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 فہرست کتاب

  ٧حرف اول.....
  ٩مقدمہ : اسالم کے عقا ئدقر آ ن کريم کی روشنی ميں.....

  ١٣مباحث کی سرخياں..... 
  ١٥[ صاحبان شريعت پيغمبرونکے زمانے ميں نسخ.....١]

  ١٧آدم ' نوح ابراہيم اور محمد ۖ کی شر يعتوں ميں اتحاد و يگانگت.....
  ١٧م ابوالبشر ـ.....اول : حضرت آ د

  ١٨دوم :ابواالنبياء حضرت نوح عليہ السالم .....
  ١٩کلمات کی تشريح.....

  ٢٠آيات کی مختصر تفسير.....
  ٢١سوم : خليل خد احضرت ابراہيم ـ.....

  ٢٣کلمات کی تشريح.....
  ٢٤آيات کی مختصر تفسير.....

  ٢٥بحث کا نتيجہ.....
  ٢٩''نسخ و آيت''کی اصطالح اور ان کے معنی.....

  ٢٩اول : نسخ .....
  ٢٩دوم: آيت.....

  ٣١سخ اور آئہ تبديل کی تفسير .....آئہ ن
  ٣١آئہ نسخ.....

  ٣٦آئہ تبد يل .....
  ٣٨کلمات کی تشريح.....

  ٤٠''مصدقاً لما معکم''کی تفسير ميں بحث کا نتيجہ:..... 
  ٤٢تفسير آيات .....

  ٤٧موسٰی عليہ السالم کی شريعت بنی اسرا ئيل کے لئے مخصوص ہے.....
  ٤٧مو سٰی عليہ السالم کی شريعت ميں نسخ کی حقيقت.....

  ٤٧پہلے : ۔ بنی اسرا ٰئيل کو نعمات خدا وندی کی ياد دہانی .....
  ٤٩دوسرے:۔ توريت اور اس کے بعض احکام.....

  ٥١تيسرے:۔ خدا وند عالم کی بنی اسرا ئيل پر نعمتيں اور ان کی سرکشی اورنا فر مانی.....
  ٥٣کلمات کی تشريح.....

  ٥٥آيات کی تفسير.....
  ٥٨بحث کا نتيجہ.....

  ٦٠ايک پيغمبر کی شريعت ميں نسخ کے معنٰی.....
  ٦١نسخ کی بحث کا خالصہ اور اسکا نتيجہ..... 

  ٦٥آئہ تبديل کی شان نزول.....
  ٧٣[رب العالمين اور انسان کے اعمال کی جزا.....٢]

  ٧٥انسان اور دنيا ميں اس کے عمل کی جزا.....
  ٧٨کلمات کی تشريح.....

  ٧٨دنيا و آخرت کی جزا.....
  ٨٠انسان اور آخرت ميں اس کی جزا.....

  ٨٢کلمات کی تشريح.....
  ٨٣آغاز کی جانب بازگشت.....
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  ٨٦موت کے وقت انسان کی جزا.....
  ٨٨کلمات کی تشريح.....

  ٨٩نسان کی جزا .....قبر مينا
  ٩٠انسان اور محشر ميں اس کی.....

  ٩٠الف:۔ صور پھو نکنے کے وقت .....
  ٩٢کلمات کی تشريح.....

  ٩٣روزقيامت کے مناظر کے بارے ميں.....
  ٩٥کلمات کی تشريح.....

  ٩٧انسان اور جنت و جہنم ميں اس کی جزا .....
  ٩٩تشريح..... کلمات کی

  ١٠٠روايات ميں آيات کی تفسير.....
  ١٠٣صبروتحمل کی جزا.....

  ١٠٦کلمات کی تشريح.....
  ١٠٦روايات مينصابروں کی جزا .....

  ١٠٨عمل کی جزا نسلوں کی ميراث ہے.....
  ١٠٩کلمات کی تشريح.....

  ١٠٩مرنے کے بعد عمل کے آثار ونتائج.....
  ١١١شفا عت کی لياقت ؛ بعض اعمال کی جزا..... 

  ١١١شفاعت کی تعريف .....
  ١١١..... شفاعت قرآن کی روشنی ميں

  ١١٢آيات کی تفسير.....
  ١١٣شفاعت روايات کی روشنی ميں.....

   ١١٥بحث کا نتيجہ.....
  ١١٦پاداش اور جز ا کی بربادی ، بعض اعمال کی سزا ہے.....

  ١١٩گزشتہ بحث کا خالصہ.....
  ١٢٠جزا اور سزا کے لحاظ سے جنات بھی انسان کے مانند ہيں.....

  ١٢٢جزا وسزا کی بحث کا خال صہ.....
  ١٢٥[ رب العا لمين کے بعض اسماء و صفات..... ٣]
  ١٢٧۔ اسم کے معنی .....١
  ١٢٧م کے معنی.....۔ رحمن و رحي٣۔٢
  ١٣٠۔ذو العرش اور رب العرش.....٤

  ١٣١کلمات کی تشر يح.....
  ١٣٣آيات کی تفسير.....

  ١٤٤بحث کا خال صہ.....
  ١٤٧کے اسمائے حسنٰی.....هللا [ا٤]
   ١٤٩هللا.....۔ا١
  ١٥٢۔ کرسی.....٢

  ١٥٤عبد و عبادت.....
  ١٥٧[رُب العا لمين کی مشيت.....٥]
  ١٥٩:۔لغت اور قرآن کريم ميں مشيت کے معنی.....١

  ٥٩١الف:۔مشيت کے لغوی معنی .....
  ١٦٠ب:۔مشيت قرآنی اصطالح ميں.....

  ١٦١دوسرے:۔ رزق اور روزی مينخدا کی مشيت .....
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  ١٦٣خدا کی مشيت کيسی اور کس طرح ہے؟.....
  ١٦٤تيسرے:۔ مشيت خدا وندی ہدايت و راہنمائی ميں.....

  ١٦٤الف:۔ تعليمی ہدايت.....
  ١٦٦ب:۔انسان اور ہدايت يا گمراہی کا انتخاب.....

  ١٦٧ہدايت طلب انسان اور هللا کی امداد ( توفيق) .....
  ١٦٨ج:۔ہدايت يعنی مشيت اٰلہی سے ايمان و عمل کی توفيق.....

  ١٦٨کلمات کی تشريح.....
  ١٧١کی مشيت عذاب و رحمت ميں.....هللا چہارم:۔ ا

  ١٧٥[ بد ا ء يا محوواثبات .....٦]
  ١٧٧اول۔بدا ء کے لغوی معنی.....

  ١٧٧اول : اسالمی عقائدکے علماء کی اصطالح ميں بدٔا کے معنی.....
  ١٧٧سوم : بداء قرآن کريم کی روشنی ميں.....

  ١٧٨کلمات کی تشريح.....
  ١٨٠آيات کی تفسير.....

  ١٨٤کلمات کی تشريح.....
  ١٨٤آيت کی تفسير.....

  ١٨٥کی روايات ميں .....چہارم :۔ بداء مکتب خلفاء 
  ١٨٦پنچم : ۔بداء ائمہ اہل بيت کی روايات ميں.....

  ١٨٩عقيدهٔ  بدا کا فائده.....
  ١٩١..[جبر و تفويض اور اختيار...٧]

  ١٩٣الف:۔جبر کے لغوی معنی.....
  ١٩٣ب:۔جبر اسالمی عقائد کے علماء کی اصطالح ميں.....

  ١٩٣ج:۔ تفو يض کے لغوی معنی.....
  ١٩٣د:۔تفويض اسالمی عقائد کے علماء کی اصطالح ميں.....

  ١٩٤ھ:۔ اختيار کے لغوی معنی.....
  ١٩٤و:۔ اختيار؛ اسالمی عقائد علماء کی اصطالح ميں.....

  ١٩٥[قضاوقدر.....٨]
  ١٩٧قضا و قدر کے معنی.....

  ١٩٧الف:۔مادهٔ قضا کے بعض معانی.....

  ١٩٨ب:۔مادٔه ''قَدَّر'' کے بعض معانی.....
  ١٩٩ج:۔ قدَّر کے معنی.....
  ١٩٩د:۔قََدر کے معنی.....

  ٢٠١ايات.....قضاو قدر سے متعلق ائمہ اہل بيت کی رو
  ٢٠٥روايات کی تشريح.....

  ٢٠٧چند سوال اور جواب.....
  ٢٠٧پہلے اور دوسرے سوال کا جواب.....

  ٢٠٨تيسرے سوال کا جواب.....
  ٢٠٨چوتھے سوال کا جواب.....

  ٢١١[ملحقات .....٩]
  ٢١٣..اسالمی عقائد ميں بحث و تحقيق کے راستے..... ...

   ٢٣١اہل بيت کی راه قرآن کی راه ہے.....
  ٢٣٤مکتب اہل بيت ميں عقل کا مقام.....

  ٢٤١. روايات مينآغاز خلقت اور مخلوقات کے بعض صفات ....
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  ٢٤٦کون و ہستی يا عالم طبيعت قرآن کريم کی روشنی ميں .....
  ٢٥٥[ فہرستيں .....١٠]

  ٢٥٧اسماء کی فہرست .....
  ٢٧٣آيات کی فہرست .....

  جلد دوم
  ٣٠١ملل و نحل و شعوب و قبائل اور مختلف موضوعات .....

  ٣٠٦احاديث کی فہرست..... 
  ٣١٠اشعار کی فہرست .....

  ٣١١مؤلفين و مصنفين کی فہرست..... 
  ٣١٦جغرافيائی مقامات .....

  ٣٢١وں کی فہرست..... کتاب

 

 

  

  نام کتاب : اسالم کے عقائد(دوسری جلد )
  عالمہ سيد مرتضی عسکریمؤلف : 

  مترجم : اخالق حسين پکھناروی
  تصحيح : سيد اطہر عباس رضوی (اٰلہ آبادی)

  نظر ثانی: ہادی حسن فيضی
  پيشکش: معاونت فرہنگی، ادارٔه ترجمہ

  ناشر: مجمع جہانی اہل بيت 
  کمپوزنگ : وفا 

  ئ٢٠٠٧ھ ۔ ١٤٢٨طبع اول : 
  ٣٠٠٠تعداد : 

  مطبع : ليلیٰ 
ISBN:964‐529‐055‐4  
www.ahl‐ul‐bayt.org   
info@ahl‐ul‐bayt.org  

  قال هللا تعالی:
)هللا ُ(اِنّما ُےِر ْےُد ا ْجَس ٔاَْھَل اْلِبْےِت َوُےطَھَِّرُکْم تَْطِھْےرا ً   لُِےْذ ِھَب َعْنُکُم الرِّ

  ارشاد رب العزت ہے:
ں پاک و پاکيز ه رکھے جو پاکهللا کا صرف يہ اراده ہے کہ تم اہل بيت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمھي

  و پاکيزه رکھنے کا حق ہے۔
  
  هللا ۖ :قال رسول ا

، وعترتی اہل بيتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلّوا ابدا وانھما لن يفترقا حتّٰی يردا علّی هللا''انی تارک فيکم الثقلين، کتاب ا
  الحوض''۔

زيں چھوڑے جاتا ہوں:(ايک) کتاب خدا اور حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا: ''ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چي
(دوسری) ميری عترت اہل بيت (عليہم السالم)، اگر تم انھيں اختيار کئے رہو تو کبھی گمراه نہ ہوگے، يہ دونوں کبھی 

  جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچيں''۔
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و  ٣٦٦٤. ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤، ٣، مسند احمد: ج٤٣٢٢، سنن دارمی: ١٢٢٧( اختالف عبارت کے ساتھ : صحيح مسلم: 
  . و غيره.)٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩٣، مستدرک حاکم: ١٨٩اور ١٨٢٥. ٣٧١

  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

اصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی ح
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 

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

اسالم کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 
کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے  عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے
اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 

قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 
ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے ہوں تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو  عاری

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

م ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی اگرچہ رسول اسال
خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے 

عام کرنے سے محروم کردئی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو 
تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری 

رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنھوں
سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں  نے بيرونی افکار و نظريات

  اور تقريروں سے مکتب 
اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کيا ہے، خاص طور 

کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و قرآن اور مکتب اہل پر عصرحاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا 
بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے
اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں زندگی حاصل کرنے 

کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبليغ اور نشر و 
اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات دنيا تک پہنچائے 

  گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
ونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت (عالمی اہل بيت ک

کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
دا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ا

قرآن و عترت کے صاف و شفاف 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 

کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے و طہارت کی ثقافت کو عام 
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

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

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

سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل عاّلم سيد مرتضی عسکری کی گرانقدر کتاب'' عقائد اسالم در قرآن کريم ''کو فاضل 
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جليل موالنا اخالق حسين پکھناروی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر 
ار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے گز

شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا 
  باعث قرار پائے۔کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنٰی جہاد رضائے مولٰی کا 

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

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  مقدمہ : 
   ١اسالم کے عقا ئد قرآن کريم کی رو شنی ميں 

عاّلمہ سيد مرتضی عسکری نے جو کچھ نصف صدی کے زياده سے عرصہ ميں تحرير کيا ہے، مباحث کے پيش کرنے 
اور اس کی ارتقائی جہت گيری ميں ممتاز اور منفرد حيثيت کے مالک ہيں، ان کی تحقيقات اور ان کے شخصی تجر بے اس 

ہيں ،وه انھيں طو ال نی تحقيقات کی بنياد پر اپنے اسا  طو ال نی مدت ميں ان کے آثار کے خلوص وصفا ميں اضا فہ کر تے
سی پر وگرا م کو اسالمی معا شره ميں بيان اور اجراء کر تے ہيں، ايسے دقيق اور علمی پرو گرام جوہمہ جہت استوار اور 

اور ثمر بخش ہو جا تامتين ہيں ،روزافزوں ان کے استحکا م اور حسن ميں اضا فہ ہو تا رہتاہے اور مباحث کا دائره وسيع تر 
ہے نيز افراط وتفر يط اور اسا سی نقطۂ  نگاه سے عقب نشينی اور انصراف سے مبر ا ہے اوريہ ايسی چيز ہے جو مباحث 

  کے مضمون اور اس کے وسيع اور دائمی نتا ئج سے مکمل واضح ہے۔
ان کی کوشش رہتی ہے کہ اسالمی ميراث کو عال مہ عسکری کا علمی اور ثقا فتی پر وگرام واضح ہدف کا ما لک ہو تا ہے :

تحر يفات اور افتراپردازيوں سے پاک و صاف پيش کر يں،جن تحر يفات اور افتراپردازيوں کا دشوار اور پيچيده حا ال ت 
ميں پيغمبر اکرمۖ  کی حيا ت کے بعد اسالم کو سامنا ہوا ،ان کی کوشش ہے کہ اسالم کی حقيقت واصا لت نيز اس کے خا لص

اور پاک وصاف منبع تک رسائی حاصل کر يناور اس کے بعد اسالم کو جيسا تھا نہ کہ جيسا ہو گيا پاک و صا ف اور خا 
  لص انداز سے امت اسال ميہ کے سا منے پيش کر يں۔

ہ ايسی اسالمی تہذ يب ميں اس طرح کا ہدف لے کر چلنا ابتدائے امر ميں کوئی نئی اور منحصر بہ فرد چيز نہيں تھی، کيونک
آرزو اورتمنا بہت سارے اسال می مفکرين ما ضی اور حا ل ميں رکھتے تھے اور رکھتے ہيں ،ليکن جو چيز عاّلمہ عسکری
کو دوسروں سے ممتا زکر تی ہے اور انھيں خاص حيثيت کی ما لک بنا تی ہے وه يہ ہے کہ وه جز ئی اور محدود اصال ح 

  وسری نظر سے اور ايک فکر کو دوسری فکر سے موازنہ کرتےکی فکر ميں نہيں ہيں تا کہ ايک نظر کو د
..............  

) ''سليم الحسنی'' کے مقالے کا ترجمہ کچھ تلخيص کے ساتھ جو عر بی زبان کے''الوحدة''نامی رسالہ ميں شائع ہوا ہے،نمبر ١(
  .٣٨ھ ،ص  ١٤١٥،شوال ١٧٦

وں کو قا نع کر نے کے لئے محدود قضيہ کے ارد گرد استعمال ہوئے تحقيق کريں، نيز اپنے نقد وتحليل کی روش کو دوسر
کريں بلکہ وه اسالم اور اسالمی ميراث ميں تحر يف اور کجر وی کے اصل سر چشمے کی تال ش ميں رہتے ہيں تا کہ شنا 

يہ واحد ه خت کے بعد اس کا عالج کرنے کے لئے کما حقہ قد م اٹھا ئيں؛ اور چو نکہ تحريف اور انحراف وکجروی کو قض
کی صورت ميں ديکھتے ہيں لٰہذا اصلی اور خا لص اسالم تک رسا ئی کو بھی بغير ہمہ جا نبہ تحقيق و بر رسی کے جو کہ 
تمام اطراف وجوا نب کو شا مل اورحا وی ہو، بعيد اور غير ممکن تصور کر تے ہيں ؛ يہی وجہ ہے کہ اسالم کے تمام جو 

کيلئے کمر بستہ نظر آتے ہيں ، نيز خود ساختہ مفروضوں اور قبل از وقت کی قضا  انب اور فروعات کی تحقيق و بر رسی
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وت سے اجتناب کرتے ہيں، اسی لئے تمام تا ريخی نصو ص جيسے روايات،احا ديث اور داستان وغيره جو ہم تک پہنچی 
ں اور کسی ايک کو بھی بے ہيں ان سب کے ساتھ ناقدانہ طرز اپناتے ہيں اور سب کو قا بل تحقيق مو ضو ع سمجھتے ہي

اعتراض اور نقص و اشکال سے مبرانہيں جا نتے وه صر ف علمی اور سا لم بحث و تحقيق کو قرآن کريم اور قطعی اور 
موثق سنت کے پرتو ميں ہر کھوٹے کھرے کے عال ج اور تشخيص کی تنہا راه سمجھتے ہيں تا کہ جھو ٹ اور سچ اور 

  د و مرز مشخص ہوجا ئے۔ انحرا ف کے مقا بل اصا لت کی ح
عاّل مہ عسکری نے اپنے تمام علمی کا ر نا موں، مشہو ر تا ليفا ت اور شہره آفاق مکتو بات کی اسی رو ش پر بنيا د رکھی 
ہے اور ان کو رشتٔہ تحر ير ميں ال ئے ہيں ، ايسی تا ليفا ت جو مختلف علمی ميد انوں ميں ہيں ليکن اصلی و اسا سی مقصد 

وسرے کے ہمراه ہيں اور اس ہدف کے تحقق کی راه ميں سب ہم آواز ہيں ، يہی وجہ ہے کہ اگر عاّل مہ عسکری ميں ايک د
کو تا ريخ نگا ر يا تاريخ کامحقق کہيں تو ہماری يہ بات دقيق اور صحيح نہيں ہوگی ، جبکہ يہ ايک ايسا عنوان ہے جو بہت 

بانا می کتاب کے وجود ميں آنے کے بعد چاليس سا ل پہلے سے اب ابن سهللا سارے قا رئين کے اذ ہا ن ميں( ان کی عبد ا
  تک )را سخ اور جا گز يں ہو چکا ہے۔

ہا ں عال مہ عسکر ی مور خ نہيں ہيں، بلکہ وه ايک ايسے پر وگرام کے بانی اور مؤسس ہيں جو جا مع اور وسيع ہے جس 
نے احا طہ ميں لئے ہو ئے ہيں، وه جہاں بھی ہوں انحرا کی شا خيں اور فر وعات ، اسال می ميرا ث کے تمام جوانب کو اپ

ف و کجروی اور اس کے حدود کے خواہاں اور اس کی چھان بين کر نے والے ہيں ، تاکہ اصلی اور خا لص اسال م کی شنا 
حا صل ہو  سائی اور اس کا اثبات کرسکيں، شايد يہ چيزاسی کتاب (عقائد اسالم در قرآن کر يم ) مينمعمو لی غور و فکرسے

  صفحات پر مشتمل عر بی زبان ميں منتشر ہو چکی ہے۔ ٥٠٠جا ئے گی ،ايسی کتاب جس کی پہلی جلد تقر يبا 
يہ کتاب اسالم کے خا لص اور صا ف ستھرے عقائد کو قرآن کر يم سے پيش کر تی ہے،چنانچہ جنا ب عاّلمہ عسکر ی خود 

ں فر ماتے ہيں: '' ميں نے ديکھا کہ قرآن کريم اسال می عقائد کو نہا اس حقيقت کو بيان کر تے ہو ئے کتا ب کے مقد مہ مي
يت سا دگی اور کامل اندا ز ميں بيان کر تا ہے ، اس طرح سے کہ ہر عا قل عر بی زبان سے ايسا آشنا جو سن رشد کو پہونچ

تہ انداز مينعلماء پر اعترا ض چکا ہے اسے بخو بی سمجھتا اور درک کرتا ہے ''عال مہ عسکر ی اس کتاب ميں نرم اور شگف
  کر تے ہو ئے فر ما تے ہيں:

اسالمی عقائد ميں يہ پيچيد گی ، الجھاؤاوراختالف وتفرقہ اس وجہ سے ہے کہ علما ء نے قرآ ن کی تفسير ميں فلسفيوں کے 
تحقيقی روا يات  فلسفہ، صوفيوں کے عرفان، متکلمين کے کالم ، اسرا ئيليات اور رسول خدا ۖ کی طرف منسو ب ديگر غير

پر اعتماد کيا ہے اور قرآن کر يم کی آيا ت کی ان کے ذريعہ تا ويل اور تو جيہ کی ہے اور اپنے اس کار نامہ سے اسالم کے
عقائد ميں طلسم ، معمے اور پہيلياں گڑھ لی ہيں کہ جسے صرف فنون بال غت، منطق، فلسفہ اور کال م ميں علماء کی علمی 

ت ہی سمجھتے ہيں اور يہی کام مسلما نوں کے( درميان ) مختلف گروہوں،معتز لہ،اشا عره ،مر روش سے وا قف حضرا 
  جئہ وغيره ميں تقسيم ہو نے کا سبب بن گيا ہے ۔

لٰہذا يہ کتاب اپنی ا ن خصو صيات اور امتيا زات کے ساتھ جن کی طرف ہم نے اشاره کيا ہے يقينا يہ بہت اچھی کتاب ہے جو
  دوروں کے اعتبار سے بہتر ين درسی کتاب ہو سکتی ہے۔اسالمی علوم کے 

اس کتاب کے پڑھنے وا لوں کو محسوس ہو گا کہ ہمارے استاد عاّلمہ عسکری نے عقائد پيش کر نے ميں ايک خا ص تر 
تيب اور انسجام کی رعا يت کی ہے اس طرح سے کہ گز شتہ بحث، آئنده بحث کے لئے مقد مہ کی حيثيت رکھتی ہے ، نيز 

س تک پہو نچنے اور درک کرنے کا را ستہ ہے اور قا رئين محتر م کو قدرت عطا کرتی ہے کہ عقائد اسالم کو دقت نظر ا
اور علمی گہرا ئی کے ساتھ حاصل کر يں، چنا نچہ قارئين عنقر يب اس بات کو درک کرليں گے کہ آئنده مبا حث کو درک 

  کر نے کے لئے ال زمی مقد مات سے گز ر چکے ہيں۔
اس کتاب ميں مصنف کی ديگر تاليفات کی طرح لغو ی اصطال حوں پر خاص طر سے تکيہ کيا گيا ہے ، وه سب سے پہلے 
قا رئين کواصطالح لغا ت کی تعر يفوں کے متعلق لغت کی معتبر کتا بوں سے آشنا کرا تے ہيں، پھر مورد بحث کلمات اور 

شريح ،اسال می اور لغوی اصطال ح کے اعتبار سے کر تے ہيں تا لغا ت نيز ان کے اصل مادوں کی الگ الگ تو ضيح و ت
کہ اسال می اور لغو ی اصطال ح ميں ہر ايک کے اسباب اختال ف اور جہا ت کو آشکا ر کريں اور ان زحمتوں اور کلفتوں 

اخذ کرنے کا امکا ن کواس لئے بر داشت کر تے ہيں تا کہ بحث کی راه ہموا ر کريں اور صحيح اور اساسی استفاده اورنتيجہ 
  فر اہم کر يں۔

اس وجہ سے قا رئين کتاب کے مطا لعہ سے احساس کر يں گے کہ اسال می عقيد ے کو کا مل اور وسيع انداز ميں جديد اور 
واضح علمی روش کے ساتھ نيز کسی ابہام وپيچيد گی کے بغير حا صل کرليا ہے ؛ا ور اس کا مطا لعہ کر نے کے بعد ديگر 

کتا بوں کی طرف رجو ع کر نے سے خو د کو بے نياز محسوس کريں گے اوريہ ايسی خوبی ہے جو ديگر کتا بوںاعتقا دی 
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ميں ند رت کے ساتھ پا ئی جا تی ہے ، با لخصوص اعتقا دی کتابيں جو کہ ابہام ، پيچيد گی اور تکرار سے علمی واسالمی 
ے ہمہ جا نبہ عقائد کو درک کرکے قرآن کر يم اور اس کی نئیسطح ميں مشہور ہيں،اسی طرح قارئين اس کتاب ميں اسالم ک

تفسيری روش کے سمجھنے کيلئے خود کو نئی تالش کے سامنے ديکھتے ہيں،يہ سب اس خاص اسلوب اور روش کا مرہون 
  منت ہے جسے عاّل مہ عسکری نے قرآنی آيات سے استفاده کے پيش نظر استعمال کيا ہے۔

ی کی کتاب قرآنی اور اعتقا دی تحقيقات ميں مخصوص مرتبہ کی حا مل ہے ،انھوں نے اس عاّل مہ سيد مرتضی ٰ عسکر
  کتاب کے ذريعہ اسالم کے اپنے اصلی پر وگراموں کو نافذ کر نے ميں ايک بلند قدم اٹھا يا ہے ۔

  مباحث کی سرخياں 
رت محمد مصطفی صلوات ۔حضرت آدم کے بعد:حضرت نوح، حضرت ابراہيم ،حضرت موسی ، حضرت عيسٰی اور حض١
  عليہم اجمعين کی شريعتوں ميں نسخ:هللا ا

  الف۔ حضرت آدم ، نوح اورابراہيم کی شريعت ميں يگانگت اور اتحاد.
  ب۔ نسخ و آيت کے اصطالحی معنی.

  ج۔آئہ کريمہ''ما ننسخ من آےة''اور آيہ کريمہ '' اذا بد لنا آےة مکان آےة''کی تفسير.
  اسرائيل سے مخصوص تھی اور حضرت خاتم االنبياء ۖ کی بعثت کے بعد ختم ہو گئی . د۔ حضرت موسٰی کی شريعت بنی

  ھ۔ ايک پيغمبر کی شريعت ميں نسخ کے معنی.
  ۔رب العالمين انسان کو آثار عمل کی جزا ديتا ہے .٢

  الف۔ دنيوی جزا.
  ب۔ اخروی جزا .

  ج۔ موت کے وقت .
  د۔ قبر ميں . 

  ھ۔محشر اور قيامت ميں. 
  دوزخ ميں. و۔بہشت و

  ز۔صبر کی جزا.
  عمل کی جزا ء آ ئنده والوں کی ميراث. 

  شفاعت، بعض اعمال کی جزا ہے. 
  عمل کا حبط ہونا بعض اعمال کی سزا ہے .

  جن اور انسان عمل کی جزا ء پانے ميں برابر ہيں. 
  ۔''رب العالمين ''کے اسماء اور صفات . ٣

  الف ۔اسم کے معنی.
  ب ۔رحمان.

  ج۔ رحيم.
  العرش اور رب العرش.د۔ذو
  ۔''و االسماء الحسنٰی '' کے معنی . ٤

  هللا. الف ۔ا
  ب ۔کرسی. 

  رب العالمين کی مشيت . هللا۔ ا٥
  الف۔ مشيت کے معنی.

  ب۔ رزق وروزی.
  د: رحمت و عذاب .
  ج ۔ہدايت وراہنمائی.

  ما يشاء و يثبت)هللا ۔بدا يا محو و اثبات( يمحوا٦
  الف۔بداکے معنی.

  کی اصطالح ميں . ب۔ بداعلمائے عقائد
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  ج۔ بدٔا قرآن کريم کی روشنی ميں.
  د۔ بدامکتب خلفاء کی روايات ميں.

  ھ۔ بدامکتب اہل بيت (ع) کی روايات ميں.
  ۔جبر و تفويض اور اختيار نيز ان کے معنی. ٧
  ۔ قضا و قدر .٨

  ا لف۔ قضا و قدر کے معنی. 
  ب۔ ائمہ اہل بيت کی روايات قضا و قدر سے متعلق. 

 ل وجواب. ج ۔سوا

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

)١(  
  ۔صاحبان شريعت پيغمبروں کے زمانے ميں نسخ١

  الف: حضرت آدم اور نوح کی شريعتيں .
  ب : نسخ و آيت کی اصطالح اور ہر ايک کے معنی.

  ننسخ من آية ''اور آئہ کريمہ: ''واذا بدلنا آية مکان آية.. .''کی تفسير ج : آئہ کريمہ ''ما 
  د: موسی کی شريعت بنی اسرائيل سے مخصوص تھی اور خاتم االنبياء کی بعثت کے بعد ختم ہوگئی. 

 )١ (  
  انبياء عليہم السالم کی شريعتيں 

وئے صر ف ان امور کو بيان کرينگے جن سے اس بحث ميں قرآن کريم اور اسالمی روايات کی جانب رجوع کرتے ہ
صاحبان شريعت پيغمبروں کے زمانے ميں ]نسخ[ کا موضوع واضح اور روشن ہو جائے ، اسی لئے ہود ،صالح ، شعيب 
جيسے پيغمبروں کا تذکره نہيں کريں گے جن کی امتيں نابودہو چکی ہيں ،بلکہ ہماری گفتگوان پيغمبر وں سے مخصوص 

هللا ان کے بعد بھی زنده رہيں،جيسے حضرت آدم ، نوح، ابراہيم ، موسٰی ، عيسٰی اور محمد صلوات اہے جنکی شريعتيں 
  عليھم اجمعين اور اس کو ہم زمانے کی ترتيب کے ساتھ ذکر کريں گے۔

  حضرت آدم ، نوح ، ابراہيم اور محمۖد کی شريعتونميناتحاد و يگانگت 
  اّول: حضرت آدم ابوالبشر 

ل ہے کہ حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا :روز جمعہ تمام اياّم کا سردار ہے اور خدا کے نزديک ان ميں روايات ميں منقو
سب سے عظيم دن ہے، خدا وندعالم نے حضرت آدم کو اسی دن خلق فرمايا اور وه اسی دن باغ(جنت) ميں داخل ہوئے اور 

  )٢ا ۔() اور حجراالسود ان کے ہمراه نازل کيا گي١اسی دن زمين پر اترے(
دوسری روايات ميں اس طرح آيا ہے : خدا وند عالم نے پيغمبروں، اماموں اور پيغمبروں کے اوصياء کو جمعہ کے دن خلق 

  فرمايا۔
  اسی طرح روايات صحيحہ ميں آيا ہے کہ جبرائيل حضرت آدم ـ کو حج کيلئے لے گئے اور انہيں مناسک کی

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

  ،طبع يورپ.١الجمعة باب فضل الجمعة،طبقات ابن سعد،جکتاب  ٥،ص ٥) صحيح مسلم،ج ١(
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  .٣١ھج ص ١٢٧٥ھج) طبع، ٢٢٣۔ اخبار مکہ ازرقی(ت ٥٤٠اور٢٣٢،٣٢٧،ص ٢) مسند احمد،ج٢(

  انجام دہی کا طريقہ سکھا يا اور بعض روايات ميں مذکور ہے:
گرد طواف کرايا پھر انہيں صفا و مروه  پر سايہ کيا، جبرائيل نے سا ت بار آدم کو ا س کے ا ردهللابادل کے ٹکڑے نے بيت ا

ذی الحجہ کو عرفات ميں لے ٩کی طرف لے گئے اور سات بار ان دونوں کے درميان سعی]رفت و آمد[ کی،پھر اسکے بعد 
گئے حضرت آدم نے عرفہ کے دن عصر کے وقت خدا وندعالم کی بارگاه ميں تضرع و زاری کی اور خدا وند عالم نے ان 

ر لی ،اسکے بعددسويں کی شب کو مشعر الحرام لے گئے تو وہاں آپ صبح تک خدا وندعالم سے راز و نياز کی توبہ قبول ک
اور مناجات ميں مشغول رہے اور دسويں کے دن منٰی لے گئے تو وہاں پر توبہ کے قبول ہونے کی عالمت کے عنوان سے 

ا طواف کرايا، اسکے بعد خدا کی خوشنودی کی خاظر نمازسر منڈوايا پھر دوباره انھيں مّکہ واپس الئے اور سات بار کعبہ ک
پڑھی پھر نماز کے بعد صفا و مروه کی سمت روانہ ہوئے اور سات بار سعی کی ، خدا وند عالم نے حضرت آدم و حوا کی 

ئے توبہ قبول کرنے کے بعد دونوں کو آپس ميں مال ديا اور دونوں کو يکجا کر ديا اور حضرت آدم کو پيغمبری کے ل
  )١برگزيده فرمايا۔(

  دوم : ابو اال بنياء حضرت نوح عليہ السالم 
  دا وندسبحان نے سورئہ نوح ميں ارشاد فرمايا:

َواتَّقُوهُ هللاَ اْعبُُدوا ا ْم نَِذير ُمبِين٭ َنْ ِ◌نَّا َْرَسْلنَا نُوًحا ِلَی قَْوِمِہ َْن َنِذْر قَْوَمَک ِمْن قَْبِل َْن َیْ◌تِيَہُْم َعَذاب َلِيم٭ قَاَل يَاقَْوِم ِنِّی لَکُ 
ا َوالَُسَواًعا َوالَيَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا ٭(   )٢َوَ◌ِطيُعونِی ٭َوقَالُوا الَتََذُرنَّ آلِہَتَُکْم َوالَتََذُرنَّ َوّدً

واال  بيشک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھيجا اور کہا : اپنی قوم کو ڈرائو، نوح نے کہا:اے قوم ! ميں آشکارا ڈرانے
  ہوں تاکہ خدا کی بندگی کرو اور اس کی مخالفت سے پرہيز کرو نيز ميری اطاعت کرو۔

  ان لوگوں نے کہا :اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو اور وّد ، سواع، يغوث، يعوق اور نسر نامی بتوں کو نہ چھوڑو۔
رئہ شورٰی ميں خدا وند متعال کاقرآن کريم ميں حضرت نوح کی داستان کا جو حصہ ہماری بحث سے تعلق رکھتا ہے ،وه سو

  يہ قول ہے کہ فرماتا ہے:
..............  

) بحار االنوار ٤٧٩،مسند طيالسی(حديث ٢٦٥اور  ١٧٨ص  ٥۔١،مسند احمد، ج،١٢،١٥،٣٦ص  ١) طبقات ابن سعد،طبع يورپ،ج،١(
  اتی ہيں. حضرت آدم کی کيفيت حج سے متعلق متعدد اور مختلف روايات پا ئی ج ١٩٧اور  ١٦٧،ص ١١ج
  .٢٣٣٢١) نوح:٢(

ٰی بِِہ نُوَحاً َو الَِّذی اَوحينَا اِليَک َو َما َو ّصيناَ بِہ اِبراِھيَم َو مَوسٰی َو  قُوا(َشَرَع لَکم مِّن الدِّ يِن َما َوصَّ يَن َو الَ تَتَفَرَّ ِعيسٰی اَن اَقِيُمواا لدِّ
  ) ١فيہ) (

نوح کو حکم ديا اور جس کی تم کو وحی کی اورابراہيم ، موسٰی اور عيسٰی وہی آئين و قانون تمہارے لئے تشريع کيا جس کا 
  کو حکم ديا ، وه يہ ہے کہ دين کو قائم رکھو اور اس ميں تفرقہ نہ کرو۔

  کلمات کی تشريح
رعليہ حضرت امام جعفر صادق سے بحاراالنوار ميں ايک روايت ذکهللا ۔وّد، سواع، يغوث اور نسر : عالّمہ مجلسی رحمة ا١

  کرتے ہيں جسکا مضمون ابن کلبی کی کتاب االصنام اور صحيح بخاری ميں بھی آيا ہے جس کا خالصہ اس طرح ہے : 
وّد ، سواع، يغوث اور نسر ، نيکو کار، مومن اور خدا پرست تھے جب يہ لوگ مر گئے تو انکی موت قوم کے لئے غم 

ن کے ورثاء کے پاس آکر کہا: ميں ان کے مشابہ تمھارے لئے بت واندوه کا باعث اور طاقت فرسا ہوگئی ،ابليس ملعون نے ا
بنا ديتا ہوں تاکہ ان کو ديکھو اور انس حاصل کر وخدا کی عبادت کرو ،پھر اس نے ان کے مانند بت بنا ئے تو وه لوگ خدا 

ندر لے گئے اور کی عبادت کرتے اور بتوں کا نظاره بھی اورجب جاڑے اور برسات کا موسم آيا تو انھيں گھروں کے ا
مسلسل خدا وند عزيز کی عبادت ميں مشغول رہتے ،يہاں تک کہ انکا زمانہ ختم ہوگيا اور ان کی اوالد کی نوبت آگئی وه 

لوگ بولے يقينا ہمارئے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے ، اس طرح خدا وندکی عبادت کے بجائے انکی عبادت کرنے 
  کے قول کی حکايت کرتا ہے: لگے، اسی لئے خداوند عالم ان

  )٢( َوالَتََذُرنَّ وداًّ َو ال ُسواعاً)(
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۔ وصيت : انسان کا دوسرے سے وصيت کرنا يعنی ، ايسے مطلوب اور پسنديده کاموں کے انجام دينے کی سفارش اور ٢
  خواہش کرنا جس ميں اس کی خير و صالح ديکھتا ہے۔

  )٣کم دنيا اور اس کا اپنے بندوں پر واجب کرنا ہے۔(خدا وندعالم کا کسی چيز کی وصيت کرنا يعنی ح
..............  

)١ :   ١٣)شوری ٰ
  سوره نوح کی تفسير کے ذيل ميں. ١٣٩ص  ٣؛ صحيح بخاری،ج٢٥٢اور  ٢٤٨،ص ٣) بحار االنوار۔ج٢(
  ) معجم الفاظ القرآن الکريم مادٔه وصی.٣(

  آيات کی مختصر تفسير

بر دی ہے کہ نوح کو انکی قوم کے پاس بھيجا تاکہ انھيں ڈرائيں نوح نے ان سے کہا: خدا وندعالم نے گزشتہ آيات ميں خ
مينتمہيں ڈرانے واال(پيغمبر) ہوں اور مجھے حکم ديا گيا ہے کہ تم سے کہوں : خدا سے ڈرو اور صرف اسی کی بندگی اور 

رو ،ان لوگوننے انکار کيا اور آپس ميں عبادت کرو اور خداوندا عالم کے اوامر اور نواہی کے سلسلے ميں ميری اطاعت ک
 ايک دوسرے سے جواب ميں کہا : اپنے خدا کی عبادت سے دستبردار نہ ہونا! خدا وند عالم نے آخری آيتوں مينبھی فرمايا: 

اے امت محمد! خداوند عالم نے تمہارے لئے وہی دين قرار ديا ہے جو نوح کے لئے مقرر کيا تھا اور جو کچھ تم پر اے 
د ۖ وحی کی ہے يہ وہی چيز ہے جس کا ابراہيم ،موسٰی اور عيسٰی کو حکم ديا گيا تھا ، پھر فرمايا اس دين کو قائم رکھو محم

  )١اور اس ميں تفرقہ اندازی نہ کرو۔(
  اورجو کچھ اس مطلب پر داللت کرتا ہے وہی ہے جو خدا وند عالم سورئہ ( صافّات ) ميں ارشاد فرماتا ہے:

 ۔َواِنَّ ِمن ِشيعتِہ الَ نُوِح فِی الَعالَمِےَن ۔ اِنَّاکٰذلَِک نَجِزَی الُمحِسنِيَن ۔ اِنَّہ ِمن ِعبَاِدنَا الُمؤِمنِيَن۔ ثُمَّ اَ غَرقنَا ا آل خِرينَ (َسالم َعلَٰی 
  )٢بِراِھيَم اِذ َجا َئ َربَّہُ بِقلٍب َسلِےم)(

زا ديتے ہيں کيونکہ وه ہمارے مومن بندوں ميں تھے ،پھر عالمين کے درميان نوح پر سالم ہو ہم اسی طرح نيکو کارونکو ج
  دوسروں کو غرق کر ديا اور ابراہيم ان کے شيعوں ميں سے تھے ، جبکہ قلب سليم کے ساتھ بارگاه خدا وندی ميں آئے۔
ت اورشيعہ يعنی ثابت قدم اور پائدار گروه جو اپنے حاکم و رئيس کے فرمان کے تحت رہے،شيعہ شخص ، يعنی اسکے دوس

  )٣پيرو۔(
اس لحاظ سے، آيت کے معنی: (ابراہيم نوح کے شيعہ اور پيرو کارتھے)يہ ہونگے کہ ابراہيم حضرت نوح کی شريعت کی 

  پيروی اور اس کی تبليغ کرتے تھے۔
  خدا وندعالم کی توفيق و تائيد سے آئنده مزيد وضاحت کريں گے۔

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

  تبيان اور مجمع البيان ميں مالحظہ ہو .)آيت کی تفسير کے ذيل ميں تفسير ١(
 ) لسان العرب ماده :شيع .٣) آيت کی تفسير کے ذيل ميں تفسير ''تبيان'' مالحظہ ہو(٢(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  سوم : خليل خدا حضرت ابرا ہيم ـ 
  ہماری بحث ميں حضرت ابراہيم سے مربوط آيات درج ذيل ہيں:

  الف۔سوره حج َ :
ئفين و القائمين والرکع السجود٭ واذن فی الناس بالحج ئا (َو اِذ بَّو انا اِلبراہيم مکان البيِت ان ال تشرک بی شيئا وطھر بيتی للطا 
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فی ٔايام معلومات علی مارزقھم من هللا توک رجاال و علٰی کل ضامر ئا تين من کّل فج عميق ٭ ليشھدوا منافع لھم و يذکروا اسم ا
  )١بھيمة اال نعام ) (

کہا : کسی چيز کوميرے برابر اور ميرا شريک قرار نہ  اورجب ہم نے ابراہيم کيلئے گھر( بيت هللا) کو ٹھکانا بنايا توان سے
دو اور ميرے گھر کو طواف کرنے والوں ،قيام کرنے والوں ، رکوع اور سجودکرنے والونکے لئے پاک و پاکيزه رکھو اور 

اپنے منافع لوگوں کو حج کی دعوت دو تا کہ پياده اور ال غر سواريوں پر سوار دور دراز راه سے تمھاری طرف آئيں ، تا کہ
 کا مشاہده کريں اور خدا وند عالم کا نام معين ايام ميں ان چوپايوں پر جنھيں ہم نے انکا رزق قرار ديا ہے اپنی زبان پر الئيں: 

  ب ۔ سورئہ بقره:
طھرابيتی للطائفين و العا (و اِذ جعلنا البيت مثابةً للناس و امناً و اتّخد وا من مقام اِبراہيم مصلی و عھدنا الی ابراہيم و اسماعيل ان

لمين کفين و الرکع السجود... واذ يرفع ٔابراہيم القواعد من البيت و اسماعيل ربّنا تقبّل منا اِنک اَنت السميع العليم ۔ ربنا واجعلنا مس
  ) ٢لک و من ذريتنا ٔامة مسلمة لک و ٔارنا منا سکنا وتب علينا اِنّک اَنت التّواب الرحيم)(

انہ کعبہ کو لوگوں کا ٹھکانہ اور ان کے امن و امان کا مرکز بنايا اور ان سے فرمايا مقام ابراہيم کو اپنا اورجب ہم نے خ
مّصلٰی قرار دو اور ابراہيم و اسما عيل کو حکم ديا کہ ميرے گھر کوطواف کرنے والوں ،مجاورں ،رکوع کرنے والوں اور 

  ابراہيم و اسما عيل خانہ کعبہ کی سجده کرنے والونکے لئے پاک و پاکيزه رکھو اور جب 
..............  

  ٢٨۔٢٦) حج١(
  ١٢٨۔١٢٥) بقره ٢(

ديواريں بلند کر رہے تھے تو کہا : خدايا ہم سے اسے قبول فرما اس لئے کہ تو سننے اور ديکھنے واال ہے ،خدايا !ہميں اپنا 
فرمانبردار ، مطيع ومسلمان امت قرار دے نيز مسلمان اور مطيع و فرما نبردار قرار دے اور ہماری ذريت سے بھی ايک 

  ہميں اپنی عبادت کا طريقہ بتا اور ہماری توبہ قبول کر اس لئے کہ تو توبہ قبول کرنے واال اور مہربان ہے۔

  ج۔ سورئہ بقره :
ا با  و ما ٔانزل الينا و ما ٔانز ل (و قالو ا کونوا ھوداً او نصارٰی تھتدوا قل بل ملّة ابراہيم حنيفاً و ما کان من المشرکين قولو ا آمنّ 

م وا لٰی اِبراہيم واِسماعيل و اسٰحق ويعقوب و االِٔسباط وما ٔاوتی موسٰی وعيسٰی و ما ٔاوتٰی النبّےون من ربّھم ال نفرق بين ٔاحد منھ
  )١نحن لہ مسلمون)(

: بلکہ حضرت ابراہيم کے خالص اور محکم آئين اور انھوں نے کہا : يہودی يا نصرانی ہو جائو تاکہ ہدايت پائو؛ ان سے کہو 
کااتباع کرو کيونکہ وه کبھی مشرک نہيں تھے ان سے کہو ہم خدا پر ايمان الئے ، نيزاس پر بھی جو ہم پر نازل ہوا ہے اور 

موسٰی جو کچھ ابراہيم ،اسماعيل ، اسحق ،يعقوب اور انکی نسل سے ہو نے والے پيغمبروں پر نازل ہوا ہے ، نيز جو کچھ 
،عيسٰی اور تمام انبياء پر خداوندا عالم کی جانب سے نازل کيا گيا ہے ہم ان ميں سے کسی کو بھی ايک دوسرے سے الگ 

  نہيں جانتے اور ہمصرف خدا کے فرمان کے سامنے سراپا تسليم ہيں۔

  د۔سورئہ آل عمران:
  ) ٢ما کان من المشرکين( ( ما کان اِبراہيم يھودياً والنصرانياً و لکن کان حنيفاً مسلماً و

ابرا ہيم نہ تو يہودی تھے اور نہ ہی نصرانی بلکہ وه ايک خالص خدا پر ست اور مسلمان تھے اور وه کبھی مشرک نہيں 
  تھے۔ 

  نيز اسی سوره ميں :
  )٣فاتبعوا ملّة ابراہيم حنيفاً وما کا ن من المشرکين )(هللا (قل صدق ا

  براہيم کے خالص آئين کی پيروی کرو کيونکہ وه کبھی مشرک نہيں تھے۔ کہو! خداوند عالم نے سچ کہا ہے ،لٰہذا
..............  

  ١٣٦و  ١٣٥) بقره ١(
  ٦٨) آل عمران٢(
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  ٩٥)آل عمران٣(

  ه۔ سورئہ انعام:

  )١( قل انّنی ھدانی ربّی الی صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة ابراہيم حنيفا وما کان من المشرکين)(
يں راه راست کی ہدايت کی ہے استوار و محکم دين اور ابراہيم کے خالص آئين کی وه کبھی مشرک کہو! ہمارے خدانے ہم

  نہيں تھے۔

  ز۔سورئہ نحل: 
  )٢(ثّم ٔاوحينا اليک ان اتّبع ملّة اِبراہيم حنيفاًو ما کان من المشرکين)(

ے نيز مشرکوں ميں نہيں تھے ان کے آئين پھر ہم نے تم کو وحی کی کہ ابراہيم جو کہ خالص اور استوار ايمان کے مالک تھ
  کی پيروی کرو۔

  کلمات کی تشريح:
  ۔ بّوانا: ھّئانا :ہم نے آماده کيا ،جگہ دی اوراسے تمکن بخشا۔١
  ۔اَذِّن: اعالن کرو ، دعوت دو ،صدا دو ،لفظ اذا ن کا ماده يہی کلمہ ہے۔٢
  اده ( پيدل چلنے واال)۔ رجاالً: پا پياده ، جو سواری نہ رکھتا ہو،راجل يعنی پي٣
  ۔البھيمة: ہر طرح کے چوپائے۔٤
  ۔ ضامر: دبال پتال الغر اندام اونٹ۔٥
  ۔فّج: پہاڑوں کے درميان دّره کو کہتے ہيں۔٦
  ۔مثابة: اس جگہ کو کہتے ہيں جہاں لوگ رجوع کرتے ہيں:٧

  (و أِذجعلنا البيت مثابة للناس)
شت کی جگہ قرار دی تاکہ لوگ جوق در جوق اس کی طرف آئيں، نيز يعنی ہم نے گھر کو حجاج کے لئے رجوع اورباز گ

  ممکن ہے ثواب کی جگہ مراد ہو ، يعنی لوگ مناسک حج و عمره کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ ثواب و
..............  

  ١٦١) انعام ١(
  ١٢٣) نحل٢(

  جزاکے بھی مالک ہوں،نيز ان کے امن و امان کی جگہ ہے۔
نا)''نُسک ''خدا کی عبادت اور وه عمل جو خدا سے نزديکی اور تقرب کا باعث ہو ،جيسے حج مينقربانی ۔( مناسکنا،عبادات٨

کرنا کہ ذبح شده حيوان کو '' نسيکہ''کہتے ہيں ؛ منسک عبادت کی جگہ اورمناسک: عرفات ،مشعر اور منٰی وغيره ميں 
  اعمال حج اور اس کے زمان و مکان کو کہتے ہيں۔

 :کعبہ کے مقابل روئے زمين پر ايک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہيم عليہ السالم کے قدموں کے نشانات ہيں۔ ۔ مقام ابراہيم٩
۔ حنيف : استوار، خالص ، ضال لت و گمراہی سے راه راست اور استقامت کی طرف مائل ہونے واال ؛ حضرت ابراہيم کی١٠

  شريعت کا نام ''حنيفيہ'' ہے۔
م:١١   ثابت مستقيم اور ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے دور۔ ۔قِيماً، قِيماور قَےِّ
۔ ملة۔ دين، حق ہو يا باطل ، اس لحا ظ سے جب بھی خدا ، پيغمبر اور مسلمان کی طرف منسوب ہو اس سے مراد دين حق ١٢
  ہے۔

  آيات کی مختصر تفسير:
خانہ کعبہ کی جگہ سے آگاه کيا تاکہ اس کی  خدا وندا عالم فرماتا ہے: اے پيغمبر!اس وقت کو ياد کرو جب ہم نے ابراہيم کو

تعمير کر يں اور جب ابراہيم و اسماعيل خانہ کعبہ کی تعمير کر رہے تھے تو وه دونوناپنے پروردگار کو آواز ديتے ہوئے 
ماری کہہ رہے تھے : خدا يا !ہم سے اس عمل کو قبول کر اور ہميں اپنا مطيع و فرما نبردار مسلمان بنده قرار دے، نيز ہ
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ذريت سے ايک سراپا تسليم رہنے والی مسلمان امت قرار دے، نيز ہميں اپنی عبادت کا طريقہ بتا ،خدا وند سبحان نے انکی 
) اس وقت  ١دعا قبول کر لی ، ابراہيم نے خواب ميں ديکھا کہ اپنے بيٹے اسماعيل کو راه خدا ميں قربان کر رہے ہيں۔(

ر باپ کے ساتھ کعبہ کی تعمير ميں مشغول تھے، ابراہيم نے خواب ميں جو کچھ اسماعيل سن رشد کو پہنچ چکے تھے او
ديکھا تھا اسماعيل کو اس سے آگاه کر ديا، انھوں نے کہا : بابا آپ جس امر پرمامور ہيناسے انجام ديجئے ،آپ مجھے 

و گئے اور ابراہيم نے اپنے بيٹے عنقريب صابروں ميں پائيں گے، لٰہذا جب دونوں فرمان خدا وندی کے سامنے سراپا تسليم ہ
  اسماعيل کو زمين پر لٹا ديا تاکہ راه خدا 

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

  ) پيغمبر جو خواب ميں ديکھتا ہے وه ايک قسم کی وحی ہو تی ہے۔١(

کو ذبح ميں قربان کريں تو خدا وند عالم نے آواز دی : اے ابراہيم !تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھا يا!کيو نکہ اسٰمعيل 
کرنے ميں مشغول ہو گئے تھے اور يہ وہی چيز تھی جس کا انھوننے خواب ميں مشاہده کيا تھا ، انھوں نے خواب ميں يہ 

نہيں ديکھا تھا کہ وه اپنے بيٹے کو ذ بح کر چکے ہيں اسی اثنا ميں خدا نے دنبہ کو اسماعيل کا فديہ قرار ديا اور ابراہيم کے 
  وں نے اسی کی منٰی ميں قربانی کی ۔سامنے فراہم کرديا اور انھ

خدا وند عالم نے ابراہيم کو حکم ديا کہ حج کااعالن کرديں کہ عنقريب لوگ پاپياده اورسواری سے دور دراز مسافت طے کر 
کے حج کے لئے آئيں گے اور خدا وندعالم نے اس گھر کو امن و امان کی جگہ اور ثواب کا مقام قرار ديا اور حکم ديا کہ 

  مقام ابراہيم کو اپنا مصلٰی( نماز کی جگہ) بنا ئيں۔ لوگ
  خدا وند عالم ديگرآيات ميں ابراہيم کے دين اور ملت کے بارے ميں خبر ديتے ہو ئے فرماتا ہے :

ابراہيم خالص اور راسخ العقيده مسلمان تھے ، وه نہ تو مشرک تھے اور نہ يہودی اور نصرانی ، جيسا کہ بعض اہل کتاب کا 
ے ، خداوندعالم نے ہميں حکم ديا ہے کہ ہم آئين ابراہيم کی پيروی کريں اور پيغمبۖر کو اس کام کے لئے مخصوص خيال ہ

  فرماتے ہو ئے ارشاد فرمايا کہ وه لوگو ں سے کہيں:
ہمارے خدا نے ہميں راه راست کی ہدايت کی ہے ، جواستوار دين اور حضرت ابراہيم کی پاکيزه ملت جوکہ شرک سے رو 

اں اور اسالم کی طرف مائل تھے منجملہ حضرت خاتم اال نبياء کا اپنے جد ابراہيم کی شريعت کی پيروی ميں مناسک گرد
حج بجا ال نا بھی ہے اس طرح کہ جيسے انہوں نے حکم ديا تھا ، رسول ۖ خدا کی امت بھی ايسا ہی کرتی ہے اور مناسک حج

  لر حمن نے انجام ديا تھا۔اسی طرح سے بجا التی ہے جس طرح ابراہيم خليل ا

  بحث کا نتيجہ
جمعہ کا دن حضرت آدم اور ان تمام لوگوں کے لئے جوان کے زمانے ميں زندگی گزار رہے تھے مبارک دن تھا، يہ دن 

  حضرت خاتم االنبيا ء اور ان کی امت کے لئے بھی ہميشہ کے لئے مبارک ہے۔
نيز ان کے ماننے والے آج تک بجا ال تے ہيں اور اسی طرح ابد اآلبادتک بجا ال خانہ خدا کا حج آدم ، ابراہيم اور خاتم االنبياء

تے رہيں گے، خدا وند عالم نے حضرت خاتم اال نبياء اوران کی امت کے لئے وہی دين اور آئين مقرر فرما يا جو نوح کے 
لئے خدا وند عالم نے خا تم االنبيۖا لئے تھا اورحضرت ابراہيم حضرت نوح کے پيرو اور ان کی شريعت کے تابع تھے ،اسی 

  اور ان کی امت کو حکم ديا کہ شريعت ابرا ہيم اور ان کے محکم اور پائدار دين کے تابع ہوں۔
پيغمبروں کی شريعتوں ميں حضرت آدم سے پيغمبر خاتۖم تک کسی قسم کا کوئی اختالف نہيں ہے اور اگرکچھ ہے بھی تو وه 

ے ذريعہ تجد يد ہے اور کبھی اس کی تکميل ہے، يہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت گزشتہ شريعت کی آئنده شريعت ک
آدم نے حج کيا اور حضرت ابراہيم نے خانہ کعبہ کی تعمير کرکے حج کی بعض عال متوں کی تجد يد کی اور خا تم االنبيا ۖئ 

  شانيوں کی وضاحت کر کے اس کی تکميل کی۔نے احرام کے ميقا توں کی تعيين کی مقام ابراہيم کو مصلٰی بنايا اور تمام ن
خدا وند سبحان نے اسال می احکام کواس وقت کے انسانوں کی ضرورت کے مطابق حضرت آدم کے لئے ارسال فرمايا جو 
انسان اپنی کھيتی باڑی اور جانورں کے ذريعہ گز ر اوقات کرتا تھا اور شہری تہذيب و تمدن سے دور تھا ،جب نسل آدميت 

آگے بڑھا اور حضرت نوح کے زمانے ميں آباديونکا وجود ہوا اور بڑے شہروں ميں لوگ رہنے لگے تو انھيں  کا سلسلہ
متمدن اور مہذ ب افراد کے بقدر وسيع تر قانون کی ضرورت محسوس ہو ئی ، (انسان کی تجارتی ، سماجی اور گونا گوں 

الوں کو سامنا ہوتاہے) تو خدا وندعالم نے اسالمی مشکالت کو ديکھتے ہوئے جن ضرورتوں کا بڑے شہروں ميں رہنے و
احکام کی جتنی ضرورت تھی حضرت نوح پر نازل کيا ،تا کہ ان کی ضرورتوں کی تکميل ہو سکے جس طرح خاتم اال 
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  نبياء ۖپرزمانے کی ضرورت کے مطابق احکام نازل فرمائے ۔
پجاری ہو گئيں جيسا کہ اوالد آدم کا کام حضرت نوح  گزشتہ امتيں عام طور پر اپنے نبيوں کے بعد منحرف ہوکر شرک کی

کے زمانے ميں بت پرستی تھا ،ايسے ماحول ميں پيغمبر ۖنے سب سے پہلے خالق کی توحيد کی دعوت دی اور بتوں کی 
اور عبادت کو ترک کرنے کا حکم ديا جيسا کہ حضرت نوح ، ابراہيم اور حضرت خاتم االنبياء تک تمام نبيوں کا يہی دستور 

معمول رہاہے چنانچہ آ نحضرت عرب کے بازاروں اور حجاج کے خيموں ميں رفت و آمد رکھتے اور فرماتے تھے ( الالہ 
کہو !کا مياب ہو گے! کبھی بعض امتوں کے درميان ان کے سرکش اور طاغوت صفت رہبر نے '' ربوبيت'' کا هللا ) اال ا

تھ ان کے پروردگار کے بارے ميں احتجاج کيا اور سرکش اور دعوی کيا جيسے نمرود ملعون نے حضرت ابراہيم کے سا
طاغی فرعون نے (انا ربّکم اال علٰی )کی رٹ لگائی ،ايسے حاالت ميں خدا کے پيغمبر سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز تو 

دگار وه ہے جو زندهحيد ربوبی سے کرتے تھے ، جيسا کہ ابر اہيم نے نمرود سے کہا: ( ربّی الذی يحيی و يميت) ميرا پر ور
  کرتا اور موت ديتا ہے۔

  اور حضرت موسٰی نے فرعون سے کہا :
  ) ١(ربّنا الذی اعطٰی کّل شيٍئ خلقہ ثّم ھدٰی)۔(

  ہمارا رب وه ہے جس نے ہر مو جود کو اس کی خلقت کے تمام لوازم عطا کئے ،اس کے بعد ہدايت فر مائی۔
  سورئہ اعلی ميں موجود ہے: حضرت موسٰی کی فر عون سے اس گفتگو کی تشريح 

  )٢(سبّح اسم ربّک األ علٰی ۔ الذی خلق فسّوٰی ۔ و الذی قّدر فھدٰی ۔ و الذی ٔاخرج المرعٰی ۔ فجعلہ غثاء ً ٔا حوٰی) (
اپنے بلند مرتبہ اور عالی شان پروردگار کے نام کو منزه سمجھو ، وہی جس نے زيور تخليق سے منظم و آراستہ فرمايا ، 

ے تقدير معين کی ہے اور پھر ہدايت فرمائی ، وه جس نے چرا گاه کو وجود بخشا پھر اسے خشک اور سياه بناديا وہی جس ن
  ۔

  سورئہ اعراف ميں بيان ہوتا ہے : 
  )٣الذی خلق الّسموات و االٔ رض)(هللا ( اِّن ربّکم ا

  بيشک تمہارا رّب وه خدا ہے جس نے آسمان و زمين خلق کيا ہے۔
تہ امتيں بنيادی عقيده تو حيد سے منحرف ہوجاتی تھيں جيسے حضرت نوح اور ابراہيم وغيره کی قوميں اس بنا پر بعض گزش

  اور بعض عمل کے اعتبار سے اسالم سے منحرف ہو جاتی تھينجيسے قوم لوط اور شعيب کے کرتوت.
غور مطالعہ اورتحقيق کی جائے تو اگر قرآن کريم ، پيغمبروں کی رو ايات ،انبيا ء کے آثار اور اخبار اسالمی مدارک ميں ب

ہمينمعلوم ہو گا کہ بعد والے پيغمبر خدا وند عالم کی جانب سے پہلے والے پيغمبروں پر نازل شده شريعت کی تجديد کرنے 
والے رہے ہيں ، ايسی شريعت جو امتوں کی طرف سے محو اور تحريف ہو چکی تھی ، اس لئے خدا نے ہميں حکم ديا کہ ہم

  کہيں: 
و ما ٔانزل الينا و ما ٔانزل ِالٰی ابراہيم و اِسما عيل و اِسحق و يعقوب و األسباط و ما ٔاوتی مو سٰی و عيسٰی و ما ٔاو تی ٰ هللا نّا با(آم

  ) ٤النبّےون من ربّھم ال نفّرق بين ٔاحد منھم ونحن لہ مسلمون)(
ان ال ئے ہيننيز ان تمام چيزوں پر بھی جو ابر کہو کہ ہم خدا اور جو کچھ خدا کی طرف سے ہم پر نازل ہوا ہے اس پر ايم

  اہيم، اسماعيل ، اسحق ، يعقوب اور انکی نسل سے ہو نے والے پيغمبروں پر نازل ہوئی ہيں ، نيزجو کچھ
..............  

   ٥٠) طہ١(
   ٥۔  ١) اعلی ٢(
   ٥٤)اعراف٣(
  ١٣٦)بقره ٤(

گيا ، ہم ان ميں سے کسی ايک کو بھی کسی سے جدا تصّور نہيں موسٰی، عيسٰی اور تمام انبيا ء کو خدا کی جانب سے ديا 
  کرتے ہم تو صرف اور صرف فرمان خدا وندی کے سامنے سراپا تسليم ہيں ۔

  سوال:
ممکن ہے کوئی سوال کرے: اگر پيغمبروں کی شر يعتيں ايسی ہی ہيں جيسا کہ آپ بيان کرتے ہيں تو انبياء کی شريعتوں ميں 

  ہوں گے کہ خدا و ندعالم ارشاد فرماتا ہے : نسخ کے معنی ٰ کيا
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  )١علی کّل شيٍئ قدير)(هللا (ما ننسخ من آےٍة ٔاوننسھا نات بخير منھا ٔاو مثلھا الم تعلم ٔاّن ا
(کوئی حکم ہم اس وقت تک نسخ نہيں کرتے يا اسکے نسخ کو تاخير ميں نہيں ڈالتے جب تک کہ اس سے بہتر يا ا س جيسا 

  يں جانتے کہ خدا ہر چيز پر قادر ہے)۔نہ لے آئيں کيا تم نہ
  نيز خدا وند عالم کی اس گفتگو ميں ''تبديل'' کے کيا معنی ہيں کہ فرما تا ہے:

  )٢اعلم بما ينّز ل قالو اِنّما ٔانت مفتر بل ٔاکثرھم ال يعلمون)(هللا (و اِذا بّدلنا آےة مکان آےة و ا
] کسی حکم کو نسخ کرتے ہيں [ توخدا بہتر جانتا ہے کہ کونسا (اور جب ہم ايک آيت کو دوسری آيت سے تبديل کرتے ہيں 

  حکم نازل کرے ، کہتے ہيں: تم افترا پردازی کرتے ہو ، بلکہ ان ميں زياده تر لوگ نہيں جانتے)

  جواب:
  ہم اسکے جواب ميں کہيں گے : يہاں پر بحث دو موضوع سے متعلق ہے:

  ۔ اصطال ح ''نسخ'' اور اصطال ح'' آيت'' .١
  ۔مذکوره آيات کے معنی.٢

  آئنده بحث ميں اس کے متعلق چھان بين اور تحقيق کريں گے۔هللا انشاء ا
..............  

  ١٠٦)سورهٔ  بقره ١(
 .١٠١)سورهٔ  نحل ٢(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

[٢]  
  

  نسخ وآيت کی اصطال ح اور ان کے معنی
  اّول۔ نسخ:

نسخ؛ لغت ميں ايک چيز کو بعد ميں آنے والی چيزکے ذريعہ ختم کرنے کو کہتے ہيں جيسے کہتے ہيں: ''نسخت الشمس 
  الظل'' سورج نے سايہ ختم کرديا ۔ 

نسخ؛ اسالمی اصطالح ميں : ايک شريعت کے احکام کو دوسری شريعت کے احکام کے ذريعہ ختم کرنا ہے، جيسے گزشتہ 
شريعتوں کے بعض احکام کا خاتم االنبياء کی شريعت کے احکام سے نسخ يعنی ختم کرنا ہے، اسی طرح خاتم االنبياء کی 

مدينہ ميں فتح مکہ سے پہلے مہاجرين و انصار کے درميان عقد  شريعت مينوقتی حکم کا دائمی حکم سے نسخ کرنا ، جيسے
  )١اخوت کی بنياد پرميراث پانا رائج تھا جوفتح مکہ کے بعداعزاء واقارب کے ميراث پانے کے حکم سے منسوخ ہوگيا۔(

  دوم ۔ آيت:
  آيت؛ اسالمی اصطالح ميں تين معنی کے درميان ايک مشترک لفظ ہے:

  معنی ميں جيسا کہ موسٰی ابن عمران سے سورئہ نمل ميں خدا ارشاد فرماتا ہے : ۔ انبياء کے معجزه کے١
  )٢( ؤادخل يدک فی جيبک تخرج بيضاء من غير سوٍئ فی تسع آياٍت الٰی فرعون و قومِہ)(

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

  .٢٠٧،ص ٢اور تفسير الدر المنثور،ج ٢٢١اور  ٣٢٨، ص٢،تفسير ابن کثير ج،٢٦،٢٧،ص ١٠) تفسير طبری،ج١(
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  .١٢) نمل٢(

اپنے ہاتھ کو گريبان ميں داخل کرو تاکہ سفيد درخشاں اور بے عيب باہر آئے يہ انھيں نُہ گانہ معجزوں ميں شامل ہے جن 
  کے ہمراه فرعون اور اس کے قوم کی جانب مبعوث کئے جا رہے ہو۔ 

  سورئہ نمل ميں ارشاد ہوتا ہے: ۔ قرآنی الفاظ کی ترکيب جس کی تعيين شماره کے ذريعہ کی گئی ہے ، جيسا کہ٢
  (ٰطس تلک آيات القرآن وکتاب مبين) 

  ٰطس ، يہ قرآنی آيتيں اور ايک کھلی ہوئی کتاب ہے۔
  )١۔ کتاب الٰہی کے ايک ياچند حّصے جس مينشريعت کا کوئی حکم بيان کيا گياہو۔(٣

دلول اور معنی ہے يعنی وه حکم جو اس لٰہذا معلوم ہوا کہ قرآن کے بعض حّصوں کا آيت نام رکھنے سے مقصود اسکا م
حّصہ مينآياہے اور '' نسخ '' اسی حکم سے متعلق ہے اور قرآن کے ان الفاظ کو شامل نہيں ہے جو کہ اس حکم پر داللت 

  کرتے ہيں۔
ہو اور يہ بھی معلوم ہوا کہ مشترک الفاظ کے معنی ، کالم ميں موجود قرينے سے جو کہ مقصود پر داللت کرتا ہے معين 

  تے ہيں۔
  يہ نسخ اور آيت کے اسالمی اصطال ح ميں معنی تھے اوراب موضوع بحث دو آيتوں کی تفسير نقل کرتے ہيں:

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

) اس بات کی مبسو ط اور مفصل شرح ((القرآن الکريم و روايات المدرستين)) کی دوسری جلد کی مصطلحات کی بحث ميں مذ کور ١(
  ہوئی ہے۔

[٣]  
  اور آئہ تبديل کی تفسير آئہ نسخ

  آئہ نسخ :
)آيات کے ضمن ميں آئی ہے اس ضمن مينجو کچھ ہماری بحث سے متعلق ١٥٢سے  ٤٠نسخ کی آيت سورئہ بقره ميں ( 

  ہوگااسے ذکر کررہے ہيں:
قًا لَِما ٤٠َعْہِدُکْم َوِ◌يَّاَی فَاْرہَبُونِی (( يَابَنِی ِْسَرائِيَل اْذُکُروا نِْعَمتِی الَّتِی َْنَعْمُت َعلَْيُکْم َوَ◌ْوفُوا بَِعْہِدی ُوِف بِ  ) َوآِمنُوا بَِما َنَزْلُت ُمَصدِّ

َل َکافٍِر بِِہ َوالَتَْشتَُروا بِآيَاتِی ثََمنًا قَلِياًل َوِ◌يَّاَی فَاتَّقُونِی ( َوَ◌ْنتُْم  ) َوالَتَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْکتُُموا اْلَحقَّ ٤١َمَعُکْم َوالَتَُکونُواَ وَّ
ْلتُُکْم َعلَی اْلَعالَِميَن (٤٢تَْعلَُموَن ( ) َواتَّقُوا يَْوًما الَتَْجِزی نَْفس َعْن ٤٧) يَابَنِی ِْسَرائِيَل اْذُکُروا نِْعَمتِی الَّتِی َْنَعْمُت َعلَْيُکْم َوَ◌نِّی فَضَّ

) َوِ◌ْذ ََخْذنَا ِميثَاقَُکْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُکْم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَْينَاُکْم ٤٨ْدل َوالَہُْم يُنَصُروَن (نَْفٍس َشْيئًا َوالَيُْقبَُل ِمْنہَا َشفَاَعة َوالَيُْؤَخُذ ِمْنہَا عَ 
ٍة َواْذُکُروا َما ِفيِہ لََعلَُّکْم تَتَّقُوَن ) (   )١بِقُوَّ

م نے ہم سے عہد و پيمان کيا ہے اے بنی اسرئيل !ان نعمتو ں کو ياد کرو ، جو ہم نے تمہارے لئے قرار دی ہيں ؛ اورجو ت
اس کو وفا کرو ،تا کہ ميں بھی تمہارے عہد و پيمان کو وفا کروں اور صرف مجھ سے ڈرو اور جو کچھ ميں نے نازل کيا 
ہے اس پر ايمان ال ؤ، جو تمہا ری کتابوں کی تصديق کرتی ہے اور تم لوگ سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ 

ت کو معمولی قيمت پر فروخت نہ کرو اور صرف مجھ سے ڈرو اور حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو اور بنو، نيز ميری آيا
  جو حقيقت تم جانتے ہو اسے نہ چھپاؤ اے بنی اسرائيل !جو تم پر ميں نے اپنی نعمتيں نازل کی

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

   ٦٣۔  ٤٠)سورئہ بقره ١(

ہے اسے ياد کرو نيز اس دن سے ڈرو ، جس دن کوئی کسی کے کام نہيں ہيں اور تمہيں عالمين پر بر تری اور فضيلت دی 
آئے گا اور کسی کی کسی کے بارے ميں شفاعت قبول نہيں کی جائے گی اور نہ ہی کسی کاکسی سے تاوان ليا جائے گا اور 

وِه طور کو تمہارے کسی صورت مدد نہيں کی جائے گی ، اس وقت کو ياد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پيمان ليا تھا نيز ک
اوپر قرار ديا جو کچھ ہم نے تمہيں عطا کيا ہے مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس ميں ہے اسے ياد رکھو شايد پرہيز 

  گار ہو جائو۔
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ُسِل َوآتَْينَا ِعيَسی اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَ  اِت َوَ◌يَّْدنَاهُ بُِروِح اْلقُُدِس َفَُکلََّما َجائَُکْم َرُسول بَِما (َولَقَْد آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ
ْبتُْم َوفَِريقًا تَْقتُلُوَن ( ا ) َولَ ٨٨بُِکْفِرِہْم فَقَلِياًل َما يُْؤِمنُوَن (هللاُ ) َوقَالُوا قُلُوبُنَا ُغْلف بَْل لََعنَہُْم ا٨٧الَتَْہَوی َنفُُسُکْم اْستَْکبَْرتُْم فَفَِريقًا َکذَّ مَّ

ا َجائَہُْم َما َعَرفُوا َکفَرُ هللاِ َجائَہُْم ِکتَاب ِمْن ِعْنِد ا َعلَی هللاِ وا بِِہ فَلَْعنَةُ اُمَصدِّق لَِما َمَعہُْم َوَکانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَی الَِّذيَن َکفَُروا فَلَمَّ
َل اهللاُ فُُروا بَِما َنَزَل ا) بِْئَسَما اْشتََرْوا بِِہ َنفَُسہُْم َْن يَکْ ٨٩اْلَکافِِريَن ( ِمْن فَْضِلِہ َعلَی َمْن يََشاُئ ِمْن ِعبَاِدِه فَبَائُوا بَِغَضٍب هللاُ بَْغيًا َْن يُنَزِّ

فُُروَن بَِما َوَرائَہُ َوہَُو اْلَحقُّ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما ُنِزَل َعلَْينَا َويَکْ هللاُ ) َوِ◌َذا قِيَل لَہُْم آِمنُوا بَِما َنَزَل ا٩٠َعلَی َغَضٍب َولِْلَکافِِريَن َعَذاب ُمِہين (
قًا لَِما َمَعہُْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن َْنبِيَاَئ ا ) َولَقَْد َجائَُکْم ُموَسی بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوَ◌ْنتُْم ٩١ِمْن قَْبُل ِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن (هللاِ ُمَصدِّ

  )١ظَالُِموَن )(
ہم نے موسٰی کو کتاب دی اوران کے بعد بال فاصلہ پيغمبروں کو بھيجا ؛ اور عيسٰی ابن مريم کو واضح و روشن دالئل دئے 

اور اس کی روح القدس کے ذريعہ تائيد کی ، کيا ايسا نہيں ہے کہ جب بھی کوئی پيغمبر تمہاری نفسانی خواہشات کے خالف 
نی دکھائی اور ايک گروه کو جھٹاليا اور کچھ کو قتل کر ڈاال ؟ توان لوگوں نے کہا : کوئی چيز اليا، تم نے سرکشی اور طغيا

ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہيں !نہيں ،بلکہ خدا وند عالم نے انھيں ا ن کے کفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور 
آئی جو کہ ان کے پاس موجود کتابرکھا ہے پس بہت کم لوگ ايمان التے ہيں اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس کتاب 

ميں نشانيوں کے مطابق تھی اور اس سے پہلے اپنے آپ کو کافروں پر کاميابی کی نويد ديتے تھے ، ان تمام باتوں کے 
باوجود جب يہ کتاب اور شناختہ شده پيغمبر ان کے پاس آيا تو اسکا انکار کر گئے لٰہذا کافروں پر خدا کی لعنت ہو ، بہت 

  ز ميں انھوں نے اپنا سودا کيا کہبرے اندا
..............  

  ٩٢۔٨٧)بقره ١(

ناحق خدا کی نازل کرده آيات کا انکا ر کر گئے اور اس بات پر کہ خدا وندعالم اپنے بندوں ميں سے جس کے پاس چاہے 
يں گرفتار ہو اپنی آيات ارسال کرے اعتراض کرنے لگے! لٰہذا دوسروں کے غيظ و غضب سے کہيں زياده غيظ و غضب م

گئے اور کافروں کے لئے رسوا کن عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے : جو خدا نے بھيجا ہے اس پر ايمان لے آؤ ، تو 
وه کہتے ہيں : ہم تو اس پر ايمان الئيں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے اور اسکے عالوه کے منکر ہوجاتے ہيں جب کہ وه حق 

ق کرتاہے، کہو: اگر تم لوگ ايمان دار ہو تو پھر کيوں خدا کے پيغمبروں کو اس کے پہلے ہے اور انکی کتاب کی بھی تصدي
قتل کرتے تھے ؟اور موسٰی نے ان تمام معجزات کو تمہارے لئے پيش کيا ليکن تم نے ان کے بعد ظالمانہ انداز ميں گو سالہ 

  پرستی شروع کردی۔
) ١٠٣َخْير لَْو َکانُوا يَْعلَُموَن (هللاِ ) َولَْو َنَّہُْم آَمنُوا َواتَّقَْوا لََمثُوبَة ِمْن ِعْنِد ا٩٩َوَما يَْکفُُر بِہَا ِالَّ اْلفَاِسقُوَن (( َولَقَْد َنَزْلنَا ِلَْيَک آيَاٍت بَيِّنَاٍت 

َل َعلَْيُکْم ِمْن َخْيٍر  ُذو اْلفَْضِل هللاُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِہ َمْن يََشاُئ َواهللاُ ِمْن َربُِّکْم َواَما يََودُّ الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن َْہِل اْلِکتَاِب َوالَاْلُمْشِرِکيَن َْن يُنَزَّ
  )١َعلَی ُکلِّ َشْيٍئ قَِدير )(هللاَ ) َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َْو نُنِسہَا َنْ◌ِت بَِخْيٍر ِمْنہَا َْو ِمْثلِہَا َلَْم تَْعلَْم َنَّ ا١٠٥اْلَعِظيِم (

ل کيں اور بجز کفار کے کوئی ان کا انکار نہيں کرتا اور اگر وه لوگ ايمان الکر ہم نے تمہارے لئے روشن نشانياں ارسا
پرہيز گار ہو جاتے تو خدا کے پاس جو ان کے لئے جزا ہے وه بہتر ہے اگر وه علم رکھتے کافراہل کتاب اور مشرکين يہ 

اہے اپنی رحمت کواس سے نہيں چاہتے کہ تمہارے خدا کی طرف سے تم پر خير وبرکت نازل ہو، جبکہ خدا جسے چ
مختص کردے اور خدا وند عالم عظيم فضل کا مالک ہے ، جب بھی ہم کوئی حکم نسخ کرتے ہيں يا تاخير ميں ڈالتے ہيں 

  تواس سے بہتر يااسی کے مانند پيش کرتے ہيں کيا تمھيں نہيں معلوم کہ خدا وندعالم ہر چيز پر قادر ہے؟
ونَُکْم ِمْن بَْعِد ِيَمانُِکْم ُکفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َنفُِسِہْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَہُْم اْلحَ ( َودَّ َکثِير ِمْن َْہِل اْلِکتَا قُّ ... َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل ِب لَْو يَُردُّ

ِ َوہَُو ُمْحِسن فَلَہَُ ْجُرهُ ١١١ُکنتُْم َصاِدقِيَن ( اْلَجنَّةَ ِالَّ َمْن َکاَن ہُوًدا َْو نََصاَری تِْلَک ََمانِيُّہُْم قُْل ہَاتُوا بُْرہَانَُکْم ِنْ  َّ ِ ) بَلَی َمْن َْسلََم َوْجہَہُ 
  )َولَْن تَْرَضی َعْنَک اْليَہُوُد َوالَالنََّصاَری١١٢ِعْنَد َربِِّہ َوالََخْوف َعلَْيِہْم َوالَہُْم يَْحَزنُوَن (

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

  ١٠٦۔٩٩) بقره١(

  )١ِمْن َوِلیٍّ َوالَنَِصيٍر)(هللاِ ہَُو اْلہَُدی َولَئِْن اتَّبَْعَت َْہَوائَہُْم بَْعَد الَِّذی َجائََک ِمْن اْلِعْلِم َما لََک ِمْن اهللاِ لَّتَہُْم قُْل ِنَّ ہَُدی اَحتَّی تَتَّبَِع مِ 
ہيں اسالم اوربہت سارے اہل کتاب از روئے کفر وحسد(جو کہ ان کے رگ و ريشہ ميں سرايت کرچکاہے) آرزومندہيں کہ تم
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ايمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا ديں جبکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکاہے...۔ اورکہتے ہينکوئی بھی يہود و 
نصارٰی کے عالوه بہشت ميں داخل نہيں ہوگا ،يہ انکی آرزوئيں ہيں ان سے کہو : اگر سچ کہتے ہو تو اپنی دليل پيش کرو ، 

ا کے سامنے سراپاتسليم کردے اور پرہيزگار ہو جائے تو خدا کے نزديک اس کی جزا ثابت ہےيقينا جو کوئی اپنے آپ کو خد
نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی وه محزون و مغموم ہوگا ،يہود و نصارٰی تم سے کبھی راضی نہيں ہوں گے 

کی ہدايت ہے اور اگر آگاه ہونے کے هللا رف ا، مگر يہ کہ تم ان کے آئين کا اتباع کرو ، ان سے کہو: ہدايت صرف اور ص
  باوجودان کے خواہشات کا اتباع کرو گے تو خدا کی طرف سے کوئی تمہارا ناصر و مدد گار نہ ہوگا :

ْلتُُکْم َعلَی اْلَعالَِميَن ( وا يَْوًما الَتَْجِزی نَْفس َعْن نَْفٍس َشْيئًا ) َواتَّقُ ١٢٢(يَابَنِی ِْسَرائِيَل اْذُکُروا نِْعَمتِی الَّتِی َْنَعْمُت َعلَْيُکْم َوَ◌نِّی فَضَّ
  )٢َوالَيُْقبَُل ِمْنہَا َعْدل َوالَتَنفَُعہَا َشفَاَعة َوالَہُْم يُنَصُروَن)(

اے بنی اسرائيل! جو نعمتيں ہم نے تمھيں عطا کی ہيں اور تم کوتمام عالمين پر فضيلت و برتری عطا کی ہے اسے ياد کرو 
کوئی کسی کے کام نہيں آئے گا اور کسی سے کوئی تاوان نہيں ليا جائے گا اورکوئی شفاعت  اوراس دن سے ڈرو جس دن

  اسے فائده نہيں دے گی اور کسی صورت مدد نہيں ہو گی۔
خدا وندعالم نے ا ن آيات کے ذکرکے بعد ايک مقدمہ کی تمہيد کے ساتھ جس کے بعض حّصے کو اس سے قبل حضرت 

  کعبہ بنانے کے سلسلے ميں ہم نے ذکر کيا ہے، فرمايا: ابراہيم اور اسماعيل کے خانہ
  )٣…)(الف: ( واِذ يرفع ٔابراہيم القواعدمن البيت و أِسماعيل

  اورجبکہ حضرت ابراہيم و اسماعيل خانہ کعبہ کی ديواريں بلند کر رہے تھے ۔
  )٤ب:(واِذ جعلنا البيت مثابة للنّاس و ٔامناً)(

  کے رجوع کا مرکز اور امن و امان کی جگہ قرار دی۔ اورجب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں
..............  

  ١٢٠۔١١٩) بقره١(
  ١٢٢،١٢٣) بقره٢(
  ١٢٧) بقره ٣(
  ١٢٥) بقره ٤(

  )١ج:(و عھدنا الٰی ٔابراہيم و ٔاسماعيل ٔان طھرا بيتی للطّا ئفين و العاکفين و الّرّکع السجود)(
ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں ، مجاورں ، رکوع اورسجده کرنے والوں اورہم نے ابراہيم و اسماعيل سے عہد ليا کہ 

  کے لئے پاک و پاکيزه رکھيں ۔ 
  خدا وند عالم ايسی تمہيد کے ذريعہ'' نسخ ''کا موضو ع معين کرتے ہوئے فرماتا ہے:

َولِّ َوْجہََک َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُکنتُْم فََولُّوا ُوُجوہَُکْم َشْطَرهُ (قَْد نََری تَقَلَُّب َوْجِہَک فِی السََّماِئ فَلَنَُولِّيَنََّک قِْبلَةً تَْرَضاہَا فَ 
ا يَْعَملُوَن (هللاُ َوِ◌نَّ الَِّذيَن ُوتُوا اْلِکتَاَب لَيَْعلَُموَن َنَّہُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّہْم َوَما ا الِکتَاَب بُِکلِّ آيٍَة َما  ) َولَِئْن َتَْيَت الَِّذيَن ُوتُوا١٤٤بَِغافٍِل َعمَّ

قَّ َوہُْم ) الَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلِکتَاَب يَْعِرفُونَہُ َکَما يَْعِرفُوَن َْبنَائَہُْم َوِ◌نَّ فَِريقًا ِمْنہُْم لَيَْکتُُموَن اْلحَ ١٤٥تَبُِعوا قِْبلَتََک َوَما َْنَت بِتَابٍِع قِْبلَتَہُْم...(
  )٢يَْعلَُموَن )(

انب تمھاری انتظار آميز نگاہوں کو ديکھتے ہيں يقينا ہم تمہيناس قبلہ کی جانب جسے تم دوست رکھتے ہو ہم آسمان کی ج
واپس کرديں گے لٰہذا اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ لو اور جہاں کہيں بھی رہو اپنا رخ اسی جانب رکھو، يقينا جن 

فرمان حق ہے جو کہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے لوگوں کو آسمانی کتاب دی گئی ہے بخوبی جانتے ہيں کہ يہ 
اور خدا وند عالم جو وه کرتے ہيناس سے غافل نہيں ہے اور اگر اہل کتاب کيلئے تمام آيتيں لے آؤ تب بھی وه تمہارے قبلہ کا 

تاب دی ہے اس( پيغمبر )اتباع نہيں کريں گے اور تم بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہيں کرو گے ، جن لوگوں کو ہم نے آ سمانی ک
  کو وه اپنے فرزندوں کی طرح جا نتے اور پہچانتے ہيں ، يقينا ان ميں سے کچھ لوگ حق کو دانستہ طور پر چھپا تے ہيں۔

  خداوندعالم اہل کتاب کی مسلمانوں سے (تعويض قبلہ کے سلسلہ ميں) جنگ وجدال کی بھی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے:
فَہَائُ  ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْہِدی َمْن  (َسيَقُوُل السُّ َّ ِ يََشاُئ ِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم ِمْن النَّاِس َما َوالَّہُْم َعْن قِْبلَتِِہْم الَّتِی َکانُوا َعلَْيہَا قُْل 

ْن يَنقَلُِب َعلَی َعقِبَْيِہ َوِ◌ْن َکانَْت لََکبِيَرةً ِالَّ َعلَی الَِّذيَن ہََدی ا)...َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِی ُکنَت َعلَْيہَا ِالَّ لِنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ ١٤٢( هللاُُسوَل ِممَّ
  َوَما 

..............  
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   ١٢٥) بقره ١(
   ١٤٦تا١٤٤) بقره ٢(

  )١بِالنَّاِس لََرُئ وف َرِحيم ) (هللاَ لِيُِضيَع ِيَمانَُکْم ِنَّ اهللاُ َکاَن ا
عنقريب نا عاقبت انديش اور بيوقوف لوگ کہينگے :کس چيز نے انھيں اس قبلہ سے جس پروه تھے پھيرديا ہے؟کہو ؛مغرب 
ومشرق سب خدا کے ہيں خدا جسے چاہے راه راست کی ہدايت کرتا ہے،ہم نے اس (پہلے) قبلہ کو جس پرتم تھے صرف اس

کرتے ہيں ان لوگوں سے جو جاہليت کی طرف لوٹ سکتے ہيں ممتاز اور  لئے قرار ديا تھا تاکہ وه افراد جو پيغمبر کا اتباع
مشخص ہو جائيں يقينا يہ حکم ان لوگوں کے عالوه جن کی خدا نے ہدايت کی ہے دشوار تھا اور خدا کبھی تمہا رے ايمان کو 

  ضايع نہيں کرے گا ،کيوں کہ خدا وند عالم لوگوں کی نسبت رئوف ومہربان ہے۔ 

  :آئہ تبديل 
)ہم اس بحث سے مخصوص آيات کا ذکر ٢آيات کے ضمن ميں ذکر ہو ئی ہے، ( ١٢٤سے ١٠١آئہ تبديل سورئہ نحل ميں 

  کريں گے، خدا وند عالم فرماتاہے : 
ْلنَا آيَةً َمَکاَن آيٍَة َوا ُل قَالُوا ِنََّما َْنَت ُمْفتٍَر بَْل َْکثَُرہُْم الَيَ هللاُ َ(َوِ◌َذا بَدَّ لَہُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربَِّک بِاْلَحقِّ ١٠١ْعلَُموَن (ْعلَُم بَِما يُنَزِّ )قُْل نَزَّ

)فَُکلُوا ١٠٥َوُ◌ْولَئَِک ہُْم اْلَکاِذبُوَن (هللاِ ) ِنََّما يَْفتَِری اْلَکِذَب الَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن بِآيَاِت ا١٠٢لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوہًُدی َوبُْشَری لِْلُمْسلِِميَن (
َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُِہلَّ لَِغْيِر ١١٤ْن ُکْنتُْم ِيَّاهُ تَْعبُُدوَن (هللاِ َِحالاَلً طَيِّبًا َواْشُکُروا نِْعَمةَ اهللاُ ا َرَزقَُکْم اِممَّ  َم َعلَْيُکْم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ ) ِنََّما َحرَّ
) َوالَتَقُولُوا لَِما تَِصُف َْلِسنَتُُکْم اْلَکِذَب ہََذا َحالَل َوہََذا َحَرام لِتَْفتَُروا ١١٥ور َرِحيم (َغفُ هللاَ بِِہ فََمْن اْضطُرَّ َغْيَر بَاٍغ َوالََعاٍد َفِ◌نَّ اهللاِ ا

ْمنَا َما قََصْصنَا َعلَْيکَ ١١٦اْلَکِذَب الَيُْفلُِحوَن (هللاِ اْلَکِذَب ِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَی اهللاِ َعلَی ا ) ١١٨ِمْن قَْبُل ...( ) َوَعلَی الَِّذيَن ہَاُدوا َحرَّ
  )٣) ِنََّما ُجِعَل السَّْبُت َعلَی الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِہ ...)(١٢٣ثُمَّ َْوَحْينَا ِلَْيَک َْن اتَّبِْع ِملَّةَ ِْبَراِہيَم َحنِيفًا َوَما َکاَن ِمْن اْلُمْشِرِکيَن (

کسی حکم کی جگہ قرار ديتے ہيں) خدا بہتر جانتا  اور جب ہم ايک آيت کو دوسری آيت سے تبديل کرتے ہيں ( ايک حکم کو
ہے کہ کونساحکم نازل کرے کہتے ہيں: تم افترا پردازی کرتے ہو ! نہيں بلکہ اکثريت ان کی نہيں جانتی، کہو :اسے روح 

  القدس نے تمہارے پروردگار کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کيا ہے تاکہ با ايمان 
..............  

، بحث :١) بحث کی مزيد شرح و تفصيل نيز اس کے مدارک و ماخذ ''قرآن کر يم اور مدر ستين کی روايات'': ج ٢(١٤٢،١٤٣)بقره ١(
  .١٢٤ ١٢٣ ١١٨ ١١٦ ١١٥ ١ ١٤ ١٠٥ ١٠٢ ١٠١) نحل: ٣اسالمی اصطالحات کے ضمن ميں مالحظہ کريں گے۔(

ف وه لوگ افترا پردازی کرتے ہيں جو خدا پر ايمان افراد کو ثابت قدم رکھے نيز مسلمانوں کے لئے ہدايت و بشارت ہو ،صر
نہيں رکھتے وه لوگ خود ہی جھوٹے ہيں ، لٰہذا جو کچھ تمہارے لئے خدا نے روزی معين کی ہے اس سے حالل اور پاکيزه 

مردار کھائو اور نعمت خدا وندی کا شکريہ ادا کرو ، اگر اس کی عبادت اور پرستش کر تے ہو ۔ خداوندعالم نے تم پر صرف
، خون ،سور کا گوشت اور وه تمام اشياء جن پر خدا کانام نہ ليا گيا ہو حرام کيا ہے،ليکن جو مجبور و مضطر ہو جائے (اس 

کے لئے کوئی مضائقہ نہيں ) جبکہ حد سے زياده تجاوز و تعدی نہ کرے خدا وند عالم بخشنے واال اورمہربان ہے اوراس 
ن سے جاری ہوتا ہے نہ کہو:''يہ حالل ہے اور وه حرام ہے'' تاکہ خدا پر افتراء اور بہتانجھوٹ کی بنا پر جو کہ تمہاری زبا

نہ ہو، يقينا جو لوگ خدا پر افتراء پردازی کرتے ہيں کامياب نہيں ہو ں گے ، جو کچھ اس سے پہلے ہم نے تمہارے لئے بيان
م کے آئين کی پيروی کر و جو کہ خالص اور محکم ايمان کيا ہے، يہود پر حرام کيا ہے، پھر تم پر وحی نازل کی کہ ابراہي

کے مالک تھے اور مشرکوں ميں نہيں تھے ،سنيچر کا دن صرف ان لوگوں کے برخالف اور ضرر ميں قرار ديا گيا ، جو 
  لوگ اس دن کے بارے ميں اختالف ونزاع کرتے تھے۔

وينآيت ميں ١١٨لئے حکايت کی ہے اور اس سوره کی  ليکن جن چيز وں کی خدا وندعالم نے گزشتہ زما نہ مينپيغمبر ۖکے
  اس کا ذکر فرمايا ہے وه يہ ہے: 

  
  ويں آيت: ٩٣الف:۔سوره آل عمران کی 

  (کل الطعام کان حالّ لِبنی ٔاسرائيل ٔاال ما حّرم ٔاسرائيل علی نفسہ)
  اپنے آپ پر حرام کرلياتھا۔ تمام غذائيں بنی اسرائيل کے لئے حالل تھيں جز ان چيزونکے جسے اسرائيل (يعقوب) نے

  ويں آيت: ١٤٦ب: ۔سورئہ انعام کی 
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( وماعلی الذين ھادواحّرمنا کّل ذی ظفر و من البقر و الغنم حّرمنا عليھم شحومھما ااِل ما حملت ظھور ھما ٔاو الحوايا ٔاو ما اختلط
  )١بعظم ذلک جزيناھم ببغيھم و اِنّا لصادقون)(

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

   ٢)اسرائ١(

ور ہم نے يہوديوں پر تمام ناخن دار حيوانوں کو حرام کيا (وه حيوانات جن کے کھر ملے ہو تے ہيں) گائے ،بھيڑ سے ا
صرف چربی ان پر حرام کی ، جز اس چربی کے جو ان کی پشت پر پائی جاتی ہے اورپہلوؤں کے دو نونطرف ہوتی ہے، يا

  ان کے ظا لمانہ رويہ کی وجہ سے دی ہے اور ہم سّچے ہيں۔ وه جو ہڈيوں سے متصل ہوتی ہے، يہ کيفر و سزا ہم نے

  کلمات کی تشريح:
۔ (مصدقاً لما معکم)يعنی قرآن اور پيغمبر کے صفات ، پيغمبر کے مبعوث ہو نے اور آپ پر قرآن نازل ہونے کے بارے ١

( مينطبع ريچارڈ واٹس لندن ويں باب ٣٣ميں توريت کے اخبار کی تصديق کرتے ہيں ، جيسا کہ توريت کے سفرتثنيہ کے 
  ء عربی زبان ميں)آيا ہے اور اس کا ترجمہ يہ ہے ۔١٨٣١

يہ ہے وه دعائے خير جسے مرد خدا حضرت موسٰی نے اپنی موت سے پہلے بنی اسرائيل پر پڑھی تھی اور فرمايا تھا : خدا 
وا اور اس کے ہمراه ہزارونپاکيزه افراد وندعالم سينا سے نکال اور ساعير سے نور افشاں ہوا اور کوه فاران سے آشکار ہ

ہيں، اس کے داہنے ہاتھ ميں آتشينشريعت ہے، لوگوں کو دوست رکھتا ہے ، تمام پاکيزه لوگ اس کی مٹھی ميں ہيں جو لوگ 
ان سے قريب ہيں اس کی تعليم قبول کرتے ہيں، موسٰی نے ہميں ايسی سنت کا فرمان ديا جو جماعت يعقوب کی ميراث ہے. 

  ء ،فارسی زبان ميں) اس طرح ہے: ١٨٣٩نص( ريچارڈ واٹس لندن يہی 

  واں باب٣٣
  ۔ يہ ہے وه دعائے خير جو موسٰی مرد خدا نے اپنے مرنے سے قبل بنی اسرائيل پر پڑھی تھی ۔١
ہزار مقرب ۔ اور کہا :خدا وندعالم سينا سے برآمد ہوا اور سعير سے نمودار ہوا اور کوه فاران سے نور افشاں ہوا اور دس ٢

  اور برگزيده لوگوں کے سا تھ و ارد ہوا اور اس کے داہنے ہاتھ سے آتش بار شريعت ان لوگوں تک پہنچی۔
۔بلکہ تبائل کو دوست رکھا اور اس کے تمام مقدسات تيرے قبضہ اور اختيار ميں ہيں اور مقربين در گاه تيری قدم بوسی ٣

  کرتے ہوئے تيری تعليم قبول کريں گے
  نے ہميں ايسی شريعت کا حکم ديا جو بنی يعقوب کی ميراث ہے.....۔ موسٰی ٤

  پر اس طرح آئی ہے:  ١٨٤)لندن ميں(بغير تاريخ طبا عت )صفحہ نمبر ١يہی نص طبع آکسفورڈ يونيورسٹی (
  يہ انگريزی نص فارسی زبان ميں مذکوره نص سے يکسانيت اور يگانگت رکھتی ہے:

CHAPTER 33  
And this the blessing,where with moses the man of God blessed the children of israel before his 

death   
2 and he said ,the LORD came from sinai and rose up from seir unto them ;he shined forth from 

mount paran and he came with ten thousands of saints; from his right hand went ,a fiery law for 
them.  

3 yea,he loved the people ,all his saints are in thy hand :and they sat down at thy feet ;every one 
shall receive of thy words .  

4 moses commanded us a law .even the inheritance of the congreg ation of jacob (1  (  
ے کہ ( وه دس ہزار مقرب افراد کے ساتھ آيا)يعنی ہزاروں کی عدد معين کيہے ، خواه پہلی نص اس نص ميں مذ کور ہ

مينبغير اس کے کہ ہزاروں کی تعداد معين کرے آيا ہے: ''اس کے ساتھ ہزاروں پاکيزه افراد''کيونکہ جس نے غار حرا سے 
عليہ هللا دم رکھا وه خاتم االنبياء حضرت محمد صلی افاران ميں ظہور کيا پھر دس ہزارافرادکے ہمراه مّکہ کی سرزمين پر ق

  و آلہ و سلم ہيں، اہل کتاب نے عصر حاضر ميناس نص ميں تحريف کر دی ہے
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  )يہ طباعت سرخ اور سياه رنگ کے ساتھ(فقط) عہد جديد کے حّصہ ميں مشخص ہو گی.١(

ديں اور ہم نے ( ايک سو پچاس جعلی صحابی) نامی کتاب کی تا کہ نبی کی بعثت کے متعلق توريت کی بشارتوں کو چھپا 
  دوسری جلدکی پانچويں تمہيد ميں اس بات کی تشريح کی ہے ۔ 

  

  ''مصدقا لمامعکم''کی تفسير ميں بحث کا نتيجہ:
ل سے توريت کا يہ باب واضح طور پر يہ کہتا ہے : موسٰی ابن عمران نے اپنی موت سے قبل اپنی وصّےت ميں بنی اسرائي

کہا ہے : پروردگار عالم نے توريت کو کوه سينا پر نازل کيا اور انجيل کو کوِه سعير پر اور قرآن کو کوِه فاران ( مّکہ ) پر 
  پھر تيسری شريعت کی خصوصيات شمار کرتے ہوئے فرمايا:

زار رسول خدا ۖکے جب وه مکہ ميں آئے گا دس ہزار لوگ اس کے مقربين ميں سے اس کے ہمراه ہوں گے، يہ وہی دس ہ
  سپاہی ہيں جو فتح مّکہ ميں تھے اور يہ تيسری شريعت ، شريعت جہاد ہے۔

اور يہ کہ اس کی امت اس کی تعليمات کو قبول کرے گی، اس تصريح ميں بنی اسرائيل کے موقف کی طرف اشاره ہے 
ام انبياء کرام سے جنگ و جدال کرتےجنھوں نے منحرف ہو کر گو سالہ پرستی شروع کر دی اور اپنے پيغمبر موسٰی اور تم

  رہے ... قرآن اور توريت ميں اس کا تذکره ہوا ہے۔
ہم يہاں پر نہايت ہی ا ختصارسے کام ليں گے، کيونکہ اگر ہم چاہيں کہ وه تمام بشارتيں جو خاتم االنبياء کی بعثت سے متعلق 

باقی مانده آسمانی کتابوں کے ذريعہ ہم تک پہنچی ہيں ہيں( ان تمام تحريفات کے باوجود جسکے وه مرتکب ہوئے ہيں) جوکہ 
اور وه آسمانی کتابيں جو حضرت خاتم االنبياء کے زمانے ميں اہل کتاب کے پاس تھيں ، اگر ہم ان تمام بشارتونکو پيش 

  ے:کرنے لگينتو بحث طوالنی ہو جائے گی، البتہ انھيں بشارتوں کے سبب خداوند سبحان چندآيات کے بعد فرماتا ہ
  )١(الذين ٔاتينا ھم الکتاب يعرفونہ کما يعرفون ابناء ھم و ٔان فريقاً منھم ليکتمون الحّق و ھم يعلمون)(

جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وه لوگ اس( پيغمبر) کواپنے فرزندوں کی طرح پہچانتے ہيں يقينا ان کے بعض 
  گروه حق کو دانستہ طور پر چھپا تے ہيں۔

  مسلم ہے کہ خاتم االنبياۖئ کی قرآن کے ساتھ بعثت، پيغمبۖر اور ان کی امت کے مخصوص صفات بنابر اين 
..............  

  .١٤٦)سوره بقره ١(

ان چيزوں کی تصديق ہيں جو اہل کتاب کے نزديک توريت اورانجيل ميں ہيں( عالمين کے پر وردگار ہی سے حمدوستائش 
  مخصوص)

  ۔(التلبسواالحّق بالباطل)٢
ق کوباطل سے مخلوط نہ کرو کہ حقيقت پوشيده ہو جائے يا يہ کہ حق کو باطل کے ذريعہ نہ چھپاؤ کہ ا سے مشکوک بنا ح

  کر پيش کرو ۔
  ۔''عدل'':فديہ ، رہائی کے لئے عوض دينا۔٣
  ۔''قفّينا'':لگاتار ہم نے بھيجا يعنی ايک کے بعد دوسرے کو رسالت دی۔٤
  اور پوشش ميں ہو۔ ۔''غلف'' جمِع اغلف جو چيز غالف٥
۔''يستفتحوَن''کاميابی چاہتے تھے، جنگ ميں دشمن پر فتح حاصل کر نے کيلئے،يعنی اہل کتاب پيغمبر خاتم ۖ کا نام لے کر ٦

  )١اور انہيں شفيع بنا کر خدا کے نزديک کاميابی چاہتے تھے۔(
مخفف اور نسٔا کے ماده سے ہے، يعنی ہر وه حکم جسے ہم ۔''ننٔسھا: ٔنوّخر ھا:''اُسے تاخير ميں ڈال ديا ، ننٔسھا ،ننِسئٰھا کا ٧

  نسخ کريں يا اس کے نسخ مينتاخير کريں تواس سے بہتر يااس کے مانند التے ہيں۔
''نُْنِسھا ،نُْنِسْيھا''کا مخفف مادئہ نسی سے جس کے معنی نسيان اور فراموشی کے ہيں ،نہيں ہو سکتا تاکہ اس کے معنی يہ ہو 

کی قرائت لوگوں کے حافظہ سے بھال ديتے ہيں تواس سے بہتر يا اس کے مانند لے آئيں گے،جيسا کہ  نکہ جس آيت قرآن
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  )کيونکہ: ٢بعض لوگوں نے اسی طرح کی تفسير کی ہے(
الف ۔خدا وندمعتال نے خود ہی قر آن کی فراموشی اور نسيان سے حفاظت کی ضمانت لی ہے اور فرمايا ہے:(سنقرئک فال 

  عنقريب قرآن پڑھيں گے اور تم کبھی اسے فراموش نہيں کر و گے۔تنسٰی)ہم تم پر 
ب۔اس بات ميں کسی قسم کی کوئی مصلحت نہيں ہے کہ اس کو لوگوں کے حافظہ سے مٹا ديا جائے،جب کہ خدا وندعالم نے

  خودآيات لوگوں کے پڑھنے کے لئے نازل کی ہيں پھر کيوں ان کے حافظہ سے مٹا دے گا؟
  دوا: يہودی ہوگئے،ھودا جمع ہے ھائد کی يعنی يہودی لوگ۔۔ھادوا وھودا، ھا٨
۔''فضلتکم علی العا لمين'': يعنی خدا وند عالم نے تم کو اس زمانے ميں مصر کے فرعونيوں ،قوم عمالقہ اور ديگر شام ٩

  والوں پر فوقيت دی ہے۔
..............  

  )تفسير طبری آيہ مذکوره ١(
  قرطبی، طبری اور سعد ابن ابی وقّاص سے ا ن دونوں کی روايت کی طرف مراجعہ ہو۔ ) آيت کی تفسير سے متعلق تفسير٢(

  ۔شطر:شطر کے کئی معنی ہيں کہ منجملہ ''جہت'' اور ''طرف''ہيں۔١٠
ليضيع ايمانکم'': خدا وند عالم ہر گز ان نمازوں کوجو تحويل قبلہ سے پہلے بيت المقدس کی طرف رخ کرکےهللا ۔ ''ماکان ا١١

  ضائع نہيں کرے گا۔پڑھی ہين
۔'' ٔاِذا بّدلنا '': جب بھی جا گزيں کريں، ايک حکم کو دوسرے حکم سے تبديل کر د يں ، عوض اوربدل کے درميان يہ فرق١٢

  ہے کہ:عوض جنس کی قيمت ہوتا ہے اور بدل ا صل کا جا گزيں اور قائم مقام ہوتا ہے۔
 دا وندعالم قرآن،احکام اور اس کی تفسيرپيغمبر پر نازل کرتا تھا ۔۔''روح القدس'' : ايک ايسا فرشتہ جس کے توسط سے خ١٣
۔'' ذی ظفر'': ناخن دار يہاں پر مراد ہر وه حيوان ہے جس کے سم ميں شگاف نہيں ہوتا جيسے اونٹ، شتر مرغ ،بطخ ١٤

  عالم بالصواب۔هللا ،غاز، وا
  ۔''الحوايا'': آنتيں.١٥
  تصل ہو ۔۔''ما اختلط بعظم'': وه چربی جو ہڈی سے م١٦

  تفسير آيات
  ۔ آئہ تبديل:١

وه آيت جو سورئہ نحل کی مکی آيات کے ضمن ميں آئی ہے:خدا وند سبحان ان آيات ميں فرماتا ہے : جب کبھی ايک آيت کو 
دوسری آيت کی جگہ قرار ديتے ہينيعنی گزشتہ شريعت کا کوئی حکم اٹھا کر کوئی دوسرا حکم جو قرآن ميں مذکور ہے اس 

  ہ رکھ ديتے ہيں تو ہمارے رسول سے کہتے ہيں:تم جھوٹ بولتے ہو۔کی جگ
اے پيغمبۖر ! کہو : قرآنی احکام کو مخصوص فرشتہ خدا کی جانب سے حق کے ساتھ التا ہے تاکہ مومنين اپنے ايمان پر 

ہو، جھوٹے وه لوگ  ثابت قدم رہيں اور مسلمانوں کے لئے ہدايت اور بشارت ہو، تم جھوٹ بولنے والے يا گڑھنے والے نہيں
  ہيں جوآيات اٰلہی پر ايمان نہيں رکھتے،يعنی مشرکين،وه لوگ خود ہی جھوٹے ہيں۔

خدا وندعالم اس کے بعد محل اختالف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے: جو کچھ ہم نے تم کو روزی دی ہے جيسے اونٹ
ر ہم نے حرام کيا تھا،حالل و پاکيزه طور پر کا گوشت اور حيوانات کی چربی اور اسکے مانندجس کو بنی اسرائيل پ

کھاؤ،کيونکہ خدا ونداعالم نے اسے تم پر حرام نہيں کيا بلکہ صرف مردار ،خون ،سؤر کا گوشت اور وه تمام جانور جن پر 
خدا کا نام نہ ليا گيا ہو ان کا کھانا تم پر حرام کياہے،سوائے مضطر اور مجبور انسان کے جو کہ اس کے کھانے پر 
مجبورہو،يہ وه تمام چيزيں ہيں جو تم پر حرام کی گئی ہيں تم لوگ اپنے پاس سے نہ کہو:''يہ حرام ہے اور وه حالل 

ويں آيات ميں اس کی خبر دی ہے کہ يہ ١٤٠سے١٣٨ہے''جيسا کہ مشرکين کہتے تھے اور خدا وندعالم نے سؤره انعام کی 
عالم نے ان لوگوں پر مخصوص چيزوں کو حرام کيا تھا جس کا ذکر سب مشرکوں کا کام ہے ،رہا سوال يہود کا توخدا وند

  سورٔه انعام مينآيا ہے۔
رہے تم اے پيغمبۖر! تو ہم نے تم پر وحی کی :حالل و حرام ميں ملّت ابراہيم کے پيرو رہو اور شريعت ابراہيم کے تمام امور 

نيچر تو صرف بنی اسرائيل کے لئے تعطيل کا دن تھا ميں سے يہ ہے کہ جمعہ کا دن ہفتہ مينآرام کر نے کا دن ہے،ليکن س
  ويں آيت ميں مذکور ہے۔ ١٦٣ان پر اس دن کام حرام تھا جيسا کہ سورٔه اعراف کی
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جو کچھ ہم نے ذکر کيا ہے اس کی بنياد پر تبديل آيت کے معنی يہاں پر يہ ہيں کہ صرف توريت کے بعض احکام کو قرآن 
  کی شريعت کی طرف باز گشت ہے ۔هللا شريعت اسالمی کی حضرت ابراہيم خليل اکے احکام سے تبديل کرناہے اور 

  جو چيز ہمارے بيان کی تاکيد کرتی ہے، خدا وندسبحان کا فرمان ہے کہ ارشاد فرما تا ہے:
  قل نّزلہ روح القدس)… قالوانما مفتر… (و اِذا بد لنا آےة مکان آےة 

ے معنی يعنی ''حکم''کی طرف پلٹتی ہے اور اگر بحث اس آيت کی تبديل کے کيونکہ لفظ'' نزلہ'' ميں مذ کر کی ضمير آيت ک
محورپر ہوتی جو کہ سوره کا جز ہے تو مناسب يہ تھا کہ خدا وندسبحان فرماتا:''قل نزلھا روح القدس''يعنی مونث کی ضمير 

  ذکر کرتا نہ مذکر کی( خوب دقت اور غور و خوص کيجئے)۔

  ۔آئہ نسخ:٢
  يہ آيت سوره بقره کی مدنی آيات کے درميان آئی ہے،خداوندمتعال ان آيات ميں فرماتا ہے:

اے بنی اسرائيل ؛خداوندعالم کی نعمتوں کو اپنے اوپر يادکرو اور اس کے عہد وپيمان کووفا (پورا)کروايسا پيمان جو توريت 
چھ ہم نے تم کو ديا ہے اسے محکم انداز ميں لے بھيجنے کے موقع پر ہم نے تم سے ليا تھا اور تم سے کہا تھا :جو ک

  لواورجو کچھ اس ميں ہے اسے يادرکھو۔
اس ميں خاتم االنبياۖئ کی بعثت سے متعلق بشارت تھی خدا سے اپنے عہد وپيمان کو وفا کروتا کہ خدا بھی اپنے پيمان کو جو 

کرے اور جو کچھ خاتم االنبياء پرنازل کيا ہے اس  تم سے کياہے وفا کرے اور اپنی نعمتوں کادنيا واخرت ميں تم پر اضافہ
پر ايمان الؤ کہ وه يقينا جو کچھ تمہارے پاس کتاب خداميں موجود ہے سب کا اثبات کرتا ہے، حق کو نہ چھپاؤ اوراسے 

کہ انھيں دانستہ طور پر باطل سے پوشيده نہ کرو ،خدا وند عالم نے موسٰی کو کتاب دی اوران کے بعد بھی رسولوں کو بھيجا
ميں سے عيسٰی ابن مريم بھی تھے وہی جن کی خدانے روشن دالئل اور روح القدس کے ذريعہ تائيد کی ،کيا ايسا نہيں ہے کہ

جب بھی کسی پيغمبر نے تمہارے نفسانی خواہشات کے خالف کوئی چيز پيش کی تو تم لوگوننے تکبر سے کام ليا کچھ 
ڈاال؟اور کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہيں اوران چيزوں کو ہم نہيں  لوگوں کوجھوٹا کہا اور کچھ کو قتل کر

سمجھتے ہيں،اب بھی قرآن خدا کی جانب سے تمہارے لئے نازل ہوا ہے اور جو خبريں تمہارے پاس ہينان سے بھی ثابت 
م کو اپنے لئے شفيع قرار ہے پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس سے پہلے کفار پر کاميابی کے لئے اس کے نا

ديتے تھے اور اب تو پيغمبۖر آگئے ہيں اور تم لوگ پہچانتے بھی ہو پھر بھی اس کا اور جو کچھ اس پر نازل ہوا ہے ان سب 
کا انکار کرتے ہو،تم نے خود کو ايک بری قيمت پر بيچ ڈاالکہ جو خدا نے نازل کيا اس کا انکار کرتے ہو، اس بات پر انکار 

کہ کيوں خدا نے حضرت اسماعيل کی نسل ميں پيغمبر بھيجا حضرت يعقوب کی نسل ميں يہ شرف پيغمبری کيوں کرتے ہو 
  عطا نہيں کيا؟لٰہذا وه غضب خدا وندی کا شکار ہوگئے اور کافروں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔

ؤ،تو انھوں نے کہا : جو کچھ ہم لوگوں پراور جب يہود سے کہا گيا : جو کچھ خاتم االنبيا ء پر نازل کيا گيا ہے اس پرايمان ال
نازل ہوا ہے ہم اس پر ايمان الئے ہيں اور جو ہم پر نازل نہيں ہوا ہے ہم اس کے منکر ہيں،جب کہ وه جو کچھ خاتم االنبياء 

بعثت خاتم پر نازل کيا گيا حق ہے اور انبياء کی کتابوں مينموجود اخبار کی تصديق اور اثبات کرتا ہے يعنی وه اخبار جو 
االنبياء سے متعلق ہيں اوران کے پاس ہيں،اے پيغمبر!ان سے کہہ دو! اگر تم لوگ خود کو مومن خيال کرتے ہو تو پھر کيوں
اس سے پہلے آنے والے انبياء کو قتل کر ڈاال ؟ کس طرح کہتے ہو کے جو کچھ تم پر نازل کيا گيا ہے اس پر ہم ايمان الئے 

ن عالمتوناور آيات کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور تم لوگ خدا پر ايمان النے کے بجائے ہيں جب کہ حضرت موسٰی روش
گوسالہ پرست ہوگئے؟! اس وقت بھی خدا وندعالم نے جس طرح حضرت موسٰی پر روشن آيات نازل کی تھيں اسی طرح 

  ہوگا۔خاتم االنبياء محمد ۖ پر بھی نازل کی ہيں اور بجز کافروں کے اس کا کوئی منکر نہيں 
اگر يہود ايمان لے آئيں اور خدا سے خوف کھائيں يقينا خدا انھيں جزا دے گا ،ليکن کيا فائده کہ اہل کتاب کے کفار اور 

مشرکين کو يہ بات پسند نہيں ہے کہ تم مسلمانونپر کسی قسم کی کوئی آسمانی خبر يا کتاب نازل ہو،جب کہ خدا وندعالم 
  دے ۔جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر 

خدا وندعالم اگر کوئی حکم نسخ کرے يااسے تاخير ميں ڈالے تو اس سے بہتر يا اس کے مانند لے آتا ہے خدا ہر چيز پر قادر
  اور توانا ہے۔

بہت سارے اہل کتاب اس وجہ سے کہ وحی اٰلہی بنی اسرائيل کے عالوه پر نازل ہوئی ہے حاسدانہ طور پر يہ چاہتے ہيں کہ 
ياء پر ايمان النے کے بجائے کفر کی طرف پھير ديناور ايسااس حال ميں ہے کہ حق ان پر روشن اور آشکار تمہيں خاتم االنب

ہو چکاہے!يہ تم لوگوں سے کہتے ہيں کہ يہود اور نصارٰی کے عالوه کوئی جنت ميں نہيں جائے گا يعنی تم لوگ اپنے اسالم
و !البتہ جو بھی اسالم لے آئے اور نيک اور اچھا عمل انجا م دکے باوجودبہشت سے محروم رہو گے؛کہو: اپنی دليل پيش کر
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ے اسکی جزا خدا کے يہاں محفوظ ہے اور يہود ونصاری تم سے کبھی راضی نہيں ہوں گے مگر يہ کہ تم ان کے دين کا 
  اتباع کرو۔ 

کيا ہے اور تم لوگوں کو  اُس کے بعد يہود کومخاطب کر کے فرمايا :اے بنی اسرائيل ؛جن نعمتوں کو ہم نے تم پر نازل
  تمہارے زمانے کے لوگوں پر فضيلت وبرتری دی ہے اسے ياد کرو اور روز قيامت سے ڈرو۔

اس کے بعد يہود اور پيغمبر کے درميان نزاع ودشمنی وعداوت کا سبب اور اس کی کيفيت بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہم 
طرف تمہاری انتظار آميز نگاہوں سے باخبر ہيں ابھی اس قبلہ کی بيت المقدس سے تحويل قبلہ کے سلسلے ميں آسمان کی 

  طرف تمھيں لوٹا ديں گے جس سے تم راضی وخوشنود ہوجاؤگے۔
(اے رسول! )تم جہاں کہيں بھی ہو اور تمام مسلمان اپنے رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ ليں اہل کتاب،يہود جو تم سے 

ی طرح جانتے ہيں قبلہ کا کعبہ کی طرف موڑنا حق اور خدا وندکی جانب دشمنی کرتے ہيں اور نصارٰی يہ سب خوب اچھ
 سے ہے اور تم جب بھی کوئی آيت يا دليل پيش کرو تمہاری بات نہيں مانيں گے اور تمہارے قبلہ کی پيروی نہيں کريں گے۔

،حکم خدا ہے مشرق و  عنقريب بيوقوف کہينگے : انھيں کونسی چيز نے سابق قبلہ بيت المقدس سے روک ديا ہے؟کہوحکم
مغرب سب اسکا ہے جسے چاہتا ہے راه راست کی ہدايت کرتا ہے، بيت المقدس کو اس کا قبلہ بنا نا اور پھر مّکہ کی طرف 

موڑنا لوگوں کے امتحان کی خاطر تھا مّکہ والوں کو کعبہ سے بيت المقدس کی طرف اور يہود کو مدينہ ميں بيت المقدس 
امتحان کرتا ہے تا کہ ظاہر ہو جائے کہ آيايہ جاننے کے بعد بھی کہ يہ موضوع حق اور خدا  سے کعبہ کی طرف موڑ کر

وندعالم کی جانب سے ہے اپنے قومی وقبائلی اور اسرائيلی تعصب سے باز آتے ہيں يا نہيں اور بيت المقدس سے کعبہ کی 
سول ۖ کے ماننے والے ان لوگوں سے جو جاہليتطرف رخ کرتے ہيں يا نہيں اوراس گروه کا امتحان اس وجہ سے ہوا تاکہ ر

کی طرف پھرجائيں گے مشخص اور ممتاز ہوجائيں ،انکی نمازيں جو اس سے قبل بيت المقدس کی طرف پڑھی ہيں خدا کے 
  نزديک برباد نہيں ہوں گی۔

ی نزاع اور اختالف اس طرح واضح ہوجاتا ہے کہ تبديلی آيت سے مراد ،جس کا ذکر سورٔه نحل کی مکی آيات ميں قريش ک
کے ذکر کے تحت آيا ہے، خدا کی جانب سے ايک حکم کا دوسرے حکم سے تبديل ہوناہے، اس نزاع کی تفصيل سورٔه انعام 

  ويں آيات ميں آئی ہے۔١٤٦تا١٣٨کی 
د اور يہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ (يہود مدينہ کی داستان ميں) نسخ آيت اور اس کی مدت کے خاتمہ سے مقصود و مرا

موسٰی کی شريعت ميں نسخ حکم يا ايک خاص شريعت کی مدت کا ختم ہونا ہے ( اس حکمت کی بنا ء پر جسے خدا جانتا 
  ہے)

راغب اصفہانی نے لفظ (آيت) کی تفسير مينصحيح راستہ اختيار کياہے وه فرماتے ہيں :کوئی بھی جملہ جو کسی حکم پر 
ہو يا ايک سوره کا بعض حّصہ ( سوره ميں آيت کے معنی کے اعتبار  داللت کرتا ہے آيت ہے، چاہے وه ايک کامل سوره

  سے)يااس کے چند حّصے ہوں ۔
لٰہذا مذکوره دوآيتوں ميں ايک آيت کودوسری آيت سے تبديل کرنے اور آيت کے نسخ اور اس کے تاخير ميں ڈالنے سے مراد

وسٰی کی شريعت ميں نسخ کی حيثيت اور اس کی يہی ہے کہ جس کا تذ کره ہم نے کيا ہے ، اب آئنده بحث ميں حضرت م
 حکمت ( خدا کی اجازت اور توفيق سے ) تحقيق کے ساتھ بيان کريں گے۔

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

[٤]  
  حضرت موسٰی ـ کی شريعت بنی اسرائيل سے مخصوص ہے

ويں  ٣٣حضرت موسٰی کی شريعت جس کا تذکره توريت مينآيا ہے بنی اسرائيل سے مخصوص ہے ،جيسا کہ سفرتثنيہ کے 
  باب کے چوتھے حّصہ مينآيا ہے:

  ''موسٰی نے ہم کو ايک ايسی سنت کا حکم ديا ہے جو کہ جما عت يعقوب کی ميراث ہے''
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يعنی موسٰی نے ہميں ايک ايسی شريعت کا حکم ديا ہے جو کہ جماعت يعقوب يعنی بنی اسرائيل سے مخصوص ہے ،گزشتہ 
تفصيل کے ساتھ تحقيق و بررسی امر نسخ کی بسط وهللا آيات ميں بھی اس خصوصيت کا ذکر ہوا ہے ،آئنده بحث ميں انشاء ا

  کريں گے۔

  حضرت موسٰی ـکی شريعت ميں نسخ کی حقيقت 
اس بحث ميں ہم سب سے پہلے قرآن سے( زمانے کے تسلسل کا لحاظ کر تے ہو ئے )بنی اسرائيل کی داستان کا آغا ز کر يں

  گے، پھر ان کی شريعت ميں نسخ کے مسئلہ کو بيان کريں گے ۔

  يل کو نعمت خدا وندی کی ياد دہانیاّول:بنی اسرائ
  ۔خدا وندعالم سورٔه بقره ميں ارشاد فرماتا ہے:١

( يا بنی اسرائيل ٔاذکر وانعمتی التی ٔانعمت عليکم و ٔانی فّضلتکم علی العالمين..و اِذ نّجينا کم من آل فرعون يسومو نکم سوء 
من ربکم عظيم) (و ٔاذفرقنا بکم البحر فانجيناکم ؤاغرقنا آل فرعون  العذاب يذ بحون ٔابناء کم و يستحيون نساء کم و فی ذلکم بالء

  )١ؤ نتم تنظرون ۔ و ٔاذ واعدناموسٰی ٔاربعين ليلة ثمٔ اتخذتم العجل من بعده و ٔانتم ظالمون )(
ی اور فضيلت دی اے بنی اسرائيل! جو نعمتينہم نے تم پر نازل کی ہيں انھيں ياد کرو اور يہ کہ ہم نے تم کو عالمين پر برتر

ہے...اورجب ہم نے تم کو فرعونيوں کے خونخوارچنگل سے آزادی دالئی وه لوگ تمہيں بری طرح شکنجہ ميں ڈالے ہوئے 
تھے تمہارے فرزندوں کے سر اڑا ديتے اور تمہاری عورتوں کوزنده رکھتے تھے اس ميں تمہارے لئے تمہارے رب کی 

ہارے لئے دريا کو شگاف کيا اور تمھيں نجات دی اور فرعونيوں کوغرق کر طرف سے عظيم امتحان تھا اور جب ہم نے تم
ڈاال ،درانحاليکہ يہ سب کچھ تم اپنی آنکھونسے ديکھ رہے تھے اور جب موسٰی کے ساتھ چاليس شب کا وعده کيا پھر تم 

  لوگوں نے اس کے بعد گو سالہ کا انتخاب کيا جب کہ تم لوگ ظالم وستم گر تھے۔
  ف ميں ارشاد فرماتا ہے:۔سورٔه اعرا٢

(وجاوزنا ببنی اسرائيل البحر فاتوا علی قوم يعکفون علٰی ٔاصنام لھم قالوا يا موسٰی اجعل لنا اِٰلھاً کما لھم آلھة قال انکم قوم 
  ) ٢تجھلون) (

ھ اپنے اور ہم نے بنی اسرائيل کو دريا سے پار کرايا راستے ميں ايسے گروه سے مالقات ہوئی جو خضوع خشوع کے سات
بتوں کے ارد گرد اکٹھا تھے، تو ان لوگوں نے کہا : اے موسٰی !ہمارے لئے بھی ان کے خداؤں کے مانند کوئی خدا بنا دو 

  ،انہوں نے فرمايا:سچ ہے تم لوگ ايک نادان اور جاہل قوم ہو۔
  ۔ سورٔه طہ ميں ارشاد ہوتا ہے:٣

و لقد قال لھم ہارو … جاًل جسداً لہ خوار فقالو ھذا اِلھکم واِٰلہ موسٰی فکٰذلک القی الّسامری۔فاخرج لھم ع… (و اضلّھم السامری 
  سٰی) ن من قبل يا قوم اِنّما فتنتم بہ و اِنَّ ربّکم الرحمن فا تبعونی وأَطيعوا أَمری۔قالو لن نبرح عليہ عاکفين حتّٰی يرجع اِلينا مو

ن کے اندر القاء کيا اور ان کے لئے گوسالہ کا ايسا مجسمہ اورسامری نے انھيں گمراه کر ديا ...اور سامری نے اس طرح ا
جس ميں سے گو سالہ کی آواز آتی تھی بناديا تو ان سب نے کہا :يہ تمہارا اورموسٰی کا خداہے... اور اس سے پہلے ہارون 

خدا وند رحمان ہے  نے ان سے کہا : اے ميری قوم والو! تم لوگ اس کی وجہ سے امتحان ميں مبتال ہو گئے ہو ، تمہارا رب
  ميری پيروی کرو اور ميرے حکم و فرمان کی اطاعت کرو ، کہنے لگے :

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

  ٤٧،٤٩،٥٠،٥١)بقره١(
  ١٣٨) اعراف٢(

  )١ہم اسی طرح اس کے پابند ہيں يہاں تک کہ موسٰی ہماری طرف لوٹ کر آ جائيں۔(
  ۔ سورٔه بقره ميں ارشاد ہوا :٤

قوم ٔانّکم ظلمتم انفسکم باتّخاذکم العجل فتو بوا ٔالی بارئکم فاقتلوا ٔانفسکم ذلکم خير لکم عند بارئکم فتاب  (واِْذ قال موسٰی لقومہ يا
  )٢عليکم ٔانّہ ھو التّواب الّرحيم)(

اُس وقت کو ياد کرو جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا : اے ميری قوم !تم نے گوسا لہ کا انتخاب کر کے اپنے اوپر ظلم کيا 
ذا تو بہ کرو اور اپنے خالق کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو کيونکہ يہ کام تمہارے رّب کے نزديک ہے لہٰ 
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  بہتر ہے پھر خدا وند عالم نے تمہاری توبہ قبول کی بيشک وه توبہ قبول کرنے واال اور مہر بان ہے۔

  دوم : توريت اور اس کے بعض احکام :
  بقره ميں فرماتا ہے :  ۔ خدا وند عالم سورهٔ ١

  )٣(واِذ ٔاخذنا ميثاقکم و رفعنا فوقکم الطّور خذوا ما آتينا کم بقّوة و اذ کروا ما فيہ لعلّکم تتقون)(
اس وقت کو ياد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پيمان ليا اور کوِه طور کو تمہارے او پر قرار ديا ( اور تم سے کہا) جو کچھ ہم

  محکم طريقے سے پکڑ لو اور جو کچھ اس ميں ہے اسے ياد رکھو شايد پرہيز گار ہو جاؤ۔ نے تم کو ديا ہے ا سے
  ۔ سورٔه اسراء ميں ارشاد ہوتا ہے:٢

  )٤(وآتينا موسٰی الکتاب وجعلناه ھُدًی لبنی اسرائيل...)(
  اورہم نے موسٰی کو آسمانی کتاب عطا کی اوراسے بنی اسرائيل کی ہدايت کا وسيلہ قرار ديا ۔

  ورٔه آل عمران ميں ارشاد ہوتا ہے:۔س٣
  )٥(کّل الطعام کان حاًل لبنی اسرائيل ااِّل ما حرم اسرائيل علٰی نفسہ من قبل ٔان تنّزل التوراة...)(

  کھانے کی تمام چيزيں بنی اسرائيل کے لئے حالل تھيں جزان اشياء کے جنہينخوداسرائيل (يعقوب) 
..............  

  . ٩١، ٨٥)طہ ١(
   ٥٤)بقره ٢(
  ويں آيت ميں بھی آئی ہيں )١٧١ويں آيت اور سورئہ اعراف کی  ٩٣،اس مضمون سے ملتی جلتی آيتيں سوره بقره کی ٦٣)بقره ٣(
   ٢)اسرائ٤(
  ٩٣)آل عمران ٥(

  نے توريت کے نزول سے پہلے اپنے اوپر حرام کرليا تھا۔
  ۔ سورٔه انعام ميں فرمايا :٤

ظفر من البقر و الغنم حّرمنا عليھم شحومھما اال ماحملت ظھور ھما ٔاو الحوايا ٔاو ما اختلط (و ماعلی الذين ھادوا حّرمنا کّل ذی 
  )١بعظم ذلک جزيناھم ببغيہم و انّا لصاد قون)(

يہوديوں پر ہم نے تمام ناخن دار حيو ا نوں کو حرام کيا ، گائے اورگوسفند سے ا ن کی چربی ان پر حرام کی جزاس چربی 
پر ہو يا جو پہلو ميں ہو يا جو ہڈيوں سے متصل اورمخلوط ہو يہ ان کی بغاوت و سرکشی کا نتيجہ ہے کے جو ان کی پشت 

  کہ ہم نے انھيں اور سزا کا مستحق قرار ديا اور ہم سچ کہتے ہيں۔
  ۔ سورٔه نحل ميں ارشاد ہوتا ہے:٥

  )٢ا ٔانفسھم يظلمون)((و عٰلی الذين ھادوا حّرمنا ما قصصنا عليک من قبل و ما ظلمنا ھم و لکن کانو
اورہم نے جن چيزوں کی اس سے پہلے تمہارئے لئے تفصيل بيان کی ہے ،ان چيزوں کويہود پر حرام کيا؛ ہم نے ان پر ظلم 

  و ستم نہيں کيا ،بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے نفوس پر ظلم کيا ہے۔ 
  ۔سورٔه نساء ميں ارشاد ہوتا ہے:٦

َل َعلَْيِہْم ِکتَابًا ِمْن السََّماِئ فَقَْد َسَ◌لُوا ُموَسی َْکبََر ِمْن َذلَِک فَقَالُوا َِرنَا ا(يَْسَ◌لَُک َْہُل اْلِکتَاِب َْن تُ  َجْہَرةً ... فََعفَْونَا َعْن َذلَِک... هللاَ نَزِّ
) فَبَِما نَْقِضِہْم ِميثَاقَہُْم َوُکْفِرِہْم ١٥٤ا ِمْنہُْم ِميثَاقًا َغلِيظًا () َوَرفَْعنَا فَْوقَہُْم الطُّوَر بِِميثَاقِِہم.... َوقُْلنَا لَہُْم الَتَْعُدوا فِی السَّْبِت َوَ◌َخْذنَ ١٥٣(

ْمنَا َعلَْيِہْم ١٥٦) َوبُِکْفِرِہْم َوقَْولِِہْم َعلَی َمْريََم بُْہتَانًا َعِظيًما (١٥٥َوقَْتلِِہْم اْلَ◌ْنبِيَاَئ ... (هللاِ بِآيَاِت ا ) فَِبظُْلٍم ِمْن الَِّذيَن ہَاُدوا َحرَّ
ِہْم َعْن َسبِيِل ا بَا َوقَْد نُہُوا َعْنہُ َوَ◌ْکلِِہْم َْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل....)(١٦٠َکثِيًرا (هللاِ طَيِّبَاٍت ُِحلَّْت لَہُْم َوبَِصدِّ   )٣) َوَ◌ْخِذِہْم الرِّ

سے اس سے  اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہيں کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرو ؛ انھوں نے توحضرت موسیٰ 
ليکن ہم نے انھيں در … بھی بڑی چيز کی خواہش کی تھی اور کہا تھا : خدا کو واضح اور آشکار طور سے ہميں دکھا ؤ 

  گزر کر ديا ...اور ہم نے ان کے عہد کی خالف ورزی کی بنا پر ان کے سروں پر کوه طور کو بلند کرديا . 
..............  

  ١٤٦)انعام ١(
  ١١٨)نحل ٢(
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  .١٦١١٦٠ ١٥٦١٥٥ ١٥٤١٥٣ائ)نس٣(

اوران سے کہا :سنيچر کے دن تجاوز اور تعدی نہ کرو اوران سے محکم عہد و پيمان ليا ،ان کی پيمان شکنی ،آيات خداوندی 
کا انکار ،پيغمبروں کے قتل اور ان کے کفر کی وجہ سے نيزاس عظيم تہمت کی وجہ سے جو حضرت مريم پر لگائی، 

يہود سے صادر ہوا اور بہت سارے لوگوں کو راه راست سے روکنے کی وجہ سے بعض  نيزاس ظلم کی وجہ سے جو
پاکيزه چيزوں کو جو ان پرحالل تھينان کے لئے ہم نے حرام کر ديا اور ربا اور سود خوری کی وجہ سے جب کہ اس سے 

  ممانعت کی گئی تھی اور لوگوں کے اموال کو باطل انداز سے خرد برد کرنے کی بنا پر ۔ 
  ۔ سورٔه اعراف ميں ارشاد ہوتا ہے:٧

(و سئلھم عن القرےة التی کانت حاضرة البحراذ يعدون فی السبت اِذ تٔا تيھم حيتانھم يوم سبتھم ُشّرعاً ويوما اليسبتون التاتيھم 
  )١کٰذلک نبلوھم بما کانوايفسقون)(

ر کے دن تجاوزکرتے تھے،اس وقت دريا کے ساحل پر واقع ايک شہر کے بارے ميں ان سے سوال کرو ؛ جب کہ سنيچ
سنيچر کو دريا کی مچھلياں ان پر ظاہر ہو جاتی تھيں اوراس کے عالوه دوسرے دنونميں اس طرح ظاہر نہيں ہو تی تھيں ، 

  اس طرح سے ہم نے ان کا اس چيز سے امتحان ليا جس کے نتيجہ ميں وه نافرمانی کرتے تھے ۔
  ۔ سورٔه نحل ميں ارشاد ہو تا ہے: ٨

  )٢ما جعل السبت علی الذين اختلفو فيہ)((انّ 
سنيچر کا دن صرف اور صرف ان کے مجازات اور سزا کے عنوان سے تھاان لوگوں کے لئے جو اس ميں اختالف کرتے 

  تھے۔

  سوم:خدا وند عالم کی بنی اسرائيل پر نعمتيں اور ان کی سرکشی و نا فرمانی
  ا ہے:۔خدا وند عالم سورٔه اعراف ميں ارشاد فرمات١

 اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْنہُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا قَْد( َوقَطَّْعنَاہُْم اْثنَتَْی َعْشَرةَ َْسبَاطًا َُمًما َوَ◌ْوَحْينَا ِلَی ُموَسی ِْذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمہُ َْن اْضِرب بَِعَصاکَ 
نفَُسہُْم  ََماَم َوَ◌نَزْلنَا َعلَْيِہْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوی ُکلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُکْم َوَما ظَلَُمونَا َولَِکْن َکانُواَعلَِم ُکلُّ ُنَاٍس َمْشَربَہُْم َوظَلَّْلنَا َعلَْيِہْم اْلغَ 

  ) َوِ◌ْذ قِيَل لَہُْم اْسُکنُوا ہَِذِه اْلقَْريَةَ َوُکلُوا ِمْنہَا َحْيُث ِشْئتُْم َوقُولُوا ِحطَّة١٦٠يَْظلُِموَن (
..............  

  .١٥٤، ٤٨۔ نساء ٦٥۔بقره ١٦٣)اعراف ١(
  ١٢٤)نحل ٢(

ًدا نَْغفِْر لَُکْم َخِطيئَاتُِکْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن ( ) فَبَدََّل الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنہُْم قَْواًل َغْيَر الَِّذی قِيَل لَہُْم َفَ◌ْرَسْلنَا َعلَْيِہْم ١٦١َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
  )١ا ِمْن السََّماِئ بَِما َکانُوا يَْظلُِموَن )(ِرْجزً 

اورہم نے بنی اسرائيل کو ايک نسل کے باره قبيلوں ميں تقسيم کر ديا اور جب موسٰی کی قوم نے ان سے پانی طلب کيا تو ان 
وه اپنے کو ہم نے وحی کی : اپنے عصا کو پتھر پر مارو! اچا نک اس سے باره چشمے پھوٹ پڑے اس طرح سے کہ ہر گر

گھاٹ کو پہچانتا تھا اور بادل کوان پر سائبان۔قرار ديا اوران کے لئے من وسلوٰی بھيجا( اور ہم نے کہا) جو تمھيں پاکيزه 
رزق ديا ہے اسے کھاؤ انھوں نے ہم پر ستم نہيں کيا ہے بلکہ خود پر ستم کياہے اور جس وقت ان سے کہا گيا : اس شہر 

يار کرو اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ اور کہو: خدايا ہمارے گناہوں کو بخش دے! (بيت المقدس ) ميں سکونت اخت
اوراس در سے تواضع و انکساری کے ساتھ داخل ہو جاؤتا کہ تمہارے گناہوں کو ہم بخش ديں اور نيکو کاروں کو اس سے 

يعنی اس ميں تبديلی کردی اور ہم نے بڑھ کر جزا ديں،ليکن ان ستمگروں نے جوان سے کہا گيا تھا اس کے عالوه بات کہی 
  اس وجہ سے کہ وه مسلسل ظالم و ستمگر رہے ہينان کے لئے آسمان سے بال نازل کردی ہے۔

  ۔سورٔه مائده ميں ارشاد فرمايا:١
) ٢٠لَُکْم ُملُوًکا َوآتَاُکْم َما لَْم يُْؤِت ََحًدا ِمْن اْلَعالَِميَن (َعلَْيُکْم ِْذ َجَعَل فِيُکْم َْنبِيَاَئ َوَجعَ هللاِ (َوِ◌ْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم اْذُکُروا نِْعَمةَ ا
وا َعلَی َْدبَاِرُکْم فَتَْنقَلِبُوا َخاِسِريَن (هللاُ يَاقَْوِم اْدُخلُوا اْلَ◌ْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِی َکتََب ا يَن ) قَالُوا يَاُموَسی ِنَّ فِيہَا قَْوًما َجبَّارِ ٢١لَُکْم َوالَتَْرتَدُّ

َعلَْيِہَما اْدُخلُوا هللاُ ) قَاَل َرُجالَِن ِمْن الَِّذيَن يََخافُوَن َْنَعَم ا٢٢َوِ◌نَّا لَْن نَْدُخلَہَا َحتَّی يَْخُرُجوا ِمْنہَا َفِ◌ْن يَْخُرُجوا ِمْنہَا َفِ◌نَّا َداِخلُوَن (
لُوا ِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن (هللاِ َعلَْيِہْم اْلبَاَب َفِ◌َذا َدَخْلتُُموهُ َفِ◌نَُّکْم َغالِبُوَن َوَعلَی ا ) قَالُوا يَاُموَسی ِنَّا لَْن نَْدُخلَہَا َبًَدا َما َداُموا فِيہَا ٢٣فَتََوکَّ

) قَاَل ٢٥اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن () قَاَل َربِّ ِنِّی الََ◌ْملُِک اِلَّ نَْفِسی َوَ◌ِخی فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن ٢٤فَاْذہَْب َْنَت َوَربَُّک فَقَاتِالَِ◌نَّا ہَاہُنَا قَاِعُدوَن (
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َمة َعلَْيِہْم َْربَِعيَن َسنَةً يَتِيہُوَن فِی اْلَ◌ْرِض فاَلََتْ◌َس َعلَی اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن )   َفِ◌نَّہَا ُمَحرَّ
ن کی نعمتوں کو ياد کرو، جبکہ اس نے تمہارے درمياهللا اور جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا : اے ميری قوم! اپنے اوپرا

  پيغمبروں کو بھيجا اور تمھيں حاکم بنايا اور تمہيں ايسی چيزيں عطا کيں کہ دنيا والوں ميں کسی کو 
..............  

   ١٦٢، ١٦٠)اعراف ١(

ويسی نہيں دی ہيں، اے ميری قوم! مقدس سر زمين مينجسے خدا وند عالم نے تمہارے لئے مقر ر کيا ہے داخل ہو جاؤ اور 
ہونا ورنہ نقصان اٹھانے والوں ميں ہوگے ،ان لوگوں نے کہا: اے موسٰی ! وہاں ستمگر لوگ رہتے ہيں، الٹے پاؤں واپس نہ 

ہم وہاں ہر گز نہيں جائيں گے جب تک کہ وه وہاں سے نکل نہيں جاتے اگر وه لوگ وہاں سے نکل جائيں تو ہم داخل ہو 
کہا:تم لوگ ان کے پاس شہر کے دروازه سے داخل  جائيں گے ، خدا ترس دومردوں نے جن پر خدا نے نعمت نازل کی تھی

ہو جاؤ اگر تم دروازه ميں داخل ہوگئے تو يقيناً ان پر کامياب ہو جاؤ گے اورا گرايمان رکھتے ہو تو خدا پر بھروسہ کرو ، ان
جائے اوران لوگوں نے کہا: اے موسٰی ! وه لوگ جب تک وہاں ہيں ہم لوگ ہرگز داخل نہيں ہوں گے ! تم اور تمہارا رب 

سے جنگ کرے ہم يہيں پر بيٹھے ہوئے ہيں، کہا: پروردگارا! ميں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، ميرے اور اس
گنا ه گار جماعت کے درميان جدائی کر دے،فرمايا :يہ سرزمين ان کے لئے چاليس سال تک کے لئے ممنوع ہے وه لوگ 

  )١ور تم اس گناه گار قوم پر غمگين مت ہو۔(ہميشہ سرگرداناور پريشان رہيں گے ا

  کلمات کی تشريح
کے فرزند حضرت اسحق کے بيٹے ہيں،ان کا لقب اسرائيل ہے بنی اسرائيل ان ہی هللا ۔''اسرائيل'': يعقوب،آپ ابراہيم خليل ا١

  کی نسل ہے جوان کے باره بيٹوں سے ہے۔
  ۔'' يسومونکم'': تمکو عذاب ديتے تھے، رسوا کن عذاب ۔٢
  ۔''يستحيون'': زنده رکھتے تھے۔٣
  ۔''يعکفون'': خاضعانہ طور پر عبادت کرتے تھے، پابندتھے ۔٤
  ۔''خوار'' : گائے اور بھيڑ کی آواز ۔٥
  ۔''لن نبرح'': ہم ہرگز جدا نہيں ہوں گے، آگے نہ بڑھيں گے ۔ ٦
ئے ہے اور ابليس اور لوگوں کا فتنہ ، گمراہی ۔''فتنتم'':تمھارا امتحان ليا گيا، آزمائش خدا وندی ، بندوں کے امتحان کے ل٧

  اور زحمت ميں ڈالنے کے معنی ميں ہے، خدا وند عالم نے لوگوں کو فتنہ ابليس سے خبردار کيا ہے اور فرمايا ہے:
..............  

  ٢٦، ٢٠) مائده١(

  ( يا بنی آدم ال يفتنّنکم الشيطان)
  اے آدم کے بيٹو!کہيں شيطان تمھيں فتنہ اور فريب مينمبتال نہ کرے: اور لوگوں کے فتنہ کے بارے ميں فرمايا:

  (اِّن الّذين فتنوا المومنين و المومنات ثّم لم يتوبوا فلھم عذاب جھنم و لھم عذاب الحريق)
ے پھر انھوں نے توبہ نہيں کی ان کيلئے جہنم بيشک جن لوگوں نے با ايمان مردوں اور عورتوں کو زحمتوں ميں مبتال کيا ہ

  کا عذاب اور جھلسا دينے والی آگ کا عذاب ہے۔
  ۔'' باری'': خالق اور ہستی عطا کرنے واال .٨
  ۔ ''ٔاسباطاً'' : اسباط يہاں پر قبيلہ اور خاندان کے معنی مينہے۔٩
  ۔''فا نبجست'': ابلنے لگا ، پھوٹ پڑا ۔١٠
:الم١١ ن؛جامد شہد کے مانند چپکنے والی اور شيريں ايک چيز ہے اور السلوی ؛ بٹير،ايساپرنده جس کا ۔''المن والسلوی''ٰ

  شمار بحر ابيض کے پرندوں ميں ہوتا ہے ، جو موسم سرما ميں مصر اور سوڈان کی طرف ہجرت اختيار کرتا ہے۔ 
  ۔''ِحطّة'': ہمارے گناه کو جھاڑ دے،دھو دے، ہمارے بوجھ کو ہلکا کردے۔١٢
  ''رفعنا'': ہم نے بلند کيا ، رفعت عطا کی۔۔١٣
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  ۔''ميثاقکم'': تمہارا عہد و پيمان ، ميثاق : ايسا عہد وپيمان جس کی تاکيد کی گئی ہو، عہد وپيمان کا پابند ہونا۔١٤
  ۔''رجز'': عذاب ، رجز الشيطان... اس کا وسوسہ۔١٥
  ں۔۔''يتيھون'': حيران و پريشان ہوتے ہيں ،راستہ بھول جاتے ہي١٦
  ۔''ال تٔاس'': غمز ده نہ ہو، افسوس نہ کرو۔١٧
  ۔''ال تعدوا'': تجاوز نہ کرو ،ظلم وستم نہ کرو۔١٨
  ۔''ميثاقاً غليظاً'': محکم و مظبوط عہد و پيمان ۔١٩
  ۔''الحوايا'': آنتيں٢٠
ا'': آشکار اور نزديک۔٢١   ۔''شرّعً
  ا۔۔جعل لھم: ان کے لئيقانون گزاری کی، قانون مقرر و معين کي٢٢

  آيات کی تفسير
خدا وند عالم نے گزشتہ آيات ميں بنی اسرائيل سے فرما يا :اُن نعمتونکو ياد کرو جو ہم نے تمہيں دی ہيں اور تمہارے درميان

پيغمبروں اور حّکام کو قرار ديا نيز من وسلوٰی جيسی نعمت جو کہ دنيا مينکسی کو نہيں د ی ہے تمہيندی ، خدا وند سبحان 
فرعون کی غالمی، اوالد کے قتل اور عورتوں کو کنيزی مينزنده رکھنے کی ذلت سے نجات دی،فرعون اور اس نے انھيں 

کے ساتھيوں کو غرق کر ديا اور انہيں دريا سے عبور کرا ديا، اس کے باوجود جب انھوں نے ديکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی 
ئے بھی انہی کے مشابہ اور مانند خدا بنادو تاکہ ہم اس کی عبادت اورپوجا ميں مشغول ہيں ، تو موسٰی سے کہا : ہمارے ل

عبادت اور پرستش کريں ! اور جب حضرت موسٰی کوِه طور پر توريت لينے گئے تو يہ لوگ گوسالہ پرستی کرنے لگے اور
ن لوگوں جب موسٰی نے انھيں حکم ديا کہ اس مقدس سر زمين ميں داخل ہو جائينجو خدا نے ان کے لئے مقرر کی ہے تو ا

نے کہا : اے موسٰی ! وہاں ظالم اور قدرت مند گروه (عمالقہ )ہے جب تک وه لوگ وہاں سے خارج نہيں ہوں گے ہم وہاں 
داخل نہيں ہوسکتے''يشوع'' يا ''يسع'' اور ان کی دوسری فرد نے ان سے کہا : شہر ميں داخل ہو جاؤ بہت جلدی کا مياب ہو 

ا فرمانی کی اور بولے:اے موسٰی تم اور تمہارا رب جائے اور عمالقہ سے جنگ کرے جاؤ گے،تو انھوں نے سر کشی اور ن
ہم يہيں بيٹھے ہوئے ہيں! موسٰی نے کہا : پروردگارا ! ميں صرف اپنے اور اپنے بھا ئی کا مالک و مختار ہوں ميرے اور 

ر پاکيزه سر زمين ان لوگوں پرچاليس سال اس گناه گار قوم کے درميان جدائی کردے! خداوند سبحان نے فرمايا : يہ مقدس او
تک کے لئے حرام کر دی گئی ہے اتنی مدت يہ لوگ سينا نامی صحرا ميں حيران و سرگرداں پھر تے رہيں گے تم ان گناه 

  گاروں کی خاطر غمگين نہ ہو۔
ن اور قبيلوں ميں تقسيم کيا خدا وندعالم ان لوگوں کے بارے ميں سورٔه اعراف ميں فرماتا ہے : بنی اسرائيل کو باره خاندا

اورانہوں نے جب موسٰی سے پانی طلب کيا تو ہم نے موسی پر وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، اُس سے باره چشمے 
پھوٹ پڑ ے ہر قبيلہ کے لئے ايک چشمہ، نيزبادل کو ان کے سروں پر سايہ فگن کر ديا تاکہ خورشيد کی حرارت وگرمی 

مانند شرينی اور پرنده کا گوشت ان کے کھانے کے لئے فراہم کيا، پھر کچھ مسافت طے کرنے  سے محفوظ رہيں ،شہد کے
کے بعدان سے کہا گيا : اس شہر ميں جو کہ تمہارے رو برو ہے سکونت اختيار کرو اور اس کے محصوالت سے کھاؤ اور 

رتے ہوئے کہو !''حطة'' يعنی خدا وندا ! شہر کے دروازے سے داخل ہوتے وقت خدا کا شکر ادا کرو اور اس کا سجده ادا ک
) يعنی ہم گندم ١ہمارے گناہوں کو بخش دے ستمگروں نے اس لفظ کو بدل ڈا ال اور ''حطة''کے بجائے''حنطة''کہنے لگے ، (

  ( گيہوں ) کے سراغ ميں ہيں! خداوندعالم نے ان کے اس اعمال کے سبب آسمان سے عذاب نازل فرمايا۔
ٔه نساء ميں فرمايا: اے پيغمبۖر ! تم سے اہل کتاب کی خوا ہش ہے کہ تم کوئی کتاب ان کے لئے آسمان خدا وند عالم نے سور

سے نازل کرو،يہ لوگ تو اس سے پہلے بھی اس سے عظيم چيز کا حضرت موسٰی سے مطالبہ کرچکے ہيں کہ خدا کو ہميں 
! ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کيااور کِوه طور کو ان آشکار اور کھلم کھال دکھالدو تا کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے ديکھيں

  کے اوپر جگہ دی۔
اسرائيل(يعقوب) کی پسنديده اور مرغو ب ترين غذا دودھ ا وراونٹ کا گوشت تھی ، يعقوب ايک طرح کی بيماری ميں مبتال 

محبوب ترين کھانے اور پينے ہوئے اورخدا نے انھيں شفا بخشی ،تو انھوں نے بھی خدا وند عالم کے شکرانے کے طور پر 
کی چيزوں کو جيسے دودھ اور اونٹ کا گوشت وغيره کو اپنے اوپر حرام کر ليا اور اسی طرح انھوں نے جگر اور گردے 
کی مخصوص چربی نيز ديگر چربی کو بھی اپنے اوپر حرام کر ليا کيونکہ اس چربی کو ماضی ميں قر بانی کے لئے لے 

  )٢جاتی تھی ۔(جاتے تھے اور آگ اسے کھا 
قوم يہود کا خدا سے جو عہد وپيمان تھا منجملہ ان کے ايک يہ تھا کہ جن کے مبعوث ہونے کی موسٰی ابن عمران نے بشارت



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

 
 

دی ہے يعنی حضرت عيسٰی اور حضرت خاتم اال نبياء محمۖد کی بعثت،ان پر ايمان الئيں، اس بشارت کو اس سے پہلے ہم 
  کيا ہے۔ نے توريت کے سفر تثنيہ سے نقل

احکام کے بارے ميں بھی انھوں نے عہد وپيمان کيا کہ شنبہ يعنی سنيچر کے دن تجاوز نہيں کرينگے ( کام کاج چھوڑ ديں 
گے ) خدا نے اس سلسلے ميں محکم اور مضبوط عہد وپيمان ليا تھا،ان لوگوں نے خدا سے کئے ہوئے عہد وپيمان کو توڑ 

  گئے اور پاک وپاکيزه خاتون مريم پر عظيم بہتانڈاال اورآيات خدا وندی کا انکار کر 
..............  

  )آيت کی تفسير کے ذيل ميں بحاراال نوار اور مجمع البيان ميں اسی طرح مذکور ہے ١(

جو کچھ ہم نے متن ميں ذکر کيا ہے تفسير طبری اور  ١٦٩، ١٦٨، ص  ٢) سيرئہ ابن ہشام ،طبع حجازی قاہره ، ج ٢(
ہے ميرے خيال ميں جو کچھ سيرئہ ہشام ميں ہے وه متن ميں مذکور عبارت سے زياده صحيح معلوم ہوتا سيوطی سے ماخوذ 

  ہے .
باندھا اور زبر دست الزام لگايا اسی لئے تو خدا وند عالم نے تاديب کے عنوان سے بہت سی پاکيزه چيزوں کو جو ان پر 

گے تو انھيں حکم ديا کہ وه اپنے آپ کو قتل کريں يعنی جس حالل تھيں حرام کرديا اورجب وه لوگ گوسالہ پرستی کرنے ل
نے بھی گوسالہ پر ايمان نہيں رکھا گوسالہ پرستوں قتل کرے اسی طرح جب يہ لوگ خدا پر ايمان النے سے مانع ہوئے اور 

ن پر حالل اورپاکيزه سود کا معاملہ کرنے لگے اور سود کھانے لگے ، باوجود يکہ سود (ربا ) سے انھيں منع کيا گيا تھا تواُ 
  چيزيں بھی حرام کردی گئيں۔

ان کی دوسری مخالفت اس پيمان کا توڑنا تھا جو انھوں نے خدا سے کيا تھا کہ شنبہ کے دن مچھلی کا شکار نہيں کرينگے 
گر اوراس کے لئے انھيں سخت تاکيد کی گئی تھی ،سنيچر کے دن مچھليانساحل کے کنارے سطح آب پر آجاتی تھيں ليکن دي

ايام ميں ايسا نہيں کرتی تھيں اور يہ ان کا مخصوص امتحان تھا سنيچر کے دن چھٹی کرنا صرف اور صرف بنی اسرائيل 
  سے مخصوص تھا ،وہی لوگ کہ جنھوں نے اس کے بارے ميں اختالف کيا، اس امتحان ميں گرفتار ہوئے۔ 

  خدا وندعالم سورٔه نساء ميں فرماتا ہے:
مطالبہ کرتے ہيں کہ ان کے لئے آسمان سے کوئی کتاب نازل کرو،يہ لوگ تو اس سے پہلے بھی اساہل کتاب يہودی تم سے 

سے عظيم چيز کا حضرت موسٰی سے مطالبہ کر چکے ہينکہ خدا کو ہميں آشکار اور کھلم کھال دکھاؤ تا کہ ہم اسے اپنی 
ن کے سروں پر لٹکاديا اوران سے سخت اور آنکھوں سے ديکھيں ! ہم نے ان کے گنا ہوں کو معاف کيااور کِوه طور کوا

محکم عہد و پيمان ليا کہ جو کچھ موسٰی ابن عمران ان کے لئے الئے ہيناس پر ايمان الکر عمل کريں گے ، ہمارے پيمان کا 
پر ايمان النا تھا ، ليکن ان لوگوں نے هللا بعض حّصہ خدا کے پيغمبر بالخصوص حضرت عيسٰی ابن مريم اورمحمد ابن عبد ا

مريم عذرا پر نا روا تہمت لگائی اور توريت کے احکام کو کذب پر محمول کيا ، خدا کے نبيوں کا انکار کيا اور بہت سوں کو
قتل کر ڈاال اور راه خدا سے روکا ، سود ليا، لوگوں کے اموال کو ناجائز طور پر خورد و برد کيا تو ہم نے بھی ان تمام ظلم 

ں کو جو اس سے پہلے ان کے لئے حالل تھيں حرام کرديا، ان پر حرام ہونے والی اشياء و ستم کے باعث ان پاکيزه چيزو
ميں سنيچر کے دن ساحل پر رہنے والوں کے لئے مچھلی کا شکار کرنا بھی تھا جہاں اس دن مچھلياں آشکار طور پران سے

  نزديک ہو جاتی تھيں اور خود نمائی کرتی تھيں۔

  بحث کا نتيجہ 
نے بنی اسرائيل کو مصر کے ''فرعونيوں '' اور شام کے''عمالقہ'' اور اس عصر کی تمام ملتوں پر فضيلت اور خدا وندعالم 

برتری دی تھی بہت سے انبياء جيسے موسٰی ، ہارون ،عيسٰی اور ان کے اوصياء کوان کے درميان مبعوث کيا اوراس سے 
پيمان ليا تا کہ جو کچھ ان کی کتابوں ميں مذکور ہے اس پر  بھی اہم يہ کہ توريت ان پر نازل کی ، ان سے سخت اور محکم

عمل کريں ،''من وسلوٰی'' جيسی نعمت کا نزول ، پتھر سے ان کے لئے پانی کا چشمہ جاری کرنا وغيره وغيره نعمتونسے 
ی ہو گئے، سود ليا سرفرازفرمايا، ليکن ان لوگوں نے تمام نعمتوں کے باوجودآيات اٰلہی کا انکار کيا اور گوسالہ کے پجار

،لوگوں کے اموال ناجائز طورپر کھائے اور اس کے عالوه ہر طرح کی نافرمانی اور طغيانی کی، ايسے لوگوں کے اپنے 
آلوده نفوس کی تربيت کی سخت ضرورت تھی اس لئے خدا وند عالم نے ان پر خود کو قتل کرنا واجب قرار ديا نيز سنيچر 

ہی ان پر حرام کردی ،ليکن ان لوگوں نے سنيچر کے دن ترک عمل پر اختالف کيا ، جيسا کہ کے دن دنياوی امور کی انجام د
) اور بہانے سے کام ليا !خدا وندسبحان نے ان چيزوں کو جو ١اس ساحلی شہر کے لوگوں نے بھی اس سلسلے ميں حيلے(
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زوں کا کھا نا) ان کی جان کی حفاظت کی کچھ اسرائيل نے اپنے او پر حرام کيا تھا(چربی ،اونٹ کا گوشت اور اس جيسی چي
غرض سے ان پر بھی حرام کرديا، اس کے عالوه چونکہ بنی اسرئيل ہميشہ قبائلی اتحاد و يکجہتی اور اٹوٹ رشتہ کے 

محتاج تھے تا کہ ا ن سرکش وطاغی عمالقہ اور قبطيوں کا مقابلہ کر سکيں جو ان کو چاروں طرف سے اپنے محاصره ميں 
ے، لٰہذا خداوندعالم نے بھی قبل اس کے کہ ہيکِل سليمان نامی معروف مسجد کی تعمير کريں،ان پر واجب قرار لئے ہوئے تھ

ديا کہ سب ايک ساتھ عبادت کے لئے '' خيمہ اجتماع'' کے پاس جمع ہوں اور اپنی دينی رسومات کو ہارون کے فرزند وں کی
ور ان کی مادر گرامی مريم کو جو کہ حضرت داؤد کی نسل (جوبنی سر پرستی ميں بجا الئيں جس طرح عيسٰی ابن مريم کوا

اسرائيل کے يہودا کی نسل )سے تھينان کی طرف روانہ کيااور بعض وه چيزيں جوان پر حرام تھيں حالل کر ديا ،جيسا کہ 
  حضرت عيسٰی کی زبانی سورٔه آل عمران ميں ارشاد ہوتا ہے:

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

  سلے ميں کتاب قاموس کتاب مقدس ، تفسير طبری ، ابن کثير اور سيوطی مالحظہ ہو ۔) ماده''سبت '' کے سل١(

  )١(اِنّی قد جئتکم بآےة من ربّکم...)و مصدقاً لما بين يدّی من التوراة و ألحّل لکم بعض الذی حّرم عليکم...)(
جھ سے پہلے توريت ميں موجود ميں تمہارے پر وردگار کی جانب سے تمہارے لئے ايک نشانی اليا ہوں اور جو کچھ م

  تھااس کی تصديق اور اثبات کرتا ہوں اورآيا ہوں تاکہ بعض وه چيزيں جو تم پرحرا م کی گئی تھيں حالل کر دوں۔
جو کچھ ہم نے ذکر کيااس سے واضح ہو گياکہ انبياء بنی اسرائيل موسٰی ابن عمران سے لے کر عيسٰی ابن مريم تک بنی 

ہوئے ہيں ، نيز توريت ميں بعض شرعی احکام بھی صرف بنی اسرائيل کی مصلحت کے لئے اسرائيل کی طرف مبعوث 
نازل ہوئے ہيں اس بنا پر ايسے احکام موقت يعنی وقتی ہوتے ہيناور يہ ان چيزوں کے مانند ہينجنہيں اسرائيل( يعقوب) نے 

ی بعثت سے تمام ہوگئی اور آۖپ نے ا ُن محرمات خود اپنے اوپر حرا م کرليا تھا لٰہذاان ميں بعض کی مدت عيسٰی ابن مريم ک
ميں سے کچھ کوان کے لئے حالل کر ديا اور کچھ باقی بچے ہوئے تھے جن کی مدت حضرت خاتم االنبياء محمد ۖ کی بعثت 

  تک تھی وه بھی تمام ہو گئی لٰہذاايسے ميں آنحضرت ۖ آئے اور ان سب کی مدت تمام ہونے کو بيان فرمايا۔
  م اس موضوع کو سورٔه اعراف ميں اس طرح بيان کرتا ہے :خدا وند عال

( الذين يتبعون الرسول النّبی األمّی الذی يجدونہ مکتوباً عندھم فی التوارة و األنجيل يا مرھم با لمعروف و ينھا ھم عن المنکر 
  ) ٢عليھم) ( ويحّل لھم الطّےبات و يحّرم عليھم الخبائث و يضع عنھم ٔاِصر ھم و األغالل التی کانت

جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہينجس کے صفات توريت اور انجيل ميں جو خود ان کے پاس موجود ہے ،لکھا 
ہوا ہے وه لوگوں کو نيکی کا حکم ديتا ہے اور برائی اور منکر سے روکتا ہے، پاکيزه چيزوں کوان کے لئے حالل اور 

ے سنگين بار کو ان پر سے اٹھا ديا ہے اور جن زنجيروں ميں جکڑے ہوئے تھے ناپاک چيزوں کو حرام کرتا ہے اوران ک
  انھيں اس سے آزاد کرديتا ہے۔ 

  '' اِصرھم'' :ان کے سنگين بوجھ يعنی وه سخت تکاليف و احکام جوان کے ذّمہ تھے۔
  ه چيزيںنسخ کی يہ شان حضرت موسٰی کی شريعت ميں ان سے پہلے شرائع کی بنسبت تھی ، اسی طرح بعض و

  جو موسٰی کی شريعت ميں تھيں حضرت خاتم االنبياء محمد ۖ کی شريعت ميں نسخ ہو گئيں۔
  ''نسخ''کی دوسری قسم يہ ہے کہ يہ نسخ صرف ايک پيغمبر کی شريعت ميں واقع ہو تاہے ،جيسا کہ آگے آئے گا۔

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

  ٥٠۔ ٤٩)آل عمران ١(
  ١٥٧)اعراف ٢(

 

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 
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  ايک پيغمبۖر کی شريعت ميں نسخ کے معنی
ايک پيغمبر کی شريعت ميں نسخ کے معنی کی شناخت کے لئے ، اس کے کچھ نمونے جو حضرت خاتم االنبياء کی شريعت 

  ميں واقع ہوئے ہيں بيان کررہے ہيں:
يہ نمونہ وجوب صدقہ کے نسخ ان لوگوں کے لئے تھا جو چاہتے تھے کہ پيغمبر سے نجوٰی اورراز ونياز کی باتيں کريں 

  ،جيسا کہ سورٔه ''مجادلہ ''ميں ذکر ہوا ہے:
ُموا بَْيَن يََدْی نَْجَواُکْم َصَدقَةً َذلِ  ُسوَل فَقَدِّ َغفُور َرِحيم هللاَ َک َخْير لَُکْم َوَ◌ْطہَُر َفِ◌ْن لَْم تَِجُدوا َفِ◌نَّ ا(يَاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا َِذا نَاَجْيتُْم الرَّ

ُموا بَْيَن يََدْی نَْجَواُکْم َصَدقَاٍت َفِ◌ْذ لَْم تَْفَعلُوا َوتَاَب ا١٢( َکاةَ َوَ◌ِطيُعوا اهللاُ ) ََ◌ْشفَْقتُْم َْن تُقَدِّ الَةَ َوآتُوا الزَّ هللاَ َعلَْيُکْم َفَ◌قِيُموا الصَّ
  ) ١)(١٣َخبِير بَِما تَْعَملُوَن (هللاُ اَوَرُسولَہُ وَ 

سے نجوٰی کرنا چاہو تواس سے پہلے صدقہ دو ، يہ تمہارے لئے بہتر اور پاکيزه ہے اورهللا اے صاحبان ايمان! جب رسول ا
اگرصدقہ دينے کو تمھارے پاس کچھ نہ ہو تو خدا وندعالم بخشنے واال اور مہر بان ہے، کيا تم نجوٰی کرنے سے پہلے صدقہ

ينے سے ڈرتے ہو ؟ اب جبکہ يہ کام تم نے انجام نہيں ديا اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو نماز قائم کرو ، زکوة ادا د
  کرو اور خدا و پيغمبر کی اطاعت کرو کيو نکہ تم جو کام انجام ديتے ہو اس سے خدا آگاه اور باخبر ہے۔

  اس داستان کی تفصيل تفاسير ميں اس طرح ہے:
صحابہ حدسے زيا ده پيغمبر ۖ سے نجوٰی کرتے تھے اور اس کام سے يہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وه پيغمبر ۖ کے بعض 

خاص الخاص اور نزديک ترين افراد ميں سے ہيں ،رسول اکرم کا کريمانہ اخالق بھی ا يسا تھا کہ کسی ضرورتمند کی 
ئے بسا اوقات دشواری کا باعث بن جاتا تھااس کے باوجود آپ درخواست کو رد نہيں کرتے تھے ، يہ کام رسول اکرم ۖ کے ل

  اس پر صبر وتحمل کرتے تھے ۔ 
..............  

  ،( اس آيت کی تفسير کے سلسلے ميں تفسير طبری اور ديگر روائی تفاسير ديکھئے ) ١٣، ١٢)مجادلہ ١(

کا حکم نازل ہوا پھر اس گروه نے پيغمبر ۖ  اس بنا پر جو لوگ پيغمبر سے نجوی کرنا چاہتے تھے ان کے لئے صدقہ دينے
سے نجوٰی کرنا چھوڑ ديا ليکن حضرت امام علی بن ابی طالب نے ايک دينار کو دس درہم ميں تبديل کر کے دس مرتبہ 

صدقہ دے کر پيغمبر اکرۖم سے اہم چيزوں کے بارے ميں نجوٰی و سر گوشی فرمائی. اس ہدف کی تکميل اور اس حکم کے 
  گروه کی تربيت کے بعد اس کی مدت تمام ہو گئی اور صدقہ دينے کا حکم منسوخ ہو گيا ( اٹھا ليا گيا)۔ذريعہ اس 

  نسخ کی بحث کا خالصہ اوراس کا نتيجہ
جمعہ کا دن حضرت آدم سے ليکر انبياء بنی اسرائيل کے زمانے تک يعنی موسٰی ابن عمران سے عيسٰی بن مريم تک بنی آدم

  اور آرام کا دن تھا۔کے لئے ايک مبارک 
اسی طرح حضرت آدم اوران کے بعد حضرت ابراہيم کے زمانے تک سارے پيغمبروں نے منا سک حج انجام دئے ، ميدان 
عرفات ،مشعر اور منٰی گئے اور خانہ کعبہ کا سات بار طواف کيا ، اس کے بعد حضرت ابراہيم اور حضرت اسماعيل نے 

  اپنے تا بعين اور ماننے والوں کے ہمراه حج ميں خانہ کعبہ کا طواف کيا۔ خانہ کعبہ کی تعمير کی اس کے بعد 
حضرت نوح نے بھی حضرت آدم کے بعدان کی شريعت کی تجديد کی اور حضرت خاتم اال نبياء ۖ کی شريعت کے مانند 

  :شريعت پيش کی اوران کے بعد تمام انبياء نے ا ن کی پيروی کی کيو نکہ خدا وند متعال فرماتا ہے
  ) ١۔ (شرع لکم من الد ين ما وّصٰی بہ نوحاً...)(١

  تمہارے لئے وه دين مقرر کيا ہے جس کا نوح کو حکم ديا تھا ۔
  ۔( و ِٔان من شيعة الِٔبراہيم)٢

  )٢ابراہيم ان کے پيروکاروں اور شيعوں ميں تھے۔(
  ۔ خاتم االنبياء ۖ اور ان کی امت سے بھی فرماتا ہے:٣

  يم حنيفاً )الف۔( اتبع ملّة ابراہ
  ابراہيم کے خالص اور محکم دين کا اتباع کرو۔
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  ب ۔(فاتّبعوا ملّة أِبراہيم حنيفاً)
..............  

  ١٣)شوری ١(
  ٨٣)،صافات ٢(

  )١پھر ابراہيم کے خالص اور محکم و استوار دين کا اتباع کرو۔ (
تم ۖ کے چناؤ اور انتخاب تک يکساں ہيںاس لحاظ سے رسولوں کی شريعتيں حضرت آدم کے انتخاب سے لے کر حضرت خا

مگر جو کچھ انبياء بنی اسرائيل کی ارسالی شريعت ميں موسٰی ابن عمران سے عيسٰی بن مريم تک وجود مينآيااس ميں خاص
  کر اس قوم کی مصلحت کا لحاظ کيا گيا تھا، خدا وند عالم ان کے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے:

  )٢نی ٔاسرائيل ااِلّ حّرم اِسرائيل علٰی نفسہ)(۔(کّل الطّعام کان حالً لب١
  کھا نے کی تمام چيزيں بنی اسرائيل کے لئے حالل تھيں ، بجزاس کے جسے اسرائيل نے اپنے اوپر حرام کر ليا تھا۔

  )٣۔( و علٰی الذين ھادوا حر منا ما قصصنا عليک من قبل)(٢
  وه سب ہم نے قوم يہود پر حرام کرديا۔  اور اس سے پہلے جس کی تم سے ہم نے شرح و تفصيل بيان کی

  )٤۔ (اِنّما جعل السبت علٰی الذين اختلفوا فيہ) (٣
  سنيچر کے دن کی تعطيل صر ف ان لوگوں کے لئے ہے جنھوں نے اس کے بارے ميں اختالف کيا ہے۔

ٰی نے ہميں با ويں باب کے چوتھے حّصہ ميں بھی صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے:''موس ٣٣توريت کے سفر تثنيہ کے 
  لخصوص اوالد يعقوب کی شريعت کا حکم ديا ہے''

اس تغيير کی بھی حکمت يہ تھی کہ بنی اسرائيل ايک ہٹ دھرم ،ضدی ، جھگڑالواور کينہپرور قوم تھی اس قوم کے لوگ 
،بے چار  اپنے انبياء سے عداوت و دشمنی کرتے اور نفس اماره کی پيروی کرتے تھے اور دشمنوں کے مقابلہ ميں سستی

گی اور زبوں حالی کا مظاہره کرتے ، يہ لوگ اس کے بعد کہ خدا نے ان کے لئے دريا ميں راستہ بنايا اور فرعون کی 
غالمی جيسی ذلت و رسوا ئی سے نجات دی ، گوسالہ پرست ہو گئے اور مقدس سر زمين جسے خدا نے ان کے لئے مہّيا کيا

اس ميں داخل ہو نے سے انکار کر گئے؛ اس طرح کی امت کے نفوس کی از سر  تھا ،عمالقہ کے ساتھ مقابلہ کی دہشت سے
نو تربيت اور تطہيرکے لئے شريعت ميں ايک قسم کی سختی درکار تھی لٰہذا وه مومنين جو خود گوسالہ پرست نہيں تھے 

نا حرام کر ديا گيااور انہينگوسالہ پرست مرتدين کو قتل کر ڈالنے کا حکم ديا گيا ، نيزان پر سنيچر کے دن کام کر
  انھينصحرائے سينا ميں چاليس سال تک حيران و سر گرداں بھی رہنا ہڑا۔

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

  ٩٥)آل عمران١(
   ٩٣)آل عمران ٢(
   ١١٨)نحل ٣(
  ١٢٤)نحل ٤(

 دوسری طرف ، اس لحاظ سے کہ وه اپنے زمانہ کے تنہا مومن تھے اور ان کے گرد ونواح کا ،تجاوز گر کافروں اور
طاقتور ملتوں نے احاطہ کر رکھا تھا لٰہذا انھيں آپس ميں قوی و محکم ارتباط و اتحاد کی شديد ضرورت تھی تا کہ اپنے 

کمزوريوں کی تالفی کرتے ہوئے ايک دوسرے کی مدد کريں اور دوسروں سے خود کو جدا کرتے ہوئے اپنی مستقل شناخت
کھيں ، لٰہذا خداوند عالم نے ان ا ہداف تک پہنچنے کے لئے ان کے لئے ايک بنا ئيں اور اپنے درميان اتحاد و اتفاق قائم ر

مخصوص قبلہ معين فرمايا ،جس ميں وه تابوت رکھا تھا کہ جس مينالواح توريت ، ان سے مخصوص کتاب شريعت اورآل 
ت اور ان کی خاص )نيز بہت سے ديگر قوانين جو ان کے زمان ومکان کے حاال١موسٰی اور ہارون کاتمام ترکہ تھا ۔(

  ظرفيت کے مطابق تھے ان کے لئے نازل فرمائے ۔
حضرت عيسی بن مريم کے زمانہ ميں بعض حاالت کے نہ ہو نے کی وجہ سے ان ميں سے بعض قوانين ختم ہوگئے اور 

  عيسٰی نے ان ميں سے بعض محرمات کو خدا کے حکم سے حالل کر ديا ۔
رائيل شہروں ميں پھيل گئے اور تمام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے ، وه حضرت خاتم االنبياء کے زمانہ ميں بنی اس

لوگ جن ملتوں کے درميان زندگی گزار رہے تھے اس بات سے کہ ان کی حقيقت جدا ہے اور دوسرے لوگ يہ درک کر ليں
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سے الگ تھلگ ہے ، وه  کہ يہ لوگ ان لوگوں کی جنس سے نہيں ہيں اور ان کارہن و سہن پڑوسيوں اور ديگر ہم شہريوں
لوگ آزرده خاطر رہتے تھے خاص کر شہر والے اسرائيليوں کو اپنوں مينشمار نہيں کرتے تھے اورانھيں ايک متحد سماج و

معاشره کے لئے مشکل ساز اور بلوائی سمجھتے تھے، اسی لئے جو احکام انھيں ديگر امتوں سے جدا اور ممتاز کرتے 
گئے سنيچر کے دن کی تعطيل جيسے امور جو کہ تمام امتوں کے بر خالف تھے ا ن کے  تھے ا ن کے لئے وبال جان ہو

  لئے بار ہو گئے جيسا کہ سفر تثنيہ ميں اس کی تفصيل گزر چکی ہے ۔ 
نے خدا وند عالم کے حکم سے ان کی مشکل بر طرف کر دی اور گزشتہ زمانوں ميںهللا ۖحضرت خاتم االنبياء محمد ابن عبد ا

  پر حرام ہو گئی تھينان سب کو حالل کر ديا ، خدا وندعالم نے سورٔه اعراف ميں ارشاد فرمايا :جو چيزينان 
( الذين يتبعون الرسول النبّی األّمی الذی يجدونہ مکتوباً عندھم فی التوراة و األنجيل ئامرھم بالمعروف وينھا ھم عن المنکر 

  )٢عنھم أِصر ھم واألغالل الّتی کا نت عليھم)( ويحّل لھم الطّےبا ت و يحّرم عليھم الخبائث و يضع
..............  

  ٢٨٤) سورئہ بقره ١(
  ١٥٧)اعراف٢(

وه لوگ جو اس رسول نبی امی کی پيروی کرتے ہينجس کے صفات اپنے پاس موجود توريت و انجيل ميں لکھا ہواپاتے ہيں 
ں سے روکتا ہے پاکيزه چيزوں کوان کے لئے حالل اور گندوه پيغمبران لوگوں کو نيکی کا حکم ديتے ہوئے منکر اور برائيو

گيوں اورنا پاک چيزوں کو حرام کرتاہے؛ اور ان کے سنگين باران سے اٹھا تے ہوئے ان کی گردن ميں پڑی زنجير کھول 
  ديتا ہے ۔

ے زمانے ميں جب يہ خدا وندعالم نے اس طرح سے ان احکام کو جو گزشتہ زمانوں ميں ان کے فائد ه کيلئے تھے اور بعد ک
لوگ عالمی سطح پر دوسرے لوگوں سے مخلوط ہو تے تو يہی احکام ان کے لئے وبال جان بن گئے ، خدا نے ايسے احکام 

کوان کی گردن سے اٹھا ليا ، ليکن جو احکام حضرت موسٰی ابن عمران کی شريعت ميں تمام لوگونکے لئے تھے اور بنی 
وه احکام اٹھا ئے گئے اور نہ ہی نسخ ہوئے جيسے کہ توريت ميں قصاص کا حکم، خدا  اسرائيل بھی انھيں ميں سے تھے نہ

  وندعالم سورٔه مائده ميں اس کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے: 
و العين با  ( اِنّا انزلناالتوراة فيھا ھدًی و نور يحکم بھا النبّےون الذين ٔاسلموا للذين ھادوا...) (و کتبنا عليھم فيھا ٔاّن النفس با لنفس

هللا لعين واألنف باألنف و االذن باالذن و الّسن با لّسن و الجروح قصاص فمن تصّدق بہ فھو کفّارة لہ و من لم يحکم بما انزل ا
  ) ١فٔاوالئک ھم الظالمون)(

ن حکم ہم نے توريت نازل کی کہ جس ميں ہدايت اور نورہے ، خدا کے سامنے سراپا تسليم پيغمبۖراسی سے يہود کے درميا
دياکرتے تھے اوران پر ا س(توريت) ميں ہم نے يہ معين کيا کہ جان کے بدلے جان ،آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے 
ناک، کان کے عوض کان ،دانت کے عوض دانت ہو اور ہر زخم قصاص رکھتا ہے اور جوقصاص نہ کرے يعنی معاف 

وئی خدا کے نازل کرده حکم کے مطابق حکم نہ کرے تو وه کردے تو يہ اس کے ( گناہوں )کے لئے کفاره ہے اور جو ک
  ظالم و ستمگر ہے۔

جس حکم قصاص کا يہاں تذکره ہے توريت سے پہلے اور اس کے بعد آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے،وه تمام احکام جن کو 
ء کے زمانے اور شريعتوں خدانے انسان کے لئے اس حيثيت سے کہ وه انسان ہيں مقرر و معين فرمايا ہے وه کسی بھی انبيا

  ميں تبديل نہيں ہوئے ۔
..............  

  ٤٥، ٤٤)مائده ١(

  آئہ تبديل کی شان نزول

جب خدا وند سبحان نے شريعت موسٰی کے بعض احکام کو دوسرے احکام سے حضرت خاتم االنبياء ۖ کی شريعت ميں تبديل 
شورش کی اور بولے : تم خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے کرديا( جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے) توقريش نے رسول پر 

  ہو!تو خدا وند عالم نے ا ُن کی بات انھيں کی طرف لوٹاتے ہوئے فرمايا:
فکلوا هللا ...)( اعلم بما ينّزل قالوا اِنّما ٔانت مفتر...) (اِنما يفتری الکذب الذين اليؤمنون بآيات اهللا (واِذا بّدلنا آےة مکان آےة و ا
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  )١حال الً طيباً)(هللا م امّما رزقک
اور جب ہم کسی حکم کو کسی حکم سے تبديل کرتے ہيں (اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کونسا حکم نازل کرے )تو وه کہتے ہيں 

… : تم صرف ايک جھوٹی نسبت دينے والے ہو ...،صرف وه لوگ جھوٹ بولتے ہيں جو خدا کی آيات پر ايمان نہيں رکھتے
  ہارے لئے رزق معين فرمايا ہے اس سے حالل اور پاکيزه کھاؤ۔لٰہذا جو کچھ خدا نے تم

يعنی کچھ چيزيں جيسے اونٹ کا گوشت ،حيوانات کے گوشت کی چربی تم پر حرام نہيں ہے ، صرف مردار ، خون ، سؤر 
مشرکين مّکہ کا گوشت اور وه تمام جانورجن کے ذبح کے وقت خدا کا نام نہيں ليا گيا ہے، حرام ہيں، نيز وه قربانياں جو 

بتوں کو ہديہ کرتے تھے اسکے بعد خدا وند عالم نے قريش کو خدا پر افترا پردازی سے روکا اور فرمايا : من مانی اور ہٹ 
دھرمی سے نہ کہو : يہ حالل ہے اور وه حرام ہے !چنانچہ ان کی گفتگو کی تفصيل سورٔه انعام ميں بيان کرتے ہوئے فرماتا 

  ہے:
عليھا هللا م و حرث حجر ال يطعمھا ااِلّ من نشاء بزعنمھم و ٔانعام حّرمت ظھور ھا و ٔانعام ال يذکرون ْاسم ا( وقالوا ھذه ٔانعا

ٔافتراًئً◌ عليہ و سيجزيہم بما کانوا يفترون)( و قالوا ما فی بطون ھذه األنعام خالصة لذکورنا و محّرم علٰی ٔازواجنا و ِان يکن 
  )٢م ٔانّہ حکيم عليم)(ميتةً فھم فيہ شرکاء سيجز يھم و صفھ

انھوں نے کہا : يہ چوپائے اور يہ زراعت ممنوع ہے، بجزان لوگوں کے جن کو ہم چاہيں(ان کے اپنے گمان ميں)کوئی 
  دوسرا اس سے نہ کھا ئے اور کچھ ايسے چوپائے ہيں جن پر سواری ممنوع اور حرام ہے ! اور وه 

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

   ١١٤، ١٠٥،  ١٠١)نحل ١(
  ١٣٩، ١٣٨م )انعا٢(

چوپائے جن پر خدا کا نام نہيں ليتے تھے اور خدا کی طرف ان سب کی جھوٹی نسبت ديتے تھے عنقريب ان تمام بہتانوں کا 
بدلہ انہيں ديا جائے گا اور وه کہتے تھے : جو کچھ اس حيوان کے شکم ميں ہے وه ہم مردوں سے مخصوص ہے اور ہماری

جائے تو سب کے سب اس ميں شريک ہيں خدا وند عالم جلد ہی ان کی اس توصيف کی عورتوں پر حرام ہے ! اور اگر مر 
  سزا دے گا وه حکيم اور دانا ہے۔

  سورٔه يونس ميں بھی اس کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :
  )١(تفترون)هللا ٔاذن لکم ٔام علٰی اهللا لکم من رزق فجعلتم منہ حراماًوحالالً قل آأ هللا (قل ٔارْايتم مأانزل ا

کہو: جو رزق خدا وند عالم نے تمہارے لئے نازل کيا ہے تم نے اس ميں سے بعض کو حالل اور بعض کو حرام کر ديا، کيا 
  خدا نے تمھيں اس کی اجازت دی ہے ؟ يا خدا پر افترا پردازی کر رہے ہو؟

ساختہ موضوعات سے لے کر اس طرح رسول خدا ۖ اور مشر کين قريش کے درميان حالل و حرام کا مٔسلہ قريش کے خود 
شريعت موسٰی کے احکام تک کہ جنہيں جسے خدا نے مصلحت کی بناء پر حضرت خاتم ۖ کی شريعت ميں دوسرے احکام 

  سے تبديل کر ديا ،سب کے سب موضوع بحث تھے۔
نی ماحول مکہ مينقريش ہر وه حالل و حرام جسے رسول اکرم ۖخداکے فرمان کے مطابق پيش کرتے تھے اور وه ان کے دي

کے اور جو کچھ موسٰی ابن عمران کی شريعت کے بارے ميں جانتے تھے اس کے مخالف ہوتا تو عداوت و دشمی کے لئے 
آماده ہو جاتے تھے اسی دشمنی کا مدنيہ ميں بھی يہود کی طرف سے سامناہوا، وه پيغمبۖر سے ان احکام کے بارے ميں جو 

ے لئے اٹھ کھڑے ہوئے خدا وندعالم سورٔه بقره ميں اس جدال کو بيان توريت کے بعض حصے کو نسخ کرتے تھے جنگ ک
  کرتے ہوئے بنی اسرائيل کو خطاب کر کے فرماتا ہے:

  )٢( ٔافکلما جاء کم رسول بما ال تھوی أنفسکم ْاستکبرتم ففر يقاً کذبتم و فريقاً تقتلون) (
ات کے برعکس کوئی کسی چيز پيش کی ، تو تم نے کيا ايسا نہيں ہے کہ جب بھی کسی رسول نے تمہاری نفسانی خواہش
  تکبر سے کام ليا،لٰہذا کچھ کو جھوٹا کہا اور کچھ کو قتل کر ڈاال؟

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

  ٥٩)يونس ١(
  ٨٧)بقره ٢(

  )١قالوا نؤمن بما ٔانزل علينا ويکفرون بما ورائہ...)(هللا (و اِذا قيل لھم آمنوا بما ٔانزل ا
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کچھ خدا نے نازل کيا ہی اسپر ايمان الؤ!تو کہتے ہيں: ہم اس پر ايمان التے ہيں جو خود ہم پر اور جب ان سے کہا گيا :جو 
  نازل ہو اہے اوراس کے عالوه کا انکار کرتے ہيں۔

  اور پيغمبر سے فرماتا ہے:
  …)(ما ننسخ من آےة ٔاو ننسھا نٔات بخير منھا أَومثلھا

اخير ميں نہيں ڈالتے ہيں جب تک کہ ا س سے بہتر يااس جيسا نہ لے ہم اُس وقت تک کوئی حکم نسخ نہيں کرتے يااسے ت
  ) ٢آئيں۔(

  )٣…)((ولن ترضٰی عنک اليھودوال النّصارٰی حتٰی تتّبع ملّتھم
  يہود ونصارٰی ہر گز تم سے راضی نہيں ہوں گے جب تک کے ان کے دين کا اتباع نہ کرلو۔

علق بنی اسرائيل کے رسول خدا ۖ سے نزاع و جدال کرنے کی خبر توريت کے نسخ شده احکام بالخصوص تبديلی قبلہ سے مت
  ديتے ہوئے خدا وند عالم سورئہ بقره ميں فرماتا ہے : 

''ہم آسمان کی جانب تمھاری انتظار آميز نگاه کو ديکھ رہے ہيں ؛ اب اس قبلہ کی سمت جس سے تم راضی اور خشنود ہو 
اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو،اہل کتاب(يہود و نصارٰی ) خوب جاؤ گے تمہيں موڑ ديں گے ،جہاں کہيں بھی ہو 

جانتے ہيں کہ يہ حق ہے اوران کے رب کی طرف سے ہے اور تم جيسی بھی آيت اور نشانی اہل کتاب کے سامنے پيش کرو
  )٤وه لوگ تمہارے قبلہ کی پيروی نہيں کريں گے۔ (

سخ تھا ، جس طرح ايک آيت کو دوسری آيت سے بدلنے سے مراد کہپس اس مقام پر نسخ آيت سے مراد اس حکم خاص کا ن
جس کے بارے مينقريش رسول اکرم ۖ سے نزاع کر رہے تھے، مّکہ ميں قريش اور غير قريش کے درميان بعض حالل و 

  حرام احکام کو تبديل کرنا ہے ۔
لفظ آيت سے مراد حکم ہے ، يعنی :'' اِذا بدلنا حکماً  بنابراين واضح ہوا کہ خدا کے کالم : '' واِذا بّدلنا آےة مکان آےة '' ميں

  …مکان حکم'' جب بھی کسی حکم کو حکم کی جگہ قرار ديں
اور خدا وندعالم کے اس کالم '' ما ننسخ من آےة ٔاو ننسھا'' سے بھی مراد يہ ہے : جب کبھی کو ئی حکم ہم نسخ کرتے يا 

  سا اس کی جگہ التے ہيں۔اسے تاخير ميں ڈالتے ہيں تواس سے بہتر يااس جي
..............  

  ٩١)بقره ١(
  ١٠٦)بقره ٢(
  ١٢٠)بقره ٣(
  ١٤٥ ١٤٤) بقره٤(

کی شريعت ميں کعبہ کی طرف رخ کرنے کوتاخير ميں ڈالنا اوراس کا بيت حکم کو تاخير ميں ڈالنے کی مثال : موسی 
  المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم سے تبديل کرنا ہے کہ اس زمانہ ميں بنی اسرائيل کے لئے مفيداور سود مند تھا۔

س کی طرف رخ نسخ حکم اور اسے اسی سے بہتر حکم سے تبديل کرنے کی مثال خاتم االنبياء کی شريعت ميں بيت المقد
کرنے کے حکم کا منسوخ کرنا ہے کہ تمام لوگ تاريخ ميں ہميشہ ہميشہ کے لئے اپنا رخ کعبہ کی طرف کريں۔پس ايک آيت 
کے دوسری آيت سے تبديل کرنے کا مطلب ايک حکم کو دوسرے حکم سے تبديل کرنا ہے ، اس طرح واضح ہو گيا کہ خدا 

رتا ہے کبھی انسان کی مصلحت اس حيثيت سے کہ وه انسان ہے اسميں لحاظ کی وند عالم جو احکام لوگوں کے لئے مقرر ک
 جاتی ہے ايسے احکام نا قابل تغييرو تبديل ہوتے ہيں جيسا کہ خداوندعالم نے سورٔه روم ميں اس کی خبر ديتے ہوئے فرمايا:

 )١الدين القيم و ٰلکّن ٔاکثر الناس ال يعلمون) ( ذلکهللا التی فطر الناس عليھا ال تبديل لخلق اهللا (فٔا قم وجھک للدين حنيفاً فطرت ا
اپنے رخ کو پروردگار کے خالص اور پاکيزه دين کی طرف کر لو، ايسی فطرت کہ جس پر خدا وندعالم نے انسان کی تخليق 

يں فرمائی ہے آفرينش خدا وندی ميں کسی قسم کی کوئی تبديلی نہيں ہے يہی محکم و استوار دين ہے ليکن اکثر لوگ نہ
  جانتے۔

يعنی اُن قوانين مينجنھيں خدا وند عالم نے لوگوں کی فطرت کے مطابق بنائے ہيں کسی قسم کی تبديلی ممکن نہيں ہے ،سورٔه 
  بقره ميں اسی کے مانندخدا کا کالم ہے:

  )٢(والوالدات يرضعن ٔاوال دھّن حولين کاملين لمن ٔاراد ٔان يتم الرضاعة) (
  کو کامل کرنا چاہتی ہيں ، وه اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پالئيں۔اور جو مائيں زمانہ رضاعت 

يہ مائيں کوئی بھی ہوں اور کہيں بھی زندگی گزارتی ہوں ان مينکوئی فرق نہيں ، خواه حضرت آدم کی بيوی حواہوں جو 
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اروں، خيموناور محلوں ميں اپنے نومولودکو درخت کے سائے ميں يا غار ميں دودھ پالئيں، ياان کے بعد کی نسل ہو ، جو غ
  دودھ پالتی ہے دو سال مکمل دودھ پالنا ہے۔ 

  اسی طرح بنی آدم کے لئے کسی تبديلی کے بغير روزه ، قصاص اور ربا (سود) کی حرمت کا حکم ہے، جيسا
..............  

  ٣٠)روم ١(
  ۔٢٣٣)بقره ٢(

  کہ خدا وند سبحان سورٔه بقره ميں ارشاد فرماتا ہے :
  )١ّےھا الذين آمنوا کتب عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم لعلکم تتقون)(۔(يا أ ١

اے صاحبان ايمان! روزه تم پراسی طرح فرض کيا گيا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض تھا شايد پرہيز گار ہو 
  جاؤ۔
  ) ٢…)(۔ (يا ٔاّےھا الذين آمنواکتب عليکم القِصاص٢

  ر قصاص فرض کيا گيا ہے۔اے صاحبان ايمان ! تم پ
  )٣…)(البيع وحّرم الّرباهللا ۔(و ٔاحّل ا٣

  خدا وندعالم نے بيع کو حالل اور ربا کو حرام کياہے۔
يہ اور ديگر وه احکام جسے خدا وندعالم نے انسان کی انسانی فطرت کے مطابق اسکے لئے مقرر فرمايا ہے کسی بھی 

ی ، يوصيکم، وصےةاور کتب'' جيسے الفاظ سے تعبير آسمانی شريعت ميں تغيير نہيں کرتے، يہ احکام  قرآن ميں لفظ''وّصٰ
  ہوئے ہيں۔

ليکن جن احکام کو خداوندعالم نے خاص حاالت کے تحت بعض لوگوں کے لئے مقرر کيا ہے ، ان کی مدت بھی ان حاالت 
س سے پہلے ذکر کيا جواُن کے ختم ہو جانے سے ختم ہوجاتی ہے جيسے وه احکام جنھيں بنی اسرائيل سے متعلق ہم نے ا

کے خاص حاالت سے مطابقت رکھتے تھے، يا وه احکام جو خدا وندعالم نے پيغمبۖر کے ہمراه مّکہ سے ہجرت کرنے والوں 
کے لئے مقرر فرمائے اور عقد مواخات کے ذريعہ ايک دوسرے کا وارث ہونا انصار مدنيہ کے ساتھ ہجرت کے آغاز ميں 

ور شناختہ شده تھا پھر فتح مّکہ کے بعداس کی مدت تمام ہوگئی اور يہ حکم منسوخ ہو گيا، خدا قانونی حيثيت سے متعارف ا
  ويں آيت تک اس کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے: ٧٥ويں  ٧٢وند عالم سورٔه انفال کی 
  (اِّن الذين آمنو ٔاوھاجروا)

  وه لوگ جو ايمان الئے اور مّکہ سے ہجرت کی۔
  (واّلذين آووا ونصروا) 

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

  ١٨٣)بقره ١(
  ١٧٨) بقره ٢(
  .٢٧٥) بقره ٣(

  اور وه لوگ جنھوں نے پناه دی اور نصرت فرمائی يعنی مدينہ ميں پيغمبر ۖکے انصار ۔
  (ٔاوآلء ک بعضھم ٔاولياء بعض)

  ان لوگوں ميں بعض ، بعض کے وارث اور ولی ہيں،يعنی ميراث لينے اور نصرت کرنے کی واليت رکھتے ہيں.
  والذين کفروا بعضھم ٔاولياء بعض) … والذين آمنوا ولم يھاجروا مالکم من واليتھم من شيٍئ حتّٰی يھاجروا (

جن لوگوں نے ايمان قبول کيا ليکن ہجرت نہيں کی تم لوگ کسی قسم کی واليت ان کی بہ نسبت نہيں رکھتے، يہاں تک کہ وه 
  ے بعض، بعض کے ولی اور سرپرست ہيں۔ہجرت کريں... اور جو لوگ کافر ہو گئے ہيناُن ميں س

  پھر خدا نے اس حکم کے نسخ ہونے کو اس طرح بيان فرمايا ہے :
  هللا) (ؤاولوا األرحام بعضھم ٔاولی ببعض فی کتا ب ا

  اقرباء کتاب اٰلہی ميں آپس ميں ايک دوسرے کی بہ نسبت اولٰی اور سزاوار ترہيں۔
مام انسانوں کے لئے مقرر فرمايا ہے اقرباء کو حق تقدم اور اولويت حاصل يعنی ان احکام ميں جنھيں خدا وند عالم نے ت
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  )١ہے۔(
خالصہ، قوم يہود نے جب قرآن کی اٰلہی آيات کو سنا اور ديکھا کہ صفات قرآن جو کچھ حضرت خاتم االنبياء ۖ کی بعثت کے 

س کے منکر ہوگئے اور بولے: ہم صرف متعلق ان کے پاس موجود ہے اس کی تصديق اور اس کاا ثبات کر رہے ہيں تو وه ا
اس توريت پر جو ہم پر نازل ہوئی ہے ايمان رکھتے ہيں اور اس کے عالوه انجيل اور قرآن پر ايمان و يقين نہيں رکھتے 
،خدا وندعالم نے بھی قرآن کی روشن آيات اور اسکے معجزات اور احکا م کے ارسال کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے: 

)کے سوا کوئی اس کا منکر نہيں ہوگا اور پھر فرمايا: ہم شريعت کے ہر حکم کو نسخ کرتے ہيں( جيسے  فاسقوں(کافروں
بيت المقدس کے قبلہ ہونے کے حکم کا منسوخ ہونا) ياہم اسے مؤخرکرتے ہيں تواُس سے بہتر يااسی جيسا حکم لوگوں کے 

ے ،وه جو چاہتا ہے انجام ديتا ہے يہود و نصارٰی رسول لئے پيش کرتے ہيں ، خدا وند عالم خود زمين و آسمان کا مالک ہ
سے ہر گز راضی نہيں ہونگے مگر يہ کہ جوان پر احکام نازل ہوئے ہينان سے دست بردار ہو جائيں اوران کی شريعت هللا ۖ ا

  کے احکام کے پابند ہوجائيں۔
  ں فرماتا ہے: خدا وندعالم اسی مفہوم کی دوسرے انداز ميں تکرار کرتے ہوئے سورئہ اسراء مي

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

  )اس آيت کی تفسير کے لئے مجمع البيان ، تفسير طبری اور دوسری روائی تفاسيرکی جانب رجوع کيجئے.١(

  )١(و آتينا موسٰی الکتاب و جعلنا ه ھدًی لبنی اِسرائيل) (
  ہے : ہم نے موسٰی کو کتا ب دی اوراسے بنی اسرائيل کی ہدايت کا ذريعہ بنايا،پھر فرماتا

  )٢(اّن ھذا القرآن يھدی للتی ھی اقوم)(
يہ قرآن محکم اور استوارترين راه کی ہدايت کرتا ہے،يعنی قرآن کا راستہ اس سے وسيع اوراستوارتر ہے جو موسی کی 

  کتاب مينآيا ہے۔ 
سرشت کے  ہم نے ربوبيت کے مباحث ميں بات يہاں تک پہنچائی کہ رب العالمين نے انسان کے لئے اسکی فطرت اور

آئنده بحث هللا مطابق ايک نظام معين کيا ہے پھر راه عمل ميں ان مقررات اور قوانين کی طرف راہنمائی فرمائی ہے ، انشاء ا
ميں اس بات کی تحقيق و بر رسی کريں گے کہ رب العالمين کس طرح سے انسان کو دنيا و آخرت ميں پاداش و جزا ديتا ہے۔

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

   ٢) اسرائ١(
 ٩)اسرائ٢(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

)٢(  
  رّب العالمين اور انسان کے اعمال کی جزا 

  الف وب:دنيا و آخرت ميں.
  ج:موت کے وقت.

  د:قبر ميں.
  ھ: محشر ميں.

  و:بہشت وجہنم ميں.
  ز:صبر وتحمل کی جزا.
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  ح: نسلوں کی ميراث؛ عمل کی جزا 

  ۔١
  انسان اور دنيا ميں اس کے عمل کی جزا

ہم تمام انسان اپنے عمل کا نتيجہ دنياوی زندگی ميں ديکھ ليتے ہيں جو گندم ( گيہوں) بوتا ہے وه گندم ہی کاٹتا ہے اور جو َجو
  بوتا ہے وه َجو کا ٹتاہے اسی طرح سے انسان اپنی محنت کا نتيجہ کھاتا ہے۔

رے مادی کارناموں کے آثار کاايک نمونہ ہے۔ دنياوی زندگی ميں ہمارے اعمال مادی آثار يہ سب کچھ دنياوی زندگی ميں ہما
کے عالوه بہت سارے معنوی آثار بھی رکھتے ہيں مثال کے طور پر انسانوں کی زندگی ميں صلٔہ رحم کے آثار ہيں،جن کی 

  خبررسول خدا نے ديتے ہوئے فرمايا :
  قر''''صلة الّرحم تزيد فی العمر وتنفی الف

  اقرباء و اعزا ء کے ساتھ صلۂ رحم کرنا عمر ميں اضافہ اور فقر کو دور کرنے کا باعث ہوتا ہے۔
  نيز ارشاد فرمايا:

''صلة الرحم تزيد فی العمر،وصدقة السر تطفیء غضب الرّب ، و اِّن قطيعة الّرحم و اليمين الکاذبة لتذٰران الديار بال قَِع من ٔاھلھا
  َن تثقّل الرحم انقطاع النسل''و يثقالن الرحم و اِ 

اقرباء و اعزا ء کے ساتھ صلہ رحم کرنا عمر ميں اضافہ کا سبب ہے اور مخفی طور پر صدقہ دينا غضب اٰلہی کو خاموش 
کرتا ہے، يقيناًاقرباء واعزاء سے قطع تعلق رکھنا اور جھوٹی قسم کھانا آباد سرزمينوں کو بر باد اور بار آور رحم کو بانجھ 

  )١ديتا ہے اور عقيم اور بانجھ رحم، انقطاع نسل کے مساوی ہے۔( بنا
يہ جو فرمايا :'' تطفی غضب الّرّب'' پوشيده صدقہ دينا غيظ وغضب اٰلہی کو خاموش کر ديتا ہے ، اس سے مراد يہ ہے کہ 

  اگر انسان اپنی (نامناسب) رفتار سے خدا کے خشم وغضب نيز دنياوی کيفر کا مستحق ہو اور يہ
..............  

  ) سفينة البحارمادئہ رحم.١(

مقرر ہو کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی جان و مال يا اس سے مربوط چيزوں کو نقصان پہنچے تو يہ پوشيده صدقہ 
  اس طرح کی بال کواس سے دور کرديتا ہے۔

  ) چنانچہ امير المومنين نے فرمايا:١(باَل قِع، بلقع کی جمع ہے ،بے آب وگياه ،خشک اور چٹيل ميدان اور وادی برہوت ۔
  )٢وصلة الّرحم فٔاِنّھا مثراة فی المال ومنساة فی األجل، وصدقة السّرفٔانّھا تکفرالخطےة''(''… 

رشتہ داروں کی ديکھ ريکھ اور رسيد گی کرنا مال ميں زيادتی اور موت ميں تاخير کا باعث ہے اور پوشيده صدقہ گناه کو 
  اس کا کفاره ہوتا ہے ۔ڈھانک ديتا ہے اور 

  نيز فرماتے ہيں :
  ''و صلة الرحم منماة للعدد''

  )٣اقرباء واعزاء کے ساتھ نيک سلوک کرنا افراد ميں اضافہ کا سبب ہے۔ (
ان تمام چيزوں سے يہ نتيجہ اخذ ہوتا ہے کہ خدا وند عالم اپنی حکمت سے ايسا چاہتا ہے کہ روزی ميں زيادتی، نسل ميں 

  م'' کی وجہ سے ہونيز تنگدستی اور عقيم ہونا ''قطع رحم'' ميں ہو۔اضافہ''صلہ رح
يہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی دوتاجرآدمی ايک طرح کا مال بازار ميں پيش کرتے ہيں تو ايک کو نقصان ہوتا ہے اور دوسرے

ا عزيز واقارب سے کو فائده ،پہلے کے نقصان کا سرچشمہ اقرباء سے قطع رحم کرنا ہے اور دوسرے کا فائده حاصل کرن
  صلہ رحم کی بنا پر ہے خدا کی طرف سے ہر ايک کی جزا برابر ہے۔

ايسے عمل کی جزا انسان کے ،خدا پر ايمان اور عدم ايمان سے تعلق نہيں رکھتی ہے کيونکہ خدا وندعالم نے انسان کے 
کہ جب بھی کوئی اپنے اراده واختياراور  کارناموں کے لئے دنيا ميں دنياوی آثار اور آخرت ميں اخروی نتائج قرار دئے ہيں

  ہوش وحواس کے ساتھ کوئی کام انجام دے گا تواس کا دنياوی نتيجہ دنيا ميں اور اخروی نتيجہ آخرت ميناُسے ملے گا۔
اسی طرح خدا وندعالم نے اپنے ساتھ انسان کی رفتاراور خلق کے ساتھ اس کے کردار کے مطابق جزا اور پاداش قرار دی 

  کی نعمتوں ميں سے کوئی نعمت ہو جس سے خدا نےهللا واه يہ مخلوق انسان ہو يا حيوان يا اہے ، خ
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..............  

  ) المعجم الوسيط مادئہ بلقع١(
  ١٠٨)نھج البالغہ خطبہ ٢(
  ٢٥٢) نہج البالغہ حکمت ٣(

اس کی حکمت سے وجود  کی مرضی اورهللا انسان کو نوازا ہے، ہر ايک کے لئے مناسب جزا رکھی ہے ،يہ تمام کی تمام ا
ميں آئی ہيں ،''رّب العالمين'' نے ہميں خود ہی آگاه کيا ہے کہ انسان کے لئے اسکے کردار کے نتيجہ کے عالوه کچھ اور 

  نہيں ہے ( يعنی جيسا کردار ہو گا ويسی ہی اس کی جزا وپاداش ہوگی)
  )١( ؤان ليس لاِل نسان ااِلّ ما سعٰی)(
  اور تالش کے نتيجہ کے عالوه کچھ نہيں ہے۔ انسا ن کے لئے اس کی کوشش

اسی طرح خبر دی ہے کہ جو دنيا کے لئے کام کرئے گا خدا وند عالم اس کا نتيجہ اسے دنيا ميں دکھاتا ہے اور جو کوئی 
  آخرت کے لئے کوشاں ہوگا اسکے کام کی جزا اسے آخرت ميں دکھائے گا:

  )٢اب اآلخرة نؤتہ منھا وسنجزی الشاکرين)(( ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيہ منھا و من يرد ثو
جو کوئی دنياوی جزا وپاداش چاہتا ہے اسے وه ديں گے اور جو کوئی آخرت کی جزا چاہتا ہے ہم اسے وه ديں گے اور 

  عنقريب شکر گزاروں کوجزا ديں گے۔
 اوالء ک الذين ليس لھم فی االخرة ااِّل النار...) (َمن کان يريدالحيا ة الدنيا وزينتھا نوّف اليھم ٔاعمالھم فيھا وھم فيھا ال يبخسون)(

جو لوگ (صرف) دنياوی زندگی اور اس کی زينت و آرايش کے طلبگار ہينان کے اعمال کا کامل نتيجہ ہم اسی دنيا ميں ديں 
ئے گے اور اس ميں کسی قسم کی کمی نہيں کی جائے گی اور يہ گرو ه ان لوگوں کا ہے جن کے حصہ ميں آخرت ميں سوا

  )٣آگ کے کچھ نہيں ہے۔(
(َمن کان يريد العاجلة عجلنا لہ فيھا..۔)( ومن ٔاراد اآلخرة و سعٰی لھا سعيھا وھو مومن فٔاوآلء ک کان سعيھم مشکورا۔کالً نمد 

  )٤ٰھؤالء و ٰھؤالء من عطاء ربّک وما کان عطاء ّربک محظوراً)(
ميں جزا دی جائے گی... اور جو کوئی دار آخرت کا خوہاں ہو  جو کوئی اس زود گزر دنيا کا طلبگا ر ہو اس کو اسی دنيا

اوراس کے مطابق کوشش کرے اور مومن بھی ہو اس کی کوشش وتال ش کی جز ا دی جائے گی ، دونونگروہوں ميں سے 
ہر ايک کو تمھارے پروردگار کی عطا سے بہره مند کريں گے اور تمہارے رب کی عطا کبھی ممنوع نہيں قرار دی گئی 

  ہے۔
..............  

  .٣٩)نجم ١(
  .١٤٥)آل عمران ٢(
  . ١٦، ١٥)ہود ٣(
  .٢٠۔ ١٨) اسرا ء ٤(

  کلمات کی تشريح

  ''نوّف اِليھم'':ان کا پورا پورا حق ديں گے۔
  '' اليبخسون ، ال ينقصون'': ان کے حق ميں کسی چيز کی کمی نہيں ہوگی۔

  '' محظوراً '': ممنوعاً، حظر يعنی منع، رکاوٹ۔

  نيا وآخرت کی جزاد
جو کچھ ہم نے ذکر کيا اس بنياد پر بعض اعمال ايسے ہيں کہ جن کی جزا انسان دنيا ہی ميں ديکھ ليتا ہے ، ليکن ان ميں سے 

بعض اعمال کی جزا قيامت ميں انسان کو ملے گی ، مثال کے طور پر کوئی شہيد خدا کی راه ميں جنگ کرے اور شہادت 
،وه دنيوی جز ا کے دريافت کرنے کا امکان نہيں رکھتا تا کہ اس سے فائده اٹھائے ،لٰہذا خدا  کے درجہ پر فائز ہو جائے

  وندعالم اس کی جزا آخرت ميں دے گا جيساکہ فرماتا ہے:
لم من فضلہ و يستبشرون با لذين هللا امواتاً بل ٔاحياء عند ربّھم يرزقون) (فرحين بما آتھم اهللا ( وال تحسبّن الذين قتلوا فی سبيل ا
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  ) ١ال يضيع ٔاجر المؤمنين)(هللا وفضٍل ؤاّن اهللا يلحقو ا بھم من خلفھم اال خوف عليھم وال ھم يحزنون)( يستبشرون بنعمة من ا
اورجو لوگ راه خدا ميں شہيد ہوگئے ہيں انھيں ہر گز مرده خيال نہ کرو ! بلکہ وه زنده ہيں اور اپنے خدا کی طرف سے 

وجہ سے جو خدا وندعالم نے انھيں اپنے فضل و کرم سے دی ہے ، راضی اور  رزق پاتے ہيں ،يہ لوگ اس نعمت کی
خوشنود ہيں اور جو لوگ ان سے ابھی تک ملحق نہيں ہوئے ہيں ان کی وجہ سے شاد و خرم ہيں کہ نہ انھيں کوئی خوف ہے

عالم نيکو کاروں کی جزا اور نہ ہی کوئی حزن و مالل وه لوگ نعمت اٰلہی اوراس کی بخشش اور اس بات سے کہ خدا وند 
  کو ضائع و برباد نہيں کرتا ، مسرور و خوش حال ہيں ۔

اسی طرح اقتدار کے بھوکے انسان اوراس شخص کا حال ہے جو کسی مومن کے ساتھ ظلم وتعدی کر کے اسے قتل کر ديتا 
  ے: ہے، ايسا شخص بھی اپنی جزا آخرت ميں ديکھے گا جيسا کہ خدا وندعالم نے ارشاد فرماتا ہ

  )٢عليہ ولعنہ ؤاعّد لہ عذاباً عظيماً)(هللا (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فيھا وغضب ا
..............  

  ١٧١،  ١٦٩) آل عمران ١(
  .٩٣) نساء ٢(

گا  جو کوئی کسی مومن انسان کو عمدا ( جان بوجھ کر) قتل کر ڈالے اسکی جزا جہنم ہے اور وه اس ميں ہميشہ ہميشہ رہے
 خدااس پر غضب ناک ہے اوراس نے اسے اپنی رحمت سے دور کر ديا ہے اوراس کے لئے عظيم عذاب مہيا کر رکھا ہے ۔
اسی طرح اس شخص کا حال ہے جو ناقص جسم کے ساتھ دنيا ميں آتا ہے جيسے اندھا گونگا ،ناقص الخلقة (جس کی تخليق 

پر ايمان الئے اور اولياء خدا کا دوست ہو اور اپنے عضو کے ناقص  ميں کوئی کمی ہو) اگر ايسا شخص خدا اور روز قيامت
ہونے کی بناء پر خدا کے لئے صبر وتحمل کرے ايسے شخص کو خدا آخرت کی دائمی وجاويد زندگی ميں ايسا اجر دے گا 

 )١نہيں کيا جا سکتا ۔(کہ جو دنياوی کمی اور زحمتيناس نے راه خدا ميں برداشت کی ہيں ان کا اس جزا کے مقابلہ ميں قياس 
جو کچھ ہم نے ذکر کيا ،اس بنا پر عدل اٰلہی آخرت ميں عمل کی جزا دريافت کيے بغير ثابت نہيں ہوتا، خداوند عالم نے 
  دنياوی زندگی کے بعداعمال کی جزا پانے کيلئے متعدد مراحل قرار دئے ہيں ہم آئنده بحث ميں اس پر گفتگو کريں گے۔

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

ديکھئے : ثواب االعمال،صدوق باب ''اس شخص کا ثواب جو خدا وند عالم سے اندھے ہونے کی حالت ميں مالقات کرے اوراس ) ١(
، بحث شفاعت،اس ايک نا بينا شخص کی روايت کی طرف ١، نيز معالم المدرستين، ج  ٢١نے خدا کے لئے اسے تحمل کيا ہو ، حديث 
 اور آنحضرت سے درخواست کی کہ حضرت اس کے لئے دعا کريں تا کہ شفا ہو''۔ رجوع فرمائيں جورسول خدا ۖ کے پاس آيا

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ۔٢
  

  انسان اور آخرت مينا س کی جزا
خود انسان اپنے کھيت ميں کبھی گيہوں،مکئی اور سبزياناگاتا ہے اور چند ماه بعداس کا نتيجہ اورمحصول حاصل کرتا ہے 

اور کبھی انگور، انجير، زيتون،سيب اور سنتره لگاتا ہے اور تين يا چار سال بعداس کا نتيجہ پاتا ہے اور کبھی خرما اور 
زياده عرصہ کے بعداس سے فائده اٹھاتا ہے،اس طرح سے عادی اور روز مره سال يااس سے بھی  ٨اخروٹ بوتا ہے اور 

کے کاموں کا نتيجہ انسان دريافت کرتا ہے اور اپنے اہل وعيال اورديگر افراد کواس سے فيضياب کرتا ہے اس کے با وجود 
  خدا فرماتا ہے: 

  )١ھو الرّزاق ذوالقوة المتين)(هللا (اِّن ا
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   ہے وه قوی اور توانا ہے۔خدا وند عالم روزی دينے واال
  )٢الذی خلقکم ثّم رزقکم)(هللا (ا

  وه خدا جس نے تمھيں خلق کيا پھر روزی دی۔
  )٣(ال تقتلوا اوال دکم من اِمالٍق نحن نرزقکم و اِّےاھم )(

  اپنی اوالد کو فقر وفاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو کيونکہ ہم تمھيں اور انھيں بھی رزق ديتے ہيں۔
  )٤يرزقھاو اِّےاکم)(هللا ة ال تحمل رز قھا ا(وکا ّےن من داب

کتنے زمين پر چلنے والے ايسے ہيں جو اپنا رزق خود حاصل نہيں کر سکتے ليکن خدا انھيں اور تمھيں بھی رزق ديتا ہے ۔ 
  )٥فّضل بعضکم علٰی بعٍض فی الّرزق)(هللا (و ا

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

   ٥٨) ذاريات ١(
  ٤٠)روم ٢(
  . ١٥١) انعام ٣(
  ٦٠ت ) عنکبو٤(
  .٧١) سوره نحل ٥(

  خدا وندعالم نے تم ميں سے بعض کو بعض پر رزق ميں فضيلت اور برتری دی ہے۔ 
جی ہاں! انسان زمين کا سينہ چاک کرتا ہے ، اس ميں دانہ ڈالتا ہے، درخت لگاتا ہے ، پانی ديتا ہے ، تمام آفتوں اور 

دانہ بن جائے اور بارآور ہو جائے جسے خود وه بھی کھائے اوربيماريوں کو دور کرتا ہے اس کی ديکھ ريکھ کرتا ہے تاکہ 
  جسے دل چاہے کھالئے ليکن خدا وندسبحان فرماتا ہے :

  (نحن نرزقکم و اياّھم)
  ہم تمھيں اوران کو روزی ديتے ہيں ! 

ر اور خدائے عظيم نے درست فرمايا ہے کيونکہ جس نے آب وخاک ميں نباتات کے اگانے کے خواص قرار دئے او
  ہمينبونے اورپودا لگانے کا طريقہ سکھا يا ،وہی ہميں روزی دينے واال ہے ۔

''والے  self serveicخدا کے روزی دينے اور انسان کے دنيا ميں روزی حاصل کرنے کی مثال، ميزبان کا مہمان کو '' 
ن سے کہا جاتا ہے ،اپنی پذيرائی آپ ہوٹل مينکھانا کھالنے کی مانند ہے کہ جس ميں نوکر چاکر نہيں ہوتے اور معموالً مہما

کيجيے(جو دل چاہے خود لے کر کھائے ) اس طرح کے ہوٹلوں ميں ميزبان مہمان کوکھانا کھالتا ہے مہمان جس طرح کی 
چيزيں پسند کرنا چاہے اسے مکمل آزادی ہوتی ہے ليکن جو کچھ وه کھاتا ہے ميزبان کی مہيا کی ہوئی ہے ليکن اگرکوئی 

گہ پر داخل ہو اور خود اقدام نہ کرے، چمچے، کانٹے، پليٹ جو ميزبان نے فراہم کئے ہيں نہ اٹھائے اور فراہممہمان ايسی ج
کی ہوئی غذا ؤں کی طرف اپنے قدموں سے نہ بڑھے اور اپنی مرضی سے کچھ نہ لے ،تو وه کچھ کھا نہيں سکے گا،اس 

بان ہے،ايسی صورت ميں بری طرح کھا نے کا احتمالی کے باوجود جس نے مہمانوں کيلئے غذا فراہم کی ہے و ہی ميز
نقصان بھی مہمان ہی کے ذمہ ہے جس نے خودہی نقصان ده غذا کھا ئی ہے اور خداوند عظيم نے سورٔه ابراہيم ميں کس قدر 

  سچ اور صحيح فرمايا ہے: 
زقاً لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر الّذی خلق الّسموات واألرض و أنزل من السماء ماًئ فٔاخرج بہ من الثمرات رهللا ( ا

  ) ١بٔامره وسخر لکم األنھاروسخر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لکم الليل و النھار)(
خدا وندعالم وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمينوں کو خلق کيا اور آسمان سے پانی نازل کيا اوراس سے تمہارے لئے زمين 

  ہارا تا بع قرار ديا، تا کہ دريا کی وسعت ميناس کے حکمسے ميوے اگائے ،کشتيوں کو تم
..............  

  ٣٣،  ٣٢)ابراہيم ١(

سے رواں دواں ہوں ، نيز نہروں کو تمہارے اختيار مينديا اور سورج ا ورچاند کو منظم اور دائمی گردش کے ساتھ تمہارا 
  تابع بنا يا اوراس نے روز و شب کو تمہارا تابع قرارديا۔

  ورٔه نحل ميں ارشاد ہوتا ہے:اور س
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ما هللا ( و ا ٔانزل من السماء ماًئ فٔاحيا بہ االرض بعد موتھا اّن فی ذلک الےة لقوٍم يسمعون)(و ٔانَّ لکم فی األنعام لعبرة نسقيکم مِّ
ہ سکراً و رزقاً حسناً اّن فی فی بطونہ من بين فرٍث و دٍم لّبنا خالصاً سائغاً للّشاربين)( و من ثمراِت النخيِل و األعناِب تتّخذون من

ذلک الےةً لّقوٍم يعقلون)( و ٔاوحٰی ربّک اِلی النّحل ان ْاتّخذی من الجبال بيوتاً و من الشجر و ّمما يعرشون)( ثّم کلی من کّل 
  )١وٍم يتفکرون) (الثّمرات فاْسلکی سبل ربّک ذلالً يخرج من بطونھا شراب مختلف ٔالوانہ فيہ شٰفاء للناّٰس انَّ فی ذلک آل ےةً لق

خدا وندعالم نے آسمان سے پانی برسايا ، پس زمين کو مرده ہو جانے کے بعد حيات بخشی ،يقينا اس ميں سننے والی قوم کے
لئے روشن عالمت ہے اور چوپايوں کے وجود ميں تمہارے لئے عبرت ہے،ان کے شکم کے اندرسے گوبراور خون کے 

ے ہيں جو پينے والوں کے لئے انتہائی خوشگوار ہے. اورتم درخت کے ميووں درميان سے خالص دودھ ہم تمھيں پالت
،کھجور اور، انگور سے مسکرات اور اچھی اور پاکيزه روزی حاصل کرتے ہو يقينا اس ميں روشن نشانی ہے صاحبان 

ٹھوں پر اپنا  فکرکے لئے، تمہارے رب نے شہدکی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے کو
گھر بنائے اور تمام پھلوں سے کھائے اوراپنے رب کے معين راستے کو آسانی سے طے کرے،ا س کے شکم کے اندر سے 
مختلف قسم کا مشروب نکلتاہے کہ اس ميں لوگوں کے لئے شفا ہے يقينا اس ميں صاحبان عقل و فکر کے لئے روشن نشانياں

  ہيں ۔

  کلمات کی تشريح
  ،مستمّرين'': يعنی ہميشہ گردش کر رہے ہيں ، معين مسير ميں حرکت اُن کی دائمی شان و عادت ہے ۔ ۔'' دا ئبين١
  ۔''فرث '': حيوانات کے معده اور پيٹ ميں چبائی ہوئی غذا (گوبر)۔ ٢

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

  ٦٩،  ٦٥) نحل ١(

و چھت بنائی جاتی ہے جيسے چھپر وغيره۔ ۔''ّمما يعرشون'': جو کچھ اوپر لے جاتے ہيں ، خرمے کے درختوں کے اوپر ج٣

  آغاز کی جانب باز گشت:
روزی رسانرب ّنے اپنے مہمان انسان کے لئے اس دنيا ميں نعمتيں فراہم کيں، روزی کس طرح حاصل کی جائے اور کس 

ء اور علماء طرح بغير کسی ضرر اور نقصان کے اس سے بہره ور ہوں، اس زود گزر دنيا اور آخرت ميں، انبيائ، اوصيا
  کے ذريعہ اس کی تعليم دی اور فرمايا:

  )١هللا)((يأاّےھاالذين آمنوا کلوا من طيبات مارزقناکم واشکروا
  اے صاحبان ايمان ! پاکيزه چيزوں سے جوہم نے تمہارے لئے روزی دی ہے کھا ؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، نيز فرمايا:

  )٢)( (ئسلونک ماذأاحّل لھم قل ٔاحّل لکم الطّےبات
تم سے سوال کرتے ہيں : کون سی چيزان کيلئے حالل کی گئی ہے ؟ کہہ ديجئے تمام پاکيز ه چيزينتمہارے لئے حالل کی 

  گئی ہيں۔
  نيز خاتم االنبياء کے وصف ميں فرمايا :

  )٣( ويحّل لھم الطيبّات ويحّرم عليھم الخبائث)(
  پاک چيزوں کو حرام کرتا ہے۔ اوروه ( پيغمبر)ان کے لئے پاکيزه چيزوں کو حالل اور نا

اس لحاظ سے پروردگار سبحان نے ہميں خلق کيا جوکچھ ہمارے اطراف ميں تھا،اسے ہمارا تابع بنا ديا اور اس دنيا مينپاکيزه
چيزوں سے جو کہ ہماری زراعت و کاشت کا نتيجہ ہے ہميں رزق ديا ،وه اسی طرح ہمارے اعمال کے نتيجہ کو آخرت ميں 

  وزی قرار دے گا جيسا کہ فرمايا ہے: ہمارے لئے ر
  )٤رزقاً حسناً)(هللا ثّم قتلوأاوما توالير زقنّھم اهللا (والذين ھاجروا فی سبيل ا

  وه لوگ جنھوں نے راه خدا ميں ہجرت کی ، پھر قتل کردئے گئے يا مر گئے ،خدا انھيں اچھی روزی ديگا۔
  نيز فرماتا ہے:

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

  .  ١٧٢)بقره١(
  ٤)مائده ٢(
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  .١٥٧)اعراف ٣(
   ٥٨)حج٤(

 بالغيِب اِنہ ٰکاَن( ِاالّ َمن تاب َوآمَن َو عمَل ٰصا لحاً فاُوالء َک يدُخلُوَن الجنةَ َوالَ ُےظلموَن شيئاً۔ جنَّاِت عدٍن التی وعدالرحمُن عٰبادهُ 
  )١)(َوعدهُ ما تّےا۔ ال يسمعوَن فيھا لغواً ااِّل سالماً ولھم رزقُھُم فيھا بُکرةً وَعِشّےاً 

...مگر وه لوگ جو توبہ کريں اور ايمان ال ئيں اور شائستہ کام انجام ديں ، پس يہ گروه بہشت ميں داخل ہوگا اوراُس پر ادنٰی 
ظلم بھی نہيں ہوگا، دائمی بہشت جس کا خدا وند رحمان نے غيب کی صورت ميں وعده کيا ہے يقينا خدا کا وعده پورا ہونے 

يہوده باتيں نہيں سنيں گے اور سالم کے عالوه کچھ نہيں پائيں گے، ان کی روزی صبح وشام واال ہے ،وہاں کبھی لغو وب
  مقرر ہے۔

پس رّب حکيم انسان کے اعمال کی جزا دنيا مينجلدی اور آخرت ميں مدت معلوم کے بعدا سے ديتا ہے ، اسی طرح بہت 
  يں فرمايا ہے:سارے سوروں ميناس نے اس کے بارے ميں خبر دی ہے اور سورٔه زلزال م

  ) ٢( فَمن يعمل مثقال ذرٍة َخيراً يره۔ وَمن يعمل مثقال ذرٍة شراً يره) (
پس جو ذره برابربھی نيکی کرے گا وه اسے بھی ديکھے گا اور جو بھی ذره برابر بھی بُرائی کرے گا وه اسے بھی ديکھے 

  گا ۔
  سورٔه ٰےسين ميں ارشاد ہوتا ہے:

 ً   )٣وال تجزون ااِلّ ما کنتم تعلمون)( (فاليوم ال تُظلَُم نفس شيئا
  پس اس دن کسی پر بھی ذره برابر ظلم نہيں ہو گا اور جو تم نے عمل کيا ہی اسکے عالوه کوئی جزا نہيں دی جائے گی۔

ہاں ، جو اس دنيا ميں تلخ اورکڑوا ايلوالگائے گا ايلواکے عالوه کوئی اور چيزاسے حاصل نہيں ہوگی اور جو اچھے 
  لگائے گا وه اچھے اچھے ميوے چنے گا ۔ ثمرداردرخت

  جيسا کہ خداوند سبحان سورٔه نجم ميں فرماتا ہے:
  )٤( َو اَْن ليس لِال نسان ااِلّ ما سعٰی۔ َو اَنَّ سعيہ سوف يرٰی)(

انسان کے لئے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے اور اس کی کوشش عنقريب اس کے سامنے پيش کردی 
  جائے گی ۔

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

  ٦٣،  ٦٠)مريم ١(
  ٨، ٧) زلزال ٢(
  ٥٤)يسين ٣(
   ٤٠، ٣٩)نجم ٤(

انسان اپنے اعمال کے نتائج صرف اس دنيا ہی ميں نہينديکھتا ، بلکہ درج ذيل پانچ مختلف حا الت اور مقامات پر بھی ديکھتا 
  ہے: 
  ۔ موت کے وقت ١
  ۔ قبر ميں  ٢
  ۔ محشر ميں ٣
  ۔ بہشت و جہنم ميں٤
  ميں کہ عمل کی جزاان کے لئے ميراث چھوڑ جاتا ہے۔ ۔ ورثاء٥

)خدا وند متعال … اس بحث ميں ہم نے دنيا ميں انسان کے اعمال کی پاداش کا ايک نمونہ پيش کيا، آئند ه بحث ميں( انشاء ا
  موت کے وقت کيسے جزا ديتا ہے اس کو بيان کريں گے۔

  ۔٣
  موت کے وقت انسان کی جزا 

  سب سے پہال مرحلہ موت ہے ،خدا وند سبحان نے اس کی توصيف ميں فرما يا ہے : آخرت کے مراحل ميں 
  )١( وجاء ت سکرة الموت با لحّق ذلک ما کنت منہ تحيد)(
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  ] اے انسان [ سکرات الموت حق کے ساتھ آ پہنچے ،يہ وہی چيز ہے جس سے تم فرار کر ر ہے تھے! 
ل پر غالب آ جاتی ہے آپہنچی ،يہ وہی موت ہے کہ جس سے تو ( يعنی موت کی ہولناک گھڑی اور شدت جو آدمی کے عق

  انسان) ہميشہ فرار کرتا تھا! 
کم ملُک الَموِت الذی و ِکل بکم ثُّم اِلٰی ر بّکم تُرجعوَن)(   )٢( قُل َےتََو فّٰ

ی طرف لوٹا اے رسول کہہ دو! موت کا فرشتہ جو تم پر مامور ہے تمہاری جان لے لے گا پھراس کے بعد تم اپنے رّب ک
  دئے جاؤ گے۔

يہ جو خدا وندعالم نے اس سوره ميں فرمايا ہے کہ'' موت کا فرشتہ تمہاری جان لے لے گا '' اور سوره زمر ميں فرمايا ہے 
)(خدا وندعالم جانوں کو قبض کرتا ہے) اور سورٔه نحل ميں فرمايا ہے :'' تتو فاہم المال ئکة '' ٣يتوفی اال نفس'' (هللا :'' ا

  ) ٥تے ان کی جان ليتے ہيں) اور سورٔه انعام ميں ارشاد فرمايا ہے : ''تو فتہ ُرُسلُنا' '()(فرش٤(
ہمارے فرستاده نمائندے اس کی جان ليتے ہيں ! اِن باتوں ميں کوئی منافات نہيں ہے ،کيونکہ: فرشتے خدا کے نمائندے ہيں 

  سب خدا کے حکم سے اور روح قبض کرتے وقت ملک الموت کی نصرت فرماتے ہيں اور سب کے
  روح قبض کرتے ہيں ، پس در حقيقت خدا ہی روحوں کو قبض کرتا ہے اس لئے کہ وه فرشتوں کواس کا حکم ديتا ہے۔

  آخرت کا يہ مرحلہ شروع ہوتے ہی دنيا ميں عمل کا امکان سلب ہو جاتا ہے اور اپنے عمل کا نتيجہ ديکھنے کا
..............  

  ١٩)ق ١(
  ١١)سجده ٢(
  ٤٢وره زمر) س٣(
  ٣٢۔٢٨)سورٔه نحل٤(
  ٦١)انعام٥(

مرحلہ شروع ہو جاتاہے ، منجملہ ان آثار کے جسے مرنے واال ہنگام مرگ ديکھتا ہے ايک وه چيز ہے جسے صدوق نے 
  اپنی سند کے ساتھ رسول خدۖا سے روايت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمايا :

  )١'' صوم رجب ُےھّون سکرات الموت''(
  سکرات موت کو آسان کرتا ہے۔ماه رجب کا روزه 

آدمی کا حال اس مرحلہ ميں عمل کے اعتبار سے جواس نے انجام ديا ہے دو طرح کا ہے، جيسا کہ خداوند متعال خبر ديتے 
  ہوئے فرماتا ہے:

ٔاصحاب اليمين)( و (فٔا ّما اِن کان من المقربين) (فروح و ريحان و جنّت نعيم) (و ٔاّما اِن کان من ٔاصحاب اليمين) (فسالُم لک من 
ا لّين)( فَنُُزل من حميم.َو تصلےةُ جحيٍم)(   )٢ٔاما اِن کان من المکذبين الّضٰ

ليکن اگر مقربين ميں سے ہے تو َروح ،ريحان اور بہشت نعيم ميں ہے ليکن اگر اصحاب يمين ميں سے ہے تواس سے کہيں 
لے گمراه لوگوں ميں سے ہے تو دوزخ کے کھولتے گے تم پر سالم ہو اصحاب يمين کی طرف سے ليکن اگر جھٹال نے وا
  پانی سے اس کا استقبال ہو گا اور آتش جہنم ميناسے جگہ ملے گی۔

  خدا وند عالم نے جس بات کا گروه اّول ( اصحاب يمين اور مقربين) کو سامنا ہو گااس کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے:
  راضےةً مرضّےةً۔ فادخلی فی عبادی۔ و ادخلی جنّتی)( يا ٔاّےتھا النفس المطمئنة۔ ْارجعی اِلٰی ربّک 

اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی جانب لوٹ آ اس حال ميں کہ تواس سے راضی اور وه تجھ سے راضی و خوشنود ہے پس 
  )٣مير ے بندوں ميں داخل ہوجا اورميری بہشت ميں داخل ہوجا۔(
  کيا ہے ان کے بارے ميں بھی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے:اوردوسرا گروه، جس نے دنياوی زندگی ميں اپنے آپ پر ظلم 

ة ہَُوقَائِلُہَاَوِمْن َوَرائِِہْم بَْرَزخ ِلَی يَْوِم ( َحتَّی َِذا َجاَئ ََحَدہُْم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعون٭ لََعلِّی َْعَمُل َصالًِحا فِيَما تََرْکُت َکالَّ ِنَّہَا َکلِمَ 
  )٤يُْبَعثُوَن )(

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

  .٤) ثواب االعمال باب : ثواب روزه رجب ،حديث ١(
  .٩٤۔ ٨٨)واقعہ٢(
  .٣٠،  ٢٧) فجر ٣(
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  .١٠٠، ٩٩)مومنون ٤(

يہاں تک کہ جب ان ميں سے کسی ايک کی موت کا وقت آجاتا ہے تو کہتا ہے : ميرے رب مجھے واپس کر دے شايد جو 
ں، ايسا نہيں ہے ! يہ ايک بات ہے جو وه اپنی زبان پر جاری ميں نے ترک کيا ہے اس کے بدلے عمل صالح انجام دے لو
  کرتاہے ! اوران کے پيچھے قيامت تک کے لئے برزخ ہے۔

  کلمات کی تشريح:
ليتے ہيں ۔''يتوفّی'': مکمل اور تمام دريافت کرتا ہے، يعنی خدا وند عالم يا ملک الموت اس کی جان مکمل طور پرلے ١

،سوتے وقت بھی ايسا ہوتا ہے جب آدمی کی قوت ادراک اور بعض حواس کام نہيں کرتے جيسے کہ اس کی روح قبض 
  کرلی گئی ہو۔ 

  ۔ ''حميم'': کھولتا ہو اپانی ۔ ٢
  ۔''تصلےة جحيم'': جہنم ميں کھولتے ہوئے پانی سے جالنا۔٣
  ۔'' برزخ'': دوچيز کے درميان حد اور مانع ۔٤

س مرحلہ ميں دنياوی زند گی کی تماميت اور اپنے تمام اعضاء کی موت کا احساس کرتا ہے ليکن اس کے بعد کی انسان ا
شناخت کے لئے بجزاخبار انبياء کوئی وسيلہ نہيں رکھتا ، لٰہذا اگر انبياء کی تصديق کی ہے اوران پر اور وه جو کچھ خدائی 

مان رکھتاہے تو و ه عا لم ا خرت اور اس کے مختلف مراحل پر بھی ايمان صفات اور شريعت اٰلہی بيان کئے ہينان سب پر اي
لے آئے گا ، عالم آخرت کے بار ے ميں جو کہا گيا ہے اس کا، عالم دنيا مينجو ديکھا اور پہچانا ہے اس سے مقائسہ ممکن 

بارے ميں انبياء کی  نہيں ہے ، کيونکہ ہمارے وسائل محدود اور اس دنياوی زندگی سے مخصوص ہيں ليکن آخرت کے
  خبروں کی بررسی و تحقيق کا،جيسا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہيں کوئی عملی راستہ نہيں ہے۔

منجملہ وه روايات جو آخرت اور زندگی کے آخری لحظات کے بارے ميں ہميں ملی ہيں ان مينسے ايک روايت وه ہے جو 
  امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا :

  ) ١ولم يحّج حّجة ااِلسالم ُدونما مانع يمنعہُ فليُمت ان شاء يھودياً ٔاو نصرانياً''(''من مات 
جس کسی کو موت آجائے اور وه بغير کسی قابل قبول عذر کے اپنا واجب حج ترک کردے تو اسے اختيار ہے چاہے تو 

  يہودی مرے چاہے تو نصرانی۔
..............  

 .٢کرنے والے کی سزا '' حديث )ثواب االعمال ، باب '' حج ترک ١(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ۔٤
  قبر ميں انسان کی جزا 

جن چيزوں سے مّےت کو قبر ميں سامنا ہوگاان سے روائی کتابيں بھری پڑی ہيں: دو مامور فرشتوں کے عقائد سے متعلق 
) سے لے کر حسن سلوک اور بد سلو کی نيز اپنی زندگی کی ہر حرکت و سکون کے آثار ديکھنے تک او ر يہ کہ ١سوال (

)اورجو کوئی چغل ٢ا آگ کے گڈھوں ميں سے ايک گڈھا ہے۔(قبر مّےت کے لئے جنت کے باغوں ميں سے ايک باغ ہے ي
)اور جس کا اخالق اچھا ہو گا ٣خوری کرے يا پيشاب کرتے وقت نجاست کی پرواه نہ کرے قبر ميں عذاب سے دوچار ہوگا(

و )اور ج٤قبر ميں داخل ہونے کے وقت سے ليکر قيامت ميں حساب وکتاب کے آخری مرحلہ تک اچھی جزا پاتا رہے گا۔(
  )٥کوئی اپنا رکوع صحيح انجام دے قبر ميناس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہيں ہوگا۔(
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..............  

  )سفينة البحار ميں مادئہ '' نکر'' مالحظہ ہو ١(
  ) سفينة البحار ميں مادئہ '' قبر'' مالحظہ ہو۔ ٢(
؛ سنن  ٢٤١۔ ٢٤٠' الدليل علی نجاسة البول'' ص ؛صحيح مسلم ، کتاب الطہارة ، باب' ١، ح  ٢٩٥) ثواب االعمال ،صدوق ، ص ٣(

؛ سنن ابن ماجہ ، کتاب الطہارة  ٣٥،  ٣٤، ص  ١دارمی ، کتاب الطہارة ، سنن ابی داؤد ، کتاب الطھارة ، باب'' االستبراء من البول'' ج 
؛صحيح بخاری ،  ٤١٩اور  ٤١٧اور ٤٦٦،ص ٥، ج ٢٢٥، ص  ١؛ مسند احمد ، ج ١٢٥،  ١٢٤، ص  ١، باب''ا التشديد فی البول'' ج

اورباب ''النميمة من  ٢٠، ص  ٨، کتاب االدب ، باب الغيبة ج٦٤، ص١کتاب الوضو، باب ''من الکبائران ال يستر من بولہ'' ج
  ۔  ٢١، ص ٨الکبائر''ج

  ،باب'' برادر مومن کو خوش کرنے کا ثواب'' ١٨٠)ثواب االعمال ، ص٤(
  )سفينة البحار ، مادئہ ''رکع'' ٥(

  ۔٥
  انسان اور محشر ميناس کی جزا 

  

  الف: صور پھونکنے کے وقت

محشر کے دن کاآغازحساب وکتاب کے لئے صور پھونکتے ہی ہو جائے گا ،''صور''عربی لغت ميں شاخ کے مانند ايک چيز
  ہے، اسميں پھونک مارتے ہيں تو اس سے آواز نکلتی ہے خداوند سبحان فرماتا ہے:

  )١ثُّم نُفَخ فيہ ٔاخرٰی فا ذا ھم قِيام ينظُُرون)(هللا ُ َمن فی السماوات و َمن فی اأِلّرض ااّل َمن شاء ا( و نفخ فی الصور فصعق 
اورصور پھونکا جائے گا پس زمين وآسمان کے درميان جتنے لوگ ہيں سب مر جائيں گے جزان لوگوں کے جنھيں خدا 

  ٹھ کھڑے ہوں گے جيسے کہ انتظار ميں ہوں۔چاہے ،پھر دوباره صور پھونکا جائے گا اچانک سب يک بارگی ا
''صعق'': يہاں پر ايک ايسی آواز ہے جس کااثر موت ہے حديث ميں ''نفخ'' کے لئے ايک تفسير بيان ہوئی ہے جس کا خالصہ

  يہ ہے: صوردو مرتبہ پھونکا جائے گا:

  پہلی مرتبہ:
ے موجودات مر جائيں گے سوائے ان لوگوں کے جنھيںپہلی مرتبہ جب اسرافيل صور پھونکيں گے اور تمام زمين وآسمان ک

خدا چاہے حامالن عرش ، جبرائيل ، ميکائيل اورعزرائيل اِس کے بعد خدا وند عالم ملک الموت سے کہے گا: کون باقی بچا 
  ہے؟ کہيں گے: خدايا !ملک الموت ،جبرائيل ، ميکائيل اور حامالن عرش کے عالوه اور

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

   ٦٨)زمر ١(

کوئی باقی نہيں بچا، خداوند عالم فرمائے گا : جبرائيل اور ميکا ئيل سے کہو: مر جائيں اوران کی روح قبض کرلی جائے ، 
اس کے بعد ملک الموت سے کہے گا :کون بچا ہے ؟ ملک الموت جواب ديں گے: خدا يا ! ملک الموت اور حامالن عرش 

ن عرش سے کہو مر جائيں اوران کی روح قبض کر لی جائے اسکے بعد کے عالوه کوئی باقی نہيں ہے! کہے گا : حامال
فرمائے گا :اے ملک الموت اب کون بچا ہے؟عرض کريں گے: ملک الموت کے عالوه کوئی نہيں بچا ہے، ارشاد قدرت ہوگا 

  : تم بھی مر جاؤ، ملک الموت بھی مر جائے گا،اب خدا وند ذوالجالل آواز دے گا :
  آج کس کی حکومت ہے''؟ ٫٫ ''لمن الملک اليوم

  جب کوئی جواب نہيں دے گا،تواُس وقت خدا وند ذوالجالل خود ہی اپنا جواب ديتے ہوئے فرمائے گا: 
  )١خدا ونديکتاو قہار کی حکومت ہے''۔(٫٫الواحِد القھار''هللا 

ھو نکے گا اچانک سب اُس کے بعد جب چاہے گا دوباره صور پھونکے گا جيسا کہ خود ہی فرماتا ہے: پھر دوباره صور پ
  )٢کے سب ا ٹھ کھڑے ہوں گے جيسے کہ انتظار ميں ہوں۔(
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  دوسری مرتبہ:
  خداوند عالم ا س کے بارے ميں ارشاد فرماتاہے:

  ۔(ونفخ فی الصور فجمعنا ھم جمعاً)١
  )٣صورپھونکا جائے گاتوہم سب کو اکٹھا کريں گے۔(

  )٤و کّل ٔاتوهُ ٰاخرين)(هللا َمن فی ألرض ااّل من شاء ا۔(و يوم ينفُخ فی الصور ففزَع َمن فی السمواِت و ٢
جس دن صور پھونکا جائے گا آسمان و زمين کے رہنے والے سب کے سب وحشت کے دريا ميں غرق ہونگے، جز ان کے 

  جنھيں خد ا چاہے گا اور سب کے سب خضو ع کے ساتھ سرجھکائے اس کے حضور ميں حاضر ہوں گے۔
  من األجداث الٰی ربھم ينسلون)(قالوا ياويلنا َمن بعثنا من ۔(ونفخ فی الصورفاِذا ھم٣

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

   ١٦) مومن ١(
  ۔ ٣٢٧، ٣٢٦ ٦؛ و بحار بہ نقل از کافی وغيره ٣٣٧، ٣٣٦ ٥)الدر المنثور سيوطی ،٢(
   ٩٩)کہف ٣(
  ٨٧)نمل ٤(

جميع لدينا محضرون)(فاليوَم ال تُظلم نفس شيئاًً◌  مرقد نا ھذاماوعد الرحمن وصدق المرسلون)( ان کانت ااّل صيحة ًواحدةً فاذاھم
  )١وال تُجزوَن ااِّلما ُکنتم تعملون)(

صور پھونکا جائے گا ، نا گاه وه لوگ اپنی قبروں سے ا ٹھ کرتيزی کے ساتھ اپنے رّب کی طرف دوڑ يں گے اور کہيں گے 
جس کا خدا وند رحمن نے وعده کيا تھا اورا س کے  ہم پر وائے ہو! کس نے ہميں ہماری آرام گاه سے اٹھاد يا ؟ يہ وہی ہے

فرستاده افراد نے سچ کہا تھا ،يہ روداد ايک چيخ کے سوا کچھ بھی نہيں ہے کہ ناگہاں سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں 
جزا گے،آج کے دن کسی پر ذره برابربھی ستم نہيں ہو گا اور تم نے جو عمل کيا ہے اس کے عالوه تمہينکوئی پاداش اور 

  نہيں دی جائے گی۔
  اور نيز اس سلسلہ ميں کہ تمام انسانوں کو اکٹھا کريگا، فرمايا: 

  )٢۔ ( وحشرناھم فلم نُغا درمنھم ٔاحداً)(١
  اورہم ان سب کواٹھا ئيں گے اوران ميں سے کسی کو نہيں چھوڑيں گے۔

  )٣۔(يوم ينفخ فی الصورونحشرالمجرمين يومئٍذ زرقاً) (٢
  ائے گا اور مجرموں کو نيلے جسم کے سا تھ ( بدرنگ صورت ميں) اس دن جمع کريں گے۔جس دن صور پھو نکاج

  )٤۔ (يوم نحشر المتقين الٰی الرحمن وفداً)(٣
  جس دن پرہيز گاروں کو ايک ساتھ خدا وند رحمن کے حضور ميں محشور کريں گے۔

  کلمات کی تشريح
  ا ۔''داخرين'': ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ 

  '': قبريں۔ ۔''ٔاجداث٢
  ۔''ينسلون'': جدا ہوں گے ، قبروں سے تيزی کے ساتھ باہر آئيں گے٣
  ۔''زرقاً'': َزَرق يا اَْزَرق کی جمع ہے، نيلے پن کے معنی ميں.٤
۔ ''وفداً: وفد ھيئت'' اور اس گروه کا نام ہے جو پاداش اور جزا حاصل کرنے يا کسی قسم کی ضرورت کے پيش نظر حاکم ٥

  ہيں۔کے پاس جاتے 
..............  

  ٥٤، ٥١)يس ١(
   ٤٧) کہف ٢(
  ١٠٢) طہ ٣(
   ٨٥)مريم ٤(
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  ب:روز قيامت کے مناظر کے بارے ميں

  خدا وندعالم روز قيامت کا اس طرح تعارف کراتا ہے:
  )١ٔانّھم مبعوثون، ليوٍم عظيٍم، يوَم يقوُم الناُس لربِّ العالميَن) (… ۔(١

  يں ، جس دن لوگ خدا وند عالم کے حضور ميں کھڑے ہوں گے۔وه لوگ مبعوث ہو ں گے ،عظيم دين م
  )٢۔( يوم يقوُم الّر ُوُح و المال ئکة ُ صفّاً ال يتکلمون اال مَن اذَن لہُ الرحمُن وقال صواباً)۔(٢

جس دن روح اور فرشتے ايک صف مينکھڑے ہوں گے اور کوئی بھی سوائے اس کے جسے خدا وند رحمن اجازت دے اور
  نہيں بولے گا۔درست کہے 

  ) ٣السٰموات واألرض با لحق ولتجزٰی ُکّل نفٍس بما کسبت وھم ال يظلمون)(هللا ۔(وخلق ا٣
اور خدا وند عالم نے آسمان اور زمين کو بر حق خلق کيا ہے تا کہ ہر شخص کو اس کے کاموں کی جزا دی جائے اوران پر 

  ظلم وستم نہيں ہو گا ۔ 
  )٤عنقہ ونخرج لہ يوم القيامِة کتاباً يلقاه منشوراً۔اقراکتابک کفٰی بنفسک اليوم عليک حسيباً)(۔(وکل انساٍن الزمناه طائره فی ٤

اورہم نے انسان کے نامٔہ اعمال کوا س کی گردن ميں آويزاں کر ديا ہے اور قيامت کے دن اس کے لئے ايک کتاب باہر نکا 
جائے گا اپنی کتاب (نامہ اعمال) پڑھو! اتنا ہی کافی ہے کہليں گے کہ وه اسے اپنے سامنے کھال ہوا ديکھے گا!اس سے کہا 

  آج کے دن خود اپنا محاسبہ کر نے والے رہو۔
…کل امة تدعٰی الی کتا بھا اليوم تجزون ما کنتم تعملون)( ھذا کتابُنا ينطُق عليکم بالحق انا ُکنا نستنسخ ما کنتم تعملون)( … ۔(٥

ا کانوا بہ يستھزون)( وقيل اليوم ننسا کم کما نسيتم لقاَئ يومکم ھذا ومٔاوا کم الناُرومالکم من وبٰدالھم سيئاُت ماعملوا و حاق بھم م
  ھزواًوغر تکم الحياة الدنيا فا ليوم هللا ناصرين)(ذلکم بانکم اتخذ تم آياِت ا

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

  ٤،٦)مطففين ١(
  ٣٨)نباء ٢(
   ٢٢)جاثيہ ٣(
   ١٤، ١٣) اسراء ٤(

  ) ١اليخرجون منھا والھم ُےستعتبوَن)(
ہر امت کواس کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے گی ،آج جو تم نے اعمال انجام دئيے ہيں ہم اس کی جزا ديں گے ، يہ 

ہماری کتاب ہے جو تم سے حق کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، تم جو کچھ انجام ديتے ہو ہم لکھ ليتے اور جو انھوں نے برائياں 
ہيں آشکار ہو جائيں گی اور جس چيز کا مذاق اڑايا ہے وہی انھيں اپنے احاطہ ميں لے ليگا اوران سے کہا جائے گا انجام دی 

آج ہم تم کو فراموش کر ديں گے جس طرح تم نے اس دن کی مالقات کو بھال ديا تھا ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی 
نے آيات اٰلہی کا مذاق اڑايا اور دنياوی زندگی نے تمھيں فريب ديا ! آج  تمہارا مدد گار نہيں ہے، يہ اس وجہ سے ہے کہ تم

  وه لوگ نہ دوزخ سے باہر آئيں گے اور نہ ان کا عذر قبول ہوگا ۔
ا ؤاما من ٔاوتی کتابہ بشمالہ فيقول يا ليتنی لم ٔاوت کتا بيہ۔ولم ٔادرم…۔( فا ما من اوتی کتابہ بيمينہ فيقول ھاوم اقرء وا کتابيہ)(٦

  )٢حسا بيہ)(
اور جسے ا س …پس جس کواس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ ميں ديا جائے گا تو وه کہے گا آؤ ہمارا نامہ اعمال پڑھو 

کا نامہ اعمال اس کے بائيں ہاتھ ميں ديا جا ئے گا وه کہے گا : اے کاش! ميرا نامہ اعمال کبھی ميرے ہاتھ ميں نہ ديا جاتا 
  کو نہ جانتا ۔اور ميں اپنے حساب 

 )٣ؤاما من اوتی کتا بہ و راء ظھره)(فسوف يد عوا ثبو راً)(… ۔(فٔاما من ٔاوتی کتابہ بيمينہ )( فسوف يحا سب حساباً يسيراً)( ٧
پس جس کوا س کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ ميں ديا جائے گا عنقر يب اس کا حساب آسانی سے ہو جائے گا ، ليکن جسکا نامہ 

  پيچھے سے ديا جائے گا عنقر يب وه ہال کت کی فر ياد اور واويال کرے گا۔اعمال اس کے 
  )٤من فضلہ ھوخيراً لھم بل ھو شر لھم سيطّو قون ما بخلوا بہ يوم القيا مة)(هللا ۔( و اليحسبن الذين يبخلو ن بما آتاھم ا٨

سے ديا ہے اسے خرچ نہيں کرتے ،  جو لوگ بخل اور کنجوسی سے کام ليتے ہيں اور جو خدا وند عالم نے انھيں اپنے فضل
وه خيال نہ کريں کہ يہ کام ان کے نفع ميں ہے ، بلکہ ان کے لئے بُرا ہے ،عنقريب قيامت کے دن جس چيز کے بارے ميں 

  بخل کيا ہے وه ان کی گردن کا طوق بن جائے گا ۔
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..............  

  ٣٥، ٣٣، ٢٩،  ٢٨)جاثيہ١(
   ٢٦، ١٩)حاقہ ٢(
  ١١،  ٧) انشقاق٣(
   ١٨٠)آل عمران ٤(

  )١…)(۔( و يوم يقوم اال شھاد)( يوم ال ينفع الظا لمين معذ ر تھم٩
  جس دن گواہی دينے والے کھڑے ہوں گے ، اس دن ظالموں کوان کی معذرت فائده نہيں دے گی۔

  )٢۔(و يوم نبعث فی کّل اُّمة شھيداً عليھم من ٔانفسھم وجئنا بک شھيداً علٰی ٰھوالِئ)(١٠
  ر امت ميں انھيں ميں سے ان پر ايک گواه ال ئيں گے اور تم کو (اے پيغمبر!)ان پر گواه قرار ديں گے۔جس دن ہم ہ

۔(حتّٰی اِذا ماجاؤھا شھد عليھم سمعھم و ابصار ھم وجلو دھم بما کانوا يعملون)( و قالوا لجلود ھم لم شھد تم علينا قالوا ٔانطقنا ١١
  )٣…)(الذی ٔانطق کّل شييئٍ هللا ا

پہنچيں گے توان کے کان ،ان کی آنکھيں اور ان کی جلدينان کے کرتوت کی گواہی ديں گی ، وه لوگ اپنی  جب اس تک
جلدوں سے کہيں گے : کيونہمارے برخالف گواہی دی ؟ جواب ديں گی : جس خدا نے ہرموجود کو قوت گويائی عطا کی 

  اسی نے ہميں بھی گويائی دی ہے ۔ 

  کلمات کی تشريح 
  اس کے اچھے اور بُرے عمل سے کنايہ ہے۔ ۔''طائره'':١
  ۔''ثبور'': ہالکت، يد عو ثبوراً، يعنی ہالکت کی فريادکرتاہے۔٢
۔''سيطّو فون'': ان کی گردن ميں طوق ڈال ديں گے، يعنی واجب حقوق کے ادا نہ کرنے پر سانپ کی صورت ميں بخل ان ٣

  کی گردن ميں مجسم ہو جائے گا۔
ہيد يعنی وه قاطع گواه جو بدل نہ سکے اور''اشھاد'''' شاہد'' کی جمع ہے اس سے مراد انبياء اوران ۔''الشھيد واال شھاد'':ش٤

  کے ہمراہی ہيں جو اپنی امت پر گواہی ديں گے اور جو بھی انسان سے صادر ہونے والے اعمال پر گواه ہو۔
  قيامت کے دن اعمال کے آثار کے بارے ميں رسول خدا ۖ سے روايت ہے:

  )٤َو لُکم قنوتاً فی دار الدنيا ٔاطَولُکم راحةً يوم القيا مة فی الموقف''(۔''ٔاط١
  جو لوگ دار دنيا ميں قنوت (نماز)کے اعتبار سے جتنا طوالنی ہوں گے وه آخرت ميں حساب کے وقت

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

  ٥١)غافر١(
  ٨٩)نحل ٢(
   ٢٠،٢١)فصلت ٣(
  ٥٥)ثواب االعمال،ص٤(

  گے ۔اتنا ہی ز ياده مطمئن ہوں 
  ۔رسول خدۖا کے وصی سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:٢

  )١''اِذا سجد ٔاحد کم فليباشر بکفيہ األرض لعّل يصرف عنہ الغل يوم القيامة'' (
جب تم ميں سے کوئی سجده کرے تواسے چاہئيے کہ اپنی ہتھيليوں کو زمين سے چسپاں کرے تاکہ روز قيامت کی تشنگی کا 

  اس کو سامنا نہ ہو ۔
  ۔رسول خدا ۖ سے روايت ہے کے آپ نے فرمايا:٣

  )٢يوم القيامة مثل الذرة علٰی صورة رجل يد ُخُل النار)(هللا (َمن بغی علٰی فقيٍر ٔاو تطاول عليہ و استحقره حشره ا
جو کوئی کسی فقير پر ظلم کرے يااس پر فخر ومباہات کرے اوراُسے حقير و معمولی سمجھے خدا وند عالم اسے قيامت کے

  انسانی شکل مينچيونٹی کے مانند جہنم ميں داخل کرے گا۔ دن
  ۔حضرت امام جعفر صادق سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:٤

  منهللاُ ''ان المتکبر ين يجعلون فی صورة الذر يتوطٔا بھم الناس حتٰی يفرغ ا
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  )٣الحساب''(
ستہ طے کريں گے يہاں تک کہ خدا وندمتکبرين قيامت کے دن چيونٹی کی شکل ميں ہوں گے اور لوگ ان کے او پر سے را

  عالم حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے۔
..............  

  .٥٧۔٥٥)ثواب االعمال،ص١(
  ، باب ''اعمال کی سزائيں''٣٣٥) ثواب االعمال،ص ٢(
  ٢٦٥)ثواب االعمال،ص٣(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ۔٦
  انسان اور جنت و جہنم ميں اس کی جزا 

خدا وندعالم انسان کو عالم آخرت ميناس کے اعمال کے مطابق جو اس نے اس دنياوی زندگی ميں انجام دئيے ہيں اوراس عا 
لم ميں اس کے سامنے مجسم ہوں گے بہشتی نعمتوں کے ذريعہ جزا اور عذاب جہنم کے ذريعہ سزا دے گا ، جيسا کہ اس 

  کے بارے ميں خود ہی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے: 
  )١يد خل الذين آمنو ا وعملو االصالحات جٰنّاٍت تجری من تحتھا األنھار)(هللا ۔(اِّن ا١

خداوندعالم ايمان النے والوناورعمل صالح انجام دينے والوں کو بہشت کے باغوں مينجن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی 
  داخل کرے گا۔

  )٢دخلون الجنة يرزقون فيھا بغيِر حساب)(۔ ( وَمن عمل صالحاً من ذکر ٔاو ٔانثٰی وھو مؤمن فٔاولئک ي٢
جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے خواه مرد ہو يا عورت اور وه مومن بھی ہو، وہی لوگ بہشت ميں جائيں گے اوراس ميں 

  بے حساب رزق پائيں گے۔
حات من ذکٍر ٔاو ٔانثٰی و ھو ولّےا و ال نصيراً۔ و من يعمل من الّصا لهللا من يعمل سوء اً يجز بہ و ال يجد لہ من دوِن ا… ۔(٣

  مؤمن فٔاولئک يد خلوَن الجنة و ال ُےظلموَن نقيراً) 
جو شخص بُرے کام کريگا اسے اس کی سزا ملے گی اور خدا کے عالوه کسی کو ولی اور ياور نہيں پائے گا اور اگر کوئی 

جنت ميں جائے گا اوراس پر ادنٰی ظلم بھی اعمال صالحہ انجام دے گا ، خواه عورت ہو يامرد ، جب کہ وه مومن بھی ہو وه 
  )٣نہيں ہوگا۔(

  وجوھھم مسو ّدة اليس فی جھنم مثوًی للمتکبرين)هللا ۔(و يوم القيا مة تری الذين کذبوا علٰی ا٤
..............  

  ٢٣)حج١(
   ٤٠)مومن٢(
  ١٢٣،١٢٤)نسائ٣(

  )١ِة زمراً...)((... ووفّيت کّل نفٍس ما عملت)(...وسيق الذين اِتّقواربّھم اِلی الجن
جن لوگوں نے خدا کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے انھيں ديکھو گے کہ ان کے چہرے قيامت کے دن سياه ہوں گے،آيا متکبر 

ين کے لئے جہنم ميں کوئی ٹھکانہ نہيں ہے؟ اور جس نے جو بھی عمل انجام ديا ہے بغير کسی کم وکاست کے اسے ديا 
  ٰلہی اختيار کيا ہے وه جوق در جوق بہشت ميں لے جائے جائينگے۔اور جن لوگوں نے تقوائے ا… جائے گا 

  )٢۔( الذين آمنوا بآ يا تنا و کانوا مسلمين۔ ٔادخلوا الجنة انتم ؤازواجکم تحبرون)(٥
جو لوگ ہماری آيات پر ايمان الئے اور مسلمان بھی ہيں]اُن سے کہا جائے گا[تم اور تمہاری بيوياں جنت ميں خوش وخرم 
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  جاؤ۔ داخل ہو
۔ ( وتلک الجنة التی ٔاورثتموھا بما کنتم تعملون)( ِٔان المجر مين فی عذاب جھنم خا لدون )( وما ظلمنا ھم و لکن کانوا ھم الظّا ٦

  )٣لمين )(
اوريہ وه بہشت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی جزا کے طور پر وارث ہو گے،(ليکن) گناه کاروں کے لئے جہنم کا عذاب 

  ... ہم نے ان پر ظلم نہيں کيا ہے بلکہ وه خود ظالم تھے ۔ابدی ٹھکانہ ہے
فبّشرھم بعذاٍب ٔاليٍم۔ يوم يحمٰی عليھا فی نارجھنم فتکوٰی بھا جبا هللا ۔ (و الذين يکنزون الذھب والفّضة وال ُےنفقونھا فی سبيل ا٧

  )٤ھھم و جنو بُھُم و ظھو ُر ھم ھذا ما کنزتم ألنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون) (
و لوگ سونا چاندی ذخيره کرتے ہيں ليکن اسے راه خدا ميں انفاق نہيں کرتے انھيں درد ناک عذاب کی بشارت ديدو! جس ج

دن انھيں جہنم کی آگ ميں گرم کرکے ان کے چہروں ، پہلووں اور پشتوں کو داغا جائے گا (اورا ن سے کہيں گے )يہ وہی 
  ا ہے ! لٰہذا جو تم نے جمع کيا ہے اسکا مزه چکھو۔چيز ہے جس کا تم نے اپنے لئے خود ہی ذخيره کي

  شيخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ رسول اکرۖم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا :
'' اربعة يؤذون ٔاھل النار علی ما بھم من األ ذی ينادون بالويل و الثبور: رجل عليہ تا بوت من حجر فِانہ مات وفی عنقہ ٔاموال 

ھا فی نفسہ اداًئ وال مخلصاً ورجل يجرٔا معاء ه ،فٔا نہ کان ال يبالی ٔاين ٔاصاب البول جسده ورجل يسيل فوه قيحاً و الناس لم يجد ل
  دماً، فٔانہ

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

  ٧٣، ٧٠، ٦٠) زمر١(
  ٧٠، ٦٩) زخرف ٢(
  .٧٦، ٧٤، ٧٢)زخرف٣(
  ٣٥، ٣٤)توبہ٤(

بھا و رجل ئاکل لحمہ،فٔانہ کان ئا کل لحوم الناس بالغيبة و يمشی کان يحاکی فينظر کل کلمٍةخبيثٍة فيفسُد بھا و يحاکی 
  )١بالنميمة''(

چار گروه ايسے ہيں کہ جب عذاب کا مشاہده کريں گے تو آه وواويال اور دہائی کا شور مچائيں گے جس سے اہل جہنم کو 
  اذيت ہوگی۔

ں دنيا سے گيا ہے کہ لوگوں کے اموال و مال حقوق ۔ايک وه شخص جس پر پتھر کا تابوت ہو گا کيونکہ وه ايسی حالت مي١
  اس کی گردن پر تھے جن کے نيز ادا کرنے اور ان سے چھٹکارا پانے کا اراده بھی نہيں رکھتا تھا ۔

۔وه شخص جو اپنی آنتيں خود گھسيٹتا پھرے گا وه ايسا آدمی ہے جو بدن کے کسی حّصہ پر پيشاب کے لگ جانے کی ٢
  پرواه نہيں کرتا ۔

۔ وه شخص جس کے منھ سے پيپ اور خون جاری ہوگا ، اس لئے کہ وه ان کے اوران کے منھ سے بُری باتينليکر ٣
  دوسروں کے سامنے بيان کرتا تھا اور فتنہ وفساد برپا کرتا تھا۔

  ۔وه شخص جواپنا گوشت کھائے گا ،وه ايسا شخص ہے جو لوگوں کا گوشت غيبت اور چغلی کر کے کھاتا تھا۔٤
  د متعال جنت اور جہنم کے متعدد دروازوں کے بارے ميں خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے: خدا ون

  )٢واِّن للمتقين لحسن مآٍب۔جناِت عدٍن مفتحةً لھم األبواب)((…
  پرہيز گاروں کا انجام بخير ہے، جاودانبہشتی باغات جس کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہيں۔

  ا کی لعنت ہو) فرمايا:ابليس سے خطاب کرتے ہوئے (اس پر خد
(اِّن عبادی ليس لک عليھم سلطان ااِلّمن ٔاتبعک من الغاوين۔ و اِّن جھنم لموعدھم ٔاجمعين،لھاسبعةُ ابواٍب لکل باٍب منھم جزء 

  )٣مقسوم) (
ھکانہ تو کبھی ہمارے بندوں پر مسلط نہيں ہوپائے گا، سوائے ان گمراہوں کے جو تيری پير وی کريں اور جہنم ان سب کا ٹ

  اور وعده گاه ہے،جس کے سات دروازے ہيں اور ہر دروازے کے لئے ان مينسے ايک معين گروه تقسيم ہوا ہے۔

  کلمات کی تشريح: 
  ۔''نقير'': خرمے کی گٹھلی کی پشت پر معمولی نشيب اور نقطہ کو کہتے ہيں کہ ہلکی اور بے ارزش چيزوں ١
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..............  

  ٢٩٦، ٢٩٥)عقاب االعمال ص ١(
  . ٤٩،٥٠)ص٢(
  .٤٤، ٤٢)حجر ٣(

  کی اس سے مثال ديتے ہيں۔ 
  ۔''مثوی'' : استقرارو اقامت کی جگہ، ٹھکانہ وغيره۔٢
  ۔'' زمرا ً '': گروه گروه، ُزَمر ، ُزْمره کی جمع ہے فوج اور گروه کے معنی ہے۔٣
  ۔'' مآب'' : باز گشت، عاقبت ، انجام ۔ ٤
  جنتيں.۔''جنات عدن'' : سکون و اطمينان کی ٥

  روايات مينآيات کی تفسير
  مذکوره آيات کی تفسير سے متعلق رسول خدا ۖ سے ايک روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:
  )١جنت کے آٹھ دروازے ہيں اور جہنم کے سات ، بعض در، دوسرے در سے بہتر ہيں۔ (

  حضرت امام علی سے ايک روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:
ے دروزے کيسے ہيں ؟ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا : انھيں دروازوں کے مانندہيں، فرما يا کيا تمھيں معلوم ہے کہ جہنم ک

نہيں ، بلکہ اس طرح ہيں: اپنے ايک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اوراُسے کھول ديا ،يعنی جہنم کے دروازے خود جہنم کے 
دروازے بعض دروازوں پر ہيں اور رسول خدا ۖ  مانند ايک دوسرے پر سوار ہيں اور تفسير قر طبی مينآيا ہے،اس کے بعض

  )٢سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا ! ہر طبقے والے اپنے اسی طبقے ميں ہيں۔ (
نيز رسول خدا ۖ سے روايت ہے کہ آپ نے '' جزء مقسوم''کی تفسير ميں فرمايا:جہنم کے در وزونميں سے ہر در وازے کے 

  )٣ہو ا ہے کہ ہر گروه جواپنے کرتوت کے مطابق عذاب ميں مبتالہو گا۔( لئے اہل جہنم کا ايک معين گروه تقسيم
  

آخر ميں ہم بعض احاديث کا ذکر کر کے بحث کو تمام کريں گے جو گزشتہ آيات کی تشريح کر رہی ہيں اور اعمال کے نتائج
  اجمال واختصار اور بسط و تفصيل سے بيان کر رہی ہيں اس ۔

  جعفر صادق سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:۔اصو ل کافی ميں حضرت امام ١
  ''جو کسی مومن کو راضی و خوشنود کرے خدا وند عزوجل اس خوشنودگی سے ايسی مخلوق پيدا کرے گا جو اس کے 

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

  ، ١٠٠، ٩٩،ص  ٤) تفسير سيوطی ،الدرالمنثور ج١(
  سيوطی کی جانب مراجعہ کيجئے.)اس آيت کی تفسير کے لئے تفسير مجمع البيان ، تفسير قرطبی و ٢(
  .٩٩،ص  ٤) تفسير سيوطی ،الدرالمنثور ج٣(

مرنے کے وقت اس سے مالقات کرے گی ا وراس سے کہے گی: اے خدا کے ولی! تجھے مبارک ہو کہ تو خداوندعالم کی 
ميں جاتے وقت کرامت اور اس کی رضاوخو شنودگی کے ساتھ ہے، پھر وه اس کے ساتھ ہميشہ رہے گی يہا ں تک کے قبر 

اسے يہی خوشخبری دے گی اور جب محشور ہوگا تب بھی اس کے ديدار کو جائے گی ،اس کے پاس رہے گی يہاں تک کہ 
  سخت اور ہولناک ميں ہميشہ اسے نويد دے گی اوراس کا دل شاد کرتی رہے گی، پھر وه شخص اس سے 

)١ہی خوشی ہوں جو تو نے فالں شخص کو عطاکی تھی''(کہے گا : تجھ پر خدا کی رحمت ہو تو کون ہے ؟ کہے گی:''ميں و
 ۔بحار ميں جناب صدوق کی ''معانی االخبار'' سے حضرت امام جعفر صادق سے روايت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمايا:٢

جو کسی مومن کا غم غلط کرے اوراس کے رنج کو دور کرے خداوند عالم آخرت ميں اس کے رنج و غم کو دور کرے گا 
وه ٹھنڈے دل کے ساتھ خوش حال قبر سے باہر آئے گا اور جو کسی مومن کو گرسنگی اور بھوک سے نجات دے خدا  اور

وند عالم اسے بہشت ميں ميوے کھالئے گا اور جو کوئی اسے پانی پالئے خدا وند عالم اسے جنت کے مہر شده جام پانی 
  )٢سے سيراب کرے گا۔(

  فی ميں روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:۔ حضرت امام ابو الحسن سے اصول کا٣
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روئے زمين پر خدا کے کچھ ايسے بندے ہيں جو ہميشہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے رہتے ہيں ،وه لوگ روز 
قيامت آسوده خاطر اور خوشحال افراد ميں سے ہونگے ، ہاں اگر کوئی کسی مومن کو خوش کرے تو خدا وندعالم قيامت کے

  )٣ے گا۔ (دن اس کا دل شاد کر
  ۔اصول کافی مينحضرت امام جعفر صادق سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا :٤

کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت پوری نہيں کر تا مگر يہ کہ خدا وندعالم اسے آواز ديتا ہے تيری جزا مجھ پر ہے 
  )٤اور بہشت کے عالوه کسی چيز پر تيرے لئے راضی نہينہوں۔(

االعمال ميں معروف بن خر ّبوذ کا قول نقل کيا ہے کہ اس نے کہا، ميں نے امام باقر ـ کو فرماتے  ۔جناب صدوق نے ثواب ٥
  ہوے سناہے: 

''جو مومن بھی دنيا ميں پريشانی اور مشکالت ميں گرفتار ہو اور بوقت مشکل '' انا  و انا اليہ راجعون'' کہے ہم خدا کی 
  ا ئيں گے! خدا وند عالم اس کے تمام گزشتہ گناه بخش دے گا ، طرف سے آئے ہيں اور اسی کی طرف لوٹ کر ج

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

   ١٢،ح١٩١ص٢)اصول الکافی ج١(
  ٣٥٥،ص  ٦)بحار ج٢(
  ٧،ح ١٩٤، ص ١)اصول کافی ج٤( ٦،ح ١٩٧، ص  ٦)اصول کافی ج٣(

ر ميں کسی مصيبت کوياد کرے سوائے ان گناہان کبيره کے جو جہنم کا باعث ہوں اور فرمايا: جب بھی کوئی اپنی آئنده عم
اور کلمہ استر جاع ''انا  و انا اليہ راجعون''کہے اور خدا کی حمد کرے خدا وندعالم اس کے وه تمام گناه جو کلمہ استر جاع 

  )١اّول اورکلمئہ استرجاع دوم کے فاصلہ ميں انجام د يئے ہيں بخش دے گا سوائے گناہان کبيره کے''۔(
  امام جعفر صادق سے اور انھوں نے رسول خدۖاسے ذکر کيا ہے کہ خدا وند عالم فرماتا ہے:۔ بحاراالنوار ميں ٦

'' کسی بنده کو بہشت مينا س وقت تک داخل نہيں کروں گا جب تک کہ ا سے جسمانی تکاليف مينمبتال نہ کردوں، اگر يہ بال 
ی جابر و ظالم کواس پر مسلط کر دونگا اور مصيبت اس کے گناہوں کے کفاره کی حد ميں ہے تو ٹھيک ہے ، ورنہ کس

اگراس سے اس کے گناه دھل گئے تو اسی پر اکتفاء کروں گا ورنہ اس کی روزی کو تنگی ميں مينقراردوں گا تاکہ اس کے 
گناه دھل جائيں اگراگراس سے دھل گئے تو ٹھيک ورنہ موت کے وقت اس پر اتنی سختی کروں گا کہ ميرے پاس بے گناه 

  )٢ف ا ئے پھراسے اسوقت بہشت ميں داخل کروں گا...۔(اورپاک و صا
  ۔صيح بخاری ميں ہے کہ رسول خدا نے فرمايا:٧

''کوئی مسلمان ايسا نہينہے جو مصيبت ميں مبتال ہو اور خدااُس کے گناہوں کو ختم نہ کر دے جيسے کہ درخت سے پتے 
  )٣جھڑتے ہيں''(

مصيبت نازل نہيں ہوتی مگر يہ کہ خدا وند عا لم اسکے گناہوں کا  ۔ايک دوسری روايت ميں ہے : کسی مسلمان پر کوئی٨
  )٤کفاره قرار ديتاہے خواه وه ايک خراش ہی کيوں نہ ہو۔(

  ۔صحيح بخاری اورصحيح مسلم ميں مذکور ہے کہ رسول خدۖا نے فرمايا:٩
  يہ کہ خدا وند عالم ''کوئی مسلمان ايسا نہينہے جس کوکانٹے کی خراش يااس سے سخت تر کوئی چيز پہنچے مگر 

  )٥اس کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دے گا جيسے درخت سے پتے جھڑتے ہيں''۔(
  ۔صحيح بخاری اور مسنداحمدميں ہے کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا:١٠

''کسی مسلمان کو کوئی رنج و غم، دشواری، دردو مرض ، مصيبت و اندوه، يااذيت و آزار،آسيب و گزند حتی کا خراش تک 
  ) ٦پہنچتی مگر يہ کہ خداوند عالم ا سے ا سکے گناہوں کا کفّاره قرارديتا ہے''( نہيں

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

)صحيح بخاری٣۔ بہ نقل ازکتاب التمحيص.( ١٧٢، ص  ٦)بحار ج٢( ٢٣٤بہ نقل از ثواب ا العمال ص ١٢٨، ١٢٧، ص ٨٢)بحارجلد١(
)صحيح ٥، کتاب المرضی، باب : ''ماجاء فی کفا رة المرض''(٣، ص  ٣)صحيح بخاری ج٤کتاب المرضی، باب :'' شدة المرض'' (

، کتاب المرضی، باب:''شدة المرض''صحيح مسلم،کتاب البر و الصلة واالدب، باب'' ثواب المو من فيما يصيبہ ٣، ص٣بخاری ج
 . ١٨٠، ص ٣، کتاب المرضی باب:''ما جاء فی کفارة المرض'' .مسند احمد ج٢، ص٣)صحيح بخاری ج٦''(
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 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ۔٧
  صبر وتحمل کی جزا 

جس طرح خدا وندعالم نے انسان کے ہر عمل کے لئے دنيوی جزا اور اخروی پاداش رکھی ہے اسی طرح مصائب و آالم پر 
ـنے رسول خدا سے روايت کی ہے کہانسان کے صبر و تحمل کيلئے دنياوی جزا اور اخروی پاداش مقرر کی ہے، امام علی 

  آ نحضرۖت نے فرمايا:
  )١'' الصبر ثالثة صبر عند المصيبة، و صبر علی الطاعة و صبر عند المعصية''(

  صبر و شکيبائی کی تين قسمينہيں: 
  ۔مصيبت کے وقت صبر کرنا ۔١
  ۔ اطاعت ميں استقامت و پائيداری۔٢
  ۔ معصيت کے مقابل صبر کا مظاہره کرنا۔٣

  وند عالم سورهٔ اعراف ميں فرماتا ہے:خدا 
  ''بنی اسرائيل کو اس وجہ سے جزا دی ہے کہ انھوں نے دنياوی زندگی ميں صبر وشکيبائی کا مظاہره کيا''۔

( واورثنا القوم الذين کانوا يستضعفون مشارق األرض و مغاربھا التی بارکنا فيھا و تمت کلمت ربّک الحسنی علی بنی اِسرائيل 
  )٢وا ودّمرنا ما کان يصنع فرعون و قومہ و ما کانوا يعر شون)(بما صبر

مشرق ومغرب کی سر زمينوں کو جس ميں ہم نے برکت دی ہے مستضعف قوم (بنی اسرائيل) کوميراث مينديديا اور تمہارے 
  رب کا اچھا وعده بنی اسرائيل سے ان کے صبر و استقامت کے مظاہرے کے نتيجہ ميں

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

  ، مسکن الفؤاد کے حوالے سے. ١٣٩،ص  ٨٢حار ، ج )ب١(
  .١٣٧)اعراف ٢(

پورا ہوا اور فرعون اور فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ان کو اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر 
  ديا ۔

  نيز صبر کی سہ گانہ اقسام کی پاداش کے بارے ميں فرماتا ہے۔ 
الخوف والجوع و نقٍص من األموال و األ نفس و الثمرات و بّشرالصا برين الذين اذا ٔاصابتھم مصيبة  ۔( ولنبلو نّکم بشيٍئ من١

  )١قالوا اِنّا  و اِنّا اِليہ را جعون۔ اوآلء ک عليھم صلوات من ربّھم و رحمة و اوالء ک ھم المھتدون)(
آزمائيں گے اور بشارت ديدو ان صبرکرنے والوں کو  يقينا ہم تمھيں خوف، بھوک، جان ومال اور پھلوں کی کمی کے ذريعہ

کہ جب کوئی مصيبت ان پر پڑتی ہے تو کہتے ہيں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہيں اوراسی کی طرف ہماری بازگشت ہے،
  ان ہی لوگوں پرپروردگار کا درودو رحمت ہے اور يہی لوگ ہدايت يافتہ ہيں۔

و اليوم اآل خر و المال ئکة و الکتاب والنبيّےن و هللا رق و المغرب و لکّن البر من آمن با( ليس البّر ان تولّوا وجوھکم قبل المش٢
اذأاتی المال علٰی حبہ ذوی القربٰی و المساکين و ابن السبيل و السائلين و فی الّرقاب ؤاقام الّصالة وآتی الزکاة و الموفون بعھد ھم 

  )٢ن البٔاس اولئک الذين صدقوا و ٔاوآلء ک ھم المتقون)(عاھدوا والصابرين فی البٔا ساء و الضّراء و حي
نيکی صرف يہ نہيں ہے کہ تم اپنے چہروں کومغرب اور مشرق کی طرف کرلو،بلکہ نيکی اور نيک کردار وه ہے جو خدا 

رت ،روز قيامت ، فرشتوں ، کتابوں اور پيغمبروں پر ايمان الئے ہو اور باوجود اس کے کہ اسے خود مال کی سخت ضرو
ہے، اپنے رشتہ داروں ، يتيموں، مسکينوں،ابن سبيل، سائلوں اور غالموں پر انفاق کرے،نماز قائم کرتا ہو اور زکوة ديتا ہو، 

نيز وه لوگ جو عہد وپيمان کرتے ہيں اور اپنے عہد کو وفا کرتے ہيناور محروميوں، بيماريوناور جنگ کے موقع پر ثبات 
  ے ہيں يہ لوگ ايسے ہيں جو سچ کہتے ہيں اور يہی لوگ متقی اور پرہيز گار ہيں!قدمی اور استقامت کا مظاہره کرت

سورٔه بقره کی مذکوره آيات کا خالصہ يہ ہوا کہ پرہيز گار، نيک وصالح اور ہدايت يافتہ يہ وه لوگ ہينجو اچھے اور شائستہ 
  عمل انجام ديتے ہيناور صبر کے تينوں اقسام سے آراستہ اور ماالمال ہيں۔
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اعت و مصيبت پر صبرکرنے کے منجملہ نمونے اور مصاديق ميں سے اذيت وآزار اورتمسخر واستہزا پر مؤمنين کا خدا ط
  پر ايمان النے کی وجہ سے صبر و شکيبائی اختيار کرنا جيسا کہ خدا وند عالم اس کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے:

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

  ١٥٧، ١٥٥)بقره ١(
  . ١٧٧)بقره ٢(

نّہ کان فريق من عبادی يقولون ربنا آمنّا فاغفرلنا ؤارحمنا ؤانت خير الّراحمين فٔا تخذ تموھم سخرّےا حتٰی ٔانسوکم ذکری ۔(اِ ١
  ) ١وکنتم منھم تضحکون انی جزيتھم اليوم بھا صبروا ٔانّھم ھم الفائزون) (

ہميں بخش دے اور ہم پر رحم کر کيونکہ تو سب  بتحقيق ہمارے بندوں کا ايک گروه کہتا ہے: خداوند ا! ہم ايمان الئے پس تو
سے اچھا رحم کرنے واال ہے،تم نے ان کا مسخره کيااور مذاق اڑايا يہاں تک کہ انھوں نے تمھيں ميرے ذکر سے غافل کر 
 ديا اور تم لوگ اسی طرح مذاق اڑاتے رہے ، ہم نے آج ان کے صبرو استقامت کی وجہ سے انھيں جزا دی ہے،يقينا وه لوگ

  کامياب ہيں ۔
والئک ۔(الذين اتينا ھم الکتاب من قبلہ ھم بہ يؤمنون و اذا يتلٰی عليھم قالوا آمنّا بہ اِنّہ الحق من ربّنا اِنّا کنا من قبلہ مسلمين أ ٢

نہ و قالوا لنا يؤتون اَجرھم مر تين بما صبروا و يدرٔاون با لحسنة الّسّےئة و ِمّما رزقنا ھم ينفقون۔ واِذا سمعوا اللّغو اعرضوا ع
  )٢ٔاعمالنا ولکم ٔاعمالکم سالم عليکم النبتغی الجاھلين)(

وه لوگ جنھيں ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتاب دی اس پر ايمان التے ہيں اور جب ان پر تالوت ہوتی ہے تو کہتے ہيں ہم 
ے پہلے بھی مسلمان تھے ، يہ اس پر ايمان الئے، يہ سب کا سب حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس س

ايسے لوگ اپنے صبر و استقامت کی بنا پردومرتبہ جزا دريافت کرتے ہيں اور نيکيوں سے بُرائيوں کو دور کرتے ہيں، 
جوکچھ ہم نے انھيں روزی دی ہے اس ميں سے انفاق کرتے ہيں اور جب کبھی بيہوده اور لغو بات سنتے ہينتواس سے 

ں: ہمارے اعمال ہمارے لئے ہيں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے، تم پر سالم کہ ہم جاہلوں روگردانی کرتے ہوئے کہتے ہي
  کو دوست نہيں رکھتے۔

  ۔خدا وند عالم نے سورٔه رعد ميں نماز قائم کرنے والوں اور صابروں کو بشارت ديتے ہوئے فرمايا:٣
ا ھم سراً و عال نےةً و يدرء ون بالحسنة السيئة ٔاوآلئک لھم (و الذين صبروا ابتغاء وجہ ربھم ؤقامو االصالة و ٔانفقواِمّمارزقن

عقبٰی الدار)(جنات عدٍن يد خلونھا و من صلح من آبائھم ؤازواجھم وذر ّےا تھم و المال ئکة يدخلون عليھم من کل باٍب سالم 
  )٣عليکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار)(

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

  ١١١، ١٠٩)مومنون ١(
  .٥٥، ٥٢)قصص ٢(
  ٢٤۔٢٢)رعد ٣(

اور جو خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لئے صبر وشکيبائی کا مظاہره کرتے ہيناور نماز قائم کرتے ہيں اور جو کچھ 
انھيں ہم نے روزی دی ہے اس ميں سے آشکارا اور پوشيده طور پر انفاق کرتے ہيں اور نيکيوں کے ذريعہ بُرائيوں کودور 

ا نيک انجام صرف ان سے مخصوص ہے دائمی اور جاويد بہشتوں ميں اپنے نيک اور کرتے ہيں ، اس دنيا يعنی عقبٰی ک
صالح آباء و اجداد،بيويوں اور فرزند وں کے ساتھ رہيں گے اور فرشتے ہر در سے ان پر داخل ہو کر کہيں گے:تم پر سالم 

  ہو کہ تم نے صبر کا مظاہره کيا!اور کتنا اچھا ہے اس دنيا کاانجام!

  شريح:کلمات کی ت
۔''يعرشون'': اوپرلے جاتے ہيں،يہاں پر اس سے مراد وه محکم اور مضبوط عمارتيں ہيں جنھيں فرعونيوں نے اپنی امالک ١

  ميں بنائی تھيں۔
۔''البٔا س و الباسآئ'': سختی اور ناخوشی اور جنگ يہاں پر باساء سے مراد سختی اورناخوشی ہے اور (بٔاس) سے مراد ٢

  جنگ کا موقع ہے۔
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  ''يدرؤن، يد فعون'': دور کرتے ہيں اور اپنے سے ہٹاتے ہيں۔۔٣

  روايات ميں صابروں کی جزا
بحار ميں اپنی سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق ـسے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا: حضرت رسول خدا ۖ نے 

  فرمايا: 
گی تو مصيبتوں کا سامنا کرنے والے صابروں کے جب نامٔہ اعمال کھو ال جائے گا اور اعمال تولنے کے لئے ميزان قائم ہو

  لئے نہ اعمال تولنے کا ترازو ہوگا اور نہ ہی ان کے اعمال نامے کھولے جائينگے ! اور اس آيت کی تالوت فرمائی:
  ( اِنّما يوفّیٰ الصابرونٔ اجر ھم بغيرحساب)

  )١صابروں کو ان کے صبر کی بے حساب جزا ملے گی۔ (
  ند سے امام زين العابدين سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:نيز بحار ميں اپنی س

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

  .١٠ا ور زمر ١٤٥، ص  ٨٢) بحارج ١(

''جب خدا وند عالم تمام اولين وآخرين کوجمع کرے گا ،تو ايک منادی ندا کرے گا : کہاں ہيں صبر کرنے والے تاکہ بے 
لوگ اٹھيں گے ، فرشتے ان کے پاس جاکر کہيں گے : اے اوالد آدم  حساب بہشت ميں داخل ہوں ؟کچھ سرفراز اور ممتاز

کہاں جارہے ہو ؟ کہيں گے : بہشت کی طرف : کہيں گے: حساب سے پہلے ہی؟کہيں گے ہاں، پھر وه لوگ سوال کريں گے 
ٰلہی ميں ثابت تم لوگ کون ہو؟کہيں گے صابرين! پھر وه کہيں گے : تمہارا صبر کس طرح کا تھا ؟ جواب ديں گے :اطاعت ا

قدم اوراس کی معصيت سے ہم نے خود کو اس وقت تک بچايا جب تک کہ خدا نے ہميں موت نہ ديدی اور روح نہ قبض کر 
لی ، فرشتے کہيں گے:تم ويسے ہی ہو جيسا کہ تم نے کہا، جنت ميں داخل ہو جاؤ کيو نکہ اچھا کام کر نے والوں کی جزا 

  )١بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔(
  صدوق ثواب االعمال ميناپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر ـسے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا:  اور شيخ

''جو شخص دنيا سے اندھا جا ئے ، جبکہ اس نے خدا کے لئے صبر وتحمل کا مظاہره کيا ہو اور محمد و آل محمد ۖ کا چاہنے
  )٢حساب نہ ہوگا''۔ ( واال ہو تو وه خدا سے اس حال ميں مالقات کرے گا کہ اس پر کوئی

يہ سب اس جزا کے نمونے ہيں جسے انسان غم واندوه پر صبر کر نے يا عمل کی بنياد پر دريافت کر ے گاآينده بحث ميں 
خدا کی مدداو رتوفيق سے اس بات کی تحقيق و بر رسی کر يں گے کہ اعمال کے نتيجے کس طرح سے ميراث بن جاتے 

  ہيں۔ 
..............  

  .١٣٨، ص ٢٨ج، )بحار :١(
  .٢٣٤اور  ٦١)ثواب االعمال،ص ٢(

  ۔٨
  عمل کی جزا نسلوں کی ميراث ہے 

خدا وند عالم نے خبر دی ہے کہ عمل کی جزا اور پاداش بعد کی نسلوں کے لئے بھی باقی ره جاتی ہے جيسا کے سورٔه نساء
  مينفرماتا ہے:

و ليقولوا قو الً سد يدا)( اِّن الذين ئا کلون ٔاموال اليتامی هللا ھم فليتّقوا ا(وليخش الذين لو ترکوا من خلفھم ذّرےةً ضعافاً خافوا علي
  )١ظلماً اِنّما ئا کلون فی بطو نھم ناراً و سيصلون سعيراً)(

جو لوگ اپنے بعد چھو ٹے اور ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہيناوران کے آئنده کے بارے ميں خوفزده رہتے ہيں، انھيں چاہئے 
ا تقوٰی اختيار کريں،سنجيده اور درست باتيں کہيں، نيزوه لوگ جو يتيموں کے اموال بعنوان ظلم وستم کھاتے کہ ڈريں ، خداک

  ہيں ، وه اپنے شکم کے اندر صرف آتش کھاتے ہيں اور عنقريب آگ کے شعلوں ميں جليں گے ۔
  سورٔه کہف ميں ارشاد ہوتا ہے:

ا فا بوا ان يضيفو ھما فوجدا فيھا جداراً يريد ان ينقض فا قا مہ قال لو شئت لتخذت (فانطلقا حتّیٰ اذا اتيا اھل قرےة ٍ استطعما اھلھ
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و اما الجدار فکان لغال مين يتيمين فی المدينة و کان تحتہ کنز لھما و کان ابو ھما صالحاً فا رادربک ان يبلغا اُشدَّ … عليہ اجراً
  )٢…) (ھُما و يستخرجا کنز ھما رحمةً من ربک

حضرت موسی اپنا راستہ طے کرتے رہے ،يہاں تک کہ لوگوں کی ايک بستی مينتک پہنچے اوران سے  حضرت خضر و
  غذا کی درخواست کی ، ليکن ان لوگوں نے انھيں مہمان بنا نے سے انکارکيا ، وہاں ايک گرتی ہوئی 

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

  . ١٠،  ٩)نساء ١(
  . ٨٢، ٧٧) کہف ٢(

ديا موسٰی نے کہا : اس کام کے بدلے اجرت لے سکتے تھے... ليکن وه ديواراس شہر ديوار ملی ،خضر نے اسے سيدھا کر 
ميں دو يتيموں کی تھی اوراس کے نيچے ايک خزانہ تھا جو انھيں دو سے متعلق تھا ، ان کا باپ نيک انسان تھا اور تمہارے 

 ۔…ہ تمہارے رب کی طرف سے ايک نعمت تھیپروردگار نے چاہا کہ جب وه دونوں بالغ ہو جائيں تو اپنا خزانہ نکال ليں، ي

  کلمات کی تشريح:
  ۔''سديد'': درست، قول سديد يعنی درست اور استوار بات جو عدل و شرع کے مطابق ہو۔١
  ۔'' سعير'': بھڑ کی ہوئی سر کش آگ کہ اس سے مراد جہنم ہے۔٢
: گرتی ہے ،يعنی وه ديوار گرنے اور انہدام کی منزل ميں تھی۔٣   ۔''ينقض''ُّ
  ۔''اشد ھما'':ان دونوں کی قوت اور توانائی،'' يبلغا اشّد ھما''يعنی سن بلوغ اور توانائی کو پہنچ جائيں۔٤

  مرنے کے بعد عمل کے نتائج اور آثار
ہتے ہيں اور اس کا نفع اور نقصان اس صاحب عمل کو پہنچتا بعض اعمال کے آثار انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی ر

  رہتاہے؛ جناب شيخ صدوق نے خصال نامی کتاب ميں امام جعفر صادق سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فرمايا:
  '' انسان مرنے کے بعد کسی ثواب اور پاداش کا مالک نہيں ہوتا بجز تين کاموں کی جزا کے''۔

جس کا سلسلہ اس نے اپنی زندگی ميں قائم کيا ہو ، جيسے وقف کی وه جائداد جو ميراث ميں ۔صدقہ جاريہ، يعنی وه صدقہ ١
  تقسيم نہيں ہوتی، يہ سلسلہ مرنے کے بعد قيامت تک جاری رہتا ہے۔

 ۔ہدايت و راہنمائی کی وه سنت قائم کی ہو جس پر وه خود عامل رہا ہو اوراس کی موت کے بعد دوسرے اس پر عمل کريں۔٢
  )١نے ايک ايسی نيک اور صالح اوالد چھوڑی ہو جواس کے لئے بخشش ومغفرت کی دعاکرے ۔(۔ اس ٣

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

  .١٥٣، ص ١) خصال صدوق ج ١(

  اس حديث کی شرح دوسری روايت ميں اس طرح ہے کہ امام نے فرمايا:
  چھ چيزيں ايسی ہيں جن سے مومن اپنی موت کے بعد فائده اٹھا تا ہے: 

  د جواس کے لئے بخشش ومغفرت چا ہتی ہے۔۔ صالح اوال١
  ۔ کتاب اور قرآن کاپڑھنا۔٢
  ۔پانی کا کنواں کھودنا۔٣
  ۔درخت لگانا۔٤
  ۔پانی جاری کر کے صدقہ کے لئے وقف کردينا ۔٥
  )١۔وه پسنديده سنت جو مرنے کے بعد کام آئے۔(٦

رہنا بيان کيا ہے، نيک اعمال کے جملہ نتائج  يہاں تک ہم نے دنيا وآخرت ميں عمل کے آثار اوران کا بعنوان ميراث باقی
آئنده بحث ميں اس پر هللا وآثار ميں ايک''حق شفاعت''ہے کہ پروردگار عالم اپنے بعض بندوں کو عطا کرے گا اور ہم انشاء ا

  سير حاصل گفتگو کريں گے۔
..............  



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

 
 

  ٣٢٣، ص  ١)خصال صدوق ج١(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ۔٩
  شفاعت کی لياقت؛ بعض اعمال کی جز

  الف:شفاعت کی تعريف 
شفاعت عربی زبان ميں''دو ايک جيسی ''چيزوں کو ضميمہ کرنے اور گناہگاروں کے لئے عفو وبخشش کی سفارش کرنے 

کو کہتے ہيں،شفيع اور شافع وه شخص ہے جو گناہگاروں کی مدد کرنے کے لئے ان کے ہمراه ہواور ان کے حق ميں 
  شفاعت کرے۔

  ب: شفاعت قرآن کی رو شنی ميں 
  ٔه طہ ميں ارشاد فرماتا ہے: خدا وندعالم سور

  ) ١يومئٍذال تنفع الشفا عة ااِّلمن أَذن لہ الّرحمن و رضَی لہ قوالً ) (…( يوم ينفخ فی الصور)(
جس دن صور پھونکا جائے گا ....اس دن کسی کی شفاعت کار آمد نہيں ہوگی جزان لوگوں کے جنھيں خداوند رحمن نے 

  ی ہو۔اجازت دی ہو اور ان کی گفتار سے راض
  سورٔه مريم ميں ارشاد ہوتا ہے:

  )٢(ال يملکون الشفا عة ااِلّ من ْاتّخذ عند الرحمن عھداً)(
  لوگ ہر گز حق شفاعت نہيں رکھتے جزان کے جوخداوند رحمن سے عہد وپيمان کر چکے ہيں۔

  سورٔه اسراء ميں ارشاد فرماتا ہے:
..............  

  ٨٧)مريم ٢( ١٠٩،  ١٠٢)طہ ١(

  )١يبعثک ربّک مقا ماً محموداً)( عسٰی ان(…
  اميد ہے کہ خداوند عالم تمھينمقام محمود ( مقام شفاعت) پر فائز کرے گا. 

  سورٔه انبياء ميں ارشاد ہوتا ہے:
  )٢(ال يشفعون اال لمن ارتضٰی وھم من خشيتہ مشفقون)(

ريں گے اور وه لوگ خوف اٰلہی وه لوگ (شائشتہ بندے) بجز اس کے جس سے خدا راضی ہو کسی اور کی شفاعت نہينک…
  سے خوف زده ہيں ۔

  سوره اعراف ميں ارشادہوتا ہے:
يوم ئاتی تٔاويلہُ يقوُل الذين نسوه … ( الذين اتّخذ وادينھم لھواً ولعباً وغّر تھم الحياة الدنيا فاليوم ننساھم کما نسوا لقاَئ يومھم ھذا)(

  )٣…)(شفعاء فيشفعوا لنامن قبل قد جاء ت ُرُسل ربّنا بالحّق فھل لنا من 
جن لوگوں نے اپنے دين سے کھلواڑ کيا اوراسے لہو و لعب بنا ڈاال اور زندگانی دنيا نے انھيں مغرور بنا ديا آج (قيامت ) 

جس دن حقيقت … کے دن ہم انھيں فراموش کر ديں گے جس طرح کہ انھوں نے آج کے دن کے ديدار کو فراموش کر ديا
لوگوں نے اس سے پہلے گزشتہ ميناسے فراموش کر ديا تھا کہيں گے: سچ ہے ہمارے رّب کے امر سامنے آجائيگی،جن 

  رسولوں نے حق پيش کيا ،آيا کوئی شفاعت کرنے واال ہے جو ہماری شفاعت کرے؟

 
   



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

 
 

  آيات کی تفسير
دا نے اجازت جس دن صور پھونکا جائے گا توکسی کی شفاعت کار آمد نہينہوگی جز خدا کے ان صالح بندوں کے جنھيں خ

  دی ہو اوران کی گفتار سے راضی ہو۔
نيز کوئی بھی شفاعت کا مالک نہيں ہے سوائے ان لوگوں کے جو خدا وند عالم سے عہد وپيمان رکھتے ہيں يعنی انبياء ، 

  اوصياء اور خدا کے صالح بندے جو ان کے ساتھ ہيں۔
  ده کيا ہے اور انبياء بھی صرف ان لوگوںشفاعت مقام محمودہے جس کا خدا نے حضرت خاتم االنبياۖئ سے وع

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

   ٧٩)اسرائ١(
  ٢٨)انبياء ٢(
  ٥٣۔ ٥١)اعراف ٣(

کی شفاعت کريں گے جن کی شفاعت کے لئے خدا راضی ہو، يہی وه دن ہے جس دن مغرور افراد اور وه لوگ جنھيں 
ں گے:آيا کوئی ہمارا بھی شفيع ہے جو ہماری شفاعت زندگانی دنيا نے دھوکا ديا ہے جب کہ ان کا کوئی شفيع نہيں ہوگا کہي

  کرے؟

  ج : شفاعت روايات کی رو شنی ميں
عيون اخبار الرضا نامی کتاب سے نقل کے مطابق بحار ميں ہے کہ امام رضا نے اپنے والد امام موسی کاظم سے اور انھوں 

  لمومنين ) نے فرمايا : رسول خدا ۖ نے فرمايا:نے اپنے والد سے حضرت ا مير المومنين تک روايت کی ہے کہ آپ(امير ا
  …''شفا عتیهللا حوضی و َمن لم يؤمن بشفا عتی فال اَنا لہُ اهللا ''من لم يومن بحوضی۔ الحوض: الکوثر۔ فال ٔاو ردهُ ا

جو شخص ميرے حوض(حوض کوثر) پر اعتقاد وايمان نہيں رکھتا خدا وند عالم ا سے ميرے حوض پر وارد نہ کرے اور 
  ۔…ی شفاعت پر ايمان نہيں رکھتا ، خدا وند عالم اسے ميری شفاعت نصيب نہ کرےجو مير

راوی روايت کے اختتام پر امام رضا سے سوال کرتا ہے اے فرزند رسول ! خدا وند عالم کے اس قول کے کيا معنی ہيں کہ 
  فرماتا ہے:''واليشفعون االّ لمن ارتضی'' 

  دا راضی ہو۔ شفاعت نہيں کر يں گے مگر ان کی جن سے خ
  )١فرمايا :آيت کے معنی يہ ہيں کہ وه صرف ان کی شفاعت کرينگے جن کے دين سے خدا راضی و خوشنود ہو گا۔(

  مسند احمد مينہے کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا:
ی فيہ و يقول ال قرآن : ''الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : ٔای رّب منعتہ الطّعام و الشھواِت با لنھار فشفعن

  )٢منعتہ النوم بالليل فشفّعنی فيہ ، قال:فيشفعان''(
قيامت کے دن روزه اور قرآن خدا کے بندوں کی شفاعت کريں گے ، روزه کہے گا:خدا وندا! ميں نے اسے پورے دن کھانا 

  يںکھانے اور خواہشات سے روکا ہے، لٰہذا مجھے اس کا شفيع قرار دے اور قرآن کہے گا: م
..............  

  ٢٨اور انبيائ  ٣٤،ص٨)بحار ، ج١(
  .١٧٤، ص ٢)مسند احمد ج٢(

  نے اسے رات کی نيند سے روکاہے،لٰہذا مجھے اس کا شفيع قرار دے ،فرمايا: اس طرح اس کی شفاعت کريں گے۔
  مايا ہے:حضرت امام علی عليہ السالم کی ايک دوسری روايت ميں ہے کہ آپ نے فرمايا : رسول خدا ۖ نے فر

  )١عّزو جّل فيشفّعون: األنبياء ثُّم الُعلماء ثُّم الشھٰدائ''(هللا '' ثالثة يشفعون اِلی ا
  خدا کے نزديک تين گروه ايسے ہيں جو شفاعت کريں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی: انبيائ،علماء اور شہدا ء ۔

  سنن ابن ماجہ ميں رسول خدا ۖ سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:
  )٢فع يوم القيامة ثالثة: األنبياء ثُّم العلماُئ ثُّم الشھدائ)((يش

  قيامت کے دن تين گروه شفاعت کر يں گے:انبياء ،علماء اور شہدائ۔
بحار االنوار ميں امام جعفر صادق ـسے رسول خدا ۖ کی شفاعت کے بارے ميں قيامت کے دن ايک حديث ہے جس کے آخر 
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  ميں يہ ذکر ہوا ہے :
عّز و جل: ٔارفع رٔاسک و ٔاشفع تُشفع،هللا فيقوُل اهللا عليہ و آلہ وسلم يومئٍذ يخر ساجداً فيمُکث ما شاَئ اهللا صلی اهللا سول ا''اِ نَّ ر

  )٣وسل تُعط ،و ٰذلک قولہُ تعالٰی: عسٰی ان يبعثک ربّک مقاماً محموداً''(
ے، اس کے بعد خداوندعزوجل رسول خدا ۖاس دن سجده ميں گر پڑيں گے اور جب تک خدا چاہے گا سجدے ميں رہيں گ

فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تاکہ تمہاری شفاعت قبول ہو، مانگو تا کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے يہ وہی 
  خدا وند عالم کا قول ہے کہ فرمايا ! تمہارا رب تمھيں مقام محمود تک پہنچا جائے گا۔

  )٤گر لوگوں کی کتابوں ميں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔(اس خبر کی تفصيل تفسير ابن کثير وطبری و دي
  ترمذی نے حضرت امام جعفر صادق سے روايت کی ہے کہ رسول خدۖا نے فرما يا:

  ''شفا عتی ألہل الکبائرمن ٔاُمتی''۔
  )٥ميری شفاعت ميری امت کے گنا ہان کبيره انجام دينے والوں کے لئے ہے۔(

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

)مذکوره آيت کی تفسير کے لئے ٤.(٧٩واسرائ٣٦،ص٨)بحارج٣.( ٤٣١٣)سنن ابن ماجہباب ذکر شفاعت ،ح٢.(٣٤، ص  ٨حارج)ب١(
 ٩اور سنن ترمذی ،ج ٤٣١٢اور سنن ابن ماجہ حديث  ١٠٢، ص  ٣تفسير طبری ، قرطبی و ابن کثيراور صحيح بخار ی کتاب تفسير ج 

  ی کتاب '' صفة يوم القيامة)سنن ترمذ٥کی جانب مراجعہ کيجئے: ( ٢٦٧، ص 

  بحث کا نتيجہ

شفاعت سے متعلق ذکر شده تمام آيات و احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ قيامت کے دن شفاعت ہر شخص کے لئے وه بھی 
جس طرح چاہے نہيں ہے بلکہ شفاعت خدا وند عالم کی مشيت کے اعتبار سے ہے جو ان اعمال کی جز ا ہے جنہيں خدا 

باب شفاعت قرار ديا ہے ،جيسے يہ کہ کسی مسلمان بنده نے کسی واجب کے بارے ميں کوتاہی کی ہو اور وندعالم نے اس
دوسری طرف اپنی دنيا وی زندگی ميں تہہ دل سے رسول اور اہل بيت کا دوست رہا ہو نيز انھيں اس لئے دوست رکھتا تھا 

کرام و احترام کرتاکہ وه اسالم کا عالم ہے يا کسی مومنِ  کہ وه خدا کے اولياء ہيں ،يا يہ کہ کسی عالم کا اس لحاظ سے ا
صالح کے ساتھ نيکی کی ہو جو کہ بعد ميں درجہ شہادت پر فا ئز ہواہو، خدا وند عالم بھی اسے اس قلبی محبت اور عملی 

  اقدام کی بنا پر جزا دے گا تا کہ ا س واجب کے سلسلے ميں جو کوتاہی کی ہے اسکی تال فی ہو جائے۔
يک اس کے مقابل يہ بات بھی ہے کہ بُرے اعمال اور گناہوں کے آثار نيک اعمال کی جز اکو تباه وبرباد کر ديتے ہيں اور ٹھ

 آئند ه بحث ميں اس کا جائزه ليں گے۔ هللا ہم انشاء ا

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ۔١٠
  پاداش اور جز ا کی بربادی ، بعض اعمال کی سزا ہے

  الف:عمل کے حبط اور برباد ہو نے کی تعريف
کسی عمل اورکام کا حبط ہونا اس کام کے نتيجہ کا باطل اور تباه ہونا ہے ،انسان کے اعمال کا نتيجہ آخرت ميں درج ذيل 

  وجوہات کی بنا پرتباه ہوتا ہے:
  ۔ خدا وند عالم اور روز قيامت پر ايمان نہ الئے يا مشرک ہو اور خداو رسول سے جنگ کرے۔١
  م ديا ہو جس کی جز ا بھی حسب خواہش دنيا ميں دريافت کرتا ہے۔ ۔ دنياوی فا ئده کے لئے عمل انجا٢
  ۔ متقی نہ ہو اور آداب اسالمی کو معمولی اور سمجھے اور ريا کرے وغيره...۔٣
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  ب: حبط عمل قرآن کريم کی رو شنی ميں
اب کے ساتھ بيان کی ہے خدا وند سبحان نے قرآن کريم ميں انسانوں کے نيک اعمال کی تباہی اور حبط کی کيفيت ان کے اسب

خواه وه کسی بھی صنف اور گروه سے تعلق رکھتے ہوں سورٔه اعراف ميں آيات خدا اورروز قيامت کے منکر ين کے بارے
  ميں فرماتا ہے :

  )١(و الذين کذبو ا بآ يا تنا و لقاء اآلخر ة حبطت ٔاعما لھم ھل ُےجزون اِالّ ما کانوا يعملون)(
امت کو جھٹالتے اور تکذيب کرتے ہيں ان کے اعمال تباه ہو جا ئيں گے،آيا جو کچھ عمل کرتے جو لوگ آيات خدا اور قي

  تھے اس کے عالوه جز ا پائيں گے؟! 
  مشرکين کے بارے ميں سورٔه توبہ ميں ارشاد ہوتا ہے:

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

  ۔١٤٧)اعراف ١(

با لکفر اوآلئک حبطت ٔاعما لھم و فی النار ھم خالدون)( اِنّما شاھد ين علٰی ٔانفسھم هللا ( ما کان للمشر کين ٔان يعمروا مساجد ا
تی الزکاة و لم يخش ااِلّ اهللا من آمن باهللا يعمر مساجد ا فعسی اوآلئک ٔان يکونوا من هللا و اليوم اآلخر و ٔاقام الصالة و أٰ

  )١المھتدين)(
پنے کفر کی گواہی ديتے ہيں ! اس گروه کے يہ کام مشرکين کا نہيں ہے کہ وه مساجد خدا کو آباد کرينجب کہ وه خود ہی ا

اعمال تباه و برباد ہو جائيں گے اور وه ہميشہ ہميشہ آتش جہنم ميں رہيں گے، مساجد خدا وندی کو صرف و ه آ باد کرتا ہے، 
ا ہو اميد جو خدا اور روز قيامت پر ايمان رکھتا ہو اور نماز قائم کرتا اور زکاة ديتا ہواور خدا کے سوائے کسی سے نہ ڈرت

  ہے کہ يہ گروه ہدايت يافتہ لوگوں ميں سے ہوگا۔ 
  مرتد اور دين سے بر گشتہ افراد سے متعلق سورٔه بقره ميں ارشاد فرماتا ہے:

و َمن ير تدد منکم عن دينہ فيمت و ھوکافرفٔاوالئک حبطت اَعما لھم فی الدنيا و اآلخرة و ٔاوآلئک ٔاصحاب النار ھم (…
  )٢فيہاخالدون)(

يں سے جو بھی اپنے دين سے برگشتہ ہو جائے اور کفر کی حالت ميں اس کی موت واقع ہو تو ايسے لوگوں کے اعمال تم م
  دنيا وآخرت بر باد ہيں اوروه اہل جہنم ہيں اوراس ميں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔

  وتا ہے:کافروں اور رسول خدا ۖ سے جنگ و جدال کرنے والوں سے متعلق سورٔه محمد ۖ ميں ارشاد ہ
و ا اهللا (ان الذين کفروا وصّد وا عن سبيل ا شيئاً و سُےحبط ٔاعما لھم)( هللا و شاقو ا الر سول من بعد ما تبين لھم الھدٰی لن يُضرُّ

  )٣ؤاطيعوا الّر سول وال تُبطلو ا ٔاعما لکم)(هللا يا ٔا ّيھا الذين آمنوا ٔاطيعوا ا
دور کرتے ہيں اور جب کہ ان پر راه ہدايت روشن ہوچکی ہے (  وه لوگ جو کافر ہو چکے ہيں اورلوگوں کو راه خدا سے

پھر بھی) رسول خدا سے جھگڑاکرتے ہيں ايسے لوگ کبھی خدا کو نقصان نہيں پہنچا سکتے( بلکہ خدا) بہت جلد ان کے 
اپنے اعمال کو اعمال کو تباه او رنا بود کردے گا، اے صاحبان ايمان! خدا اور رسول کی اطاعت و فرما نبر داری کرو اور 

  تباه نہ کرو!
اعمال کا حبط اوربرباد ہونا( جيسا کہ گزرچکا ہے اور آگے بھی آئے گا) صرف کافروں ہی کو شامل نہيں ہے بلکہ اس کے 

  دائره ميں مسلمان بھی آتے ہيں، خدا وند عالم سورٔه حجرات مينارشاد فرماتا ہے:
..............  

  . ١٨،  ١٧) توبہ ١(
  .٢١٧) بقره ٢(
  . ٣٣،  ٣٢)محمد ٣(

(يا اَّےھا الّذ ين آمنواال ترفعوااَصواتکم فوق صوت النّبی والتجھروا لہ با لقول کجھر بعضکم لبعض ٔان تحبط ٔاعمالکم و ٔانتم ال 
  )١تشعرون) (

ی سے اے صاحبان ايمان ! اپنی آواز وں کونبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور جس طرح تم ايک دوسرے سے بات کرتے ہو نب
  بلند آواز مينبات نہ کرو کہ تمہارے اعمال بر باد ہوجائيں اور تم سمجھ بھی نہ سکو۔

  سورٔه بقره ميں ارشاد ہوتا ہے:
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ھا الذين آمنوا ال تُبطلوا صد قا تکم با لمّن و األ ذی کا لّذی ُےنفُِق ما لہُ ِرئاء الناِس و...)(   )٢(يا ٔا ےُّ
خششوں کو منت وآزار کے ذريعہ تباه و برباد نہ کرو،اُس شخص کی طرح جو اپنا مالاے صاحبان ايمان! اپنے صدقات اور ب

  ۔…ريااور خود نمائی کی خاطر انفاق کرتا ہے
  ج:حبط عمل روايات کی روشنی ميں

اسالمی روايات ميں حبط اعمال کے بہت سارے اسباب کی طرف اشاره ہوا ہے کہ ہم ذيل ميں ان کے چند نمونے ذکر 
  کررہے ہيں:

شيخ صدوق نے ثواب االعمال نامی کتاب ميں رسول خدا ۖ سے ايک روايت ذکر کی ہے کہ آنحضرت نے فرمايا: جو شخص 
''کہتا ہے خدا وند هللا'' ''سبحان ا کہتا ہے خدا وند عالم اس کے لئے بہشت ميں ايک درخت لگاتا ہے اور جو شخص ''الحمد 

کہتاہے خدا وندعالم اس کے لئے بہشت ميںهللا'' ر جو شخص '' ال الہ ا الّاعالم اس کے لئے بہشت ميں ايک درخت لگاتاہے او
اکبر''کہتا ہے خدا وند عالم اس کے لئے بہشت ميں ايک درخت پيدا کرتا ہے۔قريش هللا ايک درخت لگاتاہے اور جو شخص ''ا

ں! فرمايا: ہاں ايسا کے ايک شخص نے کہا: اے رسول خدۖا ! اس لحاظ سے تو ہمارے لئے بہشت ميں بہت سارے درخت ہي
  ہی ہے، ليکن ہوشيار رہوکہيں ايسا نہ ہو کہ ان سب کو تم آگ بھيج کر خاکستر کر دو، کيونکہ خدا وند عّزوجل فرماتا ہے :

  )٣و اطيعو ا الّرسول و ال تبطلوا ٔاعمالکم)(هللا ( يا اَّےھا الذين آمنوا اطيعوا ا
  ز اپنے اعمال کو ( نافرمانی کر کے) باطل نہ کرو۔اے صاحبان ايمان! خدا اور رسول ۖ کی اطاعت کرو ني

  صحيح مسلم وغيره ميں رسول خدۖا سے ذکر کيا ہے کہ آپ نے فرمايا:
..............  

  ٢) حجرات١(
  .٢٦٤. ٢٦٣)بقره٢(
  ٣٣اور سورئہ محمد آيہ٣٢)ثواب االعمال ص ٣(

،َو لير دنَّ علیَّ ٔاقوام ٔاعر فُھُم و يعر فونی ثمُّ ُےٰحاُل بينی اّن فر طکم علّی الحوض، َمن ورَد شرب، و َمن شرب لم يظمٔا بعد ◌ِ ''
  )١و بينھم''(

ميرے پاس طرف حوض کوثر کی جا نب سبقت کرو کيو نکہ جو وہاں پہنچے گا سيراب ہوگا اور جو سيراب ہوگااس کے بعد
گا اور وه بھی مجھے پہچانتے ہوں گے  کبھی پياسا نہيں ہوگا،وہاں ميرے پاس کچھ گروه آئيں گے جنھيں ميں پہنچانتا ہوں

  پھراس کے بعد ميرے اوران کے ما بين جدائی ہو جائے گی۔ 
  دوسری روايت ميں ہے کہ آپ نے فرمايا:

 انَّک ال'' لير َدنَّ علیَّ الحوض رجال ممن صاحبنی حتٰی اِذا رٔايتھم اختلجُوا دونی،فاَلََ◌قْوُ◌لنَّ ٔاْی ربَّ ٔاصحابی ، فُےقا لنَّ لی : ِ
  )٢تدری ما ٔاحد ثوا بعدک''۔(

ميرے اصحاب ميں سے کچھ لوگ ميرے پاس حوض کوثر پر آئيں گے ليکن جب تک کہ ميں انھيں ديکھوں مجھ سے جدا 
کر دئے جائيں گے ، ميں (جلدی سے) کہوں گا : ميرے خدا! ميرے اصحاب ہيں! ميرے اصحاب ہيں! مجھ سے کہا جائے گا 

  نے تمہارے بعد کيا کيا ہے! :تمھيں نہيں معلوم کے انھوں
  رسول خدا ۖ سے ايک دوسری حديث ميں ذکر ہوا ہے:

: يا کافر ! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! حبط عملک وبطل ٔاجرک و ال خالق  ( ِانَّ المرائی ُےد عٰی بہ يوم القيامة بٔار بعة ٔاسماء ٍ
)(   )٣لک اليوم ، فا لتمس ٔاجرک ممن ُکنَت تعمُل لہُّ

دن ريا کار انسان کو چار ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے مکار ، اے زيانکار! تيرا عمل تباه وقيامت کے 
برباد اور تيری جزا باطل ہوگئی ، آج تجھے کچھ فائده حاصل نہيں ہوگا ، اس وقت اپنی جزا کے لئے کسی ايسے سے 

  درخواست کر جس کے لئے کام کرتا تھا!

  خالصہگزشتہ بحث کا 
اٰلہی هللايہاں تک'' رّب العا لمين'' کی جانب سے انسانوں کودی جانے والی جزاکے نمونے بيان کئے ہيں آئنده بحث ميں انشاء ا

  جزا اور سزاميں جن وانس کی شرکت کے بارے مينگفتگو کر ينگے۔
..............  
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  ٤٠، ٣٢، ٢٨، ٢٧،  ٢٦ح مسلم،کتاب الفضائل حديث ) صحي٢. (٤٠، ٣٢اور  ٢٨، ٢٧، ٢٦)صحيح مسلم ، کتاب الفضائل ، حديث ١(
 ، بحوالۂ  امالی شيخ صدوق. ٢٩٥، ص ٧٢) بحار : ج٣(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ۔١١
  

  جزا اور سزا کے لحاظ سے جنات بھی انسان کے مانند ہيں 
ہم نے حضرت آدم کی تخليق کی بحث ميں بيان کيا ہے کہ خداوند عالم نے تمام فرشتوں کو حکم ديا کہ آدم کا سجده کريں ؛ 
سارے فرشتوننے آدم کا سجده کيا ليکن ابليس نے انکار کر دياکہ وه جنوں ميں سے تھا ، خدا وند عالم نے بھی اسے کيفر و 

يہاں پر جو ہم پيش کريں گے ،وه خدا کا بيان ہے جو ابليس اوراس جنی ہمزا دوں کے سزا دی اور اپنی بارگاه سے نکال ديا 
  انجام کے بارے مينآيا ہے :

  ۔ خدا وند عالم سورٔه انعام ميں فرماتا ہے:١
ن عليکم يامعشر الجّن وااِل ْنس أَلم ئا تکم ُرُسل منکم يقُّصو… (و يوم يحشرھم جميعاً يا معشرالجن قد استکثرتم من االنس)(

  ) ١بآياتی و ينذ ُرونکم لقاء يومکم ھذا قالوا شھدنا علٰی ٔانفُسنا وغّر تھم الحيوةُ الدنيا وشھدواعلی ٔانفسھم ٔانّھم کانوا کافرين)(
جس دن خدا سب کو اکٹھاکرے گا ( کہے گا) اے گروه جنات : تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراه کيا ہے اے گروه جن و 

سے کوئی رسول تمہاری طرف نہينآيا جو ہماری آيتوں کو تمہارے سامنے پڑھتا اور تمھيں ايسے دن کے  انس! کيا تم ميں
ديدار سے ڈراتا؟ وه لوگ کہيں گے : ہم اپنے خالف گواہی ديتے ہيں ! (ہاں) دينوی زندگی نے انھيں فريب ديا اور اپنے 

  ضرر ميں گواہی ديں گے کہ کافر ہيں۔
  ی زبانی ان کی قوم کے بارے ميں فرماتا ہے:۔سورٔه جن ميں جناتوں ک٢

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

  .١٣٠،  ١٢٨) انعام ١(

  ( ؤانّا منّا المسلمون و منا القا سطون فمن ٔاسلم فا وآلء ک تحّروا رشداً۔ و اماالقا سطون فکانوا لجھنم حطباً)
جو بھی اسالم اليااس نے راه راست اور  (ان لوگوں نے کہا) ہم مينسے بعض گروه مسلمان ہيں تو بعض ظالم و ستمگر اور

  )١ہدايت کا انتخاب کيا ہے، ليکن ظالمين آتش دوزخ کا ايند ھن ہيں!(
  ۔ سورٔه اعراف ميں ارشاد ہوتا ہے:٣

ْت ُْختَہَا َحتَّیِ َذا ادَّاَرُکوا فِيہَا َجِميًعا قَالَْت ُْخَراہُْم (قَاَل اْدُخلُوا فِی َُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِکْم ِمْن اْلِجنِّ َواْلِ◌نِس فِی النَّاِر ُکلََّما َدَخلَْت ُمَّة لََعنَ 
 ٭ َوقَالَْت ُواَلہُْم ِلُ◌ْخَراہُْم فََما َکاَن لَُکْم ِلُ◌واَلہُْم َربَّنَا ہَُؤاَلِئَ َضلُّونَا فَآتِِہْم َعَذابًا ِضْعفًا ِمْن النَّاِر قَاَل لُِکلٍّ ِضْعف َولَِکْن الَتَْعلَُمونَ 

  )٢ْينَا ِمْن فَْضٍل فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُکنتُْم تَْکِسبُوَن )(َعلَ 
(خدا وند عالم ستمگروں سے فرماتا ہے): تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتيں گزر چکی ہيں تم بھی انھيں کے 

ے گا اور جب سب کے سب ساتھ جہنم ميں داخل ہو جاؤ ! جب کوئی گروه داخل ہوگاتو اپنے جيسوں کولعنت و مالمت کر
وہاں پہنچ جا ئيں گے تو بعد والے ، پہلے والوں کے بارے مينکہيں گے: خدا يا ! يہ لوگ وہی تھے جنھوں نے ہميں گمراه 

کيا ہے لٰھذا ان کے جہنمی عذاب وکيفر کو دو گنا کر دے! خدا فرمائے گا : سب کا عذاب دوگنا ہے ليکن تم نہيں جا نتے،اور 
عد والوں سے کہيں گے: تم لوگ ہم سے بہتر نہيں تھے ، لٰہذا عذاب کا مزه چکھو جو کہ تمہارے کاموں کا پہلے والے ، ب

  نتيجہ ہے!
  ۔ سورٔه ہود ميں ارشاد فرماتا ہے:٤

  )٣(و تّمت کلمة ربّک ألمألّن جہنّم من الجنّة و الناس ٔاجمعين)(
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  انس سے بھر دوں گا! اور تمہارے رب کا فرمان يقينی ہے کہ جہنم کو تمام جن و 
يہ قرآن کريم کی بعض آيات جنوں کے اعمال اور ان کے دنيا و آخرت ميں مجازات کے بارے ميں تھيں،قرآن کريم نے 

قيامت کے دن جنوں کے حاالت کو اس طرح تفصيل سے بيان نہيں کيا ہے جيسا کہ انسان کے بارے ميں تمام تفصيل بيان 
  کی ہے۔

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

  .١٥۔١٤جن  )سورهٔ ١(
  .١١٩)ہود ٣. ( ٣٩، ٣٨) اعراف ٢(

  جزا اور سزا کی بحث کا خالصہ

ہم کہہ چکے ہيں کہ انسان خود گيہوں جو اور ديگر دانے دار چيزيں بوتا ہے اور چند ماه گزرنے کے بعد اس کے محصول 
عداس کے پھلوں سے بہره مند ہوتا کو کاٹتا ہے نيز انواع و اقسام کے پھل کے درخت لگا تا ہے پھر چند سال گزرنے کے ب
  ہے ، يعنی انسان اپنی گا ڑھی کمائی کا نتيجہ کھاتا ہے، اس کے باوجود خدا فرماتا ہے:

  ) ١هللا)(( کلوا مماّرزقکم ا
  خدا وند عالم نے جو تمھيں روزی دی ہے اسے کھاؤ!

  نيز فرماتا ہے :
  )٢(يا ايھاالذين آمنوا کلوا من طّےبات مارزقنا کم)(

  ان ايمان ! ہم نے تمھيں جو پاک و پاکيزه رزق ديا ہے اس سے کھاؤ۔اے صاحب
  اور فرما تاہے:

  )٣( ال تقتلوا ٔاوال دکم خشےة ِامالٍق نحن نرز قھم و اِّےاکم)(
  اپنی اوالد کو فقر وفاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو ہم انھيں اور تمھيں رزق ديتے ہيں۔

''والے ميں self servicسان اس مجموعٔہ عالم ميناس شخص کے مانند ہے جو''اور ہم نے يہ بھی کہا :يہ اس لئے ہے کہ ان
جاتا ہے اپنے کام آپ انجام ديتا ہے اوراسے چاہئے کہ اپنے ہاتھوں اپنی مہمان نوازی اور پذيرائی کرے، ايسی جگہوں پر 

راہم کيں وه ميز بان ہے، ليکن جس نے مہمان کو کھا نا کھاليا ہے اور انواع واقسام کے کھانے کی چيزيں ان کے لئے ف
مہمان خود بھی کھانا پسند کرنے اوراسے پليٹوں ميں نکالنے ميں آزاد اور مختار ہے اگر اقدام نہ کرے اور چمچہ اور پليٹ 
ہاتھ ميں نہ لے اور کھانے کے ديگ کے قريب نہ جائے اور اپنی مر ضی و خواہش کے مطابق اس ميں سے کچھ نہ لے تو 

ئے گا اور اسے اعتراض کا بھی اسی طرح اگرحدسے زياده کھالے يا نقصان ده غذا کھالے تواس کا نتيجہ بھی بھو کا ره جا
  خوداسی پر ہے کيونکہ يہ خوداسی کا کيا دھرا ہے۔

انسان اپنے معنوی اعمال کے نتائج سے استفاده کرنے ميں بھی کچھ اس طرح ہے کہ اپنے کردار کے بعض نتائج مکمل 
  نيا ميں دريافت کر ليتا ہے، جيسے کافر کے صلٔہ رحم کا نتيجہ کہ اس کے لئے دنيا ہیطور پر اسی د

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

  . ١١٤؛ نحل  ٨٨)مائده ١(
  .١٧٢) بقره ٢(
  . ٣١) اسراء ٣(

ميں پاداش ہے ، بعض اعمال کی جزا صرف آخرت ميں ملتی ہے جيسے شہا دت کے آثار جو صرف مو منين سے 
مال ايسے ہيں جن کا فائده دنيا ميں بھی ہے اور آخرت ميں بھی جيسے مومن کا صلہ رحم کرنا دنيا مخصوص ہيں، بعض اع

  وآخرت دونوں ميں پاداش رکھتا ہے۔
جو کچھ ہم نے ذکر کيا ہے اس کے مطابق، انسان اپنی معنوی رفتار کا نتيجہ اپنی مادی رفتار کے نتيجہ کی طرح مکمل 

  خرت ميں يا دنيا و آخرت دونوں ميں يہی حال بُرے اعمال کے نتا ئج کا بھی ہے۔دريافت کرتا ہے يا دنيامينيا آ
قيامت کے دن حق شفاعت اور يہ کہ خدا بعض انسان کو ايسی کرامت عطا کرے گا ، يہ بھی اُن اعمال کا نتيجہ ہے جو انسان

س کے بعض دنياوی کردار کا نتيجہ ہےدنيا ميں انجام ديتا ہے يہی صورت ہے انسان کے حبط اعمال کی قيامت کے دن جو ا
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  کيونکہ:( ليس لِاِلْنِسان ااِلّ ماسعٰی)
  جو انسان نے کيا ہے اس کے عالوه اس کے لئے کوئی جزا نہيں ہے۔

اسی طرح قرآن کريم نے خبر دی ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح اپنے اعمال کی مکمل پاداش آخرت ميں دريافت کريں 
  گے۔

کيا ہے وه تقدير '' رب العالمين''کی اساس پراور اس کے بعض ربوبی صفات کے اقتضاء کے مطابق ہيں  جو کچھ ہم نے بيان
  آئنده بحث ميں''رّب العا لمين'' کے ديگر صفات کو تحقيق کے ساتھ بيان کريں گے۔هللانشاء ا

)٣(  
  

  رّب العا لمين کے بعض اسماء اور صفات
  اسم کے معنی -١
  رحمن اوررحيم -٣ -٢
  العرش اور رب العرشذو-٤
  

  ۔اسم کے معنی١
اسم ؛قرآن کی اصطالح ميناشياء کے صفات، خواص اور ان کی حقيقت بيان کرنے والے کے معنٰی ميں ہے، اس بنا پر 

  جہانخدا وند عالم فرماتا ہے۔
  )١(وعلّم آدم األسماء کلّھا)(

  اور خدا وند عالم نے سارے اسماء کا علم آدم کو ديا !
ی يہ ہوں گے، خدا وند عالم نے اشياء کی خاصيتوں اور تمام علوم کا علم آدم کو سکھا يا، جز علم غيب کے کہ اس کے معن

  کوئی اس ميں خدا کا شريک نہيں ہے مگر يہ کہ کسی کو وه خود چاہے اور بعض پوشيده اخبار اس کے حوالے کر دے۔

  رحمن ورحيم کے معنی  -٣ - ٢
کے اسماء اور مخصوص صفات ذکر ہوئے ہيں ان ميں سے بعض دنيوی آثار بعض اخروی اور  قرآن کريم ميں خدا وند عالم

بعض دينوی اور اخروی دونوں آثار کے حامل ہيں، منجملہ ان اسماء اور صفات کے'' رحمن ورحيم'' جيسے کلمات ہينجن 
  کے معنی تحقيق کے ساتھ بيان کريں گے۔

ت'' مہر بانی، نرمی اور رقت قلب کے معنی ميں ذکر ہوئے ہيں '' مفردات الفاظلغت کی کتابوں ميں'' رحم ، رحمت اور مرحم
  القرآن'' نامی کتاب کے مصنف راغب کا '' رحم'' کے ماده ميں جو کالم ہے اس کا خالصہ يہ ہے:

رحمت؛رقت قلب اور مہر بانی ہے اس طرح سے کہ جس پر رحمت نازل ہوتی ہے اسکے لئے احسان وبخشش کا باعث 
ی ہے، يہ کلمہ کبھی صرف رقت اور کبھی احسان وبخشش کے معنی ميں بغيررقت کے استعمال ہوتاہے:جب رحمت خدا ہوت

  وندی کی بات ہوتی ہے تواس سے مراد بغير رقت صرف احسان وبخشش ہوتا ہے، اس 
..............  

  .  ٣٠)بقره ١(

فرت وبخشش کے معنی ميں ہے اور جو رحمت آدميوں لئے روايات مينآيا ہے: جو رحمت خدا کی طرف سے ہوتی ہے وه مغ
  کی طرف سے ہوتی ہے وه رقت اور مہر بانی کے معنی ميں ہو تی ہے۔

لفظ ''رحمان'' خدا وند متعال سے مخصوص ہے اور اس کے معنی خدا کے عالوه کسی اورکو زيب نہيں ديتے کيونکہ تنہا 
  ئے ہوئے ہے۔وہی ہے جس کی رحمت تمام چيز ونکو اپنے احاطہ ميں ل

غفور رحيم'' هللا لفظ '' رحيم'' خدا اور غير خدادونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، خدا وند عالم نے اپنے بارے ميں فرمايا ''اّن ا
  خدا وند عالم بخشنے واال مہر بان ہے اور پيغمبر ۖکے بارے ميں فرمايا:

  )١لمؤمنين رؤف رحيم)((لقد جاء کم رسول من ٔانفسکم عزيز عليہ ما عنتّم حريص عليکم با
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يقينا تم ہی ميں سے ايک رسول تمہاری جانب آيا کہ تمہاری مصيبتيں اس کے لئے گراں ہيں تمہاری ہدايت کے لئے حرص 
  رکھتاہے اور مومنين کے ساتھ رؤوف و مہربان ہے۔

نيا ميں عام ہے جو کہ مومنين اورنيز کہا گيا ہے : خدا وند عالم دنيا کا رحمن اور آخرت کا رحيم ہے، کيونکہ خدا کا احسان د
 کافرين دونوں کو شامل ہے ليکن آخرت ميں صرف مومنين سے مخصوص ہے، خدا وند عالم نے سورٔه اعراف ميں فرمايا:

  )٢(و رحمتنی وسعت کل شی ٍئ فسٔا کتبھا للذين يتقون) (
ں گے جو تقوی اختيار کرتے ميری رحمت ساری چيزوں کو شامل ہے عنقريب ميں اسے ان لوگوں سے مخصوص کر دو

  ہيں۔
  يعنی ميری رحمت دنيا ميں مومنين اور کافروں دونوں کو شامل ہے ليکن آخرت ميں صرف مومنين سے مخصوص ہے۔

تاج العروس'' کتاب کے مصنف بھی اس سلسلے ميں اپنا ايک نظريہ رکھتے ہيں جس کا خالصہ يہ ہے:''رحمن'' خداوند عالم 
ے عالوه کسی اور کے لئے سزا وار نہيں ہے ،کيو نکہ ، اس کی رحمت تمام موجودات کو کامخصوص نام ہے جو اس ک

  خلق کرنے ، رزق دينے اور نفع پہنچانے کے لحاظ سے شامل ہے۔
  رحيم'' ايک عام نام ہے ہراس شخص کے لئے استعمال ہو سکتا ہے جو صفت رحمت سے متصف ہو،اس

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

  . ١٢٨)توبہ ١(
  . ١٥٦)اعراف ٢(

کے بعد کہتے ہيں : امام جعفر صادق کے کالم کے يہی معنی ہيں جو آپ نے فرمايا :'' رحمان'' عام صفت کے لئے ايک 
  خاص نام ہے اور رحيم ايک خاص صفت کے لئے ايک عام نام ہے ۔

ّر''،''رؤف'' اور ''ودود مقام پر'' غفور''، ''بَ ٤٧جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے اس کا مؤيد يہ ہے کہ،''رحيم'' قرآن کريم ميں
  ) کے ہمراه ذکر ہوا ہے۔١''(

کلمہ ''رحمن''سورٔه الرحمن ميناس ذات کا اسم اور صفت ہے جس نے انسان کو خلق کرنے اور بيان سکھا نے کے بعد قرآنی 
يا حين ہدايت کی نعمت سے نوازا ہے اور زمين کو اس کی ساری چيزوں کے ساتھ جيسے ميوه جات، کھجوريں،دانے اور ر

(خوشبو دار چيزيں) وغيره اس کے فائده کے لئے خلق فرمائی ہيں پھر جن وانس کو مخاطب کر کے فرمايا : (فبأَّی آالء 
  ربّکما تکذبان)

  پھر تم اے گروه جن و انس خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹالؤ گے! 
  ره کرتے ہوئے فرماتا ہے :پھر بعض دنياوی نعمتيں شمار کرنے کے بعد کچھ اخروی نعمتوں کا تذک

  ( لمن خاف مقام ربّہ جنتان)
اُس شخص کے لئے جو اپنے پرور دگار کی بارگاه ميں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، بہشت ميں دو باغ ہونگے يہاں تک کہ 

  آخر سوره مينفرماتا ہے:
  ( تبارک اسم ربّک ذوالجالل وااِلکرام)

  عظيم پروردگار کانام!بابرکت اور ال زوال ہے تمہارے صاحب جالل اور
..............  

 ) ديکھئے:'' معجم المفہرس'' مادهٔ  '' رحم'' ١(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 
  

  ۔ذوالعرش اور''ربُّ العرش'' ٤
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  قرآن کريم کی وه آيات جو ''عرش خدا''کے بارے مينبيان کرتی ہيں،درج ذيل ہيں:
  ۔ سورٔه ہود ميں فرماتاہے:١

  )١(وھوالذی خلق السموات و األرض فی ستة ٔاياٍم وکان عرشہ علی الماء ليبلوکم ٔاّےکم ٔاحسن عمالً)(
اور خدا وه ہے جس نے زمين اورآسمانوں کو چھ دن ميں خلق کيا ہے اوراس کا''عرش'' پانی پر ہے، تا کہ تمھيں آزمائے تم 

  ميں سے کون زياده نيکو کار ہے۔
  يا:۔سورٔه يونس ميں فرما٢

  )٢…)(الذی خلق السموات و األرض فی ستّة أےاٍم ثُّم استوی علی العرش يدبّر األمرهللا (اِنَّ ربکم ا
ہے جس نے زمين اور آسمانوں کو چھ دن ميں خلق فرمايا پھر عرش پر مستقر ہوا اور تدبير کار ميں مشغول هللا تمہارا رّب ا

  ہو گيا۔
  ۔ سورٔه فرقان ميں ارشاد فرماتا ہے:٣
  )٣ی خلق السموات واألرض و ما بينھما فی ستّة ٔاياٍم ثُّم ْاستوی علٰی العرش الّرحمن فسئل بہ خبيراً)((الذ

اس نے زمين و آسمان اور ان کے ما بين جو کچھ ہے ان سب کوچھ دن ميں خلق فرمايا پھر عرش پر مستقر ہوا وه رحمن ہے
  ،اس سے سوال کرو کيونکہ وه تمام چيزوں سے آگاه ہے۔

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

  . ٧)ہود ١(
  .٣)يونس ٢(
  .٥٩)فرقان ٣(

  ۔سورٔه غافر ميں ارشاد فرمايا:٤
(...الذين يحملوَن العرش وَمن حولہ ُےسبّحون بحمد ربّھم ويؤمنون بہ و يستغفرون للذين آمنواربّنا وسعت ُکّل شيٍئ ّرحمةً و علماً 

  )١يم)(فٔاغفر للذين تابوا و اتّبعوا سبيلک و قِھم عذاَب الجح
وه جو عرش خدا کو اٹھاتے ہيننيز وه جو اس کے اطراف ميں ہيں،اپنے پروردگار کی تسبيح وستائش کرتے ہوئے اس پر 

ايمان رکھتے ہيناور مومنين کے لئے (اس طرح)طلب مغفرت کرتے ہيں:خدايا! تيری رحمت اور علم نے ہر چيز کا احاطہ 
  راه پر چلے انھيں بخش دے اور دوز خ کے عذاب سے محفوظ رکھ! کر ليا ہے، پس جن لوگوں نے توبہ کی اور تيری

  ۔ سورٔه زمر ميں ارشاد ہوتا ہے:٥
ّ رّب العا لمين)(   )٢(و ترٰی المال ئکة حا فّين من حول العرش ُےسبحون بحمد ر بھم و قضی بينھم با لحق و قيل الحمد 

وئے ہيں اور اپنے رّب کی ستائش ميں تسبيح پڑھتے ہيں اور فرشتوں کو ديکھو گے کہ عرش خدا کے ارد گرد حلقہ کئے ہ
  رّب العالمين سے مخصوص ہے۔هللا؛ان کے درميان حق کے ساتھ فيصلہ کرديا جائے گا اور کہا جائے گا:ستائش ا

  ۔ سورٔه حاقہ ميں ارشاد ہوتا ہے:٦
  )٣(و يحمل عرش ربّک فوقھم يومئٍذ ثمانےة)(

  نے اوپر اٹھائے ہوں گے۔اس دن تمہارے رب کے عرش کوآٹھ فرشتے اپ

  کلمات کی تشريح
  ۔العرش:١

  عرش ؛لغت ميں چھت دار جگہ کو کہتے ہيں جس کی جمع عروش ہے ، تخت حکومت کو حاکم کی رفعت وبلندی
..............  

  ٧)غافر ١(
  ٧٥)زمر ٢(
  ۔ ١٧)سورهٔ  حاقہ ٣(

ملکت کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے، نيز اس کی عزت وشوکت کے اعتبار سے عرش کہتے ہيں، عرش ملک اور م
  )١عرشھم'' يعنی خدا وند عالم نے ان کے ملک اور سلطنت کو برباد کر ديا۔(هللا کتاب''لسان العرب'' مينآيا ہے کہ''ثّل ا
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  ايک عرب زبان شاعر اس سلسلے ميں کہتا ہے:
  اِذا ما بنو مروان ثلت عروشھم :: ؤاودت کما ٔاودت اِيادوحمير

  )٢ں کا ملک تباه وبرباد ہوگيااور'' ِحْمَےر'' اور'' اِياد'' کی طرح مسمار ہوگيا۔(جب مروانيو
  
  ۔ استوٰی:٢

الف:''التحقيق فی کلمات القرآن''نامی کتاب ميں ماده ''سوی''کے ضمن ميں آيا ہے کہ ''استوائ'' کے معنی بمقتضائے محل 
ے اعتبار سے اس کے معنی ميں تغيير اور تبديلی ہوتی رہتی بدلتے رہتے ہيں ، يعنی ہر جگہ وہاں کے اقتضاء اور حاالت ک

  ہے ۔
ب:''مفردات راغب'' نامی کتاب ميں مذکور ہے کہ'' استوائ'' جب کبھی علٰی کے ذريعہ متعدی ہو تو ''استيالئ'' يعنی غلبہ اور

  ہ رکھتا ہے۔مستقر ہونے کے معنی ميں ہے ،جيسے''الرحمن علی العرش استوٰی''رحمن عرش پر تسلط اور غلب
ج:'' المعجم الوسيط'' نامی کتاب ميں مذکور ہے کہ يہ جو کہا جاتا ہے کہ!استوٰی علٰی سرير الملک ٔاوعلٰی العرش'' تخت 

  حکومت پر متمکن ہوا يابادشاہی کرسی پر بيٹھا، اس سے مراد يہ ہے کہ مملکت کا اختيار اپنے قبضہ ميں ليا۔ 
  ی کی مدح ميں کہا ہے:اخطل نامی شاعر نے بشربن مروان امو

  قد استوٰی بشر علی العراق :: من غير سيٍف ٔاودٍم مھراٍق 
  ) ٣بشر نے عراق کی حکومت شمشير اور کسی قسم کی خونريزی کے بغير اپنے ہاتھ مينلے لی!(

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

  انب مراجعہ کيجئے۔)مفردات راغب اور المعجم الوسيط ميں ماده '' عرش'' اور لسان العرب ميں ماده ثلل کی ج١(
  .٧، ص ٥٨)بحار، ج ٢(
ھ ميں بصره ميں وفات پائی اس کی تفصيل آپ کو ابن  ٧٤)بشر بن مروان اموی خليفہ عبد الملک مروان کا بھائی ہے جس نے ٣(

  عساکر کی تاريخ دمشق ميں ملے گی . 

  آيات کی تفسير

العا لمين'' کے صفات ميں سے ہيں اور ہر ايک کے دنيا  جب ہم نے جان ليا کی ا سمائے اٰلہی ميں ''رحمن ورحيم'' ''ربُّ 
وآخرت دونوں جگہ آثار پائے جاتے ہيں اور يہ بھی معلوم ہوا کہ''اسم''قرآنی اصطالح ميں صفات ، خواص اشياء اور ان کی 

بھی معلوم ہواحقيقت بيان کرنے کے معنی ميں ہے اور''عرش'' عربی لغت ميں حکومت اور قدرت کے لئے کنايہ ہے اور يہ 
  کہ ''استوائ'' جب علٰی کے ذريعہ متعدی ہوگا تو غلبہ اور تسلط کے معنی ديتا ہے اور يہ جو کہا جاتا ہے:

  ''استوٰی علی سرير الملک ٔاو علٰی العرش'' 
قبضہ سرير حکومت يا عرش حکومت پر جلوه افروز ہوا (متمکن ہوا)يعنی:''تولٰی الملک'' مملکت وحکومت کا اختيار اپنے 

  ميں ليا۔
اب اگر قرآن کريم ميں'' استوٰی علی العرش''کے مذکوره ہفت گانہ مقامات کی طرف رجوع کريں تو اندازه ہوگا کہ ان تمام 

  مقامات پر''استوائ''علٰی کے ذريعہ متعدی ہوا ہے ،جيسے:
  ) ١(استوٰی علٰی العرش يد بّر األمر)(

  ے۔وه عرش پر متمکن ہو کر امر کی تدبير کرتا ہ
  ) ٢يد بر االمر) (… ( ثُّم استوٰی علی العرش

  اور تدبير امر ميں مشغول ہوگيا۔…پھر وه عرش پر متمکن ہوا
ان آيات ميں(نوع تدبير کی طرف اشاره کئے بغير)صراحت کے ساتھ فرمايا :'' عرش پر متمکن ہوا اور تدبير امر ميں مشغول

  تدبير کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے: ويں آيت ميں انواع ٥٤ہو گيا۔،، سورٔه اعراف کی 
  (استوٰی علی العرش يغشی اليل النھار...)

  ۔ …وه عرش پر جلوه افروز ہوا اور شب کے ذريعہ دن کو چھپا ديتا ہے
  اور سورٔه حديد کی چوتھی آيت ميں تدبير کار کی طرف کناےةًاشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے:

  فی االرض وما يخرج منھا)(استوٰی علٰی العرش يعلم ما يلج 
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..............  

  . ٣)يونس ١(
  ٢؛ رعد  ٥و ٤)سجده ٢(

  عرش پر متمکن ہوا وه جو کچھ زمين کے اندر جاتاہے اور جو کچھ اس سے خارج ہوتا ہے سب کو جانتاہے۔
ہی گردش کرتی ہيں۔يعنی خداوند عالم جو کچھ اس کی مملکت مينہوتا ہے جانتا ہے اور ساری چيزيناس کی تدبير کے مطابق 

  ويں آيت کے معنی بھی معلوم ہوجاتے ہيں جہاں خداوندعالم فرماتا ہے: ٥٩يہيں پر سورٔه فرقان کی 
  (استوٰی علٰی العرش الرحمن فسئل بہ خبيراً)

عرش قدرت پر متمکن ہوا، خدائے رحمان ،لٰہذا صرف اسی سے سو ال کرو کہ وه تمام چيزوں سے آگاه ہے! يعنی وه جو کہ 
عرش قدرت پر متمکن ہوا ہے وہی خدا وند رحمان ہے جو کہ تمام عالمين کو اپنی وسيع رحمت کے سائہ ميں پرورش کرتا 

ہے اور جو بھی اس کی مملکت ميں کام کرتا ہے اس کی رحمت اور رحمانيت کے اقتضاء کے مطابق ہے يہ موضوع سورٔه 
  ہے:  طہ کی پانچوں آيت ميں مزيدتا کيد کے ساتھ بيان ہوا

  (الرحمن علٰی العرش استوٰی)
  خدا وند رحمان ہے جو عرش قدرت پر غلبہ اور تسلط رکھتا ہے۔

  اس لحاظ سے، جو کچھ سوره ''ہود'' کی ساتويں آيت ميں فرماتا ہے :
  (خلق السموات واألرض فی ستة ٔايام وکان عرشہ علٰی المائ)

  ا عرش قدرت پانی پرٹھہراتھا ۔آسمانوں اور زمين کو چھ دن ميں خلق فرمايا اور اس ک
اس سے اندازه ہوتا ہے کہ مملکت خدا وندی ميں زمين وآسمان کی خلقت سے قبل جز پانی کے جس کی حقيقت خدا وندعالم 

  ہی جانتا ہے کوئی اور شۓ موجود نہيں تھی ۔
  اورجو سورٔه غافر کی ساتويں آيت مينفرماتا ہے:

  (الذين يحملون العرش) 
  کو اٹھاتے ہيں۔ وه لوگ جو عرش

اس سے بار گاه اٰلہی کے کار گزار فرشتے ہی مراد ہيں کہ بعض کو نمائنده بنايا اور بعض کو پيغمبروں کی امداد کے لئے 
بھيجا بعض کچھ امتوں جيسے قوم لوط پر حا مالن عذاب ہيں اور بعض آدميوں کی روح قبض کرتے ہيں خالصہ يہ کہ ہر 

تا ہے اور جو کچھ ہماری دنيا ميں خدا وند عالم کی ربوبيت کا مقتضٰی ہی اس ميں مشغول ايک اپنا مخصوص کام انجام دي
  ہے۔

  اور سورٔه حاقہ کی ساتويں آيت مينجو فرماتا ہے:
  ( و يحمل عرش ربّک فوقھم يومئٍذ ثمانےة)

  تمہارے رب کے عرش قدرت کو اس دن آٹھ فرشتے حمل کريں گے۔
  وندی کا اجراء کرنے والے فرشتوں کے آٹھ گروه ہيں۔  اس سے مراد قيامت کے دن فرمان خدا

  و يں آيت ميں جو فرمايا: ١٤اورسوره نحل کی 
  ( وھو الذ ی سخر البحر لتٔاکلوا لحماً طرياً و تستخر جوا منہ حلےةً تلبسو نھا و تری الفلک مواخر فيہ)

ؤ اور زيور نکالو جسے تم پہنتے ہو اور وه خدا جس نے تمہارے لئے دريا کو مسخر کيا تا کہ اس سے تازه گوشت کھا
  کشتيوں کو ديکھتے ہو کہ دريا کا سينہ چاک کرتی ہيں۔

اس کے معنی يہ ہے کہ دريا کو ہمارا تابع بنا ديا تا کہ اُس کے خواص سے فائد ه اٹھائيں اور يہ حضرت آدم کی تعليم کا ايک
  ت ميں ارشاد فرماتا ہے: ويں آي ٨ويں تا ٥مورد ہے چنانچہ اس سے پہلے اسی سوره کی 

م (واأل نعام خلقھا لکم فيھا دفء و منا فع ومنھاتٔاکلون۔ و لکم فيھا جمال حين تُر يحون وحين تسرحون۔ و تحمل ٔاثقا لکم اِلٰی بلٍد ل
  …)تکونوا بالغيہ ااِلّ بشّق األنفس اِّن ربّکم لرء وف رحيم ، والخيل و البغا ل و الحمير لترکبو ھا وزينةً و

اور اس نے چوپا يوں کو خلق کيا کيو نکہ اس ميں تمہاری پوشش کا وسيلہ اور ديگر منفعتيں پائی جاتی ہيں اوران ميں سے 
بعض کا گوشت کھاتے ہو اوروه تمہارے شکوه اور زينت وجمال کا سبب ہيں، جب تم انھينجنگل سے واپس التے ہو اور 

وزنی بار جنھيں تم کافی زحمت ومشقت کے بغيروہانتک نہينپہنچا  جنگل کی طرف روانہ کرتے ہو،نيز تمہارا سنگين و
سکتے يہ اٹھاتے ہيں،يقيناتمہاراربرؤفومہربان ہے اوراس نے گھوڑوں،گدھوں اور خچروں کو پيد ا کياتا کہ ان پر سواری 
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  کرو اور وه تمہاری زينت کا سامان ہوں۔
مسخربنايا ہے ان سے استفاده کے طريقے بھی ہميں سکھائے تا کہ خدا وند عالم نے اس کے عالوه کہ ان کو ہمارا تابع اور 
  گوشت،پوست، سواری اور بار برداری ميں استفاده کريں۔

  سوره زخرف کی بارھويں اور تير ھويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے:
ّم تذکر وا نعمة ربّکم اِذا استو يتم ( والذی خلق األزواج کلّھا و جعل لکم من الفلک و االّنعام ماتر کبون ، لتستوا علی ظھوره، ثُ 

  عليہ و تقو لوا سبحان الذی سخر لنا ھذا و ما ُکنا لہ مقر نين) 
اور جس خدا نے تمام جوڑوں کو پيدا کيا اور تمہارے لئے کشتيوں اور چوپايوں کے ذريعہ سواری کا انتظا م کيا تا کہ ان کی

جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو ياد کرو اور کہو: وه خدا منزه اور پاک وپشت پر سوار ہو اور جب تم ان کی پشت پر سوار ہو 
  پاکيزه ہے جس نے ان کو ہمارا تابع اور مسخر بنايا ورنہ ہميں ان کے تسخير کرنے کی طاقت وتوانائی نہيں تھی۔

قتضاء کے مطابق انھيں جس خدا نے ہميں ان آيات ميں مذکور چيزوں سے استفاده کا طريقہ بتا يا اور اپنی''ربوبيت'' کے ا
ہمارا تابع فرمان اور مسخر بنايااسی خدا نے شہد کی مکھی کو الہام کيا کہ پہاڑوں اور گھر کے چھپروں ميں پھول اور شگو 

فوں کو چوس کر شہد بنائے، اسی نے دريا کو مچھليوں کے اختيار ميں ديا اور الہام غريزی کے تحت اس سے بہره مند 
نے کی روش اورطريقہ بتا يا،اس طرح سے اسنے اپنی وسيع رحمت کے ذريعہ ہر ايک مخلوق کی ہونے اور استفاده کر

ضرورت کو ديگر موجودات سے بر طرف کيا اوراس کے اختيار ميں ديا نيز ہر ايک کو اس کی ضروری اشياء کی 
يات کے لئے ضرور ی اشياءخاصيتوں سے آگاه کيا تا کہ اس سے فائده حاصل کرے بعبارت ديگر شہد کی مکھی کوبقائے ح

کے اسما ء اور ان کی خاصيتوں سے آگاه کيا تاکہ زندگی ميناس کا استعمال کرے اور مچھليوں کو بھی ان کی ضرورت کے 
  مطابق اشياء کے اسماء اور خواص سکھائے تاکہ زندگی ميں ان کا استعمال کرے ،وغيره ۔

  کے بعد اس کی تعريف وتوصيف ميں فرمايا: رہی انسان کی بات تو خدا وندعالم نے اسے خلق کرنے
  احسن الخا لقين)هللا (فتبارک ا

  جو بہترين خالق اور پيدا کرنے واال ہے۔هللا بابرکت ہے وه ا
  ويں آيت ميں فرمايا:  ١٣خدا وند عالم نے تمام اسماء اوران کی خاصيتيں اسے بتا ديں ؛چنانچہ سورٔه جاثيہ کی 

  ميعاً منہ)( وسخر لکم مافی السموات واألرض ج
  اورخدا نے جو کچھ زمين وآسمان ميں ہے سب کو تمہارے اختيار ميں ديا اور اسے تمہارا تابع بنا ديا۔

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے! ٢٠سورٔه لقمان کی 
  سخر لکم ما فی السموات وما فی األرض) هللا (ٔالم تروا اَّن ا

  يان کی تمام چيزوں کو تمہارا تابع اور مسخر بنا يا۔کيا تم نے نہيں ديکھا کہ خدا نے زمين و آسمان کے درم
پر وردگار عالم نے اپنی مخلوقات کی ہر صنف کو ديگر تمام مخلوقات سے استفاده کرنے کی بقدر ضرورت ہدايت فرمائی۔ 

  اور جو مخلوق ديگر مخلوق کی نياز مندتھی تکوينی طور پر اس کو اس کا تابع بنايا ہے۔
اد صالحيت اور جستجوو تالش کرنے والی عقل کے ذريعہ تمام اشياء کے خواص کو درک کرنے کی اور انسان جوکہ خدا د

صالحيت رکھتا ہے اگر کوشش کرے اور علوم کو حاصل کرنے کے لئے جد وجہد کرے،تو اسے يہ معلوم ہوگا کہ تمام 
م'' کے خواص کو درک کرنے کی مخلوقات اس کے استعمال کے لئے اسکے اختيار ميں ہيں، مثال کے طور پر اگر'' ايٹ

کوشش کرے تويقينا وہاں تک اس کی رسائی ہو جائے گی اور چو نکہ ايٹم ان اشياء ميں ہے جو انسان کے تابع اور مسخر 
ہے، قطعی طور پر وه اسے شگا ف کرنے اور اپنے مقاصد ميں استعمال کرنے کی صالحيت رکھتا ہے، جس طرح سے خدا

کی ديگر شاخوں جيسے فيزک اور کيمسٹری کواس کے حوالے کيا نيز انھيں اس کا تابع بنايا تا نے آگ ،الکٹريک اورعلوم 
  کہ مختلف دھاتونسے ہوائی جہاز اور راکٹ وغيره بنائے اوراسے زمين کے اطراف ميں گردش دے وغيره وغيره ۔

ورت مند ہے جو ان مسخرات سے ليکن يہ انسان''چونکہ سرکش ، طاغی اور حريص ہے ''لٰہذا اس شخص کا محتاج اور ضر
استفاده کا صحيح طريقہ اور راستہ بتائے تا کہ جو اس نے حاصل کيا اور اپنے قبضہ ميں کر ليا ہے ا سے اپنے يا دوسروں 

کے نقصان ميں استعمال نہ کرے۔''کھيتی'' اور نسل '' کو اس کے ذريعہ نابود نہ کرے''رّب رحمان''نے عالی مرتبت انبياء 
دايت کے لئے مبعوث کيا تا کہ مسخرات سے استفاده کی صحيح راه وروش بتائيں پس''رّب رحمن'' کے جملہ آثار کواس کی ہ

رحمت ميں سے پيغمبروں کا بھيجنا ،آسمانی کتابوں کا نازل کرنا اور لوگوں کو تعليم دينا ہے، اس موضوع کی وضاحت 
  کی ہے:سوره رحمان ميں لفظ ''رحمن'' کی تفسير کے ذريعہ اس طرح 

  (الّرحمن، علّم القرآن)
  خدا وندرحمان نے ،قرآن کی تعليم دی۔
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  (خلق ااِلنسان،علّمہُ البيان)
  انسان کوخلق کيا اوراسے بيان کرنا سکھا يا۔

  (الشمُس والقمر بحسبان)
  سورج اور چاندحساب کے ساتھ گردش کرتے ہيں۔

  ( والنجم والشجر يسجدان)
  کا سجد ه کر رہے ہيں ۔ اور بوٹياں بيليں اور درخت سب اسی

  (والسماء رفعھا ووضع الميزان)
  اوراُس نے آسمان کو رفعت دی اور ميزان وقانون وضع کيا(بنايا)۔

  (واألرض وضعھا لِلْ◌اِ نام)
  اور زمين کو مخلوقات کے لئے خلق کيا۔

  (فيھا فا کھة والنخل ذات األکمام)
  ف چڑھے ہوئے ہيں۔اس ميں ميوے اور کھجو ريں ہيں جن کے خوشوں پر غال

  (والحّب ذوالعصف والّريحان)
  اورخوشبو دار گھاس اور پھول کے ساتھ دانے ہيں۔

  ( فباَّی آالء ربّکما تکّذبان)
  پھر تم اپنے رّب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹالؤ گے ۔

  (تبارک ْاسم ربّک ذی الجالل وااِلکرام)
  تمہارے صاحب جالل واکرام رب کا نام مبارک ہے۔

  ''رّب'' ہے جو : نيز
  )١(يبسط الّرزق لمن يشاء ويقدر)(

  جس کی روزی ميں چاہے وسعت ديدے اور جسکی روزی ميں چاہے تنگی کر دے۔
جو کچھ ہم نے رحمت''رّب'' کے آثار دنيا ميں پيش کئے ہيں وه مومن اور کافر تمام لوگوں کو شامل ہيں اس بناء پر''رحمان'' 

فات ميں شمار ہوتا ہے نيز اس کی رحمت تمام خالئق جملہ مومنين وکافرين سب کو شامل ہے دنيا ميں''رّب العالمين''کے ص
اور چونکہ ''رّب العالمين'' لوگوں کی پيغمبروں پر''وحی'' کے ذريعہ ہدايت کر تا ہے، قرآن کريم ''وحی'' کی ''رّب'' کی 

  ہے : کے اسمائے حسنٰی ميں سے ہے ،نسبت ديتے ہوئے فرماتا هللا طرف، جو کہ ا
  )٢(ذلک مّما ٔاوحٰی اِليک ربّک من الحکمة)(

  يہ اس کی حکمتوں ميں سے ہے کہ تمہارے''رّب'' نے تم کو وحی کی ہے۔
..............  

  .  ٣٦،٣٩) سبا١(
  .٣٩) اسراء ٢(

  اور فرمايا: 
  ) ١(اتّبع ما ٔاوحی اِليک من ربّک)(

  کی پيروی کرو۔جو چيز تما رے رّب کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے اس 
قرآن اسی طرح ارسال رسل اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کو '' رّب العالمين''کی طرف نسبت ديتا ہے اور حضرت ہود 

  کے حاالت زندگی کی شرح ميں فرماتا ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا:
  )٢بِّی)((يا قوم ليس بی سفا ھة و لِکنّی رسول من رّب العالمين۔ٔابٔلغکم رسا الت ر

اے ميری قوم! ميرے اندر کسی قسم کی سفاہت نہيں ہے ليکن ميں،،ربُّ العالمين،، کی جانب سے ايک رسول اور فرستاده 
  ہوں کہ اپنے پروردگار کی رسالت تم تک پہنچاتاہوں۔

  نيز حضرت نوح کے بارے ميں فرماتا ہے: انھوں نے اپنی قوم سے کہا: 
  )٣…)(رسول من رّب العا لميَن۔اُبلّغکم رساالت ربِّی(يا قوم ليس بی ضال لة و لکنّی 

اے ميری قوم! ميرے اندر کسی قسم کی ضاللت اور گمراہی نہيں ہے، ليکن ميں''رّب العا لمين'' کا فرستاده اور رسول ہوں 
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  ،کہ اپنے پروردگار کی رسالت تم تک پہنچاتاہوں۔
  عون سے کہا:اور حضرت موسٰی کے بارے مينفرماتا ہے کہ ا نھوں نے فر

  )٤( يا فرعون انِّی رسول من رّب العا لمين)(
  اے فرعون! مينرّب العالمين کا فرستاده ہوں۔

  آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کے سلسلے ميں فرمايا :
  )٥(واتل ما ٔاوحی اِليک من کتاب ربّک)(

  جوکچھ تمہارے''رب'' کی کتاب سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تالوت کرو! 
  )٦(تنزيل الکتاب الريب فيہ من رّب العالمين)(

  اس کتاب کا نازل ہونا کہ جس مينکوئی شک و شبہ نہيں ہے رب العا لمين کی طرف سے ہے ۔
..............  

  .  ١٠٦) انعام ١(
  ٦٨،  ٦٧)اعراف ٢(
  ٦٢،  ٦١)اعراف ٣(
   ١٠٤) اعراف ٤(
  ۔ ٢) سجده ٦(٢٧)کہف ٥(

  )١ن رّب العالمين)(تنزيل م… ( اِنّہ لقرآن کريم
  بيشک يہ قرآن کريم ہے جو ''رّب العا لمين'' کی طرف سے نازل ہوا ہے

  نيز امر و فرمان کی نسبت''رّب'' کی طرف ديتے ہوئے فرماتا ہے:
  )٢(قل ٔامر ربِّی با لقسط و ٔاقيموا وجو ھکم عند کّل مسجد) (

  ہر مسجد ميں اپنا رخ اس کی طرف رکھو۔ کہہ دو!ميرے رّب نے عدالت وانصاف کا حکم ديا ہے اور يہ کہ
اس لحاظ سے صرف اورصرف''رّب'' کی اطاعت کرنی چاہئے ،جيسا کہ خاتم االنبياۖئ اور مومنين کے قول کی حکايت 

  کرتے ہوئے فرماتا ہے:
  ) ٣و قالوا سمعنا ؤاطعنا غفرانک ربّناّ)(… ( آمن الرسول بما ٔانزل اليہ من ربّہ و المؤ منون

و کچھ اس کے ''رب'' کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر ايمان اليا ہے اور تمام مومنين بھی ايمان ال ئے پيغمبر ج
  ۔…اوران لوگوننے کہا ! ہم نے سنا اور اطاعت کی اے ہمارے پروردگارہم ! تيری مغفرت کے خواستگار ہيں…ہيں

ا خدا وند متعال نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار انبياء بھی چو نکہ اوامر ''رّب العا لمين''کی تبليغ کرتے ہيں ، لٰہذ
  ديتے ہوئے فرمايا :

  )٤ؤاطيعواالرسول وال تبطلوا ٔاعمالکم)(هللا (ٔاطيعواا
  خدا کی اطاعت کرواور رسول ۖ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو ۔

  ن'' کی نافرمانی کی ہے ،جيسا کہ فرمايا:يہی حال گناه اور معصيت کا ہے کہ کسی سے بھی صادر ہو''رّب العا لمي
  )٥(فسجدوا اال ابليس کان من الجن ففسق عن امر ربہ)(

  سارے فرشتو ں نے سجده کيا جز ابليس کے، جوکہ جنوں ميں سے تھا اور اپنے ''رّب'' کے فرمان سے باہر ہو گيا۔
  نيز يہ بھی فرمايا:

  )٦( فعقروا الناقة و عتوا عن ٔامر ربھم)(
..............  

  ٨٠، ٧٧)واقعہ ١(
   ٢٩)اعراف ٢(
  ٢٨٥)بقره ٣(
  ٣٣) محمد ٤(
   ٥٠)کہف ٥(
  ٧٧)اعراف ٦(
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  (قوم ثمود) نے''ناقہ'' کوپے کر ديا اور اپنے رّب کے فرمان سے سر پيچی کی۔
جيسا کہ  کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ ''امر'' اور فرمان جملہ سے حذف ہو جاتا ہے ليکن اس کے معنی باقی رہتے ہيں،

  حضرت آدم کے بارے ميں فرمايا:
  )١(وعصٰی آدم ربّہ فغوٰی)(

  آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور جزا سے محروم ہو گئے۔
  يعنی آدم نے اپنے رب کے امرکی نافرمانی کی۔

چی فرمان''رّب'' کی انبياء عليہم السالم بھی چونکہ اوامر''رّب''کولوگوں تک ابالغ کرتے ہيں تو ان کی نافرمانی اور سر پي
 مخالفت شمار ہوتی ہے، جيسا کہ خدا فر عون اور اس کی قوم نيز ان لوگوں کے بارے ميں جوان سے پہلے تھے فرماتا ہے:

  )٢فعصوا رسول ربّھم)(…(و جاء فرعون ومن قبلہ
  ۔فرعون اور وه لوگ جواس سے پہلے تھے ....ان سب نے اپنے رّب کے فرستاده پيغمبر کی مخالفت کی 
  انسان نافرمانی کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے اپنے ''رب'' سے مغفرت چاہتا ہے جيسا کہ فرماتا ہے:

  )٣(الذين يقولون ربّنا انّنا آمنا فا غفرلنا ذنو بنا)(
  وه لوگ کہتے ہيں: اے ہمارے'' رب'' ! ہم ايمان الئے ، لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔

  )٤ا ربنّا ٔاغفرلنا ذنوبنا)((وما کان قولھم اِالّ ٔان قالو
  اوران کا کہنا صرف يہ تھا کہ اے ہمارے پروردگار !ہمارے گناہوں کو بخش دے۔

  )٥(ربّنا فاغفر لنا ذنو بنا و کفرعناّ سّےئا تنا)(
  ا ے ہمارے پروردگارا ! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائيوں کی پرده پوشی کر۔

  ول کے حکايت کرتے ہوئے فرماتا ہے:سوره قصص ميں حضرت موسٰی کے ق
  )٦(رّب انِی ظلمُت نفسی فاغفر لِی فغفر لہ)(

  ا ے ميرے پروردگار! ميں نے اپنے او پر ظلم کيا لٰہذا مجھے بخش دے اورخدا نے انھيں بخش ديا۔
  اسی وجہ سے ''غفور'' و غفار''بھی رّب کے صفات ميں سے ہے، چنانچہ فرمايا:

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

  ١٢١)طہ ١(
  ٩،١٠) حاقہ ٢(
   ١٦)آل عمران ٣(
  ١٤٧)آل عمران ٤(
  ۔١٩٣)آل عمران ٥(
  ۔١٦)قصص ٦(

ات ثُّّم تابوا من بعد ھا وآمنوا اّن ربّک من بعدھا لغفور رحيم)(   )١(والذين عملوا السٔےّ
وه لوگ جنھوں نے گناه کيا اور اس کے بعد توبہ کی اور ايمان الئے(جان ليں کہ) تمہارارّب اس کے بعد غفور ومہر بان ہے۔

  اپنی قوم سے نوح کے قول کی حکايت کرتا ہے:
  )٢(فقلت استغفروا ربّکم انّہ کان غفاّراً)(

 کيونکہ وه بہت زياده بخشنے واال اور غفاّر ہے۔ ]نوح نے کہا[ ميں نے ان سے کہا:اپنے رّب سے بخشش ومغفرت طلب کرو
  سورٔه بقره ميں فرمايا:

  )٣( فتلقّٰی آدم من ّربہ کلماٍت فتاب عليہ اِنّہ ھو التّواُب الرحيم)(
پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سيکھے اور خدا نے ان کی توبہ قبول کی کيو نکہ وه توبہ قبول کرنے واال اور مہر 

  بان ہے۔
جو لوگ گناه کرنے کے بعد توبہ کے ذريعہ اس کی تالفی اور جبران نہيں کرتے ان کے کردار کی سزارّب العالمين کےاور 

  ذمہّ ہے ،جيسا کہ فرمايا:
ّم ال و انيبوا اِلٰی ربّکم و ٔاسلموا لہ من قبل ٔان يا تيکم العذا ُب ثُ هللا…(قل يا عبادِی الذين ٔاسر فوا علٰی ٔانفسھم ال تقنطوا من رحمة ا

  )٤تنصرون)(
اپنے رب کی …کہو: اے ميرے و ه بندو کہ تم نے اپنے اوپر ظلم وستم نيزا سراف کياہے! خدا کی رحمت سے مايوس نہ ہو
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طرف لوٹ آؤ اوراس کے فرمان کے سامنے سراپا تسليم ہو جاؤقبل اسکے کہ تم پر عذاب نازل ہو پھر کوئی يار وياور نہ ره 
  جائے۔

دينا کبھی دنيا ميں ہے اور کبھی آخرت ميں اور کبھی دنيا وآخرت دونوں ميں ہے قرآن کريم سب کی  رّب کا اعمال کی جزا
  نسبت رب کی طرف ديتے ہوئے فرماتا ہے:

( لقد کان لسبا فی مسکنھم آےة جنتان عن يميٍن و شماٍل کلوا من رزق ربّکم و اشکٔر وا لہ بلدة طيبة و رّب غفور فا عرضوا 
  ل العرم و بد لنا ھم بجنّتيھم جنتينفارسلنا عليھم سي

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

  ١٥٣)اعراف ١(
   ١٠)نوح ٢(
  ٣٧)بقره ٣(
  ٥٣،٥٤)زمر ٤(

  )١ذوا تی ٔاکل خمٍط و اثٍل و شيٍئ من سدٍر قليل۔ ذلک جز ينا ھم بما کفر واوھل نجازی اِاّل الکفو ر)(
اور بائيں دو باغ تھے( ہم نے ان سے کہا) اپنے رب کارزققوم ''سبا'' کے لئے ان کی رہائش گاه ميں ايک نشانی تھی: داہنے 

کھاؤ اور اس کا شکر اداکرو ، شہر صاف ستھرا اور پاکيزه ہے اور تمہارا ''رّب'' بخشنے واال ہے، (ليکن) ان لوگوں نے 
اغوں کو تلخ اور خالف ورزی اوررو گردانی کی تو ہم نے تباه کن سيالبی بالاُن کے سر پر نازل کر دی اور دو ميوه دار ب

کڑوے باغوں اور کچھ کو بير کے درختونميں تبديل کر ديا، يہ سزا ہم نے انھيں ان کے کفر کی بنا پر دی،آيا ہم کفران نعمت 
  کرنے والے کے عالوه کو سزا دے سکتے ہيں؟

اور حساب و کتاب ليکن آخری جزا قيامت ميں دوباره اٹھائے جانے اور حساب کتاب کے بعد ہے،قرآن کريم محشور کرنے 
  کرنے کی بھی نسبت رّب کی طرف ديتے ہوئے فرماتا ہے:

  )٢(واّن ربّک ھو يحشر ھم)(
  تمہارا''رّب'' انھينمحشور کرے گا 

  نيز فرماتا ہے:
  )٣(ما فّرطنا فی الکتاب من شٔی ٍثّم الی ربّھم يحشرون)(

  '' کی جانب محشور کئے جائيں گے۔اس کتاب ميں ہم نے کچھ بھی نہيں چھوڑا ہے، پھر سب کے سب اپنے ''ربّ 
  اور فرماتا ہے:

  ) ٤( ِاّن حسابھم االِّ علی ربِّی لو تشعرون)(
  ]نوح نے کہا[ ان کا حساب صرف اور صرف ہمارے رب کے ساتھ ہے اگر تم يہ بات درک کرتے ہو !

و گی يا غير مومن کہ رحمت لوگ حساب وکتاب کے بعد يا مومن ہيں کہ ہر حال ميں''رحمت''خدا وندی ان کے شامل حال ہ
  اٰلہی سے دور ہوں گے ،خدا وند عالم نے مومنين کے بارے ميں فرمايا:

  )٥(يوم نحشر المتّقين الی الرحمن و فداً) (
  جس دن پرہيز گاروں کو ايک ساتھ خدا وند ''رحمان'' کی جانب مبعوث کريں گے۔

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

   ١٥)سبا ١(
  ٢٥)حجر ٢(
   ٣٨)انعام ٣(
  ١١٣را )شع٤(
  ٨٥) مريم ٥(

البتہ رّب العالمين کی رحمت اس دن مو منين سے مخصوص ہے،يہی وجہ ہے کہ خدا کو آخرت کا رحيم کہا جاتا ہے اور لفظ
  ''رحيم'' رحمان کے بعد استعمال ہوا ہے جيسا کہ ارشاد ہوا:

ّ رّب العالمين،الرحمن الرحيم)   (ٔالحمد 
  خصوص ہے،وه خدا وند رحمن ورحيم ہے۔سے مهللا حمد وستائش عالمين کے رّب ا
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  کيو نکہ رحمن کی رحمت اس دنيا ميں تمام افراد کو شامل ہے ،ليکن ''رحيم'' کی رحمت مو منين سے مخصوص ہے۔
  غير مومن اور کافر کے بارے ميں ارشاد فرمايا!

 ً   )١جزاًئً◌ وفاقاً)(…(اّن جھنّم کانت مرصاداً، للطا غين مآبا
  ين گاه ہے اور نافرمانونکی باز گشت کی جگہ ہے ...يہ ا ن کے اعمال کی مکمل سزا ہے۔يقينا جہنم ايک سخت کم

  يہی وجہ ہے کہ رب العالمين کو روز جزا کا مالک کہتے ہيں جيسا کہ ارشاد ہوا:
ّ رّب العالمين۔الرحمن الرحيم۔ مالک يوم الدين)   (الحمد 
ن بھی ہے اور ''رازق'' بھی'' رحيم'' بھی ہے اور ''تّواب و غفار ''بھی جو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اس کے مطابق ''رّب'' رحم

  اور تمام ديگر اسمائے حسنٰی کا بھی مالک ہے۔

  بحث کاخالصہ
خدا وند عالم سورٔه اعلی ميں فرماتا ہے: مخلوقات کا رب وہی ہے جس نے انھيں بہترين طريقے سے خلق کيا ،پھر 

کيا ،پھر اس کے بعد ہر ايک کی زندگی کے حدود معين کئے اور انھيں ہدايت کی ، پھراس انھينہدايت پذ يری کے لئے آماده 
کے بعد کی آيات ميں حيوان کی چراگاه کی مثال ديتے ہوئے فرماتا ہے:''رّب'' وہی ہے جس نے حيوانات کی چرا گاه کو 

  نی خشک گھاس کی طرف مائل ہو۔ظاہر کيا اوراسے پر ورش دی تا کہ شديد سبز ہو نے کے بعد ا پنے آخری رشد يع
اسی طرح سورٔه رحمن مينجس کی آيات کو ہم نے پيش کيا جو ساری کی ساری ربوبيت کی توصيف ميں تھيں آغاز سوره 

  ميں تعليم بيان کے ذريعہ انسان کی تربيت کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :
  (خلق االنسان علّمہ البيان)

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

  . ٢٦، ٢٢، ٢١) نبائ١(

  انسان کو خلق کيا اوراسے بيان کی تعليم دی يعنی اسے ہدايت قبول کرنے کے الئق بنايا۔
 سورٔه علق ميں انسان کی پرورش سے متعلق صفات''ربوبيت''کے دوسرے گوشے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے:

  )الذی علّم با لقلم۔ علّم ااِلنسان ما لم يعلم…(خلق االنسان من علق
انسانوں کو منجمد خون سے خلق کيا ... وہی ذات جس نے ا سے قلم کے ذريعہ تعليم دی اور جو انسان نہيں جانتا تھا اس کی 

  تعليم دی ،يعنی اسے ہدايت قبول کر نے کے لئے آماده کيا۔
  ره اعلٰی'' مينآياہے۔مذکوره دونوں موارد(آموزش بيان اور قلم کے ذريعہ تعليم) کلمہ ''سّوی'' کی تشريح ہے جو کہ''سو

سورٔه'' شورٰی، نساء ، آل عمران'' ميں ''رّب العالمين ''کے ذريعہ انسان کی کيفيت ہدا يت کی شرح کرتے ہوئے فرمايا:انسان 
  …کے لئے دين اسالم کو معين کيا اوراسے اپنی کتابوں ميں اپنے پيغمبروں کے ذريعہ ارسال کيا 

مہارا رّب وہی خدا ہے جس نے زمين وآسمان کو پيدا کيا اور انھيں ہدايت تسخيری سے سورٔه يونس اور اعراف ميں فرمايا:ت
  نوازا۔

  ميں فرمايا: ١٠٢آيات ميں انواع مخلوقات کی ياد آوری کے بعدآيت ١٠١تا ٩٥سورٔه انعام ميں 
  ربکم ال الہ االّ ھوخالق کل شيٍئ فا عبدوهُ)هللا (ذلکم ا

  ئی معبود نہيں ہے،وه تمام چيزوں کا خالق ہے ،صرف اس کی عبادت کرو۔،اس کے عالوه کوهللا يہ ہے تمہارا رب، ا
کے صفات اور اس کے اسماء هللا يہاں تک جو کچھ ہم نے ربوبيت کے صفات اور اس کے اسماء کو بيان کيا سب کے سب ا

خصوص ہيں سے مهللا ديگر اسمائے حسنٰی کوجو اهللا کے'' اسمائے حسنٰی ''کی بحث ميں انشاء اهللا سے تعلق رکھتے ہيں، ا
 ذکر کر يں گے۔

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 
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)٤(  
  کے اسمائے حسنیٰ هللا ا
  هللا ۔ ا١
  ۔ کرسی٢

  هللا۔ا١
در حقيقت'' اِٰلہ'' تھا جو کہ'' آِلھة'' کا اسم جنس ہے ،اس پر الف و الم تعريف داخل ہوا، هللا بعض علمائے علم لغت کہتے ہيں: ا

ٰلہُ ''ہو گيا، پھر الف کو اس کے کسره کے ساتھ حذف کرديا گيا اور دو الم کو باہم ادغام کر ديا ''ا ہو گيا ،يعنی لفظ هللا'' اور ''ااَْلِ
؛رجل اور الرجل کے مانند ہيں پہلے دونوں يعنی الہ ورجل ''الھة او ر رجال'' کا اسم جنس ہيں اور دوسرے هللا الہ اور ا

اور ''الرجل'' الف والم کے ذريعہ معرفہ ہو گئے ہيں اورمورد نظررجل اورالہ معين ومشخص کئے ہيں هللا'' دونوں يعنی ''ا
ود نہيں ہے جزاس کے جو کہنے والے کا موردنظر اورمقصود کے معنی ہو ں گے: کوئی معبهللا'' اس لحاظ سے ال الہ االا

  ہے۔
نحويوں کی اصطالح ميں ''َعلَم مرتجل'' (منحصر بہ فرد )ہے اور ذات باری هللا يہ نظريہ غلط اور اشتباه ہے ، کيو نکہ لفظ ا

س کا شريک نہيں تعالٰی سے مخصوص ہے، جس کے تمام صفات جامع جميع اسمائے حسنٰی ہيں اور کوئی بھی اس نام ميں ا
  ہے جس طرح کوئی ''الوہيت اور ''ربوبيت'' ميں اس کاشريک نہيں ہوسکتاہے ۔

اسالمی اصطالح ميں ايک ايسا نام ہے جو اس ذات سے مخصوص جس کے يہاں تمام صفات کماليہ پائے جاتے هللا چنانچہ ا
ّ األسماء الحسنٰی'' تمامهللا ہيں، جيسا کہ خود ا ِ ال هللا کيلئے ہيں اور فرمايا:(اهللا'' )''ا١اسمائے حسنٰی( تعالٰی نے فرمايا ہے: و

  )وه خدا جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے تمام اسمائے حسنٰی اس کے لئے ہيں۔٢اِٰلہ ااِلّ ھولہ ا أل سماء الُحسنٰی)(
سمائے حسنٰی کے مالک خدا يعنی ہستی ميں کوئی موثراور خالق نہيں اور تمام صفات کماليہ اور اهللا'' بنابرايں ''ال اِٰلہ ااِّل ا

کے اسمائے حسنٰی ميں سے ايک''قيّوم'' ہے قيّوم يعنی پائنده قائم بالذات ہر چيز کا محافظ هللا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔ا
  و نگہبان نيز وه ذات جو موجودات کو قوام عطا کرتی ہے، آيت کے يہ معنی سورٔه طہ کی

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

  .  ١٨٠)اعراف ١(
  .٨)طہ ٢(

  ويں آيت ميں ذکر ہو ئے ہيں: ٥٠
  )١(ربّنا الذی ٔاعطی کّل شٍی خلقہ ثّم ھدی)(

  ہمارا رب وه ہے جس نے ہر موجود کو جو اس کے خلقت کا الزمہ تھا عطا کيا، پھر اس کے بعد ہدايت کی ہے.
اب،غفاّر، رحيم اور روز جزاجو تما م صفات کماليہ اور اسمائے حسنٰی کا مالک ہے وه رّب، رحمان ، رازق، توهللا پس وہی ا

رّب کی جگہ استعمال ہوا ہے يعنی جس جگہ رّب کانام ذکر کرنا هللاکا مالک ہے، يہی وجہ ہے قرآن کريم ميں کہيں پر لفظ ا
سزاوارتھا وہاں رّب کی جگہ استعمال ہوا اور رّب کے صفات اپنے دامن ميں رکھتا ہے جيسے:رازق،تواب،غفورا وررحيم 

  سان کو اس کے عمل کی جزا ديتی ہے، جيسا کہ ارشاد ہوا:اور وه ذات جو ان
  )٢يبسط الّرزق لمن يشاء ويقدر)(هللا ۔ (ا١
ہی ہے جوجس کے لئے چاہتاہے اس کے رزق ميں وسعت عطا کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے رزق ميں هللا ا

  تنگی کرتا ہے۔
  )٣ھو التّواب الرحيم) (هللا ۔( واّن ا٢

  ول کرنے واال اور رحيم ہے۔توبہ قبهللا يقينا وہی ا
  )٤غفوررحيم) (هللا ۔( اِّن ا٣

  بخشنے واال اور رحيم ہے۔هللا يقينا ا
  )٥ٔاحسن ما کانوا يعملون)(هللا ۔(ليجزيھم ا٤

  تاکہ خدا انھيں جزا دے بہترين اعمال کی، جو انھوں نے انجام دئے ہيں۔
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حيم اور جزا دينے واال کہ رّب العالمين سے گزشتہ آيات ميں جيسا کہ ہم نے مال حظہ کيا ِ،صفات رّزاق ،غفور اور ر
  تما م صفات کماليہ کا مالک اور خود ''رّب العا لمين'' ہے۔هللا کی طرف ہے ،کيو نکہ اهللا مخصوص ہيں سب کی نسبت ا

  کی مخصوص صفت ہيں جيسے:هللا'' بعض اسماء و صفات جو قرآن کريم مينآئے ہيں وه بھی ''ا
  ال تٔا خذه سنة و ال نوم لہ ما فی السموات و ما فی ال اِٰلہ ااِلّ ھو الحّی القّےومهللا (ا

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

  ٥٠) طہ١(
   ٢٦) رعد٢(
   ١٠٤) توبہ ٣(
  ١٨٢) بقره ٤(
  ١٢١) توبہ ٥(

األرض من ذالّذی يشفع عنده ااِلّ باِ ذنہ يعلم ما بين ٔايد يھم و ما خلفھم و ال يحيطون بشيٍئ من علمہ ااِّل بما شاء وسع کر سّےه 
  )١ات و األرض و ال يؤده حفظھما و ھو العلّی العظيم) (السمو

کے سوا کوئی معبود نہيں ہے نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نيند ،جو هللا کوئی معبودنہينجزهللا کے حی وقيوم اور پائنده ا
ھ ان کے کچھ زمين وآسمان مينہے ا سی کا ہے کون ہے جو اس کے پاس ا س کے فرمان کے عالوه شفاعت کرے؟ جو کچ

سامنے اور پيچھے ہے اسے جانتا ہے اور کوئی اس کے علم کے ايک حصہ سے بھی آگاه نہيں ہوتا جز يہ کہ وه خود 
چاہے، اس کی حکومت کی''کرسی'' زمين وآسمان کو محيط ہے نيز ان کی محا فظت اسے تھکا تی نہيں ہے اور وه ' علی ّ و 

  عظيم''(بلند مرتبہ و با عظمت) ہے۔
سے مخصوص ہيں اور ''الٰہ '' خالق اور رّب العالمين کے صفات ميں سے هللا'' يں مذکور تمام اسماء و صفات ''ااس آيت م
  نہيں ہيں۔

نيز ايسے صفات جيسے:عزيز ،حکيم،قدير،سميع،بصير،خبير، غنی،حميد، ذوالفضل العظيم،( عظيم فضل کا مالک) واسع، 
کے هللا'' ائ(اپنی مرضی سے فعل انجام دينے واال)... يہ سارے صفات '' اعليم(وسعت دينے واال اور با خبر) اور فعال لمايش

ايک نام ہے ا ن صفات ميں سے ہر ايک کے لئے اورهللا کی حقيقت يہی صفات اورهللا مخصوص صفات ہيں، اس لحاظ سے ا
  اسمائے حسنٰی ہيں۔

  '' کی جگہ استعمال کرتے ہيں ۔کی جگہ اور''الوھيم'' کو''اال لہهللا'' عبرانی زبان ميں بھی ''َےھَُوه'' کو'' ا
کی ايک صفت يہ ہے کہ اس کی ''کرسٔی حکومت'' زمين وآسمان سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ چنانچہ اب ہم''کرسی'' هللا ا

  کے معنی کی تحقيق وبر رسی کريں گے۔
..............  

   ٢٥٥) بقره ١(

  ۔کرسی ٢

  لفظ کرسی؛ لغت ميں تخت اور علم کے معنی ميں ہے۔
 رطبی اور ابن کثير نے ابن عباس سے روايت کی ہے کہ فرمايا :''کرسی خدااس کا علم ہے''۔ اورطبری کہتے ہيں: طبری،ق

  ''جس طرح خدا وند عالم نے فرشتوں کی گفتگو کی خبر دی ہے کہ انھوں نے اپنی دعا ميں کہا :
  (ربّنا وسعت کّل شیء علماً)

  ے ہوئے ہے۔پروردگار ا! تيرا علم تمام اشياء کا احاطہ کئ
اس آيت ميں بھی خبر دی ہے کہ''وسع کرسّےه السموات و األرض'' اس کا علم زمين وآسمان کو محيط ہے،کيو نکہ''کرسی'' 
در حقيقت علم کے معنی ميں ہے ،عرب جو اپنے علمی نوٹ بک کوکّراسہ کہتے ہيں اسی باب سے ہے ،چنانچہ علما ء اور 

  ے۔(طبری کی بات تمام ہوئی)۔دانشوروں کو ''َکراسی'' کہا جاتا ہ
طبری کی بات پر اضافہ اضافہ کرتے ہوئے ہم بھی کہتے ہيں:خدا وند عالم نے حضرت ابراہيم کی اپنی قوم سے گفتگوکی 

  حکايت کی ہے جو انھوں نے اپنی قوم سے کی:
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  )١(وسع ربّی کّل شيٍئ علماً ٔا فال تتذّکرون)(
  محيط ہے آياتم لوگ نصحت حاصل نہيں کرتے؟ہمارے رب کا علم تمام چيزوں کو شامل اور 

  اورشعيب کی گفتگو اپنی قوم سے کہ انھوں نے کہا ہے:
  )٢(وسع ربّنا کّل شيٍئ علماً) (

  ہمارے رب کا علم تمام اشيا ء کو محيط ہے۔
  اور موسٰی کی سامری سے گفتگو کہ فرمايا:

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

  ٨٠) انعام ١(
   ٨٩)اعراف ٢(

  )١الذی ال أِلہ االّ ھو وسع کّل شيٍئ علماً) (هللا م اانّما اِٰلھکِ◌ِ◌◌ِ )
 ہے وہی کہ اس کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے، اس کا علم تمام اشياء کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔هللا'' تمہارا معبود صرف ''ا

رسول خدا کے اوصياء ميں چھٹے وصی يعنی امام جعفر صادق نے سائل کے جواب مينجس نے کہا : (وسع کر سيہ 
  )٢لسموات و االرض) اس جملہ ميں کرسی کے کيا معنی ہيں ؟فرمايا: خدا کا علم ہے۔(ا

قرآن کريم ميں کرسی کا تخت اور علم دونوں معنوں ميں استعمال ہوا ہے، خدا وند عالم نے سور ئہ ص ميں سليمان کی 
  داستان ميں فر مايا:

  )٣( و لقد فتّنا سليمان و ٔالقينا علٰی کر سّےه جسداً)(
  م نے سليمان کو آزمايا اور ان کی کرسی (تخت ) پر ايک جسد ڈال ديا۔ہ

  اور اس آيت ميں فرماتا ہے:
  )٤( يعلم ما بين ٔايد ھم وما خلفھم وال ُےحيطون بشیء ٍ من علمہ ِااّل بما شاء وسع کر سّےه السموات و األرض)(

ے اور وه ذره برابر بھی اس کے ''علم'' سے آگاه نہيں ہوخدا وند عالم ان کے سامنے اور پس پشت کی ساری باتوں کو جانتا ہ
  سکتے جز اس کے کہ وه خود چاہے،اس کی کرسی يعنی اس کا''علم''زمين وآسمان کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

''کرسی'' جيسا کہ آيہ شريفہ سے ظاہر ہے ''علمہ'' کے بعدمذکور ہے اس قرينہ سے معنی يہ ہوں گے:وه لوگ ذره برابر علم 
ا وندی سے آگاه نہيں ہو سکتے جزاس کے کہ خدا خود چاہے، اس کا علم زمين وآسمان کو اپنے احاطہ ميں لئے ہوئے خد
  ہے۔

اس لحاظ سے بعض روايات کے معنی ،جو کہتی ہيں:''کل شیء فی الکرسی'' ساری چيزيں کرسی ميں ہيں، يہ ہوں گے کہ 
  تمام چيز علم اٰلہی ميں ہے۔

''کی بحث کو ختم کرتے ہيناور''عبوديت'' کی بحث جو کہ اس سے مر بوط ہے اس کی بر کے اسمائهللا يہاں پر'' ا ے حسنی ٰ
  رسی و تحقيق کر يں گے۔

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

  ٩٨)طہ ١(
  ، باب: معنی قول هللا عز وجل : وسع کرسيہ الماوات واالرض.٣٢٧) توحيد صدوق:ص ٢(
  . ٣٤) سورٔه ص ٣(
   ٢٥٥)بقره٤(

  عبد وعبادت 

:اس نے اطاعت کی''عبوديت'' يعنی: عاجزی و فرو تنی اورخضوع و خشوع کے ساتھ اطاعت بجاالنااور''عبادت'' يعنی َعبََد 
  نہايت خضوع وخشوع اور فر وتنی وعاجزی کے ساتھ اطاعت کرناجو '' عبوديت''سے زياده بليغ ہے۔

  الف: عبوديت
نعبد'' آيا ہے اس ميں عبوديت بمعنیٔ  اطاعت ہے ،يعنی ہم صرف سوره حمد ميں''رّب العالمين''کے ذکر کے بعد جملہ''اياّک 

  تيری ہی اطاعت کرتے ہيں۔



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

 
 

  امام جعفر صادق ـ نے بھی ايک حديث ميں فرمايا ہے :
  )١''َمن ٔاطاع رجالً فی معصےة فقد عبده'' (

  جو شخص کسی انسان کی معصيت اور گناه ميں اطاعت کرے گويااس نے اسکی عبادت کی ہے۔
ہ ظاہر ہے عبادت و اطاعت ايک ساتھ اور ايک معنی ميں استعمال ہو ئے ہيں۔امام علی رضا کی گفتگو مينبھی ہے کہ جيسا ک

  دوسرے کی بات سننے کو،جو ايک قسم کی اطاعت اور اس کی پيروی ہے،''عبادت'' سمجھاگياہے، جيسا کہ فرمايا:
  )٢،واِن کان الناطق عن ٔابليس فقد عبدٔابليس'' (هللاّز و جّل فقد عبد اعهللا ''َمن ٔاصغٰی اِلی ناطق فقد عبده فاِن کان الناطق عن ا

جو شخص کسی قائل کی آواز پر کان دھرے اس نے اس کی عبادت کی ہے اب اگر قائل خدا وند عالم کی بات کرے تو خدا 
  کی عبادت کی اور اگر ابليس کی بات کرے تو ابليس کی عباد ت کی۔

  ے اختياری ہے ليکن ديگر مخلوقات کے لئے تسخيری اور غير اختياریعبادت: باشعور موجودات کے لئ
  ١٣ح  ٩٢، ص ١٨؛ وسايل الشيعہ ج٦٣، ح٣٠٣) عيون اخبار الرضا،ص٢(٣٩٨، ص ٢)اصول کافی ج ١(

  ہے، جيسا کہ خدا وند سبحان نے فرمايا :
  )١( يا ٔاّےھا الناس اعبد واربّکم الذی خلقکم و الذين من قبلکم...)(

  !اپنے رب کی عبادت کرو ،وہی جس نے تمکو اور تم سے پہلے والوں کو زيور تخليق سے آراستہ کيا ہے۔ اے لوگو 
  اورديگر مو جودات کے بارے ميں فرمايا :

ّ يسجد ما فی السموات وما فی األرض من دابة والمال ئکة وھم ال يستکبرون)(   )٢(و
چلنے والی ہوں يا فرشتے خدا کے لئے سجده( عاجزی اور فرونتی) تمام وه چيزيں جو آسمان وزمين ميں پائی جاتی ہيں 

  کرتے ہيں اور تکبر نہيں کرتے ہيں۔

  ب: عبد
  عبد کے چار معنی ہيں:

  ۔غالم کے معنی ميں جيسے سورٔه نمل ميں خدا ارشاد فرماتا ہے:١
  )٣مثالً عبدا ً مملوکاً ال يقدر علٰی شيٍئ)(هللا (ضرب ا

  غالم مملوک کی مثال دی ہے جو کسی چيز پر قادر نہيں ہے۔خدا وند عالم نے ايک ايسے 
  اس عبد کی جمع عبيد ہے جيسا کہ رسول خدا ۖنے ارشاد فرمايا :

  )٤''َمن خرج ِالينا من العبيد فھوحّر'' (
  جو غالم بھی ہماری سمت (اسالم کی طرف)آجائے وه آزاد ہے۔

زياده روشن اور واضح مثال خدا وند عالم کے ارشاد ميں ہے کہ ۔''عبد'' بنده ہونے کے معنی ميں بھی ہے اس کی سب سے ٢
  فرمايا:

  )٥ان کّل َمن فی السموات واألر ض ااِّل ٔاتی الرحمن عبداً) (◌ِ )
  زمين وآسمان کے ما بين کوئی نہيں ہے مگر يہ کہ بند گی کی حالت ميں خدا وند رحمان کے سامنے آئے۔

  بندے) ہے جيسے :اس معنی ميں بھی عبد کی جمع ''عبيد'' (
  )٦ليس بظالم للعبيد) (هللا (و ٔاّن ا

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

  . ٢١)سورهٔ  بقره ١(
  ٤٩) نحل ٢(
  ٧٥) نحل ٣(
   ٢٤٨، ص ١) مسند احمد ج٤(
  ۔٩٣)مريم ٥(
  ۔ ٥١)انفال ٦(

  خدا وند عالم اپنے بندونپر ظلم نہيں کرتا ہے۔
۔عبد؛،عبادت کرنے والے اور خدمت گزار بنده کے معنی ميں ہے جس کے بارے ميں ''عابد'' کی تعبير زياده بليغ ہے، ٤۔ ٣

  اس کی دو قسم ہے:
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الف:خدا کا خالص'' عبد'' اورحقيقی بنده ہونا جس کی جمع عباد آتی ہے جيسے خدا وند عالم کاکالم ان کے موسٰی اور اوران 
  ستان کی حکايت ميں ہے،وه فرماتا ہے:کے جوان ساتھی کی دا

  )١( فوجدا عبداً من عبادنا آتينا ه رحمة من عند نا)(
  ا ن دونوننے ہمارے بندوں ميں سے ايک بنده کو پايا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوزا تھا۔

نيا اور دنيا طلبی کے لئے وقف کر ب۔اور دنيا کا'' عبد'' بنده ہونا يعنی جو شخص اپنا تمام ہم و غم اور اپنی تمام توانائی د
دے،يہاں بھی عبد کی جمع''عبيد'' ہے جيسا کہ پيغمبر اکرۖم نے فرمايا: '' تَِعَس عبد الدرھم وعبد الدينار''درہم ودينار کا بنده 

  )٢ہالک ہوگيا۔ (
ا جو شخص فرمان خدا اور چو نکہ پروردگار عالم بندوں کی ہدايت اور لوگوں کے ارشاد کے لئے امر ونہی کرتا ہے لٰہذ

)اس نے خدا وند رحمان کی عبادت وبندگی کی، وه عابد ہے يعنی:اس  وندی کی اطاعت کرتاہے ا سے کہتے ہيں: (َعبََدا لّربَّ
  نے خدا کی اطاعت کی ہے اور و ه پروردگار کا مطيع وفرمانبردار ہے۔
نعقد کئے جاتے ہيں، کہتے ہيں: ''َعبََد فالن ااِل اور چونکہ''الہ''معبود کے معنی ميں ہے اور اس کے لئے دينی مراسم م

لہَ''فالں نے خدا کی عبادت کی (پرستش کی)وه عابد(پر ستش کرنے واال ہے)يعنی وه دينی مراسم خدا کے لئے انجام ديتا 
  )٣ہے۔(

صفات کورب ّ کے  جن صفات کو''الوہيت'' کی بحث ميں'' الٰہ'' کے صفات ميں شمار کياہے اور ربوبيت کی بحث ميں ان تمام
رّب العالمين کے صفات ميں ايک دوسری هللا رّب العالمين کے صفات ہيں ، اهللا صفات سے جانا ہے وه سارے کے سارے ا

آئنده بحث ميں اسهللاصفت يہ ہے کہ ہر چيز کا جاری و ساری ہونا اس کی مشيت اور اس کی مرضی سے ہے اور ہم انشاء ا
  کی وضاحت کر يں گے۔

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

)جو کچھ ہم نے''عبد'' کے بارے ميں ذکر کيا ہے وه مندرجہ ذيل کتابوں سے ماده عبد ٣(١٣٨٦) سنن ابن ماجہ ص٢( ٦٥)کہف:١(
کے مطالب کا خالصہ ہے، جوہری کی کتاب صحاح ،مفردات القرآن راغب ،قاموس اللغة فيروز آبادی، معجم الفاط القرآن الکريم ،طبع 

 خلوط کر کے ايک سياق و اسلوب کے ساتھ بيان کيا ہے.مصر، ہم نے ان سب کی عبارت کو م

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

)٥(  
  رّب العالمين کی مشيت
  الف ۔مشيت کے معنی

  ب: رزق مينخدا کی مشيت
  ج:ہدايت مينخدا کی مشيت 

  د: رحمت وعذاب مينخدا کی مشيت
  

  لغت اور قرآن کريم ميں مشيت کے معنی -١
  الف:مشيت کے لغوی معنی

مشيت کے لغوی معنی؛اراده کرنے اور چاہنے کے ہيں اور اس معنی ميں لوگ بھی اراده ومشيت کے مالک ہوتے ہيں ،خدا 
  وند کريم نے قرآن کريم ميں ارشاد فرمايا:

  )١(اِّن ھذه تذکرة فمن شاء اتّخذا الٰی ربّہ سبيالً ) (
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  يار کرے۔يہ ياد دہانی ہے،لٰہذا جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راه اخت
يعنی اگر انسان چاہے اور ارداه کرے کہ خدا کی سمت راه انتخاب کرے تو وه مکمل آزادی اور اپنے اراده واختيار کے ساتھ 

ويں آيت عبس کی بارہويں آيت تکوير کی اٹھائيسويں  ٥٥اس بات پر قادر ہے،اسی آيت سے ملتا جلتا مضمون سوره مدثر کی 
يره ميں بھی ذکر ہوا ہے،خدا وند سبحان نے لغوی مشيت کی نسبت بھی اپنے طرف ديتے آيت ويں وغ ٩٢آيت اور کہف کی 

  ہوئے فرمايا:
  ) ٢۔(الم تر اِلی ربّک کيف مّد الظّل و لو شاء لجعلہ ساکناً) (١

  کيا تم نے نہيں ديکھا کہ کس طرح تمہارے رّب نے سايہ کو دراز کرديا؟اوراگر چاہتا تو ساکن کر ديتا. 
ذين َشقُوا ففی النار لھم فيھا زفير و شھيق)( خالدين فيھا ما دامت السموات و األرض اال ما شاء ربّک اّن ربّک فعال لما ۔(فاما ال٢

  )٣ُےريد)( ؤاما الذين سعدوا ففی الجنة خالدين فيھا ما دامت السموات و األرض اال ماشاء ربک عطاًئ غير مجذوٍذ)(
تش جہنم ميں ہيں اور ان لوگوں کے لئے وہاں زفير اور شہيق( آه و نالہ وه فرياد) ہے ليکن جو بد بخت ہو چکے ہيں،تو وه آ

اور جب تک زمين وآسمان کا قيام ہے وه ہميشہ اس ميں رہيں گے مگر جو تمہارا رب چاہے اور تمہارا رب جو چاہتاہے 
  انجام ديتا ہے، رہے وه لوگ جو نيک بخت اور خوش قسمت ہيں وه جنت ميں ہيں اور

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

  .  ٢٩؛ انسان  ١٩) مزمل ١(
  .٤٦)فرقان ٢(
  . ١٠٨ ١٠٦)ہود٣(

  جب تک زمين وآسما ن کا قيام ہے وه اس ميں رہيں گے جز اس کے جو تمہارا رب چاہے يہ ايک دائمی بخشش ہے۔
  وينآيت ميں بھی ذکر ہوا ہے۔ ٥١ويناور فرقان کی  ٨٦ان دو آيتونکے مانند سورٔه اسراء کی 

  گزشتہ آيات کے معنی يہ ہيں: ليکن
  ۔خدا وندعالم نيپہلی جگہ فرمايا: ١

  (الم ترٰی الی ربک کيف مّد الظل و لو شاء لجعلہ ساکناً)
يعنی خدا وند عالم نے کس طرح ظہر کے بعد ،سورج کے مغرب سے قريب ہو نے کے تناسب سے سايہ کو مشرق کی 

خر ی حد داخل ہو گيا اوراگر''چاہتا''تو سايہ کو ہميشہ ساکن ہی رہنے ديتا ،جانب پھيال ديايہاں تک کہ ڈوب کر شب ميں اپنی آ
  سايہ کا دراز ہونا اوراس کا حرکت کرنا خدا کی مشيت اور اس کے اراده پر ہے اور مرضی اٰلہی سے باہر نہيں ہے۔

شہ ہميشہ کے لئے بہشت ميں ہيناور ۔ خدا نے دوسرے مقام پر فرمايا: اہل جہنم ہميشہ کيلئے آتش ميں ہيں اور اہل بہشت ہمي٢
  يہ خدا کی قدرت اور مشيت کے تحت ہے اور اس کی مرضی اور مشيت سے خارج نہيں ہے۔

  ب:مشيت؛ قرآنی اصطالح ميں
قرآن مجيد مينجب بھی کلمات رزق، ہدايت،عذاب،رحمت اور ان کے مشتقات کے بعد ''مشيت خدا کی'' بحث ہو تی ہے اس 

وروزی ،ہدايت اور اس کے مانند دوسرے امور کا جاری ہونا ان سنتوں کی بنياد پرہے جنہيں خدا سے مراد يہ ہے کہ رزق 
وند عالم نے اپنی حکمت کے اقتضا ء سے معين فرمايا ہے اور خدا کی سنت ان امور ميں نا قابل تبديل ہے اور وه اس آيت 

  کے مصاديق و افراد ميں سے ہيں جيسا کہ فرماتا ہے:
  )١تبديالً) (هللا تجد لسنة ا و لنهللا …(سنة ا

  اور سنت اٰلہی ميں کسی قسم کی تبديلی نہيں ہو تی ہے۔…يہ سنت اٰلہی ہے
  جيسا کہ سوره فاطر ميں بھی ارشاد فرماتا ہے:

  تحويالً)هللا تبديالً و لن تجد لسنة اهللا ( فلن تجد لسنة ا
  نہيں پاؤ گے۔ سنت خدا وندی ميں کبھی تبديلی نہيں پاؤ گے اور سنت اٰلہی ميں کبھی تغير

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

  .٢٣اور فتح  ٦٢)سورٔه احزاب ١(

  دوم ۔ رزق وروزی ميں خدا کی مشيت
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  ۔خدا وند عالم سورٔه شورٰی ميں فرماتا ہے:١

  ) ١(لہ مقا ليد السموات و األرض يبسط الّرزق لمن يشاُئ و يقدر اِ ّنہ بکل شیء ٍ عليم)(
مخصوص ہيں،جس کی روزی ميں چاہتا ہے وسعت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا آسمانوں اور زمينوں کی کنجياں اس سے 

  ہے ا س کی روزی تنگ کر ديتا ہے وه تمام چيزوں سے آگاه ہے۔
  سورئہ عنکبوت مينفرمايا ہے:

ألرض و سخر ير زقھا و اِّےا کم و ھو السميع العليم۔ و لئِن سٔالتھم َمن خلق السموات واهللا (وکٔاّےن من د ابٍة ال تحمل رزقھا ا
بکّل شيٍٍئ عليم۔ ولئن سا لتھم من هللا يبسط الّرزق لَمن يشاء من عباده و يقدر لہ ِاّن اهللا فٔانّی يوفکون اهللا الشمس و القمر ليقو لّن ا

  )٢قل الحمد  بل ٔاکثر ھم ال يعقلون)(هللا نّزل من السماء ماًئ فٔا حيا بہ األرض من بعد موتھا ليقو لُنَّ ا
ايسے ہيں جو اپنا رزق حمل کرنے کی قدرت نہيں رکھتے خداانھيں اور تمھيں روزی ديتا ہے وه سننے کتنے چلنے والے 

اور جاننے واال ہے اور جب بھی ان سے سوال کرو گے : کس نے زمين وآسمان کو پيدا کيا ہے اور سورج اور چاند کو 
ہو تے ہيں؟خدا اپنے بندوں ميں جس کی روزی پھر اس حال ميں وه لوگ کيسے منحرف هللا'' مسخر کيا ہے ؟ توکہيں گے:''ا

ميں چاہتا ہے وسعت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر ديتا ہے خداوند عالم تمام چيزوں سے آگاه ہے 
هللا'' اور اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کيا اور اس کے ذريعہ مرده زمين کو زنده کيا؟ کہيں گے: ''ا

  مد و ستائش خدا سے مخصوص ہے ليکن ان ميں بہت سے لوگ نہيں جانتے ہيں۔کہو!ح
  ۔سورٔه سبا ميں فرمايا:٣

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

  ١٢)شوریٰ ١(
  .٦٣تا٦٠) عنکبوت٢(

  )١(قل اِنَّ ربِّی يبسط الّرزق لَمن يشاء من عباده و يقد ر لہ و ما ٔانفقتم من شيٍئ فھو ُےخلفہُ وھوخيرالّرا زقين)(
اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے اس کے رزق ميں وسعت ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر کہو! خدا 

  ديتا ہے اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ پْر کر ديتا ہے اور وه بہترين رزق دينے واال ہے۔
  ۔سوره اسراء ميں ارشاد ہو تا ہے:٤

طھا کّل البسِط فتقعد ملوماً محسوراً)(اِنَّ ربّک يبسط الّرزق لَمن يشاء ويقدر اِنّہ کان ( وال تجعل يدک مغلو لةً اِلی عنفک والتبس
اليتيم بعباده خبيراً بصيراً)( وال تقتلوا ٔاوالدکم خشےة اِمالٍق نحن نر زقھم و اِّےاکم اِنَّ قتلھم کان خطئاً کبيرا)( و ال تقر بوا مال 

ه و ٔاو فو ا بالعھد اِّن العہدکان مسوؤ الً)( و ٔاوفوا الکيل اِذا کلتم و زنوا با لقسطاس المستقيم ااِّل با لتی ھی ٔاحسن حتٰی يبلغ ٔاشّد 
  )٢ذلک خير و ٔاحسن تاويالً)

اپنے ہاتھوں کو پس گردن بندھاہوا قرار نہ دو ( تاکہ انفاق سے رک جاؤ) اور نہ ہی اتنا پھيالدو کہ سرزنش کے مستحق قرار 
ہ بن جاؤ ،يقينا ًخدا جس کے رزق ميں چاہتا ہے وسعت ديتا ہے اور جس کے رزق ميں چاہتا ہے تنگیپاؤ اور حسرت کا نشان

کر ديتا ہے،اپنے فرزندوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو ہم انھيں اور تمھيں روزی عنايت کرتے ہينيقينا ً ان کا قتل
ہ کے عالوه قر يب نہ ہو نا جب تک کہ بلوغ کونہ پہنچ جائے اور يتيم کے مال سے بہترين طريق…کرنا ايک عظيم گناه ہے

اور اپنے عہد وپيمان کو وفا کرو کہ عہد وپيمان کے متعلق سوال ہوگا! اور جب کسی چيز کو تولو تو تو لنے کا حق ادا کرو 
  اور صحيح ترازو سے وزن کرو کہ يہ بہتر اور نيک انجام کاذريعہ ہے۔

  ا:۔سورٔه آل عمران ميں فرماي٥
( قل ٔاللّھم مالک الملک تؤتِی الملک من تشاُئ و تنزع الملک مّمن تشاء و تعّز َمن تشاء و تّذل َمن تشاء بيدک الخير اِنّک علٰی کلّ 
َ◌ من المّےت و تخرج المّےت من الحیِّ و تر زق َمن تشاء شيٍئ قدير۔ تولج الليل فی النھار و تو لج النھار فی اللّيل و تخرج الحیِّ

  )٣حساٍب)(بغير
کہو!: خدا وندا! تو ہی حکو متوں کا مالک ہے جسے چاہتا ہے حکومت ديتاہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھين ليتا ہے

  جسے چاہے عزت ديتا ہے اور جسے چاہے ذليل ورسوا کر ديتاہے تما م خوبياں تير ے ہاتھ ميں
..............  

  ٣٩)سبا١(
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  ٣٥تا  ٢٩)اسراء ٢(

يز پر قادر ہے ،رات کو دن ميں داخل کرتا ہے اور دن کو شب ميں، اور مرده سے زنده اور زنده سے مرده ہيں اورتو ہر چ
  نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق ديتا ہے۔

  خدا کی مشيت کيسی اور کس طرح ہے؟
ميں قرار دی ہے يعنی کوئی  اعمال کی جز ا کی بحث مينہم نے ذکر کيا کہ خدا وند عالم نے رزق کی وسعت ''صلہ رحم''

اپنے اعزاء و اقرباء سے صلہ رحم کرتا ہے تو اس کے رزق ميں اضافہ ہو تا ہے اور انسان اپنے باپ کی صالح و درستی 
کے آثار بعنوان ميراث پاتا ہے ،جيسا کہ حضرت موسی اور بندهٔ خدا حضرت خضر کی داستان ميں گزر چکا ہے کہ گر تی 

سے بچايا تا کہ اس کے نيچے دو يتيموں کا،کہ جن کا باپ صالح انسان تھا ،مد فون خزانہ بر باد نہ ہو  ہوئی ديوار کو گر نے
جائے اور وه دونوں بالغ ہو نے اور سن شعور تک پہنچنے کے بعداسے باہر نکاليں! يہ خدا کی مشيت و اراده کے دو نمو 

  بديل اٰلہی سنت کی بنياد پر جاری ہوتے ہيں ۔ نے روزی عطا کرنے کے سلسلہ ميں ہيں جو ثابت اور ناقابل ت
..............  

  ٢٧، ٢٦) آل عمران ١(

  سوم :مشيت خداوندی ہدايت اور راہنمائی ميں

  انسان کی ہدايت قرآن کريم کی رو سے دو قسم کی ہے:
  ۔ہدا يت اسالمی احکام اور عقائد کی تعليم کے معنی ميں.١
  تو فيق کے معنی ميں.۔ ہدايت ايمان اور عمل صالح کی ٢

قرآن کريم پہلی قسم کی ہدايت کی زياده تر پيغمبروں کی طرف نسبت ديتا ہے جنھيں خدا وند عالم نے اسالمی عقائدو احکام 
کی تبليغ اور ا پنی پيغام رسا نی کے لئے انسانوں کی طرف بھيجا ہے اور کبھی خود خدا کی طرف نسبت ديتاہے کہ اس نے 

  سالم کے ساتھ بھيجا ہے۔پيغمبروں کو دين ا
قرآن کريم دوسری نوع ہد ايت کی نسبت خدا وند عالم کی طرف ديتا ہے اور کبھی مشيت کے ذکر کے ساتھ کہ ہدايت خدا کی

  مرضی اور اس کی خواہش ہے اور کبھی''مشيت'' کے ذکرکے بغير۔
انتخاب اور پسنديدگی نيزاس کو حاصل خدا وند عالم نے ہدايت کی دونوں قسموں سے بہره ور ہونے کی شرط لوگوں کا 

  کرنے کے لئے ان کے عملی اقدام کو قرار ديا ہے، اس کا بيان درجہ ذيل سہ گانہ مباحث ميں کياجارہا ہے:

  الف: تعليمی ہدايت
  قرآن کريم لوگوں کی تعليمی ہدايت کی تبليغ اسالم کے معنی ميں کبھی انبياء کی طرف نسبت ديتے ہوئے فرماتا ہے:

  تصير األ مور)هللا الذی لہ ما فی السموات و ما فِی األرض ااَِل اِلٰی اهللا (و اِنّک لتھدی اِلٰی صراط مستقيم ، صراط ا
اوريقيناً تم راه راست کی طرف ہدايت کرتے ہواس خدا وند عالم کے راستے کی جانب کہ جو کچھ زمين وآسمان کے درميان 

  )١ر کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔(ہے سب اسی کا ہے ،آگاه ہو جاؤ !تمام امو
  اور کبھی انبياء کے ہدايت کرنے کی خدا کی طرف نسبت ديتے ہوئے فرماتا ہے : 

  )٢۔(و جعلنا ھم ٔائمة يھدون بٔامرنا)(١
  اورہم نے انھيں پيشوا قرار ديا جو ہمارے فرمان کی ہدايت کرتے ہيں۔

  )٣ٰی الدين کلّہ)(۔( ھوالِذی ٔارسل رسولہ بالھدٰی ودين الحّق ليظھره عل٢
وه ايسی ذات ہے جس نے اپنے پيغمبۖر کو ہدايت اور دين حق کے ساتھ مبعوث کيا تا کہ اسے تمام اديان پر غالب اورکامياب 

  کرے۔
  اسی معنی ميں آسمانی کتابوں کی طرف بھی ہدايت کی نسبت ديتے ہوئے فرماتا ہے:

  )٤ناٍت ِمن الھدٰی والفُرقاِنِ◌)(۔( شھررمضان الذی انزل فيہ القرآن ھُدًی للناس وبےّ ١
ماه رمضان ايک ايسا مہينہ ہے جس ميں لوگوں کی ہدايت کرنے واال قرآن نازل کيا گيا اس ميں ہدايت کی نشا نياں اور حق و 

  باطل کے درميان جدائی ہے۔
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  )٥۔( و ٔانزل التّوراة و األنجيل من قبل ھدًی للناس)(٢
  ت اور انجيل نازل فرمائی ہے۔لوگوں کی ہد ايت کے لئے پہلے توري

  کبھی تعليمی ہد ايت کی نسبت بال واسطہ خدا کی طرف ديتے ہوئے فرمايا:
  )٦۔( ٔالم نجعل لہ عينين و لساناًو شفتين۔ و ھديناه النّجد ين)(١

يت نہيں کيا ہم نے انسان کو دو آنکھيں نہيں ديں؟ايک زبان اور دو ہونٹ نہيں دئے؟ اور اسے راه خير وشر کی طرف ہدا
  کی؟!

  )٧۔( و ٔاّما ثمود فھد ينا ھم فا ستحبّوا العمٰی علی الھدٰی)(٢
  اور ہم نے قوم ثمود کی ہدايت کی ليکن انھوں نے ضال لت اور نا بينائی کو ہدايت پر تر جيح دی۔

ہے اور کبھی اپنی بنا براين خدا کبھی تعليمی ہدايت اور آموزش اسالم کی نسبت پيغمبروں اور اپنی کتابوں کی طرف ديتا 
پاک و پاکيزه ذات کی طرف !اور يہ اس اعتبار سے ہے کہ خوداسی نے ان کتابوں کے ہمراه لوگوں کی تعليم کے لئے 

  پيغمبروں کو بھيجا ہے۔
..............  

   ٥٢،٥٣)شورٰی ١(
  ٧٣)انبياء ٢(
  ٣٣)توبہ ٣(
   ١٨٥) بقره ٤(
   ٢،٣)آ ل عمراان٥(
   ٨،١٠) بلد٦(
   ١٧) فصلت ٧(

  آئنده بحث ميں انسا ن کی ہدايت قبول کرنے يا نہ کرنے کی کيفيت تحقيق کے ساتھ بيان کريں گے۔…نشاء اا

  ب:انسان اور ہدايت يا گمراہی کاانتخاب
قرآنی آيات ميں غور و خوض کر نے سے ہم درک کرتے ہيں کہ لوگ ہميشہ انبياء کے مبعوث ہونے اور آسمانی کتاب کے 

و گروه ميں تقسيم ہوئے ہيں: ايک گروه ہدايت کو گمرا ہی پر ترجيح ديتا ہے اور اس کا انتخاب کرتا نازل ہو نے کے بعد د
ہے اور دوسرا گروه ضاللت و گمراہی کو ہدايت پر ترجيح و فوقيت ديتا ہے۔ اس سلسلہ ميں درج ذيل آيات پر توجہ فرما ئيں:

تلوا القرآن فَمن ٔاھتدٰی فِاّنما يھتدِی لنفسہ و َمن ضلَّ فقل اِنّما ٔانا من المنذ و ٔان أ … ۔( اِنّما ٔامرت ٔان اعبد رّب ھذه البلدة)( ١
  )١رين)(

اور قرآن کی تالوت کرونلٰہذا جس نے ہدايت پائی … مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں اس شہر کے رّب کی عبادت کر وں
  م تو صرف ڈرانے والے ہيں۔اسنے اپنے فائده ميں ہدايت پائی اور جو گمراه ہو ا تو اس سے کہو ہ

يکم ۔ ( قل يا ٔاّےھا الناس قد جاء کم الحّق من ربّکم فَمن اھتدٰی فاِنّما يھتدِی لنفسہ و َمن ضلَّ فِا ّنما يضلُّ عليھا و ما ٔانا عل٢
  )٢بوکيٍل)(

ميں ہدايت يا فتہ ہوا  کہو: اے لوگو! تمہارے رّب کی جانب سے حق تمہاری طرف آچکا ہے ،لٰہذا جو ہدايت پائے وه اپنے نفع
  ہے اور جو گمراه ہو جائے تنہا اپنے ضرر ميں گمراه ہوا ہے اور ميں تم پر وکيل نہيں ہوں۔

۔(َمن اھتدٰی فاِنّما يتھدی لنفسہ و َمن ضلَّ فاِ نّما يضّل عليھا وال تزر واز رة وزرٔاخرٰی و ما کنّا معّذ بين حتٰی نبعث رسوالً ٣
)(٣(  

نے فائده ميں ہدايت يافتہ ہوا ہے اور جو گمراه ہو جائے ا پنے ضرر اورنقصان ميں گمراه ہوا ہے جو ہدايت پائے وه اپ
اورکوئی بھی کسی دوسرے کے گناه کا بار نہيں اٹھا ئے گا اور ہم اس وقت تک کسی کومعذب نہيں کرتے جب تک کہ کوئی 

  پيغمبر مبعوث نہ کرديں۔
..............  

  ١٠٨)يونس ٢( ٩٢،  ٩١)نمل ١(
   ١٥)اسراء ٣(
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  کی امدا د(توفيق)هللا ہدايت طلب انسان اور ا

  خدا وند عالم سورٔه مريم ميں ہدايت طلب انسان کی ہدايت خواہی کے بارے ميں فرماتا ہے:
  )١الذين اھتدوا ھُدًی)(هللا (و يزيد ا

  اور وه لوگ جو راه ہدايت گامزن ہيں خدا ان کی ہدا يت ميں اضافہ کرديتا ہے۔
  ميں ارشاد ہوتا ہے: سورٔه محمد

  )٢(والذين اھتدوازادھم ھدًی واتا ھم تقواھم)(
  وه لوگ جو ہدايت يافتہ ہيں ،خدا وند عالم نے ان کی ہدايت ميں اضافہ کيا اور انھيں روح تقوی عطا کی۔

فيق اٰلہی کے رسولوں کی آمد کے بعد ہدايت کا انتخاب کرتے ہوئے راه خدا مينمجاہدت کرتے ہيں وه لوگ توهللا جو لوگ ا
کے سزاوار ہوتے ہيں ليکن جن لوگوں نے پيغمبروں کی تکذيب کی اور اپنی نفسا نی خواہشات کا اتبا ع کيا ، ان کی گمرا ہی

  يقينی ہے۔ 
  خدا دونوں گروه کے بارے ميں خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے:

  )٣لمع الُمحسنيَن) (هللا (والذين جاھدوا فينا لنھد ينّھم ُسبُلنا واِنَّ ا
لوگ ہماری راه مينمجاہده کرتے ہيں يقينا ہم انھيں اپنی راہوں کی ہدايت کرتے ہيں اور خدا وند عالم نيکو کاروں کے  جو

  ہمراه ہے ۔
ومنھم من حقت عليہ الضال لة فسيروا فی هللا وْاجتنبواالطاغوت فمنھم من ھدی اهللا ۔(ولقد بعثنا فی کل ٔامٍة رسوالً ان ْاعبدواا٢

  )٤ال يھدی من يضلُّ ومالھم من ناصرين)(هللا کان عا قبة المکذ بين۔ ان تحرص علی ھدا ھم فان ااألرض فانظر وا کيف 
کی عبادت کرو اور طاغوت سے دوری اختيار کرو !بعض کی هللا ہم نے ہر امت کے درميان ايک رسول مبعوث کيا تا کہ ا

رو اورديکھو کہ تکذيب کر نے والوں کا ا خدا نے ہدايت کی اور بعض کی گمرا ہی ثابت ہوئی لٰہذا روئے زمين کی سير ک
  نجام کيا ہوا ؟ اگر ان کی ہدايت پر اصرار کرو گے تو (جان لو کہ) خدا جسے گمراه کر دے 

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

  ٧٦) مريم، ١(
  ١٧)محمد٢(
   ٦٩) عنکبوت ٣(
  ٣٧، ٣٦)نحل ٤(

  ں ہے۔کبھی اس کی ہدايت نہيں کرتا اورايسے لوگوں کا کوئی ناصر ومد د گار نہي
  )١و يحسبون ٔانّھم مھتدون) (هللا ۔ ( فر يقاً ھدٰی و فر يقاً حّق عليھم الضال لة اِنّھم اتّخذ واالشياطين ٔاولياء من دون ا٣

خدا نے بعض گروه کی ہدايت کی اور بعض گروه کی گمرا ہی ان پرمسلط اور ثابت ہوگئی ہے کہ ان لوگوں نے شياطين کو 
  ہے اور خيال يہ کرتے ہيں کہ ہدايت يا فتہ ہيں۔ خدا کی جگہ اپنا ولی قرار ديا

  اس طرح کی ہدايت ''مشيت اٰلہی'' کے ساتھ ہدايت ہے اسکی شرح آگے بيان کی جا رہی ہے۔

  ج: ہدايت يعنی مشيت اٰلہی سے ايمان و عمل کی توفيق 
قره ، نور اور يونس کی درج ذيل ہد ايت؛ ايمان وعمل ميں مشيت اٰلہی کے اشارے پرتوفيق اٰلہی کے معنی ميں پر سوره ب

  آيات ميں اس طرح وارد ہوئی ہے:
  )٢يھدی من يشاء اِلٰی صراط مستقيم(هللا (وا

  خدا جسے چاہے راه راست کی ہدايت کرتا ہے۔
  سورٔه انعام مينآيا ہے :

  )٣يضللہ و من يشٔا يجعلہ علی صراط مستقيم)(هللا (من يشٔا ا
  ے چاہتا ہے صراط مستقيم پر قرا ر ديتا ہے ۔خدا جسے چاہتا ہے گمراه کرديتا ہے اور جس

  سورٔه قصص ميں آياہے:
  )٤يھدی َمن يشاء و ھؤاعلم با لمھتدين)(هللا ( اِنّک ال تھدی َمن ٔاحببت و لکّن ا

جسے تم چاہو اسے ہدايت نہيں کر سکتے ليکن خدا جسے چاہے اس کی ہد ايت کرتا ہے اور وه ہدايت پانے والوں سے زياده 
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  آگاه ہے۔

  کلمات کی تشريح
  ۔''صراط مستقيم'': صراط،آشکار اور واضح راستہ،مستقيم ايسا سيدھا جس ميں کوئی کجی نہ ہو۔١

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

  ٣٠)اعراف ١(
  . ٢٥؛يونس٤٦؛نور١٤٢،٢١٣) بقره٢(
  .٥٦)قصص ٤(٣٩)انعام ٣(

  دين کے صراط مستقيم کوخداوند سبحان نے سورٔه حمد ميں اس طرح بيان کيا ہے:
  )١راط الذين ٔانعمت عليھم غيرالمغضوب عليھم والالّضا لين)((ص

ان لوگوں کی واضح اور آشکار راه جنھيں تونے نعمت دی ہے ،نہ ان لوگونکی جن پر تو نے اپنا غضب نازل کيا ہے اور نہ 
  ہی گمرا ہوں کی۔

کيا ہے اور زکريا،يحيٰی، مريم اور عيسٰی خدا وند عالم نے سورٔه مريم ميں جن لوگوں پر اپنی نعمت نازل کی ہے ان کو بيان 
اس کتاب( قرآن ) ميں ابراہيم کو ياد کرو … عليہم السالم کی داستان نقل کر نے کے بعد فرماتاہے :و اذکر فی الکتاب ابراہيم

اد اس کتاب ميں اسماعيل کو ي…واذکر فی الکتاب اسماعيل …اس کتاب ميں موسٰی کو ياد کرو…واذکر فی الکتاب موسٰی …
  اس کتاب ميں ادريس کو ياد کرو۔… اذکر فی الکتاب ادريس…کرو 

  اس کے بعد فرماتاہے :
عليھم من النّبّےين من ذّرےة آدم)(و مّمن ھدينا و اجتبينا اِذا تتلی عليھم آيات الرحمن خّروا سّجداً و هللا ( ٔاوآلء ک الذين ٔانعم ا

  )٢بّکياً)(
خداوند سبحان نے نعمت نازل کی ہے اور ان لوگوں ميں سے جنھيں ہم نے ہدايت يہ وه انبياء ہيں آدم کی ذريت سے، جن پر 

کی اور انتخاب کيا جب ان پرآيات اٰلہی کی تالوت ہوتی ہے تو سجده کرتے ہوئے اوراشک بہاتے ہوئے خاک پر گر پڑتے 
  ہيں۔

ل ،وہی جس کی لوگوں کووه ان لوگوں کی صراط اور راه دين اسالم ہے اور ان کی سيرت اور روِش زندگی اس پر عم
  دعوت ديتے تھے۔

۔''مغضوب عليھم'': جن لوگوں پر غضب نازل ہوا ،اس کی مصداق صرف قوم يہود تھی جس کا خداوند متعال نے سورٔه بقره٢
  ميں تعارف کراتے ہوئے فرماياہے:

و يقتلون النّبّےين بغير الحّق هللا بآ يات اذلک بٔا نّھم کانوا يکفرون هللا (وضربت عليھم الذلّة و المسکنة و باء وا بغضٍبٍ◌ ِمن ا
  )٣ذلک بما عصوا وکانوا يعتدون)(

  ان کے لئے ذلت و خواری ، رسوائی اوربيچار گی معين ہوئی اور خدا کے غيظ و غضب کے مستحق قرار
..............  

  ٧)سوره فاتحہ ١(
  .٥٨)مريم ٢(
  .٦١)سوره بقره ٣(

اٰلہی کا انکار کرتے تھے اور پيغمبروں کو نا روا قتل کرتے تھے اوريہ ان کی نافر پائے اور يہ اس وجہ سے ہوا کہ وه آيات
  مانی اور تجاوز کی وجہ سے تھا۔

  ) ميں بھی آياہے۔١١٢انھيں تعبيرات کے مانند ان کے بارے ميں سورٔه آل عمران( آيت:
وررو گرداں ہيں ، جيسا کہ سورٔه آل عمران کی ۔''والالضالين'': ضالين؛ گمراه افراد ، وه تمام لوگ جو اسالم سے منحرف ا٣
  وينآيت مينصراحت کے ساتھ فرماتاہے:  ٩٠ -٨٥

  ( و َمن يبتغ غير ااِلسالم ديناً فلن يقبل منہ)( و ٔاولئک ھم الّضالّون)
  ۔وہی گمراه لوگ ہيں…جو بھی دين اسالم کے عالوه کسی اور دين کا انتخاب کرے تو اس سے قبول نہيں کيا جائے گا 
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  ۔''يھدی'' : ہدايت کرتا ہے، اس کی شرح''رّب العالمين'' کی بحث ميں مالحظہ کيجيے۔٤

  کی مشيت عذاب اور رحمت ميںهللا چہارم : ا
عذاب ورحمت کے سلسلہ ميں مشيت اٰلہی کا بيان قرآن کريم ميں چند مقا مات پر منجملہ ان کے سوره اعراف ميں ہوا ہے 

  طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے: ،خدا وند عالم موسٰی کی دعا کی
ا (و اکتب لنا فِی ھذه الّدنيا حسنة و فِی األخرة اِنّا ھد نا اِليک قال عذابِی اصيب بہ َمن ٔاشاء و رحمتِی وسعت کل شيٍئ فسٔا کتبھ

الذی يجد ونہ مکتوباً عند ھم فی  للذين يتّقون و يؤ تون الّزکاة و الذين ھم بآ يا تنا يؤ منون۔ الذين يتّبعون الر سول النّبِی األ میِ 
التوراة و االِٔنجيل ئا مر ھم با لمعروف و ينھا ھم عن المنکر و يحَل لھم الطيبات و يحّرم عليھم الخبائث و يضع عنھم اِصر ھم و 

  )١م المفلحون)(األغال ل التِی کانت عليھم فالذ ين آمنوا بہ و عّزروه ونصروه و اتّبعوا النور الِذی ٔانزل معہ ٔا ولئک ھ
(موسٰی نے کہا:) اور ہمارے لئے اس دنيا اور آخرت ميں نيکی معين کردے ہم تيری طرف لوٹ چکے ہيں، فرمايا : اپنا 

عذاب جس تک چاہوں گا پہنچا دوں گا اور ميری رحمت تمام چيزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس کو ان لوگوں کے لئے جو 
ے ہيں اور وه لوگ جو ہماری آيات پر ايمان رکھتے ہيں مقرر کرونگا، وه لوگ اس پيغمبۖر تقوٰی اختيار کرتے ہيں ، زکاة ديت

اور نبی امی کا اتباع کرتے ہيں ايسا پيغمبر جس کے صفات اپنے پاس موجود توريت و انجيل ميں لکھاہوا پاتے ہيں ،جوان 
پا کيزه چيزوں کو حالل کرتا ہے اور نا پاک  لوگوں کو نيکی کا حکم ديتا ہے اور منکر(برائی) سے روکتا ہے ان کے لئے

چيزوں کو حرام کرتا ہے اور سنگين اور وزنی بار (بوجھ) نيز وه زنجيريں جس ميں وه جکڑ ے ہوئے تھے انھيں ان سے 
آزاد کرتا ہے ،پس ، جو لوگ اس پرايمان الئے اوراس کی عزت و توقير کی اور اس کی نصرت فرمائی اور اس نور کی جو

  ساتھ نازل ہوا اس کی پيروی کی، وہی لوگ کا مياب ہيں۔ اس کے
..............  

  ١٥٦،١٥٧)اعراف ١(

  سورٔه انبياء ميں فرماتا ہے:
و ( اِقترب للناس حسابھم و ھم فی غفلة ٍ معرضون)( ما ئاتيھم من ذکٍر من ربھم محدث اِاّلاستمعوه و ھم يلعبون)(ال ھےة قلو بھم 
و  ٔاسّر وا النّجوٰی الذين ظلموا ھل ھذا ااِّل بشر مثلکم ٔافتا تون السحر و ٔانتم تبصرون)( قال ربِّی يعلم القول فی السماء و األرض
 ةٍ ھو السميع العليم)( بل قالو ا ٔاضغاث ٔاحال ٍم ٍ بل افتراه بل ھو شاعر فليا تنا بآےٍة کما ٔارسل األّولون)( ما آمنت قبلھم من قرے

م جسداً ال ئا ٔاھلکنا ھا ٔافھُم يؤمنون)( و ما ٔار سلنا قبلک ٔااّل ر جاالً نو حِی اِليھم فسئلوا ٔاھل الذِّکر ٔان کنتم التعلمون)( وما جعلنا ھ
اِليکم کتا باً فيہ کلون الطعام و ما کانوا خالد ين)( ثَّم صد قنا ھم الو عد فٔا نجينا ھم و َمن نشاُئ و ٔاھلکنا المسر فين)( لقد ٔانزلنا 

  )١ذکر کم ٔافال تعقلون)(
لوگوں کا يوم حساب ان سے نز ديک ہو گيا اوروه لوگ اسی طرح غفلت اور بے خبری کے عالم ميں پڑے منحرف اور رو 
گرداں ہيں، جب بھی ان کے رّب کی جانب سے ان کے لئے کوئی نئی ياد دہانی ان کے پاس آتی ہے تو اسے سنکر کھلواڑ 

ور استہزا ء کرتے ہيں،ان کے دل لہو ولعب اور بے خبری ميں مشغول ہيں اور ظالموں نے سر گوشی ميں کہا : کيا بناتے ا
يہ تمھارے جيسے انسان کے عالوه کچھ اور ہے ؟ کياديکھنے کے با وجود سحر و جادو کے پيچھے دوڑتے ہو؟ پيغمبۖر نے 

ہے وه سننے واال اور دانا ہے ، بلکہ ان لوگوں نے کہا: ( يہ سب وحی کہا : ميرا رب زمين و آسمان کی تمام گفتگو کو جانتا 
نہيں ہے) بلکہ يہ سب خواِب پريشان کا مجموعہ ہے، ياخدا کی طرف اس کی جھوٹی نسبت دی گئی ہے، نہيں بلکہ وه ايک 

ان سے پہلے کی  شاعر ہے !اسے ہمارے لئے کوئی معجزه پيش کر نا چاہيے جس طرح گز شتہ انبيا ء بھيجے گئے تھے ،
آباديوں ميں سے جن کو ہم نے نابود کر ديا ہے کوئی بھی ايمان نہيں اليا آيا يہ لوگ ايمان الئيں گے ؟ ہم نے تم سے پہلے 

،جز ان مردونکے جن پر ہم نے وحی کی کسی کو نہيں بھيجا ، پس تم لوگ اگر نہيں جانتے توجاننے والوں سے دريافت کر 
ايسے اجسام ميں قرار نہيں ديا ،جنہينغذا کی ضرورت نہ ہو ، وه لوگ عمر جاوداں بھی نہيں رکھتے لو ۔ہم نے پيغمبروں کو 

تھے! پھر ہم نے ان سے جو وعده کيا تھااسے سچ کر دکھايا ،پس ان کو اور جنھيں ہم نے چاہا نجات دی اور زيادتی کرنے 
نتمہاری ياد آوری اور بلندی کا سر مايہ ہے کياتم درک نہيںوا لوں کو ہالک کر ڈاال ، ہم نے تم پر ايک کتاب نازل کی جس مي

  کرتے ؟
..............  
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  ١٠۔١)انبياء ١(

  سورٔه اسراء ميں فرمايا :
( من کان ير يد العا جلة عّجلنا لہ فيھا ما نشاء لمن نر يد ثّم جعلنا لہ جھنم يصال ھا مذمو ماً مد حو راً )( و من اراد اآلخر ة و 

ا و ھو مؤمن فاوالئک کان سعيھم مشکورا ً ) کال نمد ھو ال ء ھوالِئ من عطا ء ر بّک و ما کان عطاُئ ربک سعی لھا سعيھ
)(   )١محظورا ً

جو شخص زود گزر دنيا کی زند گی چاہے، تو ہم جو چا ہيں گے جسے چاہيں گے اس دنيا ميناسے ديديں گے ،پھر جہنم اس 
اور رانده درگاه ہوکر اس کا جز ء الزم ہو جا ئے اور جو کوئی آخرت کاطلب کے لئے معين کريں گے تا کہ مردود بار گاه 

گار ہو اوراس کے لئے کوشاں ر ہے، درانحاليکہ مومن ہو ،اس کی کوشش و تالش کی جزا دی جائے گی ، ان دو گروہوں 
عطاکسی پر بند نہينہے ميں سے ہر ايک گروه کی امداد کريں گے ،يہ تمہارے پر وردگار کی عطا ہے اور تمہارے رب کی 

  ۔
  سورٔه انسان ميں فرماتا ہے:

َ◌ ھذ ه تذ کرة فمن شاَئ اتّخذ الٰی ربّہ سبيال ً ۔ و ما تشا ء … (انَّ ٰھئو ال ِئ ُےحبّون العا جلة و يذ رون وراء ھم يوما ً ثقيال ً  انَّ
  )٢لظا لمين ٔاعّد لھم عذا باً ٔاليماً ) (کان عليما ً حکيما۔ يد خل من يشاء فی رحمتہ واهللا اِنَّ اهللا ون ااِّل ٔان يشاء ا

يہ لوگ دنيا کی زود گزر زند گی چاہتے ہيں اور سخت دن کو پس پشت ڈال ديتے ہيں، يہ ايک ياد آوری ہے، پس جو چاہے 
اپنے رب کی طرف ايک راه انتخاب کرے اور تم لوگ وہی چاہتے ہو جو خداچاہتا ہے ،خدا دانا اور حکيم ہے ،وه جس کو چا

تا ہے اپنی رحمت ميں داخل کر ليتا ہے اور اس نے ستمگروں کے لئے درد ناک عذاب مہيا کر رکھا ہے۔يہ'' رب العا لمين ہ
''کے'' اراده'' اور ''مشيت'' کے معنی تھے،خدا وند متعال کے جملہ صفات ميں سے ايک يہ ہے کہ جس چيز کو چاہتا ہے'' 

  آئنده بحث ميں بيان کريں گے۔هللامحو يا اثبات'' کرتا ہے اس کے معنی انشاء 
..............  

  . ٢٠تا١٨)اسراء ١(
 .٣١تا٢٧)انسان٢(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

)٦(  
  بدا يا محو و اثبات

  الف:۔ بداء کے معنی
  ب:۔بداء ؛ اسالمی عقا ئد کے علماء کی اصطالح ميں

  ج:۔بداء ؛ قرآن کريم کی رو شنی ميں 
  د:۔ بداء سے متعلق مکتب خلفاء کی روايات

  ھ:۔ بداء کے بارے ميں ا ئمٔہ اہل يبت کی روايات
  

  بدا ء يا محو و اثبات
  اّول: بداء کے لغوی معنی 

  بداء کے لغت ميں دو معنی ہيں:
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او بََدْاًئ'':يعنی يہ مو ضوع واضح و آشکار ہوا ، لٰہذا بداء کے ايک معنی آشکار اور واضح ہو نے کے ہي١   ں۔۔''بََدٔا ااْلَْمُر بُُدّوً
  ۔ ''بََداَ لَہُ فِی ْااَلَْمُر َکَذْا '' : اس مو ضوع ميں اس کے لئے ايسی رائے پيدا ہوئی، ايک نيا نظريہ ظاہرہوا۔ ٢

  دوم: اسالمی عقائد کے علماء کی اصطالح ميں بداء کے معنی
ہے ،جو بندوں پر مخفی اسالمی عقائد کے علماء نے کہا ہے :بداء خدا وند عالم کے بارے ميں کسی ايسی چيز کا آشکار کرنا

ہو ليکن اس کا ظہور ان کے لئے ايک نئی بات ہو، اس بنا پر ، جن لوگوں کا خيال ہے کہ بداء سے مراد خدا کے بارے ميں 
يہ ہے کہ حق تعا لٰی کے لئے بھی مخلوقات کی طرح ايک نيا خيال اور ايک نئی رائے (اس کے عالوه جو بداء سے پہلے 

ه حددرجہ غلط فہمی کا شکار ہيں، سچ مچ خدا وند عالم اس سے کہيں زياده بلند و بر تر ہے جو وه خيال تھی )پيدا ہوئی تو، و
  کرتے ہيں۔

  سوم: بداء قرآن کريم کی رو شنی ميں
  ويں آيت ميں فرماتا ہے : ٢٧ويں اور  ٧الف؛ خدا وند متعال سوره رعد کی 

  )( و يقول الذين کفروا لوال ٔانزل عليہ آےة من ربّہ
اورجنھوں نے کفر اختيار کيا وه کہتے ہيں : کيوں (ہماری پسند سے) کوئی آيت يا معجزه اس کے رب کی طرف سے اس پر 

  نازل نہيں ہوا؟
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:  ٤٠ويں تا٣٨ب : پھر اسی سوره کی

ا يشاء و يثبت و عنده ام الکتاب)(و اِن ما نر ينّک مهللا لکّل ٔاجل کتاب)( يمحو اهللا (و ما کان لرسوٍل ٍ اِن ئاتی باےة ااِّلبِٔاِذن ا
  بعض الذی نعد ھم ٔاو نتو فّينّک فاِنّما عليک البالغ و علينا الحساب)

کسی پيغمبر کے لئے سزاوار نہيں ہے کہ اذن خدا وندی کے بغير کوئی آيت يا معجزه پيش کر دے ہر مدت اور زمانہ کے 
جسے چاہتا ہے محو و نابود کرديتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی جگہ پر ثابت  لئے ايک سر نوشت (نوشتہ مقرر)ہے، خدا

اورباقی رکھتا ہے اور ام الکتاب (لوح محفوظ)اس کے پاس ہے، اگر اس کا کچھ حّصہ جس کا ہم نے ان سے وعده کيا ہے 
داری ہے وه تبليغ و پيغام ر سا تمھيں دکھا ديں يا تمھيں ( وقت معين سے قبل) موت ديديں، بہر صورت جو کچھ تمہاری ذمہ 

  نی ہے اور ( ان کا) حساب ہم پرہے۔

  کلمات کی تشريح
  ۔''آےة'': آيت؛ لغت ميں واضح و آشکار نشا نی اور عالمت کوکہتے ہيں جيسا کہ اس شاعر نے کہا ہے:١

  وفی کّل شيٍئ لہ آےة :: تد ل علٰی انّہ واحد
  نشانی ہے جواس کے واحد اور يکتا ہو نے پر دال لت کرتی ہے۔اور ہر چيز ميں اس کے وجود کی واضح و آشکار

انبياء کے معجز ات کو آيت اس لئے کہتے ہيں کہ وه ان کے صدق کی عالمت اور قدرت اٰلہی پر ايک دليل ہے، وہی پرور 
قہ دگارجس نے اس طرح کے معجزات پيش کر نے کی انہينطاقت دی ہے جيسے مو سٰی کا عصا اور جناب صالح کا نا

  ويں آيات ميں بيان ہوا ہے۔ ٧٣ويں اور اعراف کی  ٧٦،جيسا کہ سورٔه شعرا کی 
اسی طرح قرآن کريم نے انواع عذاب کو جسے خداوندسبحان نے کا فرامتوں پر نازل کيا آيت کا نام ديا ہے ،جيسا کہ سورٔه 

  شعراء ميں قوم نوح کے متعلق فرماتا ہے:
) ((ثّم ٔاغرقنابعد البا قين ، اِّن ف   )١ی ذلک آل ية ً

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

   ١٢١، ١٢٠)شعرائ ١(

  پھر ہم نے باقی ره جانے والوں کو غرق کر ديا يقينااس ميں عالمت اور نشانی ہے۔
  اور قوم ہود کے بارے ميں فر ماتا ہے:

)(   )١( فکّذ بوه فٔاھلکنا ھم انَّ فی ذالک آَل ےة ً
ہم نے بھی انھيں نابود کر ديا، بيشک اس ميں (عقلمندوں کے لئے )ايک آيت  ان لوگوں نے اپنے پيغمبر(ہود) کی تکذ يب کی،

  اور نشانی ہے۔ 



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

 
 

  اور سورٔه اعراف ميں قوم فرعون کے بارے ميں ارشاد ہوا:
فا دع والدَّ م آياٍت مفصَّالت) (   )٢(فٔا رسلنا عليھم الطوفان والجراد والقمل والضَّ

، کھٹمل اور خون کی صورت ميں ان پر عذاب نازل کيا کہ ہر ايک جدا جداآيات پھر ہم نے طوفان ،ٹڈ ياں ، جوں ،منيڈ ھک
  اور نشانياں تھيں۔

  ۔''اجل'': محدود مدت ، وقت، زمانہ، سر انجام،خاتمہ، انتہا۔٢
يہ جو کہا جاتاہے کہ فالں کی اجل آ گئی يعنی مر گيااور اس کی مدت حيات تمام ہو گئی اور يہ جو کہا جاتا ہے: اس کے 

  ئے ايک اجل (مدت) معين کی گئی ہے ،يعنی اس کے لئے ايک محدود وقت قرار دياگيا ہے۔ل
۔'' کتاب'': کتاب کے مختلف اور متعد د معانی ہيں، ليکن يہاں پر اس سے مراد لکھی ہوئی مقداريا معين و مشخص ٣

جزه پيش کر نے کا زمانہ پيغمبر کے مقدارہے،جيسے ''لکّل ٔاجل کتاب'' کے معنی، جو آيت ميں مذکور ہيں، يہ ہيں کہ مع
  ذريعہ پہلے سے معين ہے، يعنی ہرايک زمانہ کی ايک معين سر نو شت ہے ۔

۔''يمحو'': محو کرتا ہے، زائل کرتا ہے،مٹاتا ہے، محو لغت ميں باطل کرنے اور نابود کرنے کے معنی ميں ہے،جيسا کہ ٤
  فرماتا ہے: ويں آيت ميں ارشاد  ١٢خدا وند عالم سورٔه اسراء کی 

  (فمحونا آےة الليل وجعلنا آےة النھار مبصرة )
  پھر ہم نے شب کی عالمت کو مٹا ديا اور دن کی عالمت کو روشنی بخش قرار ديا۔

  ويں آيت ميں فرماتا ہے:  ٢٤اور سورٔه شورٰی کی 
  الباطل و يحق الحق بکلماتہ)هللا (ويمح ا

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

  ١٣٩) شعراء ١(
  ١٣٣)اعراف ٢(

 وند عالم باطل کو محو ونابود اور حق کو اپنے فرمان سے ثا بت و استوار رکھتا ہے،يعنی باطل کے آثار کو مٹا ديتا ہے۔ خدا

  آيات کی تفسير
خدا وند سبحان ان آيات ميں فرماتا ہے :کفار قريش نے رسول خدا ۖسے درخواست کی کہ ان کے لئے معجزات پيش کريں خدا

  درخواست کو بھی سورٔه اسراء ميں بيان کرتے ہوئے فرمايا:وند عالم نے ان کی نوع 
و المال ئکة هللا (و قالوا لن نؤمن لک حتٰی تفجر لنا من األرض ينبوعاً)( ٔاو تُسقط السماء کما زعمت علينا کسفا ً ٔاو تٔاتی با

)(   )١قبيال ً
م اس سر زمين سے جوش مارتا چشمہ نہ اورانھوں نے کہا: ہم اس وقت تک ہرگز تم پر ايمان نہيں الئيں گے جب تک کہ ت

يا آسمان کے ٹکڑے (جيسا کہ خيال کرتے ہو) ہمارے سر پر نازل کر دو، يا خدا اور فرشتوں کو ہمارے … جاری کردو
  سامنے حاضرلے آؤ۔

  ويں آيت ميں فرماتا ہے:  ٣٨سورٔه رعد کی 
  (و ما کان لرسوٍل ٔان ئاتی بآےة)
مگر خدا کے اذن سے، کيو هللا'' و معجزه اس سے طلب کيا گيا ہے پيش کر ے''اال باذن اکوئی پيغمبر حق نہيں رکھتا کہ ج

  نکہ ہر کام کے لئے جو مکتوب اٰلہی ميں مقدر ہے ايک خاص وقت اور زمانہ ہو تا ہے۔
ما هللا و اخدا وند عالم بعد کی آيت ميں بغير فا صلہ کے، نوشتۂ  تقدير کے استثناء کو بيان کرتے ہو ئے فرماتا ہے: (يمح

  يشائ)خدا جو چاہتا ہے محو کر ديتا ہے، يعنی خدا کا ہاتھ بندھا ہوا (مجبور) نہيں ہے وه جب چاہے 
رزق ، اجل ،سعادت اور شقاوت اس مکتوب مقدر(نوشتٔہ تقدير) ميں بد ل ديتا ہے،و يثبت ما يشائ'' اور (مکتوبات ميں سے ) 

کہ'' وعنده ٔاّم الکتاب''، اصل کتاب تقدير و سر نو شت يعنی ''لوح محفوظ'' جس کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے ، کيو ن
  جس ميں کسی قسم کی تبديلی اور تغيير نہيں ہے وه خدا کے پاس ہے۔

  اسی وجہ سے اس کے بعد فرماتا ہے:
  ( واِن ما نرينّک بعض الذی نعد ھم )

..............  
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  ٩٢، ٩٠)اسراء ١(

کا ہم نے ان سے وعده کيا ہے تمھيں (زمان حيات ميں) دکھاديں ''او نتوفينک'' يا تمہيں(اس اور اگر کچھ ايسے عذاب جن 
  سے پہلے) موت دے ديں '' فانما عليک البال غ'' ہر حال ميں تم صرف ابالغ کرنے والے ہو اور بس۔
کی تائيد کرتی ہے جس  اس آيت کی تفسير ميں طبری، قر طبی اور ابن کثير نے ايک روايت ذکر کی ہے جو ہمارے مدعیٰ 

  کا خالصہ يہ ہے:دوسرے خليفہ عمر ابن خطاب نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا:
ھل السعادة و ''اللّھّم اِن کنت کتبتنِی فِی ٔاھل السعادة فا ثبتنِی فيھا و اِن کنت کتبتنِی فی ٔاھل الشقا وة و الذنب فا محنِی و اثبتنِی فِی أ 

  ما تشاء و تثبت وعندک ٔام ّالکتاب''المغفرة فاِنّک تمحو 
خدايا !اگر تو نے مجھے سعادت مندوں کے زمر ه ميں قرار ديا ہے تو ان کے درميان مجھے استوار کر دے اور اگر بد 

بختوں کے زمره مينمجھے قرار ديا ہے تو اشقياء کی صف سے نکال کر سعيدوں کی صف ميں شا مل کر دے کيونکہ تو جو
  ديتاہے اور جو چاہتاہے ثابت اور قائم رکھتا ہے اور اصل کتاب تيرے پاس ہے۔ چاہتاہے محو کر

  ''ابی وائل'' کا قول ذکر کيا جاتاہے وه بارہا کہتاتھا:
 کتاب''''اللّھّم اِن کنت کتبتنا ٔاشقياء فا مح وا کتبنا سعدائ،واِن کنت کتبتنا سعداء فاثبتنا فاِ نک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ٔاّم ال

خدايا! اگر تو نے ہميں بد بختوں کے زمره ميں قرار ديا ہے تو ان کے درميان سے ہمارا نام مٹا کر نيک بختوں کے زمره 
ميں درج کر دے اور اگر نيک بختوں کے زمره ميں قرار ديا ہے تواس پر ہميں ثا بت رکھ کيونکہ تو جو چاہے محو کر دے 

  )١کتاب تيرے ہی پاس ہے۔( اور جو چاہے ثابت اور باقی رکھے اور اصلی
  بحار االنوار ميں مذکور ہے:

 (و اِن کنت من األ شقيا ء فا محنِی من األ شقياء واکتبنِی من السعداء فٔانّک قلت فِی کتا بک المنّزل علٰی نبيک صلوا تک عليہ و أ 
  )٢ما يشاء و يثبت و عنده ٔأ◌م الکتاب)(هللا لہ يمحو ا

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

حديث طبری نے آيت کی تفسير کے ذيل ميں ذکر کی ہے ،ابو وائل شقيق ابن سلمہ کو فی ہے، اس کے حا ال ت زندگی ) دونوں ہی ١(
پر اس طرح ہيں : وه ثقہ ہے اور مخضرم: (جاہليت اور اسالم) دونوں ہی کو درک کيا) ہے صحابہ اور  ٣٥٤،ص١٠تہذيب التہذيب ،ج 

  ن عبد العزيز کی خالفت کے زمانے ميں سو سا ل کی زندگی ميں دار فانی کو وداع کيا۔تابعين کے زمانے ميں مو جود تھا اور عمر ب
  ١٦٢،ص٩٨)بحار االنوار ج٢(

اور اگر ميں بدبخت اور شقی ہوں تو ان کے زمره سے مٹا کر نيک بختوں کے زمره ميں شامل کر دے ، کيونکہ تو نے ہی 
کی ہے فرما يا ہے :خدا جو چاہتا ہے بر قرار رکھتا ہے اور جو  اپنی اس کتاب ميں جسے تو نے اپنے پيغمبر ۖپر نازل

  چاہتاہے محو اورزائل کر ديتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔
قر طبی نے بھی اس روايت کے ذيل ميں جو اس نے صحيح بخاری اور مسلم سے نقل کی ہے ، اس معنی پر استدالل کيا ہے 

  ۔
  يا:روايت کہتی ہے :رسول خدا ۖنے فرما

  )١'' من سّره ٔان يبسط لہ فِی رزقہ و ُےنَسٔا لہ فِی ٔاثر ه (اجلہ) فليصل َرِحَمہ''(
جو شخص وسعت رزق اور عمر کی زياد تی سے خو شنود و شاد ہوناچاہتا ہے،اسے چاہئے کہ اپنے اقرباء و اعزاء کے 

  ساتھ نيکی کرے۔
ا : عمر اور اجل ميں کس طرح زيادتی اور اضا فہ ہو تا ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ ان سے کسی سائل نے يہ سوال کي

  ہے؟ ا نھوننے کہا: خدا وند عزو جل نے فرمايا ہے:
  (ھو الذِی خلقکم من طيٍن ثَّم قضٰی ٔاجال ً و ٔاجل مسّمی عنده) 

  )٢وه ذات جس نے تمھيں مٹی سے خلق کيا پھر ايک مدت معين کی، ليکن يقينی اجل (مدت) اسی کے پاس ہے۔(
ن عباس نے کہا : آيت ميں پہلی اجل (موت) بنده کی اجل ہے پيدائش سے موت تک اور دوسری اجل يعنی جو خدا کے پاس اب

ہے۔موت کے بعد سے قيامت تک ہے جو کہ برزخ ميں گزارتاہے اور کوئی خدا کے عالوه اسے نہيں جانتا ، اگر کوئی بنده 
ا اس کی بر زخی عمر کو کم کرتا ہے اور پہلی عمر ميں اضا فہ کر خدا سے خوف کھائے اور''صلہ رحم'' بجا الئے تو خد

ديتاہے اور اگر نافرمانی کر ے اور قطع رحم ( رشتہ داری ختم کر ے) کرے تو خدااس کی دنيا وی عمر کم کر کے بر زخی
  )٣عمرميں اضا فہ کر ديتا ہے۔،،(
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ہے جس کا خالصہ يہ ہے: يہ بات اس روايت سے جو ابن کثير نے اس استد الل ميں اضافہ کر تے ہو ئے ايک بات کہی 
  احمد ، نسائی اور ابن ماجہ نے بيان کيا ہے ہم آہنگ ہے، ان لوگوں نے ذکر کيا ہے کہ رسول 

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

،صلہ رحم کے باب سے اور ٢١ ٢٠، حديث ١٩٨٢اور صحيح مسلم ، ص  ١٢،١٣کتاب االدب، باب  ٣٤، ص ٣)صحيح بخاری ،ج١(
  .٧٦، ص ٥ج، ٢٦٦، ٢٤٧، ص ٣، ج  مسند احمد

  . ٢)انعام٢(
  .٣٣١، ٣٢٩،ص ٩)تفسير قر طبی ، ج٣(

  خدا ۖ نے فرمايا :
  )١( اِنَّ الرجل ليحرم الرزق با لذنب يصيبہ و اليرّد القدر ااِّل الد عاء و ال يز يد فی العمر ااِّل البّر)(

انسان کبھی گناه کے باعث روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور اس بال و سر نوشت کو دعا کے عالوه کوئی اور چيز ٹال نہيں
  سکتی اور نيکی کے عالوه کوئی چيزاس کی عمر ميں اضا فہ نہيں کر سکتی۔

  دوسری حديث ميں ارشاد ہوا:
  )٢'' انَّ الدعاء و القضا ء ليعتلجان بين السماء و ٔاالرض''(

  دعا اور سر نو شت آسمان و زمين کے ما بين آپس ميں مبا رزه کر تی ہيں۔
جو ہم نے ذکر کيا ہے اس آيت کے معنی کے ذيل ميں بيان کئے گئے رخوں ميں سے ايک تھا، ديگر وجوہات بھی آيت کے 

سی حکم کامحو کرنا اور معنی کے ذيل مينلوگوں نے بيان کی ہيں ، جيسے يہ بات :''محوو اثبات'' سے مراد آيت ميں ک
دوسرے حکم کا اثبات ہے ، يعنی احکام شر يعت کا نسخ کرنا اورزياده صحيح اور درست يہ ہے کہ ہم کہيں: مقصود آيت 

  سب کو شامل ہے ، جيسا کہ قرطبی نے بھی اسی نظريہ کو انتخاب کر تے ہوئے کہا ہے:
  )٣اور خدا زياده جاننے واال ہے''( يہ آيت عام ہے اور ہرچيز کو شامل ہے اور يہ اظہر ہے''… 

  طبری اور سيو طی نے ابن عباس سے ذکر کيا ہے کہ انہوں نے اس آيت:
  ما يشا ء ويثبت و عنده ام الکتاب)هللا (يمحو ا

  )٤کے سلسلہ مينکہا ہے کہ خدا ہر سال کے امور کو شب قدر ميں معين فرماتا ہے سوائے نيک بختی اور بد بختی کے... (
  سبحان سورٔه يو نس ميں فرماتا ہے: ب:۔ خدا وند

)٥حيٍن)( (فلوالکانت قر ےة آمنت فنفعھا اِيما نھا ااِّلقوم يونس لّماآمنوا کشفنا عنھم عذاب الخزِی فِی الحٰےوة الدُّ نيا ومتَّعنا ھم اِلیٰ 
ہنچائے جز يونس کی قوم کے کہکيوں شہر و آبادی کے لوگوں ميں کسی نے ايمان قبول نہينکيا تا کہ انھيں ان کا ايمان فائده پ

  جب وه ايمان الئی،تو دنيا وی زندگی ميں ذلت وخواری کا عذاب ان سے ہٹا ليا اور ايک 
  مدت تک انھيں فيضيا ب کيا ۔

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

  .٩٠، حديث ١٠)مقدمہ سنن ابن ماجہ ، باب ١(
  .٥١٩،ص٢) تفسير ابن کثير، ج،٢(
  .٣٢٩،ص٢) تفسير قرطبی،ج،٤(
  عبارت طبری کی ہے.٦٥،ص٤و تفسير سيو طی،ج، ١١١،ص١٣طبری،ج )تفسير ٥(

  

  کلمات کی تشريح

  ۔''کشفنا'': ہم نے زائل کيا ،مٹا ديااور اٹھا ليا۔ ١
  ۔''خزِی'': خواری،ذلت ورسوائی۔٢
  ۔''حين'': نا معلوم وقت اور زمانہ جس کی کمی و زيادتی معلوم اور معين نہيں ہے۔٣

  آيت کی تفسير
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  ی،قرطبی اور مجمع البيان ميں مذ کور داستان کے مطا بق حضرت يو نس کی داستان کا خالصہ يوں ہے:تفسير طبر
يونس کی قوم موصل کی سر زمين نينوا ميں زندگی گز ار رہی تھی اور بتوں کی پوجا کر تی تھی ، خدا وند عالم نے يونس 

ستی سے روکيں ، انھوں نے انکار کيا۔ ان ميں سے دو  کو ان کی طرف بھيجا تا کہ انھيں اسالم کی دعوت ديں اور بت پر
آدمی ايک عا بد اور ايک عالم نے حضرت يو نس کی پير وی کی، عابد نے حضرت يو نس سے درخواست کی کہ اس قوم 

توقبو ل کے خالف نفر ين و بد دعا کريں ليکن عالم نے انھيں منع کيا اور کہا : ان پر نفرين نہ کريں، کيو نکہ خدا آپ کی دعا
کرلے گا ليکن اپنے بندوں کی ہالکت پسند نہيں کرے گا ! يونس نے عابد کی بات مان لی اور نفرين کر دی ،خدانے فرمايا 
فالں دن عذاب نازل ہو گا ،يونس نے انھيں اس کی خبر دی، جب عذاب کا وقت قريب آگيا تو يو نس اس عابد کے ساتھ باہر 

يان موجود رہا، قوم يو نس نے اپنے آپ سے کہا:ہم نے اب تک يو نس سے کوئی جھوٹ نکل گئے ليکن وه عالم ان کے درم
نہيں ديکھا ، ہو شيار رہو اگر وه آج رات تمہا رے درميان رہے تو پھر کوئی عذاب نہيں ہے ليکن اگر باہر نکل گئے تو يقين 

ے درميا ن سے ا عالنيہ نکل گئے، جب ان لوکرو کہ کل صبح تم پر عذاب آنا يقينی ہے ،جب آدھی رات ہوئی تو يو نس ان ک
گوں نے يہ جان ليا اور عذاب کے آثار مشاہده کئے اور اپنی ہال کت کا يقين کر ليا تو اس عالم کے پاس گئے اس نے ان 
ن لوگوں سے کہا : خدا کی بارگاه ميں گر يہ و زاری کرو وه تم پر رحم کر ے گا اور تم سے عذاب کو دور کر دے گا بيا با

کی طرف نکل جاؤ عورتوں بچوں کو ايک دوسرے سے جدا کر دواور حيوا نوناوران کے بچونکے درميا ن جدائی پيدا کر 
دو پھر دعا کرو اور گر يہ کرو ۔ ان لوگوں نے ايسا ہی کيا عورتوں بچوں اور چو پا يوں کے ہمرا ه صحرا کی طرف نکل 

کيا اور اپنی نيت کو خالص کيا اور تمام مائونکے خواه (انسانوں کی ہوں يا  پڑے، لباس پشمی پہنااور ايمان و تو بہ کا اظہار
حيوا نات )کی اور ان کے بچوں کے درميان جدائی پيدا کر دی پھر گريہ و زاری ، نالہ و فرياد مينمشغول ہوگئے جب آوا 

طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے : خدا  زينغم و اندوه ميں ڈوب گئيں اورفريادينگونج گئيں تو نالہ و اندوه کے ساتھ خدا کی
يا جو کچھ يو نس نے پيش کيا ہے ہم اس پر ايمان الئے تو خدا نے انھيں بخش ديا اوران کے گناه معاف کرکے ان کی دعا 

  قبول کر لی اور ان کے سر وں پر سايہ فگن عذاب کو ان سے بر طرف کر ديا...۔
ح ان کے تو بہ کر نے کے بعدبر طرف کر ديا، ہاں ، خدا جو چا ہتا ہے خدا وند عالم نے قوم يو نس سے عذاب کو اس طر

  محو کر تا يا اسے بر قرار رکھتا ہے۔
  ج: خدا وند سبحان سورٔه اعرا ف ميں فرماتا ہے:

  )١(وؤاعد نا موسی ثال ثين ليلةً و ٔاتممنا ھا بعشر ٍ فتمَّ ميقات ربّہ ٔار بعين ليلةً)(
شب سے مکمل کيا يہاں تک ان کے رب کا وعده چا  ١٠رات کا وعده کيا اور اسے ديگر  ٣٠اور ہم نے مو سٰی کے ساتھ 

  ليس شب ميں تمام ہو گيا۔
  سوره بقره ميں ارشاد ہوا ہے۔

  ( واِذا ؤاعد نا مو سٰی ٔار بعين ليلة ثُمَّ اتّخذ تم العجل من بعده و ٔانتم ظا لمون)
کيا اور تم نے اس کے بعد جب کہ ظالم و ستمگر تھے،گو سا لہ  اورجب ہم نے موسٰی کے ساتھ چاليس شب کا وعد ه

  )٢تيارکرليا۔(
  

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

  .١٤٢)اعراف١(
  .٥١)بقره:٢(

  چہارم : بداء مکتب خلفا ء کی روايات ميں

  طيا لسی، احمد ، ابن سعد اور تر مذی ايک روايت نقل کر تے ہيں جس کا خالصہ طيا لسی کی عبارت ميں يوں ہے:
تہ فرٔا ٰی رجال ً ٔاز ھرسا طعاًنو ره، قال: يا رّب من ھذا؟ قال : هللا عليہ وآلہ وسلم:انَّ اهللا صلی اهللاۖ ل رسول ا''قا ٔارٰی آدم ذر ےَّ

ھذا ابنک داود! قال : يا رّب فما عمره ؟ قال: ستّون سنة! قال: يا ربِّ زد فی عمرِه! قال : ال .ااِّل تزيده من عمر ک ! قال وما 
فلمَّاحضرهُ الموُت و جا َئ تہ المال ئکةُ قال : قد بقِی … لف سنة! قال آدم! فقد و ھبُت لہ ٔار بعين سنة من عمریعمری ؟ قال: أ 

  من
  عمرِی ٔاربعون سنة، ٰقا لُوا اِنّک قد وھبتھالد اود''
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يک نو رانی صورت مرد رسول خدا ۖ نے فر مايا : خدا وند عالم نے آدم کو ا ن کی نسل دکھا ئی ، تو آدم نے ان کے درميان ا
کو ديکھا ، عرض کيا: خدا يا : يہ کون ہے؟ فر مايا: يہ تمہارے فر زند داؤد ہيں! عرض کيا: خدا يا ! اس کی عمر کتنی ہے ؟ 

  فر مايا: ساٹھ سال! آدم نے کہا : 
اپنی عمر سے اس کی  پالنے والے! ميرے اس فرزند کی عمر ميں اضافہ فرما ! ارشاد قدرت ہوا: نہيں ، مگر يہ کہ تم خود

عمر ميں اضافہ کردو ، دريافت کيا : پالنے والے ! ميری عمر کتنی ہے ؟ فرمايا :ہزار سال ، آدم نے کہا : ميں نے اپنی عمر 
چنانچہ جب ان کی وفات کا زمانہ قر يب آيا اور فرشتے روح قبض کر نے کے لئے ان … کے چاليس سال اسے بخش ديئے

ں نے کہا : ابھی تو مير ی عمر کے چاليس سال باقی ہيں ! انھوں نے کہا : آپ نے خود ہی اسے کے سر ہانے آئے تو انھو
  )١داؤد کو بخش ديا ہے۔(

يہ روايت اور اس کے عالوه ، '' صلہ رحم'' کے آثار کے بارے ميں اور اس کے مانند ہم نے مکتب خلفاء کی روايات سے 
و يثبت وعنده ام الکتاب''کے مصاديق ميں سے ہے ، ائمہ اہل بيت نے'' محوو ما يشا ء هللا جو کچھ پيش کيا ہے وه سب'' يمحوا

  پانچويں حّصہ ميں اس کی تحقيق اور بر رسی کر يں گے۔هللا اثبا ت'' کو بداء کے نام سے ذکرکياہے کہ انشاء ا

  پنجم: بداء ائمہ اہل بيت کی روايات ميں
  نے فرمايا :بحار ميں حضرت امام جعفر صادق سے ذکر کيا ہے کہ آپ 

يقدم ما يشا ء و يؤخرماهللا عزَّ وجل نبيا ً حتٰی ئا خذ عليہ ثالث خصا ٍل: اال قراُر با لعبو دےة، و خلع األنداد، و انَّ اهللا ''ما بعث ا
  )٢يشائ''(

کی  خدا وند عالم نے کسی پيغمبر کو اس وقت تک مبعوث نہيں کيا جب تک کہ اس سے تين چيزوں کا مطا لبہ نہيں کيا: خدا
  بند گی کا اقرار ،اس کے لئے ہر طرح کے شريک اور ہمتا کی نفی اور يہ کہ خدا جسے چاہے مقدم کر دے

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

؛ سنن ٩تا٧، پہال حصہ ص١؛طبقات ا بن سعد چاپ يورپ، ج٢٥١،٢٩٨،٣٧١،ص  ١؛مسند احمد ج٢٦٩٢ح٣٥٠)مسندطيالسی ص١(
يں ۔ اور عالمہ مجلسی نے تھوڑے سے اختالف کے ساتھ اس روايت کو بحار؛ سورئہ اعراف کی تفسير م ١٩٧ ١٩٦، ص١١ترمذی،ج
  ميندرج کيا ہے۔  ١٠٣، ١٠٢ص  ٤االنوار ج

  ، بہ نقل از توحيد صدوق.١٠٨،ص٤)بحارج٢(

  اور جسے چاہے مؤ  خر کر دے۔
  ئے فرمايا ہے۔ امام جعفر صادق نے اس معنی کو ايک دوسرے بيان ميں لفظ''محوو اثبات'' کے ذريعہ ذکر کرتے ہو

: ِاال قراُر با لعبودےة ،و خلع األ ند اد، و انَّ اهللا ''ما بعث ا يمحو ما يشا ُئ و يثبت ما هللا نبيا ً قط حتٰی ئا خذ عليہ ثال ثا ً
  )١يشاُئ''(

رار ، خداخدا وند عالم نے کسی نبی کو مبعوث نہيں کيا مگر يہ کہ اس سے تين چيزوں کا مطا لبہ کيا : خدا کی عبو ديت کا اق
  کے لئے کسی کو شريک اور ہمتا قرار نہ دينا اور يہ کہ جو چاہے محو کر دے اور جو چاہے باقی ر کھے۔

  ايک تيسری روايت ميں (محو و اثبات ) کو بدا ء کا نام ديا ہے جس کا خالصہ يوں ہے:
  )٢…''(با لبدائ… '' ما تنبَّٔانبّی قط حتٰی ُےقِرَّ تعا لی

انہی …بھی پيغمبری کا لباس نہيں پہنا مگر يہ کہ خدا وندمتعال کے لئے ان امور کا اعتراف کيا ہوکسی پيغمبر نے ک
  اعترافات ميں بداء کااعتراف ہے ۔

  امام رضا سے روايت ہے کہ انھوں نے فرمايا :
  )٣'' ما بعث نبيا قط ااِّل بتحر يم الخمر و اَن يقّر لہ با لبدائ''(

پيغمبر کو مبعوث نہيں کيا مگر يہ کہ شراب کی حر مت کے ساتھ اوريہ کہ بداء (محو و اثبات) خدا وند متعال نے کبھی کسی 
  کا خدا کے حق ميں اعتراف کرے۔

  دوسری روايت ميں حضرت امام جعفر صادق نے محوو اثبات کے زمانہ کی بھی خبر ديتے ہو ئے فرمايا:
تعا لٰی فی تلک السنة فاِ هللا کتبة الٰی سما ء الُدنيا فيکتبون ما يکون من قضا ء ا'' اِذا کان ليلة القدر نز لت المال ئکة و الّر وح و ال

م شيئا ً ٔاو يؤخرٔاو ينقص شيئاً ٔامر الملک ٔان يمحو ما يشا ُئ ثُّم ٔاثبت الذی ٔاراد''هللا ذا ٔاراد ا   ٔان ْےقدِّ
نازل ہو تے ہيں اور جو کچھ اس سال جب شب قدر ہو تی ہے تو فر شتے، روح اور کاتب قضاء وقدر آسمان دنيا کی طرف 

  خدا وند عالم نے مقرر فرمايا ہے اسے لکھتے ہيں ، اگر کسی چيز کو خدا مقدم يا مو خر يا کم کر نا چاہتا ہے
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..............  

  ، بہ نقل از توحيد صدوق١٠٨،ص٤)بحارج١(
  ، بہ نقل از توحيد صدوق١٠٨،ص٤)بحارج٢(
  دوق، بہ نقل از توحيد ص١٠٨،ص٤)بحارج٣(

  )١تو مامور فر شتے کو حکم ديتا ہے کہ اسے اسی طرح جيسے چاہتا ہے محو ونابود کرے يا ثابت و برقرار ر کھے۔(
  حضرت امام باقر ـنے بھی ايک دوسرے بيان ميں اس کی خبر دی ہے جس کا خالصہ يہ ہے :

رالّسنہ و ما يصيب العباد فيھا، قال: و ٔامر مو قوف  تعا '' تَنز ل فيھا المال ئکة و الکتبة اِلی السماء فيکتبون ما ھو کائن فی ٔام
  )٢ما يشاء ويثبُت وعنده ٔام الکتاب''(هللا لٰی فيہ المشيئة ُےقد م منہ ما يشا ُئ و ٔےو خر ما يشاُئ و ھو قو لہ تعا لٰی : يمحو ا

ال ہو نے واال ہے اور جو کچھ شب قدر ميں فرشتے اور کاتب قضاء وقدر آسمان دنيا کی طرف آتے ہيں اور جو کچھ اس س
اس سال بنده کو پہنچنے واال ہے ، سب کچھ لکھ ليتے ہيں ، فرمايا : اورکچھ ايسے امور ہيں جن کا تعلق مشيت خدا وندی 

 سے ہے جسے چاہے مقدم کر دے اور جسے چاہے موخر کر دے ،يہی خدا وند متعال کے کالم کے معنی ہيں کہ فرماتا ہے:
  )٣ء و يثبت و عنده ٔام الکتاب)(ما يشاهللا (يمحوا ا

نفساً اِذا جاء ٔاجلھا)(خداوندعالم جسکی موت کاوقت هللا حضرت امام باقر ـ نے دوسری حديث ميں اس آيت:( و لن يؤخر ا
آگياہواس کی موت کبھی تاخير ميں نہيں ڈالتا ) کے ذيل ميں فرمايا : ''جب موت آتی ہے اور آسمانی کاتبين اسے لکھ ليتے ہيں

  س موت کوخدا وند عالم تاخير ميں نہيں ڈالتا''۔تو ا
عاّل مہ مجلسی نے بحاراالنوارکے اسی باب ميں اسی داستان کو جس مينآدم نے اپنی عمر کے چاليس سال حضرت داؤد کو 

  )٤بخش دئے تھے، ذکر کيا ہے اور ہم نے اسے مکتب خلفاء کی روايات ميں ذکر کيا ہے:(
کی روايات ميں تھے ليکن''بدائ'' کے يہ معنی کہ خدا کے لئے کوئی نئی اور جديد رائے کس  بداء کے يہ معنی ائمہ اہل بيت

يہ نظريہ مکتب اہل بيت ميں مردود اور انکار شد ه هللاکام ميں ظاہرہوتی ہے جسے وه اس سے پہلے نہيں جانتا تھا !! معاذا
کا نظريہ وہی ہے جسے عاّل مہ مجلسی نے امام  ہے اور اس سے ہم خداکی پناه مانگتے ہيں، اس سلسلہ ميں ائمہ اہل بيت

  صادق سے ذکر کيا ہے کہ امام نے فرمايا :
وجل يبد و لہ فی شيٍئ لم يعلمہ ٔامس فٔا بروا منہ''(هللا ''َمن زعم انَّ ا   )٥عزَّ

  جو شخص خدا وند متعال کے بارے ميں کسی امر سے متعلق يہ خيال کرے کہ اس کے لئے نئی اور جديد رائے 
..............  

  تفسير علی بن ابراہيم سے نقل . ٩٩،ص٤)بحار ج١(
  ، نقل از امالی شيخ مفيد ١٠٢، ص٤)بحار ج ٢(
  ، نقل از تفسير علی بن ابراہيم ١٠٢، ص٤)بحار ج ٣(
  ،بہ نقل از علل الشرائع ١٠٢، ص٤)بحار ج ٤(
  بہ نقل از اکمال الدين .١١١ص ٤)بحار ج٥(

  نہيں جانتا تھا تو ايسے لوگوں سے دوری اور بيزاری اختيار کرو۔ظاہر ہوئی ہے جسے وه اس سے قبل 

  عقيدهٔ  بدا کا فائده 
اگرکسی شخص کا يہ عقيده ہو کہ بعض وه انسان جو نيک بختوں کے زمره ميں واقع ہوتے ہيں کبھی ان کی حالت بد لتی 

و کہ بد بختوں کی صف ميں ہيں ان کی بھی نہيں ہے اور کبھی بد بختوں کی صف ميں واقع نہيں ہو نگے اور بعض انسان ج
حالت کبھی نہيں بدلے گی اوروه نيک بختوں کی صف ميں شامل نہيں ہوں گے اور قلم تقدير، انسان کی سر نوشت بد لنے 

سے خشک ہوچکا ہے اور رک گيا ہے، اگر ايسا تصور صحيح ہو تو کبھی گناه گار اپنے گناه سے تو بہ ہی نہيں کر ے گا 
ے کام کا سلسلہ جاری رکھے گا، کيو نکہ وه سونچ چکا ہے کہ شقاوت اور بد بختی اس کی يقينی اور قطعی سر بلکہ اپن

نوشت ہے اور اس ميں تبديلی نا ممکن ہے ! دوسری طرف ، شيطا ن نيکو کار بندوں کو وسوسہ کرے گا کہ تم نيک بخت 
دت و اطاعت ميں سستی پيدا کر نے کے لئے اتنا وسوسہ کا ہو،اشقياء اور بد بختوں کے زمره ميں داخل نہيں ہوگے اورعبا
  فی ہے اورپھراس کے ساتھ ايسا کر ے گا جو نہيں ہو نا چاہئے ۔

بعض مسلمان جنھوں نے'' مشيت '' کے سلسلہ ميں واردآيات و روايات کے معا نی واضح اور کامل طور سے درک نہيں 
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ه کاخيال ہے کہ انسان اپنے کاموں ميں مجبور ہے اور دوسرے گروه کا کئے مختلف گروه ميں تقسيم ہو گئے ہيں ، ايک گرو
اس مو ضو ع کی تحقيق کر هللا عقيده ہے کہ تمام امور انسان کے حوالے اور پر چھوڑ دئے گے ہيں ہم آئنده بحث ميں انشاء ا

 کے راه حق و صوا ب کی شناسائی کريں گے ۔

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

)٧(  
  

  جبر و تفويض اور اختيار
  الف: جبر کے لغوی معنی

''جبر'' لغت ميں زورزبر دستی سے کوئی کام کرانے کو کہتے ہيں اور ''مجبور'' اس کو کہتے ہيں جس کوزور زبردستی 
  سے کوئی کام کرايا جائے ۔

  جبر اسالمی عقائد کے علماء کی اصطالح ميںب: 
''جبر'' اس اصطالح ميں يہ ہے : خدا وند عالم نے بندوں کو جو اعمال وه بجاالتے ہيں ان پر مجبور کيا ہے،خواه نيک کام ہو 

راده يا بد ،براہو يا اچھا وه بھی اس طرح سے کہ بنده اس سلسلہ ميں اس کی نا فرمانی ،خالف ورزی اور ترک فعل پر ا
  واختيار نہيں رکھتا۔

مکتب جبر کے ماننے والوں کا عقيده يہ ہے انسان کو جو کچھ پيش آتا ہے وہی اس کی پہلے سے تعين شده سر نوشت ہے، 
  )١انسان مجبور ہے وه کوئی اختيار نہيں رکھتا ہے ،يہ اشاعره کا قول ہے۔(

  ج: تفويض کے لغوی معنی
  ار دينے کے معنی ميں ہے۔تفويض لغت ميں حوالہ کرنے اور اختي

  د: تفويض اسال می عقائد کے علما ء کی اصطالح ميں
  ''تفويض'' اس اصطالح ميں يعنی: خدا وند عالم نے بندوں کے امور (افعال )خود ان کے سپرد کر دئے ہيں جو 

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

کے حا شيہ ميں ( الفصل فی الملل و اال ھواء و  ) اشاعره کی تعريف اور ان کی شناخت کے لئے شہر ستانی کی کتاب ملل و نحل١(
  ،مالحظہ ہو.١٥٣،تا ١١٩،ص١النحل) ابن حزم، ج،

چاہيں آزادی اوراختيا ر سے انجام ديں اور خدا وند عالم ان کے افعا ل پر کوئی قدرت نہيں رکھتا، يہ فرقٔہ ''معتزلہ'' کا قول 
  )١ہے۔(

  ھ: اختيار کے لغو ی معنی
  ميں حق انتخاب کے معنی ميں ہے ، انتخاب کرنا پسند کرنا اور انتخاب ميں آزاد ہو نے کو اختيار کہتے ہيں۔'' اختيار'' لغت 

  و: اختيار اسالمی عقائدکے علماء کی اصطالح ميں
 خدا وند عالم نے اپنے بندوں کو اپنے انبيا ء اور رسولوں کے ذريعہ بعض امور ميں مکلف بنايايعنی ان کے انجام دينے کا

مطالبہ کيا تو بعض سے نہی اور ممانعت فرمائی، خدا نے کسی کام کے انجام دينے يا اس کے ترک يعنی نہ کرنے کی بندوں
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کو قدرت عطا کی جو امور وه انجام ديتے ہيں ان کے انتخاب کا انھينحق ديا اور کسی کو اس سلسلہ ميں مجبور نہيں کيا ، 
اس کی امر و نہی ميں اطاعت کريں ۔اس موضوع سے متعلق استد الل انشاء پھر اس کے بعد ان سے مطالبہ کيا ہے کہ 

  آئنده بحث ميں آئے گا۔هللا
..............  

، ص ١) ''معتز لہ'' کی شناخت کے لئے شہر ستانی کی کتاب ملل و نحل ،ابن حزم کے حاشيہ (الفصل فی الملل واال ھواء و النحل) ج١(
  پر مالحظہ ہو۔ ٥٧، ٥٥

)٨(  
  قدرقضا و 

  الف:۔ قضا و قدر کے معنی
  ب:۔قضا و قدر کے بارے ميں ائمہ اہل بيت کی روايات

  ج:۔سوال و جواب
  

  قضا و قدر
  قضا وقدر کے معنی

  '' قضا و قدر'' کا ماده مختلف اور متعدد معا نی ميں استعما ل ہو ا ہے جو کچھ اس بحث سے متعلق ہے اسے ذکر کرتے ہيں۔

  الف:۔ ماّدٔه قضا کے بعض معانی:
  ۔ ''قضا'' دو آپس ميں جھگڑ نے والوں کے درميا ن قضا وت اور فيصلہ کرنے کے معنی ميں ہے، جيسے۔١

  )١( انَّ ربّک يقضی بينھم يوم القيا مة فيما کا نوا فيہ يختلفون) (
تھے ان کے درميان قضاوت اور فيصلہ  تمہا را پر وردگار قيا مت کے دن جس چيز کے بارے ميں وه لوگ اختال ف کرتے

  کر ے گا۔
۔ ''قضا'' آگاه کر نے کے معنی ميں ہے ،جيسے خدا وند عالم کا قول لوط کی داستان سے متعلق اور ان کو ان کی قوم کے ٢

  نتا ئج سے آگا ه کرنا کہ فرماتا ہے :
  (وقضينا اِليہ ذلک األمر انَّ دابرٰھؤالء مقطوع مُّصبحيَن)

  )٢کو اس موضوع سے با خبر کر ديا کہ ہنگا م صبح سب کے سب بيخ وبن سے اکھاڑ دئے جائيں گے۔(ہم نے لوط 
  ۔ '' قضا '' واجب کرنے اور حکم دينے کے معنی ميں ہے ،جيسے:٣

  )٣( و قضٰی ربّک ٔاال تعبد وا ااِلّ اِّےا هُ)(
..............  

  . ٩٣) يونس ١(
   ٦٦)حجر ٢(
   ٢٣) اسراء ٣(

  کا حکم ہے کہ اس کے عالوه کسی کی پر ستش نہ کرو۔تمہا رے رب 
  ۔'' قضا '' تقد ير اور اراده کے معنی ميں ہے ، جيسے :٤

  )١( واِذا قضٰی ٔامراً فأِ نّما يقو ل لہ کن فيکون) (
  جب وه کسی چيز کا اراده کرتاہے ، تو صرف کہتا ہے ہو جا ، تو ہو جاتی ہے۔

)( ( ھو الذی خلقکم من طين ثُمَّ قضیٰ    )٢ٔاجال ً
وه ايسا خدا ہے جس نے تمھيں مٹی سے خلق کيا ہے ،پھر ( ہر ايک کے لئے) ايک مدت مقدر(معين) فرمائی، يعنی انسان 
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  کی حيات کے لئے ايک معين مقدار اور اندا زه قرار ديا ۔

  ب:مادهٔ  قد ر کے بعض معا نی
' يعنی تو انا اور ''قدير'' يعنی قدرت مند. خدا وند متعال سورهٔ  ٰيس ميں ۔قدر ؛ يعنی قادر ہوا ، اقدام کی قدرت پيدا کی ، ''قادر'١

  فرماتا ہے:
  )٣(ٔاو ليس الذی خلق الّسموات و األرض بٰقدٍر علٰی ٔان يخلق مثلھم)(

  آيا جس نے زمين و آسمان کو زيور تخليق سے آراستہ کيا ہے وه ا س جيسا خلق کر نے پر قادر نہيں ہے؟
  ميں ارشاد فرماتا ہے:،٢٠سورٔه بقره 
  )٤علٰی کّل شی ٍئ قدير)(هللا لذھب بسمعھم ؤابصا رھم اِنَّ اهللا ( ولوشاء ا

  اگر خدا چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو زائل کر دے ، کيو نکہ ، خدا وند عالم ہر چيز پر قادر ہے ۔
  کرتی ہے قادر ہے ۔يعنی خدا وند عا لم ہر کام کے انجام دينے پر جس طرح اس کی حکمت اقتضا ء 

۔قدر: يعنی تنگی اور سختی مينقرار ديا ،'' قََدَر الرزق عليہ ويقدر'' يعنی اسے معيشت کی تنگی ميں قرار ديا اور ديتا ہے ٢
  ويں آيت ميں فرماتا ہے: ٣٦۔خدا سورٔه سبا کی 

  (قل اِّن ربّی يبسط الّرزق لمن يشا ء و يقدر)
  ہتا ہے اضا فہ کرتا ہے اور جس کے رزق ميں چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔کہو: خدا وند عالم جس کے رزق ميں چا

  االمر بقدره ''خدا وند سبحا ن نے اسکی تد بير کی يا هللا ۔ قََدَر :تد بير کی اور اندا زه لگا يا ،'' قد ر ا٣
  اس کے واقع ہو نے کا خواہشمند ہو ا، جيسا کہ سورٔه قمر کی بارہو يں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے:

ر نااألرض عيوناً فا لتقی الما ء علی ٔامر ٍ قد قدر)   ( وفجَّ
اورہم نے زمين کوشگا ف کيا اور چشمے نکالے اور يہ دو نوں پا نی ( بارش اور چشمے کے ) تد بير اور خواہش کے بقدر 

  آپس ميں مل گئے ۔
..............  

  ١١٧)بقره ١(
  ٢) انعام ٢(
  ٨١)يس٣(
  ٢٠)بقره٤(

  

  معنیٰ ج:۔ قدَّر کے 

األمر يعنی خدا وند رحمان نے حکم صادر فر مايا اور فرمان دے ديا کہ هللا ۔قدر '' يعنی اس نے حکم کيا ، فرمان ديا ، قَدََّر ا١
  ويں آيت ميں لوط کی بيوی کے بارے ميں فرماتا ہے: ٥٧کام، اس طرح سے ہو جيسا کہ سورٔه نمل کی 

  ھا من الغا بر ين) ( فٔا نجينا ه و ٔاہلہ ااِّلامرٔا تہ قّدرنا
ہم نے انھيں (لوط) اور ان کے اہل و عيال کو نجات دی ،جز ان کی بيوی کے کہ ہم نے فرمايا : وه پيچھے ره جانے والوں 

  ميں ہو گی، يعنی ہما را حکم اور فرمان يہ تھا کہ وه عورت ہالک ہو نے والوں ميں رہے گی۔
اور تفکر کيا ،'' قدرفی االمر'' يعنی کام کی انجام دہی ميں تو قف و تامل کيا اور ۔''قَدَّر'' يعنی مدارا ت کی ، تو قف و تامل ٢

  ويں آيت ميں داؤد سے فر ماتا ہے : ١١اس کے ساتھ رفق و مدارا ت کی، جيسا کہ خدا وند عالم سوره سبا کی 
  ( ٔان ٔاعمل سابغا ت وقّدرفی الّسرد)

  ميں غور و خوض اور نر می سے کام لو ۔مکمل اور کشاده ز ر ہيں بناؤ نيز اس کے بنانے 
يعنی زره بنانے ميں جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ کافی غور و فکر ،توجہ اور دقت کے ساتھ زره بناؤ تاکہ تمہارے کام کا 

  نتيجہ محکم اور استوار ہو۔

  د: ۔ قدرکے معنی
  ويں آيت ميں ارشاد ہو تا ہے: ٢١ہ سورٔه حجر کی ۔قََدر:مقدار، اندازه اور کميت کے معنی ميں استعما ل ہوا ہے جيسا ک١
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(   ( واِن من شی ٍئ ااِلّ عند نا خزا ئنہ و ما ننّز لہ ااِلّ بقدرّمعلو م ٍ
  اور جو کچھ ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہيں اور ہم معين انداز ه اور مقدار کے عالوه نازل نہيں کرتے ۔

ويں آيت ميں ارشاد  ٢٢ويں تا ٢٠ا ہے، جيسا کہ سورٔه مر سالت کی  ۔ قدر: زمان و مکان کے معنی ميں استعمال ہو ٢
  فرماتا ہے: 

  ( ٔالم نخلقّکم مِّن ّماٍئ ّمھيٍن ، فجعلناه فی قراٍرمکيٍن ۔ اِلٰی قدٍرمعلوم)
، معينکيا ہم نے تم کو پست اور معمو لی پانی سے خلق نہيں کيا ، اس کے بعد ہم نے اسے محفوظ اور آماده جگہ پر قرار ديا

  اور معلوم زما نہ تک ؟ !
خدا وند سبحان کا قطعی، نا فذ اور محکم حکم ، جيسا کہ سورٔه احزاب هللا ۔قدر: قطعی اور نا فذ حکم کے معنی ميں ، قََدُر ا٣

  ويں آيت ميں ارشاد ہو تا ہے: ٣٨کی 
)هللا فی الَّذ ين خلوا من قبل و ُکان ٔامر اهللا ( سنّة ا   قدراً ّمقد ورا ً

  نت گز شتگان ميں بھی جاری تھی اور خدا کا فرمان قطعی اور، نافذ ہو نے واال ہے۔ کی يہ سهللا ا

  قول مؤلف:
شايد قضا و قدر کے متعدد معنی اور اس کی خدا وند منّا ن کی طرف نسبت باعث ہو ئی کہ بعض مسلمان غلط فہمی کا شکار 

قرآن و حديث ميں يہ ہيں کہ انسان اپنی زندگی ميں جو  ہو گئے ہيں اور اس طرح خيال کرتے ہينکہ ''قضا و قدر'' کے معنی
کچھ کر تا ہے خواه نيک ہو يا بد اسی''قضا و قدر'' اور سر نوشت کی بنيا د پر ہے،جسے خدا وند عالم نے اس کی خلقت سے

ی'' دونوں پر ہوا پہلے اسکے لئے مقرر کر ديا تھا۔جيسا کہ ہماری روايتوں ميں کلمہ قدری کا اطالق ''جبری ''اور'' تفويض
  ہے۔

اور اس اطال ق کی بنا پر کلمہ''قدر'' کسی شٔے اوراس کی ضد دونوں کا نام ہو جا تا ہے، جيسے کلمہ'' قرئ'' کہ حيض '' اور
  پاکی'' دونوں کا نام ہے يعنی متضاد معنی ميں استعما ل ہوا ہے۔

نظر کرتے ہيں کہ کہيں بحث طوالنی نہ ہو جائے خا تمہ ميں قدريوں کے اقوال اور ان کے جواب سے اس بنا ء پر صرف 
اور صرف ان احا ديث پر اکتفا ء کر تے ہيں جن ميں ان کے جوابات پائے جا تے ہيں، تاکہ خدا کی تا ئيد و تو فيق سے ، 

 جواب کے عالوه موضوع کی تو ضيح اور تشريح بھی ہو جائے۔

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  قضا و قدر سے متعلق ائمہ اہل بيت کی روايات
  پہلی روايت:

تک لے جاتے ہوئے اور ابن عسا کر نے تاريخ ميں صدوق نے کتا ب تو حيد ميں اپنی سند کے سلسلہ کو امام حسن مجتبی 
  اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے نقل کيا ہے: (عبارت صدوق کی ہے) 

  وقدر ؟هللا '' دخل ر جل من ٔاھل العراق علی ٔامير المؤمين فقال : اخبر نا عن خروجنا الی اھل الشام ٔابقضا ء من ا
هللا و قدر ٍ ، فقال الشيخ: عند اهللا علو تم تلعة وال ھبطتم بطن واد ٍ ااّل بقضا ء ٍ من اما هللا فقال لہ ٔامير المومنين ٔاجل يا شيخ ، فوا

احتسب عنا ئی يا ٔامير المومنين ، فقال مھال ً يا شيخ! لعلک تظن قضا ء ً حتما ً و قدرا ً ال ز ما ً، لو کان کذلک لبطل الثواب وا 
والو عد ، و لم يکن علی مسیء ٍ ال ئمة و ال لمحسن محمدة ، و لکا ن  لعقاب و االمر والنھی و الزَّ جر، و لسقط معنی الوعيد

المحسن او لٰی با لال ئمة من المذ نب و المذ نب او لی با الحسا ن من المحسن تلک مقا لة عبدة اال وثان و خصماء الرحمان و قد 
، واعطی علی القليل کثيرا ً و لم يعص مغلو با ،عز وجل کلف تخييرا ً، ونھی تحذيراهللا رےة ھذه األمة و مجو سھا، يا شيخ! ان ا

  و لم يطع مکر ھاً و لم يخلق السموا ت و األر ض و ما بينھما با طال ً ذلک ظن الذين کفروا فو يل للذين کفر وا من النّا ر''
قدر اٰلہی '' کی بنيا د ايک عرا قی حضرت امير المو مين کے پاس آيا اور کہا : کيا ہمارا شا ميوں کے خالف خروج '' ْقضا و 
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پر ہے ؟ امام نے اس سے فر مايا ! ہاں ، اے شيخ ! خدا کی قسم کسی بلندی پرنہيں گئے اور نہ ہی کسی وادی کے درميان 
اترے مگر ! قضا وقدر الٰہی کے تحت ايسا ہوا ہے، اس شخص نے کہا : اميد کرتا ہوں کی ميری تکليف خدا کے نز ديک 

  )١(کسی اہميت کی حامل ہو۔
امام نے اس سے کہا :ٹھہر جا اے شيخ ! شايد تو نے خيال کيا کہ ہم قضا و قدر کو بيان کررہے ہيں اگر ايسا ہوتو ثواب و 
عقاب ، امر و نہی اور زجر سب باطل ہو جائے ، ڈرانا اور بشارت دينا بے معنی ہو جائے ، نہ گنا ہگار کی مال مت بجا 

) اور گنا ہگا ر ٢، بلکہ نيکو کار بد کار کی بہ نسبت مالمت کا زيا ده سزا وار ہو گا( ہوگی اورنہ نيکو کار کی ستا ئش روا
نيکی کا نيک شخص سے زياده سزاوار ہوگا،يہ سب بت پر ستوں ، خدا وند رحما ن کے دشمنوں اوراس امت کے ''قدريوں'' 

نا يا ہے تا کہ وه اپنے اختيار سے کام کريں اور مجو سيوں کی باتيں ہيں ! اے شيخ! خدا وند عز وجل نے بندوں کو مکلف ب
اور انھيں نہی کی تا کہ وه خود اس سے باز رہيں اور معمولی کام پر زيا ده جزا دے ، مغلوب ہو کر يعنی شکست خوردگی 
 کے عالم ميناس کی نافرمانی نہيں ہو ئی اور زبر دستی اس کی اطا عت نہيں ہو ئی اس نے آسمانوں اور زمين اور ان کے

درميان تمام مو جو دات کو بے کار اور لغو پيدا نہيں کيا ، يہاں لو گوں کا گمان ہے جو کا فر ہوگئے ہيں ، پس ان لوگوں پر 
  )٣وائے ہو جو آتش جہنم کے عذاب کا انکار کرتے ہيں۔(

  روای کہتا ہے: وه شخص اٹھا اور يہ ا شعار پڑھنے لگا:
  النِّجا ة من الّرحمن غفرا ناً ٔانت ااِلمام الّذی نرجو بطا عتہ :: يوم 

  ٔاوضحت من دينِنا ما کان ُملتبساً :: جزا ک ر بُّک عنّا فيہ اِحسا نا ً
  فليس معذرة فی فعل فا حشة :: قدُکنت راکبھا فسقاً  و عصيا نا ً

ں ۔ تم نے تم و ہی امام ہو جس کی اطا عت کے ذريعہ قيا مت کے دن ہم خدا وند رحمن سے عفو و بخشش کے اميد وار ہي
ہمارے دين سے يکبا رگی تمام شکوک و شبہات کو دور کر ديا ہم تمہا رے رب سے در خواست کرتے ہيں کہ وه تمھيں اس 

  کی نيک جز ا دے۔ لٰہذا اس واضح او رروشن بيان کے بعدمجھ سے کوئی گناه سر زد نہ 
..............  

'' اٰلہی کی بنيا د پر ہے تو جز ا کے مستحق نہيں ہيں ، پس ميں اميد وار ہونکہ )يعنی اگر ہمارا خرو ج اور جہاد کر نا'' قضا و قدر١(
ہماری مشقت وزحمت راه خدا ميں محسوب ہو اورہم ان لوگوں کے اعمال کی رديف ميں واقع ہو جو قيا مت کے دن خدا کے فضل 

  ورحمت کے سايہ ميں ہوں گے۔
ں چو نکہ عمل ان کے اراده اور اختيار سے نہيں تھا، دوسری طرف چو نکہ نيکو ) کيو نکہ دو نوں در اصل مسا وی اور برا بر ہي٢(

کار لوگوں کی ستا ئش کا مستحق ہو تا ہے اوراسے اپنا حق سمجھتا ہے جب کہ ايسا نہينہے ، اس گمان و خيال کی بنياد پر وه شخص 
مت کا نشا نہ بنتا ہے اور وه خو د کو اس مالمت کا مستحق جاگنا ہگار سے زيا ده مالمت کا حقدار ہے، کيو نکہ گناه گارلو گوں کی مال 

نتا ہے جب کہ ايسا نہيں ہے ، لٰہذا اس پر احسا ن ہو نا چاہئے تا کہ لوگوں کے آزارو اذيت اور ان کی سر ز نش و مال مت بر داشت کر 
  نے کی اس سے تال فی کر ے، نہ کہ نيکو کا ر پر احسان ہونا چاہيئے سے۔

  ويں آيت سے اقتبا س ہے. ٢٧ص کی )سورهٔ  ٣(

  ہو کہ جس پر نہ معذرت کر سکوں اور نہ ميری نجا ت ہو ۔

  دوسری روايت
  ائمہ اہل بيت ميں سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سے دوسری رو ايت ذکر کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا:

و جّل ٔاجبر النّا س علٰی المعا صی فھذا قد ظلم اهللا ''اِنَّ النا س فی القدر علٰی ثال ثة ٔاو جہ: ر جل زعم ٔانَّ ا فی حکمہ فھو هللا عزَّ
کلَّف العباد ما هللا فی سلطا نہ فھو کا فر ، و رجل يز عم انَّ اهللا کا فر، ورجل يز عم انَّ األمر مفوَّض اليھم فھذا قد ٔاو ھن ا
  )١فھذا مسلم با لغ''(هللا ستغفر اواِذا ٔاسا َئ اهللا ُےطيقون و لم ُےکلَّفھم ما ال ُےطيقون و اِذأاحسن حمد ا

  ''قدر'' کے مسئلہ ميں لوگ تين گروه ميں تقسيم ہيں: 
۔ جس کا يہ عقيده ہے کہ خدا وند عزو جل نے لوگوں کو گناه پر مجبور کيا ہے ،اس نے فرمان خدا وندی کے بارے ميں ١

  خدا پر ظلم کيا ہے اور وه کافر ہے۔
ں کے سپر د کر دئے گئے ہيں،اس نے خدا کواس کی قدرت اور بادشا ہی ميں ۔ جس کا عقيده ہے کہ تمام امور لو گو٢

  ضعيف و نا توا ں تصور کيا ہے لٰہذا وه بھی کا فر ہے۔
۔جس کا عقيده يہ ہے کہ خدا وندسبحان نے بندوں کو انھيں چيزوں پر مکلف بنايا ہے جن کی وه طاقت رکھتے ہيں اور جن ٣

سے مطا لبہ نہيں کيا ہے، وه جب بھی کو ئی نيک کام کرتا ہے تو خدا کی حمد ادا کر تا کی وه طاقت نہيں رکھتے اس کا ان 
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ہے اور اگر کوئی بُرا فعل سر زد ہو تا ہے تو خدا سے مغفر ت اور بخشش طلب کرتا ہے ، يہ وہی مسلما ن ہے جس نے حق
  کو درک کيا ہے۔

  تيسری روايت:
  امام علی بن مو سٰی الر ضا سے ہے کہ آپ نے فرما يا: ائمہ اہل بيت ميں سے آٹھو يں امام ، حضرت

عّز وجلَّ لم يطع بِأِکراٍه، ولم يعص بغلبٍة و لم ُےھمل العباد فی ملکہ، ھو المالک لما َملََّکھم و القا در علٰی ما ٔاقد ر ھم هللا ۔''انَّ ا١
  منھاهللا عليہ فاِن ائتمر العباد بطا عتہ لم يکن ا

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

  .٣٦٠،٣٦١صدوق، ص)توحيد ١(

اد  صا ّدا ً، و ال منھا ما نعا ً، واِِن ٔائتمر وا بمعصيتِہ فشا ء ٔان يحول بينھم و بين ذلک فعل و اِن لم يحل و فعلوهُ فليس ھو الّذی
  )١خلھم فيہ''(

نا پر اس کیخدا وند عالم کی جبر و اکرا ه کے ذريعہ اطا عت نہيں کی گئی ہے نيز ضعف و شکست اور مغلو ب ہو نے کی ب
نا فرمانی نہيں کی گئی، اس نے اپنے بندوں کو اپنی حکو مت اور مملکت ميں لغو و بيہو ده نہيں چھو ڑا ہے، وه ان تمام 

چيزوں کا جس پر انھيں اختيا ر ديا ہے مالک ہے اوران تمام امور پر جس کی تو انائی دی ہے قا در ہے اگر بندے اطاعت 
توں کو بند نہيں کر ے گا اور اطا عت سے انھيں نہيں رو کے گا اور اگر وه لوگ نافر مانی و گزار ہوں تو خدا ان کے را س

عصيا ن کے در پے ہوں گے اور وه چا ہے کہ گناه اور ان کے درميا ن فا صلہ ہو جائے تو وه کر دے گا اور اگر گناه سے 
  کے راستہ نہيں پرڈاالہے۔نہ رو کا اور انھوں نے گناه انجام ديا، تو اس نے ان لوگونکو گناه 

يعنی جو انسا ن خدا کی اطاعت کرتا ہے وه اس اطاعت و پير وی پر مجبور نہيں ہے اور جو انسا ن خدا کی نافرمانی کرتا 
کی مر ضی اورا س کے اراده پر غا لب نہيں آگيا ہے بلکہ يہ خو د خدا ہے جو يہ چا ہتا ہے کہ بنده اپنے کا م ميںهللا ہے وه ا

  تار ہو۔آزاد و مخ
  ۔ اور فرمايا: خدا وند متعا ل فرماتا ہے:٢

( ياابن آدم بمشيئتی ُکنت انت الّذی تشاُئ لنفسک ما تشائ، و بقوَّ تی ادَّ يت الّی فرا ئضی، و بنعمتی قويت علی معصيتی، جعلتک
ئة ٍ فمن نفسک)(هللا سميعا ً بصيرا ً قو ّےاً، ما اصا بک من حسنٍة فمن ا   )٢و ما ٔاصا بک من سےِّ

اے فرزند آدم! ميری مشيت اور مر ضی سے تو انتخاب کر نے وا ال ہو گيا ہے اور جو چاہتا ہے اپنے لئے اختيا ر کر ليتا 
ہے اور ميری ہوئی طا قت سے ميرے واجبا ت بجا ال تا ہے اور ميری ہی نعمتيں ہيں جن کے ذريعہ تو ميری نا فرمانی پر 

نے واال اور طا قتو ر بنايا ہے(پس يہ جان لے کہ) جو کچھ تجھے نيکی حاصل ہو قادرہے ، ميننے تجھے سننے واال، ديکھ
  تی ہے وه خدا کی طرف سے ہے اور جو بد ی تجھ تک پہنچتی ہے تيری وجہ سے ہے۔

  ايک دوسری روايت ميں آيا ہے :
  )٣''عملت با لمعا صی بقو تی التی جعلتھا فيک''(
  تونے اس کی وجہ سے گنا ه کا ارتکاب کيا ۔ ہم نے جو تو انائی تيرے وجود ميں قراردی

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

  . ٣٦١)توحيد صدوق ص١(
  .٧٩، سوره نسا ء ١٦٠،ص ١اور کافی ،ج،  ٣٦٢اور  ٣٤٠، ٣٢٧) تو حيد صدو ق، ص ٢(
  .٣٦٢) تو حيد صدوق، ص ٣(

  حضرت امام جعفر صادق سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا :
بين ٔامر ين، قال قُلُت: و ما ٔامر بين ٔامر ين؟ قال مثل ذلک رجل رٔا يتہ علٰی معصےة ٍ فنھيتہُ فلم '' ال جبروال تفو يض ولکن ٔامر 

  )١ينتہ فتر کتہ ففعل تلک المعصےة، فليس حيُث لم يقبل منک فتر کتہ کنت ٔانت الّذی ٔامر تہ بالمعصےة''(
راوی کہتا ہے : ميں نے کہا : ان دونوں کے درميا ن نہ جبرہے اور نہ تفو يض ، بلکہ ان دونوں کے درميا ن ايک چيز ہے، 

ايک چيز کيا ہے؟ فر مايا: اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو گنا ه کی حا لت ميں ہو اور تم اسے منع کرو اور وه 
ری قبول نہ کر ے اس کے بعد تم اسے اس کی حالت پر چھو ڑ دو اور وه اس گناه کو انجام دے ، پس چونکہ اس نے تمہا 
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  بات نہيں مانی اور تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ ديا ، لٰہذا ايسا نہيں ہے کہ تم ہی نے اسے گناه کی دعوت دی ہے۔
للعبد: لم عصيت؟ لم هللا ، يقول اهللا۔ '' ما استطعت ٔان تلو م العبد عليہ فھو منہ و ما لم تستطع ٔان تلو م العبد عليہ فھو من فعل ا٢

نيت؟ فھذا فعل العبد وال يقول لہ لم مر ضت؟ لم قصرت؟ لم ابيضضَت؟ لم اسو ددت؟ ألنہ من فعل  فسقت؟لم شربت الخمر؟ لم ز
  )٢تعا لٰی''(هللا ا

جس کام پر بنده کو مال مت و سر زنش کر سکو وه اس کی طرف سے ہے اور جس کام پرمال مت وسر زنش نہ کرسکو وه 
نے کيوں سر کشی کی ؟ کيوں نافرمانی کی ؟کيوں شراب پی؟  خدا کی طرف سے ہے، خدا اپنے بندوں سے فرما تا ہے : تم

کيوں زنا کيا؟ کيو نکہ يہ بندے کا کام ہے ، خدا اپنے بندوں سے يہ نہيں پو چھتا : کيو ں مر يض ہوگئے ؟ کيوں تمہا را قد 
  چھوٹاہے؟ کيوں سفيد رنگ ہو؟ کيوں سيا ه رو ہو؟ کيو نکہ يہ سارے امور خدا کے ہيں ۔

  ی تشريحروايات ک
  جبر وتفويض کے دوپہلو ہيں :

  ۔ ايک پہلو وه ہے جو خدا اوراس کے صفا ت سے متعلق ہے۔١
  ۔ دوسرا پہلووه ہے جس کی انسان اوراس کے صفا ت کی طر ف بازگشت ہو تی ہے۔٢

  '' جبر و تفويض'' ميں سے جو کچھ خدا اوراس کے صفات سے مر بوط اور متعلق ہے ، اس بات کا سزا وار
..............  

  .٣٦٢اور توحيد صدو ق، ص  ١٦٠، ص ١) کافی،ج، ١(
  ١٠٩ح٥٩،ص٥)بحار ج٢(

ہے کہ اس کو خدا،اس کے انبيا ء اور ان کے اوصيا ء سے اخذ کر يں اور جو چيز انسا ن اوراس کے صفات اور افعال سے 
ام نہيں کرو ں گا تا کہ جانيں جو کچھ ہم متعلق ہو تی ہے ، اسی حد کافی ہے کہ ہم کہيں : ميں يہ کام کر وں گا ، ميں وه ک

انجام ديتے ہيں اپنے اختيا ر سے انجام ديتے ہيں ، گزشتہ بحثو ں ميں بھی ہم نے يہ بھی جانا کہ انسا ن کی زندگی کی رفتا ر
اں نہيں ذ ره ، ايٹم، سيارات اور کہکشا نو ں نيز خدا کے حکم سے ديگر مسخرات کی رفتار سے حرکات اور نتا ئج ميں يکس

ہے ،يہ ايک طرف ، دو سری طرف خدا وند سبحا ن نے انسا ن کوا س کے حال پر نہيں چھو ڑا اوراسے خود اس کے 
حوالے نہيں کيا تا کہ جو چا ہے ، جس طرح چاہے اور نفسيا نی خو اہشا ت جس کاحکم ديناسی کو انجام دے ، بلکہ خدا وند 

ما ئی کی ہے : اسے قلبی ايمان کی راه بھی حق کے ساتھ دکھا ئی نيزاعمال عالم نے اپنے انبيا ء کے ذريعہ اس کی راہن
شائستہ جو اس کے لئے جسمانی اعتبار سے مفيد ہيں ان کی طرف بھی راہنمائی کی اور نقصا ن ده اعمال سے بھی آگا ه کيا 

جا ئے تو خدا وند عا لم اسے اس کا  کی سيدھی را ه پر ايک قد م آگے بڑھهللا ہے، اگر وه خدا کی ہدا يت کا اتبا ع کرے اور ا
ہا تھ پکڑ کر اسے دس قد م آگے بڑھا ديتا ہے پھر دنيا و آخرت ميں آثار عمل کی بناء پر اس کوسات سو گنازياده جزا ديتا 

  ہے اور خدا وند عالم اپنی حکمت کے اقتضاء اور اپنی سنت کے مطابق جس کے لئے چا ہتا ہے اضا فہ کرتاہے۔
بل مثا ل دی اور کہا: خدا وند عا لم نے اس دنيا کو'' سلف سروس''والے ہوٹل کے مانندمو من اور کا فر دو ہم نے اس سے ق

  نوں کے لئے آما ده کيا ہے، جيسا کہ سورٔه اسرا ء کی بيسويں آيت ميں فرماتا ہے:
  (کالًّ نمّد ٰھؤال ء و ٰہٰؤآلء من عطا ِئ ربّک و ما کان عطاُئ ربِّک محظورا)

ں گروہونکوخواه يہ خواه وه تمہا رے رب کی عطا سے امداد کر تے ہيں ، کيو نکہ تمہا رے رّب کی عطاکسی پربند ہم دو نو
  نہيں ہے۔

يقينا اگر خدا کی امداد نہ ہو تی اور خدا کے بند ے جسمی اور فکر ی توا نائی اور اس عا لم کے آماده و مسخر اسباب و وسا 
راه يا فتہ مو من عمل صا لح اور نيک و شا ئستہ عمل انجام دے سکتا تھا اور نہ ہی  ئل خدا کی طرف سے نہ رکھتے تو نہ

گمرا ه کا فر نقصا ن ده اور فا سد اقدامات کی صال حيت رکھتا، سچ يہ ہے کہ اگر خدا ايک آن کے لئے اپنی عطا انسا ن سے
سے بينائی، سال متی، عقل اور خرد وغيره... سلب کر لے چا ہے اس عطا کا ايک معمو لی اور ادنٰی جز ہی کيوں نہ ہوجي

تويہ انسان کيا کر سکتا ہے ؟ اس لحا ظ سے انسا ن جو بھی کر تا ہے اپنے اختيا رسے اور ان وسا ئل و اسباب کے ذريعہ 
  کرتاہے جو خدا نے اسے بخشے ہيں لٰہذا انسا ن انتخاب اور اکتسا ب ميں مختار ہے۔ 

تارکل بھی نہيں ہے جس طرح سے وه صرف مجبور بھی نہيں ہے، نہ اس عالم کے تمام جی ہاں ،انسا ن اس عالم ميں مخ
اموراس کے حوالے اور سپرد کر دئے گئے ہيں اور نہ ہی اپنے انتخا ب کر ده امور ميں مجبور ہے، بلکہ ان دو نوں کے 
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کے افعال کے سلسلے ميں اس کا قا  درميا ن ايک امر ہے اور وه ہے( امر بين امرين) اوريہ وہی خدا کی مشيت اور بند وں
  تبد يال ً'' ہر گز سنت اٰلہی ميں تغير و تبد يلی نہيں پا ؤ گے!هللا نو ن اور سنت ہے، '' ولن تجد لسنة ا

  چند سوال ا و ر جو اب
  اس حّصہ ميں د ر ج ذيل چا ر سوا ل پيش کئے جا رہے ہيں:

وجو د يکہ شيطا ن اس پر تسلط اور غلبہ رکھتا ہے جب کہ وه  ۔ انسا ن جو کچھ کر تا ہے ا س ميں مختار کيسے ہے، با١
دکھا ئی بھی نہيں ديتا آد می کو اغوا( گمراه) کرنے کے چکر ميں لگا رہتا ہے اوراس کے دل ميں و سو سہ ڈالتا رہتاہے اور 

  اپنے شر آميز کاموں کی دعوت ديتا ہے؟ 
، وه فسا د اور شر کے عال وه کو ئی چيز نہيں ديکھتا پھر کس طرح۔انسان فا سد ماحول اور برے کلچرميں بھی ايسا ہی ہے٢

  وه اپنے اختيا ر سے عمل کر تاہے ؟
۔ايسا انسا ن جس تک پيغمبروں کی دعو ت نہيں پہنچی ہے اوردور درازافتاده عال قہ ميں زند گی گزا رتا ہے وه کيا کرے ؟٣
بچہ کاکيا گنا ه ہے) کيوں وه دو سر وں کی رفتا ر کی بنا ء پر شر پسند ہوتا ۔'' زنا زا ده'' کا گنا ه کيا ہے ؟( يعنی نا جا ئز ٤

  ہے اور شرار ت و برائی کر تا ہے؟

  پہلے اور دوسرے سوال کا جو اب:
  )١ان دو سو الوں کا جواب ابتدا ئے کتاب ميں جو ہم نے ميثا ق کی بحث کی ہے ا س ميں تال ش کيجئے۔(

انسا ن پر اپنی حجت تمام کردی ہے ا ور تمام موجودات کے سبب سب کے متعلق جستجواور  وہاں پر ہم نے کہا کہ خدا نے
تالش کے غريزه کو وديعت کرکے اس کی بہانہ بازی کا دروازه بند کرديا ہے، لٰہذااسے چاہيئے کہ اس غريزه کی مدد سے 

ا ق خدا وند ی سے متعلق ارشاد فرما يا:ويں آ يت ميں ميث ١٧٢اس اصلی سبب سازتک پہنچے ، اسی لئے سورٔه اعرا ف کی 
..............  

  )اسی کتاب کی پہلی جلد، بحث ميثاق .مالحظہ ہو.١(

  (ٔان تقولوا يو م القيامة اِنّا ُکناعن ھذا غا فلين)
  تا کہ قيا مت کے دن يہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس (پيمان ) سے غا فل تھے ہميں ۔

انسا ن جس طر ح ہر حا لت ميں بھو ک کے غر يزه سے غا فل نہيں ہو تا ہے جب تک کہ اپنی شکم کو غذا سے سير نہ 
کرلے ، اسی طرح معر فت طلبی کے غر يزه سے بھی غا فل نہيں ہو تا يہاں تک کہ حقيقی مسب االسباب کی شناخت حا صل

  کرلے۔

  تيسر ے سوال کا جو اب:
  ويں آيت ميں ارشا د فرما يا:  ٢٨٦ميں کہينگے : خداو ند سبحا ن نے سوره بقره کی ہم اس سوال کے جواب 

  نفساًااِلّوسعھا)هللا (اليکلف ا
  خدا کسی کو بھی اس کی طا قت سے زيا ده تکليف نہيں ديتا۔

  چو تھے سوا ل کا جو اب:
ه يہ ہے کہ بد کار مرد اور عو رت کی روحی نا جا ئز اوال د بھی بُرے کا م انجام دينے پر مجبو ر نہيں ہے ، جو کچھ ہے و

حالت اور کيفيت ارتکاب گناه کے وقت اس طرح ہوتی ہے کہ خو د کو سما جی قوا نين کا مجرم اور خا ئن تصور کرتے ہيں 
سی گنداور يہ بھی جا نتے ہيں کہ معا شره ان کے کام کو برااور گناجا نتا ہے اور اگر ان کی رفتا ر سے آگا ه ہو جائے اوراي

گی اور پستی کے ارتکاب کے وقت ديکھ لے تو ان سے دشمنی کر تے ہو ئے انھيں اپنے سے دور کر ديگا اور يہ بھی 
جانتے ہيں کہ تمام نيکو کار ، پا کيز ه کر دار اور اخالق کر يمہ کے ما لک ايسے کا م سے بيزاری کرتے ہيں يہ رو حی حا 

ا ز ہو تی ہے اور ميرا ث کے ذريعہ اس نو مو لو د تک منتقل ہو تی ہے اورنوزاد پر لت اور اندرونی کيفيت نطفہ پر اثر اند
اثر انداز ہوتی ہے جواسے شر دوست اور نيکيوں کا دشمن بنا تی ہے اور سما ج کے نيک افراد اور مشہو ر و معروف لو 

اس کا بيٹا ابن زياد ہے کہ انھوں نے عرا ق  گوں سے جنگ پر آماده کرتی ہے اس سيرت کا بارز نمو نہ'' زيا د ابن ابيہ'' اور
ميں اپنی حکومت کے دوران جو نہيں کر نا چا ہئے تھا وه کيا ،با لخصوص'' ابن زياد'' کہ اسکے حکم سے امام حسين کی 
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ل شہا دت کے بعد آپ اور آپ کے پا کيزه اصحاب کے جسم اطہر کو مثلہ کياگيا اور سروں کو شہروں مينپھرايا گيا اور رسو
کے حرم کو اسير کر کے کو فہ و شام پہنچا يا گيا اور ديگر امور جو اس کے حکم سے انجام پا ئے اور يہ ايسے حا ل هللا ۖ ا

ميں ہو اکہ حضرت امام حسين کی شہا دت کے بعد کو ئی فرد ايسی نہيں بچی تھی جو ان لوگونکی حکو مت کا مقا بلہ کر ے 
ل کيلئے نہيں تھی، بجز اس کے کہ وه شر و برا ئی کا خو گر تھا اس کی خو اہش اور کسی قسم کی تو جيہ اس کے ان افعا 

يہ تھی کہ عرب اور اسالم کے شريف ترين گھرا نے کی شا ن و شو کت، عظمت و سطو ت ختم کرکے انھيں بے اعتبار بنا 
کے کريم و شر يف افراد سے بر  دے، ہاں وه ذا تی طور پر برا ئی کا دوست اور نيکيوں کا دشمن تھا اور سماج و معا شره

  )١سر پيکا ر تھا۔(
اس بنا پر ( صحيح ہے اور ہم قبو ل کر تے ہيں کہ) شر سے دوستی، نيکی سے دشمنی، نيکو کاروں کو آزار و اذيت دنيا اور

رت کا حصہ سماج کے پا کيز ه لو گوں کو تکليف پہنچا نا زنا زاده ميں حالل زاده کے بر خالف تقريباًاس کی ذات اور فط
ہے، ليکن ان تمام باتوں کے با وجو د ان دو ميں سے کو ئی بھی خواه امور خير ہوں يا شر جو وه انجام ديتے ہيں يا نہيں 

ديتے مجبو ر ،ان پر نہيں ہيں، ان دو نوں کی مثال ايک تندرست و صحت مند ، با لغ و قوی جوان اور کمر خميده بوڑھے مر
شہو ت ميں غرق اور نفسانی خوا ہشا ت تک پہنچنے کا خواہاں ہے اور دوسرا وه ہے جس کے د کی سی ہے: پہال جسما نی 

يہا ں جو انی کی قوت ختم ہو چکی ہے اور جسمانی شہو ت کا تارک ہے! ايسے حال ميں واضح ہے کہ کمر خميده مرد '' 
نے پر مجبو ر بھی نہيں کہ مجبوری کی حالتزنا ''نہيں کر سکتا اور وه جوان جس کی جنسی تو اناٰ ئی اوج پر ہے وه زنا کر

ميں وه ايسے نا پسنديده فعل کا مر تکب ہو تومعذور کہال ئے، بلکہ اگر زنا کا مو قع اور ما حو ل فر اہم ہو اور وه ''خا ف مقا 
رو ک م ربہ'' اپنے رب کے حضور سے خو فز ده ہو، ( ونھٰی النفس عن الھوی) اور اپنے نفس کو بيجا خو اہشوں سے 

  )٢رکھے تو( فاِّن الجنة ھی المٔاوٰی) يقينا اس کا ٹھکا نہ بہشت ہے۔ (
اس طرح ہم اگر انسان کی زندگی کے پہلؤوں کی تحقيق کر يں اور ان کے بارے ميں غور و فکر کر يں، تو اسے اپنے امور

ر صا در ہوتے ہيں اور اخروی آثا ر ميں صا حب اختيا ر پا ئيں گے، جز ان امور کے جو غفلت اور عدم آگا ہی کی بنيا د پ
  نہينرکھتے ہيں ۔

خدا هللا يہاں تک مباحث کی بنياد قرآن کر يم کی آيات کی روشنی ميں'' عقائد اسالم '' کے بيان پر تھی آئنده بحثوں ميں انشاء ا
ريت ،انجيل اورکے اذ ن سے مبلغين اٰلہی کی سيرت کی قرآ ن کريم کی رو سے تحقيق و بررسی کر يں گے اور جس قدر تو

  سيرت کی کتابوں سے قرآن کريم کی آيات کی تشريح و تبيين ميں مفيد پا ئيں گے ذکر کر يں گے۔
  

  '' الحمد  رّب العا لمين''
..............  

امام حسين  بن سبا کی جلد اول ميں ، اور شہادتهللا )زيادکے الحاق ( معاويہ کا اسے اپنا پدری بھائی بنانے ) کی بحث آپ کتاب عبدا١(
 )سورٔه ناز عا ت کی چا ليسويں آيت ''و اّما من خاف...'' سے اقتبا س ہے.٢مينمالحظہ کريں. ( ٣کی بحث معالم المدر ستين کی جلد 

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

)٩(  
  ملحقات

  )١اسال می عقا ئد ميں بحث و تحقيق کے راستے اور راه اہل بيت کی فوقيت و بر تری(

اسال می عقا ئد ہميشہ مسلما نوں اور اسالمی محققين کی بحث و تحقيق کا موضوع رہے ہيں اور تمام مسلما نو ں کا نظر يہ يہ
ہے کہ اسال می عقا ئد کا مر جع قرآ ن اور حديث ہی ہے ، وه اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہيں ليکن اس کے باوجود گز شتہ

) کی بنا پر مختلف خيا الت اور نظريات اسال می عقائد کے ٢اور متعدد اسباب( زمانے ميں صديو ں سے، مختلف وجوه
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  سلسلہ ميں پيدا ہوئے کہ ان ميں بعض اسباب کی جانب اشاره کر رہے ہيں۔ 
  ۔ بحث وتحقيق اور استنبا ط کے طريقے اور روش ميں اختال ف.١
صفو ں ميں نفو ذ اور رخنہ انداز ی اور اسال می رو ايا ت کا۔ علما ئے يہو د و نصا رٰی (احبار و رہبا ن)کا مسلما نو ں کی ٢

  ''اسرا ئيليا ت''اور جعلی داستانوں سے مخلوط ہونا۔ 
  ۔ بد عتيں اور اسال می نصو ص کی غلط اور نا درست تا ويليں اور تفسير يں۔٣
  ۔سيا سی رجحا نا ت اور قبا ئلی جھگڑے۔٤
  ئی ۔ ۔ اسال می نصوص سے ناواقفيت اور بے اعتنا٥

ہم اس مقا لہ ميں سب سے پہلے سبب '' راه اور روش ميں اختال ف ''کی تحقيق وبر رسی کر يں گے اور اسالمی عقائد کی 
تحقيق و بر رسی ميں جو مو جو ده طريقے اور را ہيں ہيں ان کا اہل بيت کی راه و روش سے موازنہ کر کے قا رئين کے 

  قيت وضا حت کے ساتھ بيان کر يں گے ۔حو الے کر يں گے ، نيز آخری روش کی فو 
..............  

) مجمع جہانی اہل البيت ، تہران کے نشريہ رسالة الثقلين نامی مجلہ ميں آقا شيخ عباس علی براتی کے مقالہ کا ترجمہ مالحظہ ١(
پانچواں ايڈيشن، ٤٦، ص ١ج) مقدمہ کتاب '' فی علم الکتاب '' : ڈاکٹر احمد محمود صبحی ٢ھ، ق.( ١٤١٥، سال سوم ١٠ہونمبر 

  ئ.  ١٩٨٥ھ، ١٤٠٥بيروت، 

  عقيد تی اختال فا ت اور اس کی بنياد اور تا ريخ

مسلما نوں کے درميا ن فکر ی اور عقيد تی اختال ف پيغمبر اکرۖم کے زمانے سے ہی ظا ہر ہو چکا تھا ،ليکن اس حد تک 
ا سبب قرار پائے، کيو نکہ رسو ل ۖخدا بنفس نفيس اس کا تدارکنہيں تھا کہ، کالمی اور فکر ی مکا تب و مذاہب کے وجو د ک

کرتے تھے اور اس کے پھيلنے کی گنجا ئش با قی نہيں ر کھتے تھے ، بالخصوص روح صدا قت وبرا دری، اخوت و محبت
  اس طرح سے اسالمی معاشره پر حا کم تھی کہ تا ريخ ميں بے مثا ل يا کم نظير ہے۔

نسا نو ں کی سر نو شت '' قدر'' کا مو ضو ع تھا جس نے پيغمبر کے اصحا ب اور انصا ر کے ذہن نمو نہ کے طور پر اورا
و فکر کو مکمل طور پر اپنے ميں حصار ميں لے ليا تھا اور انھيں اس کے متعلق بحث کر نے پر مجبور کرديا تھا ، يہاں 

واز پيغمبر ۖ کے کان سے ٹکر ائی توآنحضرۖت تک کہ آخر ميں بات جنگ و جدا ل اور جھگڑے تک پہنچ گئی جھگڑے کی آ
نے (جيسا کہ حديث کی کتا بو ں ميں ذ کر ہوا ہے) اس طرح سے ان لو گو ں کو اس مو ضو ع کے آگے بڑھانے کے 

  عواقب و انجام سے ڈرايا:
ھو ں نے کہااحمد ابن حنبل نے عمر و بن شعيب سے اس نے اپنے با پ سے اور اس نے اپنے جد سے رو ايت کی ہے کہ ان

: ايک دن رسو ل خدا ۖ اپنے گھر سے باہر نکلے تو لو گو ں کو قدر کے مو ضو ع پر گفتگو کرتے ديکھا،راو ی کہتا ہے : 
پيغمبر اکر م کے چہر ه کا رنگ غيظ و غضب کی شدت سے اس طرح سر خ ہو گيا تھا، گو يا انار کے دانے ان کے رخسا 

ا: تمہيں کيا ہو گيا ہے کہ کتاب خدا کی جر ح وتعديل اور تجزيہ و تحليل کر رہے ہو ر مبارک پربکھرے ہوئے ہو ں! فر ماي
اسکے بعض حّصہ کا بعض سے مو از نہ کر رہے ہو( اس کی نفی و اثبات کرر ہے ہو )؟ تم سے پہلے وا لے افراد انہی کا 

  ) ١موں کی و جہ سے نا بو د ہو گئے ہيں۔(
ں اسالمی عقا ئد کے اصو ل اور اس کے بنيادی مبا نی بطو ر کلی امت اسالم کے لئے بياقرآن کر يم اور پيغمبر ۖ کی سنت مي

ن کيے گئے ہينبعد ميں بعض سو االت اس لئے پيش آئے کہ ( ظا ہر اً)قرآن و سنت ميں ان کا صريح اور واضح جو اب ان 
ہ ذ مہ داری عقا ئد و احکام ميں فقہا ء و مجتہد لوگونکے پاس نہيں تھا اورمسلمان اجتہا د و استنبا ط کے محتا ج ہو ئے تو ي

ين کے کا ند ھوں پر آئی، اس لئے اصحا ب پيغمبر بھی کبھی کبھی اعتقا دی مسا ئل ميں ايک دوسرے سے اختال ف رائے ر
  کھتے تھے ، اگر چہ پيغمبر کی حيات ميں ان کے اختالف کے آثا ر و نتائج، بعد کے

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

  .١٩٦تا ١٧٨،ص٣ج)مسند احمد ١(

زمانوں ميں ان کے اختالف کے آثار و نتائج سے مختلف تھے ،کيو نکہ ، پيغمبر اکرم ۖ اپنی حيات ميں خو د ہی ان کے درميا 
  ) ١ن قضا وت کر تے تھے اور اپنی را ہنما ئی سے اختال ف کی بنيا د کواکھاڑ ديتے تھے !(
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ہو ئے کہ کسی صحا بی يا ان کے ايک گروه سے( جوکہ خلفا ء و حکا م  ليکن پيغمبر اکرم ۖ کی رحلت کے بعد لو گ مجبو ر
کے بر گز يده تھے) اجتہا د کا سہا را ليں اور ان سے قضا وت طلب کر يں جب کہ دو سرے اصحا ب اپنے آرا ء ونظريات 

ح نمونے مند ر جہ ذ يل کو محفو ظ ر کھتے تھے ( اور يہ خو د ہی اختال ف ميں اضا فہ کا سبب بنا ) اس اختال ف کے واض
  باتيں ہيں۔

  )٢۔ پيغمبر اکر م ۖ کی وفا ت کے بعد امت کا خال فت اور اما مت کے بارے ميں اختالف۔(١
۔ زکو ة نہ دينے وا لو ں کا قتل اور يہ کہ آيا زکو ة نہ دينا ارتد اد اور دين سے خا رج ہو نے کا با عث ہے يا نہيں؟اس طرح٢

و خيا ال ت ، گروه اور کال می اور اعتقا دی مکا تب کی پيد ائش کا سر چشمہ بن گياجس کے سے ہر اختال ف،خاص آراء 
نتيجہ ميں ہر ايک اس رو ش کے ساتھ جو اس نے استد ال ل و استنبا ط ميں اختيا ر کی تھی اپنے آ را ء و عقا ئد کی تر ويج 

  ميں اہم تر ين مکاتب مند ر جہ ذيل ہيں : و تد وين ميں مشغول ہوگيا ، ہما ری تحقيق کے مطا بق ان مکا تب 
  
  ۔خالص نقلی مکتب۔١
  ۔ خالص عقلی مکتب ٢
  ۔ ذو قی و اشراقی مکتب ٣
  ۔ حّسی و تجر بی مکتب ٤
  ۔ فطر ی مکتب٥

  الف ۔ خالص نقلی مکتب:
شر و شما ر کئے ھ) اپنے زمانے ميں اس مکتب کے پيشوا اور پي ٢٤١'' احمد ابن حنبل'' حبنلی مذ ہب کے امام ( متو فی 

  جاتے تھے، يہ مکتب ،اہل حد يث ( اخبار يين عا مہ) کے مکتب کے مانند ہے: ان لو گو ں کارو ايات 
..............  

  .٧،ص١مجموعة الوثائق السياسةجهللا ،اورڈاکٹرمحمد حميدا ٣٤١،٣٤٢)سيرهٔ  ابن ہشام ، ص ١(
، ص ٢اور ابن حزم '' الفصل فی الملل واالہواء والنحل '' ج  ٣٩، ٣٤، ص ١)اشعری '' مقا الت االسالميين و اختالف المصلين '' ج ٢(

  اور احمد امين '' فجر االسالم ''. ١١١

کی حفا ظت وپا سدا ری نيز ان کے نقل کر نے کے عال وه کوئی کام نہ تھااوران کے مطا لب ميں تد بر اور غور خوض 
لق نہ تھا ،اس طرح کی جہت گير ی کو آخری زمانوں ميں کرنے نيزصحيح کو غلط سے جدا کرنے سے انھينکوئی تع

''سلفيہ'' کہتے ہيں، اور فقہ ميناہل سنت کے حنبلی مذہب والے ميں اس روش کی پير وی کرتے ہيں، وه لوگ دينی مسا ئل 
ورہوا پر ميں رائے و نظر کو حرام( سبب و علت کے بارے ميں) سوال کو بدعت اور تحقيق اور استد الل کو بدعت پرستی ا

ستوں کے مقا بلے ميں عقب نشينی جانتے ہيں، اس گروه نے اپنی سا ری طاقت سنت کے تعقل وتفکرسے خالی درس و بحث
  پر وقف کر دی اوراس کو سنت کی پير وی کرنااوراس کے عالوه کو ''بد عت پرستی'' کہتے ہيں۔

ا دی مسا ئل سے مر بو ط احا ديث کی تدوين اور جمع ان کی سب سے زياده اور عظيم تر ين کو شش و تال ش يہ ہے کہ اعتق
بندی کرکے اس کے الفا ظ و کلما ت اور اسنا د کی شر ح کريں جيسا کہ بخا ر ی ، احمد ابن حنبل ، ابن خز يمہ، بيہقی اور 

را م قراردے ديا،انابن بطّہ نے کيا ہے، وه يہانتک آگے بڑھ گئے کہ عقيد تی مسا ئل ميں علم کال م اور عقلی نظر يا ت کو ح
ميں سے بعض نے اس سلسلہ ميں مخصوص رسا لہ بھی تد وين کيا ، جيسے ابن قدامہ نے''تحريم النظر فی علم الکال م''نا می

  رسا لہ تحرير کيا ہے۔
مل ہو اوراحمد ابن حنبل نے کہا ہے: اہل کالم کبھی کا مياب نہيں ہو ں گے ، ممکن نہيں کہ کوئی کالم يا کالمی نظر يہ کا حا

اس کے دل ميں مکر و حيلہ نہ ہو،اس نے متکلمين کی اس درجہ بد گو ئی کی کہ حا رث محا سبی جيسے (زا ہد و پرہيز گا 
ر) انسا ن سے بھی دور ہو گيا اور اس سے کنا ره کشی اختيا ر کر لی، کيو نکہ اس نے بد عت پرست افراد کی رد ميں کتا 

ہا : تم پر وا ئے ہو! کيا تم پہلے ان کی بد عتوں کا ذکر نہيں کروگے تاکہ بعد ميں اسب تصنيف کی تھی احمد نے اس سے ک
کی رد کر و؟ کيا تم اس نوشتہ سے لوگوں کو بد عتوں کا مطا لعہ اور شبہو ں ميں غو ر و فکر کرنے پر مجبور نہيں 

  ے۔کروگے يہ بذات خود ان لو گو ں کو تال ش و جستجو اورفکرونظر کی دعوت دينا ہ
  احمد بن حنبل نے يہ بھی کہا ہے: علما ئے کال م ز ند يق اور تخريب کا ر ہيں۔

زعفرا نی کہتا ہے :شا فعی نے کہا : اہل کالم کے بارے ميں ميرا حکم يہ ہے کہ انھيں کھجور کی شاخ سے زدو کوب 
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تاب و سنت کو چھوڑ کر علم کالم کرکے عشا ئر اور قبا ئل کے درميا ن گھما ئيں اور کہيں: يہ سزا اس شخص کی ہے جو ک
  سے وابستہ ہوگيا ہے! 

تمام اہل حديث سلفيو ں(اخبار يين عا مہ) کا اس سلسلہ ميں متفقہ فيصلہ ہے اور متکلمين کے مقا بل ان کے عمل کی شد ت 
حقائق کے سب اس سے کہيں زياده ہے جتنا لوگوں نے نقل کيا ہے، يہ لو گ کہتے ہيں : پيغمبۖر کے اصحا ب باوجو د يکہ 

سے زيا ده عا لم اور گفتا ر ميں دوسرو ں سے زيا ده محکم تھے، انہوں نے عقائد سے متعلق با ت کر نے ميں اجتنا ب نہيں 
کيا مگر صرف اس لئے کہ وه جا نتے تھے کہ کالم سے شر و فسا د پيدا ہوگا۔ يہی و جہ ہے کہ پيغمبر اکرۖم نے ايک ہی 

  اور فر مايا : جملے کی تين با ر تکرا ر کی
  ( ھلک المتعمقون، ھلک المتعمقون ،ھلک المتعمقون)

غو ر وخو ض کر نے وا لے ہال ک ہو گئے، غو ر وخو ض کر نے وا لے ہال ک ہو گئے، غو ر وخو ض کر نے والے ہال 
  ک ہو گئے، يعنی (دينی) مسا ئل گہرائی کے ساتھ غور و فکر کر نے والے ہال ک ہوگئے!

ن عا مہ) عقيده ميں تجسيم اور تشبيہ(يعنی خدا کے جسم اور شبا ہت) کا قائل ہے ، '' ْقدر'' اور سر نوشت يہ گروه(اخبا ريي
  ) ١کے ناقابل تغيير ہونے اور انسا ن کے مسلو ب اال را ده ہونے کا معتقدہے۔(

کہ گز ر چکا ہے حرام يہ لو گ عقا ئد ميں تقليد کو جا ئز جا نتے ہيں اور اس کے سلسلہ ميں را ئے و نظر کو جيسا 
  سمجھتے ہيں۔

  ڈاکٹر احمد محمود صبحی فر ماتے ہيں:
)کے نظريہ کے بر خال ف نہ ممکن ہے اور ٢بن حسن عنبری، حشويہ اور تعليميہ(هللا عبد ا -'' با وجو د يکہ عقا ئد ميں تقليد

  )٣نہ جائز ہے،يہی نظريہ ''محصل '' ميں فخر رازی کا ہے (
کہ عقائد ميں تقليدجائز نہيں ہے اور استاد ابو اسحا ق نے ''شرح التر تيب'' ميں اس کی نسبت  اورجمہو ر کا نظريہ يہ ہے

اجماع اہل حق اور اس کے عالوه کی طرف دی ہے اور امام الحرمين نے کتاب''الشامل'' ميں کہا ہے کہ حنبليوں کے عال وه 
امام شو کا نی نے لو گو ں پر عقائد ميں غور و فکر کو  کو ئی بھی عقائد ميں تقليد کا قائل نہيں ہے ، اس کے با وجود ،

واجب جاننے کو''تکليف مااليطاق'' (ايسی تکليف جو قدرت و توانائی سے باہر ہو) سے تعبير کيا ہے، وه بزرگان دين کے 
، لوگوں کے حق نظريات اور اقوال پيش کرنے کے بعد کہتے ہيں: خدا کی پناه !يہ کتنی عجيب و غريب باتيں ہيں يقيناً يہ 

ميں بہت بڑا ظلم ہے کہ امت مرحومہ کو ايسی چيز کا مکلف بنايا جائے جس کی ان ميں قدرت نہيں ہے،(کيا ا يسا نہيں ہے )
وہی صحا بہ کا حملی اور تقليدی ايمان جو اجتہا د و نظر کی منزل تک نہيں پہنچے تھے، بلکہ اس سے نزديک بھی نہيں 

  ہو ؟۔ ہوئے تھے ، ان کے لئے کافی
..............  

  )صابونی ؛ ابو عثمان اسماعيل ؛رسالة عقيدةالسلف و اصحاب الحديث(فی الرسائل المنيرة).١(
  .٣٠٠، ص  ٤)آمری؛ ''االحکام فی اصول االحکام'' ،ج٢(
  .٢٦٧- ٢٦٦)شوکانی: '' ارشاد الفحول '' ص٣(

اور اس کو گمرا ہی اور نا دانی ميں شما ر کيا ہے  انھوں نے اس سلسلے ميں نظر دينے کو بہت سارے لو گو ں پر حرا م
  )١۔(

اس لحا ظ سے ان کے نز ديک علم منطق بھی حرا م ہے اور ان کے نزديک منطق انسانی شنا خت اور معرفت تک رسا ئی 
يہ ايک  کی رو ش بھی شما ر نہيں ہو تی ہے، با وجوديکہ علم منطق ايک مشہو ر ترين اور قديم تر ين مقياس و معيا ر ہے

  ايسا علم ہے جس کو ارسطو نے'' ار غنو ن'' نامی کتاب ميں تد وين کيا ہے اور اس کا نام علم سنجش و ميز ان رکھا ہے۔
اس روش کو اپنا نے والوں کی نظر ميں تنہا علم منطق ذہن کو خطا و غلط فہمی سے محفو ظ رکھنے کے لئے کا فی نہيں 

ی مفکرين جيسے کندی .فا رابی، ابن سينا ، امام غزالی ، ابن ماجہ ، ابن طفيل اور ہے ،يہ لوگ کہتے ہيں بہت سارے اسالم
ابن رشد علم منطق ميں ممتا ز حيثيت کے مالک ہيں، ليکن آرا ء وافکا ر اور نظرياتميں آپس ميں شد يد اور بنيا دی اختال فات

  کا شکا ر ہو گئے ہيں،لٰہذا منطق حق و با طل کی ميزان نہيں ہے ۔
بتہ آخری دورميں اس گروه کا موقف علم منطق اور علم کال م کے مقابلہ ميں بہت نرم ہو گيا تھا جيسے ابن تيميہ کے موقفال

کو علم کالم کے مقا بل مضطرب ديکھتے ہيں ،وه علم کالم کو کلی طور پر حرا م نہيں کرتا بلکہ اگر ضرو رت اقتضا ء 
تند ہو اور تخريب کا روں، زند يقوں اور ملحدوں کے شبہو ں کو جدا کرنے کا کرے اور کال م عقلی اور شرعی دالئل پر مس
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  )٢سبب ہو توا سے جائز سمجھتا ہے۔(
اس کے با وجود اس نے منطق کو حرا م کيا اور اس کی رّد ميں'' رسا لة الر د علٰی المنطقين'' نا می رسا لہ لکھا ہے: اور اس

ئ) نے خطا وصوا ب کی تشخيص کے لئے ارسطا طا ليس کی ١٦٥٠۔١٥٩٦''(کے پيرو کہتے ہيں:'' ڈيکا رٹ فر انسيسی
منطق کے بجا ئے ايک نئی ميزا ن اور معيا ر اخترا ع کيا اور تا کيد کی کہ اگر انسا ن اپنے تفکر ميں قدم بہ قدم اس کے 

کی رو ش کا استعمال کر نا يقين  اختر اعی مقيا س کو اپنا ئے تو صواب کے عال وه کو ئی اور راه نہيں پا ئے گا'' ڈکا رٹ''
آور نتيجہ ديتا ہے، ليکن ايسا نہيں ہوا اور دورمعاصرمينڈکا رٹ کی روش سے جو اميديں جاگيں تھيں ان کا حال بھی منطق 
ارسطو سے پائی جانے والی اميدونکی طرح رہا اور ميالد مسيح سے لے کر اب تک کے موضوع بحث مسائل ويسے کے 

  )٣ويسے پڑے ره گئے۔(
..............  

.ڈاکٹر احمد محمود صبحی ٦٧، ٦٦، غزالی '' الجام العوام عن العلم الکالم '' ص ٢٥) امام جوينی: '' االر شاد الی قواطع االدلة '' ص١(
  : '' فی علم الکالم'' مقدمۂ  جلد اول .

  .٢٠تا ٥: '' التوحيد الخالص'' ، ص )ڈاکٹر عبد الحليم محمود ٣.(٣٠٧،  ٣٠٦،ص  ٣)ابن تيميہ :''مجموع الفتاوی ''ج٢(

ھ) روش عقلی کے ٥٠٥۔٤٥٠يہ و ہی چيز ہے جس کے باعث بہت سارے پہلے کے مسلما ن مفکر ين منجملہ امام غزا لی(
ترک کر نے اور اسے مطر ود قرار دينے کے قا ئل ہوئے ، غز الی اپنی کتا ب ( تھا فة الفالسفہ) مينعقلی دال ئل سے 

و خيا ال ت کو باطل اور رد کرتا ہے ، غزالی کی اس کتاب ميں دقت ا س بات کی گواه ہے کہ وه عقل جو  فلسفيوں کے آراء
  کہ دال ئل کا مبنٰی ہے، وہی عقل ہے جو ان سب کو برباد کر ديتی ہے۔

واال نہيں غزالی ثابت کرتاہے کہ عالم اٰلہيات اور اخال ق ميں انسا نی عقل سے ظن و گمان کے عالوه کچھ حا صل ہونے 
  ہے۔

ھ) نے اپنی کتاب ( تھا فةالتہافت) ميں غزا لی کے آراء و خيا الت کی رد کی ہے٥٩٥اسالمی فلسفی ابن رشد اند لسی(متوفی ۔
، ابن رشد وه شخص ہے جو اثبا ت کرتا ہے کہ عقل صريح اور نقل صحيح کے درميا ن کسی قسم کا کوئی تعا رض نہيں 

(فصل المقال بين الحکمة و الشر يعة من اال تصا ل) سے واضح ہو تی ہے ، حيرت انگيز يہ ہے ، اوريہ بات ا س کی کتاب 
ہے کہ وه اس موقف ميں'' ابن تيميہ'' کے ساتھ اپنی کتاب ( عقل صريح کی نقل صحيح سے مو افقت) ميں ايک نتيجہ پر 

  پہنچے ہيں۔
صريح کے حکم سے موافقت''کے درميان جمع کی کيا  پھر ابن تيميہ کے دو نوں موقف: '' عقلی روش سے مخالفت اور عقل

  صورت ہوسکتی ہے ؟ نہيں معلوم ۔ 
مکتب خلفا ء کے اہل حديث اور مکتب اہل بيت کے اخباريوں کی روش ؛ نصوص شر عی،آيات وروا يات کے ظواہر کی 

حديث کا مر کز اس وقت جز يرة ) ( سلفی مکتب) يا اہل ١پيروی کرنا اوررائے و قيا س سے حتی االمکان اجتناب کرنا ہے۔(
  )٢العر ب ]نجد کا عال قہ[ ہے نيز ان کے کچھ گروه عرا ق، شام اور مصر ميں بھی پا ئے جاتے ہيں۔(

  ب: خالص عقلی مکتب
اس مکتب کے ماننے وا لے عقل انسا نی کی عظمت و شان پر تکيہ کر تے ہو ئے، شنا خت و معر فت کے اسباب و وسا ئل 

روں سے ممتاز اور الگ ہيں ، يہ لوگ اسالمی نقطہ نظر سے ''مکتب رائے''کے ماننے والے اور عقيده ميں کے مانند، دوس
  ''معتز لہ '' کہالتے ہيں ۔

.شوکانی : ارشاد ٢٥٢) شيخ مفيد ، '' اوائل المقاالت ''؛سيوطی'' صون المنطق والکالم عن علمی المنطق والکالم'' ص ١(
،علی حسين الجابری ١٩٥تا  ١٩٤لنشار : ''مناھج البحث عند مفکری االسالم''ص ؛ علی سامی ا ٢٠٢الفحول ؛ ص 

)قاسمی '' تاريخ الجہميہ والمعتزلة ''ص ٢.( ٤٣٩، ٤٢٤،  ٢٤٠،  ٢٠٤، ١٦٧، ١٥٤،الفکرالسلفی عند االثنی عشر يہ ،ص 
  . ٥٧۔ ٥٦

مکتب اعتزال کی بنياد'' واصل ابن عطا]  اس مکتب کی پيدائش تاريخ اسالم کے ابتدا ئی دور ميں ہوئی ہے ، سب سے پہلے
ھ[ منصور دوا نقی کے معاصر نے ڈالی ، اس کے بعد ١٤٤ھ۔  ٨٠ھ[ اور اس کے ہم کال س '' عمر و بن عبيد'']  ١٣١ھ، ٨٠

''جيسے کچھ پيشوا اس مکتب نے پيدا ٤١٥مامون عباسی کے وزير'' ابی داؤد''اور قاضی عبد الجبا ر بن احمدہمدا نی،متوفی 
  ے اس گروه کے بزرگوں ميں'' نظّا م''''ابو ہذ يل عالّف''''جا حظ'' اور جبا ئيان کا نام ليا جا سکتا ہے۔کئ

اس نظر يہ نے انسا نی عقل کو بہت اہميت دی ،خدا وند سبحا ن اور اس کے صفات کی شناخت اور معرفت ميں اسے اہم 
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اور اس کی تطبيق و موا زنہ اس گروه کی نگاه ميں ، عقل  ترين اور قوی ترين شما ر کرتا ہے، شريعت اسالمی کا ادراک
  انسا نی کے بغير انجام نہيں پا سکتا۔

يہ مکتب ( معتز لہ) ہمارے زمانے ميں اس نام سے اپنے پيرو اور يار وياور نہيں رکھتا صرف ا ن کے بعض افکار'' زيد 
ا ہے کہ يہ لوگ'' معتزلہ'' کے ساتھ بعض افکار ونظريات يہ'' اور ابا ضيہ فرقے ميں دا خل ہو گئے ہيں اور يہ کہا جا سکت

ميں شر يک ہيں اسی طرح '' معتز لہ'' شيعہ اثنا عشری اور اسما عليہ کے ساتھ بعض جو انب کے لحاظ سے ايک ہيں ،اہل 
ل ہيں'' قدر يہ'' حديث( اخباريين عا مہ) نے'' معتزلہ'' کواس لحا ظ سے کہ اراده اور انتخاب ميں انسان کی آزا دی کے قا ئ

  کالقب ديا ہے۔
عقائد ميں ان کی سب سے اہم کتاب'' شر ح االصول الخمسة'' قا ضی عبد الجبا ر معتزلی کی تا ليف اور ''رسائل العدل والتو 

حيد'' ہے جو کہ معتز لہ کے رہبروں کے ايک گروه جيسے حسن بصری ، قاسم رسی اور عبد الجبا ر بن احمد کی تاليف 
  ہے۔ کرده کتاب

معتزلہ ايسے تھے کہ جب بھی ايسی قرا نی آيات نيز مروی سنت سے رو برو ہو تے تھے جو ان کے عقائد کے بر خال ف 
ہو تی تھی اس کی تا ويل کرتے تھے اسی لئے انھيں '' مکتب تاويل'' کے ماننے والوں ميں شما ر کيا جاتاہے، اس کے با 

ں انجام دی ہيں اور عباسی دور کے آغا ز ميں جب کہ اسالم کے خالف وجود ان لوگوں نے اسالم کيلئے عظيم خد متي
زبردست فکری اور ثقا فتی يلغا ر تھی اس کے مقا بلہ کے لئے اٹھ کھڑ ے ہوئے ، بعض خلفاء جيسے'' مامون'' اور'' معتصم 

ا اور ان کے نقصا ن پر ''ان سے منسلک ہو گئے ، ليکن کچھ دنوں بعد ہی'' متو کل'' کے زمانے ميں قضيہ برعکس ہو گي
تمام ہو ا اور کفر و گمرا ہی اور فسق کے احکا م يکے بعد ديگرے ان کے خال ف صادر ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح 

خود يہ لوگ درباروں پر اپنے غلبہ و اقتدار کے زمانے ميں اپنے مخالفين کے ساتھ کرتے تھے اور جو ان کے آراء و 
  ے انھيں اذيت و آزار ديتے تھے۔نظريات کوقبول نہيں کرتے تھ

  )١اس کی مزيد وضاحت معتزلہ کے متعلق جد يد اور قديم تا ليفا ت ميں مال حظہ کيجئے ۔(
  فرقٔہ معتز لہ حسب ذيل پانچ اصول سے معروف و مشہور ہے :

نا بطور مطلق ۔توحيد، اس معنی ميں کہ خدا وند عالم مخلو قين کے صفات سے منزه ہے اور نگا ہوں سے خدا کو ديکھ١
  ممکن نہيں ہے ۔

۔ عدل، يعنی خدا وند سبحا ن نے اپنے بندوں پر ظلم نہيں کيا ہے اور اپنی مخلو قات کو گناه کر نے پر مجبور نہيں کرتا ہے٢
  ۔ ''المنز لة بين المنز لتين''٣

  يعنی جو گناه کبيره انجام ديتا ہے نہ مو من ہے نہ کافر بلکہ فا سق ہے۔
يعنی خدا پر واجب ہے کہ جو وعده ( بہشت کی خو شخبری) اور وعيد ( جہنم سے ڈرا نا) مومنين اور کا ۔ وعدو وعيد، ٤

  فرين سے کيا ہے اسے وفا کرے۔
  )٢۔ امر با لمعروف اور نہی عن المنکر، يعنی ظالم حکام جو اپنے ظلم سے باز نہيں آ تے ،ان کی مخا لفت وا جب ہے۔(٥

  اہل سنت ميں متوسط راهمکتب اشعر ی :ما تر يدی يا 
'' مکتب اشعر ی'' کہ آج زيا ده تر اہل سنت اسی مکتب کے ہم خيال ہيں،'' معتزلہ مکتب'' اور اہل حديث کے درميان کا راستہ 

ھ ) خودابتدا ميں( چا ليس سال تک) معتز لی مذ ہب رکھتے تھے  ٣٢٤ہے ، اس کے بانی شيخ ابو الحسن اشعر ی(متوفی 
ھ کے آس پاس جا مع بصره کے منبر پر جا کر مذ ہب اعتزا ل سے بيزا ری اور مذہب سنت وجما عت کی ٣٠٠،ليکن تقريبا 

طر ف لوٹنے کا اعالن کيا اور اس بات کی کوشش کی کہ ايک ميا نہ اور معتدل روش جو کہ معتزلہ کی عقلی روش اور اہل 
  حد يث کی نقلی روش سے مرکب ہو ، لوگوں کے درميان عام

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

  ئ. ١٩٧٤المعتز لة) طبع بيروت، دار اال ھلےة للنشر و التو زيع، هللا:( )زھدی حسن جار ا١(
  ۔١٠٥،ص ١الوا حد الصمد'' ج،هللا ) قاسم رسی،'' رسا ئل العدل و التو حيد و نفی التشبيہ عن ا٢(

کريں، وه اسی تگ ودو ميں لگ گئے، تا کہ مکتب اہل حديث کو تقو يت پہنچائيں اور اس کی تائيد و نصرت کريں، ليکن يہ 
کام معتزلہ کی اسی بروش يعنی : عقلی اور بر ہا نی استد ال ل سے انجام دياکرتے تھے اس وجہ سے معتز لہ اور اہل حديث 

و ں گر وہوں ميں سے ہر ايک اب تک اہم اور اساسی اعترا ضا ت وارد کر کے نز ديک مردود و مطرود ہو گئے اور دون
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کے ا ن کی روش کو انحرا فی اور گمراه کن جانتا ہے، يہا ں تک کہ ان کے بعض شد ت پسند وں نے ان کے کفر کا فتوٰی د 
  ے ديا ۔ 

اورتعلق ہو،اس بات کی کوشش کی  ايک دوسرا عالم جو کہ اشعری کا معاصر تھا ، بغير اس کے کہ اس سے کو ئی را بطہ
کہ اسی راه وروش کو انتخاب کر کے اسے با قی رکھے اور آگے بڑھائے ، وه ابو منصور ما تر يد ی سمرقندی(متوفی 

ھ) ہے وه بھی اہل سنت کے ايک گروه کا عقيد تی پيشوا ہے، يہ دو نو ں رہبرمجمو عی طور پر آپس مينآراء و نظريات ٣٣٣
  )١رکھتے ہيں بعض لوگو ں نے ان ميں سے اہم ترين اختالف کو گيا ره تک ذکرکيا ہے ۔(ميں اختال ف بھی 

اشعر ی مکتب کی سب سے اہم خصو صيت يہ ہے کہ ايک طرف آيات و روايات کے ظا ہری معنی کی تاويل سے شدت کے
ہ کہ با ری تعا لٰی کے صفا ت ساتھ اجتناب کرتا ہے، دوسری طرف کوشش کرتا ہے کہ''بال کيف'' کے قول کے ذريعہ يعنی ي

ميں کيفيت کا گزر نہيں ہے '' تشبيہ و تجسيم'' کے ہال کت بار گڈ ھے ميں سے فرار کرتا ہے اور'' با لکسب'' کے قول سے 
يعنی يہ کہ انسان اپنے کردار ميں جو کچھ انجام ديتا ہے کسب کے ذريعہ ہے نہ اقدا م کے ذريعہ ''جبر'' کی دلدل ميں 

دوری اختيار کر تا ہے، اگر چہ علماء کے ايک گروه کی نظر ميں يہ روش بھی فکری واعتقا دی مسا ئل کے پھنسنے سے 
حل کے لئے نا کافی اور ضعيف و ناتواں شمار کی گئی ہے ،'' اشعری مکتب'' نے تدريجا ً اپنے استقال ل اور ثبات قدم ميں 

  ) ٢لمقابل استقا مت کا مظا ہر ه کيا اور عا لم اسالم ميں پھيل گيا۔(اضا فہ کيا ہے اور اہل حديث ( اخبا ريين عا مہ) کے با
..............  

شيخ جعفر سبحانی ، ا لملل هللا )ديکھئے: محمد ابو زہر ه؛ '' تاريخ المذ اھب االسال مےة'' قسم اال شا عره و الما تر يدےة، آےة ا١(
 ، احمد محمود صبحی: ( فی علم الکال م) .١٣٠۔ ١١٨الشما ل اال فر يقی) ص ، الفر د بل : ( الفرق اال سال مےة فی ٤، ١،٢والنحل، ج، 

، ص ١٤. ابن کثير ؛ '' البداية والنہاية '' ج ٣٤٣، ص٣. اليافعی '' مرآة الجنان '' ج  ٣٩١، ص ٣)سبکی : ''الطبقات الشافعية ج ٢(
٧٦ .  

  

  ج:۔ ذو قی و اشر اقی مکتب

  ايک عليحده اور جدا گانہ روش کہ جس ميں کالمی مسائل جن کا اپنے  بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہيں اور
محور بحث اور منا قشہ ہے ان سے آزاد ہو کر صو فيوں کے رمزی اور عشقی مسلک کی پيروی کرتے ہيں، يہ مسلک تمام 

صور حالج'' (متوفی پہلؤوں ميں فلسفيو ں اور متکلمين کی روش کا جوکہ عقل و نقل پر استوار ہے، مخا لف رہا ہے.'' من
ھ) کوبغدا د ميں اس مذ ہب کا با نی اور '' امام غزا لی'' کو اس کا عظيم رہبر شمار کيا ہے، غزالی اپنی کتاب''الجام العوا ٣٠٩

م عن علم الکال م'' ميں کہتا ہے ! يہ راه '' خواص'' اوربر گز يده افراد کی راه ہے اور اس راه کے عالوه] کالم و فلسفہ 
''عوام'' اور کمتر در جے وا لوں نيزان لوگو ں کی راه ہے جن کے اور عوام کے درميان فرق صرف ادلہ کے جاننے وغيره[

  )١ميں ہے اور صرف ادلہّ سے آگا ہی استد الل نہيں ہے۔(
بعض محققين نے عقائد اسالمی کے دريا فت کرنے ميں امام غزالی اور صو فيوں کی روش کے بارے ميں مخصوص کتا ب 

  ) ٢ليف کی ہے ۔ ( تا
  ڈاکٹر صبحی، غزا لی کی راه و روش کو صحيح درک کر نے کے بعد کہتے ہيں:

اگر چہ غزالی ذا ت خدا وندی کی حقيقت کے بارے ميں غو ر و خوض کرنے کو عوام پر حرا م جانتے ہيں اور يہ ايک 
بائ، نحو يوں، محد ثين ،فقہاء اور متکلمين کو  ايسی بات ہے جس کا ان کے متعلق کوئی انکار نہيں کرتا ، ليکن انھوں نے اد

عوام کی صف ميں قرار ديا ہے اور تاويل کو راسخون فی العلم ميں محدود و منحصر جا نا ہے اور وه لوگ ان کی نظر ميں 
 اوليا ء ہيں جو معرفت کے دريا ميں غر ق اور نفسانی خواہشات سے منزه ہيں اور يہ عبارت بعض محققين کے اس دعویٰ 

کی صحت پر خود ہی قر ينہ ہے کہ'' غزا لی'' حکمت اشرا قی و ذوقی وغيره... ميں ايک مخصوص اور مرموز عقيده 
رکھتے ہيں جو کہ ان کے عام اور آشکار اعتقاد کے مغائر ہے کہ جس کی بنا ء پروه لوگو ں کے نز ديک حجةاالسالم کی 

  منزل پر فا ئز ہوئے ۔
  ڈ اکٹر صبحی سوال کرتے ہيں:

کيا حقيقت ميں را سخون فی العلم صرف صو فی حضرا ت ہيں اور فقہا ئ، مفسر ين اور متکلمين حضرات ان سے خارج 
  ہيں؟!



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

 
 

اگر ايسا ہے کہ فن کالم کی پيدا ئش اور اس کے ظاہر ہو نے سے برائيوں ميں اضافہ ہوا ہے توکيا يہ استثنائ(صرف صو 
ايک خاص مو قع فراہم نہيں کرتا ہے کہ وه اس خاص موقع سے فائده اٹھائيں فيونکو را سخون فی العلم جاننا ) ان کے لئے 
  اور نا روا دعوے اور نازيباگستا خيا ں کريں؟

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

  .٦٧تا ٦٦)''الجام العوام عن علم الکالم '' ص ١(
  ) ڈاکٹر سليمان دنيا ؛ '' الحقيقة فی نظر الغزالی '' ٢(

ض، اشرا ق اوراس کے ( شرع سے) بيگا نہ اصول بہت زيا ده واضح ہيں،اور ان کا تصوف فلسفی کے نظر يات جيسے في
  )١اسال می عقائد کے سلسلے ميں شر و نقصا ن متکلمين کے شرور سے کسی صورت مينکم نہيں ہے۔(

نوں  ليکن بہر صورت ، اس گروه نے اسالمی عقائد ميں صو فيا نہ طر ز کے کثرت سے آثا ر چھو ڑے ہيں کہ ان کے نمو
  )٢ميں سے ايک نمو نہ'' فتو حات مکيہ'' نامی کتاب ہے۔ (

  د: حسی و تجر بی مکتب( آج کی اصطال ح ميں علمی مکتب)
يہ روش اسالمی فکر ميں ايک نئی روش ہے کہ بعض مسلما ن دا نشو روں نے آخری صدی ميں، يو رپ کے معا صرفکر 

کا اتباع کر نے والے جد يد مصر، ہند، عرا ق اور ان ديگر اسال می ی رہبر ونکی پير وی ميں اس کو بناياہے ، اس روش 
مما لک ميں نظر آتے ہينجو غرب کے استعما ری تمد ن اور عا لم اسال م پر وارد ہو نے والی فکری امواج سے متاثر ہوگئے

  ہيں۔
ی اور تجر بی رو شوں وه لوگ انسا نی معرفت و شنا خت کے وسا ئل کے بارے ميں مخصوص نظر يات رکھتے ہيں، حس

پر مکمل اعتماد کر نا اور پر انی عقلی راه وروش اور ارسطو ئی منطق کو با لکل چھو ڑ دينا ان کے اہم خصو صيات ميں 
سے ہے. يہ لوگ کو شش کرتے ہيں کہ'' معا رف اٰلہی'' کی بحث اور ما وراء الطبيعت مسا ئل کو'' علوم تجربی''کی رو شوں 

  )٣مل ميں پيشکريں۔(سے اور ميدان حس وع
اس جديد کالمی مکتب کے منجملہ آثار ميں سے معجز ات کی تفسير اس دنيا کی ما دی علتوں کے ذريعہ کرنا ہے ، اور نبو 

ت کی تفسير انسا نی نبوغ اورخصو صيا ت سے کرنا ہے، بعض محققين نے ان نظر يات کی تحقيق و بر رسی کے لئے 
  )٤مستقل کتا ب تا ليف کی ہے۔(

س نظريہ کے کچھ نمو نے ہميں'' سرسيد احمد خان ہندی'' کے نو شتوں ميں ملتے ہيں اگرانھيں اس مکتب کا پيرو نہ ما نيں ا
  ، تب بھی وه ان لو گوں ميں سے ضرور ہيں جو اس نظر يہ سے ہمسوئی اور نزديکی رکھتے ہيں، اس نزديکی کا 

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

  . ٦٠٦تا٦ ٠٤، ص٢علم الکالم '' ج ) ڈاکٹر احمد محمود صبحی ؛ '' فی ١(
) شعرانی عبد الوہاب بن احمد ؛ '' اليواقيت والجواہر فی بيان عقايد االکابر '' . سميع عاطف الزين ؛ '' الصوفية فی نظر االسالم '' ٢(

  ئ.  ١٩٨٥ھ ،  ١٤٠٥تيسرا ايڈيشن ، دار الکتاب اللبنانی ، 
  ا لص اوا ال سال م و العقل'' ، مقدمہ.)ڈاکٹر عبد الحليم محمود: '' التو حيد الخ٣(
  )ڈا کٹر عبد الر ّز اق نو فل؛ '' المسلمو ن و العلم الحديث''. فر يد وجدی؛'' اال سالم فی عصر العلم''.٤(

سبب بھی يہ ہے کہ انھوں نے غرب کے جد يد دا نشو روں کے آراء و نظريات کو قرآن کی تفسير ميں پيش کرکے اوراپنی 
نظر يات سے پُر کر کے يہ کو شش کی ہے کہ يہ ثا بت کر يں کہ قرآ ن تمام جد يد انکشا فات سے مو ا فق اور تفسير کو ان 

ہماہنگ ہے،سر سيداحمد خا ن ہندی بغير اس کے کہ اپنے نظريئے کے لئے کوئی حد ومر ز مشخص کريں، اوردينی مسا ئل 
واضح کريں، ايک جملہ ميں کہتے ہيں:'' پو را قرآ ن علوم تجر اور جد يد علمی مبا حث ميں اپنا ہد ف، روش اور مو ضو ع 

  )١بی انکشافات سے مو افق اور ہم آہنگ ہے''۔ ( 

  ھ:اہل بيت کا مکتب راه فطرت 
اس مکتب يعنی راه فطرت کاخمير، اہل بيت کی تعليمات ميں مو جو د ہے، ان حضرات نے لوگو ں کے لئے بيا ن کيا ہے :'' 

صحيح طريقہ سے سمجھنا انسانی فطرت سے ہم آہنگی اور مطا بقت کے بغير ممکن نہيں ہے'' اس بيان کی اسالمی عقائد کا 
اصل قرآن و سنت ميں مو جود ہے ، کيو نکہ قرآ ن کريم جہا ں با طل کا کسی صورت سے گزر نہيں ہے اس ميں ذکر ہوا 
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  ہے:
  .٣٠القيم و لکن اکثر الناس اليعلمون)سوره روم : ذلک الدينهللا التی فطر الناس عليھا ال تبديل لخلق اهللا فطرة ا(…
کی آفر ينش ميں کوئی تغير اور تبد يلی نہيں ہے ، يہ ہے هللا کی وه فطرت جس پر اس نے انسا نوں کو خلق کيا ہے ، اهللا ا

  محکم آئين ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے!
ی سب سے اچھی راه انسان کی فطر ت سليم ہے، پروردگا ر عا لم نے اس آيت ميں اشاره فرمايا: دينی معارف تک پہنچنے ک

ايسی فطرت کہ جسے غلط اور فا سد معاشره نيز بری تربيت کاما حول بھی بد ل نہيں سکتا اوراسے خواہشات ، جنگ و جدا 
ل محوا ورنابود نہيں کر سکتے اور اس بات کی علت کہ اکثر لوگ حق و حقيقت کو صحيح طر يقے سے درک نہيں کر 

ے کہ خود خواہی ( خود پسند ی) اور بے جا تعصب نے ان کے نور فطرت کو خا موش کر ديا ہے، اور ان کے سکتے يہ ہ
کے واقعی علوم و حقائق کے اور ان کی فطری درک و ہدايت کے درميا ن طغيا نی اور سرکشی حا ئل ہو گئی ہے هللا اور ا

  اور دونو ں کے درميا ن فا صلہ ہو گيا ہے۔
..............  

، اقبال الہو ری: ( احيا ئے تفکر دينی در اسال م) ١٤۔  ١١محمود شلو ت '' تفسير القرآن الکريم'' اال جزاء العشر ة اال ولی'' ص )۔١(
  ، روم، اٹلی مال حظہ ہو. ٣٨٣،ص  ٧، سيد جمال الدين اسد آبادی: ( العر وة الو ثقٰی) شمار ه  ١٥١۔١٤٧احمد آرام کا تر جمہ ص 

  بوۖی ميں بھی تا کيد ہو ئی ہے اور رسول خدا ۖ سے ايک روايت ميں مذ کور ہے :اس معنی کی سنت ن
  )١'' کل مولوٍد يو لد علی الفطر ِة فا بٰو اه يھو ٰد ا نہ او ينصٰرا نہ او ُےمجسانہ''(

ی يا مجو کی پا کيزه فطرت پرپيداہوتاہے يہ تو اس کے ماں باپ ہيں جواسے ( اپنی تربيت سے) يہودی، نصرا نهللا ہر بچہ ا
  سی بنا ديتے ہيں۔

راه فطرت کسی صورت عقل و نقل، شہود و اشرا ق ، علمی وتجر بی روش سے استفاده کے مخا لف نہيں ہے، اہم بات يہ 
ہے کہ يہ راه شنا خت کے اسباب و وسا ئل ميں سے کسی ايک سبب اور وسيلہ ميں محدود و منحصر نہيں ہے بلکہ ہر ايک 

عا لم کی ہدايت کے مطابق ميناستعمال کرتی ہے ، وه ہدا يت جس کے بارے ميں قرآن کريم خبر کو اپنی جگہ پر خداوند 
  ديتے ہوئے فرماتا ہے:

  )٢يمن عليکم ٔان ھدا کم لاِليمان اِن کنتم صا دقيَن)(هللا ( يمنو ن عليک ٔان ٔاسلموا قل التمنوا علّی اِسال مکم بل ا
حسان جتا تے ہيں ، تو ان سے کہہ دو! اپنے اسالم ال نے کا مجھ پر احسان نہ جتا (اے پيغمبۖر)وه لوگ تم پر اسال م النے کا ا

 ؤ ، بلکہ خدا تم پر احسان جتا تا ہے کہ اس نے تمھيں ايما ن کی طر ف ہدا يت کی ہے، اگر ايمان کے دعوے ميں سچے ہو !
)(عليکم و رحمتہ ما زکٰی منکم من ٔاحهللا دوسری جگہ فرماتا ہے : ( و لوال فضل ا   )٣ٍد ٔابدا ً

  اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تی تو تم ميں سے کو ئی بھی کبھی پاک نہ ہو تا ۔
اس راه کا ايک امتياز اور خصو صيت يہ ہے کہ اس کے ما ننے وا لے کال می منا ظر ے اور پيچيده شکو ک و شبہات ميں 

اس سلسلے ميں اہل بيت کی ان احا ديث سے استنا د کرتے ہيں جو  نہيں الجھتے اور اس سے دور ی اختيا ر کرتے ہيناور
دشمنی اور جنگ و جدا ل سے رو کتی ہيں، ان کی نظر ميں وه متکلمين جنھيں اس راه کی تو فيق نہيں ہو ئی ہے ان کے 

  )٤تی ہے۔(اختال ف کی تعداد ايک مذ ہب کے اعتقادی مسا ئل ميں کبھی کبھی ( تقريبا)سينکڑوں مسائل تک پہنچ جا
..............  

، ٢٩٣، ٢٧٥، ٢٣٣، ص ٢.مسند احمد : ج ٢٤تا ٢٢) صحيح بخاری: کتاب جنائز و کتاب تفسير ؛ صحيح مسلم : کتاب قدر ، حديث ١(
   ١٧)سوره حجرات ٢؛ صراط الحق: آصف محسنی . (٣٥٣،ص ٣، ج٤٨١، ٤١٠

  .٢١)سورهٔ  نور ٣(
  ، پريس داروی قم .٢٠اور ص ١١لحجة '' ص ) علی ابن طاؤوس ، ''کشف المحجة لثمرة ا٤(

يہ پا کيزه '' فطرت'' جس پر خدا نے انسان کو پيدا کيا ہے ، اہل بيت کی روايات ميں کبھی ''طينت اور سرشت'' اور کبھی'' 
ور عقل طبيعی'' سے تعبير ہو تی ہے، اس مو ضو ع کی مز يد معلو مات کے لئے اہل بيت کی گرانبہا ميرا ث کے محا فظ ا

  )١ان کے شيعوں کی حد يث کی کتا بوں کی طرف رجو ع کر سکتے ہيں۔(

  اسالمی عقا ئد کے بيان ميں مکتب اہل بيت کے اصول و مبا نی
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عقائد ميں ايک مہم ترين بحث اس کے ماخذ و مدارک کی بحث ہے ، اسالمی عقائد کے مدا رک جيسا کہ ہم نے پہلے بھی 
اور سنت نبوی ۖہيں، ليکن مکتب اہل بيت اور ديگرمکاتب ميں بنيا دی فرق يہ ہے کہ بيان کيا ہے،صرف کتاب خدا وندی 

مکتب اہل بيت پوری طرح سے اپنے آپ کو ان مدا رک کا تا بع جانتا ہے اور کسی قسم بھی کی خو اہشات ، ہوائے نفس 
اصل کرنے ميں صرف قرآ ن کريم اوردلی جذ با ت اور تعصب کو ان پر مقدم نہينکرتا اور ان دونوں مر جع سے عقائد ح

  اور روايات رسول اسالم ميں اجتہاد کے اصول عامہ کو ملحوظ رکھتا ہے ، ا ن ميں سے بعض اصول يہ ہيں:
۔ان نصوص و تصر يحا ت کے مقا بلے ميں، جو معا رض سے خالی ہوں يا معارض ہو ليکن نص کے مقا بل استقا مت کی ١

د کو نص پر مقد م نہيں رکھتے اس حال ميں کہ بعض ہوا پر ستوں اور نت نئے مکتب بنا صال حيت نہ رکھتا ہو، کبھی اجتہا 
نے وا لوں کی کوشش يہ ہوتی ہے کہ لغو اور بيہوده تا ويال ت کے ذريعہ اپنے آپ کو نصوص کی قيد سے آزا د کر ليں 

  ،عنقريب اس کے ہم چند نمو نونکی نشان دہی کريں گے۔
  ـ ''حارث بن حوط'' کے جو اب ميں فرما تے ہيں : حضرت امام امير المو منين

  )٢'' انک لم تعرف الحّق فتعرف من اتاه و لم تعرف البا طل فتعرف َمن ٔاتا ه''(
تم نے حق ہی کو نہيں پہچا ناکہ اس پر عمل کرنے والوں کو پہچا نو اور تم نے باطل ہی کو نہيں پہچا نا کہ اس پر عمل کر 

  نے والوں کو پہچا نو۔ 
۔ دوسرے لفظونمينہم يہ کہہ سکتے ہيں: مکتب اہل بيت کے ما ننے وا لے کسی چيز کو نص اوراس روايت پر جو قطعی ٢

اور متو اتر ہو مقدم نہيں کرتے اور يہ اسالم کے عقيده ميں نہايت اہم اصلی ہے ، کيو نکہ عقائد ميں ظن و گما ن اور اوہام کا
  دينی چاہيئے جو کہ ''سلفی'' نقطٔہ نظر رکھتے ہيں ، نيز گزر نہيں ہے ، اس پر ان لوگوں کو توجہ

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

  ھ. ١٣٩٢، باب طينة المؤمن والکافر ، چوتھا ايڈيشن ، اسالميہ تہران ، ٢، ص ٣)کافی کلينی: ترجمہ ، ج١(
  :٢٦٢)نہج البال غہ، حکمت:٢(

اس کا شد ت کے سا تھ دفاع کرتے ہيں ، نيز اسی بنا وه لوگ جو آحاد اور ضيعف روايات کوعقائد ميں قبو ل کرتے ہيں اور 
پر مسلمانوں کی تکفير کرتے ہيں،''سلفی حضرات '' اور اہل سنت کے اخبا ريوں کو تو جہ کر نا چاہئے کہ روايات ميں '' 

تے ہيں حق و باطل اورسچ وجھوٹ ، ناسخ و منسوخ ،عا م و خاص، محکم و متشا بہ حفظ ( حقيقت )ووہم ''سب کچھ پائے جا
  )١۔(

  بہت جلد ہی اس مو ضو ع کی مز يد شرح و وضا حت پيش کی جائے گی۔
  

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

  .٢١٠) نہج البالغہ : خطبہ ١(

  ۔ اسالمی عقائد دو حّصوں پر مشتمل ہيں: ضروری و نظری:٣

  ضروری اسالمی عقائد:

ضروری وه ہيں جن کا کوئی مسلما ن انکا ر نہيں کرتا مگر يہ کہ دين کے دائره سے خارج ہو جائے کيو نکہ ضروری کا 
  شمار ، دين کے بديہيات وواضحات ميں ہو تا ہے جيسے: تو حيد ، نبوت اور معا دوغيره۔

  نظری اسالمی عقائد:
ج ہو اور اس مينصاحبان آراء و مذا ہب کا اختالف ممکن ہو ،  نظری وه ہيں جو تحقيق و بر ہان ، شاہد و دليل کا محتا

  ضروری عقائد کا منکر کافر ہو جاتا ہے ليکن نظری عقائدکے منکر تکفير سے روکا گيا ہے۔ 
  ۔ عقيده ميں قيا س اور استحسان کی کوئی اہميت نہيں جا نتے ہيں۔٤
کھتے ہيں اس شرط کے ساتھ کہ تمام اوصا ف الزم کی ان ۔ حکم صريح عقلی کی حکم صحيح نقلی سے مقافقت پر ايما ن ر٥

دونوں ميں ر عايت کی گئی ہو اور کبھی بھی ظن و گمان کو يقين کی جگہ قرار نہيں ديتے وه لوگ کبھی ضيعف خبر سے 
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  استناد نہيں کرتے اور نہ ہی خبر واحد کو صحيح متو اتر کی جگہ اپنا تے ہيں۔
گمان آفرينی سے عقائد ميں اجتناب کرتے ہوئے ان تعبيروں سے جو بدعت شمار ہو تی ہيں  ۔ ذاتی اجتہا د، خيال بافی اور٦

  کناره کشی اختيا ر کر تے ہيں ۔
اجمعين معصو م جانتے ہيں اور اس بات کا عقيده رکھتے ہيں کہ ان کے هللا کے تمام انبياء اورباره ا ئمہ کو صلوا ت اهللا ۔ ا٧

ان رکھنا وا جب ہے اور مجتہد ين حضرات ان آثا ر ميں کبھی درست اور صوا ب کی آثار نيز صحيح و معتبر روايات پر ايم
راه اختيا ر کرتے ہيں تو کبھی خطا کر جاتے ہيں ، ليکن وه اجتہا د کی تما م شرطوں کی رعا يت کريں اور اپنی تمام 

  کوششوں اورصال حيتوں کو بروئے کار الئيں تو معذورقرار پائيں گے ۔
يا ن ايسے لوگ بھی ہيں جنھيں ''محدَّث'' اور'' ُملھَم'' کہتے ہيں : نيز ايسے لوگ بھی ہيں جو صحيح خواب ۔ امت کے درم٨

ديکھتے ہيں اور اس کے ذريعہ حقائق تک رسائی حا صل کرتے ہيں ،ليکن يہ ساری باتيں اثبات چاہتی ہيں اور ان کااستعمال 
  ره سے آگے نہيں بڑھتا۔ذاتی عقيده کی حد تک ہے اوراس پر عمل انفرادی دائ

۔عقائد ميں منا ظره اور منا قشہ اگر افہا م و تفہيم کے قصد سے آداب تقوٰی کی رعا يت کے ساتھ ہو تو پسند يده ہے، ليکن ٩
يہ انسان کا فريضہ ہے کہ جو نہيں جانتا اس کے بارے ميں کچھ نہ کہے ،بحث ومنا ظره اگر ضد،ہٹ دھرمی ، خود نمائی 

ا کلمات اور بد اخال قی کے ذريعہ ہو تو يہ امر نا پسنديده اور قبيح ہے اور اس سے عقيده کی حفا ظت کے کے ساتھ نا زيب
  لئے اجتناب واجب ہے۔

۔ ''بدعت''دين کے نام پر ايک اختراعی اور جعلی چيز ہے جو کہ دين سے تعلق نہيں رکھتی اور نہ ہی شريعت ميں کوئی ١٠
بھی '' بدعت'' کہہ ديتے ہيں کہ اگر دقت اور غور و خو ض سے کام ليا جائے تو وه '' اصل رکھتی ہے کبھی ايسی چيز کو 

بدعت'' نہيں ہے، جيسا کہ بعض ان چيزوں کو جو'' سنت'' نہيں ہيں سنت کہہ ديتے ہيں ، لٰہذا فتوٰی دينے سے پہلے غور و 
  )١فکر کر نا ال زم ہے۔(

ظر واجب ہے اس لئے کہ جب تک کسی کا کفر خود اس کے قرار يا ۔''تکفير'' کے بارے ميں غور و فکر اور دقت ن ١١
قطعی بينہ ذريعہ ثابت نہ ہو اس کے بارے ميں کفر کا حکم جائيز نہيں ہے ، کيو نکہ( تکفير) حد شر عی کا با عث ہے اور 

رف ہو جاتے ہيں اور حد شرعی کے بارے ميں فقہی قاعده يہ ہے کہ ''اِنَّ الحدود تدرٔابالشبھا ت'' حدود شبہات سے بر ط
  دوسرونکو کافر سمجھنا عظيم گنا ه ہے مگر يہ کہ حق ہو۔

۔ اختال فی موارد ميں '' کتاب، سنت اور عترت'' کی طرف رجوع کرنا واجب ہے جيسا کہ رسو ل خدا ۖ نے حکم ديا ہے  ١٢
  اور خدا وند عالم اس کے بارے ميں فرما تا ہے:

وهُ أِلی الرسو ل و أِل عليکم و رحمتہ ال تَّبعتُُم الشَّيطان ااِلَّهللا ی ٔاولی األمر منھم لعلمہ الذين يستنبطو نہ منھم و لوالفضل ا(و لو ردُّ
)(   )٢قليال ً

اوراگر( حوادث اور پيش آنے والی باتوں کے سلسلہ ميں) پيغمبۖر اور صاحبان امرکی طرف رجوع کريں تو انہينبنيا دی مسا 
گی ، اگر تم پرخدا کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو تا تو کچھ لوگوں کے عال وه تم سب  ئل سے آگا ہی و آشنائی ہو جائے
  کے سب شيطان کی پيروی کرتے۔

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

  ھ ، رسائل الشريف المرتضی ، رسالة الحدود والحقائق. ٤٣٦)سيد مرتضی علی ابن الحسين الموسوی ( وفات ١(
  . ٨٣) نساء ٢(

  ات سے متعلق اہل بيت کا نظريہ يہ ہے:۔ خدا وند عالم کے صف ١٣
'' خدا وند عالم؛ حی ،قادر اور اس کا علم ذاتی ہے ، يعنی حيات ،قدرت اورعلم عين ذات ِ باری تعا لٰی ہے، خدا وند سبحان( 

  مشبہّہ اور بد عت گزا روں جيسے ابو ہا شم جبائی کے قول کے بر خالف) زائد بر ذات صفات و 
ہے، يہ ايسا نظريہ ہے جس پر تمام اما ميہ اور معتز لہ( ما سوا ان لوگو ں کے جن کا ہم نے نام ليا  احوال سے منزه و مبرا

) ان کا اثبا ت و تعطيل کے درميا ن١ہے ) اکثر مر جئہ تمام زيديہ اور اصحا ب حديث و حکمت کے ايک گروه کا اتفاق ہے(
کے هللا ئد بر ذات صفات رکھنے سے منزه جانتے ہيں ليکن ا ايک نظريہ ہے يعنی با و جو د يکہ خدا وند سبحا ن کو زا

  اسمائے حسنٰی اور صفات سے متعلق بحث کو ممنوع اور بے فا ئده نہيں جانتے ہيں''۔
۔وه لوگ '' حسن و قبح'' عقلی کے معتقد ہيں اور کہتے ہيں : بعض اشياء کے '' حسن و قبح'' کا درک کرنا عقل کے  ١٤

  ہے۔نزديک بد يہی اور آشکار 
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..............  

 ١٨)شيخ مفيد؛'' اوا ئل المقا الت'' ص ١(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  اہل بيت کی راه قرآ ن کی راه ہے 
اسالمی عقا ئد ميں مکتب اہل بيت کوجب بد يہی معلو مات اور باعظمت يقينيات کے ساتھ موازنہ کيا جاتاہے تو اس کی فوقيت

  و برتری کی تجلی کچھ زياده ہی نمايانہو جاتی ہے، ہم اس کے کچھ نمو نوں کی طرف اشاره کررہے ہيں:
  ۔ تو حيد کے بارے ميں: ١

ا مکتب قرآن کريم کی تعليم کی بنيا د پر خدا وند عالم کو مخلوقات سے ہر قسم کی تشبيہ اورتوحيد کے سلسلے ميں اہل بيت ک
  مثال و نظير سے بطور مطلق منزه قرار ديتا ہے جيسا کہ ارشاد ہوا :

  )١(ليس کمثلہ شيئ وھو السميع البصير)(
  ے ۔کوئی چيز اس ( خدا ) کے جيسی نہيں ہے اور وه سننے واال اور ديکھنے واال ہ

اسی طرح نگا ہوں سے رويت خدا وندی کو قرآن کريم کے الہام کے ذريعہ مردود جانتا ہے ، جيسا کہ ارشاد ہوا:(ال تد رکہ 
  )٢األبصا روھويد رک األبصاروھواللّطيف الخبير)(

  نگا ہيں ( آنکھيں ) اسے نہيں ديکھتيں ليکن وه تمام آنکھو ں کو ديکھتا ہے اور وه لطيف و آگا ه ہے۔
  نيز مخلوقات کے صفات سے خدا کی تو صيف کر نا مخلو قات کی طرف سے نا ممکن جا نتا ہے ، جيسا کہ ارشاد ہوا:

  ) ٣الف ۔( سبحا نہ وتعا لٰی عّمايصفون) (
  جو کچھ وه تو صيف کرتے ہيں خدا اس سے منزه اور بر تر ہے!

  )٤ب ۔( سبحان ربک رّب العّزة عّمايصفون) (
..............  

  . ١١وری )ش١(
  ١٠٣) انعام ٢(
  ١٠٠) انعام ٣(
   ١٨٠)صافات٤(

  تمہا را پروردگارپروردگا ِر عزت ان کی تو صيف سے منزه اور مبرا ہے ۔
  ۔عدل کے بارے ميں : ٢

مکتب اہل بيت نے خدا سے ہر قسم کے ظلم وستم کی نفی کی ہے اور ذات باری تعا لٰی کو عد ل مطلق جا نتا ہے،جيسا کہ 
  م نے فرمايا :خدا وند عال
  اليظلم مثقال ذرة) هللا الف۔ (اِّن ا

  بيشک خدا وند عالم ذره برابر بھی ظلم نہيں کرتا ۔ 
  )١اليظلم الناس شيئاً و لکن الناس ٔانفسھم يظلمون)(هللا ب۔(ان ا

  بيشک خداوند عا لم لوگوں کے اوپر کچھ بھی ظلم نہيں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر کچھ بھی ظلم کرتے ہيں ۔
  ۔ نبوت کے بارے ميں : ٣

نبوت کے بارے ميں مکتب اہل بيت کا نظريہ يہ ہے کہ تمام انبياء عليہم السالم مطلقاً معصوم ہيں ، کيونکہ خدا وند عالم کا 
  ارشاد ہے :
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  )٢الف: ۔( وما کا ن لنبٍی ٔان يغّل ومن يغلل ئات بماغّل يوم القيامة)(
يا نت کرے گاقيا مت کے دن جس چيز ميں خيانت کی ہے اسے اپنے ہمرا ه الئے اور کوئی پيغمبر خيا نت نہيں کرتااورجو خ

  گا۔
  )٣ب:۔ ( قل اِنّی ٔاخاف اِن عصيت ربّی عذا ب يوٍم عظيٍم)(

  ( اے پيغمبۖر )کہہ دو! ميں بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تواس عظيم دن کے عذا ب سے خوف زده ہوں۔
ل علينا بعض االٔ    )٤قا ويِل)(الخذ نا منہ با ليمين۔ ثُمَّ لقطعنا منہ الوتين)(ج :۔ ( ولو تقوَّ

  اگر وه (پيغمبر) ہم پر جھوٹا الزام لگا تا تو ہم ا سے قدرت کے ساتھ پکڑ ليتے، پھر اس کے دل کی رگ کو قطع کر ديتے۔
  مايا ہے:اسی طرح مکتب اہل بيت تمام فر شتوں کو بھی معصوم جا نتا ہے ، کيو نکہ خدا وند عالم نے فر

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

   ٤٤)يونس ١(
   ١٦١) آل عمران ٢(
  . ١٥) انعام ٣(
   ٤٦۔٤٤)حاقہ٤(

  مأامر ھم ويفعلو ن ما يؤمرون)هللا ( عليھامال ئکة غال ظ شدا دال يعصو ن ا
نا اُس ( جہنم ) پر سخت گير اور درشت مزا ج فرشتے مامور ہيں اور کبھی خدا کی جس کے بارے ميں اس نے حکم ديا ہے 

  )١فرما نی نہيں کرتے اور جس پر وه مامور ہيناس پر عمل کرتے ہيں۔(
  ۔امامت کے بارے ميں: ٤

کا عہد و پيمان هللا مکتب اہل بيت کہتا ہے : امامت يعنی ، پيغمبر اکرم ۖ کی دينی اور دنيا وی امور ميں نيا بت يہ ايک ايسا ا
  عالم نے فرمايا ہے:ہے کہ جو غير معصوم کو نہيں ملتا ، کيو نکہ ، خدا وند 

  )٢)(( واِذ ابتلٰی اِبرا ہيم ربُّہ بکلما ت فا تّمھّن قال اِنّی جا علک للناس اِماماً  قال و من ُذّر يتی قال ال ينا ل عھدی الظّالمين
تو اور جب ابرا ہيم ـکو ان کے رب ّ نے چند کلمات ( طريقو ں ) سے آزمايا اور وه بحسن و خوبی اس سے عہده بر آہو گئے 
خدا وند عالم نے فر مايا : ميں نے تم کو لوگو ں کا امام اور پيشوا قرار ديا ! ابرا ہيم نے عرض کيا : ميری ذريت ميں بھی 

  اس عہد کو قرار دے گا؟ فر مايا : ميرا يہ عہد ظالموں کو نصيب نہيں ہو گا ۔
جہ اخذ کرتے ہيں کہ تمام رسولوں ، انبياء اور آيت شريفہ کے ]مضمو ن اور ابرا ہيم کے امتحا ن دينے کی کيفيت[ سے نتي

ائمہ کے خوا ب جھوٹ سے محفو ظ بلکہ صادق ہوتے ہيں اور خدا وند عالم انھيں خواب ميں بھی غلطی اور اشتباه سے 
  )٣محفوظ رکھتا ہے ۔ (

  تھا۔جو کچھ ہم نے ذکر کيا ہے وه راه اہل بيت کی قرآن کريم سے مطا بقت اور ہماہنگی کا ايک نمونہ 
..............  

   ٦) تحريم١(
  ١٢٤) بقره ٢(
  ۔٤١) شيخ مفيد ، اوائل المقا ال ت، ص ٣(

  مکتب اہل بيت ميں''عقل'' کا مقام 

مکتب اہل بيت کا نظريہ عقل کے استعمال اور اس کی اہميت کے متعلق ايک درميا نی نظريہ ہے جو معتزلہ کی تند روئی 
  ے ظاہر بين افراد کی سستی اور جمود سے محفو ظ ہے ۔ اور شدت پسندی سے اور اہل حديث ک

  ھ[ کہتے ہيں: ٤١٣شيخ مفيد]متوفی 
يہ جو بات اما ميہ کے مخا لفين کہتے ہيں:'' تمہا رے ائمہ کی امامت پر صر يح اخبار تو اتر کی حد کو نہيں پہنچتے ہيں اور 

اور ہماری حجت و دليل کو بے اعتبار نہينکرتی ،  آحاد خبريں حجت نہيں ہيں'' ہمارے مکتب کے لئے ضرر رساں نہينہے
کيو نکہ ہماری خبريں '' عقلی دال ئل کے ہمراه ہے ، يعنی وه دال ئل ما ضی مينجن کی تفصيل اما موں کی امامت اور ان کے 

ائمہ پر  صفا ت کے بارے ميں گزر چکی ہے ، وه دال ئل (جيسا ہمارے مخا لفين نے تصور کيا ہے) اگر باطل ہوں ، تو ''
  )١۔''(…نص کے وجوب کے عقلی دال ئل'' بھی باطل ہو جائيں گے 
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اور يہ بھی کہتے ہيں:'' ہم خدا کی مرضی اور اس کی تو فيق سے ، اس کتا ب ميں مکتب شيعہ اور مکتب معتزلہ کے درميا 
  ) ٢ت کريں گے۔''(ن فرق اور عدليہ شيعہ اور عدليہ معتز لہ کے درميا ن افترا ق وجدا ئی کے اسباب کا اثبا

خدا وند عالم کسی سبب کی سمت دعوت نہيں ديتا مگر يہ کہ… ھ) فر ماتے ہيں: ''  ٣٨١شيخ صدوق محمدبن با بويہ (متوفی 
اس کی حقا نيت کو عقو ل ميں اجاگر کر دے اور اگر اس کی حقانيت کو عقلوں ميں اجاگر اور روشن نہ کيا ہو تو دعوت نا 

ور حجت نا تمام کہال ئے گی ، کيو نکہ اشيا ء اپنے اشکال کو جمع کرنے والی اور اپنی ضد کے روا اور بے جا ہو گی ا
بارے ميں خبر دينے وا لی ہيں، لٰہذا اگر عقل ميں رسو لوں کے انکا ر کی جگہ اور گنجائش ہو تی تو خداوندعالم کسی 

  )٣پيغمبر کو ہرگزمبعوث نہ کرتا۔ '' (
..............  

  ھ .١٤١٣، طبع، شيخ مفيد،ہزار سالہ عالميکانفرنس ،قم، ٤٦'' المسائل الجاروديہ'' ص )شيخ مفيد؛١(
  )شيخ مفيد؛ ''اوائل المقاالت فی المذاہب و المختارات''٢(
  ھ . ١٣٠١) ابن بابويہ ؛ ''کمال الدين و تمام النعمة '' طبع سنگی ، تہران ، ٣(

کہا جا ئے : ہم نے خدا کو اس کی تا ئيد و نصرت سے پہچانا، کيو نکہ مزيد کہتے ہيں: اس سلسلہ ميں صحيح بات يہ ہے کہ 
، اگر خدا کو اپنی عقل کے ذريعہ پہچا نا تو وہی عقل عطا کر نے واال ہے اور اگر ہم نے اسے انبيائ، رسولوں اور اس کی 

ر اگر اپنے نفس کے ذريعہ معر فت حجتوں کے ذريعہ پہچا نا تو اسی نے تمام انبياء رسو لوں اور ائمہ کا انتخاب کيا ہے او
  )١حا صل کی تو اس کا بھی وجو د مينال نے وا ال خدا وند ذوالجال ل ہے لٰہذا اسی کے ذريعہ ہم نے اس کو پہچا نا۔ ''(

اس طرح سے عقل کا استعمال اور اس سے استفا ده کر نا ، يعنی اس کا کتاب ، سنت اور ائمہ معصو مين کے ہمرا ه کر نا 
  کی رو ش کے عالوه کہيں کسی دوسری اسال می روش ميں نہيں ملتا ہے۔ اہل بيت

امام جعفر صادق ـاس سلسلہ ميں فر ماتے ہيں :'' لوال هللا ماعرفنا ولوالنحن ماعرف هللا'' اگر خدا نہ ہو تا تو ہم پہچا نے 
  ) ٢نہينجاتے اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچا نا نہيں جاتا۔ (

شيخ صدوق کہتے ہيں: يعنی اگر خدا کی حجتيں نہ ہو تيں تو خدا جيسا کہ وه مستحق اور سزا وار  اس حديث کی شرح ميں
  )٣ہے پہچا نا نہيں جاتا اور اگر خدا نہ ہو تا تو خدا کی حجتيں پہچا نی نہيں جاتيں۔''(

  کال می منا ظره اور اہل بيت ـ کا نظريہ
ہوچکے جو دين ميں بطور مطلق ہر طرح کے بحث و مناظره کو ممنو  گزشتہ بحثو ں ميں ان لوگو ں کے نظر يہ سے آگا ه

ع جانتے ہيں نيز ان لو گوں کے نظريہ سے آشنا ہو ئے جو معتدل رہتے ہوئے اقسام منا ظره کے درميان تفصيل اور جدائی 
  کے قا ئل ہيں۔

ی کی پير وی ميں جدال کی دو قسم اہل بيت کی روش بھی اس سلسلے ميں معتدل اوردر ميا نی ہے، وه لوگ کتاب خدا وند 
  کرتے ہيں:

  ۔جدا ل حسن  ١
  ۔ جدا ل قبيح ٢

  خدا وند متعال فرما تا ہے:
..............  

  .٢٩٠) توحيد شيخ صدوق ؛ ص ١(
  ٢٩٠)توحيد صدو ق، ص٢(
  ٢٩٠)توحيد صدو ق، ص٣(

ربّک ھواعلم بمن ضلَّ عن سبيلہ وھؤاعلم (اُدع اِلٰی سبيل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلھم با لتی ھی احسن اِنَّ 
  بالمھتدين)

( لوگو ں کو) حکمت اور نيک مو عظہ کے ذريعہ سے اپنے رّب کے راستہ کی طرف دعوت دو اور ان سے نيک روش 
سے جدا ل و منا ظره کرو تمہا را رّب ان لوگوں کے حال سے جو اس کی راه سے بھٹک چکے اور گمراه ہوگئے ہيں زيا ده

  )١ف ہے اور وہی ہدا يت يا فتہ افراد کو بہتر جانتا ہے۔(وا ق
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  اس سلسلہ ميں شيخ مفيد فر ماتے ہيں:
] ہمارے ائمہ[صادقين نے اپنے شيعوں کے ايک گروه کو حکم ديا کہ وه اظہا ر حق سے بازرہيں اوراپنا تحفظ کريں'' اور 

 قات کے وقت اس طرح برتاؤ کريں کہ مخا لف حق کو اپنے اندر دين کے دشمنو ں سے چھپا ئے رکھيں اوران سے مال
ہونے کا شبہ ان کے ذہن سے نکل جائے، کيو نکہ يہ روش اس گروه کے حا ل کے لئے زيا ده مفيد تھی ، نيز اسی حا ل ميں 
شيعوں کے ايک دوسرے گروه کو حکم ديا کہ مخا لفين سے بحث و مناظره کرکے انھيں حق کی سمت دعوت ديں ،کيو نکہ 

  )٢ے ائمہ جا نتے تھے کہ اس طريقہ سے انھيں کو ئی نقصان نہيں پہنچے گا۔'' (ہما ر
شيخ مفيد کی اپنی گفتگو ميں'' صا دقين'' سے مراد رسول خدا ۖ کی عترت سے '' منصوص ائمہ'' ہيں کہ خداوندعالم نے اپنی 

ه قرار ديا اور انھيں مخا طب قرار دے کتا ب ميں جن کی طہارت کی گو ا ہی دی اور انھيں گناه و معصيت سے پاک و پاکيز
  کر فر مايا ہے:
)(هللا ( اِنّما ير يد ا   )٣ليذ ھب عنکم الّرجس ٔاھل البيت ويطھَِّرکم تطھيرا ً

خدا وند عالم کا صرف يہ اراده ہے کہ تم اہل بيت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمھيں پاک و پاکيز ه رکھے جو 
  ے۔پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہ

خدا وند عالم نے امت اسالمی کو بھی تقوائے اٰلہی اور عقيده و عمل ميں ان حضرات کی ہمرا ہی کی طرف دعوت ديتے ہو 
  ئے فر ماتا ہے:

ا دقين)(هللا ( يا ٔايھا الذ ين آ منوا اتّقوا ا   )٤وکونو امع الصَّ
  اے اہل ايمان ! تقوائے اٰلہی اختيا ر کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ!

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

  ١٢٥)نحل ١(
  .٦٦)شيخ مفيد ؛'' تصحيح االعتقاد ''ص ٢(
  . ٣٣) احزاب ٣(
  .١١٩)توبہ ٤(

بيشک وه ايسے امام ہيں جن کے اسما ئے گرامی کو رسول خدا ۖ نے صرا حت کے ساتھ بيان فر مايا اور ہر ايک امام نے 
ا يا ہے، ان کے اولين وآخرين کے نام اور عدد پر نص اپنے بعد والے امام کا باره اماموں تک واضح اور آشکار تعار ف کر

  )١اورصراحت رسول گرامی ۖ کی سنت ميں مو جو د ہے ، جو چا ہے رجو ع کر سکتا ہے۔(

  عقل وحی کی محتا ج ہے
منجملہ ان باتوں کے جو عقل و شرع کے درميان مال زمہ کے متعلق مکتب اہل بيت ميں تا کيد کرتی ہيں وه صدوق رحمة 

عليہ کی يہ بات ہے ،وه کہتے ہيں:] عقل وحی کی محتا ج ہے[ ليکن حضرت ابرا ہيم خليل کا استدالل کہ ز ہره کی طرفهللا ا
  نظر کر کے اس کے بعد چا ند اس کے بعد سورج کی طرف نظر کرکے ان کے ڈوبنے کے وقت کہا :

  )٢(يا قوم اِنّی برٔی مّما تشرکون)(
  تم خدا کے لئے قرار ديتے ہو بيزار ہوں۔ اے ميری قوم! ميں ان شر کا ء سے جو

يہ کالم اس وجہ سے تھا کہ آپ ملہم نبی اور الہام خدا وندی کے ذريعہ مبعوث پيغمبر تھے، کيو نکہ خدا وند عالم نے خود 
  ہی فر مايا ہے: 

تُنا َئ اتينا ھا اِبرا ہيم علٰی قو مہ) (   )٣( و تلک ُحجَّ
  را ہيم کو ان کی قوم کے مقا بلہ ميں عطا کيا ۔يہ ہمارے دال ئل تھے جن کو ہم نے اب

اور تما م لوگ ابرا ہيم کے مانند ( غيبی الہام کے مالک) نہيں ہيں ، اگر ہم تو حيد کی شنا خت ميں خدا کی نصرت اوراس کی
م ۖ سے نہيں شناسائی کرا نے سے بے نياز ہو تے اور عقلی شنا خت ہمارے لئے کا فی ہو تی تو خدا وند سبحان پيغمبر اکر

  فرماتا:
  )٤هللا) ((فا علمٔ انّہ ال اِلہ ااِلَّ ا

  کے عال وه کو ئی معبو د نہيں ہے۔ هللا پھر جان لو کہ ا
  ابن بابويہ کی مراد يہ ہے کہ عقل بغير وحی کی نصرت و تا ئيد کے جيسا خدا کو پہچا ننا چاہئے نہيں پہچا ن سکتی ، نہ 
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..............  

تضب االثر فی ا لنص علی عدد االئمہ االثنی عشر''؛ابن طولون الدمشقی، الشذرات الذھبيہ فی ائمہ االثناء )ابن عباس،جوہری '' مق١(
ھ ؛''اثبات الھداةبالنصوص ١٤ ١٣.طبع ہزار سالہ شيخ مفيد کانفرس قم،٤٦، ٤٥عشريہ''؛المفيد، المسائل الجارودےة ،ص 

  ھ ، مالحظہ ہو .١٤٠١م، والمعجزات''شيخ حر عاملی تحقيق: ابو طالب تجليل طبع ق
  .٧٨) سوره انعام ٢(
  . ٨٣)سوره انعام ٣(
  . ١٩)سوره محمد ٤(

  )١يہ کہ عقلی نتا ئج بے اعتبار ہيں۔(
  ) ٢يہی مطلب شيخ مفيد کی بات کا بھی ہے کہ فر ماتے ہيں : عقل مقد مات اور نتا ئج ميں وحی کی محتا ج ہے۔(

ليکن اسی حال ميں ،وه خو د عقل کے استعما ل کو عقائد اسال می کے سمجھنے ميں تقو يت ديتے ہيں اور کہتے ہيں: خدا 
کے بارے ميں گفتگو کر نے کی مما نعت صرف اس لئے ہے کہ خلق سے خدا کی مشا بہت اور ظلم و ستم کی خالق کی 

  )٣طرف نسبت دينے سے لوگ با ز آئيں۔(
نظر کے استعمال کے لئے مخا لفين سے احتجا ج کرنے ميں دليل پيش کی ہے اور ان لوگوں کو فکر انھوں نے عقل و 

  (رائے )و نظر کے اعتبا ر سے نا تواں اور ضعيف تصور کرتے ہوئے فر ما تے ہيں :
کہ وه '' عقل و نظر کے استعما ل سے رو گردانی کی باز گزشت تقليد کی طرف ہے کہ جس پر پوری امت کا اتفاق ہے 

  )٤مذموم اور نا پسند ہے۔''(

  نقل کا مرتبہ
پہلے ہم ذکر کر چکے ہيں کہ '' عقل '' اہل بيت کے مکتب ميں اپنی تمام تر ارزش و اہميت کے با وجود ''معرفت دينی '' ميں 

کچھ بحث ہے نور وحی سے بے نيا ز نہيں ہے اور اس سے کو ئی بھی کال می اور اسالمی مکتب فکر انکا ر نہيں کرتا، جو
نقل پر اعتماد کے حدود کے سلسلے ميں ہے ، کيو نکہ نقل ( يہا ں پر اس سے مراد حديث ہے چو نکہ قرآن کريم کی نقل 

متو اتر اور قطعی ہے ) کبھی ہم تک متو اتر صورت ميں پہنچتی ہے ، يعنی راويوں اور نا قلين کی کثرت کی وجہ سے ہر 
جاتے ہيں، اس طرح سے کہ انسان کو رسول اکرم ۖ يا عترت طاہره يا آنحضرت ۖ  طرح کے شکو ک و شبہا ت بر طرف ہو

کے اصحاب سے حديث صا در ہو نے کا اطمينا ن پيدا ہو جاتا ہے، ليکن کبھی حديث اس حد کو نہيں پہنچتی ہے، بلکہ 
کہتے ہيں ، يعنی وه  صرف ظن قوی يا گمان ضعيف حا صل ہو تا ہے اور کبھی اس حد تک پہنچتی ہے کہ اسے خبر واحد

خبر جو ايک آدمی نے روايت کی ہو اورصرف ايک شخص اس خبرکے معصو م سے صا در ہو نے کا مد ّ عی ہواس حالت 
  ميں بھی بہت سارے مقا مات پر شک و جہل کی طرف ما ئل ظن اور گمان پيدا ہوتا ہے۔ 

  مکتب اہل بيت کا اس آخری حالت ميں موقف يہ ہے:
..............  

  .٢٩٢) توحيد :ص ١(
  .١٢۔١١)شيخ مفيد ؛ '' اوائل المقاالت '' ص ٢(
  .٢٧، ٢٦)تصحيح االعتقاد بصواب االنتقاد : ص ٣(
  ، ھ ، ش . ١٣٧٠، طبع شده يا اوائل المقاالت ، تبريز ، ٢٨)تصحيح االعتقاد بصواب االنتقاد : ص ٤(

  توقا بل اعتماد اور ال ئق استنا د نہيں ہيں۔'''' اس طرح کی روايات کے صدق و صحت پر اگر کوئی قرينہ نہ ہو 

  عقائد ميں خبر واحد کا بے اعتبار ہو نا
مکتب اہل بيت ميں خبر واحد پر بے اعتما دی جب عقيد تی مسا ئل تک پہنچتی ہے توجو کچھ ہم نے کہا اس سے بھی زيا ده 

اور کمزور برا ہين سے ثا بت نہيں ہوتے ہيں ،با  شديد ہو جا تی ہے ، کيو نکہ عقائد اپنی اہميت کے ساتھ ضيعف دال ئل
لخصوص ہمارے زمانہ ميں جب کہ ہمارے اور رسول اکرم ۖ نيز سلف صالح کے زمانے ميں کافی فا صلہ ہوگياہے اور ہم 

پرفرض ہے کہ کافی کو شش و تال ش کے ساتھ مشکو ک اور گمان آور باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے يقينيا ت يقين کرنے 
ی باتيں يا جو ان سے نز ديک ہوں ان کی طرف رخ کريں، تاکہ ان فتنوں اور جدلی اختالفات اور جنجالوں ميں واقع ہونےوال
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  سے محفوظ رہينجودين اور امت کے اتحا د کو بزرگترين خطره سے دوچار کرتے ہيں۔
  شيخ مفيد اس سلسلے ميں فرما تے ہيں : 
ار آحاد سے آگاہی اور ان پر عمل کرناواجب نہيں ہے اور کسی کے لئے جائز نہيں '' ہمارا کہنا يہ ہے کہ حق يہ ہے کہ اخب

ہے کہ اپنے دين ميں خبر واحد کے ذريعہ قطع و يقين تک پہنچے مگر يہ کہ اس خبر کے ہمرا ه کو ئی قرينہ ہو جو اس کے
لہ ، محکمہ کا اور مرجئہ کے ايک  راوی کے بيان کی صدا قت پر دال لت کرے ،يہ مذ ہب تمام شيعہ کا اور بہت سے معتز

  )١گروه کا ہے کہ جو عامہ کے فقيہ نما افراد اوراصحاب رائے کے خالف ہے ۔'' (
جی ہاں! عقيد تی مسا ئل ميں مکتب اہل بيت کے پيرو محتا ط ہيں کيو نکہ اہل بيت نے اپنے ما ننے وا لوں کو احتياط کا حکم

سے زياده صاحب ورع وه ہے جو شبہا ت کے وقت اپنا قدم روک لے اور احتيا ط ديا ہے اور فرمايا ہے کہ لوگوں ميں سب 
  سے کام لے۔

  بحث کا خاتمہ
اب ہم اپنی بحث کے خاتمہ پرعقائد اسالمی سے متعلق مکتب اہل بيت عليہم السالم کی روش بيان کرنے اس سے اس نتيجہ 

ت ميں بيان ہو چکا ہے کامل اور اکمل نہج اور راستہ ہے ، جوپر پہنچے کہ اہل بيت کا نہج اور راستہ جيسا کہ گزشتہ صفحا
اپنی جگہ پر شناخت کے تمام وسا ئل سے بہر ه مند ہے ،مثا ل کے طور پر الٰہيا ت کے مسائل اور باری تعالٰی کے صفات 

  کو تجر بہ کی راه سے درک نہيں کرتا ، کيونکہ يہ مسا ئل ايسے وسائل کی دسترس سے
..............  

  ،ھ ش. ١٣٧٠،طبع تبريز ١٠٠)اوائل المقاالت ، ص ١(

دور ہيں ، اسی طرح ايک وسيلہ پر جمو د اوراڑے رہنے جيسے با طنی اشرا ق اورصوفی عشق و ذوق کو بھی جا ئز نہيں 
جملہ سمجھتا، جس طرح کہ عقل کے بارے ميں بھی زياده روی اور غلو سے کام نہيں ليتا اور اسے مستقل اور تمام امور (من

ان کے غيب اورنہاں نيز جزئيات معاد) کا درک کرنے واال نہيں جانتا اور وحی (نقل)کے بارے مينکہتا ہے کہ وحی کا درک
  کرنا نور عقل سے استفاده کئے بغير نا ممکن ہے۔

بر جب تک کہ اس کی نسبت کی صحت پيغم-اہل بيت کا مکتب يہ ہے کہ جو بھی روايت ، سنت اور نقل کی صورت مينہو
اکرم ۖ ، ائمہ اور صحا بہ کی طرف ثا بت نہ ہو نيز جب تک اس کا تمام نصوص اورقرآن کی تصريحات سے مقابلہ نہ کرلے 

تک اس کے -اور اس کے عام و خاص ، ناسخ و منسوخ ، محکم و متشا بہ اور حقيقت و مجا ز کو پہچا ن نہ لے، اس وقت 
مکتب اہل بيت عليہم السالم اس ''اجتہا د '' پر موقوف ہے جونصوص سے قبول کرنے ميں سبقت نہيں کرتا، مختصر يہ کہ 

شرعی مقصود کے سمجھنے ميں جد و جہد اور قوت صرف کرنے اور اپنی تما م تر تو انائی کا استعمال کر نے کے معنی 
بر انگيختہ نہ کيا جب تک عوا طف وجذبات کو -ميں ہے، اس کے با وجود نقد وتحقيق اور علمی منا ظره اور منا قشہ سے 

نہ صرف يہ کہ منع نہيں کرتا بلکہ اسے راه پروردگار کی طرف دعوت ، جدال احسن،حکمت  -جائے، يا دشمنی نہ پيدا ہو
  اور مو عظٔہ حسنہ سمجھتا ہے ، جيسا کہ خدا وند متعال نے فرمايا ہے: 

و سعھا اوآل  ئک ٔاصحاب الجنّة ھم فيھا خا لدون)( ونزعنا ما فی صدورھم ( و الّذين آمنوا وعملو االصا لحا ت ال نُکلّف نفساً ااِلَّ
ّ الذی ھدا نا لٰہذا وما ُکنا لنھتدی لو الٔان ھدا نا ا لقد جائت ُرسل ربّنا بالحّق و نو هللا من غّل تجری من تحتھم األنھاروقالوا ٔالحمد 

  )١دوا ٔان تلکم الجنّةٔاورثتمو ھا بما کنتم تعملون)(
ال ئے اور عمل صا لح انجام ديا ہم کسی کو اس کی طاقت سے زيا ده تکليف نہيں ديتے، وه اہل بہشت ہيں  اورجو لوگ ايمان

اور اس ميں ہميشہ رہيں گے اور جو ان کے دلوں ميں کينہ ہے، اسے ہم نے يکسر ختم کرديا ہے ، ان کے نيچے نہريں جا 
س نے ہميناس راستہ کی ہدايت کی'' ايسا راستہ کہ اگر خدا ری ہيں،وه کہتے ہيں: خدا کی ستا ئش اور اس کا شکر ہے کہ ا

ہماری ہدا يت نہ کرتا تو ہم راه گم کر جاتے! يقينا ہمارے رّب کے رسول حق الئے !( '' ايسے مو قع پر) ان سے کہا جا ئے 
  ۔گا : يہ بہشت ان اعمال کے عوض اور بدلے ميں جو تم نے انجام دئے ہيں، تمھينبطور ميرا ث ملی ہے 

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

 ٤٢،٤٣)اعراف ١(
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 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  روايات ميں آغا ز خلقت اور مخلوقات کے بعض صفات 
  ۔مسعو دی کی روايت کے مطابق آغاز خلقت: ١

سے روايت کرتا ہے کہ آنحضرت ۖ نے ابتدائے خلقت کو اپنے مختصر سے مسعودی اپنی سند کے ساتھ حضرت امام علی 
  خطبہ ميں اس طرح بيان فرما يا ہے:

فسح األرض علی ظھر الماء ، ؤاخرج من الماء دخا نا ً فجعلہ السما ء ، ثم استجلبھما اِلی الطا عة فا ذعنتابا ال ستجا بة ، ثم ''…
عليہ وآلہ و سلم فشھرت فِی هللا و ارواح اختر عھا ، و قرن بتو حيد ه نبوَّ ة محمد صلی ا المال ئکة من أنوار أبدعھاهللا ٔانشٔا ا

آ دم ٔا بان فضلہ للمال ئکة، و ٔارا ھم ما خّصہ بہ من سا بق العلم من حيث عرَّ فہ عند هللا السماء قبل بعثتہ فِی األرض ، فلما خلق ا
آدم محرا باً وکعبة وبا با ً و قبلة ٔا سجد اليھا األ بر ار و الر وحا نيين األ نوار ثم هللا استنبا ئہ ِ ا ّےا ه ٔا سماء ا ال شيا ء ، فجعل ا

  )١نبّہ آدم علی مستو د عہ ، وکشف لہ عن خطر ما ائتمنہ عليہ ، بعد ما سما ه اِ ما ما ً عند المال ئکة''(
ں نکا ال اور اسے آسما ن بنايا ، پھر ان دونوں اس( خدا )نے پا نی کی پشت پر ز مين بچھا ئی اور پانی سے بھا پ اور دھوا 

کو اطا عت کی دعوت دی ، ان دونوں نے بھی عا جزانہ جو اب ديا اور لبيک کہی، اس کے بعد اس نور سے جسے خود پيدا 
و ت کيا تھا اور اس روح سے جسے خود ايجا د کيا تھا فرشتوں کی تخليق کی ، اپنی تو حيد و يکتا پر ستی سے محمۖد کی نب

کو وابستہ کيا اس وجہ سے پيغمبر اکرۖم زمين پر مبعوث ہو نے سے پہلے آسمان پر مشہور تھے ،جب خدا نے حضرت آدم 
کو خلق کيا تو ان کی فو قيت و بر تری فر شتو ں پربرمالوآشکا ر کی ،نيز علم و دانش کی وه خصوصيت جو اس نے پہلے 

  سطے آدم کودے رکھی تھی ، فر شتو ںہی حقيقت اشيا ء کے بارے ميں خبر دينے کے وا
..............  

  ٤٣، ص  ١)مروج الذہب ، ج١(

کوبتائی،پس خدا نے آدم کو محرا ب، کعبہ ، باب اور قبلہ قرار ديا تا کہ نيک لو گ ، رو حا نی اور نو را نی افراد اس کی 
) ان کے اما نت دار ہو نے سے آگاه کيا طرف سجده کو آئيں، پھر انھيں (فر شتو ں کے سا منے اما م پکا رنے کے بعد

  اوراس کے خطرات اور ا س کی لغز شو ں کو ان کے سا منے نما يا ں کيا ۔ 

  ۔نہج البال غہ کے پہلے خطبہ ميں خلقت و آفرينش کا آ غاز: ٢
ھا ، و ال حر کة ٔا حد ثھا، وال ھما مة نفس  ٔانشأ  الخلق اِنشا ًئ ، و ابتدٔا ه ابتدا ء ً ، بال رو ّےة ٔا جا لھا ، وال تجر بة استفا د''… 

ز غرا ئز ھا ، و ٔالز مھا ٔاشبا حھا؛ عالما ً بھا قبل  ابتدا ئھااضطر ب فيھا، ٔا حا ل اال شيا ء الوقا تھا ، و أل م بين مختلفا تھا، و غرَّ
حا نہ فتق األجوا ئ، و شق األرجا ئ، و سکا ئک الھوا ، محيطاً بحدود ھا ؤانتھا ئھا ، عا رفا ً بقر ائنھا و ٔاحنا ئھا، ثّم ٔا نشٔا سب

 ئ، فٔاجری فيھا ما ًئ متال طماً تياّ ره ، مترا کما ً زّخا ره، حملہ علی متن الريح العا صفة، والز عزع القا صفة، فٔا مر ھا برّده،
فيق ، ثم ٔانشٔا سبحا نہ ريحا ً اعتقم مھبّھا، ؤا دا م وسلّطھا علی شّده و قر نھا الی حّده؛ الھواء من تحتھا فتيق، و الما ء من فو قھا د

مر بّھا ، و ٔاعصف مجرا ھا ، و ٔابعد منشاھا ، فٔا مر ھا بتصفيق الماء الّزّخا ر، و اِثا رة موج البحا ر، فمخضتہ مخض الّسقا ئ، 
عّب عبا بہ، و رمی با لّزبد رکامہ، فر فعہ فی و عصفت بہ عصفھا با لفضا ئ، تردُّ ٔاوُّ لہ اِلی آخره و سا جيہ اِلی ما ئره، حتّی 

ھو اء منفتق، وجّو منفھق ، فسوی منہ سبع سموات جعل سفال ھنَّ موجا ً مکفو فا ً، وعليا ھنَّ سقفا ً محفو ظا ً، و سمکاً مر فوعا ً،
فيھا سرا جاً مستطيرا ً، وقمرا ً  بغيرعمد يد عمھا ، وال دسار ينظمھا ، ثم زّےنھا بز ينة الکوا کب، وضيا ء الثوا قب، ؤا جری

  منيرا ً، فی فلک دائر، وسقف سائر، ورقيم ما ئر ''
اس نے بغير غور و خوض اور سابق تجربہ کے اور ہرطرح کی اثر پذيری، انفعا ل اور دا خلی اضطرا ب سے دور 

ان کے تفاوت اور اختالف کو مناسب مخلوقات کو پيدا کيا اور مو جو دات کو ان کے ظرف زمان ميں ايجا د اور ثا بت کيا ،
پيوند اور ان کی سرشت کو ايک خو شگوار تر کيب بخشی، جبکہ خلقت سے پہلے ہی ان کی کيفيت کو جا نتا تھا اور ان کی 

ابتداء انتہا ء ، حدود اور ما ہيت اور ان کی حقيقت پر محيط تھا، ہر ايک کی فطرت اور سر شت اس کے مالزم اور ہمرا ه 
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  ۔قرار دی
پھر فضا کو وسعت بخشی اور اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ايجاد کئے پھر اس ميں مو ج مارتے، سر کش 

  ،مضطرب اور تہ بہ تہ،تالطم خيز پا نی کوجاری کيا۔
ٹوٹنے سے اور اس کو تند و تيز اور پر صالبت ہواؤ ں کے دائرهٔ  اقتدار ميں ديااور اس کو حکم ديا تاکہ اس کو گرنے اور 

روکے اور محکم طور پر اس کے دائرهٔ  کار ميں اس کی حفاظت کرے ، حاالنکہ اس کے نيچے ہوا پھيلی اور کھلی ہوئی 
  تھی اور اس کے اوپر پانی اچھلنے اچھل رہا تھا ۔ 

جھونکو نکوپھر اس کے بعد دوسری عقيم ہوا پيدا کی تاکہ ہميشہ پانی کے ساتھ رہے ، اور اسے مرکز پر روک کر اس کے 
تيز کرديا اور اس کے ميدان کو وسيع تر بنا ديا ،پھر اس کو حکم ديا تاکہ اس آب زخار کو تھپيڑے لگائے اور سمندر کی 

موجوں کو جنبش اور تحريک ميں الئے اور دريا کے ٹھہرے ہوئے پانی کو موج آفرينی پر مجبور کرے، چنانچہ اس ہوا نے
مشک آب کے مانند متھ ڈاالاور اس زور کی ہوا چلی کہ اس کے تھپيڑوں نے اس کے  پر سکون اور ٹھہرے ہوئے دريا کو

اول و آخر اور ساکن و متحرک ،سب کو آپس ميں مالديا ، يہاں تک کہ پانی کی ايک سطح بلند ہوگئی اور اس کے اوپر تہ بہ 
ی پر لے گيا اور اس سے ساتوں آسمان تہ جھاگ پيدا ہو گيا پھر اس کے جھاگ کو کھلی ہوئی ہوا اور وسيع فضا ميں بلند

بنائے ايسے آسمان جن کے نچلے طبقہ کو موج ثابت اور اوپری طبقہ کو بلندو محفوظ چھت اور بے ستون سائبان قرار ديا ، 
پھر ان کو ستاروں اور نورانی شہابوں سے زينت بخشی اور ضو فگن آفتاب اور روشن ماہتاب کی قنديليں آسماِن پُر نقش و 

  ،فلک دوار، سائبان سيار اور صفحۂ  تاباں و زر نگار ميں لگائيں ۔ نگار

  کلمات کی تشريح
  ۔''الّرو ّےة'': تفکر اور غور و خوض۔  ١
  ۔''ھما مة النفس'': روح کا متا ثر ہو نا اور اثر قبو ل کرنا۔ ٢
  لم وجود ميں اليا۔۔''ٔاحال اال شياء ألوقا تھا'' مو جو دات کو ان کے ظرف زمان ميں عدم سے عا  ٣
۔''ألم'': اتصال اور ہم آہنگی بخشی يعنی ان کے تفاوت و اختالف کو تناسب و توافق بخشا ، جس طرح جسم و روح کے پيو  ٤

  ند اور اتصال سے انسان کی تر کيب دل آرا کو وجود بخشا:
  ٔاحسن الخا لقين''هللا '' فتبا رک ا

جمع سر شت اور طبعيت کے معنی ميں ہے يعنی ہر مو جو د ميں ايک خا ص سر  ۔''غرَّ ز الغرا ئز'' : غرا ئز غر يز ه کی ٥
  شت قرار دی۔

۔''ٔالز مھا ٔاشبا حھا'' : َشبَح،اشيا ء کا وہمی سايہ اور ان کی خيالی تصوير اور يہا ں پر مقصود يہ ہے کہ ہر خو اور طبيعت  ٦
قرار ديا ہے، مثال کے طو ر پر ايک بہادر اور دلير انسان کے مالک کو جدا نہ ہو نے وا لی سر شت اور طبيعت کے ہمرا ه 

  ڈر پوک اور خو فزده نہيں ہوسکتا۔
  ۔ ''عا رفا ً بقرا ئنھا ؤاحنا ئھا'' : ٧

قرا ئن قرين کی جمع مصا حب اور ہمرا ه کے معنی ميں ہے اور احنا ء َحْنو کی جمع، پہلو اور ہر ٹيڑ ھے پن اور کجی کے 
جثہ ہو يا غير جثہ ليکن يہا ں پر پو شيده چيزوں سے کنا يہ ہے ، يعنی خدا وند عالم تمام موجودات معنی ميں ہے خواه وه 

  کے تمام صفا ت اور ان کی طبيعتوں، خصلتوں سے آگا ه اور باخبرہے۔
  ۔'' ٔانشٔا سبحا نہ: فتق األ جواء و شقُّ األرجاء وسکا ئک الھوائ. ٨

االرجائ'' گرد و نواح اور اطراف کا کشا ده کرنا ، ''سکا ئک الھوا''فضا اور ہوا کے  فتق اال جوائ'' فضا ؤ نکا شگا ف''شق
اوپری حصے يعنی : خدا وند عالم نے کشا ده فضا اور اس کے ما فوق ہوا کو تمام عالم ہستی کے اطراف ميں خلق کيا اور 

  اسے پھيال ديا۔
  اال ، موج مارنے واال۔۔'' متال طم''، ٹھا ٹھيں مارنے واال، تھپيڑے کھا نے و ٩
  ۔'' تياّ ر '': مو ج، حرکت اور جنبش ۔ ١٠
  ۔ ''مترا کم '': ڈھير، جمع شده( تہہ بہ تہہ)۔ ١١
  ۔''زخاّر'' لبر يز اور ايک پرايک سوار ۔١٢
  ۔''الريح العا صفہ'' : تيز و تند اور طو فان خيز ہوا۔ ١٣
  اور کڑک کے ساتھ ہوا ۔۔'' الزَّ عز ُع القا صفھة'': تيز و تند ہوا ،گرج  ١٤
  ۔'' دفيق'': جہنده اور اچھلنے واال۔ ١٥
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۔'' اعتقم مھبّھا'' : اس کے چلنے والے رخ کو عقيم اور با نجھ بنا ديا،يعنی اس ہوا کی خا صيت صرف پانی کو تحريک  ١٦
  اور جنبش دينا ہے۔ 

  ۔''اَدام ُمر بھا'': ہميشہ اس کے ہمراه رہی۔ ١٧
  الما ء الز ّ خا ر و اثا ر ة مو ج البحا ر'' ۔''ٔامر ھا بتصفيقِ  ١٨

  اسے حکم ديا تا کہ اس لبر يز اور انبوه کو تھپيڑے لگائے اور اس پر آپ دريا کو جنبش اور ہيجان ميں الئے۔
۔'' مخض السقائ'' : وه مشک جسے گردش دے کر(متھ کر) اس کے اندر دہی سے مکھن نکا لتے ہيں يعنی يہ ہوا اس پا  ١٩

  س مشک کے مانند گر دش ديتی ہے جس سے مٹھا اور مکھن نکا لتے ہيں۔نی کو ا
  ۔ ''عصفت بہ عصفا ً با لفضائ'':  ٢٠

  اسے شدت کے ساتھ ادھر اورادھرجھکورے ديتی ہے۔
  ۔''حتّی عب ّ عبا بُہ و رفی با لز بد رکا مہ'' ٢١

  پيدا ہوگيا ۔ يہاں تک کے ايک دوسرے پر ڈھير لگ گيا اور اس کی جنبش اور ڈھير سے جھاگ
  ۔ ''ُمنفتق'': کھال ہوا اور کشا ده۔  ٢٢
  ۔'' منفھق'' : وسيع و عر يض ٢٣
  ۔''سفلٰی '': نچال ٢٤
  ۔'' ُعليا'' :اوپری۔ ٢٥
  ۔''مکفو ف'':رکا ہوا ،ٹھہرا ہوا ۔ ٢٦
  ۔''سمک '': بلند چھت۔ ٢٧
  ۔ '' دسا ر'': مسمار، کيل، ريسمان اور بندھن۔ ٢٨
  ب کی جمع ہے نور افشان يا نو را نی شہا ب۔۔ ''ثوا قب'' : ثا ق ٢٩
  ۔''فلک '': آسمان۔ ٣٠
  ۔''رقيم'' : متحر ک لو ح اور صفحہ۔ ٣١

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

  )١قرآن کريم ميں'' َکْون و ہستی ''يا'' عا لم طبيعت ''(

خلو قات انسان ، حيوان ، کلمٔہ'' کون'' اور'' ہستی'' خارجی مو جو دات اور ظوا ہر طبيعت کو بيان کرتا ہے يعنی تمام م
  ستارے، سيارے، کہکشا ں اور ديگر مو جودات سب کو شا مل ہے۔

)کے دائرة المعارف کے مطا بق ، ان اجسام کے مجموعہ سے مرکب ہے جو شنا خت ٢''کون '' اور '' ہستی'''' مک ميال ن''(
شائيں اور ان کے درميان کی ديگر اشياء ، اسی کے قا بل ہيں ، جيسے : زمين ، چا ند، سورج ، اجرام منظو مٔہ شمشی ، کہک

  طرح چٹا نوں، معادن ( کا نيں ) مٹی، گيس، حيوا نات ، انسان اور ديگر ثابت اور متحرک اجسام کو بھی شا مل ہے۔ 
مال منجمين اور ماہرين فلکيات نے مجبوری اور نا چا ری کی بناپر لفط'' کون'' کوآسمانی فضا اور اجرام کے معنی ميں استع

کياہے، جبکہ مجموعہ ہستی کی وسعت اور کشادگی اتنی ہے کہ زمين آسمان، چاند سورج اور ديگر سيا رے اس بيکراں، 
وسيع و عريض مجموعہ کے چھو ٹے چھوٹے نقطے ہيں يہ خورشيد اس کہکشا ں کا صرف ايک ستاره ہے کہ جس ميں سو 

ی ہماری زمين اور وه ديگر سيارے جو سورج کے ارد گرد ملين( ايک ارب) کے قريب ستارے پائے جاتے ہيں ! اور يہ
چکر لگا تے ہيں اور اس عا لم کے نظم کو وجود ميں ال تے ہيں ، ہم انسا نوں کی نگا ه ميں بہت عظيم اور وسيع نظر آتے 

  ہيں۔
  اور طوالنیملين ميل کا ہے اور يہ انسان کی نظر ميں کا فی لمبی ٩٣ہماری زمين سے سورج کا فا صلہ تقر يبا ً 

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

  ئ. ١٩٩١) اقتباس از مقالۂ  '' حافظ محمد سليم '' ،مجلٔہ ثقافتی ، نشريۂ  سفارت پاکستان ، دمشق، فروری ۔مارچ ، ١(
)٢(MACMILLAN ENCILOPEDIA .  

ره سے مسافت ہے، ليکن اگر اس مسا فت کواس مسا فت سے جو کہ آ فتاب منظو مہ شمشی کے سب سے دور والے سيا
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رکھتا ہے، موازنہ کياجائے تو بہت کم اورمختصر لگے کی بطور مثال ،''پلو ٹون'' سّےاره کی مسا فت زمين سے تقريبا ً 
  ) ميل ہے۔٠٠٠،٠٠٠،٦٢٠،٣ارب چھ سو بيس ملين( ٣زمين اور خورشيد کی مسا فت کے چا ليس گنا ہے يعنی 

) کی تھيوری ہے جو ١ان ميں سب سے جد يد '' بيگ با نگ''( اصل'' کون و ہستی '' سے متعلق بہت سارے نظريات ہيں ،
ء ميں جارج ال ميٹر کے ذريعہ پيش کی گی ہے وه واضح طور پر کہتا ہے: تمام مواد اور اشعہ ہستی ميں ايک عظيم ١٩٢٠

چلی جا رہی دھماکہ سے ظہور مينآئی ہيں اور طبيعت کی يہ وسيع شکل ا سی کا نتيجہ ہے اور اسی طرح يہ وسيع ترہو تی 
  ہے ۔

ہزار ملين سال قبل و اقع ہوا ہے؛ اور اس بات کی طرف تو جہ کر  ٢٠سے  ١٠اس نظريہ کے مطابق مذکوره دھماکہ تقريبا ً 
تے ہو ئے کہ ہائيڈروجن اور ہليوم کا ابتدائی اور بلند ترين درجۂ  حرارت اس طرح کی ناگہانی وسعت اور ہستی کی 

  گيس سے کافی تھا ، يہ نظريہ پريکٹيکل تجربات سے بخوبی ہماہنگی رکھتا ہے۔ يکبارگی تشکيل کے لئے ہليوم
) کے قانو ن کے نام سے ہستی کی ٢اس سلسلے ميں حيرت انگيز اور قابل تو جہ ايک دوسرا انکشاف ہے جو کہ ''ہا بل''( 

ی امر ہے اور يہ گسترش وسعت کے بارے ميں معروف ہے ، اس تھيو ری کے مطا بق''کون وہستی'' کی وسعت ايک دائم
اور وسعت ہستی کی تمام جہا ت ميں يکساں ہے ، يہ تھيو ری کہتی ہے :دورکی کہکشاؤں ميں موجود ستاروں سے ساطع 

ہونے والے نو ر کا رنگ ُسر خ طيف کی انتہا کی طرف حرکت کرتا ہے، يعنی ان کے طيفی خطوط بلند ترين موجوں کے 
ں اور يہ يعنی کہکشائوں کا ہم سے اور ہماری کہکشائوں سے دور ہونااور عا لم ميں طول کی طرف مکا ن بدلتے رہتے ہي

  کہکشاؤں کے درميان فا صلوں کا اضا فہ ہونا ہے۔
آخر ميں ستاره شنا س دانشوراور علم نجوم کے ماہرين بہت عظيم کہکشا ؤں کے بارے ميں خبر ديتے ہيں جو راه شيری 

  فاصلہ ہما ری زمين سے دس ملين نوری سال ہے۔ ) کی کئی گناہيں، جن کا٣کہکشاں (
..............  

)١ (BIGBANG THEORY  
  ء .١٩٥٣۔  ١٨٨٩)''اڈوين پاول ہابل ''ايک امريکی دانشور ہے کہ جو علم نجوم ميں مہارت رکھتا تھا٢(
)٣(milkyway  

تيجہ پر پہنچے ہيں کہ'' کون و ہستی'' ان کہکشاؤں کی شنا خت پہلے مر حلہ ميں تمام ہو ئی اور بہت سارے دانشو ر اس ن
  بے انتہا وسعت اورپھيالؤ کی جانب گامزن ہے يا ناچاراندر کی طرف سمٹ رہی ہے۔

  کون و ہستی قرآن کريم کی روشنی ميں
قرآن کريم جو کہ آخری آسمانی کتا ب ہے،بدرجۂ  اکمل وضاحت کے ساتھ عالم ہستی و آفر ينش کے بنيادی و اسا سی حقا ئق

ے پرده اٹھا تی ہے اور اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ: جو کچھ'' کون و ہستی'' ميں پا يا جاتا ہے خدا وند خالق و رّب س
العا لمين '' کی تخليق و آفر ينش کی نشانی ہے،خدا وند عالم نے چاند، سورج اور آسمان و زمين نيز ان کے ما بين جو کچھ 

  ا ہے۔ہے سب کو متنا سب اندا زه ميں خلق کي
  قرآن کريم اس سلسلے ميں فر ما تا ہے:

  ) ١(بديع السموات واألرض واِذا قضٰی ٔامرا ً فا نّما يقو ل لہ کن فيکون )(
زمين اور آسمانوں کو وجود دينے واال وه ہے اور جب بھی کسی چيز کے ہو نے کا حکم صا در کرتاہے، تو صرف کہتا ہے 

  آجا تی ہے ۔: ہو جا ، تو وه چيز فو را ً وجود مين
لفظ '' بديع'' آيت ميں اس بات پر دليل ہے کہ خدا وند عالم اشيا ء کو عدم سے وجود ميں اليا ہے ،را غب اصفہانی '' مفردات ''
نامی کتا ب ميں فرماتے ہيں : کلمٔہ'' بدع'' اس معنی ميں ہے کہ کو ئی چيز بغير ''ما ده''اور نمونہ ''آئيڈيل '' کے وجود مينالئی

، يہ لفظ جب بھی خدا کے بارے ميں اور اس کے اسمائے حسنی اور صفات کی رديف ميں ذکر ہو تو اس کے معنی يہ جائے
  ہيں کہ خدا نے اشيا ء کوعدم سے خلق فرمايا ہے،'' قرآن کريم دوسری جگہ فرماتا ہے:

  )٢( وھوالذی خلق الّسموات واألرض با لحّق و يو م يقول کن فيکون)(
وں اور زمينوں کو حق کے ساتھ خلق فرمايا ہے اور جس دن کسی بھی چيز سے کہتا ہے : ہو جا ! تو وه وه جس نے آسمان

  فورا ً مو جود ہو جا تی ہے ۔
راغب فرماتے ہيں: کلمٔہ'' حق '' کا استعمال کر نا بے مثا ل اور جديد چيز کی طرف اشاره ہے ، کہ جب بھی خالق کی صفت 

د کسی ٔنی چيز کو عدم سے وجود ميں النا ہے، يعنی خدا وه ہے جو آسمانوں اور زمينوں سے مر بوط ہو ، تو اس سے مرا
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  کو عدم سے وجود ميں اليا ۔
..............  

  ۔١١٧)بقره ١(
  ٧٣)انعام ٢(

  دو سری جگہ پر عالم خلقت کے مادی اور طبيعی مظاہر کے بارے مينا رشاد فرماتا ہے:
نين والحسا ب ٰما خلق ا( ھو الذی جعل الشمش ضٰےا ًئ والقم ل هللا ر نوراً وقدَّ رهُ مٰنا زل لتعلموا عدد السِّ ٰذ لک االّ با لحق ُےفصِّ

  )١اال يات لقوم ٍ يعلمون)(
خداوه ہے جس نے سورج کوضيا باراور چاند کو نور بنا يا ہے اور اس (چا ند)کے لئے منزلينمقررکيں تاکہ سال کا شمار 

وند عالم نے انھيں صرف حق کے ساتھ خلق کيا ، وه (اپنی) آيات کی ان لوگو ں کے لئے اورکاموں کا حسا ب جان سکو، خدا
  جو سمجھتے ہيں تشريح کرتا ہے۔

  قرآن کريم ميں ايک دوسری جگہ خدا وند عالم عظمت تخليق کی طرف اشاره کر تے ہوئے فر ماتا ہے۔
بخلقھنَّ بقا در ٍ علٰی ٔان ُےحيی المو تٰی بلٰی انَّہ علٰی کّل شی ء ٍ الذی خلق السَّموا ت واأل رض و لم يعی هللا ( ٔاولم يروا ٔانَّ ا

  )٢قدير)(
کيا وه نہيں جانتے جس خدا نے آسمانوناور زمينوں کو خلق فرمايا اور ان کی تخليق سے عا جز وناتواں نہيں ہے تھا وه اس 

  قادر وتوانا ہے۔بات پر بھی قادر ہے کہ وہی مردوں کو زنده کر دے ہے؟ ہاں وه ہر چيز پر 
گز شتہ آيات واضح طور پر بيان کر تی ہيں: صرف خدا وند عزوجل ہے جس نے اس عا لم محسو س کوبالکل صحيح 

اندازے کے مطابق موزوں اور منا سب طور پر خلق فرمايا ہے اور دوباره ان تمام موجو د کی تخليق اوران کے لوٹانے پر 
ستی کے تمام قوا نين اور ان کو حرکت ميں النے والی قوتوں ميں اصل اصيل خدا وندقادر ہے، ماده کی ہے تخليق اور عالم ہ

  عالم کا امر اورفرمان ہے ۔

  تخليق کی کيفيت
قرآن کريم نے '' ہستی '' کی تخليق کی کيفيت کو متعددبار بيان کيا ہے؛ درج ذيل آيات تخليق کے بنيا دی اصول و طرز کا خال

  ح پيش کرتی ہيں:صہ ہما رے سا منے اس طر
)(   ) ٣الف۔(ٔاولم ير الّذين کفر وا ٔانَّ السموات واألرض کا نتارتقا ً ففتقٰنھُما و جعلنا من الماء کّل شی ٍئ حیٍّ

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

  ٥)يونس ١(
  .٣٣)احقاف ٢(
  ٣٠)انبياء ٣(

آيا جو لوگ کافر ہو گئے ہيں کيا انھوں نے نہيں ديکھا کہ آسمان اور زمين ،متصل اورپيو ستہ تھے تو ہم نے انھيں جدا کيا 
  اور وسيع بنايا اور ہر چيز کو پا نی سے حيا ت بخشی؟

مر خلقت کے دوسری آيت ميں زمين کی خلقت کے بعد آسمان کے شکل اختيا ر کرنے کے طريقے اور متقا بل تا ثير اور ا
  پے در پے ہو نے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرما تا ہے ۔

  ) ١ب۔(ثُمَّ استو ٰی الی السما ء وھی ُدخان فقا ل لھا ولأل رض ائتيا طوعا ً او کر ھا ً قا لتا ٔاتينا طا ئعين) (
ی خواہش اور مرضی سے يا پھر آسمان کی طرف متو جہ ہوا جبکہ ابھی وه دھواں تھا ، پھر اس سے اور زمين سے کہا : اپن

  جبر وا کراه کے ساتھ آگے آؤ! دونوں نے کہا : ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہيں۔
  پہلی آيت نے درج ذيل حقائق سے پر ده ہٹا يا ہے:

  ۔جو ماده'' ہستی'' کی پيدا ئش ميں مو ثر ہے اس کی ايک ہی ما ہيت اور حقيقت ہے۔ ١
  اہم پيو ستہ اور جڑی ہوئی ہے۔۔تمام '' ہستی'' ايک ٹکڑے کے مانندب ٢
۔ اجزا ء ہستی کی وسعت او ر اس ميں تفکيک طبيعی قوا نين اور ماده کے تحول و تبدل کی روش پر مبتنی اور منظم ہے،  ٣

يہ نظام صرف منظو مہ شمشی اور ہماری کہکشاں ميں جو سيا رے انہيں سے وابستہ ہيں اس ميں خالصہ نہيں ہوتاہے، بلکہ
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يں بھی،ايک برتر اور وسيع تر نظا م کا جز ہيں جو کہ ايک دوسری شکلميں،(منظومہ شمسی کے مانند) اپنے خود کہکشا ئ
  مر کزی محور پر گر دش کر رہی ہيں۔

ڈاکٹر''موريس بو کيل'' نے آخری زمانے ميں ايک نظر يہ کی بنا رکھی جو ''ہستی ''کی شکل اختيا ر کر نے کے سلسلہ ميں 
نی ميں بعض مسلمان علماء کے نظريہ کے مطابق ہے وه '' کل کو قابل شمارش اجزاء ميں تفکيک قرآن کی آيات کی روش

اور تبديل کرنے کی فکر کے سلسلہ ميں '' کہتا ہے :جدا ئی اور تفکيک ہميشہ ايک مرکزی نقطہ سے ہوتی ہے جس کے عنا 
کہ جس کو آيہ شر يفہ ميں کلمہ '' رتق''  صر ابتدا ء ميں ايک دوسرے سے متصل اور جڑے ہوئے ہوتے ہيں '' يعنی وہی
  يعنی متصل اور پيو ستہ سے اور '' فتق''يعنی کھال اور جدا سے تعبير کيا گياہے ۔

)کے عنوا ن سے معروف ہوا ہے، وه ايک زمانے ميں ايک ٢موجوده علمی نظريہ کے مقا بل جو کچھ '' انفجا ر ہستی'' (
  درجہء حرارت کی وجہ سے استثنائی صورت ميں پيش آيا تھا اور فرض يہاتفاقی حا دثہ کا نتيجہ ہے جو انتہائی 

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

  ١١)فصلت ١(
)٢(bigbang   

ہے کہ اس انفجا ر(دھماکہ) کے وقت تمام ہستی ايک نقطہ پر ايک جز کی حيثيت سے تھی اور يہ جدائی اس ميں ظاہر ہو ئی 
نتيجہ نہيں ہيں ،يہ نظريہ معلومات کے لحا ظ سے ان معلو مات کے  ہے سوائے اس کے کہ يہ مادی قوانين اس انفجا ر کا

  مشا بہ ہے جس کا قرآن کريم ميں ذکر ہوا ہے۔
سو سال سے زيا ده پہلے اس راز سے پر ده اٹھا يا  ١٤٠٠جوبات حيرت ميں اضا فہ کاباعث ہے يہ ہے کہ قرآن کريم نے 

نہيں تھی ! ٹھيک اسی طرح سے قرآن کريم نے ''ہا بل '' کے ہے، جب کہ اس وقت کوئی علمی بحث اس طرح کی مو جود 
نظريہ ميں جو کہ ہستی کی وسعت کے بارے ميں حقائق بيان ہوئے ہيں ان اس سے بھی پرده اٹھا يا ہے اور سوره '' ذاريات 

  ) ميں ارشاد ہو تا ہے :٤٧''کی آيہ(
  (والّسما ء بنينا ھا بٔايٍد وانا لمو سعو ن) 

  قدرت کے ساتھ بنيادرکھی اورہم ہميشہ اسے وسعت بخشتے ہيں۔ہم نے آسمان کی 
جب ہم جديد نظريے کے مطا بق ہستی کی وسعت اوراس کے طول و عرض کو سمجھنا چاہتے ہيں تو اس نتيجہ تک پہنچتے

بديل ہو تا رہتا ہيں کہ خو رشيد ميں مو جو د ''ہائيڈرو جن'' ہميشہ ايٹمی اور نيوکليائی پگھالؤ نے سے ہليوم کے عنصر ميں ت
)يعنی جو بہت چھوٹے چھوٹے ستا روں کے توديغبار کے ذرات کے مانند نظر آتے ہيں ،وه حرارت ١اور نورا نی غبار (

  آميز ايٹمی اور نيو کليائی شعلوں کے عالوه کو ئی دوسری شٔے نہيں ہيں۔ 
ور يہ صورت حال ہميشہ تو سعہ اوروسعت اس طرح تمام ہستی بارور قدرت اور توانا ئی سے مرکب اور اسی پر مبنی ہے ا

)پيمانہ سرعت کے امکان کے ساتھ نور ٢کی حالت ميں ہے، يہ نتيجہ اس فر ض کی بنياد پر ہے کہ '' سرخ انتقا ل يا تحول''(
  پراجسام کی متقابل تا ثير کا نتيجہ ہے ۔ 

ر ا جعہ کرتے ہيں تو اس کے لئے سبہم اس سلسلے ميں، يعنی ہستی کی وسعت کے بارے ميں جب قر آن کريم کی طرف م
  سے اہم کلمہ لفظ عالمين ہم کو نظر آتا ہے کہ جس کی دسيوں بار قرآن کريم ميں تکرار ہو ئی ہے ،جيسے:

  ذو فضل ٍ علی العا لمين)'هللا ۔(و لکن ا١
  )٣ليکن خدا وند عا لم '' عا لمين'' کی نسبت لطف و احسا ن رکھتا ہے۔(

ّٰ رّب العا لمين)(۔( قل ٔانَّ صال تی و نس ٢   )٤کی و محيا ی و مما تی 
  کہو!ہما ری نما ز ، عبادت ،زندگی اور موت سب کچھ عا لمين کے رّب کے لئے ہے۔

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

)١ (stardust  
)٢(redshift  
   ٢٥١)بقره٣(
  ١٦٣)انعام٤(

  )١رّب العا لمين) (هللا ۔( ٔاال لہ الخلق واألمر تبا رک ا ٣
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  ليق و تد بير اس کی طرف سے ہے ، عا لمين کا پروردگار بلند مرتبہ خدا ہے۔آگا ه ہو جاؤ ! تخ
  )٢۔(و ما ٔارسلنا ک ااِلّ رحمة ً للعا لمين) ( ٤

  تمھيں عا لمين کے لئے صرف رحمت بنا کر بھيجا ہے۔
  ربُّ العا لمين) ميں ہوں''عا لمين '' کا پروردگا ر خدا۔هللا ۔(اِنّی اِنّا ا ٥

ش کيا ہے وه اس بات کی طرف اشاره کرتی ہيں کہ عا لم کا سيد نظم بر قرار رکھنے واال، حا فظ، خالقجن آيات کو ہم نے پي
اور پروردگار اپنے وسيع معنی ميں خدا وند سبحا ن ہے اور کلمٔہ ''عا لمين'' ہستی يا عا لم کے متعددہونے کے معنی مينآيا 

  ہے۔
اور ايک کہکشاں کے ان گنت اور بے شمار منظوموں ميں سے ہر ايک ان عوالم ميں کروڑوں کہکشا ئيں پائی جا تی ہيں 

منظومہ ميں ايسے کروڑونثابت اورسيار ستار ے پائے جاتے ہيں جو ايک دوسرے سے ارتباط اور اتصال رکھتے ہيں اور 
ہماری زمين اگر کسی راه شيری کہکشاں کے اربوں ستاروں ميں سے کوئی ايک ستاره کسی ايک سياّرے سے پيو ستہ مثالً 

سے اور مر بوط ہو، تو اس کے معنی يہ ہو ں گے کہ کروڑوں سياروں کے زمين سے متصل ہو نے کا امکان ہے اور '' 
ہستی شنا سی'' کے جد يد علم کے مطا بق ديگر سيارات سے ناگہا نی ارتباط اور اتصال ند آنے والے زمانے ميں بعيد نہيں 

  ہے۔
کی وسعت اور ضخا مت کے بارے ميں جد يد علمی معلو مات فر اہم کی ہيں،جيسے خو  ڈاکٹر'' موريس بو کيل'' نے ہستی

رشيد کی شعاع اور نور کے پلوٹون تک پہنچنے کے لئے، جو کہ منظو مہ شمسی کا ايک سياّ ره ہے، نور کی رفتار سے( 
  ے۔جس کی سرعت ہر سکينڈ ميں تين الکھ کيلو ميٹر ہے) تقر يبا چھ گھنٹہ کاوقت در کار ہ

  اس لحاظ سے ، آسمانو ں کے دور دراز ستاروں کے نور کوہم تک پہنچنے کے لئے الکھوں سال در کار ہوتے ہيں ۔
عالم طبيعت کی يہ مختصراور بطور خال صہ تحقيق کسی حد تک اس آ ئہ شر يفہ کے سمجھنے ميں معا ون ثا بت ہو تی 

  ہے:
  )٣(والّسما ء بنيناھا بٔايد و اِنّا لموسعو ن )(

  آسما ن کو ہم نے قدرت سے بنا يا اور مسلسل ہم اسے وسعت عطا کرتے رہتے ہيں۔
  اور جب بات طبعيت اور ہستی کی تاريخ کی ابتداء ميں '' خاکستر اور دھوئيں'' کے متعلق ہو تو قرآن کريم 

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

  ٥٤)اعراف ١(
   ١٠٧)انبيائ٢(
   ٤٧)ذاريات٣(

  ے فرماتا ہے:اس راز سے بھی پر ده اٹھا تے ہوئ
  )١( ثُمَّ استو ٰی اِلٰی الّسما ء و ھی ُدخان)(

  پھر وه آسمان کی تخليق ميں مشغو ل ہو گيا جب کہ وه دھوئيں تھا۔
طبيعت و ہستی کے آغاز پيدا ئش ميں '' دھوئيں'' کا و جود اس بات کی طرف اشاره ہے کہ اس وقت ہستی ميں پاياجانے واال 

)کی تھيو ری پيش کرتے ہيناور کہتے ہيں : اپنے ٢جد يد دانش ميں محققين '' سد يمی ابر'' ( ماده گيس کی صورت ميں تھا ،
  پہلے مر حلہ ميں طبيعت و ہستی اسی طرح تھی۔

  قرآ ن کريم فر ماتا ہے:
سی من فو ( قل ٔائنکم لتکفرون با لذ ی خلق األرض فی يو مين و تجعلون لہ اندادا ً ذلک ر بُّ العا لمين)( وجعل فيھا روا 

  )٣قھا...ثُمَّ استو ٰی اِلٰی الّسما ء و ھی ُدخا ن )(
کہو! کيا تم لوگ اس ذا ت کا ا نکا ر کرتے ہو جس نے زمين کو دو دن مين خلق کيا ہے اور اس کے لئے شريک قرار ديتے 

ر آسما نوں کی تخليق شروع پھ… ہو ؟ وه تمام عالمين کا رّب ہے !اُ س نے زمين ميں استوار اور محکم پہا ڑوں کو قرار ديا 
  کی جب کہ وه دھوئيں کی شکل ميں تھا۔ 

جب ہم ان آيات کی تال وت کرتے ہيں تو درک کرتے ہيں کہ '' طبيعت و ہستی ''کا شکل اختيار کرنا اولين''سديمی'' بادلوں کا 
کريم وضا حت کے ساتھ جس  تہ بہ تہ ڈھيرہونا پھران کی ايک دوسرے سے جدا ئی کا نتيجہ ہے ، يہ وه چيز ہے کہ قرآن

کے راز سے پرده اٹھا تا ہے پھر ان کاموں کی طرف اشاره کرتے کرتے ہوئے کہ جن سے آسمانی '' دھوئيں اور دخان '' 
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ميں اتصال و انفصال پيدا ہوتا ہے، خلقت کا راز ہم پر کھو لتا ہے، يہ وہی چيز ہے جس کو جد يد علم اصل '' طبيعت و ہستی 
  بسط و تفصيل کے ساتھ بيان کرتا ہے۔  '' کے بارے ميں

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

 .  ١١تا ٩)فصلت ٣(nebula)٢( ١١)فصلت١(

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

  

  فہرستيں
  جلد اول و دوم 

  ترتيب و پيشکش: سردارنيا 

  اسماء کی فہرست
  جلد اول ودوم

  ،١٧،١٩،٥٦،٥٨،٦٨،١٠١،١٠٢،١٠٣،١٠٩،١١١،١١٢،١١٥،١١٦،١١٧،١٢٠حضرت آدم ـ : جلد اول :
١٢١،١٢٣،١٢٤،١٢٥،١٢٦،١٢٧،١٢٨،١٢٩،١٣٣،١٣٤،١٣٥،١٣٦،١٣٧،١٣٨،١٤٧،١٦٠،١٦١،١٦٣،١٦٤،١٦٥،١٧٣،١

٧٦،١٨٢،١٨٨،١٩٠،١٩١،١٩٢،٢٠٠،٢١٩،٢٢٠،٢٢١،٢٢٢،٢٢٥،٢٣٩،٢٤٤،  
  ۔٢٦٩،٢٧٢،٢٧٣،٢٨٠

  ۔١٥،١٧،١٨،١٦٩،١٨٦،٢٤١،٢٨٠جلددوم:
  . ١۔ج٢٣آسيہ :

   ٢٢٦آصف محسنی : 
  .١۔ ج٢٨٠آل ابرا ہيم : 
  ۔ ٣٧۔جلددوم: ٢٨٠جلداول: آل عمرا ن :

  ۔ ٦٧۔٣٠آل فرعون : جلددوم : 
  ۔٤٨آل موسٰی : جلددوم

  ۔٤٨آ ل ہا رون : جلددوم:
  ۔٢١٧آمری : جلددوم:

  ،٢٥،٢٦،٢٨،٨٠،١٤٧،١٤٨،١٥٦،١٦٦،١٧٢،١٧٣،١٨٢،١٨٦،٢٠٣،٢١٨،٢٢٥،٢٢٨ابراہيم :
  ۔٢٣٧،٢٣٨،٢٣٩،٢٤٤،٢٦٩،٢٧٦،٢٧٧،٢٨٠،٢٩٣

  ۔٢٧،٣٤،٣٥،٣٧،٤٣،٦١،٦٢،١٥٢تا  ١٣،١٧جلددوم:
  ،٨٩،١٠٢،١٠٣،١٠٧،١٠٩،١١١،١١٢،١١٥،١١٦،١١٨،١٢٣،١٢٤،١٢٦،١٢٧،١٣٢،١٣٧،١٥٠ابليس: 

  ۔١٦٠،١٦١،١٦٤،١٦٣،٢٠٦،٢٢١،٢٣٥،٢٣٧،٢٤٠
  ۔ ١٩،٥٣،٩٩،١٢٠،١٤٠،١٥٥جلددوم:

  . ١٣٢ابن ابی الحديد : 
  ۔ ٢٥٤،٢٥٥ابن ابی العو جا ء : 

  ۔ ٢٢٠ابن اثير :
  ۔٢٣٤،٢٣٧ابن با بويہ :جلددوم:

  . ٢١٦ہ : جلددوم: ابن بط
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  ۔٢١٩۔٢١٨ابن تيميہ : جلددوم: 
   ٢٥٥ابن حجر :

  ۔١٩٣،١٩٤،٢١٥ابن حزم : جلددوم:
  .٢٥٥ابن حبان:

  .٢١٦ابن خزيمہ : جلددوم:
  .٢٥٣ابن خلکان : 

  ۔ ٢١٩۔ ٢١٨ابن رشد :جلددوم:
  ۔٢٠٨ابن زياد : جلددوم:

  ۔٢٥ ٤۔٢٥٣۔ ٢٢٠۔ ١٨٨۔١٢٩ابن سعد :
  ۔ ١٨٥جلددوم :

  ۔ ٢١٨ددوم:ابن سينا : جل
  ۔٢١٨ابن طفيل : جلددوم:

  . ٢٣٧ابن طولو ن : جلددوم:
  ۔ ٢٠١۔ ١٨٣۔١٨٢۔ ١٥٢۔ جلددوم:٢١٩۔٢٠٩۔١٨٨۔١٧ابن عبا س : 

  ۔ ٢٣٧ابن عبا س جو ھری :جلددوم:
  ۔ ٢٠١۔ ١٣٢ابن عساکر : جلددوم:

  ۔٢١٦ابن قدامہ: جلددوم: 
  ۔٢٢٢۔ ١٨٢۔١٨١۔١٥٢۔١١٤۔٥٧۔ جلددوم:٢٨٤۔٢٢٠۔ ١٨٨ابن کثير : 

  ۔١٩ابن کلبی : جلددوم:
  ۔ ٢١٨۔١٨٥ابن ما جہ :جلددوم:

  ۔ ٣٨ابن منظور : 
  ۔ ٢٥١۔ جلد دوم :٢٨٥ابن ہشا م : 

  ۔٢١٩۔٢١٥ابو الحسن اشعری:جلددوم:
  ۔ ٢٧٩ابو بکر ( خليفہ )

  ۔ ٢٥٥ابو حا تم : 
  ۔ ٢٦٢ابو حنيفہ : 
  ۔ ١٢٩ابو داؤد : 

  ۔ ٢٣٧ابو طا لب تجليل : جلددوم:
  ۔ ٢٧٩ابو عبيده :

  ۔ ٢٥٨ابوملک بن ير بو شت :
  ۔ ٢٢٢ابو منصور ما تر يدی سمر قندی؛ جلددوم: 

  ۔ ٢٣٠ابو ہا شم جبا ئی: جلددوم: 
  ۔ ٢٢٠ابو ہذيل عال ف :جلددوم:

  . ٢٥٤ابو ہريره :
  ۔ ٣٨ابو الھيثم : 

  ۔ ١٨١ابو وائل : جلددوم:
  ۔  ١٤احمد ۖ : 

  ۔ ٢٢٥احمد آرام :جلددوم:
  ۔٢١٥احمد امين : جلددوم: 

  ۔٢١٦۔٢١٥۔٢١٤۔١٨٢،١٨٥۔١١٣۔١٠٢. جلددوم:١٤٨مد ابن حنبل : اح
  ۔ ٢٢٤،٢٢٥سرسيداحمد خان ہندی : جلددوم: 
  ۔٢١٣،٢١٧،٢١٨،٢٢٢،٢٢٤احمد محمو د صبحی : جلددوم: 

  ۔  ١٣٢اخطل شاعر : جلددوم:
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  ۔٢١٩،٢٢٠خنوخ :
  ۔ ١٦٩جلددوم:٢٢٥۔٢٢١۔٢٢٠۔٢١٩ادريس :

  ۔٢٤٧اڈو ين پا ول ھا بل : جلددوم:
  ۔ ٢١٨طا ليس : جلددوم: ارسطا

  ۔٢٢٤۔٢١٨ارسطو : جلددوم:
  ۔ ٢٦٧۔٢٦٦اسا مہ بن زيد : 

  ۔  ١٥٤۔جلددوم:١٤٧اسبا ط : 
  ۔٥٣۔٢٧۔٢٢۔جلددوم:١٤٨۔١٤٧اسحق :

  ۔٢٦٠۔٢٥٧۔٢٥٢۔٢٥١۔٢٤٩۔٢٢٤۔٢٢٣۔٢٠٠۔١٩٤۔١٨٩۔١٨٧۔٥١۔ ١٤۔١٣اسرا ئيل :
  ۔ ٢٩٢٣۔٢٩٠۔٢٦٣۔٢٦١

  ،١٣،١٥،٣١،٣٤،٣٧،٣٨،٤٠،٤٢،٤٣،٤٥،٤٧،٤٨،٤٩،٥٢،٥٣،٥٦،٥٨،٦١،٦٢جلددوم:
  ۔٦٦،٦٧،٧١،١٠٣

  ۔ ٩٠اسرا فيل :
  ۔٢٤،٢٥،٢٧،٣٤،٣٥،٤٤۔ ٢٢۔٢١۔ جلددوم:١٦،١٤٧،١٤٨،١٩٩،٢٥٢اسماعيل :

  ۔ ٤٠،٦٠،٨٧،١١٧،١١٩،١٨١،٢٠٨۔ جلددوم:٩،١٠،١٠٣،١٢٠اصحا ب ۔ صحا بی :
  ۔ ٢٢٣العازار کا ہن :

  ۔ ٢٢٢الفر دبل : جلددوم:
  ۔٢٢٥اقبال الھوری :جلددوم:

  ۔ ٢٢٥: الياس
  ۔ ١٠١امام ابو الحسن :جلددوم:
  ۔  ٢١٧امام الحر مين :جلددوم:

  ۔١٤،١٨٦،١٨٨،١٩٥،٢٠١،٢٠٣۔ جلددوم :١٢،٢٢٧،٢٧٧ائمہ اہل بيت : 
  ،١٩،٨٨،٩٦،١٠٠،١٠١،١٠٢،١٠٦،١٠٩۔ جلددوم:١٠٩،١١٠،١٣٦،٢٧٣،٢٨٤امام جعفر صادق :

  ۔ ١١٤،١٢٩،١٥٣،١٨٥،٢٠٣،٢٠٥،٢٣٥
  ۔  ٢٠١امام حسن مجتبی : جلددوم

  ۔ ٢٠٨،٢٠٩۔جلددوم:٥٦امام حسين : 
  ۔ ١٠٦امام زين العا بدين : جلددوم

  ۔٦١،١٠٠،١٠٣،١١٤۔جلددوم:٦٩،١٣٠،١٣٢،١٣٣،١٣٥امام علی بن ابی طا لب :
  ۔١٨٧١١٣،٢٠٣۔. جلددوم١٣٧،٢٣٠،٢٧٩امام علی ابن موسی ٰ الر ضا :

  ۔١١٣امام کا ظم :جلددوم :
  ۔ ١٠١،١٠٧،١٨٨۔ جلددوم:١٠٨،١٣٦امام محمد باقر ـ :

  ۔ ٧٦،١١٣،١٠٢،٢٢٧۔ جلددوم: ٢٤٥امام امير المو منين علی :
  . ٢٨٤۔ ٢٦٢۔٢٦١۔ ٢٥٥۔ ٢٥٢انس ابن مالک :
  ۔٧٠۔٦٩۔ ٢٩ا نصار :جلددوم:

  ۔ ٢١٩انوش :
  .٢٨٣۔٢٨٢۔٢٨٠۔٢٦٢۔٢٥٩۔٢٥٨۔٢٥٧۔٢٥٦۔ ٢٥٢۔٢٥٠اوريا : 

  ۔٢٣٢۔٣٢١۔٢٣٠۔ ٢٢٧۔٢٢٦۔٢٢٥۔٢١٩۔١١٥۔١٤۔٨۔٧۔٦۔٥۔٢. جلددوم:٢٥٦اہل بيت :
  ۔ ٢٤٠۔٢٣٩۔٢٣٧۔٢٣٦۔٢٣٥۔ ٢٣٤۔ ٢٣٣

  ۔٣٤اے۔ کر يسی مر سيون :
  .٢٣٨۔٢٢٥۔ ١٤٨ايوب : 

  
  ]ب[

  ۔ ١٢بحرا نی :
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  ۔٢١٠۔ ٢٢بخاری : 
  ۔ ١٣٢بشربن مروان : جلد دوم :

  ۔ ٩١بطليمو س : 
  ۔ ٢٢٩۔ ١١١بلقيس :
  ۔٢٢٠يوارد :

  ۔٢٤٧بيگ با نگ : جلددوم : 
  ۔٢١٩بيہقی : جلد دوم : 

  
  ]پ[ 

  ۔  ٢٢٤پطرس :
  ۔٢٨٤۔٢٧٩۔٢٧٧۔٢٦٥۔١٢٦۔١٢٥۔٥٢عليہ و الہ وسلم :هللا پيغمبرصلی ا

  ۔١٢٩۔١٢٦۔١٠٧۔٩٢۔٩٠۔٨٠۔٥٥۔٤١۔٣٠۔٢٨۔٢٧۔٢٦۔٢٤۔٢٣۔٢٢۔١٦۔١٤جلددوم:
  ۔ ٢١٨۔ ٢١٧۔٢١٥۔٢١١۔٢١٠۔٢٠٩۔٢٠٣۔١٩٦۔١٨٥۔١٧٤۔١٦٢۔١٥٦۔١٤٢۔ ١٣٦۔١٣٤۔ ١٣٣

  
  (ت) 

  ۔  ١٨١۔ جلددوم : ٢٦١تا بعين :
  ۔ ١٨ ٥۔١١٤۔ جلددوم :١٢٩تر مذ ی :

  ۔  ٢٦١تميم داری :
  

  ]ث[ 
  ۔ ١٣٤ثقفی : 

  
  ]ج[

  ۔  ٢٢٠جا حظ؛ جلد: دوم :
  ۔ ٢٢٠جبا ئيا ن :جلد دوم: 

  ۔ ٩٠۔١٧۔ جلد دوم :٢٥٢۔١٥٦۔١٣٧۔١٣٦۔١٣٤۔١٣ ٣۔٦٧۔٦٦۔٦٤جبرا ئيل : 
  ۔٢٢٢جعفر سبحانی جلد:دوم :

  ۔٢٢٥جمال الدين اسد آبادی جلد :دوم :
  ۔٢٥٣ڈاکٹرجواد علی :

  ۔ ٢٤٧: جلد دوم :جورج ال ميتر 
  ۔١٥٦جوہری : جلددوم : 
  ۔٢١٨جو ينی : جلددوم :

  
  ]ح[ 

  ۔٢٢٧حا رث محا سبی : جلددوم :
  ۔ ٢٤٦حا فظ محمد سيلم : جلددوم :

  ۔٢٢١حام : 
  ۔ ٢٥ ٣حجا ج ابن يو سف :

  ۔ ٢٣٧حر عا ملی : جلددوم :
  ۔ ٢٦٣۔٢٦٢۔٢٦١۔ ٢٦٠۔٢٥٥۔٢٥٤۔٢٥٣۔٢٥١حسن بصری : 

  ۔ ٢٥٣حميری :
  ۔١٨۔جلد دوم :٢١٩۔١٩٣۔ ١٩٢۔١٣٨۔ ١٣٧۔ ١٣٦۔ ١٢٩۔١٢٧۔ ١٢٥۔١٢٣حوا : 

  ۔ ٢٢٥۔٢٢٤۔١٨٨حواری ؛حواريوں ؛ حواريين: 
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  ]خ[

  ۔١٢٦۔١١٢۔ ٩٩۔ ٩٨۔٩١۔٩٠۔٨٨۔٧٠۔٣٠۔٢٨۔٢٦۔١٣خاتم االنبيائ؛خاتم المرسلين؛خاتم النبيين:
۔ ٦٦۔٦٥۔٦٣۔٦٢۔٦٠۔٥٩۔٤٥۔٤٤۔ ٤١۔ ٤٠۔٣٨۔ ٢٩۔٢٦۔ ٢٥۔ ١٥۔١٣۔ جلد دوم :٢٤٧۔٢٣٥۔٢١٦۔٢٠٨۔١٨٢۔١٧٤۔١٥٦۔١٥٣
  ۔ ١٤٠۔١١٢۔٨٣۔٧٠۔٦٨

  ۔٢٨٣۔٢٦٣خازن : 
  ۔ ٢٦٦خديجہ ام المومنين عليہا السالم : 

  ۔٢٦٣حضرت خضر ـ: 
  ۔ ٢٢٠۔٢١٩خنوخ : 

  
  ]د[

  ۔ ٨٩۔٢دارمی : جلد دوم :
 ۔ ١٩٩۔ ١٨٨۔١٨ ٦۔٥٨۔ جلددوم :٢٨٩۔ ٢٨٢۔ ٢٨٠۔ ٢٧٦۔٢٥٢۔٢٥١۔٢٥٠۔٢٤٩۔٢٤٨۔٢٤٧۔ ٢٣٨۔٢٣٥۔١٨ ٩۔١٤٧۔١٠٨داود :

  ۔٢١٨ڈيکارٹ: جلد دوم :
  

  ]ذ[ 
  ۔ ٢٣٨۔ ٢٢٥ذوالکفل : 
  ۔ ٢٨١۔ ٢٨٠ذوالنو ن : 

  
  ]ر[

  ۔ ٢٤٨۔٢٢٧۔٤٧۔ جلد دوم : ٢٧٨۔١٥٧۔١٤٤۔١٤٣راغب اصفہا نی : 
  ۔٢٨ ٥ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب :

۔ ٢٦٦۔٢٦٥۔ ٢٦٣۔٢٦٢۔٢٦١۔٢٤٥۔ ٢٤٤۔ ٢١٠۔١٧٧۔١٦١۔١٣٧۔ ١٢٩۔ ٧٥۔ ٥٦۔ ١١۔١٠رسول خدا ۖ :
۔ ١١٩۔ ١١٨۔ ١١٧۔ ١١٤۔١١٣۔١٠٦۔١٠٣۔ ١٠٢۔١٠٠۔ ٩٥۔ ٧٨۔٦٧۔ ٦٦۔ ٢ ٥۔١١۔ جلددوم : ٢٨٥۔٢٨٤۔٢٨٢۔٢٧٩۔٢٦٧
  ۔ ٢٣٧۔٢٢٦۔١٨٦۔١٨٠۔ ١٥٥۔١٥٣

  ۔ ١٣٤۔ ٧١۔٦٩۔٦٤۔١١روح اال مين :
  ۔ ٤٤۔٤٣۔٣٦۔٣٢۔ جلددوم :١٩٣۔١٣٤۔ ٧١۔٧٠۔٦٩۔ ٦٤۔ ٥٧۔٥ ٦روح القدس :

  ۔ ٣٨۔ جلددوم :١٢٤ريچرڈ واٹس :
  

  ]ز[
  ۔  ٢١٦: جلددوم :زعفرا نی 

  ۔  ١٦٩۔ جلددوم :٢٣٨۔١٥٦۔ ٥٤زکريا : 
  ۔ ٢٤١۔ ٢٣٧زليخا :

  ۔ ٢٢١جلددوم :هللا : زھدی حسن جار ا
  ۔ ٢٦٢زھير بن ابی سلمی : 

  ۔ ٢٠٨زياد ابن ابيہ : جلددوم :
  ۔٢٥٣زيد بن ثا بت ؛ 
  ۔ ٢٦٦۔٢٦٥۔٢١٠زيد بن حارثہ : 
  ۔ ٢٦٦زيد بن محمد :

  ۔١٠٦۔ جلددوم : ٢٦٣ين :زين العا بدين امام علی بن الحس
  ۔٢٦٥۔ ٢٦٣زينب بنت جحش :

  
  ]س[



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

 
 

  ۔ ٢٢٢سام : 
  ۔ ١٥٢۔٤٨۔ جلددوم :١٢٤سا مری : 

  ۔ ١٢ ٤سا می البدری :
  ۔  ٢٢٢السبکی : جلد دوم :

  ۔  ٤١سعد بن ابی وقا ص: جلددوم :
  ۔ ٢٦٣سفيان بن عيينہ : 

  ۔  ٣٠٠سکا کی : 
  ۔٢٣٨۔ ٢٢٩۔٢٢٥۔٢٢٤۔١٨٧۔١٧٥۔١٤٨۔١٤٧۔ ١١٢۔١١١۔ ١٠٩۔ ١٠٨۔ ٩٨۔ ٩٧سيلما ن : 
  ۔١٥٣۔٥٨جلددوم :

  ۔٢٢٣ڈاکٹرسليمان دنيا : جلددوم :
  ۔ ٢٢٤سمعون :

  ۔ ٢٦٠۔٢٥٦سمو ئيل : 
  ۔٢٢٤سميع عا طف الز ين : جلد دوم :

  ۔ ١٨۔ جلددوم : ٢٢١سوا ع :
  ۔٥٨۔ جلددوم :٢٦٢۔٢٥٢۔٢٥١۔ ١٠٧۔١٢سيو طی :

  ]ش[
  ۔ ٢١٦۔ جلددوم :  ٢٦٢شافعی :
  ۔٢٥٥شعبہ :
  ۔ ٢٧۔١٧۔ جلد دوم :٢٢٥۔ ٢١٧: شعيب

  ۔١٨١شفيق بن سلمہ : جلددوم :
  ۔ ٢٢٤شمعون :

  ۔٢١٩۔٢١٧شوکا نی : جلد دوم :
  ۔١٩٤۔١٩٣شہر ستا نی : جلددوم :

  ۔ ٢٠١۔١٨٧۔١٨٦۔١٥٣۔ ١١٩۔١١٨۔١١٠۔١٠٩۔١٠٧۔١٠١۔٩٨۔٨٩۔ ٨٧۔٧٩۔ جلددوم :٢٨٣۔ ١٢٩۔ ١١١شيخ صدوق : 
  ۔٢٣٦۔٢٣٤شيخ مفيد : جلد دوم :

  ۔٢٢١۔٢٢٠۔٢١٩۔١٢٥شيث: 
  

  ] ص[
  ۔ ٢١٧صابونی : جلددوم :

  ۔١٧۔ جلددوم : ٢٣١۔٤٢صالح : 
  

  ]ط[
  ۔١٨٤۔١٨٣۔١٨١۔١٥٢۔١١٤۔جلددوم :٢٦٤۔٢٦١۔٢٥٢۔٢٥١۔٢٤٨۔٢٢٠طبری : 

  ۔١٨٦۔١٨طيا لسی : جلددوم :
  

  ] ع[
  ۔  ٢٨٥عبا س بن عبد المطلب : 

  ۔٢١٣عبا س علی براتی : جلددوم :
  ۔٢٢٠دوم : عبد الجباربن احمدہمدانی : جلد
  ۔٢١٨عبد الحليم محمود : جلد دوم :
  ۔ ٢٢٤عبد الر زاق نو فل : جلددوم :

  ۔٢٦٢بن عباس : هللا عبد ا
  ۔٢٦١بن عمر وعاص :هللا عبد ا
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   ٢٦٦عبد المطلب :
  ۔ ٢٢٤عبد الوھا ب بن احمد : جلددوم :

  ۔٢١٧بن حسن عنبری : جلددوم : هللا عبيد ا
  ۔ ٢٦١عثما ن (خليفہ ) :

   ٩٠:عزرائيل : جلد دوم 
  ۔٤٩عّزٰی :
  ۔٥٠عز ير: ۔

  ۔١٨٨۔ جلددوم :٢٨٣علی بن ابرا ہيم :
  علی بن ابی طالب عليہ السالم : يہ امام علی ـ ميں گزر چکا ہے.

  علی بن حسين عليہ السالم : يہ امام زين العابدين ـميں گزر چکا ہے۔ 
  ۔ ٢٢٩علی بن حسين المو سوی : جلددوم :

  ٢٦٣علی بن جد عان : 
  ۔ ٢٨١۔٢٧٦: علی بن جہم 

  ۔٢٥٤علی بن زيد : 
  ۔ ٢٢٦علی بن طا ووس : جلددوم :

  ۔٢١٩علی حسين الجا بری : جلددوم :
  ۔ ٢١٩علی سامی النشا ر ؛ جلددوم :

  ۔١٨١۔جلددوم :٢٦١عمر بن خطاب( خليفہ):
  ۔ ١٨١عمر بن عبد العزيز : جلددوم :

  ۔ ٢١٤عمرو بن شعيب : جلددوم :
  ۔٢٢٠عمر و بن عبيد : جلددوم :

  ۔١٩٤۔ ١٨٨۔١٨٢۔١٧٣۔١٧٢۔١٤٧۔٦٨۔ ٦٤۔٥٨۔٥٦۔ ٥٤۔ ٥٢۔٥١۔١٣يسٰی عليہ السال م : ع
  ۔٦٣۔ ١٧۔١٣جلد دوم :

  ۔١٨٩عيسٰی نا صری :
  

  ] غ[ 
  ۔٢٢٣۔٢١٩۔٢١٨غزا لی : جلددوم :

  
  ] ف[

  ۔ ٢١٨فا رابی : جلد دوم :
  ۔٢١٧۔ جلددوم :٢٨٣فخر رازی :

  ۔٢٩٢۔ ٢٩١۔٢٩٠۔٢٨٩۔٢٧٣۔٢٣٥۔٢١٧۔١٢٧۔١٥٣۔٤٤۔٣٨۔٣٧۔٢٥۔٢٤۔٢٣فرعون:
  ۔١٠٤۔ ١٠٣۔٦٢۔٥٤۔ ٤٧۔٣٠۔٢٩۔ ٢٧۔ ٢٦جلددوم :

  ۔ ٢٢٤فريد وجدی : جلددوم :
  ۔١٥٦فروز آبا دی : جلددوم :

  
  ]ق[ 

  ۔٢٢١۔٢٢٠قابيل : 
  ۔ ٢٢١۔٢٢٠قا سم رّسی : جلددوم :۔

  ۔٢١٩قا سمی : جلددوم :
  ۔١٨٣۔١١٤۔ ١٠٠۔ جلددوم :٢٨٤قرطبی : 

  ۔٢٨٣۔٢١٠۔١٣٦قمی : 
  ۔٢٢٠۔٢١٩قينان : 
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  ] ک[

  ۔ ٢٥٣کسر ٰی : 
   ٢٦١کعب اال حبار :

  ۔٢٢٧کلينی : جلددوم :
  ۔٢١٨کند ی : جلددوم : 

  
  ] ل[
  ۔ ١٨٩ال ت ۔

  ۔ ٢٨٩۔٢٤٠۔٢٦لقمان : 
  ۔ ٢٢١۔٢٢٠لمک :

  ۔١٨٧۔ ٦٣۔٦٢۔ ٢٥۔٢٣لوط عليہ السال م : 
  ۔١٩٩۔١٩ ٧۔١٣٤۔٢٧جلددوم :

  
  ]م[

  ۔  ٢٤٦مک ميال ن : جلددوم :
  ۔٦١ما لک : 

  ۔٢٢١۔٢٢٠۔ جلددوم :٢٧٩۔١٣٧ہ عبا سی : ما مون خليف
  ۔٢٢١۔٢٢٠متو شلخ ؛ 

  ۔٢٢٠متو کل خليفہ عبا سی : جلددوم :
  ۔١٨٨۔١٨٦۔١٩۔ جلددوم :٩٣۔٩٢مجلسی : 

  ۔ ٢٦٨۔٢٦٥۔ ٢٣ ١۔ ٢٢٥۔ ١٨٢۔٩۔٧عليہ والہ وسلم : هللا محمد صلی ا
  ۔ ٢٤١۔٢٣٧۔١٦٧۔١٤٠۔ ١١٧۔١٠٧۔٦٣۔٦٠۔٥٩۔٥٦۔٤٤۔٣٩۔٢٠۔١٧۔١٣۔٧جلددوم :
  ۔ ٢٢٢و زھره : جلددوم :محمد اب

  ۔ ١٠٧۔ جلددوم :١٣٦۔١٠٨محمد بن علی الباقر عليہ السالم :
  ۔ ٢٣٤محمد بن با بو يہ : جلددوم :

  ۔٢١٥جلدجلددوم :هللا : محمد حميد حمد ا
  ۔٢٤٦محمد سليم حا فظ : جلددوم: 

  ۔٢٢٥محمود شلتوت : جلددوم :
  ۔٢٤٥مخنف بن سليم : 

  ۔٢٢٩مرتضی ( الشريف ) : جلد دوم:
  ۔٢٠٢۔ ١٩٩۔١٩٤۔١٣٤۔٧٠۔٦٨۔٦٢۔٥٦۔٥٤۔٥٢۔٥١۔٢٥۔٢٤۔٢٣حضرت مريم عليہ السالم :

  ۔ ١٦٩۔١٦٧۔ ١٤٣۔١١١۔٥٨۔٥٧۔٥ ٦۔٥١جلددوم :
  ۔٢٥٥مّز ی :

  ۔٢٤١۔جلددوم :٢٢٠مسعودی : 
  ۔ ١٨٢۔٢۔جلددوم :٥١مسلم :

  ۔ ٢١٨۔ جلددوم :٢١١۔١٩٤۔١٩٣۔١٨٩۔٥٨۔ ٥٦۔ ٥٤۔٥٢۔٥١۔٥٠مسيح عليہ السالم :
  ۔  ٢٢٠باسی : جلددوم :معتصم خليفہ ع

  ۔١٠١معروف بن خر ّبو ذ : جلددوم : 
  ۔٢٦٢مقاتل بن سليمان : 

  ۔ ٩١۔٩٠۔ ٨٨۔ ٨٦۔ جلددوم :١٠٨۔ ٧١۔٦٥ملک الموت : 
  ۔ ٤٩منات : 

  ۔٢٢٣منصور حال ج : جلددوم :
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  ۔ ٢٢٠منصور دوانقی : جلددوم :
  ۔٢٥٢۔٢٥٠مو ريس بو کيل : جلددوم :

۔ ٢٣٤۔ ٢٢٩۔٢٢٥۔ ٢٢٤۔ ٢١٣۔ ٢١٨۔ ٢١٠۔٢٠٥۔ ١٩٠۔١٧٤۔١٧٢۔١٦١۔١٥٧۔١٥٣۔١٤٨۔ ١٤٧۔٣٧۔٢٧۔٢٦موسٰی عليہ السالم : 
  ۔٣٠١۔٢٩١۔٢٩٠۔٢٨٩۔٢٧٩۔ ٢٧٥۔٢٧٤۔٢٧٢

۔ ٤٦۔ ٤٤۔٤٠۔ ٣٩۔٣٨۔٣٣۔ ٣٢۔ ٢٩۔ ٢٧۔٢٢۔١٩۔١٣جلد دوم :
  ۔١٧١۔١٦٩۔١٥٦۔١٥٢۔١٤١۔١٣٩۔١٠٩۔٦٢۔٦٠۔٥٩۔٥٦۔٥٥۔٥٢۔٥٠۔٤٨

   ٢٩مھا جر ين : جلد دوم :
  ۔ ٢٢١مھال ئيل : 

  ۔ ١٣٤جال ل الدين حسينی ؛ مير
  ۔٩٢مير داماد :
  ۔ ٩٠۔ جلددوم :٦٧ميکا ئيل :

  
  ]ن[ 

  ۔  ٢٥٩۔٢٥٨نا تان : 
  ۔ ٣٠٠النديم : 

  ۔ ١٨٢نسا ئی : جلددوم :
  ۔١٨نسر : جلددوم :

  ۔ ١٣٢نسنا س :
  ۔٢٤٥نصر بن مزا حم : 

  ۔ ٢٢٠نظّا م : جلددوم :
  ۔٢٦نمرود ؛ جلددوم : 

  ۔١٨٢۔١٧٣۔١٧٢۔١٦١۔١٤٨۔١٤٧۔١٢٥۔٩٠۔٨٩۔٨٠۔٤٠۔٢٥۔٢٤۔٢٣نو ح عليہ السال م : 
  ۔٢٢٢۔٢٢١۔٢١٧۔٢١٦۔١٨٨

  ۔١٧٨۔١٤٢۔١٣٩۔٦١۔٢٧۔٢٦۔٢٠۔١٨۔١٧۔١٥۔١٣جلد دوم :
  

  ] و[ 
  ۔  ٢٢٠۔ جلد دوم:٢٥٤واصل بن عطا ء :

  ۔ ٢٦٩۔ ٢٧٨واقدی : 
  ۔ ١٨۔ جلددوم : ٢٢١وّد : 

  ۔٢٦٤۔٢٦٢۔٢٦٠۔٢٥٦۔٢٥٣۔ ٢٤٨وھب بن منبہ : 
  

  ] ھ[ 
  ۔ ٢٤٧م : ہا بل : جلددو

  ۔٢٩٧۔٢٩٦۔٢٩٤۔٢٩٠۔٢٧٤۔٢٣٤۔٢٢٩۔٢٢٣۔١٦١۔١٤٨ہا رون عليہ السالم :
  ۔ ٥٣۔٥٨۔ ٤٨جلددوم : 

  ۔٢٦٦ہا شم : 
  ۔٢١٩هللا : ہبة ا

  ۔١٧٩۔١٣٩۔ ١٣٠۔١٢١۔١٧۔ جلددوم :٢١٧۔١٧٦ہود عليہ السالم :
  

  ] ی[
  ۔ ٢٢٢اليا فعی : جلددوم :

  ۔ ٢٢١يا فث : 
  ۔١٢٤يا قو ت حمو ی :
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  ۔ ٢٥٦م : يتشبع دختر اليعا 
  ۔ ١٦٩۔ جلددوم : ٥٤يحيٰی ٰ عليہ السال م : 

  ۔  ٢٨٥يز يد بن معا ويہ : 
  ۔٢٨٤۔ ٢٦١۔٢٥٥۔٢٥٢يزيد رقا شی : 

  ۔٢١٨يسع : 
  ۔٦٢۔٥٦۔٤٧۔٤٤۔٣٩۔٣٨۔٢٧۔ جلددوم :١٩٩۔١٨٦۔١٤٧يعقوب عليہ السالم :

  ۔  ٢٢٠يعقو بی :
  ۔١٩۔ ١٨۔ جلد دوم : ٢٢١يعوق : 

  ۔١٩۔ ١٨۔ جلد دوم :٢٢١يغو ث : 
  ۔ ٢٥٧يو آب :

  ۔ ٢٨١۔٢٨٠۔٢٧٨۔٢٧٧۔٢٧١۔٢٧٠۔٢٥٣۔٢٤٢۔٢٤١۔٢٣٧۔١٨١يوسف عليہ السالم :
  ۔٢٢٥۔٢٢٤۔ ٢٢٣يو شع بن نو ن :

  .١٨٤۔١٨٣۔ جلددوم :٢٨١۔٢٨٠۔١٥٩۔١٤٧يو نس عليہ السالم :
 ۔ ٥٨۔جلددوم : ٢٥٩۔ ٢٥٧يھو د ا :

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  کتاب کے صفحات کی ترتيب کے اعتبار سے آيات کريمہ کی فہر ست
  جلد اول

  رديف............. آئہ کريمہ.............................................. سوره.......... صفحہ
  ١ ١انّا ٔانز لنا ه قرا ناً عر بًےا....................... يو سف: ۔ ١ِ
   ١١۔ نزل بہ الروح االٔ مين................................ شعرائ: ٢
  ١٣۔ کّل الطعا م کا ن حال ً لبنِی اسرا ئيل ................. آل عمر ان:  ٣
  ١٤............. صف: ۔ و اِذ قا ل عيسی بن مريم يا بنی اِسرا ئيل... ٤
  ١٩۔ و اِذا اَخذ ربک من بنی آدم من....................... اعر ف: ٥
  ١٩۔ انِّما ٔاشر ک آبا ؤ نا من قبل.................................اعرا ف: ٦
  ٢٣مثالً للذين کفروا امرٔاة نو ح.............. ....تحريم : هللا ۔ ضرب ا٧
  ٢٥ھو د: ………………کا لجبا ل  ۔ و ھی تجرِی بھم فی موج٨
  ٢٥انبيا ئ: … … ………… ۔ و لقد آتينا اِبرا ہيم رشده ٩
  ٢٥شعرائ: … … … …… ۔ و اتل عليھم بنا اِبرا ہيم اِذ قال أل بيہ ١٠
  ٢٦يو نس: … …… ۔ قال موسٰی ٔاتقو لون للحّق لّما جاء کم ٔا سحر١١
  ٢٦ما ئده: هللا …… … ……۔ و اِذا قيل لھم تعا لوا اِلی ما ٔانزل ا١٢
  ٢٦لقما ن: … … … بغير علمهللا ۔ و من النا س من يجا دل فی ا١٣
  ٢٧زخرف: … … … ۔ و جعلوا المال ئکة الذين ھم عباد الر حمن ١٤
  ٢٧زخرف: ……… ۔ وکذ لک ما ٔارسلناک من قبلک فی قر ےة ١٥
  ٣٠غا شيہ: … … …… … ۔ فذکر اِنّما ٔانت مذ کر لست عليھم١٦
  ٣٠نخل: ……………… الذ کر لتبين للنا س۔ و ٔانزلنا اِليک ١٧
  ٣٤۔ و لقد جعلنا فی السما ء برو جا ً و.......................... حجر:  ١٨
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  ٣٤۔ و األرض مدد نا ھا ؤالقينا ................................ حجر:١٩
  ٣٥۔ اِن ّ فی خلق الّسموا ت و األ رض و اختال ف................ بقره:  ٢٠
  ٣٧فرقان: هللا.......... ٔارايت من اتخذ اِلھہ ھوا ه ٔافٔا نت تکو ن و ٔاضلہ ا ۔٢١
  ٣٧جا ثيہ: هللا......... ۔ ٔارايت من اتخذ اِلھہ ھواه ٔافٔانت تکون و اضلہ ا٢٢
  ٣٧قصص: هللا ................ ۔ و من ٔاضل مّمن اتبع ھواه بغير ھدًی من ا ٢٣
  ٣٧...................... اعرا ف: ۔ لئن اتخذت اِلھًا غيرِی............٢٤
  ٣٧۔ و قال المأل من قوم فرعون اتذ ر موسی و................. شعرا ئ: ٢٥
  ٣٨اِلھا ً آخر............................ حجر: هللا ۔ الذين يجعلون مع ا٢٦
  ٣٩مؤ منو ن: ………… ۔ و لقد خلقنا ااِلنسان من سال لة من طين ٢٧
  ٤٠مؤ منو ن: ………………… و حا ً اِلی قو مہ۔ و لقد ٔارسلنا ن ٢٨
  ٤١مؤ منو ن: ………… من و لد و ما کان معہ من اِلہهللا ۔ ما اتخذ ا٢٩
  ٤١رعد: ………… شر کا ء خلقوا کخلقہ فتشا بہهللا ۔ ٔام جعلوا  ٣٠
  ٤١نحل: ……………………… ۔ ٔافمن يخلق کمن ال يخلق٣١
  ٤٢م : انعا ………… ربکم ال اِلہ ااِلّ ھو خا لق کل شيئهللا ۔ ذلکم ا٣٢
  ٤٢ھود ……………… ما لکم من اِلہ غيرههللا ۔ يا قوم اعبدوا ا ٣٣
  ٤٣ير زقکم..................................فا طر: هللا ۔ من خالق غير ا ٣٤
  ٤٣فر قان: ………………۔ و اتخذو ا من دو نہ آ لھةً ال يخلقو ن٣٥
  ٤٣حج : …… ۔ يأ اّےھا النا س ضرب مثل فا ستمعوا لہ................ ٣٦
  ٤٤انعا م: ………… سمعکم.............هللا ۔ قل ٔا ر ٔا يتم اِن ٔاخذ ا٣٧
  ٤٤اعرا ف: … ۔ الذی لہ ملک السموات واأل رض.................. ٣٨
  ٤٤قصص: … يا تيکم بضيائ.........................هللا ۔ من الہ غير ا ٣٩
  ٤٤زمر: ...… ربکم لہ الملک ال االلہ االّ ھو..............هللا ۔ ذلکم ا ٤٠
  ٤٥دخا ن: ….................... ۔ ال اِلہ ااِلّ ھو يحيی و يميت ربکم و ٤١
  ٤٥طہ: … الذی ال اِلہ ااِل ّ ھو.........................هللا ۔ اِنّما الھکم ا٤٢
  ٤٥اسرا ئ: … ۔ قل لو کا ن معہ آ لھة کما يقو لو ن....................٤٣
  ٤٥مريم : … ھة ليکون.......................آلهللا ۔ واتخذ وا من دون ا٤٤
  ٤٥يس: … ۔ ء ٔاتخذ من دونہ آ لھة ٔان يردن.......................... ٤٥
   ٤٥انبيا ئ: … ۔ ٔام لھم آ لھة تمنعھم من دوننا...........................٤٦
  ٤٥يس: … آلھة لعلھم........................هللا ۔ واتخذ وا من دون ا٤٧
  ٤٥ھود: … ۔ فما ٔاغنت عنھم آ لھتھم التی........................... ٤٨
  ٤٦اِلہ وا حد .........................................نسائ: هللا ۔ اِنّما ا٤٩
  ٤٦ثا لث............................ما ئد: هللا ۔ لقد کفر الذين قالوا اِّن ا٥٠
  ٤٦..........................نحل: ال تتخذ وا اِٰلھين اثنين..هللا ۔ و قال ا٥١
  ٤٦۔ اِنّنی ِانا  ال اِلہ ااِل ٔانا فا عبد نی............................ طہ: ٥٢
  ٤٦۔ و ما ٔارسلنا من قبلک من رسول...........................انبيا ئ: ٥٣
  ٤٦ ۔ ٔا َمن خلق السموا ت و األرض و ٔانزل .......................نحل:٥٤
  ٤٨۔ فا سفتھم الر بک البنا ت و............................ صا فا ت:  ٥٥
  ٤٨۔ ٔام اتخذ مّما يخلق بنات و............................... زخرف: ٥٦
  ٤٩۔ و اِذا بشر ٔاحد ھم بما ضرب للر حمن................... زخرف: ٥٧
  ٤٩......................نجم: ۔ ٔا فر ٔا يتم الال ت و العزی.............٥٨
  ٤٩۔ اِّن الذين ال يؤ منو ن با ال خرِه ليسّمون..................... نجم :  ٥٩
  ٥٠۔ و جعلو ا  شر کا ء الجن و خلقھم........................ انعا م: ٦٠
  ٥٠۔ و يوم يحشر ھم جميعا ً ثم يقول............................. سبا : ٦١
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  ٥٠توبہ: هللا.................................و قالت اليھو د عز يز ابن ا۔ ٦٢
  ٥١۔ يا ٔاھل الکتاب ال تغلو ٔافی دينکم.......................... نسا ئ:  ٦٣
  ٥١ھو المسيح..............مائده: هللا ۔ لقد کفر الذين قالوا اِّن ا٦٤
  ٥٢.........آل عمرا ن: کمثل آدم.............هللا ۔ اِّن مثل عيسی عند ا ٦٥
  ٥٢۔ وقالوا اتخذ الّرحمن ولًدا.................................. مريم: ٦٦
  ٥٣الصمد............................. اخال ص : هللا ٔاحد اهللا ۔ قل ھو ا٦٧
  ٥٤يبشرک بکٰلمة منہ اسمہ...................... آل عمرا ن: هللا ۔ اِّن ا٦٩
  ٦٢بحمد ربھم.......................شوری:  ۔ و المال ئکہ يسبحون٧١
  ٦٢۔ يخا فون ربھم من فو قھم...................................نحل: ٧٢
  ٦٢۔ فٔا رسلنا اِليھا روحنا فتمثّل لھا............................. مريم: ٧٣
  ٦٢۔ و لقد جاء ت رسلنا اِبرا ہيم با لبشری.......................ھود : ٧٤
  ٦٣۔ اِذ تستغيثو ن ربکم........................................انفال: ٧٥
  ٦٣۔ اذ يوحی ربک اِلی المال ئکہ..............................انفا ل: ٧٦
  ٦٣۔ اِذ تقول للمؤ منين ٔا لن يکفيکم.......................آل عمرا ن: ٧٧
  ٦٤........................حج: يصطفی من المال ئکة رسالً.......هللا ۔ ا٧٨
  ٦٤۔ اِنّہ لقو ل رسول کريم.....................................تکوير: ٧٩
  ٦٤۔ قل من کان عدوا ً لجبريل فاِ نہ.............................. بقره: ٨٠
  ٦٤۔ و اِنّہ لتنزيل رّب العا لمين نزل بہ........................ شعرا ئ: ٨١
  ٦٤قل نز لہ روح القدس من ربک.............................. نحل: ۔ ٨٢
  ٦٤۔ و آتينا عيسی بن مريم البينا ت.............................. بقره: ٨٣
  ٦٥۔ تنزل المال ئکة و الروح فيھا باِ ذن........................... قدر: ٨٤
   ٦٥..................... ق: ۔ و لقد خلقنا ااِل نسا ن و نعلم ما تو سوس..٨٥
  ٦٥۔ قل يتو فا کم ملک الموت الذی و کّل.................... سجده: ٨٦
  ٦٥۔ حتی اِذا جا ء ٔاحدکم الموت تو فتہ.........................انعا م:  ٨٧
  ٦٥۔ الذين تتو فا کم المال ئکة ظا لمی ٔانفسھم...................نحل: ٨٨
  ٦٦ ئکة و الروح اِليہ فی.........................معا ر ج: ۔ تعر ج المال ٨٩
.......................... نباء :  ٩٠   ٦٦۔ يو م يقو م الروح و المال ئکة صفا ً
  ٦٦۔ ليس البّر ٔان تو لوا وجو ھکم قبل........................... بقره: ٩١
  ٦٦..............بقره: و مال ئکتہ ورسلہ.............هللا ۔ من کان عدو ا ٩٢
  ٦٨۔ فاِ ذا سو يتہ و نفخت فيہ من ...............................حجر: ٩٣
  ٦٨۔ و مريم ابنت عمرا ن التی............................... تحريم:  ٩٤
  ٦٩۔ ينز ل المال ئکة با لر وح من ٔامره علی..................... نحل :  ٩٥
  ٦٩ا اليک رو حا ً من .........................حج: ۔ و کذ لک ٔاوحين ٩٦
  ٧٢۔ ثّم استو ی اِلی السما ء و ھی دخا ن........................فصلت : ٩٧
  ٧٢۔ و کا ن عر شہ علی الما ئ................................... ھود: ٩٨
  ٧٣نحل:  ۔ ٔالم يروا اِلی الطير مسخرات فی.............................٩٩
  ٧٣۔ و ٔانزل من السما ء ما ء ً فا خرج............................ بقره: ١٠٠
  ٧٤۔ ثم استوی اِلی السما ء فسّو اھن سبع....................... بقره: ١٠١
  ٧٤۔ و ما من غا ئبة فی السما ء و األرض........................ نحل: ١٠٢
  ٧٤سجل......................... انبيا ئ: ۔ يوم نطوی السما ء کطی ال١٠٣
١٠٤............   ٧٤بقره: ………… ۔ ھو الذی خلق لکم ما فی السموا ت األرض جميا ً
  ٧٤الذی خلق سبع سموا ت و من االٔرض................طال ق: هللا ۔ ا١٠٥
  ٧٥۔ و ٔانز لنا اِليک الذکر لتبين للناس...................... نحل: ١٠٦
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  ٧٥ھو الذی خلق السموا ت واأل رض ........................ ھود:  ۔و١٠٧
  ٧٥الذی خلق السموا ت واال رض فی........... يونس: هللا ۔ اِّن ربکم ا١٠٨
  ٧٦۔الذی خلق السموا ت و األرض و ما بينھما فی۔...........۔ فرقا ن: ١٠٩
  ٧٦................ انبيائ: ۔اولم ير الذين کفروا ان السموات و اال رض کا نت......١١٠
  ٧٦۔قل ٔا اِنکم لتکفرون با لذی خلق.......................... فصلت: ١١١
  ٧٧۔ ٔا ٔانتم ٔاشد خلقاً ٔام السما ء بنا ھا.................... نا ز عا ت: ١١٢
  ٧٧۔و السما ء وما بنا ھا۔ و األ رض و ما طحا ھ................ شمس: ١١٣
  ٧٧ رض مدد نا ھا و ٔالقينا فيھا ..................... حجر: ۔ و األ ١١٤
  ٧٧۔ الذی جعل لکم األر ض مھداً  و......................طہ: ١١٥
  ٧٨۔ الذی جعل لکم األ رض فرا شاً و......................بقره: ١١٦
  ٧٨سبع سموا ت.............. نو ح: هللا ۔ ٔالم تر وا کيف خلق ا١١٧
  ٧٨ٔافال ينظرون اِلی ااِل بل کيف خلقت................ غا شيہ: ۔ ١١٨
  ٧٨۔ ٔاّمن خلق الّسموات و األرض و ٔانزل لکم.............نمل: ١١٩
  ٧٩۔ و جعلنا فی األرض رواسِی ٔان تميد بھم..............انبيا ئ: ١٢٠
  ٧٩ ۔ ٔالم يجعل األرض کفا تا ........................مرسال ت:١٢١
  ٧٩۔ ھو الذی جعل الشمس ضيا ء ً و القمر................ يونس: ١٢٢
  ٨٠۔ و لقد ٔارسلنا نو حا ً و ِابراہيم .......................حديد: ١٢٣
  ٨٠عليکم............................ما ئده: هللا ۔ اُذ کر وا نعمة ا١٢٤
  ٨٤.......لقمان: سخر لکم ما فی...............هللا ۔ ٔالم تروا ٔاّن ا١٢٥
  ٨٤۔ ولقد خلقنا ااِلنسا ن من صلصا ل .........................حجر: ١٢٦
  ٨٥۔ انا زينا السما ء الدنيا بز ينة........................... صا فا ت: ١٢٧
  ٨٥۔ و جعل القمر فيھن نو را ً و جعل الشمس................نوح:  ١٢٨
  ٨٥اثنا عشر..................... توبہ: هللا ۔ اِّن عدة الشھو د عند ا١٢٩
  ٨٦۔ و عال مات و با لنجم ھم يھتدون..................... نحل: ١٣٠
  ٨٦۔ و ھو الذی جعل لکم النجو م لتھتدوا بھا..............انعا م: ١٣١
  ٨٨اليکم جميعاً......... اعراف: هللا ۔ قل ٰۓاَاّےھا النا س اِنی رسو ل ا١٣٢
  ٨٨لٰی ھذا القرآن ال نذ رکم ................. انعا م: ۔ و ٔاوحی ا١٣٣
  ٨٩۔ کذ بت قبلھم قوم نوح ..............................قمر: ١٣٤
  ٩٠۔ کذلک مأاتی الذين من قبلھم من روسو ل..........ذاريا ت: ١٣٥
  ٩٥خلق کّل دابة ٍ من ما ٍئ فمنھم من يمشی.........نور: هللا ۔ و ا١٣٦
  ٩٥دا بة فی األرض وال طا ئر ٍ يطير............. انعام:  ۔ و ما من١٣٧
  ٩٥۔ و  يسجد ما فی السموا ت و ما فی األرض........ نحل: ١٣٨
  ٩٧۔ فلّما جن ّ عليہ الليل.................................. انعام: ١٣٩
  ٩٧۔ و خلق الجان من مارج من نار ..................... الرحمن: ١٤٠
  ٩٧۔ و الجان خلقنا ه من قبل من نا رالسموم................ حجر: ١٤١
  ٩٧۔ فی ٔامم قد خلت من قبلھم من الجن وا اِلنس................ . فصلت: ٤٢
  ٩٧۔ و من الجن من يعمل بين يديہ بٔا ذ ن ربّہ................ سبا: ١٤٣
  ٩٨.......نمل: ۔ قال عفر يت من الجن ٔاناآتيک بہ قبل...........١٤٤
  ٩٨۔ فلّماقضينا عليہ الموت مادلھم علی مو تہ............... سبا: ١٤٥
  ٩٨جن: هللا....................... ۔ ؤانّہ کان يقول سفيھنا علی ا١٤٦
  ٩٨۔ ؤانھم ظنوا کما طننتم ٔان لن..........................جن: ١٤٧
  ٩٩.............. جن: ۔ وانّہ کا ن رجا ل من ااِل نس يعوذون....١٤٨
  ٩٩۔ و انّا لمسنا السما ء فو جد نا ھا...................... جن: ١٤٩
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  ٩٩۔ واِنّا کنا نقعد منھا مقا عد للسمع....................جن:١٥٠
  ٩٩۔ و انا منا الصا لحو ن ومنا............................جن: ١٥١
  ٩٩طون فمن..............جن: ۔ و انا منا المسلمو ن و منا القا س١٥٢
  ١٠٠۔ و لقد زينا السما ء الدنيا بمصا بيح و جعلناھا ......... ملک: ١٥٣
  ١٠٠۔ و کذ لک جعلنا لکّل نبی عدوا ً شيا طين............. انعام: ١٥٤
  ١٠١۔ انا جعلنا الشيا طين ٔاوليا ء للذ ين.................. اعرا ف: ١٥٥
  ١٠١ا نوا اِخوا ن الشيا طين.............. اسرا ئ: ۔ اِّن المبذ رين ک١٥٦
  ١٠١۔ و ال تتبعوا خطوا ت الشيطا ن ٔانّہ لکم عدو مبين........بقره: ١٥٧
  ١٠١۔ الشيطا ن يعد کم الفقر و ئا مرکم با................بقره: ١٥٨
  ١٠١فقد...........نساء : هللا ۔ و من يتخذ الشيطا ن و لياً من دون ا١٥٩
  ١٠١انما يريد الشيطا ن ٔان يو قع بينکم...................ما ئده: ۔ ١٦٠
  ١٠١۔ يا بنی آدم ال يفتننکم الشيطا ن کما ٔاخرج.......... اعراف: ١٦١
  ١٠٢۔ و يوم تقوم السا عة يبلس المجرمون.................روم: ١٦٢
  ١٠٢۔ و اذا قلنا للمال ئکة اسجد وا آِلدم................کھف: ١٦٣
  ١٠٢۔ و لقد صدق عليھم ٔابليس ظنہ...................... سبا: ١٦٤
  ١٠٣۔ فوسوس لھما الشيطا ن ليبدی لھما ما ووری........اعراف: ١٦٥
  ١٠٣۔ ٔالم اعھد اليکم يا بنی آدم ان ال تعبدوا ا لشيطا ن........ يس: ١٦٦
  ١٠٣. فاطر: ۔ اِّن الشيطا ن لکم عدو فا تخذ وه عد واً..............١٦٧
  ١٠٦۔ و ما يکفربھا االِّ الفا سقون...........................بقره: ١٦٨
  ١٠٦۔ اِّن المنا فقين ھم الفا سقون..................... ....توبہ : ١٦٩
  ١٠٧۔ فمنھم مھتد وکثير منھم فا سقون...............حديد: ١٧٠
  ١٠٧.......آل عمران :۔ منھم المؤ منو ن و اَکثر ھم الفا سقون....١٧١
  ١٠٩۔ فلما خّر تبينت الجن ٔان لو کا نوا...................سبا:١٧٢
  ١١٣۔ انا خلقنا ھم من طين ال زب......................صافات:١٧٣
  ١١٣۔ خلق ااِلنسا ن من صلصا ل کا لفخا ر............ الرحمن:١٧٤
  ١١٣..... سجده :۔ الذی ٔاحسن کّل شیء ٍ خلقہ و بدٔا خلق.....١٧٥
  ١١٣۔ يا ٔاّےھا النا س اِْن کنتم فی ريب من البعث............ حج:١٧٦
  ١١٤۔ ھو الذی خلقکم من ترا ب ثم من نطفة........ مؤ  منون:١٧٧
  ١١٤۔ فلينظر اال نسا ن مّم خلق........................ طا رق:١٧٨
  ١١٥.. زمر:۔ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منھا زوجھا.......١٧٩
  ١١٥۔ و ھو الذی ٔانشا ء کم من نفس وا حده........ .... انعا م:١٨٠
  ١١٥۔ و لقد عھد نا اِلی آدم من قبل فنسی و لم نجد......... طہ:١٨١
  ١١٦۔ و لقد خلقنا کم ثم صور نا کم ثم قلنا...... ... اعراف:١٨٢
  ١١٧۔ قال ٔاسجد لمن خلقت طينا.................. اسرا ئ: ١٨٣
  ١١٨۔ قال رب بما اغو يتنی ال ز ينن لھم......... .........حجر:١٨٤
  ١١٩۔ وقالوا لن مؤ من لک حتی تفرج لنا من......... . اسرا ئ: ١٨٥
  ١١٩۔ لقد کان لسباِئ فی مسکنھم......... .............. سبا :١٨٦
  ١٢٠۔ قل اذ لک خير ام جنة الجلد التی.............. .......فرقان:١٨٧
  ١٢٠۔ و الذين آمنو ا وعملوا الصا لحا ت اوآلٰئک............. بقره:١٨٨
  ١٢٨۔ اِنا عر ضنا االٔ  ما نة علی السموات............ .....احزاب:١٨٩
  ١٣٥۔ و يسئلو نک عن الروح قل الروح من.............. ... اسرائ:١٩١
  ١٤٤.. .... يوسف:الواحد.........هللا ۔ ٔا ٔاربا ب متفر قون خير ٔام ا١٩٢
  ١٤٤۔ و قال للذی ظن انّہ نا ج منھما...... .............. يوسف:١٩٣
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  ١٤٥۔ اتخذ وا ٔاحبا ر ھم و ر ھبا نھم....... .............. تو بہ:١٩٤
  ١٤٧۔ سبح اسم ربّک األعلی ........... .............. .. اعلی:١٩٥
  ١٤٧.................... ... طہ:۔ ربنا الذی اعطی کّل شیء ٍ خلقہ ثم....١٩٦
  ١٤٧۔ خلق کّل شیء ٍ فقدر ه تقديرا......... .............. فرقان:١٩٧
  ١٤٧۔ وعلم آدم ا ألسما ء کلّھا ثم عر ضھم........... ... بقره: ١٩٨
  ١٤٧۔ شرع لکم من الذين ما وصی بی نو حاً ........... .شوری:١٩٩
  ١٤٧وحينا اِلی نو ح............. ...نسا ئ:۔ ا نّا ٔاوحينا اليک کما أ ٢٠٠
  ١٤٨۔ نزل عليک الکتاب با لحّق مصدقاً............. آل عمرا ن:٢٠١
  ١٤٨۔ و ما خلقت الجن و ا اِل نس ااِّلليعبدون.............ذاريات:٢٠٢
  ١٤٨۔ يا معشر الجن و ا اِل نس ٔالم ئا تکم رسل منکم...... انعام:٢٠٣
  ١٤٨اِليک نفر ٔا من الجن.................... احقا ق: ۔ و اِذا صرفنا٢٠٤
  ١٤٩۔ قل ٔاوحی اِلی ٔانّہ استمع نفر من الجن......... ......... جن:٢٠٥
  ۔ ٢٠٧ ١٥٠۔ و ٔاوحی ربّک اِلی النخل ٔان اتّخذی....................نحل:٢٠٦

  ١٥٤خلق ااِلنسان ۔ علمہ البيان .............. .........الرحمن:
  ١٥٤۔ ٔاقرٔا با سم ربّک الذی خلق............ ..............علق :٢٠٨
  ١٥٥۔ و سخرالشمس والقمرکّل يجری الجل مسّمی....... فاطر:٢٠٩
  ١٥٥۔ و سخر الشمس والقمر و النجو م مسخرات بأِمره... اعراف: ٢١٠
  ١٥٥ما ٔامر ھم و يفعلون ما.......... .....تحريم:هللا ۔ ال يعصو ن ا٢١١
  ١٥٦۔ فخرج علی قومہ من المحراب................... مريم:٢١٢
  ١٥٧۔ ٔاّن الشيا طين ليو حو ن اِلی ٔاوليا ئھم......... ......انعا م:٢١٣
  ١٥٧۔ و ٔاوحينا اِلی ٔام مو سی.............. ......... . قصص: ٢١٤
  ١٥٨۔ و جعل فيھا رواسی من فو قھا و............... فصلت: ٢١٥
  ١٦٠و اذ قال ربک للمال ئکة انّی جاعل فی........... ...بقره : ۔٢١٦
  ١٦١۔ و قال موسی ال خيہ ھارون اخلفنی فی......... ..اعراف: ٢١٧
  ١٦٢۔ و  يسجد من فی السموا ت و األرض........ ...رعد:٢١٨
  ١٦٢۔ سيما ھم فی وجو ھم من اثر السجود.......... ..... فتح :٢١٩
  ١٦٣يھا من يفسد فيھا و يسفک............ .......بقره:۔ ٔاتجعل ف٢٢٠
  ١٦٥۔ و سخر لکم ما فی السموات و ما فی األرض.......جا ثيہ: ٢٢١
  ١٦٥الذی جعل لکم ا ألرض قرارا........... ....... مؤ من: هللا ۔ ا٢٢٢
  ١٦٥۔ الذی جعل لکم األرض مھداً..................... زخرف:٢٢٣
  ١٦٥ھا لأل نام........ .................. الرحمن:۔ واألرض وضع٢٢٤
  ١٦٥۔ ھو الذی جعل لکم األرض ذلو الفامشوا............. ملک: ٢٢٥
  ١٦٥سخر لکم ما فی األرض.......... ......حج: هللا ۔ ٔالم تر ان ا٢٢٦
  ١٦٥۔ و لقد کرمنا بنی آدم وحملنا ھم............ ........ اسرائ:٢٢٧
  ١٦٦خلق السموات و األرض ؤانزل...........ابرا ہيم: الذی هللا ۔ ا٢٢٨
  ١٦٦قصد السبيل و منھا جا ئر و........... ..... نحل:هللا ۔ وعلی ا٢٢٩
  ١٦٧۔ و من ثمرات النخيل و األعناب.......... ..........نحل: ٢٣٠
  ١٦٩۔ و األنعام خلقھا لکم فيھا دفء و... .............. نحل: ٢٣١
  ١٦٩کم فی األنعام لعبر ة نسقيکم......... .......نحل:۔ و ا ّن ل٢٣٢
  ١٧٥۔ يعلمون لہ ما يشا ء من محا ريب و تما ثيل و........ سبائ:٢٣٣
  ١٧٥۔ و من الشيا طين يغو صون لہ و........ ............انبيائ:٢٣٤
  ١٨١۔ ما کان لئاخذ اخاه فی دين الملک............ ...... يوسف:٢٣٥
  ١٨٣ااِلسالم......... ...........آل عمران:هللا الّدين عند ا ۔ اِنّ  ٢٣٦
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  ١٨٤۔ قالت األعراب آمنا قل لم تؤ منوا....... ..... حجرات :٢٣٧
  ١٨٥۔ اذا جا ء ک المنا فقون قالوا نشھد ٔانّک........... منا فقون:٢٣٨
  ١٨٥و ھو......... ........... نسائ:هللا ۔ ان المنا فقين يخاد عون ا٢٣٩
  ١٨٦۔ فان تو ليتم فما سٔا لتکم من ٔاجر......... ........... يونس:٢٤٠
.......... .....آل عمرا ن:٢٤١   ١٨٦۔ ماکان ٔابراہيم يھوديا والنصرا نيا ً
  ١٨٦۔ و وصی بھا ٔابرا ہيم بنيہ و يعقوب.......... ...........بقره:٢٤٢
  ١٨٦..حج: ۔ ما جعل لکم فی الد ين من حرج.............. ......٢٤٣
  ١٨٧۔ فٔاخرجنا من کان فيھا من المؤ منين.......... ....ذاريا ت: ٢٤٤
  ١٨٧۔ يا قوم ٔان کنتم آمنتم با  فعلے............ ..........يونس:٢٤٥
  ١٨٧۔ ربنأافرغ علينا صبرا ً و و تو فنا مسلمين............. اعراف :٢٤٦
  ١٨٧الرحيم........... نمل:  الرحمنهللا ۔ انّہ من سليمان و انّہ بسم ا٢٤٧
  ١٨٨۔ يا ٔاّےھا المأل أےکم ئا تونی بعر شھا........... .........نمل :٢٤٩
  ١٨٨۔ و اذا ٔاوحيت اِلی الحوا ريين ان ................... ما ئده:٢٥٠
  ١٨٨آل عمران: …۔ فلّما ٔاحس عيسی منھم الکفر قال من انصاری٢٥١
  ١٩٥اً فطرت..................... روم:۔ فٔاقم وجھک للدين حنيف٢٥٢
  ١٩٦۔ يسئلونک ما ذا ٔاحل لھم قل......................... مائده:٢٥٣
  ١٩٦۔ الذين يتبعون الرسول النبّی ا ألمی...................اعرا ف:٢٥٤
  ١٩٧۔ فا ما الز بد فيذ ھب جفا ًئ ..........................رعد:٢٥٥
  ١٩٧س با لحج ئا توک................حج:  ۔ و اذن فی النا٢٥٦
  ١٩٧ما ال يضّره و ل.....................حج:هللا ۔ يدعوا من دون ا٢٥٧
  ١٩٧۔ يسئلو نک عن الخمر والميسر قل فيھما...........بقره :٢٥٨
  ١٩٨۔ انِّما المؤ منو ن اِخوة.............................حجرات:٢٥٩
   ١٩٩ھدون بٔا مر نا و...................انبيا ئ:۔ و جعلنا ھم ٔا ئمة ي٢٦٠
  ١٩٩۔ و اوصا نی با لصال ة و الّزکا ة.......................مريم: ٢٦١
  ١٩٩۔ و کان ئامر اھلہ با لصال ة والز کا ة...................مريم:٢٦٢
  ١٩٩۔ يا ٔايھا الذين آمنوا کتب عليکم الصيام کما............بقره: ٢٦٣
  ٢٠٠۔ و ٔاخذ ھم الر بّا وقد نھوا عنہ........................نسا ء :٢٦٤
  ٢٠٠۔ اِنّا ٔانز لنا التو راة فيھا ھدی.......................ما ئده: ٢٦٥
  ٢٠٠۔ و الوا لدات ير ضعن ٔاوال د ھن..................... بقره:٢٦٦
  ٢٠١:۔ و نفس و ما سواھا ..........................شمس ٢٦٧
  ٢٠٢۔ فٔا لھمھا فجو ر ھا وتقو يھا......................شمس:٢٦٨
  ٢٠٢۔ و ٔاّما من خا ف مقام ربّہ و نھی النفس.........نا ز عات : ٢٦٩
  ٢٠٣۔ فاما من طغی وآثر الحيو ة الدنيا...............نا ز عات:٢٧٠
  ٢٠٣ريم:۔ اَضا عوا الصال ة وْاتبعوا............................م٢٧١
  ٢٠٣ابراہيم:هللا...............۔ وقال الشيطا ن لّما قضی األمر ان ا٢٧٢
  ٢٠٤۔ فذکر انما ٔانت مذ کر..........................غا شيہ:٢٧٣
  ٢٠٤۔ انّاھد ينا ه السبيل اِما شا کرا ً و..................... بلد:٢٧٤
  ٢٠٤............ بقره :۔ الأِکرا ه فی الدين قد تبّےن................٢٧٥
  ٢٠٤۔ فمن يعمل مثقا ل ذرة خيراً يره......................ز لزال:٢٧٦
  ٢٠٥۔ و اذ صرفنا اِليک نفراً من الجن....................احقا ف: ٢٧٧
  ٢٠٧۔ و يوم يحشر ھم جميعاً يا معشر الجن قد استکثر تم.... انعا م: ٢٧٨
  ٢١٥کتاب و............. آل عمرا ن:الهللا ۔ ما کان لبشر ان يؤتيہ ا٢٧٩
  ٢١٥۔ يأايھا النبی اِنّأارسلنا ک شا ھدا ً و...................احزاب:٢٨٠
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  ٢١٥۔ ٔالنبّی ٔاولی بالمؤمنين من ٔانفسھم............... احزاب:٢٨١
  ٢١٦۔ انّا ٔاوحينأاليک کما ٔاوحينا ..........................نسا ئ:٢٨٢
  ٢١٦بقره: هللا................اس ٔامة واحدة فبعث ا۔ کا ن الن٢٨٣
  ٢١٦۔ و لقد فّضلنا بعض النبيبن علی.......................اسرائ:٢٨٤
  ٢١٧۔ و ما ٔارسلنا من رسو ل ااِلبلسان..................ابراہيم:٢٨٥
  ٢١٧۔ و اِلی عا د ٔاخا ھم ہودا.........................اعراف:٢٨٦
  ٢١٧مود اخا ھم ھودا........................اعراف:۔ و اِلی ث٢٨٧
  ٢١٧۔ و اِلی مدين اخا ھم شعيبا......................... اعراف:٢٨٨
  ٢١٧۔ و رسالً مبشر ين و منذ رين لئال......................نسائ:٢٨٩
  ٢١٧۔ و ما کنّا معذ بين حتی نبعث رسو ًل.................اسرا ئ: ٢٩٠
  ٢١٧ّل ٔامة رسو ل فاِذا جا ء رسول لھم............ يو نس:۔ و لک٢٩١
  ٢١٨۔ فعصوا رسول ربھم فٔاخذ ھم......................حا قہ:٢٩٢
  ٢١٨و رسولہ فاِ ّن لہ....................... جن: هللا ۔ و من يعص ا٢٩٣
  ٢١٨۔ ثم ٔاوحينا اليک ان اتبع............................ نحل:٢٩٤
  ٢١٩يو م ٔاکملت لکم دينکم و....................... ما ئده: ۔ ال ٢٩٥
  ٢٢٦۔ خلق السموا ت و األرض با لحق ان.............. عنکبوت:٢٩٦
  ٢٢٦۔ ھو الذی ٔانزل من السماء ما ًئ لکم منہ شراب...........نحل:٢٩٧
  ٢٢٧۔ اّن فی خلق السموات و األرض و اختال ف الليل........بقره:٢٩٨
  ٢٢٨و رسو ال ً اِلی بنی اسرا ئيل انی قد جئتکم بآےة....... .آل عمرا ن:۔٢٩٩
  ٢٣١۔ ما انت اال بشر مثلنا فٔا ِت بآ ےة ان................... شعرا ئ:٣٠٠
  ٢٣١۔ فعقروھا فا صبحوا نا دمين......................... شعرا ئ:٣٠١
  ٢٣١......شعرا ئ: ۔ فٔاخذ ھم العذا ب اّن فی ذ لک................٣٠٢
  ٢٣٢۔ و اِن کنتم فی ريب مما نّز لنا علی.....................بقره:٣٠٣
  ٢٣٢۔ قل لئن اجتمعت ا اِلنس و الجن علی ان...............اسرائ: ٣٠٤
  ٢٣٧۔ و لقد ہمت بہ و ھم بھا لو ال ان................... يوسف:٣٠٥
  ٥٣٨.................بقره: ۔ و اذابتلی ٔابرا ہيم ربّہ...........٣٠٦
  ٢٣٨۔ يا داود انّا جعلنا ک خليفة ً فی......................ص: ٣٠٧
  ٢٣٩۔ يضل بہ کثيرا ً و يھدی بہ کثيرا ً و.....................بقره:٣٠٨
  ٢٤١۔ تا  لقد ارسلنا اِلی امم من قبلک...................نحل:٣٠٩
  ٢٤١عما لھم و.................انفا ل:۔ و اذ زين لھم الشيطا ن أ ٣١٠
  ٢٤١و زين................نمل :هللا ۔ يسجدون للشمس من دون ا٣١١
  ٢٤٣۔ شھر رمضا ن الذی ٔانزل فيہ.........................بقره:٣١٢
  ٢٤٣۔ انِّا ٔانزلنا ه فی ليلة القد.............................. قدر:٢١٣
  ٢٤٧و اذ کر عبد نا داود............. ص:۔ اصبر علی ما يقو لون ٣١٤
  ٢٦٧۔ و ما کان لمؤ من و ال مؤ منة......................احزاب:٣١٥
  ٢٦٨۔ فلما قضی زيد منھا وطر اً ز ّوجنا کھا............. احزاب:٣١٦
  ٢٦٨۔ و ما جعل ٔادعيا ء کم ٔابنا ء کم.................. احزا ب:٣١٧
  ٢٦٩ کبيرا ً لھم لعلھم...............انبيا ئ:۔ فجعلکم جذا ذاً االِّ ٣١٨
  ٢٧٠۔ فلما جھز ھم بجھا ز ھم جعل السقا ےة فی.........يو سف:٣١٩
  ٢٧١۔ و ذا النو ن اذ ذھب مغا ضبا ً فظن................ انبيا ئ: ٣٢٠
  ٢٧١۔ انّا فتحنا لک فتحا ً مبينا ً ليغفر لک................ فتح :٣٢١
  ٢٧٣صا برا ً و الٔاعصی.............کھف:هللا ان شا ء ا ۔ ستجد نی٣٢٢
  ٢٧٣۔ عليھا مال ئکة غال ظ شدا د ال يعصون............. تحريم:٣٢٣
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  ٢٧٣۔ و عصی آدم ربہ فغوی............................. طہ: ٣٢٤
  ٢٧٣۔ و اذ نا دٰی ربک مو سی اِن ٔا ئت القوم............ شعرا ئ:٣٢٥
  ٢٧٤ينة علی حين غفلة من ٔاھلھا..........قصص: ۔ و دخل المد٣٢٦
  ٢٧٧۔ بل فعلہ کبير ھم ھذا فٔاسالو ھم................ انبيا ئ:٣٢٧
  ٢٨٢۔ خصمان بغی ٰ بعضنا علی بعض.......................ص:٣٢٨
  ٢٨٢۔ لقد ظلمک بسؤال نعجتک اِلی.......................ص :٣٢٩
  ٢٨٩.......................لقمان:۔ و لئن سئلتھم من خلقھم..٣٣٠
   ٢٨٩۔ و لئن سئلتھم من خلق السموات واألرض...........زخرف: ٣٣١
  ٢٨٩۔ و لئن سئلتھم من خلق السموات واألرض........زخرف:٣٣٢
  ٢٩٠۔ ٔاليس لی ملک مصر وھذه األنھا ر تجری.........زخرف: ٣٣٣
  ٢٩٠..........النازعات:۔ ٔانا ربّکم األعلی.....................٣٣٤
  ٢٩٠۔ اذھبا اِلی فرعون انّہ طغی............................. طہ:٣٣٥
  ٢٩٣۔ ٔاجئتنا لتخرجنا من ٔارضنا بسحرک............... طہ: ٣٣٦
  ٢٩٤۔ فٔا تيا فر عون فقو ال ان رسول........................ طہ:٣٣٧
  ٢٩٤................... شعرائ: ۔ اِّن ھذا لسا حر عليم ير يد ٔا ن....٣٣٨
  ٢٩٥۔ فلما ٔالقوا سحروا ٔاعين النا س و ٔاستر ھبو ھم........اعراف:٣٣٩
  ٢٩٦۔ انّہ لکبير کم الذی علّمکم السحر.................. شعرائ: ٣٤٠
  ٢٩٧۔ ال ضيراِنّا اِلی ربنا منقلبو ن........................ شعرائ:٣٤١
  ٢٩٨آ لھتنا ياابراہيم................انبيائ: ۔ ٔا انت فعلت ھذاب٣٤٢
  ٢٩٩۔ و کذ لک نری ٔابراہيم ملکوت السموات.............انعام:٣٤٣
  ٣٠١۔ ٔالم ترالی الذی حاج ٔابرا ہيم فی ربّہ................بقره: ٣٤٤
  ٣٠٢۔ فا نھم عدولی ااِلّرّب العا لمين......................شعرائ: ٣٤٥
 ٣٠٢ھو يطعمنی ويسقين واِذا مر ضت................طہ: ۔ والّذ ی٣٤٦

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 
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  ١٩شرع لکم من الدين ما وصی.........................نوح:۔ ٣٤٨
  ٢٠۔ سالم علی نوح فی العا لمين.....................صافا ت :٣٤٩
  ٢١۔ و اِذ بؤا نا اِلبراہيم مکا ن..............................حج:٣٥٠
  ٢١۔ و اِذ جعلنا البيت مثا بہ............................ بقره:٣٥١
  ٢٢۔ و قا لو ا کو نوا ھودا ٔاو نصا ری......................انعا م:٣٥٢
  ٢٢فا تبعوا ملّة اِبرا ہيم.................آل عمرا ن:هللا ۔ قل صدق ا ٣٥٣
  ٢٣۔ قل اِنّنی ھدانی ربِّی اِلی صرا ط.........................انعا م:٣٥٤
  ٢٧.................بقره:۔ آمنا با  و ما ٔانز ل اِلينا و ما.........٣٥٥
  ٢٨۔ ما ننسخ من آےة ٔاو ننسھ................................قره:٣٥٦
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  ٢٨۔ و اِذا بّد لنا آےة مکا ن آےة...............................نمل:٣٥٧
  ٢٩۔ و ادخل يد ک فی جبيک............................... نمل:٣٥٨
  ٣١نعمتی...........................بقره:۔ يا بنی اِسرا ئيل اذ کروا ٣٥٩
  ٣٢۔ و لقد آ تينا مو سی الکتاب و قضينا...................بقره:٣٦٠
  ٣٣۔ و لقد ٔانز لنا اِليک آيا ت..............................بقره: ٣٦١
  ٣٣۔ وّد کثير من ٔاھل الکتاب لو يردو نکم................. بقره :٣٦٢
  ٣٤فع اِبرا ہيم القوا عد.........................بقره: ۔ و اِذ ير ٣٦٣
  ٣٥۔ قد نری تقلب وجھک فی ا لسما ئ......................بقره٣٦٤
  ٣٥۔ وعھدنا اِلی اِبرا ہيم و اِسماعيل ........................بقره :٣٦٥
  ٣٥۔ سيقول السفھا ء من النا س ما.......................بقره : ٣٦٦
  ٣٧۔ و علی الذين ھا دوا حر منا کل........................انعا م:٣٦٧
  ٤٠۔ الذين آتينا ھم الکتاب يعر فو ن........................ بقره:٣٦٨
  ٤٨۔ وجا وزنا ببنی اسرا ئيل البحر........................ اعرا ف:٣٦٩
  ٤٨. بقره:۔ ؤاضلھم السا مری...................................٣٧٠
  ٤٩۔ و اِذ ٔاخذ نا ميثا قکم ورفعنا.............................بقره:٣٧١
  ٤٩۔ و آتينا مو سی الکتاب وجعلناه ھدی................ اسرائ:٣٧٢
  ٥٠۔ و علی الذ ين ھا دوا حر منا ما قصصنا.............. نحل:٣٧٣
  ٥٠......نسا ئ: ۔ يسئلک ٔاھل الکتاب ان تننزل...................٣٧٤
  ٥١۔ و سئلھم عن القر ےة التی کا نت......................اعراف:٣٧٥
  ٥١۔ اِنّما جعل السبت علی الذين..........................نحل:٣٧٦
.................... اعرا ف: ٣٧٧   ٥١۔ و قطعنا ھم ٔاثنتی عشر ة ٔاسباطا ً
  ٥٢............... ما ئدة: ۔ و اِذ قال موسی لقو مہ يا قوم اذ کروا٣٧٨
  ٥٤۔ اِّن الذين فتنواالمؤ منين والمؤمنات............... البروج:٣٧٩
  ٥٩۔ انّی قد جئتکم بآےة من ربکم.................. آ ل عمران:٣٨٠
  ٥٩۔ الذين يتبعون الرسول النبی........................ اعراف:٣٨١
  ٦٠لرسول.................مجا دلہ: ۔ ياايھاالذين آمنوا اذا نا جيتم ا٣٨٢
  ٦٤۔ اِنّأانزلناالتوراة فيھا ھدی و..........................ما ئده :٣٨٣
  ٦٥۔ و قالوا ھذه ٔانعام حرث........................... انعا م:٣٨٤
  ٦٦لکم من رزق.................يو نس:هللا ۔ قل ٔا رٔا يتم ما ٔانزل ا٣٨٥
  ٦٦کم رسول بما ال..........................بقره:۔ افُکلَّماجاء ٣٨٦
  ٦٧بقره:هللا.....................۔ و اِذا قيل لھم آمنوا بما ٔانزل ا٣٨٧
  ٦٧۔ ولن ترضی عنک اليھود...............................بقره:٣٨٨
...........................روم:٣٨٩   ٦٨۔ فٔاقم وجھک للّدين حنيفا ً
  ٦٨يرضعن ٔاوالدھن....................... بقره : ۔ والوالدات٣٩٠
  ٦٩۔ يا ٔايھا الذين آمنو اکتب عليکم الصيام................بقره:٣٩١
  ٦٩۔ يأايھا الذين آمنو اکتب عليکم القصا ص............بقره :٣٩٢
  ٦٩البيع وحّرم الّر با...........................بقره :هللا ۔ ٔاحل ّ ا٣٩٣
  ٦٩الذين آمنو ا وھاجروا............................انفعال ۔ اِنّ ٣٩٤
  ٧٠۔ ؤاولوااألرحام بعضھم اولی ببعض............... انفعال: ٣٩٥
  ٧١۔ وآتينا مو سی الکتاب وجعلناه........................اسرائ:٣٩٦
  ٧١۔ اِّن ھذا القرآن يھدی للتی ھی......................اسراء :٣٩٧
  ٧٧واِّن ليس لاِل نسا ن ااِلّ ما سعی...................... نجم:۔ ٣٩٨
  ٧٧۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤ تہ منھا.................آل عمران :٣٩٩
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  ٧٧۔ من کان يريد الحيا ة الدنيا و........................ ھود:٤٠٠
  ٧٨۔ من کان يريد العا جلة عجلنا...................... اسرائ:٤٠١
  ٧٨آل عمران:هللا.............۔ وال تحسبّن الذين قتلوا فی سبيل ا٤٠٢
  ٧٨۔ و من يقتل مؤ مناً متعمداً فجزا ؤ ه................نساء :٤٠٣
  ٨٠ھو الر زاق ذو القو ة المتين................ذاريات:هللا ۔ ِاّن ا٤٠٤
  ٨٠الذی خلقکم ثم ر ز قکم.........................روم :هللا ۔ ا٤٠٥
  ٨٠۔ و ال تقتلوا ٔاوال د کم من اِمالق......................انعا م:٤٠٦
  ٨٠۔ و کٔاّےن من دابة ال تحمل ر زقھا................ عنکبوت: ٤٠٧
  ٨٠فضل بعضکم علی بعض فی....................نحل:هللا ۔ وا٤٠٨
  ٨٢ٔانزل من السما ء ماًئ فٔاحيا بہ.................نحل :هللا ۔ و ا٤٠٩
  ٨٣۔ يا ايھا الذين آمنوا کلوا من طيبات....................بقره:٤١٠
  ٨٣۔ يسئلو نک ما ذا ٔاحل لھم قل....................... ما ئده:٤١١
  ٨٣۔ و يحّل لھم الطيبا ت و يحّرم عليھم................. اعرا ف:٤١٢
  ٨٣ثم....................... حج:هللا ۔ و الذين ھا جروا فی سبيل ا٤١٣
  ٨٤۔ ااِّل من تاب وآمن وعمل صالحا........................ مريم:٤١٤
.......................زلزال:٤١٥   ٨٤۔ فمن يعمل مثقا ل ذرة خيرا ً
  ٨٤۔ فا ليوم ال تظلم نفس شيا ً و...........................يس:٤١٦
  ٨٦۔ و جا ء ت سکر ة الموت بالحّق....................... ق:٤١٧
  ٨٦۔ قل يتوفا کم ملک الموت الذی وکل.............سجده :٤١٨
  ٨٧۔ فاّما اِن کان من المقّر بين.........................واقعہ۔:٤١٩
  ٨٧۔ يا ٔاّےتھا النفس المطمئنة ارجعی......................فجر:٤٢٠
  ٨٧۔ حتی اِذا جاء ٔاحد ھم الموت قال................. مؤ منون :٤٢١
  ٩٠۔ و نفخ فی الصورفصعق من فی...................... زمر:٤٢٢
  ٩١۔ و نفخ فی الصور فجمعنا ھم جمعاً.............کھف:٤٢٣
  ٩١۔ و يوم ينفخ فی الصورففزع من فی.................. نمل:٣٢٤
  ٩١۔ و نفخ فی الصورفاِذا ھم من ا ألجداث.................. يس:٤٢٥
  ٩٢فلم نغا در منھم ٔاحد اً .................کھف:۔ و حشر نا ھم ٤٢٦
  ٩٢۔ يوم ينفخ فی الصورو نحشرالمجرمين........ طہ:٤٢٧
  ٩٢۔ يوم نحشر المتقين اِلی الرحٰمن....................مريم:٤٢٨
  ٩٣۔ اِنّھم مبعوثو ن ليوم عظيم...................... مطففين:٤٢٩
...................نبا ئ:۔ يوم يقوم الروح والمال ئکة ص٤٣٠   ٩٣فا ً
  ٩٣السموات واأل رض با لحّق و.............. جا ثيہ :هللا ۔ و خلق ا٤٣١
  ٩٣۔ و کّل انسا ن ٔالزمناه طا ئره فی...................اسرا ئ:٤٣٢
  ٩٣۔ کّل ٔاّمة تد عی الی کتا بھا اليوم تجز ون......جا ثيہ:٤٣٣
  ٩٤ہ فيقول.................حا قہ:۔ فٔاما من ٔاوتی کتا بہ بيمين٤٣٤
  ٩٤۔ فٔاّما من ٔاوتی کتا بہ بيمينہ فسوف..................انشقا ق: ٤٣٥
  ٩٤۔ و ال يحسبن الذين يبخلون بما...................آل عمرا ن: ٤٣٦
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  ٩٥۔ حتی اِذا ما جاء وھا شھد عليھم............فصلت: ٤٣٩
  ٩٧يد خل الذين آمنوا و.......................حجر:هللا ۔ انِّ ا٤٤٠
  ٩٧۔ و من عمل صا لحاً من ذ کراً و انثی.............مؤ من: ٤٤١
  ٩٧............نسائ: ۔ من يعمل سوء اً يجز بہ و ال يجد.....٤٤٢
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  ٩٧۔ و يوم القيا مة تری الذ ين کّذ بوا علی................زمر:٤٤٣
  ٩٨۔ الذين آ منو ا بآيا تنا و کا نوا مسلمين............زخرف: ٤٤٤
  ٩٨۔ و تلک الجنة التی ٔاورثتمو ھا بما...................زخرف:٤٤٥
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....................... اسرائ: ٤٥٨   ١١٢۔ عسی ٔان يبعثک ربّک مقا ما ً
  ١١٢ضی........................ انبيا ئ:۔ اليشفعون اِالّ لمن ارت٤٥٩
  ١١٢۔ الذين اتخذ وا دينھم لھواً ولعبا ً و................. اعراف: ٤٦٠
  ١١٦۔ و الذين کّذبوا بآيا تنا ولقاء اآلخره..............اعراف: ٤٦١
  ١١٦۔ ماکان للمشر کين ٔان يعمروا مساجد............. توبہ: ٤٦٢
  ١١٦عن دينہ.......................... بقره:  ۔ و من ير تدد منکم٤٦٣
  ١١٦محمد:هللا............۔ اِّن الذ ين کفروا وصد وا عن سبيل ا٤٦٤
  ١١٦۔ يا اَّےھاالذين آمنوا ال تر فعوا ٔاصوا تکم فوق......حجرات: ٤٦٥
  ١١٦۔ يا اَّےھا الذين آمنوا ال تبطلوا صد قا تکم...............بقره: ٤٦٦
  ١٢٠حشر ھم جميعاً يا معشر الجن..............انعا م: ۔ و يوم ي٤٦٧
  ١٢١۔ و اِنّا منّاالمسلمو ن وِمنّا القا سطون...................جن:٤٦٨
  ١٢١۔ قال ادخلوا فی ٔامم قد خلت من قبلکم ............ اعراف:٤٦٩
  ١٢١۔ و تمت کلمة ربّک ألمأل ّن جھنم.................ھود: ٤٧٠
  ١٢٢قتلوا ٔاوال دکم خشےة امال ق.................اسرائ: ۔ ال ت ٤٧١
  ١٢٢۔ يا اَّےھاالذين آمنوا کلوا من طيبات..................بقره:٤٧٢
  ١٢٨۔ لقد جا ء کم رسول من ٔانفسکم عز يز عليہ.............توبہ:٤٧٣
  ١٢٨۔ ورحمتی وسعت کّل شی ٍئ فسا کتبھا.............اعراف:٤٧٤
  ١٢٩آال ء ربکما تکذ بان......................الر حمان: ۔ فبٔایّ ٤٧٥
  ١٢٩۔ و لمن خاف مقا م ربّہ جنتان.....................الرحمان:٤٧٦
  ١٢٩۔ تبارک اسم ربّک ذی الجال ل...................الرحمان:٤٧٧
  ١٣٠۔ و ھوالذ ی خلق السموات واألرض..................ھود:٤٧٨
  ١٣٠الذی خلق السموات واألرض........ يونس:هللا ۔ انِّ ربکم ا٤٧٩
  ١٣٠۔ الذين يحملون العر ش ومن حول..................غا فر:٤٨٠
  ١٣١۔ و تری المال ئکة حا فين من حول.....................زمر:٤٨١
  ١٣١۔ و يحمل عرش ربّک فو قھم يو مئذ ٍ ثما نےة..........حا قة:٤٨٢
  ١٣٣ما يلج فی األرض..........حديد: ۔ استوی علی العرش يعلم٤٨٣
  ١٣٤۔ استوی علی العرش الرحمن فسئل بہ.................فرقان: ٤٨٤
  ١٣٤۔ خلق السموات و األرض فی ستة.....................ھود:٤٨٥
  ١٣٥۔ و ھو الذی سخر البحر لتا کلوا لحماً طر ياً و....... نحل:٤٨٦
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  ١٣٥فء و....................نحل:۔ و األنعام خلقھا لکم فيھا د٤٨٧
  ١٣٥۔ و الذ ی خلق األزواج کلھاوجعل................زخرف:٤٨٨
  ١٣٦۔ و سخر لکم ما فی السموات وما فی األرض....جا ثيہ:٤٨٩
  ١٣٦سخر لکم ما فی السموات وما........لقمان:هللا ۔ ٔالم تروا ان ا٤٩٠
  ١٣٩.....اعرا ف:۔ يا قوم ليس بی سفا ھة و لکنّی رسول......٤٩١
  ١٤٠۔ قل ٔامر ربّی با لقسط ؤاقيموا وجو ھکم...........اعراف:٤٩٢
  ١٤٠۔ آمن الرسول بما ٔانزل اِليہ...........................بقره:٤٩٣
  ١٤٠ؤاطيعوا الر سول و ال....................محمد:هللا ۔ ٔاطيعو اا٤٩٤
  ١٤٠.......کھف:۔ فسجد وا اِالّ ابليس کان من.............٤٩٥
  ١٤٠۔ فعقروا النا قة وعتوا............................اعراف:٤٩٦
  ١٤١۔ و جا ء فرعون ومن قبلہ..........................حا قہ:٤٩٧
  ١٤١۔ الذين يقولون ربّنا انّنا آمنّا....................آل عمرا ن:٤٩٨
  ١٤١..........آل عمرا ن:۔ و ما کان قو لھم ااِّل ٔان قالواربّنا......٤٩٩
  ١٤١۔ ربّنا فاغفرلنا ذنو بنا وکفرعنا...................آل عمرا ن:٥٠٠
  ١٤١۔ رّب انِی ظلمت نفسی فاغفرلی.................. قصص:٥٠١
  ١٤٢۔ و الذ ين عملواالسٔےا ت ثم تابوا.................اعراف:٥٠٢
  ١٤٢...............نوح:۔ فقلت استغفر وا ربّکم انّہ کان غفاراً..٥٠٣
  ١٤٢۔ فتلقی آدم من ربّہ کلمات فتاب..................... بقره:٥٠٤
  ١٤٢۔ قل يا عبادی الذين ٔاسرفوا علی ٔانفسھم............... زمر:٥٠٥
  ١٤٢۔ لقد کان لِسباٍئ فی مسکنھم آےة جنتان...............سبائ:٥٠٦
  ١٤٣............حجر:۔ و اّن ربّک ھو يحشر ھم.............٥٠٧
  ١٤٣۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم.......................انعام:٥٠٨
  ١٤٣۔ اِّن حسا بھم ااِلّ علی ربّی............................شعرائ:٥٠٩
  ١٤٤۔ ٔالحمد  رّب العا لمين الرحمن الرحيم............فا تحہ:٥١٠
  ١٤٤......................نبائ:۔ اِّن جھنم کانت مرصا داً......٥١١
  ١٤٤۔ خلق اِنسان علمہ البيان.........................الرحمان:٥١٢
  ١٤٥۔ خلق ااِلنسان من علق..............................علق:٥١٣
  ١٤٥ربّکم ال اِٰلہ ااِلّ ھو.........................انعام:هللا۔ ذلکم ا٥١٤
   ١٤٩األسماء الحسنی .............. طہ:ال اِٰلہ ااِلّ ھولہ هللا ۔ أ ٥١٥
  ١٥٠يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر.....................رعد:هللا ۔ أ ٥١٦
  ١٥٠ھو التّواب الّرحيم...........................توبہ:هللا ۔ اِّن ا٥١٧
  ١٥٠ٔاحسن ما کانوا يعملون............... بقره:هللا ۔ ليجز يھم ا٥١٨
  ١٥٠ھوالحّی القيوم........................بقره: ال اِٰلہ ااِلّ هللا ۔ أ ٥١٩
  ١٥٢۔ وسع ربّی کّل شی ٍئ علما افال .......................انعام:٥٢٠
  ١٥٣۔ و لقد فتنا سليما ن ؤ القينا علی...................ص:٥٢١
  ١٥٥۔ يا ٔاّےھا النا س اعبدوا ربّکم الذی...................بقره:٥٢٢
٥٢٣ ّٰ   ١٥٥يسجد ما فی ا لسموات و األرض...............نحل: ۔ و 
  ١٥٥مثال ً عبداً مملوکااًل يقدر................. نحل:هللا ۔ ضرب ا٥٢٤
  ١٥٥۔ ان کّل من فی السموات و األرض...................مريم:٥٢٥
  ١٥٦۔ فو جدا عبدا ً من عبا د نا آتينا ه......................کھف:٥٢٦
  ١٥٩ٰھذه تذ کره فمن شا ئ.........................مز ّمل: ۔ انِّ ٥٢٧
  ١٥٩۔ ٔالم تر الی ر بّک کيف مد ّ الظّل و لو..................فرقا ن:٥٢٨
  ١٥٩۔ فا ّما الذين شقوا ففی النار لھم......................ھود:٥٢٩
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  ١٦٠تبد يال ًو لن.................. احزاب:هللا ۔ فلن تجد لسنّة ا٥٣٠
  ١٦١۔ لہ مقا ليد السموات و األرض...................... شوری:٥٣١
  ١٦١عنکبو ت:هللا............۔ و کٔاّےن من دا ےة ال تحمل رز قھا ا٥٣٢
  ١٦٢۔ قل اِّن ربّی يبسط الرزق لمن يشائ................ سبا ئ:٥٣٣
  ١٦٢۔ و ال تجعل يدک مغلو لة الی عنقک و................اسرائ:٥٣٤
  ١٦٢۔ قل ٔاللّھم ما لک الملک تؤ تی الملک..........آل عمرا ن:٥٣٥
  ١٦٤۔ و ٔانّک لتھدی اِلٰی صرا ط مستقيم...................شوری:٥٣٦
  ١٦٥۔ و جعلنا ھم ٔائمة يھدون بأِمر نا...................انبيا ئ:٥٣٧
   ١٦٥: ۔ ھو الذی ٔارسل رسولہ با لھد ی و دين................توبہ٥٣٨
  ١٦٥۔ شھر رمضا ن الذی ٔانزل فيہ القرآن...................بقره:٥٣٩
  ١٦٥۔ و ٔانزل التو راة و ااِلنجيل من قبل.................آل عمران:٥٤٠
  ١٦٥۔ الم نجعل لہ عينين و لسا ناً و شفتين....................بلد:٥٤١
  ١٦٥..........فصلت:۔ و ٔاما ثمود فھد ينا ھم فا ستحبوا العمی....٥٤٢
  ١٦٦۔ انما ٔامرت ٔان ٔاعبد رّب ھذه..........................نمل:٥٤٣
  ١٦٦۔ قل يا ٔاّےھا النا س قد جا ء کم الحق.................. يونس:٥٤٤
  ١٦٦۔ من اھتدی فانِّما يھتدی لنفسہ و..................... اسرائ:٥٤٥
  ١٦٧......................مريم:الذ ين اھتدوا......هللا ۔ و يز يد ا٥٤٦
  ١٦٧۔ و الذين اھتدوازاد ھم ھدی.......................محمد:٥٤٧
  ١٦٧۔ و الذ ين جا ھدوا فينا لنھد ينھم..................عنکبوت:٥٤٨
  ١٦٧۔ و لقد بعثنا فی کّلٔ امة رسوال..................... نحل:٥٤٩
  ١٦٨.....................اعراف:۔ فريقاً ھدی و فر يقاًحق عليھم..٥٥٠
  ١٦٨يھدی من يشاء اِلٰی صراط مستقيم...............بقره:هللا ۔ و ا٥٥١
  ١٦٨يضللہ ومن يشائ........................انعام:هللا ۔ من يشاء ا٥٥٢
  ١٦٨قصص:هللا..................۔ انِّک ال تھدی من ٔاحببت ولکن ا٥٥٣
  ١٦٩...................فاتحہ:۔ صراط الذين ٔانعمت عليھم.......٥٥٤
  ١٦٩عليھم من..................... مريم:هللا ۔ ٔاوآلء ک الذين ٔانعم ا٥٥٥
  ١٦٩۔ و ضربت عليھم الذ لّة والمسکنة......................بقره:٥٥٦
  ١٧٠۔ و من يبتغ غير االسالم ديناً فلن...................آل عمران:٥٥٧
  ١٧١دنيا حسنة و................ اعراف:۔ و اکتب لنا فی ھذ ی ال٥٥٨
  ١٧٢۔ اِقترب للنا س حسا بھم و ھم فی غفلة...............انبيا ئ:٥٥٩
  ١٧٣۔ اِّن ٰھئو ال ء يحبون العا جلةو........................انسان:٥٦٠
  ١٧٧۔ و يقول الذين کفروا لو ال ٔانزل........................رعد:٥٦١
  ١٧٨سول ٔان ئا تی........................... رعد:۔ و ما کان لر٥٦٢
  ١٧٨۔ ثم ٔاغر قنا بعد البا قين.............................. شعرائ:٥٦٣
  ١٧٩۔ فکذبوه فا ھلکنا ھم ان فی........................ شعرائ:٥٦٤
  ١٧٩۔ فٔارسلنا عليھم الطّو فان والجراد و..................اعراف:٥٦٥
  ١٧٩فمحونا آےة ا لليل وجعلناآےة النّہار................... اسرائ: ۔ ٥٦٦
  ١٧٩البا طل و يحّق الحّق..................شوری:هللا ۔ و يمحق ا٥٦٧
  ١٨٠۔ و قالوا لن نؤ من لک حتی تفجر لنا................. اسراء :٥٦٨
  ١٨٠.. رعد:۔ يمحو ا  ما يشا ء و يثبت و عنده........................٥٦٩
  ١٨٠۔ و اما نر ينک بعض الذ ی نعد ھم ٔاو...................رعد:٥٧٠
  ١٨٢۔ ھو الذ ی خلقکم من طين ثم........................انعام:٥٧١
  ١٨٣۔ فلو ال کانت قر ےة آ منت فنفعھا....................يونس:٥٧٢
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  ١٨٥... اعرا ف:۔ و وا عد نا مو سی ثال ثين ليلة و.................٥٧٣
  ١٨٥۔ و اذا وعد نا موسی ٔاربعين ليلة ثم....................بقره:٥٧٤
  ١٨٨نفسا اذا جا ء ٔاجلھا.................منافقون:هللا ۔ و لن يؤخر ا٥٧٥
  ١٩٧۔ اِّن ربّک يقضی بينھم يو م القيامة...................يو نس:٥٧٦
  ١٩٧..................حجر:۔ و قضينا اليہ ذلک األمر............٥٧٧
  ١٩٧۔ و قضی ربّک اال ّ تعبدوا ااِلّ اِّےاه....................... اسرائ:٥٧٨
  ١٩٨۔ و اذا قضی ٔامراً فانّما يقول لہ کن......................بقره:٥٧٩
  ١٩٨۔ ٔاو ليس الذی خلق السموات و........................يس:٥٨٠
  ١٩٨بسمعھم و.......................بقره :لذ ھب هللا ۔ و لو شاء ا٥٨١
  ١٩٩۔ و فجر نا األرض عيوناً فالتقی..........................قمر:٥٨٢
  ١٩٩۔ فٔانجينا ه و اھلہ ااِلّ ٔامرا تہ قدرنا.......................نمل:٥٨٣
  ١٩٩۔ ٔا ن ٔاعمل سا بغات و قدر فی الّسرد...................سبائ: ٥٨٤
  ١٩٩واِن من شی ء ٍ ااّل عند نا خز ائنہ و................... حجر:۔ ٥٨٥
  ٢٠٠۔ ٔالم نخلقکم من ما ٍئ مھين......................مر سال ت:٥٨٦
  ٢٠٠فی الذين خلوا من قبل و ..................احز اب:هللا ۔ سنة ا٥٨٧
  ٢٠٦ائ:۔ کالّ نُمدُّ ھو ال ء و ھوال ء من........................اسر٥٨٨
  ٢٠٨۔ ٔان تقو لوا يو م القيا مة اِنا...........................اعراف:٥٨٩
  ٢٠٨نفساً ااّلوسعھا..........................بقره:هللا ۔ ال يکلف ا٥٩٠
  ٢٢٥التی فطر النا س عليھا........................روم:هللا ۔ ِفطرة ا٥٩١
  ٢٢٦........حجرات:۔ يمنون عليک ٔان ٔاسلموا قل..............٥٩٢
  ٢٢٦عليکم و رحمة ما زکی منکم..........نور:هللا ۔ و لو ال فضل ا٥٩٣
  ٢٢٩۔ و لو رّدوه الی الرسول و اِلٰی ٔاولی األمر...............نسائ:٥٩٤
  ٢٣١۔ ليس کمثلہ شی ئ و ھو السميع البصير..............شوری:٥٩٥
  ٢٣١ر...............انعا م:۔ ال تدر کہ األبصار و ھو يدر ک االٔ بصا ٥٩٦
  ٢٣١۔ سبحا نہ و تعالی عّما يصفون.........................انعا م:٥٩٧
  ٢٣١۔ سبحان ربّک رب العّز ه عّما يصفو ن..............صا فات:٥٩٨
  ٢٣٢ال يظلم مثقا ل ذّرة...........................نسائ:هللا ۔ اِّن ا٥٩٩
  ٢٣٢ًئ و لکن................. يو نس:ال يظلم النا س شياهللا ۔ اِّن ا٦٠٠
  ٢٣٢۔ و ما کان لنبی ٔان يغلَّ و من يغلّل................ آل عمرا ن:٦٠١
  ٢٣٢۔ قل اِنّی ٔاخا ف ٔان عصيت ربّی.......................انعام:٦٠٢
  ٢٣٢۔ و لو تقو ّل علينا بعض األقا ويل......................حا قہ :٦٠٣
  ٢٣٣ ئکة غال ظ شدا د........................ تحريم:۔ عليھا مال٦٠٤
  ٢٣٣۔ و اِذ ابتلی اِبراہيم ربّہ کلما ت........................بقره:٦٠٥
  ٢٣٤۔ ٔادع اِلٰی سبيل ربّک با لحکمة و المو عظة............نحل:٦٠٦
  ٢٣٤ليذھب عنکم الرجس..................احزاب:هللا ۔ اِنّما يريد ا٦٠٧
  ٢٣٤و کو نوا..................توبہ:هللا يا ٔاّےھا الذين آمنو ا اتّقوا ا۔ ٦٠٨
  ٢٣٧۔ و تلک حجتنا ٔاتينا ھا ابراہيم علی قو مہ...............انعام:٦٠٩
  ٢٤٠۔ والذين آمنوا وعملو ا الصا لحا ت ال................اعراف:٦١٠
  ٢٤٨...بقره:۔ بد يع السموات و األرض و اِذا قضٰی...............٦١١
  ٢٤٨۔ ھو الذی خلق السموات و ا ألرض با لحّق و............انعام:٦١٢
  ٢٤٩۔ ھو الذی جعل الشمس ضيا ًئ وا لقمر نوراً و..........يونس:٦١٣
  ٢٤٩الذی خلق السموات..............احقاف:هللا ۔ ٔاولم يروا ِاّن ا٦١٤
  ٢٤٩........انبيا ء :۔ ٔاولم ير الذين کفروا اِّن السموات و..........٦١٥
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  ٢٥٠۔ ثم استوی اِلٰی الّسماء و ھی دخان.................. فصلت:٦١٦
  ٢٥١۔ و الّسما ء بنينا ھا بٔا يد و اِنّا لموسعو ن..............ذاريات:٦١٧
  ٢٥١ذو فضل علی العا لمين.....................بقره:هللا ۔ و لکن ا٦١٨
  ٢٥١ا ی و...................انعام:۔ قل اِّن صال تِی و نُسکی ومحي٦١٩
  ٢٥٢رّب العا لمين...........اعراف:هللا ۔ ٔا اّللہ الحّق و األمر تبارک ا٦٢٠
   ٢٥٢۔ و ما ٔارسلناک االِّ رحمة للعا لمين......................انبياء : ٦٢١
  ٢٥٣۔ قل ٔا انکم لتکفرون بالذی خلق..................... فصلت:٦٢٢

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ملل و نحل، شعوب و قبا يل اور مختلف موضو عات
  جلد اول و دوم

  (الف)
  ۔٢١٨،٢١٩آ ئين حنيف ابر ا ہيم: ص

  ۔١٢٤آرامی : 
  ٢٢٠ابا ضيہ : جلد دوم :

  ۔١١۔جلد دوم :١٠،١٣،٩٣،٩٤اسرائيلی؛اسرا ئيليات :
  ،٣،٩،١٠،١٣،١٤،١٦،٢٢،٩٣،٩٩،١٠٤،١٤٤،١٥٠،١٧٢،١٧٣،١٧٥،١٧٧،١٧٩،١٨٢:اسالم 

١٨٣،١٨٤،١٨٦،١٨٨،١٨٩،١٩٤،١٩٥،٢٠٥،٢٠٦،٢١٠،٢١١،٢١٩،٢٣٣،٢٣٥،٢٦١،٢٧٩،٢٨٣،  
  ۔ ٢٨٥،٣٠٣

  ،٣،٥،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،٢٥،٢٧،٣٤،٤٥،١١٥،١٣١،١٤٥،١٥٥،١٦٤،١٦٥،١٦٩،١٧٠جلد دوم :
  ۔ ١٨١،١٨٤،٢٠٩،٢١٤،٢٢٠،٢٢٢،٢٢٦،٢٢٧

  ۔٢٢٠ليہ: جلد دوم : اسما عي
  ۔ ١٩٣اشا عره : جلد دوم : 

  
  (ب)

  ۔١٣،١٤،٥١،١٨٩،١٩٣،١٩٤،٢٠٠،٢٢١،٢٢٣،٢٢٤،٢٤٩،٢٥١،٢٥٢،٢٩٠،٢٩٣بنی اسرائيل :
  ،١٣،١٥،٣١،٣٤،٣٧،٣٨،٤٠،٤٢،٤٣،٤٥،٤٧،٤٨،٤٩،٥١،٥٣،٥٥،٥٧،٥٨جلد دوم :

  ۔ ٥٩،٦١،٦٢،٦٣،٦٤،٦٦،٦٧،٦٨،٧١،١٠٣
  ۔٢٨٥بنی ليث:

  
  (ت)

  ۔ ١٨٩،٢٥٢،٢٥٧،٢٨١،٢٨٣تا بو ت (الواح ):
  ۔٢١٧تعليميہّ : جلد دوم : 

  
  (ث)

  ۔ ١٤١،١٦٥۔ جلد دوم : ٢١٧،٢٣١،٢٤٤ثمود : 
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  (ج)

  ۔٣٤،٤٦،١٨١جا ھليت : جلد دوم :
  

  (ح)
  ۔ ٢٨٥حجة الوداع :

  ۔ ٢١٧حشو يہ : جلد دوم :
  ۔٢١٥،٢١٦حنبلی :جلد دوم :

  
  (ز)

  ۔٢١٨۔جلد دوم :١١٠،١١١،٢٥٤زند قہ؛ زند يق؛ ز نا د قہ :
  ۔ ٢٣٠۔٢٢٠ز يديہ :جلد دوم :

  
  (س)

  ۔١٤٣۔ جلد دوم :١٨٩۔١١٩سبا(قوم) :
  ۔٢٥٣سر يانی : 

  
  (ش)

  ۔٢٠،٢٢٠،٢٣٩شيعہ :جلد دوم :
  

  (ص)
  ۔ ٢٧٩صا بئين : 

  ۔٢٧٨،٢٧٩صلح حد يبيہ :
  ۔٢٤٠صو فی :جلد دوم :

  
  (ع)

  ۔ ٢٤٤۔٢١٧عاد : 
  ۔٢٧٩عبا سی : 

  ١٥١۔ جلد دوم :٥٤،١٢٤،٢١٩،٢٢٤عبری و عبر ا نی :
  ۔٢٠٩۔١٥٢۔١٣٢۔٢٦۔ ٧۔ جلد دوم :٢٧٧۔٢٦٦۔٢٣٢۔١٤٤۔١٤٣۔ ١٠٥۔ ٧ ٣۔٤٠۔٣٨۔٣٧۔٣٦۔١١۔٧عرب: 

  ۔ ٦٢۔٥٨۔٥٥۔٤١عما لقہ : جلد دوم :
  

  (غ)
  ۔ ٢٧٩۔٦٣غزوهٔ بدر : 

  ۔ ٢٤٤غزوهٔ  تبوک :
  ۔٨٠غزوهٔ خندق : 

  
  (ف)

  ۔ ٦٩۔٤٠۔٢٩فتح مکہ : جلد دوم :
  ۔٢١٨فرانسيسی : جلد دوم : 

  
  (ق)

  ۔٢٥٣قد رّےه :
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  ۔١٨٠۔١١٨۔٦ ٧۔٦٦۔٦٥۔٤٦۔ جلد دوم :٢٧٨۔٢٣٣۔٢٣٢۔ ١٠٦۔٥٧۔٢٨قر يش : 
  

  (ک)
  ۔١٩٠،٢٢٤کلدانی :

  
  (ل)

  ۔١٧٨،١٨٠لو ح محفو ظ : جلد دوم :
  
  (م)

  ۔٢ ٧٩۔٢٢مجو س : 
  ۔١١مر جئہ :

  ۔١٨٣۔١٢٢۔١٧٩۔١٧٤۔١٥٣۔١٥٠۔٩٩۔٩٤۔٧٠۔٦٤۔٦٣۔١٢۔١١مسلما ن ؛مسلمانوں: 
  ۔٣٠٣۔ ٢٩٧۔٢٩٦۔٢٧٩۔٢٦٧۔٢٦٢۔٢٦١۔ ٢١١۔ ٢٠٨۔٢٠٦۔١٨ ٨۔١٨٦،١٨٧۔١٨٤

  ۔٢٠٦۔١٤٩۔ ٩٩۔المسلمون : ٢٩٧۔١٨٨۔١٨٧۔١٨٦۔٧٠۔٦٤مسلمين:
۔ ٢٢٨۔٢١٤۔ ٢٠٠۔١٨٩۔١٢١۔١١٧۔١١٥۔١٠٥۔١٠٢۔١٠١۔٩٨۔٤٥۔٤٢۔٣٧۔٣ ٥۔٢٥۔٢٤۔٢٢۔٨جلد دوم :

  ۔١٢١۔٢٧۔٢٢۔المسلمون : ١٠٥۔٩٨۔٢١۔مسلمين:٢٥٠
  ۔١٨٩مسيحيت :

  ۔٢٣٠مشبہ : جلد دوم :
۔ ٨٦۔٨٥۔٥٧۔٥٥۔٥٠۔٤٩۔٤٢۔٤١۔٣٩۔٢٩۔٢٣۔٢٢۔ ١٩:  مشرک؛ مشر کين ؛مشرکوں

  ۔٣٠٣۔٣٠٢۔٢٩٩۔٢٨١۔٢٧٩۔٢٧٧۔٢٣٣۔٢١١۔١٨٦۔١٤٣۔١٢٨۔٩٠
  ۔ ٢٢٢۔٢٢١۔٢٢٠۔ ١٩٤۔ جلد دوم :١١معتز لہ؛اعتزال : 

  ۔٢٢٢مکتب اشعری : جلد دوم :
  ۔٢٣٣۔ ٢٣٢۔٢٣١۔٢٢٧۔٢١٩۔١٨٨۔١٤۔٨۔٧۔جلددوم:٢٨٤۔١٢٥۔٨۔٧مکتب اہلبيت:

  ۔٢٤٠۔٢٣٩۔٢٣٨۔٢٣٧۔٢٣٤
  ۔٢٥٤ب جبر :مکت

  ۔٢٢٤۔٢١٥مکتب حسی و تجر بی : جلد دوم :
  ۔ ٢١٩۔١٨٨۔ ١٨٦۔١٨ ٥۔١٧٥۔١٤۔ جلد دوم :٢٨٤۔٢٦٤۔٢٦٢۔٢٦٠۔٢٥٣۔٢٤٨۔١٢٥۔١٠مکتب خلفا ئ: 

  ۔٢٢٢۔ ٢١٥مکتب ذو قی و اشر اقی : جلد دوم :
  ۔ ٢١٩مکتب سلفی : جلد دوم :

  ۔٢١٩۔٢١٥خالص عقلی مکتب : جلد دوم :
  ۔ ٢١٥مکتب فطری: جلد دوم :

  ۔٢٥٤مکتب قدريہ : 
  ۔٢١٥خالص نقلی مکتب: جلد دوم :

  
  (ن)

۔جلد دوم : ٣٠٣۔٢٩٧۔٢٦١۔١٩٣۔ ١٩٠۔١٨٩۔١٨٨۔١٧٩۔ ١٤٥۔ ٥٧۔ ٥٦۔٥ ٥۔٥٠۔ نصاری ٰ : ٢٢،١٨٦،١٨٩،١٩٤نصرا نی : 
: ٨٨۔٢٥۔٢٢نصرا نی :   ۔ ٧٠۔٦٧۔٤٥۔ ٣٤۔٢٢۔ نصاری ٰ

  
  (و )

  ۔ ٢٤٥واقعٔہ صفين :
  

  (ھ)
  ۔٢٨٥ھذيل :
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  (ی)

  ۔١٩٠،٢٢٤،٢٥٣: يونا نی
  ،٢٢،٥٠،٥٥،٥٧،١٤٥،١٧٩،١٨٦،١٨٩،١٩٠،١٩٣،١٩٤،٢٠٠،٢٥٣،٢٥٧،٢٧٩يھود ؛ يہودی :

  ،٢٢،٢٥،٣٤،٣٧،٣٨،٤١،٤٣،٤٤،٤٥،٤٦،٥٠،٥١،٥٦،٥٧،٦٤،٦٦۔جلد دوم :٢٨٩،٣٠٣
  ۔ ٦٧،٧٠،٨٨،١٦٩،٢٢٦

 

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  ان احا ديث و روايات کی فہرست جو اس کتاب ميں ذکر ہوئی ہيں

  جلد اول
  

  رديف................. حديث ا وروايت کامتن........................... معصوم................ صفحہ
  ١٠٨امام باقر ـ.......... .. ....… ۔ سليمان بن داود نے اپنے ساتھيوں سے فر ما يا: خدا وند تعالی مجھے١
  ١٠٩امام صادق ـ ......… کی قدرت کے کمال تام اور اتمام ہو نے کو جا نيںهللا ۔ اس لئے کہ لوگ ا٢
حضرت امام صادق عليہ …۔آدم کی بہشت دنيا وی باغوں ميں سے ايک باغ ہے کہ اس پر سورج و چاند٣

  ١٠٩السالم...........
................... … ۔ خدا وند عالم نے آدم کو ايک مٹھی خاک کہ جو تمام اطراف سے ٤   ١٢٩رسول خدا ۖ
٥ ................   ١٢٩۔ آدم و حوا ّ کا بہشت ميں نکلنے کے وقت تک سات گھنٹے قيام............. رسول خدا ۖ
  ١٣٦امام باقرعليہ السالم............……ہے جيسے خدا نے خود انتخاب کيا ہے  ۔ يہ روح؛ وه روح ٦
  ١٣٧۔ جب خدا نے آدم کو معا ف کرناچاہا تو جبر ئيل کو......امام صا دق ................................ ٧
  ١٣٨........امام رضا.… ۔ خدا و ند تبارک وتعالی نے آدم سے کہا:تم اور تمہاری زوجہ بہشت ميں رہو ٨
  ٢٨٤امام صادق.. ....… ۔ دو حديث جو آپس ميں تعارض اور ٹکراؤ رکھتی ہوں تو ان کوجو عامہ کی اخبار  ٩
۔ ( اوريا اور داود کی داستان ميں )فرمايا : يہ ايسی چيز ہے جسے عا مہ کہتے ہيں...... حضرت امام  ١٠

  ٢٨٤صادق.......................
  

  جلد دوم
  

  .......... حديث ا وروايت کامتن........................... معصوم................ صفحہرديف.......
  ٧٥عليہ والہ......................هللا رسول خدا صلی ا…۔ صلة الرحم تز يد فی العمر و تنفی الفقر ١١
  ٧٥..............عليہ والہ.......هللا ۔ صلة الّرحم تز يد فی العمر۔و صدقة الّسر...رسو ل خدا صلی ا١٢
  ٧٦۔ صلة الرحم فا نھا مثر اة فی المال و منسٔا ة فی األجل و...........امام علی ......١٣
  ٧٦۔ و صلة الرحم منما ة للعدد.............. .........................امير المؤ منينـ .................... ١٤
  ٨٧عليہ و الہ..............هللا صلی ارسول خدا ………… ۔ صوم رجب يھّون سکرات الموت ١٥
  ٨٨اما م صادق عليہ السالم .............………… ۔ ٔمن مات و لم يحج حّجة اال ِسالم دو نما ١٦
  ٩٥عليہ و الہ....................هللا رسول خدا صلی ا…………۔ اطو لکم قنو تا ً فی دار الدنيا ١٧
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  ٩٦امير المؤ  منين ...........................………۔ ِاذا سجد ٔاحد کم فليبا شر بکفّےه ا الٔ رض ١٨
  ٩٦عليہ والہ .............هللا رسول خدا صلی ا…… ۔ من بغی علی فقيرا وتطا ول عليہ و استحقره ١٩
  ٩٦امام صادق عليہ السالم................………… ۔ ان ّ المتکبرين يجعلون فی صور ة الذ رة ٢٠
  ٩٨رسول خدۖا ......… لی ما بھم من اال ذی۔ ٔاربعة يؤ ذون اھل النا ر ع ٢١
  ١٠٠عليہ والہ............هللا رسول خدا صلی ا...…۔ جنت کے آٹھ دروازے ہيں اور جہنم کے سات  ٢٢
  ١٠٠اميرالمؤ منين عليہ السال م...........…۔ کيا جانتے ہو کہ جہنم کے دروازے کس طرح کے ہيں..٢٣
اميرالمؤ منين عليہ السال م … ايک معين گروه ہے اہل…پر  ۔جہنم کے دروازوں ميں سے ہر دروازه ٢٤

....................١٠٠  
امام صادق عليہ ………۔ جو کسی مومنين کو راضی اور خو شنود کرے خدا وند عزوجل اس کے دين ٢٥

  ١٠٠السالم...............
  ١٠١مام صادق عليہ السالم .....ا … ۔ جو کوئی کسی مو من کے غم و اندو ه کو دور کرے خدا اس کے غموں کو٢٦
امام ابو الحسن عليہ السالم …۔زمين ميں خدا کے کچھ بندے ہيں جو ہميشہ اس کوشش ميں رہتے ہيں۔٢٧

......................١٠١  
  ١١٠امام صادق عليہ السالم...........… ۔ کوئی مسلمان کسی مسلما ن کی ضرورت بر طرف نہيں کرے گا مگر ٢٨
امام باقر عليہ …… مو من دنيا ميں مصبيت ميں دو چار ہو مصيبت کے عالم ميں۔ جو کوئی ٢٩

  ١٠١السالم........................
عليہ هللا ۔ خداوند سبحان نے فرمايا: ميں کسی بنده کو بہشت ميں داخل نہيں کروں گا مگر اس کو۔ رسول خدا صلی ا ٣٠

  ١٠٢والہ............
عليہ هللا رسول خدا صلی ا…ے جو مصيبت ميں گرفتار ہو سوائے اس کے۔ کوئی مسلمان ايسا نہيں ہ ٣١

  ٢٫١٠والہ.......................
  ١٠٢عليہ والہ......هللا ۔ رسول خدا صلی ا…۔ کوئی مصيبت مسلما ن انسان کو نہيں پہو نچے گی مگر يہ کہ ٣٢
  ١٠٢عليہ والہ ..هللا ول خدا صلی ا۔ کوئی مسلمان ايسا نہيں ہے جو کانٹے يا اس سے بھی سخت تر......... رس ٣٣
  ١٠٢عليہ والہ......هللا رسول خدا صلی ا…۔ کسی قسم کا رنج و گرفتار ی۔ درد و مرض اور مصيبت و اندوه ٣٤
  ١٠٣عليہ والہ....................هللا رسول خدا صلی ا…۔ الصبر ثالثہ ۔ صبر عند المصيبة۔ وصبر علی الطاعہ٣٥
  ١٠٦امام صادق عليہ السالم...............……ال جائے گا اور ميزان۔ جب نامہ اعمال کا دفتر کھو  ٣٦
  ١٠٧اما م زين العا بد ين عليہ السالم...…۔جب خدا وند عزوجل تمام اولين و آخرين کو جمع کر ے گا٣٧
  ١٠٧امام باقر عليہ السالم.................………۔جو کوئی دنيا سے نا بينا اٹھے جبکہ خدا کے لئے ٣٨
  ١١٣عليہ والہ.......... هللا رسول خدا صلی ا…يؤ من بحو ضی۔الحوض الکوثر۔فال اوردوه ۔من لم٣٩
   ١١٣عليہ والہ..................هللا رسولخداصلی ا……۔الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيا مة٤٠
   ١١٤عليہ وآلہ................... هللا رسولخدا صلی ا… عزوجل فيشفعونهللا ۔ثال ثہ يشفعون الی ا٤١
  ١١٤عليہ والہ............. هللا رسول خدا صلی ا…۔ يشفع يوم القيا مة ثال ثہ۔ االنبيائ۔ثم العلما ئ۔ثم٤٢
  ١١٤امام صادق عليہ السالم.... ...... هللا… يو مئذ ٍ يّخر سا جدا ً فيمکث ما شاء اهللا ۖ ۔ ان رسول ا٤٣
  ١١٤......عليہ والہهللا رسول خدا صلی ا……………۔شفا عتی ال ھل الکبا ئر من امتی ٤٤
  ١١٨…..........…عليہ والہ وسلمهللا رسول خدا صلی ا………کہتا: خداوندهللا ۔جو شخص سبحان ا٤٥
  ١١٩عليہ والہ وسلم..........هللا رسول خدا صلی ا…۔ان فرطکم علی الحوض من ورد شرب و من٤٦
  ١١٩عليہ والہ وسلم............هللا رسول خدا صلی ا… ۔لير دن ّ علیّ  الحوض رجال ممن صحبنی٤٧
  ١١٩عليہ والہ وسلم.........هللا رسول خدا صلی ا… ۔ان المر أی يدعی بہ يوم القيامة با ربعة اسمائ٤٨
  ١٥٤امام صادق عليہ السالم......... ………………۔من اطا ع رجال ً فی معصےة فقد عبده٤٩
  ١٥٤امام ر ضا عليہ السالم .......…………………… ۔من اصغی الی نا طق فقد عبده٥٠
  ١٥٥عليہ والہ وسلم....... ...هللا رسول خدا صلی ا…………نا من العبيد فھو حر۔من خرج الي٥١
  ١٥٦عليہ والہ وسلم..........هللا رسول خدا صلی ا…………۔تعس عبد الدرھم و عبد الدينار٥٢
  ١٨٢عليہ والہ وسلم............هللا رسول خدا صلی ا… ۔من سّره۔ ان يسبط لہ فی رزقہ و ينسٔا لہ فی٥٣
  ١٨٢عليہ والہ ................هللا رسول خدا صلی ا…………م الرزق با لذ نب۔ان الر جل ليحر٥٤
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  ١٨٣عليہ والہ وسلم..........هللا رسول خدا صلی ا…۔ان الدعا ء و القضا ء ليعتلجا ن بين السماء و٥٥
  ١٨٥عليہ والہ وسلم..............هللا رسول خدا صلی ا…اری آدم ذريتہ ۔فرٔا ی رجال ً ازھرهللا ۔ان ا٥٦
  ١٨٦امام صادق عليہ السالم .................…ث آ  عزوجل نبيا ّ حتی يأ  خذ عليہ ثال ثا ً۔ما بع٥٧
  ١٨٧امام صادق عليہ السالم........................…۔ما بعث آ نبيا ً قط ّ حتی يا خذعليہ ثال ثا ٥٨ً
  ١٨٧................... .......امام صادق عليہ السالم .......…۔ما تنبأ  نبی قط حتی يقّر تعالی٥٩
  ١٨٧امام رضا عليہ السالم..................……………۔ما بعث نبيا ّ قط ا ال ّ بتحر يم الخمر٦٠
  ١٨٧امام صادق عليہ السالم.................………۔اذا کان ليلة القدر۔ نزلت المال ئکہ والروح٦١
  ١٨٨امام با قر عليہ السالم..................…لسمائ۔تنزل فيھا۔ ليلة القدر۔ المال ئکہ والکتبہ الی ا٦٢
  ١٨٨۔جب موت آتی ہے اور آسمانی کاتبين اسے لکھ ليتے ہيں ..........امام با قر ـ...............٦٣
  ١٨٨مام صادق عليہ السالم ..... ......……………عزوجل يبدو لہ فی شیء ٍهللا ۔من زعم ان ا٦٤
  ٢٠١امير المؤ  منين ......... ....…...............طتم بطن واد۔فوهللا ما علو تم تلعة۔ و ال ھب٦٥
  ٢٠٣امام باقر عليہ السالم...............……… ۔ان الناس فی القدر علی ثالثہ اوجہ۔ رجل زعم٦٦
  ٢٠٣امام رضا عليہ السالم.............……………عزوجل لم يطع با کراه و لم يعصهللا ۔ان ا٦٧
  ٢٠٥امام صادق عليہ السالم...........……………ن امر بين امرين۔ال جبر و ال تفو يض و لک٦٨
  ٢١٧عليہ والہ وسلم.............هللا رسول خدا صلی ا…۔ھلک المتعمقون۔ ھلک المتعمقون۔ھلک٦٩
..............………………۔کل مولود يو لد علی الفطرة فا بواه يھو دا نہ٧٠   ٢٢٦ر سول خدا ۖ
  ٢٢٧امير المؤ  منين.....……………۔انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاه٧١
  ٢٣٥امام صادق عليہ السالم...............هللا………۔لو ال هللا ما عر فنا ۔ و لو ال نحن ما عرف ا٧٢
  ٢٤١امير المؤ  منين...….............۔فسطح ا ال رض علی ظھر الماء و اخرج من الماء دخا نا ٧٣ً
   ٢٤٢امير المؤ منينـ................... ..............…………۔ انشأ  الخلق ا نشا ء ً و ابتدا ه ُ ابتدا ء ٧٤ً

  

  ان اشعار کی فہرست جو اس کتاب ميں آئے ہيں 

  جلد دوم 
  ١٣٢اِذا ما بنو مروان ثَلّت عروُشھم :: واَوَدت کما اودت اِيادوِحْمَےر.... ..ص

  ١٣٢صقد استوٰی بشر علی العراق :: من غير سيٍف اودٍم مھراٍق .......... .
  ١٨٧وفی کّل شيٍئ لہ آےة :: تد ل علٰی ٔانّہ واحد۔..................ص

  ٢٠٢ٔانت ااِلمام الّذی نر جو بطا عتہ :: يوم النِّجا ة من الر حٰمن غفرا نا ً ......ص
......ص   ٢٠٢ٔاو ضحت من دينِنا ما کان ُملتبسا ً :: جزا ک ر بُّک عنّا فيہ اِحسا نا ً

.....ص فليس معذرة فی فعل فا   ٢٠٢حشة :: قدُکنت راکبھا فسقا ً و عصيا نا ً
  

  مؤ لفين اور مصنفين کے ناموں کی فہر ست

  (الف)
  

  ۔٢١٧۔ آمری : جلد دوم:٢٢٦آصف محسنی :جلد دوم :
  ۔٢٢٠ابن اثير :  ١٣٢ابن ابی الحديد:

  ۔٢١٦۔ ابن بطہ : جلد دوم:٢٣٧۔٢٣٤ابن با بويہ : جلد دوم:
  ۔ ٢٥٥۔ ابن حجر : ٢١٩۔٢١٨ابن تيميہ : جلد دوم:
  ۔ ٢٥٥۔ ابن حبان :٢١٥۔١٩٤ابن حزم :جلد دوم :

  ۔٢٥٣۔ ابن خلکا ن : ٢١٦ابن خز يمہ :جلد دوم: 
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  ۔١٨٨۔١٢٩۔ ابن سعد : ٢١٩۔ ٢١٨ابن رشد: جلد دوم:
  ۔٢١٨۔ ابن طفيل : جلد دوم:٢١٨ابن سينا ئ:جلد دوم :

  ۔ ٢٣٧۔ ابن عباس جوھری : جلد دوم:٢٣٧ابن طو الن :جلد دوم: 
  ۔٢١٦۔ ا بن قدا مہ : جلد دوم:٢٠١۔١٣٢ابن عسا کر : جلد دوم:

  ۔  ٢٢٢۔١٨٢۔١١٨١۔١٥٢۔١١٤۔٥٨۔جلد دوم:٢٨٤۔ ٢٢٠۔١٨٨ابن کثير : 
  ۔٢١٨۔ ١٨٥۔ ابن ما جہ : جلد دوم:١٩ابن کلبی :جلد دوم:

  ۔ ٢٨٥۔ ابن ہشا م :٣٨ابن منظو ر:
  ۔٢٨٥۔ ابو حا تم : ٢٢١۔٢١٥ابو الحسن اشعری : جلد دوم:

  ۔ ١٢٩۔ ابودواد:٢٦٢ابو حنيفہ : 
  ۔٢٢٢۔ ابو منصور ما تر يد ی: جلد دوم:٢٣٧ابو طالب تجليل:جلد دوم:

  ۔٢٢٥۔ احمد آرا م : جلد دوم:٢٣٠ابو ہا شم جبا ئی : 
  ۔١٠٢،١١٣،١٨٢،١٨٥،٢١٤،٢١٦۔ احمد بن حنبل : جلد دوم:٢١٥احمدامين :جلد دوم:

  ۔ ٢٢٤۔ ٢٢٢۔٢١٨۔٢١٧۔٢١٣محمود صبحی :جلد دوم: ۔ احمد ٢٢٤سر سيداحمد خان ہندی :جلد دوم:
  ۔٢١٨۔ ارسطا طا ليس : جلد دوم:٢٤٧اڈوين پاول ھا بل : جلد دوم:

  ۔٢٢٥۔ اقبال الھو ری :جلد دوم: ٢٢٤۔ ٢١٨ارسطو : جلد دوم:
  ۔٢١٧۔ امام الحر مين : جلد دوم:  ٢٢٢الفر دبل : جلد دوم:

  ۔٣٤اے: کر يسی مر يسون:
  

  (ب) 
  ۔٢١٠۔ ٢٢بخا ری :  ۔١٢بحرا نی : 
  ۔٢٤٧۔ بيگ با نگ:جلد دوم:٩١بطليمو س:

  ۔٢١٩بيہقی :جلد دوم: 
  (ت)

  ۔ ١٢٩تر مذی : 
  

  (ث)
  ۔١٣٤ثقفی : 

  
  (ج)

  ۔٢٢٠۔ جبا ئيا ن : ٢٠جا حظ :جلد دوم:
  ۔٢٤٧جورج ال ميتر:جلد دوم:

  ۔١٥٦۔ جو ھری :جلد دوم: ٢٥٣۔ ڈاکٹر جواد علی :٢٢٥جمال الدين اسد آبا دی : جلد دوم:
  

  (ح)
  ۔٢٤٦۔ حا فظ محمد سليم :جلد دوم:٢٢٧حا رث محا سبی : جلد دوم:

  ۔٢٦٣۔٢٦٢۔ ٢٦١۔ ٢٦٠۔ ٢٥٥۔ ٢٥٤۔٢٥٣۔٢٥١۔ حسن بصری :٢٣٧حّر عا ملی : جلد دوم:
  ۔٢٥٣حميری :

  
  (خ)

  ۔ ٢٨٣۔٢٦٣خازن : 
  
  (د)

  ۔٢١٨۔ ڈيکا رٹ :جلد دوم: ٨٩۔٢دارمی :جلد دوم:
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  (ر)

  ۔ ١٢٤۔ ريچرڈ واٹس :٢٧٨۔١٥٧۔١٤٤۔١٤٣راغب اصفہا نی : 
  

  (ز)
  ۔٢٢١:جلد دوم: هللا ۔ زھدی حسن جا ر ا٢١٦زعفرانی : جلد دوم:

  
  (س)

  ۔ ١٢٤۔ سامی البدری :٢٢٢السبکی: جلد دوم:
  ۔٢٢٣۔ ڈاکٹر سليما ن دنيا : جلد دوم:٣٠٠سکا کی :

  ۔٢٨٤۔٢٦٢۔٢٦١۔ ٢٥٢۔ ٢٥١۔١٠٧۔١٢۔ سيو طی :٢٢٤سميع عا طف الزين، جلد دوم:
  

  (ش)
  ۔٢١٩۔ ٢١٧۔ شو کا نی : جلد دوم:٢١٦۔جلد دوم: ٢٦٢شافعی :

۔ ١٨٦۔ ١٥٣۔ ١١٩۔١١٨۔ ١١٠۔١٠٩۔١٠٧۔١٠١۔ جلد دوم :٢٨٣۔ ١٢٩۔١١١۔ شيخ صدوق :١٩٤۔ ١٩٣شھر ستانی جلد دوم::
  ۔٢٣٥۔٢٠١۔ ١٨٧

  ۔ ٢٣٦۔ ٢٣٤شيخ مفيد :جلد دوم: 
  

  (ص)
  ۔٢١٧صابونی : جلد دوم:

  
  (ط)

  ۔١٨٤۔١٨٣۔١٨١۔ ١٥٢۔١١٤دوم : ۔جلد٢٦٤۔٢٦١۔٢٥٢۔٢٥١۔٢٤٨۔ ٢٢٠طبری : 
  ۔١٨٦۔١٨طيا لسی ؛ جلد دوم:

  
  (ع)

  ۔٢٢٠۔ عبد الجبا ربن احمد ہمدا نی : جلد دوم:٢١٣عبا س علی براتی : جلد دوم:
  ۔٢٢٤۔ عبد الر زاق نو فل :جلد دوم: ٢١٨عبد الحليم محمود : جلد دوم:

  ۔٢١٧لد دوم:بن حسن عنبری : جهللا ۔ عبيد ا٢٢٤عبد الو ھاب بن احمد : جلد دوم:
  ۔٢٢٦۔ علی بن طا ووس :جلد دوم: ٢٢٩علی بن حسين ا لموسوی: جلد دوم:

  ۔٢١٩۔ علی سا می النشا ر :جلد دوم:٢١٩علی حسين الجا بری :جلد دوم: 
  

  (غ)
  ۔٢٢٣۔٢١٩۔ ٢١٨غزالی :جلد دوم: 

  
  (ف)

  ۔٢١٧۔ جلد دوم:٢٨٣۔ فخر رازی : ٢١٨فارابی : جلد دوم:
  ۔١٥٦فيروز آبا دی : جلد دوم: ۔٢٢٤فريد و جدی :جلد دوم:

  
  (ق)

  ۔٢١٩۔ قاسمی : جلد دوم:٢٢١۔٢٢٠قاسم رسی :جلد دوم:
  ۔ ٢٨٣۔٢١٠۔١٣٦۔ قمی :١٨٣۔١١٤۔١٠٠۔جلد دوم:٢٨٤قر طبی : 
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  (ک)
  ۔٢١٨۔ کندی : جلد دوم:٢٢٧کلينی : جلد دوم:

  
  (م)

  ۔ ١٨٨۔١٨٦۔١٩۔ جلد دوم :٩٣۔٩٢۔ مجلسی : ٦١مالک :
  ۔٢٣٤۔ محمد بن با بو يہ : جلد دوم:٢٢٢:محمد ابو زھره : جلد دوم

  ۔٢٤٦۔ محمد سليم حا فظ : جلد دوم:٢١٥:جلد دوم:هللا محمد حميد حمد ا
  ۔٢٤٥۔ مخنف بن سليم : ٢٢٥محمود شلتوت: جلد دوم:

  ۔٢٥٥۔ مزی : ٢٢٩مرتضی ( الشريف )جلد دوم:
  ۔ ٢٤١۔ جلددوم : ٢٢٢۔٢٢٠۔ مسعودی : ٢٢٣مسٹرہا کس امر يکی : 

  ۔١٠١۔ معروف بن خر بو ذ :١٨٢وم :۔ د ٥١مسلم :
  ۔٢٦٢۔ مقاتل بن سليمان : ٢٣٨۔ ٢٣٦مفيد ( شيخ)جلد دوم: 
  ۔٢٢٣۔ منصور حال ج : جلد دوم:٢٤٦مک ميالن : جلد دوم:

  ۔١٣٤۔ مير جال ل الدين حسينی :٢٥٢۔٢٥٠مو ريس بو کيل :جلد دوم: 
  ۔ ٩٢مير داماد :

  
  (ن)

  ۔ ١٨٢۔ نسا ئی: جلد دوم:٣٠٠النديم : 
  ۔٢٢٠۔ نظام :جلد دوم: ٢٤٥ر بن مزاحم : نص
  

  (و)
  ۔٢٨٩۔ ٢٧٨۔ واقدی :٢٢٠۔ دوم :٢٥٤واصل بن عطا ئ:

  ۔ ٢٦٤۔ ٢٦٠۔٢٥٦۔ ٢٥٣۔ ٢٤٧وھب بن منبہ: 
  

  (ھ)
  ۔ ٢٤٧ھا بل : جلد دوم:

  
  (ی)

  ۔ ٢٢٠۔ يعقوبی : ١٢٤۔ ياقوت حموی : ٢٢٢اليا فعی :جلد دوم: 

  جغر افيائی مقامات
  جلد اول ودوم 

  )(الف
  ۔١٢ ٤آرال :

  ۔ ١٨٦۔ جلد دوم:١٢٩،١٨٨،٢٢٠،٢٥٣،٢٥٤،٢٥٥يورپ :
  ۔ ٢٤٧امريکہ : جلد دوم:
  ۔ ٢١٩اند لس؛ جلد دوم:

  ۔ ١٨٩،٢٥٧يروشلم : 
  

  (ب)
  ۔ ٢٤٥۔١٢٥۔ ١٢٤با بل :

  ۔٢١٠۔٢٠٩بازار عکا ظ: 
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  ۔ ٢٧٩۔٦٣بدر: 
  ۔٢٢١۔١٣٢۔جلد دوم:٢٥٥۔٢٥٣۔ ٥٦بصره :
  ۔ ٢٦٢۔٢٤٥بغداد :
  ۔ ٢١۔جلد دوم: ٢٦٦۔١٢٥۔٦٨الحرا م : هللا بيت ا

  ۔٧٠۔٦٨۔٥٢۔٤٦۔ ٤٥۔٤٢۔ جلد دوم:٢٢٩۔١٢٥بيت المقدس : 
  ۔٢١٣۔جلد دوم:٢٨٤۔٢٥٦۔٢٥٢۔٢٥١۔ ٢٢٣۔٢٢٢بيروت :

  
  (پ)

  ۔٢٤٦پا کستان: جلد دوم: 
  

  (ت)
  ۔ ٢٣٨تبريز : جلد دوم:

  ۔٢٤٤تبو ک : 
  ۔٢٠٩۔١٠٧تہا مہ: 

  ۔ ٢٣٤۔٢٢٧۔٢١٣۔جلد دوم:٨٠تھرا ن : 
  

  (ج)
  ۔١٩٠۔١٢ ٤جيحون :

  
  (ح)

  ۔٢٤٥۔ ٢٤٤ِحْجر(شہر قوم ثمود)
  ۔٢٧٩۔٢٧٨حد يبيہ :

  
  (خ)

  ۔ ١٢٤خوارزم :
  ۔٥٨خيمٔہ اجتما ع :جلد دوم:

  
  (د)

  ۔ ١٢٥۔ ١٢٤دجلہ : 
  ۔٢٤٦۔١٣٢دمشق:جلد دوم: 

  
  (ر)

  ۔٢٢٥۔ جلد دوم:٧روم : 
  

  (س)
  ۔٣٨سا عير؛ سعير : جلد دوم:

  ۔ ١٤٣۔ جلد دوم: ١١٧،١١٩سباء :
  ۔ ٦٢۔ ٥٥۔ ٤٠۔ ٣٨: ۔جلد دوم٢٢٣سينا : 

  
  (ش)

  ۔ ٢١٩۔٢٠٨۔٥٨۔ ٤١۔ جلد دوم:٢٤٤۔ ١١١شام : 
  ۔١٢٥شنعا ر :
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  (ص)
  ۔ ٢٤٥صراة : 
  ۔٢٤٥۔٨٠صفين : 

  
  (ع)

  ۔١٩٢،٢٤٦۔١٩٠عدن : 
  ۔٢٠١۔ ١٣٢۔ جلد دوم: ٢٤٥۔١٢٥۔١٢٤عراق: 

  ۔ ٦١۔٢٤۔١٨۔ جلد دوم:٢٤٤۔ ١٣٧۔ ١٢ ٥عرفات :
  

  (غ)
  ۔٣٩غار حرا ء :جلد دوم:

  
  (ف)

  ۔ ٣٨جلد دوم:  فا ران :
  ۔ ١٩٠۔١٢٦۔١٢٥۔١٢٤فرات : 

  ۔ ٩٨فلسطين :
  ۔١٢٤فيشون : 

  
  (ق)

  ۔  ٥٦قا ھره : جلد دوم:
  ۔ ٢٣٧۔٢٣٤۔٢٢٦۔ جلد دوم: ٨٠قم : 

  
  (ک) 
  ۔ ٢٤٢۔١٨١۔٦٨۔٦١۔٤٦۔٤٥۔٣٤۔٢٦۔٢٤۔٢١۔١٨۔ جلددوم:٢٤٤۔١٥٣۔١٠٦کعبہ:

  ۔ ٢٠٨۔ جلد دوم:٢٥٤۔ ٢٤٥۔ ١٢٥کو فہ: 
  ۔١٢٥کوه ابو قبيس : 

  ۔ ٤٠۔٣٨ير : جلد دوم:کوه سع
  ۔٤٠۔ جلد دوم :٢٢٣کوه سينا : 

  ۔١٨٩کوه صيھون: 
  ۔ ٥٧۔ ٥٦۔٥٥۔ ٥٠۔ ٤٩۔٣٢کوه طور: جلد دوم:

  
  (ل)

  ۔٣٩۔ ٣٨۔ جلد دوم: ٢٢٤۔١٩٠۔ ١٢٤لندن: 
  
  (م)

  ۔٢١٧مد ين :
  ۔ ٧٠۔٤٦۔ جلد دوم: ٢٦٧۔ ٢٤٤مدينہ : 

  ۔ ١٨مروه : جلد دوم:
  ۔٣٥،٤٥،٦٧مسجد الحرام : جلد دوم:

  ۔ ١٨،٢٤،٦١الحرام : جلد دوم: مشعر
  ۔٨٠مشھد : 
  ۔٢٢٤۔ ٢١٩۔١٥٦۔٥٨۔٥٤۔٤١۔ جلد دوم:٢٩٦۔ ٢٩٣۔٢٩٢۔٢٨٥،٢٩٠۔٢٤١مصر : 

  ۔٢٦۔٢٥۔ ٢٤۔٢١مقام ابراہيم عليہ السال م :جلد دوم:
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  ۔٦٦۔٤٠۔٢٩۔١٧۔ جلد دوم:٢٧٩۔ ٢٧٨۔٢٧١۔٢٦٦۔٢٣٣۔٢١٠۔ ١٥٣۔١٢٥مّکہ :
  ۔٦١۔٢٥۔ ٢٤۔١٨۔ جلد دوم:٢٤٤۔١٣٧۔١٢٥منی :
  ۔١٨٤صل :جلد دوم: مو
  

  (ن)
  ۔١٨٩ناصره : 

  ۔٢١٩نجد :جلد دوم:
  ۔١٢٦۔١٢٥نجف اشرف : 

  ۔ ١٠٧نصيبين : 
  ۔١٨٤نينوا :جلد دوم:

  
  (و)

  ۔  ٢٤٤وادی القری : 
  ۔٢١٠وادی مجنہ: 

  
  (ھ)

  ۔ ٢٢٤۔جلد دوم:٢٢٩۔١٢٥۔٤٤ہند( ہندوستان) :
  ۔٥٨ھيکل سليما ن:جلد دوم: 

  
  (ی)

  ۔ ٢٥٣۔٢٢٩۔١١١۔١٠٧۔٩٨يمن :
 

 

 اسالم کے عقائد(دوسری جلد ) 

 

  

  کتابوں کی فہرست
  جلد اول و دوم 

  (الف)
  ۔ ٢٢٢اثبات الو صيتہ :

  ۔٢٣٧اثبات الھدا ة با لنصوص و المعجز ات : جلد دوم :
  ۔٢٢٥احيای تفکر دينی در اسال م :جلد دوم :

  ۔ ٢٢٢۔ ٢٢٠اخبار الزمان : 
  ۔١٧اخبار مکہ : 

  ۔٢١٩۔ ٢١٧ارشاد الفحول : جلد دوم :
  ۔ ٢١٨ارغنون : جلد دوم :

  ۔٢٦٦اسد الغا بة ۔ 
  ۔ ٢٨٤اسرا ئيليات و اثر آن در کتا بھا ی تفسير :

  ۔ ٢١٧۔ ١٥٤۔ ١٠١اصول کافی ؛جلد دوم : 
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  ۔٢١٧ا ال حکا م فی اصول ا ال حکا م : جلد دوم :
  ۔ ٢١٨ا ال رشاد الی قواطع ا ال د لہ :جلد دوم : 

  ۔٢٢٤ال سالم فی عصر العلم: جلد دوم :ا 
  ۔ ٢٢٣۔ ٢١٨الجام العوا م عن علم الکال م : جلد دوم :

  ۔ ١٨٨امالی شيخ مفيد : جلد دوم :
  ۔ ١١٩۔ جلد دوم :٢٨٢امالی صدوق :

  ۔٢٤٥امتا ع ا ال سماع : 
  ۔٢٠٩۔١٧١۔١٦ ٥۔٧٠۔٦٤۔٥٩۔٤١۔٤٠۔جلد دوم :٢٢٤۔٢٢٢۔١٩٦۔١٤٨۔٢٨۔١٣انجيل :

  ۔ ٢٣٩۔٢٣٨۔ ٢٣٤۔٢١٩ت :جلد دوم : اوائل المقا ال
  ( ب)

  ۔٢٢٢البداےة و النھا يہ : جلد دوم :
  ۔١٢البرھان : 

۔جلد دوم ٢٨٤۔٢٨٢۔ ٢٤٥۔ ٢٣٠۔٢١٨۔٢١٠۔١٣٨۔١٣٧۔١٣٦۔١٣٣۔١٣٠۔١٢٩۔١١١۔١١٠۔١٠٩۔٩٣۔ ٨٣بحار اال نوار : 
  ۔١٨١۔ ١٣٢۔١١٩۔١١٤۔١١٢۔١٠٧۔١٠٦۔١٠٣۔ ١٠٢۔١٠١۔ ٥١۔ ٥٦۔ ١٩۔١٨:

  ۔٢٠٤۔١٨٨۔١٨٧۔ ١٨٦
  ۔ ٢٤٥بصائر الد رجات : 

  (ت)
  ۔ ١٢٨تاج العروس : جلد دوم :

  ۔٢٢٠تاريخ ابن اثير: 
  ۔ ٢٢٠۔١٨٨تاريخ ابن کثير : 

  ۔١٣٢تاريخ ابن عسا کر : جلد دوم :
  ۔ ١١٩تاريخ الجھميہ و المعتز لہ : 
  ۔٢٥٣تاريخ العرب قبل ا ال سالم : 

  ۔٢٢٢تاريخ المذا ھب ا السال ميہ : جلد دوم :
  ۔ ٢٦٢د :تاريخ بغدا

  ۔١٣٢تاريخ دمشق :جلد دوم :
  ۔ ٢٢٠تاريخ طبری : 

  ۔١٣٢التحقيق فی کلمات القرآن :جلد دوم :
  ۔٢٣٦تصحيح ا ال عتقاد : جلد دوم :

  ۔١٨٢۔١٨١۔١٥٢۔١١٤۔٥٨۔٢٩تفسير ابن کثير : جلد دوم :
  ۔٢٢٥تفسير القرآن الکريم محمود شلتوت : جلد دوم :

  ۔  ٢٦٥تفسير الميزان : 
  ۔٢٠ن : جلد دوم : تفسير تبيا

  ۔٢٨٣۔٢٦٣تفسير خازن : 
  ۔١٠٠۔٥٨۔٥٦۔ جلد دوم :١٢تفسير سيوطی :
  ۔١٨٤۔ ١٨٣۔١٨١۔١١٤۔٧٠۔ ٦٠۔٥٨۔ ٥٦۔٤١۔ ٢٩۔ جلد دوم :٢٥٢۔٢٥١۔ ٢٤٨۔٢١٩تفسير طبری : 

  ۔ ١٨٨۔جلد دوم : ٢١٠تفسير علی بن ابراہيم : 
  ۔١٨٣تفسير فخر رازی : 

  ۔١٦٤۔١٦٣۔ ١١٤۔١٠٠۔١٤١۔ جلد دوم :٢٨٤تفسير قر طبی : 
  ۔ ٢٨٤۔ ٢١٠۔ ١٣٦تفسير قمی : 

  ۔٢٨٣تنز يہ اال نبيا ئ: 
  ۔٢١٨التوحيد الخا لص : جلد دوم :

  ۔ ٢٢٥۔٢٠٤۔ ٢٠٣۔٢٠١۔١٨٧۔ ١٨٦۔١٥٣۔جلد دوم :١٣٦توحيد صدوق: 
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  ۔ ٢٢٤۔ ٢٢٣۔٢٢٢۔٢١٠۔١٩٦۔١٩٣۔١٩٠۔١٨٩۔١٤٨۔١٢٥۔١٢٤۔٢٨۔١٤۔١٣توريت؛تورات:
  ۔ ٢٠٩۔١٧١۔١٦٥۔٦٨۔ ٦٦۔ ٦٤، ٦٣، ٦٢۔ ٦٠۔تا ٥٥۔ ٥٠۔٤٩۔٤٧۔ ٤٣۔٤١۔٤٠۔٢٨۔جلد دوم :٢٦٢۔٢٦٠۔٢٥٦۔٢٥١

  ۔ ٢١٩تھا فت التھا فت : جلد دوم :
  ۔٢١٩تھا فت الفال سفہ : جلد دوم :

  ۔١٨١۔ جلد دوم :٢٦٢۔٢٥٦۔٢٥٥تھذ يب التھذ يب ۔
  ۔٢٥٥تھذيب الکمال مز ّی : 

  (ث)
  ۔١١٨۔١٠٧۔١٠٢۔١٠١، ٩٥،٩٦۔٨٩۔٨٨۔ ٨٧۔ ٧٩ثواب اال عما ل : جلد دوم :

  (ح)
  ۔٢٢٣الحقيقة فی نظر الغزالی : جلد دوم :

  (خ)
  ۔١١٠۔١٠٩۔ جلد دوم :٢١٨۔ ١٢٩۔١١١خصا ل شيخ صدوق : 

  (د)
  ۔٢٤٦دائر ة المعارف مک ميال ن: جلد دوم :

  ۔١٠٠۔٩١۔٢٩۔جلد دوم :٢٦٢۔١٠٧۔١٢الدرالمنثور سيوطی :
  ۔٢١٩دو مکتب در اسال م : 

  ۔٢٢٩رسائل الشريف المر تضی : جلد دوم :
  ۔٢٢١۔٢٢٠رسائل العدل و التو حيد : جلد دوم :
  ۔٢١٨رسالة الرد علی المنطق : جلد دوم :

  ۔٢١٦رسا لة تحريم النظر فی علم الکالم : جلد دوم :
  ۔٢١٧رسالة عقيدةالسلف و اصحا ب الحديث :جلد دوم :

  (ز)
  ۔٢٤٩۔١٤٨۔١٤٧زبور (داود) : 

  (س)
  ۔٨٩۔جلد دوم :٢٢سفينة البحا ر : 

  ۔١٨٣۔١٥٦۔١١٤۔٨٩ن ماجہ : جلد دوم :سنن اب
  ۔٨٩۔ جلد دوم : ١٢٩۔٢٢سنن ابو داود :
  ۔١٨٦۔١١٤۔جلد دوم :١٢٩۔٢٢سنن تر مذ ی :
  ۔٢سنن دار می : 

  ۔ ٢١٥۔جلد دوم :٢٨٥سيره ابن ھشا م : 
  (ش)

  ۔٢١٧الشامل : جلد دوم :
  ۔٢٣٧الشذ رات الذ ھبيہ : جلد دوم :

  ۔٢٢٠شرح اال صول الخمسہ : جلد دوم :
  ۔٢١٧شرح الترتيب : جلد دوم :

  ۔١٣٢شرح نھج البال غہ ابن ابی الحديد :
  

  (ص)
  ۔ ٢٢٦۔١٨٣۔ ١٠٢۔٨٩۔١٩۔ جلد دوم :٢١٠۔ ٢٢صحيح بخاری :

  ۔١٥٦صحاح جو ھری : جلد دوم :
  ۔٢٢٦۔١٨٢۔١٠٢۔٨٩۔١٧۔٢۔ جلد دوم :٢٠٩۔١٦٣۔ ٢٢صحيح مسلم : 

  ۔٢٢٦صراط الحق :جلد دوم :
  ۔٢٢٤: جلد دوم :الصو فيہ فی نظر ا ال سالم 
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  ۔٢١٩صون المنطق و ا لکال م : جلد دوم :
  

  (ط)
  ۔١٨٦۔١٨۔١٧۔ جلد دوم :٢٥٥۔ ٢٥ ٤۔٢٥٣۔٢٢٠۔ ١٨٨۔١٢٩طبقات ابن سعد : 

  ۔٢٢٢طبقات الشا فعيہ: جلد دوم :
  

  (ع)
  ۔٢٠٩بن سباء : جلد دوم :هللا عبد ا

  ۔٢٢٥العروة الوثقی :جلد دوم :
  ۔٩٩عقاب االعمال :جلد دوم :

  ۔١٨٨۔ جلد دوم :٢٤٥۔٢٣٠۔ ١٣٣۔١٠٩يع: علل الشر ا
  ۔  ١٥٤۔١١٣۔جلد دوم : ٢٨٣۔٢٨٢۔ ٢٣٠۔ ١٣٨۔ ١٣٧۔ ١٠٩عيون اخبار الرضا عليہ السالم : 

  
  ( غ)

  ۔١٣٤الغارات :
  

  (ف)
  ۔٢٢٢الفرق االسال ميہ فی شمال اال فر يقی : جلد دوم :
  ۔٢١٥۔١٩٤۔١٩٣الفصل فی الملل و ا ال ھوا ء و النحل : جلد دوم : 

  ۔٢١٩فکر السلفی عند اال ثنی عشر يہ : جلد دوم :ال
  ۔٢٢٤فتو حا ت مکيہ جلد دوم :

  ۔٢١٥فجر ا ال سال م : جلد دوم :
  ۔٢١٩فر ھنگ دو مکتب : 

  ۔٢١٩جلد دوم :…: فصل المقا ل بين الحکمة و
  

  (ق)
  ۔١٥٧قاموس قر آ ن : 

  ۔٥٨۔جلد دوم :٢٢٥۔٢٢٣۔ ١٨٩۔١٢٥۔١٢٤قاموس کتاب مقدس :
  ۔١٥٦: جلد دوم : قا موس اللغة

  ۔٣ ٠۔جلد دوم :٢٨٤۔ ٩٣۔١٠القرآن الکريم و روايات المد ر ستين: 
  ۔٩،١١،٣٨،٥٦،٥٧،٦١،٦٤،٦٩،٧٠،٧٢،٧٣،٧٤،٧٨،٨١،٨٤،٨٧،٨٨،٩٠،٩١قرآن : 

  ۔٩٢،٩٤،١٠٧،١١٢،١١٣،١٢٠،١٤٣،١٤٨،١٥٠،١٥٣،١٦٩،٢٠٥،٢٠٦،٢٢٥،٢٢٣،٢٤٤،٢٥٦،٢٦١
  ۔ ٧،٨،١٦٠،٢٢٥،٢٥٠جلد دوم :

  ۔١١٩قصص االنبيا ء : 
  

  (ک)
  ۔ ٢٢٧۔٢٠٤۔١٥٤۔ ١٠١۔١٠٠کا فی : جلد دوم :

  ۔ ١٢٤کتاب مقدس عھد عتيق : 
  ۔ ٢٥٣کشف الظنون :

  ۔٢٢٦کشف المحجہ : جلد دوم :
  ۔ ٢٣٤کمال الدين و تمام النعمہ : جلد دوم :

  ۔٢٥٥الکنی و ا ال لقاب :
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  (ل)
  ۔١٣٢۔٢٠۔جلد دوم : ١٥٧۔٣٨لسان العرب : 

  
  (م)

  ۔١٨٤۔١٠٠۔ ٧٠۔ ٥٦۔ ٢٠۔ جلد دوم : ٢٨٣۔٢٧٨مجمع البيان :
  ۔٢١٨مجمع الفتا وی : جلد دوم :

  .٢١٥مجموعة الوثائق السياسيہ:جلد دوم :
  ۔٢٢٢مرآة الجنان : جلد دوم :

  ۔٢٤١مروج الذھب : جلد دوم :
  ۔٢٣٧۔ ٢٣٤المسا ئل الجا رود يہ؛ جلد دوم :

  ۔٢٢٥المسلمون و العلم الحديث:جلد دوم : 
  ۔٢٢٦۔٢١٤۔١٨٦۔ ١٨٢۔١٥٥۔١١٣۔١٠٢۔ ٨٩۔١٨۔١٧۔ ٢۔ جلد دوم :٢١٨۔١٦٣۔١٢٩۔٢٢۔٢مسند احمد بن حنبل: 

  ۔ ١٨٦۔١٨مسند طيا لسی : جلد دوم :
  ۔ ٢٠٩۔٧٩۔ جلد دوم :٢٨٤۔ ١٢معا لم المد رستين : 

  ۔١٠١۔ جلد دوم :٢١٨۔١٦٢۔ ١٣٦معا نی ا ال خبار صدوق : 
  ۔ ١٢٥۔١٢٤معجم البلدان : 

  ۔١٥٦۔ ١٩وم :۔جلد د١٦١معجم الفا ظ القرآن : 
  ۔ ١٢٩معجم المفھرس : جلد دوم :

  ۔١٣٢۔ ٧٦۔ جلد دوم : ١٥٧معجم الو سيط : 
  ۔ ٢٢١المعتز لہ(کتاب ): جلد دوم :

  ۔٢٧٨۔٢٤٥مغا زی و اقدی: 
  ۔ ١٥٦۔ ١٣٢۔ ١٢٧۔جلد دوم :٢٧٨۔١٦١۔١٥٧مفردات الفاظ القرآن راغب :

  ۔ ١١٥مقاال ت ا ال سالميين : جلد دوم : 
  ۔٢٣٧جلد دوم :…: النص علی مقتضب اال ثر فی

  ۔٢٢٢الملل و النحل : جلد دوم :
  ۔ ٢١٩منا ھج البحث عن مفکری ا ال سالم: جلد دوم :

  ۔١٩٢من ال يحضره الفقيہ : 
  ۔٢٢مو طٔا ما لک : 

  ۔٢٦٢۔ ٢٥٣ميزان اال عتد ال :
  

  (ن)
  ۔ ٢٦١۔ ١٠نقش ا ئمہ در احيا ء دين : 

  ۔ ٢٨٣۔ ١٣٧نو ر الثقلين :
  ۔٢٢٨۔٧٦۔جلد دوم : ٨٣:نھج البال غہ 

  
  (و)

  ۔١٥٤وسائل الشيعہ : جلد دوم :
  ۔٢٦٢۔ ٢٥٥۔ ٢٥٣وفيات ا ال عيان :

  ۔٢٤٥وقعة الصفين نصر بن مزاحم :
  

  (ی)
  ۔  ٤٠۔ جلد دوم :٢٥٥ايک سو پچاس جعلی صحابی :
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۔٢٢٤'' اليواقيت والجواہر فی بيان عقايد االکابر '' جلد دوم:

 

 


