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 فہرست 

  عنوان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبر 
  عرض ناشر

  ٢١….. پہال حصہ:فطرت کی راه ٠
  ٣٠….. اسالم اورہر زمانہ کی حقيقی ضرورتيں ٠
  ٤١….. اسالم،ہر زمانہ کی ضرو رتوں کوکيسے حل کرتا ہے؟٠
  ٤٣….. اجتماعی اور انسانی ضرورتوں کی تشخيص کا وسيلہ ٠
  ٤٨….. کا نظريہ تربيت کے بارے ميں اسالم٠
  ٤٩….. اسالم مينتعليم و تربيت کی بنياد ٠
  ٤٩….. فطری انسان کی قوت فہم  ٠
  ٥١….. ثابت اور متغيّر قوانين  ٠
  ٥٥….. اسالم ميں ثابت اور متغيّرقوانين  ٠
  ٥٥….. ثابت قوانين ٠
  ٥٨….. متغيّرقوانين ٠
  ٥٩….. مطالب کی وضا حت ٠
   ٦١….. ايک غلطی کا ازالہ ٠
  ٦٥….. خاتميت کا مسئلہ ٠
  ٦٥….. کيا انسان کو عہد حاضر مينوحی کی ضرورت نہيں ہے؟٠
  ٧٥….. دوسراحصہ:علمی ۔ فلسفی مسائل ٠
  ٧٦….. عالم کے حدوث پرايک بر ہان ٠
  ٧٧….. دوسرے انبياء (ع ) پر پيغمبر اسالم (ص) کی فضيلت ٠
  ٧٩….. اہل توحيدکی شفاعت ٠
  ٨١….. اسالم مينغالمی کی توجيہ ٠
  ٨٨….. انسان کا آدم و حوا سے پيدا ہونا ٠
  ٩٠….. علم نفس اورمعرفت نفس مينفرق ٠
  ٩٠….. معرفت نفس کا مطلب ٠
  ٩٠….. عرفان نفس اور معرفت نفس کا رابطہ ٠
  ٩١…..  کا مطلب معرفت اور لقا هللا٠
  ٩٢….. نفس کی معرفت خداکی معر فت کی کنجی ہے٠
  ٩٣….. دو مطالب کی وضاحت ٠
  ٩٤….. خود شناسی کے مقام پر فائز ہونا ٠
  ٩٤….. خدا کی ياد کا مقصود کيا ہے؟ ٠
  ٩٥….. کسی چيز سے محروم شخص و ه چيز عطا نہيں کرسکتا٠
  ٩٥….. عالم ،تغيروتحول کی حالت ميں ٠
  ٩٦….. ثابت قوانين ٠
  ٩٧….. کائنات کاارتقائی سفر ٠
  ٩٨….. تکامل وارتقائ کے مراحل اور جديد قوانين ٠
  ٩٩….. دنيا ميں تکامل وارتقائ کے عوامل ٠
  ١٠٠….. انسانی معاشره اور تکامل وارتقا ء کا آھنگ ٠
  ١٠١…..انسانی معاشره کے تکامل وارتقاء کے اہم عوامل ٠
  ١٠٢….. علم وغيره مينانسان کا تکامل وارتقائ ٠
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  ١٠٣….. مّجردات کے وجودکے ا ثبات کے دالئل ٠
  ١٠٣….. ختم نبوت کی عقلی دليل ٠
  ١٠٥….. عدالت اور عصمت ميں فرق ٠
  ١٠٦….. تکو ين کا تغير ناپزير ہونا ٠
  ١٠٧….. تشہد ميں(ارفع درجتہ) کا مقصود ٠
  ١٠٧….. گزشتہ سواالت کے مجّدد جواب ٠
  ١١١….. يونانی فلسفہ کے ترجمہ کا مقصد  ٠
  ١١٢….. يونانی فلسفہ سے اسالمی معارف کی بے نيا زی ٠
  ١١٤….. عصر مال صدرا ميں فلسفہ کا عروج ٠
  ١١٥….. قرآن مجيد اور کالم معصومين سے حکما ء اور فالسفہ کے بيان کا رابطہ٠
  ١١٥….. فالسفہ کی مذمت ميں موجوده روا يتوں کی توجيہ ٠
  ١١٦….. تہذيب اخالق کا شيوه ٠
  ١١٨….. خلقت عالم کی کيفيت ٠
  ١١٩….. نبوت پر امامت کی برتری کامعيار ٠
  ١٢١….. خدائے متعال،خالق موجودات ٠
  ١٢١….. کيا مخلوقات وہم و خيال ہيں؟ ٠
  ١٢٢….. ذات باری تعالی کاکنہ کياہے؟ ٠
  ١٢٣….. ھواالّول واآلخر کے بارے مينصوفيوں کا نظريہ ٠
  ١٢٤….. ممکنات کی نسبت عليّت واجب ٠
  ١٢٧….. عدم زمانی سے مسبوق ماده کی پيدائش ٠
  ١٢٨….. ظلم کا وجود کيونہے؟ ٠
  ١٣٤….. انسان کی شخصيت اور قيامت کادن ٠
   ١٣٧….. تيسراحصہ:خلقت اورقيامت کا مسئلہ ٠
  ١٣٨….. ؟ خلقت کا مقصد کيا ہے٠
  ١٣٩….. سوال کی تحقيق اور اس کاتجزيہ ٠
  ١٤٢….. غرض اور آرزوکی عموميت ٠
  ١٤٤….. کائنات کو خلق کر نے ميں خدا کا مقصد  ٠
  ١٤٩….. خدا کو کيا ضرورت ہے کہ انسان کی آزمائش کرے؟ ٠
  ١٥١….. چھ دنوں مينآسمانوں اور زمين کی خلقت ٠
  ٣١٥….. قيامت پراعتقاد رکھنے کے اثرات ٠
  ١٥٩چوتھا حصہ:کچھ سواالت اور جوابات ٠
  ١٦٠…..مرد اور عورت کے مساوی ہونے کی کيفيت اور عورتوں کی سياست مينمداخلت٠
  ١٦٢….. راثت کی کيفيتمرد اور عورت کی و٠
  ١٦٣….. مرداور طالق کا حق٠
  ١٦٣….. اقتصادی امور مينعورت کی آزادی ٠
  ١٦٣….. مرد اور تعّددازدواج ٠
  ١٦٥….. دين اسالم کا بے عيب ہونا ٠
  ١٦٨….. دين اسالم کا فطری ہونا ٠
  ١٦٩….. کيا حضرت زينب کبری (س) واليت عہدی کے مقام پر فائزتھيں٠
  ١٧٠….. ازدواج اور خاندان کی تشکيل ٠
  ١٧٢….. اسالم اور مسئلہ طالق ٠
  ١٧٣….. عورت اور ہمسر کے انتخاب کا حق ٠
  ١٧٣….. فرزند کامرد سے متعلق ہونا ٠
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  ١٧٣….. حضرت علی عليہ السالم کی فرمائش ٠
  ١٧٤….. شريعت کے احکام وقوانين مينخدا کے عالوه کوئی تبديلی نہيں السکتا ہے٠
  ١٧٧….. اسالم اور ترقی يافتہ قوانين ٠
  ١٧٨….. فحشااور منکرات کا قبيح ہونا  ٠
  ١٧٩….. ايک نا شائستہ بات ٠
  ١٧٩….. ازدواج ميں عمر معيار نہيں ہے ٠
  ١٨٠….. متعہ کا اسالم ميں مشروع ہونا  ٠
  ١٨٣….. مسلمانوں کی کمزوری کا اسالم سے کوئی ر بط نہيں ہے ٠
  ١٨٦….. قانون اور عدالت کے سامنے سب مساوی ہيں ٠
  ١٨٧….. اسالم ميں سور کے گوشت کے حرام ہونے کا فلسفہ ٠
  ١٨٨….. اسالم ميں مست کرنے والی چيزوں کے حرام ہونے کا فلسفہ٠
  ١٨٨….. مرد اور عورت کے درميان جائز اور نا جائز تعلقات ٠
  ١٨٩….. اسالمی احکام کا نا قابل تغير ہونا ٠
  ١٩٠….. نياد پر قابل قبول ہونا دين کے احکام کا قرآن وسنت کی ب٠
  ١٩٠….. موالئے متقيان حضرت علی عليہ السالم کے کالم کی و ضاحت ٠
  ١٩٢….. دين اسالم ،خدائے متعال کا دين ہے ٠
  ١٩٣….. ہالل،اسالم کی عالمت نہيں ہے ٠
  ١٩٤….. چاند،آيات الہی ميں سے ايک آيت ہے ٠
  ١٩٤….. اسالم ميں عربی زبان کا مقام ٠
  ١٩٤….. ا ميں يہوديونکی ذلت وپستی دني٠
  ١٩٩….. پانچواں حصہ:آواگون اورارواح کا پلٹنا ٠
  ٢٠٠….. حق کيا ہے ؟ ٠
  ٢١٥….. علم  چھٹاحصہّ:امام عليہ السالم کا٠
  ٢١٦….. امام حسين عليہ السالم کا اپنی شہادت کے بارے مينآگاه ہونا٠
  ٢٣١….. ساتواں حصہ:وہابی عقائدکا باطل ہونا ٠
  ٢٣٢….. ياء اور اوليائے الٰہی سے توسل کرنا شرک کی ايک قسم ہے؟کيا انب٠
  ٢٥٥….. آٹھواں حصہ:وجود اور ماھيت ٠
  ٢٥٦….. سو فسطائی ياوجود علم کے منکر ٠
  ٢٦٥….. نواں حصہ:اسالم کی ايک پہچان ٠
  ٢٦٦….. مباہلہ کاعمومی ہونا ٠
  ٢٦٧….. قرآن مجيدکا تحريف سے پاک ہونا ٠
  ٢٦٨….. نبی کے فعل اورقول مينسہو کا نہ ہونا ٠
  ٢٦٨….. قرآن اور تسبيح سے استخاره کرنے کی سند  ٠
  ٢٧٠….. مصحف حضرت فاطمہ زہرا (س)کے بارے ميں ايک بات ٠
  ٢٧١….. ائمہ کے بارے ميں غلو کرنا جائز نہيں ہے ٠
ّ رضا کے معانی ٠   ٢٧١….. ّ درفالن اورکان 
  ٢٧٢….. اتحاد اورمحبت کی دعوت  ٠
  ٢٧٥….. مشرق وسطی ميں انبياء کی بعثت ٠
  ٢٧٦….. استعدادونمينفرق ٠
  ٢٧٧….. حضرت خضراورحضرت موسی (ع)کے بارے ميں بعض شبہات٠
  ٢٧٩….. تشريعی اور اعتباری واليت ٠
  ٢٧٩….. انذار(ڈارانے)کے معنی ٠
  ٢٨٠….. حروف مقطعہ کا مقصود ٠
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  ٢٨١….. قطبين پرنمازگزاراور روزه دارکا فريضہ ٠
  ٢٨١….. شق ّالقمرکے بارے ميں ايک شبہ کاازالہ ٠
  ٢٨٤….. ايک بے بنياد بات ٠
  ٢٨٤….. چورکاہاتھ کاٹنے کا فلسفہ ٠
  ٢٩٣….. دسوانحصہ:قرآنی علوم ٠
  ٢٩٤….. حروف مقطّعات کس ليے ہيں؟ ٠
  ٣٠٠….. قرآن مجيدکی بے احترامی ٠
  ٣٠٣….. گيارھوانحصہ:چنداعتراضات اور ان کے جواب٠
  ٣٠٤….. اسالم ميں شبہ کے معنی ٠
  ٣٠٧…..''شيخيہ'' اور''کريم خانيہ''فرقے جسمانی معاد کے منکر ہيں ٠
  ٣٠٨….. کيا عرفان اور تصّوف موردتائيد ہے؟ ٠
  ٣١٠….. مالئکہ کے اراده کی کيفيت ٠
  ٣١٢….. حضرت الياس عليہ السالم کے بارے ميں ايک روايت ٠
  ٣١٣….. فر عون اور مجرمين ٠
  ٣١٣….. قرآن مجيد ميں اصطالح''حسنہ'' کے معنی ٠
  ٣١٤….. ''ربّی''کی تعبير ميں اختالف کی وجہ ٠
  ٣١٤….. حضرت ايوب عليہ السالم کا قصہ اور اختال فی روايتيں٠
  ٣١٥….. قل ھونباء عظيم کے بارے ميں ايک بحث ٠
  ٣١٧….. شہيدشوشتری کے احترام ميں کانفرنس اور عالمہ طباطبائيکاپيغام ٠
 ٣٢١….. منابع اورمآخذ ٠

 

 

  

  اسالم اور آج کا انسان نام کتاب : 
  مؤلف: عالمہ طبا طبائی (صاحب تفسير الميزان)

  متر جم: سيد قلبی حسين رضوی
  اصالح: سيد حميد الحسن زيدی
  نظر ثانی: فيروزحيدرفيضی

  پيشکش: معاونت فرہنگی ،ادارٔه ترجمہ
  ناشر: مجمع جہانی اہل بيت (ع)

  ء  ٢٠٠٦ھ ١٤٢٧طبع اول : 
  ٣٠٠٠تعداد : 

  مطبع : ليلیٰ 

  عرض ناشر 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب ہوتی 
ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ ونکھار پيدا کرليتی ہيں 

کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ واديوں تاريکياں کا فور اور 
ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کاسورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت کے 
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renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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  اعتبار سے فيض اٹھايا۔
صلی هللا عليہ و آلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لےاسالم کے مبلغ اور موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی 

کر آئے اور علم و آگہی کی پياسی اس دنيا کو چشمہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام الہی پيغامات ايک 
برس کے  ٢٣ايک عقيده اور ايک ايک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھی، اس لئے 

ميں ہی اسالم کی عالم تاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمران ايران و روم کی مختصر عر صہ 
قديم تہذيبيں اسالمی قدروں کے سامنے ماندپڑگئيں ، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر 

شعور نہ رکھتے تو مذاہب عقل و آگہی حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور
سے روبرو ہونے کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام 

  اديان و مذاہب اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
کی اہل بيت عليہم السالم او ر ان کے  اگر چہ رسول اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس

پيروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی 
بے توجہی اورناقدری کے سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کاشکار ہوکراپنی عمومی افاديت کو عام کرنے 

پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے سے محروم کردی گئی تھی، 
اپنا چشمہ فيض جاری رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے 

نظری موجوں کی زد  اسالم کو تقديم کئے جنھوں نے بيرونی افکارو نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و
پر اپنی حق آگيں تحريروں اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانہ ميں ہر قسم 
کے شکوک و شبہات کا ازالہ کياہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا 

ور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھيں او رگڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و قرآن ا
اس فکر اور معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسالم سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا 

زمانہ عملی اور فکری رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين و بے تاب ہيں، يہ 
مقابلہ کازمانہ ہے اورجو مکتب بھی تبليغ او رنشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھا کر انسانی عقل و شعور 

  کو جذب کرنے والے افکار و نظريات دنياتک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
کونسل )نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم (عالمی اہل بيت 

کے پيروؤں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
يت اٹھاياہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر اندازسے اپنا فريضہ ادا کرے، تا کہ موجود ه دنيا ئے بشر

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

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

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

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين ومصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين او 
ی ترويج و اشاعت کے رمترجمين کا ادٰنی خدمت گار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم ک

اسی سلسلہ کی ايک کڑی ہے، فاضل عالمہ سيد محمدحسين طباطبائی کی گرانقدر کتاب ''اسالم اور آج کا انسان'' کو 
فاضل جليل موالنا سيد قلبی حسين رضوی نے اردو زبان ميں اپنے ترجمہ سے آراستہ کياہے جس کے لئے ہم دونوں 

ومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونين کا بھی صميم قلب کے شکر گزار اور مزيد توفيقات کے آرز
سے شکر يہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی 

  ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔

  کرام والسالم مع اال
  مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 
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 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  پہال حصہ 
  

  فطرت کی راه 
سوال:کيا موجوده دنيا کے حاالت اور روز مره حيرت انگيز ترقی کے پيش نظرباور کيا جاسکتا ہے کہ اسالم عالم بشريت کا 

نظم ونسق چال کر موجوده ضرورتوں کو پورا کر سکے گا؟کيا حقيقت ميں وه وقت نہيں پہنچا ہے کہ جب انسان علم کی 
وں کو تسخيرکرنے جا رہا ہے ،اب اسے ان کہنہ مذہبی افکار کوباالئے قدرت سے آسمانوں پر کمند ڈال رہا ہے اور ستار

طاق رکھ کراپنی قابل فخرزندگی کے لئے ايک نئے اور تازه طريقہ کارکا انتخاب کر کے اپنی فکرواراده کی طاقت کواپنی 
  شاندارکا ميا بيونپر متمرکزکرنا چاہئے؟

رف توجہ مبذول کراناضروری ہے اور وه يہ ہے :صحيح ہے کہ جواب:اس سوال کا جواب دينے سے پہلے ايک نکتہ کی ط
ہم فطری طور پر ہر نئی چيز کوپرانی چيز کی نسبت پسند کرتے ہيں اور ہر چيز کے نئے پن کو اس کے پرانے پن پر 

کتا ه ۔مثال ترجيح ديتے ہيں ليکن بہر حال يہ کوئی کلی قاعده نہيں ہے اور اس طريقہ کار کو ہر جگہ پر الگو نہيں کيا جاس
کے طور پردو اوردوچار جو الکھوں اورہزاروں سال سے انسان ميں رائج ہے اور اس سے استفاده کيا جاتا ہے ،اسے کہنہ 

  سمجھ کر دور نہيں پھينکا جاسکتاہے!
نيا  يہ نہيں کہا جاسکتا ہے کہ عالم بشريت مينرائج اجتماعی اور معاشرتی زندگی اب کہنہ ہو چکی ہے،اس سلسلہ ميں ايک

منصوبہ مرتب کر کے انفرادی زندگی کاآغاز کيا جانا چاہئے۔يہ نہيں کہا جاسکتا ہے کہ ملکی قوانين جو کافی حد تک انسان 
کی انفرادی آزادی پر پابنديانعائد کرتے ہيں ،اب کہنہ ہو چکے ہيں اور لوگ ان سے تنگ آچکے ہيں ،اس وقت جب کہ انسان 

ستاروں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے ان کے مدار ميں سٹال ئٹ بھيج رہا ہے اسفضا کو تسخيرکرنے ميں لگا ہے اور
  لئے ايک نئی راه کا انتخاب کرناچاہے اور قانون ،قانون سازاور قانون الگوکرنے والوں کے چنگل سے آزاد ہونا چاہے۔

ہنہ اور نئے پن کامسئلہ ايسے مواقع پرواضح اور روشن ہے کہ يہ باتيں کس حد تک بے بنياد اور مذاق پر مبنی ہيں ۔اصوالًک
بيان کيا جاسکتا ہے کہ جو تغير وتبّدل کے دائره ميں آتے ہوں،جس کے نتيجہ ميں کبھی بہتر اور شاداب اور کبھی نا مناسب 

  عوامل کی وجہ سے فرسوده اورافسرده ہوجاتے ہيں۔
سے متعلق ہيں اور خلقت و کائنات کے حقيقی  اس لئے ،حققت شناسی سے مر بوط بحثونکے سلسلہ ميں ،جو فطری تقاضوں

قوانين کی تحقيق کرتے ہيں (جن ميں سے ايک يہی ہمارازير بحث مسئلہ ہے : کيا اسالم مو جوده حاالت کے پيش نظرعالم 
 بشريت کا نظم و نسق چال جا سکتا ہے ؟)اس کے بارے ميں کہنہ اور نئے پن کا مسئلہ نہيں چھيڑ نا چاہے ۔ہر بات کی ايک

  خاص جگہ اور ہر نکتہ کا ايک مخصوص مکان ہوتا ہے۔
ليکن يہ کہ ''کيا اسالم موجوده حاالت ميں عالم بشريت کا نظم ونسق چالسکتا ہے؟''يہ سوال بھی اپنی جگہ پر عجيب و غريب 

ہے ۔کيونکہ ہے اور اسالم کے حقيقی معنی کے مطابق بھی جو قرآن مجيدکی دعوت پر مبنی ہے يہ سوال انتہائی تعجب آور 
''اسالم''وه راستہ ہے جس کی انسان اور کائنات کی خلقت کی مشينری نشاندہی کرتی ہے ۔''اسالم''يعنی وه قواعد وضوابط جو 
بشريت کی خاص فطرت کے مطابق ہيں اور انسان کی فطرت کے ساتھ رکھنے والی مکمل ہم آھنگی کے پيش نظرانسان کی 

  ذباتی ضرورتوں کو۔۔پورا کرتے ہيں۔حقيقی ضرورتوں کو ۔۔نہ فرضی اور ج
بديہی بات ہے کہ انسان کے انسان ہو نے تک اس کی انسانی فطرت نہيں بدلتی اور انسان جس زمان و مکان ميں ہو اور جس
حالت ميں بھی زندگی بسر کرتا ہووه اپنی انسانی فطرت پر گامزن ہوگا اور فطرت نے اس کے سامنے ايک راستہ معين کيا 

  وه اس پرچلے يا نہ چلے۔ہے،خواه 
اس بناء پر حقيقت ميں مذکوره سوال کا معنی يہ ہے کہ اگر انسان فطرت کی معين کرده راه پر چلے تو کياوه اپنی فطری خو 
شحالی کو پاسکتا ہے اور اپنی فطری آرزوئونتک پہنچ سکتا ہے ؟يامثال کے طور پر اگر کوئی درخت اپنی فطری راه ۔۔جو 

مجہز ہے ۔۔پر چلے توکيا وه اپنی فطری منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے ؟واضح ہے کہ بديہيات کے مناسب وسائل سے 
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  بارے ميں اس قسم کے سواالت مسلّمات ميں شک وشبہ ايجاد کرنے کے مترادف ہيں ۔
دلتی اسالم، يعنی فطرت کی راه،ہميشہ انسان کی حقيقی راه ہے جواس کی زندگی کے مختلف حاالت کے پيش نظرنہيں ب

ہے۔اسکے فطری مطالبات ۔۔نہ جذباتی اورتوہماتی خواہشات۔۔اس کے حقيقی مطالبات اور فطری منزل مقصود اور سعادت 
  وخوشبختی تک پہنچنے کے مطالبات ہيں۔خدائے تعالی اپنے کالم ميں فرماتا ہے:

  ) ٣٠ذلک الَدين القيّم...)(روم (فٔاقم وجھک للّدين حنيفا فطرت َهللا الَتی فطر النَاس عليھا التبديل لخلق َهللا 
''آپ اپنے رخ کودين کی طرف رکھيں اور باطل سے کناره کش رہيں کہ يہ دين وه فطرت الٰہی ہے جس پر اس نے انسانوں 

  کو پيدا کيا ہے اور خلقت الہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہو سکتی ہے۔ يقينا يہی سيدھا اور مستحکم دين ہے ۔''
حت يہ ہے کہ ہمارے لئے واضح اورمشہور ہے کہ عالم خلقت ميں مختلف مخلو قات مو جود ہيںاس مطلب کی مختصر وضا

،ان مخلوقات ميں سے ہر ايک کی اپنی زندگی اور بقاء کے لئے ايک مخصوص طريقہ کاراور خاص راستہ معين ہے اور 
مزن ہيں اور ان کی سعادت و خوش وه اپنی زندگی کی راه ميں منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ايک معين راستہ پر گا

  قسمتی اس ميں ہے کہ اپنی زندگی کی اس راه ميں کسی رکاوٹ سے دو چارہوئے بغير اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائيں ۔
دوسرے الفاظ ميں اپنی زندگی اور بقاء کے راستے کواپنے وجود ميں پائے جانے والے وسائل اور اسلحوں سے استفاده 

  وٹ کے بغيرطے کرکے سر انجام تک پہنچ جائيں۔ کرتے ہوئے کسی رکا
گيہوں کا دانہ پنے نباتی سفر ميں ايک خاص راستہ طے کرتا ہے ۔اس کے داخلی ساخت وساز کے مطابق موجوده خاص 

نظم واسلحوں'مخصوص حاالت وشرائط مينروبہ عمل آتے ہيں اور گندم کے پودے کی نشوونما کے لئے ضروری عنا صر 
اور نسبت ميں جذب کر کے گندم کے پودے کی مخصوص راه پر راہنمائی کرکے اسے منزل مقصود تک کو معين مقدار 
  پہنچاتے ہيں۔

گندم کا پودااپنی نشو ونما کی راه ميناندرونی اوربيرونی ماحول اورعوامل کے سلسلہ مينجس خاص روش کو اپناتا ہے ،وه 
ايسا نہيں ہوتاہے کہ گندم کااپنی نشوو نما کاتھوڑاسا راستہ طے  کسی صورت ميں قابل تغير نہيں ہے۔مثال کے طور پر کبھی

کرنے کے بعد ہی اچانک ايک سيب کے درخت مينتبديل ہو جائے اور اس کی شاخيں،کونپليں اور پتے نکل آئينيا اپنی زندگی 
ورانسان بھی اس کلّی قاعده کی راه مينايک پرنده ميں تبديل ہوکر پرواز کرے۔يہ قاعده خلقت کی تمام انواع ميں موجود ہے ا

  سے مستثنی نہيں ہے ۔
انسان بھی اپنی زندگی ميں،ايک فطری راه اور ايک منزل مقصود رکھتا ہے جو اس کا کمال،سعادت اورخوشبختی ہے۔اس 
کی بناوٹ کچھ ايسے اسلحوں سے مجہّز ہے جواس کی فطری راه کو مشخص کرتے ہيں اور اسے حقيقی منافع کی طرف 

  کرتے ہيں ۔راہنمائی 
  خدائے متعال تمام مخلوقات ميں مو جود اس عمو می راہنمائی کی تعريف ميں فرماتا ہے :

  )٥٠(...الّذی ا عطٰی کّل شٍی خلقہ ثم ھدی)(طہ۔
  ''...خدا وه ہے جس نے ہر شے کواس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدايت بھی دی ہے ۔(يعنی نفع کی طرف)''

  صی راہنمائی کے بارے ميں فرماتا ہے:انسان ميں موجود خصو
  )١٠۔٧(ونفس وما سٰوھا٭فلھمھا فجورھا و تقٰوھا٭قد افلح َمن زٰکھا٭وقد خاب َمن دٰسھا)(شمس۔

''اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کيا ہے ۔پھر بدی اور تقوی کی ہدايت دی ہے ۔بيشک وه کامياب ہو گيا جس نے 
  مراد ہو گياجس نے اسے آلوده کر دياہے۔''نفس کو پاکيزه بناليا۔اور وه نا

مذکوره بيان سے واضح ہوتا ہے انسان کی زندگی کا حقيقی راستہ ـکہ جس ميں اس کی حقيقی سعادت وخو شبختی ہے ـوه 
راستہ ہے جس کی طر ف فطرت اس کی راہنمائی کرتی ہے اور يہ انسان اور کائنات کی خلقت کے تقاضوں کے مطابق 

ور منفعتوں کی بنياد پر استوار ہے ،چاہے يہ اس کے جذباتی خواہشات کے مطابق ہو يا نہ ہو ۔کيونکہ حقيقی مصلحتونا
جذبات کو فطرت کی راہنمائی کی پيروی کرنی چاہئے اور اسی کے تابع ہو نا چا ہئے نہ کہ فطرت انسان کے نفسانی 

  خواہشات اور جذ بات کے تابع ہو۔
کو حقيقت پسندی پر استوار کرنا چاہئے نہ متزلزل توہّمات اور دھوکہ دينے والے جذبات  انسانی معاشره کو بھی اپنی زندگی

کی بنيادوں پر۔اسالم کے قوانين اوردوسرے ملکی قوانين ميں يہی فرق ہے۔کيونکہ عام اجتماعی قوانين معاشره کے افراد کی 
ن فطرت کی ہدايت کے موافق ہوتے ہينجوارادئہ )کی خواہشات کے مطابق ہو تے ہيں۔ليکن اسالم کے قواني١اکثريت (نصف ۔

  اٰلہی کی عالمت ہے اوراسی لئے قرآن مجيدتشريعی حکم کو خدائے متعال سے مخصوص جانتا ہے ،جيسا کہ فرماتا ہے:
...)(يوسف ّٰ   )٤٠(...ن الحکم اّل 

  ''...حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے۔''
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  )٥٠ائده(...ومن حسن من ّهللا حکما لقوم يوقنون)(م
  ''... صاحبان يقين کے لئے هللا کے فيصلہ سے بہتر کس کا فيصلہ ہو سکتا ہے؟''

اسی طرح جو کچھ ايک عام معاشره ميں حکم فرماہوتا ہے وه يا لوگوں کی اکثريت کی خواہش اور مرضی ياايک طاقتور 
کے مطابق ہو اور معا شره کی حقيقیمطلق العنان شخص کی خواہش کے مطابق ہو تا ہے ، چاہے يہ حکمرانی حق و حقيقت 

مصلحتونکو پورا کرتی ہويا اس کے بر خالف ہو ۔ليکن حقيقی اسالمی معاشره ميں حق و حقيقت کی حکو مت ہو تی ہے اور 
  لوگوں کو ا س کی اطاعت وپيروی کر نی چاہئے۔

شره کے مزاج کے مطابق نہيں ہے ۔جو يہاں پرايک اور شبہ کاجواب بھی واضح ہو تا ہے اور وه يہ کی ''اسالم انسانی معا
انسا نی معاشرے ا ج کل مکمل آزاد ی سے ماال مال اور ہر قسم کی کاميابی وکامرانی سے بہره مند ہيں ،ہر گز تيار نہيں ہيں

  کہ اسالم کی اتنی پابند يوں کے تحت ر ہيں۔''
زندگی کے ہر پہلو پر اثر کيا ہے اور ہر قسم کی  البتہ اگر ہم بشريت کو موجوده حاالت ميں' جبکہ اخالقی زوال نے انسانی

بے راه روی اور ظلم واستبداد نے اپنا سايہ ڈاال ہے اور ہر لمحہ فنا وزوال کے بادل منڈال رہے ہيں ،فرض کريں اور پھر 
ی قسم کیاسالم کا اس کے ساتھ مواز نہ کريں تو ہم واضح اورروشن اسالم اورتاريکی ميں ڈوبی بشريت کے درميان کسی بھ

مطا بقت کو نہيں پائيں گے اور ہميں توقع بھی نہيں رکھنی چاہئے کہ اسالم کی موجوده حالت کو جاری رکھتے ہوئے ،يعنی 
جزئی طور پراسالمی احکام کی ظاہری صورت عالم بشريت کی مکمل سعادت کو پورا کرے گی يہ تو قع بالکل اس امر کے 

ر نے والی ايک استبدادی اور مطلق العنان حکومت سے حقيقی جمہوريت کے نتائج مانند ہے کہ ہم جمہوريت کا صرف دم بھ
اور فوائد کی تو قع رکھيں يا يہ کہ بيمار ڈاکڑ کے نسخہ لکھنے پر ہی اکتفا کرکے صحت ياب ہونے کی اميد ميں بيٹھے 

  رہيں ۔
ن فطرت ہے ـسے مواز نہ کريں تو ہم ليکن اگر ہم صرف لوگوں کی خدا داد فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسالم ـ جودي

اس ميں مکمل موافقت اور ہم آہنگی پائيں گے۔ يہ کيسے ممکن ہو سکتا ہے کہ فطرت نے جس راستہ کو خود تشخيص دے 
کر معين کيا ہے اور اس کی طرف ہدايت کرتی ہے اور اس کے عالوه کسی اور راستہ کو قبول نہيں کرتی ہے ،اس کے 

  ساتھ ہم آہنگ نہ ہو؟
البتہ لوگوں کی ال ابالی اوربے راه روی کی وجہ سے پيدا ہوئی گمراہيوناور کج فہميونسے جو آج کل فطرت دو چار ہے اس 

کی وجہ سے کسی حدتک فطرت اور اس کی معين کرده طريقہ کار کی شناسائی ميں شگاف پيدا ہوا ہے ۔ليکن ان ناگفتہ بہ 
حاالت سے مقا بلہ کيا جائے تاکہ زمينہ ہموار ہو جائے نہ يہ کہ منحرف کی حاالت ميں عاقالنہ روش يہ ہے کہ ان ناموافق 

گئی فطرت پر خط بطالن کھينچ کر انسانی سعادت وخوشبختی سے نااميد ہو کرچشم پو شی کريں ۔تاريخ گواه ہے کہ تمام نئی 
ساتھ نبرد آزما ہوتے ہيں اور بہتروشيں اور نظام اپنے قيام کی ابتداء ميں گزشتہ روشوں اور پرانے حاالت سے سختی کے 

سی کشمکشوں ـجو اکثر خونريزی پر مشتمل ہوتی ہيں ـکے بعد معاشره ميں اپنے قدم جماکر اپنے سابقہ دشمنوں کی ياد 
  کولوگوں کے ذہنوں سے محو کر سکتے ہيں ۔ 

امياب ترين نظام ہيں،نے جمہوريت کے تمام نظام جو ان کے طرفدارونکے عقيده کے مطابق لوگوں کی مر ضی پر مبنی ک
اپنے استحکام کے لئے فرانس اور دنيا کے دوسرے ممالک ميں کئی خونيں انقالب بر پا کرنے کے بعداستحکام پايا ہے۔اسی 
طرح کميونسٹ نظام ـجو اپنے طرفداروں کی نظر ميں بشر کی ترقی يافتہ تحريک اورتاريخ کا عظيم تحفہ ہے ـنے بھی اپنی 

ميں سويت يونين ميں پھرايشيا،يورپ اور الطينی امريکہ ميں الکھوناور کروڑوں انسانونکو خاک وخون پيدائش کی ابتداء 
  ميں غلطانکرنے کے بعد استحکام پايا ہے۔

مجموعی طور پرايک معاشره کی ابتدائی مرحلہ مينناراضگی اور مزاحمت ايک روش کے نا مناسب يا بے بنيادہو نے کی 
  اسالم ہر حالت ميں زنده ہے اور معاشرے ميں رائج ہونے کی قابليت و صالحيت رکھتا ہے ۔ دليل نہيں ہوسکتی ہے۔لہذا

  ہم اس موضوع پر آنے والی بحثونميں وضاحت کے ساتھ روشنی ڈاليں گے۔
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 
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  اسالم اورہر زمانہ کی حقيقی ضرورتيں 
بحث وتحقيق کے بارے مينپيش آنے والے اور نفی واثبات قرار پانے والے علمی مسائل ميں سے ہر مسئلہ کی اہميت اور اس

کی حقيقی قدر وقيمت ايک حقيقت کی اہميت اورقدروقيمت کے تابع ہے جو ان ميں پائی جاتی ہے اور يہ ايسے آثار و نتائج 
پر ان کی تطبيق اور زندگی کے نشيب و فراز ميں ان سے استفاده کرتے وقت کے تابع ہوتے ہيں جو عمل و نفاذ کے مقام 

  وجود ميں آتے ہيں ۔
انسان کو کھانا پينا سکھانے واال ايک انتہائی ابتدائی تصور،قدر وقيمت کے لحاظ سے انسان کی زندگی کے برابر ہے ۔يعنی 

يں ايک گراں بہا سرمايہ ہے ،اور ايک تصورجو اس کی قدر وقيمت وہی زندگی کی قدر وقيمت ہے جو انسان کی نظر م
ظاہًرا انتہائی معمو لی اور مختصر ہے ـجوانسان کے دماغ ميں اجتماعی زندگی کی ضرورت کو ايجاد کرتا ہے ـاس کی 

قيمت وہی ہے جو انسان کے حيرت انگيز نظام کی قيمت ہے جو ہر لمحہ انسان کے الکھوں عمل وحرکات سکنات کو ايک 
ربط دے کرہر روز کروڑونمطلوب او رنامطلوب اثرات کو پيدا کر کے گونا گونبُرے اور اچھے نتائج کو  دوسرے سے

  وجود ميں التا ہے ۔
البتہ اس بات سے ہر گز انکار نہيں کيا جاسکتا ہے کہ ايک مقدس دين ـجيسے دين اسالم ـکا انسان کی ضرورتوں کو ہر 

ل درجہ رکھتا ہے اور يہ انسان کی زندگی کی اہميت کے برابر ہے کہ ہم اس زمانہ ميں پورا کرنا،اہميت کے لحاظ سے او
  سے قيمتی تر سرمايہ کا تصور نہيں کر سکتے ہيں۔

البتہ دين اسالم کے بنيادی اصو لوں سے کم ازکم آگاہی اور دلچسپی رکھنے واال ہر مسلمان اس مسئلہ کو اسالم سے ياد کئے 
  ا ہے ۔گئے مسا ئل کی فہرست ميں درج کرت

حقيقت ميں يہ فکری ماّده بھی اسالم کے وجود ميں الئے گئے دوسرے دينی فکری ماّدوں کے مانند صديوں سے ہم ،اسالم 
کے پيروکاروں کے ذہنوں ميں موجود ہے اور وراثت کے طور پر ايک فکر سے دوسری فکرميں منتقل ہوتا رہتا ہے اور 

ہميشہ ديگر مذہبی مقدسات کے مانند بحث و تمحيص سے دامن بچاتے  اپنی خاموش زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہے اور
  ہوئے انسانوں کی سرشت ميں منتقل ہوا ہے اور اس سے استفاده نہيں کيا گيا ہے۔

ہم مشرقی ہيں اور جہاں تک ہميں اپنے اسالف اور آباواجداد کی تاريخ کے بارے ميں ياد ہے،شايدہزاروں سال گزر چکے 
اعی ماحول ميں ـہم پر حکومت کی گئی ـ ہر گز ہميں فکری ،خاص کر سماجی مسائل سے مربوط علمیہوں گے،گزشتہ اجتم

مسائل ميں آزادی نہيں دی گئی اور صدراسالم ميں ايک مختصرمدت ميں پيغمبر اسالم ۖکے ذريعہ جو ايک کرن نمودار ہوئی 
ود پرستوں اور منافع خوروں کے تاريک حوادث تھی اور طلوع فجر کے مانند ايک نورانی دن کی نويد ديتی تھی چند خ

طبيعی اورمصنوعی طوفان کے نتيجہ ميں دوباره تاريکی کے پرده ميں چلی گئی اور اس کے بعد ہم رہے اور اسيری و 
غالمی ،ہم رہے اورتازيانے ،تلواريں،پھانسی کے پھندے ،زندانوں کی کالی کو ٹھرياں ،اذيت خانے اور مرگ آورماحول، ہم 

  اورقديمی فريضہ''ہانہاں ''''لبيک ''و''سعديک''!رہے 
جو بہت چاالک تھا وه اسی حدتک اپنے مذہبی مقدسات کے ماّدوں کو محفوظ کر سکتا تھا اور اتفاق سے وقت کی حکومتيں 

ے اور معاشره کا نظم و انتظام چالنے والے بھی اس رويّہ کے بارے ميں آزاد بحث کرنے ميں رکاوٹ ڈالنے ميں زياده ب
غرض نہيں تھے ۔وه يہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے کام ميں مشغول رہيناوردوسرے امور ميندخل نہ ديں،يعنی وه صرف اپنے 
کام مينلگے رہيں،حکومتی اورعمومی امورميں مداخلت نہ کرينکيونکہ ان کی نظر مينيہ امورصرف حکومتوناورمعاشره کا 

  نظم وانتظام چالنے والوں کاحق تھا !
کے اغلب دينی امور اورنسبتًا ساده دينی امور کے پابند ہونے ميں اپنے لئے کسی قسم کا نقصان نہيں ديکھتے تھے وه لوگوں 

اس لئے اس حالت سے نہيں ڈرتے تھے،وه صرف يہ چاہتے تھے کہ لوگ تجّسس اور تنقيدپر نہ اتر آئيں اور وه خود لوگوں 
اچھی طرح سے درک کيا تھا کہ زندگی ميں طاقتور ترين وسائل  کے مفّکربن کے رہيں ۔کيونکہ انہوں نے اس حقيقت کو

افراد کے اراده کی طاقت ہے اور افراد کا اراده قيدوشرط کے بغيران کے مفکرانہ مغز کے تابع رہے اورمفکرونکے مغز 
نہيں سوچتے  پرتسلّط جماکر ان کے ارادوں پرتسلط جماسکيں ،اس لئے وه لوگوں کے افکار پر تسلط جمانے کے عالوه کچھ

  تھے تاکہ ہماری اصطالح ميں خود لوگوں کے مفکر بن کے رہيں۔
يہ حقائق کا ايک ايسا سلسلہ ہے جيسے اپنے اسالف کی تاريخ کامطالعہ کرنے واال ہر فرد بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا 

  ہے اور اس کے لئے کسی قسم کا شک وشبہ باقی نہيں رہے گا ۔
مغرب کوسيراب کرنے کے بعدہم مشرق زمين کے باسيوں کے ہاں آئی ہے ،اس نے ابتداء ميں  حال ہی ميں يورپ کی آزادی
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ايک محترم مہمان کی حيثيت سے اور اس کے بعد ايک طاقتور گھر کے مالک کی حيثيت سے ہمارے براعظم ميں قدم 
کا نعره بلند کيا،يہ ايک بہترين  جمائے ہے ۔اگر چہ اس آزادی نے افکار کے گھٹن کا بوريا بستره گول کر ديا اور آزادی

وسيلہ اور مناسب ترين فرصت تھی جو ہميں اپنی کھوئی ہوئی نعمت کودوباره حاصل کرکے ايک نئی زندگی کی داغ بيل ڈال
کر علم وعمل کو حاصل کرنے ميں مدد کرتی ،ليکن افسوس يورپ کی يہی آزادی، جس نے ہميں ظالموں سے نجات دالئی 

  جانشين بن کر ہمارے دل ودماغ پر سوار ہوگئی! ،ان ہی ظالموں کی
ہم نہ سمجھ سکے کہ کيا ہوا؟جب ہم ہوش ميں آئے تو ديکھا کہ وه دن گزر گئے تھے جب ہم اپنی حيثيت کے مالک تھے اب 
خدا اور گزشتہ آسمانی طاقتوں کی باتوں پر توجہ نہيں کرنی چاہئے بلکہ ہميں صرف اسی طرح عمل کرنا چاہئے جو کچھ 

  ورپی انجام ديتے ہيں اور جس راه پروه چلتے ہيں ،اسی راه پر ہميں بھی چلنا چاہئے !ي
ايک ہزار سال سے سرزمين ايران ''بو علی سينا''کو اپنی آغوش ميں لئے ہوئی تھی اور اس کی فلسفی اورطبّی تاليفات ہماری

  کوئی خاص خبر نہيں تھی ۔الئبريريوں ميں موجود تھيں اور اس کے علمی نظريات ورد زبان تھے اور 
سات سو سال سے ''خواجہ نصيرالدين طوسی ''کی رياضی کی کتابيں اور ان کے ثقافتی خدمات ہمارا نصب العين تھا اور 

کہيں اس کی خبر تک نہيں تھی ،ليکن ہم نے يورپيوں کے ان کے دانشوروں کے سلسلے ميں ياد گار منانے کی تقليد کرتے 
لئے ہزار سالہ يادگار اور'' خواجہ نصيرالدين طوسی ''کے لئے سات سو سالہ ياد گاری تقريبيں  ہوئے ''بوعلی سينا''کے

  منعقدکيں۔
تين صديوں سے زياده عرصہ سے ''صدرالمتالہين ''کافلسفی نظريہ ايران ميں رائج تھا اور انھينکے فلسفی نظريہ سے 

رسٹی کی داغ بيل ڈالی گئی ہے اور اس ميں قابل توجہ صورت استفاده کيا جاتا تھا ۔ايک طرف سے برسوں پہلے تہران يونيو
ميں فلسفہ پڑھايا جاتا ہے ،ليکن جب چند برس پہلے ايک مستشرق نے اس يونيورسٹی ميں اپنی تقرير ميں ''مالصدر''کی 

ی نظريہ تمجيد وتعظيم کی اور اس کے فلسفی نظريہ کی تعريفيں کيں تو يونيورسٹی ميں اس کی شخصيت اور اس کے فلسف
  کے بارے ميں ايک بے مثال ہلچل مچ گئی۔

يہ اوران جيسے دوسرے واقعات ايسے نمونے ہيں جو عالمی سطح پر ہماری اجتماعی حيثيت اور ہماری فکری شخصيت کی
ہويت کوواضح کرکے بتاتے ہيں کہ ہماری فکری شخصيت طفيلی ہے اور ہمارے فکری سرمايہ ميں سے جو کچھ چوروں 

  ه جوتشيوں کے حصہ ميں آيا ہے۔سے بچا ہے و
ہم ميں سے اکثرلو گوں کے فہم وادراک کا يہی حال ہے ۔اور لوگوں کی جو اقليت کسی حدتک اپنی فکری آزادی کو محفوظ 

کرسکی ہے اور اپنے دماغ کے سرمايہ کو مکمل طور پر اغيار کے ہاتھوں لوٹنے سے محفوظ رکھا ہے وه بھی تعّدد 
ں ۔يہ لوگ ايک طرف سے مغربی افکار کے دلداده اور دوسری طرف سے اپنے مشرقی شخصيت کے شکار ہوئے ہي

 اورموروثی افکار کے غالم بن گئے ہيں اور کھلم کھال کوشش کر رہے ہيں کہ ان دو متضادشخصيتوں کوآپس ميں مالديں ۔
يسی کی روش سے تطبيق کرتا ہمارا ايک دانشور مؤلف ''اسالمی ڈيمو کريسی ''کے عنوان سے اسالم کی روش کو ڈيمو کر

ہے تودوسرا''اسالمی کميونزم ''کے عنوان سے کميونزم کی روش اور طبقاتی اختالفات کو دور کرنے کے طريقہ کار کودين
  سے نکال کرپيش کرتا ہے۔

 ايک عجيب داستان ہے !اگر حقيقت ميں اسالم کی فطانت اور حقيقت پسندی صرف اسی ميں ہے کہ واضح اور روشن ترين
ظاہرداری کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہوئی ڈيمو کريسی اورکميونزم کی زنده روح اس ميں ہونی چاہئے تو پھر کيا ضرورت 

  ہے کہ ہم چوده سو سال پرانے چند افکار کو انتہائی رنج ومحنت کے ساتھ ان سے تطبيق کرکے اپنے سينہ پر لٹکاديں !
يقت ايک جدا،زنده اور گراں بہا حقيقت ہے توکيا ضرورت ہے ہم اس کے اگر اسالم ايک مستقل حقيقت رکھتا ہے اور يہ حق

  خداداد حسن کو بناوٹی سجاوٹ سے پرده پوشی کريں اورمصنوعی صورت ميں اسے خريداروں کے سامنے پيش کريں !
ايک  حاليہ چند برسوں کے دوراں ،يعنی دوسری عالمی جنگ کے بعد مغربی دانشوروں نے اديان ومذاہب کے بارے ميں

خاص جوش و جذبہ کے ساتھ بحث وتحقيق کرنی شروع کی ہے اور اپنی تحقيق کے نتائج کو ہر روز منتشر کرتے ہيں اور 
بے شک ہم بھی ،مذکوره تقليد و تبعيت کے پيش نظر،کم وبيش اسی راه پر چلتے ہوئے دين مقدس اسالم کے بارے ميں چند 

  : سواالت کو اپنی گفتگو کا موضوع قرارديتے ہيں
کيادين ومذہب سب حق ہے ؟کيا آسمانی اديان اجتماعی اصطال حات کی ايک کڑی کے عالوه کچھ اور ہے ؟کيادين روح کی 

پاکی اور اخالقی اصالح کے عالوه کوئی دوسرا مقصد رکھتا ہے ؟کيا مذہبی احکام اسی شکل وصورت ميں ہميشہ باقی رہيں 
مقصد بھی ہے؟کيا اسالم ہر زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرسکتا ہے ؟کيا  گے؟کيا دين کا عملی احکام کے عالوه کوئی اور

  اورکيا...
البتہ جب ايک محقق دانشورايک مسئلہ سے نمٹتا ہے تو وه سب سے پہلے مسئلہ کو مسلّم علمی معياروں سے تطبيق دے کر 
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  ظريہ پيش کرتا ہے ۔ اس کی تفسير کرتا ہے پھر اس کے صحيح يا غلط ہونے کے بارے ميں بحث کرکے اپنا ن
 مغربی دانشور ،دين کو ايک اجتماعی مظہر جانتے ہيں ،جو خود معاشره کے مانند بعض فطری عوامل کا ايک معلول ہے ۔
مغربی دانشوروں کی نظر ميں تمام اديان من جملہ اسالم ـاگر دين کے موضوع کے بارے ميں خوش فہم ہوں تو ـچند غير 

راد کے آثارہيں ،جنہوں نے اپنے نفس کی پاکی، انتہائی ذہانت اور ناقابل شکست اراده کے معمولی ذہانت رکھنے والے اف
نتيجہ ميں اپنے معاشره کے اخالق واعمال کی اصالح کے لئے کچھ قوانين وضع کرکے لوگوں کی زندگی کی سعادت کی 

تھ ساتھ تغير پيدا کر کے ارتقاء کی آخری راه پرراہنمائی کرتے تھے۔ يہ قوانين انسانی معا شروں کے تدريجی ارتقائ کے سا
  منزل تک پہنچتے ہيں ۔

حس،تجربہ اور يہی تاريخ ثابت کرتی ہے کی انسانی معاشره تدريجی طور پر ارتقاء کی طرف بڑھتا ہے اور عالم بشريت 
فلسفی ،خاص  تہذيب و تمدن کے ميدان ميں ہر روز ايک نيا قدم اٹھاتی ہے اور نفسياتی ،قانونی اور اجتماعی ،حتی

کر''ڈيالٹيک ميٹريالزم ''فلسفہ کے نتائج کے پيش نظر چونکہ معاشرے ايک ثابت حالت ميں نہيں رہتے ہيں اس لئے معاشروں
  ميں قابل نفاذ قوانين بھی ايک حالت ميں باقی نہيں ره سکتے۔

زندگی کی ضرورتوں کوپورا جنگلی ميوے کھاکر غاروں ميں زندگی بسر کرنے والے ابتدائی انسانوں کی سعاد ت مند 
  کرنے والے قوانين،ہرگز آج کی تکلفاتی زندگی کے لئے کافی نہيں ہوسکتے۔

ڈنڈوناور کلہاڑيونسے جنگ کرنے والے زمانہ سے مر بوط قوانين،آج کل کے ايٹمی دور کے لئے کسی صورت ميں فائده 
  مند نہينہو سکتے۔

قوانين،آج کل کے جٹ ہوائی جہاز اور آب دوز کشتيوں سے سفر گھوڑوناورگدھونپر سفر کرنے والے زمانے سے مربوط 
  کرنے کے زمانے کے کس دردکا عالج کر سکتے ہيں ؟

مختصر يہ کی آج کی دنيا نہ اپنے اسالف کے قوانين کو قبول کرتی ہے اور نہ اس سے ان کو قبول کر نے کی تو قع کی 
ہونے والے قوا نين مسلسل قابل تغير ہيں اور عالم بشريت کے  جاسکتی ہے ۔ نتيجہ کے طور پر انسانی معاشروں ميں نافذ

گونا گوں تّحوالت کے مطابق مکمل ہوتے ہيں اور اعمال کے قوانين ميں تبديليونکے پيش نظر اخالق بھی قابل تغير ہے 
  ،کيونکہ اخالق وہی ثابت نفسانی صورتيں اور ملکہ ہے جو عمل کے تکرار سے وجود ميں آتا ہے ۔

يا تين ہزار سال قبل خاموش اور ساده زندگی کو آج کی باريک اور پيچيده زندگی کی سياست قبول نہيں کرتی ،آج کےدوہزار 
  معاشره کی خواتين دو ہزار سال پرانی خواتين کی عفت پر عمل نہيں کر سکتی ہيں !

صبرو تحمل نہيں رکھ عصر حاضر کے مزدور،کسان اور دوسرے محنت کش طبقے قديم زمانے کے مظلوم طبقات جيسا 
سکتے ہيں ۔فضا کو تسخير کرنے والے زمانہ سے مربوط انقالبی مغز والے انسان کو سورج گہن ،چاندگہن اور سياه طوفان 

  سے نہيں ڈراياجا سکتا اور انھيں توّکل اورقضاپر تسليم ورضا سے قانع نہيں کيا جا سکتا ۔
  ہ کے مطابق و مناسب قوانين اور اخالق چاہتاہے۔مختصر يہ کہ ہر زمانہ کا انسانی معاشره اسی زمان

دوسری جانب سے اسالم کی دعوت نے ايک روش اور قوانين کے ايک سلسلہ کو مد نظر رکھا ہے ،جو انسانی معاشره کی 
سعادت کی بہترين صورت ميں ضمانت ديتے ہوئے انسانی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہيں اور ''اسالم '' اسی 

)جيسا کہ ''اسالمی تحقيقات'' کے عنوان سے ہمارے پہلے مجموعہ ميں ''قرآن ١شن اورمقدس قوانين کا نام ہے ۔(واضح ،رو
  کی نظر ميں دين ''کے موضوع ميں مفصل بحث ہوئی ہے ۔

ہ و بديہی ہے کہ اس قسم کی روش اور قوانين ہر زمانہ ميں مختلف مظاہر رکھتے ہيں ان ميں خود پيغمبراسالم صلی هللا علي
آلہ وسلم کی روش اور قوانين بھی ہيں جنھيں آۖپ اپنے زمانہ ميں نافذ فرماتے تھے ۔دوسرے زمانوں ميں بھی اسالم کے 

 مظاہر بہترين اور مقدس ترين روش اور قوانين ہوں گے جواس زمانے کے انسانی معاشره کی ضرورتونکو پورا کرسکيں ۔
لمی معياروں پر تکيہ کرنے کے ضمن ميں مغربی دانشورکا جواب مثبت اس بيان سے واضح ہوا کہ اس بحث ميں مسلّم ع

ہوگا ،ليکن مذکوره تفسير کے ضمن ميں اس کی نظر ميں اسالم ايک ابدی دين الہی ہے جو ہر زمانہ ميں اس زمانہ کے 
  معاشره کی سعادت کوضمانت بخشنے کے لئے بعض قوانين کی صورت ميں رونما ہوتا ہے ۔

ئے کہ کيا اسالم کی آسمانی کتاب اور اس مقدس دين کے مقاصد کا بہترين ترجمان قرآن مجيد بھی ،نبوت کو ليکن ديکھنا چاہ
مذ کوره معنی ميں اور آسمانی دين کو اسی ترتيب سے ـجيسے اجتماعی،نفسياتی ،فلسفی اور مادی بنيادوں پر تکيہ کر کے 

انہ کے مطابق اس سے مخصوص کچھ جدا قوانين کو قبول کرتا تعبير کی گئی ہے ـتفسير کرتا ہے کہ ہر زمانہ ميں اس زم
ہے اور اگر اس کے بر عکس کچھ ثابت اور نا قابل تغير عقائد اخالق اور قوانين کو وضع کرکے انسانی معاشره کو ان پر 

تا ہے؟عمل کر نے کے لئے مکلف کرتا ہے ،تو انھيں کيسے مختلف زمانوں کے لوگوں کی ضرورتوں سے تطبيق کيا جاسک
کيا قرآن مجيد يہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشره زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ايک ثابت حالت ميں رہے اور تہذيب وتمدن 
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پر ترقی کے راستے مکمل طور پر بندرہيں اور انسان کی روز مره فعاليت مکمل طور پر سر بستہ رہے ؟يہ رواں فطرت 
لہ کے مقام پر ،جو اس کی حکومت کے قلمرو سے خارج نہيں ہے ،کيسے نکال اور عالم بشريت کے فطری نظام ،سے مقاب

  ہے؟ 
يہ امر مسلّم ہے کہ قرآن مجيد اپنے بنيادی بيان سے آسمانی دين کے موضوع اور عالم غيب سے سر چشمہ حاصل کر نے 

ق،ايک فرد يا انسانی معاشره ،نظام خلقت اور اس مشہوردنيا سے رابطہ دينی احکام کے دائمی اور ثابت ہونے،انسانی اخال
کی خوشبختی وبدبختی کے بارے ميں اس طرح وضاحت کرتا ہے جو ايک مغربی دانشور کی مذکوره وضاحت سے مختلف 

ہے ،ان مطالب کو قرآن مجيد کی نظر سے دوسری صورت ميں ديکھا جاتا ہے جبکہ بصری وسائل ،مادی بحثوں کو دکھا 
  تے ہيں ۔

ے طريقہ کار اورقوانين کو مسائل و احکام کا ايک ايسا سلسلہ جانتا ہے جو نظام خلقت،خاص کر قرآن مجيد دين اسالم ک
انسان کی خلقت کواسی اپنی متحول فطرت سےـجو عالم فطرت کا جز تھا اور لمحہ بہ لمحہ اپنے وجود ميں تغير پيدا کرتا 

  ہے ـاپنی طرف راہنمائی کرتاہے ۔
م کو قوانين کا ايک ايسا سلسلہ جانتا ہے کہ نظام خلقت کا تقا ضا اس کے مطابق ہے اور دوسرے الفاظ ميں قرآن مجيد ،اسال

اپنی بنياد کی طرح نا قا بل تغير ہے اور کسی کی نفسانی خواہشات کے تابع نہيں ہے ، اسالم کے يہ قوانين ،حق کو مجّسم 
وضوابط ، جو ايک ڈيکٹيڑ اور حاکم کی مرضی يا جاننے والے قوانين ،جيسے استبدادی اور مطلق العنان ممالک کے قواعد 

اکثريت کے مرضی کے مطابق اشتراکی ممالک کے قوانين کی طرح متغير نہيں ہوئے ہيں ،اور صرف ان کے وضع اور 
تشريع کی زمام نظام خلقت کے ہاتھ ميں ہے اور دوسرے الفاظ ميں ،خالق کائنات کے اراده کے تابع ہے ۔ہم اس مطلب کی 

  ضاحت اس بحث کے دوسرے حصہ ميں پيش کريں گے ۔تفصيلی و

  اسالم،ہر زمانہ کی ضرورتوں کوکيسے پورا کرسکتا ہے ؟ 
اجتماعی بحثوں کے دوران اس نکتہ کا کافی مشاہده کيا گيا ہے کہ انسان اپنے اردگرد مو جوده حياتی ضرورتوں کے پيش 

ضرورتوں کو يکہ وتنہاپورا کرنے کی قدرت نہيں رکھتا تھا ،اس نظر ان کو تنہا پورا نہيں کر سکا ہے اور اپنی زندگی کی 
لئے اس نے مجبو ًرا اجتماعی اور معا شرتی زندگی کا انتخاب کيا ہے ،جس کے نتيجہ ميں ايک شہر يا معاشره وجود ميں آتا

وں کو حقيقت ميں ہے۔اسی طرح ہم نے قانو نی بحثوں ميں بھی بہت سنا ہے کہ معاشره اپنے افراد کی زندگی کی ضرورت
اسی وقت پورا کرسکتا ہے جب ان کی ضرورتوں کے متناسب کچھ قوانين وجود ميں آکر حکمرانی کريں تاکہ ان کے سايہ 

ميں معاشره کا ہر فرد اپنے حقوق کو حاصل کر سکے اور زندگی کی سہو لتوں اور امکانات سے استفاده کرسکے اورافراد 
  ے معاشره کے منعقدہونے اور قوانين کی پيدائش کے سبب اپنا حصہ حاصل کرے۔ کی اجتماعی کار کردگی کے نتائج س

چنانچہ ان ہی دو نکتوں سے استفاده کيا جاتا ہے کہ،اجتماعی قوانين کے اصلی عامل وہی انسان کی حياتی ضرورتيں ہيں کہ 
شره کی تشکيل اور قانون کی پيدائش انسان ان کو پورا کئے بغيرايک لمحہ کے لئے زندگی گزانے کی طاقت نہيں رکھتا ۔معا

اور اس کے بر وقت نفاذکا براه راست نتيجہ انہی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے ۔بديہی ہے کہ جو معاشره اجتماعی طور پر 
کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اقدام نہ کرے ،يعنی اس معاشره ميں انفرادی کام دوسرے افراد سے کوئی ربط نہ 

  اسے معاشره کا نام نہيں ديا جاسکتا ہے ۔رکھتے ہوں ،تو 
اسی طرح جن قوانين کا وجود ميں آنا يا ان کا نفاذ ،لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کی خوشبختی اور سعادت کا 
سبب بننے ميں کوئی اثر نہ رکھتے ہوں ،وه حقيقی قوانين يعنی لوگوں کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کے 

قوق کا تحفظ کرنے والے قوانين نہيں کہالتے ۔ايسے قوانين وضوابط کا وجود ضروری ہے جو کم وبيش ،مکمل طور پر ح
ياناقص صورت ميں معاشره کی ضرورتوں کو پوراکر سکيں اور لوگوں کے لئے قابل قبول ہوں۔ان قوانين کی ہر انسانی 

رت ہوتی ہے ۔منتہی پسمانده معاشرونکے قوانين اورقومی معاشره ميں حتی وحشی اور پسمانده معاشروں ميں بھی ضرو
ضوابط عادات اور رسوم کی صورت ميں غير منظم تصادم کے نتيجہ ميں تدريًجا وجود ميں آتے ہيں ،يا ايک آدمی کے 
عی بيہوده ارادوں کے ذريعہ يا چند طاقتور لوگوں کی طرف سے لوگوں پر ٹھونسے جاتے ہيں اور نتيجہ کے طور پر اجتما

زندگی کا اغلب حصہ تمام يا اکثرلو گوں کے لئے ايک واضح اور قابل قبول اصول پر مستحکم ہوتا ہے ۔اس وقت دنيا کے 
گوشہ وکنار ميں ايسے لوگ بھی ملتے ہيں جو قومی آداب ورسوم پر زندگی بسر کرتے ہيں بدون اس کے کہ ان کی اجتماعی

  زندگی کاشيرازه بکھرجائے۔
ے ميں ،اگر معاشره دينی ہو تو آسمانی شريعت حکومت کرتی ہے اور اگر معاشره غير دينی ہو تو ان ترقی يافتہ معاشر

قوانين پر عمل در آمد ہوتا ہے جنھيں معاشره کے اکثر لوگ بالواسطہ يا بال واسطہ وجود ميں التے ہيں ۔بہر حال ايک ايسے 
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سم کے قوانين وضوابط کے پا بند نہ ہوں اور ايسا معاشره معاشره کا سراغ نہيں مل سکتا ہے جس کے افراد کسی نہ کسی ق
  پيدا کرنا مشکل ہے ۔

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  اجتماعی اورانسانی ضرورتوں کی تشخيص کا وسيلہ 
ـجو در چنا نچہ معلوم ہوا کہ قوانين اور ضوابط کا اصلی عامل زندگی کی ضرورتيں ہيں۔ ليکن ديکھنا چاہئے ان ضرورتوں 

  حقيقت وہی اجتماعی اور انسانی ضرورتيں ہيں ـکو کس طرح تشخيص دی جائے ۔ 
البتہ يہ ضرورتيں انسان کے لئے بالواسطہ يابالواسطہ قابل تشخيص ہونی چاہئيں اگر چہ اجمالی اور کلّی طور پر ضمنًا يہ 

خيص ميں بھی کبھی خطا سے دوچار ہوتا ہے يا سوال پيد ہوتا ہے کی کيا انسان اپنی زندگی اور اجتماع کی تکا ليف کی تش
جس چيز کو بھی تشخيص ديدے اسی ميں اس کی سعادت وخوشبختی ہوتی ہے اور اسے چون چرا کے بغير قبول اور نافذ 

کرنا چاہئے ؟يعنی انسان کی وہی چاہت ،اس کے حقيقی ہو نے کی صورت ميں ،اسے ضروری طور پر قبول اور نافذ کرنے
  دے گی ۔کی ليبل لگا 

ليکن آج کی ترقی يافتہ دنيا کی اصطالح ميں دنيا کے اکثر لوگ انسان کی چاہت کو قانون کی تشخيص دينے والی چيز بتاتے 
ہيں ،ليکن اس کے پيش نظرکہ ايک ملت کے تمام افراد کی چاہت يا باکل يکساں نہيں ہوتی يا اگر کہيں توافق پيدا ہو جائے تو 

ارد کے مقا بلہ ميں نا چيز ہوتا ہے جس پر اعتماد نہيں کيا جاسکتا ہے ،لہذا مجبوًرا لوگوں کی وه بہت کم اور اختالفی مو
اکثريت(نصف بعالوه ايک) کو قابل اعتبار جان کر اقليت (نصف منہای ايک)کو مسترد کرکے اقليت کی آزادی کو پائمال کيا 

  جاتا ہے ۔
اراده اور چاہت کا اس کی زندگی کے حاالت سے براه راست ربط  البتہ اس سے انکار نہيں کيا جاسکتا ہے کہ انسان کے

ہوتا ہے ۔ايک اميرآدمی ،جو اپنی ضروريات کو پورا کرتا ہے ،اپنے دماغ ميں ہزاروں آرزوئيں رکھتا ہے کہ ايک مفلس و 
اب وتحمل کھو ديا حاجتمند کے ذہن ميں يہ آرزوئيں پيدا بھی نہيں ہو سکتی ہيں ۔يا بھوک کی وجہ سے جس شخص نے اپنا ت

ہو ،وه ہر لذيذ اور غير لذيذ کھانے کو کھا ليتا ہے ،اگر چہ وه کسی اور کا مال بھی ہو ۔جب کہ امير آدمی ناز ونخروں سے 
صرف لٰذيذ کھانوں کی طرف ہاتھ بڑھا تا ہے ۔انسان آرام و آسائش کی حالت ميں اپنے ذہن مينبہت سے خيا الت کو پاتا ہے 

  شکالت ميں تصور تک نہيں کرتا !جن کا سختی اور م
اس لحاظ سے اجتماعی زندگی کی ترقی کے پيش نظر انسان کی ضرورتيں تدريجاًبدل جاتی ہيں اور ان کی جگہ پر دوسری 

ضرورتيں جانشين ہو تی ہيں اور انسان قوانين کے ايک سلسلہ کے اعتبار اور نفاذ سے بے نياز ہو کر نئے اور دوسرے 
فذ کرنے يا پرانے قوانين ميں تبديلی النے پر مجبور ہوتا ہے ۔اس لئے زنده قو موں ميں پرانے قوانين قوانين وضع اورنا 

مسلسل بدلتے رہتے ہيں اور ان کی جگہ نئے قوانين ليتے ہيں ۔يہ بات واضح ہوئی کہ اس کی حقيقی علت يہ ہے کہ قوانين کو
کے افراد کی اکثريت کی چاہت ہے اور يہی اکثريت کی مرضی وجود ميں النے واالاوراس کی حمايت کرنے واال سبب ملت 

قوم کے قواعدو ضوابط کو قانونی شکل دے کر ان پر حقيقت کی مہر لگا ديتی ہے ، حتی اگر ان کے معاشره کی حقيقی 
ن مصلحت ان قوانين ميں نہ ہو،کيونکہ مثال کے طور پر فرانس کا ايک شخص فرانسيسی معاشره ميں اس معاشره کا رک

اورجز اور اکثريت کے موافق ہونے کے ناطے محترم ہے اور مثال کے طور پر فرانس کا قانون جو چاہتا ہے وه يہ ہے کہ 
ايک فرانسيسی فرد کو تحفظ بخشے اور وه بھی بيسويں صدی ميں نہ يہ کہ ايک برطانوی فرد کی يا ايک فرانسيسی فرد کی 

ميں بيشترغور وخوض کر نے کی ضرورت ہے کہ کيا مذکوره عامل دسويں صدی ميں (قابل غوربات ہے!) اس سلسلہ 
  انسان کی خواہشات ميں مؤثر ہے اور تہذيب وتمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان ميں ہر لحاظ سے تبديلی آتی رہتی ہے۔؟ 

  اور يا پوری تاريخ بشريت ميں انسانی معاشروں کے درميان کوئی مشترک پہلو باقی نہيں رہتا ہے ؟
انسانيت ـجبکہ فطر تًازندگی کی چند ضرورتيں اس سے مربوط ہيں (چنانچہ کچھ دوسری ضرورتيں مختلف عال قوں يا اصل
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اور زندگی کے مراکز کے حاالت اور ماحول کے مختلف ہونے سے مر بوط ہوتی ہيں ) ـتدريجاًبدل گئی ہے ؟اور پہال انسان 
ڑے ،جگر اور نظام ہاضمہ کے اعضا ء ـو ہم ميں پائے جاتے ہيں ـنہيں مثالًآنکھ، کان ،ہاتھ پائوں ،دماغ ،دل ،گردے ،پھيپھ

  رکھتا تھا يا ان اعضاء کی سر گرمی ايک دن ايسی نہيں تھی جيسی آج پائی جاتی ہے ؟ 
کيا گزرے ہوئے لوگوں کو پيش آنے والے حاالت ،جيسے جنگ و خون ريزی اور صلح وآشتی کے معنی انسان کو نابود 

  وظ رکھنے کے عالوه کچھ اور تھے ؟کرنے يا اسے محف
کيا شراب پينے کی صورت ميں پيدا ہونے والی مستی ،مثالً(شراب کے افسانہ کے موجد)''جمشيد'' کے زمانہ ميں آج کے 

زمانہ ميں رکھنے والے مفہوم کے عالوه کچھ اور مفہوم رکھتی تھی ؟اور اسی طرح کيا،''نکسيا''اور ''باربد ''جيسے موسيقی 
  ی مو سيقی کی لذت آج کی موسيقی کی لذتوں کے عالوه کچھ اور تھی ؟کاروں ک

مختصر يہ کہ کيا گزشتہ انسان کے وجود کی پوری بناوٹ آج کے انسان کی بناوٹ سے بالکل مختلف تھی ؟يا قديم انسان کے
  اندرونی اور بيرونی حاالت آثار،عمل اور ردعمل ،آج کے انسان کے عالوه کچھ اور تھے ؟

ان تمام سواالت کے جوابات منفی ہيں ۔کسی بھی صورت ميں يہ نہيں کہا جاسکتا ہے کہ انسانيت تدريجاًنابود ہو گئی ہے البتہ 
اور کوئی اورچيز اس کی جانشين بن گئی ہے يا جانشين ہوگی ،يا يہ کہ اصل انسانيت جو سياه فام وسفيدفام، بوڑھے جوان، 

ر خط استواپر رہنے والے اور پرانے زمانے کے انسان اور آج کے انسان ميں عقلمند اوربيوقوف ،قطب ميں رہنے والے او
مشترک ہے ،مشترک ضروريات نہيں رکھتی ۔يا اگريہ ضروريات مشترک بھی ہوں تو انسان کی خواہش اوراراده ان کو پورا

  کرنے سے مربوط نہيں ہے۔
قوانين کی متقاضی بھی ہيں جن کا بدلنے والے قوانين  جی ہاں ،حقيقت ميں يہ ضرورتيں موجود ہيں اورکچھ ثابت اور دائمی

سے کوئی ربط نہيں ہے ،کوئی بھی قوم کسی بھی زمانہ ميں اس کی زندگی کے لئے قطعی طور پر خطره بننے والے دشمن 
سے ممکن صورت ميں جنگ کرنے سے گريز نہيں کرتی اور اگر ايسے دشمن سے نجات پانے کے لئے اسے قتل کرنے 

  کوئی اورچاره نظر نہ آئے تو خوں ريزی برپا کرنے سے پيچھے نہيں رہتی ۔ کے عالوه
مثالً کوئی معاشره اپنے افراد کی زندگی کے لئے ضروری تغذيہ کو نہيں روک سکتا ہے ،يا ان کے جنسی تمايالت پر پابندی

ندہی کرتے ہيں اور قابل تغيراحکام نہيں لگا سکتا ہے ۔اس قسم کے بہت سے نمونے موجود ہيں جو نا قابل تغيراحکام کی نشا
  سے ان کا کوئی ربط نہيں ہوتا ۔

  مذکوره بيانات سے چند موضوع واضح ہو جاتے ہيں : 
  ۔معاشره اور اجتماعی قوانين و ضوابط کی پيدائش کااصلی عامل زندگی کی ضروريات ہيں ۔١
  ی ہيں ۔۔تمام اقوام حتی وحشی قوميں بھی اپنے لئے کچھ قوانين اورضوابط رکھت٢
۔موجوده دنيا کی نظر ميں زندگی کی ضرورتوں کو تشخيص دينے واال وسيلہ معاشره کے لوگوں کی اکثريت کی مر ضی ٣

  ہے ۔ 
  ۔ اکثريت کی رائے ہميشہ حقيقت کے مطابق نہيں ہوتی ۔٤
وانين خاص حاالت سے۔زمانہ کے گزر نے اور تہذيب وتمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ قوانين بدلتے رہتے ہيں اور يہ ق٥

مر بوط ہوتے ہيں ،ليکن قوانين کا ايک اور سلسلہ جو ''انسانيت''کی بنياد سے مربوط اور تمام ادوار کے انسانوں اور تمام 
شرائط اور ماحول ميں مشترک ہيں ،ناقابل تغير ہيں ۔اب جبکہ يہ مو ضو عات واضح ہوگئے،ہم ديکھتے ہيں کہ اسالم کا 

  نظريہ کيا ہے ؟

  ربيت کے بارے ميں اسالم کا نظريہ ت
اسالم ،چونکہ ايک عالمی دين ہے اور ايک خاص جماعت اورايک معين زمان ومکان کو مد نظرنہيں رکھتا ہے ،اس لئے 

اس نے اپنی تعليم وتر بيت ميں ''فطری انسان'' کو مد نظر رکھا ہے ،يعنی اس نے اپنی نظر کو صرف انسانيت کی 
کيا ہے ،جس ميں ايک عادی اور عمومی انسان کے شرائط جمع ہو کرانسان کا مصداق بنتا ہے  مخصوص بناوٹ پر متوجہ

،اس ميں کوئی فرق نہيں ہے کہ وه عرب ہو يا عجم ،سياه فام ہو ياسفيد فام ،فقير ہو ياامير،طاقتور ہو يا کمزور،عورت ہو يا 
  مرد،بوڑھا ہو يا جوان اور دانا ہو يانادان ۔

عنی جو انسان خداداد فطرت کا مالک ہو اور اس کا شعورواراده پاک ہوو توہمات اور خرافات سے آلوده نہ ''فطری انسان ''ي
  ہواہو،اسے ہم ''فطری انسان کہتے ہيں ''

اس ميں کسی قسم کا شک و شبہ نہيں کيا جاسکتا ہے کہ انسان کا دوسرے حيوانوں سے صرف يہ امتياز ہے کہ انسان اپنی 
ورزندگی کی راه طے کرنے ميں ''عقل وشعور''سے کام ليتا ہے ،جبکہ دوسرے حيوانات اس خداداد طاقت سے مسلح ہے ا
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  نعمت سے محروم ہيں ۔
ہر جاندار کی سر گرمی ـبجز انسان کے ـيک ايسے شعور اراده پر منحصر ہے کہ جس کا عامل صرف اس حيوان کے 

رف راہنمائی کرتے ہيں اور اسے فيصلہ کرنے پر جذبات ہيں جو اپنے ظہور اور جوش سے اسے اس کے مقاصد کی ط
مجبور کرتے ہيں اور اس اراده کے نتيجہ ميں وه اپنی زندگی کی سر گرميوں کو بروئے کار ال کر آب و غذااور زندگی کی 

  دوسری ضروريات کے پيچھے جاتا ہے ۔ 
ے شديد جوش وجذبہ اورجذب ودفع يہ صرف انسان ہے ،جو مہر ومحبت ،کينہ وعداوت دوستی ودشمنی اور خوف واميد ک

کے بارے ميں ہر قسم کے دوسرے جذبات کے عالوه ايک عدالتی نظام سے بھی مسلح ہے ،جو مختلف جذ بات اور طاقتوں 
اور حقيقی مصلحتوں کے درميان دعوی کی تحقيق کرکے عمل کی تشخيص دے کر اس کے مطابق فيصلہ ديتا ہے ۔کبھی 

ود اس کے بر خالف فيصلہ سناتا ہے اور کبھی قدرت اور جذبات کی کراہت کے باوجود جذبات کی شديد خواہش کے باوج
حق ميں فيصلہ سناتا ہے اور انسان کو سر گرمی پر مجبور کرتا ہے اور کبھی ان جذبات اور طاقت کی مصلحتوں پر توا فق 

  اور ان کی خواہش سے موافقت کا اعالن کرتا ہے ۔
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  اسالم ميں تعليم وتربيت کی بنياد 
اسی اصول پر کہ ہر نوع کی مکمل تر بيت اس نوع کی امتيازات اور مشخصات کی پر ورش سے انجام پانی چاہئے ،اسالم 
نے اپنی تعليم وتربيت کی بنياد کو جذبات و احساسات کے بجائے ''تعقل'' کے اصول پر استوار کيا ہے ۔اسی لئے اسالم ميں 

ی اخالق اور عملی قوانين کی طرف ہے،فطری انسان اپنی،بے الگ اور دين کی دعوت، مقدس عقائد کے ايک سلسلہ ،اعل
  توہمات وخرافات سے خالی اپنی خداداد عقل سے، اسی کی حقيقت اور صحيح ہونے کی تائيد کرتا ہے ۔

  فطری انسان کی قّوت فہم 
سے چھو ٹے ذّرات سے لے  فطری انسان اپنی خداداد قدرت سے سمجھتا ہے کہ يہ عظيم اور وسيع کائنات ايٹم جيسے سب

کر عظيم کہکشا نوں تک ،ايک حيرت انگيز نظام اور اپنے دقيق ترين قوانين کے تحت خدائے واحد کی طرف پلٹتی ہے اور 
اس کائنات کی پيدائش اور اس کی پيدائش کے نتيجہ ميں پيدا ہونے والے آثار ،خاصيتيں اور ان کی بے شمارسر گرمياں سب 

  کی مخلوق ہيں ۔کی سب خدائے متعال 
فطری انسان سمجھتا ہے کہ کائنات ، ان تمام پرا کنده اور منتشر اجزاء کے باوجود ايک عظيم اکائی کو تشکيل ديتی ہے 

،جس ميں تمام اجزاء ايک دوسرے سے مرتبط ہيں اور تمام چيزيں (قطعی طور پر)دوسری تمام چيزوں ميں دخل ديتی ہيں 
  ی ہماری فکر کے مطابق ہے ۔اور ان کے درميان مکمل ہم بستگ

عالم بشريت ـجو کائنات کا ايک چھو ٹا جز اوراس بحربيکراں کا ايک معمو لی قطره ہے ـايک ايسا مظہر ہے ،جس کی 
  تخليق ميں پوری کائنات کا رول ہے اور حقيقت ميں پوری کائنات انکی بناوٹ خالق کائنات کے اراده کی تخليق ہے ۔

ت کی مخلوق ہے اور خالق کائنات کی رہنمائی و تربيت کے سايہ ميں زندگی بسر کرتا ہے ،يہ خالق چنانچہ انسان خالق کائنا
کائنات ہی ہے ،جس نے بے انتہا عوامل کو بروئے کار ال کر انسان کو اس صورت ميں پيدا کيا ہے ۔اور يہ وہی پر وردگار 

مسلح کيا ہے اور يہ وہی ہے جو انسان کو گونا گوں ہے جس نے انسان کو خاص اندرونی او ربيرونی قوتوں اور وسائل سے
وسائل ،قوتوں ،جذبات، عقل اور آخر کار شعور واراده کے ذريعہ اس کی حقيقی سعادت کی ضمانت دينے والے مقاصد کی 

  طرف راہنمائی کرتا ہے ۔
تميز کر سکتا ہے ،نتيجہ کے  حقيقت ميں انسان ايک با شعوراور با اراده مخلوق ہے ، جو نيک وبد اور نفع ونقصا ن ميں

طور پر يہ ''فاعل مختار'' ہے ، ليکن اس نکتہ سے غافل نہيں رہنا چاہئے کہ کائنات کی خلقت خالق کائنات کا اراده ہے ،جس 
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نے يہ سب نقش ونگارانسان کے اندرا ور باہر کھينچ لئے ہيں اور اسے ايک صاحب اختيار مطہر کے طور پر خلق کرکے 
  ہے ۔آزاد بنا ديا 

بيشک ان ہی افکار کے پيش نظرمادی انسان عقل وشعور کے ذريعہ سمجھتا ہے کہ اس کی سعادت و خوشبختی ،دوسرے 
الفاظ ميں اس کی زندگی کا حقيقی مقصد، وہی منزل ہے ،جسے اس کو پيدا کرنے والے خالق کائنات نے اس کے لئے 

ا ہے اور يہ مقصد بھی وہی چيز ہے جسے خدائے واحد تشخيص دی ہے اور اسے خلقت کے وسائل کی طرف رہنمائی کرت
  اور کائنات وانسان کے خالق نے اس کے لئے مصلحت سمجھی ہے ۔(غور کيا جائے)

ان تمہيدات کے بعد مادی انسان کو فيصلہ کرناہو گا کہ زندگی کی راه ميں تنہا خوشبختی اور سعادت اسی ميں ہے کہ وه 
ررکھتے ہوئے اپنے آ پ کو کائنا ت کے خالق حقيقی يعنی خدائے متعال کی حکو مت ہميشہ اپنی خلقت کی حالت کو مدنظ

کے تحت جان لے اور اس حالت سے ہر گز غفلت نہ کرے اور ہر حرکت وآرام اور ہر سرگرمی کے مقابلہ ميں خلقت کی 
  کتاب سے واجب العمل احکام کو پڑھ کرانھيں وقت پر نافذ کرے۔

شمار احکام يہ ہيں کہ انسان اپنی زندگی ميں خدائے يکتا کے عالوه کسی کے سامنے مختصريہ کہ اس کتاب کے بے 
 خضوع اور اپنے آپ کو حقير نہ بنائے اور انسانی جذبات و خواہشات کے تقاضوں کو عقل کی تائيد کی شرط پر انجام دے ۔ 

  ثابت اور متغيّر قوانين 
  سم ہونے والے تقاضے دو مختلف حصوں ميں تقسيم ہوتے ہيں : انسان کی نظر ميں احکام و قوانين کی صورت ميں مج

۔انسان کے حياتی منافع کا تحفظ کرنے والے احکام و ضوابط(اس لحاظ سے کہ وه انسان ہے اورہر زمان ومکان ميں جن ١
انسان کی حاالت کے ساتھ بھی اجتماعی صورت ميں زندگی بسر کرتا ہے ۔) ہر عقائد وقوانين کے ايک حصہ کے مانند جو 

عبوديت اور خضوع کو اس کے پروردگار کی نسبت (جس ميں کسی قسم کا تغير يا زوال ممکن نہيں ہے )مجسم کرتا ہے 
۔اور قوانين کے ان کليّات کے مانند جن کے بارے ميں انسان اپنی اجتماعی زندگی کے اصول، جيسے کھانا،گھر ،ازدواج 

  اوردفاع کے سلسلہ ميں ان کا نياز مند ہے۔ 
۔وه احکام اور قوانين جو عارضی ،مقامی يا دوسری خصوصيت رکھتے ہوں اور زندگی کے طورطريقوں ميں اختالف کی ٢

وجہ سے مختلف ہوتے ہيں البتہ يہ حصہ، تہذيب و تمدن کی تر قی ، معاشروں کی صورت ميں تغير و تبديلی رونما ہونے 
  ہونے کے پيش نظر قابل تغير ہے ۔ اور نئی اور پرانی روشوں کے وجود ميں آنے اور نابود

مثال کے طور پر ،انسان ايک زمانہ ميں پيدل اور گھو ڑے ،گدھے اور خچر پر سفر کرکے ہر راستے کو طے کرکے ايک 
عالقہ سے دوسرے عالقہ ميں جاتاتھا اور ساده راستوں کے عالوه اسے کسی قسم کی ضرورت نہيں ہوتی تھی ،جبکہ 

  زاروں باريک اور پيچيده شہری ،بيابانی ،سمندری اور ہوائی قوانين کے متقاضی ہيں ۔موجوده زمانہ کے وسيلے ہ
ابتدائی انسان ،جو ساده زندگی بسر کرتا تھا اور اس کا سرو کار تقريباً ابتدائی چيزوں اور ساده قوانين سے تھا ،جن سے وه 

تھا ،اگر چہ وه اپنا پورا وقت کم نتيجہ اور پر  اپنی ضرورت ،جيسے خوراک ،لباس، گھر اور جنسی خواہشات کو پورا کرتا
محنت کام ميں صرف کرتا تھا ،ليکن آج تيز رفتار طريقہ پر اپنی زندگی کی راه کو طے کرتا ہے اور کام کی عجيب کثرت 

اور فشردگی کی وجہ سے وه کام کو مختلف اور خصوصی شعبوں ميں تقسيم کر نے پر مجبور ہوا ہے اور اس کے ہزاروں 
  اويے پيدا ہوئے ہيں جو روزانہ ہزاروں قوانين کے ساتھ رونما ہوتے ہيں ۔ز

اسالم نے اپنے تر بيتی نظريہ کو فطری انسان سے منحصر کيا ہے اور اپنی دعوت سے انسانی معاشره کو پاک فطری 
ہے ، اور اعتقاد اعتقاد ،پاک فطری عمل اور پاک فطری مقصد رکھنے والے پاک فطری معاشره کی طرف راہنمائی کرتا 

وعمل ميں اس کے بے داغ افکارنے ،فطری انسان کو اپنے واجب العمل پرو گرام کے تحت قرار ديا ہے ۔اور نتيجہ کے 
طور پر اپنے قوانين کو ثابت اور متغير،دو حصوں ميں تقسيم کيا ہے ۔ پہال حصہ جو انسان کی خلقت اور اس کے خصوصی 

ے''دين وشريعت اسالمی ''کہا جاتا ہے اور اس کی شعائيں انسان کو انسانی سعادت کی مشخصات کی بنياد پر مستحکم ہے اس
  طرف راہنمائی کرتی ہيں:

  ( فقم وجھک للّدين حنيفاً فطرت ّهللاٰ الّت فطر النّاس عليھا ال تبديل لخلق ّهللاٰ ذلک الّدين القيّم ...) 
  )٣٠(روم 

ے کناره کش رہيں کہ يہ دين وه فطرت الٰہی ہے جس پر اس نے انسانوں ''آپ اپنے رخ کو دين کی طرف رکھيں اور باطل س
  کو پيدا کيا ہے اور خلقت اٰلہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہو سکتی ہے ،يقينًايہی سيدھا اور مستحکم دين ہے ...'' 
ومکان کی  اس کے ضمن ميں جاننا چاہئے کہ دوسرا حصہ ،جو قابل تغيرقوانين پر مشتمل ہے ،اس ميں مختلف زمان

مصلحتوں کے مطابق تبديلی پيدا ہوتی ہے ،اور واليت عامہ کے آثارکے عنوان سے ،جو نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
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اورآپ کے منصوب شده جانشينوں کے نظريہ پر پابند ہيں ۔ دين کے ثابت اور ناقابل تغيرقوانين کے سائے ميں زمان ومکان 
  ق قابل تغيرقوانين کو تشخيص دے کرانھيں نافذ کرتے ہيں ۔کی مصلحتوں اورتقاضوں کے مطاب

  البتہ اس قسم کے قوانين دينی اصطالح ميں آسمانی احکام اور شريعتيں شمار نہيں ہوتے اور انھيں دين نہيں کہا جاتاہے :
  )٥٩(يا يّھا الّذين آمنوا اطيعوا ّهللاٰ و اطيعوالّرسول وول المر منکم ...)(نسائ

  ،هللا کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمھيں ميں سے ہيں ...''''ايمان والو 
يہ ہے اسالم کا ہر زمانہ کی حقيقی ضرورتوں کے بارے ميں ايک اجمالی جواب پھر بھی اس مسئلہ کے بارے ميں بيشتر 

وضاحت کرکے مسئلہ کو واضح تر  وضاحت اور مزيد تحقيق اورتجسس کی ضرورت ہے ۔ ہم آئنده بحث ميں اس کی مزيد
  کريں گے۔

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  اسالم ميں ثابت اور متغيّر قوانين 
''اسالم ہر زمانہ کی واقعی ضرورت کو پورا کرتا ہے '' کے عنوان سے گزشتہ بحث ميں ہم نے اجمالی طور پر جان ليا کہ 

  اسالم اپنے قوانين کو دو مختلف حصوں ميں تقسيم کرتا ہے :ثابت اور متغيّرقوانين ۔

  ثابت قوانين 
دی انسان کی حقيقت کو مدنظررکھا گيا ہے ،يعنی انسانی ثابت قوانين ،وه قواعد وضوابط ہيں ،جن کو وضع کرنے ميں ما

فطرت خواه شہری ہو يا بيابانی ،سياه فام ہو يا سفيد فام،طاقتورہو ياکمزور،ہر عالقہ اور ہر زمانہ ميں اپنی زندگی کی بساط 
ونی قو ّتوں اورآالت کو پھيالتی ہے ۔چونکہ انسانی فطرت انسانی بناوٹ سے بنی ہوئی ہے اور انسان کی اندرونی اور بير

سے مسلّح ہے ،اس لئے جب دو افراد يا اس سے زياده آپس ميں جمع ہو کر ايک دوسرے کے ساتھ تعاون کرکے اجتماعی 
زندگی شروع کرتے ہيں ،تو خواه نخواه ضرورتوں کے ايک سلسلہ سے دوچار ہوتے ہيں کہ جنھيں پوراکر نے کے لئے 

ے وجود کی عمارت يکسانہے اور وه انسانيت کی خصوصيت ميں بھی يکساں ہيں ، انھيں اقدام کرنا چاہئے ،چونکہ ان ک
  بيشک ان کی ضرورتيں بھی مشترک اور يکساں فطرت رکھتی ہيں ،اس لئے انھيں يکساں قوانين کی ضرورت ہوتی ہے ۔

فيصلہ ـ ان کے افکار ميں  انسان کے استداللی ادراک تمام افراد ميں (جيسا کہ ہم جانتے ہيں ) يکساں ہيں اور ان کا عقلی
توہمات اور خرافات داخل نہ ہونے کی صورت ميں ـيکساں ہوتا ہے ،اور تمام افراد ميں ادراک کی طاقت کو تصديق و اعتقاد 

  سے مطمئن کر نا چاہئے ۔
باتاسی طرح ،محبت وکينہ ،ترس واميد،روٹی اور پانی کی ضرورت ،جنسی خواہشات اور لباس ومسکن جيسے گوناگوں جذ

تمام لوگوں ميں موجود ہيں ،جس صورت ميں ايک شخص کے لئے ان ضرورتوں کو پورا کيا جاناچاہئے ،اسی صورت ميں 
  دوسرے لوگوں کی ان ضرورتوں کو بھی پوراکيا جانا چاہئے 

ے انسان کی مشترک فطرت کے پيش نظريہ نہيں کہا جاسکتا ہے کہ ايک شخص کی بھوک کو دور کرنا جائز ہے اور دوسر
کی بھوک کو دور کرنا منع ہے ۔يا يہ کہ ايک شخص کو اپنی عقل کے اضطراری فيصلہ کے سامنے تسليم ہونا چاہئے ليکن 

دوسرے فرد کو اپنے ضمير کے فيصلہ پر توجہ نہيں کرنی چاہئے ؟ يايہ کہ انسانی فطرت کو اپنی خصوصيت اور 
ر کے لحاظ سے ايک مشابہ روش پر چلتے ہيں ـ کو ايک مخصوص آثار ـکہ ہزاروں برسوں سے قو توں ، جذبات اورشعو

  زمانہ ميں اپنے ضروری ادراک وضمير پر اعتماد کرنا چاہئے اور دوسرے زمانہ ميں انھيں باطل قراردينا چاہئے۔ 
انسان ايک دن اجتماعی زندگی بسر کرے اور دوسرے دن انفرادی زندگی اختيار کرے ،ايک وقت اپنے مقدسات کادفاع کرے

ور دوسرے وقت اپنی پوری ہستی کو دشمن کے حوالے کردے ،ايک زمانہ ميں اپنی زندگی کی سر گرميوں ميں لگ جائے ا
اور دوسرے وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماشائی بنا رہے اور اسی طرح...اس سے ظاہر ہے کہ فطری انسان کو ہميشہ ايک قسم
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  رت ہے ۔کے ثابت اور يکساں قوانين اور قواعدو ضوابط کی ضرو
اسالم نے بھی اپنی مقدس دعوت ميں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کے عالوه کچھ نہيں کہاہے ۔اسالم کہتا ہے :انسان 
کی زندگی کو انسان کی خلقت کے عام ا ورخاص سسٹم سے قابل تطبيق کچھ قوانين اور قواعد وضوابط کے عالوه کوئی اور

  چيز تحفظ نہيں بخش سکتی ہے ۔
ہے: ہميں اپنی خداداد ادراک اور ضمير کے شعورکی طرف رجوع کرناچاہئے اور ہر قسم کی ہوس رانی اور بے  اور کہتا

راه روی سے دوری اختيارکرنی چاہئے اور جس چيز کو حق تشخيص دے ديناس کی پيروی کريں، ہميں چند حقائق کی 
ر''اور اپنے اسالف کے ''قديمی رسومات''کی تقليد نہيں پيروی کرنے کو تقليد کا نام نہيں دينا چاہئے اور ہميں'' قومی غرو

کرنی چاہئے ہميں خداشناسی کو کہنہ پرستی کا نام دے کر کچھ طاقتور ہوس رانوں کے پيرو بن کر ان کے آلہ کار نہيں بننا 
ر پر اسالم نے چاہئے ، جس کے نتيجہ ميں ہر گوشہ وکنار ميں سيکڑوں پتھر کے خدا بنا کران کی تعظيم کريں ۔بنيادی طو

''اسالم ''کے لفظ کا اس لئے انتخاب کيا ہے تاکہ اپنی دعوت ميں اس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کرے کہ وه صرف خدائے 
يکتااور خالق کائنات کی پرستش اور دوسرے الفاظ ميں حق کی پيروی کی دعوت کرتے ہوئے اس کی طرف راہنمائی کرتا 

شخيص کے مرحلہ ميں اعتقادات ،اخالق اور قوانين کا ايک سلسلہ عالم بشريت کے ساہے ۔اسالم نے اس نظريہ کی تفصيلی ت
منے پيش کيا ہے اور انھيں واجب االطاعت حق کے طور پر معرفی کيا ہے اور اس کا نام نا قابل تغير دين آسمانی رکھا ہے ۔

وسرے اجزا اور دوسرے مرحلوں کے ساتھ البتہ ،ان تين مرحلوں ۔اعتقاد ،اخالق اوراحکام۔ ميں سے ہر ايک کے اجزا د
مکمل طور پر رابطہ رکھتے ہيں اور کائنات کی خلقت کے ساتھ بھی مکمل مطا بقت رکھتے ہيں ۔ اس مقالہ ميں ان کے 

بارے ميں تفصيلی بحث نہيں کی جاسکتی ہے ،اس لئے ہم ان کی تفصيل کے پيش نظران کے بارے ميں اجمالی بحث پر 
ر ہمارا مقصد بھی اس سے زياده نہيں ہے کہ اسالم ميں موجود نا قابل تغير قوانين کے ايک سلسلہ کو اکتفا کرتے ہيں ۔او

  ثابت کريں ۔

  متغيّر قوانين 
جس طرح انسان کو ثابت اور مستقل احکام و قوانين کے ايک سلسلہ ـ جو ثابت اور يکساں فطری ضرورتوں کے تقاضوں 

سی طرح وه قابل تغير قوانين کے ايک سلسلہ کا بھی محتا ج ہے اور انسا نی کے مطابق وضع ہوں ـ کی ضرورت ہے ،ا
معاشروں ميں سے کوئی معاشره ہر گز اس قسم کے قوانين کے بغير استحکام اور بقاء کی حالت حاصل نہيں کر سکتا ہے، 

يکساں ہے ،زمان کيو نکہ واضح ہے کہ اسی فطری انسان کی زندگی جو اپنی خصوصی بناوٹ کے پيش نظرثابت اور 
ومکان کے تقاضونکے مطابق مسلسل تغير و ارتقا سے بھی روبرو ہے اور انقالبی عوامل اور زمان ومکان کے گوناگوں 

شرائط سے بھی مکمل طور پر دوچار ہے اور اپنی صورت کو تدريجاًبدلتے ہوئے اسے نئے ماحول کے ساتھ مطابق بنا تا 
  ميں تغير وتبديل کا تقاضا کرتے ہيں ۔رہتا ہے ،ان حاالت کا بدلنا قوانين 

اسالم کے اس قسم کے قوانين و احکام ميں ،ايک اصول ہے ،اس بحث ميں ہم ''حاکم اختيارات ''کے طورپر وضاحت کريں 
گے ۔يہ اسالم ميں وه اصول ہے ہر زمان و مکان ميں لوگوں کے قابل تغير ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اسالم کے ثابت 

  و منسوخ اور باطل کئے بغير انسا نی معاشره کی ضرورتوں کا بھی جواب ده ہے ۔قوانين ک

  مطالب کی وضاحت 
اسالمی معاشره کا ايک فرد دينی قوانين کی رو سے حاصل کئے گئے اختيارات کے مطابق اپنی خصوصی زندگی کے محيط

کر سکتا ہے ،جيسے، اپنے مال سے مصلحت کے  ميں (تقوٰی کے سائے ميں قانون کی رعايت کرتے ہوئے) ہر قسم کا اقدام
پيش نظر اور اپنی مر ضی کے مطابق اپنی زندگی کے حاالت کو بہتر بناتے ہوئے بہترين خوراک ،لباس،گھر اور سرمايہ 
سے استفاده کر سکتا ہے ،يا ان ميں سے بعض چيزوں سے صرف نظر کرسکتا ہے ۔اور اسی طرح اپنے بر حق حقوق کا ہر

ملہ کے مقا بلہ ميں دفاع کر کے اپنی زندگی کے وجود کا تحفظ کر سکتا ہے ،يا وقت کی مصلحت کے پيش نظر ظلم اور ح
دفاع سے پر ہيز کرکے اپنے بعض حقوق سے چشم پو شی کرسکتا ہے ۔اور اس کے عالوه اپنے شخصی کسب وکار ميں 

ب ديد کے مطابق کسی دن ايک کام کو تعطيل کر سر گرمی انجام دے سکتا ہے ،حتی رات دن کام کر سکتا ہے يا اپنی صوا
  کے کسی دوسرے اہم کام کو انجام دے سکتا ہے ۔

اسی طرح ولی امر مسلمين ـجو اسالمی نظريہ کے مطابق معيّن ہو چکا ہو گا ـاپنی حکمرانی کے عالقہ ميں رکھنے والی 
ر اور عام لوگوں کے اراده و شعور کا مر کز ہو عمومی واليت کے مطابق،حقيقت ميں اسالمی معاشره کے افکار کا ہدايت کا

تا ہے ،جس تصرف کا حق ايک فرد کواپنی زندگی کے محيط ميں ہو تا ہے ،ولی امر کوبھی اسی تصرف کا حق معاشره کی 
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  عام زندگی ميں ہوتا ہے ۔ 
،گزرگاہوں،مکانات وه تقوٰی کے سايہ ميں ،اور دين کے ثابت احکام کی رعايت کرتے ہوئے مثال کے طور پر سڑکوں 

،بازار،کسب وکاراور لوگوں کے مختلف طبقات کے بارے ميں ضروری قوانين وضع کر سکتا ہے ،وه کسی دن دفاع کا 
حکم صادر کرکے فوج کو مسلح کرنے کے سلسلہ ميں ہر قسم کے ضروری اقدامات کا فيصلہ کر کے بر وقت ان کو نافذ کر

  ے پيش نظر دفاع سے پرہيز کرکے مناسب معاہدے منعقد کرسکتا ہے ۔سکتا ہے ،يا کبھی مسلمانوں کی مصلحت ک
وه دين سے مربوط ثقافتی ترقی يا لوگوں کی خوشحال زندگی کے بارے ميں فيصلہ کر کے وسيع پيمانہ پر کارروائی 

  کرسکتا ہے يا کسی وقت معلومات کے چند سلسلوں کو منسوخ کرکے دوسری معلومات کو رائج کرسکتا ہے ۔
ر يہ کہ معاشره کی اجتماعی زندگی کی تر قی کے لئے ہر قسم کے مفيد قوانين کو وضع کرنا ۔جو اسالم اور مسلمانوںمختص

کی مصلحت ميں ہوں ۔ولی امر مسلمين کے اختيارات سے مر بوط ہيں اور ان کے وضع اور نفاذ کے بارے ميں اس کے 
س قسم کے قوانين کا نفاذ اگر چہ الزم ہے اور ان قوا نين کو نافذ لئے کسی قسم کی ممنو عيت نہيں ہے ۔ البتہ اسالم ميں ا

کرنے کا پابند ''ولی امر مسلمين ''واجب االطاعت ہے ، ليکن اس کے باوجود يہ قوانين شريعت اور حکم خدا شمار نہيں ہو 
ی متقاضی ہوتی ہيں اور تے ۔اس قسم کے قوانين کا اعتبار قدرتی طور پر ايک ايسی مصلحتوں کے تابع ہوتا ہے ،جواس ک

اسے وجود ميں التی ہيں اور مصلحت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی يہ قانون ختم ہو تا ہے ،اس صورت ميں گزشتہ ولی امر يا
جديد ولی امر گزشتہ حکم کے ختم ہونے اور نئے حکم کے وجود ميں آنے کا لوگوں ميں اعالن کرتے ہوئے گزشتہ حکم کو 

  منسوخ کرتا ہے ۔ 
احکام اٰلہی ،جو شريعت کے متن ہيں ہميشہ کے لئے ثابت اور پائيدار ہيں اور کسی کو ،حتی ولی امر کو بھی يہ حق ليکن 

نہيں ہے کہ ان ميں وقت کی مصلحتوں کے پيش نظر تبديلی الکر ،ان کے ايک حصہ کے ختم ہونے کے پيش نظر انھيں 
  منسوخ کرے ۔

  ايک غلطی کا ازالہ 
تغيّر احکام اور قوانين کے بارے ميں مذکوره بيان سے ،اسالم پر ہو نے والے اعتراضات کا بے بنيا د اسالم کے ثابت اور م

  ہو نا واضح اور ثابت ہو جاتا ہے ۔
جو يہ کہتے ہيں : انسان کی اجتماعی زندگی کا دامن ايسا وسيع ہو چکا ہے کہ اس کا چوده سو سال پہلی زندگی سے کسی 

جاسکتا ہے ،جو قواعد وضوابط صرف آج کل کے نقل و حمل کے سسٹم کے لئے ضروری ہيں قسم کا موازنہ نہيں کيا 
،قطعاً،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی زندگی ميں الزم تمام قوانين اور قواعدو ضوابط سے وسيع تر ہيں اسی طرح 

د ہيں ،جن کی گزشتہ زمانہ ميں وضع اور نافذ آج کی انسانی زندگی کے تمام ابعاد ميں اتنے بے شمار قواعد وضوابط موجو
کرنے کی ضرورت ہی نہيں تھی ، چونکہ اسالم کے قوانين ميناس قسم کے احکام کا نام و نشان تک موجود نہيں ہے ،اس 

  لئے اسالم آج کل کی دنيا کے لئے کار آمد نہيں ہے 
رکھتے ہيں اور اس کے متغيّر قوانين سے بے خبر  البتہ يہ حضرات اسالم کے مقدس دين کے بارے ميں کافی معلومات نہيں

ہيں اور خيال کرتے ہيں کہ يہ آسمانی دين چند ثابت اور يکساں احکام کے ذريعہ ہميشہ کے لئے متغيّراور پيشرفت دنيا کا 
جبری  نظم ونسق چالنا چاہتا ہے يا خلقت کے اس غيرقابل مقابلہ سسٹم سے تلوار کے ذريعہ جنگ کر کے انسانی تمدن کی

ترقی کو روکنا چاہتا ہے ...جہالت کی حد ہے ! کچھ دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہيں : انسان کی اجتماعی 
زندگی ميں جبری تبديلی اور ارتقا،معاشره ميں موجود ه ثابت قوانين ميں تدريجی تغير وتبدل کے متقاضی ہيں ،اسی لئے 

ہونے کی صورت ميں يہ قوانين صرف پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اسالم کے ثابت قوانين کے صحيح اور سنجيده 
  کے زمانہ کے شرائط اور عوامل کے مطابق قابل نفاذ ہوں گے ،نہ ہميشہ۔

ان حضرات نے قانونی مباحث ميں بھی کافی توجہ نہيں کی ہے اور اس نکتہ سے غافل رہے ہيں کہ دنيا ميں موجود ه تمام 
کچھ ايسے دفعات موجود ہيں جو اجمالی طور پر قابل تغير نہيں ہيں ۔اس ميں شک وشبہ نہيں کيا جاسکتا شہری قوانين ميں 

ہے کہ عصر جديد کے قوانين اور ضوابط قديم زمانے کے قوانين کے ساتھ سو فيصدی اختالف نہيں رکھتے اور آنے والے 
کہ ان ميں کچھ مشترک ابعاد موجود ہيں جو کبھی زمانوں کے قوانين سے بھی کلی طور پر اختالف نہيں رکھيں گے ،بل

پرانے اور نابود نہيں ہو تے ـ جيسا کہ گزشتہ بحث کے بعض حصوں ميں ان کی طرف اشاره کيا گيا ـاگر چہ اسالم ، قوانين 
الٰہی کے وضع کرنے ميں منبع وحی سے سر چشمہ حاصل کرتا ہے ،اور اسی طرح متغير قوانين کے وضع اورنفاذ ميں 

ی امر کے اختيارات سے سر چشمہ حا صل کرتا ہے ۔جو شورٰی کے ذريعہ وضع ہو کر واليت کے ذريعہ نافذ ہو تے ہيں ول
ـبہر حال اسال م کا يہ طريقہ کار عقل کی بناء پر استوار ہے نہ اکثريت کے جذباتی خواہشات پر ،ليکن اس کے باوجود بھی 



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

 
 

کھتا،اسالم ''آسمانی شريعت'' کے نام پر کچھ ثابت احکام رکھتا ہے جن اشتراکی اجتماعی حکومتوں سے عدم شباہت نہيں ر
ميں تبديلی النا اوليائے امور اور مسلمان کے بس ميں نہيں ہے ۔يہ احکام ہميشہ کے لئے تمام حاالت اور شرائط ميں واجب 

زندگی کے تحول اور ارتقاء کے  العمل ہيں ۔اس کے عالوه اسالم ميں کچھ قابل تغير احکام بھی ہيں جو انسان کی اجتماعی
  ساتھ مطابقت رکھتے ہيں اور معاشره کے تدريجی سعادت کے ضامن ہيں ۔

اجتماعی حکومتوں ميں بھی ''آئين '' کے نام سے ايک قانون موجود ہے جس ميں تبديلی ايجاد کرنا حکومتوں ،پارليمنٹ کے 
ان حکومتوں ميں کچھ اور قوانين و ضوابط ہوتے ہيں جو  اراکين اور سينٹ کے اختيارات ميں نہيں ہو تا ۔اس کے عالوه

پارليمنٹ ياکيبنٹ کے پاس کئے ہوئے قوانين ہوتے ہيں ،يہ وہی قوانين ہيں جو ملک اور معاشرے ميں تغيرات اورتحوالت 
ئے کہ مثال کے نتيجہ ميں وضع ہوتے ہيں اور قابل تغير ہيں ۔جس طرح ايک ملک کے '' آئين ''سے يہ توقع نہيں رکھنی چاہ

دارالخالفہ ميں گاڑی چالنے اور ٹريفک کے قوانين کی تفصيالت کو فوری طور پر بيان کرے اورہرسال يا ہر مہينے ميں 
پيدا ہونے والی تبديليوں کے تقاضوں کے مطابق ان ميں تبديلی الئے ،اسی طرح بنيادی احکام کے ضامن آسمانی شريعت 

ہ وه واليت کے قابل تغير جزئيات کی حامل ہو (پہلے اعتراض کاجواب)اسی طرح سے بھی يہ توقع نہيں کی جاسکتی ہے ک
کسی ملک کے آئين سے بھی تو قع نہيں کی جاسکتی کہ وه تمام متغيّردفعات کا حاصل ہو کر متغيّر بن جائے ،حتٰی ملک کی 

ہوں ۔اسی طرح شريعت ـجو آزادی اور اس کے لئے صدارت کے عہده کی ضرورت جيسے مسائل بھی متزلزل اور ناپائدار
  آئين کے ناقابل تغير احکام کے مانند ہے ـسے بھی متغيّرہونے کی توقع نہيں رکھنی چاہئے (دوسرے اعتراض کا جواب )

لہذا پہال اعتراض (اسالم کا قانون ناقص ہے اور اس ميں آج کے زمانہ کے مطابق قوانين کا ايک سلسلہ موجود نہيں ہے ) 
ی طرح دوسرا اعتراض (اسالم کے احکام ثابت اور جامد ہيں جبکہ قوانين قابل تغيرہونے چاہئے )بھی بے بنيا دہے اور اس

  بے بنياد ہے ۔ جی ہاں ،اس باب ميں دوسرے اعتراض سے متعلق ايک اور سوال پيدا ہوتا ہے اور وه يہ ہے: 
ی پائے جاتے ہيں جو اجمالی طور پر قابل يہ بات صحيح ہے کہ ترقی يافتہ معاشروں ميں رائج قوانين ميں ايسے دفعات بھ

تغير نہيں ہيں،ليکن کيا شريعت اسالم ميں وضع ہوئے تمام قوانين اور ضوابط ،جن سے اسالمی فقہ تشکيل پاتی ہے ،ہميشہ 
  کے لئے انسانی معاشره کی سعادت کی ضمانت دے سکتے ہيں ؟

ذريعہ اپنی ترقی کی راه پر گامزن ہوسکتا ہے ؟کيا اسالم کے کيا آج کے تمدن کا قافلہ ،نماز ،روزه حج اور زکٰوةغيره کے 
،غالمی ،عورت ،ازدواج ،بيع ،سودجيسے مسائل کے بارے ميں وضع کئے گئے احکام آج کی دنيا ميں اسی صورت ميں 

  باقی ره سکتے ہيں ؟
ميں مناسب جگہ پر اس قسم کے مسائل طوالنی ہيں جن کے بارے ميں طويل بحث کی ضرورت ہے ،اس لئے ان کے بارے 

  بحث وتحقيق کی جانی چاہئے۔

  خاتميت کا مسئلہ

  کياانسان عصر جديد ميں وحی کا محتاج ہے؟
سوال :اگر کوئی شخص اس سوال کے جواب مينکہے کہ ہر مخلوق کے لئے ارتقاء ضروری ہے ،پھر حضرت محمد صلی 

وں؟''يہ کہہ کر گو يا پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم فرماتےهللا عليہ وآلہ وسلم نے کيوں يہ فرمايا :''ميں آخری پيغمبر ہ
ہيں :''خاتم انبياء ميں ہوں''،آپ يہ کہنا نہيں چاہتے ہيں :جو کچھ ميں نے کہا ہے وه انسان کے لئے ابدی طور پر کافی ہے 

لئے ماورائے عقل وتربيت بشری  ،بلکہ خاتميت يہ کہنا چاہتی ہے کہ انسان اب تک اس کا محتاج تھا کہ اس کی زندگی کے
راہنمائی کی جائے ،اب اس زمانہ (ساتويں صدی عيسوی ) ميں ،يونانی ،رومی اور اسالمی تمدن اور قرآن ،انجيل وتوريت 

کے آنے کے بعدانسان کی مذہبی تربيت ضرورت کی حدتک انجام پائی ہے اور اس کے بعد انسان اس طرز تربيت کی بنياد 
بوت کے بغير اپنے پيروں پر کھڑا ہو کر اپنی زندگی کو جاری رکھتے ہوئے اسے پائے تکميل تک پہنچا پر وحی اور نئی ن

سکتا ہے ،اس لئے اب نبوت ختم ہوئی ہے !انسان راستہ کو خود طے کرسکتا ہے ۔پيغمبۖر اسالم فرماتے ہيں : اس کے بعد تم 
ارتقاء اور آرام وآسائش کو برقرار کرنے کی حد تک پہنچ لوگ تر بيت يافتہ ہو اور تم لوگوں کا شعور مصلحت ،سعادت ،

گياہے ،تم مينتوانائی ہے اور سمجھتے ہو يعنی تمہارا شعوراور تفکر، ارتقاء کے ايک ايسے مر حلہ تک پہنچ گيا ہے کہ اب 
جانشين ہو تمہيں وحی کی دستگيری کی ضرورت نہيں ہے جو تمھيں قدم قدم پر راہنمائی کرے ،اس کے بعد عقل وحی کی 

  گی!...
  کيا اس قسم کی تعبير ،''خاتميت''کے منافی ہے يا نہيں ؟

جواب :مذکوره استدالل کا خالصہ يہ ہے :انسان دوسری مخلوقات کے مانند ارتقاء کی گزر گاه پر قرار پايا ہے ،اس راه سے
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پيدا کر کے نئے شرائط ميں قرار  انسانی معاشره زمانہ ا ور وقت کے گزر نے کے ساتھ ساتھ اپنی خلقت ميں خاص حاالت
پاتا ہے ،جس کے لئے مزيد اور تازه تر بيت کی ضرورت ہو تی ہے اس بنا پر ا نسان اپنی زندگی کی روش کے مراحل ميں 

سے ہر مر حلہ پر ،دوسرے الفاظ ميں اس مر حلہ سے مر بوط ضرورتوں کے مطابق تازه اور مناسب دينی احکام اور 
تا ہے ،اس لئے وه ہر گز دين يا زندگی کی ايک روش کو ابدی اور ہميشہ کے لئے فرض نہيں کر سکتا قوانين کا محتاج ہو 

ہے ۔من جملہ شريعت مقدس اسالم بھی ايک واقعی دين اور بشر کا حقيقی راہنما ہے ، يہ ابدی دين نہيں ہو سکتا ہے ! اس 
نے کا مطلب ،کہ آپ فرماتے ہيں :''ميں خاتم النبيين ہوں ''يہ ہے کہ لئے نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا خاتم النّبيّين ہو 

عقل کی کمزوری کی وجہ سے اب تک انسا ن اپنی زندگی کے لئے تعقل او ربشرٰی تربيت سے ماوٰر راہنمائی کا محتا ج تھا 
کتابوں جيسے ،ليکن اس زمانہ(ساتويں صدی ہجری) ميں يونانی ، رومی اور اسالمی تمدن کے آنے اور آسمانی 

توريت،انجيل اور قرآن مجيد کے نزول کے بعد انسان کی مافوق بشری تر بيت ضرورت کی حد تک پوری ہو چکی ہے ،اب 
وه وحی کی راہنمائی کا محتاج نہيں ہے خود اپنے پيروں پر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے ،اس لئے نبوت اور وحی کا 

زندگی کو جاری رکھنا چاہئے اور وه اس کے بعد وحی ونبوت سے بے نياز ہے  خاتمہ ہو اہے ،انسان کو اب اپنی عقل سے
  ۔يہ استد الل کا خالصہ ہے ،ليکن قابل ذکر بات ہے کہ يہ بيان مختلف جہات سے مخدوش ہے : 

اسی طرح پہالاعتراض : اس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ انسان (فرد ہو يا اجتماع ) ارتقاء کی گزرگاه پر قرار پايا ہے ،
اس ميں بھی کوئی شک نہيں ہے کہ انسان ايک محدود حقيقت ہے اور اس کا ارتقاء بھی کيفيت اورکميّت کے لحاظ سے 

محدود ہے نہ ال محدود اور اس کا ارتقاء جس قدر وسيع تر فرض کيا جائے باآلخر ايک مر حلہ پر رک جائے گا اور نتيجہ 
کرنے والی روش اور قوانين ثابت اور غير متغيّر ہوں گے ،لہذا انسان کے کے طور پر اس وقت عالم بشريت پر حکو مت 

  ارتقاء کی گزرگاه پر ہو نا بذات خود ايک ثابت او رابدی دين کے تحقق کی دليل ہے نہ اس کی نفی ۔
انی عقل دوسرا اعتراض :يونانی اور رومی تمدن ـجو بت پرستی اور اس کے وضع کرده قوانين کی پيدا وار تھے ـ کو انس

کے ماورٰی سمجھنا قرآن مجيد کے واضح نص کے خالف ہے کہ بہت سی آيتوں ميں ان کے رسم و رسوم کو گمراہی اور 
ہالکت کی راه شمار کيا گيا ہے اور ان کے اعمال کو ـاگر چہ نيک اعمال کی صورت ميں بھی ہوں ـبرباد،باطل اور مکمل 

ور جو راستہ گمراه،بے اثراور بے اعتبار ہو ،ہر گز راہنمائی کرنے واالاور طور پر بے اثراور بے اعتبار شمار کرتا ہے ا
سعادت تک پہنچانے واال راستہ نہيں ہوگا (اس سلسلہ ميں آيات اس حد تک زياده ہيں کہ ان کو نقل کر نے کی ضرورت نہيں 

  ہے )
ثت کے زمانہ،يعنی ساتويں صدی عيسوی تيسرا اعتراض :اس بات کا اعالن کہ رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بع

کے بعد لوگوں کی عقليں چونکہ مکمل ہوئی ہيناور شريعت آسمانی کی اب ضرودرت نہيں ہے اور انسان وحی کی راہنمائی 
سے بے نياز ہے ،کيا يہ نظريہ نئی آسمانی شريعت کے النے اور لوگوں کواس کی طرف دعوت دينے کے ساتھ واضح 

ر وه بھی ايک ايسی شريعت کے بارے ميں جو قرآن مجيد کی نص کے مطابق تمام گزشتہ شريعتوں کی تضاد نہيں رکھتا ؟او
  جامع ہے ،چنانچہ فرماتا ہے : 

  )١٣(شرع لکم من الّدين ماوّصی بہ نوحاً والّذ اوحينا اليک وما وّصينا بہ ابراھيم و موسٰی وعيسٰی...)(شوریٰ 
رر کيا ہے جس کی نصيحت نوح کو کی ہے اور جس کی وحی پيغمبر !تمہاری ''اس نے تمہارے لئے دين ميں وه راستہ مق

  طرف بھی کی ہے اور جس کی نصيحت ابراھيم ،موسی ٰ اورعيسٰی کو بھی کی ہے ...''
ايک ايسا دين ، جيسے خداوندمتعال نے اپنے کالم ميں واضح طور پر اسالم کہا ہے اور اس کی شريعت ابراھيم عليہ السالم 

ر تفسير کی ہے اور فرمايا : لوگوں سے اس کے عالوه کسی اور چيز کو قبول نہيں کرتا اور کسی کو اس کی کے طور پ
  مخالفت کرنے کا حق نہيں ہے :

  )١٩(ّن الّدين عند ّهللا االسالم ...)(آل عمران 
  ''دين،هللا کے نزديک صرف اسالم ہے ''

  (وَمن يبتغ غير االسالم ديناً فلن يُقبَل منہ...)
  )٨٥ل عمران (آ

  ''اور جو اسالم کے عالوه کوئی بھی دين تالش کرے گا تو وه دين اس سے قبول نہ کيا جائے گا ...''
  )٧٨(ملّة ابيکم ابراھيم ھو سّمٰيکم المسلمين ...)(حج

  کھا ہے''''يہی تمہارے بابا ابراھيم کادين ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن ميں بھی مسلم اور اطاعت گزار ر
  )٣٦( وما کان لمؤمن والمؤمنة اذا قضٰی ّهللا ورسولہ مراً ان يکون لھم الخيرة من مرھم...)(احزاب 

''اور کسی مومن مرد يامومنہ عورت کو اختيار نہيں ہے کہ جب خداورسول کسی امر کے بارے ميں فيصلہ کريں تو وه بھی 
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  اپنے امر کے بارے ميں صاحب اختيار بن جائے...''
ہم يہ کہيں کہ تمام آسمانی تکاليف خود رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی شخصيت سے متعلق تھيں اور دوسرے لوگ  يا

وحی اورآسمانی احکام کے بارے ميں آزاد تھے ،اس صورت ميں قرآن مجيد کے يہ سب خطاب : ( يا يھا الناس) (يا يھاالذين 
وکاروں کو يہ سب بشارتيں کيا معنی رکھتی ہيں ؟اور مخالفت کرنے والوں کو يہآمنوا) وغيره کا معنی کيا ہے ؟وحی کے پير

سب انتباه کس لئے ؟ يا ہم يہ کہيں کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی الئی ہوئی شريعت کی طرف آپ کی 
ن رسول ّهللا وخاتم النبيين....)دعوت،دين اسالم کو پہنچانے کے بعد خودبخود تجويزی صورت اختيار کر گئی ،اس طرح (ولک

) کا الزمی معنی يہ ہے کہ تم انسان اس تاريخ کے بعد ہدايت ،وحی اور آسمانی شريعت سے آزاد ہو اور اب تم ٤٠(احزاب 
اپنی ـکامل ہوئی ـعقلوں کے مطابق اپنی زندگی کی راه وروش کو تشخيص دے کر قدم بڑھاؤاور ميں قوانين کے ان دفعات 

کے تمہارے لئے اليا ہوں،تمہيں تجويز کرتا ہوں کہ انھيں اپنی عقل سے مواز نہ کرو ،اگر عقل نے ان کی کو مرتب کر
تصديق کی تو انھيں قبول کر نا اور ان پر عمل کر نا ۔حقيقت ميں يہی جمہو ريت کے تمدن کا معنی ہے ،جس کے مطابق اس 

طابق ہوتے ہيں ،ليکن ديکھنا چاہئے کہ رسول اکرم صلی هللا تمدن ميں اجتماعی قوانين لوگوں کی اکثريت کی مر ضی کے م
عليہ وآلہ وسلم نے نماز،روزه ،زکواة وحج و جہاد وغيره جيسے ان احکام اور قوانين ميں سے کس قانون کو نزول کے بعد 

سا مطلب ہے شورٰی ميں قرارديا ہے اور اکثريت کی رائے اور مرضی حا صل کرنے کے بعد اسے نافذ کيا ہے ؟يہ ايک اي
  جس کا تاريخ اور سيرت ميں ايک نمونہ تک پيدا نہيں کيا جاسکتا ہے ۔

جی ہاں ،بعض اوقات آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ايک اصلی حکم کو عملی جامہ پہنانے کی کيفيت اور حکم الہٰی کی 
جنگ احد ''ميں شہر کے اندر دفاع اطاعت کے لئے اجتماعی کاموں کے بارے ميں صالح ومشوره فرماتے تھے ،جيسا کہ ''

کيا جائے يا شہر کے باہر جيسے مسائل ميں صالح ومشوره فرمايا ۔البتہ اصلی حکم پر عمل کر نے اور حکم کے طريقہ کار
  پر عمل کرنے ميں فرق ہے ۔

اس کے پيش نظر کہ نبی )کامعنی يہ ہے کہ ٤٠ياہم يہ کہيں کہ اس آيہ کريمہ :(...ولکن رسول هللا وخاتم النبيين...)(احزاب 
اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم رسول ہيں جو دين الئے وه سنجيده اور متين دين ہے ،ليکن چونکہ نبوت آپ کے ساتھ ختم ہو 

گئی ،اگر اس زمانہ کے بعد دينی احکام ميں سے کوئی حکم وقت کی مصلحت کے مطابق نہ ہو بلکہ مخالف ہو تو اسے عقل 
  ے بعدبدل کر مصلحت کے مطابق اس کی جگہ پر ايک نيا حکم جانشين کرنا چاہئے ۔کی کسوٹی پرپرکھنے ک

اس بحث کا يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ شريعت اسالم بھی زمانوں کے اختالف اور تقاضوں ميں تبديلی کے پيش نظر دوسرے 
ی احکام کے بعض حصوں اجتماعی قوانين کی طرح متغيّر ہے ۔صدراسالم کے خلفائ نے بھی اسی ذوق کے پيش نظراسالم

ـجو رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانہ ميں نافذ تھے ـپر پابندی لگادی يا ان ميں تبديلی الئی ۔اسی وجہ سے نبی 
اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت بيان کرنے والی احاديث کو نقل کر نے اور ان کی نسخہ برداری کو، قرآن مجيد کی 

فظ کے نام پر،پہلی صدی ہجری ميں شديداً ممنوع قرار دياگيا اور صرف قرآن مجيد کی نسخہ برداری کی حرمت کے تح
  اجازت تھی ۔

يہ طريقہ کار،يعنی زمانوں کے بدلنے کے ساتھ دينی احکام اور قوانين کا بدلنا۔۔اگرچہ بعض دانشوروں خاص کر اہل سنت 
يہ طريقہ کارواضح طور پر قرآن مجيد کے منافی ہے اور اسالم کا والجماعت کے مصنفوں کے رجحان کا سبب بنا،ليکن 

مقدس دين اس قسم کی تبديلی کو ہر گز قبول نہيں کرتا ہے ۔قرآن مجيد اپنے بيانات ميں اس بات پر تاکيد فرماتا ہے اور انسان 
ور حق کی مخالفت کی بے داغ فطرت اور ضمير کا بھی يہی حکم ہے ،کہ حق کی اطاعت و پيروی کی جانی چاہئے ا

  گمراہی کے عالوه کچھ نہيں ہے ۔
  )٣٢(...فماذا بعد الحق اال الضٰلل...)(يونس 

  ''...اور حق کے بعد ضاللت کے سوا کچھ نہيں ہے ...''
  قرآن مجيد حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور باطل کے لئے اس ميں کوئی جگہ نہيں ہے اور نہيں ہو گی :

  )٤٢۔٤١ا تيہ الباطل من بين يديہ وال من خلفہ تنزيل من حکيم حميد)(فصلت(...وانہ لکتاب عزيز٭الي
''...بيشک يہ ايک عالی مرتبہ کتاب ہے ۔جس کے قريب ،سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل آبھی نہيں سکتا ہے کہ يہ 

  خدائے حکيم وحميد کی نازل کی ہوئی کتاب ہے ۔''
  ہے ،اس کے بعض مطالب ميں تبديلی پيدا ہونابے معنٰی ہے ۔قرآن مجيد ناقابل بطالن اور منسوخ کتا ب 

بلکہ قرآن مجيد واضح الفاظ ميں شريعت کے حکم اور تشريع کو خدائے متعال کا خصوصی امر جانتا ہے اور حکم جاری 
  کرنے ميں کسی کو خدا کا شريک نہيں ٹھہراتا ،جيسا کہ فرماتا ہے :

ّ مَرالّ تعبدوا الّ    )٤٠ايّاه...)(يوسف (...ن الحکم اّل 
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  ''...حکم کرنے کاحق صرف خد ا کو ہے اور اسی نے حکم ديا ہے کہ اس کے عالوه کسی کی عبادت نہ کی جائے ...''
  مزيد فرماتا ہے :

...)(شوریٰ    )١٠(وما اختلفتم فيہ من شء فحکمہ الی ّهللاٰ
  ميں ہے ..''''اور تم جس چيز ميں بھی اختالف کرو گے اس کا فيصلہ هللا کے ہاتھوں 

جب خدائے متعال کے عالوه کسی کو حکم جاری کرنے کا حق نہيں ہے ،تو يہ کيسے ممکن ہے کہ انسان اپنی عقل پر 
  بھروسہ کرکے حکم جاری کرے اور آسمانی حکم سے بے نياز ہو ؟

يسے قوانين ہيں جنھيں جی ہاں ،اسالم ميں کچھ ايسے قوانين اور ضوابط ضروری ہيں جو قا بل تنسيخ و تغير ہيں اور وه ا
  ولی امر (اسالمی حکومت ) مختلف حاالت ميں وقت کی مصلحتوں کے پيش نظرشرع کے سايہ ميں وضع کرتا ہے ۔

اس کی وضاحت يوں ہے کہ ولی امر کی معاشره سے نسبت ايک چھوٹے گھرانے سے اس کے مالک اور سر براه کی نسبت
اپنے گھر ميں ہر قسم کا اقدام کرسکتا ہے اور گھر کے افراد کو ان کی  کے مانند ہے ۔گھر کا مالک مصلحت کے پيش نظر

مصلحتوں کے مطابق ان کے نفع ميں ہر قسم کا حکم جاری کرسکتا ہے اور اگر ان کے گھريلو حقوق پر ظلم و ستم ہو جائے
ھی اقدام کرے يا کوئی تودفاع کر سکتا ہے ،يا اگر مصلحت نہ سمجھے تو خاموش بيٹھ سکتا ہے !ليکن وه جس قسم کے ب

قانون جاری کرے تو وه دين کے مطابق ہو نا چاہئے ،وه کسی ايسے اقدام ياحکم کو انجام نہيندے سکتاجو دين کے مخالف ہو 
۔ولی امر بھی ،مصلحت کے تقاضوں کے مطابق ،اسالمی سر حدوں کی حفاظت کے لئے دفاع اور جہاد کا حکم دے سکتا 

نگ نہ کرنے کا معاہده کر سکتا ہے ياجنگ يا صلح کی ضرورتوں کے مطابق نئے ٹيکس ہے يا کسی حکومت کے ساتھ ج
لگا سکتا ہے اور اسی طرح ...يہ قوانين دين اور وقت کی مصلحتوں کے مطابق ہو نے چاہئے اور ضرورت پوری ہوتے ہی 

  يہ قوانين خودبخود ختم ہو جاتے ہيں ۔
ين ہيں :ثابت اور غير متغيّرقوانين اور يہ آسمان شريعت ہے ،جيسا کہ قرآننتيجہ کے طور پر،اسالم کے پاس دوقسم کے قوان

  مجيد فرماتا ہے :
(ولقد آ تينا بنی اسرائيل الکتاب والحکم والنبوة...٭ثم جعلنک علی شريعة من االمرفتبعھا و ال تتّبع اھواء الّذين ال يعلمون٭ انّھم 

  )١٩۔١٦اولياء بعض وّهللاٰ وّل الّمتقين )(جاثيہ لن يغنواعنک من ّهللاٰ شياواّن الٰظلمين بعضھم
''اور يقينا ہم نے بنی اسرائيل کو کتاب ،حکومت اور نبوت عطا کی ہے ...پھر ہم نے آپ کو اپنے حکم کے واضح راستہ پر 

ہ ميں ذره برابر لگا ديا لہذا آپ اسی کا اتباع کريں اور خبردارجاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کريں ۔يہ لوگ خدا کے مقا بل
  کام آنے والے نہيں ہيں اور ظالمين آپس ميں ايک دوسرے کے دوست ہيں تو هللا صاحبان تقوٰی کا سر پرست ہے ''

اس قسم کے قوانين کو شريعت کہا جاتا ہے ۔اور قابل تغير قوانين ،جنھيں اقتضائے مصلحت و زمان کے مطابق ولی امر 
  ہونے پر خودبخود ختم ہو جاتے ہيں ۔وضع کرکے نافذ کرتا ہے ،ضرورت پوری 

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  دوسرا حصہ:
  

  علمی ،فلسفی مسائل 

  حدوث عالم پر برہان 
  سوال :امام عليہ السالم سے سوال کياگيا کہ آپ کے پاس حدوث عالم کے بارے ميں کونسی دليل ہے ؟

امام فرماتے ہيں :انڈے پر توجہ کيجئے کہ دو مختلف رقيق چيزوں سے بنا ہے اور اس سے نر وماده کی صورت ميں 
مختلف چوزے پيدا ہو تے ہيں اور حدوث عالم پريہی دليل ہے ۔سائل خاموش ہوتا ہے ۔امام کا يہ بيان حدوث عالم پر کونسی 
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  ١دليل رکھتا ہے؟
کا مرکب ہے اور اس سے نرو ماده اور مختلف چوزوں کی پيدائش کائنات کے حادث جواب: انڈا دومختلف رقيق چيزوں 

،يعنی مخلوق ہونے اوراس کے کسی مافوق علت کی طرف مستند ہونے پردليل ہے کيو نکہ ان مختلف (چيزوں کی) 
بتايا جاسکتا ہے صورتوں اورشکلوں ميں گونا گوں آثارکے ظاہر ہو نے کو وہم وگمان اور جھوٹا فرض کر کے غلط نہيں 

ياکہا جائے يہ سب سفسطہ ہے بلکہ يہ ايک ايسی حقيقتيں ہيں جوہرايک اپنے طور پر مختلف انفراديتوں ،آثاراور خصو 
  صيتوں پر مشتمل ہيں اور ان کے درميان موجود جو انتہائی منظم رابطہ 

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

  ٣٠١ص٢۔تفسيرابوالفتوح رازی ج ١

يش نظر ان کی پيدائش کو اتفاقی حادثہ اور بدون سبب وعلّت فرض نہيں کيا جاسکتا ہے ،بلکہ يہ اور حيرت انگيز نظام کے پ
ايسی حقيقتيں ہيں جو سبب کے موجودہونے کے لئے استناد رکھتی ہيں اور ان ميناختالف کے حقيقی ہونے کے سبب انھيں 

ں جاننا چاہئے ۔اور اگر ماده ميں اختالف ترکيب يا کسی يکساں اور کسی قسم کا اختالف نہ رکھنے والے ماّده کا معلول نہي
  اختالف حرکت فرض کريں،تواب يہ سوال پيداہوتا ہے کہ يہ اختالف ترکيب يا اختالف حرکت کہاں سے پيدا ہوئی ہيں ؟
نی لہذا ناچار ،ان شکل و صورتوں اورآثار کے ذاتی اختالف کو ماده اور مادی دنيا سے بلند تر علّت وسبب سے نسبت دي

چاہئے اور نتيجہ کے طور پر انڈے کواور اس پر مرتب ہونے والے تمام آثار اوراس کی مختلف ترکيبوں کو حادث اورکسی 
دوسری علّت کا نتيجہ جاننا چاہئے ۔اور يہی خصوصيت جو ہم انڈے ميں پاتے ہيں کائنات کی دوسری تمام مخلو قات ميں 

نے کے لئے شکل و صورت کا محتاج ہے اورنتيجةً وسيع تر نظام کے ساتھ پائی جاتی ہے اورحتٰی کہ،ماّده جو وجودمينآ
  حادث ہے اور علت کی محتاج ہے ۔

  دوسرے انبياء عليہم السالم پر پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی فضيلت 
ی هللا عليہ وآلہ وسلم کیسوال :کيا قرآن مجيد ميں آيہ خاتم کے عالوه کوئی دوسری آيت موجود ہے جس سے رسول اکرم صل

  خاتميت اور دوسرے پيغمبروں پر آپ کی فضليت ثابت ہوتی ہو ؟
  جواب :جس طرح آيہ شريفہ :

  )٤٠(...ولکن رسول ّهللاٰ وخاتم النبيين ...)(احزاب 
  خاتميت پر داللت کرتی ہے ،اسی طرح کچھ آيتيں دين اسالم کے عام اور ابدی ہونے پرداللت کرتی ہيں ،جيسے :

  )١٩...ُووحی الیِّ ھذاالقرآن لنذرکم بہ ومن بَلغ...) (انعام (
''اور ميری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذريعہ ميں تمہيں اور جس شخص تک يہ پيغام پہنچے سب کو 

  ڈرائوں ...''
  اور آيہ شريفہ :

  )٤٢۔٤١(...وانہ لکتاب عزيزليتيہ الباطل من بين يديہ والمن خلفہ)(فصلّت
  ''...اوريہ ايک عالی مرتبہ کتا ب ہے ،جس کے قريب ،سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل آنہيں سکتا ہے ۔''

  کيونکہ کسی دين کی عمر اور دوام ،مذکوره دين کو النے والے کی خاتميت کے بغير قابل تصور نہيں ہے ۔
  لت کی داللت پيش کرتی ہيں ،حسب ذيل ہيں :اسی طرح جو آيتيں دوسری آسمانی کتا بوں کی نسبت قرآن مجيد کی افضي

  )٨٩(...ونّزلنا عليک الکتب تبياناًلکل شئ...)(نحل
  ''...اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس ميں ہر شے کی وضاحت موجود ہے ...''

  اورآيہ شريفہ :
  )٤٨(ونزلنا اليک الکتاب بالحق مصدقاً لما بين يديہ من الکتاب ومھيمناً عليہ...)(مائده

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

  اورآيہ شريفہ :
  )١٣وعيسٰی ...)(شوریٰ  (شرع لکم من الّدين ماوّصی بہ نوحاًوالّذی اوحينا اليک وما وّصينا بہ ابراھيم وموسیٰ 

''اس نے تمہارے لئے دين ميں وه راستہ مقرر کيا ہے جس کی نصيحت نوح کو کی ہے اورجس کی وحی پيغمبر!تمہاری 



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

 
 

  طرف بھی کی ہے اور جس کی نصيحت ابراھيم ،موسی اور عيسی کو بھی کی ہے ...''
ھی داللت کرتی ہيں ،کيونکہ قرآن مجيد پيغمبر اسالم صلی مذکوره آيتيں رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی افضليت پر ب

هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعوت کا حصہ ہو نے کے عالوه کوئی اور چيز نہيں ہے ،اور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی 
  قدر ومنزلت کا توازن آپ کی دعوت کی قدر وقيمت ہے ۔

  اہل توحيد کی شفاعت
کتاب ''توحيد''ميں ،مو حدين کے حاالت کے ضمن ميں رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے يہ سوال:عالّمہ مجلسی کی 

  )٨٦عبارت نقل کی گئی ہے:(وان اھل التوحيد ليشفعون فيشفعون )(زخرف
بيان فرمايئے کہ اہل توحيدکن لوگوں کی شفاعت کرتے ہيں ،غير موحدين کی شفاعت کرنا تو ممکن نہيں ہے اور خود 

  ين کی شفاعت کرنا صحيح نہيں ہے،کيونکہ موحدين خود شفاعت کرنے والے ہيں ،پس يہ کن کی شفاعت کرتے ہيں ؟موحد
  ١جواب روايت (وان اھل التوحيد ليشفعون فيشفعون) 

  کے مند رجہ ذيل دو معنی ميں سے کوئی ايک ہو سکتا ہے :
علماء ہيں ،اس کی داللت مندرجہ ذيل دوآيات  يا اہل توحيد سے مقصودموحّدين مينسے سب سے کامل اور سب سے بڑے

  کريمہ پيش کرتی ہيں :
  )٨٦(وال يملک الّذين يدعون من دونہ الشفاعة ااّلمن شھد بالحق وھم يعلمون)(زخرف

''اور اس کے عالوه جنھيں يہ لوگ پکارتے ہيں وه سفارش کابھی اختيار نہيں رکھتے ہيں مگر وه جو سمجھ بوجھ کر حق کی
  ے والے ہيں ۔''گواہی دين

  اور آيہ شريفہ :
  )٣٨(...اّل من ذن لہ الّرحٰمن وقال صوابا)(نباء 

  ''...عالوه اس کے جسے رحمان اجازت ديدے اور ٹھيک ٹھيک بات کرے ۔''
يا اس کا معنی يہ ہے کہ، موحدين، مستضف لوگوں کی شفاعت کرين گے، موحدين،جن کے حق ميں خدائے متعال فرماتا ہے

:  
  مرجون لمرّهللا اّما يعّذبھم و اّما يتوب عليھم ) (وآخرون 

  )١٠٦(توبہ 
''اور کچھ ايسے بھی ہيں جنھيں حکم خداکی اميد پر چھوڑ ديا گيا ہے کہ يا خدا ان پر عذاب کرے گا يا ان کی توبہ کو قبول 

  کر لے گا ...''
  اور بظاہروکمزورطبقہ لوگونکی اکثريت کو تشکيل ديتا ہے۔

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

   ٣١ح٢٩۔صدوق توحيد : ١

  

  اسالم ميں غالمی کی توجيہ 

سوال:گزشتہ سواالت ميں اسالم ميں غالمی وبندگی کے جاری رہنے کے بارے ميں سوال ہوا تھا جس کا آپ نے مختصر 
اور اجمالی جوا ب دے ديا اور مکمل جواب کے لئے تفسيرالميزان کی چھٹی جلد کی طرف رجوع کر نے کو فرمايا تھا 

  کہ تفسير الميزان ميں حقير کے سوال کا کوئی جواب نہيں ديا گيا ہے ۔،جب
ميں نے سوال کياہے کہ اگر اسالم کے اوائل ميں کچھ مصلحتوں کی بناپر غالمی کو جائز قرار ديا گيا ہے ،ليکن يہ جانتے 

بشريت غالمی کو قبيح سمجھ  ہو ئے کہ انسان کی فکر ترقی اور ارتقاء کی طرف بڑھ رہی ہے اور ايک دن ايسا آئے گا جب
لے گی اور عقل کی روسے بھی قابل قبول نہيں ہے کہ کچھ لوگ کچھ دوسرے لو گوں کو اپنا استعمار بنا کران کی ہر قسم 
کی آزادی کوچھين ليں اور بعض عبادی مسا ئل يا دوسرے جوانب سے کيوں غالم کو پست اور حقيرقرار ديا گيا ہے ؟اسی 

لئے غالم بناتے تھے تاکہ اسالم کے ماحول ميں تربيت حا صل کريں ،تو ان کی اوالد کيوں ان کے  طرح اگر کفار کو اس
  والدين کی تبعيت ميں غالم بن گئيں ،اگر چہ وه مسلمان بھی ہو تے ؟
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اگر آپ فرمائيں گے کہ اسالم نے ان کی آزادی کے لئے بہت سے راستے بتائے ہيں ،تو ہم اس کے جواب ميں کہيں گے کہ 
  يہ موضوع غالمی کے اصل جواز کے بارے ميں اعتراض کو دور نہيں کرتا؟ 

جواب :آپ نے لکھا ہے کہ اسالم ميں غالمی کے اعتراض کے جواب کے بارے ميں الميزان کی چٹھی جلد کی طرف رجوع
کو مکمل ہونے والی  کرنے کو کہا تھا جبکہ مذکوره تفسير ميں اس اعتراض کا جواب نہيں ديا گيا ہے ،مختصر يہ کہ انسان

عقل کسی کو غال م بنانے اور اس کی مطلق آزادی کو سلب کرنے کو قبيح جانتی ہے اور عقل کی روسے بھی يہ قابل قبول 
نہيں ہے ،اگر يہ کہا جائے کہ اسالم کفار کو اس لئے غالم بناتاتھا تاکہ اسالم کے ماحول ميں ان کی تربيت کی جائے تو ہم يہ

اوالد کا کيا قصور اور گناه ہے کہ اسالم قبول کر نے کے بعد بھی غالمی کی حالت ميں باقی رہيں ؟اور کہيں گے :ان کی 
اگر يہ کہا جائے کہ اسالم نے ان کی آزادی کے لئے ايک طريقہ کار معين کيا ہے تو ہم کہيں گے :اعتراض اس کے غالم 

  بننے کے بعداس کی اصلی غالمی کے جاری رہنے ميں ہے ...
ہے کہ تفسير ميں درج کی گئی بحث پر مکمل توجہ نہيں کی گئی ہے ،لہذا ناچار ہم پھر سے اس کی وضاحت کرتے ہيں لگتا

:  
سب سے پہلے اصوالً جانناچاہئے کہ : اگر چہ انسا ن اختيار کی صفت کے مطابق آزادخلق کيا گيا ہے ،ليکن اس کے لئے 

۔جو انسان فطری طور پر سماج ميں ، معاشره کے تحفظ کے قوانين مطلق آزادی کا ہر گز تصور نہيں کيا جا سکتا ہے 
وضوابط کی قہراًرعايت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہو ،وه مطلق العنان اور ہر خواہش کے سلسلہ ميں سر گرم عمل نہيں 

  ہو سکتا ہے ۔لہذا انسان کی آزادی بہر حال قوانين اور ضوابط کے دائره ميں محدود ہوتی ہے 
الفاظ ميں انسان فی الجملہ آزاد ہے نہ بالجملہ يعنی مکمل طور پر آزادنہيں ہے ۔معاشره کے عام اور متوسط افراد دوسرے 

بعض مواقع اور قوانين کے مطابق ہر قسم کا کام انجام دينے کی آزادی نہيں رکھتے ہيں اور کچھ افراد کی آزادی بعض 
  شرائط کے تحت سلب کی جاتی ہے ۔ 

اور بچوں کو ہر کام انجام دينے کی آزادی نہيں دی جا سکتی ہے ،جانی دشمن اور الابالی مجرم کو ہر قسم  ديوانہ ،بيوقوف
  کی آزادی نہيں دی جا سکتی ہے ۔ 

دوسرے يہ:حقيقت ميں غالمی ،بندگی اور ان کے مانند مسائل پر جھگڑا نہيں ہے بلکہ ان کے معنی ميں نزاع ہے ،خواه ان 
  ہو يا نہ ہو ۔  کے ساتھ غالمی کا نام

غالمی کی حقيقت کا مطلب اراده وعمل کی آزادی کا سلب کرنا ہے اور واضح ہے کہ جسے اراده و عمل ميں آزادی نہ ہو 
  ،اس کا اراده و عمل کسی دوسرے کے اختيار ميں ہو گا ،اسی لئے غالموں کو خريد و فروخت کيا جاتا تھا ۔

  رتوں ميں رائج تھی:گزشتہ اقوام ميں غالمی مندرجہ ذيل چار صو
  ۔خاندان کا سر پرست اپنے ماتحت لڑکی اور لڑکے کو بيچ سکتا تھا ۔١
  ۔مرد،کبھی اپنی بيوی کو بيچتا تھا،اور کبھی کرايہ يا ادھار ديتا تھا يا اسے کسی کو بخش ديتا تھا۔٢
غالم وبنده بنا سکتا تھا ،چنانچہ  ۔ايک قبيلہ کا سردار ،اپنی قدرت کے بل بوتے اور استناد پر جسے بھی چاہتا اسے اپنا٣

  پادشاہوں کو ''مالک الرقاب''(غالموں کے مالک)کہا جاتا تھا ۔
۔ دومتخاصم گروہوں ميں سے جنگ ميں فتح حاصل کر نے واال گروه اگر اپنے جانی دشمن کو زنده پکڑتا تھا ،وه اسے اپنا٤

  غالم بنا سکتا تھا اور اسے مار سکتا تھا يا بيچ سکتا تھا ۔
اسالم نے غالم کی مذکوره چار قسموں ميں سے پہلے تين قسموں کو منسوخ کر ديا ہے اور اوالد کی نسبت والدين کے حقوق
کو محدود کر کے اور اسی طرح شوہر کے حقوق کو بيوی کی نسبت محدود کر کے يا عادل اسالمی حکومت کی طاقت سے 

،ليکن غالمی کی چوتھی قسم کی تصديق کی ہے اور اس کی تائيد نہ اس قسم کی غالمی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھينک ديا ہے 
کر نا ممکن نہيں تھا ،کيو نکہ اسالم ايک فطری دين ہے اور يہ عين فطرت کے حکم کے مطابق ہے ۔کسی ايسے فرديا 

ے دشمن کے مقامعاشره کو نہيں پايا جاسکتا ہے ،جو اس کی ہستی اور وجوديا اس کے مقدسات کو نيست و نا بود کر نے وال
بلہ ميں خاموش تما شائی بن کر بيٹھے اور اپنی ہستی کا دفاع نہ کرے جو اس کے دشمن کی نابودی پر منحصر ہے يا دشمن 

پر فتح پانے کے بعدصرف اسی فتحيابی کے نام پر اکتفا کر کے اپنے دشمن کو دوباره اس کے اراده وعمل پر آزاد رکھے 
نہ کر ے (جو وہی غالمی ہے )،مگر يہ کہ عفو و بخشش کے لئے کچھ تقاضے اور  اور اس کے اراده و عمل کو سلب

  عوامل پيدا ہو ں ،جہاں تک انسان ہے اور ہو گا اس کی خداداد فطرت يہی حکم کرے گی ۔
ليکن جو آپ نے لکھا ہے کہ عقل کے مطابق يہ قابل قبول نہيں ہے کہ ايک انسان کسی دوسرے انسان کو استعمار کر کے 

کی ہر قسم کی آزادی کو سلب کرے ۔يہ بيان صرف غالمی کی پہلی تين قسموں پر الگو ہے اور مذکوره وضاحت کے  اس
  پيش نظر چوتھی قسم پر ال گو نہيں ہو سکتا ہے ۔
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ليکن جو آپ نے لکھا ہے کہ آج کی ترقی يافتہ فکر ،غالمی کو قبيح جانتی ہے ،اس بيان کا معنی (اگر چہ جنا ب عالی نے 
ده بھی نہ کيا ہوگا )يہ ہے کہ متمدن دنيا يعنی مغربی دنيا سلب آزادی کو قبيح جانتی ہے ،چنانچہ تقريباًاسی سال پہلے بڑی ارا

کوششوں اور جدو جہد کے بعد انہوں نے عام غالمی کو منسوخ کر نے کا اعالن کيا ہے اور اس طرح ان کے بقول: عالم 
ے لوگوں ،حتی مسلمانوں پر ـجن کا دين اس کی اجازت ديتا تھا ـمنت رکھی بشريت کو ايک ننگ سے نجات دے کر دنيا ک

ہے ،ليکن دقّت اور صحيح طور پر توجہ کر نی چاہئے کہ ان انسان دوست مترقی حکومتوں نے غالمی کو منسوخ کر نے 
  کے اس قانون کو کس قدر نافذ کيا ہے ؟!

ور عورت فروشی ) کو منسوخ کيا ہے ،جو افريقہ اور اس کے جی ہاں ! انہوں نے غالمی کی پہلی قسم (فرزند فروشی ا
بعض اطراف ميں رائج تھی جبکہ اسالم نے باره سو سال پہلے اسے منسوخ کيا تھا ،ليکن کيا غالمی کی تيسری قسم کو بھی 

ره ميں رہنے والے ان ترقی يافتہ حکومتوں نے منسوخ کيا ہے ،جسے اسالم نے منسوخ کيا تھا ؟اور کيا ايشيا اور افريقہ وغي
کروڑوں اقوام ا ور ملتيں جو صديوں سے ان کے استعمار اور تسلط ميں ہيں ان کے غالم (اراده وعمل کے احساس سے 

محروم )نہيں ہيں ؟صرف اس فرق کے ساتھ کہ غالمی کا نام نہيں ليا جاتا ہے ،بلکہ جو برتائو گزشتہ زما نے ميں ايک فرد 
ی طور پر ايک سماج سے کيا جا تا ہے !جی ہاں! حقيقت يہ ہے کہ ترقی يافتہ حکومتيں سے کيا جاتا تھا وه آج مجموع

،دوسری عالمی جنگ کے بعد اپنی بعض نو آباديوں کو تدريجاً۔۔ان کے اپنے بقول :سياسی شعور پيدا کرتے ہيں ۔۔آزادی دے 
ہ يہ متمدن انسان آزادی کو اپنی ملکيت جانتے رہے ہيں ۔ليکن کيا يہی آزادی اور استقالل بخشنا اس بات کی دليل نہيں ہے ک

ہيں ؟اور اعتقاد رکھتے ہيں کہ، جو قوميں ان کے بقول وحشی اور پسمانده ہيں اراده وعمل کی آزادی کا حق نہيں رکھتی ہيں 
  ،يعنی جب تک زنده ہيں اپنے آقائوں اورتہذيب کے قافلہ ساالروں کے غالم اور بندے ہيں ۔

خوبی جانتے ہيں کہ اس استقالل وآزادی کا کيا معنی ہے اور يہ نام اور شکل وصورت کے بدلنے کے اس کے عالوه کہ ہم ب
  عالوه کچھ نہيں ہے ،ان ترقی يافتہ انسانوں کی غالمی کو سات سمندر کے پانی سے بھی دھويا نہيں جاسکتا ۔

ی آزادی کو سلب کر نے) کے بارے اسی طرح غالمی کی چوتھی قسم (جنگی قيديوں اور جنگ ميں شکست کھانے والوں ک
ميں ان لوگوں نے کيا رويّے اختيارکئے ہيں دوسری عالمی جنگ کے بعد پيش آنے والے حاالت پر تھوڑی سی تحقيق اور 

  غور کر نے سے يہ عقده حل ہو تا ہے ۔
ور ان کی بھاری حريف کے شکست کھانے اور بالشرط ہتھيار ڈالنے کے بعد، اتحادی ،دشمن کے ملک ميں داخل ہو ئے ا

صنعتوں سے لے کر ہر کار آمد چيز کو لوٹ ليا اوردشمن کے معروف افراد اور شخصيات ميں سے جسے چاہا پکڑ کر 
اسے قتل کر ڈاال اوردشمن کے ملک کو جس طرح چاہا اپنے تسلط ميں قرارديا اور اب تک کہ اس جنگ کے خاتمہ کو بيس 

ادی کے بارے ميں کو ئی خبر تک نہيں ہے اور ابھی تک مشرقی جر منی کیسال گزر چکے ہيں ،ابھی تک ان کی مکمل آز
مشکل اپنی جگہ پر باقی ہے ،اور ابھی بھی (سننے کے مطابق )جرمنی کے دانشوروں کی ايک بڑی تعدادسويت يو نين کے 

اپنے طاقتور زندانوں ميں پڑی ہے ۔اتحاديوں نے يہ سب محرو ميتيں اور سختياں صرف جنگ ميں شرکت کرنے والے 
دشمنوں سے روا نہيں رکھيں :بلکہ دشمن کے بچوں اوراس جنگ کے بعد پيدا ہونے والے اطفال جوتدريجاً اب تک نشوونما 
پارہے ہيں کو بھی پنا غالم قرارديا ہے اور ابھی بھی يہی حالت جاری ہے اورہر گز يہ نہيں کہہ رہے ہينکہ بڑوں کا گناه تھا 

  ئی قصور نہيں رکھتے ہيں ۔اور بچے اس سلسلہ ميں کو
اتحاديوں کا اس سلسلہ ميں صرف يہ استدالل ہے کہ،اس رويہ سے وه اپنی ہستی اور بقاء کی حفاظت کرتے ہيں اورصرف 
استثنائی شرائط کے پيش نظر دشمن کے بال شرط ہتھيار ڈالنے پر اس سے صرف نظر کرکے اسے اپنے حال پر چھوڑا جا 

ں کو اپنے والدين سے اور ان کی آنے والی نسل کو ان کے اسالف سے جدا فرض نہيں کيا سکتا ہے !اور ان کے فرزندو
  جاسکتا ہے ،مگر استثنائی شرائط کے پيش نظر۔

يہ ايک ايسا استدالل ہے جو ہميشہ عالم بشريت ميں رائج تھا اور اس کے استناد سے فاتح اپنے شکست خورده دشمن سے 
تھا اور اب بھی ايسا ہی کيا جاتا ہے اور قطعاًآئنده بھی ايسا ہی ہو تا رہے گا ،کيو نکہ  اراده وعمل کی آزادی کو سلب کرتا

جانی دشمن کو آزاد نہيں رکھا جا سکتا ،دشمن کو حقير اوربے چاره نہيں سمجھا جاسکتا ہے ۔اب اگر اسالمی قوانين پر توجہ 
ن اور فطری معاملوں کو اسالم نے بھی جنگی قيديوں مر کوز کر کے غور کروگے تو ديکھ پائو گے کہ انہی انسانی قواني

کے بارے ميں استعمال کيا ہے ۔فرق صرف اتنا ہے کہ يہ لوگ اس کام کو سياسی زوروزبردستی اور انتہائی بے رحمی اور 
 ہے ۔بز دالنہ صورت ميں انجام ديتے ہيں جبکہ اسالم اسے انتہائی صاف گوئی ،صداقت،ہمدردی اور بہادری سے نافذ کرتا 

اگراسالم کافرحربی کو قيدی بنانے کے بعدغالم بناتا ہے ،اگر اسالم قيدی بنانے کے بعد غالمی کو منسوخ کر نے کا سبب 
نہيں جا نتا ہے اور اگر غالموں کے فرزندوں کو (يہی فرزند کہ آج بيسويں صدی ميں بھی اپنے آبء واجداداور ان کے 

والدين کے تابع جانتا ہے ،تو يہ انصاف کے خالف نہيں ہے ۔اس کے باوجود کہ قومی رسو مات کا دم بھر تے ہيں )ان کے 
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  اسالم نے ان کی آرام وآسائش اور جلدی آزاد کر نے کے لئے ہر ممکن وسائل مہيا کئے ہيں ۔
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  انسان کا آدم و ہواسے پيدا ہو نا
سوال :مہم ترين سواالت ميں سے ايک مسئلہ يہ ہے جس کے بارے ميں تعليم يافتہ طبقہ سخت اعتراض کرتا ہے اور يہ 

  مسئلہ متديّن طبقہ کے لئے سب سے بڑی مشکل بنا ہوا ہے اور وه اصل خلقت کا قضيہ ہے ۔
نتا ہے ،جبکہ بعض انسان شناس قرآن مجيد واضح طور پر انسان کے جد کو حضرت آدم اور ان کی خلقت کو مٹی سے جا

دانشوروں نے ،برسوں کی تحقيق وتجر بہ کے بعداس مسئلہ مينمختلف نظريہ پيش کيا ہے جو کلی طور پرقرآن مجيد کے 
نظريہ سے متفاوت ہے ۔چونکہ ان دانشوروں نے انسانوں اور حيوانوں کے مختلف انواع پر مدتوں آزمائش اور تجربہ کے 

  ش کيا ہے ،بہر حال اميد ہے کہ آپ اس مسئلہ کی وضاحت فرمائيں گے ۔بعد اپنا يہ نظريہ پي
جواب :موجوده انسان کی نسل کے شجرئہ نسب کی ابتداء کے بارے ميں دوافرادآدم اور ان کی بيوی کے بارے ميں قرآن 

ھتی ہيں ،ايسے مجيد ميں ذکر ہوا ہے اور قرآن مجيد کی آيتيں اس مطلب کے بارے ميں صراحت کے نزديک قوی ظہور رک
کہ قطعی برہان کے بغيرمذکوره ظہور سے انکار نہيں کيا جاسکتا ہے ہم نے اس کے بارے ميں تفسيرالميزان ميں سورئہ 

  نساء کی ابتداء ميں بحث کی ہے ۔
خالصہ يہ کہ مربوط علوم سے متعلق دانشوروں نے نوع انسان کی پيدائش کے سلسلہ ميں جو اپنا نظريہ پيش کيا ہے 

س سے انسان کی اصل بندر يامچھلی تک پہنچتی ہے ايک علمی فرضيہ (علمی مسائل کی تو جيہ کے لئے فرض کيا کہ،ج
جاتا ہے )کے عالوه کچھ نہيں انہوں نے جن دالئل کو پيش کيا ہے وه اس سے زياده استدالل نہيں کرتی ہيں کہ انسان اور اس

اور وجود کے آثار کی جہت سے آپس ميں کامل و ناقص نسبت کی فرض کی گئی اصل دو طبيعی مخلو قات ہيں ،جو وجود
رکھتے ہيں اور يہ ايک کے دوسرے سے استخراج يا ايک کے دوسرے ميں تبديل ہو نے کے عالوه ہے ،جس کا دعوٰی تبّدل

  انواع کے مدعی کرتے ہيں ۔
م مادی کے دانشوراپنے بيانات خاص کر اس لحاظ سے کہ اسالم ميں دين کے بيانات فطری منطق کے مطابق ہيں اور علو

ميں غالباً''آلگوريزم'' رياضی منطق کی پيروی کرتے ہيں ،چنانچہ وه کہتے ہيں :بجلی خاص شرائط ميں حرکت يا حرارت 
يامقناطيس ميں تبديل ہوتی ہے اور پانی جب ايک سودرجہ پر ابلتا ہے تو اپنی کميت کو کيفيت ميں تبديل کرکے بخار بن جاتا 

ساوات کے ايک طرف قرار پايا ہوامثبت عدد دوسری طرف منتقل ہو جانے پرمنفی عدد بن جاتا ہے ۔جو آپ نے ہے مثالًم
لکھا ہے کہ يہ دانشورانسان کے لئے الکھوں سال عمر فرض کرتے ہيں ،يہ کسی بھی دين کے منافی نہيں ہے ۔اس کے 

بات کی دليل نہيں بن سکتے ہيں کہ اس زمانہ کے انسان عالوه الکھوں سال پرانے فُسيل اور زمين کے آثار،پيدا ہو نا اس 
اورآج کے انسان ايک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہيں ،کيو نکہ ممکن ہے اسی زمين پر مختلف ادوارگزرچکے ہوں اور ان 
ئی ميں سے ہر دور ميں انسان کی ايک جدانسل وجود ميں آئی ہو گی اور ايک عمر گزار نے کے بعدوه نوع نيست و نابودہو
ہو گی اور کچھ مدت کے بعدانسان کی ايک اور نسل وجود ميں آئی ہوگی ۔چنانچہ بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ زمين پر 

  انسان کی موجوده نسل انسا نيت کے ادوار کا آٹھواں دور ہے ۔

  علم نفس اور معرفت نفس ميں فرق
  سوال:علم نفس اور معرفت نفس ميں فرق بيان فرمائيے ؟

م طور پرعلم نفس اس فن کو کہتے ہيں جس ميں نفس اور اس سے مر بو ط مسائل اور اس کی خصوصيتوں کی جواب : عا
بحث ہو تی ہے اور معرفت نفس،مشاہده کے ذريعہ نفس کی حقيقت کی پہچان کر نے کو کہتے ہيں ۔علم نفس کے ذريعہ نفس 
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  چان ''ہے...کی پہچان ''فکری پہچان ''ہے اور معرفت نفس کے ذريعہ ''شہودی پہ

  معرفت نفس کا مطلب 
سوال:کيا معرفت نفس کا مطلب يہ ہے کہ انسان اپنے نفس''روح''کوماّده اور عينی صورت سے ''مجّرد ''مشاہده کرے يايہ کہ 

اس کے عالوه کوئی اور مطلب ہے ؟بہرحال استدعا ہے کہ شناخت نفس کے بارے ميں آيات و روايا ت ميں بيان ہو ئے 
  احت فرمائيے ؟مطلب کی وض

جواب: ''معرفت نفس''کا مطلب وہی پہال معنی ہے ،يعنی ماّده سے مجرد نفس کی شہودی شناخت ۔اور جو يہ لکھا گيا ہے کہ 
''ماّده وصورت سے مجردنفس''غلط ہے کيونکہ انسان کا نفس اس کی اپنی صورت ہے اور معرفت نفس کا مطلب وہی 

''ہے جو روايتوں ميں آيا ہے ۔   ''رب ّ

  عرفان نفس اور معرفت پر وردگارکا رابطہ 
  ١سوال :معروف حديث:''من عرف نفسہ فقد عرف ربہ''

''جس نے اپنے نفس کو پہچان ليايقينا اس نے اپنے رب کو پہچان ليا۔''کے معنی ميں (مرحو م سيدعبدهللا شبّرکی کتاب مصابيح
ی شناسائی کے درميان کو ن سا رابطہ ہے ،رابطہ کا سبب بيان االنوار ميں )باره قول بيان ہوئے ہيں ،عرفان نفس اوررّب ک

  فرمائيے؟
جواب:اصل روايت اس طرح ہے :(من عرف نفسہ عرف ربہ) اس روايت کے بارے مينجو باره معنی بيان ہوئے ہيں ،جيسا 

کی راه سے کہ مجھے ياد ہے ،ان ميں سے کوئی بھی معنی روايت کا دقيق معنی نہيں ہے ،صرف جس صورت کی ''فقد''
توجيہ کی گئی ہے اسے روايت کے ظاہری معنی قرار ديا جا سکتا ہے اور عرفان نفس اور رب کی شناسائی کا رابطہ اس 

راه ميں ہے کہ نفس مخلوق اور معلول حق تعالٰے ہے اور حق تعالٰی کے مقابلہ ميں کسی قسم کی آزادی نہيں رکھتا ہے اور 
ے ہے ،اور اس قسم کی مخلوق کا مشاہده حق تعالٰے کے مشاہده کے بغيرممکن جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کی طرف س

  نہيں ہے ۔
..............  

  ١٣لشريعہ١۔مصباح١

  

  معرفت اور لقاء ا  کا مطلب 

سوال: ''اصول کافی ''اور''بصائرالدرجات ''ميں ائمہ اطہار عليہم السالم اور ان کے نورانی مقام کے بارے ميں بہت سی 
تيں نقل ہو ئی ہيں ،ان ميں سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ پر وردگار کی پہلی مخلوقات وہی ہيں ۔اسی طرح دوسری رواي

،جنب هللا ہيں ،ان روايتوں اور زيارت جامعہ سے يوں استفاده ہو تا ہے کہ وه حضرات عليہم السالم اسما ء هللا ،وجہ هللا، يدا 
تے ہيں کہ معرفت اور لقاء هللا کا مطلب وہی معصومين عليہم السالم کی معرفت ہے ؟ احاديث کے پيش نظرکيا ہم يہ کہہ سک

  استدعا ہے کہ  ١جيسا کہ فرمايا ہے :(معرفتی بالنورانية معرفة ّهللا 
..............  

  )١٢٦۔(بحاراالنوار١

  ان احاديث اور معرفت پروردگار کے بارے ميں واضح احاديث کو کيسے جمع کيا جاسکتا ہے؟
جواب :معصومين عليہم السالم کی نورايت کا مقام ان کا کمال ہے اور يہ بلند ترين ممکن کمال ہے اور يہ جو بيان ہوا ہے کہ 
وه حضرات عليہم السالم اسماء هللا،وجہ هللا ،يدهللا جنب هللا ہيں يہ توحيد کی عميق ترين بحثوں ميں سے ايک بحث ہے اور اس

کن نہيں ہے ۔جو کچھ خالصہ کے طور پر علمی اصطالح ميں پيش کيا جا سکتا ہے ،وه يہ ہے کہ کا تفصيلی بيان يہاں پر مم
وه حضرات عليہم السالم اسماء اور صفات خداوند ی کے مکمل مظہر ہيں، وه صاحب واليت کليہّ اور فيض الہٰی کے چشمے 
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  ہيں ،ان کی شناخت خدائے متعال کی شناخت ہے ۔

  رفت کی کنجی ہےنفس کی معرفت خدا کی مع
سوال:چنانچہ مرحوم مرزا جواد آقا ملکی کے ''رسالئہ لقائيہّ''ميں درج ہے کہ معرفت نفس ميں فکر،معرفت خدا کی کليد ہے 
۔اس کے پيش نظر کہ نفس مجردات ميں سے ہے کيا فکر مجّردات تک پہنچ سکتی ہے يا نہيں ؟اس کے امکان کی صورت 

  ے بارے ميں اس رسالہ ميں جو کچھ درج ہوا ہے ،اس سے واضح تربيان فرمائيے ؟ميں ،استدعا ہے کہ فکر کی راه ک
جواب :فکر مجّردات تک پہنچ سکتی ہے جيسے ماديات ميں پہنچتی ہے ۔فلسفہ مجّردات کے بارے ميں بہت سے مسائل حل 

ک خلوت اور شوروشر سے ہوئے ہيں ،ليکن يہاں پر فکر کا مطلب اس کے معروف معنی کے عالوه ہے اور وه يہ ہے کہ اي
دور جگہ پر بيٹھ کر آنکھيں بند کر کے اپنی صورت پر توجہ کيا جائے ،اس شخص کے مانند جو شيشہ ميں اپنی صورت کو 

  ديکھتا ہے اور وه اس کے ذہن ميں پيداہو نے والی ہر شکل وصورت سے ہٹ کرصرف اپنی صورت کو ديکھتا ہے ۔

  دومطالب کی وضاحت
  قائيہ'' ميں دو مطالب ذکر ہوئے ہيں پہالمطلب:''معرفت نفس''ميں فکر کے بارے ميں فرماتا ہے :سوال :''رسالہ ل

''اشتغل المتفکر تارة لتجزية نفسہ،واخرٰی لتجزية العالم حتی يتحقق لہ ان ما يعلمہ من العالم ليس اال نفسہ وعالمہ ال العالم 
  بة من نفس''الخارجی وان ھذه العوالم المعلومة لہ انّما ھو مر ت

  اس عبارت کے کيا معنی ہيں اور اس کا مقصود کيا ہے ؟
دوسرامطلب:بعد ميں فرماتے ہيں :''ہر صورت و خيال کو جب اس کادل نفی کرے توپھر عدم ميں فکر کرے ''نفی اور عدم 

  ميں فکر کا مقصود کيا ہے ؟استدعا ہے کہ ان دونوں عبارتوں کے مقصود کو واضح تر بيان فرمائيے ؟
جواب:عربی عبارت کا مطلب يہ ہے کہ قائم ہوئے برہان کے مطابق انسان ہميشہ اپنے آپ کو تلقين کرے اور جان لے جو 

کچھ اپنے اور اپنے بيرونی عالم کے بارے ميں درک کرتا ہے ،اسے اپنے اندر درک کر کے پاتا ہے ،نہ يہ کہ بيرونی عالم 
ب ،ان سے اجتناب کر کے صرف اپنی صورت پر اپنے دل کی نظر ڈالتا ہے نے خود پايا ہو۔خيالی صورتوں کی نفی کا مطل

  اور عدم ميں فکر کا مطلب اپنی صورت کی طرف فکر کرنا ہے کہ جس کا وجود مجازی ہے اور حقيقت ميں عدم ہے ۔

  خود شناسی کے مقام پر فائز ہونا
اور رياضتوں کے نتيجہ ميں ''خودشناسی'' کے مقام سوال : کيا غير شيعہ اور غير مسلم ،اپنے مذہب سے مربوط عبادتوں 

تک پہنچ سکتے ہيں ؟ممکن ہو نے کی صورت ميں مسلّم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا ،اس نے خدا کو پہچانا اور 
نتيجہ کے طور پر دين مقدس اسالم کے مقصد يعنی توحيد تک پہنچا ہے اور اس طرح اسالم کے عالوه دوسرے راستہ سے 

  تک پہنچاہے ،کيا يہ فرض ممکن ہے يا نہيں ؟مقصد 
جواب:بعض دانشوراس فرض کو ممکن جانتے ہيں ،ليکن کتاب وسنت کے اصلی مدارک و اسناد کے ظواہر ،اس فرض کے 

  بارے ميں موافق نہيں ہيں ،مگر يہ کہ مقدمات ميں جيسا کمزورفرضی مجاہد فرض کريں ۔

  خداکی ياد کا مقصود کيا ہے ؟
ن مجيد کی آيات ميں امر کئے گئے ''خدا کی يادميں ہونے''کا مقصود کياه ہے ؟کيا خداکی ياد ،اوليائے خدا کی ياد سوال: قرآ

  اور خدا کی نعمتوں کی ياد ہے يا نہيں ؟''ذکرهللا'' کے مقصود کو بيان فرمائيے؟
دينے اور اسے ترک کر نے کی  جواب: ياد کرنے کا معنی واضح ہے اور خدا کو ياد کر نے کا مقصودہر کام کے انجا م

ابتداء ميں خداکی مرضی کے مطابق اسے ياد کر نا ہے ،اس سے بڑھ کر ہميشہ خدا کے حضورميں اپنے آپ کو ديکھناہے 
  اور اس سے بلند تراپنے سامنے خدا کو اس طرح ديکھنا ہے جو ذات اقدس خدا کو ديکھنے کا حق ہے ...

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 
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  کسی چيز سے محروم شخص وه چيز عطا نہيں کر سکتا
سوال : جيسا کہ واضح ہے ''کسی چيز سے محروم شخص وه چيزدوسرونکو عطا نہيں کر سکتا ہے ''اگر يہ قاعده کلی ہو 

  اور قابل استثناء نہ ہو ،تو پر وردگار عالم نے کس طرح اشياء کو جسم بخشا ہے جبکہ وه خودجسم سے منّزه ہے ؟
کرسکتا ہے ''ايک فلسفی قاعده اور ناقابل استثناء ہے اور اس  جواب : قاعدئہ ''کسی چيز سے محروم شخص وه چيزعطا نہيں

قاعده کے مطابق ہر علت اسی معلول کی حامل ہوتی ہے جس نے اسے ايجاد کيا ہے جيسا کہ ''جعل ''کی بحث ميں طے 
ہے۔اس بناء پر ہوا۔علت جو اثر معلول پر ڈالتی ہے وه وجود ميں ہے اور علت کا معلول کی ماہيت کے سا تھ کوئی ربط نہيں 

،علّت،جو کمال معلول کو بخشتی ہے ،وه وجود کمال ہے ليکن ماہيت کے سلسلہ ميننہ علت اس کی خالق ہے اورنہ اس 
پرکوئی اثر کرتی ہے۔ جو کچھ موجودات کوبخشتاہے وه ان کے وجودی کماالت ہيں ،ليکن جسم کا مفہوم اس کی ما ہيّت 

  ھتا ہے اور نہ ہی ماہيت عطاکرتا ہے ۔ہوتی ہے اور خدائے متعال نہ ماہيّت رک

  عالم ،تغيير وتحّول کی حالت ميں 
  سوال: کيااسالم کی نظر ميں کائنات تغييروتحول کی حالت ميں ہے ؟

جواب:کائنات کے اجزاء ميں تغييروتحّول کا وجودمشہود،بديہی اور ناقابل انکار ہے اور قرآن مجيد کائنات کے تمام اجزاء 
  ل کو ثابت کرتا ہے :ميں تغيير وتحوّ 

  )٣(ما خلقنا الّسموات واالرض وما بينھما اّلبالحق وجل ُمسّمٰی...)(احقاف
  ''ہم نے آسمان وزمين اور ان کے درميان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اور ايک مقررمدت کے ساتھ پيد کيا ہے ...''

رتی ہيں کہ کائنات کی ہرايک چيز بعض آثار کی حامل اس مضمون کی آيات بہت ہيں اور عام طور پر اس بات پر داللت ک
ہے اورکسی ايک مقصد کے تعاقب ميں ہے جو اس کا کمال ہے اوراس کی ايک نہايت اور خاتمہ ہے جو اس تک پہنچنے 

  سے اس کی ترکيب منحل ہو کر اپنے اصلی اجزاء کی طرف تجزيہ ہو کر مرکب معدوم ہو تا ہے ۔

  ثابت قوانين 
کائنات کے تحّوالت مشخص اصول کے مطابق اور ناقابل تغيير ہيں ؟يايہ کہ خود قوانين کے حاالت ميں شامل سوال: کيا 
  ہوتے ہيں ؟

جواب :قرآن مجيد کے نظريہ کے مطابق ،جو نظام کائنات ميں حکم فرماہے اور جن قوانين کی خلقت کے اجزاء پيروی 
تيں ميں يکساں اور نا قابل تغير ہيں اور ان ميں موجود قوانين نا کرتے ہيں ،ايک خدائی روش اور سنت ہے اور خدائی سنّ 

  قابل استثناہيں :
  )٤٣(...فلن تجد لُسنت ّهللا تبديال ولن تجد لُسنت ّهللا تحويال) (فاطر

  ''...اور خداکا طريقہ کاربھی نہ بدلنے واالہے اور نہ اس ميں کسی قسم کا تغير ہو سکتا ہے ۔''
  )٥٦اط مستقيم )(ہود(...اّن ربّی علی صر

  ''...ميرے پروردگار کاراستہ بالکل سيدھا ہے ۔''

  کائنات کا ارتقائی سفر
سوال: کيا،کائنات کی پيدائش کے آغاز سے ،کائنات کی حرکت ارتقائی تھی ؟چنانچہ سائنس کہتا ہے : تقريباًدس ارب سا ل 

سے پہلے کائنات منتشرگيس کی حالت ميں تھی ،ليکن دن بدن پہلے ہائيڈروجن کے نام پر کائنات کا پہال ايٹم پيدا ہوا ،اس 
پيچيده تر اور اکٹھاہوئی ،يہاں تک کہکشاں ،سياّرے ،نظام شمسی ،زمين کے چار مراحل ،زندگی زندگی کی ارتقاء اور انسان

  وجود ميں آئے ؟
ھی مطابقت رکھتی ہے ۔جب جواب: دوسرے سوال کے جواب ميں جو آيہ کريمہ بيان ہو ئی وه اس سوال کے بارے ميں ب

سے کائنات تھی اور جہاں تک رہے گی پوری کائنات ايک خاص حرکت اوراپنے خاص نظم کے ساتھ اپنے مقصدکی طرف 
  تکامل وترقی کا راستہ طے کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی ۔

يونکہ زمان کا تعلق ايک حقيقت ميں کائنات کی پيدائش کے لئے دس ارب سا ل کا فرض کرنا غفلت سے خالی نہيں ہے ،ک
کميّت اورامتدادکے مقولہ سے ہے جو حرکت کے ساتھ قائم ہے اور اس لحاظ سے ہر حرکت اپنے لئے ايک مخصوص زمان
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رکھتی ہے اور ہم اہل زمين کی ّنظر ميں زمان ايک ايسا امتداد ہے جو دن رات کی حرکت پر قائم ہے اور اس کے پيش 
مشہود ہے اس لئے پيمائش کا ايک اندازه مقرر کيا گيا ہے جس کے ذريعہ ہم جزئی حرکتوں  نظرکہ يہ تمام انسانوں کے لئے

کی پيمائش کرتے ہيں اور حوادث کا اندازه لگاتے ہيں ۔ہر زمانہ کے قبل اور بعد ايسی حالتيں ہيں کہ اسی زمانہ کے اجزاء 
گز وجودنہيں رکھتی ہيں،اس لئے کائنات کی عمر  سے موازنہ کے نتيجہ ميں وجود ميں آتی ہيں اور اس زمانہ سے باہر ہر

کے لئے اس زمانہ سے اندازه لينا جو زمين کی دوری اور انتقال حرکت کے نتيجہ ميں وجود مينآتا ہے ،غفلت اور سہل 
  انگاری سے خالی نہيں ہو گا ۔

  تکامل و ارتقاء کے مراحل اورجديد قوانين 
ہ کے بعد نئے قوانين کا اضافہ ہوا ہے جس طرح کيمسٹری کے قوانين کے نامياتی سوال :کيا کائنات ميں تکامل کے ہر مرحل

  ماّده کے پيدا ہو نے کے بعد وجود ميں آئے ہيں يا حيات سے مربوط قوانين کے مانند جو حيات کے بعدپيدا ہو تے ہيں ؟
ن کے مصداق پيد اہو تے ہيں ليکن نہ جواب:البتہ ہر نئے حادثہ اور مظہر کی پيدائش کے مطابق کائنات ميں کچھ نئے قواني

  اس صورت ميں کہ خدائے متعال کی جاری سنت ميں تغير وتجزيہ پيد اہو جائے ،جيسا کہ فرماتا ہے :
  (ماننسخ من آية او ننسھا نت بخير منھا و مثلھا...) 

  )١٠٦(بقره 
يں تو اس سے بہتريا اس کی جيسی ''اوراے رسول ہم جب بھی کسی آيت کو منسوخ کرتے ہيں يادلوں سے محو کر ديتے ہ

  آيت ضرور لے آتے ہيں...''
  اور اسی طرح کائنات کی توسيع کے بارے ميں فرماتا ہے :

  (والسماء بنيناھا بيد و انا لموسعون)
  )٤٧(ذرايات

  ''اورآسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنايا اور ہم ہی اسے وسعت دينے والے ہيں''

  ا عاملکائنات ميں تکامل وارتقاء ک
  سوال : کيا ايٹم سے لے کر انسان تک پوری کائنات کا ارتقاء کے عامل تضاد ہے ؟

جواب:اشياء کی تخليق کے بارے ميں تو صيف کر نے والی قرآن مجيد کی آيتوں سے جو کچھ معلوم ہو تا ہے ،وه يہ ہے کہ 
ور ذاتی حرکات ہيں چنانچہ انسان کی خلقت کےايٹم سے لے کر انسان تک اشياء کے ارتقاء کے عامل، اشياء کياپنی طبيعی ا

  بارے ميں فرماتا ہے :
(الّذی احسن کل شیء خلقہ وبداخلق االنسان من طين٭ثم جعل نسلہ من ساللٍة من ماٍئ مھين٭ثم سّو ٰيہ ونفخ فيہ من روحہ وجعل

  لکم الّسمع والبصار والفئدة...)
  )٩۔٧(سجده 

ور انسا ن کی خلقت کا آغاز مٹی سے کيا ہے ۔اس کے بعد اس کی نسل ايک ذليل '' اس نے ہرچيزکو حسن کے ساتھ بنايا ا
پانی سے قرار دی ہے اس کے بعداسے برابر کر کے اس ميں اپنی روح پھونک دی ہے اور تمہارے لئے کان ،آنکھ اوردل 

  بنادئے ہيں ...''
ميں بہت سی دوسری آيتيں موجود ہيں ۔اور قرآن مجيد ميں اسی مو ضوع ،انسان اور کائنات کے دوسرے مظاہر کے بارے 

  بعض آيتوں ميں اس حرکت کی انتہا کو خدا کی طرف پلٹنے اور اس سے مالقی ہو نے کی تعبير کی گئی ہے :
  (يا يّھا االنسان انّک کادح الٰی ربّک کدحاً فمالقيہ)

  )٦(انشقاق 
  تو ايک دن اس کا سامنا کرے گا ۔''''اے انسان !تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کو شش کر رہا ہے ،

ّٰ ملک الّسموات واالرض والی ّهللا المصير)   (و
  )٤٢(نور

  ''اور هللا ہی کے لئے زمين وآسمان کی ملکيت ہے اوراسی کی طرف سب کی باز گشت ہے ''
  طرف ہے :مجموعی طور پر اشياء کی پيدا ئش کا آغاز خدا سے ہے اور ارتقاء کے ساتھ ان کی باز گشت خدا کی 

  (ّهللاٰ يبدوا الخلق ثم يعيده ثم اليہ ترجعون)
  )١١(روم 
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  ''هللا ہی تخليق کی ابتداء کرتا ہے اور پھر پلٹابھی ديتا ہے اور پھر تم سب اسی کی بار گاه ميں واپس لے جائے جائو گے ۔''

  انسانی معاشرے اورتکامل و ارتقاء کا آہنگ 
  آج تک ارتقاء کی طرف بڑھ رہے ہيں؟سوال: کيا انسانی معاشرے پيدائش سے 

جواب:گزشتہ سوالوں کے جواب ميں مذکوره آيتوں کا اقتضايہ ہے کہ انسان اپنی انسانی فطرت انسانی کے مطابق ہميشہ 
  ارتقاء کی طرف چل رہا ہے اور يہ سلسلہ يونہی چلتا رہے گا ....

  انسانی معاشروے کے تکامل و ارتقاء کے اہم عوامل
  نی معاشروں کے ارتقاء کے اہم عوامل کيا ہيں ؟سوال :انسا

جواب: دين کے نظريہ کے مطابق ،انسان ابدی حيات رکھنے واال موجود ہے (جو موت سے نابود نہيں ہو تا ) اور اس کی 
ابدی سعادت ـجو اس کے ارتقائی وجود کی صورت ہے ـايمان اور عمل صالح ميں ہے جو اس کی حقيقی نشوونما اور نفس 

  رتقائی حرکت ميں شامل ہے :کی ا
  (اّن االنسان لف خسر٭ااّلالّذين آمنوا وعملواالّصلحات...)

  )٣۔٢(عصر
  ''بيشک انسان خساره ميں ہے۔عالوه ان لوگوں کے جو ايمان الئے اور انہوں نے نيک اعمال کئے ...''

نيک کام اعتقاد کو استحکام اور تحفّظ  ضدوسرے الفاظ ميں ،برحق اعتقادات کو قبول کرنا، قرب الہٰی کا سبب بنتا ہے اور
  بخشتے ہيں :

  (...اليہ يصعد الکلم الطيّب والعمل الصلح يرفعہ...)
  )١٠(فاطر

  '' ...پاکيزه کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہيں اور عمل صالح انھيں بلند کرتا ہے ...''
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  علم وغيره ميں انسان کا تکامل و ارتقاء 
  سوال : کيا انسان کا ارتقاء صرف علم ميں تھا يا تمام زمينوں ميں ؟

جواب :دين کے نظريہ کے مطابق انسان کامل کا کمال اس کے وجود ميں ہے اور تمام زمينوں ميں اس کے وجود کی 
خصوصيتيں ہيں اور اسی کے ساتھ اس کے علم کے ہمراه بھی ہے ۔قرآن مجيد کی آيتوں ميں اس کے ارتقاء کے آخری 

  ميں جامع ترين کلمہ آيہ کريمہ ہے : مرحلہ کی توصيف مفصل طور پر آئی ہے اور اس کی حالت کی توصيف
  (لھم ما يشاء ون فيھا ولدينا مزيد)

  )٣٥(ق
  ''وہاں ان کے لئے جو کچھ بھی چاہيں گے سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزيد بھی ہے ۔''

نکہ حقير ان بحثوں کے دوران جن آيا ت کريمہ کا ہم نے ذکر کيا ،مزکوره مطالب کو ثابت کر نے ميں کافی ہيں ،ليکن چو
کی صحت ٹھيک نہيں تھی ،اس لئے آيات کو مفصل وضاحت سے پر ہيز کيا گيا ۔آيات کی کيفيت کی داللت واضح ہو نے کے

  لئے تفسير ''الميزان'' کی طرف رجوع کيا جا سکتا ہے ۔

  مّجردات کے وجود کو اثبات کے دالئل
  لئے کوئی دوسری عقلی دليل کيا ہے؟  سوال:امکان اشرف کے عالوه مّجردات کے وجود کو ثابت کرنے کے

جواب :اس سلسلہ مينشيخ کی کتابوں کی طرف رجوع کر نا چاہئے ،جو امکان اشرف کا قائل نہيں ہے ۔اس کے عالوه 
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مّجردکے وجود کو (ذات اور فعل ميں مجرد کے معنی ميں)دوسرے مختلف طريقوں سے بھی ثابت کيا جاسکتا ہے ۔مثالً ہم 
طور پر صادرکومّجرد ہونا چاہئے ، تاکہ اس مينارتقاکی قدرت بھی ہو،ليکن فعليت کی صورت مينکمال کہيں کہ ابتدائی 

رکھتی ہو(اور اس مينمزيد فعليت اورکمال نہيں آسکتا)اوراگرفرض کيا جائے کہ اس ميں تکامل کی قوت بھی موجود ہوتو يہ 
زکے اجزاء خود اس چيزپروجودی صورت ميں مقدصادرمادی اورماده اورصورت کامرکب ہوگااور اس صورت مينکسی چي

م ہونے لگينگے اور ماده وصورت اس صادر سے قبل موجودہونگے،حاالنکہ ہمارافرض يہ ہے کہ صادراب وجودميں 
  آرہاہے۔

اسی طرح ثابت شده صور علميہ کے تجرد سے نفس کاذاتی تجرداورنفس کے تجردکے ذريعہ اس کی علت فاعلی کے 
  ياجاسکتا ہے۔تجردتام کوثابت ک

  ختم نبوت کی عقلی دليل 
  سوال :ختم نبوت کے بارے ميں عقلی دليل کيا ہے ؟

جواب :کتاب ''برہان از منطق'' ميں ثابت ہوا ہے کہ جزئی اور شخصی حکم کی عقلی دليل نتيجہ بخش نہيں ہے ،لہذا نبوت 
تا ہے ۔وضاہت يہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ عامہ کے مقابلہ ميں نبوت خاّصہ کو عقلی دليل سے ثابت نہيں کيا جاسک

انسان کے ارتقاء کے لئے اور اس کی ہدايت وراہنما ئی کے لئے ہے ،کمال کے مراتب اور آسمانی شريعتوں کا تعّدد تدريجی
ارتقاء کے لئے ہے ،جيسے انسان نے زمانہ کے گزرنے کے ساتھ اسے حاصل کيا ہے کہ ہر شريعت گزشتہ شريعت کو 

مل کر نے کا درجہ رکھتی ہے اور اس کو منسوخ کر نے والی ہو تی ہے اور واضح ہے کہ انسان المتنا ہی کماالت کا کا
مالک نہيں ہے ،جن کماالت کی صالحيت رکھتا ہے ،جتنے بھی زياده ہوں ،باآلخر ايک مرحلہ پر ختم ہو تے ہيں ،نتيجہ کے 

بوت ہے اور جونبوت شريعت کو الئی ہے وه قيامت تک مستحکم اور طور پر جو نبوت اس مرحلہ کی ضامن ہے، وه خاتم ن
واجب العمل ہے ۔اس بيان سے يہ ثابت ہو تا ہے آسمانی شريعتوں ميں ايک ايسی شريعت ہو گی جو شريعتوں کو خاتمہ 

  بخشنے والی ہو گی ۔
النبيين اور قرآن مجيد کو نا قابل  روايتوں کے مطابق بھی اسالم کی مقدس شريعت ،ايک آسمانی اور بر حق شريعت کو خاتم

  تنسيخ کتاب کے طورپرتعا رف کرا گيا ہے:
  (...ولکن رسول ّهللاٰ وخاتم النبيين...)

  )٤٠(احزاب 
  (...وانّہ لکتاب عزيز٭ال ياتيہ الباطل من بين يديہ والمن خلفہ تنزيل من حکيٍم حميد)

  )٤٢۔٤١(فصلّت
قريب سامنے يا پيچھے کسی طرف سے باطل آبھی نہيں سکتا ہے کہ يہ خدا ''اور يہ ايک عالی مرتبہ کتا ب ہے ۔جس کے 

  ئے حکيم و حميد کی نازل کی ہوئی کتاب ہے ۔''
پيغمبروں کی نسبت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خاتميت اور آسمانی شريعتوں کی نسبت شريعت اسالم کی خا 

  تميت ثابت ہو تی ہے ۔ 
ب بھی واضح ہو تا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خاتميت کا يہ معنی نہيں ہے کہ گزشتہ بحث سے يہ مطل

آپ کی تشريف آوری سے نبوت کا باب بند ہوا ہے اس لئے لوگوں کی عقليں مکمل ہو چکی ہے اور اب وحی اور آسمانی 
  کام کے لئے کوئی معنی باقی نہيں رہتا ۔احکام کی ضرورت ہی نہيں ہے اس صورت ميں اسالم کی وسيع شريعت اوراح

  عدالت اور عصمت ميں فرق
  سوال: عدالت اورانبياء کی عصمت ـنہ مالئکہ کہ قوئہ غضبيہ اورقوئہ شہوانيت نہيں رکھتے ـکے درميان کيافرق ہے ؟

ر اصرار کر نے سےجواب :عدالت ايک طاقت اور ملکہ ہے جس سے انسان عملی طور پر گناہان کبيره اور گناہان صغيره پ
اجتناب کرتا ہے اور ممکن ہے اصرار کے بغير گناہان صغيره کا مرتکب ہو جائے ۔اور''عصمت''ايک ايسی طاقت ہے جس 

کے ذريعہ انسان کے لئے مطلق معصيّت ، خواه گناہان کبيره ہو يا صغيره کا انجام دينا محال ہوتا ہے ۔اور قرآن مجيد کی 
تا ہے کہ عصمت علم کی ايک قسم ہے ۔يہ معصيّت کے قبيح ہونے کا علم ہے جس کے ہوتے آيات سے يہ استفاده کيا جا

ہوئے معصيّت ہر گز انجام نہيں پاتی ،ايک شخص کے مانند جيسے ايک مايع کے بارے ميں قطعی علم ہو کہ وه ايک مہلک 
ايک عادل کے لئے ممکن ہے ليکن  زہر ہے وه ہرگز اسے نہيں کھائے گا اور نتيجہ کے طور پر معصيّت کا مرتکب ہو نا



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

 
 

  ايک معصوم کے لئے ممکن نہيں ہے ۔

  تکوين کا تغيير نا پذير ہونا
سوال: باوجود يکہ عصمت انبياء پر عقلی دليل کو مسلّمات بلکہ مذہب شيعہ کی ضرورت مينشمارکياگياہے،ليکن مذکوره ادلّہ 

اور فرض کريں شامل ہو جائے ،تو عدالت کافی ہے اور فرض ميں ''عيال کے ساتھ ايک غيرحاضری''مثالًشامل نہيں ہوتی 
کريں ادلّہ تمام ہو ،رسالت سے نسبت بيان احکام ہے ،جو سہو ونسيان سے محفوظ ہے اور دوسرے گناہوں کی نسبت تمام 
ن نہيں ہے اور بنيادی طورپر اس موضوع کے اثبات پر اصرار کرنے واالداعی کون ہے ؟اگر ايک شخص عادل خطاونسيا

  سے محفوظ،پيغمبر ہو تواس کا فاسد کيا ہے ؟
جواب:نبوت عامہ کو ثبت کرنے والی عقلی دليل کے مطابق ،وحی آسمانی کے ذريعہ بشر کی ہدايت خلقت تکوينی کا جزو 
ہے ،اورتکوين ميں خطا اور تخلف معقول نہيں ہے تاکہ وحی کے مضامين کے نتائج جو مصدر وحی سے صاد ہوتے ہيں 

وگوں تک پہنچ جائيں ،يعنی نبی وحی کے قبول کر نے ،اس کے ضبط و تحفّظ اوراسے لوگوں تک پہنچانے ميں ،ہو بہو ل
کسی قسم کی خطا وخيانت نہيں کرنی چاہئے ،اس کی بات محفوظ ہونی چاہئے اور اس کا فعل بھی ہر قسم کے تخلف و 

ں سے ہوتا ہے ،يعنی نبوت سے قبل اور بعد اس کا معصيت سے پاک ہونا چاہئے ،کيو نکہ اس کا فعل تبليغ کے مصاديق مي
قول وفعل معصيت ،اعم از گناہان کبيره وصغيره ،سے منّزه اور پاک ہو نا چاہئے ،کيونکہ يہ سب مراحل بيان احکام سے 

' مربوط ہيں اور احکام سے باہر کوئی معصيت نہيں ہے ۔اس بحث کے بہت سے ابعاد ہيں ،مزيد وضاحت کے لئے ''الميزان'
  کی تيسری جلد ياکتاب ''اسالم ميں شيعہ''يارسالہ ''وحی وشعورمرموز'' کی طرف رجوع کريں ۔

  تشہد ميں (ارفع درجتہ)کا مقصود
سوال: فلسفيوں کی تعريف کے مطابق انسان کامل وه ہے جس کے لئے''کل ما يمکن لہ باالمکان العالم''فعلی ہوچکاہو گا اورہر

ت محمدصلی هللا عليہ وآلہ وسلم يا منحصر مصداق ہيں يا افراد انسان کامل ميں سے ہيں ايک کے اتفاق کے مطابق حضر
  ،اس صورت ميں تشہد ميں پڑھی جانی والی دعا''ارفع درجتہ'' يا يہ کہ ''بلنددرجہ پر پہنچا ہے ''کا سبب کيا ہے ؟

ف سے قطعی طور پر ملنے واال جواب: مذکوره دعااوراسی طرح صلوات اس عطيہ کا سوال ہے جوخدائے متعال کی طر
ہے اور حقيقت ميں خدائے تبارک وتعالٰی کی طرف سے اپنے رسوۖل اور حبيب پر کی گئی عنايت کے سلسلہ ميں راضی 

  ہونے اور دلی خوشحالی کا اظہار ہے ۔

  گز شتہ سواالت کے مجدد جواب
  السالم عليکم ورحمة هللا وبرکاتہ

ے بہت بہت شکريہ ۔ارسال کئے گئے جوابات کے بارے ميں فرماياہے کہ وه نامکمل آپ کا دوسراخط مال۔ياد آوری کے لئ
  ہيں ،لگتا ہے جواب کے متن پر دقت سے غور نہيں کيا گيا ہے :

۔آپ نے لکھا ہے :''مّجردات کا ثبوت گمراه جوانوں کے لئے چاہتے ہيں جو خدا کے منکر ہيں اور ماورائے طبيعت کے ١
  يں جو دليل ذکر کی گئی ہے وه وجود خدا کی فرعی دليل ہے اور کارآمد نہيں ہے ۔''قائل نہيں ہيں اور خط م

يہ مسئلہ ،ايک فلسفی مسئلہ ہے اور مختلف طريقوں سے ثابت ہوا ہے اور جو کچھ خط ميں ذ کر کيا گيا تھا يہ ہے کہ 
ن )نہيں رکھتا ہے ثابت کريں صورت علميہ ّکے تجّردکو اس راه سے کہ عمومی ماده کی خصوصتيں(تغير،زمان اور مکا

اور اس کے بعد انسانی نفس کے تجّردکو اس راه سے کہ بدون تغيّرانسان کے لئے مشہود ہے اور يہ کہ علميہ صورت اس 
سے قائم ہے ،ثابت کريں اور اس کے بعدنفس مجّرده کی علّت فاعلی کے تجّردکو اس راه سے ثابت کريں کہ علت کو وجود 

  رپر معلول سے ہو نا چاہئے اور اضعف امر مادی وجوداًمجّرد ہے ۔کی حالت ميں قوی طو
مذکوره برہان ايک مکمل برہان ہے اور واجب الوجود کو ثابت کر نے ميں کسی قسم کی کمی نہيں رکھتا ہے ،چونکہ مقصد 

  و نا چاہئے ۔ يہ ہے يہ مسئلہ ناواقف افراد کو سمجھايا جائے ،اس لئے اس کا بيان کسی حدتک ساده اور عام فہم ہ
۔آپ نے لکھاہے :''خط ميں ،ختم نبوت کے بارے ميں ذکر کيا گيا عقلی برہان اچھا ہے ،ليکن مذکوره ذکر کی گئی قرآنی ٢

  آيات داللت نہيں کرتی ہيں شريعت ناسخ ''ياتيہ الحق من خلفہ''ہے نہ''ياتيہ الباطل''۔
عہ منسوخ اور باطل ہو تا ہے اور نتيجہ کے طورپر ايک باطل کا مطلب ايک قرآنی حکم ہے کہ جو ناسخ شريعت کے ذري

  باطل حکم قرآن مجيد ميں داخل ہوتا ہے نہ ناسخ شريعت جوبالفرض حق ہوگی نہ باطل ۔
۔آپ نے لکھاہے :''تشريع''کامطلب ،معصيت و خطا کے بغيرحکم پہنچانا ہے اور يہ امر مبلغ کی عدالت سے بھی انجام پاتا ٣
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رت نہيں ہے اور جوکچھ تکوينی ہے اصل شريعت کو جعل کرنا اور تبليغ ہے نہ اس کے جزئياتہے ،اور عصمت کی ضرو
  اور رات کے وقت پيغمبر کی اپنے عيال کے ساتھ يک مخفيانہ غيبت ہر گز جزء تکوينی اور احکام کی تبليغ نہيں ہے ۔

خدائے متعا ل کے اردائہ تکوينی سے  تکوين کا مطلب مر حلہ ايجاد اور وجود خارجی ہے ۔اگر خارج ميں موجودانسان
متعلق ہو ،توضروری طور پر اس کے وجودی آثار،اس کا وجودی مقصد اور مقصد کی طرف اس کا راستہ سب کے سب 

تکوينی ہونگے ،پھر يہ کہنا معقول نہيں ہے کہ اصل خلقت تکوينی ہے اوراصل شريعت تکوينی ہے ،ليکن حکم پہنچنے کے 
غ وضعی اورقراردادی اور غير تکوينی ہيں اس کے مانند کہ کہا جائے اصل تغذيہ انسان کے لئے مصاديق اور اس کی تبلي

تکوينی طورپر مقدر ہوا ہے ،ليکن تغذيہ کے مصاديق اورغذا سب وہمی اور خيالی ہيں ۔يايہ کہا جائے کہ مبلغ کا قول و فعل 
ہے مبلغ تمام ان احکام ميں خالف ورزی کر کے گناہان  اور تبليغ اصل ہے ،ليکن اس کے مصاديق تبليغ نہيں ہيں اور ممکن

کبيره وصغيره کا مر تکب ہو جائے جن کے بارے ميں اسے تبليغ کرنی چاہئے ،کيو نکہ عدالت،معصيت انجام پانے کو محال
  نہيں بناتی ۔

مضر بھی نہيں ہے ۔''بہت اوريہ جو آپ نے خط ميں لکھا ہے :''پيغمبر کی اپنے عيال کے ساتھ شبانہ غيبت تبليغ نہيں ہے،
عجيب ہے!کيا پيغمبر کی بيوی پيغمبر کی امت کا جزو نہيں ہے اور اسے تبليغ کی ضرورت نہيں ہے يا پيغمبر کی بيوی اور
دوسرے لوگوں ميں کوئی فرق ہے ؟يا يہ کہ اگر بڑی معصيت کا مخفيانہ ارتکاب ايک يا دوافراد سے انجام پائے تو تبليغ کی 

اور اگر علنی انجام پائے تو تبليغ ہے ؟مختصريہ کہ نبی ميں عصمت کے بجائے عدالت کا اعتبار الزم  ضرورت نہيں ہے
وملزوم ہے ۔قوالًاورفعالًنبی سے کبيره وصغيره معصيت کا انجام پانا جائز ہو نے کی صورت ميں تمام احکام ميں خالف 

  ا ہے ۔ورزی جائز ہو گی اور يہ مطلب تکوين کی بنياد سے اختالف رکھت
  ۔آپ نے لکھا ہے :تشہد ميں ''ارفع درجتہ''کا لفظ واضح طور پر دعااور ارتقاء کے خالف ہے ۔٤

خدائے متعال نے کمال امکان کا آخری درجہ رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو عطا کر کے ا سے ختم فرمايا ہے ،اس 
اگر وه چاہے تو عطا کی ہوئی چيز کو واپس بھی لے سکتا ہے کے باوجود اس کی المتنا ہی قدرت محدود نہيں ہوئی ہے اور 

  ۔
  (...قل فمن يملک من ّهللا شيئاً ان اراد ان يھلک المسيح ابن مريم واّمہ وَمن ف االرض جميعا...)

  )١٧(مائده 
ابن مر يم اور ان '' ...پيغمبر!آپ ان سے کہئے کہ پھر خدا کے مقابلہ ميں کون کسی امر کا صاحب اختيار ہو گا اگر وه مسيح 

  کی ماں اورسارے اہل زمين کو مار ڈالنا چاہے ...''
اس بناء پر، ،دعا فيض کو جاری ر کھنے کے لئے ہے اور حتمی امر کے پھيالئوکے لئے دعاکرنا مناسب ہے اور دعا 

  لفعل عيب ۔واضح طور پر عيب اور کوتاہی ميں ہے ليکن ہماری بحث ميں عيب وہی ذاتی امکان فقر وحاجت ہے نہ با
''ميں لفظی اضافہ نہيں ہے اور اس کا يہ معنی ہے کہ وه ايک ايسا ولی ہے کہ خدا نے اسے ٥ ۔واليت کی شہادت''علی ول ٰهللاّ

  ولی قرارديا ہے ۔
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  يونانی فلسفہ کے ترجمہ کا مقصد
سوال:کيا يونانی فلسفہ ''اٰلھيات''جو نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعثت کی چند صدياں گزرنے کے بعد يونانی کتا بوں
کے عربی ميں ترجمہ کئے جانے کے نتيجہ ميں مسلمانوں کے معاشره ميں داخل ہوا ،صرف اس لئے تھا کہ مسلمان بيرونی 

 يہ کہ لوگوں کو اہل بيت رسولکی طرف رجوع کرنے سے روکنے کا ايک بہانہ تھا ؟ممالک کے علوم سے آشنا ہو جائيں يا
جواب:دوسری اورتيسری صدی ہجری ميں نہ صرف يونانی اٰلہيات کا عربی ميں تر جمہ ہوا ہے بلکہ بہت سے علوم ،جيسے

سے عربی ميں ترجمہ ہوئے :منطق، علوم طبيعی ،علوم رياضی اور طب وغيره بھی يونانی ،سر يانی اور دوسری زبانوں 
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ہيں ،لہذا جبکہ پہلی صدی ہجری ميں خلفائے وقت کے حکم سے قرآن مجيد کے لکھے جانے کے عالوه ہر چيز،حتی حديث 
اورتفسير لکھنے پر بھی زبردست ممانعت تھی ،تاريخ شاہد ہے کہ،بہت سی کتابيں (اطالع کے مطابق تقريباًدوسو کتابيں )ا 

لف علوم کے بارے ميں رائج تھيں ،تر جمہ ہوئی ہيں ۔ظاہراً يہ کام ملت اسالميہ کی بنيادوں کو س وقت کی دنيا ميں مخت
مستحکم بنانے اور دينی مقاصد کو عملی صورت دينے کی غرض سے انجام پايا ہے ،چنانچہ قرآن مجيد خلقت کے تمام 

فکرکرنے کی تاکيد کرتا ہے اور اس کے مطابق ابعاد،آسمانی اورزمينی مخلوقات اور انسان و حيوان کے بارے ميں تعقل وت
  مسلمانوں کو مختلف علوم کے بارے ميں معلومات حاصل کرنی چاہئے ۔

اسی دوران ،وقت کی حکومتيں ائمہ ھدٰی کو ـ جن سے وه دوری اختيارکر چکے تھے ـ ہر طريقے سے سر کوب کرنے اور 
رجوع کرنے سے روکنے کے لئے کوئی کسر باقی نہ رکھی  لوگوں کو ان کے علوم سے استفاده نہ کرنے اور ان کی طرف

ہے اس کے پيش نظر کہا جاسکتا ہے کہ اٰلہيات کا ترجمہ اہل بيت عليہم السالم کے گھر کو بند کر نے کے لئے انجام ديا گيا 
  تھا ۔

د،ہميں ان بحثوں سے بےليکن کيا وقت کی حکومتوں کے اٰلہيات کے ترجمہ اور ترويج سے نا جائز فائده اٹھانے کا يہ مقصو
  نياز کر کے اس امر کا سبب بن سکتا ہے کہ ہم اس کام سے پرہيز کريں ؟

خوداٰلہيات ،محض عقلی بحثوں کا ايک مجمو عہ ہے جن کا نتيجہ صانع ،اس کا واجب الوجود ،وحدانيت اور اس کے ديگر 
ابت کرنا ہے ۔اور يہ ايسے مسائل ہيں جو صفات کمال کو ثابت کرنا اور نبوت ومعادسے اس کے وجود کی ضرورت کو ث

''اصول دين '' کے نام پر ابتدا ء ميں عقل کی راه سے ثابت ہونے چاہئيں جب تک کتاب وسنت کی تفصيلی دليل حاصل ہو 
جائے ،ورنہ کتاب وسنت کی حجت کا کتاب وسنت سے ہی استدالل کرنا گردشی اور باطل ہے ۔حتی جو مسائل اصول دين 

،جيسے وجود خدا ،وحدانيت اور اس کی ربوبيت کے سلسلہ ميں کتاب وسنت ميں بيان ہوئے ہيں ،ان سب  کے بارے ميں
  کاعقل سے استدالل کياگيا ہے ۔

  يونانی فلسفہ سے اسالمی معارف کی بے نيازی 
م کی فرمائشات ميں سوال: کيا يونانی فلسفہ (اٰلہيات)جو کچھ اپنے ہمراه اليا ہے ،اسالم کے متن اورمعصومين عليہم السال

موجودہے يانہيں ؟چنانچہ اگر وه مطالب موجودہيں توفلسفہ کی کيا ضرورت ہے اور اگر موجود نہيں ہيں تو معلوم ہواکہ 
  يونانی فلسفہ معارف اسالمی کے مکمل ہونے کا سبب بناہے ؟!

ماالًيا تفصيالًموجود ہيں ،ليکن اس کےجواب:دينی بيانات اور کتاب وسنت کے مشتمالت ميں تمام ا عتقادی و عملی معارف اج
پيش نظر کہ دين کے مخاطب دنيا کے تمام لوگ ،مشمول عالم وجاہل ،ذہين اور کندذہن ،شہری اور ديہاتی اور مردو زن ہيں 
اس لئے دين ايک ايسی زبان سے گفتگو کرتا ہے تاکہ ہر ذہن ـان کے درميان موجوداختالف کے باوجود ـاپنی ظرفيت کے 

اس سے استفاده کرسکے ۔اس صورت ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ اگر ہم چاہيں تو ان ہی معارف کے بارے ميں مطابق
بلند سطح ميں بحث کر کے ،ان کے عالی افہام سے مخصوص مطالب کو حاصل کر کے انھيں استخراج کر سکتے ہيں اور 

يک سلسلہ کو وضع کر نے کے عالوه کوئی چاره اور مطالب کو تر تيب دينے اور مسائل کو منظم کر کے اصطالحات کے ا
  گريز نہيں ہے ۔

لہذاکتاب وسنت کے متن ميں اٰلہيات کے مسائل اور معارف کا موجودہو نا، ان مسائل کے بارے ميں عالی سطح پر ايک 
علم کالم ايک خاص علم کو وضع کر نے سے بے نياز نہيں بن سکتا ہے ،کيونکہ دوسرے علوم ميں بھی يہی حالت ہے ،مثالً 

ايسا علم ہے کہ اس کے مسائل کتاب وسنت ميں موجود ہيں ،جبکہ مستقل طور پر اور الگ سے بھی منظم کئے گئے ہيں اور
  ان مسائل کا کتاب وسنت ميں موجود ہونا انھيں الگ سے منظم کئے جانے سے بے نياز نہيں کرتا ۔

ض مسائل کتاب وسنت کے متن ميں موجود نہ ہوں تومعلوم ہوتا ہے کہ اوريہ کہ سوال ميں کہا گيا ہے :''اگر اٰلہيات کے بع
يونانی فلسفہ معارف اسالمی کو مکمل کرتا ہے !''يعنی اسالم ناقص ہے اور اس کے نواقص کو فلسفہ دور کرتا ہے ،يہ ايک 

دد کے بغير ثابت نہيں اشتباه ہے ،اس دليل سے کہ ہم اسالم کے حقيقی معارف ميں سے حتی ايک مسئلہ کو بھی منطق کی م
کرسکتے ہيں ،جب کہ کتاب وسنت کے متن ميں منطقی مسائل ذکر نہيں ہوئے ہيں اور اسی طرح دين کے فرعی مسائل 

(احکام) ميں سے حتی ايک مسئلہ کو بھی علم اصول سے استفاده کئے بغير استنباط نہيں کرسکتے ہيں ،جبکہ کتاب وسنت 
نام ونشان تک نہيں ہے ،معارف اسالمی کے سلسلہ ميں منطق اور فقہی مسائل کے بارےکے متن ميں اس وسيع علم کا کہيں 

  ميں علم اصول کاطريقہ ہے اور طريقہ ،مکمل اورتکميل ميں فرق ہے ۔

  عصر مالصدرا ميں فلسفہ کا عروج 
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وج تک پہنچا ،کيا سوال:صديوں بعد شيعوں کی پائدار کوششونکے نتيجہ ميں فلسفہ(مالصدراشيرازی کے زمانہ ميں)عر
جوکچھ مرحوم مالصدرا نے اپنی کتاب ''اسفار''ميں لکھا ہے ،اسے آيات وروايات کے متون سے ثابت کيا جا سکتا ہے يايہ 

  کہ آيات وروايات کو صرف اس پر منطبق کيا جاسکتا ہے ؟
فلسفی مباحث گزشتہ بحثوں کے  جواب :يہ جو ہم کہتے ہيں :فلسفہ اپنے عروج تک پہنچا ہے ،اس کا يہ معنی ہے کہ حا ليہ

مقابلہ ميں حقيقت کے معارف کے مناسب ايک عالی سطح پرقرار پائے ہيں ،نہ يہ کہ فلسفی کتابوں کے مضامين جيسے 
''اسفار''''منظومہ'' وغيره حقيقی متن ،وحی منزل اور ہر خطا اور اشتباه سے پاک ہوں ،ايسا نہيں ہے بلکہ مذکوره کتابيں 

  ممکن ہے ان ميں غلطی بھی ہو ۔بہر حال محقّق برہان ہے نہ صاحبان سخن کی شخصيت۔ چونکہ صحيح ہيں

  قرآن مجيداورکالم معصومين (ع)سے حکماء اورفالسفہ کے بيان کارابطہ
سوال: اگرفلسفہ،(اٰلہيات)کاآيات اورروايات سے تعبير ميں اختالف کے عالوه کوئی فرق نہيں ہے تو پروردگاراورائمہ 

م السالم نے جو کچھ تعبير کے طور پرفرمايا ہے وه کامل واکمل ہے ،پھرحکماء اورفال سفہ کی تعبيرات کی اطہارعليہ
  کياضرورت ہے؟

جواب:اگرہم يہ کہيں کہ فلسفہ اورآيات وروايات ميں تعبير ميں اختالف کے عالوه کوئی فرق نہيں ہے ،تومطلب (جيسا کہ 
کتاب وسنت ميں پائے جانے والے حقيقی معارف فنّی اور علمی اصطالحات  دوسرے سوال کے جواب مينکہا گيا )يہ ہے کہ

کی زبان ميں عقلی بحثوں کے نتيجہ ميں حاصل ہوتے ہيں اور ان دومرحلوں کے درميان فرق وہی عمومی اور ساده زبان 
  اور فنّی اور خصوصی زبان کا فرق ہے ،نہ يہ کہ دينی بيانات فصيح وبليغ ترہيں ۔

  مذمت ميں موجوده روايتوں کی توجيہفالسفہ کی 
سوال: جوروايتيں اہل فلسفہ کی مذمت ميں خاص کر آخرالزمان کے دوره کے بارے ميں بيان ہوئی ہيں ،چنانچہ احاديث کی 
کتابوں،جيسے ''بحاراالنوار''،اور''حديقة الشيعہ'' ميں لکھاگيا ہے ،کن لوگونکے بارے ميں ہيناور ان روايتوں کا مقصودکيا 

  ؟ہے
جواب:دو تين روايتيں جو بعض کتابوں ميں آخری الزمان ميں اہل فلسفہ کی مذ مت ميں نقل ہوئی ہيں،صحيح ہو نے کی 

صورت ميں اہل فلسفہ کی مذمت ميں ہيں نہ خودفلسفہ کی مذمت ميں ۔چنانچہ بعض روايتيں آخر الزمان کے فقہا کی مذمت 
نہ فقہ اسالمی کی مذمت ميں ۔اسی طرح بعض روايتيں آخر الزمان کے اہل  ميں بھی نقل ہوئی ہيں وه فقہا کی مذمت ميں ہيں
  اسالم اور اہل قرآن کی مذمت ميں نقل ہوئی ہيں:

  ١'' اليبقٰی من االسالم اال اسمہ وال من القرآن اال اسمہ''
  يہ روايت خود اسالم اور قرآن کی مذمت ميں نہيں ہے ۔

خود فلسفہ کے بارے ميں ہو تيں ،اور فلسفی مسائل (جيسا کہ دوسرے سوال کے اگر يہ روايتيں خبر واحدظنّی ہو تيں تو 
جواب ميں بيان ہوا)مضمون کے لحاظ سے وہی مسائل ہيں جو کتاب وسنت ميں درج ہيں ،يہ مذمت بالکل کتاب وسنت کی 

ل کياگيا ہے ۔اصوالً کيسے مذمت کے مانند تھی ،اس لئے ان مسا ئل کو جبری طور پرتسليم کئے بغير آزاد استدالل ميں شام
  ممکن ہے کہ ايک خبر ظنّی ايک قطعی و يقينی بر ہان کے مقا بلہ ميں آکر اسے باطل کرے ؟!

  تہذيب اخالق کا شيوه 
  سوال :اميرلمومنين عليہ السالم کے زمانہ ميں اجتماعی ردعمل کی بنا پر حضرت کے شيعہ دوگرہوں ميں تقسيم ہوئے ہيں:

  ہيں جواجتماعی شور وغوغا اور کشمکشوں سے دور ره کرصرف اپنی پہالگروه ،وه لوگ 
اصالح اور تہذيب نفس ميں لگ گئے (اويس قرنی اور کميل وغيره کے مانند)يہاں تک حضرت کے رکاب ميں شہيد ہوئے 

  ياکسی دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے اور باآلخراس دنيا سے رخصت ہوئے ۔
کے بر خالف ،اجتماعی پکڑ دھکڑ اور کشمکشوں ميں داخل ہوئے اور ہر جگہ سر دوسراگروه،وه لوگ تھے جو پہلے گروه

  گرم تھے،جيسے: مالک اشتر وغيره۔ 
..............  

  ،ترجمہ :اسالم کے نام کے بغيراور قرآن کے نام کے بغيرکچھ باقی نہ بچے گا ٣٨٤٣٦۔بحاراالنوار١
ے گروه سے مرحوم حاج مال حسين علی ہمدانی اور اس کے خاص شاگرد حاليہ صديوں کے دوران بھی يہ دو گروه موجود تھے ۔پہل
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  وں اور دوسرے گروه سے مرحوم آقاشيخ محمدحسين کاشف الغطا اور سيد شرف الدين جبلی عاملی کے نام لئے جا سکتے ہيں ۔

ئی اختيار کرنا ضروری اب سوال يہ ہے کہ کيا تہذيب اخالق معاشره کے اندر ممکن ہے يااس کے لئے گوشہ نشينی اور تنہا
ہے ؟ان دو روشوں ميں سے کس روش کی اسالم اور اس کے پيشوا تائيد کرتے ہيں اور اسالم کے بلند مقاصد کی ترقی کے 

  لئے موثرہے؟
جواب:جو کچھ کتاب وسنت سے حاصل ہوتا ہے ، وه يہ ہے کہ اسالم مکمل خداشناسی اور مخلصانہ بندگی چاہتا ہے ،اس 

ائے متعال کے عالوه کسی سے تعلق نہ رکھتا ہو۔اس کمال اور ارتقاء سے جو کچھ ممکن ہے وه مطلوب طرح کہ انسان خد
  ہے ،کم ہو يا زياد:

  (اتّقّواّهللا حق تقاتہ...)
  )١٠٢(آل عمران 

  ''...اس طرح ڈرو جو ڈرنے کاحق ہے...''
  اور:

  (ففّروا الی ّهللاٰ ان لکم منہ نذير مبين) 
  )٥٠(ذاريات

  دا کی طرف دوڑ پڑو کہ ميں کھال ہوا ڈرا نے واال ہوں ۔'''' لہذااب خ
اسالم ايک اجتماعی دين ہے جس نے رہبانيت اور گوشہ نشينی کو منسوخ کرديا ہے جو لوگ تہذيب نفس ،ايمان کی تکميل 

ائمہ اور خداشناسی ميں مشغول ہيں ،انھيں کمال کو اجتماع کے متن ميں دوسروں کی مشارکت سے حاصل کرنا چاہئے ۔
ھدی ٰعليہم السالم کی تر بيت يافتہ لوگ بھی صدر اسالم ميں اسی رويہ پر کار بند تھے ۔سلمان ،جو ايمان کے دسويں درجہ 
پر فائز تھے ،مدائن ميں حکومت کرتے تھے اور اويس قر نی ،جو کمال وتقوٰی کی ضرب المثل بن چکے تھے ،نے جنگ 

  اب ميں شہيد ہوئے۔صفين ميں شرکت کی اور اميرالمومنين کے رک

  خلقت عالم کی کيفيت
سوال:چونکہ خدائے متعال کا وجودالمحدود ہے اور عالم محدود کو خلق کر نے سے پہلے ہر جگہ موجود تھا ،پس کائنات 
کو کيسے پيدا کيا ؟کيا اپنے وجود کے اندر کہ نا ممکن ہے؟اور اگر اپنے وجوداقدس سے باہر تھا تو اس صورت ميں الزم 

ہے کہ خود اس کائنات کے ساتھ نہ ہو يا يہ کہ خود ـ نعوذ با ـ ععين مخلو قات ہے ، يہ وہی فاسد عقيده (وحدت  ہوتا
  وجود)ہے ،پس خدائے متعال نے کائنات کو کيسے پيدا کيا تا کہ اس کے مقدس وجود کے ساتھ تضاد نہ ہو ؟

مثالً سوال کے مقدمہ ميں کہا گيا ہے :''خدائے متعا ل کا جواب :بنيادی طور پر سوال کو غلط صورت ميں پيش کياگيا ہے ۔
وجود المحدود ہے اور ہر جگہ پر تھا''،جبکہ سب سے پہلے:خلق کر نے سے پہلے نہ''جگہ''کا کوئی معنی ہے اور نہ ''ہر 

اکا وجودايک جگہ'' کا دوسرے يہ کہ خدا کا ہر جگہ پر ہو نا ،اس کے وجودکے المحدودہو نے سے ماخوذ ہوا ہے ،يعنی خد
المتناہی جسم فرض کياگيا ہے جو مطلق مکان ميں پھيل گيا ہے اور دوسروں کے لئے کوئی جگہ باقی نہيں رکھی ہے ،جبکہ

  خدائے متعال کا وجود ماّده ،جسم اور حجم سے منّزه و پاک ہے ۔
ل اور خارج سے بھی منّزه ہے لہذا ،اس کے لئے نہ کسی مکان کا فرض کيا جاسکتا ہے اور نہ زمان کا ۔اس کاوجود داخ

...نہ کسی چيز ميں داخل ہو تا ہے اور نہ کسی چيز سے خارج ،کيونکہ يہ سب چيزيں جسمانی عوارض سے مر بوط ہيں 
اس لحاظ سے مخلو قات نہ خدا کے داخل اور نہ خارج ہيں اور نہ خدا عين مخلوقات ہے ،کيونکہ وه پروردگار ہے 

ی ہيں اور پروردگارغير از مخلوق ہے اور خدا کے وجود کا المحددودہونے کا معنی يہ ہے اورمخلوقات اس کی پيدا کی گئ
کہ وه کسی بھی قيد وشرط کے بغير اور ہر فرض وقدرت ميں موجودہے ۔خد ا کا مخلوق کے ساتھ ہو نے کا معنی اس کے 

  علم ،قدرت اور مشيت کا مخلوق پر احاطہ ہے ،نہ قرب مکانی ... 

  کی برتری کا معيار نبوت پرامامت
سوال: مقام امامت کو رسالت اور نبوت پر کيا فضيلت حاصل ہے کہ هللا تعالٰی حضرت ابرھيم عليہ السالم پر منت رکھتا ہے 

کہ امتحان کے ختم ہونے پر انھيں امام قرار ديا؟اور اگر مقام امامت نبوت سے برتر ہے تو حضرت علی بن ابيطالب عليہ 
ے اتفاق نظر کے مطابق کيسے مفضول اور حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فاضل ہيں؟مختصر يہالسالم ،مسلمانوں ک

  کہ ''امامت''کی ''نبوت''پر برتری کو بيان فرمايئے؟
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  )١٢٤جواب:خدائے متعال نے يہ جملہ :(...ان جاعلک للناس اماماً...) (بقره
  ''ہم تم کو لوگوں کاامام اور قائد بنا رہے ہيں ''

س وقت حضرت ابراھيم عليہ السالم کو فرمايا جبکہ وه مسلّم نبی ، رسول اور اولوالعزم نبيوں ميں سے صاحب شريعت ا ا
ورصاحب کتاب تھے مزيد قدرتی طور پر نبّوت ورسالت کے ہمراه ہدايت و دعوت کی ذمہ داری بھی رکھتے تھے اور 

  )٧٣وصيف ميں فرمايا:(...ائمة يھدون بمرنا...)(انبياء خدائے متعال نے چند جگہوں پر اپنے کالم ميں امام کی ت
  ''...پيشوا قرار ديا جو ہمارے حکم سے ہدايت کرتے ہيں ''

  اور ہدايت کی صفت کو ''امام''کا معّرف قرار دياہے ۔
ر تبليغ ہے يہاں پر معلوم ہوتاہے کہ امام کی ہدايت،نبی کی ہدايت کے عالوه ہے اور مسلّم طور پر نبی کی ہدايت دعوت او

اور ہدايت کی اصطالح راستہ دکھانے اور راہنمائی کر نے کا معنی ہے ۔اس لئے ہدايت کو امام ميں مطلوب تک پہنچانے 
کے معنی ميں لينا چاہئے۔پس امام،چونکہ معارف اور احکام کو بيان کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے اور اعمال کو اداره 

اشخاص کی باطنی نشو ونما ،اعمال کو خدا کی طرف ہدايت کرنا اور انھيں مقاصد  کرنے کی مسئوليت بھی رکھتا ہے ،اور
تک پہنچانا بھی امام کا کام ہے ۔چنانچہ لوگوں کے اعمال امام کے سامنے پيش کرنے،ہر شخص کے موت کے وقت امام کے

اب کا امام کی طر ف رجوع سے پہنچنے،قيامت کے دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بالنے،نامہ اعمال کی تقسيم اور حس
  متعلق روايتيں اس مطلب کی داللت کرتی ہيں ۔

شيعوں کے عقيده کے مطابق،زمين کسی بھی وقت امام سے خالی نہيں ہوتی ہے اور اس لحاظ سے ،پيغمبر اکرم صلی هللا 
لت اور امامت کے نتيجہ ميں عليہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہو نے کے عالوه اپنے زمانہ ميں امام بھی تھے اور نبوت،رسا

  حضرت علی عليہ السالم سے افضل ہيں ،چنانچہ امت کا اجماع و اتفاق بھی اسی کی داللت کرتا ہے ۔
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  خدائے متعال،خالق موجودات
سوال: بعض لوگ کہتے ہيں :تمام موجودات اورہستی نے خدائے متعال سے سرچشمہ ليا ہے ،لہذا کلی طور پرسب مخلو قات

خدا کی وحدت وجودکے زمينہ ميں ہيں ،ليکن ہم ہستی کو مختلف صورتوں ميں پاتے ہيں ،مثالً بعض کو درخت،پتھرآدم 
  يں آپ کا جواب کيا ہے ؟وغيره کی صورت ميں ديکھتے ہيں ،اس مسئلہ کے بارے م

جواب: جو برہان واستدالل کا ئنات کے لئے خدا کو ثابت کرتے ہيں ،وه کائنات کو خدا کا ''فعل''اور خدا کو کائنات کا 
''فاعل''کے طور پرتعارف کراتے ہيں اور بديہی ہے کہ فعل فاعل کے عالوه ہوناچاہئے اور اگرفعل عين فاعل ہو 

'فعل''سے پہلے موجود ہونی چاہے ،لہذاکائنات خد اکے عالوه ہے اور اس بناء پر يہ جو کہا گيا تو،شئے''فاعل''اپنے وجود'
  ہے :''کلی طور پر سب چيزيں خدا کی و حدت وجود کے زمينہ ميں ہيں ''...غلط ہے 

  کيا مخلوقات،وہم وخيال ہيں ؟
: پتھر،درخت اور انسان،يہ سب وہم وگمان سوال: بعض لوگ کہتے ہيں کہ جو کچھ ہم ديکھتے اور تصور کرتے ہيں جيسے

  ہيں بلکہ خود ہماراوجودبھی ايک خيال ہے ،مہر بانی کر کے اس سوال کا جواب بيان فرمائيے ۔
جواب:جو يہ کہتا ہے : جو کچھ ہم ديکھتے يا تصور کرتے ہيں وه وہم وخيال ہيں اگر وه اس بات کو سجيدگی کے ساتھ کہتا 

س کی يہ بات کہ''سب چيزيں خيال ہيں''وہم وخيال ہے اور اس کی کوئی قدر ومنزلت نہيں ہے ہے ،تو اس کے بقول ،خود ا
  اور اس کا کوئی نتيجہ نہيں نکلتا ہے ۔ 

جو لوگ ايسی باتيں کرتے ہيں انھيں سوفسطائی کہا جاتا ہے يہ لوگ يا تو نفسياتی بيمار ہيں يابد نيتی کی بنا پر مغالطہ کرتے 
ی فکر صحيح وسالم ہو اور بدنيتی بھی نہ رکھتا ہو اور کائنات کی خلقت کے بارے ميں حقيقت پسند ہوہيں ورنہ جس انسان ک
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تو وه حقيقت کا قائل ہو گا ۔يہی کائنات کو وہم وخيال جاننے والے لوگ اپنے لئے اچھی زندگی کو تر تيب دے کر بھوک کے 
ش کرتے ہيں اور اس وقت يہ نہيں کہتے ہيں کہ روٹی وقت روٹی کے پيچھے دوڑتے ہيں اور پياس کے وقت پانی کی تال

  اور پانی وہم وخيال ہے ۔
  سوال:فرض کريں اگر يہ سب خيال نہ ہو ،تو خدا ان سب کے اندر داخل ہوا ہے !

  آپ کا جواب کيا ہو گا؟
ی دليل نہيں جواب:جس طرح پہلے سوا ل کے جواب ميں بتايا گيا ہے يہ بات بھی استدالل کے خالف ہے اور کوئی منطق

  رکھتی ہے ۔

  ذات باری تعالٰے کاکنہ کيا ہے ؟
سوال: بعض لوگ کہتے ہيں :ہم اس نتيجہ پر پہنچے ہيں کہ ذات خدا کی کنہ اوراصلی خودہم ہيں اور يہ عبارت :''خدانے 

ی دوسری کوئی ہميں عدم سے وجودميں اليا ہے '' کوئی مفہوم و دليل نہيں رکھتی ،اصالًپوراوجودصرف وہی ہے اور اس ک
  صورت نہيں ہے اگر چہ ہم اشياء کو ظاہری طور پر متنّوع اور متغيّرديکھتے ہيں ؟آپ کاجواب کيا ہے ؟

جواب: يہ بات بھی ايک بے دليل بات اور فاقد برہان دعوٰی ہے ۔ايسے لوگوں کا فہم جو بھی ہو انہی کے لئے حجت ہے 
  وئی قيمت واہميت نہيں ہے ۔دوسروں کے لئے نہيں اور دليل کے بغيردعوٰی کی ک

  ہواالّول واآلخر کے بارے ميں صوفيوں کانظريہ 
سوال:صوفی کہتے ہيں:سوره حديدميں ''ھواالول واآلخر'' کا مقصودحضرت علی عليہ السالم ہيں ،چنانچہ مر حوم عالمہ 

ہات کو وسيع تر کرتا ہے ۔اس بنا پر مجلسی نے بھی بحاراالنور کی آٹھويں جلد ميں ايسا ہی نقل کياہے اور يہی زمينہ اشتبا
اگر ہم مذکوره دعوٰی کو جھٹال ديں تو ہم نے عالمہ مجلسی کی بات کو ردکيا ہے ،کيونکہ خداکی طرف پلٹنے والے ضمائر 

  قرآن مجيد ميں بہت ہيں ،مثالً:
  )٧٨(...فھو يھدين )(شعرائ
  )٨٠(...فھويشفين)(شعرائ

  )٦٤ہ وھو الحکيم العليم)(زخرف(وھو الّذی فالّسماء اٰلہ وف االرض الٰ 
  )٦٢(...ھوالعّل الکبير)(حج

  )٥٨(...الّح الّذی اليموت...)(فرقان
اور اس طرح کے ضمائر قرآن مجيد ميں بسيار ہيں ،ہم کيسے سمجھ ليں گے کہ ان ضمائر کا مرجع علی عليہ السالم نہيں 

  ہے ۔ ہوں گے جبکہ ان آيات کا سياق، ان ضمائر کے مر جع کو خدا بتاتا
جواب:جو کچھ روايت ميں آيا ہے يہ ہے کہ علی عليہ السالم اول وآخر ہيں اور ايک دوسری روايت ميں نقل ہوا ہے کہ علی 
عليہ السالم کے اول وآخرہونے کا معنی يہ ہے کہ وه پہلے شخص ہيں جو رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر ايمان الئے

لی هللا عليہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے اور يہ وه وقت تھا جب آپ آنحضرت صلی هللا اورآخری شخص ہيں جو رسول خدا ص
  عليہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کوقبر شريف ميں رکھ کر باہر آئے ۔

سوره حديد کے اول کے بارے ميں ظاہر سياق يہ بتاتا ہے کہ ''اّول''سے مراد وه ہے جس کا وجودعدم سے مسبوق نہ ہو 
  د يہ ہے کہ جس کا وجودعدم سے ملحق نہ ہو اور وه خدائے متعال ہے ،جيسا کہ فرماتا ہے:اور''آخر''سے مرا

  )٤٢(واّن لی ربّک المنتھٰی)(نجم
  ''اور بيشک سب کی آخری منزل پروردگارکی بارگاه ہے ''

  ممکنات کی نسبت عليّت واجب
  استاد اکبر،ميزان المفسرين ،عالمہ طباطبائی دام بقائ

پر ''فلسفی بحث''کے عنوان سے ،بعض  ١٥٠اور١٤٩'' الميزان'' کی پندرھويں جلد کے صفحہ نمبر عرض خدمت ہے کہ
  مسائل بيان ہوئے ہيں جن کی وجہ سے حقير کے ذہن ميں مندرجہ ذيل سوال پيدا ہوا:

  سوال:واجب تعالٰی کے ''جزء العلة''ہونے کا معنی کيسے تصور کيا جاسکتا ہے جبکہ قرآن مجيد فرماتا ہے :
  )١١(...ليس کمثلہ شی ئ...)(شوریٰ 
  ''اس کاجيسا کوئی نہيں ہے ....''
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  جواب:السالم عليکم ورحمتہ هللا وبرکاتہ
پر کی گئی فلسفی بحث کے بارے ميں آپ کاخط مال۔اس ميں ١٥٠اور١٤٩''الميزان ''کی پندرھويں جلد طبع تہران کے صفحہ 

ختلف نظريہ بيان کئے گئے ہيں کہ پہلے نظريہ کے مطابق ،واجب واجب تعا لی کی عليّت کے ممکنات کے بارے ميں دو م
  تعا لی علت تامہ کا جزاور دوسرے نظريہ کے اقتضا کے مطابق علت تامہ قرار پاياہے ۔

يہ دو صورتيں آپس ميں متقا بل اور متنافی نہيں ہينجس طرح عام طورپرتصور کيا جاتا ہے بلکہ دوسری صورت پہلی 
  مکمل تر ہے ۔  صورت سے د قيق تراور

انسان ابتدائی نظريہ ميں ايک ضروری ادراک سے ،ممکنہ موجودات ميں کثرت اور مغايرت کو درک کرتا ہے اور اس کے 
بعد اس کثرت کے آحاد ميں وجودی وابستگی کو درک کرتا ہے جو عمومی عليّت ومعلو ليت کے قانون کی بنياد ہے اور اس 

لّت کی ضرورت ہے اور اس کی علّت بھی اگر ممکن الوجودہو تو دوسری علّت کی وجہ سے ہر ممکن الوجود موجود ع
چاہتا ہے يہانتک کہ ايک ايسی علّت تک پہنچے جو ذاتاًواجب الوجود ہو اور علّت سے بے نياز ہو ،بلکہ تمام ممکن علتيں بال

لّت قريب اور مباشر کے معنی ميں يہ واسطہ (مثل صدر اول)يا بالواسطہ (مثل باقی ممکنات ) اس کی معلول ہيں، اگر چہ ع
  علّت تامہ اور علّت فاعلی کا جزء بھی ہے ۔

يہ ہے پہلے اورابتدائی نظريہ کے لحاظ سے اور دوسرے نظريہ کے مطابق ممکنات ميں حکم فرمااوساط علّيت اور توقف 
ہے اور ممکنات ميں سے ہر ايک  وجودی کی بناپر ،ممکنات کا پورا مجموعہ واحد ہوتا ہے جس کی علت تامہ واجب تعالیٰ 

  کا ايجاد ان سب کی ايجاد ہے ،جيسے ، تفسير ميناس کی وضاحت کی گئی ہے ۔
البتہ واضح ہے کہ دوسرا نظريہ پہلے نظريہ کی بنياد پر مستحکم ہے، کيونکہ پہلے نظريہ کے باطل ہو نے کی صورت ميں

کے طور پر اثبات صانع کا طريقہ بالکل بند ہو گا ۔واجب تعالٰی کو قانون علت ومعلول کا باطل ہو نا الزم ہو گا اور نتيجہ 
علت کا جزء شمار کرنا آئيہ کريمہ : ( ليس کمثلہ شی)کے منافی نہيں ہے ،کيونکہ علّت کی صداقت اورغير واجب تعالٰی 

اس کی علّيت ذاتی کاسبب، جب فيض کے واسطہ سے اور واجب تعالٰی کا جعل ہو تو،امکانی علل کو واجب کے مثل ـجبکہ 
واستقالل کی صورت ميں ہو ـ نہيں بناتا ہے ۔چنانچہ سائر صفات کمال مانند ،حّی ،عالم ،قادر ،سميع،بصير وغيره کی صداقت
غير واجب کی شرکت کی مستلزم نہيں ہے ، کيو نکہ ممکن ميں موجوده صفت کمالی جعل اوراضافہ واجب پر منحصر ہے 

خالف واجب تعالٰی اپنی صفات کمال ميں ذاتی طور پر مستقل اور دوسرے سے بے نياز ہے  اورمستقل نہيں ہے ،اس کے بر
  ۔

)کے منافی نہيں ہے اورآيہ کريمہ ميں خالق سے مراد خالقيت سے ٣اسی طرح آيہ کريمہ :(...ھل من خالق غير هللا)(فاطر
رآن مجيد کی آيتيں خدا کے عالوه دوسرے مستقل خالق ہے جو خالقيت کی توصيف ميں دوسروں کا محتاج نہ ہو ،کيونکہ ق

  خالقوں کو ثابت کرتی ہيں :
  )١٤(فتبارک ّهللا احسن الخالقين)(مؤمنون

  )١١مائدہہ٣(...واذتخلق من الطين کھيئتہ الطير بذن فتنفخ فيھا فتکون طيراًبذن) (
  اور اس سياق کے بارے ميں موجود دوسری آيات۔ 

  ميں عمومی عليّت کے قانون کی تصديق فرماتا ہے ،جيسے :اس کے عالوه قرآن مجيد بہت سی آيات 
  )٨۔٧ثم جعل نسلہ من سال لة من ما ء مھين ) (سجده ٠(...وبدا خلق االنٰسن من طين

  ''...اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کيا ہے ۔اس کے بعد اس کی نسل کو ايک ذليل پانی سے قرارديا ہے ۔''
  اور:

  )١واحدٍة وخلق منھا زوجھا وبّث منھما رجاال کثيراًً◌ ونسائ...)(نسائ (...الّذی خلقکم من نفس
''...جس نے تم سب کو ايک نفس سے پيدا کيا ہے اور اس کا جو ڑا بھی اس کی جنس سے پيد اکيا ہے اور پھر دونونسے 

  بکثرت مردوعورت دنيا ميں پھيال دئے ہيں ''
نفی اور واجب تعالٰی سے اس کا حصر اشاعره سے منسوب ہے کہ اس  يہ تصديق مادی ہے اور مطلقاًممکنات سے عليّت کی

  کے ثبوت کا کوئی راستہ نہيں ہے ۔
  آپ کی خدمت ميں سالم واخالص کے ساتھ اپنے عرائض کو خاتمہ بخشتا ہوں ۔

  عدم زمانی سے مسبوق ماده کی پيدائش
  ل سے نفی کيا جاسکتا ہے؟ سوال : ماده کی ازليّت ذاتی اور ذاتی طورپر سابقہ ہونے کو کس دلي

جواب: ذاتی ازليّت اور ذاتی خدمت کی اصطالح ايسی جگہ پر استعمال ہوتی ہے جہاں شئے کی ذات عين ہستی وجود ہو اور 
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ايسی چيز محال ہے کہ عدم اسے قبول کرے اور نتيجہ کے طور پر شئے اپنے صفات اور حاالت ميں کسی قسم کی تغير 
ديہی ہے کہ ماّده ايسا نہيں ہے ۔ليکن ظاہراًسوال ميں ذاتی ازليّت اور ذاتی خدمت وہی زمانہ کے قبول نہيں کرے گی ،اور ب

  لحاظ سے قديم ہے اور سوال يہ ہے کہ کيا ماده (ايٹم )اپنی پيدائش ميں مسبوق بہ عدم زمانی ہے يا نہيں ؟ 
نرژی ميں تبديل ہو نے اور بر عکس کی اس سوال کا جواب مثبت ہے ،کيونکہ علوم مادی کے نظريہ کے مطابق، ايٹم ا

قابليت رکھتا ہے اور ہر ايٹم انرجی کے دبے ہوئے ذّرات کا ايک مجموعہ ہے جو ايٹم کو تشکيل ديتے ہيں اور اسے وجود 
ميں التے ہيں اور قہراًايٹم مسبوق بہ عدم ہو تا ہے اور اس صورت ميں ،ايٹم اور انرژی کے درميان ايک مشترک ماّده فرض

ا جانا چاہئے جس کی خاصيت صرف صورت وفعليّت کو قبول کرنا ہو گی اور اس بناء پر ،يہ نہيں کہا جاسکتا ہے کي
کہ:فعليّت کو انجام دينے واال (صورت فاعل اور فعليّت) فرض ماّده ہے بلکہ يہ ايک ماورائے ماده امر ہے اورماده اس فعليت

تی کا مشہود عالم ،ايک ايسے فاعل کا فعل ہے جوازلی اورثابت ورائے عالم کے سايہ ميں ،فعليّت اورتحقق پاتا ہے ،لہذاہس
  ہے اور وه خدائے متعال ہے ۔

  ظلم کا وجود کيوں ہے ؟
  سوال: سالم عليکم ،آپ کا خط مال ،اميد رکھتا ہوں آپ اس علمی جدوجہد ميں کامياب رہيں گے۔

  آپ نے مرقوم فرمايا تھا:
ر رہے ہيں ،اس مينچاروں طرف ظلم پھيال ہوا ہے ۔انسان اور حيوان سے جس قدر ممکن ہو ''جس دنيا ميں ہم زندگی بسر ک

سکتا ہے مظلوم کو زدوکوب کرتے ہيں يا بعض افراد ظالم کے بغير بھی مظلوم ہيں ،جيسے ايک بچے کا بيمار ہو نا ۔ہم ايک
ار ہوا ہے اور اس کے ذريعہ بدترين صورت حيوا ن کو ديکھتے ہيں کہ کسی گناه کے بغير اپنے سے قوی تر حيوان کا شک

  ميں جان ديتا ہے ''۔
جواب : بحث ميں داخل ہونے سے پہلے تمہيد کے طور پر جاننا چاہئے کہ خلقت کی بنياد عليّت ومعلوليّت پر ہے اور ماّدی 

خاصيت جالنا ہے خواه کسی دنيا ايک ناقابل استثناصول کی بنا پر اداره ہوتا ہے نہ کہ جذبات اور احساسات پر،مثالًآگ کی 
پيغمبر کادامن ہو يا کسی ظالم کا لباس ۔درنده حيوانات اور شکاری پرندے گوشت خوا ہيں جو اگر گوشت نہ کھائيں تومر 

جائيں گے اور يہ حق انہيں تخليق سے ہی بدن کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق ديا گيا ہے اور اس سلسلہ ميں کسی قسم کی 
تے ،چنانچہ انسان بھی حيوانوں کے گوشت سے تغذيہ ہوتا ہے اور نفسياتی طور پر کسی قسم کی مسئو ذمہ درای نہيں رکھ

  ليت کا احساس نہيں کرتا ہے ۔
مذکوره بيان کے مطابق ،ظلم (دوسروں کے حق پر تجاوز کرنے يا قوا نين کے نفاذميں امتياز بر تنے کے معنی ميں )انسانی 

ا ہے اور جن ناخوشگوار حوادث کا مشاہده ہو تا ہے انہيں ظلم نہيں کہنا چاہئے بلکہ يہ معاشره سے باہر وجود نہيں رکھت
ايسے'' شرور''ہيں جو اپنی پيدائش کی علّت کی نسبت ''خير'' ہوتے ہيں اور عمل کے موقع کی نسبت سے شراورعلّت ،اپنے 

بچہ کی بيماری ظلم نہيں ہے بلکہ شر اور  وجودی اقتضا کے مطابق اپنی کارکردگی کا حق رکھتے ہيں ۔ايک چھ مہينے کے
ايک محروميت ہے جو اسباب کی پيدائش کے نتيجہ ميں بيمار ی کی صورت ميں پيدا ہوئی ہے، بلّی جو کتّے کے پنجوں ميں

پھنس کر نا گوشگوار حالت سے دوچار ہوتی ہے ،وه شر ہے نہ کہ ظلم اور يہی بلّی چوہے کے بارے ميں يہی عمل انجام 
  ہے اور اسے جائز جانتی ہے ۔ديتی 

جی ہاں !انسان اپنی زندگی کی فعاليت کو اپنی نفسانی خواہشات کے سايہ ميں جذبات کی بناء پر اختياری طور پر انجام ديتا 
ہے ، اسی وجہ سے وه اپنی زندگی ميں بے شماراور گونا گوں نياز مندياں رکھتا ہے اور تنہا زندگی بسر نہيں کرسکتا ،اس 

اجتماعی زندگی بسرکرنے پرمجبور ہے اور فطری طور پر اپنے اجتماع کو استحکام بخشنے کے لئے اس نے کچھ  لئے وه
واجب االطاعت قوانين کو قبول کيا ہے ،جن کی رو سے معاشر ه کے ہر فرد کے منافع کا ،اجتماعی توازن کے مطابق، 

يں ،کہ قوانين کے مطابق ان کا تحفظ ضروری اور ان تحفظ کيا گيا ہے اور اس کے واجب االطاعت حقوق ثبت کئے گئے ہ
قوانين کی خالف ورزی ممنوع ہے ۔ان ہی وضعی اور قراردادی حقوق کی پائمالی کو ظلم کہا جاتا ہے اور اسے جرم شمار 
  کيا گيا ہے ۔اس کا خالصہ يہ ہے کہ کوئی شخص ناحق طور پر کسی کے ثابت حق پر جارحيت کرکے اسے پائمال کرے۔

بيان سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اجتماعی ماحول سے باہر ظلم کا کوئی مصداق نہيں ہے اور بہر حال ظالم کو ظلم اس 
کر نے کا حق نہيں ہونا چاہئے ۔اس بناء پر تکوينی علّتوں کے نا خوشگوار اثرات ،جنھيں خلقت نے مجہز کر کے حق ديا 

اہم تر حق کے لئے کسی غير اہم حق کو پائمال کرتا ہے وه بھی شر ہے  ہے ،شّر ہيں نہ ظلم۔ اور اسی طرح جب انسان ايک
  نہ ظلم اور اسی طرح ظلم کے مقابلہ ميں ظالم سے لئے جا نے واال قصاص ظالم کے لئے شّر ہے نہ ظلم ۔

  )١٩٤(...فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليہ بمثل مااعتدٰی عليکم...)(بقره
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  بھی ويساہی برتائو کرو جيسی زيادتی اس نے کی ہے...''''...لہذا جو تم پر زيادتی کرے تم 
اسی طرح خدا سے نسبت دی جانے والی مصيبتيناور ناخوشگوار حوادث بھی ايسے ہی ہيں ،ان کی طرف اشاره کيا جائے 

  گا۔
ن ارتقاء آپ نے لکھاتھا :ايک صاحب کہتا تھا :جب ايک چھوٹے حيوان کو ايک قوی اور بڑاحيوا ن کھاتا ہے ،تو بڑا حيوا

پيدا کرتا ہے (يعنی کمزور حيوان کا گوشت بڑے حيوان کا جزو بن کر اسے مکمل تر کرتا ہے )بلی کا گوشت کتّے کا 
  جزوبننا کونسا ارتقاء ہے ؟

يہ بيان ،نظری ہے فلسفی اورصحيح اوريہ نظريہ ''حرکت جوہری'' کے فروعات ميں سے ہے ،ليکن چونکہ يہ مسئلہ فنّی 
  س کو ايک يادوخطوط ميں بيان کرنا ممکن نہيں ہے ۔اور وسيع ہے ،ا

آپ نے مرقوم فرمايا تھا :''کہتے ہيں تمام چيزوں کا مالک خدا ہے سب اسی کی ملکيت ہے ،وه خود جانتا ہے ،ميں بھی جانتا 
  کرتا ہے ''ہوں کہ وه خودجانتا ہے ،ليکن مسئلہ يہ ہے کہ قرآن مجيد واضح طور پر فرماتا ہے کہ خدا ہر گز ظلم نہيں 

اس مطلب کا صحيح بيان يہ ہے کہ عالم خلقت ميں جو کچھ ہے اور فرض کيا جانے واالہر کمال، پروردگار عالم کی مطلق 
ملکيت ہے ،جزئی سے لے کرکلی تک اس کا تحفہ اوربخشش ہے ،اس کے بغير کہ کسی بھی مخلوق کا استحقاق کی راه 

ے لئے مجبور کرے اور نہ کسی ايسی علت کے بارے ميں فرض سے خدا پر کوئی حق ہو جو اسے عطيہ وبخشش ک
کياجاسکتا ہے جس نے خدائے متعال پر اثرڈال کر اسے کسی کام کو انجام دينے ياترک کرنے پر مجبور کيا ہو اور جس حق 

کا بھی فرض کيا جائے اس کو جعل کرنے واال اور مالک خدا ہے ،اسی طرح خدا کی طرف سے کسی بھی مخلوق کو 
  ہنچنے والی ہر مصيبت اور ناخوشگواری خدا کا حق ہے اور وه مخلوق اس سلسلہ ميں خدا پرکوئی حق نہيں رکھتی:پ

  )٢٧(...ويفعل ّهللاٰ مايشائ)(ابراھيم
  ''..اور وه جو بھی چاہتا ہے انجام ديتا ہے ۔''

ل مذمت نہيں ہے ۔منتہی يہ کہ خدا کی لہذا اصولی طور پر وه امر ظلم نہيں ہو گا نہ يہ کہ وه ظلم ہے اورخداسے ظلم قاب
نعمت و عطيہ ايک ايسی رحمت ہے جسے خدانازل فرماتا ہے اور عذاب ومصيبت،رحمت نازل نہ کرنا ہے جو امرعدمی 

  ہے ،جيسا کہ فرماتا ہے:
  )٢(مايفتح ّهللاٰ من رحمة فال ممسک لھا وما يمسک فال مرسل لہ من بعده..)(فاطر

رحمت کا دروازه کھول دے ،اس کا کوئی روکنے واال نہيں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی ''هللا انسانوں کے لئے جو
  بھيجنے واال نہيں ہے۔''

بعض اوقات انسان کا ظلم اس کی اوالد ميں منعکس ہو کر ظاہر ہو تاہے ،ليکن اس صورت ميں بچہ کی مصيبت وہی اس 
ت کے دن گرفتار ہوئے حيوانات کی پاداش کے بارے ميں قرآن مجيد کے باپ کا ظلم ہے نہ باپ کے ظلم کی سزا ۔ليکن قيام

  کے مطابق حيوانات کے لئے بھی روز محشر ہے :
  )٣٨(ومامن دابّة فی الرض والٰطيريطير بجناحيہ اّل امم امثالکم ما فّرطنا فی الکٰتاب من شٍی ثم الی ربّھم يحشرون)(انعام

وں پروں سے پرواز کرنے واال طائر ايسا نہيں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری ''اورزمين ميں کوئی بھی رينگنے واال يادون
طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ہم نے کتا ب ميں کسی شے کے بارے مينکوئی کمی نہيں کی ہے اس کے بعد سب اپنے 

  پروردگارکی بارگاه ميں پيش ہوں گے۔''
ہيں۔بعض روايتوں ميں ہے کہ خدائے متعال قيامت کے دن ليکن ان کے روز قيامت کے بارے ميں تفصيالت بيان نہيں ہوئے 

سينگ رکھنے والے حيوانوں سے بغير سينگ والے حيوانوں کا قصاص لے گا ۔کلی طورپرکتاب وسنت سے يہ معلوم ہو تا 
نے  ہے کہ کائنات اور اس ميں جاری نظام ميں کوئی بھی واقعہ مصلحت کے بغير نہيں ہے خواه ہم جانيں يا نہ جانيں ۔آپ

  لکھاتھا :ميرے عرائض اور ناراحتی کا خالصہ يہ ہے ۔
  ۔دنيا ميں ظلم ہے اور اکثر قصاص بھی نہيں ہو تا۔١
۔کہيں قيامت کے دن بھی ايساہی نہ ہو اور ان(حيوانات) کے لئے،جو مظلوم واقع ہوتے ہيں ،قيامت کے دن کوئی جزا نہ ہو ٢

  کام ہے ؟ ۔ظلم کيوں ہوتا ہے ،جبکہ اول سے ہی ظلم ايک غلط
ليکن آپ نے جو يہ فرمايا ہے : ''اکثرظلم ميں قصاص نہيں ہوتا ہے ''حقيقت ميں اکثر جس کو آپ نے ظلم کہا ہے ،وه شر ہے
نہ ظلم اور قصاص ظلم ميں ہو تا ہے نہ مطلق شر ميں ۔شرور کے بارے ميں کوئی مصلحت اور حکمت ہے ۔نظام خلقت کے

واقع ميں واقعاً ظلم ہو تا ہے اور کوئی حق پائمال ہو تا ہے اگر اس کا دنيا ميں قصاص بارے ميں عموماًياخصوصاً اور جن م
  ہوا تو بہتر اور اگر دنيا ميں قصاص نہ ہوا توخد اکے واضح وعدوں کے مطابق آخرت ميں ضرور ہو گا: 

  )٣١(ان ّهللا ال يخلف الميعاد)(رعد
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  ''بيشک هللا اپنے وعده کے خالف نہيں کرتا ہے ۔''
) روز جزا٤کن يہ کہ مظلوم حيوانات کے لئے قيا مت کے دن جزا ہے يا نہيں ؟خدائے متعال نے آخرت کا (يوم الّدين)(حمدلي

نام رکھاہے اور حيوانات کے روز محشرکے بارے ميں واضح طور پر ذکر فرمايا ہے اس کا ضروری پاداش ہو گا ،ليکن يہ 
  ايا ہے ،اسی قدرفرمايا ہے :کيسے انجام پائے گا ہمارے لئے بيان نہيں فرم

  )١٧(...الظلم اليوم...) (غافر
  ''...آج کسی طرح کاظلم نہ ہو سکے گا ۔''

  انسان کی شخصيت اور قيامت کادن
سوال:سائنس کے مطابق اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ مرنے اوردفن ہو نے کے بعد انسان کا بدن بعض عوامل کے تحت 

يل ہو تا ہے ،اس ميں سے ايک حصہ مٹی ميں جذب ہو تا ہے ،اور زراعت کے بعد يہی مواد نائٹريٹ اور نائٹروجن ميں تبد
کاشت کی گئی چيزوں ميں جذب ہوتا ہے اورانسانوں کے ذريعہ انھيں استعمال کرنے کے بعد ،يہی مواد زنده انسانوں کے 

  وٹ کا سبب بنتا ہے ۔نشو ونما کا سبب بنتا ہے اور اس طرح ايک نئے انسان کے بدن کے خليوں کی بنا
قيامت کے دن انسان کے دوباره زنده ہو نے کی صورت ميں ، پہلے انسان کے بدن کو بنانے ميں اس کے مواد کو کيسے 

پورا کيا جائے گا ؟اگر اسے اپنے پہلے مواد سے مکمل کيا جائے تو، دوسرے شخص کا بدن نقص سے دوچار ہوجائے گا 
  ص کا بدن نا مکمل رہے گا!،اگر مکمل نہ ہو جائے تو پہلے شخ

جواب: سائنسی تحقيقات سے يہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کے بدن کے اجزاء اس کی پوری عمر کے دوران تجزيہ 
وتغيرات کے نتيجہ ميں ہر چند سال کے بعد ايک بار سر تا پا مکمل طور پر تبديل ہو کر پہلے اجزاء کی جگہ ليتے ہيں 

کل وہی سابقہ انسان ہو تا ہے اور اس کے بدن کے اجزاء کا بدل جانا اس کی شخصيت کے وراس کے باوجود يہ شخص بال
  بدلنے ميں کوئی اثرنہيں ڈالتا ہے ۔

صاف ظاہر ہے کہ ہم ميں سے ہر شخص کم وبيش پچاس ،ساٹھ سال عمر کرنے کے بعد واضح طور پر مشاہده کرتا ہے کہ 
ر اب بوڑھا ہو چکا ہے ،اور جس حقيقت کا وه لفظ ميں سے تعبير کرتا ہے وہی انسا ن ہے جو کبھی بچہ تھا ،کبھی جوان او

،ہم اسے ''نفس'' کہتے ہيں ،اس ميں کوئی تبديلی پيدا نہيں ہوئی ہے اور اپنی جگہ پر پائداراورثابت ہے اور اسی طرح 
 ميں سزادی جاتی ہے ۔جوشخص جن جرائم کو بچپن ميں انجام ديتا ہے ،ان کے مرتکب ہونے کی وجہ سے اسے بوڑھا پے 

اس نظريہ کے مطابق انسان کی شخصيت اس کے نفس سے ہے نہ بدن سے انسان کے بدن کے ماّده ميں سے کچھ حصہ 
کے نابود ہو نے سے ، اسی نفس کے ساتھ تعلق کے فر ض کی بناء پر انسان کی شخصيت تبديل نہيں ہو تی اوراگر قيامت 

ر يافتہ اور نا بود ہو ئے اجزاء ميں سے جن اجزاء سے بھی تعلق پيد اکرے ،ياان کے دن انسان کا نفس اس کے بدن کے تغي
ميں کسی بھی قسم کی کمی ہو اور دوسرے اجزاء سے مکمل ہو جائے ،تو انسان کا بدن وہی دنيا کا بدن ہو گا اور شخص 

  انسان وہی دنيوی انسان ہو گا ۔
  محمد حسين طباطبائی 

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  تيسراحصہ:
  

  خلقت اورقيامت کا مسئلہ 

  خلقت کا مقصد کيا ہے ؟
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کچھ مجہو الت ايسے ہيں جن کے وجود کے بارے ميں انسان کو اپنی پيدائش اور زندگی کے ابتدائی دنوں سے اپنی 
خدادادعقل سے خواه نخواه معلوم ہوا ہے اور اپنے فطری تجسس سے ان کا حل طلب کرتے ہوئے اپنے آپ سے پو چھتا ہے 

ے ؟اس کے خالق ہو نے کی صورت ميں ، اس خلقت سے اس کا :کيا اس مشہود عالم ہستی کا پيدا کرنے واال کوئی خدا ہ
  مقصد کيا ہے ؟کيا اس صورت ميں ہم پر کوئی فريضہ اورتکليف عائد ہو تی ہے ؟

بديہی ہے کہ مذکوره سواالت ميں سے ہر ايک کا مثبت جواب ہو گا ۔سوال کے مشخصات ،اس کے وجود کی کيفيت ،آثار 
ميں کچھ فرعی سواالت پيدا ہوں گے ـ جيسا کہ بيان ہوا ـانسان کی خداداد اور اس کے تحقق کی ضرورت کے بارے 

  فطرت،فکر مند ہے اور ان کے قطعی اور منطقی حّل کی خواہاں ہے ۔
يہ بھی واضح ہے کہ مورد سوال مسئلہ ،ابتدائی ترين اور اہم ترين مسائل ميں سے ايک ہے جو انسانی فطرت کی توجہ کا 

کی فطرت اس کے قطعی اور منطقی حل کی ضرورت کوزندگی کے ابتدائی مر حلہ ميں درک کرتی سبب بنا ہے اور انسان 
  ہے ۔

  سوال کی تحقيق اور اس کا تجزيہ 
اس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ جو چيز ہميں خلقت کے مقصد کے بارے ميں سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے ،وه يہ 

پنے اجتماعی اور عقلی کاموں کو اپنے ان مقاصداور آرزوئوں کوحاصل کر نے کے ہے کہ ہم ـ چنانچہ مشاہده کرتے ہيں ـا
لئے انجام ديتے ہيں ،جو طبيعی طور پر مناسب ہوں اور ہمارے کام آئيں ۔ہم کھاتے ہيں ،تاکہ سير ہو جائيں ،پانی پيتے ہيں 

ھ سکيں،گھر بناتے ہيں تاکہ اس ميں تاکہ پياس بجھے ،لباس پہنتے ہيں تاکہ سردی ور گرمی سے اپنے بدن کو محفوظ رک
  رہائش حاصل کريں ،گفتگو کرتے ہيں تاکہ اپنے دل کی بات کو سمجھاديں ...

انسان، بلکہ ہر ذی شعور،جو کام عقل وشعور سے انجام ديتا ہے ،کبھی غرض اور مقصدکے بغير نہيں ہو تا ہے اور جس 
رے ارادی افعال ميں اسی مقصدکا مشاہده اورہر فا عل کی حالت کے کام کا کوئی فائده نہ ہو ،اسے انجام نہيں ديتا ہے ہما

بارے ميں اس کا قياس، ہماری حالت کے لئے ايک اور علم ہے جو ہميں يہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے :''خالق کائنات 
ياس اس سوال کے (جوايک علمی فاعل کا مصداق ہے )کا خلقت سے کيا مقصد ہے؟ '' ليکن کيا مشاہده کا يہی اندازه اور ق

صحيح ہونے کی ضمانت دے سکتا ہے ؟اور کيا بعض موارد ميں پائے گئے حکم اورخاصيت سے تمام موارد کو وسعت اور
عموميت دی جا سکتی ہے ؟ان سواالت کا جواب منفی ہے اور تنہا راه حل مقصد کے معنی کا قطعی تجزيہ و تحقيق ہے 

  ئی راستہ موجود نہيں ہے ۔،کيونکہ استحکام اورتحقيق کے لئے اور کو
تغذيہ کی مثال ميں بيان ہواکہ،سير ہونے کا مقصدہميں تغذيہ کے ذريعہ حاصل ہو تا ہے ،سيری کا تغذيہ سے ايک رابطہ ہے

،کيونکہ يہ اسی کام کا نتيجہ اور پيداوار ہے اور کھانا معده ميں داخل ہونے کے ساتھ نظام ہاضمہ کو سر گرم کرتا ہے 
ذاداخل کرنے سے بے نياز کرتا ہے اور اس کی چاہت کو پورا کرتا ہے ۔بہر حال ''سيری''تغذيہ کی ايک قسم اوراسے نئی غ

کا اثراورمعلول ہے اور تغذيہ بھی ايک مخصوص کام اور حرکت ہے جو ہم سے شروع ہو کر اپنے اثر يعنی ''سيری'' پر 
و فاعل ہيں )ايک اور رابطہ رکھتا ہے اور وه يہ ہے کہ ہم اپنے منتہٰی ہو کر خود نا بود ہو تا ہے يہی تغذيہ ہمارے ساتھ (ج

وجود کے اندر اپنی بقاء اور زندگی کو جاری رکھنے کے لئے ذخيره کے طور پر کوئی مواد نہيں رکھتے ہيں ،بلکہ صرف 
يد غذائيں تدريجاً اپنی بقاء کے تحفظ کے لئے بعض سالح،مسائل اور توانائيوں سے مسلح ہيں جن کے ذريعہ بقاء کے لئے مف

  حاصل کر کے انھيں اپنے وجود سے مالکر اپنی زندگی کو جاری رکھتے ہيں ۔
يہی ہماری اندورونی توانائياں ،جو عقل وشعور کی اٹوٹ انگ ہيں ،نياز مندی کا احساس کرکے اپنے فطری جوش و جذبہ 

تی ہيں تاکہ ہم اپنی خاص حرکتوں کو انجام دےسے ہميں اپنے بدن کے وسائل اور توانائيوں کو سر گرم کرنے پر مجبو رکر
کر ضروری غذا اور مواد تک پہنچ جائيں اور اپنے وجود کی کميوں کو پورا کريں ۔پس''سيری''جس کا تغذيہ سے ايک 

رابطہ تھا،ہمارے ساتھ بھی ايک رابطہ رکھتی ہے ،کيو نکہ يہ ايک کمال ہے جو ہمارے وجود کی کمی اور ہماری 
ورا کر تا ہے اور ہماری اندرونی توانائيوں کے ساتھ جو ظہور کرتا ہے ،وه ہميں اسے حاصل کر نے اور ضروريات کو پ

  اپنے آپ کو اس سے مکمل کر نے پر مجبور کر تا ہے ۔
اگر ہم اپنی بے شمار ارادی اور اختياری سر گرميوں ،جيسے:کھانے، پينے ،اٹھنے بيٹھنے،باتيں کرنے،سننے اورآنے جانے

تحقيق کريں ،تو وہی خاصيتيں حاصل ہونگی جو تغذيہ کی مثال کی تحقيق سے حاصل ہو ئيں ۔حتی اگر ہم ظاہراًبالکل ....کی 
بے غرضی ميں انجام دينے والے کاموں پر توجہ کريں ،تو واضح ہوگا کہ اگر اس کام ميں کوئی منافع نہ ہوتو ہم اسے انجام 

سے انجام دی جانے والی نيکياں جن ميں اور کوئی مقصدنہيں ہوتا ہے نہيں ديں گے ،جيسے ،صرف انسان دوستی کی وجہ 
اور مدد کے مانند کہ ايک بے نياز دو لت مند ،ايک محتاج فقير کی مدد کر تا ہے اور....ان مواقع پر ہم حقيقت ميں اپنے 
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درونی جذبات کو پورا کر کے جذباتی آرزوئوں کو عملی جامہ پہناتے ہيں اور فقير کی حالت کا مشاہده کرتے ہوئے اپنے ان
  اپنے نفس کو مطمئن کرتے ہيں اور اسی طرح...

اس تحقيق سے عام ا ور کلی طور پر يہ نتيجہ حاصل کيا جاسکتا ہے کہ اختياری کاموں ميں ''فعل کا مقصد''ايک مناسب اثر 
ور يہ کمال ہے جو فاعل کےہے جو فعل کے آخر (فاعل کی مخصوص حر کت)ميں قرار پايا ہے اور يہ فعل کی سرحد ہے ا

  نقص کو دور کرکے اسے مکمل کرتا ہے ۔
البتہ ـ جيسا کہ واضح ہوا ـہم موضوع کی ابتدا ء ميں غرض اور مقصدکو اختياری فاعلوں ـجو عقل وشعور سے مسلح ہوں 

گے کہ جن تمام آثار ـسے مخصوص اور ان کے اختياری کام جانتے ہيں ليکن اگر تھوڑا اور سنجيده ہو جائيں تو ہم ديکھيں 
اور خاصيتونکو ہم نے ان کے ذريعہ افعال اوراختياری فاعلوں يعنی ''غرض'' کے لئے ثابت کيا ،کسی کمی بيشی کے بغير 
طبيعی عاملوں اور ان کے طبيعی کاموں ميں موجود ہيں کيونکہ ہر طبيعی عامل اور ہر مادی مرّکب بھی ايک اختياری فاعل

ں سے مسلح ہو تا ہے جو ضرورت پوری کر نے اور اپنی طبيعت کے اقتضا کے لئے ان سے کام ليتا کے مانند کچھ توانائيو
ہے اور اپنی مخصوص حرکت ـجو اس کا عمل ہے ـ کو انجام دے کر اپنی ضرورت کو پورا اور اپنی کمی کو دور کرتا ہے 

بالواسطہ اور منظم رابطہ رکھتی ہے اور خود ،اور وہی چيز جو اس کی فعاليت کا اثر ہے بھی اس کی فعاليت کے ساتھ بھی
اس کر ساتھ بھی ۔چنانچہ اختياری فعاليتوں کے بارے ميں بھی ايسا ہی تھا اور عقل وشعور کا نہ ہونا اس مقصد کے تحقق يا 

  عدم تحقق اوراس کے فاعل سے رابطہ ميں کسی قسم کی مداخلت نہيں کرتا ہے ۔
ر ی کے بارے ميں ،جو زنده اور باشعور فاعلوں کے اراده سے انجام پاتے ہيں اگر چہ ہم اس موضوع کو افعال اختيا

،''غرض ''نام رکھتے ہيں اور دوسرے طبيعی افعال ميں ''غرض''کے نام سے پرہيز کر کے اسے ''غايت ''کہتے ہيں اور لفظ 
ی ہے ،اور جوکام ايک طبيعی ''غرض''کے اطالق کو مجازی اطالق تصور کرتے ہيں،ليکن ان دونوں ميں حقيقت امر ايک ہ

عامل طبيعت کے تاريک خانہ ميں انجام ديتا ہے اسی کام کو ايک زنده فاعل علم کے چراغ کی روشنی ميں انجام ديتاہے 
  ،بغير اس کے کہ مذکوره رابطوں ميں کوئی تبديلی آئے ۔

  غرض اورآرزوکی عموميت
زاء ميں ''غرض''عموميّت رکھتی ہے اور جہانتک عليّت ،معلوليت مذکوره بيان سے واضح ہوتاہے کہ عالم خلقت کے تمام اج

اور ديگر کلّی قوانين حکم فرما ہيں ،ہر گزکوئی کام مقصد اور غرض کے بغير انجام نہيں پاتا ہے اور کوئی عامل اپنی سر 
  گرمی اور عمل ميں غايت اور آرزو سے بے نياز نہيں ہے ۔

يک انسان ،ايک کيڑا ،سيب کا ايک درخت،گندم کا ايک پودا ،لوہے کا ايک ٹکڑا ہر نوع سے ايک فرد کو لے ليں ،جيسے ا
،آکسيجن کی ايک اکائی ...ہم ديکھ ليں گے کہ يہ سب چيزيں اپنے اندر سر گرم توانائيوں کی موجودگی کے ذريعہ اپنے 

پنے ارتقائی مقاصدکو اپنے اردگرد ماحول سے ہم آہنگ ہو کر اور اپنے ماحول کے سر گرم اجزاء سے ہم آہنگی کرکے ا
فائده ميں حاصل کر نے کے لئے خصوصی حرکات انجام ديتے ہيں ،جوں ہی يہ خصوصی حرکت تمام ہوتی ہے ،حرکت کا 

نتيجہ ''غر ض وغايت'' کی صورت ميں حرکت کی جگہ ليتا ہے ،اور متحّرک کی فطری آرزو پوری ہوتی ہے اور اس کا 
  وجاتا ہے ۔مطلوب کمال اس کے وجود سے ملحق ہ

تمام انواع، جو دنيا کے گوشہ وکنار ميں بڑے بڑے خاندان کو تشکيل دے کر زندگی کر رہے ہيں ،جيسے :انسان کی 
نوع،گھوڑے کی نوع ،سيب کے درخت کی نوع...کی بھی يہی حالت ہے اور ہميشہ اپنی نوع کی خصوصی سر گرمی سے 

رہتے ہيں اور انھيں حاصل کر کے اپنے تکوينی نواقص کو  اپنے مقاصداورآرزوؤں کو حاصل کر نے کی کو شش کرتے
  دور کرکے اپنی بقا ء کے لئے مدد ليتے ہيں ۔

  کائنات کے تمام اجزاء ـجن کے درميان ناقابل انکار رابطہ موجود ہے ـ کے بارے ميں بھی يہی حالت جاری ہے ۔
ہے ايک جہت سے دوسری جہت کی طرف  بنيادی طور پر تحقّق پانے والی حرکت ،ايک طرف سے دوسری طرف ہو تی

متوجہ ہوتے ہوئے ہميشہ واسطہ کی حالت ميں ہو تی ہے اورايک چيزکو دوسری چيز سے اور ايک طرف کو دوسری 
طرف سے مالتی ہے ،جس جہت اور طرف کواس کی حرکت چاہتی ہے ،وہی غرض اور غايت ہے ،جو متحرک کی کمی 

اس حالت ميں منقطع ہوتی ہے يعنی ايک ايسی حالت ميں تبديل ہو تی ہے جو اس اور اس کی چاہت کو پورا کرتی ہے ،پھر 
کی نسبت آرام وسکون شمار ہو تا ہے ،يہی آرام وسکون دوسری صورت ميں دوسرے کی حرکت ہے جو خود بھی ايک 

  دوسری غرض وغايت کی تالش ميں ہے ۔
اور کسی طرف متوجہ نہ ہو يا کسی طرف متوجہ ہو  کبھی يہ تصور نہيں کيا جاسکتا ہے کہ کوئی حرکت محقق ہو جائے

ليکن مذکوره ''طرف''حرکت سے کوئی رابطہ نہ رکھتی ہو اورصرف اتفاق سے ظاہر ہوئی ہو ياکسی محّرک کی طاقت 
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کوئی حر کت وجود ميں الئی ہو ليکن اس حر کت سے عليّت کا رابطہ نہ ہو يا حرکت کے ساتھ رابطہ ہو نے کے باوجود 
  کہ کا ''حرکت کی غايت ''سے اتفاقی رابطہ ہو ۔قوئہ محر

علل وعوامل کی سر گرمی کے نتيجہ ميناس کائنات ميں مشاہده ہونے واالعجيب وغريب نظم اور اس عالم ہستی ميں يکساں 
  طور پر حکم فرما ناقابل تغير عمومی قوانين اتفاقی حدوث کو ناقابل قبول بناتے ہيں ۔

ے صرف دس جزء سے ايک خاص ترکيب ميں تشکيل پائی ايک چيزکا اتفاقی طور سے پيدا ہو بقول ايک دانشور ايک ايٹم ک
نے کا فرض ،دس عرب فرضوں ميں سے ايک فرض ہے ،ليکن منہائے ايک،دس ارب فرضوں کے مقابلہ ميں صرف ايک 

  فرض کی پيروی کرنا ايک بيوقوفانہ اور بے بنياد تصور کے عالوه کچھ نہيں ہے ۔ 
می افکار اور فطری شعور ہر گز اس کی اجازت نہيں ديتے کہ کائنات کی بے ا نتہا فعاليتوں ميں فعل و فاعل انسان کے عل

  اور غايت فعل کے رابطہ سے انکار کرکے تمام علمی فيصلوں اور ناقابل انکار انسانی افکار کی بيخ کنی کی جائے ۔

  کائنات کو خلق کرنے ميں خدا کامقصد
وٹے اور حقير ذّره سے لے کر ايک عظيم ثابت اور متحّرک اجرام فلکی کے مجموعہ اور حيرت انگيز وسيع عالم خلقت ،چھ

کہکشاں ،آپس ميں رکھنے والے حقيقی رابطہ کے ذريعہ ايک عظيم اکائی تشکيل ديتے ہيں جو اپنی تمام ہّويت،حقيقت 
کی صورت ميں ايک کلی اور عمومی  اورحيثيت کے ساتھ (نہ صرف اپنی مکانی نسبيت کے لحاظ سے ) تغير وتحول

حرکت کو وجود ميں التے ہوئے (علمی وفلسفی نظريہ کے مطابق ) ايک مقصد اور آرزو کی طرف گامزن ہيں (مذکوره 
  قطعی نظريہ کے مطابق ) ان کے ايک مشترک 

بھری کائنات کو سر حد پر پہنچنے کے بعد، مذکو ره مقصد اور غرض ،اس حرکت کا جانشين بن کر اس شور وغوغل سے 
  ايک ثابت وآرام عالم ميں تبديل کر تا ہے ۔

ہماری آئنده دنيا ايک آنے وا لے کل کی دنيا ہے ،جو آج کی دنيا کے پيچھے ہے بيشک يہ گزشتہ روز کے مقابلہ ميں ثبات 
نائی کو سر  وآرام کی حالت ميں ہو گی اور اس دنيا کے نواقص اور کمی بيشی کو دور کر کے اسے مکمل کرکے ہر توا

  گرم عمل کرے گی ۔
ليکن کيا يہ ثبات اور کمال نسبی ہو گا اور يہ صفت صرف آج کی دنيا کی حالت کے موازنہ ميں ہو گی ،يا ثبات وآرام نفسی 

  پيدا کر کے کسی قسم کا تحّول اور تبديلی پيدا نہيں ہو گی ۔؟
غرض تک پہنچنے کے بعد اسی مقصد اور غرض  اور کيا دوسرے تغير سے کائنات کی کلی حرکت ـجو اپنے مقصد اور

ميں تبديل ہو کر آرام پيدا کرتی ہے ـ آج کی جزئی حرکتوں کے مقصد اور غرض کے مانند نسبی پائداری اور آرام کی حامل 
ی ہو گی ؟ اگر چہ دوسری جہات سے حرکت ميں دوڑ دھوپ اورنشيب وفراز کی حالت ميں ہے يا يہ کہ آئنده دنيا کا اپنا حقيق
کمال وثبات ہو گا اور اس دنيا ميں ہر مظہر کی حقيقی پيدائش کا رول اداکر نے واال تغير وتحول کا حساب بالکل بند ہو کر 
روز گار کا پر کاراپنے ابتدائی نقطہ پر پہنچ کر اپنی گردش کو خاتمہ بخش کر ايک ثابت اور مکمل دائره کو اپنی جگہ پر 

غير پيدا کر کے ،اسے چار بعدی بناکر دوسرے دن کے مظاہر گزشتہ اور آنے والے دن چھوڑدے گا اورآج کے ادراک ميں ت
  کے گرد نہيں ہوں گے ؟

جو کچھ مذکوره اجمالی بيان ميں واضح ہوتا ہے ،ايک ايسا سر بستہ نتيجہ اورمطلب ہے جو مکمل طور پر پيچيده اور مشکل
ل دنيا ہے ،ايک با آرام منزل مقصود ہے جس کی طرف کاروانہے ،اس روان اور ناقص دنيا کے پيچھے ايک ثابت اور مکم

خلقت انتہائی تالش وکوشش سے رواں دواں ہے او ر اس راه کے تمام راہی ايک دن اپنی کوششوں کے نتيجہ کو فعليّت کی 
  صورت ميں وہاں پر حاصل کريں گے ۔

سيوں اور سيکڑوں دوسرے سواالت سے روبرو ہے البتہ انسان اس نتيجہ کو قبول کر نے کی راه ميں ،مذکوره سوال اور د
جو مجہو الت کے ايک سلسلہ کی تاريکی کو ظاہر کر تے ہيں اور حقيقت ميں کچھ مباحث کو تشکيل ديتے ہيں ،جنھيں 

پيچيده ترين اور عميق ترين کلی اور فلسفی بحث شمار کی جا سکتی ہے کيو نکہ حس کا سہارا نہ رکھنے والے کلی نظرئيے
لئے قابل فہم نہيں ہيں ۔جہاں تک ہم اپنی آنکھيں کھول کر اس مادی دنيا کے مناظر کا مشاہده کرتے ہيں اور جو کچھ  ہمارے

ہميں اس کے گوشہ وکنار سے دکھائی ديتاہے حرکت ،نقل و انتقال اور زوال کی حالت ميں ہے اور ہم خود بھی اس کاروان 
ی اس دنيا سے آنکھ بند کر کے چال جاتا ہے ،پھر اس کی ہميں کوئی خبر اور اس راه کے راہی ہيں اور ہم ميں سے جو بھ

  نہيں ہو تی (اور جو خبردار ہوا اس سے کوئی خبر لوٹ کے نہيں آتی )
اس کے باوجودمنطقی مقدمات اور ناقا بل انکار اور يقينی استداللوں پر مبنی دقيق فلسفی بحثيں تاليف ہو ئی ہيں ،جو ان 

ر کا جواب ديتی ہيں اور يہ نظريہ (يہ رواں اور متحرک دنيا ايک پائيدار اور ثابت مقصد کی حامل ہے )سواالت ميں سے اکث
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  معاد کے موضوع کے مطابق ہے جس کو اوليائے دين نے وحی سے حاصل کر کے خبر د ی ہے ۔
ابطہ ہے جو حرکت فعلیمقالہ کی ابتداء ميں جو بحث ہم نے کی ،اس سے واضح ہوا کہ''غرض''کا مو ضوع فعل سے ايک ر

کو سکون وآرام ميں تبديل کرتا ہے اور فاعل کے ساتھ ايک رابطہ ہے جو اس کے وجود ميں پائے جانے والے نقص کو 
کمال ميں تبديل کر تا ہے ۔خالق کائنات کے بارے ميں کی گئی استداللی بحثوں کے مطابق ،اس کی مقدس ذات کمال محض 

  ر اس ميں کسی قسم کے نقص ونياز مندی کو نہيں پايا جاسکتا ہے ۔کے عالوه کوئی چيز نہيں ہے او
مذکوره دونظريوں کے پيش نظر خالق کائنات کے فعل کی نسبت مقصد واثبات کا فرض کيا جاسکتا ہے جيسا کہ تفصيلی 

و کہاجاتا ہے کہطور پر بيان ہوا،ليکن اس کی ذات مقدس کے بارے ميں منفی جواب دينا چاہئے ،اور دوسرے الفاظ ميں يہ ج
اصل خلقت کا مقصوداورغرض کيا ہے ؟اور کيوں خدائے متعال نے اپنے عالوه کسی مخلوق کو پيدا کيا ہے ؟اگر اس کا 

مقصود يہ ہے کہ خدائے متعا ل کے فعل کا مقصد کيا ہے اور اس کی توجہ کس غايت اور انتہاکی طرف ہے (فعل کی 
دار دنيا کا مقصد ايک مکمل ترين دنيا ہے ،اور اگر مراد يہ ہے کہ خدائے متعال غرض ) اس کا جوا ب يہ ہے کہ اس نا پائي

خلقت کے ذريعہ اپنی کسی کمی کو پورا کرتا ہے اور کونسا کمال يا فائده اپنے لئے حاصل کرتا ہے تو يہ سوال غلط ہے اور
  اس کا جواب منفی ہے ۔

ں ديا جاتا ہے :''کائنات کو پيدا کر نے کا خداکا مقصد دوسروں مقصد خلقت کے سوال کے بارے ميں جو جواب دينی زبان مي
  کو نفع پہنچانا ہے نہ خود کو ''اس کا مطلب وہی معنی ہے جو بيان ہوا ۔

آخر ميناس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ،جس طرح بحث وتحقيق ميں ''مقصد''کا معنی بيان کيا گيا ،ا س 
اس جگہ پر محقق ہو تا ہے جہاں فعل اور فاعل يا صرف فعل ميں کو ئی نقص ہو جو مقصد سے کا نتيجہ يہ ہے کہ مقصد 

دور ہو جائے ۔اس بناپر، اگر کسی فعل ،يعنی کسی خالق کے بارے ميں فرض کيا جائے جس ميں کسی قسم کا قابل رفع نقص
  يں کوئی مقصد نہيں ہو گا ۔نہ پايا جاتا ہو(فلسفی اصطالح ميں مجّرد عقلی کے مانند)تو مذکوره معنی م

جی ہاں !فال سفہ نے دقيق ترين تجزيہ وتحقيق سے ثابت کيا ہے کہ فعل کا مقصد حقيقت ميں فعل کا کمال اور فاعل کا مقصد 
فاعل کا کمال ہے ۔منتہٰی يہ کہ فعل کبھی تدريجی ہے اور اس کا کمال آخر کار اس سے جا ملتا ہے اور کبھی اچانک ماّده 

  سے مجّرد ہے اور اس صورت ميں فعل کا وجود بھی اورکمال ومقصد فعل بھی خود فعل ہے ۔اور حرکت 
اس طرح کبھی فاعل ناقص ہے اور فعل کے بعد اپنے کمال کو پاتا ہے اور کبھی فاعل مکمل ہے اور اس صورت ميں وه 

نے کا مقصد اپنی ذات کے عالوه فاعل بھی ہے اورغايت وغرض بھی اور اس لحاظ سے خالق کائنات کا کائنات کو خلق کر
کچھ نہيں ہے اور اس کے فعل کا مقصد يہ ناقص دنيا ہو نا،(در حقيقت ) ايک مکمل تر دنيا ہے اور کامل تر دنيا کا 

  مقصد،خود وہی کامل تر دنيا ہو گا ۔
  ا ۔والسالم اور اسی طرح ہر فرض کئے جانے والے کامل تر خالق کے بارے ميں اس کی خلقت کا مقصدخود وہی ہو گ

  خدا کو کيا ضرورت ہے کہ انسان کی آزمائش کرے ؟
سوال :اگر ايک شخص دو لوٹے بنائے ايک پر ايک دستہ او ر دوسرے لوٹے پر دو دستے نصب کرے،خود وه شخص ايک 

ر لوٹوں دستہ والے لوٹے سے اعتراض نہيں کر سکتا ہے کہ تم کيوں ايک دستہ رکھتے ہو ،چونکہ وه لوٹوں کا صانع ہے اگ
کو اس کی آنکھوں سے اوجھل بھی کيا جائے پھر بھی وه ان کے حاالت سے واقف ہے اور ان کی بناوٹ،رنگ اور صورت 

  کو بخوبی جانتا ہے ۔ 
يا مثال کے طور پراگر ايک آرٹسٹ نے ايک منظر کی نقاشی کر کے اول سے آخر تک اپنی پسند سے اس ميں رنگ بھر 

ت سے واقف ہے اور وه خودنہيں کہہ سکتا ہے کہ ميں جاننا چاہتا ہوں کہ يہ منظر اچھا ہے يا دئے ہوں ،تووه منظر کی کيفي
  برا ،کيونکہ جو اپنے ہاتھ سے کسی چيز کو بنائے اس کے لئے الزم نہيں ہے اس کے بارے ميں تجسس اورتحقيق کرے ۔

يات کو خلق کيا ہے اور اول سے آخرتک کا ليکن اصلی مطلب يہ کہ خدائے متعال نے تمام زمينی وآسمانی ماديات و معنو
ئنات کے بارے ميں بخوبی جانتا ہے ،کيونکہ سب سے پہلے وه خود اس کا صانع ہے اور دوسرے يہ کہ اگر نہ جانتا ہو ،تو 

عاجز ہے اور اس صورت ميں خدا عاجز نہيں ہو سکتا کيونکہ خدائے متعال عجز سے مبّرا ہے ۔لہذا اس کی کيا ضرورت 
دائے متعال بشر کو خود خلق کرکے اس کی خودحق اراديت اور تقدير اس کے ہاتھ ميں سونپنے کے بعد خود اس کاہے کہ خ

  امتحان لے لے ؟!
جواب: بشر کی آزما ئش اور خدائے متعال کے امتحان کے بارے ميں ذکر کرکے آخر ميں خط کے ذيل ميں آپ نے اس 

کہ خدائے متعال بشر کو خودخلق کرکے اس کے اختيارات اور تقدير  عبارت پر خالصہ کيا ہے :''اس کی کياضرورت ہے
  اس کے ہاتھ ميں سونپنے کے بعد خود اس کا امتحان لے لے ؟''
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  يہ جاننا چاہئے کی خدائے متعال اپنے قرآنی تعليمات ميں خلقت کے راز کے بارے ميں دوطريقوں سے بحث کرتا ہے :
توسط طبقہ سے ان ہی کی زبان ميں ان سے گفتگو کرکے تعليم ديتا ہے ۔اس ۔اجتماعی منطق کے طريقہ سے لوگوں کے م١

منطق کے مطابق خالق کائنات مطلق حکم فرما مطلقہ سلطنت رکھنے واال اور بندوں کا مالک ہے کہ سب اس کے بندے ہيں 
حکام اور تکاليف کے ۔لوگوں کی دنيوی زندگی جو ان کی اخروی اور ابدی زندگی کا مقدمہ ہے، اس کی مشيت ،اراده، ا

مطابق ہونی چاہئے اور آخرت ميں وه اپنے اعمال کی جزا پائيں گے اور اس لحاظ سے ان کی دنيوی زندگی ايک آزمائشی 
اورامتحانی زندگی ہو گی ان کا امتحان لينے واالخدا ہے اور قرآن مجيد کی آيات اس نظريہ کے مطابق بحث کرتی ہيں 

  چنانچہ فرماتا ہے :
  )٣٥ذائقةالموت ونبلوکم بالشروالخير فتنة...)(انبيائ(کل نفس 

  ''ہرنفس موت کا مزه چکھنے واالہے اور ہم تو اچھائی اور برائی کے ذريعہ تم سب کو آزمائيں گے ...''
۔ خالص منطق عقلی کے طريقہ اور حقيقت بينی اور حقيقی عالم شناسی سے يہ نظريہ خدااور خلقت عالم اور اس کے نيک ٢

ادث کے مانند ہے اور ان کی مثال اس آٹسٹ کی جيسی ہے جو ايک خوبصورت اور بدصورت اور نيک وبد منظر کووبد حو
ايک بورڈ پر تصوير کشی کرتا ہے اورپھر اس مصّور اور اس کے چہرے کی طرف کسی قسم کی توجہ نہيں کی جاتی اور 

ميں غفلت نہيں کی جانی چاہئے ،اور وه يہ ہے کہ فرضآمائش کا معنی پيش نہيں آتا ہے ۔صرف ايک بنيادی نکتہ کے بارے 
کيا جانا چاہئے بورڈ پر جو انسانی تصويريں موجود ہيں وه اپنے اختيار سے کام کرتی ہيں ،يعنی اس طرح تصوير کشی کی 

طہ گئی ہے ،اور ان کا کام خوبصورت وبد صورت ہے اور ان کے آئنده کے خوب وبد نقشے ان کے کام کے ساتھ بال واس
  رابطہ رکھتے ہيں ۔(دقت کی جائے )

  چھ دنوں ميں آسمانوں اور زمين کی خلقت
سوال:خدا کا اراده فوری ہے ،جوں ہی اراده کرتاہے معدوم ،موجود بن جاتا ہے اس مطلب کے باوجود کيا آسمانوں کی خلقت 

  چھ دن ميں انجام پائی ہے ؟
اعتراض ہے کہ فلسفہ کی کتابوں ميں اس کی وضاحت کی گئی ہے جواب: خط ميں جو اعتراض ذکر ہوا ہے وه ايک فلسفی 

اور مناسب جواب ديا گيا ہے اور مذکوره اعتراض صرف چھ دنوں ميں آسما ن کی خلقت سے مربوط نہيں ہے ۔بلکہ اس کے 
ے اور پيش نظر کہ عالم مشہود کے تمام مظہر نظام حرکت کے تحت ہيں اورہر چيز کی پيدائش خاص حر کتوں سے ہوتی ہ

اس کی تخليق تدريجی ہو تی ہے اور شے کے وجود کا تدريجی ہونا موثر کے دفعتہ ہونے کے منافی ہے ۔ اس عالم کے تمام 
اجزاء ميں يہ اشکال موجودہے اور يہ آسمانوں کے چھ دن ميں پيدا ہونے سے مخصوص نہيں ہے ،کيو نکہ خدائے متعال کا 

ہے جو ذات سے خارج ہے اور فعل کے مقام سے الگ ہوتا ہے اور جو ہم يہ  اراده ذات کی صفت نہيں ہے بلکہ صفت فعل
کہتے ہيں :''خدائے تعالٰی نے فالنچيز کا اراده کيا ''کا معنی يہ ہے کہ خدائے تعالٰی نے اس چيز کے وجود کے علل واسباب 

موردفعی الوجود يں ، مطابقت اراده مہيا کئے ہيں (عالم ،عالم اسباب اور حکومت قانون عليّت کے تحت ہے ) اس بناء پر ا
اور مرادارادئہ خدا ،دفعتہ ہے اور امور تدريجی ميں تدريجی ہے اور کسی قسم کا مانع بھی نہيں ہے ،کيو نکہ يہ ايک ايسی 

  صفت ہے جو فعل سے قائم ہے نہ ذات سے تا کہ ذات ميں تغير الزم آئے ۔
ی متغيّر کا ثابت سے رابطہ اور دوسرے الفاظ ميں ،معلول زمانی کا ليکن اصلی اعتراض،وہی حادث کا قديم سے رابطہ،يعن

خارج از زمان کی علّت سے رابطہ ہے ۔يہ فلسفہ اور کالم کی کتابوں ميں بيان کياگيا ہے اور مزيد تفصيالت اور وضاحت 
  کے لئے ان کتابوں کی طرف رجوع کيا جاسکتا ہے ۔
ه کيا جاسکتا ہے ،وه يہ ہے کہ تدريج وتغيّر کی صفت اور زمان کا جس چيز کی طرف اس خط ميں مختصر طور پر اشار

معنی جيسے بڑاپن اور چھوٹا پن ،نسبی اور قياسی معنی ميں سے ہے کہ اس دنيا کی موجودات توازن کے ساتھ پيدا ہوتا ہے 
ہے۔ قرآن مجيدنے اس  اور اشيا ء کی خدائے متعال سے نسبت ايک ثابت اور پائيدار نسبت ہے اوروه ان صفتوں سے منّزه

  مطلب کو مندرجہ ذيل دوآيتوں ميں بيان فرمايا ہے :
  )٨٢(انّما امره اذا اراد شيئا ان يقول لہ کن...)(يس

  ''اس کاامر صر ف يہ ہے کہ کسی شے کے بارے ميں يہ کہنے کا اراده کر لے کہ ہو جائو...''
  )٥٠(ومامرنا ااّل واحدة کلمح بالبصر)(قمر

  پلک جھپکنے کی طرح کی ايک بات ہے ۔'' ''اور ہمارا حکم
پہلی آيہ شريفہ کے مطابق، جو کام خدائے متعال کسی چيز کے اراده کے وقت انجام ديتا ہے اس کا پيداہو نا ،يعنی اس کا 

وجود خارجی ہے ۔اور دوسری آيت کے مطابق اشياء کا وجود خارجی خدا کی نسبت ثابت وپائدار اور زمان سے خارج ہے 
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اشياء ايک دوسرے کی نسبت زمانی، متغيّر اور تدريجی ہيں اور خدا کی نسبت ثابت ،غير متغيّر اور غير تدريجی ہيں ۔،يعنی 

  قيامت پر اعتقاد رکھنے کے اثرات
سوال: قيامت پر ايمان ،انسان کے اخالق و اعمال پر کيا اثر رکھتا ہے ؟اور اس سے انسانی معاشر ه کے کس حصہ کی 

ہے ؟کيو نکہ اس ميں شک وشبہ نہيں کيا جاسکتا ہے کہ انسانی معاشره افراد کی سر گرمی سے زنده ہے اور اصالح ہو تی 
افراد کی سر گرمی بھی احتياج کی حس اور زندگی کی ضرورتوں سے آگاه ہو نے کے اثر ميں وجود ميں آتی ہے۔ انسان 

کھتا ہے۔ اس لئے اس آرزو کو حاصل کر نے کے لئے اپنی بقاء اور اس بقاء کی ضروريات کے بارے ميں شديد دلچسپی ر
ہر ممکن وسائل کو بروئے کار الکر عزم واراده کے ساتھ اپنی انتھک سر گرميوں کو جاری رکھتا ہے ۔ان اعمال ميں سے 

  جو بھی عمل مقصد تک پہنچ جائے ،انسان کی سر گرمی کو شدت بخش کر اس کت عزم واراده کو تقويت بخشتا ہے ۔
ہے کہ انسانی معاشره جوں ہی اپنے عادی راستہ پر گامزن ہو تا ہے تو ايک قسم کی تر قی حاصل کرکے ہردن  يہی وجہ

اور ہر ساعت اپنی پيش رفت کی حر کت ميں تيزتر ہو تا ہے اور اس ميں ايک عميق اورتازه جوش وجذبہ ظاہر ہو تا ہے 
فکرکو دماغ ميں پرورش دينا ،اگر انسان کے عزم واراده اور واضح ہے کہ موت کی ياد،موت کے بعد آخرت کی زندگی کی 

کو مفلوج نہ کرتے ہوئے معاشره کے روز افزوں سر گرميوں کے پہيئے کو گھومنے سے نہ روکتا ،تو انسان کی سير 
  وسلوک کی اس زندگی ميں کسی قسم کا اثر نہ ہو تا اور اس کے قالب ميں ايک نئی روح نہيں پھونکی جاسکتی ۔

اس ميں کسی قسم کے شک وشبہ کی گنجائش نہيں ہے کہ آسمانی اديان نے اپنی دعوت کے پروگرام کو کسی حدتکجواب : 
تکليف کی مسئو ليت اور اعمال کی پاداش (يعنی روزجزا) پر رکھا ہے اور خاص طور پر (ان ميں ) دين مقدس اسالم نے 

ں سے تيسرااصول معاد پر اعتقاد ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص اپنی دعوت کی بنياد کو تين اصولوں پر استوار کيا ہے ان مي
کو معاد پر شک ہو تو ،اس کی مثال اس شخص کی جيسی ہے جو توحيد يا نبوت کا منکر ہو ،وه دين کے حدودو ميں داخل 

د ونبوت نہيں ہوا ہے اور مسلمانوں کے زمره سے خارج ہے ۔يہاں اسالمی معاد کے اعتقاد کو دی جانے والی اہميت ـتوحي
  کے اعتقاد کے مانند ـ واضح ہو تی ہے ۔

اس نکتہ کے پيش نظر کہ اسالم نے اپنی تعليم وتر بيت کی آرزو کو انسانی فطرت (فطری انسان کو پيدا کر نے کے لئے ) 
رکان ميںکو احياء کر نا قرار ديا ہے ، اس حقيقت کو سمجھ سکتے ہيں کہ اسالم معاد کے اعتقاد کو فطری انسان کے حياتی ا

سے ايک رکن قرار ديتا ہے کہ اس کے بغير حقيقی انسان کی شکل ايک بے روح جسم کے مانند ہے جس نے ہر انسانی 
  سعادت وفضيلت کی بنياد کو کھو ديا ہے ۔

اس ميں بھی شک وشبہ کی گنجائش نہيں ہے کہ اسالم کے معارف اور قوانين خشک وبے روح مواد نہيں ہيں ،جو لوگوں 
رمی کی غرض سے يا خشک اورخالی تعبداورتقليد کے مقصد سے مرتب ہوئے ہوں بلکہ يہ اعتقادی ،رو حی اور کی سر گ

عملی مواد کا ايک مجموعہ ہے جو اپنے اجزا ء ميں پائے جانے والے تشکّل کے کمال اور رابطہ سے انسان کی زندگی کے
نظر مر تب ہوا ہے ،چنانچہ قرآن مجيد کی مندرجہ  پرو گرام کے عنوان سے اور انسان کی خلقت کی ضروريات کے پيش

  ذيل آيات اس مطلب کی بہترين گواه ہيں :
ّٰ وللّرسول اذا دعاکم لما يحييکم ...)(انفال   )٢٤(يايّھا الّذين منو ااستجيبوا 

ی زندگی ہے ...''''اے ايمان والو!هللا ورسول کی آوازپر لبيک کہو جب وه تمہيں اس امر کی طرف دعوت ديں جس ميں تمہار
  )٣٠(فقم وجھک للّدين حنيفاً فطرت ّهللاٰ الّت فطرالنّاس عليھا ...)(روم 

''آپ اپنے رخ کو دين کی طرف رکھيں اور باطل سے کنارکش رہيں کہ يہ دين وه فطرت الٰہی ہے جس پر اس نے انسان کو 
  پيد اکيا ہے ...''

ن ملکی قوانين سے کوئی فرق نہيں رکھتا ،جو معاشره کی ضرورتوں کو اس بناء پر ،دين اسالم تر قی يافتہ معاشروں کے ا
پورا کرنياور اس کے حياتی منافع کی حفاظت کے لئے وضع کئے گئے ہيں ۔منتٰہی خدائی دين اور انسان کے وضع کئے 

ام کے قانونی ضوابط گئے قوانين کے درميان پايا جانے واال بنيادی فرق يہ ہے کہ ملکی قوانين ،انسان کی زندگی کے پروگر
ہيں ،صرف اس کی چند روز ه مادی زندگی کو مد نظر رکھتے ہيں اور مشخص قانونی دفعات کو صرف معاشره کی اکثريت 
کی جذباتی ضرورتوں کو قرارديتے ہيں ۔ليکن دين آسمانی ،انسانی زندگی کو ايک ايسی ابدياور المتناہی زندگی تشخيص ديتا 

يں ہوتی اور ہميشہ کے لئے ايسے باقی اور پائدار رہتی ہے کہ اس کی دوسری دنيا کی بدبختیہے جو موت سے ہرگز ختم نہ
اور خوشبختی اس دنيا کے اعمال کی برائيوں اور بھالئيوں کے تناسب سے ہوتی ہے ۔اس لئے دين اسالم انسان کے لئے 

  عاقالنہ زندگی کا پروگرام مرتب کرتا ہے نہ جذباتی زندگی کا ۔
ين کی نظر ميں ،معاشره ميں لوگوں کی اکثريت کی رائے کا نفاذ ضروری ہوتا ہے اور يہ قوانين کے دفعات ميں ملکی قوان
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سے ايک دفعہ ہوتی ہے ۔ليکن دين اسالم کی نظر ميں معاشره ميں ايسے قوانين قابل اجرا ہيں جو حق اور عقل کی کسوٹی 
  نہ ۔کے مطابق ہوں ،خواه اکثريت کی رائے کے مطابق ہوں يا 

دين اسالم بيان کرتا ہے کہ فطری انسان (خرافات اورہوس رانيوں سے پاک ) اپنے فطری شعور سے معاد کو ثابت کرتا ہے 
اور نتيجہ کے طور پر اپنے آپ کو ايک ابدی زندگی کا مالک سمجھتا ہے کہ اسے صرف انسانيت کی خصوصی نعمت يعنی

ی شخص کی طرح اپنی بنياد اور معاد سے بے خبر نہيں رہنا چاہئے ،کہ عقل سے زندگی بسر کرنا چاہئے ،اس کو ايک مادّ 
يہ منطق حيوانی منطق ميں مشترک ہے اور اس حالت ميں انسان مادی لذتوں پر تسلط جمانے کے عالوه کوئی آرزو نہيں 

کے اجتماعی اور انفرادی  رکھتا ۔قيامت پر ايمان اور معاد پر اعتقاد ايک حقيقت پسند انسان کی فکری،اخالقی،روحی اور اس
  اعمال کے تمام ابعاد پر واضح اثر ڈالتا ہے ۔

ليکن اس کی فکر پر اثر ،اس طريقہ سے ہے کہ وه اپنے آپ کو اورتمام چيزوں کو ـ جيسے وه ہيں ـ حقيقت پسندانہ نگاه سے
ناپائدار دنيا کا ايک جزو ہے  ديکھے ۔وه اپنے آپ کو چند روز کے لئے محدود ايک انسانی موجود مشاہده کرتا ہے جو اس

۔وه اور عا لم ہستی کے ديگراجزا مجموعاًايک ايسے قافلہ کو تشکيل ديتے ہيں جو شب وروز ايک پائدار اورابدی دنيا کی 
حرکت ميں ہے اور خلقت ''علت فاعلی '' کے ''رفع''اور خلقت کی غرض وغايت (قيامت)کے ''جذب''کے درميان ہميشہ 

ہے ،ليکن اس کے روحی اخالق ميں اس صورت ميں اثر ہوتا ہے کہ وه اپنی واقع بينی اوراپنے اندورونی مسافرت ميں ہو تا 
  جذ باتی طرز تفکر کو بدل کر انھيں مقصد کے مناسب اسلوب سے محدود کرے ۔

تے ہوئے جو شخص اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے خود کو اس ناپائدار عالم ہستی کے تمام اجزاء سے وابستہ جان
اپنے آپ کو طوفان کی خطر ناک لہروں کے پنجوں ميں ايک تنکہ کے مانند گرتے اٹھتے عام مقصد کی طرف بڑھتا ہوا 
پائے ،تو وه اس خود پسندی ،غرور اور جاہالنہ بغاوتوں کو اپنے دماغ ميں پنپنے نہيں دے گا ، وه خود کو شہوت پرستی 

يں بنائے گا ،اوروه ايک چندروزه انسانی زندگی کے لئے ضروری چيزوں کے ،نفسانی خواہشات اور ہوس رانی کاغالم نہ
عالوه بے مقصد تالش اورکوششوں کا اسير وگرفتار بن کر خود کو ايک خود کار اور بے اراده مشين ميں تبديل نہيں کرے 

ہوتی ہے ،پھر وه اپنی تالش  گا ۔اس کے نتيجہ ميں انسانی زندگی کے فردی اور اجتماعی بلوائوں ميں کافی حدتک کمی واقع
و کوششوں کو ايسے کاموں ميں ضائع نہيں کرے گا جن کے لئے قربانی دے کر جان ومال سے ہاتھ دھونا پڑ تا ہے ،کيونکہ

اگر نيک کام انجام دينے کی راه ميں اس کی جان بھی قربان ہو جائے تو اس نے اس غمناک دنيوی زندگی کو کھو ديا ہے 
اپنی ابدی زندگی اور جانثاری کے نيک نتائج کو پاتا ہے اور ان سے خوشحال ہو گا ،اب اس سے ايک ،ليکن وه اس طرح 

مادی اور معاد سے بے خبر شخص کے مانند اپنی دنيوی ضرورتوں کو پورا کر نے کے لئے فريب دينے والے اور گمراه 
ا ہے کہ اسے اس بات کی تلقين کی جائے کہ کر نے والے خرافات کا سہارا لينے کی ضرورت نہيں ہے ۔اب وه نہيں چاہت

معاشرے کے مقدسات ۔آزادی ،قانون اور وطن کے مانند ـ انسان کے لئے نيک نامی اور پائندگی التے ہيں جن کے ذريعہ وه 
 ايک ابدی اور فخر ومباہات کی زندگی پاسکتا ہے ،جبکہ اگر حقيقتاًانسان مر نے کے بعد نابود ہوتا ہے ،تو مرنے کے بعد

  زندگی اور فخر،خرافات کے عالوه کوئی مفہوم نہيں رکھتے!!
يہاں پر،سوال کے آخر پر بيان کی گئی بات کا بے بنياد ہونا واضح ہو جاتا ہے اور وه يہ کہ موت اور موت کے بعد والی دنيا

نسان کی سر گرمی کا تصور ،انسان سے نشاط کار اور زندگی کی سر گرمی کو سلب نہيں کرتا ،کيونکہ نشاط کار اور ا
احتياج کی معلول حّسی ہے اور معاد کے تصور سے احتياج کی حس نابود نہيں ہو تی ہے ۔اس مطلب کا گواه يہ ہے کہ صدر
اسالم کے مسلمان دينی تعليمات کی بيشتر پيروی کرتے تھے اور ان کے دلوں ميں معاد کا تصور ديگر توانائيوں سے زياده 

  حيرت انگيز اجتماعی سر گرمی ميں مشغول تھے ۔ جلو گر تھا،وه الجواب اور
معاد پر ايمان کے روحی فوائد ميں سے يہ ہے کہ انسان کی روح ہميشہ اس ايمان سے زنده ہے وه جانتا ہے کہ اگر وه کبھی 

اپس کسی مظلوميت يا محروميت سے دوچار ہو ا تو ايک دن آنے واال ہے جب انتقا م ليا جائے گا اور اس کا حق اس سے و
  ملے گا اور وه جو بھی نيک کام انجام دے گا ايک دن اس کی بہترين صورت ميں تجليل وتعظيم کی جائے گی ۔

ليکن انسان کے فردی اور اجتماعی اعمال ميں اس کا اثر اس طرح ہے کہ معاد کا معتقد انسان جانتا ہے کہ اس کے اعمال 
وباطن (مخفی وآشکار )اعمال خدائے داناو بينا کے سامنے واضح ہميشہ تحت نظر اور کنٹرول ميں ہيں اورا س کے ظاہر 

ہيں ايک دن آنے واال ہے جب پوری دقت سے اس کا حساب وکتاب کيا جائے گا ۔اور يہ عقيده انسان ميں ايک ايسا کام انجام 
سب باہر سے کام کرتے ديتا ہے جو ہزاروں مخفی پو ليس کے اہل کار اور مامورين سے انجام نہيں پا سکتا ہے ،کيونکہ وه 

  ہيں اور يہ ايک داخلی چوکی دارہے جس سے کوئی رازچھپايا نہيں جاسکتا ہے۔ 
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 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  چوتھاحصہ:
  

  )١کچھ سواالت اورجوابات(
  

  مرداورعورت کے مساوی ہونے کی کيفيت اور عورتوں کی سياست ميں مداخلت:

سوال:کيا اسالم کے قانون ميں مرداورعورت مساوی ہيں ؟اور کيا عورت سياست اور ملکی معامالت ميں مداخلت کرسکتی 
  ہے اور مرد کے ساتھ مساوی ہو سکتی ہے؟ 

جواب:اسالم کے آغاز پر ،انسانی معاشره عورت کے بارے ميں درج ذيل دو عقيدوں ميں سے ايک عقيده رکھتاتھا:ايک گروه
کے ساتھ پالتو جانوروں جيسا سلوک کرتاتھا، اس کی نظر ميں عورت معاشره کار کن نہيں تھی ليکن اس سے تسلّط عورتوں 

اور معاشره کی نفع ميں خدمت، جيسے استفادے کئے جاسکتے تھے ۔دوسرے گروه سے تعلق رکھنے والے افرادمہّذب 
کے سامنے عورت ايک بچہ يا اسير کے مانند ترتھے اورعورت کے ساتھ ايک ناقص رکن جيسا سلوک کرتے تھے ۔ان 

معاشره کی طفيلی تھی اور اپنی حالت کے مطابق کچھ حقوق رکھتی تھی اور مردوں کے ذريعہ اداره ہو تی تھی ۔يہ دين 
  اسالم تھا جس نے عالم بشريت مينپہلی بارمعاشره ميں عورت کی مکمل رکنيت کا اعال ن کيااور اس کے کام کو محترم 

ئ)نيو يارک (امريکہ)ميں ايرانی مقيم دانشوروں ميں سے ہر ايک نے استاد عالمہ طباطبائی سے اسالم ١٩٦٢(ھ١٣٨٣۔١
کے مختلف موضوعات پر گوناگوں سواالت کئے تھے کہ عالمہ نے تمام سواالت کے جوابات لکھ کر ايک ساتھ انھيں روانہ 

  کئے تھے ۔
قارئين کرام کی خدمت ميں پيش کرتے ہيں تا کہ ان موضوعات سے ہم اس کتاب ميں ان سواالت اور ان کے جوابات کو 

  دلچسپی رکھنے والے محققين ان سے استفاده کريں (اداره) 
جانا:''ميں تم ميں سے کسی بھی عمل کرنے والے کو ضائع نہيں کروں گا چاہے وه مردہو يا عورت،تم سب ايک خلقت 

  ١رکھتے ہو ۔''
موضوعات ميں عورت کو،اسالم نے مداخلت کی اجازت نہيں دی ہے اجتماعی موضوعات ميں سے صرف تين 

:حکومت،فيصلہ دينا اور جنگ ،قتل کے معنی، ميں نہ جنگ سے مربوط ديگر حصوں کے معنی ميں ـ اس کا فلسفہ 
 ۔جيسادينی محور سے معلوم ہو تا ہے ـ يہ ہے کہ عورت ذات ايک جذباتی اور احساساتی مخلوق ہے، مرد کے بر خالف کہ

ايک استداللی مخلوق ہے اور يہ تين مو ضوع استدالل سے مربوط ہيں نہ جذبات سے اور بديہی ہے کہ ايک جذباتی مخلوق 
کو سو فيصدی استدلی امور ميں کسی قسم کا دخل نہيں دينا چاہئے اور فطری طور پر وه اس ميں نشو ونما نہيں پا سکتی ہے 

  ۔
کوشش ہے جس سے مغربی دنيا نے مرداور عورت کی مشترک تعليم وتر بيت اس نظريہ کے لئے بہترين گواه وه مشترک 

ميں استفاده کيا ہے ،ليکن اس کے باوجود آج تک معاشره کے ان تين شعبوں ميں سے کسی ايک شعبہ ميں بھی عورتوں کی 
ہرست ميں ( کوئی قابل توجہ تعداد کو پيش نہيں کر سکے ہيں عدليہ ،سياست يا جنگی سرداروں کے نا بغوں کی ف

مثالً،نرسوں ،رقاص ،فلمی ستاروں،نقاشی اور موسيقی کے برخالف)مردوں کے مقابلہ ميں عورتوں کا تناسب بہت ناچيز ہے
  ،مساوی کی بات ہی نہيں ۔

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

  )١٩٥۔(...انّی ال اضيع عمل عامل منکم من ذکراو انثی بعضکم من بعض...)(آل عمران ١
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  کی کيفيت مرداورعورت کی وراثت

  سوال:عورت کو مرد کی نسبت کيوں وراثت کم ملتی ہے ؟
جواب:اسالم ميں عورت،ميراث ميں سے مجموعی طورپر ايک حصہ اور مرددوحصے ليتا ہے ( جيسا کہ روايت ميں 

ہے)اس کا سبب يہ ہے کہ عورت کی زندگی کا خرچہ مرد(شوہر) کے ذمہ ہے اور اس حکم کا سر چشمہ بھی عورت کا 
  تی ہو اور مرد کا استداللی ہونا ہے ۔جذبا

وضاحت:ہر زمانہ ميں زمين پر موجود سرمايہ ايک نسل سے متعلق ہو تا ہے جو اس زمانہ ميں زندگی کرتی ہے اور بعد 
والی نسل پہلی نسل کی جا نشين بن کر اس سرمايہ کو ميراث کے طورپر حاصل کرتی ہے اور چونکہ مجموعی طور پر 

حصہ ١٣حصہ مرد کا اور٤٣کی آبادی ہميشہ متفاوت رہی ہے اور اسالم کی نظر ميں عمومی ثروت کا عورتوں اورمردوں 
عورت کا ہوتا ہے اوردوسری طرف سے مردکے عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے عورت اپنے خرچ 

حصہ  ٢٣پر سرمايہ کا حصہ اپناحصہ رکھتی ہے اور نتيجہ کے طور١٣ميں مرد کے حصہ ميں شريک ہوتی ہے جبکہ 
حصہ مرد کے اختيار ميں قرار پاتا ہے ،نتيجہ کے طورپر خرچ کے لحاظ ١٣خرچ کے طور پر عورت کے اختيار ميں اور

حصہ استدالل کا ہوگا اور يہ بذات خود ايک بہترين اور عادالنہ تقسيم ہے ،اس ١٣حصہ جذبات کا اور  ٢٣سے سرمايہ کا 
کے جواب ميں اشاره کيا ١١تشکيل ميں گہرے اور نفع بخش اثرات رکھتی ہے ،چنانچہ بندئکے عالوه يہ ترتيب خاندان کی 

   ١جائے گا
..............  

  کی طرف رجوع کيا جائے۔ ١٤٥۔ص١٤٣۔ص١

  مرد اور طالق کا حق

  سوال:طالق کا حق صرف مرد کو کيوں ہے ؟
د کے استداللی اور عورت کے جذباتی ہونے سے جواب:دينی بيانات کے لہجہ سے معلوم ہو تا ہے کہ يہ مسئلہ بھی مر

مربوط ہے ۔اس کے عالوه اسالم کی شرع ميں ايسے راستے بھی موجود ہيں ،جن کے ذريعہ عورت ازدواج کے وقت مرد 
  کے اختيارات کو کسی حد تک محدود کرسکتی ہے يا اپنے لئے طالق کے کچھ اختيارات حاصل کرسکتی ہے 

  ی آزادی اقتصادی امور ميں عورت ک
  سوال : کيا عورت اقتصادی اور مالی امور ميں آزاد ہو سکتی ہے ؟

  جواب : اسالم ميں عورت اپنے بارے ميں اقتصادی اور مالی امور ميں مکمل او ہرقسم کی آزادی رکھتی ہے ۔

  مرداور تعّددازدواج 
  سوال :مرد کيوں کئی بيوياں رکھ سکتا ہے ؟ 

م نے تعّددازدواج کو واجب قرارنہيں ديا ہے بلکہ صرف اجازت دی ہے کہ مرد ايک سے جواب :البتہ معلوم ہے کہ اسال
زياده چار عورتوں تک ازدواج کر سکتا ہے وه بھی صرف اس شرط پر کہ ان کے درميان مساوات اور عدالت سے پيش 

کمی اور مردوں کی  آسکے ۔اور اس کا حکم صرف ماحول کے مطابق ہے ،يعنی يہ اس طرح ہونا چاہئے کہ عورتوں کی
فراوانی کی وجہ سے معاشره کا نظم ونسق اس عمل (تعّددازدواج ) سے درہم برہم ہو کر ہرج ومرج سے دوچار نہ ہو جا ئے

۔ليکن مردوں کی طرف سے واضح ہے ،کيو نکہ عورت اور اوالد کی رہائش اور زندگی کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے اور 
نتيجہ ميں ايسا اقدام کرنا معدودمردوں کے لئے ممکن ہے نہ ہر ممکن کے لئے  عدالت کی بھی شرط ہے ،لہذا اس کے

۔دوسری طرف سے فطرت اور خارجی حوادث ہميشہ قابل ازدواج عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زياده مہيا کر تے ہيں 
  ۔

کريں تو سولھويں سال قابل ازدواج اگرہم ايک معيّن سا ل کو ابتداء قرار د ے کر ،زن ومرد کی مسا وی پيدائش کا موازنہ 
)ہوگی ٥ا۔١عورتوں کی تعدادسے سات گناه زياده ہوگی اوربيسويں سال عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت گياره اور پانچ(

''ہو گی اور اگر اس صورت ميں تعدد ١٠۔١٦اور پچيسويں سال ، جو تقريباًعام طور پر ازدواج کا سال ہو تا ہے يہ نسبت ''
فرض کريں تو آٹھ فيصد مرد ايک بيوی والے ہو ں گے اور بيس فيصد مرد چار بيويوں والے ١٥والے مردوں کو ازدواج 
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  ہوں گے اور تيسويں سال بيس فيصد مرد تين بيويوں والے ہوں گے ۔
ں سے اس کے عالوه ،عورت کی عمر مرد سے زياده ہو تی ہے اور معاشره ميں ہميشہ بيوه عورتونکی تعداد بيوه سے مردو

زياده ہوتی ہے ۔اس کے عالوه مردوں ميں جانی نقصان قابل توجہ حد تک عورتوں سے زياده ہو تا ہے اور خاص کر اہم 
اورعام جنگيں اس مطلب کے بہترين گواه ہيں ۔ہم نے ،حاليہ چند برسوں کے دوران روزناموں اور مجالت ميں مکرر پڑھا 

ت کی ہے کہ اسالم کے تعّددازدواج کے قانون کو جرمنی ميں رائج ہے کہ جر منی کی عورتوں نے حکومت سے درخواس
کريں اور اس طرح بے شوہر عورتوں کی ضرورت کو پورا کريں ، ليکن حکومت نے کليسائی مخالفت کی وجہ سے اس 

  درخواست کو منظور نہيں کيا ۔
ند نہيں ہے ،کيونکہ دوسری دوسری طرف سے تعّدد ازدواج سے عورتوں کی مخالفت فطری جبلّت کے احساس پر مست

،تيسری اور چوتھی بيوی رکھنے والے مرد زبردستی يہ کام انجام نہيں ديتے اور جو عورتيں کسی مردکی دوسری ،تيسری 
يا چوتھی بيوی بن جاتی ہيں ،وه آسمان سے نہيں اتری ہيں اور نہ زمين سے اگی ہيں بلکہ ان ہی عام عورتوں ميں سے ہيں 

ے اقوام اورملتوں ميں سيکڑوں اور ہزاروں سال سے رائج تھی۔ نہ کوئی جبلّتی برائی رونما ہوئی اور نہاور يہی رسم بہت س
  عورت ذات کی ميں کوئی کمی محسوس کی گئی ہے 

  دين اسالم کا بے عيب ہو نا
ان ومکان کے سوال: کياآپ ا سے قبول کرتے ہيں کہ دين اسالم زمانہ کے گزرنے کو درک نہيں کرسکا ہے تاکہ دين زم

  مطابق ہو تا ؟
جواب :يہ ''اسالم زمانہ کے گزرنے کو درک نہيں کرسکا ہے تا کہ زمان ومکان کے مطابق ايک دين ہوتا ''ايک ايسی بات 

ہے جو فلسفی تفکر کے بجائے شعری تفّکر کے مشابہ ہے ۔زمان ومکان نے تغير نہيں کيا ہے تاکہ انسان کے اجتماعی 
موجب بنيں ،دن اوررات وہی دن اور رات ہيں اور زمين اور ہوا وغيره ہزاروں سال قبل کے مانند ہيں  قوانين ميں تبديلی کا

،صرف انسان کی طرز زندگی اپنی روزافزوں ترقی کے پيش نظر تبديل ہوئی ہے اور دن بدن انسان کے توقعات اور 
حيرت انگيز افزائش کے نتيجہ ميں اسے يہ جرئت مطالبات بڑھتے يا تبديل ہوتے رہتے ہيں انسان کی فعاّل توانائی اپنی 

بخشتی ہے کہ عيش وعشرت کے جن انواع واقسام کے بارے ميں کل کے پادشاه تصور نہيں کرتے تھے آج کے فقيران کی 
  فکر ميں پڑ کر ان کا مطالبہ کريں ۔

گی کے مختلف حاالت کی وجہ سےمعاشره ميں يہ فکری تبديلی بالکل ايک فرد ميں فکری تبديلی کے مانند ہے جو اسے زند
پيش آتی ہے ۔ايک مفلس خالی ہاتھ واالشخص صرف اپنے شکم کی فکر ميں ہو تا ہے اور ہر چيز کو فراموش کر ڈالتا ہے 
،جوں ہی اس کی روزمره کی روٹی مہيا ہو تی ہے ،لباس کی فکر ميں پڑتا ہے ،اس کے بعد اوالد ،اور سرمايہ کو وسعت 

  ،تکلفات اور گوناگوں عياشيوں کو بڑھاوادينے کی فکر ميں پڑتا ہے اور اسی طرح ...دينے، فخر ومباہات 
آج کے اجتماعی قوانين معاشره کے اکثرلوگوں کے مطالبات کو اپنے لئے تحفظ قرار ديتے ہيں ،اگر چہ معاشره کی حقيقی 

نی تشريعيات ميں طبيعی انسان کا مصلحت کے مطابق بھی نہ ہوں ،ليکن اسالمی طرز تفکر اس کے عالوه ہے ،اسالم اپ
(قرآن مجيدکی اصطالح ميں انسانی فطرت کو ) تحفّظ قرارديتا ہے ،يعنی انسان کی وجودی عمارت کو اسلحونسے مسلح 
صورت ميں مد نظر رکھتا ہے اور جن ضروريات کی يہ مسلح عمارت نشان دہی کرتی ہے ان کے برابر مربوط قوانين 

ور پر ،اسالم کا نظريہ اپنے وضع کئے گئے قوانين سے معاشره کی حقيقی مصلحت کو پورا وضع کرتی ہے ۔نتيجہ کے ط
کرتا ہے ،خواه اکثريت کی مرضی کے مطابق ہو يا نہ ۔اور يہی قوانين ہيں کہ اسالم نے انھيں شريعت کانام رکھاہے اور 

طری خلقت ہے جو قابل تغير نہيں ہے ،اور جب تک انھيں قابل تغير و تبديلی نہيں جانتا ہے ،کيونکہ ان کا محافظ انسان کی ف
انسان ،انسان ہے اس کی فطری ضرورتيں ثابت اور پائيدار ہوں گی ۔اسالم اپنے ثابت قوانين (شريعت) کے عالوه قابل تغير 

اثر ضوابط بھی رکھتا ہے اور وه ايسے قوانين ہيں جو زندگی کی تبديليوں سے مربوط ہيں ،تہذيب وتمدن کی پيشرفت کے 
ميں اور ان قابل تغير قوانين کی شريعت کے قوانين سے نسبت ،پارليمنٹ کے قابل تنسيخ قوانين کی ناقابل تغير آئين سے 

  نسبت کے مانند ہے ۔
اسالم نے دينی حکومت کے حاکم کو اختيار ديا ہے کہ شريعت کے قوانين کے سايہ ميں ،ضرورت کے وقت زمان اور 

ری فيصلے لے کر انھيں نافذ کرے اور يہ قوانين مصلحت کے تقاضوں کے مطابق شورٰی کی مصلحت کے تحت ضرو
اعتبار رکھتے ہيں اور مصلحت کے رفع ہو نے پر منسوخ ہو تے ہيں ۔اس کے برخالف شريعت کے قوانين قابل تنسيخ نہيں 

  ہو تے ۔
اور پائدارقوانين ہيں ،جن کاضا من انسان  اس بناء پر مذکوره بيان کے مطابق اسالم دو قسم کے قوانين رکھتا ہے :پہلے ثابت
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  کی ثابت فطرت ہے اور انھيں شريعت کہا جاتا ہے ۔
اوردوسرے وه قوانين ہيں جو قابل تغير ہو تے ہيں اور وقت کی مصلحت ان کی ضامن ہے ۔يہ قوانين مصلحت کے بدلنے 

جگہ منتقل ہو نے سے بے نياز نہيں ہے ،ليکنکے ساتھ قابل تغير ہو تے ہيں ،اس کے مانند کہ انسان ايک جگہ سے دوسری 
قديم زمانے ميں مسافرت کے لئے ياپيدل چلتے تھے يا گھوڑے اور گدھے پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے ،ان کے لئے 

زياده قوانين اورضوابط وضع کر نے کی ضرورت نہيں تھی ليکن آج وسائل ميں ترقی پيدا ہو نے کی وجہ سے صحرائی 
دوز اور ہوائی راستے نکلے ہيں اور بہت دقيق قوانين وضع کر نے کی ضرورت پيدا ہوئی ہے ،يہاں پر  ،سمندری ،زمين

  واضح ہو تا ہے کہ يہ کہنا :''اسالم نے زمانہ کے گزر نے کو درک نہيں کيا ہے ''انتہائی بے بنيادبات ہے ۔
نشاندہی کر کے ثابت کرے جو اس زمانہ  جن بات کو صاحب اعتراض کہہ سکتا ہے وه يہ ہے کہ اسالم کے ان احکام کی

کی حقيقی مصلحت کے موافق نہ ہوں ياحکم کی مصلحت کے بارے ميں سوال کرے ۔يہ ايک وسيع بحث ہے ہم نے گنجائش 
کے مطابق اس کی وضاحت کی ، اگر اس کے باوجود اس بحث کے بارے ميں مزيد کوئی ابہام باقی ہو يا کوئی اعتراض 

  ہ بحث کو جاری رکھيں ۔ہوتو تذکر دينا تا ک

  دين اسالم کا فطری ہو نا
سال پہلے وجود ميں ١٤٠٠سوال: کيا آپ خيال کرتے ہيں کہ اسالم کے بہت سے قوانين جو زمان ومکان کے مطابق آج سے 

  آئے ہيں ،انھيں بدلنا چاہئے ؟
ی بنياد انسان کی مخصوص فطرت جواب : اس سوال کا جواب گزشتہ جواب ميں واضح ہو اہے ۔ شريعت اسالم کے قوانين ک

  و خلقت ہے نہ اکثريت( نصف اور ايک) کی رائے اور پسند۔خدائے متعال فرماتا ہے :
...)(روم    )٣٠(فقّم وجھک للّدين حنيفافطرت ّهللاٰ الّت فطرالنّاس عليھا ال تبديل لخلق ّهللاٰ

ں کہ يہ دين وه فطرت الٰہی ہے جس پر اس نے ''آپ اپنے رخ کو دين (اسالم) کی طرف رکھيں اور باطل سے کنار کش رہي
  انسان کو پيد اکيا ہے اور خلقت الٰہی ميں کو ئی تبديلی نہيں ہو سکتی ہے ...''

  کيا حضرت زينب (س)واليت عہدی کے مقام پرفائز تھيں ؟
گر رکھتی تھيں ،تو کيا ان سوال:کيا آپ يہ مانتے ہيں کہ حضرت زينب سالم هللا عليہا ولی عہدی کا مقام رکھتی تھيں ؟اور ا

کے ذمہ دوسرے کاموں کے عالوه اس کام کی ذمہ داری اس بات کی عالمت نہيں ہے کہ اسالم ميں عورت صالحيت 
  رکھنے کی صورت ميں مرد کے قدم بہ قدم بڑھ سکتی ہے ؟

ی کے نام پر کوئی عنوان جواب:اس مسئلہ کے بارے ميں کوئی دليل موجود نہيں ہے اور بنيادی طور پر اسالم ميں ولی عہد
موجود نہيں ہے ۔اگر ولی عہد کا مقصود جانشينی ہو تو مستند مدارک کے مطابق تيسرے امام کے جا نشين چوتھے امام ہيں 

  نہ آپ کی خواہر گرامی حضرت زينب سالم هللا عليہا ۔
تبدادی حکومت کے خالف امام حسين عليہ جی ہاں !روايتوں سے يہ معلوم ہو تا ہے کہ يزيد اور بنی اميہ کی ظالمانہ او ر اس

السالم کی تحريک ميں حضرت سيدالشہداء کی وصيت کے مطابق حضرت زينب سالم هللا عليہا کے دوش مبارک پر بھاری 
ذمہ دارياں تھيں اور ان ذمہ داريوں کو نبھا نے ميں آپ نے علمی ا ور عملی لياقت اور غير معمولی دينی شخصيت کا 

ولی طور پر جاننا چاہئے کہ اسالم کی نظر ميں ،معاشره ميں انسان کی قدر وقيمت علم وتقوٰی (دين کے مظاہره کيا ۔اص
انفرادی اور اجتماعی خدمات) پر ہے ۔اور معاشر ه ميندوسرے امور جو امتياز اور نفوذ کا وسيلہ ہو تے ہيں ،جيسے سرمايہ 

عہدے اور فوجی عہدے کسی قسم کی قدر ومنزلت اور امتياز اورعظمت ،خاندان اورخاندانی شرافت ،حکومت اورعدليہ کے 
نہيں رکھتے ہيں، جو ان کے لئے فخر ومباہات کا سبب بن کر ان کو دوسروں پر افضل قرار ديں ۔اسالم ميں طاقت کا نفوذ 

متيازات ميں مرد کے جتال نے کو کسی امتياز کا معيار قرار نہيں ديا جانا چاہئے ،اس بناء پر ايک مسلمان خاتون اپنے دينی ا
قدم بہ قدم بڑھ سکتی ہے اور اگر لياقت رکھتی ہو تو تمام مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہے اور تين مسائل ـ حکومت ،عدليہ 

  اور جنگ ـکے عالوه تمام اجتماعی مشاغل ميں مردوں کے دوش بدوش شرکت کرسکتی ہے ۔خدائے تعا ٰلی فرماتا ہے :
  '' اورفرماتا ہے :١ک زياده محترم وہی ہے جو زياده پرہيز گار رہے''بيشک تم ميں سے خدا کے نزدي

  ''٢''کيا وه لوگ جو جانتے ہيں ان کے برابر ہو جائيں گے جو نہيں جانتے ہيں؟
..............  

  )١٣۔(...اّن اکرمکم عندّهللا اتقکم ...)(حجرات١
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  )٩۔(...ھل يستوی الّذين يعلمون والّذين ال يعلمون)(زمر٢

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  ازدواج اور خاندان کی تشکيل
  سوال :ازدواج اور خاندان کی تشکيل کے بارے ميں اسالم کا کيا نظريہ ہے؟

جواب : ازدواج اور خاندان کی تشکيل اور اس کی بارے ميں قوانين کے کليات کو مدارک کے ساتھ بيان کرنے کی تفصيل 
وضاحت ، اس مقالہ کی گنجائش سے باہر جو کچھ يہاں پر اس سلسلہ ميں اختصار اوراجمال کے ساتھ بيان کيا جا سکتا ہے 

کو انسانی معاشره کی پيدائش اور اس کی بقاء کا اصلی عامل جانتا ہے۔اس  وه يہ ہے کہ اسالم ازدواج اور خاندان کی تشکيل
کا معنی يہ ہے کہ تخليق نے انسان کے افراد کے در ميان اجتماع بر قرار کرنے کے لئے ،انسان کو مردانہ اور زنانہ آلہ 

  تناسل اور اس کے بعد جبلّی خواہشات سے مسلح کيا 
ی پيدا کر کے دونوں کے ماده ميں موجود بچہ کو جنم ديں ۔اور اپنے لخت جگر کے بارےہے تا کہ يہ دونوں آپس ميں نزديک

ميں رکھنے والے جذبات اور ہمدرديوں کے پيش نظر حمل کے دوران اور پيدائش کے بعد اس نو مولود بچہ کی پرورش 
ھتی ہيں ۔اس نومولودکی تر کرتے ہيں اور ان کے رنج وغم اورجذبات سے بھرے يہ احساسات اور ہمدردياں روزبروزبڑ

بيت کر کے اسے بلوغ کے مرحلہ تک پہنچاتے ہيں ۔ماں باپ کے ان جذبات اور ہمدرديوں کے ردعمل کے طور پر بچہ بھی
جذبات کا مظاہره کر کے اپنے ماں باپ سے رجحان دکھاتا ہے ۔اس طرح پہلے خاندانی اجتماع، پھر قومی اجتماع اور اس 

اجتماعات اور معاشره وجود ميں آتے ہيں ۔بديہی ہے کہ اس صورت ميں معاشره کی بقاء اور اس کے بعد شہری اور ملکی 
کو نابود ہو نے سے بچانے کے لئے جبلّی خواہشات محدود ہو نی چاہئيں اور مرد کو اپنی قانونی بيوی اور عورت کو اپنے 

ے کا باپ مشخص ہو (چونکہ عورت ماں ہونے کا قانونی شوہر کے حدود سے تجاوز نہيں کر نا چاہئے تا کہ نو مولود بچ
فطری ضامن ،رکھتی ہے اور وه وضع حمل ہے )اگر يہ صورت نہ ہو تو ہرجوان اپنی مرضی سے اپنی جنسی خواہشات 

سے غير قانونی طور پر استفاده کر کے تشکيل خاندان کی محنت اور تکليف سے پہلوتہی کريں گے اور اس طرح باپ اور 
بی روابط کے اطمينان کو کھوديں گے،نتيجہ کے طور پر خاندانی ہمدردياں کمزورپڑيں گی ۔آخرکارزنارائج فرزند اپنے نس

ہو نے کے نتيجہ ميں قہری طور پر حفظان صحت ،اجتماعی ،اخالقی ،قطع نسل اور دوسری بے شمارخيانتوں جيسی 
ابود ہو کر رہيں گی۔ جيسا کہ آپ مشاہده کر رہے ہيں برائيوں ـ جو اس فحاشی کی پيداوار ہيں ـسے خاندانی ہمدردياں بالکل ن

کہ جن ملکوں ميں جنسی آزادی ہے ، وہاں پر خاندانی ہمدردياں روز بروزنابود ہوتی جارہی ہيں اور يہ حالت انسان کے 
  مستقبل کے لئے ايک خطره کی االرم ہے ۔

مرد اور عورتوں کے ناجائز تعلقات کے نتيجہ ميں چندسال پہلے ہم نے روز ناموں اور مجالت ميں پڑھاہے کہ امريکہ ميں 
ساالنہ تين الکھ بے باپ بچے متولد ہوئے ہيں،اس حالت کے پيش نظرايک سوسال کے بعد معلوم نہيں انسا نی معاشره کہاں 

پہنچ جائے گا!اسی لئے ،اسالم نے زن ومرد کے جنسی تعلقات کو ازدواج کے عالوه کسی اور راه سے قطعی طور پر 
وع کيا ہے اور بچہ کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے اوراسے بچہ کی زندگی کا ذمہ داراور مسئول جانا ممن

ہے ۔اسالم ميں قريبی رشتہ داروں کے درميان ازدواج ممنوع ہے :جيسے ماں ،پھپھی ،خالہ ،بہن ،بيٹی اور بھائی اوربہن کی 
کی بيٹی (ماں کے ساتھ آميزش کرنے کی شرط پر)بيوی کی بہن (بہن کے  بيٹی مرد پر حرام ہے۔اسی طرح بہو ،ساس ،بيوی

عقد ميں ہونے کی صورت ميں )مرد پر حرام ہيں ۔اسی طرح ہر شوہردارعورت اور رضاعی رشتہ دار بھی نسبی رشتہ 
ارک قرآن داروں کے مانند حرام ہوتے ہيں ۔عورت کے لئے بھی اسی نسبت سے مرد حرام ہوتے ہيں ۔مذکوره بيان کے مد

مجيد کی وه آيات ہيں جو سوره نساء ميں ذکر ہوئی ہيں اور اسی طرح وه روايتيں بھی ہيں جو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
  وسلم اور ائمہ اطہار عليہم السالم سے نقل کی گئی ہيں اور احاديث کی کتابوں ميں درج ہيں ۔
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  اسالم اور مسئلہ طالق
  طالق کيسی ہے ؟سوال: اسالم کی نظر ميں 

جواب:طالق،اسالم کی مجلس قانون ساز کے فخر ومباہات ميں سے ہے اور يہ ابدی بدبختی کو خاتمہ بخشنے والی چيزہے 
کہ مياں بيوی کے درميان عدم توافق کے نتيجہ ميں رونما ہوتی ہے ۔اس قانون کی اہميت کا يہ عالم ہے کہ غير اسالمی 

رے اسے قبول کر رہی ہيں ۔اس کا ايک خالصہ سواالت کے چوتھے حصہ کے جواب حکومتيں بھی تدريجاًيکے بعد ديگ
  ١٧٥ميں بيان کيا گيا ہے ۔مالحظہ ہو ص۔

طالق ،ضروريات اسالم ميں سے ايک ہے اوراس کا مصدر بيان کرنے کی ضرورت نہيں ہے ۔طالق کے قوانين کی تفصيل 
  ۔اور ان کے مصادربيان کر نے کی يہاں پر گنجائش نہيں ہے

  عورت اورہمسر کے انتخاب کا حق
  سوال: کيا اسالم ميں عورت،مرد کی طرح اپنے شريک حيات کو انتخاب کرنے کا حق رکھتی ہے يا نہيں ؟

  جواب: اسالم ميں عورت اپنے شريک حيات کاانتخاب کرنے ميں آزاد ہے ۔

  فرزند کا مردسے متعلق ہو نا 
  ميں فرزند کس کا ہو تا ہے ؟سوال:مياں بيوی کے درميان طالق کی صورت 

جواب:مطلّقہ عورت حق رکھتی ہے کہ وه اپنے بچہ کو سات سال تک خودپرورش کرے اور اس مدت کے دوران بچہ کی 
  زندگی کا خرچ مرد کے ذمہ ہے ۔اس حکم کے مصدرکے بارے ميں فقہ اسالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے ۔

  حضرت علی عليہ السالم کی ايک فرمائش
کيا اسے مانتے ہو کہ حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا ہے : اپنے فرزندوں کو مستقبل کے لئے تر بيت کرنا ؟اس  سوال:

  صورت ميں کيا اس فرمائش کا يہ معنی نہيں ہے کہ قوانين اسالم زمان ومکان کے مطابق بدلنے چاہئيں ؟
ب کی گئی ہے ،اس کا مقصود يہ ہے کہ بچوں کیجواب: يہ ايک مرسل حديث ہے ،کتاب نہج البالغہ ميں حضرت سے منسو

تربيت کو آداب ورسوم کی بنياد پر انجام نہيں دينا چاہئے ،کيونکہ روزمره کے آداب ورسوم کا جمود انسان کو زندگی کی 
ترقی سے روکتا ہے ،جيسے کوئی شخص گھوڑے گدھے ياپيدل سفر کرنے کا عادی ہو اوراسی پر اکتفا کرے وه کبھی 

  ايجاد کرنے اورسڑک کے اتار چڑھائو کو ہموار کرنے کی فکر ميں نہيں پڑے گا۔ گاڑی کو
اس کا مقصود يہ نہيں ہے کہ اپنے فرزندوں کو شرعی قوانين (جونص کے مطابق قابل تغيرنہيں ہيں ) کا پابند نہ کريں اور 

يونکہ ہمارے پاس پيغمبر اکرم صلی هللاگر حقيقت ميں يہی مقصود ہوتا توہم حديث کو مسترد کر نے کے لئے ناگزيرتھے ۔ ک
عليہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ اطہارعليہم السالم کا واضح اور قطعی حکم موجود ہے کہ جو بھی حديث قرآن مجيد کے مخالف 
ہو اسے مسترد کر کے قبول نہ کريں اور اس لحاظ سے ہر حديث کا پہلے قرآن مجيد سے موازنہ کر نا چاہئے اور اس کے 

  اسے قبول کرنا چاہئے ۔ بعد

  شريعت کے احکام و قوانين ميں خدا کے عالوه کوئی تبديلی نہيں السکتا ہے 
  سوال:قوانين اسالم مينزمان ومکان کے مطابق تبديلی النے ميں کيوں ہميشہ کوتاہی کی ہے؟ 

تيار نہيں رکھتے ہيں اور ان کا فرضجواب: دينی امور کے اولياء خدائی قوانين (شريعت) ميں تبديلی النے کا کسی قسم کا اخ
صرف دينی مسائل کے بارے ميں کتاب وسنت سے استنباط کرنا ہے ،ايک وکيل کے مانند جو قانونی مسائل کو ملک کے 

  آئين سے استنباط کرتا ہے نہ يہ کہ آئين کے کسی دفعہ ميں تبديلی الئے ۔
د پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ـجو شريعت کے النے شرعی قوانين کے بارے ميں علمائے دين کی بات ہی نہيں ،خو

والے ہيں ـاورآۖپکے جانشين ۔جو امام اور شريعت کے محافظ اور معلم ہيں ۔بھی تبديلی النے کا اختيار نہيں رکھتے ۔اس قسم 
يں : صاحب کے سواالت اور اعتراضات کا سرچشمہ مغربی عمرانيات کے ماہروں کا طرز تفکر ہے ، جو يہ کہتے ہ

شريعت انبياء چند نوابغ اور اجتماعی مفکرين تھے ،جنہوننے معاشره کے حق ميں انقالب برپا کرکے لو گوں کی سيدھے 
راستہ کی طرف دعوت کی ہے اور اقتضائے زمان کے مطابق اپنی فکر سے کچھ قوانين کو وضع کر کے لوگوں کو سکھايا

کار کوآسمانی وحی اور خدا کا کالم اور شريعت وخدا کا دين اور اپنے بے ہے اور خود کو خدا کے رسول، اپنے مقدس اف
  الگ افکار کے سرچشمہ کو فرشتہ وحی ،جبرئيل بيان کيا ہے ۔



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

 
 

بديہی ہے کہ اس قسم کے نظريہ کے مطابق،اديان آسمانی کے قوانين من جملہ شريعت اسالم اقتضائے زمان کے مطابق 
  کے دوران پيداہونے والے اعتراضات بجا ہونے چاہئيں ۔١االت مرتب ہونے چاہئيں اور ان چاليس سو

ليکن يہ صاحبان نظر اپنے نظريہ ميں خطا کے مر تکب ہوئے ہيں ۔اوربجائے اس کے بغير کہ پيغمبروں کے دعوٰی کی 
ی زندگی کی تحقيق کريں ،بے بنياد فرض پر فيصلہ سناديا ہے ۔اگر چہ دوسری آسمانی کتابوں کی سند اورگزشتہ پيغمبروں ک

  تاريخ ابہام اور تاريکی 
سے مبّرا نہيں ہے ،ليکن قرآن مجيد کا متن،جو اسالم کی آسمانی کتاب ہے اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی 

  زندگی کی تاريخ اورآنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اورآۖپ کے 
  ره جاتی ہے ۔٣٣عدادکم ہو کر ۔ جديد طبع ميں سواالت کو مرتب کرنے کے بعد ان کی ت١

  جانشينوں کے موجوده قطعی الصدور بيانات اس نظريہ کو جھٹالکر مسترد کرتے ہيں ۔
ہم اس وقت اسالم کی طرفداری يا اس کی حقانيت کا دفاع کرنا نہيں چاہتے ،ليکن جو شخص اس دين کے مصادرکے بارے 

ليائے دين خاص کر اس کتا ب کو النے والے پيغمبر ۖکے بيانات پر ميں تھوڑی سی آشنائی بھی رکھتا ہو ،قرآن مجيد اور او
  سر سر ی نگاه ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ وه اس نظريہ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہيں ۔

  قرآن مجيد واضح الفاظ ميں فرماتا ہے :
کی آزادی نہيں رکھتے ہيں اور وه صرف '' پيغمبر خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم دين خدا ميں کسی قسم کا اختيار اور عمل 

  )٩٢،٩٩خداکا پيغام پہنچانے والے ہيں۔''(مائده 
  واضح طور پر فرماتا ہے :

''دين خدا بشر ی فکر کی پيداوار نہيں ہے بلکہ يہ ايسے احکام وقوانين ہيں جنھيں پروردگار عالم نے اسے پيغمبروں کے 
  )٤٣۔٤٠ہتوسط سے اپنے بندوں پر نازل فرمايا ہے'' (حاق

جو لوگ يہ کہتے تھے کہ قرآن مجيد پيغمبۖر کا کالم ہے اورآۖپاسے خداسے نسبت ديتے ہيں ،ان کے جواب ميں قرآن مجيد 
  واضح طور پر فرماتا ہے :

  ''١'' بيشک قرآن خدا کا کالم ہے اور انسان کا کالم نہينہے اور نہ اس کے مضامين انسانی فکر کی پيداوار ہيں ۔
  ے :مزيد فرماتا ہ

  ''پيغمبر اکرم( صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کے بعد آسمانی وحی اورنبوت نے خاتمہ پايا ہے 
..............  

  )٢٥۔ (مدثر١

  '' ١اور قرآ ن کے احکام قيامت تک معتبر اور ناقابل تنسيخ ہيں
..............  

  ) ٤٠۔(احزاب ١

ک حصہ کو روزمره زندگی سے ناقابل تطبيق تشخيص گزشتہ مطالب کے پيش نظر جو شخص اسالم کے قوانين کے اي
قراردے ،اسے اسالم کی حقانيت کی بنياد ـجو ابدی احکام اور قوانين کوبيان کر تا ہے ـ پر اعتراض کرنا چاہئے اور ان ميں 

  تبديلی النے کی چاره جوئی کر نی چاہئے ۔

  اسالم اور ترقی يافتہ قوانين
تعليم يافتہ مسلمان نو جوانوں کے دين سے منہ موڑ نے کی ذمہ داری ان پس مانده قوانين  سوال: کيا آپ يہ نہيں سمجھتے کہ

  پر ہے جو موجوده زمانہ ميں دنيا کی صنعت وعلم کے مطابق نہيں ؟
جواب: بہتر تھا اگر آپ ان بے بنيادد عاوی کے بجائے اسالم کے پس مانده قوانين کے چند نمونے پيش کرتے تاکہ اس پر 

  حث کی جاتی ۔اسالم ميں پس مدلّل ب
  ماندے قوانين نہيں ہيں ليکن قوانين سے پيچھے ره جانے والے مسلمان بہت ہيں !

آسمانی اديان،خاص کر دين اسالم انسان کی ايک ابدی ازلی زندگی اور انسانی زندگی کے ماورائے طبيعت سے رابطہ کی 
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کيا رابطہ ہے ؟ آج کل کے علم کی بحث کا موضوع ماّده بحث کرتے ہيں اور اس طرز کی بحث کا آج کے علم وصنعت سے
اور ماّده کی خصوصيات ہے اور آج کی صنعت بھی ماده کے بارے ميں سر گرم ہے ۔اس لحاظ سے ماوراء کے بارے ميں 

  اسے مسترد يا قبول کرنے کے سلسلہ ميں اظہار نظر کرنے کا کوئی حق نہيں رکھتے ۔
انوں کے دين سے منہ موڑ نے کا گناه دينی قوانين پر نہيں ہے اور اس مطلب کا گواه کہ ہمارے تعليم يافتہ مسلمان نوجو

انسان نے نہ صرف دين سے رو گردانی کی ہے بلکہ واضح ہے کہ ضمير اور انسانيت کے قوانين کو بھی پائمال کر رہا ہے
ه روی کاس ہو ناہے کہ وه ہر قسم کی پاکی ہمارے تعليم يافتہ نوجوانوں ميں جھوٹ،خيانت ،چاپلوسی ،بے حيائی اور بے را

  ،سچائی اور حق کے دشمن ہيں ،نہ صرف دين کے ۔
دوسری طرف سے ،تعليم يافتہ نوجوانوں کی ايک بڑی تعداد (اگر چہ دوسروں کی نسبت کم ہے ) پسنديده اخالق سے آراستہ 

اوران پر عمل کرتے ہيں اور چونکہ اسالم ہر گز اور معارف سے آشنا اور ان ہی (بقول آپ کے) پسمانده قوانين ! کے پابند 
علم وصنعت کے منا فی نہيں ہے ،اس لئے يہ لوگ اپنی زندگی ميں رنج وناراحتی کا ہر گزاحساس نہيں کرتے ۔لہذا حقيقت 

بيت ميں ہمارے نوجوانوں کی دين سے روگردانی کی ذمہ داری ہمارے فريضہ ناشناس ثقافتی مسئو لين کی ثقافتی تعليم وتر 
  کے طريقہ کار پر ہے نہ دينی قوانين پر اورنہ انسانی فضائل اور اخالقی قوانين پر ۔

  فحاشی اورمنکرات کا قبيح ہونا
سوال: فحاشی ـجس ميں مرد اور عورتيں برابر شريک ہيں ـ کے بارے ميں عورتوں کی کيوں زياده مالمت کی جاتی ہے ؟ 

ہتر اور طاقتورترمخلوق ہے ،اس صورت ميں وه اپنے اعمال کو بہتر کنٹرول اور اگر آپ قبول کرتے ہيں کہ مرد، ايک ب
  کرسکتا ہے اور اگر ايسا نہ کرے تو اس کی زياده سر زنش کی جانی چاہئے ؟

  جواب:اسالم ميں ايسے کسی حکم کا وجود ہی نہيں ہے ۔

  ايک ناشائستہ بات 
نے تاکيد فرمائی ہے : اگر کسی کو اپنامنہ بوال بيٹابنادوگے تواس سوال: کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

کے ساتھ اپنے حقيقی بيٹے کا جيسا برتائو کرناچاہئے کيا يہ بات صحيح ہے يا نہيں ؟صحيح ہونے کی صورت ميں پيغمبر 
  ں آماده ہوئے ؟اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بيٹے کی طالق دی گئی بيوی سے شادی کرنے پر کيو

جواب:آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرگز ايسی کوئی تاکيد نہيں کی گئی ہے ،بلکہ يہ ايک تہمت ہے جو 
اسالم کے دشمن خاص کر مغربی عيسائی آۖپپر لگاتے ہيں ۔اپنے منہ بولے بيٹے کی طالق دی گئی بيوی سے آنحضرۖت کی 

ند رسم کو باطل کر کے اس کا اعالن فرمائيں ،کيو نکہ اس زمانہ ميں اکثر ممالک ميں شادی اسی اصول پر تھی کہ اس ناپس
ايک خاندان کے کسی فرزند کو دوسرے خاندان سے ملحق کر کے اس کے ساتھ حقيقی رشتہ کا برتائو کيا جاتا تھا ۔اس 

  سلسلہ ميں قرآن مجيد کے سوره احزاب ميں کئی آيتيں موجود ہيں ۔

  ازدواج ميں عمر معيار نہيں ہے 
سوال: حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ،بشر کی تربيت کے لئے ايک عظيم مقام پر فائز تھے اورآۖپ کے اعمال 

  دوسروں کے لئے نمونے ہونے چاہئيں آۖپ نے کيوں تقريباًبوڑھاپے ميں ايک نوسالہ لڑکی (عائشہ )سے شادی کی؟
ک بوڑھے مرد سے شادی کر نے ميں کوئی عيب ہو تو ،يہی ہو گا کہ ايک جوان عورت کے جواب:اگر جوان عورت کی اي

لئے ايک بوڑھے مردسے مباشرت کرنی لذت بخش نہيں ہو تی يا يہ کہ عمر کے عدم تعادل اور تقارب کی وجہ سے عام 
ے کہ ازدواج کے مقاصد طور پر شوہر عورت سے پہلے مرجاتا ہے اور عورت جوانی ميں بيوه ہوتی ہے ۔ليکن واضح ہ

صرف ان دو مقاصد تک محدود نہيں ہيں اس لئے ہمارے پاس اس رويہ کے ممنوع ہونے کی کوئی دليل موجود نہيں ہے 
  ممکن ہے مذکوره مقاصد سے بہت اہم دوسرے مقاصدبھی ہوں جو اس قسم کی شادی کے لئے ترجيح کا سبب بنيں ۔

د سال پہلے ،امريکہ کے صدرجمہوريہ مسٹرآئزن ہاور نے امريکہ کے جيسا کہ ہم نے اخباروں ميں پڑھا ہے کہ چن
کثيراالشاعت اخباروں ميں يہ ايک سوال پيش کياتھا اور ملک کی دوشيزگان سے پو چھاتھا کہ تم کس سے شادی کرنا پسند 

نہ وه جوان تھا اور نہ کرتی ہو ؟امريکہ کی اکثر دوشيزگان نے اپنے جواب ميں خود مسٹر آئزن ہاورکا نام ليا تھا ،جبکہ 
خوبصورت ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی شادی کے بارے ميں ،جوشخص آنحضرۖت کی زندگی کی تاريخ کے 
بارے ميں کم وبيش اطالع رکھتا ہے ، بخوبی جانتا ہے کہ آۖپ ايک شہوت پرست اور عيّاش مرد نہيں تھے اور آۖپ کے ہر 

ا کرتے تھے نہ جذبات کی بنا پر ،آنحضرۖتسے اس قسم کاکام جواز کے بيان کے لئے انجام پايا ہےکام استدالل کی بنياد پر ہو
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  اور آۖپ کی دعوت اسالم کی پيشرفت ميں اس کے نماياں اثرات رونما ہوئے ہيں ۔
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  اسالم ميں متعہ کا مشروع وجائزہونا
سوال:''متعہ '' کے حکم کے بارے ميں آپ کا کيا نظريہ ہے ،جبکہ اہل سنت اس کے مخالف ہيں اور اس عمل کا مقصود 

کياہے ؟ کياآپ نہيں سمجھتے کہ يہ امرانسانی قوانين کے خالف ہے اور عورت کو (اگرانسان کی حيثيت سے قبول کرتے ہو
  ا ناجائز فائده اٹھاياجائے ؟)ايک ايسی چيز بناتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس ک

ميں ثابت ہو چکاہے اور شيعہ  ٢٤جواب: نکاح متعہ کی مشروعيت و شرعی جواز قرآن مجيد کے سورئہ نساء کی آيت نمبر 
اس کے بارے ميں اہل سنّت کی مخالفت پر اعتنا نہيں کرتے ، کيونکہ يہ عمل قرآن مجيد ميں ثابت ہے اور پيغمبر اکرم صلی 

لہ وسلم کی پو ری زندگی ميں ،خليفہ اول کی خالفت کے دوران اور خليفہ دوم کی خالفت ميں بھی ايک مدت تک هللا عليہ وآ
معمول کے مطابق رائج تھا اور اس کے بعد خليفئہ دوم نے اس کو منع کيا اور واضح ہے کہ قرآن مجيد کے حکم کو صرف 

حق نہيں ہے کہ موزون (شريعت کے)قوانين کے بارے ميں قرآن مجيد ہی تنسيخ کر سکتا ہے اور اسالمی حکومت کو يہ 
  اظہار نظر کرے ۔

نکاح متعہ کا مقصود ،موقت ازدواج ہے اور اسالم کی نظر ميں اس کی مشروعيت وشرعی جواز مذکوره بيانات کے مطابق 
شاندہی کرتا ہے کہ ناقابل انکار ہے ۔فلسفہ احکام کے نقطہ نظر کے مطابق طالق کی مشروعيت وشرعی جوازاس بات کی ن

ازدواج،موقت بھی انجام ديا جاسکتا ہے ،اس صورت ميں کہ موقّت ازدواج آثار کے لحاظ سے اس طرح مرتب ہو جائے کہ 
  نقصانات اور مضر نتائج کا سبب نہ بنے ،تو اس کو ممنوع کر نے کی کوئی دليل نہيں ہے۔

ا ديتی ہے جس سے مردآسانی کے ساتھ ناجائز فائده اٹھاتا ہے '' اور يہ جو کہا گيا ہے کہ''يہ عمل عورت کو ايک ايسی چيزبن
ايک زبردستی اور ظلم ہے ،کيو نکہ عورت اس عمل کو اپنے اختيار سے قبول کرتی ہے نہ جبر واکراه سے اور اس عمل 

زندگی کے ميں جو مقاصد مرد کے لئے فرض کئے جا سکتے ہيں اور وه مقاصد اگر مصاحبت ،لذت ،اوالد پيد اکرنا اور 
دوسرے فوائد ہيں تو يہ دونوں طرف موجود ہيں ،اس لئے کوئی دليل نہيں ہے کہ دو ميں سے کسی ايک کو دوسرے کا کھلو 

  نا شمار کيا جائے ۔
اس کے عالوه اگر آپ عالم بشريت پر عام اور وسيع نظر ڈال کر سنجيدگی سے غور کريں گے تو واضح طور پر مشاہده 

اشره کی جنسی آميزش کو نکاح اور دائمی ازدواج تک محدود کر کے ہر قسم کی دوسری آميزش کو کريں گے کہ انسانی مع
غير قانونی شمار نہيں کيا جاسکتا ہے اور ازدواج دائمی کا رواج ہر گز اس جنسی جبلّت کو پورا کر کے مناسب جو اب نہيں 

  دے سکتا ہے ۔
بھی ذريعہ سے مو قت آميزشوں کے پھيالئو پر کنٹرول نہيں کر مہذب دنيا کے کسی بھی ملک ميں قانونی حکومتيں کسی 

سکی ہيں اور تمام بڑے اور مرکزی شہروں ميں آشکار يا مخفيانہ صورت ميں يہ عمل انجام پاتا ہے ۔اس صورت ميں جو 
ہ موقت مذہب جنسی آميزش کو ازدواج تک محدود کر کے مکمل طور پر زنا کو روکنا چاہے ،تو اس کے لئے ناگزير ہے ک

ازدواج کو زنا کے مفاسد کو رفع کر نے کے خاص شرائط سے قانون ميں جگہ دے تاکہ اس عمومی جبلّت کا خاطر خواه 
  طريقہ سے کنٹرول کر سکے ۔

حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا: ''اگر خليفہ دوم اس نکاح متعہ(موقعت ازدواج) کو ممنوع نہ کرتے تو صرف وه
گرفتار ہو تے جو گمراہی سے ہال کت تک پہنچ گئے ہوں )اور يہاں پر واضح ہو تا ہے کہ اس امر کو انسانی لوگ زنا مين

  قوانين کے خالف شمار کرنا کس قدر حقيقت سے دوری ہے ۔
ان البتہ انسانی قوانين کا مقصود قبل از اسالم قديم قوانين ،جيسے قديم رومی اور حمورابی کے قوانين نہيں ہيں،کيو نکہ 

قوانين ميں عورت سے حيوانوں يا اسيروں جيسا سلوک کيا جاتا تھا ،بلکہ ان سے مراد مغربی قوانين ہيناسی عالم غرب کو 
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انسانی دنيا، مغربی معاشرے کو انسانی معاشره اور غريبوں کو انسان جانتے ہيں اور ہر قسم کے اوامر سے متاثر ہو کر 
)فی الحال يہی فکر کسی قيد وشرط کے بغير ہمارے ذہنوں پر حکمراں ہے ۔ليکن ديکھنا (حقيقت ذہنی ،تلقين ،تقليد ،تبليغ،خطا

چاہئے کہ ان فخر کر نے والے انسانوں نے ازدواج کے ماحول سے باہر ،عمومی اور مخلوط معاشرتوں ميں اس (انسانی 
ک ميں مردوں اوعورتوں قوانين کے خالف )کی جگہ پر کيا رکھا ہے اور مہّذب ممالک خاص کر سب سے مہذب ممال

،لڑکوں اور کنواری لڑکيوں اور خود مردوں اور جوانوں کے درميان کيا گزر رہی ہے ؟اور دائمی ازدواج کی راه سے جو 
کمی واقع ہو رہی ہے اسے کس طريقہ سے پو را کرتے ہيں ؟اور اس سلسلہ ميں شائع ہو نے والے حيرت انگيز اعداد وشمار

  ہيں ؟کس بات کی غماّزی کرتے 

  مسلمانوں کی کمزوری کا اسالم سے کوئی ربط نہيں ہے
سوال: غريبوں کا اعتقاد ہے کہ اسالم صرف ساده لوگوں جيسے کسان ،صحرانشين اور آج کل کی مشينی تمدن سے پيچھے 

کی فہرست ره جانے والوں کادين ہے ،چنانچہ ہم ديکھتے ہيں کہ مسلمان ممالک ميں سے ايک ملک بھی ترقی يافتہ ممالک 
ميں نہيں ہے اور اسالم نے صنعتی اور متمدن ممالک ميں اصالً کسی قسم کی پيشرفت نہينکی ہے ۔اس کا سبب کيا ہے ؟کيا 
آپ سوچتے ہيں کہ اسالمی قوانين کو اس طرح تبديل کيا جائے ياترجمہ کيا جائے جو تعليم يافتہ افراد کے لئے قابل قبول ہوں

  اور علم کے موافق ہوں؟
ب : اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اسالمی ممالک ترقی يافتہ اور پيشرفتہ ممالک کی فہرست ميں نہيں ہيں ۔ليکن ديکھنا جوا

چاہئے اسالمی ملک کا نام رکھنے والے ممالک ميں سے کس ملک ميں اسالمی قوانين نافذہيں ؟اس کے عالوه يہ کہ ان پر 
انہيں کيا فائده مل رہا ہے ؟بجز اس کے ان ممالک ميں کچھ لوگ بعض اسالمی دين اسالم کا نام لگاياگيا ہے اور اس نام کا 

عبادتوں ،جيسے نماز،روزه اورحج کو ديرينہ عادت کے طور پر بجا التے ہيں ،يہ لوگ اسالم کے انفرادی ،اجتماعی، 
سالمی ممالک کے تنّزل کا تغيراتی اور عدليہ کے کن قوانين پر عمل کرتے ہيں ؟اس صورت ميں کيا يہ مذاق نہيں ہے کہ ا

  ذمہ دار اسالم کو ٹھہرايا جائے؟
ممکن ہے يہ کہا جائے کہ اگر اسالم ايک ترقی يافتہ دين ہو تا اور اس کے قوانين معاشرے کی اصالح اور اداره کر نے کی 

  و تا!لياقت رکھتے ،تو اس نے معاشرے ميں اپنے لئے کوئی جگہ بنالی ہو تی اور اس طرح متروک نہ ہو چکا ہ
ليکن يہ سوال پيدا ہو تا ہے کہ اگر معاشره ميں عدم ترقی اور تنزل کا سبب اسالمی قوانين ہيں تو، مغربی ترقی يافتہ ڈيمو 

کريسی کی روش،جو نصف صدی سے ان ممالک ميں رائج ہے ،نے اپنے لئے کيونکوئی جگہ نہيں بنائی ہے اور اپنی 
ے اور ظاہر نمائی کے عالوه کوئی اثر نہيں رکھتی ؟اور مشرقی لوگ غريبوں کےپيشرفت ميں کسی قسم کا اثر نہيں دکھايا ہ

مانند اس ترقی يافتہ روش سے کيوں فائده نہيں اٹھاسکتے ہيں ؟اور کيوں يہی انسانی نظام ''ڈيمو کريسی ''جو برسوں سے 
يں خون کی جگہ جاری تھا ،کميو نزم انسانيت کے گہواره ''مغرب'' ميں اپنے لئے جگہ بنا سکا تھا اور معاشره کی رگوں م

کی آوازکو خاموش نہ کر ساکا ہے ،يہاں تک نصف صدی سے کم عرصہ ميں کميو نسٹ نظام نے کرئہ ارض کی 
تقريباًنصف آبادی پر اپنا تسلط جمايا اور حتی يورپ اور امريکا کے مرکز مينبھی نفوذ کيا اور ہر روز ايک نئے مورچہ کو 

سانوں (غريبوں) سے فتح کر تا جارہا ہے کيا اسی دستاويز کی بناپر يہ نظريہ پيش کيا جا سکتا ہے کہ ان ہی تر قی يافتہ ان
کيمو نزم کے ترقی يافتہ قوانين اور اس کا نظام يا ڈيمو کريسی کے قوانين اور اس کا نظام ،بدبختو ں اور صحرا نشينوں کی 

  روش ہے ؟
سلمان ممالک دوچار نہيں ہيں تاکہ اسے اسالم کی گردن پر ڈال ديا اس کے عالوه ،زوال اور پس ماند گی سے صرف م

جائے بلکہ ايشياء اور افريقہ کے تمام ممالک، من جملہ بر ہمن اوربدھ مذہب سے لے کر مسحيت اور اسالم سے تعلق رہنے 
االمال ان دو بر اعظموں والے لوگ رہتے ہيں، اسی بد قسمتی سے دوچار ہيں ۔يقينا ايشيا اور افريقہ کے قدرتی دولت سے م

کا گناه يہ ہے کہ مغربی دنيا اور ان کے بے حد طمع واللچ کے شکار ہوئے ہيں تا کہ يہ دو بے نياز بر اعظم اپنے منابع سے
مغربی صنعتوں اور ان کے بازار کے لئے خام مال کا ذخيره مہيا کر سکيں اور غالموں کی يہ دنيابدون چون وچرا مغرب 

ان حاالت کے پيش نظر يہ ممالک کبھی ترقی يافتہ ممالک (يعنی مغربی ممالک) کا جز نہيں بن سکتے ہيں کی محتاج رہے ۔
اور ان ممالک کے باشندے ،خواه مسلمان ہوں يا غير مسلمان ،کبھی اپنے آقائوں سے ملحق نہيں ہوں گے جيسا کہ آج تک ہم 

تمالک '' کبھی ''اشتراک منافع''اور کبھی ''اقتصادی امداد''کے نام پرنے ديکھا ہے ،يہ لوگ ''غربی'' کبھی ''استعمار''کبھی ''اس
  ہم پر سوار ہوتے رہيں گے ۔

سوال کے ذيل ميں جو يہ کہا گيا ہے کہ کيا اسالم کو اس طرح تبديل کيا جاسکتا ہے يا توجيہ کی جاسکتی ہے تاکہ تعليم يافتہ 
نانچہ بيان ہوا ،معارف اسالمی ـ جن کی ضمانت کتاب وسنت ديتی لو گوں کے لئے قابل قبول ہو اور علم کے موافق ہو ؟چ
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ہے ـ واضح طور پرہر گز قابل تغير نہيں ہے چنانچہ اسالم دين حق ہے اس لئے اسے ضرورت ہی نہيں کہ تعليم يافتہ طبقہ 
  اسے قبول کرے ،بلکہ مذکو ره طبقہ ہی حق اور حقيقت پسندی کا محتاج ہے ،

  :خدائے متعال فرماتا ہے 
  ''١''دين ميں کسی قسم کا جبر واکراه نہيں ہے اور سيدھا راستہ واضح ہے 

ہم پھر يہی بات کہتے ہيں کہ ''اسالم کی علم سے مخالفت ''کو ثابت کرنے کے لئے چند نمو نے پيش کئے جاتے تاکہ ''اسالم 
  ر اکتفانہ کرتے ۔علم کا مخالف ہے ''کے صرف دعوٰی کی دليل بھی پيش کی جاتی اور اسی خالی دعوٰی پ

  قانون اور عدالت کے سامنے سب مساوی ہيں 
سوال: کيا آپ يہ بات مانتے ہيں کہ حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا ہے : ايک

س خاندان سے تعلق انسان کی قدر ومنزلت اس کے اعمال اور کردارپر منحصر ہے نہ اس پر کہ وه کس کا فرزند ہے يا ک
رکھتا ہے ياکس رنگ کا ہے ؟اس بنا ء پر شيعہ حضرات کيوں حضرت علی عليہ السالم يا حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ 

  وسلم کی اوالد کو نسل در نسل دوسروں سے بہتر و پاک تر جانتے ہيں ؟
جہت سے شاه وگدا ،امير وغريب ،طاقت جواب: اسالم کی نظر ميں قانون اور عدالت کے سا منے سب برابر ہيں اور اس 

وراورکمزور ،مرداورعورت،سياه فام اورسفيدفام ،حتی پيغمبر وامام ـ کہ معصوم ہيں ـ اور تمام لوگوں ميں کوئی فرق نہيں 
ہے اور کسی بھی استثناء اور امتياز سے کسی پر دبائو ڈال کر اس کی قانونی آزادی سلب نہيں کی جاسکتی ہے ۔سادات کے 

رام کی بنياد قرآن مجيد کی ايک آيہ شريفہ ہے جس کے موجب خدائے متعال اپنے پيغمبۖر حکم فرماتا ہے کہ لوگوں سے احت
  ٢تقاضا کريں کہ آۖپکے رشتہ داروں سے دوستی اور موّدت کا معاملہ کريں 

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

  ) ٢٥٦۔(الاکراه فی الّدين قدتّبيّن الّرشد من الغی ...)(بقره ١
  )٢٣ال اسئلکم عليہ اجرا ًاال الموّدة فی القربی )(شوریٰ  ۔(...قل٢

اس تقاضا کا راز پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد واضح ہوا اور لوگوں نے آۖپ کی اوالد سے ايک 
 عليہ وآلہ وسلم کی ايسا برتاؤکيا کہ تاريخ ميں کسی رہبر اور پيشوا کی نسل کے ساتھ نہيں کيا گيا ہے ۔آنحضرت صلی هللا

رحلت کے بعد صديوں تک سلسلئہ سادات کسی صورت ميں محفوظ نہيں تھا ،وه قتل کئے جاتے تھے ،ان کے تن سے جدا 
کئے گئے اوران سروں کو ايک شہر سے دوسرے شہر ميں تحفہ کے طور پربھيجا جا تا تھا ،انھيں زنده زمين ميں دفناتے 

توں اورديواروں ميں چنے جاتے تھے ،سالہا سال تک زندان کی کالی کو ٹھہريوں تھے ،گروه گروه کی صورت ميں عمار
ميں انھيں جسمانی اذيتيں پہنچائی جاتی تھيں ،اور انھيں زہر ديا جاتا تھا ۔ہجرت کے بعد صدياں گزر کر شيعوں نے تھوڑی 

ر ہو نے والے مظالم کے مقابلہ ميں سی آزادی حاصل کی اور اوالد رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ان کے دوستوں پ
  ردعمل دکھا کر سادات کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہيں ۔

  اسالم ميں سور کے گوشت کے حرام ہونے کا فلسفہ 
  سوال :سور کا گوشت کھانا اسالم ميں کيوں حرام ہے ؟

رات سے معلوم ہو تا ہے کہ سور کا جواب: سور کا گوشت صرف اسالم ميں ہی حرام نہيں ہے بلکہ جيسا کہ انجيل اور تو
گوشت اسالم سے پہلے آسمانی اديان ميں بھی حرام تھا ۔اس کے گوشت کے حرام ہونے کے بارے ميں جو فلسفہ بيان کيا گيا 

  ہے وه حفظان صحت کے لئے نقصانات اور اس کا نجاست خوار ہونا ہے ۔

  اسالم ميں مست کرنيوالی چيزوں کے حرام ہونے کافلسفہ
  ال: اسالم ميں شراب کيوں حرام ہے؟سو

جواب: اسالم نے اپنی تعليم وتربيت کی بنياد استدالل پر رکھی ہے جو تمام حيوانات پر انسان کا امتياز ہے اور واضح ہے کہ 
شراب اور دوسری مست کرنے والی چيزيں انسان کی زندگی کے اس بنياد ی امتياز کو ضائع کر ديتی ہيں اور استثنا کے 

  دينی تعليم وتربيت کے مقاصد کو نابود کر کے رکھتی ہيں ۔ بغير
مختلف قسم کے ظلم وتعّدی ،قانون کی خالف ورزيوں اور بے راه رويوں کا، شراب تنہا عامل يا ان ميں شريک ہے اور اسی

ا ہوتے ہيں طرح حفظان صحت ،روح اور جسم کوپہنچنے والے نقصانات اور موروثی برے اثرات جو روز مره دنيا ميں پيد
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  ١، شراب کے سبب سے ہيں ،ان سے چشم پوشی نہيں کی جاسکتی ہے 

  مرد اور عورت کے درميان جائز اور ناجائز تعلقات
  سوال: اسالم عشق اور زن و مرد کے درميان جنسی تعلقات کے بارے ميں کيا نظريہ رکھتا ہے ؟

الزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون٭انّما يريد الشيطان ۔ (ياايّھا الّذين امنوا انّما الخمر والميسر واالنصاب وا١
  )٩١۔٩٠ان يو قع بينکم العداوةوالبغضاء فی الخمر والميسر ويصدکم عن ذکرّهللا وعن الصلوة فھل انتم منتھون)(مائده 

و تاکہ کاميابی حاصل کر سکو ايمان والو !شراب ،جوا ،بت ،پانسہ ،يہ سب گندے شيطانی اعمال ہيں لہذا ان سے پرہيز کر
۔شيطان تو بس يہی چاہتا ہے کہ شراب اور جو ے کے بارے ميں تمہارے درميان بغض اور عداوت پيدا کرے اور تمھيں ياد 

  خدا اور نماز سے روک دے توکيا تم واقعاًرک جائو گے؟
زش کے لئے ہوں يا اس کے مقدمات کے جواب:ازدواج کے ماحول سے باہر ،(جيسا کہ بيان ہوا) عاشقانہ تعلقات، خواه آمي

طور پر ، اسالم ميں ممنوع اور حرام ہيں ۔اور بنيادی طور پر جاننا چاہئے کہ اسالم ميں حرام کا فلسفہ طبقات کی آزادی کو 
سلب کر نے کا مسئلہ يا دوسروں کا حق چھيننا اور ظلم کر نا نہيں ہے ۔البتہ اگر زن ومردکو اپنی مر ضی سے کسی کے 

ق ميں رکاوٹ اور ظلم کئے بغير بھی آزادی کے ساتھ ہر کام انجام دينے کی اجازت ہو تو اس ميں اور زنا کے اقسام ميںحقو
  کوئی فرق نہيں ہے، ايسے اعمال ممنوع ہيں اور اس حساب سے لواط بھی زنا کے مانند ہے ۔

  اسالمی احکام کا نا قابل تغير ہو نا 
ات کے معتقد ہيں کہ قوانين اسالم قابل تغير و تبديل ہيں يا نہيں ؟ اور کيا ان تغيرات کے سوال: کيا کلّی طور پر آپ اس ب

بارے ميں آپ معتقدہيں کہ اس سلسلہ ميں دينی قائدين کو پيش قدم ہو نا چاہئے يا تغيرات رونما ہو نے کی صورت ميں ان کے
  ساتھ ہم آہنگی کريں ؟

قوانين (خدا کے ثابت احکام) کسی صورت ميں قابل تغير نہيں ہيں اور دين کے  جواب: چنانچہ پہلے بيان ہو اکہ شريعت کے
قائدين کو پيش قدم ہونے يا پيچھے ہٹنے يا کسی مورد ميں موقت يا غير موقت سازش کرنے کے لئے کسی قسم کا اختيار 

  نہيں ديا گيا ہے ۔خدائے متعال پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے :
''اور اگر ہماری توفيق خاص نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہو تا توآپ (بشری طور پر) کچھ نہ کچھ ان کی طرف ضرورمائل 

ہو جاتے ۔اور پھر ہم زندگا نی دنيا اور موت دونوں مر حلوں پر دہرا مزه چکھاتے اور آپ ہمارے خالف کوئی مدد 
  ۔'' ١گاراورکمک کرنے واال بھی نہ پاتے

  حکام کا قرآن وسنّت کی بنياد پر قابل قبول ہونادين کے ا
  سوال:کياآپ ذاتی طورپراسالم کے تمام قوانين اوررسومات پرکسی قسم کے چون وچراکے بغيراعتقاد رکھتے ہيں؟

جواب:مسلمانونمينپيداہوئے آداب ورسوم اگرکتاب وسنت سے کوئی ماخذنہ رکھتے ہونتوان کی کوئی قدروقيمت نہينہے۔ليکن 
کے قوانين جوکتاب وسنت مينقطعی مدرک رکھتے ہيں،انھينقبول کرناواجب ہے اور ان کی مخالفت کرنا جائز نہيں  شريعت

  ہے۔ 

  موال علی عليہ السالم کے کالم کی وضاحت 
سوال : حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا ہے :''اپنے ماں باپ کے لئے مسلمان نہ ہو جائو ،بلکہ اس لئے مسلمان ہو جائو 
کہ تم خود اس کا ايمان پيدا کر کے اسے قبول کرو گے جتنا ہو سکے اپنی عقل سے قبول کرو ۔''اس صورت ميں کيا آپ نہيں

سمجھتے کہ ہر مسلمان اس حق کی آزادی رکھتا ہے کہ قوانين اسالم ميں سے جسے پسند کرے اسے قبول کرے اور باقی 
  انھيں چھوڑ دے ؟قوانين کو اگر عقل سے قبول نہيں کر سکتا ہو تو 

  جواب :حضرت علی عليہ السالم کا يہ کالم اسالم کے اعتقادی معارف کے بارے ميں ہے 
۔(ولوالان ثبتناک لقد کدّت ترکن اليھم شيئاً قليال ٭اذاً لذ قناک ضعف الحياة وضعف الممات ثم ال تجد لک علينا نصيرا)(اسراء ١
  )٧٥۔٧٤

ہئے ،نہ عملی قوانين کے بارے مينکہ ان پر عمل کر نا ضروری ہے قوانين پر عمل کہ ان پر عقل کی راه سے ايمان ال نا چا
  کرنے ميں امتياز بر تنا بے معنٰی ہے ۔

صرف قوانين اسالم ميں ہی امتياز بر تنا جائز نہيں ہے بلکہ دوسرے اجتماعی قوانين کی بھی يہی حالت ہے ان ميں امتياز بر 
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ود کر نے کے عالوه کو ئی نتيجہ نہيں ديتا ۔مثالً جس ملک ميں ڈيمو کريسی کانظام حکم تنا ايک تشکيل يافتہ معاشره کو ناب
فر ما ہو تو يہ اجازت نہيں دی جاسکتی ہے کہ اعلٰی طبقہ کے لو گوں کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ قوانين کے ان دفعات 

ر پر لو گوں کا ايک گروه ماليات سے مربوط کو قبول نہ کريں جو ان کی عقل کے ساتھ ساز گار نہ ہوں اور نتيجہ کے طو
قوانين کے دفعات پرعمل نہينکرے گااورکچھ لوگ تجارت سے مربوط قوانين کو،کچھ لوگ تعزيراتی قوانين کواورکچھ لوگ 
انتظامات سے مربوط قوانين کوچھوڑ دينگے تو بديہی ہے اس قسم کے حاالت معاشره ميں ہرج ومرج پيدا کر کے اسے نابود

ے کے عالوه کچھ نہيں ہو گا ۔اس کے برعکس ، ہرفرد ڈيمو کريسی کا نظام کو قبول کر تا ہے اورمجلس قانون ساز کےکر ن
  نمائنده کو انتخاب کر کے قانون کے تمام دفعات کو قبول کر تا ہے اور قانون کے ہر دفعہ کو ناقابل ترديد جانتا ہے ۔

سالم کے اعتقادی معارف کو قبول کيا، اس نے اس کے ضمن ميں اسی طرح اسالم ميں جس شخص نے عقل کی راه سے ا
نبوت کی حقانيت کی تصديق کر کے ايمان اليا ہے کہ جو قوانين پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم الئے ہيں اور ان کی 

ائے متعال ہر گز خداسے نسبت دی ہے ،وه ايسے قوانين ہيں جن کو وضع کر نے واال حقيقت ميں خدائے متعال ہے اور خد
اپنے قوانين ميں غلطی اور خطا نہيں کرتا ہے اوراپنے بندوں کے منافع کے تحفظ اور ان کی مصلحت کی رعايت کے 

عالوه کوئی اور مقصد نہيں رکھتا ہے، البتہ جو شخص اس قسم کا اجمالی ايمان پيد اکرتا ہے وه اسالم کے تمام قوانين کے 
الًتصديق کرتا ہے اور انھيں ناقابل ترديد جانتا ہے اگر چہ ان سب قوانين کے بارے ميں اورصحيح اور معتبر ہو نے کی اجما

ان کی مصلحتوں کے بارے ميں تفصيلی علم پيدا نہ کرسکے ۔اس بنا پر بعض قوانين کو قبول کرنے اوربعض کو مسترد کر 
  نے کا سوال ہی پيدا نہيں ہو تا ہے ۔

  ہے  دين اسالم ،خدائے متعال کا دين
سوال: گزشتہ سوا ل کے پيش نظر ،کيا آپ نہيں سوچتے کہ يہ اس چيز کی عالمت ہے کہ ہرانسان آزادی رکھتا ہے تاکہ 

  جس دين کو پسند کرے اسے قبول کرے اور ايک مسلمان کو تمام اديان کا احترام کرنا چاہئے ؟
لقت کے بارے ميں اعتقادات اور عملی فرائض کا جواب: دين کی حقيقت سے مراديہ ہے: عبارت ہے کائنات اور انسان کی خ

ايک سلسلہ، جوانسان کو ان اعتقادات سے تطبيق کرے۔اس بناپر يہ انسان کے اختيار ميں ايک تکلفاتی امر نہيں ہے کہ انسان 
کی جس دين کو پسند کرے اسے قبول کرے بلکہ يہ ايک حقيقت ہے جس کے تابع انسان اور اس کا اختيار ہے اور اسے اس 

پيروی کر نی چاہئے ۔چنانچہ مثالًيہ مسئلہ''ہم سورج کی روشنی سے استفاده کرتے ہيں ''ايک حقيقت و واقعيت ہے کہ آزاد 
انسان ہر گز اس کے مقابلہ ميں مختار نہيں ہے کہ ہر روز ايک نظريہ پيش کرے بلکہ اس کے ثبوت کو قبول کرنے اوراپنی

پر مجبور ہے ۔حقيقت ميں اگر کوئی دين يہ نظريہ پيش کرے :''ہر انسان يہ آزادی زندگی کے مسائل کو اس پر استوار کرنے
رکھتا ہے کہ مختلف اديان ميں سے کسی ايک کو اپنی پسند کے مطابق قبول کرے''تو اس دين نے اس نظريہ سے اپنے 

  تکلفاتی اور غير واقعی ہونے کا اعتراف کيا ہے اور اپنے کو باطل ثابت کيا ہے ۔
  متعال فرماتا ہے : خدائے

   ١''خداکے پاس دين، اسالم ہے ''
  مزيدفرماتا ہے:

  ''٢''جو کوئی شخص اسالم کے عالوه کسی اوردين کا انتخاب کرے اسے قبول نہيں کيا جائے گا 
اسالم نے اديان ميں سے تين اديان کو محترم جاناہے :نصرانيت ،يہوديت اور مجوسيّت اوراس احترام کا معنی يہ ہے 

جيساکہ قرآن مجيد کی آيات سے واضح ہوا)ان تين اديان کے ماننے والے اپنے دين پر باقی ره سکتے ہيں نہ يہ کہ وه حقکہ(
  پر ہيں ۔ 

  ہالل ،اسالم کی عالمت نہيں ہے 
  سوال: ہالل کيوں اسالم کی عالمت ہے ؟

  جواب: اسالم ''ہالل'' کے نام پر کوئی عالمت نہيں رکھتا ہے ۔ليکن ''چاند اور
ستار ه ''صليبی جنگوں کے بعد عيسائيوں کے صليب کے مقابلہ ميں ،اسالمی ملکوں ميں مسلمانوں کی مشخص عالمت کے 

  طورپر رائج ہو اہے اوراس وقت بھی اکثر اسالمی ممالک کے پرچم پريہ عالمت موجود ہے ۔
..............  

  )١٩۔(اّن الّدين عند ّهللا االسالم ...)(آل عمران١
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  )٨٥۔(ومن يبتغ غيراالسالم دينا فلن يقبل منہ...)(آل عمران ٢

  چاند، آيات الہٰی سے ايک آيت ہے 

  سوال:چاند پر سفرکے بارے ميں (يہ سفرانسان کے لئے جلدی ہی ممکن ہو گا)آپ کا کيا نظريہ ہے ؟
کے مطابق چاند وغيره پر سفر کے بارے ميں کوئی نظريہ موجود نہيں ہے صرف قرآن مجيد نے ان آسمانی  جواب: اسالم

کّرات کے بارے مينبيان کياہے کہ يہ آيات الٰہی ہيں اوراپنے حيرت انگيز نظم سے توحيد کے گواه اوردالئل ہيں اور انسان 
  کے لئے مسخر کئے گئے ہيں ۔

  قاماسالم ميں عربی زبان کا م
سوال: عربی زبان کو کيوں اسالمی ايمان اور اعتقاد کے جز اورضرورت کے طور پر قرار ديا گيا ہے اورکہا گياہے :''قرآن

  اورنماز و غيره عربی زبان ميں ہونا چاہئے؟ ''
جواب: چونکہ قرآن مجيد لغت کے لحاظ سے معجزه ہے (چنانچہ معنی کے لحاظ سے بھی معجزه ہے ) اس لئے اس کا 
عربی لغت محفوظ رہنا چاہئے اور نماز کا عربی ميں ہونا اسی جہت سے ہے کہ قرآن مجيد کے کچھ حصہ کی (سورئہ 

حمداورايک سوره )ہررکعت ميں قرائت کی جانی چاہئے اور دوسری طرف سے آيات وروايات جو دين کے اصلی مصادر 
  اورتوجہ کا سبب يہی ہے ۔ہيں عربی لغت ميں ہيں ،مسلمانوں کی عربی زبان کی نسبت عنايت 

  دنيا ميں يہوديوں کی ذلت وپستی 
سوال: بعض مسلمان معتقد تھے کہ يہودی کبھی اپنا ايک آزاد ملک نہيں رکھ سکتے ہيں ،البتہ اسرائيل جواس مختصرمدت 

مت ہے ميں ايشيا کے ترقی يافتہ ممالک ميں سے ايک ملک کی صورت ميں ابھرا ہے ،اس عقيده کے غلط ہونے کی عال
،کيا آپ يہ سمجھتے ہيں کہ بہت ساری دوسری احاديث اور روايتيں بھی اسی غلط اعتقاد کے مانند ممکن ہے سياسی نفوذ 

کے اثر ميں وجودآئی ميں ہوں کہ گزشتہ زمانے ميں دنيا کے اس عالقہ کے لوگوں کو جہل ونفاق اور دشمنی کی حالت ميں 
  رکھنا چاہتے تھے ؟

بندر گاه اور ايک فوجی چھاونی پرمشتمل فلسطين کاايک چھوٹاحصہ انگلستان ، فرانس اور امريکہ جواب :جی ہاں !ايک 
کے لئے ہے ۔اور اسرائيل کے نام پر ايک کٹھ پتلی اورآلہ کار حکو مت وہاں پر حکم رانی کر رہی ہے اور اس مختصر 

ر باقی نہيں رکھی گئی ہے اور پوری مدت کے دوران اس حکومت کی پشت پناہی اور اسے مسلح کر نے ميں کوئی کس
توانائی کے ساتھ اسالمی ممالک کو اس حکومت کے خالف متحد ہونے نہيں دياگيا ہے (چنانچہ ان تمام حقائق کو گزشتہ چند 

  سالوں کے واقعات نے واضح کر ديا ہے )
کی گئی روايتوں کے باوجود ،کہ يہ غلط تصور (کہ يہوديوں کی حکومت ايک آزاد اور ترقی يافتہ ہے اور اسالم ميں نقل 

يہود کبھی ايک آزاد ملک کے مالک نہيں بن سکتے ،اس حکومت نے نشو ونما پائی ہے ) سياسی نفوذ کا اثر ہے کہ گزشتہ 
زمانے ميں اور آج بھی دنيا کے اس حصہ کے لوگوں کو جہل ،نفاق ،دشمنی اور دين مقدس اسالم کی نسبت بدظنی کے عالم 

ہيں ،کيو نکہ يہ فکر روايت سے مربوط نہيں ہے تا کہ ہم کہيں کہ يہ جعلی ہے ،بلکہ يہ قرآن مجيد سے  ميں رکھنا چاہتے
متعلق ہے اور جو کچھ قرآن مجيد ميں ہے وه اس صورت ميں نہيں ہے کہ بيان ہوا بلکہ اس صورت ميں ہے کہ اسے قرآن 

  مجيد کی پيشين گوئيوں ميں سے ايک شمار کيا جائے ۔ 
ال يہوديوں کے مسلمانوں کے خالف کئے گئے مظالم ،جرائم خيانتوں، مہم جوئيوں اور عہد شکنيوں کو گننے کےخدائے متع

بعد مسلمانوں کو اتحاد واتفاق ،دينی قوانين کے تحفّظ ،اجنبيوں سے دوستی نہ کرنے اور ان کی اطاعت نہ کرنے کی 
  نصيحت کرتا ہے اور فرماتا ہے :

نشان لگا دئے گئے ہيں يہ جہاں بھی رہيں مگر يہ کہ خدائی عہد يالوگوں کے معاہده کی پناه مل  ''ان (يہوديوں )پرذلّت کے
جائے ۔يہ غضب اٰلہی ميں رہيں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی ۔يہ اس لئے ہے کہ يہ آيات اٰلہی کا انکار کرتے 

  '' ١ان تھے اورزيادتياں کيا کرتے تھےتھے اور ناحق ،انبياء کو قتل کرتے تھے ۔يہ اس لئے ہے کہ يہ نافرم
  ايک دوسری آيت ميں يہ سبب لوگوں اور خداسے مربوط بيان ہوا ہے ۔

  فرماتا ہے :
''ايمان والو !يہوديوں اورعيسائيوں کو اپنادوست اورسر پرست نہ بنائو کہ يہ خودآپس ميں ايک دوسرے کے دوست ہيں اور 

  ''٢نھيں مينشمار ہو جائے گا ۔بيشک هللا ظالم قوم کی ہدايت نہيں کرتا ہے تم ميں سے کوئی انھيں دوست بنائے گا توا
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  اورمزيد فرماتا ہے :
..............  

ھم کانوا ۔(ضربت عليھم الّذلة اين ماثقفوا اال بحبل من ّهللاٰ وحبل من النّاس وباء وابغضب من ّهللاٰ وضربت عليھم الذلّة و المسکنة ٰذلک بان١
  )١١٢ ويقتلون االنبياء بغيرحق ذلک بماعصوا وکانوايعتدون )(آل عمران يکفرون بيات ّهللا 

ظالمين ۔(ياايّھاالّذين آمنوا التتّخذوااليھود والنصاری اوليا ء بعضھم اوليا ء بعض ومن يتولّھم منکم فانہ منھم ان ّهللا ال يھدی القوم ال٢
  )٥١)(مائده 

  ''١ہذا تم ان سے نہ ڈرو اورمجھ سے ڈرو..''آج کفار تمہارے دين سے مايوس ہو گئے ہيں ،ل
چنانچہ مالحظہ ہوا کہ خدائے متعال اسالم کی پيش رفت اوريہوديوں کو کچلنے کا ان مسلمانوں کوو عده ديتا ہے جو قوانين 

رح اسالم اور اتفاق کلمہ کا تحفظ کرتے ہيں ،نہ ان ممالک کو جو اسالم کے نام کے عالوه کچھ نہيں رکھتے ہيں اوراسی ط
آيات اس پر داللت کرتی ہيں کہ اسالم اس حالت ميں قرار پايا ہے کہ ايک دن مسلمان اجنبيوں کے ساتھ دوستی کا منصوبہ 

بنائيں گے اور ان کے آلہ کار بن جائيں گے ،اس صورت ميں خدا کامعاملہ ان کے ساتھ بر عکس ہو گا اور وه سلطہ وغلبہ 
  سيادت دوسروں کو نصيب ہو گی ۔کو ہاتھ سے دے ديں گے اور ان کی عزت و

ليکن يہ کہ احاديث اور روايتوں ميں ممکن ہے جعلی اوربناوٹی روايتيں موجود ہوں اس مسئلہ کو علمائے اسالم بخوبی 
جانتے ہيں اور اس کے ثبوت کے لئے اس قسم کے بے بنياد مصادرکی ضرورت نہيں ہے بلکہ مسلّم ہے کہ صدراسالم ميں 

دی مسلمانوں کے لباس ميں آکر جھوٹی روايتيں جعل اورنقل کرتے تھے ۔اسجہت سے علمائے اسالم کچھ منافقين اوريہو
پرروايت کو جس صورت ميں بھی ہو نقل نہيں کرتے بلکہ ماہرانہ جانچ پڑتال کے بعدموثق روايت کو تشخيص دے کر قبول 

  م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں :کرتے ہيں ان حاالت کے پيش نظر(چنانچہ روايتوں ميں زياده ہے )رسول اکر
  '' ميرے بعد مجھ سے بہت سی چيزيں نقل کی جائيں گی ،ان ميں سے جو قرآن 

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

  )٣۔(اليوم يئس الّذين کفروا من دينکم فال تخشوھم واخشون...)(مائده ١

  ''١ہوں ،انھيں مسترد کريں مجيد سے مطابقت رکھتی ہوں ،انھيں قبول کرنا اورجو قرآن مجيد کے مخالف 
..............  

  ١٣١۔مجمع البيان فی تفسيرالقرآن ١

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  پانچواں حصہ :
  

  آواگون اورارواح کا پلٹنا 
  

  حق کيا ہے ؟ 
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سوال: بيس سال قبل ،تبريز ميں ايک ادبی محفل ميں ايک دوست نے جبر وتفويض اورانسان کی تقدير کی تعيين کی کيفيت 
پرکرتے ہوئے کہا :''انسان اّسی سے سوباراس دنيا ميں آتا ہے اور چالجاتا ہے ،البتہ اجمادات اورحيوانات کی صورت ميں 

قّدراس کے سابقہ اعمال نامہ کے مطابق معيّن ہو جائے ورنہ يہ صحيح نہيں نہيں بلکہ انسان کی صورت ميں،تاکہ اس کا م
تھا انسان کو ايک مرتبہ اس کّرئہ خاکی پر التے اوريہ سب رنج ومصيبت برداشت کرتا ۔انسان ايک بار (قضيہ آدم ميں ) گناه

گزشتہ اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کامرتکب ہوا اورزمين پر بھيجا گيا ، دنياسے چالگيا ،پھرپلٹاديا گيا تاکہ اپنے 
کيا جائے اوراسی طرح يہ حالت جاری رہتی ہے يہاں تک اّسی ياسو مرتبہ اس کی تکرار ہو تی ہے اور يہ انسان ہر بارايک 
نوع ميں ہوگا :جاہل ،عالم ،حاکم،محکوم ،مريض ،صحت مند ،بدصورت ،خوبصورت...اور مختلف مراحل ا ورامتحانات کو 

کے بعد جس چيزکا مستحق ہے، مکمل طور پر وه حق حاصل نہيں کرتا ہے اوراسی بنياد پر ،جس طرح قرآن  طے کرنے
مجيد فرماتاہے :قيامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال نامہ پر اعتراض نہيں کرے گا۔اصوالًاگراس کے عالوه اور کچھ ہوتا

لح ہو اوردوسراقاتل'' وغيره ۔يہ تھا ہمارے دوست کے ،تو وه عين ظلم ہو تا کہ ايک پيغمبر ہو اوردوسراشمر،ايک صا
  موضوع''حق'' کے بارے ميں بيان کا خالصہ ۔

دوسراموضوع جو ہمارے دوست نے پيش کيا يہ تھا :آدم ،ہمارے اورتمھارے مانند صرف ايک انسان نہيں تھے،بلکہ ايک 
آخرتک فرد بشری ،آدم کے ساتھ تھے ،انگور کے کلّی مخلوق اورتمام انسانوں پر مشتمل تھے،يعنی تمام افراد ،اول سے 

گچھّے کے مانند کہ اس ميں بہت سے دانے ہوتے ہيں ،ليکن چونکہ ہم نے نافرمانی کی ،اس لئے ہم سب کو بہشت سے نکال
ال باہر کيا گيا ۔اوراگرآدم صرف ايک فرد تھے ،تو دوسروں کا کيا گناه ہے کہ وه زمين پر ہوتے ؟اس کے عالوه، خدائے متع

قرآن مجيد ميں فرماتا ہے :''ہم نے تمام افراد بشراورتمام پيغمبروں سے عہدوپيمان ليا ہے'' پس،سب لوگ آدم کی خلقت کے 
  وقت خلق ہوئے ہيں ۔''

تيسراموضوع جو دوباره پہلے موضوع کی طرف پلٹتا ہے ،کے بارے ميں وه دوباره کہتا ہے :اگرموت اورزندگی ايک 
اکثريت بہشت کی حق دار نہيں ہو گی اور اغلب لوگ درميان ميں قرارپائيں گے اورعملی طور پر نہ مرتبہ ہو ،تو لوگوں کی

اہل بہشت ہوں گے اور نہ اہل جہنّم ،جبکہ قرآن مجيد لوگوں کو صرف دوحصوں ميں تقسيم کرتا ہے :بہشتی اورجہنّمی ۔ليکن
ہو جائے ،تو اعمال انجام دينے کے لئے مساوی شرائط اور اگر انسان اّسی ياسومرتبہ دنيا ميں آئے اور اعمال کا مرتکب 

کافی وقت رکھنے کے سبب يک طرفہ ہوں گے اوراس وقت بہشت اورجہنّم کا يہ حق عادالنہ ہو گا ۔''استدعاہے کہ اس 
  موضوع کے بارے ميں تفصيلی جواب عنايت فرمائيں ۔

ليکن افسوس! اس کے عالوه کہ بالکل فرصت نہيں تھی ،ميں جواب : سالم عليکم ۔آپ کا خط مال ۔تفصيلی جواب چاہتے ہيں ،
بيمار بھی تھا جو فطری طور پر کام ميں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے ،لہذامطلب کے سلسلہ ميں مختصر جواب ارسال کيا جاتا 

  حل ہو جائيں گے ۔ہے ۔اگراتفاق سے پھر بھی کوئی اشکال پيد اہوا ،تو لکھئے تاکہ انشاء هللا تدريجی طور پر تمام اشکاالت 
روح کا بدن سے جدا ہونے کے بعد دوباره دنيا ميں پلٹنے کا مسئلہ ،''تناسخ'' کے نام سے معروف ہے اور اس کے اصلی 

معتقد بت پرست ہيں ۔وه کہتے ہيں :انسان اگر دنيوی زندگی ميں دنيوی تعلقات سے پاک ہو جائے توخدا کے اندرفانی ہو جاتا 
يں قرار پاتاہے اور اس کے عالوه اگر کوئی شخص صالح ہو ،تو اس کی روح بدن سے جدا ہے اور خدائوں کی صف م

ہونے کے بعد ،دوسرے بدن سے متعلق ہوتی ہے جو کامياب اور نعمتونسے بھری زندگی کا مالک ہو تا ہے اور اس کے 
طرح دوسرے بدن سے تيسرے صالح اعمال کا ثواب وہی نعمتوں کے اقسام ہيں کہ دوسرے بدن ميں پائے جاتے ہيں اسی 

اور تيسرے سے چوتھے ....اورہربدن ميں روح کی زندگی کے حاالت ،اس کے گزشتہ بدن ميں انجام پائے گئے اعمال کی 
  پاداش ہے''۔ 

اگر کوئی شخص سرکش اورگناه کار ہو تو، اس کی روح بدن سے جدا ہونے کے بعد دوسرے بدن سے متعلق ہوتی ہے اور 
ی سزا کو دوسرے بدن ميں پاتی ہے اوراسی طرح دوسرے بدن سے جدا ہونے کے بعد تيسرے اورپھر اپنے برے اعمال ک

چوتھے...اور يہ حالت (ہربدن کے بعد دوسرے بدن سے روح کا تعلق اورگزشتہ بدن کی اعمال کا جزا اگلے بدن ميں 
ه روز قيامت اوراخروی جزا چکھنے کی حالت)روح کے لئے المتناہی صورت ميں جاری رہتی ہے ...اس لحاظ سے و

وسزاکے منکر ہيں اور اس قول کی بنياد پر منکر ہونا چاہئے ،کيونکہ تناسخ کی بنياد پر روح کا ذاتی اقتضايہ ہے کہ ہر بدن 
کے اعمال کے جزااسے دوسرے بدن ميں ملے ،اس لئے قيا مت کے دن جزا کے لئے کوئی زمينہ ہی باقی نہيں رہتا ہے ۔ 

االزمہ يہ ہے کہ وه انسان کی دنيا کو ''دائمی ''جانتے ہيں اور اس عالم موجود کے لئے المتناہی عمر کے اس قول کا دوسر
قائل ہيں ۔اس کے عالوه يہ کہ ان کے نظريہ کے مطابق انسان کی روح کبھی تنّزل کرکے حيوانی بدن ميں اور اس کے بعد 

۔ليکن آپ کا يہ دوست تناسخی بدنوں کو اّسی سے سو بدن تک نباتی بدن ميں اورپھر جمادی بدن سے تعلق پيدا کرتی ہے 
محدود کرتا ہے اور قيامت و حشرکا بھی قائل ہے اور روح کا دوسرے بدن سے تعلق پيدا کرنے کو ''حق '' جانتا ہے ،نہ 
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ل نہيں ہے اورگزشتہ اعمال کی پاداش وجزا۔ اس کے باوجود انسان کی نوع کے لئے ابتدائے تاريخ ،يعنی مشخص باپ کا قائ
قرآن کابھی معتقد ہے ۔اپنے قول کی جو اس نے توجيہ کی ہے وه يہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعداّسی سے سو مرتبہ 

دوباره دنيا ميں آکر زندگی کرنی چاہئے تاکہ ہر مرتبہ نئی زندگی کے حاالت نئے شرائط کے ساتھ اس کے لئے پيدا ہو جائيں
معصيت کرے ،جب اس کے لئے تمام شرائط پيش آئيں گے تو ثواب وعقاب کے لحاظ سے اس  اور ان کے مطابق اطاعت يا

کی تقديرات معيّن ہوتی ہيں تاکہ قيامت کے دن''حق'' کے مطابق اپنے عمل کی جزا پائے ورنہ صرف جبر وتفويض سے ہاتھ 
  نہيں آتاہے اوربشرکی اخروی تقدير ات معيّن نہيں ہوتی ہيں ،کيونکہ :

لے:الزم ہو تا ہے کہ خدائے متعال ظالم ہو کہ ايک کو( پيغمبر ) اور دوسرے کو ''شمر'' خلق کيا ہے ،ايک کو سب سے پہ
  ''خوشبخت '' اوردوسرے کو ''بدبخت''..خلق کيا ہے اورخدا ظلم سے منّزه وپاک ہے ۔

ت کے دن جب ہر ايک کا نامہ دوسرے يہ کہ:افراد بشرکی نوع دنيا ميں اپنی زندگی سے شاکی اور ناراض ہيں ،ليکن قيام
اعمال اس کے ہاتھ ميں ديں گے ،تو کسی کے منہ سے شکا يت کی آوازنہيں نکلے گی ،يہ خدا کے خوف سے نہيں ہے 

،کيونکہ اگر خدائے متعال قہر سے انسان کو خاموش کردے اور بات کرنے کی اجازت نہ دے تو يہ ظلم ہو گا ،بلکہ يہ اس 
نے نامہ اعمال کو ديکھتا ہے تو اپنے اعمال کا مشاہده کرتا ہے کہ جب ہر دفعہ ہر شرائط ميں جہت سے ہے کہ جب انسان اپ

آيا ہے ،دوباره نا فرمانی کی ہے ،اس لئے خاموش رہتا ہے اور قرآن مجيد بھی اس موضوع کا گواه ہے کہ کسی سے کوئی 
  آواز نہيں نکلتی ہے ۔

قسيم ہوں گے ،اہل بہشت اور اہل جہنّم کااگر دنيا ميں ايک مرتبہ آنا ہو تيسرے يہ کہ:قيامت کے دن انسان دو حصوں ميں ت
تاتو اکثرلوگ بہشت وجہنّم کے حق کو نہيں پا سکيں گے ،کيونکہ ايک مرتبہ آنے ميں تمام لوگوں کے لئے شرائط مساوی 

کہے گا: اگر ميری بيوی ہو تی نہيں ہيں فقير چورکہہ سکتاہے ،اگر ميں دولتمند ہو تا تو چوری نہيں کرتا اورزناکار مرد
توميں زنا نہيں کرتا ،صرف سو سے اّسی مرتبہ رفت وآمدکرنا اور تمام شرائط کو ديکھنا ہے جس سے ''حق''تمام ہو تا ہے 

  ،اس کے باوجود لوگوں کا دوگروه سے زياده ہو نا قرآن مجيد کے روسے دوگروه ہونے کے واضح خالف ہے ۔
  صہ جسے آپ نے نقل فرمايا ہے ،ليکن يہ ہر جہت سے باطل قول ہے :يہ تھا اس شخص کے قول کا خال

سب سے پہلے:اّسی سے سو مرتبہ تک دنيا ميں آنے کی عدد ايک ايسا قول ہے جس کی کوئی دليل موجود نہيں ہے ۔اس کے 
يں موجود ہيں ـ عالوه قرآن مجيد ميں ـ دنيا کی زندگی ،اور انسان کے عمل اور اس کی جزا کے بارے ميں بے شمار آيت

تناسخ اور اس کے اّسی مرتبہ ہونے کی خبر نہيں ہے ،بلکہ قرآن مجيد دنياکی زندگی کو ايک بارشمار کرتا ہے ،چنانچہ 
  فرماتا ہے :

  )٢٨(...وکنتم امواتاً (جماد)فاحياکم (دنياميں )ثّم يميتکم (دنياسے)ثّم يحييکم (برزخ ميں )ثّم اليہ ترجعون (قيامت))(بقره
ب کہ تم بے جان تھے (جماد) اورخدا نے تمھيں زندگی دی ہے (دنياميں) اور پھرموت بھی دے گا (دنياسے )اورپھر ''...ج

  زنده بھی کرے گا (برزخ ميں ) اورپھر اس کی بارگاه ميں پلٹا کر لے جائے جائو گے(قيامت)''
  دوسری آيت ميں: 

  )١١نوبنا فھل الی خروج من سبيل)(مو من (قالوا ربنّا امتّنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذ
  اہل جہنّم کی زبان سے نقل ہوا ہے کہ ايک مرتبہ دنيا کے لئے مارنے اوردوسری مرتبہ برزخ کے لئے ثابت کرتا ہے ۔

اس کے عالوه ،آپ کے دوست کے بيان کے برعکس ،اگر مسئلہ جبر واختيارحل نہ ہو جائے ،تو اّسی سے سو مرتبہ دنيا 
،انسان کی تقدير معيّن نہيں ہوتی اور فرض کريں انسان سو مرتبہ دنيا ميں لوٹ کر آيا ہے اور تمام شرائط قتل  ميں آنے سے

نفس جيسے گناه کا مرتکب ہوا ہے تو ،اگر ہم جبر کے قائل ہوں تو کوئی جرم ثابت نہيں ہو تا ہے ،سو مرتبہ لوٹنا جرم کے 
خص کا کيفر اور عذاب ظلم ہے ،ليکن اگر ہم اختيار کے قائل ہوں گے ،تو ثبوت ميں کوئی اثر نہيں رکھتا ،پھر بھی اس ش

اپنے استداللی ذوق سے سمجھتے ہيں کہ جو عقل وبالغ اگر اپنے اختيار سے کوئی ناشائستہ کام انجام دے تومجرم اورمسئول
ختلف شرائط ميں سو يا رہے اور اس کے لئے ايک مرتبہ معصيت کا تحقق ہو نا جرم کے ثبوت کے لئے کافی ہے اور م

اّسی مرتبہ اس کا تحقق ہونا ضروری نہيں ہے ،اسی طرح معصيت کا تحقق بھی پہلی زندگی ميں کافی ہے اور اس کے ساتھ 
  بعدوالی زندگيوں کا ضميمہ ہونا ضروری نہيں ہے ۔

اب کرنا ظلم ہے ۔ايک اشتباه اور يہ جو کہا ہے :خدا نے ايک کو ''پيغمبر''اور دوسرے کو ''شمر''خلق کيا ہے ،شمر کو عذ
ہے ۔خدا نے شمر کو ايک عام انسان خلق کياہے ليکن وه اپنے اختيار سے خود ''شمرظالم ''بنا ہے ۔اس کی خلقت ميں ظلم 

  نہيں ہے ،ليکن اس کا ظالم بننا خود اس سے مربوط ہے نہ خدا سے ۔
زندگی سے ناراض ہوتا اور قيامت کے دن اعتراض  اور يہ کہنا :اگر زندگی ايک مرتبہ ہوتی ،توانسان،اس کے پيش نظر

کرے گا ۔بھی ايک اشتباه ہے ،کيونکہ زندگی سے ناراض ہونا ،خود ايک اور جرم ہے ،البتہ کوئی انسان نہيں چاہتا ہے کہ قيا
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ہے  مت کے دن اس کے جرائم سے پرده اٹھا يا جائے ،جو کچھ خدا نے انسان کو اپنی نعمت سے ديا ہے ،وه فضل ورحمت
اور جو کچھ نہيں ديا ہے ،صاحب اختيار ہے ،ہم خالق کائنات سے نہ متقاضی ہيں نہ قانونی سندحاصل کی ہے کہ جو ہمارا 

  دل چاہے ،ہميں دے ديا جائے ۔
اور جو يہ کہا ہے :اگر زندگی ايک مرتبہ ہو تی ،تو لوگ قيامت کے دن دوقسم سے بيشتر ہو تے ،کيو نکہ اکثرلوگوں کے 

ے اعمال مساوی ہيں اور اس وقت نہ اہل بہشت ہو تے اور نہ اہل جہنّم اور يہ واضح طور پر قرآن مجيد کے خير وشر ک
خالف ہے ۔يہ ايک اور غلطی ہے گويا اس کی مراد يہ ہے کہ چونکہ اکثر لوگ مساوی شرائط ميں قرار نہيں پاتے ہيں ،اس 

ہے اور اسی طرح اطاعت کر نے والے کو نيک انسان محسوب لئے جرم انجام دينے والے کو مجرم قرار نہيں ديا جاسکتا 
نہيں کيا جاسکتا ہے ،نتيجہ کے طور پر اکثر لوگ نيک ہيں نہ بد کار اور يہ نہيں کہا جاسکتا ہے وه بہشتی ہيں يا جہنّمی 

  ،ناگزير وه تيسری قسم ہيں ،جبکہ تيسری قسم کا وجود ہی نہيں ہے ۔
اس نکتہ سے غفلت کی ہے کہ عقل کے واضح حکم سے ،يہ شرائط کہ فعل، اطاعت يا اس امر کا اعتقاد رکھنے والے نے 

معصيت محسوب ہوتا ہے اوراچھے اوربرے کی پاداش ہو نی چاہئے ۔بلوغ،عقل ، عمد اور اختيار ہے ،جوں ہی فعل معصيت
ں زندگی کی دوسری شرطيں ہرگز،مثالًان شرائط کے ساتھ انجام پائے تو پہلی بار جرم کی پاداش شمار کی جاتی ہے، اس مي

مداخلت نہيں کرتی ہيں ،يہ عقل کا حکم ہے اور عقلمند انسان بھی اپنی زندگی کے محيط ميں اس کی تبعيت کرتے ہيں ۔اسالم 
کی مقدس شريعت ميں ہی شرائط معتبر ہيں اور قرآن مجيد ميں بھی ہر اطاعت اورمعصيت کے تحقق کو ميزان قرارديا گيا 

ف شرائط ميں سو مرتبہ يااّسی مرتبہ کی قيد نہيں ہوئی ہے معصيت سے توبہ کی آيات بھی پہلی مرتبہ معصيت ہے اور مختل
انجام پانے سے مربوط ہيں اور اسی طرح احکام کی آيات بدون اس کے کہ تمام شرائط سے مفيد ہوں اور ان سب سے واضح

ل وقصاص اورتازيانہ جيسے حدود رکھتے ہيں ،اگر پہلی بار تر حدود سے متعلق آيات ہيں ۔اسالم ميں کچھ معصيتيں جو قت
جرم نہ ہو تے ،تو حدود کا اجرا معنی نہيں رکھتا۔کيا يہ ممکن ہے کہ فعل پہلی بار جرم ہو اور اس کے لئے خدا کی حجت 

  قائم ہو جائے ليکن آخرت ميں جرم ثابت نہ ہوکر حجت گر جائے ؟
کی اکثريت کو پہلی زندگی ميں تيسری قسم کے ہونے کی کوئی ضرورت نہيں ہےان تمہيدات سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں 

ـنہ بہشتی اور نہ جہنمی ـ اور اگر فرض کريں کچھ لوگ ايسے پيدا ہو جائيں جن کے گناه وثواب مساوی ہوں اور ان کا 
ہے ، ورنہ اہل جہنم ہو تے ،قطعاً(قرآن بہشتی يا جہنمی ہو نا ثابت نہ ہو جائے ،پھر بھی وه مومن ہيں اور ان کا اعتقاد پسنديده

مجيد کی بہت سی آيات کے مطابق جو کفار کو ہميشہ کے لئے آگ مينرہنے کاتعارف کراتی ہيں )يہ لوگ آيہ کريمہ 
  کے مطابق شفاعت کرنے والوں سے شفاعت پائيں گے۔  ١:(...واليشفعون اال لمن ارتضی...)

م انسانوں کو عاقبت امر کے نقطہ نظر سے،دوحصوں ميں تقسيم کرتا ہے ،اہل ليکن قرآن مجيد کی تقسيم بندی :قرآن کري
(فاماالذين شقوا...واماالذين سعدوا)   ٢سعادت وبہشت اوراہل شقاوت وجہنّم ّ

حساب اور روزقيامت کے تمام حاالت کے پيش نظرانسانوں کی تين قسم بيان فرمائی ہے:اہل عمل صالح وپسنديده اعتقادات 
بر عکس اور '' مستضعفين'' کی جماعت جن پر دنيا ميں حّجت تمام نہيں ہوئی ہے ،يہ اہل حساب وسوال ہيں ان والے ،ان کے 

  کا کام خدا کے ہاتھ ميں ہے تا کہ ان کے حق ميں کيا حکم فرمائے:
  )١٠٦(وآخرون مرجون لمرّهللاٰ اما يعّذبھم واما يتوب عليھم...)(توبہ 

خدا کی اميد پر چھوڑديا گيا ہے کہ يا خدا ان پرعذاب کرے گا يا ان کی توبہ قبول کر لے ''اورکچھ ايسے بھی ہينجنھيں حکم 
  گا ...''

دوسری نظر ميں اہل سعادت کو اصحاب ميمنہ اورسابقين ميں تقسيم فرمايا ہے اور اقسام کو تين قسموں ميں معرفی فرمايا 
  ہے :

  )١١۔٧الّسابقون الّسابقون ٭اولئک المقّربون)(واقعہ(وکنتم ازواجا ثٰلثة٭فاصحب الميمنة ما اصحب الميمنة٭و
..............  

  ٢٨۔انبيائ١
   ١٠٨۔١٠٦۔ھود٢

''اورتم تين گروه ہو جائو گے ۔پھرداہنے ہاتھ والے اورکيا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا ۔اوربائيں ہاتھ والے اورکيا پوچھنا ہے بائيں
  رنے والے ہی ہيں ۔وہی هللا کی بارگاه کے مقرب ہيں ۔''ہاتھ والوں کا ۔ اور سبقت کرنے والے توسبقت ک

اورجو يہ کہا ہے :'' آدم عليہ السالم سے قرآن مجيد کا مقصود کلّی آدم ہے نہ ا يک نفر اورجزئی ،کيونکہ سب سے 
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پہلے:خداآدم سے فرماتاہے: بہشت سے تم سب نيچے چلے جانا جب کہ تم ميں سے کچھ لوگ دوسروں کے دشمن ہيں '' 
علوم ہوتا ہے کہ تمام انسان آدم کی خلقت کے ساتھ ہی پيدا ہوئے ہيں ،بہشت ميں تھے ،ہر ايک نے گناه کيا حتی پيغمبروں م

نے بھی ،اگر آدم ايک بشر ہو تے اور انھوں نے گناه کيا ہو تا تو دوسروں کو بہشت سے نکال باہر کرنا ظلم ہو تا اورخدا ظلم
  سے منّزه وپاک ہے ۔

:خدافرماتا ہے :ہم نے تمام انسانوں سے عہد وپيمان لياہے، پس سب آدم عليہ السالم کے ساتھ خلق ہوئے تھے دوسرے يہ کہ
  ،گناه کر چکے تھے کہ بعد ميں ان سب سے پيمان ليا گيا ہے ۔

يج کر اس تيسرے يہ کہ:اگر سب پيغمبروں نے آدم کی خلقت کے ساتھ خلق ہو کر گناه نہ کيا ہو تا تو انھيں اس دنيا ميں بھ
  رنج وغم ميں گرفتار کرنا بھی ظلم تھا ۔

يہ بيان ايک اور مغالطہ ہے ،کيونکہ سب سے پہلے:ہم نے آدم کے قصہ کو تورات،انجيل يا قديم افسانوں سے نہيں ليا ہے 
انوں کے ،يہ امر قرآن مجيد سے ليا گيا ہے اور قرآن مجيدانتہائی واضح صورت ميں آدم کو ايک بشری فرد ـکہ بعد کے انس

  باپ ہيں ـ بيان کرتا ہے اورفرماتا ہے: 
  )١(يا ايّھا النّاس اتّقوا ربّکم الّذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبّث منھمارجاالکثيراونسائ...)(نسائ

ا ''انسانو!اس پر وردگارسے ڈرو جس نے تم سب کو ايک نفس سے پيدا کيا اور اس کا جوڑا بھی اس کی جنس سے پيدا کي
  اورپھردونوں سے بکثرت مردوعورت دنياميں پھيالدئے ہيں ...''

قرآن مجيد ''عربی مبين'' ـ يعنی آشکار ـ عربی ميں ہے ،لہذاعربی جاننے والوں سے پوچھنا چاہئے کہ ''رجاال 
مام انسانونکی کثيراونسائ''کے مقابلہ ميں ''نفس واحدة''کامعنی ،ايک فرد بشر ہے کہ سب انسانوں کاباپ اوراس کی بيوی ت

ماں ہے ،يا ايک کلّی معنی ہے ۔يہ وه کلمات ہيں جنھيں قرآن مجيد نے بيان فرمايا ہے اورآدم کی خلقت سے مربوط دوسری 
  آيتوں کا بھی يہی حال ہے ۔

دوسرے يہ کہ:يہ جو کہتاہے کہ''تمام انسان آدم کے ساتھ تھے اور ہر ايک نے گناه کيا ہے ''اصل قصہ(زمين پر خليفہ 
ونے)ميں آدم کے ساتھ شريک ہونا صحيح ہے ليکن اس ترتيب سے نہيں کہ سب آدم کے ساتھ الگ سے خلق ہوئے ہوں ہ

  ،بلکہ حضرت آدم ،بشر کا نمونہ اور نمائنده تھے کہ تمام بشر فطری طور پر آدم کے حکم ميں تھے ۔
  نسبت ديتا ہے ،ايک اشتباه ہے ،کيونکہ:ليکن يہ دوست ،جس گناه کو مکّررآدم اورتمام پيغمبروں بلکہ تمام بشر سے 

  سب سے پہلے نص قرآن کے مطابق:
  )٣٨(قلنا اھبطوا منھا جميعا فاما ياتينّکم من ھدی...)(بقره

  ''اور ہم نے يہ بھی کہا کہ يہاں سے اتر پڑو پھراگر ہماری طرف سے ہدايت آجائے...''
کا معنی نہيں ہے پس جب تک آدم اور اس کی اوالدگناه کريں تشريع دين سقوط آدم کے بعد ہو اہے اور دين سے قبل معصيت 

معصيت اورگناه کا وجود نہيں تھا بلکہ درخت سے نہ کھانے کی نہی ايک خيرخواہی اور راہنمائی تھی کہ اگر اس پر کان 
  ہے ۔ دھرتے تو نتيجہ حاصل کرتے ،يہ نہی ہر گزحکم دين والی نہيں تھی کہ جس کی مخالفت کرنے ميں عذاب ضروری

دوسرے يہ کہ:کہا ہے:''تمام انسانوں سے پيمان ليا گيا ہے ،پس سب آدم کے ساتھ موجود تھے اورگناه ميں شريک تھے کہ 
اس کے بعد ان سے پيمان لياگياہے'' يہ ايک اور اشتباه ہے اور ہرگز پيمان لينے ميں گزشتہ خالف ورزی اورگناه کا ہونا 

  ضروری نہيں ہے ۔
کہاہے :''اگر پيغمبروں نے گناه نہيں کيا ہوتا توان کو اس دنيا ميں بھيجنااورزندگی کے رنج وزحمت  تيسرے:يہ کہ اس نے

  ميں مبتال کرنا ظلم تھا ''۔ايک اور مغالطہ ہے ،کيونکہ قرآن مجيد کی مندرجہ ذيل آيت کے مطابق :
  )٣٠(واذ قال ر بّک للمالئکة انّجاعل فی االرض خليفة...)(بقره

  اد کرو جب تمہارے پروردگار نے مالئکہ سے کہا ميں زمين ميں اپنا خليفہ بنانے واال ہوں ''''اس وقت کو ي
آدم کو زمين ميں زندگی کرنے اورنسل کو جاری رکھنے کے لئے خلق کيا گيا تھا اور مالئکہ نے اس معنی کو سمجھ کر 

  عرض کی :
  )٣٠(...اتجعل فيھا َمن يفسد فيھا ويسفک الّدمائ...) (بقره 

  '...اور انہوں نے کہا کہ کيا اسے بنائے گا جو زمين ميں فساد برپا کرے اورخونريزی کرے'''
  حتی شيطان نے بھی سمجھ ليا اور سجده سے نافرمانی کرتے ہوئے کہا:

  (رايتک ھذاالّذی کّرمت عل لئن اّخرتن الی يوم القٰيمة
  )٦٢ال حتنکّن ذريتہ االقليال)(اسرائ

کيا شے ہے جسے ميرے اوپر فضيلت دے دی ہے اب اگر تو نے مجھے قيامت تک کی مہلت دے  ''کيا تو نے ديکھا کہ يہ
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  دی تو ميں ان کی ذريت ميں چند افراد کے عالوه سب کا گال گھونٹتا رہوں گا''
جيد اورحتی آدم اور ان کی زوجہ کو نکال باہر کر انے کے لئے ان کی شرم گاہيں دکھاتا تھا چنانچہ اس سلسلہ ميں قرآن م

  فرماتا ہے :
  )٢٠(فوسوس لھما الشيٰطن ليُبد لھماماَوری عنھما من ُسوَئ الاتھما...)(اعراف

  ''پھر شيطان نے ان دونوں ميں وسوسہ پيدا کرايا کہ جن شرم کے مقامات کو چھپا رکھا ہے وه نماياں ہو جائيں ...''
بيت کے طريقہ کا مقدمہ تھا ۔انسان اس دنيوی زندگی ميں پس بہشت ميں داخل ہونا زمين پر تنّزل،دين کی تشريع اور دينی تر 

دين کے سايہ ميں مقام قرب پاتا ہے اورکمال ميں عروج پيدا کرتا ہے ۔دينی تربيت کے بغيراس کے لئے بہشتی حالت پيد اہونا
  رمايا :ممکن نہيں ہے ۔دنيوی زندگی اگر چہ رنج و محنت سے بھری ہوتی ہے ،چنانچہ خدائے متعال نے آدم سے ف

  )١١٧(...فال يخر جنکما من الجنة فتشقی...)(طہ
  ''...کہيں تمھيں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت ميں پڑجائو''

  اورفرمايا:
  )٤(لقد خلقنا االنٰسن ف کبد)(بلد

  ''ہم نے انسان کو مشقّت ميں رہنے واال بنايا ہے ''
  آلخر ايک امتحان زندگی ہے ،چنانچہ فرماتا ہے :ليکن آخرت کی ابدی زندگی اورانسان کے سرمايہ کا مقدمہ با

  )٣٥(کّل نفس ذائقة الموت ونبلوکم بالشر والخير فتنة...)(انبيائ
  ''ہرنفس موت کا مزه چکھنے واال ہے اورہم تو اچھائی اوربرائی کے ذريعہ تم سب کو آزمائيں گے ...''

ب وکمال کے ايک ايسے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ ہرگز اورانسان اس امتحانی زندگی کے دوره ميں ،دين کے سايہ ميں قر
  اس وسيلہ کے بغير يہ مقام حاصل نہيں کرسکتا ہے ۔

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  چھٹا حصہ:
  

  علم امام عليہ السالم 
  

  امام حسين عليہ السالم کا اپنی شہادت کے بارے ميں آگاه ہونا 

سوال :کيا حضرت سيد الشہداء عليہ السالم مکہ سے کوفہ کی طرف اپنے سفر ميں آگاه تھے کہ وه شہيد ہو جائيں 
گے؟دوسرے الفاظ ميں ،کيا حضرت امام حسين عليہ السالم شہادت کی غرض سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تھے ياسو 

  فيصدی ايک عادالنہ اسالمی حکومت تشکيل دينے کی غرض سے؟
: شيعہ اماميہ کے عقيدے کے مطابق حضرت سيد الشہداء ،واجب االطاعت امام اورپيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ جواب

وسلم کے تيسرے جانشين ،واليت کليہّ کے مالک تھے ۔دالئل نقليہ اور عقلی استدالل کے مطابق خارجی حقايق،حوادث اور 
  م اور دوراہيں ہيں :واقعات کے بارے ميں علم امام کے مندرجہ ذيل دوقس

امام عليہ السالم عالم ہستی کے حقائق کے بارے ميں ہر قسم کے شرائط ميں اذن الٰہی سے آگاه ہيں ،خواه يہ حقائق 
اورحوادث حسی ہوں يا غير حسی ،جيسے :آسمانی مخلو قات ،گزرے ہو ئے حوادث اور مستقبل کے واقعا ت ،اس مطلب کی

ے کہ شيعوں کی حديث کی کتابوں جيسے کافی ،بصائر ،صدوق کی کتابوں اور کتاب بحار دليل روايات کے مطابق متواترہ
وغيره ميں درج ہيں ۔ان روايات کے مطابق، جن کی کوئی حد نہيں،امام عليہ السالم خدا کی عنايت سے سب چيزوں کے 
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ی توجہ کے نتيجہ ميں جانتے بارے ميں آگاه ہيں نہ اکتساب سے ۔اور جس چيز کو چاہيں اسے خدا کے اذن سے تھوڑی س
  ہيں ۔

البتہ قرآن مجيد ميں چند آيتيں ہيں ،جو علم غيب کو خدائے متعال سے مخصوص اور اس کی مقدس ذات ميں منحصر قرار 
  ديتی ہيں ،ليکن جو استثناء آيہ کريمہ :

  )٢٧۔٢٦(عالم الغيب فال يظھر علی غيبہ احداً ٭ااّل َمن ارتضی من رسول...)(جن
  الغيب ہے اور اپنے غيب پر کسی کو بھی مطلع نہيں کرتا ،مگر جس رسول کو پسند کر لے ۔'' ''وه عالم

ميں موجود ہے ،اس سے معلوم ہو تا ہے کہ علم غيب کا خدائے متعال سے مخصوص ہونا اس معنی ميں ہے کہ غيب کو 
نديده پيغمبر خدائے متعال کی تعليم سے آزادی کے ساتھ بذات خود ،خدا کے عالوه کو ئی نہيں جانتا ہے ۔ليکن ممکن ہے پس

اسے جان ليں اورممکن ہے دوسرے پسنديده اشخاص بھی پيغمبروں کی تعليم سے اسے جان ليں ۔چنانچہ بہت ساری ان 
روايتوں ميں نقل ہوا ہے کہ پيغمبۖر نيز ہر امام اپنی زندگی کے آخری لمحات ميں علم امامت کو اپنے بعد والے امام کے 

  ے تھے ۔حوالہ کرت
اور عقلی بعض استدالل موجود ہيں جن کے مطابق امام عليہ السالم اپنے نورانی مقام کے توسط سے اپنے زمانہ کے کامل 

ترين انسان اور خد اکے اسماء وصفات کے مکمل مظہر اور دنيا کی تمام چيزوں اورہر شخصی واقعہ کے بارے ميں واقف 
ہت ميں توّجہ کريں ،توان کے لئے حقائق روشن ہو تے ہيں ۔(ہم ان استداللوں ہيں اور اپنے وجود عنصری کے مطابق ہر ج

کی تفسير کو اپنی خاص جگہ پر چھوڑتے ہيں ،کيونکہ يہ پيچيده استداللی مسائل کا ايک سلسلہ ہے اور ان کی سطح اس 
  مقالہ سے بلند تر ہے )

علم عطيہ اٰلہی ہے اور عقلی ونقلی دالئل کے  جس نقطہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ،وه يہ ہے کہ اس قسم کا
موجب ،جو اسے ثابت کرتے ہيں ،ہر قسم کی خالف ورزی سے منّزه اور نا قابل تغير ہے اور اس ميں ايک ذّره بھی خطا 

نہيں ہو تی اور اصطالح ميں جو کچھ لوح محفوظ ميں لکھا ہے اس کا علم ہے ،اور جو کچھ خدائے متعال کی حتمی قضا ہے
  س کی آگاہی ہے ۔ا

اور اس مطلب کا الزمہ يہ ہے کہ اس قسم کے علم سے کسی طرح کی تکليف اور فريضہ تعلق نہيں رکھتا (اس جہت سے 
کہ اس قسم کے علم سے متعلّق ہے اور قطعی واقع ہونے واال ہے ) اور اسی طرح انسان کا قصد اور تقاضا اس کے ساتھ 

ہميشہ امکان کی راه سے فعل سے متعلق ہے اور اس جہت سے کہ فعل اور اس کا ترک رابطہ پيد انہيں کرتا کيونکہ تکليف 
دونوں مکلف کے اختيار ميں ہيں ،فعل ياترک مطلوب ہوتا ہے ،ليکن ضروری الوقوع اور حتمی قضاء کی جہت سے اس کا 

ائے فالں کام ،جس کا انجام دينا يا حتمی ہو نا مورد تکليف قرار پانا کمال ہے ،مثالًيہ صحيح ہے کہ خدا اپنے بنده سے فرم
ترک کر نا تيرے لئے ممکن ہے اور تيرے اختيار ميں ہے ،اسے انجام ديدو ليکن محال ہے کہ خدا يہ فرمائے کہ فالں کام 

جو ميری مشيت تکوينی اور حتمی قضا ہے ،بيشک تحقق پائے گا اور اس ميں کسی قسم کا پس وپيش نہيں ہو گا ،اسے انجام 
  ہ دو ،کيونکہ اس قسم کا امرونہی ،لغو اور بے معنی ہے ۔دو يا ن

اسی طرح انسان ايک ايسے امر کے بارے ميں اراده کرکے اپنے لئے مقصد اور ہدف قرار دے سکتا ہے اور اس کے تحقق 
ں کے لئے جستجو کر سکتا ہے جس ميں ہونے يا نہ ہو نے کا امکان موجود ہو ،ليکن ہر گزايک ايسے امر کے بارے مي

اراده کر کے اسے اپنا مقصد قرار نہيں دے سکتا ہے ،جو يقين (ناقابل تغيروخالف ورزی )اور حتمی قضا کے طور پر 
ہونے واالہو ،کيونکہ جو امر بہر حال ہونے واال ہو اس ميں انسان کا اراده وعدم اراده اور قصدوعدم قصدکسی قسم کا اثر 

  ے (توجہ کی جائے!)نہيں رکھتا ہے کيونکہ يہ ہونے واال ہوتا ہ
  اس بيان سے واضح ہوتا ہے :

۔امام عليہ السالم کو عطيہ کے طور پر عطاکيا گيا يہ علم ان کے اعمال ميں کوئی اثر نہيں رکھتا ہے اور ان کی خاص ١
ےتکليف سے اس کا کوئی ربط نہيں ہو تا ہے ۔اوراصولی طورپر ہر فرض کيا گيا امر جو قضائے حتمی اور حتمی الوقوع س

  متعلق ہو ،وه انسان کے امرونہی يا قصدواراده سے متعلق نہيں ہو تا ہے ۔
جی ہاں !قضائے حتمی اور خدائے متعال کی قطعی مشيت سے متعلق اموررضابہ قضا سے مربوط ہيں ،چنانچہ سيد الشہداء 

  فرماتے تھے :حضرت امام حسين عليہ السالم اپنی زندگی کے آخری لمحات ميں ،خاک وخون ميں لت پت ہو کر 
  ١''رضا بقضائک و تسليما لمرک ال معبود سواک''

  اسی طرح مکہ سے خارج ہوتے ہوئے اپنے خطبہ ميں فرمايا :
   ٢''رضا ّهللاٰ رضانا اھل البيت''

  ہم اہل بيت کی رضايت هللا تعالی کی رضايت ہے
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اختياری فعاليت کی نظر ميں اس کے  ۔انسان کے فعل کا قضائے اٰلہی سے متعلق ہونے کے لحاظ سے حتمی ہونا اس کے٢
  صاحب اختيار ہونے سے منافی نہيں ہے ،کيونکہ 

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

  (مختصر فرق کے ساتھ)٢١٢۔ معالی السبطين :١
  )٢٦۔(لہوف٢

قضائے اٰلہی فعل کی تمام کيفيتوں کے باوجود ا س سے تعلق پيدا کر چکی ہے نہ مطلق فعل سے ،مثالًخدائے متعال نے چاہا 
کہ انسان فالں اختياری فعل کو اپنے اختيار سے انجام دے اور اس صورت ميں اس فعل اختياری کا خارج ميں واقع ہو نا  ہے

،اس جہت سے کہ خدا کی مرضی سے متعلق ہے ،حتمی اور ناقابل اجتناب ہے اور اسی حالت ميں اختياری بھی ہے اور 
  انسان سے نسبت امکانی صفت رکھتا ہے ۔(قابل توجہ!)

۔ يہ کہ امام عليہ السالم کے ظاہری علل واسباب سے قابل تطبيق ظاہری اعمال کو اس عطا شده علم کے فقدان کی دليل اور ٣
واقعات کے بارے ميں جہل کا گواه قرار نہيں دينا چاہئے ،جيسے کہ کہا جائے :اگر سيدالشہداء عليہ السالم حادثہ کے بارے 

سلم کو کو فہ بھيجا ؟صيداوی کے توسط سے اہل کوفہ کو کيوں خط لکھا ؟کيوں خود ميں آگاه تھے توآپ نے کيوں حضرت م
  مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ؟آپ نے کيوں اپنے آ پ کو ہالکت ميں ڈال ديا ؟جبکہ خدا فرماتا ہے :

  )١٩٥(...والتلقوا بيديکم الی التھلکة...)(بقره
  ''...اپنے نفس کو ہال کت ميں نہ ڈالو ...''

  وں ؟کيوں ؟..کي
ان تمام سواالت کا جواب ہمارے بيان کئے گئے مذکوره نکتہ کے پيش نظر واضح ہے اوراس کی تکرار کی ضرورت نہيں 

  ہے ۔
قرآن مجيد کی نص کے مطابق پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اسی طرح (آپ کی پاک عترت سے)امام عليہ السالم

ہيں اور اپنی زندگی کی راه ميں جو اعمال انجام ديتے ہيں وه دوسرے لوگوں کی طرح اختياری ديگر افرادبشر کے مانند بشر
اورعادی علم کی بنياد پر ہو تے ہيں ۔امام عليہ السالم بھی دوسروں کی طرح کام کے خير وشر سے اور نفع ونقصان کو 

انتے ہيں ،اس کا اراده کر کے اس پر عمل عادی علم سے تشخيص دے کر ،جس کام کو انجام دينے کے الئق اورشائستہ ج
کرنے کی جستجو کرتے ہيں جہاں پر علل و عوامل اورخارجی حاال ت موافق ہوں مقصد تک پہنچتے ہيں اور جہاں پر 

اسباب اورشرائط موافق نہ ہوں آگے نہيں بڑھتے ۔(يہ کہ امام عليہ السالم خدا کے اذن سے تمام حوادث کے جزئيات ،گزشتہ 
  ،کے بارے ميں واقف ہيں ان کے اختياری اعمال پر کسی قسم کا اثرنہيں ڈالتے ،جيسا کہ بيان ہوا) اورآئنده

امام عليہ السالم بھی دوسرے تمام انسانوں کی طرح بندئہ خدا ہيں اوردينی تکاليف و قوانين کے پابند ہيں اورخد اکی طرف 
ی معياروں کے مطابق انھيں اعمال کو انجام دينا چاہئے سے رکھنے والی سرپرستی اور پيشوائی کے لحاظ سے عام انسان

  اور کلمئہ حق اوردين کو احياء کرنے کے لئے کوئی دقيقہ فرو گزاشت نہيں کرناچاہيے ۔
اس ظمانہ کی اجمالی حالت کا ايک سرسری جائزه لينے کے بعد حضرت سيدالشہداء عليہ السالم کے مقصد کے بارے ميں 

  ہے ۔فيصلہ کو سمجھا جا سکتا 
تاريخ اسالم ميں خاندان رسالت اور ان کے شيعوں پر جو تاريک ترين ايام گزرے وه معاويہ کی بيس سالہ حکومت کا دور 

  تھا ۔
معاويہ نے خالفت اسالميہ کو ہر نيرنگ سے اپنے قبضہ ميں لے ليا اور وسيع اسالمی مملکت کا بے قيد وشرط فرماں روابن

يز توانائيوں کو اپنی حکومت کو استحکام بخشنے اور اہل بيت اطہار عليہم السالم کو نابود گيا ۔اس نے اپنی تمام حيرت انگ
کرنے ميں صرف کيا ،نہ صرف يہ کہ انھيں نابود کرے بلکہ وه چاہتا تھا لوگوں کی زبانوناوردلوں سے ان کے نام ونشان 

  تک کو محوکردے ۔
اصحاب پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو ہر قيمت پر اپنا حامی  اس نے لوگوں کی نظروں ميں محترم اورقابل اعتماد چند

بنا کر ان کے ذريعہ صحابيوں کے حق ميں اور اہل بيت عليہم السالم کی مخالفت ميں احاديث جعل کرائيں ۔اس کے حکم سے
ی فريضہ کے مانند اسالمی مملکت کے تما م شہروں کے منبروں سے اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم پر (ايک دين

  )لعنت بھيجی جاتی تھی ۔
وه اپنے آلہ کار اورجاسوسوں ،جيسے زيادبن ابيہ ،سمرةا بن جندب ،بسربن ارطاةوغيره کے ذريعہ محبان اہل بيت کا ہر جگہ
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 سراغ لگا کر انھيں نابود کرتا تھا اور اس راه ميں زر،زور،اللچ ،ترغيب اور ڈرانے دھمکانے کی توانائيوں سے آخری
  حدتک استفاده کرتا تھا ۔

ايسے ماحول ميں قدرتی طور پريہ نتيجہ نکلتا ہے کہ عام لوگ حضرت علی عليہ السالم اور ان کی اوالد کازبان پر نام لينے 
سے نفرت کريں ،اور جو لوگ اہل بيت عليہم السالم کی دوستی کا شائبہ تک دل ميں رکھتے ہوں اپنی جان ،مال اور آبرو پر 

  ے خوف سے اہل بيت عليہم السالم سے اپنا رابطہ منقطع کريں ۔آنچ آنے ک
حقيقت حال کو يہاں سے پايا جاسکتا ہے کہ سيدالشہداء حضرت امام حسين عليہ السالم کی امامت کی مدت تقريباًدس سال 

ت امام جاری رہی اور يہ پوری مدت (آخری کے چند ماه کے عالوه )معاويہ کی معاصر تھی ۔باوجود اس کے کہ حضر
حسين عليہ السالم وقت کے امام اور تمام فقہ اسالمی ميں معارف واحکام دين بيان کرنے والے تھے ۔ليکن اس پوری مدت 

ميں آپ سے ايک حديث بھی نقل نہيں کی گئی ہے ۔ (اس کا مقصودوه روايت ہے جسے لوگوں نے حضرت سے نقل کی ہو 
سے بعد والے ائمہ تک پہنچی ہو )اور يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ  ،نہ وه روايت جو حضرت کے خاندان کے اندر حضرت

ان دنوں اہل بيت اطہار عليہم السالم کے گھر کا دروازه بالکل بند کيا گيا تھا اور اس گھرانے سے لوگوں کی رفت وآمدنہ 
ھے کہ حضرت امام ہونے کی حدتک پہنچی تھی ۔روز افزون گھٹن اور دبائو کے بادل اسالمی ماحول پر ايسے چھائے ت

حسن عليہ السالم نے معاويہ کے خالف جنگ جاری رکھنے يا اس کے خالف انقالب کر نے کی اجازت نہيں دی ،اور اس کا
کم ترين فائده بھی نہيں تھا ،کيونکہ:سب سے پہلے:معاويہ نے آپ سے بيعت لے لی تھی ،بيعت کے باوجودکوئی آپ کاساتھ 

  نہيں ديتا تھا ۔
عاويہ نے اپنے آپ کو لوگوں ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ايک بڑے صحابی ،کاتب وحی دوسرے يہ کہ:م

اور خلفائے راشدين ميں سے تين افراد کے مورداعتماد اور دست راست کے عنوان سے پہچنوايا تھا اور''خال المومنين 
  ''جيسے مقدس لقب کو اپنے آپ سے منسوب کر چکاتھا ۔

کہ:اپنے مخصوص نيرنگ سے آسانی کے ساتھ اپنے کسی کارنده کے ہاتھونامام حسن عليہ السالم کو قتل کرا تيسرے يہ 
سکتا تھا اور اس کے بعد آپ کی خونخواہی کا پر چم بلند کر کے آپ کے قاتلوں سے انتقام لے کر آپ کے لئے مجلس عزا 

  بھی منعقد کر سکتا تھا اورآپ کا عزادار بھی بن سکتا تھا !
معاويہ نے امام حسن عليہ السالم کی زندگی کے حاالت يہاں تک پہنچائے تھے کہ آپ کسی صورت ميں ،حتی اپنے گھر کے

اندر محفوظ نہيں تھے ،باآلخر(جب لوگوں سے يزيد کے لئے بيعت لينا چاہتا تھا )حضرت کو آپ کی بيوی کے ہاتھوں زہر 
  دالکر شہيد کرايا ۔

،جس نے معاويہ کے مرنے کے بعد فوری طور پر يزيد کے خالف انقالب کيابرپا اورخود اور وہی امام حسين عليہ السالم 
اپنے ساتھيوں ،حتی اپنے شير خوارفرزند کو بھی اس راه ميں قربان کيا ،معاويہ کے زمانہ ميں اپنی امامت کی پوری مدت 

ے ظاہر اًحق بجا نب نيرنگوں کے مقابلہ ميں کے دوران يہ قربانی پيش کرنے کی قدرت نہيں رکھتے تھے ،کيونکہ معاويہ ک
  آپ کی شہادت کسی قسم کا اثر نہيں رکھتی ۔

يہ تھا ان ناخوشگوار حاالت کا ايک خالصہ جسے معاويہ نے اسالمی ماحول ميں پيدا کرکے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ
ار عليہم السالم کو ہر قسم کے اثر ورسوخ سے محروم وسلم کے گھر کا دروازه بالکل بند کردياتھا اور اس طرح اہل بيت اطہ

  کرکے رکھ ديا تھا ۔
آخری،کاری ضرب جو اس نے اسالم ومسلمين کے پيکر پر لگائی،وه يہ تھی کہ اس نے خالفت اسالميہ کو ظالمانہ اور 

کی د ينی شخصيت (حتی  موروثی سلطنت ميں تبديل کيا اور اپنے بيٹے يزيد کو اپناجانشين مقرر کيا ،جبکہ يزيد کسی قسم
ظاہر مينبھی )کا مالک نہيں تھا اورہميشہ علنی طور پر موسيقی ،شراب نوشی اور بندر کے ساتھ کھيلنے ميں وقت گزارتا تھا
اوردينی قوانين کا کسی قسم کا احترام نہيں کرتا تھا ،اور ان سب کے عالوه دين پر اعتقاد نہيں رکھتا تھا ،چنانچہ جب اہل بيت

السالم کے اسيروں اور کربال کے شہيدوں کے سروں کو دمشق ميں داخل کر رہے تھے ،يزيد ان کے تماشا کے لئے  عليہم
  باہر آيا تھا ،ايک کّوے کی آواز اس کے کان ميں پہنچی اور اس نے کہا :

  نعب الغراب قل اوالتقل 
  ١فقد اقتضيت من الرسول ديونی

  نے(آل )رسول سے اپنے قرضے پورے کوے نے آوازدی تم کہو يانہ کہويقييناًمين
  ،بہ نقل تاريخ ابن الوردی کتاب وافی الوفيات  ٦٦۔ تفسير روح المعانی ،آلوسی ،ص١

  کرلئے۔
اوراسی طرح جب اہل بيت عليہم السالم کے اسيروں اور حضرت سيد الشہداء کے سر اقدس کو اس کے سامنے الياگيا تو اس
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  ايک يہ تھا: نے کچھ اشعار کہے اور ان اشعارميں سے
  لعبت ھاشم بالملک فال 
  خبرجاء والوح نزل

  بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لئے ايک کھيل کھيالتھانہ کوئی فرشتہ ان کے پاس آياتھانہ وحی نازل ہوئی تھی۔ 
واضح يزيد کی حکمرانی ،جو معاويہ کی سياست کو جاری رکھنے کی پاليسی پر مبنی تھی ،اسالم اور مسلمين کی تکليف کو

کرتی تھی اور اہل بيت رسول عليہم السالم کے مسلمانوں اور شيعوں سے رابطہ کی حالت (جسے مکمل طور پر فراموش 
  کرانا تھا )کو عياں کرتی تھی ۔

ايسے شرائط ميں اہل بيت عليہم السالم کی نابودی قطعی بنانے اور حق و حقيقت کی بنيادوں کو جڑسے اکھاڑپھينکنے کاتنہا 
ور موثرترين عامل يہ تھا کہ سيد الشہداء حضرت امام حسين عليہ السالم يزيد کی بيعت کريں اور اسے خليفہ وسيلہ ا

  اورپيغمبراسالم کا واجب االطاعت جانشين مان ليں ۔
حضرت سيد الشہداء عليہ السالم حقيقی پيشوا اور قيادت کے مالک ہونے کے پيش نظر ہر گز يزيد کی بيعت نہيں کر سکتے 

اور دين اسالم کو پائمال کر نے کے لئے ايسا موثر قدم نہيں اٹھا سکتے تھے ،لہذا امام عليہ السالم کے لئے بيعت سے  تھے
  انکار کے عالوه کوئی اور چاره نہيں تھا اور خدائے متعال بھی اس کے عالوه کوئی چيز آپ سے نہيں چاہتا تھا ۔ 

نتائج رکھتا تھا ،کيونکہ وقت کی خطرناک اور مخالفت کو برداشت نہ  دوسری طرف سے بيعت کاا نکار تلخ اور ناخوشگوار
کرنے والی حکومت اپنی پوری طاقت اور ھستی سے بيعت کا مطالبہ کرتی تھی (بيعت سرچاہتی تھی )اور اس کے عالوه 

قتل ہو نا قطعی  کسی بھی چيز پر تيار نہيں تھی اس لحاظ سے ،بيعت سے انکار کرنے کی صورت ميں امام عليہ السالم کا
  اور انکار بيعت کا اٹوٹ الزمہ تھا ۔

حضرت امام حسين عليہ السالم نے اسالم ومسلمين کی مصلحت کے پيش نظر بيعت سے انکار کرنے اور قتل ہونے کا قطعی
 فيصلہ کيا اور کسی خوف کے بغير موت کو زندگی پر ترجيح دی اورمشيت الٰہی بھی آپ کا بيعت سے انکار اور شہيد

ہوناتھا۔(اور يہ ہے اس امر کا معنی جو بعض روايتوں ميں نقل ہوا ہے کہ رسول خداصلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے خواب ميں 
آپ سے فرمايا تھا :''خدا تجھے قتل ہوتے ديکھنا چاہتا ہے ''اورحضرت نے بھی اس تحريک سے منع کرنے والے بعض 

نا چاہتا ہے ''اور بہر صورت اس کا مقصود،مشيت تشريعی ہے نہ مشيت افراد کو فرماياتھا :''خدامجھے قتل ہوتے ديکھ
  تکوينی ،کيونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بيان کيا ہے کہ خدا کی تکوينی مشيت اراده ا ورفعل ميں کوئی اثر نہيں کرتی )

فيصلہ کيا اور موت کو زندگی  جی ہاں !امام حسين عليہ السالم نے بيعت کا انکار اور (نتيجہ کے طور پر) اپنے قتل ہونے کا
پر ترجيح دی اورحوادث کے رونما ہو نے سے حضرت کا صحيح نظريہ ثابت ہو گيا ،کيونکہ اس دل خراش حالت ميں آپ 

کی شہادت نے اہل بيت عليہم السالم کی مظلوميت اورحقانيت کو ثابت کرديا ۔آپ کی شہادت کے بعد باره سال تک تحريکوں 
سلہ جاری رہا اور اس کے بعد وہی گھر،جس کے دروازه کو حضرت کے زمانہ ميں کوئی نہيں پہچانتااور خونريزيوں کا سل

تھا ،پانچويں امام کے زمانہ ميں رونما ہو ئے مختصرآرام کے نتيجہ ميں اطراف واکناف سے شيعہ سيالب کے مانند اسی 
يت کی چمک دمک کو دنياکے کونے کونے ميں حقانيت ونورانيت کے دروازه کی طرف دوڑپڑے اور اس حقانيت اور نوران

پھيالنے کا سبب بنے۔ اس حقانيت کی مستحکم بنياد اہل بيت عليہم السالم کی مظلوميت ہے اوراس ميدان کے پيش رو سيد 
الشہداء حضرت امام حسين عليہ السالم تھے ۔آج،امام حسين عليہ السالم کے زمانہ ميں خاندان رسالتۖ کی حالت اورلوگوں کی

ان کی طرف توجہ کا،آپ کی شہادت کے بعد چوده صديوں کے دوران رونما ہوئے حاالت کا موازنہ ،جو روزبروزتازه 
اورعميق ترہورہے ہيں ،کرنے پر حضرت کا صحيح نظريہ اظہرمن الشمس ہو رہا ہے اوراس سلسلہ ميں حضرت نے بعض 

  رف اشاره کرتا ہے :روايات کے مطابق جو شعر انشا ء فرمايا ہے وه اسی معنی کی ط
  وماان طبنا جبن ولکن 
  منايا نا و دولت آخرينا

 بزدلی اورخوف ہماری طبيعت مينشامل نہينبلکہ ايساہے کہ ہميناس دنياسے جاناچاہيے تاکہ دوسروں کی حکومت پا برجا ہو۔ 
نے سے اجتناب کريں توانھيں اسی لئے معاويہ نے يزيد کو تاکيد کی تھی کہ اگرحسين ابن علی عليہ السالم اس کی بيعت کر

اپنے حال پر چھوڑنا اور کسی قسم کی مداخلت نہ کرنا معاويہ يہ وصيت اخالص اور محبت کی بناپر نہيں کررہا تھا ،بلکہ وه
جانتا تھا کہ حسين ابن علی عليہ السالم بيعت کرنے والے نہيں ہيں اوراگروه يزيدکے ہاتھوں قتل ہو جائيں تو اہل بيت عليہم 

الم پر مظلوميت کا نشان لگ جائے گا اوريہ اموی سلطنت کے لئے خطر ناک اوراہل بيت عليہم السالم کے لئے تبليغ اور الس
  پيش رفت کا بہترين وسيلہ ہو گا ۔

سيد الشہداء حضرت امام حسين عليہ السالم ،بيعت سے انکار کر نے کے لئے اپنے الٰہی فريضہ سے آگاه تھے اوربنی اميہ 
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اور نا قابل مزاحمت قدرت اوريزيد کی ذہنيت کے بارے ميں سب سے بہتر آگاه تھے اور جانتے تھے کہ بيعت کی بے حد 
سے انکارکا اٹوٹ الزمہ ،ان کا قتل ہونا ہے اور فريضہ الٰہی کی انجام دہی کا نتيجہ شہادت ہے ۔اس معنی کے بارے ميں 

  ۔ مختلف مقامات پر گوناگوں تعبيرات سے انکشاف فرماتے تھے
مدينہ کے گورنر کی مجلس ميں جب آپ سے بيعت کا مطالبہ کياگيا توآپ نے ''فرمايا :''مجھ جيسا''يزيدجيسے کی بيعت نہيں 

  کرتا ۔''
مدينہ منوره سے رات کی تاريکی ميں نکلتے وقت اپنے نانا رسول خداصلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے نقل کيا کہ خواب ميں آپ

  ہے (يعنی تکليف کے عنوان سے )قتل ہو جائو گے '' سے فرمايا ''خدا نے چاہا
مکہ سے عزيمت کے وقت کی گئی اپنی تقرير کے دوران کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کو عراق کی طرف عزيمت سے 

  منصرف ہونے کی تجويز کے جواب ميں بھی مکّرريہی مطلب بيان فرمايا ۔ 
نے اراده سے منصرف ہونے پر اصرارکيا اورکہا کہ راستہ ميں ايک عرب شخصيت نے حضرت کو کوفہ جانے کے اپ

منصرف نہ ہونے کی صورت ميں حتماًقتل کئے جائو گے ،آپ نے جواب ميں فرمايا :''يہ حقيقت مجھ سے پوشيده نہيں ہے 
  ليکن يہ لوگ مجھ کو چھوڑنے والے نہيں ہيں اور جہاں بھی جائوں اورجہاں پر رہوں مجھے مار ڈاليں گے'' 

ميں سے بعض روايتيں قابل ترديد ياسند کے لحاظ سے ضعيفف ہيں ليکن وقت کے حاالت اور قضايا کا تجزيہ (اگر چہ ان 
  وتحليل ان کی مکمل طورپر تائيد کرتے ہيں )

البتہ ہم جو کہتے ہيں کہ ''اپنے انقالب سے امام عليہ السالم کا مقصد شہادت تھا اورخدائے متعال آپ کی شہادت چاہتا تھا 
مطلب يہ نہيں کہ خدانے آپ سے چاہا تھا کہ يزيد کی بيعت سے انکارکريں اور اس کے بعدہاتھ پر ہاتھ دھرے بيٹھ ''اس کا 

کر يزيد کے کارندوں کو اطالع دے کہ آکر انھيں قتل کر ڈاليں اوراس مضحکہ خيز طريقہ سے اپنافريضہ انجام ديں اور 
ھا کہ يزيد کی منحوس خالفت کے خال ف انقالب قائم کريں ،اس کی بيعت اسے انقالب کا نام رکھيں ،بلکہ امام کا فريضہ يہ ت

  سے انکار کريں اور اپنے اس انکار کوہر ممکن راه سے آخر تک پہنچائيں جو شہادت پر منتہی ہو گی ۔ 
مرحلہ ميں  يہاں پر ہم مشاہده کرتے ہيں کہ اپنے قيام کے دوران بدلتے حاالت کے مطابق امام کی روش مختلف تھی ۔ابتدائی

جب مدينہ کے گور نر کے دبائو ميں قرار پائے تو رات کو مدينہ سے حرکت کی اورمکہ،حرم خدا اور جائے امن ،ميں پناه 
لے لی اور مکہ ميں کئی مہينے تک پناه گزينی کی زندگی گزاری ،آپ مکہ ميں خالفت کے ماموروناورجاسوسوں کے تحت 

م حج ميں ايک گروه کے ذريعہ قتل کئے جائيں يا پکڑ کر شام بھيج دئے جائيں اور نظرتھے يہاں تک فيصلہ ليا گيا کہ موس
دوسری طرف عراق سے حضرت کے نام خطوط کا ايک بڑا سلسلہ آنے لگا اورسيکڑوں اورہزاروں خطوط ميں آپ سے 

حجت (جيساکہ  حمايت کا وعده دے کر عراق آنے کی دعوت دی گئی ۔جب اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط بعنوان اتمام
بعض مورخين نے لکھا ہے پہنچا ،توحضرت نے روانہ ہو نے اور خونين انقالب کا فيصلہ ليا ۔اّول اتمام حجت کے طورپر 

اپنے نمائنده حضرت مسلم ابن عقيل کو بھيجا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت مسلم کی طرف سے انقالب کے لئے حاالت مناسب 
  ہو نے کا خط مال ۔
نے مذکوره دوعوامل ،يعنی شام کے جاسوسوں کے آپ کو قتل کرنے ياپکڑ نے کے لئے مکہ ميں داخل  امام عليہ السالم

ہونے کے پيش نظر ،خانہ خدا کے احترام کے تحفظ اور عراقيوں کے انقالب کے لئے آماده ہو نے کی وجہ سے کوفہ کی 
ے قتل کئے جانے کی خبر ملی توحضرت طرف عزيمت فرمائی ۔اس کے بعد جب راستہ ميں مسلم اورہانی کے بے دردی س

نے اپنے انقالب اور جنگ کو دفاعی انقالب ميں تبديل فرمايا اور اپنے ساتھيوں کی چھان بين کرنے لگے اورصرف ان افراد
  ١کو اپنے ساتھ رکھا جو اپنے خون کے آخری قطره تک وفا کرنے اورپيچھے نہ ہٹنے پر آماده تھے ۔

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

  حث ،چندسال پيش استاد عالمہ طباطبائی کے توسط سے ،ايک گروه کے سواالت کے جواب کے طورپرلکھی گئی ہے۔۔مذکوره ب١

  محمدحسين طباطبائی 
 ھ١٣٩١قم ۔ر بيع االول
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 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  ساتواں حصہ:
  

  وہابی عقائد کا باطل ہو نا 

  کيا انبياء اوراولياء سے توّسل کرنا شرک کی ايک قسم ہے ؟
سوال:کيا عقلی استدالل اور قرآن مجيد کی آيا ت کے دالئل اوررسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی واضح سيرت کے پيش 

  نظرانبيائ،ائمہ اور صالحين سے توّسل کرنا شرک اور کفر کا سبب نہيں ہو گا؟اس لئے کہ :
ر قسم کی تاثير اسی سے ہے اور قرآن سب سے پہلے:عقلی استدالل کے مطابق ،خلقت صرف خد اسے مخصوص ہے اور ہ

  مجيد بھی اسی معنی کی تصديق کرتا ہے اورمکّرر فرماتا ہے : 
  )١٦(...ّهللاٰ خلق کل ش....)(رعد

  '' ...هللا ہی ہر شے کا خالق ہے''
ہے کہ مّسببات  اس بناء پر اسباب اورمّسببات کے درميان کسی قسم کے ايجاد کا رابطہ اور تاثير نہيں ہے بلکہ مشيت الٰہی يہ

کو اسباب کے پيچھے اورآثار کو صاحبان آثار کے بعد خلق کرتا ہے بدون اس کے کہ ان کے درميان ہو ،مثالًلکڑی جلنے 
کو آگ کے پہنچنے کے بعد ايجاد کرے بدون اس کے کہ ان کے درميان رابطہ موجود ہو اور اس بناپر انبياء اوراولياء کو 

  آغاز جاننا اور ان سے توّسل کرنا اور حاجت طلب کرنا انھيں خدا کا شريک قراردينا ہے ۔ ذاتی قدرت کا مالک اوراثر کا
  دوسرے يہ کہ:خدائے متعال اپنے کالم ميں فرماتا ہے :

  )٦٠(وقال ربّکم ادعون استجب لکم اّن الّذين يستکبرون عن عبادتی سيد خلون جھنم داخرين )(غافر
کہ مجھ سے دعاکرو ميں قبول کرونگا اور يقيناجو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے ہيں '' اورتمہارے پروردگار کا ارشاد ہے 

  وه عنقريب ذلّت کے ساتھ جہنّم ميں داخل ہوں گے ''
چنانچہ آيت کے سياق سے واضح ہے کہ خدائے متعال دعاکو عبادت شمارکرتا ہے اورعبادت اوردعاسے نافرما نی کر نے 

ديتا ہے اورغيرخداسے دعامانگنا ، عبادت اورخداسے دعاکی نافرمانی قرارديتا ہے  والے کو واضح طورپر جہنّم کا وعده
  اور يہ واضح طور پر غير خدا کو خدا کا شريک قرارديناہے ۔

تيسرے يہ کہ: رسول خداصلی هللا عليہ وآلہ وسلم غير مسلمانوں ،يعنی بت پرستوں اور اہل کتا ب کو اپنی دعوت ميں عمالً 
اور ان سے جنگ کرتے تھے ،جبکہ بت پرست خدائے متعال کو خالق ورّزاق اورعالم کا مدبّرجانتے تھے کافر جانتے تھے 

،ان کے شرک کی تنہا علت يہ تھی کہ گزشتہ انبياء کی وفات کے بعد ان کی ارواح سے حاجت طلب کرتے تھے اور انھيں 
ليہ وآلہ وسلم ،اہل کتاب اوربت پرستوں کے درميان شفيع قرارديتے تھے اور ان کا پاس رکھتے تھے ۔رسول خدا صلی هللا ع

  کسی قسم کا فرق کئے بغير ان سب سے جنگ کرتے تھے اور ان سب کو کافراورمشرک جانتے تھے ۔
  چوتھے يہ کہ:بہت سی آيات جيسے:

  )٦٥(قل ال يعلم من ف السموات واالرض الغيب االّ ّهللا...)(نمل
  جاننے واالهللا کے عالوه کوئی نہيں ہے ..'' ''کہ ديجئے کہ آسمان وزمين ميں غيب کا

  اور:
  )٥٩(وعنده مفاتح الغيب ال يعلمھا ااّلھو...)(انعام

  '' اور اس کے پاس غيب کے خزانے ہيں جنھيں اس کے عالوه کوئی نہيں جانتا ہے ...''
بياء ،اولياء وغيره،جو کے سبب علم غيب خداکی خصوصيات ميں سے ہے اور اس کے عالوه کوئی علم غيب نہيں جانتا ۔ان

بھی ہو علم غيب نہيں رکھتے اوربديہی ہے کہ دنيا اہل آخرت کے لئے غيب ہے اورہر انسان حتی انبياء اور اولياء بھی 
مرنے کے بعد دنيا کے حاالت سے بے خبر ہوتے ہيں ،پس انبيا ء اوراولياء سے ان کے مرنے کے بعد حاجت طلب کرنا 

  ے کے عالوه بيہوده بھی ہے اور اسی طرح يہ آيت :اورشفاعت مانگنا ،شرک ہو ن
  )١٠٩(يوم يجمعا ّهللاٰ الرسل فيقول ،ماذااجبتم قالوا ال علم لنا انّک انت علّمٰ الغيوب)(مائده 
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''جس دن خد اتمام مرسلين کو جمع کرکے سوال کرے گا کہ تمھيں قوم کی طرف سے تبليغ کا کيا جواب مال تو وه کہيں گے 
  تائيں توخود ہی غيب کا جاننے واالہے ''کہ ہم کيا ب

اس بات کی داللت کرتی ہے کہ قيامت کے دن انبياء ان کی امت کے بارے ميں کئے گئے سوال کے جواب ميں بتائيں گے 
  مرنے کے بعد ہم ان کے حاالت سے بے خبر ہيں ۔

عامانگنا اور ان سے حاجت طلب کرنا بلکہخالصہ يہ کہ ان وجوہات کی بناء پر ،اولياء اورانبياء سے ان کے مرنے کے بعدد
  مطلق خضوع اوران کی قبروں کی تعظيم کرنا حٰتی ان کی ضريحوں اورقبروں کا بوسہ لينا شرک ہے !

  
  جواب : 

  بسمہ تعاٰلی 
ر اماپہلی حجت:اس قول کاالزمہ يہ ہے کہ عالم ہستی ميں تاثير ميں نہ کوئی مستقل موثروجودرکھتا ہے اورنہ تاثيرميں غي

مستقل واسطہ ہے بلکہ تاثير مطلق طورپر خداسے مربوط ہے اوردوسرے الفاظ ميں ،موجودات ميں علّيت ومعلوليت کا انکار
اورعلّيت کا خدائے متعال سے مخصوص ہونے کی بات،اس کے عالوه کہ انسان کی فطری عقل کے واضح طور پر خالف 

  ہے ،ناقابل رفع دورکاوٹيں بھی اس ميں موجود ہيں :
۔اس بات کو قبول کرنے سے خالق کائنات کے اثبات کا راستہ مکمل طورپر مسدود ہوتا ہے ،کيونکہ ہم خالق کائنات کے ١

وجود کو عالم ہستی سے حاصل کی گئی معلومات کی بناپر ثابت کرتے ہيں اور جب خارجی مخلوقات اور اسی طرح نظری 
موجود نہ ہو ،تو ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہينکہ عالم کے وفکری معلومات ميں ،توقف وجودی اورعلّيت ومعلوليت 

مظاہر،عالم سے باہر (خالق کائنات کے نام )کسی چيز سے توقف وجودی اور رابطہ ہستی رکھتے ہيں اورکيايہ مضحکہ خيز
کئے بغير  نہيں ہے کہ ہم کہيں کہ مشيت الٰہی اس پر جاری ہے کہ آثار کو صاحبان آثار کے بعد خلق کرے اورخدا کو ثابت

  ہم اس کی مشيت کے بارے ميں بات کريں ؟
۔يہ کہ جب توقف وجودی اورہرچيز کا دوسری چيز سے رابطہ منقطع ہو جائے ،توہر دليل اوراس کے نتيجہ کے درميان ٢

بھی رابطہ منقطع ہوتا ہے اور کوئی دليل اپنے نتيجہ کا الزمہ نہيں ہوگی ،کيونکہ اس صورت ميں کسی دليل اوراس کے 
نتيجہ کے درميان کوئی رابطہ موجود نہيں ہوگا اوريہ معنی نتيجہ کے علم سے جوڑ نہيں کھاتا ہے اور اس کاالزمہ ہر چيز 

  ميں شک ہے ،يعنی مغالطہ !
ليکن ہم انسانی فطرت کے مطابق ،عليّت ومعلو ليّت کے قانون کو عام اور قابل استثناء جانتے ہيں ۔ہر مظہر اورحادثہ جس 

م ہے ،اس کا وجود اپنے آپ سے نہيں ہے ،بلکہ اس کے اوپر ايک علت ہوتی ہے اور اس طرح ان کی علّت اور کا سابق عد
اس کی علّت کی علّت اور سب علتيں (دور اور تسلسل کے باطل ہونے کی بنياد پر اور دوسری عقلی دليل کی وجہ 

متعال ہے ۔اور نتيجہ کے طورپر عالم،عالم اسباب ہے سے''واجب الوجود''نام کی ايک علّت پر ختم ہوجاتی ہے،کہ وه خدائے 
اور تاثير ميں مستقل علت ،تمام مخلو قات کے لئے خدائے متعال ہے اورخدائے متعال اورايک ''امکانی معلول''کے درميان 

  جو دوسری علتيں قرار پائی ہيں ،وه واسطہ ہيں اور ان کا فعل اور اثر بالکل خدا کا فعل واثر ہے ۔
فيض کا معلول تک پہنچنے ميں کسی چيز کا واسطہ ہونا تاثير ميں شرکت اور استقالل کے عالوه ہے ۔واسطہ اور  وجود کے

ذی واسطہ سے ايک فعل کے استثناء کی مثال انسان کے مانند ہے کہ ہاتھ ميں ايک قلم ليا ہوا کوئی چيزلکھتا ہے ،اس فرض 
ھتا ہے اورہر تين چيزيں صحيح ہيں جبکہ لکھنا ايک فعل سے زياده نہيں کے مطابق قلم لکھتا ہے ،ہاتھ لکھتا ہے ،انسان لک

ہے اور تين موضوع سے اس کی نسبت دی جاتی ہے ،ليکن تاثير ميں مستقل لکھنے واال''انسان''ہے اورہاتھ اور قلم واسطہ 
فرمايا نہ آگ کو الگ  ہيں نہ شريک اورآگ اور اس کے جالنے کی مثال ميں ، خدائے متعال نے جالنے والی آگ کو خلق

  سے اور جالنے کو الگ سے ،يعنی جالنے کو آگ کی راه سے خلق فرمايا ہے نہ مستقل طور پر اور الگ سے ۔
مذکوره بيان کے پيش نظر ،عليّت اورمعلوليّت جو مخلوقات ميں امکانی ہيں ،خدائے متعال کے استقالل خلقت اورپيدا کرنے 

تضادنہيں رکھتيں بلکہ اشياء کی وساطت اوران کی تائيد اور تاکيد کرنے والی ہيں  ميں اس کی وحدانيت سے کسی قسم کا
،اور قرآن مجيد بھی مخلوقات کو نسبت دينے والے اور احتياجات ميں انجام دينے والے تمام افعال وآثار ميں ،عام قانون عليّت

و خدائے متعال کے لئے محفوظ رکھتا ہے اوراس ومعلوليّت کی تصديق کرتا ہے ،اوراسی اثناء ميں تاثير ميں استقالل ک
  سلسلہ ميں قرآن مجيد کی آيتيں بہت ہيں ،جيسے :

  )١٧(...ومارميت اذرميت ولکّن ّهللاٰ رمٰی ...)(انفال 
  ''... آپ نے سنگريزے نہيں پھينکے ہيں بلکہ خدا نے پھينکے ہيں ...''

  )١٤(...قتّلوھم يعٰذبھم ّهللاٰ بيديکم ...)(توبہ
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  سے جنگ کرو هللا انھيں تمھارے ہاتھوں سے سزادے گا ...''''ان 
  )٥٥(...انّمايريد ّهللاٰ ليعّذبھم بھا ...)(توبہ 

  ''...بس هللا کا اراده يہی ہے کہ انھيں کے ذريعہ ان پر عذاب کرے...''
  اورايسی ہی دوسری آيتيں ۔

ے جواب ميں واضح کرديا ہے کہ غير خدا سے ليکن دوسری حّجت:جو دعاکو عبادت بيان کرتی ہے ۔ہم نے پہلی حّجت ک
  دعاکرنا اور حاجت طلب کرنا ،دوصورتوں ميں قابل تصورہے : 

طرف کی تاثيراور ذاتی قدرت کے ادعاسے حاجت طلب کرنا اوراس کے واسطہ سے حاجت طلب کر نے اوردعاکرنے کا 
  ناپر آيہ کريمہ :اس کے ذی الواسطہ سے شريک ہونے ميں کسی قسم کی مداخلت نہيں ہے ،اس ب

  )٦٠(...ادعون استجب لکم ان الّذين يستکبرون عن عبادت سيد خلون جھنّم داخرين )(غافر
''... مجھ سے دعاکرو ميں قبول کروں گا اوريقينا جو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے ہيں وه عنقريب ذلّت کے ساتھ جہنم ميں 

  داخل ہوں گے''
ل کے تاثير ميں استقالل کے اعتقاد سے مربوط ہو ،نہ کلی طور پر حاجت صرف اس دعاکی نہی کرتی ہے جوطرف مقا ب

طلب کر نے کی ،حتی واسطہ اور طريقہ جو صاحب واسطہ کا فعل ا وراثر ہے اس سے حاجت طلب کرنا ،مستقل سے 
کہ ان کا شرک نہ حاجت طلب کرنا منظور ہو تا ہے ،اس کے عالوه آيہ کريمہ ميں مطلق معنی لينا ايسے مواقع پيدا کرتا ہے 

ہونا بديہی ہے ،اس کے مانند کہ مثالًہم ہر روز نانوائی سے کہيں کہ جناب!ان پيسوں کے برابر روٹی د ے ديجئے اور اسی 
طرح قصاب سے گوشت ،اپنے نو کر سے خدمت ،اپنے مخدوم سے نظر عنايت اور اپنے دوست سے دوستی سے مربوط 

ن مطالبات کا دعاہونا بديہی ہے اور مطلق دعاکے شرک ہونے کی صورت ميں مشکلايک کام کا مطالبہ کرتے ہيں ۔کيونکہ ا
واضح ہے ۔اور يہ کہ بعضوں نے کہا ہے :چونکہ يہ زنده ہيں اور مطالبہ کو سنتے ہيں ،ليکن انبياء اور اولياء کے دنيا سے 

ں کے بيہوده ہونے کی مشکل رخصت ہونے کے بعدجو دعاان سے کی جاتی ہے وه اس سے غافل ہيں ،يہ صرف ان دعائو
کو حل کرتا ہے نہ آيت ميں دعا کے مطلق ہونے کی صورت ميں شرک ہونے کی مشکل کو دور کرتا ہے ۔اس بات کے 

  باطل ہو نے کی دليل چوتھے سوال کے جواب ميں بيان کی جائے گی ۔
  اسی طرح آيہ کريمہ :

  )٣٥لة وجاھدوا فسبيلہ لعلکم تفلحون )(مائده (يا يّھا الّذين آمنوا اتّقوا ّهللاٰ وابتغوا اليہ الوسي
''ايمان والو!هللا سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسيلہ تالش کرو اور اس کی راه ميں جہاد کرو کہ شايد اس طرح کامياب ہو 

  جائو ''
ان فرماتا ہے ميں خدائے متعال اپنی طرف وسيلہ تالش کرنے کا حکم فرماتا ہے اور اسے کاميابی کے سبب کے طور پر بي

۔يہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی اس روايت کے مانندہے جس ميں آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ايمان اور 
نماز کو اپنا وسيلہ قرار ديتے ہيں اور واضح ہے کہ وسيلہ کا مقصود يا ايمان و عبادت کے توسط سے تقّرب ہے ياخود ايمان 

طور پر ايمان ايک نفسانی صفت اور عبادت انسان کی حرکت ہے اورجو بھی ہو غير خدائے متعال  وعبادت ہے ۔اوربديہی
ہے کہ اس کی سببيّت تصديق ہوئی ہے جبکہ گزشتہ حّجت کی بناپر يہ شرک ہے اور شرک کا خدا کے تقّرب کا سبب بننا 

  محال ہے ۔
ں کہا گيا ہے کہ بت پرست شہادت ديتے تھے ليکن تيسری حّجت: جو کچھ بت پرستوں کے مشرک ہونے کے بارے مي

خدائے وحده ال شريک خالق اور رازق ہے اور اس کے عالوه نہ کوئی زنده کرتا ہے ،نہ کوئی مارتا ہے نہ کوئی تدبير کرتا 
ہے ۔اور تمام آسمان اورزمين اور ان کے اندر موجود ه مخلوقات اس کے بندے اوراس کے کنٹرول اور قدرت کے تحت ہيں 

ہ ايک ايسا دعوٰی ہے جو حقيقت کے ساتھ ميل نہيں کھاتا ،کيونکہ اديان اور مذاہب کی کتا بوں کی نص کے مطابق ،ي
اورکروڑوں کی تعداد ميں چين ،ھندوستان ،جاپان اور دوسرے ممالک ميں زندگی کرنے والے بت پرستوں کی گواہی کے 

لقت اور تمام کائنات کی پيدائش،حتی جن خدائوں کی وه پرستش مطابق بت پرست کا دين اس بنياد پر ہے کہ وه کہتے ہيں خ
کرتے ہيں ،خدائے متعال کی طرف سے ہے ليکن اس کی مقدس اورالمتناہی ذات ہمارے لئے حس ،خيال اور عقلی طور پر 

رف قابل درک نہيں ہے اورکسی بھی صورت ميں ہمارا ادراک اس کی ذات کا احاطہ نہيں کرسکتا ہے تاکہ ہم اس کی ط
توجہ کرسکيں ،اس لحاظ سے کہ اس کی عبادت اور پرستش توجہ کے ساتھ ہونی چاہئے ،ہمارے لئے ممکن نہيں ہے اور ہم 

ناچارہيں اس کے بعض مقّرب اور قدرت مند بندوں کی پرستش کريں جو مالئکہ ،جن، اور عالم بشريت کے مقدس افراد پر 
  اس کے پاس ہماری شفاعت کريں ۔مشتمل ہيں تاکہ وه ہميں خدا کے نزديک تر کرکے 

بت پرستوں کی نظر ميں مالئکہ ايک پاک ومقّرب مخلوق ہيں ،جن کو عالم کے امور کا ايک حصہ اداره کرنے کے لئے 
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سونپا گيا ہے اور مستقل اورمکمل اختيار کے مدبّر ہيں جيسے ،سمندروں ،صحرا ،جنگ ،صلح ،زيبائی زمين اورآسمان کے 
رايک خدا ايک حصہ کا مکمل اورمستقل اختيار رکھنے واال مقرر ہوتا ہے اورتدبير کرتا ہے۔ يہ خداوند ۔ان ميں سے ہ

خدائوں کا خدا ،رب االرباب اورالٰہ االلٰھہ ہے اور امور عالم کی تدبير سے کوئی چيز اس سے مربوط نہيں ہے ۔قرآن مجيد 
  يفہ :ميں بھی چند آيات اس مطلب کی طرف اشاره کرتی ہيں ،جيسے آيہ شر

...)(لقمان    )٢٥(ولئن سلتھم َمن خلق السموات واالرض ليقولّن ّهللاٰ
  '' اور اگر ان سے سوال کريں کہ زمين وآسمان کا خالق کون ہے تو کہيں گے کہ هللا''

  )٨٧(ولئن سلتھم َمن خلقھم ليقولّن هللا ...)(زخرف
ہيں گے هللا ،اوراسی طرح کی دوسری آيتيں جن ميں ''اور اگرآپ ان سے سوال کريں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو ک

  بت پرستوں کے خدا کے خالق ہونے کا اعتراف ہے ۔''
  اورجيسے:

  )٢٢(لوکان فيھما آلھةً االّهللاٰ لفسدتا)(انبياء 
  ''يادرکھو اگر زمين وآسمان ميں هللا کے عالوه اورخدابھی ہوتے توزمين وآسمان دونوں برباد ہو جاتے۔''

  اورآيہ:
  )٩١..وما کان معہ من الہ ذاً لذھب کل الہ بما خلق ولعالبعضھم علی بعض...)(مومنون (.

''...اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسراخد اہے ورنہ ہرخدااپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ايک دوسرے پر برتری
  کی فکر کرتا ...''

و تدبير ميں اختالف نظرپيدا ہوتا اور مختلف نظريات کو نافذ کرنے کے اس آيت کا استدالل يہ ہے کہ اگر متعدد خدا ہو تے ،ت
  نتيجہ ميں عالم ميں اختالف اور فساد پيدا ہو

جا تا ۔واضح ہے کہ اگر خدائوں کو تدبير ميں استقالل حاصل نہ ہو تا اورصرف خدا ئے واحد کے اراده سے واسطہ اورنافذ 
  ھتا تاکہ تدبير ميں اختالف پيش آئے۔کرنے والے ہوتے تو اختالف نظروجودنہيں رک

مذکوره بيان سے واضح ہو گيا کہ بت پرست ،خواه ستاروں اورستاروں کی روحانيت کی پرستش کرتے ہيں يا وه جو اصنام 
اوراصنام کے ارباب کی پرستش کرتے ہيں وه ہر گز خدائے متعال کی پرستش نہيں کرتے ہيں اورعبادت اورتقّرب کے 

ص مراسم اورقربانی انجام ديتے ہيں ،وه ان کے خدائوں سے مربوط ہيں اورخدائے متعال کے پاس صرف سلسلہ ميں جو خا
شفاعت کی اميد رکھتے ہيں اور وه بھی دنيوی زندگی کے امور کے بار ے ميں نہ آخرت ميں شفاعت کے لئے ،کيونکہ وه 

  معاد کے منکر ہيں اور قرآن مجيد جو جواب انھيں اس آيت:
  )٢٥٥الّذ يشفع عنده ااّل باذنہ...)(بقره (...َمن ذا

  '' ..کون ہے جو اس کی بارگاه ميں اس کی اجازت کے بغير سفارش کرسکے...''
  ميں ديتا ہے ،وه مطلق شفاعت سے مربوط ہے نہ قيامت کے دن کی شفاعت سے جس کے وه منکر ہيں ۔

ی کے اصول کے خالف خدائے متعال کی بھی جی ہاں !اعراب ،جاہليت کے دوران جہالت ميں غرق تھے،کبھی بت پرست
عبادت کرتے تھے ،من جملہ حج،جو حضرت ابراھيم عليہ السالم کے زمانہ سے ان کے درميان رائج تھا ،اس کے بعد جب 
عمروبن يحٰی نے حجاز ميں بت پرستی کو رواج بخشا تو سب لوگ بت پرست ہو ئے ۔پھر بھی حج کو بجا التے تھے ،اس 

ينے کے ضمن ميں کعبہ کے اوپر واقع'' ھبل'' اور صفاومروه پر موجود''اساف ''و''نائلہ'' جيسے اپنے خدائوں عمل کو انجام د
کی زيارت کرتے تھے اور انھيں کی قربانی پيش کرتے تھے اور ان کا يہ جاہالنہ عمل عام بت پرستوں کے جاہالنہ عمل 

ت ،کہ مثالًملک ہے ،کی پرستش کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کے مانند تھا کہ بت کو قبلہ ا ورمظہر قراردے کر صاحب ب
  سے بنائے گئے بت کی پرستش کرتے تھے ،چنانچہ خدائے متعال حضرت ابراھيم کے کالم کو نقل کرتا ہے :

  )٩٥(...اتعبدون ماتنحتون )(صافات
  ''کيا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشيده بتوں کی پرستش کرتے ہو ؟''

ے اصول کے مطابق ،اور اس تيسری حجت ميں جو کچھ بيان ہوا ہے اس کے بر عکس ،خدائے متعال خالصہ،بت پرستی ک
نہ امور عالم کا مدبر ہے اور نہ مالئکہ سے نسبت دی جانے واال معبود اورشفاعت ہے ،شفاعت دينوی امورزندگی سے 

رہيں نہ مذکوره مثال کے مطابق واسطہ مربوط ہے اورايک ايسی تدبير کا جزء ہے کہ مالئکہ اس ميں مستقل اورخودمختا
اوروسيلہ ،مالئکہ اپنی تدبير ميں معمار کی حيثيت رکھتے ہيں کہ عمارت کا مالک ايک عمارت کی تعمير کو اس کے حوالہ 

کرتاہے ،اس فرض ميں عمارت کا ابتدائی مواد مالک مکان کے ذمہ ہے ،جس چيزکی معمار کو عمارت کی تعمير ميں 
،چونا ،پتھر،اينٹ وغيره مالک مکان کو يہ چيزيں فراہم کرنا ہوں گی اور ان کی ترتيب اوربناوٹ معمار ضرورت ہو ،جيسے
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کے ذمہ ہوتی ہے ۔ہماری بحث ميں شفاعت،معمار کے مطالبات کی حيثيت رکھتی ہے اور اسی طرح تدبير کابھی جزو ہے، 
  جو خدائوں کے ذمہ ہے ۔

اب کے بارے ميں کہاگيا ہے کہ وه انبياء اورصالح بندوں کو مرنے کے بعد خدا ليکن، جو کچھ اس تيسری حجت ميں اہل کت
کاشريک قرارديتے تھے اور ان سے حاجت طلب کرتے تھے اور اس طرح مشرک ہوتے تھے ،يہ ايک اوربے دليل دعوٰی 

وسلم کی دعوت کو مسترد ہے ...حقيقت ميں اہل کتاب ،يعنی يہود اورعيسائی وغيره عموماًرسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
  کرنے کی وجہ سے کافر تھے ،چنانچہ فرماتا ہے :

ّٰ ورسولہ ويريدون ان يفّرقوا بين ّهللاٰ ورسولہ ويقولون نؤمن ببعض ونکفرببعض ويريدون ان يتّخذوا بين  (اّن الّذين يکفرون با
  ذلک سبيال٭اولئک ھم الکافرون حقاّ)

  )١٥١۔١٥٠(نساء 
اوررسول کا انکار کرتے ہيں اورخدا اوررسول کے درميان تفرقہ پيدا کرنا چاہتے ہيں اور يہ کہتے ہيں ''بيشک جو لوگ هللا 

کہ ہم بعض پر ايمان الئيں گے اوربعض کا انکار کريں گے اور چاہتے ہيں کہ ايمان وکفر کے درميان سے کوئی نيا راستہ 
  نکال ليں ۔تودرحقيقت يہی لوگ کافر ہيں ...''

علماء کے بارے ميں مطلق اطاعت کرتے تھے اورانھيں اپنا ارباب جانتے تھے ،اورخدائے تعالٰی اطاعت کو اسی طرح اپنے
  عبادت اورپرستش شمارکرتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے :

  )٦١۔٦٠(لم عھد اليکم يابنی آدم ان ال تعبدوا الشياطن انّہ لکم عدّو مبين ٭وان اعبدون...)(يسين 
تم سے اس بات کاعہد نہيں ليا تھا کہ خبردارشيطان کی عبادت نہ کرنا کہ وه تمھارا کھالہوادشمن ہے ''اوالدآدم !کيا ہم نے 

  ۔اور ميری عبادت کرنا ...''
  مزيد فرماتا ہے :

  (فر يت َمن اتَّخذاٰلھہ ھوٰيہ وضلّہ ّهللاٰ علی علم ...)
  )٢٣(جاثيہ 

کو خدا بناليا ہے اورخدانے اسی حالت کوديکھ کر اسے  ''کيا آپ نے اس شخص کو بھی ديکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی
  گمراہی ميں چھوڑديا ہے ''

چنانچہ واضح ہے کہ ان آيات ميں اطاعت کو عبادت شمار کيا گيا ہے ۔اوران دوطائفوں ميں سے ہر ايک انحراف کی وجہ 
يرابن هللا''اورعيسائی کہتے تھے سے دين حق کی راه سے ايک خاص کفرميں مبتال ہوا تھا ،چنانچہ يہود کہتے تھے :''عز

  :''المسيح ابن هللا''اورمسيح اورمريم کی پرستش کرتے تھے ،چنانچہ فرماتا ہے :
  )١١٦(واذ قال ّهللاٰ يعيسٰی ابن مريم ء انت قلت للناس اتخذون وام الھين من دون ّهللاٰ ...)(مائده 

سے يہ کہديا ہے کہ هللا کو چھوڑ کر مجھے اورميری ماں کو ''اورجب هللا نے کہا کہ اے عيسی ٰبن مريم کيا تم نے لوگوں 
  خدا مان لو؟..''

  اورخدائے متعال مندرجہ ذيل آيہ شريفہ ميں مجموعی طور پر ان جہتوں کی طرف اشاره فرماتا ہے :
لھم ّهللا نّی (وقالت اليھود عزير ابن ّهللاٰ و قالت النٰصرٰی المسيح ابن ّهللاٰ ذلک قو لھم بافواھھم يٰضھئون قول الّ  ذين کفروا من قبل قتّٰ

يوفکون ٭ اتّخذوااحبارھم ورھٰبنھم ارباباً من دون ّهللا والمسيح ابن مريم ومامروا ااّل ليعبدوا الھا واحداً الالہ 
  )٣١۔٣٠ااّلھو...)(توبہ

ں يہ سب ان کی زبانی باتيں ''اور يہوديوں کا کہناہے عزير هللا کے بيٹے ہيں اورنصارٰی کہتے ہيں کہ مسيح هللا کے بيٹے ہي
ہيں ۔ان باتوں ميں يہ بالکل ان کے مثل ہيں جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تھے ،هللا ان سب کو قتل کرے يہ کہاں بہکے 

چلے جا رہے ہيں ۔ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں اورمسيح بن مريم کوخداکو چھوڑ کر اپنا رب بنا ليا ہے حاالنکہ 
  دائے يکتا کی عبادت کا حکم دياگيا تھا جس کے عالوه کوئی خدا نہيں ہے ...''انھيں صرف خ

مجوسيوں کے بارے ميں اگرچہ قرآن مجيد ميں تفصيلی بيان نہيں ہے ليکن ہم باہرسے جانتے ہيں وه بت پرستوں کے مانند 
وں کے بر عکس وه مالئکہ ،فرشتوں کی پرستش کرتے ہيں صرف فرق يہ ہے کہ مجوس اصنام نہيں رکھتے تھے ،بت پرست

  کے لئے تصويربناتے تھے اور''اصنام''کے نام پرانھيں مالئکہ کو دکھانے واال جانتے تھے ۔
مذکوره بيان سے واضح ہوا کہ قرآن مجيد ميں انبياء اورصالحين سے حوائج کے بارے ميں واسطہ اور رابطہ کی صورت 

ن نہيں ہوا ہے اوريہ جو مشرکين اوراہل کتاب کہتے ہيں ،جيسا کہ ميں توسل ،نہ استقالل کی صورت ميں ،ہر گز شرک بيا
تيسری حجت ميں کہا گيا ہے ،نہيں تھے بلکہ واضح طور پر غير خدا کو اپنا معبود جانتے تھے نہ شفاعت کے لحاظ سے 

  بلکہ عبادت کے لحاظ سے اورخاص مراسم انجام ديتے تھے اور اس وقت بھی انجام ديتے ہيں ۔
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پر کوئی بھی اپنی انسانی فطرت سے واسطہ اوروسيلہ کو شرک نہيں جانتا ہے اور وسيلہ و واسطہ ايک ايسا اصولی طور 
راستہ ہے جو انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اوربذات خودراستہ مقصد اورمنزل نہيں ہے ،جو کسی فقير کے 

يسے لے کر فقير کو ديتا ہے ،کوئی عقلمند نہيں کہتا کہ حق ميں کسی مال دار کے پاس شفاعت کرتا ہے مثالًاس سے کچھ پ
وه پيسے مال داراورشفاعت کرنے والے کے ہيں بلکہ پيسے دينے واال مال دارہے اورشفيع واسطہ اور رابطہ ہے ،شفيع 

  ہميشہ نيازمند اورحاجت مند کا تتمہ ہوتا ہے نہ حاجت پوراکرنے والے کا شريک ۔
يہ ہے کہ'' علم غيب اور ہر قسم کا مشاہده غيبی خدائے متعال سے مخصوص ہے اورغير  ليکن چوتھی حّجت:اس کاخالصہ

خدا سے اس کی نسبت دينا شرک ہے ،اس بناء پر انبياء واولياء مرنے کے بعد دنيا کے بارے ميں کوئی اطالع نہيں رکھتے 
  ف ہے ۔قرآن مجيد فرماتا ہے :ہيں ،کيونکہ آخرت کی نسبت دنيا غيب ہے ۔''يہ ايک ايسا مطلب ہے جو نص کے خال

  )٢٧۔٢٦(عالم الغيب فال يُظھر علی غيبہ احدا٭ااّل َمن ارتضی من رسول...)(جن 
  ''وه عالم الغيب ہے اوراپنے غيب پر کسی کو بھی مطلع نہيں کرتا ہے ۔مگر جس رسول کو پسند کرلے ...''

کرتا ہے اوراسی اثناء ميں رسول کو استثناء قرارديتا ہے  خدائے متعال ،اس آيہ شريفہ ميں غيب پر تسلط کو اپنے عالوه نفی
اوراستثناء کو دنيا اورغير دنيا کے لئے مقيّد نہيں کرتا ہے ،پس ممکن ہے کہ رسوۖل خدا اپنی زندگی ميں يا اپنی موت کے 

مجيد ميں جہاں  بعد خد اکی مرضی اورالٰہی تعليم کے مطابق غيب سے مطلع ہوں ،اس کی تائيد اس سے ہوتی ہے کہ قرآن
  جہاں پر رسول کے علم غيب سے نفی ہوئی ہے ،اس کے ہمراه وحی کو اس کے ساتھ قرار ديا گيا ہے ،مانندآيہ :

  )٩(قل ماکنت بدعاً من الرسول وما ادری مايفعل بی والبکم ان اتّبع ااّل مايوحی الّی ...)(احقاف
اورمجھے نہيں معلوم کہ ميرے اورتمہارے ساتھ کيا برتائو کيا ''آپ کہہ ديجئے کہ ميں کوئی نئے قسم کا رسول نہيں ہوں 

  جائے گا ميں توصرف وحی الٰہی کا اتباع کرتا ہوں ...''
  اورفرماتا ہے :

  )١٨٨(...ولو کنت اعلم الغيب ال ستکثرت من الخير وما مّسن السوء ان انا ااّل نذير و بشير...)(اعراف
ده خير انجام ديتااور کوئی برائی مجھ تک نہ آسکتی ۔ميں توصرف صاحبان ايمان ''اگرميں غيب سے باخبر ہوتا تو بہت زيا

  کے لئے بشارت دينے واالاورعذاب الٰہی سے ڈرانے واالہوں''
اورسورئہ ابراھيم ميں ان امتوں کے انکار کے جواب ميں ،جو اپنے پيغمبروں سے اعتراض کرکے بتاتے تھے کہ تم بھی 

  کے قول سے فرماتا ہے : ہماری طرح بشرہو ،پيغمبروں
  )١١(قالت لھم رسلھم ان نحن ااّل بشر مثلکم ولکّن ّهللا يّمن علٰی من يشاء من عباده ...)(ابراھيم 

''ان رسولوں نے کہا کہ يقينا ہم تمہارے ہی جيسے بشر ہيں ليکن خدا جس بنده پر چاہتا ہے مخصوص احسان بھی کرتا ہے 
''...  

  ضرت مسيح عليہ السالم کی زبانی اپنی قوم سے خطاب کو نقل فرماتا ہے :ان تمام آيتوں سے واضح تر ح
  )٤٩(...وانبّئکم بما تاکلون وما تّدخرون فی بيو تکم ان ف ذلک الية لکم ...)(آ ل عمران 

ياں ''اورتمھيں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کيا کھاتے ہو اور کياگھر ميں ذخيره کرتے ہو ،ان سب ميں تمہارے لئے نشان
  ہيں ...''

  اس طرح آيت:
  )٦(...مبشراًبرسول يت من بعد اسمہ احمد...)(صف

  '' اور اپنے بعد کے لئے ايک رسول کی بشارت دينے واال ہوں جس کانام احمد ہے ''
اسی طرح بہت سی روايتيں رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار عليہم السالم سے آخرالزمان کے حوادث کی 

  خبر کے عنوان سے نقل ہوئی ہيں ۔
اس بناء پر جو کچھ بيان ہوا ،اس ميں جو قرآنی آيات علم غيب اورمعجزات کی قدرت وغيره جيسے امور کو رسول اکرم 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے نفی کرتی ہيں ،وه سب استقالل اورذاتی قدرت پر ناظر ہيں اور جو آيات اس کو ثابت کرتی ہيں 
الٰہی اورخدائی تعليم سے مربوط ہيں ۔رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميں علم غيب وحی کی راه سے ائمہ وه عنايت 

اطہار عليہم السالم ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی وراثت اور تعليم کی راه سے ہو تا ہے ،چنانچہ روايتيں بھی 
  : اس معٰنی کی داللت کرتی ہيں اورآيہ کريمہ

  )١٠٩(يوم يجمع ّهللاٰ الرسل فيقول ماذا جبتم قالواال علم لنا انک انت عالّم الغيوب )(مائده
''جس دن خداتمام مرسلين کو جمع کرکے سوال کرے گا کہ تمھيں قوم کی طرف سے تبليغ کا کيا جواب مال تو وه کہيں گے 

  کہ ہم کيا بتائيں توخود ہی غيب کا جاننے واال ہے ''
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ی سے استدالل ہوا ہے کہ قيامت کے دن تمام انبياء ان کی موت کے بعد ان کی امتوں کے اعمال کے بارے ميں ال کا اس معن
  علمی کا اظہار کريں گے اورکہيں گے کہ ہم تو مرنے کے بعد اپنی امت کے حاالت سے آگاہی نہيں رکھتے ۔

يب تھے اور ہم غيب سے بے خبر ہيں ،تو امت کے اگراس کا معنی يہ ہو گا کہ مرنے کے بعد امت کے اعمال ہمارے لئے غ
اعمال کے بارے ميں يہ مشکل موت سے پہلے بھی پيش آسکتی ہے ، کيونکہ ہر عمل کی حقيقت اس کی صورت کے تابع 

نہيں ہوتی ہے ،بلکہ خبر متواتر کے مطابق بلکہ بديہی طور پر فاعل کی نيت کے تابع ہے ۔کہ يہ انسان کے باطن سے 
امر ہے اورہرانسان کا باطن دوسرے انسان کے لئے غيب ہے ۔اس بناء پر ،چنانچہ مرنے کے بعد اپنی امت کے مربوط ايک 

اعمال سے بے خبر ہو تے ہيں ،قبل از مرگ بھی حقيقت اعمال ، جو غيب ہيں ،سے بے خبر ہوں گے ،اس صورت ميں دنيا 
  ميں ان کے اعمال کا شاہد قراردينا ،چنانچہ آيہ :

  اا)٧م شہيدامادمت فيھم) (مائده(وکنت عليھ
  ''مينجب تک ان کے درميان تہاان کاگواه اورنگرانرہا''

  اورآيہ:
  ا)٤٠(...ويتّخذ من کم شہدائ...)(آل عمران 

  ''...اور تم ميں سے بعض کو شہداء قراردے ...''
  اور آيہ:

  )٦٩(...وجای ء بالنبيين والشھدائ...)(زمر
  جائے گا '' ''...اور انبياء اورشہداء کو اليا

  اورآيہ :
  (...ويقول االشھاد ھوال ء الّذين کّذبوا علی ربّھم)

  )١٨(ہود
  ''...ان لوگوں نے خدا کے بارے ميں غلط بيانی سے کام ليا ہے ...''

  کا اطالق پر داللت کرنا ،لغو اور بے معنی ہو گا ۔
ا علم نہيں رکھتے ہيں ،جس کے ہم خود مالک ہوں ،جو لہذا،آيہ شريفہ کا الزمی معنی يہ ہوگا کہ انبياء کہتے ہيں ہم ايک ايس

علم ہمارے پاس ہے ،وه ايسا علم ہے جو تيرے پاس ہے اور تو نے ہی ہميں سکھايا ہے اور ساده تر الفاظ ميں ،تو بہتر جانتا 
  ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ہے جو تيرے پاس ہے اور تونے ہی ہميں دياہے ۔

ت کے ذيل ميں کہا گيا ہے کہ انبيائ اورائمہ کی قبروں کے سامنے خضوع اورتعظيم کرنا اور ان اورليکن يہ جو تيسری حج
کی قبروں اورضريح کو چومنا شرک ہے ۔يہ ايک بے بنياد بات ہے ،کيونکہ قبوراور ان کے آثارشعائر اورايسی نشانياں ہيں 

م ہے ۔ خدائے متعال رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم جو خدا کی ياد دالتی ہيں اور ان کا احترام خدائے متعال کا احترا
  کے بارے ميں فرماتا ہے :

  )١٥٧(...فالّذين آمنوا بہ وعّزروه ونصروه واتّبعوا النّور الُّذنزل معہ اؤلئک ھم المفلحون)(اعراف
کيا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے''...پس جو لوگ اس پر ايمان ال ئے ،اس کا احترام کيا ،اس کی امداد کی اوراس نورکا اتباع 

  وہی در حقيقت فالح يافتہ اور کامياب ہيں ۔''
  خدائے تعالٰی مطلق شعائر اوراپنی نشانيوں کے بارے ميں فرماتا ہے :

  )٣٢(...وَمن يعظّم شعائرّهللاٰ فانّھا من تقوی القلوب )(حج 
  تقوٰی کا نتيجہ ہو گی ''''جوبھی هللا کی نشانيوں کی تعظيم کرے گا يہ تعظيم اس کے دل کے 

دوسری طرف سے اہم واجبات ميں سے ايک خدائے متعال کی محبت ہے اوربديہی ہے کہ شئے کی محبت شئے کے 
  آثاروآيات کی محبت اوراس شئے سے اظہار محبت کا الزمہ ہوتی ہے ۔

اور نشانياں ہيں ،ان کی محبت کرنا  نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اورائمہ ھدی ٰعليہم السالم خدائے متعال کے شعائر
ضروری ہے، جيسا کہ قرآن مجيد کی محبت کرنا ضروری ہے اور چومنا اظہار محبت کی ضروريات ميں سے ايک ہے ۔ 
کيا يہ کہا جاسکتا ہے ''حجر اسود''پر ہاتھ ملنا اور اس کو چومنا شرک ہے اورخدائے متعال نے شرک کے مصاديق ميں سے

  حت کرکے اسے قبول کيا ہے ؟ ايک مصداق کی وضا
اس بحث کے خاتمہ پر تعجب کرنا چاہئے کہ رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کو واضح شرک جاننے 

والے حضرات ،مسئلہ توحيد ميں خدائے متعال کی صفات ثبوتيہ کو سات مانتے ہيں ۔(حيات ،قدرت ،علم ،سمع،بصر،اراده 
کے بقول يہ سات صفتينذات سے خارج اورذات خدائے متعال کے قديم ہونے سے قديم تر ہيں ،يعنی اورکالم) و ان حضرات 
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ان صفات ميں سے ہرايک نہ ذات کا معلول ہے اورنہ ذات اس کا معلول ہے ،يعنی يہ ذاتاًواجب الوجودہيں اورنتيجہ کے 
س الٰہی کے ساتھ آٹھ واجب الوجودبن جاتے ہيں طورپرسات صفات ثبو تيہ ،ذاتاًسات واجب الوجودبن جاتے ہيں اورذات اقد

اور يہ لوگ ان کے مجموعہ کی ''توحيد''کے نام پر پرستش کرتے ہيں اور پھر بھی توحيد کا دعوٰی کرکے ،خدائے 
  واحداوريکتا ،اس کی نشانيوں اورشعائر کا احترام کرنے والوں کو مشرک کہتے ہيں !

 

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  آٹھواں حصہ:
  

  وجود اورماہيت 

  ''سوفسطائی'' ياوجود علم کے منکر 
سوال:فلسفہ کی دنيا مينقديم زمانہ سے آج تک ،ہميشہ ايسے افراد موجود تھے جو تمام چيزوں کو خيالی اورتصوراتی فرض 

کرکے کسی بھی حقيقت کے معتقد نہيں تھے ،ان افراد ميں سے بعض حتی اپنے شک پر بھی شک کرتے ہوئے مطلق 
دنيائے فلسفہ ميں'' سوفسطائی'' کہتے ہيں ان کے دعوی کو طورپر علم کے وجود کے منکر ہوئے ہيں ۔البتہ اس گروه کو 

  باطل ثابت کرنے کے سلسلہ ميں آپ سے ايک مختصر فلسفی اورعلمی جواب کا تقاضا ہے۔
جواب:ہم ايسے افراد کے مقابلہ ميں قرار پائے ہيں جوسو فسطائيت کے گرويده ہوکر کہتے ہيں :ہمارے اورہمارے نظريہ 

ی فرض کيا جائے حقيقت نہيں ہے بلکہ خيال کے سوا کچھ نہيں ہے ۔اسی طرح کچھ لوگ ايسے کے عالوه جس چيز کا بھ
بھی ہيں جو اس سے باالتر قدم بڑھا کر کہتے ہيں :ميرے اور ميرے نظريہ کے عالوه سب چيزيں خيالی اورافسانوی ہيں ان 

حتی اسی اپنے شک ميں بھی شک ميں سے بھی آگے بڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہيں :ہم سب چيزوں ميں شک کرتے ہيں 
  کرتے ہيں !

يہ وه لوگ ہيں جو وجود علم کے منکر ہيں اور'' سوفسطائی'' کے نام سے معروف ہيں ۔علم فلسفہ کے مباحث ميں ان کا 
مذہب مسترد ہوا ہے اور''علم'' کا وجود ثابت ہو چکا ہے اور يہ اطہر من الشمس ہے کہ انسان اپنی خداداد فطرت سے حقيقت 

  ند اور خارجی اورمستقل حقيقت کا معتقد ہے ۔پس
ہم ،سوفسطائيوں کے مقابلہ ميں، کسی حقيقت کو ثابت کرنے والے ،حقيقت کے لئے بہت سے مصاديق کے قائل ہيں کہ ان 
ميں سے ہر ايک مصداق دوسرے سے ممتاز ہے اور اپنے خاص آثار کا سرچشمہ رکھتا ہے ۔خارجی اشيا ء ميں سے ہر 

سے غير کی نسبت ايک ممتازحقيقت ہوتی ہے اورآثار مرتب کرنے کا اس کا اپنا ايک خاص سر چشمہ ہوتا  ايک کی اپنے
ہے ۔اسی حالت ميں خارج ميں دکھائی دينے والی ہر ايک حقيقت دومفہوم کا مصداق ہوتی ہے جواس سے عٰليحده ہوتے ہيں 

  قيقت معدوم ہو کر باطل ہو تی ہے۔اوران دو مفاہيم ميں سے ہر ايک کے زائل ہونے سے فرض کی گئی ح
ماہيت و وجود :موجود ه انسان ايک ايسی حقيقت ہے ،کہ اگر اس سے انسانيت سلب کی جائے ياموجوديت کو اٹھا ليا جائے 

تو اس کی حقيقت ختم ہو جائے گی ،ليکن اسی حالت ميں يہ دوبنيادی مفاہيم ايک دوسرے سے متفاوت ہوتے ہيں ،کيونکہ 
''عدم''ايک دوسرے کے نقيص ہيں اور محال ہے ''وجود''،''عدم''کے ساتھ جمع ہو جائے ۔اس کے برعکس ''وجود'' اور

  ''ماہيت''وجود اورعدم ميں سے ہر ايک کے ساتھ قابل توصيف ہے ۔
اسی طرح دونوں مفاہيم کے مصداق ذاتاًاصل (يعنی ان کے آثار کے مرتب ہونے کا سرچشمہ ) نہيں ہيں ورنہ ہر خارجی 

قت دوحقيقتيں ہو تيں ،پس ان دو مفاہيم ميں سے ايک ذاتاًاصلی اورآثار کا سرچشمہ ہو گا اور دوسرا اتفاقی طورپر اصل حقي
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اورحقيقت سے بہره مند ہو گا اوردوسرے الفاظ ميں ،ان دو مفاہيم ميں سے ايک کے مطابق دوسرے کی عين حقيقت اس کے 
  کہ اپنی ذات کی حد ميں اعتباری ہے ۔ ساتھ متحد ہونے کے ذريعہ ،حقيقت ہو تی ہے جب

اب يہ سوال پيد اہو تا ہے کہ کيا ماہيت اصل ہے يا وجود؟ اس کے پيش نظر کہ خارجی حقيقتيں موجود ماہيتيں ہو تی ہيں 
،جب اصل اورآثار کے سر چشمہ سے مرتب ہو جائيں اورمفہوم (موجود)آثارکا مرتب ہونا ان سے جدا ہو جائے تو وجود 

  نسبت ماہيت اپنی ذات کی حد ميں مساوی ہوتی ہے ،اس صورت ميں کہناچاہئے کہ اصل وجو دہے نہ ماہيت۔ وعدم کی 
ان دواستداللوں سے وجود کی اصليت اوراصليت کے بارے ميں بيان کئے گئے دوسرے اقوال کا باطل ہو نا واضح ہو تا ہے 

عقل کے واضح حکم کے مطابق جس ماہيت کی حقيقت ،مثالًماہيت کی اصليت اور وجود کی اعتباريت کا قول، کيونکہ 
  اورعدم حقيقت سے نسبت مساوی ہو ،اسے عين حقيقت اوراصل نہيں کہا جاسکتا ہے ۔

اس کے مانند کہ کہا گيا ہے کہ واجب الوجودميں ممکن ماہيت اصل ہے اورجيسے کہاگيا ہے کہ واجب الوجود ميں ممکن 
ی خلقت سے ايک معنی سمجھتے ہيں جو آثار کے مرتب ہو نے کا سرچشمہ ہےخلقت اصل ہے ،جبکہ ہم واجب اور ممکن ک

  اور اس بناپر دولفظ وجوداورتخليق آپس ميں مترادف ہيں اور اس قول کی حقيقت ايک نام سے زياده نہيں ہے ۔
وں ميں تقسيم وجودميں شک:ابتدائی طور پر جاننا چاہئے کہ علما ئے منطق نے ابتدائی اور سطحی طور پر کلّی کو دوحص

کيا ہے :''متواطی''اور''مشکک''۔متواطی: ايک ايسی ماہيت ہے کہ اس کے افراد مذکوره ماہيت کی صداقت کی حثيت سے 
مساوی ہيں انسان کے مفہوم کے مانند کہ اس کے افراد انسان کے مفہوم کی صداقت کی حيثيت سے مساوی ہيں اور اگر 

ہ سے ہوتی ہے جو انسان کے مفہوم سے خارج ہو تے ہيں ،مانند لمبائی کوئی تفاوت پيش آئے تو وه عوارض کی وج
،چوڑائی ،وزن ،جوان اور بوڑھا وغيره اورمشّکک: ايک ايسی ماہيت ہے کہ اس کے افراد مذکوره کلی کی صداقت کی 

ور متفاوت حيثيت سے آپس ميں متفاوت ہوتے ہيں ،جيسے ،نور، کہ اس کے افراد شّدت اور ضعف کی حيثيت سے مختلف ا
ہيں اور اس شّدت اورصعف ميں اختالف اور تفاوت ،نور کی نورانيت کی وجہ سے ہے ۔شديد نور اپنی نورانيت ميں شديد 

  ہے نہ نورانيت کے خارجی معنی ميں اور اسی طرح ضعيف نور بھی ۔
حيثيت ميں مختلف ہو عام محسوسات ،اصل ميں ،مشّکک ہيں ہم قوئہ باصره سے نور کو درک کرتے ہيں اور مصداق کی 

تے ہيں اور اپنی حيثيت سے ان کا اختالف نورانيت ہے جيسا کہ اشاره ہو ا۔اوراسی طرح ،لمبائی ،چوڑائی اور دور ونزديک 
ميں رکھنے والے اختالف اور خودابعاد اورکميت ميں رکھنے والے اختالف ،کے پيش نظر ہم ابعاد اور مسافتوں کو درک 

عہ ہم آوازوں کو سنتے ہيں اور انھيں شديد اورشديد تر اورضعيف اور ضعيف تر پاتے ہيں اور يہ کرتے ہيں ۔اور قوه ئسام
اختالفات خودآوازميں مسموع ہيں نہ ايک عارضی معنی ميں قوئہ شاّمہ سے بو کو سونگتے ہيں جبکہ ان ميں معطرومعطر 

اہيت ميں ہے ۔قوئہ ذائقہ سے ہم مزه چکھتے ہيں تر اور بدبووبدبوتراورباآلخرشديد وضعيف ہے کہ يہ اختالف رايحہ کی م
اور ان ميں شرين وشرين تراور تلخ و تلخ تراورترش و ترش ترہيناور ان کا اختالف خود ان کے مّزه ميں ہے نہ ماہيت سے 

خارج کسی امر ميں قوئہ المسہ سے ہم ملموس چيز وں کو پاتے ہيناور ان کے درميان گرم وگرم تراور 
  خت وسخت تراور نر م و نرم ترہيں اور اسی طرح تمام يہ اختالفات صرف معنای ملموس ميں ہيں ۔سردوسردتراورس

جی ہاں !سنجيدگی کے ساتھ غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ ان مشککہ ماہيات ميں ايک اختالف اورتضاد پايا جاتا ہے 
ا ہے اختالف نہيں پايا جاتا ہے بلکہ يہ اختالف ،خود ماہيت ميں اس مفہوم کے معنی ميں کہ ماھو کے جواب ميں واقع ہوت

مصداق کی صداقت ميں ہو تا ہے ۔مثالً''خواندگی ''کامفہوم ،شديد اور ضعيف ميں کسی تغير واختالف کے بغير وہی 
''خواندگی ''کامفہوم ہے بلکہ''خواندگی''جود خارجی ميں خودشديد يا ضعيف ہے،يعنی وجود ميں تشکيک ہے نہ ماہيت ميں 

  ہوم کی حيثيت سے ،ان لوگوں کا مقصود يہی ہے ،جو کہتے ہيں :تشکيک غرض ميں ہے نہ عرض ميں ۔مف
اس طرح تشکيک ثابت ہوتی ہے ،ليکن وجو دميں نہ ماہيت ميں ۔اوريہ جو بعض افراد نے کہا ہے : تشکيک معقول نہيں ہے 

بالجملہ صفات متقابلہ سے متصف ہو ،يہ شخص ،کيونکہ اس کا معنی نہيں ہے کہ ايک ہی شئے شديد بھی ہواورضعيف بھی 
کے واحدعددی اور واحد بالعموم ميں خلط ہے اور شخص ميں صفات متقابلہ سے توصيف ہونا محال ہے نہ واحد بالعموم ميں

  ۔
اس بحث سے واضح ہو تا ہے کہ مشکک ايک ايسی حقيقت ہے جو ذات کی حد ميں قابل اختالف ہے اوردوسرے الفاظ ميں 

  اديق ميں تفاوت رکھتے ہوئے مابہ االختالف سے مابہ االتفاق کی طرف پلٹتی ہے ۔خود مص
اس مقدمہ کے بيان کے بعد ہم کہتے ہيں :اس کے پيش نظر کہ وجود کا مفہوم،جيسا کہ بيان ہوا ،ايک ايسا مفہوم اور واحد 

حقيقت کے آثار کا مرتب شده اس مفہومہے جو وحدت کی بناپر تمام موجودات پر حمل ہوتا ہے ۔وجود کی حقيقت جو خارجی 
ومرحلہ کا مصداق ہے ،منفرد حقيقت اور ايک قسم ہے اور يہی منفرد حقيقت اپنے مصاديق ميں وجوب ،امکان ،عليّت 

،معلوليت ،وحدت ،کثرت،قوت اورفعل وغيره کی حيثيت سے رکھنے والے اختالفات کے پيش نظر محقق ہے ،ايک مشکک 
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  وضعف کے لحاظ سے اس کے مختلف مراتب ہيں ۔ حقيقت ہے اورذاتی شدت
يہاں پر واضح ہو تا ہے کہ ايک جماعت سے نسبت ديا گيا قول،يعنی ''وجود'' ايک مشترک لفظ ہے اور ہر ماہيت کا وجود 
اسی ماہيت کے معنی ميں ہے ،کيونکہ ''وجود''کا مفہوم ''عدم''کا نقيض ہے اور وجود عدم سے نسبت ماہيت ايک مساوی 

ت ہے عقل کے واضح حکم سے ان دو اضدادميں سے کسی سے ايک واضح طورپر متصف ہونے سے انکار نہيں کيا نسب
جاسکتا ہے اور اگر ماہيت کا وجود اس ماہيت کے معنی ميں ہو ،تو اس کا الزمہ يہ ہو تا ہے کہ نقيضين ميں سے ايک کے 

۔حقيقت ميں يہ قول مصداق سے مفہوم کے اشتباه ميں  دوسرے مفہوم کے نقيض سے ملنا جائز ہے ۔اوريہ معقول نہيں ہے
سے ہے اور اتحاد ماہيت و وجود کے مصداق اور اتحاد ماہيت اور وجود کے مفہوم کے درميان خلط ہے ۔اوراسی طرح 

واجب اورممکن کے درميان وجود کے مشترک لفظی کا غلط ہو نا اور يہ کہ واجب ميں وجوب کامفہوم معنی کی حيثيت سے
  ن ميں وجود کے مفہوم سے مختلف ہونا۔ممک

اور يہ قول بھی اپنے عيوب کے پيش نظر مصداق کے مفہوم کی طرح اشتباه ہے اور جو اختالف واجب اور ممکن کے 
  درميان ہے وه وجود کے مصداق (عينی حقيقت اورآثار کے مرتب ہو نے کامرحلہ )ميں ہے نہ وجود کے مفہوم ميں ۔

خارجی وجود تمام الزامات کے حقائق متبا ينہ ہيں ،بھی اسی طرح ہے اور اس قول کے عيب بعض نے جو يہ کہا ہے : 
  کاسبب کثير مصاديق سے کثير کے مانند واحد مفہوم کے نکلنے کا الزمہ ہے جو محال ہے ۔

ات ميں سے ہرماہيت کا وجود سے متصف ہونا:چنانچہ گزشتہ بحثونسے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ہميں دکھائی دينے والی موجود
ايک ،ايک ايسی واحد حقيقت ہے جو دو مفاہيم ،وجوداور ماہيت سے جدا ہو نے کا سرچشمہ ہيں اور اس کا الزمہ يہ ہے کہ 

ان دو مفاہيم بالذات ميں سے ايک کا مصداق اصل اور حقيقت ہو اور دوسرا اس کے غرض ميں اصليت اور حقيقت سے بہره 
کہ آثار کا مرتب ہو نا اصليت کا معيار ہے ،وجود کے علٰيحده ہونے پر منحصر ہے  مند ہو جائے ۔اور اس کے پيش نظر

،اصليت وجود سے متعلق ہے اور ماہيت اس کے عرض سے ،تحقق واصليت سے بہره مند ہو تی ہے اور اپنی ذات کی حد 
  ميں اعتباری ہے ۔

خيال اور وہم تھا اور مطلق سے گر کر اس کا موطن البتہ اس بنا پر ماہيت کی اعتباريت کا معنی يہ نہينہے کہ کوئی امر 
صرف خيال اور تصور ہو بلکہ ماہيت ايک خارجی موجود ہے ،جو کچھ ہے ،وه يہ ہے کہ عين حقيقت اوربالذات اصليت 

نہيں ہے بلکہ عرض سے وجود کی اصليت ہے اور حقيقت کے مطابق ماہيت، وجود کی سر حد ہے کہ جو اپنے وجود کو 
  وجود سے جدا کرتی ہے ۔ دوسروں کے 

يہيں پر ايک دوسرے قول کا باطل ہو نا واضح ہو جاتا ہے اور وه يہ ہے کہ ماہيت سے خارجی وجود ميں خارجيت سے 
  تحقق رکھتا ہے ورنہ ايک خيال کے عالوه کچھ نہيں ہے ۔

وجود ذہنی ہے کہ اپنی ذات  باطل ہو نے کا سبب يہ ہے کہ وجود ذہنی کی دليل کی وجہ سے ماہيت ذہنی ماہيت خارجی کا
کی حيثيت سے عين ماہيت خارجی ،اورا حکام وآثار واقعی کے لئے ايک عقلی موضوع ہے اور اگر ہم ايک وہم اور خيالی 

  ہوگا تو اصلی ماہيت خيالی ہو گی اور کلی طورپر حقيقت (حتی حقيقت بالعرض ) کو بھی کھودے گی ۔
راد'' محققتہ الوجود ''اور'' مقدرةالوجود'' ميں شامل ہيں ،خيالی مفاہيم ميں تبديل ہو کر اس کے عالوه ،''قضايای حقيقيہ'' جو اف

،کلی طور پر علوم باطل ہوں گے ،مثالًطبيب جو اپنی طبابت ميں کہتا ہے: ہر انسان کا دل ہے يافالسفر کہتا ہے: ہرانسان 
نھيں کہنے والے نے خارج ميں مشاہد ه کيا ہے نفس اوربدن کا مرکب ہے ،اس سے مراد صرف انسان کے افرا دہونگے ج

اور کہنے والے کے گزرنے کے ساتھ ختم ہو تا ہے اور اس صورت مينعلم اپنی علميت سے گر جائے گا ۔ان احکام کے 
عالوه خود ماہيت بھی وجودذہنی اورخارجی سے صرف نظر کرتے ہوئے خود ماہيت کے عوارض ذاتی ہوتے ہيں ،ان کی 

  ذاتيت اور عرضيت وغيره ختم ہوں گی ۔جنسيت ،فصليت ،
جی ہاں !غالباًيہ لوگ ذہنی وجود ميں خيالی تصويروں کے قائل ہيں ،اور جس صورت علميّہ کو خارجی مصداق دکھائی ديتا 
ہے ،اسے ايک ايسی تصوير کے مانند جانتے ہيں جيسے ديوار پر ايک گھوڑے کی تصوير کھينچی گئی ہے اوراسے ديکھنا

  ارج ميں ايک گھوڑے کی ياد دالئے !انسان کو خ
ليکن اس قول کا باطل ہو نا واضحات ميں سے ہے،جبکہ ہمارا ادراک ايک نقشہ اورتصوير کے عالوه کچھ حاصل نہيں کرتا 

ہے اور صاحب تصوير کو خارج ميں درک کرنے ميں بالکل محروم ہيں تو يہ کيسے تصور کيا جاسکتا ہے کہ تصوير 
تصويرکے خارجی وجود کو حاصل کرسکيں ،جبکہ صاحب تصوير کے خارجی وجودسے کسیکودرک کرنے سے صاحب 

  صورت ميں کوئی خبر نہيں رکھتے ہيں ،اس لئے يہ خيالی قول،واضح طورپر مغالطہ ہے ۔
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 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  نواں حصہ: 
  

  اسالم کی ايک پہچان

  مباہلہ کا عمومی ہونا 
سوال:مسئلہ ''مباہلہ '' کے بارے ميں آپ نے تفسير'' الميزان'' ميں اشاره کرتے ہوئے فرمايا ہے کہ ہمارے زمانہ ميں بھی ہر 
مو من مسلمان يہ کام انجام دے سکتا ہے، يہ کيسے ممکن ہے ؟کيا ہر مسلمان جو ظاہر ميں مومن ہو ايسا خطر ناک کام انجام

  دے سکتا ہے؟
ے بارے ميں ،کہ مباہلہ عمومی حق رکھتا ہے اور مباہلہ نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے نجران کے جواب:آيہ مباہلہ ک

نصارٰی سے مخصوص نہينہے ،واضح ہے اور جو روايتيں اس سلسلہ ميں اہل بيت اطہار عليہم السالم سے نقل ہوئی ہيں ،وه
د باقر عليہ السالم نے متعہ کی مشروعيت و شرعی جواز مباہلہ کے عمومی ہونے کی وضاحت کرتی ہيں ۔حضرت امام محم

کے بارے ميں ''عبدهللا بن عميرليثی '' کے ساتھ اپنے مناظره ميں عبدهللا بن عمير کو مباہلہ کی دعوت ديتے ہيں ۔اور اسی 
مد مقابل سے طرح ايک اور روايت ميں امام عليہ السالم بعض اہل سنت کے مذہبی مناظره کرنے والے ايک شيعہ کواپنے 

مباہلہ کرنے کا حکم فرماتے ہيں، اس بناء پر ،مباہلہ ايک عمومی آيت ہے جسے خدائے متعال نے حق کا محافظ قراردياہے ۔

  قرآن مجيد کا تحريف سے پاک ہونا
  سوال: قرآن مجيد کی عدم تحريف کے بارے ميں جناب عالی کا نظريہ کيا ہے ؟

ميں تحريف قرآن کے بارے ميں ايک کتا ب بھی لکھی ہے جونجف اشرف ميں منتشر چونکہ ايک شيعہ عالم دين نے ماضی 
  بھی ہوئی ہے ۔مہربانی کرکے فرمائيے :

  سب سے پہلے:ہم مخالفين کو کياجواب ديں گے ؟
  دوسرے يہ کہ:مذکوره کتاب ميں موجوده روايتوں کو ہم کيسے جھٹالئيں گے ؟

يں سنّی اورشيعہ راويوں سے نقل ہوئی ہيں اور بعض روايوں نے ان پر جواب:تحريف قرآن کے بارے ميں بہت سی روايت
اعتماد بھی کيا ہے ليکن خودان روايتوں کی حجيّت ان کی عدم حجيّت اور مسترد ہو نے کا الزمہ ہے ۔ کيونکہ ان روايتوں 

يں اورامامت ان کے قول کی کی حجيّت، امامت اور ان کے قول کی حجيّت پر منتہی ہوتی ہے کہ يہ روايتيں ان سے منقول ہ
حجيّت، نبوت اورقول نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر منتہی ہو تی ہے کہ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے 

نصوص سے امامت اور ائمہ اطہار عليہم السالم کے قول کی حجيّت ثابت ہوتی ہے اورنبوت ونبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
جيّت ،قرآن مجيد کی آيا ت کے ظواہرپر منتہی ہوتی ہے ،جو نبوت اور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلموسلم کے قول کی ح

کے قول کی حجيّت کی دليل ہے ۔اوربديہی ہے کہ تحريف قرآن کے فرض کے پيش نظر،کم يا زياده يا تغير لفظ يا ايک جملہ 
آن مجيد کا ظہور حجيّت سے گر جاتا ہے اورنتيجہ کے اور حتی پورے قرآن ميں ايک حرف کی کمی کے معنی ميں ،قر

طورپر نبوت اور قول نبی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی حجيّت کی بھی کوئی دليل نہيں ہوگی۔اور اس کا الزمہ قول امام کی 
بارے حجيّت کا سقوط ہو گا اور اس کا الزمہ تحريف کے بارے ميں روايتوں کی حجيّت کا سقوط ہوگا۔لہذاتحريف کے 

  مينروايتونکی حّجيت الزمہ ان کی عدم حجيّت ہوگی ۔

  نبی اکرم ۖ کے فعل اور قول ميں سہو کا نہ ہو نا 
سوال: علمائے معاصر ميں سے ايک شخص نے ''سہوالنبی''کے عنوان سے ايک مقالہ لکھ کر باآلخروه کام انجام ديا ہے 

کہ اس کی تئاليفات ميں سے ايک کے آخر ميں اس کے اپنے ،جسے مرحوم ''صدوق'' انجام دينا چاہتے تھے افسوس ہے 
دستخط سے يہ مقالہ منتشر بھی ہوا ہے !اصولی طور پر اس موضوع کے بارے ميں آپ کا نظريہ کيا ہے؟ اس کے عالو ه 
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  اس قسم کے مسائل پيش کرنے کی کيا ضرورت ہے ؟
کے قول کے مانند تبليغ کے مصاديق ميں سے ہے اور سہو  جواب:بديہی ہے کہ نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا فعل آپ

بھی خطا کے مصاديق ميں سے ہے ،لہذا نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا اقوال يا افعال اور اعمال ميں سہو تبليغ ميں 
ہے اور اس کا الزمہ  خطا ہے اور معارف واحکام الٰہی کی تبليغ ميں خطا خدائی حّجت کے نا مکمل ہونے کا امکان پيد اکرتا

کتاب وسنّت کا حجيّت سے سقوط ہے ،کيونکہ اس فرض کی بناء پر نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری 
  ہونے والے ہر بيان ميں سہو اوراس کے حقيقت کے مطابق نہ ہو نے کا امکان موجود ہے ۔

  قرآن مجيد اور تسبيح سے استخاره کرنے کی سند 
کيا قرآن مجيد اور تسبيح سے استخاره کرنے کی کوئی سند ہے ؟کيا قرآن مجيد فال ديکھنے کی کتا ب ہے ؟ياتسبيح سوال: 

کے دانے انسان کی تقدير کو بدل سکتے ہيں ؟بعض مومنين ہر کام کے لئے، صالح ومشوره سے پہلے کيوں استخاره کا 
  بيت ميں خامی کا نتيجہ نہيں ہے ؟سہارا ليتے ہيں ؟کيا يہ امر لوگوں کی مذہبی تعليم وتر 

جواب: قرآن مجيد اور تسبيح سے استخاره کرنے کے بارے ميں ائمہ اطہار عليہم السالم سے چند روايتيں نقل ہوئی ہيں اور 
ان روايتوں کو مسترد کرنے کا کوئی عقلی يا نقلی مانع موجود نہيں ہے ۔ ان روايات سے قطع نظر استخاره کا شيوه يہ ہے 

ب انسان ايک کام کے بارے ميں اسے انجام دينے يا ترک کرنے کا فيصلہ کر نا چاہتا ہے ،تو اس کام کے اطراف ميں کہ ج
اس کو انجام دينے اور ترک کرنے کی تر جيحات پر غور کرتا ہے اور کام کو انجام دينے ياترک کرنے کی ترجيحات ميں 

کر کی راه سے ترجيح نہ دے سکا تو اس سلسلہ ميں دوسروں سے ايک کو پسند کرکے اس پر عمل کرتا ہے ۔اگرغور وف
سے صالح و مشوره کر کے تر جيحات ميں سے جس کے بارے ميں مشوره مال ہو اس پر عمل کرتا ہے ۔اوراگر صالح 
ومشوره کی راه سے بھی ترجيح نہ دے سکا اور کام کے دونوں طرف يعنی انجام اور ترک مساوی رہے اورحيرت ميں 

و قرآن مجيد کو اٹھاکر خدا کی طرف توجہ کر کے اسے کھول کر پہلی آيت کے مضمون کو اپنے لئے ترجيح جان پڑگيا ،ت
کر اس پر عمل کرے ،يعنی کالم هللا کو سند قرار دے کر خد اپر توکل کرکے دومساوی ترجيحات جو دونوں اس کے لئے 

ل کے مصاديق ميں سے ہے ،نہ اس ميں کسی قسم کا شرک جائز تھے ،ميں سے ايک کو تر جيح ديتا ہے ۔اور يہ کام جو توکّ 
ہے اور نہ دينی احکام ميں سے کسی کو ضررپہنچاتا ہے اور نہ کسی حالل کو حرام ياحرام کو حالل کرتا ہے ۔يہ استخاره 

يا تسبيح قرآن مجيد سے ہو يا تسبيح سے ،خد اکی ياد کے وسائل ميں سے ايک ہے اورحقيقت ميں خداپر توّکل ہے نہ قرآن 
  کو خدا کا شريک قرار دياجاتا ہے ۔

  مصحف حضرت فاطمہ زہراء سالم هللا عليہا کے بارے ميں ايک بات
سوال: حضرت فاطمہ زہراسالم هللا عليہاکے مصحف کے بارے ميں ،شيعوں سے منسوب بعض افراد نے کچھ مطالب لکھ 

ب بنے ہيں ،کيونکہ کتا ب کے مولف نے،مصحف فاطمہ سالم کر ''کويت'' ميں منتشر کيا ہے ،جو مسلمانوں کی نفرت کا سب
هللا عليہا کو قرآن مجيد کے کئی گنا بيان کيا ہے اور يوناظہار کيا ہے کہ يہ مصحف قرآن مجيد کے درجہ کاہے !اس سلسلہ 

  ميں آپ کا نظريہ کيا ہے ؟ 
عليہا نے امال ء فرمايا اور اميرالمو منين جواب:''مصحف فاطمہ '''کے نام کی کتاب ،جسے حضرت فاطمہ زہراء سالم هللا 

علی عليہ السالم نے اسے لکھا ہے ،اہل بيت عليہم السالم کی روايتوں ميں اس کا ذکر ہوا ہے ۔اس قسم کی کتاب کا وجود (اس
ان کے وجود کا اعتقاد)نہ مذہب شيعہ کی ضروريات ميں سے ہے اور نہ خوديہ کتا ب دينی منابع ومصادرکی حيثيت سے بي

ہوئی ہے اورنہ ائمہ معصومين ياعلمائے اماميہ ميں سے کسی نے اصول دين يامذہب يادينی احکام کے بارے ميں کوئی چيز 
اس سے نقل کرکے اسے دينی اسناد ميں سے ايک سند کے طورپر کتاب وسنت کی سطح پر قرار دياہے ۔مذکوره کتاب 

سراراورمستقبل کے حوادث کے بارے مينبحث ہے اورايسی کتاب ميں،جيسا کہ روايتوں سے معلوم ہوتا ہے ۔ خلقت کے ا
کے وجود پر اعتقاد رکھنا ،خواه قرآن مجيد سے چھوٹی ہو يا بڑی ،کوئی نقصان نہيں پہنچاتا ہے ۔البتہ مصحف فاطمہ سے 

  ھتا ہے ۔،نعوذبا هللا،ايک دوسرے قرآن کا وجود ہر گز مقصود نہيں ہے اور کوئی شيعہ اس قسم کا اعتقاد نہيں رک

  ائمہ اطہار کے بارے ميں غلو کرنا جائز نہيں ہے 
سوال:شيعہ فقہ ميں ،ائمہ اطہار عليہ السالم کے حق ميں غلوکر نا جائز نہيں ہے اور تمام فقہا کے مطابق غلو کر نے والے 

چان ليں ؟کيا آپ کی دين سے خارج ،کافر اور نجس ہيں،اس مضمون کا کيا معنی ہے ؟اور ہم غلو کرنے والوں کو کيسے پہ
  نظر ميں زمانہ کے گزر نے کے ساتھ ''غالی''کا مفہوم دوسرے عناوين کے تحت ظاہر نہيں ہو اہے ؟
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جواب: اصطالح ميں'' غالی'' اس کو کہتے ہيں ،جو اہل بيت اطہار عليہم السالم ميں سے کسی ايک کو ،مثالً بندگی کی حد 
سے خلقت ،تد بير عالم اورتکوين ميں بال واسطہ تّصرف کو ان سے سے اوپر لے جاکر ربو بيت کی بعض خصوصيت جي

نسبت دے اور زمانہ گزر نے کے ساتھ يہ معنی کسی بھی صورت تحقق پيد ا کرے ،تو کو ئی فرق نہيں ہے اور يہ کفر کا 
ميں  سبب ہے ۔جس چيز کی طرف توجہ کر نا ضروری ہے وه يہ ہے کہ جو کفر کاسبب بنتا ہے وه خدا کی خصوصيات

بالواسطہ اورآزادانہ طور پر اعتقاد رکھنا ہے ،جيسے اشياء کو بال واسطہ پيدا کر نا ،بندوں کو بال واسطہ رزق دينا وغيره 
۔اماّ واليت تکوينی کے سبب سے تکو ينيات کے بعض ممکنات کے لئے فيض کا واسطہ ہونا ،جيسے ميکائيل کا رزق 

ميں اورملک الموت کا ارواح کو قبض کرنے ميں وغيرواسطہ قرار پانا غلو سے پہنچانے ميں اور جبرئيل کا وحی پہنچانے 
  کوئی تعلق نہيں رکھتا ہے ۔

ّ رضاً'' کے معانی ّ دّر فالن'' اور''کان  ''  
ّ بالء فالن''جيسے جمالت درج ہيں ّ درفالن'' يا'' ۔اور  سوال: نہج البالغہ ميں بعض مواقع پر بعض خلفاء کے بارے ميں ''
معاويہ کے نام ايک خط ميں خلفاء کے ساتھ بيعت کی کيفيت کو ''کان هللا رضا''کے طور پر بيان کيا گيا ہے اور بعض 

دوسرے مواقع پر ،من جملہ خطبہ''شقشقيہ'' ميں انہی افراد کی مخالفت ميں بعض مطالب بيان ہوئے ہيں ،جناب عالی کی نظر 
  مع کی صورت کيا ہے ؟ميں ظاہراًان دو متنا قض امور ميں ج

ّٰ بالء فالن''والے جملوں سے مختلف ہے ،اوراس کامعنی اس چيز  ّٰ درفالن ''اور'' ّٰ رضا''کا سياق ''و جواب:جملہ ''وکان 
کی دشمنی کاالزمہ ہے جس کا ظاہراًپابند ہو تا ہے اورامت کے اجماع کو خدا کی رضا مندی جانتا ہے اوراگر يہ جملہ 

بارے ميں ہو،تو اس کا معنی يہ ہے کہ ميں نے اسالم کی مصلحت کے پيش نظر مجبور ہوکر بيعت کی ہے خودحضرت کے
  اوراس بيعت سے خدائے متعال راضی تھا، کيونکہ بيعت سے انکار کی صورت ميں اسالم کی بنياد نابود ہونے والی تھی ۔

ّ بالء فالن ''کے جملے بعض خلفاء ّ درفالن''اور'' اور مختلف شہروں ميں مامورين کے بعض حاکم اور کارندوں پر ليکن،''
اطالق رکھتے ہيں ۔اوردوسرے معنی کی بناء پر کوئی مشکل نہيں ہے اورپہلے معنی کی بناء پر اس کے پيش نظرکہ شيعہ 

اورہزاروں طريقہ سے حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم اور تمام ائمہ اطہار عليہم السالم سے نقل ہوئی سيکڑوں 
روايتوں (جن ميں سے ايک خطبہ شقشقيہ ہے) کے مطابق خالفت بالفصل اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم کا قطعی 
حق تھا ،اس لئے حضرت عليہ السالم جو خالفت کو اپناخاص حق جانتے تھے ،سے دوسروں کی روش کی تمجيد ميں اس 

الم کی بلند مصلحتوں کا لحاظ رکھنے کے لئے ہو گا ،يہ وہی مصلحتيں قسم کے جملوں کا بيان ہونا ،صاف ظاہر ہے کہ اس
  سال تک صبر کرنا پڑا۔٢٥تھيں جن کے پيش نظر امام عليہ السالم کو

  اتحاد اورمحبت کی دعوت
سوال:تاريخ سے ثابت ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے مسلمانوں کی مصلحتوں کے تحفظ کے لئے خلفائے ثالثہ کی 

  ہے ،اس صورت ميں صدراسالم ميں مقام ومنزلت پانے والے افراد پر سب اور لعن کرنے کا کيا حکم ہے ؟بيعت کی 
کيا ہم حضرت علی عليہ السالم سے بھی دين دارتر بن کر ،علی عليہ السالم کی راه کے برخالف اسالم کی مصلحتوں کو 

ت کو ہواديں ؟اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ہم ـعالی نظر انداز کر کے غيرعلمی اورغيرمذہبی اور فرقہ وارانہ اختالفا
سطح پر ـ علمی بحث کے حامی ہيں ،ليکن کينہ رکھنا اورمسلمان بھائيوں کے جذبات کو ٹھيس پہنچانے ميں کيا فائده ہے 

  اورمذہبی نقطہ نظرسے اس کی کيا صورت ہے؟
المذاہب االسال ميہ '' کی تاسيس اور مرحوم آيت هللا العظمیہم نے عملی طورپر مشاہده کيا ہے کہ قاہره ميں (''دارالتقريب بين 

بروجردی اورآيت هللا العظمی کاشف الغطاء اورديگر شيعہ علماء کی تائيد کے درخشاں نتائج نکلے جن ميں االزہراسالمی 
ل ذکر ہے کيا بہتر يونيورسٹی کے چانسلر''شيخ محمودشلتوت''کامذہب شيعہ پر عمل کرنے کو جائز قرار دينے کا فتوٰی قاب

نہيں کہ ہم اسی راستہ پر آگے بڑھتے اورعلمی مباحث کو بلند سطح پر جاری رکھيں ،سنّيونا ورشيعوں کے خودغرض 
  اورشر پسند گروہوں کو سرگرميوں کی اجازت نہ ديں تاکہ اسالم کے دشمن ان اختالف سے ناجائزفائده نہ اٹھاسکيں ؟

معارف کی فراموشی اورمذہبی احکام کے متروک ہونے کا سبب نہ بنے اور اس ميں  جواب:اگراتحاد يااسالمی تقريب دينی
  دين کے لئے بھالئی ہو تو عقل ومنطق کے لحاظ سے اس کی ترجيح ميں کسی قسم کا شک وشبہ نہيں ہے ۔

ئی حاصل کی افسوس ہے کہ مسلمانوں نے صدر اسالم ميں قرآن مجيد کی تعليمات کی پيروی کرنے کے نتيجہ ميں جو توانا
تھی اورجس کے سبب ايک صدی سے بھی کم عرصہ ميں ايک بڑے عالقہ پر حکومت بر قرار کی تھی ،اختالف کلمہ 

اوراجتماعی فکر کو چھوڑنے کے نتيجہ ميں يہ حيرت انگيز توانائی مکمل طور پر منحل ہوکر مسلمانوں کا حقيقی سرمايہ 
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  اورموجوديت نيست و نابود ہوئی ۔
کے ان دو بڑے فرقونکو ايک دوسرے سے جدا کرنے کے عوامل کے بارے ميں جانناچاہئے کہ ان دوگرہوں کا البتہ اسالم 

اختالف فروعات ميں ہے اوراصول دين ميں آپس ميں کسی قسم کااختالف نہينرکھتے ہيناورحتی دين کے ضروری 
تفاق نظر رکھتے ہيں اور ايک ہی قرآن فروعات،مانند:نماز،روزه، حج،جہاد وغيره ميں بھی يہ دونوں گروه آپس ميں ا

  اورکعبہ پر اعتقاد رکھتے ہيں ۔
اسی اصول پر صدراسالم کے شيعوں نے ہر گز اپنے آپ کو اکثريت سے جدا نہ کيا اور اسالم کے عمومی امور کی پيش 

بھی تمام  رفت کے لئے عام مسلمانوں کے ساتھ شر کت کرنے کی کوشش اورکشاده دلی کی نصيحت کرتے تھے ۔اس وقت
مسلمانوں پر واجب ہے کہ دين مقدس اسالم کے اصولوں پر اتفاق کو مدنظر رکھتے ہوئے ،اس طوالنی مدت کے دوران 

اجنبيوں اوراسالم دشمن عوامل کی طرف سے برداشت کئے جانے والے دبائو اور تکاليف کے پيش نظرہوش ميں آئيں اور 
جائيں اور اس سے قبل کہ دوسرے اس مسئلہ کو ايک تاريخی حقيقت  باہمی اختالف کو چھوڑ کر ايک صف ميں کھڑے ہو

  کے عنوان سے کشف کرکے اپنی کتا بوں ميں درج کريں ،خودمسلمان اس حقيقت کو عملی طور پر ثابت کريں ۔
خوش قسمتی سے دنيائے اسالم آہستہ آہستہ اس حقيقت سے آگاه ہوتی جارہی ہے ۔تقريب مذاہب کی فکر کی اسی غرض سے 

شيعہ مراجع نے تائيد کی ہے اور''االزہر''کے بزرگوار شيخ شلتوت نے بھی اس حقيقت کو بالکل واضح طور پر بيان کر 
کے،شيعہ ا ورسنی کے مکمل دينی اتفاق کاتمام دنيا والوں کے لئے اعالن کيا ہے اور شيعوں کو اس بزر گوار شخصيت کا 

  ی قدر کرنی چاہئے ۔شکر گزار رہنا چاہئے اوراس کے اس بے لوث کام ک
جيسا کہ سوال ميں اشاره ہواہے کہ يہ امرعقيدتی مسائل ميں علمی ا ورتاريخی بحث سے منافات نہيں رکھتا ہے اور عالی 

سطح پر شيعہ وسنی علمی مباحثہ جاری رہناچاہئے تاکہ لوگوں کے لئے تاريکياں روشن اورحقائق واضح ہو جائيں اور اس 
  ھوٹ پھيالنے سے کوئی ربط نہيں ہے ۔امر کا ،تعصب ،حملہ اورج

ہم خدائے متعال سے دعاکرتے ہيں کہ خودغرض اورشرپسند عناصر کی ہدايت اوراصالح فرمائے اورمسلمانوں کو يہ توفيق
  عطاکرے کہ وه عملی طورپر اتحاد واتفاق سے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوباره حاصل کريں ۔انہ سميع مجيب ۔

 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  مشرق وسطی ميں انبياء کی بعثت
سوال:انبياء عليہم السالم کی بعثت کاصرف سعودی عربيہ،مصر،شامات اورانہی عالقوں تک محدود ہونا اوردنيا کے دوسرے

  عالقوں (يورپ۔آسٹريليا)وغيره سے مربوط نہ ہونے کا سبب کيا ہے ؟
جواب:ہمارے پاس کوئی ايسی دليل موجود نہيں ہے جس سے يہ ثابت ہوجائے کہ انبياء صرف مشرق وسطی اور اس سے 

عدم انحصارپر داللت کرتی ہے ۔حقيقت يہ ہے کہ  ١مربوط عالقوں ميں مبعوث ہوئے ہيں ۔بلکہ ظاہر آيہ(...خالفيھا نذير)
  آياہے وه مشرق وسطی ٰاوراس کے  تقريباًبيس سے زائد جن انبياء کا قرآن مجيد ميں ذکر

  عالقوں سے مربوط ہيں ۔
..............  

  )٢٤۔ ''کوئی قوم ايسی نہينہے جس پرکوئی ڈرانے واالنہيں گزراہو''(فاطر١

  استعدادوں ميں فرق

پر ايک سوال:قابليتونکے اختالفات کا سرچشمہ اور خلقت کے وقت مخلوقات کی استعدادآپس ميں متفاوت ہيں ،مثال کے طور
نبوت ياواليت کافيض پاتا ہے اوردوسرے ايسے نہيں ہوتے ۔اسی طرح تمام مخلوقات ميں بھی يہ اختالفات پائے جاتے ہيں 
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  ،ان اختالفات کی علت کيا ہے ؟
  جواب:استعداد مطلق ماّده کی ذاتی خصوصيت ہے اور يہ مختلف شرائط کے ساتھ 

ت اور عنصريت کے شرائط کے تحت نباتاتی استعداد رکھتا ہے اور نباتات زمين مختلف تعينات پيدا کرتا ہے ،مثالًماّده،جسميّ 
اور ہوا کے شرائط کے تحت ميوه کی قابليت اور ميوه تغذيہ کی شرط کے تحت نشوونما کی قابليت اور منی خاص حيوان 

ّده کی فاعلی علّت کو کے رحم ميں قرار پانے کی شرط کے تحت ،خاص حيوانوں کی صورت کی قابليت پيدا کرتی ہے ۔ما
ماده اورطبيعت کے ماورٰی ميں ثابت کرنا چاہئے ليکن کلی طورپر اس سوال کو اختالفات کی علت غائی کی نسبت کے 

طورپر بيان کرتے ہيں ۔قابليتوں کے اختالف ،جن کے اختالف کا سر چشمہ فيض ہے ،کی غرض کيا ہے؟کيافرق پڑتا 
  اوردنياميں ،شر،فساداورکمی کا وجودنہ ہوتا؟ اگرخدائے متعال فيض کو عمومی فرماتا

  اس کا جواب يہ ہے کہ کائنات کی خلقت کا مقصد،مکمل ترين موجودات کی پيدائش ہے جو ''انسان کامل'' ہے 
  )٢٨(...خلق لکم ماف االرض جميعا...)(بقره

  ''...زمين کے تمام ذخيروں کو تم ہی لوگوں کے لئے پيدا کيا ہے ...''
  )١٣ا ف السماوات وماف االرض جميعا...)(جاثيہ(وسّخر لکم م

  ''اوراسی نے تمہارے لئے زمين وآسمان کی تمام چيزوں کو مسخر کردياہے ''
انسان کا ارتقاء امتحان کی راه ميں ہوتا ہے ،لہذا دنيا ميں مختلف استعدادوں کا ہونا ضروری ہے ،ورنہ امتحان کا کوئی معنی 

  نہيں ہوگا ۔

  موسٰی عليہما السالم کے متعلق بعض شبہات حضرت خضراورحضرت
  سوال: حضرت موسٰی عليہ السالم اورجناب خضرعليہ السالم کے قضيہ ميں کشتی کو

توڑ نے ميں غير کے مال ميں تصرف اورغالم کے قتل ميں جرم سے پہلے قصاص معلوم ہوتا ہے اور ديوار کے نيچے 
سے حضرت موسٰی عليہ السالم کے معلم بن گئے ،جبکہ حضرت خزانہ سے کيا مراد ہے ؟حضرت خضر عليہ السالم کي

موسٰی عليہ السالم کے پاس رسالت کا عہده تھا اوراپنے زمانہ ميں معرفة هللا کا مقام رکھتے تھے اوراسی طرح روبيل نامی 
کہ (احطت بمالم  چروا کا حضرت يونس عليہ السالم کو موعظہ کرنا اورھدھد کا حضرت سليمان عليہ السالم سے گفتگو کرنا

  ٢اورچيونٹی کا يہ کہنا :(...وھم ال يشعرون)  ١تحط بہ) 
جواب :کشتی کو توڑنے اور قتل جيسے ہزاروں حوادث قضاوقدر الٰہی کے مطابق روزانہ دنيا ميں رونماہوتے ہيں اور ان 

ہے ،کيونکہ خدائے متعال مينغيرکے مال ميں تصرف اور جرم سے پہلے سزا کا خدائے متعال سے ہر گز کوئی تعلق نہيں 
  مطلق مالک اورمشّرع 

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

  )٢٢۔''مجھے ايک ايسی بات معلوم ہوتی ہے جوآپ کوبھی معلوم نہينہے''(نمل١
  )١٨۔''اورانھيناس کا شعوربھی نہ ہو''(نمل٢

عليہ السالم کے ہے نہ متشّرع اورمکلّف ،وه جوبھی کام انجام دے عين عدل اوربالکل مصلحت ہے چنانچہ حضرت خضر 
''ميں نے اپنی طرف سے کچھ نہيں کيا ہے ...''سے معلوم ہو تا ہے ،کہ جو کام حضرت خضر ١کالم :(...وما فعلتہ مری ...)

عليہ السالم نے انجام دئے ہيں ان کا صرف تکوينی پہلو تھا نہ تشريعی پہلو يعنی خدا کے حکم سے ان تين کاموں ميں ،جو 
ف تکوينی سبب مقصود تھا اور ان کی مصلحت حضرت موسٰی عليہ السالم کو بتادی جائے ،نہ انہوں نے انجام دئے ،صر

تشريعی سبب جو حرام بن جاتا ہے ۔اور اس ميں کوئی حرج نہيں ہے ،خدائے متعال بعض امورکی مصلحتوں کی تعليم 
ہ السالم ان سے افضل بھی ہوںحضرت خضر عليہ السالم کے ذريعہ حضرت موسٰی عليہ السالم کودے دی اگرچہ موسٰی علي

  ياروبيل چرواہے کی زبان سے حضرت يونس عليہ السالم تک کوئی موعظ پہنچادے ۔
اسی طرح ھدھد کی گفتگو جو اس کے لئے بلقيس اورملک سبا کے حاالت کا مشاہده کرنے کا ثبوت اورحضرت سليمان کے 

ی گفتگو ميں دوسری چيونٹيوں کو حضرت سليمان عليہ لئے اس کی نفی کی ہے ،کوئی حرج نہيں ہے ۔اسی طرح چيونٹی ک
السالم اور اس کی فوج کے ذريعہ پائمال ہونے سے بچنے کی خبر دنيااور اس ميں غفلت کے ثابت ہونے کی وضاحت ميں 

  کوئی حرج نہيں ہے ۔
..............  
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  )٨٢۔(کہف ١

  تشريعی اوراعتباری واليت 

لہ وسلم اورامام عليہ السالم کی تشريعی اور اعتباری واليت کا کيا مقصد ہے، جو آپ نے سوال:پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآ
  کے سلسلہ ميں فرمايا ہے ۔؟١تفسر''الميزان'' ميں آيہ شريفہ :(انّما وليّکم ّهللاٰ ...)

  النا ہے ۔جواب:اس کامقصد دينی قوانين (اسالمی حکومت) کے سايہ ميں لوگوں کی سر پرستی اورامت کا نظم ونسق چ

  انذار(ڈرانے)کے معنی 
  سوال:آيہ شريفہ :(مامن دابّة ف االرض ...ااّلامم امثالکم ...)

  کے مطابق کيا حيوانات اورپرندے بھی مکلّف ہيں ؟اس انداز کا مقصود کيا ہے ؟٢اورآيہ شريفہ:(اال خال فيھا نذير)
پر مشتمل ہوتی ہے ،ليکن دوسری آيت ،ميں موجودقرينہ  جواب:انذارکا مقصد عذاب الٰہی سے ڈرانا ہے اورالٰہی دعوت اسی

  کے مطابق حيوانات اورپرندوں پر مشتمل نہيں ہے ۔٣(وان من قرية...)
سے ہم آہنگی نہيں ٥کی روسے آدم پر شيطان کا وسوسہ کرنا ،آيہ شريفہ(ان ّهللاٰ اصطفٰی آدم ...) ٤سوال:آيہ شريفہ(اّن عباد...)

  رکھتا ہے !اس 
..............  

  ٢٤۔فاطر٢ ٣٨۔انعام ١
  ٦٥۔اسرائ٤ ٥٨۔اسرائ٣
   ٣٣۔آل عمران ٥

  سلسلہ ميں آپ کا جواب کيا ہے ؟
  جواب :آيہ شريفہ:

  ) ٣٨(قلنا اھبطوا منھا جميعا فما ياتينّکم من ھدی) (بقره
  ''اورہم نے يہ بھی کہا کہ يہاں سے اترپڑو پھر اگر ہماری طرف سے ہدايت آجائے ...''

ميں دين کی ١تشريع،جنت سے نکلنے کے بعد تھی ۔اورآيہ شريفہ :(ان عبادی ليس لک عليہم سلٰطن...) کے مطابق دين کی
تشريع کے بعد دنيا ميں بندوں کے حال کی طرف اشاره ہے اور اسی طرح آدم کا اصطفٰی ہونابھی آيہ شريفہ :(ثم اجتٰبہ ربہ 

نے کے بعد تھا اور آدم عليہ السالم پر شيطان کا وسوسہ بہشت کے مطابق دنيا ميں اور دين کی تشريع ہو ٢فتاب عليہ وھدٰی)
ميں زمين پر بھيجنے اوردين کی تشريع سے پہلے تھا اور اس ميں معصيت کا کوئی والئی پہلو موجود نہيں تھا بلکہ ايک 

  امر ارشادی کی مخالفت تھی ،لہذاا يات کريمہ ميں کوئی منافات نہيں ہے ۔

  حروف مقطعات کا مقصود
وال: سوروں کی ابتدا ميں حرو ف مقطعات کے بارے ميں تفسر'' الميزان ''ميں کچھ نہيں پايا ،مہربانی کرکے فرمائيے کہ س

  يہ موضوع تفسيرکی کس جلد ميں ہے اوراصولی طور پر حروف مقطعات کا مقصد کيا ہے ؟
  جواب: سوروں کی ابتداميں موجوده حروف مقطعات کے بارے ميں سورئہ 

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

  ٤٢۔حجر١
  ١٢٢۔طہ ٢

  شورٰی ميں بحث کی گئی ہے ،اطمينان واعتماد کے مطابق حروف مقطعات ''رمز''ہيں ۔

  قطبين پر نماز گزار اور روزه دارکافريضہ 
  سوال: قطبين (قطب شمالی اور قطب جنوبی ) پر نماز اور روزه کے اوقات کا کيسے تعين کيا جائے گا ؟

جواب: فقہا کا نظريہ يہ ہے کہ قطبين کے با شندے اپنی عبادت کے اوقات کے لئے عالقہ کے وسط کی پيروی کريں 
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  ،چنانچہ اجتماعی امور اور اوقات کو معين کر نے ميں اسی رويہ کو معمول جانتے ہيں ۔

  شّق القمر کے بارے ميں ايک شبہ کا ازالہ 
ابق معجزئہ ''شق القمر)''کا موضوع اور اس کا ثابت ہونا ،کرئہ چاند کی وسعت کے سوال:کيا قرآن مجيد اور روايات کے مط

پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے آستين مبارک کی وسعت سے عدم مناسبت اور منطق کے قواعداور انسانی عقل 
يح ہے؟ جواب:''شق وادرا ک کی رو سے ظرف کے مظروف سے عدم مطابقت کے پيش نظر اس کا دوٹکڑے ہونا صح

القمر''کی داستان ايک قابل اعتماد حقيقت ہے جو قرآن مجيد اور روايتوں کے ذريعہ ہم تک پہنچی ہے ،البتہ جو روايتيں اس 
قصہ کو بيان کرتی ہيں ان ميں اختالف ہے ۔اس لحاظ سے کہ ان روايتوں ميں سے ہر ايک خبر واحد ہے اور تنہا ان پر 

ہے ،لہذا ان روايتوں ميں سے ہر ايک مينذکر شده خصو صيات پر بھروسہ کر کے موضوع پر بحث  اعتماد نہيں کيا جاسکتا
نہيں کی جاسکتی ہے اور جو کچھ کلی طور پر معلوم ہو تا ہے وه يہی ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے 

جس کی طرف قرآن مجيد بھی اشاره فرماتا  اشاره سے معجزه کے طور پر چاند کے دوٹکڑے ہو گئے اور يہ وہی امر ہے
  ہے :

  قرآن مجيد سورئہ قمر کی ابتدا ميں فرماتا ہے :
  )١(اقتربت الساعة وانشّق القمر )(قمر

  ''قيامت قريب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے ''
رين کی درخواست پر يہ ايک خارق عادت کام ہے جسے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے (رسالت کے بعض منک

جو آپ کی نبوت کی گواہی کے لئے معجزه چاہتے تھے ) انجام ديا ہے ۔بديہی ہے کہ جب ہم نے معجزه اورغير معمولی کام 
کے ممکن ہونے اور اس کے پيغمبر سے انجام پانے کو قبول کيا ،تو ايک خاص معجزه کے انکارکی، خاص کر قرآن مجيد 

  ئيد کے بعد ،کوئی گنجائش باقی نہيں رہتی ۔(جو خود ايک معجزه ہے ) کی تا
اصوالً عقل کے مطابق بھی غير معمولی کام کے بارے ميں ۔۔جز عدم امکان ۔۔کوئی دليل نہيں ہے ۔اور ممکن ہے جن عوامل 

واسباب کو ہم جانتے ہيں ان کے ماورائ بھی کچھ دوسرے اسباب و علل موجود ہوں جو کسی خارق عادت حادثہ کو وجود 
  الئيں اور ہم ان اسباب کے بارے ميں بے خبر ہوں ۔ ميں 

بعض معترضين نے کہا ہے : آيہ شريفہ ميں اشاره کئے گئے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا مسئلہ در حقيقت ان حوادث کے 
يہ بارے ميں اشاره ہے جو قيا مت کے دن طبيعی عالم کے تباه ہونے کے وقت رونما ہوں گے، نہ پيغمبر اکرم صلی هللا عل

وآلہ وسلم کے ذريعہ چاند کے دوٹکڑے ہونے کے بارے ميں ۔ليکن اس احتمال کو بعد والی آيت مسترد کرتی ہے ،کيونکہ 
  خدائے متعال مذکوره آيت کے بعد فرماتا ہے :

  )٢(وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر)(قمر
  ے ہيں يہ مسلسل جادو ہے '''' اور يہ کوئی بھی نشان ديکھتے ہيں تومنہ پھير تے ہيں اور کہت

واضح ہے کہ اگر آيہ شريفہ سے مراد وہی قيامت کے دن کی بربادی ہوتی تو مشرکين کے اغتراض اور اس معجزه کو سحر
  کی طرف نسبت دينا معنی نہيں رکھتا ۔

ہے ،کيونکہ  بعض دوسرے معترضين نے کہا ہے :اس آيت کا ميں کرئہ چاند کا کرئہ آفتاب سے جدا ہونے کی طرف اشاره
آج سائنس اس کی تائيد کرتا ہے ۔حقيقت ميں يہ قرآن مجيد کی کرامتوں ميں سے ايک ہے کہ اس واقعہ کے پيدا ہونے کے 
بارے ميں صديوں قبل خبر ديتا ہے ،ليکن لغت شناسی کے مطابق يہ نظريہ غلط اورخطا ہے ،کيو نکہ کسی جسم کا کسی 

''انفصال'' کو لغت ميں'' اشتقاق ''و ''انفصال ''کہتے ہيں نہ'' انشقاق'' جس کا معنی دوسرے جسم سے جدا ہونا تولد يا مطلق 
  دوٹکڑے يادوحصے ہونا ہے ۔

بعض معترضين نے کہا ہے : اگر ايسا حادثہ رونما ہوا ہوتا تو غير اسالمی مورخين نے اسے ضبط کر کے لکھا ہو تا ۔ليکن 
وقت کے حکاّم کی مرضی اور ان کے نفع ميں لکھی گئی ہے اورہر وه قصہ يہ بات قابل توجہ ہے کہ روايتی تاريخ ہميشہ 

اور حادثہ ،جو وقت کے حکاّم کے خالف ہوتا اسے احتمال اور فراموشی کے پرده ميں رکھا گيا ہے ،چنانچہ ہم ديکھتے ہيں 
  قديمی تواريخ ميں حضرت ابراھيم عليہ السالم وحضرت موسٰی عليہ السالم

السالم کے بارے ميں کوئی ذکر نہيں ملتا ،جبکہ دينی نقطہ نظر سے ان حضرات عليہم السالم سے  اورحضرت عيسی عليہ
رونما ہوئے معجزات نا قابل انکار ہيں ۔يہ حضرت ابراھيم عليہ السالم ہی تھے جو نمرود کی آگ ميں نہ جلے ،حضرت 

،يہ حضرت عيسی عليہ السالم تھے جو موسی عليہ السالم تھے جنہوں نے عصا ،يدبيضا اور وه سب معجزے دکھائے 
  مردوں کو زنده کرتے تھے اورجب اسالم کی دعوت پيدا ہوئی ،وه بھی دنيا کی تمام طاقتوں کی مخالف تھی ۔
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اس کے عالوه اس معجزه کے رونما ہونے کی جگہ يعنی مکہ اور جہاں تاريخ لکھی جاتی تھی يعنی يورپ کے درميان 
اوت ہے ۔جو يہ آسمانی حادثہ کم وقت ميں مکہ ميں رونما ہوا اور مرئی تھا ،دوردراز مغربیطلوع وغروب ميں گھنٹوں کا تف

ممالک کے افق،جيسے ،روم آتن وغيره ميں قابل رويت نہيں ہو گا ،چنانچہ ان عالقوں کے آسمانی حوادث مکہ کے عالقہ 
  کے لئے قابل رويت نہيں ہيں ۔

  ايک بے بنياد بات
  اتر کر حضرت علی ابن ابيطالب عليہ السالم کے گھر کی چھت پر بيٹھنے کی کوئی دليل وسندہے ؟ سوال:کيا ستارئہ زہره

جواب :ستاره زہره کے اترنے اورحضرت علی عليہ السالم کے گھرکی چھت پر بيٹھنے کے سلسلہ ميں چند روايتيں نقل 
  حاظ سے قابل اعتماد نہيں ہيں ۔ہوئی ہيں ،يہ روايتيں نہ متواتر ہيں اور نہ قطعی الصدور اس لئے علمی ل

  چور کا ہاتھ کاٹنے کا فلسفہ 
  سوال :چور کاہاتھ کيوں کاٹا جانا چاہئے ؟

جواب :چور کا ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ،جو اسالمی شريعت مينحدود کا جز ہے ،حقيقت کے پيش نظر دوبنيادی مسئلوں کے 
  مطابق قابل تجزيہ ہے :

  کام انجام ديا ہے اسے اس کی سزاملنی چاہئے ۔۔يہ کہ چور نے جو ايک نامناسب ١
  ۔ يہ کہ يہ سزا اس کا ہاتھ کاٹنے سے انجام پانی چاہئے ۔٢

پہال اور چورکی سزا کا مسئلہ ايک ايسا مسئلہ ہے جس کی تشريع کے سلسلہ ميں دين اسالم تنہا نہيں ہے بلکہ انسان کی 
اشروں ميں (ابتدائی انسانوں کے خاندانوں اور قبائلی وطوائفی زندگی ميں۔۔جہاں تک ہميں اطالع ہے ـگوناگونانسانی مع

حکومتوں سے لے کر ڈکٹيٹرشپ اور جمہوری حکومتوں تک)چور کے لئے کچھ سزائوں کے قائل تھے اور ان پر عمل بھی
  کرتے تھے اورآج بھی ايسا ہی کيا جارہا ہے ۔

يا جاتا ہے کہ حقيقت پسندانہ نگاه سے اہم ترين اورقيمتی ترين يہ امر مسلّم ہے کہ عالم بشريت ميں يہ فيصلہ اس بنياد پر ل
چيزجسے انسان درک کرتا ہے بيشک اس کی زندگی ہے اس سے واجب اور الزم تر فريضہ کو درک نہيں کرتا ہے تاکہ 

دگی اسی زندگی کی سعادت کا تحفظ کرے ،يعنی اجتماعی ماحول ميں او راجتماعی طور پر تالش وکوشش کر کے اپنی زن
کے وسائل يعنی مال وثروت کو فراہم کرکے ان سے استفاده کرے اور حقيقت ميں (معاشره شناسی کی دقيق نظر ميں )اپنی 
زندگی کی آدھی موجوديت ـجس کے لئے محدود قدر وقيمت کا قائل نہيں ہو سکتا ہے ـ کو دوسرے حصہ کے لئے سرمايہ 

م ہے کہ ہر چيز کا تحفظ اور اس کی رکھوالی اہميت کے لحاظ سے حاصل کرنے کے لئے صرف کرتا ہے ۔ اوريہ بھی مسلّ 
خود اس چيز کی قدر وقيمت کے مساوی ہوتی ہے ۔اور جس مال کے فنا ہونے کے بارے ميں کسی قسم کی اہميت نہ ہو تو 

کلی طور پر اس  اس کی کوئی قدر وقيمت نہيں ہوتی ہے ،اور يہاں پر فيصلہ کر ناچا ہئے کہ انسان کے مال کا محفوظ رہنا
کی آدھی عمر کی قدر رکھتا ہے ۔کيو نکہ انسان کی جان کی قيمت اس کی پوری عمر کی قيمت کے برابر ہے۔اسی طرح 

معاشره کے سرمايہ کے ارد گرد کھينچی گئی ديوار کو توڑ نا اور نابود کرنا اس معاشره کی نصف زندگی کو نابو دکرنے 
 جانی امنيت کو ختم کرنا اس معاشرے کے تمام افراد کو نابود کرنے کے برابر ہے : کے برابر ہے ،چنانچہ ايک معاشره کی

  (...من قتل نفساً بغير نفس او فساد ف االرض فکنما قتل النّاس جميعا...۔) (مائده)
''جو شخص کسی نفس کو ،کسی نفس کے بدلے ياروئے زمين ميں فساد کی سزا کے عالوه قتل کر ڈالے گا ،اس نے گويا 

  ارے انسانوں کو قتل کر ديا '' س
البتہ اس صورت ميں جو چور انسانی معاشره کی مالی امنيت کو سلب کرتا ہے اسے سخت سزا کا سامنا کرنا چاہئے تاکہ اس

  کے نفاذ کا تصوراسے معاشره کی مالی ناموس کا پردی چاک کرنے ميں رکاوٹ بنے ۔
مقدس اسالم کے قانون نے حکم ديا ہے ،اس کے قصاص کے بارے ميں  ليکن دوسرا مسئلہ ،چور کا ہاتھ کاٹنا،جس کا دين

تشريع کئے گئے احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ ،سزائوں کے بارے ميں ،مجرم کے مظلوم پر وارد کئے گئے صدمہ کو اسی 
روں کے لئےصورت ميں مجرم پر وارد کيا جاتا ہے تاکہ اسے اس کے عمل کے مطابق کيفر کردار تک پہنچايا جائے يادوس

عبرت کا سبب بنے ۔البتہ جس جرم کا نتيجہ حقيقت ميں دوسروں کی نصف زندگی کو نابود کرنے ميں تمام ہو جائے ،اس کی
کم وبيش کسی رقم کے جرمانہ يا چند دن اورچند ماه جيل بھيجے جانے سے تالفی نہيں ہو سکتی ہے ۔اس مطلب کا بہترين 

افذ کرنے کا ـجو مدتوں سے اکثرممالک ميں رائج ہيں ـان جرائم کو روکنے کے سلسلہ گواه يہ ہے کہ اس قسم کی سزائيں ن
  ميں کوئی نسخہ نہيں نکال ہے ۔
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اسالم ميں اسی حقيقی محاسبہ کے مطابق ،چور کا ايک ہاتھ کاٹا جاتا ہے ،جو تقريباًاس کی زندگی کی تالش کا نصف کے 
وں کے اس سلسلہ ميں کئے جانے والے اعتراضات کا بے بنياد ہونا برابر ہو تا ہے ۔اس بيان سے ہمارے بعض روشنفکر

واضح ہوگا (افسوس ہے کہ جس طرح ہمارے معاشره ميں چوری نے ايک ُمسری والی بيماری کی طرح مالی امنيت کو 
اور مکمل طور پر نابود کرکے رکھ ديا ہے ،اسی طرح اس بال نے ہماری فکری ماحول ميں بھی جڑ پکڑ لياہے اورصحيح 

  سالم فکريں بھی آلوده ہو رہی ہيں۔
يہ حضرات کہتے ہيں :''ايک انسان کو اپنے خداداد ہاتھ سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے حاالت کی بہبودی کے 
لئے کو شش کرنی چاہئے تاکہ اپنی زندگی کی مشکالت کو اپنے توانا ہاتھوں سے حل کرے ،اقتصادی دبائو کے نتيجہ ميں 

  ئے گئے ايک اشتباه کے نتيجہ ميں اس کا ہاتھ کاٹ کر کيوں اسے عمر بھر کے لئے بيچاره کردياجائے؟''انجام د
اس اعتراض کی حقيقت اصل جرم کو قبول کرنا اور رحم کی حس کے پيدا ہونے اور انسان دوستی کی بنا پر چاره جوئی 

وجہ سے ايک جرم کا مرتکب ہوتا ہے ،ليکن اس کرناہے ۔دوسرے الفاظ ميں ،صحيح ہے کہ ايک چور اپنے برے کام کی 
کے پيش نظر کہ غالباًاقتصادی دبائو ،ايک شريف انسان کو يہ جرم انجام دينے پر مجبور کرتا ہے ،ترحّم اور انسان دوستی 

  اس ميں روکاوٹ بنتی ہے کہ اس کاہاتھ کاٹ کر اسے ہميشہ کے لئے بيچاره بنا دياجائے ۔ 
ظاہر ہے ،کيونکہ انفرادی حقوق کے حکم ميں جذبات کی رعايت کرنے ميں کوئی حرج نہيں  اس منطق کا غلط ہونا صاف

ہے ،اسالم بھی (جيسا کہ قرآن مجيد کی آيا ت سے واضح ہے )انفرادی حقوق جيسے قصاص کے اقسام ميں اور مالی حقوق 
پوشی کريں اور اپنے ہم نوع  ميں صاحبا ن حقوق سے تحريک اورترغيب سے درخواست کرتا ہے کہ اپنے حقوق سے چشم

  بھائيوں کو مشکل اور تکليف ميں نہ ڈاليں ۔
ليکن اجتماعی حقوق کے سلسلہ ميں ايک مجرم کے بارے ميں انسان دوستی کے جذبات سے کام لينااور اس کے جرم کی 

  سزاسے چشم پو شی کرنا حقيقت ميں ايک 
ہے اور ايک چور کو آزاد چھوڑنا اور ايک مجرم کی آبرو معاشره کے ساتھ بالکل بے رحمی سے ظلم کرنے کے مترادف 

  کا تحفظ کرنا الکھوں بے گنا ہوں پر مصيبت ڈھانے اور ان کے احترام کے پرده کو چاک کرنے کے برابر ہے ۔
  ترحّم برپلنگ تيزدندان 

  ستمکاری بود برگوسفندان 
  ہے ۔''''تيز دانتوں والے خونخوارچيتے پر رحم کرنا بھيڑوں پر ظلم کرنا 

بہر حال،مسئلہ يہ ہے کہ ايک مجرم کی سزا کے لئے وضع ہونے والے حکم اور قانون کی دفعہ ميں مجر م کے معاشره کی 
حالت کو مد نظر رکھنا چاہئے اور معاشره کے پيکر پر لگے زخم کی مرہم پٹی باندھنی چاہئے نہ يہ کہ صرف انفرادی 

  نظر رکھا جائے ۔ تربيت کا مسئلہ جيسے چوريا صاحب مال کو مد
يہاں پر ايک دوسرے اعتراض کا جواب بھی واضح ہو تا ہے اور وه يہ ہے کہ :دال روٹی کے لئے محتاج شخص جيسے 

فردکو،فقر وبدبختی ايک لوٹا چرانے پر مجبور کرتی ہے ،کا اس چور سے واضح فرق ہے جو چوری اور جرم کو اپنا پيشہ 
ہر روز ايک بے گناه خاندان کو بدبختی اور مصيبت سے دوچار کرتا ہے ۔البتہ ان  بناکرايک معاشره کو مصيبت ميں ڈال کر

دو مواقع ميں واضح اختالف پايا جاتا ہے ،جبکہ اسالم نے دونوں مواقع کو ايک دوسرے کے معادل قرار ديا ہے اور ان کے 
  درميان سزا کی کيفيت ميں کسی قسم کی

  فرق کا قائل نہيں ہوا ہے !
جواب گزشتہ بحث اور اس کے ساتھ ايک مختصر مقدمہ کی ياد دہانی سے واضح ہو جاتا ہے ،اور وه يہ ہے اس اعتراض کا

کہ اسالم ميں جرم اورخالف ورزی کے طور پر پہچانے گئے کام اور ان کے بارے ميں سزا اورحد واجب کی گئی ہے، 
جاتی ہے ،مثالً زنا کرنے والے پر ''حد''کے  جرم اورخالف ورزی کو انجام دينے کے صرف آخری مرتبہ پر ،حد جاری کی

عنوان سے سو کوڑے لگائے جاتے ہيں اور اگر اس نے اس عمل کو کئی مرتبہ انجام ديا ہو اور اس پر کوئی حد جاری نہ 
  ہوئی ہو اور اس کے بعد ثابت ہو جائے تو ايک حد (سو کوڑے )سے زياده جاری نہيں کی جاتی ہے ۔

شتہ بيان کے پيش نظر معلوم ہو تا ہے کہ چوری کی حد آخری چوری کے مقابلہ ميں ہے اس مقدمہ کے تذکر اورگز
جواسالمی عدالت ميں ثابت ہوتی ہے اور اس سلسلہ ميں چھوٹی اوربڑی چوری کے درميان کوئی فرق نہيں ہے اور چوری 

ر ايک مرغی چور يا لوٹا کو وجود ميں النے کے عوامل اورشرائط سے کوئی ربط نہيں ہے اور ايک کہنہ مشق چوراو
چرانے والے کے عمل ميں اس لحاظ سے کوئی فرق نہيں ہے کہ انہوں نے معاشره کے ارکان ميں سے ايک رکن کو صدمہ 

پہنچايا ہے ۔ معترضين کہتے ہيں :ايک شخص کا ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے معاشره کے لئے باعث زحمت بنانا ملک کی 
  نقصان پہنچانا کس اصول اور منطق کے مطابق صحيح ہے ۔؟پيداوار بڑھانے والے ايک عامل کو 
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ان حضرات سے کہنا چاہئے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا انگوٹھے کے بغير اس کی چار انگلياں کاٹنا ہے ۔جس ملک اور معاشره 
يد ا ہوتی ميں عام طور پر پورے اعضاء اور ناقص اعضاء والے گوناگون افراد موجود ہوں اور ہزاروں قسم کی احتيا جات پ

ہوں ،ايک ايسے فرد کے لئے کام کر نا مشکل نہيں ہو گا جس کے ايک ہاتھ کی صرف چار انگلياں نہ ہوں اور وه معاشره 
کے لئے ايسا بوجھ نہيں بن سکتا ہے کہ ملک کی پيداوار پر اثر ڈالنے اوراسے معطل اورسست کرنے کا سبب بن جائے 

اتھ کاٹنا نہيں ہے بلکہ پہلی مرتبہ ہاتھ کاٹنے کے بعد اگر پھر سے چوری کا ،اسی لئے دوسری بار چوری کی حد دوسرا ہ
  مرتکب ہوجائے تو چورکا باياں پائوں کاٹا جاناچاہئے ۔

اگر ہم فرض کريں کہ ايک يا چند افرادکے ہاتھ کاٹے جانے سے واقعاًمعاشره کی مشکالت کے بوجھ کو بڑھاوامل کر ملک 
نے کا سبب بنتا ہے ،توکيااس غير محسوس اور ناقابل اہميت بوجھ کا اضافہ ملک کی کے اقتصاد کے پہيئے کو سست کر

اقتصادی سالمتی کی حفاظت کی نسبت آسان ترنہيں ہے کہ اقتصادی سالمتی کی بنياد کو نابود کر کے ايک زنده معاشره کو 
  نيم جان بنادے ؟!

کاٹا جائے تو وه معاشره کے لئے بوجھ بن سکتا ہے ليکن کتنی مضحکہ خيز منطق ہے کہ اگر سزا کے طور پر چور کا ہاتھ 
اس کے ساتھ نہ چھيڑا جائے اور اسے اپنے پيشہ کو جاری رکھنے کے لئے آزاد چھوڑ ديا جائے يااسے زندان ميں ڈال کر 

  اس کی زندگی کی ضروريات کو پورا کيا جائے ،تو وه معاشره کے لئے بوجھ نہيں ہوگا!
ہمارے ملک ميں موجوده حاالت کے پيش نظر چور اورجيب کترے معاشره پر بوجھ نہيں ہيں  کيا تين کروڑآبادی والے

؟باوجوداس کے کہ اتفاقاًاہم اور غير اہم چوری کا اقدام کرنے والے افراد کی تعداد اندازه سے باہر ہے ،اس برے کام کو پيشہ
  سے گزر چکی ہے ۔کے طورپر انجام دينے والے چوروں اورجيب کتروں کی تعداد کئی ہزار

ان ميں سے جو آزاد ہيں اوربے باکی سے اپنے شغل کو انجام ديتے ہيں ،ان کی روز مره زندگی کی ضروريات دوسروں کی
کوششوں اورمحنتوں کے نتيجہ سے اداره اور پوری ہوتی ہيں ۔اس کے عالوه چوری کے نتيجہ ميں رونما ہونے والے 

  ث کی خبروں کو ہم روز ناموں ميں پڑھتے ہيں ۔روزمره قتل اور جانی نقصانات کے حواد
  ان ميں سے جو افراد حکومت کے دام ميں پھنس جاتے ہيں ،اس کے عالوه کہ ان

مجرموں کے لئے لوگوں کی محنتوں سے حاصل کی گئی بڑی رقومات خرچ ہوتی ہيں ،اور يہ لوگ حبس کے دوران بڑے 
نعمتوں سے استفاده کرتے ہيں ،ضمناًجيل کاٹنے کی مدت کے  آرام سے ملت کی محنتوں کے نتيجہ ميں حاصل کی گئی

  دوران مختلف قسم کے چوروں سے آشنا ہو کر چوری کی ٹريننگ بھی حاصل کرتے ہيں !
معترضين کہتے ہيں:اگر يہ سزا دوسروں کی عبرت کے لئے ہے تو امريکہ ميں ماہر نفسيات کے دانشوروں نے ،مجرمانہ 

ان کی نمائش کی ،شايد اس طرح لوگ عبرت حاصل کريں ،ليکن نہ يہ کہ لوگوں نے اس سے فلميں بناکر سنيمائوں ميں 
کوئی عبرت حاصل نہيں کی بلکہ جرم کی ٹريننگ بھی حاصل کرکے اسی رات کو اسی شہر ميں اس فلم کے مشابہ جرائم 

ئی عبرت حاصل نہيں ہوئی کے مرتکب ہوئے اور آج تک کھلے ميدانوں ميں اتنے مجرموں کو پھانسی پر لٹکانے سے کو
  ہے ۔

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ سنيمائوں ميں مجرمانہ اور عاشقانہ فلموں کی نما ئش اور اسی طرح نشريات ومطبوعات ميں
مجرمانہ اور عاشقانہ داستانيں شائع ہونا،جرائم اور فساد کے تبليغاتی عوامل ہيں اور يہ چيزيں قضايا کو ايسے آراستہ کرتی 

انسان ہميشہ حق سے بے خبر ره کر اپنی زندگی کی سعادت وخوش قسمتی کو عشق بازی اور بے راه روی ميں پاتا  ہيں کہ
  ہے ۔

ليکن ايسی حالت ميں بھی ايک مفکر کا ذہن اور ايک با ضمير انسان کا ضمير ہرگز يہ قبول نہيں کرتا ہے کہ صحيح طور 
ہيں ہوگا يا عام سزائوں کا نتيجہ عبرت بن کر کچھ لوگوں کوراه راست قبول پر انجام پانے والی تعليم وتربيت کا کوئی اثر ن

  کرنے پر مجبور نہ کرے ۔
البتہ اجتماعی اسباب وعوامل بھی طبيعی اسباب وعوامل کے مانندہميشہ اپنے نتيجہ و اثر کو اکثر صورت ميں ظاہر کرتے 

لوب ہے وه يہ ہے کہ جرائم کو کم کر کے استثناء کی حد ہيں نہ دائمی صورت ميں ،اور جو ايک موثر قانونی سزا ميں مط
  تک اليا جائے نہ يہ کہ ان کی ايسی بيخ کنی کرے کہ ہرگزواقع نہ ہوں۔
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 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  دسواں حصہ:
  

  قرآنی علوم 

  حروف مقطعات کس لئے ہيں ٰ؟ 
  سوال:خدمت استاد ودانشورمحترم حجة االسالم عالمہ سيد محمد حسين طباطبائی!

قرآن مجيد ايک ايسی کتا ب ہے ،جسے خدائے متعال نے مختلف زمانوں اور معين اوقات ميں اپنے پيغمبر حضرت محمد 
مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر تدريجاًوحی فرمائی ہے ۔ابن سيرين کے عقيده کے مطابق اس کی کل آيات کی 

اس پر ہر ايک کا اتفاق نظر ہے کہ قرآن مجيد کی سورتوں کی ''آيات ہے۔اور٦٢١٨''اور ابن مسعود کے مطابق''٦٢١٦تعداد''
سورتيں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہيں ۔مانند:الم،الر ،المص ،حم،طس  ٢٨ہے ۔قرآن مجيد کی  ١١٤کل تعداد 

  طسم،کھيعص،يس ،ص،ق اور ن وغيره ۔
سورتيں کيوں ان حروف سے شروع مکی  ٢٥اب سوال يہ ہے کہ ان حروف کا معنی کيا ہے ؟اور تين مدنی سورتيں اور

  ہوئی ہيں؟اور قرآن مجيد کی تمام سورتيں ان حروف سے کيوں شروع نہيں ہوئی ہيں ؟
  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو قرآن مجيد کوسن کراسے حفظ 

قرآن مجيد کے حروف مقطعات ۔اس بحث کو حضرت آيت هللا طباطبائی نے حلب کے استاد محترم عبدالرحمن الکيالی کے ١
  کے بارے ميں کئے گئے ايک سوال کے جواب ميں بيان فرمايا ہے ۔

کرتے تھے،جواسے سن کرلکھتے تھے اورجو سن کر اس کے اوراق کی حفاظت کرتے تھے ،کيا وه ان حروف کے معنی 
  کو سمجھتے تھے ،جبکہ قرآ ن مجيد عربوں کی زبان يعنی عربی ميں نازل ہو اہے ۔؟

پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ابتدائی اصحاب ان حروف کے معنی کو سمجھتے تھے تو کيوں ان کی تفسير  اگر
ميں انہوں نے اختالف کرکے کسی قابل قبول مطلب پر اتفاق نہيں کيا ہے ؟!چنانچہ اس سلسلہ ميں ان کے عقائد ميں اختالف 

  تفسير کی کتابوں ميں درج ہے ۔
حروف کا نازل ہونا فضول اور بے فائده نہيں تھا ،ان کے ضرور کچھ معنی ہوں گے ،پس ان کے حقيقی معنی بہر حال ،ان 

کيا ہيں ؟کيا يہ رمزی حروف ہيں يادر اصل کلمات تھے جو خالصہ ہوئے ہيں ؟ يا کالم کے آغاز مينسننے والوں کی توجہ 
  مبذول کرانے کے لئے ہيں يا خاص اصطالحات ہيں ؟ 

قدر روايتوں اور اصحاب کے اقوال پر سنجيدگی سے غور کيا آج تک ميرے لئے اس موضوع کے بارے ميں  ميں نے جس
قرآن مجيد کا مقصود واضح نہيں ہو ا ہے ،مفسرين کے بيانات ،مستشرقين کی تفسيروں اور عرفا کے اقوال نے بھی اس راز 

  کو فاش کر نے ميں کوئی مدد نہيں کی ۔
درميان اس موضوع پر حيرت انگيز حدتک اختالفات پائے جاتے ہيں اس لئے ميں اس نتيجہ پر  ليکن چونکہ دانشوروں کے

پہنچا ہوں کہ اس سلسلہ ميں آپ کے علمی عقيده کو معلوم کروں ،شايداس ميں کوئی قابل قبول مطلب کو پاکر اپنے شک 
  اورغلط فہمی کو دورکرسکوں ۔

سبب راہنمائی کی فضيلت حاصل کرنا اورحقائق کو پہچنواناآپ کا حق اس مشکل کو کشف کرکے اس معماّکو حل کرنے کے 
ہے ،نہ يہ کہ آپ يہ جواب ديں :''يہ حروف رموزات ميں سے رمزی اسرار کے حروف ہيں اورخدا کے عالوه کوئی ان کے 

نے بھی اسے عربی  معنی سے واقف نہيں ہے ''کيونکہ ہم اس امر پر مکلّف ہيں کہ تمام آيات کے معنی کو سمجھ ليں اورخدا
  زبان ميں بشر کی ہدايت کے لئے نازل کيا ہے ۔

آخر ميں،اطمينان بخش جواب کا انتظار کرتے ہوئے اپنے بہترين درودوسالم آپ کی خد مت ميں پيش کرتا ہوں اورخدائے 
صفر ٢٨ب ،متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو محفوظ رکھے تاکہ آپ مسلمانوں کے لئے علم وشرف کے ذخيره ہوں۔(حل

  ،ڈاکٹر عبدالرحمن الکيالی١٩٥٩ھ مطابق ماه ايلول١٣٧٩
  جواب 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  بخدمت استاد جناب ڈاکٹر عبد الرحمن الکيالی

آپ کی خدمت ميں دردوسالم پيش کرنے کے ساتھ جواب ميں تاخير کے لئے معذرت چاہتا ہوں ،کيونکہ جس وقت آپ کاخط 
گرما گزار نے کے لئے دماوند کے اطراف ميں چالگيا تھا ۔چونکہ قم اور دماوند کے درميان کافی قم پہنچا تھا ،ميں موسم 

  فاصلہ ہے ،اس لئے دستی خطوط دمجھ تک پہنچے تھے ،لہذا تاخير سے آپ کے خط کی زيارت کرسکا ۔
ے ميں ہم قرآن مجيد کے تفسيرميں ہماری روش اورطريقہ کار يہ ہے کہ قرآن مجيد کی آيات اور ان کے معانی کو سمجھن

عالوه کسی اور چيز سے استفاد ه نہيں کرتے ہيں اور مشکل آيات کا صرف قرآن مجيد کی دوسری آيتوں سے استفاده کرتے 
ہيں ليکن اگر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے کوئی متواترخبر ہم تک پہنچی ہو تو وه روايت اور صداقت کی 

ايتيں بھی ہمارے لئے حجت ہيں اور تفسير ميں ان سے بھی استناد کرتے ہيں ،کيونکہ خود قرآن نشانياں رکھنے والی رو
  مجيد کی نص کے مطابق پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے فرمودا اور دستورات حجت اور واجب العمل ہيں ۔

اورحجت ہيں اور ہم ان سے بھی مدد ليتے ہيں خاندان نبوت واہل بيت اطہار عليہم السالم کی احاديث بھی واجب االطاعت 
۔اس موضوع ميں ہماری سند حديث ثقلين ہے جو تواتر کی حد ميں ہم تک پہنچی ہے اور اس کے عالوه اوربھی احاديث 

موجود ہيں ۔اس مطلب کو ہم نے تفسير الميزان کی پہلی جلد کے مقدمہ ميں بيان کيا ہے اور تيسری جلد ميں محکم اور متشابہ
  کی بحث پر مکمل طور پر روشنی ڈالی ہے ۔ 

ليکن اصحاب يا تابعين يامفسرين سے جو مطالب ہم تک پہنچے ہيں انھيں ہم حجت نہيں جانتے اوران سے استناد نہيں کرتے 
کے  ہيں (مگر يہ کہ کوئی قول ادلہ ّکے موافق ہو) کيونکہ ان کے اقوال اجتہاد کے عالوه کچھ نہيں ہيں اور وه بھی خود ا ن

لئے حجت ہونے کے عالوه کوئی فائده نہيں پہنچاتے ہيں ۔ہماری نظر ميں ان کا اجتہاد اورغير يقينی روايتيں مساوی ہيں اور 
دونوں کی کوئی قدر وقيمت نہيں ہے ۔ہم نے تفسير ميں ،اس روش اور طريقہ کار کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

قل ہوئی بہت سی روايتوں سے استفاده کيا ہے ، جيسے :(ان القرآن يُصّدق بعضہ اور اہل بيت عليہم السالم سے ن
)قرآن مجيد کی بعض ٢)''قرآن مجيد کی بعض آيات بعض دوسری آيات کی تصديق کرتی ہيں ،''(ينطق بعضہ ببعض١بعضا

)آيتوں کا ٣علی بعض آيات جب دوسری آيت کے ساتھ قرارپاتی ہيں تو اس کے معنی کو آشکارکرتی ہيں اور(يشھد بعضہ 
  ايک حصہ دوسرے حصوں 

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

  ٢٢٨٨۔ بحار االنوار٣و٢،  ٣٨٩١۔احتجاج١

  کے لئے گواه ہوتا ہے ۔
يہ طريقہ کار ،ايک صحيح شيوه اورپسنديده طريقہ ہے جو روايتوں کی برکت سے ہميں مال ہے ۔بيشک قرآ ن مجيد کی آيتيں 

ردوسرے کلمات کے مانند قابل فہم ہونے کا ايک ظہور رکھتی ہيں ،ليکن اس کے کالم کا نظم اور اسلوب رکھتی ہيں او
باوجود کہ ہم اپنی فہم ميں آيات کے مقاصد اورمعنی سے استفاده کرتے ہيں ،حروف مقطعات کو ہم نے کالم کے عام اسلوب 

ہ ،يس جيسے حروف ہمارے لئے کے موافق نہيں پايا اور ان کے بارے ميں واضح معنی درک نہيں کرسکے اور الم ، الر،ط
  مجہول ہيں ۔

يہاں پر ہم يہ نتيجہ اخذکرتے ہيں کہ حروف مقطعات دوسری آيتوں کے مانند نہيں ہيں کہ ان کے معنی کو سمجھا نے کے 
  لئے يہ عربی ز بان کی عام روش ميں نازل ہوئے ہوں ۔

ده ہے ، کيونکہ خدا کا کالم لغو سے منّزه اور پاک اور يہ کہنا بھی صحيح نہيں ہے کہ ان حروف کا وجود ،لغو اور بے فائ
  )١٤۔١٣ہے ،قرآ ن مجيد اس کی تو صيف ميں فرماتا ہے :(انّہ لقول فصل٭وماھوبالھزل)(طارق

  ''بيشک يہ قول فيصل ہے ۔اور مزاق نہيں ہے ''
کوئی سبب ہے اس بيان سے واضح ہوا کہ قرآن مجيد کی بعض سورتوں کا حروف مقطعات سے شروع ہونے ميں ضرور

اور يہ حروف ايک خاص مقصد کے لئے ذکر ہوئے ہيں۔ليکن اصحاب ،تابعين اور مفسرين کی طرف سے جو اسباب ان کے 
بارے ميں بيان کئے گئے ہيں ،وه حق و حقيقت کے ايک متالشی کو مطمئن نہيں کرتے اور اسی لئے ہم نے اپنی تفسير ميں 

يں ڈال ديا ،تاکہ خدائے متعال تب تک اس راز سے پرده اٹھا کر ہميں ايک اس بحث کو سورئہ ''حم عسق'' تک تاخير م
  اطمينان بخش صورت عطا کرے ،البتہ اگر موت نے فرصت دی تو ہم يہ توفيق حاصل کريں گے ۔

ليکن دوسری سورتوں ميں مذکوره سوره کو ترجيح دينے کا سبب يہ ہے کہ اس سوره ميں خدا کی وحی اور اس کے الہام 
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  فيت بيان ہوئی ہے اوريہ ہماری بحث سے متناسب ہے ۔کی کي
اب تک اس مشکل کو حل کرنے ميں ہميں اس قدر توفيق حاصل ہوئی ہے کہ اس قسم کی سورتوں ميں بيان کئے گئے 

مضامين ،معنی اور مقصد کے ساتھ ان حروف مقطعات کا ايک مخصوص رابطہ ہے ؛ مثالًہم حروف''الم''سے شروع ہونے 
ں ميں ايک خاص رابطہ پاتے ہيں ،اس کے باوجود کہ ان ميں سے بعض مکی ہوں اور بعض مدنی ہوں ۔اسی والی سورتو

طرح ۔''الر''يا'' حم ''و''طس'' کے حروف سے آغاز ہونے والی سورتوں ميں ايک ايسا رابطہ پايا جاتا ہے جو ان کے عالوه 
ہوئی ہے ـميں وہی غرض اور معنوی مناسبت پاتے ہيں کہيں موجود نہيں ہے ۔پھر ہم سوره اعراف ـجو''لمص''سے شروع 

  جو سوره''الم'' اور سوره ''ص'' ميں موجود ہے ۔
اس سے ہم اجمالی طورپر سمجھتے ہيں کہ حروف مقطعات کا قرآن مجيد کی سورتوں کے معانی اور مقاصد کے ساتھ ايک 

طرح سے واضح نہيں ہوئی ہيں ،ليکن اميد ہے کہ قسم کا رابطہ ہے ،ليکن اس رابطہ کی کيفيت اور تفصيالت ابھی اچھی 
  خدائے متعال اس حقيقت کو ہمارے لئے واضح فرما کر ہماری راہنمائی فرمائے گا۔

آخرميں اپنی طرف سے آپ کی خدمت ميں بہترين دردوسالم بھيجتا ہوں اورخدائے متعال سے آپ کے لئے آرام وآسائش اور 
  کاميابی کی دعا کرتا ہوں ۔

  ھ محمد حسين طباطبائی ١٣٨٩ولربيع اال٢١

  قرآن مجيد کی بے احترامی
سوال: قرآن مجيد کے بعض ـ اغلب ايران ميں منتشر ہونے والے ـ نسخوں ميں ناشرين کی طرف سے (طلسم ) کے نام پر 

ميں کوئی  کچھ (شکليں) کالم هللا کے ساتھ ضميمہ کر کے چھاپ کر بيچی جاتی ہيں ۔کياان ''طلسمات''اور شکلوں کے بارے
  صحيح سند موجود ہے يانہيں ؟

جواب: ان ''شکلوں''اور''طلسمات''کے بارے ميں کوئی صحيح سند نہيں ہے اوردينی نقطہ نظر سے ان کے صحيح ہونے کی 
  کوئی دليل موجود نہيں ہے ،خواه يہ قرآن مجيد کے ساتھ شائع کی جائيں يا الگ سے۔ 

رے ميں عجيب وغريب چيزيں لکھتے ہيں اور ان سب چيزوں کو پيغمبر اکرم صلیسوال:ان'' شکلوں ''اور''طلسما ت ''کے با
  هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہم السالم سے نسبت ديتے ہيں ،ان کے آثار اور فوائد کے بارے ميں کيا حکم ہے ؟

ليہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہم جواب:ان شکلوں ميں نظر ڈالنے کے سلسلہ ميں جن فوائد کو پيغمبر اکرم صلی هللا ع
السالم سے نقل کيا گيا ہے ان کا ايک حصہ جعلی اور باطل ہے ،جيسے ''مہر نبوت ''پر نظر ڈالنا وغيره...اور اس کا دوسرا 

  حصہ فاقد سند ہے ۔
سا کہ مشاہده کيا جارہا ہے سوال:پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہم السالم کی تصويريں بنا نا ـ جي

ـاور انھيں قرآن مجيد کے ساتھ ضميمہ کرنا اوراسی طرح مذکوره شکلوں اورطلمسات اور''محرم نامہ'' و''نوروز نامہ'' کو 
  قرآن مجيد کے ساتھ ضميمہ کرنا شرعی لحاظ سے کيسا ہے ؟

م کی خيالی تصوير بنانا اور انھيں قرآن مجيد کے ساتھجواب: پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار عليہم السال
ضميمہ کرنا اور اسی طرح توہمات پر مشتمل روايات کے ايک سلسلہ کو قرآن مجيد کے ساتھ ضميمہ کرنا ،جيسے ،اگر 
ام پر کوئی'' مہر نبوت'' نامی شکل پر نگاه کرے تو رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ہزاروں حج کے ثواب اس کے ن

لکھے جائيں گے !يا اگر فالں شکل پر نگاه ڈالی جائے تو اس کے تمام گناه معاف کئے جائيں گے اور امت محمد صلی هللا 
عليہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے ہاتھ سونپی جائے گی !يہ سب چيزيں قطعاًقرآن مجيد کی بے احترامی کا سبب اور حرام 

  ہيں ۔
طلسم وغيره کے نام پر قرآن مجيد کے ساتھ ضميمہ کرنا مذکوره بيان کے مطابق  اسی طرح شکلوں کے ايک سلسلہ جو

  کسی قسم کی سند نہيں رکھتے اور بے احترامی کے عالوه کچھ نہيں ہيں ۔
بنيادی طور پر ايک مسلمان کو اس بديہی نکتہ کو فر اموش نہيں کرنا چاہئے يا اس امر سے غفلت نہيں کرنی چاہئے کہ يہ 

ی کتاب جسے کالم هللا کہا جاتا ہے ،اسالم کے اصلی اور فرعی معارف کی تنہا پناه گاه ،نبوت کی زنده سند اور مقدس آسمان
  کروڑ مسلمانوں کی آبرو کا سبب ہے ۔١دنيا کے ساٹھ 

 اس نکتہ کے پيش نظر ايک مسلمان کا دينی ضمير ہرگز اس بات کی اجازت نہيں ديتا ہے کہ وه کسی اور کتاب کو ـہر چند
کہ وه کتاب حقيقی مطالب پرہی مشتمل کيوں نہ ہو ـ قرآن مجيد کے ساتھ ضميمہ کرکے اسے اس کے برابرقرار دے کر 

  معاشره ميں شائع کرے ،''محرم ناموں ''،''نوروز ناموں ''اور ''کسوف وخسوف کے احکام '' جنھيں آج کل کی دنيا ميں 
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..............  

ً ۔عالمہ طباطبائی کايہ بيان تقري١   سال قبل کاہے ۔(مترجم ) ٤٧با

مذاق کی نگاه سے ديکھا جاتا ہے اوران سب سے بدتر توہمات پر مشتمل شکلوں ،نقشوں اور خيالی تصويروں کی بات ہی 
  نہيں !ان چيزوں کو قرآن مجيد کے ساتھ ضميمہ کرنا، کالم هللا کی شان اور حقيقت سے کھيلنے کے مترادف ہے ۔

ے دين کی تاريخ،مذہبی عقائد ،تجويد اور قرائت کی کتا بوں کو قرآن مجيد کے ساتھ شائع کرنا چاہتےجو ناشرين محترم اوليائ
ہيں ،انھيں چاہئے کہ ان کتا بوں کو الگ سے شائع اورجلد سازی کر کے قرآن مجيد کے ہمراه قارئين کی خدمت ميں ارسال 

  کريں ۔
  محمد حسين طباطبائی 

  ھ١٣٨٥قم ۔جمادی الثانی 
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  گيارہواں حّصہ:
  

  چنداعتراضات اور ان کے جواب 
  سالم عليکم ورحمة هللا وبرکاتہ

آپ کا خط مال اورکتاب ''شيعہ دراسالم''اور''تفسيرالميزان ''کے مطالب کے بارے ميں کئے گئے اعتراضات کا بھی مطالعہ 
کيا ۔ان کتا بوں کے مطالب کے بارے ميں عميق توجہ عنايت فرمانے پر بہت بہت شکريہ۔جزاکم هللا تعالی ٰعن الحق والحقيقة 

  خيرالجزائ۔
  ہ اور ان کے جواب مال حظہ فرمائيں :ذيل ميں اعتراضات کا خالص

  اسالم ميں شبہ کے معنی
  پہال اعتراض:

کتاب ''شيعہ دراسالم ''کے چوتھے صفحہ پر کہا گيا ہے :''اسالم تسليم کے معنی ميں ہے ''يہ معنی لغوی طور پر صحيح ہے 
 عليہ وآلہ وسلم الئے ہيں ''ماجاء ،ليکن اسالمی اصطالح ميں يہ کلمہ ايک ايسے دين کا نام ہے جسے رسول اکرم صلی هللا

  محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ''ليکن آپ کی تفسيرکے مطابق :
سے رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خاتميت ١سب سے پہلے:ہم آيہ کريمہ :(ومن يبتغ غير االسلٰم دينا فلن يقبل منہ...)

  کو ثابت نہيں کرسکتے۔
سالم کے معنی کی تفسير ميں بيان کی گئی اوراصطالحی معنی کی تائيد کرنے والی بہت دوسرے يہ کہ:آپ کی تفسير،ا

  ساری روايتوں کے منافی ہے ،جيسا کہ اصول کافی کی دوسری جلد ميں آيا ہے ۔
  ٨٥۔اورجو اسالم کے عالوه کوئی بھی دين تالش کرے گا تووه دين اس سے قبول نہيں کيا جائے گا ...آل عمران١

ہ:دنيا کی مختلف امتوں کے اجماع کے مطابق لفظ''اسالم''ايک ايسے دين کانام ہے جسے حضرت محمد مصطفیتيسرے يہ ک
  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے التے ہيں ۔

  جواب:کتاب''شيعہ دراسالم'' کی عبارت يوں ہے :
جس دين کی طرف دعوت کرتا ہے اس کا نام ''لغت ميں''اسالم تسليم کرنے اورگردن جھکانے کے معنی ميں ہے ۔قرآن مجيد 

اس لئے اسالم رکھا گيا ہے کہ اس کا کلی پروگرام انسان کا خالق کائنات کے سامنے تسليم ہو نا ہے اور دنيا کے لوگ خدائے
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  واحدکے عالوه کسی کی پرستش نہ کريں اور اس کے فرمان کے عالوه کسی کی اطاعت نہ کريں ۔''
اس عبارت سے کہاں يہ مفہوم نکلتا ہے کہ اسالم کا ايک سے زياده معنی نہيں ہے اور وه  مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ

صرف لغوی معنی ہے ،اور قرآن مجيد اورحديث ميں جہاں بھی اسالم کا لفظ آيا ہے اسے صرف لغوی معنی ميں لينا چاہئے 
ب عالی نے خود بھی عبارت کے ضمن ميں ؟اور کيا يہ عبارت وجہ تسميّہ کے عالوه کسی اورچيز پر مشتمل ہے ؟اور جنا

اعتراف فرمايا ہے :''اسالم، خدائے متعال کے سامنے تسليم محض ہے ،ليکن يہ تب تک محقق اور ظاہرنہيں ہو سکتا ہے 
جب تک نہ شہادتين اورکچھ ضروری اعمال کو انجام ديا جائے ۔''يعنی يہ دين اسم مصدرکے معنی ميں تسليم کا مصداق ہے ۔

،لفظ''اسالم ''اس مقدس دين کا نام ہے اور لغت کے مطابق تسليم اور اطاعت کے معنی ميں ہے اور کتاب وسنت کے بہر حال
  بہت سارے مواقع پر ہردو معنی ميں استعمال ہوا ہے ،اس آ يہ کريمہ کے مانند :

  ١(ومن احسن دينا ممن اسلم وجھہ  وھومحسن واتبع ملتہ ابراھيم حنيفا...)
لت کرتی ہے کہ ملت ابراھيم ،اسالم کے لغوی معنی کا مصداق ہے ۔ اسی طرح يعقوب کے فرزندوں اوراس جواس پر دال

 يہاں پر مسلمون کی تعبيرکی دليل لغوی معنی مراد ہے ۔ ٢امت کے مومنين سے يہ جملہ نقل کرتا ہے (...ونحن لہ مسلمون )
نی ميں نہ ہو تو ہم خاتميت کو اس آيت:(ومن يبتغ غيراالسالم ليکن جو آپ نے يہ فرمايا ہے کہ :''اگراسالم اصطالحی کے مع

سے ثابت نہيں کرسکتے ہيں ''يہ اس وقت ممکن ہے جب خاتميت کے لئے اس آيت کے عالوه کوئی اور٣دينا فلن يقبل منہ...)
وں مطلب ممنوع ہيں ۔دليل نہ ہواور اس کا قبلی دشمن بھی مسلم ہو تو اسالم اس آيت ميں اصطالح کے معنی ميں ہے اور دون

ليکن آپ نے جو يہ فرمايا :''روايتيں اصطالحی معنی کی تائيد کرتی ہيں '' اصطالحی معنی کے وجود کا کوئی منکر نہيں 
ہے ،ليکن اصطالحی معنی کا وجود لغوی معنی اور اس کا مقصودہونے کی نفی نہيں کرتا ہے ،اور روايتيں کبھی اصطالحی

  بيان کرتی ہيں اور کبھی تسليم کے معنی ميں اسالم کے درجات اور مراتب بيان کرتی ہيں ۔معنی اور اس کے وصف کو 
ليکن آپ نے جويہ فرمايا ہے :''اسالم دنيا کی تمام مختلف امتوں کے اجماع کے مطابق، ايک ايسے دين کا نام ہے جسے 

ں ہے کہ اسالم واقعاًاس دين مقدس کا نام ہے حضرت محمد صلی هللا عليہ والہ وسلم الئے ہيں ''اس ميں کوئی شک وشبہ نہي
  اور قرآن مجيد کے 

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

۔اور اس سے اچھادين دارکون ہو سکتا ہے جو اپنارخ خدا کی طرف رکھے اورنيک کرداربھی ہو اورملت ابراھيم کا اتباع ١
  ١٢٥کرے...نسائ

  ٨٥۔آل عمران٣، ١٣٦و١٣٣۔بقره ٢

  ے حضرت ابراھيم عليہ السالم سے شروع ہوتی ہے ۔بيان کے مطابق يہ نام گزاری پہل
کم المسلمين من قبل...''١(اذقال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرّب الٰعلمين )   ٢(...ھو سّمٰ

قرآن مجيد اسالم سے آراستہ ہونے کو ابراھيم عليہ السالم اور اس کی امت کے بعد والے انبياء سے نقل کرتا ہے ،جيسے 
اسحاق عليہ السالم ،يعقوب عليہ السالم ،سليمان عليہ السالم ،يوسف عليہ السالم ،فرزندان يعقوب عليہ :اسماعيل عليہ السالم ،

  السالم ،فرعون کے ساحر،ملکئہ سبائ اور حضرت عيسٰی عليہ السالم کے حواری۔
تھانہ علم نہو کی خدا کے دين کا نام ''اسالم''رکھاجانا،اس کے پيش نظرکہ مصداق تسليم تھا،پہلے توصيف کے عنوان سے 

اصطالح ميں علم تھا ،جيسے کہ اسمائے حسنٰی سب کے سب صفات ہيں ،ليکن انھيں اسماء هللا کہتے ہيں اور بعد ميں 
استعمال کی کثرت کی وجہ سے غلبہ کے طور پر علم ہوئے ہيں پھر بھی اس ميں ''االسالم '' کے ''الف الم''کے لغوی معنی 

  کا اشاره ختم نہيں ہواہے ۔

  ''شيخيہ'' اور''کريم خانيہ''فرقے جسمانی معاد کے منکر ہيں :
  دوسرااعتراض:

''شيخيہ''اور'' کريم خانيہ''کے دوفرقے دوسرے شيعوں سے اختالف رکھنے کی وجوہات کی بنا پر،اس عنوان سے کہ ان 
  کے اختالفات بعض نظرياتی مسائل کی تو جيہ ميں 

کہ اپنے کو ميرے حوالے کردوتو انہوں نے کہا ميں رب العالمين کے لئے سرپا ۔''جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا ١
  ١٣١تسليم ہوں''بقره

  ٧٨۔''...اس نے تمہارانام پہلے بھی مسلم رکھاہے ...''حج٢
ہيں نہ اصل مسائل کے اثبات ونفی ميں ،آپ نے ان کے اختالف کو فرقہ قرارنہيں ديا ہے ،جبکہ وه معاد اورمعراج جسمانی 
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  نکر ہيں اور حضرت حجت عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے بارے ميں بھی کچھ باتيں کرتے ہيں ...کے م
جواب:کسی دين يا مذہب سے خارج ہونے کامعيار،اس دين يا مذہب کی بعض ضروريات سے انکار کرنا ہے ،اس معنی ميں 

ہو نا ضروری اوربديہی ہو اوران مسائل کہ کوئی شخص کسی ايسے مسئلہ سے انکار کرے ،جس کا اس دين يا مذہب ميں 
ميں بنيادی مسئلہ ہونا ضروری ہے اوراس کی خصو صيات نظری ہيں ۔جو شخص کتاب وسنت کے ظواہر سے ايک غير 
جسمانی معاد کے وجود کو سمجھے ،باوجود اس کے کہ مذکوره ظواہر عادی افہام کے مطابق اس کے جسمانی ہونے کی 

ے لئے جسمانی معاد کا وجودضروری نہيں ہے تاکہ اس کا انکار،ضروريات کا انکار ہو اور داللت کرتے ہيں ،اس شخص ک
دوسروں کی نظر ميں اس کا ضروری ہونا اس سے کوئی ربط نہيں رکھتا ہے اوراگر اس سلسلہ ميں کسی اجماع کو بھی 

  ت نہيں ہے ۔فرض کيا جائے ،تو وه اجماع غير احکام فر عيہ ميں ہوگا ،اس لئے وه اس کے لئے حجّ 

  کيا عرفان اور تّصوف موردتائيد ہے ؟ 

  تيسرا اعتراض:
کتاب ''شيعہ دراسالم''ميں جو آپ نے عرفان وتصوف کے بارے ميں بيان فرمايا ہے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عرفان 

ی روش کی حفاظت ميں وتصوف کو صحيح جانتے ہيں ،جہاں پرآپ اس گروه کی پيدائش اورنشوونماکی تاريخ اور ان کی اپن
جد وجہد کا ذکر کرتے ہيں ،جبکہ ائمہ اطہار عليہم السالم اور فقہا نے انھيں کافرٹھہرايا ہے اوران کے اقوال کو کسی 

  صورت ميں صحيح اور معتبرنہيں جانتے ہيں ۔
اه سے پرستش اس کے عالوه آپ اپنے بيان کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں :''عارف وه ہے جو خدا کو محبت کی ر

کرے نہ ثواب کی اميد يا عذاب کے ڈرسے''اس کے بعد فرماتے ہيں :''خدا کی پرستش کرنے والے تمام اديان ميں کچھ ايسے
افراد پائے جاتے ہيں جو عرفان کا مسلک رکھتے ہيں حتی بت پرستی ميں ،بت پرستی،يہوديت ،مسيحيت ،مجوسيت اوراسالم

۔کيا اس بيان کا الزمہ يہ نہيں ہے کہ بت پرستی ميں ايسے لوگ بھی ہيں جو خدا کی  ميں بھی عارف اورغير عارف ہيں''
  محبت کی وجہ سے پرستش کرتے ہيں کيا يہ بات صحيح ہے؟

جواب: ہم نے کتاب ''شيعہ دراسالم ''کی ابتدا ميں عہد کيا تھا کہ مذہب شيعہ کا تعارف کرکے ان کی پيدائش اورنشوونما کی 
ختلف گروہوں ميں تقسيم ہونے اوران کے افکار کو بيان کريں گے ۔يہاں پر ہم نے اپنے وعده کے مطابق تاريخ اوران کے م

کسی طرفداری کے بغيرعرفان کی پيدائش اوراس کے بقاء کی تاريخ کو خالصہ کے طورپر بيان کيا ہے اور ان کے لئے 
رنقلی دليل (آپ کی فرمائش کے برخالف کوئی کسی عظمت کو ثابت نہيں کياہے ۔ہم نے اجمالی طورپر ان کی عقلی ا و

  معقول ومنقول دليل ذکر نہيں کی ہے )کی طرف اشاره کيا ہے ۔
البتہ يہ کتاب ايک تعارفی کتاب تھی نہ فيصلہ دينے اورمذاہب کے حق وباطل کو تشٰخيص دينے والی کتاب ،اس لئے مخالفين

کو نقل نہيں کيا ہے (البتہ ان کی تاريخ پيدائش ميں اس کی طرف کے نظريہ پر بحث نہ کرتے ہوئے ہم نے فقہاکے حکم کفر 
  اشاره کيا ہے)

ليکن جس بات کی طرف اشاره کياگيا ہے کہ بت پرستوں ميں بعض لوگ محبت کی راه سے خدا کی پرستش کرتے ہيں ،يہ 
کے عقيده کے مطابق منفی برہمن اور ارباب رياضت ہينجو ''خدائوں ''کی عبادت کرتے ہيں نہ خدائے واحد کی ،اور ان 

رياضتوں کے نتيجہ ميں ،وه پہلے خود کو خدائوں ميں اورپھر خدائے متعال ميں فانی کرديتے ہيں ۔چونکہ اس مسئلہ کی 
وضاحت بہت تفصيلی ہے ايک دوخطوط ميں اس کو بيان کرنے کی گنجائش نہيں ہے ،اس لئے بہتر ہے اس سلسلہ ميں کتاب

ايک حصہ کا ترجمہ ہے ،خاص کر ''اوپنشو''،کتاب ''فروغ خاور''کتاب ''تحقيق ماللھند ''اورابوريحان ''سراکبر''جو ''ويدا''کے 
کی کتاب''آثارالباقيہ''کی طرف رجوع کيا جائے ،تاکہ معلوم ہوجائے کہ ھندی بت پرست بودھ اورصائبی کس قسم کا عرفان 

  رکھتے ہيں ۔
صوف کے صحيح ہونے اور ان کی توصيف کی طرف اشاره کرتا ہے ۔ميںليکن جو آپ نے فرمايا ہے :آپ کا کالم عرفان وت

عرفانی کو صحيح جانتا ہوں ليکن نہ اس عرفان کو جو اہل سنت درويشوں کے سلسلہ ميں رائج اور عام ہے اورشريعت کے 
ساقط''ہونے کا  مقا بلہ ميں ايک ايسے طريقت کے قائل ہيں جو سازوسنطور،غنارقص اور وجد کا حکم کرتا ہے اور''تکليف

دم بھرتے ہيں ۔چنانچہ ہم نے اپنے کالم کے ضمن ميں کہا ہے کہ اسی روش نے شيعوں ميں بھی سرايت کی ہے ۔جو عرفان 
کتاب وسنت سے حاصل ہوتا ہے ،وه عبوديت کے اخالص پر مبنی ايک روش ہے اور اسالم کے شرع مقدس کے قوانين 

  اسے'' تفسيرالميزان'' ميں بھی بيان کيا ہے ۔سے ذّره برابر جدانہيں ہے ۔چنانچہ ہم نے 
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  مالئکہ کے اراده کی کيفيت
  چوتھا اعتراض:

پرلکھاہے :دوسرے يہ کہ،يعنی خدائے متعال کے مالئکہ ،جس چيز ٩آپ نے تفسيرالميزان کی ساتويں جلد کے صفحہ نمبر
ستقل اراده واالمستقل نفس نہيں رکھتے ہيں کا انھيں خدائے متعال امرفرماتا ہے وه معصيت نہيں کرتے ہيں ،پس وه ايک م

عدم معصيت اور عدم نفس مستقل کے درميان کوئی رابطہ نہيں ہے ،چنانچہ انبياء عليہم السالم اور معصومين عليہم السالم 
ے ہيں معصوم ہيں اورمستقل نفس اوراراده بھی رکھتے ہيں ۔اگر مستقل اراده نہ رکھنے کی مراد يہ ہے کہ وه اراده نہيں کرت

تو يہ معنی مالئکہ سے مخصوص نہيں ہے اورسب لوگ  ١مگر جس چيز کا خدا اراده فرمائے (وماتشائون اال ان يشاء هللا)
  بلکہ خدائے متعال کے عالوه تمام مخلوقات کی يہی حالت ہے ۔

دی عنايتوں سے بہرهپھر اس کے بعد والے صفحہ پر کہا ہے :''مالئکہ تدريجاًکمال حاصل کرتے ہيں اوراس طرح اپنے وجو
  مند ہوتے ہيں ''جب يہ نفوس ہی نہيں رکھتے تو کس چيز ميں کمال حاصل کرتے ہيں ؟

جواب :کالم کے ذيل ميں مستقل نفس کی وضاحت کی گئی ہے کہ استقالل سے مراد ايک وہم ہے جسے شخص اپنے اندر 
  کلی طور پر متفی ہوتی ہے:مشاہده کرتا ہے اور اس استقالل کے متفی ہونے سے ہواوہوس کی پيروی 

اوراس کا مرجع نفس اّماره ہے اور اعتراض ميں بيان کئے گئے مطلب کے برعکس  ٢(اليسبقو نہ بالقول وھم بمره يعملون)
  ،مالئکہ کے مانند انبياء وائمہ عليہم السالم ميں يہ نفس نہيں پايا جاتا ہے ۔

نفس نہيں رکھتے ہيں تو ان کا تدريجاًکمال حاصل کرنا معنی نہيں  اور اس کے ذيل ميں جو اعتراض کياگيا ہے :''جب مالئکہ
  رکھتا ہے ''يہ ايک مغالطہ ہے اور اس جملہ کا مقصد 

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

   ٣٠۔نسائ١
  ٢٧۔''جوکسی بات پر اس پر سبقت نہيں کرتے ہيں اوراس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہيں ۔''انبيائ٢

ا اثبات اور جملہ ''من شانھا'' جملہ ''ھی فی معرض...''پر عطف ہے اور''من شانھا ''کاضميرمادئہ کمال کی نفی ہے نہ کمال ک
  جسمانی کے بارے ميں ہے نہ نفس کے بارے ميں ۔

  حضرت الياس عليہ السالم کے بارے ميں ايک روايت
  پانچواں اعتراض :

يہ السالم کے بارے ميں جوروايت نقل کی گئی ہے ،اسے پرالياس عل١٦٧''تفسير الميزان '' کی سترہويں جلد کے صفحہ نمبر
  آپ نے تضعيف کرديا ہے ۔

آپ نے کافی کی روايت کو،جسے عالمہ مجلسی نے بھی ''حيات القلوب''ميں نقل کيا ہے ،نقل نہيں کيا ہے ۔اس کامضمون 
ی ہے ۔ممکن ہے مذکوره روايت حضرت الياس کی وه گفتگوہے جو انہوں نے حضرت امام باقر عليہ السالم کے ساتھ انجام د

اعلٰی درجہ پر صحيح نہ ہو ليکن ايک متين روايت ہے جو ظاہر قرآن مجيد سے تضاد نہيں رکھتی ہے اورضروری حقائق 
سے بھی ٹکرائونہيں رکھتی ہے ۔يہ روايت تفسيرميں آپ کی ذکر کی گئی دوسری روايتوں کے مانند ہے جو الياس عليہ 

  رتی ہے۔السالم کی حيات کوثابت ک
جواب:فی الحال ميرے ذہن ميں نہيں ہے کہ ہم نے کيوں مذکوره روايت کو نقل نہيں کيا ہے ،شايد روايت کے طوالنی ہونے 
کے سبب ہو يا غفلت ہوئی ہو اور اگر ہم نے اسے نقل بھی کيا ہوتا اس کاکوئی خاص نتيجہ نہيں نکلتا چنانچہ اس کی تفصيل 

  ن ہو گی ،اس کے عالوه مثا ل کا احتمال بھی ہے ۔بعد والے سوال کے جواب ميں بيا

  فرعون اورمجرمين 
  چھٹااعتراض

پر لکھا ہے :''بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرعون کو ''ذواال ١٩٤آپ نے ''تفسير الميزان''کی سترھويں جلد کے صفحہ نمبر 
  ا تھا...''وتاد''کہتے تھے اس لئے کہ وه مجرموں کو ميخوں سے زمين ميں ٹھوک کر عذاب کرت

اس کے بعد آپ نے لکھا ہے :''ان باتوں کی کوئی قابل اعتماددليل نہيں ہے ''جبکہ مرحوم فيض نے اپنی تفسير''صافی''ميں 
  کتاب''علل''سے''اوتاد''کی تفسير ميں ايک حديث نقل کی ہے ۔

بل غورنکتہ يہ ہے کہ جواب:مذکوره روايت مستدرکات ميں سے ہے ،کسی صورت ميں تفسير ميں آنی چاہئے ،ليکن قا
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اصول ميں ثابت ہو چکا ہے کہ روايات آحاد اگر چہ بہتر صورت ميں صحيح بھی ہوں احکام کے عالوه،موضوعات،حجت 
نہيں ہيں مگر يہ کی قطعی قرينہ کے ہمراه ہوں ،مثالًوه حديث جو بالواسطہ خود امام عليہ السالم سے سنی جائے ،اس لحاظ 

يد کی تفسير نہيں کی جاسکتی ہے ۔اس کے عالوه جبکہ قرآن مجيد کے سلسلہ ميں کثير سے ايسی حديثوں سے قرآن مج
  روايتيں موجود ہيں ،اس قسم کی روايتوں سے قرآن مجيد کی تفسير کرنا بعيد ہے ۔

 اس بناء پر ،غير قطعی الصدور روايتوں کا تفسير ميں نقل کرنا قرآن مجيد کے سلسلہ ميں صرف روايت بيان کرنا ہے نہ
  قرآن مجيد کی تفسير اور معنی حاصل کرنے کا مقصود ہے ۔

  قرآن مجيد ميں اصطالح''حسنہ'' کے معنی
  ساتواناعتراض:

  کہ يہ آيہ شريفہ:(...للذين احسنوا ف ھذه الدنيا 
يں ايک تعبير کے ساتھ سوره نحل اورسوره زمر ميں واقع ہوئی ہے جبکہ تفسير ميں ''حسنہ''کو سورئہ نحل م ١حسنة...)

  اخروی ''حسنہ''اورسوره زمر ميں دنيوی اوراخروی دونوں کہا ہے اس کا سبب کيا ہے ؟
جواب:لفظی اتحاد کے باوجود ،آيہ شريفہ دوجگہوں پر سياق ميں اختالف رکھتی ہے ۔سوره نحل ميں خدائے متعال کی طرف 

مر ميں رسول اکرم صلی هللا عليہسے ايک خطاب ہے اور اس کے پيچھے اجر اخروی کی صفت ذکر ہوئی ہے اور سوره ز
وآلہ وسلم کی طرف سے خطاب ہے اور اس کے پيچھے اجر صابرين کی صفت اور قرآن مجيد کی زبانی صفت اخروی اور

  دنيوی دونوں پر اطالق ہوئی ہے ۔

  ربّيکی تعبير ميں اختالف کی وجہ 
  آٹھواں اعتراض :

کے ذيل ميں آپ نے لکھا ٢پر آيہ شريفہ(واذکر عبدنا ايوب اذنادی ربہ...)٢٢٠''الميزان ''کی سترھويں جلد کے صفحہ نمبر 
ہے ''ايوب عليہ السالم کا خدا سے کلمئہ ربّی''سے پکارنا يہ بيان کرتا ہے کہ اس کی ايک حاجت تھی جبکہ آيت ميں کلمہ 

  ''ربہ''ہے نہ''ربّی''۔
  ی)آيت کے مضمون سے اخذ کيا گيا ہے ۔جواب :کلمہ (رب

  حضرت ايوب عليہ السالم کا قّصہ اوراختالفی روايتيں 
  نواناعتراض:

  پر حضرت ٢٢٤''تفسيرالميزان''کی سترھويں جلد کے صفحہ نمبر 
پارکروجب ايوب عليہ السالم کی داستان ميں اسرائيلی روايتيں نقل کرنے کا کيا فائده ہے ؟ترجمہ اورہمارے بنده ايوپ کو

  …انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا
..............  

  ٣٠۔نحل١
  ٤١۔ص٢

آپ نے روايتوں کو نقل کرنے کے بعد دوسری روايتوں سے ان کو تضعيف کرديا ہے،باوجود اس کے کہ وه سب کتا ب 
افقت توہين کا سبب ہے ايوب کے مطابق ''عہد عتيق''ميں ہيں اور روايتوں کے ٹکرائو کی صورت ميں ان کی عاّمہ کی مو

  ،يہوديوں کی موافقت کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا ہے ۔
جواب:چنانچہ ہم نے قبالً بيان کيا کہ اس قسم کی احاديث کو نقل کرنے کا مقصد احترام ہے نہ تفسير۔اوريہ جو آپ نے فرمايا 

کی بات ہی نہيں جو يہود کے موافق  ہے :''جب دومتضاد خبروں ميں سے ايک عاّمہ کے موافق ہو توتوہين ہے اس روايت
ہو''يہ صحيح نہيں ہے ،کيونکہ متضاد روايتوں ميں حکم کا موضوع ،وه روايتيں ہيں جو شرعی احکام ميں بيان ہوئی ہيں نہ 

وه روايتيں جو احکام سے خارج ہوں وه اصالًحجت نہيں رکھتی ہيں اور عاّمہ کی موافقت عاّمہ کے فتوٰی کے مطابق ہے 
  وراسرائيليات کے مطابق جو بھی ہوں احکام سے خارج ہيں اور وه فتوٰی نہيں ہيں ۔روايت ا

  قل ھونباء عظيم کے بارے ميں ايک بحث
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  دسواناعتراض:
ميں لکھا ہے :''کہاگيا ہے:'' ''قل ھو نباء عظيم''کی ضمير قيامت٢٣٧آپ نے تفسير''الميزان''کی سترھويں جلد کے صفحہ نمبر

بعيد ترين معنی کا قول ہے جوکہاگيا ہے اس بعيد کی دليل کيا ہے؟جبکہ صرف دوآيتوں کے فاصلہ پر سے مربوط ہے اوريہ 
اس سے پہلے پندره آيتيں قيامت کے دن اورلوگوں کے حساب کے بارے ميں واقع ہوئی ہيں اورآپ نے خودسوره''نبائ''ميں 

  ''نباء عظيم ''کو قيامت کے دن سے تعبير کيا ہے ۔
نے گزشتہ پندره آيتوں کو نئے سياق ميں تبديل کيا ہے اوران آيات کے ضمن  ١آيتوں :(قل انّما انا منذر...)جواب:ان ہی دو 

سے مراد قرآن مجيد  ٢مينفرماتاہے:(قل ما اسئلکم عليہ من اجر وماانامن المتکلّفين٭ان ھو االذکرللٰعلمين٭ولتعلمّن نبہ بعدحين)
  قيامت کے مانند ''نباء عظيم ''ہو ۔ ہے ،البتہ کوئی حرج نہيں ہے کہ قرآن بھی

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

  )٦٥۔آپ کہہ ديجئے کہ ميں توصرف ڈرانے والہوں(ص١

۔اور پيغمبر آپ کہہ ديجئے کہ ميں اپنی تبليغ کاکوئی اجر نہں چاہتااورنہ مينبناوٹ کرنے واالغلط بيان ہونيہ قرآن توعالمين کے لئے ٢
   ٨٨۔٨٦اس کی حقيقت معلوم ہوجائے گی ''صايک نصيحت ہے اورکچھ دنونکے بعدتم سب 

  والسالم عليکم 
  محمد حسين طباطبائی

  ا ٣٩٧اا٥
 

 

 اسالم اور آج کا انسان 

 

  

  شہيدشوشتری کے اعزاز ميں منعقد کانفرنس
  ميں 

  عاّلمہ طباطبائی کا پيغام
عاّلمہ عالی قدر شہيدقاضی نورهللا شو شتر،''احقاق الحق''نامی معروف کتاب کے مصنف ،کے اعزاز ميں 

لکھنو(ھندستان)ميں منعقده کانفرنس کے لئے علماء اورحوزئہ علميہ قم کی عظيم شخصيتوں کی طرف سے مختلف پيغامات 
  ارسال کئے گئے تھے۔

اطبائی کا وه پيغام مالحظہ فرمائيں جسے اس کانفرنس ميں عالمہ موصوف کیذيل ميں جناب استادعاّلمہ سيد محمد حسين طب
  طرف سے پڑھاگيا:

  خدائے متعال،عّز شانہ ،اپنے کالم ميں پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوکر فرماتا ہے :
  )٥٧(قل ما اسئلکم عليہ من اجر الّمن شاء ان يتّخذ الی ربہّ سبيال)(فرقان 

رسول خدا!''آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم لوگونسے کوئی اجر نہيں چاہتامگر يہ کہ جو چاہے وه اپنے پروردگارکاراستہ  ''اے
  اختيارکرلے۔''

  سالہ دعوت کا ٢٣اس معجزانہ کالم کے مطابق پيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی 
  ئے جگہ پاکرمستقرہوا ہے ۔اجر اورپھل ،دين مقدس اسالم ہے جو انسانی معاشريہ ميں اپنے ل

  اورمزيد فرماتا ہے :
  )٢٣(قل الاسئلکم عليہ اجرا اال الموده فی القربٰی...)(شوریٰ 

''...اے رسول خدا!آپ کہہ ديجئے کہ مينتم سے اس تبليغ رسالت کا کوئی اجر نہيں چاہتا عالوه اس کے کہ ميرے اقربا سے 
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  محبت کرو...''
يمہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جس دين کو خدائے متعال ہم سے چاہتا ہے اور اسے اس آيت کو گزشتہ آيت کے ساتھ ضم

اپنے پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اجرقرارديتا ہے ،وه ايسادين ہے جو پيغمبۖر کے اہل بيت کی محبت سے 
  جڑاہواہے ۔

  رماتے ہيں :پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم حديث متواتر ''سفينہ''ميں ف
   ١''مثل اھل بيتی کمثل سفينتہ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق''

ميرے اہل بيت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے،جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے مخالفت 
  کی وه ہالک ہوا۔

  اور اسی طرح حديث متواترثقلين ميں :
تاب هللا وعترت اھل بيتی وانھما لن يفترقا حتی ير دا علّی الحوض،ماان تمسکتم بھما لن تّضلوابعد (انی تارک فيکم الثقلين ،ک

  ٢ابداً)
..............  

  ٣٣٤٣۔درالمثور١
  (عبارت ميں تھوڑی سی تغير کے ساتھ)٣٤١٩۔احقاق الحق:٢

عليہم السالم ۔يہ دونوں کبھی جدانہ ہوں ''ميں تم ميں دوگرانقدرچيزيں چھوڑے جاتا ہوں ،کتاب خدااورميری عترت،اہل بيت 
  گے يہاں تک کہ حوض کوثرپرميرے پاس پہنچيں ۔اگر تم انھيں اختيارکئے رہو توکبھی گمراه نہ ہو گے۔''

مذکوره احاديث مينپيغمبراسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم دين اوراپنے اہل بيت عليہم السالم کے درميان چولی دامن کے ساتھ 
ماتے ہيں اورايک رسابيان سے سمجھاتے ہيں کہ مسلمان کو چاہئے کہ اہل بيت پيغمبۖر کو اپنا پيشوا قرارديں کی وضاحت فر

اوراپنے دين کو ان سے اخذ کريں ۔اور يہ وہی شيعہ مذہب ہے جسے آج دنيا کی تقريباًدس کروڑآبادی اپنارسمی مذہب جانتی 
  ہيں ۔

ے متعال نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی تبليغ کا اجر قراردياجی ہاں!شيعہ مذہب وہی مقدس دين ہے جسے خدائ
  ہے اورآنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رسالت کاماحصل شمار کيا ہے ۔

شيعہ مذہب وہی گراں بہا دين ہے ،جس کی بقاء کے لئے اہل بيت اطہار عليہم السالم کے باره پيشوائونميں سے گياره نے 
کی قربانی دے کر اس کاتحفظ کيا ہے اور اس سے قبل جنگ احد ميں پيغمبر اساۖلم کی جبين مبارک اوردہان  اپنی جان

  مبارک کا مقدس خون بھی اس کی بقاء کے لئے زمين پر گراہے ۔
ه مذہب شيعہ وہی رنج ومصيبت ديده مذہب ہے ،جسے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد گزشتہ چود

صديوں کے دوران،تاريخ کی گواہی کے مطابق،مختلف مراحل ميں اس کے دسيوں ہزاربلکہ الکھوں پيروخاک وخون ميں 
  لت پت 

ہوئے ہيں ،جن ميں غير معمولی ذہنيت کی شخصيتيں اور دانشوربھی شامل تھے ،جيسے شہيد اّول محمدبن مکی ،شہيدثانی 
شوشتری جو اس نورانی اور پر شکوه آرام گاه ميں سوئے ہيں ...ہميں ان آثار زين الدين احسائی اورشہيد سعيدقاضی نورهللا 

کا مشاہده کرکے اپنے اسالف کی ان مجاہدتوں اور قربا نيوں کو ياد کرنا چاہئے ،جن کو انہوں نے خداکی راه ميں اس مذہب 
،اس کی اشاعت اورپھيالئوکے لئے کے احياء اور بقاء کے لئے پيش کی ہيں ،اوراس حق و حقيقت پر مبنی مذہب کے تحفظ 

پہلے مرحلہ ميں اہل بيت عصمت وطہارت عليہم السالم کے پيشوائوں نے اوردوسرے مرحلہ ميں عظيم دانشوروں نے اس 
راه ميں جام شہادت نوش فرمايا ہے اور اس کے عالوه الکھوں بے گناه پير کاروں کے خون کی قيمت پر ہمارا يہ مذہب ہم 

  ں اس راه ميں ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی دينے سے دريغ نہيں کرنا چاہئے :تک پہنچا ہے ۔ہمي
  ١(والتھنوا والتحزنوا وانتم العلون ان کنتم مؤمنين)

  محمد حسين طباطبائی
  ھ١٣٩٠رجب ١٠قم۔

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

  ی لئے ہے (آل ۔خبردار!سستی نہ کرنا ،مصائب پرمحزون نہ ہونا اگرتم صاحب ايمان ہوتوسربلندی تمہارے ہ١
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  )١٣٩عمران 

  منابع اورمآخذ

  
  ۔قرآن مجيد١

  الف:

  ۔االحتجاج ،احمدبن علی بن ابی طالب الطبرسی ،موسة االعلمی للمطبوعات،موسسئہ اہل البيت عليہم السالم ،بيروت۔٢
  ۔احقا ق الحق ،سيدنور هللا شوشتری،کتابفروشی اسالميہ ،تہران۔٣

  ب:
  ،موسستہ الوفائ،بيروت ،طبع دوم۔بحاراالنوار،عالمہ مجلسی ٤

  ت:
  ۔تفسير ابوالفتوح رازی ،شيخ ابوالفتوح رازی۔٥
  ۔التوحيد،ابی جعفرمحمدبن علی بن الحسين ا بن بابويہ القمی ،الصدوق،دفترانتشارات اسالمی۔٦

  د:
  ۔الدّر المنثور،جالل الدين سيوطی ،دارالمعرفة للطباعة والنشر،بيروت۔٧

  ر:
  ہ۔رسالئہ لقائي٨
  ۔روح المعانی ،آلوسی بغدادی ،داراحياء التراث العربی، بيروت٩

  ل:
  ۔اللھوف فی قتلی الطفوف،علی بن موسی بن جعفر بن محمد طائوس،المطبعتہ الحيدريہ،نجف۔١٠

  م:
  ۔مجمع البيان فی تفسير القرآن ،ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی،کتاب فروشی اسالميہ۔١١
  ۔مصباح الشريعہ،االمام جعفرالصادق عليہ السالم ، موسسئہ االعلمی ،بيروت۔١٢
 ۔معالی السبطين ،محمد مھدی المازندرانی الحائری،تبريز۔١٣

 

 


