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   2000تعداد 
  ش) ١٣٨۵ھ ق (١۴٢٧سال چاپ: 

  چاپخانہ : ستاره 
   موسسئہ امام علی

  جمہوری اسالمی ايران قم المقدسہ 
   ٣٧١٨۵۔٧٣٧پوسٹ بکس نمبر:

   ٧٧۴٣٩٩۶فون نمبر:
   ٧٧۴٣١٩٩فيکس:

  مقدمہ
محترم قارئين ، ٓاپ کے ہاتھوں ميں موجود کتابچہ اس سلسلہ معارف کی چوتھی کڑی ہے جن کو اب تک ہم نے خدا وند

ہے اَور يہ کتابچہ ايک ايسے ٓازاد مکتب ومنبر کی متعال کی توفيق و مدد سے ٓاپ حضرات کی خدمت ميں پيش کيا 
حيثيت رکھتاہے جو اَپنے نہايت ہی سليس اورٓاسان اسلوب بيان سے ايسے افراد سے مخاطب ہے ،جو روشن فکر اور 

عقل سليم کے مالک ہيں کيو نکہ اسکے مخاطب امت محمدی (ص) کے ايسے افراد ہينجو اَپنی وحدت ويگانگت ، 
دورانديشی کی بنا پر خالصانہ فکر کے مالک ہيں اَور ان خصوصيات کی وجہ سے خداوند عالم نے  روشن فکری،اَور

انہيں تمام امتوں کے درميان حاکم، قاضی اَورزمين و ٓاسمان کے درميان رسالت وسطٰی پر فائز قرار ديتے ہوئے يوں 
  ارشاد فرمايا: 

  ] 1ويکون الرسول عليکم شھيداََ◌ > [ < وکذالک جعلناکم امةوسطاََ◌ لتکونوا شھداء علی الناس
اس طرح تم کو عادل امت بنايا تاکہ دوسرے لوگوں کے مقابلہ ميں تم گواه بنو اور رسول(ص)تمھارے مقابلہ ميں ”ِ◌◌ِ 

  “ گواه بنيں
يہ موجوده کتابچہ اُن شبہات اَور اعتراضات کا جواب ہے جوايسے افراد کی طرف سے پيش کئے گئے ہينجو دين و 

ی خدا کی نعمت سے خا لی اورحتی کہ نر و ماده کے درميان تفريق سے بھی عاجز ہيں۔گويا خدا وند عالم نے عقل جيس
انہيں اہلبيت(ع) کے مذھب پراعتراضات وشبہات کرنے کے ليے ہی پيدا کيا ہے۔ان کے اس افتراء و کذب کا کام اس 

ويژن،انٹرنيٹ، اور حج عمره کے ايام ميں بھی پيش کيا قدر ٓاگے بڑھ چکا ہے کہ اَب اِن شبہات کو علی االعالن پرٹيلی 
  جانے لگا ہے۔ 

اس وجہ سے ہم نے ان حضرات کے شبہات سننے اور ان کا تسلی بخش جواب دينے کے بعد، اس کو اس کتابچہ کی 
و صورت ميں نشر کرنے کا اہتمام کيا تاکہ ہم فکری جمود کے شکار اس گروه کے اعتراضات کا جواب ديناور بحث 

مناظره کا ايسا طريقہ اختيار کريں کا جس کا قرٓان نے حکم ديا ہے، اُن کے اذھان و ا فکارسے ان شبہات کو زائل کريں 
  شايد يہ لوگ راه ہدايت کی طرف لوٹ ٓائيں، 

  ] 2< ٔادع الی سبيل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتی ھی احسن>[
ر کے راستہ کی طرف حکمت اَور اَ چھی نصيحت کے ذريعہ سے دعوت دو اے رسول)تم (لوگونکو)اپنے پرورگا”(

  “ اوربحث و مباحثہ کرو بھی تو اس طرےقہ سے جو (لوگونکے نزديک)سب سے اچھا ہو، 
  ا ب يہ تين اعتراضات اور انکے جوابات آپ کی پيش خدمت ہيں۔ 

  “پہال اعتراض”
 >١<  

  فی النار االّفرقة واحدةھی الناجيہ( النبيی الکريم) < ستفترق امتی الی ثالثةوسبعين فرقةََ◌ کلھا 
عنقريب ميری امت تہتر فرقوں ميں تقسيم ہو جائے گئی،سب کا ٹھکانہ جھنم ہے سوائے ايک فرقہ کے، وہی فرقہ ”

  ناجيہ(نجات پانے واال)ہے 

  ؟“کون سا فرقہ ، فرقہ ناجيہ( نجات يافتہ)ہے”
مره کرنے والے شخص کا سامنا تنگ نظر، جاہل واحمق نيز جھوٹ اوربہتان مکہ مکرمہ اور مدنيہ منوره ميں حج و ع
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باندھنے والے ايسے افراد سے ہوتا ہے جن کے نزديک اسالم کی تعريف صرف لمبی داڑھی، اُونچا پا ئجامہ،اور منہ 
تے۔اس کے باوجود ميں مسواک رکھنا ہے۔جبکہ اسالم کی دوسری اہم و چيده تعليمات و احکام کووه کوئی اہميت نہيں دي

  وه اپنے خيال خام مينيہ تصور کرتے ہيں کہ وه بہت اچھا کام انجام دے رہے ہيں ۔ 
  خدا وند کريم نے ايسے افراد کو قرٓان ميں ان الفاظ سے ياد کيا ہے: 

]3 [  
کہ وه  وه ايسے لوگ (ہيں)جن کی دنياوی زندگی کی سعی وکو شش سب اکارت ہو گئی اور وه اس خام خيالی ميں ہيں”

  “ يقينا اچھے اچھے کام کر رہے ہيں
  ليکن اُن کا يہ عمل اور مومنين کرام پر افتراء و بہتان انہيں ذيل کی آيت کا مصداق بناتا ہے۔ 

  ] 4< اَنہ کان فاحشةومقتاََ◌ و ساء سبيالََ◌ >[
  “ وه بد کاری اور( خدا کی) نا خوشی کی بات ضرور تھی اور بہت براطريقہ تھا” 

  فتراء ايسی مذموم صفت ہے جس کے بارے ميں قرٓان يوں خبر ديتا ہے: بہتان وا
  ] 5< انما يفتری الکذب الذين ال يومنو ن بآيات هللا واوٓلئک ھم الکاذبون >[

جھوٹ و بہتان تو پس وہی لوگ باندھا کرتے ہيں جو خدا کی ٓاےات پرايمان نہيں رکھتے اور (حقيقت امر يہ ہے ”
  “ کہ)يہی لوگ جھوٹے ہيں

ميرے ساتھ پيش ٓانے والے واقعہ کی تفصيل کچھ اسطرح ہے کہ جب ميں مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام ميں عبادت ميں
مصروف تھا،کہ ايک شخص جس کی داڑھی لمبی اواُنچا کرتا ،منہ ميں مسواک چباتا ہوا، بغير سالم کيے ميرے پہلو 

سنت نبوی ہے اُس کا نفرت ٓاميزکريہ المنظرچہره اُس کے پنہان  ميں ٓا بيٹھا، جبکہ سالم کرنا تمام مسلمانوں کے نزديک
  کينے کی نشاندہی کر رہا تھااس نے مخاطب ہوکر کہا کيا تم شيعہ عالم دين ہو؟ 

  ميں نے جواب ميں کہا :خداوند متعال نے مجھے اپنے احکام وتعليمات کا متعلم قرار ديا ہے۔ 
  تو اس نے کہا تم لوگ گمراہی پر ہو۔ 

نے اُس سے استفسار کيا:تم کو يہ کيسے معلوم کہ ہم لوگ گمراہی پر ہيں؟ تو اُس نے جواب دياکيونکہ پيغمبر نے ميں 
  فرمايا: 

  ] 6< ستفترق اُمتی الی ثالثةو سبعين فرقة کلھا فی النار ااّل واحدة ھی الناجية >[
ے سب کا ٹھکانہ جھنم ہے وہی ايک فرقہ عنقريب ميری امت تہتر فرقوں ميں تقسيم ہو جائے گئی،سوائے ايک فرقہ ک”

  ] 7، فرقہ نا جيہ(نجات پانے واال ہے)[
  پھراس نے کہا ہم ہی وه فرقہ ناجيہ( نجات پانے واال) ہيں ۔ 

ميں نے اس سے کہا : ميں کہتا ہوں وه فرقہ ناجيہ ہم ہيں۔ہر فرقہ اورہر گروه کا يہی دعوی ہے کہ نجات پانے والے 
۔صوفيت، وہابيت،قاديانيت،اہل سنت،اور شيعہ ميں ہر ايک کا يہ کہنا ہے کہ فرقہ ناجيہ ہم گروه کا تعلق اس سے ہے

  ہينلٰہذا يہ کوئی مسئلہ کا حل نہيں۔جيسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے: 
  “ کل يدعی وصالََ◌ بليلٰی وليلٰی ال تقر لھم بذاکا”
لٰی نے کسی مدعی کے ليے اس بات کا اعتراف ہرايک کا يہ دعوٰی ہے کہ اس کی ليلٰی تک رسائی ہے،درحاالنکہ لي”

  “ نہيں کيا کہ ميں اس کی ہوں 
جب ٓاپ ےه جاننا چاہتے ہيں کہ فرقہ ناجيہ سے مراد کون لوگ ہيں تو ضروری ہے کہ اُس قرٓان کی طرف رجوع کيا 

کہ فرقہ ناجيہ جائے جو ہمارے دين کی اصل ہے،اُس وقت يہ هللا کی کتاب ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرےگی 
  سے مراد کون لوگ ہيناُس شخص نے پوچھا وه کےسے؟ميں نے کہا قرٓان کا يہ ارشاد ہے : 

< فاِن تنازعتم فی شیِءِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ فردوه الی هللا والرسول اِن کنتم تومنون با واليوم اآلخرذلک خير و احسن 
  ] 8تاويال>[

روز ٓاخرت پر ايمان رکھتے ہو تو اس امر ميں خدا اور اُ س  اَگرتم کسی بات پر جھگڑا کروپس اگرتم خدا اور”ٓ◌ٓ◌ٓ◌ 
  “ کے رسول کی طرف رجوع کرو پس (تمہارے حق ميں)بہتر ہے اورانجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے

اس ٓايت کريمہ ميں ہمينخدا اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم ديا گيا ہے،اس بنا پر ہم خدا وند عالم سے ہی اس 
ت چاہينگے کہ فرقہ ناجيہ سے مراد کون سا فرقہ ہے؟تو اس وقت ہميں خدا کی مقدس وغالب کتاب سے چيز کی وضاح
   ․يہ جواب ملے گا
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]9 [  
  “ جو تم کو رسو ل ديں اسے لے لو اور جس سے منع کريں اُس سے باز رہو”

ہی الٰہی بيان کے رسمی اس ٓاےت ميں خدا ئے تعالٰی نے رسول اکرم کيطرف رجوع کرنے کا حکم ديا ہے کيونکہ ٓاپ 
  اور قانونی نمائندے ہيں۔اسی وجہ سے ٓاپ وحی خدا کے بغير اَپنی زبان کو جنبش نہيں ديتے تھا اورهللا کا ارشاد ہے: 

  ] 10< وما ينطق عن الھوٰی اِن ھو ااّل وحی يوحی> [
  ۔ “ں جو وحی ہوتی ہےاَور وه تو اَپنی خواہشات نفسانی سے کچھ بولتے ہی نہيں وه تو بس وہی بولتے ہي” 

تو بس اب ہم پيغمبر اکرم کی خدمت اقدس ميں دست بستہ يہ عرض کريں گے کہ اے هللا کے رسول !خدا وند عالم نے 
ہميں ٓاپ سے رجوع کرنے کا حکم ديا ہے کہ ٓا پ ہمارے لئے يہ معين اور واضح فرما دےں کہ نجات پانے واال فرقہ 

  کون سا ہے؟ 
پيغمبر اپنے متعدد واضح اور روشن فرامين کے ذريعہ ہمارے لئے فرقہ ناجيہ کا تعين اس سوال کے جواب ميں 

  فرماتے ہيں، جيسا کہ ٓاپ کا فرمان ہے: 
  

  (حديث اول)
  ] 11< مثل اھل بيتی فيکم کمثل سفينة نوح من رکبھا نجا و من تخلّف عنھا غرق وھٰوی >[

(ع) کی کشتی کے مانند ہے،جو اس پر سوار ہو گيا نجات پا تمہارے درميان ميرے اہل بيت (ع) کی مثال حضرت نوح”
  “ گيا ،اور جس نے اس کشتی پر سوار ہونے سے رو گردانی کی وه غرق و ہالک ہو گيا 

  پيغمبر اکرم (ص) کی اس حديث مبارک سے درجہ ذيل امور کا استفاده ہوتا ہے: 
جو اس کشتی “من رکبھا نجا”يونکہ پيغمبر نے فرمايا:۔ فرقہ ناجيہ کا تعلق صرف اہلبيت(ع) کے مذہب کے ساتھ ہے۔ک١

  اہل بےت (ع) پر سوار ہوگا وه نجات پا ئے گا ۔لٰہذا نجات کا دارو مداراہلبيت(ع) کی اتباع وپيروی پر ہے۔ 
۔ اہلبی(ع)ت کے مذہب سے اختالف ہونے کی صورت مينبھی اہلبيت (ع)کے عالوه کسی دوسرے کی اتباع و پيروی ٢

جس نے اس کشتی نجات سے روگردانی “ومن تخلّف عنھا غرق وھٰوی”ہيں،کيونکہ پيغمبر اکرم نے فرمايا:کرنا جائز ن
  “ کی اور سوار ہونے سے انکار کيا وه ہالک ہو گيا

لٰہذا اختالف کی صورت ميں بھی کسی طرح ان ہستيوں کے عالوه کسی سے تمسک کرنا جائز نہيں ہے۔اس بنا پر اگر 
ر حنبلی کا مذہب اہلبيت (ع) کے ساتھ احتالف ہو جانے کی صورت ميں کسی بھی طرح ايک حنفی،شافعی،مالکی،او

ايسا مسلمان جوخود کوقرٓان و سنت رسولکا پيرو کہتاہے اسکے لئے پيغمبر کے اس واضح و روشن فرمان کہ جس کی 
ہے کيونکہ رسول نے حقانيت ميں اصالََ◌ کسی کے لئے شک و شبہ کی گنجائش نہينہے، مخالفت کرنا جائز نہيں 

  (غرق وہالکت ) سے تعبير فرمايا ہے۔ “ غرق و ھٰوی ”اہلبيت(ع) سے تخلّف و دوری کو 
  

  (دوسری حديث)
  پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وٓالہ و سلّم نے فرمايا: 

العرب اختلفوا فصاروا < النجوم اَمان الھل االرض من الغرق واہل بيتی اَمان من االختالف فی الدين فاذا خالفتھا قبيلة من 
  ] 12من حزب ابليس> [

ٓاسمان ) کے ستارے اہل زمين کے لئے ،تباہی وہالکت سے امان کا سبب ہيں اَور ميرے اہلبيت(ع) ان کے لئے دين ”(
ميں اختالف سے امان کا سبب ہيں پس جب کوئی عرب کا قبيلہ ان اھلبيت (ع) کی مخالفت کرے گا تو وه پراگندگی کا 

  ۔ “رشيطان کے گروه کا حصہ بن جائے گاشکار ہو ک
  رسول اعظم کے اس پاک کالم سے درجہ ذيل نکات کا استفاده ہوتا ہے۔ 

۔ اہل بيت(ع) کے قول وگفتار پر عمل اُمت کے درميان اختالف سے امان کاسبب ہے۔جب سب لوگ پيغمبر کے اس ١
  حدت اور اتحاد بين المسلمين کا سبب ہو گا۔ پر عمل پيرا ہو جائيں تويہ و“ اہل بيتی امان من االختالف”فرمان

۔ مذہب اہل بيت (ع) سے دوری اور انکی مخالفت مسلمانوں کے درميان تفرقہ اور اختالف کا سبب ہے کيونکہ پيغمبر ٢
(جب عرب کا کوئی قبيلہ اہلبيت(ع) “ فاذا خالفتھاقبيلة من العرب اختلفوا ”اکرم نے خود اس کی طرف ان الفاظ ميں 

  کی مخالفت کرے گا وه پراگندگی واختالف کا شکار ہو جائے گا) ،ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رسول 
۔ مذہب اہلبيت(ع) کی مخالفت اور انسے دوری خدا اُور اس کے رسول سے دوری کاسبب ہے ۔ جو شخص خدا اُور ٣
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اکرم نے اسی بات کی طرفاس کے رسول سے دور ہو جائے تو وه شيطان کا قرين اورساتھی ہے،جيسا کہ خود رسول 
اختالف کی صورت)ميں شيطان کے گروه ميں شامل ہو جائے “(فصارو من حزب ابليس”اشاره کرتے ہوئے فرمايا: 

  ۔ “گا
  

  (حديث سوم)
  پيغمبر اکرم (ص) کا فرمان ذيشان ہے۔ 

  
ميرے اہل بيت(ع)  ميں تمہارے درميان دو گراں قدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں، هللا کی کتاب اورميری عترت جو”

  “ ہيناگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو ميرے بعد کبھی گمراه نہيں ہو گے۔
  کتاب مسند احمد بن حنبل ميں يہی حديث درجہ ذيل الفاظ کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ 

]13 [  
قدر حضرت ابو سعيد خدری ۻ سے منقول ہے کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا:ميں تمہارے درميان دوگراں ”(ترجمہ)

چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں،اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو ميرے بعدکبھی گمراه نہيں ہو گے، ان مينسے ايک 
دوسرے سے افضل وبرتر ہے،( ايک)هللا کی کتاب جو هللا کی رسی ہے اور ٓاسمان سے ليکر زمين تک کھينچی ہوئی 

ک جدا نہيں ہو ں گے جب تک حوض کوثر پر ميرے ہے (دوسرے)ميرے اہل بيت عليہم السالم، يہ دونوں اس وقت ت
  ] 14۔[“پاس نہ پہنچ جائيں

  اس حديث سے مندرجہ ذيل امور کا استفاده ہوتا ہے: 
۔ قرٓان اور اہلبيت(ع) سے تمسک کی صورت ميں گمراہی و ضاللت سے نجات کی ضمانت موجود ہے جيساکہ پيغمبر١

  ] 15“[ابدا ماان تمسکتم بھما لن تضلّوا بعدی”نے فرمايا: 
  “ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہر گز تم ميرے بعدگمراه نہيں ہو گے”
۔ قرٓان اور اہل بيت (ع) کا ٓاپس مينبہت گہرا تعلق ہے اوريہی تعلق اور پيوند ضاللت وگمراہی سے نجات کاذريعہ ٢

  تفرقہ وجدائی نہيں ڈال سکتا:  ہے۔لٰہذا کوئی بھی رسول خدا کے اس قول کی روشنی ميں ان دونوں کے درميان
يہ قرٓان و اہلبيت(ع) ٓاپس ميں کبھی جدا نہيں ہونگے يہاں تک کہ حوض کوثر “ اَنھمالن يفترقا حتی يردا علیَّ الحوض”

  پر ميرے پاس وارد ہوں۔ 
ہے رسول اکرم کی حديث کے اسی جملہ کو حضرت مہدی(ع) کے وجود اقدس پر دليل کے طور پر بھی پيش کيا جاتا 

کہ اس زمانے مينقرٓان کے قرين ا ہلبيت(ع) ميں سے حضرت قائم ٓال محمد(ع) ہيں ،مثالََ◌ اسی چيز کو پيغمبر اکرم نے
  ان الفاظ ميں بيان فرمايا: 

يہ قرٓان و اہلبيت(ع) ٓاپس ميں کبھی جدا نہيں ہونگے يہاں تک کہ حوض کوثر “و انھما لن يفترقاحتی يردا علیَّ الحوض”
  ضر ہوں گے۔ پر ميرے حا

 ے چھوڑ چيزيں قدر گراں دو درميان تمہارے ميں کہ“․․انی مخلف فيکم الثقلين کتاب هللا وعترتی”۔ رسول کا يہ جملہ٣
 ميالن قلبی کسی کالم يہ سے زبان کی رسول“ہيں اہلبيت ميرے جو ت عتر ميری دوسرے اور قرٓان ہوں،ايک رہا جا

  ] 16[ ونکہ ٓاپ تو وحی کے بغيرکالم ہی نہيں کرتے تھے۔ہوا،کي نہيں جاری پر بنا کی خواہش يادلی
  “ اَور وه تو اَپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہيں يہ وہی بولتے ہيں جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے” 
ی اور۔ پيغمبر اکرم کی نظر ميں اہل بيت عليھم السالم کے عالوه قرٓا ن کا قرين اور محافظ کوئی اور نہيں تھا ۔اگر کوئ۴

  ہوتا تو ٓاپ ضرور اُ س کا ہم سے تعارف کراتے۔ 
۔ نبی اکرم نے فرقہ ناجيہ کی وضاحت کے سلسلہ ميں فقط ا نہيں احاديث پر اکتفا نہيں فرمايا،بلکہ مختلف مقامات پر ۵

ر ہوا ہے متعدد احاديث ميں نجات پانے والے فرقہ کے متعلق صاف طور پر تاکيدفرمائی ہے۔ جيسا کہ کنز العمال مينذک
  کہ پيغمبر نے فرمايا : 

جب لوگ اختالف اور تشطّط(تفرقہ) کا شکار ہو جائينتو ايسی حالت ميں يہ(علی) اور ان کے اصحاب حق پر ہو ں ”
  ] 17گے۔[

۔ صاحب کنز العمال نے پيغمبر اکرم سے روايت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمايا: ميرے بعد فتنہ وفساد برپا ہو گا،جب ۶
  ] 18علی ابن ابی طالب سے متمسک رہناکيونکہ وه حق وباطل کے درميان فرق کرنے والے ہيں۔[ايسا ہو تو
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  ۔ کنز العمال ميں يہ بھی مروی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:٧
اے عمار!اَگرتم يہ ديکھوکہ علی(ع) کا راستہ، لوگوں کے راستے سے جدا ہے تو علی(ع) کی پيروی کرتے ہوئے اُن 

رنا اور لوگوں کو چھوڑ دينا،کيونکہ علی کبھی بھی تمہيں گمراه نہيں کريں گے اور ہدايت سے ہی کا راستہ اختيار ک
  ] 19۔[“دور نہيں ہونے ديں گے

اس کے عالوه بھی پيغمبرسے متعدد احاديث منقول ہيں جو فرقہ ناجيہ کی تشخيص و تعيين کی طرف رہنمائی کرتی 
  ہيں۔ 

وکر کہا کہ اگرتم نجات پانے والے فرقہ کے راستہ پر گامزن ہونا پھر ميں نے اس معترض شخص کی طرف متوجہ ہ
چاہتے ہو توتجھے اس سلسلہ ميں قرٓان اور سنت رسول کی پيروی کرناچاہيے،اگر تو نے قرٓان و سنت کے مطابق عمل 

عنوان سے تعبير  کيا تو نجات کا راستہ اختيارکر ليا ہے ورنہ تيرا شمار اُن افراد ميں ہو گا جن کو خداوندعالم نے اس
  فرمايا ہے: 

]20 [  
اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ کتاب خدا (وه کتاب جو هللا نے نازل کی ہے) اور اس کے رسول کی طرف ”ترجمہ

  “ رجوع کرو تو تم منافقين کی طرف ديکھتے ہو کہ جو تم سے منہ پھيرے بيٹھے ہيں

  “دوسرا اعتراض”
  ؟کيا دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے

  

  جمع بين الصالتين

  
خداوند عالم کی توفيق سے عمره مفرده ادا کرنے کے بعد جب ميں حرم نبوی ميں بيٹھاہوا تھا تو ايک پستہ قد،اُونچا 

لباس،اور لمبی داڑھی واال،زبان دراز عجيب الخلقت شخص بہت ہی طمراق اور سخت متکبرانہ لہجے ميں ميری طرف 
اہل تشيع اصالََ◌ نماز عصر اور عشاء کو انجام ہی نہيں ديتے ہو کيونکہ تم ان نمازوں : تم - يہ کہتے ہوئے ٓاگے بڑھا 

کے وقت سے پہلے ان کوپڑھ ليتے ہواور اس کی وجہ يہ ہے کہ تم ظہر و عصر،مغرب و عشاء ، کو ايک ساتھ (ايک 
  وقت ميں)پڑھتے ہو ،حاالنکہ يہ حرام اور ايسا کرنا جائز نہيں ہے۔ 

  
  ا جواب:مذکوره اعتراض ک

ميں نے فوراََ◌ اسے يہ جواب دےا کہ ٓاپ فتوٰی دينے ميں جلد بازی سے کام نہ ليں ،کيونکہ جلد بازی کرنا شيطانی 
عمل ہے ۔اور ٓاپ کا يہ کہنا کہ ظہر و عصر، مغرب و عشاء کا بيک وقت جمع کرناحرام ہے ،نيزقرٓان ا و ر سنت 

يل سے ثابت کردوں،اور ٓاپ کے سامنے حق و واقعيت کو پوری رسول کے خالف ہے۔اگر ٓاپ کہيں تو ميں اس کو دل
طرح واضح کر دوں،يا پھرٓاپ ميرے مدعٰی کے بر عکس قرٓان و سنت سے دليل پيش کريں۔ ميری اس بات پر اس نے 

بڑی حيرت کا اظہار کرتے ہوے کہا اگرتمہارے پاس اس سلسلہ ميں قرٓان و سنت سے کوئی دليل موجود ہے تو اس کو 
  کرو۔  پيش
  

  (پہلی دليل)

  “قرٓان کی واضح و صريح ٓايت ”

  قرٓان مجيد کی ظاہری ٓايات اس پر داللت کرتی ہيں کہ نماز پڑھنے کا وقت محدود و مقرر ہے:هللا کا ارشاد ہے: 
]21 [  

(اے رسول)سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھےرے تک نماز (ظہر، عصر، مغرب، عشاء) پڑھا کرو “ َ◌َ◌ترجمہ
  ز صبح (بھی)کيونکہ صبح کی نماز پر (دن اور رات کے فرشتونکی) گواہی ہوتی ہے۔ اور نما
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  ٓايت کريمہ ميں نماز کے تين اوقات بيان کئے گئے ہيناوروه تين اوقات نمازيہ ہيں: 
  ۔ دلوک الشمس،( سورج ڈھلنے کا وقت)يہ نماز ظہروعصرکا مشترک اورمخصوص وقت ہے۔ ١
  ھيرے تک)يہ نماز مغرب و عشاء کامشترک و مخصوص وقت ہے۔ ۔ الٰی غسق اليل،(رات کے اند٢
اس سے نماز فجرکا وقت مراد ہے۔ پس اس ٓا يت شريفہ ميں وقت کی تعيين ‘ ۔ قرٓان الفجر ان قرٓان الفجرکان مشھودا٣

  کے سلسلہ ميں واضح طور پرحکم بيان کر ديا گےا ہے کہ نماز کے لئے يہ تين اوقات مقرر ہيں۔ 
  اور عام حکم ہے جس کا ٓايت مذکوره سے استفاده ہوتا ہے۔ يہ ايک کلی 

  
  (دوسری دليل)

  “سنت رسول ”

پيغمبر اکرم سے بہت زياده ايسی روايات وارد ہوئی ہيں جو واضح طور پر داللت کرتی ہيں کہ ظہر و عصر، مغرب و 
رميان اس طرح جمع کرناکہ عشاء کو ايک ساتھ جمع کرنا جائز ہے۔چاہے وه جمع تقديمی ہوجيسے ظہر وعصر کے د

نماز ظہر کو بجا النے کے فوراََ◌ بعد نماز عصر کو ادا کيا جائے،يا جمع تاخيری ہو،جيسے نماز ظہر کو تاخير اور 
  دير سے نماز عصر کے مخصوص وقت سے پہلے ادا کرنا اور پھر نماز عصرکو بجا النا۔ 

ل شده روايات سے ان دونوں قسم کی جمع (تقديمی اہلسنت کی معتبر احاديث کی کتابوں ميں رسول اکرم سے نق
  وتاخيری)کا استفاده ہوتا ہے۔بطور نمونہ کچھ روايات درج ذيل ہيں: 

  ،باب الجمع بين الصالتين، ميں درج ذيل احاديث ذکر ہوئی ہيں ٢١٣ص ۵النووی کی صحيح مسلم جلد
کی قرٔات کی جسے زبير نے سعيد ابن  يحٰی بن يحٰی نے ہميں بتايا کہ ميں نے مالک کے سامنے اُس حديث)١(

جبيرسے،اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ ابن عباس کہتے ہيں :رسول نے نماز ظہروعصر،اور مغرب و 
  “ عشاء بغير کسی خوف اور سفر کے اکٹھا ادا کی ہے

تے ہيں کہ زھير ابو الزبير نےاحمد بن يونس اور عون بن سالم، دونوننے زھير سے نقل کيا ہے اور ابن يونس يہ کہ)٢(
سعيد ابن جبير سے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کيا ہے ابن عباس کہتے ہيں کہ : پيغمبر اکرم نے مدينہ ميں بغير 

کسی خوف و سفر کے نماز ظہرو عصر کو ايک ساتھ انجام ديا۔ابو الزبير نے کہا کہ ميں نے سعيد ابن جبير سے سوال 
رم نے ايساکيوں کيا؟تو سعيد ابن جبير نے جواب ميں کہا :ميں نے يہی سوال ابن عباس سے کيا تو کيا کہ : پيغمبر اک

  “ انہوں نے جواب دياکہ: پيغمبر چاہتے تھے کہااپنی امت کوسختی اورتنگی ميں مبتال نہيں کرنا چاہتے تھے
وں نے جابر بن زيد سے ،اور انہوں نےابو الربيع الزہرانی نے حمابن زيد سے،انہوں نے عمر بن دينار سے،اور انہ)٣(

ابن عباس سے يہ حديث نقل کی ہے ابن عباس کہتے ہيں: پيغمبر اکرم نے مدينہ ميں ظہروعصر،کی ٓاٹھ رکعات اور 
  “ مغرب وعشاء کی سات رکعات ايک وقت ميں انجا م دی ہيں

طرح بيان کيا ہے؛کہ بخاری نے بطور  ميں اپنے قول کو کچھ اس“ العشاء والعتمہ” بخاری نے اپنی صحيح ميں باب)۴(
مرسل(با حذف سلسلہ سند)ابن عمير،ابوا يوب اورابن عباس سے نقل کيا ہے : رسول اکرم نے مغرب و عشاء کی نماز 

  ] 22ايک ساتھ پڑھی ہے۔[
شاء جابر بن زيد ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ انہوں نے کہا :کہ پيغمبر اکرم نے مغرب کی سات رکعات اور ع)۵(

  ] 23کی آٹھ رکعات کو ايک وقت ميں انجام ديا ہيں۔[
ترمذی نے سعيد ابن جبير کی ابن عباس سے نقل کرده روايت ذکر کی ہے؛ ابن عباس کہتے ہيں: پيغمبر اکرم نے )۶(

مدينہ ميں بغير کسی خوف اوربغير بارش کے نماز ظہر و عصر،مغرب وعشاء کو ايک ساتھ پڑھا،ا س کا بعد وه کہتے 
ں کہ جب ابن عباس سے يہ پوچھا گيا کہ پيغمبر نے ايسا کيوں کيا ؟تو انہوں نے جواب ديا پيغمبر چاہتے تھے کہ ان ہي

  ] 24کی امت کے لئے عسر و حرج الزم نہ ٓائے۔[
نسائی نے اپنی سنن ميں سعيد ابن جبير کی ابن عباس سے نقل کرده روايت کو ذکر کيا ہے کہ پيغمبر اکرم مدينہ ميں)٧(

بغير کسی خوف وباران کے ظہر و عصر،مغرب وعشاء کی نمازوں کو ايک ساتھاادا کرتے تھے۔جب اُن سے پوچھا 
  ] 25گيا؟ٓاپ ايسا کيوں کرتے ہيں تو ابن عباس نے جواب ديا :تاکہ اُن کی اُمت مشقت و سختی ميں مبتال نہ ہو۔[

حديث بھی ذکر کی ہے؛کہ بصره ميں پيغمبر اکرم نسائی نے جابر بن زيد کی ابن عباس کے واسطہ سے نقل کرده ) ٨(
نے بغير کسی عذر کے نماز ظہر وعصر،مغرب و عشاء کو بغير کسی فاصلہ کے ادا کيا،اور ابن عباس کو يہ خيال ٓايا 



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

 
 

  ] 26کہ انہوں نے مدينہ ميں پيغمبر کی اقتداء ميں نماز ظہرو عصر کے ٓاٹھ سجدونکو پے در پے ادا کيا ہے۔[
پيغمبر ”ق نے عمرو بن شعيب، اور انہوں نے عبدهللا بن عمر سے نقل کيا ہے عبدهللا بن عمر کہتے ہيں عبدالرزا)٩(

اکرم نے ہمارے سامنے بغيرسفر(حالت حضر) کے ظہر و عصر کی نمازوں کو ايک ساتھانجام دےاہے توايک شخص 
نے جواب ديا تا کہ امت محمدی کو حرج و نے ابن عمر سے پوچھا؟ ٓاپ کی نظر ميں پيغمبر نے ايسا کيوں کيا؟تو اُنہوں

  ] 27“[مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، خواه اس کی سہولت وٓاسانی سے کسی ايک فرد ہی کو فائده پہونچے
البزار نے اپنی مسند ميں ابو ھريره سے نقل کيا ہے کہ ابو ہريره نے کہا: پيغمبر اکرم نے مدينہ ميں بغير کسی ) ١٠(

  ] 28“[و ايک ساتھ جمع کيا ہےخوف کے دو نمازوں ک
الطبرانی نے اپنی سند سے عبدهللا بن مسعود کی نقل کرده روايت کا تذکره کيا ہے کہ جب پيغمبر نے مدينہ ميں ) ١١(

ظہر و عصر ، مغرب و عشاء کی نمازوں کو ايک ساتھ انجام ديا تو ٓاپ سے سوال کيا گيا کہ ٓاپ نے ايسا کيوں کيا 
  ] 29“[نے جواب ديا: ميری اُمت سختی اور مشقت ميں مبتالء نہ ہوہے؟تو هللا کے رسول 

  
  (تيسری دليل)

  “فضيلت کے وقت نماز ادا کرنا مستحب ہے”

ہر نماز کا ايک خا ص وقت ہے جس ميں نماز ادا کرنا مستحب ہے اور اس وقت کو فضيلت کا وقت کہا جاتا ہے۔مثالََ◌ 
سورج کے زوال کے بعد جب شا خص کا سايہ اُس کے برابر ہو ” ت نماز ظہر کی فضيلت اور اسکے استحباب کا وق

جائے۔اسی طرح نماز عصر کی فضيلت کا وقت ،جب شاخص کا سايہ اس کے دو برابر ہو جائے۔روايات کے مطابق يہ 
وه اوقات ہيں جن ميں مومن کے لئے فضيلت کے اوقات ميں نماز بجا النا مستحب ہے ليکن مسلمان کے لئے نماز عصر
اور عشاء کوتاخير و دير سے پڑھنا جائز ہے ےعنی اُن کے فضيلت کے اوقات ميں ادا نہ کرے،تو اسکی نماز صحيح 

ہے۔ زياده سے زياده يہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ان نمازوں کوفضيلت کے وقت ادا نہيں کيا جو ايک مستحب عمل 
(کہ جب شاخص کا سايہ اس چيز کے دو گنا ہو  تھا۔مثالََ◌ جيسے کوئی شخص نماز عصر کو اس کے فضيلت کے وقت

  جائے)بجا نہ الئے۔ 
ليکن کچھ اسالمی فرقوں نے نماز کو اُن کے متعارف يعنی فضيلت کے اوقات ميں نماز بجا النے کو ضروری سمجھ ليا

ميں  ہے جبکہ اس سے عسرو حرج اور مشقت الزم ٓاتا ہے جس کی احاديث ميں نفی کی گئی ہے۔جيسا کی سنن ترمذی
سعيد ابن جبير کی ابن عباس سے نقل کرده روايت ذکر ہوئی ہے: پيغمبر اکرم نے مدينہ ميں کسی خوف و بارش کے 

بغير نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو ايک ساتھ پڑھا ۔اور جب ابن عباس سے پوچھا گيا کہ ٓاپ نے ايسا کيوں کيا؟ 
کی امت کے لئے ٓاسانی ہو،اور وه عسر و حرج کا سامنا نہ تو انہو ں نے جواب ديا: پيغمبر چاہتے تھے کہ ان 

  ] 30کرے۔[
  دوسری بات يہ ہے کہ وقت کی تقسيم بندی کچھ اسطرح ہے: 

نماز ظہرو عصرکا مخصوص وقت۔نماز ظہر کا مخصوص وقت، سورج کے زوال کے بعد اتنی مقدار ميں ہے کہ ) ١(
ر نماز عصر کا مخصوص وقت ،سورج کے غروب ہونے جس ميں انسان ظہر کی چار رکعت نماز ادا کر سکے او

  سے پہلے اتنی مقدار ميں ہے کہ جس ميں عصر کی چار رکعت ہی بجا الئی جا سکے ۔ 
نماز ظہر و عصر کا مشترک وقت۔زوال کا وقت ہوتے ہی ظہر کی چار رکعات ادا کرنے سے ظہر و عصر کا مشترک 

ت شروع ہو جانے کے ساتھ ہی تين رکعات ادا کرنے کے بعد مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کی نماز کا وق
و عشاء کا مشترک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ان ہی اوقات سے ہم نمازوں کے درميان جمع کرنے کے جواز کو سمجھتے 

 ہيں ۔ پس اگرنماز ظہر کو بجا النے کے فوراََ◌ بعد نماز عصر کو ادا کيا جائے ،اور اسی طرح نماز مغرب کو ادا
کرنے کے فوراََ◌ بعد عشاء کو بجا اليا جائے، تو ايسی جمع بين الصالتين کو جمع تقديمی کا نام ديا جاتا ہے۔اور اسی 

طرح نماز ظہر کو کچھ تاخير سے نماز عصر کے مخصوص وقت سے پہلے ادا کرنا اور پھر نماز عصر کو بجا النا 
ری کا نام ديا جاتا ہے۔اور درجہ ذيل ٓايت سے اسی جمع کا کو جمع تاخي“ جمع بين الصالتين ”جائز ہے،البتہ ايسی 

  استفاده ہوتا ہے: 
]31 [  

اے رسول)سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھےرے تک نماز (ظہر، عصر، مغرب، عشاء)پڑھا کرو اور نماز ”(
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  “ صبح (بھی)کيونکہ صبح کی نماز پر (دن اور رات کے فرشتونکی) گواہی ہوتی ہے
  

  (چوتھی دليل)
نماز کو ميرے طور طرےقے پر بجاالؤ۔رسول اکرم کے قول ،فعل،اور “۔صلّوا کما اُصلّی”غمبر اکرمکا فرمان ہےپي

تقرير ( محضر رسول ميں کوئی عمل انجام ديا جائے اور رسول اس کا مشاہده کرنے کے بعد خاموش رہيں) کو سنت 
و،اور ہر وه کام جس کو رسول انجام ديں اور ہر وهرسول کہا جاتا ہے۔ہر وه بات جو پيغمبر کی زبان اقدس سے جاری ہ

چيز جو پيغمبر کی جانب سے مورد تصديق و تائيد ہو(يعنی جب ان کے سامنے کوئی کام انجام ديا جائے اور وه اس 
  “ سے منع نہ کرے)سنت رسول کی حثيت رکھتا ہے

  جا التا ہوں مذکوره حديث ميں پيغمبر نے فرمايا : نماز کو ايسے بجا الؤ جيسے ميں ب
پيغمبر کے قول و فعل اور تقرير (تائيد) سے دو نمازوں کے ايک ساتھ پڑھنے اور ان کو جدا جدا کر کے پڑھنے کی “

سے ) ٣٠سيرت ہميں ملتی ہے۔لہٰذا دونمازوں کو ايک ساتھ جمع کرنا جائز ہے ،کيونکہ پيغمبر اکرم سے منقول تيس(
ہ پيغمبر نے اپنی نمازوں کو جمع بين الصالتےن کی صورت ميں ادا زياده روايات اس بات پر داللت کرتی ہينک

کيا،جبکہ يہ روايات،عبدهللا بن عباس،عبدهللا بن عمر، عبدهللا ابن مسعود، ابوہريره اورجابربن عبدهللا انصاری جيسے 
متعلق اکثر بزرگ اصحاب کے واسطہ سے ،اہل سنت کی معتبرکتابوں(صحاح)ميننقل ہوئی ہينليکن مختلف مسالک سے 

فقہاء نے ان روايات کے صحيح اورمعتبر ہونے کا اعتراف کرنے کے باوجود ان احاديث کی تاويل،اور ان کے معنٰی 
اصلی و حقيقی ميں بے جا تصرف اور رد ّوبدل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جيسے مثال کے طور پر،صحيح بخاری کی 

  ابن عباس سے منقول روايت ہے : 
مدينہ ميں مغرب و عشاء کی سات رکعا ت اور ظہر و عصر کی ٓاٹھ رکعات نماز کو جمع کی پيغمبر اکرم (ص) نے 

صورت ميں ادا کيا،تو (اس حديث کے بارے ميں) ايوب نے کہا کہ پيغمبر نے شايد ايسا بارش ہونے کی وجہ کيا 
  ] 32ہو؟جواب مينکہا گيا ممکن ہے ايسا ہی ہو۔[

اس چيز کا مشاہده کرتے ہيں کہ جناب ايوب روايت کو اس کے ا صلی معنی اس منقولہ روايت ميں ہم واضح طور پر 
کے الفاظ کے ساتھ اس کی “لعلہ فی ليلة مطيرة”ومفاہيم (جو کی جمع بين صالتين ہے ) سے دور کرنا چاہتے تھے،لہٰذا 

دوسری بہت سی ر  تاويل کی کہ شايد پيغمبر نے نمازوں کے درميان يہ جمع بارش کی رات کی ہو۔جبکہ يہ حديث اور
وايات واضح طور پر دو نمازونکے جمع کے جواز کو بيان کر رہی ہيں،اَور جناب ايوب يہ چاہتے تھے کہ اُن کے اس 

جملہ(لعلّہ فی ليلة مطيرة)کے ذريعہ يہ روايت جمع بين الصالتين پر داللت نہ کرے۔جبکہ نمازوں کے درميان جمع 
غمبر اکرم نے ايسا کيا ہے ۔جيسا کہ مذکوره احاديث اور دوسری متعدد روايات کرنے کا جائز ہونا يقينی ہے کيونکہ پي

اس مطلب پر بہت واضح دليل ہيناور اس حکم جواز کو سفر اور بيماری کی صورت ميں منحصر کرنا ايک مشکوک 
کر رہا ہے(لعلّہ اور غير يقينی بات ہے،کيونکہ راوی اپنی طرف سے جمع بين الصالتين کی علت کو ان الفاظ ميں بيان 

فی سفِرِ◌و مطِرِ◌)کہ شايد پيغمبر نے ايسا بارش،سفر يا سردی کی وجہ سے کيا ہو؟تو جواب ديا: ہانشايد ايسا ہی ہے 
جيسا کہ ٓاپ نے بخاری کی ايوب سے نقل کرده روايت ميں اس چيز کا مشاہده کيا ۔ليکن ہم تو پيغمبر اعظم کے واضح و 

کا واضح و روشن حکم وہی جواز جمع بين الصالتےن ہے جو ےقينی حکم ہے  روشن حکم پر عمل کرينگے،اور ان
اور ہم راوی کے قول کو اُس کی تاويل کر کے صحيح معنٰی کومشکوک و غير ےقينی بناتے ہيں اس سے صرف نظر 

  کر تے ہيں،اور ايک مسلمان کا وظيفہ بھی يقين پر عمل کرنا اور مشکوک کو ترک کرنا ہے ۔ 
ل کرنا ايک ايسی بيماری ہے جس ميں اکثر اہل سنت کے علماء مبتالء ہونے کی وجہ سے يقين کو يہ( غلط)تاوي

چھوڑدےتے ہيں اور شک و ظن پر عمل کرتے ہيں،جبکہ اُن کا عمل قرٓان کی مندرجہ ذيل ٓايت کے بالکل مخالف ہے : 
]33 [  
  “ جو تم کو رسول ديں اسے لے لواور جس سے منع کرديں اُس سے باز رہو”

مثالََ◌ اہل سنت کے بزرگ عالم دين فخر رازی اس کا اقرار کرتے ہيں کہ احاديث مذکوره اور ٓا ية شريفہ، نمازونکے 
  درميان جمع کرنے کے جواز پر داللت کر رہی ہےں ،ان کی عين عبارت ٓاپ کے حاضر خدمت ہے: 

مراد “ رات کی تاريکی اور اندھيرا“ الظلمة” کے ظاہر اوليہ کو مّدنظر رکھتے ہوئے اس کا معنیٰ “الغسق”اگر ہم لفظ ”
 ليں تو غسق سے مراد مغرب کا اّول وقت ہے۔تو اس بناء پر ٓايت مذکوره ميں نماز کے تين اوقات بيان کئے گئے ہيں ۔ 

فجر کا وقت ،اس تقسيم کے اقتضاء کے مطابق زوال ، ظہر اور عصر )٣مغرب کا اول وقت()٢زوال کا وقت ()١(
ہے،لہٰذازوال کا وقت ان دونوں نمازوں کا مشترک وقت شمار ہو گااوراول مغرب، مغرب و عشاء کا وقت دونوں کا وقت
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ہوگا اس طرح يہ وقت مغرب و عشاء کا مشترک وقت قرار پاتا ہے۔اس تمام گفتگو کا اقتضاء يہ ہے کہ نماز ظہرو 
ہے ليکن چونکہ دليل موجود ہے جو يہ  عصر،مغرب و عشاء کو جمع کرنے کی صورت ميں ہر حال ميں ادا کرنا جائز

داللت کر رہی ہے کہ حالت حضر (کہ جب انسان سفر ميں نہ ہو)ميں نمازوں کے درميان جمع کرنا جائز نہينلہٰذا جمع 
  ] 34فقط سفراور بارش وغيره جيسے عذر کی بناء پر جائز ہے۔[

سے مطلقاََ◌ نماز ظہر و عصراور مغرب و  يتاس فقيہ و مفسرکا مذکوره کالم تعجب انگيز ہے کہ اس نے کس طرح آ 
االّ انہ دليل”عشاء کے مابين جمع کے جوازکا اظہار کياہے اورپھر اچانک ہی اپنی رائے يہ کہتے ہوئے تبديل کردی کہ 

  “ علٰی الجمع فی الحضر ال يجوز؟
يں نہ ہو)ميں دو نمازوں (ليکن چونکہ دليل موجود ہے جو يہ داللت کر رہی ہے کہ حالت حضر (کہ جب انسان سفر م

  کو جمع کرنا جائز نہينہے لٰہذ اجمع فقط سفراور بارش وغير ه جےسے کسی عذر کی بناء پر جائز ہے) 
ہم جناب فخر رازی سے يہ سوال کرتے ہيں کہ خدا و رسول کے واضح فرمان کے بعد وه کون سی دليل کا سہارا لے 

اس تحريم و حرمت کو کس دليل سے اخذکياگيا ہے؟جبکہ قرٓان اوررہے ہيں؟حالت حضر ميں جمع کرنا کيوں حرام ہے؟
سنت رسول دونوں واضح طور پر سفر و حضر ميں نمازوں کو اکٹھا ادا کرنے کے جواز کو بيان کر رہی ہيں اورکيا 

يہ اجتہاد قرٓانخود پيغمبر اکرم نے عملی طور پرايسا نہيں کيا؟لٰہذا فخر رازی کا يہ اجتہاد باطل وغلط ہے کيونکہ ان کا 
  اورسنت رسول کے خالف ہے بلکہ اس کے مقابلے ميں ہے ۔دوسرے الفاظ ميں يہ اجتہاد در مقابل نّص ہے۔ 

  “تيسرا اعتراض”
  تقيہ کی شرعی حيثيت

  کيا اسالم ميں تقيہ کرنا جائز ہے ؟

  
بغض وکينہ ايجاد کرنا ہے  کچھ مسموم قلم کے حامل افراد جن کا مقصد ہی مسلمانوں کے درميان تفرقہ،دشمنی اور

  حاالنکہ ايسے افراد واضح طور پرقرٓان کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہينجس ميں يہ ارشاد ہواہے: 
  ] 35< وتعاونوا علی البّر والتقوٰی وال تعاونوا علی االثم و العدوان>[

ادتی ميں باہم کسی کی مدد نہ کرو۔ترجمہ:نيکی اور پرھيز گاری ميں ايک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناه اور زي
جنہوں نے اپنے قلم کو مسلمانوں پر کفر کا فتوا لگانے اور ان کی طرف بہتان اور خرافات وغيره کی نسبت دينے 

کےلئے وقف کر رکھا ہے اور اسی کے ساتھ وه اس خوش فہمی ميں بھی مبتال ہيں کہ وه بڑا اچھا کام انجام دے رہے 
احسان الہی ظہير پاکستانی،عثمان خميس ،اور محب الدين وغيره جيسے اہل تفرقہ وباطل افراد ہيں مثال کے طور پر 

جنہوں نے شيعہ حضرات پر تہمتيں لگائيں اور ان کو کافر قرار ديا،فقط اس بناء پرکہ شيعہ اسالم ميں تقيہ کے قائل ہيں 
و اہل سنت کہلواتے ہيں جبکہ ان افراد نے نہ تو قرٓان اور ہميں ان افترا ء پرداز افراد پر تعجب ہے کہ وه ا پنے ٓاپ کوت

کو سمجھا ہے اور نہ ہی سنت رسول کو کيونکہ انھوں نے معاويہ بن ابی سفيان( امير شام) کی سنت کی پيروی کی ہے 
  اور اسکے نقش قدم پر چلے ہيں اُنھوں نے سنت رسول اکرم کی اتباع نہيں کی ہے۔ 

گروه نے مسجد نبوی ميں يہ کہتے ہوئے ہميں گھير ليا کہ تم( شيعہ) حضرات کا  ايسا ہی شوروغل کرنے والے ايک
کوئی دين نہينہے کيونکہ تم لوگ اسالم کا اظہار تقيہ کے طور پر کرتے ہو،کيونکہ تمہا رے نظريہ کے مطابق تقيہ پر 

کہ کياتم لوگ اسالم پر ايمان عمل نہ کرنے واالبے د ين ہوتاہے۔ميں نے فوراََ◌ اُن سے سوال کر ليا :اچھا يہ بتاؤ 
رکھتے ہو؟انہوں نے جواب ديا!جی ہانالحمدهللا،ميں نے پوچھا کيا تم لوگ قرٓان کو مانتے ہو؟انہوں نے کہا جی ہاں۔کيا 

تم سنت رسول پر ايمان رکھتے ہو؟انہوں نے جواب ديا بالکل رکھتے ہيں ۔تو ميں نے کہا :تم لوگ جھوٹ بولتے ہو،اگر 
ان ميں سچے ہوتے تو کھبی بھی تقيہ پر اعتراض نہ کرتے۔کيا قرٓا ن نے واضح طور پر تقيہ کو بيان تم اپنے اس ايم

نہينکيا؟کيا پيغمبر اکرم نے تقيہ کے بارے ميں ارشا د نہيں فرمايا؟پھر تم لوگ کس ليے اس چيز کا انکار کرتے 
ت کا منکر ہو ،وه بے دين ہے۔پھر ميں نے اُن ہو؟تمہارا يہ انکار قرٓان و سنت کا انکار ہے اور جو شخص قرٓان و سن

کے سامنے قرٓان اور سنت رسول کی روشنی ميں تقيہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہرمسلمان شخص کے لئے اپنے
عقائدکا محور قرٓان و سنت کو قرار دينا ضروری ہے۔ لہٰذاپہلے تو ہم يہ کہتے ہينکہ قرٓان مجيد ميں تقيہ کا حکم موجود 

ن نے مجبور يا ايسا شخص جسے اپنی جان کا خطره الحق ہے اُسے تقيہ کرنے کا حکم ديا ہے،اور متعدد ٓايات ہے۔قرآ 
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  ميں صاف طور پر اسکاذکر ہوا ہے،جيسے ارشاد خداوندی ہے: 
]36 [  

،کيا ترجمہ۔اور ٓال فرعون ميں سے ايک ايماندارشخص(حزقيل) نے جو اپنے ايمان کو چھپائے ہو ئے تھا(لوگونسے)کہا
تم لوگ ايسے شخص کے قتل کے در پے ہوجو(صرف)يہ کہتا ہے کہ ميرا پرورگارهللا ہے،حاالنکہ وه تمہارے 

پرورگار کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے کر ٓايا ہے اور اگر( بالفرض)وه شخص جھوٹا ہے تو اُسے اپنے 
ال تو جس (عذاب)کی تمہيں دھمکی ديتا ہے اُس جھوٹ کا خميازه بھگتنا پڑے گااور اگر کہيں و ه اپنی بات ميں سچا نک

  “ سے دو چار ہو نا پڑے گا ،بيشک خدااس شخص کی ہداےت نہيں کرتا جو حد سے گزر نيواال اور جھوٹا ہو
پس مذکوره ٓايت تقيہ کی طرف اشاره کر رہی ہے(قال رجل مومن من ٓال فرعون يکتم ايمانہ) لہذايسی مصلحت کی خاطر

  مان کو چھپا ناہو ،اسی کوتقيہ کہا جاتا ہے۔ کہ جس کا تقاضا اي
  قول خدا وندی ہے: )٢(
]37 [  

ترجمہ۔اور مومنين ،مومنين کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سر پرست نہ بنائيں،اور جو ايسا کرے گا تو اس کا خدا سے 
ہے تو (خير)اَور کوئی سروکار نہيں مگريہ کہ(اسطرح کی پيروی سے)وه کسی طرح اُن (کے شّر) سے بچنا چاہتا 

  خداتم کواپنے ہی سے ڈراتا ہے اورخداکی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 
قرٓان کی يہ ٓايت کريمہ مومن کے لئے مومن کے عالوه کسی کافر کو اپنا سرپرست معين کرنے کو حرام کہ رہی 

ا جائز ہے کيونکہ ہے،مگر يہ کہ جب اس کو يا دوسرے مومنين کو نقصان پہو نچ رہا ہو تو کافر کو سر پرست بنان
  مفسده کو دور کرنا، حصول مصلحت پر مقدم ہے، جيسا کہ فقہاء نے بھی ا س سلسلہ مينيہی کہاہے۔ 

  ارشاد باری تعالٰی ہے: )٣(
]38 [  

ترجمہ۔اُس شخص کے سواجو (کلمہ کفرپر)مجبور کر ديا جائے اور اُسکادل ايمان کی طرف سے مطمئن ہو،ليکن 
بعدکفر اختيار کرے بلکہ دل کھول کر کفر کو گلے لگا لے تو ان پر خدا کا غضب ہے جوشخص بھی ايمان النے کے 

  اور انکے لئے بڑا سخت عذاب ہے۔ 
پس اسالم نے مجبوری کی حالت ميں ايک مسلمان کے لئے کفر کا جھوٹا اظہار کرناجائز قرار ديا ہے،جيسے کسی کو 

چار ہونے کا ڈر وغيره ہو تو اس صورت ميں وه کفار اپنی جان کا خوف ہويا ايسے ہی کسی دوسرے خطرے سے دو
کے ساتھ ميل جول رکھ سکتا ہے۔بشرطيکہ اس کا دل ايمان کی طرف مطمئن ہو۔جيسا کہ خوداسالم نے گذشتہ ادوار ميں
بعض مخصوص واقعات و حاالت ميں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی اور اُن کے لئے تقيہ جائز قرار ديا۔جيسے 

  ار ياسرۻ کی مثال سب کے سامنے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت عم

  تقيہ اورسنت رسول
  دوسرے يہ کہ تقيہ سنت رسول کے مطابق بھی جائز ہے اور اس کا حکم(احاديث نبوی)ميں موجود ہے۔ 

  مفسرين نے سوره ٓا ل عمران کی ٓايت 
]39 [  
  “ سکادل ايمان کيطرف سے مطمئن ہواُس شخص کے سواجو (کلمہ کفرپر)مجبور کر ديا جائے اور اُ ”

کے نزول کا سبب يہ بيان کيا ہے کہ جب مشرکين نے حضرت عمار ياسر اور ان کے ماں باپ، کو سخت عذاب سے 
دوچار کيااور ان کو اظہارکفر پر مجبور کيا توحضرت ياسر اور ان کی زوجہ حضرت سّميہ اس دردناک عذاب کی 

ياسر نے مشرکين کی خواہش کے مطابق زبان سے کفر کا اظہار کر ديا،اس  وجہ سے دنيا سے چل بسے ليکن عمار
وقت جب عمار ۻ کے بارے ميں يہ کہا جانے لگاکہ عمار نے کفر اختيار کر لياجب يہ خبر پيغمبر اکرم کے کانوں 

 تک پہنچی تو ٓاپ نے لوگوں کو منع کيا اور عمار ياسر کے ايمان کی حقانيت کی گواہی ديتے ہوئے يوں
  فرمايا:خبردار!عمار سر تا پا مجسمہ ايمان ہے،ايمان تو اس کے گوشت و خون ميں رچ بس گيا ہے۔ 

اسی اثناء ميں جب حضرت عمار ياسر گريہ کرتے ہوئے پيغمبر اکرم کی خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے تو آپ نے 
هللا کے رسول ،ميں نے مشرکين  فرمايا :عمار!تجھ پر کيا گذری ہے ؟تو حضرت عمار نے جواب ديا بہت برا ہوا اے

کے (جھوٹے)معبودوں کی تعريف کے بدلے نجات پائی ہے اور آپ کی خدمت ميں پہنچا ہوں ،تو اس وقت پيغمبر اکرم 
نے عمار کے اشک رواں کو خشک کرتے ہوئے فرمايا اگر دوباره کبھی تم ايسی سنگين حالت سے دوچار ہوجاؤ تو ان 
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  کرار کرنا ۔ کے سامنے ايسے ہی الفاظ کی ت
پس يہ قرٓان اور سنت رسول ميں تقيہ کا ثبوت ہے،اور ٓاپ نے مشاہده کيا کہ کس طرح قرٓان و سنت نبوينے اس کو ثابت
اور جائز قرار دياہے ليکن يہ جاہل قسم کے افراد نہ تو قرٓان کو مانتے ہيں اور نہ ہی سنت رسول پر عمل کرتے ہيں ۔يہ

پر عمل کرتے ہوئے تقيہ کے قائل ہيناَور اپنی جان،مال ،عزت وناموس نيز دين کو خوف  شيعہ ہی ہيں جو قرٓان و سنت
وخطرے ميں پڑ جانے کی وجہ سے تقيہ کا سہارا ليتے ہيں۔جيسا کہ شيعيان حيدر کرار نے معاويہ بن ابی سفيان کے 

ے ميں تمام شہروں ميں اپنے دور حکومت ميں تقيہ سے کام ليا،جب معاويہ نے اپنی حکومت اور ظلم و ستم کے زمان
تمام کارندوں اور گورنرونکو باقاعده اور رسمی طور پر يہ حکم جاری کيا: جس شخص کے بارے ميں بھی تمہيں يہ 

يقين حاصل ہو جائے کہ وه علی اور اہل بيت علی عليھم السالم کا محب اور چاہنے واالہے،اُس کا نام وظيفہ اَور تنخواه 
ر اس کی ساری مراعات ختم کر دو،اور ايسے افراد کے ليڈر کو عبرت ناک سزا دو اور اسکے رجسٹر سے کاٹ دواو
  ] 40کے گھر کو منہدم کر دو۔[

لہٰذا قرٓان و سنت کی روشنی ميں تقيہ جائز ہے،مگر يہ کہ کسی اور اہم واجب سے ٹکراؤ کی صورت مينتقيہ پر عمل 
نہی عن المنکر،جہاد نيزاسالم کے خطرے ميں پڑ جانے کی صورتنہيں کيا جاسکتا۔مثال کے طور پر امر بالمعروف ، 

ميں اُس کے دفاع کا حکم،تقيہ پر مقدم ہے ۔(اس لئے کہ کسی اہم، احکام اسالم سے ٹکراؤ کی صورت ميں تقيہ پر عمل 
وں نے اسالمی نہيں کيا جائے گا)جيسا کہ سيدالشھداء امام حسين (ع) نے (کربالء ميں)يزيد اَور اُس کے ساتھيوں ( جنہ

  احکام کے ساتھ ايک کھيل کھيال)کے ساتھ تقيہ کے بجائے جنگ اور جھاد کے فريضہ کو مقدم قرار ديا۔ 
خالصہ يہ ہے کہ قرٓان مجيد اور سنت رسول ميں ہم تقيہ کے عمل کے مباح ہونے نيز اس کے جائز ہونے کا مشاہده 

ياسرکے تقيہ کے عمل کو جائز قرار ديتے ہوئے يوں  کرتے ہيں ،جيسا کہ خود پيغمبر اکرم نے حضرت عمار ۻبن
  فرمايا: 

  “ اگر دوباره کبھی تم انکے ظلم و ستم کا نشانہ بنو تو ايسے ہی عقائد کا اظہار کرنا ”۔“ان عادوا لک فعدلھم بما قلت”
يميہ، محب الدين تقيہ کا مفہوم و مطلب يہی ہے جسے پيغمبر اکرم نے واضح انداز ميں جائز قرار ديا ہے ليکن ابن ت

الطبری ،احسان الہی ظہير پاکستانی اور عثمان خميس جيسے دوسرے عرب افراد جنہوں نے قرٓان اور سنت رسولکی 
الف و با کو نہيں سمجھا، صرف اس بناء پر کہ شيعہ قرٓان و سنت کے مطابق عمل کرتے ہيں،لہذا ان پريلغار کرتے ہيں 

لگاتے ہيں ،شيعوں کا سب سے بڑاگناه اورقصور يہی ہے جسے قرٓان نے ان الفاظ اور اُن پر افتراء اور ناروا تہمتيں 
  ميں بيان کيا ہے: 

]41 [  
اور اُن کو مومنين کی يہ بات بُری لگتی ہے کہ وه اس خدا پر ايمان رکھتے ہيں جو ہر چيز پر غالب اور حمد کا “ترجمہ

  “ سزاوار ہے
 ..........................  

  مصادرو منابع
  ۔ قرآن کريم ١
  ۔ تفسير کشاف زمخشری ٢
  ۔ تفسير رازی الکبير ٣
  ۔ تفسير طبری ۴
  ۔ تفسير مجمع البيان(شيخ طبرسی) ۵
  ۔ نہج البالغہ شرح ابن ابی الحديد ۶
  ۔ سنت نبويہ ٧
  ۔ المستدرک حاکم نيشاپوری ٨
  ۔ صحيح بخاری ٩
  ۔ صحيح مسلم ١٠
  ۔ سنن ترمذی ١١
  القزوينی  ۔ سنن ابن ماجہ١٢
  ۔ صواعق محرقہ ،ابن حجر شافعی ١٣
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  ۔ کنز العمال ١۴
  ۔ مصحف عبد الرزاق ١۵
  ۔ مسند البزار ١۶
  ۔ مسند احمد بن حنبل ١٧
  ۔ معجم الکبير ١٨

  محترم قارئين:۔
يہ کتاب اُن تين اعتراضات کا جواب ہے ،جو عقل ودل کے بيمار افرادکی جانب سے پيش کيے گئے جو نہ تو نور علم 

سے مستفيض ہوئے ہيں اور نہ ہی اُنہوں نے (دين) کے کسی مضبوط و محکم رکن کو اپنی پناه گاه قرار ديا ۔وه تين 
  اعتراضات درجہ ذيل ہيں۔ 

  کون سا فرقہ اورکونساگروه نجات پانے واال ہے؟ )١(
  جمع بين الصالتين (دو نمازوں کو ايک ساتھ پڑھنا ) کيسے جائز ہے؟ )٢(
  ں تقيہ پر عمل کرنا جائز ہے؟ کيا اسالم مي)٣(

يہ اور اس طرح کے اوردوسرے اعتراضات کہ جن کو مکہ مکرمہ کے حرم مقدس اور مدينہ منوره کی مسجد نبوی 
ميں ميرے سامنے پيش کيے گئے۔يہ مختصر سا کتابچہ نہايت ہی سليس اَور ٓاسان طرز تحرير ميں مذکوره اعتراضات 

  اری بخوبی استفاده کر سکتا ہے۔ کا جواب ہے کہ جس سے ہر قسم کا ق
اور ہم ہر اُس سوال کا مکمل اور تفصيلی جواب دينے کے لئے تيار ہيں جسے ايميل کے ذريعہ سے ہم تک بھيجا جائے۔

  ہمارا ايميل اڈريس: 
E.mail‐ak_ghazvini@aalulbayt.org   

  
----------------------------------------------------------------- ---------------   

   ١۴٢] سوره بقره،ٓايت 1[
   ١٢۵] سوره نحل ،ٓايت 2[
   ١٠۴] سوره الکہف،آيت 3[
   ٢٢] سوره نساء ،آيت 4[
   ١٠۵] سوره نحل ،آيت 5[
شيعہ اور سنی کی احاديث کی کتابوں ميں بکثرت نقل ہوئی ہے صاحب تفسير “ افتراق امت ”] حديث مذکوره 6[

کہ يہ حديث حضرت علی ،امام ”ميں جو تحرير کيا ہے اس کی عين عبارت يہ ہے الکشاف نے اس حديث کے بارے
صادق،و سليم بن قيس و انس بن مالک و ابوہريره و ابودرداء ،وجابر بن عبد هللا انصاری و عبدهللا بن عمر اور عمر بن 

،سوره انعام  ٨٢ص ٢ج عاص کے واسطہ سے مختلف الفاظ و مقامات پر پيغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے ۔تفسير کشاف
  کے آيت کے ذيل ميں ۔  ١۵٩کی 

   ۴٧٩ص ٢،سنن ابن ماجہ ج٢۶ص ۵،و سنن ترمذی ج١٢٨ص ١] المستدرک حاکم ،ج7[
   ۵٩] سوره نساء ،آيت 8[
   ٧] سوره حشر ،آيت 9[
   ٣،۴] سوره نجم ،آيت 10[
  ه کياہے۔ ميں اس کا تذکر ١۶٣،ص ٣المستدرک علی الصحيحينج”] حاکم نيشاپوری نے کتاب 11[
ميں نقل کرتے ہوئے کہا ،يہ حديث صحيح ہے ،اور کتاب صواعق محرقہ ابن ١۴٩ص ٣] حاکم نے مستدرک کی ج12[

  طبع الحمديہ ميں موجود ہے  ٢٣٢اور  ١۵٠طبع ميمنيہ اور ص ١۴٠و  ٩١حجر ص
حديث  ٣٨٨ص ٣ميں نقل کيا ہے ،اور مسند احمد بن حنبل ج ٣٧٨٨حديث  ۶۶٣ص ۵] ترمذی نے مناقب کی ج13[

١٠٧٢٠   
 ٣کے تحت نقل کيا ہے اور مسند احمد بن حنبل ج ٣٧٨٨حديث  ۶۶٣ص ۵] اس حديث کو ترمذی نے مناقب ج14[

   ١٠٧٢٠حديث  ٣٨٨ص



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

 
 

 ٣کے تحت نقل کيا ہے اور مسند احمد بن حنبل ج ٣٧٨٨حديث  ۶۶٣ص ۵] اس حديث کو ترمذی نے مناقب ج15[
   ١٠٧٢٠حديث  ٣٨٨ص

   ۴و  ٣] سوره نجم ،آيت 16[
   ٣٣٠١٨،حديث ۶١٢ص١١] کنز العمال ،ج17[
   ٣٢٩۶۴،حديث ۶٢١،ص١١] کنز العمال ج18[
   ٣٢٩٧٢،حديث ۶١۴ص١١] کنز العمال ،ج19[
  ۔ ۶١] سوره نساء ،آيت 20[
   ٧٨] سوره اسراء آيت 21[
   ١١٣ص ١] صحيح بخاری ج22[
   ١١٣ص١] صحيح بخاری ج23[
  ء فی الجمع باب ،ما جا ١٨٧،حديث ٣۵۴ص ١] سنن ترمذی ج24[
  باب الجمع بين الصالتين ٢٩٠ص ١] سنن نسائی ،ج25[
  ،باب الوقت الذی يجمع فيہ المقيم  ٢٨۶ص ١] سنن نسائی ج26[
  ، ۴۴٣٨،حديث ۵۵٢ص ٢] مصہف عبد الرزاق ج27[
   ۴٢١،حديث ٢٨٣،ص ١] مسند البزار ج28[
   ١٠۵٢۵،حديث ٢۶٩ص ١٠] المعجم الکبير الطبرانی ،ج29[
  باب ما جاء فی الجمع ١٨٧،حديث ٣۵۴ص ١،ج ] سنن ترمذی30[
   ٧٨] سوره اسراء ،آيت 31[
  ،باب تاخير الظہر الی العصر ١١٠ص ١] صحيح بخاری ج32[
   ٧] سوره حشر ،آيت 33[
   ٢٧۔ص٢١،٢٢] تفسير رازی ،الکبير ،ج34[
  . 2] سوره مائده آيت 35[
   ٢٧] سوره الغافر ،آيت 36[
   ٢٨] سوره آل عمران ،آيت 37[
   ١٠۶سوره نحل ،آيت  ]38[
   ١٠۶] سوره نحل ،آيت 39[
   ١۵ص ٣] شرح نہج البالغہ ،ابن ابی الحديد ج40[
   ٨] سوره البروج ،آيت 41[
 

 

 


