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 فہرست

  اس کتاب کی تاليف کا مقصد
  بخش اول۔خداشناسی و توحيد

  ۔ وجود قادرمطلق ١
  ۔ صفات جمال و جالل ٢
  ۔ خداوند عالم کی ذات پاک و ال محدود ہے: ٣
  ۔ وه جسم نہيں رکھتا اور ہرگزدکھائی نہيں دے گ۔۴
  می تعليمات کی روح ہے۔۔ توحيد ، تمام اسال ۵
  ۔ توحيد کی شاخيں:۶
  ۔ ہمارا عقيده ہے کہ توحيد افعالی کی اصل و بنياد اس حقيقت کی تاکيد کرتی ہے٧
  شتے۔ هللا کے فر٨
  ۔ عبادت خداوند عالم سے مخصوص ہے۔ ٩
  ۔ پروردگار عالم کی حقيقت سب کے ليے پوشيده ہے۔١٠
  ۔ نہ تعطيل صحيح ہے نہ تشبيہ۔ ١١

  بخش دوم نبوت انبياء الہی
  فلسفہ بعثت انبياء

  ۔ اديان ٓاسمانی کے ماننے والوں کے ساتھ زندگی گزارن۔ ١٣
  ۔ انبياء کا عمر کے ہر حصہ ميں معصوم ہون۔ ١۴
  ۔ وه سب هللا کے مطيع بندے ہيں۔ ١۵
  ۔ معجزات و علم غيب ١۶
  ۔ مقام شفاعت انبياء١٧
  ۔ مسئلہ توسل ١٨
  ۔ تمام انبياء کی دعوت کا مقصد ايک ہے۔ ١٩
  ۔ گذشتہ انبياء کی خبريں ٢٠
  ياء الھی انسانی زندگی کے تمام پہلو کی اصالح چاہتے تھے۔۔ انب ٢١
  قومی و نسلی امتياز کی نفی ٢٢
  ۔ اسالم اور انسانی سرشت٢٣

  کتب ٓاسمانی بخش سوم۔ قرٓان اور
  ہمارا عقيده ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدايت کے ليے متعدد ٓاسمانی کتابونکو نازل کی۔ ٢۴
  قرٓان مجيد، پيغمبر اسالم(ص) کاسب سے بڑا معجزه ۔ ٢۵
  ۔ قرٓان مجيد ميں تحريف نہيں ہوئی ہے ۔٢۶
  ۔ قرٓان اور انسانی زندگی کی مادی و معنوی ضروريات٢٧
  ۔ تالوت تدبر و تفکر اور عمل٢٨
  ۔انحرافی بحثيں ٢٩
  ۔ تفسير قرٓان کے اصول و ضوابط٣٠
  ۔ تفسير بہ رای کے خطرات ٣١
  کا منبع هللا کی کتاب ہے۔ سنّت  ٣٢
  ۔ سنت ٓايمہ اھل بيت عليہم السالم٣٣

  چوتھا حصہ قيامت اور موت کے بعد کی زندگی
  ا ہے۔۔ قيامت کے بغير زندگی بے معن٣۴
  ۔ قيامت کے دالئل واضح اور روشن ہيں۔٣۵
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  ۔ معادجسمانی٣۶
  ۔ موت اور بعد کی عجيب دنيا٣٧
  ۔ قيامت اور نامئہ اعمال٣٨
  ۔ قيامت کے گواه٣٩
  ۔ پل صراط اور ميزان اعمال۴٠
  ۔ قيامت کے دن شفاعت۴١
  ۔ عالم برزخ ۴٢
  ۔مادی اور معنوی صلے۴٣

  پانچواں باب مسئلہء امامت
  ۔ امام کا وجود ہميشہ ضروری ہے۔۴۴
  ۔امامت کيا ہے؟۴۵
  ۔امام ،گناه اور غلطی سے محفوظ ہے۴۶
  ۔امام، شريعت کا محافظ۴٧
  وں ميں سب سے زياده اسالم سے ٓاگاه ہے۔امام ،لوگ۴٨
  ۔امام کو منصوص ہونا چاہئے۴٩
  ۔اماموں کا تعين،رسول (ص) کے ذيعے۵٠
  لی (ع)کا تعين۔پيغمبر اکرم کے ذريعہ،حضرت ع۵١
  ۔ہر امام کی تاکيد،اپنے بعد والے امام کے بارے ميں۵٢
  ۔حضرت علی (ع) سب صحابہ سے افضل ہيں ۔۵٣
  کی عدالت ميں۔صحابہ،عقل اور تاريخ ۵۴
  ۔اہل بيت ،علوم پيغمبر (ص) سے مٔاخوز ہيں۵۵

  مختلف مسائل
  ۔حسن و قبح کا مسئلہ۵۶
  ۔عدل الٰھی۵٧

  آذادی انسان
  ۔فقہ کا ايک مٔاخذ عقل ہے۵٩
  ۔عدل الٰھی پر ايک نظر۶٠
  ۔المناک حادثات کا فلسفہ۶١
  ۔ کائنات کا نظام سب سے بہترين نظام ہے۶٢
  ۔فقہ کے چار مٔاخذ۶٣
  ۔اجتھاد کا دروازه ہميشہ کے لئے کھال ہے۶۴
  ۔قانون سازی کی ضرورت نہيں۶۵
  ۔تقيہ اور اس کا فلسفہ۶۶
  ۔تقيہ کہاں حرام ہے؟۶٧
  اتھ پڑھنا۔دونمازوں کو س۶٩
  ۔خاک پر سجده٧٠
  ۔انبياء اورٓائمہ (ع)کے مزاروں کی زيارت٧١
  ۔مراسم عزا داری کا فائده٧٢
  ۔ متعہ٧٣
  ۔ تاريخ تشيع٧۴
  ۔شيعيت کے مراکز٧۵
  ۔ ميراث اہل بيت٧۶
  ۔دو عظيم کتابيں٧٧
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  ۔ اسالمی علوم ميں شيعوں کا کردار٧٨
  ۔سچائی ،صداقت اور امانت،اسالم کے اہم ارکان٧٩
 ۔حرف ٓاخر ٨٠

 

 

  

  

  اس کتاب کی تاليف کا مقصد

۔ عصر حاضرميں ہم ايک عظيم تبديلی کے گواه ہيں، ايسی تبديلی جو دنيا کے سب سے بڑے ٓاسمانی دين ،اسالم کے 
  سبب سے وجود ميں ٓائی ہے۔

عضر حاضر ميں اسالم نے اک نياجنم ليا ہے، دنيا کے مسلمان، خواب غفلت سے بيدارہوئے ہيں اور اپنی اصل کی 
کے حل ،جوانھيں کہيناور نظر نہيں ٓائی، اسالمی تعليمات اور اس کے اصول  طرف لوٹ رہے ہيں، اوراپنی مشکالت

  وفروع ميں تالش کررہے ہيں۔
اس وقت يہ جاننا اہم ہے کہ اس عظيم تبديلی کی وجہ کياہے؟ يہ ايک مستقل اور جدا موضوع ہے۔ اس وقت اس کے مہم 

ں، يہی سبب ہے کہ دنيا کے لوگ اسالم کے بارے ميں ٓاثار تمام اسالمی اور غير اسالمی ممالک ميں ٓاشکار ہوچکے ہي
  جاننا چاہتے ہينکہ ٓاخر تعليمات اسالمی ہينکيا؟ اور اسالم کے پيغام ميں کيا تازگی ہے؟

عصر حاضر کے ايسے حساس ماحول مينہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسالم حقيقی کو بغير کسی بيچيدگی کے 
کے سامنے پيش کريں اور اسالم اورمذاہب اسالمی کے سلسلے ميں جو ان کی  واضح اور ٓاسان پيرايہ ميں لوگوں

تشنگی ہے اسے دور کريں ،اس ليے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ ہم خاموش رہيں اور دوسرے ہماری طرف سے باتيں اور 
  فيصلہ کريں۔

اہب پائے جاتے ہيں۔ جن ۔ اس بات سے انکار نہيں ہے کہ اسالم ميں بھی دوسرے اديان کی طرح بہت سے مختلف مذ٢
ميں سے ہر ايک کے اپنے عقيدتی اور عملی خصوصيات ہيں ۔ البتہ يہ اختالفات ہرگزاس حد تک نہيں ہيں کہ ايک 

دوسرے کی راه ميں مانع ہوسکيں۔ بلکہ وه سب مل کر اتحاد و ہمدلی کے ساتھ دنيا کے طوفانوں کا مقابلہ کرسکتے ہيں 
  وں کو عملی ہونے سے روک سکتے ہيں۔اور اپنے مشترک دشمنوں کی سازش

يقينا اس اتحاد ، اتفاق ، ہم فکری اورہم دلی کو مضبوط کرنے کے ليے ہميں اصول و ضوابط کی رعايت کی ضرورت 
ہوگی، جس ميں سب سے اہم يہ ہے کہ اسالمی فرقے ايک دوسرے کی معرفت حاصل کريں، ان کی خصوصيات اور 

صرف اس پہچان کے ذريعے ہی وه ايک دوسرے کے سوء ظن سے محفوظ ره امتيازات کو پہچانيں، اس لئے کہ 
سکتے ہيں ،اورايک دوسرے کی طرف دوستی بڑھاسکتے ہيں ،ايک دوسرے کو پہچاننے کا بہترين راستہ يہ ہے کہ ان

کے عقائد،اصول و فروع ،ان کے معروف و مشہور علماء سے حاصل کريں ۔اسلئے کہ اگر ماہرين سے يہ چيزيں 
ل نہيں کی گئيں يا ايک فرقے کے عقايد کو ان کے دشمنوں سے سن کر حاصل کريں تو يقينا کبھی بھی مقصد تک حاص

  رسائی حاصل نہيں کر سکيں گے اور حسن ظن ،سوء ظن ميں تبديل ہوجائے گا۔
و شيعہ مذہب ۔ مندرجہ باال دو نکتوں کے پيش نظر ہم نے اراده کياہے کہ اسالمی عقايد اور اس کے اصول و فروع ک٣

کے امتيازات کے ساتھ، اس مختصر سی کتاب ميں بيان کريں اور ايسی کتاب تاليف ہو جس ميں درج ذيل خصوصيات 
  پائی جاتی ہوں:

  ۔ مختصر و مفيد تمام مطالب کا احاطہ ہوسکے اور قاری کو ضخيم کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت پيش نہ ٓائے۔ ١
بيان ہوں، مبھم نہ ہوں اور ايسی باتوں اور اصطالحوں سے بھی پرہيز کياجائے جو ۔ بحثيں واضح ، روشن اور ٓاسان  ٢

علمی محافل اور دانشور طبقہ سے مخصوص ہيں۔ہاں يہ اس بات کا بھی خيال رکھا گيا ہے کہ بھاری اصطالحوں کے 
  استعمال کے بغير بھی مفاہيم کے عمق و گہرائی ميں کمی واقع نہ ہونے پائے۔

عقايد بيان کرناہے، ان کی دليليننہيں،ہاں حساس مواقع پر بحث اور ضرورت کے مطابق کتاب و سنت ۔ مقصد صرف  ٣
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  اورعقل سے دليليں پيش کی گئی ہيں۔
۔ ہر طرح کی خام خيالی، پرده پوسی اور سوء ظن سے محفوظ رہيں، تا کہ حقايق ان کی اصلی شکل وصورت مين  ۴

  بيان ہوسکيں۔
  ميں شايستگی قلم اور ادب و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔۔ تمام مذاہب کے سلسلے  ۵

يہ کتاب مندرجہ باال نکات کی رعايت کے ساتھ سفر بيت هللا ، جو روح و جان کی طہارت و پاکيزگی کا سبب ہے، 
مينتاليف کی گئی ،اس کے بعد مختلف بزم ميں محققين و دانشوروں کے گر وه نے بحث و مباحثہ کے بعد اسے پايہ 

  ل تک پہنچاياہے۔تکمي
اميد ہے کہ جس مقصد کے تحت يہ کتاب تاليف کی گئی ہے۔ ہم اس ميں کامياب ہوں اور يہ کتاب ہمارے لے ذخيره 

  ٓاخرت بن جائے۔ ٓاخر ميں بارگاه احديت ميں دعا ہے:
---------  

 )١کفر عنا سيئاتنا و توفنا مع االبرار۔ ( ربنا اننا سمعنا مناديا ينادی االيمان ان ٓامنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و
 

 ہمارے عقيدے

 

  

  بخش اول۔خداشناسی و توحيد
  ۔ وجود قادرمطلق ١

ہمارا عقيده ہے کہ خداوند عالم تمام عالمين کا خالق ہے، اور اس کی عظمت، علم و قدرت کے ٓاثار ،تمام مخلوقات و 
موجودات جہان ميں ٓاشکار و ہويدا ہيں، ہياں تک کہ ہمارے باطن ميں، تمام جانداروں اور گياہوں ميں، ٓاسمان کے ستاروں 

  ہيں۔اور تمام عوالم بلکہ تمام ذروں ميں ظاہر 
ہمارا عقيده ہے کہ جتنا زياده اس دنيا اور اس کے اسرار و رموز ميں غور وخوض کياجائے، خداوند عالم کی ذات کی 
عظمت، اس کے علم و قدرت کی وسعت سے ٓاگاہی ميں اضافہ ہو تا جاتا ہے۔ علم و دانش کی ترقی سے اس کے علم و 

ی جہتوں ميں اضافہ ہوتا جاتاہے۔اور يہ تفکر و تدبر اس کی ذات حکمت کے نئے دروا ہوتے ہيں اور ہماری فکر و نظر ک
سے عشق کے زياده ہونے کا سبب بنتاہے اور ہر لحظہ ہميں اس سے قريب اور نزديک کرتا ہے اور ہم اس کے نورو جالل 

  و جمال ميں محو ہوتے رہتے ہيں۔
  سکم افال تبصرون ۔قرٓان مجيد ميں ارشاد ہواہے: و فی االرض ٓايات للموقنين ۔و فی انف

ترجمہ: اور زمين ميں يقين کرنے والوں کے ليے بہت سی نشانياں پائی جاتی ہيں، اور خود تمہارے اندر بھی، کيا تم نہيں 
  )1ديکھ رہے ہو۔(

و  ان فی خلق السماوات واالرض واختالف الليل والنھارآليات الولی االلباب۔الذين يذکرون هللا قياما و قعودا و علی جنوبھم
  يتفکرون فی خلق السماوات واالرض ربنا ما خلقت ھذا باطال۔

ترجمہ: بے شک زمين و ٓاسمان کی خلقت ليل ونھار کی ٓامد ورفت ميں صاحبان عقل کے ليے قدرت خدا کی نشانياں ہيں۔ جو 
ينکہ خدايا تونے يہ سب لوگ اٹھتے بيٹھتے، ليٹتے خدا کو ياد کرتے ہيناور ٓاسمان و زمين کی تخليق ميں غور د فکر کرتے ہ

  )2بےکار پيدا نہيں کيا ہے تو پاک و بے نياز ہے، ہميں عذاب خدا سے محفوظ فرما۔(
  
  

____________________________________  

  ٢٠،٢١) سوره ذاريات ٓايہ 1(
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   ١٩١، ١٩٠) سوره ٓال عمران ٓايہ 2(

  

  ۔ صفات جمال و جالل ٢

ب و نقص سے پاک و منزه ہے اور تمام کماالت سے ٓاراستہ ہے، اس کی ذات، کمال ہمارا عقيده ہے کہ خداوند عالم ہر عي
مطلق اور مطلق کمال ہے۔ دوسرے لفظوں ميں يوں کہاجائے کہ اس کائنات ميں جتنا بھی حسن اور کمال پايا جاتاہے اس کا 

  مبدا و منبع پروردگار عالم کی ذات با برکت ہے۔
ک القدوس السالم المومن المھيمن العزيز الجبار المتکبر سبحان هللا عما يشرکون۔ ھو هللا الخالق ھو هللا الذی ال الہ اال ھو المل

  الباری المصور لہ االسماء الحسنی يسبح لہ ما فی السماوات واالرض و ھو العزيز الحکيم۔
بے عيب، امان دينے واال ،  ترجمہ: وه هللا وه ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے اليق نہيں ہے۔ وه بادشاه، پاکيزه صفات،

نگرانی کرنے واال صاحب عزت، زبردست اور کبريائی کا مالک ہے۔ وه ان تمام باتوں سے پاک وپاکيزه ہے جو مشرکين کيا 
کرتے ہيں۔ وه ايسا خدا ہے جو پيدا کرنے واال ، ايجاد کرنے واالاور صورتيں بنانے واال ہے، اس کے ليے بہترين نام 

  )1کا ہر ذره اسی کے ليے محو تسبيح ہے اور وه صاحب عزت و حکمت ہے۔( ہينزمين و ٓاسمان
  يہ اس کی صفات جمال و جالل کے کچھ نمونہ ہيں۔

  ۔ خداوند عالم کی ذات پاک و ال محدود ہے: ٣
، يہی ہمارا عقيده ہے کہ اس کا وجود، تمام جہات سے ال متناہی ہے، علم و قدرت اورحيات ابدی و ازلی ہونے کے لحاظ سے

دليل ہے کہ اسے زمان و مکان ميں قيدنہيں کياجاسکتا اس ليے کہ زمان و مکان ميں مقيد محدود ہوتاہے، اس کے با وجود ، 
  وه ہر جگہ اور ہر زمانہ ميں موجود ہے، اس ليے کہ وه ہر زمان و مکان سے باال اور مبرا ہے۔

  ہر جگہ موجود ہے اس کے با وجود کہ وه بے مکان ہے :  يقينا وه ہم سے بے حد قريب ہے وه باطن ميں موجود ہے ، وه
  وھوا الذی فی السماء الہ و فی االرض الہ و ھوالحکيم العليم

  )2ترجمہ: وه هللا وه ہے جو ٓاسمان و زمين معبود ہے اور وه حکيم و عليم ہے۔(
  و ھو معکم اينما کنتم وهللا بما تعملون بصير۔

  )3و اور جو کچھ تم کرتے ہو هللا اس کا ديکھنے واال ہے۔(وه تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہ
يقينا وه ہم سے خود ہماری بہ نسبت زياده قريب ہے، وه ہمارے باطن ميں موجود ہے، وه سب جگہ حاضر و ناظر ہے جبکہ 

  وه مکان نہيں رکھتا۔
  و نحن اقرب اليہ من حبل الوريد

  )4ہيں۔(ترجمہ: اور ہم اس سے شہ رگ حيات سے زياده نزديک 
  ھو االول واآلخر والظاہر والباطن و ھوبکل شی عليم

  )5وه ہے ابتدا و ٓاخر، ظاہر و باطن اور وه ہر چيز کا جاننے واال ہے۔(
  )6اور جو قرٓان مجيد مينذکر ہواہے : ذوالعرش المجيد (وه صاحب عرش و صاحب مجد و عظمت ہے۔)(

  ميں نہيں ہے) قرٓان مجيد ميں ايک دوسرے مقام پرذکر ہواہے: (عرش اس ٓايہ کريمہ ميں بلند شاہی تخت کے معنا 
  )7الرحمن علی العرش استوی ۔ (خداوند عالم کا ٹھکانا عرش ہے۔)(

اس ٓايہ کريمہ کے يہ معنا ہرگزنہينہيں کہ وه ايک مکان ميں ہے بلکہ اس کے معنا يہ ہيں کہ خداوند عالم کی حاکميت تمام 
بيعت ميں قائم ہے۔ ايسا اس ليے ہے کہ اگر اس کے کسی خاص مکان کو تسليم کرليں تو گويا ہمعالم ماده اور جہان ماوراء ط

نے اسے محدود کرديا ہے اور صفات مخلوقات کو اس کے لئے ثابت کرديا ہے اور اسے دوسری تمام اشياء کی طرح مان ليا
  )8ہے جبکہ ليس کمثلہ شی ۔ کوئی بھی شی اس جيسی نہيں ہوسکتی ۔ (

  )9يکن کفوا احد ۔اسکی نظير ملنا محال ہے اس کے لئے نہ کوئی شبييہ ہے نہ کوئی نظير ۔(ولم 
  

____________________________________  
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  ٢٣،٢۴) سوره حشر آيہ 1(
  ۴٨) سوره زخرف آيہ 2(
  ۴) سوره حديد ٓايہ 3(
  ۶١) سوره ق ٓايہ 4(
   ٣) سوره حديدٓايہ 5(
  ۵١) سوره بروج ٓايہ6(
، قرٓان مجيد کی بعض ٓايتوں سے استفاده ہوتا ہے کہ هللا تعالی کی کرسی تمام ٓاسمان و زمين سے بڑی ہے لہذا ٢۵۵ه بقره ٓايہ ) سور7(

  يہ عرش تمام عالم ماده سے بڑا ہے۔ و سع کرسيہ السموات واالرض۔
  ١١) سوره شوری آيہ 8(
  ۴) سوره توحيد ٓايہ 9(

  

  ئی نہيں دے گا۔۔ وه جسم نہيں رکھتا اور ہرگزدکھا۴

ہمارا عقيده ہے کہ خدا وند عالم کو ہرگز ٓا نکھونسے نہيں ديکھا جاسکتا، اس ليے کہ ٓانکھوں سے دکھ جانے کے معنا يہ ہيں 
کہ وه جسم ہے، مکان رکھتا ہے، رنگ و شکل و جہت رکھتاہے جب کہ يہ سب مخلوقات کی صفات ہيں اور خداوند عالم باال 

  ہ مخلوقات کے صفات اس کے اندر پائے جائيں۔و منزه ہے اس بات سے ک
  خداوند عالم کی رويت کا عقيده رکھنا، ايک طرح کا شرک ہے: 

  ال تدرکہ االبصار و ھو يدرک االبصار و ھو اللطيف الخبير۔
  ترجمہ: ٓانکھيناسے نہيں ديکھتی مگر وه ہماری ٓانکھوں کو ديکھتاہے بے شک وه بخشنے واال اور جاننے واالہے۔

وجہ ہے کہ جب موسی کی قوم نے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم خدا کو اپنی ٓانکھوں سے ديکھنا چاہتے ہيں: لن نومن لک يہی
  )1حتی نری هللا جہرة ۔ ہم ہرگز ٓاپ پر ايمان نہيں ال ئيں گے مگر يہ کہ خداوند عالم کو اپنی ٓانکھوں سے ديکھ ليں۔ (

پرلے گئے اور خداوند عالم سے بنی اسرائيل کی خواہش کا اظہار کيا اور  حضرت موسی (عليہ السالم ) انھيں کوه طور
  خداوند عالم کی طرف سے يہ جواب ٓايا :

لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال 
  سبحانک تبت اليک و انا اول المومنين۔

گز مجھے نہيں ديکھ سکتے، ہانکوه طور کی طرف نگاه کرو اگر وه اپنی جگہ پرثابت رہاتو مجھے ديکھ سکتے ہو اور ہر
چونکہ جيسے ہی پروردگار نے کوه طور پر جلوه دکھا ياوه خاک ميں تبديل ہوگيا اور موسی بے ہو ش ہوکر زمين پرگر 

بات سے کہ ٓانکھوں سے دکھائی دے ميں تيری بارگاه ميں توبہ  پڑے، جب ہوش ٓايا، عرض کيا: پروردگارا تو منزه ہے اس
  )2کرتا ہوں اور مومنين ميں سے پہالہوں۔(

  اس بات سے ثابت ہوتاسے کہ ہرگز خداوند عالم کو ٓانکھوں سے نہيں ديکھا جاسکتا۔
واہے۔ اس سے مراد ، دل اور ہمارا عقيده ہے کہ بعض ٓايات و روايات ميں جو خداوند عالم کو ٓانکھوں سے ديکھنے کا ذکر ہ

  باطن کی ٓانکھوں سے ديکھناہے اس ليے کہ ٓايات قرٓان ايک دوسرے کی تفسير کرتی ہيں:
  )3القرٓان يفسر بہ بعضہ بعضا) (

، ايک دوسری جگ ه پر ارشاد فرماتے ہيں: و ينطق بعضہ ببعض و ١٨ان الکتاب يصدق بعضہ بعضا۔۔۔(نہج البالغہ خطبہ 
  )١٠٣ض۔ خطبہ يشھد بعضہ علی بع

موالئے کائنات حضرت علی (ع) سے کسی نے دريافت کيا: ( يا امير المومنين ہل رايت ربک) اے امير المومنين کيا ٓاپ نے 
خداوند عالم کو ديکھاہے؟ ٓاپنے فرمايا: (ا اعبد ماال اری) کيا ميں کسی ايسے کی عبادت کروں جسے ميں نے ديکھا نہ ہو؟! 

العيون بمشاہدة العيان، و لکن تدرکہ القلوب بحقايق االيمان۔ ٓانکھيں ہرگز اسے ديکھ نہيں سکتيں، ہاں دل پھر فرمايا: ( ال تدرکہ
  )4کی ٓانکھيں اسے ايمان کی طاقت سے ديکھ سکتی ہيں۔ (

ہده ہمارا عقيده ہے کہ خداوند عالم کی ذات ميں مخلوقات کی صفات کا قائل ہونا، جيسے اس کے لئے مکان، جہت، جسم، مشا
اور رويت کا قائل ہونا، اس کی معرفت سے دور ہونے اورشرک ميں پڑنے کا سبب ہے، بے شک وه تمام ممکنات و 
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  مخلوقات ان کی صفات سے باال اور منزه ہے اور کوئی بھی شی ہرگز اس کی طرح نہيں ہو سکتی۔

  ۔ توحيد ، تمام اسالمی تعليمات کی روح ہے۔ ۵
د عالم کے باب ميں سب سے اہم مسئلہ معرفت توحيد (هللا کو ايک اوريکتا ماننا) ہے۔ توحيد ہمارا عقيده کہ معرفت خداون

صرف اصول دين کا ہی ايک حصہ نہيں ہے بلکہ وه تمام اسالمی عقايد کی اصل و روح ہے اور نہايت واضح الفاظ ميں اس 
۔ ہر مقام پر گفتگو توحيد و يکتا پرستی سے طرح کہا جاسکتاہے کہ تمام اسالمی اصول و فروع توحيد ميں مجسم ہوتے ہيں

ہوتی ہے۔ وحدت ذات پاک اور توحيد صفات و افعال خدا، ايک دوسری تفسير کے مطابق دعوت تمام انبياء کاا يک ہونا، دين 
کا ايک ہونا، و ٓايين الھی کا ايک ہونا، سمت قبلہ اور ٓاسمانی کتاب کا ايک ہونا، انسان کے بارے ميں هللا کے احکام و قوانين 

  مسلمانوں کا ايک صف ميں منظم ہونا ، اور قيامت کے روز سب کا ايک ساتھ جمع ہونا۔
اسی دليل کی بنياد پر قرٓان مجيد توحيد الھی سے انحراف اور شرک کی طرف ميالن کو ہرگز نا بخشے جا نے و اال گناه 

  قرار ديتاہے۔ 
  لمن يشاء و من يشرک با فقد افتری اثما عظيما۔ان هللا اليغفر ان يشرک بہ و يغفر ما دون ذالک 

ترجمہ: خداوند عالم (ہرگز) شرک کونہيں بخشے گا اور اس سے کم کو جسے چا ہتاہے (اليق سمجھتاہے) بخش ديتا ، اور 
  )5جو بھی هللا کے ليے شريک قرار ديتاہے وه عظيم گناه کا ارتکاب کرتاہے۔(

  ک لئن اشرکت ليحبطن عملک و لنکونن من الخاسرين۔و لقد اوحی اليک و الی الذين من قبل
ترجمہ: ٓاپ پر اور ٓاپ سے پہلے تمام انبياء پر وحی ہو ئی ہے کہ مشرک بن گئے تو سارے اعمال تباه ہوجائيں گے اور ٓاپ 

  )6نقصان اٹھانے والوں ميں سے ہوجائيں گے۔(
  

____________________________________  

  ۵۵) سوره بقره ٓايہ 1(
  ١۴٣) سوره اعراف آيہ 2(
) يہ مشہور جملہ ہے جو ابن عباس سے نقل ہوا ہے، مگر يہ معنا نہج البالغہ ميں حضرت امير عليہ السالم سے دوسری صورت 3(

  ميں بيان ہوا ہے:
  ١٧٩) نہج البالغہ خطبہ 4(
  ۴٨) سوره نساء آيہ 5(
  ۶۵)سوره زمر ٓايہ 6(

  

  ۔ توحيد کی شاخيں:۶

  ے کہ توحيد کی بہت سی شاخيں ہيں، جن ميں سے مندرجہ ذيل چار سب سے زياده اہم ہيں:ہمارا عقيده ہ
  

  الف : توحيد ذاتی
  يعنی يہ کہ خداوند عالم کی ذات پاک ہے اور وه اکيال ہے اور کوئی اس کا شريک و نظيرنہيں ہے۔ 

  
  ب: توحيدصفاتی

ں جمع ہيں۔ اور يہ صفات اس کی عين ذات ہيں ۔مخلوقات يعنی يہ کہ صفات علم و قدرت و ازلی و ابدی سب اس کی ذات مي
کی طرح نہيں ہے کہ ان کی ساری صفات ايک دوسرے سے الگ اور ان کی ذات سے جدا ہيں ۔البتہ خداوند عالم کی ذات و 

  صفات کا ايک ہونا ايک ايسی بحث ہے جس کے لئے ظرافت اور دقت الزمی ہے۔
  

  ج: توحيد افعالی:
  و حرکت جو اس دنيا ميں انجام پاتاہے وه سب پروردگار عالم کی مشيت و اراده سے وجود ميں ٓاتاہے:  يعنی يہ کہ ہر فعل

  )١هللا خالق کل شی و ہو علی کل شی وکيل۔ خداوند عالم تمام اشياء کا پيدا کرنے واال اور ان پر حافظ و ناظر ہے۔(
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  )٢کے پاس ہيں ۔ ( يعنی اس کے دست قدرت ميں ہيں)(لہ مقاليد السموات و االرض ، ٓاسمان و زمين کی چابھياں اس
  بے شک (ال موثر فی الوجود اال هللا)هللا تعالی کے سوا کوئی اس جہان ہستی ميں موثر نہيں ہے۔

اس بات کا يہ مطلب نہيں ہے کہ ہم اپنے کام انجام دينے ميں مجبور ہيں، ايسا نہيں ہے بلکہ ہم اپنے ارادے اور فيصلے ميں 
ں ( انا ھديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا) ہم نے اسے (انسان) کو ہدايت کردی (اور اسے راستے دکھا دئيے) چاہے ٓازاد ہي

  )٣وه شکر گزار بن جائے(اور قبول کرے) يا انکار کردے (اور طغيان کرے)(
  )۴رتاہے۔(( و ان ليس لالنسان اال ما سعی) انسان جو کچھ حاصل کرتاہے اپنی سعی و کوشش سے حاصل ک

يہ ٓايہ کريمہ صراحت کے ساتھ بيان کر رہی ہے کہ انسان ٓازاد و خود مختار ہے ليکن چونکہ اراده کی ٓازادی اور کام انجام 
دينے کی قدرت هللا تعالی نے ہميں عطا کی ہے لہذا ہمارے کا م اسی سے نسبت رکھتے ہيں مگر اس سے انجام پانے کام کی 

  ہوتی۔ اس پر توجہ ہونے چاہئے۔ذمہ داری ہم سے ختم نہيں 
البتہ اس نے اراده کياہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٓازادی، اراده اور اختيار کے ساتھ انجام ديں تا کہ اس کے ذريعہ سے وه ہميں 

ٓازما سکے اورہميں کمال کی منزلوں تک پہچا ئے اس لئے صرف ارادے کی ٓازادی اور اختيار کے ساتھ خداوند عالم کی 
اور اطاعت ہی انسان کو کمال تک سکتی ہيں۔ اور مجبوری ميں انجام ديئے جالے افعال اور زبردستی کے اعمال نہ عبادت 

کسی انسان کے ليے خوبی کا سبب ہوسکتے ہيں اور نہ ہی اس کی برائی کی عالمت، اگر ہم اپنے افعال کے انجام دينے ميں 
وتانہ ہی ٓاسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا کوئی مقصد، اور نہ ہی دينی مجبور ہوتے تو نہ انبياء کی بعثت کا کوئی مفہوم ہ

فريقوں اور تعليم و تربيت کا کوئی فايده ہوتا اور جزا و سزا بھی بے معنی و مفہوم ہوجاتے، يہ وه تعليمات ہيں جنہيں ہم نے 
حيح ہے اور نہ تفويض و ٓازادی ائمہ اھل بيت عليہم السالم کے مکتب سے حاصل کياہے، فرماتے ہيں: نہ جبر مطلق ص

  )۵مطلق بلکہ ان کے در ميان کا راستہ انتخاب کرنا صحيح ہے: ( ال جبر و ال تفويض و لکن امر بين االمرين)(
  

  د ۔ توحيد عبادت
عبادت ،خداوند عالم سے مخصوص ہے، هللا کے سوا کوئی معبود نہيں ہے، يہ شاخ ،توحيد کی سب سے اہم شاخ ميں شمار 

  ے اور انبياء الہی سب سے زياده اس پر تاکيد کرتے ہيں: ہوتی ہ
  وما امروااال ليعبدواهللا مخلصين لہ الدين حنفاء۔۔۔و ذلک الدين القيمہ

انھيں (انبياء) اس کے سوا کوئی حکم نہيں ديا گيا کہ صرف هللا کی عبادت کريں اور اپنے دين کو اس کے ليے خالص کريں 
  )6ے هللا کا محکم اور پايدار دين۔(اور شرک سے باز ٓائيں، يہ ہ

اخالق و عرفان کے کمال کی منزليں طے کرنے کے ليے اس سے بھی عميق توحيد کی ضرورت ہوتی ہے، اس راه ميں 
توحيد اس منزل تک پہيچ جاتی ہے جہان انسان صرف هللا تعالی سے لو لگاتاہے اور ہر مرحلہ پر صرف اسی کو طلب 

کی فکر اسے مشغول نہيں کرتی اور کوئی بھی شی اسے خدا سے دور کرکے خود ميں  کرتاہے اور اس کے سوا کسی
  مشغول نہيں کرتی: 

  کلما شغلک عن هللا فھو ضمک۔ ہر چيز جو تجھے خود سے مشغول کردے اور خداوند سے دور کرے ، وه تيرابت ہے۔
ں بلکہ توحيد مالکيت (تمام اشياء کا مالک ہمارا عقيده ہے کہ توحيد کی شاخيں صرف ان چار تک محدود و منحصر نہيں ہي

  )7خداوند عالم ہے) هللا ما فی السماوات و ما فی االرض) (
  )8و توحيد حاکميت (قانون بنانے کا حق صرف هللا تعالی کوہے) من لم يحکم بما انزل هللا فاولئک ہم الکافرون) (

  يہ سب توحيد کی شاخيں ہی۔ں
________________________________________  

  ۶٢سوره زمر ٓايہ ) ١(
  ۶٢) سوره زمر ٓايہ 2(
  ٣سوره انسان ٓايہ ) ٣(
  ٣٩سوره نجم ٓايہ ) ۴(
  باب الجبر والقدر واالمر بين االمرين)( ١۶٠،صفحہ ١)اصول کافی جلد 5(
   ۵) سوره بينہ ٓايہ 6(
  ٢٨۴)سوره بقره ٓايہ 7(
   ۴۴) سوره مائده ٓايہ 8(
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  ۔ ہمارا عقيده ہے کہ توحيد افعالی کی اصل و بنياد اس حقيقت کی تاکيد کرتی ہے٧

ہمارا عقيده ہے کہ توحيد افعالی کی اصل و بنياد اس حقيقت کی تاکيد کرتی ہے کہ وه عظيم معجزات و کرامات، جو پيغمبر 
، جيسا کہ قرٓان مجيد ميں حضرت عيسی عليہاکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم سے ظاہر ہوئے ہيں، سب هللا کے اذن سے تھے

  السالم کے بارے ارشاد ہواہے: ( و تبری االکمہ و االبرص باذنی و اذ تخرج الموتی باذنی ۔ 
ترجمہ: پيدا يشی اندھوں اور برص جيسے نا قابل عالج مريضوں کو ميرے اذن سے شفا ديتے تھے اور مردوں کو ميرے 

  )1حکم سے زنده کيا کرتے تھے۔(
  اور حضرت سليمان کے ايک وزير کے بارے ميں ارشاد ہوتاہے: 

  قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتيک بہ قبل ان يرتد اليک طرفک فلما رٓاه مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ 
تخت کو)  ترجمہ: وه جس کے پاس کتاب ٓاسمانی کا علم تھا، کہا: ميں ٓاپ کے پلک چھپکنے سے پہلے اسے (ملکہ سبا کے

ٓاپ کے پاس ال سکتا يہوں اور جب حضرت سليمان نے اسے اپنے سامنے مستقر ديکھا تو کہا: يہ ميرے هللا کے فضل (اراده 
  )2) فضل سے ہے۔ (

لہذا هللا کے حکم سے حضرت عيسی عليہ السالم ناقابل عالج مريضوں کو شفا ديتے اور مردوں کو زنده کرنے کی نسبت 
  ن مجيد ميں صراحت کے ساتھ بيان ہواہے، عين توحيد ہے۔دينا، جيسا کہ قرآ 

  
____________________________________  

  ١١٠) سوره مائده ٓايہ 1(
   ۴٠) سوره نحل ٓايہ 2(

  

  ۔ هللا کے فرشتے٨

ابالغہمارا عقيده ہے کہ مالئکہ وجود رکھتے، ہيں اور ان ميں سے ہر ايک کو خاص امرکے لئے مقرر کيا گياہے، بعض کو 
  )١و حی پرمامور کيا گيا تھا۔(

  )٢ايک گروه کو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مامور کياگياہے۔(
  )٣ايک گر وه قبض روح پر مامور ہے۔(

  )۴ايک گروه کو مومنين حقيقی کی مدد پر مامور کيا گياہے۔(
  )۵ايک گروه کو جنگوں ميں مومنين کی مدد کے ليے مامور کيا گيا ہے۔(

اس کے عالوه کائنات کے )  ٧٧سوره ھود ٓايہ ) (۶کام باغی اور سرکش قوموں پر عذاب نازل کرناہے ۔ ( ايک گروه کا
  دوسرے امور ان کے حوالے کے کيے ہيں۔

چونکہ يہ سارے امور هللا کے اذن اور حکم اور اس کی نصرت و استعانت سے مالئکہ کے سپرد کے گيے ہيں لہذا اصل 
  بيت سے نہ صرف يہ کہ اس سے کوئی منافات نہيں ہے بلکہ اس پر تاکيد بھی ہے۔توحيد افعالی اور توحيد ربو

اس سے يہ بات بھی روشن اور واضح ہوجاتی ہے کہ چونکہ شفاعت انبياء و ائمہ و مالئکہ، هللا کے اذن اور حکم سے ہے 
اذن کے بغير شفاعت نہيں  لہذا عين توحيد ہے ۔مامن شفيع اال من بعد اذنہ ۔۔ کوئی بھی شفاعت کرنے واال خدا کے

  )٧کرسکتا۔(
  اس مسئلہ اور مسئلہ توسل کے بارے ميں تفصيلی بحث انشاء هللا نبوت انبياء کے باب ميں ٓائے گی ۔

  
____________________________________  

  ۔٩٧سوره بقره ٓايہ)١(
  ۔١٠سوره انفطار ٓايہ)٢(
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  ۔٣٧سوره اعراف آيہ)٣(
  ۔٣٠سوره فصلت ٓايہ )۴(
  ٩وره ْاحزاب ٓايہ س)۵(
   ٣سوره يونس ٓايہ)٧(

  

  ۔ عبادت خداوند عالم سے مخصوص ہے۔ ٩

ہمارا عقيده ہے کہ عبادت خداوند عالم کی ذات اقدس سے مخصوص ہے۔ (جيسا کہ توحيد عبادت کی بحث ميں اشاره ہوا ہے)
  ئلہ پر متمرکز ہے۔لہذا جو بھی غير خدا کی پرستش کرے گا وه مشرک ہے، تمام انبياء کی دعوت اسی مس

  اعبدوا هللا مالکم من الہ غيره۔ خداوند عالم کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔
  )1يہ بات قرٓان مجيد ميں انبياء کے حوالے سے کئی بار ذکرہوئی ہے۔(

شعار کے طور پر اس ٓايہ  قابل توجہ ہے کہ دنيا کے تمام مسلمان ہميشہ اپنی نمازوں ميں سوره حمد ميں ايک مہم اسالمی
  کريمہ کی تکرار کرتے ہيں اور کہتے ہيں 

  اياک نعبد و اياک نستعين ۔ ہم صرف تيری عبادت کرتے ہيں اور تجھ سے استعانت و مدد طلب کرتے ہيں۔
بيان ہوا هللا واضح ہے کہ ٓائمہ هللا تعالی کے اذن سے انبياء اور فرشتوں کے شفاعت کرنے کا عقيده جيسا کہ قرٓان مجيد ميں 

  کے اذن سے ہے ، عبادت کے معنی ميں نہيں ہے۔
اسی طرح انبياء سے متوسل ہونا، اس معنی ميں کہ وه پروردگار عالم سے ان کی مشکالت کے حل کے لئے توسل کريں، يہ 

اس مسئلہ کی بات نہ پرستش و عبادت ميں شمار ہوتی ہے اور نہ ہی توحيد افعالی و توحيد عبادت سے منافات رکھتی ہے۔ 
  تفصيل نبوت کی بحث ميں ٓائے گی۔ انشاء هللا۔

____________________________________  

  و۔۔۔  ۵٩،۶۵،٧٣،٨۵)سوره اعراف آيہ 1(

  

  ۔ پروردگار عالم کی حقيقت سب کے ليے پوشيده ہے۔١٠

ر ٓاشکار و ہويدا ہيں، اس کی حقيقت ذات ہمارا عقيده ہے کہ با وجود اس کے کہ خداوند عالم کے وجود کے ٓاثار تمام کائنات پ
کسی پر روشن نہيں ہے۔ اور کوئی بھی اس کے حقيقت وجود تک رسائی حاصل نہيں کرسکتا، اس ليے کہ اس کی ذات تمام 
جہات سے ال محدود ہے اور انسان ہر لحاظ سے محدود ہے۔ اور محدود کے ليے نامحدود کا احاطہ کرنا ممکن نہيں ہے: اال 

  )١شی محيط ال محدود۔ بے شک وه تمام شی پر احاطہ و قدرت رکھتاہے۔( انہ بکل
  )٢و هللا من ورائھم محيط۔ پروردگار عالم تمام اشياء پر محيط ہے۔(

  حکيم تو اپنی عقل پرناز کرتاہے۔ تيری فکر اس راه کو طی نہيں کرسکتی
  تو اس کی ذات تک خرد پہنچ سکتی ہے۔ اگر خس دريا کی تہہ ميں پہنچ جائے 

پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم کی مشہور و معروف حديث ميں ارشاد ہواہے: ما عبد ناک حق عبادتک و ما عرفناک 
  )٣حق معرفتک ۔ ہم تيری عبادت کرسکے اورمعرفت کا کما حقہ حق ادا نہيں کرسکے۔(

تفصيلی نہيں رکھتے لہذا علم و معرفت اجمالی واضح رہے کہ اس کہ معنا يہ نہيں ہيں کہ چونکہ ہم اس کے بارے ميں علم 
بھی حاصل نہ کريں اور صرف معرفت الہی کی باب ميں ذکر ہونے والے ان الفاظ پر قناعت کريں جو ہمارے ليے واضح 
نہيں ہيں۔ يہ وہی نظريہ تعطيل معرفت ہے جسے ہم قبول نہينکرتے ،اور جس کا عقيده نہيں رکھتے۔اس ليے کہ قرٓان مجيد 

  ديگر ٓاسمانی کتابيں سب کی سب هللا کی معرفت اور شناخت کے ليے نازل کی گئی ہيں۔اور 
  اس موضوع کے بارے ميں ٹھيروں مثاليں دی جاسکتی ہيں جيسے ہم حقيقت روح کے بارے ميں نہيں جانتے کہ کياہے؟

ود رکھتی ہے اور ہم اس کے ٓاثار ليکن اس کے بارے ميں اجمالی علم ہميں ہے۔ ہم جانتے ہيں کہ ہميں معلوم ہے کہ روح وج
  کا مشاہده کرتے ہيں۔
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امام باقر عليہ السالم کی ايک حديث مين ارشاد ہوا ہے: کلما ميتر تموه باوھامکم فی اذن معانيہ مخلوق وضوع مثلکم مردود 
وع ہوجاتی اليکم ۔ ہر وه چيز جسے انسان فکر و نظرسے اس کے واقعی معنا تک تصور کرسکے وه ٓاپ کی مخلوق و مصن

ہے اور خود اس انسان کے مانند ہے اور وه تمہاری طرف ہی پلٹنی ہے۔ (اور يقينا خداوند عالم اس سے مبرا و منزه ہے) 
)۴(  

حضرت امير المومنين کی ايک حديث ميں معرفت الہی کی دقيق راه کو نہايت بليغ و حسين پيرايہ ميں بيان کيا گياہے ارشاد 
 سبحانہ العقول علی تحديد صفتہ، و لم يحجبھا امواج معرفتہ۔ خداوند عالم نے عقلوں کو اپنی صفات فرماتے ہيں: لم يطلع هللا

کی حد سے ٓاگاه نہيں کيا ہے اور (جبکہ) اسی کے با وجود انھيں ضروری ا شناخت و معرفت سے محروم اور محجوب نہيں 
  ) 5کياہے۔(

  
____________________________________  

  ۵۴صلت آيہسوره ف) ١(
  ٢٠سوره بروج ٓايہ )٢(
  ٢٣صفحہ  ۶٨بحار االنوار جلد ) ٣(
  ٢٩٣صفحہ  ۶۶بحار االنوار جلد )۴(
  ) غرر الحکم 5(

  

  ۔ نہ تعطيل صحيح ہے نہ تشبيہ۔ ١١

ہمارا عقيده ہے کہ جس طرح سے (تعطيل) يعنی خداوند عالم اور اسکی صفات کی شناخت و معرفت کا حاصل کرلينا صحيح 
، اسی طرح سے تشبيہ کے عقيده کا قائل ہونا بھی غلط اور شرک ٓالود ہے، يعنی ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ اس ذات نہيں ہے

پاک کو بالکل نہيں پہنچان سکتے، اس کی معرفت حاصل کرنے کا ہما رے پاس کوئی راستہ نہيں ہے ، جيسا کہ اسے 
 ی ہے تو دوسری تفريط پر ،اس نکتہ پر توجہ ہوئی چاہيے۔ مخلوقات سے تشبيہ نہيں سکتے۔ ايک راه افراط پر منتہی ہوئ

 

 ہمارے عقيدے

 

  

  بخش دوم نبوت انبياء الہی
  فلسفہ بعثت انبياء

ہمارا عقيده ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدايت اور انھيں کمال و سعادت ابدی تک پہنچانے کے ليے انبياء و مرسلين 
کو مبعوث کياہے، کيونکہ اگر خداوند عالم انھيں نہ بھيجتا تو انسان کے کا مقصد حاصل نہ ہوتا اور وه گمراہی کے گرداب 

  برعکس نتيجہ نکلتا:  ميں غوطہ ور رہتے اور مقصد خلقت کے
  رسال مبشرين ومنذرين لئاليکون للناس علی هللا حجة بعد الرسل و کان هللا عزيزا حکيما۔

ترجمہ: انبياء (کو بھيجا) بو حنت بچی دينے جو بشارت اور جہنم سے ڈرانے والے تھے تا کہ لوگوں پر سے حجت تمام 
کھائيں اور سب کے ليے اتمام حجت کا سبب ہو) اور يقينا خداوند قدرت ہوجائے ( تا کہ انبياء لوگوں کو راه سعادت و کمال د

  )1اور حکمت واالہے۔(
ہمارا عقيده ہے کہ انبياء ميں پانچ حضرات اولو العزم اور صاحب شريعت ہيں، جن کے پاس ٓاسمانی کتاب اور نئی شريعت 

عليہ السالم ، اس کے بعد حضرت موسی و  تھی، ان ميں سب سے پہلے حضرت نوح عليہ السالم ہيں پھر حضرت ابراہيم
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  حضرت عيسی (ع) اور ان ميں ٓاخری حضرت محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم ہيں۔
  و اذ اخذنا من النبيين ميثاقھم و منک و من نوح و ابراھيم و موسی و عيسی بن مريم و اخذنا منھم ميثاقا غليظا۔

ليا اور (اسی طرح) ٓاپ ہے نوح و ابراہيم و موسی و عيسی ہے اور ہم نے اس وقت کو ياو کريں جب ہم نے انبياء سے عمد 
  )2ان سب سے محکم عمد ليا ( کہ کا رسالت کی تبليغ اور ٓاسماين کتاب کی تعليمات کے ليے سعی کريں)(

  فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل۔
  )3ت سے کام ليا ۔ (صبر و استقامت سے کام لو جيسے اولوالعزم پيغمبروں نے صبر و استقام

ہمارا عقيده ہے کہ پيغمبر اسالم،خاتم االنبياء اور هللا کے ٓاخری رسول ميں اور ان کی شريعت دنيا کے تمام لوگوں کے ليے 
ہے اور دنيا کے ختم ہونے تک باقی رہے گی۔ يعنی اسالمی معارف و احکام و تعليمات ميں ايسی جامعيت پائی جاتی ہے کہ 

مادی و معنوی ضروريات کو پورا سکے۔ اور نبی اسالم کی بعد جو بھی نبوت و رسالت کا دعوی کرے وه  انسانوں کی تمام
  باطل و بے بنياد ہے۔

  )4ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول هللا و خاتم النبيين و کان هللا بکل شی عليما۔ (
وه هللا کے رسول اور خاتم المرسلين رہيں اور يقينا خداوند  محمد (ص) تم ميں سے کسی بھی فرد کی منی بوے باپ نہيں ہيں،

پرستی ہے تم ميں سے کسی بھی مرد ٓاگاه ہے۔ ( و جو کچھ نبی اکرم (ص) کے ضروری تھا، خداوند عالم نے ان کے اختيار 
  ميں قرار ديا)

  
____________________________________  

  ١۶۵) سوره نساء آيہ 1(
  ٧ہ )سوره احزاب ٓاي2(
  ٣۵)سوره احقاف ٓايہ 3(
   ۴٠) سوره احزاب ٓايہ4(

  

  ۔ اديان ٓاسمانی کے ماننے والوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔  ١٣

اس کے با وجود کہ ہم اسالم کو اس دور مينخداوندعالم کے حقيقی دين کے طور مانتے ميں۔ ہمارا عقيده ہے کہ ديگر آسمانی 
وستی و محبت کے ساتھ) زندگی گزارنا حقيقی چاہيے، چاہے وه اسالمی ممالک اديان کے پيرو کاروں کے ساتھ (صلح و د

ميں رہتے ہوں يا غير اسالمی ممالک ميں، سوائے ان ميں سے ايسے لوگوں کہ جو اسالم و مسلمين سے جنگ کرنا چاہتے 
  ہوں۔

  و تقسطوا اليہم ان هللا يحب المقسطينال ينھاکم هللا عن الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرد ہم 
ترجمہ: خداوند عالم تميں نيکی کرنے اور ايسے لوگوں سے عدالت کی رعايت کرنے سے، جنھوں نے دين کی خاطر تم سے

جنگ نہيں کی اور تميں تمہارے گھر اور وطن سے دور نہيں کيا، منع نہيں کرتا، اس ليے کہ خداوند عالم انصاف کرنے 
  )1ت رکھتاہے۔(والوں کو دوس

ہمارا عقيده ہے کہ سلجھی ہوئی باتوں کے ذريعہ ہم حقيقت اور تعليمات اسالم کو دينا کے تمام انسانوں کے سامنے بيان اور 
ٓاشکار کرسکتے ہيں، يقينا اسالم ميں اس قدر قوی جاذبيت و کشش پائی جاتی ہے کہ اگر اسے اچھی طرح سے بيان کرديا 

د کو اپنی طرف جذب کرسکتاہے، خاص طور پر ٓاج دينا ميں اسالم کا پيغام سننے کے ليے لوگوں جائے تو وه بہت بڑی تعدا
  کے قلوب ٓاماده ہيں۔

ہمارا عقيده ہے کہ اسالم کو جبر و زبردستی کے ساتھ لوگوں پر تحميل نہيں کرنا چاہيے ( ال اکر اه فی الدين قد تبين الرشد 
  )2بر دستی نہيں ہے اس ليے کہ صحيح اور غلط راستے ٓاشکار ہوچکے ہيں۔ (من الغی) دين کے قبول کرنے ميں کوئی ز

ہمارا عقيده ہے کہ اسالم کے جامع اصول و قوانين پر عمل کرکے مسلمان دوسروں کے ليے اسالم کو پيش کرسکتے ہيں۔ 
  لہذا کسی اجبار و تحميل کی ضرورت باقی نہيں رہتی۔
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  ٨)سوره ممتحنہ آيہ 1(
   ٢۵۶)سوره بقره ٓايہ 2(

  

  ۔ انبياء کا عمر کے ہر حصہ ميں معصوم ہونا۔  ١۴

ہمارا عقيده ہے کہ تمام انبياء الہی معصوم عن الخطا ہيں، عمر کے ہر حصہ ميں ( چاہے نبوت سے پہلے کی عمر ہو يا بعد 
محفوظ رہتے ہيں، اس ليے کہ اگر وه گناه يا خطاء کے مرتکب  کی) وه خطا و غلطی و گناه سے هللا کی تائيد و توفيق سے

ہوں تو مقام نبوت پرسے لوگوں کا اعتماد ختم ہوجائے گا اور لوگ انہيں اپنے اور خدا کے درميان واسطہ بنانے سے مطمئن 
  نہيں رہيں گے اور انھيں اپنی زندگی کے تمام امور ميں اپنا راہنما و ٓائيذيل نہيں بنا سکيں گے۔

اسی دليل کے تحت ہمارا عقيده ہے کہ اگربعض ٓايات قرٓانی کے ظاہر سے بعض نبيونکی طرف گناه کی نسبت دی گئی ہے 
وه ترک اول کے طور پر ہيں (يعنی يہ کہ انھوں نے نيک کاموں ميں کم درجہ کا کو منتخب کرليا حاالنکہ بھتر يہ ہوتا کہ وه 

تعبير کے مطابق جيسے (حسنات االبرار سيئات المقربين) اچھوں کی نيکياں  عالی درجہ کام کا انتخاب کرتے۔ يا دوسری
  )١(کبھی) مقرب لوگوں کے ليے گناه کا درجہ اختيار کرليتی ۔ (

  
  

____________________________________  

نکہ انھوں نے کسی معصوم کا مرحوم عالمہ مجلسی نے بحاراالنوار ميں اس جملہ کی نسبت ٓائمہ عليہم السال م طرف دی ہے،حاال) ١(
اس ليے کہ ہر انسان سے عمل کی توقع اس کے مقام و مرتبہ کے صاحب سے کی ) ٢٠۵صفحہ  ٢۵نام نہيں ليا ہے۔(بحار االنوار جلد 

  جاتی ہے ۔ 

  

  ۔ وه سب هللا کے مطيع بندے ہيں۔  ١۵

ا کہ وه اس کے مطيع و فرمانبردار بندے تھے، ہمارا عقيده ہے کہ هللا کے نبيوں اور رسولوں کا سب سے بڑا افتخار يہ تھ
يہی دليل ہے کہ ہم ہر روز اپنی نمازوں ميں پيغمبر اکرم (ص) کے بارے ميں اس جملہ کی تکرار کرتے ہيں : و اشھد ان 

  محمدا عبده و رسولہ، ميں گواہی ديتاہوں کہ محمد (ص) هللا کے بنده اور اس کے رسول ہيں۔
ی نبی نے هللا ہونے کا دعوی نہيں کياہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت نہيں دی ہے ۔ ما ہمارا عقيده ہے کہ کسی بھ

  کان بشر ان يوتيہ هللا الکتاب و الحکم و النبوه ثم يقول للناس کونوا عبادا لی من دون هللا۔
دے اور پھر وه لوگوں سے ترجمہ: کسی بھی انسان کے ليے بھتر نہيں ہے کہ خداوند اے ٓاسمانی کتاب اور حکم و نبوت 

  )1کہے کہ خدا کے عالوه ميری عيادت کرو۔(
يہاں تک کہ حضرت عيسی عليہ السالم نے بھی ہرگز لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت نہيں دی اور ہميشہ خود کو هللا کی 

  مخلوق ، بنده اور رسول ہونے کا اعالن کيا: 
کہ المقربون۔ ہرگز عيسی (ع) کواس بات سے انکار نہيں تھا کہ وه هللا کے لن يستنکف المسيح ان يکون عبدا هللا و ال المالئ

  )2بنده ہيں اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے کبھی اس بات کی تائيد کی کہ وه هللا کے بندے نہيں ہيں۔(
يں اس کا وجودعيسائيت کی موجوده تاريخ بھی گواہی ديتی ہے کہ مسئلہ تثليث (تين خدا کا عقيده رکھنا) يہلی صدی عيسوی م

  نہيں تھا بلکہ يہ عقيده بعد ميں پيدا ہوا ہے۔
  

____________________________________  
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  ٧٩)سوره ٓال عمران ٓايہ 1(
   ١٧٢)سوره نساء ٓايہ 2(

  

  ۔ معجزات و علم غيب  ١۶

ی، حال اور مستقبل کی باتوں انبياء کا بنده ہونا اس بات سے منافات نہيں رکھتا کہ وه اذن و فرمان خداوند سے غيب کی ماض
  سے ٓاگاه نہ ہوں ۔ 

  عالم الغيب فال يظھر علی غيبہ احدا اال من ارتفی من رسول ۔ 
ترجمہ: پروردگار عالم غيب کا جاننے واال ہے و کسی کو اپنے غيب کے اسرار سے ٓاگاه نہيں کرتا مگر ان رسولوں کو 

  )1جنھيں اس نے منتخب کياہے۔(
  رت عيسی کی معجزوں ميں سے ايک يہ تھا کہ وه لوگوں کو غيب کی خبر ديتے تھے:ہميں معلوم ہے کہ حض

و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بيوتکم۔ ميں تمہيں ان چيزوں کے بارے ميں، جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں ميں جمع 
  )2کرتے ہو، خبر ديتاہوں۔(

  ت سی پوشيده باتوں کو بيان فرمايا کرتے تھے:پيغمبر اسالم (ص) بھی تعليم الھی کے وسيلہ سے بہ
  ذلک من ابناء الغيب توحيد اليک يہ غيب کی خبريں ہيں جو ہم ٓاپ پر وحی کرتے ہيں۔

لہذا اس بات ميں کوئی منافات نہيں ہے کہ انبياء الھی وحی کے ذريعہ هللا کی اجازت سے لوگوں کو غيب کی خبريں ديں اور 
ں نبی اکرم(ص) سے غيب کے علم کی نفی کی گئی ہے: جيسے و ال اعلم الغيب و ال اقول لکم انی قرٓان مجيد کی جن ٓايات مي

  )3ملک۔ مجھے غيب کا علم نہيں ہے اور ميں تم سے نہيں کہتا کہ ميں ملک ہوں۔(
ہيں کہ قرٓان  اس سے مراد علم ذاتی و استقاللی ہے وه علم نہيں ،جو تعليم الھی کے ذريعہ حاصل ہوتاہے، جيسا کہ ہم جانتے

  مجيد کی بعض ٓايات ،ديگر بعض کی تفسير کرتی ہيں۔
ہمارا عقيده ہے کہ انبياء الھی غير معمولی کاموں اور اہم معجزات کو هللا کے اذن سے انجام ديا کرتے تھے اور اس طرح 

يت سے کوئی منافات رکھتاہے۔کے کام انجام دينے کا عقيده رکھنا ،جو هللا کے اذن سے ہو، نہ شرک ہے اور نہ ہی مقام عبود
حضرت عيسی (ع) قرٓان مجيد کی صراحت کی مطابق مردوں کو هللا کے اذن سے زنده کرديا کرتے تھے، ناقابل عالج 

  )4بيماروں کو هللا کے حکم شفاء عطا کيا کرتے تھے: و ابری االکمہ واالبرص و احی الموتی باذن هللا۔(
  

____________________________________  

  ٢٧، ٢۶) سوره جن ٓايہ 1(
  ۴٩) سوره ٓال عمران ٓايہ 2(
  ۵٠)سوره انعام ٓايہ 3(
   ۴٩) سوره ٓال عمران ٓايہ 4(

  

  ۔ مقام شفاعت انبياء ١٧

 گناه اور ہيں رکھتے شفاعت مقام) ملسو هيلع هللا ىلصہمارا عقيده ہے کہ انبياء الھی اور ان ميں سب سے افضل و برتر پيغمبر اسالم (
 ساتھ کے پروردگار اجازه و اذن بھی شفاعت يہ گے۔ کريں شفاعت سے عالم خداوند ليے کے گروہوں خاص کے گاروں
  :ہوگی
  )1ں کرسکتا مگر وه جسے هللا اذن دے گا۔(نہي شفاعت بھی کوئی اذنہ۔ ہو من اال شفيع من ما

  )2من ذا الذی يشفع عنده اال باذنہ۔ کون ہے جو هللا شفاعت کرے مگر يہ کہ اس کے اذن سے۔(
  اور اگر قرٓان مجيد کی بعض ٓايات کريمہ ميں بطور مطلق شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور ارشاد ہو رہاہے:
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  من قبل ان ياتی يوم ال بيع فيہ وال خلة 
انفاق کرو اس دن کے ٓانے سے پہلے کہ جس دن نہ بيع ہوگی (تا کہ کوئی اينے ليے سعادت و نجات کو خريد کے) نہ دوستی

  )3(اور معمولی رفاقت کا کوئی فايده نہيں ہوگا) اور نہ شفاعت ۔ (
ور انھيں پاکی و تقوی کی ہمارا عقيده ہے کہ مسئلہ شفاعت، انسانوں کی تربيت اور گناہگاروں کو راه راست پر پلٹانے ا

طرف تشويق دالنے ،ان کے دل ميناميد زنده کرنے کے ليے نہايت اہم وسيلہ ہے۔ اس ليے کہ ايسا نہيں ہے مسئلہ شفاعت 
بغير کسی حساب و کتاب کے ہو بلکہ يہ صرف ايسے افراد اور لوگوں کے ليے ہے جن ميں اس کی شايستگی و اہليت پائی 

ناه اس حد تک نہ ہوں کہ ان کا رابطہ شفاعت کرنے والے حضرات سے بالکل ٹوٹ گياہو۔ مسئلہ جاتی ہوگی يعنی ان کے گ
شفاعت گناہگاروں ميں خوف پيدا کرانے کہ ليے ہے کہ انسان اپنے پيچھے بازگشت کے ايک راستہ کو کھال رکھے اور 

  شفاعت کی لياقت و استعداد کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔
  

____________________________________  

  ٣) سوره يونس ٓايہ 1(
  ٢۵۵) سوره سوره بقره ٓايہ 2(
) يہاں شفاعت سے مراد استقاللی اور بغير اذن والی شفاعت ہے يا ايسے لوگوں کے بارے ميں ہے جن ميں شفاعت کی قابليت ہوگی۔3(

  اس ليے کہ قرٓان مجيد کی بعض ٓايات ديگر بعض کی تفسير کرتی ہيں۔ 

  

  توسل  ۔ مسئلہ ١٨

ہمارا عقيده ہے کہ توسل کا مسئلہ بھی شفاعت کی طرح ہے۔ يہ مسئلہ مادی و معنوی مشکل ميں بھنسے ہوئے لوگوں کو اميد
اور اجازت ديتاہے کہ اولياء الھی کے دامن کا سہارا ليں تا کہ هللا تعالی کے اذن سے وه ان کی مشکالت کو حل کرا ديں۔ 

 هللا کی بارگاه ميں حضور پيدا کريں اور دوسری طرف اولياء الھی کو اپنا وسيلہ قرار ديں: يعنی يہ کہ ايک طرف تو وه خود 
  و لو انھم اذ ظلموا انفسھم جاؤک فاستغفروا هللا و استغفر لھم الرسول لوجدوا هللا توابا رحيما۔

 سے طلب بخشش کرتے اور اگر وه لوگ خود پر ظلم کرنے اور گناه کے مرتکب ہونے کے بعد، ٓاپ کے پاس ٓاتے اور هللا
  )١رسول خدا (ص) بھی ان کے ليے طلب غفران کرتے تو خداوند عالم کو معاف کرنے واال اور مھربان پاتے۔(

حضرت يوسف اور ان کے بھائيوں کی داستان ميں ہم يہ پڑھتے ہيں کہ وه سب اپنے والہ سے متوسل ہوئے اور سب نے کہا:
طئين۔ اے پدر، ہمارے ليے خداوند سے طلب مغفرت کريں، اس ليے کہ ہم نے خطا کی تھی، يا ابانا استغفر لنا انا کنا خا

بوڑھے باپ (يعقوب نبی) نے ان کے اس درخواست کو قبول کيا اور ان سے مدد کا وعده کيا اور کہا: سوف استغفر لکم ربی۔
   )٢عنقريب ميں تم سب کے ليے بارگاه خداوندی ميں طلب مغفرت کروں گا۔(

  ٓايات اس بات کی گواه ہيں کہ توسل گذشتہ امتوں ميں بھی تھا اور ٓاج بھی باقی ہے۔يہ 
ہاں اس عقلی حدسے تجاوز نہيں کرنا چاہيے اور اولياء خدا کو مستقل اور اذن خداوند سے بے نياز نہيں سمجھنا چاہيے اس 

  ليے کہ ايسا کرنا مشرک و کفر سبب بن جائے گا۔
اہيے کہ توسل، اولياء الھی کی عبادت کی ميں تبديل ہوجائے، ايسا کرنا بھی کفر و شرک ہے ۔ اس اور ايسا بھی نہيں ہونا چ

  ليے کہ وه ذاتا اور بغير اذن الھی سود و زيان نہيں پہچا سکتے۔
کتا مگر قل ال املک لنفسی نفعا وال ضرا اال ماشاء هللا۔ کہہ ديجيے کہ ميں (حتی) کہ خود کو بھی فايده و نقصان نہيں پہچا س

  )٣يہ کہ خدا ايسا چاہے۔(
غالبا تمام اسالمی فرقوں کی عوام توسل کے مسئلے ميں افراط و تفريط سے کام ليتی ہے۔ ايسے لوگوں کی ہدايت و راہنمايی 

  کرنی چاہيے۔
  

____________________________________  

  ۶۴سوره نساء ٓايہ )١(
  ٩٧،٩٨سوره يوسف آيہ ) ٢(
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  ١٨٨ہ سوره اعراف آي)٣(

  

  ۔ تمام انبياء کی دعوت کا مقصد ايک ہے۔ ١٩

ہمارا عقيده ہے کہ تمام انبياء کا ہدف مشترک تھا اور وه انسانی معاشره ميں ايمان، خدا و قيامت ، دين کی صحيح تعليم و 
محترم ہيں، قرٓان تربيت اور اخالقی اصولوں کی تقويت سے انسانوں کو سعادت تک پہچانا ہے۔ يہی دليل ہے کہ تمام انبياء 

  مجيد نے ہميں اس بات کی تعليم دی ہے: 
  )1ال نفرج بين احد من رسلہ: ہمارے نزديک انبياء الھی کے در ميان کوئی فرق نہيں ہے۔(

اگر چہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بشريت اعلی تعليمات کے ليے بتدريج ٓاماده ہوتی گئی اور ان تعليمات کے عمق ميں 
اور سلسلہ يہاں تک ٓاگے بڑھا کہ ٓاخری اور کامل ترين دين ا،سالم تک ٓاگيا اور خداوند عالم کی طرف سے يہ اضافی ہوتا گيا

  حکم صادر ہوگيا کہ 
اليوم الکمات لکم دينکم و التمت عليکم نعمتی و رفيت لکم االسالم دينا۔ ٓاج ميں نے تمہارے دين کو کامل کرديا اور اپنی 

  ديا اور اسالم کو دين جاويد کے طور پر قبول کرليا۔نعمتوں کو تم پر تمام کر
____________________________________  

  ٢٨۵)سوره بقره ٓايہ 1(

  

  ۔ گذشتہ انبياء کی خبريں ٢٠

ہمارا عقيده ہے کہ بہت سے نبيوں نے اپنے بعد ٓانے والے پيغمبروں کی بشارت دی، جيسے حضرت موسی (ع) حضرت 
ر اسالم (ص) کے بارے واضح نشانيوں کی ساتھ خبردی، جو ٓاج بھی ان کی بعض کتابوں ميں مندرجعيسی (ع) جنھوں پيغمب

  ہے:
  الذين يتبعون الرسول النبی االمی الذی يجدونہ مکتوبا عندھم فی التورات واالنجيل۔۔۔اولئک ھم المفلحون۔

ل کی پيروی کرتے ہيں، و ہی نبی جس کے جو لوگ هللا کے امی (دنيا ميں درس نہ پڑھنے والے اگر عالم و ٓاگاه) رسو
  )1صفات کو وه تورات و انجيل جوان کے ياس ہے امين ہوتے ہينايسے لوگ ہی کامياب و کامران ہيں۔(

اس بات کی دليل ہم تاريخ ميں پڑھتے ہيں کہ پيغمبر اسالم( ص) کی بعثت سے پہلے يہود کا ايک گروه مدينہ ٓايا اور وه بڑی 
ی سے ٓاپ بعثت کا انتظار کر رہے تھے، اس ليے کہ انھوں نے اپنی کتابوں ميں پڑھا تھا کہ اس کا نے صبری اور بے تاب

ظہور اسی سرزمين سے ہوگا۔ اگرچہ ٓاپ کے مبعوث بہ رسالت ہونے کے بعد ان ميں سے بعض ايمان لے ٓائے اور بعض 
  اپنے فايدوں کی وجہ سے مخالفت پر اترٓائے۔

____________________________________  

  ١۵٧)سوره اعراف آيہ 1(

  

  ۔ انبياء الھی انسانی زندگی کے تمام پہلو کی اصالح چاہتے تھے۔ ٢١

ہمارا عقيده ہے کہ ٓاسمانی اديان جو هللا کے رسولوں کو ديئے گيے بہ خاص طور پردين اسالم ، وه صرف انسان کی فردی 
نہيں تھے بلکہ وه انسان کی معاشرتی زندگی کے تمام پہلووں اور ا،نفرادی زندگی يا معنوی و اخالقی مسائل تک منحصر 

گوشوں پر محيط تھے۔ يہاں تک کہ بہت سے علوم ،جو انسان کی روزمره زندگی کے ليے ضروری اور ناگزير تھے، لوگ 
  ٓاپ سے ان کی تعليم حاصل کرتے تھے، جس ميں بعض کی طرف قرٓان مجيد ميں بھی اشاره کيا گياہے۔
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يده ہے کہ انبياء الھی کے منجملہ مہمترين اہداف مينسے ايک ہدف، سماج اور معاشره ميں نظام عدل و انصاف قائم ہمارا عق
  کرنا تھا: 

  و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معہم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط۔
ٓاسمانی کتاب اور ميزان (حق کو باطل کی بھجان  ترجمہ: ہم نے اپنے رسولوں کے روشن داليل کے ساتھ بھيجا ان کے ساتھ

  )1اور عادالنہ قوانين کو نازل کيا تا کہ (ديناکے) لوگ عدل و انصاف قائم کريں۔(
____________________________________  

  ٢۵)سوره حديد ٓايہ 1(

  

  قومی و نسلی امتياز کی نفی ٢٢

الم (ص) کسی طرح کے قومی و نسلی امتياز کو قبول نہيں کرتے تھے ہمارا عقيده ہے کہ انبياء الھی مخصوصا پيغمبر اس
بلکہ ان کی نظر ميں دنياکی ساری نسليں ، زبانيں ، قوميں اور ملتيں يکسان تھيں۔ قرٓان مجيد تمام انسانوں کو خطاب کرتے 

  ہوئے اعالن کرتاہے: 
  و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند هللا اتقاکم۔ يا ايھا الذين ٓامنوا انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا

اے لوگوں ہم نے تميں ايک مرد اور عورت سے پيدا کيا اور تمييں خاندان اور قبيلوں ميں قرارديا تا کہ ايک دوسرے کو 
) ١ہيں۔(پہچان سکو (يہ کوئی امتياز کا معيار نہيں ہے) ہم هللا کے نزديک تم سب سے زياده محترم سباسے زياده تقوی لوگ 

پيغمبر اسالم (ص) کی ايک نہايت معروف حديث ميں اس طرح سے ذکر ہواہے کہ سرزمين منی پر (حج کے موسم ميں ) 
  ٓاپ اس حالت ميں کہ شتر پرسوار تھے،

  لوگوں کی طرف رخ کيا اور يہ حديث ارشاد فرمائی: 
علی عجمی، وال لعجمی علی عربی، وال السود علی احمر، يا ايھا الناس ، اال ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اال ال فضل لعربی

  وال االحمر ولی اسود، اال بالتقوی۔
اے لوگوں ، جان لو کہ تمہارے پروردگار ايک ہے ، تمہارا باپ ايک ہے، نہ عرب کو عجم پر برتری ہے ، نہ عجم کو 

ے کو سياه پوست والوں پر، اس برتری کا عرب دلی نہ سياه پوست کو گندمی رنگ والے پر برتری ہے، نہ گندمی رنگ وال
معيار صرف تقوی ہے۔ کيا ميں نے ثم تک پيغام پہچاديا؟ سب نے کيا: ہاں۔ پھر فرمايا ابن بات کو حاضرين غائبين تک 

   )٢پہنچائيں۔(
  

____________________________________  

  ١٣سوره حجرات ٓايہ ) ١(

  
   ۶١۶٢صفحہ  ٩تفسير قرطبی ، جلد ) ٢(

  ۔ اسالم اور انسانی سرشت٢٣

ہمارا عقيده ہے کہ خداوندعالم پر ايمان ، توحيد اور انبياء کی تعليمات کے اصول اجمالی اور فطری طور پر تمام انسانوں کی 
سرشت ميں موجود ہيں، انبياء الھی نے ان پر ثمر تخموں کی ٓابياری ٓاب وحی سے کی ہے اور شرک و گمراھی کی 

  ے دور کياہے: جھاڑيوں کو انسان س
  فطرة هللا التی فطر الناس عليھا ال تبديل لخلق هللا ذلک الدين القيم ولکن اکثر الناس ال يعلمون۔

يہ (پروردگار کا خالص دين) ايسی فطرت ہے جس پر خداوند عالم نے تمام انسانوں کو خلق کياہے اور خلقت الھی ميں کوئی 
  )1ميں ثابت ہے) يہ استوار دين ہے مگر اکثر لوگ اس بات کو نہيں جانتے۔( تبديلی نہيں ہے (امہ پہ فطرت تمام انسانوں
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يہی دليل ہے کہ تاريخ ميں ہميشہ دين، انسانوں کے در ميان رہا اور مورخين کے قول کے مطابق بے دينی و ال دينی ايک 
سختيوں اور پرو پينگنڈوں  امر نادرست اور استثنايی ہے يہاں تک کہ بہت سے ايسے نامور مکتب جو ايک دراز مدت تک

  کے باعث ضد دين رہے ہيں، مگر انہيں جيسے ہی ٓازادی حاصل ہوئی، دينداری کی طرف لوٹ ٓائے ہيں۔
ہاں اس بات سے بھی انکار نہيں کيا جاسکتا ہے کہ بہت سی گذشتہ قومونکا ثقافتی پچھڑا پن سبب بتنا کہ ان کے عقايد اور 

نذر ہوجائيں اور اس مقام پر ، انبياء الھی کا کام ايسی بدعتوں اور خرافات سے مقابلہ کر  دينی ٓاداب خرافات اور بدعتوں کی
  ٓائينہ فطرت انسان سے غبار باطل کو صاف کرنا ہوتا تھا۔
____________________________________  

  ٣٠) سوره روم ٓايہ 1(
 

 ہمارے عقيدے

 

  

  بخش سوم۔ قرٓان اور کتب ٓاسمانی
  ہمارا عقيده ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدايت کے ليے متعدد ٓاسمانی کتابونکو نازل کيا۔ ٢۴

خدا اور عبادت پروردگار ميں خطا کا شکار ہوجاتا اور تقوی و اخالق و تربيت کے اصولوں اور انسانی سماج کے قوانين 
  سے بے بھره ره جانا۔

يہ ٓاسمانی کتابيں باران رحمت کی طرح صفحہ دل بر نازل ہوئيں اور تقوی و اخالق و معرفت ت خدا و علم و حکمت کے 
  اشت کرنے کے بعد انھيں پرورش دے کر ثمره تک پہچايا۔بذر کو انسانی سرشت ميں ک

  ٓامن الرسول بما انزل اليہ من ربہ والمومنون کل ٓامن با و مالئکتہ و کتبہ و رسلہ۔
ترجمہ: اے پيغمبر، جو کچھ هللا کی طرف سے ان پر نازل ہوا، سب پر ايمان الئے اور تمام مومنين (بھی) خدا و مالئکہ اور 

  )١کتب اور ان کے النے والوں پر ايمان الئے۔( تمام ٓاسمانی
اگرچہ صد افسوس کہ زمانہ گزرنے اور جاہلوں اور نا اھلوں کی دخالت کی وجہ سے بہت سی ٓاسمانی کتا تحريف کا شکار 

ريف ہوگئيں اور ان ميں باطل افکار مخلوط ہوگيے، مگر قرٓان مجيد بعض دالئل کی وجہ سے جن کا ذکر بعد ميں ٓائے گا، تح
  سے محفوظ رہا اور ٓافتاب کی طرح ہر زمانہ اور صدی ميں نور ا فشانی کرنا رہا اور قلوب کو منور کرتا رہا۔ 

  قد جائکم من هللا نور و کتاب مبين يھدی بہ هللا من اتبع رضوانہ سبل السالم۔
کی برکت سے، ايسے لوگوں  خداوند عالم کی طرف سے نور اور کتاب مبين تمہارے پاس بھيجے گيے۔ پروردگار عالم اس

  کو ،جو خوشی سے اس کی پيروی کرتے ہيں، راه سالمت ( و سعادت ) کی طرف ہدايت کرتا ہے ۔ 
____________________________________  

   ٢٨۵سوره بقره ٓايہ )١(

  

  قرٓان مجيد، پيغمبر اسالم(ص) کاسب سے بڑا معجزه ۔  ٢۵

ہمارا عقيده ہے کہ قرٓان مجيد، پيغمبر اسالم (ص)کے مہمترين معجزوں ميں ہے، صرف۔ سنت ٓايمہ اھل بيت عليہم السالم ٣٣
فصاحت و بالغت کے اعتبار سے ہی نہيں بلکہ شيرينی بيان اور معانی کے بليغ ہونے کے لحاظ سے بھی، ان کے عالوه 

و تفصيل عقايد و کالم کی  دوسرے مختلف جہات کے اعتبار سے بھی قرٓان مجيد اعجاز ی حيثيت رکھتاہے۔ جس کی شرح
  کتابوں ميں موجود ہے۔

اسی دليل کے سبب ہمارا عقيده ہے کہ کوئی قرٓان کی مانند حتی اس کے ايک سوره کی مثال نہيں السکتا ۔قرٓان نے بارھا 
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  شک و ترديد کرنے والوں کو دعوت مقابلہ دی مگر کسی ميں اس کی نظير النے کی جرات پيدا نہ ہوسکی: 
  تمعت االنس والجن ولی ان ياتوا بمثل ھذا القرٓان ال ياتون بمثلہ و لو کان بعضھم لبعض ظھيرا۔قل لئن اج

اے بنی کہہ ديجئيے کہ اگر انسان و جنات مل کر اس قرٓان کا جواب النا چاہيں تو بھی اس کا جواب نہيں السکتے اگرچہ وه 
  )1ايک دوسرے کے شريک بن جائيں۔(

  ا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثلہ وادعوا شھداء کم من دون هللا ان کنتم صادقين۔و ان کنتم فی ريب مما نزلن
جو کچھ ہم نے اپنے بنده (محمد) پر نازل کياہے اگر اس ميں شک و ترديد ہے تو (کم از کم) اس جيسا ايک سوره لے ٓاؤ اور 

  )٢هللا کے سوا اس کام کے ليے اپنے گواہوں کو دعوت دو اگر تم سچے ہو۔(
ر ہمارا عقيده ہے کہ قرٓان مجيد، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف يہ کہ کہنہ نہيں ہوتا بلکہ اس کے اعجازی نکات او

  اور زياده ٓاشکار اور اس کی عظمت دنيا والوں پر روشن ہوتی جاتی ہے۔
  امام صادق عليہ السالم ايک حديث ميں ارشاد فرماتے ہيں: 

  ہ لزمان دوزمان و لناس دون ناس فھو فی کل زمان جديد و عند کل قوم غض الی يوم القيامة۔ان هللا تبارک و تعالی لم يجعل
خداوند متعال نے قرٓان مجيد کو ايک خاص زمانہ يا گروه کے ليے قرار نہيں دياہے۔ يہی سبب ہے کہ وه ہر زمانہ ميں تازه 

  ) 3اور ہر گروه کے نزديک قيامت تک کے ليے با طراوت رہے گا۔ (
  
____________________________________  

  ٨٨) سوره اسراء آيہ 1(
   ٢٣سوره بقره ٓايہ )٢(
   ٢٣سوره بقره ٓايہ )٢(

  

  ۔ قرٓان مجيد ميں تحريف نہيں ہوئی ہے ۔ ٢۶

س ہمارا عقيده ہے کہ ٓاج دنيا کے مسلمانونکے پاس جو قرٓان مجيد ہے ، وه وہی ہے جو پيغمبر اسالم پر نازل ہوا تھا اور ا
ميں کوئی کمی يا زيادتی نہيں ہوئی ہے۔ ابتداء نزول وحی سے ہی اصحاب کا ايک بڑا گروه ، قرٓان مجيد کی ٓايات کو نازل 
ہونے کے بعد لکھا کرتا تھا اور مسلمانونکايہ فريضہ تھا کہ شب و روز اس کی تالوت کريں اور پنج گانہ نماز ميں اس کی 

جيد کے حافظ اور قاری کی حيثيت رکھتا تھا جس کو اسالمی معاشره ميں ايک خاص تکرار کريں ۔ايک عظيم گروه قرٓان م
  مقام و منزلت حاصل رہی ہے ۔ 

 يہ ساری باتيں اور ان کے عالوه دوسری باتيں سبب بنينکہ قرٓان مجيد چھوٹی سے چھوٹی تحريف و تغيير سے محفوظ رہا ۔ 
کے ختم ہو نے تک حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ذمہ اس کے عالوه خدا وند عالم نے قرٓان مجيد کی دنيا 

داری کے بعد قرٓان مجيد ميں کسی بھی طرح کی تغيير و تحريف کا ہونا ممکن نہيں ہے۔ ( انّا نحن نزلنا الذکر و انّا لہ 
سالمی علماء و محققين لحافظون ) ہم نے قرٓان کو نازل کيا ہے اور ہم ہی قطعی طور پر اس کی حفاظت کريں گے۔ بزرگ ا

شيعہ ہوں يا سنی سب اس امر پر متفق ہيں کہ قرٓان مجيد ميں کسی بھی طرح کی تحريف نہيں ہوئی ہے ، سوائے دونونگروه 
کے بعض افراد کے جو بعض روايات کی وجہ سے تحريف کے قائل ہيں حاالنکہ دونونگروہوں کے علماء ان کے نظريہ کو 

ں اور تحريف کی روايات کو جعلی قرار ديتے ہيں۔ يا انہيں تحريف معنوی (يعنی ٓايات قرآن کیقاطعيت کے ساتھ رد کرتے ہي
  غلط تفسير کرنا)يا تفسير قرٓان کو متن قرٓان سے خلط کردينا، جانتے ہيں، اس بات پر دقت ہونا چاہئے۔ 

وں کے بزرگ علماء صريحاً تحريف ايسے کو تاه فکر حضرات جن کا تحريف قرٓان پر عقيده ہے حاالنکہ شيعوں اور سني
قرٓان کی مخالفت کرتے ہيں ، شيعہ و غير، گروه کی طرف اس کی نسبت ديتے ہيناور نآاگاہانہ طو رپر قرٓان مجيد کی حيثيت 

کونقصان پہنچاتے ہيں اور اپنے ان تعصب بھرے عمل سے ، اس مقدس ٓاسمانی کتاب کے اعتبار کو زير سوال الرہے ہيں 
  تقدس کو مخدوش کر نے کا موقع دشمن کو فراہم کررہے ہيںاور اس کے 

جمع ٓاورئی قرٓان کے تاريخ سے يہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پيغمبر اسالم کے زمانے ہی ميں جمع ٓاوری قرٓان کے تاريخی
، حفظ و حفاظت  عصر پيغمبر ميں قرٓان کے جمع ہو جانے ، اس کے لئے غير معمولی اہتمام و انتظام ، مسلمانوں کا کتابت

کرنا خصوصاً گروه کاتبان وحی کا روز اول سے وجود ميں ٓانا ، اس حقيقت کو ٓاشکار کرديتا ہے کہ قرٓان مجيد ميں تحريف 
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  ہو نا غير ممکن امر رہاہے۔
اور اس قرٓان کے عالوه کسی دوسرے قرٓان کا وجود نہيں ہے اس بات کی دليل بالکل واضح ہے اور اس کی تحقيق کے 

ستے سب کے لئے کھلے ہوئے ہيں اس لئے کہ ٓاج قرٓان تمام گھروں ، مسجدوں ، کتب خانوں ميں موجود ہے حتی کہ وه را
خطی نسخے بھی سينکڑوں سال پہلے لکھے گئے ہيں اور ميوزيم ميں رکھے ہوئے ہيں سب اس بات کی عالمت ہيں کہ يہ 

ے اور اگر گزشتہ وقتوں ميں اس بات کی تحقيق کے وسائل فراہم وہی قرٓان ہے جو جو تمام اسالمی ممالک ميں پايا جاتا ہ
نہينتھے تو ٓاج يہ امکان فراہم ہے اور سب کے لئے تحقيق کے راستے کھلے ہيں مختصر جستجو اور تحقيق سے ان باتوں 

يرے بندونکو بشارت کے بے بنياد ہونے کی حقيقت ٓاشکار ہو جائے گی۔ فبّشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنہ ۔ م
ديدو کہ جب وه باتوں کو سنتے ہيں تو ان ميں سے بہترين کی پيروی کرتے ہيں ٓاج کے دور ميں ہمارے مدرسوں ميں علوم 
قرٓانی بطور وسيع تدريس کئے جاتے ہيں مھم ترين بحث جو ان مدرسوں ميں ہو تی ہے وه قرٓان مجيد ميں تحريف و تغير کا 

  )1نہيں پايا جانا ہے۔ (
____________________________________  

) ہم نے اپنی کتابوں تفسير و اصول فقہ کے عالوه تحريف قرٓان سے متعلق مفصل بحثينکی ہيں (کتاب انوار االصول اور تفسير نمونہ 1(
  کی طرف رجوع کريں ) 

  

  ۔ قرٓان اور انسانی زندگی کی مادی و معنوی ضروريات ٢٧

ھ انسانی زندگی کی مادی و معنوی ضروريات ہيں ان کے اصول و کليات قرٓان مجيد ميں بيان ہمارا عقيده ہے کہ جو کچ
ہوئے ہيں نظام حکومت اور مسائل سياسی دوسرے کے ساتھ معاشرتی روابط ، اصول معاشرت ، جنگ و صلح عدالتی و 

گی کے مسائل حل اور بہتر ہو اقتصادی مسائل وغيره ان کے اصول و کليات بيان ہوئے ہيں جن پر عمل سے ہماری زند
  سکتے ہيں 

ترجمہ ٓايت : ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل کيا جو تمام چيزوں کے بارے ميں بيان کرنے والی ہے اور مسمانوں کے لئے 
ھدايت و بشارت ہے اور مسلمانوں کو حکم ديتی ہے کہ اپنی حکومت کی زمام خود سنبھاليں اور بلند پايہ اسالمی اقدار کو 

س کی مدد سے زنده کريں اور اسالمی سماج کی اس طرح سے تربيت ہو کہ تمام لوگ عدل و انصاف کی راه پر گام زن ہو ا
  جائيں اور دوست و دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا نظام قائم ہو جائے ۔

  القربين ۔يا ايھا الذين ٓامنوا کونوا قوامين بالقسط شھداء  و لو علی انفسکم اووالدين و ا
اے ايمان النے والوں عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے قيام کرو اور خدا کے لئے شھادت دو اگر چہ وه تمہارے يا تمہارے

  والدين اور رشتہ داروں کے لئے نقصان کا باعث ہو۔
  وال يجرمنکم شنئان قوم علی ان اال تعدلوا اعدلو ا ھوا اقرب للتقوی ۔

گروه سے دشمنی تمہيں گناه وبے انصافی تک لے جائے عدل و انصاف کرو کہ وه تقوی اور ہر گز ايسا نہ ہو کہ کسی 
  پرھيزگاری سے زياده نزديک ہے ۔

  اس دليل کی وجہ سے ہمارا عقيده ہے کہ ہرگز اسالم حکومت و سياست سے جدا نہيں ہے ۔ 
  

  ۔ تالوت تدبر و تفکر اور عمل ٢٨
ترين عبادتوں ميں سے ہے کم عبادتيں ہيں کہ جو اس کے پائيہ منزلت تک پہونچ سکتیہمارا عقيده ہے کہ تالوت قرٓان افضل 

ہيں اس لئے کہ يہ تالوت فکر کو الھام بخشنے واال ، قرٓان ميں تدبر اور تفکر کرنے اور نيک و صالح اعمال کا سرچشمہ 
  ہے ۔

  قرٓان پيغمبر اسالم کو خطاب کرکے فرماتا ہے :
  صفہ او انقص منہ قليالً او زد عليہ و رتّل القرٓان ترتيالً ۔قم الليل اال قليالً ،ن

شب مينکم عبادتينکريں ٓادھی رات (بيدار ہوں) يا اس سے پہلے کی بيداری کو کم کريں يا بڑھائيں اور تالوت قرٓان مجيد کو 
ممکن ہو سکے قرٓان کی  دقت اور فکر کے ساتھ تالوت کريں قرٓان تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے : جہاں تک
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  تالوت کيا کرو ۔قرٓان کی تالوت تا حد امکان کرو ۔
ہاں ليکن جيسا کہ بيان کيا گيا قرٓان کی تالوت اس ميں اور اس کے معنی ميں تفکر و رتدبر کا سبب ہونا چاہئے اور يہ تفکر 

ی قلو بھم اقفالھا۔ کيا وه قرٓان ميں تفکر نہيں و تدبر اس پر عمل کرنے کے لئے مقدم ہونا چاہئے افال يتدبرون القرٓان ام عل
  کرتے يا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ 

و لقد يسرنا القرٓان للذکر فہل من مذکر ۔ ہم نے قرٓان مجيد کو ياد ٓاوری کے لئے ٓاسان کر ديا ہے ٓايا کوئی ہے جو اس پر عمل 
   )١کرے۔ (

تاب ہے جسے ہم نے آپ نازل کيا ہے لہذا اس کی پيروی کريں لہذا وه لوگ جو ہذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه يہ پر برکت ک
قرٓان کی تالوت اور حفظ پر قناعت کر تے ہيں اور اس کی ٓايات ميں غورو فکر نہيں اور اس کے معنا پر عمل نہيں کرتے ، 

روم رہے ہيں اور عظيم خساره اٹھايااگر چہ انہوں نے تين ميں سے ايک رکن پر عمل کيا ہے ليکن دو زياده اہم رکن سے مح
  ہے ۔ 

____________________________________  

بديہی اور واضح ہے اگر تفسير بہ رای کرنے واال شخص صحيح و سالم ايمان کا مالک ہو تا تو کالم خداکو اسی معانی و مفاھيم ) ١(
  النے کی کوشش نہ کرتا ۔ کے ساتھ قبول کرليتا اور اسے اپنے ميل اور ھوا وھوس کے مطابق ڈھ

  

  ۔انحرافی بحثيں ٢٩

ہمارا عقيده ہے کہ قرٓان ميں غورو فکر و تدبر اور ان پر عمل سے لوگوں کومنحرف ہميشہ نا محسوس سازشوں کا جال 
ور بچھايا گيا ہے ، حکام بنی اميہ اور بنی عباس کے دور مينکالم الھی کے حاد ث يا قديم ہو نے کی بحث کو ہوا دی گئی ا

مسلمانوں کو دو حصوں ميں تقسيم کيا گيا اور ايک دوسرے کے خون کا پياسا بنا يا گيا اس بحث کے نتيجہ ميں مسلمانوں کا 
کافی خون بہا ، ٓاج سب پر يہ بات واضح ہو چکی ہے کہ يہ بحث اصالاپنے صحيح مفہوم کے الحاظ سے کسی نزاع کاباعث 

مراد حروف و نقوش و کتابت و کاغذ کو ليا جائے تو واضح ہے کہ يہ سب حادث نہيں بنتی اس لئے کہ اگر کالم الھی سے 
ہيں اور اس سے مراد اسکے وه معانی ہوں مينہيں تو بے شک علم خدا اسکی ذات کی طرح قديم اور ازلی ہے مگر ظالم 

اہتے ہينکہ دشمن اور دوست حاکموں اور خلفاء نے مسلمانوں کو سالہا اس ميں مشغول رکھا اور ٓاج بھی کچھ لوگ ہيں جو چ
نما دشمن پہ پروپيگنڈے کر رہے ہيں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے قرٓان مجيد غورو فکر اور اس پر عمل سے روکا جائے ۔

  
  

  ۔ تفسير قرٓان کے اصول و ضوابط ٣٠
ہمارا عقيده ہے کہ الفاظ قرٓان کريم کو اس کے عرفی معانی پر حمل کرنا چاہئے مگر يہ کہ ٓايت کے ظاہر و باطن ميں قرينہ 

عقلی يا نقلی پايا جاتا ہو کسی دوسرے معنا پر داللت رکھتا ہو (البتہ مشکوک قرائن پر اعتماد سے پرہيز کرنا چاہئے ) اور 
  ان کے تفسير نہيں کرنی چاہئے ۔ٓايات قرٓانی کی اندازه اور گم

مثالًاگر قرٓان مجيد مينارشاد ہوا ہے (و من کان فی ہذه اعمی فہو فی اآلخرة اعمی ) جو اس دنيا ميں نابينا ہے وه ٓاکرت ميں 
معنا ہيںبھی نابينا اور گمراه ہو گا ۔ اس بات کا يقين ہے کہ يہاں لفظ اعمی سے مراد ظاہر نابينائی نہيں ہے جو اس کے لغوی 

اس لئے کہ بہت سے نيک اور پاک لوگ ايسے بھی ہيں جو ظاہراً نابينا ہيں تو يہا ں پر اس سے مراد باطن کی نابينائی اور 
  گمراہی ہے ۔

يہاں پر قرينہ عقلی کا وجود اس تفسير کی طرف راہنمائی کرتا ہے اسی طرح سے قرٓان مجيد ميں اسالم دشمن گروه کے 
  ہے : بارے ميں ارشاد ہوا 

  صم ٌ بکٌم عمٌی فہم ال يعقلون وه لوگ گونگے بہرے اور اندھے ہيں اسی وجہ سے کچھ نہيں سمجھتے ۔ 
ٓاشکار اور واضح ہے کہ ظاہری اعتبار سے وه لوگ گونگے ، بہرے اور اندھے نہيں تھے بلکہ يہ ان کے باطنی اوصاف 

  پر کی ہے ۔ تھے اس ٓاية کريمہ کی يہ تفسير ہم نے قرينہ حاليہ کی بنياد
قرٓان مجيد خدا وند عالم کے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے بل يداه مبسوطتان هللا کے دونو ں ہاتھ کشاده ہيں يا دوسرے مقام پر 
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  ارشاد ہوا ہے : و اصنع الفلک باعيننا (اے نوح ) ہماری ٓانکھوں کے سامنے کشتی بناؤ ۔ 
م ٓانکھ ،کان، اور ہاتھ جيسے اعضاء جسم رکھتا ہے ، اس لئے کہ جسم ہرگز ان ٓايات کا يہ مطلب نہينہے جہ خدا وند عال

اجزاء سے تشکيل پاتا ہے اور سے زمان و مکامن جھت کی ضرورت ہوتی ہے اورا س کا انجام فنا ہو جانا اور مٹ جانا ہے 
مراد هللا تبارک و تعالی کی اورخدا وند متعال ان صفات جسمانی اور ماده سے منزه و مبّرا ہے ۔ لہذا يداه (ہاتھو ں ) سے 

قدرت کاملہ ہے جس نے تمام عالمين کو اپنے قبضئہ قدرت ميں لے رکھا ہے اور عين (ٓانکھوں ) سے مراد تمام اشياء اور 
  مخلوقات کے بارے ميں علم و ٓاگاہی رکھنا ہے ،۔

دا کے باب ميں ہوں يا اس کے عالوه ان اسباب کی بناء پر ہم ہرگز مندرج باال تعبيرات کے سلسلہ ميں ( چاہے وه صفات خ
۔ہم جمود و رکود اختيار نہيں کرتے اور قرائن عقلی اور نقلی کو نظر انداز نہيں کرتے اس لئے کہ دنيا کے تمام سخن پرور 
اور سخنوران قرائن پر تکيہ کر تے ہيں اور قرٓان مجيد نے بھی اس طريقہ اور روش کی تاييد کی ہے وما ارسلنا من رسول 

   بلسان قومہ ہم نے تمام انبياء کو ان کے قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث کيا ہے اال
  

  ۔ تفسير بہ رای کے خطرات ٣١
ہمارا عقيده ہے کہ تفسير بہ رای قرٓان کے وجود کے لئے سب سے خطرناک چيز ہے جسے اسالمی روايات ميں گناه کبيره 

بارگاه قرب خداوند ی سے مردود ہو جاتا ہے ۔ حديث ميں ٓايا ہے کہ سے تعبير کيا گيا ہے اور تفسير بہ رای کرنے واال 
خداوند نے ارشاد فرمايا کہ ما امن بی من فّسر برايہ کالمی ۔ جس نے ميرے سخن کی اپنے ميل اور من سے اپنے ھوای نفس

  کے مطابق تفسير کی وه ايسا ہے کہ گويا مجھ پر ايمان ہی نہيں اليا۔ 
تابوں ميں (جيسے صحيح ترمذی و سنن نسائی و سنن ابی داوود )( يہ حديث پيغمبر اسالم سے نقل بہت سی معروف مشہور ک

ہو ئی ہے آپ نے فرمايا : من قال فی القرٓان برايہ او بما ال يعلم فليتّبوء مقعده فی النار ۔ جس نے قرٓان مجيد کی تفسير اپنے 
ود اس بارے ميں اپنی رای کا اظہار کيا ، اس کا مقام اور ٹھکانا ھوا و ھوس اور ميل کے مطابق کی يا نہ جاننے کے باوج

  جہنم ہے۔ 
تفسير بہ رای سے مراد يہ ہے کہ انسان قرٓان مجيد کو اپنی تمايالت اور شخصی عقيده يا گروہی عقيده کے مطابق معنا و 

سا کرنے واال وقعيت ميں قرٓان کے تفسير کرے يا ان پر تطبيق کرے حاالنکہ اس پر کوئی قرينہ يا شاھد موجود نہ ہو اي
حضور ميں تابع اور اس کا مطيع نہيں ہے بلکہ وه قرٓان کو اپنا تابع بنانا چاہتا ہے اور اگر وه قرٓا ن مجيد پر کامال ً ايمان 

اعتبار رکھتا تو ہر گز ايسا نہيں کرتا ۔ اگر تفسير بہ رای قرٓان کے بارے ميں ہوتی رہی تو بال شبہ پوری طرح سے اس کا 
ختم ہوجائے گا اور جب ہر شخص اپنی ميالن کے مطابق اس کے معنا اور تفسير کرنے لگے گا تو ہر باطل عقيده قرٓان کے 

  اوپر تطبيق ديا جانے لگے گا ۔ 
لہذا تفسير بہ رای يعنی قوانين و مقررات علم لغت اور ادبيات عرب ، فھم اھل زبان کے خالف قرٓان مجيد کی تفسير اور اسے
اپنے باطل گمان اور خياالت و رای اور تمايالت شخصی و گروہی کے مطابق تطبيق دينا ، قرٓان مجيد ميں معنوی تحريف کا 
سبب ہو جائے گا ۔ تفسير بہ رای کی کئی شاخيں ہيں ان مينسے ايک ٓايات قرٓان کے ساتھ جدا جد نا برتاؤ کرنا ہے ، اس معنا 

و امامت وغيره کی بحث ميں صرف ان ٓايات کا انتخاب کرے جو اس کے نظريہ کے  ميں کہ انسان مثالً شفاعت و توحيد
موافق ہو ں اور ان ٓايات کو جو اس کے مزاق سے موافقت نہ رکھتی ہوں اور دوسری ٓايات کی تفسير کر سکتی ہوں انھيں 

  نظر انداز کرے يا ان کی بحث سے سرسری اور بے توجھی سے گزرجائے ۔
: جس طرح سے الفاظ قران کريم کے بارے مينجمود اختيار کرنا اور معتبر وعقلی و نقلی قرينوں پر توجہ خالصہ کالم يہ کہ

نہ کرنا ايک طرح سے انحراف ہے تفسير بہ را ی بھی اسی طرح کا انحراف شمار کی جائے گی جبکہ دونوں ہی قرٓان کی 
  ب ہے ۔ اعلی و مقدس تعليمات سے دوری کا سبب بنتا ہے يہ نکتہ غور طل

  

  ۔ سنّت کا منبع هللا کی کتاب ہے  ٣٢
ہماره عقيده ہے کہ کوئی بھی نہيں کہہ سکتا کہ (کفانا کتاب هللا ) ہمارے لئے هللا کی کتاب کافی ہے اور احاديث اور سنّت 

اسالمی سے  نبوی کہ جو تفسير و تبيين و حقائق قرٓان فہم ناسخ و منسوخ ، خاص و عام قرٓان کے بارے ميں يا تعليمات
مربوط ہيں جو اصول و فروع دين سے متعلق ہيں۔ انھيں نظرانداز نہيں کيا جا سکتا اس لئے کہ قرٓان مجيد کی ٓايات سنّت 

پيغمبر اور ان کے کلمات و افعال مسلمانوں کے لئے اصلی منبع قرار دئے گئے ہيں ۔ وما اتاکم الرسول فخذوه و ما نھاکم عنہ 
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خدا تمہارے لئے الئے (اور تمہيں اس کا حکم ديا اسے لے لو(اور اس پر عمل کرو ) اور جس چيز فانتہوا جو کچھ رسو ل 
  سے منع کيا ہے اسے چھوڑ دو ۔

وما کان لمومن وال مومنة اذا قضی هللا و رسولہ امراً ان يکون لہم الخيرة من امرہم و من يعص هللا و رسولہ فقد ضّل ضال ال 
  مبيناً ۔

و عوررت کو يہ حق حاصل نہيں ہے جب هللا يا نبی کسی اور کو الزم کہين اس کے سامنے اختيار کسی بھی مومن مرد 
رکھتا ہو (هللا کے حکم کے سامنے) اور جو بھی خدا و رسول کی نافرمانی کرے وه کھلم کھال گمراہی ميں گرفتار ہو چکا 

  ہے ۔
کو نظر انداز کرتے ہيں حاالنکہ واضح اور بديھی ہے کہ  جوه لوگ سنّت نبوی کی پرواه نہيں کرتے اصل ميں وه قرٓان مجيد

سنت پيغمبر کو معتبر طرق سے ثابت ہونا چاہئے اور ہر حديث کو کوئی بھی ٓانحضرت کی طرف نسبت ديدے قبول نہيں 
  کرنا چاہيے ۔ 

قاما خطيباً فقال: من کذب حضرت علی عليہ السالم اپنی ايک حديث ميں ارشاد فر ماتے ہيں : و لقد کتاب علی رسول هللا حتی 
علٌی متعمداً فليتّبو ء مقعده من النار ۔نبی اسالم کے زمانے ميں ٓاپ کی طرف جھٹی نسبتيں دی گئی يہاں تک کہ ٓاپ کھڑے 

ہوئے اور خطبہ پڑھنے کے بعد فرما يا :جو بھی جان بوجھ کر ميری طرف جھوٹی نسبت دے گا اسے اپنے مقام جہنم کے 
  چاہئے ۔ اسی معنی کی ايک حديث صحيح بخاری ميں بھی نقل ہوئی ہے ۔ لئے تيار ہوجانا 

  

  ۔ سنت ٓايمہ اھل بيت عليہم السالم٣٣
ہمارا عقيده ہے کہ احاديث ٓايمہ عليہم السالم بھی حکم پيغمبر کی طرح واجب االطاعت ہيں اس لئے کہ اوالً : معروف و 

ميں نقل ہوئی ہيں ان ميں اس معنا کی تصرہح ہوئی ہے ، صحيح ترمذی مشہور و متواتر حديث جو اکثر شيع ی و سنی کتابون
  ميں نقل ہوا ہے کہ پيغمبر اسالم نے فرمايا :

يا ايھا الناس انی قد ترکت فيکم ما ان اخذ تم بہ لن تضلوا کتاب هللا وعتری اھل بيتی ۔ اے لوگوں ميں تمہارے درميان دو چيزيں
  )1رہے تو ہر گز گمراه نہيں ہو گے ايک هللا کی کتاب دوسرے ميرے اھل بيت ۔(چھوڑے جارہا ہوں اگر ان سے متمسک 

ثانياً ۔ائمہ اھل بيت اپنی تمام حديثوں کو نبی اکرم سے نقل کرتے ہيں اور فرماتے ہيں کہ جو ہم کہتے ہيں وه ہمارے باپ دادا 
  سے ہم تک پہونچی ہے ۔

سيکھ رہے تھے لہذا ٓاپ نے مشکلوں کے لئے حل بتا ديا دنيا کے ختم ہونےيقينانبی اسالم مسلمانوں کی ٓاينده کی مشکلوں کو 
  تک ٓانے والی مشکالت کا حل قرٓان و اھل بيت کے دامن سے تمسک اختيار کرنے ميں ہے ۔

کيا ممکن ہئے کہ ہم اس حديث کو جو اس قدر اہميت کی حامل ہےھاور اتنے قوی محتوی اور سند کی مالک ه ے اسے نظر 
کيا جائے اور سرسری طور پر اسے پڑھ کر گزر جائيں ۔ اسی دليل کی بنياد پر ہمارا عقہده ہے کہ اگر اس مسئلہ کے انداز 

  بارے ميں توجہ دی گئی ہوتی تو ٓاج مسمانوں کی بعض مشکليں جو عقايد و فقھی مسائل سے متعلق ہين نہ ہو تی ۔ 
  

____________________________________  

  اس ھديث کی متعدد سندوں کا ذکر امامت کی بحث ميں ٣ ٧٨١،باب مناقب اہل بيت النبی حديظ  ۶۶٢،ص  ۵ذی جلد ) صحيح ترم1(
  ٓائے گا ۔ 

 

 

 ہمارے عقيدے
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  چوتھا حصہ قيامت اور موت کے بعد کی زندگی
  ۔ قيامت کے بغير زندگی بے معنا ہے۔٣۴

ہمارا عقيده ہے کہ موت کے بعد ايک معين دن ميں سارے انسان زنده کيے جائيں گے اور ان کے اعمال کا محاسبہ کيا جائے
  گا۔ نيک اور صالح عمل والے جنت الفردوس اور برے اور گناه گارافراد دوزخ بھيجے جائيں گے۔

  هللا ال الہ االھو ليجمعنکم الی يوم القيامة ال ريب فيہ۔
هللا کے سوا کوئی معبود نہيں ہے، بے شک قيامت کے دن ، جس کے ٓانے ميں کوئی شک نہيں ہے، وه تم سب کو ترجمہ: 

  جمع کرے گا۔ 
  )٨٧(سوره نساء ٓايہ 

 فاما من طغی و اثر الحيوة الدنيا فان الجحيم ھی الماوی، و اما من خاف مقام ربہ و نھی النفس عن الھوی، فان الجنة ھی الماوی۔
يکن جن لوگوں نے سرکسی کی اور دنيا کی زندگی کو مقدم رکھا، بے شک ان کا ٹھکانہ جھنم ہے اور جو لوگ مقامترجمہ: ل

  عدالت پروردگار سے ڈرتے ہيں اور اپنے نفس کو ھوی و ھوس سے بچاتے ہيں، يقينا جنت ان کا مقام ہيں۔
  )۴١سے  ٣٧(سوره نازعات ٓايہ 

طرح ہے جس پر سے تمام انسانوں کو گزرنا ہے اور ہميشہ باقی رہنے والی دنيا کی ہماراعقيده ہے کہ يہ دنيا ايک پل کی 
طرف جانا ہے يا دوسرے لفظوں ميں ، دنيا ايک ايسی گزرگاه، يونيورسٹی ، بازار، تجارت يا کھيتی ہے، جس کو ذريعہ بنا 

  کر انسان اپنے اصلی ھدف تک پہچتاہے۔
  ميں فرماتے ہيں: امير المومنين عليہ السالم دنيا کے بارے

ان الدنيا دار صدق لمن صدقھا ۔۔۔ و دارغناء لمن تذور منھا ، و دار موعظة لمن اتعظ بھا، مسجد احباء هللا و مصلی مالئکة هللا و
  مھبط وحی هللا و متجر اولياء هللا۔

ھر ہے اس کے ليے ترجمہ: نے شک دنيا صدق وصداقت کا گھر ہے اس کے ليے جو اس کے ساتھ سچا ہو، بے نيازی کا گ
جو اس سے زاد راه ذخيره کرے، ٓاگاھی و بےداری کا گھر ہے اس کے ليے جو اس سے نصيحت لے، دنيا محبان خدا کے 

  ليے سجده کرنے ، نماز پڑھنے اور وحی نازل ہونے کی جگہ اور دوستان خدا کے ليے تجارت گاه ہے۔
  )١٣١(نہج البالغہ، کلمات قصار نمبر

  

  الئل واضح اور روشن ہيں۔ ۔ قيامت کے د٣۵
ہمارا عقيده ہے کہ قيامت کی دليليں اور نشانياں نہايت واضح ہيں۔ اس ليے کہ ايک تو اس دنياوی زندگی سے معلوم ہوتا ہے 
کہ يہ خلقت کا اصلی اور بنيادی مقصد نہيں ہو سکتی، کہ جس ميں انسان چند روز کے ليے ٓائے اور ڈھيروں مشکالت کے 

ارے اور ٓاخر ميں سب کچھ ختم ہو جائے اور دنيا فنا ہو جائے۔ افحسبتم انما خلقنا کم عبثا و انکم الينا ال ساتھ زندگی گز
  ترجعون۔ کيا تم يہ گمان کرتے ہو کہ تمہيں بيکار پيدا کيا گيا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہيں ٓاوگے۔ 

  )١١۵(سوره مومنون ٓايہ 
  ه کيا جا رہا ہے کہ اگر قيامت کا وجود نہ ہوتا تو يہ دنيا بيہوده و بيکار ہوتی۔ٓايہ کريمہ ميں اس بات کی طرف اشار

دوسرے يہ کہ: عدل الہی کا تقاضا ہے کہاچھے اور برے افراد جو اس دنيا ميں ايک يہ صف ميں ہيں بلکہ برے لوگ ٓاگے 
ملے۔ ام حسب الذين اجترحوا ہيں، ايک دوسرے سے جدا ہوں اور سب کو ان کے اچھے يا برے اعمال کی جزا و سزا 
  السيئات ان نجعلھم کالذين ٓامنوا و عملوا الصالحات سواء محياھم و مماتھم ساء ما يحکمون۔

ترجمہ: يعنی جو لوگ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہيں، کيا وه يہ گمان کرتے ہيں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح قرار ديں گے
م ديتے ہيں؟ اور ان کی زندگی اور موت ايک جيسی يوگی؟ وه کتنا برا فيصلہ کرتے جو ايمان الئيں ہيں اور عمل صالح انجا

  ہيں۔
  )٢١(سوره جاثيہ 

۔ خدا کی بے پناه رحمت کا تقاضا يہ ہے کہ اس کے فيض اور نعمت کا سلسلہ انسان کی موت سے ختم نہ ہو ، بلکہ با ٣
کتب علی نفسہ الرحمة يجمعنکم الی يوم القيامةال ريب فيہ) صالحيت اور اہل افراد کے تکامل کا سلسلہ ٓاگے بڑھتا رہے۔ (

يعنی خدا نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کيا ہے وه تم سب کو ضرور بالضرور قيامت کے دن جمع کرے گا جس ميں کوئی 
  شک نہيں ہے۔
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  )١٢(سوره انعام ٓايہ 
ہے: يہ کيسے ممکن ہے کہ مردوں کو زنده  جو لوگ قيامت کے سلسلہ ميں شک و ترديد کے شکار تھے ، قرٓان ان سے کہتا

کرنے کے سلسلہ ميں تم خدا کی قدرت ميں شک کرو، حاالنکہ تمہيں پہلی مرتبہ بھی اس نے ہی پيدا کيا ہے۔ جس نے تمہيں 
لبس پہلی بار مٹی سے پيدا کيا ہے وہی تمہيں ايک بار پھر دوسری زندگی کی طرف پلٹائے گا۔ (افعيينا بالخلق االول بل ھم فی

من خلق جديد) يعنی کيا پہلی خلقت سے تھک گيے(جو قيامت کی خلقت پر قادر نہ ہوں؟ ليکن وه (ان واضح دالئل کے باوجود
  نئی خلقت کے متعلق شک کرتے ہيں۔ 

  )١۵(سوره ق ٓايہ 
لذی انشاء ھا اول مرةايک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: (وضرب لنا مثال و نسی خلقہ قال من يحيی العظام و ھی رميم) (قل يحيی ا

  و ھو بکل خلق عليم)
يعنی اس نے ہمارے ليے ايک مثال پيش کی ، ليکن اپنی خلقت کو بھال بيٹھا اور کہا کون ان پوسيده ہڈيوں کو زنده کرے گا؟ 

  ہے۔کہو کہ جس نے اسے پہلی بار پيدا کيا ہے وه انہيں دوباره زنده کرے گا اور وه ہر مخلوق کے بارے ميں علم رکھتا 
  )٧٩، ٧٨(سوره ياسين ٓايہ 

عالوه از ايں کيا زمين و ٓاسمان کی خلقت کے مقابلہ ميں انسان کی خلقت کوئی بڑی بات ہے؟ جو ہستی يہ قدرت رکھتی ہے 
کہ اس قدر وسيع اور حيرت انگيز کائنات کو پيدا کرے وه يہ طاقت بھی رکھتی ہے کہ موت کے بعد مردوں کو زنده کر دے۔

ان هللا الذی خلق السماوات واالرض و لم يعيا بخلقھن بقادر علی ان يحيی الموتی بلی انہ علی کل شی قدير) يعنی کيا (اولم يرو 
وه نہيں جانتے کہ جس خدا نے زمين اور ٓاسمانوں کو پيدا کيا ہے اور جو ان کی خلقت سے عاجز نہيں ہوا، وه اس بات پر 

  ر چيز پر قادر ہے۔قادر ہے کہ مردوں کو زنده کرے ؟ ہاں وه ہ
  )٣٣(سوره احقاف 

  

  ۔ معادجسمانی ٣۶
ہمارا عقيده ہے کہ نہ صرف انسان کی روح بلکہ جسم اور روح دونوں ہی دوسری دنيا ميں جائيں گے اور ايک نئی زندگی 

ذا سزا اور جزا بھی شروع ہوگی۔کيونکہ اس دنيا ميں جو کچھ انجام پايا تھا وه اسی روح اور جسم کے ذريعہ انجام پايا تھا، لہ
  دونوں کو ملنی چاہيے۔ 

معاد جسمانی کی بات کی گئی ہے اور مخالفين کے تعجب کا کہ پوسيده ---قرٓان مجيد ميں قيامت سے متعلق اکثر ٓايات ميں 
نسانہڈياں کيسے نئی زندگی حاصل کريں گے، قرٓان نے يہ جواب ديا ہے: (قل يحيی الذی انشاء ھا اول مرة ) يعنی جس نے ا

  کو پہلی بار خاک سے پيدا کيا ہے وه اس طرح کے کام پر قادر ہے۔ 
  )٧٩(سوره ياسين ٓايہ 

(ا يحسب االنسان ان لن نجمع عظامہ ) (بل قادرين علی ان نسوی بنانہ) يعنی کيا انسان يہ گمان کر تا ہے کہ ہم اس کی 
درت رکھتے ہيں۔ اس کی (انگليوں کے) پوروں کو بھی (پوسيده ) ہڈيوں کو جمع (اور زنده) نہيں کر پائيں گے؟ ہاں ہم ق

  درست کر ديں۔(اور پہلی حالت ميں پلٹا ديں۔)
  )٣،۴(سوره قيامت ٓايہ 

  يہ ٓايات اور اس طرح کی دورسری ٓايات معاد جسمانی کو صريحا بيان کرتی ہيں۔
اضح طور پر جسمانی معاد پر داللت کر رہی وه ٓايات جو يہ کہتی ہيں کہ تمہيں تمہاری قبروں سے اٹھايا جائے گا، وه بھی و

  ہيں۔ 
  )۴٢، سوره معارج ٓايہ  ۶٧ٓايت، سوره قمر ٓايہ  ۵٢و  ۵١(سوره يونس 

  قرٓان ميں قيامت سے متعلق اکثر ٓايات روحانی معاد اور جسمانی معاد دونوں کو بيان کرتی ہيں۔ 
  

  ۔ موت اور بعد کی عجيب دنيا٣٧
عد قيامت اور پھر بہثت و دوزخ کے سلسلہ ميں جو کچھ رونما ہوگا اس کی عظمت کا ہم اس ہماره عقيده ہے کہ موت کے ب

--:(فال تعلم نفس ما اخفی لھم من قرة ٓاعين) يعنی کہ کوئی نہيں جانتا -محدود دنيا ميناندازه نہيں لگا سکتے ارشاد ربانی ہے 
نکھوں کے لئے ٹھنڈک کی بائث ہيں ۔(سورئہ سجده ٓاےت ،ان (نيک لوگوں ) کے لئے کيسی نعمتيں رکھی گئی ہيں جو انکی آ 



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

 
 

نبی اکر م کی اک بہت ہی مشہور حديث ميں منقول ہے ( هللا ےقول اعددت لعباد ی ا لصالحين ما ال عين رات وال عذن )٧١
رکھی ہے  سمعت وال خطر علی قلب بشر ) يعنی خدا نے فرميا ہے کہ ميں نے اپنے نيک بندوں ے لئے ايسی نعمتيں تيار کر
  کہ جنہيں کسی ٓانکھ نے نہيں ديکھا کسی کان نے نہيں سنا اور کسی انسان کے دل ميں انکا خيال تک نہيں ٓايا ہے۔

(معروف محدثين مثال بخاری اور مسلم اور مشھور مفسرين مشال طبرسی،ٓالوسی اور قرطبی نے ےه حديث اپنی کتابوں مين 
  نقل کی ہے۔)

اس جنين کی مانند ہينجو شکم مادر کی محدود دنيا ميں ره رہا ہو۔ اگر فرضا جنين عقل اور حوش حقيقت ميں ہم اس دنيا ميں 
بھی رکھتا تو وه ان حقائق کا ادراک نہيں کر سکتا جو رحم مادر کے باہر کی دنيا ميں موجود ہے مثال درخشان سورج اور 

ٓاواز کو ہر گز درک نہيں کرتا ۔ قيامت کے مقابلہ چاند ،باد سحری کے چلنے پھولوں کے منظر اور سمندر کی لہروں کی 
  ميں دنيا کی مثال ايسی ہی ہے جيسی دنيا کے مقابلہ ميں جنين کی ۔ (اس نکتہ پر غور فرمائےے) 

  

  ۔ قيامت اور نامئہ اعمال٣٨
ھ ميں دئےے جا ہماره عقيده ےه ہے کہ :وه اعمال نامے جو ہمارے اعمال کی نشاندہی کر رہے ہوں گے۔ اس دن ہمارے ہات

ئيں گے۔ نيک لوگوں کا نامئہ اعمال ان کے دائيں ہاتھ ميں جب کہ برے لوگوں کا نامئہ اعمال ان کے بائيں ہاتھ ميں ديا جا ئے
گا۔نيک اورمومن لوگ اپنا نامئہ اعمال ديکھ کر خوش ہونگے جبکہ برے لوگ اپنا نامئہ اعمال ديکھ کر بہت غمگين اور 

ے بھی ےه بيان فرميا ہے :(فاما من اوتی کتابہ بيمينہ فيقول ھا ٓ ام اقرؤاکتابيہ)(انی ظننت انی مالق پريشان ہونگے۔قرٓان ن
حسابيہ)(فھوفی عيشةراضية)۔۔۔۔۔۔(و اما من اوتی کتابہ بشمالہ فيقول يآليتنی لم اوت کتابيہ) يعنی وه شخص جس کا نامئہ اعمال 

سے ) پکارے گا کہ( اے اہل محشر)ميرا نامئہ اعمال پکڑ کر پڑھو۔مجھے اس کے دائيں ہاتھ ميں ديا جا ے گا (وه خوشی 
ےقين تھا کہا ميں اپنے اعمال کا نتيجہ پاؤنگا۔وه ايک پسنديده زندگی گزارے گا۔ليکن جس شخص کا نامئہ اعمال اس کے 

  )٢٣تا  ١٩ئہ الحاقہ،ٓايتبائيں ہاتھ ميں ديا جائے گاوه کہے گا کہ اے کاش ميرا نامئہ اعمال مجھے نہ ديا جاتا۔ (سور
البتہ ےه بات واضح نہيں ہے کہ نامئہ اعمال کيا ہے اور کس طرح لکھا جاتا ہے،مگر اس کے اندر لکھی ہوئی باتوں کو 

کوئی شخص نہيں جھٹال سکے گا۔چنانچہ پہلے بھی اشاره کيا جا چکا ہے کہ معاد اور قيامت کی کچھ ايسی خصوصيات اور 
دنيا کے لوگوں کے لئے مشکل يا نا ممکن ہے۔البتہ قيامت کے بارے ميں جو موٹی موٹی باتيں سب  جزئيات ہينجن کا ادراک

  کو معلوم ہے اور ےه ناقابل انکار ہيں۔ 

  ۔ قيامت کے گواه ٣٩
ہمارا عقيده ہے کہ:قيامت کے دن عالوه اس کے کہ هللا خود ہمارے اعمال پر شاھد اور گواه ہے،کچھ دوسرے گواه بھی 

اعمال پر گواہی ديں گے ۔ہمارے ہاتھ اور پاؤں ےہاں تک کہ ہمارے بدن کی جلد اور وه زمين جس پرہم ره رہے ہيں  ہمارے
  ،اس کے عالوه دوسری تمام چيزيں ہمارے اعمال کی گواه اورشاہد ہيں ۔

ے دن)ان کے منہ پر مہر لگا ديں (اليوم نختم علی افواھھم وتکلمنا ايديھم وتشھد ارجلھم بماکانوايکسبون ) يعنی ہم ٓاج (قيامت ک
  گے اور انکے ہاتھ ہمارے ساتھ گفتگو کرينگے اور ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دينگے ۔

  )۶۵(سورئہ ےس ،ٓاےت 
(و قالو ا لجلودھم لم شھدتم علينا قالوا انطقناهللا الزی انطق کل شئی) يعنی وه اپنے بدن کے چمڑے سے کہيں گے تم نے 

کےوں گواہی دی؟وه جواب ميں کہيں گے :جس خدا نے ہر چيز کو گويائی عطا کی ہے اس نے ہمےں گويائی ہمارے خالف 
  عطا کی ۔(اور تمہارے اعمال سےپرده ہٹانے کی ذمہ داری ہميں سونپی ہے)۔

  )٢١(سورئہ حم سجده ،ٓايت 
رے گی کےونکہ تيرے رب نے اس پر ( ويومئذ تحدث اخبارھا)(بان ربک اوحی لھا )يعنی اس دن زمين اپنی خبريں بيان ک

  وحی کی ہے(کہ ےه ذمہ داری انجام دے)۔
   )۵اور  ۴(سورئہ زلزال ،ٓايت 

  

  ۔ پل صراط اور ميزان اعمال ۴٠
  ہم قيامت کے دن پل صراط اور ميزان کی موجودگی پر ايمان رکھتے ہيں۔
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گا۔ ہاں جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے صراط وہی پل ہے جو جنم کے اوپر سے گزرتا ہے اورسب کو اس سے گزرنا ہو
  گزرتا ہے۔

(وان منکم اال واردھاکان علی ربک حتما مقضيا)(لم ننجی الزين اتقواوتذرالظالمين فيھا جثيا)يعنی تم سب کے سب جہنم ميں 
يں گے وارد ہونگے ۔ےه تمہارے پر وردگار کا ےقينی اور حتمی امر ہے ۔اس کے بعد متقی لوگوں کو ہم اس سے نجات د

  اور ظالموں کو اسکے اندر زانو کے بل گرا ہوا چھوڑ ديں گے۔
  )٧٢اور ٧١(سورئہ مرےم ،ٓايات 

منھم من يمر مثل ”اس خطرناک اور مشکل راستہ سے گزرنا ہمارے اعمال سے و ابستہ ہے۔چنانچہ ايک مشہور حديث ہے:ِ
يعنی کچھ “---قا، و قد تاخز النار منہ شئياوتترک شيئاعدوالفرس،ومنھم من يمر حبوا،و منھم من يمر مشيا،ومنھم من يمرمتعل

لوگ بجلی کی طرح اس سے گزر جائيں گے،کچھ ذمہ داری گھوڑے کی سی تيزی کے ساتھ ، بعض ہاتھوں اور گھٹنوں کے 
بل،کچھ پيدل چلنے والوں کی طرح،اور بعض اس سے لٹک کر چلينگے۔کبھی جہنم کی ٓاگ ان سے کچھ چيزيں لے لے 

ھ چيزيں چھوڑ دے گی۔( ےه حديث معمولی سے فرق کے ساتھ فريقين کی کتابوں ميں ٓائی ہے مثال کنزالعمال گياور کچ
کے ذيل ميں)،نيز شيخ صدوق نے اپنی آمالی  ٧١سورئہ مرےم کی ٓاےت (۴١٧۵صفحہ  ۶اور قرطبی جلد  ٣٩۔٣۶حديث

کے عنوان سے ايک “الصراط جسر جہنم ”مينحضرت امام جعفر صادق (ع) سے رواےت کی ہے ۔صحيح بخاری ميں بھی 
  باب موجود

  )١۴۶صفحہ ٨ہے ۔(ديکھئے صحيح بخاری جلد 
جيسا کہ اس کے نام سے واضح ہے انسانوں کے اعمال جانچنے کاايک ذريعہ ہے۔ ہاں اس دن ہمارے تمام اعمال “ ميزان ” 

  ا۔کا حساب ليا جائے گا اور ہر عمل کے وزن اور قدر و قيمت کا علم ہو جائے گ
وتضعالموازين القسط ليوم القٰيمة فال تظلم نفس شيئا وان کان مثقال حبة من خردل اتينابھا وکٰفيبنا حاسبين)يعنی ہم قيامت کے ”

دن عدل کے ترازو نصب کرينگے پھر کسی پر ذره برابر بھی ظلم نہيں ہوگا۔ اگرچہکسی کا عمل (اچھے اور برے 
 ہ ہو ،ہم اسے حاضر کريں گے۔ اور ہم حساب کرنے کے واسطہ بہت کافی ہيں ۔اعمال)رائی کے دانہ کے برابر ہی کےوں ن

  )۴٧(سورئہ انبياء ٓايت 
(فاما من ثقلت موازينہ )(فھوفی عيشہ راضية)(واما من خفت موازينہ)(فامہ حاوية)يعنی البتہ وه شخص جس کے اعمال کا پلڑا 

  ال کا پلڑاہلکا ہوگا اس کا ٹھکانا جہنم ہے ۔بھاری ہوگا وه ايک خوشحال زندگی گزارے گا اور جس کے اعم
  )٩تا۶(سورئہ قارعہ،ٓايات 

ہاں۔ہمارا عقيده ہے کہ اس دنيا ميں انسان کی نجات اور کاميابی کا دارومدار اس کے اعمال پر ہے نہ اس کی ٓارزؤں اور 
نہيں ہوگا۔(کل نفس بما کسبت تصورات پر۔ايک کو اسکے اعمال کا صلہ ملے گا ۔نيکی اور تقوٰی کے بغير کوئی کامياب 

  رھينة)يعنی ہرکوئی اپنے اعمال کے بدلے گرو ی ہے۔
  )٣٨(سورئہ مدثر ،ٓايت 

پل صراط اور ميزان کے بارے ميں ےه ايک مختصر سی وضاحت تھی ،اگرچہ ان کی تفصيالت کا ہميں علم نہيں ہے ۔ 
سے بہت بڑی ہے جس ميں ہم ره رہے ہيں ۔لہذا اس عالم جيسا کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہيں کہ ٓاخر ت کی دنيا اس دنيا 

  کی تمام باتوں کا ادراک ہم مادی دنيا کے قيدی انسانوں کے لئے مشکل يا ناممکن ہے۔
  

  ۔ قيامت کے دن شفاعت ۴١
گاروں کی  ہمارا عقيده ہے کہ قيامت کے دن انبياء ، ائمہ معصومين عليہم السالم اور اولياء هللا خدا کے اذن سے بعض گناه

شفاعت فرمائيں گے اور خدا کی بخشش انہيں نصيب ہو جائے گی۔ يہ بات ياد رہے کہ يہ اجازت فقط ان لوگوں کے ليے 
ہوگی جنہوں نے هللا اور اولياء هللا سے اپنا رابطہ قائم رکھا ہوگا۔ لہذا شفاعت مشروط ہے۔ےه بھی ہماری نيتوں اور اعمال 

ارشاد ہوتا ہے (واليشفعون اال لمن ارتضٰی) يعنی وه صرف اسی کی شفاعت کريں گے  سے ايک طرح کا تعلق رکھتی ہے ۔
  )٢٨جسکی شفاعت پر خدا راضی ہوگا ۔ (سورئہ انبياء ٓاےت 

انسانوں کی تربيت کا ايک ذريعہ اور گناہوں ميں غوطہ زن ہونے سے “شفاعت ”جس طرح پہلے اشاره کيا جا چکا ہے 
ه انسان سے کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناه ہو بھی گيا ہے تو يہيں سے لوٹ جاؤ اور اسروکنے کاايک ذريعہ ہے گويا ے

  سے زياده گناه مت کرو۔
 ےہاں) ع( معصومين ائمہ اور انبياء باقی کيابعد ان ۔ ہے حاصل کوملسو هيلع هللا ىلصيقينی طور پر شفاعت عظمٰی کا مقام پيغمبر اسالم 
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  ين ،نيز قرٓان اور نيک مومنين بھی بعز افراد کی شفاعت کريں گے۔مومن کامل اور معرفت صاحب علماء ، شہداء کہ تک
ما من احد من االولين واالخرين اال وھو يحتاج الی ” حضرت امام جعفر صادق (ع) سے مروی ايک حديث ميں مزکور ہے 

حضرت محمد  دن کے قيامت جو ہے نہيں ايسا بھی کوئی سے ميں ٓاخرين اور اولين يعنی“‘القيامة يوم ملسو هيلع هللا ىلصشفات محمد 
  )۴٢صفحہ  ٨ االنوار،جلد بحار(ہو۔ نہ محتاج کا شفاعت کیملسو هيلع هللا ىلص

 بيت اھل و ونبيکم واالمانة والرحم القرٓان: خمسة الشفعاء” کہ ہے کہتی ےوں حديث ايک کی ملسو هيلع هللا ىلصکنزالعمال ميں نبی اکرم 
 نبی تمہارے اور ملسو هيلع هللا ىلصی نب ،تمہارے امانت ، رحم ۔قرٓان،صلئہ گے ہوں پانچ والے کرنے شفاعت قيامت روز يعنی “نبيکم
  )٢٩٠صفحہ  ١۴جلد ٢٩٠۴١ ،حديث کنزالعمال( بيت۔ اھل کے

اذا کان يوم القيامة بعث هللا العالم والعابد ،فاذا ”حضرت امام جعفر صادق (ع) سے مروی ايک اور حديث کچھ ےوں ہے : 
يعنی جب قيامت کا دن “ س بحسن تاديبک لھموقف بين يدی هللا عز وجل قيل للعابد انطلق الٰی الجنة و قيل للعالم قف تشفع النا

ہوگا تو هللا عالما ور عابد کو اٹھائے گا۔جب دونو ں خالق کی بارگاه ميں کھڑے ہونگے تو عابد سے کہا جائے گا ، کھڑے 
 ۵۶صفحہ  ٨رہو اور لوگوں کی جو اچھی تربيت تم نے کی تھی اس کی بنا پر اسکی شفاعت کرو۔(بحار االنوار،جلد

  )٢٢حديث
  ےه حديث شفاعت کے فلسفہ کی طرف بھی لطيف اشاره کر رہی ہے۔ 

  

  ۔ عالم برزخ  ۴٢
ہے۔ موت کے “عالم برزخ ” ہمارا عقيده ہے کہ:اس دنيا اور ٓاخرت کے درميان ايک تيسری دنيا بھی موجود ہے جس کا نام

  بعد اور قيامت تک تمام انسانونکی روحيں اس ميں ٹھہرينگی ۔
يعنی اور انکے پيچھے (موت کے بعد) قيامت تک ايک برزخ ہے۔ (سورئہ “ خ الٰی ےوم ےبعثون (ومن ورا ٓئھم برز

  )١٠٠مومنون،ٓاےت 
البتہ ہم عالم برزخ کی جزئيات سے بھی زياده اگاہی نہيں رکھتے اور نہ ہی ايسا ممکن ہے ۔ہم بس اتنا ہی جانتے ہيں کہ نيک 

مل ہے۔ (جيسے شھداء کی روحيں )عالم برزخ ميں بہت سی نعمتوں سے اور صالح لوگوں کی روحيں جو بلند درجات کی حا
  بہره مند رہتی ہيں۔

(وال تحسبن الذين قتلوا فی سبيل هللا امواتا بل احياء عند ربھم يرزقون) يعنی ايسا ہرگز مت سوچو کہ جو لوگ خدا کی راه ميں 
  )١۶٩اں رزق پاتے ہيں ۔ (سورئہ ٓال عمران ،ٓاےت مارے گئے ہيں وه مرده ہيں بلکہ وه زنده ہيں اور اپنے هللا کے ہ

نيز ظالموں ،متکبروں اور انکے حامےوں کی روحيں عالم برزخ ميں عزاب پائينگی ۔ جس کہ قرٓا ن نے فرعون اور ٓال 
رزخ فرعون کے بارے ميں کہا ہے:(النار يعرضون عليھا غدوا و عشيويوم تقوم الساعةادخلوا ٓال فرعون اشد العذاب)يعنی (ب

  ميں)ان کا عذاب (جہنم کی)
ٓاگ ہے۔ انہيں صبح وشام اسکے ٓاگے کيا جائے گا ۔ اور جب قيامت برپا ہوگی (تو ارشاد ہوگا)کہ ٓال فرعون کو سخت ترين 

  )۴۶عذاب ميں مبتال کر دو۔ (سورئہ مومن ،ٓاےت
گروه کے ساتھ۔وه عذاب اور سزا س ے ليکن تيسرا گروه جن کے گناه تھوڑے ہيں وه نہ اس گروه کے ساتھ ہيں اور نہ ا س 

  بچے رہيں گے۔ گويا وه عالم برزخ ميں نيند جيسی حالت ميں رہينگے اور قيامت کے دن بيدار ہوں گے۔
(ويوم تقو م الساعةيقسم المجرمون ما لبثوا غيرساعة)(وقال الذين اوتوالعلم وااليمان لقدلبثتم فی کتاب هللا الٰی يوم البعث فٰھذا 

ولکنکم کنتم اليعلمون )يعنی اور جس دن قيامت ٓائے گی توگنہگار قسم کھائينگے کہ وه عالم برزخ ميں ايک  ےوم البعث
گھڑی ہی ٹہرے ہيں ۔ليکن وه لوگ جنہيں علم اورايمان ديا گيا ہے۔(وه مجرموں کو مخاطب کرکے کہيں گے )تم خدا کے 

۔اب قيامت کا دن ہے ليکن تم نہيں جانتے تھے۔ (سورئہ  حکم سے قيامت کے دن تک (برزخ کی دنيا ميں)ٹھہرے ہوئے تھے
  )۵۶اور  ۵۵روم ،ٓايات 

 من حفرة او الجنة رياض من روضة القبر” کہ ہے فرميا نے ملسو هيلع هللا ىلصاحاديث ميں بھی ذکر ہوا ہے کہ رسول هللا 
(ديکھئے صحيح گڑھا۔ ايک سے ميں گڑھوں کے جہنم يا ہے باغ ايک سے ميں باغات کے جنت تو يا قبر يعنی“حفرالنيران

۔شيعہ مآخذميں ےه حديث کہيں اميرالمومنين(ع) سے اور کہيں امام ٢۴۶٠،حديث  ٢۶،کتاب صحيفةالقيامة،باب ۴ترمذی ،جلد 
  علی ابن الحسين (ع)سے رواےت کی گئی ہے۔ 
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  ۔مادی اور معنوی صلے۴٣
معنوی بھی،کيونکہ معاد،روحانی ہونے کے  ہمارا عقيده ہے کہ :قيامت کے دن ملنے واال صلہ مادی پہلو بھی رکھتا ہے اور

  ساتھ ساتھ جسمانی بھی ہوگی۔
قرٓان کريم اوراحاديث ميں بہشت کے باغات کے بارے ميں کہا گيا ہے کہ اس کے درختوں کے نيچے نہرے جاری ہوں 

ابدی ہوں اور ےه کہ جنت کے باغات کے پھل اور سائے )٨٩گی۔(جنات تجری من تحتھااالنھار)(سورئہ توبہ ، ٓاےت 
اور مومن لوگوں کے لئے بہشت ميں بيوياں موجود ہونگی(ازواج )٣۵گے(اکلھا دائم وظلھا)(سورئہ رعد ،ٓايت 

ياد رہے ےه اور اسی طرح جہنم کی جالنے والی ٓاگ اور اسکی دردناک سزاؤں کا جو )١۵مطھرة)(سورئہ ٓال عمران ٓاےت 
  ور جزا سے مربوط ہے۔تذکره ٓايا ہے وه سب عالم ٓاخرت کی جسمانی سزا ا

ليکن ان سے بڑھکر معنوی نعمتيں،معرفت الہی کے انوار ، پروردگار کا روحانی قرب اور اسکے جمال کے جلوے ہيں۔ےه 
  وه لذتيں ہيں جو زبان اور بيان کے ذريعہ قابل وصف نہيں ہيں ۔

يزه گھروں کے تذکرے کے بعد ارشاد قرٓان کی بعض ٓايات ميں جنت کی بعض مادی نعمتوں،سرسبز وشاداب باغات ،اور پاک
ہوا ہے (ورضوان من هللا اکبر)يعنی خدا کی خشنودی اور رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے :(ذٰالک ھو 

   )٧٢فوز العظيم)يعنی ےہی تو عظيم کاميابی ہے ۔(سورئہ توبہ ٓاےت 
ن ےه محسوس کرے کہ اس کے عظيم اور پيارے معبود جی ہاں ،اس سے بڑھ کر لذت بخش بات اور کونسی ہوگی کہ انسا

  نے اسے اپنی بارگاه مينشرف قبولےت بخشا ہے اور اسے اپنی خشنودی کے سائے ميں جگہ دی ہے ؟
ےقول (هللا)تبارک وتعالٰی رضای عنکم و محبتی لکم خير و ”امام علی ابن الحسين (ع) سے مروی ايک حديث ميں ہے کہ 

نی خدا وند متعال ان سے کہے گا کہ تم سے ميری خوشنودی اور تم سے ميری محبت ان نعمتوں سے يع“ اعظم مما انتم فيہ
بہتر اور برتر ہيں جو تمہيں حاصل ہيں ۔وه سب ےه بات سنيں گے اور اس بات کی تصديق کرينگے۔ (تفسير عياشی ،سورئہ 

  )٩١کع ذيل ميں ،برواےت الميزان جلد: ٧٢توبہ کی ٓاےت 
ھکر اور کو نسی نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان سے ےه کہا جائے ۔( يا ايتھاالنفس المطمئنة)(ارجعی الٰی سچ مچ اس سے بڑ

ربک راضيةمرضيه)(فادخلی فی عبادی )(وادخلی جنتی)يعنی اے نفس مطمئنة اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت ميں کہ 
ہوجا اور ميری جنت ميں داخل ہوجا ۔(سورئہ تو اس سے راضی ہو اور وه تجھ سے ،پس ميرے بندوں کی صف ميں شامل 

 )٣٠تا  ٢٧فجر ، ٓايات 

 

 ہمارے عقيدے

 

  

  پانچواں باب مسئلہء امامت
  ۔ امام کا وجود ہميشہ ضروری ہے۔۴۴

ہمارا عقيده ہے کہ جس طرح سے خداوند عالم کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وه انسانوں کی ھدايت کے ليے انبياء و رسل 
کوبھيجے، اسی طرح سے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر عصر اور زمانہ ميں انبياء کے بعد امام اورھادی کو بھيجے ، 

تغيير سے بچائيں، لوگوں کو عصری تقاضوں سے با خبر کريں اور جو انبياء کی شريعتوں اور هللا کے دين کو تحريف و 
خدا کے احکام اور شريعت پر عمل کی دعوت ديں۔ اس ليے کہ اگر ايسا نہ ہو تو انسان کی سعادت اور کاميابی ،جو انبياء 

ع اور لوگ سرگردان ره کے ٓانے کا مقصد ہے ، متحقق نہيں ہو سکے گا اور انسان راه ھدايت سے دور ، انبياء کی تبليغ ضاي
  جائيں گے۔

مذکوره باال دالئل کے پيش نظرہمارا عقيده ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے بعد کوئی بھی عھد يا زمانہ امام 
وی الہی اختيار کے وجود سے خالی نہيں رہا ہے: يا ايھا الذين ٓامنوا اتقوا هللا و کونوا مع الصادقين۔ ترجمہ۔ اے ايمان والو، تق

  کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
يہ ٓايہء کريمہ کسی خاص زمانہ تک کے ليے محدود نہيں ہے اور اس ميں بغير کسی قيد و شرط کے صادقين کے ساتھ 
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ہونے کا بيان،ا س بات کی دليل ہے کہ ہر عصر ميں امام معصوم موجود ہوتا ہے جس کی پيروی کی جانی چاہيے، جيسا کہ 
  ے شيعہ سنی مفسرين نے اپنی تفاسير ميں اس کی طرف اشاره کيا ہے۔ بہت س

  

  ۔امامت کيا ہے؟ ۴۵
ہمارا عقيده ہے کہ امامت فقط ظاہری حکومت کا عہده نہيں ہے بلکہ ايک نہايت بلندروحانی اور معنوی منصب ہے۔امام، 

حکومت کا بھی ذمہدار ہے۔ امام،لوگوں کی  اسالمی حکومت کی قيادت کے ساتھ ساتھ دين و دنيا کے معاملہ ميں ہمہ گير
روحانی و فکری راہنمائی کرتا ار پيغمبر اسالم (ص) کی شريعے کو جملہ تحريفات اور تغّےر اور تبدل سے محفوظ رکھتا 

  ہے۔ امام، ان اہداف کو پايہ تکميل تک پہنچاتا ہے جن کے لئے پيغمبر اسالم (ص) مبعوث ہوئے تھے۔
جو خدا نے ابرا ہيم (ع) خليل هللا کو نبوت اور رسالت کا راستہ طے کرنے اور متعدد امتحانات ميں يہ وہی عظيم منصب ہے 

کاميابی کے بعد عطا کيا ۔انہوننے بھی خدا کے حضور اپنی ذريّت اور اوالد ميں سے بعض کے لئے اس عظيم منصب کی 
  ز اس رتبے پر فائز نہيں ہو سکيں گے۔درخواست کی اور انہيں يہ جواب مال کہ ظالم اور گناه گار لوگ ہر گ

(واذابتٰلی ابراھيم ربہ بکلمات فاتمھّن قال انّی جاعلک للنّاس اماما قال ومن ذّريتی قال ال ينال عھدی الظّالمين ) يعنی اس وقت 
نکال ۔خدا کو ياد کرو کہ جب خدا نے ابراھيم (ع) کو مختلف چيزوں سے ٓازمايا اور وه خدا کی ٓازمائش سے سرخ رو ہوکر 

نے فرمايا ميں نے تجھے لوگوں کا امام بنايا ہے۔ ابراھيم (ع) نے عرض کی، ميری نسل ميں سے بھی امام بنائيے۔ خدا نے 
فرمايا ميرا يہ عھده(امامت)ہرگز ظالموں کو حاصل نہيں ہو سکتا۔ (اور تيری نسل سے فقط معصوم لوگوں کو حاصل ہوگا)۔ 

  )١٢۴(سورئہ بقره،ٓايت 
ے کہ اتنا عظيم منصب صرف ظاہری حکومت سے عبارت نہيں ہو سکتا۔اگر امامت کا جلوه وه نہ ہو جو ہم نے واضح رہ

  اوپر بيان کيا ہے تو مزکوره باال روايت کا کوئی واضح مفہوم نہيں ر ہے گا۔
سالت کے ذريعہ پيش کيا اسہماره عقيده ہے کہ: تمام اولوالعزم انبياء کو امامت کا مرتبہ حاصل تھا ۔جو کچھ انہوں نے اپنی ر

پر خود عمل کيا۔ وه لوگوں کے معنوی ، مادی ، ظاہری اور باطنی قائد تھے ۔خاص کرپيغمبر اسالم (ص) کو اپنی نبوت کے 
  ٓاگاز سے ہی امامت اور رہبری کے عظيم مرتبے پر فائز تھے۔ان کا کام فقط خدا کے احکام کو ٓاگے پہونچانا نہيں تھا۔

  کہ پيغمبر اسالم (ص)کے بعد امامت کا سلسلہ ان کی پاک ذريت کے درميان جاری رہا ہے۔ہمارا عقيده ہے 
امامت کی جو تعريف اوپر کی گئی ہے اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اس ،قام تک رسائی دشوار شرائط کی حامل 

دين کے تمام معارف و احکامات ہے۔خواه تقوٰی (ہر گناه سے معصوم ہونے کی حد تک) کے لحاظ سے ہو يا علم و دانش اور
  کو جاننے نيز انسانوں کی شناخت اور ہر عصر ميں ان کی ضروريات کو پہچاننے کے حوالے سے۔ (غور کيجئے) 

  

  ۔امام ،گناه اور غلطی سے محفوظ ہے ۴۶
سير ميں بيان شده بات ہمارا عقيده ہے کہ:امام کو ہر گناه اور غلطی سے معصوم ہونا چاہئے،کيونکہ مذکوره باال ٓايت کی تف

کے عالوه غير معصوم شخص پر مکمل اعتماد نہيں کيا جا سکتا اور اس سے دين کے اصول وفروع اخذ نہيں کئے جا 
سکتے۔ اس لئے ہماراعقيده ہے کہ امام کی گفتگو اس کے افعال اور تقرير کی حجت اور شرعی دليل ہے۔ (تقرير سے مراد 

  ام انجام ديا جائے اور وه اپنی خاموشی کے ذريعہ اسکی تائيد کرے) يہ ہے کہ امامم کے سامنے کوئی ک
  

  ۔امام، شريعت کا محافظ ۴٧
ہمارا عقيده ہے کہ :امام ہرگز اپنے ساتھ کوئی زريعت يا دين ليکر نہيں ٓاتا بلکہ اسکی ذمہ داری پيغمبر (ص) کے دين کی 

تبليغ ، تعليم ،دين کی ھفاظت اور لوگوں کو اس دين کی طرف حفاظت اور ٓاپکی شريعت کی نگہبانی ہے۔اس کا کام دين کی 
  بالنا ہے۔ 

  

  ۔امام ،لوگوں ميں سب سے زياده اسالم سے ٓاگاه ہے ۴٨
نيز ہماراعقيده ہے کہ:امام کو اسالم کے تمام اصول و فروع،احکام وقوانين اور قرٓان کے معانی و تفسير سے مکمل طور پر 



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

 
 

کے متعلق اس کے علم کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے اور يہ علم پيغمبر و کے ذريعہ حاصل ہوتا ٓاگاه ہونا چاہئے۔ان چيزوں 
  ہے۔

جی ہاں؛اس طرح کے علم پر ہی لوگوں کو مکمل اعتماد ہو سکتا ہے اور اسالم کی حقيقتوں کو سمجھنے کے لئے اس پر ہی
  اعتماد کيا جا سکتاہے۔ 

  

  ۔امام کو منصوص ہونا چاہئے ۴٩
ده ہے کہ:امام (جانشين پيغمبر (ص)) کو منصوص ہونا چاہئے ،يعنی اسکی امامت پيغمبر (ص) کے صريح اور ہمارا عقي

واضح پيغام کے مطابق ہونی چاہئے اور بعد والے امام کے لئے پہلے امام کی تصريح ضروری ہے۔بالفاظ ديگر امام بھی 
تا ہے۔ جس طرح ہم نے ابراہيم (ع) کی امامت سے پيغمبر کی طرح خدا کی طرف سے(پيغمبر (ص) کے ذريعے) متعين ہو

  متعلق ٓايت ميں پڑھا:(انّی جاعلک للنّاس اماما)يعنی ميں نے تجھے لوگوں کا امام قرار ديا ہے۔
اس کے عالوه (عصمت کی حد تک)تقوٰی اور بلند علمی مقام(جو تمام احکامات اور تعليمات الٰھی پر ايسے احاطہ کی 

لطی اور اشتباه کی گنجائش نہ ہو) کی موجودگی کا علم صرف خدا اور ر سول (ص) کے پاس ہیصورت ميں ہو جس ميں غ
  ہو سکتا ہے۔

  بنانبر ايں ہمارے عقيده کی رو سے معصوم اماموں کی امامت لوگوں کی رائے سے نہيں حاصل ہو سکتی ہے۔ 
  

  ۔اماموں کا تعين،رسول (ص) کے ذيعے ۵٠
(ص)نے اپنے بعد والے امامونکومتعين فرمايا ہے۔حديث ثقلين (جو مشہور و معروف ہے)ميں ہمارا عقيده ہے کہ:پيغمبر اکرم

  حضور (ص)نے اماموں ک اجمالی ذکر کيا ہے۔
نامی جگہ پر پيغمبر اکرم (ص) نے کھڑے ہوکر ايک “خم ”صحيح بخاری ميں مذکور ہے کہ مکہ اور مدينہ کے درميان 

ريب تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔(انّی تارک فيکم الثّقلين،اّولھما کتاب هللا فيہ الھدٰی خطبہ ديا ۔ اس کے بعد فرمايا:ميں عنق
يعنی ميں تمہارے درميان دو ران قدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں ۔ا ن ميں سے ”والنّورواھل بيتی،اذکرکم هللا فی اھل بيتی)

)ميرے اھل بيت ہيں ۔ ميں تمہيں نصيحت کرتا ہونکہ پہلی چيز کتاب هللا ہے جس ميں نور اور ہدايت ہے اور (دوسری چيز
ميرے اھل بيت کے سلسلے ميں خدا کو فرماوش نہ کرناْْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌(ٓانحضرت (ص)نے يہ جملہ تين بار 

  ۔)١٨٧٣صفحہ۴دہرايا)۔(صحيح مسلم ،جلد
رہوگے تو ہر گزگمراه  صحيح ترمذی ميں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے اور صريحا مذکور ہے کہ اگر ان دونوں سے متمسک

، مسند ٢٠،خصائص نسائی صفحہ ۴۴٢٢صفحہ  ٢يہ حديث سنن دارمی ، جلد )۶۶٢صفحہ ۵نہ ہوگے۔(صحيح ترمذی ،جلد
اور ديگر مشہور و معروف اسالمی کتب ميں  ٩۴۵حديث ١٨۵صفحہ  ١٠اور کتاب کنز العمال جلد  ١٨٢صفحہ  ۵احمد،جلد

ہيں ہو سکتا ۔ حقيقت ميں اس ھديچ کا شمار ان متواتر احاديث ميں ہوتا ہے جن مذکور ہے۔ اس ميں کسی قسم کا شک و شبہ ن
کا انکار کوئی مسلمان نہيں کر سکتا۔ احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے ايک مرتبہ نہيں بلکہ کئی مرتبہ 

  مختلف مواقع پر يہ حديث بيان فرمائی ہے۔
کی ذّريت کے سارے لوگ اس عظيم مرتبے کے حامل اور قرٓان کے ہم پلّہ نہيں ہو وااضح سی بات ہے کہپيغمبر اکرم (ص) 

سکتے۔لٰہذا يہ پيغمبر اکرم (ص) کی ذّريت ميں سے فقط معصوم اماموں کی طرف اشاره ہے(ياد رہے کہ صرف کمزور اور 
  مشکوک احاديث ميں اہل بيتی کی جگہ لفط سنّتی مذکور ہے)۔

روف حديچ سے استدالل کريں گے (جو صحيح بخاری ،صحيح مسلم،صحيح ترمذی،صحيح اس سلسلے ميں ہم ايک اور مع
ابوداؤد ۔مسند حنبل اور ديگر کتب ميں مذکور ہے)۔پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا ہے:(ال ےزال الّذين قائما حتّٰی تقوم الّساعة او

يہاں تک کہ قيامت آاجائے يا باره خليفہ تم پر  ےکون عليکماثٰنی عشر خليفة کلّھم من قريش) يعنی دين اسالم قائم رہے گا
جابر ابن ” ---ميں يہ عبارت ١۴۵٣صفحہ ٣حکومت کريں،يہ خلفاء سب کے سب قريش سے ہوں گے۔(صحيح مسلم ،جلد

نے نبی اکرم سے نقل کی ہے۔يہی عبارت مختصر سے فرق کے ساتھ مذکوره باال کتب ميں مذکور ہے۔ديکھئے “سمره
  کتاب المہدی) ۴اورصحيح ابی داؤد،جلد ۵٠١صفحہ ۴،صحيح ترمذی،جلد ١٠١صفحہ ۴صحيح بخاری،جلد 

ہمارا عقيده ہے کہ :ان روايا ت کی قابل قبول تفسير صرف وہی ہو سکتی ہے جو باره اماموں کے متعلق شيعہ اماميہ نے کی 
  ہے۔ذرا غور فرمائيں کہ کيا اسکے عالوه کوئی معقول تفسير ہو سکتی ہے؟ 
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  ر اکرم کے ذريعہ،حضرت علی (ع)کا تعين ۔پيغمب۵١
ہمارا عقيده ہے کہ :پيغمبر اسالم (ص) نے متعدد جگہوں پرحضرت علی (ع) کو بالخصوص اپنے جانشين کے طور پر (خدا 

کے حکم سے)معين فرمايا ہے۔چنانچہ ايک دفعہ حجةالوداع سے لوٹتے وقت صحابہ کے ايک عظيم اجتماع ميں غدير خم 
ايک جگہ) کے مقام پر خطبہ ديتے ہوئے فرمايا:(ايھاالنّاس الست اوٰلی بکم من انفسکم قالوا بلٰی،قال فمن  (جحفہ کے نزديک

کنت مواله فعلی مواله) يعنی اے لوگوں کيا ميں تم پر تمہاری بہ نسبت زياده اختيار نہيں رکھتا ؟انہوننے کہا،کيوں نہيں۔ٓاپ 
ا علی (ع) موال ہے)۔(يہ حديث متعدد اسناد کے ذريعہ نبی اکرم (ص) سے (ص) نے فرمايا :بس جس کا ميں موال ہوں اس ک

سے زياده مشہور اسالمی  ٣۶٠تابعين سے زياده ہے۔ ٨۴اصحاب اور  ١١٠نقل ہوئی ہے ۔حديث کے راويوں کی تعداد 
 ٩ام قرٓان ،جلد کتابوں ميں يہ حديث منقول ہے جس کی تفصيل اس مختصر سی کتاب ميں بيان نہيں کی جا سکتی۔ ديکھئے پي

  اور مابعد۔) ١٨١صفحہ 
يہاں چونکہ ہم نہيں چاہتے کہ ان عقائد کی مزيد دالئل بيان کريں اور بحث اور تمحيص کو طول ديں لٰہذايہی کہنے پر اکتفا 
ے کرتے ہيں کہ مذکوره حديث کو ٓاسانی سے نظر انداز نہيں کيا جا سکتا ہے اور نہ اسے ايک عام سی خوشنودی يا محبت ک

  اظہار کا عنوان ديا جا سکتا ہے جبکہ پيغمبر اسالم (ص) نے اتنے بڑے اہتمام اور تاکيد کے سا تھ اسے بيان کيا ہے۔
ميں ذکر کيا ہے؟کہ پيغمبر اسالم (ص) نے اپنی تبليغ کے “الکامل”کيا يہ وہی چيز نہيں ہے جس کا ابن کٰثير نے اپنی تاريخ 

االقربين) کے نزول کے بعد اپنے عزيزوں کو جمع کيا اور انکے سامنے اسالم پيش ٓاغاز ميں قرٓانی ٓايت(انذر عشيرتک 
  کرنے کے بعد فرمايا:

(ايّکم يوازرنی علٰی ٰھذااالمر علٰی ان يکون اخی و وصيّی و خليفتی فيکم) يعنی تم ميں سے کون اس کام ميں ميری مدد کرے 
  ميرا خليفہ و جانشين ہو؟ گا تاکہ وه ميرا بھائی ، ميرا وصی اور تمہارے درميان

:(انا يا نبّی هللا -حضرت علی (ع) کے سوا کسی نے پيغمبر (ص) کی بات کا جواب نہيں ديا ۔حضرت علی (ع) نے عرض کيا
  اکون وزيرک عليہ) يعنی اے هللا کے نبی ميں اس کام ميں ٓاپ کا وزير اور مددگار بنوں گا۔

ايا:(اّن ٰھذا اخی و وصيّی وخليفتی فيکم)يعنی بہ تحقيق يہ ميرا بھائی، ميرا پيغمبر اکرم نے انکی طرف اشاره کيا اور فرم
، مطبوعہ بيروت /دارصادرم، مسند احمد بن ۶٣صفحہ ٢وصی اور تمہارے درميان ميرا جانشين ہے۔(کامل ابن اثير ،جلد

ے بھی اپنی اپنی کتابوں ميں يہیو ديگر مئولفين ن ٢١٠صفحہ ١٣،شرح نھج البالغہ ابن ابی الحديد جلد ١١صفحہ ١حنبل،جلد 
  بات بيان کی ہے۔)

کيا وه مسئلہ نہيں ہے جس کا اعالن پيغمبر اسالم (ص)اپنی عمر کے ٓاخری حّصہ مينايک بار پھر کرنا چاہتے تھے اور 
ابدا) اسکی تاکيد کرنا چاہتے تھے؟صحيح بخاری کے بقول ٓانحضرت (ص)نے حکم دديا:(ايتونی اکتب کتابا لن تضلّوا بعده 

يعنی کوئی چيز (کاغز و قلم ) لے ٓاؤتاکہ تمہارے لئے ايسی چيز لکھ دوں جس کے بعد تم ہر گز گمراه نہ ہوں گے۔اسی حديث
ميں مذکور ہے کہ بعض حضرات نے اس سلسلے ميں پيغمبر (ص) کی مخالفت کی يہاں تک کہ بہت ہی توہين ٓاميز بات کی 

ميں يہ حديث بيان کی ہے۔اس سے زياده واضح “ مرض النبی”باب  ١١ہ صفح ۵اور رکاوٹ بن گئے۔(بخاری نے جلد 
  ميں مذکور ہے۔) ١٢۵٩صفحہ  ٣صحيح مسلم ،جلد 

ہم ايک بار پھر اس بات کی تکرار کريں گے کہ يہاں ہمارا مقصد عقائد کو مختصر سے استدالل کے ساتھ بيان کرنا ہے اور 
  گو کا انداز کچھ اور ہوتا۔ زياده تفصيلی بحث کی گنجائش نہيں ہے،وگرنہ گفت

  

  ۔ہر امام کی تاکيد،اپنے بعد والے امام کے بارے ميں ۵٢
ہمارا عقيده ہے کہ :باره اماموں ميں سے ہر ايک کی تائيد اس سے پہلے والے امام کے ذريعہ ہوتی ہے۔سب سے پہلے امام 

،ان کے بعد امام علی عليہ السالم کے دوسرے ھضرت علی عليہ السالم ہيں ان کے بعد انکے بيٹے امام حسن عليہ السالم 
بيٹے سےدالشہداء حضرت امام حسين عليہ السالم ،ان کے بعد انکے بيٹے امام حضرت علی ابن الحسين عليہ السالم ،ان کے 

انکے بعد انکے بيٹے امام محمد باقی عليہ السالم ،ان کے بعد انکے بيٹے امام جعفربن محمد الصادق عليہ السالم،انکے بعد 
بيٹے امام موسٰی ابن جعفر عليہ السالم ،ان کے بعد انکے بيٹے علی ابن موسٰی الّرضا عليہ السالم،پھر انکے بيٹے محمد ابن 

علی التقی عليہ السالم ،ان کے بعد انکے بيٹے علی ابن محمد النقی عليہ السالم،ان کے بعد ان کے بيٹے ھسن ابن علی 
خری امام محمد بن الحسن المھدی عليہ السالم ہيں۔ہمارا عقيده ہے کہ وه اب بھی زنده ہيں العسکری عليہ السالماور سب سے آ 
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  ليکن لوگوں کی نظر وں سے غائب ہيں۔
البتہ حضرت مہدی عليہ السالم (جو دنيا کو عدل و انصاف سے پر کر ديں گے جس طرح وه ظلم و جور سے پر ہو چکی 

ھ مختص نہيں ہے بلکہ تمام مسلمان اس پر ايمان رکھتے ہيں ۔بعض سنی علماء ہوگی) کے وجود پر ايمان صر ف ہمارے سات
نے حضرت امام مہدی عليہ السالم سے متعلق روايات کے متواتر ہونے پر الگ کتابيں لکھی ہيں۔(رابطةالعالم االسالمی) کی 

ک سوال کے جواب ميں امام (ع) طرف سے شائع ہونے والے رسالے ميں چند سال قبل امام مہدی عليہ السالم سے متعلق اي
کے ظہور کو حتمی قرار دياگيا تھا اور ساتھ ہی امام حضرت مہدی عليہ السالم کے متعلق پيغمبر اکرم (ص) کی مشہور و 

مجمع ” سے “ رابطةالعالم االسالمی”ہجری کو  ١٣٩۶شوال٢۴مستند روايات کے کافی سارے اسناد کا ذکر ہوا تھا(يہ خط 
کے ڈائرکٹرمحمدالمنتصرالکتانی کے دستخط کے ساتھ شائع ہوا ہے۔) البتہ ان ميں بعض اس بات کے قائل “ الفقہ االسالمی

ہينکہ حضرت مہدی عليہ السالم ٓاخری زمانے ميں متولد ہوں گے۔ليکن ہمارا عقيده ہے کہ وه بارہويں امام ہيں اب بھی زنده 
ور حکومت عدل الٰھی قائم کرنے کا حکم دے گا تو وه خروج  ہيں اور جب خداانہيں زمين سے ظلم و جور کاخاتمہ کرنے ا

  کريں گے۔ 
  

  ۔حضرت علی (ع) سب صحابہ سے افضل ہيں ۔ ۵٣
ہمارا عقيده ہے کہ:حضرت علی عليہ السالم سب صحابہ سے افضل ہيں ۔پيغمبر اکرم (ص) کے بعد اسالمی امت مينان کا 

ہر قسم کا غلو حرام ہے۔ہمارا عقيده ہے کہ جو لوگ حضرت علی  مقام سب سے بڑا ہے۔اس کے باوجود ان کے بارے ميں
عليہ السالم کے لئے مقام الوہيت اور ربوبيت يا اس طرح کی کسی بات کے قائل ہيں وه کافر اور مسلمانوں کے زمرے سے 

لتا جلتا نام اس خارج ہيں۔ ہم ان کے عقائد سے بےزار ہيں ۔افسوس کے ساتھ يہ کہنا پڑتا ہے کہ شيعوں کے ساتھ انکا م
سلسلے ميں غلط فہميوں کا باعث بنتا ہے۔حاالنکہ علماء شيعہ اماميہ نے ہميشہ اپنی کتابوں ميں اس گروه کو اسالم سے 

  خارج قرار ديا ہے۔ 
  

  ۔صحابہ،عقل اور تاريخ کی عدالت ميں ۵۴
ہمارا عقيده ہے کہ:پيغمبر (ص) کے اصحاب ميں بڑے عظيم،جاں نثار اور عظمت والے لوگ تھے ۔قرٓان و حديث نے انکی 
فضيلت ميں بہت کچھ بيان کيا ہے۔ليکن اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ہم تمام اصحاب پيغمبر (ص) کو معصوم سمجھنے لگيں 

ار ديں ۔کيونکہ قرٓان نے بہت سی ٓايات (سورئہ توبہ،سورئہ نور ،اور اور کسی استثناء کے بغير ان کے اعمال کو درست قر
سورئہ منافقين کی ٓايات)ميں ايسے منافقين کا تذکره کيا ہے جو اصحاب پيغمبر (ص) ميں شامل تھے۔ظاہری طور پر وه ان کا

وگ ايسے بھی تھے حّصہ تھے ليکن اس کے باوجود قرٓان نے ان کی بہت زياده مذمت کی ہے۔دوسری طرف سے بعض ل
جنہوں نے پيغمبر (ص) کے بعد مسلمانوں ميں جنگ کی ٓاگ بھڑکائی،انہوں نے وقت کے امام اور خليفہ کی بيعت توڑ دی 

  اور دسيوں ہزار مسلمانوں کا خون بہايا۔ کيا ہم يہ کہ سکتے ہينکہ يہ افراد ہر لحاظ سے پاک و منّزه تھے؟
ل و صفين) کے دونوں فريقوں کو کس طرح صحيح اور درست قرار ديا جا سکتا بالفاظ ديگر نزاع اور جنگ(مثال جنگ جم

کے بہانے کو کافی سمجھتے ہيں اور“ اجتہاد”ہے؟يہ تضاد ہمارے لئے قابل قبول نہيں ہے۔کچھ لوگ اس کی توجيہ کے لئے 
مل کيا ہے لھٰذا خدا کے نزديککہتے ہيں کہ ايک فريق حق پر تھا اور دوسرا خطا کار ليکن چونکہ اس نے اپنے اجتہاد پر ع

  اسکا عذر قابل قبول ہے،،بلکہ اسکو صواب ملے گا ۔ہمارے لئے اس استدالل کو قبول کرنا مشکل ہے۔
اجتہاد کا بہانہ بنا کر پيغمبر (ص) کے جانشين کی بيعت کيسے توڑی جا سکتی ہے؟ اور پھر جنگ کی ٓاگ بھڑکا کر بے 

کتا ہے؟اگراجتہاد کا سہارا ليکر اس قدر بے تہاشا خونريزی کی توجيہ کی جا سکتی ہے گناه لوگوں کا خون کيسے بہايا جا س
  تو پھر کون سا ايسا کام ہے جسکی توجيہ نہ ہو سکے؟

ہم واضح طور پر کہيں گے کہ ہمارے عقيده کی رو سے تمام انسانوں ،يہاں تک کہ پيغمبر اکرم (ص) کے اصحاب کی 
ے اعمال پر ہے۔قرٓان کا يہ زّرين اصول(اّن اکرمکم عند هللا اتٰقيکم) يعنی خدا کے نزديک تم اچھائی برائی کا سار و مدار انک

  ان کو بھی شامل ہے۔ ) ١٢سب سے زياده معزز وه ہے جو تم ميں سب سے زياده متقی ہے(سورئہ حجرات ٓايت
ہم ان سب کے بارے ميں ايک منطقی  لٰھذا ہميں ان کے اعمال سامنے رکھتے ہوئے ان کے بارے ميں فيصلہ کرنا ہوگا ۔ يوں

موقف اختيار کرتے ہوئے کہ سکتے ہيں کہ جو لوگ ٓانحضرت (ص) کے دور ميں مخلص اصحاب کی صف ميں شامل تھے
اور پيگمبر اسالم (ص) کی رحلت کے بعد بھی وه اسالم کی حفاظت ميں کوشاں رہے اور قرٓان کے ساتھ اپنے وعده کو 
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سمجھتے ہيں اور انکا احترام کرتے ہيں ۔ ليکن جو لوگ ٓانحضرت لے دور ميں منافقين کی صف  نبھاتے رہے،ہم ان کو اچھا
ميں شامل تھے اور انہوں نے ايسے کام کئے جن سے پيغمبر (ص) کا دل دکھايا اور پيغمبر اکرم (ص) کی رحلت کے بعد 

نوں کے لئے نقصان ده تھے تو ہم انہيں نہيں مانتے۔ انہوں نے اپنا راستہ تبديل کر ليا اور ايسے کام کئے جو اسالم اور مسلما
 قرٓان کريم ارشاد فرماتا ہے(ال تجد قوما يومنون با واليوم اآلخر يوٓاّدون من حآّدهللا ورسولہ ولوکانوا ٓابائھم او ابنائھم او

نے والوں کو خدا اور رسول (ص) کے اخوانھم اوعشيرتھم اوٰلٓئک کتب فی قلوبھم االيمان)يعنی ٓاپ خدا اور قيامت پر ايمان ال
ساتھ نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہيں پائيں گے، اگر چہ وه ان کے باپ ،اوالد ،بھائی يا رشتہ دار 

  )٢٢ہی کيوں نہ ہو۔ يہ لوگ ہيں جن کے صفحات قلوب پر هللا نے ايمان کو لکھ ديا ہے۔(سورئہ مجادلہ ،ٓايت 
يغمبر (ص) کی زندگی ميں يا حضور کی ر حلت کے بعد پيغمبر (ص) کو تکليف پہونچاتے رہے وه جی ہاں ؛جو لوگ پ

  ہمارے عقيده کے مطابق احترام کے قابل نہيں ہيں۔
ليکن يہ بات فراموش نہيں کرنی چاہئے کہ پيغمبر (ص) کے بعض اصحاب نے اسالم کی ترقی کے لئے بڑی بڑی قربانياں 

ی ان کی تعريف و تمجيد کی ہے۔اسی طرح جو لوگ ان کے بعد ٓائے يا دنيا کے خاتمہ تک آتے انجام دی ہيں ۔ خدا نے بھ
رہيں گے اگر وه حقيقی اصحاب کے راستہ پر چلتے ہوئے ان ک کے مشن کو ٓاگے بڑھائيں تو وه بھی تعريف اور تمجيد کے

الّذين اتّبعوھم باحسان رضی هللا عنھم و رضوا عنہ) يعنیالئق ہيں ۔ارشاد ہوتا ہے(الّسابقون االّو لون من المھاجرين واالنصار و
مھاجرين اور انصار ميں سے سبقت کرنے والے اّولين افراد نيز نيکيوں ميں انکی پيروی کرنے والوں سے هللا راضی ہے 

  )١٠٠اور وه هللا سے راضی ہيں ۔(سورئہ توبہ ،ٓايت 
  قيده کا خالصہ ۔ يہ ہے پيغمبر اسالم (ص) کے اصحاب کے متعلق ہمارے ع

  

  ۔اہل بيت ،علوم پيغمبر (ص) سے مٔاخوز ہيں ۵۵
ہمارا عقيده ہے کہ :چونکہ متواتر روايات کے مطابق پيغمبر اکرم (ص) نے ہميں اہل بيت کے متعلق حکم ديا ہے کہ ہم ان 

سمجھتے ہيں ،اس لئے ان کی ہر  دونوں کا دامن نہ چھوڑيں تاکہ ہم ہدايت پائيں،نيز چونکہ ہم ٓائّمہ اہل بيت (ع) کو معصوم
بات اور ان کا ہر عمل ہمارے لئے حجت اور دليل ہے ۔اسی طرح ان کی تقرير (يعنی ان کے سامنے کوئی کام انجام پائے 

اور وه اس سے منع نہ کريں ) بھی حجت ہے۔بنا بريں قرٓان و سنت کے بعد ہمارا ايک فقہی مٔاخذ ٓائمہ اہل بيت (ع) کا 
  قرير ہے۔قول،فعل اور ت

اور چونکہ متعدد اور معتبر روايات کے مطابق ٓائّمہ اہل بيت (ع) نے فرمايا ہے کہ ان کے فرامين رسول هللا (ص) کی 
احاديث ہيں جو وه اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہيں ،بنابر ايں واضح ہے کہ حقيقت ميں ان کے فرامين پيغمبر (ص) کی 

يں کہ پيغمبر اکرم (ص) سے ثقہ اور با اعتماد شخص کی روايت علمائے اسالم کے نزديک روايات ہيں ۔ہم يہ بھی جانتے ہ
  قابل قبول ہے۔

امام محمد بن علی الباقر عليہ السالم نے جابر سے فرمايا( يا جابر انّالو کنّانحّدثکم برٔاينا و ھو ان ا لکنّا من الھالکين ،ولکن 
هللا عليہ وٓالہ وسلّم)يعنی اے جابر ؛اگر ہم اپنی رائے اور خواہشات نفسانی کی بناء نحّدثکم باحاديث نکنذھا عن رسول هللا صلّی

پر تمہارے لئے کوئی بات بيان کريں تو ہم تباه ہونے والوں ميں شامل ہو جائيں گے ۔ ليکن ہم تمہارے لئے ايسی احاديچ نقل 
  کی صورت ميں جمع کی ہيں ۔ کرتے ہيں جو ہم نے رسول خدا صلّی هللا عليہ وٓالہ وسلّم سے خزانہ

  )١١۶از مقدمات ،حديث  ١٨صفحہ١(جامع احاديث الشيعہ ،جلد 
امام جعفر صادق عليہ السالم سے مروی ايک حديث ميں مذکور ہے کہ کسی نے امام (ع) سے سوال کيا اور حضرت (ع) 

امام صادق (ع) نے فرمايا  نے جواب ديا ۔ اس شخص نے امام کی رائے تبديل کرنے کی غرض سے بحث شروع کر دی تو
:(ما اجبتک فيہ من شئی فھو عن رسول هللا)يعنی ميں نے تجھے جو جواب ديا ہے وه پيغمبر (ع) سے منقول ہے(اور اس ميں 

  )١٢١حديث۵٨صفحہ ١بحث کی گنجائش نہيں ہے)۔(اصول کافی ،جلد 
يب،استبصار، من ال ےحضره الفقيہ اور دوسریقابل غور اور اہم نکتہ يہ ہے کہ حديث کے سلسلہ ميں ہمارے پاس کافی،تحذ

معتبر کتابيں ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ان کتابوں ميں موجود ہر روايت ہماری نظر ميں قابل قبول ہے بلکہ روايات سے 
 متعلق کتب کے ساتھ ہمارے پاس علم رجال کی کتب بھی موجود ہيں ،جن ميں ہر طبقہ کے راويان احاديث پر بحث کی گئی

ہے۔ ہمارے نزديک وه روايت قابل قبول ہے،جس کی سند ميں مذکور تمام افراد ثقہ اور قابل اطمينان ہوں ۔لٰہذا ان مشہور اور 
  معتبر کتب ميں جو روايات اس شرط کی حامل نہ ہوں وه ہماری نظر ميں قابل قبول نہيں۔

معتبر ہو ليکن ابتداء سے لے کر ٓاج تک ہمارے بڑے عالوه از ايں ممکن ہے کہ کوئی روايت ايسی ہو جس کا سلسلہ سندبھی 
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بڑے علماء اور فقہاء نے اسے نظر انداز کيا اور اس پر عمل نہ کيا ہو ا ور انہيں اس ميں کچھ ديگر نقائص نظر ٓاتے ہو ں ۔ 
  کہتے ہيں ۔ يہ ہماری نظر ميں معتبر نہيں ۔“ معرض عنھا”اس قسم کی روايت کو ہم 

ح ہے کہ جو لوگ ہمارا عقيده جاننے کے لئے فقط اور فقط ان کتب ميں موجود کسی ايک روايت يا بنابر ايں يہ بات واض
مختلف روايات کا سہارا ليتے ہيں،بغير اس کے کہ روايت کی سند کے بارے ميں کوئی تحقيق کريں انکا طريقہ کار غلط ہے۔

،جن ميں موجود روايات کا صحيح ہونا ان  کے نام سے کتابيں موجود ہيں“صحاح ”’بعض معروف اسالمی فرقوں ميں 
کتابوں کے مصنّفين کے نزديک ثابت ہے۔ نيز دوسرے لوگ بھی ان روايات کو صحيح سمجھتے ہيں ۔ ليکن ہمارے نزديک 
موجود معتبر کتابيں اس طرح نہيں ہيں ۔ يہ ايسی کتابيں ہيں جن کے مصنّفين معروف اور قابل اعتماد شخصيات ہيں ۔ ليکن ان

  بوں ميں موجود روايات کی سند کا صحيح ہونا علم رجال کی کتب کی روشنی ميں راويوں کی تحقيق پر موقوف ہے۔کتا
مذکوره باال نکتے کی طرف توجہ ہمارے عقائد کے متعلق پيدا ہونے والے بہت سے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے ۔ جس 

  ہت سی غلط فہميوں کو جنم دے سکتی ہے ۔طرح اس سے بے توجہی ہمارے عقائد کی پہچان کے سلسلے ميں ب
بہر حال قرٓان مجيد کی ٓايات اور پيغمبر اسالم (ص)کی احاديث کے بعد ہماری نظر ميں باره اماموں (ع) کی احاديث معتبر 

  ہيں ۔ شرط يہ ہے کہ ٓائمہ عليھم السالم سے ان احاديث کا صدور معتبر طريقہ سے ثابت ہو۔ 
  

  مختلف مسائل 
واب ميں ذکر ہونے والے مباحث ميں نے دين اسالم کی بنيادوں سے متعلق ہمارے نظرياتی وا عتقادی اصولوں کو گزشتہ اب

  واضح کيا۔ان کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد کی کچھ اورخاص باتيں ہيں جواس باب ميں بيان کی جاتی #ہيں۔ 
  

  ۔حسن و قبح کا مسئلہ ۵۶
شياء کی خوبی و بدی اور حسن و قبح کا ادراک کر سکتی ہے ۔ يہ خو ب و بد کی ہمارا عقيده ہے کہ انسانی عقل بہت سی ا

پہچان ،اس طاقت کی بدولت ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے۔بنابر ايں ٓاسمانی شريعتوں کے نازل ہونے سے پہلے بھی 
و ستم کی برائی نيز ہدايت بعض امور عقل کی بدولت انسانوں کے لئے واضح تھے۔مثال عدل اور نيکی کی خوبی ، ظلم 

،امانت، شجاعت اور سخاوت جيسی بہت سی اخالقی صفات کی اچھائی اسی طرح جھوٹ ،خيانت ،بخل اور اس طرح کی 
دوسری صفات کی برائی و قباحت،ان امور ميں سے ہيں جنہيں عقل درک کرتی ہے۔ ليکن چونکہ عقل تمام اشياء کی اچھائی 

ہے اور انسان کی معلومات بہر حال محدود ہيں اس لئے اديان الٰھی،ٓاسمانی کتب اور انبياء اور برائی کو سمجھنے سے عاجز 
،خدا کی طرف سے اس امر کی تکميل کے لئے بھيجے گئے ،تاکہ وه عقلی ادراکات کی بھی تاکيد کريں اور ان تاريک 

  گوشوں کو بھی نماياں کريں جن کے ادراک سے عقل عاجز ہے۔
کے سلسلے ميں ہم عقل کی ذاتی صالحيت کے سرے سے ہی منکر ہوجائينتو پھر توحيد ،خدا شناسی  اگر حقائق کی پہچان

اور ٓاسمانی اديان کی بات ہی ختم ہو جائے گی کيونکہ وجود خدا کا اثبات اور بعثت انبياء کی حقانيت صرف عقل کے ذريعہ 
قابل قبول ہيں جب يہ دو اصول (توحيد و نبوت)پہلے ہی قابل اثبات ہے۔يہ بات واضح ہے کہ شرعی تعليمات اس صورت ميں 

  عقلی دليل کے ذريعہ ثابت ہو چکے ہوں ۔صرف شرعی دليل کے ذريعہ ان دونوں موضوعات کا اثبات نا ممکن ہے۔ 
  

  ۔عدل الٰھی۵٧
ں کہ خدا اپنے مذکوره باال وجوہات کی بنا پرہم خدا کے عادل ہونے کا عقيده رکھتے ہيں اور اس بات کو محال سمجھتے ہي

بندوں پر ظلم کرے يا بال وجہ کسی کو سزا دے يا بال وجہ کسی کو معاف کر دے ۔يہ محال ہے کہ وه اپنا وعده وفا نہ کرے 
اور محال ہے کہ برے اور خطاکار شخص کو اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا مقام عطا فرمائے اور اسے معجزات 

  سے نوازے۔
نے اپنے جن بندوں کو سعادت کا راستہ طے کرنے کے لئے پيدا کيا ہے،انہيں کسی راہنما اور  نيز يہ بھی محال ہے کہ اس

رہبر کے بغير سرگرداں چھوڑ دے،کيونکہ يہ سبکام برے اور قبيح ہيں ۔قرٓانی ٓايات ايسی ٓايات سے بھری پڑی ہيں جو عقل 
ہونے کے لئے قرٓا ن نے ارباب عقل و خرد کو زمين اور عقلی دالئل کی اہميت کو واضح کرتی ہيں۔جادئہ توحيد پر گامزن 

اور ٓاسمان ميں موجود خدا کی نشانيوں کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی ہے۔(اّن فی خلق الّسٰموات واالرض واختال ف ا للّيل 
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  )١٩٠والنّھار آليات الولی االلباب )(سورئہ ٓال عمران ،ٓايت
کو خدا کی نشانيوں کے بيان کا ہدف قرار ديا۔(انظر کيف نصّرف اآليات  دوسری طرف سے انسانی عقل و شعور ميں اضافہ

لعلّھم يفقھون )يعنی ديکھو کہ ہم مختلف تعبيروں سے کس طرح اپنی نشانياں بيان کرتے ہيں تاکہ وه سمجھ ليں ۔(سورئہ انعام 
  )۶۵،ٓايت 

ے کہ وه نيکيوں اور برائيوں ميں تميز کريں۔ اور تيسرا نکتہ :ان دونوں باتوں کے عالوه تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہ
اس سلسلہ ميں قوت فکر سے کام ليں ۔ارشاد ہوتا ہے کہ ( قل ھل يستوی االعمی والبصير افال تتفّکرون )يعنی کيا نابينا اور 

  )۵٠بينا(نادان اور دانا )برابر ہيں ؟کيا تم فکر نہيں کرتے ؟(سورئہ انعام ،ٓايت 
ہ يہ ہے کہ :جو لوگ اپنے کانوں ،ٓانکھوں اورزبان سے کام نہيں ليتے اور اپنی عقل و خرد سے استفاده چوتھا اور ٓاخری نکت

نہيں کرتے انہيں زمين پر چلنے والوں ميں سب سے بد ترين حيوان قرار ديا گيا ہے۔(اّن شّر الّدوٓاب عند هللا الصّم البکم الّذين 
والوں ميں سب سے برے وه بہرے اور گونگے افراد ہيں جو عقل سے کام ال يعقلون)يعنی خدا کے نزديک زمين پر چلنے 

  اور بھی متعدد ٓايات اس بات کو بيان کرتی ہيں ۔)٢٢نہيں ليتے(سورئہ انفال ،ٓايت 
ان دالئل کی موجودگی ميں اسالم کے اصول و فروع کے حوالے سے ہم عقل و خرد اورتفکر کی قّوت سے کيسے چشم 

  پوشی کر سکتے ہيں ؟
 خدا وند عالم کے لئے برے اور قبيح کام کا امکان نہيں ہے۔

 

 ہمارے عقيدے

 

  

  آذادی انسان
  ۔فقہ کا ايک مٔاخذ عقل ہے۵٩

ہمارا عقيده ہے کہ:دين اسالم کا ايک بنيادی مٔاخذ مذکوره باال نکات کی روشنی ميں عقل ہے۔يعنی يہ کہ عقل ےقينی طور پر 
کسی چيز کو درک کرے اور اسکے بارے ميں فيصلہ کرے۔مثال کے طور پر اگر( بطورفرض)قرٓان اور سنت ميں ظلم و 

ل کرنے کی حرمت پر کوئی دليل ہی نہ ہوتی و ہم دليل عقلی کے ذريعہخيانت ،جھوٹ ،قتل،چوری اور لوگوں کے حقوق پاما
ان چيزوں کو حرام سمجھتے اور ےقين رکھتے کہ اس عالم اور حکيم خدا نے ہم پر يہ چيزيں حرام کر دی ہيں اور وه ان 

  کی انجام دہی پر راضی نہيں ہے۔عقل کا يہ حکم ہمارے اوپر حجت محسوب ہوتا۔ 
  

  پر ايک نظر ۔عدل الٰھی ۶٠
جيسا کہ پہلے اشاره کيا جا چکا ہے ہم خدا کے عادل ہونے پر اعتقاد رکھتے ہيں اور يہ ےقين رکھتے ہيں کہ خدا اپنے کسی 
بنده پر کوئی ظلم نہيں کرتا کيونکہ ظلم ايک برا اور نا پسنديده کام ہے اور خدا کی ذات اس طرح کے کام سے پاک اور منزه 

  )۴٩ا)يعنی تيرا پروردگار کسی پر ظلم نہيں کرتا۔(سورئہ کہف ،ٓايت ہے(وال يظلم ربّک احد
اگر دنيا اور ٓاخرت ميں بعض افراد کو سزا ملے گی تو اس کااصل سبب وه خود ہيں۔(فما کان هللا ليظلمھم ولکن کانوا انفسھم 

بلکہ وه خود )٧٠ا (سورئہ توبہ،ٓايت يظلمون )يعنی خدا نے عذاب الٰہی ميں مبتال ہونے والی گزشتہ (اقوام )پر ظلم نہيں کي
  اپنے اوپر ظلم کيا کرتے تھے۔

نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی کسی چيز پر بھی خدا ظلم نہيں کرتا ۔(وما هللا يريد ظلما للعالمين)يعنی خدا اہل عالم پر ظلم کا 
کم عقل کی طرف راہنمائی کر رہی ہے اور ياد رہے کہ يہ تمام ٓايات ح)١٠٨ہرگز اراده نہيں رکھتا۔(سورئہ ٓال عمران ،ٓايت 

  اسی کی تاکيد کر رہی ہيں۔ 
  تکليف ماال يطاق

تکليف ماال يطاق کی نفی مذکوره وجوہات کی بنا پر ہمارا عقيده ہے کہ خدا ہر گز تکليف ماال يطاق (انسان کی طاقت سے 
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  )٢٨۶قره،ٓايتباہر کاموں ) کا حکم نہيں ديتا (اليکلّف هللا نفسا ااّل وسعھا)(سورئہ ب
  

  ۔المناک حادثات کا فلسفہ ۶١
ہمارا عقيده ہے کہ اس دنيا ميں جو المناک واقعات رو نما ہوتے ہيں (مثال زلزلے ، مصيبتيناور مشکالت)مذکوره باال وجوہات

ہے(فلّما کی روشنی ميں وه کبھی تو خدا کی طرف سے سزا کے طور پر واقع ہوتے ہيں جيسا کہ قوم لوط کے متعلق فرمايا 
جآء امرنا جعلنا ٰعاليھا سافلھا وامطرنا عليھم حجارة من سّجيل منضود) يعنی جب عذاب کے بارے ميں ہمارا حکم ٓاگيا تو ہم 

  )٨٢نے انکے شہروں کو مليا ميٹ کر ديا اور ان پر پتھروں کی موسال دھار بارش نازل کر دی۔(سورئہ ہود ،ٓايت 
گوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے(فاعرضوا فارسلنا عليھم سيل العرم)(سورئہ سبا ،ٓايت کے سرکش اور ناسپاس لو“ سبا”اور 
  يعنی انہوں نے خدا کی اطاعت سے منہ موڑ ليا اور ہم نے تباه کن سيالب انکی طرف بھيج ديا۔)١۶

ٹ ٓائيں ۔(ظھرنيز ان ميں سے نعض واقعات انسانوں کو بيدار کرنے کے لئے ہوتے ہيں تاکہ وه حق کے راستے کی طرف لو
الفساد فی البّر والبحر بما کسبت ايد النّاس ليذيقھم بعض الّذی عملوا لعلّھم يرجعون) خشکی اور سمندروں ميں لوگوں کے 

کاموں کی وجہ سے خرابی ٓاشکار ہو گئی۔خدا چاہتا ہے کہ انہيں ان کے بعض اعمال کا مزه چکھائے ۔شاےد وه لوٹ 
  ذا اس طرح کی مصيبتيں حقيقت ميں خدا کے لطف و کرم کا نتيجہ ہيں۔لہٰ ) ۴١ٓائيں۔(سورئہ روم ،ٓايت 

بعض مصيبتيں ايسی ہيں جو انسان خود اپنے لئے ڈھونڈ التا ہے۔با الفاظ ديگر وه اپنی غلطيوں کا خميازه بھگتتا ہے۔(اّن هللا ال 
الت نہيں بدلتا جب تک کہ وه خود اپنی حالت کو نہ يغيّر ما بقوم حتّٰی يغيروا ما بانفسھم )يعنی يقينا هللا تعالٰی کسی قوم کی ح

  )١١بدلے۔(سورئہ رعد ،ٓايت 
(ما اصابک من حسنة فمن هللا وما اصابک من سيّئة فمن نفسک)يعنی جو نيکی تجھے نصيب ہو وه خدا کی طرف سے ہے 

  )٧٩يت (اور اس کی مدد سے ہے)اور جو برائی تجھے الحق ہو وه خود تيری طرف سے ہے۔(سورئہ نساء،آ 
  
  

  ۔ کائنات کا نظام سب سے بہترين نظام ہے ۶٢
ہمارا عقيده ہے کہ :يہ کائنات عالی ترين نظام کا نظاره پيش کر رہی ہے ۔يعنی اس کائنات کا موجوده نظام ممکنہ نظاموں ميں

کوئی بات موجودسب سے بہتر نظام ہے۔ہر چيز حساب کتاب کے مطابق ہے اس ميں حق ،عدل ،انصاف اور نيکی کی منافی 
  نہيں ہے۔اگر انسانی معاشره ميں کوئی برائی نظر ٓارہی ہے تو يہ خود انکی طرف سے ہيں۔

ہم يہ بات دہراتے ہيں کہ ہمارے عقيده کی رو سے کائنات کے بارے ميں اسالمی نظريہ کہ ايک اصلی بنياد عدل الٰہی 
  يں پڑ جاتا ہے،ذرا غور کيجئے۔ہے۔اس کے بغير توحيد ،نبّوت اور معاد کا نظريہ بھی خطره م

يعنی دين کی “اّن اساس الدين التوحيد والعدل ”ايک حديث ميں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق عليہ السالم نے پہلے فرمايا
 اّما التوحيد فان ال تجوزعلٰی ربّک ما جاز عليک و اّما العدل فان ال تنسب الیٰ ”بنياد توحيد اور عدل ہيں ۔اس کے بعد فرمايا

يعنی توحيد يہ ہے کہ جو باتيں تيرے کئے روا نہيں ہيں ،انہيں خدا کے لئے روا نہ سمجھ۔(اسے “ٰخالقک ما المک عليہ
ممکنات کی تمام صفات سے پاک و منزه سمجھو)اور عدل يہ ہے کہ تم خدا کی طرف کسی ايسے کام کی نسبت نہ دوجسے 

  )٢٣حديث  ١صفحہ۵کيجئے(بحار االنوار ،جلد اگر تم انجام دو تو وه اس پر تمہاری مذمت کرے۔غور 
  
  

  ۔فقہ کے چار مٔاخذ ۶٣
  جيسا کہ پہلے بھی اشاره کيا جا چکا ہمارے فقہی منابع(مٔاخذ)چار ہيں ۔

  يعنی قرٓان مجيد جو اسالمی معارف اور احکام کی بنياد ہے۔“کتاب هللا”۔١
  بيت) کی سنت۔۔پيغمبر اسالم (ص) اور ٓائّمہ معصومين عليہم السالم (اہل ٢
  ۔علماء اور فقہاکا اجماع و اتفاق جو معصوم کی رائے کا مظہر ہو۔٣
۔عقل،عقل يا دليل عقلی سے مراد ےقينی اور قطعی دليل عقلی ہے۔جو دليل عقلی ظنّی ہو(مثال قياس ،استحسان وغيره )وه ۴

ے گمان کے مطابق کسی چيز ميں مصلحت ہمارے نذديک کسی بھی فقہی مسئلہ ميں قابل قبول نہيں ہے ۔لٰہذا اگر فقيہ اپن
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ديکھے ليکن اس کے مطابق قرٓان اور سنت ميں کوئی مخصوص حکم نہ ہو تو وه اپنے گمان کو حکم خدا کے طور پر پيش 
نہيں کر سکتا۔اسی طرح شرعی احکام ٔاخذ کرنے کے لئے ظنّی قياسات اور اس طرح کی چيزوں کا سہارا لينا ہمارے نزديک

۔ليکن جن مقامات پر انسان کو ےقين حاصل ہو جائے (جيسے ظلم،جھوٹ ،چوری اور خيانت کی برائی کا جائز نہيں ہے
عقل جس چيز کا “(کّل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع”ےقين)تو ان مقامات پر عقل کا حکم معتبر ہے۔عقل کا يہ قطعی حکم 

  حسوب ہوگا۔حکم دے شرع کا حکم بھی وہی ہوگا) کے قاعده کے تحت حکم شرعی م
حقيقت يہ ہے کہ عبادتی،سياسی ،اقتصادی اور سماجی امور ميں مکلّف لوگوں کے لئے ضروری مسائل کے متعلق پيغمبر 

(ص) اور ٓائّمہ عليہم السالم کی احاديث ہمارے يہاں موجود ہيں اور ظّن اور گمان پر مشتمل دليلوں کی ہميں کوئی ضرورت 
ده ہے کہ مسائل مستحدثہ (يعنی وه مسائل جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو پيش نہيں ہے۔يہاں تک کہ ہمارا يہ عقي

ٓاتے ہيں ) کی پہچان کے سلسلہ ميں بھی کتاب خدا نيز رسول (ص) اور ٓائّمہ (ع) کی سنت ميں اصول اور ضوابط بيان کر 
ی ان قواعد اور ضوبط کی طرف دئے گئے ہيں،جن کے بعد ہميں اس طرح کے ظنّی مسائل کی ضرورت نہيں رہتی ۔يعن

رجوع کرنے سے مسائل مستحدثہ کا حکم معلوم ہو جاتا ہے۔(اس مسئلہ می تفصيل بيان کرنے کی گنجائش اس مختصر سی 
  ميں ہم نے يہ بات تفصيل سے بيان کی ہے )۔ “المسائل المستحدثة”کتاب ميں نہيں ہے،کتاب 

  

  ۔اجتھاد کا دروازه ہميشہ کے لئے کھال ہے ۶۴
ہمارا عقيده يہ ہے کہ:شريعت کے تمام مسائل ميں اجتھاد کا دروازه ہميشہ کے لئے کھال ہو ا ہے۔تمام صاحب نظر فقہاء 

مذکوره باال چار فقہی مٔاخذ سے احکام خداوندی کا استنباط کر سکتے ہيں جو استنباط کی قدرت نہيں رکھتے ،اگر چہ انکی 
  ۔ٓاراء سے بطور کامل مطابقت نہ رکھتی ہوں

ہمارا عقيده ہے کہ:جو لوگ فقہ ميں صاحب نظر نہيں ان کو ہميشہ ايسے زنده فقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو زمانہ 
کے تقاضوں اور مسائل سے ٓاگاه ہوں ۔يعنی انکی تقليد کريں ۔فقہ ست نا بلد لوگوں کا فقہ کے ماہرين کی طرف رجوع کرنا 

اء کو مرجع تقليد کہتے ہيں ،اسی طرح ہم مرد ه فقيہ کی تقليد ابتدائی طور پر ہمارے نزديک ايک بديہی ضرورت ہے۔ان فقہ
  جائز نہيں سمجھتے۔لوگوں کو زنده فقيہ کی تقليد کرنی چاہئے تاکہ فقہ ہميشہ ترقی اور تکامل کی طرف رواں دواں رہے۔ 

  

  ۔قانون سازی کی ضرورت نہيں ۶۵
ود نہيں ہے۔يعنی اسالم نے قيامت تک کے لوگوں کے لئے ضروری احکام بيانہمارا عقيده ہے کہ:اسالم ميں قانونی خال موج

کر دئے ہيں ،البتّہ گاہے خاص صورت ميں اور کبھی ايک عام اور کلّی حکم کے ضمن ميں۔اسی وجہ سے ہمارے نزديک 
چال مٔاخذ سے احکام اخذ  فقہاء کو قانون سازی کا حق حاصل نہيں ۔بلکی ہم انکی ذّمہ داری سمجھتے ہيں کہ وه مندرجہ باال

کريں اور سب کے سامنے رکھيں ۔کيا خود قرٓان نے سورئہ مائده (جو پيغمبر اسالم (ص) پر نازل ہونے والی ٓاخری سورت 
يا ٓاخری سورتوں ميں سے ايک ہے)ميں يہ نہيں فرمايا (اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم االسالم 

ميں نے تمہارے لئے تمہارا دين کامل کر ديا اور تم پر اپنی نعمتيں مکمل کر دی اور اسالم کو تمہارے دين کے دينا)يعنی ٓاج 
اگر اسالم تمام زمانوں اور ادوارکے لئے مکمل فقہی احکام کا حامل نہ ہو تو وه )٣طور پر قبول کر ليا (سورئہ مائده ،ٓايت 

  کامل دين کيسے ہو سکتا ہے؟
يا ايّھا النّاس وهللا ما من شئی يقّربکم من الجنّةو يباردکم ”سالم صلّی هللا عليہ وٓالہ وسلّمکی يہ حديث نہيں ديکھتےکيا ہم پيغمبر ا

يعنی اے لوگوں ؛ہر وه چيز “عن النّار ااّل وقد امرتکم بہ وما من شئی يقّربکم من النّار و يباعد کم عن الجنّة ااّل و قد نھيتکم عنہ
ديک کرتی ہے اور دوزخ کی ٓاگ سے دور کرتی ہے ميں نے تمہيں اس کا حکم ديا ہے اور ہر وه جو تمکو بہشت سے نز

چيز جو تمہيں جہنم کی ٓاگ سے نزديک کرتی ہے اور جنت سے دور کرتی ہے ميں نے تمہيں اس سے روکا ہے۔(اصول 
  ۔)٩۶صفحہ ۶٧اور بحار االنوار ،جلد ٧٢صفحہ  ٢کافی ،جلد 

يعنی حضرت علی “ما ترک علّی شئياااّل کتبہ حتّٰی ارش الخدش”) کی ايک مشہور حديث ہے حضرت امام جعفر صادق (ع
(ع) نے اسالم کا کوئی حکم ايسا نہيں چھوڑا جسے ٓاپ نے (حضور کے حکم سے اور ٓاپ کے لکھوانے پر)لکھ نہ ليا ہو 

 ١٨جامع االحاديث ،جلد اول ،صفحہ ۔يہاں تک کہ ايک معمولی سی خراش (کہ جو انسانی بدن پر ٓاتی ہے) کی ديت بھی(
  ،اسی کتاب ميں اس سلسلہ کی اور بھی روايات مذکور ہيں )۔١٢٧حديث 

  بنابريں ظن وگمان پر مبنی دالئل اور قياس و استحسان کی ضرورت ہی پيش نہيں آتی۔ 
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  ۔تقيہ اور اس کا فلسفہ ۶۶
قول افراد کے درميان اس طرح پھنس جائے کہ ان کے ہمارا عقيده ہے کہ:جب بھی انسان متعصب ،ہٹ دھرم اور غير مع

درميان اپنے عقيده کا اظہار اس کے لئے جانی يا مالی خطره کا باعث ہو اور عقيده کے اظہارکا کوئی خاص فائده بھی نہ ہو 
ہے۔ہم نے “ تقيہ ” تو وہاں اس کی يہ ذّمہ داری ہے کہ اپنے عقيده کا اظہار نہ کرے اور نہ اپنی جان گنوائے۔اس عمل کا نام

  يہ بات قرٓان مجيد کی دو ٓايتوں اور عقلی دليل سے اخذ کی ہے۔
قرٓان مومن ٓال فرعون کے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے ۔(وقال رجل مومن من ٓال فرعون يکتم ايمانہ ا تقتلو ن رجالان يقول 

ومن شخص نے جو اپنا ايمان چھپاتا تھا (موسٰی(ع) کا ربّی هللا و قد جآئکم بالبينآت من ّربکم )يعنی ٓال فرعون ميں سے ايک م
دفاع کرتے ہوئے ) کہا :کيا تم اس مرد کو قتل کرنا چاہتے ہو جو يہ کہتا ہے کہ ميرا پروردگار خدا ہے؟حاالنکہ وه تمہارے 

  )٢٨رب کی طرف سے واضح دالئل ليکر ٓايا ہے۔(سورئہ مومن ،ٓايت 
تقيہ کا مسئلہ بيان کر رہا ہے ۔کيا يہ درست تھا کہ مومن ٓال فرعون اپنا ايمان ظاہر ےکتم ايمانہ کا جملہ صريح الفاظ ميں 

  کرتے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بيٹھتے جبکی کوئی فائده بھی نہ ہوتا؟
صدر اسالم کے بعض مجاہد اور مبارز مومنين کو جو متعصب مشرکين کے چنگل ميں پھنس چکے تھے ،ا ن کو تقيہ کا 

وئے قرٓان يوں فرماتا ہے(ال يتخذ المومنون الکافرين اوليآء من دون المومنين و من يفعل ٰذلک فليس من هللا فی شئیحکم ديتے ہ
ااّل ان تتّقوا منھم تقاة)يعنی با ايمان لوگ مومنين کو چھوڑ کر کافروں اور مشرکوں کو اپنا ولی اور دوست نہ بنائيں اور جو 

علق نہيں ہوگا مگر يہ کہ (تم خطره کے وقت)ان سے تقيہ کرو۔(سورئہ ٓال عمران ،ٓايت ايسا کريگا اس کا خدا سے کوئی ت
٢٨(  

بنابر ايں تقيہ (يعنی عقيده کو چھپانا)وہاں جائز ہے جہاں انسان کی جان ، مال اور عزت کو متعصب اور ہٹ دھرم دشمنوں 
وقعہ پر بال وجہ انسان کو خطره ميں ڈالنا اور افردایسے خطره ہو اور وہاں عقيده کے اظہار کا فائده بھی کچھ نہ ہو۔ايسے م

قّوت کو ضائع کرنا صحيح اور معقول نہيں ہے۔بلکہ اسے محفوظ رکھنا چاہئے تاکہ بوقت ضرورت کام ٓائے۔اسی لئے 
 ١١يعنی تقيہ مومن کی ڈھال ہے(وسائل ،جلد “التقية ترس المومن”حضرت امام جعفر صادق (ع) کی مشہور حديث ہے۔

  يعنی زمين ميں خدا کی ڈھال کے الفاظ مذکور ہيں۔)“ترس هللا فی االرض”۔بعض احاديث ميں ٢۴باب  ۶حديث ۴۶١ صفحہ
  يعنی ترس(ڈھال ) کا استعمال اس لطيف نکتہ کی طرف اشاره ہے کہ تقيہ دشمن کے مقابلہ ميں دفاع کا ايک ذيعہ ہے۔

ر اسالم (ص) کی طرف سے اس پر ان کی تائےد فرمانے کا مشرکين کے مقابلہ ميں عمار ياسر کے تقيہ کرنے اور پيغمب
واقعہ بہت مشہور ہے۔(بہت سے مفسرين، موّرخين اور ارباب حديث نے اپنی مشہور کتاب ميں يہ حديث بيان کی ہے ۔واحدی

ميں نے اسباب النزول ميں اور طبری ،قرطبی ،زمخشری ،فخر رازی ،بيضاوی اور نيشاپوری نے اپنی تفسير کی کتابوں 
  کے ذيل ميں اسکا تذکره کيا ہے۔)١٠۶،سورئہ نحل کی ٓايت

جنگ کے ميدانوں ميں دشمن سے اسلحہ اور سپاہيوں کو چھپانا اور جنگی رازوں کو مخفی رکھنا وغيره سب کے سب 
ر کا کوئی فائدهانسانی زندگی ميں ايک قسم کا تقيہ ہيں۔بہر حال جہاں حقيقت کا اظہار خطره کا يا نقصان کا باعث ہو اور اظہا

بھی نہ ہو وہاں تقيہ کرنا (يعنی چھپانا)ايک عقلی اور شرعی حکم ہے جس پر نہ فقط شيعہ بلکہ دنيا کے تمام مسلمان ،بلکہ 
  دنيا کے تمام عقالء ضرورت کے وقت عمل پيرا ہوتے ہيں ۔

ساتھ مختص سمجھتے ہيں اور  اس کے باوجود تعجب خيز بات يہ ہے کہ بعض لوگ تقيہ کو شيعوں اور مکتب اہل بيت کے
اسے ان کے خالف ايک اہم اعتراض کے طور پر پيش کرتے ہيں ۔حاالنکہ بات بالکل واضح ہے۔تقيہ کا سرچشمہ قرٓان 

  ،سنّت ،نبی (ص)کے صحابہ کی سيرت اور دنيا کے تمام عقالء کا طرز عمل ہے۔ 
  

  ۔تقيہ کہاں حرام ہے؟ ۶٧
ں کی وجہ ،شيعہ عقائد سے نا ٓاگاہی يا شيعہ دشمن عناصر سے شيعہ عقائدٔاخذ کرنے کا ہمارا عقيده ہے کہ:مذکوره بدگمانيو

  عمل ہے۔ہمارا خيال ہے کہ مذکوره باال وضاحت سے بات مکمل طور پر صاف ہو گئی ہو گی۔
دين،اسالم اور البتّہ اس بات سے انکار نہيں کيا جا سکتا کہ بعض جگہوں پر تقيہ حرام ہے۔يہ وہاں ہے جہاں تقيہ کرنے سے 

قرٓان کی بنياد يا اسالمی نظاموں کو خطره الحق ہو جائے ۔ايسی جگہوں پر عقيده کا اظہار ضروری ہے۔اگر چہ انسان اس 
اظہار عقيده کی وجہ سے جان سے ہی ہاتھ دھو بيٹھے ۔ہمارا عقيده ہے کہ عاشوره کے دن کربال ميں امام حسين عليہ السالم 
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کيونکہ بنی اميہ کے حکمرانوں نے اسالم کی اساس کو خطره ميں ڈال ديا تھا۔امام حسين عليہ نے اسی نظرئے پر عمل کيا
  السالم کے قيام نے ان کے کرتوتوں کا پرده چاک کرديا اور اسالم کو خطره سے بچا ليا۔

پابند ہيں ، مثال نماز  ۔ اسالمی عبادات قرٓان و سنت نے جن عبادتوں پر زور ديا ہے ہم ان پر عقيده رکھتے ہيں اور ان کے۶٨
پنجگانہ جوخالق اور مخلوق کے درميان رابطہ کی کڑی ہے ۔اسی طرح رمضان المبارک کے روزے جو ايمان کی تقويت 

  ،تزکيہ نفس اور تقوٰی کا بہترين ذريعہ ہے اور نفسانی خواہشات کے ساتھ مقابلہ کا ہتھيار ہيں۔
ج خانہ خدا کو واجب سمجھتے ہيں جو تقوٰی اختيار کرنے اور باہمی ہم صاحب استطاعت افراد پر زندگی ميں ايک بار ح

محبت کے بندھنوں کو مضبوط کرنے کا ايک موثر ذريعہ ہے نيز مسلمانوں کی عزت کا باعث ہے ۔ہم زکات المال ،خمس 
مسلمات ميں شمار ،امر بالمعروف ،نہی عن المنکر نيز اسالم اور مسلمانوں پر حمل ور ہونے والوں کے خالف جھاد کو بھی 

  کرتے ہيں ۔
ہمارے اور بعض دوسرے اسالمی فرقوں کے درميان ان مسائل کے بعض جزئيات ميں اختالف ہے ،بالکل اسی طرحجس 

 طرح اہل سنت کے چار فرقے بھی عبادات ميں اور دوسرے احکامات ميں ايک دوسرے سے اختالف رکھتے ہيں ۔ 

 

 ہمارے عقيدے

 

  

  ۔دونمازوں کو ساتھ پڑھنا ۶٩
ہمارا عقيده ہے کہ : نمازظھر و عصر يا مغرب و عشاء کو ايک ساتھ پڑھنا جائز ہے(اگرچہ انہيں انہيں الگ الگ وقت ميں 

پڑھنا افضل اور بہتر ہے) ہمارا عقيده ہے کہ :نبی اکرم (ص)کی طرف سے دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ان لوگوں 
  يں۔کی حالت کے پيش نظر ہے جو مشکالت سے روبرو ہ
جمع رسول هللا (ص)بين الظھر والعصر و بين المغرب والعشاء ”’صحيح ترمزی ميں ابن عباس سے يوں منقول ہوا ہے کہ

يعنی مدينہ مينپيغمبر اسالم (ص)“‘بالمدينةمن غير خوف والمطر،قال تقول البن عباس ما اراد بٰذلک ؟قال اراد ان ال يحرج امتہ
نمازيں بھی اکٹھی پڑھيں حاالنکہ نہ کوئی خطره تھا اور نہ بارش تھی ۔ابن عباس نے ظھر و عصر اور مغرب و عشاء کی 

سے دريافت کيا گيا کہ اس کام سے ٓانحضرت کا کيا مقصد تھا ؟ تو اس نے جواب ديا تاکہ اپنی امت کو مشکل ميں نہ 
اجازت سے فائده اٹھايا جائے)(سنن  ڈاليں(يعنی جس مقام پر دو نوں نماز وں کو ايک ساتھ پڑھنا زحمت کا باعث ہو وہاں اس

  ۔)۶٧صفحہ  ٣اور سنن بيہقی،جلد  ١٣٨باب  ٣۵۴ترمزی ،جلد ا صفحہ 
خاص کر موجوده دور ميں جب کہ معاشرتی زندگی خاص کر کارخانوں اور مصروف صنعتی مراکز ميں بڑی پيچيده شکل 

ط کے باعث بعض لوگوں نے نماز کو بالکل ہی اختيار کر چکی ہے اور پانچ الگ الگ اوقات ميں نماز کی پابندی کی شر
چھوڑ ديا ہے ۔ پيغمبر اسالم (ص) نے يہ جو اجازت عطا فرمائی ہے اس سے استفاده کرتے ہوئے نماز کو زياده پابندی سے 

  ادا کيا جا سکتا ہے۔ 
  

  ۔خاک پر سجده ٧٠
ان چيزوں پر جو زمين سے اگتی ہوں جيسے ہمارا عقيده ہے کہ :مٹی يا زمين کے دوسرے اجزاء پر سجده کرنا چاہئے يا 

  درختوں کے پتے اور لکڑی نيز ديگر پودوں پر سوائے ان چيزوں کے جو کھائی جاتی ہيں يا پہننے کے کام ٓاتی ہيں۔
لہٰذا قالين وغيره پر سجده کرنا جائز نہيں ہے۔ہم مٹی پر سجده کرنے کو سب چيزوں پر ترجيح ديتے ہيں ،اسی لئے ٓاسانی کی 

سے بہت سے شيعہ سانچے ميں ڈھلے ہوئے پاک مٹی کا ايک ٹکڑا اپنے پاس رکھتے ہيں جسے سجده گاه کہتے ہيں  وجہ
  اور اس پر سجده کرتے ہيں ۔يہ پاک بھی ہے اور مٹی بھی۔

ہم يہاں لفط مسجد “جعلت لی االرض مسجدا و طھورا”-اس سلسلہ ميں ہماری دليل نبی اکرم (ص) کی يہ مشہور حديث ہے۔
کے معنی ميں ليتے ہيں ۔ يہ حديث اکثر کتب صحاح اور دوسری کتابوں ميں نقل ہوئی ہے۔(بخاری نے “سجده کی جگہ”کو 

ميں،نسائی نے اپنی صحيح ميں جابر بن عبد هللا )٩١اپنی صحيح ميں جابر بن عبد هللا انصاری سے باب التےمم (جلد ا صفحہ 
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 ١ہے۔مسند احمد ميں يہ حديث ابن عباس سے منقول ہے ۔ديکھئے جلد  انصاری سے باب التےمم بالصعيد ميں اسے ذکر کيا
  ،شيعہ کتب ميں بھی پيغمبر اکرم (ص)سے يہ روايت مختلف اسناد کے ساتھ بيان کی گئی ہے۔ ٣٠١صفحہ 

ممکن ہے يہ کہا جائے کہ اس حديث ميں مسجد سے مراد سجده کی جگہ نہيں ہے بلکہ اس سے مراد نماز کی جگہ ہے۔ اور 
ہ ان لوگوں کے عمل کی نفی کرتی ہے جو صرف ايک مخصوص مقام پر نماز پڑھتے ہيں ۔ليکن اس بات کے پيش نظر کہ ي

کی بات ٓائی ہے يہ واضح ہوتا ہے کہ يہاں اس مسجد سے مراد سجده کی جگہ ہے۔يعنی “تےمم کی مٹی”يہاں طہور يعنی 
  زمين کی مٹی طہور بھی ہے اور سجده کرنے کی جگہ بھی۔

کے عالوه ٓائمہ اہل بيت عليہم السالم سے بہت سی روايات منقول ہيں جن ميں مٹی اور پتھر وغيره کو سجده کی جگہ اس 
  قرار ديا گيا ہے۔ 

  

  ۔انبياء اورٓائمہ (ع)کے مزاروں کی زيارت ٧١
علماء ،دانشمندوں اور راه حق کے ہمارا عقيده ہے کہ:پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ،ٓائمہ اہل بيت عليہم السالم ،عظيم 

  شہيدوں کے مزارات کی زيارت سنت موکده ہے۔
اہل سنت کی کتابوں ميں نبی اکرم (ص) کے روضہ مبارک کی زيارت کرنے کے بارے ميں بے شمار روايات موجود ہيں 

تاب بن سکتی ہے۔(ان روايات ۔شيعہ کتابوں ميں بھی يہ بات مذکور ہے۔اگر ان روايتوں کو اکٹھا کر ديا جائے تو ايک الگ ک
 ۵سے ٓاگاہی حاصل کرنے ،اسی طرح زيارت کے سلسلہ ميں بزرگوں کے کلمات اور حاالت ديکھنے کے لئے الغدير ،جلد

  کی طرف رجوع کريں ۔) ٢٠٧تا ٩٣،صفحہ 
بھری پڑی  ہر دور ميں تمام بڑے علماء اور لوگوں کے طبقوں نے اس کو اہميت دی ہے۔کتابيں ان لوگوں کے تذکروں سے

ہيں۔جو رسول اکرم (ص)يا دوسرے بزرگوں کے مزاروں کی زيارت کے لئے جاتے تھے۔(ان روايات سے ٓاگاہی حاصل 
کرنے نيز زيارت کے بارے ميں بزرگوں کے اقوال اور حاالت کے مطالعہ کے لئے سابقہ مٔاخز کی طرف رجوع 

  مانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔کريں۔)بہر حال يہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلہ پر تمام مسل
يہ بات واضح ہے کہ زيارت اور عبادت کے درميان فرق کو نہيں بھولنا چاہئے ۔عبادت و پرستش خدا کے لئے مخصوص 
ہے جبکہ زيارت کا مقصد بزرگان دين کا احترام ،ان کی ياد کو زنده رکھنا اور خدا کے حضور ان سے شفاعت طلب کرنا 

يات کے مطابق ٓانحضرت (ص) اہل قبور کی زيارت کے لئے جنت البقيع جاتے اور ان کے لئے ہے۔يہاں تک کہ بعض روا
رحمت اور مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔(يہ روايات صحيح مسلم ،ابو داؤد ،نسائی ، مسند احمد ،صحيح ترمذی اور سنن 

  بيہقی ميں ديکھی جا سکتی ہيں۔)
  کے جواز ميں کسی شخص کو شک نہيں کرنا چاہئے ۔  بنابر ايں اسالمی فقہ کے نقطئہ نظر سے اس کام

  

  ۔مراسم عزا داری کا فائده ٧٢
:شہدائے اسالم بالخصوص شہيدان کربال کی عزاداری اور ان کا سوگ منانے کا مقصد ان کی ياد کو زنده -ہمارا عقيده ہے کہ

ف دنوں بالخصوص عاشور کے ايام (محرم کے رکھنا اور اسالم کی راه ميں ان کی قربانيوں کا پرچار ہے۔اسی لئے ہم مختل
پہلے دس دن )ميں عزا داری مناتے ہيں جو رسول کی بيٹی فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا اور حضرت علی عليہ السالم کے لخت

حسن اور حسين جنت کے جوانوں کے سردار“الحسن والحسين سےدا شباب اہل الجنة(”جگر ،بہشت کے جوانوں کے سردار 
، ميں ابو سعيد خدری اٖور حذيفہ سے منقول ہے۔نيز صحيح ابن ماجہ ٣٠٩،٣٠٧صفحہ  ٢حديث صحيح ترمذی جلد ہيں۔يہ 

باب فضائل اصحاب رسول هللا (ص) مستدرک الصحيحين ،حليةاالولياء ،تاريخ بغداد ،اصابة ابن حجر ،کنز العمال ،ذخائر 
عليہ السالم کی شہادت کے ايام ہيں۔ہم ان کی زندگی اور ان اعقبی اور دوسری بہت سی کتابوں ميں مذکور ہے۔)امام حسين 

  کے کارناموں کا ذکر کرتے ہيں ،ان کے اہداف پر بحث کرتے ہيں اور ان کی پاک روحوں پر درود و سالم بھيجتے ہيں ۔
حسين عليہ  ےزيد ايک فاجر،خود سراور اسالم سے بيگانہ شخص تھا ۔ليکن بد قسمتی سے اسالمی خالفت پر قابض تھا ۔امام

ہجری ميں اس کے خالف قيام کيا۔اگر چہ وه اور ان کے تمام ساتھی عراق ميں کربال نامی سرزمين پر  ۶١السالم نے سن 
شہيد کر دئے گئے اور انکی خواتين قيدی بنا لی گئيں ليکن انکے خون نے اس دور کے تمام مسلمين ميں ايک حيرت انگيز 

ميہ کے خالف ےکے بعد ديگر بغاوتيں ہونے لگيں۔ان بغاوتوں نے بنی اميہ کے ظلم وستم جزبہ اور ولولہ پيدا کر ديا۔بنی ا
کے ايوانوں کو ہال کر رکھ ديا ۔ٓاخر کار انکا ناپاک وجود ختم ہو گيا ۔قابل توجہ بات يہ ہے کہ واقعہ عاشوره کے بعد بنی اميہ
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کے نعرے تھے ۔يہاں“ٰےالثارات الحسين ”اور “محمد  الرضا آلل”کی حکومت کے خالف جتنی بغاوتيں ہوئيں سب کا عنوان 
تک کہ ان ميں سے بعض نعرے تو بنی عباس کے ابتدائی دورر حکومت ميں بھی بلند ہوتے رہے۔(ابو مسلم خراسانی جس 
 نے عباسی حکومت کا خاتمہ کيا،اس نے مسلمانوں کی بعد ہم دردياں حاصل کرنے کے لئے الرضا آلل محمد کا نعره لگايا

 ١٧۵صفحہ  ۴کے نعره سے شروع ہوا۔الکامل ،جلد“يا لثارات الحسين ”۔توابين کا قيام بھی٣٧٢صفحہ  ۵۔کامل ا بن اثير ،جلد 
۔بنی عباس کے خال ف جن لوگوں نے قيام ٢٨٨صفحہ ۴۔مختار ابن ابو عبيده ثقفی کا قيام بھی اسی نعره کے ساتھ ہوا تھا،جلد 

و ادعوکم الٰی ”ہيدفتح ہيں۔انہوں نے اپنا مقصد ايک جملے ميں اس طرح بيان کيا ۔کيا ان ميں سے ايک حسين ابن علی ش
 ٢٩٩يعنی مين تمہيں ٓال محمد کی خوشنودی حاصل کرنے کی دعوت ديتا ہوں۔مقاتل الطالبين ،صفحہ “الرضا من ٓال محمد 

  )١٩۴صفحہ ٨اور تاريخ طبری ،جلد 
شيعوں کے لئے ہر قسم کی استبداديت يا سينہ زوری اور ظلم و ستم کا مقابلہ  امام حسين عليہ السالم کا خونچکاں قيام ٓاج ہم

ہم ہر گزذلت قبول نہيں “(ھيھات منّاالذلّة”کرنے کے لئے ايک نمونئہ عمل اور ال ئحہ عمل کی صورت اختيار کر گيا ہے۔ 
کربال کی خونين تحريک کا عطيہ  زندگی ايمان اور جھاد ہے) کے نعروں نے،جو“(اّن الحياة عقيدة و جھاد ”کرتے )اور 

ہےنہماری ہميشہ مدد کی ہے تاکہ ہم ظالم اور جابر حکومتوں کے خالف اٹھ کھڑے ہوں اور سےد الشہدا ء امام حسين عليہ 
السالم اور ان کے ساتھيوں کی پيروی کرتے ہوئے ظالم کے شر کو دفع کريں ۔(انقالب اسالمی جمہوريہ ايران ميں يہ نعره 

  ھائی ديتے ہيں )۔ہر طرف دک
مختصر يہ کہ شہدائے اسالم خاص کر شہدائے کربال کی ياد تازه کرنے سے ہمارے اندر عقيده اور ايمان کی راه ميں شہادت
،ايثار ،شجاعت اور فداکاری کا جزبہ ہميشہ بيدار رہتا ہے ۔ يہ ہميں عذت سے زنده رہنے اور ظلم کے ٓاگے سر نہ جھکانے 

  ے ان واقعات کو زنده رکھنے اور ہر سال عزاداری کا سلسلہ باقی رکھنے کا فلسفہ ۔کا درس ديتا ہے۔ يہ ہ
ممکن ہے بعض لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ہم عزاداری کے مراسم ميں کيا کرتے ہيں اور وه اسے ايک ايسا تاريخی واقعہ 

کہ ان واقعات کی ياد زنده رکھنےسمجھے کہ جس پر عرصہ سے فراموشی کی گرد و غبار پڑی ہو۔ليکن ہم خود جانتے ہيں 
  سے ہمارے کل ،ٓاج اور ٓائنده کی تاريخ پر کيا اثرات مترتب ہوئے ہيں اور ہوں گے۔

(ص) اور مسلمانو ں کے سوگ منانے کا واقعہ تاريخ کی سب  غزوه احد کے بعد سےد الشہداء حضرت حمزه پر پيغمر اکرم ْ
ار کے ايک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے ۔ ٓاپ (ص) نے گريہ اورمشہور کتابوں ميں درج ہے ۔ رسول اکرم (ص) انص

نوحہ کی ٓاواز سنی۔ ٓاپ کی ٓانکھيں بھی برسنے لگی اور چہرئہ اقدس سے ٓانسوں بہنے لگے ۔ ٓاپ (ص) نے فرمايا : ليکن 
بعض لوگوں کے پاس  حمزه پر کوئی رونے واال نہيں ہے۔سعد بن معاز نے جب يہ بات سنی تو وه قبيلہ بنی عبد االشہل کے

گئے اور انکی عورتوں کو حکم ديا :ٓانحضرت (ص) کے چچا کے گھر جاؤ اور سےد الشہدا ء حمزه کا سوگ مناؤ(کامل ابن 
  ۔ )١٠۴صفحہ  ٣و سيره ابن ہشام ،جلد ١۶٣صفحہ  ٢اثير ،جلد 

لہ ميں بھی اس پر عمل کرنا واضح ہے کہ يہ کام حضرت حمزه کے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلکہ باقی تمام شہداء کے معام
چاہئے ۔ہميں چاہئے کہ موجوده اور ٓائنده نسلوں کے لئے انکی ياد زنده رکھيں اور اس طريقہ سے مسلمانوں کی رگوں ميں 

 ہجری)۔ ١۴١٢محرم الحرام  ١٠نيا خون دوڑاتے رہيں ۔اتفاقا ٓاج جب کہ ميں يہ سطور تحرير کر رہا ہوں عاشوره کا دن ہے(
لم تشيع ميں سچ مچ ايک عظيم ولولہ موجزن ہے۔جوان ،نوجوان اور بوڑھے سب مل کر سياه کپڑے پہنے ہوئے ٓاج پورے عا

امام حسين (ع) اور شہدا ء کربال کا سوگ منا رہے ہيں ۔ ان سب کے دلوں اور ذہنوں ميں ايک ايسا انقالب برپا ہے کہ اگر 
تو سب اسلحہ اٹھا کر ميدان ميں اتر جائيں گے اور کسی قسم کی انہيناسالم کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے کہا جائے

قربانی اور جاں نثاری سے دريغ نہيں کريں گے۔گويا سب کی رگوں ميں شہادت کا خون دوڑ رہا ہے اور اس وقت اور اس 
  ہيں۔ گھڑی حضرت امام حسين (ع) اور ان کے ساتھيوں کو اسالم کی قربان گاه کربال ميں اپنے سامنے ديکھ رہے

ان پر شکوه مراسم ميں جو ولولہ انگيز اشعار پڑھے جاتے ہيں وه استعمار اور استکبار کے خالف دندان شکن نعروں سے 
بھرے ہوئے ہيں ۔ ہم ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجيح دينے کا اعالن کر رہے 

  ہيں ۔
سرمايہ ہے جس کی حفاظت کرنی چاہئے اور اسالم ،ايمان اور تقوٰی کی بقا کے  ہمارا عقيده ہے کہ :يہ ايک عظيم معنوی

  لئے اس سے فائده اٹھانا چاہئے۔ 
  

  ۔ متعہ ٧٣
کہتے ہيں ۔شادی دو قسم کی ہے ايک دائمی “ متعہ”ہمارا عقيده ہے کہ:وقتی شادی ايک شرعی کام ہے جسے اسالمی فقہ ميں
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  دوسری متعہ جس کی مدت طرفين کے توافق سے معين ہوتی ہے۔ شادی جس ميں وقت معين نہيں ہوتا اور
يہ شادی دائمی شادی کے ساتھ بہت سے مسائل ميں مشابہت رکھتی ہے ۔مثال حق مہر،عورت کا ہر مانع سے خالی ہونا 
وغيره ،نيز اس شادی سے پيده ہونے والے بچے انہی احکام کے حامل ہيں جو دائمی شادی سے پيده ہونے والے بچے 

رکھتے ہيں ۔جدائی کے بعد عدت پوری کرنے کا مسئلہ مشترک ہے۔يہ سب چيزيں ہمارے نزديک مسلم ہيں ۔دوسرے لفظوں 
ميں متعہ اپنی تمام خصوصيات کے ساتھ ايک قسم کی شادی ہے۔البتہ دائمی نکاح اور متعہ ميں کچھ فرق بھی ہيں اور وه يہ 

ے اور مياں بيوی ايک دوسرے کی ميراث کے حقدار نہيں ہوں گے۔(ليکن کہ متعہ ميں عورت کا نفقہ شوہر پر واجب نہيں ہ
  ان کے بچے والدين اور ايک دوسرے کی ميراث کے حقدار ہوں گے )۔

بہر حال ہم نے يہ حکم قرٓان مجيد سے ليا ہے ،جو فرماتا ہے کہ(فما استمتعتم بہ منھّن فاتوھّن اجورھّن فريضة) يعنی جن 
بہت سے مشہور محدثين اور عظيم )٢۴ہوں ان کا حق مہر تم کو ادا کرنا ہوگا (سورئہ نساء ٓايت عورتوں سے تم متعہ کرتے 

  مفسرين نے تصريح کی ہے کہ يہ ٓايت متعہ کے متعلق ہے ۔
تفسير طبری ميں اس ٓايت کے ذيل ميں متعہ سے متعلق بہت سی احاديث بيان کی گئی ہيں،جن سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ ٓايت 

 ۵ارے ميں ہے اور پيغمبر اکرم (ص) کے بہت سے صحابيوں نے اس پر گواہی دی ہے ۔(تفسير طبری ،جلد متعہ کے ب
  )٩صفحہ 

 ١۴٠صفحہ  ٢تفسير الدّرالمنثور اور سنن بيہقی ميں بھی اس سلسلہ ميں بہت سی روايات نقل کی گئی ہيں ۔(الدر المنثور،جلد 
  )٢٠۶صفحہ ٧اور سنن بيہقی جلد 
د احمد،صحيح مسلم اور دوسری بہت سی کتابوں ميں ايسی احاديث موجود ہيں ،جو نبی اکرم (ص) کے صحيح بخاری ، مسن

،صحيح۴٢۶صفحہ ۴دور ميں متعہ کی موجودگی پر دليل ہيں ،اگر چہ اسکی مخالف روايات بھی موجود ہيں۔(مسند احمد،جلد 
  تعہ)،باب نکاح الم١٠٣٣صفحہ  ٢اور صحيح مسلم ،جلد  ١۶صفحہ ٧بخاری ،جلد 

بعض سنٔای فقہاء قائل ہيں کہ نبی اکرم (ص) کے دور ميں نکاح متعہ رائج تھا ۔ اس کے بعد يہ حکم منسوخ ہو گيا ،جبکہ 
نعض يہ کہتے ہيں کہ يہ حکم ٓانحضرت (ص) کی زندگی کے ٓاخر تک باقی تھا اور جناب عمر نے يہ حکم منسوخ کيا۔ 

يعنی پيغمبر “‘د رسول هللا و انا احرمھما و اعاقب عليھا:متعةالنسآء و متعة الحجّ متعتان کانتا علٰی عھ”’حضرت عمر کا يہ قول 
اکرم کے دور ميں دو متعہ جائز تھے اور ميں انہيں حرام قرار ديتا ہوناور ان پر سزا دوں گا ۔ان ميں سے ايک عورتوں سے

ت يا اس سے ملتی جلتی عبارت کے ساتھ متعہ اور دوسرا متعةالحج (حج کی ايک خاص قسم ) ہے۔( يہ حديث اسی عبار 
کے مصنف نے کتب صحاح اور مسند ست “الغدير”اور دوسری بہت سی کتابوں ميں ٓائی ہے ٢٠۶صفحہ ٧سنن بيہقی،جلد 

احاديث نقل کی ہيں ،جو يہ بتاتی ہيں کہ اسالمی شريعت ميں متعہ حالل ہے اور پيغمبر اکرم (ص)، خليفہ اول اور  ٢۵
کے کچھ حصہ ميں اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔پھر خليفہ دوم نے اپنی عمر کے ٓاخری دور ميں اس پر حضرت عمر کے دور 

  )٣٣٢صفحہ  ٣پابندی لگا دی ۔ الغدير جلد 
اس بات ميں شک نہيں ہے کہ بہت سے دوسرے احکام کی طرح اس اسالمی حکم ميں بھی اہل سنت کے راويوں کے درميان

يں کہ يہ نبی اکرم (ص) کے دور ميں نسخ ہو چکا ہے ۔بعض خليفہ دوم کے دور ميں اختالف ہے۔بعض اس بات کے قائل ہ
اس کے نسخ کے قائل ہيں اور بعض مکمل طور پر اسکا انکار کرتے ہيں ۔ فقہی مسائل ميں اس طرح کا اختالف موجود 

(ص) کے دور ميں نسخ نہيں ہواہے،ليکن شيعہ فقہاء ميں اسکے جائز ہونے پر اتفاق رائے ہے۔وه کہتے ہيں کہ يہ آنحضرت 
  اور ٓانحضرت (ص) کی رحلت کے بعد نسخ نا ممکن ہے۔

بہر حال ميرا عقيده ہے کہ:اگر متعہ سے غلط استفاده نہ کيا جائے تو يہ ان جوانوں کے سلسلہ ميں بعض معاشرتی 
يمی يا ديگر وجوہات کے باعث ضروريات کو پورا کر سکتا ہے جو دائمی شادی نہيں کر سکتے۔يا جو تجارتی،اقتصادی ،تعل

کچھ عرصہ کے لئے اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہيں ۔متعہ کی مخالفت اس طرح کے افراد ميں برائی کا راستہ کھول 
دے گی۔خاص کر ہمارے دور ميں جس ميں مختلف اسباب کی وجہ سے دائمی نکاح کی عمر بڑھ گئی ہے اور دوسری 

ے اسباب بہت زياده ہو چکے ہيں۔ اگر اس راستہ پر پابندی لگا دی جائے تو ےقينی طرف سے جنسی شہوت کو ابھارنے وال
  طور پر برائی کا راستہ کھل جائے گا ۔ 

ہم يہ بات دوباره دہراتے ہيں کہ ہم اسالمی حکم سے ہر طرح کے غلط استفاده کرنے،اسے شہوت پرست افراد کے ہاتھ کا 
ی طرف دھکيلنے کے مخالف ہيں۔ليکن کسی قانون سے بعض شہوت پرست کھلونا قرار دينے اور عورتوں کو بدکاری ک

افراد کے غلط فائده اٹھانے کے بہانے خود اس قانون پر پابندی نہيں لگنی چاہئے بلکہ اس کے غلط استعمال پر پابندی لگنی 
  چاہئے۔ 
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  ۔ تاريخ تشيع ٧۴
کی احاديث کے باعث پڑی ۔ اس مطلب پر ہمارے پاس برے ہمارا عقيده ہے کہ:تشيع کی بنياد پيغمبر کے دور ميں ٓانحضرت 

  واضح ثبوت موجود ہيں ۔
بہت سے مفسرين نے اس ٓايت کريمہ (اّن الّذين ٓامنوا وعملوا الصالحات اوٰلٓئک ھم خير البرية) يعنی جو لوگ ايمان الئے اور 

کے ذيل ميں پيغمبر اکرم (ص) کی يہ حديث نقل ) ٧نيک اعمال بجا الئے وه (خدا کی ) بہترين مخلوق ہيں ( سورئہ بينة ،ٓايت 
  کی ہے کہ اس سے مراد حضرت علی عليہ السالم اور ان کے شيعہ

  ہيں ۔
نشہور مفسر سيوطی نے درالمنثور ميں ابن عساکر سے اور اس نے اجبر بن عبد هللا سے روايت کی ہے کہ ہم پيغمبر اکرم 

ماری طرف ٓائے ۔جب ٓانحضرت (ص)کی نگاه ان پر پڑی تو ٓاپ نے (ص) کی خدمت ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ علی (ع) ہ
يعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضئہ قدرت ميں ميری جان “‘والّذينفسی بيده اّن ٰھذا و شيعتہ ھم الفائزون يوم القيامة”فرمايا۔

الّذين ٓامنوا وعملوا  ہے ،بے شک يہ اور اسکے شيعہ ہی قيامت کے دن کامياب ہيں۔اس کے بعد يہ ٓايت نازل ہوئی (انّ 
الصالحات اوٰلٓئک ھم خير البرية) اس کے بعد جب حضرت علی عليہ السالم جب اصحاب کی محفل ميں ٓاتے تھے تو وه يہ 

  )٢٧٩صفحہ  ۶خدا کی مخلوق کی سب سے بہترين فرد ٓاگئی۔(الدر المنثور ،جلد “‘جاء خير البريّة”کہتے تھے 
سے بھی يہی بات (مختصر سے فرق کے ساتھ)منقول “ عطيہ عوفی”اور “ردويہابن م”،“ابو حريره ”۔“ابن عباس ”

  اور ما بعد کی طرف رجوع کريں )۔ ٢٧٩صفحہ  ٩ہے۔(مزيد معلومات کے لئے پيام قرٓان جلد 
کا انتخاب نبی اکرم (ص) کے دور ميں ہی ہو “شيعہ”ہم يہ ديکھتے ہيں کہ علی(ع) سے محبت رکھنے والوں کے لئے لفظ 

 ا ۔ يہ نام انہيں پيغمبر اکرم (ص) نے عطا کيا ہے۔ايسا نہيں ہے کہ عصر خلفاء يا عصر صفويہ ميں انہيں يہ نام مال ہو۔گيا تھ
اگر چہ ہم دوسرے اسالمی فرقوں کا احترام کرتے ہيں اور انکے ساتھ ايک ہی صف ميں کھڑے ہوکر جماعت کے ساتھ نماز

گہ پر حج ادا کرتے ہيں اور اسالم کے مشترکہ اہداف کے لئے تعاون کرتے ادا کرتے ہيں اور ايک ہی وقت ميں ايک ہی ج
ہيں ،ليکن اس کے باوجود ہمارا عقيده ہے کہ علی (ع) کے ماننے والے بعض خصوصيات کے حامل ہيں اور ان پر نبی اکرم

  (ص) کی خاص توجہ اور نظر کرم تھی۔اسی لئے ہم نے اس مکتب کی پيروی اختيار کی ہے۔
ے بعض مخالفين اس بات کی کوشش کرتے ہيں کہ مذہب شيعہ اور عبد هللا ابن سبا کے درميا رابطے کی کڑياں شيعوں ک

مالئيں ۔اور وه ہميشہ يہ بات کہتے ہيں کہ شيعہ عبدهللا ابن سبا کے پيرو کار ہيں جو حقيقت ميں يہودی تھا اور بعد ميں اسالم 
ں کی تمام کتابوں کا جائزه لينے سے يہ واضح ہوتا ہے کہ اس مذہب کے اليا تھا۔يہ بات بہت ہی عجيب ہے کيونکہ شيعو

ماننے والے اس شخص سے ذره برابر لگاؤ نہيں رکھتے ۔ اس کے بر عکس شيعوں کی تمام رجالی کتابوں ميں عبد هللا ابن 
) نے اس کے سبا کو ايک گمراه اور منحرف شخص قرار ديا گيا ہے ۔ہماری بعض روايتوں کے مطابق حضرت علی (ع

عبد هللا ابن سبا کے ذکر ميں اور“تنقيح المقال فی علم الرجال (”مرتد ہونے کی وجہ سے اسکے قتل کا حکم جاری کر ديا تھا 
  علم رجال ميں شيعوں کی ديگر مشہور و معروف کتب کی طرف رجوع کريں )۔

بعض محققين کا خيال ہے کہ عبد هللا ابن سبا ايک عالوه از يں تاريخی حوالے سے عبد هللا ابن سبا کا وجود ہی مشکوک ہے ۔
فرضی اور افسانوی شخصيت ہے اور اس نام کا شخص حقيقت ميں موجود نہيں تھا۔چہ رسد باين کہ وه مذہب شيعہ کا بانی 
بھیہو۔(کتاب عبد هللا ابن سبا ، مصنفہ عالمہ مرتضٰی عسکری)بالفرض اگر ہم اس کو ايک فرضی انسان نہ بھی سمجھيں تب 

  ہماری نظر ميں وه ايک گمراه اور منحرف شخص تھا ۔ 
  

  ۔شيعيت کے مراکز ٧۵
يہ نکتہ اہميت کا قابل ہے کہ شيعوں کا مرکز ہميشہ ايران نہيں رہا بلکہ اسالم کی ابتدائی صديونميں ہی اس کے متعدد مراکز 

زہريلے پرپگينڈه کے باوجودبھی شيعوں کے تھے جن ميں کوفہ،ےمن اور خود مدينہ بھی شامل ہيں۔شام ميں بنی اميہ کے 
  بہت سے مراکز موجود تھے،اگرچہ ان کی وسرت عراق ميں موجود شيعہ مراکز کے برابر نہ تھی۔

مصر کی وسيع سر زمين ميں بھی ہميشہ شيعوں کی مختلف جماعتيں ٓاتی رہی ہيں ۔يہاں تک کہ فاطمی خلفاء کے دور ميں تو 
اتھ ميں تھی۔(بنی عباس کے دور ميں شام کے شيعہ ہول ناک دباؤ کا شکار تھے ۔بنی مصر کی حکومت بھی شيعوں کے ہ

عباس کے دور ميں انہيں ٓارام نصيب نہيں ہوا۔يہاں تک کہ ان ميں سے بہت سے لوگ بنی اميہ اور بنی عباس کے زندانوں 
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 بن حسن مصر چلے گئے ميں چل بسے۔کچھ لوگ مشرق کی طرف چلے گئے اور بعض مغرب کی طرف۔ادريس بن عبدهللا
اور وہاں سے مراکش چلے گئے ۔مراکش کے شيعوں کی مدد سے انہوں نے ادريسی سلسلہ حکومت کی بنياد رکھی جو 

  دوسری صدی کے ٓاخر سے ليکر چوتھی
صدی کے ٓاخر تک قائم رہی اور مصر ميں شيعوں کی ايک اور حکومت بنی ۔يہ لوگ اپنے کو امام حسين عليہ السالم اور 

يغمبر اسالم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلّم کی بيٹی حضرت فاطمہ سالم هللا عليھا کی اوالد کہتے تھے ۔مصر کے لوگوں ميں ايک پ
شيعی حکومت کی تشکيل کے لئے ٓامادگی پاکر انہوں نے يہ کام کيا ۔چوتھی صدی ہجری ست باقاعده طور پر خلفاء کی کل 

رکزحکومت مصر تھا۔تقريبا تين صديوں تک انہوں نے مصر اور افريقہ کے تعداد چوده ہے۔ان ميں سے دس خلفاء کا م
دوسرے عالقوں ميں حکومت کی ۔مسجد جامع االزہر اور االزہر يونيورسٹی انہوں نے بنائی ۔فاطميوں کا نام فاطمہ زہرا سالم

  ۔“زہر”و“فطم”نجد فی االعالم ،لفظ هللا عليہا سے مٔاخوز ہے ۔ديکھئے دائرةالمعارف دہخدا ،دائرة المعارف فريد وجدی ،الم
اب بھی دنيا کے مختلف ملکوں ميں شيعہ مسلمان موجود ہيں ۔مثال سعودی عرب کے مشرقی عالقہ ميں شيعوں کی ايک بڑی 
تعداد موجود ہے اور ديگر اسالمی فرقوں سے ان کے اچھے تعلقات ہے۔اگر چہ اسالم کے دشمنوں کی ہميشہ يہ کوشش رہی 

لمانوں اور دوسرے مسلمانوں کے درميان دشمنی ،عداوت،بدنيّتی اور غلط فہميوں کے بيج بوئيں ، ان کے ہے کہ شيعہ مس
  درميان اختالف اور جھگڑے کی ٓاگ بھڑکائيں اور دونوں کو کمزور کرتے چلے جائيں ۔ 

طاقت کے طور پر ابھر  بالخصوص ٓاج جب کہ اسالم ، ماديت کے علم بردار مشرقو مغربی طاقتوں کے مقابلہ ميں عالم گير
رہا ہے ا ور دنيا کے لوگوں کو جومادی تہذيبوں سے مايوس ہو گئے ہيں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔اسالم کے دشمنوں 

کی اميدوں کا سب سے بڑا سہارا يہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے اور دنيا ميں اسالم کی بڑھتے ہوئے اثرات 
اختالف پھيالئيں اور مسلمانوں کو ٓاپس ميں الجھا ديں ۔بے شک اگر تمام اسالمی فرقوں کو ماننے کو روکنے کے لئے مذہبی 

  والے بيدارا ور ٓاگاه رہيں تو اس خطرناک سازش کا سامنہ کر سکتے ہيں ۔
ناء يہ بات قابل ذکر ہے کہ اہل سنت کی طرح شيعوں کے بھی مختلف فرقے ہيں ۔ليکن سب سے مشہور اور معروف شيعہ اث

عشری ہيں جن کی تعداد دنيا کے شيعوں ميں سب سے زياده ہے۔۔اگر چہ شيعوں کی صحيح تعداد اور دنيا کے مسلمانوں ميں 
انکا تناسب واضح نہيں ہے ليکن کچھ اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد بيس کروڑ کے لگ بھگ ہے ، جو دنيا کی مسلم 

  ٓابادی کا تقريبا چوتھا حصہ ہے۔ 
  

  ميراث اہل بيت  ۔٧۶
اس مکتب فکر کے ماننے والوں نے ٓائمہ اہل بيت عليہم السالم کے ذريعہ پيغمبر اکرم (ص) کی بہت سی احاديث نقل کی ہيں 

نيز حضرت علی (ع) اور دوسرے اماموں سے بھی بہت زياده روايات نقل کی ہينجو ٓاج شيعی تعليمات اور فقہ کے بنيادی 
  :-ے۔ ان احاديث پر مشتمل کتابوں ميں سے چار کتابيں مشہور ہيں مٔاخذ ميں سے ايک مٔاخذ ہ

  ۔ اصول کافی١
  ۔من ال ےحضره الفقيہ ٢
  ۔تھذيب االحکام ٣
  ۔االستبصار۴

ليکن اس بات کو دہرانا ضروری ہے کہ ان مشہور مٔاخذ يا دوسرے معتبرمٔاخذ ميں کسی حديث کی موجودگی کا يہ مطلب 
معتبر ہے ۔ بلکہ ہر حديث کا ايک سلسلہ سند ہے۔سند ميں مذکور ہر راوی کا جائزه کتب نہيں ہے کہ وه حديث اپنی جگہ 

رجال کی روشنی ميں ليا جاتا ہے۔اگر سند کے تمام اشخاص قابل اعتماد ثابت ہوں تو اس وقت وه حديث ايک معتبر حديث کی 
ئے گی ۔يہ کام صرف علمائے حديث اور حيثيت سے پہچانی جائے گی۔ اگر ايسا نہ ہو تو وه حديث مشکوک يا ضعيف کہال

  رجال کے بس کی بات ہے۔
اس سے يہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ کتب شيعہ ميں احاديث کی جمع ٓاوری کا طريقئہ کار اہل سنت کے معروف 
ہ مٔاخذ سے مختلف ہے۔کيونکہ مشہور کتب صحاح خاص کر صحيح بخاری اور صحيح مسلم ميں ان کے مولفين کی روش ي

  رہی ہے کہ وه ايسی احاديث جمع کريں جو ان کے نزديک معتبر اور صحيح ہوں اسی
وجہ سے اہل سنت کے عقائد تک رسائی کے لئے ان ميں مذکور احاديث پر استناد کيا جا سکتا ہے(مقدمہ صحيح مسلم اور 

رہا ہے کہ اہل بيت سے منسوب فتح الباری فی شرح صحيح البخاری کی طرف رجوع کريں ۔)جبکہ شيعہ محدثين کا موقف يہ
تمام احاديث اکٹھی کر دی جائيں پھر صحيح اور غير صحيح احاديث کی پہچان کا کام علم رجال کے سپرد کر ديا جائے، 
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  غور کيجئے۔ 
  

  ۔دو عظيم کتابيں ٧٧
جس ميں تقريبا  شيعوں کے اہم مٔاخذ (جو انکے عظيم ورثے کا ايک حصہ محسوب ہوتے ہيں)ميں سے ايک نھج البالغہ ہے

ايک ہزار سال پہلے شريف رضی مرحوم نے تين حصوں حضرت علی (ع) کے خطبات،خطوط اور مختصر فرمودات جمع 
کئے ہيں ۔اس کتاب کے مضامين اس قدر بلند اور الفاظ اتنے خوب صورت ہيں کہ کسی بھی مکتب فکرکا پيروکار جب اس 

ٔاثر ہو جاتا ہے۔ اے کاش نہ صرف مسلمان بلکہ غير مسلم بھی اس سے کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے مفاہيم سے مت
ٓاشنا ہوتے تاکہ وه توحيد ، مبدٔا اور معاد کے عالوه اخالقی و سياسی و معاشرتی مسائل کے بارے ميں اسالم کی عظيم 

  تعليمات سے ٓاگاه ہوتے۔
فصيح ترين اور زيباترين دعاؤں کا ايسا ہے جو بہترين ،“صحيفہ سجاديہ”ان عظيم ورثوں ميں سے ايک عظيم ورثہ 

مجموعہ ہے جو بڑے عميق اور بلند معانی پر مشتمل ہے ۔حقيقت ميں يہ کتاب نھج البالغہ واال کردار دوسرے انداز ميں 
خدا کے ”انجام دے رہی ہے۔ اس کے ايک ايک فقرے ميں انسان کے لئے ايک نيا سبق پوشيده ہے ۔حقيقت ميں يہ کتاب 

سان کو دعا اور مناجات کرنے کاسليقہ سکھاتی ہے اور انسان کی روح اور دل کو نورانيت اور پاکيزگی عطا حضور ہر ان
  کرتی ہے۔

جيسا کہ اس کتاب کے نام سے واضح ہے يہ کتاب شيعوں کے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسين عليہما السالم ،جن کا 
ے اندر دعا کی روح ،کدا کی طرف زياده توجہ اور اس کی ذات پاک لقب سجاد ہے کی دعاؤں پر مشتمل ہے ۔ جب بھی ہم اپن

سے زياده عشق پيدا کرنا چاہتے ہيں تويہ دعائيں پڑھتے ہيں اور اس نوخيز پودھے کی طرح جو بہار کے بابرکت بادلوں 
  سے سےراب ہوتا ہے اس کتاب سے سےراب ہوتے ہيں۔

کا بيشتر حصہ پانچويں اور چھٹے امام يعنی امام محمد ابن علی شيعہ احاديث جن کی تعداد دسيوں ہزار سے زياده ہے 
الباقر(ع)اور حضرت جعفر ابن محمد الصادق (ع) سے مروی ہے۔بہت سی احاديث ٓاٹھويں امام حضرت علی ابن موسٰی 

سے ايسا الرضا عليہ السالم سے بھی مروی ہيں ۔اس کی وجہ يہ ہے کہ ان تين عظيم ہستيوں کو زمان و مکان کے اعتبار 
ماحول مال جس ميں ان پر دشمنوں اور اموی اور عباسی حکمرانوں کا دباؤ کم تھا ۔اسی وجہ سے يہ ہستياں رسول اکرم 

(ص) کی بہت ساری احاديث جو ان تک اپنے ٓاباء و اجداد کے ذريعہ پہنچی تھی بيان کرنے ميں کامياب ہو گئيں۔يہ احاديث 
تھيں۔مذہب شيعہ کو مزہب جعفری کہنے کی وجہ بھی يہی ہے کہ اس کی اکثر رواياتاسالمی فقہ کے تمام ابواب سے متعلق 

چھٹے امام جعفر صادق (ع) سے مروی ہيں ۔ امام صادق (ع) کے دور ميں بنی اميہ کی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور 
  بنی عباس کو ہنوز لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی طاقت نصيب نہيں ہوئی تھی ۔

رو سے مشہور ہے کہ اس امام نے حديث ، معارف اور فقہ کے ميدانوں ميں چار ہزار شاگردوں کوو  ہماری کتابوں کی
تربيت دی۔حنفی مذہب کے مشہور امام ابو حنيفہ نے ايک مختصر سے جملہ ميں امام صادق عليہ السالم کا تعارف اس طرح 

محمد (ع) سے برا فقيہ نہيں ديکھا۔(تذکرة الحفاظ ذہبی يعنی ميں نے جعفر ابن “ما رٔايت افقہ من جعفر ابن محمد ”پيش کياہے
  )١۶۶صفحہ ١،جلد 

اہل سنت کے ايک اور امام مالک بن انس نے کہا :ميں کچھ عرصہ تک جعفر(ع) ابن محمد (ع) کے پاس ٓاتا جاتا رہا۔ميں نے
ت مينيا قرٓان پاک کی تالوت کرتے انہيں ہميشہ ان تين حالتوں ميں سے ايک ميں پايا:يا نماز کی حالت ميں يا روزه کی حال

  ہوئے۔
ميرے عقيده کے مطابق علم و عبادت کے حوالے سے کسی نے جعفر ابن محمد (ع) الصادق (ع)سے بڑھکر کسی شخص 

صفحہ  ١،کتاب االمام الصادق (ع)جلد ١٠۴صفحہ  ٢کو نہ ديکھا اور نہ کسی کے بارے ميں سنا ہے ۔( تہذيب التہذيب جلد 
کے بقول)۔چونکہ اس کتاب ميں نہايت اختصار کے ساتھ مطالب کو بيان کرنا مقصود ہے لٰہذا آئّمہ اہل بيت  ميں اسد حيدر ۵٣

  عليہم السالم کی شان ميں دوسرے علمائے اسالم کے تبصروں کا تذکره نہيں کرتے۔ 
  

  ۔ اسالمی علوم ميں شيعوں کا کردار ٧٨
يں شيعوں کا اہم کردار رہا ہے ۔بعض لوگوں کا عقيده ہے کہ شيعہ ،علوم ہمارا عقيده ہے کہ اسالمی علوم کو وجود بخشنے م

اسالمی کا سر چشمہ ہيں۔يہاں تک کہ اس سلسلہ ميں کتاب يا کتابيں لکھی گئی ہيں اور ثبوت پيش کئے گئے ہيں ۔ليکن ہم 
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سب سے بڑی دليل وه کتابيں ہيںکہتے ہيں کہ کم ا زکم ان علوم کو وجود ميں النے ميں ان کا بہت بڑا حّصہ ہے۔اس بات کی 
جو شيعہ علماء نے مختلف اسالمی علوم اور فنون کے بارے ميں لکھی ہيں ۔ فقہ اور اصول فقہ ميں ہزاروں کتابيں لکھی 

گئی ہيں جن ميں کچھ بہت زياده مفصل اور بے نظير ہيں۔تفسير اور قرٓانی علوم ميں ہزاروں کتابيں ،عقائد اور علم کالم ميں 
کتابيں اب بھی ہماری الئبريريوں اور دنيا کی مشہور الئبريريوں ميں موجود ہيں اور سب لوگوں کے سامنے ہيں ،ہر  ہزاروں

  شخص ان الئبريريوں کی طرف رجوع کر کے اس دعوٰی کی صداقت کا مشاہده کر سکتا ہے ۔
ن کا ذکر کيا ہے۔(اس کتاب کا نام بڑی جلدوں ميں ا ٢۶ايک مشہور عالم دين نے ان کتابوں کی فہرست مرتب کی ہے اور 

الذريعہ الٰی تصانيف الشيعہ ہے اور اس کے مصنف مشہور مفسر اورمحدث شيخ ٓاغا بزرگ تہرانی ہيں۔ اس عظيم فہرست 
ہزار جلديں ہيں ۔يہ  ۶٨ميں جن کتابوں کا تذکره ان کے مصنف کے نام پتہ اور ان کے حاالت کے ساتھ ہو اہے ۔ ان کی تعداد

  عرصہ پہلے چھپ کر منطر عام پر ٓاچکی ہے۔) کتاب ايک 
يہ فہرست دسيوں سال پہلے مرتب ہوئی۔گذشتہ چند دہوں کے دوران ايک طرف سے گذشتہ شيعہ علماء کے علمی ٓاثار کو 

زنده کرنے نيز ان کی قلمی اور چاپ شده کتابوں کو جمع کرنے کی بڑی کوششيں ہوئی ہيں ۔دوسری طرف سے جديد 
و تاليف کے مےدان ميں ےقين سے کہا جاسکتا ہے کہ سينکڑوں يا ہزاروں نئی کتابيں رشتئہ تحرير ميں  کتابونکی تصنيف

  الئی جا چکی ہيں۔اگرچہ ان کتابوں کے اعداد و شمار کے بارے ميں ہم نے کوئی فہرست مرتب نہيں کی ہے۔ 
  

  ۔سچائی ،صداقت اور امانت،اسالم کے اہم ارکان ٧٩
ائی ،صداقت اور امانت اسالم کے اہم اوربنيادی ارکان ميں سے ہيں۔قرٓان مجيد ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا عقيده ہے کہ سچ

:(قال هللا ٰھذايوم ينفع الصادقين صدقھم)يعنی خدا وند عالم فرماتا ہے کہ ٓاج وه دن ہے کہ جس دن سچوں کی سچائی انہيں فائده 
  )١١٩پہنچائے گی۔(سورئہ مائده ،ٓايت 

ی بعض ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ قيامت کے دن حقيقی جزا وه ہے جو انسان کو سچائی اور صداقت بلکہ قرٓان ک
(ايمان،خدا کے ساتھ کئے گئے وعدوں پر عمل اور زندگی کے تمام شعبوں ميں سچائی اور صداقت) کے بدلے ميں عطا کی 

  )٢۴جائے گی۔(لےجذی هللا الصادقين بصدقھم)(سورئہ احزاب،ٓايت 
ی پہلے بھی اشاره کيا جا چکا ہے قرٓانی حکم کے مطابق ہم سب مسلمانوں کی يہ ذّمہ داری ہے کہ ہم زندگی بھر جيسا ک

معصومين اور سچوں کے ساتھ رہيں اور ان کے ہمراه چليں ۔(ياايھاالّذين ٓامنوااتقوا هللا و کونوامع الصادقين)(سورئہ توبہ،ٓايت 
١١٩(  

خدا نے اپنے پيغمبر (ص)کو يہ حکم ديا ہے کہ وه خدا سے ہر کام کو صداقت کے  اس موضوع کی اہميت کے پيش نظر ہی
ساتھ شروع کرنے اور صداقت کے ساتھ اس سے فارغ ہونے کی توفيق طلب کرے۔(و قل رّب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی

  )٨٠مخرج صدق)(سورئہ بنی اسرائيل،ٓايت 
طرف سے کوئی نبی مبعوث نہيں ہو ا مگر يہ کہ اس کے بنيادی الئحہ  اسی بناء پر ہم احاديث ميں ديکھتے ہيں کہ خدا کی
اّن هللا عّز وجّل لم يبعث نبيا ااّل بصدق الحديث و ادٓاء االمانةالٰی البّر ”عمل ميں صداقت ،سچائی اور امانت شامل تھيں

صفحہ  ٢اور نيز جلد  ٢ صفحہ ٧٨بحار االنوار ميں يہ حديث حضرت امام جعفر صادق (ع) ہے،ديکھئے جلد “(والفاجر
١٠۴(  

ہم نے بھی ان ٓايات اور روايات کی روشنی ميں اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف کی ہے کہ اس کتاب کے مباحث ميں 
صرف اور صرف صداقت و سچائی کا راستہ اپنائيں اور کوئی ايسی بات نہ کريں جو حقيقت اور امانت داری کی منافی 

و کرم سے ہم اس ذّمہ داری سے عہده برٓاہونے ميں خدا کی توفيق حاصل کر چکے ہوں گے  ہو۔اميد ہے کہ خدا کے لطيف
  ۔انّہ ولّی التّوفيق ۔ 

  

  ۔حرف ٓاخر٨٠
اس کتاب ميں ذکر شده باتيں اسالم کے اصول و فروع کے بارے ميں اہل بيت عليہم السالم کے معتقدين اور شيعوں کے عقائد

  کا خالصہ ہے۔يہ کسی کمی بيشی
ور تحريف کے بغير بيان ہوئی ہيں ۔قرٓانی ٓايات ،اسالمی روايات اور علمائے اسالم کی مختلف کتابوں سے انکا ثبوت بھی ا

اجمالی طور پر فراہم کر ديا گيا ہے ۔اگر چہ ابحاث کے اختصار اور تلخيص کے پيش نظر تمام شواہد اور دالئل کو پيش کرنا
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  بھی اجمالی طور پر اور اختصار کے ساتھ مطالب کو بيان کرنا تھا ۔ ممکن نہ تھا اس کتاب ميں ہمارا مقصد
  ہم سمجھتے ہيں کہ يہ کتاب مندرجہ ذيل نتائج کی حامل ہے۔۔

مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ يہ شيعہ عقائد کو واضح اور موثر انداز ميں بيان کرتی ہے۔تمام اسالمی فرقے يہاں تک کہ ١
کا مطالعہ کرکے شيعہ مذہب کے ماننے والوں کے عقائد سے براه راست اجمالی  غير مسلم بھی اس مختصر سے کتابچہ

  طور پر ٓاگاه ہو سکتے ہيں ۔اس کتاب کی تدوين ميں بہت زياده زحمت اٹھائی گئی ہے۔
ہم سمجھتے ہيں کہ يہ کتاب ان لوگوں کے لئے اتمام حجت کا باعث ہو سکتی ہے جو سمجھے اور جانے بغير ہمارے عقائد ٢

  متعلق فيصلہ کرتے ہيں نيز مشکوک اور مفاد پرست افراد يا غير معتبر کتابوں سے ہمارے عقائد ليتے ہيں ۔کے 
ہم سمجھتے ہيں کہ مذکوره باال عقائد کے مطالعہ کی روشنی ميناس مکتب فکر کے ماننے والوں اور باقی اسالمی فرقوں ٣

می فرقوں کے درميان مشترکہ تعاون کی راه ميں رکاوٹ ميں اتنا بڑا اختالف نہيں ہے جو اس فرقے اور باقی اسال
  بنے،کيونکہ تمام اسالمی فرقوں کے درميان مشترکہ نکات بہت زياده ہيں اور سب کو مشترکہ دشمنوں کا بھی سامنا ہے۔

ے ہميں ےقين ہے کہ اسالمی فرقوں کے اختالف کو ہوا دينے اور ان کے درميان جنگ اور خونريزی کی ٓاگ بھڑکانے ک۴
لئے خفيہ ہاتھ کام کر رہے ہيں۔وه چاہتے ہيں کہ اسالم (جو اس دور ميں دنيا کے عظيم خطوں پر چھاتا جا رہا ہے اور 

کميونزم کی بربادی سے پيدا ہونے والی خالء کو پر کرنے واال ہے نيز سرمايہ دارانہ نظام کی روز بروز بڑھتی ہوئی ال 
  و کمزور کريں۔ينحل مادی مشکالت کو حل کرنے واال ہے) ک

مسلمانوں کو چاہئے کہ وه اپنے دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہ ديں کہ وه اس کام ميں کامياب ہوں اور يہ قيمتی موقع ہاتھ 
  سے نکل نہ جائے جو دنيا ميں اسالم کی شناخت کے لئے ہمارا ہاتھ ٓايا ہے۔

ور محبت و خلوص سے معمور ماحول ميں ہر قسم کے ہم سمجھتے ہيں کہ اگر اسالمی فرقوں کے علماء اکھٹے ہو جائيں ا۵
تعصب اور ہٹ دھرمی کو باالئے طاق رکھ کر اختالفی مسائل پر بحث و گفتگو کريں تو ان اختالفات کے کم ہو جانے کا 

ئے گی بہت زياده امکان ہے۔ہم يہ نہيں کہتے کہ سارے اختالفات ختم ہو جائيں گے بلکہ يہ کہتے ہيں کہ اختالفات ميں کمی آ 
۔جس طرح کچھ عرصہ پہلے ايران کے بعض شيعہ اور سنی علماء زاہدان نامی شہر ميں بيٹھے اوربعض اختالفات کا کاتمہ 

نامی رسالے ميں “پيام حوزه ”کر ديا اس کی تفصيل اس مختصر سی کتاب کے دامن ميں نہيں سما سکتی۔(اس کی تفصيالت 
  مالحظہ ہوں )

بارگاه ميں دعا کے لئے ہاتھ بلند کرتے ہيں اور عرض کرتے ہيں (ربّنا اغفر لنا والخواننا الّذين  ٓاخر ميں ہم خدا وند متعال کی
سبقوونابااليمان وال تجعل فی قلوبنا غاّلللّذين امنوا ربّنا ا نّک رؤف ّرحيم)يعنی خدايا ہميں معاف معاف کر دے اور ہمارے ان 

کی ہے اور ہمارے دلوں پر ايمان والوں کے لئے کسی قسم کا کينہ قرار نہ بھائيوں کو بھی جنہوں نے ايمان ميں ہم پر سبقت 
  )١٠دينا ۔اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور نہايت رحم کرنے واال ہے۔(سورئہ حشر ،ٓايت 

 

 

 


