواب ديا 

ہتر جانتے ہيں۔" بعضوں نے کہا "نماز"۔ کچھ نے کہا "روزه"۔ بعض نے کہا "زکٰوة" چند اصحاب "خدا اور اس کا رسول ب
نے کہا "حج اور عمره"۔ اور کچھ نے بتايا "جہاد"۔ آنحضرت نے فرمايا "تم نے جو کچھ بتايا ان ميں فضيلت تو ہے ليکن يہ 

کی خاطر دوستی اور اور دشمنی کرنا، خدا کے سب سے مضبوط وسيلہ نہيں ہيں بلکہ مضبوط ترين رشتٔہ ايمانی خدا 
  دوستوں سے دوستی کرنا اور خدا کے دشمنوں سے ُدوری اختيار کرنا ہے۔" (کافی) 

حضرت امام رضا (عليہ السالم) اپنے خط ميں اسالمی قوانين کے سلسلے ميں لکھتے ہيں "ان لوگوں سے ُدوری اور 
ناکثين، قاسطين اور مارقين (جنگ جمل ميں علی سے لڑنے والے لوگوں، عليحدگی جنہوں نے آِل محمد پر ظلم کيے ہيں، 

صفين ميں معاويہ ملعون کی طرف سے لڑنے والوں اور نہروان کے خارجيوں) سے بيزاری اور ان لوگوں سے بيزاری 
  ی۔ واجب ہے جنہوں نے اميرالمومنين کی واليت سے انکار کيا اور ان کے اّول اور آخر ميں آنے والوں سے بھ

، �، ابوالہيثم، سہل بن حنيف، عباده بن الصامت�، عمار�، مقداد�، ابوذر�علی اور ان کے پيروی کرنے والوں مثالً سلمان
وغيره کی دوستی اور ان لوگوں کی دوستی واجب ہے جو ان کی  �، ابوسعيد خدری�، خزيمہ بن ثابت�ابوايوب انصاری

   )٢۶٨طرح کے تھے۔" (عيون اخبار الرضا ص 
رت باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں "خدا کی قسم اگر پتھر بھی ہميں دوست رکھے گا تو خدا اُسے بھی ہمارے ساتھ حض

  محشور کرے گا اور کيا دين کی حقيقت دوستی اور دشمنی کے عالوه بھی کچھ اور ہو سکتی ہے؟" (بحار) 
ان کے ساتھ خدا کی زيارت کرنا چاہتا ہے اسے حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "جو کوئی اپنے ايم

چاہيئے کہ خدا، رسول اور مٔومنوں سے (جن کے سردار امام معصومين (عليھم السالم) ہيں) محبت کرے اور ان کے 
  دشمنوں سے ُدوری چاہے۔" (روضہ کافی) 

  اہل بيت کے حق سے انکار
  

يں جس ميں حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے گناہاِن کتاب وسائل کے باب تعين کبائر ميں ايک حديث کے سلسلے م
کبيره ہيں لکھا ہے وانکار حقناً يعنی اہل بيت کے حق سے انکار کرنا بھی گناِه کبيره ہے۔ ايک اور حديث ميں فرماتے ہيں 

" يعنی خدا نے جو بات قرآن مجيد ميں نازل فرمائی ہے اس سے انکار کرنا گ   ناِه کبير ہے۔ "وانکار ما انزل ّهللاٰ
ظاہر ہے کہ اہل بيت کے حق سے انکار کا مطلب وہی واليت ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح "ما انزل هللا " کے 
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  انکار سے آِل محمد کے حقوق اور ان کی واليت مراد ہے۔ 
کہ حق اہل بيت سے مرادغرض ان تينوں عبارتوں سے جو تين حديثوں ميں آئی ہيں وہی واليت مراد ہے۔ ليکن حقيقت يہ ہے 

ِواليت اور َواليت (واؤکے زير اور زبر کے ساتھ ہے) ہے۔ يعنی ان کی واليت اور حکومت کا حق اور انہيں اولواالمر 
سمجھنا۔ چنانچہ مذہب اماميہ کے نزديک ان کا اقرار مذہب کا اصول ہے اور اس سے انکار کرنے واال ايمان سے بالکل 

  خارج ہے۔ 
(واؤ کے زبر سے) کا حق يعنی ان کی محبت اور تائيد وحمايت جس کا تفصيل سے ذکر ہو چکا ہے دين اسالم ان کی َواليت 

کی ضرورت ہے اس ليے فرض ہے اور اس سے انکار کرنے واال ناصبی، ديِن اسالم سے بالکل خارج اور ہر نجس شے 
  سے زياده نجس ہے۔ 

ُ "کا انکار تو ظاہر ہے کہ اس سے وه تمام باتيں جو خدا نے نازل فرمائی ہيں مختلف موضوعات کی ہو  رہا "َمااَْنَز َل ّهللاٰ
سکتی ہيں۔ چنانچہ جو کچھ خدا نے (يقينی طور پر) نازل فرمايا ہے ان ميں سے ايک چيز سے بھی انکار کرنا گناِه کبيره ہے

د کے ساتھ نازل فرمائی ہے وه اور کچھ موقعوں پر کفر کا سبب ہے اور چونکہ سب سے اہم چيز جو خدا نے سخت تاکي
واليات کا موضوع ہے اس ليے اس سے انکار شديد قسم کا گناِه کبيره ہے بلکہ اس گناِه کبيره کی بعض قسم (مثالً اہل بيت کی

  دشمنی) بالکل کفر کا سبب ہے جيسا کہ ذکر کيا جا چکا ہے۔ 
يعنی جو شخص خدا کے کسی دوست سے دشمنی  رہی اوليائے خدا سے لڑائی جو قطعی ظاہر ہے کہ خدا کے دوست ہيں

کرے گا وه گناِه کبيره کا مرتکب ہو گا اور چونکہ آِل محمد خدا کے تمام دوستوں کے سردار ہيں، اس ليے ان سے دشمنی 
  اور لڑائی کفر کی سب سے شديد قسم ہے۔ 

وه لوگ کہاں ہيں جنہوں نے ہمارے  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "قيامت کے دن منادی آواز دے گا
دوستوں کی مخالفت اور مزاحمت کی تھی۔" اس پر کچھ ايسے لوگ کھڑے ہو جائيں گے جن کے چہروں پر گوشت نہيں ہو 
گا۔ کہا جائے گا کہ يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے مومنوں کو ستايا ان کی مخالفت کی۔ ان سے دشمنی برتی اور ان کے دين کو 

  اس پر حکم ہو گا کہ انہيں دوزخ ميں ڈال ديا جائے۔ (کافی)  نقصان پہنچايا۔
پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ معراج کی رات خدا نے مجھ پر ايک يہ وحی بھی نازل فرمائی تھی کہ جو کوئی ميرے کسی 

گا ميں اس  دوست کو ذليل وپريشان کرتا ہے اس نے بال شبہ مجھ پر لڑائی ميں گھات لگائی ہے اور جو کوئی مجھ سے لڑے
سے لڑوں گا۔ " ميں نے کہا "اے پروردگار! يہ تيرا دوست کون ہے؟ يہ تو ميں نے سمجھ ليا کہ جو کوئی تجھ سے لڑے 

گا۔" خدا نے فرمايا "يہ وه شخص ہے جس سے ميں نے تيری، تيرے وصی (علی (عليہ السالم)) کی دوستی اور پيری اور 
 اثناء عشر (عليھم السالم)) کی دوستی اور پيروی کا عہد ليا ہے۔ (کاف تيرے وصی کی اوالد اور نسل ( يعنی آئمہ 

 

 گناھان کبيره

 

  گناه پر اصرار

  
چاليسواں گناِه کبيره گناہوں پر اصرار ہے يعنی بار بار گناه کرنا ہے۔ اعمش حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے 

روايت کرتے ہيں واالصرار علی صغائر الذنوب اور صغيره گناہوں پر اصرار کرنا بھی گناِه کبيره ہے۔اسی طرح حضرت 
کہ آپ واالصرار علی صغائر الذنوبکو گناِه کبيره ميں شمار فرماتے ہيں امام رضا (عليہ السالم) سے صدوق نے نقل کی ہے 

اور ايسے ہی حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے روايت ہے کہ جس گناِه صغيره پر اصرار ہو وه صغيره نہيں کبيره
ھر کبيره نہيں رہتا يعنی ہے جس طرح وه گناِه کبيره جس پر شرمندگی ہو اور جس کے ترک کرنے کا اراده کر ليا جائے پ

اس کی سزا باقی نہيں رہتی۔ (کافی)يہ حديث صاف صاف داللت کرتی ہے کہ گناِه صغيره پر اصرار کرنے سے وه کبيره ہو 
  جاتا ہے۔ 

ابوبصير کہتے ہيں کہ حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "خدا کی قسم جب تک بنده اپنے گناه پر اصرار 
  ا خدا اس کی عبادت اور اطاعت قبول نہيں کرے گا۔"(کافی) کرتا رہے گ

يہ حديث بھی اس بات پر کھلی داللت کرتی ہے کہ اصرار سے گناه کبيره بن جاتا ہے کيونکہ جب گناه، صغيره کبيره گناہوں 
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اور اطاعتوں  کے ترک کر دينے اور فرائض کی انجام دہی سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور بخش ديا جاتا ہے عبادتوں
کے قبول ہونے ميں کس طرح رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گناه پر اصرار کرنا گناِه کبيره ہے جس 

  کی وجہ سے دوسری تمام عبادتيں ناقابل قبول رہتی ہيں۔ 
  کافی ميں رسول خدا کی ايک اور حديث ہے کہ سنگدلی کی ايک نشانی گناه پر اصرار کرنا ہے۔ 

  اس شرط سے گناه کی معافی کہ اس پر اصرار نہ ہو
  

گناه پر اصرار کے کبيره ہونے کا ايک ثبوت يہ ہے کہ خدا نے گناه کے ترک کر دينے کو گناہوں کی بخشش اور بہشت ميں 
رتے ہيں يا پہنچنے کی شرط قرار ديا ہے۔ وه آل عمران کی سورت ميں فرماتا ہے "وه لوگ جب کوئی بُرا کام (گناِه کبيره) ک

اپنے نفس پر ظلم کرتے ہيں (يعنی گناِه صغيره کے مرتکب ہوتے ہيں) تو خدا کو ياد کرتے ہيں اور خداسے اپنے گناہوں کی 
معافی چاہتے ہيں اور خدا کے سوا گناه بخشنے واال کون ہو سکتا ہے اور يہ لوگ جانتے ہيں کہ جب يہ اپنے کيے ہوئے 

ان کا انعام خدا کی بخشش اور بہشتوں ميں دائمی قيام ہو گا جن ميں نہريں بہتی ہوں گی اور گناہوں پر اصرار نہيں کرتے تو 
   )١٣۵عمل کرنے والوں کا انعام کتنا اچھا ہے"۔ (آيت 

تفسير الميزان ميں لکھا ہے "فاحشہ کے معنی بُرا فعل ہيں اور اس کا استعمال زنا کے ليے ہوتا ہے اس ليے اگر اس آيت ميں 
اد خصوصيت سے زنا ہے تو المحالہ لفظ ظلم سے خاص گناِه صغيره مراد ہو گا اور لفظ "ذکروّهللاٰ "سے جو اس اس سے مر

آيت ميں موجود ہے يہ مطلب نکلے گا کہ توبہ اور استغفار کی بنيادی شرط يہ ہے کہ انسان خدا کو ياد کرے اور دل کی 
ت يا کسی اور وجہ سے جو کچھ بھی کہا جائے گا کوئی فائده گہرائی سے اس سے لَو لگائے ورنہ صرف زبان ہال کر عاد

نہيں دے گا اور جملہ "ولم بصرواعلی مافعوال" نے توبہ واستغفار کو گناه پر اصرار نہ کرنے سے مشروط کر ديا ہے 
ہے جس کی کيونکہ گناه پر اصرار اور اسے بار بار دہرانا انسان کی روح ميں ايک ايسی کيفيت اور حالت پيدا کر ديتا 

موجودگی ميں پھر خدا کی ياد بھی کوئی فائده نہيں دے گی اور اس حالت سے مراد ہے خدا کے حکم کو حقير سمجھنا، اس 
کی توہين کی اہميت نہ جاننا اور اپنے آپ کو اس کی مقدس بارگاه ميں بڑا سمجھنا اور ظاہر ہے کہ انسان ميں ايسی حالت 

ح باقی نہيں رہتی نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ خدا کی ياد کا بھی کوئی اثر نہيں ہوتا۔ جان لينا پيدا ہو جانے سے پھر بندگی کی رو
چاہيئے کہ يہ واقعہ اس صورت ميں پيش آتا ہے جب گناه پر جان بوجھ کر اصرار کيا جائے اسی ليے فرمايا ہے 

  "وھويعلمون" 

  سب سے بڑا گناه کبيره
  

تے ہيں "گناه پر اصرار کرنے سے ڈرو اور بچو کيونکہ اصرار سب سے بڑا گناِه حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) فرما
کبيره ہے ا ور سب سے بڑا جرم ہے۔" (کتاب الغررلآلمدی) اور خدا کے نزديک سب سے بڑا گناه وه ہے جس کا ارتکاب 

حوبة" گناہوں پر اصرار سب کرنے واال اس پر اصرار کرتا ہو۔ (کتاب الغرلآلمدی) اسی طرح فرماتے ہيں "االصرار اعظم 
  سے بڑا گناه ہے۔ 

محقق خوانساری اميرالمومنين (عليہ السالم) کے اس جملے کی تشريح اور ترجمہ يوں فرماتے ہيں :گناه پر اصرار گناه کے 
نلحاظ سے زياده بڑا ہوتا ہے يعنی اصرار دوسرے گناہوں سے بڑا ہوتا ہے اسی ليے حوبہ کو زير سے پڑھا جائے اور ممک
ہے کہ حوبہ کو زير سے پڑھا جائے تو مطلب يہ نکلے گا کہ اصرار زياده بڑا گناه ہے۔ بہرحال مطلب يہ ہے کہ اصرار گناه
صغيره پر ہی کيوں نہ ہو اور يہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اصرار کا گناه باقی تمام کبيره گناہوں سے بھی زياده بڑا ہوتا ہے 

رصادق (عليہ السالم) کی اس روايت سے ہوتی ہے کہ جس ميں آپ نے فرمايا ہے کہ خدا اور اس کی تائيد حضرت امام جعف
  کی قسم کسی شخص کے گناہوں پر اصرار کی وجہ سے خدا اس کی کوئی عبادت اور اطاعت قبول نہيں کرے گا۔ 

  گناه پر اصرار کيا ہوتا ہے ؟
  

صغيره پر اصرار گناِه کبيره ہو جاتا ہے ليکن اصرار کے معنی ميں  تمام فقہاء کا اس بات پر تو اتفاق بلکہ اجماع ہے کہ گناهِ 
اختالف ہے اور اس کے متعلق ان کے کئی قول ہيں ان ميں تسليم شده بات جو باالتفاق اصرار اور کبيره ہے يہ ہے کہ ايک 

ر اسے برابر جاری رکھتا شخص جس گناِه صغيره کے ارتکاب کے بعد پشيمان نہيں ہوتا بلکہ پھر اس کا ارتکاب کرتا ہے او



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

 
 

ہے۔ مثالً ريشمی لباس پہننا يا انگلی ميں سونے کی انگوٹھی پہننا جو مردوں کے ليے حرام ہے اگرچہ اس کا گناِه کبيره ہونا 
ثابت نہيں ہوا ہے ليکن اس صورت ميں جب وه اس لباس اور انگوٹھی کا پہننا ترک نہيں کرتا بلکہ اس کا پہننا برابر جاری 

ے وه بالکل گناِه کبيره ہو جاتا ہے بلکہ مثالً ايک شخص کسی نامحرم کو تاکنا يا دوسروں کے گھر ميں بال اجازت رکھتا ہ
داخل ہونا جاری رکھتا ہے اور بجائے اس کے کہ اپنی ہر نظر پر شرمنده ہو اور استغفار کرے تو ايسے اصرار اور مداومت

  کو فقيہوں نے باالتفاق گناِه کبيره کہا ہے۔ 
جب کئی قسم کے گناه صغيره کا مرتکب ہو اور نہ انہيں کرتے ہوتے شرمنده ہو نہ استغفار کرے۔ مثالً ريشمی لباس پہننے، 
سونے کی انگوٹھی انگلی ميں ڈالے، نامحرم پر نظر کرے اور اس سے مصافحہ کرے اور جسم سے جسم بھڑائے تو شہيد 

نے فرمايا ہے کہ يہ بھی گناِه صغيره پر اصرار اور کبيره ميں شمار ہے عليہ الرحمہ نے کتاب قواعد اور کچھ دوسرے فقہاء
يعنی ان کے نزديک لغت يا عام رواج کے مطابق کسی طرح بھی ايک ہی قسم کے گناِه صغيره پر اصرار اور کئی قسم کے 

  گناہاِن صغيره کے ارتکاب ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ 
ه سے توبہ نہ کرنا بھی اصراِر گناه ميں ہے چاہے وه گناه پھر نہ کرے اور چاہے کچھ فقہاء نے فرمايا ہے کہ کيے ہوئے گنا

وه گناه کرنے کی نيت بھی نہ رکھتا ہو ليکن تحقيق کی نظر سے جو کچھ سمجھ ميں آتا ہے وه يہ ہے کہ ان دونوں آخری 
ے عرفی معنی کے خالف ہے۔صورتوں ميں لغت يا عرف عام کے لحاظ سے اصرار کا اطالق مشکل ہے بلکہ لفظ اصرار ک

ان آخری دو صورتوں کا ماخذ دو روايتيں ہو سکتی ہيں۔ ايک جابر کی حضرت باقر (عليہ السالم) سے روايت جو پچھلی آيت
کے جملے "ولم يصروا " کی تفسير ميں فرماتے ہيں "اصرار يہ ہے کہ ايک شخص گناه کرتا ہے اور اس سے استغفار نہيں 

کرنے کی نيت بھی نہيں رکھتا۔" پس ممکن ہے کہ امام کا مقصد اس اصرار کا مطلب بيان کرنا ہو جو کرتا اور اس کے ترک
  اس آيت ميں آيا ہے نہ کہ وه اصرار جو گناِه کبيره ميں شمار ہوتا ہے۔ 

ل بنتا ہے دوسری روايت ميں حضرت امام باقر (عليہ السالم) سے ابن ابی عمير نے کی ہے اور اس کا وه ٹکڑا جو يہاں دلي
يہ ہے کہ "ہر مومن کو اس کے کيے ہوئے گناِه کبيره کی سزا ملے گی بجز اس صورت کے جبکہ وه اپنے کيے پر شرمنده 

ہو گا اور جيسے ہی وه شرمنده ہو اور اس نے توبہ کی وه شفاعت کا مستحق ہے اور جو اپنے گناه پر شرمنده نہ ہو وه 
ال بخشے جانے کے الئق نہيں ہوتا کيونکہ وه دراصل اس بات پر ايمان نہيں اصرار کرنے واال ہے اور اصرار کرنے وا

رکھتا ہے جس کا وعده کيا گيا ہے۔ اگر اسے خدا کے وعدوں کا يقين ہوتا تو وه ضرور پشيمان ہوتا۔ (وسائل الشيعہ کتاب 
  جہاد) 

گناه سے توبہ اور استغفار نہ اس حديث ميں بھی جابر کی حديث کی طرح حضرت نے شرمنده نہ ہونے اور کيے ہوئے 
  کرنے کو اصرار سمجھا ہے يا چاہے وه پھر گناه کرے بلکہ پھر گناه کرنے کی نيت بھی نہ رکھتا ہو۔ 

ليکن جيسا کہ آپ مالحظہ فرمائيں گے اّول تو امام کے کالم کا موضوع گناِه کبيره ہے اور ہو سکتا ہے کہ گناِه کبيره سے 
کن گناِه صغير ه ميں اس گناه کی عملی تکرار ہی اصرار ہوتا ہے۔ دوسرے امام کا کالم ايسے توبہ نہ کرنا اصرار ہو۔ لي

موضوع سے متعلق ہے جہاں توبہ نہ کرنا خدا کے وعدوں سے بے پروائی اور قہِر خدا سے امان کے باعث ہو اور ظاہر 
  ہے۔  ہے کہ ايسی حالت ميں ترک توبہ خود مکر خدا سے بے خوفی ہے جو گناِه کبيره

يہ بھی ممکن ہے کہ اس شرمنہ نہ ہونے اور توبہ نہ کرنے کو مجاِز اصرار کہتے ہوں۔ چنانچہ حضرت امام باقر (عليہ 
السالم) سے يہ قول منسو ب ہے "گناه پر اصرار مکر خدا سے بے خوفی ہے، او مکِر خدا سے صرف گھاٹا پانے والے ہی 

  بے خوف ہوتے ہيں۔" (تحف العقول) 
ہے کہ اصرار کے تسليم شده معنی گناه کی عملی تکرار ہے اس گناه کے بعد شرمنده ہوئے اور توبہ کيے بغير مختصر يہ 

  اس طرح کہ عرف عام ميں يہ کہا جائے کہ اس نے گناه جاری رکھا يا گناه ميں اضافہ کيا۔ 

  گناه کو چھوٹا سمجھن) ١(
  

ے کبيره ہو جاتا ہے اور اس کی چند ايسی صورتيں ہيں جو گناِه کچھ عالموں نے کہا ہے کہ ہر صغيره گناه اصرار کرنے س
صغيره پر جعفرصادق آتی ہيں اور اسے گناِه کبيره ميں تبديل کر ديتی ہيں۔ مثالً گناه کا چھوٹا سمجھنا يعنی جب کسی سے 

تحق نہ جانے تو اس کا کوئی صغيره گناه سرزد ہو اور وه اسے چھوٹا اور حقير سمجھے اور اپنے آپ کو خدا کی سزا کا مس
گناه کبيره اور وه قہِر خدا کا سزاوار بن جاتا ہے کيونکہ اس صورت ميں اس نے خدا کی ممانعت کو حقير جانا اور بندگی 

کے دائرے سے باہر نکل گيا اور روايات کی صراحت کے مطابق ايسا گناه بخشے جانے کے قابل نہيں ہے۔ اصل بات يہ ہے
سے ُدوری اختيار کرنے کے بعد بھی گناہاِن صغيره پر باز پرس نہ ہونا صرف خدا کے فضل اور  کہ تمام کبيره گناہوں
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رحمت پر منحصر ہے ورنہ خدا کی ہر ممانعت کے ليے چاہے کبيره ہو يا صغيره عقل کی رو سے سزا کا مستحق ہونا ثابت 
ے راستے سے نہيں بنتا اور جو کوئی ہے اور ظاہر ہے کہ فضِل خدا صرف اسی شخص پر ہوتا ہے جو اس کی بندگی ک

تکبر اور نخرے کرنے واال ہے اور اپنی بے مائعگی اور خدا کی عظمت نہيں پہچانتا اور اسی وجہ سے اپنے گناه کو حقير 
  گردانتا ہے اس پر خدا کا فضل نہيں ہو گا بلکہ ايسا شخص انتقام اور ذلت کا مستحق ہو گا۔ 

شخص کے گناِه صغيره کو (کبير ترک کرنے کے بعد) بخش دے گا جو اپنے گناه کو غرض خداوندعالم اپنے فضل سے اس 
چھوٹا اورحقير نہيں سمجھتا۔ حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ سب سے سخت گناه وه ہے جس کا ارتکاب 

  کرنے واال اسے حقير سمجھے۔(وسائل الشيعہ) 
يں "بخشے نہ جانے والے گناہوں ميں ايک شخص کا يہ کہنا بھی شامل ہے کہ اس حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہ

گناه کے عالوه جو ميں نے کيا، کاش ميرا اور کسی کے بارے ميں اور کوئی مواخذه نہ ہوتا۔(وسائل الشيعہ) يعنی يہ گناه تو 
ں چھوٹا اور حقير سمجھا گيا ہے۔ يقينا کوئی چيز ہی نہيں ہے"۔ آنحضرت کا يہ قول بھی ہے "ان گناہوں سے ڈرتے رہو جنہي

خدا کی طرف سے انہيں کے بارے ميں پوچھا جائے گا اور يہ گناه اس شخص پر جمع کر دئيے جائيں گے يہاں تک کہ وه 
  اسے ہالک کر ديں گے۔" (وسائل الشيعہ) 

ھوٹا اور حقير سمجھا گيا ہے۔" حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) نے فرمايا ہے "ان گناہوں سے ڈرو اور بچو جنہيں چ
روای نے پوچھا "حقير گناه کون سے ہيں؟" امام نے فرمايا "ايک شخص گناه کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اگر اس گناه کے سوا

  ميرا اور کوئی گناه نہ ہوتا تو ميں کتنا خوش قسمت ہوتا۔ يہ گناه تو چھوٹا اور ناچيز ہے۔" (کافی باب استغفار الذنب) 

  گناه پر خوشی )٢(
  

گناِه صغيره کو جو باتيں گناِه کبيره بنا ديتی ہيں ان ميں کيے ہوئے گناه پر خوشی، مسرت کا محسوس کرنا بھی ہے کيونکہ 
خدا اور قيامت پر ايمان النے کا الزمہ کيے ہوئے گناه پر غمگين اور شرمنده ہونا ہے چاہے وه صغيره ہی کيوں نہ ہو جيسا 

ماتے ہيں "جس شخص کو اس کے نيک اعمال خوش کرتے اور بُرے اعمال غمگين بنا ديتے ہيں وه مومن کہ پيغمبر اکرم فر
  ہے۔" (وسائل الشيعہ) 

  جس طرح خدا بڑا ہے اسی طرح اس کے امر اور نہی کی مخالف بھی بڑی ہے۔ 
کھ جو تيری نظر ميں حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) سے روايت ہے کہ "گناه کرتے وقت اس گناه کی طرف مت دي

  چھوٹا ہے بلکہ خدا کی عظمت اور بڑائی پر دھيان دے جس کی تو مخالفت کر رہا ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب جہاد) 
جس طرح گناه پر شرمندگی اور افسوس اسے ختم اور اس کے کرنے والے کو پاک کر ديتے ہيں اسی طرح گناه پر خوشی 

مستحکم کر ديتی ہے اور درحقيقت گناه پر خوشی مکر الٰہی سے بے خوفی ہے اور مسرت اسے بڑا بناتی اور مضبوط و
  جس کے گناه کی بڑائی بيان کی جا چکی ہے۔ 

رسول خدا فرماتے ہيں "جو شخص گناه کرتے ميں خوش ہوتا اور ہنستا ہے وه روتا ہو اجہنم ميں جائے گا۔" (وسائل الشيعہ 
  کتاب الجہاد) 

اس پر فخر کرنا، )٢گناه کو چھوٹا سمجھنا، ()١گناه کی چار باتيں خود اس گناه سے بدتر ہيں:(اسی طرح يہ بھی فرمايا ہے "
  اس پر اصرار کرنا۔" (مستدرک) ) ۴اس پر خوش ہونا اور ()٣(

  گناه کا ظاہر کرن) ٣(
  

کی محترم چيزوں کی توہين اپنا گناه دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور بيان کرنا بھی گناِه کبيره ہے اور گناه کا اظہار خدا 
  بھی ہے۔ 

حضرت رسول خدا فرماتے ہيں "جو کوئی نيک کام کرتا ہے اور اسے غير خدا سے چھپاتا ہے تو وه نيکی (اس کے مقابلے 
ميں ظاہر ہوتی ہے) ستر گنا ہو جاتی ہے اور جو کوئی گناه کرتا ہے اگر اس نے اسے (بے غيرتی اور بے پروائی سے) 

اس پر خدا کی تباہی واقع ہو گی (يعنی توبہ کی توفيق نہيں ہوگی تو خدا کی مہربانی کی نظر سے ِگر جائے ظاہر کر ديا تو 
  گا) اور اگر اس نے اسے چھپائے رکھا تو بخش ديا جائے گا۔" (کافی ) 

رے۔ مثالً طبيب جاننا چاہيئے کہ دو صورتوں ميں گناه ظاہر کر دينے سے نقصان نہيں ہوتا۔ ايک اس جگہ جہاں عقل تقاضا ک
کے سامنے اس کا اظہار، اگر عالج کے ليے اس کا اظہار ضروری ہو يا جہاں کسی عالم کے سامنے اس کا حکم معلوم 
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کرنے کے ليے ضرورت ہو، دوسرے گناہگاری کا خصوصی نہيں عمومی اظہار۔ اس سے بھی کوئی نقصان نہيں ہوتا بلکہ 
ز ہوتی ہے۔ مثالً يہ کہے کہ ميں خدا کی بارگاه ميں گناہگار ہوں رو سياه ظاہر کرتے وقت عجز اور انکسار بہت عمده چي

ہوں مجھ سے بڑے بڑے گناه سرزد ہوئے ہيں بلکہ خداکے سامنے گناہگاری کا اقرار بہترين مناجات اور عبادت ہے اور 
  توبہ کے قبول ہونے، دل کی نورانيت بڑھانے اور درجہ بلند کرنے ميں بڑے اثرات رکھتا ہے۔ 

غرض گناه کا عمومی اعتراف اور قصور کا اقرار غرور کی ضد ہے اور دين کے بزرگوں کا پسنديده طريقہ رہا ہے يہاں 
تک کہ خطوں اور کتابوں ميں لوگ اپنے عاصی، مذنب (گناہگار)، اقل (سب سے کم يعنی کمتر ہونے)، احقر العباد (سب 

  سے چھوٹا بنده) وغيره کے لقب لکھا کرتے تھے۔ 

  انسان کی سماجی حيثيت اور گناه) ۴(
  

جب کوئی شخص سماج ميں اس طرح ممتاز ہو کہ اس کے کردار اور گفتار کا لوگوں کے حاالت پر اثر پڑ سکتا ہو مثالً اہل 
ِعلم اور پاکيزگی اور تقوٰی ميں مشہور لوگوں سے جو ُدنيا والوں کی روحانی پيشوائی کے الئق ہوتے ہيں، جب کوئی گناه 

ه بھی سرزد ہوتا ہے تو اس سے لوگوں ميں گناِه کبيره کی جرأت پيدا ہو جاتی ہے بلکہ کبھی کبھی تو اس بات سے ان صغير
کا ايمان اور عقيده بھی ڈانواں ڈول ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کے بارے ميں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گناِه صغيره بھی 

۔ يعنی عملی طور سے اور عقل اور شرع کی رو سے بھی اس کا ِعلم اور منکر کا حکم ہے يعنی بُرائی کرنے کا تقاضا ہے
  عقل اس کے گناه کی اہميت بڑھا ديتے ہيں اور اس کے صغيره کو کبيره کرنے کے زمرے ميں لے آتے ہيں۔ 

ايک  حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں"جاہل کے ستر گناه بخش دئيے جائيں گے اس سے پہلے کہ عالم کا
  گناه بخشا جائے۔" (کافی) 

  "زلة العالم تفسدالعوالم" 
محقق خوانساری اميرالمومنين (عليہ السالم) کے اس جملے کی تشريح اور ترجمے ميں فرماتے ہيں کہ عالم کی غلطی کئی 

ے جو اسے ُدنياؤں کو خراب کر ديتی ہے۔ عالم کی غلطی سے وه گناه مراد ہے جو وه کرتا ہے يا وه غلطی اور خطا ہ
شرعی حکم ميں واقع ہوتی ہے اور ان دونوں باتوں ميں سے ہر ايک سے کئی ُدنياؤں کو بگاڑ ڈالنا اس اعتبار سے ہے کہ 

جب عالم علم اور عقل کے باوجود گناه کرتا ہے تو اس کی برائی اکثر لوگوں کی نظر سے ُدور ہو جاتی ہے اور وه اس کے 
شمار کرتے ہيں اور جو خطا اور غلطی وه کسی حکم شرع ميں کرتا ہے کبھی کبھی  مرتکب ہو جاتے ہيں اور اسے معمولی

ايسا بھی ہو سکتا ہے کہ وه حکم بہت سے لوگوں ميں مدتوں تک جاری رہے اور ان کے بہت سے کاموں کی بنياد اسی پر 
ے بچانے ميں دوسروں کے رکھی رہے اس ليے الزم ہے کہ عالم گناه سے پرہيز کرنے اور اپنے آپ کو خطا اور غلطی س

  مقابلے ميں زياده احتياط سے کام لے۔ (الغرروالدررلآلمدی) 
آپ نے يہ بھی فرمايا ہے "عالم کی غلطی کشتی کے ٹوٹ جانے کی طرح ہوتی ہے جو خود ڈوب جاتی ہے اور اپنے ساتھ 

  دوسروں کو بھی ڈبو ديتی ہے۔" 

  سچ مچ کے گناه کبيره ميں شمار ہے
  

ا ہے کہ گناِه صغيره استحقار (حقير سمجھنا، الپرواہی برتنا)، استصغار (چھوٹا سمجھنا)، گناه سے خوشی، يہ جو کہا گي
اصرار اور علم (يعنی يہ معلوم ہو کہ تکرار سے کبيره ہو جاتا ہے) ميں سے کسی ايک عنوان کے ساتھ کبيره ہو جاتا ہے 

مراد ہے۔ يعنی گناه صغيره ان ميں سے کسی ايک عنوان کے ساتھ اس سے بظاہر حقيقی کبيره اور شديد سزا کا مستحق ہونا 
گناه کبيره کی مانند عذاب کا مستحق بن جاتا ہے ليکن گناه صغيره کا ان ميں سے کسی ايک عنوان کے ساتھ اس طرح 

برعکس  اصطالحی کبيره ہونے کا علم نہيں ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے واال فاسق اور غير عادل ہو جائے بلکہ اس کے
  ظاہر ہے اور گناه صغيره کے اصطالحی کبيره ہونے کی مسلمہ خصوصيت اس پر اصرار ہے۔ 

  اصرار کا تعين عمومی اور روايتی ہے
  

جيسا کہ بيان کيا جا چکا ہے اصرار يہ ہے کہ کسی مقرره گناه کو دوباره کيا جائے ليکن ہر بار گناه کے بعد نہ پشيمان ہو نہ 
  موعی طور پر بہت سے گناه سرزد ہوں چاہے وه مختلف نوعيت کے ہوں۔ توبہ کرے يا پھر مج
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ليکن گناه کی تکرار يا ان کی کثرت کی تعداد کتنی ہو اس کا تعين عمومی اور روايتی ہوتا ہے۔ اس کے ليے کوئی مقرره 
ور ہونے کے لحاظ سے مختلف پيمانہ نہيں ہے کيونکہ گناہاِن صغيره اپنے باہمی اختالف اور گناہاِن کبيره کے قريب اور دُ 

ہوتے ہيں۔ بعض تين بار ميں کبيره ہو جاتے ہيں بعض اس سے زياده مرتبہ ميں، کچھ کم مرتبہ ميں۔ بہرحال اس بات کا تعين 
  عمومی اور روايتی لحاظ سے ہوتا ہے۔ 

  قابِل توجہ !
  

کے کبيره ہونے کی صراحت معتبر آيتوں اور جن گناہوں کا ذکر چاليس عنوانا تکے تحت کيا گيا ہے وه ايسے گناه ہيں جن 
حديثوں ميں کی گئی ہے جيسا کہ تفصيل سے بيان کيا جا چکا ہے۔ کتاب وسائل الشيعہ کے باب تعيين الکبائر ميں کتاب جہاد 
سے دومرسل روايتيں نقل کی گئی ہيں جن ميں سے ايک ميں ان گناہاِن کبيره کے تحت جن کا کسی نص ميں حوالہ نہيں ہے 
استحالل البيت کا ذکر کيا گيا ہے۔ يہاں الجنف فی الوصية کا مختصر طور پر ذکر کيا جاتا ہے تاکہ نص ميں بيان ہونے والے 

  گناہوں ميں سے کوئی بات چھوٹنے نہ پائے۔ 
  الجنف فی الوصية 

وراثت سے محروم  وصيت ميں جنف کے معنی ہيں تمام وارثوں يا ان ميں سے بعض پر اس طرح ظلم وستم کرنا کہ انہيں
کی تشريح کے سلسلے ميں حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم)  ١٨٢کر ديا جائے۔ تفسير قمی ميں سوره البقره کی آيت 

سے يہ روايت کی گئی ہے کہ جنف يہ ہے کہ بعض وارثوں کو نوازے اور بعض وارثوں کو محروم رکھے اور اثم يہ ہے 
ت تيار کرنے کا حکم دے۔ (مختصر بات يہ ہے کہ اس کے مال کو حرام کا ميں خرچ کہ آتش کدوں کو آباد کرنے اور منشيا

  کرنے کی وصيت کرے) ہر صورت ميں يہ وصی پر ہے کہ وه ان ميں سے کسی بات پر بھی عمل نہ کرے۔ 

  مفلس وارث کا لحاظ کرنا ضروری ہے
  

سکتا ہے اور اس سے زياده کی وصيت وارث کی  اگر وارث مالدار ہو تو وصيت کرنے واال اپنے تہائی مال کی وصيت کر
اجازت پر موقوف ہے اور جو بعض وارث مفلس يا زياده نيک اور متقی ہوں تو وصيت کرنے واال اپنے تہائی مال ميں سے 

  کچھ مال کی ان کے ليے وصيت کر سکتا ہے کہ ان کے ورثے کے حق سے زياد انہيں ديا جائے۔ 
ہے کہ وصيت نہ کرے يا چھٹے يا پانچويں حصے سے زياده کی وصيت نہ کرے کيونکہ اگر وارث مفلس ہو تو بہتر يہ 

  مفلس وارث کی ضرورت پوری ہو جانا خود ايک اچھا مصرف ہے کيونکہ يہ صلہ رحم ہے خاص طور پر اگر نابالغ ہو۔ 
کرنا اس سے بہتر حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں "ميرے نزديک ترکے کے پانچويں حصے کی وصيت 

ہے کہ ميں چوتھائی حصے کی وصيت کروں اور چوتھائی کی وصيت تہائی کی وصيت سے بہتر ہے اور جس شخص نے 
يعنی جتنے کی ) ۴۶صفحہ  ٢٣اپنے ترکے کے تہائی حصے کی وصيت کی اس نے گويا کچھ باقی نہ چھوڑا۔ " (بحار جلد 

  سکتا تھا وه کر بيٹھا۔ وصيت کر سکتا تھا اور جس سے ورثہ کو محروم رکھ 
حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں "اگر کوئی شخص اپنے مال ميں سے کچھ مقدار اپنے ان رشتے داروں کو 

دينے کی وصيت کرے جو اس کے وارث نہيں ہيں تو يہ مستحب ہے اور جو ايسی وصيت نہيں کرتا تو مرتے وقت اس کا 
، منقول از فقہ الرضا) يعنی وه هللا کی نافرمانی کرے گا اور گناہگار ہو گا ٢٣ا۔" (بحار جلد عمل هللا کی نافرمانی پر ختم ہو گ

اور شايد اس کے گناه ہونے کی وجہ يہ ہے کہ اس نے صلہ رحم کا خيال نہيں رکھا جو هللا کے اہم واجبات ميں داخل ہے 
ہو۔ مثالً کوئی دولت مند شخص غير وارث  اور اس صورت ميں جب کہ ايسی وصيت ترک کرنا لوگوں کے ليے قطع رحم

  مفلس رشتے دار رکھتا ہو (ان کے ليے وصيت نہ کرے) تو يہ فعل بالکل حرام اور گناِه کبيره ہے جيسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ 

  وارث دوسروں پر مقدم ہے
  

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ انصار ميں سے ايک شخص کا انتقال ہو گيا، اس کے کئی چھوٹے 
چھوٹے بچے تھے اور مال ُدنيا ميں سے اس کے پاس صرف چھ غالم تھے۔ مرتے وقت اس نے سب کو آزاد کر ديا۔ جب 

  ے فرمايا "اس کے ساتھ کيا کيا گيا؟" اس کا معاملہ حضرت رسول خدا کے سامنے پيش کيا گيا تو آپ ن
  لوگوں نے کہا "ہم نے اسے دفن کر ديا۔" 
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آپ نے فرمايا "اگر مجھے معلوم ہوتا تو ميں اسے مسلمانوں کے قريب دفن نہ ہونے ديتا کيونکہ وه اپنے بچوں کو بھيک 
  مانگنے کے ليے چھوڑ گيا۔" (وافی) 

  
  قاعدے کے مطابق ترکے کی تقسيم 

ہ کسی شخص کے ليے اپنے تہائی مال سے زياده کی وصيت جائز نہيں ہے۔ اگر وه ايسا کرے تو اس کے غرض يہ ہے ک
  وصی پر الزم ہے کہ وه تہائی مال سے زياده کی وصيت پر عمل نہ کرے جب تک کہ وارث اس کی اجازت نہ دے۔ 

اگر مرنے والے نے وصيت بھی کی اس کے عالوه حرام کاموں ميں وصيت کرنا جائز نہيں ہے اور وصی پر واجب ہے کہ 
  ہے تو اسے نظر انداز کر دے اور نيک کاموں ميں خرچ کرے۔ 

اس کے عالوه بعض وارثوں کو ورثے سے محروم کر دينا بھی جائز نہيں ہے اور وصی پر واجب ہے کہ ان کا جو حصہ 
   )١خدا نے مقرر کر ديا ہے وه ان کو دے۔ (

درجے کے وارث (مثالً اوالد اور والدين) موجود ہوں دوسرے طبقے کے (مثالً  اگر ايسے مالدار شخص کے جس کے پہلے
بھائی اور بہن) يا تيسرے درجے کے رشتے دار (مثالً چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں) مفلس ہوں تو اسے وصيت کرنا چاہيئے 

وصيت نہ کرے اور عام کہ اس کے ترکے ميں سے کچھ ان مفلس رشتے داروں کو بھی دے ديا جائے اور اگر وه ايسی 
اصطالح ميں قطع رحم کرے تو سمجھئے کہ وه گناہگار مرا ہے جيسا کہ بيان کيا جا چکا ہے۔ حضرت امام جعفرصادق 

(عليہ السالم) نے وصيت فرمائی تھی کہ حسن افطس کو جو آپ کے چچا کا بيٹا تھا آپ کے مال ميں سے ستر اشرفياں دی 
آپ ايسے شخص کو بخشش کر رہے ہيں جس نے آپ پر حملہ کيا اور جو آپ کو مار  جائيں۔ ايک شخص نے کہا "اے آقا!

ڈالنا چاہتا تھا۔" امام نے فرمايا "تم يہ چاہتے ہو کہ ميں ان لوگوں ميں شمار نہ کيا جاؤں جن کی خدا نے صلہ رحم کے باعث 
يوصل ويخشون ربھم ويخافون سوء  تعريف کی ہے اور ان کی صفت ميں فرمايا "والذين يصلون ما امر الّلّ◌ٰ◌ه بہ ان

  الحساب" اور پوری حديث قطع رحم کی بحث ميں نقل کی گئی ہے۔ 
  مزيد معلومات کے ليے عملی رسالے اور فقہ کی کتابيں ديکھئے۔ ) ١(

  غيرواضح کبيره گناه ۔
  

قے سے ثابت ہوتا ہے۔ اّول کے جيسا کہ کتاب کی ابتداء ميں بيان کيا گيا گناہوں کا کبيره ہونا چار ميں سے کسی ايک طري
کبيره ہونے کی کسی معتبر نص ميں صراحت کی گئی ہو۔ دوسرے قرآن مجيد يا کسی معتبر روايت ميں اس ليے جہنم اور 

عذاب کا صاف صاف يا ضمنی طور پر وعده کيا گيا ہو۔ تيسرے کتاب يا سنت ميں يہ صراحت کی گئی ہو کہ يہ گنا ان کبيره 
ہے جن کا کبيره ہونا مذکوره باال دو طريقوں سے ثابت ہو چکا ہے۔ چوتھے وه گناه دينداروں کے  گناہوں سے بھی بڑا

  نزديک بڑا ہو۔ 
يہ جان لينا چاہيئے کہ اس حکم کا مآخذ وه بہت سی روايتيں ہيں جن ميں اس بات کی صراحت کی گئی ہے۔ مثالً ابن ابی 

سالم) سے منقول ہے کہ کسی شخص کی عدالت ان کبيره گناہوں يعفور کے صحيحہ ميں حضرت امام جعفرصادق (عليہ ال
  کے ترک کرنے سے جانی جاتی ہے جن کے ليے خدا نے دوزخ کا وعده کيا ہے۔ 

اس قول سے بخوبی ظاہو ہو جاتا ہے کہ ہر وه گناه جس کے ليے جہنم کا وعده کيا گيا ہے کبيره ہے۔ اسی طرح صحيحہ علی
ے کہ وه اپنے بڑے بھائی حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) سے ان کبيره گناہوں کے بن جعفر (عليہ السالم) ميں ہ

تو امام فرماتے ہيں: "کبيره وه گناه ہيں …" بارے ميں پوچھتے ہيں جن کے متعلق خدا قرآن ميں فرماتا ہے "ان يجتنبوا کبائر
م جعفرصادق (عليہ السالم) کا قول حلبی سے نقل جن کے ليے خدا نے دوزخ الزم کر دی ہے"۔ اور اسی طرح کافی ميں اما

  کيا گيا ہے۔ 
ابوبصير کہتا ہے:" ميں نے حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) کے متعلق ُسنا ہے کہ آپ نے جب يہ آيت پڑھی "جسے 

مائے، دانائی بخشی گئی ہے اسے بہت کچھ خير بھی عطا کی گئی ہے"۔ تو حضرت نے دانائی (حکمت) کے معنی بيان فر
  امام کا پہچاننا اور کبيره گناہوں سے الگ رہنا جن کا ٹھکانا خدا نے جہنم بتايا ہے۔" (کافی) 

  آپ ہی سے محمد بن مسلم روايت کرے ہيں کہ خدا نے جس گناه کی سزا دوزخ قرار دی ہے وه کبيره ہے۔ (کافی) 
مجيد يا سنت معتبره ميں رسول خدا يا آئمہ غرض بہت سی نصوص خصوصاً صحيحہ عبدالعظيم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن

(عليھم السالم) کی طرف سے جس گناه کے ليے خصوصيت سے آتِش دوزخ کے وعدے کا ذکر کيا گيا ہے وه کبيره ہے 
يا بالواسطہ ہو ) ۵٩چاہے صاف صاف اور براِه راست ہو جيسے نماز ترک کرنے والے کا دوزخ ميں جانا۔ (سوه مريم آيت 
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اور اس کے بعد فرماتاہے "مشرک آتِش ) ٣١فرماتا ہے "نماز ترک کرنے واال مشرک ہے۔" (سوره روم آيت جيسا کہ خدا
اسی طرح چاہے اس کے عمل کے عوض آتش جہنم کا صاف وعده کيا گيا ہو"۔ (سوره ) ۶جہنم ميں رہے گا"۔ (سوره بيّنہآيت

بر اکرم کا قول ہے جو کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا يا کسی سلسلے ميں وعده کيا گيا ہو مثالً پيغم) ۵۔۴ماعون آيات 
وه خدا اور اس کے رسول کی پناه سے خارج ہے۔ (من ترک الصلٰوة متعمداً فقد بری من ذمة ّهللاٰ و ذمة رسولہ)۔ اور ظاہر کہ 

ميں ترک نماز  اس جملے ميں نماز ترک کرنے والے کے دائمی عذاب اور ہالکت سے کنايہ ہے۔ چنانچہ صحيحہ عبدالعظيم
  کے گناِه کبيره ہونے کے ليے اسی حديث کو بطور ثبوت پيش کيا گيا ہے۔ 

اسی سے ابن عباس کے اس قول کے صحت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کبيره گناه سات کے مقابلے ميں سات سو کے قريب ہيں 
ر وعده کيا گيا ہے وه بہت ہيں۔ کيونکہ جن گناہوں کے ليے کتاب يا معتبر سنت ميں عذاب کا صاف صاف يا ضمنی طور پ

اگر انہيں تفصيل کے ساتھ الگ الگ جمع کيا جائے تو سات سو سے بھی اوپر ہو جائيں گے اور ان کا جمع کرنا بھی وقت 
کی تنگی کے باعث سخت مشکل اور دقّت طلب ہے اس ليے يہاں ان ميں سے کچھ ايسے گناہوں کا ذکر کيا جاتا ہے جن ميں 

  تال ہوتے ہيں۔ لوگ زياده تر مب

  غيبت
  

جن گناہوں کا کبيره ہونا عذاب کے اس وعدے سے سمجھا جاتا ہے جو ان کے ليے قرآن مجيد اور بہت سی حديثوں ميں کيا 
گيا ہے ان ميں سب سے پہال غيبت کرنا ہے۔ جيسا کہ خدا سوره نور ميں فرماتا ہے: "ُدنيا اور آخرت ميں ان لوگوں کے ليے 

و ايمان النے والوں (مومنوں) کی بُری حرکتيں (مثالً زنا اور دوسری قسم قسم کی بُرائياں) فاش کرنا دردناک عذاب ہے ج
   )١٩پسند کرتے ہيں۔" (سوره نور آيت

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے ابن ابی عمير نے روايت کی ہے کہ جو شخص کسی مومن کے بارے ميں وه 
نوں آنکھوں نے ديکھا اور دونوں کانوں نے ُسنا ہے اس کا شمار ان لوگوں ميں ہے جن سب کچھ کہہ ديتا ہے جو اس کی دو

کے بارے ميں خدا نے فرمايا ہے "جو لوگ مومنوں کے متعلق بُری باتيں آشکارا ہونا پسند کرتے ہيں ان کے ليے واقعی 
  دردناک عذاب ہے۔" 

داخل ہے جس ميں اس کے ليے عذاب کا صاف صاف چنانچہ صحيح کی اس روايت کے مطابق غيبت اس آيت کے حکم ميں
ميں کہا گيا ہے: "تم ميں سے بعض لوگوں کو دوسروں کی غيبت نہيں کرنا  ١٢وعده کيا گيا ہے۔ سوره حجرات کی آيت 

 چاہيئے۔ کيا تم ميں سے کوئی بھی يہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرده بھائی کا گوشت کھائے۔ تم اسے ضرور بُرا سمجھو گے۔" 
س آيت ميں چند امکانات ہيں۔ ايک يہ کہ غيبت کرنے والے پر آخرت ميں جو عذاب ہو گا اس کا بيان ہے اور وه اس طرح ا

کہ جس شخص کی غيبت کی گئی ہے غيبت آخرت ميں اس کا مرده گوشت کھانے کی صورت ميں مجسم ہو جائے گی اور 
ہے جس ميں آپ فرماتے ہيں کہ ميں نے معراج کی شب ميں اس امکان کی تائيد بھی پيغمبر اکرم کی اس روايت سے ہوتی 

کچھ لوگوں کو جہنم ميں ديکھا کہ وه مردار کھا رہے تھے۔ ميں نے جبرئيل سے پوچھا "يہ کون لوگ ہيں؟" تو انہوں نے 
کی غيبت يعنی لوگوں) ١٣٢جواب ديا:" يہ وه لوگ ہيں جو ُدنيا ميں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے ۔" (مستدرک کتاب حج باب 

  کيا کرتے تھے۔ 
دوسرا امکان يہ ہے کہ اسی سے ايک حکم ميں داخل ہونا مراد ہو يعنی شريعت کے حکم کے مطابق غيبت کرنا اس شخص 

  کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہو جس کی غيبت کی گئی ہے 
کرنا مردار کھانے سے بھی بڑا  حضرت امام حسن عسکری (عليہ السالم) فرماتے ہيں:"تمہارا اپنے مومن بھائی کی غيبت

  ان دونوں امکانات کے پيِش نظر آيت سے ظاہر ہے کہ غيبت گناِه کبيره ہے۔ ) ١٣٢حرام ہے۔" (مستدرک کتاب حج باب 
سوره ہمزه ميں کہا گيا ہے: "ويل لکل ھمزه لمزة" تفسير مجمع البيان ميں لکھا ہے۔ يہ جملہ خدا کی طرف سے ہر غيبت 

  چغل خور کے ليے عذاب کا وعده ہے جو دوستوں ميں تفرقہ ڈالتا ہے۔  کرنے والے اور اس
بعضوں نے کہا کہ ہمزة طعنہ دينے والے اور لمزه غيبت کرنے واال ہے اور بعضوں نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے اور

ٹھ پيچھے غيبت کرتا بعضوں نے کہا کہ ہمزه اسے کہتے ہيں کہ جو سامنے بُرائی کرتا ہے اور لمزه وه ہے جو کسی کی پي
  ہے۔ 

ويل بھی جہنم کا ايک درجہ ہے يا اس کا ايک کنواں ہے اور سخت عذاب کے معنوں ميں بھی استعمال ہو اہے اس ليے غيبت
  وه گناه ہے جس کے ليے قرآن مجيد ميں کتنے ہی مقامات پر عذاب کا وعده کيا گيا ہے اور وه گناِه کبيره ہے۔ 
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  م السالم) کی رواياتغيبت اور اہل بيت (عليھ
  

جن روايتوں ميں غيبت کرنے پر عذاب کے وعدے کا ذکر کيا گيا ہے وه بہت ہيں بلکہ متواتر ہيں يہاں صرف وه بيان کی 
  جاتی ہيں جو شيخ عليہ الرحمہ نے مکاسب محرّ مہ ميں لکھی ہيں۔ 

کيونکہ زنا کرنے واال اگر توبہ کر ليتا  رسول خدا سے کئی سلسلوں سے روايت ہے کہ غيبت کا گناه زنا سے بھی بدتر ہے
ہے تو خدا اسے بخش ديتا ہے ليکن غيبت کرنے والے کو نہيں بخشتا جب تک کہ وه شخص جس کی اس نے غيبت کی ہے 

  اسے معاف نہيں کر ديتا۔ (مکاسب) 
ايک درہم کا گناه ايک دن آنحضرت نے اپنے خطبے کے بيچ ميں سود کے گناه کی شدت بيان کی اور فرمايا کہ سود کے 

چھتيس بار زنا کرنے سے بھی زياده شديد ہوتا ہے۔ پھر فرمايا "بالشبہ سود کھانے کا بدترين درجہ مسلمان کی آبروريزی 
اور اس کی بے عزتی ہے۔" ان دونوں حديثوں کی رو سے غيبت کا گناه کبيره ہونا اس اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وه زنا 

  ۔ اور سود سے بھی بدتر ہے 
آپ يہ بھی فرماتے ہيں "جو کسی مومن کی غيبت کرتا ہے اور وہی بُرائی بيان کرتا ہے جو اس ميں موجود ہے پھر بھی خدا 

اس شخص کو اور اس مومن کو بہشت ميں اکٹھا نہيں کرے گا اور جو شخص مومن کے پيٹھ پيچھے اس کی وه بُرائی بيان 
دين کی پاکيزگی ہے وه پاره پاره ہو جاتی ہے۔ پھر غيبت کرنے واال اس  کرتا ہے جو اس ميں نہيں ہے تو دونوں ميں جو

  مومن سے الگ ہو جائے گا اور ہميشہ جہنم ميں رہے گا اور جہنم بُری جگہ ہے۔" (مکاسب) 
جو شخص لوگوں کی غيبت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے اگر اس نے يہ سوچا کہ وه حالل زاده ہے تو غلط سوچا۔ غيبت 

  کيونکہ يہ دوزخ کے کتوں کی غذا ہے۔ (مکاسب) سے بچو 
جو اپنے دينی بھائی کی غيبت کرنے کے ليے اور اس کا چھپا ہوا عيب فاش کرنے کے ليے سفر کرے گا وه جو پہال قدم 

  اُٹھائے گا وه اسے دوزخ ميں پہنچا دے گا۔(مکاسب) 
ہو گا جو بہشت ميں پہنچے گا اور جو توبہ کيے  روايت ہے کہ غيبت کرنے واال اگر توبہ بھی کرے گا تو وه آخری شخص

  بغير ہی مر جائے گا تو وه پہال شخص ہو گا جو دوزخ ميں جائے گا۔ (مکاسب) 
شہيِد ثانی حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) اور پيغمبر اکرم سے روايت کرتے ہيں کہ کفر کے سب سے زياده قريب 

ظ سنتا ہے اور اسے اس ليے روک ليتا ہے کہ اس بات سے رسوا کرے حالت يہ ہے کہ ايک شخص دوسرے سے ايک لف
  ايسے شخص کو آخرت ميں کوئی فائده نہيں پہنچے گا۔ (کشف الربيہ، شہيد ثانی) 
  اس سے ملتے جلتے مضمون کی چند روايتيں اصوِل کافی ميں نقل کی گئی ہيں۔ 

ده تيزی کے ساتھ ايک شخص کے دين پر اثر کرتا اور اسےپيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "غيبت کرنا کوڑھ کی بيماری سے زيا
  اس کے دل سے ختم کر ديتا ہے ۔"(اصول کافی ) 

حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں :"غيبت کرنا ہر مسلمان کے ليے حرام ہے اس ميں شک نہيں ہے کہ 
آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر ديتی ہے۔" (اصوِل  غيبت نيکيوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اور ختم کر ڈالتی ہے جس طرح

  کافی) 
شيخ فرماتے ہيں :غيبت کے نيکيوں کو کھا جانے والے جملے سے مراد يہ ہے کہ غيبت ان تمام نيک کاموں کو جو کيے 

غيبت گئے ہيں باطل کر ديتی ہے يا يہ مراد ہے کہ اس کے پچھلے ثوابوں سے اس کی سزائيں زياده ہو جاتی ہيں يا يہ کہ 
کرنے والے کی نيکياں اس کے نامٔہ اعمال ميں درج ہو جاتی ہيں جس کی اس نے غيبت کی ہے۔ چنانچہ يہ بات کئی حديثوں 

ميں آئی ہے۔ مثالً رسول خدا سے روايت ہے کہ ايک بندے کو قيامت ميں حساب کتاب کے مقام پر الئيں گے اور اس کا 
ک کام جو اس نے ُدنيا ميں کيے تھے نہيں پائے گا تو کہے گا "اے خدا! يہ اعمالنامہ اسے ديں گے۔ جب وه اس ميں وه ني

اعمال نامہ تو ميرا نہيں ہے کيونکہ مجھے اس ميں اپنی نيکياں نہيں ملتيں۔" تب اس سے کہا جائے گا "تيرا خدا نہ غلطی 
پھر دوسرے بندے کو الئيں گے کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تيری نيکياں لوگوں کی تيرے غيبت کرنے کی وجہ سے مٹ گئيں۔" 

اور اس کا اعمال نامہ اسے ديں گے۔ وه اس ميں وه نيکياں بھی ديکھے گا جو اس نے نہيں کی ہيں تو وه کہے گا "اے خدا! 
يہ نامٔہ اعمال ميرا نہيں ہے کيونکہ اس ميں جو يہ سب نيکياں درج ہيں ميں نے انجام نہيں دی ہيں۔" اس سے کہا جائے گا 

  شخص کی نيکياں ہيں جس نے تيری غيبت کی تھی۔ اس کے بدلے ميں اس کی نيکياں تجھے بخش دی گئی ہيں۔" "يہ فالں 
شيخ مذکوره روايتيں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہيں: "ان حديثوں سے ظاہر ہے کہ غيبت گناِه کبيره ہے جيسا کہ بعض فقہاء 

ے بھی بڑھ کر) ہے جيسا کہ مذکوره روايتوں ميں صراحت کی نے فرمايا ہے بلکہ سخت ترين گناِه کبيره (سود اور زنا س
  گئی ہے۔" 
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خيانت بھی ان کبيره گناہوں ميں شامل ہے جن کی صراحت نص ميں کی گئی ہے۔ اور غيبت کو خيانت کی ايک قسم بھی 
اور کونسی  سمجھا جا سکتا ہے، کيونکہ اپنے دينی بھائی کا گوشت کھانے سے بڑھ کر جب کہ وه بے خبر اور غافل ہو

خيانت ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر اور کونسی خيانت ہو سکتی ہے جو اس کا بھيد کھولتی اور اس کا عيب ظاہر کر ديتی 
  ہے۔ 

جاننا چاہيئے کہ غيبت کا حرام ہونا صرف مومن سے مخصوص ہے يعنی اس شخص سے جو صحيح عقيده رکھتا ہو جن 
مت کا عقيده بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے اس عقيدے کے مخالفين کی غيبت حرام ميں آئمہ اثنا عشر (عليھم السالم) کی اما

نہيں۔ پھر بھی احتياط کا تقاضا يہ ہے کہ اسالم کے تمام فرقوں کی غيبت ترک کر دينا چاہيئے خصوصاً ان لوگوں کی جو 
  حق کے دشمن نہ ہوں اور صحيح عقيده ترک نہ کر چکے ہوں۔ 

ہ غيبت کا حرام ہونا صرف بالغ مومن سے ہی مخصوص نہيں ہے بلکہ نابالغ بچے سے غيبت يہ بھی معلوم ہونا چاہيئے ک
کرنا بھی حرام ہے جو غيبت سن کر متاثر اور ُدکھی ہوتا ہے اور بعض فقہاء نے فرمايا ہے کہ مومن بّچوں سے غيبت کرنا 

  بالکل حرام ہے۔ چاہے وه بالغ ہوں چاہے نابالغ۔ 

  ے مواقعغيبت کے معنی اور اس ک
  

رسول خدا فرماتے ہيں: "غيبت يہ ہے کہ تو اپنے دينی بھائی کی کسی بُری يا کريہہ بات کا ذکر کرے۔" (مکاسب) اور 
حضرت امام جعفرصادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں "غيبت يہ ہے کہ تُو اپنے دينی بھائی کا وه عيب بيان کرے جسے خدا نے

مام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں "جو کوئی کسی غير حاضر شخص کے چھپا رکھا ہے۔" (مکاسب) اور حضرت ا
بارے ميں کوئی ايسی بات کہے جو اس ميں موجود ہے اور لوگ بھی اس سے واقف ہيں تو وه غيبت نہيں ہے۔ البتہ اگر 

اگر کوئی ايسی بات ايسی بات کہے جو اس ميں موجود ہے ليکن لوگ نہيں جانتے تو گويا اس نے اس کی غيبت کی اور 
  کہے جو اس ميں ہے ہی نہيں تو پھر اس نے اس پر بہتان باندھا ہے۔" (مکاسب) 

ان دوسری دو روايتوں کے بموجب جب کوئی بات کسی مومن کے بارے ميں کہی جاتی ہے اور وه اس کا ايسا عيب ہے جو 
ار نہيں ہوتا چاہے وه مومن کی بُرائی، مالمت، ُسننے والے اور دوسرے لوگوں سے پوشيده نہيں ہے تو غيبت ميں اس کا شم

تکليف دہی اور توہين ميں شمار نہيں ہوتا چاہے وه مومن کی بُرائی، مالمت، تکليف دہی اور توہين ميں شمار ہو اور ان 
  عنوانات کے تحت حرام ہو جيسا کہ ذکر کيا جاتا ہے۔ 

اور معنی کی تحقيقات نقل کرنے کے بعد کچھ بيانات دئيے شيخ نے اہل لغت کے کلمات، غيبت کے معنی سے متعلق روايات 
ہيں جن کا خالصہ يہ ہے کہ غيبت کے اطالق کی تين قسميں ہيں: غيبت ہونا مسلّم ہو يا غيبت ہونا ظاہر ہو يا اس کا غيبت 

  ہونا ظاہر نہ ہو۔ 
کسی شخص سے منسوب اس کا کوئیپہلی قسم وه موقع جب کہ وه قطعی غيبت ہوتی ہے ايک ايسی بات کا ذکر کرنا ہے جو 

شرعی يا مشہور عام نقص ہو اور وه بھی سننے والے سے اس طرح چھپا ہو کہ جس کی غيبت کی جائے وه اس کے کھل 
جانے پر رضامند نہ ہو اور غيبت کرنے واال بھی اسے ذليل کرنے اور اس ميں عيب نکالنے پر تال ہوا ہو۔ خالصہ يہ ہے کہ

  گھٹانے کے ليے اس کی پوشيده بُرائی بيان کرے تو وه بالشبہ غيبت اور گناِه کبيره ہے۔  جب کوئی کسی مومن کو
دوسری قسم جو بظاہر غيبت کا مصداق ہے دوسرے کا چھپا ہوا عيب بيان کرنا ہے ليکن اس کی مذمت کرنے، اس ميں عيب 

ليے يا دليل اور ثبوت دينے کے ليے يا نکالنے اور اُسے گرانے کے ليے نہيں بلکہ کسی اور غرض سے مثالً تفريح کے 
ہمدردی کی خاطر دوسرے کا چھپا ہوا عيب بيان کرے تو بھی اس کے حرام ہونے ميں کوئی شبہ نہيں ہے اور روايتيں بھی 

  ظاہر کرتی ہيں کہ يہ بھی غيبت کا مصداق ہے اور اسی ذيل ميں آتا ہے۔ 
بيان کرنا ہے جو اسے جانتا ہے بعض روايتوں سے ظاہر ہوتا تيسری قسم ايک شخص کا عيب کسی ايسے آدمی کے سامنے 

  ہے کہ يہ غيبت کے دائرے سے خارج ہے اگرچہ کچھ روايتوں سے يہ نتيجہ بھی نکلتا ہے کہ يہ بھی غيبت ہے۔ 
ايسی صورت ميں جب کہ کہنے واال دوسرے کو مالمت کرتا اور اس کی مذمت کرتا ہے قطعی حرام ہے چاہے اس کا غيبت

شمار ہونا مشکوک ہو کيونکہ اس قسم کا بيان مومن کی دل آزاری اور توہين کا سبب ہوتا ہے اور اس کے حرام ہونے  ميں
  ميں کوئی شک نہيں ہے۔ 

اگر مذمت اور توہين کی نيّت نہيں ہے اور مجبوراً مذمت ہو جاتی ہے مثالً کسی شخص کی ماں بدکردار تھی تو يہ تذکره 
چہ سوره حجرات ميں دوسروں کے بارے ميں نام رکھنے سے صاف صاف منع کيا گيا ہے۔ کرنا بھی حرام ہے۔ چنان
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   )١٠(آيت

  غيبت کی قسميں
  

واضح روايتيں اور فقہاء کے اقوال يہ ہيں کہ کسی کا عيب يا نقص بيان کرنے ميں اس سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ وه نقص 
ے يا عمل کا، دين کے متعلق ہے يا ُدنيا کے متعلق يا خاص اس انسان سے جسم کا ہے يا خاندان کا يا عادتوں کا، گفتگو کا ہ

متعلق ہے مثالً لباس، گھر، سواری وغيره کا عيب ہے اور بعض نے ہر ايک کی مثاليں بھی بيان کر دی ہيں۔ مثالً جسم سے 
) يا احول (بھينگا) ہے يا اعور متعلق غيبت يہ ہے کہ کوئی کہے کہ فالں اعمش ہے (جس کی آنکھيں ہميشہ ڈبڈبائی رہتی ہيں

(ايک آنکھ کا يعنی کانا) ہے اقرع (گنجا) ہے يا بونا، لمبا، کاال يا پتال وغيره ہے يعنی اس کی ايسی خصوصيات بيان کرے 
  جن کو سن کر وه ناخوش اور آزرده ہو جائے۔ 

ھا يا اوباش وغيره تھا اور اخالق کی غيبت يہ غيبت گالی بھی ہوتی ہے مثالً کوئی کہ فالں کا باپ بدکار يا بدذات يا کنجوس ت
  ہوتی ہے جيسے کہے کہ فالں بداخالق، کنجوس، مغرور يا ڈرپوک يا کمزور اور منافق يا چور اور ظالم ہے۔ 

دين سے متعلق کاموں کی غيبت يہ ہوتی ہے جيسے کوئی کہے کہ فالں شخص جھوٹا يا شرابی يا نماز ميں سست ہے۔ 
يبت يہ ہے جيسے کوئی کہے فالں بے ادب ہے، ناشکرا ہے، اپنی اوقات نہيں پہچانتا، بکواسی يا پيٹو يا ُدنياوی کاموں کی غ

بہت سونے واال ہے۔ لباس کے متعلق مثالً کوئی کہے کہ اس کا لباس ميال، پھٹا، پرانا، ڈھيال ڈھاال، اٹنگا ہے۔ ايسے ہی اس 
س طرح ياد کيا جائے کہ اسے اچھا نہ لگے بلکہ اس کی دل آزاری کے متعلق دوسری باتوں ميں بھی اگر اسے بُرائی سے ا

  ہو تو يہ غيبت ہو گی۔ 
جاننا چاہيئے کہ غيبت ميں کوئی فرق نہيں ہے خواه دوسرے کا عيب زبان سے کھوال جائے يا عمل سے يا اشارے سے 

بت اور بھی بُری ہوتی ہے صاف صاف کہا جائے يا ايسے کنائے سے جو سمجھ ميں آ جائے۔ کبھی کبھی کنائے سے غي
جيسے يہ کہا جائے الحمد  کہ خدا نے ہميں حکومت کی ہوس يا ظالموں کی ہم نشينی يا دولت کا اللچ نہيں ديا يا يہ کہا 

جائے حرص يا کنجوسی يا بے شرمی سے خدا کی پناه، خدا ہميں شيطان کی بُرائی سے بچائے اور ان باتوں سے کنايہ اس 
  و ان کاموں کو مرتکب ہوا ہے۔ شخص کی طرف ہو ج

اکثر ہوتا ہے کہ بعض دھوکے باز جب کسی کی غيبت کرنا چاہتے ہيں تو اس کی تعريف سے شروع کرتے ہيں کہ فالں کتنا 
اچھا آدمی ہے ليکن افسوس ہے کہ شيطان کے چکر ميں آ گيا اور اب يوں ہو گيا ہے۔ کبھی منافقت سے دوسرے کے ليے غم

تے ہيں کہ افسوس مجھے کتنا صدمہ ہوا اور فالنے کے ليے ميرا دل کتنا کڑھا جب اس سے يہ فعل وغصہ کا اظہار کر
  سرزد ہوا۔ اگر سچ مچ کا دوست ہوتا اور اس کا غم کھاتا تو کبھی اس کا راز فاش نہ کرتا اور اس کی بُرائی نہ کرتا۔ 

  ايک غير معين شخص کی غيبت
  

مخصوص شخص کی ہو اور اگر کسی ايسے شخص کی غيبت ہو جس کا نام  غيبت اس صورت ميں ہوتی ہے جبکہ کسی
ونشان نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہيں ہے مثالً کوئی کہے ميں نے ايک شخص کو ديکھا جو ايسا تھا اور ايسا تھا۔ البتہ جب چند 

ہے کيونکہ اس طرح  لوگوں ميں سے ايک غير معين شخص کی غيبت کرے کہ فالں شخص کا ايک بيٹا ايسا ہے تو يہ حرام
کہنے والے نے ان سب کو تکليف دی اور آزار پہنچايا ہے اور اگر زياده لوگوں ميں سے صرف ايک شخص کی غيبت کرے

مثالً کہے کہ ايک اصفہانی يا شيرازی ايسا اور ويسا تھا تو يہ جائز ہے اور اگر يہ بھی کہے کہ بعض اصفہانيوں يا 
تو بھی جائز ہے ليکن يہ کہے کہ تمام شيرازيوں يا اصفہانيوں ميں فالں عيب ہوتا ہے تو شيرازيوں ميں فالں عيب ہوتا ہے 

  اس ميں شک نہيں ہے کہ يہ حرام ہے کيونکہ اس صورت ميں اس شہر کے تمام باسيوں کی توہين ہوتی ہے۔ 
کے خالف يعنی غير محتاج بلکہ اگر کوئی يہ کہے کہ فالں شہر کے اکثر لوگوں ميں يہ عيب پايا جاتا ہے تو يہ بات اختيار 

  اس کے حرام ہونے ميں زياده قوت اور امکان ہے۔ 

  غيبت کا کفاره اور توبہ
  

چونکہ غيبت کرنا گناِه کبيره ہے اس ليے اگر کسی نے ايسا کيا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اپنے کہے پر شرمنده ہو کيونکہ 
رمنده ہونے کے بعد زبان سے استغفار بھی کرے اور نيّت کرے کہ اس نے اپنے پروردگار کی مخالفت کی اور دل سے ش
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پھر ايسا گناه نہيں کرے گا۔ چونکہ بعض روايتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص کی غيبت کی گئی ہے اس کا غيبت 
ر جسکرنے والے پر حق پيدا ہو جاتا ہے اس ليے ممکن ہو تو اس سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ سے راضی کر لے او

طرح اس نے اس کی غيبت کی ہے اس کے مقابلے ميں اسے نيکی سے ياد کرے تو بہتر ہے۔ ايسی صورت ميں جبکہ جس 
شخص کی غيبت کی گئی ہے وه مر چکا ہے يا اس کی پہنچ سے باہر ہے يا اس سے معافی مانگے سے اس کے ُدور ہو 

ور ان کے ُسننے سے ناخوش ہو جائے گا اور معافی مانگنے جانے کا انديشہ ہو مثالً وه غيبت کی باتوں سے بے خبر ہے ا
کی غرض پوری نہيں ہو سکے گی تو ايسے موقع پر اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہيئے اور خدا سے عرض کرنا چاہيئے 

ميں اور پير کے دن کی دعا  ٣٩کہ اے پروردگار! اس شخص کو راضی اور خوش کر دے جيسا کہ صحيفٔہ سجاديہ کی دعا 
  يں يہ بات بيان کی گئی ہے۔ م

  غيبت کے جائز ہونے کے مواقع
  

فقہاء نے بعض موقعوں پر غيبت کرنے کو جائز سمجھا ہے۔ يہاں شيخ نے جو کچھ مکاسب ميں فرمايا ہے اسی پر اکتفا کيا 
  جاتا ہے: 

ميں شراب کا پيالہ ليے کھلم کھال  اس شخص کی غيبت کرنا جس کا گناه پوشيده نہيں ظاہر ہو۔ مثالً کوچہ وبازار ميں ہاتھ) ١(
پيتا پھرے۔ چنانچہ روايت ميں ہے :"جب کوئی گناہگار کھلم کھال گناه کرتا ہے اور کسی کا لحاظ نہيں کرتا تو اس کی غيبت 
حرام نہيں ہے۔" اسی طرح جس نے شرم اور لحاظ ختم کر ديا يعنی لوگوں کے سامنے جو گناه کرنے ميں نہيں شرمايا اس 

  ت نہيں ہوتی يعنی اس کی غيبت کرنا حرام نہيں ہے۔ (مکاسب) کی غيب
جاننا چاہيئے کہ غيبت اس گناه کے سبب سے جائز ہو جاتی ہے جو کھلم کھال کيا جاتا ہے ليکن يہ نہيں معلوم کہ جو گناه 

اگر کھال ہوا گناه پردے ميں کيے جاتے ہيں ان کے باعث بھی غيبت جائز ہو جاتی ہے يا نہيں اگرچہ شيخ فرماتے ہيں کہ 
چھپے ہوئے گناه سے زياده سخت ہو تو اس کے ذکر ميں کوئی مضائقہ نہيں ہے ليکن احتياط اسے ترک کر دينے ميں ہی 

  ہے۔ 
يہ بھی معلوم ہو جانا چاہيئے کہ کھلم کھال گناه کرنے والے کی غيبت اس صورت ميں جائز ہے جبکہ اس نے خود اپنے گناه 

اگر وه اپنے عمل کا کوئی صحيح عذر پيش کرے تو اس کی غيبت جائز نہيں ہے۔ مثالً شراب کو َدوا کا اقرار کيا ہو ليکن 
کے طور پر اور بيماری کے عالج کی غرض سے پينے کا عذر کرتا ہے اور يہ دعوٰی کرتا ہے کہ ميں ايسے شخص کی 

مہينے ميں کھانا کھانے کے ليے يہ عذر پيشتقليد ميں ہوں جو شراب کو اس صورت ميں جائز جانتا ہے يا مثالً رمضان کے 
کرتا ہے کہ ميں مريض يا مسافر ہوں يا دوسرے قابِل قبول عذر رکھتا ہے اور مثالً ايسا شخص جو گناه کرتا ہے تو اپنے 

عمل کے ليے کوئی عذر گھڑ ليتا ہے بشرطيکہ اس عذر ميں بظاہر کوئی نقصان يا خرابی نہ ہو اور احتياط اس شخص کی 
  ت ترک کرنے ميں بھی ہے جو کسی انجان شہر يا اجنبی محلے ميں وه گناه کھلم کھال کرتا ہے۔ غيب

مظلوم اگر اپنے آپ پر کيے ہوئے ظالم کو ظلم بيان کرے تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے يہ غيبت نہيں ہے جيسا کہ خدا) ٢(
الم سے انتقام ليتا ہے اور جو ان لوگوں کی مدد قرآن مجيد ميں فرماتا ہے :" جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظ

کرتے ہيں ان پر کوئی سختی يا ناخوشی نہيں ہے۔" (ظالموں سے بدلہ لينے ميں کوئی گناه نہيں ہے )۔ دراصل گناه اور عذاب 
لوگوں کےان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہيں اور کسی سبب اور دليل کے بغير حد سے بڑھ جاتے ہيں۔ انہيں 

   )٣٩ليے دردناک عذاب ہے۔" (سوره شورٰی آيت 
خداوند عالم سوره نساء ميں فرماتا ہے:" خدا مظلوم کے عالوه اور کسی کا کھلم کھال بُری باتيں کرنا پسند نہيں کرتا۔" (آيت 

١۴٨(   
نصاف کی اُميد ہو احتياط اس ميں ہے کہ مظلوميت کا اظہار اس شخص کے سامنے کرے جس سے اسے داد خواہی يعنی ا

اور اگر کسی کو يہ معلوم ہو کہ اس شخص سے انصاف نہيں ہو گا يا يہ انصاف نہيں کرے گا تو اس سے ظالم کی شکايت نہ
  کرے اور اس کے ظلم کا ذکر بھی نہ کرے۔ 

مشوره طلب کرنے والے کو نصيحت۔ جب کوئی مسلمان کسی ايسے معاملے ميں جو کسی مخصوص شخص کے ساتھ ) ٣(
کرنا چاہتا ہے کسی سے مشوره کرتا ہے اور جس سے مشوره کيا جاتا ہے اور وه اس مخصوص شخص کا کوئی ايسا عيب 
جانتا ہے جو اگر بيان نہيں کرتا تو معاملہ مکمل ہو جاتا ہے اور وه مسلمان پريشانی ميں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ درحقيقت اس کو

کے ساتھ خيانت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس صورت ميں اس شخص کا عيب يہ عيب نہ بتانا نقصان ميں پھنسانے اور اس
  بيان کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ 
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جاننا چاہيئے کہ اس مسئلے ميں احتياطاً دو باتوں کا لحاظ رکھنا ہے ايک يہ کہ ايسی صورت ميں اس شخص کا عيب بيان 
ہو يعنی مشوره کرنے والے کا نقصان سے زياده اس کرے جب نہ کہنے سے نقصان زياده ہو اور اگر اس کے برعکس 

شخص کی بے آبروئی اور بے عّزتی کا نقصان ہو جس کا عيب بيان کيا جاتا ہے تو الزم ہے کہ اس کا عيب بيان کرنے سے 
پرہيز کيا جائے۔ دوسرے يہ کہ اس شخص کے عيب کا ذکر کرنا اس وقت جائز ہے جب اس معاملے سے پيدا ہونے والی 

روکنے کے ليے اس عيب کا ذکر کرنے کے عالوه کوئی چاره ہی نہ ہو۔ اگر اس عيب کا ذکر کيے بغير ہی کام چل  خرابی
جائے مثالً اتنا ہی کہے کہ اس معاملے ميں مجھ اس کی صالحيت کا علم نہيں ہے اور وه (مشوره کرنے واال) اسی کو مان 

  ليتا ہے تو پھر اسی پر اکتفا کرنا چاہيئے۔ 
از منکر کی نيّت سے جب کہ اس کی تمام شرطيں پوری ہوتی ہوں غيبت کرنے ميں کوئی مضائقہ نہيں ہے يعنی  نہی) ۴(

جب کسی مسلمان کا کوئی بُرا فعل ديکھے اور يہ سمجھے کہ اگر وه اس کی غيبت کرتا ہے تو وه اس کام کو ترک کر دے 
پر اس شخص کا اصرار جانتا ہے البتہ يہ گمان کرتا ہے گا غيبت جائز ہے۔ ليکن اس صورت ميں جب کہ اس کے بُرے فعل 

کہ اس نے ترک کر ديا ہے تو اس کا ذکر جائز نہيں ہے۔ اسی طرح پچھلے قضيئے کے مانند غيبت کرنے کی خرابی اور 
 اس بُرے فعل کی خرابی کا موازنہ کر لينا چاہيئے۔ اگر اس مسلمان کی بے عزتی کا نقصان اس بُرے فعل کے نقصان سے
زياده ہے جس ميں وه مشغول ہے تو اس کی غيبت کرنا جائز نہيں ہے چاہے اسے اس بات کا يقين ہی ہو کہ غيبت کرنے 

  سے وه شخص اس گناه کو ترک کر دے گا۔ 
اس بات کا خالصہ يہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا گناه ديکھو تو اس کے صحيح ہونے ہی کا گمان کرو اور اگر اس کا گناه 

نظر آئے اور اسے صحيح سمجھا ہی نہ جا سکے تو ايسی صورت ميں جبکہ اس مسلمان نے وه گناه ترک کر ديا ہونا قطعی 
ہو اور اسے نہ ُدہرايا ہو اس کے اس گناه کا ِذکر کرنا حرام ہے اور اسی طرح اسے منع کرنا يا مالمت کرنا بھی جائز نہيں 

ور جب کسی نے خود ہی گناه ترک کر ديا ہو تو پھر اسے منع کرنے ہے کيونکہ نہی از منکر کا مقصد ترِک گناه ہوتا ہے ا
کی ضرورت ہی نہيں رہتی اور اگر اس نے گناه ترک نہيں کيا بلکہ اس پر اصرار کرتا ہے تو اس صورت ميں چھپے ہوئے 

اه سے روکنا گناه کو دوسرے کے سامنے کھولنا اور بيان کرنا حرام ہے۔ اسے نہی از منکر کی تمام شرطوں کے ساتھ گن
چاہيئے اور اگر نہ ُرکے اور يہ سمجھ ميں آئے کہ اس کا گناه دوسروں سے بيان کرنے پر يہ اسے ترک کر دے گا تو اس 
صورت ميں اس کا گناه بيان کرنا جائز ہے ليکن شرط يہی ہے کہ گناه کا ترک کرنا اس مسلمان کی آبرريزی اور رسوائی 

  سے زياده اہم ہو۔ 
ا گيا ہے اس سے يہ معلوم ہو گيا کہ نہی از منکر کی خاطر مسلمان کی غيبت اسی صورت ميں جائز ہے جو کچھ يہاں کہ

جب وه مسلمان اس گناه پر اصرار کرتا ہو اور صرف منع کرنے سے باز نہ آتا ہو اور اس گناه کا نقصان اس کی آبروريزی 
يت کی جائے گی تو وه اس گناه کو ترک کر دے گا۔ اگر ان اور رسوائی سے زياده ہو اور يہ بھی معلوم ہو کہ اگر اس کی غب

  چاروں شرطوں ميں سے ايک بھی کم ہوئی تو اس کی غيبت کرنا حرام ہے 
ايسے شخص کا عيب کھولنا اور اس کی غيبت کرنا جو خود بھی گمراه ہے اور دوسروں کو بھی گمراه کرنے واال ہے ) ۵(

واال ہے تو اس خيال سے کہ لوگ اس سے دھوکا نہ کھائيں اور اس کے جال ميںاور خدا کے دين ميں بدعت کو رواج دينے 
  نہ پھنسيں۔ 

جس گناہگار نے کوئی روايت بيان کی ہو يا کسی بات کی گواہی دی ہو اس نيت سے اس کی غيبت کرنا کہ لوگ اس کے) ۶(
  گناه سے واقف ہو جائيں او اس کی بات کا اثر قبول نہ کريں۔ 

سے عيب اور نقص سے ذکر کرنا جس سے وه مشہور ومعروف ہو جيسے اعمش (جس کی بينائی کمزور ہو کسی کا اي) ٧(
اور آنکھيں برابر ڈبڈبائی رہتی ہوں)، بھينگا، لنگڑا وغيره ليکن اس طرح کہ اس کا عيب بيان کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اسے 

راض نہ ہو ورنہ ان سے پرہيز کر کے کسی دوسری صرف پہچنوانا منظور ہو اور وه شخص بھی ان القاب (ناموں) سے نا
  طرح اسے صرف پہچنواناچاہيئے ۔ 

کسی ايسے شخص کی ترديد (کاٹ) کرنا جو کسی خاندان سے يا نسل سے اپنے تعلق کا جھوٹا دعوٰی کرتا ہو کيونکہ ) ٨(
  نسلوں اور خاندانوں کی حفاظت کا خيال دعوے دار کی بے عزت کے نقصان پر مقدم ہے۔ 

کتاب کشف الريبہ ميں بعض فقہاء سے نقل کيا گيا ہے جب دو آدميوں کسی شخص کا گناه ديکھيں اور اس کی غير ) ٩(
حاضر ميں ايک دوسرے سے بيان کريں تو يہ جائز ہے کيونکہ کہنے واال ُسننے والے سے کوئی ايسی بات نہيں کہتا جو 

خود بھی ديکھی ہے وہی ُدہراتا ہے اور شہد نے فرمايا ہے کہ ُسننے والے کی نظر سے چھپی ہوئی ہو بلکہ جو بات اس نے 
ايسی بات چيت ترک کرنا خاص طور پر اس صورت ميں بہتر ہے جب کہ يہ خيال ہو کہ ُسننے واال اسے بھول چکا ہے يا يہ

  انديشہ ہو کہ اصل واقعہ مشہور نہ ہو جائے۔ 
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دوسرے سے بيان کرنا اگر اس شخص کی مالمت اور عيب جوئی شيخ انصاری فرماتے ہيں کہ دو آدميوں کا اس گناه کا ايک
  کی خاطر ہو تو حرام ہے ورنہ جائز ہے۔ 

کليہ يہ ہے کہ جس موقع پر کسی مومن کی غيبت کرنے ميں اس کی رسوائی کے نقصان سے زياده فائده ہو جيسے ) ١٠(
  اپنے معامالت ميں گواہی دينا تو غيبت جائز ہے۔ 

  ام ہےغيبت ُسننا بھی حر
  

جس طرح غيبت کرنا حرام اور گناِه کبيره ہے اسی طرح غيبت ُسننا بھی تمام فقہاء کے نزديک يکسر حرام ہے اور پيغمبر 
اکرم فرماتے ہيں: " غيبت ُسننے واال غيبت کرنے والے کے برابر ہے اور غيبت پر کان دھرنے واال غيبت کرنے والوں ميں

اور حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "کسی مسلمان ) ١٣۶باب سے ہے۔" (مستدرک الوسائل کتاب حج 
  کی غيبت کرنا کفر کے برابر ہے اور غيبت سننا اور اس سے خوش ہونا شرک کے برابر ہے۔" 

  (کشف الريبہ) 
اور اس کی ان روايتوں کو ديکھنے کے بعد جو مومن کی شان ميں آئی ہيں، اس کے احترام کو کعبے سے بھی زياده 

آبروريزی کو اس کا خون بہانے کے برابر جانتی اور اس کا راز کھولنے کو دردناک عذاب کا سبب شمار کرتی ہيں يہ ظاہر 
ہوتا ہے کہ غيبت کا سب سے بڑا رکن اور مومن کی توہين کا سبب ُسننے واال شخص ہوتا ہے کيونکہ اگر ُسننے واال نہ ہو يا

اس ليے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب يہ ديکھے کہ کوئی شخص کسی مومن کا عيب بيان کر نہ ُسنے تو غيبت نہيں ہوتی۔
  رہا ہے تو اسے نہ سنے بلکہ اس کی کاٹ کرے اور اس مومن کی حمايت کرے۔ 

رسوِل خدا فرماتے ہيں: "جس کسی کے سامنے اس کے دينی بھائی کی غيبت ہو رہی ہو اور وه حتی االمکان اس کی حمايت 
ہے تو خدا ُدنيا اور آخرت ميں اس کی، مدد فرمائے گا اور اگر اس نے امکان اور سکت کے باوجود اس کی حمايت  کرتا

  نہيں کی تو خدا بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا اور ُدنيا اور آخرت ميں اس کی مدد نہيں کرے گا۔" (المجالس) 
ساتھ اس کی اس غيبت کے سلسلے ميں جو کسی صحبت ميں ہوتی آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "جو کوئی اپنے دينی بھائی کے 

ہے اس طرح نيکی کرتا ہے کہ اس غيبت کی ترديد کرتا ہے تو خدا ُدنيا اور آخرت کی ہزاروں قسم کی بُرائياں اس سے ُدور 
کرنے والے کر دے گا اور اگر وه شخص امکان اور سکت کے باوجود غيبت کی ترديد نہيں کرے گا تو اس کے گناه غيبت 

  کے گناه سے ستر گنا زياده ہو جائيں گے۔" 
شيخ يہ حديث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہيں کہ اس غيبت ُسننے والے کے گناه جس نے غيبت سن کر اس کی کاٹ نہيں کی 

خود غيبت کرنے والے سے بڑھ جانے کی وجہ يہ ہے کہ اس کی يہ خاموشی يا پہلو تہی مومن اور دوسروں کی غيبت 
  ے کی لوگوں کو جرأت دالتی ہے۔ کرن

  غيبت کی کاٹ کرنا غيبت سے روکنا اور غيبت ُسن کر خاموش رہنا غيبت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 
پس اگر کوئی ُدنياوی عيب ہو تو کہے کہ يہ عيب نہيں ہے بلکہ عيب وه باتيں ہيں جنہيں خدا نے عيب قرار ديا ہے اور جن 

يعنی گناه اور اس ميں اپنے بھائی سے ايسی بات منسوب کرنا بھی شامل ہے جس کو خدا نے عيب نہيں سے منع فرمايا ہے 
جانا ہے يعنی تيرا غيبت کرنا عيب ہے اور اگر وه دينی عيب ہو مثالً اگر کوئی مومن کا کوئی گناه بيان کرتا ہے تو اسے 

ح توجيہ کرے اور اگر صحيح توجيہ ممکن نہ ہو و چاہيئے کہ وه اس کی صحيح صحيح وجہ بيان کرے يعنی اس کی صحي
کہے کہ مومن معصوم نہيں ہوتا اس سے گناه سرزد ہونا ممکن ہے اس ليے اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہيئے اسے 

  مالمت يا ُرسوا نہيں کرنا چاہيئے۔ ممکن ہے تيری مالمت اور تنبيہ اس مومن کے گناه سے زياده ہو۔ 

  ٰنی موقعےغيبت کی کاٹ کے مستث
  

جاننا چاہيئے کہ اس صورت ميں غيبت ُسننا حرام اور اس کی کاٹ اور مومن کی حمايت واجب ہے جبکہ ان دس موقعوں 
ميں سے کوئی موقع پيش نہ آئے جن پر غيبت کے جائز ہونے کا ہم نے ذکر کيا ہے۔ اس ليے غيبت کی تين قسميں ہو سکتی 

س استثنائی موقعوں کی غيبت ہے۔ ايسی صورت ميں اس کا ُسننا جائز اور اسے ہيں: اّول وه جسے وه يہ جان لے کہ يہ د
کاٹنا واجب نہيں ہے۔ دوم وه جبکہ يہ يقين کر لے کہ يہ غيبت مذکوره موقعوں کی نہيں ہے پھر اس کا ُسننا قطعی حرام اور 

سے متعلق ہے۔ اس صورت ميں  امکانی حد تک اس کی کاٹ واجب ہے۔ سوم جب يہ خيال ہو کہ يہ غيبت کے جائز موقعوں
موازنہ کرے اس غيبت کو نہ ُسننے، رد کرنے بلکہ مومن کی حمايت کا غيبت کرنے والے کی عزت بچانے سے کيونکہ يہ 
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ہوسکتا ہے کہ موقع جائز ہو اور گناه نہ ہو۔ مثالً غيبت کرنے واال کہے کہ شايد آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس عيب کی 
  ہ بيان کرے۔ وه کوئی صحيح وج

  دوزخ اور دوزبان
  

شيخ انصاری مکاسب ميں غيبت کی بحث کے آخر ميں فرماتے ہيں: "اگر غيبت کرنے واال ايسا ہو جو اس کے شخص کے 
منہ پر جس کی غيبت کر رہا ہے تعريفوں کے پل باندھ ديتا ہے ليکن پيٹھ پيچھے اس کے عيب بيان کرتا ہے تو اس کا عذاب 

ور شرع ميں اسے ذواللسانين يعنی دو زبانوں واال کہا جاتا ہے اور اس صورت ميں غيبت سخت حرام ہو جاتی ُدگنا ہوتا ہے ا
ہے۔ روايتوں ميں کہا گيا ہے کہ ايسا شخص جب قيامت ميں آئے گا تو اس کے منہ سے آگ کی دو زبانيں لٹکتی ہوں گی۔ 

 (مکاسب) 

 

 گناھان کبيره

 

  ُچغل خوری

  
وه گناه جس کا کبيره ہونا قرآن اور حديث ميں کيے ہوئے عذاب کے وعدے سے ثابت ہوتا ہے چغل خوری ہے۔ چنانچہ شہيد 
ثانی "کشف الريبہ" ميں اور شيخ انصاری "مکاسب محرمہ" ميں اس کے کبيره ہونے کی صراحت کرتے ہيں اور انہوں نے 

ميں فرماتا ہے: "اور جو لوگ اس  ٢۵۔ مثالً خداوند عالم سوره رعد آيت قرآن مجيد کی کئی آيتيں بھی بطور دليل پيش کی ہيں
کو جدا کرتے ہيں جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم ديا ہے اور زمين ميں خرابی پھيالتے ہيں۔ ان لوگوں کے ليے خدا کی 

  رحمت سے ُدوری اور آخرت کی بُرائی يعنی آخرت کا عذاب ہے۔" 
سے کسی کے بارے ميں کوئی بات ُسن کر اس کے سامنے جا کر اسے سنا ديتا ہے  ظاہر ہے کہ چغل خور جو ايک شخص

اور خدا نے جس کے جوڑنے کا حکم ديا ہے اسے الگ کر ديتا ہے اور زمين ميں خرابی پھيالتا ہے کيونکہ بجائے اس کے 
قہ اور جدائی دشمنی ڈالتا ہے پس کہ مومنوں ميں باہمی محبت پيدا کرے اور ان کے اتفاق اور اتحاد کو پکا کرے ان ميں تفر

  اس پر خدا کی لعنت اور آخرت کا عذاب ہو گا۔ 
سوره البقره ميں فرمايا گيا ہے: "فتنہ قتل سے بھی زياده شديد ہے۔" اور ايک اور آيت کے مطابق زياده بڑا گناه ہے اور ظاہر

  ہے کہ چغل خور اپنی چغل خوری سے فتنوں کی آگ بھڑکاتا ہے۔ 
يں کفار کی صفات کے سلسلے ميں جو جہنم کی آگ ميں ڈالے جانے کے مستحق ہيں خداوندعالم فرماتا ہے: سوره نون م

  "مشاٍء بنميم" سفر کرتے ہيں چغل خوری کے ليے۔ 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) جادو کی قسميں بيان کرنے کے بعد فرماتے ہيں: "بالشبہ جادو کی سب سے بڑی 

جس سے دوستوں ميں جدائی ڈال دی جاتی ہے اور ان لوگوں ميں صلح صفائی کی جگہ دشمنی پيدا کر قسم چغل خوری ہے 
دی جاتی ہے جو آپس ميں ہم آہنگ اور ہم خيال تھے، چغل خوری کی وجہ سے خون بہائے جاتے ہيں، گھر برباد کيے جاتے

  يں بدترين لوگ ہوتے ہيں۔" (احتجاج) ہيں اور پردے کھولے جاتے ہيں اور چغل خور زمين پر چلنے والے لوگوں م
  جادو کا کبيره ہونا پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے اس ليے چغل خوری جو اس کی سب سے بڑی قسم ہے قطعی گناه کبيره ہے۔ 

پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "کيا ميں تمہيں تم ميں سے سب سے بدترين آدميوں سے آگاه نہ کروں؟" لوگوں نے کہا: "ضرور! 
ر گرامی۔" آنحضرت نے فرمايا: "جو چغل خوری کرتے، دوستوں ميں تفرقہ ڈالتے اور پاک لوگوں کے عيب اے پيغمب

  ڈھونڈتے ہيں۔" (کافی) 
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "بہشت ان جھوٹ بولنے والوں پر حرام ہے جو چغل خوری کرتے ہيں۔" 

  (کافی) 
انسانوں ميں چغل خوری کے ليے سفر کرتا ہے خداوندعالم اس پر قبر ميں آگ کو مسلط رسول خدا سے روايت ہے: "جو دو 

فرمائے گا، جو اسے جال ڈالے گی اور جب وه اپنی قبر سے نکلے گا تو اس پر ايک بڑے اور کالے سانپ کو مسلط کر دے 
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  عقاب االعمال) گا، جو اس وقت تک اس کا گوشت کھاتا رہے گا جب تک وه جہنم ميں نہيں ہو جاتا۔" (
آنحضرت نے يہ بھی فرمايا: "جب ميں معراج کے ليے گيا تھا تو َميں نے ايک عورت ديکھی تھی جس کا سر سور کا سا 

  اور بدن خچر کا سا تھا اور اس پر ہزاروں قسم کی سختياں ہو رہی تھيں۔" 
  پھر آنحضرت سے پوچھا گيا: "اس عورت کا کام کيا تھا؟" 

  خوری اور جھوٹ بولنا۔" (عيون االخبار)  آپ نے فرمايا: "چغل
وسائل الشيعہ کی کتاب حج ميں چغل خوری کے حرام ہونے سے متعلق باره حديثيں نقل کی گئی ہيں اور ان سب ميں بتايا گيا 

  ہے کہ چغل خور پر بہشت حرام ہے۔ 
رجے يا غار کا نام ہے يا اس کے معنی خداوندعالم سوره ہمزه ميں فرماتا ہے کہ "ويل لکل ھمزة لمزة" ويل جہنم کے ايک د

سخت عذاب کے ہيں اور ہمزه کے معنی چغل خور کے ہيں۔ جيسا کہ شہيد ثانی "کشف الريبہ" ميں اس کی صراحت فرماتے 
ہيں اور بعض علماء نے بھی آيت "ھماز مشاء بنميم عتل بعد ذلک زنيم"کے معنی اپنے آپ سے وابستہ يعنی حرام زاده کيے 

کے باپ کا پتا نہيں ہے اور وه اسے زبردستی اپنے آپ سے وابستہ کرتا ہے۔ (يہ دوسروں کا راز پوشيده رکھنےہيں کہ جس 
  والے اور چغل خور کے ليے ہے۔) 

  چغل خور کی وجہ سے بارش نہيں ہوتی
  

ں تمہاری اور ان بنی اسرائيل ميں قحط پڑا تو حضرت موسٰی (عليہ السالم) نے خدا سے بارش کی دعا کی۔ وحی آئی کہ مي
لوگوں کی جو تمہارے ساتھ ہيں دعا قبول نہيں کروں گا کيونکہ تم ميں سے ايک ايسا چغل خور شخص موجود ہے جو چغل 

  خوری سے باز نہيں آتا۔ 
  حضرت موسٰی (عليہ السالم) نے عرض کيا: "اے خدا! وه شخص کون ہے؟ تاکہ ہم اسے اپنی جماعت سے نکال ديں۔" 

  فرمايا: "ميں خود تمہيں چغل خوری سے منع کرتا ہوں، پھر دوسرے کا راز ميں کيوں کر کھولوں۔" خداوندعالم نے 
اس پر ان سب نے مل کر توبہ کی اور اس چغل خور نے بھی ان سب کے ساتھ توبہ کی۔ اس کے بعد ان کے ليے پانی برسا۔ 

  (وسائل الشيعہ کتاب حج) 

  چغل خوری کے معنی
  

ب ميں فرمايا ہے کہ چغل خوری قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی رو سے حرام اور گناه کبيره ہے نے مکاس �شيخ انصاری
اور ايسی بات بيان کرنا ہے جو کسی نے کسی شخص کے بارے ميں کہی ہو۔ چنانچہ ُسننے واال اس شخص کو خبر ديتا ہے 

بات کرنے واال اس بات پر رضا مند نہ ہو کہ اور اس کے سامنے وه بات ُدہراتا ہے۔ آپ نے يہ بھی فرمايا ہے کہ جب تک 
اس کی بات دوسرے شخص تک پہنچائی جائے ايسا کرنا چغل خوری کے عالوه غيبت بھی ہے اور اس کا کرنے واال سزا کا

  بھی مستحق ہے اور جس قدر چغل خوری کا فساد زياد ه ہو گا اس کی سزا بھی زياده ہی ہو گی۔ 
فرماتے ہيں: "چغل خوری ايسے بھيد کا کھول ڈالنا ہے جس کا کھلنا بات کرنے والے کے کشف الريبہ ميں  �شہيد ثانی 

نزديک بُرا ہے يا اس شخص کے نزديک بُرا ہے جس کے بارے ميں وه بات کہی گئی ہے اور جس سے بيان کی جاتی ہے يا
کنارے سے ہو يا عمل سے ہو يا تيسرے شخص کی نظر ميں بُرا ہے چاہے يہ انکشاف زبانی ہو يا تحريری ہو يا اشارے 

عيب اور بُرائی کی بات ہو يا نہ ہو کيونکہ درحقيقت چغل خوری چھپے ہوئے بھيد کا انکشاف اور چھپی ہوئی باتوں کی 
توہين ہے جن کے ظاہر ہو جانے سے دو بڑے نتيجے برآمد ہوتے ہيں بلکہ لوگوں کو جو حال نظر آتا ہے مناسب يہ ہے کہ 

ی بيان کيا جائے جتنا کسی مسلمان کے حق ميں مفيد ہو يا جس سے گناه ُدور ہو۔ چنانچہ اگر يہ ديکھے کہ اس ميں سے اتنا ہ
کسی نے دوسرے کا مال اڑا ليا اور اس سے گواہی طلب کی جائے تو اسے چھپانا نہيں چاہيئے اور اگر يہ ديکھے کہ کسی 

ن چغل خوری اور بھيد کھول دينا ہے اور اگر اس کے بيان نے اپنا مال کسی جگہ چھپا ديا تو دوسرے شخص سے اس کا بيا
  سے بھيد والے کا کوئی نقص يا عيب بھی سامنے آ جاتا ہے تو پھر يہ غيبت بھی ہو جاتی ہے۔" 

  يہ بھی فرماتے ہيں کہ چغل خوری کے کئی اسباب ہوتے ہيں:  �آپ
  کی بات ُدہرائی جاتی ہے۔ اّول: اس شخص سے بُرائی کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کی نيّت جس 

  دوم: اس شخص سے دوستی اور اپنی خير خواہی ظاہر کرنا جس سے يہ بات کہی جاتی ہے۔ 
  سوم: خوش مزاجی ظاہر کرنا اور زياده باتيں بنانا۔ 
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اس کے بعد اس شخص کے جس سے چغل خوری کی جاتی ہے چھ فرائض ہوتے ہيں۔ آپ فرماتے ہيں کہ جو شخص تم سے 
فالں شخص نے تمہارے متعلق ايسا ايسا کيا ہے يہ وه تمہارا کام بگاڑنے اور حالت تباه کرنے کے در پے ہے تو يہ کہے کہ 

  تم پر اس کے مقابلے ميں چھ چيزں الزم ہيں: 
اّول: يہ کہ اس کی بات کا يقين ہی نہ کرو اور اس کی بات ہی نہ مانو کيونکہ چغل خور گناہگار ہوتا ہے اور خدا فرماتا ہے 

  کہ اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر الئے تو تم اسے نہ مانو بلکہ اِدھر اُدھر سے اس کی جانچ پڑتال کرو۔ 
دوم: اسے چغل خوری سے منع کرو اور نصيحت کرو اور اس کے کام کو بُرا سمجھو کيونکہ خدا فرماتا ہے امر بہ معروف 

  اور نہی از منکر کرو۔ 
فتگو کی وجہ سے اسے دشمن سمجھو کيونکہ خدا چغل خور کو دشمن سمجھتا ہے اور خدا کے سوم: خدا کے ليے اس کی گ

  دشمن سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔ 
چہارم: چغل خور کے کہنے کی وجہ سے اسے اپنے دينی بھائی سے بدگمانی نہ کرو کيونکہ خدا فرماتا ہے کہ بہت سے 

  ہيں۔ (اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم) شکوک سے بچو۔ دراصل بعض شکوک وخياالت گناه ہوتے 
پنجم: اس کی بات پر تحقيق اور جستجو شروع نہ کرو کيونکہ خدا فرماتا ہے: "وال تجسوا"يعنی شبہے کی وجہ سے جستجو 

  نہ کرو بلکہ اسے ايسا جانو جيسے سنا ہی نہيں۔ 
نہ کرو اور اس کی گفتگو دوسرے سے بيان نہ کرو کہ  ششم: چغل خور کا کام اپنے ليے اچھا نہ سمجھو يعنی اسے اختيار
  اس سے تم بھی کہيں چغل خور اور غيبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ 

کتاب کشف الريبہ ميں لکھا ہے کہ کسی عالم کا کوئی دوست تھا جو ايک دن اس سے ملنے آيا اور اس نے گفتگو کے دوران 
دوسرے نے اس عالم کے ليے کہی تھی۔ اس پر اس عالم نے کہا: "تم  ميں اس سے ايک ايسی بات بھی بيان کر دی جو کسی

ايک مدت کے بعد مجھ سے ملنے آئے تو تين خيانتيں بھی ساتھ ليتے آئے۔ ايک يہ کہ تم نے ميرے اور اس شخص کے 
ا۔ اس کے عالوه درميان ميں دشمنی پيدا کر دی۔ دوسرے يہ کہ ميرے بے فکر اور آزاد دل کو اس کی باتوں ميں ميں الجھا دي

  تيسرے يہ کہ تم اپنے آپ کو ميرے نزديک خيانت کا مرتکب بنا ديا۔" 
آپ نے يہ بھی فرمايا کہ جو شخص دوسرے کی باتيں تم سے لگاتا ہے وه تمہاری باتيں بھی دوسرے سے لگائے گا۔ اس ليے

  اس کا اعتبار مت کرو۔ 
  تمہارے عيب بھی دوسروں سے جا کر بيان کرے گا۔ "  "جس نے دوسروں کے عيب تمہارے سامنے گن ڈالے وه يقينا

  اس سے تو سخت پرہيز کرنا چاہيئے۔ اس کے بعد حکايت بيان فرمائے ہيں: 
ايک شخص غالم بيچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس ميں کوئی عيب نہيں ہے بجز اس کے کہ يہ چغل خور ہے گاہک کہنے 

ول لے ليا۔ غالم نے مالک کی بيوی سے کہا: "آقا تمہيں پسندنہيں کرتے وه ايک لگا: "کوئی بات نہيں۔" اور اس نے اسے م
لونڈی خريدنا چاہتے ہيں۔ جب وه سو جائيں تو تلوار لے کر ان کے گلے کے نيچے کے چند بال کاٹ کر مجھے دے دينا تاکہ 

ورت کسی اور پر عاشق ہے اور ميں جادو کروں جس سے وه تم پر عاشق ہو جائيں۔" ادھر خواجہ سے اس نے کہا کہ يہ ع
آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ ذرا اپنے کو سوتے ميں ڈال کر ديکھئے تو کہ يہ آپ کے ساتھ کيا سلوک کرتی ہے۔شوہر سوتا بن
گيا۔ اس نے ديکھا کہ بيوی تلوار ہاتھ ميں ليے آئی۔ جب قريب پہنچی تو اس نے اس کی ڈاڑھی پکڑ لی۔ شوہر کو يقين آ گيا کہ

مار ڈالے گی اس ليے وه کود کر الگ جا کھڑا ہوا اور اس نے اسی تلوار سے اپنی بيوی کو قتل کر ڈاال۔ بيوی کے  وه اس
رشتے دار آئے اور انہوں نے شوہر کو مار ڈاال اور شوہر کے رشتے دار آ گئے ان ميں لڑائی چھڑ گئی اور بہت خون خرابا

  ہو 

  مٔومن کی آبروريزی کرنا
  

نہ، تذليل، توہين، پھٹکار، ہجو اور آزاررسانی سے مومن کی آبروريزی کرنا ايسا گناه کبيره ہے جس کے مذاق، گالی، طع
ليے خداوندعالم نے عذاب کا وعده کيا ہے، مومن کی آبروريزی چاہے وه جس طرح بھی ہو، چاہے ہنسی آڑانے سے يا گالی 

ٹ پھٹکار اور مالمت سے يا ذليل کرنے سے، بے قدری دينے سے اور بُرا بھال کہنے سے يا عيب بيان کرنے سے يا ڈان
  کرنے سے، توہين کرنے سے يا ہجو کرنے سے اور اس کو آزار پہنچانے سے ہو۔ 

  مومن باعزت ہوتا ہے
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مومن کی شان ميں جو آيتيں اور روايتيں ملتی ہيں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی شان اور شرافت ميں خدا نے غير 
م کيا ہے کہ اسے تمام محترم چيزوں سے زياده محترم اور اس کی آبروريزی کو بہت بڑا گناه اور اس کا خون معمولی اہتما

بہانے کے مانند شمار کيا ہے اور اسے اپنے آپ سے وابستہ سمجھ کر فرمايا ہے: "خدا ان لوگوں کا ولی ہے جو ايمان الئے 
اور مومنوں کی ) ١١دوست اور مددگار بنايا ہے۔" (سورة محمد آيت اور اپنے آپ کو ان کا) "٢۵٧ہيں۔" (سورة البقره آيت 

اسے حقيقی عزت دے کر اپنے اور اپنے پيغمبر کے پيچھے رکھا۔" ) ۴٧مدد اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔" (ّسورة روم آيت 
اپنے اشرف المخلوقات اور ) "٧اسے بہترين اور سب سے اونچا انسان سمجھتا ہے۔" (سورة بيّنہ آيت ) "٨(سورة منافقون آيت

) ٢١۵يعنی حضرت خاتم االنبياء کو ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے پيش آنے کا حکم ديتا ہے۔" (سورة الشعراء آيت 
اپنے آپ کو ان کی جان اور مال ) "٧١، سورة توبہ آيت ۵۴اپنی رحمت ان کے ليے واجب کر دی ہے۔" (سورة انعام آيت "

انہيں پسند کرتا ہے اور وه بھی خدا کو سب سے زياده دوست رکھتے ہيں۔" ) "١١١بہ آيت کا خريدار کہا ہے۔" (سورة تو
   )١۶۵، سورة بقره آيت  ۵۴(سورة مائده آيت 

غرض خدا سے مومن کی نسبت اور وابستگی ظاہر ہے اور يہ بات بالکل واضح ہے کہ بزرگی سے جو توہين عزت وابستہ 
توہين ہو گی۔ آنحضرت کی روايت ميں اس پر طعنہ زنی اور اس کی بات کی  ہے وه درحقيقت اسی بزرگ يعنی مومن کی

اور حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) نے ) ١۵٩کاٹ خدا کی بات کی کاٹ بتائی گئی ہے۔ (وسائل الشيعہ کتاب حج باب 
   )٢٩٠ص ١جلد فرمايا ہے کہ خدا کی قسم مومن کا حق کعبے کے حق سے بھی بڑا ہوتا ہے۔" (سفينة البحار 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی آبروريزی کرنا کتنا بڑا گناه ہے۔ محترم قارئين کی معلوم کے ليے مذکوره عناوين ميں 
  سے ہر عنوان سے خصوصيت رکھنے والی آيات اور احاديث بيان کی جاتی ہيں: 

  مذاق اُڑان) ١(
  

ح بيان کرنا جس سے دوسروں کو ہنسی آ جائے چاہے گفتگو کسی شخص کی گفتگو يا عمل يا خصوصيت يا عادت اس طر
سے ہو يا عمل سے، بشارت سے ہو يا کنائے سے اس کے گناه کبيره ہونے ميں کوئی شبہ نہيں ہے کيونکہ قرآن مجيد اور 

ں خيرات روايتوں ميں اس کے ليے عذاب کا وعده کيا گيا ہے۔ چنانچہ سورة توبہ ميں کہا گيا ہے: "جو لوگ ہنسی ہنسی مي
کرنے والے مومنوں کے عيب نکالتے ہيں۔ ان کی بخششوں (خيراتوں) اور خود ان ميں بھی برائياں بتاتے ہيں کہ ان کے 

پاس اتنا مال ہی نہيں ہے جو اپنی طاقت اور حيثيت سے زياده خدا کی راه ميں خرچ کر سکيں۔ خدا ان مذاق اُڑانے والوں کی 
 )٧٩کا انہيں بدلہ ديتا ہے) اور ان کے ليے تکليف دينے واال اور دردناک عذاب ہے۔ (آيت  ہنسی اُڑاتا ہے (يعنی ان کی ہنسی

اس آيت کی شاِن نزول ميں بہت سی روايتيں ہيں جن کا خالصہ يہ ہے کہ تبوک کی لڑائی ميں رسول خدا نے اسالم کی فوج 
ار بہت سا مال الئے اور بعض مفلسوں نے جن کے اخراجات کے ليے حکم ديا کہ جو کوئی جتنا دے سکتا ہو دے۔ بعض مالد

کے پاس کم تھا کم ديا۔ چنانچہ ابوعقيل انصاری تقريباً پونے دو سير کھجوريں الئے اور بولے ميں نے گذشتہ رات کو صبح 
تک کام کيا جس کی مزدوری مجھے ساڑھے تين سير کھجوريں ملی تھيں۔ آدھی ميں نے اپنے بچوں کے ليے چھوڑ ديں اور

ی خدا کی راه ميں دے ديں۔ منافقوں نے دونوں باتوں کی ہنسی اُڑائی اور دونوں ميں عيب نکاال۔ جنہوں نے زياده مال ديا آدھ
ان کے ليے کہتے تھے کہ دھوکا اور ريا ہے اور اتنا مال لوگوں کو دکھانے کے ليے ديا ہے اور جنہوں نے کم ديا تھا ان 

اس ليے دے ديا ہے کہ خيرات کرنے والوں ميں شامل ہو جائيں اور لوگوں کو  کے ليے کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ صدقہ
  اپنی ياد دالئيں۔ 

مومنوں کی ہنسی اُڑانے والوں کی سزا ايک تو ان کے ساتھ خدا کا مذاق ہے اور دوسرے جہنم ہے جو ان کی جائے قرار 
ہيں مثالً خدا ہنسی اُڑانے والوں کو ُدنيا ميں مہلت  ہے۔ هللا کے مذاق سے کيا مراد ہے اس کے بارے ميں کچھ باتيں کہی گئی

ديتا ہے اور نازونعمت ميں مشغول رکھتا ہے جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو انہيں ہالک کر ديتا ہے اور يہ 
آخرت کا مذاق بات اس ليے مذاق بن جاتی ہے کہ يہ مہلت اور نازو نعمت ہوتی ہے ليکن حقيقت ميں ہالکت ہوتی ہے اور يہ 

اس ليے ہے کہ جب مومنين بہشت ميں اپنے اپنے تختوں پر بيٹھے ہوں گے اور کافر دوزخ ميں پڑے ہوں گے اس وقت خدا 
کے حکم سے بہشت کی طرف دوزخ کا ايک دروازه کھول ديا جائے گا۔ جب منافق بہشت کو ديکھيں گے تو بہت پھرتی سے

کو عالی شان مقامات پر بيٹھاپائيں گے ليکن جيسے ہی بہشت ميں داخل ہونا اس کے دروازے تک پہنچيں گے اور بہشتوں 
  چاہيں گے فوراً دروازه بند ہو جائے گا اور مومنين ان پر ہنس پڑيں گے۔ ُدنيا ميں ان کے ہنسی اُڑانے کا يہ جواب ہو گا۔ 
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  آج مومنين کافروں پر ہنسيں گے

  
ر مومنوں پر ہنستے ہيں اور جب ان سے کہيں مل جاتے ہيں بالتاخير بھاگتےسورة تطفيف ميں خدا فرماتا ہے: "واقعی گناہگا

پھر فرماتا ہے: "قيامت ميں ) ۶٩۔۶٨ہيں اور آپس ميں آہستہ آہستہ اور اشاروں ميں عيب جوئی کرنے لگتے ہيں۔" (آيات 
ہنسيں گے يعنی جو کافر ُدنيا مومنين جب بہشت ميں مقيم ہوں گے اور تختوں پر تکيہ لگائے بيٹھے ہوں گے وه کافروں پر 

   )٣۴ميں مومنوں کی ہنسی اڑايا کرتے تھے اس کے جواب ميں وه آخرت ميں مومنوں کی ہنسی کا نشانہ بنيں گے۔" (آيت
ان آيتوں ميں مومن پر ہنسنے والے کو گناہگار اور مجرم کہا گيا ہے جس کے معنی ہيں گناه ميں ڈوبا ہوا، کفر کا ُرخ کرنے 

اور نيکی سے ُدور اور قيامت ميں انہيں مومنوں کے مقابل ميں جگہ ملے گی جو بہشت ميں ہوں گے اور ظاہر  واال، سچائی
  ہے کہ بہشت کے مقابل دوزخ ہے۔ 

  شايد وه لوگ بہتر ہوں
  

ہنسی خدا سورة حجرات ميں فرماتا ہے: "اے ايمان والو! تمہارا ايک گروه دوسرے گروه کی ہنسی نہ اُڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ
اڑانے والوں سے وه بہتر ہوں جن کی ہنسی اُڑائی جائے (درجے کی بلندی اور خدا کے نزديک اعلٰی مرتبے کے باعث) اور
نہ عورتيں ،عورتوں کی ہنسی اُڑائيں شايد وه بہتر ہوں اور نہ اپنے لوگوں کو طعنہ دو اور نہ ان کی عيب جوئی کرو (يعنی 

۔ چونکہ تمام مومنين نفِس واحده کی طرح يعنی ايک ذات ہيں اس ليے دوسرے کی عيب اپنے ہم مذہبوں کی ہنسی نہ اُڑاؤ
   )١١جوئی اپنی ہی عيب جوئی ہو گی) اور ايک دوسرے کو بُڑے ناموں سے نہ پکارو۔" (آيت 

نچا سننے تفسير مجمع البيان ميں بيان کيا گيا ہے کہ ثابت بن قيس جب پيغمبر کی مجلس ميں آتے تھے تو اصحاب ان کے او
کی وجہ سے انہيں رسوِل خدا کے قريب ہی جگہ دے ديتے تھے تاکہ آنحضرت کی باتيں ُسن ليں۔ ايک دن صبح کی نماز 

کے ليے وه آخری صف ميں جا کھڑے ہوئے۔ نماز کے بعد اٹھے اور لوگوں پر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے 
ره گيا۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ ہٹ جاؤ تاکہ ميں رسول خدا کےاور پيغمبر کے درميان صرف ايک آدمی کا فاصلہ 

قريب بيٹھ سکوں۔ اس شخص نے کہا: "وہيں بيٹھ جاؤ۔" ثابت خفا ہو کر وہيں بيٹھ گئے۔ جب اجاال ہوا تو ثابت نے اس کی 
د فالنی۔" اور اس کی ماں کا طرف ديکھا اور پوچھا: "تُو کون ہے؟" اُس نے کہا ميں "ميں فالں ہوں۔" ثابت نے کہا "فالں ول

نام ليا جو اسالم سے پہلے زنا اور عياشی کے ليے بدنام تھی۔ وه شخص اس مالمت سے شرمنده ہو گيا اس نے سر جھکا ليا۔ 
  پھر يہ آيت نازل ہوئی۔ 

ی تھی اور والنساء من نساء کے بارے ميں لکھا ہے: انس کہتے ہيں کہ ايک دن ام سلمہ نے کمر سے سفيد ازار باندھ رکھ
اس کا سر پيٹھ کے پيچھے چھوڑ رکھا تھا جو زمين پر گھسٹتا جاتا تھا۔ عائشہ کو مذاق سوجھا تو حفصہ سے کہا: "ازارکا 

  جو سرا ام سلمہ اپنے پيچھے گھسيٹ رہی ہيں وه ايسے لگتا ہے جيسے کتے کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہو۔" 
  ٹی صفيہ کو بھی مالمت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ "اے يہودی کی اوالد"۔ نيز پيغمبر کی بيوی، حی بن اخطب کی بي

  خدا نے وحی بھيجی :"ايک دوسرے کو عيب نہ لگاؤ اور ايک دوسرے کو بُرے ناموں سے نہ پکارو۔" 
وليں پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "قيامت ميں ہنسی اُرانے والوں کو الئيں گے۔ ان ميں سے ايک کے ليے بہشت کا دروازه کھ

گے اور اس سے کہيں گے پھرتی سے اس ميں داخل ہو جاؤ۔ وه رنج وغم کے ساتھ داخل ہونے کے ليے بڑھے گا کہ 
دروازه بند کر ديں گے۔ پھر دوسری طرف کا دروازه کھول کر اس سے کہيں گے کہ جلدی سے داخل ہو جاؤ۔ جيسے ہی وه 

سی طرح مصيبت ميں گرفتار اور پريشان ہو گا ليکن کسی دروازے کے نزديک پہنچے گا دروازه بند کر ديں گے۔ وه ا
دروازے سے بھی اندر نہيں جا سکے گا آخر کار نااُميد ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس سے پھر کہيں گے کہ جلدی سے آتو وه 

   )٣٢۶ص  ۵نہيں آئے گا۔" (محجة البيضاء جلد 

  گالی اور طعن) ٢(
  

ر ان کے ليے بُرے بُرے الفاظ استعمال کرنا۔ فقہاء کی بول چال ميں زنا اور حرام مومنوں کو بُری باتوں سے نسبت دينا او
زادگی کی نسبت کو قذف کہتے ہيں اور دوسری بُری نسبتوں کو گالی کہتے ہيں۔ مثالً اے سود کھانے والے، شرابی، ملعون، 

  وار کرنا مراد ہوتا ہے۔ بے ايمان،کنجر، کتے، اے سور، گناہگار، بدکار وغيره جن سے مخاطب کو ذليل وخ
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پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "مومن کو گالی دينا گويا اسے ہالکت کے قريب پہنچانا ہوتا ہے۔" (سباب المٔومن کالمشرف علی 
الھلکة (کافی) اور اور شايد مراد يہ ہے کہ مومن کو گالی دينا کفر کے قريب پہنچنا اور دين سے خارج ہو جانا ہے کيونکہ 

  وں پر اصرار کرنے کا انجام کفر ہوتا ہے۔ کبيره گناہ
آپ يہ بھی فرماتے ہی: "مومن کو گالی دينا فسق (گناه) ہے، اس سے لڑنا کفر اور اس کا گوشت کھانا (غيبت کرنا) گناه ہے، 

  اور اس کا مال اس کے خون کی طرح حرام رکھا گيا ہے۔" (کافی) 
"يہاں فسق کے معنی گناِه کبيره کے ہيں جو کفر کے قريب ہوتا ہے۔  اس حديث کی تشريح ميں فرماتے ہيں: �عاّلمہ مجلسی

اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ گالی دينے کا گناه غيبت سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ خصوصاً اس لحاظ سے کہ مومن کو غيبت 
يف پيٹھ پيچھے ہوتی کے مقابلے ميں گالی سے زياده تکليف پہنچتی ہے کيونکہ گالی ميں تکليف منہ پر اور غيبت ميں تکل

  ہے۔" 
شرح قتالہ کفر ميں فرماتے ہيں: "وه کفر مراد ہے جو گناِه کبيره کے مرتکب کے ليے کہا جاتا ہے يا اس موقع کے اعتبار 

سے ہے جو اس کے قتل کو حالل شمار کرتا ہے يا اس کے ايمان کے باعث اس سے لڑتا ہے يا يہ کہ مومن سے لڑنا کفر کا
  سبب ہوتا ہے۔ 

  بد ترين موت
  

حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو شخص مومن کے منہ پر اسے طعنہ دے گا وه بدترين موت پائے گا اور 
  اس بات کا مستحق ہو گا کہ پھر نيکی کی طرف نہ پلٹے۔" (کافی) 

يا جلنا يا عمارت کے تلے دب جانا يااس حديث کی تشريح کرتے ہيں: "بدترين موت يا ُدنيا کے لحاظ سے مثالً ڈوبنا  �مجلسی
جانور کی خوراک بن جانا وغيره يا آخرت کے لحاظ سے ہے مثالً يہ کہ کافر مرے يا توبہ کيے بغير اس ُدنيا سے رخصت 

  ہو جائے اور نيکی سے مراد توبہ اور نيک عمل يا ايمان ہے۔" 

  کبھی کبھی مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے
  

م (عليہ السالم) نے ايسے دو آدميوں کے بارے ميں جو ايک دوسرے کو گالی ديتے ہيں فرمايا ہے حضرت امام موسٰی کاظ
کہ جو شروع ميں گلی ديتا ہے وه زياده ظالم ہے اور اپنا اور دوسرے کا گناه اسی کی گردن پر ہے جب تک مظلوم يعنی 

اب ميں حد سے گذر گيا تو پھر اس کا گناه اسی دوسرا فريق حد سے نہ گذر جائے (کافی) يعنی اگر دوسرا فريق اس کے جو
  کی گردن پر ہو گا۔ 

کے بيان کا خالصہ يہ ہے کہ دونوں شخصوں کی گاليوں کا گناه اس شخص کے  �اس حديث کی تشريح ميں عاّلمہ مجلسی
رتکاب گناه ذّمے ہے جس نے ابتداء ميں گالی دہے کيونکہ حرام فعل پہلے اسی سے سرزد ہوا ہے اور دوسرے فريق کے ا

کا باعث بھی يہی بنا ہے۔ اگر وه گالی نہ ديتا تو دوسرا فريق بھی خاموش رہتا۔ جواب ميں دوسرے فريق کی گالی اگرچہ گناه 
کی تالفی ہے ليکن خدا نے وه گناه ابتداء کرنے والے کے ذّمے ہی رکھا ہے بشرطيکہ فريِق ثانی حد سے تجاوز نہ کرے 

  ہے تو اپنی زيادتی کی وجہ سے وه خود گالی کی ابتداء کرنے واال بن جاتا ہے۔ اور اگر وه حد سے بڑھ جاتا 

  گالی ُدہرا کر يا زياده سخت گالی دے کر حد سے تجاوز کرن
  

جواب ميں زيادتی کبھی بار بار گالی دينے سے ہوتی ہے۔ مثالً شروع ميں گالی دينے واال ايک بار کہتا ہے کہ اے کتے! وه 
کہتا ہے اے کتے! اے کتے! کبھی جواب ميں زيادتی اور زياده سخت گالی دينے سے ہوتی ہے۔ مثالً اس  جواب ميں دو بار

شخص کے جواب ميں جس نے کہا ہے اے گدھے! يہ کہے اے کتے! ۔يہ جو کہا گيا ہے کہ جب کوئی برابر کا جواب ديتا 
سے متعلق ہے کہا گيا ہے کہ جب اصل گالی  ہے تو اس کا گناه بھی شروع کرنے والے کی گردن پر ہوتا ہے ايسی صورت

قذف يا جھوٹ نہ ہو۔ تو اگر کوئی کہے اے زنا کرنے والے! يا اے چور! تو جب تک گالی دينے واال چور نہ ہو اس کے 
جواب ميں دوسرا يہ نہيں کہہ سکتا کہ اے چور! غرض يہ ہے کہ گالی کے جواب ميں ايسی گاليوں تک محدود رہنا چاہيئے 

  نے پھٹکارنے کے موقع کے ليے مشہور ہے۔ مثالً کہنا اے بيوقوف، جاہل، ظالم، غافل وغيره۔ جو ڈانٹ
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  بدزبان پر بہشت حرام ہے
  

رسوِل خدا فرماتے ہيں: "واقعی خدا نے ہر ايسے بے آبرو گالی دينے والے اور بے شرم پر بہشت حرام کر دی ہے جسے 
اس بات ميں کوئی جھجھک ہی نہيں ہے کہ وه کيا کہتا ہے اور اس سے کيا کہا جائے گا کيونکہ درحقيقت اگر اس کی تحقيق 

ن شريک ہے۔" عرض کيا گيا: "اے رسول خدا ! آدميوں کے بيچ ميں کی جائے تو يا تو يہ زنا سے ہے يا اس ميں شيطا
شيطان بھی شريک ہوتا ہے؟ " آپ نے فرمايا: "کيا تم نے خدا کا يہ قول نہيں پڑھا کہ اور اے شيطان! مال اور اوالد ميں ان 

  لوگوں کا شريک ہو جانا۔" (کافی۔ باب البذاء) 
کہ شايد اس سے يہ مراد ہے کہ جتنی مدت تک بہشت اس پر حرام ہے يا نے شيخ بہائی سے نقل کيا ہے  �عاّلمہ مجلسی

  کوئی مخصوص بہشت مراد ہے جس سے وه محروم ہے اور جو گالی نہ دينے والے مومن کے ليے تيار کی گئی ہے۔ 
ماعہ! سماعہ کہتا ہے کہ ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کے پاس گيا۔ آپ نے مجھ سے بات شروع کی: "اے س

يہ کيا جھگڑا تھا جو تيرے اور تيرے اونٹ والے کے درميان کھڑا ہو گيا ايسا نہ ہو کہ تُو گالی بکنے واال، بدزبان اور لعنت 
بھيجنے واال بن جائے۔" َميں نے جواب ميں کہا: "خدا کی قسم ايسا ہی ہوا کيونکہ اس نے مجھ پر ظلم کيا تھا۔" آپ نے 

ظلم کيا تھا تو تُو بھی اس کے سر پڑ گيا اور تُو نے زياده ظلم کيا۔ واقعی يہ ہمارا عمل نہيں ہے۔ فرمايا: "اگر اس نے تجھ پر 
  َميں اپنے شيعوں کو ايسا حکم نہيں دوں گا۔ اپنے پروردگار سے معافی مانگ اور پھر ايسا نہ کرنا۔ (کافی) 

دے گا، بُرا کہے گا خدا اس پر بہشت کی خوشبو پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جو کوئی کسی مومن کو ايک لفظ سے بھی طعنہ
   )١٣٩حرام کر دے گا حاالنکہ بہشت کی خوشبو پانچ سو سال کے فاصلے سے آتی ہے۔" (مستدرک کتاب حج باب 

  اس کے بارے ميں روايتيں بہت سی ملتی ہيں ليکن جو کچھ کہا جا چکا ہے وہی کافی ہے۔ 
جب کسی مومن کو گالی دی گئی تو چونکہ اس کو دکھ پہنچايا گيا اس ليے آخرت  يہاں دو باتيں کہنا ضروری ہيں ايک يہ کہ

کے عذاب اور سزا کے عالوه اس مومن کو يہ حق پہنچتا ہے کہ وه حاکم شرع سے گالی دينے والے کی شکايت کرے تاکہ 
لی دينے واال جس کو وه جس طرح مناسب سمجھے اسے سزا دے جيسا کہ قذف کی گفتگو ميں بيان کيا جا چکا ہے کہ گا

گالی ديتا ہے اگر اس سے معافی مانگ ليتا ہے اور اسے منا ليتا ہے تو سزا ساقط ہو جاتی ہے دوسرے يہ کہ اگر اس گناه پر 
  شرمنده ہو جائے اور خدا سے معافی مانگ لے تو اس سے عذاِب آخرت بھی اُٹھ جائے گا۔ 

  گالی جس کسی کو دی جائے
  

 (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "گالی گلوچ اور بدزبانی ظلم ہے اور ظلم جہنم کا مستحق ہے۔" (کافی) حضرت امام جعفر صادق 
محقق بزرگوار مرحوم ميرزا محمد تقی شيرازی مکاسب کے حاشيے ميں لکھتے ہيں: روايتوں کے مطابق فحش (گالی) حرام

اور گناہگار (فاسق)، چھوٹا ہو يا بڑا بلکہ يہ بھی کہاہے چاہے جس کسی کو دی جائے چاہے وه مسلمان اور مومن ہو يا کافر 
جا سکتا ہے کہ چاہے بّچہ اور بے شعور ہو بلکہ بعض روايتوں ميں تو جانوروں کو بھی بُرا بھال کہنے اور گالی دينے سے 

  منع کيا گيا ہے۔ 

  جواب ميں گالی کا حرام ہون
  

ائے اور جواب ميں اسے يا کسی دوسرے مومن کو دے دی جائے تو مخالف يا کافر کو دی جانے والی گالی اگر پلٹا دی ج
جائز نہيں ہے۔ چنانچہ دنيا کی کسی قوم کے دينی مقدسات کو گالی دينا جائز نہيں ہے کيونکہ اس قوم کا گالی ُسننے واال 

الے کے ذّمے ہو گا يہی کوئی فرد پلٹ کر ديِن الٰہی کے مقدسات کو گالی دے سکتا ہے اس وقت گناه گالی کی ابتداء کرنے و
  وجہ ہے کہ سورة انعام ميں اس بات سے صاف صاف منع فرمايا گيا ہے۔ 

تفسير الميزان ميں لکھا ہے کہ اس دينی ادب کو ملحوظ خاطر رکھو کہ دينی مقدسات اس احترام کی وجہ سے توہين اور 
مقدسات کا احترام بچانے کے ليے ان لوگوں  ہنسی سے محفوظ رہتے ہيں چونکہ يہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وه اپنے

کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہيں اور اکثر اوقات غيظ وغضب کی شدت ان لوگوں کے مقدسات کو 
بُرا بھال کہنے پر مجبور کر ديتی ہے اور چونکہ يہ ممکن ہے کہ مسلمان اپنے پروردگار کا بچاؤ کرنے کے ليے بتوں کو 

اں ديں جس کے جواب ميں مشرکين مجبور ہو جائيں کہ خدا کے حريم مقدس کی توہين کريں اس ليے خدا انہيں گالي
(مسلمانوں کو) حکم ديتا ہے کہ مشرکوں کے خداؤں کو بُرا نہ کہو کيونکہ اگر تم بُرا کہو گے اور جھگڑے کی صورت ميں 
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رحقيقت خدا کی توہين کی ذّمہ داری خود مومنين پر ہی آ پڑے وه بھی خدا کے حريم مقدس کی ايسی ہی توہين کريں گے تو د
  گی۔ 

  مومن کو ذليل اور بے وقار کرن) ٣(
  

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو کوئی کسی مومن کو افالس اور ناداری کی وجہ سے چھوٹا اور 
  گا۔" (کافی۔ باب ايمان والکفر)  حقير سمجھے گا خدا اسے قيامت ميں خالئق کے سامنے رسوا کرے

آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "جو کوئی حاجت مند يا غير حاجت مند مومن کو ذليل سمجھے گا خدا اسے اس وقت تک ذليل اور 
دشمن سمجھے گا جب تک کہ وه اس مومن کو ذليل سمجھنے سے باز نہيں آ جاتا۔" آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "جب قيامت کا 

نادی آواز دے گا کہ ميرے دوستوں سے منہ پھيرنے والے کہاں ہيں؟ اس پر کچھ ايسے لوگ کھڑے ہو جائيں دن آئے گا تو م
گے جن کے چہروں پر گوشت نہيں ہو گا اور کہا جائے گا کہ يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے مومنوں کو ستايا، ان کے مقابلے پر 

پر سختی کی۔ اس کے بعد حکم ديا جائے گا کہ انہيں  کھڑے ہو گئے، ان سے دشمنی برتی اور ان کے دين کے باعث ان
دوزخ ميں ڈال دو۔" آپ نے يہ بھی فرمايا کہ خدا فرماتا ہے: "جو کوئی ميرے کسی دوست کی بے عزتی کرتا ہے اس نے 

ميرے خالف لڑائی ميں پوزيشن سنبھال لی ہے اور ميں اپنے دوست کی مدد کرنے ميں ہر چيز سے زياده پھرتيال ہوں۔" 
  (کافی) 

ابوہارون کہتا ہے کہ ميں حضرت امام صادق (عليہ السالم) کی مجلس ميں حاضر تھا جب حضرت نے حاضرين سے فرمايا:
"تم ہميں کيوں ذليل کرتے ہوں؟" اس پر ايک خراسانی شخص کھڑا ہوا اور بوال: "خدا ہميں اس بات سے پناه ميں رکھے کہ 

ی ذليل کريں۔" آپ نے فرمايا: "ہاں ہاں واقعی تو خود مجھے ذليل کرنے والوں ہم آپ کو يا آپ سے متعلق کسی چيز کو بھ
ميں سے ايک ہے۔" اس نے کہا: "خدا کی پناه جو ميں نے کبھی آپ کو ذليل کيا ہو۔" آپ نے فرمايا: "تجھ پر افسوس ہے کيا 

ی تھی کہ اسے ميل بھر کے ايسا نہيں ہوا کہ جب ہم لوگ جعفہ کے نزديک تھے تو ايک شخص نے تجھ سے درخواست ک
ليے سوار کر لے اور کہا تھا کہ خدا کی قسم ميں پيدل چلتے چلتے تھک گيا ہوں اور عاجز آ چکا ہوں ليکن تو نے سر اُٹھا 

کر نہيں ديکھا اور اس کی طرف توجہ نہيں کی۔ تُو نے اسے بے شک حقير جانا اور مومن کو حقير جاننے والے نے مجھے 
   )١٨کی عزت کھو دی۔" (وسائل الشيعہ کتاب حج باب  ذليل کيا اور خدا

  مومن کو بُرا بھال کہنا اور رسوا کرن) ۴(
  

حضرت امام باقر (عليہ السالم) اور حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "وه طريقہ جو انسان کو کفر کے نزديک 
رہے اور اس کی غلطياں اور خطائيں جمع کرتا جائے اور پھر پہنچا ديتا ہے يہ ہے کہ اپنے کسی دينی بھائی کے ساتھ ساتھ 

  ايک دن ان کی وجہ سے اسے سخت سست کہے۔" (کافی کتاب االيمان والکفر) 
پيغمبر اکرم نے فرمايا: "اے وه لوگو! جو زبان سے تو اسالم الئے ہو ليکن تمہارے دلوں ميں ابھی ايمان نے جڑ نہيں پکڑی 

ہ دو اور ان کی عيب جوئی نہ کرو کيونکہ جو کوئی ان کی عيب جوئی کرے گا خدا اس کی ہے مسلمانوں کو جھڑکياں ن
عيب جوئی کرے گا اور جس کی خدا عيب جوئی کرے گا اسے رسوا بھی کر دے گا چاہے وه اپنے گھر ميں ہی رہتا ہو۔" 

  (کافی باب االيمان والکفر) 
کسی مومن کو برا بھال کہے گا خدا اسے دنيا اور آخرت ميں حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو شخص 

  مالمت کرے گا۔" (کافی) 
يہی بات پيغمبر اکرم بھی فرماتے ہيں: "جو کوئی کسی بُرے کام کا پرده کھولتا ہے وه اس شخص کی طرح ہے جس نے وه 

سے پہلے خود بھی اس بات کا مرتکب  کام کيا ہے اور جو کوئی کسی مومن کو کسی بات پر بُرابھال کہے گا وه اپنے مرنے
  ہو گا۔" (کافی) 

واضح رہے کہ مالمت کرنے کا حرام ہونا نہی از منکر کے خالف نہيں کيونکہ دراصل نہی از منکر نصيحت اور ہمدردی 
  ہے ۔ 

انے والی حضرت امام صادق (عليہ السالم) نے فرمايا: "جو کوئی ايسی حکايت بيان کرتا ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچ
ہوتی ہے اور اس کا مقصد يہ ہوتا ہے کہ اسے گنده کرے اور آبروريزی کرے جس سے وه لوگوں کی نگاہوں ميں ذليل ہو 

جائے خدا اسے اپنے آپ سے بے تعلق کر کے شيطان کی طرف دھکيل دے گا ليکن شيطان بھی اسے قبول نہيں کرے گا۔" 
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  (کافی باب الروايہ علی المومن) 
کہتے ہيں: "يعنی وه کوئی ايسی حکايت بيان کرے جس سے اس مومن  �شرح بيان کرتے ہوئے عالمہ مجلسیاس حديث کی 

  کی کم عقلی اور رائے کی کمزوری ثابت ہوتی ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ عمل کی حکايت بھی اس ميں شامل ہو۔" 
ان کا اس کو قبول نہ کرنا يہ ہو کہ شيطان کی يہاں ثابت ہونے (داللت) سے محبت اور تائيد کرنا مراد ہے اور شايد شيط

غرض انسان کی گمراہی اور ہالکت اور خدا سے اس کا جدا ہونا ہے اور چونکہ اس کا يہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اس ليے 
  اب اس سے کوئی غرض باقی نہيں رہی اور وه اس سے ُدور رہنا چاہے۔ 

الم) سے عرض کيا: "قربان جاؤں! ميں اپنے دينی بھائی کی کوئی محمد بن فضيل نے حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ الس
ايسی بات سنتا ہوں جو بُری ہے اور لوگوں کو ناگوار گذرتی ہے اس کے بعد ميں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ ميں نے 

وه معتبر اور ثقہ  تيری بات ُسنی ہے کيا يہ سچ ہے؟ تو وه انکار کر ديتا ہے حاالنکہ مجھے جن لوگوں نے اطالع دی تھی
ہيں۔" آپ نے فرمايا: "اے محمد! اپنے بھائی کے بارے ميں اپنے آنکھ اور کان کو جھوٹا سمجھ يعنی يہ کہہ کہ ميری آنکھ 

اور ميرے کان نے غلط ديکھا اور غلط سنا۔ اگر پچاس اشخاص بھی تيرے بھائی کے بارے ميں کوئی بات کہيں اور وه انکار
ہی سچا سمجھ اور انہيں جھٹال يعنی يہ کہہ کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وه بات ظاہر نہ کر جس  کرے تو اپنے بھائی کو

کی وجہ سے تو اسے برا، داغدار اور بے آبرو کر سکتا ہے کيونکہ اگر تو ايسا کرے گا تو تيرا شمار ان لوگوں ميں ہو گا 
کے ليے جو مومنوں ميں سے کسی مومن کے بُرے کام جن کے بارے ميں خدا نے قرآن مجيد ميں فرمايا ہے کہ ان لوگوں 

   )١۵٧کو ظاہر کرنا پسند کرتے ہيں دنيا اور آخرت ميں دردناک عذاب ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب حج باب 
رسوِل خدا فرماتے ہيں: "جو کوئی اپنے بھائی کی عيب جوئی اور اس کے چھپے ہوئے عيب کو ظاہر کرنے کی خاطر سفر 

اه ميں جو اپنا پہال قدم اٹھائے گا وه دوزخ ميں رکھے گا اور خدا اسے قيامت ميں سب لوگوں کے سامنے کرے گا وه اس ر
   )١۵٢رسوا کرے گا اور اس کے چھپے ہوئے عيب ظاہر کر دے گا۔" (وسائل الشيعہ کتاب حج باب 

بيان کرے گا تاکہ اسے گنده حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو کوئی کسی مومن کے خالف کوئی حکايت 
کرے اور اس کی آبرريزی کرے خدا اسے ايسی جگہ رکھے گا جہاں جہنم کا خون، پيپ ہو گا (جس جگہ زناکار جنسی 

   )١٣٧اعضاء سے نکلی ہوئی گندگياں جمع ہوں گی۔)۔" (حج۔ مستدرک باب 
ی گناه معلوم ہو اور وه اسے چھپانے کے حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جس کسی کو کسی مومن کا کوئ

بجائے ظاہر کر دے اور اس مومن کی بخشش کے ليے دعا نہ کرے وه شخص خدا کے نزديک اسی کے برابر گناہگار ہوتا 
ہے اور اس سے کے گناه کی ذمہ داری بھی اسی کے سر آ جاتی ہے اور گناه کرنے واال بخشا جاتا ہے کيونکہ دنيا ميں اس 

ور رسوا ہونا ہی اس کا کفاره بن جاتا ہے پھر آخرت ميں اس کی رسوائی نہيں ہوتی چونکہ خدا کريم ہے وه ايک کا بدنام ا
   )١٣٧گناه پر بندے کو دو مرتبہ سزا نہيں دے سکتا اور نہ دو مرتبہ رسوا کر سکتا ہے۔" (حج ۔ مستدرک باب 

اس کے بارے ميں بھی بہت سی روايتيں ملتی ہيں  غرض اس گناه کی اُخروی سزا اس کے ظاہر کرنے والے کے ذمے ہے۔
  ليکن اتنی ہی روايتوں پر اکتفا کيا جاتا ہے۔ 

  مٔومن کی ہجو شعر يا نثر ميں) ۵(
  

شيخ انصاری عليہ الرحمة فرماتے ہيں: "قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی رو سے مومن کی ہجو کرنا حرام ہے کيونکہ مومن
زنی، غيبت کرنا، مالمت کرنا اور بھيد کھولنا شامل ہے اور ان ميں سے ہر ايک ہالک کرنےکی ہجو ميں عيب جوئی، طعنہ 

واال گناه کبيره ہے اس ليے وه تمام چيزيں جو ان مذکوره باتوں ميں بيان کی گئيں اس ميں بھی داخل ہيں اور اگر کسی ايسی 
  بھی ہے۔" بات کی ہجو کی جائے جو اس شخص ميں موجود نہ ہو تو پھر يہ بہتان 

گناہگار مومن اور بے گناه مومن کی ہجو ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ دونوں کی ہجو يکساں ہے اور جو روايت اس معاملے ميں
فاسقوں کی مذمت کے متعلق ملتی ہے اس سے بے ايمان لوگ يا وه لوگ مراد ہيں جو ظاہر ميں گناه کرتے ہيں ليکن غير 

س کا کوئی احترام نہيں ہے۔ ہر صاحِب بدعت کی اس بات کی ہجو جو اس ميں موجود مومن کی ہجو حرام نہيں ہے کيونکہ ا
  ہے اس نيت سے جائز ہے کہ اسے پہچنوايا جائے اور کوئی اس کے جال ميں نہ پھنسے۔ 

  مومن کو ُد کھ د ين) ۶(
  

(يعنی ايسا جرم کيے بغير  خدا سورة احزاب ميں فرماتا ہے: "جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کچھ کيے بغير
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جس کی سزا ميں انہيں اذيت دی جائے) دکھ ديتے ہيں وه بالشبہ گناه اور بہت بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہيں۔ (يعنی 
   )۵٨جھوٹے الزام کے عذاب کے مستحق اور ظاہری سزا کے الئق ہيں۔)" (آيت 

جو کوئی ميرے مومن بندے کو ستاتا ہے وه ميرے خالف حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "خدا فرماتا ہے کہ 
لڑائی کا اعالن کرتا ہے اور جو شخص ميرے مومن بندے کا احترام کرتا ہے وه ميرے غصے اور ناخوشی سے آسوده اور 

  بے خوف رہتا ہے۔" (کافی) 
جھے دکھ دے گا وه خدا کو ديکھ رسوِل خدا فرماتے ہيں:"جو کوئی کسی مومن کو ستاتا ہے وه مجھے ُدکھ ديتا ہے اور جو م

پہنچائے گا اور جو خدا کو دکھ دے گا وه تورات، انجيل، زبور اور قرآن کی رو سے ملعون ہو گا۔" ايک اور حديث ميں ہے: 
   )١٢۵"اس شخص پر خدا، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو گی۔" (حج۔ مستدرک باب 

سی مومن کو رنجيده کرے گا پھر چاہے تمام ُدنيا بھی اسے دے دے گا اسی طرح آپ نے يہ بھی فرمايا ہے: "جو شخص ک
  اس کی دل شکنی کے گناه کی تالفی نہيں ہو سکے گی اور دينے والے کو بھی اس کا اجر نہيں مل سکے گا۔" 

ار خدا آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "جس نے کسی مومن کو ناحق ستايا اس نے گويا دس بارمکہ معظمہ کو اجاڑا، اور ايک ہز
   )١٣۵کے مقرب فرشتوں کو قتل کيا۔" (حج۔ مستدرک باب 

  اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی عّزت مّکہ اور بيت المعمور کی دس گنی اور مالئکہ کی ہزار گئی ہے 

  پڑوسی کو ستانے کی سزا بہت سخت ہوتی ہے
  

حرام بتايا ہے اور اس ستانے کے باعث دنيا اور آخرتخدا نے کئی مقامات پر جن دوسرے لوگوں کا ستايا بہت زور دے کر 
  کی سخت سزائيں تجويز کی ہيں ان ميں پڑوسی بھی شامل ہے۔ 

انصار ميں سے ايک شخص رسول خدا کے پاس آيا، اس نے عرض کيا کہ ميں نے فالں محلے ميں ايک گھر مول ليا ہے 
بھالئی کی اميد نہيں ہے اور ميں اس کے شر سے اور ميرا سب سے قريبی پڑوسی ايک ايسا شخص ہے جس سے مجھے 

سے فرمايا کہ مسجد ميں جا کر اونچی  �اور مقداد �، ابوذر�محفوظ اور بے خوف نہيں ہوں۔ رسول خدا نے علی ، سليمان
آواز سے اعالن کر ديں کہ جس کا پڑوسی اس کے شر اور آزار سے محفوظ اور مطمئن نہيں ہے وه ايمان نہيں رکھتا يعنی 

ے ايمان ہے۔ ان لوگوں نے تين بار يہ اعالن کيا۔ اس کے بعد آنحضرت نے اپنے ہاتھ سے چاليس گھروں کے چاليس ب
دروازوں کی دائيں اور بائيں طرف جو آپ کے سامنے تھے اشاره فرمايا (يعنی چاروں طرف کے چاليس گھروں تک جو 

  تاب العشره۔ باب حسن الجوار) پڑوس ميں ہيں اور جنہيں اس کا خيال رکھنا چاہيئے۔) (کافی ک
حضرت زہرا = کے مصحف ميں ہے کہ جو کوئی خدا ور قيامت کے دن پر ايمان رکھتا ہے وه اپنے پڑوسی کو نہيں ستاتا، 

  مہمان کی عزت کرتا اور سچ بولتا يا چپ رہتا ہے۔ 
ں کرتا وه ہم ميں سے نہيں حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو شخص اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک نہي

  ہے۔" (کافی) 
ٍ◌ پيغمبر اکرم کا ارشاد ہے: "جو کوئی اپنے پڑوسی کو ُدکھ دے گا خدا اسے بہشت کی خوشبو سونگھنے سے محروم 

رکھے گا اور اس کی جگہ دوزخ ہو گی اور دوزخ بُرا ٹھکانا ہے اور جو کوئی اپنے پڑوسی کا حق ادا نہيں کرتا وه ہم ميں 
ہے جبرائيل ہميشہ پڑوسی کی اس قدر سفارش کرتے رہتے تھے کہ مجھے گمان ہوا پڑوسی کو بھی ترکے ميں سے نہيں 

  سے حصہ ملے گا۔" 
   )٨۶(وسائل الشيعہ کتاب حج باب 

آپ نے يہ بھی فرمايا جو اپنے پڑوسی کو ستائے گا اور جس کا پڑوسی اس کے آزار سے مطمئن اور امان ميں نہيں رہے گا
   )٧٢يں نہيں جا سکے گا۔ (وسائل المستدرک کتاب حج باب وه بہشت م

ايک دن اصحاب نے آنحضرت سے عرض کيا کہ: "فالں عورت دن بھر روزه رکھتی اور رات بھر عبادت کرتی ہے اور 
صدقہ خيرات بھی ديتی ہے ليکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے ُدکھ پہنچاتی ہے۔" رسول خدا نے فرمايا: "اس عورت ميں 

وئی خوبی نہيں ہے۔ وه اہِل جہنم سے ہے۔" لوگوں نے کہا: "فالں عورت صرف واجب نماز پڑھتی اور ماِه رمضان کے ک
روزے رکھتی ہے اور اپنے پڑوسی کو نہيں ستاتی۔" آپ نے فرمايا: "وه بہشت ميں جائے گی۔" آپ نے يہ بھی فرمايا: 

رکھتا ہے اور وه ايسا پڑوسی ہوتا ہے جو مسلمان اور رشتے  "پڑوسی تين قسم کے ہوتے ہيں، پہال وه پڑوسی جو تين حق
دار ہے۔ دوسرا وه جو دو حق رکھتا ہے اور وه پڑوسی مسلمان ہے۔ تيسرا پڑوسی کافر جو صرف پڑوسی کاحق رکھتا ہے۔" 

   )٧٢(حج۔ مستدرک باب 
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  ن ہے۔ (کافی) حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے وه ملعو
آپ نے يہ بھی فرمايا کہ جب بنيامين حضرت يعقوب کے پاس سے چلے گئے تو انہوں نے فرياد کی: "اے خدا! تو مجھ پر 
رحم نہيں فرماتا جو تُو نے ميرا بيٹا لے ليا اور ميری آنکھيں بے نُور کر ديں۔" خدا نے ان پر وحی نازل کی: "اگر ميں نے 

ے زنده کر دوں گا تاکہ اسے تجھ تک پہنچا دوں، ليکن تو اس بھيڑ کو ياد کر جس کا سر تو نے اسے مار ڈاال ہو گا تو اس
کاٹ ڈاال تھا۔ اسے بھونا اور کھايا اور فالں فالں تيرے پڑوس ميں بستے تھے اور روزه رکھتے تھے ليکن تو نے اس ميں 

   )٧٢سے کچھ بھی تو انہيں نہيں ديا۔ " (حج۔ مستدرک باب 
ايت ميں ہے کہ اس کے بعد يعقوب کا يہ دستور ہو گيا تھا کہ ہر روز صبح کے وقت منادی ان کے گھر سے ايک اور رو

ايک فرسخ کے فاصلے تک اعالن کرتا تھا کہ جس کسی کو ناشتے کی ضرورت ہو وه يعقوب کے گھر آ جائے او شام کے 
  کے گھر آ جائے۔ وقت بھی ندا کرتا تھا کہ جو کوئی شام کا کھانا چاہتا ہے وه يعقوب 

اس حديث سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ پڑوسی کا حق کتنا اہم ہوتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق بہت سی حديثوں ميں 
  بيان کيے گئے ہيں ليکن اختصار کے خيال سے صرف ان کا خالصہ پيش کيا جاتا ہے: 

  پڑوسی کے حقوق
  

نے ميں تامل نہ کرو، اسے جس چيز کی ضرورت ہو دے دو، پڑوسی سے مہربانی کا سلوک کرو اور اس سے بھالئی کر
اسے اپنے مال ميں شريک سا سمجھو، اسے سالم کرو، جو باتيں وه چھپائے رکھنی چاہتا ہے انہيں مت کريدو، بيماری ميں 

 اس کی مزاج پرسی، مصيبت ميں ہمدردی اور اس کے غم ميں شرکت کرو اور شادی ميں اسے مبارکباد دو، اگر اس کا
کوئی عيب معلوم ہو جائے تو اسے چھپاؤ، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دو۔ اگر درميانی ديوار پر وه کچھ 

کرنا چاہے تو منع نہ کرو، اگر وه اپنے پڑوسی کے ميدان سے کوئی پائپ يا گٹر گذارنا چاہتا ہے تو نہ روکو، گھر کے 
دينے سے دريغ نہ کرو، اپنی آنکھيں پڑوسی کے اہل وعيال سے بند  سامان ميں جو چيز اس کے ليے ضروری ہو اس کے

رکھو، جب وه گھر ميں نہ ہو تو اس کے گھر سے غافل نہ رہو، اس کی اوالد پر مہربانی کرو اور انہيں دين اور ُدنيا کی 
ی اجازت کے بغير اپنے اچھی اچھی باتيں بتاؤ، اگر مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر قرض مانگے تو ادھار دے دو۔ اس ک

گھر کو اونچا نہ اٹھاؤ۔ جس سے اس کے گھر کی ہوا ُرک جائے، جو مزيدار کھانا گھر ميں اليا جاتا ہے پڑوسی کو بھی اس 
ميں سے بھجواؤ يا ايسا ممکن نہ ہو تو چھپا کر رکھو تاکہ پڑوسی کے بّچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے اور انہيں بے 

  پڑوسی بّچوں کے ليے ايسی غذا مہيا نہ کر سکے۔ چين نہ کرے۔ ممکن ہے 

  شوہر/ بيوی کو ستا ن
  

پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جو بيوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے خدا اس کی نمازيں اور نيک کام اس وقت تک قبول نہيں کرے 
ی، چاہے وه برابر دن ميں گا جب تک وه اپنے شوہر کی حق ادا نہيں کر ديتی اور اسے اپنے آپ سے راضی نہيں کر ليت

  روزه رکھے، غالم آزاد کرتی رہے اور بہت سا مال خيرات کرتی رہے، وه سب سے پہلے جہنم ميں داخل ہو گی۔" 
اس کے بعد آپ نے فرمايا: "جو شوہر اپنی بيوی کو ستاتا ہے اس کے بھی وہی ہو گا جو بيوی کے بارے ميں کہا گيا۔ جو 

ؤ کو برداشت کرے گا اور خدا سے اپنے صبر کا صلہ چاہے گا تو اسے بھی ہر بار صبر کوئی اپنی بيوی کے بُرے برتا
کرنے پر وہی صلہ ملے گا جو حضرت ايوب کو صبر کرنے پر مال تھا اور اس کی بيوی کے ليے ہر چوبيس گھنٹے ميں 

ند کرنے سے پہلے مر ريگستان کی ريت کے ذروں کے برابر گناه ہوں گے اور اگر اپنے شوہر کو اپنے آپ سے رضام
جائے گی تو منافقوں کے ساتھ اوندھے منہ جہنم کے سب سے نچلے درجے ميں جائے گی۔ جو بيوی اپنے شوہر سے نباه 

نہيں کرتی، شوہر جو خرچ ديتا ہے اس پر صبر نہيں کرتی، شوہر پر دباؤ ڈالتی ہے اور جس بات کی شوہر ميں سکت اور 
يہے تو خدا اس کا ايسا نيک کام بھی قبول نہيں کرے گا جو آتِش جہنم کو ُدور کرتا ہے طاقت نہيں ہوتی اس پر مجبور کرت 

   )٨٢اور اس وقت تک اس پر غصہ کرتا رہے گا جب تک کہ اس کا يہی طريقہ رہتا ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب نکاح باب 

  مفلس کو ستا ن
  

لينے والے پر احسان جتا کر اور اسے دکھ پہنچا کر باطل نہ  خدا سورة البقره ميں فرماتا ہے: "تم جو خيرات ديتے ہو اسے
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اور يہ بھی فرماتا ہے: "غريب سے اچھی اچھی باتيں اور بخشش اس خيرات دينے سے بہتر ہے جس ) ٢۶٢کرو۔" (آيت 
ض مثالً اس سے منہ پھير لو يا اس سے رکھائی برتو يا خيرات اور صدقے کے عو) ٢۶٣کے بعد اسے دکھ پہنچے۔" (آيت

  اسے کسی کام پر مجبور کرو۔ 
اور ) ٢٧٧روايت ہے کہ جو کوئی نيک کام کر کے احسان جتاتا ہے وه بہشت ميں داخل نہيں ہو سکے گا۔ (لئالی االخبار ص 

  ايک اور حديث ميں ہے کہ اس پر بہشت حرام ہے۔ 
اور والدين اور بہن بھائيوں پر احسان يہ بھی فرمايا ہے کہ غريبوں پر احسان دھرنے واال ُدنيا اور آخرت ميں ملعون ہے 

جتانے واال خدا کی رحمت اور اس کے فرشتوں کی مہربانی سے ُدور ہے، دوزخ کے قريب ہے، اس کی دعا قبول نہيں 
 ہوگی، اس کی حاجت پوری نہيں ہو گی اور خدا ُدنيا اور آخرت ميں اسے رحمت کی نظر سے نہيں ديکھے گا۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  مکروفريب

وه گناِه کبيره جس کے ليے جہنم کا وعده کيا گيا ہے مگر اور غدر يعنی وعده خالفی اور دھوکا دينا ہے۔ چنانچہ روايات ميں 
ان تينوں کی سزا آتِش دوزخ بتائی گئی ہے۔ اصول کافی کی کتاب ايمان وکفر کے باب مکرو غدروخديعہ ميں اس مضمون 

  ميں سے دو بطور نمونہ يہاں پيش کی جاتی ہيں: سے متعلق چھ حديثيں بيان کی گئی ہيں جن 
حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "اگر مکروفريب کی سزا آتش جہنم نہ ہوتی تو ميں سب لوگوں سے زياده 

  مکار ہوتا۔" آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "بالشبہ دھوکے بازی، عياشی اور خيانت کی سزا آتِش جہنم ہے۔" (کافی) 
ميں لکھا ہے کہ پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "مسلمان کو مکر اور دھوکا نہيں کرنا چاہيئے کيونکہ ميں نے جبرئيل سے  وسائل

ُسنا ہے کہ مکر اور دھوکے کا نتيجہ جہنم ہے۔" پھر فرمايا: "جو کوئی کسی مسلمان کو دھوکا دے يا اس سے خيانت کرے 
اور قريب قريب اسی مضمون کی کچھ اور حديثيں نقل کی ہيں اور ) ١٣٧اب وه ہم ميں سے نہيں ۔ (وسائل الشيعہ کتاب حج ب

  ويسے ہی مستدرک ميں اس مضمون کی کچھ روايتيں نقل کی گئی ہيں۔ مثالً 
لوگوں نے اميرالمومنين سے کہا کہ جو آپ کا مخالف (معاويہ) ہے وه جس حکومت پر قابض ہے اسے اس وقت تک معزول 

ومت مستحکم نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمايا کہ مکر، فريب اور وعده خالفی کا انجام جہنم ہے۔ نہ کيجئے جب تک آپ کی حک
  (مستدرک) 

  مکر، غد ر اور خد عہ کے معنی
غدر کا جس کے معنی بے وفائی اور وعده خالفی کے ہيں۔ مکروفريب اور خدعہ دونوں کے معنی دوسرے کے ساتھ اس 

ہ پائے۔ مثالً ظاہر ميں اس کے ساتھ بھالئی ليکن باطن ميں بدی ہو يا ظاہر ميں تو طرح بُرائی کرنے کے ہيں کہ وه سمجھ ن
يہ جتايا جائے کہ اس سے کوئی سروکار ہی نہيں ہے اور در پرده آزار رسانی کی گھات ميں رہے۔ غرض مکر اور خدعہ 

اور اس کی دو قسميں ہيں، ايک خدا،  دوغال پن يعنی منافقت اور دورنگی يعنی ظاہر ميں اچھا اور باطن ميں بُرا ہونا ہے
  پيغمبر اور امام کے ساتھ مکر اور خدعہ اور دوسری قسم لوگوں کے ساتھ مکرو فريب۔ 

  خدا سے دھوکا
خدا سے دھوکے کی بدترين قسم منافقوں کا دھوکا ہے يعنی وه لوگ جو اپنا کفر چھپائے رکھتے ہيں اور ظاہر ميں اسالم اور 

ہيں۔ چنانچہ خدا سورة البقره ميں فرماتا ہے: "وه خدا اور اہِل ايمان کا دھوکا ديتے ہيں حاالنکہ وه اپنے  ايمان کا اظہار کرتے
   )٩آپ کو دھوکا ديتے ہيں ليکن يہ بات نہيں سمجھتے۔" (آيت

تو اگر يہ کہا جائے کہ خدعہ اس وقت کہتے ہيں جب وه شخص جسے دھوکا ديا جائے بے خبر ہو اور خدعہ کو نہ سمجھے 
پھر يہ خدعہ خدا کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب يہ ہے کہ چونکہ يہ لوگ پيغمبر اور مومنوں سے فريب 

کرتے تھے تو وہی خدا کے ساتھ فريب کہالتا ہے يا يہ کہ منافقين خدا سے اس طرح دھوکا اور فريب کرتے ہيں کہ اپنا کفر 
  چھپاتے اور ايمان ظاہر کرتے تھے۔ 
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ے معنی کہ يہ اپنے آپ کو دھوکا ديتے ہيں يہ ہيں کہ ان کے فريب سے پيغمبر اور مومنوں کو کوئی نقصان نہيں اس بات ک
پہنچتا بلکہ يہ خود ہی چوٹ کھا جاتے ہيں کيونکہ يہ ہر نيکی اور بھالئی سے محروم ره جاتے ہيں اور ُدنيا ميں بدنام اور 

  ۔ آخرت ميں عذاِب الٰہی ميں گرفتار ہو جاتے ہيں
خدا سے دھوکا کرنے ميں دکھاوے کی عبادت شامل ہے جس کا ذکر شرک کی بحث کے آخر ميں تفصيل سے کيا جا چکا 

  ہے۔ 

  روحا نی مقاما ت کا دعویٰ 
خدا کو دھوکا دينے ميں بعض بلند دينی مناصب ومقامات کا دعوٰی کرنا شامل ہے جبکہ وه حقيقت ميں ان سے محروم ہو مثالً

کل، محبت، رضا، تسليم، اخالص وغيره مقامات کا دعوٰی۔ مثالً وه دعوٰی کرتا ہے کہ اس کا معبود خدائے صبر، شکر، تو
واحد ہے۔ اس کے سوا کوئی نہيں ہے اور کہتا ہے: "اياک نعبد"حاالنکہ وه شيطان کو پوجتا ہے يا کہتا ہے "ّهللاٰ اکبر" يعنی 

مال ومرتبہ اور دنياوی حيثيتوں نے اس کے دل ميں ريشہ دوانی کر  خدا ميرے نزديک ہر چيز سے بڑا اور اونچا ہے جبکہ
کے بڑی اہميت حاصل کر رکھی ہے۔ چنانچہ اگر اس سے کہيں کہ خدا کی خاطر فالں گناه چھوڑ دے تو آماده نہيں ہوتا البتہ 

پہنچ سکتا ہے تو اسے اگر يہ سمجھ ليتا ہے کہ اس سے اس کے مال، آبرو يا اس کی دوسری ُدنياوی حيثيتوں کو نقصان 
  ترک کر ديتا ہے۔ 

حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جس وقت تم تکبير کہو تو تمہيں چاہيئے کہ ُدنيا کی تمام چيزوں کو خدا کی 
بزرگی کے سامنے چھوٹا سمجھو کيونکہ جس وقت بنده تکبير کہتا ہے اور خدا يہ جان ليتا ہے کہ اس کے دل ميں اس کی 

ير کے خالف کوئی بات موجود ہے۔ يعنی وه خدا کے سوا کسی اور کو زياده سمجھتا ہے تو خدا اس سے فرماتا ہے اے تکب
جھوٹے! تُو مجھے فريب ديتا ہے۔ مجھے اپنی عزت اور جالل کی قسم ہے کہ ميں تجھے اپنی ياد کی مٹھاس، اپنی مناجات 

   )٢(صلٰوة مستدرک باب  کے مزے اور اپنے قريب پہنچنے سے محروم کر دوں گا۔"

  بزرگا ِن دين سے دھوکے بازی
بزرگاِن دين سے دھوکے بازی مثالً ايک شخص ان سے کہتا ہے: "موال لکم وال ليائکم"يعنی ميں تم سے اور تمہارے 

ی دوستوں سے محبت کرتا ہوں حاالنکہ دوستوں سے اسے کوئی تعلق ہی نہيں ہے اور اہل بيت سے ان کی نسبت کا لحاظ ہ
نہيں کرتا يا کہتا ہے: "التارک للخالف عليکم"جو بات تمہارے خالف جاتی ہے وه ميں نے ترک کر دی ہے حاالنکہ اس نے 

  ہزاروں باہر ان کی مخالفت کی ہے اور کرتا ہے جيسا کہ جھوٹ کی گفتگو ميں بيان کيا گيا ہے۔ 

  خدا کے بندوں سے دھوکا
رح کی دھوکے بازی ، بہانے بازی اور فريب کاری عام ہے وه اسی قسم سے ان آخرت سے بے خبر لوگوں ميں جو طرح ط

متعلق ہے اور سب کی سب حرام اور گناه کبيره ہے اور جتنا اس کا فساد زياده ہوتا اس کی حرمت اور سزا بھی اتنی شديد ہو 
  گی۔ 

ٹتا ہے۔" يعنی ہر دھوکہ باز کا دھوکا ميں فرماتا ہے: "دھوکا خود اپنے ہی کرنے والے کی طرف پل ۴٢خدا سورة فاطر آيت 
اسی کی طرف واپس آتا ہے اور جو کچھ اس نے دوسرے کے بارے ميں سوچا ہے وه خود اپنے ہی بارے ميں مشاہده کرتا 
ہے کيونکہ ہر مکر، مکر کرنے والی ذات اور گراوٹ کا اور جس سے مکر کيا جاتا ہے اس کی عزت بڑھانے اور درجہ 

ہو گا يا مکر کرنے واال آخرت ميں اپنے بُرے کام کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے ميں بلند کرنے کا سبب 
جائے گا اور جس کے ساتھ مکر کيا گيا ہے اس ظلم کی وجہ سے جو اس پر ہوا ہے بہشت ميں بلند مقام پائے گا يا 

رسوا ہوتا ہے اور اس کے مکر سے اسی کو ُدنياوآخرت دونوں ميں۔ چنانچہ اس بات کا مطلب کہ ُدنيا ميں مکر کرنے واال 
نقصان پہنچتا ہے اس قدر واضح ہے کہ "منہج الصادقين "ميں لکھا ہے کہ يہ جملہ عرب ميں کہاوت بن گيا ہے کہ : جو 

اپنے بھائی کے ليے کنواں کھودے گا کہ وه خود اس ميں سر کے بل جا گرے گا۔ اسی طرح ايرانی کہاوت ہے: بُرائی نہ کر 
ائی آگے آئے۔ کنواں نہ کھود جو خود اس ميں گرے۔ يہ بھی کہتے ہيں : جو کوئی کسی کے ليے کنواں کھودے گا اس جو بُر

   )١ميں پہلے خود، پھر دوسرا گرے گا۔" (
تفسير منہج الصادقين ميں تاريخی کتابوں کے حوالے سے تحرير کيا گيا ہے کہ دو آدميوں نے پيسہ جمع کيا اور اسے ) ١(

وف سے ايک معينہ درخت کے اندر چھپا ديا۔ ان دونوں ميں سے ايک رات کو چھپ کر آيا اور وه پيسے اٹھا چوری کے خ
ليے۔ دوسرے دن جب دونوں پيسے لينے کے ليے آئے تو اس پيسے کو وہاں نہيں پايا۔ وه آدمی جو رات کو پيسے چوری کر 
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ھپاتے وقت تمہارے عالوه کوئی اور نہيں تھا يقينا پيسے تم کے لے گيا تھا اس نے دوسرے آدمی کا گريبان پکڑ ليا کہ مال چ
نے اٹھائے ہيں۔ اس بے چارے نے کافی قسميں کھائيں ليکن چور اپنی بات پر بضد تھا۔ يہاں تک کہ معاملہ حاکم کے سامنے 

  حے پر) پيش ہوا۔ حاکم نے چوری کرنے والے سے گواه طلب کيے تو اس نے کہا :"درخت خود گواہی ( بقيہ اگلے صف

  منافقت اور تضاد بھی د ھوکا ہے
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو کوئی مسلمانوں سے منافقت اور تضاد برتے گا جب قيامت ميں 

  آئے گا تو اس کی آگ کی دو زبانيں ہوں گی۔" (کافی) 
جو منافقت اور تضاد رکھتا ہے۔ اپنے بھائی کے حضرت امام باقر (عليہ السالم) سے روايت ہے: "وه شخص کتنا بُرا ہے 

سامنے اس کی تعريف کرتا ہے اور پيٹھ پيچھے اسے بُرا کہتا اور اس کا گوشت کھاتا ہے (يعنی اس کی غيبت کرتا ہے)۔ اگر
د نہيںبھائی کو نعمت ملتی ہے تو اس سے جل جاتا ہے اور اگر وه پريشان ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ جاتا ہے اور اس کی مد

  کرتا۔ (کافی) 
رسوِل خدا فرماتے ہيں: "جو منافق ہے وه قيامت ميں اس طرح آئے گا کہ اس کی دو زبانيں ہوں گی، ايک پيچھے کی طرف 
اور دوسری آگے کی طرف دونوں لٹکتی ہوں گی اور ان سے آگ کی اس قدر لپٹيں نکلتی ہوں گی کہ اس کے تمام بدن ميں 

کہا جائے گا کہ يہ وه شخص ہے جو ُدنيا ميں منافق تھا اور متضاد باتيں کرتا تھا، قيامت  آگے لگ جائے گی، اس کے بعد
   )١۴٣ميں بھی دو چہرے اور آگ کی دو زبانيں رکھتا ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب حج باب 

  منا فقت اور تضا د کيا ہے؟
  ے مطابق ُدنياوی فائده دو زبان آدمی يعنی وه شخص جو دو متضاد باتيں کہتا ہے اور موقع ک) ١(

حاصل کرنے کے ليے اور بے ضرورت بھی مختلف باتيں کرتا ہے۔ مثالً ايک چيز کا اقرار کرتا ہے بعد ميں اس سے انکار 
کر ديتا ہے يا کسی بات کی گواہی ديتا ہے پھر اس کے خالف بيان دے ديتا ہے يا کسی کے سامنے اس کی تعريف کرتا ہے 

  ہتا ہے۔ پيٹھ پيچھے اسے بُرا ک
منافق اور دو زبان آدمی يعنی وه شخص جو دو آدميوں کے پاس آتا جاتا ہے اور ہر ايک سے اس کے مطابق بات کرتا ) ٢(

  ہے اور يہی منافقت ہے۔ 
اگر کوئی شخص دو ايسے آدميوں ميں سے ايک کی بات دوسرے سے جا کر لگاتا ہے جو آپس ميں دشمنی رکھتے ہيں ) ٣(

  پيٹھ پيچھے خالف اور نامعقول باتيں کرتے رہتے ہيں تو يہ دو زبانی ہے اور يہ اور ايک دوسرے کے 
گذشتہ سے پيوستہ: دے گا کہ پيسے دوسرا آدمی لے کر گيا ہے۔" اس چور نے پوشيد طور پر اپنے بھائی سے کہا کہ رات 

ه اندر سے گواہی دے کہ کے وقت درخت کے کھوکھلنے تنے ميں بيٹھ جائے تاکہ جب صبح حاکم گواہی طلب کرے تو و
پيسے دوسرا آدمی لے گيا ہے۔ جب صبح حاکم لوگوں کے ساتھ درخت کے قريب پہنچا تو اس نے درخت سے کہا: "اے 

درخت اس خدا کے ليے جس نے تجھے خلق کيا ہے يہ بتا کہ وه پيسے جو تجھ ميں چھپائے گئے تھے کس نے چوری کيے 
ميں سے چال کر کہا: "پيسے فالں آدمی يعنی چور کے ساتھی نے ليے ہيں:"  ہيں؟" تو چور کے بھائی نے درخت کے بيچ

حاکم اپنی فراست کی بناء پر سمجھ گيا کہ اصل بات کيا پء؟ کيونکہ درخت کا کالم کرنا خالِف عادت ہے۔ اس نے درخت کو
ا بھائی خوف کے مارے کچھ نہ آگ لگانے کا حکم ديا تاکہ فساد کا سبب نہ بنے۔ چنانچہ درخت کو آگ لگا دی گئی۔ چور ک

بوال ليکن جب آگ اس تک پہنچی تو مجبور ہو گيا اور اس نے نالہ وفرياد کرنا شروع کيا۔ باآلخر لوگوں نے اسے نيم مرده 
حالت ميں درخت سے نکاال۔ جب اس سے حقيقت دريافت کی تو اس نے حاکم کے سامنے اپنے بھائی کے تمام مکروفريب 

  کم نے مال ليا اور دوسرے آدمی کو دے ديا اور دھوکے باز کو سخت ترين سزا دی۔ کو آشکار کر ديا۔ حا
چغل خوری سے بدتر ہے کيونکہ چغل خوری صرف وه بات جا کر دہرانا ہے جو کسی نے دوسرے شخص کے بارے ميں 

  کہی ہو اب اگر اس دوسرے شخص کی بات اگر پہلے شخص سے ہے تو يہ دو زبانی ہو گی۔ 
دمی آپس ميں دشمن ہيں ان ميں سے ہر ايک سے مالقات کے وقت اس کے دشمن اور مخالف کے مقابلے ميں جو دو آ) ۴(

  اس کی تعريف کرے تو يہ بھی دو زبانی ہو گی۔ 
ايسے دو آدميوں ميں سے ہر ايک سے دوسرے کے مقابے ميں ساتھ دينے اور مدد کرنے کا وعده کرے تو يہ بھی دو ) ۵(

  مام موقعوں پر اس شخص کو منافق اور دو زبان کہتے ہيں۔ زبانی ہے۔ غرض ايسے ت
واضح رہے کہ ايسے دو شخصوں ميں سے ہر ايک سے جو آپس ميں دشمن ہيں ايک کی بات دوسرے کے سامنے دہرائے 
بغير صرف رفاقت اور دوستی اظہار کرنے، اس کی تعريف کرنے اور مدد کا وعده کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے اور يہ 
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  بانی نہيں ہے۔ دو ز

  مالوٹ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکا ہے
لوگوں کے ساتھ دھوکے کی ايک قسم لين دين ميں مالوٹ بھی ہے بِکری کی چيز ميں کوئی دوسری جنس اس طرح مالنا کہ 

   )١ا۔ (ظاہر نہ ہو مالوٹ کہالتا ہے مثالً دودھ ميں پانی مالنا يا اچھی اور بُری چيزوں کو مال کر اچھی بنا کر بيچن
   )١١۵بے ايمانی اور مالوٹ کرنے کو يکجا کر ديا۔" (وسائل الشيعہ کتاب تجارت باب 

حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "رسول خدا کا مدينے کا بازار ميں کھانے کی ايک جنس (گيہوں يا َجو) پر سے 
ے کہ اصفہان ميں ايک آدمی نے اپنی بيوی کی پٹائی کرنیگذشتہ سے پيوستہ: محدث الجزائری نے زہرا الربيع ميں نقل کيا ہ

چاہی اور اسے چند ڈنڈے مارے ليکن اتفاقاً عورت مر گئی حاالنکہ وه آدمی اس کے قتل کا اراده نہ رکھتا تھا بلکہ اس کا 
مقصد عورت کی سزنش کرنا تھا۔ اسے عورت کے رشتہ داروں سے خوف ہوا اور وه ان کے شر سے بچاؤ کے ليے 

سوچنے ہوئے گھر سے باہر آيا اور اپنے ايک جاننے والے سے اپنی روداد سنائی تو اس شخص نے عورت کے رشتہ 
داروں سے چھٹکارے کے ليے يہ مشوره ديا کہ کوئی خوبصورت جوان تالش کرو، اسے مہمان بنا کر اپنے گھر لے جاؤ 

تہ داروں کے استفسار پر کہنا کہ ميں نے اس جوان اور اس کا سر کاٹ کر عورت کے پہلو ميں رکھ دو اور عورت کے رش
کو عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے ديکھا تو ميں ضبط نہ کر سکا اور ميں نے دونوں کو قتل کر ديا۔ اس آدمی کو يہ ترکيب

ا تو پسند آ گئی اور وه اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بيٹھ گيا۔ ايک خوبصورت جوان کا اس کے گرھ کے پاس سے گذر ہو
وه آدمی اسرار کر کے اسے اپنے گھر لے گيا اور اس کے بعد اسے قتل کر ديا۔ جب اس عورت کے رشتہ دار آئے اور دو 
جنازے ديکھے تو اس آدمی نے اپنی گڑھی ہوئی کہانی سنائی۔ جس پر وه لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ بدقسميت سے وه 

ا اس کا بيٹا اس روز گھر نہيں پہنچا تو وه بہت پريشان ہوا اور اس آدمی جس نے اس عورت کے شوہر کو يہ مشوره ديا تھ
عورت کے شوہر کے گھر آيا اور کہا: "وه مشوره جو ميں نے تمہيں ديا تھا کيا تم نے اس پر عمل کيا؟" اس آدمی نے کہا: 

ے بيٹے کو پايا جو اسی کے "ہاں۔" تو اس نے کہا "اس مقتول آدمی کو دکھاؤ۔" جب وه جنازے کے سرہانے آيا تو اس نے اپن
مشورے سے قتل کيا گيا تھا۔ پس وه اس بات کا مصداق ٹھہرا کہ جو اپنے بھائی کے ليے کنواں کھودے گا خدا خود اسے اس
کنويں ميں گرا دے گا۔ ان دونوں واقعات کی مانند بہت سے واقعات تاريخی کتابوں ميں پائے جاتے ہيں۔ اس کے عالوه کتاب 

ميں ايک حکايت نقل کی گئی ہے جو دھوکا اور حد دونوں کی مناسبت سے ہے اور جس کا حد کی بحث ميں محجة البيضاء 
  ذکر ہو گا۔ 

لين دين ميں مالوٹ اگرچہ حرام ہے ليکن بعض صورتوں ميں لين دين صحيح رہتا ہے اس کی تفصيل اور متعلقہ مسائل ) ١(
  ۔ ٢١٣٣۔٢١٣٢۔ ٢٠۶٣نمبری  کی وضاحت کے ليے ديکھئے رسالہ توضيح المسائل شماره

گذر ہوا تو آپ نے اس کے مالک سے کہا: "اچھی جنس ہے، اس کی قيمت کيا ہے؟" آپ کو الہام ہوا تو آپ نے اس کے بيچ 
  ميں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر جنس باہر نکالی۔معلوم ہوا کہ بيچ ميں خراب ہے اور اوپر سے اچھی ہے۔ رسول خدا نے اس 

سلمان سے آپ نے يہ بھی فرمايا: "جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ مول لينے يا بيچنے ميں مالوٹ سے فرمايا: "تُو نے م
کرتا ہے وه مسلمان نہيں ہے اور وه قيامت ميں يہوديوں کے ساتھ اُٹھايا جائے گا کيونکہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زياده 

   )١۵۵يہودی ہی مالوٹ کرتے ہيں۔" (وسائل الشيعہ کتاب تجارت باب 
آپ نے يہ بھی فرمايا: "جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مالوٹ کرنے کا خيال دل ميں لے کر سو جاتا ہے وه خدا کی 

  ناخوشی ميں سو جاتا ہے اور صبح کو اٹھتا ہے تو بھی بدستور خدا 
ار نہيں ہو جاتا اور کے غضب اور ناخوشی ميں اس وقت تک رہتا ہے جب تک توبہ نہيں کر ليتا اور مالوٹ سے دست برد

اگر اسی حالت ميں مر جاتا ہے تو وه ديِن اسالم پر نہيں مرتا۔" اس کے بعد آپ نے تين بار فرمايا: "جان لو کہ جو مسلمانوں 
سے مالوٹ کرتا ہے وه مسلمان نہيں ہے اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے مالوٹ کرتا ہے خدا اس سکے رزق سے 

س کی روزی کا راستہ بند کر ديتا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ ديتا ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب برکت اُٹھا ليتا ہے، ا
   )١۵۵تجارت باب 

حضرت امام صادق (عليہ السالم) نے ايک شخص سے فرمايا جو آٹا بيچا کرتا تھا: "مالوٹ کرنے سے بچنا کيونکہ جو کوئی
مالوٹ ہو جائے گی اور اگر مال نہيں ہو گا تو اس کے اہل وعيال دوسرے سے مالوٹ کرے گا خود اس کے مال ميں بھی 

   )١١۵کے ساتھ مالوٹ ہو گی۔" (وسائل الشيعہ کتاب تجارت باب 
  اس سے متعلق بہت سی روايتيں ہيں جن ميں سے کچھ کم تولنے کے تحت بيان کی جا چکی ہيں۔ 
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  مہنگا بيچنا بھی د ھوکا ہے
غبن کرنا بھی ہے اور وه بيچنے والے کا قيمت ميں دھوکا دينا ہے يعنی کسی چيز کو لين دين ميں مالوٹ کرنے کی طرح 

  اس کی اصلی قيمت سے زياده قيمت پر اس شخص کے ہاتھ بيچنا ہے جو اس سے بے خبر ہے۔ 
لی حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "کسی ايسے شخص کو دھوکا دينا اور زياده قيمت پر مال بيچنا جو اص

قيمت سے بے خبر ہے (اور مال والے پر بھروسہ اور اعتبار کرتا ہے) سحت ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب تجارت اخيار باب 
  کی بحث ميں "سحت کھانے" کا بيان گذر چکا ہے۔ " ٢۵اور "گناه ) ١۶

نے فرمايا ہے کہ جو تجھ پر آپ يہ بھی فرماتے ہيں کہ مومن کو لين دين ميں دھوکا دينا حرام ہے۔ ايک اور روايت ميں آپ 
  اعتبار کرتا ہے اسے دھوکامت دے کيونکہ اسے دھوکا دينا حالل نہيں ہے۔ 

  ذخيره اندوزی
لوگوں کی غذا گيہوں، جو، چاول اور روغن اکٹھا کر کے اس کے مہنگے ہو جانے کے انتظار ميں روکے رکھنا ذخيره 

سکے جو ان کی ضرورت رفع ہو۔ يہ حرام ہے اور گناِه کبيره ہے  اندوزی ہے تاکہ لوگوں کو ضرورت پڑے اور پھر نہ مل
  جس کے ليے آتِش جہنم کا وعده کيا گيا ہے۔ 

پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جبرئيل نے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے جہنم ميں ايک گھاٹی ديکھی جس ميں آگ بھڑکی 
جگہ ہے؟ اس نے کہا: تين گروہوں کی۔ ذخيره اندوزی کرنے ہوئی تھی۔ انہوں نے مالک جہنم سے پوچھا: يہ کن لوگوں کی 

  والے، شرابی، اور داللی (حرام کاری سے کمائی) کرنے والے۔" 
   )٢٧اور آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "گناہگار شخص ہی ذخيره اندوزی کرتا ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب تجارت باب 

کر چاليس دن تک اس ليے روکے رکھتا ہے کہ مسلمانوں ميں آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "جو شخص لوگوں کی غذا خريد 
مہنگائی ہو جائے تو اتنا سخت گناه کرتا ہے کہ تمام غلہ بيچ کر اس کی رقم خيرات بھی کر دے تب بھی اس کے کيے ہوئے 

   )٢٧گناه کا کفاره ادا نہيں ہو سکتا۔" (وسائل الشيعہ کتاب تجارت باب 
  کو ملعون بھی کہا گيا ہے۔  کچھ روايتوں ميں ذخيره اندوزوں

آپ فرماتے ہيں: "ايک رات بنی اسرائيل کے کچھ لوگوں پر عذاب نازل ہوا تو صبح تک ان کے چار طبقے ہالک ہو چکے 
   )٢١تھے۔ ڈھول بجانے والے، گويے، ذخيره اندوز اور سود کھانے والے مہاجن۔" (مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب 

جو شخص چاليس دن سے زياده تک ذخيره رکھے گا وه بہشت کی خوشبو نہيں سونگھ سکے گا آپ يہ بھی فرماتے ہيں: "
جبکہ بہشت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت تک پہنچتی ہے اور جب اس پر بہشت کی خوشبو ہی حرام ہے تو پھر خود 

   )٢١بہشت کا تو ذکر ہی کيا ہے۔" (مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب 
تے ہيں: "جو شخص مہنگائی کے انتظار ميں چاليس دن تک لوگوں کی غذا روکے رکھے گا وه خدا سے کٹآپ يہ بھی فرما

   )٢١جائے گا اور خدا اس سے بيزار اور بے تعلق ہو جائے گا۔" (مستدرک۔ تجارت باب
ں ہوتی يا اگر جاننا چاہيئے کہ اگر کوئی لوگوں کی غذا ايسی صورت ميں روک ليتا ہے جب لوگوں کو اس کی ضرورت نہي

ضرورت پڑتی بھی ہے تو پھر مل جاتی ہے کہ وه انہيں بيچ ديتا ہے اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے يا وه مہنگی 
بيچنے کے ليے نہيں اپنے کنبے کے خرچ کے ليے روک ليتا ہے تو ان تينوں صورتوں ميں سے کسی صورت ميں ذخيره 

ور گناِه کبيره ہے۔ حاکم شرع کو چاہيئے کہ وه اسے اس قيمت پر بيچنے کے اندوزی حرام نہيں ہے۔ اس کے عالوه حرام ا
ليے مجبور کرے جس پر وه خود راضی ہو جائے اور اگر وه زياده قيمت وصول کرنا چاہے تو حاکم شرع منصفانہ نرخ 

  سے اس کی قيمت ادا کر کے اس کے گيہوں حاجت مندوں کو فروخت کرے۔ 

  حسد
عتبر احکام ميں عذاب کا وعده کيا گيا ہے حسد ہے اور حسد يہ ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت وه گناه جس کے ليے م

  نہيں ديکھ سکتا اور چاہتا ہے کہ اس سے وه نعمت چھن جائے۔ 
صاحب شرايع فرماتے ہيں: "مومن سے حسد اور دشمنی گناه ہے اور اس کا ظاہر کرنا عدالت کے خالف ہے يعنی گناِه کبيره

يد ثانی نے بھی مسالک ميں فرمايا ہے کہ مومن سے حسد اور دشمنی تمام فقہاء کے نزديک حرام ہے۔ دونوں کے ہے۔ شہ
ليے بہت سی روايتوں ميں عذاب کا وعده ملتا ہے اور دونوں گناِه کبيره ہيں۔ اس ليے عدالت کے خالف اور حسد اور بغض 

نہيں ہے کہ حسد اور دلی بغض حرام نہيں ہيں اور صرف ان  کے اظہار کو جو عدالت کے خالف سمجھا ہے اس کی وجہ يہ
کا اظہار حرام ہے بلکہ اس کی وجہ يہ ہے کہ جب تک کوئی ان کو ظاہر نہيں کرتا ان سے عدالت کی نفی نہيں ہو سکتی 
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سد اور کيونکہ وه دل کی بات ہے اور اس کے ثابت ہونے کا طريقہ صرف اس کا اظہار ہے۔ اگرچہ اظہار کيے بغير بھی ح
  بغض حرام ہے۔" 

  حسد کے بارے ميں بہت سی روايتيں ہيں۔ يہاں ان ميں سے کچھ کا ذکر کيا جاتا ہے: 
  

  حسد آگ کی طرح ايمان کو کھا جاتا ہے 
حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "انسان غصے کے وقت ہر قسم کی عجلت ظاہر کرتا اور خود کو کافر بنا ليتا 

  ت ميں حسد ايسی چيز ہے جو ايمان کو يوں کھا جاتا ہے جيسے آگ لکڑی کو۔ (کافی) ہے ليکن حقيق
حضرت امام صادق (عليہ السالم) بھی فرماتے ہيں کہ حسد ايمان کو يوں ختم کر ديتا ہے جيسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ 

  کافی) آپ يہ بھی فرماتے ہيں کہ حسد، غرور اور ڈينگيں مارنا دين کے ليے مصيبت ہے۔ (
  مومن ہر چيز پر رشک کرتا ہے ليکن حسد نہيں کرتا اور منافق حسد کرتا ہے رشک نہيں کرتا۔ (کافی) 

پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "خدا نے موسٰی بن عمران سے فرمايا تھا کہ ميں نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ عطا کيا 
نا اور اپنے دل کو اس کے پيچھے نہ دوڑانا کيونکہ جس نے حسد ہے اس پر حسد نہ کرنا اپنی آنکھيں اس کے پيچھے نہ لگا

کيا اس نے ميری نعمت کو بُرا سمجھا اور ميں نے اپنے بندوں ميں جو تقسيم کی ہے اس کو روکا اور جو ايسا ہو گا ميں اس 
  سے نہيں ہوں اور وه مجھ سے نہيں۔" (کافی) 

ی بنياد تين چيزوں پر ہے: حرص، غرور اور حسد۔" (وسائل الشيعہ حضرت امام صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "کفر ک
   )۵۴کتاب جہاد باب 

  کفر کی جڑ
  

حسد کا کفر کی جڑ ہونا جيسا کہ اس روايت ميں ہے اور نفاق ہونا جيسا کہ حديث ميں گذر چکا ہے بالکل ظاہر ہے کيونکہ 
حاسد شخص اس نعمت کو جو اس شخص کو ملی ہے جس سے وه حسد کرتا ہے اگر خدا کی طرف سے نہيں سمجھتا تو 

صيل باب شرک ميں گذر چکی ہے اور اگر اسے خدا کی طرفگويا اس نے کسی اور کو خدا کا شريک بنا ليا ہے جس کی تف
سے سمجھتا ہے تو خدا کو عادل اور حکيم نہيں سمجھتا اور اس کے فعل پر ناراض ہو گيا ہے۔ کيا خدا سے ناراضگی اور 

ا منافقت دشمنی سے بدتر بھی کوئی کفر ہو سکتا ہے اور کيا ايسی صورت ميں ايمان ظاہر کرنا يعنی اپنے آپ کو مومن کہن
  نہيں ہے؟ 

رسوِل خدا فرماتے ہيں: "بالشبہ جو بيماری اور مصيبت پچھلی قوموں ميں تھی وہی تم تک بھی پہنچی ہے اور وه حسد ہے 
جو دين کو ختم کرنے واال ہے۔ نجات اس ميں ہے کہ انسان اپنی زبان اور ہاتھ کو حسد کرنے سے روکے اور اپنے مومن 

   )۵۴(وسائل الشيعہ کتاب جہاد باب بھائی سے دشمنی نہ رکھے۔" 
حضرت اميرالمومنين فرماتے ہيں: "خدا چھ گروہوں کو چھ گناہوں کے باعث عذاب دے گا۔ عرب کو غلط تعصب کی وجہ 

سے، کسانوں اور زمينداروں کو غرور کی وجہ سے، حاکموں کو ظلم کرنے کی وجہ سے، عالموں کو حسد کرنے کی وجہ 
  )١۵٨کو خيانت کی وجہ سے اور دہقانوں (گاؤں والوں) کو نادانی کی وجہ سے۔" (خصائل ص  سے، لين دين کرنے والوں

شہيد کشف الريبہ ميں فرماتے ہيں: "حسد انسانی دل کے ليے سب سے بڑا، سب سے بُرا اور سب سے زياده برباد کرنے 
کيا گيا۔ جس وقت شيطان نے آدم سے حسد کيا  واال گناه ہے اس سے بُری کوئی بيماری نہيں ہے۔ يہ پہال گناه ہے جو زمين پر

اور انہيں گناه پر مجبور کر ديا۔ قابيل نے بھی اپنے بھائی ہابيل سے حسد کيا اور اسے مار ڈاال۔ خدا اپنے پيغمبر اکرم کو 
۔ اس حکم ديتا ہے کہ شيطان اور جادوگر کے شر سے خدا کی پناه مانگنے کے بعد حاسد کی شر سے خدا کی پناه طلب کرو

طرح خدا نے حاسد کو شيطان اور جادوگر کے زمرے ميں رکھا ہے۔ حسد کے بارے ميں نبی کی بہت سی حديثيں ملتی 
  ہيں۔" 

واقعی حاسد شخص نہ ُدنيا ہے اور نہ آخرت کيونکہ دنيا ميں وه سخت پيچ وتاب، تکليف اور نامرادی ميں مبتال رہتا ہے 
مت نہيں چھنتی بلکہ ہو سکتا ہے زياد ہی ہو جائے جبکہ وه اس کی نعمت کيونکہ اس کے حسد کے باوجود دسرے کی نع

  زائل ہو جانے کے ليے کس قدر محنت کرتا اور تکليفيں جھيلتا ہے پھر بھی جو وه چاہتا ہے وه حاصل نہيں ہو پاتا۔ 
بادتوں جيسے آخرت کے متعلق بھی شک نہيں ہے کہ حاسد حضوِر قلب سے عبادت نہيں کر پاتا اور کچھ بڑی بڑی ع

مومنوں سے بھالئی، ان پر احسان اور ان کی عزت کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اس کے عالوه اگر کچھ نيک اعمال بھی 
رکھتا ہے تو وه اس شخص کی نذر کر ديتا ہے جس سے حسد کرتا ہے۔ اس کی نيکيوں کا پلڑا بھاری اور اپنے مال کا پلڑا 
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  قصان ہو سکتا ہے؟ ہلکا کر ديتا ہے کيا اس سے بھی بدتر ن

  حسد کا ظاہر کرن
  

مشہور فقہاء نے فرمايا ہے کہ حسد گناِه کبيره ہے اور اس کے ثابت کرنے کا طريقہ زبان، ہاتھ اور دوسرے اعضاء سے 
حسد کرنا ہے جيسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ بعض علماء نے فرمايا ہے کہ حسد جب تک ظاہر نہيں ہوتا حرام نہيں ہے ۔ اس کا 

حرام ہوتا ہے يعنی اعضاء سے حسد کو عمل ميں النا حرام ہے کيونکہ پہلے تو دلی حسد اپنے اختيار ميں نہيں ہے اظہار 
يعنی ذاتی بدباطنی يا پُرانی دشمنی کی وجہ سے جو کسی سے ہوتی ہے اگر وه دوسرے کو نازو نعمت ميں ديکھتا ہے تو 

نعمت اس سے چھن جائے اور جو چيز اختياری نہ ہو اس کی کوئی ذمہ اسے بے اختيار بُرا لگتا ہے اور يہ چاہتا ہے کہ يہ 
داری نہيں ہوتی۔ دوسرے اس بات کی کئی روايتوں ميں صراحت ہو چکی ہے کہ دلی حسد جب تک ظاہر نہ ہو اس پر کوئی 

اتوں کی ذمہ مواخذه نہيں ہے۔ چنانچہ پيغمبر اکرم کی بھی حديث رفع ہے جس ميں آپ فرماتے ہيں: "ميری امت سے نو ب
داری اُٹھا لی گئی ہے، بھولنے کی غلطی، جس بات کا ِعلم نہ ہو، جس کو نہ کر سکيں، جس ميں بے بس ہوں، جس کے ليے
زبردستی مجبور کر دئيے جائيں، بدشگونی، آفرينش کے سوچ بچار ميں وسوسہ، حسد جب تک کہ ہاتھ يا زبان سے ظاہر نہ 

  ہو۔" (کافی باب مارفع من االمة) 

  حسد اختيار ميں ہوتا ہے
  

حسد کے اختياری نہ ہونے کا جواب يہ ہے کہ وه بات جس کے ليے يہ کہا جا سکتا ہے کہ اختياری نہيں ہے دلی خياالت ہيں 
جس وقت يہ معلوم ہوتا ہے کہ فالں نعمت کسی ايسے شخص کو مل گئی ہے جس سے پچھلی دشمنی چلی آ رہی ہے تو از 

لگتا ہے اور انسان يہ چاہنے لگتا ہے کہ وه نعمت اس سے چھن جائے ليکن اس حالت کا باقی رہنا  خود اور بے اختيار بُرا
اور دل کو ايسے بُرے خيال ميں مشغول رکھنا اختياری اور دلی گناه ہے کيونکہ اپنے دل کو اس گناه سے ِعلمی اور عملی 

  طريقے سے روکا جا سکتا ہے۔ 

  طريقہ حسد کو روکنے کا ِعلمی اور عملی
  

علمی طريقہ حسد کی ان خرابيوں پر جو بيان کی گئی ہيں بلکہ دنيا اور اس کی فناکی بُرائی پر سوچنا اور غور کرنا ہے جس
  سے دنيا کی محبت کا منحوس پودا جوہر گناه کی جڑ ہے دل سے نکل جائے اور ُدور ہو جائے۔ 

جس خيال کی تائيد نہيں کی جاتی وه ازخود ختم ہو جاتا ہے۔ عملی طريقہ اس بُرے خيال کو عمل ميں نہ النا ہے کيونکہ 
چنانہ روايت ميں يہ آيا ہے: "وسوسہ کتے کے حملہ کرنے کی طرح ہوتا ہے اگر اس پر توجہ دی جائے تو وه زياده جھپٹے 

  گا اور اگر الپروائی برتی جائے تو ُدور ہو جائے گا۔" 

  حد يث رفع کی توجيہ
  

بيان کی گئيں ان سے دلی حسد کی حرمت ظاہر ہوتی ہے۔ يعنی حاسد يہ چاہتا ہے کہ وه جس سے  حسد کی جو چند دليليں
حسد کرتا ہے اس کی نعمت ختم ہو جائے اور اگر اس نے زبان اور ہاتھ سے حسد کيا، جيسے گالی، غيبت اور دکھ دينا، تو 

رف بعض قسموں تک محدود سمجھنا چاہيئے پھر ان ميں سے ہر ايک گناه عليحده ہے۔ اس ليے حديث رفع کو حسد کی ط
تاکہ ان دليلوں سے اس کا تضاد نہ ہو اور وه قسم يا درجہ يہ ہے کہ ايک شخص جب يہ سنتا ہے کہ اس کے دشمن کو کوئی 
نعمت ملی ہے تو اسے بُرا لگتا ہے اور اس کا دل چاہنے لگتا ہے کہ اس سے يہ نعمت چھن جائے، جب اس حالت ميں اس 

ر ايمان کی روشنی کی بدولت يہ کيفيت اچھی نہيں لگی اور اس نے چاہا کہ يہ بُرا خيال ُدور ہو جائے تو حسد کا کو عقل او
يہ درجہ (جو صرف خيال) قابِل معافی ہے اور اس کی کوئی سزا نہيں ہے ليکن جب کوئی اسے بُرے خيال سے نہ جھجکے 

ا سے کچھ نہ کرے وه گناه کا مرتکب ہوتا ہے کيونکہ بلکہ اسے دل ميں رکھے اور روکے رہے تو چاہے اپنے اعض
درحقيقت وه اس بُرے خيال کو تقويت ديتا ہے حاالنکہ ايک اور حديث ميں کہا گيا ہے: "جب تجھے حسد الحق ہو جائے تو 

  ظلم مت کرے۔" (خصال صدوق) 
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  اصوِل کافی ميں حسد کی تشريح کرتے ہوئے فرماتے ہيں:  �عاّلمہ مجلسی
وں کی نسبت سے تيرا حال تين طرح کا ہوتا ہے: پہال يہ کہ تُو فطری طور پر تو اپنے دشمن کی تکليف اور "اپنے دشمن

پريشانی پسند کرتا ہے ليکن خود تجھے يہ حالت بُری لگتی ہے اور اپنے آپ پر غصہ آتا ہے کہ تُو ايسا کيوں ہے يعنی 
کيوں نہ ہو اور تُو چاہتا ہے کہ تيری يہ بُری کيفيت ُدور ہو  دوسرے کی تکليف کيوں پسند کرتا ہے چاہے وه تيرا دشمن ہی

  جائے۔ اس ميں شک نہيں کہ تيرا يہ حال قابِل معافی ہے کيونکہ اس سے زياده تيرے بس سے باہر ہے۔ 
ا دوسرے يہ کہ تو اپنے دشمن کی پريشانی پسند کرتا ہے اور اس کی تکليف پر تُو اپنی زبان يا اعضاء سے خوشی وخرمی ک

  اظہار کرتا ہے۔ يہ وہی حسد ہے جو حرام ہے۔ 
تيسرے يہ کہ دونوں کی ايک درميانی حالت ہے يعنی تو اپنے دشمن کی پريشانی پسند کرتا ہے اور تجھے يہ حالت بُری نہيں

ے۔ چنانچہ لگتی ليکن تُو اپنی خوشی کا اظہار بھی نہيں کرتا اور دلی حسد ظاہر نہيں کرتا۔ اس قسم پر فقہاء کا اختالف ہ
  بعض نے کہا کہ يہ قسم دل کی اس محبت کی کمزوری يا قوت کی مقدار کے مطابق گناه سے خالی نہيں ہے۔ 

  با قی تما م روا يتوں سے تضا د نہيں
  

ايسی روايتيں ملتی ہيں کہ جب مومن گناه کی نيت کرتا ہے جب تک وه اس کا ارتکاب نہيں کرتا، اس پر کوئی بوجھ نہيں ہوتا
اس کے اعمال نامے ميں کوئی گناه نہيں لکھا جاتا، اس ليے حاسد بھی جب تک کوئی کام نہيں کرتا اس کا کوئی گناه  اور

  نہيں ہوتا۔ 
جواب يہ ہے کہ يہ روايتين ان گناہوں کے بارے ميں ہيں جو اعضاء اور جوارح سے کيے جاتے ہيں اور جب تک کيے نہيں 

کی جگہ دل ميں ہے جيسے منافقت، غرور، مومن کی دشمنی، حسد وغيره يہ سب  جاتے گناه نہيں ہوتے ليکن جن گناہوں
  کے سب معافی کی روايتوں سے خارج ہيں۔ 

جو کچھ کہا گيا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کے دل ميں کسی مسلمان کی نعمت چھن جانے سے 
و بُرا سمجھے اور اسے ُدور کرنے کی کوشش کرے اور اگر اسی دلچسپی اور لگاؤ پيدا ہوا اسے واجب ہے کہ اس حالت ک

حالت پر باقی اور قائم رہا تو سمجھ لے کہ گناه کبيره واقع ہو گيا اور پھر واجب ہے کہ ہر وقت پچھتاتا اور اپنے گناه سے 
  توجہ کرتا رہے۔ 

  رشک حرام نہيں ہے
  

ے اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا جيسا کہ ذکر حسد کے معنی کسی کے نعمت پانے پر ناخوش ہونا اور اس س
کيا گيا اور رشک کے معنی ہيں اس نعمت جيسی نعمت پانے کی تمنا کرنا جو دوسرے کو ملی ہے ليکن نہ اس ميں دوسرے 
کے نعمت پانے کا بُرا لگتا ہے نہ اس سے نعمت چھن جانے کی آرزو کی جاتی ہے۔ خالصہ يہ ہے کہ رشک ميں ويسی ہی 

 عمت پانے کی آرزو ہوتی ہے جيسی دوسرے کو ملی ہے اور حسد ميں دوسرے کی نعمت ختم ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ ن
نے مرآت العقول ميں فرمايا ہے  �رشک اپنے موقع ومحل کے لحاظ سے مختلف قسم کا ہو سکتا ہے چنانچہ عاّلمہ مجلسی

کبھی يہ واجب ہوتا ہے اور وه واجبات کا رشک ہے مثالً کسی کا  کہ يہ فرائض کے پانچ احکام کے تحت منقسم ہو سکتا ہے۔
دوست حج کر آيا اور وه ره گيا اب وه تمنا کرے کہ وه بھی اس کی طرح يہ فرض ادا کرتا کيونکہ اگر وه يہ نہ چاہے کہ وه 

اور يہ خود حرام  بھی اس شخص کی طرح واجب بجا التا تو معلوم ہو گا کہ وه اس واجب کو ترک کرنے پر رضا مند ہے
  ہے (توبہ کے واجب ہونے، واجب کے ترک ہونے پر پشيمان ہونے اور حرام فعل کرنے کی دليل کے مطابق)۔ 

مستحب کاموں پر رشک بھی مستحب ہے۔ مثالً اپنے اس دوست کی حالت پر رشک کرنا جس نے زيارت يا اور کوئی 
ہوتا ہے۔ مثالً اس شخص کی حالت پر رشک کرنا جسے کوئی  مستحب کام کيا ہے۔ کبھی رشک حرام اور کبھی مکروه بھی

حرام منصب يا حرام مال مال ہو يا اس پر رشک کرنا جس سے کوئی مکروه عمل صادر ہوا ہو اور مباح کاموں پر رشک 
  مباح ہوتا ہے۔ 

ا اہل ايمان کا يہ گناه واضح رہے کہ حرام چيز پر رشک اگرچہ خود حرام ہے۔ ليکن جب تک اسے عملی جامہ نہيں پہنايا جات
  قابِل معافی ہے چنانچہ اس بارے ميں بہت سی روايتيں ملتی ہيں۔ 

  مومن سے دشمنی کرنا
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  جواہر الکالم کے مصنف نے لکھا ہے: 

جس طرح حسد خود گناه اور اس کا اظہار عدالت کے خالف ہے اسی طرح مومن کی دشمنی اور اسے زبان يا اعضاء سے 
کيونکہ بہت سی روايتوں ميں مومن بھائی کی دشمنی اور اسے چھوڑ دينے سے منع کيا گيا ہے اور اس ظاہر کرنا پاپ ہے 

سے محبت اور اس پر مہربانی کرنے کا حکم ديا گيا ہے اور انسان اپنے مومن بھائی سے ملنے ميں اس کے کسی برتاؤ 
ں کہا گيا کيونکہ اس موقع پر کوئی شخص سے جو بھاری پن اپنے دل ميں محسوس کرتا ہے ظاہر ہے کہ اسے حرام نہي
  ايسی حالت کے پيدا ہو جانے سے بری نہيں ره سکتا۔ (جواہر، کتاب شہادت) 

  يہاں چند روايتيں مختصر طور پر نقل کی جاتی ہيں: 
 حضرت امام موسٰی کاظم (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو کوئی ہمارے شيعوں سے دشمنی کرے گا وه ہم سے دشمنی رکھے
گا کيونکہ يہ ہم سے ہيں اور ہماری ہی مٹی سے پيدا ہوئے ہيں۔ جو انہيں دوست رکھے گا وه ہم سے ہے اور جو انہيں دشمن 

سمجھے گا وه ہم سے نہيں ہے۔" يہاں تک کہ آپ نے فرمايا: "جو کوئی ان کو رد کرتا ہے گويا اس نے خدا کو رد کيا اور 
   )١٧کو بُرا کہا۔" (وسائل الشيعہ کتاب االمربالمعروف باب جو انہيں بُرا کہتا ہے اس نے گويا خدا 

پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جو دو مسلمان ايک دوسرے پر غصہ کريں اور تين دن تک اسی صورت ميں جاری رکھيں اور 
پنے مسلمان ميل نہ کريں تو وه دونوں کے دونوں اسالم سے خارج ہيں اور ان ميں دينی تعلق باقی نہيں ہے اور جو کوئی ا

بھائی سے بات کرنے ميں پہل کرے وه قيامت کے دن بہشت ميں جانے ميں بھی پہل کرے گا۔" (وسائل الشيعہ کتاب حج باب 
١۴۴(   

  اس بارے ميں بھی وسائل ميں گياره اور حديثيں بيان کی گئی ہيں۔ 
يک دوسرے کے بھائی بنو اور ايک حضرت امام صادق (عليہ السالم) اپنے اصحاب سے فرماتے تھے: "خدا کی راه ميں ا
  دوسرے سے دوستی کرو اور آپس ميں رشتہ کرو اور مہربان رہو۔" (وسائل الشيعہ) 

اس بارے ميں مومن کے حق کے بارے ميں اور هللا سے محبت اور دشمنی کے بارے ميں بہت سی روايتيں ہيں ليکن مثال 
 ے۔ کے ليے انہيں تھوڑی سی روايتوں پر اکتفاء کيا جاتا ہ

 

 گناھان کبيره

 

  چپٹی لڑنا

  
وه گناِه کبيره جس کے ليے معتبر بيانات ميں عذاب کا وعده کيا گيا ہے اور اس کے عالوه حد بھی مقرر کی گئی ہے چپٹی 

  لڑنا ہے۔ 
ايک عورت نے حضرت امام صادق (عليہ السالم) سے کہا: "جو عورتيں آپس ميں چپٹی لڑتی ہيں (اپنی شرمگاه دوسری کی 

شرمگاه سے رگڑتی ہيں) ان کی حد کيا ہے؟" امام نے فرمايا :"زنا کی حد ہے (سو کوڑے) دراصل جب قيامت ہو گی تو 
ہيں پہنائيں گے، آگ کے ُگرز ان کے سوراخوں ميں گھسيڑين گے انہيں الئيں گے اور جو کپڑے آگ سے بونتے گئے ہيں ان

اور انہيں جہنم ميں جھونک ديں گے۔ اے عورت! وه قديم ترين قوم جس ميں چپٹی کا رواج ہوا حضرت لوط کی قوم تھی جس
مشغول  کے مرد لونڈے بازی کرنے ميں لگے تو بيوياں بے شوہروں کی ره گئيں۔ آخر وه بھی ايک دوسرے سے اسی طرح

ہو گئيں جس طرح مرد آپس ميں مشغول ہو گئے تھے۔" (اور عذاب نازل ہونے پر سب کے سب ہالک ہو گئے۔) (وسائل 
   )٢۴الشيعہ کتاب نکاح باب 

   )٢۴ايک اور حديث ميں آپ نے فرمايا: "خدا کی قسم چپٹی بہت بڑا زنا ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب نکاح باب 
جس نے عورتوں کے چپٹی لڑنے کے بارے ميں پوچھا تھا يہ بھی فرمايا: "وه جہنم ميں آپ نے اس عورت کے جواب ميں 

ہيں جب قيامت ہو گی انہيں آگ کی چادر اڑحا دی جائے گی، ان کی شرمگاہوں ميں آگ کے گرز گھسيڑے جائيں گے اور 
آيا ہے؟" آپ نے فرمايا: "ہاں۔" اس  انہيں جہنم ميں ڈال ديں گے۔" عورت نے کہا: "کيا اس عمل کا ذکر قرآن مجيد ميں نہيں

  ۔ )٣٨نے عرض کيا: "کہاں؟" آپ نے فرمايا: "واصحاب الرس۔" (سوره فرقان آيت 
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   )٢۴(وسائل الشيعہ کتاب نکاح باب 
تفسير صافی ميں اصحاب رس کے بارے ميں حضرت اميرالمومنين سے ايک طويل روايت نقل کی گئی ہے اور مرحوم 

لوب کی تيسری جلد ميں اس کا ذکر کيا ہے۔ ان لوگوں کا اور ان کے گناہوں کا حال جاننے کے نے بھی حيات الق �مجلسی
  ليے جن ميں عورتوں کا چپٹی لڑنا بھی شامل ہے مذکوره کتابيں ديکھئے۔ 

لی، آپ ان لوگوں کی ہالکت کا حال يوں بيان فرماتے ہيں کہ خدا نے ان پر الل تيز ہوا بھيجی۔ ان کی زمين نے بھی آگ اگ
  کالی گھٹا ان پر چھا گئی اور پھر ان پر ايسی بجلی گری کہ سب کو ہالک کر گئی۔ 

  
  چپٹی کی حد 

جب عورت اس حرام کام کا چار بار اقرار کر لے يا چار عادل مرد اس کی گواہی دے ديں تو ان دونوں عورتوں ميں سے ہر 
ادل گواہوں کی گواہيوں سے پہلے پہلے وه توبہ کر ليں تو ايک کو سو سو کوڑے مارے جائيں۔ البتہ اگر جرم کے اقرار يا ع

  حد نہيں لگے گی۔ 
جس طرح کہ پہلے بيان کيا جا چکا ہے کہ دو برہنہ مردوں يا دو برہنہ عورتوں کا ساتھ ساتھ ايک ہی لحاف ميں اس طرح 

جائے تو وه انہيں سو کوڑوں سونا کہ ان کے بيچ ميں کوئی روک نہ ہو حرام ہے اور اگر حاکم شرع کے سامنے ثابت ہو 
  سے کم کی (جتنی بھی مناسب سمجھے) سزا دے۔ کچھ روايتوں ميں ان کی حد سو کوڑے بتائی گئی ہے۔ 

  داللی اور بھاڑو پن
  

  د اللی 
مرد اور عورت کو زنا کے ليے اور دو مردوں کو اغالم کے ليے بالنا داللی (کٹناپا) کہالتا ہے اور اس کے حرام ہونے بلکہ

گناِه کبيره ہونے ميں کوئی شبہ نہيں ہے۔ کيونکہ يہ ايسا گناه ہے جس کے ليے معتبر بيانات ميں عذاب کا وعده کيا گيا ہے 
  اور اسالم کی مقدس شريعت ميں اس کے ليے حد مقرر کی گئی ہے۔ 

ت حرام کر دے گا اور پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جو شخص کسی مرد اور عورت کے زنا کا ذريعہ بنے گا خدا اس پر بہش
وه دوزخ ميں رہے گا اور دوزخ بُرا ٹھکانا ہے اور وه شخص مرتے وقت تک برابر خدا کے عتاب ميں رہے گا۔" (وسائل 

   )٢٧الشيعہ کتاب نکاح باب 
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ رسول خدا نے فالں کرانے عورت اور وه عورت جو اس کام کا 

   )٢٧بنتی ہے دونوں پر لعنت بھيجی ہے۔ (وسائل الشيعہ کتاب نکاح باب  واسطہ
اس کے عالوه داللی کرنے واال شخص نہ صرف نہی از منکر کو ترک کرتا ہے بلکہ منکر کے ليے کوشش کرتا ہے اور 

ے حکم دينے يا منکر جب پہلے باب کے آخر ميں نہی از منکر کا ترک کرنا ہی گناِه کبيره ثابت ہو چکا ہے تو پھر منکر ک
  کے ليے کوشش کرنے کا گناه تو اس سے بھی بڑا ہو گا۔ 

ہر ديندار کے نزديک گناہوں کی داللی بھی گناِه کبيره ہے اور تيسری فصل ميں ذکر ہو چکا ہے کہ اہل شريعت کے نزديک 
  گناه کا بڑا ہونا خود اس کے گناِه کبيره ہونے کی دليل ہے۔ 

ہ ميں فرماتے ہيں: "داللی حرام ہے اور اس سے مراد دو مردوں کو حرام اغالم کے ليے مکاسب محرق �شيخ انصاری
  مالنے کی کوشش ہے اور يہ گناه کبيره ہے اور مالنے کے کام کو جس پر لعنت کی گئی ہے داللی کہا گيا ہے۔" 

: اّول عورتوں کے بال حضرت امام صادق (عليہ السالم) سے منقول ہے: "رسول خدا نے چار گروہوں پر لعنت کی ہے
کاٹنے والی اور وه جو بال کٹوانے پر آماده ہوتی ہے۔ دوسرے جو عورتوں کے دانت اکھاڑتی ہے اور وه جو اس پر آماده 

ہوتی ہے۔ تيسرے مالنے والی اور ملنے (زنا کرانے والی اور کٹنی)۔ چوتھے جسم گود کر نقش ونگار بنانے والی عورت وه 
  کر نقش بنواتی ہے۔" (معانی االخبار) جو اپنے جسم کو گدوا 

  داللی کی حد
  

خود اس شخص کے دو مرتبہ اقرار کرنے يا دو عادل گواہوں کی گواہی سے داللی ثابت ہو جاتی ہے۔ داللی ثابت ہو جانے 
و اس سزا کوڑے مارنا چاہئيں چاہے وه مرد ہو چاہے عورت اور بعض فقہاء نے فرمايا ہے کہ اگر مرد ہو ت) ٧۵پر پچھتر (

کے عالوه اس کا سر مونڈ کر اسے رسوا کريں اور شہر سے باہر گھمائيں اور بعض نے فرمايا ہے کہ دوسری بار ايسا 
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  کرنے پر اسے جال وطن کر ديں۔ اس کی تشريح حدود کی کتاب ميں کی گئی ہے۔ 

  بھا ڑو پن
  

جن سے خدا قيامت ميں بات نہيں کرے گا۔ ان پر  حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم)فرماتے ہيں: "تين گره ايسے ہيں
رحمت کی نظر نہيں ڈالے گا۔ ان کو پاکيزه نہيں کرے گا اور ان پر دردناک عذاب ہو گا۔ زنا کرنے واال بڈھا، قرم ساق 

   )١۶(بھاڑو) اور وه بياہی عورت جو زنا کراتی ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب نکاح باب 
شت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت پر بھی پہنچ جاتی ہے ليکن جس کو والدين نے عاق کر پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "بہ

ديارو قرم ساق دونوں اس سے محروم رہيں گے۔" جب پوچھا گيا کہ يا رسول هللا! قرم ساق کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمايا وه 
  الشيعہ)  شخص جس کی بيوی زنا کراتی ہو اور يہ بات اس کے علم ميں ہو۔" (وسائل

آپ يہ بھی فرماتے ہيں کہ خدا نے اپنے عزت وجالل کی قسم کھا کر فرمايا ہے: "بہشت ميں شرابی، چغل خور اور قرم ساق
  داخل نہيں ہوں گے۔" (وسائل الشيعہ) 

  حضرت امام صادق (عليہ السالم) بھی يہی فرماتے ہيں: "بہشت قرم ساق پر حرام ہے۔" 
   )٣٠ص  ١٣٢ب (وسائل الشيعہ کتاب نکاح با

  جلق
  

گناِه کبيره جس کے ليے عذاب کا وعده کيا گيا ہے منی نکالنا ہے جس سے مراد ہے منی کو غير فطری طريقے مثالً اپنے 
  ہاتھ سے عضو مخصوص کو مل کر يا بيوی کے عالوه کسی اور کے اعضاء سے اپنے اعضاء کو رگڑ کر خارج کرنا۔ 

ہے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ يا کسی اور عضو سے منی نکالے اسے سزا دی جائے اس کتاب حدود جواہر کے آخر ميں لکھا 
ليے کہ وه حرام کام بلکہ گناِه کبيره ہے۔ چنانچہ جب لوگ اس کے حکم کے متعلق پوچھتے ہيں تو آپ فرماتے ہيں: "يہ انتا 

ال يہ ہے جيسے اس نے اپنے آپ سے بڑا گناه ہے جس سے خدا نے قرآن مجيد مں منع کيا ہے اور منی نکالنے والے کی مث
  نکاح کيا ہو۔ اگر ميں کسی ايسے شخص کو جان لوں جو يہ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں۔" 

  اس حديث کا راوی آپ سے پوچھتا ہے: "يہ مطلب قرآن کے کس مقام سے نکلتا ہے؟" 
عالوه کسی اور سے اپنی شہوت کی تسکين کرتا ہے وه  تو آپ فرماتے ہيں اس آيت سے :"جوکوئی اپنی بيوی يا لونڈی کے

بدعنوان ہے۔" راوی نے پھر پوچھا: "زنا کا گنا بڑا ہے يا منی نکالنے کا؟" آپ نے فرمايا: "منی نکالنا بڑا گناه ہے۔" (جواہر 
  االحکام کتاب الحدود) 

: "يہ بڑا اور نہايت بڑا گناه ہے اور يہ لوگ امام سے منی نکالنے کے حکم کے بارے ميں پوچھتے ہيں تو آپ فرماتے ہيں
کسی حيوان سے جماع کرنے يا رگڑ کر شہوت مٹانے کے حکم ميں آتا ہے۔" لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمايا: "جو کوئی 
اپنی شہوت اس سے يا اس جيسے کسی اور ذريعے سے مٹاتا ہے وه زنا کرنے کے حکم ميں داخل ہے يعنی يہ زنا کے گناه 

  ہے۔"  کے برابر
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "لوگوں کے تين گروه ايسے ہيں جن سے خدا بات نہيں کرے گا، انہيں 
رحمت کی نظر سے نہيں ديکھے گا اور انہيں پاک نہيں کرے گا ان کے ليے دردناک عذاب ہے۔ پہال وه جو اپنے سفيد بال 

وان ہے) دوسرا وه جو اپنے عضو کے وسيلے سے اپنی شہوت مٹاتا ہے اور تيسرے اکھاڑتا ہے(تاکہ وه يہ دکھائے کہ وه ج
  وه جس شخص سے اغالم کيا گيا ہو۔" 

   )٨٧٠رسول خدا فرماتے ہيں: "جو اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹاتا ہے وه ملعون ہے"۔ (نکاح مستدرک ص 
ليلوں سے جائز معلوم ہوتا ہے ليکن اس کا ترک بہترصاحب جواہر فرماتے ہيں: "بيوی اور کنيس کے ساتھ منی خارج کرنا د

  ہے اور مسائل ميں بھی قريب قريب يہی کہا گيا ہے ليکن احتياط کا طريقہ اس کا ترک کر دينا ہی ہے۔" 

  جلق کا رواج
  

ه بدقسمتی سے نکاح کرنے کی بے حد وحساب مشکالت اور جوانوں کے کنوارے رہنے نے اس گھر پھونک بيماری اور گنا
کو غير معمولی رواج دے ديا ہے اور اس سے بہت سے پيارے جوان آخرت کی سزاؤں سے قطع نظر جان بوجھ کر يا 
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انجانے ميں طرح طرح کی بيماريوں ميں گرفتار ہو جاتے ہيں۔ والدين کا فرض ہے کہ وه اپنے بيٹوں کو آگاه کريں اور اپنے 
ت کی تعليم دينے والے منشيوں اور مدرسوں کو فرض ہے کہ وه جوانوں کو خيال رکھيں اسی طرح دين اور حفظاِن صح

  جوانوں کو مصيبت کے خطرناک روحانی اور جسمانی نتائج سے باخبر کريں۔ 
اس مقام پر ہم منی خارج کرنے کے کچھ نقصانات کتاب "ناتوانی ہائے جنسی" سے نقل کرتے ہيں جو اس فن کے ماہرين کی

  تحريروں کا مجموعہ ہے۔ 

  کے جسمانی وروحانی نقصاناتجلق 
  

يہ عمل لوگوں کو شہوانی قوٰی کی کمزوری ميں مبتال کرتا ہے، سستی اور بزدلی پيدا ہوتی ہے، ان سے دليری اور 
ايمانداری رخصت ہو جاتی ہے، ايسے کتنے ہی لوگ ہيں جو جوانی کے شروع ميں ہی ہتھلس (جلق) کی وجہ سے ايسی 

ں مبتال ہو جاتے ہيں کہ منشيات کے عادی لوگ بھی ان کے مقابلے ميں شير نر نظر آتے روحنی اور جسمانی کمزوريوں مي
ہيں۔ يہ غير فطری جنسی عمل يعنی منی خارج کرنا يا ہتھ لس کرنا پانچوں حواس سے اس قدر قريبی تعلق رکھتا ہے کہ سب 

اور سماعت کو بھی خاص ھد تک ناکاره بناسے پہلے آنکھ اور کان پر اس طرح اثر کرتا ہے کہ نظر کو کمزور کر ديتا ہے 
ديتا ہے۔ ہتھ لس کرنے والے خصوصاً وه لوگ جو جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہيں ان کی آنکھوں کے سامنے تارے 
ناچنے لگتے ہيں جن سے انہيں سخت پريشانی ہوتی ہے۔ وه آنکھوں کو بند کر لين تب بھی ان نر ترمروں سے انہيں نجات 

اور جب يہ عمل ہر بار کئی کئی منٹ تک جاری رہتا ہے تو انہيں چکر آ جاتا ہے اور وه زمين پر ِگر پڑتے ہيں۔ نہيں ملتی 
اسی طرح ان کے کانوں ميں گھنٹيوں کی سی آوازيں آنے لگتی ہيں جن سے انہيں بہت بے چينی ہوتی ہے۔ اس کے عالوه 

ہے، رنگ اُڑ جاتا ہے، ياداشت کمزور پڑ جاتی ہے، جسم ُدبال ہو جسمانی اور روحانی قوتيں کم ہو جاتی ہيں، خون گھٹ جاتا
جاتا ہے، سستی اور کاہلی بے حد بڑھ جاتی ہے، بھوک جاتی رہتی ہے، کج خلقی پيدا ہوتی ہے، طبعيت ميں چڑچڑاہٹ آ 

وں کو آ گھيرتی جاتی ہے، سر ميں درد رہنے لگتا ہے اور دوسری بيماريوں کی ہزاروں مصيبتيں ہيں جو ہتھ لس کرنے وال
  ہيں۔ 

البتہ جو لوگ جسمانی لحاظ سے قوی ہيں ممکن ہے ان کا ان بيماريوں سے دير ميں سابقہ پڑے ليکن ان سے بچنا يا بچے 
  رہنا ناممکن ہے اور سب کو خواه مخواه ان مصيبتوں ميں گرفتار ہونا ہی پڑتا ہے۔ 

ادی ختم ہو جاتی ہے، اس ليے جب انہيں اپنے عمل کے نتيجےہتھ لس کرنے والوں کی ايک بدبختی يہ ہے کہ ان کی قوت ار
کا پتا لگتا ہے تو ان ميں اتنی قوِت ارادی نہيں ہوتی کہ اسے چھوڑ سکيں۔ سو ہم جو يہ کہتے ہيں کہ منی خارج کرنے کا 

کے عالوه عمل روحانی لحاظ سے بھی انسانی قوٰی کو خراب کر ديتا ہے بے سبب نہيں ہے۔ يہ عمل جسمانی نقصانات 
جنسی لحاظ سے بھی انسان کو خراب کر ديتا ہے۔ يعنی رس دينے والے اندرونی غدودوں کو بيکار کر ديتا ہے۔ يہ غدود منی

بناتے ہيں جو ہتھ لس کے باعث دھيرے دھيرے چھوٹے ہو کر چنے کے برابر ره جاتے ہيں اور چونکہ اس صورت ميں 
نا سکتے، انسان ہميشہ کے ليے جنسی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر اس منی يعنی ماء الحيات يا آِب زندگی نہيں ب

صورت ميں مکمل طور پر نامرد نہ بھی ہو تو قطعی طور پر دوسری جنسی کمزوريوں ميں مبتال ہو جاتا ہے۔ اکثر ديکھا 
  اور سنا گيا ہے کہ ان کی پيشاب کی جگہ خون آنے لگتا ہے۔ 

ايسی حالت ہو جاتی ہے وه چاہے جس قدر جوان ہوں موت کا خطره ان کی گھات ميں رہتا جاننا چاہيئے کہ جن لوگوں کی 
ہے کيونکہ شہوت کے بغير اور شہوت کا مزه ليے بغير ان کی منی برابر بہتی يا نکلتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے 

  چلتے چلتے يکا يک ِگر پڑتے ہيں اور بے ہوش ہو جاتے ہيں۔ 
ں جا کر ديکھئے وہاں رہنے والے دس پاگلوں ميں سے نو ہتھ لس کے عادی ہيں۔ يعنی منی خارج تہران کے پاگل خانے مي

کرتے کرتے پاگل ہو گئے اور پاگل خانے ميں ايک طرف آ پڑے کيونکہ ہتھ لس کا نامعقول اثر دماغی قوتوں پر زياده ہوتا 
ل پن پر نوبت پہنچے گی۔ بالمبالغہ سل کے دس ہے اور جب دماغی قوٰی بگڑ جاتے ہيں تو يہ مانی ہوئی بات ہے کہ پاگ

مريضوں ميں سے جو دارالصحت (سينے ٹوريم) ميں سو رہے ہيں چار مريض ہتھ لس کی لت پڑنے کے باعث اس 
خطرناک بيماری ميں مبتال ہوئے ہيں۔ يہ محض دعوٰی نہيں بلکہ حقيقت ہے جس تک علماء اور اسکالر دسيوں سال کے 

   )۵٢تا ۴٨ئے ہيں۔ (نوتوانبہائے جنسی ص تجربے کے بعد پہنچ پا
آج کی ُدنيا کہتی ہے خوب کھاؤ ليکن کسی کام ميں حد سے نہ بڑھو۔ طاقتور رہو تاکہ بيمار نہ پڑو۔ ليکن ہتھ لس کے عادی 
لوگوں کو بھوک نہيں لگتی جو خوب کھاليں اور وه جنسی معامالت ميں بھی غير فطری طريقے سے حد سے تجاوز کرتے 

ليے مجبوراً کمزور ہوتے ہيں اور چونکہ کمزور ہوتے ہيں اس ليے ہر قسم کی بيماری ميں مبتال ہونے کا امکان  ہيں اس
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  رکھتے ہيں۔ 
)سے ملتی جلتی بيماری ميں مبتال Sadismاکثر ديکھا گيا ہے کہ بعض ہتھ لس کے عادی اس عمل ميں افراط کی وجہ سے (

بلی کو ديکھ کر بھی بارنگيختہ ہو جاتے ہيں اور وه فوراً جلق کرنے لگ  ہو جاتے ہيں اور اس وقت ان کے جذبات کتے
جاتے ہيں۔ چونکہ کوئی آدمی پانچ چھ مہينے سے زياده جنسی قوت سے اس طرح لطف اندوز نہيں ہو سکتا اس ليے اس کے 

تا ۴٨انی ہائے جنسی صفحات جنسی قوٰی بيکار ہو جاتے ہيں يا وه نہايت دلخراش حالت ميں اپنی موت سے جا ملتا ہے۔ (ناتو
۵۴(   

ممکن ہے کہ بعض ہتھ لس ميں مبتال لوگ قوی جسم رکھنے يا اس کام ميں نئے نئے مشغول ہونے کے باعث ابھی تک بيمار 
نہ پڑے ہوں اور انہيں اپنے ناپسنديده عمل کے نقصانات کا پتا نہ چال ہو ہماری ان باتوں کو ہم نے ہتھ لس کے نقصانات کے 

  ہيں مبالغہ سمجھ کر دل ميں سوچيں کہ اگر يہ حقيقت ہے تو ہم ابھی تک کيوں نہيں بيمار پڑے؟  تحت لکھی
ان لوگوں کے جواب ميں يہ کہنا ہے کہ اگر آج ہتھ لس کے نقصانات تم تک نہيں پہنچے ہيں تو اس کی وجہ يہ ہو سکتی ہے 

ہے۔ ورنہ چند دن بعد يہ نقصانات تمہيں ضرور بالضرور  کہ تم طاقتور جسم کے مالک ہو يا يہ عمل تم نے نيا نيا شروع کيا
الحق ہوں گے۔ پھر ہم نے يہ دعوٰی بھی نہيں کيا کہ جس نے ايک ہفتے تک بھی يہ عمل کيا اس پر يہ تمام بيمارياں ايک دم 

سی نے ايک مدت حملہ آور ہو جائيں گی کيونکہ لوگوں کی اندرونی حالتوں ميں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثالً ممکن ہے کہ جس ک
تک ہتھ لس کی ہو وه پہلے مرحلے ميں صرف اعصاب کی سستی کے خلل سے يا نظر کی کمزوری يا سر کے چکروں ميں

مبتال ہو اور پھر ايک ايک کر کے باقری تمام بيمارياں اس تک پہنچيں۔ تو خالصہ يہ ہے کہ ہتھ لس شرع کے لحاظ سے 
  اپسنديده فعل ہے۔ بھی عمومی لحاظ سے بھی ہر طرح حرام اور ن

  بدعت
  

بدعتگناِه کبيره ہے جس کا حرام ہونا مذہب کی ضرورت ہے اور جو اس ليے کبيره ہے کہ مسلسل روايتوں ميں اس کے ليے 
  عذاب کا وعده ملتا ہے اور چونکہ اصل بات مانی ہوئی اور ظاہر ہے اس ليے صرف چند روايتوں پر اکتفاء کيا جاتا ہے: 

  مايا ہے کہ "ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم ميں لے جاتی ہے"۔ پيغمبر خدا نے فر
   )۴٠(وسائل الشيعہ کتاب امر بالمعروف باب 

اميرالمومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں "جو بدعت کرنے والے کے نزديک گيا اور جس نے اس کا احترام کيا اس نے بالشبہ
  لشيعہ) دين اسالم کو بگاڑنے کی کوشش کی۔" (وسائل ا

حضرت امام صادق (عليہ السالم) بدعت کو گناِه کبيره شمار کرتے ہيں کيونکہ رسول خدا نے فرمايا: "جو بدعت کرنے والے
   )۶٣ص  ١سے خوش ہو کر اور ہنس کر مال اس نے بالشبہ اپنا دين بگاڑا۔" (سفينة البحار جلد 

ور بدعتی کو ديکھو تو اس سے ُدور رہو۔ اسے بہت زياده حضرت پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "ميرے بعد جب تم کسی شکی ا
بُرا بھال کہو، اسے گالياں سناؤ، طعنہ دو، اسے تھکا دو، عاجز کر دو تاکہ تمہيں جواب نہ دے پائے، لوگ اس سے اسالم 

ليے اس کام  ميں بگاڑ کے سوا اور کوئی اميد نہ رکھيں، اس سے چوکنا رہيں، اس کی بدعتيں نہ سيکھيں تاکہ خدا تمہارے
   )٣٩کے عوض نيکياں لکھے اور آخرت ميں تمہارے درجے بلند کرے۔" (وسائل الشيعہ باب 

اس حديث کی شرح ميں لکھتے ہيں: "شکيوں سے وه لوگ مراد ہيں جو اپنے دين ميں شک کرتے ہيں اور  �عاّلمہ مجلسی
ہے کہ شکيوں سے وه لوگ مراد ہيں جن کا  دوسروں کو بھی اپنی اس غلطی کی بدولت شک ميں ڈالتے ہيں۔ بعض نے کہا

دين فاسد گمان اور وہم پر قائم ہے جيسے اہل خالف کے علماء اور ممکن ہے کہ ان سے مراد بدکار، کھلم کھال گناه کرنے 
والے اور دين کے بارے ميں منہ پھٹ لوگ ہوں کيونکہ يہی بات اس کا سبب ہے کہ لوگ ان کے ديندار ہونے ميں شک 

  اور ان کے عقيدے کی کمزوری کی عالمت ہے۔  کرتے ہيں

  بدعت کيا ہے؟
  

فرماتے ہيں: "امت ميں جو باتيں حضرت رسوِل خدا کے بعد شروع کی گئی ہوں وه بدعت (ايجاد) ہيں۔ اس  �عاّلمہ مجلسی
يا ہے جو کے بارے ميں کوئی خاص يا عام نص موجود نہيں ہے۔ اور نہ خصوصيت يا عموميت کے ساتھ اس سے منع کيا گ

کچھ عام طور پر ہوتا ہے وه بدعت نہيں ہے جيسے مدرسہ بنانا وغيره کيونکہ مومن کو سکونت اور مدد دينا عام باتوں ميں 
شامل ہے اور جيسے علمی کتابيں تصنيف اور تاليف کرنا جو شرعی علوم کی مدد ہے يا جيسے وه لباس جو پيغمبر خدا کے 
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  غذائيں جو عام لوگوں ميں پسنديده اور مرغوب ہيں اور ان سے منع نہيں کيا گيا ہے۔ زمانے ميں رائج نہيں تھے يا نئی 
ہاں جو عام لباس يا غذا کے طور پر ہوا اگر اسے خصوصيت ديں اور کہيں کہ اس خاص طريقے سے خدا نے اس کا حکم 

کرنا ہر حال ميں مستحب ہے اگر ديا ہے تو يہ بدعت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نماز جو سب سے اچھا عمل ہے اور جس کا ادا 
چند رکعتوں کو کسی خاص وجہ سے مخصوص کر ديا جائے يا کسی مخصوص وقت سے وابستہ کر ديا جائے تو بدعت ہو 

نے حکم دے ديا تھا کہ رمضان ميں ہر رات کو بيس رکعت نماز با جماعت پڑھا �گی۔ (جيسے خليفہ ثانی حضرت عمر 
ں وقت خصوصيت سے ستر بار الَ اِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ کہنا مستحب يا واجب ہے جبکہ اس کے کرو۔) اور جيسے کوئی کہے کہ فال

ليے کوئی معتبر دليل نہ ہو تو يہ بدعت ہے۔ بہرحال دين ميں اپنی طرف سے کوئی ايسی بات نکالنا يا بڑھانا جس کی اصل يا 
   )١خصوصيات کے حق ميں کوئی دليل نہ ہو بدعت ہے۔ (

  
  نظر سے بدعت کی قسميں  شہيد کے نقطۂ 

شہيد اّول فرماتے ہيں کہ پيغمبر اکرم کے بعد جو باتيں نکلی ہيں ان کی پانچ قسميں ہيں۔ واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح 
  اور بدعت جو نئی باتيں ہيں اور حرام ہيں۔ ان باتوں کی تشريح يہ ہے: 

گوں کے حافظے سے) ان کے تلف ہو جانے کا ڈر ہو کيونکہواجب: جيسے قرآن اور احاديث کا جمع کرنا جس وقت (لو) ١(
آنے والوں کے ليے دين کی تبليغ اجماع اور قرآنی آيات کے مطابق واجب ہے اور يہ فريضہ امام کی غيبت ميں قرآن اور 

محافظ  سنت کی حفاظت کے بغير انجام نہيں پا سکتا اور جب امام موجود اور حاضر ہوں گے تو وه خود ان کے حافظ اور
  ہوں گے اور پھر کوئی خطره نہيں رہے گا۔ 

حرام وه بدعت ہے جس پر حرام ہونے کی دليل لگتی ہے جيسے معصوم امام پر غير معصوم امام کو مقدم کرنا، ان کے ) ٢(
حق سےمخصوص مناصب ہتھيا لينا، ظالم حکمرانوں کا مسلمانوں کا مال مارنا، مستحق لوگوں کو ان کے حق کا نہ دينا، اہل 

  لڑنا اور انہيں جال وطن کرنا، محض بدگمانی پر قتل کرنا، فاسق کی بيعت کرنے پر مسلمانوں کو مجبور کرنا اور اس پر 
   ٣٠٠ص  ۴اور بحار االنوار جلد  ٣۶۶ص  ٢ديکھئے مرآت العقول جلد ) ١(

ے عالوه اور چيزوں پر بھی مسح قائم رہنا، اس کی مخالفت کو حرام قرار دينا، مسح کے بجائے دھونا، جسم کی کھال ک
کرنا، نشہ آور مشروبات کا بہت زياده پينا، نافلہ نمازيں جماعت سے پڑھنا، جمعہ کو دوسری اذان دينا، متعہ الحج اور متعہ 

النساء کو حرام کرنا، امام (عليہ السالم) کے خالف جھگڑا کرنا، ُدور کے رشتے داروں کو وراثت کا مال دينا اور قريبی 
ے داروں کو نہ دينا، حقداروں کا خمس روک لينا اور بے وقت روزه افطار کرنا اور ايسی ہی اور بھی مشہور بدعتيں رشت

ہيں جن پر شيعہ اور ُسنی دونوں کا اجماع ہے اور اسی قسم ميں کسٹم کا محصول وصول کرنا، غير صالح شخص کو عہده 
  اور طريقے سے دينا شامل ہيں۔ اور منصب بخشش ميں دينا يا وراثت ميں دينا يا کسی 

مستحب ہر ايسا عمل ہے جس کے مستحب ہونے کی دليل موجود ہو جيسے مدرسے اور گھر بنانا ليکن اس ميں وه ) ٣(
انتظامات شامل نہيں ہيں جو بادشاه اپنے دہالنے والے جلوس کے ليے کرتے ہيں جب تک کہ يہ اسالم کے دشمنوں کو 

  دہالنے کے ليے نہ ہوں۔ 
مکروه وه چيز ہے جس پر کراہت کی دليل لگتی ہے جيسے تسبيح زہرا ميں زيادتی اور کمی کرنا اور اسی طرح  )۴(

دوسرے فرائض اور کاموں ميں بھی گھٹانا بڑھانا، کھانے پہننے ميں اتنی افراط جو فضول کرچی تک نہ پہنچے اور جب 
  جائے گی۔ نقصانده ہو جائے تو اپنے اور اپنے خاندان کے ليے حرام ہو 

مباح وه چيز ہے جس پر اباحت کی دليليں لگتی ہيں جيسے آٹا چھانا جس کے ليے کہا گيا ہے کہ رسول خدا کے بعد جو ) ۵(
نئی چيز درآمد ہوئی وه آٹا چھاننے کی چھلنی تھی چونکہ مباح باتوں سے خوشی اور آرام ملتا ہے اس ليے مباح کا وسيلہ 

   )٢۵۶کتاب قواعد ص اور ذريعہ بھی مباح ہوتا ہے۔ (

  کا قول�عاّلمہ مجلسی
  

فرماتے ہيں: "بدعت کا مطلب يہ ہے کہ جس بات کو خدا نے حرام کر ديا ہو اسے  �مقدمہ بيان کرنے کے بعد عاّلمہ مجلسی
حالل کر ديں يا اسے مکروه قرار دے ديں جسے خدا نے مکروه نہ کيا ہو اس بات کو واجب کر ديں جسے خدا نے واجب نہ 

رمايا ہو يا اس کام کو مستحب کر ديں جسے خدا نے مستحب قرار نہ ديا ہو چاہے کسی خصوصيت کی وجہ سے ہی کيوں ف
نہ ہو۔ مثالً خدا نے فرمايا کہ نماز ہر وقت مستحب ہے۔ اگر کوئی اس لحاظ سے نماز پڑھتا ہے کہ چونکہ ہر وقت سنت ہے 

وقت نماز پڑوھوں گا تو ثواب ملے گا اور اگر سورج ڈوبتے وقت دو  اور يہ بھی انہيں وقتوں ميں سے ہے اس ليے ميں اس
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رکعت نماز اس ليے پڑھے کہ خدا نے خصوصيت کے ساتھ اس وقت مجھ سے اس نماز کا مطالبہ کيا ہے تو يہ بدعت ہو 
نے خصوصيت سے چاشت کے وقت کے ليے چھ رکعتيں مقرر کر دی �جاتی ہے اور حرام ہے جس طرح حضرت عمر 

کہ اس وقت سنت کے طور پر پڑھنا چاہئيں۔ اس وجہ سے بدعت حرام ہو گئی اور ہمارے اماموں ٪ نے اس سے منع تھيں 
  کر ديا۔ 

اسی طرح اگر کوئی شخص نافلہ نماز کی تين رکعتيں ايک اسالم سے پڑھتا ہے توچونکہ سنتی نماز کی يہ شکل پيغمبر اکرم 
  م ہے يا اگر کوئی ہر رکعت ميں دو رکوع بجا الئے تو حرام ہے۔ سے ہم تک نہيں پہنچی ہے اس ليے بدعت اور حرا

اسی طرح کلمہ طيبہ ال الہ اال ّهللاٰ کو ہر وقت پڑھتے رہنا سنت اور بہترين عبادت ہے۔ اگر کوئی يہ مقرر کرے کہ نماز صبح 
يے شرع کی طرف سے کے بعد مثالً اس کا ڈيڑھ ہزار بار پڑھنا سنت ہے اور اس گنتی کو خصوصيت سے اس وقت کے ل

مقرر کيا ہوا جانے يا خود مقرر کر لے اور اس خصوصيت کو عبادت جانے تو يہ دين ميں بدعت اور بدترين گناه ہو گا۔ 
   )٢٣٣(عين الحياة ص 

  
  بدعت يعنی خدا کا حکم تبديل کر د ينا 

س ميں کچھ بڑھانا يا اس سے کچھ اس لحاظ سے بدعت کے معنی خدا کے دين کو بدلنا اور اپنا ناقص رائے اور عقل سے ا
   )٢٠گھٹانا ہے چاہے اصول ميں ہو چاہے فروع ميں۔ (اصول کافی فضل العلم باب 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) يہ بھی فرماتے ہيں: "محمد کا حالل قيامت تک ہميشہ حالل رہے گا اور ان کا حرام 
ئی اور پيغمبر نہيں ہے اور ان کے عالوه (قيامت تک) اور کوئی نہيں روِز قيامت تک برابر حرام رہے گا۔ ان کے سوا کو

آئے گا اور حضرت علی (عليہ السالم) فرماتے ہيں کہ جو بدعت کرتا ہے وه اس کی بدولت سنت کو ختم کر ديتا ہے۔" 
   )٢٠(اصول کافی کتاب فضل العلم باب 

و شخص لوگوں کو اپنی طرف بالتا ہے حاالنکہ ان کے حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) يہ بھی فرماتے ہيں: "ج
  درميان اس سے زياده عقلمند شخص موجود ہوتا ہے وه شخص بدعتی اور بہکانے واال ہے۔" 

  ۔ )٢٢٠ص ٢(سفينة البحار جلد 

  غير واجب حکم
  

کافی ہے کہ خدا نے  خدا نے جو کچھ فرمايا ہے اس کے خالف حکم دينا گناه ہے اور اس گناه کے بڑے ہونے کے ليے يہی
کے آخر ميں فرماتا ہے:  ۴٧اور  ۴۵، ۴۴ايسا حکم دينے والوں کو کافر، ظالم اور فاسق کہا ہے اور سورة مائده کی آيات 

"اور خدا نے جو نازل فرمايا ہے جو لوگ اس کا حکم نہيں ديتے وه کافر ہيں، ظالم ہيں اور فاسق ہيں۔" اور ان جملوں سے 
  اور گناه کی تصديق کرتا ہے۔ وه ان کے کفر، ظلم 

تفسير الميزان ميں لکھا ہے کہ يہ تينوں آيتيں ان لوگوں کے ليے ہيں جو خدا کے نازل کيے ہوئے کے مطابق حکم نہيں ديتے
اور جن کے بارے ميں خدا نے فرمايا ہے : "يہ لوگ کافر، ظالم اور فاسق ہيں۔" يہ ايسی عمومی آيات ہيں جو کسی قبيلے يا 

  ے مخصوص نہيں ہيں اگرچہ اس مقام پر يہ اہِل کتاب (يہوديوں اور عيسائيوں) پر صادق آتی ہيں۔ گروه س
مفسرين نے "اس شخص کا کفر جو خدا کے نازل کيے ہوئے کے مطابق حکم نہيں ديتا" کے معنی ميں اختالف کيا ہے۔ اس 

ے، اس حاکم کے متعلق جو اس کے خالف حکم قاضی کے متعلق جو اس کے مطابق فيصلہ نہيں ديتا جو خدا نے نازل کيا ہ
  ديتا ہے جو خدا نے نازل فرمايا ہے اور اس بدعتی کے متعلق جو غير الٰہی قوانين کو ماننا ہے کيا حکم ہے؟ 

بے شک يہ فقہ کا ايک مسئلہ ہے اور تحقيق يہ ہے کہ کسی حاکم شرعی کی مخالفت يا ہر اس حکم کی مخالفت جو دين ميں 
دين ميں اس کے ثابت ہونے کا علم ہونے کے باوجود کی جاتی ہے اور اس حکم کو رد کيا جاتا ہے تو اس سےثابت ہے اگر 

کفر الزم آتا ہے اور اگر اسے رد نہ کيا جائے اور صرف عمل ميں اس کی مخالفت کی جائے يعنی ا کے خالف عمل کيا 
ع ميں ثابت ہے يا نہيں تو پھر اسے رد کرنے کے باوجود جائے تو يہ فسق کا سبب ہے اور جب يہ نہ معلم ہو کہ يہ حکم شر

نہ وه کفر کا بعث ہے نہ فسق کا کيونکہ وه ايسا قصور ہے جس ميں انسان معذور ہے بجز اس صورت کے جبکہ اس کا علم 
  حاصل کرنے ميں کمی اور زيادتی کی گئی ہو (فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کيا جائے)۔ 

صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو شخص صرف دو درہم کی سی حقير رقم کے بارے ميں بھیاس بارے ميں امام جعفر 
   )۵خدا کے حکم کے خالف حکم کرتا ہے خدا کی قسم وه کافر ہے۔" (وسائل الشيعہ کتاب قضا باب

کا اسے خدا کی حضرت امام باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو شخص لوگوں کو اس چيز کے بارے ميں فتوٰی دے جس 
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طرف سے ِعلم نہيں ہے اور جس کا اسے سراغ بھی نہ مال ہو تو رحمت اور عذاب کے تمام فرشتے اس پر لعنت کريں گے 
   )۴اور جس شخص نے اس کے فتوٰی پر عمل کيا اس کی ذمہ داری اسی پر ہو گی۔" (وسائل الشيعہ کتاب قضا باب

ے شخص کی طرف رجوع کرنا جو حکم کرنے کی صالحيت نہيں رکھتا اس بارے ميں بہت سی روايتيں ملتی ہيں کہ ايس
گويا طاغوت کی طرف رجوع کرنا ہے اور اگر اس کے حکم سے کچھ مال اس کے ہاتھ لگ جائے تو چاہے وه حق پر ہی 

 ہو سحت ہے۔ 

 

 گناھان کبيره

 

  حرام مہينوں ميں جنگ اورخدا کی راه سے روکنا

حرام مہينوں ميں جنگ کرنا گناِه کبيره ہے اور وه چار مہينے يہ ہيں: ذی قعده، ذی الحجہ، محرم اور رجب اور اس سے 
مراد مسلمانوں کے جنگ کرنے کی ابتداء ہے جو ان چار مہينوں ميں حرام ہے اس لحاظ سے اگر کافروں يا ايسے لوگوں 

حرام نہيں مانتے تو مسلمانوں کے ليے جائز ہے کہ وه ان سے ان کی طرف سے جنگ چھيڑی جائے جو ان چار مہينوں کو 
  چار مہينوں ميں بھی لڑيں۔ 

اس بات کے گناِه کبيره ہونے کے متعلق قرآن مجيد کی صراحت کافی ہے جو کہتا ہے: "تجھ سے حرام مہينے ميں جنگ 
   )٢١٧(سورة بقره آيت کے بارے ميں پوچھتے ہيں تو کہہ دے کہ حرام مہينے ميں لڑنا بڑا گناه ہے۔" 

ان چار گناہوں سے مراد ہے خدا کی راه سے منع کرنا، خدا سے کفر کرنا، لوگوں کو مسجد الحرام سے روکنا اور مسجد 
الحرام سے اس کے لوگوں کو باہر نکالنا۔ يہ چار باتيں خدا کے نزديک حرام مہينوں ميں جنگ کرنے سے بھی زياده بڑے 

  گناه ہيں۔ 
ل ہونے کی وجہ اور اس کے متعلقات کے بارے ميں تحقيقات کی ايک تفصيل ہے جو تفسير مجمع اور منہج اس آيت کے ناز

" کے معنی اور مراد ہيں جس کا گناه  وغيره ميں ديکھی جا سکتی ہے۔ يہاں جس بات کا جاننا الزم ہے وه "صدعن سبيل ّهللاٰ
کافروں اور منافقوں کا کام شمار کيا گيا ہے مثالً خداوندعالم سوره  کبيره ہونا مسلّم ہے اور جو قرآن مجيد ميں کئی مقامات پر

ابراہيم ميں فرماتا ہے کافروں پر ان کے سخت عذاب کی وجہ سے افسوس ہے۔ انہوں نے ُدنيا کی زندگی کو پسند کيا اور 
   )٢اسے آخرت پر ترجيح دی اور يہ دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہيں۔" (آيت

  يل ّهللاٰ کے واقعات اور معامالتصد عن سب
اس کا سب سے سخت معاملہ يہوديوں اور عيسائيوں کے علماء کی طرح خدا پر ايمان النے اور دوسرے تمام صحيح ) ١(

عقيدوں سے دوسروں کو روکنا ہے جو نہيں چاہتے کہ حضرت محمد ابن عبدهللا کی نبوت اور حقانيت ان کی قوم پر ظاہر ہو 
عتقد ہوں اور سنی علماء کی طرح جو سنی مسلمانوں کو علی بن ابی طالب کی امامت اور بال فصل خالفت اور وه اس کے م

  اور ان کے گياره فرزندوں کی امامت کا علم نہيں ہونے ديتے۔ 
دوسروں کو واجبات پر عمل کرنے اور محرمات الٰہی کو ترک کرنے سے روکنا۔ مثالً ايک شخص پر حج واجب ہے ) ٢(

حج کرنے کے ليے جانا چاہتا ہے تو دوسرا اسے کسی نہ کسے بہانے سے روکتا ہے۔ اسی طرح نماز روزے اور اور وه 
دوسرے واجبات ميں روکتا ہے اور جب امر بہ معروف اور نہی از منکر گناِه کبيره ہو اور ان کے ليے شديد عذابوں کا وعده

ا حال ہو گا جو معروف سے منع کرتا ہے اور منکر کا حکم ديتا کيا گيا ہو جيسا کہ بيان جا چکا ہے، پھر اس شخص کا کي
  ہے۔ 

دوسروں کو ايسے نيک کام سے روکنا جو خدا کے نزديک اچھا اور اس کے نزديک لے جانے واال ہو مثالً خدا کی راه ) ٣(
  ميں خرچ کرنے اور دوسرے مستحب کاموں سے دوسروں کو روکنا۔ (مناع للخير معتداثيم) 

ی قسم کو حرام نہيں کہہ سکتے ليکن احتياط اس کے ترک کرنے ميں ہے کيونکہ جس شخص کو نيکی سے اگرچہ تيسر
روکا گيا ہے وه روکنے والے سے قيامت ميں باز پرس کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھ پر ظلم کيا تھا اور 

کی مذمت ميں جوروايتيں کتاب امر بمعروف  مجھے نيکی اور قرِب الٰہی حاصل کرنے کے طريقوں سے روکا تھا اور اس
  ميں بيان کی گئی ہيں وہی کافی ہيْں  ٨وسائل الشيعہ باب 
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حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "نيکی کی راه کے لٹيروں پر خدا لعنت کرے۔" جب لوگوں نے پوچھا 
تھ دوسرے بھالئی اور نيکی کرتے ہيں ليکن يہ ان کی کہ يہ کون لوگ ہيں تو آپ نے فرمايا: "يہ وه لوگ ہيں جن کے سا

  ناشکری کرتے ہيں اسی ليے پھر نيک لوگ دوسروں کے ساتھ بھالئی اور نيکی نہيں کرتے۔" (کافی) 

  کفراِن نعمت
چند  کفراِن نعمت (احساِن فراموشی) گناِه کبيره ہے۔ چنانچہ قرآن مجيد ميں اس کے ليے عذاب کا وعده کيا گيا ہے اور اسے

  مقامات پر کفر بھی کہا گيا ہے اور اسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہونے کا سبب بھی بتايا گيا ہے۔ 
خدا سورة ابراہيم ميں فرماتا ہے: "اور اے بنی اسرائيل اس بات کو ياد کرو جب تمہارے پروردگار نے تم کو خبردار کيا تھا 

ولت فرعون اور دوسروں کے شر سے نجات) پر شکر ادا کرو گے تو ميںکہ اگر ميری نعمتوں (ايمان اور نيک اعمال کی بد
تمہاری نعمتوں ميں اضافہ کر دوں گا اور اگر ناشکراپن کرو گے تو بالشبہ ميرا عذاب (ناشکروں يا احسان فراموشوں پر) 

   )٧سخت ہو گا۔" (آيت
کروں، ميری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کافر نہ  خدا سورة البقره ميں فرماتا ہے: "سو مجھے ياد کرو تاکہ ميں تمہيں ياد

   )١۵٢ہو۔" (آيت 
  قوِم سبا احسان فراموشی کرتی ہے عذاب بھگتی ہے 

خداسورة سبا کے باشندوں کے بارے ميں يوں فرماتا ہے: "سبا کے قبيلے کے ليے (جو يمن ميں تھا) لوگوں کے گھر (ان 
ان کی ناشکری پر سخت عذاب اور سزاؤں) کی نشانی تھے اور وه نشانی کی قوت وطاقت، خدا کی نعمتوں کی فراوانی اور 

يہ ہے کہ اس قبيلے کے دو باغ تھے جو راه چلنے والے کے دائيں بائيں يا ان کے گھروں کے دونوں طرف واقع تھے (اور 
نہيں تھا اور اگر کہتے ہيں کہ ان ميں سانپ، بچھو، مچھر، چيچڑی اور جوں وغيره کی قسم سے کوئی ستانے واال کيڑا 

کوئی ان درختوں کے نيچے خالی ٹوکری رکھ آتا تھا تو وه ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی) پيغمبروں نے ان سے کہا: 
"خدا کا رزق کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر خوش حال ہے اور اور تمہارا خدا معاف کرنے واال اور 

کی اور ناشکرا پن دکھايا (اور کہنے لگے ہم نہيں سمجھتے کہ خدا نے ہميں کوئی نعمت مہربان ہے۔" انہوں نے سرکشی 
بخشی ہے اور اگر يہ نعمتيں اسی کی دی ہوئی ہيں تو اس سے کہيے کہ وه واپس لے لے)۔ چنانچہ ہم نے ان کے ليے عرم 

يس نے دو پہاڑوں کے بيچ ميں پتھر اور کا سيالب بھيجا (بتايا گيا ہے کہ عرم ايک پشتے کا نام ہے جو سبا کی ملکہ بلق
تارکول سے بنوايا تھا جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تھا۔ اس ميں ايک کے اوپر ايک تين دروازے بنوائے تھے اور نيچے 
ايک بڑی سی جھيل تھی جس ميں سے نکلنے والی نہروں کی تعداد کے مطابق باره مورياں بنوائی تھيں۔ جب بارش ہوتی 

ند کے پيچھے پانی اکٹھا ہو جاتا تھا اس وقت اوپر کا دروازه کھول ديتے تھے تاکہ پانی اس جھيل ميں آ جائے اگر تھی اس ب
پانی کم ہوتا تھا تو درميانی دروازه کھول ديتے تھے اور اگر اور کم ہوتا تھا نچال دروازه اور جب پانی جھيل ميں اکٹھا ہو 

ھے۔ وقت يوں ہی گذرتا رہا يہاں تک کہ بلقيس کا انتقال ہو گيا۔ يہ لوگ باغی ہو گئے جاتا تھا تو اسے نہروں ميں بانٹ ديتے ت
اور حد سے گذر گئے تو خدا نے ان پر بڑے بڑے چوہے مسلط کر دئيے جنہوں نے بند ميں چھيد کر دئيے۔ پانی ميں طغيانی

اُدھر بھاگ گئے اور ان کی بھگدڑ اور بے آ گئی جس نے اس پشتے کو منہدم کر ديا۔ کچھ لوگ ہالک ہو گئے اور کچھ ادھر 
بسی عرب ميں ضرب المثل بن گئی) اور ان دونوں باغوں کو ہم نے دو ايسے باغوں ميں تبديل کر ديا جن کے پھل کڑوے 
اور بدذائقہ تھے اور درختوں کو شوره کھا گيا تھا جن ميں سے کچھ درخت بيری کے تھے يہ سزائيں ان لوگوں کی احسان 

   )١٧تا  ١۵اور ناشکرے پن کی تھيں اور کيا ہم ناشکروں کے سوا بھی کسی کو سزا ديتے ہيں؟" (آيات فراموشی 

  نعمت نقمت ہو جا تی ہے
خدا سورة نحل ميں فرماتا ہے: "خدا نے ايک گاؤں کی مثال بيان کی ہے جس کے باسی امن اور اطمينان سے رہتے تھے ۔ہر

آتی تھی (خشکی اور تری دونوں سے) پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کی طرف سے ان کے پاس بافراغت روزی چلی 
ناشکری کی تو خدا نے بھوک اور خوف کو ان کا اور اوڑھنا (لباس) بنا کر ان کے کرتوتوں کا انہيں مزا چکھا ديا۔" (آيت 

ننے والے کو ڈھانک ليتا لباس کا ذکر عذاب کے ان کو گھير لينے کی مناسبت سے کيا گيا ہے يعنی جس طرح لباس پہ) ١١٢
ہے اسی طرح عذاب نے انہيں چاروں طرف سے گھير ليا۔ بعض مفسرين نے فرمايا ہے کہ اس آيت کے گاؤں سے شہر مکہ
مراد ہے جس کے باشندے سات سال تک کال اور بھوک ميں مبتال رہے تھے اور مجبوری اور بھوک سے ان کی يہ حالت 

  دار گوشت اور خون کھاتے تھے۔ ہو گئی تھی کہ جلی ہوئی ہڈياں، مر
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  ناشکرا پن ايک قسم کا کفر ہے
ٍ◌ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) ناشکرے پن کو کفر ميں ہی شمار کرتے ہيں کيونکہ خداوند عالم سليمان کی بات 

ار ہوں يا دہراتا ہے کہ خدا نے جو کچھ مجھے بخشا ہے اپنے فضل سے بخشا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ ميں شکر گذ
ناشکرا۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وه اپنے ہی ليے شکر ادا کرتا ہے (کيونکہ اس سے اس کی نعمت بڑھتی ہے) اور جو 

کوئی ناشکرا پن کرے تو کرے حقيقت يہ ہے کہ ميرا خدا شکرگذاری سے بے نياز اور کريم ہے۔ اس نے يہ بھی فرمايا ہے 
اری نعمت ميں اضافہ کر دوں گا اور جو ناشکرا پن کرو گے تو پھر بالشبہ ميرا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ميں تمہ

عذاب بھی سخت ہو گا اور خدا يہ بھی فرماتا ہے کہ تم مجھے ياد کرو گے تو ميں تمہيں ياد رکھوں گا۔ ميرا شکر کرتے رہو 
  ار ميری ناشکری نہ کرو۔ (اصول کافی کتاب االيمان والکفر باب وجوه الکفر) 

ام کی گفتگو کا خالصہ يہ ہے کہ خد نے ان تينوں گناہوں ميں ناشکرے پن کرکفر کہا ہے۔ ان آيتوں سے يہ بھی معلوم ہوتا ام
ہے کہ ناشکرے پن کے تين بڑے نتيجے نکلتے ہيں اس طرح کہ اس نے نعمت ختم ہو جاتی ہے ،اس کی وجہ سے سخت 

  ل پر چھوڑ ديتا ہے۔ اور دردناک عذاب آتا ہے اور خدا ناشکرے کو اس کے حا

  ناشکرا پن اور اہل بيت عليھم السالم کی روايات
  اس بارے ميں بہت سی روايتيں ہيں ليکن صرف چند کے بيان پر اکتفاء کيا جاتا ہے: 

پيغمبر اکرم فرماتے ہيں "ہر گناه کے مقابلے ميں ناشکرے پن کی سزا ناشکرے کو بہت جلد مل جاتی ہے۔" (وسائل الشيعہ 
   )۵١٧ص ٨باب 

آپ يہ بھی فرماتے ہيں "تين گناه ايسے ہيں جن کا ارتکاب کرنے والے آخرت سے پہلے اپنی سزا کو پہنچيں گے ۔ والدين کی
  نافرمانی، لوگوں پر ظلم اور احسان فراموشی"۔ (وسائل الشيعہ) 

کا شکر ادا کرتا ہے اور خدا کا سب ٍ◌ آپيہ بھی فرماتے ہيں: "خدا کا سب سے پيارا بنده وه ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں 
   )٣١۶سے زياده دشمن وه ہے جو خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔" (مستدرک ص 

حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) اپنی وصيت ميں فرماتے ہيں: "کسی نعمت کی ناشکری نہ کرو کيونکہ حقيقت ميں 
   )٣٩۶ستدرک ص ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹيا قسم کا کفر ہے۔" (م

  کفراِن نعمت کے معنی
  کفراِن نعمت کے معنی نعمت کو چھپانا ہيں اور اس کی تين قسميں ہوتی ہيں: 

نعمت سے ناواقفيت: يہ سب سے بُری اور شديد قسم ہے اور اس کی دو صورتيں ہوتی ہيں ايک نعمت سے ناواقفيت يا ) ١(
ہيں پہچانتا، اس کی پرواه نہيں کرتا يعنی اسے نظر انداز کر ديتا بے خبری ہے يعنی نہ سمجھنے کی وجہ سے نعمت کو ن

ہے اور اس کے ہونے نہ ہونے کو يکساں جانتا ہے۔ دوسرے نعمت بخشنے والے سے ناواقفيت يا بے خبری ہے يعنی 
چہ يہ نہيں دراصل اپنے پروردگار ہی کو نہيں پہچانتا يا يہ نہيں جانتا کہ اس کی ايک صفت نعمت بخشنا بھی ہے۔ چنان

سمجھتا کہ نعمت صرف اسی کی طرف سے آتی ہے بلکہ يہ سمجھتا ہے کہ اس کے عالوه کسی اور کی طرف سے آتی ہے۔
غرض يہ ہے کہ نعمت سے خبری ہو يا نعمت دينے والے سے دونوں بے خبرياں کفراِن نعمت يعنی احسان فراموشی ہيں 

  کے ليے عذاب کا وعده کيا گيا ہے اور يہ گناِه کبيره ہے۔  اور صاف سزاؤں کی مستحق ہيں کيونکہ کفراِن نعمت
حالت کے لحاظ سے کفر: يہ اس طرح ہے کہ عاقل انسان کو اس نعمت کے ملنے پر خوش اور مسرور ہونا چاہيئے جو ) ٢(

رم کا خدا اسے بخشتا ہے يہ سوچ کر کہ هللا نے اس پر مہربانی کی اور اسے ياد رکھا اور وه اس کے مسلسل فضل وک
اب اگر اس کے برعکس وه اپنے پروردگار سے بدگمان رہے۔ اس کے فضل وکرم سے ) ۵٨اميداوار ہے۔ (سورة يونس آيت 

کوئی اميد نہ رکھے يا اس سے خوش نہ ہو بلکہ اس سے بے تعلق اور نا اميد ہو جائے تو يہ کيفيت يا حالت خدا کی نعمتوں 
  کی ناشکری ہے۔ 

عنی عملی کفر اس طرح کہ دل ميں گناه کی نيّت کرے اور زبان سے شکايت اور بُرائی کرے اعضائے جسم سے کفر: ي) ٣(
اور ) ١١يعنی نعمتوں کا ذکر اور زبان سے ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے سب کو نظر انداز کر دے (سورة الضٰحی آيت 

کرے اور خدا کی نعمت کو وہاں َصرف اپنی آرزوؤں کے پورا نہ ہونے کی شکايت کرتے ہوئے خدا کے کاموں کی بُرائی 
کرے جس کے ليے وه پيدا نہيں کی گئی اور اپنے اعضاء سے وه کام لے جس سے خدا نے منع فرمايا ہے اور جو اس کی 

  رحمت سے ُدور کرنے واال ہے۔ 
ماتے ہيں: "انہيں حضرت امام سجاد (عليہ السالم) (ايسے گناه جو نعمتوں کو تبديل کر ديتے ہيں) کی تشريح کرتے ہوئے فر
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  ميں ناشکرا پن يعنی کفراِن نعمت بھی شامل ہے۔" (معانی االخبار) 
پيغمبر اکرم بھی فرماتے ہيں "مومن کے ليے فشار قبر (قبر کا مردے کو بھينچنا) ان نعمتوں کا کفاره ہوتا ہے جو اس نے 

   )٣ضائع کر دی ہيں۔" (بحار االنوار جلد 
لق بہت سی آيتيں اور حديثيں ملتی ہيں اور شکر کی حقيقت اور اس کی قسموں کی اس شکر نعمت کے واجب ہونے کے متع

قدر تفصيل موجود ہے جس کے بيان کرنے کی يہاں گنجائش نہيں ہے۔ اس کے ليے اصول کافی اور دوسری اخالقی کتابيں 
  مالحظہ فرمائيے۔ 

  اگر شکر نہ کرے تو انسان جانور سے بھی گھٹيا ہے
د (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "خاص تعريف اس خدا کے ليے ہے جو اگر اپنے بندوں کو ان نعمتوں کا شکرحضرت امام سجا

عطا نہ کرنا نہ بتاتا جو اس نے گاتار اور کھلم کھال عنايت فرمائی ہيں تو اس ميں شک نہيں کہ وه ان نعمتوں کو لے کر ان 
اگر وه ايسا کرتے تو انسانيت کے دائرے سے نکل کر جنگلی جانوروںکا شکرادا کيے بغير انہيں اپنے کام ميں لے آتے اور 

اور چوپايوں کی حد ميں پہنچ جاتے جيسا کہ قرآن ميں خدا فرماتا ہے: کفار حيوانات کی طرح ہيں بلکہ ان سے بھی گھٹيا 
  اور گمراه ہيں۔" (دعائے اّول صحيفٔہ سجاديہ) 

انسان دراصل آدميت سے ہی خارج ہے پھر ايسے شخص کے متعلق ايمان، غرض يہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا نہ کرنے واال 
صحيح معارف اور نيک اعمال کی بدولت حاصل ہونے والی انسانی سعادتوں اور برکتوں کا تو ذکر ہی کيا ہو سکتا ہے جو 

  اس کی ہميشہ رہنے والی زندگی کے ليے ہوں گی۔ 

  واسطوں اور ذريعوں سے انکار (کفران)
ا نے ُدنيا کو اپنی حکمت ومصلحت سے داراالسباب قرار ديا ہے اور اپنے بندوں تک ہر نعمت پہنچانے کا کوئی نہچونکہ خد

کوئی واسطہ، سبب يا ذريعہ مقرر فرمايا ہے جس کی بدولت وه نعمت بندوں تک پہنچتی ہے اس ليے عقل اور شرع کی رو 
بھی احسان ماننا چاہيئے البتہ يہ نہيں کہ اس واسطے ہی کو مستقل  سے واسطوں کو نظر انداز نہيں کرنا چاہيئے بلکہ ان کا

طور پر اور حقيقت ميں اپنا منعم (نعمت بخشنے واال) سمجھے بلکہ اس کا احترام ضرور کرے کيونکہ وه نعمت کا ذريعہ 
ں نعمت پہنچائی ہے اور اپنی زبان اور اپنی حالت و کيفيت سے خدا کا شکر ادا کرے کہ فالں شخص نے مجھے تيری فال

  ہے۔ يہاں چند روايتوں پر اکتفاء کيا جاتا ہے۔ 
حضرت امام سجاد (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "بالشبہ خدا ہر شکرگذار بندے سے پسند فرماتا ہے اور قيامت ميں اپنے ايک 

ہيں کيا اس ليے ميرا بھی بندے سے پوچھے گا (دنيا ميں) تو نے فالں شخص کا (جو ميری نعمت کا ذريعہ تھا) شکريہ ادا ن
شکر ادا نہيں کيا۔" پھر امام نے فرمايا: "تم ميں خدا کا سب سے زياده شکر گذار بنده وه ہے جو ان لوگوں کو بھی شکريہ ادا 

  کرتا ہے جن کے واسطے سے خدا کی نعمتيں ملتی ہيں۔" (وسائل الشيعہ) 
ميں خدا کا شکر ادا کرنا اس شخص کا شکريہ ادا کرنا ہے جسحضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "حقيقت 
  کے ذريعے سے تمہيں خدا کی نعمت ملی۔" (وسائل الشيعہ) 

حضرت امام رضا (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو شخص ان لوگوں کا شکريہ ادا نہيں کرتا جن کے واسطے سے اسے 
  ں کيا۔" (وسائل الشيعہ) نعمت الٰہی ملی ہے اس نے گويا خدا کا شکر ہی ادا نہي

رسول خدا فرماتے ہيں: "قيامت ميں بندے کو حساب کتاب کے مقام پر الئيں گے اور خدا حکم دے گا کہ اسے دوزخ ميں لے
جاؤ تو وه کہے گا۔ اے پروردگار! مجھے دوزخ ميں لے جانے کا حکم کس ليے ديتا ہے جبکہ ميں قرآن کی تالوت کرتا رہا 

: اس ليے کہ ميں نے تجھے نعمت بخشی اور تُو نے شکر نہيں کيا۔ وه کہے گا: اے خدا! تو نے مجھے ہوں؟ خدا فرمائے گا
فالں نعمت دی تھی تو ميں نے يوں شکر کيا، اور فالں نعمت بخشی تو ميں نے يوں شکرگذاری کی۔ اس طرح وه خدا کی 

سچ کہا ليکن يہ بات بھی تو ہے کہ ميں جن لوگوں  نعمتيں اور اپنی شکرگذارياں گنائے گا۔ خدا فرمائے گا تُو نے سب کچھ
کے واسطے سے تجھے نعمتيں بھيجيں تو نے ان کا شکريہ ادا نہيں کيا۔ ميں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ ميں نے 

جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر اس وقت تک قبول نہيں کروں گا جب تک کہ وه اس شخص کا شکريہ 
   )۵١۶ص  ٨نہ کرے جس کے وسيلے سے نعمت اس تک پہنچی ہے۔ (وسائل الشيعہ باب ادا 

پچھلی گفتگو ميں حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی ايک حديث نقل کی گئی تھی جس ميں آپ فرماتے ہيں: "اس 
اور اس کی ناشکری  شخص پر خدا کی لعنت ہو جس کے ساتھ کوئی بھالئی کی جائے اور وه اس کا شکريہ ادا نہ کرے
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   )١گذاری (احسان فراموشی) کی وجہ سے نيکی کرنے واال پھر دوسروں کے ساتھ بھالئی نہ کرے۔" (

  نيکی کے واسطے شکريے کہ حقيقت
پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جب تجھے اپنے مومن بھائی سے کوئی نعمت يا نيکی حاصل ہو تو اتنا ہی کہہ دينا کافی ہے کہ 

زائے خير (اچھا صلہ) عطا کرے اور اگر تيرا ذکر اس محفل ميں کيا جائے جس ميں تو موجود نہ ہو تو کہہ خدا آپ کو ج
  دے کہ خدا انہيں جزائے خير عطا فرمائے تو نے گويا اس طرح اس کی تالفی کر دی يعنی حساب برابر کر ديا۔" 

  (وسائل الشيعہ۔ مستدرک) 
دا کی قسم دال کر تم سے کچھ مانگا اور جس سے تمہيں بھالئی اور نعمت ملی آپ نے يہ بھی فرمايا ہے: "جس نے تمہيں خ

اس کی تالفی کر دو يعنی تم بھی اس کی طرح اس کے ساتھ بھالئی کرو اور اگر تمہارے پاس وه چيز نہ ہو جس سے تم 
ہے۔" (وسائل الشيعہ۔ تالفی کر سکتے ہو تو اس کے ليے اس طرح دعا کرو جس سے وه جان جائے کہ تم نے تالفی کر دی 

  مستدرک) 
غرض ہر احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہيئے جيسا کہ خدا سورة رحمن ميں فرماتا ہے: "کيا بھالئی کا بدلہ بھی بھالئی 

  ليکن يہ پيِش نظر رہے کہ بھالئی کی ابتداء کرنے واال افضل ہوتا ہے۔ ) ۶٠کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟" (آيت 
اف بتايا گيا ہے کہ اس ظلم کے تحت احسان کرنے والوں ميں کوئی فرق نہيں ہے يعنی مومن ہو يا روايتوں ميں صاف ص

  کافر عبادت گذار ہو يا گناہگار غرضيکہ کوئی ہو اور اس نے کيسی ہی بھالئی کی ہو اس کی تالفی کرنا چاہيئے۔ 

  واليت سب سے اعلٰی نعمت ہے
رے ميں خدا کی دنياوی اور آخرت کی، صوری اور معنوی نعمتيں گنی اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ کسی شخص کے با

نہيں جا سکتيں جيسا کہ قرآن مجيد ميں خدا ياد دالتا ہے: "اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہيں سکو گے۔" 
، گناِه کبيره اور عذاب کی  ان نعمتوں ميں سے ہر نعمت کی ناشکری، جن معنوں ميں ذکر کيا گيا)  ٣۴(سورة ابراہيم آيت 

سزاوار ہے۔ ليکن يہ بھی جان لينا چاہيئے کہ نعمت جتنی اہم اور بڑی اور اس کا اثر جتنا زياده ہو گا اس کی ناشکری کی 
  سزا بھی اتنی ہی زياده ہو گی اور اس کا گناه بھی اتنا ہی بڑا ہو گا۔ 

اور اس نعمت کی ناشکری ہر ) ٧اليت ہے (ديکھئے بحار االنوار جلدہر نعمت سے اعلٰی اور اہم آِل محمد عليھم السالم کی و
گناه سے سخت ہے اور اس کی ناشکری ان کی واليت کا نہ ماننا يا ان حضرات کو بھول جانا اور ياد نہ کرنا، ان سے محبت 

نہ کرنا اور ان کی  نہ رکھنا اور ان کے اقوال اور اوامر ونواہی کے ماننے سے منہ موڑنا غرض ان کے منصب کی پرواه
  واليت کی نعمت سے فيض حاصل نہ کرنا ہے۔ 

حديثيں اور مستدرک  ١١ميں  ٧حديثيں، باب  ١۶ميں اس موضوع پر  ٨ديکھئے وسائل کتاب امر بمعروف جسکے باب ) ١(
  حديثيں بيان ہوئيں ہيں۔  ٩ميں  ٧حديثيں اور باب  ١۴ميں 

لوم ہوتا ہے کہ قرآن مجيد کی ايمان سے متعلق زياده تر آيتوں کا اشاره تفسير صافی اور برہان وغيره کے ديکھنے سے مع
واليت پر ايمان رکھنے سے ہے اور اسی طرح کفر کے موضوع سے متعلق آيتيں زياده تر واليت کے انکار سے متعلق ہيں۔ 

  مثال کے ليے دو ايک آيتوں کا ذکر کيا جاتا ہے: 
"کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کی ناشکری کی اور  خداوندعالم سورة ابراہيم ميں فرماتا ہے:

   )٢۴اپنی قوم کو جہنم ميں جھونک ديا۔" (آيت 
يہ بات بہت سی روايتوں ميں آئی ہے کہ نعمت معصوم اور پاک اہل بيت عليھم السالم ہيں اور کفر بنی اميہ اور آِل محمد کے 

  دشمن ہيں۔ 
   )٨ں فرماتاہے : "قيامت ميں تم سے نعمت کے بارے ميں پوچھا جائے گا۔"(آيت خدا سورةتکاثر مي

بہت سی روايتوں ميں يہ بات ملتی ہے کہ اس بات ميں لفظ نعيم (نعمت) سے جس کے بارے ميں پوچھا جائے گا آِل محمد کی
  واليت مراد ہے۔ 

نکہ ہر نعمت کی فيض رسانی اسی پر منحصر خالصہ يہ ہے کہ نعمت کی اصل اور حقيقت وہی واليت کی نعمت ہے کيو
  ہے۔ 

  علماء کے وجود سے انکار
واليت کی نعمت سے انکار خدا کے عالموں اور روحانی فقيہوں کے وجود سے انکار ہے جو حضرت حجة ابن الحسن (عليہ
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کار ہے جس کا وه نائب السالم) کی غيبت کے زمانے ميں ان کے عام نائب ہيں اور ظاہر ہے کہ نائب سے انکار اس سے ان
ہے۔ جس طرح نائب کا شکريہ اس کا شکريہ ہے جس کا وه نائب ہے چونکہ اس کے بارے ميں دليلوں اور روايتوں کا ذکر 
اور علماء کی فضيلت کا بيان طول کالم اور اس کتاب کے موضوع سے غير متعلق ہو جانے کا سبب ہو گا اس ليے صرف 

  نکار کے معنی بيان کرنے پر ہی اکتفاء کيا جاتا ہے۔ نائب امام اور اس کی نعمت سے ا

  نائب امام کون ہے؟
نائب امام وه شخص ہے جو علوِم آِل محمد سے فيضياب ہو چکا ہو اور يقين اور اطمينان کے مقام پر پہنچ گيا ہو اور نفسانی 
 کماالت کے لحاظ سے ہو اور ہوس کی قيد سے آزاد ہو، نفس اور شيطان پر غالب آ چکا ہو اور عدالت کی صفت رکھتا ہو۔ 

اور ان بزرگوار کے انوار سے فيض حاصل کر چکا ہو تاکہ دنيا والے اس کی گفتار خالصہ يہ ہے کہ خود امام کا نمونہ ہو 
  اور کردار کی روشنی سے بلکہ اس کے نفس وجود سے فيضياب ہوں اور اس کی پيروی کر کے نجات پائيں۔ 

مشقت کرنے پر منحصر جاننے والے جانتے ہيں کہ اس بلند مقام (نيابت امام) پر پہنچنا بہت مشکل اور بہت زياده محنت اور 
ہے۔ چونکہ ايسے روحانی عالم کا وجود خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے اس ليے اس کا شکر بھی سب سے بڑا شکر ہے 

  اور اسی طرح اس سے انکار بھی سب سے بڑا گنا ه ہے۔ 

  روحانی عالم کے وجود سے انکار
مانا جائے، اس کی حيثيت کی پرواه نہ کی جائے،  روحانی عالم کے وجود سے انکار يہ ہے کہ اس کے وجود کو نعمت نہ

اس کی اطاعت الزم نہ سمجھی جائے يا خدانخواستہ اس کا حکم نہ مانا جائے جو خود گناِه کبيره اور امام کی مخالفت کے 
 ا ہے۔ برابر ہے اور يہ خدا سے شرک کرنے کی حد ميں آتا ہے۔ خالصہ يہ ہے کہ يہ امام سے کٹ جانا اور بے تعلق ہو جان

ابوحمزه نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) نے مجھ سے فرمايا: "عالم ہو يا طالب علم ہو يا اہل ِعلم کا 
دوستدار بن اور چوتھی قسم (يعنی نہ عالم نہ طالب ِعلم نہ ان کا دوستدار) نہ بن کيونکہ تو انہيں اپنا دشمن رکھ کر ہالک ہو 

   )٣تاب فضل العلم باب اصناف الناس حديث جائے گا۔" (اصوِل کافی ک
حضرت امام سجاد (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "خدا نے دانيال (عليہ السالم) کو وحی بھيجی کہ ميرے نزديک ميرا سب سے 

سب بڑا دشمن بنده وه نادان ہے جو اہِل علم کے حق کی پرواه نہيں کرتا اور ان کی پيروی نہيں کرتا اور ميرے نزديک ميرا 
سے زياده دوست بنده پرہيزگار مناسب ثواب کا طالب، عالموں کا خادم، بردباروں کا پيرو اور حکمت شعاروں کی تواضح 

   )۵کرنے واال ہے۔" (اصول کافی باب ثواب العلم والتعليم حديث 

  علماء کے وجود سے انکار پر سخت سزائيں
مثالً پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "ايک زمانہ آنے واال ہے جب لوگ  اس نعمت کے انکار پر سخت سزاؤں کا وعده کيا گيا ہے۔

عالموں سے يوں بھاگيں گے جيسے بھيڑيے سے بھيڑ بھاگتی ہے۔ چنانچہ خدا ان کو تين بالؤں ميں مبتال فرمائے گا۔ ان کے 
 ٢يں گے۔" (سفينة البحار جلد مال وملکيت سے برکت اُٹھا لے گا، ان پر ظالم بادشاه مقرر کرے گا، وه دنيا سے بے ايمان جائ

   )٢٢٠ص 
واضح رہے کہ دينی علوم کے حاصل کرنے والے نيابت امام کے بلند مقام تک پہنچنے کے ليے کوشاں ہيں۔ ان کا وجود بھی

نعمت ہے اور ان کا احترام کرنا بھی سب کے ليے الزم ہے اور ان کے وجود سے انکار، ان کی توہين اور سب کی بھی 
  حرام ہے۔ 

  فتنہ
اور چونکہ انسان ) ٢١٧۔  ١٩١فتنہ کو قرآن مجيد ميں صاف طور پر قتل سے بھی شديد اور بڑا مانا گيا ہے (سورة بقرة آيت 

کو ناحق قتل کرنا مانا ہوا گناه کبيره ہے جيسا کہ بيان کيا جا چکا ہے اس ليے فتنے کا کبيره ہونا بھی مسلم ہوا جو قتل سے 
  بھی بُرا ہے۔ 

سخت قابل نفرت اور قابل غيظ وغضب ہونے کے ليے يہی کافی ہے ہے خدا نے قرآن مجيد ميں اسے دور کرنے فتنے کے 
   )١٩٣کے ليے جہاد کا حکم فرمايا ہے اور کہا ہے :"مشرکين سے جنگ کرو تاکہ فتنہ ُدور ہو۔" (سورة بقره آيت 

کہ وه واحد جنگ جسے اسالم نے شرعاً جائز سمجھا  پر لکھا ہے ۵۶کتاب اسالم وصلح جہانبانی مٔولفہ سيّد قطب کے صفحہ 
اور الزم قرار ديا وه جنگ ہے جو خدا کے کلمے کو اونچا کرنے کے ليے کی جائے اور خدا کے کلمے سے مراد وه حقيقت
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  ہے جو ايسے قانون اور سنت سے موافقت رکھتا ہو جسے دنيا اور انسان کے ليے ناقابِل تغير قرار ديا گيا ہو۔ 
ہلے کہہ چکے ہيں کہ دنيا کی فطرت ميں انحصار باہمی اور انسانی زندگی ميں اشتراک عمل دو ايسے قانون ہيں جنہيں ہم پ

خدا زندگی کے تسلسل کے ليے چاہتا ہے يعنی وه متوازن تنظيم جو دنيا کی ساخت ميں رکھی گئی ہے اور جو دنيا کو 
وه قوت عطا کی ہے جسے سے وه برابر ترقی اور تکميل کی بگڑنے اور بکھرنے سے روکتی ہے اور جس نے زندگی کو 

طرف بڑھ رہی ہے اور اشتراک عمل اور باہمی تعاون کو جو تاريِخ انسانی ميں علی العموم تمام انسانوں کی بہبود کے ليے 
  ہے قائم رکھے۔ 

ام يہ ہے کہ اسالم جو عام لوگوں کےاسالم تمام انسانوں کی ہدايت کے ليے آيا ہے اس ليے کلمٔہ خدا اور خدا کے ارادے کا ک
ليے بھالئی اور نيکی اليا ہے وه سب تک پہنچا دے اور ان ہر قسم کے اسباب کو جو انسانوں اور ان نيکيوں اور بھالئيوں 

کے درميان حائل ہوں ُدور کر دے اس لحاظ سے جو کوئی انسانوں کی اس عمومی بھالئی کے حاصل ہونے ميں راستے کا 
ور اپنی قوت سے لوگوں کے اور اس بھالئی کے درميان حائل ہو وه شخص خدا کا دشمن ہے اور کلمہ خدا اور پتھر بنے ا

ارادٔه خدا پر دست درازی کرتا ہے اس ليے دعوت اور تبليغ کے راستے سے اس کے کانٹے کو ہٹانا اور دوباره کلمہ خدا کو 
سالم کو طاقت سے منوائيں بلکہ ہمارا مقصد يہ ہے کہ ان کو سوچنے قائم کرنا چاہيئے ليکن اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ ہم ا

کی آزادی اور وسيع معلومات فراہم کی جائيں جن کی بدولت ہدايت اور عمومی بھالئی حاصل ہوتی ہے تاکہ اس سے انہيں 
اسے مانے "ال اکراه بھی ہدايت حاصل ہو ورنہ اسالم کسی کو مجبور نہيں کرتا کہ اس کے سامنے سر جھکائے اور مجبوراً 

فی الدين" بلکہ يہ چاہتا ہے ان لوگوں کو راستے کے کنارے کھڑے ہوتے ہيں اور لوگوں کو حق کے راستے سے بھٹکاتے 
" يعنی ان سے لڑو تاکہ  ّٰ ہيں راستے کے کانٹوں کی طرح چن کر الگ کر ديں "وقاتلواھم حتی التکون فتنہ ويکون الدين کلہ 

  قطعی خدا سے مخصوص ہو جائے۔  فتنہ نہ رہے اور دين
اسالم اس ليے آيا ہے کہ پوری دنيا ميں عدالت پھيال دے اور انسانی سماج ميں سماجی عدالت، عدالت قانو سازی اور بين 

االقوامی عدالت قائم کرے اس ليے جب بھی کوئی ظلم کا راستہ اختيار کرے اور انصاف سے ُدور ہو جائے مسلمانوں 
ہ توحيد کو بلند کرنے کے ليے اس سے لڑيں چاہے وه مسلمان ہی کيوں نہ ہو۔ (کتاب اسالم وصلح کوالزم ہے کہ کلم

  جہانبانی) 
خدا سورة البروج ميں فرماتا ہے: "جو لوگ ايمان النے والے مردوں اور عورتوں کو فتنے ميں ڈالتے ہيں اور اس گناه سے 

   )١٠تی آگ کا عذاب ہو گا۔" (آيت توبہ بھی نہيں کرتے ان پر دوزخ اور اس کی دہکتی بھڑک
پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "فتنے کی کوشش کرنے واال (فتنہ پيدا کرنے واال) خدا کا منکر (کافر) ہو جاتا ہے چاہے وه 

   )١۴حديث  ۴٨مسلمان ہی کيوں نہ ہو۔" (وسائل الشيعہ کتاب جہاد باب 

  فتنے کے معنی
سے فتنے کے دس سے زياده معنی لکھے ہيں ليکن يہاں فتنے کے وه عام اور  اگرچہ اہِل لغت نے محل استعمال کے لحاظ

روايتی معنی مراد ہيں جو اس کے اطالق سے ظاہر ہوتے ہيں اور وه ہيں ہنگامہ کھڑا کرنا اور کسی ايک شخص يا جماعت 
ا اور عوام کو تکليف اور مصيبت کا آرام، آزادی اور امن غارت کرنا، دو يا دو سے زياده انسانوں کو لڑانا، دو دھڑے بنوان

  ميں پھنسانا۔ 
فتنہ دينی کاموں ميں بھی ہوتا ہے اور دنيا کے کاموں ميں بھی۔ پھر دينی فتنے کی بھی کئی قسميں ہيں۔ کبھی ايک شخص 

قلم لوگوں کو گمراه کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہيں دين حق قبول کرنے نہيں ديتا اور اس راستے ميں اپنی زبان اور 
سے شکوک وشبہات پيدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ان لوگوں کو ايذا پہنچا کر اور تنگ کر کے جنہوں نے دين قبول 
کر ليا ہے دوسروں کو دين قبول کرنے سے روکتا ہے۔ مثالً آغاز اسالم ميں مسلمانوں کے ساتھ مکے کے مشرکوں کا طرِز 

  ہ السالم) کے شيعوں کے ساتھ برتاؤ۔ عمل اور معاويہ کا حضرت اميرالمومنين (علي

  بنی اُميّہ کا فتنہ بد ترين تھا
حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) نہج البالغہ کے خطبے ميں فرماتے ہيں: "ميرے نزديک تمہارے ليے سب سے 

درحقيقت يہ فتنہ خطرناک فتنہ بنی اميہ کا فتنہ ہے (اپنی سختی، دورانيے اور دينی قوانين کی بيخ کنی کے لحاظ سے) 
تاريک اور اندھا ہے۔ (کيونکہ جس طرح اندھا اپنے ہی راستے پر چلتا ہے اس کی ہدايت بھی شريعت کے راستے پر نہيں 

اپنے ہی راستے پر تھی) اور دنيا والوں پر تاريکی النے واال ہے کيونکہ اس کا اثر عام ہے يعنی اس کا شر سب تک پہنچتا 
ے۔ (مخصوص پرہيزگاروں اور ہِل ايمان پر خصوصاً پيغمبر کے اہل بيت پر کيونکہ اس ہے اور اس کی مصيبت خاص ہ
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سے بڑا اور کوئی فتنہ نہيں ہو سکتا جس نے رسول خدا کی توہين کی، حسن اور حسين # کو ان کے ساتھيوں سميت شہيد 
ی سال تک منبروں اور ميناروں پر کيا، کعبے کو منہدم کيا، مدينے ميں مہاجر اور انصار کا قتل عام کيا، تقريباً اسّ 

اميرالمومنين (عليہ السالم) کو بُرا بھال کہا اور حجا ج لعين کو مظلوموں کا خون بہانے کے ليے مسلط کيا) جس کسی نے 
اسے ديکھا، اس سے عبرت حاصل کی او اسے فتنہ جانا اور اس سے فرار کيا وه گرفتار ہوا اور جو کوئی اس فتنے کی 

   )١٠٢ا بن گيا اور بنی اميہ کے قريب آ گيا وه ان کے ظلم وستم سے محفوظ رہا۔ (نہج البالغہ طرف سے اندھ
تاريخ گواه ہے کہ آغاِز اسالم سے آج تک کہ چوده صدياں گذر چکی ہيں ہر صدی ميں دنيائے اسالم ميں فتنے اٹھتے رہے 

ا جائے، اسالم کا دعوٰی کرنے والوں کا سچ ظاہر ہو ہيں اور ان فتنوں کی پيدائش اس ليے ہوتی رہی ہے کہ دنيا کو آزماي
جائے، پاک سے ناپاک الگ ہو جائے، خوش قسمتوں ميں نيکی اور بدقسمتوں اور منحوسوں ميں سنگدلی پيدا ہو جائے۔ قرآن 

لوا آمنا وھممجيد ميں کئی مقامات پر اس موضوع کا ذکر آيا ہے۔ مثالً سورة عنکبوت ميں ہے: "احسب الناس ان يترکوا ان يقو
کيا لوگوں نے يہ سوچا تھا کہ جيسے ہی وه يہ کہہ ديں گے کہ ہم ايمان لے آئے وه نجات پا جائيں گے اور )٢اليفتنون" (آيت 

  ان کی آزمائش نہيں ہو گی؟ 
 پچھلی صدی ميں جو فتنے اٹھے ان ميں سب سے شديد فتنہ پارٹی بازی کا فتنہ اور ماديت اور عياشی کے طرفداروں اور

ايمان داری اور روحانيت سے انکار کا فتنہ ہے جس نے سيالب کی طرح يورپ اور امريکہ کی طرف سے اسالم ممالک کا 
ُرخ کيا، آفرينش اور آخرت کے عقيدے کی جڑ دلوں سے اکھاڑ ڈالی اور اس کی جگہ ماديت، عياشی، خود غرضی اور دنيا 

کو آيت "فخلف من بعد ھم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشھوات فسوف  پرستی کا منحوس پودا لگا ديا۔ مسلمانون نے اس عہد
کا حقيقی مصداق قرار ديا يعنی پہلے مومن لوگوں کی جگہ ايسے لوگ آ گئے جنہوں نے )۵٩يلقون غياً" (سورة مريم آيت 

  ہالکت ديکھ ليں گے۔  نمازيں ترک کر ديں ور عياشی کو اپنا شعار بنا ليا۔ يہ لوگ بہت جلد اپنی گمراہی کے نتائج ور
غرض ان لوگوں نے انسانی سماج سے شرافت اور روحانيت کا خاتمہ کر ديا۔ سب کو خدا اور آخرت کی ياد سے غافل بنا ديا

اور طرح طرح کی خواہشات اور بدکاريوں ميں اس طرح مشغول کر ديا کہ اسالم کا صرف نام ہی ره گيا جيسا کہ پيغمبر 
ور آج کے سماجی حاالت کو جانچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمده صفات اُٹھ گئی اکرم نے آگاه کيا تھا ا

ہيں۔ ان کی جگہ حيوانی اور شيطانی عادتوں نے لے لی ہے۔ مثالً حيا جو انسان کی ايک عمده صفت ہے اور جو ہزاروں 
ے درميان سے اٹھ گئی ہے اور اس کی جگہ خرابيوں کو روکتی اور عام عصمت اور پاکدامنی کی حفاظت کرتی ہے ان ک

بے غيرتی اور فحاشی نے لے لی ہے۔ اسی طرح حقوق کی ادائيگی خصوصاً والدين کے حق کی ادائيگی جو انسانی سماج 
کے لوازمات ميں سے شامل ہے اور غير معمولی ايمانداری کی مستحق ہے جاتی رہے ہے اور اس کی جگہ حق ضائع 

  ان فراموشی اور دوسرے کی خدمت کو نظر انداز کرنے نے لے لی ہے۔ کرنے، ناشکرے پن، احس
اشتراک عمل، امداِد باہمی، تنظيم ، مہربانی، رحم، ہمدردی، خيرخواہی اور درگذر وغيره جن سے دنياوی زندگی کا نظام اور

رپن بے مرّوتی اپنے آخرت کی نيکی اچھی طرح وابستہ ہے ختم ہو چکی ہيں ان کے مقابلہ ميں خود غرضی، غرور کٹھو
آرام اور دوسرے کی تکليف وغيره نے جگہ لے لی ہے۔ اسی طرح تمام طبقوں سے گفتار وکردار کی سچائی اُٹھ گئی ہے۔ 

اس کی جگہ دھوکا، مالوٹ، فريب کاری اور چوٹٹا پن پيدا ہو گيا ہے۔ چنانچہ آپ ديکھيں گے کہ ہر جنس کے لوگ اپنی اپنی 
اں کرتے ہيں اور انہيں صحيح بنا کر پيش کرتے ہيں۔ مال حاصل کرنے اور اپنے مادی تکلفات جس ميں کيسی کيسی تبديلي

کے وسائل کی حفاظت کے ليے کسی قسم کی بے ايمانی اور جرم سے دريغ نہيں کرتے۔ چنانچہ بار ہا ايسا ہوا ہے کہ انہوں 
  ۔ نے زہريلی خوراک بيچی ہے اور اپنی نوع کی جانوں کو خطرے ميں ڈاال ہے

خالصہ يہ ہے کہ حيوانات کی طرح ہو گئے ہيں جو ايک دوسرے سے الگ ہيں اور آپس ميں نفرت، غصہ اور زور آوری 
سے ملتے اور زندگی بسر کرتے ہيں۔ جو کچھ بيان کيا گيا ہے وه ماديت کی خرابی کا نمونہ ہے اگر اس کی تفصيل بتائی 

  جائے تو اس سے کتابيں بھر جائيں۔ 
س فتنے کا آغاز کرنے اور اسے رواج دينے والے لوگوں کی چال سماج کو کمزور بنانا اور اس کی واضح رہے کہ ا

روحانيت کو ختم کرنا ہے اور اس کا سب سے بڑا ذريعہ سماج خصوصاً جوان نسل ميں ايمانداری کو بُرا سمجھنے اور اس 
ری پيدا کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ وه ايمانداری کا مذاق اُڑانے کا جذبہ پيدا کرنا اور ان کے اور سماج کے درميان دو

کے بلند درجات، انسانيت کی اعلٰی صفات ار آدميت اور شرافت کی عالمات اور آثار کے بارے ميں کچھ نہ سن پائيں اور 
صد حاصلپھر انہيں اندھا بہرا بنا کر اور خرابی کے گٹر ميں گرا کر طرح طرح کے گندے جذبات ميں مشغول بنا ديں۔ يہ مق

کرنے کی خاطر ان کا سب سے بڑا ہتھيار اتہام ہے۔ کبھی انہيں دنيا کی حالتوں اور تمدن سے بے خبر کہتے ہيں اور کبھی 
انہيں سماجی ترقی کے مخالف بتاتے ہيں۔ کبھی کہتے ہيں کہ وه دنيا پرست اور جاه طلب ہيں۔ چونکہ سماجی ترقی ان کی 

يہ اس ميں رکاوٹ ڈالتے ہيں اور اسی طرح کے مختلف الزام لگاتے ہيں۔ کسی  سرداری ميں روڑے اٹکاتی ہے اس ليے
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سمجھ دار مسلمان سے يہ بات پوشيده نہيں ہے کہ يہ سب الزامات اور اتہامات ميں جنہيں اصليت اور حقيقت سے کوئی تعلق 
  نہيں ہے۔ 

  بدعت اور جاسوسی
الم ميں نئے نئے طريقے ايجاد کيے اور مسلمانوں کو الگ الگ دينی فتنوں ميں بدعت کا بھی شمار ہے۔ جن لوگوں نے اس

  کيا اور عالم اسالم ميں ہزاروں فتنے اور فسادات پيدا کيے وه بدترين فتنہ انگيز لوگ ہيں۔ 
ايک دينی فتنہ کافروں کے ليے ان باتوں کی جاسوسی کرنا بھی ہے جن کو مسلمانوں ميں ہی پوشيده رکھنا چاہيئے جيسا کہ 

دعالم سورة نساء ميں منافقين کے متعلق فرماتا ہے: "جب ان تک کوئی خوف يا امن کی خبر پہنچتی ہے تو وه اسے خداون
   )٨٣ظاہر کر ديتے ہيں۔" (سورة نساء آيت 

نے بيضاوی سے اس آيت کا مطلب نقل کيا ہے کہ وه امن اور خوف کی باتيں ظاہر کر ديتے ہيں کچھ کمزور �عالمہ مجلسی
سلمانوں کا قاعده يہ تھا جب رسول خدا کی طرف سے بھيجے جانے والے لشکر کی کوئی خبر ملتی تھی يا طبيعت کے م

پيغمبر اکرم فتح يا شکست کے بارے ميں خدا کی وحی کی اطالع ديتے تھے تو اسے فاش کر ديتے تھے اور خود اس بات 
کے آشکارا کرنے کی مذمت کرتی ہے جس کے کھول  سے بھی پريشانی اور گڑبڑ پيدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ يہ آيت اس بات

  دينے سے خرابی پيدا ہوتی ہے۔ 

  شيعوں کے بھيد اور مشکل حد يثوں کا فا ش
يہی صورت شيعوں کے ايسے بھيدوں کے کھول دينے کی ہے جو ان کے اماموں نے مخالفوں کے بارے ميں انہيں بتائيں 

چتی ہے۔ خالصہ يہ ہے کہ جہاں تقيہ واجب ہو وہاں تقيہ نہ کرنا نقصان کا کيونکہ اس سے مومنوں کو نقصان اور تکليف پہن
  موجب ہوتا ہے۔ 
فرماتے ہيں: "شايد علوم کی بعض مشکل باتيں ان لوگوں کو بتانا جو انہيں سمجھنے سے قاصر ہيں بھيد  �عاّلمہ مجلسی

   )١٢الذاعہ حديث کھولنے ہی کے زمرے ميں آتا ہے۔" (اصول کافی کتاب االيمان والکفر باب ا
حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو کوئی ہماری حديث ظاہر کر دے گا خدا اس کا ايمان سلب کر لے 

  گا کيونکہ اس نے ہميں کسی خطا پر قتل کی نہيں کيا بلکہ بے خطا اور عمداً قتل کيا۔" (کافی) 
فرمايا: "خدا کی ) ۶١بروں کو ناحق قتل کرتے ہيں"۔ (سورة بقرة آيت اس آيت کے معنی بيان کرتے ہوئے بھی کہ "وه پيغم

قسم ان لوگوں نے پيغمبروں کو اپنی تلواروں سے نہيں قتل نہيں کيا بلکہ ان کے راز فاش کيے اور انہيں شہرت دی جس 
  سے وه قتل ہو گئے۔" (کافی) 

  د ينی جماعتوں کی پراگندگی
ے لو لگاتے اور اپنے پيغمبر اور امام کا ذکر کرتے ہيں ان ميں زور زبردستی سے جو لوگ متحد اور متفق ہو کر خدا س

جماعت کے امام اور دينی پيشوا کے خالف پيروکاروں ميں يا پيروکاروں ميں ايک دوسرے کے خالف شک اور بدگمانی 
ختم کر دينا جو ہر بُرائی کی جڑ ہے پيدا کر کے ان ميں جدائی ڈالنا اور انہيں الگ الگ کر دينا يعنی ان کے دلوں کا اتحاد 

  اور خدا کو سخت ناپسند ہے ايک دينی فتنہ ہے۔ 

  فتنے کا گناه قتل سے بھی بڑا ہے
جيسا کہ بتايا گيا ہے کہ دينی فتنے کا گناه قرآن مجيد کی نص کے مطابق کسی انسان کے قتل کے گناه سے بھی برا ہے 

ر مستعار دنيوی زندگی کا ختم کرنا اور حقيقت ميں اس دنيا کی برائيوں اور کيونکہ کسی انسان کا قتل تو ايک عارضی او
آفتوں سے چھٹکارا پانا ہے ليکن دينی فتنے سے ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا 

بھی قتِل انسانی سے اتنا ہی بڑا اور اہم  ہے اور جس قدر عالم آخرت دنيا سے بڑا اور اہم ہے بلکہ ناقابِل قياس ہے دينی فتنہ
  ہوتا ہے۔ 

  وه قتل جو سرکاٹنے سے بھی بدتر ہوتا ہے
حضرت امام سجاد (عليہ السالم)فرماتے ہيں: "کيا تمہيں ميں ايسا قتل بتاؤں جو سر کاٹنے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔" لوگوں نے

ور ہميشہ کے ليے ہالک کر دے۔" لوگوں نے پوچھا "وه کيا کہا "ضرور بتائيے"َ آپ نے فرمايا: "جو کسی کو قتل کرے ا
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 خدا غير بھٹکائے، سے واليت کی) السالم عليہ( علی حضرت اور نبوت کیملسو هيلع هللا ىلصہے؟" آپ نے فرمايا "اسے حضرت محمد 
 اور جانيں پيشوا اسے علی دشمنان کہ کرے مجبور طرح اس پر پيروی کی طريقے کے علی دشمنانِ  اور راستے کے

کی امامت اور فضيلت کا منکر ہو۔ تو يہ ہے وه قتل جو بدقسمت مقتول کو ہميشہ کے ليے دوزخ ميں رکھے گا  علی حضرت
  اور اس کے قاتل کی سزا بھی دوزخ کا دائمی قيام ہو گا۔" (تفسير علی ابن ابراہيم قمی) 
  اس کے عالوه دينی فتنے غالب طور پر قتل اور خونريزيوں کی طرف لے جاتے ہيں۔ 

  وی فتنہدني
دنيوی فتنہ قتل سے بدتر ہوتا ہے کيونکہ جو کوئی پہلے فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس آگ ميں جالتا ہے 
ان کو اس قدر تکليف اور مصيبت ميں مبتال کرتا ہے جيسے وه روزانہ قتل ہوتے ہيں۔ غرض يہ ہے کہ اگر انہيں ايک ہی بار

ے رہتے۔ دوسرے يہ کہ فتنے اکثر قتل وغيره يعنی زخمی کرنے اور اعضائے جسمانی کے قتل کيا جاتا تو وه کچھ آرام س
ناکاره اور ناقص بنا دينے کی طرف لے جاتے ہيں۔ شہيد فرماتے ہيں کہ قتل ناحق گناِه کبيره ہے اور بدن کے اعضاء (مثالً 

   )١٠٠ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغيره) کو نقصان پہنچانا قتل کے برابر ہے۔ (قواعد ص 
  معلوم ہونا چاہيئے کہ جس فتنے کا نقصان اور خرابی جتنی زياده ہو گی اس کا گناه بھی اتنا ہی بڑا ہو گا۔ 

  فتنے کا مطلب کفر اور شرک بھی بيان کيا گيا ہے 
واضح رہے کہ زياده تر مفسرين نے اس آيت ميں لفظ فتنہ کی کفر اور شرک سے تفسير کی ہے۔ ايک روايت ميں ہے جو 

ت امام باقر (عليہ السالم) کی آيت "حتی التکون" کی تفسير ميں ملی ہے آپ نے فتنے کے معنی شرک بتائے ہيں اور حضر
يہ معنی فتنے کے ان ظاہر معنوں سے جن کا ذکر کيا جا چکا ہے کوئی تضاد نہيں رکھتے کيونکہ ظاہر ميں روايتوں اور 

اس ليے کہ حقيقی مومن سے دينی يا دنيوی کوئی بھی فتنہ صادر مفسرين کے الفاظ سے فتنے کے سبب کا بيان مراد ہے 
نہيں ہو گا جيسا کہ حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) متقين کی صفات ميں فرماتے ہيں: ان کی خوبی سے اميد اور بدی 

ی ہے لوگوں کو سے امان اور بے خوفی ہے۔ (نہج البالغہ خطبہ ہمام) يعنی جس کے دل ميں ايمان کی روشنی داخل ہو چک
اس کے شر سے امان ہے۔ سو فتنہ بھڑکانے واال يا باطنی اور ظاہری کافر اور مشرک ہے يا اگر مسلمان ہے تو ابھی کفر 
  کی تاريکی اور شرک کی منزلوں سے نجات نہيں پا سکا ہے اور اس کا دل بھی ايمان کی روشنی سے نہيں جگمگايا ہے۔ 

  ظالم کے ليے جاسوسی
نے ہوئے معامالت ميں حاکم اور ظالموں کے ليے جاسوسی کرنا بھی شامل ہے اور اس کا بڑا خطره اور خرابیفتنے کے ما

اور اس کا قتل سے بھی برا ہونا ظاہر ہے اس ليے کہ ايک جاسوسی اور فتنہ انگيزی ہی قتلوں اور جرائم کا سبب ہو سکتی 
گرفتار اور قتل ہوئے بلکہ  �حضرت مسلم اور ہانی بن عروه ہے۔ مثالً ابن زياد ملعون کے جاسوس معقل کی جاسوسی سے

 کربال کے حادثات اور اس کے بعد کے واقعات بھی اس ملعون جاسوس کے فتنے کی بدولت رونما ہوئے 

 

 گناھان کبيره

 

  کافروں کو ہتھيار بيچنا

وه گناه جو عام منشائے کالم اور تقدم کی رو سے کبيره ثابت ہوتے ہيں۔ مثالً معروف کی ممانعت اور منکر کا حکم يعنی 
دوسرے کو اس بات سے روکنا جس کے کرنے کا خدا نے حکم ديا ہے يا کسی کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرنا جس 

بہ معروف اور نہی از منکر کے ترک کے گناه کبيره ہونے سے ثابت  سے خدا نے منع فرمايا ہے اور جن کا کبيره ہونا امر
  ہوتا ہے ۔ 

اسی طرح کافروں کے ليے ان باتوں کی معلومات حاصل کرنا اور جاسوسی کرنا بھی جن کی وجہ سے انہيں فتح يا غلبہ 
ار بيچنا بھی گناِه کبيره ہے حاصل ہو جائے اور کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی کے زمانے ميں کافروں کو لڑائی کے ہتھي

اور ان دونوں گناہوں کا کبيره ہونا اس سے واضح ہوتا ہے کہ کافروں کے خالف لڑائی سے فرار کرنا بھی گناِه کبيره ہے 
۔تو جہاں ميداِن جنگ سے بھاگ جانا گناِه کبيره ہے کيونکہ اس سے اسالم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا 
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ر کافروں کو لڑائی کے ہتھيار بيچنے اور ان کے ليے جاسوسی کرنے کا کہنا ہی کيا کيونکہ ان دونوں اقدامات سےہے تو پھ
  تو مسلمانوں کو نقصان پہنچنا يقينی ہے۔ اسی ليے يہ دونوں گناه لڑائی سے فرار کرنے سے بھی بڑے ہيں۔ 

مانوں کے دشمنوں کو لڑائی کے ہتھيار فراہم کرتا ہے جسحضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو کوئی مسل
  سے وه جيت جائيں وه مشرک ہے۔" (مکاسب) 

پيغمبر اکرم نے اس امت کے دس گروہوں کو کافر کہا ہے جن ميں سے ايک گروه ان کافروں کو ہتھيار بيچنے واال ہے جو 
   )١۴حديث  ۴٨مسلمانوں سے لڑائی لڑ رہے ہوں۔ (وسائل الشيعہ کتاب جہاد باب 

واضح رہے کہ رہزنوں اور ان لوگوں کو اسلحہ بيچنا بھی جو مسلمانوں کے امن عامہ ميں خلل ڈالتے ہيں کافروں کو ہتھيار 
  بيچنے ہی کے برابر ہے جيسا کہ بيان ہو چکا ہے۔ 

  بہتان
ہے۔ يعنی دوسرے کو ايسی بات يا جن کبيره گناہوں کا کبيره ہونا ترجيحی بنياد پر قطعی ثابت ہے ان ميں بہتان بھی شامل 

عيب سے منسوب کيا جائے جو اس ميں نہيں ہے کيونکہ جب غيبت کرنا يعنی دوسرے کے ايسے عيب کا ذکر کرنا جو اس 
ميں موجود ہے گناِه کبيره ہے تو بہتان يعنی ايسے عيب کا ذکر کرنا جو اس شخص ميں نہيں ہے ضرور اس سے بھی پہلے 

سے گناِه کبيره ہو گا بلکہ بہتان ميں دو گناه کبيره شامل ہوتے ہيں غيبت اور جھوٹ۔ چونکہ بہتان اور عقل کے قطعی حکم 
کی مصيبت عام ہے، اس کی خرابياں ہيں، قرآن مجيد اور روايتوں ميں اس سے نہايت سختی سے منع کيا گيا ہے اور اس 

ہ اس مقام پر بعض آيتوں اور کچھ حديثوں کا تذکره کے ليے سخت سزاؤں کا وعده کيا گيا اس ليے مناسب معلوم ہوتا ہے ک
  کر ديا جائے۔ 

  سورة نور ميں افک کی آيتيں
  

تک ملتی ہيں۔ اگرچہ ان آيتوں کی شاِن نزول  ٢١سے  ۴سورة نور ميں افک کے موضوع پر اٹھاره آيتيں يعنی آيت 
ت تنبيہ کی گئی ہے جيسا کہ ذکر کيا جاتا ہے۔ خصوصيت کے ساتھ زنا کا بہتان ہے ليکن ان کے بيچ ميں مطلق بہتان پر سخ

مفسرين نے افک کی آيات کی شاِن نزول کے بارے ميں جو کچھ بيان کيا ہے اس کا خالصہ يہ ہے کہ يہ آيتيں کچھ منافقوں 
ول پر تہمت لگائی تھی۔ اس کی تفصيل يہ ہے کہ رس �کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں جنہوں نے پيغمبر اکرم کی بيوی عائشہ

  کو خود روانہ کيا تھا اور انہيں ايک ہودج ميں پردے ميں سوار کر ديا تھا۔  �خدا نے بنی المصطلق کے غزوے عائشہ
کہتی ہيں: "جب ہم واپسی ميں مدينے کے قريب پہنچے تورات کے وقت ايک منزل پر اُتر پڑے۔ آدھی رات �حضرت عائشہ 

ے ليے لشکر کے پڑاؤ سے ُدور چلے گئے۔ جب ہم پلٹے تو مجھے کو ميں اور ايک عورت دونوں مل کر قضائے حاجت ک
معلوم ہوا کہ ميں جو يمنی موتيوں کا گلوبند پہنے ہوئے تھی وه غائب ہے۔ ميں نے سوچا کہ جہاں ميں قضائے حاجت کے 

يا نہيں مال۔ پيغمبرليے گئی تھی وہيں کہيں گر پڑ ا ہے اس ليے اندھيری رات ميں اکيلی اٹھ کر وہاں پہنچی۔ بہت کچھ تالش ک
خدا کو ميرے جانے کی کوئی خبر نہيں تھی۔ آپ نے کوچ کا حکم دے ديا۔ لشکر روانہ ہو گيا۔ جو لوگ ميرے ہودج پر 

  تعينات تھے وه آئے اور ہودج اونٹ پر رکھ کر اس خيال سے کہ ميں ہودج ميں بيٹھی ہوں روانہ ہو گئے۔ 
ہ پايا۔ جہاں ميرا اونٹ تھا وہاں ميں نے ٹٹوال تو گلوبند مل گيا اور ميں وہيں بيٹھجب پڑاؤ ميں واپس آئی تو ميں نے کسی کو ن

گئی۔ مجھے نيند آنے لگی تو ميں ليٹ گئی۔ ميرا خيال يہ تھا کہ اطالع ملنے پر ميرا کوئی عزيز مجھے لينے ضرور آئے گا۔ 
سے بچھڑ گيا تھا ايک اونٹ پر سوار آ پہنچا۔ اس اچانک صفوان بن المعطل جو پچھلی منزل ميں سوتا ره گيا تھا اور لشکر 

نے مجھے ديکھا تو پہچان ليا اور کچھ کہے بغير اونٹ بٹھا ديا ميں اس پر سوار ہو گئی۔ اس نے اونٹ کی نکيل ہاتھ ميں 
يرے پکڑی اور چل ديا۔ ہم ٹھيک دوپہر کے وقت اس پڑاؤ پر پہنچے جہاں پيغمبر اکرم ٹھہرے ہوئے تھے اور پيغمبر کو م

  بارے ميں کوئی اطالع نہيں تھی۔ 
جيسے ہی ميرا اونٹ ُدور سے نظر آيا عبدهللا بن ابی سلول اور کچھ اور منافقوں نے طنزاً کہا "پيغمبر کی بيوی ايک غير 
مرد کے ساتھ بيابان سے آ رہی ہے۔" اس کے بعد اس منافق شخص نے کہا: "خدا کی قسم ان دونوں کے درميان نامناسب 

قع ہوئی ہے۔" اور يہ بہتان دوسرے منافقوں نے بھی دہرايا اور پھر مسلمانوں ميں چہ ميگوئياں ہونے لگيں جن ميں حرکت وا
  سے بعض اس کی ترديد اور نفی کرتے تھے اور کچھ خاموش ہو گئے۔" 

و کر بستر سے بھی بيمار ہ �جب يہ قصہ پيغبر اکرم کے کان تک پہنچا تو آپ سخت پريشان اور رنجيده ہوئے اور عائشہ
  لگ گئيں۔ 
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کے حجرے ميں پہنچے۔ انصار کی ايک عورت  �جب اس واقعے کو ايک مہينہ اور سات دن گذر گئے تو رسول خدا عائشہ
سے فرمايا:  �کے ماں باپ بھی تھے۔ پھر رسول خدا نے عائشہ �بھی حجرے ميں تھی اور ايک روايت کے مطابق عائشہ

ا تمہيں اس کا بدلہ دے (يعنی اس بہتان کے جواب ميں جو تم پر باندھا گيا ہے) اور اگر "اگر تم اس الزام سے بری ہو تو خد
  تم نے خطا کی ہے تو توبہ کرو۔ خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔" 

نے کہا: "خدا جانتا ہے کہ ميں اس الزام سے بری ہوں اور مجھ سے کوئی ايسی بات سرزد نہيں ہوئی جس سے ميں  �عائشہ
ماؤں ليکن دشمنوں نے ايک بات بيچ ميں ايسی کھڑی کر دی ہے کہ ميں کچھ بھی کہوں وه يقين نہيں کريں گے خدا سے شر

اس ليے اب ميں اس کے سوا کچھ نہيں کہوں گی جو يعقوب نے کہا تھا يعنی "فصبر جميل" يہ کہا اور ديوار کی طرف منہ 
  پھير کر رونا شروع کر ديا۔ 

ے کہ وحی آئی اور مذکوره آيتيں نازل ہوئيں۔ جب آنحضرت وحی سے فارغ ہوئے تو آپ نے رسول خدا وہيں بيٹھے ہوئے تھ
سے فرمايا کہ تمہيں بشارت ہو۔ خدا تمہيں بری کرتے ہوئے فرماتا ہے: "لوگوں نے تم پر جو بہتان باندھا ہے اسے  �عائشہ

) ہے (کيونکہ ان پر تمہارا بدلے کا حق پيدا ہو گيا تم اپنے حق ميں بُرا (بدتر) نہ سمجھو بلکہ وه تمہارے حق ميں اچھا (بہتر
ہے اور جو تم اس پر صبر کرو گے تو تمہيں ثواب ملے گا) ان ميں سے جس جس نے جو گناه کمايا ہے وه اس کے ليے ہے

اب (يعنی اس گناه کا وبال اور سزا صرف اسی کو ملے گی) اور جس نے يہ اتنا بڑا بہتان باندھا ہے اس کے ليے بڑا عذ
  اور وه شخص عبدهللا بن ابی سلول تھا اور بعضوں نے کہا کہ حسان بن ثابت تھا۔ ) ١١ہے۔" (سورة نور آيت 

پھر خدا فرماتا ہے: "جب مومن مردوں اور عورتوں نے يہ بات ُسنی تھی تو انہوں نے ازخود اچھا خيال کيوں نہيں قائم کيا 
يعنی مومنوں کو چاہيئے کہ جب کسی مومن کے ) ١٢۔ (سورة نو آيت اور يہ کيوں نہيں کہا کہ يہ کھلم کھال جھوٹ ہے"

متعلق کوئی بہتان سنيں تو خاموش نہ رہيں بلکہ ان پر واجب ہے کہ اس کی ترديد کريں اور جھٹالئيں، مسلمانوں کے کام کو 
  صحيح سمجھيں اور بدگمانی اور بُرے خيال سے بچيں۔ 

چار عادل گواه کيوں نہيں پيش کيے (جيسا کہ شرع مقدس ميں ہے کہ جو کوئی  پھر خدا فرماتا ہے: "انہوں نے اس بات پر
الزام لگائے اسے چاہيئے کہ اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے ليے چار عادل گواه الئيں۔ چونکہ انہوں نے چار گواه پيش 

) اور آخرت ميں (معافی اور نہيں کيے اس ليے خدا کے نزديک يہ جھوٹ ہيں"۔ بے شک اگر دنيا ميں (توبہ کی بدولت 
بخشش کی بدولت )تم پر خدا کا فضل وکرم اور مہربانی نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چرچا کيا تھا اس کی وجہ سے تم پر 

کوئی بڑا سخت عذاب آ پہنچتا جبکہ تم اپنی زبانوں سے وه بات ايک دوسرے سے بيان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ايسی 
ا تمہيں علم اور يقين نہيں تھا اور تم نے اسے چھوٹا اور حقير سمجھا اور جبکہ وه خدا کے نزديک بات کہتے تھے جس ک

   )١۵تا  ١٣بہت بڑی با ت تھی۔" (سورة نور آيت 
ان آيتوں کا ماحصل يہ ہے کہ تم نے تين گناه کيے ايک يہ کہ تم نے ايسا جھوٹ بوال اور ايک دوسرے سے کہہ کہہ کر 

ے يہ کہ تم نے وه بات کہی جس کا تمہيں علم نہيں تھا يعنی تم نے وه کہا جس کی تحقيق نہيں کی تھی اسے فاش کيا۔ دوسر
  اور تمہيں جس کی اصليت کا علم بھی نہيں تھا۔ تيسرے يہ کہ تم اسے آسان اور حقير اور چھوٹا سمجھتے تھے ۔ 

وں سے يہ کيوں نہيں کہہ ديا کہ ہم کو ايسی بات منہ پھر خدا فرماتا ہے : "اور جب تم نے ايسی بات ُسنی تھی تو تم نے لوگ
سے نکالنا مناسب نہيں۔ تم نے اس بڑی اور بُری بات پر تعجب کيوں نہيں کيا اور کيوں نہيں کہا کہ اے خدا ! تو پاک ہے۔ يہ 

ه جب سنے گا تو بات جو لوگ کہہ رہے ہيں بڑا بھاری بہتان ہے (اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے خالف کہا گيا ہے کہ و
 )١٧۔١۶دنگ ره جا ئے گا)۔ خدا تمہيں نصيحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ايسا گناه نہ کرنا۔" (سوره توبہ آيت 

ان آيتوں سے اور دوسرے آيتوں سے جن کا طول ہو جانے کے خيال سے ذکر نہيں کيا گيا بہتان کا نہ صرف کبيره ہونا بلکہ
  سے بھی بڑا ہونا اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ کچھ کبيره گناہوں 

  بہتان اور اہل بيت عليھم السالم کی روايات
پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جو کوئی کسی مومن مرد يا عورت کو تہمت لگائے گا يا اسے اس بات سے منسوب کرے گا جو 

گا جب تک وه کہے ہوئے کی سزا نہيں پا  اس ميں نہيں ہے تو خدا اسے قيامت کے دن آگ کے مقام پر اس وقت تک رکھے
   )١٧٠ص  ١۶لے گا۔" (بحار جلد 

حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "جو کوئی مومن مرد يا عورت پر بہتان باندھے گا اور ايسی بات اس 
کھے گا جب تک وه سے منسوب کرے گا جو اس ميں نہيں ہے خدا اسے قيامت کے دن طينہ خبال ميں اس وقت تک بند ر

اپنے کہے ہوئے کی ذمہ داری پوری نہيں کر ليتا۔" راوی (ابن ابی يعفور) نے پوچھا: "طينہ خبال کيا چيز ہے؟" آپ نے 
   )١۶فرمايا: "وه پيپ ہے جو زنا کرنے والوں کی شرمگاه سے جہنم ميں بہے گی۔" (بحار جلد 
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ں: "جو کوئی اپنے مومن بھائی پر تہمت لگائے گا اس کے دل سےحضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) يہ بھی فرماتے ہي
ايمان اس طرح رخصت ہو جائے گا جيسے نمک پانی ميں گھل جاتا ہے۔" (کافی) خالصہ يہ ہے کہ تہمت دل کے بگاڑ اور 

  ايمان کے زوال کا سبب ہوتی ہے۔ 

  بہتان کی قسميں
  خدا پر بہتان

ا کہ خدا سورة صف ميں فرماتا ہے "اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا خدا پر بہتان سب سے سخت بہتان ہے جيس
   )٧پر بہتان لگاتا ہے۔" (آيت 

مثالً وه لوگ جو خدا کی عدالت يا حکمت سے انکار کرتے ہيں۔ جس طرح پيغمبروں کی نبوت سے انکار کرنے والے 
يں اور وه لوگ بھی جنہوں نے خدا کا شريک درحقيقت خدا کی حکمت کے منکر ہيں اسی طرح قيامت کے منکر بھی ہ

ٹھہرايا ہے اور اس طرح خدا کے ليے طرح طرح کے بہت سے شرک کے قائل ہو چکے ہيں کيونکہ علم کے بغير تمام باتيں
محض افترا اور الزام ہيں جن کے ليے قرآن مجيد کی آيتوں ميں سخت تنبيہ کی گئی ہے اور جہنم کا وعده کيا گيا ہے بلکہ 

پر بہتان کو کفر کے لوازم ميں داخل کيا گيا ہے۔ سورة نحل ميں کہا گيا ہے : "حقيقت ميں وه لوگ بہتان لگاتے ہيں جو  خدا
   )١٠۵خدا کی آيتوں پر ايمان نہٰں الئے ہيں اور يہی لوگ جھوٹ ہيں۔" (آيت 

  پيغمبر اکرم اور امام پر بہتان
ھی خدا پر بہتان کے برابر ہے۔ مثالً يہ کہ ان کو جادوگر، پاگل، شاعر، جھوٹا، پيغمبر اکرم اور آئمہ عليھم السالم پر بہتان ب

خودپسند اور خود غرض کہيں۔ انبياء اور آئمہ ہدٰی صلٰوة هللا عليہم کی بلند مرتبت نسل اور خاندان پر لگائے جانے والے 
  کی بيان کی گنجائش نہيں ہے۔ بُرے انتہامات کی تفصيل کے ليے ايک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ يہاں اس تفصيل 

  لوگوں پر بہتان
باقی تمام لوگوں پر لگائے جانے والے اتہام کی دو قسميں ہيں۔ کبھی بے تحقيق بات کہنا يعنی جو عيب ثابت نہ ہوا ہو اور جو 

  يقينی نہ ہو بلکہ صرف بدگمانی کی بنياد پر اسے دوسرے سے منسوب کر ديا جائے۔ 
عيب کے بارے ميں يہ جانتا ہے کہ وه اس شخص ميں نہيں ہے يا جس کام کے بارے ميں يقين  کبھی افتراء ہے يعنی جس

رکھتا ہے کہ وه اس شخص سے ظہور ميں نہيں آيا ہے اس غريب کی دشمنی ميں وه اس سے منسوب کر ديتا ہے اور اس 
ڑانے کے ليے اسے دوسرے سے سے بھی بُرا يہ ہے کہ جو عيب خود تہمت لگانے والے ميں موجود ہو اس سے پيچھا چھ

  منسوب کر ديتا ہے اور اپنی گندگی اس پر چپکا ديتا ہے جو پاکدامن ہے۔ 
خوب ظاہر ہے کہ يہ خدا کے بندوں پر لگايا جانے واال بدترين قسم کا بہتان ہے جيسا کہ خدا سورة نساء ميں فرمايا ہے: "جو

کر کوئی گناه صغيره يا کبيره کرتا ہے اس کے بعد اسے کسی  شخص غلطی سے چھوٹا سا گناه کر بيٹھتا ہے يا جان بوجھ
بے گناه کے سرمنڈھ ديتا ہے تو اس نے گويا ايک بُرے افتراء کو (يعنی ايسے جھوٹ کو جس سے بے گناه شخص دنگ ره 

   )١١٢جاتا ہے) اور صريحی گناه کو اپنے اوپر الد ليا۔" (سورة نساء آيت 

  ہے کافر پر بھی بہتان لگانا حرام
تفسير منہج ميں لکھا ہے کہ طعمہ بن ابيرق کے تين بيٹے تھے جن کے نام بشر، مبشر اور بشير تھے۔ ان تينوں ميں سے 
بشر منافق شخص تھا۔ وه ايک رات کو قتاده بن نعمان کے گھر ميں نقب لگا کر داخل ہو گيا اور آٹے کا ايک چرمی تھيال 

چرا اليا۔ اتفاق کی بات ہے کہ تھيلے ميں ايک سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا جس ميں ايک زره چھپا کر رکھ دی گئی تھی 
جاتا تھا يہاں تک کہ بشر اپنے گھر پہنچا۔ پھر وه تھيال زيد بن السيمن کے گھر لے گيا جو يہودی تھا اور اسے اس کے پاس 

پنی زره مانگی تو اس نے انکار کربطور امانت رکھ ديا۔ صبح کو قتاده آٹے کے نشان سے بشر کے گھر پہنچا اور اس سے ا
ديا اور جھوٹی قسم کھائی کہ اس نے ايسا نہيں کيا اور اسے اس کی کوئی خبر نہيں ہے۔ قتاده اس طرف کھوج لگاتا ہوا چال 
جدھر سے بشر زيد يہودی کے گھر گيا تھا اور اس نے زيد کو بے ايمانی ميں پکڑ ليا۔ زيد نے کہا کہ کل رات کو بشر تھيلے

ں چھپی ہوئی زره ميرے سپرد کر گيا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی گواہی بھی دی۔ قتاده نے يہ صورت حال رسول خدا مي
کی خدمت ميں جا کر عرض کی۔ بشر کا قبيلہ بنی ظفر بدنامی کے ڈر سے يہ نہيں چاہتا تھا کہ بشر پر تہمت لگے اور 

ے جھگرا شروع کر ديا اور بشر کی بے گناہی کی گواہی دے دی۔ يہودی صاف چھوٹ جائے۔ لٰہذا بشر کے قبيلے والوں ن
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آيتيں نازل فرمائيں۔(ان آيتوں کا مطلب جاننے  ٩تک يعنی  ١١٣سے  ١٠۵اس پر خدا نے اس بارے ميں سورة نساء کی آيت 
  کے ليے تفسير مالحظہ فرمائيے۔) 

ا گيا ہے چاہے وه کافر کے خالف ہی کيوں نہ ہو۔ ان ميں ان آيتوں کا خالصہ يہ ہے کہ ان ميں بہتان اور افتراء کو حرام بتاي
بہتان باندھنے والے کو کئی بار غدار اور بے وفا کہا گيا اور پيغمبر کو اس کی حمايت سے منع کيا گيا ہے چاہے وه ظاہر 

  ميں مسلمان ہی کيوں نہ ہو۔ 

  دغابازی کا انجام
ا کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر ديا اور وه مکے کے تفسير الميزان ميں لکھا ہے کہ بشر کا انجام يہ ہو

مشرکوں کی طرف چال گيا۔ وہاں اس نے چوری کی خاطر ايک گھر ميں نقب لگائی تو خدا نے وه گھر ہی اس کے سر پر 
  ڈھا کر اسے مار ڈاال۔ 

  اس کا عالج ايمان کا حاصل کرنا ہے
انی، سنگدلی، کمينگی، بے خوفی، فحاشی اور بے غيرتی کے سوا اور کچھ نہيں واقعی اس قسم کے بہتان کا سبب بے ايم

ہوتا اور اس کا عالج ايمان حاصل کرنے، اسے پختہ کرنے اور دنيا کی سختيوں کے نتائج اور آخرت کی سزاؤں پر غور 
  کرنے سے ہو سکتا ہے۔ 

  بد گمانی
کوئی بات کسی سے منسوب کر دی جاتی ہے غالباً بدگمانی  دوسرے قسم کے بہتان کا سبب جس ميں علم وتحقيق کے بغير

ہے يعنی کسی کی ديکھی يا سنی ہوئی بات کو خراب سمجھے اور اپنی بدگمانی پر چلے اور اس کام کے متعلق صحيح خيال 
  اور صحيح سبب کی طرف توجہ نہ دے۔ 

نی رکھنے کے خالف منع کيا گيا اور حکم ديا گيا لٰہذا قرآن مجيد اور بہت سی روايتوں ميں مسلمانوں کو دوسروں سے بدگما
ہے کہ مسلمانوں کے عمل کے متعلق اچھا خيال قائم کيا کرو۔ يہاں مزيد معلومات کے ليے اس کے متعلق ملنے والی کچھ 

  آيتيں اور روايتيں بيان کی جاتی ہيں۔ 
  بعض خياالت گناه ہوتے ہيں 

جو خدا پر ايمان الئے ہو اپنے بہت سے خياالت ُدور کر دو( کيونکہ وه مومن سورة حجرات ميں بتايا گيا ہے: "اے وه لوگو! 
بھائی کے بارے ميں بدگمانيوں ہيں)۔ بالشبہ بعض خياالت گناه ہيں اور لوگوں کے ان عيبوں کی جستجو نہ کرو جو تم سے 

   )١٢چھپے ہوتے ہيں۔" (آيت 
  منع کرتی ہے۔ غرض يہ آيت اپنے مومن بھائی کے متعلق بدگمانی کرنے سے 

سورة بنی اسرائيل ميں خدا فرماتا ہے: "اس پر نہ چلو جس کا تمہيں علم نہيں ہے۔ بالشبہ کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھ 
   )٣۶گيچھ ہو گی۔" (آيت 

  اچھا گمان کرنا چاہيئے
ہی سمجھو جب تک کہ  حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں: "اپنے دينی بھائی کے کام کو اس وقت تک اچھا

کوئی ايسی دليل تمہارے ہاتھ نہ آ جائے جو تمہيں مجبور کر دے اور تمہارے ليے اس کے درست ہونے (اور اسے صحيح 
سمجھنے) کا راستہ بند نہ کر دے اور اپنے بھائی کی کہی ہوئی کسی بات پر بدگمان نہ ہو جانا جب تک کہ تمہيں اس کی 

  مل سکتی ہو۔" (کشف الريبہ شہيد ثانی)  کوئی اچھی بنياد يا درست وجہ
عاّلمہ مجلسی عليہ الرحمہ اس حديث کی شرح ميں فرماتے ہيں: "يعنی اپنے دينی بھائی کے ہر فعل وعمل کو اچھائی پر 

محمول کرو چاہے وه ظاہر ميں اچھا نہ ہو اور اس کی اس وقت تک پڑتال نہ کرو جب تک کوئی ايسی دليل جو اس کی تاويل
سے روکتی ہو تمہارے ہاتھ نہ آ جائے کيونکہ بہت سے خياالت خطا پر مبنی ہوتے ہيں اور پوچھ گچھ کی بھی کرنے 

  ممانعت ہے جيسا کہ خدا نے فرما ديا ہے: "والتجسسوا"جستجو نہ کرو۔ 
ے کہ جب کسی حضرت اميرالمومنين (عليہ السالم)نے نہج البالغہ ميں حديث کا يہ جملہ نقل کيا ہے اور اس کا مطلب يہ ہ

مومن کے منہ سے ايسا لفظ نکلے جس کے دو معنی ہوں تو تجھے الزم ہے کہ اس کے اچھے ہی معنی نکال چاہے وه معنی
مجازی ہوں يا کنائے سے نکلتے ہوں اور کوئی قرينہ بھی نہ ہو خصوصاً ايسی صورت ميں جب کہ کہنے واال يہ دعوٰی 
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  قصد کيا ہے۔  کرے کہ ميں نے صحيح اور اچھے معنی ہی کا
ايک بار حجاج لعين نے قبعثری کو دھمکی دی اور کہا: الحملنک علی االدھم يعنی ميں تجھے ادھم (بيڑی اور زنجير) پر 

سوار کرا دوں گا (کھينچوں گا) قبعثری نے کہا: مثل االمير يحمل علی االدھم واالشھب يعنی ايسا امير ہونا چاہيئے جو اودہم 
و بہترين قسم کا سمجھا جاتا ہے) پر سوار کرائے۔ حجاج نے کہا: اردت الحديد ادھم سے ميرا مطلب (سياه رنگ کا گھوڑا ج

لوہا تھا گھوڑا نہيں تھا۔ قبعثری بوال: الن يکون حديداً خير من ان يکون بليدا ،تيز نگاه اور چوکنا گھوڑا سست سے بہتر ہوتا 
   )١ہے۔ (

ری نے حجاج کی ڈانٹ ڈپٹ کو اس کی عنايت اور مہربانی پر محمول کر کے اس حکايت ميں جيسا کہ آپ نے ديکھا کہ قبعث
کلمہ حديد کے جس کے بظاہر معنی بيڑی اور لوہے کے ہيں مجازی معنی نکالے جو گھوڑے وار چست وچاالک کے ہيں۔ 

کے انہيں خرابی اور مسلمانوں کے تمام اقوال اور افعال کے معاملے ميں يہی رويہ اختيار کرنا چاہيئے اور جہاں تک ہو س
چليی مطول کے حاشيے ميں لکھا ہے : قبعثری ايک شاعر) ١بُرائی کے بجائے درستی اور اچھائی پر محمول کرنا چاہيئے۔(

اور اديب تھا۔ ايک دن وه اپنے ہم خيال اديبوں کی جماعت کے ساتھ ايک باغ ميں تھا اور وه زمانہ کھجوريں توڑنے کا تھا۔ 
ھم سود وجہہ واقطع عنقہ واسقنی من دمہ "يعنی اے خدا! اس کا منہ کاالکسی نے حجاج خونخوا ر کا نام ليا تو قبعثری بوال: اللّٰ

کر، اس کی گردن کاٹ ڈال اور مجھے اس کا خون پال۔ قبعثری کی يہ ہجو حجاج کے کان تک بھی پہنچ گئی تو اس نے اسے
بذلک الحصرم ،ان الفاظ سے ميری مراد کھجوريں تھيں، ميں  بلوايا اور اس سے سخت بازپرس کی۔ قبعثری نے کہا :اردت

نے کہا تھا کہ اے خدا ان کا رنگ کاال کر دے اور انہيں درخت سے الگ کر کے مجھے کھال دے۔ حجاج نے يہ تشريح نہيں 
لفظ ادھم مانی اور اسے ڈراتے ہوئے کہنے لگا: الحملنک علی االدھم ميں تجھے بيڑيوں پر سوار کراؤں گا اور چونکہ 

عربی ميں بيڑی کے عالوه بھی معنی رکھتا ہے اور وه ہيں مثلی گھوڑے کے، جس کی قيمت بہت زياده ہوتی ہے۔ قبعثری 
نے حجاج کے لفظ ادہم کو ان معنوں ميں ليا اور بوال مثل االمير يحمل علی االدھم واالشھب يعنی ايسا قوی اور سخی امير 

  سفيد گھوڑے پر سوار کرائے۔ (بقيہ اگلے صفحہ پر)  ہونا چاہيئے جو خالص کالے يا خالص

  مومن سے بدگمانی حرام ہے
شہيد ثانی عليہ الرحمہ کشف الريبہ ميں فرماتے ہيں: "جس طرح مومن کی برائی کرنا اور مومن کی برائياں بيان کرنے ميں 

  زبان چالنا حرام ہے اسی طرح اس کی طرف سے بدگمانی بھی حرام ہے۔" 
حرام بدگمانی کا مطلب يہ ہے کہ اسے کسی پختہ دليل کے بغير محض اپنے دل سے بُرا سمجھو البتہ دل ميں صرف خيال کا 

پيدا ہونا چونکہ اختياری بات نہيں ہے اس ليے وه حرام نہيں ہے اور قابِل معافی ہے۔ (حديث نبوی کے مطابق جسے حديث 
  ت سے بچو درحقيقت کچھ خياالت گناه بھی ہوتے ہيں۔" رفع کہتے ہيں) خدا نے فرمايا: "بہت سے خياال

جب تک دوسرے کی بُرائی تمہارے سامنے ظاہر نہ ہو جائے اور اس کے اچھے معنی بھی نہ نکالے جا سکيں اس وقت تک
  دوسرے کے متعلق بُرا خيال قائم نہ کرو۔ 

ه بدگمانی شيطان نے تمہارے دل ميں ڈال دی ہے جو بات تم پر کھلی نہ ہو اور تمہارے دل ميں ٹھہر جائے تو سمجھو کہ و
  تمہيں چاہيئے کہ تم اسے جھٹالؤ کيونکہ وه سب سے سخت اور خراب قسم کا گناه ہے۔ 

اسی ليے شرع ميں ہے کہ جب تمہيں کسی کے منہ سے شراب کی بُو آئے تو يہ نہ کہو کہ فالں شخص نے شراب پی ہے 
کہ يہ ممکن ہے کہ اس نے کلی کر کے ہی منہ سے نکال دی ہو يا دوسرے نے اور نہ اس پر حد جاری کرنا چاہيئے کيون

اس کے منہ ميں زبردستی انڈيل دی ہو يا وه اسے پانی کے دھوکے ميں پی گيا ہو اس طرح کے اور بھی احکامات ہو سکتے 
  ہيں اس ليے مسلمان سے بدگمانی جائز نہيں ہے۔ 

ہانا، اس کا مال لوٹنا اور اس سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔" (کشف الريبہ پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "مسلمان کا خون ب
  ) �شہيدثانی 

يہاں تک کہ آپ فرماتے ہيں: مسلمان کے خالف جو بدگمانی دل ميں پيدا ہوتی ہے۔ اگر تم يہ نہيں جانتے کہ دل ميں صرف 
ميں بيٹھ جانا اختيار اور قابِل سزا ہوتا ہے تو سمجھ لو  خيال کا بے اختيار گذرنا قابِل معافی ہوتا ہے يا يہ کہ بُرے خيال کا دل

  کہ جيسے ہی اس مسلمان کی نسبت تمہاری حالت بدلی، تم اس سے بد دل ہوئے، تمہيں وه کھلنے لگا اور تم 

  گذشتہ سے پيوست:
ا۔ حديد کا لفظ لوہے کے حجاج نے کہا: اردت الحديد يعنی يعنی ادہم سے ميری مراد لوہے کی بيڑی تھی گھوڑا مراد نہيں تھ

عالوه چونکہ دوسرے معنوں ميں بھی استعمال ہوتا ہے اور وه ہيں تيز نگاه اور چست وچاال۔ قبعثری نے حجاج کے لفظ حديد
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سے دوسرے معنی نکالے اور کہا: الن يکون حديداً خير من ان يکون بليداً يعنی بے شک چست وچاالک گھوڑا سست سے 
نے قبعثری کی معنی آفرينی کی قابليت ديکھی تو اس نے غصہ تھوک ديا اور اسے معاف کر کے بہتر ہوتا ہے۔جب حجاج 

کی غرض اچھے معنی مطلب نکالنے سے ہے کہ سننے ميں جو بات �انعام واکرم ديا۔يہ قصہ بيان کرنے سے عالمہ مجلسی
اہئيں۔ جس طرح قبعثری اچھی توجيہ بظاہر بے جا اور تکليف ده بھی ہو اس کے خوشگوار اور اچھے ہی معنی نکالنے چ

وتشريح کر کے حجاج کے شر سے بچ گيا بلکہ اس کی عنايت کا مستحق بھی بن گيا۔ اسی طرح جو انسان دوسروں کے قول 
يا فعل کے اچھے معنی ومطلب نکالے گا وه خرابياں پيدا کرنے والی دنيا اور آخرت کی برائيوں سے بچ جائے گا اور اپنی 

  ی بدولت خير وخوبی حاصل کر لے گا۔ اچھی توجيہ ک
نے اس کے احترام ميں کمی اور سستی کی اور اس خيال سے پہلے کی طرح تم اس کی پريشانی سے غمگين نہيں ہوتے تو 

  يہ حرام بدگمانی اور اس کی طرف سے دل ميں کانٹے پڑ جانے کی نشانی ہوتی ہے۔" 
مسلمان سے بدگمانی پيدا ہو جائے تو اس کے ليے اس سے بچاؤ کا پيغمبر اکرم نے فرمايا ہے: "جب کسی مومن کو کسی 

 ايک ہی راستہ ہے اور وه يہ کہ اس بدگمانی کو دل ميں نہ بيٹھنے دے اور اس پر عمل نہ کرے۔" (کشف الريبہ شہيدثانی ) 
لکہ شيطان پر غالب يعنی اپنے کردار اور گفتار ميں اس کے خالف پيدا ہو جانے والی بدگمانی کے مطابق عمل نہ کرے ب

آنے کے ليے يہ مناسب ہے کہ اس شيطانی خيال کے بعد اس مسلمان سے اچھا اور بہتر سلوک کرنے لگے اور اس کا زياده 
  )  �احترام اور اس کے حقوق کا زياده لحاظ کر کے شيطان کو اندھا بنا دے۔ (کشف الريبہ شہيد ثانی 

  قرآن مجيد کی بے احترامی کرنا
  ظيما فی انفس اھل الشرع فيما کان ع

يعنی گناه کبيره معين کرنے کا (چوتھا)طريقہ يہ ہے کہ جو گناه اہل شرع کی نظر ميں بڑا ہو اور جناب رسوِل خدا اور آئمہ 
اطہار (عليہم السالم) کے زمانے سے لے کر اب تک ہر دين دار کے نزديک اس کا بڑا ہوناثابت ہو وه گناه کبيره کہالئے 

ان محترم اور مقدس چيزوں کی بے حرمتی اور توہين جن کا احترام دين مقدس اسالم ميں الزم اور ضروری ہو گا،دين ميں 
مثالً قرآن مجيد کی بے احترامی کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ مساجد اور چھارده معصومين (عليہم السالم) کے مزارات منجملہ 

واجب اور ان کی توہين و بے حرمتی حرام ہيں۔يہاں ان مقدسات کےتربت شريفہ حضرت سيد الشہداء (عليہ السالم) کا احترام 
  متعلق مختصر احکام بيان کئے جاتے ہيں۔ هللا تعالٰی ہميں ان پر عمل کرنے کی توفيق عطا کرے۔ 

  قرآن کا احترام مذ ہب کی ضروريات ميں سے ايک ہے 
نات کا کالم پاک ہے۔عالم اسالم کے نزديک سب سے ہر مسلمان بديہی طور پر اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن مجيد خالق کائ

زياده عزيز و شريف اور الزم االحترام کتاب ہے اور کوئی شئے اس سے زياده محترم وعزيزنہيں۔حضرت رسول اعظم 
لقران ھو (صلی هللا عليہ و ٓالہ)نے قرآن کو ثقل اکبر(گرانبا)کے نام سے ياد کيا ہے چنانچہ فرمايا انی تارک فيکم ا لثقلين ان ا

   )١٣٢الثقل االکبر و ان وصی ھذ وابنای و من خلفھم من اصالل بھم ھم الثقل االصغر(سفينہ البحار جلد اول ص
ٍ◌ ميں تم مسلمانوں کے درميان دوگرانبہا چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ان ميں قرآن ثقل اکبر ہے۔اور ميرا يہ وصی (علی بن 

(حضرت حسن اور حضرت حسين + اور سادات عظام) اور ان کی اوالد(نو امام ابی طالب (عليہ السالم))اور ميرے دو بيٹے
  (عليہم السالم) ) ثقل اصغر ہيں۔ 

  بہترين ثواب
حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) ايک طويل حديث ميں قرآن کی عظمت و شرافت بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں قيامت 

نے ميری حرمت کا مکمل خيال رکھا ميری حفاظت کی اور ميری کسی چيز  کے دن قرآن کہے گاپرودگار تيرے کچھ بندوں
  کو ضائع ہونے نہ ديا ليکن کچھ دوسرے بندوں نے مجھے ضائع کيا ۔ميرا حق ادا نہيں کيا اور جھٹاليا۔ 
العقاب(اصول کافی فيقول تعالٰی و عزتی وجاللی و ارتفاع مکانی الثيبين عليک اليوم احسن الثواب وال عاقبن عليک اليوم اليم 

   )۵٩٧ص٢جلد 
اس وقت خداوندعالم فرمائے گا مجھے ميری عزت و بزرگی اور بلند مقام کی قسم آج ميں بہترين ثواب تمہارے لئے اور بد 

  ترين اور دردناک عذاب کو تمہارے خاطر مقرر کروں گا۔ 
لی و ارتفاع مکانی الکرمن اليوم من اکرمک جناب امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے مروی ہے فيقول الجبار و عزتی وجال

خداوند جبار فرماتا ہے مجھے ميری عزت وجالل )۶٠٢ص٢ج١۴وال ھينن من اھانک(اصوک کافی فضل قرآن حديث
اوربلندی مقام کی قسم آج ميں اس کا احترام کروں گا جس نے تيرا احترام کيا اور اسے ضرور ذليل کروں گا جس نے تجھے 
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  ذليل کيا۔ 
سلمان اس حقيقت سے واقف ہے کہ قرآن کی توہين کرنا گناه کبيره ہے۔قرآن کی توہين گويا خداوند اور خاتم االنبياء ہر م

  حضرت محمد مصطفی (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی توہين ہے۔ 
متی ثم اسئلھم مافعلتم بکتاب قال رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) انا اول وافد علی العزيز الجبار يوم القيامتہ وکتابہ واھل بيتی ثم ا

   )۶٠٠ص۴ّهللاٰ و باھل بيتی (اصول کافی فضل القرآن حديث
جناب رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا ميں وه پہال شخص ہوں گا جو قيامت کے دن بارگاه خداوندی ميں حاضر 

مت حاضر ہوگی پھر ميں ا پنی امت سے ہوں گا ميرے ساتھ ميرا خاندان اور اس کی کتاب ہو گی اس کے بعد ميری ا
  پوچھوں گا کہ تم نے کتاب خدا اور ميرے اہل بيت سے کيا سلوک روارکھا ۔ 

  قرآن اور اس کے احکام کی توہين کے معنی
اہانت کی تشخيص کے لئے عرف کی طرف رجوع کرنا چاہئے بنا بر ايں ہر وه کردار و گفتار جو عرف عام ميں قرآن کی 

ک حرمت سمجھی جائے وه کردار و گفتار حرام اور گناه کبيره ہے۔حرام اور گناه کبيره اس صورت ميں سمجھا تذليل يا ھت
جائے گا اگر ہتک حرمت قرآن اور اس کی تذليل ميں مرتکب شخص کا قصد دين اسالم اور شريعت حضرت سيد المرسلين 

کفر و ارتداد کا موجب ہو گا۔کيوں کہ توہين قرآن حرام ہے (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی توہين ہو بصورت ديگر اس کا يہ عمل 
اور يہ ضروريات دين ميں سے ايک ہے لٰہذا اگر کوئی جان بوجھ کر قرآن مجيد کو پأوں تلے کچلے يا اسے نجس چيز ميں 

ص کافر پھينک دے تو بظاہر اس عمل سے دين کی اہانت اور حرمت قرآن سے انکار الزم آتا ہے۔اس صورت ميں ايسا شخ
ہے اور اس کا خون بہانا مباح ہو گا۔مگر وه تسليم کرے کہ يہ عمل غصہ کی حالت ميں اس سے سرزد ہوا اور يہ اقرار 

کرے کہ اس وقت ميرے ہوش و حواس بر قرار نہ تھے۔اس موقع پر مناسب ہے کہ قرآن مجيد کے احترام واجب اور اس کی 
  توجہ مبذول کرائی جائے۔ اہانت حرام ہونے کے متعلق اہم نکات کی طرف 

قرآن مجيد کی جلد،غالف،اس کے اوراق(يعنی وه مقامات جہاں قرآنی حروف وکلمات نہ ہوں جيسے حواشی)اور حروف) ١(
وخطوط کی توہين حرام ہے۔اسی طرح ان کا نجس کرنا بھی حرام ہے اگر ہتک حرمت قرآن ہو رہی ہو اس صورت ميں اس 

  کا پاک کرنا واجب ہے۔ 
س سياہی سے قرآن کا لکھنا حرام ہے اگر نجس سياہی سے لکھا جائے يا لکھنے کے بعد نجس ہو جائے تو اس کا نج) ٢(

  پاک کرنا واجب ہے اور اگر پاک نہ ہو سکے تو اسے محو کر دينا چاہيے۔ 
ھونے کا کسی کافر کے ہاتھ ميں قرآن کا دينا حرام ہے بشرطيکہ اس عمل سے قرآن کی بے حرمتی يا حروف کے چ) ٣(

موجب بنے ۔ليکن بعض علماء فرماتے ہيں کسی حالت ميں بھی جائز نہيں ہے ايسی صورت ميں کافر کے ہاتھ سے قرآن کا 
  واپس لينا واجب ہے۔ 

اگر قرآن مجيد يا اس کا کوئی ورق يا معصوم کی روايت يا کوئی انگشتری جس پر خدا کا نام نقش ہو يا تربت سيد ) ۴(
م) يا اسی قسم کے دوسری اشياء جو دين و مذہب کی نگاه ميں محترم ہوں ان کی توہين حرام اور احترام الشہداء (عليہ السال

واجب ہے۔اگر خدانخواستہ پاخانے ميں گر جائے تو فوراً نکالنا اور پاک کرناواجب ہے۔اگرچہ اس پر کتنا ہی خرچ آئے جب 
اگر باہرنکالنا ممکن نہ ہو تو اسے بند کر دينا چاہئے تا کہ اس تک اسے باہر نہ نکاال جائے وہاں رفع حاجت کرنا حرام ہے 

ميں مزيد رفع حاجت کا امکان باقی نہ رہے۔دينی قابل احترام چيزوں کا نجاست سے باہر نکالنا پاک کرنا وغيره کے واجب 
اس کے متعلق  ہونے کا تعلق صرف مالک يا نجس کرنے والے ہی سے نہيں بلکہ ہر اس مسلمان پر واجب ہوتا ہے جسے

علم ہو۔ليکن يہ واجب کفائی ہے۔يعنی اگر کوئی ايک فرد اس کا انجام دے دے تو دوسروں پر وجوب ساقط ہو جائے گااور 
  اگر سب کو معلوم ہو نے کے باوجود کوئی بھی اسے انجام نہ دے تو سب کے سب قابل مواخذه اور جوابده ہوں گے۔ 

کے لئے وضو يا غسل کرنا ہے کا قرآ ن کے حروف کو چھونا حرام ہے اس محدث(يعنی وه شخص جسے نماز پڑھنے ) ۵(
ميں فرق نہيں کہ ہاتھ سے مس کرے يا لبوں سے بوسہ دے يا دوسرے اعضائے بدن سے بہر حالت حرام ہے۔اس حکم کے 

  ہ فرمائيں۔ فروعات بہت زياده ہيں ان کو جاننے کيلئے کتاب عروة الوثقی فصل وضو مسئلہ ايک سے انيس تک کا مطالع
جناب شيخ انصاری مکاسب محرمہ کے اختتام پر فرماتے ہيں کہ فقہاء کی ايک جماعت نے اس امر کی وضاحت کی ) ۶(

ہے کہ قرآن مجيد کی خريد وفروخت حرام ہے انہوں نے اس کی دليل ميں ايک روايت نقل کی ہے جس کے بيان کرنے کی 
صرف قرآن کی جلد اور اس کے صفحات و اوراق کی قيمت کی نيت سے گنجائش ان صفحات ميں موجود نہيں۔بنا بر ايں 

خريدنا يا فروخت کرنا چاہيے يعنی قرآن کی قيمت قرار دنہ دے اور فروخت کرنے واال ہديہ کے طور پر خريدنے والے کو 
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  پيش کرے۔ 

  ايک ضروری ياد دہانی
جالل کا ادراک کسی قدر نصيب ہو اہو ايسے جو شخص معرفت الٰہی سے زياده فيضياب ہو اور پروردگار کی عظمت 

سعادت مند کی نگاه ميں کالم الہی قرآن مجيد بے حد عظيم ہے اس لئے جس قدر ممکن ہو اس کے ادب و احترام اور تعظيم 
 بجاالنے ميں کوئی کسر باقی نہيں چھوڑے گا۔پھر بھی وه اپنے آپ کو قصور وار ٹھرائے گا کہ کماحقہ کالم الٰہی کا حق اد

  انہ کرسکا۔ 
ايسا انسان کبھی وضو کے بغير قرآن کو ہاتھ لگانے کی جرات نہيں کرے گا يعنی حدث کی حالت ميں قرآن کے جلد اور 

حواشی تک کو مس نہ کرے نجس شده ہاتھ سے چاہے خشک ہی کيوں نہ ہو قرآن کو نہ چھوئے اور حالت حدث ميں اس کو 
وه تو ہميشہ باوضو رہے۔بيٹھتے وقت قرآن کی طرف پشت نہ کرے۔اس کی طرف اپنے ساتھ نہ رکھے۔اگر قرآن ہميشہ ساتھ 

پأوں لمبے کر کے نہ بيٹھے کوئی اور چيز قرآن کے اوپر نہ رکھے ۔قرآن کی تالوت کے وقت با ادب روبہ قبلہ بيٹھے 
فرمان پروردگار  حضور قلب ،نہايت آرام سے حکمت و موعظہ سے تاثر ليتے ہوئے غورفکر کے ساتھ تالوت کرے چونکہ

کيا يہ لوگ قرآن ميں (ذرا بھی)غور نہيں کرتے کيا ان کے ) "٢۴ہے افاليتدبرون القران ام علی قلوب اقفالھا (سوره محمد آيت
  دلوں پر تالے (لگے ہوئے ) ہيں۔" 

واذا قرات  اگر کوئی دوسرا تالوت ميں مشغول ہو تو اسے سنے اور احتراماً خاموشی اختيار کرے جيسا کہ حکم خدا ہے
جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ چاپ )" ٢٠۴القران فاستمعوا لہ و انصتوا لعلکم ترحمون(سوره اعراف آيت

  رہو تاکہ (خدا)تم پر رحم کيا جائے۔" 
ہيں اگر کسی ايسی مجلس ميں حاضر ہو جہاں اہل مجلس آداب و احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوں اور کان لگا کر ن

سنتے ہوں تو وہاں قرآن کی تالوت نہ کرے۔ کتاب گلزار اکبری گلشن اکياون ميں ابو الوفاء ہروی سے نقل کيا گيا ہے ۔وه 
فرماتے ہيں ميں بادشاه وقت کے دربار ميں قرآن کی تالوت کر رہا تھا حاضرين نہيں سن رہے تھے اور باتوں ميں مصروف

هللا عليہ و ٓالہ) کو خواب ميں ديکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدال ہو اتھا  تھے ،رات ميں نے حضرت رسول اکرم (صلی
"کيا تم  مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمايا "اتقراء القران بين يدی قوم وھم يتحدثون وال يستمعون انک ال تقرابعد ھذاال ماشاء ّهللاٰ

رہتے ہيں اور نہيں سنتے ہيں۔اور بے شکقرآن کی تالوت ايسے گروه کی مجلس ميں کرتے ہوجو آپس ميں مصروف گفتگو 
تم آج کے بعد(آداب قرآن کا خيال نہ رکھنے کی وجہ سے )قرآن کی تالوت نہ کر سکو گے مگرخدا کی مرضی شامل حال 
ہو۔ اس کے بعد ميری آنکھ کھل گئی اور ميں نے اپنے آپ کو گونگا پايا۔ليکن آپ نے فرمايا تھا اال ماشاء هللا (مگر مرضی 

ی شامل حال ہو)اس لئے اميد تھی کہ ميری گوئی بحال ہو جائے گی ،چارمہينے گزرنے کے بعد اسی جگہ جہاں ميں خدا ک
نے پہلے خواب ديکھا تھا پھر جناب رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کو خواب ميں ديکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔فرمانے 

جی ہاں يا رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) من تاب تاب عليہ جو شخص لگے قدتبت يقينا تم نے توبہ کی ہے۔ميں نے عرض کيا 
تعالٰی کی طرف رجوع کرتا ہے خدا بھی اس کی مغفرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔بعد ميں فرمايا اپنی زبان باہر نکالو ميں 

مايا "اذا کنت بين يدی قومنے باہر نکاال تو آپ نے اپنی اشاره کی انگلی سے ميری زبان کو مس کيا اور متنبہ کرتے ہوئے فر
تقرء کالم فقطع قرائتک حتی يسمعوا کالم رب العزة "جب تم کسی جماعت کے درميان قرآن پڑھو(اور وه نہ سنے)تواپنی 

تالوت کو روک دوجب تک اہل مجلس کالم رّب العزت کو سننے کے لئے تيار نہ ہوں۔جب ميں نيند سے بيدار ہواتو ميری 
ميں دينی مقدسات کے احترام اور توہين کے بارے ميں کچھ  ٨٠ی تھی۔کتاب مذکور کے گلشنگويائی لکنت بحال ہوچک

حکايتيں نقل کی ہے شائقين رجوع فرمائيں۔يہ ياد دہانی ضروری ہے کہ جس طرح قرآن عظيم کی اہانت و استخفاف گناه 
ر احاديث کا مجموعہ جيسے صحيفہ کبيره اور حرام ہے اسی طرح چہارده معصومين (عليہم السالم)سے منقول روايات او

سجاده وغيره کی ہتک حرمت بھی حرام ہے۔مثالً ان کو ال پراوہی سے زمين پھينک دينا يا ان پر پأوں رکھنا وغيره جو عرف 
 عام ميں توہين سمجھا جائے تو حرام ہے۔ 

 

 گناھان کبيره



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

 
 

 

  ہتک حرمِت کعبہ

  
قرآن پاک کے بعد عالم اسالم ميں کعبہ معظمہ سے بڑھ کر کوئی چيز عزيز و شريف اور محترم نہيں۔ہر فرد مسلمان بديہی 
طور پر اس مطلب کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کعبہ کی ھتک حرمت نہ صرف گناه کبيره ہے بلکہ بعض حالتوں ميں کفر و 

  ميں ذکر کيا گيا۔  ارتدادکا موجب بھی ہے چنانچہ اہانت قرآن کے ضمن
صدوق جناب امام جعفرصادق (عليہ السالم) سے نقل کرتے ہيں :ان عزوجل حرمات ثلث ليس مثلھن شیء کتابہ وھو حکمتہ 

   )٢۴۶ونوروه بيتہ الذی جعلہ قبلتہ للناس وعترةنبيکم(خصال صدوق ص
ور شئے قابل احترام نہيں پہال قرآن مجيد جو خداوند عالم کے نزديک تين چيزيں اتنی محترم ہيں کہ ان کے مقابلے پر کوئی ا

خدا کی حکمت بالغہ اور اس کا نور ہے دوسرا وه بيت ہے جسے لوگوں کے لئے قبلہ قرار ديا گيا تيسر ہمارے نبی اعظم کی
ال اکرم عترت يعنی آل محمد (عليہم السالم) اجمعين ہيں،اس کے عالوه فرمايا ماخلق فی االرض بقعتہ احب اليہ من الکعبتہ و

   )١٧۵علييہ منھا(من اليحضره الفقيہ جلد دوم ص
خداوند عزوجل نے روئے زمين پر کوئی ايسا مکان پيدا نہيں کيا جو اس کے نزديک کعبہ سے زياده پسنديده اور اس سے 

  بڑھ کر قابل احترام ہو۔ 
وہين کرنا بہت بڑا گناه ہے بلکہ تمام ہر صاحب ايمان اور تمام مسلمان اس حقيقت سے بخوبی واقف ہيں کہ کعبہ معظمہ کی ت

  حرم الہی اور شہر مکہ کا احترام ہر فرد مسلمان پر واجب و الزم ہے۔ 

  احترام کعبہ کے متعلق تاکيد
اس کے عالوه اس گناه کے کبيره ہونے پر نص موجود ہے اور پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے واضح طور پر ارشاد 

البيت الحراميعنی بيت الحرام کی توہين اوراس کی بے حرمتی کو جائز و مباح سمجھنا گناه کبيره ہے۔سوره فرمايا:و استحالل 
(سوره مائده آيت    )٢مائده ميں فرمايا گيا يا ايھا الذين امنواال تحلوا شعائر ّهللاٰ

احالل يعنی کسی محترم چيز کو ال اے ايماندارو خدا کی نشانيوں کی بے حرمتی حالل نہ سمجھو ۔تفسير الميزان ميں لکھا ہے
پرواہی اور بے توجہی سے مباح سمجھنا اور شعائر کے احترام کو ترک کرنے سے مراد ہے۔اس ميں شک کی گنجائش نہيں

  کہ کعبہ معظمہ اعظم شعائر ہے۔ 
رمت والی چيزوں کیجو شخص خدا کی ح) ٢٩چنانچہ ارشاد فرمايا ومن يعظم حرمات ّهللاٰ ھو خير لہ عند ربہ (سوره حج آيت

  تعظيم کرے گا تو يہ اس رب کے نزديک اس کے حق ميں بہتر ہے۔ 
بعض مفسرين کے مطابق اس آيت شريفہ ميں حرمات سے مراد کعبہ معظمہ بيت الحرام ہے اس کے عالوه مسجد الحرام اور

  يں۔ مکہ مکرمہ جو کہ بلد الحرام ہے اور حرام مہينے اور دوسری حرمت والی چيزيں مراد ہ

  اہانت کے مراتب
جيسا کہ اس سے پہلے بيان کيا گيا ہے ہتک حرمت کے کچھ مراتب جيسے قرآن کو پھاڑنا ياجان بوجھ کر نجاست سے آلوده 

  کرنا ،کفر و ارتداد کا سبب بنتے ہيں ليکن توہين کے بعض دوسرے درجے بھی ہيں جن ميں سے کچھ درج ذيل ہيں۔ 

  حرم ميں الحاد
ورخالف شرع عمل جو مکہ معظمہ ميں واقع ہو وه بيت اور بلد حرام کی اہانت اور ہتک کے ضمن ميں شمار ہوتاہر وه گناه ا

ہے ۔کيونکہ اس ميں جا کر خالف قانون الٰہی اقدام کرنا اس کی انتہائی بے ادبی،الپرواہی اوربے حرمتی ہے ۔چنانچہ بعض 
دوگنا ثواب ملتا ہے اسی طرح حرم ميں واقع ہونے والے عمل بد کاروايات ميں حرم خدا ميں نيک عمل کے انجام دينے سے 

  گناه بھی دوسری جگہوں کی نسبت دو گنا ہے۔ 
روايات اہل بيت اطہار (عليہم السالم) سے يہ نتيجہ اخذ کيا جا سکتا ہے اگر کوئی حرم ميں کسی ايسے گناه کا مرتکب ہو 

رره حد سے زياده سزاملنی چاہيے۔اس کی وجہ يہ ہے کہ وه حرم خدا جس کيلئے حد يا سزا مقرر کر دی گئی ہو تو اس مق
کے اندر بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔اس لئے ہر وه گناه جو حرم خدا ميں انجام ديتا ہے وه گناه کبيره ہے۔بعض فقہاء جيسے 

قع ہونے والے ہر گناه ميں فرماتے ہيں کہ حرم خدا ميں وا ١۶١شيخ احمد جزائری اپنی کتاب آيات االحکام کتاب حج صفحہ
کے کبيره ہونے کی دليل يہ ہے کہ قرآن مجيد ميں عذاب کا وعده کيا گيا ہے چنانچہ ارشاد فرمايا گيا: ومن يرد فيہ بالحاد بظلم

اور جو شخص حرم ميں الحاد(يعنی ظلم و تجاوز کے ذريعہ قانون الٰہی اور حق سے ) ٢۵نذقہ من عذاب اليم(سوره حج آيت 
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  ے ہم اسے درد ناک عذاب کا مزه چکھا ديں گے۔ انحراف) کر
يہ ياد رکھئے مکہ معظمہ کی حدود ميں گناه واقع ہونا بجائے خود گناه کبيره ہے۔جب گناه صادر ہوتا ہے تو اس سے حرم 

ہوتے ہيں۔ الہی اور بلد امن کی توہين الزم آتی ہے اس ليے ہتک حرم کا گناه اس گناه کے عالوه ہے يعنی دو گناه کبيره شمار 
جناب اما م جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں ہر وه ظلم جو لوگ اپنے آپ پر مکہ مکرمہ ميں کرتے ہيں جيسا چوری يا 
کسی پر ظلم کرے يا قانون الہی کی حدود سے تجاوز کرے وه ميری نگاه ميں الحاد ہے۔يہی وجہ ہے کہ اہل تقوٰی حرم الٰہی 

رہيز کرتے ہيں تا کہ حرم ميں کسی گناه کے مرتکب ہو کر عذب الہی کے مستحق نہ بنيں کتاب ميں زياده دير ٹھہرنے سے پ
  وافی ميں اس سے ملتی جلتی کئی روايتيں نقل کی گئی ہيں، 

عالمہ مجلسی اس حديث کی شرح ميں فرماتے ہيں اس حديث شريف سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص مکہ ميں ارتکاب گناه 
ظ رکھ سکتا ہے اس کے لئے حدود مکہ کے اندر رہائش اختيار کرنا کراہت نہيں۔حضرت امام جعفر سے اپنے آپ کو محفو

صادق (عليہ السالم) سے کسی نے پوچھا مکہ ميں ايک ايسا پرنده ہے جس کے شر سے حرم کے کبوتر محفوظ نہيں۔امام 
مخفی نہ رہے کہ ) ١۴١ے ۔ (کافی کتاب حج باب (عليہ السالم) نے فرمايا اسے پکڑ کر مار ڈالو کيوں کہ اس نے الحاد کيا ہ

حرم الٰہی کی حد ہر طرف سے چار فرسخ ہے جو مجموعی سولہ فرسخ بنتے ہيں( اور ہر فرسخ تين ميل کے برابر ہے) 
   )١۴٢(مسالک کتاب الحج ص

  حرم محل امن ہے
کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈال سکتا ہے جو شخص حرم کے باہر کوئی جرم وخيانت اور پھر حرم ميں پناه حاصل کرے تو پھر 

بلکہ اس کے ساتھ اٹھنا بيٹھنا اور معاشرت ترک کرے اس سے لينا دينا سختی سے بند کر ديں يہاں تک اپنی مرضی سے 
حرم سے باہر نکل جائے ۔پھر اسے اپنے جرم کی سزا ديں ۔ليکن اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر اس قسم کے جرم 

،حد يا تعزير الزم آئے تو ايسی صورت ميں حرم ہی ميں اس پر قصاص يا حد الہی جاری کيا  کرتا ہے جس سے قصاص
  جائے گا۔ 

جناب امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے کسی ايسے شخص کے متعلق سوال کيا گيا جو حرم کے باہر کسی کو قتل کرے 
ں ہے اسے قتل نہيں کيا جائے گا ۔ايسے شخص اور پھر وہی شخص حرم ميں داخل ہو جائے؟آپ نے فرمايا جب تک حرم مي

کا کھانا پينا بند کر ديا جائے اس سے کسی قسم کا لين دين نہ کيا جائے اور ٹھہرنے کے لئے جگہ نہ دے يہاں تک جب وه 
  حرم سے باہر نکل جائے تو پھر اس پر حد جاری کی جاسکتی ہے۔ 

جو حرم کے اندر کسی کو قتل کرے ياچوری کا مرتکب ہو؟امام  پھر سوال کيا گيا آپ اس شخص کے متعلق کيا فرماتے ہيں
(عليہ السالم) نے فرمايا ايسے شخص پر حرم ہی ميں حد جاری کر دی جائے گی کيوں کہ اس شخص کے دل ميں حرم خدا 

  کے لئے کوئی حرمت باقی نہيں رہی۔ 
پاس تھا وه ايک مدت تک اپنے آپ کو مجھ  سماعہ نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا ميرا مال کسی شخص کے

سے چھپاتا رہا۔يہاں تک کہ ايک دن کعبہ کے اردگرد طواف کرتے ديکھا تو کيا ميں اس وقت اس سے اپنے مال کا مطالبہ 
کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمايا نہيں بلکہ اس پر سالم نہ کرو(تاکہ وه تمہيں پہچان جائے) جب تک وه حرم سے باہر نہ نکل 

   )١٧اسے نہ ڈرأو۔(وافی نقل از کافی صفحہ  جائے

  حيوانات کاذبح کرنا اور نباتات کا اکھاڑنا
حرم خدا ميں اونٹ،گائے،گوسفند اور مرغی کے سوا حرم ميں موجود دوسرے جانوروں کو ذبخ کرنا حرام ہے ۔مگر سانپ 

ائز ہے۔اسی طرح حرم ميں اگنے ،بچھو،چوہے،مچھر اور ہر موذی جانور عشرات کے شر سے بچنے کے لئے مارنا ج
والے کسی درخت يا نباتات کا توڑنا بھی حرام ہے۔مزين معلومات حاصل کرنے کے لئے مراجع عظام کے مناسک حج کا 

  مطالعہ کريں۔ 

  احرام کے بغير حرم ميں داخل ہونا
حرم اور مکہ معظمہ جائے تو  مکہ معظمہ بلکہ حرم ميں بغير احرام داخل ہونا جائز نہيں۔ يعنی سال کے دوران جب بھی

ميقات سے احرام باندھنا اور اسی حالت ميں داخل ہونا واجب ہے۔پھر طواف وسعی اور تقصير کے بعد احرام سے باہر نکل 
سکتا ہے ۔مگر جس شخص کا حرم اور ميقات سے باہر بار بار آمدورفت کا پيشہ ہو جيسے ڈاکيہ ،لکڑہار۔چرواہا،ڈرائيوں 

مستثنٰی ہيں اسی طرح جس کا سابقہ احرام اور حاليہ احرام کے درميان ايک ماه سے کم مدت گزر رہی وغيره اس حکم سے 
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  ہو۔مفصل مسائل جاننے کے خواہشمند حضرات رسائل عمليہ کی طرف رجوع کريں۔ 
استحالل  بعض فقہاء عظام احرام باندھے بغير حرم کی حدود ميں داخل ہونے کو گناه کبيره ميں محسوب کرتے ہيں جو کہ

  البيت کے ضمن ميں بيان کيا گيا ہے۔ 

  روبہ قبلہ يا پشت کر کے رفع حاجت کرنا
قبلہ کی طرف رخ يا پشت کر کے پيشاب يا پاخانہ کرنا حرام ہے خواه آبادی ميں ہو يا غير آباد اور عمارت کے 

گر بچہ خود ايسا کرے تو اس کو ٹوکنا نہ بٹھايا جائے ا…روبہ قبلہ…احتياط يہ ہے نابالغ بچہ کو اس مقصد کے لئے…اندر
واجب نہيں۔ليکن عاقل وبالغ انسان ايسا کرے تو اس صورت ميں جبکہ وه مسئلہ نہ جانتا ہو تو اس کو سمجھانا چاہيے۔اگر 
مسئلہ جاننے کے باوجود بھی عمداً ايسا کر رہا ہے تو نہی عن المنکر کے سلسلے ميں اس کا منع کرنا واجب ہے اس کی 

  نہی عن المنکر کے باب ميں ذکر ہو چکی ہے۔ تفصيل 
اگر قبلہ سے تھوڑا دائيں يا بائيں منحرف ہوجائے اورمکمل طور پر روبہ قبلہ يا پشت نہ ہو تو پھرحرام نہيں۔تفصيل کے لئے

  مراجع کرام کے رسائل عمليہ کی طرف رجوع کريں۔ 

  ہتک حرمت مساجد
سرے تمام اسالمی فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذريعہ بنائی ہر وه عمارت جو مسجد کے نام سے کسی ايک دو

جائے اس کا احترام واجب ہے اورا س کی اہانت مثالً خراب کرنا يا نجاست سے آلوده کرنا گناه کبيره ہے۔ہر دين دار بديہی 
ہمساجد هللا  ہی کے لئے مخصوص ہيں۔ طور بخوبی جانتا ہے کہ مسجد پروردگار عالم کی طرف منسوب ہے۔و ان المساجدللّٰ

  اس لئے اس کی اہانت خداوند تبارک و تعالٰی کی اہانت ہے، 
عن ابی بصير قال سئلت ابا عبد هللا (عليہ السالم) عن العلتہ فی تعظيم المساجد فقال(ع) انما امر بتعمير المساجد النھا بيوت فی 

  االرض 
   )۵۵٧ص٣ج ٨(وسائل کتاب الصلوة باب 

ہتا ہے کہ ميں نے حضرت ابی عبد هللا جعفر صادق (عليہ السالم) سے پوچھا کيا سبب ہے کہ مساجد کے ابو بصير راوی ک
  احترام کا حکم صادر ہواہے؟ آپ نے فرمايا اس کيوجہ يہ ہے کہ مسجديں زمين پر هللا کا گھر ہيں۔ 

ش نصيب ہيں وه بندے جو ميرے گھر روايت ہے خداوند تبارک وتعالٰی نے فرمايا مسجديں زمين پر ميرا گھر ہيں۔کتنے خو
ميں وضو کر ليتے ہيں اور باطہارت ميرے گھر ميں ميری زيارت کرتے ہيں ايسے ميں صاحب خانہ پر الزم ہے کہ جو 
لوگ اس کی زيارت کو آئيں ان کا احترام کريں ۔جولوگ تاريکی شب ميں مساجد جانے کے قصد سے اپنے گھروں سے 

   )٢٩بشارت دو جو روز قيامت ان کو فراہم کر دوں گا۔(وسائل الشيعہ کتاب الصلوة بابنکلتے ہيں ان کو اس نور کی 
اس کے عالوه ہر صاحب ايمان ہتک حرمت مساجد کو گناه کبيره تسليم کرتے ہيں۔قرآن مجيد ميں مساجد کے خراب کرنے کو

ے ہوئے فرمايا۔ومن اظلم ممن منع ہتک حرمت کی ايک قسم قرار ديا ہے اور ظلم کے مراتب ميں سے بڑا ظلم شمار کرت
اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو خدا کی مسجدوں ميں)١١۴مساجد هللا ان يذکر فيھا اسمہ وسعی فی خرابھا(سوره بقره آيت 

هللا کا نام لينے سے روکے اور ان کی خرابی کے درپے ہو۔ہم ذيل ميں مساجد سے متعلق کچھ احکام کو ان کی اسناد کا ذکر 
  غير بطور اختصار لکھ رہے ہيں۔ کئے ب

  مسجد کا نجس کرنا حرام ہے)١(
مسجد کا نجس کرنا حرام ہے نيز کسی نجس العين چيز کا مسجد ميں داخل کرنا بھی جس سے مسجد نجس ہونے کا انديشہ ہو 

شده چيز)بھی حرام ہے۔ليکن مسجد نجس نہ ہو اور ہتک ہو جائے تب بھی حرام ہے ۔عين نجس تو نہيں مگر متنجس(نجس 
مسجد ميں لے جانے کا حکم بھی يہی ہے چاہے وه خشک ہی کيوں نہ ہو اور مسجد کی نجاست کا باعث بھی نہ بنے حرام 

ہے۔اگر مسجد نجس نہ ہو اور اس سے مسجد کی ہتک حرمت بھی الزم نہ آئے تو جائز ہے۔بنا بر احتياط عين نجس کو کسی 
  حالت ميں مسجد ميں داخل نہ کيا جائے۔ 

  مسجد کی تطہير واجب ہے)٢(
مسجد سے نجاست دور کرنا اور فوری طور پاک کرنا واجب ہے تا کہ عرف ميں يہ نہ کہا جاسکے کہ مسجد پاک کرنے 

ميں تاخير وغفلت ہوئی ہے۔واجب فوری سے مطلب يہ ہے کہ مثالً اگر نماز کا وقت تنگ نہ ہو تو پہلے مسجد کو پاک کرنا 
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ھت،ديوار کسی اندورنی حصہ ،باہر اور فرش نجس ہونے کے بعد فوری طور پر پاک کرنے کے چاہئے۔مسجد کی زمين،چ
بارے ميں کوئی خصوصی حکم نہيں بلکہ بغير استثناء فوری طور پر پاک کرنے کے بارے ميں کوئی خصوصی حکم نہيں 

نا بھی واجب ہے۔اگر يہ کام اکيال انسان بلکہ تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے ۔اگر مال خرچ کرنا الزم ہو تو اس کا خرچ کر
  انجام نہيں دے سکتا ہے تو دوسروں سے مدد لينا واجب ہے۔ 

  مسجد ميں جنابت ،حيض اور نفاس کی حالت ميں ٹھہرنا)٣(
جنب شخص،حائض اورنفساء عورت کا مسجد ميں ٹھہرنا حرام ہے۔چنانچہ قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا۔ والجب 

اور نہ جنابت کی حالت يہاں تک کہ غسل کرلو مگر صرف عبور کے)۴٣سبيل حتی تغسلوا (سوره نساء آيت االجنبااالعابری 
لئے ۔يعنی ايک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائيں۔ليکن مسجد الحرام اور مسجد النبی سے جنب 

  شخص،حائض اور نفساء عورت کا گزرنا بھی جائز نہيں۔ 

  مسجد کے مستحبات) ۴(
مسجد ميں چراغ جالنا،پاک وپاکيزه رکھنا،داخل ہوتے وقت پہلے سيدھے پأوں اور باہر نکلتے ہوئے پہلے بائيں پاؤں کر 

رکھنا مستحب ہيں۔ داخل ہوتے ہوئے اس بات کا اطمينان کر لو کہ جوتا نجس تو نہيں ہے۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ اس کی وجہ 
و اور غسل کے بعد)داخل ہو۔بہترين لباس پہن لو اور خوشبو لگا کر داخل سے مسجد نجس ہو جائے۔مسجد ميں باطہارت(وض

  ہو جأو اور اندر داخل ہونے کے بعد دو رکعت نماز تحيت بجاالٔو۔ 

  مسجد کے مکروہات) ۵(
مساجد سے عبور کرنا مکروه ہے مگر يہ کہ دو رکعت نماز تحيت بجاالنے کے بعد مسجد سے گزر جائے ساتھ ہی اگر 

نمازيں بھی ادا کرے تو کوئی مضائقہ نہيں۔مسجد ميں ناک اور منہ کی آلودگی نہيں پھينکنا چاہيے مسجد ميں دوسری 
سونا،اذان کے عالوه مسجد ميں آواز بلند کرنا۔کھوئی ہوئی چيزوں کا اعالن کرنا يا اس کو کسی سے طلب کرنا،ايسے اشعار 

ميں دنيوی امور کی باتيں اور خريد وفروخت نہيں ہونا چاہئے ،پياز  کا پڑھنا جن ميں وعظ و ہدايت نہ ہو مکروه ہيں،مسجد
۔لہسن يا منہ سے بد بو پيدا کرنے والی چيزيں کھا کر مسجد نہيں جانا چاہئے۔اس کے عالوه بچہ اور ديوانے کو مسجد ميں 

  جگہ نہ دو۔ 

  فضيلت کے اعتبار سے مساجد کے مراتب
جد الحرام ہے اس ميں پڑھنے والی ايک نماز دوسری جگہوں کی نسبت ايک مسجد ميں سب سے زياده افضل و اشرف مس

الکھ نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔اس کے بعد مسجد النبی (صلی هللا عليہ و ٓالہ) ہے جس ميں ايک نماز کا ثواب دوسرے 
راتب ہيں کہ جہاں پڑھی مقام پر پڑھی جانے والی دس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔پھر مسجد کوفہ اور مسجد اقصٰی کے م

جانے والی نماز ايک ہزار نمازوں کے مساوی ہے جو دوسری جگہوں ميں پڑھی جاتی ہے۔اس کے بعد ہر شہر کی جامع 
مسجد ہے جس کی نماز کا ثواب سو نمازوں کے برابر ہے۔پھر محلہ کی مسجد جس کی نماز پچيس نمازوں کی مانند ہے اور 

جو بازار ميں واقع ہو اس مسجد ميں ايک نماز پڑھنے کو ثواب دوسری نمازوں سے  سب سے آخری درجہ اس مسجد کا ہے
  باره گنا زياده ہے۔ 

  ہتک حرمت قبور معصومين (عليہم السالم)
جناب رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور آئمہ ہدٰی (عليہم السالم) کی قبور کا احترم ہر مسلمان کے نزديک ضروری ہے 

دار ان کی اہانت اور ہتک حرمت کو بڑا گناه سمجھتا ہے۔مشاہد مشرفہ کے احترام الزم ہونے کے متعلق بہت چونکہ ہر دين 
  سی روايتيں موجود ہيں ليکن ہم يہاں پر شيخ مفيد کی کتاب تہذيب سے ايک روايت نقل کر کے اسی پر اکتفا کرتے ہيں۔ 

ہو کر فرمايا۔ياعلی خدا نے تمہاری اور تمہاری اوالد کی  جناب رسول خدا نے امير المومنين (عليہ السالم) سے مخاطب
قبروں کی بہشت کے قطعوں ميں سے ايک قطعہ اور بلند مقامات ميں سے ايک مقام قرار ديا ہے۔اس نے اپنی مخلوق ميں 
 سے جن کے دل پاک و صاف ہيں اور بندگان خدا ميں سے مخلص و منتخب بندوں کا دل تمہاری طرف مائل کيا ہے۔جو

تمہاری محبت کی راه ميں ہر قسم کی تکليف اور ذلت گوارا کرتے ہيں۔يہ لوگ تمہاری قبروں کو آباد کريں گے۔اور خداوند 
 عزوجل کی خوشنودی اور اس کے رسول (صلی هللا عليہ و ٓالہ) کی محبت ميں تمہاری قبروں کی زيارت کرتے رہيں گے۔ 

ہوں گے۔روز قيامت ميرے حوض پر وارد ہوں گے اور ميرے ہمسايہ يا علی !يہی لوگ ميری خصوصی شفاعت کے حقدار 
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ہوں گے۔يا علی جو شخص ان کی قبروں کی تعمير کروائے اور ان کی زيارت کو آئے گا گويا اس نے بيت المقدس کی تعمير 
ب حج ميں حضرت سليمان (عليہ السالم) کی مدد کی ہے۔جو شخص ان قبروں کی زيارت کرے اس کے کئے سات غير واج

  کا ثواب ہے۔اس کے گناه اس طرح معاف کر دئيے جائيں گے جيسا کہ شکم مادر سے ابھی پيدا ہو اہو۔ 
يا علی تمہيں بشارت ہو اور اپنے دوستون کو ان نعمتوں کی بشارت دو جنہيں کسی آنکھ نے نہيں ديکھا نہ کسی کان نے سنا 

ھ پست انسان ايسے ہوں گے جو آپ کی زيارت کو آنے اور جو آج تک کسی انسان کے تصور سے نہيں گزرے۔ليکن کچ
والوں کی اس طرح توہين و سرزنش کريں گے جيسے کسی بد کار عورت کی سرزنش کی جاتی ہے۔يہ لوگ ميری امت کے 

  شرير افراد ہو ں گے جنہيں ميری شفاعت نصيب نہ ہوگی جو کبھی ميرے حوض پر وارد نہ ہو سکيں گے۔ 
   )١٩۶ص١٧١رات باب(کتاب وافی ابواب الزيا

٢٢مشاہد مشرفہ کی فضيلت سے متعلق روايات کو معلوم کرنے کے لئے کتاب مزار وافی وسائل الشيعہ اور بحار االنوار جلد
  مطالعہ فرمائيں۔ 

  معصوم کی قبر کی توہين کفر ہے
حترام کرنا جبکہ ضروريات دين ميں سےجناب پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور آئمہ اطہار (عليہم السالم) کی قبور کا ا

ہے تو ان کی اہانت اور ہتک حرمت بھی گناه کبيره ہے ۔بلکہ سب سے بڑا گناه اورکفر و شرک کی حد ميں شمار ہوتا ہے 
۔مثالً قبور معصومين (عليہم السالم) کومنہدم کرنا اور ان کو نجس کرنا بلکہ احتياط يہ ہے کہ جب نجس اور نجاست کی حالت

  ں رکھنے سے ہتک حرمت کا موجب بھی نہ بنے پھر بھی احتياطاً پاک کرنا چاہئے۔ مي
مشہور فقہاء کرام فرماتے ہيں جنب ،حائض اور نفساء کا مشاہد مشرفہ ميں توقف کرنا جبکہ حرمت کا باعث ہو تو وہاں بھی 

ميں گزرجانے کے قصد سے داخل  مساجد کی طرح ٹھہرنا حرام ہے۔بعض ديگر فرماتے معصومين (عليہم السالم) کے حرم
  ہونا مسجد الحرام ی طرح جائز نہيں ہے۔ 

  قبر معصوم کے کنارے نماز پڑھنا
مشاہد مشرفہ ميں نماز پڑھتے وقت نماز گزار کی پشت پيغمبر اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ) اور امام کی قبروں کی طرف نہ ہو

از باطل ہونے کاموجب ہے۔بلکہ قبر کے پيچھے سمت قبلہ کھال رکھ کر کيوں کہ يہ عمل ان ذوات مقدسہ کی توہين اور نم
نماز پڑھی جائے۔احتياط کا تقاضا يہ ہے کہ قبر مطہر کے دائيں اور بائيں جانب قبر کے برابر ميں بھی نماز نہ پڑھی جائے 

  بلکہ قبر شريف سے تھوڑا پيچھے ہٹ کر نماز ادا کرنی چاہئے۔ 
ہ السالم) فرماتے ہيں کسی واجب يا مستحب نماز ميں قبر امام پر سجده کرنا جائزنہيں بلکہ قبرحضرت امام موسٰی جعفر (علي

شريف پر داہنا رخسار رکھا جا سکتا ہے۔ليکن قبر کے نزديک نماز پڑھنے کی صورت ميں قبر شريف کو آگے قرار دے کی
ں کيوں کہ کسی کو يہ حق حاصل نہيں کہ اپنے پشت سر کھڑا ہونا چاہئے۔قبر سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہي

امام سے آگے بڑھے ۔ہاں داہنی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں (يعنی قبر شريف سے آگے يا برابر 
  مکان المصلی)  ٢۶کھڑا نہ ہو)۔(وسائل الشيعہ کتاب الصلواة باب

بر معصوم کے آگے اور داہنی يا بائيں طرف نماز پڑھناحضرت حجت بن الحسن عجل هللا فرجہ الشريف سے مروی ہے ک ق
جائز نہيں کيوں کہ کسی شخص کو امام کے آگے يا برابر ميں کھڑے ہونے کا حق نہيں۔صاحب کتاب وسائل نے دوسری 

  حديث کو جس ميں داہنی اور بائيں طر ف کھڑے ہونے سے منع کيا گيا ہے کراہت پر محمول کيا ہے۔ 
يں اس بحث کا معيار يہ ہے کہ جس عمل سے مسلم طور پر ہتک حرمت صادق آتی ہے وه ماموم کا بعض فقہاء فرماتے ہ

امام حقيقی سے آگے بڑھنا ہے۔ليکن داہنی اور بائيں جانب کھڑے ہونے پر ہتک حرمت الزم نہيں آتا۔ليکن داہنی اور بائيں 
  بہت  جانب کھڑے ہونے پر ہتک حرمت الزم نہيں آتا۔مگر احتياط پر عمل کرنا

  تربت حسينی کی ہتک حرمت
حضرت ابا عبد هللا الحسين (عليہ السالم) کی قبر شريف کے اطراف سے لے کر بنا بر اختالف روايات ايک ميل يا چار ميل 

يا باره ميل دور تک کے احاطے سے تربت شريفہ بيماروں کی شفاء يا اس پر بارگاه خداوندی ميں پيشانی رکھ کر سجده 
  اٹھاتے ہيں۔  کرنے کے لئے

اس کے عالوه قدرت نے دوسرے خواص و آثار بھی اس ميں وديعت کر رکھے ہيں اس لحاظ سے ہم اس خاک کربال کو 
باعث برکت و رحمت سمجھ کر اپنے بزرگان دين کی پيروی ميں انہی کے فرمان کے مطابق استعمال کرتے ہيں۔شيعوں کے 
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رام الزم اور اسکی ہتک حرمت گناه کبيره ہے۔حضرت امام زين العابدين (عليہنزديک يہ بديہی امر ہے کہ تربت کربال کا احت
السالم) سے لے کر اب تک تربت حسينيہ کی ہتک حرمت اور توہين بزرگان دين بڑے گناہوں ميں شمار کئے گئے ہيِں اس 

الم) کی توہين گناه کبيره لئے کہ تربت کی توہين صاحب قبر کی ہتک حرمت کا مترداف ہے اور صاحب قبر امام (عليہ الس
  ہونا واضح ہے جس کے لئے دليل کی ضرورت نہيں۔ 

بنا برايں تربت کربالئے معلی ال پرواہی اور اہانت سے زمين پر پھينکنا،پائمال کرنا،نجس کرنا اور اس طرح دوسرے 
ليہ السالم) سے بنی ہوئی طريقے سے توہين گناه کبيره ہيں۔اگر رفع حاجت کے وقت کسی کے ساتھ تربت سيدا الشہداء (ع

تسبيح يا سجده گاه ہو اور وه بيت الخالء ميں گر جائے تو باہر نکانا اور پاک کرنا واجب ہے جب تک باہر نہ نکالی جائے 
وہاں رفع حاجت کرنا حرام ہے۔اگر نکالنا ممکن نہ ہوتو اس کا دروازه بند رکھنا چاہئے چنانچہ يہ مسئلہ ہتک حرمت قرآن 

  بيان ہوا۔ کے ضمن ميں 

  تربت حسينی کی فضيلت
زمين کربال کی شرافت اورترتب حسينی کی فضيلت اس کے عظيم اثرات کے متعلق بہت سی روايتيں موجود ہيں۔ہم ذيل ميں 

  فضيلت تربت کی دو روايتوں اور توہين کے برے اثرات پر مبنی دو واقعات بيان کرنے پر اکتفا کرتے ہيں۔ 
شيخ ابن قولويہ اپنی کتاب کامل الزيارت ميں اپنے استاد کے حوالے سے محمد بن مسلم سے روايت جناب شيخ مفيد کے استاد

نقل کرتے ہيں۔ وه کہتا ہے ميں مدينہ منوره گيا اور وہاں بيمار پڑگيا۔حضرت امام محمد باقر (عليہ السالم) نے اپنے غالم کے
تھا۔ميرے لئے بھجوايا ۔غالم نے کہا اس دوائی کو پی ليں ۔امام  ساتھ ايک برتن ميں تھوڑا سا شربت جس پر رومال ڈھکا ہوا

(عليہ السالم) نے مجھے حکم ديا ہے جب تک آپ اس دوا کو نہ پئيں ميں واپس نہ جأوں ۔ميں نے غالم کے ہاتھ سے لے وه 
ا حکم ہے دوا دوا پی لی ۔وه ايک خوش مزه ٹھنڈا شربت تھا جس سے مشک کی خوشبو آرہی تھی ۔غالم نے کہا حضرت ک

نوش کرنے کے بعد ان کی خدمت ميں حاضری ديں۔ ميں نے تعجب کيا کہ ميں حرکت پر قدر نہيں پيروں پر کھڑا نہيں 
ہوسکتا کيوں کر آپ کی خدمت ميں جاسکوں گا؟ليکن جيسے ہی ميں نے شربت کو گلے سے اتارا گويا جکڑے ہوئے زنجير 

دولت امام (عليہ السالم) پر حاضر ہوا اور داخل ہونے کی اجازت چاہی ۔امام  سے آزاد ہوگيا۔ميں اپنے پيروں پر چل کر در
  نے فرمايا۔صبح الجسم فادخل تيرا بدن صحت ياب ہوا اب داخل ہوجأو۔ 

ميں گريہ کناں بيت الشريف ميں داخل ہوا۔امام (عليہ السالم) کو سالم کيا۔آپ کے ہاتھوں اور سر کو بوسہ ديا۔فرمانے لگے 
يوں دو ر رہے ہو؟ ميں نے عرض کيا موال ميری جان آپ پر فدا ہو ميں اپنی کمی قدرت ،غربت اور راه کی اے محمد ک

  دوری۔آپ سے جدائی اور آپ کی خدمت ميں حاضر رہنے کی کمی سعادتی پر رورہا ہوں اور بار بار ديکھ رہا ہوں۔ 
تمہاری طرح مشکالت اور مصيبتوں ميں مبتال رہتےفرمايا ديکھو قدرت و توانائی کی کمی سے ہمارے چاہنے والے شيعيان 

ہيں۔ليکن جہاں تک تمھاری غربت کا تعلق ہے تو مومن اس دنيا ميں شر پسند لوگوں کے درميان غريب ہی غريب ہے يہاں 
تک کہ وه رحمت خدا سے پيوستہ نہ ہوجائے ۔ليکن تمہارا يہ کہنا کہ ميرا مکان مدينہ سے دور ہے تو تمہيں چاہئے کہ 

حضرت ابی عبدا  الحسين کی پيروی کرو کہ مدينہ سے دور نہر فرات کے کنارے خوابگاه ابدی ميں ہيں ۔باقی رہا ہماری 
محبت اورشوق ديدار کی تمنا۔پس خداوند کريم تمہارے دل کی کيفيت سے آگاه ہے وه تمہاری اس نيک نيتی کی صلہ يقنياً 

  عطا فرمائے گا۔ 
  م حسين (عليہ السالم) کی قبر کی زيارت کو جاتے ہو؟ اس کے بعد فرمايا کيا اما

ميں نے عرض کيا ۔ہاں مگر بہت ڈر اور خوف کے ساتھ ،فرمانے لگے۔ماکان فی ھذا اشدفالثواب فيہ علی قد الخوف(نفس 
خصائص تاليف شيخ شوشتری)جتنا خوف اورسختی ہو گی اس کا ثواب اتنا ہی زياده ہوگا۔ اس سفر ميں ) ٢٩۴المہموم ص

جس کو خوف زياده ہوگا وه روزقيامت کی ترس سے محفوط رہے گا۔اور گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹے گا۔مزيد ارشاد 
فرمايا تم نے اس شربت کو کيسا پايا۔ميں نے کہا گواہی ديتا ہوں کہ آپ اہل بيت رحمت اور اوصياء کے وصی ہيں۔جس وقت 

ی کہ پيروں پر کھڑا ہوتا۔ ميں اپنی زندگی سے مايوس ہو چکا تھا۔جب ميں غالم شربت لے کر آيا مجھ ميں اتنی قوت نہيں تھ
نے وه شربت پيا تو ميں نے محسوس کيا کہ ميں نے اس سے پہلے اتنا خوش مزه،سرد اور خوشبودار شربت کبھی نہيں پيا 

  تھا۔ 
جان ہی کيوں نہ چلی جائے ميں  غالم نے کہا ميرے موال نے فرمايا کہ ميرے پاس چلے آٔو ميں نے طے کر ليا چاہے ميری

اس حال ميں بھی جأوں گا۔جب ميں روانہ ہو ا تو مجھے محسوس ہوا گويا ميری بيماری دور ہوگئی ميں اس خدا کا شکر ادا 
کرتا ہوں جس نے آپ کو شيعوں کے لئے سبب رحمت قرار ديا ہے۔فرمايا ان الشراب الذی شربتہ من طين قطر الحسين (عليہ 

افضل مااستثقٰی (کامل الزيارت تاليف ابن قولويہ)تم نے جو شربت پيا وه قبر حضرت حسين (عليہ السالم) کی  السالم) وھو
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مٹی سے تھا وه بہترين شئے ہے جسے ميں شفاء کے لئے استعمال کرتا ہوں خبردار کسی چيز کو اس کے برابر نہ سمجھنا 
شمار خيروبرکت محسوس کرتے ہيں۔ميں نے عرض کيا ہم اسے اپنے بچوں اور عورتوں کھالتے ہيں اور اس سے بے 

ميری جان آپ پر فدا ہو ہم بھی اسے اٹھا کر اپنے لئے طلب شفاء کريں گے ۔آپ نے فرمايا جب لوگ اس تربت کو اٹھا کر 
حاير حسينی)حدود کربال) سے باہر نکل جاتے ہيں تو اس کی حفاظت ميں احتياط نہيں کرتے اور محفوظ طريقے سے باندھ 
کر نہيں رکھتے ہيں۔ايسی صورت ميں ہر جن وجانور اور دوسری مخلوق جو کسی تکليف ميں مبتال ہو اسے سونگھتے ہيں 

تو اس کی برکت دوسرے حاصل کر ليتے ہيں۔ليکن جس تربت سے شفاء ہوتی ہے اس کو اس طرح نہيں چھوڑنا چاہئے جس 
اپنے بدن سے مس کر ے يا اسے کھائے اسی وقت شفاء پاجائے سے اس کا اثر زائل ہو ۔اگر حفاظت ميں غفلت نہ ہو تو اسے

گا۔ تربت بالکل حجر اسود کی مانند ہے جو ابتداء ميں سفيد ياقوت کی طرح چمکتا تھا جو بيمار اپنے آپ کو اس سے مس 
تھے اس لئے  کرتا اسی وقت شفا يا ب ہو جاتا۔چونکہ بيماريو ميں مبتال اہل کفر و جاہليت اپنے آپ کو اس سے مس کرتے

  اسکا رنگ سياه پڑھاگيا اور اس کے اثر ميں کمی واقع ہوگئی۔ 
ميں نے عرض کيا ميری جان آپ پر قربان ہو تربت مبارکہ کو کيسے اٹھأوں اور محفوظ رکھوں۔ ا مام (عليہ السالم) نے 

ميلے تھيلے ميں ڈال ديتے ہو اس فرمايا تم بھی ترتب کو دوسروں کی مانند اٹھاتے ہو کسی چيز ميں محفوظ کئے بغير اپنے 
  طرح اس کی برکت ختم ہوجاتی ہے۔ 

ميں نے عرض کيا موال آپ درست فرماتے ہيں پھر فرمايا ميں اگر تھوڑی تربت تمہيں دے دوں تو کس طرح لے جأو گے؟ 
ب تم واپس جأو ميں نے عرض کيا اپنے کپڑوں کے درميان رکھ کر لے جأوں گا۔آپ نے فرمايا اسی قرار داد کے مطابق ج

تو اسی شربت سے جس قدر چاہو پيو اور تربت ساتھ نہ لے جأو کہ تم سے اس کی حفاظت نہ ہوسکے گی۔آنحضرت نے اس 
۔لئالی ٢٠٢شربت کومجھے دو مرتبہ پاليا اس کے بعد کبھی اس درد بيماری ميں مبتال نہيں ہوا۔(مستند الشيعہ ص

  حظہ فرمائيں) مال ٨٧٠کليات مفاتيح الجنان ص۴٢۵االخبارص

  جنازه کے ساتھ تربت رکھنا
ايک زنا کر عورت تھی وه جب بی زنا سے بچہ پيدا کرتی تو اپنے خاندان کے خوف سے اسے تنور ميں جالديتی۔اس کی 

ماں کے عالوه کوئی دوسراشخص اس بدکاری سے واقف نہ تھا۔جب مرگئی اور اسے دفن کيا گيا تو زمين نے اسے قبول نہ 
سے قبر سے باہر نکال پھينکا۔کسی اور مقام پر دفن کيا گيا وہاں بھی اس کے ساتھ يہی حال رونما ہوا اس کے کيا اور ا

خاندان والوں نے امام جعفر صادق (عليہ السالم) کو اس واقعہ کی خبردی امام نے اس کی ماں سے پوچھا تيری بيٹی نے دنيا 
ناہوں کی تفصيل بيان کی تو امام نے فرمايا۔زمين ہر گز اسے قبول نہ ميں کيا کيا گناه کئے ؟ جب اس کی ماں نے اس کے گ

کرے گی کيوں کہ وه مخلوق خدا کو اس عذاب ميں مبتال کرتی تھی جس کا حق صرف خدا ہی کو ہے(آتش جہنم ميں جالنا 
ئے)پھر فرمايا اس صرف رب العالمين کا مختص عذاب ہے کسی اور کو يہ حق نہيں پہنچتا کہ وه مخلوق خدا کو آگ مين جال

کی قبر ميں تھوڑی سی تربت امام حسين (عليہ السالم) رکھ دو ۔لوگوں نے ايسا ہی کيا اس کے بعدزمين حرکت ميں نہ آئی 
   )٢٠٢اور اسے قبول کيا۔(مستند الشيعہ کتاب طہارت ص

  تربت کے ساتھ ميت کی تجہيز
نی رکھنا مستحب ہے۔ ميت کو حنوط ديتے وقت معمولی قبر ميں ميت کے چہرے کے سامنے تھوڑی مقدار ميں تربت حسي

مقدار اس تربت شريفہ کا کافور ميں مالنا بھی مستحب ہے۔ ليکن صرف پيشانی اور دونوں ہاتھوں کو تربت سے مسح کيا 
سے  جائے۔دونوں گھنٹوں اور پأوں کی بڑی انگليوں کو فقط کافور سے مسح کيا جائے کيونکہ گھنٹوں اور انگليوں کوتربت

  مسح کرنا احترام کے منافی ہے۔ 

  تربت ہر بيماری کا عالج ہے
شيخ طوسی اعلی هللا مقامہ امالی ميں اپنے مشائخ کرام سے روايت کرتے ہيں کہ محمد ازدی نے کہا ميں مدينہ کی جامع 

ملبوس تھا وه دوسرے مسجد ميں نماز پڑھ رہا تھا اور ميرے برابر دو آدمی بيٹھے تھے جن ميں سے ايک سفری لباس ميں 
سے کہہ رہا تھا حضرت حسين (عليہ السالم) کی تربت ہر بيماری کے شفاء ہے۔ميں ايک بيماری ميں مبتال تھا۔اور کسی دوا 

سے افاقہ نہيں ہو رہا تھا اور زندگی سے نااميد ہو چکا تھا۔موت سامنے نظر آنے لگی کہ ايسے ميں کوفہ کی رہنے والی 
پاس آئی۔ميں اس وقت بيماری کی شدت سے درد وغم کے عالم ميں مبتال تھا وه مجھ سے کہنے ايک بوڑھی عورت ميرے 

لگی ميں ديکھ رہی ہوں روز بروز تمہاری حالت متغير اور تکليف ميں اضافہ ہو رہا ہے۔ميں نے کہاہاں!ايسا ہی ہے۔کہنے 
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کہا معالجہ کی ضرورت ہے۔اس نے ايک لگی اگر چاہو تو ميں تمہارے اس مرض کا عالج کروں اور نجات دوں ميں نے 
  برتن ميں پانی ڈال کر مجھے دے ديا۔ميں نے جيسے ہی ہو پانی پيا اسی وقت تندرست ہو ا گويا کبھی بيماری نہ تھا۔ 

چند ماه گزرنے کے بعد عورت دوباره ميرے گھر آئی۔اس کا نام سلمہ تھا ميں نے اس سے خدا کی قسم دے کر پوچھا وه دوا 
و تم نے مجھے دی تھی؟ کہنے لگی ميں نے اس تسبيح کے ايک دانہ سے جواس وقت ميرے ہاتھ ميں ہے تيرا کيا تھی ج

عالج کيا۔ ميں نے پوچھا اس تسبيح کو خصوصيت کيا ہے؟تو کہنے لگی يہ حضرت امام حسين (عليہ السالم) کی قبر مبارک 
  کی خاک ہے۔ 

ن کی قبر کی مٹی سے کيا؟ وه عورت غضبناک حالت ميں ميرے ميں نے اس سے کہا اے رافضيہ تو نے ميرا عالج حسي
پاس سے اٹھ کر چلی گئی اس وقت ميری بيماری لوٹ آئی۔بيماری کی شدت اب اتنی بڑھ گئی کہ مجھے اپنی موت کا يقين ہو 

  گيا۔ 
ہو جاتا وه حق کو  يہ واقعہ کتنا عبرتناک ہے! ہونا تويہ چاہيے تھا کہ اس کرامت کو ديکھ کر اس کی بصيرت ميں اضافہ

پہچان کر اس کی پيروی کرتا ليکن اس کے بجائے تربت مقدس کی توہين کی اور فوراًاس کی برکتوں سے محروم ہوا اور 
دوباره بيماری ميں مبتال ہو کر اس آيت کا مصداق قرار پايا۔ وننزل من القرٰان ما ھو شفاء و رحمتہ للمومنين وال يزيد الظالمين 

اور ہم قرآن ميں وہی چيز نازل کرتے ہيں جو مومنوں کے ليے سراسر شفاء اور رحمت ہے )٨٢اسراء آيت  االخسارا (سوره
  مگر نافرمانوں کے لئے گھاٹے کے سوا کچھ فائده نہيں۔ 

سعد ی نے کيا خوب کہا ہے آب باران رحمت الہی ہے اس کی لطافت و پاکيزگی ميں شک نہيں ليکن اگر اس کے قطرے 
  تو قيمتی موتی اور سانپ کے منہ ميں گريں تو زہر قاتل بنتے ہيں۔ صدف ميں گريں 

  تربت کی توہين ہالک کر ديتی ہے
شيخ طوسی کتاب مذکور ميں موسی بن عبد العزيز سے نقل کرتے ہيں کہ اس نے کہا ايک نصرانی طبيب يوحنا مجھ سے 

بر کی قسم ديتا ہوں مجھے بتالٔو کيا ہو شخص جو قصر مالقات کے لئے آيا اور کہنے لگا ۔ميں تم کو تمہارے دين اور پيغم
ابن ہبيره(کربال) ميں دفن ہے اور لوگ جس کی زيارت کو جاتے ہيں کيا وه تمھارے پيغمبر کے اصحاب ميں سے ہے؟ ميں 

ل کيوں نے کہا نہيں ۔وه ہمارے پيغمبر کے نواسے حضرت حسين (عليہ السالم) ہيں۔تم مجھے يہ بتالٔو قسم کے ساتھ يہ سوا
کيا؟تو کہنے لگا ميں نے اس کی عجيب داستان سنی ہے ۔اس نے کہا ايک رات ہارون الرشيد ملعون کے خادم شاپورنے 
مجھے طلب کيا جب ميں اس کے پاس گيا تو وه مجھے ساتھ لے کر موسی بن عيسٰی کے گھر لے گيا جو خليفہ کا قريبی 

  رشتہ دار تھا۔ 
پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے سامنے طشت ميں اس کے اندرونی اعضاء بدن پڑے  ميں نے ديکھا وه بستر پر بے ہوش

تھے۔ہارون الرشيد نے اس کو ان دنوں کوفہ سے طلب کيا تھا۔ شاپور نے موسی کے خصوصی خادم سے اس کے آقا کے 
بہت ا چھی حالت متعلق پوچھا کہ اس کی کيا حالت ہے جو ميں ديکھ رہا ہوں؟ خادم نے جواب ديا اب سے ايک گھنٹے پہلے 

ميں تھا اور اپنے ساتھيوں سے گفتگو کر رہا تھا ۔ان ميں سے ايک شخص نے جو بنی ہاشم ميں سے تھا اپنا واقعہ بيان 
کرتے ہوئے کہا ميں شديد بيمار تھا کسی طبيب کے عالج سے فائده نہ ہوا يہاں تک کہ ميرے کاتب نے مجھ سے کہا 

  اپنا عالج کرو۔ميں نے ايسا ہی کيا اور صحت ياب ہو گيا۔  حضرت حسين (عليہ السالم) کی تربت سے
موسٰی نے کہا کيا اس تربت کا کچھ حصہ تمہارے پاس باقی ہے؟ اس نے جواب ديا ہاں اور فوراً کسی کو بھجوا کر تھوڑی 

وسٰی نے اسی سی تربت منگوائی۔موسٰی نے تربت لے کر توہين کے ارادے سے اسے اپنی نہاں گاه کے سوارخ ميں ڈال ديا۔م
وقت ايک چيخ ماری النا ر النار يعنی مينآ گ ميں جل رہا ہوں اس سے فوراً ايک طشت منگوايا اب جو کچھ تم طشت ميں 

ديکھ رہے ہو وه اس کے اندرونی اعضاء کے ٹکڑے ہيں۔اس کی يہ حالت ديکھ کر تمام ساتھی نکل گئے اور اس کا گھر ماتم 
  کده ميں تبديل ہوگيا۔ 

ے لگا تم درست کہتے ہو ليکن رات يہيں رہو تا کہ اس کی حالت پر نظر رکھ سکو اور انجام معلوم ہو۔ميں اس شاپور کہن
  رات وہيں سحر ٹھہر گيا وه صحر کے نزديک واصل جہنم ہوا۔ 

وه راوی کہتا ہے يوحنا نصرانی طبيب ايک عرصہ تک حضرت سيد الشہداء (عليہ السالم) کی زيارت کو آتا رہا۔اس کے بعد 
  مسلمان ہو گيا اور دين دار رہا ۔يہ روايت بحار االنوار کی دسويں جلد کے آخری حصہ ميں بھی نقل کی گئی ہے۔ 

  سچے خواب
مرحوم الحاج مرزا حسين نوری نور هللا مرقده اپنی کتاب دار السالم ميں تحرير فرماتے ہيں ميرا ايک بھائی والده کے گھر 
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جيب ميں حضرت سيدا لشہداء (عليہ السالم) کی تربت کی مہر موجود تھی۔جب والده کو  مالقات کے لئے گيا۔اس کی نچلی
اس کے متعلق خبر ہوئی تو اسے تنبيہ کی اور کہنے لگيں اس جيب ميں تربت کی مہر رکھنا بے ادبی اور اہانت ہے کيوں کہ

ہاں ايسا ہی ہے اب تک دوتربت کی  بہت ممکن ہے بيٹھتے وقت ران کے نيچے کچل کر ٹوٹ جائے۔ميرا بھائی کہنے لگا
مہريں (سجده گاه) ميری ران کے نيچے آکر ٹوٹ چکی ہيں۔اس نے والده سے کہا کہ آج کے بعد دوباره قبا کی نچلی جيب 

ميں نہ رکھے گا۔ميرے والد بزرگورا کو اس واقعہ کا کوئی علم نہ تھا اس کے چند دن بعد انہوں نے عالم خواب ميں ديکھا 
يدا لشہداء (عليہ السالم) ان کے کتاب خانہ ميں داخل ہو کر ان کے پاس بيٹھ گئے ان سے اظہار لطف و کہ حضرت س

مہربانی فرمايا اور ارشاد فرمايا اپنے لڑکوں کو بالٔو تا کہ ميں ان کو انعام دوں ۔ميرے والد کے پانچ بيٹے تھے ۔انہوں نے 
سامنے کچھ لباس رکھے تھے ايک ايک کو طلب فرما کر انعام کے  سب کو باليا ان کوسامنے حجرے ميں بٹھا يا۔امام کے

طور پر ايک ايک لباس دئيے جارہے تھے۔جب ميرے اس بھائی کی باری آئی جس نے تربت کو قبا کی نچلی جيب ميں رکھا 
نے تھا امام نے اس کے غضب کی نگاہوں سے ديکھا اور ميرے والد کی طرف ديکھ کر فرمانے لگے تمہارے اس لڑکے 

اب تک دوبار ميری تربت کی اپنی ران کے نيچے دبا کر توڑا ہے۔امام نے اس بھائی کودوسرے بھائيوں کی مانند حجرے 
ميں طلب نہيں کيا اس کو انعام بھی کم درجے کا ديا بلکہ اس کا انعام حجرے کے باہر ڈال ديا۔جب والد کی آنکھ کھلی تو 

کيا۔والده نے ميرے بھائی کے ساتھ گزرا ہوا واقعہ بيان کيا ۔والد اپنے خواب کیانہوں نے اس خواب کو ميری والده سے بيان 
  سچائی پر تعجب کرنے لگے۔ 

ہم جناب سيد الشہداء (عليہ السالم) کے مقدس نام پر جو خدا کی رحمت و کرم کا مظہر ہيں بارگاه رب العزت ميں دست بدعا 
 لئے ان کی تکرار سے اجتناب کی توفيق عطا فرمائے۔  ہميں کہ ميں گزشتہ گناہوں سے توبہ اور آئنده کے

 

 گناھان کبيره

 

  سوال وجواب

زير نظر کتاب گناہان کبيره کی پہلی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں نے سوال کيا کہ جن گناہوں کا بيان ہو چکا ہے(تريسٹھ گناه 
  ہيں) ان کے عالوه کوئی قطعی يا احتمالی صغيره يا کبيره گناه کيا اب بھی باقی ہے؟ 

  کچھ اور لوگوں نے پوچھا جن گناہوں کا اس کتاب ميں ذکر کيا گيا ہے کيا دين اسالم ميں اور بھی کوئی گناه ہے يا نہيں؟ 
ہم ان دو سوالوں کے جوابات تفصيل کے ساتھ لکھتے ہيں،هللا تعالٰی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور پشيمان ہو نے کی 

  توفيق عطا کرے۔ 
  ہت ہيں اس کے عالوه بھی گناه ب

جاننا چاہئے کہ فقہائے اسالم رضوان هللا عليہم نے تمام واجبات محرمات،مستحبات اور مکروہات کے احکام کو عبادات کے 
ضمن ميں جيسے نماز و روزه ،حج،زکٰوة ،خمس،جہاد،امر بالمعروف نہی عن المنکر ،اس کے عالوه معامالت کے ضمن 

اور عقد و ايقاع کے عنوان ميں مثالً طالق ونکاح،حد ،ديہ وغيره پر تفصيل کے ميں تمام خريد و فروخت،احکام اجاره وغيره
  ساتھ بے شمار کتابيں لکھ چکے ہيں، 

شيخ حر آملی نے کتاب بداية النہاية ميں طہارت سے لے کر ديت تک کے جملہ واجبات اور محرمات کو بيان کيا ہے۔آپ 
اور ) ١۵٣۵کئے گئے واجبات کی تعداد ايک ہزار پانچ سو پينيتس( کتاب کے اختتام پر فرماتے ہيں اس کتاب ميں بيان

احکام الہی بيان کئے ) ٢٩٨٣ہے کل احکام دو ہزار نو سو تراسی() ١۴۴٨محرمات کی تعداد ايک ہزار چار سو اڑتاليس(
  گئے ہيں۔ 

بيان نہيں کئے گئے دسويں  اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب گناہان کبيره کی جلدوں ميں بيان کئے گئے گناہوں کی نسبت جو
  حصہ سے بھی کم ہے۔چونکہ محرمات اور واجبات کی خالف ورزی گناہاں کبيره ميں شمار ہوتی ہے۔ 

  کچھ دوسرے گناه بھی کبيره ہونے کا احتمال ہيں
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وں کا تذکرهجہاں تک کبيره گناہوں کا تعلق ہے ہم نے اس کتاب کی جلد اول ميں عرض کر ديا تھا کہ ہم نے صرف انہيں گناہ
کيا ہے جن کا کبيره ہونا قطعی اور مسلم ہے۔اور اس سے مراد يہ نہ ليا جائے کہ گناہاں کبيره کی تعداد اتنا ہی ہے جتنا کہ 

اس کتاب ميں ذکر ہوا۔بنا برايں جن گناہوں کا اس کتاب ميں ذکر نہيں وه اپنے مبہم اور تردد کی حالت ميں باقی ہيں بہ عبارت
يره ہونا يا صغيره ہونے کا احتمال باقی ہے ۔جب کہ ہر وه گناه جن کا کبيره يا صغيره ہونے کا انديشہ اور ديگر جن کے کب

گماں پيدا ہو جائے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہيں۔يہی ابہام شارع اقدس کا مقصد اور حکمت ہے کہ ہر دين دار 
  جہاں گناه کا احتمال ہے اس سے اجتناب کرے۔ 

يسے گناه جن کا ہونا مسلم او ر قطعی ہے اب تک کئی جلدوں پر مشتمل کتاب گناہان کبيره ميں تفصيل کے واضح ہو کہ ا
ساتھ بيان ہو چکے ہيں،دوباره ترتيب وار ان کی فہرست ہم يہاں لکھتے ہيں اس کے عالوه وه محرمات جن ميں عام طور پر 

  ۔ مبتال ہونے کا امکان ہے ان کی فہرست بھی پيش کی جارہی ہے

  قطعی اور مسلم گناہان کبيره کی فہرست
خداپوشيده اوراچانک قہرسے ) ۴خدا سے قنوط اور بدگمانی () ٣رحمت خدا سے مايوسی() ٢شرک بخدا اور رياکاری () ١(

اط لو) ١١زنا کرنا () ١٠سودخوری () ٩يتيم کا مال کھانا () ٨قطع رحم () ٧والدين کا عاق ()۶انسان کا قتل کرنا()۵نہ ڈرنا(
جھوٹ ) ١٧غنا گانے گانا () ١۶موسيقی کے آالت سے سرگرمی () ١۵جوا کھيلنا() ١۴شراب خوری ()١٣قذف()١٢کرنا(

امانت ميں خيانت کرنا )٢٢وعده خالفی کرنا () ٢١گواہی نہ دينا () ٢٠جھوٹی گواہی دينا () ١٩جھوٹی قسم کھانا ()١٨بولنا (
ہجرت کے بعد)٢٨جہاد سے فرار ()٢٧حقوق کا غصب کرنا ()٢۶امخوری (حر)٢۵کم بيچنا () ٢۴چوری ڈکيتی کرنا () ٢٣(

تکبر کرنا )٣٣اسراف () ٣٢جادو ٹونہ()٣١مظلوموں کی مدد نہ کرنا ()٣٠ظالموں کی مدد کرنا ()٢٩دار الکفر پلٹنا(
حج کو )٣٨دينا ( زکٰوة نہ)٣٧عمداًنماز ترک کرنا ()٣۶مردار اور سور کا گوشت کھانا ()٣۵مسلمانوں سے جنگ کرنا ()٣۴(

واجبات الٰہی ميں سے کسی ايک کا ترک کرنا جيسا کہ شيخ حرآملی کی کتاب بداية النہايہ ميں کل )٣٩نا چيز سمجھنا (
وصيت کے ذريعہ)۴١گناه پر اصرار اور اسے معمولی سمجھنا ()۴٠واجبات ايک ہزار پانچ سو پينتيس شمار کئے گئے ہيں (

دشنام اور طعنہ دينا )۴۵مومن کا مذاق اڑانا ()۴۴چلغوری کرنا ()۴٣يبت کرنا (غ)۴٢کسی وارث کو محروم کرنا (
مومن کو اذيت دينا )۴٩شعر يا نثر کی ہجو کرنا ()۴٨مومن کی سرزنش اور رسوا کرنا ()۴٧مومن کو ذليل کرنا ()۴۶(
حسدکرنا )۵۴اندورزی کرنا ( اشياء خوردنی کی ذخيره)۵٣دوغالپن ()۵٢فريب اور دھوکہ دينا ()۵١ہمسايہ کو ستانا ()۵٠(
قيادت داللی اور دياثت اپنی )۵٧مساحقہ (عورتوں کا ايک دوسرے سے بد فعلی کرنا) ()۵۶مومن سے دشمنی کرنا ()۵۵(

محترم مہينوں ميں جنگ )۶١حکم ناحق نافذ کرنا ()۶٠بدعت ()۵٩نطفہ خارج کرنا استمناء ()۵٨بيوی کو زنا پر آماده کرنا (
بہتان اور )۶۶کفار کو اسلحہ فروخت کرنا() ۶۵فتنہ پردزی ()۶۴کفران ناشکری نعمت ()۶٣سے روکنا (راه خدا )۶٢کرنا (

مزار معصومين (عليہم السالم) اور تربت)٧٠ہتک حرمت مساجد()۶٩ہتک حرمت کعبہ()۶٨ہتک حرمت قرآن ()۶٧بد گمانی(
  حسنينی کی ہتک حرمت کرنا۔ 

  ہيںدرج ذ يل گناہان کبيره ہونے کا احتمال 
جہاں نيک وبد و تميز کرنے واال ناظر محترم موجود ہو وہاں شرمگاہوں سے پرده )٢نجس اشياء کا کھانا پينا()١(

کسی ہم جنس يا غير ہم جنس(عورت دوسری عورت يا ايک مرد دوسرے مرد يا شوہر اور بيوی کے عالوه کسی مرد)٣ہٹانا(
حيض،نفاس )۵لہ کی جانب رخ يا پشت کر کے پيشاب يا پاخانہ کرنا(قب)۴عورت يا عورت مرد کے)شرمگاہوں پر نگاه ڈالنا(
مردوں کے لئے خالص ريشمی لباس اور سونا استعمال کرنا اگرچہ ) ۶يا جنابت کی حالت ميں مسجد کے اندر توقت کرنا(

کے عالوه بيوی اور شوہر ) ٨مردوں اور عورتوں کا ايک دوسرے کی شکل و شباہت ميں ظاہر کرنا()٧انگوٹھی بھی ہو(
کسی دوسرے کے خط اس کی )٩کسی دوسرے پر شک و شبہ شہوت سے ديکھنا خواه يہ نگاه عورت پر ہو يا مرد پر(

گمراه کن کتب اور مجلے )١١گھر والوں کی مرضی کے خالف کسی کے گھر ميں نظر کرنا()١٠مرضی کے بغير ديکھنا(
تقيہ کے )١۴اجنبی کے بدن کو مس کرنا()١٣مہ سازی (مجس)١٢محفوظ رکھنا ايسی کتب اور مجلے تلف کرنا واجب ہے (

سوا کسی ظالم کی تعريف کرنا اور کلی طور کسی ايسے کی مدح کرنا جو مدح کا سزاوار نہ ہو اور کسی ايسے کی مذمت 
نماز )١٧سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال()١۶کسی معصيت کی مجلس ميں ٹھہرنا()١۵کرنا جو قابل مذمت نہ ہو(

نما زجماعت ميں (انکار کے طور پر )شرکت سے روگردانی۔بلکہ )١٨اعت کو اہميت نہ ديتے ہوئے شرکت نہ کرنا۔(جم
بعض فقہاء عظام واضح طور پر فرماتے ہيں کہ ايسی صورت ميں جماعت ميں حاضرنہ ہونا گنا کبيره ہے کبيره ہونے کی 

مراجع عظام )١٩شخص کی گواہی شرعاً قابل قبول نہيں۔( دليل يہ ہے کہ جماعت سے روگردانی اور اہميت نہ دينے والے
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کے رسائل عمليہ ميں ظہارت،نماز روزه وغيره کے ابواب ميں جن محرمات کا ذکر کيا گيا ہے ان کا ترک کرنا واجب 
  ہے۔اسی طرح وضو،غسل ،تيمم ،نماز،روزه حج ،خمس اور زکٰوة کے واجبات کی ادائيگی ميں بھی غفلت برتنا حرام ہے۔ 
نزی معامالت کے ابواب ميں خريد و فروخت،کرايہ ،ہبہ،اجاره،غصب وغيره کے احکام جاننا اور ان کے محرمات ترک 

کرنا واجب ہے۔يہاں تک اگر کسی سے کوئی چيز لينا چاہو اور اس کا مالک شرمندگی يا مجبوری ميں اس کی اجازت بھی 
گو ہوتا ہے۔اس نکتے کو ذہن نشين کرنا ضروری ہے کہ دے تو اس پر تصرت حرام ہے کيونکہ اس پر غصب کا حکم ال

غصب گناہان مستمره(مسلسل)ميں سے ايک ہے جب تک غصب کرده مال اس کے مالک کو واپش نہيں کرے گا تب تک ہر 
  آن ايک نئے گناه ميں اضافہ ہوتا رہے گا۔ 

ا اور ان کو ترک کرنا واجب ہے اور اسی طرح نکاح وطالق،کھانے اور پينے والی چيزوں کے محرمات مکمل طور پر جانن
خالف ورزی گناه ہے جبکہ مجتہدين کے عملی رسائل ميں ان امور کا تفصيلی بيان موجود ہے اس لئے ہم مختصرياد دہانی 

  پر اکتفا کرتے ہيں۔ 

  توبہ
اسعہ کا سب سے بڑيہ بات اہل بصيرت سے پوشيده نہيں کہ توبہ خداوند کريم کے فضل عظيم کا ايک بڑا شعبہ اور رحمت و

ادروازه ہے۔جو اپنے بندوں کے لئے ہميشہ کھال رکھتا ہے اور کبھی بند نہيں ہوا۔اگر در توبہ اور باب رحمت بند ہوتا تو 
کوئی بنده نجات نہيں پا سکتا تھا۔کيوں کہ گناہوں سے آلودگی اور خطاکاری بندوں کی سرشت ميں داخل ہے چونکہ انسان 

خواہشات نفسانی اس کے دامن گير ہے اس کے تمام اعضائے بد ن خواه و باطنی ہوں يا خارجی گفتار سہو و خطا کا پتال ہے 
و کردار سے متعلق ہوں يا افکار و تصورات سے بلکہ سارے حرکات سکنات گناہوں اور خطأوں سے خالی نہيں مگر يہ کہ 

  ارحم الراحمين کی رحمت اس کا تحفظ اور راہنمائی شامل حال ہو۔ 
دنيا ميں کوئی ايسا بنده بشر مل نہيں سکتا جو کہ اپنے آپ کو کسی بھی گناه اور خطا کی آلودگی سے پاک وپاکيزه اس 

رکھنے ميں کامياب ہو گيا ہو۔اپنی فطرت اوليہ کو آخر عمر تک تازه مولود کی طرح صاف ستھرا محفوظ رکھ سکا ہو۔انسان 
لغزشوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے ليکن پيغمبروں کی خطا اور ہماری خطا تو انسان حتی انبياء کرام (عليہم السالم) بھی 
  ميں بہت فرق ہے جس کا عنقريب ذکر ہوگا۔ 

خداوند حکيم ور حيم نے توبہ کو تمام روحانی درد اور قلبی بيماريوں کی دوا اور ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے پاک 
فرمايا ہے۔تا کہ انسان گناہوں ميں مبتال ہونے کے بعد توبہ کی برکت سے  کرنے واال بہترين اور آسان تيرن نسخہ تجويز

مغفرت کا اہل اور نجات کا مستحق بن جائے۔خوش نصيب ہے وه بنده جو اس باب رحمت کی قدر کرے اس کی سہولت سے 
ی فائده نہ فائده اٹھائے اور اس عنايت پروردگار کا شکر ادا کرے اس کے برعکس بد نصيب وه ہے جو اس سے کوئ

اٹھاسکے۔روز قيامت جب بندے موقع حساب ميں الئے جائيں گے اور اس سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا تو يہ
بدنصيب بندے کہيں گے پروردگار ميں ناداں و بے خبر تھا اپنی شہوت وغضب خواہشات نفسانی کا اسير تھا اور ميں شيطان 

خدواند عالم جواب ميں فرمائے گاکيا تم پر کوئی ايسی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی کے وسوسوں کے سامنے بے بس تھا تو 
جو تمہاری قوت و استطاعت سے باہرتھی؟کيا ميں نے توبہ کے بارے ميں سخت شرائط عائد کئے تھے؟ تو بنده گنہگار 

  جواب ميں عرض کرے گا۔ 
(ابوحمزه ثمالی) خدايا ميری حالت پر رحم … والکالھی ارحمنی اذ انقطعت حجتی وکل عن جوابک لسانی و طاش عند سئ

فرما تو نے ميرے حيلہ وحجت کا خاتمہ کر ديا۔تجھے جواب دينے ميں ميری زبان کام نہيں کرتی تيرے سواالت سے ميرے 
  دل پر دہشت طاری ہوئی ہے اس لئے جواب سے قاصر ہے۔ 

  حقيقت توبہ
ی تعريف ميں)فرماتے ہيں الندامتہ توبتہ گناه سے پشيمانی(کانام)توبہ ہے حضرت رسول اکرم (صلی هللا عليہ و ٓالہ)(توبہ ک

،جناب امام محمد باقر (عليہ السالم) نے فرمايا مامن عبد اذ نب ذنبا فندم عليہ اال غفر هللا لہ قبل ان يستغفر(کافی جلد 
وند رحيم اس سے پہلے کہ وه (زبانکوئی بنده کسی قسم کا گناه کرے اس کے بعد(دل سے ) پشيمان ہوتا ہے و خدا)٢٢٧ص٢

سے)اپنے گناه کی مغفرت طلب کرے اسے معاف کر ديتا ہے ۔پس معلوم ہوا گناه سے پشيمانی ہی توبہ کی حقيقت ہے۔اور يہ 
کہ وه محسوس کرے خدائے عزوجل کے نزديک بہت بری چيز اس کی نافرمانی ہے جس سے وه ناراض ہو تا ہے ۔اس 

 حساس انسان اس غالم کی مانند ہے جو اپنے موال کی مرضی کے خالف کوئی عمل اس طرح کے احساس رکھنے واال
غفلت ميں انجام ديتا ہے کہ اس کاموال اس کا جرم نہيں ديکھ رہا ليکن وه پوشيده طور سے تاک ميں اچھی طرح ديکھ رہا تھا 
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اور زبان سے معذرت چاہتا ہے۔يا پھر اس بعد ميں يہ حالت غالم کو معلوم ہوتی ہے تو وه دل سے سخت پچھتانے لگتا ہے 
تاجر کی مانند ہے جو اپنے کسی دانا دوست کے منع کرنے کے باوجود (کوئی)لين دين کرے اور اس ميں اپنے تمام سرمائے
سے ہاتھ دھو بيٹھے ۔اور کافی مقدار ميں قرضے بھی چڑھائے۔اس صورت ميں وه اس لين دين سے کس قدر پريشان اور حد 

  مان ہوگا۔ درجہ پشي
مزيد وضاحت کے لئے ايسے شخص کی مثال بھی پيش کی جاسکتی ہے جسے طبيب نے کوئی خاص غذا کھانے سے منع 
کيا ہو ليکن وه جان بوجھ کر کھائے اور بيماری ميں مبتال ہونے کے بعد اس پر پچھتائے ليکن خداوند کريم کے حضور ميں 

ر (عليہ السالم) فرماتے ہيں کفی باالندم توبة توبہ کے لئے يہ کافی ہے کہ بنده دل سے پشيمانی کافی ہے چنانچہ امام محمد باق
  اپنے کئے پر نادم ہو۔ 

  پشيمانی گناه ترک کرنے کا سبب ہے
اس ميں شک نہيں کہ پروردگار عالم، روزجزا اور جو کچھ انبياء کرام و آئمہ طاہرين صلوات هللا عليہم اجمعين نے احکام 

ئے ہيں ان پر جس قدر ايمان اور يقين کا درجہ بلند ہو گا اسی حساب سے پشيمانی کا احساس بھی سخت ہو خدا ہم تک پہنچا
گا۔چنانچہ گناه پر ندامت اور تاسف کا الزمہ يہ ہے کہ اس گناه کو آئنده ترک کرنے کا پختہ عزم کرے ۔اگر ايسا ارادنہ ہو تو 

  مان نہيں ہوا۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ در حقيقت وه اس گناه سے پشي
اس ميں شک ) ٣۴٩ص١١حضرت امير المومنين (عليہ السالم) فرماتے ہيں ان الندم علی الشر يدعو الی ترکہ(وسائل الشيعہ ج

  نہيں کہ کسی گناه پر شرمندگی اس کے ترک کا سبب بن جاتا ہے۔ 
دارک کے لئے اس طرح کوشش کرے کہ نيز گناه سے پشيمانی اور اظہار افسوس کا الزمہ يہ ہے کہ وه آئنده اس گناه کے ت

اگر گناه حق هللا ميں سے ہو مثالً نماز ،روزه حج يا زکٰوة کو تر کر ديا ہو تو اس کا قضا بجاالئے اگر حق الناس ميں سے اگر 
مالی حق اس کے ذمہ واجب االدا ہو تو صاحب مال کو واپس کر دے اگر مالک مرچکا ہو تو اس کے وارثوں کو واپش 

  وارثوں کو نہيں پہچانتا تو ان کی طرف سے صدقہ دے۔ کرے۔اگر 
اگر حق الناس عرضی( عزت و ناموس) سے متعلق ہو تو اسے بخشوانے اور اپنے آپ سے راضی کرے۔اگر حق قصاص يا 
ديت لی جاسکے يا معاف کر دی جائے۔اگر حق حد جيسا ہو مثالًقذف تو الزم ہے کہ خود کو صاحب حق کے حوالے کرے تا 

  پر حد جاری ہو۔يا معافی حاصل کرلی جائے۔  کہ اس
ليکن اگر ايسے گناه کا مرتکب ہوا ہو جس کے لئے خداوند عالم نے حد مقرر کر دی ہو جيسے زنا تو اس کے لئے يہ واجب 
 نہيں کہ حاکم شرع کے پاس حد جاری کروانے کے لئے اقدار کيا جائے بلکہ اس کے توبہ کا طريقہ کار يہ ہے کہ اپنے گناه

کا مرتکب ہواہو جس کيلئے خداوند عالم نے حد مقرر کر دی ہو جيسے زنا تو اس کے لئے يہ واجب نہيں کہ حاکم شرع کے 
پاس حد جاری کروانے کے لئے اقدار کيا جائے بلکہ اس کے توبہ کا طريقہ کار يہ ہے کہ اپنے گناه پر ندامت آئنده نہ کرنے 

ی کافی ہے ۔اسی طرح وه گناہان کبيره جن کے لئے حد مقرر نہيں کی گئی جيسے غناکا عزم اور باربار استغفار کرتے رہنا ہ
اور موسيقی سننا اور غيبت کرنا وغيره گناہوں کے لئے بھی ندامت و استغفار ضروری ہے۔اس بات کی توضيح ضروری 

نہيں۔ليکن اگر صرف توبہ  ہے کہ اگر دنيا ميں کسی گنہگار پرحد جاری کر دی جائے تو آخرت ميں اس کے لئے قطعا سزا
کر لی جائے اس صورت ميں توبہ کرنے والے کيلئے ضروری ہے کہ قبولی توبہ او عذاب معاف کے متعلق خوف و رجاء 

  کے درميان غير يقينی عالم ميں طلب عفو کرتا رہے۔ 
اه خداوندی ميں گناہوں کی آيات کريمہ اور احاديث کی رو سے پشيمانی کے بعد استغفار کرنا واجب ہے بايں معنی کہ بارگ

مغفرت کے لئے استغفار اور دعا کرتے رہيں۔چنانچہ قرآن مجيد ميں فرمايا: و استغفروا هللا ان هللا غفور رحيم(سوره بقره 
اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو بے شک خدا بخشنے واال مہربان ہے۔امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ) ٩٩١آيت

  ع االستغفاراستغفار کے بعد کوئی گناه کبيره باقی نہيں رہتا۔ ہيں: الکبيرة م
وقال (صلی هللا عليہ و ٓالہ) الذنوب االستغفارحضرت رسول خدا (صلی هللا عليہ و ٓالہ) نے فرمايا گناہوں کی بيماری کی دوا 

  ستغفار ہے۔ 
)٣۵۶ص١١ج٨٣ليہ السالم االستغفار(وسائل باب وعن علی (عليہ السالم) العجب ممن يقنط ومعہ الممحاة قيل وماالممحاة؟قال ع

جناب علی (عليہ السالم) فرماتے ہيں مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو (گناہوں ميں زياده ملوث ہونے کے بعد نااميدی 
کی حالت ميں حيران ہے جبکہ) اس کے ساتھ گناہوں کو مٹانے واال آلہ موجود ہے کسی نے عرض کيا موال مٹانے واال آلہ 

  يا مراد ہے ؟فرمايا گناہوں کو مٹانے واال آلہ توبہ استغفار اور دعا ہے۔ سے ک
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  توبہ کاملہ
کسی نے حضرت امير المومنين (عليہ السالم) کے سامنے کہا۔استغفر هللا آپ نے فرمايا تيری ماں تيرے ماتم ميں روئے۔تمہيں

ور دل حقيقت توبہ سے نا آشنا تھا) فرمايا استغفار بلند مقاممعلوم ہے کہ استغفار کيا ہے؟(اس کا استغفار زبان تک محدود تھا ا
  افراد اور صدر نشين اشخاص کا مرتبہ ہے۔استغفار کے معنی اور اس کی حقيقت سمجھنے کے لئے کچھ چيزيں الزم ہيں۔ 

  گزشتہ بد کرداری سے پشيمانی اور تئاسف۔ ) ١
  ہميشہ کے لئے گناه ترک کرنے کا مصمم اراده۔ ) ٢
وں کے حقوق اس طرح اداکريں کہ مرتے وقت کسی قسم کا حق اس کے ذمہ نہ ہو اور پاکيزه حالت ميں رحمت خدا لوگ) ٣

  سے پيوستہ ہو جائے۔ 
  ہر وه واجب جسے انجام نہ ديا ہو اسکا تدارک کرے۔ ) ۴
سے متصل ہو مال حرام سے بدن پر چڑھنے والے گوشت کو غم آخرت سے اس طرح پگھالئے کہ بدن کی کھال ہڈيوں ) ۵

  جائے اور پھر حال ل گوشت بدن ميں پيدا ہو جائے۔ 
اپنے جسم کو عبادت کی ورزش و عادت سے اس طرح مزه چکھائے جس طرح عياشی اور دن رات گناه کی لذت سے ) ۶

  آشنا کيا تھا۔ 
   )٣۶١ص١١ج٨۵جہاد بابجب تم ميں يہ چھ صفتيں پيدا ہوں اس وقت تم استغفر هللا کا ورد پڑھنے کے اہل ہو(وسائل کتاب 

  توبہ واجب ہونے کی دليل اور اسکی فضيلت
علماء کرام کا يہ متفقہ فتوٰی ہے کہ گناه کبيره ہو يا صغيره ان ميں مرتکب ہونے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے اور عقل انسان 

هللا مقامہ اس کی شرح ميں  بھی اس حکم کو تسليم کرتی ہے ۔چنانچہ محقق طوسی تجريد الکالم ميں اور عالمہ حلی اعلی
فرماتے ہيں کہ توبہ دنيوی اوراخروی ضرر کو دور کرتی ہے اور ہر ضرر اور نقصان کا دفاع کرنا عقالً واجب ہے اس 
لئے توبہ عقل کی رو سے واجب ہے۔اس بارے ميں خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے وتوبوا الی هللا جميعا ايھا 

اور (اے ايماندارو)تم سب کے سب خدا کی بار گاه ميں توبہ کرو تاکہ تم فالح ) ٣١تفلحون(سوره نور آيت المومنون لعلکم 
  پاجأو۔ 

اے ) ٨مزيد فرماتا ہے يا ايھا الذين امنوا توبوا الی هللا توبتة نصوحا عسٰی ربکم ان يکفر عنکم سيئاتکم(سوره تحريم آيت 
خالص توبہ صرف خدا کی خوشنودی کے لئے )کرو۔اميد ہے کہ تمہارا پروردگار ايمانداروخدا کی بارگاه ميں توبہ نصوح (

  تم سے تمہارے گناه دور کردے۔ 

  توبہ نصوح کيا ہے؟
  عالمہ مجلسی اعلی هللا مقامہ شرح کافی ميں مفسرين کے حوالے سے توبہ نصوح کے چند معانی بيان فرماتے ہيں، 

نے کے لئے بے لوث اور خالص توبہ کرے۔يعنی فقط حکم خدا کی مخالفت اورصرف هللا تعالٰی کی خوشنودی حاصل کر) ١(
نافرمانی سے پشيمان ہو کر دل ميں شرمندگی کا مکمل احساس کرتے ہوئے توبہ کرے۔جہنم کے ڈر سے توبہ کرے نہ جنت 

پشيمان ہونا توبہ کے اللچ ميں ۔اور محقق طوسی تجريد الکالم ميں فرماتے ہيں دوزخ کے خوف کی بنا پر گناہوں سے 
  نہيں۔(کيوں کہ دوزخ اور بہشت دو مخلوق خدا ہيں اس کے حکم کے بغير فائده پہنچا سکتے ہيں نہ ضرر)۔ 

تو بہ اس طرح کی جائے جس کی حالت ديکھ کر دوسرں کے لئے درس عبرت حاصل ہو لوگوں کے دلوں ميں توبہ ) ٢(
دار سے گزشتہ گناہوں کی تالفی کرے اور خطأوں کا تدارک کرے کرنے کا شوق و ذوق پيدا ہو وه اپنے اچھے گفتار وکر

يہاں تک کہ ہر مجرم اسکی توبہ کے آثار ديکھ کر رشک کرے اور وه بھی توبہ کی طرف راغب ہو جائے۔اس صورت ميں 
  اس نے توبہ کرنے کا حق ادا کيا مخلوق خد اکو نصيحت کی اور ان کی رہنمائی کی ہے۔ 

پنے کردار کی نماياں تبديلی سے دوسروں کو متاثر نہ کر سکے تو کم از کم اپنے نفس کی اصالح ميں اگر توبہ کرنے واال ا
اس طرح کامياب ہو نا چاہئے کہ توبہ کے بعد گناہوں سے مکمل طور پر دور رہے اور آخر تک کسی کبيره ياصغيره گناه 

  ميں ملوث نہ ہوجائے۔ 
کہ اس سے پہلے ذکر ہوا۔ دوسرا معنی يہ ہے کہ نصوح لفظ نصاحت کا  توبہ نصوح کے معنی ہيں خالص توبہ جيسا) ٣(

مشق ہے اور نصاحت عربی زبان ميں کپڑا سينے اور رفو کرنے کو کہتے ہيں۔بنا برايں ايسی توبہ کرے کہ گناہگار نے 
کے ٹانکوں اور  اپنے شرم وحياء اور ديانت کے جس لباس کے بے حيائی اور ال پرواہی سے پاره پاره کيا ہے اسے توبہ

  پشيمان ی کے رشتوں سے رفو کرے تاکہ وه خدا اور اس کے دوستوں سے نزديک ہو جائے۔ 
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ممکن ہے کہ نصوح توبہ کرنے والے کی صفت ہو اس صورت ميں نصيحت اس کا مصدر ہوتا ہے اس لحاظ سے توبہ ) ۴(
اه کے ہر تصور کو اپنے دل سے مٹا نصوح کے معنی ہوں گے کہ گناہگار کے لئے نصيحت کرنے واال توبہ يعنی گن

  دے۔اور گنا ہوں کی تاريکيوں کوتوبہ کے وسيلے سے مٹا کر نور ايمان سے دل کو روشن کريں۔ 
عالمہ مزيد فرماتے ہيں کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ آئينہ(دلی )چمکانے کے لئے صرف ظاہر کو صاف کرنا کافی نہيں 

ہ جمی ہوئی گندگی اور مساسات ميں بيٹھی ہوئی سياہی اچھی طرح صاف بلکہ اس کا صقيل کرنا بھی الزم ہے تا ک
ہوجائے۔توبہ کرنے والے پر الزم ہے کہ ہميشہ اپنے گناہوں کو تفصيل کے ساتھ پيش نظر رکھے اور ہر ايک گناه کے برابر

جتنا سنا ہو اسی کے برابر قرآن ايک نيکی بجا الئے تاکہ اس کی تالفی ہو۔مثالً غنا اور موسيقی اور ان کے آالت کی آواز کو 
،حديث،وعظ و نصيحت ،دينی مسائل و دروس سننے کی کوششش کريں۔قرآن مجيد کے حروف کو وضو اور غسل کے بغير 

مس کيا ہو تو اس کا تدارک قرآن کی تالوت اور مقدور بھی احترام سے کرنا چاہيے۔اگر حالت جنابت ميں مسجد کے اندر 
  کے لئے اسی مسجد ميں مثالً اعتکاف کرے۔ توقف کيا ہو تو استغفار 

اگر حرام چيزوں کی طرف نظر کی ہو تو اس کے بدلے ان چيزوں کو ديکھنا چاہئے جن کا صرف ديکھنا ہی عبادت ہو مثالً 
قرآن مجيد کے حروف و خطوط پر نظر کرنا۔والدين کو شفقت کی نگاه ،مومنين باکردار سادات کرام اور عترت آل اطہار 

  هللا عليہم اجمعين و غيره کو ديکھنا۔ صلوات 
ٍ◌ اگر لوگوں کے حقوق سے بری الذمہ ہونا مقصود ہو تو بہ و پشيمانی کے بعد اپنی ضرورت سے زائد مال کو صدقہ 

دے۔کسی مومن کی غيبت کی تالفی مطلوب ہو تو توبہ کے بعد اس مومن کی مدح و ثناء اور اس کی نيک صفات کو اجاگر 
ہر گناه ميں ملوث ہونے کے بعد پہلے توبہ کرے پھر وه عبادات بجاالئيں جو کئے گئے گناہوں کی ضد  کرے۔مختصر يہ کہ

ہيں۔ بايں معنی کہ ہر شر کا ضد خير ہی ہو سکتا ہے۔اسلئے جيسا کہ جسمانی امراض کا عالج ان کی ضد سے کيا جاتا ہے 
۔(توبہ نصوح کے متعلق عالمہ مجلسی کا بيان اختتام اسی طرح روحانی بيماريوں کا معالجہ بھی اس کی ضد سے کرتے ہيں

  پذير ہوا) 

  توبہ کی فضيلت
  توبہ کرنے والے محبوب خدا ہوتے ہيں چنانچہ قرآن مجيد ميں فرمايا۔ ) ١(

   )٢٢٢ان ّهللاٰ يحب التوابين و يحب المتطھرين(سوره بقره آيت
  کو )پاک وصاف رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔  بے شک خداوند کرم بہت زياده توبہ کرنے والوں اور (اپنے آپ

امام جعفر صادق (عليہ السالم) فرماتے ہيں :ان هللا يفرح بتوبتہ عبده المومن اذاتاب کما يفرح احدکم بضالتہ اذا وجد ھا(اصول 
  کافی) 

پنے گم شده مال بے شک خداوند عالم اپنے بنده مومن کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم ميں سے کوئی ا
  کے واپس ملنے پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ 

  توبہ کرنے والے کا گناه نيکی ميں بدل ديتا ہے )٢(
توبہ کی برکت سے نہ صرف گناه کی آلودگی اور تاريکی دور ہو جاتی ہے بلکہ اطاعت کے نور سے اس کا دل روشن اور 

  روح تازه ہوتی ہے چنانچہ باری تعالٰی کا ارشاد ہے 
ين اليدعون مع هللا الھا اخر وال يقتلون النفس التی حرم هللا اال بالحق واليزنون ومن يفعل ذالک يلق اثاما يضاعف لہ العذاب والذ

  يوم القيامتہ ويخلد فيہ مھانا االمن تاب و امن و عمل عمال صالحا فاولئک يبدل هللا سيئاتھم حسنات وکان هللا غفور رحيما 
   )۶٨،۶٩،٧٠(سوره فرقان آيت 

وه لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہيں کرتے ۔اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام قرار ديا ہے 
اسے ناحق قتل نہيں کرتے اور نہ زنا کرتے ہيں اور جو شخص ايسا کرے گا وه اپنے جان کی سزا بھگتے گا کہ قيامت کے 

ہميشہ ذليل و خوار رہے گا۔مگر جس شخص نے توبہ کی اور ايمان قبول دن اس کا عذاب دگنا کر ديا جائے گا۔اور اس ميں 
 کيا اور اچھے کام کئے تو ان لوگولں کی برائيوں کو خدا نيکيوں سے بدل دے گا اور خدا توبڑابخشنے واال اور مہربان ہے۔ 

  توبہ کرنے واال فرشتوں کی د عا و ثناء کا مستحق ہے )٣(
  رب جليل ارشاد فرماتا ہے : 

ِمنُْوَن بِہاَ  ْوَن بَِحْمِد َربِِّھْم َويُؤْ ْيَن يَْعِملُْوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَہُ يَُسِبحُّ ْحَمةً وَّ ِعْلماً  �لذِّ َويَْستَْغفُِرْوَن لِلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َربَّنٰا َوِسَعْت ُکلَّ َشئٍیء رَّ
   )٧ِھْم َعٰذاَب اْلَجِحْيِم (سورٔه مٔومن آيتفَاْغفِْر لِلَِّذْيَن ٰتابُْوا َواتَّبَُعْوا َسبِْيلََک َوقِ 

ترجمہ: جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہيں اور جو اس کے ارد گرد(تعنيات)ہيں (سب)اپنے پروردگار کی تعريف کے 
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ساتھ تسبيح کرتے ہيں اور اس پر ايمان رکھتے ہيں اور مومنين کے لئے دعا نگتے ہيں کہ پروردگار تيری رحمت اور تيرا 
م ہر چيز پر احاطہ کئے ہوئے ہے تو جن لوگوں نے(سچے)دل سے توبہ کر لی اور تيرے راستہ پر چلے ان کو بخش دے عل

   )٧اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچالے۔(سوره مومن آيت 
اِت َعْدِن ِن الَّت يِئّٰاِت َوَمْن ی َوَعدتَّھُْم َوَمْن َصلََح ِمْن ٰاٰبآئِِھْم َواَْزٰواجِ �َربَّٰنا َواْدِخْلھُْم َجنّٰ يّاتِِھْم اِنََّک اَْنَت اْلَعِزْيُز اْلَحِکْيِم َوقِِھُم السَّ ِھْم َوُذرِّ

   )٨،٩تَِق السَّيئّٰاِت بَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَہُ َوٰذالَِک ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظْيِم (سوره مٔومن آيت 
ان سے وعده کيا ہے داخل کر۔ اور ان کے باپ دادأوں اور "اے ہمارے پالنے والے ان کو سدا بہار باغوں ميں جن کا تو نے 

ان کی بيويوں اور ان کی اوالد ميں سے جولوگ نيک ہوں ان کو (بھی بخش دے)بے شک توہی زبردست (اور )حکمت واال 
  ہے۔" 

س پر بڑا اور ان کو ہر قسم کی برائيوں سے محفوظ رکھ اور جس کو تو نے اس دن کے عذابوں سے بچا ليا(گوياتو نے ا
   )٨،٩رحم کيا اور يہی توبڑی کاميابی ہے(سوره مومن آيت 

  توبہ کرنے واال جنتی ہے ) ۴(
  اس بارے ميں پروردگار عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے: 

ِ فَاَْنستَْغفَرُوا لُِذنُْوبِِھمْ  ْوا َعٰلی ٰمافََعلُْوا َوھُْم  َوالَِّذْيَن اِذٰا فََعلُْوا ٰفاِحَشةً اَْو ظَلَُمْوا اَْنفُُسھَُم َذَکُروّهللاٰ نُْوُب ااِلَّ ّهللاٰ َولَْم يُِصرُّ َوَمْن يَّْغفُِر الذُّ
ھُْم َمْغفَِرةٌ ِمْن ّربَھِّْم َوَجنّٰاٍت تَِجْرْی ِمْن تَْحتِھَا ااْلَنَْھاُر ٰخالِِدْيَن فِْيٰھا نِْعَم اَ Oيَْعلَُمْوَن    ْجُر اْلٰعاِملِْيَن اُوٰلئَِک َجٰزأوُ
   )١٣۵،١٣۶ل عمران آيت (سوره آ

لوگ جب کوئی بد کاری کر بيٹھتے ہيں يا اپنے اوپر ظلم کرتے ہيں تو خدا کا ياد کرتے ہيں اور اپنے گناہوں کی معافی 
  مانگتے ہيں يہ وه لوگ ہيں جو جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہيں کرتے۔ 

ر کی طرف سے بہشت کے باغات ہيں۔جن کے ايسے لوگوں کے لئے خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ان کے لئے پروردگا
نيچے نہريں جاری ہوں گی اورہميشہ ان ميں رہيں گے اور اچھے چلن والوں کے لئے کيا خوب مزدوری ہے۔(سوره آل 

   )١٣۵،١٣۶عمران آيت 
  توبہ طول عمر،رزق کی فراوانی اور خوشحالی کا سبب ہے )۵(

ِت ُکلَّ ِذْی فَْضٍل فَْضلَہُ َواِْن تََولَّْوا فَاِنّْی اَٰخاُف َعلَيُکْم َعذٰاِب يَوْ  َواَِن اْستَْغفُِرْوا َربَُکْم ثُمَّ تُْوبُْوا يُؤْ َسّمًی وَّ ٍم َکبِْيٌر (سوره َمٰتاعاً اِٰلی اََجل مُّ
   )٣ھود آيت

"اور اپنے پرودگار سے مغفرت کی دعا مانگو پھر اس کی بارگاه ميں(گناہوں سے) توبہ کرووہی تمہيں ايک مقرره 
مدت(موت)تک اچھے لطف کے فائدے اٹھانے دے گا اور وہی ہر صاحب بزرگی کو اسکی بزرگی(کی داد)عطا فرمائے گا 

  اور اگر تم نے (اس کے حکم سے )منہ موڑا تو مجھے تمہارے بارے ميں ايک بڑے (خوفناک) دن کے عذب کاڈر ہے۔" 
نوب اکثر ممن يموت باالجال۔(جلد اول سفينہ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السالم) سے مروی ہے من يموت بالذ

جو لوگ گناہوں کے سبب کم عمری کی حالت ميں جلد مرجاتے ہيں ان کی تعداد بہت زياده ہے ۔بہ نسبت ان ) ۴٨٨البحارص
  افراد کے جو مقدار اجل پر مرتے ہيں۔ 

  د فرمايا گيا: يعنی گناه عمر کم کرنے اور توبہ عمر درازی کا سبب بنتی ہے ۔سوره نوح ميں ارشا
َمآَء َعلَْيُکم ِمْدٰراراً  اراً يُْرِسُل السَّ يَْجَعْل لَُّکْم اَْنٰھاراً  Oفَقُْلُت اْستَِغْفُرْوا َربُّکْم اِنَّہُ ٰکاَن َغفّٰ يُْمِدْدُکْم بِاَْمٰواٍل وَّ بَنِْيَن َويَْجَعْل لَُّکْم َجنّٰاٍت وَّ  Oوَّ

سے مغفرت ی دعا مانگو بے شک وه بڑا بخشنے واال ہے اور تم پر آسمان سے "ميں (نوح) نے ان سے کہا اپنے پروردگار 
موسالدھار پانی برسائے گا اور تمہيں مال اور اوالد ميں مدد (ترقی)دے گا اور تمہارے لئے باغ بنائے گا اور تمہارے لئے 

  نہريں جادی کرے گا"۔ 
  )١٠،١١،١٢(سوره نوح آيت

 

 


