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 فہرست 

  گفتار مؤلّف
  

  پہال باب
  ابتدائی باتيں

  عقيدے کے اصولوں پر غور کرنا واجب ہے
  فروعی اور عملی مسائل ميں پيروی کی اجازت

  اَجتِہاد
  اِجتہاد کے َمآِخذ

  دَمجتَِہد :۔ مرجع تقلي
  

  دوسرا باب
  خدا کی پہچان

  خدا کے بارے ميں
  تَوِحيد

  خدا کی صفات
  عدل الٰہی

  انسان اور فرائض
  قََضا و قَدر

  اَمربَيَن االَمَرين
  حقيقت بََداء :۔

  دين کے قوانين :۔
  

  تيسرا باب
  پيغمبر کی پہچان

  پيغمبروں کی بھيجنے کے بارے ميں :۔
  پيغمبروں کا بھيجنا لطف خداوندی ہے :۔

  پيغمبروں کے معجزے :۔
  عصمت انبياء :۔

  پيغمبروں کی صفات :۔
  انبياء اور آسمانی کتابيں :۔

  اسالم کا قانون :۔
  ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر اسالم 
  قرآن مجيد

  اسالم اور دوسرے مذہبوں کی سچائی ثابت کرنے کا طريقہ
  ان تمام اختالفات کی موجودگی ميں مسلمان کا کام کيا ہے ؟

  
  چوتھا باب

  امام کی پہچان
  امامت کا مسئلہ

  اماموں کا معصوم ہونا :۔
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  امام کا علم اور صفات
  اماموں کے حکم کی تعميل کرنا:۔

  ۔:مطابق کے قول دوسرے کے ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر خدا 
  اہلبيت ؑ کی محبت :

  خدا کی طرف سے امام کا تقرر
  امام باره ہيں

َل هللاُ فََرَجہ   حضرت امام مہدی َعجَّ
  رجعت کا مسئلہ

  اہل تسنن اور رجعت کا مسئلہ
  پہلی دقت کا حل

  دوسری دقت کا حل
  تقيے کا مسئلہ :۔

  
  پانچواں باب

  مکتب تربيتی کا ان اور اخالق کے ملسو هيلع هللا ىلصاہلبيت رسول 
  تمہيد :۔

  دعاء اور مناجات
  صحيفہ سجاديہ کی دعائيں:۔

  ۔ خدا کی پہچان :۔١
  ۔ خدا کی عبادت ميں عاجزی:۔٢
  ۔ خدا کی طرف سے سزا اور جزا:۔٣
  ۔ دعاؤں کی چھاؤں ميں گناه سے پرہيز :۴
  ۔طاقتور روح کی پرورش :۔ ۵
  ۔ لوگوں کے حقوق کی ادائيگی۶

  قبروں کی زيارت :
  زيات کے آداب :۔

  ائمہ اطہار ؑ کی نظر ميں سچا شعيہ :
  امام باقر ؑ کی جابر جعفی سے گفتگو:

  سعيد بن حسن سے امام محمد باقر ؑ کی گفتگو
  تشيع کے نقطہ نظر سے ظلم اور زيادتی

  ظالموں کی مدد
  م قبول کرناظالموں کی طرف سے کا
  اسالمی اتحاد کی ترغيب :۔

  مسلمانوں کے ايک دوسرے پر حقوق :
  ايک شک کا ازالہ :۔

  (نوٹ ، اصول کافی کتاب العشرة باب اول)
  

  چھٹا باب
  معاد اور قيامت

  مرنے کے بعد کی دنيا 
 جسمانی واپسی
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  اسم کتاب : مکتب تشيع
  اسم مؤلّف :محمد رضا مظفر 
  عقائد اماميہ پر ايک مستند کتاب

  ھ١۴٣٢

  
  گفتار مؤلّف

ِحيِم۔  حٰمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
ٍد َخيِر البََشِر َوٰالِِہ الھَُداِة۔  َساَلماً علٰی ُمَحمَّ ُشکًراوَّ   َحمًدا وَّ

ان کے پا  اور ہيں خالئق بہترين جو پر ملسو هيلع هللا ىلصتمام تعريفيں اور شکر خدا کے ليے ہے اور درود و سالم حضرت محمد 
  اہلبيت ؑ پر جو ہدايت کے راستے ميں اجاال کرنے والے چراغ ہيں۔ 

اعتقادات کے اس مجموعے کو مرتب کرنے سے ميرا مقصد يہ ہے کہ اسالم کے ان عقيدوں کا خالصہ لکھ ڈالوں جو 
ہ خالصہ ي کا عقيدوں اسالمی نے ميں ہيں، سمجھے سے طريقوں طور کے ؑ◌  اہلبيت کے ملسو هيلع هللا ىلصميں نے پيغمبر اسالم 

کسی دليل اور ثبوت اور ان روايات کے بغير بيان کيا ہے جو بہت سے اعتقادی مسئلوں کے بيچوں بيچ آجاتی ہيں تاکہ 
عالم طالب علم اور عوام سب کے سب اس سے ايک ساتھ فائده اٹھاسکيں، ميں نے اس مجموعے کا نام عقائد شيعہ رکھا 

 والے ماننے کے اماموں باره يعنی عشری اثنا شيعہ يا"" ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ہے اور شيعہ سے ميری مراد ""پيروان اہلبيت
   ہيں۔ شيعہ
ہجری ميں منتدی النشر نامی دينی کالج ميں اپنے لکچروں کے سلسلے ميں يہ مجموعہ مرتب کيا اور  ١٣۶٣ نے ميں

  لکھا تاکہ يہ بحثيں علم کالم اور فلسفے کی اعلٰی بحثوں کے ليے 
  ام دے سکيں۔ ايک تمہيد يا سر آغاز کا ک

ميں جس زمانے ميں ان ميں سے بہت سے عقيدے پڑھانے ميں کامياب ہوچکا تھا ، ميں نے اپنی يادداشتيں کتابی 
صورت ميں مرتب نہيں کی تھيں ج تک سب کی رسائی ہوسکے بلکہ يہ يادداشتيں بھی ميرے ان لکچروں کی طرح 

يک مدت دراز کے بعد ميں نے انہيں ايک مختصر کتاب پڑی رہيں جو ميں نے اس زمانے ميں تيار کيے تھے، آخر ا
کی شکل ميں باقاعده مرتب کيا تاکہ يہ لوگوں تک پہنچے اور وه اس سے فائده اٹھائيں اور اس کے ذريعے سے شيعہ 

اماميہ پر لگائے جانے والے بہت سے الزامات دور ہوسکيں، بالخصوص ايسی حالت ميں کہ مصر اور دوسرے ممالک 
اصر اہل قلم اپنی تندوتيز تحريروں سے شيعوں اور شيعوں کے اعتقادات پر حملے کرتے ہيں۔ ان کے می بعض مع

حملے يا تو اس وجہ سے ہوتے ہيں کہ وه اہلبيت ؑ کے طرز فکر اور تعليم سے ناواقف ہيں يا وه جان بوجھ کر انجان 
  بنتے ہيں۔ 

نتيجہ ہوتا ہے اپنی کتابوں کے پڑھنے والوں ميں  يہ لوگ حقيقت سے گريز کرکے اور بات بڑھا کر جوکہ نادانی
مسلمانوں کے تفرقے اور اختالفات کا ذکر کرتے ہی اور اس طريقے سے مسلمانوں کا اتحاد پاره پاره کرتے ہيں۔ وه نہ 

صرف مسلمانوں کے دلوں ميں دشمنياں پيدا کرتے ہيں بلکہ انہيں آپس ميں ايک دوسرے کی جان کا گاہک بھی بناتے 
  ۔ ہيں

ہر زمانے ميں بالخصوص آجکل اگر ہم مسلمانوں کی صفوں ميں اتحاد پيدا کرنے اور ان سب کو ايک پرچم تلے جمع 
کرنے کی قدرت نہيں رکھتے تو بھی کسی باخبر انسان سے يہ بات پوشيده نہيں ہے کہ مسلمانوں کے گروہوں کو ايک 

  توں اور کينوں کو رفع کرے کی کتنی ضرورت ہے۔ دوسرے کے قريب النے ، انہيں باہم مالنے اور ان کی عداو
ميں يہ تجويز تو پيش کرتا ہوں ليکن يہ جانتے ہوئے افسوس بھی ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد سے متعلق ان تجويزوں 

ميں سے کسی ايک تجويز کو بھی عملی جامہ پہنانے کی ہم ميں طاقت نہيں ہے۔ موجوده حالت ميں جب کہ مصر کے 
ڈاکٹر احمد امين اور ان جيسے دوسرے لوگ تفرقے کو يوں ہوا ديتے ہيں کہ شيعہ اماميہ کے عقائد کی اہل قلم مثل 

  تشريح اور انہيں ان کی نام نہاد غلطيوں سے مطلع کرنے کے بہانے سے صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہيں۔ 
ر ان کی بے بنياد باتيں ان لوگوں پر اثر اگر يہ خوف نہ ہوتا کہ کچھ لوگ ان کہ تحريروں سے دھوکا کھا جائيں گے او
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ڈاليں گی۔ يا شيعوں سے ان کی دشمنی کا اظہار کينے ، جھگڑے اور اختالفات ميں اشتعال پيدا کرے گا تو ان مصنفوں 
  اور ان کے عالوه بعض دوسروں کی مسلسل معاندانہ کوششيں ميرے نزديک کچھ اہميت نہ رکھتيں۔ 

  کے ليے پيش کرتے وقت اميدوار ہوں کہ يہ مجموعہ بہر حال اس مجموعے کو اشاعت 
  ان لوگوں کے ليے جو حقيقت کی تالش ميں ہيں فائده مند ہوتا کہ ميں اس مفيد اسالمی 

  خدمت ميں بلکہ اس عام انسانی خدمت ميں شريک ہوسکوں۔ 
  ا طالب ہوں اس کتاب کو ميں نے چند اَبواب ميں تقسيم کر ديا ہے اور صرف خداوند عالم سے اِمداد ک

  ۔ ُمَحّمد َرَضا ُمظفّر 
 ھ  ١٣٧٠۔ جمادی االول  ٢٧

 

 مکتب تشيع

 

  

  
  پہال باب 
  ابتدائی باتيں

  

  
  عقيدے کے اصولوں پر غور کرنا واجب ہے

ہمارا عقيده ہے کہ خدا نے ہميں سوچنے کی قوت اور عقل کی طاقت دے کر ہم پر الزم کر ديا ہے کہ ہم اس کی مخلوقات 
کے متعلق سوچيں، بڑے غور سے اس کی خلفت کی نشانياں ديکھيں اور دنيا کی پيدائش اور اپنے جسم کی بناوٹ ميں اس 

۔ جيسا کہ خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے۔َسنُِريِھم ٰاٰيتِنَا فِی ااٰلفَاِق کی حکمت اور تدبير کی پختگی کا گہرا مطالعہ کريں
  َوفِی اَنفُِسِھم َحتَّی يَتَبَيََّن لَھُم اَنَّہُ الَحقُّ 

ہم بہت جلد دنيا کی اور ان (انسانوں )کی پيدائش ميں اپنی عظمت کی نشانياں دکھائيں گے تاکہ ان پر يہ ظاہر ہوجائے کہ خدا 
  کا جزو)  ۵٣ی حق ہے۔ (سوره َحم سجده ۔ آيت ہ

  ايک اور مقام پر خدا ان لوگوں کو جو اپنے بزرگوں اور پرکھوں کی پيروی کرتے ہيں 
  مالمت کرتے ہوئے فرماتا ہے: 

  قَالُوا بَل نَتَّبُِع َمااَلفَينَا َعلَيِہ ٰابَاَءنَااََولَوَکاَن ٰابَاُؤھُم الَ يَعقِلُوَن َشيئًا۔۔۔ 
نے کہا ، ہم اس طريقے پر چلتے ہيں جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو ديکھا ہے ۔ تو کيا ان کے بزرگ کچھ بھی يہ انہوں 

  کا جزو)  ١٧٠سمجھتے ہوں پھر بھی (وه پيروی کے الئق ہيں)؟ (سوره بقره ۔ آيت 
ں پر چلتے ہيں : اِن يَّتَبُِعوَن اسی طرح خدا ايک دوسرے مقام پر ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اپنے گمان اور مبہم اندازو

۔  الظَّنَّ   ااِلَّ
  کا جزو)  ١١٧(گمراه اور مشرک لوگ) صرف گمان پر چلتے ہيں۔ (سوره انعام ۔ آيت 

حقيقت ميں ہمارا يہ عقيده ہماری عقل کا حکم ہے جو ہم سے يہ چاہتی ہے کہ ہم اس پيدا ہونے والی دنيا کے متعلق سوچيں 
و پہچانيں۔ اسی طرح وه ہميں حکم ديتی ہے کہ ہم اس شخص کی دعوت پر غور کريں جو پيغمبراور اس راستے سے خالق ک

کا دعوٰی کرتا ہے اور اس کے معجزوں کا مطالعہ کريں۔ ان باتوں ميں ہمارے ليے دوسرو کی پيروی مناسب نہيں چاہے وه 
  کتنے ہی اونچے مرتبے کے مالک ہوں۔ 
غور و فکر کے متعلق جو ترغيب دالئی گئی ہے وه حقيقت ميں سوچ بچار کی اس  قرآن ميں علم و معرفت کی پيروی اور
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پختگی اور آزادی کا بيان ہے جس پر تمام عقلمند لوگ متفق ہيں۔ در حقيقت قرآن مجيد حقيقتوں کو پہچاننے اور ان کو 
کر عقل کے فکری سمجھنے کی اسی قدرتی صالحيت سے ہماری روحو کو آگاه کرتا ہے اور ذہنوں کو تحريک دے 

تقاضوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اس ليے يہ بات ٹھيک نہيں ہے کہ انسانی اعتقادی معامالت ميں بے پروا رہے 
اور اپنے ليے کسی ايک راستے کا انتخاب نہ کرے يا اپنے تربيت دينے والوں کی يا ہر شخص کی پيروی کرنے لگے بلکہ 

تائيد قرآن مجيد کی واضح آيتوں سے بھی ہوتی ہے، اس پر واجب ہے کہ وه  عقل کی فطری آواز کے مطابق جس کی
کے اصول کا جنہيں اصول دين کہتےہيں بہت دھيا سے مطالعہ کرے۔ ان ميں سب ہم توحيد) ١سوچے سمجھے اور عقيدوں (

  ، نبوت، امامت اور قيامت ہيں۔ ) ٢(
ی پيروی کی ہے وه يقيناً غلطی کر بيٹھا ہے اور سيدھے جس شخص نے ان اصولوں ميں اپنے بزرگوں يا دوسرے لوگوں ک

  راستے سے بھٹک گيا ہے اسے ہرگز معاف نہيں کيا جائے گا۔ 
..........  

جو کچھ اس کتاب می مذکور ہے ۔ يعنی اصول عقائد ۔ متذکره باالمنعوں ميں نہيں ہے، بعض عقائد جو اس کتاب ميں موجود ہيں ) ١(
وغيره ، ان امور ميں فکر اور عقلی تحقيق ضروری نہيں ہے بلکہ يہ جائز ہے کہ ايسے علماء کی پيروی  مثالً قضا و قدر اور رجعت

   بتائيں۔ ہيميں کر سمجھ سے روايات صحيح کی ؑ◌  رسول اہلبيت اور ملسو هيلع هللا ىلصکی جائے جو اس قسم کے اعتقادات رسول 
نف نے يہاں اس کا ذکر نہيں کيا کيونکہ اس کا بيانعدالت چونکہ خدائے حکيم سے جدا نہ ہونے والی ايک صفت ہے اس ليے مص) ٢(

  صرف تقابلی مطالعے کے وقت ضروری ہوتا ہے (ناشر) 

  
  اس معاملے ميں ہمارے عقيدے کا خالصہ صرف دو باتيں ہيں: 

 بھی ليے کے شخص کسی ميں بارے اس ہے۔ ضروری کرنا تدبر و تفکر خود ميں پہچاننے کے دين لملسو هيلع هللا ىلص۔ اص:١
  جائز نہيں ہے۔  پيروی کی دوسروں

۔ غور و فکر کے ذريعے سے اصول دين کی پہچان۔۔۔۔۔ حکم شروع سے بھی پہلے ۔۔۔۔ عقل کے حکم کے مطابق واجب :٢
ہے، زياده صاف الفاظ ميں يوں کہيے کہ اگرچہ تحريريں اور روايتيں عقلی دليل کی تائيد کرتی ہيں مگر اصول دين کی 

  ينی کتابوں اور روايتوں کو دليل کے طور پر پيش نہيں کرتے۔ پہچان کو واجب ثابت کرنے کے ليے ہم د
اصول دين کی پہچان کو عقل کی رو سے واجب کہنے کے معنی يہ ہيں کہ عقل اصول دين کی پہچان کی ضرورت اور اس 

  معاملے ميں سوچ و بچار اور غور و خوض کی ضرورت صاف صاف سمجھ ليتی ہے۔ 

  
  ی کی اجازتفروعی اور عملی مسائل ميں پيرو

اس کے برعکس ""فروع دين "" (عمل سے تعلق رکھنے والے احکام اور قوانين) ميں يہ واجب نہيں ہے کہ ہر مسلمان ان 
کو سوچ بچار اور دليلوں سے سمجھے بلکہ (جب کوئی بات دين کی طے کی ہوئی اور الزمی باتوں مثالً نماز، روزه اور 

مندرجہ ذيل تين طريقوں ميں سے کسی ايک طريقے کو اختيار کرلينے کی زکات وغيره کے وجوب ميں سے نہ ہو تو) 
  آزادی ہے 

  ۔۔۔۔۔ اجتہاد کا درجہ اور اس درجے کی لياقت حاصل کرکے دليل اور مباحثے کے ذريعے سے ان احکام تک پہنچے۔ ١۔۔۔۔۔۔
سے واقف ہو مثالً تمام مجتہدوں کے ۔۔۔۔۔۔ اپنے اعمال ميں احتياط کے مطابق چلے اس طرح کی احتياط کے موارد ٢۔۔۔۔۔۔۔

   )١فتوے جمع کرکے جس بات پر اسے يقين ہوجائے اس کا فرض ہے کہ اسے انجام دے(
۔۔۔۔۔۔ ايسے مجتہد کی تقليد کرے جو جامع الشرائط ہو يعنی عاقل و عادل ہو اور گناہوں سے بچتا ہو۔ اپنے دين کی ٣۔۔۔۔۔۔۔

  فت کرتا ہو اور اپنے موال (خدا) کا حکم ماننے واال ہو۔ حفاظت کرتا ہو، نفسانی خواہشات کی مخال
اگر کوئی شخص نہ مجتہد ہو نہ احتياط پر عمل کرتا ہو اور نہ کسی جامع الشرائط مجتہد کی تقليد ميں ہو تو اس کی تمام 

گزاری ہو بجز  عبادتيں ارکات جائيں گی اور قبول نہيں ہوں گی چاہے اس نے اپنی پوری عمر عبادت اور نماز روزے ميں
  اس صورت کے کہ اس کے پچھلے اعمال اس مجتہد 

..........  
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اگر مجتہدوں کے فتووں ميں اختالف پايا جائے يعنی بعض کسی عمل کو واجب جانتے ہوں اور بعض مستحب تو احتياط يہ ہے کہ  )١(
کہ حرام ہے تو احتياط يہ ہے کہ اس عمل کو  اس عمل کو بجا اليا جائے ليکن اگر بعض کہيں کہ فالں عمل مکروه ہے اور بعض کہيں

انجام نہ ديا جائے۔ مزيد برآں اگر بعض مجتہدين کسی عمل کو واجب کہيں اوربعض حرام کہيں تو اس صورت ميں چونکہ احتياط ممکن 
ں اجتہاد يا تقليد نہيں ہے ۔ اور کسی عمل کے کرنے يا نہ کرنے سے فرض کی ادائيگی کا يقين حاصل نہيں ہوگا لہذا ايسی صورت مي

  کرنا واجب ہے۔ (ناشر)

کے فتوے کے مطابق ہوں جس کی وه بعد ميں تقليد کر ليتا ہے اور اس نے ان (اعمال عبادت ) کے انجام ديتے وقت واقعی 
  قصد قربت (خدا کے ليے اعمال کی انجام دہی) کا خيال کيا ہو۔ 

  
  اَجتِہاد

تمام مسلمانوں پر واجب اور غيبت (امام آخر الزمان عليہ السالم کی عدم  ہمارا عقيده ہے کہ فروعی مسائل ميں اجتہاد
موجودگی ) کے زمانے ميں ""واجب کفائی"" ہے ۔ يعنی جب کافی تعداد ميں لوگ اس فرض پ رکمر بستہ ہوجاتے ہيں اور 

نہيں پر اکتفا کرليتے ہيں اور اجتہاد کا منصب حاصل کرليتے ہيں تو دوسرے لوگوں پر اجتہاد و اجب نہيں رہتا ۔ باقی لوگ ا
 فروع دين اور اعمال کے قوانين اور اصولوں ميں انہيں مجتہدوں کی تقليد کرتے ہيں جو اجتہاد کی شرائط پوری کرتے ہيں۔ 
ہر زمانے ميں مسلمانوں پر يہ واجب ہے کہ وه اس مسئلے پر توجہ ديں، جس وقت ان ميں سے کچھ لوگوں نے درجہ اجتہاد 

کی کوشش کی اور وه اجتہاد کے منصب پر پہنچ گئے۔ (اس ليے کہ ہر شخص ، سوائے اس کے جو اس کی حاصل کرنے 
صالحيت رکھتا ہو، اس مقام تک نہيں پہنچ سکتا) اور انہوں نے اس اہلبيت کی شرائط پوری کرديں کہ لوگ ان کی تقليد کريں

ان کی تقليد کريں اور جب ايسے افراد نہ مل سکيں تو  تو پھر وه دينی اعمال اور احکام ميں ان کی طرف رجوع کريں اور
خود مقام اجتہاد حاصل کرنے کی کوشش کريں اور جب اس کا حصول بھی سب کے ليے ممکن نہ ہو يا بہت زياده مشکل ہو 

ہے  تو اپنے گروه ميں سے کچھ لوگوں کو مقام اجتہاد حاصل کرنے کے ليے آماده کريں۔ ليکن يہ کسی طرح بھی جائز نہيں
  کہ اس فرض کو يوں ہی چھوڑ ديں اور مرحوم مجتہدوں کی تقليد کرتے رہيں۔ 

 خوب پر دليلوں شرعی انہيں ہيں، ہوئے الئے کے ملسو هيلع هللا ىلصاسالم کے وه فروعی احکام اور مقرره اعمال جو حضرت محمد 
الت کی تبديلی کے حا اور زمانے احکام يہ ہيں، کہتے اجتہاد کو کرنے حاصل عبور پر ان اور سمجھنے کرکے غوروفکر

  ساتھ بدل نہيں سکتے بلکہ 
ٍد َحالٌَل اِلٰی يَوِم القِيَاَمِۃ    َحالَُل ُمَحمَّ

ٍد َحَراٌم اِلٰی يَوِم القِيَاَمِۃ    َوَحَراُم ُمَحمَّ
   گا۔ رہے حرام تک دن کے قيامت حرام ہوا بتايا کا ملسو هيلع هللا ىلص محمد اور حالل تک دن کے قيامت حالل ہوا بتايا کا ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

  
  اد کے َمآِخذاِجتہ

  ۔ قرآن مجيد :١
  ) افعال و اقوال کے ؑ◌  اہلبيت ائمَّہ اور ملسو هيلع هللا ىلص۔ سنت (رسول اکرم :٢
  ۔ اجماع ٣
  ۔ عقل ۴

  ان ميں سے ہر ايک کے ماخذ و مدرک بننے کی تشريح اصول فقہ کی کتابوں ميں کی گئی ہے۔ 
سے علوم و معارف کا محتاج ہے جن کا حاصل  اس کے ساتھ ساتھ يہ بھی جان لينا چاہيے کہ مقام اجتہاد کا حاصل کرنا بہت

کرنا صرف انہيں لوگوں کے ليے ممکن ہے جو بہت زياده محنت اور کوشش کرتے ہيں اور اس راه ميں اپنا پورا زور 
  لگاديتے ہيں۔ 

  
  َمجتَِہد :۔ مرجع تقليد
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ه امام ؑ کی غيبت کے زمانے ميں تقليد کے ليے جملہ شرطيں پوری کرنے والے مجتہد کے متعلق ہمارا عقيده يہ ہے کہ و
ايک طرح ان کا نمائنده اور قائم مقام ہوتا ہے، وه حاکم اور مطلق سربراه ہے (تفصيل کے ليے آيت هللا خمينی کی کتاب 

واليت فقيہ مالحظہ فرمائيں) قضاوت اور حوادث ميں آخری حکم لگانے اور فرمان جاری کرنے ميں جو کچھ امام ؑ کے ليے 
ی اس کے ليے بھی جائز ہے جو کوئی ايک جامع شرائط مجتہد کی ترديد کرتا ہے وه ايسا ہے جيسے اس نے جائز ہے وہ

امام ؑ کی ترديد کردی ہے اور امام ؑ کی ترديد کرنا خدا کی ترديد کرنا ہے اور يہ کام خدا کے ساتھ شرک کرنے کی حد ميں 
  ۔  آتا ہے امام جعفر صادق ؑ نے يہ بات اسی طرح سمجھائی ہے

اس بنا پر مجتہد کا مقام صرف يہی نہيں ہے کہ لوگ فتوے لينے کے اس کی طرف رجوع کريں بلکہ وه واليت عامہ کا 
منصب بھی رکھتا ہے (يعنی حاالت کے متعلق آخری حکم اور فيصلے کے ليے لوگ اس کے پاس آئيں) اور يہ اس کے 

غير کسی دوسرے شخص کے ليے يہ عہده داری بالکل خصوصی مقامات ميں سے ايک مقام ہے اور اس کی اجازت کے ب
  اسی طرح جائز نہيں ہے ۔ جس طرح اس کے حکم کے بغير ""حدود"" اور ""تعزيرات" کا جاری کرنا روا نہيں ہے۔ 
وه اموال جن پر امام عليہ السالم کا حق ہے ان کے خرچ کے بارے ميں بھی مجتہد سے پوچھا جاتا ہے ۔ عوام کی يہ 

يہ منصب خود امام ؑ نے جامع الشرائط مجہتد کے سپرد کيا ہے تاکہ مجہتد کےسپرد کيا ہے تاکہ مجتہد ان کی  سرداری اور
 غيبت کے زمانے ميں ، ان کا نمائنده اور قائم مقام قرار پائے۔ اسی ليے مجہتد کو "نائب امام"" کہا جاتا ہے۔ 

 

 مکتب تشيع

 

  

  
  

  دوسرا باب 

  خدا کی پہچان

  

  
  خدا کے بارے ميں

ہمارا يہ عقيده ہے کہ خدا ايک ہے اور بے مثل ہے، وه ہميشہ تھا اور اب بھی ہے، وه اول و آخر ہے يعنی کائنات سے پہلے 
بھی تھا اور کائنات کے خاتمے کے بعد بھی رہے گا۔ وه زنده ، عقلمند، طاقتور بے نياز، سننے واال، ديکھنے واال، جاننے 

ن الفاظ سے مخلوقات کی تعريف کرتے ہی اس کی توصيف نہيں کرسکتے، وه جسم واال اور انصاف کرنے واال ہے، لوگ ج
نہيں ہے جو جگہ گھيرے ، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، وه نہ جو ہر ہے (جوہر سے مراد وه شے ہے جس می 

)نہ عرض ، (عرض سے اَبعاِد اربعہ يعی لمبائی، چوڑائی، گہراءی اور وقت پائے جائيں مثالً پتھر ، لکڑی اور گائے وغيره
مراد ہے کسی شے پر طاری ہونے والی طرح طرح کی کيفيات مثالً رنگت، نرمی اور سختی وغيره)يعنی اس کے متعلق 

حرکت سکو ن بھاری پن ، ہلکے پن، چال، ٹھيراؤ، جگہ اور وقت کا خيال بھی نہيں کيا جاسکتا اور نہ اس کی طرف اشاره 
ی اس جيسا نہيں ہے ، آنکھی اسے ۴مقابل ، مانند ، بيٹا، ساتھی اور ساجھی نہيں رکھتا۔ کوہی کيا جاسکتا ہے وه اپنا مثل ، 

  نہيں ديکھ سکتيں ليکن وه آنکھوں کو ديکھ سکتا ہے ۔ 
جو کوئی خلقت ميں خدا کا شريک مانے يا اس کے ليے شکل ہاتھ اور آنکھ کا تصور کرے يا يہ مانے کی خدا دنيا کے 

شت والوں کے سامنے چاند کی طرح ظاہر ہوتا ہے، وه شخص ايسے انسان کی طرح ہے ، جس نے آسمان پر اترتا ہے بہ
کفر کيا اور خدا کو۔۔۔۔ کو ہر عيب اور نقص سے پاک ہے ۔۔۔۔ نہيں پہچانا۔(اسی طرح جو لوگ يہ مانتے ہيں کہ خدا قيامت کے

ے ديکھيں گے انہوں نے کفر کيا، چاہے وه زباندن اپنے آپ کو اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر کرے گا اور اس کے بندے اس
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سے يہ کہتے رہيں کہ خدا جسم نہيں رکھتا، انسانوں کا يہ گروه قرآن يا حديث کے بعض لفظوں کے ظاہر پر رک گيا ہے يا 
ال کہ يہ اکتفا کر بيٹھا ہے اور ان لوگوں نے قرآنی آيات سمجھنے می سوچ بچار کی قوت سے بالکل کام نہيں ليا، نتيجہ يہ نک

غلط سوچ اس بات کا سبب بن گئی کہ اب يہ قرآنی آيات کے ظاہر ميں اتنا سا تصرف کرنے (يعنی حقيقی اور مجازی معنوں 
می تميز) کی بھی قوت نہيں رکھتے کہ انہيں خيال ، دليل اور قواعد کے مطابق ""استعاره"" اور ""مجاز"" کہہ سکيں ، يہی

  انداز ، جمود، کی بنا پر قرآ مجيد کے حقيقی معنٰی نہيں سمجھ سکتے) وجہ ہے کہ يہ لوگ سوچنے کے اس 
ہم چاہے کسی چيز کا تصور ذہن ميں الئيں اور اس پر خوب غور بھی کريں ليکن ذہن ميں جو تصوير ابھرتی ہے وه ہماری 

اس بات کو اس طرح ہی طرح کی مخلوق ہوتی ہے اور اس کی ہستی ہماری ہی ہستی کی طرح ہوتی ہے ۔ امام باقر ؑ نے 
  سمجھايا ہے۔ 

  اس بات کی کتی فلسفيانہ ، علمی ، نازک اور جچی تلی تشريح ہوئی ہے؟ 

  
  تَوِحيد

ہمارا عقيده ہے کہ خدا ہر طرح سے يقيناً ايک ہے۔ جس طرح وه اپنی ذات کے لحاظ سے ايک ہے، اسی طرح ""واجب 
صفات اس کی عين ذات ہوتی ہيں (جيسا کہ ہم اس بات کا  الوجود"" ہونے کے اعتبار سے بھی ايک ہے کيونکہ خدا کی

مطلب سمجھائيں گے) وه اپنی ذاتی صفات ميں اپنا مثل اور مانند نہيں رکھتا يعنی علم اور قدرت ميں الثانی ہے اور خالق اور
  رازق ہونے کی صفات ميں بھی اس کا کوئی شريک نہيں ہے اور وه تمام خوبيو ميں بے مثل ہے۔ 

ح خدا کی ذاتی اور صفائی توحيد پر ايمان رکھنے کے بعد ہم يہ بھی مانتے ہيں کہ خدا کی عبادت ميں بھی توحيد اسی طر
ہے ، اس ليے خدا کے عالوه کسی اور کی عبادت کسی طرح جائز نہيں ہے۔ اسی طرح يہ بھی جائز نہيں ہے کہ ہم کسی کو 

ہو) اس کا شريک بنائيں ، چاہے واجب عبادت ہو چاہے غير  خدا کے ساتھ اس کی عبادت ميں (عبادت کی کوئی سی قسم
واجب، نماز ميں يا نماز کے عالوه دوسری عبادتوں ميں (جو شخص اپنی عبادت ميں خدا کے ساتھ غير خدا کو بھی شريک 

يکی چاہتاکرے گا وه مشرک ہوگا، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو اپنی عبادت ميں فريب ديتا ہے اور غير خدا کی نزد
ہے ، ايسا آدمی شرع مقدس اسالم کی رو سے بت پرست کی طرح ہے اور ان دونوں گروہوں ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ 

  (ناشر) 
اس کے ساتھ ہی يہ بھی جان لينا چاہيے کہ قبروں کی زيارت اور غم منانے کی مجلس قائم کرنا ايک بات ہے اور عبادت ميں

بات اس ليے کہ اعمال کی يہ قسم خدا کے ليے ايسے تقرب کی قسموں می سے ہے جو  غير خدا سے نزديکی چاہنا دوسری
اچھے اعمال کے ذريعے سے حاصل کيا جاتا ہے جيسے بيمار کی خيرت پوچھنا، جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا، ہم مذہبوں 

  سے مالقات کرنا اور حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ 
نيک کام ہے جس کے وسيلے سے خدا کا نيک بنده خدا کی نزديکی چاہتا ہے ۔  مثال کے طور پر بيمار کی مزاج پرسی ايک

يہ نہيں ہوسکتا کہ مريض کی عيادت خودع اس سے نزديکی کے ليے ہو اور اس کا نتيجہ يہ نکلے کہ عبادت غير خدا کی ہو
کی مجلسيں برپا کرنا ،  يا ہم خدا کو غير خدا کے ساتھ عبادت ميں شريک کرليں اسی طرح قبروں کی زيارت، عزاداری

جنازے کے ساتھ چلنا اور ہم مذہب بھائيوں کی مالقات وغيره کو بھی دوسرے اچھے اعمال کی طرح سمجھنا چاہيے۔ (ہم نے
جو يہ کہا ہے کہ قبروں کی زيارت اور سوگ کی مجالس قائم کرنا شريعت کے اعمال ہيں تو يہ امر علم فقہ ميں ثابت ہوچکا 

ان پر بحث و تمحيص کی ضرورت نہيں ہے۔ اس جگہ ہمارا مقصد صرف يہ سمجھا دينا ہے کہ يہ اعمال  ہے ۔ چنانچہ يہاں
  ہرگز ہر گز خدا کی عبادت ميں شرک کے مثل نہيں ہيں جيسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہيں) (ناشر) 

  جن سے خدا کا تقريب مقصود ہوتا ہے نہ کہ غير خدا (مريض ، ميت اور سوگوار) کا تقريب۔ 
اموں کی قبروں کی زيارت کا مقصد يہ ہوتا ہے کہ ان کے نام اور طريقے کو زنده کيا جائے، ان کی ياد تازه کی جائے اورام

  خدا کے شعائر کا احترام کيا جائے جيسے وه قرآن مجيد ميں فرماتا ہے 
  َوَمن يَُّعطِّم َشَعآئَِرهللاِ فَاِنَّھَا ِمن تَقَوی القُلُوِب۔ 

ی کے شعائر اور نشانيوں کو بزرگ سمجھتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے تو ايسا کام دلوں کی پاکيزگی کاجو شخص هللا تعال
   )٣٢نتيجہ ہوتا ہے ۔ (سوره حج ۔ آيت 

شريعت کی رو سے اس قسم کے تمام کاموں کی نيکی اور شائستگی ثابت ہے، جب انسان يہ اعمال خدا کے تقرب کے خيال 
  کے وسيلے سے خدا کی خوشنودی چاہتا ہے تو اسے اس کا انعام بھی ضرور ملے گا۔  سے بجاالتا ہے اور ان



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

 
 

  
  خدا کی صفات 

ہمارا يہ عقيده ہے کہ خدا کی حقيقی ثبوتی صفات جنہيں ، کمال اور جمال کی صفات کہا جاتا ہے مثالً علم ، قدرت، بے 
ور اضافہ نہيں ہيں، ان کا وجود خدا کی ذات کا ہی نيازی، اراده اور حيات خدا کی عی ذات ہيں، اس کی ذات سے الگ ا

وجود ہے۔ اس لحاظ سے خدا کی قدرت ۔۔۔۔ اس کی ہستی کے نقطہ نظر سے ۔۔۔۔۔ وہی خدا کی حيات ہے اور خدا کی حيات 
ہے۔ وہی اس کی قدرت ہے۔ بلکہ خدا قادر ہے کيونکہ زنده ہے اور زنده ہے کيونکہ قادر ہے۔ خدا کی صفات ميں دوئی نہيں 

  چنانچہ خدا کی تمام کمال اسی طرح ہيں۔ 
البتہ معنٰی ومطلب کے لحاظ سے ان صفات ميں باہمی اختالف ہے (مثالً خدا کا علم اس کی قدرت سے الگ ہے) ليکن يہ 

صفات وجود کی نظر سے ايک ہيں کيونکہ اگر وه صفات يا ہستی کے لحاظ سے الگ الگ ہوں اور يہ فرض کر ليا جائے 
ی صفات اس کی ذات کی طرح قديم اور واجب ہيں (يادر رہے کہ علم کالم کی اصطالح ميں : جن چيزوں کی ہستی کہ خدا ک

ناممکن ہو انہيں ممتنُع الوجود کہتے ہيں، اور جو موجودات پہلے نہ ہوں اور بعد ميں وجود ميں آئيں انہيں ممکن والوجود 
قص و عيب سے پاک ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہيں) (ناشر) تو يہ کہتے ہيں اور وه وجود جو قديم و ازلی ہو اور ہر ن

ضروری ہوجاتا ہے کہ واجب الوجود بھی بہت سے ہوں اور پھر خدا کی ذات کی حقيقی وحدت ختم ہوجاتی ہے اور يہ بات 
  خدا کی وحدانيت کے عقيدے کے خالف جاتی ہے۔ 

خدا کی خالقيت (پيدا کرنا) رازقيت (رزق دينا) تقديم (قديم ہونا)  خدا کی بعض صفات جو ثبوتی، اضافی اور نسبی ہيں مثالً 
اور عليت (خدا کا تمام مخلوقات کی علت ہونا) يہ دراصل صرف ايک حقيقی ٖصت ميں جمع ہوجاتی ہيں جس کا مطلب تمام 

ور بھر و ساہر وقت خدا پر ہے موجودات کے ليے خدا کا ""قَيِّم"" (هللا تبارک و تعالی قيوم ہے يعنی تمام موجودات کا تکيہ ا
اور ہر وقت اس کی ہستی کے سہارے پر اپنی ہستی قائم رکھے ہوئے ہيں) ہونا ہے اور يہ قيومت ايک ايسی اکہری صفت 

ہے جس سے بہت سی صفات (مثالً خالقيت اور رازقيت وغيره) منتزع ہوتی ہيں اور يہ انتزاع آثار اور تناسب کے لحاظ سے 
  ہے۔ 

سلبی صفات کو جاللی صفات بھی کہتے ہيں يہ تمام صفات خدا کے ممکن الوجود ہونے کی نفی کرتی ہيں يعنی  خدا کی تمام
خداوند عالم ممکن الوجود کی صفات مثالً جسم ، کيفيت ، حرکت، سکون، بھاری پن، ہلکاپن وغيره نہيں رکھتا بلکہ ہر نقص 

واجب الوجود ہونا ہے اور خدا کا واجب الوجود ہونا بھی صفات سے پاک ہے۔ خدا کا ممکن الوجود نہ ہونا دراصل اس کا 
ثبوتی ميں سے ہے ۔ اس طرح صفات سلبی صفات ثبوتی کی طرف پلٹ آتی ہيں (صفات ثبوتی بن جاتی ہيں)۔ خدا ہر اعتبار 

ب نہيں سے ايک ہے ۔ اس کی پاک ذات ميں کسی قسم کی کثرت نہيں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ حقيقت ميں خدائے واحد مرک
  ہے۔ 

بعض لوگوں کی يہ بات نہايت حيرت انگيز ہے جو کہتے ہيں کہ خدا کی صفات ثبوتيہ اس کی صفات سلبيہ کی طرف پلٹ 
آتی ہيں، يعنی صفات سلبيہ بن جاتی ہيں، يہی وجہ ہے کہ اس بات کے کہنے والے اس جملے کے معنی کہ ""خدا کی صفات

۔ اس ليے انہوں نے يہ خيال ظاہر کيا کہ تمام صفات ثبوتيہ کے معنٰی سلب و  اس کی عين ذات ہيں"" نہيں سمجھ سکے ہيں
نفی کی صورت سے نکالے جائيں تاکہ خدا کی ذات کی اکائی اور اس کی کثرت کا نہ ہونا ثابت ہوجائے ليکن انہيں يہ خبر 

اک ذات کو جو عين وجود اور نہيں ہے کہ اس بات سے مطلوبہ نتيجہ نہيں نکلے گا کيونکہ اس صورت ميں ہم خدا کی پ
صرف وجود ہے۔ اور ہر قسم کے نقص اور امکان سے پاک ہے عين عدم اور نفی محض ٹھرا ديں گے ۔ خدا ہميں خيالوں 

  اور قلموں کی نعزشوں سے بچائے رکھے۔ 
"" ۔ اس کے اسی طرح ان لوگوں کا عقيده بھی حيرت ناک ہے جو کہتے ہيں کہ ""خدا کی صفات اس کی ذات پر اضافہ ہيں

نتيجے ميں لوگ وجود قديم (بے اول) کی کثرت کے قائل ہوگئے ہيں يعنی ان ہی ذات و صفات کو مال کر ان کے کتنے 
وجودوں کو قديم ماننا پڑا ہے اور انہوں نے واجب الوجود خدا کے متعدد شريک ٹھرائے ہيں يا يہ لوگ خدا کے مرکب ہونے

  کے قائل ہوگئے ہيں۔ 
  نے والوں کے سردار اميرالمومنين امام علؑی فرماتے ہيں: خدا کو ايک مان

فَاِت َعنہُ    َوَکَماُل ااِلخالَِص لَہُ نَفُی الصِّ
خدا کے متلعق اخالص کامل يعنی توحيد تنزيہی يہ ہے کہ ہم خدا کے ليے کسی صفت (يعنی ذات پر اضافے) کے قائل نہ 

  ہوں (نہج البالغہ ۔ پہال خطبہ) 
سے انسان کے ليے علم )يہ گواہی ديتی ہے کہ وه اپنے موصوف سے الگ ہے اور ہر موصوف يہ کيونکہ ہر صفت (جي
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گواہی ديتا ہے کہ وه صفت سے جدا ہے، جو شخص خدا کے ليے صفت (يعنی ذات پر اضافے) کا قائل ہوجاتا ہے وه خدا کو 
تا ہے اور وه اسے ايک سے زياده ان صفات کے قريب اور ساتھ کر ديتا ہے اور جو خدا کو کسی شے کے قريب کر دي

فرض کر ليتا ہے اور جو اسے متعدد فرض کرليتا ہے وه اس کا تجزيہ کر ديتا ہے اور جو خدا کی پاک ذات کا تجزيہ کرتا 
  ہے اس نے خدا کو نہيں پہچانا ہے۔ 

  
  عدل الٰہی

ر کسی پر ظلم نہيں کرتا، اپنی حکومت ہمارا عقيده ہے کہ خدا کی ثبوتی صفات ميں سے يہ بھی ہے کہ وه ""عادل"" ہے او
اور دادگستری ميں کسی قسم کا ستم برداشت نہيں کرتا، اپنے احکام کی اطاعت کرنے والوں کو انعام ديتا ہے اور انصاف 

کرتا ہے ۔ وه حق رکھتا ہے کہ گنہگاروں کو سزا دے۔ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زياده تکليف (اطاعت کا حکم) نہيں 
  اور ان کی سزاواری سے زياده انہيں سزا نہيں ديتا۔ ديتا 

ہمارااعتقاد ہے کہ خدائے بزرگ اچھا اور پسنديده کام اس وقت تک نہيں چھوڑتا جب تک کہ اس سے زياده پنسديده کام اسے 
دينے پر  اس کی انجام دہی سے روک نہ دے اور خدا برا کام بھی نہيں کرتا کيونکہ وه نيک کام کرنے اور برا کام چھوڑ

اختيار رکھتا ہے اور اچھے کام کی اچھائی اور برے کام کی برائی سے واقف ہے۔ اسے کوئی ضرورت نہيں ہوتی کہ وه 
نيک کام نہ کرے اور برا کام کر ڈالے اور نيک کام سے اسے کوئی نقصان نہيں ہوتا جس سے وه اسے چھوڑ دينے پر 

کہ اسے انجام دے۔ اس لحاظ سے خدا دانا و حکيم ہے اس ليے يقيناً اس مجبور ہوجائے اور نہ اسے برے کام کی حاجت ہے 
  کے تمام کام دانائی اور قدرت کے نہايت کامل نظام کے تحت انجام پاتے ہيں۔ 

اگر خدا ظلم يا برے کام کرے (اور وه باتوں سے بری ہے)تو ا چار صورتوں ميں سے کسی ايک صورت سے باہر نہيں ہے
  :۔ 
  کی برائی سے واقف نہيں ہے  ۔ خدا برے کام١
  ۔ برے کام کی برائی سے تو واقف ہے ليکن اسے کرنے پر مجبور ہے اور اسے چھوڑ دينے سے عاجز ہے۔ ٢
  ۔ برے کام کی برائی جانتا ہے اور اسے کرنے پر مجبور نہيں ہے ليکن اس کی انجام دہی کا محتاج ہے۔ ٣
ں ہے اور نہ اس کی انجام دہی کا محتاج ہے ليک خدا اس (طلم يا برے کام )۔ برے کام کی برائی جانتا ہے ، مجبور بھی نہي۴

  کو اپنے شوق، حماقت، شغل يا کھيل کے طور پر انجام ديتا ہے۔ 
خدا کے متعلق يہ تمام صورتيں ناممکن ہيں، کيونکہ يہ تمام کام خدا ميں نقص کا سبب بنتے ہيں ، جب کہ خدا کی پاک ذات 

  ہ ہے کہ خدا ہر قسم کے ظلم اور برے کام سے بری ہے ۔ صرف کمال ہے نتيجہ ي
(اس حقيقت کے برعکس، مسلمانوں کے بعض فرقے خدا کے ليے برے کام انجام دينے کو جائز سمجھتے ہيں اور اسی بنياد 

افروں کو پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ يہ بالکل جائز ہے کہ خدا اپنی اطاعت کرنے والوں کو سزا دے اور گنہگاروں بلکہ ک
بہشت ميں بھيج دے اور يہ بھی جائز ہے کہ خدا اپنے بندوں کی برداشت سے زياده فرض ان پر عائد کردے اور اس کے 
ساتھ ساتھ اس فرض کو ترک کرنے پر انہيں عذاب ميں مبتال کر دے۔ يہ بھی جائز ہے کہ خداظلم و ستم ڈھائے ، جھوٹ 

اور کسی فائدے کے بغير کام کرے، اس کی دليل يہ ہے کہ خدا قرآ ميں فرماتا  بولے، فريب دے اور دانائی ، مقصد ، بھالئی
  ہے۔ 

ا يَفَعُل َوھُم يُسئَلُوَن    الَ يُسئَُل َعمَّ
ا(سے )٢٣خدا سے اس کے کاموں کی باز پرس نہيں ہوسکتی البتہ بندوں سے جواب طلبی ہوسکتی ہے (سوره انبياء : آيت 

کھنے والے گروه کے نزديک خدا سے مراد ہے ظالم ، احمق ، بازی گر، جھوٹا، دھوکے غلط عقيدے اور بے بنياد خياالت ر
باز، برا کام کرنے واال اور اچھا کام چھوڑ دينے واال ليکن خدا کی پاک ذات اس قسم کے نامناسب اتہاموں سے بری ہے۔ خدا

  پر يہ اتہامات خالص کفر بلکہ کفر کی بھی بدتری قسم ہيں) 
  کی واضح آيات ميں فرماتا ہے خدا قرآن مجيد 

   )٣١َوَما هللاُ يُِريُد ظُماً لِّلِعبَاِد خدا اپنے بندوں پر ظلم کا اراده نہيں کرتا۔(سوره مومن ۔ آيت 
   )٢٠۵َوهللاُ الَ يُِحبُّ الفََساَد۔ خدا فساد کو پسند نہيں کرتا۔ (سوره بقره ، آيت 

َمآَء َواالَ  رَض َوَما بَينَھَُما ٰلِعبِيَن ہم نے آسمانوں اور زمين کو اور جو کچھ ان کے بيچ ميں ہے اور فرماتا ہے :َوَما َخلَقنَا السَّ
   )١۶تفريحاً پيدا نہيں کيا ہے۔ (سوره ابنياء ۔ آيت 
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ہے ۔ (سوره اور فرماتا ہے :َوَما َخلَقُت الِجّن ََوااِلنَس ااِلَّلِيَعبُُدوِن۔ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کرنے کے ليے پيدا کيا 
   )۵۶ذاريات ۔ آيت 

(اور دوسری آيات ) اے خدائے بزرگ تو ہر نقص اور عيب سے پاک ہے اور تو نے اس پر اسرار کائنات کو بيکار ، فضول
  اور کسی مقصد کے بغير پيد انہيں کيا ہے۔ 

  
  انسان اور فرائض

ے سے اور سبب بتا کر مذہبی فرائض سے آگاه کرتاہم يہ عقيده رکھتے ہيں کہ خدائے بزرگ اپنے بندوں کو دليلوں کے ذريع
ہے اور ان پر کوئی ايسا فرض بھی عائد نہی کرتا جو ان کی قوت برداشت سے باہر ہو کيونکہ کسی پر ايسا فرض عائد کرنا 
و کہ وه کسی عذر کے بغير اس سے مطلع نہ ہوسکے، يا جس کے انجام دينے سے عاجز ہو قطعاً ظلم ہے، البتہ وه شخص ک

دينی فرائض اور احکام سيکھنے اور ياد کرنے ميں کوتاہی کرتا ہے خدا کے سامنے جوابده ہوگا اور اس سے باز پرس ہوگی
  اور اس کوتاہی پر سزا ملے گی ، کيونکہ ہر انسان پر واجب ہے کہ اپنی ضرورت بھر کے دينی احکام سيکھ لے۔ 

م اور قوانی اور وه باتيں جن ميں بندوں کی بھالئی اور خوش بختی ہمارا يہ بھی عقيده ہے کہ خدائے بزرگ دين کے احکا
ہے بندوں تک پہنچاتا ہے اور ان فرائض کی تکميل واجب کرتا ہے ، تاکہ اس ذريعے سے نيکی ، بھالئی اور اقبال مندی 

بت کی خرابی کا کے راستوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی ہو اور فساد، تباه کاری اور نقصان سے اور اس سے جو عاق
  سبب ہوسکتا ہے خبردار کرتا ہے ، اگرچہ وه يہ بھی جانتا ہے کہ يہ لوگ اطاعت نہيں کريں گے۔ 

وجہ يہ ہے کہ خدا کی طرف سے يہ رہنمائياں بندوں پر اس کا لطف اور رحمت ہيں۔ بندے بھی اپنی دنيا و آخرت کی خوش 
ہيں اور ايسے بہت سے معامالت سے جو ان کے نقصان اور  بختی کے بيشتر طريقوں اور بھالئيوں سے ناواقف ہوتے

گھاٹے کا سبب ہيں بے خبر ہوتے ہيں ليکن خداوندعالم بخشنے واال مہربان ہے،يہ مہربانی اور شفقت اس کا مطلق کمال اور 
نی ہے جواس کی عين ذات ہے۔ اس صفت کا اس سے الگ ہونا ناممکن ہے اور خدا کا يہ لطف اور رحمت مسلسل اور جاودا

کسی وقت ختم نہيں ہوتا اگرچہ اس کے بندے (جہالت ، عناد اور خواہشات کی بنا پر) اس کی اطاعت سے منہ موڑ ليں اور 
  اس کے حکم سے سرتابی کريں (اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی سعادت اور خوش بختی کی راه مسدود کرديں) 

  
  قََضا و قَدر

ہيں کہ خدا، انسان (اور باقی موجودات) کے کام خود کر ديتا ہے ۔ خدا ہی انسانوں  جو لوگ عقيده جبر کے قائل ہی وه کہتے
کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو گناه کرنے پر سزا بھی ديتا ہے! خدا انسان کا اطاعت کرنے پر بھی 

ا کرتا ہے۔ دراصل ُمَجبِّره يہ کہتے ہيں کہ مجبور کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو اطاعت کرنے کا انعام بھی عط
انسان کے کام تو خدا کرتا ہے۔ بس کاموں کی انجام دہی۔۔۔۔ مجاز کے طور پر ۔۔۔۔انسان سے منسوب کر دی جاتی ہے کيونکہ 

  انسان کام کی انجام دہی کا ايک ذريعہ اور ايک سبب ہوتا ہے! 
فطری تعلق سے انکار کرنا اور اس بات کا قائل ہونا ہے کہ سبب کا  اس عقيدے کا نتيجہ موجودات ميں علت اور معلول کے

  اصلی اور حقيقی پيدا کرنے واال خدا ہے۔ باقی دوسرے کسی سبب يا علت کا کوئی وجود نہيں ہے۔ 
اس عقيدے کے پيروکاروں نے اس وجہ سے موجودات ميں فطری سبب کے رشتے سے انکار کر ديا ہے کہ ان کے گمان 

پيدا کرنے والے) اور بے شريک (تنہا) خدا پر ايمان رکھنے کا تقاضا يہی ہے ليکن ہمارے عقيدے کے مطابق ميں خالق (
  اگر کوئی ايسا سوچتا ہے تو وه خدا کو ظالم قرار ديتا ہے جب کہ خدا ظلم سے بری ہے۔ 

انسان کو سونپ ديے ہيں اور ان  کچھ دوسرے لوگ جنہيں ""مفوضہ"" کا نام ديا گيا ہے يہ کہتے ہيں کہ خدا نے تمام اعمال
  اعمال سے اپنا اختيار اور اراده اٹھاليا ہے۔ 

اس عقيدے کے پيروکاروں کی دليل يہ ہے کہ انسان کے اعمال کو خدا سے منسوب کرنا گويا نقص اور عيب کو خدا سے 
لے سبب (مسبب االسباب) کی منسوب کرنا ہے جبکہ اعمال کا اصلی سبب موجودات اور انسان ہيں حاالنکہ تمام اسباب پہ

  طرف پلٹتے ہيں جو خدا ہے۔ 
ہمارے عقيدے کی رو سے جو شخص ايسا سوچتا ہے وه خدا کو اس کی خود مختار سلطنت سے بے دخل کر ديتا ہے اور 

  موجودات کے پيدا کرنے ميں اس کے غير کو اس کا شريک بنا ديتا ہے۔ 
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ميں يہ ہے کہ نہ پہال راستا (جبر) صحيح ہے نہ دوسرا (تقويض) بلکہ مقصود  البتہ شيعوں کا نظريہ ائّمہ اطہارؑ  کی پيروی
ان دونوں راستوں کے بيچ ميں ہے اور وه ان دونوں نظريات کے بيچ ميں ايک درميانی راستا ہے اور اس قدر نازک اور 

  اجز ہيں۔ باريک ہے کہ مجبره ، مفوضہ اور متکلمی ميں سے مناظر کرنے والے بھی اس کو سمجھنے سے ع
يہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ افراط کے راستے کی طرف نکل گئے اور کچھ دوسرے تفريط کی راه پر چل پڑے، علم اور 

 فلسفے نے صدياں بيت جانے کے بعد اس باريک بات (امر بين االمرين) پر سے پرده اٹھايا ہے اور اس کا کھوج لگايا ہے۔ 
ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس  ہميں ان لوگوں پر کوئی ٰحرت نہيں ہوئی جو

  گمان پر حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہيں کہ قول ""بين االمرين"" پر سے پرده اٹھايا ہے اور اس کا کھوج لگايا ہے۔ 
توں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس ہميں ان لوگوں پر کوئی حيرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ با

گمان پر حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہی کہ قول ""بين االمرين"" مغرب کے پچھلی صدی کے فلسفيوں کی دريافت ہے اور
اسے ان ہی کی طرف نسبت ديتے ہيں، حاالنکہ آج سے دس صدی پہلے يہ بات ہمارے اماموں نے کہی تھی حضرت امام 

  ميانی راه کی تشريح کرتے ہوءے اپنا يہ مشہور جملہ فرمايا تھا: جعفر صادق ؑ نے اس در
ان الََجبَر َوالَ تَفِويَض َوٰلِکن اَمٌر بَيَن االَمَريِن يعنی کام ميں نہ جبر ہے نہ تقويض بلکہ حقيقت ان دونوں کے بيچ ميں ہےہميں 

باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس گمان پر  لوگوں پر کوئی ٰحرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ
  حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہيں کہ قول ""بين االمرين"" پر سے پرده اٹھايا ہے اور اس کا کھوج لگايا ہے۔ 

ہميں ان لوگوں پر کوئی حيرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس 
ان پر حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہی کہ قول ""بين االمرين"" مغرب کے پچھلی صدی کے فلسفيوں کی دريافت ہے اورگم

اسے ان ہی کی طرف نسبت ديتے ہيں، حاالنکہ آج سے دس صدی پہلے يہ بات ہمارے اماموں نے کہی تھی حضرت امام 
  مشہور جملہ فرمايا تھا:  جعفر صادق ؑ نے اس درميانی راه کی تشريح کرتے ہوءے اپنا يہ

ان الََجبَر َوالَ تَفِويَض َوٰلِکن اَمٌر بَيَن االَمَريِن يعنی کام ميں نہ جبر ہے نہ تقويض بلکہ حقيقت ان دونوں کے بيچ ميں ہےہميں 
گمان پر  لوگوں پر کوئی ٰحرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس

  حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہيں کہ قول ""بين االمرين"" پر سے پرده اٹھايا ہے اور اس کا کھوج لگايا ہے۔ 
ہميں ان لوگوں پر کوئی حيرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس 

ول ""بين االمرين"" مغرب کے پچھلی صدی کے فلسفيوں کی دريافت ہے اورگمان پر حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہی کہ ق
اسے ان ہی کی طرف نسبت ديتے ہيں، حاالنکہ آج سے دس صدی پہلے يہ بات ہمارے اماموں نے کہی تھی حضرت امام 

  جعفر صادق ؑ نے اس درميانی راه کی تشريح کرتے ہوءے اپنا يہ مشہور جملہ فرمايا تھا: 
الَ تَفِويَض َوٰلِکن اَمٌر بَيَن االَمَريِن يعنی کام ميں نہ جبر ہے نہ تقويض بلکہ حقيقت ان دونوں کے بيچ ميں ہےہميں ان الََجبَر وَ 

لوگوں پر کوئی ٰحرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس گمان پر 
  کہ قول ""بين االمرين"" پر سے پرده اٹھايا ہے اور اس کا کھوج لگايا ہے۔ حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہيں 

ہميں ان لوگوں پر کوئی حيرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس 
کے فلسفيوں کی دريافت ہے اور گمان پر حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہی کہ قول ""بين االمرين"" مغرب کے پچھلی صدی

اسے ان ہی کی طرف نسبت ديتے ہيں، حاالنکہ آج سے دس صدی پہلے يہ بات ہمارے اماموں نے کہی تھی حضرت امام 
  جعفر صادق ؑ نے اس درميانی راه کی تشريح کرتے ہوءے اپنا يہ مشہور جملہ فرمايا تھا: 

مَريِن يعنی کام ميں نہ جبر ہے نہ تقويض بلکہ حقيقت ان دونوں کے بيچ ميں ہےہميں ان الََجبَر َوالَ تَفِويَض َوٰلِکن اَمٌر بَيَن االَ 
لوگوں پر کوئی ٰحرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس گمان پر 

  ھايا ہے اور اس کا کھوج لگايا ہے۔ حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہيں کہ قول ""بين االمرين"" پر سے پرده اٹ
ہميں ان لوگوں پر کوئی حيرت نہيں ہوئی جو ائّمہ اہلبيت ؑ کی رمزيہ اور عاقالنہ باتوں سے بے خبر ہيں اور نہ ان کے اس 

گمان پر حيرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہی کہ قول ""بين االمرين"" مغرب کے پچھلی صدی کے فلسفيوں کی دريافت ہے اور
ہی کی طرف نسبت ديتے ہيں، حاالنکہ آج سے دس صدی پہلے يہ بات ہمارے اماموں نے کہی تھی حضرت امام اسے ان 

  جعفر صادق ؑ نے اس درميانی راه کی تشريح کرتے ہوءے اپنا يہ مشہور جملہ فرمايا تھا: 
  ويض بلکہ حقيقت ان دونوں کے بيچ ميں ہے، الََجبَر َوالَ تَفِويَض َوٰلِکن اَمٌر بَيَن ااَلمَريِن يعنی کام ميں نہ جبر ہے نہ تق
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  اَمربَيَن االَمَرين

واقعی مندرجہ باالجملہ کس قدر بلند ہے اور کتنے باريک اور گہرے معنی رکھتا ہے اس کے معنی کا خالصہ اس طرح پر 
ہيں اور وه  ہے: ""ہمارے اعمال ايک طرح سے حقيقت ميں خود ہمارے ہی اعمال ہيں۔ ہم ان کے وجود کا طبيعی سبب

ہمارے اختيار ميں ہوتے ہيں ليکن دوسری طرح سے يہی اعمال خدا کی قدرت اور حکومت کے سائے ميں انجام پاتے ہيں 
  کيونکہ اسے وجود ميں النے واال اور عطا کرنے واال وہی ہے"" 

ه ہمارے کيے ہوئے گناہوں نتيجہ يہ ہے کہ خدا نے ہميں ہمارے کاموں کے ليے مجبور نہيں کيا ہے جو ہم کہہ سکيں کہ و
کی وجہ سے ہميں سزا دے کر ظلم کرتا ہے اس ليے کہ ہم اپنے اعمال پر اختيار رکھتے ہيں ليکن دوسری طرف اس نے 

اعمال کی انجام دہی پورے طور پر ہم پر بھی نہيں چھوڑی ہےکہ ہم ان اعمال کو اس کی حکومت اور قبضے سے باہر لے 
اسی خدا کی ہے اور وہی تمام موجودات پر قبضہ و اختيار رکھتا ہے اور تمام بندوں کے  جاسکيں بلکہ خلقت اور حکومت

  کاموں کو گھيرے ميں ليے ہوئے ہے۔ 
بہر حال ہمارے عقيدے کی رو سے قََضا اور قَدر ُخا کے بھيدوں ميں سے ايک بھيدے ہے۔ جو کوئی ان کو اچھی طرح اور 

ئے بغير انہيں سمجھے کی صالحيت رکھتا ہے وه تو حقيقت تک پہنچ جائے ان کے صحيح صحيح معنوں ميں گھٹائے بڑھا
گا اور جو ايسا نہيں کرسکتا اس کے ليے ضروری بھی نہيں ہے کہ وه اس کے سوچنے، سمجھنے کی تکليف کرے۔ کہيں 

ی خراب کر ايسا نہ ہوکر سمجھنے کی صالحيت نہ ہونے کے باعث وه غلطی اور گمراہی ميں جاپڑے اور اپنا عقيده بھ
بيٹھے کيونکہ يہ حقيقت (امر بين االمرين ) بہت باريک اور گہری ہے بلکہ فلسفلے کے سب سے زياده باريک اور نازک 

مباحث ميں سے ہے جسے صرف مخصوص اور چوٹی کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہيں يہی وجہ ہے کہ اس بارے ميں علم 
انچہ عام لوگوں کو اس حقيقت (امر بين االمرين) کا پابند يا ذمے دارکالم کے بہت سے دانشمندوں کے قدم ڈگمگا گئے ہيں چن

  بنانا ان کی سمجھ سے زياده انہيں تکليف دينا ہے۔ جو صحيح نہی ہے۔ 
اس ليے يہی کافی ہے کہ ان لوگوں ميں سے ہر شخص ائمہ اطہار ؑ کی پيروی ميں مختصر طور پر اعتقاد رکھے کہ : "" 

  ويض بلکہ حقيقيت ان دونوں کے درميان ہے""۔ کام ميں نہ جبر ہے نہ تف
  يہ مسئلہ اصول دين ميں داخل نہيں ہے جس کا تمام شرائط کے ساتھ تفصيل سے گہرائی ميں سمجھنا واجب ہو۔ 

(نوٹ:۔ تمام اشياء اور ساری کائنات اپنے وجود اور بقا کے ليے ہر لمحہ خالق کی مدد کی محتاج ہيں اور اس کی رحمت 
ان کا تعلق قائم و دائم ہے اس بنا پر بنده اپنے افعال ميں نہ مجبور ہے نہ اسے کلی اختيار حاصل ہے۔ اختيار سے ہر وقت 

حاصل ہے۔ اختيار اور جبر دونوں سے اسے حصہ مال ہے بنده جب کسی کام کو کرنے يا نہ کرتے ميں اپنی طاقت استعمال 
طاقت بھی هللا ہی کی دی ہوئی ہے اور وہی اس کام کے ليے ضروری کرتا ہے گو وه اپنے اختيار سے ايسا کرتا ہے ليکن يہ

شرائط اور مناسب ماحول فراہم کرتا ہے اس ليے اس کام کو ايک لحاظ سے بندی کی طرف منسوب کيا جاسکتا ہے اور 
ااختيار ہونے سےدوسرے لحاظ سے هللا کی طرف ، قرآنی آيات ميں اس نکتہ کا لحاظ رکھا گيا ہے اپنے افعال ميں بنده کے ب

  يہ الزم نہيں آتا کہ هللا تعالٰی کی قدرت اور اس کا اختيار غير موثر ہوگئے۔ 
فرض کيجيےکہ کسی شخص کا ہاتھ مفلوج ہے وه خود اسے حرکت نہيں دے سکتا ليکن ڈاکٹر بجلی کی مدد سے اس ميں 

وڑ ديا جاتا ہے وه اسے حرکت دينے پر قادروقتی طور پر حرکت ارادی پيدا کرسکتا ہے جب بجلی کاتار اس کے ہاتھ سے ج
ہوجاتا ہے اور جب تار ہٹا ديا جاتا ہے تو وه بالکل ہاتھ ہيں ہالسکتا۔ اب اگر تجرباتی طور پر ڈاکٹر نے اس بيمار ہاتھ سے 
ينے بجلی کا تار جوڑ ديا اور وه شخص اس بجلی کی طاقت کی مدد سے جو اسے برابر پہنچ رہی ہے اپنے ہاتھ کو حرکت د

اور اس سے کام لينے لگا تو اس صورت ميں نہ تو ہاتھ کی حرکت کو پورے طور پر اس شخص سے منسوب کيا جاسکتا 
ہے کيونکہ يہ حرکت بجلی کی طاقت پر موقف ہے جسے ہم نے فرض کر ليا ہے کہ ڈاکٹر ہاتھ تک پہنچا رہا ہے اور نہ ہی 

ہے کيونکہ مريض اپنے ارادے سے اپنے ہاتھ کو حرکت ديتا ہے  اس حرکت کو کلی طور پر ڈاکٹر سے منسوب کيا جاسکتا
اور وه اس حرکت پر مجبور نہيں ہے ليکن اسے کلی اختيار بھی نہيں ہے کيونکہ اسے باہر سے مدد مل رہی ہے تو يہ 

ن کی يہی صورت ہوئی جبر اور اختيار کے بين بين۔ وه سب افعال جو انسانوں سے بحيثيت فاعل مختار سر زد ہوتے ہيں ا
نوعيت ہے فعل سرزد ہوتا ہے بنده کی مشيت سے ، مگر بنده کی مشيت اس وقت تک نہيں ہوتی جب تک هللا کی مشيت نہ ہو۔

  سب قرآنی آيات ميں اسی صورت کی طرف اشاره ہے۔ آيت هللا خوءی کی کتاب البيان سے ماخوذ۔ ناشر) 

  
  حقيقت بََداء :۔
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بحث کرتے ہوئے بداء کی تشريح نہيں کی ہے اور نہ ہی يہ بتايا ہے کہ اس امر  (نوٹ ):۔فاضل مصنف نے اس موضوع پر
پر اعتقاد رکھنے کے سبب انسان کے مقدر پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے صرف لفظ بداء کے معنٰی بتاکر شبہ کا ازالہ 

و حديث ) ميں تبديلی واقع ہوتی ہے اسے کرنے کی کوشش کی ہے۔ يہ بات ياد رکھنی چاہيے کہ جب کبھی عالم احکام (قرآن 
  نسخ کہا جاتا ہے اور جب کبھی عالم تکوين (کائنات) ميں تبديلی رونما ہوتی ہے تو اسے بداء کہا جاتا ہے ۔ 

درحقيقت لوح کی دو قسميں ہيں :۔ ايک لوح محفوظ (يعنی ام الکتاب) ہے جس ميں تمام باتوں کا تذکره ہے اور جس ميں کسی
ئی تبديلی واقع نہيں ہوتی اور سوائے خدا کے کسی کو اس کا علم نہيں ہوتا۔ دوسری لوح محو و ثبت ہے جس ميں قسم کی کو

ان باتوں کا تذکره ہے جو تمام کی تمام مشروط ہيں اور جن ميں مصلحتوں کی بنا پر تبديلی ہوتی رہيتی ہے ۔ اس کا کچھ علم 
و موانع سے آگاه نہيں ہوتے مثالً حضرت عيسٰی ؑ يہ تو جانتے تھے کہ  خاصان خدا کو بھی ہوتا ہے مگر وه اس کے شرائط

دلہن شب زفاف ميں مرجائے گی مگر يہ نہيں جانتے تھے کہ اس واقعہ کے ظہور پذير ہونے کے ليے صدقہ نہ دينا شرط 
  ہے چنانچہ اتفاقاً دلہن کی ماں نے خيرات دے دی اور وه بچ گئی اور يہی بداء ہے۔ 

ه يہ ہے کہ ايک تو انسانوں کی آزمائش ہوجاتی ہے اور دوسرے ان کی خوئے تسليم پروان چڑھتی رہتی ہے بداء کافائد
حضرت ابراہيم ؑ کے امتحانات اس کی واضح دليل ہيں۔ اگر بداء نہ تو دعا و تصدق ، شفاعت و توسل اور انبياء و اولياء کی 

زاں و ترساں ہونے کا سبب وه علم مکنون ہے جس سے خدا کے گريہ و زاری کيے کوئی معنی نہيں ہيں۔ ان بزرگوں کے لر
  سوا کوئی آگاه نہيں اور يہی بداء کا سرچشمہ ہے۔ (ناشر) 

جب لفظ بداء انسان کے ليے استعمال کيا جائے تو اس کے معنی يہ ہيں کہ وه کسی چيز کے متعلق ايک ايسی رائے پيدا 
(يعنی جس کام کو کرنے کا اس نے اراده کيا تھا اسے اپنے دوسرے  کرے جس کا اظہار اس نے اس سے پہلے ہيں کيا تھا

  ارادے سے بدل ديا) 
ارادے کی اس تبديلی کی وجہ کچھ ايسے عوامل کا وجود ميں آنا ہے جو اس کے خياالت اور نظريات کی تبديلی کا باعث 

مطلب يہ ہے کہ اس شخص نے کسی بنے۔ چنانچہ ايسے شخص کے ليے کہاں جاتا ہے کہ اسے بداء حاصل ہوگيا ہے اس کا
کام کو انجام دينے کا اراده کرنے کے بعد اسے ترک کرنے کا اراده کر ليا ہے خياالت و نظريات کی يہ تبديلی مصلحتوں 

اور رازوں سے انسان کی بے خبری اور گزشتہ اعمال پر پچھتاوے کا باعث ہوتی ہے ۔ اس معنی ميں بداء خدائے پاک کے 
ونکہ وه پاک ذات جہل اور نقص سے بری ہے اور شيعہ اثنا عشری اس معنی کو خدا سے نسب نہيں ديتے۔ ليے محال ہے کي

امام جعفر صادق ؑ نے فرمايا ہے : جو شخص يہ گمان کرے کہ خدا نے کسی چيز کے بارے ميں پچھتا کر اپنا نظريہ بدل ليا 
  ہے وه ہمارے نزديک کافر ہے ۔ 

اس شخص سے بيزار ہوں جو يہ گمان کرے کہ خدا پہلے کسی چيز کے بارے ميں نہيں جانتا تھا  امام ؑ نے مزيد فرمايا:۔ ميں
  اور اب چونکہ جان گيا ہے لہذا اس نے اپنا نظريہ تبديل کرليا ہے (اعتقادات، صدوؒق ) 

ء کے وه معنی جو اس بارے ميں ائّمہ طاہرين ؑ سے جو چند روايات مروی ہيں اور مخالفين نے جن کی غلط تعبير کرکے بدا
انسان کی نسبت ميں استعمال ہوتے ہيں وه خدا سے منسوب کرکے انہيں مشتبہ بنا ديا ۔ ان ميں سے امام جعفر صادق ؑ کا ايک 

  قول بطور مثال درج کيا جاتا ہے جس کی مخالفين نے غلط تعبير کی ہے: 
سَماِعيَل ابنِی يعنی هللا نے جيسی وضاحت ميرے بيٹے اسمعيل کے (امام نہ آپ نے فرمايا : َما بََدا هللاُ فِی َشیٍء َکَما بََداَلَہُ فِی اِ 

  ہونے کے ) متعلق فرمائی ہے ايسی وضاحت اور کہيں نہيں فرمائی۔ 
(بعض مخالفين نے امام ؑ کے اس قول کے معنی يوں بيان کيے کہ کسی چيز کے بارے ميں هللا کے نظريے می ايسی تبديلی 

  ميرے بيٹے اسماعيل کے بارے ميں ظاہر ہوئی۔ ظاہر نہيں ہوئی جيسی 
اس غلط معنی سے يوں سمجھ ميں آتا ہے کہ خداوند عالم امام جعفر صادق ؑ کے بعد ان کے فرزند اسماعيل کو امام بنانا چاہتا 

  تھا ليکن بعد ميں اس نے اپنا سابقہ اراده بدل ديا (معاذ هللا) 
معنی اخذ کرکے اسی کی آڑ ميں شيعوں کو گمراه قرار دينے کی مذموم بعض مصنفين نے امامؑ  کے اسی قول سے غلط 

 ٣٩کوشش کی ۔ کيونکہ وه نہيں جانتے کہ امام ؑ کے اس فرمان گرامی کے صحيح معنٰی وہی ہيں جس کا ذکر سوره رعد کی 
  ويں آيت ميں کيا گيا ہے: 

خدا جو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس ام  يَمُحوهللاُ َمايََشآُء َويُثبُِت ، َوِعنَدهُ اُمُّ الِکتَاِب :۔
  الکتاب ہے۔ 

اس آيت کی تشريح يہ ہے کہ خداوند عالم کسی بات کو اس مصلحت کی خاطر جو اس کے ظاہر کرنے ميں ہوتی ہے، اپنے 
بعد ميں اس کو مٹا ديتا ہے يا اس کی کاٹ  پيغمبر اور ولی کے ذريعے سے يا کسی اور طريقے سے ظاہر کرديتا ہے ليکن

کر ديتا ہے حاالنکہ وه اس بات کے تمام پہلوؤں اور مرحلوں کا کما حصہ علم رکھتا ہے اور واضح لفظوں ميں کہنا چاہيے 
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کہ اس کے حکم کے ظاہر کرنے کی مصلحت ايک خاص وقت تک رہتی ہے ليکن مقصد کی تبديلی العلمی کی وجہ سے 
  نہيں ہوتی) 

اس کی بالکل صحيح مثال حضرت اسماعيل ؑ اور ان کے والد بزرگوار حضرت ابراہيم ؑ کا واقعہ ہے ۔ ايک وقت حضرت 
 ليکن ہيں چاہتے کرنا قربان کو ان ؑ◌  ابراہيم حضرت والد کے ان) مطابق کے حکم کے خدا( کہ ديکھا نے ملسو هيلع هللا ىلصاسماعيل 

  کی بنياد پر امام جعفر صادق ؑ کے ارشاد کے معنی يہ ہيں:  اس گيا۔ اٹھاليا فرض يہ سے ؑ◌  ابراہيم حضرت وقت کے عمل
خدا نے (حضرت امام جعفر صادق ؑ کے بيٹے )اسٰمعيل کے معاملے سے زياده اور کوئی معاملہ واضح نہيں کيا کيونکہ 

ے والد ظاہراً يہ خيال کيا جاتا تھا کہ اسمعيل اپنے والد امام جعفر صادق ؑ کے سب سے بڑے بيٹے ہونے کی حيثيت س
بزرگوار کے بعد امام ہوں گے ليکن خدا نے ان کی موت بھيج دی تاکہ لوگ جان ليں کہ وه امام جعفر صادق ؑ کے بعد امام 

  نہيں ہيں""۔ 
 احکام بعض کے اسالم خود ميں زمانے کے ملسو هيلع هللا ىلصدين اسالم کے مقابلے ميں پچھلے اديان کے احکام اور پيغميبر اسالم 

  حيح معنيوں کے قريب ہے جو ہم نے بداء کے متعلق يپش کيے ہيں۔ ص انھی مسئلہ کا ہونے منسوخ

  
  دين کے قوانين :۔

ہمارا عقيده ہے کہ خدا نے واجب اور حرام وغيره کے تمام دينی احکام اور قوانين بندوں کے ليے ان بھالئيوں کے مطابق 
دا نے اسے واجب کرديا ہے اور جس عمل جو ان اعمال کے اندر ہيں ، مقرر کرديئے ہيں جس عمل ميں پوری بھالئی ہے خ

ميں خرابی زياده ہے اس سے منع کر ديا ہے اور اس عمل کو جس ميں پوری اور الزمی بھالئی نہيں ہے اسے مستحب قرار 
  ديا ہے اور اسی طرح باقی احکام ہيں۔ 

حکم جاری کرنے واال ہے ۔ يہ بات خدا کے عدل اور بندوں پر اس کے لطف کا نتيجہ ہے خدا ہر واقعے اور حادثے ميں 
اگرچہ بعض معامالت ميں ہميں خدائی احکام کی اطالع نہيں ہو پاتی ليکن کوئی بات ايسی نہيں ہوتی جو حکم خدا سے خالی 

  ہو۔ 
اس کی وضاحت يوں ہے کہ خدا ايسی بات کا حکم نہيں ديتا جس ميں خرابی مضمر ہو اور نہ ايسی بات سے منع کرتا ہے 

نے ميں بھالئی ہو۔ ليکن مسلمانوں کے بعض فرقے کہتے ہيں کہ برا کام وه ہے جس سے خدا منع کرے اورجس کے انجام دي
  نيک کام وه ہے جس کا خدا حکم دے ليکن خود اعمال ميں ذاتی بھالئی، برائی يا خوبی خرابی نہيں ہوتی۔ 

کہ اس غلط عقيدے والے اس بات کو روا يہ عقيده يقيناً عقل اور سوچ کے فيصلے کے خالف ہے اور اس کی دليل يہ ہے 
سمجھتے ہيں کہ خدا براکام انجام دے يا جس کام ميں فساد اور تباہی ہو اس کا حکم دے اور اس کاموں سے جن ميں بھالئی 

ہو منع کرے۔ اس سے پہلے يہ بتايا جاچکا ہے کہ يہ بات بالکل لچر ہے، اس ليے کہ يہ قول اس خدا کی مجبوری اور 
  پر داللت کرتا ہے جو دراصل ہر نقص سے بری ہے ۔ ناواقفيت 

غرض صحيح عقيده يہ ہے کہ خدا اگر ہميں واجبات کا حکم ديتا ہے اور حرام باتوں سے منع کرتا ہے تو اس ميں خود اس کا
رائی والے ہوتے ہيںنفع نقصان نہيں ہوتا بلکہ تمام دينی قوانين ميں نفع نقصان انسان کا ہوتا ہے چونکہ تمام اعمال بھالئی يا ب

اس ليے خدا نے بھالئی کی خاطر ان کی انجام دہی کا حکم ديا ہے اور خرابيوں کے باعث ان سے منع فرمايا ہے کيونکہ خدا
نہ بے فائده حکم ديتا ہے اور نہ بے وجہ منع کرتا ہے ۔ اپنے بندوں سے اس کی کوئی ضرورت يا غرض اٹکی ہوئی نہيں 

 ہے۔ 

 

 مکتب تشيع
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  تيسرا باب 

  پيغمبر کی پہچان

  

  
  پيغمبروں کی بھيجنے کے بارے ميں :۔

ہمارا عقيده ہے کہ نبوت اور پيغمبری ايک خدائی ذمے داری اور الوہی نمائندگی ہے اور خدا يہ منصب اپنے کامل، الئق اور
نيک بندوں اور دوستوں ميں سے منتخب لوگوں کو عطا فرماتا ہےاور ان کو اس ليے بھيجتا ہے کہ وه دنيا اور آخرت کی 

  مائی کريں۔ بھالئی اور فائدے کے ليے انسانوں کی رہن
خدا اپنے پيغمبروں کو اس ليے بھيجتا ہے کہ وه انسانوں کو بری عادتوں، خراب خصلتوں اور غلط رسموں سے بچائيں اور 
انہيں پاک بنائيں، عقل و شعور کی باتيں سکھائيں اور نيکی کی راہيں دکھائيں تاکہ انسان پيغمبروں کی رہنمائی ميں انسانيت 

  يں جو ان کے شايان شان ہے اور دنيا و آخرت کے بلند مقاموں اور درجوں پر فائز ہوں۔ کے اس کمال تک پہنچ جائ
ہمارے عقيدے کے مطابق مہربان خدا قانون ""کطف"" کے باعث (جس کی تشريح آگے کی جائے گی) انسانوں کی رہنمائی 

مبر خداءی منصب دار اور نمائندے اور دنيا کی اصالح کا فرض منصبی ادا کرنے کے ليے پيغمبر بھيجتا ہے اور وه پيغ
  ہوتے ہيں۔ 

ہمارے عقيدے کے مطابق يہ بھی ہے کہ خدا نے انسانوں کو اپنے ليے خود کوئی پيغمبر مقرر، پسند يا منتخب کرنے کا حق 
قرآن  نہيں ديا۔ لوگوں سے اس بارے ميں کوئی رائے نہيں لی جاتی بلکہ ان تمام باتوں کا اختيار صرف خدا کو ہے کيونکہ وه

  ميں فرماتا ہے : 
َهللاُ اَعلَُم َحيُث يَجَعُل ِرٰسلَتَہُ :۔ خدا يہ بات سب سے بہتر طور پر جانتا ہے کہ رسالت کس کو عطا کرے۔ (سوره انعام ۔ آيت 

  کا جزو)  ١٢۵
حکم چالئيں (ان کیاسی طرح انسانوں کو چاہيے کہ وه پيغمبروں کا حکم مانيں۔ انہيں يہ حق نہيں ہے کہ ان پيغمبروں پر اپنا 

بات کے مقابلے ميں کوئی دوسری بات کہيں) جن کو خدا نے نيک راه دکھانے ، خوشخبری سنانے اور ڈرانے واال بنا کر 
  بھيجا ہے اور وه اس کے بھی مجاز نہيں ہيں کہ پيغمبروں کے احکام اور قوانين ميں کوئی عذر اور تامل کريں۔ 

  
  ہے :۔ پيغمبروں کا بھيجنا لطف خداوندی

انسان عجيب و غريب مخلوق ہے ۔ اس کے حاالت بھی حيرت انگيز ہيں اور اس کی پيدائش، اس کے جسم و روح اور سوچ 
بچار کے لحاظ سے بہت ہی مرموز، پر اسرار اور پيچيده ہے بلکہ ہر انسان اپنی صورت اور خصوصيات کے لحاظ سے 

ے رکھتا ہے جو اسے بدی کی طرف لے جاتے ہيں اور ايسے محرکام کا منفرد پيدا ہوا ہے اور ايسی جبلتيں اور فطری نقاض
  بھی مالک ہے جونيکی کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہيں۔ 

ايک طرف انسان جبلتوں اور جذبوں مثالً خود غرضی، اللچ اور غرور کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشوں کا غالم ہے اور 
اور دنيا کا مال اور شان و شوکت حاصل کرنے کے ليے تالش اور  جارحيت ، توسيع پسندی دوسرں کو محکوم بنانے

  جدوجہد ميں مبتال ہے ، جيسا کہ خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے : 
   )٢اِنَّ ااِلنَساَن لَفِی ُخسٍر :۔ انسان گھاٹے ميں ہے ۔ (سوره عصر ۔ آيت 

  اور دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ 
ٰاهُ استَغٰنی : جب انسان اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے ، تو بغاوت کر اٹھتا ہے ، (سوره علق ۔ آيت اِنَّ ااِلنَسان لَيَطٰغی ، اَن  )٧۔۶رَّ

  يا 
ٓوِء :۔ انسان کا نفس اسے ہميشہ بدی کا حکم ديتا ہے (سوره يوسف ؑ ۔ آيت  اَرةٌ بِالسُّ    )۵٣اِنَّ النَّفَس اَلَمَّ

ت بتاتی ہيں کہ انسان سرکش جذبات اور رجحانات کے ساتھ پيدا کيا گيا اسی طرح دوسری آيتيں بھی بڑی وضاحت سے يہ با
  ہے ۔ 

دوسری طرف خدا نے انسان ميں عقل کی طاقت بھی رکھی ہے جو نيکی اور اصالح کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے 
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، برے اور ناپسنديده  اور اسے مالمت کرنے واال نفس اور ضمير بھی ديا ہے جو اسے برائيوں اور ظلموں سے روکتا ہے
  کاموں کے برے نتيجے سے خبردار اور آگاه کرتا رہتا ہے۔ 

انسان کے وجود ميں ہميشہ نفسانی خواہشات اور ميالنات کا عقل اور سوچ کی قوت سے جھگڑا رہتا ہے جو شخص اپنی 
وتا ہے جو شرافت اور اخالق کی عقل کو جذبات پر غالب رکھتا ہے وه بلند مقام پر فاءز اور ان لوگوں کی صف ميں مشار ہ

راه ميں قدم رکھتے ہيں اور روحانيت ميں درجہ کمال کو پہنچ گئے ہيں اور جو شخص اپنے نفسانی ميالنات اور خواہشات 
کو عقل اور فکر پر مسلط کرليتا ہے وه گھٹيا اور انسانيت کی راه سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے زمرے ميں آتا ہے اور 

  ں جگہ پاتا ہے۔ جانوروں کی صف مي
ان دو مخالف فريقوں ميں سے جو ہميشہ انسان کے اندر لڑتے رہتے ہيں نفسانی خواہشات اور ان کی فوج کا فريق انسانی 
طبيعت پر غالب آنے کے ليے زياده طاقت ور ہوتا ہے چنانچہ نفسانی خواہشات کی پيروی ميں اور دلی جذبات کو تسکين 

ن گمراہی ميں پڑے ہوئے ہيں اور ہدايت کے راستے سے دور ہوگئے ہيں جيسا کہ خداوند دينے کی وجہ سے زياده تر انسا
  عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے : 

 َوَمآ اَکثَُر النّاِس َولَو َحَرصَت بُِمئوِمنِيَن :۔ اے پيغمبر ! اگرچہ لوگوں کے ايمان النے کی آپ کو بہت فکر ہے ليکن ان ميں سے
   )١٠٣ں گے۔ (سوره يوسف ؑ آيت بيشتر ايمان نہيں الئي

اس کے عالوه ان چيزوں کے متعلق جو انسان کو گھيرے ہوئے ہيں يا جنہيں وه خود بناتا ہے اس کی معلومات کی کمی اور 
ان کے تمام رازوں اور پوشيده حقيقتوں سے اس کی ناواقفيت کی وجہ سے وه اس قابل نہيں ہے کہ نفع نقصان کے اسباب 

پنی خوش بختی اور بدبختی کی وجوه سمجھ سکے۔ نہ وه ايسی باتيں اور معاملے سمجھ سکتا ہے جو پہچان سکے اور ا
صرف اس سے مخصوص ہيں، نہ وه جو تمام انسانوں اور ان کے سماج کے دائرے سے تعلق رکھتے ہيں بلکہ انسان ہميشہ 

پہچاننے کے ليے جتنا آگے بڑھتا ہے اس کی اپنے معامالت ميں بے خبر رہتا ہے اور قدرتی معامالت اور مادی مظاہر کو 
  ناواقفيت بھی بڑھتی جاتی ہے اور وه اپنے علم کی کمی کو زياده محسوس کرنے لگتا ہے۔ 

اس بنا پر انسان نيکی کے بلند درجے حاصل کرنے کے ليے ان لوگوں کا سخت محتاج ہے جو اسے نيکی اور ہدايت کا 
ی کے سائے ميں وه اپنی عقل کی قوت کو مستحکم بنا کر نفس جيسے ڈھيٹ دشمن پر روسن راستا دکھائيں تاکہ ان کی رہنمائ

اس وقت فتح حاصل کرے جب کہ وه اپنے آپ کو عقل اور خواہشات کے درميان سخت مقابلے کی صورت حال پھنسا ہوا پاتا
  ہے ۔ 

نی خواہشات اور جذبات حقائق کو سب سے زياده سخت وقت، جب انسان ان کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے وه ہے جب نفسا
الٹ کر دکھاتے اور دھوکا ديتےہيں اور چونکہ يہی اتفاق زياده پيش آتا ہے کہ ہمارے نفسانی رجحانات برے کاموں اور غلط 

رويوں کو دلکش اور دلفريب بنا کر دکھاتے ہيں اس ليے انسان ہر برائی کو اچھائی اور ہر اچھائی کو برائی سمجھنے لگتا 
نفسانی خواہشات خصوصاً ايسے وقت ميں جب عقل کی قوت باسعادت اور بے سعادت کاموں کی پہچان کھو بيٹھتی  ہے يہ

ہے۔ دھوکے بازی اور فريب سے کام لينے لگتی ہيں، ہم ميں سے ہر شخص وه چاہے نہ چاہے ، جذبات اور عقل کی 
  اپنے جذبات پر غالب رہتا ہے ۔ کشمکش کا مارا ہوا ہے ليکن جسے خدا نے معصوم بنايا ہے وه ہميشہ 

تہذيب يافتہ اور دانش ور انسانوں کا تو ذکر ہی کيا، وحشی انسانوں کے ليے بھی يہ حکم ہے کہ وه اپنے آپ کو انسانوں کی 
خوشحالی اور بھالئی کی راه پر ڈاليں اور اپنے اور اپنے سماج کے بھی تمام دينوی اور اخروی فائدے اور نقصانات 

  يک دوسرے کے خياالت سے مدد ليں اور کانفرنسيں ، کانگريسيں اور مشاورتی مجلسيں وغيره ترتيب ديں۔ پہچانيں، ا
اس بنا پر اور مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے خدا پر واجب ہے کہ وه اپنے بندوں پر مہربانی، لطف و رحمت اور شفقت کے 

ں، ان کی پليدی سے پاک کريں، کتاب اور حکمت سکھائيں، طور پر پيغمبر مقرر کرے تاکہ وه انسانوں کو آيات الٰہی سنائي
  تباہی اور بربادی سے ڈرائيں اور انسانی بھالئی کے کاموں اور نيکی کے انعامات کی خوش خبری سنائيں 

ِھم َويَُعلُِّمھُُم الِکٰتَب َوالِحکَمۃَ : (سوره آل عمران ۔ آيت(لَقَد َمنَّ َعلَی الُمئوِمنِيَن اَذ بََعَث فِيِھم َرُسوالً ِمن اَنفُِسِہم يَتلُوا َعلَيِھم ٰايَاتِِہ َويَُزکِّ 
١۶۴(   

خدا پر لطف کے واجب ہونے کے معنٰی يہ ہيں کہ يہ بندوں پر اس کی رحمت اور اس کے مطلق کمال کا تقاضا ہے اور وه 
ہ خدا کی فيض رسانی اپنے بندوں پر لطف اور رحمت رکھتے ہوئے سخاوت اور بخشش کرنے واال بھی ہے اس وقت جب ک

اور سخاوت کی شرطيں موجود ہوں تو ہرگز ہرگز وه مہربانی سے دريغ نہيں کرے گا کيونکہ اس کی رحمت کے ميدان ميں 
  کنجوسی نہيں ہے اور اس کی بخشش اور سخاوت کے دريا ميں کوئی کمی نہيں ہے۔ 

ہ الزم ہے کہ وه لطف کرے تو اس کے يہ معنٰی نہيں اس کے ساتھ يہ بھی دھيان رکھيے کہ جب ہم يہ کہتے ہيں کہ خدا پر ي
ہيں کہ ايسا کرنے کے ليے کسی نے اسے حکم ديا ہےجس کی فرماں برداری اس پر واجب ہو بلکہ اس بارے ميں واجب 
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ہونے کے معنٰی بالکل اسی طرح کے ہيں جيسے ہم خدا کے بارے ميں کہيں کہ خدا واجب الوجود يعنی ناممکن ہے کہ خدا 
  جود الگ ہوجائے۔ اسی طرح يہ بھی محال ہے کہ خدا کا لطف و کرم اس سے جدا ہوجائے۔ سے و

  
  پيغمبروں کے معجزے :۔

ہمارا عقيده ہے کہ خدائے بزرگ جو انسان کو صحيح راه دکھانے کے ليے پيغمبر اور رہنما بھيجتا ہے اسے چاہيے کہ وه 
نسانوں کی صاف صاف رہنمائی کرے۔ ان کو پہچنوانے کا واحد انہيں ايک مقرر طريقے سے پہچنوائے اور ان کی طرف ا

طريقہ يہ ہے کہ خدا خود ان کی رسالت اور پيغمبری کے ليے دليل اور ثبوت قائم کرے تاکہ بندوں پر اس کا لطف اور 
ہر کی خالقرحمت کامل ہوجائے اور يہ دليل اس قسم کی ہو کہ اس کا پيش کرنا کسی ايسی ذات کے ليے ممکن نہ ہو جو مظا

اور موجودات کی منتظم نہ ہو۔ زياده واضح الفاظ ميں يوں سمجھيے کہ وه ايسی دليل ہو جو کی منتظم نہ ہو۔ زياده واضح 
  الفاظ ميں يوں سمجھيے کہ وه ايسی دليل ہو جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ 

دليليں ان کی نبوت کی سچائی کی نشان دہی کريںخداوند عالم يہ دليليں اپنے پيغمبروں کے ذريعے سے پيش کرتا ہے تاکہ يہ 
اور ان کی پہچان کرائيں۔ اس دليل کو معجز يا معجزه کہتے ہيں اس ليے کہ يہ اس قسم کی دليل ہوتی ہے جسے پيش کرنے 

  اور النے سے عام انسان عاجز ہيں۔ 
نا ضروری ہے اسی طرح يہ بات جس طرح پيغمبر کے ليے معجزے کا مالک ہونا اور اس کی مدد سے لوگوں پر غالب آ

بھی ظاہر ہونا ضروری ہے کہ عوام کا ذکر ہی کيا تمام عالم، دانا اور ماہر لوگ بھی اسے پيش کرنے سے عاجز ہيں۔ اس 
کے عالوه پيغمبروں کے ان معجزوں کو ان کے پيغمبری کے دعوے سے مربوط ہونا چاہيے تاکہ وه معجزه ان کے دعوے 

جب اس فن کے عالم اور ماہر اس جيسا معجزه پيش کرنے سے عاجز ہوجائيں گے تو معلوم کی سچائی ثابت کرسکے۔ 
ہوجائے گا کہ معجزه دکھانا انسانی طاقت سے باالتر ہے اور اس فطری اور معمولی دنيا کے دائرے سے باہر ہے ۔ اس سے 

اہرے کے خالق اور منتظم (خدا) سے يہ نيتجہ نکاال جاسکتا ہے کہ اس معجزے کا مالک انسانوں سے باالتر ہے اور مظ
  خاص معنوی اور روحانی تعلق رکھتا ہے۔ 

جس وقت کسی شخص سے ايسا معجزه بالکل اور کامل شکل ميں ظاہر ہوا اور اس نے اس معجزے کے تعلق سے پيغمبری 
ی پيغمبری پر ايمان اور رسالت کا دعوٰی کيا تو يہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لوگ اس کے دعوے کو سچ مانيں، اس ک

لے آئيں اور اس کے قول اور حکم کے سامنے احترام سے سرجھکاديں (اس صورت ميں خدا کی حجت پوری ہوچکی ہے) 
  اس پر ايمان لے آئے اور جو چاہے اس سے انکار کردے۔ 

زمانے ميں رائج اسی ليے ہم ديکھتے ہيں کہ پيغمبر کا معجزه ہے ان علوم اور فنون سے مناسبت رکھتا ہے جو اس کے 
  ہوتے ہيں۔ 

حضرت موسٰی ؑ کا معجزه ايک عصا تھا جو اپنے زمانے کے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نکل گيا اس ليے کہ آپ
کے زمانے ميں جادوگری کے فن اور علم کا بہت رواج تھا۔ جب حضرت موسٰی ؑ کا عصا ميدان ميں آيا تو جادوگروں کے 

ناکاره ہوگئے اور انہوں نے جان ليا کہ عصا کا معجزه ان کی قوت سے باہر ہے اور ان کے فن سے بنائے ہوئے تمام سانپ 
  اونچا ہے۔ انسان اس کی مثال پيش کرنے سے عاجزره گئے اور علم و فن نے اس کے سامنے سرجھکا ديا۔ 

کو زنده کرنے کا تھا۔ اس ليے  حضرت عيسٰی ؑ کا معجزه بھی ايسا تھا جو اندھے کو بينا کوڑھی کو صحت ياب اور مردوں
يہ معجزے اس زمانے ميں ہوئے جب عالج معالجے کا علم سب سے زياده رواج يافتہ علم سمجھا جاتا تھا اس زمانے ميں 

عالم ، نامور معالج اور نامی لوگ موجود تھے ليکن وه سب کے سب حضرت عيسٰی ؑ کے معجزے کے سامنے ہار مان گئے 
  اور سرجھکا بيٹھے۔ 

 زمانے اس جو سے بالغت اور فصاحت اپنی نے جس ہے کريم قرآن معجزه واال رہنے باقی ہميشہ کا ملسو هيلع هللا ىلصارے پيغمبر ہم
 کی لوگوں جن ميں زمانے کے ہونے نازل قرآن ہراديا۔ کو بليغوں اور فصيحوں تمام کے زمانے اس تھا، علم يافتہ شہرت کا

دوسروں پر فضليت پاتے تھے جب قرآن کی آيتيں نازل ہوئيں  وه تھی ہوتی اچھی سے لحاظ کے بالغت اور فصاحت گفتگو
(اس طرح جيسے آسمان سے بجلی گرتی ہے) تو انہوں نے اپنے بيان کے زور اور عظمت سے ان سب لوگوں کو پست کيا 

نہيں رکھتے۔ اور کپکپا ديا اور ان کی جڑيں ہالديں۔ انہيں سمجھا ديا کہ وه قرآن کے معجزانہ بيان کا مقابلہ کرنے کی سکت 
آخر جب انہوں نے اپنی کمزوری اور مجبوری ديکھ لی تو قرآن کے سامنے تعظيماً سرجھکا ديا اور اپنے آپ کو اس کے 

  سامنے گونگا محسوس کرنے لگے۔ 
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ان کے عاجزه ره جانے کی دليل يہ ہے کہ جب قرآ ن سب سے پہلے ان کو قرآن سورتوں کے مثل کی دس سورتيں النے کا 
  م ديا۔ الٹی ميٹ

ادُعوا َمِن استَطَعتُم مِّن ُدوِن هللاِ اِن ُکنتُم ٰصِدقِيَن (سوره ہود۔ آ ثلِِہ ُمفتََرٰيٍت وَّ    ))١٣يت (قُل فَاتُوا بَِعشِر ُسَوٍر مِّ
 تو وه پيش نہيں کرسکے۔ پھر قرآن نے اپنی سورتوں جيسی ايک ہی سورت النے کو کہا تو وه اس سے بھی عاجز ره گئے۔ 

ثلِِہ َوادُعوا َمِن اَستطَعتُم مِّن ُدوِن هللاِ اِن ُکنتُم ٰصِدقِيَن (سوره يونس۔ آيت (قُل فَاتُ     )٣٨وا بُِسوَرٍة مِّ
اور زبان کے بجائے تلوار نکال الئے تو ہم سمجھ گئے کہ قرآن ايک قسم کا معجزه ہے جسے حضرت محمد بن عبدهللا 

   تھے۔ الئے ساتھ کے دعوے کے پيغمبری اپنی ملسو هيلع هللا ىلص
ہ ہم کسی ہچکچاہٹ اور تاّمل کے بغير يقين کرليتے ہيں کہ وه خدا کے رسول اور پيغمبر ہيں اور جو کچھ اپنے ساتھ چنانچ

  الئے ہيں سچا اور حقيقی ہے ۔ 

  
  عصمت انبياء :۔

ميں  ہمارا اعتقاد ہے کہ پيغمبر اور انہی کی طرح ائّمہ اطہار ؑ غلطی اور گناه سے بچے ہوئے ہيں ۔ مسلمانوں کے فرقوں
سے کچھ لوگ اس عقيدے ميں ہمارے مخالف ہيں اور امام تو امام وه تو پييغمبروں کا معصوم ہونا بھی ضروری نہيں 

  سمجھتے۔ 
پيغمبروں کی عصمت کا مطلب ہے ""ان کا چھوٹے بڑے گناہوں اور بھول چوک سے بری ہونا"" (حاالنکہ ان باتوں کا 

کن نہيں ہے) يہی نہيں بلکہ پيغمبر کا ايسی باتوں سے بھی بری ہونا پيغمبروں سے سرزد ہونا عقل کی رو سے نامم
ضروری ہے جو حسن اخالق اور وقار کے منافی ہيں، مثالً لوگوں کے مجمع ميں حقير اور نامناسب کام کرنا، جيسے راستا 

  ہيں۔  چلتے کچھ کھان ، اونچی آواز ميں ہنسنا اور ہر وه کام کرنا جسے عام طور پر لوگ ناپسند کرتے
اس بات کی دليل کہ پيغمبروں کا معصوم ہونا ضروری ہے ، يہ ہے : ""فرض کيجيے کہ پيغمبر گناه کرتا ہے يا غلطی کرتا 

ہے يا وه بھولنے لگتا ہے تو ايسی خطا اور گناه وغيره کے موقع پر بھی اس کی پيروی واجب ہے يا نہيں ؟ اگر پيروی 
زم ہے کہ خدا نے نہ صرف گناه کرنے کی اجازت دے دی ہے بلکہ گناه کرنا واجب واجب ہے تو پھر ہمارا يہ کہنا بھی ال

بھی کر ديا ہے اور يہ مانی ہوئی بات ہے کہ دين اور عقل کی رو سے خدا کی طرف يہ بات منسوب کرنا بالکل لغو اور غلط 
ونکہ پيغمبر کی مکمل اطاعت ہے اور اگر اس کی پيروی واجب نہيں ہے تو يہ بات بھی مقام پيغمبری کے خالف ہے کي

  واجب ہے"" 
 نہيں واجب بھی سے حساب اس تو کريں شک کا خطا يا گناه پر فعل ہر کے ملسو هيلع هللا ىلصاس کے عالوه اگر يوں ہو کہ ہم پيغمبر 

   کريں۔ پيروی کی اس ميں فعل اور قول کسی کے پيغمبر ہم کہ ہے
ہے ، اس صورت ميں پيغمبر اور دوسرے لوگوں ميں  ہوجاتا فوت ہی مقصد کا تصور کے پيغمبروں کہ ہے نکلتا يہ نتيجہ

کوئی فرق نہيں رہتا اور اس کے قول و فعل کی وه غير معمولی قدر و قيمت جس سے اس پر اعتبار کيا جاسکے نہيں 
ہوسکتی۔ اسی طرح ايسے پيغمبر کے احکام اور قوانين بھی قابل اطاعت نہيں رہتے اور اس کی گفتگو اور کردار پر بھروسا 

  ور يقين کسی قيد اور شرط کے بغير نہيں کيا جاسکتا۔ ا
يہ دليل جو پيغمبروں کی الزمی عصمت کے ليے دی گئی ہے ، بالکل اسی طرح امام کی عصمت کے بارے ميں بھی دليل 

 ليے کے ہدايت کی انسان سے حيثيت کی جانشين کے ملسو هيلع هللا ىلصبن جائے گی کيونکہ اصل ميں امام خدا کی طرف سے پيغمبر 
  وئے ہيں جيسا کہ امامت کے باب ميں بنايا جائے گا۔ ہ منتخب

  
  پيغمبروں کی صفات :۔

جس طرح ہمارے عقيدے ميں يہ واجب ہے کہ پيغمبر معصوم ہو اسی طرح يہ بھی واجب ہے کہ وه سب سے کامل عقلی 
ہوکہ کوئی اور شخص اور عملی صفات : مثالً بہادری، سياست ، تدبير ، ثابت قدمی، ہوش مندی وغيره کا اس طرح مالک 

اس کی صفات اور خصوصيات کے درجے تک نہ پہنچ سکے۔ اس ليے کہ اگر وه ان صفات کا حامل نہيں ہوگا تو تمام 
انسانوں کے مقابلے ميں دنيا کی سرداری کی قابليت نہيں رکھ سکے گا اور دنيا والوں کی پيشوائی اور انتظام سے عاجز ره 
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  جائے گا۔ 
يے الزم ہے کہ وه پيغمبری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے صحيح النسب ، ايمان دار، سچا اور اسی طرح پيغمبر کے ل

ہر طرح کی گھٹيا باتوں سے بری ہوتا کہ اس سے دلوں کو سکون اور اطمينان ہو اور روحيں اس کی طرف رغبت کريں۔ 
  ور ضروری ہے۔ ايسا نماياں اور شاندار سابقہ کردار نبوت کے اعلٰی منصب کے ليے مناسب ا

  
  انبياء اور آسمانی کتابيں :۔

جس طرح ہم تمام پيغمبروں کے پاک اور معصوم ہونے کے معتقد ہيں ، اجمالی طور پر يہ بھی مانتے ہيں کہ تمام پيغمبر حق
اور بے دينی کے راستے پر تھے ہمارا عقيده ہے کہ ان کی نبوت کا انکار کرنا يا ان کو برا کہنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر 

نے جنہوں ہے آتا الزم انکار سے ملسو هيلع هللا ىلصکے برابر ہے کيونکہ ان باتوں سے ہمارے پيغمبر يعنی رسول اسالم حضرت محمد 
شريعتيں اور نام کے جن ہے واجب سے طور خاص النا ايمان پر پيغمبروں ان البتہ ۔ ہے خبردی کی سچائی اور نبوت کی ان

نوح ؑ ، حضرت ابراہيم ؑ ، حضرت داود ؑ ، حضرت سليمان ؑ ، حضرت موسٰی ؑ ،  حضرت ، ؑ◌  آدم حضرت جيسے ۔ ہيں مشہور
 بھی کا ايک کسی سے ميں ان شخص کوئی اگر ہيں، آئے ميں قرآن نام کے جن پيغمبر دوسرے اور ملسو هيلع هللا ىلصحضرت عيسٰی 

غمبری سے منکر پي کی پيغمبر ہمارے ساتھ کے خصوصيت اور ہے ديا کر انکار سے سبھی گويا نے اس تو ہے کرتا انکار
  ہوگيا ہے۔ 

  اسی طرح ا کی کتابوں پر اور اس پر بھی جو خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوا ايمان رکھنا چاہيے۔ 
ليکن يہ ثابت ہوچکا ہے کہ يہ توريت اور انجيل جو آج لوگوں کے ہاتھوں ميں ہيں اصلی توريت اور انجيل نہيں ہيں۔ ان ميں 

 اور حضرت عيسٰی ؑ کے بعديہ ہوس کے غالموں، توسيع پسندوں اور اللچ کے ماروں ؑتبديلی ہوچکی ہے اور حضرت موسیٰ 
کے کھلونے بن چکی ہيں، ان ميں بہت سی باتيں بڑھادی گئی ہيں بلکہ آج کل کی توريت اور انجيل کا بيشتر يا سب کا سب 

رنے والوں ہاتھوں بدل چکا ہے اور يہمواد حضرت موسٰی ؑ اور حضرت عيسٰی ؑ کے عہد کے بعد ان کے پيروؤں اور اتباع ک
  عمل اب بھی جاری ہے! 

  
  اسالم کا قانون :۔

  ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا کے نزديک واحد دين ""دين اسالم "" ہے۔ 
(نوٹ :۔انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ، اس کے وجود کے اندازے پر مبنی اور طبيعت انسانی سے صحيح صحيح مطابق 

کے پروردگار کی جانب سے بھيجا گيا ہے ، اس نے اسالم نام پايا ہے يہ حضرت خاتم االنبياء کی رکھنے واالدين جو اس 
شريعت اور دين کا خاص نام نہيں ہے بلکہ جو دين تمام انبياء کرام (مثالً حضرت نوح ؑ، حضرت ابراہيم ؑ ، حضرت موسٰی ؑ 

) الئے اس کا نام بھی اسالم ہی ہے۔ جہاں تک  قرآن مجيد سے نشاندہی ہوتی ہے ، حضرت نوح ؑ سے اور حضرت عيسٰی ؑ
پہلے والے دور کے سلسلے ميں يہ پتا نہيں چلتا کہ آسمانی دين کا کيا نام تھا ليکن ان کے زمانے سے لے کر بعد کے ادوار 

جھگڑنے  ميں تمام آسمانی شريعتوں کا نام ""اسالم"" ہی رہا ہے۔پہلے سب لوگ ايک ہی دين رکھتے تھے (پھر وه آپس ميں
لہذا ) ٢١٣لگے) تب خدانے نجات کی خوشخبری دينے والے اور عذاب سے ڈرانے والے پيغمبر بھيجے۔ (سوره بقره ۔ آيت 

اسالم کی تعريف مختصر الفاظ ميں يوں کی جاسکتی ہے : ""يہ ايسے قوانين کا مجموعہ ہے جو انسان کے پروردگار نے 
کے مطابق اس کے ليے وضع فرمائے ہيں""ؕ قرآن مجيد کی منطق کے  اس کی ساخت کی مناسبت سے اور انسانی طبيعت

مطابق : دين تو خدا کے نزديک بس اسالم ہی ہے، وه دين جس کی طرف تمام پيغمبروں نے لوگوں کو دعوت دی وه خدا کی 
ماء اگرچہ عبادت اور اس کے احکام ماننے سے عبارت اور اس کے احکام ماننے سے عبارت ہے اور مختلف مذاہب کے عل

حق اور باطل کے فرق کو پہچانتے تھے ليکن تعصب اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہيں کيا اور ہر ايک 
) ١٩نے اپنا الگ راستا اختيار کيا جس کے نيتجے ميں روئے زمين پر مختلف مذاہب پيدا ہوگئے۔ (سوره آل عمرن ۔ آيت 

ور پر معاشرے سے ناپيد ہوگيا ۔ جواسالم حضرت موسٰی ؑ الئے وه رفتہ رفتہ معدوم گزشتہ انبياء کے بعد ""اسالم"" مکمل ط
 رہا۔ نہ باقی بھی وجود کا نام کے اس کہ حتیٰ  ہوگيا نابود بعد کے ان بھی وه الئے ملسو هيلع هللا ىلصہوگيا اور جو اسالم حضرت عيسٰی 

پر نازل کيا گيا اس کا نام ""اسالم "" ہے اور  کرام انبيائے تمام وحی بذريعہ سے جانب کی هللا دين جو کہ ہے يہ ثبوت کا اس
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جو شريعت حضرت موسٰی ؑ الئے اس کا نام بھی اسالم ہی تھا ليکن اب وه يہوديت ميں تبديل ہوگيا ہے اور اسی طرح حضرت
ں اور عيسٰی ؑ کی شريعت کو مسيحيت کہا جاتا ہے ۔ يہ نام پروردگار عالم کی جانب سے نہيں بلکہ امتوں کے گھڑے ہوئے ہي

تحريف کرنے والوں کے ہاتھوں وجود ميں آئے ہيں۔ تفصيالت کے ليے عالمہ مرتضی عسکری کی کتاب ""احيائے دين ميں
  ائّمہ اہلبيت ؑ السالم کا کردار "" مالحظہ فرمائيے (ناشر) 

سے اچھا اوراسالم خدا کا سچا قانون ہے اور انسان کی خوش بختی کے حصول کے ليے سب سے آخر ، سب کامل اور سب 
انسانوں کی دنيا اور آخرت کے فوائد کے حصول کے ليے سب سے جامع دين ہے اور يہ صالحيت رکھتا ہے کہ جب تک 

رات دن جاری ہيں نہ اس ميں کچھ بڑھے گا نہ اس ميں کچھ گھٹے گا اور يہ ہميشہ باقی رہے گا۔ يہ ايسا دين ہے جو انفرادی
  ت ميں انسان کی تمام ضرورتيں پوری کرتا ہے۔ ، سماجی اور سياسی نظام اور معامال

ہمارا يہ عقيده ہے کہ اسالم آخری دين ہے اور اب ہميں کسی دوسرے دين کا انتظار نہيں ہے جو انسانوں کو ظلم ، خرابی 
ا اور بربادی سے بچائے، المحالہ اس عقيدے کی رو سے ايک دن ايسا آئے گا کہ اسالمی نظام قت پکڑے گا اور پوری دني

  کو اپنے پختہ قوانين اور انصاف کے تحت لے آئے گا۔ 
اگر اسالم کے قوانين جيسے ہيں ويسے ہی زمين کے تمام مقامات پر اپنی کامل اور صحيح صورت ميں نافذ ہوجائيں تو تمام 

عزت ، ناموری انسانوں کو امن اور سکون مل جائے، تمام انسانوں کو حقيقی خوش حالی نصيب ہوجائے اور وه بہبود، آرام، 
، استغناء اور يک عادات کی آخری حدود تک پہنچ جائيں، دنيا ميں ہميشہ کے ليے ظلم کی جڑکٹ جائے ، تمام انسانوں کے 

  درميان پيار اور بھائی چاره قائم ہوجائے اور محتاجی، افالس اور غريبی روئے زمين سے ختم ہوجائيں۔ 
و مسلمان کہتے ہيں ۔۔۔۔ افسوسناک اور شرمناک حاالت ديکھتے ہيں، درحقيقت يہ جو ہم آج ان لوگوں کے ۔۔۔۔ جو اپنے آپ ک

اسی پہلی صدی ہجری سے۔۔۔۔ جب کہ اسالم کے حقيقی اصول اور جذبہ مسلمانوں ميں عام نہيں ہوا تھا ۔۔۔۔ آج تک جبکہ ہم 
سناک اور مالل انگيز ہوتے جارہے خود کو مسلما کہتے ہيں ، چلے آرہے ہيں بلکہ لمحہ بہ لمحہ اور دن بہ دن زياده افسو

  ہيں۔ 
دوسری قوموں سے مسلمانوں کے پيچھے ره جانے کا شرمناک عيب اسالم سے وابستگی اور اس کی يپروی سے يپدا نہيں 

 اور حکمرانوں ، حرمتی بے کی قوانين کے اسالم دوری، سے تعليمات کی ملسو هيلع هللا ىلصہوا ہے بلکہ اس کے برعکس بانی اسالم 
خاص مسلمانوں کے درميان ظلم اور زيادتی کا وجود ميں آنا اور بچھڑ جانے ، اندرونی کمزوری، زوال،  اور عام نيز رعايا

مجبوری اور ادبار کا باعث ہوا ہے ، خدا نے مسلمانوں کو ان گناہوں اور ليت ولعل کے باعث ان کی واجبی سزا تک پہنچا 
  ديا ہے۔ جيسا کہ قرآن فرماتا ہے : 

ی يَُغيُِّروا َمابِاَنفُِسِھم :۔ يہ اس ليے ہے کہ خدا جو نعمت کسی قوم ٰذلَِک بِاَنَّ هللاَ  کو ديتا ہے لَم يَُک ُمَغيًِّرا نِّعَمۃً اَنَعَمھَاَعٰلی قَوٍم َحتّٰ
  )۵٣وه اس سے وقت تک واپس نہيں ليتا جب تک اس کے افراد اپنی نيک انسانی عادتيں بدل نہيں ڈالتے (سوره انفال ۔ آيت 

  م مظاہر ميں يہ قانون اٹل ہے ۔ وه دوسری آيتوں ميں فرماتا ہے : خدا کے تما
   )١٧اِنَّہُ الَ يُفلُِح الُمجِرُموَن :۔ يقيناً مجرم کامياب نہيں ہوں گے۔ (سوره يونس ۔ آيت 

اَھلُھَا ُمصلُِحوَن :۔ تيرا پروردگار کبھی ظلم سے کسی بس تی کو نہيں اجاڑتا جب کہ اس ميں َوَما َکاَن َربَُّک لِيُھلَِک القُٰری بِظُلٍم وَّ
مصلح (اپنی قوم کے امور کے اصالح کرنے والے، ان کو آفات سے بچانے والے، ظالموں اور جابروں کا مقابلہ کرنے 

   )١١٧والے اور عدل و انصاف کو رواج دينے والے) بندے موجود ہوں (سوره ہوؑد آيت 
ِھَی ظَالَِمۃٌ اِنَّ اَخَذهُ اَلِيٌم َشِديٌد :۔ ايسی ہی ہے تيرے پروردگار کی پکڑ جب کہ اس نے بستی َوَکٰذلَِک اَخُذ َربَِّک اَِذا اََخَذ القُٰری وَ 

   )١٠٢والوں کو ان کے ظلم کے سبب سے سزا دی اس کی سزا بہت تکليف ده اور شديد ہوتی ہے۔ (سوره ہود۔ آيت 
تی سے چھٹکارا دالئے جب کہ خود اسالم ايسا ره گيا اسالم سے کسی طرح يہ اميد کی جاسکتی ہے کہ وه مسلمانوں کو بدبخ

ہے جيسے کاغذ پر روشنائی اور اس کے احکام جاری ہونے کا کوئی پتا نہيں ہے ۔ ايمان، ايمانداری، دوستی، محبت، نيک 
مانے  عمل ، چشم پوشی اور درگزر اور مسلمان بھائی کے ليےوہی پسند کرنا جو اپنے ليے پسند ہو وغيره ، يہ اسالم کے

ہوئے اصول ہيں ليکن اگلے پچھلے اکثر مسلمان يہ خوبياں چھو بيٹھے ہيں اور جوں جوں وقت گزرتا جارہا ہے ہم مسلمانوں 
کو اور زياده ابتر ديکھ رہے ہيں جو دنياوی منفعت کے اللچ ميں آکر مختلف گروہوں ميں بٹ گئے ہيں، تو ہم پرستی کا شکار

گی کو نہ سمجھ پانے کے باعث فضول اور غير واضح عقيدوں اور خيالوں کے باعث ايک ہوگئے ہيں، اسالم کی حقيقی زند
دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہيں، دين کی حقيقت تک نہيں پہنچ پائے ہيں، انفرادی اور قومی بہبود بھال بيٹھے ہيں اور

  ايسی بحثوں ميں الجھ کر ره گئے ہيں کہ : 
  قرآن مخلوق ہے يا نہيں ؟ 

  و رجعت کيونکر ہوگی ؟  عذاب
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بہشت اور دوزخ پيدا ہوچکے ہيں يا بعد ميں پيدا ہوں گے؟ اس قسم کی بحثيں اور جھگڑے ہيں جنہوں نے ان کو غافل بنا ديا 
ہے اور گھٹن ميں مبتال کر ديا ہے اور ايک گروه دوسرے گروه کو کافر بنا رہا ہے ، يہ ناخوشگوار جھگڑے اور بحثيں 

مان دينداری اور خدا کی سچی عبادت کے سيدھے راستے سے بھٹک گئے ہيں يہاں تک کہ تباہی اور زوال بتاتی ہيں کہ مسل
کے راستے پر جاپڑے ہيں اورجيسے جيسے وقت گزرتا جارہا ہے ان افسوسناک پروگراموں کے جاری رہنے کے ساتھ 

نحوس سايہ ڈالے ہوئے ہيں اور وه سطحی ساتھ ان کی کجی اس طرح بڑھتی جارہی ہے کہ جہالت اور گمراہی ان پر اپنا م
اور بے بنياد مسئلوں ميں پڑ گئے ہيں اور فضوليات اور فرضيات ميں پھنس گئے ہيں لڑائيوں ، جھگڑوں اور شيخيوں نے 

  انہيں اندھے کنويں ميں گراديا ہے۔ 
محور بناليا ہے ، اس دن  جس دن سے اسالم کے کے جانی دشمن چوکنے مغرب نے اسالمی ملکوں کو اپنی توسيع پسندی کا

  سے مسلمان غفلت اور بے خبری کے عالم ميں اپنی زندگی گزار رہے ہيں۔ 
بے شک مغرب کی توسيع پسندی نے مسلمانوں کو ايک خطرناک گھاٹی ميں گراديا ہے جو ان کے اندرونی جھگڑو ں اور 

ستا سوائے خدا کے اور کوئی نہيں جانتا جيسا کہ باہمی مخالفتوں کا نتيجہ ہے۔ يہ ايک ايسی گھاٹی ہے جس سے نکلنے کا را
  زندگی بخشنے اور آزاديوں کی خوش خبری دينے واال قرآن کہتا ہے :۔ 

اَھلُھَا ُمصلُِحوَن :۔ تيرا رب کسی بستی کو ظلم سے ہالک نہيں کرتا جب تک اس مي ں مصلحَوَما َکاَن َربُّک َلِيُھلَِک القُرٰی بِظُلٍم وَّ
(يعنی يہ لوگ خود ہی ايسے ہيں جو اپنے جرم اور غفلت کے پيروں سے چل کر گہرے گڑھوں کی طرف بندے موجود ہيں۔ 

   )١١٧جارہے ہيں) (سوره ہود۔ آيت 
آج بھی اور آئنده بھی مسلمانوں کے ليے نجات اور خوش بختی کا راستا سوائے اس کے دوسرا نہی ہے کہ نہايت غور و 

ل خرچی اور بے فائده کاموں کا شمار کريں اور اپنی آنے والی نسل کو سدھارنے کےتوجہ سے اپنا محاسبہ کريں۔ اپنی فضو
ليے اپنے محکم دين کے سائے ميں ايک تحريک شروع کريں اور اس تحريک کے زير اثر ظلم اور زيادتی کو اپنے اندر 

پنے آپ کو بچا سکتے ہيں دنيا کےسے اکھاڑ پھينکيں ۔ يہی وقت ہے کہ وه ان افسوسناک اور لرزا دينے والی ڈھالنوں سے ا
ظلم اور ستم سے بھر جانے کے بعد اسی تحريک سے اس ميں عدل اور انصاف کا راج ہوجائے گا۔ جيسا کہ خدا اور اس 

 درستی کی دنيا بغير کے جس اور ہے دين آخری جو بھی کو اسالم دی اور ہے کيا وعده کا بات اس نے ملسو هيلع هللا ىلصکے پيغمبر 
کے اور کوئی انتظار نہيں ہے۔ يہ انقالب برپا کرنے کے ليے ايک پيشوا کی اشد ضرورت ہے  اس سوائے ، ہوسکتی نہيں

جو آئے گا اور اسالم کے روشن چہرے سے توہم پرستی، بدعتوں اور گمراہيوں کی کثافتيں دھوڈالے گا اور انسان کو ہر 
ور جو اچھے اخالق اور انسانی روح کی جہتی برباديوں ، ظلموں مسلسل دشمنيوں اور ان بے پروائيوں سے بچائے گا ا

بلندی سے برتی جارہی ہے خداوند عالم اس عظيم رہنما کو جلد ظاہر کرے اور اس کے ظہور اور انقالب برپا کرنے سے 
  پہلے کے معامالت کی راه آسان بنائے۔ آمين۔ 

  
  ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر اسالم 

 کے رسولوں تمام اور پيغمبر آخری وه ہيں، ملسو هيلع هللا ىلص ہمارے عقيدے کے مطابق مذہب اسالم کے قائد اور رہبر حضرت محمد
 و فضل اور عظمت و کمال اور ہيں سردار کے انسانوں تمام ملسو هيلع هللا ىلص آپ طرح اس ، ہيں وباال اعلیٰ  سے سب ان اور ہيں پيشوا
 کہ جيسا پہنچتيں نہيں کو عادات اور عقل کی ملسو هيلع هللا ىلص آپ ، عادات اور عقل کی شخص کسی رکھتے نہيں ثانی اپنا ميں شرافت
  د عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے : خداون

   ) ۴َواِنََّک لََعلٰی ُخلٍُق َعِظيٍم :۔ يقيناً آپ بہت بلند اخالق کے مالک ہيں۔ (سوره قلم ۔ آيت 
تمام انسانوں کے مقابلے ميں ان کے درجے کی يہ بلندی اور يہ شان انسان کی پيدائش سے لے کر قيامت کے دن تک ليے 

  ہے ۔ 

  
  قرآن مجيد

 کا چيز اس ہر ميں اس اور ہوئی جاری پر مبارک زبان کی ملسو هيلع هللا ىلصا عقيده ہے کہ قرآ ن وحی الٰہی ہے جو پيغمبر اکرم ہمار
 کی جس ہے معجزه جادوانی کا ملسو هيلع هللا ىلص خدا پيغمبر پيغام يہ ہے ضروری ليے کے ہدايت کی انسان جو ہے موجود بيان
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يپش کرنے سے عاجز ره گئے۔ اس آسمانی کتاب  جوب کا اس انسان باعث کے معلومات قيمت بيش اور بالغت و فصاحت
ميں کسی قسم کی کوئی، تحريف نہيں ہوئی ہے ۔ يہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں ميں ہے اور جس کی آيات ہم پڑھتے ہيں وہی 

 ، ہے بولتا جھوٹ وه ہے کہتا بات اور کوئی عالوه کے اس کوئی جو ، تھا ہوا نازل پر ملسو هيلع هللا ىلصقرآن ہے جو آنحضرت محمد 
ا ہے يا دھوکا کھا گيا ہے وه سب کے سب لوگ جو کسی طريقے سے ايسا سوچتے ہيں صحيح راستے سے بھٹک سوچت غلط

  گئے ہيں کيونکہ قرآن مجيد خدا کا کالم ہے اور خدا اس کے بارے ميں فرماتا ہے ۔ 
) سے باطل (جھوٹ) داخل نہيں ہوسکتا ۔ (سورهالَ يَاتِيِہ البَاِطُل ِمن بَيِن يََديِہ َوالَ ِمن َخلفِِہ :۔ قرآن ميں آگے پيچھے (کسی طرف

   )۴٢ٰحٓم سجده ۔ آيت 
قرآن کو معجزه ثابت کرنے والی دليلوں ميں سے ايک يہ ہے کہ جيسے جيسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ 

جگہ قائم ہے ۔ اسی طرح  مختلف علوم و فنون اور معلومات ميں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ليکن قرآن کی شيرينی اور تازگی اپنی
اس کے خياالت اور مقاصد عظمت کی چوٹی پر موجود ہيں ، کسی ثابت شده اور مانے ہوئے علمی نظريے کی رو سے 

قرآن ميں کوئی غلطی يا خامی ظاہر نہيں ہوپاتی ہے اور اس کے بلند مرتبہ مطالب اور حقائق ميں کسی قسم کی تضاد بيانی 
  نہيں آئی ہے۔ 

علم اور فلسفے کے ماہرين کی کتنی ہی کتابيں وه علمی لحاظ سے کتنی ہی بلند کيوں نہ ہوں اور علم کی  اس کے برعکس
بلند ترين چوٹی پر ہی کيوں نہ ہوں ، آخر کار شبہات کا شکار ہوجاتی ہيں اور رفتہ رفتہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ميں غلطياں 

سقراط، افالطون اور ارسطو کی کتابوں تک ميں پائی جاتی ہيں، جنہيںدرآئی ہيں، چنانچہ يہ بات يونانی فلسفے کے بزرگوں 
  ان کے بعد کے تمام دانشمند ""علم کا باپ "" کہتے ہيں اور جن کے خياالت کی عظمت کی تصديق کرتے ہيں۔ 
اجب ہے۔ ہمارا يہ بھی عقيده ہے کہ قرآن مجيد کی عزت اور اس کی توقير گفتگو اور کردار دونں کے ذريعے سے کرنا و

قرآن کے کسی ايک لفظ کو بھی اس خيال سے کہ وه قرآن کا ايک حصہ ہے ناپاک نہيں کرنا چاہيے اور جس نے اپنے آپ 
کو (وضو وغيره کرکے) پا ک نہيں کيا ہے اسے اپنے جسم کا کوئی حصہ قرآن کے الفاظ يا حروف سے نہيں چھونا چاہيے ۔

  جيسا کہ خدا فرماتا ہے : 
ہُٓ     )٧٩ااِلَّ الُمطَھَُّروَن :۔ صرف پاک لوگوں کو قرآن چھونا جائز ہے۔ (سوره واقعہ ۔ آيت  الَ يََمسُّ

قرآن اس ضمن ميں نجاست ميں کوئی تفريق نہيں کرتا، چاہے جناب سے ہو، حيض سے ہو، نفاس سے ہو يا ايسی باتوں کے 
ہوسکتی ہے اور طہارت صرف اس صورت پيش آنے سے ہو جو وضو کو باطل کرديتی ہيں، جن ميں نيند جيسی چيز بھی 

  ميں مانتا ہے جب آدمی اسالمی فقہ کی کتابوں ميں کی ہوئی تشريح کے مطابق غسل يا وضو کرلے۔ 
اسی طرح قرآن کو جالنا اور قرآن کی ايسی بے عزتی کرنا جسے لوگ توہيں سمجھتے ہيں جيسے اسے پھينک دينا، اس 

ے نيچی اور نامناسب جگہ پر کھ رينا جائز نہيں ہے اگر کوئی جان بوجھ کر ان ميں نجاست لگانا، اسے ٹھوکر مارنا، اس
کاموں ميں سے کسی کام سے يا ان جيسے اور کسی عمل سے قرآن کی بے عزتی کرتا ہے تو وه اسالم کے منکروں اور 

يں ہيں اور اس کا سزاوار ايسے لوگوں ميں شمار ہوجاتا ہے جو قرآن کی پاکيزگی اور اس کے کالم الٰہی ہونے کے قائل نہ
  ہوجاتا ہے کہ خداوند اسے دين اسالم سے خارج کردے۔ 

  
  اسالم اور دوسرے مذہبوں کی سچائی ثابت کرنے کا طريقہ

جب کوئی شخص دين اسالم کے صحيح اور درست ہونے کے متعلق ہم سے بحث کرے تو ہم اس سے اسالم کے الفانی 
معجزے يعی قرآن مجيد کے متعلق بحث کرسکتے ہيں اس طريقے سے اسے اسالم کی سچائی کا قائل کرسکتے ہيں اور اس 

  سے پہلے بھی ہم بيان کرچکے ہيں کہ قرآن ايک معجزه ہے۔ 
ہم اپنی عقل اور سوچ کی قوت کے وسيلے پر قناعت کرکے اسالم کی درستی اور سچائی کو پاليں گے کيونکہ ہر  اسی طرح

اس انسان کے ذہن ميں جو آزادی سے سوچتا ہے کسی مذہبی عقيدے کو اپناتے وقت الزمی طور سے کچھ شکوک اور 
ی (ان کے زمانے ميں) سچائی کا سراغ لگانے کو سواالت ابھرتے ہيں ليکن يہوديت اور عيسائيت جيسے پچھلے مذہبوں ک

ہمارے ليے قرآن کی گواہی سے پہلے (يا اگر ہم اپنے ذہنوں کو اسالم کے عقيدے سے خالی کرليں تو) کوئی بھروسے کی 
دليل يا راه نہيں ہے اور ہم کسی پوچھنے والے کو مطمئن نہيں کرسکتے کيونکہ يہوديوں اور عيسائيوں کے مذہب کے ليے 

رآن مجيد کی طرح کا کوئی جاودانی معجزه نہيں ہے اور وه تھوڑے سے معجزے اور غير معمولی کام جو ان مذہبوں کے ق
ماننے والے اپنے اپنے پيغمبروں سے منسوب کرتے ہيں بھروسے کے الئق نہيں ہيں، کيونکہ وه لوگ انہيں مذہبوں کے 
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متعلق درست نہيں مانا جاسکتا اور قديم پيغمبروں کی يہ موجوده  ماننے والے ہيں اس ليے ان کا دعوٰی انہيں کے مذہب کے
کتابيں جيسے توريت اور انجيل جو ہمارے ہاتھوں ميں ہيں الفانی معجزه کہالنے کے الئق نہيں ہيں کہ بجائے خود قطعی 

  دليل بن سکيں اور انہيں اسالم کی طرف سے کسی تصديق کی ضرورت نہ پڑے۔ 
لے نبيوں کی گواہی دينا اور جس امر کا اعتراف کرنا صحيح ہے وه يہ ہے کہ جو کچھ اسالم اليا ہم مسلمانوں کے ليے پچھ

ہے ہم اس پر اعتقاد رکھيں اور اسے قبول کريں۔ اسی ميں پچھلے نبيوں کی نبوت بھی ہے جس پر ہم پہلے بحث کرچکے 
  ہيں۔ 

وسرے قديم اديان کے (ا ن کے زمانے ميں) درست اس بنا پر جو شخص دين اسالم کا ماننے واال ہے وه عيسائيت اور د
ہونے کے بارے ميں تحقيق و تدقيق اور بحث مباحثے کی ضرورت نہيں رکھتا کيونکہ اسالم کا مان لينا ان کے مان لينے 
کے برابر ہے اور اسالم پر ايمان النا پچھلے نبيوں پر ايمان النے سے وابستہ ہے چنانچہ کسی مسلمان کے ليے پچھلے 

ذہبوں اور ان کے معجزوں کے بارے ميں تحقيق اور چھان بين کرنا ضروری نہيں ہے کيونکہ يہ مان ليا گيا ہے کہ وه م
مسلمان ہے اور دل ميں اسالم پر ايمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پچھلی شريعتوں پر بھی ايمان رکھتا ہے، واقفيت اور تصديق 

  کے ليے بس اتنا ہی کاری ہے۔ 
مذہب اسالم کی سچائی کی چھان بی کرتا ہے اور اس کی تحقيق کسی نتيجے تک نہيں پہنچتی تو عقل  ہاں جب کوئی شخص

کی رو سے (سچے مذہب کی پہچان کے ليے غور و فکر کے واجب ہونے کے لحاظ سے) اس کو الزم ہے کہ وه عيسائيت 
يسائيت اسالم سے پہلے آخری مذہب ہے کی تحقيق کرے (تاکہ اگر وه سچا مذہب ہے تو اسی کی پيروی کرے) اس ليے کہ ع

اگر اس مذہب کی تحقيق کے بعد اس کی درستی کے بارے ميں اطمينان نہيں ہوا تو پھر يہوديت کی تحقيق کرے اور پھر 
اسی طرح دوسرے قديم مذہبوں کی تحقيق کرتا چال جائے جب تک کہ وه ان مذہبوں ميں سے کسی ايک مذہب کی سچائی کا 

  اور اگر اپنی تحقيقات ميں وه کسی نتيجے پر نہ پہنچے تو پھر تمام مذاہب کو چھوڑ بيٹھے۔ قائل نہ ہوجائے 
البتہ جو شخص يہوديت يا مسيحيت ميں پال بڑھا ہے اس کا کام اس کے بالکل خالف ہے کيونکہ يہودی اپنے ہی دين کے 

اسی طرح عيسائی اسالم کی درستی کے  معتقد ہونے کے باعث مسيحيت اور اسالم کی صحت کے متعلق تحقيق نہيں کرتا۔
بارے ميں چھان بين نہيں کرتا ليکن عقل کی رو سے يہوديوں اور ان کی طرح عيسائيوں پر بھی واجب ہے کہ دين اسالم کی 

درستی کی تحقيق کريں اور صرف اپنے ہی دين پر قناعت نہ کر بيٹھيں کيونکہ يہودی اور مسيحی اپنے اپنے دين کی 
  وٰی نہيں کرتے اور ه کسی ايسے دين کے آنے سے انکاری ہيں جو ان کے دين کو منسوخ کرنے واال ہو۔ خاتميت کا دع

حضرت موسٰی ؑ اور حضرت عسٰی ؑ نے بھی يہ نہيں کہا ہے کہ ہمارے بعد کوئی پيغمبر نہيں آئيگا (بلکہ يہ بزرگوار تو اپنے 
  ہيں)۔ بعد ميں آنے والے پيغمبر کے متعلق پيشين گوئياں کر گئے 

ايسی صورت ميں يہ کب جائز ہے کہ يہودی اور عيسائی اپنے ہی عقيدے پر مطمئن ہوکر بيٹھ رہيں اور اپنے بعد کے دين 
کے متعلق (جيسے يہوديت ، مسيحيت کے متعلق اور مسيحيت اور يہوديت اسالم کے متعلق) تحقيق کرنے سے پہلے اپنے 

طرت اور صحت مند عقل کے مطابق انہيں الزم ہے کہ بعد کے مذاہب کے ہی مذہب سے دل کو وابستہ کرکے بيٹھ رہيں۔ ف
بارے ميں بھی کچھ کھوج لگائيں اور سوچ بچار کريں۔ اگر ان کی درستی ان پر ثابت ہوجائے تو ان کی طرف چلے جائيں 

  ورنہ اپنے ہی دين کی صحت کے متعلق اطمينان حاصل کرليں اور اسی عقيدے پر قائم رہيں۔ 
ہم پہلے کہہ چکے ہيں اسالم پر ايمان النے کے بعد مسلمان کے ليے مختلف مذاہب کے بارے ميں (خواه پچھلے جيسا کہ 

مذاہب ہوں خواه آنے والے) تحقيق اور غور و فکر ضروری نہيں ہے۔ چونکہ اسالم پچھلے مذہبوں کی بھی تصديق کرتا ہے 
  ش کرے؟ اس ليے کوئی مسلمان ان مذہبوں کی صحت کی دليليں کيوں تال

ہر مسلمان مذہب اسالم کے متعلق يہ اعتقاد رکھتا ہے کہ پچھلے مذہب (اپنے زمانے ميں سچے تھے ليکن آج کل) منسوخ 
ہوچکے ہيں اور اب ان کتابوں کے احکام اور ضابطوں پر عمل کرنا واجب نہيں رہا۔ اب رہا آنے والے مذہب کے بارے ميں 

  ہے کہ  ديا فرما نے ملسو هيلع هللا ىلصتو چونکہ پيغمبر اسالم 
  الَ نَبِیَّ بَعِدی :۔ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہوگا۔ 

  اورآپ ہمارے عقيدے کے مطابق صادق اور امين ہيں اور بفجوائے قرآن :۔ 
ں َوَما يَنِطُق َعِن الھَٰوی ۔ اِن ھَُو ااِلَّ َوحٌی يُّوحٰی :۔ پيغمبر اپنی ہوائے نفس سے کوئی بات نہيں کہتے بلکہ جو کچھ کہتے ہي

   )۴۔٣ہے جو خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے۔ (سوره نجم ۔ آيت  وحی
اس ليے کوئی مسلمان پيغمبر کی سچی اور درست گفتار کے بعد ان بناوٹی مذاہب کے بارے ميں جن کا بعد ميں دعوٰی کيا 

  گيا کس ليے تحقيق اور غور و فکر کرے؟ 
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  يا ہے ؟ان تمام اختالفات کی موجودگی ميں مسلمان کا کام ک

 کی طرح طرح بھی ميں مسلمانوں پھر اور( مسلمانوں اور ملسو هيلع هللا ىلصيہ بات نظر سے اوجھل نہيں رہنی چاہيے کہ پيغمبر اسالم 
 چاہيے چلنا پر راه اس کو مسلمانوں باوجود کے فاصلے اور دوری کی برسوں درميا کے) ہونے پيدا فکر مکاتب اور رائے
 مسلمان ہر کيونکہ ہے بخش اطمينان زياده ليے کے پہنچنے تک ہدايات کی ملسو هيلع هللا ىلص خدا پيغمبر اور احکام حقيقی کے اسالم جو
طرح طرح( سے طريقے کس وه ليکن ہيں ہوئے نازل وه طرح جس کرے عمل طح اسی پر احکام کے اسالم کہ ہے فرض کا
جب کہ اختالفات  ميں حاالت کے آجکل اور ہے سکتا کر معلوم احکام اصلی کے اسالم) درميان کے خيالوں اور رايوں کی

نے تمام احکام کی وسعت کو گھير ليا ہے يہاں تک کہ نماز اور دوسری عبادات اور معامالت وغيره کے متعلق بھی ايک 
نظريہ نہيں رہا، اسے کيا کرنا چاہيے ؟ کس طرح نماز پڑھے اور عبادتوں، سماجی معاملوں، نکاح، طالق ، وراثت اور 

  ديات کے جاری کرنے ميں کس رائے اور فتوے پر عمل کرے؟ خريد و فروخت وغيره ميں حدود و 
اس کے ليے جائز نہيں ہے کہ وه اپنے بزرگوں کو تقليد کرے اور جس طريقے پر اس کے دوست اور رشتہ دار چل رہے 
 ہيں اسی پر اطمينان ک بيٹھے۔ اسے چاہيے کہ ايسی راه پر چلے جس سے وه اپنے اور اپنے خدا کے درميان حقيقی فرض

  کے ادا ہونے کا يقين کرسکے کيونکہ يہ جگہ نا تجربہ کاری، پاس و لحاظ ، دھوکے بازی اور جانبداری کی نہيں ہے۔ 
اسے چاہيے کہ بہت سے راستوں ميں سے ايک ايسا راستا چن لے جو اس کے عقيدے کے مطابق فرض کی انجام دہی اور 

ے کا بہترين راستا ہو ايسا راستا جس پر چلنے سے خدائے بزرگ اپنے اور اپنے خدا کے درميانی معاملے سے عہده برآہون
اس پر عذاب نازل نہيں کرے گا نہ اس کا جواب طلب کرے گا۔ ايسی صورت ميں ايسا شخص کسی آدمی کے اعتراض اور 

  مالمت سے نہيں ڈرتا۔ 
  جيسا کہ خدا فرماتا ہے : 

   )٣۶سوچتا ہے کہ وه حساب ديے بغير چھوٹ جائے گا۔ (سورة قيامت ۔ آيت اَيَحَسُب ااِلنَساُن اَن يُّتَرَک َسًدی :۔ کيا انسان 
   )١۴بَِل ااِلنَسان َعٰلی نَفِسِہ بَِصيَرةٌ :۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے (سوره قيامت آيت 

ہ جو چاہے خدا کی طرف جانے واال راستا خود چن لے، اِنَّ ٰھِذِه تَذِکَرةٌ فََمن َشآَء اتََّخَذ اِلٰی َربِِّہ َسبِيالً :۔ يہ قرآن ياد دالتا ہے ک
   )١٩سوره مزمل ۔ آيت ) (٢٩(سوره دھر ۔ آيت 

اس جگہ پہال سوال جو انسان اپنے ضمير سے کرتا ہے وه يہ ہے کہ معصوم اور پاک اہلبيت ؑ کا راستا اختيار کروں۔۔۔ يا 
عشری شيعہ کا ہے يا دوسرے شيعوں کا ؟ اور اگر اہل تسنن کا دوسروں کا؟ اگر اہلبيت ؑ کا راستا اختيار کيا تو صحيح اثنا 

راستا ليا تو ان کے چار مذہبوں (فقہوں) ميں سے کس مذہب کی تقليد کی جائے؟ يا پھر ان کے عالوه دوسرے کسی متروک 
  مذہب کی پيروی کی جائے؟ 

جسے سوچنے کی آزادی ہے تاکہ مضبوط يہ سواالت ہر اس شخص کے سامنے آتے ہيں جو اراده اور اختيار رکھتا ہے اور 
  اور اطمينا بخش بنياد ہاتھ آسکے۔ 

اس بحث کے بعد ہميں چاہيے کہ اسی طرز پر امامت کے بارے ميں تحقيق کريں اور ان مسائل کا تجزيہ اور تشريح کريں 
 جو اثنا عشری شيعوں کے عقيدے کے فروعات ميں شامل ہيں۔ 

 

 مکتب تشيع

 

  

  
  

  چوتھا باب 
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  امام کی پہچان

  

  
  امامت کا مسئلہ

ہمارا عقيده ہے کہ امامت اصول دين ميں سے ايک اصول ہے اور اس کو مانے بغير مسلمان کا ايمان پورا نہيں ہوتا اور اس 
بارے ميں اس کے ليے باپ داداؤں ، رشتے داروں اور مربيوں کی تقليد جائز نہيں ہے، چاہے وه کتنا ہی بلند مرتبہ کيوں نہ 

  سئلے کی طرح اسے بھی تحقيق اور دليل کی مدد سے سمجھنا چاہيے ۔ رکھتے ہوں بلکہ توحيد اور نبوت کے م
فرض کيجئيے کہ امامت اصول دين ميں سے نہيں ہے تو يہاں ايک دوسرا مسئلہ پيش آتا ہے اور وه يہ ہے کہ ہر مکلف کے 

نفی يا اثبات  ليے فرائض سے عہده برآء ہونے کا يقين حاصل کرنا ضروری ہے اور يہ ""يقين "" امامت کے عقيدے کی
  سے وابستہ ہے لہذا عقل امامت پر اعتقاد رکھنے کو ضروری سمجھتی ہے۔ پس ايسی صورت ميں تقليد جائز نہيں ہے۔ 

ہم يہ فض کرتے ہيں کہ ہم سب شرع مقدس اسالم کی طرف سے فرائض اور احکام کے پابند ہيں ليکن يہ احکام ہميں قطعيت 
تو ايسی صورت می کسی نہ کسی کی پيروی کرنا پڑے گی تاکہ اس کی پيروی  کے ساتھ (ٹھيک ٹھيک) معلوم نہيں ہيں

کرکے ہم ذمہ داری اور باز پرس سے يقينی طور چھوٹ جائيں۔ شيعوں کے عقيدے کی رو سے ايسا شخص جس کی پيروی 
  کرنا چاہيے ۔ امام ہے اور دوسروں کے ليے دوسرا شخص ہے۔ 

مامت بھی لطف الٰہی کا ايک مظہر ہے اس ليے ضروری ہے کہ ہر زمانے اسی طرح ہمارے عقيدے ميں نبوت کی طرح ا
 امام يہ دکھائے۔ راستا کا بھالئی کی آخرت اور دنيا کو انسانوں جگہ کی ملسو هيلع هللا ىلصميں ايک امام اور رہنما ہو جو پيغمبر اسالم 

   ہے ہوتا مالک کا) حکومت دنيوی( واليت عام اسی بھی
مولفہ مرتضی مطہری مطبوعہ جامعہ تعليمات اسالمی مالحظہ فرمائيے) جو  واليت فلسفہ ليے کے تفصيالت ، نوٹ(

 ميں انسانوں چالئے پاليسياں اور کام کے قوم سے طريقے انتظامی اپنے وه تاکہ تھے رکھتے پر لوگوں ملسو هيلع هللا ىلصآنحضرت 
   کردے۔ خاتمہ کا ستم و ظلم اور کرے قائم انصاف

 ملسو هيلع هللا ىلصيغمبروں کے بھيجنے اور مقرر کرنے کا سبب بنتی ہے وہی پيغمبر پ دليل جو ۔ ہے الحقہ کا نبوت ، امامت پر بنا اس
   ہے۔ بتاتی واجب کو کرنے مقرر امام بعد کے
 ہونا طے سے زبان کی امام پچھلے يا ملسو هيلع هللا ىلص خدا پيغمبر اور سے طرف کی خدا منصب کا امامت کہ ہے عقيده ہمارا ليے اس

ہيں ہوتا چنانچہ عام انسانوں کو يہ حق ہی نہيں ہے کہ وه جسے ن طے سے اختيار يا انتخاب آزادانہ کے لوگوں يہ ۔ چاہيے
 معتبر ايک کی ملسو هيلع هللا ىلصچاہيں امامت پر مقرر کر ديں يا اسے رد کرديں اور پھر بغير امام کے گزر کريں بلکہ رسول کريم 

   کہ ہے حديث
زمانے کے امام کو جانے بغير مرگيا وه جاہليت کی موت  اپنے شخص جو ۔: الَجاِھلِيّۃِ  ِميتَۃَ  َماتَ  َزَمانِہِ  اَِمامَ  يَعِرف َولَم َماتَ  َمن

  مرا ۔ 
۔ نيز تواتر معنوی کے ساتھ يہ  ٢٢٣صفحہ  ۵، ہيثمی ، مجمع الزوائد جلد ۴۴۶صفحہ  ٣(نوٹ، احمد بن حنبل ، مسند جلد 

  بھی ديکھيے۔  ١٠حديث بخاری و مسلم ميں بھی موجود ہے۔ عالوه ازيں عالمہ امينی کی الغدير جلد 
ليے کوئی زمانہ ايسے امام سے خالی نہيں ره سکتا جس کی اطاعت واجب ہو اور جو خدا کی طرف سے مقرر کيا گيا ہو اس

، يعنی ہر زمانے ميں خدا کی طرف مقرر کيا ہوا ايک امام ضرور موجود رہتا ہے اور اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہوتی
س کی مدد کريں چاہے نہ کريں ، خواه اس کی پيروی کريں خواه نہ کريں،ہے ، خواه لوگ اسے مانيں خواه نہ مانيں، چاہے ا

 شعيب اور ثور غار کا ملسو هيلع هللا ىلصچاہے وه آنکھوں کے سامنے ہو چاہے آنکھوں سے اوجھل ہو، کيونکہ جس طرح پيغمبر اسالم 
ذر، شبہ يا ع کوئی بھی ميں ہونے غائب کے امام طرح اسی ہے درست رہنا اوجھل سے نظروں کی لوگوں ميں طالب ابی

  اشکال نہيں ہوسکتا اور عقل کی رو سے امام کے غائب رہنے کی مدت ميں کمی بيشی بھی کوئی فرق نہيں رکھتی۔ 
  خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے :۔ 

   )٧لُِکلِّ قَوٍم ھَاٍد : ۔ ہر قوم کے ليے ايک رہنما ہوتا ہے (سوره رعد ۔آيت 
  پھر وه يہ بھی فرماتا ہے :۔ 

ٍۃ ااِلَّ َخالَ فِيھَا نَِذيٌر :۔ کوئی امت ايسی نہيں ہے جس ميں (گناه اور حق کی عدم پيروی سے جو کہ عذاب الٰہی ہے َواِ  ن مِّن اُمَّ
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   )٢۴)ڈرانے واال نہ آيا ہو۔ (سوره فاطر۔ آيت 

  
  اماموں کا معصوم ہونا :۔

اطنی ، دانستہ اور نادانستہ اور بچپن سے مرتے وقت تک ہمارا يہ اعتقاد ہے کہ امام بھی پيغمبر کی طرح تمام ظاہری اور ب
  گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور بری ہوتا ہے ۔ اسی طرح وه بھول چوک اور غفلت سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ 

 سے خطرات اور والے بنانے ور طاقت اسے والے، کرنے حفاظت کی دين طرح کی ہی ملسو هيلع هللا ىلصچونکہ امام بھی پيغمبر خدا 
ہيں، اس ليے ان کے معصوم ہونے کے متعلق بھی ہماری دليل وہی ہے جو پيغمبروں کے معصوم ہونے کے  والے بچانے

  ليے ہے۔ 
خداوند عالم کی قدرت سے يہ بات دور نہيں کہ وه تمام خصوصيات جو دنيا والے رکھتے ہيں ايک ہی شخصيت ميں جمع 

  کردے اور اسے تمام خوبيوں کا مجموعہ بنادے۔ 

  
  اور صفات امام کا علم

 ، نفس حفاظت ، بخشش ، بہادری مثالً  صفات اور کماالت اخالقی طرح کی ملسو هيلع هللا ىلصہمارا يہ اعتقاد ہے کہ امام بھی پيغمبرخدا 
 بھی ليے کے اس ہے ہوتا اونچا سے لوگوں سب ميں تواضع اور علم ، عقلمندی خوبی، کی تدبير کرنے، انصاف بولنے، سچ

تمام خوبياں الزمی طور پر ايک جگہ جمع ہوگئی تھيں ليکن امام کے علم اور  ميں وں پيغمبر کہ ہے دليل وہی ہماری
 سے امام دوسرے يا ہے ليتا سے ملسو هيلع هللا ىلصبصيرت سے وه نکات سچائياں اور تمام خدائی معلومات مراد ہيں جو وه پيغمبر خدا 

يش آنے والے پ وه ہوں، کی حاصل سے ملسو هيلع هللا ىلص پيغمبر نے جس سے امام دوسرے يا ہے ليتا سے ملسو هيلع هللا ىلص خدا پيغمبر نے جس
ہر معاملے کو الہام ، قوت قدسيہ اور باطنی طاقت کی مدد سے جو اسے خدا نے عطا کی ہے حقائق کو سمجھتا ہے چنانچہ 

جب کبھی امام کسی معاملے کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے چاہا کہ اس کی حقيقت سمجھ لے تو اسے فی الفور سمجھ جاتا 
کوئی غلطی يا خامی نہيں ہوتی اور نہ اسے اس کے ليے عقلی دليلوں ، ہدايت  ہے اور اس کے اس جاننے، سمجھنے ميں

اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ، حاالنکہ امام کے علم ميں بڑھنے کی بھی صالحيت ہوتی ہے۔ اسی ليے پيغمبر 
ً  ِزدنی َربِّ  کہ تھے کرتے عرض سے خدا ميں دعا اپنی ملسو هيلع هللا ىلصخدا   ہ فرما اضاف ميں علم ميرے خدا اے ۔: ِعلما

۔ اس کی وضاحت يہ ہے کہ نفسيات کی بحثوں سے ثابت ہوچکا ہے کہ ہر انسان کی زندگی ميں ١١۴(نوٹ، سوره ٰطٓہ ۔آيت 
کچھ لمحات ايسے آتے ہيں جن ميں باتوں کا علم صرف اندازے (گمان) سے ہوجاتا ہے جو الہام کی ايک شاخ اور جزو ہے ۔ 

ہے جو مختلف لوگوں ميں ان کی روح کی بناوٹ ميں فرق کے حساب سے تيز ،  خدا نے يہ پوشيده قوت انسان کو عطا کی
  سست، زياده اور کم ہوتی ہے۔ 

انسان کے ليے بعض لمحات ايسے ہوتے ہيں جن ميں سوچ بچار، دليل کے سہارے اور دوسروں کی رہنمائی کے بغير ہی 
ايسے لمحات کو بخوبی محسوس کيا ہے جب يہ بات اسے کسی بات کا علم ہوجاتا ہے اور ہو انسان نے اپنی زندگی ميں 

نفسيات کی رو سے ممکن ثابت ہوگئی تو اس کا بھی امکان ہے کہ انسان اس باطنی قوت کے کمال اور بلند ترين درجے تک 
کہ  بھی پہنچ جائے جيسا کہ قديم و جديد فلسفی، انسانوں ميں اس قوت کا وجود مسلم سمجھتے ہيں، اسی بنا پر ہم کہتے ہيں

انسان ميں ايسی قوت کا ذاتی طور رپر ہونا ممکن ہے ، اس سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ امام ميں يہ الہامی قوت جسے قوت 
قدسيہ کہتے ہيں زياده حد تک پائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام اس قدر باطنی صفائی اور پاکيزگی کی وجہ سے اس صالحيت اور 

الہام سے معلومات حاصل کرتا رہتا ہے اور ہر وقت ہر معاملے کے متعلق بے تکان اہلبيت کا مالک ہوتا ہے کہ وه ہر وقت 
کافی علم حاصل کرليتا ہے اور اس راستے ميں کسی دليل اور رہنما کے تمہيدی بيان کی حاجب نہيں رکھتا اور ان اجسام کی 

  اٹھتا ہے) طرح جو آئينے ميں صاف نظر آجاتے ہيں امام کی پاک روح ميں اشياء کا علم جھلک 
   ملسو هيلع هللا ىلصاماموں کی سوانح عمريوں کے مطالعے سے يہ بات اسی طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح پيغمبر خدا 

کہ ہے بتاتی تاريخ ہيں، ہوتے معلوم کماالت علمی اور روحانی کے ان ميں مقابلے کے دوسروں سے واقعات کے زندگی کی
اد اور معلم سے سبق پڑھا اور نہ بچپن سے ليکر بلوغ تک است کسی نہ پائی۔ نہيں تربيت سے شخص کسی نے ؑ◌  اطہار ائمہ

کسی کے پاس لکھے پڑھنے کے ليے ہی گئے۔ تاريخ سے يہ بات بالکل معلوم نہيں ہوتی کہ امام مکتب گئے ہوں يا انہوں 
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کہ وه  نے کسی موقع پر اور کسی لمحے ميں کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہ کيا ہو۔ اس کے باوجود ہم ديکھتے ہيں
علم و کمال کے اس درجے پر ہيں کہ جہاں کوئی ان کا ہمسر نہيں ہے۔ ان سے کبھی کوئی ايسا سوال نہيں کيا گيا جس کا 

انہوں نے اسی وقت جواب نہ ديا ہو اور کبھی ان کی زبان پر يہ جملہ جاری نہيں ہوا کہ ""ميں نہيں جانتا'" اور کبھی انہوں 
  ں کہا کہ ""سوچ کر يا کتاب ميں ديکھ کر تمہيں جواب دوں گا"" نے سوال کرنے والوں سے يہ نہي

کسی سوانح نگار کی ايسی کوئی کتاب پيش نہيں کی جاسکتی جو اسالم کے عالموں، راويوں اور فقيہوں کا حال تو لکھتی 
يات حاصل کرنے يا ہے ليکن ان کی تربيت ، تعليم اور شاگردی کے زمانے اور مشہور استادوں کا حال، ان کے علم اور روا

مسائل وغيره ميں ان کے تامل شک اور عذر کی کيفيت نہيں لکھتی ۔ يہ ايک فطری طريقہ ہے جس کے مطابق ہر زمانے 
  ميں اور ہر مقام پر انسان زندگی بسر کر رہے ہيں۔ 

  
  اماموں کے حکم کی تعميل کرنا:۔

  اطاعت خدا نے قرآ ميں واجب کر دی ہے۔ ہمارا عقيده ہے کہ امام اُولِی االمر کا وہی طبقہ ہے جس کی 
ُسوَل َو اُولِی االَمِر ِمنُکم (سوره نساء ، آيت     )۵٩ٰيٓاَيُّھَا الَِّذيَن ٰاَمنُٓوا اَِطيُعوهللاَ َو اَِطيُعوا الرَّ

ی طرف يہ وه افراد ہيں جو لوگوں کے اعمال کے گواه ہيں، يہی افراد ہيں جو خدا کی طرف کھلنے والے دروازے اور خدا ک
جانے والے راستوں کی نشان دہی کرتے ہی، يہی لوگ ہيں جو خدائی علم کے دفينے، اس کی وحی بيان کرنے والے ، توحيد

  کے ستون اور خدا کے پہچان کے خزانے ہيں، 
 ليے کے والوں آسمان جو ہيں رکھتے حيثيت وہی ليے کے والوں دنيا افراد يہ مطابق کے فرمان کے ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر خدا 

  وں کی ہے اور يہ (شيطان سے) پناه اور بچاؤ کا ذريعہ ہيں۔ ستار

  
  ۔:مطابق کے قول دوسرے کے ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر خدا 

ِۃ َکَسفِينَِۃ نُوٍح َمن َرِکبَھَا نَجٰی َوَمن تََخلََّف َعنھَا َغِرَق َوھَٰوی :۔ ان کی مثا ل اس امت ميں حضر نوح ؑ کے اِنَّ َمثَلَھُم فِی ٰھِذِه االُمَّ
  ی ہے جو کوئی اس ميں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے پھر گيا وه گمراه ہوا اور ڈوب گيا۔ سفينے کی س

 ٣۔حاکم ، مستدرک جلد ١(نوٹ ، يہ حديث تغير لفظی کے ساتھ بہت سی کتب ميں درج ہے، ان ميں سے چند ايک يہ ہيں 
۔ ٣مطبوعہ مصر نسخہ ابوالفضل،  ٢١٨صفحہ  ١غۃ جلد ۔ ابن ابی الحديد، شرح ، نہج البال٢مطبوعہ حيدر آباد،  ١۵١صفحہ 

۔ ۵مطبوعہ سعيديہ ،  ١٠۴۔ شبلنجی ، نورالبصار صفحہ ۴مطبوعہ ميمنيہ مصر،  ١٣٢صفحہ  ٢سيوطی، جامع الصغير جلد 
اده مطبوعہ سع ٣٠۶صفحہ  ۴ابو نعيم ، حليتہ االوليا، جلد  ۶مطبوعہ مکتبۃ القدسی،  ٢محب طبری ، ذخائر العقبٰی صفحہ 

مطبوعہ  ٣٨٧۔ کنجی، کفايت الطالب صفحہ ٨مطبوعہ دارالنصر مصر،  ٢٢صفحہ  ٢۔ طبرانی، معجم صغير جلد ٧مصر، 
  الحيدريہ) 

  چنانچہ جو کوئی اماموں کی پيروی کرے گا وه نيکی پائے گا ورنہ بربادی اور تباہی کے گڑھے ميں گر جائے گا۔ 
  ی ہے ۔ خدا کی طرف سے ان کے متعلق يہ آيت نازل ہوئ

کَرُموَن الَ يَسبِقُونَہُ بِالقَوِل َوھُم بِاَمِرِه يَعَملُوَن :۔ يہ خدا کے برگزيده بندے ہيں جو خدا کی بات سے پہلے بات نہيں کرتے  ِعبَاٌد مُّ
   )٢٧۔ ٢۶اور خدا کے احکام بجا التے ہيں (سوره انبياء ، آيات 

  ۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے : انہی لوگوں کی شان ميں ""آيت تطہير ""نازل ہوئی ہے 
جَس اَھَل البَيِت َويُطَھَِّرُکم تَطِھيراً :۔ اے رسول   يقينی اور قطعی نے خدا!  ؑ◌  بيت اہل کے ملسو هيلع هللا ىلصاِنََّما يُِريُد هللاُ لِيُذِھَب َعنُکُم الرِّ

   )٣٣ت آي ۔ احزاب سوره(رکھے۔ پاکيزه اور پاک بالکل اور دور سے نجاست تمہيں کہ ہے ليا کر اراده پر طور
(ہاں خدا نے پاک اماموں کو جو خاندان نبوت کے روشن چراغ ہيں ہر قسم کی کثافت اور نجاست سے پاک صاف رکھا ہے) 
ہمارا عقيده ہے کہ اماموں کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کی ممانعت خدا کی ممانعت ہے ۔ ان کی فرماں برداری خدا کی فرماں 

ی خدا کے احکام کی خالف ورزی ہے ان کی محبت خدا کی محبت ہے ان سے برداری ہے ان کے احکام کی خالف ورز
ً  سامنے کے ان ليے اس ہے ماننا نہ کا حکم کے ملسو هيلع هللا ىلصدشمنی خدا سے دشمنی ہے ان کا کہنا ٹالنا پيغمبر   جھکانا سر تعظيما

   ۔ چاہيے کرنا عمل پر کہے کے ان اور بجاالنا حکم کا ان اور
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کام اور قوانين انہی کی معرفت سے قوت پاتے ہيں اور احکام صرف انہيں سے حاصل اح کے شريعت کہ ہے ايمان ہمارا
کرنا چاہيں ان کے عالوه کسی دوسرے کی طرف رجوع کرکے ہم اپنے فرائض کی ذمہ داری سے سبکدوش نہيں ہوسکتے، 

تا ہے جو اماموں کی انسان کی اپنی ذات اور خدا کے درميان صرف انہيں شرعی فرائض اور احکامات سے اطمينان ہوسک
طرف سے ملتے ہيں ۔ کيونکہ ان کی مثال کشتی نوؑح کی سی ہے جو کوئی اس ميں سوار ہوا وه پار اتر گيا اور جو کوئی اس

  سے پھر گيا وه شيطانی اور مادی گردابوں اور نجاست اور گمراہی کی موجوں ميں غرق ہوگيا۔ 
يقی اور شرعی جانشين ہيں اور خدائی حکومت کے معامالت کی باگحق کے ملسو هيلع هللا ىلصاس زمانے ميں يہ بحث کہ ""امام پيغمبر 

ڈور انہيں کے ہاتھ ميں ہے "" اس قابل نہيں رہی کہ اس ميں الجھا جائے اور س پر غور کيا جائے۔ اس ليے کہ اس بات کا 
آسکتا کہ حق دار کو  زمانہ تاريخ کی حرکت کے ساتھ گزر گيا اور اس کو ثابت کرنے سے اماموں کا وه زمانہ پلٹ کر نہيں

  اس کا حق سونپا جائے۔ 
آج تو بس يہ بات ضروری ہے جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ شريعت کے احکام اور قوانين لينے اور جو کچھ پيغمبر خدا 

 کرنا رجوع طرف کی ؑ◌  اطہار ائمہ صرف ليے کے کرنے حاصل ٹھيک ٹھيک اسے تھے آئے کر لے اپنےساتھ ملسو هيلع هللا ىلص
ان راويوں (مثالً ابوہريره) اور مجتہدوں (مثالً ابو حنيفہ) سے رجوع کرنا جنہوں نے ائمہ اطہار ؑ کی کر چھوڑ کو ان چاہيے۔

معرفت کے دريا سے پياس نہيں بجھائی اور ان کی روشنی سے فائده نہيں اٹھايا يقيناً صحيح راستے سے بھٹک جانے کے 
يہ اطمينان قلب کبھی حاصل نہيں کرسکتا کہ وه اپنے دينیمترادف ہے، انسان ايسے راويوں اور مجتہدوں کی پيروی کرکے 

  فرائض کی ذمے داری اور جواب دہی سے سکبدوش ہوگيا ہے۔ 
اس کی وجہ يہ ہے کہ احکام شرعی کے متعلق مختلف اسالمی فرقوں اور گروہوں ميں قسم قسم کے فتووں اور طرح طرح 

الفات ميں اتحاد اور موافقت کا کوئی راستا نہيں ملتا کوئی ذمے کی رايوں کی موجودگی مانتے ہوئے اس حد تک کہ ان اخت
دار شخص کبھی ايسے مذہب کے انتخاب ميں آزاد نہيں ہوسکتا جس پر وه خود مائل ہو۔ بس اسے چاہيے کہ وه مسلسل تحقيق

اور يقين  سے اپنے اور خدا کے درميان کسی خاص مذھب کے انتخاب ميں فيصلہ کن دليل اور خصوصی حجت قائم کرے
کرلے کہ اس مذہب کے انتخاب سے وه اسالم کے حقيقی احکام تک پہنچ جائے گا اور فرض کی ذمے داری سے سبکدوش 
ہوجائے گا کيونکہ جس طرح احکام شرعی کے وجود کا اندازه کرنا واجب ہے اسی طرح ا ن کی ذمے داری سے سبکدوش 

  ول فقہ کے عالموں نے کہا ہے : ہونے کا يقين اور اندازه بھی واجب ہے، جيسا کہ اص
دار  ااَِلشتَِغاُل اليَقِينِی يَستَدعِی الفََراَغ اليَقِينِی :۔ اس بات کا يقين کر لينا کہ ہم شرعی احکام کے ضمن ميں جواب دہی کے ذمے

  قين ہوجائے۔ ہيں اس بات کا الزمہ ہے کہ ہم اپنے فرائض اس طرح بجا الئيں کہ ہميں ان فرائض سے عہده بر آ ہونے کا ي
اس کے عالوه ہمارے پاس اس کی فيصلہ کن دليل موجود ہے کہ احکام حاصل کرنے ميں اہلبيت ؑ کی طرف سے رجوع کرنا

 ثابت کے بات اس حديث ايک کی ملسو هيلع هللا ىلص اسالم پيغمبر ہيں۔ وہی مرجع کا احکام خدائی بعد کے ملسو هيلع هللا ىلصچاہيے اور پيغمبر 
   ۔: کہ ہے کافی کو کرنے
َمآِء اِٰلی يُکم َمآ اِن تََمسَّکتُم بِِہ لَن تَِضلُّوا بَعِدی اَبَداً الثَقَلَيِن ، َو اََحُدھَُمآ اَکبَُر ِمَن ااٰلَخِر، ِکتَاَب هللاِ فِ  تََرکتُ  قَد اِنِّی َن السَّ مُدوٍد مِّ َحبٍل مَّ

ی يَِرَدا َعلَيیَّ  قَا َحتّٰ الَحوَض :۔ ميں تمہارے درميان دو ايسی قابل قدر چيزيں چھوڑ  االَرِض َوِعتَرتِی اَھَل بَيتِی ااَلَ َو اِنَّھَُما لَن يَّتَفَرَّ
ے جاتا ہوں کہ اگر تم ان کا دامن پکڑے رہو گے تو ميرے بعد ہرگز نہيں بھٹکو گے ۔ ان ميں سے ايک دوسری سے بزرگ 

ميری اوالد  تر ہے ايک خدا کی کتاب (قرآن) ہے جو آسمان سے زمين تک لٹکتی ہوئی رسی کے مانند ہے اور دوسری شے
اور ميرے اہلبيت ہيں، ديکھو يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے ۔ يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچ 

  جائيں گے ۔ 
 ۵(نوٹ، يہ حديث تغير الفاظ کے ساتھ بہت سی معتبر کتب ميں مذکورہے، ان ميں سے چند ايک يہ ہيں: صحيح ترمذی جلد 

 ١مطبوعہ مصر، الفتح الکبير، نبہانی جلد  ١٨٧صفحہ  ١کر بيروت، جامع االصول ، ابن اثيرجلد مطبوعہ دارالف ٣٢٨صفحہ 
 ۴مطبوعہ مصر آفسٹ ، تفسير ابن کثير جلد  ١٢صفحہ  ٢مطبوعہ دارالکتب العربيہ ، اسدالغابہ، ابن اثير جلد  ۵٠٣صفحہ 
مطبوعہ ميمنيہ مصر ، جامع  ١٨٩، ١٨٢صفحہ  ۵ مطبوعہ احياء الکتب العربيہ مصر، مسند احمد بن حنبل جلد ١١٣صفحہ 

صفحہ ٣طبع دوم، مستدرک حاکم جلد  ١۵۴صفحہ  ١مطبوعہ مصر، کنزالعمال متقی جلد  ٣۵٣صفحہ  ١الصغير سيوطی جلد 
  مطبوعہ حيدر آباد)  ١۴٨

انسان ، ہے جاتی مانی معتبر يہاں کے دونوں سنی اور شيعہ جو سے کرنے رملسو هيلع هللا ىلصغ طرح اچھی پر ملسو هيلع هللا ىلصاس حديث رسول 
کو دلی اطمينان حاصل ہوجاتا ہے اور وه سمجھ جاتا ہے کہ يہ حديث انتہائی اہميت کی حاصل ہے چنانچہ ايک ہوشمند اور 

 پکڑے دامن کا ان تم اگر"" ۔: کہ ہے مطلب کيا کا جملے اس کے ملسو هيلع هللا ىلصعقلمند انسان سنجيدگی سے سوچ لے کہ آنحضرت 
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   ۔""گے بھٹکو نہيں ہرگز بعد ميرے تو گے رہو
 ہيں گاريں ياد قدر قابل دو وه ہے چھوڑا کچھ جو درميان ہمارے نے ملسو هيلع هللا ىلصغور کرنا چاہيے کہ اس حديث کے مطابق پيغمبر 

 کے وابستگی سے ايک صرف سے ميں ان نے ملسو هيلع هللا ىلص خدا پيغمبر ہيں طرح کی چيز ہی ايک اور ہيں ساتھ ساتھ ہميشہ جو
ونوں سے ايک ساتھ وابستگی ميرے بعد گمراہی سے بچنے کا د ان کہ ہے ديا کہہ صاف صاف بالکل بلکہ فرمايا نہيں ليے

سبب ہوگی، اس کے بعد کا جملہ اس بات کو بہت زياده واضح کر ديتا ہے :۔ ""يہ دونوں کبھی ايک دوسرے سے الگ نہيں 
  ہوں گی يہاں تک کہ يہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائيں گی""۔ 

ں کو جدا سمجھ ليتا ہے اور ان ميں سے صرف ايک سے وابستہ ہوجاتا ہےاس سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ جو شخص ان دونو
وه ہدايت کے راستے پر نہيں چلتا۔ اس ليے اہل بيت ؑ کو سفينہ نجات (پار لگانے والی کشتی) اور انسانوں کے ليے امان (دنيا 

ڑتا ہے وه گمراہی کی دلدلوں ميں کی آلودگيوں سے بچاؤ) کے نام سے ياد کيا گيا ہے ، جو کوئی ان کے احکام سے منہ مو
  دھنس جاتا ہے اور تباہی سے نہيں بچتا۔ 

جب کوئی اس گفتگو اور اس کے معنٰی و مطلب کو محض اہلبيت ؑ کی دوستی بتاتا ہے ليکن نہ ان کے اقوال تسليم کرتا ہے نہ
ے اور اس کے اس گريز کا اصلی ان کے راستے پر چلتا ہے تو ايسا شخص يقينی طور پر سچی اور اصلی بات سے کتراتا ہ

سبب جانبداری اور بے خبری ہے کيونکہ اس نے عربی کی ايک کھلی ہوئی اور سيدھی سادی سی بات کے معنٰی و مفہوم 
  ميں کج فکری اختيار کی ہے۔ 

  اہلبيت ؑ کی محبت :

  
ةَ  سے تم ميں کہ دو کہہ) سے لوگوں!  ملسو هيلع هللا ىلصفِی القُربٰی :۔(اے پيغمبر خداوند عالم فرماتا ہے :۔ قُل الَّ اَسئَلُُکم َعلَيِہ اَجراً ااِلَّ الَمَودَّ

 شوری سوره( کرو۔ محبت سے عزيزوں ترين قريب ميرے تم کہ ہوں چاہتا معاوضہ يہ صرف) ميں بدلے کے ہدايت لگاتا(
   )٢٣ ۔آيت

اجب ہے کہ وه اسو بھی يہ پر مسلمان ہر عالوه کے ہونے واجب پيروی کی ملسو هيلع هللا ىلصہمارے عقيدے کی رو سے اہلبيت رسول 
 موضوع کا مطالبے کے ملسو هيلع هللا ىلصگھرانے سے محبت کرے کيونکہ خدا نے مذکوره آيت ميں يہ بتايا ہے کہ لوگوں سے پيغمبر 

   ہے۔ محبت کی نبوت اہلبيت صرف
 ان اور ہے نشانی کی ايمان محبت کی ؑ◌  اہلبيت کہ ہے آئی بات يہ سے ذريعے کے روايات سی بہت سے ملسو هيلع هللا ىلص اکرم رسول
 اس ملسو هيلع هللا ىلص رسول اور خدا ہے کرتا محبت سے ان جو کہ ہے کہا بھی يہ نے ملسو هيلع هللا ىلصاق کی عالمت ہے۔ رسول نف دشمنی کی
   ہيں۔ سمجھتے دشمن اپنا اسے ملسو هيلع هللا ىلص رسول اور خدا ہے کرتا دشمنی سے ان جو اور ہيں کرتے محبت سے
ں نہ کوئی شک کر مي بات اس اور ہے سے ميں ضروريات کی اسالم تو ہونا واجب کا محبت کی ؑ◌  اہلبيت بلکہ نہيں يہی

سکتا ہے اور نہ ہی اس کی ترديد کی جاسکتی ہے ۔ مسلمانوں کے مختلف فرقے اس بات پر متفق ہيں سوائے ان تھوڑے سے
 باعث کے دشمنی سے خاندان کے ملسو هيلع هللا ىلصنبی جو( ہے دشمنی سے خاندان کے ملسو هيلع هللا ىلصلوگوں کے جن کی پہچان ہی نبی 

 رکھا اٹھا پرچم کا دشمنی کی خاندان کے ملسو هيلع هللا ىلصنھوں نے رسول اکرم ج يعنی ہيں کہالتے نواصب جو اور) ہيں جاتے پہچانے
 شخص جو اور ہيں گئے پھر سے مسئلے انکار ناقابل اور ہوئے مانے ، ضروری ايک کے اسالم لوگ يہ طرح اس ہے۔
 اس وه ہوجائے منکر سے ہونے واجب کے زکات اور روزه نماز، مثالً  مسئلے ضروری اور ہوئے مانے کسی کے اسالم
 ملسو هيلع هللا ىلص اسالم پيغمبر شخص ايسا ميں اصل بلکہ کردے انکار سے ہی نبوت کی ملسو هيلع هللا ىلصص کی طرح ہے جو رسول اسالم شخ
 گواہی) کی رسالت کی ملسو هيلع هللا ىلص اسالم پيغمبر اور وحدانيت کی خدا( سے زبان وه چاہے گا جائے مانا انکاری ہی سے ذات کی
دٌ  هللاُ  ااِلَّ  اِٰلہَ  الَ  اور رہے ديتا ُسولُ  ُمَحمَّ تا رہے ۔ چنانچہ اہلبيت پيغمبر ؑ کی دشمنی منافق ہونے کی نشانی ہے اور ان کی کہ هللا رَّ

   ہے۔ دشمنی سے ملسو هيلع هللا ىلصمحبت ايمان کی عالمت ہے اور ان سے دشمنی خد اور پيغمبر 
 کی واجب ليے اس محبت کی ان بلکہ ہے کی نہيں واجب بالوجہ محبت کی نبوت خاندان نے خدا کہ ہے نہيں شک ميں اس
ہ لوگ خدا کے حضور ميں اپنے بلند مرتبے اور نزديکی کے لحاظ سے نيز شرک کی نجاست ، گناه کی آالئش ي کہ ہے گئی

اور ايسے تمام معامالت سے جو خدا کی رضامندی اور نيکی سے دور رکھتے ہيں اپنی دوری اور طہارت و پاکيزگی کے 
  باعث اس دوستی اور محبت کے الئق اور مستحق ہيں۔ 
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نہيں نکالے جاسکتے کہ خدا کسی ايسے شخص کی محبت واجب کردے جو گناه کرتا ہے اور خدا کا حکم  اس کے يہ معنیٰ 
نہيں بجا التا کيونکہ خدا کسی سے بالوجہ قرب اور دوستی نہيں رکھتا بلکہ تمام انسان کسی چھوٹ کے بغير خدا کی تمام 

ياده محترم وه ہيں، جو تقوٰی اور پرہيزگاری ميں مخلوقات اور بندوں کے برابر ہيں، خدا کے نزديک ان ميں سب سے ز
   )١٣بڑھے ہوئے ہيں۔(نوٹ، سوره حجرات ، آيت 

چنانچہ خدا جس کی محبت تمام لوگوں کے ليے واجب کرتا ہے وه تمام انسانوں ميں سب سے اہم، پرہيز گار اور اچھا ہے 
ور استحقاق کے بغير صرف اللچ اور حماقت ورنہ وه دوسرے کی محبت اور دوستی واجب کرديتا يا کسی وجہ ، غرض ا

  سے کسی کی دوستی واجب کر ديتا ليکن خدا کے متعلق اس قسم کا خيال بالکل درست نہيں ہے۔ 

  اماموں کے متعلق ہمارا نظريہ

  
ہم اس عقيدے کو جو غالت (غالت ، جمع ہے غالی کی، يہ کچھ لوگ ہيں جنہوں نے ائمہ اطہار ؑ کے متعلق جوش اور 

غے سے کام ليا ہے۔ مثالً يہ حضرت علؑی کے خدا ہونے کا عقيده رکھتے ہی اور ان کے چند فرقے ہيں، ياد رکھنا چاہيے مبال
کہ ايسے لوگ شيعہ تو کجا سرے سے مسلمان ہی نہيں کہالسکتے، ايسے لوگ مرتد، دشمن اسالم اور اہلبيت ؑ کے ليے باعث

وگوں سے دوری اور بيزاری ہر صحيح العقيده مسلما کے ليے ضروری) اور ننگ و عار ہيں، ايسے فاسد العقيده اور نجس ل
حلولی ائمہ اطہار ؑ (نوٹ، حلولی وه لوگ ہيں جن کا عقيده ہے کہ خدا بعض انسانوں کے جسم ميں سما جاتا ہے اور ان کی 

سمجھتے ہيں ، وه بات جو يہ شکل ميں ظاہر ہوتا ہے، ہندووں ميں اسے اوتار کہتے ہيں) کے بارے می رکھتے ہيں بے بنياد 
لوگ کہتے ہيں حد سے بڑھتی ہوئی اور بہت بڑی ہے۔ اس کے بجائے ہمارا اعتقاد يہ ہے کہ تمام ائمہ اطہار ؑ ہماری ہی 

طرح کے انسان تھے۔ ہمارے ہی جيسے فرائض اور ذمے دارياں وه بھی رکھتے تھے البتہ فرق يہ ہے کہ وه چونکہ ممتاز 
خدائے تعالٰی نے ان کو اپنے مخصوص بندوں ميں سے قرار ديا ہے اور ان کی واليت کا بلند مقام، اور پاک بندے ہيں ، 

  عزت اور غير معمولی شخصيت عطا کی ہے۔ 
اس کی وجہ يہ ہے کہ يہ لوگ علم، زہد، بہادری ، بزرگی اور پاکيزگی وغيره ميں انسانی فضائل کے بلند ترين مدارج پر 

اخالقی خصوصيات کے اس طرح مالک ميں ہيں کہ کوئی دوسرا انسان اسے راستے ميں ان کے فائز ہيں اور تمام اچھی 
  برابر نہيں ہے۔ 

 معامالت طلب فيصلہ اور نکات دينی ، احکام شرعی بعد کے ملسو هيلع هللا ىلصاسی سبب سے وه اس کے سزاوار ہيں کہ پيغمبر خدا 
لق رکھنے والی باتوں ميں مرجع خالئق ہوں (نوٹ، تع سے تشريح اور تفسير کی مجيد قرآن اور قوانين شرعی دين، اور ميں

تفصيالت کے ليے مالحظہ فرمائيے احيائے دين ميں ائمہ اہلبيت ؑ کا کردار "" مولفہ عالمہ مرتضٰی عسکری مطبوعہ مجمع 
  علمی اسالمی کراچی) 

  امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہيں۔ 
ا يَُجوُز اَن يَُّکوَن فِی ال ا الَ يَُجوُز اَ َماَجآَءُکم َعنَّا ِممَّ اَء ُکم َعنَّاِممَّ هُ اِلَينَا َوَما َجٓ ن يُّکوَن َمخلُوقِيَن َولَم تَعلَُموهُ َولَم تَفھَُموهُ فاَلَ تَجَحُدوهُ َوُردُّ

وهُ اِلَينَا:۔ جو بات ہم سے نقل کی جاتی ہے جب وه عقل اور فطرت کے اصولوں اور ق اعدوں فِی الَمخلُوقِيَن فَاجَحُدوهُ َوالَ تَُردُّ
کے لحاظ سے ممکن ہو تو چاہے تم اس کو نہ سمجھ سکو اس سے انکار نہ کرو ہمارا بيان سمجھ کر مان لو اور دوسروں 
کو سناتے رہو ليکن جب عقل کے لحاظ سے خلقت کے معياروں کے خالف (يعنی محال) ہو تو اس سے انکار کردو، اسے 

  قبول نہ کرو اور نہ ہی اسے بيان کرو۔ 

  رف سے امام کا تقررخدا کی ط

  
ہمارا عقيده ہے کہ نبوت کے منصب کی طرح امامت کا منصب بھی خدا کی جانب سے بندوں کے ليے ہوتا ہے اور امام کا 

 کی امام پچھلے سے اس يا سے طرف کی ملسو هيلع هللا ىلص خدا رسول جو ہے ہوتا سے زبان کی امام پچھلے يا ملسو هيلع هللا ىلصيہ تقرر رسول 
 نسبت کی ذات اس لوگ اور ہے نہيں فرق کوئی ميں امام اور ملسو هيلع هللا ىلصيغمبر خداپ ميں معاملے اس ۔ ہے ہوتا مقرر سے طرف
 ہے ہوتا ليے کے تربيت اور رہبری کی انسانوں سے طرف کی خدا تقرر کا جس رکھتے نہيں حق کا اعتراض کے قسم کسی

صرف خدا ہی  تو کو شخص ايسے کيونکہ ہے نہيں بھی حق کا کرنے انتخاب اور تقرر ، تعين کے امام انہی طرح اسی ۔
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پہچان سکتا ہے جو اس پاک روحانی قوت کا مالک ہو اور تمام انسانوں کی رہنماءی اور امامت کی ذمے داری کا بوجھ 
  اٹھانے کے الئق ہو اس ليے خدا ہی کو اس کا تقرر کرنا چاہيے۔ 

ر کر ديا تھا يعنی اپنے تقر کا پيشواؤں کے بعد اپنے اور جانشين اپنے نے ملسو هيلع هللا ىلصہم يہ عقيده رکھتے ہيں کہ رسول خدا 
چچيرے بھائی علی ابن ابی طالب ؑ کو کئی موقعوں پر مومنوں کا سردار، وحی کا امانت دار اور انسانو کا رہبر مقرر فرمايا 

اور غدير کے دن علی ؑ کی واليت کا عام اعالن فرمايا اور لوگوں سے ان کے ليے بطو مومنوں کے سردار کے بيعت لی 
  ديا:۔  اور صاف صاف فرما

االَهُ َوَعاِد َمن َعاَداهُ َوانُصر َمن نََصَرهُ وَ  ھُمَّ َواِل َمن وَّ اخُذل َمن َخَذلَہُ َوادِر الَحقَّ َمَعہُ َکيَف ااَلَ َمن ُکنُت َموالَهُ فَٰھَذا َعلِیُّ َموالَهُ اَللّٰ
رہبر ہيں، اے خدا! اس سے محبت کر جو َماَداَر:۔ ديکھو جس کا ميں سردار اور رہبر ہوں يہ علی ؑ بھی اس کے سردار اور 

علؑی سے محبت کرے اور اس کو دشمن رکھ جو علی ؑ سے دشمنی رکھے، جو علی ؑ کی مدد کرے اس کی مدد کر۔ جو علی ؑ 
  کو چھوڑ دے اسے تو بھی چھوڑ دے اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علؑی مڑے۔ 

، ابن  ١١٢صفحہ  ٢طبع اول ، بالذری، انساُب االشراف جلد  ٢٨٩صفحہ  ١(نوٹ، ابن ابی الحديد: شرح نہج البالغۃ جلد 
صفحہ  ١، حاکم جسکانی : شواہد التنزيل جلد  ۶٣، کنجی شافعی: کفايت الطالب صفحہ ١٣صفحہ  ٢عساکر: تاريخ دمشق جلد 

ائص علی ابن ، نساءی : خص١۶٣صفحہ  ١، شہرستانی، الملل والنحل جلد ١٠۵صفحہ  ٩، ہيمثی : مجمع الزوائد جلد  ١٩٢
   )٩۶ابی طالب ؑ صفحہ 

 اور عزيزوں اپنے نے انہوں جب تھی فرمائی وقت اس وضاحت کی امامت کی علیؑ  بعد اپنے نے ملسو هيلع هللا ىلصپہلی بار پيغمبر خدا 
  : فرمايا ہوئے کرتے اشاره طرف کی ملسو هيلع هللا ىلص علی پر موقع اس تھا۔ باليا)ليے کے تبليغ کی نبوت( کو داروں رشتہ

يِّی َو َخلِيفَتِی فِيُکم ِمن بَعِدی فَاسَمُعوا لَہُ َواَِطيُعوه :۔ يہ ميرا بھائی، وصی اور ميرےبعد ميرا خليفہ ہے اس َوصِ  وَ  اَِخی ھََذا اِنَ 
  کی بات سنو اور اس کی اطاعت اور پيروی کرو۔ 

   )٣١٩صفحہ  ٢تاريخ طبری جلد  ۶٣صفحہ  ٢تاريخ کامل ابن اثير جلد  ٣٢٢صفحہ  ١(نوٹ، سيرت حلبيہ جلد 
  : فرمايا بھی يہ سے ملسو هيلع هللا ىلصعلی حضرت نے ملسو هيلع هللا ىلصنہيں پہنچے تھے۔ رسول خدا  بھی
 تھی سے ؑ◌  موسیٰ  کو ؑ◌  ہارون جو ہے نسبت وہی سے مجھ تمہی ۔: بَعِدی نَبِیَّ  الَ  اَنَّہ اِالَّ  ُموسیٰ  ِمن ھَاُرونَ  بَِمنِزلَۃِ  ِمنِّی اَنتَ 
   ہوگا۔ نہ نبی کوئی بعد ميرے البتہ

نقل کی گئی ہے اور اس کے راويوں ميں جابر ابن عبدهللا انصاری، ابو سعيد خدری ، ابو  ساتھ کے تواتر حديث يہ ، نوٹ(
ايوب انصافی، عبدهللا ابن عباس ، سعد ابن ابی وقاص عمر ابن خطاب ، عبدهللا ابن عمر، معاويہ اور ابوہريره شامل ہيں ، 

اب من فضائل علی ابن ابی طالب ؑ، صحيح ترمذی، مالحظہ ہوصحيح بخاری: باب مناقب علی ابن ابی طالب ؑ، صحيح مسلم: ب
باب مناقب علؑی سنن ابن ماجہ، باب فضائل علی ابن ابی طالؑب نيز ديکھيے احمد بن حنبل کی المسند، حاکم کی مستدرک علی 

ديکھا  الصحيحن ، ابن سعد کی طبقات اور ہيثمی کی مجمع الزوائد، اس کے عالوه متعدد حوالے ہيں جنہيں المراجعات ميں
  جاسکتا ہے) 

  امام علی ؑ کی رہبری اور واليت کے ثبوت ميں، بہت سی روايتيں دليل کے طور پر موجود ہيں۔ 
  (نوٹ، تفصيالت کے ليے عالمہ امينی کی الغدير مالحظہ فرمائيے) 

ٰلوةَ  ٰکوةَ َوھُم َرِکُعوَن :۔ در حقيقت تمہارا سردار اور رہبر هللا  اِنََّما َولِيُُّکُم هللا ُ َوَرُسولُہُ َوالَِّذيَن ٰاَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ َويُوتُوَن الزَّ
 سوره( ہيں۔ ديتے زکوة ميں حالت کی رکوع اور ہيں کرتے قائم نماز جو ہيں مومنين وه اور ہے ملسو هيلع هللا ىلصہے ، اس کا رسول 

   )۵۵ آيت ۔ مائده
  ايک محتاج کو اپنی انگوٹھی خيرات کر دی تھی۔  يہ آيت اس وقت نازل ہوئی تھی جب امام علی ؑ نے حالت رکوع ميں

اس کتاب کا انداز، جس کی بنياد اختصار پر رکھی گئی ہے اس کی اجازت نہيں ديتا کہ اس بارے ميں جو کثير تعداد ميں 
  آيتيں اور روايتيں ہيں ہم انہيں نقل کريں اور ان کی مدد سے بحث کريں۔ 

  امام کی حيثيت سے امام حسن اور امام حسين ؑ کا تعارف اور تقرر فرمايا۔ آگے چل کر امام علی ؑ نے اپنے بعد کے 
امام حسين ؑ نے اپنے بيٹے امام علی زين العابدين ؑ کو متعين کيا اور اس طرح پہلے امام نے اپنے بعد کا امام مقرر کيا اور يہ 

 کوئی امام نہيں آئے گا۔  طريقہ آخری امام (حضرت مہدی آخرالزمان ؑ )تک جاری رہا کيونکہ ان کے بعد
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 مکتب تشيع

 

  
  

  
  امام باره ہيں

ہم عقيده رکھتے ہيں کہ امام اور رہنما جو برحق ہيں اور شرعی مسائل ميں مرجع خالئق ہيں اور جن کی امامت کا صاف 
 پچھلے ہر ميں بعد اور کرايا متعارف ساتھ کے ناموں کے ان نے ملسو هيلع هللا ىلصصاف اعالن ہوچکا ہے باره ہيں، انہيں رسول خدا

  سلسلے ميں مقرر فرمايا۔  ذيل مندرجہ کو امام والے آنے ميں بعد اپنے نے امام
  

  نمبر شمار کنيت نام لقب سن پيدائش سن وفات 
  ھ  ۴٠قبل از ہجرت  ٢٣۔ ابوالحسن علی ابن ابيطالؑب مرتضٰی ١
  ھ  ۵٠ھ  ٢۔ ابو محمد حسن بن علی ؑ مجتبٰی ٢
  ھ ۶١ھ  ٣۔ ابو عبدهللا حسين بن علی ؑ سيدالشہداء ٣
  ھ  ٩۵ھ  ٣٨ ۔ ابو محمد علی بن الحسين ؑ زين العابدين۴
  ھ  ١١۴ھ  ۵٧۔ ابو جعفر محمد بن علی ؑ باقر ۵
  ھ  ١۴٨ھ  ٨٣۔ ابوعبدهللا جعفر بن محمد ؑ صادق ۶
  ھ  ١٨٣ھ  ١٢٨۔ ابوابراہيم موسٰی بن جعفر ؑ کاظم ٧
  ھ  ٢٠٣ھ  ١۴٨۔ ابوالحسن علی بن موسٰی ؑ رضا ٨
  ھ  ٢٢٠ھ  ١٩۵۔ ابو جعفر محمد بن علی ؑ جواد ٩
  ھ  ٢٢٠ھ  ٢١٢محمد ؑ ہادی  ۔ ابوالحسن علی بن١٠
  ھ  ٢۶٠ھ  ٢٣٢۔ ابو محمد حسن بن علی ؑ عسکری ١١
  ھ ٢۵۵۔ ابوالقاسم محمد بن حسن ؑ مہدی ١٢

بارھويں امام ہمارے زمانے ميں رہبر اور خدا کی حجت ہيں، خدا جلد ان کا ظہور فرمائے اور ان کے ظہور اور قيام کے 
  ن کو ظلم و ستم سے بھر جانے کے بعد انصاف سے بھر ديں۔ ابتدائی حاالت کو آسان بنائے تاکہ وه زمي

  
َل هللاُ فََرَجہ   حضرت امام مہدی َعجَّ

  
حضرت امام مہدی ؑ کے ظاہر ہونے کی خوش خبری جو حضرت فاطمہ ؑ کی اوالد ميں سے ہيں اور جو آخری زمانے ميں 

ے گی تو وه اس ميں عدل و انصاف رائججب روئے زمين پر ايک سرے سے دوسرے سرے تک ظلم و ستم کی کثرت ہوجائ
 اپنے نے فرقوں تمام کے مسلمانوں ہے منقول سے ذريعے کے روايات متواتر سی بہت سے ملسو هيلع هللا ىلصکريں گے۔ آنحضرت 

   ہيں۔ مانتے مستند انہيں اور ہيں لکھی روايتيں يہ باوجود کے اختالف اپنے
  وں سے ہی مخصوص نہيں ہے ۔ شيع صرف عقيده متعلق سے ظہور کے ؑ◌  آخرالزمان مہدی امام حضرت

  (نوٹ، تفصيالت کے ليے ديکھيے انتظار امام مولفہ آيت هللا محمد باقر صدر ، مطبوعہ جامعہ تعليمات اسالمی ) 
کہ وه جو يہ عقيده قائم کرکے ظالموں اور ستمگروں کے مقابلے ميں اپنے آپ کو يہ تسلی دينا چاہيں اور اپنا دل خوش کرنا 

دی ؑ ظہور فرمائيں گے اور روئے زمين کو ظلم سے پاک کرديں گے جيسا کچھ گمراه کرنے والوں نے چاہيں کہ امام مہ
  ناانصافی سے کام ليتے ہوئے اس عقيدے کو اسی سبب سے شيعوں سے مخصوص کر ديا ہے۔ 

جانتے اور اس کی نہ مستند اسے فرقے تمام کے مسلمانوں ہوتا، نہ منقول سے ملسو هيلع هللا ىلصاگر ظہور مہدی ؑ کا عقيده پيغمبر اسالم 
ترديد کرتے تو مہدويت کا دعوٰی کرنے والوں کے ليے يہ ممکن نہيں تھا وه اسالم کی ابتدائی صديوں ميں کيسانيوں اور کچھ
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عباسيوں اور علويوں وغيره کی طرح مہدی ہونے کا دعوٰی کرتے، اس کے ذريعے سے لوگوں کو دھوکا ديتے اور اس عام 
حاصل کرنے ميں فائده اٹھاتے، ان لوگوں نے يہ غلط دعوٰی کرکےيہ چاہا کہ اس اسالمی عقيدے سے حکومت اور سلطنت 

عقيدے (ظہور امام مہدی ؑ کا عقيده جو تمام مسلمانوں کے نزديک مسلم ہے) کو عوام کے خياالت پر اثر ڈالنے اور ان پر اپنا 
و مہدويت کا دعوٰی کرنے والے اس خصوصی عقيدے غلبہ قائم کرنے کا ذريعہ بناليں، اگر يہ عقيده صرف شيعوں کا ہوتا ت

  سے فائده نہيں اٹھاسکتے تھے۔ 
ہم شيعہ دين اسالم کو سچا سمجھتے ہيں اور يہ اعتقاد رکھتے ہيں کہ اسالم خدا کا آؒخری دين ہے اور ہم انسانی بھالئی کے 

ہيں کہ ظلم اور تباہی ہر جگہ اس ليے کسی دوسرے دين کے منتظر نہيں ہيں، اس کے باوجود ايک طرف ہم يہ ديکھتے 
طرح مسلط ہے کہ آئنده انصاف اور اصالح کی کوئی اميد نہيں ہے، يہاں تک کہ خود مسلمان اسالم کے قانون سے کناره 

کش ہوگئے ہيں اور انہوں نے تمام اسالمی ملکوں می اس کے احکام معطل کرديے ہيں اور اس کے ہزاروں اصولوں ميں 
  عمل نہيں کرتے  سے ايک اصول پر بھی

  جس کو کہتے ہيں مسلمان دوستوں اب وه کہاں 
  دين حق اس دور ميں ہے يوسف بے کارواں 

(خوش قسمتی سے امت مسلمہ کو آج اسالمی فکر کے احياء اور اسالمی نشاة ثانيہ کے ليے امام خمينی کی صورت ميں ايک
َشرقِيَّہ َوالَ َغربِيَّہ کا قرآنی نعره بلند کرکے عالم اسالم کو عزيمت پيکر رہبر ميسر آگيا ہے ، جس نے طاغوتی فضا ميں الَ 

صحيح معنوں ميں آزاد اور خود مختار اسالمی حکومت قائم کرنے کی راه دکھال دی ہے جہاں اسالمی قوانين اور اصولوں کا
  نفاذ شرمنده تعبير ہوسکتا ہے، ناشر) 

ملکوں کی حالت خراب ہوچکی ہے اور اصالح کرنے والے کا ظہور ہم جب يہ عقيده رکھتے ہوئے ديکھتے ہيں کہ اسالمی 
الزمی اور ضروری سمجھتے ہوئے اس کا انتظار کرتے ہيں تاکہ وه اسالم کو اس کی قوت اور بزرگی واپس دالئے اور ظلم

  اور خرابی کے گڑھے ميں دھنسی ہوئی اس دنيا کو بچالے۔ 
فات، گمراہيوں ، بدعتوں اور اسالمی قوانين کی تبديليوں ميں پڑے ہوئے دوسری طرف يہ خيال ہے کہ آج کے مسلمان اختال

ہيں اور ان کے اور پچھلے مسلمانوں کے درميان ميں غلط اور فضول قسم کے دعوے بھی ظاہرہوچکے ہيں لہذا ايسی 
  صورت ميں يہ ممکن نہيں ہے کہ دين اسالم اپنی قوت اور عظمت دوباره حاصل کرلے۔ 

ف ايک شخص اسالم کی قابل ديد عظمت کو تازه کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس عظيم المرتبت مصلح کاان حاالت ميں صر
ظہور جو مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور خدا کے لطف کی بدولت اسالم کی پيشانی سے تبديليوں ، بدعتوں اور گمراہيوں 

ے۔ جو ہر طرح کی ہدايت پائے ہوئے ہو اور ايک کے داغ دھو دے گا ، صرف ايک رہنما ايسے انقالب کی طاقت رکھتا ہ
عظيم سرداری اور غير معمولی قدرت اور عظمت کا مالک ہو تاکہ جب پوری زمين ظلم سے بھر جائے تو اس ميں عدل اور

  انصاف قائم کرے۔ 
کے ساتھ مختصر يہ ہے کہ دنيا ميں ايک سرے سے دوسرے سرے تک خرابی ، تباہی اور ظلم کا پھيل جانا اس عقيدے 

) کی آمد کا تقاضا کرتا ہے جو اپنے  اسالم سچا اور آخری مذہب ہے فطری طور پر ايسے بزرگ مصلح (امام مہدی منتظر ؑ
  طاقت ور ارادے سے دنيا کو تباہيوں اور گمراہيوں سے بچالے۔ 

ا عشری شيعوں کے اعتقاد اس ليے تمام اسالمی فرقے بلکہ غير مسلم قوميں بھی اس حقيقی نکتے پر ايمان رکھتی ہيں، اثن
ہجری ميں اس دنيا  ٢۵۵کے مطابق بس اتنا سا فرق ہے کہ وه اصالح اور ہدايت کرنے واال ايک خاص فرد ہے جس نے 

  ميں آنکھ کھولی تھی اور جو ابھی تک زنده ہے، وه امام حسن عسکری ؑ کے بيٹے ہيں اور ان کا نام ""محمؑد"" ہے۔ 
خاندان والوں نے ان کی پيدائش اور ظہور کی جو خبر دی ہے وه ہم تک بہت سی  کے ان اور ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيغمبر خدا 

متواتر اور قطعی روايتوں کے ذريعے سے پہنچی ہے زمی پر امامت کا سلسلہ کبھی ختم نہيں ہوتا اور ايک امام دنيا ميں 
ر ديا ہے اور جو خدا کے ضرور موجود رہتا ہے چاہے وه نظروں سے اوجھل ہی ہو تاکہ وه اس دن جو خدا نے مقرر ک

  بھيدوں ميں سے ہے اور جسے خدا کے سوا کوئی نہيں جانتا، ظاہر ہوکر سچائی کا پرچم بلند کرے۔ 
بے شک يہ بات واضح ہے کہ اتنی لمبی مدت تک امام مہدی ؑ کی زندگی ايک معجزه (غير معمولی اور غير عادی واقعہ) 

کہ آپ پانچ سال کی عمر ميں جس روز آپ کے پدر بزگوار جنت کو  ہے ليکن يہ اس سے زياده حيرت انگيز نہيں ہے
سدھارے امام ہوگئے اور يہ واقعہ حضرت عسٰیؑ  کے معجزے سے بھی بڑھ کر نہيں ہے۔جنہوں نے شير خواری کے سن 

  ميں ہی اپنے جھولے می باتيں کيں اور اسی دوران ميں نبوت کے منصب پر فائز ہوگئے۔ 
   )٢٩يِہ قَالُوا َکيَف نَُکلُِّم َمن َکاَن فِی الَمھِد َصبِيّاً ، سوره مريم آيت (نوٹ ، فَاََشاَرت اِلَ 

علم طلب کی رو سے ايسی زندگی ناممکن نہيں ہے جو فطری عمر سے زياده ہو يا اسے عمر سے زياده ہو جو فطری 
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کسی طريقے يا لمبی عمر سمجھی جاتی ہے، اس وقت کی صورت حاالت يہ ہے کہ علم طب ابھی تک لمبی عمر پانے کے 
بخشنے والی کسی دوا کی تحقيق يا انکشاف ميں کامياب نہيں ہوسکا ہے بہر حال اگر علم طب اس سے عاجز ہے تو خدا تو 

 لفَ ہر شے پر قدرت رکھنا ہے اور خدا کے فرمانے کے مطابق کچھ لوگ حضر نوح ؑ (َولَقَد اَرَسلنَا نُوحاً اِلٰی قَوِمِہ فَلَبَِث فِيِھم اَ 
اور حضرت عيسٰی ؑ کی طرح بھی گزرے ہيں جنہوں نے عام فطری عمر )  ١۴َسنٍَۃ ااِلَّ َخمِسينں َعاَما ۔ سوره عنکبوت ۔ آيت 

سے زياده زندگی پائی اور جو قرآن کو ماننے واال مسلمان اس کے متعلق شک کرے يا اسے نہ مانے تو اسے چاہيے کہ وه 
ہوتا ہے جب کوئی قرآن کو ماننے واال مسلمان يہ سوال کر ديتا ہے کہ کيا زندگی  اسالم کو خير باد کہہ دے ۔ بڑا تعجب

  طبيعی عمر سے بھی زياده ہوسکتی ہے؟ 
يہاں يہ بات ياد دالنا ضروری ہے کہ اصالح کرنےوالے اور نجات دہنده (مہدی ؑ ) کے انتظار کا يہ مطلب نہيں ہے کہ 

جو کچھ پر واجب ہے مثالً حق کی حمايت ، خدا کے ليے جہاد ، تبليغ ، امر مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بيٹھے رہيں اور 
بالمعروف اور نہی عن المنکر وغيره ، اسے اسی اميد پر چھوڑ ديں کہ امام مہدی ؑ آئيں گے اور کام سنوار ديں گے بلکہ ہر 

فرض سونپا گيا ہے اسے ادا  مسلمان کو چاہيے کہ وه اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے تاکہ اسالم کی طرف سے اس کو جو
کرے، دين کا تعارف کرانے کے ليے ٹھيک طرح سے کوشش کرے اور جہاں تک ہوسکے امربالمعروف اور نہی عن 

   ہے۔ نےفرمايا ملسو هيلع هللا ىلصالمنکر کو ترک نہ کرے جيسا کہ پيغمبر خدا 
اور (ايک دوسرے کو اصالح کے ) ذمے دار ہو۔  رہبر کے دوسرے ايک لوگ سب تم ۔: َرِعيَّتِہِ  َعن َمُسولٌ  َوُکلُُّکم َراعٍ  ُکلُُّکم

   )٢١۶٣(نہج الفصاحتہ ، حديث 
اس بناپر کسی مسلمان کے ليے نہ مناسب نہيں ہے کہ وه انسانوں کے مصلح کے انتظار ميں اپنے مسلم اور قطعی کاموں 

اپنی کوششوں ميں سستی  سے ہاتھ اٹھالے ، کيونکہ کسی مصلح کے متعلق عقيده کھنے سے نہ فرض ساقط ہوتا ہے اور نہ
  کرنا چاہيے کيا غفلت ، الپروائی اور بے توجہی برتنے واال بے چروا ہے کے جانوروں کی طرح نہيں ہوتا؟ 

  
  رجعت کا مسئلہ

 منقول سے ؑ◌  اہلبيت کے ملسو هيلع هللا ىلصاثنا عشری شيعوں کے عقيدوں ميں سے ايک عقيده ۔ ان روايات کے مطابق جو پيغمبر خدا 
ے ہيں، عقيده رجعت بھی ہے يعنی خداوند عالم مردوں کی ايک جماعت کو اسی جسم اور شکل ميں جومانت وه جنہيں اور ہيں

وه رکھتے تھے زنده کرکے دنيا ميں واپس بھيج دے گا، ان ميں سے کچھ لوگوں کو عزت دے گا اور کچھ کو ذليل و خوار 
لے گا اور يہ واقعہ امام مہدی ؑ کے قيام کے کرے گا۔ سچوں کا حق، باطل پرستوں سے اور مظلوموں کا حق، ظالموں سے 

  بعد پيش آئے گا۔ 
جو لوگ مرنے کے بعد زنده ہوکر اس دنيا ميں پلٹيں گے وه صرف ايسے لوگ ہوں گے جو ايمان کی بلندی پر فائز ہوگئے 

گے تاکہ قيامتتھے يا اخالقی خرابی کے پاتال ميں گر گئے تھے اور زنده ہونے کے کچھ عرصے کے بعد دوباره مرجائيں 
کے دن زندده ہوں اور جس سزا و جزا کے مستحق ہيں اس کو پہنچ جائيں جيسا کہ قرآن ميں خداوند عالم ان لوگوں کی آرزو 

بيان فرماتا ہے جو مرنے کے بعد زنده ہوگئے ليکن ان کے کام اسی واپس سے بھی نہيں سدھر سکے اور وه تيسری بار 
  کہ اس مدت ميں وه درست ہوجائيں ، جہاں وه کہتا ہے : زنده ہونے کا تقاضا کرتے ہيں تا

  قَالُٓوا َربَّنَٓا اََمتَّنَا اثنَتَيِن َواَحيَيتَنَا اثنَتَيِن فَاعتََرفنَا بَُذنُوبِنَا فَھَل اِٰلی ُخُروٍج مِّن َسبِيٍل ۔ 
نے گناہوں کا اقرار کيا، کيا (اس عذاب کافر کہيں گے کہ اے پروردگار ! تو نے ہميں دوباره جاليا اور دوباره مارا۔ ہم نے اپ

   )١١سے) باہر جانے کا بھی کوئی راستا اور ذريعہ ہے؟ (سوره مومن ۔ آيت 
ہاں قرآ ن مجيد ميں رجعت (مردوں کا زنده ہونا اور عرصے تک ان کی دوباره زندگی) کے متعلق آيتيں بيان کی گئی ہيں 

روايتيں بھی ہم تک پہنچی ہيں۔ شيعہ اماميہ سب کے سب رجعت پر  اور اس معاملے سے متعلق اہلبيت نبوت کی بہت سی
ايمان رکھتے ہيں سوائے ان تھوڑے سے لوگوں کے جنھوں نے رجعت کی آيتوں اور روايتوں کے معنٰی ميں تاويل کرلی 

کی طرف ہے، مثالً يہ کہ رجعت سے ظہور امام مہدی ؑ کے وقت امر اور نہی پر عملدرآمد کرانے کے ليے اہل بيت ؑ 
  حکومت کی واپسی مراد ہے، يہ مراد نہيں کہ مرده انسان زنده ہوں گے۔ 

  
  اہل تسنن اور رجعت کا مسئلہ
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سنی لوگ رجعت کے عقيدے کو اسالم کے خالف سمجھتے ہوئے اس کو برا کہتے ہيں، سنی مصنفين اور شارحين رجال، 
اقابل اعتبار سمجھتے ہيں (مثالً کہتے ہيں کہ جابر جعفی رجعت کا عقيده رکھنے والے راويوں پر طعنہ کستے اور انہيں ن

قابل اعتبار نہيں ہے کيونکہ وه رجعت کا عقيده رکھتا ہے) اور اسی عقيدے کو اس بات کا جواز قرار ديتے ہيں کہ ايسے 
شمار راوی کی روايت مسترد کر دی جائے، يہاں تک کہ وه رجعت کے عقيدے کو کفر اور شرک بلکہ اس سے بھی بدتر 

کرتے ہيں اور يہی عقيده سب سے بڑا بہانہ ہے جس سے اہل تسنن (اپنے خيال کے مطابق) شيعوں پر ضرب لگاتے اور 
  سخت نکتہ چينی کرتے ہيں۔ 

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ يہ بات ان بے بنياد اور گمراه کن بہانوں ميں سے ايک ہے جنہيں اسالمی فرقوں کے ايک 
کی کاٹ اور ان پر طعنہ زنی کا وسيلہ بنا ليا ہے ورنہ حقيقت ميں کوئی ايسی بات نظر نہيں آتی  گروه نے دوسرے گروہوں

جو اس بہانے کو درست منواسکے ، کيونکہ رجعت کا عقيده توحيد اور نبوت کے عقيدے ميں کسی قسم کا خلل نہيں ڈالتا 
رجعت (مردوں کا زنده ہونا) حشر و نشر کی  بلکہ اس کے برعکس ، ان دونوں عقيدوں کو اور مضبوط کرتا ہے کيونکہ

 اور ملسو هيلع هللا ىلصطرح خدا کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے اور غير معمولی واقعات ميں سے ہے جو ہمارے پيغمبر محمد مصطفٰی 
   ہے۔ ہوسکتا معجزه کا ؑ◌  اہلبيت کے ان

بلکہ رجعت ميں يہ  تھے کرتے دکھايا ؑ◌  عيسیٰ  حضرت جو ہے معجزه کا کرنے زنده مردے بہو ہو" رجعت" ميں اصل
معجزه زياده موثر اور زياده مکمل ہے کيونکہ رجعت سے مراد مردوں کو گل سڑ چکنے اور خاک برابر ہوجانے کے بعد 

  زنده ہونا ہے، جيسا کہ قرآن فرماتا ہے: 
ٍة، َل َمرَّ َوھَُو بُِکلِّ َخلٍق َعلِيٌم :۔ (منکر نے گلی سڑی ہڈی دکھائی  قَاَل َمن يُّحِی الِعَظاَم َو ِھَی َرِميٌم ، قُل يُحيِيھَا الَِّذٓی اَنَشاَ ھَٓااَوَّ

اور)کہا : کيا کوئی ان گلی سڑی ہڈيوں کو دوباره زنده کرسکتا ہے؟ اے پيغمبر کہہ دو جس نے اسے پہلے بار وجود بخشا 
   ) ٧٩۔  ٧٨۔آيت  تھا، وه اسے دوباره بھی زنده کرسکتا ہے اور وه ہر شے کی پيدائش کا جاننے واال ہے (سوره ٰيسٓ 

ايسی صورت ميں رجعت کا يہ عقيده شرک اور کفر سے کوئی مشابہت نہيں رکھتا جو ان کے زمرے ميں يا ان سے بدتر 
  سمجھا جائے۔ 

کچھ لوگ رجعت کا عقيده غلط ثابت کرنے کے ليے اس راستے سے آئے ہيں کہ رجعت "تناسخ" (آوا گون) کی ايک قسم ہے
غلط مانا ہے ، درحقيقت ج لوگوں نے ايسا سوچا ہے انہوں نے تناسخ اور جسمانی معاد (واپسی)  جس کو اسالم ميں سب نے

  ميں فرق نہيں رکھا ہے۔ 
(رجعت جسمانی معاد کی ايک قسم ہے) کيونکہ تناسخ روح کے ايک جسم سے دوسرے جسم ميں جانے کو کہتے ہيں جب 

جس ميں وه پہلے ٠سے کمراد يہ ہے کہ روح اپنے ہی جسم ميں کہ روح پہلے جسم سے جدا ہوچکی ہو ليکن جسمانی معاد 
  ره چکی ہے) انہيں خصوصيات کے ساتھ واپس آجائے۔ 

اگر رجعت کے معنٰی تاسخ کے ہوں تو يہ بات بھی الزمی طور سے تسليم کرنا پڑے گی کہ حضرت عيسٰی ؑ کے ہاتھوں 
  ی معاد کا پورا ماجرا بھی تناسخ ہے (جب کہ ايسا نہيں ہے) مردوں کا زنده ہونا بھی تناسخ ہے اور حشر و نشر اور جسمان

  نتيجہ يہ نکال کہ رجعت کے بارے ميں دو پہلوؤں سے دفت اور دشواری پيدا ہوتی ہے۔ 
  ۔ رجعت کا پيش آنا ناممکن ہے۔ ١
  ۔ رجعت کے بارے ميں جو روايتيں ہم تک پہنچی ہيں ان کی کوئی اصليت نہيں ہے۔ ٢

نوں دقتيں پيش آگئيں ليکن رجعت کا عقيده ايسی برائی نہيں ہے جسے اہل تسنن شيعوں سے دشمنی کا فرض کيجيے کہ يہ دو
سبب بنا ليں اور اسے بہانہ بنا کر شيعوں پر چڑھ دوڑيں، اس ليے کہ مختلف اسالمی فرقوں ميں بہت سے ايسے عقيدے 

رہنما صاف صاف بيان کرچکے ہيں ليکن يہ کفر  پائے جاتے ہيں جو ناممکنات ميں سے ہيں يا ان کے بارے ميں اسالم کے
  اسالم سے خارج ہونے کا سبب ہيں بنتے ، ان کی بہت سی مثاليں ملتی ہيں مثالً 

  يہ عقيده کہ پيغمبر بھی بھول جاتا ہے يا گناه کرتا ہے 
  يہ کہ قرآن قديم ہے۔ 

  ہے ۔  کيا نہيں تقرر کا جانشين اپنے ليے کے بعد اپنے نے ملسو هيلع هللا ىلصيہ کہ پيغمبر خدا 
  (اہل تسنن ان باتوں پر اعتقاد رکھتے ہيں) 

  
  پہلی دقت کا حل
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يہ جو کہتے ہيں کہ رجعت ناممکن ہے اس کی کوئی بنياد نہيں ہے ۔ ہم پيشتر کہہ چکے ہيں کہ رجعت بھی حشر و نشر اور 
نيا ميں ہے ، جسمانی معاد جسمانی معاد (واپسی) کی قسم ہے ، دونوں ميں فرق ہے تو بس اتنا سا کہ رجعت کا زمانہ اسی د

کے ممکن ہونے کی دليل ہی رجعت کے ممکن ہونے کی دليل بھی ہے اسے مختلف يا عجيب سمجھنے کی کوئی وجہ نہيں 
  ہے۔ 

بات صرف يہ ہے کہ رجعت (مردو کے زنده ہونے کی بات) سے ہم واقف نہيں ہيں، نہ دنياوی زندگی ميں ايسے موضوع 
نہ اس کے اسباب اور رکاوٹوں ہی کو پہچانتے ہيں جو ہميں اس عقيدے کے قريب الئيں يا اس  سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے اور

سے دور کر ديں اور انسان کا ذہن اور سمجھ دونوں اس بات کے عادی ہيں کہ جن معامالت سے ہم واقف نہيں ہيں ان کی 
ر حشر و نشر کو عجيب و غريب اور تصديق نہ کريں، بالکل اسی طرح جس طرح ايک شخص قيامت ميں اٹھائے جانے او

  غير فطری سمجھتا ہے اور کہتا ہے۔ 
ٍة ، َوھَُو بُِکلِّ َخلٍق َعلِيٌم :۔  َل َمرَّ کيا کوئی ان گلی سڑی ہڈيوں کو زنده قَاَل َمن يُّحِی الِعَظاَم َوِھَی َرِميٌم قُل يُِحييھَاالَِّذٓی اَنَشاَھَا اَوَّ

جاتا ہے کہ "جس نے پہلی بار اسے وجود بخشا ہے وہی اسے دوباره زنده بھی کرسکتا انسان بنا سکتا ہے ؟ تو اس سے کہا 
   )٧٩۔ ٧٨ہے اور وه ہر چيز کی خلقت جانتا ہے "۔(سوره ٰيٓس ۔آيت 

ہاں رجعت جيسے موضوعات ميں جن کی موافقت يا مخالفت ميں ہم کوئی عقلی دليل نہيں رکھتے اور يہ خيال کرتے ہيں کہ 
کے ملسو هيلع هللا ىلصد نہيں ہے ، ہميں چاہيے کہ قرآن کی آيات اور ايسی مذہبی روايات کی تالش کريں جو رسول خدا کوئی دليل موجو

   چاہيں مدد سے وہاں اور ہوں گئی لی سے گھر
 روشنی پر آنے واپس کے ان ميں دنيا اور اٹھنے جی کے مردوں ہونے، واقع کے رجعت جو ہيں آيتيں ايسی ميں مجيد قرآن
ں کو زنده کرنے سے متعلق حضرت عيسٰی ؑ کا معجزه جسے قرآن حضرت عيسٰی ؑ کی زبان سے مردو جيسے ہی ڈالتی

  کہلواتا ہے : 
کو خدا  ۔ َواُبِرُی االَکَمہَ َواالَ بَرَص َواُحِی الَموٰتی بِاِذِن هللاِ :۔ ميں جنم کے اندھوں اور کوڑھيوں کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں١

   )۴٩ره آل عمرا ن۔ آيت کے حکم سے زنده کرديتا ہوں (سو
۔ يا مثالً سوره بقره کی يہ آيت جو ايک پيغمبر کا قول دہراتی ہے جو کسی ويرانے اور بستی سے گزرے اور کہنے لگے : ٢

ی يُحِی ٰھِذِه هللاُ بَعَد َموتِھَا فَاََماتَہُ هللاُ ِمائَۃَ َعاٍم ثُمَّ بََعثَہُ :، مجھے حيرت ہے کہ خدا اس بستی کے ر ہنے والوں کو ان کے مرنےاَنّٰ
   )٢۵٩کے بعد کيسے زنده کرتا ہے خدا نے انہيں سو سال تک مرده رکھا اور پھر جالديا۔ (سوره بقره ۔ آيت 

  ۔ اور اس آيت کی طرح جس کا ذکر اس بحث کی ابتدا ميں کيا گيا ہے ۔ ٣
ی ہيں اور ان آيتوں کے دوسرے معنٰی يہ آيتيں مرنے کے بعد اس دنيا ميں واپس آنے کے واقعے کو صاف صاف بيان کرت

درست نہيں ہيں ، اگرچہ بعض مفسروں نے اپنے آپ کو اس قسم کی تاويل کرتے ہوئے فضول اور ان کے حقيقی معنوں سے
  ہٹے ہوئے معامالت کا لجھانے کا تکلف بھی کيا ہے۔ 

  
  دوسری دقت کا حل

اوٹی اور غير حقيقی ہيں، يہ ايک بے دليل دعوٰی ہے کيونکہ يہ کہتے ہيں کہ رجعت کے بارے ميں حديثيں اور روايتيں بن
رجعت ايک ضروری اور کھلی ہوئی بات ہے جو ائمہ اطہار ؑ سے مسلسل اور قطعی حديثوں اور روايتوں کے ذريعے سے 

  ہم تک پہنچی ہے اور ان متوات روايتوں کے جعلی ہونے کا دعوٰی فضول اور بے بنياد ہے۔ 
س کی کيفيت اور معنی کے واضح ہوجانے کے بعد کيا يہ حيرت انگيز بات نہيں ہے کہ اہل تسنن کا رجعت کے واقعے اور ا

  ايک مشہور مصنف جو علم و فضل کا دعوٰی بھی کرتا ہے يعنی احمد امين اپنی کتاب فجر االسالم ميں کہتا ہے ۔ 
  "شيعوں کے عقيده رجعت سے يہوديوں کا مذہب ظاہر ہوگيا ہے" 

ے دعوے کے مطابق کہتے ہيں : "اس دليل سے يہوديوں کا مذہب قرآن مجيد ميں ظاہر ہوگيا ہے کيونکہ اس ہم اس مصنف ک
  ميں بھی عقيده رجعت جھلک رہا ہے "اسی طرح ہم نے رجعت سے متعلق بھی کچھ قرآنی آيتيں پيش کر دی ہيں۔ 

  اس جگہ ہم يہ اضافہ کرتے ہيں اور کہتے ہيں : 
اور عيسائيوں کا (اصلی اور ابتدائی) مذہب اسالم کے بہت سے قوانين اور عقيدوں سے ظاہر ہے حقيقت يہ ہے کہ يہوديوں 

 سے تھوڑے کے ان اگرچہ ۔ تھے والے کرنے تصديق کی شريعتوں اور مذہبوں آسمانی پچھلے ملسو هيلع هللا ىلصکيونکہ پيغمبر اسالم 
   ہوگئے۔ بھی منسوخ سے آنے کے اسالم احکام
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کے مذہبوں کے کچھ احکام کا اسالم ميں نظر آنا اسالم کی کوئی برائی يا خامی نہيں ہے۔  عيسائيوں اور يہوديوں پر بنا اس
چنانچہ فرض کر ليجيے کہ رجعت بھی يہوديو کے مذہب کا ايک حصہ ہے (جيسا کہ مصنف مذکور نے دعوی کيا ہے) اور 

  پھر اسالم ميں بھی يہ عقيده آگيا ہو گا۔ 
نہيں ہے يعنی اصول دين ميں داخل نہيں جو اس پر ايمان النا اور غور کرنا واجب ہو بہرحال رجعت اسالمی عقيدوں کی بنياد

بلکہ ہم شيعوں کا اعتقاد ان درست روايات کی پيروی ہے ہے جو ائمہ اطہار ؑ سے ہم تک پہنچی ہيں اور وه ہمارے عقيدے 
انہوں نے اطالع دی ہے اور پھر کی رو سے معصوم ہيں اور رجعت کا يہ موضوع ان غيبی باتوں ميں سے ہے جس کی 

  اس کا پيش آنا بھی ناممکن نہيں ہے۔ 

  
  تقيے کا مسئلہ :۔

  صحيح اور معتبر روايتوں کے مطابق امام جعفر صادق ؑ نے فرمايا ہے ۔ 
ۃَ لَہُ الَ ِديَن لَہُ جو تقيہ نہيں اَلتَّقِيَّۃُ ِدينِی َوِديُن ٰابَآ ئِی تقيہ ميرے دين کا حصہ اور ميرے باپ داداؤ کا شيوه ہے اور َمن الَ تَقِيَّ 

  کرتا، اس کا کوئی دين نہيں ہے ۔ 
مطبوعہ  ۴۶٠صفحہ  ۶مطبوعہ انتشارات علميہ اسالميہ ايران وسائل الشيعہ جلد  ٣١١صفحہ  ٣(نوٹ۔ اصول کافی جلد 

  داراحياء التراث العربی بيروت) 
ہے جس کے ذريعے سے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے  رہا وطيره کا ؑ◌  اطہار ائمہ اور ملسو هيلع هللا ىلصدراصل تقيہ اہلبيت رسول 

ماننے والوں کو خطروں اور نقصانوں سے بچايا اور ان کی جانوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے حاالت کی درستی اور ان 
  کی پراگندگی اور تفرقے سے بچاؤ کا سامان فراہم کيا۔ 

  تا ہے اور باقی اسالمی فرقوں سے نماياں ہوجاتا ہے۔ تقيہ وه طريقہ ہے جس سے "اماميہ شيعہ" ہميشہ پہچانا جا
جب انسان اپنے عقيدے پھيالنے يا ظاہر کرنے کے سبب سے اپنی جان و مال کو خطرے ميں محسوس کرتا ہے تو مجبوراً 

ہے جس انہيں چھپاتا ہے اور خطرے کے موقع پر اپنے آپ کو چھپا کر اور چوکنا ره کر بچاتا ہے ، يہ بات (پوشيدگی) ايسی
  کا تقاضا انسانی فطرت اور عقل دونوں کرتی ہيں (اسی بات کو آج کل "نظريہ ضرورت " کے تحت تسليم کرليا گيا ہے)۔ 

يہ بات واضح ہے کہ شيعہ اماميہ اور ان کے رہنما ہر زمانے ميں مسلسل آفتوں اور قيدوں کے طوفان ميں يوں گھرے رہے 
طرح گھيراؤ اور دباؤ ميں زندگی بسر نہيں کی ہے اس ليے مجبور ہوکر بہت  ہيں کہ کسی گروه اور کسی قوم نے ان کی

سے موقعوں پر انہوں نے تقيے سے کام ليا اور خود کو اور اپنے خصوصی اعمال اور عقائد کو چھپا کر دشمن کے خطروں
ی تقيے سے پہچانے جاتے سے بچانا ضروری سمجھا ورنہ دينی اور دنيوی نقصانات بھگتنے پڑتے ۔ اس ليے اماميہ شيعہ ہ

  ہيں اور جب تقيے کا ذکر ہوتا ہے تو شيعہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ياد آجاتا ہے ۔ 
جاننا چاہيے کہ خطرے اور نقصانات کے موقعوں کے مطابق تقيے کے واجب ہونے، نہ ہونے کے ليے شرعی احکامات 

  اب ميں بحث کی ہے۔ موجود ہيں، جن پر شيعہ فقيہوں نے اپنی فقہ کی کتابوں کے خاص ابو
ايسا نہيں ہےکہ تقيہ ہر جگہ واجب ہو بلکہ کبھی تقيہ جائز (مستحب، مباح يا مکروه) ہوتا ہے بعض موقعوں پر مثالً ايسی 

جگھوں پر جہاں سچ کے اظہار اور دکھاوے سے دين کی مدد، اسالم کی خدمت اور اسالم کی راه ميں جہاد ہو تقيہ نہ کرنا 
  موقعوں پر جان اور مال کو اہميت نہيں دی جاتی بلکہ جان اور مال دين پر قربان ہوجاتے ہيں۔  واجب ہوتا ہے۔ ايسے

کبھی تقيہ کرنا حرام ہوتا ہے مثالً ايسے معامالت ميں تقيہ کرنا جو مومن کے قتل يا باطل کی اشاعت يا دين ميں خرابی يا 
رداشت نقصان يا ان ميں ظلم اور زيادتی کے ظاہر ہونے کا مسلمانوں کی گمراہی کی صورت ميں ان کے زياده اور ناقابل ب

  موجب بن جائيں۔ 
بہر حال شيعوں کی نظر ميں تقيہ يہ نہيں ہے کہ اس کے ذريعے سے اجاڑنے اور بگاڑنے والی کوئی خفيہ جماعت بنائی 

سمجھے بغير اسی  جائے جيسا کہ شيعوں کے بعض دشمنوں نے تقيے کی حقيقت اور اصليت اور اس کے موقع و محل کو
خيال کو تقيے کا سبب قرار دے ديا اور خود کبھی يہ تکليف نہيں اٹھائی کہ تقيے کے معاملے ميں وه شيعوں کا صحيح نقطہ 

  نظر سمجھ ليں، 
تقيے سے يہ بھی غرض نہيں ہے کہ اس کے ذريعے دين اور احکام کو ايک راز بنا ديں اور اس کو ان لوگوں کے سامنے 

قد نہيں ہيں ظاہر ہی نہ کريں، فقہ،احکام ، علم کالم کی بحثوں اور عقيدوں وغيره کے موضوعات پر شيعوں جو اس کے معت
کی مختلف تاليفات اور کتابيں اس بات کی گواه ہيں کہ انہوں نے تمام مقامات کو پاٹ ديا ہے اور يہ کتابيں بہت زياده لوگوں 
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  تک پہنچ گئی ہيں۔ 
دے کا يہ نتيجہ نکال کہ ہمارے مخالفوں نے اسے ايک بہانہ بنا ليا اور اسے غلط شکل ميں ہاں تقيے کے متعلق ہمارے عقي

پيش کرکے وه ہم پر حملہ آور ہوگئے، گويا ان کی دشمنی اور نفاق کے شعلے ٹھنڈے نہيں پڑسکتے تھے جب تک کہ شيعہ 
بنی اميہ اور بنی عباس حکومت کرتے  تقيہ ترک کرکے خطرے ميں نہ پڑجاتے اور ان کی گردنيں ان زمانوں ميں (جب کہ

 ملسو هيلع هللا ىلصتھے) دشمنوں کی تلوار کی باڑھ کے نيچے نہ آجاتيں اور وه مکمل طور پر فنا نہ ہوجاتے، اس زمانے ميں آل محمد 
 ہی کہالنا شيعہ صرف ليے کے بہانے خون کا شيعوں بھی ہاتھوں کے عثمانيوں بلکہ عباس بنی اميہ، بنی يعنی دشمنوں کے
   تھا۔ کافی

جو شخص اعتراض کی فکر ميں ہے اور يہ چاہتا ہے کہ تقيے کے موضوع کو شيعيت پر اعتراضات کا سرخيل بنا دے، اس
  کی دليل يہ ہے کہ دينی نقطہ نظر سے تقيہ درست اور جائز نہيں ہے اس سے ہم کہتے ہيں ۔ 

ی راه پر چلتے ہيں انہوں نے ضرورت کے وقتاول ۔۔۔ ہم اپنے رہنماؤں ائمہ اطہار ؑ کے ماننے والے ہيں اور ان کی ہدايت ک
ہميں تقيے کا حکم ديا ہے اور تقيہ ان کی نظر ميں دين کا حصہ ہے جيسا کہ ذکر کيا جاچکا ہے کہ حضرت امام جعفر 

  صادق ؑ نے فرمايا ہے ۔ 
  "جو تقيہ" نہيں کرتا وه کوئی دين ايمان نہيں رکھتا" 

گئی ہے کہ تقيہ شريعت کے مطابق ہے جيسا کہ سوره نحل ميں ہم پڑھتے ہيں۔  دوم ۔ اس کی تصريح قرآن مجيد ميں بھی کی
ِ ِمن بَعِد اِيَمانِِہ ااِلَّ َمن اُکِرهَ َوقَلبُہُ ُمطَمِينٌّ بِااِليَماِن َوٰلِکن مَّن َشَرَح بِالُکفِر صَ  َن هللاِ َولَھُم َعَذاٌب َمن َکفََر بِا دراً فََعلَيِھم َغَضٌب مِّ

اس شخص پر جس نے ايمان النے کے بعد هللا کا انکار کيا اور جی کھول کر کفر کيا خدا کا غضب اور عذاب نازل  َعِظيٌم :۔
   )١٠۶ہوا نہ اس شخص پر جس کا دل ايمان سے معمور ہو ليکن اسے کلمہ کفر پر مجبور کيا گيا ہو۔ (سوره نحل ۔ آيت 

هللا تعالٰی عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے  رضی ياسر بن عمار صحابی بزرگ کے ملسو هيلع هللا ىلصيہ آيت رسول اکرم 
کافروں کے ڈر سے بناوٹی کفر کا اظہار کيا تھا (ليکن ان کا دل ايما کی دولت سے بھرا ہوا تھا چنانچہ وه اس آيت اور رسول

  ) پائے قرار گناه بے اور بخشش قابل مطابق کے فرمانے کے ملسو هيلع هللا ىلصخدا 
  : ہيں پڑھتے ہم ميں عمران آل سوره

 اَن تَتَّقُوا ِمنھُم تُٰقۃً :۔ مومنين ، يَتَِّخِذ الُموِمنُوَن الٰکفِِريَن اَولِيَآَء ِمن ُدوِن الُموِمنيَں ، َوَمن يَّفَعل ٰذلَِک فَلَيَس ِمَن هللاِ فِی َشیٍء ااِلَّ  الَ 
کے خالف ورزی مومنين کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی نہ رکھيں ، جو کوئی ان سے دوستی کرتا ہے وه خدا کے حکم 

   )٢٨کرتا ہے ، ہاں مگر تم چاہو تو دشمنوں سے تقيہ کرلو۔ (سوره آل عمران ۔ آيت 
  (يعنی اس صورت ميں ان سے ظاہر ميں دوستی جتانے کی کوئی ممانعت نہيں ہے)۔ 

  سوره مومن ميں مزيد ارشاد ہوتا ہے : 
وِمٌن مِّن ٰاِل فِرَعوَن يَکتُُم اِيَمانَہُ  :۔ آل فرعون کے اس مومن شخص نے جو اپنا ايمان چھپائے ہوئے تھا کہا۔۔۔  َوقَاَل َرُجٌل مُّ

   )٢٨(سوره مومن ۔ آيت 
 اس آيت ميں بھی اشاره کيا گيا ہے کہ بعض موقعوں پر تقيہ کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے ۔ 

 

 مکتب تشيع

 

  

  
  

  پانچواں باب 
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  مکتب تربيتی کا ان اور اخالق کے ملسو هيلع هللا ىلصاہلبيت رسول 

  

  
  تمہيد :۔

ہمارے وه امام اور پيشوا جو اہلبيت ؑ ميں سے تھے يہ جانتے تھے کہ جب تک وه زنده ہيں حکومت (ظالم خليفاؤں کے 
زبردستی چھين لينے کی وجہ سے) انہيں نہيں ملے گی اور ظالم حکومتيں انہيں اور ان کے پيرووں کو الزمی طور پر 

  نہايت کڑی پابنديوں اور سخت دباؤ ميں رکھيں گی۔ 
حاالت ميں يہ بات فطری ہے کہ ايک طرف امام اس قدر دباؤ اور شديد پابندی ميں اپنی ، اپنے عزيزوں اور اپنے حاميوں  ان

کی حفاظت کے ليے احتياط کی راه اختياط کريں يعنی تقيے سے اپنے اور اپنے پيرووں کے ليے اس وقت تک کام ليں جب 
م کو خطره الحق نہ ہو تاکہ وه اس کے ذريعے سے اپنے آپ کو سخت تک دوسروں کے جانی نقصان کا خدشہ اور دين اسال

  جانی دشمنوں اور حاسدوں سے بچا سکيں اور تقيے کے سائے ميں زندگی بسر کرسکيں۔ 
دوسری طرف امامت کے ذمے دار منصب کے تقاضے کے مطابق يہ ضروری تھا کہ وه اپنے حاميوں کو اسالمی احکام 

ں صحيح اور مکمل دين کی راه دکھائيں اور انہيں سماجی شعبے ميں ايسی تربيت ديں کہ وه پکے اور قوانين سکھائيں، انہي
  اور سچے مسلمانوں کا نمونہ بن جائيں۔ 

اہلبيت ؑ نے ايسی صحيح منصوبہ بندی کے ساتھ رہبری کی کہ اس کتاب ميں اس کی تشريح اور تفصيل کی گنجائش نہيں ہے 
  يت ؑ کی احاديث پر مشتمل ہيں ان تعليمات اور دانائيوں سے بھری ہوئی ہيں۔ ضخيم اور مفصل کتابيں جو اہلب

اس جگہ يہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے تعليمی اور تربيتی پروگراموں کے ان نمونوں کی طرف اشاره کرتے چليں 
گراموں کا انداز بھی جانتے چليں جو اعتقادات کی بحثوں سے ملتے ہيں اور تعليم ، تربيت اور سماجی روش کے ان مفيد پرو

جن کے مطابق وه اپنے ماننے والوں کو تربيت ديتے تھے ۔ انہيں خدائی نجات اور بخشش کے قريب التے تھے اور ان کی 
  روحوں کو گناہوں کی کثافتوں سے پاک کر ديتے تھے۔ 

  يہاں ہم اہلبيت ؑ کے تربيتی مکتب کی کچھ تعليمات بيان کرتے ہيں:۔ 

  
  ور مناجاتدعاء ا

  :  ہيں فرماتے ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر اسالم 
َعآءُ   کا زمين اور آسمانوں اور ستون کا دين ، ہتھيار کا مومن دعا ۔: َواالَرضِ  السَّٰمَواتِ  َونُورُ  الدِّينِ  ُوَعُمودُ  الُموِمنِ  ِسالَحُ  الدُّ
  ) الدعاء کتاب کافی، اصول( ہے اجاال
ت ميں سے ہے جس کی بدولت شيعہ باقی لوگوں سے ممتاز ہوگئے ہيں خصوصيا کی شيعيت دينا توجہ پر مناجات اور دعا

شيعہ عالموں نے دعا کے قاعدوں ، طريقوں اور خوبيوں کے متعلق کتابيں لکھی ہيں اور ان دعاؤں کے متعلق جو اہلبيت ؑ 
 ان اور ملسو هيلع هللا ىلصمبر خدا سے آئی ہيں چھوٹی بڑی دس سے زياده کتابيں تاليف کی ہيں۔ ان کتابوں ميں دعا اور مناجات پر پيغ

 کيے بيان بھی اقوال يہ کے ان کہ تک يہاں ، ہے گيا کيا ذکر کا تاکيدوں بکثرت کی ان اور توجہ گہری کی خانوادے کے
   کہ ہيں گئے

َعآءُ  الِعبَاَدةِ  اَفَضلُ    ) الدعا کتاب کافی، اصول( ۔ ہے عبادت بہترين دعا ۔: الدُّ
َعآُء :۔ دعا اور مناجات سب سے زياده پسنديده اعمال ہيں جو روئے زمين پر خدا وَ  َعزَّ  هللاِ  اِلیَ  االَعَمالِ  اََحبُّ  َجلَّ فِی االَرِض الدُّ

  کے سامنے پيش کيے جاتے ہيں۔ (اصول کافی، کتاب الدعاء) 
َعآَء يَُردُّ القََضآَء (َوالبآَلََء) :۔ دعا ناخوشگوار حادثات اور بالؤں کو دور کرتی ہے۔ (اصول ک   افی، کتاب الدعا) اِنَّ الدُّ

َعآَء ِشفَآٌء مِّن ُکلِّ َدآٍء :۔ دعا ہر درد کی دوا ہے (اصول کافی ، کتاب الدعاء)    اِنَّ الدُّ
اميرالمومنين امام علی ؑ کے ليے يہ کہا گيا ہے کہ آپ مجسم دعا تھے يعنی بہت زياده دعا اور مناجات کرتے تھے بے شک 

تو کا پيشوا ہو اس کو ايسا ہی ہونا چاہيے ۔ آپ ؑ کی دعائيں بھی آپ کے خطبوں کی جو توحيد پرستوں کا سردار اور خدا پرس
طرح عربی زبان کی بالغت کے نمونے ميں، مثالً وه مشہور دعا جو آپ نے کميل ابن زياد کو سکھائی تھی اور دعائے کميل
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ل ہے اور اس الئق ہے کہ ہر مسلمان کے نام سے معروف ہے، يہ دعا خدائی تعليمات اور دين کی ٹھوس حقيقتوں پر مشتم
  کے ليے دين اور تربيت کا صحيح اور عظيم پروگرام اور دستور عمل بن جائے۔ 

 ليے کے مسلمان ہر ، ہيں آئی سے ؑ◌  اہلبيت کے ان اور ملسو هيلع هللا ىلصاگر غور کيا جائے تو اصل ميں وه دعائيں جو پيغمبر خدا 
ک ايسا مکتب جو انسان ميں ايمانی قوت ، پکا اعتقاد اور سچائی کے اي ہيں، سکتی بن نمونہ تقليدی اور مکتب تربيتی بہتری

ليے جا دينے کا جذبہ پيدا کرتا ہے ، خدا کی عبادت کے راز سے واقف کراتا ہے ، مناجات کرنے اور خدا سے دل لگانے کا 
جو اسے خدا کے قريب التے  شوق دالتا ہے، انسان کو فرض کا پہچاننا، دين پر چلنا اور ايسے اسباب مہيا کرنا سکھاتا ہے

  اور بخشواتے ہيں اور اسے تباہيوں ، عياشيوں اور بدعتوں سے دور رکھتے ہيں، 
مختصر يہ ہے کہ ان دعاؤں ميں اسالمی عقيدت، تربيت، اخالق اور دين کی تعليمات کے مجموعے کا نچوڑ جھلکتا ہے بلکہ

  نظريوں اور خيالوں کے اہم ترين سرچشمے ہيں۔  يہ دعائيں فلسفہ اور اخالق کی علمی بحثوں اور فلسفيانہ
اگر انسان ميں اتنی صالحيت اور اہليت ہوتی۔۔۔ اہلبيت ايسا ساتھی ہے جو ہر ايک کو نہيں ملتا۔۔۔ کہ ان دعاؤں کے قيمتی اور 

ور يہ برائيوں اور روشن مواد سے فائده اٹھا پاتا تو ان تباہيوں کا نشان بھی نہ رہتا جنھوں نے کره ارض کو دبا رکھا ہے ا
گناہوں کے قيد خانوں ميں گرفتار اور خوار روحيں سچائی اور پاکيزگی کے آسمان پر آزادی سے اڑتی (ليکن افسوس يہ ہے 

  کہ انسانی نفس کی سرکش خواہشيں اس کا پيچھا نہيں چھوڑتيں) جيسا کہ قرآن فرماتا ہے: 
ٓوٍء :۔ انسان ک اَرةٌ ِبالسُّ    )۵٣ا نفس اماره اسے ہميشہ بدی کی راه دکھتا ہے (سوره يوسف ؑ ۔ آيت اِنَّ الفَّفَس الَمَّ

 ايمان کے ان تمہيں اگرچہ گے، الئيں نہيں ايمان آدمی سے بہت! ملسو هيلع هللا ىلصَوَمآ اَکثَُر النَّاِس َولَو َحَرصَت بُِموِمِنَن :۔ اے پيغمبر 
   )١٠٣ آيت ۔ يوسف سوره( ہوگا اصرار زياده بہت اور فکر بہت کی النے
انسان ميں کج روی کا سبب يہ ہوتا ہے کہ وه گھمنڈی ہوجاتا ہے اور اپنی برائيوں سے نظر بچاتا ہے ، گمراہی اور فريبہاں 

نظر کے باعث اپنے تمام اعمال کو اچھا اور مناسب سمجھنے لگتا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دھوکا ديتا ہے کہ 
نے برے کامو سے آنکھيں بند کرليتا ہے اور انہيں اپنے نزديک بہت معمولی ميں صرف نيک کام کيا ہے وه جان بوجھ کر اپ

  سمجھتا ہے۔ 
يہ دعائيں جو وحی کے سرچشمے سے لی گئی ہيں کوشش کرتی ہی کہ انسان کو خدا کے حضور تنہا ہونے پر مجبور کريں 

ے گناہوں ميں پھنس جانے کی وجہ سے تاکہ انسان تنہائی ميں راز و نياز کے وقت اپنے گناه مان لے اور يہ کہے کہ اپن
مجھے تنہائی ميں توبہ اور بخشش کی درخواست کے ساتھ خدا کی پناه لينا چاہيے ايسا شخص اپنے گھمنڈ کے واقعات کے 

اور گناہوں کو ٹٹولے کہ يہ کيا ہيں اور کس طرح اس کی تباہی کا سبب بن گئے ہيں ، اس مناجات کرنے والے کی طرح جو 
  ميں خدا سے عرض کرتا ہے۔ دعائے کميل 

نِ  ی فََغرَّ ااَھٰوی َواَسَعَدهُ َعٰلی ٰذلَِک اِٰل٘ھی َوَموالََی اَجَريُت َعلِیَّ ُحکماً اِتَّبَعُت ِفيِہ ھَٰوی نَفِسی َولَم اَحتَِرس فِيِہ ِمن تَزيِيِن َعُدوِّ ی بَِمٓ
َک َوَخالَفُت بَعَض اََواِمِرَک :۔ اے خدا اور اے ميرے مالک ! تو نے مجھے القََضآُء فَتََجاَوزُت بَِما َجٰری َعلَیَّ ِمن ٰذلَِک بَعَض ُحُددِ 

حکم ديا تھا ليکن ميں نے نفسانی خواہش کی پيروی کی اور اپنے آپ کو اس دشمن (شيطان) کے شعبدوں سے نہيں بچايا جو 
ريعے سے دھوکا ديا، قضائے انسانوں کی کشش کے ليے گناہوں کو خوشنما بنا ديتا ہے اس نے مجھے ان خواہشات کے ذ

آسمانی نے بھی اس کی مدد کی جس سے ميں تيرے بعض احکام سے پھر گيا اور اپنی حد سے نکل گيا اور تيرے کچھ 
  حکموں سے ميں نے منہ موڑ ليا۔ 

اده اس ميں شک نہی کہ انسانوں کے ليے تنہائی ميں اپنے گناہوں کا ايسا اعتراف لوگوں کے سامنے اعتراف کرنے سے زي
  آسان ہے چاہے يہ اعتراف تنہائی ميں ہونے کے باوجود روح کی نہايت کربناک حالت کا موجب ہی ہو۔ 

روح کی مخصوص پريشانی کا يہ اعتراف اگر پورے طور پر ہوجائے تو انسان کی ناپاک روح کے ہيجان ميں کمی آنے اور
ان اپنے نفس کی اصالح کا خواہش مند ہے اسے چاہيے اسے خوش بختی کی راه پر لگانے ميں بہت کامياب ہوتا ہے جو انس

  کہ اپنی زندگی ميں ايسی تنہائياں اختيار کرتا رہے ، ان ميں نہايت آزادی سے سوچے بچارے اور اپنے نفس کا جائزه لے۔ 
سے ہميں  تنہائی اور محاسبے کا بہترين طريقہ يہی ہے کہ انسان نہايت توجہ سے ان دعاؤں کا ورد کرے جو ائمہ اطہار ؑ

ملی ہيں اور جن کے گہرے معنٰی انسانی روح کی گہرائيوں ميں اتر جاتے ہيں جيسے ابو حمزه ثمالی کی دعا جو امام زين 
  العابدين ؑ سے نقل کی گئی ہے: 

پنی پرده پوشی سے اَی َربِّ َجلِّلنِی بِِستِرَک َواعُف َعن تَوبِيِخی بَِکَرِم َوجِھَک :۔ اے ميرے پالنے والے ! ميری برائيوں کو ا
  چھپالے اور اپنی مہربانی اور بخشش کی بدولت مجھے مالمت اور تنبيہ سے معاف کر دے۔ 

اس جملے پر غور کرنے سے کہ ""ميری برائياں چھپالے"" ہميں يہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے چھپانے سے 
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ا ہے اس ليے يہ دعا انسانوں کو گناہوں اور خطاؤں کے ذاتی دلچسپی رکھتا ہے اور يہ جملہ اس دلچسپی کو ظاہر کرت
چھپانے کی طرف کسی بناوٹ کے بغير توجہ دالتی ہے جو ايک اہم بات ہے ۔ اس کے بعد يہ دعا اس مقام پر ايک دوسری 

  حقيقت کا اعتراف کراتی ہيں جہاں مذکوره دعا ميں اوپر کے جملوں کے بعد کہتے ہيں: 
ں َعٰلی َذنبِی َغيُرَک َمافََعلتُہُ ِولَوِخفُت تَعِجيَل الُعقُوبَِۃ الَاجتَنَبتُہُ :۔ اگر آج تيرے عالوه کوئی اور بھی ميرے گناہوفَلَِو اطَّلََع اليَوَم 

  سے واقف ہوتا تو ميں وه گناه نہ کرتا اور اگر مجھے گناه کی جلد سزا ملنے کا ڈر ہوتا تو اس سے دور ہی رہتا۔ 
کے چھپانے سے گہری دلچسپی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وه خدا سے گڑگڑا کر معافی اور يہ اقرار اور اپنے گناہوں 

بخشش طلب کرے تاکہ خدا کی دی ہوئی دنيوی يا اخروی سزاؤں کے نيتجے ميں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو، يہی وه 
تا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے موقع ہے جب انسان راز و نياز ميں ايک لذت محسوس کرتا ہے مجبوراً خدا کی طرف جا

کہ تو نے ميری نافرمانيوں کے جواب ميں برداشت اور چشم پوشی سے کام ليا اور اتنی زياده قوت رکھتے ہوئے بھی مجھے
  بدنام نہيں کيا، اسی دعا ميں آگے چل کر امام زين العابدی ؑ فرماتے ہيں۔ 

ٰلی َعفِوَک بَعَد قُدَرتَِک :۔ ميں تيری تعريف کرتا ہوں کہ تو عالم اور دانا ہوتے ہوئے بھیفَلََک الَحمُد َعلٰی ِحلِمَک بَعَد ِعلِمَک َوعَ 
  حليم اور برد بار ہے اور قادر اور توانا ہوتے ہوئے بھی عفو اور درگزر کرتا ہے۔ 

ا کی بردباری اور اس کے بعد امام ؑ انسان کو ان گناہوں کی معافی اور عذر خواہی کے طور پر جن کا ارتکاب اس نے خد
عفو سے غلط فائده اٹھاتے ہوئے کيا تھا، يہ دعا سکھاتے ہيں تاکہ بندے کا خدا سے تعلق مضبوط ہوجائے اور بنده اقرار 

  کرے کہ اس نے حکم خدا سے انکار يا الپروائی کی بنا پر گناه نہيں کيے، چنانچہ اس کے بعد فرماتے ہيں: 
ئُنِی َعٰلی ِمَک َمعِصيَتَِک ِحلُمَک َعنِّی َويَد ُعونِی اِٰلی قِلَِّۃ الَحيَآِء ِستُرَک َعلَیَّ َويُسِرُعنِی اِلَی التََّوثُِّب َعٰلی َمَحارِ  َويَحِملُنِی َويَُجرِّ

َمعِرفَتِی بَِسَعِۃ َرحَمتَِک َوَعِظيِم َعفِوَک :۔ اے خدا! تيری بردباری مجھے گناه کی طرف لے جاتی ہے اور گناه کی جرات دالتی 
، تيری رحمت اور درگزر کی جو معرفت مجھے حاصل ہوئی ہے اس نے مجھے ااعمال کی سزاؤ کے خوف سے بے ہے

  پروا بنا ديا ہے جو تونے حرام قرار ديے ہيں۔ 
ان دعاؤں ميں اس تعميری روش کے ساتھ يہ مناجاتيں نفس انسانی کی اصالح اور طہارت کرتی ہيں اور انسان کو خدا کی 

ر گناه چھوڑ دينے پر آماده کرتی ہيں، اس کتاب ميں ان دعاؤں کے بہت سے نمونے پيش کرنے کی گنجائشفرماں برداری او
نہيں ہے ليکن ہمارا بہت جی چاه رہا ہے کہ اس دعا کا ايک نمونہ ضرور دے ديں جس ميں انسان نے خدا سے بحث اور 

  ءے کميل کے ہنگامہ مچا ديے والے يہ فقرے: استدالل کے طور پر معافی اور بخشش کی درخواست کی ہے ۔ مثالً دعا
 نَطَقَت بِتَوِحيِدَک َصاِدقَۃً َولَيَت ِشعری يَا َسيِّدی َواِٰلِھی َو َموالََی اَتُسلِّطُ النَّاَر َعٰلی ُوُجوٍه َخرَّت لَِعظََمتَِک َساِجَدةًَوَعٰلی اَلُسنٍ 

يَّتَِک ُمَحقّقَۃً َوَعٰلی َضَمآِئَر َحَوت ِمَن الِعلِم بَِک َحتَّی َصاَرت َخاِشَعۃً َوَعلٰی َجَواِرَح َوبُِشکِرَک َماِدَحۃً َوَعٰلی قُلُوٍب ن اعتََرفَت بِاِٰلھِ 
اور  لَِک :۔ اے ميرے خدا ! سردارَسَعت اِٰلی اَوطَاِن تََعبُِّدَک طَآئَِعۃً َواََشاَرت بِاستِغفَاِرَک ُمذِعنَۃً َما ٰھَکَذاالظَّنُّ بَِک َوالَ اُخبِرنَا بَفَض

آقا ! کاش ميں جانتا کہ تو اپنے عذاب کی آگ ان صورتوں پر برسائے گا جو تيری عظيم درگاه ميں سرجھکائے ہوئے ہيں يا 
ان زبانوں پر جنہوں نے سچائی کے ساتھ تيری وحدانيت تعريف اور شکر کی باتيں کی ہيں يا ان دلوں پر جنہوں نے واقعی 

ہنوں پر جو تيری معرفت کی رو سے تيری عظمت کے سامنے احتام اور عاجزی سے تيری خدائی کا اقرار کيا ہے يا ان ذ
پڑے ہوئے ہيں يا ان اعضا پر جو تيری عبادت کے ليے شوق سے عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہيں ، (ايسا نہيں ہے) 

ے، ايسی کوئی خبر ہم کوئی شخص تجھ پر ايسا شبہ بھی نہيں کرستا اور اس فضل و کرم کے باوجود جو تو ہم پر رکھتا ہ
  تک نہيں پہنچی ہے۔ 

دعا کے ان فقرو کو پھر پڑھو اور ان کی جادو کر دينے والی بالغت ، حسن اور بيان کی پاکيزگی پر غور کرو اور سوچو 
کہ يہ دعائيں کس طرح ايک ہی وقت ميں گناه اور قصور کے اقرار اور عبادت کی روح کا عملی طريقہ بھی سکھاتی ہيں 

سان کو خدا کی مہربانی اور بخشش کی اميد بھی دالتی ہيں اور پھر رمزيہ انداز ميں ۔۔۔۔ بالواسطہ طور پر ۔۔۔ خدا کی اور ان
عبادت اور فرماں برداری کا ڈھنگ بتاتی ہيں اور سمجھای ہيں کہ فرائض ادا کرنے واال خدا کی بخشش اور انعام کا سزاوار 

  ہوتا ہے۔ 
يں يہ شوق پيدا کرتا ہے کہ وه اپنے ضمير کی طرف رجوع کرے اور پھر ضمير کی آواز پر اس طرح کاالئحہ عمل انسان م

  اسے ادا کرے جو واجب تھا اور پہلے جسے ادا کرنے سے جی چرا رہا تھا۔ 
پھر ہم دعائے کميل کے دوسرے حصے ميں بحث اور فرياد کا دوسرا ڈھنگ پاتے ہيں اور خدا سے يوں راز و نياز کرتے 

  ہيں: 
رِّ نَاِرَک فََکيَف اَصبُِر َعِن ھَبنِی يَٓااِٰلِھی َوَسيِّدی َوَموالََی َوَربِّی َصبَرُت َعَذابَِک فََکيَف اَصبُِر اَعلٰی فَِراقَِک َوھَبِنی َصبَرُت َعلٰی حَ فَ 

کو برداشت بھی  النَّظَِر اِلٰی َکَراَمِتَک :۔ اے خدا ، اے مالک اور اسے ميرے پالنے والے ! بالفرض اگر ميں تيرے عذاب



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

 
 

کرلوں تو تيری جدائی پر کيسے صبر کرلوں اور ميں يہ بھی مانے لتا ہوں کہ ميں تيرے غضب کی آگ کی گرمی برداشت 
  کرسکتا ہوں ليکن تيرے فضل و کرم کی طرف سے اپنی آنکھيں بند کرکے کيسے صبر کرلوں۔ 

ت پيدا ہوتی ہے اور اس کی قدرت اور بخشش کے ديکھنےيہ فقرے انسان کو بتاتے ہيں کہ هللا کی نزديکی سے لذت اور محب
سے جوش ، دلچسپی اور شوق پيدا ہوتا ہے اور يہ بات واضح کرتے ہيں کہ اس لذت کا اس حد اور اس درجے تک پہنچ جانا

  مناسب ہے کہ اس سے محرومی کا تکليف ده اثر دوذخ کی آگ کی گرمی اور عذاب سے بھی بڑھ جائے۔ 
کر ليا کہ ممکن ہے انسان دوذخ کی آگ کی گرمی برداشت کرلے ليکن يہ ممکن نہيں ہے کہ خدا کی جس طرح يہ فرض 

عنايت کی نظر سے محرومی پر صبر کرے اسی طرح يہ فقرے ہميں يہ بھی سکھاتے ہيں کہ محبوب اور معبود سے جو دل 
ہے کيونکہ خدا ايسے بندے پر عنايت بستگی اور نزديکی کی لذت بندے کو حاصل ہے اور خدا کے نزديک بہتری سفارش 

کرتا اور اس سے درگزر کرتا ہے اور عشق اور جوش کی پاکيزگی اور خوبی ، کرم کرنے والے، بردبار، توبہ قبول کرنے 
  والے اور بخشنے والے خدا سے ڈھکی چھپی نہيں ہے۔ 

مختصر ہے، تمام اخالقی خوبيو پر محيط  اس مقام پر يہ مناسب ہے کہ اس گفتگو کے اخير ميں وه دعا بتادی جائے جو بہت
ہے اور انسان کے ہر عضو کے کام اور انسانی کے ہر طبقے اور ان کے طبقوں کی عمده خصوصيات بيان کرتی ہے، يہ 

  دعا حضرت ولی عصر امام مہدی آخرالزمان ؑ کی دعا کے نام سے مشہور ہے اور وه دعا يہ ہے : 
ھُمَّ ارُزقنَا تَوفِيَق الطَّ  د اَلِسنَتَنَ اَللّٰ َواِب اَعِۃ َوبُعَد الَمعِصيَِۃ َوِصدَق النِّيَِّۃ َوِعرفَاَن الُحرَمِۃ َواَکِرمنَا بِالھُٰدی َوااِلستِقَاَمِۃ َوَسدِّ ا بِالصَّ

بھَِۃ َواکفُف اَي ِرقَِۃ َواغُضض اَبَصاَرنَا َعِن َوالِحکَمِۃ َوامالَ قُلُوبَنَا بِالِعلِم َوالَمعِرفَِۃ َوطَھِّر بُطُونَنَا ِمَن الَحَراِم َوالشُّ ِديَنَا َعِن الظُّلِم َوالسَّ
ھِد َوالنَِّصيَحِۃ  ل َعلٰی َعلََمآئِنَا بِالزُّ غبَِۃ َوَعلَی الفُُجوِر َوالِخيَانَِہ َواسُدد اَسَماَعنَاَعِن اللَّغِو َوالِغيبَِۃ َوتَفَضَّ َوَعلَی الُمتََعلِِّميَن بِالُجھِد َوالرَّ

حَمۃِ  الُمستَِمِعين َ افَِۃ َوالرَّ اَحِۃ َوَعلٰی َموتَاھُم بِالرَّ فَآِء َوالرَّ  َوَعلٰی َمَشايِِخنَا بِالَوقَاِر بِااِلتِّبَاِع َوالَموِعظَِۃ َوَعلٰی َمرَضی الُمسلِِميَن بِالشِّ
بِر َوالسَِّکينَِۃ َوَعلَی الشَّبَاِب بِااِلنَابَِۃ َوالتَّوبَِۃ َوَعلَی النَِّسآِء بِالَحيَآِء وَ  َعِۃ َوَعلِی الفُقََرآِء بِاالصَّ الِعفَِّۃ َوَعلَی االَغنِيَآِء بِالتََّواُضِعَوالسَّ

اَحِۃ َوَعلَی االَُمَرآِء بِال ِعيَِّۃ بِ َوالقَنَاَعِۃ َوَعلَی الُغَزاِة بِالنَّصِر َوالَغلَبَِۃ َوَعلَی االَُسَرآِء بِالَخالَِص َوالرَّ فَقَِۃ َوَعلَی الرَّ ااِلنَصاِف َعدِل َوالشَّ
اِد َوالنَّفَقَِۃ َواقِض َمآ اَوَجبَت َعلَيِھم ِمَن الَحجِّ وَ  اِر فِی الزَّ وَّ اِج َوالرُّ يَرِة َوبَاِرک لِلُحجَّ الُعمَرِة بَفَضلَِک َوَرحَمتَِک يَآاَرَحَم َوُحسِن السِّ

اِحِميَن :۔ اے خدا ! اطاعت کی توفيق ، گناه سے دوری، اچھی نيت اور اس کا  علم عنايت فرما جو تيرے نزديک قابل الرَّ
احترام ہے اے خدا! ہميں ہدايت اور ثابت قدمی عطا کر، ہماری زبانوں پر درست اور دانائی کی بات چيت جاری کر، ہمارے 

دلوں کو علم اور معرفت سے بھردے ہمارے پيٹوں کو حرام اور نجس غذا سے پاک رکھ، ہمارے ہاتھو کو ظلم اور چوری 
ہماری آنکھوں کو حرام کارياں اور خيانت سے روک دے۔ ہمارے کانوں کو فضول اور بے ہوده باتيں اور  سے روک دے۔

چغلی سننے سے معذور کردے، ہمارے عالموں کو زہد اور نصيحت کرنے کی توفيق، طالب علموں کو محنت اور علم 
اور آرام، مسلمان مردوں پر مہربانی اور  کاشوق، سننے والوں کو اطاعت اور وعظ قبول کرنا، بيمار مسلمانوں کو صحت

رحم، بوڑھوں کو عزت اور سنجيدگی ، جوانوں کو غلطيوں پر پچھتا اور توبہ ، عورتوں کو شرم اور پاکدامنی ، دولتمندوں 
کو کشادگی عطا اور عاجزی مفلسوں کو صبر اور قناعت ، جنگجوؤں کو مدد اور فتح ، قيديوں کو آزادی اور آرام، حاکموں 

  اور حکمرانوں کو عدل اور نرمی اور رعيت کو انصاف اور نيک کرداری عطا فرما! 
حاجيوں اور زائروں کو راستے کا کھانا اور خرچ عنايت کر اور ان پر تو نے جو حج اور عمره واجب کيا ہے اپنے فضل 

  اور رحمت سے اسے ادا کرنے کی توفيق دے۔ اے مہربانوں ميں سب سے مہربان! 
والے بھائيوں سے پر زور سفارش کرتے ہيں کہ فرصت کو غنيمت جانو اور دعاؤں کی تالوت اس طرح کرو کہ ہم پڑھنے 

ان کے معنٰی فائدے اور مقصد پر گہری نظر رہے اور خدا کی طرف پورا پورا دھيان دے کر نہايت خلوص سے دل لگا کر 
  کھی ہيں اور اب انہيں اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو پڑھو، تمہارے پڑھنے کا يہ انداز ہو جيسے يہ دعائيں تمہيں نے ل

يہ دعائيں ان قاعدوں کے مطابق پڑھنا چاہئيں جو اہلبيت ؑ سے ہم تک پہنچے ہيں، اس ليے کہ ان کو دلی توجہ کے بغير پڑھنا
ن سکتا ہے اور صرف زبان ہالنا ہے اور اس سے نہ انسان کے ليے خدا کی معرفت ميں اضافہ ہوتا ہے نہ وه خدا کا مقرب ب

نہ اس کی پريشانی کی گتھی سلجھ سکتی ہے اور پھر ايسی صورت ميں دعا قبول بھی نہيں ہوتی جيسا کہ امام جعفر صادق ؑ 
  فرماتے ہيں: 

اِلَجابَِۃ :۔ خداوند بزرگ و برتر وه دعا قبول اِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ الَ يَستَِجيُب ُدَعآًء بِظَھِر قَلٍب َساٍه فَاَِذا َدَعوَت فَاَقبِل بِقَلبَِک ثُمَّ استَقِن بِا
نہيں کرتا جو کسی بےپروا دل سے نکلتی ہے جب دعا کرو تو دل سے خدا کی طرف دھيان دو، پھر يقين رکھو کہ تمہارا 

   )٧۴٣باب الدعاء صفحہ  ۴چاہا ہوا پورا ہوجائے گا۔(اصول کافی جلد 
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  صحيفہ سجاديہ کی دعائيں:۔

گھال دينے والے واقعے کے بعد بنی اميہ کے بادشاہوں نے مسلمانوں کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں لے عاشورا کے دن جان 
  کر سخت ظلم اور آمريت کے ساتھ بے حد خون بہاتے اور ظلم ڈھاتے ہوئے اسالمی تعليمات کو شديد نقصان پہنچايا۔ 

اپنے گھر ميں بيٹھے زندگی گزار رہے تھے ۔ کوئی ان حاالت ميں امام زين العابدين ؑ بجھے دل کے ساتھ مصيبت کے مارے
ان کے پاس نہيں آتا تھا اور آپ بھی سخت نگرانی کے باعث آزاد نہيں تھے کہ لوگوں ميں چليں پھريں اور ان کے فرائض 

  اور کام ان کو بتائيں۔ 
ايک طريقہ ہے قرآن کے  ان حاالت کے پيش نظر آپ نے يہ دستور اپنايا کہ دعا کے ذريعے سے جو تعليم و تربيت کا

اصول ، اسالم کے حقائق اور اہلبيت ؑ کے رہن سہن کے طريقے بتائيں۔ لوگوں کو مذہب کی اصليت سے روشناس کرائيں ۔ 
  پرہيز گاری کی تعليم ديں اور نفس کو سدھارنا اور سنوانا اور اچھی عادتی ڈالنا سکھائيں۔ 

امام ؑ دشمنوں کو کسی بہانے کا موقع ديے بغير اسالم کے حقائق اور  يہ طريقہ ايک بے مثل ايجاد تھی جس کے پردے ميں
اصول عام کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو بہت سی دعائيں سکھائيں۔ ان مناجاتوں ميں سے کچھ جمع کرکے "صحيفہ 

   ہيں۔ کہتے بھی" ملسو هيلع هللا ىلصسجاديہ" کے نام سے ايک کتاب مرتب کر دی گئی ہے جسے "زبور آل محمد 
کے بلند ترين نمونوں کے طرز پر اس کتاب کا اسلوب بيان بہت دلکش ہے، يہ مذہب اسالم کے بلند مقاصد، توحيد ادب عربی

 اور ہے طريقہ صحيح سے سب کا تعليم کی حقائق کے اسالم اور اخالق کے ملسو هيلع هللا ىلصو نبوت کے گہرے رموز، سرور کائنات 
دعا کے لباس ميں مذہب اور اخالق کی تعليم ديتی ہے يا  کتاب يہ واقعی ، ہيں شامل مسائل مختلف کے تربيت دينی می اس

ايک مناجات ہے جو مخصوص اسلوب ميں مذہب اور اخالق کا ذکر کرتی ہے، سچ تو يہ ہے کہ يہ کتاب قرآن اور نہج 
ابھرا  البالغہ کے بعد عربی کے نہايت اعلٰی انداز اور طرز بيان کی حامل ہے اور الٰہی اور اخالقی فلسفوں کے سمندر سے

  ہوا روشنی کا سب سے اونچا مينار ہے۔ 
اس دعا کی کچھ تعليمات وه ہيں جو يہ سکھاتی ہيں کہ خدا کی تعريف اور تقديس کس طرح کی جائے۔ اس کا شکر کيسے ادا 

  کيا جائے اور اس کی بارگاه ميں توبہ کيوں کرکے جائے۔ 
ا جائے،تنہائی ميں اخالص سے کيسے کام ليا جائے اور اچھی اس کا ايک حصہ يہ بتايا ہے کہ خدا سے راز و نياز کيسے کي

  طرح دل کيسے لگايا جائے۔ 
 اس اور معنی حقيقی کے سالم و درود پر بندوں منتخب کے خدا اور ؑ◌  انبياء تمام ملسو هيلع هللا ىلصاس کتاب کا ايک جزو پيغمبر اسالم 

   ہے۔ کرتا بيان طريقہ صحيح کا
صہ والدين کے احترام، اوالد پر والدين کے اور والدين پر اوالد کے حقوق کی ح ايک کا ان ہيں شامل باتيں جو ميں کتاب اس

تشريح کرتا ہے۔ اسی طرح پڑوسيوں ، عزيزوں اور تمام مسلمانوں کے حقوق اور غريبوں کے حقوق مالداروں پر اور 
  غريبوں پر مالداروں کے حقوق بيان کرتا ہے۔ 

م معاشی اور مالی معامالت کے سلسلے ميں انسان کے فرائض ، تمام يہ کتاب اپنے ايک حصے ميں قرض داروں اور تما
دوستوں، ساتھ اٹھنے بيٹھنے والوں اور اصول طور پر تمام آدميوں ، کاريگروں اور مالزموں کے باہمی سلوک اور رويے 

  کی تشريح کرتی ہے۔ 
تی ہے جو اچھی عادتيں ڈالنے کا ايک يہ کتاب ايک اور حصے ميں تمام اخالقی خوبيوں کے ايسے اسباب کی نشان دہی کر

  مکمل ذريعہ بن سکتے ہيں۔ 
ايک اور حصے ميں يہ بتاتی ہے کہ برے حاالت اور حادٓثت ميں کيسے صبر کرنا چاہيے اور بيماری اور صحت ميں کس 

  طرح رہنا چاہيے۔ 
صبی بيان کرتی ہے اور کچھ فقرو ميں اسالمی فوج کے فرائض اور فوج کے مقابلے ميں دوسرے لوگوں کے فرائض من

 کو سب ان ميں طرز اور لباس کے دعا ہيں تقاضے کے الٰہی شريعت اور ملسو هيلع هللا ىلصمجموعی طور پر جو کچھ اخالق محمدی
   ہے۔ کرتی بيان کر کھول

پر طور مختصر تحت کے عنوانات ذيل مندرجہ نمونے چند کے فقروں نماياں کے دعاؤں ان کی ؑ◌  العابدين زين امام حضرت
  ے ہيں :۔ جات کيے پيش
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  ۔ خدا کی پہچان :۔١

خدا اور اس کی عظمت اور قدرت کی پہچان کرانا اور اس کی وحدانيت اور تقدس کی تشريح کرنا، علم کی نہايت نازک اور 
باريک معنٰی آفرينيوں ميں سے ہے،اور يہ مضمون ان دعاؤں ميں طرح طرح کی عبارتو اور اسلوبوں ميں آيا ہے ۔ جيسے 

  پہلی دعا ميں پڑھتے ہيں۔  يہ فقرے جو ہم
ٍل َکاَن قَبلَہُ َوااٰلِخِر بِالَ آِخٍر يَُکوُن بَعَدهُ الَِّذی قَُصَرت َعن ُرويَتِِہ اَب ِل بِالَاَوَّ ِ االَوَّ ّٰ ِ َصاُر النَّاِظِريَن َوَعَجَزت َعن نَعتِِہ اَوھَاُم اَلَحمُد

اختََر َعھُم َعٰلی َمِشيَّتِِہ اختِراعاً:۔ اس خدا کی تعريف اور شکر کرتا ہوں جو ايسا اول ہے الَواِصفِيَن ابتََدَع بِقُدَرتِِہ الَخلَق ابتَِداعاً وَ 
کہ اس سے پہلے کوئی آغاز نہيں تھا اور ايسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی انجام نہيں ہوگا۔ وه ايسا خدا ہے جس کے 

کی تعريف سے عاجز ہيں وه ايسا خدا ہے جس نے ديکھنے سے آنکھی معذور ہيں اور تعريف کرنے والوں کی عقليں اس 
  موجودات (کائنات) کو اپنی قدرت سے يپدا کيا اور اس کو جس طرح چاہتا تھا ظاہر کيا۔ 

مندرجہ باالفقرات نے بڑی نزاکت سے خدا کے اول اور آخر ہونے کی حقيقت مجسم بنا کر سمجھا دی کہ خدا اس سے بری 
ديکھا اور سمجھتا جاتا ہے اس طرح ان فقرات ميں بڑی باريکی سے موجودات کی (جواور الگ ہے جو آنکھ اور سوچ سے 

  خدا کی قدرت اور ارادے سے متعلق ہيں) پيدائش اور بناوٹ بيان کی گئی ہے۔ 
  ہم چھٹی دعا ميں پڑھتے ہيں :۔ 

تِِہ َوَميََّز بَينَھُ  ِ الَِّذی َخلََق اللَّيَل َوالنَّھَاَر بَقُوَّ ّٰ ِ نھَُما اَلَحمُد  نھُما َحّدا مَّحُدوداً َواََمداً مَّمُدوداً يَولُِج ُکلَّ َواِحٍد مِّ ما بِقُدَرتِِہ َوَجَعَل لُِکلِّ َواِحٍد مِّ
يَسُکنُوا فِيِہ ِمن َحَرَکاِت التََّعِب اللَّيَل لِ  فِی َصاِحبِِہ َويُولُِج َصاِحبَہُ فِيِہ بَتَقِديٍر ِمنہُ لِلِعبَاِد فِيَما يَغُذوھُم بِِہ َويُنِشئُھم َعلَيِہ فََخلََق لَھُمُ 
ةً َول اَحتِِہ َوَمنَاِمِہ فَيَُکوَن ٰذلَِک لَھُم َجَماماً َوقُوَّ يَنَالُوابِِہ لَّذةً َوَشھَوةً :۔اس خدا کی تعريف َونَھََضاِت النََّصِب َوَجَعلَہُ لِبَاساً لِيلبُِسوا ِمن رَّ

قدرت سے پيدا کيا اور اسی قدرت سے ان ميں فرق رکھا اور ان دونوں  اور شکر کرتا ہوں جس نے رات اور دن کو اپنی
ميں سے ہر ايک کی ايک حد مقرر کی ، وه ايسا خدا ہے جس نے رات اور دن ميں سے ہر ايک کو ايک دوسرے کا جانشين 

م روشنی يا (جگہ لينے واال) بنا ديا (نوٹ، اس طرح کہ دھيرے دھيرے کرکے رات اور دن کے اثرات داخل کيے، يکد
تاريکی نہيں ہوتی) تاکہ (اس کے ذريعے سے) خلقت کی غذا بہم پہنچائے اور ان کی پرورش کرے، رات کو اس ليے پيہدا 

کيا کہ اس ميں تھکا دينے والی حرکت اور محنت طلب تالش سے آرام پائيں اور اس کو ان کے ليے پرده بنا ديا تاکہ بستر پر 
  کے حصول اور خوشی کا انتٓظم کريں اور اپنی فطری خواہش اور لذت سے بہره مندہوں ۔ آرام کريں، اس ميں اپنی طاقت 

اس دعا ميں دن رات کے پيدا کرنے اور اس انسانی فرض کے سلسلے ميں جو اس نعمت کے شکريے کے ليے عائد ہوتا ہے
  کچھ دوسرے فائدے بھی بتائے گئے ہيں۔ 

گيا ہے کہ تمام معامالت اور واقعات خدا کے ہاتھ ميں ہی جيسا کہ ہم پڑھتے  ساتويں دعا ميں دوسرے ڈھنگ سے يہ بيان کيا
  ہيں:۔ 

ائِِد َويَاَمن يُلتََمُس ِمنہُ الَمخَرُج اِلٰی رَ  َدٓ َعاُب َوتََسبَّبَ يَاَمن تَُحلُّ بِِہ ُعقَُد الَمَکاِرِه َويَا َمن يُفثَاُ بِِہ َحدُّ الشَّ ت وِح الفََرِج َذلَّت لِقُدَرِتَک الصِّ
ؤتَِمَرةٌ َوبِاَِراَدتَِک ُدوَن نَِھيَک بِلُطفَِک االَسبَاُب َوَجٰری بَقُدَرتَِک القََضآُء َوَمَضت َعلٰی اَِراَدتَِک االَشيَآُء فَِھَی بَِمِشيَّتَِک ُدوَن قَولَِک مَ 
ں کی سختی تيری ہی بدولت ُمنَزِجَرةٌ :۔ اے خدا! دشوارياں (تکليفيں ) تيرے ہی ذريعے سے دور ہوتی ہيں۔ اے خدا! مصيبتو

کم ہوتی ہے اے خدا! آزادی اور آرام کی فراہمی کا تجھی سے تقاضا ہوتا ہے ۔ تيری ہی قدرت سے مصيبتيں چھٹ جاتی ہيں،
تيری مہربانی سے اسباب اپنی جگہ ٹھير جاتے ہيں۔ تيری طاقت سے حکم جاری ہوتا ہے اور تيرے چاہنے کے مطابق کام 

امالت گفتگو ميں حکم ديے بغير تيری منشا اور ارادے سے طے ہوجاتے ہيں اور تيرے منع کيے بغير چلتے ہيں يہ تمام مع
  ہی رک جاتے ہيں۔ 

  
  ۔ خدا کی عبادت ميں عاجزی:۔٢

اس بات کی تشريح کہ انسان خدا کی درگاه ميں خالص عبادت اور فرماں برادری کی چا ہے جتنی کوششيں کريں، خدا کے 
  نيوں کا حق ادا نہيں کرسکتے ، جيسا کہ ہم سينتيسويں دعا ميں پڑھتے ہيں: انعامات اور مہربا

ھُمَّ اِنَّ اََحداً الَ يَبلُُغ ِمن ُشکِرَک َغايَۃً ااِلّ َحَصَل َعلَيِہ ِمن اِحَسانَِک َما يُلِزُمہُ ُشکراً َوالَ يَبلُ  ُغ َمبلَغاً ِمن َطاَعِتَک َواِِن اجتَھََد ااِلَّ َکاَن اَللّٰ
ٌر َعن طَاَعتَِک :۔ اے خدا! کوئیُمقَصِّ  شخص تيری  راً ُدوَن استِحقَاقَِک بِفَضلَِک فَاَشَکُر ِعبَاِدَک َعاِجٌز َعن ُشکِرَک َواَعبُُدھُم ُمقَصِّ

شکر گزاری کا پورا حق ادا نہيں کرسکتا البتہ صرف يہ کرسکتا ہے کہ پھر تيرا احسان مند ہو اور اس پر دوباره تيرا شکر 
واجب ہوجائے ، وه چاہے جتنی زياده کوشش کرے تيری اطاعت کی حد ختم نہيں کرسکتا۔ بس يہ کرسکستا ہے کہ  ادا کرنا
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تيری بے حد مہربانی کے باعث تيرے شايان شان اطاعت کرنے سے قاصر رہے ۔ اس ليے تيرے سب سے زياده شاکر بندے
  ت کرنے والے بندے تيری اطاعت سے قاصر ہيں۔ بھی تيری شکر گزاری ميں کمزور ہيں اور تيرے سب سے زياده عباد

چونکہ بندوں کے ليے خدا کی نعمتيں اور عطيے المحدود ہيں، بندے ان کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہيں۔ پھر اسے کيا کہی 
ت جو لوگ نہايت ڈھٹائی سے خدا کا حکم ٹال ديں۔ وه گنہگار بنده جو ان گناہوں ميں سے ايک گناه کی تالفی کی بھی طاق

  نہيں رکھتا وه کيا کرے ، صحيفہ سجاديہ کی سولہويں دعا کے کے مندرجہ ذيل فقرے اس نکتے کی وضاحت کرتے ہيں:۔ 
ی تَتَنَشَّ  ی يَنقَِطَع َصوتِی َوقُمُت لََک َحتّٰ ی يَنَخلَِع َر قََدَماَی َوَرَکعُت لَ يَآاِٰلھی لَوبََکيُت اِلَيَک َحتّیٰ تَسقُطَ اَشفَاُر عيَنَیَّ َوانتََجبُت َحتّٰ َک َحتّٰ

َماِد ٰاِخَر  َدھِری َوَذَکرتَُک فِی ِخاَلِل ٰذلَِکُصلبِی َوَسَجدتُّ لََک َحتّیٰ تَتَفَقَّاَ َحَدقَتَاَی َواَکلُت تَُراَب االرِض طَوَل ُعمِری َوَشِربُت َمآَء الرَّ
ی يَِکلَّ لََسانِی ثُمَّ لَم اَرفَع َطَرفِی اِلٰی ٰافَاِق الّسَمآءِ  استِحيَاًء ِمنَک َمااستَوَجبُت بَٰذلَِک َمحَوَسيِّئَِۃ َواِحَدٍة مِّن َسيِّئَاتِی :۔ اے خدا! اگر  َحتّٰ

ميں تيرے سامنے اس قدر روؤں کہ ميری آنکھوں کی پلکيں بھی جھڑجائيں اور اس زور سے روؤں کہ ميری آواز ختم 
رہوں کہ پاؤں سوج جائيں اور تيرے ليے اتنے رکوع ہوجائے (ٹوٹ جائے) اور اپنے دونوں پاؤں پر اتنے عرصے تک کھڑا

کروں کہ ميری ريڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور تجھے اتنے سجدے کرو کہ ميری آنکھوں کے ڈھيلے حلقوں سے نکل پڑيں 
اور تمام عمر زمين کی مٹی چاٹتا رہوں اور مرتے وقت تک گداال پانی پيتا رہوں اور ان حاالت ميں تيرے ذکر ميں اتنا 

غول رہوں کہ زبان بولنے سے رک جائے اور پھر تجھ سے شرمنده ہوکر آسمان کی طرف آنکھ نہ اٹھا سکوں اس وقت مش
  بھی ان کاموں کے عوض اپنے ايک گناه کی معافی کا بھی حقدار نہيں ہوسکتا۔ 

  
  ۔ خدا کی طرف سے سزا اور جزا:۔٣

م انعامات اس کی مہربانی کا نتيجہ ہيں اور چھوٹے سے چھوٹا سزا و جزا اور بہشت و دوزخ اور اس کا بيان کہ خدا کے تما
گناه بھی جو بنده ڈھٹائی سے کر بيٹھتا ہے عذاب کا موجب ہوگا۔ گناه کے متعلق بندے پر خدا کی حجت ختم ہوچکی ہے اور 

  اب بندے کو کسی قسم کے اعتراض کا کوئی حق نہيں ہوگا۔ 
ی ہيں کہ خدائی عذاب کا ڈر اور اس کے انعام کی اميد انسان کی روح ميں سمو صحيفہ سجاديہ کی سبھی دعائيں يہ اثر رکھت

ديں۔ يہ سبھی دعائيں اس بات کی گواہی ديتی ہيں کہ وه اپنے طرح طرح کے اساليب سے انسان کے سوچنے والے ذہبن ميں 
  گناه کے ارتکاب کا ڈربٹھاٹی ہيں جيسا کہ ہم چھيالسيويں دعا ميں پڑھتے ہيں، 

تُ  آئُِم لَِمن َجنََح َعنَک َوالَخيبۃٌ الَخاِذلَۃٌ لِمَ ُحجَّ قَآُء االَشقٰی لَِمِنَک قَآئَِمۃٌ الَ تُدَحُض َوُسلطَانَُک ثَابٌِت الَ يَُزوُل فَالَويُل الدَّ ن َخاَب ِمنَک َوالشَّ
فَہ فِی َعَذابَِک َوَمآآبََعَد َغايَتَہُ ِمَن الفََرِج وَ  بَِک َمآاَکثََر تََصرُّ ن قََضآئَِک الَ تَُجوُر فِيِہ اغتَرَّ َمآ اَقنَطَہُ ِمن ُسھُولَِۃ الَمخَرِج َعدالً ّم٘

سے قائم ہے  َواِنَصافاً ِمن ُحکِمَک الَ تَِحيُف َعلَيِہ فَقَد ظَاھَرَت الُحَجَج َواَبلَيَت االَعَذاَر :۔اے خدا ! تيری دليل اور حجت مضبوطی
اس کے ليے ہے جو تجھ سے پھر گيا ہے اور ذليل کرنے والی نااميدی اسے  اور باطل نہيں ہوگی چنانچہ تيرا دائمی عذاب

نصيب ہے جو تجھ سے آس توڑ بيٹھا ہے۔ حددرجہ بدبخت وه ہے جو تيری مہربانی اور بخشش سے گھمنڈی ہوگيا ہے ۔ کتنی
کتنے لمبے عرصے تک مرتبہ ايسا ہوتا ہے کہ ايسا آدمی لگاتار تيرے عذاب کی طرف پلٹتا ہے اور تيری سزا ميں وه 

پريشانی بھگتتا ہے اور اس کی مصيبت کتنی طويل ہوتی ہے کتنے مايوس ہيں لوگ اس رہائی سے جو تيرے عادالنہ فيصلے
کے باعث جس ميں تو کوئی ظلم نہيں کرتا اور اپنے منصفافہ حکم کی بدولت جس ميں تو کوئی زيادتی نہيں کرتا آسانی سے 

حجتوں اور دليلوں کو لگاتار (يا ايک دوسرے کی تائيد ميں) گردش ديتا اور ان کو مدتوں تک حاصل ہوسکتی ہے کيونکہ تو 
  ظاہر کرتا رہا ہے۔ 

  
  ہم اکتيسويں دعا ميں پڑھتے ہيں :۔ 

ھُمَّ فَارَحم َوحَدتِی بَيَن يََديَک َو َوِجيَب قَلبِی ِمن َخشيَتَِک َواضِطَراَب اَرَکانِی ِمن ھَيبَِتَک فَقَد اَ  قَاَمتنِی يَاَربِّ ُذنُوبِی َمقَاَم الِخزِی اَللّٰ
يری تنہاءی، اپنے ڈر بِفَنَائَِک فَاِن َسَکتُّ لَم يَنِطق َعنِّی اََحٌد َواِن َشفَعُت فَلَسُت بِاَھِل الشَّفَاعِۃ :۔اے خدا ! تو اپنی بارگاره ميں م

ھا کيونکہ اے ميرے پالنے والے ! سے ميرے دل کی دھڑکن اور اپنی دھاک سے ميرے اعضا کی تھرتھری پر ترس ک
ميرے گناه مجھے تيری درگاره ميں فنا کی بدنامی کے مقام پر لے آئے ہيں، اب اگر ميں چپ رہتا ہوں تو کوئی مجھ سے 

  بات نہيں کرتا جو سفارش يا ذريعہ چاہتا ہوں تو اپنے آپ کو سفارش کے الئق نہيں پاتا۔ 
  

  انتاليسويں دعا ميں پڑھتے ہيں :۔ 
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ِ دنِی بَِرحَمتَِک تُوبِقنِی (اَللّھُمَّ اِنِّی اَستَوِھبَُک يَٓااِلٰ فَا ِھی َماالَ يُنقُِصَک بَذلُہُ َواَستَحِملَُک َماالَ نََّک اِن تَُکافِنِی بِالَحقِّ تُھلِکنِی َوااِلَّ تََغمَّ
َق بِھَا اِٰلی َعلٰی ِمثلِھَا َواحتَِجاجاً بِھَا َعٰلی َشکلِھَا) يَبھَُضَک َحملُہُ اَستَوِھبَُک يَٓااِٰلِھی نَفِسَی الَّتِی لَم تَخلُقھَا لِتَمتَ  نَِع بِھَاِمن ُسٓوٍء اَو لِتَطَرَّ

دٍ  ٰالِِہ َوھَب لِنَفِسی َعٰلی َواَستَحِملَُک ِمن ُذنُوبِی َما قَد بَھَطَنِی َحملُہُ َواَستَِعين بَِک َعلٰی َماقَد فََدَحنِی ثِقلُہُ فََصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ظُلِمھَا نَفِسی  وَّ
َو َوکِّل َرحَمتََک بِاحتَِماِل اِصِری :۔ اگر تو مجھے صحيح سزا دے گا تو ہالک کرے گا اور اگر مھجے اپنی رحمت سے نہيں 
ڈھانپے گا تو تباه کردے گا۔ ميں تجھ سے يہ چاہتا ہوں کہ ميرے گناه مجھ سے لے لے کيونکہ ميں ان کے بوجھ تلے دبا ہوا 

 ملسو هيلع هللا ىلصے ان گناہوں کے سلسلے ميں مدد مانگتا ہوں جن کے بوجھ نے مجھے جھکا اور تھکا ديا ہے۔ محمد ہوں اور تجھ س
 ميرے کو رحمت اپنی اور ہے کيا ظلم اوپر اپنے خود نے جس کردے معاف کو نفس ميرے اور بھيج درود پر آل کی ان اور

   کر۔ وکيل ميرا ميں اٹھانے بوجھ کا گناہوں

  
  ں گناه سے پرہيز :۔ دعاؤں کی چھاؤں مي۴

يہ دعائيں اپنے پرھنے والے کو برائيوں، برے کاموں اور ناپسنديده باتوں سے روکتی ہيں اور اس کے دل کی گندگياں دھو 
  دھال کر اسے پاک صاف کرتی ہيں۔ 

  مثالً بيسويں دعا کے يہ فقرے :۔ 
ح بَِما ِعنَدَک يَقِي ھُمَّ َوفِّر بِلُطفَِک نِيَّتِی َوَصحِّ ٍد َوَمتِِّعی بِھًُدی اَللّٰ ٰاِل ُمحمَّ ٍد وَّ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ نِی َواستَصلِح بِقُدَرتَِک َما فََسدِمنِّی ۔اَللّٰ

ھُمَّ الَ تََدع خَ  نِّی ااِلَّ آصلَحتَھَا َوالَ َعآئِبَۃً اَُونَُّب صلَۃً تَُعاُب مِ َصالٍِح الَ اَستَبِدُل بِِہ َوطَِريقَِۃ َحقٍّ الَ اَِزيُغ َعنھَا َونِيَِّۃ ُرشٍد الَ اَُشکُّ فِيھَا ۔ اَللّٰ
نتَھَا َوالَ اُکُروَمۃً فِی نَاقَِصٍۃ ااِلَّ اَتَممتَھَا :۔ اے معبود ! اپنی مہربانی سے ميری نيت پوری کر مير ا يقين مضبوط کر بِھَا ااِلَّ َحسَّ

پر درود بھيج اور مجھے ايسی اچھی  آل کی ان اور ملسو هيلع هللا ىلصاور ميری برباديں اپنی قدرت سے درست کر اے خدا ! محمد 
رہنمائی عطا کر جسے (دوسری راه سے) بدل نہ سکوں، ايسا سچا راستا جس سے ٹھيک نہ سکوں اور ايسی ثابت نيت جس 

پر شک نہ کرسکوں ۔ اے خدا! ميری وه عادت درست کردے جسے لوگ برا سمجھتے ہيں۔ اسی طرح ميری وه بری 
مالمت کرتے ہيں اچھی بنا دے اور ميری اچھی ليکن ادھوری عادت کو کامل کردے۔ خصلتيں جن کی وجہ سے لوگ مجھے

  
  ۔طاقتور روح کی پرورش :۔ ۵

ان دعاؤں کا ايک اور اثر يہ ہوتا ہے کہ يہ پڑھنے والے کو قوت بخشتی ہيں تاکہ وه خود کو لوگوں سے بے غرض بنالے ، 
ف خدا کے سامنے پيش کرے، جاننا چاہيے کہ اس چيز کی خواہش ان کے سامنے ذليل و خوار نہ ہو اور اپنی حاجت صر

  کرنا جو دوسروں کے ہاتھ ميں ہو انسان کی ايک گھٹيا عادت ہے۔ 
  جيسا کہ بيسوی دعا ميں ہم پڑھتے ہيں : 

ِع اِٰلی َمن ُدونََک اَِذا َرِھبُت فَاستَِحقََّوالَ تَفتِنِّی بِااِلستَِعانَِۃ بَِغيِرَک اَِذا اضُرِررُت َوالَ بِالُخُضوِع لُِسَؤِل َغيِرَک اَذا افتَقَ  رُت َوالَ بِالتََّضرُّ
بِٰذلَِک َخذ الَنََک َو َمنَعَک َواِعَراَضَک :۔ مجھے اس خرابی ميں نہ ڈال کہ مجبوری ميں تيرے سوا کسی اور سے مدد چاہو، 

نے رؤو پيٹوں اور گمراہيوں کی وجہ مفلسی ميں تيرے سوا کسی اور سے گھگھيا کر مانگوں، ڈر کے مارے غير کے سام
  سے ذلت اور رسوائی، تيری رحمت سے دوری اور تيری بے توجہی کا سزوار بن جاؤں۔ 

  اٹھائيسويں دعا ميں ہم پڑھتے ہيں: 
ھُمَّ اِنِّی اَخلَصُت بِانقِطَاِعٓی اِلَيَک َواَقبَلُت بُِکلِّی َعلَيُک َوَصَرفُت َوجِھی َعمَّن يَحتَاُج اِلٰ  ی ِرفِدَک َوقَلَبُت َمسئَلَتِی َعمَّن لَّم يَستَغِن َعن اَللّٰ

ل لگايا ہے اور تيرے فَضلَِک َوَراَيُت اَنَّ طَلَبَالُمحتَاِج اِلَی الُمحتَاٍج َسفَۃٌ ِمن َرايِِہ َوَضلَّۃٌ ِمن َعقِلِہ :۔ اے خدا! ميں نے تجھ سے د
وں، اس سے جو تيرے کرم کا حاجتمند ہے ميں نے اپنا سوالعالوه اس غير سے جو تيری مہربانی کا محتاج ہے الگ ہوگيا ہ

واپس لے ليا ہے اور يہ سمجھ ليا ہے کہ ايک حاجت مند کا دوسرے حاجت مند سے مانگنا سوچ بچار کی حماقت اور عقل کا 
  بھٹکنا ہے۔ 

  تيرھويں دعا ميں ہم پڑھتے ہيں:۔ 
ہَ فََمن َحاَوَل َسدَّ َخلَّتِِہ ِمن ِعنِدَک َوَراَم صَ  رَف الفَقِر َعن نَفِسِہ بَِک فَقَد طَلََب َحاَجتَہُ فِی َمظَانِّھَا َواَٰتی طَلَبَتَہُ ِمن َوجِھھَا َوَمن تَوجَّ

:۔ جو کوئی تيرے  فَوَت ااِلحَسانِ بَِحاَجتِِہ اِٰلی اََحٍدّم،ن َخلقَِک اَوَجَعلَہُ َسبََب نُجِحھَا َدونََک فَقَد تََعرََّض لِلِحرَماِن َواستََحقَّ ِمن ِعنِدَک 
حضور ميں اپنی حاجت مندی کا نقص مٹانے کی درخواست کرتا ہے اور اپنی مفلسی تيرے کرم سے دور کرنا چاہتا ہے وه 
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واقعی ٹھيک جگہ سے اپنی حاجتيں طلب کرتا ہے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے ليے ماسب راستے سے آتا ہے ليکن جس
ی مخلوق کی طرف رخ کيا يا تيرے سوا کسی اور کو اپنی حاجت برآری کا سبب کسی نے اپنی ضرورت کی خاطر تيری کس

  ٹھيرايا وه اس بات کا سزاوار ہے کہ تجھ سے مايوس ہوجائے يا تيرے احسان اور بخشش ميں شامل نہ ہو۔ 

  
  ۔ لوگوں کے حقوق کی ادائيگی۶

وگوں کے حقوق کی پاسداری الزم ہے اور ياد صحيفہ سجاديہ کی دوسری دعاؤں کے فقرے انسانوں کو يہ بتاتے ہيں کہ ل
دالتے ہيں کہ اسالمی برادری کے معنی کی اصليت يہ ہے کہ مسلمانوں ميں مدد، سہارا، صلح و صفائی، ہمدردی ، درگزر 

  اور جاں نثاری پيدا ہو تاکہ ان ميں اسالمی اخوت قائم ہو۔ 
  جيسا کہ ہم اڑتيسويں دعا ميں پڑھتے ہيں : 

ھُمَّ اِ  ٓیِءِن اعتََذَر اِلیَّ فَلَم اَعِذرهُ نِّی اَعتَِذُر اِلَيَک ِمن َمظلُوٍم ظُلَِم بَِحضَرتِی فَلَم اَنُصرهُ َوِمن َمعُروٍف اُسِدَی اِلَیَّ فَلَم اَشُکرهُ َوِمن ُمسِ اَللّٰ
لَم اَستُرهُ :۔ اے خدا! ميں تيرے حضور ميں معافی چاہتا َوِمن َحقِّ ِذی َحقٍّ لَِزَمنِی لُِمؤِمٍن فَلَم اَُوفِّرهُ َوِمن َعيِب ُمؤِمٍن طَھََر لِی فَ 

ہوں اس مظلوم کی وجہ سے جس پر ميرے سامنے ظلم ہوا اور ميں اس کی مدد کو نہيں پہنچ سکا اور اس احسان کی وجہ 
ليکن سے جو مجھ پر ہوا اور ميں اس کا شکريہ ادا نہيں کرسکا اور جس برا کام کرنے والے نے مجھ سے معافی مانگی 

ميں نے اسے معاف نہيں کيا اور اس حاجت مند کی وجہ سے جس نے مجھ سے مانگا اور ميں نے اس کو اپنے اوپر ترجيح 
نہی دی اور اس حق کی وجہ سے جو مجھ پر واجب ہے اور ميں نے اسے ادا نہيں کيا اور مومن کے اس عيب کی وجہ سے

  يں ڈھانکا۔ جو ميرے سامنے کھل گيا تھا ليکن ميں نے اس کو نہ
واقعی اس قسم کی عذر خواہی اور عفوطلبی ايسا پرکشش منصوبہ ہے جو انسان کی روح کو نہايت اعلٰی درجے کی خوبيوں 

  اور خدائی اخالق کی طرف مائل کرتا ہے۔ 
کی ہو  انتاليسويں دعا ميں جب ہم وسيع ترنظ سے ديکھتے ہيں تو يہ دعا ہميں ياد دالتی ہے کہ جس آدمی نے کوئی برائی

اسے کس طرح معاف کردينا چاہيے اور اس سے بدلہ نہيں لينا چاہيے ۔ يہ ايسی دعا ہے جو روح کو پاک کرتی اور انسان کو
  خدا کے نيک بندوں کے رتبے پر پہنچا ديتی ہے۔چنانچہ ہم پڑھتے ہيں : 

ھُمَّ َواَيَُّما َعبٍد نَاَل ِمنِّی َماَحظَرَت َعلَيِہ َوانتَھََک ِمنِّ  ی َماَحَجرَت َعلَيِہ فََمضٰی بِظَالَِمتِی َميِّتاً اَو َحَصلَت لِی قِبَلَہُ َحيّاً فَاغفِرلَہُ َما اَلَمَّ اَللّٰ
ا اکتََسَب بِی وَ  ا اَدبََر بِِہ َعنِّی َوالَ تَقِفہُ َعٰلی َماارتََکَب فِیِّ َوالَ تَکِشفہُ َعمَّ ِمَن الَعفِو َعنھُم  اجَعل َما َسَمحُت بِہِ بِِہ ِمنِّی َواعُف لَہُ َعمَّ

ضنِی  بِيَن َوَعوِّ قِيَن َو اَعٰلی ِصالَِت الُمتَقَرِّ َدقَِۃ َعلَيِھم اَزٰکی َصَدقَاِت الُمتََصدِّ عُت بِِہ ِمَن الصَّ ِمن َعفِوی َعنھُم َعفَوَک َوِمن ُدَعائِی َوتَبَرَّ
نَّا بَفَضلَِک :۔اے  خدا! جس بندے نے ميرے متعلق وه عمل کيا جس سے تو نے اسے منع کر لَھُم َرحَمتََک َحتَّی يَسَعَد ُکلُّ َواِحٍد مِّ

ديا تھا اور ميری ايسی پرده دری کی جسے تو جائز نہيں سمجھتا، ميرا حق روند ڈاال اور دنيا سے اٹھ گيا يا زنده ہے اور 
نے چھينا ہے اس ميرا حق اس کے پاس موجود ہے اسے تو نے جس مصيبت ميں ڈاال ہے بخش دے اور ميرا جو حق اس 

سے درگزر کر اور اس نے ميرے ساتھ جو کچھ کيا ہے اس کے ليے اسے مالمت مت کر اور اس نے جو کچھ ظلم مجھ پر 
کيا ہے اس کے ليے اس رسوا نہ کر ميری طرف سے اس کے ليے معافی اور درگزر کو معاف کرنے والوں کی بہترين 

ميں نے ان کے ليے کيا ہے اسے اپنے برگزيده بندو کی سب سے  معافيوں اور اسی طرح اس صدقے اور خيرات کو جو
اعلٰی سخاوتوں اور عطاؤں کا درجہ دے اور مجھے اس معافی کی خاطر جو ميں نے ان کے ليے چاہی اور اس دعا کی 

ہ خاطر جو ميں نے ان کے ليے چاہی اور اس دعا کی خاطر جو ميں نے ان کے ليے مانگی اپنی رحمت اور بخشش سے بدل
  دے تاکہ ہم ميں سے ہر ايک تيرے احسان سے نيک بختی حاصل کرسکے۔ 

سچ مچ دعا کے يہ آخری فقرے کس قدر پرکشش ہيں اور پاکيزه روحوں پر کس قدر مناسب اور اچھا اثر ڈالتے ہيں اور 
ب کرنا چاہيے بتاتے ہيں کہ آدمی کو سب لوگوں کے ليے ثابت اور پاک نيت رکھنا چاہيے اور سب کے ليے خوشحالی طل

يہاں تک کہ ان لوگوں کے ليے بھی جنہوں نے اس پر ظلم کيا ہے (صحيفہ سجاديہ کو دعاؤں ميں يہ موضوع بيشتر نظر آتا 
 کی اس انسان اگر کہ ہيں شامل قدر اس نصيحتيں روحانی اور تعليمات کی قسم اس ميں ملسو هيلع هللا ىلصہے۔ واقعی زبور آل محمد 

 روح پاک ہوجائے اور اس سے گندگياں دھل جائيں۔  کی ان تو رکھيں قدم ميں راه کی ہدايت
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 مکتب تشيع

 

  
  

  
  قبروں کی زيارت :

 داخل ميں خصوصيات کی شيعوں اماميہ توجہ زياده پر زيارت کی مقدسہ مزارات کے ؑ◌  اطہار ائمہ اور ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر خدا 
 ہيں بنواتے عمارتيں بڑی بڑی اور پرشکوه ليے کے ان اور ہيں کرتے احترام معمولی غير کا مزارات ان شيعہ کيونکہ ہے
  تھوڑی اور بہت دولت خرچ کرنے سے دريغ نہيں کرتے۔  باعث کے لگاؤ گہرے اور اعتقاد ليے کے کام اس اور

شيعہ يہ احترام اور تعظيم ائّمہ اطہار ؑ کے طريقوں اور سفارشوں کے مطابق کرتے ہيں کيونکہ ان حضرات نے ان مزارات 
نکی زيارت کے ليے شيعوں کو بہت وصيتيں کی ہيں اور وه خدا کے يہاں سے بہت بڑے صلے پانے کی خاطر شيعوں کو ا

زيارتوں کی ترغيب ديتے تھے اور اس عمل کو واجب عبادتوں کے بعد بہترين عبادتی اور خدا کے نزديک ہونے کے 
وسيلے سمجھتے تھے وه ان مزارات کے پہلو کو خدا کی طرف خالص توجہ دينے اور دعا کے قبول ہونے کے ليے بہترين 

ی زيارت اور تعظيم ائمہ اطہار ؑ سے شيعوں کے عہد وفاداری کیمقام بتاتے تھے، وه تو يہاں تک بتاتے تھے کہ ان قبروں ک
  تکميل کرتی ہے، جيسا کہ امام رضا ؑ نے فرمايا ہے : 

فََمن َزاَرھُم َرغبَۃً فِی  ِء ِزيَاَرةَ قُبُوِرِھملُِکلِّ اَِماٍم َعھًدا فِی ُعنُِق اَولِيَآئِِہ َوِشيَعتِِہ َواِنَّ ِمن واِنَّ ِمن تََماِم الَوفَاِء بِالَعھِد َوُحسِن االََدآ
تُھُم ُشفََعآئَھُم يَوَم القِيَاَمِۃ :۔ ہر امام سے اس کے شيعوں اور دوستوں کا ايک معاہده ہوتا  ِزيَاَرتِِھم َوتَصِديقاً بَِما َرِغبُوا فِيِہ َکاَن اَئِمَّ

مزارات کی زيارت بھی ہے، جو ہے انہيں کاموں ميں سے جو اس معاہدے کی بخوبی تکميل کرتے ہيں، ائمہ اطہار ؑ کے 
شخص شوق سے اماموں کے مزارات کی زيارت کرتا ہے اور اس زيارت ميں ائّمہ اطہار ؑ کے مقاصد کی طرف دھيان 

   ) ١٢٢رکھتا ہے قيامت کے دن ائمَّہ ؑ اس کی بخشش کی سفارش کريں گے۔ (محمد بن قولويہ : کامل الزيارات صفحہ 
طہار ؑ کی خاص توجہ اور خاص عنايت اس وجہ سے کہ اس کے ضمن ميں بہت سے دينی ان قبروں کی زيارت پر ائّمہ ا

  اور دينوی فائدے حاصل ہوتے ہيں اور وه يہ ہيں: 
  ائمہ اطہار ؑ اور ان کے شيعوں کے درميان زياده دوستی اورمحبت کا تعلق پيدا ہوجاتا ہے۔ 

  کے ليے ان کے جہاد کی ياد تازه ہوجاتی ہے۔ دلوں ميں ائمہ اطہار ؑ کی خوبيوں ، اچھی عادتوں اور خدا 
(خاص طور پر) زيارت کے دنوں ميں دنيا کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے مسلمان جب روضہ امام کے اطراف ميں 

جمع ہوتے ہيں تو وه آپس ميں ايک دوسرے سے واقف ہوجاتے ہيں اور باہم محبت کرنے لگتے ہيں اور اس طريقے سے خدا
ی اور اطاعت کا جذبہ اور خدا کے احکام کی بجا آوری ميں خلوص زيارت کرنے والوں کے دلوں ميں باہم کی فرماں بردار
  گندھ جاتے ہيں۔ 

اس کے ساتھ ساتھ زيارتوں کی ا بليغ عبارتوں کے پردے ميں جو اہلبيت ؑ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہيں توحيد کی حقيقت، 
فرض کا مسلمان ہر کچھ جو اور ہے جاتا دہرايا اقرار کا رسالت کی ملسو هيلع هللا ىلص اسالم کی طہارت اور پاکيزگی اور حضرت محمد

 بخششوں اور نعمتوں کی اس اور تعظيم اور عاجزی آگے کے) خدا( منتظم کے کائنات اخالق، پختہ اور بلند مثالً  ہے واجب
   ہيں، آتی ابھر ميں زائروں گزاری شکر کی
ہے جو ائمہ اطہار ؑ سے منقول دعائی رکھتی ہيں (جيسا کہ پہلے بتايا  رکھتا اثر وہی بھی پڑھنا کا زيارتوں سے لحاظ اس

جاچکا ہے) بلکہ ان ميں سے کچھ تو نہايت بليغ اور بلند رتبہ دعاؤں ميں شامل ہی مثالً زيارت امين هللا جو امام زين العابدين ؑ 
  نے اپنے دادا حضرت علی ؑ کی قبر کے پہلو ميں زيارت کے وقت پڑھی ہے۔ 

حاظ سے يہ زيارتيں جو ائمہ اطہار ؑ سے ہم تک پہنچی ہيں اماموں کے مراتب، خدا کی محبت، دين کے کلمے کی ايک ل
بلندی کے ليے ان کی قربانيوں اور خدا کی بارگاه ميں ان کی پرخلوص اطاعتوں کو مجسم کر ديتی ہيں، يہ زيارتيں عربی 

ں ميں ملتی ہيں جن کا مطلب سمجھ لينا عام اور خاص سب کے چمکيلے اساليب اور بڑی فصاحت کے ساتھ ايسی عبارتو
لوگوں کے ليے آسان ہے اور توحيد کے مطالب اور اس کی باريکيوں کی تشريح ، خدا سے دعا اور اس سے لو لگانے کے 

  بيان پر مشتمل ہيں۔ 
ارتيں دين کے اعلٰی ترين ادب واقعی قرآن ، نہج البالغہ اور ان دعاؤں کے بعد جو اماموں سے ہم تک چلی آرہی ہيں يہ زي
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ہے کيونکہ ان ميں ائمہ اطہار ؑ کی تعليمات کا نچوڑ اور خالصہ ملتا ہے اور دينی اور اخالقی معامالت سے متعلق ان کے 
  اصول جھلکتے ہيں۔ 

  
  زيات کے آداب :۔

ان تعليمات اور دوسری طرف سے ديکھيے تو جو آداب ان مزارات کی زيارت کرنے کے ليے مقرر کيے گئے ہيں وه 
اشارات کو واضح کرتے ہيں جو دين کے ايسے اعلٰی معانی اور مطالب حاصل کرنے پر زور ديتے ہيں جيسے مسلمانوں کا 

روحانی درجہ بلند کرنا، ان ميں کمزور پر مہربانی کرنے کا جذبہ پيدا کرنا ، سماجی زندگی سے تعلق اور چلن ميں حسن 
يں آماده کرنا اس وجہ سے ان ميں سے کچھ زيارت کے بيچ ميں اور کچھ زيارت کے بعد معاشرت اور رعايت اخالق پر انہ

  پورے کرنا چائيں۔ 
  ہم اس جگہ ان ميں سے کچھ آداب بيان کرتے ہيں تاکہ ان زيارتوں کے مقاصد واضح ہوجائيں۔ 

پ کو پاک صاف کرے اس ۔ آداب زيارت ميں سے ايک يہ ہے کہ زائر زيارت شروع کرنے سے پہلے نہائے اور اپنے آ١
کام کا فائده جو ہم سمجھتے ہيں بہت واضح ہے اور وه يہ ہے کہ غسل انسان کے جسم کو غالظتو اور گندگيوں سے پاک 
کرتا ہے ، بدن کو بہت سی بيماريوں سے اور دوسرے آدميوں کو اس کے بدن کی بدبو سے پريشان ہونے سے بچاتا ہے 

ماتے ہيں، اپنے بدن کو پانی کے وسيلے سے بدبو سے بچاؤ اور ہميشہ يہ کام کرتے رہو، (نوٹ، اميرالمومنين امام علؑی فر
   )٢۴خدا ايسے لوگوں کو دشمن رکھتا ہے جن کے بدن کی بدبو سے دوسرے پريشان ہوتے ہيں۔ (تحف العقول صفحہ 

وايت کے مطابق اور ائمہ اسی طرح غسل روح اور باطن کی گندگی سے بھی طہارت کا سبب ہوتا ، (ثبوت يہ ہے کہ ) ر
  اطہار ؑکے دستور کے مطابق زائر عمل سے پہلے يہ دعا پڑھے تاکہ زيارت کے بلند مقاصد سے آگاه ہوجائے۔ 

ُسقٍم َوِمن ُکلِّ آفٍَۃ َوَعاھٍَۃ َوطَھِّر بِِہ قَلبِی وَ  زاً َکافِياًمِّن ُکلِّ َدآٍع وَّ َوِعظَاِمی َولَحِمی َوَدِمی َوَشعِری  َجَواِر ِحیاَللَّھُمَّ اجَعل لِّی نَوراً َوَحرِّ
ی َوَعظِمی َوَمآ اَقَلُت االَرَض ِمنِّی َواجَعل لِی َشاِھداً يَوَم َحاَجتِی َوفَقِری َوفَاقَتِی :۔ اے خدا !  اس غسل کو ميرے ليے َوبََشِری َوُمخِّ

ے ايک مناسب ڈھال بنا دے اور روشنی اور طہارت کا سبب اور ہر دکھ، درد اور ہر مصيب اور دشواری کی روک کے لي
ميرے دل ، اعضاء ہڈيوں ، گوشت ، خون، بال ، کھال ، گودے اور نسوں کو (اس غسل کی بدولت) پاک کر اور اسے اس دن 

  (يعنی قيامت کے دن) جو ميری حاجت ، تہی دستی اور بيچارگی کا دن ہوگا ميرا گواه بنادے۔ 
کہ زائر اپنا سب سے اچھا اور سب سے پاکيزه لباس پہنے، عام مجمعوں ميں ۔ زيارت کے ديگر آداب ميں سے ايک يہ ہے ٢

صاف ہے اور اچھے کپڑے پہننا لوگوں ميں محبت اور دوستی کا سبب ہوتا ہے اور انہيں ايک دوسرے سے قريب کرديتا 
يں اہميت معلوم ہے ۔ اس کے عالوه يہ کام عزت نفس ميں بھی اضافہ کرتا ہے اور ان رسوم کی جن ميں شرکت کرتے ہ

  ہونے کا بھی ذريعہ ہوتا ہے۔ 
يہ دھيان رہے کہ اس اصول کا يہ مقصد نہيں ہے کہ زائر سب لوگوں سے اچھا لباس پہنے بلکہ مقصد يہ ہے کہ زائر کے 
پاس جو کپڑے ہيں ان ميں سے اچھے کپڑے پہنے کيونکہ ہر شخص بہترين لباس مہيا کرنے کی طاقت نہيں رکھتا اور اس 

فلسوں کو سخت مجبوری آپڑے گی اور يہ بات مہربانی اور شفقت کے خالف ہے اسی وجہ سے جسموں کی زيب اور ميں م
  زينت کرتے وقت فقريروں اور محتاجوں کو نظر ميں رکھنا چاہيے۔ 

س پہننے ۔ ايک ادب يہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے زائر اپنے کپڑوں ميں خوشبو لگائے اور اس کا فائده اور اثر بھی اچھا لبا٣
  کے فائدے اور اثر کی طرح ہے جيسا کہ بيان کيا گيا۔ 

۔ جتنا ہوسکے فقيروں اور مفلسوں کی مدد کرے، ان مراسم ميں محتاجوں پر صدقے اور خيرات کا اثر ظاہر ہے کيونکہ ۴
  پاتا ہے۔  اس کام سے بھی بے آسرا اور مجبور لوگوں کی مدد کرکے زائر ميں امداد اور غريب نوازی کا جذبہ پرورش

۔ زيارت کا ايک ادب يہ بھی ہے کہ زيارت گاه کی طرف نہايت وقار اور آہستہ روی سے جائے اور اس طرح جائے کہ ۵
غير شرعی مناظر کے ديکھنے سے آنکھيں بند کرلے ۔ ظاہر ہے کہ اس قاعدے پر عمل حرم، زيارت اور زيارت کرنے 

جہ کا سبب ہوتا ہے اس کے عالوه آنے جانے والوں کے ليے رکاوٹ والے کی عزت اور تعظيم اور خدا کی طرف خالص تو
  پيدا نہيں ہوتی اور دوسروں کی بے ادبی بھی نہيں ہوتی۔ 

۔ زيارت کے آداب ميں سے يہ بھی ہے کہ زيارت کے وقت جہاں تک ہوسکے هللا اکبر کا جملہ دہراتا رہے۔ بعض زيارتوں ۶
ر کا نتيجہ يہ ہے کہ انسان کی روح خدا کی بڑائی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اورميں سو بار دہرانے کو کہا گيا ہے اس دستو

يہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی چيز اس سے بڑی نہيں ہے زيارت خدا کی عبادت، احترام اور تسبيح و تقديس کے عالوه کچھ 



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

 
 

  ون کی پيروی کی جائے۔ نہيں اور اس کا مقصد صرف يہ ہے کہ خدا کہ نشانيوں اور شعائر کو زنده کرکے اس کے قان
دو کم از کم زائر بعد کے کرنے زيارت کے مزار کے ؑ◌  امام يا ملسو هيلع هللا ىلص۔ زيارت کے آداب ميں سے يہ بھی ہے کہ پيغمبرخد ٧

 ثواب کا نماز اس اور دی توفيق کی زيارت نے اس کہ کرے ادا شکر اور عبادت کی خدا طرح اس اور پڑھے نماز رکعت
  مالک کی روح کو ہديہ کياجاتا ہے۔  کے اس ہے کی زيارت کی مزار جس

اس کے ساتھ زائر جو دعا اس نماز کے بعد پڑھتا ہے وه اسے دھيان دالتی ہے کہ اس کی يہ نماز اور يہ عمل صرف ايک 
خدا کے ليے ہے وه غير خدا کی عبادت نہيں کرتا ہے اور يہ زيارت صرف خدا کا قرب حاصل کرنے کے ليے کی گئی ہے۔

  ميں پڑھتا ہے: اور وه اس دعا 
ُکوعُ  لٰوةُ َوالرُّ ھُمَّ لََک َصلَّيُت َولََک َرَکعُت َولََک َسَجدتُّ َوحَدَک الَ َشِريَک لََک اِلنَّہُ الَ تَُکوُن الصَّ ُجوُڈ ااِلَّ لََک اِلَنََّک اَنَت هللاُ اَللّٰ  َوالسُّ

ٰاِل  ٍد وَّ ھُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ اِلِِہ الطّاِھِريَن ۔ اے خدا ! ميں نے آل اِٰلہَ ااِلَّ اَنَت ۔ اَللّٰ ٍد وَّ ٍد َوتَقَبَّل ِمنِّی ِزيَاَرتِی َواَعِطنِی ُسؤلِی بُِمَحمَّ ُمَحمَّ
صرف تيرے ليے نماز پڑھی ہے اور رکوع اور سجده کيا ہے ۔ تو ايک ہے اور تيرا کوئی شريک نہيں ہے اس ليے نماز، 

  ہے کيونکہ تو ہی خدا ہے، تيرے سوا کوئی خدا نہيں ہے۔ رکوع اور سجده تيرے سوا کسی اور کے ليے نہيں 
 محمد آل اور ملسو هيلع هللا ىلص محمد حاجت ميری اور کر قبول زيارت ميری بھيج، درود پر ؑ◌  محمد آل اور ملسو هيلع هللا ىلصاے خدا ! محمد 

   ہيں۔ طاہر اور پاک جو کر پوری ميں صدقے کے ملسو هيلع هللا ىلص
کو ظاہر کرتا ہے اور ان لوگوں کے ليے منہ  مقصد کے شيعوں کے ان اور ؑ◌  اطہار ائمہ سے زيارت کی مزارات قاعده يہ

توڑ جواب ہے جو يہ خيال کرتے ہيں کہ قبروں کی زيارت شيعوں کے نزديک قبروں کی پرستش ، قبروں کی نزديکی اور 
  خدا کے ساتھ شرک ہے۔ 

شاندار اجتماعات  ر۴غالباً ايسے خيال پرستوں کا اعتراض اس ليے کہ (ان دم بازيوں سے) لوگوں کو شيعوں کے ان مفيد او
سے الگ رکھيں، کيونکہ دراصل يہ اجتماعات اہل بيت ؑ کے دشمنوں کی آنکھوں ميں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہيں ورنہ ميں 

  نہيں سمجھتا کہ انہيں زيارت کے اس دستور سے اہل ؑ کے اعلٰی مقاصد کا پتا نہيں لگا ہوگا۔ 
ے تھے اور دين کی خاطر اپنی جانيں تک فدا کر ديتے تھے کيا وهيہ بزرگ انسان جو نہايت خلوص سے خدا کی عبادت کرت

  لوگوں کو خدا کی عبادت ميں شرک کی دعوت ديتے ہيں؟ ہرگز نہيں۔ 
۔ زيارت کا ايک اور ادب يہ ہے کہ زائر اپنے پاس بيٹھنے والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا مظاہره کرے ، بات کم کرے ٨

  بيشتر خدا کی ياد ميں مشغول رہے۔ اور جو بات کرے وه مفيد ہو، نيز 
(نوٹ، خدا کو ياد کرنے سے يہ مراد نہيں کہ کثرت سے سبحان هللا ال الہ اال هللا هللا اکبر کہا جائے بلکہ مقصد وه ہے جيسا 
یکہ امام جعفر صادق ؑ نے بعض احاديث کے مطابق بہت زياده خدا کی ياد ميں رہنے کی تفسير ميں فرمايا اور يہ وضاحت ک
: مقصد سبحان هللا ال الہ اال هللا اور هللا اکبر کہنا نہيں ہے اگرچہ يہ بھی خدا کی ياد کی مثاليں ہيں بلکہ ذکر خدا کا مطلب يہ 

ہے کہ انسان اچھائی کی طرف راغب ہو اور برائی سے بچے ۔ (محمد بن قولويہ : کامل الزيارات) اس ميں عاجزی ہو، بہت 
 غريب کرے، نہ اشارے سے آنکھوں بھيجے، درود زياده سے زياده پر ؑ◌  محمد آل اور ملسو هيلع هللا ىلصسی نمازيں پڑھے اور محمد 

 کرنے دشمنی اور سے ان ہے گيا کيا منع سے باتوں جن کرے۔ درگزر سے ان خود اور کرے مدد کی دوستو اور بھائيوں
   رہے دور سے
  تی ہو پرہيز کرے۔ پڑ کھانا قسم ميں جس سے جھگڑے لڑائی ايسے اور کھانے قسم زياده بہت اور

 زنده لوگ وه جيسے ہے بھيجنا سالم اس پر ؑ◌  امام يا ملسو هيلع هللا ىلصدوسری بات يہ ہے کہ زيارت کی حقيقت کا مطلب پيغمبر خدا 
   )١۶٩ آيت ۔ عمران آل سوره( ہيں، پاتے رزق سے يہاں کے خدا اور ہيں

  فرشہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تيرا 
  تيرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے 

  بال) (اق
  :  کہے ميں زيارت کی ملسو هيلع هللا ىلصوه زائرو کی باتيں سنتے ہی اور ان کا جواب ديتے ہيں يہی کافی ہے کہ زائر پيغمبر خدا 

   ِهللا  يَاَرُسول َعلَيکَ  اَلسَّالمُ 
   ہو۔ سالم پر آپ!  ملسو هيلع هللا ىلص پيغمبر کے خدا اے
ہيں وه بلند مقاصد کی طرف دھيا  گئی کی تعليم زيارتيں جو ميں ضمن اس سے طرف کی ؑ◌  بيت اہل کہ ہے يہ بہتر البتہ

دينے کے ليے، دينی فائدوں اور ان تاثيروں کے ليے جو وه رکھتی ہيں اور جن کا پہلے ذکر کيا جاچکا ہے، ان کی سليس 
عبارتوں، فصاحت اور بالغت پر غور کرنے کے ليے اور ان کے ايسی دعاوں پر مشتمل ہونے کے باعث جو بہت بلند ہيں، 
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  اہميت کے الئق ہيں اور انسان کو ايک بے مثل خدا کی طرف متوجہ کرتی ہی ، پڑھتی جائيں۔ غور و فکر اور 

  ائمہ اطہار ؑ کی نظر ميں سچا شعيہ :

  
جب ائمہ اہل بيت ؑ اسالمی حکومت کی باگ ڈور اپنےہاتھوں ميں لينے سے محروم کرديے گئے تو انہوں نے اپنی پوری 

مانوں کے اخالق کی درستی، پرورش اور تربيت پر لگا دی جيسا کہ خدا نے ان سے توجہ اور تدبير صحيح معنوں ميں مسل
چاہا تھا۔ انہوں نے ايسے تمام لوگوں کی تربيت کا انتظام کيا جو اہل بيت رسول ؑ سے تعلق رکھتے تھے اور ائمہ کے 

انين اور حقائق و معارف سکھائيںبھروسے کے تھے۔ انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ ان لوگوں کو اسالم کے تمام احکام، قو
  اور انہيں نفع و نقصان کی باتوں سے آگاه کريں۔ 

وه ہر ايک کو شيعہ يا اپنا پيرو نہيں سمجھتے ، ان کی نظر ميں شيعہ وه تھا جو ہر لحاظ سے خدا کے حکم کا تابع اور 
امل ہو۔ اس آدمی کی طرح جو گناه اور نفسانی خواہشات سے بچنے واال ہو اور رہبروں کی تعليمات اور رہنمائيوں پر ع

خواہشات ميں ڈوبا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ ائمہ ؑ سے محبت اور دوستی کو اپنے عذر کے طور پر منتخب کرے۔ وه بخشش 
کے ليے صرف ائمہ ؑ سے دوستی کافی نہيں سمجھتے تھے جب تک وه نيک کرداری، درستی، امانت اور پرہيزگاری سے 

  ملی ہوئی نہ ہو۔ 
  خيثمہ کہتے ہيں کہ ميں امام باقرؑ  کی خدمت ميں حاضر ہوا کہ آپ کو الوداع کہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمايا : 

نَّ اََشدَّ النَّاِس َحسَرةً يَوَم القِيَاَمِۃ يَتَنَا ااِلَّ بِالَوَرِع َواِ يَا َخيثََمۃُ ! اَبلِغ َمَواِليَنَا اِنَّا الَ نُغنِی َعنھُم ِمَن هللاِ َشيئاً ااِلّبَِعَمٍل َواَنَّھُم لَن يَّنَالُوا َوالَ 
َمن َوَصَف َعدالً ثُمَّ َخالَفَہُ اِلٰی َغيِره :۔ اے خيثمہ ! ہمارے دوستوں سے (ہمارا يہ پيام) کہنا کہ ہم صرف ان کے نيک عمل کی 

اور پرہيزگاری ہی سے ہی بدولت خدا کی طرف سے ان کی نجات کا انتظام کرواسکتے ہيں، وه لوگ يقينی طور پر تقوٰی 
ہماری دوستی اور محبت پاسکتے ہيں قيامت کے د سب سے زياده وه شخص پچھتائے گا جس نے دوسرو کے ليے تو عدالت 

  کی تعريف کی اور خوبياں بيان کيں ليکن خود اس کی مخالفت کی يعنی خود عدالت سے کام نہيں ليا ۔ 
  اخوان) باب زيارت  ١٧۶(نوٹ ، اصول کافی جلد دوم صفحہ 

بلکہ شيعوں کے رہنماؤں نے اپنے ماننے والوں سے عمل چاہا ہے کيونکہ وه ہميشہ خدا کی طرف بالنے والے اور 
خوشحالی کی راه دکھانے والے ہيں اور نيکيوں کی ہدايت کرتے ہيں، ائمہ اطہار ؑ کے نقطہ نظر سے عملی ترغيب زبانی 

  ترغيب سے زياده اثر رکھتی ہے۔ 
  ق ؑ فرماتے ہيں : امام جعفر صاد

الَةَ َوالَخيَر :۔ تم لوگوں ک و اپنی زبانوں کے بغير (يعنی عمل ُکونُوا ُدَعاةً لِّلنَّاِس بَِغيِر اَلِسنَتُِکم لِيََروا ِمنُکُم الَوَرَع َوااِلجتِھَاَد َوالصَّ
  ز اور نيک کام ديکھيں۔ سے ) خدا کی طرف بالؤ اور رہنمائی کرو۔ انہيں چاہيے کہ وه تمہارا تقوٰی ، کوشش ، نما

  باب ورع)  ٧٨(نوٹ ، اصول کافی جلد دوم صفحہ 
اب ہم اس جگہ ائمہ اطہار ؑ کی ان گفتگوؤں کے کچھ حصے جو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کی ہيں پيش کرتے ہيں 

  تنی اہميت ديتی ہيں۔ تاکہ يہ ظاہر ہوجائے کہ يہ محترم ہستيا لوگوں کی عادتيں سدھارنے کے ليے ترغيب و تاکيد کو ک

  
  امام باقر ؑ کی جابر جعفی سے گفتگو:

اے جابر ! کيا اس شخص کا جو شيعہ ہونے کا دعوی کرتا ہے يہ کہنا کافی ہے کہ اہل بيت ؑا سے محبت کرتا ہوں؟ خدا کی 
  قسم ہمارا شيعہ وہی ہے جو پرہيز گار ہو اور خدا کی اطاعت کرتا ہو۔ 

  پہچاننا:  ہمارے شيعوں کو ان صفات سے
  عاجزی اور انکساری والے ہيں۔ 

  امامنت دار ہيں۔ 
  خدا کو بہت ياد کرتے ہيں۔ 
  نماز، روزے کے پابند ہيں۔ 

  ماں باپ کی عزت کرتے ہيں۔ 
  پڑوسيوں، غريبوں، حاجت مندوں، قرض داروں اور يتيموں پر مہربانی کرتے ہيں۔ 
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  سچ بولتے ہيں۔ 
  قرآن کی تالوت کرتے ہيں۔ 

  وگوں کی نيکياں بيان کرتے ہيں۔ زبان سے ل
  اور اپنے رشتہ داروں کی ہر شے کے امانت دار ہيں۔ 

خدا کے حضور ميں پرہيزگار بنو، خدا کا انعام حاصل کرنے کے ليے نيک عمل کرو، خدا کی کسی سے رشتہ داری نہيں 
  ڑھا ہوا ہے۔ ہے، خدا کی درگاره ميں سب سے پيارا بنده وه ہے جو تقوٰی اور اطاعت ميں سب سے ب

(نوٹ، اميرالمومنين ؑ نے نہج البالغہ کے ايک خطبے ميں جو خطبہ قاصعہ کے نام سے مشہور ہے اس بات کی طرف اشاره
کيا ہے وه فرماتے ہيں۔خدا کا حکم آسمان اور زمين والوں کے ليے ايک ہی ہے خدا نے جو چيزيں سب کے ليے حرام کر 

  ی چھوٹ نہيں دی جس سے اس کے مضبوط قانون پر چوٹ پڑے)۔ دی ہيں ان کے ليے کسی ايک شخص کو بھ
اے جابر! خدا کی قسم آدمی صرف اطاعت سے ہی خدا کی نزديکی حاصل کرسکتا ہے اور ہمارے پاس دوزخ کی آگ سے 

کھتا۔آزادی کا پروانہ نہيں ہے اب اگر کوئی شخص هللا کی اطاعت نہيں کرتا وه خدا کے سامنے عمل نہ کرنے کا عذر نہيں ر
جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وه ہمارا دوست ہے اور جو خدا کے حکم سے منہ موڑتا ہے وه ہمارا دشمن ہے لوگ صرف 

  نيک عمل اور پرہيزگاری ہی سے ہماری واليت اور دوستی تک پہنچ سکتے ہيں۔ 
  باب طاعت و تقوٰی)  ٧۴(نوٹ، اصول کافی جلد دوم صفحہ 

  
  ر ؑ کی گفتگوسعيد بن حسن سے امام محمد باق

  سعيد بن حسن کہتے ہيں کہ امام باقر ؑ نے مجھ سے فرمايا: 
امام: کيا تمہارے ہاں يہ دستور ہے کہ تم ميں سے کوئی آدمی اپنے دينی بھائی کے پاس جائے، اس کی جيب ميں ہاتھ ڈالے 

  اور اپنی ضرورت کی رقم اس ميں سے نکال لے اور جيب واال اسے منع نہ کرے؟ 
  ے يہاں ميں نے ايسا دستور نہيں ديکھا اور نہ مجھے اس کا پتا ہے ۔ سعيد: اپن

  امام : اس کا مطلب يہ ہوا کہ آپ لوگوں کے درميان بھائی چاره نہيں ہے۔ 
  سعيد: کيا ايسی صورت ميں ہم ہالک ہوگئے؟ 

ی مختلف ہوجاتا ہے ۔ امام: ان لوگوں کی عقل کامل نہيں ہوپائی ہے (يعنی عقل کے مختلف درجوں کے حساب سے فرض بھ
  باب حق مومن علٰی اخيہ)  ١٧۴(نوٹ ، اصول کافی جلد دوم صفحہ 

  ابوالصباح کعنانی سے 
  امام جعفر صادق ؑ کی گفتگو 

  ابوالصباح کنعانی کہتے ہيں : ميں نے امام صادق ؑ سے عرض کيا: 
  ی ہيں۔ آپ سے تعلق کے باعث لوگوں کی طرف سے ہميں کيا کيا چيزيں (اور چوٹيں) ملت

  امام صادق ؑ : لوگو سے تمہيں کيا ملتا ہے ؟ 
  ابوالصباح : جب تک ہمارے اور کسی شخص کے درميان بات چيت ہوتی رہتی ہے وه کہتا ہے : ""اے جعفری خبيث"" 

   ہيں؟ کرتے مالمت سے وجہ کی پييروی ہماری تمہيں لوگ کيا:  ملسو هيلع هللا ىلصامام صادق 
   ہاں۔ جی:  الصباح ابو
ا کی قسم ! تم ميں کتنے کم لوگ ہيں جو واقعی جعفر ؑ کی پيروی کرتے ہيں ميرے اصحاب وه لوگ ہيں ج خد:  ؑ◌  صادق امام

کا تقوٰی اور پرہيزگاری پکی ہے وه اپنے پيدا کرنے والے کی اطاعت کرتے ہيں اور اس کے صلے کے اميدوار ہيں۔ ہاں 
  ۔ باب ورع)  ٢ميرے اصحاب ايسے لوگ ہيں۔(اصول کافی جلد 

  عفر صادق ؑ اس بارے ميں بہت کچھ کہتے ہيں ، اس ميں سے کچھ ہم يہاں بيان کرتے ہيں۔ امام ج
ِمنہُ : وه شخص نہ ہم ميں سے لَيَس ِمنَّا َوالَ َکَراَمتۃَ َمن َکاَن فِی ِمصٍر فِيِہ ِماةُ اَلٍف اَو يَِزيُدوَن َوَکاَن ِفی ٰذلَِک الِمِصر اََحٌد اَوَرَع 

ے جو ايک الکھ يا زياده انسانوں کے شہر ميں رہتا ہے اور اس شہر ميں اس سے زياده پرہيز گار ہے اور نہ فضيلت رکھتا ہ
  ايک اور شخص ہو۔ 

ُجَل ُمؤِمناً َحتّیٰ يَُکوَن لَِجِميِع اَمِرنَا ُمتبِعاً َوُمِريًدا ااَلَ َواِنَّ ِمن اِتبَاِع اَمِرنَ  َز يَّنُوا بِِہ يَرَحُمُکُم هللاُ :۔ ہم ا َواَِراَدتِِہ الَورُع فَتَ اِنَّاالَ نَُعدُّ الرَّ
اسے مومن نہيں گنتے مگر وه جو تمام احکامات ميں ہماری پيروی کرتا ہے اور ان سب احکام کو چاہتا ہے جان لو کہ تقوٰی 
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ی اور پرہيز گاری ہمارے حکم کی پيروی کی شان اور اس کا تقاضا ہے اپنے آپ کو تقوٰی سے آراستہ کرو۔ خدا تمہيں اپن
  مہربانی ميں شامال کرے گا۔ 

ن ھَُو فِی قَريٍَۃ فِيھَا َعَشَرةُ ٰاالَِف َرُجٍل لَيَس ِمن ِشيَعتِنا َمن الَ تَتََحدَُّث الُمَخدَّراُت الُمَخدََّراُت بَِوَرِعِہ ِفی ُخُذوِرِھنَّ َولَيَس ِمن اَولِيآَِئنَا مَ 
شيعہ نہيں ہے جسے پاک دامن عورتيں پردوں کے اندر پاکباز نہيں کہتيں، وه  فِيِھم ِمن َخلِق هللاِ اَوَرَع ِمنہُ :۔ وه شخص ہمارا

شخص ہمارے دوستوں ميں سے نہيں ہے جو دس ہزار نفری کے شہر ميں رہتا ہے اور ميں سے ايک ياکئی آدمی اس سے 
  زياده پرہيزگار ہوں۔ 

هُ َعِمَل لَِخالِقِِہ َوَرَجاثََوابَہُ َوَخاَف ِعقَابَہُ فَاَِذا َراَيَت اُوٰلئَِک فَاُوٰلئَِک ِشيَعۃُ َجعفٍَر :۔ اِنََّماشيِعۃُ َجعفٍَر َمن َعفَّ بَطنَہُ َوفَرَجہُ َواشتَدَِّحھَادَ 
واقعی جعفر ؑ کا شيعہ وه ہے جو اپنے پيٹ اور شرمگاه کر حرام سے بچاتا ہے ۔ اس کا جہاد اور جانبازی دين کی خاطر پکی

 ہے ڈرتا سے سزاوں کی اس اور ہے رکھتا اميد کی ملسو هيلع هللا ىلصم کرتا ہے اور اسی سے ہے وه خدا کی خوشنودی کے ليے کا
   ہيں۔ شيعہ کے ؑ◌  جعفر واقعی لوگ يہ کہ لو سمجھ تو ديکھو کو لوگوں ايسے تم جب

  
  تشيع کے نقطہ نظر سے ظلم اور زيادتی

ن سے ائمہ اطہار ؑ نے قرآن دوسروں کے حقوق مارلينا اور ان پرظلم وستم ڈھانا ان سب سے بڑے گناہوں ميں سے ہے ج
کی پيروی ميں جس نے نہايت شدت سے انسانوں کو ظلم وستم سے روکا ہے نہايت سختی سے منع کيا ہے ۔ قرآن کہتا ہے : 

يہ نہ سمجھنا کہ خدا ظالموں کے افعال سے بے خبر ہے۔ اس نے ان کی سزا اس (قيامت کے) دن پر اٹھا رکھی ہے جب 
  ۔ آنکھيں حيران ہوجائيں گی
   )۴٢(نوٹ، سوره ابراہيم ۔ آيت 

امام علؑی نے بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ ظلم وستم کی برائی ميں نہايت سخت لہجے ميں کچھ باتيں کہی ہيں ان ميں سے 
  ايک يہ پياری اور سچی بات بھی ہے۔ 

ِ لَواُعِطيُت االَ قَالِيَم السَّبَعۃَ بَِما تَحَت اَفالِکھَا َعلٰی اَن اَ  عِصَی هللاَ فِی نَملٍَۃ اَسلُبُھَا ُجلَب َشِعيَرٍة فََعلتُہُ : بخدا اگر ہفت اقليم بھی اس َوّهللاٰ
سب مال و متاع کے ساتھ ساتھ جو آسمان کے نيچے ہے مجھے اس شرط پر دی جائے کہ ميں چيونٹی کے منہ سے جو کا 

  سا نہيں کروں گا ايک چھلکا چھين لوں اور خدا کا اتنا سا گناه کروں تو بھی ميں ہرگز اي
   )٢٢۴(نوٹ، صبحی صالح : نہج البالغۃ ۔ خطبہ 

يہ مقدار ظلم سے بچنے کی سب سے آخری حد ہے جسے انسان ستم سے دور رہنے اور اسے برا سمجھنے کے ليے سوچ 
ليم کی سکتا ہے۔ يہاں تک کہ امام علی ؑ چيونٹی پر جو کا چھلکا چھيننے کے برابر بھی ظلم نہيں کرتے چاہے۔ ہفت اق

  حکومت ان کو دے دی جائے۔ 
اس صورت ميں ان کا کردار کيسا ہے جنہوں نے حد سے زياده مسلمانوں کا خون بہايا ہے، ان کا مال لوٹا ہے اور لوگوں 

  کی آبروريزی کرتے ہيں۔ 
شاگردوں کے  جو ايسا ہے وه اپنی زندگی کی مطابقت امام علی ؑ کی زندگی سے کيسے کرسکتا ہے اور ان کے تربيت يافتہ
  مقام تک کيسے پہنچ سکتا ہے ۔ يہ ہے خدا کی اعلٰی تربيت جو وه اپنے دين کی خاطر انسان سے چاہتا ہے۔ 

ہاں ظلم ان سب سے بڑے گناہوں ميں سے ہے جنہيں خدا نے حرام کر ديا ہے اس ليے اہل بيت ؑ کی دعاؤں اور روايتوں ميں 
  اور برائی کے ساتھ اس کا ذکر کيا گيا ہے۔  ظلم و ستم کی سب سے زياده برائی کی گئی ہے

ائمہ اطہار ؑ کا يہ رويہ اور طريقہ کار رہا ہے کہ وه ان لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی دور رہتے تھے جو ان پر ظلم ڈھاتے 
ے۔ اور ان کی توہين کرتے تھے۔ ايک شامی مرد کے ساتھ حضرت امام حسن ؑ کی بردباری کا مشہور قصہ اس بات کا گواه ہ

اس شخص نے بہت گستاخياں کيں، يہاں تک کہ آپ کو گالياں ديں ليکن آپ نے ان بدتميزيوں کے جواب ميں نہايت برداشت 
  اور خاص مہربانی کا برتاؤ کيا کہ جس سے آخر ميں وه اپنے برے رويے پر شرمنده ہوگيا۔ 

اپنے عالی مکتب ميں ان لوگوں کو معاف  چند صفحے پہلے ہم نے صحيفہ سجاديہ ميں ايک دعا پڑھی ہے کہ امام سجاد ؑ
کرنے کی کيسے حوصلہ افزائی کيا کرتے تھے جو انسانوں پر ظلم کرتے تھے اور يہ سبق ديا کرتے تھے کہ ہم خدا سے 

  ان کی بخشش کی دعا کريں۔ 
ھيجنا جائز ہے يہ بتانے کی ضرورت نہيں ہے کہ شرع کے مطابق ظالم کے ظلم کے جواب ميں ظلم کرنا اور اس پر لعنت ب

ليکن جائز ہونا ايک اور بات ہے اور معافی اور درگزر جو اخالقی خوبيوں ميں سے ہے دوسری چيز ہے بلکہ ائمہ اطہار ؑ 
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  کے نقطہ نظر سے ظالم پر زياده لعنت بھيجنا بعض اوقات ظلم شمار ہوتا ہے۔ 
  امام صادق ؑ فرماتے ہيں۔ 
يََزاُل يَدُعو َحتَّٰی يَُکوَن َظالِماً :۔ کبھی کبھی وه انسان جس پر ظلم ہوا ہے ظلم کرنے والے پر اس  اِنَّ الَعبَد لَيَُکوَن َمظلُوماً فََما

  قدر لعنت بھيجتا ہے کہ خود بھی ظالم بن جاتا ہے (يعنی زياده لعنت کرنے کے باعث ظالم ہوجاتا ہے) 
و اس صورت ميں اہل بيت ؑ کی تعليم کی رو سے حيرت اس بات پر ہے کہ جب ظالم پر لعنت کی کثرت ظلم شمار ہوتی ہے ت

اس شخص کا حساب کيسے ہوگا جو ابتدا ميں ظلم و زيادتی کرتا ہے يا لوگوں کو بے آبرو کرتا ہے يا ان کا مال لوٹ ليتا ہے 
پريشانی ،  يا ظالموں سے لوگوں کی چغلی کھتا ہے تاکہ انہيں ظالموں کی بدنيتی کا نشانہ بنوادے يا دھوکا دے کر لوگوں کی

  تکليف اور تباہی کا سبب بنتا ہے يا مخبری کرکے لوگوں کو پکڑوا ديتا ہے۔ 
ايسے لوگ تمام لوگوں کی بہ نسبت خدا سے زياده دور ہيں، ان کا گناه اور اس کی سزا بھی زياده سخت ہوگی اور ايسے 

 لوگ عمل اور اخالق کی رو سے تمام انسانوں سے برے ہيں۔ 

 

 مکتب تشيع

 

  
  

  
  ظالموں کی مدد

چونکہ ظلم ايک بڑا گناه ہے اور اس کا نتيجہ بہت برا ہوتا ہے اس ليے خدا نے ظالموں کے ساتھ شريک ہونے اور ان کو 
  سہارا دينے سے منع کيا ہے جيسا کہ قرآن فرماتا ہے: 

ُکُم النَّاُر َوَمالَُکم ِمن َدوِن هللاِ ِمن اَولِيَآَء ثُمَّ الَ تُنَضُرونَ   :۔ ظالموں کے ساتھ شرکت اور دوستی نہَوالَ تَرَکنُوا اِلَی الَِّذيَن ظَلَُموا فَتََمسَّ
رے گا۔(سوره کرو جو تم آگ ميں جاپڑو۔ تم خدا کے سوا اور کسی سے دوستی نہ کرو ورنہ پھر کوئی تمہاری مدد نہيں ک

   )١١٣ہود۔ آيت 
  يہ ہے قرآن کی تربيت کا ڈھنگ اور وه ہے اہل بيت ؑ کے تربيتی مکتب کا انداز! 

ظالموں کی مدد کرنے ، ان کی تقويت کا باعث بننے اور ان کے ساتھ کسی کام ميں شرکت کرنے سے چاہے، وه ايک 
لے ميں ائمہ اہلبيت ؑ کی بہت سی روايات ہم تک پہنچی کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی ہو، پرہيز اور نفرت کرنے کے سلس

  ہيں۔ 
اس ميں شک کی گنجائش نہيں ہے کہ اسالم اور مسلمانوں کی سب سے بڑی بدبختی اور مصيبت يہ رہی ہے کہ ظالموں سے

بھی  نرمی کرتے ہيں ان کے برے کاموں سے چشم پوشی کرتے ہيں اور ان سے تعلق قائم رکھتے ہيں، پھر يہ تو اس سے
  کہيں بڑھ کر ہے کہ ان سے نہايت گرمجوشی سے مليں اور ظلم ڈھانے ميں ان کی مدد کريں۔ 

واقعی حق کی راه سے ہٹ کر مسلمانوں پر کيا کيا بدبختياں اور نحوستيں نازل ہوئی ہيں کہ جن کے منحوس سائے ميں دين 
ک کہ آج ہم يہ ديکھتے ہيں کہ دين اجنبی ہوگيا اور دھيرے دھيرے کمزور ہوتا گيا اور اس کی طاقت گھٹتی چلی گئی يہاں ت

مسلمان يا وه لوگ جو صرف ظاہر ميں مسلمان ہيں اور وه جو غير خدا سے دوستی کرتے ہيں خدا کی دوستی اور توفيق ميں 
جيسے  شامل نہيں رہے اور خدا کی مدد سے ايسے محروم ہوگئے کہ اب طاقتور عيسائی دشمنوں کا تو ذکر ہی کيا، يہوديوں

  سب سے زياده کمزور دشمنوں اور ظالموں سے مقابلے کی بھی طاقت نہيں رکھتے۔ 
ائمہ اطہار ؑ بہت کوشش کرکے شيعوں اور اپنے ماننے والے لوگوں کو ايسی باتوں سے جو ظالموں کی مدد کا موجب ہوتی 

ذرا سی بھی مدد اور دوستی کا تھيں الگ رکھتے تھے اور اپنے محبوں کو سختی سے تاکيد کرتے تھے کہ ظالموں کی 
اظہار نہ کريں، اس بارے ميں ان کے ارشادات شمار سے باہر ہيں، انہی ميں ايک وه بات ہے جو امام سجاد ؑ نے محمد بن 

مسلم زہری کو ايک خط ميں لکھی تھی۔ آپ اس خط ميں دشمنوں کی مدد سے خبردار کرنے کے بعد ان کے ظلم کے متعلق 
  لکھتے ہيں: 
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باَلَيَاھُم ِسلماً اِٰلی َضالَلَتِِھم  يَس بُِدَعائِِھم اِيَّاَک ِحيَن َدَعوَک َجَعلُوَک قُطباً اََداُروا بَِک َرٰحَی َمظَالِِمِھم َوِجسراً يَعبَُروَن َعلَيَک اِٰلیاََولَ 
ی َدعِعياً اِٰلی َغيِّھم َسالِکاً َسلِبِيلَھُ يَدُخلُوَن بَِک الشَّکَّ َعلَی الُعلََمآِء َويَق تَاُدوَن بَِک قُلُوَب الُجھَّاِل اِلَيِھم فَلَم يَبلُغ اََخصَّ ُوَزَرآئِِھم َوالَ اَقٰوٓ

ِۃ اِلَيِھم فََمآ اَقَلَّ َمآاَع ِۃ َوالَعآمَّ يَسَر َما طوَک فِی قَدِرَمآ اََخُذوا ِمنَک َوَمآ اَ اَعَوانِِھم ااِلَّ ُدوَن َمابَلََغت ِمن اِصالَِح فََساِدِھم َواختِالَِف الَخآصَّ
بُوا َعلَيَک فَانظُر لِنَفِسَک فَاِنَّہُ الَ يَنظُُر لَھَا َغيُرَک َحاِسبِھَا ِحَساَب َرُجلٍ  َمسُؤٍل :۔ کيا تمہارے ليے  َعَمُروا لََک فِی َجنِب َما َخرَّ

يں اور تمہيں دشمنوں کے بالوے کی يہ غرض نہيں تھی کہ تم کو اپنے ظلم کی چکی کا محور و مدار اور پشت و پناه بنال
اپنے منحوس مقاصد تک پہنچنے کے ليے پل ، اپنی گمراہی کی سيڑھی، ظلم کا اعالن کرنے واال اور اپنے ظلم کے راستے 

  کا مسافر سمجھ ليں۔ 
انہوں نے تمہاری شموليت سے عقلمندوں کے دل ميں شک پيدا کر ديا اور تمہارے وسيلے سے بيوقوفوں کے دل اپہنی 

انہوں نے اچھے موقعے پر اپنا فساد چھيڑکر اور خاص و عام کی توجہ اپنی طرف کرکے جو فائده تم طرف مائل کرليے۔ 
سے اٹھايا وه خاص الخاص وزيروں جی حضوريوں اور سب سے زياده طاقتور دوستوں سے بھی نہيں اٹھايا، تمہارے ديے 

ری اتنی ساری برباديوں کے بدلے ميں انہوں نے ہوئے کے بدلے ميں انہوں نے جو کچھ تمہيں ديا وه بہت تھوڑا ہے اورتمہا
جو کچھ تمہارے ليے بسايا وه بہت کم ہے۔ اپنے نفس کے بارے ميں سوچو کيونکہ تمہارے عالوه اور کوئی اس کے متعلق 
نہيں سوچے گا اور اپنے نفس سے اتنا حساب لو اور اتنی پوچھ گچھ کرو جتنا ايک ذمے دار اور فرض پہچاننے واال آدمی 

  س سے حساب لے گا۔ ا
  ۔ )١٩٧۴مطبوعہ سستہ االعلمی للمطبوعات بيروت  ١٩٨(نوٹ، تحف العقول عن آل الرسول صفحہ 

امام ؑ کا آخری جملہ واقعی اہم ہے کيونکہ جب انسان پر خواہش نفسانی غالب آجاتی ہے تو وه اپنے آپ کو اپنے ضمير ميں 
وں ميں خود کو اپنے اعمال کا ذمے دار نہيں پاتا۔ اپنے کام بہت بہت ہی حقير اور ہيچ محسوس کرتا ہے ۔ دوسرے لفظ

چھوٹے گنتا اور سوچتا ہے کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہيں ہوگا۔ اس طريقے کا اختيار کرنا انسان کے نفس اماره کی خفيہ 
  کارروائيوں ميں شامل ہے۔ 

ہری کو نفس کے ان بھيدوں سے جو ہميشہ انسان ميں امام زين العابين ؑ کا اس بيان سے يہ مقصد ہے کہ محمد بن مسلم ز
موجود رہتے ہيں آگاه کرديں کہيں ايسا نہ ہو کہ ان پر يہ خيال غالب آجائے اور وه انہيں ان کی ذمے داری کے مقام سے ہٹا 

  دے۔ 
رتاثير صفوان ظالموں کے ساتھ کام کرنے کے گناه کو آنکھو کے سامنے لے آنے ميں پچھلی گفتگو سے زياده واضح اور پ

جمال (اونٹ والے) سے ساتوی امام حضرت موسٰی ب جعفر ؑ کی بات چيت ہے۔ صفوان ساتويں امام کے شيعہ اورمعتبر 
  راوی تھے۔ 

کشی کی کتاب رجال کی روايت کے مطابق جو اس نے ""صفوان ان سے بيان کرتا ہے"" کے ذيل ميں دی ہے ، صفوان نقل
  جعفر ؑ کی خدمت ميں پہنچا تو آپ نے مجھ سے فرمايا: کرتے ہيں کہ ميں امام موسٰی ب 

  اے صفوان ! ايک کام کے سوا تمہارے سب کام اچھے ہيں۔ 
  ميں نے کہا : ميں آپ کے صدقے، وه ايک کام کون سا ہے؟ 

  امام ؑ نے فرمايا: وه يہ ہے کہ تم اپنے اونٹ اس مرد (ہارون رشيد) کو کرائے پر ديتے ہو۔ 
ی قسم ! ميں اپنے اونٹ حرام ، گناه ، باطل ، شکار اور عياشی کے کاموں کے ليے نہيں ديتا بلکہ ميں ميں نے کہا : خدا ک

نے اپنے اونٹ مکے جانے کے ليے کرائے پر ديے ہيں اور پھر ميں خود اونٹوں کے ساتھ نہيں جاتا بلکہ اپنے غالموں کو 
  بھيج ديتا ہوں۔ 

  کرائے کی شرط يہ ہے کہ وه واپس آجائيں؟ امام ؑ نے فرمايا: اے صفوان ! کيا تمہارے 
  ميں نے کہا : آپ پر فدا ہوجاؤں ، بے شک۔ 

  آپ نے فرمايا: کيا تم چاہتے ہو کہ وه زنده واپس آجائيں تاکہ تمہارا کرايہ وصول ہوجائے۔ 
  ميں نے عرض کيا : جی ہاں ۔ 

  آپ نے فرمايا : 
َرَد النَّاَر :۔ جو ان کے زنده رہنے کو اچھا سمجھتا ہے وه انہيں کے زمرے فََمن اََحبَّ بَقَآَء ھُم فَھَُوِمنھُم َوَمن َکانَ  ِمنھُم فَھُوا َکاَن وَّ

  ميں داخل ہے اور جو ان کے زمرے ميں داخل ہے وه دوزخ کی آگ ميں ڈاال جائے گا۔ 
  صفوان کہتا ہے کہ ميں گيا اور ميں نے تمام اونٹ ايک دم بيچ ديے۔ 

ندگی باقی رہنے کی خواہش ايسی ہوسکتی ہے تو پھر اس شخص کا کيا ہوگا جو مستقل طور پرہاں جب محض ظالموں کی ز
ظالموں کی مدد کرتا ہے اور ان کے ظلم اور زيادتی ميں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور پھر ان کا پوچھنا ہی کيا جو 
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  ں اور گروہوں ميں شريک ہوجائيں۔ انہيں کی سی عادتيں اختيار کريں اور ان کے ساتھ ان کے کاموں ، منصوبو

  
  ظالموں کی طرف سے کام قبول کرنا

جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں ظالموں کی مدد اور ان کے ساتھ کام کرنے کی چاہے ايک کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی کيوں 
ہے۔ پھر اس کے  نہ ہو بلکہ ان کے ليے زندگی کی خواہش کرنے کی بھی ائمہ اطہار ؑ نے نہايت سختی سے ممانعت کی

بارے ميں تو کہا ہی کيا جائے جو ايسی حکومت ميں شريک ہے اور ايسی ظالم حکومت کے منصوبوں اور عہدو پر متعين 
ہے۔ اس سے بھی آگے اس شخص کے ليے کيا کہا جائے جو ايسی حکومت کی بنياد ڈالنے والوں ميں سے ہو اور جو اس 

الے کارکنوں ميں شمار کيا جائے کيونکہ امام جعفر صادق ؑ کے فرمان کے حکومت کو قوت پہنچانے اور مضبوط بنانے و
مطابق ظالم حکومت تمام صحيح قوانين کے مٹنے، باطل کے زنده ہونے اور ظلم اور تباہی کے ظاہر ہونے کا موجب بنتی 

  ہے۔ 
ظالم حکومت کی طرف سے ايک  البتہ ائمہ اطہار ؑ نے بعض خاص موقعوں پر ان عہدوں کا قبول کرنا جائز سمجھا ہے مثالً 

ايسا منصب قبول کرنا جو انصاف قائم کرنے، خدائی سزائيں دينے، مومنوں سے احسان اور نيکی کرنے، حالل کا حکم دينے
  اور حرام سے منع کرنے کے ليے ہو جيسا کہ امام موسٰی بن جعفر ؑ ايک حديث ميں فرماتے ہيں : 

ِ فِٓی اَبَواِب الظُّلمَ  ّٰ ِ ٰلٓئَِک َمنَاُر هللاِ فِٓی ِۃ ِمن نُّوِر هللاِ بِِہ البُرھَاَن َوَمکََّن لَہُ فِی البِالَِد اُُموَر الُمسلِِميَن اُوٰلٓئَِک ھُُم الُمؤِمنُوَن َحقّاً اُواِنَّ 
ذريعے سے خدا لوگو  اَرِضِہ اُوٰلٓئَِک نُوُر هللاِ فِی َرِعيَّتِِہ :۔ ظالموں کے يہاں خدا کے ليے کچھ لوگ ايسے ہوتے ہيں جن کے

پر اپنی دليل اور حجت ظاہر کرتا ہے اور ان کو شہروں ميں اختيار ديتا ہے تاکہ ان کے وسيلے سے اپنے دوستوں کی مدد 
ہو، ان سے شر دفع ہو اور مسلمانوں کے کام سدھريں ايسے لوگ اصلی مومن ہوتے ہيں، ايسے لوگ زمين پر خدا کی واضح

  خدا کے بندوں ميں اس کی روشنی ہوتے ہيں عالمتيں اور نشانياں اور 
اس کے بارے ميں ائمہ اطہار ؑ سے بہت سی روايتيں ہيں جو مذکوره حکومتوں کے منصب داروں کے فرائض اور اچھے 

طرز عمل پر روشنی ڈالتی ہيں مثالً اميرا ہواز عبدهللا نجاشی کے نام امام جعفر صادق ؑ کا رسالہ جس کا ذکر ايک بہت بڑے 
  ميں کيا ہے۔  ٧٧شيخ حرعاملی نے وسائل الشيعہ کتاب البيع باب  محقق

  
  اسالمی اتحاد کی ترغيب :۔

اہل بيت ؑ ان چيزوں کی بزرگی اور مضبوطی کی شديد خواہش رکھتے تھے جن سے اسالم کا اظہار ہوتا ہے ۔ اور اسالم کی 
ں کے دلوں اور ذہنوں سے ہر قسم کی دشمنياں دورعزت، مسلمانوں کے اتحاد، ان ميں بھائی چارے کی حفاظت اور مسلمانو

  کرنے کی ترغيب ديتے تھے۔ 
مولی الموحدين ، امام المتقين ، امير المومنين حضر ت علی ؑ کا ان خلفاء کے ساتھ طرز عمل جو ان سے پہلے مسند خالفت 

لوگوں غاصب ، تاہم آپ نے ان کے  پر بيٹھے تھے بھاليا نہيں جاسکتا۔ اگرچہ آپ خالفت کو اپنا حق سمجھتے تھے اور ان
ساتھ (مسلمانوں کے اتحاد کی حفاظت کی خاطر) صلح جوئی اور مصاحبت رکھی بلکہ (ايک مدت تک) آپ نے اپنا يہ عقيده 
بھی عوام کے مجمعوں ميں پيش نہيں کيا کہ منصب خالفت پر جس کا تعين کيا گيا ہے وه صرف وہی ہيں ليکن جب حکومت 

ئی تو آپ نے ""ميدان رحبہ"" (نوٹ،کوفہ کا وه مقام جہاں اميرالمومنين ؑ عموماً اپنے دور خالفت ميں آپ کے ہاتھ ميں آ
 ملسو هيلع هللا ىلص سرورکائنات حضور دن کے غدير نے جنہوں سے اصحاب مانده باقی کے ملسو هيلع هللا ىلصخطبہ ديا کرتے تھے) ميں رسول 

ر کيا جن ميں مسلمانوں کے فائدے اور ذک جھجک بے کا باتوں ان نے آپ چاہی، گواہی تھا ديکھا تقرر کا آپ سے طرف کی
بھالئياں تھيں۔ يہ اسی اتحادالمسلمين کے خيال سے تھا جو آپ نے اپنی حکومت سے پہلے کے زمانے کی طرف اشاره 

  کرتے ہوئے فرمايا: 
ھَدماً :۔مجھے ڈر تھا کہ اگر ميں اسالم اور مسلمانوں کا ساتھ نہيں دوں گا تو  فََخِشيُت اِن لَّم اَنُصِرااِلسالََم َو اَھلَہُ اَٰری فِيِہ ثَلماً وَّ

  اسالم ميں تفرقہ اور تباہی پھيل جائے گی۔ 
يہی وجہ تھی کہ خالفت شروع ہونے کے بعد امام ؑ کی جانب سے کوئی ايسی بات ديکھنے ميں نہيں آئی کہ ان کی گفتگو يا 

ے کو نقصان پہنچے يا ان کی طاقت گھٹنے عمل سے (اسالم کی طاقت کی حفاظت کے خيال سے)خلفاء کی طاقت اور دبدب
يا ان کی شان اور رعب ميں بٹا لگنے کا سبب بنتی ، خلفاء کی ان کارروائيوں کے باوجود جو آپ ديکھتے تھے اپنے نفس پر
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قابو رکھتے ہوئے گھر ميں بيٹھے رہے يہ تمام احتياطيں محض اس ليے تھيں کہ اسالم کے فائدے محفوظ رہيں اور اسالم 
مسلمانوں کے اتحاد اور ميل جول کے محل ميں کوئی خرابی اور دراڑ پيدانہ ہو چنانچہ يہ احتياط لوگوں نے آپ ہی سے  اور

  سيکھی سمجھی ۔ 
  حضرت عمر ابن خطاب بار بار کہتے تھے: 

  بوالحسن نہ ہوں۔ الَ ُکنُت لُِمعَضلٍَۃ لَيَس لَھَا اَبُو الَحَسن :۔ خدا نہ کرے کہ ميں ايسی مشکل ميں پڑوں کہ جہاں ا
  يا 

  لَوالَ َعلٌِّی لَھَلََک ُعَمُر :۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہالک ہوجاتا ۔ 
، مسند احمد ١۴٧۔صحيح بخاری، کتاب المحاربين ، باب االيرجم المجنون ،سنن ابی داود، باب مجنون يسرق صفحہ ١(نوٹ، 

،فيض ٩۵صفحہ  ٣، کنرالعمال، علی متقی، جلد ٣۴۶فحہ ،سنن دار قطنی، کتاب الحدود ص١۵۴و  ١۴٠صفحہ  ١بن حنبل جلد 
،  ١۶۶، مسند، شافعی، کتاب االشربہ صفحہ  ١٨۶، موطا، مالک، کتاب االشر بہ صفحہ ٣۵۶صفحہ  ۴القدرير ،منادی،جلد 
، طبقات ابن ١٩۶صفحہ  ٢، رياض النضره، محب طبری، جلد  ١٢٣، سنن بيہقی صفحہ ٣٧۵صفحہ  ۴مستدرک حاکم جلد 

صفحہ  ٢، استيعاب، ابن عبدالبر، جلد  ٢٩۴، شرح معافی اآلثار، طحاوی، کتاب القضاء صفحہ ١٠٢صفحہ  ٢باب  ٢لد سعد ج
  ، درمنشور، سيوطی، سوره مائده آيت خمر) ۵۶۶، نوراالبصار، ثعلبی، صفحہ ۴۶٣

خاطر معاويہ سے صلح  امام حسين ؑ کی روش بھی کبھی بھالئی نہيں جاسکتی کہ انہوں نے کس طرح اسالم کی حفاظت کی
کی، جب آپ نے ديکھا کہ اپنے حق کے دفاع کے ليے جگ پر اصرار کرنا، قرآن اور عادالنہ حکومت ہی کونہيں بلکہ 

اسالم کے نام کو ہميشہ ہميشہ کے ليے مٹادے گا اور شريعت الٰہيہ کو بھی نابود کردے گا تو آپ نے اسالم کی ظاہری 
  ظت ہی کو مقدم سمجھا۔ نشانيوں اور دين کے نام کی حفا

اگرچہ يہ رويہ اس کے برابر ٹھہرا کہ ان ظالموں کے باوجود جن کے بارے ميں يہ انتظار تھا کہ آپ پر اور آپ کے شيعوں 
پر ڈھائے جائيں گے، معاويہ جيسے اسالم اور مسلمانوں کے سخت دشمن اور آپ سے اور آپ کے شيعو سے دل ميں بغض 

سے صلح کی جائے۔ اگرچہ بنی ہاشم اور آپ کے عقيدت مندوں کی تلواريں نيام سے باہر  اور کينہ رکھنے والے دشمن
آچکی تھيں اور حق کے بچاؤ اور حصول کے بغير نيام ميں واپس جانے کو تيار نہيں تھيں ليکن امام حسن ؑ کی نظر ميں 

  تھی۔  اسالم کے اعلٰی فوائد اور مقاصد کی پاسداری ان تمام معامالت پر فوقيت رکھتی
ليکن جب اسالم کے يہی اعلٰی مقاصد معرض خطر ميں پڑگئے تو امام حسين ؑ نے اپنے بھائی امام حسن ؑ کے طرز عمل سے
جداگانہ رويہ اختيار کيا(نوٹ، تفصيالت کے ليے مالحظہ فرمائيے مکتب اسالم مولفہ عالمہ محمد حسين طباطبائی مطبوعہ 

 باطل کے خالف ڈٹ گئے، کيونکہ انہوں نے ديکھا کہ بنی اميہ کی حکومت اس  ؑجامعہ تعليمات اسالمی) اور امام حسين
راستے پر چل رہی ہے کہ اگر اسی طرح چلتی رہی اور کوئی اس کی برائياں کھول کر سامنے نہيں اليا تو حکمران اسالم 

رح چلتی رہی اور کوئی اس کی بنياديں ڈھاديں گے اور اسالم کی عظمت ختم ہوجائے گی، آپ نے چاہا ہے کہ اگر اسی ط
کی برائياں کھول کر سامنے نہيں اليا تو حکمران اسالم کی بنياديں ڈھاديں گے اور اسالم کی عظمت ختم ہوجائے گی۔ آپ نے

 رسوا سميت برائيوں ان کو ان اور ديں کر محفوظ ميں تاريخ دشمنی کی ان سے ملسو هيلع هللا ىلصچاہا کہ اسالم اور شريعت رسول 
   نے جس طرح چاہا تھا اسی طرح ہوا۔  ؑحسين امام چنانچہ کريں

  اگر آپ کھڑے نہ ہوتے تو اسالم اس طرح فنا ہو جاتا کہ صرف تاريخ اسے ايک غلط مذہب کے نام سے ياد کرتی۔ 
شيعيان اہل بيت ؑ جو طرح طرح سے سيدالشہداء امام حسين ؑ کی ياد تازه رکھنے سے شديد دلچسپی رکھتے ہيں يہ چاہتے ہيں 

ريک کی تبليغ مکمل کريں جو ظلم وستم کو کچلنے کے ليے وجود ميں آئی تھی اور ان کا مقصد (جو عدالت کا کہ ان کی تح
قيام تھا) حاصل کريں تاکہ امام حسين ؑ کے بعد ائمہ اطہار ؑ کی رسم کے مطابق عاشوره محرم کی ياد تازه کرنے کے معاملے

ی وجہ ہے کہ ""عاشوره "" ہمارا شعار بن گيا۔(نوٹ، تفصيالت کے ميں ان کی پيروی اور اتباع کرنے والے بن جائيں، يہ
  ليے مالحظہ فرمايئے فلسفہ شہادت مولفہ مرتضٰی مطہری، مطبوعہ جامعہ تعليمات اسالمی) 

اسالم کی عظمت کو قائم رکھنے سے اہل بيت ؑ کی انتہائی دلچسپی (نوٹ عظمت اسالم ان باتوں سے عبارت ہے خدائے واحد
اور حکومت ، دين، رہبران دين اور بنی نوع انسان کے حقوق کا پاس، معاشرے ميں انفرادی اور اجتماعی عدالت کی عبادت 

کا اجراء، انسانوں کے مابين اسالمی اخوت اور مساوات اور فکر و عمل کی آزادی، اسالم يعنی کتاب و سنت کے انہی آفاقی 
ے اپنی زندگياں وقف کر دی تھيں۔ انہوں نے ايسے افراد کی تربيت کی اصولوں کی حفاظت اور بقا کے ليے ائمہ اہل بيت ؑ ن

جو ا سنہرے اصولوں کی پاسداری کرسکيں۔ اگر کوئی شخص يا گروه ان اصولوں کے حصار کو توڑ کر کسی کا حق 
کا  غصب کرے، عدل و انصاف کی دھجياں بکھيرے ، طبقاتی نظام قائم کرے، انسانوں کی آزادی سلب کرے يا فرعونيت

اظہار کرے تو وه قرآ کی اصطالح ميں طاغوت ہے اور وه بندگان خدا جن پر ايسی افتاد نازل کی جائے اور انہيں خدائے 
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منعم کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم کرديا جائے وه مستضعف ہيں۔ شيعيان اہل بيت ؑ خدائے عزوجل کے سوا کسی کو سپر 
کے طاغوتوں سے ٹکر لينے اور کلمہ ال الہ اال هللا کو بلند کرنے اور مظلوموں پاور تسليم نہيں کرتے اور اپنے اپنے زمانے

کی حمايت کرنے کو اپنا اشعار قرار ديتے ہيں جب وه کلمہ طيبہ اپنی زبان پر جاری کرتے ہيں، تو وه انہيں اصولوں پر 
حاوی تھے۔۔امام علی زين العابدين ؑ کی اپنے ايمان اور ان سے وابستگی کا اظہار کرتے ہيں) اگرچہ ان کے دشمن حاالت پر 

زندگی سے ظاہر ہوجاتی ہے۔ اگرچہ آپ سالطين بنی اميہ کے مد مقابل تھے اور بنی اميہ نے آپ کے رشتہ داروں کا خون 
بھی بہايا تھا اور آپ کے خاندا ن کی بے ادبی اور توہين کرنے ميں حد سے گزر چکے تھےاور آپ کربال کے دل ہالدينے 

دثے کے باعث جس ميں بنی اميہ نے آپ کے پدر بزگوار اور ان کے حرم پر بے حد و حساب ظلم توڑے تھے والے حا
سخت دلگير اور غمگين تھے پھر بھی آپ تنہائی ميں مسلمانوں کی فوج کے ليے دعا کيا کرتے تھے اور خدا سے ان کی فتح

   ، اسالم کی عزت اور مسلمانوں کی امنيت اور سالمتی چاہتے تھے۔
اس سے پہلے بتايا جا چکا ہے کہ اسالم کی تعليمات کو عام کرنے کے ليے امام زين العابدين ؑ کا واحد ہتھيار آپ کی دعا تھی

  آپ نے اپنے عقيدت مندوں کو يہ سکھايا کہ اسالمی فوج اور مسلمانوں کے ليے کس طرح دعا کريں۔ 
  " کے نام سے مشہور ہے يوں فرماتے ہيں۔ امام زين العابدين ؑ اس دعا ميں جو ""دعائے اہل ثغور"

تَِک َو اَ  تَِک َو اَيِّدُحَماتِھَا بَقُوَّ ن ثُُغوَر الُمسِلِميَن بِِعزَّ ٍد وَّ ٰالِِہ َو َحصِّ ھُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ٍد اَللّٰ ھُمَّ َصِل َعٰلی ُمَحمَّ سبِغ َعطَايَاھُم ِمن ِجَدتَِک اَللّٰ
د بِِکفَايَِۃ َواشَحذ اَسلَِحتَھُم َواحُرس َحوَزتَھُم َوامنَع َحوَمتَھُم َو اَلِّف َجمَعھُم َوَدبِّر اَمَرھُم َو َواِتر بَيَن ِميَِرِھم َوتَ  وَّ ٰالِِہ َوَکثِّر َعدَّتَھُم ّوحَّ

ر درود بھيج، مسلمانوںپ ؑ◌  محمد آل اور ملسو هيلع هللا ىلصُمؤنِِھم َواعُضدھُم بِالنَّصِر َواَِعنھُم بِالّصبِر َوالطُف لَھُم فِی الَمکِر :۔ اے خدا محمد 
کی جماعت بڑھا، ان کے ہتھيار تيز کر، ان کے عالقے کی حفاظت کر، ان کی صف کی قابل توجہ حد مضبوط بنا، ان کی 

پہنچا، ان کے  ٩جماعت ميں يک جہتی برقرار رکھ، ان کے کام پورے کر، ان کو روزی ان کے پيچھے پيچھے (ساتھ ساتھ
مدد سے طاقتور بنا صبر اور ثابت قدمی سے ان کی امداد کر اور ان کو اپنے دشمنوں کے اخراجات پورے کر، ان کو اپنی 

  مقابلے ميں اپنا راستا پالينے کی خفيہ حکمت عملی عطا فرما۔ (صحيفہ ، ستاءيسويں دعا) 
  پھر کافروں پر لعنت بھيجنے کے بعد فرماتے ہيں: 

ھُمَّ َوقَوِّ بَٰذلَِک ِمَحاَل اَھِل االَسالَ  غھُم َعن ُمَحاَربَتِِھم لِِعبَاَدتَِک َوَعن ُمنَابََذتِِھم لِلاَللّٰ ن بِِہ ِديَاَرھُم َوثَمِّر بِِہ اَمَوالَھُم َوفَرِّ َخلَوِة بَِک ِم َوَحصِّ
نھُم َجبھَۃٌ ُدونََک :۔ (نوٹ، يہ دعا واقعی کت ی ال يُعبََد فِی بَقَاِع االَرِض َغيُرَک َوالَ تَُعفََّر الََحٍد مِّ نی اچھی اور جامع ہے، اس َحتّٰ

دور ميں مسلمانوں کو چاہيے کہ يہ دعا دن رات پڑھا کريں اور اس کے معافی سے سبق ليں اور خدا سے چاہيں کہ وه انہيں 
  ميل جول ، اتحاد، صفوں کا گٹھاؤ اور عقل کی روشنی عطا فرمائے)۔ 

اقت عطا کر، ان کے شہر مستحکم اور ان کی دولت اے خدا! اس دور انديش وسيلے سے مسلمانوں (يا ان کے مقامات) کو ط
زياده کر، ان کو اپنی بندگی اور عبادت کے ليے اور اپنے ساتھ تنہائی اختيار کرنے کے ليے دشمنوں کی جنگ اور رگڑے 
جھگڑے سے فرصت اورسکون عطا فرماتا کہ روئے زمين پر تيرے سوا دوسرے کی عبادت نہ ہو اور تيرے سوا ان کی 

  کسی کے آگے نہ جھکے۔ پيشانی 
امام زين العابدين ؑ اس بليغ اور پر تاثير دعا ميں (جو ان دعاؤں ميں سب سے لمبی ہے) لشکر اسالم کو اس کام کے ليے جو 

اس کے شايان شان ہے اس طرح آماده کرتے ہيں کہ وه عسکری اور اخالقی خوبيوں کے مالک بنيں اور دشمنوں کی صفوں 
  رح مل کر کھڑے ہوجائيں۔ کے مقابلے ميں پوری ط

آپ اس دعا کے پردے ميں اسالمی جہاد کی فوجی تعليم، نتيجہ ، مقصد اور اس کے فائدے بيان کرتےہيں اور دشمن سے 
تصادم اور جھڑپوں ميں جنگی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہيں، اور ساتھ ساتھ يہ بھی آجاتا ہے کہ لڑائی کے بيچ ميں 

  ا ، گناہوں سے پرہيز اور خدا کی خاطر جہاد کرنا دھيان سے نہ اترے۔ خدا کی محبت، اس پر بھروس
اپنے زمانے کے حاکموں کے مقابلے ميں باقی اماموں کا بھی يہی رويہ رہا۔ يہ بزرگ اگرچہ دشمنوں کی قسم قسم کی 

ھ ليا کہ حق حکومت دھکميوں اور دھوکے بازيوں، سنگدليوں اور بے باکيوں کا مقابلہ کرتے رہے ليکن جب انہوں نے سمج
ان کی طرف نہيں پلٹے گا تو بھی وه اپنے اصل مقصد سے نہيں ہٹے اور لوگوں کی دينی اور اخالقی تعليم اور اپنے 

  پيروکاروں کو مذہب کی بلند مرتبہ تعليمات کی طرف متوجہ اور راغب کرنے ميں مصروف رہے۔ 
کن کتنا بڑا جرم ہے آج کل کے مصنفين کا جو چند ڈالروں اور يہ ہے اہل بيت رسول ؑ اور ان کے پيروکاروں کا طريقہ لي

  ريالوں کی خاطر شيعوں کو ايک خفيہ، تخريب کار اور بنياد اکھيڑ دينے والی جماعت کا نام ديتے ہيں۔ 
، يہ صحيح ہے کہ ہر وه مسلمان جو اہل بيت ؑ کے تعليمی مکتب کا ماننے واال ہے وه ظلم اور ظالموں کا دشمن ہوتا ہے 

ظالموں اور بدکاروں سے تعلق نہيں رکھتا اور ان لوگوں کو جو ظالموں کی مدد کرتے ہيں نفرت اور حقارت کی نظر سے 
ديکھتا ہے چنانچہ يہ نيک عادت اور صحيح دستور ايک نسل سے دوسری نسل تک چلتا رہتا ہے ليکن اس کے يہ معنٰی نہيں 
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  يره کے عنوان سے پہچانيں۔ ہيں کہ ہم شيعوں کو بہانہ ، دھوکا اور مکر وغ
شيعہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کو دھوکا دينا اپنے ليے جائز نہيں سمجھتے ۔ يہ وه طريقہ ہے جو انہوں نے اپنے اماموں 

سے ليا ہے شيعوں کے عقيدے کی رو سے ہر اس مسلمان کا مال ، جان اور عزت محفوظ ہے جو خدا کی وحدانيت اور 
کی گواہی ديتا ہے يعنی ال الہ اال هللا محمد رسول هللا کہتا ہے کسی مسلمان کی اجازت کے  رسالت کی ملسو هيلع هللا ىلصپيغمبر اسالم 

بغير اس کا مال کھانا جائز نہيں ہے کيونکہ ايک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھاءی ہے اسے چاہيے کہ وه اپنے بھائی کے ان
  حقوق کا خيال رکھے ج کی طرف ہم آگے کی بحث ميں اشاره کريں گے۔ 

  
  مسلمانوں کے ايک دوسرے پر حقوق :

مختلف طبقوں، درجوں اور مقاموں سے تعلق رکھنے کے باوجود مسلمانوں ميں بھائی چاره قائم کرنے کی ترغيب مذہب 
اسالم کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی ترغيبوں ميں سے ہے چنانچہ آج کے اور پچھلے مسلمانوں کا سب سے زياده 

يہ ہے کہ انہوں نے اس اسالمی بھائی چارے کے تقاضوں کی طرف دھيان نہيں ديا اور اس بارے بے وقعت اور ذليل کام 
  ميں الپروائی اور غفلت برتی۔ 

وجہ يہ ہے کہ اس بھائی چارے کا (جيسا کہ امام جعفر صادق ؑک کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے اور جسے ہم بيان کريں گے)
نے بھائی کے ليے وه پسند کرے اور عزيز رکھے جسے اپنے ليے اس نے پسند کيا کم سے کم تقاضا يہ ہے کہ ہر مسلمان اپ

  ہے اور عزيز رکھا ہے اور جسے اپنے ليے پسند نہيں کرتا اسے دوسرے مسلمانوں کے ليے بھی پسند نہ کرے۔ 
ا چاہيے اور اس چھوٹے اور سيدھے سادے سے قاعدے کے بارے ميں جو اہلبيت ؑ کے پسنديده دستوروں ميں سے ہے سوچن

اس خيال سے سوچنا چاہيے کہ اس قاعدے پر صحيح صحيح عمل کرنا آج کے مسلمانوں کے ليے کتنا مشکل ہے ۔ آج کے 
مسلمان واقعی اس قاعدے سے کتنے دور ہيں اور اگر واقعی يہ لوگ انصاف سے کام ليتے اور اپنے مذہب کو ٹھيک ٹھيک 

تو کبھی ايک دوسرے پر ظلم نہ کرتے اور ان ميں زيادتی، چوری،  پہچان ليتے اور صرف اسی قاعدے پر عمل کرتے
  جھوٹ، بدگوئی ، چغلی ، الزام ، گستاخی ، تہمت لگانا، توہين کرنا اور خود غرضی وغيره کے عيوب ہرگز نہ ہوتے۔ 

دشمنی باقی بے شک اگر مسلمان آپس ميں بھائی چارے کی کم سے کم خوبی کو سمجھ کر ہی عمل کرتے تو ان ميں ظلم اور
نہ رہتی اور انسان حد درجہ خوشی اور اجتماعی خوش بختی کے اونچے اونچے مرحلوں کی فتح کے ساتھ ساتھ بھائيوں کی 

  طرح اپنی زندگی گزارتے۔ 
انسانيت کی دنيا ميں وه ""مثالی بعاشره"" جس کا قيام پچھلے فلسفيوں سے ره گيا تھا يقينی طور پر وجود ميں آجاتا، اس 

ميں لوگوں ميں دوستی اور محبت کی حکمرانی ہوتی حکومتوں ، عدالتوں ، پوليس ، جيل تعزيری قوانين اور سزا  صورت
اور قصاص کے احکام کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، اگر وه سامراجيوں اور جابر حکمرانوں کے سامنے سر نہ 

زمين بہشت کا بدل ہوجاتی اور خوش بختی کے جھکاتے اور باغی خود سروں کے دھوکے ميں نہ آتے تو آخر کار پوری 
  گھر کی طرح بن جاتی۔ 

ميں اس جگہ يہ مزيد کہتا ہوں : اگر محبت اور بھائی چارے کا قانون جيسا کہ اسالم نے چاہا ہے انسانوں ميں حکمرانی کرتا 
رورت ہی نہ پڑتی جو ہم تو ہمارے مکتب کی لغت سے عدالت کا لفظ ہی نکل جاتا۔ يعنی ايسی صورت ميں ہميں عدل کی ض

لفظ عدل سے کام لينے کی حاجت رکھتے بلکہ محبت اور بھائی چارے کا قانون ہی نيکياں پھيالنے ، امن ، خوش بختی اور 
  کاميابی قائم رکھنے کو ہمارے ليے کافی ہوتا ۔ 

جہاں لوگوں ميں باپ  وجہ يہ ہے کہ انسان قانون عدل کی طرف اس وقت جاتا ہے جب سماج ميں محبت نہيں ہوتی ليکن
بيٹے اور بھائی بھائی کی سی محبت راج کرتی ہے، وہاں انسان اپنی خواہشات اور ضروريات چھوڑ بيٹھتا ہے اور محبت 
کے مقدس حدود کی خود خوشی خوشی حفاظت کرتا ہے آخر کار تمام مشکليں محبت کے سائے تلے دور ہوجاتی ہيں اور 

  يں رہتی ۔ پھر عدالت اور سياست کی ضرورت نہ
اس کا راز اور سبب يہ ہے کہ ہر انسان صرف اپنے آپ سے اور اس چيز سے محبت کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے وه 
کبھی ايسی چيز سے جو اس کی ہستی سے باہر ہو اس وقت تک محبت نہيں کرتا جب تک وه اس سے تعلق پيدا نہ کرے ، وه

  پڑجائے اور اس سے رغبت نہ ہوجائے۔  اسے بھلی نہ لگنے لگے، اسے اس کی ضرورت نہ
اسی طرح يہ بھی ممکن نہيں ہے کہ وه کسی ايسی چيز کی خاطر جسے وه پسند نہيں کرتا اور جس کی طرف وه مائل نہيں 

ہے اپنے ارادے اور اختيار سے جان دے دے اور قربانی ہوجائے اور اس کے ليے اپنی خواہشات اور مرغوبات چھوڑ 
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کے وه ايک ايسا عقيده رکھتا ہو جس کی طاقت اس کی خواہشات اور مرغوبات سے زياده ہو ،  بيٹھے بجز اس صورت
جيسے عدالت اور احسان کا عقيده اس صوت ميں زياده طاقتور ميدان (مثالً عدالت اور احسان چاہنے کا عقيده) کمزور 

جنم ليتا ہے جب کہ وه بلند روح کا مالک ہو،  رجحانات کو دبا ديتا ہے۔ يہ زياده پکا اور مضبوط عقيده انسان ميں اس وقت
ايسی روح جو اس سے زياده بلند ہو کہ خيالی اور مادی معامالت کی خاطر مادے سے ماورا (يعنی حقيقی، معنوی اور 

روحانی ) معامالت کو نظر انداز نہ کرے، اس کا نتيجہ يہ نکلے گا کہ وه کسی غير کے ساتھ احسان اور انصاف کيے جانے 
  مرحلے کو اعلٰی سمجھے گا۔  کے

انسان اس صورت ميں اس روحانی پروگرام کا محتاج ہوتا ہے جب وه اپنے اور تمام انسانوں کے بھائی چارے کے جذبے 
اور سچی محبت کے قائم رکھنے سے عاجزه جائے۔ ورنہ جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ محبت، عدالت کی جگہ لے ليتی ہے 

  دالت کی ضرورت نہيں ہوتی۔ اور محبت کی حکومت ميں ع
اس سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ مسلمان پر بھائی چارے کی صفت سے آراستہ ہونا واجب ہے۔ اسے سب سے پہلے يہ چاہيے 
کہ وه دوسروں کے ساتھ بھائی چارے کا جذبہ رکھے اور جب اپنے نفس کی خواہشات غالب آجانے کے باعث اپنے اندر يہ 

ره جائے (جيسا کہ اکثر ہوتا ہے) تو اسالمی مواعظ اور رہبريو کی پيروی کرکے اپنے نفس ميں جذبہ پيدا کرنے سے عاجز 
عدالت اور احسان طلبی کا عقيده مضبوط کرے اور اس کی بدولت اسالمی مقاصد حاصل کرے اور اگر اسے مرحلے سے 

وئی انتہا نہيں ہے اور عدل ، اسالم کی بھی مجبور ہوگيا تو پھر وه صرف نام کا مسلمان ہے (کيونکہ محبت کے درجو کی ک
آخری حد ہے جس کے بعد کفر و ضاللت ہے) اور وه هللا کی سرپرستی اور حزب هللا سے باہر نکل گيا ہے اور امام ؑ کی 

  تشريح کے مطابق جو بيان کی جارہی ہے خدا اس پر مہربانی اور عنايت نہيں کرتے گا۔ 
انسان پر غالب آجاتے ہيں اور اس کے نتيجے ميں اس کے ليے دشوار ہوجاتا ہےاکثر نفس کی سرکش خواہشيں اور تقاضے 

کہ وه اپنے ليے انصاف چاہنے کی ضرورت محسوس کرے تو پھر اس بات کا توخير خيال ہی چھوڑ ديجيے کہ وه انسانی 
  وں پر غالب آجائے۔ انصاف کی اتنی طاقت اپنے اندر اکٹھی اور تيار کرلے کہ اپنے نفس کی سرکش خواہشوں اور تقاض

يہی وجہ ہے کہ بھائی چارے کے حقوق کا لحاظ اس حالت ميں جب کہ انسان ميں بھائی چارے کا سچا جذبہ نہ ہو سب سے 
مشکل مذہبی تعليم اور سبق ہے ، چنانچہ امام جعفر صادق ؑ نے اپنے ايک صحابی معلٰی بن خنيس کے جواب ميں جس نے 

اس کی حالت کا خيال کيا اور اس ڈر سے کہ معلٰی بن خنيس ان حقوق کو جانتا ہے بھائی چارے کے حقوق پوچھے تھے 
  ليکن ان پر عمل نہيں کرسکتا اس کی قوت برداشت سے زياده وضاحت نہيں کی۔ 

  معلٰی بن خنيس کہتے ہيں ، ميں نے امام جعفر صادق ؑ سے عرض کيا : 
  ا دوسرے مسلمان پر کيا حق ہے ؟ َما َحقُّ الُمسلِِم َعلَی الُمسلِِم :۔ ايک مسلمان ک

  آپ نے فرمايا : 
ِ فِيِہ نَِصيٌبلَہُ َسبُع ُحقُوٍق َواِجبَاٍت ، َماِمنھُنَّ َحقٌّ ااِلَّ َوھَُو َعلَيِہ َواِجٌب ، اِن َضيََّع ِمنھَا َشيئاً َخَرَج ِمن ِوالَيَ  ّٰ ِ ِۃ هللاِ َوطَاَعتِِہ ، َولَم يَُکن 

ان پر سات حق واجب ہوتے ہيں جن ميں سے ہر ايک خود اس پر بھی واجب ہے اگر وه ان :۔ايک مسلمان کے دوسرے مسلم
ميں سے ہر حق ضائع کردے گا تو خدا کی بندگی، حکومت اور سرپرستی سے باہر نکل جائے گا اور پھر خدا کی طرف 

  سے اسے کوئی فائده نہيں پہنچے گا۔ 
  ہيں؟  ميں نے کہا : ميں آپ پر فدا ہوجاؤں، وه حقوق کيا

آپ نے فرمايا:۔ اے معلٰی ! ميں تجھ پر شفقت کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تو کہی يہ حقوق تلف نہ کرے، ان کی حفاظت نہ 
  کرسکے اور انہيں سمجھتے ہوئے بھی ان پر عمل نہ کرسکے۔ 

  جاؤں گا۔ ميں نے کہا : خدا کے سوا کسی ميں طاقت نہيں ہے مجھے خدا کی مدد سے اميد ہے کہ ميں کامياب ہو
اس وقت امام نے ساتوں حقوق بيان کيے، اس کے بعد فرمايا کہ جو ان ميں سب سے ادنی ہيے وہی سب سے ساده بھی ہے 

  اور وه يہ ہے: 
سند کرتا ے پاَن تُِحبَّ لَہُ َکَما تُِحبُّ لِنَفِسَک َوتَکَرهَ لَہ َماتکَررهُ لِنَفِسَک :۔ دوسروں کے ليے بھی وه چيز پسند کر جو تو اپنے لي

  ہے اور دوسروں کے ليے بھی وه ناپسند کر جو تو اپنے ليے ناپسند کرتا ہے۔ 
  کس قدر عجيب ہے ! سبحان هللا ! کيا سچ مچ يہ سب سے ادنٰی اور سب سے ساده حق ہوسکتا ہے؟ 

وکا لگے جو مسلمان آج ہم مسلمانوں کا کيا حال ہے؟ کيا اس حق کا ادا کرنا ہمارے ليے ساده اور سہل ہے؟ ان کے مہ کو ل
ہونے کا دعوی تو کرتے ہيں ليکن اسالم کے سب سے ساده قاعدے پر بھی عمل نہيں کرتے ۔ اس سے بھی زياده تعجب اس 
بات پر ہے کہ اسالم کے پچھڑ جانے اور زوال پذير ہونے کی بات کرتے ہيں جبکہ مسلمانوں کا عمل اس زوال کا سبب بنا 

نہيں ہے جو برائی ہے وه ہمارے مسلمان ہونے کے دعوے ميں ہے۔ ہاں تمام گناه ان کے ہيں ہے۔ اسالم می خود کوئی برائی 
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  جو خود کو مسلمان کہتے ہيں اور اپنے مذہب کے سب سے آسان اور ساده قاعدے پر عمل کرنے کو تيار نہيں ہيں۔ 
پہچان ليں، يہ ساتوں حقوق جن کی  صرف تاريخ ميں لکھے جانے کے ليے اور اس ليے کہ ہم خود کو اور اپنی کوتاہيوں کو

  امام جعفر صادق ؑ نے معلٰی بن خنيس کی خاطر تشريح کی ہے ہم اس مقام پر پيش کرتے ہيں : 
 سند کو جو اپنے۔ آن تِحبَّ الَِخيَک الُمسلِِم َماتُِحبُّ لِنَفِسَک َوتَکَرهَ لَہُ َما تَکَرهُ لِنَفِسَک :۔ اپنے مسلمان بھائی کے ليے وه چيز پ١

  ليے پسند کرتا ہے اور جو اپنے ليے پسند نہيں کرتا اس کے ليے بھی پسند نہ کر۔ 
ره  ۔ آن تَجتَنَِب َسَخطَہُ َوتَتَّبَِع َمرَضاتَہُ َوتُِطيَع اَمَرهُ :۔ اپنے مسلمان بھائی کو ناراض کرنے سے (يا اس کے غصے سے) بچتا٢

   جو اس کی مرضی کے مطابق ہو وه کر اور اس کا حکم مان۔
  ۔ اَن تُِعينَہُ بِنَفِسَک َوَمالَِک َولَِسانَِک َويَِدَک َوِرجلَِک :۔ اپنی جان ، مال ، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اس کا ساتھ دے۔ ٣
  ۔ آن تَُکوَن َعينَہُ َوَدلِيلَہُ َوِمرٰاتَہُ :۔ اس کی آنکھ، رہنما اور آئينہ بن کر ره۔ ۴
ی َويَظَماَ َوالَ تَلبََس َويَعٰری :۔ تو اس وقت تک پيٹ نہ بھر جب تک وه بھوکا ہے۔ اس وقت تک ۔ اَن الَّ تَشبََع َويَُجوَع َوالَ تَروٰ ۵

  سيراب نہ ہو جب تک وه پياسا ہے اور اس وقت تک کپڑے نہ پہن جب تک وه ننگا ہے۔ 
َل ثِيَابَہُ َويَصنََع طََعاَمہُ َو يَُمھَِّد فَِراَشہُ :۔ اگر تيرے پاس ۔ اَن يَُّکوَن لََک َخاِدٌم َولَيَس الَِختَک َخاِدٌم فََواِجٌب اَن تَبَعَث َخاِدَمَک فَيُ ۶ َغسِّ

مالزم ہے اور تيرے بھائی کے پاس نہيں ہے تو تجھے الزم ہے کہ اپنا مالزم اس کے پاس بھيج دے تاکہ وه اس کا لباس 
  دھودے ، کھانے کا انتظام کردے اور بستر لگا دے۔ 

الَ تُلِجئُہُ اِٰلی اَن يَّساَلََکھَاتُِجيَب َدعَوتَہُ َو تَُعوَد َمِريَضہُ َوتَشھََد َجنَاَزتَہُ َواَِذا َعلِمَت اَنَّ لَہُ َحاَجۃً تُباِدُرهُ اِلٰی قََضآئِھَا وَ ۔ اَن تُبِرَّ قََسمہُ وَ ٧
کر، اس کی بيماری ميں مزاج َوٰلِکن تُبَاِدرهُ ُمبَاَدَرةً :۔ اسے اس کے معاہدوں کی ذمے داری سے آزاد کر، اس کی دعوت قبول 

پرسی کر، اس کے جنازے ميں شريک ہو، اگر تو جانتا ہے کہ اسے کوئی ضرورت ہے تو فوراً اس کی ضرورت پوری کر۔
اس کی ضرورت پوری کرنے ميں اس انتظار ميں ديرنہ کر کہ وه خود ضرورت ظاہر کرے بلکہ جلد سے جلد اس کی 

  حاجت پوری کرنے ميں لگ جا۔ 
  ام صادق ؑ نے اپنی گفتگو ان جملوں پر ختم کی: پھر ام

محبت کا رشتہ اس کی فَاَِذا فََعلَت ٰذلَِک َوَصلَت ِوالَيَتََک بِِوالَيَتِِہ َو َوالَيَتَہُ بِِوالَيَتَِک :۔ جب تو نے يہ حقوق ادا کر ديے تو اپنی 
  محبت سے اور اس کی محبت کا رشتہ اپنی محبت سے جوڑ ليا۔ 

   )٧حديث  ١٢٢لشعيہ ، کتاب الجج ابواب احکام احکام العشرة باب (نوٹ، وسائل ا
اس مضمون کی بہت سی روايتيں ائمہ اطہار ؑ سے منقول ہيں اور ان کا بيشتر حصہ کتاب وسائل الشيعہ کے مختلف ابواب 

  ميں درج ہے۔ 

  
  ايک شک کا ازالہ :۔

کر اہل بيت ؑ کی حديثوں ميں آيا ہے مسلمانوں کے بعض اوقات کچھ لوگ يہ شک کرتے ہيں کہ اس برادری سے جس کا ذ
تمام فرقوں کی نہيں بلکہ شيعوں کی برادری مراد ہے ليکن ان تمام حديثوں کو ديکھ کر جن ميں يہ موضوع بيان ہوا ہے يہ 

شک دور ہو جاتا ہے، درآنحاليکہ ائمہ اطہار ؑ دوسری وجوه سے مخالفين کے طور طريقوں کے خالف تھے اور ان 
  عقيدے کو درست نہيں سمجھتے تھے۔ کے

  اس مقام پر يہی کافی ہے کہ ہم پڑھنے والے سامنے ""معاويہ بن وہب"" کی حديث پيش کريں، وه کہتے ہيں: 
 ہيں نہيں شيعہ ليکن ہيں رکھتے آمدورفت يہاں ہمارے جو سے مسلمانوں تمام ہم کہ کيا عرض سے ملسو هيلع هللا ىلصميں نے امام جعفر 

  رمايا: ف نے آپ آئيں؟ پيش طرح کس
اپنے اماموں کو ديکھو اور انہيں کی طرح مخالفوں سے پيش آؤ ۔ خدا کی قسم ! تمہارے امام ان کے مريضوں کی عيادت 

کرتے ہيں ان کے جنازوں ميں شريک ہوتے ہيں ، ان کی موافقت يا مخالفت ميں قاضی کے سامنے گواہی ديتے ہيں اور ان 
  کی امانتوں ميں خيانت نہيں کرتے۔ 

  
  ٹ ، اصول کافی کتاب العشرة باب اول)(نو

وه بھائی چاره جو ائمہ اطہار ؑ نے اپنے شيعوں سے چاہا ہے وه اس اسالمی بھائی چارے سے بھی بڑھ کر ہے جس باب ميں 
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شيعوں کی تعريف کی گئی ہے اس ميں بہت سی حديثيں اس بات کی گواه ہيں اس سلسلے ميں وه گفتگو کافی ہے جو امام 
  ان کے ايک صحابی ابان بن تغلب کے درميان ہوئی ہے ہم اسے يہاں درج کرتے ہيں۔ صادق ؑ اور 

ابان کہتے ہيں : ہم لوگ امام جعفر صادق ؑ کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف ميں مشغول تھے کہ اس بيچ ميں ايک شيعہ ميرے 
مام جعفر صادق ؑ نے ہم دونوں کو پاس آيا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ايک کام کے ليے ميرے ساتھ چلے چلو، اسی وقت ا

  ديکھ ليا تو مجھ سے فرمايا : 
  کيا اس شخص کو تم سے کام ہے؟ 

  آپ نے فرمايا : کيا وه تمہاری طرح ہی شيعہ ہے ؟ 
  ميں نے کہا : جی ہاں 

  آپ نے فرمايا : طواف چھوڑ دو اور اس کے ساتھ اس کے کام سے چلے جاؤ۔ 
  ہو اسے چھوڑ دوں ۔  ميں نے کہا : چاہے طواف، طواف واجب

  آپ نے فرمايا : ہاں 
ميں اس کے ساتھ چالگيا اور اس کا کام کرنے کے بعد امام جعفر صادق ؑ کی خدمت ميں حاضر ہوا تو ميں نے مومن کا حق 

  دريافت کيا ۔ آپ نے فرمايا: 
  يہ سوال چھوڑ دو اور نہ ہراؤ ۔ 

  ليکن ميں نے سوال دہرايا تو آپ نے فرمايا : 
  ! کيا تم اپنی دولت اس مومن کے ساتھ بانٹ لو گے؟  اے ابان

اس کے بعد امام نے ميری طرف ديکھا اور جوکچھ امام کی بات سن کر ميں نے سمجھا تھا وه انہوں نے ميرے چہرے سے 
  بھی پڑھ ليا تو فرمايا : 

  اے ابان ! کيا تم جانتے ہو کہ خدا ايثار کرنے والوں کو ياد کرتا ہے 
   )٩ ُروَن َعٰلی اَنفُُسِھم َولَو َکاَن بِِھم َخَصاَصۃٌ ، َوَمن يُّوَق ُشحَّ نَفِِسِہ فَاُوٰلئَِک ھُُم الُمفلُِحوَن (سوره حشر۔ آيت(نوٹ، َو يُؤثِ 

  ميں نے جواب ديا: جی ہاں ميں جانتا ہوں۔ 
  آپ نے فرمايا : 

ہ تم اس وقت ايثار کے درجے پر پہنچو گے تم اپنا مال اس کو بانٹ دو گے تب بھی ""صاحب ايثار"" نہيں ہوسکو گے البت
  جب اپنا آدھا مال اس کو دے دو گے اور جو دوسرا آدھا مال تمہارے ليے ره گيا ہے وه بھی اس کو دے ڈالو گے۔ 

   )١۶حديث  ١٢٢(وسائل الشيعہ کتاب العج ابواب العشره باب 
ہے واقعی ہميں زيب نہيں ديتا کہ اپنے آپ کو مومن ميں کہتا ہو کہ واقعی ہماری زندگی کی حقيقت کتنی شرم دالنے والی 

کہيں، ہم ايک وادی ميں اور ايک طرف ہيں، ہمارے امام دوسری وادی ميں اور دوسری طرف ہيں، وہی حالت اور رنگ 
بدلنے کی کيفيت جو امام کے فرمانے پر (مال بانٹنے کے سلسلے ميں) ان کی ہوئی ان لوگوں کی بھی ہوگی جو يہ حديث 

  يں گے۔ پڑھ
ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھال ديا ہے اور حديث سے منہ موڑ بيٹھے ہيں جيسے يہ حديث ہمارے ليے نہيں ہے اور ہم ايک 

 ذمے دار انسان کی طرح کبھی اپنے نفس کو نہيں جانچتے۔ 

 

 مکتب تشيع

 

  

  
  

  چھٹا باب 
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  معاد اور قيامت

  

  
  مرنے کے بعد کی دنيا :۔

ہمارے عقيدے کے مطابق خدائے بزرگ انسان کو مرنے کے بعد دوسرے جسم ميں ايک خاص دن اٹھائے گا۔ اس دن نيک 
  لوگو کو جزا اور انعام دے گا اور گنہگاروں کو سزا دے گا۔ 

اس پورے کے پورے ساده عقيدے پر (تفصيالت کو چھوڑ کر) تمام آسمانی مذہبوں اور خدا کے ماننے والے فلسفيوں کا 
 جو کيونکہ ہے ضروری رکھنا عقيده يہ مطابق کے قرآن ہوئے الئے کے ملسو هيلع هللا ىلصاتفاق ہے اور ہر مسلما کے ليے پيغمبر خدا 

اعتقاد رکھتا ہے اور يہ مانتا ہے کہ خدا نے حضرت محمد  قطعی کا رسالت کی ملسو هيلع هللا ىلص خدا پيغمبر اور توحيد کی خدا شخص
 کے ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ  محمد حضرت وه ہے بھيجا ليے کے تبليغ کی مذہب سچے اور رہنمائی کی انسانوں کو ملسو هيلع هللا ىلصمصطفٰی 

 کی عتاب اور انعام ، دوذخ ، جنت ، عذاب ثواب، دن، کے قيامت جو ہے قرآن وہی وه ۔ ہے رکھتا ايمان ضرور بھی پر قرآن
بر ديتا ہے ۔ قرآن کريم ميں لگ بھگ ايک ہزار آيتيں حشر کا موضوع صاف صاف اور اشارے کنائے سے بيان کرتی ہيں۔ خ

 کی اس اور خدا يا رسالت کی ملسو هيلع هللا ىلصجب کوئی اس بارے ميں شک کرتا ہے تو يہ معلوم ہوجاتا ہے کہ وه حقيقت ميں رسول 
وه تمام مذہبوں پر شک کرتا ہے اورتمام شريعتوں کے سچے  حقيقت در کی بڑھ بھی سے اس بلکہ ہے کرتا شک پر قدرت

  ہونے کی ترديد کرتا ہے۔ 

  
  جسمانی واپسی

شيعہ اصل معاد پر اعتقاد رکھنے کے عاله جسمانی معاد کو بھی دينی ضروريات ميں شمار کرتے ہيں جيسا کہ قرآن 
  جسمانی واپسی پر نہايت صاف صاف دليل ديتا ہے۔ 

  ميں ہم پڑھتے ہيں :  ۴، ٣ سوره قيامت کی آيات
َی بَنَانَہُ :۔ کيا انسان يہ سمجھتا ہے ک ہ ہم (قيامت کے دن) اس کی اَيََحَسُب ااِلنَساُن اَلَّن نَّجَمَع ِعظَاَمہُ ، بَلٰی قَاِدِريَن َعلٰی اَن نَُّسوِّ
ی انگليوں کے سرے بھی (پہلیہڈياں اکٹھی نہيں کريں گے؟ نہ صرف ايسا ہے بلکہ ہم اس کی بھی قدرت رکھتے ہی کہ ان ک

  شکل ميں) درست کرديں۔ 
  ميں ہم پڑھتے ہيں :  ۵سوره رعد کی آيت 

ے تو اس سے بھی َواِن تَعَجب فََعَجٌب قَولُھُم ۔ َء اَِذا ُکنَّا تَُراباً َء اِنَّا لَفِی َخلٍق َجِديٍد :۔ اگر تجھ کو منکروں کے کام پر تعجب ہ
  جو کہتے ہيں : زياده تعجب ان کی گفتگو پر ہے 

  کيا ہم خاک ہو چکنے کے بعد دوباره جنم پائيں گے ؟ 
  ميں ہم پڑھتے ہيں :  ١۵سوره ٓق کی آيت 

ِل ۔ بَل ھُم فِی لَبٍس مِّن َخلٍق َجِديٍد :۔ کيا ہم پہلے بار دنيا کو پيدا کرنے سے عاجز اور درما نده تھے؟ (نہيں) اَفََعيِينَا بِالَخلِق االَوَّ
  ہی اس پر شک کر رہے ہيں کہ لوگ دوباره پيدا ہوں گے۔ بلکہ يہ منکر 

مختصر بات يہ ہے کہ جسمانی واپسی کا مطلب يہ ہے کہ انسان قيامت کے دن زنده ہوگا اور اس کا بدن جو مدت سے گل 
  سڑچکا ہوگا دوباره دنيا کی اسی پہلی شکل ميں واپس ہوگا۔ 
مجيد کرتا ہے تفصيالت اور جسمانی واپسی کی کيفيت وغيره پر  اس سيدھے سادھے عقيدے سے زياده جس کا اعالن قرآن

اعتقاد رکھنا ضروری نہيں ہے ۔ بس جو کچھ ضروری ہے وه واپسی (معاد) اور ان چيزوں پر ايمان النا ضروری ہے جو 
جس  اس کے تابع ہيں جيسے حساب کتاب پل صراط، ميزان ، بہشت ، دوذخ ، ثواب ، عذاب اور وه بھی صرف اس حد تک

  حد تک قرآن مجيد نے ان کے بارے ميں بتايا ہے۔ 
بے شک ان تمام باتوں کا سمجھنا ضروری نہيں ہے جس حد تک صرف مفکر ہی پہنچ سکتے ہيں مثالً کيا بالکل يہی بدن 
ےواپس ہوں گے يا ان جيسے واپس ہوں گے ؟ روحيں بھی جسموں کی طرح ختم ہوجائيں گی يا باقی رہيں گی؟ تاکہ قيامت ک

دن اپنے بدنوں سے مل جائيں کيا ۔ واپسی (معاد) اور حشر و نشر صرف انسانوں ہی کے ليے ہيں يا جانداروں کی تمام 
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  قسموں کا بھی حشر ہوگا؟ کيا قيامت کے دن جسم رفتہ رفتہ زنده ہوں گے يا ايک دم؟ 
ہے کہ جنت اور دوذخ اس وقت  مثال کے طور پر جنت اور دوزخ پر اعتقاد ضروری ہے ليکن يہ اعتقاد ضروری نہيں

موجود ہيں يا ہم يہ معلوم کريں کہ يہ آسمان ميں ہيں يا زمی ميں ہيں يا ايک آسمان ميں ہے اور دوسرا زميں ميں ہے۔ اسی 
طرح اصل اعتقاد تو ميزان پر واجب ہے ليکن يہ اعتقاد الزم نہيں ہے کہ ميزان ايک بخاری قسم کی ترازو ہے يا دوسری 

طرح دو پلڑوں کی ہے يہ جاننا بھی ضروری نہيں ہے کہ صراط نہايت ہلکا (يعنی تلوار سے تيز اور بال سے  ترازووں کی
  باريک پل ہے يا اس سے صرف مجازی ثابت قدمی مراد ہے ۔ 

مختصر يہ ہے کہ يہ جاننے کی کوشش کرنا کہ صراط جسم رکھتا ہے يا نہيں ، اسالمی عقيدے کی تکميل کے ليے ضروری
  ہے۔ نہيں 

  تاليف استاد بزرگ کا شف الغطاء )  ۵(نوٹ، اقتباس از کشف الغطاء صفحہ 
  يہ ہے وه ساده اور سمجھ ميں آنے واال عقيده جو اسالم نے واپسی (معاد) کے بارے ميں پيش کيا ہے 

يں بتايا ہے اسجو انسان يہ چاہتا ہے کہ واپسی (معاد) کے بارے ميں قرآن مجيد نے جو کچھ صاف صاف يا اشارے کنائے م
سے زياده جان لے تاکہ اسے منکرو ، ڈھل مل يقينوں اور ان لوگوں کے شبہات کے مقابلے ميں جو عقلی ثبوت اور مادی 

تجربہ مانگتے ہيں ايک مطمئن کردينے والی دليل مل جائے اس نے گويا اپنے آپ کو مشکالت اور بے حد پيچيده عمل 
  الجھنو ميں پھنسا ديا ہے۔ 

يہ قاعده نہيں ہے کہ لوگوں کو ان تمام باتوں کی طرف متوجہ کيا جائے جو علم کالم اور فلسفے کی کتابو ں جمع  مذہب ميں
ہوگئی ہيں اور ہماری دينی، سماجی اور سياسی ضرورت بھی اس قسم کے مقالوں، بحثوں اور گتھيوں کی طرف جانے پر 

  ر باتيں وقت کو برباد اور قوت فکر کو ضائع کرتی ہيں۔ مجبور نہيں کرتی جو ان کتابوں ميں موجود ہيں، يہ بيکا
ان تمام شکوک اور شبہات کو زائل کرنے کے ليے جو ان تفصيالت سے ذہن ميں پيدا ہوتے ہيں، يہ بات سامنے رکھنا کافی 

وراء ہے کہ انسان ان تمام معامالت کے سمجھنے سے قاصر ہے جو اس سے پوشيده ہيں اور جو ہماری مادی زنگی سے ما
  ہيں۔ 

اس کے عالوه ہمارا يہ بھی عقيده ہے کہ خداوند عالم جاننے واال اور طاقت ور ہے ۔ اس نے ہميں بتاديا ہے کہ واپسی اور 
حشر و نشر کا دن بالکل يقينی ہے علموں ، تجربوں اور بحثوں سے انسان ميں يہ سکت پيدا نہيں ہوسکتی کہ وه ان چيزوں 

ور اس کے تجربے اور جانچ پڑتال ميں نہيں آتيں سمجھ سکے يا چھوسکے ۔ جب تک وه اس کو جو اس تک نہيں پہنچتيں ا
  احساس ، تجربے اور بحث کی دنيا سے کسی دوسرے دنيا ميں نہ چال جائے۔ 

ايسی صورت ميں انسان اپنی سوچ بچار اور محدود تجربے کے زور پر واپسی کے مسئلے کا اقرار يا انکار کيسے کر سکتا 
کی خصوصيات اور تفصيالت کے جاننے کا تو سوال ہی پيدا نہيں ہوتا ، سوائے اس صورت کے کہ وه کہانت، ہے؟ اس 

  غيبی بجھارتوں يا احتمال اور غير واقعيت کی راه سے اس کی کوشش کرے۔ 
ر جنہيں نہ وه اسی طرح انسان اپنی طبيعت کے اعتبار سے ايسا واقع ہوا ہے کہ وه ان چيزوں کو جن کا وه عادی نہيں ہے او

جانتا ہے نہ چھوسکتا ہے اس آدمی کی طرح عجيب و غريب شمار کرتا ہے جو حشر و نشر پر حيران ايک گلی سڑی ہڈی 
:بوال اور لگے اڑنے ميں ہوا ذرات کے اس کہ مسال طرح اس کو ہڈی نے اس اور آيا پاس کے ملسو هيلع هللا ىلصہاتھ ميں ؒيے پيغمبرخدا 

َرِميٌم ؟ کيا کسی ميں يہ طاقت ہے کہ ان گلی سڑی ہڈيوں کو انسان کی صورت ميں زنده کردے  َوِھیَ  الِعَظامَ  يُّحیِ  َمن قَالَ 
   )٧٨؟(سوره يسين ۔ آيت 

وه شخص اس بات کو اس ليے عجيب و غريب سمجھتا ہے کہ اس نے کسی مردے کو گل سڑ جانے کے بعد پہلی شکل ميں 
ابتدا بھول گيا کہ کس طرح عدم سے وجود ميں آيا، اس کے بدن زنده ہوتے نہيں ديکھا ہے ليکن يہ شخص اپنی پيدائش کی 

کے ذرات بھی پيدائش سے پہلے زمين اور فضا ميں جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے ليکن آخر ميں وه انسان کی متناسب 
  صورت ميں عقل اور بيان کا مالک بن کر آموجرد ہوا۔ 

  جيسا کہ قرآن مجيد ميں ہم پڑھتے ہيں : 
نَِسَی َخلقَہُ :۔ کيا يہ انسان نہاََولَم يََراِ  بِيٌن َوَضَرَب لَنَا َمثاَلً وَّ يں ديکھتا کہ ہم نے اسے (بےنَساُن اَنَّا َخلَقٰنہُ ِمن نُظفٍَۃ فَاَِذا ھَُو َخِصيٌم مُّ

ے مقدار) نطفے سے پيدا کيا، وه اب (عاجزی اور شکر گزاری کے بجائے)ہمارا کھال ہوا دشمن ہوگيا، اس نے ہمارے سامن
   )٧٨۔٧٧ايک مثال پيش کی ہے ليکن وه اپنی پيدائش کی ابتدا بھول جچکا ہے۔(سورة يسين ۔ آيت 

  ايسے بھولنے والے آدمی کے جواب ميں قرآن مجيد کہتا ہے : 
ٍة۔ َوھَُو بُِکلِّ َخلٍق َعلِيٌم :۔ وہی جو انسان کو پہلی بار وجود  َل َمرَّ ميں اليا اس کو زنده کردے گا اور وه قُل يُحيِيھَا الَِّذٓی اَنَشاَھَآ اَوَّ

   )٧٩ہر شے کی پيدائش جانتا ہے۔(سوره يسين ۔ آيت 
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 کی ملسو هيلع هللا ىلصہم منکر سے کہتے ہيں کہ اس کے بعد کہ تونے کائنات کے پيدا کرنے والے کو اس کی قدرت کو، پيغمبر اسالم 
کی طرف سے تو اپنی پيدائش کے بھيد  سمجھ اور علم اپنے اور ليا مان صحيح کو خبروں ہوئی الئی کی ان اور کو رسالت

کو سمجھنے سے بھی عاجز ہے اور اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ تو کس طرح پال بڑھا، تو نے اس نطفےسے جو 
ہوش ، اراده اور عقل نہيں رکھتا تھا کتنی منزليں طے کيں، يہاں تک کہ آخر کار بکھرے ہوئے ذروں کے مل جانے کے بعد

لی چھٹی اور عقل، تدبير ، ہوش اور احساس والی صورت پر آگيا، اب اپنی پيدائش کے آغاز کی کيفيتانسان کی موزوں ، چھ
جانتے ہوئے تو کس ليے اس پر تعجب کرتا ہے کہ تو مرنے کے بعد گل سڑکر دوباره زنده ہوگا ، تو الزمی طور پر يہ چاہتا

طرح زنده ہوں گے ليکن اس کے ذريعے سے  ہے کہ علم اورتجربے کے ذريعے سے يہ بات سمجھ لے کہ مردے کس
  تجھے کاميابی نہيں ہوگی، اب تيرے ليے صرف ايک راستا کھال ہوا ہے اور وه يہ ہے جيسا کہ فرمايا گيا ہے۔ 

کائنات کو پيدا کرنے والی اس ذات کو مان لے جس نے تجھے عدم سے اور گلے سڑے اور بکھرے ہوئے ذرات سے پيدا 
يں واپسی اور قيامت کے دن کی اطالع دی ہے تو چاہے جس شعبدے اور سازش سے کام لے اس کيا اور جس نے قرآن م

حقيقت کا انکشاف ناممکن ہے اور تيرا علم اور تيری سمجھ اس تک نہيں پہنچ سکتی، وه شعبده اور سازش بے فائده اور 
  ے برابر ہيں۔ جھوٹے ہيں اور جنگلوں ميں بھٹکنے اور گھپ اندھيرے ميں ٹامک ٹوئياں مارنے ک

اس انسان نے اس کے باوجود کہ اس دور ميں مختلف علوم ميں ترقی کرلی ہے، بجلی اور ريڈار دريافت کرکے ان سے کام 
لے رہا ہے، ايٹم توڑ ليا ہے اور ايسی ہی دوسری ايجادات حاصل کرلی ہيں جن کا نام اگرکوئی پچھلی صديوں ميں ليتا تو 

ر اس کا مذاق اڑاتے، ابھی وه بجلی اور ايٹم کو بھی پوری طرح نہيں سمجھ پايا ہے بلکہ ان لوگ انہيں ناممکن کہتے ہيں او
کے ايک خاصے کی بھی حقيقت نہيں جانتا۔ ايسی صورت ميں وه کس طرح چاہتا ہے کہ پيدائش کے بھيد سمجھ لے پھر اس 

  سے بھی اوپر جائے اور معاد اور قيامت کی حقيقت جان لے؟ 
بات کے الئق ہے وه يہ ہے کہ وه اسالم پر ايمان النے کے بعد اپنی خواہشات کی تکميل سے بچے اور ہاں ! انسان جس 

ايسے کاموں می لگے جو اس کی دنيا اور آخرت کی حالت سدھاريں اور خدا کی بارگاه ميں اس کی شخصيت اور منزلت کی
اور اس پر دھيان دے کر مرنے کے بعد کی حالت ترقی کا سبب بنيں وه ايسی باتيں سوچے جو اس کی راه ميں مدد کريں 

ميں کيسے معامالت سامنے آئيں گے، جيسے قبر کی سختياں، حساب کتاب اور قدرت والے خدا کے حضور ميں پوچھ گچھ 
  وغيره ، وه تقوٰی اپنائے اور قيامت کے دن کے ليے تيار ہوجائے، جبکہ : 

کے ليے کسی کی سفارش مانی جائے گی، نيز اس سے گناه کے بدلے ""کوئی اس کو عذاب سے نہيں بچائے گا اور نہ اس 
  ميں کوئی معاوضہ قبول نہيں ہوگا اور کوئی اس کی مدد کی بھی نہيں پہنچے گا"" 

 ملخصاً)  ۴٨(سوره بقره ۔ آيت 

 

 


