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  عنوان: مذھب و عقل
  مصنف: سيد علی نقی نقوی

 ***  

  

  تمہيد 

جب کہ دنيا ميں صد ہا مذہب چل رہے ہيں اور ہر ايک اپنے سوا اوروں کو گمراه بتاتا ہے، تو ايک جويائے حقيقت کا 
فرض ہے کہ وه ان سب کو عقل سے پرکھے اور جہاں تک عرصٔہ حيات ميں گنجائش پائے، برابر قدم آگے بڑھاتا چال 

۔ راستوں کی کثرت سے گھبرا کر تحقيق سے جی جائے يہاں تک کہ کسی ايک کو پورے طور پر صحيح سمجھ لے
  چرانا اور ناچار سب کو خيرباد کہہ دينا دماغی کاہلی ہے جس کا نتيجہ ہرگز اطمينان بخش نہيں ہو سکتا۔

  نظام ہستی ميں دانائی کارفرما ہے، جس کے مظاہرات کو آنکھ ديکھ رہی ہے۔ عقل سمجھ رہی ہے، دل مان رہا ہے۔
يک ہستی ضرور ہے جس کا اس تمام نظام کے ساتھ يکساں تعلق ہے۔ ذہن اس کا اقرار کر لے، يہ اس دانائی کا مرکز ا

ذہن کی حقيقت شناسی ہے مگر وه ذہنی تخليق کا نتيجہ نہيں ہے۔ تخليق کی ضرورت تو اس کے لئے ہوتی ہے جس کی 
ثابت ہے “ حقيقت”ی ديتا ہے۔ يقيناً وه کوئی اصل حقيقت نہ ہو مگر اس حقيقت کا جلوه تو خود ذہن کو ہر چيز ميں دکھائ

  جو ذہن اور اس کی تخليق سے باالتر ہے۔
صناعيوں ميں قدرت کا ظہور ہے اس لئے قادر صناع کا پتہ چلتا ہے۔ وه صناعيوں سے عٰليحده ضرور ہے کيونکہ 

ہو گا اسے وجود کا مقررصناعياں تو بنتی اور بگڑتی رہتی ہيں مگر وه برابر قائم ہے جو اس کے موجود ہونے کا قائل 
  ہونا پڑے گا۔ مگر يہ وجود اس کی ذات سے عٰليحده نہيں ہے۔ نہ اس کی قدرت ذات سے جدا ہے۔

کہالتے ہيں۔ يہ کالم هللا اور رسول هللا کو منجانب هللا سمجھتے ہيں “ مسلمان”شرع محمدی اور قرآنی ہدايتوں کے پيرو 
مانی طور پر ذات اٰلہی سے صادر ہوتا ہے يا وه کسی خاص مقام پر بيٹھ مگر اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ يہ کالم جس

کر رسول کو بھيجتا ہے ہرگز نہيں۔ خدا جسم سے بری اور مقام سے بے نياز ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ وه اس کالم 
ص کو کا خالق ہے يعنی اپنے خاص اراده سے کسی مخلوق کی زبان پر اس کو جاری کراتا ہے اور کسی خاص شخ

  اپنے منشا کے موافق احکام پہنچانے اور خلق کی رہنمائی کے لئے مقرر کرتا ہے۔
اماميہ فرقہ ميں بارہويں امام کی امامت اور غيبت کا ماننا ضرور ہے۔ گياره امام سب مختلف پردوں ميں امامت يعنی 

  ہدايت خلق کا کام انجام ديتے رہے ويسے ہی بارہويں امام بھی انجام ديتے ہيں۔
  جن عقلی پتوں پر گياره اماموں کی امامت کو تسليم کيا انہی سے بارہويں کی امامت اور حيات کا ثبوت ہے۔

کوئی شے عدم سے وجود ميں آ کر بالکل فنا نہيں ہوتی۔ کسی نہ کسی صورت سے باقی رہتی ہے۔ انسان کے لئے بھی 
صلہ ہے۔ پہلے کی باتيں خود ياد نہ ہوں نہ سہی مگر کوئی مستقبل ہے۔ جس پر جزا و سزا کا انحصار ہے۔ يہ عقل کا في

معتبر بتانے والوں کی اطالع دہی کو غلط کيسے کہا جائے جب کہ اپنے آپ کو کچھ ياد نہيں اور کہنے والوں کو عقل 
  سچائی کی سند دے چکی۔

ہرے ديکھتی ہے۔ جو يوں ہی آئنده کی باتيں، کچھ تو عقل عقل خود سمجھتی ہے اور کچھ کے لئے بتانے والوں کے چ
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  کچھ وه بتالتے ہيں اس پر سر جھکاتی ہے کيونکہ اس کے خالف وه خود کوئی فيصلہ نہيں رکھتی۔
کو کتابی “ مذہب اور عقل”عقيدوں پر عقل کا پہرا ہے۔ بے شک مراسم کو حيثيت کا پابند ہونا چاہئے اسی بنا پر 

ا جو دھنڈورا پيٹا جاتا ہے اس کی حقيقت کھلے۔ آئينہ سے صورت ميں پيش کيا جاتا ہے تاکہ عقل و مذہب کی جدائی ک
  جھائياں دور ہو جائيں او ر حقيقت کا چہره صاف نظر آنے لگے۔

  
  علی نقی النقوی

  ھ١٣۶٠۔ ماه صيام ١۶
 

 

 مذھب و عقل 

 

  

  تعارف 
کے آئينہ ميں نظر آتا ہے۔ شرط يہ ہے کہ آئينہ دھندال نہ ہو۔ ورنہ اپنی “ عقل”مذہب ايک روشن حقيقت ہے جس کا جلوه 

کدورت سے چہره کو داغدار بنائے گا۔ عيب اس کا ہو گا۔ حقيقت پر حرف آئے گا۔ منشاء يہ ہے کہ مذہب پر صحيح عقل کی 
غلط توہمات اور باطل اعتراضات سے بری ہو جائے۔ بالکل سچا اور بے عيب روشنی ميں تبصره کيا جائے اور پاکيزه اسالم

نظر آئے اور عقل و مذہب کے تفرقہ کا خيال برطرف ہو۔ کيونکہ عقل و مذہب ميں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مذہب عقل کو 
  آواز ديتا ہے اور عقل مذہب کو ثابت کرتی ہے۔
وہم، بھيس بدل بدل کر عقل کے راستے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ پہلے بھی ”ی ہے مگر عقل اور وہم ميں مدتوں سے کاوش چلی آت

کدتھی ، اب بھی ضد ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے توہمات جہالت کے دور کی پيداوار تھے اس لئے ان کا پرده جلدی چاک ہو 
اس لئے ملمع بہت اچھا ہونے لگا۔کے علمی پندار کا نتيجہ ہيں جبکہ سائنس بڑی ترقی کر گيا ہے “ نئی روشنی”جاتا تھا۔ اب 

ايمی ٹيشن ايسا تيار ہوتا ہے کہ اصل اور نقل ميں تميز دشوار ہوتی ہے۔ کوٹو جم اصلی گھی کو مات کر رہا ہے۔ اسی بھاؤ 
  بکتا ہے۔ اس کہيں اصلی گھی ہے بھی تو اس کی قدروقيمت رائگاں۔

  
  ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی

  ر گئیاب آبروئے شيؤه اہل نظ
  

حکومتيں زياده تر عقل و مذہب کے ہميشہ سے خالف رہيں۔ کيونکہ يہ دونوں حکومتوں کے ظلم و استبداد اور من مانی 
کارروائيوں ميں رکاوٹ پيدا کرتے ہيں مگر مذہب کو اپنی طاقت پر ہميشہ بھروسا رہا اسے جتنا مٹايا گيا اتنا نماياں ہوتا رہا۔ 

  ہ ہے۔يہ اس کی فطری سچائی کا کرشم
  

  اسالم کی فطرت ميں قدرت نے لچک دی ہے
  اتنا ہی يہ ابھرے گا جتنا کہ دبائيں گے

  
عقل ہر چند جھوٹ مبالغہ کی گنجائش مطلق نہيں رکھتی مگر وہم اکثر عقل کا سوانگ بھر ليتا ہے اگر ايسا نہ ہوتا تو 

  يبان نہ ہوتے۔عقالئے زمانہ عقلی باتوں ميں مختلف نہ ہوتے اور آپس ميں کبھی دست و گر
بديں وجہ، خدا، رسول، کتاب، روح، عقائد اور مراسم ميں مذہب اور عقل کے سچے فيصلے پيش کئے جاتے ہيں تاکہ 

  توہمات کو دخل در معقوالت کا موقع نہ ملے۔
نع، بے شٹک رواسم جو اکثر آس پاس کی قوموں کی ديکھا ديکھی رواج پا چکے ہيں وه آج فضا ميں بدنما، ترقيوں کو ما
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  مذہب کو نقصان رساں، عقل کے رہزن، حيثيت کے دشمن ہيں۔ ان کو بدلنا ضروری ہے۔
  يعنی عقائد کے بارے ميں غلط توہمات کا دفعيہ۔ نقصان رساں مراسم ميں ترميم درکار ہے۔

پردازی کے پرده ميں مفسده “ اصالح”اس لئے مراسم کی حقيقت اور عقيدوں کی غلط تعبيروں کے عقارے کھولے ہيں۔ جو 
کا توڑ، ہوسناک معترضين کے چيلنج کا دفيعہ، ملمع کار انشاء پردازوں کے نوٹس کا جواب، دعويداران فہم سے تبادلٔہ خيال 

  کا الٹی ميٹم ہيں۔
موجوه صناعيوں کے دور ميں تخيل کی فيکٹری ميں پرانے اور نئے سبھی قسم کے شبہات ڈھلتے ہيں۔ مصلحان قوم، 

  اہل قلم کا يہ فرض ہے کہ وه ان شبہات کی حقيقت کو ظاہر کريں۔ صاحبان فہم، اہل نظر،
عقيدوں ميں مداخلت، معاشرت ميں تغير، رواج ميں تبدل، دستور ميں دست اندازی کبھی تو حقيقت پروری کی بنياد پر 

وه تمدن  کے لحاظ سے اس کو اختيار کيا جاتا ہے۔ اس صورت ميں“ فيشن”ضروری اور مناسب ہوتی ہے اور کبھی صرف 
کا فلسفہ اور خودآرائی کا آئينہ نہيں بلکہ خودبينی اور خودنمائی کا آئينہ ہے جو عقل اور استدالل کی چٹان پر گر کر پاش 

  پاش ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے:
  از قضا آئينہ چينی شکست

  اور دماغ خوش ہو کر آواز ديتا ہے۔
  خوب شد! اسباب خودبينی شکست
ی ہوا ہے جو سات سمندر پار سے ہيضہ اور طاعون کی طرح آئی ہے اور پھيل گئی ہے۔ جدت پرستوں کی مکدر کی ہوئ

فيشن کی وبا عام ہے مرد داڑھی مونچھيں منڈاتے ہيں اور عورتيں سر کے بال ترشواتی ہيں۔ غرض فطرت سے جنگ کا 
ٹی گاڈ سوسائٹی بنی ہے۔ اس دباؤ دور دوره ہے۔ روس ميں خدا کو سلطنت سے بے دخل کر ديا گيا تھا۔ ہندوستان ميں بھی اين

کے خالف انسانی تمدن کی صحت کو قائم رکھنا آسان نہيں مشکل کام ہے۔ پھر بھی يہ اطمينان ہے کہ جو بھی ہو عارضی 
  بات ہے۔ آخر طبيعت غالب آئے گی اور مرض کے جراثيم ختم ہوں گے۔

ميں سرايت کئے ہوئے، رگ و پے ميں پيوست، وه عقائد جن کوعقل کی تائيد حاصل ہے۔ جو فطرت کی تحريک سے خون 
دل ميں گھر اور دماغ ميں خانہ بنا چکے ہيں آخر اپنی طاقت دکھالئيں گے اور غيرفطری شبہات و توہمات کی کدورت کو 

  دور کرکے ذہن کے آئينہ کو صاف کر ديں گے۔
ان کو بدلنا، رواج کو توڑنا، اور  بے شک وه رسميں جو عقلی فيصلوں کے خالف صرف بربنائے رواج قائم ہو گئی ہيں،

  عادت کوچھوڑنا ضرور ہے۔
اس انقالب کے لئے ہر ايک کو تيار ہونا چاہئے اور اس کی کوشش کرنا چاہئے۔ ہاں اپنا عرصٔہ حيات، خوشگوار بنانے کے 

ئع کرنے کا لئے ان رسموں کے لحاظ سے اصالِح معاشرت کی ضرورت ہے۔ بيجا پابنديوں ميں وقت، مراسم ميں حيثيت ضا
  موقع نہيں ہے۔

اس لئے عقيدت کی اصلی حقيقت کو پيش اور رسموں کے نقائص کی طرف اشاره کيا ہے۔ اصحاب فہم کا اعتراف، بوالہوس 
معترضين کا عاجالنہ اضطراب توقع دالتا ہے کہ شبہات کی سميت کے لئے يہ ترياق ضرور اثر کرے گا۔ معترضين کی 

  کے خالف صدائيں خاموش ہوزبانيں بند ہوں گی اور مذہب 

  عقيده 
عقل کی کسوٹی پر کس کے، دماغ سے خوب اچھی طرح ٹھونک بجا اور پرکھ کے جس خيال کو ذہن مانے اور دل قبول 

  ہے۔“ عقيده”کرے وه سچا 
۔ مذہب حق عقائد ميں کہنے سننے اور تقليد کرنے يعنی بے سوچے سمجھے دوسرے کی بات مان لينے کی اجازت نہيں ديتا
منقوالت کا درجہ معقوالت کے بعد ہے۔ منقوالت وه مانے جاتے ہيں جن کے ماننے پر عقل خود مجبور کرے اس لئے وه 

منقوالت بھی معقوالت سے الگ نہيں۔ منقوالت قديمہ اور مسلمات سابقہ ميں عقل کو تحقيق کا حق ہے۔ اور تحقيق کی آخری 
لئے مذہب تحقيق کو ضروری قرار ديتا ہے اور عقل کو پکار پکار کر  مزل يقين ہے۔ عقيده بھی اسی کے ماتحت ہے اسی

  متوجہ کرتا ہے۔
کا لقب ديتے ہو۔ وہم، وسوسہ اور خيال سے ساز رکھتا ہے، اس سے ضرور ہوشيار چلنا “ تحقيق”مگر يہ جسے تم اکثر 

 چاہئے۔
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 مذھب و عقل 

 

  

  مذہب 
ٹھوس حقيقتوں کا مجموعہ جن کی سچائی پر عقل نے گواہی دی۔ جو دنيا کی تمدنی اصالح کے لئے ضروری معلوم ہوتا 

  ہے، وہی سچا مذہب ہے۔
يوں تو دعويدار بہت ہيں جنگ ميں بالو چمک کر اکثر پياسوں کو پانی کا دھوکا ديتی ہے مگر سانچ کو آنچ کيا۔ کھوٹا کھرا 

  چلن ميں کھل ہی جاتا ہے۔
بے شک سچے مذہب ميں معاشرت کے اصول، تمدن کے قاعدے، نيکی کی ہدايت، بدی سے ممانعت ہے اور جبروتی قوت 

  قہر، غضب، رحم و عطا ثابت حقيقتيں ہيں جن کی اہميت کے سامنے عقل سرنگوں ہے۔بھی ساتھ ہے۔ جزا، سزا، 
سچا مذہب عقل والوں کو آواز ديتا ہے اور جو باتيں عقل سے ماننے کی ہيں ان ميں عقل سے کام لينے کی ہدايت کرتا ہے 

ا کے طورطريقہ، ماحول کے تقاضے تاکہ سرکش انسان جذبات کی پيروی نہ کرے اور کمزور اور کاہل عقليں اپنے باپ داد
کسی کے ذہن کی پيداوار نہيں ہوتی،“ حقيقت”ہم چشموں کے بہالنے پھسالنے سے متاثر ہو کر سيدھے راستے سے نہ ہٹيں 

اس لئے سچا مذہب کسی کی جودت طبع کا نتيجہ نہيں۔ بے شک اس تک پہنچنا اور پہنچ کر اس پر برقرار رہنا انسان کی 
  ليل ہے۔عقلی بلندی کی د

جھوٹے مذہب، ايسے بھی ہو سکتے ہيں جو دنيا کو بربادی کی طرف لے جانے والے، معاشرت کے تباه کرنے والے، تمدن 
کے جھوٹے دعويدار، تہذيب کے بدترين دشمن۔ بدی کے محرک اور فتنہ انگيزی کے باعث ہوں۔ ليکن سچا مذہب وہی ہے 

کا بہتر رہبر، تمدن کا سچا مشير، تہذيب کا اچھا معلم، طبيعت کی خودروی،جو عالم ميں امن و سکون کا علمبردار، معاشرت 
بدی کی روک تھام، ممنوعات سے باز رکھنے کو زبردست اتاليق ہے۔ فتنہ انگيزی سے بچنے بچانے کو نگہبان، امن و امان 

  کا محافظ، جرائم کا سدراه، فطرت کی بہترين اصالح ہے۔
ہيں۔ حيوانيت و جہالت اور عقل و معرفت، مذہب کا کام ہے دوسرے پہلو کو قوت پہنچا کر انسان کی فطرت ميں دونوں پہلو 

پہلے کو مغلوب بنانا اور اس کے استعمال ميں توازن اور اعتدال قائم کرتا۔ فطرت کے جوش اور جذبات کو فطرت کی دی 
ميں قوت امتياز کا چراغ دکھاتا۔ اور اچھا برا ہوئی عقل سے دباتا اور انسان کو روکتا تھامتا رہتا ہے۔ جذبات کے گھٹاٹوپ 

  راستہ بتاتا ہے خطرے اور کجروی سے باز رکھتا ہے۔
طبيعت انسانی ايک ساده کاغذ ہے۔ جيسا نقش بناؤ ويسا ابھرے، جوانی کی اودھم، خواہشوں کی شورش، نفس کی غداری، 

نيکی اور پارسائی، تعليم کی قبوليت اور ادب  جس کو بدی کہا جاتا ہے اس کی صالحيت بھی فطری ہے اور شرم، حيا و
آموزی کی قدرت بھی فطری ہے۔ بے شک پہلی طاقت کے محرکات چونکہ مادی ہوتے ہيں، انسان کے آس پاس، آمنے 

سامنے موجود رہتے ہيں اس لئے اکثر ان کی طرف ميالن جلدی ہو جاتا ہے۔ پھر بھی جن کی عقل کامل اور شعور طاقتور 
ان تمام محرکات کے خالف نيکی کی طرف خود سے مائل ہوتے ہيں۔ دوسرے لوگ جن کی عقل کمزور اور ہوتا ہے۔ وه 

کاہل ہے وه نيکی کی جانب مائل کرائے جاتے ہيں اس نيک توفيق کی عقل انجام بين پر صد ہزار آفريں۔ جس نے مذہب کی 
مذہب نہ ہو تو حيوانيت پھر سے عود کر آئے۔ شہوانی  باتوں کو سمجھا اور دوسروں کو بتاليا اور حيوانوں کو انسان بنايا۔

خواہشوں کا غلبہ ہو۔ انسان حرص و ہوس کی وجہ سے اعتدال قائم نہيں رکھ سکتا اس لئے مذہب کا دباؤ اس کے لئے بہترين
  طريق ہے۔

نکھ سے دکھا ديا، فطرت نے درد دکھ کی بے چينياں، بے بسی کا عالم، سکرات کا منظر، نزع کی سختياں، موت کا سماں آ
  مذہب نے مستقبل کے خطره، آخرت کی دہشت، بازپرس کے خوف، بدلے کے انديشے پر عقل کو توجہ دالئی۔

  عقل نے غور کيا، سمجھا اور صحيح مانا اور نگاه دوربيں سے ان نتائج کو معلوم کر ليا۔
صالح پسندوں نے انجام سوچ کر يہ رويہ اصالح کے لئے المذہب بھی کہتے ہيں کہ يہ بہترين طريقہ ہے اور بے شمار ا

کہہ کر ان کی وقعت “ نامعلوم”بتا کر اور ان نتيجوں کو “ دھمکی”اچھا سمجھا ہے۔ تو کبھی مذہب کی ان تنبيہوں کو صرف 
نہ گھٹائيں۔ نہيں تو ايک طرف حقيقت کا انکار ہو گا دوسری طرف اصالح کے مقصد کو ٹھيس لگے گی جس کی ضرورت 

  ی اقرار ہے۔کا ان کو بھ
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  عقل 
سوچنے سمجھنے والی، ديکھی باتوں پر غور کرکے ان ديکھی باتوں پر حکم لگانے والی بڑے بڑے کليے بنانے والی اور 

  ان کليوں پر نتيجے مرتب کرنے والی قوت کا نام عقل ہے۔
نفع نقصان پہچان ليتے ہيں۔ انسا ن کے عالوه تمام حيوانوں ميں صرف حواس ہيں اور وه حواس کے احاطہ ميں اچھا برا، 

ہے انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی کی وجہ سے آدمی کو ذوق جستجو پيدا ہوتا ہے اور “ عقل”مگر يہ قوت جس کا نام 
اس جستجو سے پھر اس کی عقل اور بڑھتی ہے۔ وه اسی عقل کے برکات سے معلومات کا ذخيره فراہم کرتا رہتا ہے۔ 

، پچھلی کتابوں سے سبق لے کر ہزاروں برس کی گزشتہ آوازوں ميں اپنی صدا بڑھا کر آئنده موجوده لوگوں سے تبادلہ خيال
صديوں تک پہنچانے کا حريص ہے، اس کی عقل کبھی محدود يا مکمل نہيں ہو سکتی وه اپنی عقل کا قصور مان کر آگے 

  بڑھ رہا ہے۔
سوا دوسرا مخلوق الکھوں برس طے کرے تب بھی  يہ ذوق ترقی انسان کے عالوه کسی دوسرے ميں نا پيد ہے۔ انسان کے

  انسان نہيں بن سکتا۔
انسان اصل نسل ميں سب سے الگ اور خود ہی اپنی مثال ہے۔ بے شک تہذيب و تمدن ميں اس کی حالتيں بدلتی رہيں المعلوم 

  ح ترقی کی۔صديوں کو طے کرکے موجوده تہذيب و تمدن کی منزل تک پہنچا۔ نہيں کہا جا سکتا کہ اس نے ہر طر
اس نے بہت سے قدم ناسمجھی کے بھی اٹھائے جن سے آگے بڑھنے کے بجائے پيچھے ہٹا۔ وهللا علم آگے بڑھ کے کہاں 

  پہنچے۔
اس کا عقلی کمال اس ميں ہے کہ وه اپنے معلومات کی کوتاہی کا احساس قائم رکھے۔ اسی لئے اکثر باتوں ميں خود عقل 

  انہيں اپنے دسترس کے حدود سے باالتر قرار ديتی ہے۔حکم لگانے سے انکار کرتی ہے اور 
بہت باتوں کو خود عقل سماع کے حوالہ کرتی ہے ان ميں اپنا کام بس اتنا سمجھتی ہے کہ امکان کی جانچ کرے، محال نہ 

  ہونے کا اطمينان کر لے۔ اس کے بعد صحت اور عدم صحت مخبر کے درجہ اور اعتبار سے وابستہ ہے۔
کی گود کا پال، اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس نے بہت باتوں کو جن کی مثال آنکھ سے نہيں ديکھی غيرممکن واہمہ مشاہده 

  کہہ ديا۔
اسی کے ماتحت انبياء کے معجزات کا انکار کيا مگر عقل جو ماديت کے پردے اٹھا کر کائنات کے شکنجے توڑ کر حقيقتوں

کان ميں فرق رکھا، محال عادی اور محال عقلی کے درجے قرار ديئے کا پتہ لگانے ميں مشتاق ہے۔ اس نے وقوع اور ام
  اور غيرمعمولی مظاہرات کو جو عام نظام اور دستور کے خالف ہوں ممکن بتايا اسی سے معجزات انبياء کی تصديق کی۔

زار، بے شمار آج ہزاروں صناعوں کی کارستانيوں نے اس کو ثابت کر ديا۔ موجوده زمانہ کی ہزاروں شکليں، الکھوں او
ہتھيار، الانتہا مشينيں، ہزار ہامليں ايسے ايسے منظر دکھاتی ہيں جنہيں سو دو سو برس پہلے بھی کسی سے کہتے تو وه 

  ديوانہ بناتا اور سب باتوں کو غيرممکن ٹھہراتا۔ آج وه سب باتيں ممکن نہيں بلکہ واقع نظر آتی ہيں۔
  ا اڑايا، بلکہ ان کو ثابت کر دکھايا۔ان کارستانيوں نے معجزات انبياء کا خاکہ کي

جو بات آج علم کی تدريجی اور طبيعی ترقی کے بعد دنيا ميں ظاہر ہوئی آج معجزه نہيں ہے۔ ليکن يہی موجوده انکشافات 
  کے پہلے، عام اسباب کے مہيا کئے بغير صرف خداوندی رہنمائی سے ظاہر ہوئی تو معجزه ٹھہری۔

ہو يا انجنوں اور موٹروں کی تيزرفتاری، ہوائی جہاز ہو يا ٹيلی فون، وائرلس، ريڈيو، اور  ٹاکی سينما ميں عقل کا تماشا
الؤڈاسپيکر سب نے کائنات کی پوشيده طاقتوں کا راز کھوال، راز بھی وه جو الکھوں برس تک عام انسانوں سے پوشيده رہا۔ 

  سے باہر ہونے کی وجہ سے غيرممکن بتا دے۔ پھر انسان کو کيا حق ہے کہ و ه کسی چيز کو صرف اپنے حدود مشاہده
  مگر يہ انسان کی سخن پروری ہے کہ وه ان حقيقتوں کو ديکھ کر بھی انبياء کے معجزات کو افسانہ کہتا ہے۔

عقل ايک واحد طاقت ہے جس کے ماتحت بہت سی قوتيں ہيں۔ ان ميں سے ہر قوت ايک احساس ہے اور عقل کا نتيجہ علم 
مخزن ہے۔ قوت عاقلہ اور پانچوں حواس اس ميں معلومات جمع کرتے رہتے ہيں۔ يہی سرمايہ انسان کی  ہے۔ انسان کا دماغ
  کائنات زندگی ہے۔

  طبائع انسانی جذبات کے ماتحت جدت پر مائل ہيں۔ ہواؤ ہوس کی شوخياں نچال بيٹھنا پسند نہيں کرتيں۔
عالم کا نظام، اجسام ميں کشش، مہر کی ضيا سے قائم ہے، کبھی حجری زمانہ تھا، بتوں کی خدائی تھی۔ اب شمسی عہد ہے، 

پہلے آسمان گردش ميں تھا، زمين ساکت تھی۔ اب آسمان ہوا ہو گيا۔ زمين کو چکر ہے، ابھی تک جسم فنا ہو جاتا تھا روح 
ميں تبديلی  باقی رہتی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ جسم کے آگے روح کا وجود ہی نہيں۔ يہ انسان کے ناقص خياالت ہيں جن

ہوتی رہتی ہے۔ مگر عقل بردبار، ثابت قدم اور مستقل مزاج ہے۔ وه جن باتوں کو ايک دفعہ يقين کے ساتھ طے کر چکی۔ 
  ہميشہ انہيں يقينی سمجھتی ہے کوئی سنے يا نہ سنے مانے يا نہ مانے وه اپنی کہے جاتی ہے۔
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مائے ہيں۔ جذبات انسانی اس کی گرفت سے نکلنے کو مذہب کے خالف توہمات ہميشہ سے صف بستہ تھے۔ آج بھی پرے ج
پھڑپھڑائے اور اب بھی پھڑپھڑاتے ہيں مگر عقل اور فطرت کی مدد سے اس کا شکنجہ ہميشہ مضبوط رہا اور اب بھی 

 مضبوط ہے۔ خدا کی سنت يعنی فطرت کی رفتار کو تبديلی نہيں ہوتی۔ زمانہ کی تاثير، ماحول کا اثر، صورتيں۔ شکليں، ڈيل
  ڈول، وضع قطع، ذہنيت ميں تبديلياں ہوتی رہيں۔

صديوں ميں ملکوں کا جغرافيہ، قوموں کی تاريخ، برسوں ميں مقامی فضا طبيعتوں کا رنگ۔ مہينوں ميں فصلوں کا تداخل، 
ا۔ دم بھر ہفتوں ميں چاند کا بدر و ہالل، گھنٹوں ميں مہر کا عروج و زوال۔ منٹوں ميں سطح آب پر يا لب جو حبابوں کا بگڑن

 ميں سانس کا الٹ پھير، آنا جانا۔ حيات سے ممات سب کچھ ہوا کرے۔ مگر عقل کی ثابت حقيقتيں کبھی تبديل نہيں ہو سکتيں۔
اسالم انہی حقيقتوں کی حمايت کا بيڑا اٹھائے ہے۔ اسے ميں توہمات کے سيالب سے مقابلہ۔ جذبات سے بير، دنيا جہان کے 

  گر ہے تو نيک صالح۔خياالت سے لڑائی ٹھانی ہے م
  اگر خاموش بنشنيم گناه است

انسان کی بھيڑيا دھان خلقت نے ايک وقت ميں حيوانات کے ساتھ ساز کيا اور ذی اقتدار انسانوں کو خدا ماننے ميں تامل نہيں
معبود بنا ليا۔ اب کيا۔ پھر خدا کو انسان کے قالب ميں مانا بلکہ ان سے بھی پست ہو کر درختوں کی پوجا کی۔ اور پہاڑوں کو 

جب کہ وه ترقی کا مدعی ہے تو ماده کے ذروں کو سب کچھ سمجھتا اور کائنات کی پوشيده قوتوں کی پرستش کر رہا ہے۔ 
  خير اس کی نگاه حاضر مجسموں سے پوشيده طاقتوں کی طرف مڑی تو!

افوق الطبيعت خدا کی ہستی کا اقرار کراميد ہے کہ اگر عقل صالح کار کا مشوره قبول کرے تو غيب پر ايمان لے آئے اور م
لے، وه خدا جو آسمان اور زمين سب کا مالک ہے کسی جگہ ميں محدود نہيں۔ بے شک خلق کی ہدايت کے لئے زمين پر 

اپنے پيغام بر بھيجتا اور ان کی زبانی بہترين تعليمات پہنچاتا ہے اور خصوصی دالئل اور نشانيوں کے ذريعہ ان کی تصديق 
ے۔ ان دالئل کا نام معجزات ہے۔ مستقبل کے اخبار ان کے ماتحت ہيں۔ فطرت و عقل دونوں ان کے ہم آہنگ ہيں۔ کرتا ہ

 مالحظہ ہو۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  خدا 
  مذہب حق اور عقل دونوں متحد ہيں اس لئے مذہبی اور عقلی خدا الگ الگ نہيں ہے۔

وه واحد ہے الشريک ہے، تمام اوصاف حميده سے متصف ہے۔ َماَعَرْفنَاَک َحقَّ َمْعرفتَک اس کے سب سے زياده پہچاننے 
والے کی آواز ہے۔ المکان ہے، قاب قوسين اَواَدنٰی اس سے تقرب کا ايک مجازی نشان ہے۔ کوه طور کی تجلی اس کی قدرت

کی سنتا ہے اس معنی سے کہ اس کی دانائی ہر شے کو عام ہے۔ الفاظ اس  کی ايک ادنٰی شان ہے۔ سب کو ديکھتا ہر ايک
کے مخلوق ہيں يہی اس کا کالم ہے۔ جبرئيل اور موسٰی سے انہی معنی ميں ہم کالم ہے۔ قيامت کے روز پوچھ گچھ اس کے 

  حکم سے ہو گی۔ صحائف فرقان، توريت، انجيل، زبور، سب اس کے مخلوق کالم ہيں۔
لق کی جستجو ميں سرگردان ہے ليکن اس کا وہم و ادراک تخليق عناصر اور ايتھر کی پيچيدگيوں ميں الجھ کر انسان اپنے خا

فضائے المحدود سے آگے نہيں بڑھتا مگر عقل قدم آگے بڑھاتی ہے نظام ہستی کو ديکھ کر يقين کرتی ہے کہ يہ عظيم الشان
جس صنعت کا کوئی صانع نظر نہ آئے۔ جس قوت کا باعث کوئی  کارخانہ کسی دانشمند نے سوچ سمجھ کر عمداً بنايا ہے۔

دکھائی نہ دے۔ جس دانائی کا کوئی دانشمند معلوم نہ ہو سکے اس کے لئے خواه مخواه کوئی مجاز نہيں ہو سکتا کہ جو 
ر معقوالت کاچاہے سمجھ لے بے شک عقل کا کام غور کرنا ہے اور اسی کو اپنے يقين کی بنا پر مافوق االدراک ميں دخل د

  حق ہے۔
خدا دکھائی نہيں ديتا۔ جان يا روح بھی نظر نہيں آتی۔ جسم سامنے ہے اور متحرک ہے۔ جسم بغير کی قوت کے متحرک نہيں 

ہو سکتا، اس کے اندر کوئی قوت ضرور ہے جو متحرک کر رہی ہے اور دکھائی نہيں ديتی۔ يہ سچ ہے کہ قوت جسم نہيں 
ت بھی نہيں ہو سکتی اس لئے وه جسم کے ساتھ شامل اور پيوستہ خود نماياں ہوتی ہے۔ ہم نے رکھتی مگر بغير جسم کے ثاب
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اس کا نام قوت ناميہ رکھ ليا مگر چونکہ وه خود جسم کے وجود کی محتاج ہے اس لئے ہم نہيں کہہ سکتے کہ قوت متحرکہ 
  نے جسم کی بنياد ڈالی ہے۔

ميں ايک اور مقدم تر کيفيت محسوس کی جو ذی حياتوں ميں قوت عقل نے مزيد کاوش کی تو کائنات کے ذرے ذرے 
مقناطيسی اور ذی روحوں ميں جذبات يا فطرت کی حيثيت سے وابستہ پائی گئی، يعنی اجسام ميں کشش اور نر و ماده کے 

اس ميں خالقی  درميان خواہش بن کر نمودار ہے۔ يہی دو جسموں کو مال کر تيسرا جسم اور قوت ناميہ پيدا کر رہی ہے اور
طاقت مضمر نظر آتی ہے۔ يہی ابتدائی اور بنيادی قوت نظام ہستی کی بانی معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا نام قوت جاذبہ رکھ 

ليا۔ ان سب آثار کے مخزن اور مرکز کو ہر جسم ميں جان کہنے لگے يہ جسم و جان باہم آميختہ ايک دوسرے کے ساختہ 
ان کو جسم سے بے نياز پاتے تو شايد جان کو خدا مان ليتے مگر ہم جسم و جان کو شامل اور پرواختہ پائے گئے۔ اگر ہم ج

پيوستہ مخلوق پاتے ہيں اس لئے ہماری عقل ان کو خدا ماننے پر تيار نہيں ہوتی اور جسم و جان کے پيدا کرنے والے کو خدا
  مانا ہے۔

ناصر کی جدوجہد، فضائے المحدود ميں ہر قسم کی خلقت اسی طرح ظاہربظاہر آفتاب کی حرارت، ايتھر کی کاوشيں، ع
  بناتی رہتی ہے۔ اس کی طرف بھی تخليق کی نسبت کا دھوکا ہوتا ہے۔

مگر ظاہر ہے کہ عناصر کے دماغ نہيں جو سوچيں، عقل نہيں جو دانائی ظہور ميں آئے اور کائنات کی ہر شے کی ساخت 
يقہ شعار جس کی کارسازياں، پتھر، عناصر، مواليد ثالثہ سے ظاہر ہيں ميں سوچی سمجھی، دانائی پائی جاتی ہے۔ وه سل

دکھائی نہيں ديتا مگر ضرور وه ان سبے سے باالتر ہے اس لئے ہم نے ان سے مقدم اور باالتر قوت اول و اعلٰی کو اپنا رب 
ثابت ہے جس کو ذہن نے اس کے  يا خالق مان ليا ہے۔ واضح ہو گيا کہ خدا انسان کی ذہنی تخليق نہيں ہے بلکہ ايک حقيقت
  آثار اور مخلوقات کو ديکھ کر معلوم کيا ہے اور اسی کو نظام ہستی کا بانی قرار ديا ہے۔

عقل و مذہب کے معلومات ميں سب سے زياده مہتم بالشان وجود خداوندی ہے۔ ذہن انسانی نے اب تک خداشناسی ميں ہرچند 
سے بہتر اوصاف نہ بتال سکا۔ جس کی ذات، اصل حقيقت کو سمجھنا کدوکاوش کی مگر مسلمانوں کے وحده الشريک 

ناممکن ہے ليکن صنعت مانع کو دکھا رہی ہے۔ خلقت خالق کو بتا رہی ہے۔ سليقہ دانشمندياں پيش کر رہا ہے۔ پھر کيونکر ہو 
  لق نہ مانا جائے۔سکتا ہے کہ قدرت ديکھيں قادر نہ کہيں، صاعی ديکھيں دانائی نہ مانيں۔ مخلوق کے ہوتے بھی خا

عقل کے پتلوں نے صحن عالم ميں مخلوق کی تصويريں چلتی پھرتی ديکھيں۔ افالک کو حکمت سے رفيع، کائنات کو قدرت 
سے وسيع۔ موجودات کو فطرت سے موضوع، خالکوخلقت سے مملو پايا۔ خالق کو تسليم کر ليا۔ غور سے ديکھا تو اپنے 

کارفرما۔ عناصر کو جلوه آرا پايا۔ زمانے بھر ميں اسی کی گرما گرمی پائی۔ فضائے  گردوپيش کی تمام مخلوق ميں آفتاب کو
فلکی ميں آل آفتاب کو گھومتے پھرتے ستاروں کو جگمگاتے، سياروں کو چکر کھاتے ديکھا۔ اجسام ميں کشش، کشش ميں 

ت کا تابع، قانون قدرت کا مطيع رابطہ، اجرام ميں گردش، گردش ميں ضابطہ نظر آيا، مگر سب کو قاعده کا پابند، فطر
ديکھا۔ سطح ارضی پر ہوا کو حاوی، پانی کو جاری، نباتات ميں نمو، جمادات کو قائم، حيوانات کو متحرک پايا، ان کی بقا 

کے لئے ہوا ميں روح، پانی ميں زندگی، نباتات ميں غذا پائی، سب کے پيکروں ميں اعضا کا تناسب، ہر شے ضروری 
ہر جسم مناسب اعضا سے مرتب، ہر چيز موزونيت سے سجی سجائی پائی، ان کی خلقت ميں منشاء،  اجزاء سے مرکب،

نوعيت ميں اراده، صنعت ميں سليقہ، صناعی ميں دانائی نظر آئی، کثرت مشاہده نے دماغ کو ايسا گھيرا کہ عقل سے نہيں 
سمجھايا، ہزار ذہن رسا کی جدت، طبع کی جودت، واہمہکے بجائے ہاں کہنا پڑا۔ الکھ موجودات کے مشاہده نے دکھايا، بتايا، 

کی قوت، خيال کی وسعت، تصور کی رفعت، فکر کی نزاکت سے کام ليا، مگر دل و دماغ کی قوتيں، مصور قدرت کا ہيولٰی 
قدرت قرار  قائم نہ کر سکيں۔ نظام عالم قائم رکھنے والی تمام قوتوں کو مخلوق پايا۔ وہم نے سب قوتوں کے مجموعہ کو واحد

  دينا چاہا مگر عقل نے زبان روکی۔
مجموعہ کا درجہ اجزاء کے وجود کے بعد ہے پھر جب سب قوتيں مخلوق ہيں تو مجموعہ ان کا ضرور بالضرور مخلوق 

  ہوا، مجبوراً ماننا پڑا کہ خالق وه ہے جو ان سب قوتوں سے باالتر ہے اور اس نظام سے الگ موجود ہے۔
ناصر خاک و باد، آب، آتش کا۔ صانع ہے مواليد ثالثہ حيوانات، نباتات، جمادات کا، موجد ہے جان، وه خالق ہے مجموعہ ع

قوت ناميہ، قوت جاذبہ کا۔ اسی سے وجود ميں آئی ہے ساری کائنات، پائے ہيں سب نے ضرورتيں رفع کرنے کے لئے 
ندگی کی بقا ہے۔ اسی لئے اسے رحيم و مناسب اعضاء، مہيا ہو گيا ہے ہر ايک کے لئے سامان غذاء جس سے اس کی ز

کريم اور رازق کہا جاتا ہے وه ہرگز کسی جزو کا کل نہيں ہے۔ نہيں تو درجہ ميں اجزاء کے بعد ہوتا بلکہ جزو و کل ہر 
ايک کا پيدا کرنے واال ہے۔ وه بے ہمتا ہے۔ اس لئے واحد کہتے ہيں۔ ورنہ واحد بھی نہيں، وه احد يعنی اکيال ہے جو شمار 

ميں نہيں آتا۔ گنتی ميں نہيں سماتا۔ وه پاک و ہپاکيزه جسم سے منزه ہے جس کو فنا نہيں، تغير نہيں، تبدل نہيں، اس کی قدرت 
  کے کرشمے صريحاً آنکھ سے ديکھ رہے ہيں پھر بھی وه خود غائب ہے۔
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کا اژدہام ديکھا۔ خال کو وه سب پر حاوی، ہر شے ميں دخيل ہے، اس لئے حاضر کہہ سکتے ہيں۔ صحن عالم ميں مخلوق 
  خلقت سے مملو پايا، خالق تسليم کر ليا۔

کائنات کے ذره ذره ميں حکمت سے عادل مانا۔ قادر، حاضر، دانا، خالق اور عادل سب عقل سے تسليم کيا۔ پھر بھی عقل 
  بتالتی ہے کہ اس کی ذات، نری کھری ذات ہی ہے۔ صفات اس سے الگ نہيں۔

و لفظوں سے سمجھانے بيٹھے تو يہ اور ان کے سوا اور بہت صفتيں بن گئيں۔ سب صفتيں عقل کی سمجھی کامل ذات ک
حقيقت کے اعتبار سے ٹھيک ہيں کيونکہ کمال کے بہت سے پہلوؤں کو الفاظ ميں ادا کرنے والی ہيں۔ مگر حاشا ان کے 

  ظاہری مفہوم کے لحاظ سے انہيں صفت نہ سمجھو۔ صفت تو وہی ہے جو ذات سے الگ ہو۔
  خالق ميں ذات اور صفات کا تفرقہ کہاں۔ اس کی المحدود، کامل ذات کی تعبير نے ہجوم صفات کی شکل اختيا رکی۔

جب قادر اور حکيم ہے تو مہربانی کے موقع پر رحيم، سختی کے محل پر قہار بھی ضرور ہے۔ مہربانی کے نتيجہ ميں 
جانتا ہے۔ سننے کی چيز ہو يا ديکھنے کی۔ اس لحاظ سے سميع  ستار اور غفار بھی، رزاق بھی ہے۔ دانا ہے اور ہر چيز کو

و بصير ہے۔ کالم کا خالق ہے۔ اس لئے متکلم ہے يہ سب باتيں لفظ نہيں، معنی ہيں جو عقل نے سوچے اور ان کے لئے 
  قريب تر الفاظ مقرر کئے ہيں۔

، خالق اور عادل بھی نہ کہو کيونکہ يہ سب لفظوں کے ظاہری معنی پر جا کر اعتراض ہی کرنا چاہو تو قادر، حاضر، دانا
مفہوم کے اعتبار سے صف ہيں اور اس کی ذات صفات سے بری۔ ليکن اگر حقيقت طلبی چاہتے ہو اور نيک نيتی کے ساتھ 

سمجھنے سمجھانے کے لئے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہو تو معنی پر غور کرو اس کمال کے نتيجہ کو ديکھو جو صفت 
۔ اس نقص پر نہ جاؤ جو اس کے ظاہری مفہوم ميں مضمر ہے۔ رحيم کہو اس اعتبار سے کہ اس سے اچھے ميں مضمر ہے

اچھے فائدے خلق کو حاصل ہوتے ہيں۔ جذبات کا خيال ہرگز دل ميں نہ الؤ۔ قہار کہو اس لحاظ سے کہ عدالت کے تقاضا 
  نفعالی کيفيت کا توہم نہ کرو۔سے بہت سوں پر اس کی جانب سے سختی بھی ہوتی ہے۔ غصہ اور غضب کی ا

سننے ديکھنے کے معنی فقط يہ سمجھو کہ ديکھنے سننے کی چيزيں اس کے علم ميں ہيں اعضاء کا دھيان نہ الؤ۔ متکلم بھی
اس لحاظ سے ہے کہ کالم کو جہاں چاہے پيدا کرتا ہے مگر کام و دہان کا تصور ذہن سے دور رکھو کيونکہ وه جسم سے 

ں کی طرح بولنا سننا اس کی شان سے دور ہے۔ حضرت موسٰی جس کالم کو سنتے تھے وه بھی هللا کا مبرا ہے۔ انسانو
مخلوق ہے۔ اور قٓرن بھی اس کا پيدا کيا ہوا ايک کالم ہے۔ دانائی کے لحاظ سے ہر بات کو سنتا ديکھتا ہے۔ قوی کے مقابل 

لت سے اس کی پاداش مقرر کرتا ہے۔ اس کے بندے جو ميں ضعيف کو پامال ہوتے بھی ديکھتا ہے۔ اور اپنی حکمت و عدا
اس کے ناظر ہونے کے دل سے قائل ہيں۔ ہرگز ديده و دانستہ بدافعاليوں کی جسارت نہيں کرتے۔ بداعماليوں کی جرات مطلق

  نہيں ہوتی۔
عقل سے مانا تو قيامتقيامت کا اعتقاد، عدالت کا الزمی نتيجہ ہے۔ جب بے ديکھے خدا کو عقل سے پہچانا اور اس کو عادل 

  کا بھی عقل کے کہنے سے اقرار کيا۔
  سوچا سمجھا جانا پہچانا مرکز ہے اس لئے عقل کو اس کے گرد چکر ضرور ہے۔

وہم کی وسوسہ انگيزياں ہيں جن سے ايک را زکی بے شمار تاويليں۔ ايک واقعہ کی کثرت سے داستانيں، ايک مزل کے بے 
  م، ايک نور کی الانتہا صورتيں ہو گئيں۔حد راستے، ايک نشان کے صدہا نا

اس معنی سے کہ وه کسی کے مانند نہيں کہو کہ خدا کوئی شے نہيں بے شک صحيح ہے۔ خدا کوئی چيز نہيں الريب درست 
  ہے۔ مگر خدا نہيں ہے، بخدا يہ غلط ہے۔

ے بھی صانع نہيں ہے۔ کيا خدائی کے ہوتے بھی خدا نہيں ہے، خلقت کے ہوتے بھی خالق نہيں ہے صنعت کو ديکھت
موجودات کے ہوتے بھی اس کا وجود نہ مانو گے۔ پھر کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم کسی عليحده وجود کے مقر نہيں۔ عقل 

  کی تسلی کے لئے دنيا کو غور سے ديکھو!
روياں روياں کر اس کا وجود عليحده يعنی مستقل ہے۔ اس کی شہادت کائنا ت کا ذره ذره دے رہا ہے، اس کی تصديق بدن کا 

رہا ہے۔ اس کی گواہی عناصر اربعہ کی ترتيب دے رہی ہے۔ مخلوق کے اعضاء کی ترکيب دے رہی ہے۔ مواليد ثالثہ کی 
تخليق دے رہی ہے۔ قدرت کو فطرت کی صورتوں ميں ديکھو۔ خالق کا نشان خلقت کی شکلوں سے پہچانو، وہی ہے کمال 

آشکار ہے ذره ذره ميں، مواليد ثالثہ ميں، مجموعہ عناصر ميں۔ حواس  بخش عقل، وہی ہے سراسر عدل، اس کی قدرت
خمسہ ميں، سات طبق زمين، نہ افالک ميں، اس کا جلوه ہے، آفتاب کی ضياء، ذره کی ضو ميں، وہی ہے پيدا کرنے واال 

ی کشش ہے دل ميں، کشش کا مرکز ميں، وہی ہے خزانہ دار عقل کا۔ وہی ہے قوت کا ماخذ، وہی ہے روح کا موجد، اسی ک
اسی سے عقل ہے دماغ ميں، اسی سے قوت ہے اعضاء ميں، اسی سے روح ہے بدن ميں، اسی سے کائنات کی ہر شے، 

شے ہے اور ہر ايک ميں ايک حد کا کمال ہے۔ وه عرش سے باال، جان سے نزديک ہے۔ وه قريب سے قريب تر، دور سے 
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  دور تر ہے۔
کو پہچانو، آپ ميں ہو تو آپ ميں ديکھو، کاوش تحقيق اپنے ہی ميں خدا کا نشان پا رہی دور کيوں جاؤ، ،خود کو ديکھو خدا 

ہے۔ اپنے ہی جسم کے اعضاء کی ترتيب پر غور کرنے سے خدا سمجھ ميں آنے لگتا ہے۔ عقل، منشا، اراده، صناعی، 
ہو رہے ہيں۔ کائنات کی ہر شے  دانائی، سب خداوندی قدرت کے پرتو ہيں۔ جو تمہارے روئيں روئيں جوڑ پٹھے سے معلوم

قدرت کا نشان ہے۔ مگر وه خود کسی شے ميں نہيں ہے۔ کسی جگہ پر نہيں ہے۔ کسی خلوت، جلوت، کشمکش، ہنگامے۔ چہل
  پہل، گہماگہمی، ہجوم، جمگھٹے، انبوه، جرگے، گروه، جماعت، اژدہام، غول، جم غفير ميں اس کی ہستی شامل نہيں۔

توريت، انجيل، زبور اور فرقان سب اس کے ثناخواں ہيں۔ دير و حرم ميں اس کی ياد، دين اور دھرم ويد، بھاگوت، اور پرن، 
ميں اس کے گيان ہيں، عرب ميں رب، عجم ميں خدا، انڈيا ميں پريمشر، يورپ ميں گاڈ، اس کے مختلف نام اور نشان ہيں۔ 

کی صدا، گرجا کا گھڑيال سب اس کی عظمت کے  صبح کی نوبت، شام کا نقاره، موذن کی اذان، سنکھ کی آواز، ناقوس
  اعالن ہيں جن ميں کچھ دلوں کے بنائے اور کوئی اس کا فرمان ہے۔

کائنات کی المحدود وسعت ميں ڈھونڈھو، اس کا ديدار کہيں نصيب نہيں، افالک کی بلندی اور طبقات االرض کی پستی سے 
گردش، مہر و ماه کاطلوع و غروب، عروج و زوال فضائے بسيط  اسے يکساں نسبت ہے۔ قطبين کا قيام، زمين و آسماں کی

کے ستارے اور سيارے، دريا کی روانی، موجوں کی اچھل کود۔ ہوا کے جھونکے، پانی کے تھپيڑے، صحرا کی ويرانی، 
ڑھتے دشت کا سناٹا۔ بہار کی تازگی، خزاں کی اداسی، سمندر کے شور، پہاڑوں کی خاموشی سے پوچھو۔ سب اس کا کلمہ پ

ہيں، سننے واال کان چاہئے، بجلی کی لپک، سورج کی چمک ميں ديکھو۔ سب ميں اسکی قدرت کا نور ہے۔ ديکھنے والی 
  آنکھ چاہئے۔

آفتاب دوردراز فاصلہ سے چمکتا ہوا سنہری گولہ ہے۔ ظاہر ميں روشنی کا مخرج، باطن ميں حرارت کا مخزن۔ حقيقت ميں 
  ہے۔ ثوابت اور سياروں کی کشش کا مرکز

ہم نے نظام عالم ميں اسی کو کارفرما پايا جو کچھ پايا اسی کی گرمی سے، جو کچھ ديکھا اسی کی روشنی سے۔ خلقت بھر 
سے فائق پايا۔ اپنا خالق، موجودات کا اخالق کائنات کا آفريد گار ماننا چاہا مگر عقل نے بتايا کہ جو نکلتا ڈوبتا رہے جو ظاہر 

ہيں ہو سکتا۔ سامنے آ جانے سے پرده فاش ہو گيا۔ وه بات وه شان، وه عظمت تشريف لے گئی۔ صانعہوتا چھپتا رہے۔ وه خدا ن
  کی صنعت، خالق کی خلقت ہو گيا۔ يہ خودآرا نہيں، خود آيا نہيں، خدا کيونکر ہو سکتا ہے۔

  اسباب ہيں۔اس کی درخشانی کے سبب اس کے جسم کے اجزاء ہيں، اجزا کو کيميائی ترکيب دينے والے قدرت کے 
محيط عالم، قدرت کا معائنہ، المحدود کائنات کا مشاہده بے شمار موجودات کی ترتيب کا سليقہ ايک دانشمند ہستی کے وجود 
کا يقين دال رہا ہے۔ مگر مشاہده اس تک پہنچتا نہيں۔ تصور کوئی صورت بناتا نہيں، خيال پيش نہيں کرتا، حواس خمسہ سے 

  ے باہر، عاصر سے باالتر ہے، دکھانے کو اشاره، بتانے کو لفظيں ناياب ہيں۔محسوس نہيں ہوتا۔ ايتھر س
البتہ عقل کی نکتہ رسی پر صد ہزار آفريں۔ جس نے مخلوق سے الگ کرکے اسے بتا ديا کہ قادر ہے، حاضر ہے، دانا ہے، 

عقل کمال کے تحت ميں  خالق اور عادل ہے، اور کامل بلکہ سراسر کمال ہے۔ اور اسی کے ماتحت وه سب کچھ ہے جسے
  داخل کرے بشرطيکہ اس ميں نقص کا شائبہ بھی نہ ہو۔

عقل رکھتے ہوئے اگر مان لو تو تعجب نہيں مگر نہ مانو تو سخت تعجب ہے جبکہ عالم کے ذره ذره ميں اس کی قدرت کا 
 جلوه نماياں ہے۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  رسول 
  رسول بھی مذ ہبی وہی ہے جو کہ عقلی ہے۔ تفرقہ کرنا اپنی عقل کی کوتاہی ہے۔

  نبی اور رسول اصطالحی لفظيں۔ لغت کے اعتبار سے مجاز، اصطالح کے لحاظ سے حقيقت ہيں۔
نبی کے معنی خبر دينے واال، يعنی ان حقيقتوں کا بتالنے واال جو عام نگاہوں سے اوجھل ہيں۔ پيشين گوئی اور غيب کی خبر
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دينی، اس کی حقيقت کاجزو نہيں ہے بلکہ نبی کی تصديق کے لئے بطور اعجاز ايک خارجی صفت ہے۔ رسول کے معنی 
عنی کی حقيقت ميں محل کے اختالف سے تبديلی ہوتی ہے۔ بھيجنے کا تعلق فرستاده، خدا کا پيغام پہنچانے والے ہيں۔ مگر م

کسی مادی ہستی کے ساتھ ہو تو وه بھيجنا بھی مادی ہو گا يعنی ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا الزم ہو گا ليکن جب 
جسم کچھ بھی درکار نہيں۔ اس کے غيرمادی ذات يا غيرمادی چيز کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو بھيجنے والے کا مقام۔ قيام اور 

معنی ہيں صرف يہ کہ خدا کی مرضی اور حکم کی بناء پر کوئی اصالح خلق اور دنيا کو سچائی کی تعليمات پہنچانے کا ذمہ
  دار ہو۔

ے وه ظاہر و باطن ہر طرح انسان ہوتے ہيں مگر عامٔہ بشر سے مافوق۔ مافوق البشر نہيں بلکہ بلند مرتبہ والے بشر۔ نور س
  خلقت کا ہونا ايک مجازی تعبير ہے صفائے نفس اور کمال عقل کی۔

فضائل اور مناقب کی حديثيں جو محمد و آل محمد کے لئے وارد ہوئی ہيں انہيں رسالت و نبوت کے عمومی عقائد ميں داخل 
لوق و مالئکہ سے کرنا ہرگز درست نہيں، نبيوں کی فہرست طوالنی ہے۔ سب کے لئے کس نے کہا ہے اور کب کہ تمام مخ

پہلے خلق کئے گئے ہيں يا خدا نے اپنے ہی نور سے خلق فرمايا ہے۔ ياان ہی کی خاطر سب چيزوں کو خلق کيا ہے۔ يا يہاں 
  سے سننے سمجھنے، ديکھنے رہنے آسمان پر جايا کرتے ہيں۔

  نبياء کو کتاب بھی عطا ہوئی۔خداوند عالم کی خصوصی تعليم جو انبياء تک پہنچتی ہے اسی کا نام وحی ہے۔ بيشک بعض ا
روحانی حيثيت کے سفير کا پيام و سالم پہنچانا بھی عقل کے نزديک الئق انکار نہيں ہے۔ کارخانہ قدرت کو بے شک بخوبی 

ديکھا بھاال، غور کيا اور سمجھا ہے۔ اگر ايسا نہ ہوتا تو معرفت ان کی ناقص ہوتی۔ دوسروں کی تکميل و تربيت کس طرح 
رموز اٰلہی سے واقب بھی کئے جاتے ہيں مگر دونوں جہان کا مالک سوائے هللا کے کوئی نہيں، سب طرح کی کرتے اکثر 

قوت سوائے اس کے کسی کو نہيں۔ وه جتنے اختيارات جس کو ديدے۔ جتنی قوت جس کو عطا کر دے اتنی اس کو ہے۔ اسی 
رت کے لحاظ سے خدائے تعالٰی کی مرضی پر ہے۔ قوت سے انبياء کام ليتے ہيں۔ اس قوت کا درجہ بھی مصلحت اور ضرو

نظام عالم کبھی ٹوٹتا نہيں۔ مگر عام معمول اور ظاہری دستور کا انتظام کبھی کبھی ان کے ہاتھوں خدا توڑ بھی ديتا ہے۔ دنيا 
گر يہی ميں ہر زمانہ ميں بہت سے واقعات عام دستور کے خالف ہوتے رہتے ہيں اور نظام عادت اکثر ٹوٹتا رہتا ہے۔ م

خالف دستور و عادت امر جب نبی کے دعوے کے مطابق، اس کے قول کے ثبوت ميں ہو جاتا ہے تو معجزه کہالتا ہے۔ 
وفات پانے کے بعد مادی زندگی انبياء کے لئے بھی ثابت نہيں، ہاں روح جتنی کامل ہو اس کے ادراکات اتنے قوی اور کامل 

  حاصل ہے۔ اور ان کا ذريعہ خدا کی بارگاه ميں کارآمد ہے۔ہوں گے۔ ان معنوں سے ان کو روحانی زندگی 
فطرت اٰلہی سے نہيں بلکہ اکثر نقائص مادی سے اپنے عقلی و روحانی کمال کی بدولت بری ہيں۔ گناہوں سے بالکل معصوم،

  غلطی سے بے شک بری ہيں۔ نہيں تو ان کا قول و فعل تمام خلق کے لئے سند نہيں ہو سکتا۔
کے عمومی صفات، اس کے عالوه بہت باتيں خاص خاص انبياء کے مناقب کی ہيں۔ جو منقول طور پر بتائی  يہ ہيں انبياء

  گئی ہيں اور عقل ان کے انکار کا کوئی خاص سبب نہيں پاتی۔
 سختی کے وقت مالئکہ کا مدد کو آنا۔ قيامت ميں بخشوانا۔ شفيع روز محشر۔ خاتم المرسلين اور اشرف االنبياء حضرت محمد

  ہيں۔ مناقب و اوصاف خصوصی کے ملسو هيلع هللا ىلصمصطفی
  ہوتی۔ نہيں متعلق بھی قدرت کی خدا تو سے محاالت بلکہ نہيں۔ کام کا رسول و نبی کسی ہرگز بنانا ممکن کا) عقلی( محال

 چاليس جب تھے۔ رہے دے انجام سے عمر ابتدائے فرائض کے رسالت اور کام کا خلق اصالحِ  سے طور عملی آنحضرت
  عقلی اور عملی کمال کو قوم سے منوا ليا تو آواز غيبی سے زبانی دعوائے رسالت پر مامور ہوئے۔ اپنے تک برس

واہمہ خالق اس کا ہوتا ہے جس کی عقل ناقص ہو اور ماليخوليا يا خبط ميں مبتال ہو ليکن وه انسان جس کے کمال عقل کی 
ه اس خبط ميں کبھی مبتال نہيں ہو سکتا۔ وه آواز سنے گاگواہی واقعات، حاالت اور اس کے حکيمانہ تعليمات نے دے دی ہو و

  تو حقيقت ہو گی۔ خواه وه صدا فلک کی ہو يا ملک کی بہرحال اصليت رکھے گی۔
  بشر ہونے ميں آپ کے کوئی شک نہيں۔

تھے جو آپ خود فرماتے تھے کہ انا بشرمثلکم۔ اگر بشر نہ ہوتے تو عالم بشری کے لئے نمونہ کيسے بنتے مگر بشر ايسے 
کمال بشری کا نمونہ بن سکے۔ ذاتی طور پر غيب دان کوئی رسول نہيں تھا۔ مگر خداوندی تعليم ہے۔ آپ نے غيب کی خبريں 

  ۔ ١سوره روم آيت۔  ٢١ضرور ديں۔ پاره 
  ۔ مقام پر قرآن ميں موجود ہے کہ آپ کو معجزه عطا ہوا۔٢٨

اور خبطی وحی کا مرکز سمجھا جائے بلکہ وحی نام ہے خداوندی  وحی ذہنی تصور کا نام نہيں ہوتا۔ ورنہ ہر ماليخوليائی
  پيغام کا خواه بذريعٔہ ملک ہو يا صدائے غيب سے،

  خدا دکھائی نہيں دے سکتا اس لئے سورٔه والنجم ميں بھی جبرئيل ہی مراد ہو سکتے ہيں۔
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 ہاں چاہے اسے خلق کر سکتا ہے۔صدائے غيب کے لئے ضروری ہے کہ وه کسی جسم ميں پيدا ہو اس لئے هللا جب چاہے ج
نبی کی ضرورت اس وقت ہوئی جب شريعت محدود مدت تک کے ضروريات کو پيش نظر رکھ کر جاری کی گئی ہوئی 

ليکن جب نوع انسانی کی تعليم کا نصاب آخری درجہ تک پہنچا۔ تو شريعت ايسی بھيجی گئی جس کے قواعد و ضوابط سے 
حاصل کی جا سکتی ہے۔ ايسی شريعت کے پہنچا دينے کے بعد کسی پيغام النے والے  ہر زمانہ کے ضروريات ميں رہنمائی

  معلم کی ضرورت باقی نہيں رہی اور جس کے ہاتھوں يہ کامل شريعت آئی وه آخری پيغمبر ہوا۔
 کے خلق طرح اس اور سے ہونے منحرف اور کرنے نہ عمل کے افراد ہيں۔ ملسو هيلع هللا ىلصيہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی

ونے سے شريعت و رسول کی ضرورت پيدا نہيں ہوا کرتی۔ ورنہ بہت سے انبياء وه تھے جن کے زمانہ ميں فيصدی ہ گمراه
آدمی گمراه تھے اور ايک آدمی راه راست پر تھا۔ خود آنحضرت کے زمانہ ميں اوراس کے بعد کسی وقت ميں ايسا نہيں  ٩٩

س سبب سے اگر آج کسی رسول کی ضرورت پيدا ہو تو اس کےہوا کہ حق پرستوں کی تعداد گمراہوں سے بڑھ جائے۔ پھر ا
  بہت پہلے يہ ضرورت پيدا ہو چکی اور خود آنحضرت کی موجودگی ميں اور رسول کی بعثت ہونا چاہئے تھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی بعثت کا يہ سبب نہيں ہوتا بلکہ يہ سبب ہوتا ہے کہ گزشتہ شريعت کے تعليمات جتنی مدت کے 
ت کے لحاظ سے بھيجے گئے تھے وه ميعاد ختم ہو گئی اس لئے دوسرا رسول بھيجا جاتا ہے۔ اب اگر کسی رسول کے حاال

تعليمات کو بغير کسی مقرره ميعاد کے ہميشہ کے لئے جاری کيا گيا ہو تو اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت بھی نہيں ہو
ضرور تھا مگر بالاستثناء کامل دين وہی ہے جس کے بعد گی۔ ہر دين اپنے اپنے وقت کے مصالح کے لحاظ سے کامل 

ميں پيغمبر کو مخاطب کرکے نہيں کہا گيا ہے کہ تمہارا  ۴سوره مائده آيت  ۶دوسرے دين کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پاره 
نا صحيح نہيں دين کامل ہوا يا تم پر نعمتيں تمام کی گئيں بلکہ نوع بشر کو مخاطب کرکے يہ ارشاد ہوا ہے کہ اس لئے سمجھ

ہے کہ دين کامل ہوا ہے تو آنحضرت کا۔ نعمتيں تمام کی گئی ہيں تو آنحضرت پر، بلکہ دين کامل ہوا تو تمام خلق کا اور 
نعمتيں تمام ہوئيں تو نوع بشر پر اس لئے نہ اس دين کے بعد کوئی دين، اور نہ اس نعمت سے مکمل تر اس کے بعد کوئی 

  تمام دنيا کے لئے ہے اس لئے نہيں کہا جا سکتا کہ دنيا تاابد نعمتوں سے محروم ہو گئی۔نعمت۔ يہی ايک نعمت تا ابد 
  ۔٣۵سوره اعراف آيت  ٨پاره 

اے اوالد آدم(ع) تمہارے پاس تمہارے ہی ”يابنی ٰادم اّما يأتينکم رسل منکم يقصون عليکم ٰاياتی کا يہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ 
  ۔“ری آيتيں تم کو پڑھ کر سنائيں گےہم جنس رسول ضرور آئيں گے جو مي

آيت کا ترجمہ يہ ہے کہ اے اوالد آدم(ع)، اگر آئيں تمہارے پاس تمہارے ہم جنس رسول جو ميری آيتيں پڑھ کر سنائيں تو جو
  شخص پرہيزگاری اختيار کرے او راپنے اعمال کی اصالح کرے تو وه محزون نہ ہو گا۔

ا ہے جس کا نتيجہ يہ ہے کہ ہمارا رسول جو آيا ہے اس پر اگر ايمان الؤ گے تو اس ميں ايک عام اصول کا اعالن کيا گي
نجات پاؤ گے ليکن اب اس کے بعد کوئی رسول آنے واال ہے يا نہيں، اس کا يہاں پر کوئی تذکره نہيں ہے۔ بلکہ دوسری آيت 

  ميں بتال ديا ہے کہ اس رسول کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے واال نہيں۔
کی برکت سے نہ مرزا غالم احمد صاحب کا رسول بنايا جانا درست ہے۔ نہ آئنده اس آيت کے رو سے لوگ  اب اس آيت

رسول بن سکتے ہيں۔ اس کے انسداد کے لئے قرآن کا فرمان کہ (ولکن رسول ّهللاٰ و خاتم النبين) اور يہ اعالن کہ (اکملت لکم 
 دينکم واتمت عليکم نعمتی )کافی ہے۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  اشرف االنبياء 
ہمارے رسول حضرت خاتم النبين کثرت فضائل و خصوصيات کے لحاظ سے تمام انبياء ميں اشرف و بہتر ہيں۔ گزشتہ انبياء 

ميں حضرت عيسٰی(ع) سب سے آخر ميں تھے۔ جن کی ماننے والی ايک بڑی امت موجود ہے ان کی فضليت کے متعلق 
  ہے۔حسب ذيل خصوصيات کا توہم ہوتا ہے مگر وه توہم صحيح نہيں 

  عيسٰی روح هللا ہيں۔ اس کے يہ معنی ہرگز نہيں کہ وه خدا کی جان و روح ہيں۔) ١(
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بلکہ ان کی روح کو مقام شرف ميں هللا نے اپنی طرف منسوب کيا ہے يہ حضرت عيسٰی سے کيا مخصوص ہے بلکہ سلسلہ 
متعلق کہا ہے۔ فاذانفخت فيہ من  انبياء ميں جو سب سے پہلے فرد تھے حضرت آدم، جو اولوالعزم بھی نہيں ہيں ان کے

  روحی۔
اس کے برخالف ہمارے حضرت کا خود روح ہونا کيسا آپ امنزل روح تھے جيسا کہ ارشاد ہوا۔ ولقد ارسلنا اليک روحامن 

  امرنا۔
  اور دوسری جگہ: تنزل المالئکة والروح۔

پيدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے يہ سبب حضرت عيسٰی(ع) بے باپ کے پيدا ہوئے مگر حضرت آدم تو بغير ماں باپ کے ) ٢(
فضليت نہيں ہے۔ حضرت ابراہيم(ع) سب کے نزديک افضل ہيں مگر وه بھی ماں باپ دونوں سے پيدا ہوئے تھے۔ اس کو 

  ذاتی شرافت سے کوئی تعلق نہيں ۔
ر برگزيده کيا مگر عيسٰی(ع) کی والده صديقہ ہيں اور انہيں خدا نے پاک فرمايا اور تمام جہان کی عورتوں سے بڑھ ک) ٣(

اس سے زياده خصوصيات ہمارے رسول کو حاصل ہے کہ حضرت کی دختر صديقہ، مطہره، اور مريم سے زياده علم و 
  طہارت کی حامل ہے اور سيدة نساء العالمين ہے۔ يہ خصوصيت عيسٰی(ع) کو ہرگز حاصل نہيں ہے۔

ت کا دعوٰی تھا اور ہمارے رسول نے فرمايا کہ ميں حضرت عيسٰی(ع) کا صرف بطن مادر سے پيدا ہونے کے بعد نبو) ۴(
  عالم ارواح ميں خصوصيات نبوت کا حامل تھا۔ کنت نبّيا و ٰادم بين المآ ء والطين۔

ٰاتانی الکتاب کے معنی يہ ہرگز نہيں کہ عيسٰی(ع) کی والدت کے ساتھ کتاب دنيا ميں آ گئی تھی بلکہ اس سے مطلب ) ۵(
  نے کتاب عطا فرمانے کے لئے منتخب کيا ہے۔ يہی صورت ہمارے پيغمبر کے لئے ہے۔ صرف اتنا ہے کہ مجھ کو اس

  عيسٰی(ع) کی کتاب بطور اعجاز نہيں دی گئی تھی مگر ہمارے رسول کی کتاب کو معجزه قرار ديا گيا۔
دھبا آ رہا تھا۔  عيسٰی(ع) کو پيدا ہوتے ہی کالم کی ضرورت اس لئے آئی کہ ان کی ماں کے دامن پر ايک بڑا شرمناک) ۶(

  ہمارے رسول کے يہاں خدانخواستہ ايسے کسی الزام کی گنجائش نہ تھی۔
  ہر نبی کو معجزه اس کے اہل زمانہ کے لحاظ سے عطا ہوتا ہے جس چيز ميں کمال کا اس زمانہ والوں کو ادعا ہو۔) ٧(

کا زور تھا مگر ہمارے رسول کے عيسٰی(ع) کو معجزے عطا ہوئے تھے جسمانی اس لحاظ سے کہ اس زمانہ ميں فن طب 
  زمانہ ميں فصاحت و بالغت اور کالم و بيان کا دور دوره تھا اس لئے ان کو معجزه اس طرح کا عطا ہوا۔

عيسٰی(ع) کے معجزات فانی تھے مگر ہمارے رسول کا معجزه باقی ہے۔ اور ہر زمانہ ميں رسول کی سچائی ثابت کرنے کو
  کافی ہے۔

کہ آنحضرت کو معجزے نہيں ديئے گئے آپکو بھی معجزات عطا ہوئے جن کے متعلق آيات قرآنی کا  يہ بالکل غلط ہے) ٨(
  حوالہ آئنده آئے گا۔

مصائب اٹھانا خاصان خدا کا شيوه ہے مگر حضرت عيسٰی(ع) کو سولی سے بچانے کا سبب يہ تھا کہ موسوی جماعت ) ٩(
وه ملعون ہو گا، حضرت عيسٰی(ع) کو سولی سے بچايا گيا تاکہ ان ميں يہ بات مقرر تھی کہ جو سولی پر چڑھايا جائے گا 

کی روحانی عظمت پر حرف نہ آئے يونہی حضرت رسول کی سچائی کے اظہار کے موقع پر چونکہ قرآن ميں ارشاد ہوا تھا
دت ظاہری نہيں عطا کہ لو تقّول علينا بعض اال قاويل الخذنامنہ باليمين ثم لقطعنامنہ الوتين اس لئے آنحضرت کو خود شہا

ہوئی اور آپ کو قتل سے محفوظ رکھا گيا اور شب ہجرت قتل سے آپ کی حفاظت ہوئی جس طرح عيسٰی(ع) کی حفاظت 
  سولی پر چڑھنے سے کی گئی۔

حضرت عيسٰی(ع) کی يہ خصوصيت کہ اہل کتاب ميں سے کوئی نہ بچے گا مگر يہ کہ مرنے سے پہلے عيسٰی(ع) پر) ١٠(
ے گا۔ اس سے بہتر خصوصيت ہمارے رسول کے لئے ہے کہ آخر ميں آپ کا دين سب پر غالب آئے گا ضرور ايمان الئ

  (ليظھره علی الدين کلہ) اور آپ کے اتباع خالفت فی االرض کے مالک ہوں گے۔
  (وعدّهللاٰ الذين امنوامنکم وعملوالصالحات ليستخلفتھم فی االرض)

عيسی بن مريم البينات وايدناه بروح القدس تو ہمارے رسول کے لئے بھی ارشاد عيسٰی(ع) کے متعلق ارشاد ہوا۔ اتينا ) ١١(
ہوا۔ وقداتيناک من لدنا ذکرا اورآپ کے اتباع کی امداد کثيرالتعداد۔ مالئکہ سے ہوئی (وايده بجنودلم تروھا)۔ (ولقد نصرکم ّهللاٰ 

  ببد روانتم اذلة)۔
  مبر منزل قاب قوسين و ادنٰی پر تشريف لے گئے۔حضرت عيسٰی(ع) آسمان پر گئے اور ہمارے پيغ) ١٢(
عيسٰی(ع) ابھی تک زنده ہيں تو يہ خصوصيت ہمارے رسول کے بارھويں جانشين حضرت مہدی موعود(ع) کو عطا ) ١٣(

  ہوئی کہ انہيں اب تک حيات حاصل ہے۔
کے غالب رہنے اور آپ کی حضرت عيسٰی(ع) کے پيروؤں کو غالب رکھنے کا وعده ہوا اور ہمارے پيغمبر کے دين ) ١۴(
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  جماعت کے بلند رہنے اور بالشرکت غيرے هللا کی عبادت اطيمنان سے کرتے رہنے کا صاف وعده ہوا۔
معجزات تمام انبياء کو وقتی ديئے گئے۔ اسی ميں عيسٰی(ع) بھی داخل ہيں اور ہمارے پيغمبر کو معجزه دائمی عطا ہوا۔) ١۵(

  ے۔يہ خصوصيت کسی نبی کو حاصل نہيں ہ

  روايتی اور تاريخی واقعات 
حضرت عيسٰی(ع) باوجوديکہ تبليغ ميں گھومتے پھرتے رہے مگر آپ پر ايمان النے والے صرف چند نفر ماہی گير ) ١۶(

  تھے مگر حضرت رسول پر ايمان النے والے آپ کی زندگی ميں ہزاروں سے بڑھ کر الکھوں تک پہنچے۔
بھی حاصل ہی نہ ہوا کہ ملک و مال حاصل ہوتا اور حضرت محمد مصطفی نے اس حضرت عيسٰی(ع) کو اتنا اقتدار ک) ١٧(

  اقتدار کے باوجود فقيرانہ شان سے زندگی بسر کی۔
عيسٰی(ع) کو اتنی قوت نہيں حاصل ہوئی کہ وه تلوار اٹھاتے پھر بھی انہوں نے اپنے ساتھ والوں کو تلوار رکھنے کی ) ١٨(

شمشيرزنی اور جنگ کرنے کے پھر بھی رحم و کرم کی وه مثاليں پيش کيں جو تاکيد کی۔ آنحضرت نے باوجود قوت 
  انسانيت کے لئے سبق آموز ہيں۔

حضرت عيسٰی(ع) عورتوں سے عليحده رہے اور شادی نہيں کی، اس طرح ان کی زندگی خلق خدا کے لئے مثال ) ١٩(
تھ پھر بھی روحانی فرائض کو مکمل طور پر بننے سے قاصر رہی مگر ہمارے رسول نے تعلقات دنيا قائم رکھنے کے سا

  انجام ديا اس طرح تعمير انسانيت کی مثال پيش کی۔
حضرت عيسٰی(ع) کے معجزے جو مفاد عامہ کے تھے وه خاص خاص افراد سے متعلق ہوتے تھے اور جسمانی ) ٢٠(

تمام خلق کے واسطے ہے اور  بيماريوں سے متعلق تھے اور ہمارے رسول کا معجزه قرآن جو مفاد عامہ کے لئے ہے وه
  انسانيت و روحانيت کے کمال کا ذريعہ ہے۔

 مذکوره وجوه سے اشرف االنبياء ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی ثابت ہوتے ہيں۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  کتاب 
کروڑ زنده مسلمان مقر ہيں کہ قرآن کالم هللا ہے کتاب خود بھی اسے بتا رہی ہے۔ مگر کالم هللا کے يہ  ٢۵بے شک تخميناً 

معنی سمجھنا بالکل غلط ہے کہ وه اس کے زبان و دہن سے نکال ہوا ہے۔ وه تو جسم و جسمانيات سے بری ہے پہلے بھی کہا
م هللا کے معنی ہيں خدا کا اپنے اراده خاص سے خلق کيا ہوا کالم خواه کسی جا چکا اور پھر سنئے اور سمجھئے کہ کال

بنی اميہ نے”درخت ميں يا فضا ميں يا فرشتے کی زبان پر يا رسول کے قلب و دماغ ميں۔ اسی کا نام کالم هللا ہے۔ يہ کہنا کہ 
ہرگز “ اپنے طريق پر مرتب کيا ہے۔ اپنے دور حکومت ميں بانٔی اسالم کے ارشادات کو قريش کی فصيح تر زبان ميں

صحيح نہيں ہے۔ اس ميں بس اتنا جزو درست ہے کہ اس کتاب (قرآن) کے اجزاء (سوروں) کی ترتيب بنی اميہ کے پہلے 
حکمران خليفٔہ ثالث عثمان بن عفان نے اپنے زمانہ ميں دلوائی ہے۔ مگر الفاظ قرآن اور متن آيات ميں بنی اميہ کا کوئی ہاتھ 

ہے۔ وه قريش کی فصيح ترين زبان ميں آيا تو رسول کے دل و زبان ہی پر آيا۔ ان ہی الفاظ کا مجموعہ آياِت قرآن کی نہيں 
صورت ميں محفوظ تھا جسے پہلے خليفٔہ اول ابوبکر ابن ابی قحافہ نے سوروں کی شکل ميں ترتيب داليا۔ پھر خليفٔہ ثالث 

  کتاب کی شکل ميں پھياليا۔عثمان نے اپنے وقت ميں سوروں کو مرتب کرکے 
آئين فطرت اور قانون قدرت کے خالف کوئی بات کالم اٰلہی ميں نہيں ہو سکتی۔ يہ معقول مگر آئيِن فطرت اور قانوِن قدرت 

  سے مراد ہمارے محدود مشاہدات اور مختصر تجربات ہرگز نہيں ہو سکتے۔
  مشاہدوں کے خالف ہيں۔ہزاروں مثاليں ايسی ہم نے ديکھی اور سنی ہيں جو ہمارے عام 

پھر ہم کسی ايسی بات کو جو صرف ہمارے تجربہ و مشاہده کی دنيا سے باہر ہو آئين فطرت اور قانون قدرت کے خالف 
  کيسے سمجھ سکتے ہيں۔
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خالق خود ہی ہمارے حدود و مشاہده سے باالتر ہے تو اس کی طرف روحانی بات چيت کو ہم مادی لباس پہنائيں ہی کيوں جو 
سمجھنے ميں دشواری ہو۔ معاہده ہے اور گفتگو جس ميں ايک فريق ہے خالق اور دوسرا فريق ماده سے بے نياز  ہميں

روحيں تو يہاں کی گفتگو کو کانوں سے سنی جانے والی گفتگو سمجھنا عقل و دانش کا ثبوت نہيں ہے۔ وه صالحيتوں اور 
کی اقراری تھی۔ اب ماده کی کثافتوں ميں گرفتار ره کر  ارواح کے روحانی جوہروں کی زبان تھی جو خالق کی ربوبيت

کتنے ہيں جو اس معاہدٔه و اقرار سے دور ہو جاتے ہيں اور اسے فراموش کرتے ہيں يعنی اپنی روحانی صالحيتوں کو دبا کر
  خدا سے الگ ہو جاتے اور اس طرح اپنی روح کے معاہده کو بھول جاتے ہيں۔

و مغلوب رکھتے ہوئے اپنی روحانيت کی زندگی کو برقرار رکھتے خالق اور اس کی طرف کچھ وه ہيں جو مادی طاقتوں ک
کے متعلقہ فرائض کا احساس رکھتے ہيں۔ يہ وه ہيں جنہوں نے اس معاہده کو ياد رکھا ہے اور اسے ہرگز فراموش نہيں کيا 

  ہے۔
ی طرح انسان کی خالفت عيسٰی(ع) کی والدت،اب بتائيے کہ اس ميں آئين فطرت اور قانون قدرت کے خالف کيا بات ہے۔ اس

اصحاب کہف کی نيند، يوسف(ع) کا حسن، سليمان(ع) کی قدرت، نوح(ع) کا طول حيات، خضر(ع) کی عمر جاودانی، 
  جانوروں کی بات چيت، موسٰی(ع) سے تکلم،

ے زياده يہی ہے کہ وه ان تمام باتوں ميں سے کوئی بھی ايسی نہيں جس کے خالف کوئی عقلی دليل قائم ہو زياده س
  غيرمعمولی بات ہے جو عام طور سے نہيں ہوا کرتی۔

مگر ايسی غيرمعمولی باتيں دنيا ميں مختلف اسباب کی بناء پر ہوتی ہی رہتی ہيں کون کہہ سکتا تھا کہ آدمی ہوا پر اڑيں گے۔
قدرت کے خالف تھا؟ اگر ايسا تھا تو آج يہ گزشتہ ہزاروں صديوں ميں کسی نے نہيں ديکھا تھا مگر يہ آئين فطرت اور قانون

يہ کيسے وجود ميں آ گيا۔ کس کے مشاہده ميں آيا تھا کہ ہزاروں ميل کی آواز اپنی جگہ پر بيٹھ کر سن لی جائے مگر پھر 
  بھی يہ قانون فطرت اور آئين قدرت کے خالف نہ تھا نہيں تو آج آنکھوں کے سامنے نہ آتا۔

ی ہوتی ہے وه عام مشاہدات سے باہر ضرور ہوتے ہيں مگر عقل کے خالف نہيں ہوتے اسيہی صورت معجزات انبی(ع)ء ک
  لئے انہيں قانوِن فطرت يا آئين قدرت کے خالف نہيں سمجھنا چاہئے۔

مٹی سے بنائے پتلے کو مالئکہ سے سجده کرانا اس منصب کی اہميت دکھالنے کے لئے جس کے واسطے يہ خاکی نژاد 
  ہ قانون قدرت کے خالف ہے نہ آئين فطرت کے منافی۔انسان مقرر ہوا ہے ن

کتاب سے مراد وه الفاظ قرآنی ہيں جو قلمبند ہونے پر بصورت کتاب مرتب ہوتے ہيں اس کے لئے خدا و رسول کے لئے 
  کتابت ثابت ہونے کی ضرورت نہيں ہے۔

ائش کو سخت رکھا گيا۔ متعدد ازواج امت کے لئے چار نکاح عدالت کی شرط کے ساتھ اور وه بڑی دشوار۔ پيغمبر کی آزم
  کی موجودگی ميں نہ کسی کے حقوق ميں کوتاہی نہ دوسرے فرائض ميں فروگزاشت۔

  يہ معمولی انسانوں کا کام نہيں ہو سکتا۔
نافرمانی پر آدميوں کی شکل ميں تبديلی ہونا۔ مردوں کا قدرت نمائی کے موقع پر زنده کرنا۔ يہ سب وه غيرمعمولی مظاہرات 

  ں جو کسی دليل عقلی سے غيرممکن الوقوع نہيں ہيں۔ہي
يہ کس نے کہا کہ قہر اٰلہی سے جو بستياں اجاڑی گئيں ان ميں معصوم بچے موجود تھے اور وه بھی اسی عذاب سے ہالک 

  ہوئے۔
  بلکہ روايات سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب کے بہت پہلے سے اوالد کا سلسلہ قطع کر ديا جاتا تھا۔

معنی کئی دفعہ دہرائے جا چکے هللا کا خصوصی پيدا کيا ہوا کالم خواه جسم ميں ہو يا جان ميں، يہی وه ہے جو  کالم هللا کے
  خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

وه سب کا رب ہے اور ہر ايک قوم کو نوازتا رہا ہے۔ سب سے آخر عرب کو نوازا کيونکہ ان ميں قومی عصبيت سب سے 
اترتا تو وه مانتے نہيں ان کی اصالح کے لئے اس کی ضرورت تھی کہ کالم ان ميں اتارا جائے زياده تھی۔ کسی اور پر کالم

ان کی زبان ميں ہو۔ زبانيں سب اپنی اپنی قوم کی ايجاد ہيں۔ اگر خدا ان سب کو چھوڑ کر کسی نئی زبان ميں اتارتا۔ تب تو 
تھی حجاز کا لہجہ اور قريش کا محاوره اس کو  پھر کوئی بھی نہ سمجھتا۔ اسی لئے عرب ميں جو سب سے فصيح زبان

منتخب کيا۔ يہ خدا کی نہيں۔ ہماری محتاجی ہے کہ ہماری زبان ميں ہو تو ہم سمجھيں۔ اسے دنيا کے موجوده نظام سے کام 
ہے۔ نکالنا منظور تھا ضرورت کيا تھی کہ وه زبان ميں توڑپھوڑ، دماغ انسانی ميں تصرف کرے۔ وه قادر ہر ممکن بات پر 

  مگر ممکن ہر شے جو قدرت کا نتيجہ ہو حکمت کے مطابق تو نہيں ہوتی۔
يہ غلط ہے کہ جو چيز قدرت کی طرف سے ہے وه بالامتياز خاص و عام، بالتفريق ادنٰی و اعلٰی بالتخصيص انبياء و اوصيا،

  بالاستثنائے شخصے سب کے لئے برابر ہے۔
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  شمائل سب قدرت کی طرف سے ہيں مگر برابر نہيں ہيں۔ عقل، قوت طاقت، بلکہ خط و خال، قدوقامت، شکل
مناظر قدرت، چاند کی چاندنی، آفتاب کی دھوپ، فضا ميں آواز زبان پر ذائقہ، زہر کا اثر، اشياء کی تاثير، تکليف و راحت کا 

  احساس، تناسل کا قانون، تخليق کے قاعدے، موت کے اسباب مختلف حاالت کے لحاظ سے جداگانہ ہيں۔
کے عطيے حواس خمسہ، قوت ناطقہ، جسم، روح، عناصر سب کے لئے ہيں مگر پھر بھی مختلف طبائع و اشخاص  خالق

ميں مختلف ہيں۔ قدرت کے تحفے ہوا پانی، گرمی، سردی، برسات، دن، رات، چاند، سورج، تارے، زمين آسمان، سيارے 
ان کارخانہ ميں صالحيتوں کے لحاظ سے تقسيم سب کے لئے ہيں مگر خواص اور حاالت الگ الگ ہيں قدرت کے عظيم الش

  اور تفريق قائم ہے۔
بے شک هللا کی جانب سے مذہب سب کا ايک ہے مگر مستفيد ہونے ميں اپنے عقل و عمل کی طاقتوں کے اختالف سے 

  تفرقہ ہے۔
  خدا نے کتاب دی سب کو ايک مگر سمجھنے ميں دماغ و ذہن کی قوتوں کی تبديلی سے امتياز ہے۔

کے عطيے قوتوں کے بڑھنے کے ساتھ ترقی کرتے ہيں کوئی ضرورت نہيں کہ ايک ہی کتاب ابتدائے خلقت سے دی  قدرت
  جائے۔ وه دلچسپ و دلنشيں ہے مگر اکثر ميں سمجھنے کا قصور ہے۔

اخل ہدايت خدا کی طرف سے ہے مگر اس سے اثر لينا اراده و اختيار کے ساتھ وابستہ ہے۔ بے شک، اختيار کی طاقتيں د
فطرت ہيں مگر خود اختيار ہی ميں دونوں پہلوؤں کی گنجائش ہے۔ مذہبی اصول ميں ہرگز تبديلی نہيں ہوتی۔ نہ وه قابل ترميم

  ميں ہيں۔ يہ شريعت کے آئين ہوتے ہيں جن ميں حاالت کے لحاظ سے تبديلی و ترميم ہوتی ہے۔
سب بندگان اٰلہی کی سمجھ ميں يکساں آئی اور سب کو خدا خود سب بندوں کی يکساں سمجھ ميں کب آيا جو اس کی کتاب 

يکساں سمجھاتا۔ اصول ميں تمام ہادی متفق القول ہيں۔ ليکن احکام ممنوعات، ميراثی ترتيب، تعزيری قوانين، مالی حقوق ميں 
  زمانہ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے جو حکيمانہ نگاه کا تقاضا ہے۔

اختياری افعال کی طرح نہيں ہے جو خودبخود سرزد ہوں بلکہ انسان کے حسن ہدايت انسان کے لئے ہرگز غيرارادی و 
  کارکردگی کا نتيجہ ہے۔ اگر ايسا ہوتا تو جزا و سزا بيکار ہوتی۔ تعريف و مذمت کا استحقاق نہ ہوتا۔

حض ايک جس متحير عقل کو قدرت کی المحدود کائنات، خلقت کے اژدہام، ستاروں کے جمگھٹے، سياروں کے انبوه ميں م
معمولی ستاره دنيا، اور دنيا کی بے شمار مخلوق ميں سے ايک ضعيف البيان انسان اور پيکر انسانی کے منجملہ تمام اعضاء 

کے آنکھ کی پتلی کے چھوٹے سے تل کی حقيقت اور اس کے رموز و اسرار معلوم نہ ہوں يا جو آنکھ کرٔه ارضی کے تين 
ه ميں ايک سو بيس طرح کی خلقت کے نظاره سے الکھوں برس محروم رہی ہو حصوں کو گھيرے ہوئے پانی کے ايک قطر

اور اب جديد سائنس کے آالت سے احساس کر سکی ہو، يا جس کی نظريں عالم کے نظام اور اجسام کی کشش ميں ڈانوال 
تزاج کے کيمياوی ڈول رہی ہوں کبھی زمين کو مرکز مانيں اور کبھی سورج کو يا جو عناصر کے اعتدال اور ذرات کے ام

طريقہ کو نہ سمجھ سکی ہوں اس لئے باوجود اجزاء کو سمجھ لينے کے پھر بھی عليحده اجزاء کو اس طرح ترکيب دينے پر
قادر نہ ہوں يا جس کو غوروفکر ميں سينکڑوں سنسان خاموش راتيں جاگ کر کاٹنے کی ضرورت پڑی ہو پھر بھی نقطٔہ 

ٔہ خيال ميں صدہا دماغوں سے مشوره اور بيسيوں کتابوں سے سبق لينا پڑا ہو۔ پھر بھی حقيقت دور ہی رہا ہو يا جسے تبادل
آخر ميں وه يہی سمجھا ہو کہ ہمارے مجہوالت کی دنيا معلومات سے زياده ہے يا جس کی غلطيوں اور خاميوں کا يہ عالم ہو 

وں اس کے متعلق کس طرح باور کيا کہ ايک ايک صفحہ لکھنے کے لئے ورق کے ورق سياه کرکے پھر چاک کر ڈالے ہ
جا سکتا ہے کہ وه عالم کائنات کے اسرار و رموز کو بالکل سمجھ سکتا ہے يا اپنے محسوسات و مشاہدات کو معيار حقيقت 

  سمجھ سکتا ہے۔
پھر جب کہ ہر انکشاف کا کاشف اور صنعت کا موجد اپنے اپنے وقت ميں ايک ہوا ہے پھر دوسروں نے اس کی پيروی کی 

تو يہ باور کرنے ميں کيا حيرت ہے کہ کسی وقت ميں يہ محيط عالم قدرت کسی ايک کامل انسان سے رازداری رکھتی ہو 
بات کرنے والی نہ سہی، وه کالم کی خالق ہے اسی لحاظ سے وه اپنے اراده کے مطابق جو بات ہو اسے پہنچاتی اور اپنے 

  منشاء کو پورا کرتی ہے۔
تور کی پابند نہيں ہوتی۔ وه دليل کے پيچھے چلتی اور حجت کی تالش کرتی ہے جب تک کسی شے عقل ہرگز مشاہده اور دس

  کے غيرممکن ہونے پر دليل نہ قائم ہو وه اسے امکان کے دائره ميں برقرار رکھتی ہے۔
(ع) کی عقل اسی معيار پر مضامين مندرجہ قرآن کو جانچتی ہے اور ہر ايک کی صحت کا اقرار کرتی ہے۔ وه نہ عيسیٰ 

تخليق کو بعيد از حقيقت سمجھتی۔ نہ نوح(ع) کے طول حيات کو خالف فطرت جانتی۔ نہ يوسف(ع) کے حسن۔ موسٰی(ع) 
کے يدبيضا۔ اصحاب کہف کی نيند، خضر(ع) کی عمر جاودانی کو اليعنی قصہ کہانی کہتی ہے۔ يہ سب باتيں ماديت ميں 

يں اسير ہو کر اپنے عقلی جوہر کو کھو بيٹھتے ہيں۔ عقل ان کی گھرے ہوئے اوہام کی ہيں جو محسوسات کے شکنجے م
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باتوں سے فريادی ہے اور سب سے زياده اس بات پر چراغ پا ہے کہ يہ اپنے من گھڑت محدود تخيالت کو عقل کے نام سے 
پر اکتفا “ ںجواب جاہال”پيش کرتے اور عقل کو بدنام کرتے ہيں۔ جھوٹے کے آگے سچا رو مرے مثل اصل ہے مجبوراً عقل 

  کرتی ہے اور خاموشی اختيار کرتی ہے۔
جس طرح انسانوں ميں باہم فرق ہے، مقامی تاثير، ماحول کے اثر سے، کاال گورا رنگ، اچھی شکل، بری صورت، چھوٹے 

بڑے قد قوی اور ضعيف اعضا وغيره، مختلف اسباب کے ماتحت ہيں يوں ہی انسانی ذہنيت دماغ اور اس کے ادراکات ميں 
رق ہو جاتا ہے۔ ماديت کی فضا ميں رہنے سہنے بسنے اور سانس لينے والے اشخاص ميں زياده تر مافوق الطبيعت ادراکاتف

سے قاصر رہتے ہيں، يہ ان کی عقل کا نہيں ماحول کا قصور ہے جو عقل کو کام نہيں کرنے ديتا۔ مگر وه اس کا احساس 
دماغ ميں عقل وديعت فرمائی ہے اس لئے عقل سے سمجھا ہے تو نہيں کرتے وه کہہ ديتے ہيں قدرت نے ہر شخص کے 

  سمجھا ديجئے۔
ميں نہ سمجھوں تو بھال کوئی سمجھائے ”بے شک سمجھايا جا سکتا ہے بشرطيکہ سمجھنے کا اراده بھی ہو نہيں تو اگر 

، نہ قرآن کی ہدايت کارآمد، نہ پر عمل ہوا تو تمام کوششيں بے سود ہيں۔ نہ انبياء و مرسلين(ع) کے نصائح فائده مند“ مجھے
خداوندی مذہب سمجھانے ميں کامياب ہے يہ سب باتيں اپنے ہاتھوں، سب کوتاہياں اپنے گنوں سے ہيں۔ ذاتی افعال کا نتيجہ 

  ہيں قدرت کو اس سے کيا سروکار۔ اس کی کتاب سب کے سمجھنے کے الئق اور مذہب سب کے ماننے کے قابل ہے۔
 وه عادل ہے۔ اس کے گھر انصاف ہے۔ وه سب کے لئے يکساں، اس کے نزديک سب برابر ہيں۔ اس کے يہاں مساوات ہے۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  روح 
حيوان کی جان کو روح کہتے ہيں مگر وه ہے کيا؟ اس کی حقيقت لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اس لئے جاننا چاہئے کہ 

  امر رب ہے۔
انسانی روح اس کے ساتھ بہت سے خصائص ادراک کی حامل ہے اور جسمانی خواص سے الگ ہے اس لئے اس کے 

ماننے ميں کيا عذر ہے کہ وه وجود جسم سے ماقبل ہے اور مرنے کے بعد بھی ناپيد نہيں ہوتی۔ جب کہ اس کے خواس جسم 
نائی کے باوجود وه ناتوان ہوتی ہے۔ جسم کے مرض کی سے الگ ہيں جسم کی ناتوانی کے باوجود وه توانا اور جسم کی توا

حالت ميں وه صحيح اور جسم کی صحت کی حالت ميں وه اکثر مريض ہوتی ہے۔ پھر اگر جسم کی فنا کے ساتھ وه باقی رہے
برہوت تو اس ميں عقل کو کيا گنجائش انکار ہے۔ فضا ميں اس کی سيرکرنا۔ جسم سے پھر ملحق ہونا۔ وادی السالم يا وادی 

ميں قيام ہونا، يہ باتيں مذہبی روايات ميں وارد ہيں۔ جو کسی عقلی اصول کے خالف نہيں ہيں۔ ليکن دوسرے جسموں ميں 
  حلول کرنا، سر پر آنا، شيطان بننا، ايک جسم سے دوسرے جسم ميں منتقل ہوا کرنا۔

رتوں ميں ٹھکانا بنا لينا۔ بازاری باتيں ہيں جن کی بھوت پريت، برم راکس، اگيابيتال، شہيد مرد، نٹ بن جانا، درختوں ميں عما
مذہب پر ذمہ داری نہيں۔ شرير آدمی اس دنيا ميں ہيں شيطان ہيں۔ بعد مردن ان کے شيطان بننے کی کوئی اصليت نہيں 

  دوسرے جسموں ميں حلول کرنا آريوں کا آواگون ہے اس کو مذہب اسالم سے کوئی واسطہ نہيں۔
اری سے مستفيد ہونے کے معنی صرف اتنے صحيح ہيں کہ اگر کسی غريب کو اس کے ذريعہ سے اسباب و سامان خانہ د

امداد پہنچائی گئی تو اس کا نيک صلہ قدرت کی طرف سے دينے والے کی نيت کے لحاظ سے ميت کی روح کو حاصل ہو 
  سکتا ہے جو اخروی نعمتوں کے لباس ميں ہو گا۔

  ان بجنسٖہ روح کے کام آئے۔ اور اس سے وه فائده اٹھائے۔ايسا ہرگز نہيں کہ يہ دينوی سازوسام
قوت جاذبہ و ناميہ کو روح کہنا غلط ہے اس لئے کہ يہ توپھول پتی گھانس اور درخت ميں بھی موجود ہے۔ مگر روح اس 

  ميں نہيں مانی جاتی وه حيوان سے مخصوص ہے۔ اور انسانی روح وه اس سے خاص ہے۔
  ے بھی ويسی ہی ہے جيسے حيوان کے لئے پھر اس کی جان کو روح کيوں نہيں کہتے۔ہوا کی ضرورت نباتات کے لئ

پرانے زمانہ کے رياضت کرنے والے سادھوں برسوں تک سانس روکے رکھنے کی مشق کرتے تھے۔ اس عرصہ ميں 
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ميں موجود خارجی ہوا ان کے جسم ميں اعضاء کے ذريعہ سے نہيں پہنچتی تھی پھر بھی اس عالم ميں روح ان کے جسم 
  تھی۔

پھر جب وه چاہتے ہيں تو برسوں کے بعد سانس لے ليتے ہيں ہوا کی آمد نہيں تھی پھر بھی روح موجود تھی اگر روح نہ 
  رہتی تو ہميشہ کے لئے مر جاتے پھر سانس کيسے ليتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روح کوئی اور چيز ہے۔

ے ذريعہ فضا کے حيات بخش اجزاء کا پہنچنا، اور برے اور پھيپھڑوں کی کشش، دل کی حرکت سے ہوا کی آمد ورفت ک
مضر اجزاء کا نکال پھينکنا، خون کا دوران، عناصر کا اعتدال اور امتزاج، اجزاء کی ترکيب اور ترتيب، اندرونی اعضا کا 

روز ہزار  عمل يہ سب روح کے آثار و لوازم ہيں۔ روح کے نکلنے سے يہ تمام مشينری بے کار اور معطل ہو جاتی ہے
  پرزے بگڑيں جب تک روح ہے اسی وقت تک زندگی قائم رہتی ہے اور نفس کی آمدوشد برقرار رہتی ہے۔

قدرت نے عالم کا نظام اسباب پر قرار ديا ہے مگر اپنے سے عالقہ قطع نہيں کيا ہے وه جب چاہتا ہے اسباب کا نظام بدل 
ہر شے جو فنا ہوتی ہے کسی سبب سے فنا ہوئی مگر پھر خدا کی مشيت ديتا ہے۔ اور نتائج ميں تبديلی کر ديتا ہے۔ اس لئے 

کے ماتحت۔ بے شک خصوصی حيثيت سے مشيت کا عمل اس وقت نماياں ہے جب نظام اسباب کی رفتار کو روکنا اور ان 
خصوصی  کے رويہ کا بدلنا ہو ورنہ جو عام نوعی نظام جاری کر ديا اسی کے مطابق ہو گا اور اس کے ہر ہر جزو ميں

منشا او رمفاد کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو گی۔ جبکہ بحيثيت مجموعی وه پورا نظام ايک خاص حکمت اور مصلحت پر 
  مبنی کيا گيا ہے۔

بڑے فائدے کے لئے چھوٹے نقصانات گوارا کئے جاتے ہيں اور ميزان ميں آ کر وه نقصان نقصان نہيں رہتے بلکہ فائده بن 
  م کائنات کی ہے۔جاتے ہيں۔ يہی حالت نظا

خالق کا کام بے شک بنانا ہے۔ اور بگاڑنا بھی اس کا حقيقت ميں بنانا ہی ہوتا ہے۔ کوتاه نظر انسان اسے بگاڑنا سمجھتا ہے 
پھر بننے بگڑنے ميں خود اسی نے اسباب کا عمل دخل رکھا ہے اسی لئے بيماری ميں عالج سے عناصر، اعضا، اعصاب 

ے اور يہ قدرت کے خالف مقابلہ نہيں قرار پاتا، نہ حفظان صحت کے کالجوں ميں اس کے مقابلہ کا امتزاج درست کيا جاتا ہ
  کو امدادی افواج کی تيارياں ہيں بلکہ يہ سب بھی قدرت کے منشاء پر عملدرآمد ہے۔

ا ہے۔ مگر اس نے ان اسباب کو مقرر کيا ہے اور اس نے ان ميں اثر ديا، بے شک وہی کبھی اس اثر کو سلب بھی کر ليت
ہميں تو عام قانون پر عمل چاہئے اور کاميابی کے لئے پھر بھی قدرت سے لو لگانا چاہئے کہ اسی کی يہ سب فوج ہے اور 

  اسی سے ان افواج کی کاميابی کی ڈھارس ہے۔

  عقائد و مراسم 
اج پر ہرگز مبنی نہيں ہونا جو باتيں مدت سے چلی آئی ہيں، انہی کے مطابق عملدرآمد کو رواج کہتے ہيں۔ عقيده کو رو

چاہئے بلکہ عقل اور استدالل پر مبنی ہونا چاہئے۔ بے شک مراسم رواج سے متعلق ہوتے ہيں۔ وه اگر خلق خدا کے لئے فائده
  رسان ہيں اور ان کی کوئی عقلی بنياد ہے تو انہيں باقی رہنا چاہئے ورنہ ختم ہونا چاہئے۔

  و گئے ہيں يہ يقيناً اصالح طلب ہيں۔مراسم اکثر بڑھ کر موروثی خلل دماغ ہ
قدرت نے ہم کو المحدود عقل اور گويائی دے کر انسان بنا ديا۔ دماغ ديا ہے کہ سوچ کر سمجھئے، نطق ديا ہے کہ پوچھ کر 

سمجھئے، آنکھيں دی ہيں کہ پرانے قضيے، گزرے افسانے، قديم مقولے، موجوده فضا کو ديکھ بھال کر سمجھئے، سمجھ 
  يا صحيح اندازے کے لئے عقل عنايت کی ہے۔کی اصالح 

بہترين انسان وہی ہے جو قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھی صورت سے صرف ميں الئے۔ کسی بات کا بالدليل اقرار نہ 
کرے۔ کسی بات کا بالدليل انکار نہ کرے جبکہ يہ صحيح ہے کہ فطرت کے آئين ميں قوت، خواہش، قد، نيند، عمر، وغيره 

حد مقرر نہيں تو پھر کمی يا زيادتی کے درجہ پر ناک بھوں چڑھانا عقل کے اصول پر صحيح نہيں ہے۔ عام و  کی کوئی
خاص کے اعتدال اور کم و بيش کے اوسط پر دل کی تسلی ہو جائے تو ہو جائے۔ دماغ کوسکون نہيں ہو سکتا جب کہ انہی 

  اس آخر پر بھی اضافہ کا امکان کيوں نہ ہو۔ اوسط حدود ميں آخری نقطہ معمول سے باہر ہی ہو گا۔ تو پھر
من پتھر کا سينہ پر  ٣٨قوت! کوئی شخص دو چار چھ من کا وزن اٹھا لے، اور رام مورتی صاحب بقول شخص ترکيب سے 

دوناچھہتر من کا وزن اٹھانا غيرممکن کيسے سمجھا جائے۔ دماغ يہاں خاموش اور عقل دم بخود رہے  ٣٨توڑ ڈاليں تو آخر 
نکار کی جرات نہ کرے گی۔ واہمہ ہے جو مشاہده کے آگے ايک انچ قدم آگے بڑھانے ميں تھراتا ہے۔ وه تو رام مورتی گی ا

صاحب کا قصہ بھی اگر پہلے پہل سنتا تو انکار پر تل جاتا اس لئے کہ اس کے سامنے وه انوکھا تھا تو اس سے زياده طاقت 
مگر عقل دورانديش کہتی ہے کہ جب قوت کی کوئی حد نہيں مقرر تو اس  کے مظاہره پر بھی وه انکار کی جرات کرتا ہے۔

سے زياده بھی قوت کا امکان ہے يوں ہی خواہش، قد اور نيند کو سمجھ لو، عمر کے لئے کسی نے کوئی ميعاد مقرر نہيں 
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و گے وه عام نظام کی۔ کوئی حد قرار نہيں دی۔ اب تم اصول فطرت کے مشاہدے تک مانتے ہو تو جو آخری مشاہده قرارد
  فطرت سے الگ ہی ہو گا۔

پھر جب عام نظام سے وه الگ ہے اور مانا گيا اس لئے کہ مشاہده ميں آ گيا تو اس سے زياده مقدار کے مشاہده کا اگر کوئی 
ت کے ادعا رکھتا ہو تو تم کس عقلی اصول کی بناء پر اس کا انکار کرو گے۔ اس کا باور نہ کرنے واال اپنے محدود مشاہدا

  حلقہ کا قيدی واہمہ ہے۔ اس کو عقل سے کوئی تعلق نہيں۔
عقل کو بيکار بدنام کرنا اپنی انسانيت کو دھبا لگانا ہے۔ عقل تو دليل کی پابند ہے۔ وه بالدليل ہرگز کوئی مفروضہ قائم نہيں 

  کرتی۔ نہ کسی بات کا انکار کرتی ہے۔ نہ وه واقعات کو مشاہدات کا پابند سمجھتی ہے۔
ام قدرت ميں مداخلت اور آسمان پر دست درازی اگر اسی کے منشاء سے ہو جو اس نظام کا موجد اور آسمان کا بانی ہے نظ

 تو ہمارا يا کسی کا اجاره نہيں ہے۔ اس کی قدرت کو مان کر اس کی کارفرمائی کا انکار بالکل بعيد از انسانيت ہے۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  جزا، سزا، قيامت 
انسان جو کچھ سوچتا يا کرتا ہے ان ميں اچھی باتيں بھی ہوتی ہيں بری بھی اچھی باتوں کا بدال جزا۔ برے کاموں کا بھگتان 

  سزا اور وه موقع جب سب کو ان کے کئے کی آخری جزا يا سزا ملے اس کا نام قيامت ہے۔
دل ميں خواہش، دماغ ميں عقل قدرت کی جانب سے وديعت ہے۔ دماغ دل کا مشير قانونی ہے۔ دل مچال عقل نے اچھا برا 

سمجھا ديا۔ مگر عقل کی آوا ز اسی کو سنائی ديتی ہے جس کا ضمير مرده نہ ہوا ہو۔ عادی مجرم جن کا ضمير مرده ہو جاتا 
ان کا اپنے عمل کا نتيجہ ہے اس لئے وه اس ميں الزام سے بچ نہيں سکتے۔ ہے عيب کو ہنر سمجھ کر کرتے ہيں۔ يہ سمجھنا 

  مگر سوال يہ ہے کہ احساس گناه کا نتيجہ جو روحانی تکليف ہو سکتی ہے وه تو ان کو نہيں ہوتی۔
رم اگر دل کے دھڑکے، ضمير کے اضطراب، نتيجہ کی دہشت ہی سزائے جرم قرار دی جائے تو نتيجہ يہ ہے کہ ابتدائی مج

  نوسکھيے گناہگار کی سزا سخت اور عادی مجرموں کی سزا اس سے کم اور ايک وقت ميں بالکل مفقود ہو جائے۔
بھال يہ اصول کس انصاف کے قانون پر ٹھيک ہو گا کہ جتنا جرم کا ارتکاب ہوتا جائے سزا ختم ہوتی جائے اور جو گناه ميں 

  بالکل منج جائے اس کے سزا بالکل رخصت ہو جائے۔
  بردست کمزور کا گال کاٹتا، اس کے مال اسباب جائداد پر قبضہ کرتا اور خوش ہوتا ہے۔ز

  وکيل جھوٹا مقدمہ بنا کر عدالت سے ڈگری حاصل کرتا ہے۔ اور ناز کرتا ہے۔
  گواه جھوٹی گواہی دے کر حقدار کا حق مارتا اور جرح ميں نہ ٹوٹنے پر بغليں بجاتا ہے۔

  ر حکومتوں کے دور ميں خوب مزے اڑاتے ہيں اور پھر بھی بال بيکا نہيں ہوتا۔ڈاکو، چور، اٹھائی گيرے کمزو
مہاجن ہزاروں غريبوں کے گھر برباد کرکے اپنی دولت ميں اضافہ کرتا ہے اور مونچھوں پر تاؤ ديتا ہے۔ آئين و قانون کی 

ئے کہ قانون خود ان ہی کے ہاتھآڑ ميں حکام کی طرف سے سينکڑوں مظلوموں کے گلے کٹتے ہيں اور وه مطمئن ہيں اس ل
  کا کھيل ہے۔

بتائيے ان تمام جرائم کی پاداش ميں کون سا دل کا دھڑکا، ضمير کا اضطراب، نتيجہ کی دہشت، صحت کی خرابی، انجام کی 
  دھمکی حشر برپا کر ديتی ہے۔ کون سی عدالت کی زحمتيں اور قانونی سزائيں قيامت ڈھاتی ہيں۔

ی يعنی آدميوں کا برا کہنا تو اس سے تو اچھے آدمی بچتے ہيں نہ برے۔ اچھے آدميوں کو يہ تکليف ره گئی بدنامی و رسوائ
بروں سے زياده برداشت کرنا پڑتی ہے اور ان کی روح کو ايذا بھی زياده ہوتی ہے کيونکہ ان پر عائدکرده الزامات حقيقت 

  سے دور ہوتے ہيں۔
ہے يا سزا، بے شک بہت سے جرائم کے برے نتائج خود ان ہی جرائم کے  تو بتائيے ان کے لئے يہ اچھے کاموں کی جزا

بعد ظاہر ہو جاتے ہيں مگر جزا و سزا کو ان وقتی نتائج ميں محدود بناؤ گے تو بہت سے اچھے کام تمہيں مورد سزا نظر 
دنيا ميں اچھے برے ميں آئيں گے اور بہت سے برے کاموں پر تمہيں جزا کا قائل ہونا پڑے گا اگر انصاف اور عدالت کی 
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حد فاصل کا برقرار رہنا ضروری ہے تو ان وقتی اور عارضی نتائج کے آگے تم کو ايک مستقل اور مختتم جزا و سزا کا 
ماننا ضروری ہے۔ وہی قيامت ہے۔ جو اس کے حقيقی معتقد ہيں وه ہرگز گناہوں کے ارتکاب کی جسارت نہيں رکھتے۔ جو 

انہيں جرائم سے با زرکھنے کے لئے صرف قانونی تحفظ کا سامان کافی ہے اس لئے وه جرائم انديشٔہ معاد سے آزاد ہيں 
 سے متنفر نہيں ہوتے بلکہ صرف اپنے بچاؤ کے خواہاں ہی رہتے ہيں۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  مذہب اسالم 
باامن و امان عرصٔہ حيات طے کرنے کے لئے مافوق انسانی المحدود طاقت کو سمجھ کر اور مان کر کچھ اصول کے پابند 
ہو جانے کا نام مذہب ہے۔ خداوندی پيغام کے سامنے سرتسليم خم کرنے کا نام اسالم ہے۔ جس نے اس پيغام کو نہ مانا کافر 

ہميشہ سے اسالم رہا اصطالحی طور پر نام بے شک حضرت ابراہيم(ع) سے  ہوا يہ تفريق ہميشہ سے قائم ہے خدا کا دين
چال۔ پيغام ايک تھا پيغام النے والے بدلتے گئے او راصالح خلق کے عملی تعليمات پروگرام کے مطابق تبديل ہوتے رہے ہر 

کر ليا اور اقرارکيا وه مسلم قرار  پيغامبر کے پيغام پہنچانے پر جنہوں نے انکار سے کام ليا وه کافر ٹھہرے جنہوں نے تسليم
  پائے۔

اس پيغام کے آخری حامل اور شريعت کے معلم حضرت محمد مصطفی تھے اس لئے آخری معيار اسالم اور کفر کا آپ کی 
رسالت کو تسليم کرنا اور نہ تسليم کرنا قرار پايا۔ اب جتنے لوگ آپ کے پہنچائے ہوئے پيغام اور بتالئی ہوئی شريعت کو 

ے ہيں وه مسلم کہے جانے کے حقدار ہيں۔ اسالم کے اصل اصول کو فطری بھی کہہ سکتے ہيں کيونکہ ہوش و حواس مانت
ميں ره کر ہر انسان اپنے خالق کا مقر ہے اور اگر باپ دادا کے راستے کی محبت، ماحول کا اثر، پرانے رسم و رواج کی 

  بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ الج مانع نہ ہو تو خالق کے پيغام کے سامنے سر جھکانا
  اسالم کا مذہب اٹل اور ٹھوس حقائق کا مجموعہ ہے جو ہميشہ سے ايک حالت پر برقرار ہيں۔

  بے شک شريعت اسالم جو وسيع اور جامع اور جاودانی ہدايات کو لے کر آئی ہے ناسخ ہے تمام گزشتہ شريعتوں کی۔
ت اور تکذيب شرک سے الکھوں کافر مسلمان بنا ديئے بلکہ يوں کہا تاريخ شاہد ہے کہ علمبرداراِن اسالم نے تبليغ وحداني

  جائے کہ اپنے الجواب تعليمات سے کروڑوں آدمی انسان بنا ديئے۔
نام اختيار کرنے “ مسلمان”اسالم اب بھی وہی ہے۔ اس کی ٹھوس حقيقتيں وہی ہيں اس کے الجواب تعليمات وہی ہيں۔ ره گئی 

يہ آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی تھی اور خود پيغمبر اسالم کی زبان والی جماعت کی بے راہروی تو 
سے اسالم کا پيغام پہنچائے جانے کے دور ميں بھی تھی اور اس کے بعد بھی رہی۔ بات يہ ہے کہ زبان سے اقرار والے سب

جنہيں وه عقيدے کے طور پر مان رہے ہيں۔ دل سے تو مومن نہيں ہوتے۔ نہ سب ان حقيقتوں کی صحيح معرفت رکھتے ہيں۔ 
کيونکہ ماننا اور ہے اور جاننا يا سمجھنا اور ہے۔ عقائد، واہمہ، غلو، تعصب کی آميزش ہميشہ سے رہی۔ روايتی مذہب ہميشہ

ت کوبنتے رہے۔ مجموعہ ميں ابتری اور شيرازه ميں برہمی کب نہ تھی۔ اسالم کفر ميں، سچ جھوٹ ميں کب نہ چھپا تھا عقيد
ازروئے حقيقت دل ميں جگہ دينے والے ہميشہ سے کم تھے۔ آج بھی وہی صورت ہے امتداد زمانہ سے کچھ بدتر سہی 

  حاالنکہ بدتر بھی نہيں کہہ سکتے۔
ہر فرقہ کا دوسرے فرقوں کو کافر بنانا، بے بنياد باتوں پر لڑنا جھگڑنا، تعليمات اسالم کے خالف لباس، وضع، سوسائٹی کی

  ور رواج کی پابندی اور اپنے خودساختہ رسوم قديمہ اور مسلمات ديرينہ کی پابندی کرنا۔پيروی ا
يہ باتيں بے شک افسوسناک ہيں جو اسالم کی ترقی ميں سدراه ہيں مگر عقل کا کام ہے کہ وه حقيقت کے جواہرات کی تالش 

دکھالئے گا اس کی قيمت ميں کمی نہيں ہو  کرے اگرچہ وه گرد ميں اٹے ہوئے مليں۔ گرد جھاڑو تو ہيرا اپنی چمک پوری
گی۔ کتب پارينہ، اقوال ديرينہ اور مسلمات سابقہ بے شک ماننے کے قابل ہيں۔ بشرطيکہ مستند وجوه سے ان کی صحت ثابت

  ہو۔
تائج عقل کو نقل سے دبانا اور مسائل عقليہ کو تاويل سے مکرانا درست نہيں بشرطيکہ وہم کو عقل او رمحدود مشاہده کے ن
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  کو مسائل عقليہ کے نام سے پيش نہ کيا جا رہا ہو۔
مشاہده جزئيات سے متعلق ہوتا ہے او راپنی حد ميں اس کے مکرانے کا کسی کو حق نہيں مگر مشاہده کا نتيجہ ہميشہ جزئی 

يں ہو سکتی مگر آجہوتا ہے اور اس پر کلی اصول کی بنياد قائم نہيں ہو سکتی، اوہام پرستی کبھی حقيقت پروری کا ذريعہ نہ
  کل کی روشنی ميں اوہام کو مسائل عقليہ اور عقلی دالئل کو اوہام سے تعبير کيا جانے لگا ہے۔ ٖ 

  خرد کانام جنوں رکھ ديا، جنوں کا خرد
عقائد اگر حقيقت کے مطابق ہيں تو ان کی پرورش عين حقيقت کی پرستش ہے۔ پير اگر رہبر حقيقت ہوں تو ان کی پيروی 

يعنی راه رشاد کے “ مرشد”قت ہے۔ مال اگر عالم باعمل ہوں تو ان کی تقليد عين ہدايت ہے۔ مرشد اگر واقعی صحيح طري
مالک ہيں تو ان کے ارشاد کی تعميل نجات کی ضامن ہے۔ مگر آب و سراب ميں تميز، ياقوت اور ايمی ٹيشن ميں فرق عقل و

کے عالوه پرستش کسی کی صحيح نہيں مگر اس کی طرف  شعور کی آزمائش اور انسانيت کی کسوٹی ہے۔ خدائے واحد
تعلق سے کسی کی تعظيم، کسی شے کا احترام خواه وه کوئی قبر ہو۔ کوئی شبيہ ہو۔ يا کوئی خداساختہ يا خودساختہ چيز 

ے۔ قرآن حقيقتاً هللا کی پرستش اور اس کی عبادت ہے نيت سے عمل ميں زمين آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کعبہ بھی خودساختہ ہ
کے نقوش بھی کاتب کے خودساختہ ہيں مگر يہ سب عزت و احترام کے مستحق ہيں اور ان کے سامنے سر جھکانا عين 

  اسالم ہے اس نسبت کی وجہ سے جو ان کو خالق کی طرف حاصل ہے۔
  واقعات و معجزات اگر صحيح ذرائع سے ثابت ہوں تو ان کا ماننا جزو ايمان ہے۔

ر عزت و افتخار کے ساتھ ظاہر کرنے کے مستحق ہيں، بے شک واقعات ميں اصل اور تراشيده، اسالف کے کارنامے ضرو
کارناموں ميں کرده اور ناکرده کے جانچ کی ضرورت ہے۔ مگر کچھ غلط اصول يا خودساختہ توہمات کی بناء پر ہر واقعہ 

کہہ دينا بھی آج کل کے دماغوں کا بڑا کارنامہ  اور معجزه کو آنکھ بند کرکے تراشيده اور ہر غيرمعمولی کارنامہ کو ناکرده
  ہے جو عقل و ہوش کے مخالف ہے۔

اسالم عقلی مذہب ہے تو اس کے اصول کا ماننا بھی ضرور ہے اسی ماننے کا نام عقيده ہے پھر مطلق اعتقاد کی بيخ و بن 
وں کو واقفيت حاصل کرنے کے لئے کيوں اکھاڑتے ہو۔ اس کے احکام کو عقل و دانش کے مطابق جانتے ہو تو ناواقف لوگ

  واقف کار لوگوں سے دريافت کرنا ضروری ہے۔ پھر مطلق تقليد کی مخالفت کيوں کرتے ہو۔
  اسالم کی کتاب بے شک رفعةً آسمانی اور باعتبار خلقت نسبتہً کالم آلہی ہے۔

  جتا ہے اور کتابوں کو نازل کرتا ہے۔غلط ہے جو کہے کہ آسمان پر خدا کا مقام ہے اور وه وہاں بيٹھا ہوا رسولوں کو بھي
بے شک ايسا ہی ہے کہ ہم اپنے پيکر ميں سر کو تمام اعضا سے برتر پاتے ہيں اس لئے اپنے اشاره ميں خدا کو رفعةً اور 
ادباً سر سے اوپر اور اپنے محاورے ميں افالک سے باالتر بتاتے ہيں حاالنکہ قدرت کی حيثيت سے اس کو جہات ستہ ميں 

  نيچے آگے پيچھے دہنے بائيں کسی طرف محدود نہيں بنا سکتے۔اوپر 
بانی اسالم عام ذرائع تعليم کے لحاظ سے ان پڑھ تھے مگر علم و معرفت اور عقل و حکمت کا جوہر ان کا خداداد تھا۔ اپنے 

ور دانشمندی کے خزانے دماغ سے جو باتيں انہوں نے دنيا کو بتالئيں اور سنائيں وه احاديث کہيں گئيں ان ميں بھی حکمت ا
مضمر ہيں مگر خود ان کے دل و زبان پر قدرت کی طرف سے ايک ايسا کالم جاری ہوتا رہا جس سے خود ان کے اقوال 

کو کوئی نسبت اور مماثلت نہيں اس کو وه اپنے رب کا کالم مانتے اور بتاللتے تھے او راپنے خالق کی طرف سے ايک 
ہوا ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے جبرئيل کی تشريح اوصاف کے ذريعہ سے اس طرح سے سفير يعنی جبرئيل کے ذريعہ آيا 

  کی کہ معلوم ہوا وه خدا کی روحانی مخلوق ايک فرشتہ ہے۔
جبر کے معنی پيغام اور ئيل کے معنی قوت اٰلہيہ کہنا آپ کے قول کی بالوجہ تاويل اور اپنے دل کی ايجاد ہے۔ حضرت کے 

  ق ہی نہيں۔دعوے سے اس کا کوئی تعل
جماعت اسالم نے بھی صرف ان ہی اقوال کو جو ان کے ذاتی کالم سے ممتاز اور باالتر تھے خدا کی طرف سے اترا ہوا 

  کالم مانا ہے اور اس وحی کا مجموعہ قرآن، عرب کے لہجہ ميں اوپر سے آيا ہوا فرمان ہے۔
سے ممانعت يا کسی بات کا حکم اپنے دل سے نہ ديتے بانی اسالم کی سيرت تھی کہ سوال کا جواب، نيکی کی ہدايت، بدی 

تھے، بلکہ اس غيبی طاقت کی ہدايت کے منتظر رہتے تھے دل سے سوچ سمجھ کر جو باتيں کی ہيں وه حديثيں ہيں تمہارے 
ہمارے سامنے موجود ہيں۔ ان کا انداز، طريقہ طرز ايک خاص ہے اور جو وحی ربانی کا کالم ہے وه بھی سامنے ہے اس 
کاانداز و طريقہ بالکل جدا ہے کيا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حديثيں بے سوچے سمجھے فوراً کہہ دی جاتی تھيں۔ ہرگز نہيں، وه
بھی عقل خداداد کی رہنمائی، توفيق ربانی، تائيد آسمانی سے متعلق تھيں مگر آں ہمہ ديگر اور کالم قرآنی چيزے ديگر ہے۔ 

ئے۔ يعنی جو خداوندی پيغام ان کو وديعت ہوئے خواه عقل خداداد سے اور خواه قول اسی کی تبليغ پر رسالت کے مدعی ہو
  خداساز سے ان کو ہم تک پہنچانے کے رسول ہيں۔
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آپ نے اپنی بساط تلقين ہرگز اس نيم تاريخی اور روايتی زمين پر نہيں بچھائی جو يہودونصارٰی اور بنی اسرائيل کو 
  يات کی تصحيح کی، ان کی ترميم کی اور ان کو اصلی صورت پر پيش کيا۔خوشگوار تھی بلکہ آپ نے ان کے روا

ديکھ لو آدم(ع) کا جنت ميں گندم کھانے کا قصہ، حضرت داؤد(ع) کا اوريائے حتی واال واقعہ۔ بائبل ميں اور قرآن ميں۔ 
يں ہيں۔ معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہو گاکہ ان کہ وه اجزاء جو شان رسالت واوہيت کے خالف ہيں قرآن ميں کہيں موجود نہ

  تاريخی اظہارات ميں قرآن نے تقليد سے نہيں۔ تحقيق سے کام ليا۔
“ چيزہا”کے مطابق جتنی اصليت تھی اس کو بيان کيا گيا اور آدميوں کی بنائی ہوئی “ تانہ باشد چيزکے”گزشتہ واقعات ميں 

ت دی، بدی سے ممانعت کی، سزا سے ڈرايا، قوم ميںکے جو اضافے تھے انہيں خذف کر ديا۔ نيکی کی ہدايت، جزا کی بشار
شريعت قائم کی۔ جہالت کی فضا تھی، عرب ميں لکھے پڑھے ہوئے آدميوں کی کمی تھی، آپ نے کوشش کے ساتھ لکھے 
پڑھے آدمی فراہم کئے جو کچھ کالم ٰآلہی کی حيثيت سے آپ کی زبان پر جاری ہوتا۔ اسے فوراً کاتب کو بال کر خود لکھوا 

يتے تھے او راپنے بھائی، داماد اور شاگرد خاص حضرت علی ابن طالب(ع) کی حفاظت ميں دے ديتے تھے۔ دوسرے لوگد
  بھی جو کچھ سنتے تھے۔ ياد کرتے تھے اور ہڈی چمڑے لکڑی پتہ، پوست، کاغذ جو پاتے تھے اس پر لکھ ليتے تھے۔

لگ تھلگ ہو کر سب سے پہال کام يہی کيا کہ ان حضرت کی وفات کے بعد ايک طرف تو حضرت علی(ع) نے دنيا سے ا
تمام مکتوبات کو کتاب کی شکل ميں مرتب کر ليا۔ دوسری طرف بااقتدار جماعت يعنی خليفہ اول حضرت ابوبکر اور ان کے

گروه نے بڑی کوشش سے آيتوں کو ترتيب دے کر صحيفوں کی شکل ميں جمع کيا۔ اور اصحاب نے بھی اپنے اپنے سليقہ 
ابق اپنے اپنے محفوظات کو کتاب کی شکل ميں ترتيب دے ليا۔ جيسے ابی بن کعب، عبدهللا بن مسعود وغيره وغيره۔ کے مط

ان سب کے جمع کئے ہوئے مصحفوں ميں اگر کچھ فرق تھا تو ترتيب کا تھا اسی لئے جب حضرت علی(ع) کے جمع کئے 
نہيں سمجھی۔ بلکہ آپ ہميشہ اسی قرآن پر عمل اور اس  ہوئے قرآن کو لوگوں نے نہ ليا تو آپ نے اس کی اشاعت ضروری

  کی تعظيم پر لوگوں کو مامو رکرتے رہے جو مسلمانوں ميں رائج ہو گيا تھا۔
آپ نے معمولی احکام شرعيہ کے لئے جن کے متعلق حکومت کا طرز عمل خالف آئين حقيقت تھا۔ عالنيہ مخالفت کے طور 

خالف تھی) نہ سہی مگر اظہار حقيقت کے طور پر اظہار واقعہ سے کبھی دريغ پر (جو آپ کے نزديک مفاد اسالمی کے 
نہيں کيا۔ پھر غيرممکن تھا کہ قرآن ميں کسی قسم کی قطع بريد ہوتی، کوئی الحاق و اضافہ کيا جاتا اور اس پر آپ احتجاج 

ميں صرف يہ رہی کہ سے خاموش رہتے اور اس کا صاف اعالن نہ کر ديتے۔ حضرت عثمان کی جدوجہد اپنے دور 
مسلمانوں کو ايک ترتيب کا پابند بنا ديں اور وه تمام مصاحف جن کی ترتيبيں مختلف تھيں جو عبدهللا بن مسعود و ابی بن کعب

وغيره کے پاس تھے انہيں تلف کرا ديں اس لئے کہ وه لوگ اپنی ہی ترتيب کے مطابق اپنے شاگردوں کو تعليم بھی ديتے 
اعت کرتے تھے۔ حضرت علی(ع) نے اپنے ترتيب داده مصحف کی اس کے پہلے ہی اشاعت نہ کی تھے اور اسی کی اش

تھی اس لئے اب اس دور ميں آپ کے اس مصحف کے خالف کوئی کوشش و کاوش بھی نہ ہوئی۔ موجوده ترتيب بے شک 
پر نہيں۔ مکی مدنی آگے  ترتيب عثمانی ہے اور اس ميں بھی شک نہيں کہ اکثر جگہ بے ربط ہے۔ آيتيں سورے اپنی جگہ

پيچھے۔ پہلے بڑے سورے رکھے پھر بتدريج چھوٹے سوروں پر اختتام کيا ہے مگر کوئی شبہ نہيں کہ ہر آيت اپنی جگہ 
وہی کالم ہے جو پيغمبر اسالم نے بحيثيت کالم هللا پيش کيا۔ اس ميں ہمارے خيال ميں کمی نہيں ہوئی اور زيادتی تو قطعاً 

  نہيں ہوئی۔
ميں بنی اميہ کا سليقہ ہو تو ہو مگر بہترين احکام و ہدايات کے ساتھ قديم حکايات کے ہونے ميں بنی اميہ کا قصور ترتيب 

سمجھنا غلطی ہے۔ حکايات بھی اس کی طرف کے ہيں جس کی جانب کے احکام و ہدايات ہيں نہ مکرر سہ کرر فقرے تايد و
ن ميں تکرار۔ نصيحت اور عبرت کے استحکام کے لئے ايک بات پر ياددہانی کے طو رپر مختلف وقت پر آئے ہوئے مضامي

دو چار بار بلکہ دس بار اس لئے کہ زودفراموش افراد کو ياد رہے۔ بيان ميں انتشار موقع اور محل کے اختالف سے۔ 
صيحت ہی اصل نصيحت کہيں پر صراحتہً اور کہيں ضمناً، يہ شاذ نہيں بلکہ ہر مقام پر يہاں تک کہ قصص و حکايات ميں ن

مقصد و مفاد۔ ہدايت جا بجا نہيں بلکہ ہر جا۔ قسميں حسن بيان اور کالم کی سجاوٹ اور شان کے لئے، خودستائياں دنيا کو 
اپنی معرفت حاصل کرانے کے لئے جس ميں دنيا کی بہبود اور ترقی کا راز پنہاں۔ دوزخ سے دھمکياں شرير طبيعتوں کی 

نيک اعمال والوں کی ہمت افزائی کے لئے۔ پچھلے قصے پرانی حکايتيں، سبق دينے اور اصالح کے لئے بہشت کی بشارتيں
عبرت حاصل کرانے کے لئے۔ انسان کی خالفت انسان کے مقصد خلقت بتانے کو، آدم(ع) کی حکايت۔ انسان کی قدر و شان 

درت کے اظہار کے لئے۔ موسٰی(ع) اور اس کی عملی کمزوری کا امکان جتانے کو۔ جانوروں کی باتيں خالق کی ہمہ گير ق
کا تکلم، انبيائے سابق کی معرفت حاصل کرانے کے لئے، شيطان کی کہانی بنی آدم کی تنبيہ و توجہ دہانی کے لئے، ہابيل 

قابيل کا قصہ رشک و عداوت کا انجام بتانے کے لئے۔ بلقيس کا تخت۔ سليمان(ع) کی سلطنت مال ومتاع دنيا کی بے اعتباری 
کے لئے، طوفان کی واردات دنيا کی موجوده سرکش آبادی کو خوف دالنے کے لئے۔ يوسف(ع) کا قصہ اسباب دکھانے 
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معيشت کی فراوانی کے موقع پر نبی(ع) خدا کی پاکدامانی کے اظہار کے لئے، ہاروت ماروت کی سرگزشت جادو اور ظلم 
حين کی ياد تازه کرکے ان کے اسؤه حسنہ کی طرف کی حقيقت کھولنے کے لئے۔ زکری(ع) کا ذکر، انبی(ع) کا تذکره صال

دنيا کو دعوت دينے کے لئے، عزير کی دوباره حيات، حيات بعدالموت کے تصديق و اقرار کے لئے، غرض کوئی جزو 
بيکار نہيں کوئی بات فضول نہيں ہر ايک خدائے حکيم کی جانب سے حکمت اور مصلحت کی بناء پر بندوں کی ہدايت و 

  ے مذکور ہوئی ہے۔اصالح کےلئ
بنی اميہ الکھ برے سہی مگر ان کی اتنی مجال نہ تھی کہ يہ سب کچھ قرآن ميں بڑھا ديتے اور مسلمان ٹھنڈے دل سے گوارا 
 کر ليتے بلکہ اس پر يونہی پرده پڑا رہتا اور کوئی اس پرده کو نہ اٹھاتا۔ نہ اس کا انکشاف کرتا۔ يہ بات بالکل غيرممکن ہے۔

ڑھانا ہی تھا۔ تو اپنی تعريف او رمنقبت کے سورے بڑھا ديتے اپنی سلطنت کی حقيقت کے لئے آيتيں تصنيف بنواميہ کو ب
  کرتے۔ نہيں کيا ضرورت تھی کہ يہوديوں کے تاليف قلب کو موسٰی(ع) کا يدبيضا۔

بوں کے معلومات ک الٹھی، عصا، بچھڑے کا قصہ، طور کا واقعہ، الش فرعون کی بقاء۔ نصارٰی کے استفسار پر پچھلی کتا
ااظہار، ذوالقرنين کی گام فرسائی وغيره وغيره کی تصنيف کے لئے سرمغزی کرتے او ران تمام باتوں کا اضافہ قرآن ميں 

کر ديتے۔ جو ايسا گمان کرے عقل کے ساتھ کھيل کھيلتا ہے او رکالم اٰلہی کی تکذيب کو اس پرده ميں چھپاتا ہے کہ آئی گئی 
  تا ہے مگر دنيا ايسی ساده لوح نہيں ہے کہ وه ان چکموں ميں آئے اور ايسی بيوقوف بنے۔بنی اميہ کے سر ڈال

کون نہيں جانتا کہ بنی اميہ نے احکام شرع ميں جو تبديلياں کيں اور مذہب کے ساتھ جو بغاوت کی اس کے خالف آل رسول 
کرتے رہے۔ کربال کی خونی تاريخ کی اسی اور سچے مسلمان احتجاج کرتے رہے اور نہ صرف احتجاج بلکہ قربانياں پيش 

پر بنياد ہے۔ کيا ممکن تھا کہ قرآن ميں اس تصنيف و ايجاد پر آل رسول اور تمام سچے مسلمان خاموش رہتے اور آج سے 
  پہلے اس کا کبھی اظہار نہ کيا جاتا۔

ريف تھے۔ اس لئے لوگوں کو اس يہ بھی ديکھئے کہ بنی اميہ کے بعد سلطنت بنی عباس کی قائم ہوئی جو بنی اميہ کے ح
دور ميں بنی اميہ کے نقائص و معائب بيان کرنے کا خوب موقع مال۔ مگر اس وقت بھی قرآن جوں کا توں قائم رہا اور کسی 
نے بنی اميہ کے خالف يہ الزام نہيں عائد کيا کہ انہوں نے يہود اورنصارٰی کی خاطر اس ميں غلط افسانے شامل کئے ہيں 

  حکايات درج کئے ہيں۔اور جھوٹے 
حکومت کا دباؤ ہرگز مسلمانوں کے زبان اور دل پر ايسا سخت پہره نہيں بٹھا سکتا تھا کہ اتنا اہم معاملہ دبا رہتا اور ايک 

صدا بھی اس کے خالف بلند نہ ہوتی۔ نہ پہلے نہ بعد اس وقت جبکہ حکومت کا دباؤ اٹھ چکا تھا اور دوسری حکومت قائم ہو 
  چکی تھی۔

  يہود اور نصارٰی کا رسوخ امور سلطنت ميں اس درجہ تھا کہ وه اپنی طبيعت کے موافق قرآن ميں تبديلياں کر سکتے۔ نہ
شروع والی خالفت کے دور ميں تو کچھ نو مسلم يہود ايسے تھے بھی جن کے روايات احاديث و اخبار کے ذيل ميں 

جماعت يہودونصارٰی ميں سے کبھی برسراقتدار نہيں رہی۔  مسلمانوں ميں رواج پا گئے مگر اس کے بعد پھر کوئی ايسی
عثمان کا قتل جن الزاموں پر تھا وه ہمارے سامنے موجود ہيں۔ ان ميں يہ ہرگز نہيں ہے کہ انہوں نے يہود اور نصارٰی کی 

  جماعت کی خاطر قرآن کی آيتيں يا سورے تصنيف کرکے الحاق کئے۔
ہر ہے کہ مسلمان اتنے مرده دل نہيں تھے کہ وه آسانی سے ان باتوں کو گوارا کر ان کے قتل ہو جانے کے واقعہ ہی سے ظا

ليتے جو ان کے نزديک بالکل غلط ہيں۔ جب معمولی الزامات پر عثمان قتل کر ديئے جاتے ہيں تو قرآن ميں اضافے ہوتے 
  اسے مسلمان کيسے گوارا کر سکتے۔

  ايں خيال است و محال است
  و انصاف سے کام لے گا تو وه ايسے اعتراض نہيں کر سکتا جن کی کوئی بنياد نہ ہو۔غيرمذہب واال اگر عقل 

آسمان حسی طريقہ پر سروں کے اوپر بطور چھت کے نظر آتا ہے، حقيقت اس کی جو کچھ ہو۔ بہرحال وه کچھ اجسام و 
لوہے سونے چاندی يا پيتل کا کوئی اجرام کا مجموعہ ہو، ايتھر کا طبقہ ہو، حد نگاه ہو، کچھ ہو۔ قرآن نے کب کہا کہ وه 

ٹھوس جسم ہے يہ تو سمجھ کا فتور ہے کہ لوگوں نے اپنے دل سے ايسا ہی سمجھ ليا تھا وه سمجھا کريں۔ مگر قرآن پر اس 
کی ذمہ داری کيا ہے؟ چھت پر خدا کا مقام ہرگز نہيں بتايا۔ کتاب کے بلند مضامين اگر کسی بلند طبقہ سے اسے متعلق بتائيں 

  نہ ماننا اپنے ضمير سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو
قرآنی حکايتوں ميں بہت سی باتوں کی صحت واقعات سے ثابت ہو چکی، بہت سی باتوں کے لئے مستقبل کا انتظار کرو، 

  محدود معلومات کے ساتھ کامل دانائی کا دعوٰی عقل انسانی کے شايان شان نہيں ہے۔
مگر قريش کی فصيح ترين زبان قدرت کا انتخاب ہے۔ مکہ کے زباں دانوں،  ترتيب ميں بے شک زيد بن ثابت کی صالح ہے

مدينہ کے زباں آشناؤں اور قريش کے فصيح اللسانوں کا سِر عاجزی جھکانا ہند کے عربی ميں دخل نہ رکھنے والے بے 
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  تميزوں کے لئے بھی سند ہے۔
مشرکين عرب کا ہم زباں ہے جو رسول کو ترتيب کی بے ربطی سے آيتوں کے مضامی کو مجذوب کی بڑ کہنے واال 

  مجنون اور ديوانہ کہتے تھے۔
سورٔه النجم بھی سامنے ہے۔ آيات ميں وہی شکوه و دبدبہ اور شان ہے جو فصاحت و بالغت کی جان ہے۔ پريشان خيالی سے 

ربط طبيعت کو  ديکھنے پر بيان منتشر عبارت طول طويل، مکررسہ کرر فقرے اور الفاظ کی تکرار نظر آئے اور بے
حکايتيں بے ربط معلوم ہوں تو اس ميں قرآن کا کوئی قصور نہيں، اس ميں ہدايات بھی ہيں اور نصائح بھی۔ خدا کے جاه و 
جالل کا نقشہ ہے جو مقصد رسالت ہے اسے چاہے خودستائياں کہو اور چاہے جو کچھ مگر خودستائی ناقص انسانوں کی 

  ی کی طرف سے انسان کے فہم و عرفان کی تکميل کاذريعہ ہے۔زبان سے قابِل مذمت اور کامل ہست
دہالنا۔ بہالنا۔ يعنی عذاب و ثواب۔ بہشت و دوزخ کا تذکره چاہے طبيعتوں پر بار ہو ليکن منکروں کو بھی اقرار ہے کہ 

ر ہے ره گيا اصالح خق کے لئے يہ طريقہ بہتر ہے۔ عيسٰی(ع) کی تعريف اور موسٰی(ع) کی شريعت کا تذکره حق کا اظہا
  مفسرين کی مختلف عقل آرائيوں کا حاشيہ۔ وه نہ قرآن کے اندر ہے۔ نہ قرآن اس کا ذمہ دار ہے۔

سورٔه کہف ميں بھی کوئی بات ايسی نہيں جو عقل کے خاف ہو۔ ديوار چين مشہور ہے۔ تاتار کے غيرمعمولی انسانوں کی 
ر ميں اندر ڈوبتا اور اس سے نکلتا ہے۔ سمندر کے اندر ہی آبادی بھی ہر ايک کو معلوم ہے۔ آفتاب حسی صورت سے سمند

دوسری سمت امريکہ کے جزائر کا اب انکشاف ہوا۔ اس لئے پانی ميں زمين کی شرکت کا عين حمٔہ کی لفظ سے اظہار کيا 
اب تک ايسے ہيں گيا۔ آج تک حفريات ميں ہزاروں چيزيں برآمد ہوتی ہيں جن کا پہلے پتہ نہ تھا۔ سينکڑوں پہاڑ۔ ہزاروں غار

  جن تک تحقيق کا ہاتھ نہيں پہنچا۔ پھر اصحاب کہف کی نسبت کس لئے انکار ہے؟
حضرت خضر(ع) کے ہاتھ سے بچہ کا قتل ايک سابق شريعت کی بات ہے۔ جس کی بنياد باطنی اسرار پر ہے۔ اس سے 

ی عمر ميں خلقت کا منشا پوا نہيں ہو گيا جبہرگز بچہ کی خلقت کا عبث ہونا ضروری نہيں ٹھہرتا تمہيں کيا معلوم کی اتنی ہ
مقصد کی تکميل ہو گئی تو دنيا سے اٹھا لينے کا ذريعہ بنايا گيا۔ يہ پشمانی نہيں ہے بلکہ حاالت کے لحاظ سے نتائج کی 

تبديلی ہے۔ موت کا فرشتہ مارتا تو بھی خدا کے حکم سے ہوتا خضر(ع) باطنی شريعت کے ہوتے ہوئے منشائے قدرت کے 
رازدار اور ملک الموت کے قائم مقام بنائے جائيں تو ہميں اعتراض کا کيا حق ہے؟ بے شک ہماری شريعت کی بنياد ظاہری 

  اسباب پر ہے اس لئے ہماری شريعت ميں اس عمل کی مثال نہيں الئی جا سکتی۔
قرآنی زبان ميں افالک و سماوات کہا  آسمان حد نگاه ہو يا کچھ، پھر بھی بلندی کی سمت ايک کائنات کا عالم آباد ہے اسی کو

  جا رہا ہے۔
ثوابت کی گردش ثابت ہو مگر سيارات کے لحاظ سے وه اتنی سست ہے کہ حسی طور پر مفقود ہے اسی لئے بطور تقابل 

  سيارات کے ساتھ ثوابت کا ثبوت صحيح ہے۔
  يہ تمام اعتراضات اپنی جہالت اور کوتاہی معلومات کی نشانی ہيں۔

  معلومات نہيں بلکہ سچے علم و معرفت کی قسم کہ اس کتاب کے تمام آيات بجنسٖہ تزيل آسمانی ہيں۔اپنے ناقص 
  (وانہ لتنزيل من رب العالمين نزل بہ الروح االمين علی قبلک لتکون من المنذرين)

  بلسان عربی مبين۔
 الياتيہ الباطل من بين يديہ والمن خلفہ تنزيل من حکيم حميد۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  معجزه 
معجزه ہے۔ اہل مذاہب کی اصطالح ميں خداوندی منصب جيسے نبوت، رسالت يا “ وه بات جو عاجز کر دے”لغت ميں 

امامت کے عہدوں کے واسطے ان کے حامل کو جو غيرمعمولی خصوصيات حاصل ہوں۔ جنہيں وه اپنے دعوے کے ثبوت 
ليل نبوت بن سکے نہيں ہے تو کوئی وجہ نہيں کہميں پيش کريں وه معجزه ہيں۔ اگر کوئی غيرمعمولی خصوصيت ايسی جو د
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  ہر دعويدار کو سچا رسول، نبی يا امام مان ليا جائے۔
پيغمبر اسالم کا باقی اور دائمی معجزه قرآن ہے۔ آپ نے عمومی حيثيت سے اسی کو ثبوت رسالت ميں پيش کيا۔ يہ روايت 

امتيازی صفت ہے۔ ره گئے ديگر انبی(ع)ء کے معجزات وه نہيں درايت ہے۔ اور يہ تمام انبی(ع) کے معجزات ميں اس کی 
ہم تک بطور روايت پہنچے ہيں۔ ويسے معجزات ہمارے رسول کے لئے بھی حاصل ہوئے اور ہم تک روايتہ پہنچے۔ شق 

  القمر اسی طرح کا معجزه ہے۔
  بالکل غلط ہے۔“ قمرقريب آ گئی ساعت اور شق ال”قرآن کی آيت اقتربت الساعة وانشق القمر۔ کا يہ ترجمہ کہ 

  “قريب آ گئی ساعت اور شق ہوا قمر۔”جس عربی دان سے چاہے پوچھ لو ترجمہ اس کا يہ ہوا کہ 
روايات کے اختالف سے اصل واقعہ کی صحت پر کوئی اثر نہيں پڑتا۔ وفات رسول ايسی مسلمہ حقيقت مگر کس تاريخ يہ 

  وفات ہوئی مسلمانوں ميں عظيم اختالف کا مرکز ہے۔
  ز ايسی مسلمہ بات مگر رسول نماز کس طرح پڑھتے تھے اس ميں مسلمانوں ميں بڑا اختالف ہے۔نما

پھر جس طرح تاريخ کے اختالف سے وفات رسول کا اصل واقعہ مشکوک نہيں ہو سکتا۔ نماز کے خصوصيات ميں اختالف 
ت و کيفيت اور تفصيل کے سے اصل حقيقت کہ رسول نماز پڑھتے تھے محل انکار نہيں بن سکتی تو ويسے ہی صور

اختالف سے اصل واقعٔہ شق القمر کی صحت پر اثر نہيں پڑ سکتا جبکہ مجموعی حيثيت سے تمام روايات اس کے وقوع پر 
  متفق ہيں۔

چاند کی ہيئت مختلف مقامات کے ديکھنے والوں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ سوائے قريب االفق مقامات کے ايک شکل 
ت ميں چاند کہيں نظر نہيں آتا۔ عرب اور اس کے قريب االفق مقامات ميں تاريخ نگاری کا رواج بالکل و صورت پر ايک وق

نہيں تھا ان کی تاريخ راويوں کے بيانات ہی سے مدون ہوئی ہے اوراسالم کے غلبہ کے بعد تمام لکھنے پڑھنے والے افراد 
راويوں نے اس واقعہ کی روايت بيان کی اور ہم تک  اور تدوين و تصنيف کرنے والے لوگ اسالم ال چکے تھے۔ ان ہی

پہنچی۔ غيراسالمی جماعت کے افراد کی کوئی تاريخ تدوين کرده اس وقت کی موجود ہو اور اس ميں يہ واقعہ درج نہ ہو تو 
  خير اس کی صحت پر کچھ اثر بھی پڑے۔

قمر پر ہرگز نہيں ہے۔ اس کی بنياد ان عظيم الشان بہرحال يہ روايتی بحث ہے۔ اسالم اور نبوت رسول کی بنياد معجزٔه شق ال
گوناگوں معجزات پر ہے جو اس ايک قرآن عظيم ميں مضمر ہيں۔ يہی ہزاروں معجزوں کا ايک معجزه ہے جو ہميشہ کے 

  واسطے رسول کی تصديق کے لئے بہترين دليل او رحجت ہے۔
  

آيتيں پيش کی  ١۴عطا نہيں فرمائے گئے۔ ثبوت ميں کہا جاتا ہے کہ خود قرآن ميں موجود ہے کہ آنحضرت کو معجزے 
کی لفظ ہے۔ ان “ بينات”اور “ آيات”جاتی ہيں۔ مگر ان آيتوں ميں کہيں بھی معجزه کی لفظ نہيں ہے۔ ان ميں جو کچھ ہے وه 

ان ليا کے ساتھ کيا گيا ہے۔ ان آيات سے معجزه کی نفی کا ثبوت اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب يہ م“ معجزه”ہی کا ترجمہ 
کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو مان ليا جاتا ہے تو آپ کو قرآن مجيد ميں “ بينہ”اور “ آيت”جائے کہ قرآنی اصطالح ميں معجزه کو 

مقام پر واصح اور صاف الفاظ ميں ثبوت ملے گا کہ ہمارے رسول کو بھی معجزات عطا ہوئے ہيں۔ مالحظہ  ٢٨حسب ذيل 
  ہو۔

   

بر ارهنم وره پ م س ونمض

ایقی     1 م ن ے ہ ارے ن ںیه ات م  ر ت ن پ روش ،معجزات اور ہ ںین
ار ر انک کتے ک ا ان س ر ک ق مگ وگ فاس  ۔ ل

ره 2 2  بق

وگ جو م ل ہ عل ںین ے وه رکھت ے  کہت ںیه ہ ک وںیک م ہ
ے ات خدا س ہ ب ا ںین وئ ای کرت زه خاص یک وںیک معج
ہ ا ںین ایا ۔اترت یه س ا  ا کہ وں ان تھ ے لوگ ے ان جو ن ک
ے ے پہل ے ان تھ یه ک ول  ل یک ق ً  مث م يقينا ے ہ معجزات ن
ے ظاہر وں ان کئ ے لوگ ے ک ے نیقی جو لئ ر الن آماده پ
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۔ںیه

3     
ر م اگ ے ت زش ن د یک لغ ے اس بع ک ہ ک معجزے ار یتمہ

ے آ طرف و چک و جان ت ہ ل ت خدا ک احب اور زبردس ت ص حکم
ے  ۔ہ

4     

ہیک راه خدا ونک ت  ر راس ے پ ا الئ گ ان وں لوگ و ک وں جنہ
ے ے مانیا ن ے الن د ک ر بع ار پھ واه اور ایک انک ہ ید یگ ک
ول چا رس ے ان اور ہے س اس ک ے معجزے پ دا خدا اور ۔آئ تیہ

ہ ا ںین وں ان کرت الم جو یک لوگ وں ظ  ۔ہ

5     
وں ان ے لوگ امنے ک ھ جو س زه یب معج ان ے ک ار پروردگ
ے طرف یک ا س هی ۔ہے آت ے اس  ردان س یه یروگ رتے  ک

 ۔ںیه

6     

م وم ںیہ ہ ہے معل ہ ک ج ںیتم ا رن ہوت ے ہ ان وں لوگ یک
اتوں ے ب هی ،س وگ  ار ل و ذات یتمہ وڑ ک ے یتھ جھٹالت
ںیه ہ  وه بلک الم  ے خدا ظ ا معجزوں ک ھ جان ک ر بوج ک

ار رتے انک  ۔ںیه ک

وں     7 ے جنہ ال ن معجزوں ہمارے ایجھٹ و ک هی رے بہ ںیه اور
ونگے ،ںیه گ ار  ال ںیم یکیت  ۔ںیه مبت

8     
ارے ںیآئ جب اس تمہ وه پ وگ  ہمارے جو ل معجزوں ر پ مانیا
ے ںیه الت و  و ت المت کہ ارے ہے یس طے تمہ ارے ،واس تمہ

ار ے پروردگ الزم ن ر  ے ہے ایل ک ر اپن و رحمت اوپ  ،ک

9     

ے ان جب اس ک وئ پ زه یک ا معج آت ے ہ و ت وه ے کہت ںیه
ہ م ک رگز ہ ہ مانیا ہ ے ںیالئ ںین ک جب گ ہ ت یه یسیو ک
ات ہ ںیب بروںیپ اور جو ںیآئ ن و غم ھ یمل ک خوب خدا ںیت

تر ا بہ ہ ہے جانت وه ک ا  س غامیپ اپن ھ طرح ک   ۔جےیب

10     

 ً ارے ایآ يقينا اس تمہ زه پ ارے معج تمہ ار پروردگ یک ب جان
ے دا اور س و رحمت و تیہ ر ت ون پھ خص ک ادهیز ش الم  و ظ ہ
ا ے اس گ ہ س ے طرف یک خدا جو ک ذ یک معجزات ک بیتک

رے ے ان اور ک ردان س رے یروگ   ۔ک

11     

م جب س ہ ے معجزے کیا یک ائے ک بج دل ب ر ک را دوس
زه ھ معج ےید جیب ںیه ت ادهیز خدا اور  ف  زیچ اس ہے واق

ے ق ک ے متعل وه جس ا  و ہے اتارت وه ت ے  ںیه کہت ہ  م ک ت
و ے ت ے دل اپن ڑھتے س و گ ہ ۔ہ ثر بلک ے ںیم ان اک س

م ہ عل ے ںین  ۔رکھت
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ل 12 14  104_النح
وه وگ  ہ مانیا جو ل ے ںین ے خدا الت ک معجزات ر پ خدا ان و ک

راه جبراً  ت  ک راس ہ ت ائے ںین ا پہنچ ے ان اور گ ے ک لئ
اک زا دردن رر س  ۔ہے مق

راء 13 15  98_97_اإلس
م و ان ہ دھا امتیق روز ک را ان ور بہ محش ر ںیک ے گ هی ان ا ک
ہ ات اس ہے بدل ا ب ہ ک وں ک ے انہ ے طرف یہمار ن معجزوں ک

ا ار ک  ۔ایک انک

ف 14 15  57_الكھ
ے اس ڑھ س ر ب ون ک الم ک ظ و ہ ا گ جس و ک اس ے ک
ار ے طرف یک پروردگ ے معجزات ک ے عہیذر ک س
ئ یک یاددہانی ر یگ ے اس مگ ردان ن  ی۔ک یروگ

ريم 15 16 اید ایک 77_م م کھ ے ت خص اس ن و ش ک جس ے ن ار انک ایک
ا معجزات ہمارے  ۔ک

ج 16 17 م 16_الح ے ہ و اس ن ارا ک ن ،ہے ات معجزوں روش یک تیثیح ے س
دا خدا اور ا تیہ ا یک جس ہے کرت  ۔ہے چاہت

ون 17 18 61_60_59_58_57_المؤمن

وه وگ  ے جو ل ار اپن ے پروردگ خوف ک ے س ے ڈرت ے رہت
ںیه ے جو اور  ار اپن ے طرف یک پروردگ ر معجزات ک پ
ے مانیا ۔ںیه الت هی  وه  وگ  ںیه ل اتوں کین جو  ںیم ب

رتے یزیت ںیه ک دم اور  ے ق اتے آگ  ۔ںیه بڑھ

ور 18 18 وره 1_الن و جس ہے س ک م ے ہ ارا ن اور ات رر مق ایک اور اس ںیم
ہ ارےات معجزات ن جو ک  ۔ںیه روش

ور 19 18  34_الن
 ً م يقينا ے ہ ار ن ارے طرف یتمہ ںیه ات ح واض معجزات اور

یه یسیو ات  ے جو ںیب ہ پہل ے زمان وں ک و لوگ یمل ک
ھ ص و ٔموعظہ اور ںیت ره حتین اروںیپ ے زگ ے ک  ۔لئ

ور 20 18 م 46_الن ے ہ ارے ن ںیه ات ن  اور معجزے روش خدا جس و ک ا چاہت ے ہ
راه ت  دا طرف یک راس ا تیہ  ۔ہے کرت

ل 21 20 و 93_النم  کہ د ر الحم م بیعنق ہ ہ معجزات ںیتم الئ ںیدکھ ے گ
ہ م ںیجن انتے ت و پہچ ے ہ  ۔گ

افات 22 23 وه جب 15_14_الص وئ  زه یک ےید معج ںیه کھت و  ت ےمذاق اڑات ںیه اور
ے ںیه کہت ہ  هی ک ہ  ر ہے ںین ال مگ وا کھ  ۔جادو ہ

افر 23 24 ال 81_غ ا دکھ وه ہے رہ ے  ۔معجزے اپن س پ خدا ے ک ن ک ن ک
ا معجزات م ک ار ت رو انک ے ک  ۔گ
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ة 24 25 و ان ںیم معجزات ہمارے جب 9_الجاثي س ک ا یک ک م عل ا ہوت ے ہ و ت هی
ا اس ے مذاق ک ۔ںیه اڑات ے ان  ے ک ت لئ زا زیآم ذل  ۔ہے س

اف 25 26  7_األحق
ے ان جب امنے ک ے شیپ س اتے کئ ج ںیه ہمارے ن روش
و معجزے وگ جو ت ار ل رتے انک ۔ںیه ک وه  و حق  ھید ک ک

ر ے ک ںیه کہت ہ  هی ک ال  وا کھ  ۔ہے جادو ہ

د 26 27 وه 9_الحدي ا  ے ہے اتارت ده اپن ر بن ن پ روش معجزات ہ تاک الے نک
ہ ار ںیتم ے یکیت ردوں ک ے پ ن س  ۔طرف یک یروش

ف 27 28  6_الص

ا ن عيسیٰ  کہ ے میمر ب ہ ن ن اے ک یب رائ لیاس ںیم خدا ا ک
ول وں رس ار ہ ب یتمہ د جان رنے قیتص واال ک ور اس  تیت

ل رےیم جو یک ھ قب ارت اور یت ےید بش واال ن ول کیا  رس
د رےیم جو یک ے بع ا آئ ا اس گ ام ک و احمد ن ا ہ و گ وه جب ت
ے معجزات طرف یک ان ایآ اتھ ک و س وں ت ے انہ ا ن ہ کہ ک

هی ال  وا کھ  ۔ہے جادو ہ

ة 28 30 ہ 4_البين الف ںین وں ان ایک اخت ے لوگ ن ہ ک ہ ںیجن اب کت عطا
وئ ر ہے یہ د مگ ے اس بع ہ ک زه طرف یک ان ک  ۔ایگ آ معج

  
ان تمام آيتوں سے صاف ظاہر ہے کہ رسالت مآب بھی اسی طرح معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے جس طرح
سابق انبی(ع)ء معجزات کے ساتھ آئے تھے اب جب کہ اتنی آيتوں ميں رسول کو معجزوں کا عطا کيا جانا مذکور 

کہ ہمارے رسول کو معجزے نہيں ہے تو غور کيجئے ان چوده آيتوں پر جو اس کے ثبوت ميں پيش کی جاتی ہيں 
  عطا ہوئے۔

بات يہ ہے کہ سنت آٰلہيہ يہ رہی کہ تمام انبيا کے معجزے يکساں نہيں رہے بلکہ ہر نبی کو حکمت و مصلحت کے
لحاظ سے مخصوص معجزات عطا ہوئے جو اسی نبی سے خاص ہيں۔ رسول کو بھی خدا کی طرف سے وه 

  ں۔معجزات عطا ہوئے جو آپ کے ساتھ خاص ہي
مشرک لوگ عناد اور تعصب سے ان تمام معجزوں سے سرتابی کرتے ہوئے کبھی مضحکہ کے انداز پر اور 

کبھی بہانہ کے طور پ رنئے نئے معجزوں کی فرمائش کرتے تھے۔ حقيقت طلبی کے جذبہ سے نہيں بلکہ صرف
جو سابق انبی(ع)ء کو مل اپنے انکار کی سخن پروری کے لئے۔ اور کبھی يہ چاہتے تھے کہ بالکل وہی معجزے 

چکے ہيں وه ان کو بھی ديئے جائيں۔ ان کے جواب ميں کبھی يہ کہا گيا ہے کہ يہ معجزات پہلے انبی(ع)ء پر آ 
چکے ہيں اور لوگوں نے تکذيب کی۔ پھر اب ان ہی معجزات سے کيا فائده اور کبھی يہ کہا گيا کہ اگر يہ معجزے 

گے۔ اور کبھی يہ کہا گيا کہ معجزے تمہارے سامنے موجود ہيں اگر تم ايمان ديکھو گے تب بھی تم ايمان نہيں الؤ 
  النا چاہو تو وه کافی ہيں۔

حقيقت يہ ہے کہ اگر ہر فرد کی فرمائش پر معجزه ہی ہونے لگے تو معجزه بازيچٔہ اطفال بن جائے اور اس کی 
  غيرمعمولی عظمت و اہميت باقی نہ رہے۔

 ڈالئے۔ خود ان کے الفاظ بتالتے ہيں کہ يہ خاص فرمائشی معجزات سے متعلق ہيں۔اب ان آيتوں پر الگ الگ نظر 
کہتے ہيں کہ خدا نے تو ہم سے عہد کيا ہے کہ جب کوئی رسول يہ معجزه نہ دکھائے کہ وه قربانی کرے اور ) ١(

ر مجھ سے قبل اس کو آسمانی آگ آ کر چٹ کر جائے اس وقت تک ہم ايمان نہ الئيں گے۔ تم کہدو کہ بہت پيغمب
  تمہارے پاس واضح اور روشن معجزات اور جس چيز کی تم نے فرمائش کی ہے لے کر آئے تم نے قتل کر ڈاال۔

کہتے ہيں کہ اسی نبی پر اس کے پروردگار کی جانب سے کوئی معجزه کيوں نہيں نازل ہوتا۔ تم کہدو کہ خدا ) ٢(
  اکثر لوگ نہيں جانتے۔معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر ان ميں سے 



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

 
 

اس آيت کے قبل يہ موجود ہے کہ ہميں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے اقوال سے تمہيں صدمہ پہنچتا ہے يہ لوگ فقط 
تمہاری ہی تکذيب تھوڑی کرتے ہيں بلکہ خدا کے معجزوں کی تکذيب کرتے ہيں اور اس کے بعد يہ آيت ہے کہ 

  تاريکيوں ميں اندھے اور گونگے ہيں۔جو لوگ ہمارے معجزوں کی تکذيب کرتے ہيں يہ 
ان لوگوں نے خدا کی سخت قسميں کھائيں کہ ان کے پاس کوئی معجزه آئے تو ضرور اس پر ايمان الئيں ) ٣(

کہو کہ معجزه تو بس خدا ہی کے پاس ہے اور تمہيں کی امعلوم کہ معجزے آئيں گے تو يہ ايمان نہ الئيں ”گے، 
  “لٹ کر ديں گے۔گے۔ اور ہم ان کی آنکھيں الٹ پ

کتنے غضب کی بات ہے کہ ترجمہ لکھ کر اتنا چھوڑ ديا جاتا ہے۔ اس لئے کہ بعد کا ٹکڑا مقصد کے لئے مضر 
  ہے۔

اور ہم ان کی آنکھيں الٹ پلٹ کر ديں گے جس طرح يہ لوگ ايمان نہيں ”آخری فقره کو اس طرح مال کر پڑھئے 
  “اريکی ميں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے۔الئے اور چھوڑ ديں گے ان کو سرکشی ميں ان کی ت

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے معجزه آيا اور يہ لوگ ايمان نہيں الئے او راب ان کی خواہش صرف سرکشی 
  اور عناد پر مبنی ہے۔ اسی لئے ان کا مطالبہ پورا نہيں کيا جاتا۔

کو کيوں نہ منتخب کيا۔ تم کہدو  جب تم ان کے پاس کوئی خاص معجزه نہيں التے تو کہتے ہيں کہ تم نے اسی) ۴(
  “کہ ميں تم بس وحی کا پابند ہوں جو ميرے پروردگار کی طرف سے ميرے پاس آتی ہے۔

  اس آيت سے کسی طرح مطلب نکل ہی نہيں سکتا تھا جب تک اس کے معنی ميں ترميم نہ کی جائے۔
تے تو کہتے ہيں کہ تم نے اسے جب تم ان کے پاس کوئی معجزه نہيں ال”اس لئے اس کا ترجمہ کيا گيا ہے کہ 

  “کيوں نہيں بنا ليا۔
آيت ميں يہ لفظ ہے (لوال اجتبيتھا) اجتباء کے معنی بنانے کے ہرگز نہيں ہيں بلکہ اجتباء کے معنی منتخب کرنے 

کے ہيں اور انتخاب کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ دوسرے معجزات ان کے سامنے موجود تھے مگر وه يہ 
معجزه وه کہہ رہے ہيں وہی پيش کيا جائے۔ اس لئے وه کہتے تھے کہ آپ نے بجائے دوسرے چاہتے تھے کہ جو 

  معجزات کے اسی کو کيوں نہ منتخب کيا۔
غيب تو صرف خدا کے ”کہتے ہيں کہ اس پيغمبر پر کوئی معجزه کيوں نہيں نازل کيا گيا؟ تو تم کہدو کہ ) ۵(

پس انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ”ور ہے، اس ميں اصل آيت ميں اتنا ٹکڑا ا“ واسطے خاص ہے
  “ہوں۔

انتظار اسی بات کا ہوتا ہے جو آئنده ہونے والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آيت ميں مطلوبہ معجزه کا 
نا پڑے گا کہانکار نہيں کيا گيا ہے بلکہ آئنده کا وعده کيا گيا اور چونکہ خدا کا وعده غلط نہيں ہو سکتا اس لئے مان

  يہ معجزه ضرور ظاہر ہوا۔
يہ لوگ کہہ بيٹھيں کہ خزانہ کيوں نہيں نازل کيا يا اس کے ساتھ فرشتہ کيوں نہ آيا۔ تو تم صرف ڈرانے والے ) ۶(

ہو، خدا ہر چيز کا ذمہ دار ہے۔ اس ميں تو معجزه کا کہيں نام بھی نہيں ہے بلکہ دو خاص باتوں کا ذکر ہے، ايک 
ونا اور دوسرے ان کے ساتھ فرشتہ کا لوگوں کے سامنے آنا۔ ان دونوں باتوں کی نفی سے مطلق خزانہ نازل ہ

  معجزه کا انکار کہاں ثابت ہوتا ہے۔
تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے واسطے زمين سے چشمہ نہ بہا نکالو گے ہم تم پر ہرگز ايمان نہ الئيں گے ) ٧(

ی باغ ہو ان ميں تم بيچ بيچ ميں نہريں جاری کرکے دکھا دو۔ يا جيسا تم يا کھجوروں کا اور انگوروں کا تمہارا کوئ
گمان رکجھتے تھے ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے گراؤ۔ يا خدا اور فرشتوں کو گواہی ميں ال کھڑا کرو۔ 

ہ کرو گے کہيا تمہارے لئے کوئی طالئی محل سرا ہو، يا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور جب تک تم ہم پر کتاب نازل ن
ہم اسے خود پڑھ بھی ليں اس وقت تک ہم تمہارے قائل نہ ہوں گے۔ تم کہدو کہ سبحان هللا ميں ايک آدمی رسول 

کے سوا اور آخر کيا ہوں۔ اس ميں بھی تمام تر فرمائشی معجزات کا تذکره ہے اور مطلق معجزه کا کوئی ذکر نہيں
  ہے۔

سے ہمارے پاس کوئی معجزه کيوں نہيں التے۔ تو کيا اگلی کتابوں  کہتے ہيں کہ يہ اپنے پروردگار کی طرف) ٨(
  ميں ان کے پاس نہيں پہنچے۔ يہ ترجمہ بھی غلط ہے اور بالکل بے معنی ہے۔

کيا اگلی کتابوں ميں جو کچھ تھا۔ اس کا ثبوت (بينہ) ان کے پاس نہيں ”آخری فقره کا آيت کے ترجمہ يہ ہے کہ 
  “آيا۔

  يل نبوت کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ معجزه کی نفی کہاں ثابت ہوتی ہے۔اس سے تو بينہ يعنی دل
جس طرح کے اگلے پيغمبر(ع) معجزے الئے تھے ويسا ہی کوئی معجزه يہ بھی کيوں نہيں التا۔ ان سے پہلے) ٩(

  “ہم نے جن بستيوں کو تباه کر ڈاال وه ان معجزات پر ايمان نہيں الئے تو کيا يہ لوگ ايمان الئيں گے۔
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ميں بھی ان ہی خاص طرح کے معجزات کا مطالبہ کيا گيا ہے جو پہلے انبی(ع)ء پر اتر چکے تھے اور ان  اس
  ہی کا انکار کيا گيا ہے۔

جب حق ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے جيسے موسٰی(ع) کو معجزے عطا ہوئے ويسے ہی اس رسول ) ”١٠(
اس “ ہوئے ان سے ان لوگوں نے انکار نہ کيا تھا۔ کو کيوں نہيں ديئے گئے۔ کيا جو معجزے موسٰی(ع) کو عطا
  ميں تو خاص حضرت موسٰی(ع) کے معجزات کا تذکره ہے۔

معجزے تو بس ”کہتے ہيں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کيوں نہيں نازل ہوئے۔ کہہ دو کہ ) ١١(
يہ روشن معجزات ”جود ہے کہ اس کے پہلے يہ آيت مو“ خدا ہی کے پاس ہيں اور ميں تو صرف ڈرانے واال ہوں۔

  “ہيں ان لوگوں کے دلوں ميں جو صاحبان علم ہيں اور ہمارے معجزات کا انکار وہی کرتے ہيں کہ جو ظالم ہيں۔
اس سے صاف طور پر معجزوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اگر اسی کے بعد اس جماعت کا انکار مذکور ہے تو يہ 

  صرف ان کی ہٹ دھرمی کا اظہار ہے۔
جگہ قرآن ميں صاف معجزات کا ثبوت موجود ہے اور گياره آيتيں ان چوده نکات ميں سے جو معجزوں  ٢٨جبکہ 

کی نفی کے متعلق پيش کی گئی ہيں وه صرف فرمائشی معجزات سے متعلق ہے اور خود ان ميں ايسے ضميمے 
صرف يہ الفاظ نظر آئيں  اور قرائن موجود ہيں جو معجزات کے وجود کا پتہ ديتے ہيں تو اگر دو تين آيتوں ميں

گے کہ يہ لوگ کہتے ہيں کہ معجزه کيوں نہيں دکھايا جاتا، تو ماننا پڑے گا کہ يہاں بھی مراد خاص مطلوبہ 
 معجزات ہيں اور کچھ نہيں۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  اصول دين
  اول توحيد: 

  خدا ايک ہے اس کا شريک کوئی نہيں۔
قدرت جو کائنات کے ذره ذره ميں شامل ہے ذات قادر کا پتہ دے رہی ہے اس حيثيت سے اسی کو قدرت بھی کہہ سکتے ہو 

  کہ اس کی ذات سے الگ قدرت کوئی چيز نہيں۔

  دوم عدل: 
خدا عادل ہے۔ اسی کا نتيجہ ہے کہ وه ايک طرف رحيم و غفار ہے اور دوسری طرف قہار۔ عذاب نازل کرنا عدل کا نتيجہ 

ہے۔ عاصيوں کے گناہوں کی پاداش معصوموں کو نہيں ملتی۔ جو عذاب ميں مبتال ہوتے ہيں وه يا گناه کرنے سے يا بخوشی 
دود کے ماتحت ہوتا ہے۔ اتفاقی گناه کا مرتکب جب کہ دل سے پشيمان ہواگناہگاروں کا ساتھ دينے سے۔ رحم بھی عدل کے ح

تو رحم کا حقدار ہے اس استحقاق کے درجے مختلف ہيں۔ سرکش اور گناه پر اصرار رکھنے واال آدمی رحمت کا حقدار نہيں
اور موقع جداگانہ ہے۔ ہر نہ اس پر رحمت کی برش ہے، وه قہر کا مستوجب ہے اور يہ قہر بھی عدالت کا نتيجہ ہے۔ محل 

ايک کا کردار جدا اور اس کے ساتھ برتاؤ بھی الگ ہے، يہی عين عدالت ہے بے شک عزت و ذلت، بادشاہت اور فقيری، 
دينا اور لينا، فراغت اور بے فکری سب خدا کے چاہنے سے ہوتی ہے مگر اس کا چاہنا حکمت و عدالت کے اصول کے 

طاقت مقابلہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے اگر اس نے ان کے مقابلہ ميں اپنے رسول کو موافق ہوتا ہے۔ کفار کی جسانی 
  فرشتوں کی غيبی طاقت عطا کرکے توازن قائم کر ديا تو اصول عدالت کے خالف کيا ہے؟

کفار کی شرارتوں اور فساد کی طاقتوں کو شکست دينا جس طرح بھی ہو صالح عالم کا ذريعہ ہے جو عين حکمت کے 
  ہے۔ عدالت اصول حکمت و مصلحت کے لحاظ ہی کا نام ہے۔ جو شے موافق حکمت ہو وہی عدالت ہے۔مطابق 

جب تک انسان طالب حقيقت رہتا ہے خدا مدد کرتا ہے اور ايسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ وه سيدھے راستے پر آ جائے۔ جب
وڑ ليتا ہے اور گمراہی چھوڑ ديتا ہے۔ يہ بداعمالی انسان ہٹ دھرمی سے کام ليتا ہے تو خدا اس کی پاداش ميں اپنی نگاه م
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کی ايک سزا ہے جو اصول عدالت کے مطابق ہے۔ اس نگاه موڑ لينے کے بعد دلوں کے مرض ميں اضافہ ہو جاتا ہے۔ يہ 
کيا بھی اپنے کرتوت کا نتيجہ ہے اسی کا نام ڈھيل دينا ہے۔ الٹ پلٹ کرنا بھی کرتوتوں کی بدولت ہے تو عدالت کے خالف 
ہے۔ بے شک خدا چاہتا تو جبری طاقت سے کام ليتا، اس صورت ميں يہ لوگ شرک نہ کرتے مگر يہ جبر کرنا اصول 

عدالت کے خالف ہوتا۔ اسی طرح وه چاہتا تو سب کو ايک ہی امت بنا ديتا مگر ايسا بھی عدالت ہی کی بناء پر نہ ہوا۔ وه 
ايک کے اختيار عمل کے مطابق اس سے سلوک کرنا ہے۔ جو اپنے اختيار چاہتا تو ايک ہی گروه بنا ديتا مگر اسے تو ہر 

سے گمراہی پر مصر ہيں خدا انہيں گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے، خدا کی توفيق سلب ہونے سے غفلت ميں اضافہ ہی ہوتا جاتا 
رد رہنے دے اور ہدايت سے ہے۔ يہ آنکھوں پر پردوں کا پڑنا ہے اور بيشک جو اتنا بداعمال ہو کہ خدا اسے گمراہی کے سپ

ہاتھ اٹھا لے تو پر کون اسے راه راست پر ال سکتا ہے۔ کوئی اسے راه پر النے واال نہيں۔ کيونکہ اس کا عناد اور 
  اصرارہدايت کی آواز پر رخ ہی نہيں کرنے دے گا۔

  اس سے کيا حرف آ سکتا ہے اس قدرت کاملہ کے انصاف پر جو کامل عقل اور مکمل عدل ہے۔

  وم نبوت:س
نبی کی تصديق ان خصوصی دالئل اور آيات وبينات کے ذريعہ سے ہو گی جو اس کے کمال صفات اور بلندی ذات اور 

خداوندی انتساب کے شاہد ہيں۔ انہی دالئل سے اس کے بشير و نذير ہونے ميں اثر پيدا ہو گا۔ جو اس کے دالئل سے ايمان نہ 
  رپذير بھی نہيں ہو گا۔الئے گا وه اس کے بشارت و انذار سے اث

  چہارم امامت: 
پيغمبر کی جانشينی ہے اس لئے پيغمبر کی زبان سے نام کا اعالن کافی ہے۔ قرآن تو مجمل ہدايات کا مجموعہ ہے جس کی 
تفصيل پيغمبر کے قول و عمل سے ہوئی ہے۔ اسی لئے ہم تنہا قرآن کو ہدايت کے لئے کافی نہيں سمجھتے پھر جو شخص کہ

قلم در ” کو بنی اميہ کی تاليف بتاتا ہو اسے تو قرآن ميں ائمہ کے نام ڈھونڈنے کا کوئی موقع ہی نہيں۔ بقول شخصےقرآن 
  بنی اميہ کی تاليف اور اس ميں ہمارے ائمہ کے نام، يہ غلط خيال و محال ہے۔“ کف دشمن است

  پنجم معاد: 
ت کے لئے عقل کا فيصلہ ہے۔ تفصيلی حاالت اور بہشت و يہ جزا و سزا کے لئے انسانوں کی باز گشت ہے۔ اس کے ثبو

دوزخ کے کيفيات بے شک نبی کی زبان سے معلوم ہوئے۔ مگر نبی کی سچائی ان کے دالئل نبوت سے جب حاصل ہے تو 
سے ہی آئنده کے لئے ان کا قول ہر طرح سند ہے واقفيت کے لئے ان کا بتالنا کافی ہے۔ خدا کو ديکھا نہيں عقل سے پہچانا اي

 قيامت کو سمجھ لو۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  فروع دين
  اول نماز:

خدا کے حکم کی پابندی کے لئے اس کی بارگاه ميں تھوڑی دير کی حاضری ہے۔ بے سمجھے ہوئے بھی پڑھتے ہيں صرف
  حکم کی پابندی کے لئے۔ يہ بھی عين فرض شناسی ہے جو عبادت کی حقيقت ہے۔

  دوسرے روزه:
  بے شک صحت و برداشت کے ساتھ ہے مگر بيماری کے لئے اصليت درکار ہے۔ بہانہ بازوں کا اعتبار نہيں۔
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  تيسرے حج:
استطاعت کی صورت ميں فرض ہے مگر بغير استطاعت بھی قبول ہے۔ بہت سوں کو جب ايک دفعہ عمر بھر ميں استطاعت

حج کا فرض عائد ہے۔ ايسے بہت کم ہوں گے جنہيں عمر بھر  حاصل ہو گئی تو پھر چاہے روپيہ اڑ جائے، حيثيت لٹ جائے
  ميں ايک دفعہ بھی اتنی استطاعت نہيں ہوئی۔

  چوتھے زکٰوة:
مقدرت کيسی، مخصوص مقدار سے زياده روپيہ کو ايک سال تک روکے رہنے پر واجب ہے۔ مطلب يہ ہے کہ مسلمانوں کا 

  بند کرکے نہ رکھا جائے۔ سرمايہ چلتا پھرتا رہے۔ کام ميں لگا رہے ايک جگہ

  پانچويں خمس:
  مصارف اس کے مقرر ہيں۔ اب بھی موجود ہيں۔ يہ فروع محل نظر ہے۔

  چھٹے جہاد:
خود سے پيش قدمی کرنا ہو تو اجازت امام درکار ہے مگر مدافعانہ جنگ کا دروازه کھال ہے۔ حفاظت خوداختياری کے لئے 

 مام کی ضرورت نہيں ہے۔قوم و ملت کی جانب سے جہاد ميں اجازت ا

 

 مذھب و عقل 

 

  

  امامت 
بارھويں امام(ع) کی حيات کے لئے عقلی دالئل کی تالش ہے، عقل بتالتی ہے کہ خدا کا وعده غلط نہيں ہو سکتا۔ رسول کی 
پيشين گوئی جھوٹ نہيں ہو سکتی۔ قطعی دالئل سے ثابت ہو جانے والے پيشواياں اور ائمہ معصومين(ع) کی بات مہمل نہيں 

  ہو سکتی۔
ع باتيں ہيں۔ ہر ممکن کے ثبوت يا نفی کی تعين ذرائع اطالع سے ہوتی ہے۔ بارھويں امام زندگی اور موت دونوں ممکن الوقو

  کی زندگی کے لئے خبريں موجود ہيں۔ موت کے لئے کوئی دليل نہيں ہے۔ اس لئے عقل کا فيصلہ ثبوت کے حق ميں ہے۔
ع سے نہيں۔ روزمره کے ہونے والےياد رہے کہ امکانی حوادث ميں عقلی دالئل صرف امکان سے متعلق ہو سکتے ہيں وقو

حوادث ميں بھی دليل عقلی سے وقوع کا کوئی تعلق نہيں ہو سکتا۔ مثالً زيد کی عمر ساٹھ برس ہونا کس عقلی دليل سے ثابت 
ہے؟ اس کے باپ کی عمر پچاس سال ہونا۔ اس کے دادا کی عمر پينسٹھ سال ہونا۔ اس کے کسی بھائی کا صرف بيس برس 

تقال ہو جانا۔ اس کے کسی فرزند کا تين ہی برس کی عمر ميں باپ کو داغ جدائی دے دينا۔ اس کے ايک بچہ کاکی عمر مں ان
شيرخوارگی ہی کے عالم ميں رخصت ہو جانا وغيره ان تمام واقعات کو اور اس افتراق حاالت کو اگر عقلی معيار سے 

برہان جواب دے ديں گے اور کوئی نتيجہ برآمد نہيں ہو جانچنے کی کوشش کی جائے تو دالئل ساتھ چھوڑ ديں گے، حجت و
گا۔ جب ان حوادث روزگار ميں کسی ايک کے عقلی ثبوت کا مطالبہ کيا جائے تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان ميں سے 

نے جو  کوئی بات بھی غيرممکن اور محال نہيں ہے پھر جب معتبر اشخاص نے اس کے وقوع کو بيان کيا اور متعلقہ افراد
  واقف ہو سکتے تھے خبر دی ہے تو يہی ذريعہ اس کے وقوع کے تسليم کرنے کا ہے۔

عمر کے متعلق جہاں تک غور کيا گيا عقالئے عالم، حکمائے زمانہ، اطبائے دہر شروع سے اب تک اس کا کوئی معيار ہی 
اور يہ کہ واقعی اس کی ايک منضبط  نہيں مقرر کر سکے ہيں کہ کس بناء پر کس کی عمر زياده اور کس کی کمی ہوئی ہے

حد کيا ہے پھر جب عقلی حيثيت سے اس کا کوئی معيار ہی نہيں مقرر ہو سکا تو اس ميں حدبندی کا حق کيا ہے کہ اتنی عمر
تو ہو سکتی ہے مگر اس سے زياده نہيں۔ ره گيا مشاہده تو حوادث کائنات ميں ہر زمانہ ميں ايسی صورتيں ظاہر ہوتی رہتی 

جن کے مثل مشاہده اس کے قبل نہ ہوا تھا حاالنکہ اگر صرف مشاہده کی بناء پر ہم کوئی مقدار مقرر کريں تو جو بھی  ہيں
  زياده سے زياده مقدار مقرر کريں گے اس ميں کوئی ايک فرو غيرمعمولی ضرور ہو گی۔
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تم ہونا ہے۔ قرآن ٹھيک کہہ رہا ہے کہ کوئی کتنا ہی جئے، چاہے ہزاروں برس کی عمر ہو پھر بھی آخر ميں تو يہ زندگی خ
  کسی بشر کو سدا کی زندگی نہيں دی گئی۔ سدا يعنی ہميشہ کی زندگی کسی کو بھی نہيں۔

  تاريخی مشاہدے:
دو ہزار برس يا اس کے پہلے سے تاريخی دور ہے۔ اس مدت ميں بہت سوں کے متعلق تاريخ غيرمعمولی طور پر طوالنی 

  عمر کا پتہ ديتی ہے۔
  
  ام شخص عمر نام شخص عمرن

  سال ١۵٠سال عمرو بن المسيح  ١٢١شريح قاضی 
  ١۵٠قروة بن نفاثہ سلولی  ١٣٠ارطاة بن سہيہ 
  ١۵٠معاذ بن مسلم ہراء  ١٣٠فرزدق شاعر 
  ١۵٠ابورہم بن مطعم  ١٣٠منقذ بن عمرو 

  ١۶٠بحر بن حارث کلبی  ١٣٠ابو عثمان الہندی 
  ١۶٠بشر بن معاذ توزی  ١٣۴جبير بن اسود 
  ١٧۵ميمون بن حريز  ١۴٠لبيد بن ربيعہ 

  ١٨٠صبيره بن سعد  ١۴٠طفيل بن زيد حارثی 
  ١٨٠نابغہ جعدی  ١۴٠طفيل بن يزيد مازنی 

  ٢٠٠اوس بن حارثہ بن الم طالئی  ١۴٠قيس بن سائب 
  ٢٠٠حتطلہ بن شرتی  ١۵٠جابر بن عبدهللا عقيلی 

  ٣٢٠اماناة بن قيس بن شيباں  ٢١٢زربن حبيش 
  ٣۶٠جہمتہ بن عوف  ٢۴٠ريہ عبيد بن ش

  ٣٩٠شيخ يمن  ٢۵٠سلمان فارسی 
  ۵٧٠جبير بن حارث  ٢٨٠حظر بن مالک 

  ١٩٠٠زريب بن ثرمال  ٣٠٠عمرو بن صممہ 
  

يہ چند واقعات ہيں جو سردست عرب کی تاريخ سے پيش نظر ہيں۔ ہندوستان کی قديم تاريخ اور ايران کے سالطين کی تاريخ 
  ں بلکہ ہزاروں سال تک کی مندرج ملتی ہے۔ميں ايک ايک کی عمر سينکڑو

تو اس“ بتائيے تاريخ ميں کس کو زندگی کے لئے يہ دن نصيب ہوئے ہيں۔”اب کوئی ان سب کا انکار کرے اور پھر کہے کہ 
  کا کيا عالج ہے۔

  فطرت کا کوئی آئين ايسا منضبط نہيں دکھاليا جا سکتا جس کی بناء پر عمر کے لئے خاص مدت ثابت ہو۔
کہنا کہ قدرت کا قانون ہے کہ بچہ جوان ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے کيا مشاہده کے سوا کسی عقلی استدالل پر مبنی ہے؟ پھر  يہ

  مشاہده کا حال تو اس کے پہلے معلوم ہو چکا ہے۔
  مگر جوانی کتنے دن تک قائم ره سکتی ہے اس کا کوئی کليہ اور اصول نہيں۔“ جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے”

کے آئين ہيں کہ بڑھاپے ميں اعضاء روزبروز مضمحل ہوتے ہوتے روح فراہم کرنا چھوڑ ديتے ہيں۔ مگر بڑھاپا کب  فطرت
آ جائے گا۔ يہ عمر کے لحاظ سے مختلف ہے، پھر جب کہ عمر کی کوئی ميعاد نہيں تو بڑھاپے کی حد کون مقرر کر سکتا 

  ہے۔
ئين کا انضباط خود سنے ہوئے غيرمعمولی واقعات کی تصديق اور فطرت کا آئين جو واقعات کی بناء پر ثابت ہے اس آ

تکذيب پر ہے يعنی اگر ان واقعات کو تسليم کر ليا جائے تو حدود آئين اتنے وسيع ہو جائيں گے اور تکذيب کی جائے تو 
  حدود آئين مختصر۔

  ا سکتا ہے۔اس صورت ميں خود آئين اس واقعہ کی تصديق يا تکذيب کا معيار کس طرح قرار ديا ج
قدرت کے قاعدوں کی کوئی لفظی کتاب ہرگز نہيں ہے۔ اگر ہے تو واقعاتی کتب جس کے سطور حوادث کی شکل ميں 

سامنے آتے ہيں۔ اگر کوئی واقعہ غيرمعمولی صورت پر ہوا ہے تو وه بھی اس کتاب کا ايک جزو ہے۔ اس کا انکار کر دينا 
  ر دينا ہے۔ اس کتاب کی ايک سطر کو چھيل دينا يا محو ک
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ذاتی تجربے؟ هللا هللا کہاں عالم کی وسيع اور المحدود کائنات اور کہاں انسان کا محدود تجربہ۔ اگر انسان کے محدود تجربہ 
 کو محدود کر ديا جائے تو گولر کے بھنگے کی دنيا بے شک گولر کی اندرونی محدود فضا ہی ہے۔“ قضا کی فضا”ہی ميں 

ف اس لئے ہے کہ وه اپنی جہالت کا احساس کرتا ہوا اآگے بڑھتا رہتا ہے اور اگر کہيں وه اپنےانسان اشرف المخلوقات، صر
کو جہانياں جہاں گشت محقق ماضی و حال، مستقبل انديش، نکتہ رس، حقيقت آشنا سمجھ کر طلب سے قدم روک بيٹھا اور 

ہرگز گولر کے بھنگے اور کنوئيں کے مينڈک يا  کائنات کو اپنے محدود تجربوں اور مشاہدوں کا پابند سمجھنے لگا تو وه
فضا کے بلند پرواز تيزنظر گدھ سے زياده نہيں ہو گا۔ بے شک عقيده عقل کے مطابق ہے اور عقل بتالتی ہے کہ خالق قوٰی 

جس کسی کی قوت کو چاہے جتنی مدت تک برقرار رکھے۔ اس ميں ہمارا اور کسی کا اختيار نہيں ہے۔ جن چيزوں کو 
ات زندگی سمجھا جاتا ہے۔ اول تو عقلی حيثيت سے ضروريات زندگی نہيں بلکہ اس دنيا کی کثيف و ثقيل غذاؤں کےضروري

پيداکرده ضروريات ہيں۔ دوسرے يہ کہ ضروريات زندگی پورا کرنے کے لئے کسی خاص عمر کی حد نہيں مقرر ہے۔ وه 
  ں۔قوائے طبعی کے سالمت رہنے کے ساتھ بہرحال پورے ہو سکتے ہي

گمراہی کا دور انبياء و مرسلين(ع) کی موجودگی ميں بھی رہا۔ ائمہ کے زمانہ ميں بھی رہا۔ اب بھی ہے۔ ہدايت پانے والے 
جب بھی ہدايت پاتے تھے اب بھی ہدايت پاتے ہيں۔ امامت گياره اماموں کی، زمانہ والوں کی مخالفانہ سرگرميوں کے باعث 

سی نہ کسی پرده ميں ہدايت کے فرائض انجام ديتے رہے اسی طرح بارھويں امام بھی پوشيده رہی مگر وه بزرگوار برابر ک
 اپنا فرض انجام ديتے رہے ہيں جو حاصل ان امامتوں کا تھا وہی اس امامت کا بھی ہے اور يہی عدل اٰلہی کا تقاضا ہے۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  نماز 
خدا کے حضور اس کی حمد اپنی عبوديت سے اقبال، نعمتوں کا شکريہ، مدعا کا اظہار ہے۔ دوگانہ ہو يا پنجگانہ۔ يا جماعت، 
اسالم ميں باہم يک جہتی قائم کرنے کو وضع کی گئی ہے۔ اسی يک جہتی کے قائم رکھنے کے لئے اس کے لئے مخصوص 

تاکہ وه آپس کی زبانوں کے باہمی اختالف کے باوجود ايک متحده قوتالفاظ خاص عربی زبان کے مقرر کر ديئے گئے ہيں۔ 
کا رمزونشان رہے حضور قلب اس تصور سے متعلق ہے کہ يہ کس بزرگ مرتبہ ذات کی عبوديت کا مظاہره ہے۔ جتنا يہ 

ں گے۔ اس کا زباناحساس قوی ہو گا اتنا ہی حضور قلب اور خضوع و خشوع زياده ہو گا۔ ادھرادھر کے دھيان دل ميں نہ آئي
فہمی سے کوئی تعلق نہيں۔ اگر ايسا ہوتا تو عربی جاننے اور سمجھنے والے سب ہی نماز کو اعلٰی درجہ کے حضور قلب 

سے ادا کرتے مگر ايسا نہيں ہے ہزاروں عالم فاضل، عربی دان طالب علم بھی اگر موقع کا صحيح احساس نہيں رکھتے تو 
تے اور ہزاروں ميں ايک بھی حضور قلب سے نہيں پڑھتا۔ يہ معرفت خدا کے نقص کا نتيجہدل و دماغ ان کے يکسو نہيں رہ

  ہے عربی دانی يا غيرعربی دانی کا اس سے کوئی تعلق نہيں۔
بے سمجھے بھی اگر اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس کے مالک کا عائدکرده فريضہ ہے تو يہی عين عبادت ہے۔ 

وقعت ہے اور اس عبادت کی بڑی عزت ہے کيونکہ وه فرض شناسی کا نتيجہ ہے۔ سوسائٹی  دربار قدرت ميں اس کی بڑی
  ميں بھی اس کی بے حد عزت ہے۔ ره گئی دنياسازی يہ نيت سے وابستہ ہے۔ اور نيت کا حال بس خدا کو معلوم ہے۔

  تقليد 
کرکے اس پر بھروسا کرنا اور اسکے کہے زندگی کے ہر شعبہ ميں ناواقف آدمی کا بہتر سے بہتر واقفکار آدمی کو تالش 

پر عمل کرنا ايک عقلی ناقابل انکار اصول ہے۔ بيماری ميں حکيم ڈاکٹر۔ مقدمہ کی کشمکش ميں بہترين وکيل اور بيرسٹر۔ 
کامکان کی تعمير ميں ماہر فن انجينئر، غرض ہر کام ميں جو اس کا ماہر ہو اسے اپنا عالج و درمان سپرد کيا جائے گا۔ اسی 

نام تقليد ہے۔ واقف کار اور ماہر شخص کی تالش ميں خوب عقل سے سوچ سمجھ لينے کی ضرورت ہے۔ آنکھ بند کرکے ہر 
ايک کے کہے پر نہ چلنا ورنہ گھاٹے ميں رہو گے ليکن جب کسی ايک کو اس شعبہ کا ماہر سمجھ ليا تو پھر اس کی ہدايتوں

کرو يہی کاميابی کا ذريعہ ہے۔ اس کے کہے پر چل کر غلطی بھی کی تو اپنا ميں ميخيں نہ نکالو۔ اس کی رہنمائی پر عمل 
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بھی ضمير مطمئن ہو گا اور دوسروں کو بھی اعتراض کا حق نہ ہو گا اور جو اس کے کہے کے خالف کيا اور ٹھوکر 
 ی کانام ہے۔کھائی تو خود اپنے نزديک مجرم اور خلق کے نزديک ملزم ہو گئے۔ نقصن مايہ اور شماتت ہمسايہ اس

 

 مذھب و عقل 

 

  

  ديگر اعتقادات
  تقيہ 

تقيہ اور نفاق ہرگز ايک چيز نہيں۔ نفاق باطن کا خراب ہونا اور ظاہر کا درست ہونا ہے اور تقيہ کيا ہے باطن کا صحيح 
رکھنا اور ظاہر ميں اس پر پرده ڈالنا نقصان سے بچنے بچانے کو۔ حفاظت خوداختياری تقيہ ہے جو عقل اور مذہب کا تقاضا 

کا اظہار حقيقت پر منحصر نہ ہو گئی ہو ورنہ دين کی حفاظت کے لئے جان کا ہے اس وقت جب دين اور ايمان کی حفاظت 
  دے دينا شان ايمان کا ہو گا۔ بے شک شہيد کربل(ع) نے اس کی مثال پيش کر دی ہے۔

  استخاره 
نہ مذہب کے اصول ميں سے ہے۔ نہ فروع سے، بے شک اماموں کی زبان سے نقل کيا ہوا حيرت اور سرگشتگی کے دور 

نے کا، خدا سے لو لگا کر يکسوئی حاصل کرنے کا ايک طريقہ ہے۔ اس کا محل وہی ہے جب عقل بالکل کام نہ کرے، کر
رائے مشورے سے بھی کوئی صورت نہ نکلے اس وقت رائے کو سہارا۔ اضطراب کو تسلی دينے کے لئے بہترين صورت 

رتوں ميں صرف ايک رسم بنا ليا ہے۔ اس کی اصالح ہے۔ بے شک جاہلوں نے اس کا بيجا استعمال کيا ہے اور بہت سی صو
  کی ضرورت ہے۔

  فاتحہ درود 
اس موقع کے زياده تر کام مذہبی نہيں، رواجی ہيں۔ غريبوں کی اعانت، امور خير کی انجام دہی بہرصورت بہتر ہے۔ اس کے

ے لئے نماز پڑھونا، روزے سوا جو کچھ ہوتا ہے وه ڈھکوسال ہے اپنے سے نہ ہو تو اجرت دے کر دوسرے سے ميت ک
  رکھوانا اپنی طرف سے ايک مالی قربانی ہے۔ اس لئے اس کا ثواب ہے۔

  بے ادبی اور گستاخی اس ميں کاہے کی؟
  بے شک اور سب رسميں اسراف ہيں۔

  قرآن کی تالوت کو ترتيل کے ساتھ ہونے کی ہدايت کرو۔ اچھا ہے مگر سرے سے اڑانا کوئی اچھی خدمت نہيں ہے۔
خود جسم تو نہيں مگر وه جوہر ہے جو جسم سے متعلق ہوتا ہے۔ جسم سے الگ ہو کر اس کے ادراکات ميں اضافہ روح کے

ہو جاتا ہے کيونکہ ماديت کے شکنجہ سے رہا ہو چکی ہے۔ اس لئے اسے اچھے کاموں سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اور 
  ايک بہترين تحفہ ہے۔ کچھ سمجھ ميں نہ آئے تو اسی کو ثواب سمجھ لو۔ اس مسرت کا حصول

يہ سمجھنا ہرگز صحيح نہيں کہ دنيا کی چيزيں بجنسٖہ ميت کو پہنچتی اور اس کے لئے کارآمد ہوتی ہيں۔ وه عالم دوسرا ہے 
  اور وہاں کی چيزيں وہاں کے اعتبار سے ہيں۔

  ذبيحہ 
ت نے جس بات کا انسان کو موقع ديا قدرت کا يہ منشا بے شک نہيں ہے کہ انسان کے لئے گوشت کھانا الزمی ہے ليکن قدر

ہے اس کے اسباب مہيا کئے ہيں۔ اور يہ نظام قرار ديا ہے کہ ہر پست چيز بلند کی تربيت کے لئے اپنے کو فنا کرکے ترقی 
کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ زمين کے ذرے قوت نباتی سے اپنی ہستی کو فنا کرکے پود ے ميں شامل کرتے ہيں تو نباتات کی

ہوتی ہے۔ نباتات اپنے کو غذا بناتے ہيں تو حيوان کی پرورش ہوتی ہے يوں ہی حيوان اگر انسان کی غذا ميں صرف پيدائش 
  ہو تو يہ عام نظام فطرت کے بالکل مطابق ہے۔
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بيشک بالضرورت صرف تفريح کے طور پر جانوروں کو مارنا بھی ممنوع ہے مگر اپنی غذا فراہم کرنے کے لئے 
ا تو کوئی قيامت نہيں ڈھائی ايسے ہی رحمدل ہو تو جانوروں پر سواری نہ لو۔ بار نہ الدو۔ کھيت نہ جوتو جانوروں کو ذبح کي

 يہ سب باتيں تکليف کی ہيں مگر ان کا کوئی پابند نہيں۔ بس ايک گوشت کھانے کے لئے ذبح کرنے ميں تکليف کا خيال ہے۔
باؤ۔ يعنی گوشت کھانے ميں افراط سے کام نہ لو۔ مگر بہت سے ہاں يہ ہدايت ہوئی ہے کہ شکم کو جانوروں کا مقبره نہ 

غريبوں کا پيٹ بھرنے کے لئے کثير تعداد ميں خانہ کعبہ کی زمين پر جانوروں کے ذبح کئے جانے ميں کوئی قباحت نہيں 
 ہے۔

 

 مذھب و عقل 

 

  

  قربانی 
ابراہيم(ع) پيغمبر نے اپنے ہاتھ سے بيٹے کے ذبح کا حکم خدا کے موافق تہيا کر ليا تھا بڑے استقالل اور ثبات قدم سے اپنے

  اراده پر آخر تک قائم رہے۔
سب سامان ہو گيا تھا۔ بالکل عين وقت پر حکم تبديل ہوا۔ بيٹے کو ہٹا کر بھيڑا ذبح کر ديا گيا۔ اس قربانی کے اراده کی يادگار 

ہے جو مسلمان بقرعيد کے دن قرباتی کرتے ہيں۔ اس سے غريبوں کا پيٹ بھی بھرتا ہے اور جذبٔہ ايثار و قربانی بھی پيدا 
  ہوتا ہے۔

ئے واحد کی عبادت کا خالص گھر تھا۔ بعد ميں مشرکوں نے بت خانہ بنايا۔ آنحضرت نے اس کی پہلی کعبہ شروع شروع خدا
حالت کو پلٹايا اور خدائے المکن کا عبادت خانہ بنايا۔ کوئی مسلمان اينٹ چونے پتھر کو نہيں پوجتا يہ تو عبادت کی جگہ ہے۔

ی چيز کی احتياج نہيں۔ نہ حيوان کے جان و خون کی، نہ عبادت ہوتی ہے خدائے واحد کی جو الشريک ہے۔ قدرت تو کس
ہماری اٹھا بيٹھی اور رکوع و سجده کی جس کا نام ہے نماز۔ يہ سب احکام ہمارے نفس کی پاکيزگی۔ ہماری رياضت، ہم ميں 

  فرض شناسی کا جذبہ پيدا کرنے کے لئے ہيں۔
  ے اسی طرح قربانی سے پورا ہتا ہے۔وه مقصد جس طرح نماز سے پورا ہوتا ہے۔ روزه سے پورا ہوتا ہ

مگر مذہب اور احکام شريعت پر اعتراض کرنا اس زمانہ کا فيشن ہے۔ نکتہ چينی اور جدت طرازی کا موسم ہے۔ سمجھنے 
  غور کرنے سے مطلب نہيں، وہی آوازيں سنائی ديں گی جو برسات کی موسمی ہوا کا تقاضا ہے۔

ر پر ہوتا ہے بے شک ايک بے اصل و حقيقت رسم ہے۔ جو اڑا ديئے وحشی پرندوں کا صدقہ جس صورت سے عام طو
  جانے کے قابل ہے۔

  بے آزار چرندوں پرندوں پر بالضرورت نشانہ آزمائی قابل اعتراض طرز عمل ہے۔ ترک کئے جانے کا مستحق ہے۔

  حرام حالل 
لی ہوتی رہی ہے ليکن جس طرح ہر فروعی احکام ہيں جن ميں زمانہ کے حاالت کے لحاظ سے محدود شريعتوں ميں تبدي

نصاب کے لئے ايک آخری درجہ ہوتا ہے جس کے لئے تعليمات نسبتہً مکمل اور جامع ہوتے ہيں اسی طرح خدائے واحد کی
طرف کے قانون شريعت کا آخری نصاب جو خاتم المرسلين کے ذريعہ سے پہنچايا گيا۔ ايسا جامع اور مکمل اور معتدل اور 

جس ميں کلی تبديلی کی ضرورت نہيں اور جزئی تبديلياں جو ضروری بھی ہوں وه اس کے وسيع کليات  ہمہ گير نصاب ہے
کے ماتحت ہوں گی اس لئے بحيثيت مجموعی اس ميں تبديلی کی گنجائش نہيں سمجھنا چاہئے۔ رواج جو اس قانون کے 

  موافق ہو وه حق بجانب ہے جواس کے خالف ہے وه رواج ناجائز ہے۔
خطاکار کون کہتا ہے؟ يہ اور بات ہے کہ اس کا حرامی پن رنگ الئے اور وه کام ہی ايسے کرے جو خطاکاروں حرامی کو 

  کے ہوتے ہيں تو اسے ويسی ہی پاداش بھی دی جائے گی۔

  عقد و مہر
ہيں مہرقانون شرع کی پابندی ميں عورت اور مرد کے درميان مضبوطی کے لئے جو عہد باندھا جاتا ہے ا س کو عقد کہتے 

 
   



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

 
 

  اس کا معاوضہ ہے۔
اسالم فطرت کے تقاضوں کو اعتدال ميں رکھنے کا ذمہ دار ہے اس لئے اس نے قواعد مقرر کئے پابندياں لگائيں پھر بھی 

  اعتدال کی شرط کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت دی۔
يکن اس سے زياده بيکار کا فطرت کے جوش و جذبات کو روکا اس حد تک کہ فرض شناسی کا احساس قائم رہے مذہب ہے ل

دباؤ ہے۔ اسالم کے وقت جس حد تک تعداد بڑھانے کی ضرورت تھی اسی قدر جنگ جوئی کے لئے نہ سہی۔ اپنے حقوق 
  کے تحفظ کے لئے اب بھی ضرورت ہے۔ ويسا ہی زمانہ اور ويسا ہی عہد ہے۔ پھر اصالح کا کون سا موقع ہے۔

ہے جب دولت گھر کی لونڈی تھی۔ اور روپے ٹھيکروں کی طرح پيروں کے نيچے  مہر کا زياده رکھنا اس زمانہ کی يادگار
  ٹھوکريں کھاتے تھے اس وقت وہی الکھوں کے مہر کی حيثيت کے موافق تھے۔

  اب وقت بدل گيا۔ زمانہ دوسرا ہو گيا۔ اب مہر کا اتنا باندھنا بيکار کی اپچ ہے۔ عقل کے خالف ہے۔
ت کا خيال کيسا۔ کون سی حيثيت اپنی پہلے کی سی ہے جو مہر پہلے کا سا بندھے۔ مہر کی کمی ميں ہم چشموں ميں خف

سواری کا تزک و احتشام پہلے کا سا نہيں۔ دروازه کی چہل پہل اور رونق پہلے کی سی نہيں۔ محل کی شان و شوکت پہلے 
وانی پہلے کی سی نہيں، مہمانوںکی سی نہيں، نوکروں چاکروں کی کثرت پہلے کی سی نہيں۔ دسترخونوں پر کھانوں کی فرا

کی ميزبانی پہلے کی سی نہيں، جسم پر لباس پہلے کا سا نہيں، گھر کا اثاثہ پہلے کا سا نہيں۔ اس سبب ميں جب خفت نہيں تو 
  پھر مہر پہلے کا سا نہ ہو گا تو کيا خفت ہو جائے گی۔

ہ مہر فاطمی باندھو اور زياده بھی اتنا جو دولہا کی بہترين صالح يہی ہے کہ اس خفت کا خيال بالکل چھوڑو۔ بہتر تو ہے ک
 حيثيت کے لحاظ سے زياده سے زياده تم مقرر کر سکو۔ مگر اتنا نہيں جس کی اون اس کے وہم و خيال ميں بھی نہ آ سکے۔

ياد  اگر اس خالف عقل طرز عمل سے مہر اور اس کے عقد کی رسم کو بالکل ڈھکوسال سمجھا اور حقيقت خيال نہ کيا تو
رکھو کہ عقد تشريف لے گيا اور حالل کے پردے ميں عمربھر حرام ہوتا رہے گا جس کی ذمہ داری اس غلط طرز عمل پر 

  ہو گی۔

  کثرت ازدواج 
شرع نے مجبور نہيں کيا ہے۔ کوئی ضرورت نہ ہو اور خرابياں ديکھو تو ہرگز ايسا نہ کرو۔ کرو تو بہت سمجھ بوجھ کر 

  کرو۔
ون ريزياں ناحق شناس طبيعتوں کا خاصہ ہيں۔ خود اسالم ميں کثرت ازدواج کے ساتھ سوتيلے بھائيوں کے حق تلفياں اور خ

خوشگوار تعلقات کی بھی نظيريں موجود ہيں۔ ايسے بھائی جو يک جان و دو قالب ہوں۔ حسين(ع) اور عباس کو ديکھ لو پھر 
ر پہلی کی اوالد سے دوسری کو اور اس کے خاندان ايک کے مرنے کے بعد دوسری سے نکاح کے تم بھی منکر نہيں مگ

والوں کو سوتيلے پن کی جلن وہاں بھی ہوتی ہے اسالم کی ابتدا سے حق تلفياں، حق ناحق کی خونريزياں، گھروں ميں 
  جھگڑے اور گھرانو ں ميں لڑائياں بہت سی اسی کے ماتحت تھيں پھر اس کو کثرت ازدواج کے سر کيوں عائد کرو۔

  پرده 
کہا جاتا ہے کہ پرده اٹھ رہا ہے اور دعوے ہيں کہ اٹھ کر رہے گا۔ مگر ہمارا اندازه ہے کہ جو رفتار پرده کے اٹھنے کی دس

برس پہلے تک تھی اس ميں اب سستی پيدا ہو گئی ہے۔ سبب اس کا يہ ہے کہ استادوں نے خود اپنی غلطی محسوس کر لی 
ب يورپ قدم پيچھے ہٹاتا يا ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عورتوں کی حد سےہے۔ ہندوستان نے قدم آگے اس وقت بڑھائے ج

  بڑھی ہوئی آزادی پر پابندياں عائد ہونے لگی ہيں۔
ہندوستان ميں خراب نتائج بہت جلدی ايسے ظاہر ہوء ےکہ ديکھنے والے دہل کئے۔ ہميں اميد ہے کہ يہ وبا زياده نہيں پھيےل

  بھی رفتہ رفتہ اصالح ہو جائے گی۔گی اور جتنی پھيل گئی ہے اس کی 
بے شک ممکن ہے کہ ہندوستان کے خاص حصوں کی، شرفاء کے گھروں کی پابندياں اور پرده کی مروجہ صورت زياده 
تر قائم نہ رہے۔ بہت سے گھرانوں ميں عراق اور ايران کا سا چادر اوربرقعہ کا رواج ه جائے۔ وه بھی غنيمت ہے اگرچہ 

 ويسے ہی پرده کے متقاضی ہيں جيسا شرفاء کے يہاں کا عام دستور ہے۔ہندوستان کے حاالت 
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 مذھب و عقل 

 

  

  شب برات پندره شعبان 
دن کے حلوے، روٹی کی کوئی اصليت نہيں۔ رات کو بے شک حضرت امام عصر(ع) کی والدت کی خوشی ہے۔ آتشبازی 
مظاہرٔه مسرت ہے۔ سوچ سمجھ کر پرانے لوگوں نے رکھا ہے۔ نفسياتی طور پر اپنی خوشی کے دوسروں کے بھی گھروں 

متوجہ کرنے کا وسيلہ ہيں۔ دونوں باتيں اچھی ہيں۔  ميں منائے جانے کا ذريعہ ہے۔ عرائض دلوں کو غيبی رہنما کی طرف
دوسرے ہنستے ہيں تو ہنسنے دو۔ ہماری کونسی بات ان کی ہنسی سے خالی ہے۔ ہماری نماز کی اٹھا بيٹھی۔ حج کی دوڑ 

 دھوپ اور بہت باتيں ان کی ہنسی کا سرمايہ ہيں۔ صرف دوسروں کی ہنسی کی وجہ سے اپنے شعائر دينی اور رسوم مذہبی
  کا ترک کرنا دوسروں کی خاطر ناک کٹانا ہے۔ دوسروں کو ہنسنے دو۔ اپنا کام کئے جاؤ۔ اسی ميں کاميابی ہے۔

  مراسم 
کوئی شک نہيں کہ شادی بياه پيدائش اور وفات اور زندگی کی ہزاروں رسميں جو رائج ہو گئی ہيں۔ ان کی کوئی اصليت و 

نے کا سبب بنی ہوئی ہيں۔ پرانے زمانہ ميں جب دولت افراط سے تھی اس وقت حقيقت نہيں ہے۔ وه ہماری زندگی کو تباه کر
  يہ رسميں بھی کھلتی نہ تھيں۔ بيکار کی دولت لٹانے کا ايک اچھا ذريعہ تھا۔

اب جبکہ پيسہ پاس نہيں، فاقوں مر رہے ہيں تو ان رواسم کی بہتات، مرے پر سو درے والی بات ہے۔ ان مراسم کو يک قلم 
  چاہئے۔ترک ہونا 

اس سلسلہ ميں اچھی کتاب ہے اس ميں ان تمام رسموں کی حقيقت اور ان کی نوعيت پر کافی تبصره کيا “ اصالح المراسم”
  ہے۔

  تتمہ 
کے تحت ميں آپ کے سامنے پيش کئے گئے ہيں سامنے رکھئے تو آپ کو معلوم ہو “ مذہب اور عقل”مذکوره بيانات کو جو 

نا صريحی غلطی ہے۔ سچے مذہب کے طريقہ پر چلنے والے ہی عقل کے راستے پر گا کہ عقل کو مذہب سے الگ کر
گامزن ہوں گے۔ وه آزاد خيال افراد جن کو دہريہ يا المذہب يا نيچری کہا جاتا ہے عقل کے نام پر وہم کے شکنجہ ميں اسير 

نکہ عقل کا کام ہی آنکھ سے اوجھل ہيں ايسا نہ ہوتا تو مشاہدات کے آگے حقيقتوں کو قبول کرنے سے انکار نہ کرتے حاال
  چيزوں کا سمجھنا اور ان پر حکم لگانا ہے۔

مذہبی حضرات جو شريعت کے پابند قرآن کے زيرفرمان ہيں وه بھی عقل کے فيصلہ کی بناء پر ہيں۔ حکايتوں پر بھی ايمان 
  ے ہيں تو عقل کے سمجھانے سے۔التے ہيں تو عقل کی رائے اور اشاره سے۔ بعيد از مشاہده واقعات کو بھی باور کرت

انہوں نے عقل کے صاف اور شفاف آئينہ ميں حقيقتوں کا جلوه پہلے ہی سے ديکھ ليا ہے۔ اچھے برے کی تميز کر لی ہے۔ 
ميالاور داغدار آئينہ نگاه کو ملگجا اور حقيقت کو داغدار بناتا ہے۔ اسی لئے جھائياں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر 

  ره دھندلی نگاہوں کے لئے ناکافی ثابت ہو سکتا تھا اس لئے تفصيلی تبصره کی ضرورت محسوس کی گئی۔اجمالی تبص
جو اس ذيل ميں پيش ہوں۔ ان کا اسی ميں جواب ہے۔ پھر بھی آسانی کے “ مسائل“ ”مسئلہ”اب يہ آپ کے سامنے ہے۔ سب 

 لئے خالصہ اور اصل کتاب کا حوالہ ذيل ميں درج ہے۔

 
   

 

 


