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  مصنف: موالنا عابد عسکری

  

  رضائے اٰلہی

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ُ َر ُء ْوٌف بِاْلِعبَادْ ” ِ َوّهللاٰ   ۔“َوِمَن النَّاِس َمْن يَّْشِرْی نَْفَسہُ اِْبتَِغاء َمْرَضاة ّهللاٰ

ارشاِد حضرِت احديت ہے کہ ديکھو! انسانوں ميں ايک ايسا بھی ہے جو اپنی جان کو رضائے پروردگار کی خاطر 
  ہے اور هللا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فروخت کرديتا 

يہ آيت جس موقع سے تعلق رکھتی ہے، وه تمام شرکائے مجلس کے ذہن ميں ہوگا۔ اب يہ بيع يعنی فروخت کرنا کيا 
کسی لفظی معاہده کے ساتھ ہوا؟ کيا کسی موقِع خاص پر انہوں نے يہ کہا کہ ميں نے بيچا؟ اور هللا نے پھر کہا کہ ميں 

يدا۔ کبھی اس طرح کی بات چيت نہيں ہوئی۔ تو آخر يہ جو خالق ارشاد فرمارہا ہے کہ انسانوں ميں ايک ايسا ہے نے خر
جو اپنے نفس کو بيچ ديتا ہے۔ تو يہ بيچنا کيا چيز ہے؟ يہ درحقيقت ان کے ايک عمل کی تعبير ہے کہ انہوں نے جو 

 نی وه عملی بيع تھی، کوئی لفظی بيع و شرا نہيں تھی۔ اس عملی ايک عمل انجام ديا، اُسے خالق نے نفس کا بيچنا کہا۔يع
بيع و شرا کی ابتداء اُس وقت ہوئی کہ جب مشرکين نے يہ فيصلہ کيا کہ اس رات کو پيغمبر خدا کی زندگی کا خاتمہ 

  کرديں۔ 
ہتے ہيں جو تاريخ اس کے بعد خالق کا يہ حکم ہوا کہ پيغمبر خدا شہر چھوڑ کر مدينہ چلے جائيں۔ اسی کو ہجرت ک

اسالمی ميں اتنی اہم بات سمجھی جاتی ہے کہ سال کا آغاز اسی نسبت سے ہوتا ہے۔ جب يہ واقعہ اتنا اہم ہے تو اس 
واقعہ ميں جن شخصيات کا نماياں کردار ہوا، اُسے بھی فطرتاً نہيں بھولنا چاہئے۔ يہ اور بات ہے کہ مصلحتاً بھول 

فہمی ہے اور وه يہ ہے کہ رسوِل خدا کی جان لينے کا منصوبہ بنا تو حکِم اٰلہی يہ جائيں۔ ہجرت سے متعلق ايک غلط 
ہوا کہ آپ ہجرت کيجئے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ خطرئہ جان کی بناء پر رسوِل خدا کو چلے جانے کا حکم ہوگيا۔ يعنی 

ه مہاجر ہوگيا۔ مگر اب اس ہجرت بربنائے خطرئہ جان ہوئی ہے۔ لٰہذا جو بھی کسی خطره سے اپنے مرکز سے ہٹے،و
کا ايک نتيجہ جو ہوتا ہے، اس پر بھی غور کرليجئے کہ اگر کوئی خطرئہ جان کی بناء پر ميداِن جنگ سے ہٹے تو اس 

  کو بھی مہاجر کہہ ديجئے۔ 
ليکن نہيں، ہر خطرئہ جان سے جگہ چھوڑنے والے کو مہاجر نہيں کہنا چاہئے۔ حقيقت ميں نوعيت ِ ہجرت کے 

ميں غلطی ہے۔ صورِت واقعہ يہ تھی کہ پيغاِم اسالم پھيال تو يہ چرچا مدينہ تک پہنچا۔ مدينہ کے اصل باشندےسمجھنے 
تو اہِل مکہ کے ہم مسلک تھے يعنی بت پرست تھے۔ وہاں آکر يہودی پناه گزيں کی حيثيت سے مقيم ہوئے تھے اور 

ائيداديں خريد ليں اور بڑی طاقت کے مالک بن سودکے کاروبار کے نتيجہ ميں انہوں نے تھوڑے ہی عرصہ ميں ج
گئے۔کبھی کبھی ان دونوں ميں جھگڑا بھی ہوتا تھا۔ يہودی چونکہ ايک حد تک آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اس 
لئے آخری رسول کے آنے کی خبريں دے کر دھمکايا کرتے تھے کہ تم اب تو چاہے جتنا ہميں ستا لو، ليکن جب آخری 

گا تو پھر وه ساری دنيا سے بت پرستی کا خاتمہ کردے گا اور تم يہاں سے نکلنے پر مجبور ہوجاؤ گے۔ رسول آئے 
  قرآن مجيد ميں اس کا تذکره ہے۔ 

يہ يہود کے کردار کا تذکره ہے کہ پہلے يہ آئنده فتح کی خوشخبری ديا کرتے تھے، اُن کافروں پر جو وہاں تھے ليکن 
ان ہوگئے اور يہ سختی کے ساتھ کافر ہوگئے۔ تو يہوديوں کی زبان سے آخری رسول کیجب وه رسول آيا تو کافر مسلم

اطالع اہِل مدينہ تک پہنچتی رہتی تھی۔ باشندگاِن مدينہ کے دو قبيلوں اوس اور خزرج ميں نزاع رہا کرتی تھی۔ جنگ 
ے مکہ آئے اور وہاں کے ايک ہونے والی تھی۔ ان ميں سے ايک قبيلہ کے آدمی مکہ والوں سے مدد حاصل کرنے کيلئ

بہت بڑے سردار کے پاس پہنچے۔ اُس نے يہ کہا کہ آجکل ميں خود ايک بہت بڑی مصيبت ميں گرفتار ہوں، اس لئے 
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  تمہاری مدد سے مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وه مصيبت کيا ہے؟ 
کو بُرا کہتا ہے۔ يہ بات سن کر وه اُس نے کہا کہ يہاں ايک آدمی نے رسالت کا دعوٰی کيا ہے اور وه ہمارے خداؤں 

لوگ نا اُميد ہوئے۔ سوچا کہ اب مکہ آگئے ہيں تو کعبہ جاکر طواف کرليں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مناسب نہيں سمجھتے کہ
تم کعبہ جاؤ۔کہنے لگے کہ اتنی دور سے آئے ہيں، جو اصل مقصد تھا، وه بھی پورا نہيں ہوا اور ہم بغير کعبہ کی 

  جائيں؟آخر کيوں منع کرتے ہو؟  زيارت کے چلے
انہوں نے کہا کہ کعبے کے پاس وه آدمی ہوتا ہے ، وہاں وه جو کہتا ہے کہ ميرے اوپر اُترا ہے، اُسے پڑھا کرتا ہے۔ 

اُسے سننا خطرناک ہے ، لٰہذا ہماری رائے نہيں ہے کہ تم وہاں جاؤ۔ يعنی حق کی بات سننا ہميشہ اہِل باطل کو خطرناک
ہے۔ جنہيں اپنے حق پر اعتماد ہوگا، وه کبھی نہيں روکيں گے کہ وہاں نہ جاؤ۔ جنہيں احساس ہوگا اپنے عقائد معلوم ہوتا

کے کارخانٔہ شيشہ گری کا، وه سنگ ِتحقيق سے ڈريں گے۔اس لئے انہيں انديشہ ہوگا کہ کہيں اس ميں ذوِق تحقيق نہ 
  پيدا ہو جائے۔ 

۔ وه جو کچھ پڑھتا ہے، پڑھتا رہے، ہميں کيا مطلب؟ جب يہ نہيں مانے تو اُنہوں نے کہا:نہيں! ہم ضرور جائيں گے
انہوں نے کہا کہ جاؤ گے تو ہم ذرا انتظام کرديں۔ تو وه روئی الئے اور بڑی کوشش کے بعد روئی اُن کے کانوں ميں 

  ٹھونسی۔ دبا دبا کر کانوں کو بند کيا اور کہا کہ اب جاؤ۔ 
ہی ان کے شامِل حال تھی اور پہلے سے کچھ نہ کچھ ذوِق تحقيق ان کے ضمير ميں موجود اب ميں کہتا ہوں کہ توفيِق الٰ 

تھا کہ يہاں سے تو وه اس اہتمام کے ساتھ گئے ليکن راستے ميں آپس ميں ہر ايک نے کہا کہ يہ بہت بے عقلی کی بات 
سنائيں۔ لٰہذا راستے ميں انہوں نے وه ہے۔ يہ اس شہر کا نيا واقعہ ہے، اب اپنے شہر ميں جائيں اور اس واقعہ کو نہ 

روئی کانوں سے نکالی۔ اب جو وه کعبہ کے پاس پہنچے تو ديکھا کہ حضرت کالِم اٰلہی پڑھ رہے ہيں۔ اُسی وقت ايسا 
اثر ہوا کہ جو خطره ان کے ناصحين کو تھا، وہی ہوا کہ انہوں نے اسالم قبول کرليا۔ اب يہ دو آدمی جب واپس ہوئے تو 

  سالم ہوکر۔ مبلِّغ ا
ان کے اثر سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے۔ کچھ نے قبول کيا، کچھ مشتاِق تحقيق ہوئے۔ تاريخ يہ بتاتی ہے کہ دوسری 

مرتبہ وہاں سے سات آدمی آئے۔ يہ سات آدمی پيغمبر اسالم کی خدمت ميں شرفياب ہو کر گئے تو يہ ساتوں مبلغ ہوگئے۔
اسالم داخل ہوگيا۔يعنی ہر گھر کے ايک دو آدمی مسلمان ہوگئے۔ اتنی کثرت سے نتيجہ يہ ہوا کہ مدينہ کے ہر گھر ميں 

وہاں مسلمان ہوگئے کہ تيسری دفعہ وہاں سے ستّر آدميوں کا وفد حضرِت پيغمبر خدا کی خدمت ميں آيا اور ان ستّر 
الئيے، ہم آپ کی مدد آدميوں نے اسالم قبول کرليااور اسی وقت حضور کو مدينہ کی دعوت دی کہ آپ مدينہ تشريف 

  کيلئے ہر طرح تيار ہيں۔ 
يہ دور وه تھا کہ جناِب ابو طالب (ع)کاسايہ سر سے اُٹھ چکا تھااور يہی وقت پيغمبر خدا پر کٹھن تھا۔ متفقہ تاريخ بتاتی 

اور ہے کہ حضرت ابو طالب (ع) کی حيثيت آپ کے لئے قلعہ کی سی تھی۔ وه قلعہ نہ رہا تو پھر ہر طرح کی اذيتيں 
  تکاليف آپ کو پہنچائی جارہی تھيں۔ 

ان لوگوں کی پيشکش کا تذکره آپ نے اپنے خاندان کے افراد سے کيا کيونکہ جناِب ابو طالب (ع) کے اثر کی وجہ سے
نے، جو  �جو لوگ بظاہر اسالم ميں داخل نہيں بھی ہوئے تھے، وه بھی پيغمبر خدا کے حامی و مدد گار تھے۔ عباس

  ھے، کہا کہ وه لوگ آئيں تو مجھے بال لينا، ميں بھی اس گفتگو ميں شريک ہوں گا۔ حضرت کے چچا ت
نے اپنی خاندانی �بھی موجود تھے۔ جناِب عباس �چنانچہ جب وه لوگ دوباره آئے ، جواب لينے کيلئے، تو جناِب عباس

لو ، ميں تمہيں يہ بات فصاحت سے کام ليتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر دعوت دے رہے ہو تو پورے طور پر سمجھ 
سمجھا دوں کہ پورے عرب سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تمام عرب تمہارے دشمن ہوجائيں گے۔اگر پورے طور سے 

حمايت کرسکو تو لے جاؤ ورنہ جس طرح اب تک ہم نے حفاظت کی ہے، (انہوں نے ہم ميں ابو طالب (ع)کو بھی 
  پورے قبيلہ کيلئے باعث ِفخر ہوجاتا ہے)۔  داخل کرليا کيونکہ کردار ايک شخص کا ہوتا اور وه

تو ہم نے جس طرح اب تک ساتھ ديا ہے، اسی طرح آئنده بھی مقابلہ کرتے رہيں گے۔ مدينہ کے وفد ميں اس بيان سے 
  جوش و جذبہ کا اضافہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم آخری قطرئہ خون تک بہانے کيلئے تيار ہيں ۔ 

يا مگر پيغمبر خدا(معاذهللا) ليڈر نہيں تھے کہ قوم کو خطره ميں چھوڑ جائيں اور خود اسی وقت ہجرت کا منصوبہ بن گ
نکل کر چلے جائيں۔اس لئے آپ نے اصحاب کو بھيجنا شروع کرديا۔ دس دس بيس بيس اصحاب کے قافلے جانے لگے۔ 

نہيں گئے تھے يا وه  صورِت واقعہ تاريخ سے يہ معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت کے موقع تک چند آدمی ره گئے تھے جو
جو بالکل مجبور تھے مثالً کسی کے دائرئہ غالمی ميں تھے اور ظلم کا شکنجہ اتنا سخت تھا کہ وه جاہی نہيں سکتے 
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  وغيره۔تو يہ ره گئے اور باقی تمام اصحاب جا چکے تھے۔  �تھے، جيسا کہ جناِب بالل
نقريب يہ بھی چلے جائيں گے۔ اگر انہيں ذات سے اب مشرکين نے ديکھا کہ يہ سب تو وہاں چلے جارہے ہيں اور ع

عداوت ہوتی تو اطمينان کا سانس ليتے کہ جسے ہم پسند نہيں کرتے، وه ہمارے درميان سے جارہا ہے مگر انہيں ذات 
سے عداوت نہ تھی، پيغام سے عداوت تھی۔ لٰہذا انہوں نے طے کرليا کہ انہيں ہم وہاں تک نہ پہنچنے ديں گے۔ ان کے 

م کيلئے جو زمين ہموار ہے، وہاں تک يہ نہ پہنچنے پائيں۔ تو بس ايک جملہ اس غلط فہمی کے ُدور کرنے کيلئے پيغا
  کافی ہے کہ منصوبٔہ ہجرت خطرئہ جان سے نہيں پيدا ہوا بلکہ خطرئہ جان منصوبٔہ ہجرت سے پيدا ہوا ۔ 

ے بلکہ خالق کے منصوبہ کو بچانے کيلئے اب ہجرت کرکے جو جارہا ہے، وه اپنی جان بچانے کيلئے نہيں جارہا ہ
اپنی جان کو خطره ميں ڈال رہا ہے اور جو ان کے بستر پر سوئے گا، وه اپنے چچا زاد بھائی کی جان بچانے کيلئے 

  نہيں سويا ہے بلکہ مقصد ِخالق کی حفاظت کيلئے سويا ہے۔ 
يں اجتماع ہوا۔ ہر شخص نے اپنی رائے پيش کی۔ انہوں نے منصوبہ بنايا، رات مقرر کردی گئی۔ اس کيلئے دارالندوة م

کسی نے کہا کہ ايک آدمی کا قتل کردينا کونسا مشکل ہے، کوئی جاکر قتل کر دے۔ کسی نے کہا کہ نہيں! بنی ہاشم پھر 
انتقام لئے بغير نہيں رہيں گے اور ايک مدت تک جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہے گا۔کسی نے کہاکہ قيد کردو۔انہوں 

ہا کہ بنی ہاشم چھڑوا کر لے جائيں گے۔ آخر ميں ايک جہانديده، بظاہر بہت ہی سن رسيده تجربہ کار آدمی نے يہ نے ک
  بات کہی کہ کوئی ايک آدمی نہيں ، ہر قبيلہ کا ايک ايک آدمی چن لو، وه سب جاکر اجتماعی طور پر اس کام 

نی ہاشم کس کس کا مقابلہ کريں گے۔ يعنی يہ چيز کہ نمائندے کو انجام ديں تاکہ تمام قبيلوں پر خون تقسيم ہوجائے۔ پھر ب
  مل کر جمع ہوں تو جو کام کيا جائے، اُس کی ذمہ داری تقسيم ہوجائے۔ يہ شروع اُس وقت سے ہوا۔ 

رات معين ہوگئی۔ ان کے مقابلہ ميں خالق نے منصوبہ بنايا اور ميں نے جيسے يکساں الفاظ صرف کئے ہيں، بالکل وہی
ے صرف کئے ہيں۔ انہوں نے ايک ترکيب کی اور ہم نے بھی ايک ترکيب کی۔ يعنی لطافت تو جبھی ہوتی ہے کہقرآن ن

  اس طرح کام انجام ديا جائے کہ دوسرا سمجھے نہيں۔ 
تو خالق نے جو ترکيب کی، اس ميں گويا انہيں بيوقوف بنانے کا پورا اہتمام کيا۔ خالق کی طرف کا پورا منصوبہ يہ کہ 

خدا کو حکم ہوا کہ آپ تو چلے جائيے اور ايک خاص نام بتا ديا کہ اس شخص کو ، جس پر آپ کا گمان ہو  رسولِ 
سکے، بستر پر لٹا جائيے۔اور ہم ترکيب يہ بتارہے ہيں تو يہ بھی بتاديں کہ يہ آپ کا بال بھی بيکا نہ کرسکيں گے۔ جو 

  ہمارا مقصد ہے کہ آپ مدينہ پہنچ سکيں، وه پورا ہوگا۔ 
ہ کام آپ انجام ديجئے۔ اب رسول نے باليا اُسے، جس کيلئے کہا گيا تھا اور ارشاد فرمايا کہ حکِم اٰلہی يہ ہوا ہے کہ ي

ميں چال جاؤں اور اس رات تم کو اپنے بستر پر لٹا جاؤں۔ تو انہوں نے يہ نہيں پوچھا کہ ميرا کيا ہوگا؟ يہ پوچھا کہ 
  حضور کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟ 

ہتا ہوں کہ يہ کيوں پوچھ رہے ہيں کہ حضور کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟ اس لئے کہ اپنی جان کی قيمت ميں ک
  پوچھنا ہے۔ 

نہ انہوں نے پوچھا کہ ميرا کيا ہوگااور نہ رسول نے يہ بتايا کہ تمہارے ساتھ کيا ہوگا! انہوں نے پوچھا کہ حضور کی 
ا جوا ب دے ديا کہ مجھ سے حفاظت کا وعده ہوا ہے يعنی خالق نے زندگی تو محفوظ رہے گی؟ جو پوچھا تھا، اُس ک

  ذمہ داری لے لی ہے۔ 
بس اب يہ سننا تھا، ديکھئے علم نبوت اور علم امامت کو درميان ميں الئيں گے تو تاريخ کا کوئی واقعہ سمجھ ميں نہيں 

دا کا شکر ہے کہ اُس نے مجھے اپنے حبيب آئے گا۔بس يہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنا سر سجدئہ شکر ميں رکھ ديا کہ خ
  کا فديہ بنايا۔ 

ميں، جو فارسی زبان ميں ہے، تحرير فرماتے ہيں کہ يہ پہال “ مدارج النبوة”اسے جناب شاه عبدالحق محدث دہلوی 
سجدئہ شکر ہے جو روئے زمين پر ہوا۔ سجدئہ شکر جزِو سنت ہے يعنی اب شريعت ميں سجدئہ شکر کا وجود ہے۔ تو 

  يں کہتا ہوں کہ قرآن کی آيت سے سجدئہ شکر نہيں بنا ہے، قرآِن ناطق کے عمل سے بنا ہے۔ م
شکر کا سجده کيا کہ هللا نے مجھے فديہ قرار ديا۔ ميں کہتا ہوں کہ يہی سجدئہ شکر جان کا بيچ دينا تھا۔ ان کا آج کا 

کہ انہوں نے اپنی جان بيچ دی۔ چنانچہ انہوں کردار شروع يہاں سے ہوا کہ جب سجدئہ شکر کيا تو اس کے معنی يہ ہيں
  نے جو منصوبہ بنايا تھا، وه عمل ميں الکر دکھايا۔ 

چاروں طرف سے محاصره کرليا گيا اور يہ بھی هللا تعالٰی کی مصلحت ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وه اس محاصره سے 
مکمل ہو گيا تو حکم ہوا کہ اب آپ اس  پہلے پيغمبر خدا کو اپنے گھر سے برآمد ہونے پر مامور کرديتا۔جب محاصره

محاصره کے اندر سے چلے جائيے۔ يعنی رسول ان کے درميان سے تشريف لے گئے تو اب دنيا ديکھے کہ خدا کو 
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  جب کسی کی حفاظت کرنا ہوتی ہے تو غيبت ہی سے کام ليتا ہے۔ 
ايک ہزار برس کی غيبت ميں کوئی ہر صاحب ِعقل سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی قدرت کيلئے ايک گھڑی کی غيبت اور 

فرق نہيں ہے۔ پيغمبر خدا ان کے محاصره کے مکمل ہونے کے بعد ان کے درميان سے تشريف لے گئے اور انہوں نے
  نہيں ديکھا۔حضرت علی (ع)اسی وقت رسول کے 

کہ رسول ہيں بستر پر چادِر رسول اوڑھ کر ليٹ گئے۔ عرب کے مکانوں کی نيچی نيچی ديواريں،وه ديکھ رہے تھے 
  اور نظر آتا تھا کہ واقعی ہيں۔ 

لٰہذا اطمينان سے گھيرے رہے۔اطمينان سے محاصره کئے رکھا۔اب ايک پہلو پر غور کيجئے کہ حکم ہوا تھا بستر پر 
ليٹنے کا۔ سونے کا حکم نہيں تھا اور عقلی طور پر حکم ليٹنے کا ہی ہوسکتا ہے، سونے کا نہيں ہوسکتا۔کام افعاِل 

ی سے وابستہ ہوتے ہيں۔ ليٹ رہنا انسان کا ارادی فعل ہے۔ سو جانا انسان کا اراده فعل نہيں ہے۔ لٰہذا يہ حکم ہوہی اختيار
نہيں سکتا تھا کہ سوجاؤ۔يہی حکم ہوسکتا تھا کہ ليٹ رہو۔ارادی کام يہی تھا، اس کے بعد جاگنا اور سونا، يہ نفس کی 

  اگتا رہے گا، اگر نفس مطمئن ہے تو سو جائے گا۔ کيفيت سے متعلق ہے۔ اگر نفس مضطرب ہے تو ج
ہر صاحب ِفہم غورکرے کہ علی (ع)،علی ہوتے ہوئے تو اتنے خطره ميں نہ تھے جتنے رسول بن کر ليٹنے ميں خطره
تھا۔ہم نے دنيا ميں بھيس بدلے ہوئے ديکھے ہيں، عموماً بھيس وه بدلتے ہيں جو خطره سے دور ہوں، مثالً مرد عورتوں 

لباس پہن کر خطره سے نکال کرتے ہيں ۔ مگر يہ نيا بھيس بدلنا ديکھا کہ جس کے قتل کا منصوبہ ہو، اُس کے بستر کا 
  پر ليٹا جائے اور اس کی چادر اوڑھی جائے۔ 

اب ايک اور پہلو کی طرف توجہ دالؤں کہ خطره ميں جو ذرا کمی تھی، اُس کو هللا نے اپنی قدرت سے پورا کرديا۔ 
کو بڑھا ديا کيونکہ متفق عليہ تاريخ اور سيرت کی کتابوں ميں حليے بھی لکھے ہوئے ہيں کہ پيغمبر خدا کا يعنی خطره 

قدوقامت اور طرح کا تھا اور حضرت علی عليہ السالم کا قدوقامت اور طرح کا تھا۔ مگر عجيب بات ہے کہ وه جو 
برس وه ره چکا جو ) ۵٣جن کے درميان تريپن( گھيرے ہوئے تھے، وه کوئی اغيار تو نہيں تھے،اسی قبيلہ کے لوگ

  برس يہ ره چکا جو ليٹا ہے۔ ) ٢٣گيا ہے اور تئيس(
شاعر کی زبان ميں يوں کہوں کہ جو گھيرا ڈالے ہوئے ہيں، وه خوب انداِز قد سے واقف ہيں مگر بيوقوف رات بھر 

يں چلے کيوں نہ جاتے؟اسی وقت سمجھتے رہے کہ رسول بستر پر ہيں اور اگر نہ سمجھتے تو اسی وقت تعاقب م
  سمجھ ليتے تو خدا کا منصوبہ شکست کھاجاتا۔ مگر واقعہ يہی ہے کہ رات بھر نہيں سمجھے۔ 

اب کيوں نہيں سمجھے؟آجکل تو سائنس کی دنيا ہے، کسی بات کو بے سمجھے نہيں مانا جاتا۔ واقعہ يہ ہے کہ رات بھر 
ئی تب سمجھے کہ رسول نہيں ہيں، علی (ع) ہيں۔ تو آخر يہ رات بھر ڈھونڈنے نہيں گئے، صبح کو گئے ۔ جب چادر ہٹا

کيوں نہيں سمجھے؟ سائنس کی دنيا غور کرے يا جو ميں کہوں، اُسے قبول کرے۔ ميں کہتا ہوں کہ يا تو يہ بات ہے کہ 
  رسول بھی بنا ديا۔ هللا نے حکم ديا ہے کہ بستر پر ليٹو ۔ تو ليٹنا اُن(ع) کا کام تھا اور هللا نے رات بھر کيلئے 

  قرآن مجيد کہہ رہا ہے: 
َساَلًما َعٰلی اِْبَراِھْيم”   ۔ “قُْلنَا يَانَاُرُکْونِْی بَْرًدا وَّ
  ۔ “ہما را قول ہوا کہ اے آگ! سرد ہوجا اور سالمتی رہے ابراہم (ع) پر”

پڑھيں؟ يہ تو جب ہوتا جب متکلم  کيا جتنی دير ميں َميں نے يہ آيت پڑھی اور ترجمہ کيا، اتنی دير ميں اُس نے يہ آيات
زبان و دہن سے بات کرتا ہوتا اور جب وہاں زبان و دہن سے کالم نہيں ہے، وه جسم و جسمانيات سے بری ہے، يہ قول 
بھی لفظی نہيں ہے کہ يہ الفاظ اُس نے کہے جس ميں اتنی دير لگے، بلکہ يہ ايک اشارئہ قدرت اور اس کی لفظی تعبير 

  ہے۔ 
طرح کے ايک اشاره ميں وه رات بھر کيلئے علی (ع)کو رسول نہيں بنا سکتا؟اور پھر قرآن کے ماننے  تو کيا اسی

والے کو ميری اس بات پر کوئی حيرت نہيں ہونی چاہئے، نہ انکار کرنا چاہئے۔ اگر عيسٰی عليہ السالم کی حفاظت 
ی حفاظت کيلئے اگر ان کے نفس کو کيلئے ايک دشمن کو عيسٰی(ع) کی شکل دے دی جائے تو اپنے آخری رسول ک

  وہی صورت دے دی جائے تو اس ميں حيرت کی کونسی بات ہے؟ 
يہ کوئی ايسی قابل انکار بات نہيں يا پھر ميرے ذہن ميں ايک بات آتی ہے ، سائنس والوں کی سمجھ ميں آنے کی يہ بات

ر کيا بات ہے؟سب اندھے ہوگئے تھے؟ کيا کوئی بھی نہيں ہے، اگر يہ بات بھی نہيں ہے اور وه بات بھی نہيں ہے تو پھ
  پہچان نہيں رہا تھا جبکہ دونوں کے 

  قدو قامت سے خوب واقف!
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تو يا تو وه بات ہے جو ميں نے کہی يا پھر رسول کی چادر کی کرامت ہے کہ جب رسول اوڑھيں تو ان کے جسم پر 
ب پانچوں آجائيں تو وه پانچوں کيلئے کافی۔ميرا راست اور جب علی (ع) اوڑھيں تو اُن(ع) کے جسم پر راست او رج

  تصور يہ ہے کہ يہ چادر قدوقامت پر نہيں ناپی گئی تھی، يہ نوِر واحد پر بيونتی گئی تھی۔ 
بعد ميں حضرت علی عليہ السالم نے ارشاد فرمايا کہ جيسی گہری نيند ہجرت کی رات سويا، ويسی گہری نيند کبھی 

ن کا ارشاد آمنّاوصّدقنا کہنے کيلئے کافی ہے ليکن دنيا بر بنائے واقعہ اس پر غور کرے کہ نہيں سويا۔ ہمارے لئے تو ا
عرب کے نيچے نيچے مکان، وه ديکھ رہے تھے کہ سامنے ہيں اور آپس ميں باتيں ہورہی تھيں۔ يہ بھی تاريخ ميں ہے۔ 

ح تک انتظار کرو، جلدی کيا ہے؟ اب کوئی کوئی کہتا ہے کہ ابھی حملہ کردو، داخل ہوجاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ نہيں، صب
بھاگ کر تو نہيں جائيں گے؟ يہ سب چرچے آپس ميں ہورہے ہيں، نيزے بھی لٹک رہے ہيں، تلواريں بھی چمک رہی 

  ہيں اور يہ سب آپس ميں باتيں بھی کررہے ہيں۔ 
سکتا تھا۔ وه بار بار چادر اُلٹ کر  ميں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نفس غير مطمئن ہوتا تو رات بھر يہ راز راز ره ہی نہيں

ديکھتا کہ آتو نہيں رہے! يہ رات بھر راز رہنا اس بات کی دليل ہے کہ يہ تو سو رہے تھے، انہيں تو مطلب ہی نہيں تھا 
کہ آرہے ہيں يا نہيں آرہے اور گہری نيند سو رہے تھے۔وه سب آپس ميں باتيں کيا کريں، يقينا ہمارے لئے خالِف فطرت 

گہری نيند۔ ہمارے ہاں تو محلہ ميں کھٹکا ہوجائے تو نيند اُڑ جائے، چہ جائيکہ اپنے گرد کھنچا ہوا تلواروں اور  ہے يہ
  نيزوں کا حصار ہو اور اس ميں گہری نيند آئے۔ 

دوسری بات يہ کہ جسے رات کو سونے کی عادت نہ ہو، اُسے کيونکر نيند آئے گی۔ ان(ع) کی رات تو محراِب عبادت 
اگ کر گزرتی تھی، تو يہ کبھی سوتے نہيں تھے۔آج کيونکر نيند آگئی۔اس لئے بھی خالِف فطرت۔ اس کے عالوه ميں ج

نفسياتی طور پر جو کسی عبادت کا ذوق رکھتا ہو اور اُسے کسی وجہ سے بجا نہ ال سکے تو اسے قلق ہوجاتا ہے، 
  طمينان ہے؟ اسے صدمہ ہوتا ہے، بے چينی ہوتی ہے۔ تو پھر ان کو کيوں ايسا ا

ميں کہتا ہوں کہ يہ بے چينی اُسے ہوتی جس کی عبادت بر بنائے عادت ہوتی ليکن جس کی عادت بر بنائے احساِس 
فرض ہو ؟ تو ميں کہتا ہوں کہ گہری نيند سونے کا راز ہی يہی ہے يعنی يہ احساس کہ جس کی خاطر روز جاگتا تھا، 

  اُسی کی خاطر آج سو رہا ہوں۔ 
! يہی راز ہے ان کے گہری نيند سونے کا اور دوسرا راز ميرے موضوِع بيان سے متعلق ہے۔ ميں کہتا تو حضوِر واال

ہوں کہ نيند اُس کی اُڑے جو جان کو اپنی جان سمجھتا ہو اور جو جان کو فروخت کر چکا ہو، اُسے کيوں فکر ہو؟ ميں 
  کہتا ہوں کہ يہ ايک بہت ہی عام محاوره ہے۔ جو شخص 

ل نيند سوئے، اُسے کہتے ہيں گھوڑے بيچ کر سو رہا ہے۔تو جو گھوڑے بيچ کر سوئے، وه تو گہری نيند بہت ہی غاف
  سوئے گا اور جو جان بيچ کر سوئے___؟ 

ديکھئے اس وقت سجدئہ شکر کيا جب کہا گيا کہ بستر پر سوؤ۔ اب هللا نے حفاظت کی اور ايک روايت کے مطابق 
ئے کہ ديکھو، اس کی حفاظت کرو۔ميں کہتا ہوں کہ کيا يہ فرشتے جو بھيجے ہيں، جبرئيل (ع) و ميکائيل (ع)بھيجے گ

وه اس لئے کہ ان کی جان کو گزند نہ پہنچے؟ انہوں نے تو جان دے دی۔ اب يہ جو اس نے فرشتوں کو بھيجا ہے، يہ 
کی حفاظت کا بھی  اپنے کام سے بھيجا ہے کہ ابھی اس جان سے اُسے کچھ کام لينے ہيں تو اپنے مقصد کيلئے ان

سامان کيا۔ ليکن وه ہم ہيں جنہيں جان کے بچنے کی خوشی ہو۔ يہ تو شايد جب زنده و سالمت بستر سے اٹھتے تو کچھ 
ملول ہوتے، صدمہ ہوتا کہ ميں نے جان دی تھی اور وه جيسے قبول نہيں ہوئی۔ ميرا مقصد پورا نہ ہوا۔ذہنيتوں کے 

ِمَن ”ہوتا تو خوش ہوتا۔انہيں ممکن ہے کہ صدمہ ہوتا تو خالق نے يہ آيت اُتاری کہ: اختالف سے اثر بدلتا ہے، کوئی اور
  “ النَّاسِ 

ميں يہ سمجھتا ہوں کہ جب تک يہ آيت اُتری ہو، ہو سکتا ہے کہ صدمہ رہا ہو۔ اس عالم الغيب نے ان(ع) کے نفس کی 
  کيفيت ديکھ کر يہ آيت اُتاری: 

ِ  �نَْفَسہَوِمَن النَّاِس َمْن يَّْشِرْی ’   ‘ اْبتَِغاَمْرَضاِت ّهللاٰ
  ۔ “ديکھو! انسانوں ميں ايک يہ بھی ہے جو ہماری مرضی کی خاطر اپنی جان کو فروخت کر ديتا ہے”

اس وقت يہ کہتا ہوں کہ قرآن کی يہ آيت دراصل جان کی رسيد ہے کيونکہ بظاہر تو جان انہی کے جسم ميں رہی۔ تو 
  ر دی کہ تم نے جان دی اور ہم نے پائی۔ اب ہمارے ہو کر زنده رہو۔ خالق نے يہ رسيد قرآن ميں اُتا

اب اُن (ع)کی پوری زندگی آيت کی تفسير ہے۔اب انہيں دوسروں کے عمل کو نہيں ديکھنا ہے۔ اُحد کا ميدان ہے، ہوا 
ی اور کی کرے۔ جس کی جان اپنی ہو، وه بچانے کی فکر کرے۔ جب يہ جانتے ہيں کہ ميری جان ميری نہيں ہے، کس

ہے ، خدا کی ملکيت اب ان کی امانت ہے اور امين افراد کيلئے امانت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب يہ اپنے آپ کو هللا 
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تعالٰی کا امانت دار سمجھ رہے ہيں کہ يہ ميرے جسم ميں ميری جان هللا کی امانت ہے۔تو جب تک امانت رہے، انسان کو
کر ہوتی، انہيں عمر بھر فکر ہے۔اس لئے بس ايک سجدئہ شکر مجھے صفحہ فکر ہوتی ہے۔ کسی کو شب ِہجرت کی ف

تاريخ پر مال۔عمر بھر مجھے سجدئہ شکر نہيں مال۔ يہ بڑا اہم دعوٰی ميں نے کيا ہے کيونکہ روايات ميں ڈھونڈنے سے 
کا موقع نہيں  غلط سے غلط بات مل جاتی ہے مگر بعض اوقات سچائی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جھوٹ کو قدم رکھنے

  ملتا۔جس جس موقع پر دنيا سجدئہ شکر کرتی، ان کے ہاں مجھے 
  نہيں ملتا۔ 

شب ِہجرت حصار سے جب نکلے، تب سجدئہ شکر کرتے۔ کوئی ضعيف سے ضعيف روايت نہيں کہ سجدئہ شکر کيا 
يسی کہ صرف تيره ہو۔ بدر ميں کيسا خطرناک موقع، ہزاروں کے مقابلہ ميں تين سو تيره آدمی، بے سروسامانی ا

تلواريں۔ وہاں سے فاتحانہ شان سے واپس ہوئے تو گھر آکر سجدئہ شکر کيا ہوتا کہ ايسے خطرناک موقع سے زنده 
  واپس ہوا۔ مگر بدر کے اختتام پر سجدئہ شکر نہيں کيا۔ 

ا۔ اتنا خطرناک موقعاُحد ميں تنہا ره گئے، سترزخم جسم پر آئے مگر زنده و سالمت واپس آئے، پھر سجدئہ شکر کيا ہوت
اور پھر بھی زنده واپس ہوا، اس وقت سجدئہ شکر کرتے۔ارے! خود سجدئہ شکر نہ کرتے، سيده (ع) عالم سے کہتے 
کہ شکر کريں۔ مگر کوئی جھوٹی روايت بھی نہيں ملتی۔ نہ خود شکر کرتے ہيں نہ کسی اپنے سے کہتے ہيں کہ شکر 

  کرو۔ 
رما ايسا آيا جو ہزار کے مقابلے ميں ايک تھا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے خندق کا خطرناک موقع جہاں ايک سو

لوگ سوچ ميں پڑے ہوئے تھے کہ اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ يہ اس کے مقابلے ميں باوجوديکہ زخمی ہوئے، 
  اس کی تلوار سر مبارک پر پڑی۔ 

نے زخمی کيا، اس سے ايک بڑی حقيقت ثابت ہوتی ايک يہ سورما ہے جس کا وار علی عليہ السالم پر چل گيا اور اس 
ہے کہ علی (ع) جنگ ميں کبھی قوِت امامت سے نہيں لڑے، ورنہ کبھی زخمی ہو ہی نہيں سکتے تھے۔ ہميشہ انسانی 
قوت اور انسانی فن سے لڑے۔ کبھی قوِت امامت سے نہيں لڑے اور وه جو ہزار کے مقابلے ميں ہو، جتنا کسی کا ہاتھ 

گا، اُتنی ہی اُس کی ضرب بھی طاقتور ہوگی۔ پھر بھی وه تلوار جيسی بھی تھی، آپ(ع) فتح کرکے اور دشمن طاقتور ہو
کو تہہ تيغ کرکے واپس ہوئے تو اب موقع تھا کہ سجدئہ شکر کرتے کہ اتنے بڑے غنيم کے مقابلہ ميں فتح پائی ۔ ليکن 

ئہ شکر کيا ہو۔ اگر کسی کی نظر سے گزرے تو مجھے بتا کسی تاريخ ميں، کسی موقعہ پر مجھ کو نظر نہينآ تا کہ سجد
  دے تاکہ ميری معلومات ميں اضافہ ہو اور ميں اتنی قوت کے ساتھ پھر انکار نہ کروں۔ 

تو جناب! عمر بھی ميں نہيں ديکھتا کہ کبھی سجدئہ شکر کيا ہو۔ خيبر سے واپس آکر، حنين سے واپس آکر، اور پھر 
اپس آکر، صفين سے واپس آکر، نہروان سے واپس آکر، کبھی نہيں کيا ، عمر بھر نہيں کيا پيرانہ سالی ميں جمل سے و

سجدئہ شکر، بلکہ احساس ہے ايک باِر امامت کا۔ جب فتح کرکے واپس آتے ہيں ، سجدئہ شکر نہيں کرتے کہ ابھی 
ے، وه کونسا؟ جب تلوار راستے ميں ہوں، منزل ابھی دور ہے، ليکن ايک حملہ ہے جس ميں روح سجدئہ شکر کرتی ہ

  سر پر پڑی، تو اب کہا: 
  ۔ “خدا کی قسم! ميں کامياب ہوگيا”۔ “فُْزُت بَِربِّ اْلَکْعبَةِ ”

بخدا! اس جملہ ميں وہی ہے جو الحمد ميں ہے۔ اس جملہ ميں وہی ہے جو سجدئہ شکر ميں ہے۔ اب سمجھے کہ وقت 
وگيا۔ سجدئہ شکر ان الفاظ ميں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کيسی آگيا امانت کو مالک تک پہنچانے کا۔ اس کا سامان ہ

ضربت تھی يہ؟ اس محل پر ہزار کے مقابل کا جو سورما تھا، اس کی تلوار پڑی تھی، اسی محل پر يہ تلوار پڑی ہے، 
، مجھے گھر يہ تلوار کيسی قيامت خيز تھی کہ فاتح خيبر کا يہ عالم ہوگيا کہ بيٹوں سے کہتے ہيں کہ گھر لے کر چلو

  لے کر چلو۔ ان الفاظ ميں کتنی بے بسی ہے۔ 
ارباِب عزا! لے چلنے کا ايک تصور تو يہ ہوتا ہے کہ سہاره دے کر لے چلے،اس کے بعد يہ کہ بغلوں ميں ہاتھ دے کر

لے چلے ليکن صورت لے چلنے کی يہ بتائی ہے کہ ايک چادر الئی جاتی ہے، اس ميں لٹايا جاتا ہے يعنی کسی کا 
  جنازه ايک دفعہ اُٹھا ہوگا، ان(ع) کا جنازه دو دفعہ اُٹھا۔ 

اس چادر ميں گھر الئے جاتے ہيں۔ خود محسوس کرليا تھا کہ اب ميں جانبر نہيں ہوسکتا، اسی لئے اپنے الفاظ ميں 
تہائے سفر زندگی پر سجدئہ شکر کيا تھا۔ جبھی تو شکرانہ ادا کيا کہ الحمد ، ميں کامياب ہوا۔يہ علی عليہ السالم کا ان

 سجدئہ شکر ہے۔ 
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 معراج خطابت

 

  جو اُسوِه رسول ہے

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ اُْسَوةَحَسنَۃ”   ۔“لَقَْدَکاَن لَُکْم فِْی َرُسْوِل ّهللاٰ

ارشاد ہورہا ہے تمام فرزنداِن اسالم کو مخاطب کرکے کہ تمہارے لئے هللا کے رسول ميں عمل کا بہترين نمونہ ہے۔ ہم 
اطاعت کے بھی معنی کہہ ديتے ہيں پيروی اور اتباع کے بھی معنی کہہ ديتے ہيں پيروی۔ ليکن پيروی کے معنی درحقيقت 

بنا کر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجيد ميں هللا کی اطاعت کا حکم ہے ليکن پيروی کا نقش قدم پر چلنا اور افعال و اعمال کو نمونہ 
حکم ، نقش قدم پر چلنے کا حکم، پيغمبر خدا کے سلسلہ ميں ہے۔ يہاں يہ نہيں کہا جارہا کہ تمہارے لئے خدا اور رسول ميں 

  پيروی کا موقعہ ہے بلکہ يہ کہا جارہا ہے کہ: 
  ۔ “ُسْوِل ّهللاٰ لَقَْد َکاَن لَُکْم فِْی رَ ”
  ۔ “تمہارے لئے اس کے رسول ميں”

ہمارے کانوں کو سننے کی عادت ہے خدا ورسول، ہميں ايک دھماکہ سے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا نام نہيں آيا اور بس 
 سول ميں۔ رسول کا ہی نام آيا۔ تمہارے لئے خدا کے رسول ميں۔يہ نہيں کہا گيا کہ هللا اور اُس کے رسول ميں۔ بس هللا کے ر

بات يہ ہے کہ بندے هللا کی پيروی کيونکر کرسکتے ہيں، اس کيلئے ضرورت ہے کہ شاہراِه عمل ميں کسی انسان کے قدم 
  ہوں مگر انسان ايسا ہو کہ اس کے قدموں سے جو نشان بنيں، وه راِه رضائے پروردگار ہوں۔ 

اطاعت کا حکم کہاں، جہاں هللا کی اطاعت کا حکم ہے،  پيغمبر خدا کی اطاعت کا بھی حکم اور ان کی پيروی کا بھی حکم۔
  وہاں وہاں پيغمبر خدا کيا طاعت کا حکم ہے۔ ہر جگہ : 

ُسْولَ ” َ َواَِطْيُعواالرَّ   “ اَِطْيُعواّهللاٰ
اور پيروی کے حکم ميں هللا کا نام ہے ہی نہيں۔بس رسوِل خدا کو مرکز قرار ديا ہے۔ اس بناء پر مسلم نقطہ نظر مشترک 

  ور پر يہ ہوگيا کہ ميعاِر سنت يہ ہے کہ قوِل رسول ہو يا عمِل رسول ہو يا تقرير رسول ہو۔ ط
قول و عمل اُردو ميں اتنے استعمال ہوتے ہيں کہ ہر اُردو دان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ قول کالم اور عمل کام ليکن تقرير 

منبر پر ہوتی ہے۔ تقرير جو ليکچر کے معنی ميں ہے، وه مختلف ہے۔ تقرير ہم اُسے سمجھتے ہيں جو سٹيج پر ہوتی ہے يا 
قول ميں داخل ہے۔ يہ الگ سے کيونکر ہوئی کہ قوِل رسول عمِل رسول اور تقرير رسول! تقرير کے معنی يہ ہيں کہ کسی 

  مسلمان نے رسول کے سامنے کوئی کام کيا يا کوئی بات کہی اور پيغمبر خدا نے 
  کی َرد نہيں کی۔ اس سے منع نہيں فرمايايا اس 

اگر کوئی عمل کسی نے غلط کيا تھا تو حضرت کو بحيثيت رہنما يہ فرمانا چاہئے تھا کہ تم يہ کيوں کررہے ہو؟ اور اگر اُس 
نے کوئی بات غلط کہی آپ کے سامنے تو آپ کو َرد فرمانا چاہئے تھا کہ يہ بات غلط ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ رسول نے اگر 

ئی اور اس عمل سے منع نہيں کيا اور اس قول کی َرد نہيں فرمائی تو اس کا مطلب يہ ہے کہ رسول اس خاموشی اختيار فرما
  عمل سے راضی ہيں۔ 

جس طرح قوِل رسول کا معيار سنت ہے، جس طرح عمِل رسول کا معيار سنت ہے، اسی طرح تقرير رسول بھی معياِر سنت 
س کی قسميں ہو سکتی ہيں۔ جو بات رسول نے کہی، وه واجب بھی ہے۔ اب سنت کا مطلب يہ ہے کہ ناجائز نہيں ہے، ا

ہوسکتی ہے اور مستحب بھی ہوسکتی ہے، مثالً وضو ميں ناک ميں پانی ڈالنا سنت ہے يا ُکلّی کرنا سنت ہے۔ يہ سنت واجب 
مل واجب بھی کے مقابلے ميں ہے۔ مستحب کومسنون کہتے ہيں تو وه بات جو رسول نے ارشاد فرمائی يا عمل کيا، وه ع

  ہوسکتا ہے، مستحب بھی ہوسکتا ہے اور کم از کم جائز ہوسکتا ہے، مباح ہوسکتا ہے۔ 
يعنی جائز کام ہيں ۔جو واجب يا مستحب نہ ہوں، وه بھی حضرت عمل ميں التے تھے۔ پياس لگی ہے تو پانی پئيں گے، بھوک

ب ہوگا يا مستحب ہوگا اور اگر عمل ہے تو وه عمل واجب لگی ہے تو کھانا کھائيں گے۔ قوِل رسول، اگر حکم ديا ہے تو واج
  بھی ہوسکتا ہے اور مستحب بھی ہوسکتا ہے، مباح يعنی جائز بھی ہوسکتا ہے، ناجائز نہيں ہوسکتا۔ 

عمِل رسول سے جواز يقينا ثابت ہوگا اور جواز ہی کی اقسام ہيں واجب، مستحب اور مباح۔ اسی طرح سے رسول کی تقرير 
نے کوئی کام کيا اور رسول نے منع نہيں فرمايا، اس ميں بھی يہی تينوں اقسام آئيں گی کہ بہرحال اس نے جو کيا،يعنی کسی 

وه غلط نہيں تھا۔ جو اُس نے کيا، وه ناجائز نہيں تھا، ورنہ رسول کا فرض تھا کہ وه اس کو منع فرماتے اور فرماتے کہ يہ 
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رمايا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ کم از کم مباح تو ہے ہی۔ ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہے۔ جب حضرت نے اُس کو منع نہيں ف
  مستحب ہو، واجب ہو يا جائز ہو۔ 

اسی طرح اس نے کوئی بات کہی اور حضرت نے اس کی َرد نہيں فرمائی تو ا س کے معنی يہ ہوں گے کہ وه ناجائز نہيں 
پيغمبر خدا منع فرماتے۔ تو يہ چيزيں معياِر سنت ہيں: قوِل  ہے، غلط نہيں ہے۔ اگر وه بات غلط ہوتی اور باطل ہوتی تو

رسول، عمِل رسول اور تقرير رسول۔جو چيزان ميں داخل نہ ہو، اس کی بھی اقسام ہيں۔ سنت کے مقابلہ ميں ہے بدعت۔ جو 
  ضرور ہے۔  چيز سنت نہيں ہے، وه بدعت ہے يعنی جو بدعت ہو وه سنت نہيں ہوسکتی۔ ليکن سنت اگر نہيں ہے تو بدعت

اس کو ميں نے بال جھجک نہيں کہا۔اس ميں ذرا نقطہ نظر کا فرق ہے۔ اس ميں ہمارا محاوره يہ ہے کہ جو بات سنت ميں 
داخل نہ ہو، يعنی نئی ہو، وه اگر آدمی جزِو دين سمجھ کر کرے تو وه بدعت ہوگی۔بدعت کی تعريف ہمارے نقظہ نظر سے 

  يہ ہے : 
ْين اِْدَخاُل َمالَْيَس فِی” ْين ِمَن الدِّ ْين َواِْخَراُج َماھَُوفِی الدِّ   ۔ “الدِّ
جو چيز دين ميں داخل ہے، اُسے خارج کرنا اور جو چيز دين ميں داخل نہيں ہے، اُس کو دين ميں داخل کرنا، يہ معياِر ”

  ۔ “بدعت ہے
کيا تفريحاً يا عادتاً ،جزِو دين سمجھ  تو دين کا جزو قرار دے کر اگر کوئی نئی بات کرے تو وه بدعت ہوگی۔ ليکن اگر يونہی

کر نہيں کيا ۔تو بس اس کويہ ديکھنا ہے کہ ممانعت تو نہيں ہے۔ اگر ممانعت ہے تو ناجائزاور اگر ممانعت نہيں ہے اور جزِو 
ہے مگر اُسے دين سمجھ کر نہيں کيا، يونہی تفريحاً کيا ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر کوئی فائده سمجھ ميں نہيں آتا تو مہمل بات 

  بدعت کہنا درست نہيں ہے، جبکہ دين کا جزو سمجھ کر نہيں کيا جارہا۔ 
فرض کيجئے کہ ذرا اونچی جگہ سے چھالنگ لگائی تو اگر اُسے جزِو دين سمجھ کر کرے تو بدعت ہوگا اور اگر ايسا نہيں 

سے بدعت نہيں کہہ سکتے۔ بدعت اس وقت ہے تو زياده سے زياده فضول کام ہوگا، خالِف عقل ہوگا، مہمل کام ہوگا۔ مگر اُ 
ہے جب جزِو دين سمجھ کر کيا جائے يعنی جو چيز دين ميں شامل نہيں ہے، اُسے دين ميں شامل کيا جائے اور جو داخل 

ہے، اُسے خارج کيا جائے۔ جيسے صبح کی نماز ميں اضافہ کرے اور دو کی بجائے تين رکعت پڑھے۔ دل ميں ذوِق عبادت 
ريزی الفاظ نہيں بولتا مگر يہاں کہتا ہوں کہ اس دن نماز کا موڈہو، دو رکعت کی بجائے تين رکعت نماز پڑھ دے،ہو، ميں انگ

تو چونکہ عبادت ہميشہ وه ہوتی ہے جو رضائے اٰلہی کيلئے ، قصد ِقربت کے ساتھ ہو، جب قصد ِ قربت کے ساتھ اُس نے يہ 
  ی سہ رکعتی نمازبدعت ہو جائے گی ۔ کام کيا، يعنی اُس نے جزِو دين بنايا تو صبح ک

اب کوئی صاحب تھکے ہوئے ہوں تو کہيں کہ آج ايک ہی رکعت پڑھوں گا، اس کے معنی يہ ہيں کہ ايک رکعت کو انہوں 
نے خارج کرديا، يہ بدعت ہے۔ليکن نماز تو انہوں نے دو رکعت ہی پڑھی ہے، صبح کی نماز کی نيت سے ، ليکن دل چاہا 

  کے بعد دوچار دفعہ کھڑے ہوکر، بيٹھ کر رکوع و سجود کی مشق کرلی،يہ کيا؟  اور انہوں نے اس
کہا کہ اس وقت دل چاہتا ہے کہ نماز کے اجزاء کو مزيد ادا کروں، اس وقت کچھ جسم کا تقاضا بھی ايسا ہے کہ اس قسم کا 

يں کيا تو يہ فضول بات ہوگی يا ورزش کام کروں۔ يہ رکو ع و سجود نما عمل انہوں نے کر ديا۔ ليکن بہ نيت جزِو نماز نہ
ہوجائے گی۔ چونکہ عبادت کی نيت سے يہ عمل نہيں کيا ہے، تو بدعت نہيں ہوگی۔ ہاں! اگر جزِو نماز سمجھ کر کرے تو 

بدعت ہوگی۔ غالباً اکثريت کا معيار يہ ہے کہ اگر کوئی نئی بات ہے يعنی نہ قوِل رسول ميں ہے اور نہ عمِل رسول ميں ہے، 
تقرير رسول ميں ہے، تو وه بدعت ہوگئی ۔ ميں اس وقت اسی نقطہ نظر کے ماتحت يعنی قوِل رسول، عمِل رسول اور  نہ

  تقرير رسول کو بنياد بنا کر معياِر سنت و بدعت کو موضوِع گفتگو بناؤں گا۔ 
بلند کی جاتی ہيں۔ اس  ايک بڑے حلقے کی طرف سے شرک شرک کی آوازيں بہت بلند ہوتی ہيں۔ بدعت کی آوازيں بھی بہت

بناء پر جو معيار ہے، بدعت اور سنت کا، اس پر چند ايسی باتوں کو جانچوں گا جن ميں اکثر بدعت کا سوال پيدا ہوتا ہے۔ان 
  کو جانچوں گا کہ وه سنت ميں داخل ہيں يا بدعت ميں۔ 

ول ميں ہو، وه سنت اور جو اس ميں داخل نہ بدعت اور سنت کا معيار يہ ہوا کہ جو چيز قوِل رسول، عمِل رسول يا تقرير رس
ہو، وه بدعت۔اس جگہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو چيز قوِل رسول، عمِل رسول يا تقرير رسول ميں ہو تو سنت
ہے ، ورنہ بدعت۔تو ميں کہتا ہوں کہ ہم سب کے لباس بھی بدعت اور ہماری غذائيں بھی بدعت اور ہمارے سفر سب بدعت۔ 

کہ جو غذائيں اس وقت ہم کھاتے ہيں، يہ رسول نے کبھی نہيں نوش فرمائيں، نہ انہوں نے ان کے کھانے کا حکم اس لئے 
ديا، نہ کسی نے ان کے سامنے ان غذاؤں کو کھايا تھا کہ وه خاموش رہتے اور تائيد ثابت ہوتی۔ تو ہماری کوئی غذا ايسی 

  ماری غذائيں سب بدعت۔ نہيں ہے،تقريباً سارے ہندوستان کی۔اگر يہ ہے تو ہ
جس طرح کے لباس ہم پہنتے ہيں،يہ لباس رسول کے زمانہ ميں کسی نے نہيں پہنے کہ تقرير رسول ہوتی، خود رسول نے 

يہ لباس نہيں پہنا کہ عمِل رسول ہوتا۔ آپ نے ان کے پہننے کا حکم بھی نہيں ديا۔ يہ چيزيں اس زمانہ ميں ہوتی ہی نہيں تھيں 
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  ا ديتے! لٰہذا يہ قوِل رسول نہ عمِل رسول۔تو ہمارے لباس سب بدعت ۔ تو ان کا حکم کي
اور جناب! کسی او ر سفر کا کيا ذکر، حج کا سفر جو فريضہ ادا ہوتا ہے، وه اس وقت اونٹ کی پشت پر ہوتا تھا، گھوڑے پر

مرکب يا سواری بدعت تھی اور ہوتا تھا، اب موٹروں پر، ہوائی جہازوں پر اور بحری جہازوں پر ہوتا ہے۔اس وقت تک تو 
اب تو راه بھی بدعت ہوگی کہ سفر ہوتا تھا زمين کے اوپر يا دور دراز کا ہو تو سمندر ميں يا دريا ميں يہی چيزيں اس وقت 

ہيں بحروبر۔خشکی يا تری، يہی دو سفر ہوتے تھے۔ ہوا کا سفر اس وقت کہاں ہوتا تھا؟ اب جو سفر کرتے ہيں، ميں کہتا ہوں 
حاجی صاحبان زمين پر پير ہی نہيں رکھتے، پرواز کرکرکے پہنچتے ہيں۔ وه حج جو عبادت ہے، کيا وه بھی بدعت  کہ اب

  ہوجائے گا؟ 
وہاں جاکر ديکھئے تو صفا او رمروه کے درميان چھت ہوگئی ، وه کيا بدعت نہيں ہوئی؟ پہاڑيوں کو اُڑا کر زينے بنا دئيے 

رح سے وہاں سعی ہوتی ہے، اظہاِر تشخص کيلئے سعی بجائے پيروں کے موٹروں تو وه بدعت نہيں ہوئی؟ اور جس جس ط
  پر ہوتی ہے، يہ بدعت نہيں ہوئی؟ تو اگر ہر نئی چيز بدعت ہے تو کونسی چيز بدعت نہيں ہے؟ 

کہ اسی بناء پر جب اينڈرسن صاحب نے فوٹو کھينچنے کے موقع پر مجھ سے کہا کہ يہ بدعت تو نہيں ہے؟ تو ميں نے کہا 
ميں خود ہی بدعت ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس معيار پر اگر ديکھئے کہ نئی بات يعنی جو اس وقت نہيں تھی، جو فعِل رسول ، 

قوِل رسول يا تقرير رسول ميں نہيں ہے تو زمين آسمان ہمارا بدعت ہوگا۔ پوری زندگی ہماری بدعت ميں گھری ہوئی ہوگی 
  او رکوئی اس سے مستثنٰی نہيں ہوگا۔ 

نہيں ہے کہ يہ شکل ہو تو پھر کيا ہے، ميں جو معياِر سنت عرض کررہا ہوں، اس پر ہر صاحب ِعقل مسلمان غور کرے  يہ
کہ يہ ديکھنا چاہئے کہ کام جو ہم کررہے ہيں، اس شکل سے اس کام کيلئے قوِل رسول ہے، فعِل رسول ہے يا تقرير رسول 

ہے تو پھر اس شکل ميں ہوتا تو سنت ہوتا۔ اس شکل ميں ہے او رکام وہی ہے يا نہيں ہے؟ اگر اس کام کا رسول نے حکم ديا 
  ہے تو سنت ہے۔ 

عمِل رسول: جو کام کيا تھا رسول نے، اگر کام ہم وہی انجام دے رہے ہيں مگر پيغمبر خدا نے جس صورت سے انجام ديا 
گا، اس لئے کہ کام وہی ہے۔ چاہے اس تھا، ہم اس کام کو اس صورت سے انجام نہيں دے رہے ہيں تويہ پھر بھی سنت ہو

شکل ميں ہوتا، چاہے اُس شکل ميں ہے۔ اسی طرح تقرير رسول: کسی دوسرے نے کام يہ انجام ديا اور رسول هللا نے منع 
نہيں فرمايا تو اب وہی کام اگر ہم کررہے ہيں تو ہميں سمجھنا چاہئے کہ رسول ہوتے تو ہميں منع نہ کرتے۔ انہوں نے کام 

قت کے رواج کی صورت سے کيا تھا، ہم اِس وقت کے رواج کی صورت سے کر رہے ہيں، مگر کام نہيں بدال ہے، اُس و
  کام وہی ہے جو ہوا تھا۔ 

تو اگر صورت اور شکل بدل گئی ہے تو وه سنت ہوگا۔ مثالً تحصيِل علم۔يہ ديکھنا ہے کہ تحصيِل علم خدا و رسوِل خدا کو 
ھ ليا کہ تحصيِل علم قرآن اور حديث دونوں کی رو سے ہر ايک کا کسی حد تک فريضہ ہے مطلوب ہے يا نہيں۔ ہم نے ديک

اور جو فريضہ نہيں بھی ہے، تو امر مستحسن ہے اور ترغيب دی گئی ہے اور تحريص کی گئی ہے۔تو تحصيِل علم خواه 
  تعليم علم ہو، يہ بہرحال مطلوِب خدا و رسول ہے۔ 

ہوتی تھی، اب وه تعليم ميز اور کرسی پر ہوتی ہے۔ تو ميز اور کرسی نہ ڈھونڈئيے بلکہ يہ  اب اُس وقت ميں تعليم چٹائی پر
ديکھئے کہ تعليم ہے يا نہيں۔اگر تعليم دينی فريضہ ہے يا کم از کم مستحسن ہے تو وه چٹائی پر ہوتی تو مستحسن او رکرسی 

ے تو نئی چيز ہوگی، لٰہذا يہ بدعت ہوگئی۔نہيں! اگر وه ميز پر ہو تو مستحسن۔ يہ نہيں ہے کہ ميز کرسی پر تعليم ہورہی ہ
تعليم فرِش خاک پر بيٹھ کر عبادت تھی تو يہ تعليم جو کرسی اور ميز پر بيٹھ کرديں، يہ بھی عبادت ہوگی۔ ورنہ تو جناب 

ہ کب ہوتے تھے؟ پيغمبرہمارا دنيا بھر ميں کوئی دارالعلوم بدعت سے خالی نہ ہوگا۔يہ امتحانات، سہ ماہی، ششماہی اور ساالن
خدا کی جو درس کی مجلس تھی، اس ميں کيا امتحانات ہوتے تھے؟ امتحانات ہونے کے بعد نمبر دئيے جاتے تھے؟ کيا 

رسول کے زمانہ ميں فيصدی نمبر، ڈويژن اور درجے ہوتے تھے؟ کونساہمار ادارالعلوم ہے جو کتنا ہی سنت کا درس ديتا ہو
  ہو؟ ، جو ان طريقوں سے خالی 

معلوم ہوا کہ طريقے بہ اعتباِر رواج بدلتے ہيں اور کام وہی ہے جو اس وقت ہوتا تھا۔ اگر وه عبادت ہے تو يہ بھی عبادت 
ہے۔ يہ ديکھئے کہ جامع مسجد ميں اب کام ہورہا ہے ، يہ نماز ہی ہے يا کچھ اور ہے؟جامع مسجد ميں جمعہ يا عيد يا روز 

ع کبھی رسول کے زمانہ ميں نماِز جماعت ميں ہوا تھا؟تو صرف اس لئے کہ تعداد بدل گئی تو کی نمازہو تو کيا اتنا بڑا مجم
  بدعت ہوجائے گا؟ 

حضور! اب دو آدمی ہوں اور نماِز جماعت ہو تو جماعت ہے اور دو الکھ آدمی ہوں، تب بھی جماعت ہے۔ مجمع کی تعداد 
واقف ہوں، اس ميں تو ايک امام اور ايک ماموم سے جماعت  سے سنت بدعت ميں نہيں بدلتی ۔ کم سے کم جس فقہ سے ميں

ہو سکتی ہے۔ اس ميں جمع ہونے کی ضرورت نہيں ہے، صرف ايک عدد ماموم ہو تو بھی اقتداء کرسکتا ہے اور وه نماِز 
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اور اگر  جماعت ہوجائے گی۔ تعداد کے بدلنے سے عمل اگر نہيں بدال ، کام وہی ہے تو اگر دو آدمی کررہے تھے تو عبادت
دس آدمی کررہے ہوں ، تب بھی عبادت بلکہ انہی حضرات نے ارشاد فرمايا کہ جتناجماعت کا مجمع بڑھے، اتنا ہی فرد کی 

نماز کے ثواب ميں اضافہ ہوگا۔ حاالنکہ دوسرے جو آئے ہيں، وه اُن کا عمل ہے ليکن اُن کی وجہ سے وه ايک آدمی جو 
  ں اضافہ ہوگا۔ شروع ميں آيا ہے، اس کے بھی ثواب مي

ميں کہتا ہوں کہ يہ ذرا ذرا سے جو احکام ہيں، ان ميں بھی کتنی حکمتيں مضمر ہيں کہ جب يہ مسئلہ معلوم ہو گيا تو ہر 
آدمی اپنی خود غرضی کيلئے کوشش کرے گا کہ زياده لوگوں کو آماده کرے کہ وه جماعت ميں شريک ہوں۔ ان کی خير 

  رضی کيلئے کہ ميرے ثواب ميں اضافہ ہوجائے۔ خواہی ميں نہيں بلکہ اپنی خود غ
اسی طرح ميں ريل سے بمبئی گيا، وہاں سے ميں جہاز ميں بيٹھا اور جده اُترا۔وہاں سے موٹر ميں بيٹھا اور اس کے بعد مکہ 

يت تو ميری گيا۔ تو اس طرح جو کام ہوا، وه بھی حج تھا۔ حج کيلئے ميں گيا تھا۔ نيت ميری موٹر پر بيٹھنے کی نہيں تھی، ن
  حج کی تھی اور وه جو ہوا ، اُس کا نام حج 

  ہی ہے۔ 
اس طرح سے اس نے بھی حج کيا، جو ہوائی جہاز سے اُڑ کر پہنچا ہے۔وه بھی کس لئے پہنچا ہے؟ حج کيلئے گيا ہے۔ 

رہا، کام وہیہوائی جہاز کی خاطر حج نہيں کيا ہے، حج کی خاطر سے ہوائی جہاز ميں بيٹھا ہے۔ جس وقت اصل مقصد وہی 
  رہا، وه چاہے بحری جہاز سے ہو، تو فريضہ ادا ہوا اور ہوائی جہاز سے گئے تو وه فريضہ ادا ہوا۔ 

معلوم ہوا کہ وحدِت عمل معتبر ہے، شکِل خاص تو رواجوں سے بدلتی ہے، َدور کے بدلنے سے بدلتی ہے۔ بس اب جن جن 
ار پر پرکھ لينا چاہئے۔ فرض کيجئے کہ سيرت کا جلسہ ہے، نام بدلتا چيزوں کے بارے ميں سوال پيدا ہوتا ہے،ان کو اس معي

رہتا ہے، ايک وقت ميں محفِل ميالد کہالتا تھا، اب سيرت کا جلسہ ہوتا ہے۔نام کے بدلنے سے بھی بدعت نہيں ہوتی۔ کام وہی 
ے يعنی ميالِد اقدس۔ اس ميں صرف ہونا چاہئے ، چاہے اُس نام سے ہو، چاہے اِس نام سے ہو۔ مجھے دوسرا نام زياده پسند ہ

ہماری خوشی کا پہلو ہے ليکن ہمارے لئے درس کا پہلو نہيں ہے ۔ ہماری زندگی سے اس کا تعلق نہيں ہے ليکن يہ جو جلسہ 
ٔسيرت نام ہوگيا، يہ کردار سازی کا ايک ُرخ رکھتا ہے، خواه ميالِد مقدس ہو يا سيرت کا جلسہ ہو، روشنی کا اہتمام زياده 

  گيا تو يہ تصو رہوگيا کہ يہ بدعت ہے۔ اتنی روشنی؟ ہو
ميں کہتا ہوں کہ ايک بلب ہوتا تو کيا سنت تھا؟ اور يہ دس ہوگئے ہيں،اس لئے بدعت ہوگيا؟ تو وه ايک عدد بھی رسول کے 

ں لگ جانےزمانہ ميں دکھاديجئے کہ کب تھا؟ تو روشنی کے کم ہونے يا زياده ہونے سے يا قمقمے لگ جانے سے يا جھنڈيا
سے يا ساماِن آرائش زياده استعمال کرنے سے اس سب کو آپ انوکھے پن کی وجہ سے کہيں کہ يہ بدعت ہے، يہ سب بدعت 

  ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ اس سب کے بعد کام اس محفل کا کيا ہوگا؟ ذکر رسول ہی تو ہوگا۔ 
ل جائے کہ ذکر رسول خدا کو پسند ہے تو ذکر رسول اب يہ ديکھ ليجئے کہ ذکر رسول خدا کو پسند ہے يا نہيں؟ اگر پتہ چ

اندھيرے ميں ہوتا تو خدا کو پسند ہوتا اور روشنی ميں ہوگيا تو پسند ہوگا۔اگر وه فرِش خاک پر ہوتا تو خدا کو پسند ہوتا اور 
  قالينوں کے فرش پر ہورہا ہے تو پسند ہوگا۔ 

ميں کہتا ہوں کہ قرآن مجيد ميں ديکھئے کہ ان کے ذکر کيلئے خداتو پسند ہے جب چيز وہی جو خدا اور رسول کو پسند ہے۔ 
  کو کيا منظو رہے، ارشاد ہوتا ہے: 

  ۔ “َرفَْعنَالََک ِذْکَرکَ ”
  ۔ “ہم نے آپ کے ذکر کو اُونچا کيا”

ہے کہ ہم نے  ايک پہلو پر توجہ دالدوں کہ بہت جگہ قرآن مجيد ميں آتا ہے ، ميں نے يہ کيا، ميں نے يہ کيا اور بہت جگہ آتا
ميں سے تو جيسے بوئے شرکت ِ غير آتی ہے۔يعنی ميں“ ہم”ميں زياده نظر آتی ہے۔ “ َميں” يہ کيا۔ حاالنکہ ہميں شاِن وحدت

ايسی بات هللا کيلئے کہوں تو شرک کا پہلو پيدا ہوگا تو هللا کيوں ہم کہہ رہا ہے؟کيا کوئی اور اس کے ساتھ شريک ہے؟ ميں 
کہا “ َميں”ميں َميں نے يہ فرق محسوس کيا کہ جہاں اظہاِر انفراديت مطلوب ہوا، وہاں “ ہم” اور“ ميں”نے جو غور کيا تو 

  ہے: 
  “ اِنََّمااَنَااِٰلہٌ َواِحدْ ”
  ۔ “ميں ايک خدا ہوں”

  کا محل نہيں تھا۔ “ ہم”يہاں 
  ۔ “اِنََّمااَنَااِٰلہٌ َواِحدْ ”
  ۔ “بے شک ميں ايک خدا ہوں”
  ۔ “اَنَاَربُّکَ ”
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  ۔ “يں تمہارا پروردگار ہوںم”
  کہا ہے او رجہاں قوِت عمل دکھانا ہے، وہاں ہم کہا ہے: “ َميں”جہاں اظہاِر انفراديت منظور ہوا ہے، وہاں

ْکَر َواِنَّالَہُ لََحافِظُْونَ ” ْلنَاالذِّ   ۔ “اِنَّا نَْحُن نَزَّ
  ۔ “ہم نے يہ قرآن اُتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہيں”
” َّ   ۔ “ااَْنَزْلنَاهُ فِْی لَْيلَِة اْلقَْدرِ اِن
  ۔ “ہم نے اس کو شب ِ قدر ميں اُتارا ہے”

يہ جو ہم ہم ہوتا ہے، اس ميں مخالف قوتوں کو چيلنج ہوتا ہے کہ ہم نے يہ کيا ہے، ہم نے يہ قرآن اُتارا ہے اور ہم اس کی 
  ہے: “ ہم”ے ہی جہاں جہاں يہ حفاظت کرنے والے ہيں۔ اب کوئی دنيا ميں قرآن کو مٹا تو دے۔ ويس

  ۔ “اِنَّااَْعطَْيٰنَک اْلَکْوثَرْ ”
  ۔ “ہم نے آپ کو کثرِت نسل عطا کی ہے”

  بنی اُميہ اور بنی عباس کی طاقتيں اس نسل کو ختم تو کرديں! اسی طرح يہ: 
  ۔ “َرفَْعنَالََک ِذْکَرکْ ”
  ۔ “ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کيا ہے”

  ں، کوئی نيچا تو کردے۔ اب الکھ بدعت کے فتوے لگي
ذکر کی بلندی کيا ہے؟ جتنے نماياں ہونے کے اسباب زياده ہوں، سب خالق کا مقصود ہيں۔ اب جولوگ کہ روشنی کررہے 

ہيں، آرائش کررہے ہيں، جو لوگ بڑے سے بڑا پنڈال بنا رہے ہيں، ان سب کو سمجھئے کہ وه خالق کے مقصد کے آلٔہ کار 
  ہيں۔ 

اعت ميں رواج ہے بھی نہيں بلکہ کسی اور کا رواج ہوگا ۔ کوئی اعتراض کررہا ہے،ميں تو عقلی جائزه جناب! يہ ہماری جم
لئے بغير بدعت نہ کہوں گا۔ مثالً ميالد شريف ميں ايک محل پر ہوگيا کہ وہاں جب رسول کا ذکر آئے گا تو مجمع کھڑا 

  ہوجائے گا: 
  ۔ “قِيَاُم ِعْنَدِذْکِرنَبِیْ ”

ے آواز آئے گی کہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ ميں نے ديکھا کہ سب کھڑے ہوئے۔ تو بعض حضرات نہيں يہاں بڑے زور س
کھڑے ہوئے۔ ميں نے کہا کہ ميرے ہاں رواج نہيں ہے مگر ميں کھڑا ہوجاتا ہوں۔ کچھ حضرات تو اس معاملہ ميں بڑے 

کھڑا ہوا تھا، اس نے کيا کام کيا؟ مظاہرئہ تعظيمسخت ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ قيام کيا ہے؟ يہ تعظيم کی نيت سے ہے۔ يہ جو 
کيا۔ کام يہ کيا اور طريقہ اس کا يہ اختيار کيا کہ نام سن کر کھڑا ہوگيا۔تو کام اُس نے جو کيا، وه رسوِل خدا کی تعظيم ہے۔ 

ديا ہے يا نہيں، اگر رسول قرآن ميں يہ ديکھ ليجئے کہ تعظيم رسول هللا کو پسند ہے يا نہيں؟ هللا نے رسول کی تعظيم کا حکم 
  کی تعظيم کا حکم ديا ہے تو جو شکل اختيار کی جائے ، وه تعظيم ہے۔ 

تو وه واجب تو نہيں ہے ليکن جو اُس نے عمل کيا، اس کو بدعت نہ کہئے، اُسے غلط نہ کہئے۔ اُس نے وہی کام کيا جو هللا 
  کو مد ِنظر ہے۔ 

هللا کو مد ِنظر ہے يا نہيں؟تعظيم نہ ہونے کے معنی يہ ہيں کہ جو سب کے ميں کہتا ہوں کہ رسول کی تعظيم ديکھئے کہ 
ساتھ برتاؤ ، وہی رسول کے ساتھ۔ اب قرآن ميں ديکھئے کہ کيا وه چاہتا ہے کہ اس طرح ہورسول کے ساتھ جو دوسروں کے

  ساتھ ارشاد ہورہا ہے: 
ُسْوِل بَْينَُکْم َکُدَعاِء بَْعضِ ”   “ ُکمْ اَل تَْجَعلُْواُدَعاالرَّ
  ۔ “ديکھو خبردار! ہمارے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جيسا آپس ميں ايک دوسرے کو پکارتے ہو”

آپ کہتے تھے کہ جو سب کے ساتھ برتاؤ، وہی رسول کے ساتھ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہرگز وه برتاؤ نہ کرو رسول کے 
  دوسروں کو پکارتے ہو۔ ساتھ جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔ اس طرح نہ پکارو جس طرح 

ميں کہتا ہوں کہ ہم کو حکم ديا تو خود اُس نے بھی رسول کو اس طرح نہيں پکارا جس طرح دوسروں کو پکارا۔ ارے! ہر 
کس و ناکس کو وه پکارنے ہی کيوں لگا؟ وه پکارتا ہے انبياء کو، مرسلين کو۔ ان کو پکارتا ہے۔ مگر جس رسول کو بھی 

  ر کے عالوه، بال استثنٰی نام پکارا ہے، ہمارے پيغمب
  لے کر پکارا: 

  ۔ “يَاٰاَدُم اْسُکْن اَْنَت َوَزْوُجَک اْلَجنَّۃ”
  ۔ “اے آدم! تم اور تمہاری زوجہ جنت ميں رہو”
  “ اے نوح!اُترو سالمتی کے ساتھ”
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  نام لے کر پکارا۔ 
ْويَا”   ۔ “يَااِْبَراِھْيُم قَْدَصدَّْقَت الرُّ
  ۔ “سچ کردکھايااے ابراہيم ! تم نے خواب ”

نام لے کر پکارا۔ اب اور آيات کيوں پڑھوں؟ ميں نے کہا کہ بال استثنٰی ہر نبی و رسول کا نام لے کر پکار ليا۔ جب ميں نے 
بال استثنٰی کہہ ديا تو اگر کسی کے پاس اس کے خالف سند ہو تو وه کوئی آيت پڑھے۔ مجھے سب آيات پڑھنے کی ضرورت

کو پکارا، نام لے کر پکارا اور ہمارے رسول کو بال استثنٰی کبھی نام لے کر نہيں پکارا، کبھی  نہيں ہے۔ جس نبی و رسول
  عہده کو سرنامہ خطاب بنايا: 

ُسْولُ “يَااَيُّھَاالنَّبِیُّ ”   ۔ “۔ يَااَيُّھَاالرَّ
ٰيسين ہے، سيّد و سردار ، جو عہده تھا، اُس کو سرنامہ خطاب بنا ليا۔ کبھی اوصاِف کمال کو، ٰطٰحہ ہے، طيّب و طاہر ہے، 

  کبھی بتقاضائے محبوبيت جس وقت جو لباس ہوا، اس کو سرنامہ خطاب بنا ليا: 
  ۔ “يَااَيُّھَااْلُمَزمِّلُ ”
  ۔ “اے چادر اوڑھے ہوئے”
  ۔ “يَااَيُّھَااْلُمَدثِّرُ ”
  ۔ “اے کملی ميں لپٹے ہوئے”

  باس پر بھی پڑ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذات اتنی محبوب ہے کہ محب کی نظر ان کے ل
اس نے خود ان کی تعظيم کيلئے يہ انداز اختيار کيا تو کوئی دوسرا تعظيم کرے گا تو اُسے ناپسند کيونکر ہوسکتا ہے؟ قيام 

اگر کوئی کرتا ہے تو وه وہی کام انجام دے رہا ہے جو هللا کا پسند ہے۔ ہاں! يہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جگہ کی کيا 
ھی رسول کا ذکر آئے تو کھڑے ہوں۔ يہ چند جگہ کيوں؟ اس کيلئے بعض چيزيں ہيں جو پرانے زمانہ خصوصيت ہے، جب ب

  ميں نظر سے نہيں گزری تھيں۔ ذہن ميں مثال نہيں آتی تھی۔ 
بينک ميں ايک دن گئے، ديکھا کہ بينک کھال ہوا ہے، سب لوگ ہيں مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بيٹھے ہيں، کام کچھ نہيں 

نے کہا کہ يہ کيا ہے؟ بينک تو کھال ہوا ہے مگر کام نہيں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ آج ہڑتا ل ہے۔ دوسرے دن  کررہے ۔ہم
گئے، ديکھا کام ہو رہا ہے، ہم نے کہا کہ ہڑتال ختم ہوگئی؟انہوں نے کہا: جی! وه بس کل کی عالمتی ہڑتال تھی، اصل ہڑتال

  کل ہوگی۔ 
ظيم کا حکم ہے۔ آپ کہتے ہيں کہ ہر دفعہ کيوں نہيں کھڑے ہوتے؟ ميں کہتا ہوں کہ يہ آج کہتے ہيں کہ آپ کو رسول کی تع

ہمارا قيام اصل تعظيم نہيں بلکہ عالمتی ہے، اپنے جذبہ کا اظہار ہے، وه ہماری عملی کوتاہی ہے يا مجبوری ہے کہ ہر دفعہ 
  نہيں کھڑے ہوسکتے۔ 

و خوش ہونا چاہئے، نہ يہ کہ آپ بدعت بدعت کی آوازيں بلند کرديتے تو اب ايک دفعہ ہم نے جو عمل کيا ہے، اس سے آپ ک
ہيں۔جب اصل عمل تعظيم رسول خدا کو پسند ہے تو وه جس شکل ميں ہو، جس صورت ميں ہو، وه قابِل تائيد سمجھا جائے گا 

  ، نہ کہ قابِل مخالفت۔ اس کو سنت ہی سمجھنا پڑے گا ، نہ کہ بدعت۔ 
ھ کر سوال پہنچتا ہے ہماری مجالس تک۔يہ عجيب بات ہے کہ کسی سلسلہ ميں کوئی اجتماع ہو، اس کے بعد ميالدوں سے بڑ

وہاں چاہے جو ہو، اس پر کبھی سنت بدعت کی بحثيں نہيں ہوتيں۔ جب يہ رسول اور آِل رسول ہی کے بارے ميں ہو تو يہ 
ہيں۔ اس لئے ريڈيو پر بھی مجلس ہی ہوتی مباحث ہوتی ہيں۔لغت کے اعتبار سے تو محفل، مجلس سب کے معنی اجتماع کے 

ہے، محفل سماع بھی ہوتی ہے مگر ہمارے محاورے کے مطابق ذکر فضائل جب ہو تو اُسے محفل کہتے ہيں اور جب آخر 
ميں ذکر مصائب ہو تو اسے مجلس کہتے ہيں، ورنہ لغت کے اعتبار سے ہر محفل مجلس ہے اور ہر مجلس محفل ہے۔ مگر 

الفاظ ميں يہ امتياز ہوگيا ہے۔ محفل اور مجلس جو ہوتی ہے، اس ميں کيا ہوتا ہے؟ کام ديکھئے کہ کيا ہورہا  طريقٔہ استعمالِ 
  ہے؟ 

ہم ديکھتے ہيں کہ محفل ميں بھی کچھ خاص ہستيوں کا ذکر ہوتا ہے، حاالنکہ اب جو معيار ہے محفل يا مجلس کا، وه کچھ 
سے لے کر قيامت تک ہر چيز کا بيان ہوتا ہے۔اس ذکر کی بدولت ہوجاتا خاص ہستيوں ہی سے متعلق نہيں ہوتا بلکہ خدا 

ہے۔يہ دينيات کا بڑا مدرسہ بن گيا ہے ، يہ محفليں يا مجالس ايک مدرسہ ہيں۔ يہاں بہرحال سب کا ذکر ہوتا ہے ليکن کوئی 
  ول۔ شبہ نہيں کہ نقطہ مرکزی کچھ ہستياں ہيں آِل رسول کی۔ محفلوں ميں بھی رسول تا آِل رس

کون کہتا ہے کہ ہم رسول کی مجلس نہيں کرتے؟ تو رسول اور آِل رسول کے بياِن فضائل اور بياِن مصائب سے زياده تر 
مجلس تشکيل پاتی ہے۔اب بس يہ ديکھ ليجئے کہ ان ہستيوں کا ذکر خدا و رسول کو مطلوب ہے يا نہيں۔ ذکر ان کا جس شکل 

ے، يہ نہ ديکھئے بلکہ يہ ديکھئے کہ ذکر ہے يا نہيں کيونکہ کونسا ہمارا کام ہے ميں اس وقت ہوتا تھا اور اس وقت ہوتا ہ
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جو بالکل اسی شکل سے ہوتا ہو؟يہ ديکھئے کہ ذکر فضائل و مصائب جو معياِر محفل و مجلس ہے، وه مطلوِب خدا و رسول 
  ہے يا نہيں؟ 

اب ذکر آِل رسول؟آِل رسول جو ہستياں ہيں، انہيں  ذکر رسول کے لئے تو ميں نے کہہ ديا ، قرآن مجيد کی آيت پيش کردی۔
ديکھ ليجئے کہ رسول نے ان کا ذکر کيا يا نہيں کيا؟ پيغمبر خدا نے طرح طرح سے ان کا تذکره فرمايا يا نہيں؟ احاديث متفق 

نے بھائی کيلئے عليہ ہيں۔ ذکر رسول ان حضرات کيلئے متفق عليہ ہے۔ بس نگاه کا پھير ہے۔ بعض ان کو يہ کہتے ہيں کہ اپ
  يہ فرمايا، اپنی بيٹی کيلئے يہ فرمايا، اپنے نواسوں کيلئے يوں اظہاِر محبت فرمايا۔ 

ميں کہتا ہوں کہ باتيں تو بڑی معصوم ہيں، بالکل سچی ہيں۔ جو بيٹی ہے، وه غير تو نہيں ہوسکتی، جو بھائی ہے يا داماد 
و نواسے ہی۔ مگر بس يہ ذرا نگاه کاپھير ہے کہ رسول جو فضائل بيان ہے، وه غير تو نہيں ہوسکتا۔ جو نواسے ہيں، وه ہيں ت

فرماتے تھے، وه کيا اس لئے کہ يہ بيٹی يا داماد يا نواسے ہيں ؟ يا رسول اس لئے بيان فرماتے تھے کہ وه ہستياں ايسی ہيں 
  تقاضائے رسالت تھا؟  کہ جن کے فضائل کوبيان کرنا چاہئے۔ دوسرے الفاظ ميں يہ کہ يہ تقاضائے بشريت تھا يا

ظاہر ہے احاديث تو بے شمار ہيں ان حضرات کے تذکرے ميں، ان سب کو کہاں بيان کرسکتا ہوں۔ چند چيزوں کی طرف 
توجہ دالتا ہوں ہر صاحب کی کہ ذرا غور کريں کہ بحيثيت اپنے رشتے کے حضرت يہ باتيں فرمابھی سکتے تھے يا نہيں؟ 

جانتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔مگر ميں تو بہت ہی گھٹا کر لفظ پيش مسلمان تو رسول کو اس درجہ پر 
کرتا ہوں کہ ہمارے رسول ذمہ دار فرد تو تھے، ديکھئے! اپنے چھوٹے بھائی کو يا جسے گود ميں پاال ہو، بنظر محبت جان 

ل کہہ سکتے ہيں مگر اپنے چچازاد بھائی و روح کہہ سکتے ہيں، بنظر محبت لخت ِجگر کہہ سکتے ہيں،بنظر محبت ميوئہ د
  کو شہر علم کا در کہتے ہيں۔ 

رسول کی شان کو محفوظ رکھتے ہوئے بتائيے کہ کيا ايسا ہوسکتا ہے ؟ چھوٹے بھائی کو اپنے گھر کی رونق کہہ ديں، وه 
کے تقسيم کرنے والے ہيں يا  بالکل صحيح ہے مگر جنت کا سردار کہہ ديں اپنے بچوں کو يا انہيں کہہ ديں کہ يہ جنت و نار

  بيٹی کو کہہ ديں کہ يہ جنت کی خاتون ہے! 
  صحيح بخاری ميں نہايت اختصار کے ساتھ تين احاديث ہيں، ان ميں سے ايک ہے: 

  ۔ “َسيََّدة نَِساِء اَْھِل اْلَجنَّۃ”
ا، خاتوِن جنت۔ يہ پيغمبر خدا کی کہ يہ جنت کی عورتوں کی سردار ہيں۔ اس سے تمام مسلمانوں ميں بال تفريق محاوره ہو گي

  حديث کا مفہوم ہے۔ 
  ۔ “َسيََّدة نَِساِء اَْھِل اْلَجنَّۃ”

اب ہر صاحب ِعقل مسلمان جو بشريت اور رسالت ميں حدِ فاصل بھی قائم رکھتا ہو، مجھے اس سے سوال يہ کرنا ہے کہ 
  يا رسول کے اعتبار سے؟  جنت کے بارے ميں جو کہا جائے گا، وه بشر کے اعتبار سے کہا جائے گا

يعنی ان ہستيوں کے بارے ميں کوئی بات جنت سے ادھر ٹھہرتی ہی نہيں۔ بيٹی ہے تو وه سرداِر زناِن جنت ہے، نواسے ہيں 
  تو وه سرداِر جواناِن جنت ہيں اور جو داماد ہے، وه: 

  “ قَِسْيُم النَّاِرَواْلَجنَّۃ”
کے معنی يہ ہيں کہ کوئی بات رسول بحيثيت بشر نہيں کہہ رہے ہيں بلکہ ہے۔ کوئی بات جنت سے اِدھر نہيں ُرکتی۔اس 

  بحيثيت رسول کہہ 
  رہے ہيں۔ 

  ۔ “َسيََّداَشبَاِب اَْھِل اْلَجنَّۃ”
بالغت ِ رسول کو مد ِنظر رکھتے ہوئے کہئے کہ يہ حاليہ عمر کے اعتبار سے کہہ رہے ہيں۔ تو کيا جنت کے بچوں کا 

کو جواناِن جنت کا سردار کہہ رہے ہيں رسول، ان کا سن ديکھ رہے ہيں کہ يہ بچے ہيں اور سردار کہنا چاہئے؟ بچوں 
رسول فرمارہے ہيں کہ جواناِن جنت کا سردار۔اس کا مطلب يہ ہے کہ يہاں والی جوانی پيش نظر نہيں ہے ، وہاں والی جوانی

  پيش نظر ہے۔ 
ن جوان ہے، کون بوڑھا ہے! وہاں رسول نے کہہ ديا کہ سب جوانجناب! يہاں والی عمريں نہ ديکھئے کہ کون بچہ ہے ، کو

ہوں گے، بوڑھوں کا بوڑھے ہوتے ہوئے گزر ہی نہيں ہے۔اب جناب جو جنّتی ہے، اس کے سردار ہيں، چاہے اس وقت بچہ 
  ہو ، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو۔ 

سے بھی ہو، عبادت ہی ہوگا، سنت ہوگا، بدعت نہيں  اب جب ان کا ذکر پيغمبر خدا برابر فرمارہے ہيں تو وه ذکر جس طرح
ہوسکتا۔يہ نہ ديکھئے کہ اُس وقت دس آدميوں کے سامنے رسول فرما رہے تھے۔اب فرض کيجئے کہ ايک ہزار آدميوں کے 

سامنے ذکر ہو رہا ہے تو جب نماِز جماعت ميں شرکاء کی تعداد اسے بدعت نہيں بناتی تو محفل ذکر ميں شرکت کرنے 
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  وں کی کثرت اِس ذکر کو کيونکر بدعت بنا دے گی؟ وال
يہ تو ذکر فضائل تھا اور اب ذکر مصائب کے بارے ميں يہ سوال ہے کہ ذکر مصائب رسول نے فرمايا يا نہيں؟ جس وقت 

يہ تو سے بچہ گود ميں الکر ديا گيا، اُسی وقت پيغمبر خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ۔ کسی نے کہا: يا رسول هللا! 
  خوش ہونے کا موقعہ ہے،آپ رو رہے ہيں؟ آپ نے فرمايا: تمہيں معلوم نہيں کہ اس پر کيا مصائب گزريں گے؟ 

مجھے معلوم ہے کہ گريہ کے مقابلہ ميں کيا کيا سوال ہوتے ہيں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ زندئہ جاويدکو کيوں روتے ہو؟ 
ہ زنده کو کيوں رو رہے ہو؟ ارے! وه شہداء کی زندگی تو عالِم معنی کی ميں کہتا ہوں کہ اس وقت دنيا رسول سے پوچھے ک

زندگی ہے۔اس وقت تو حسين جيتی جاگتی زندگی کے ساتھ ، سانس ليتی ہوئی زندگی کے ساتھ پيغمبر خدا کی گود ميں 
  موجود تھے اور پھر رسول گريہ فرما رہے تھے۔ 
نہيں ہوتا ہے ، مصائب پر بھی گريہ ہوتا ہے۔ اگر رسول کو اُس زندگی  اب تو دنيا کو سمجھنا چاہئے کہ فقط موت پر گريہ

  ميں رونے کا حق تھا تو ہميں اِس زندگی ميں رونے کا حق ہے۔ 
يہ تو ايک مرتبہ ہے والدت کے بعد۔ اس کے بعد بار بار مختلف مواقع پر اس کا تذکره ہو رہا ہے۔ ايک دفعہ ذکر ہوجاتا تو 

ار کيا ہے؟ يہی کہی ہوئی باتوں کو ُدہرانا ، يہی مجالس کا مٔوقف ہے، يہاں تک کہ اُِم سلمہ سے روايت معلوم ہوجاتا۔ يہ بار ب
ہے اوروه صحاِح ستّہ ميں ہے۔صحيح ترمذی ميں روايت ہے جناِب اُِم سلمہ کی۔ يہ روايت اتنی مقبول ہے کہ شاه عبدالعزيز 

  ھا کہ روِز عاشور آپ کا عمل کيا ہوتا ہے؟ دہلوی، جو تحفہ اثناء عشريہ کے مصنف ہيں، ان سے پوچ
فتاوٰی عزيزيہ ميں مطبوعہ شکل ميں موجود ہے، انہوں نے جواب ميں تحرير فرمايا کہ ميرا عمل يہ ہے کہ عصر کے وقت 

ہوں اورميرے احباب اور معتقدين ميرے ہاں جمع ہوتے ہيں اور الفاظ يہ ہيں کہ فقير منبر پر جاتا ہے۔ يعنی ميں منبر پر جاتا 
وه احاديث جو فضائل حسنين ميں ہيں، وه بيان کرتا ہوں جيسے خبر اُِم سلمہ، اُسے بيان کرتا ہوں اور پھر حاالِت شہادت بيان 
کرتا ہوں۔ پھر کچھ مرثيے جو جنات کے تھے، کچھ مرثيے جن کے پڑھنے والے نظر نہيں آتے تھے، اور خواتين بنی ہاشم 

بوں ميں درج ہيں، وه مرثيے بھی پڑھتا ہوں۔ اس وقت الزماً فقير پر بھی گريہ طاری ہوتا نے سنے ہيں، وه مرثيے ان کتا
  ہے۔جوحاضرين ہيں، وه سب بھی گريہ کرتے ہيں۔ 

يہ ہے خبر روايت ِ اُِم سلمہ کہ حضرت پيغمبر خدا آئے اور ايک حجرے کی طرف تشريف لے جانے لگے اور يہ فرمايا: اُِم 
لی ہے، ميں جارہا ہوں۔ کوئی ميرے پاس نہ آئے۔ آپ تشريف لے گئے اور دروازه بند کرليا۔ جناِب سلمہ! وحی نازل ہونے وا

  اُِم سلمہ بيان کرتی ہيں کہ تھوڑی دير ميں حسين آئے، چاروں طرف ديکھا اور پوچھاکہ جد ِ بزرگوار کہاں ہيں؟ 
گئے ہيں اور فرما گئے ہيں کہ کوئی ميرے پاس نہ  جناِب اُِم سلمہ نے جو واقعہ تھا، وه بيان کيا کہ حجره ميں تشريف لے

آئے۔ اس کے بعد جو الفاظ ميری سمجھ ميں آتے ہيں، وه يہ ہيں کہ انہوں نے يہ کہا۔ تو حسين نے يہ کہا کہ ہميں منع فرمايا 
  ہے؟ 

ہوئے، دروازه بند بہرحال کچھ ايسا کہا کہ پيغمبر نے آواز سن لی ، ارشاد فرمايا کہ حسين کو آنے دو۔حجرے ميں داخل 
کرليا گيا۔ کچھ دير ميں جناِب اُِم سلمہ کہتی ہيں کہ ميں نے محسوس کيا کہ رسول گريہ فرمارہے ہيں۔ہر صاحب ِعقل غور 

کرے کہ رسول حجرے کے اندر ہيں، اُِم سلمہ حجره کے باہر ہيں۔ جو کمره سے باہر ہو، وه صرف آنسوؤں کا گريہ 
گا کہ صدائے گريہ تھی۔ اب جيسے انہيں تاب نہ رہی ، وه دروازے پر آئيں اور کہا: کيا محسوس نہيں کرسکتا۔ ماننا پڑے 

  ميں حاضر ہوسکتی ہوں؟ 
  حضرت نے فرمايا:اب آسکتی ہو، وحی اُتر چکی ہے۔ 

اُِم سلمہ آئيں۔ يہ سب صحيح ترمذی ميں ہے کہ ديکھا کہ شہزاده پيغمبر کے سينہ مبارک پر ہے اور ہاتھ ميں رسول کے 
وئی چيز ہے اور آپ زاروقطار گريہ فرمارہے ہيں۔ انہوں نے سبب پوچھا تو ارشاد فرمايا کہ ميرا بچہ جو آيا اور ميرے ک

  سينے سے لگا ، ميرے دل کو بڑا سکون مال تو ايک َملک آيا۔(اب يہ بعد ميں پتہ چلے گا کہ َملک کيوں آيا)۔ 
ں؟ ميں اب بتاؤں کہ َملک کيوں آيا؟ ميں کہتا ہوں کہ وقت ِ والدِت حسين تو َملک آيا اور کہا کہ کيا آپ اس بچے کو جانتے ہي

سے ذکر ہوچکا تھا ، اطالع دينے تو نہيں آيا، بس اگر پہلے ذکر نہ ہوا ہوتا تو ميں سمجھتا کہ يہ َملک آيا ہے واقعہ کربال کی
ے ہوں تو اب يہ َملک اطالع دينے تو آيا اطالع دينے ۔ مگر جب وقت ِ والدت حسين پر پيغمبر خدا خود اس کی خبر دے چک

  نہيں۔ 
تو اب ميری سمجھ ميں آتا ہے ، وه يہی ہے کہ يہ َملک مجلس حسين برپا کرنے آيا ہے کيونکہ مجلس کی حقيقت يہی ہے کہ 

  بيان کئے ہوئے واقعات ُدہرائے جاتے ہيں، اُس واقعہ کی ياد تازه کرنے کيلئے۔يہ مجلس حسين برپا کرنے آيا ہے۔ 
ميں کہتا ہوں کہ يہ حقيقت ميں نہيں ہے بلکہ مجلس کی تمہيد ہے۔ جيسے ہمارے ہاں ذکر فضائل ہوتا ہے، پھر ربط ِمصائب 

  ہوتاہے۔ ويسے ہی يہ تمہيد مجلس ہے۔ 
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ے کو آپ اس بچے کو بہت چاہتے ہيں؟ پيغمبر خدا فرماتے ہيں: خدا گواه ہے کہ کتنا چاہتا ہوں۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر نانا نواس
چاہتے ہيں تو اس ميں خدا کو گواه کرنے کی کيا ضرورت ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ يہ کوئی فريضہ رسالت ہے کہ پيغمبر هللا 

  کو گواه کرکے کہہ رہے ہيں کہ هللا جانتا ہے کہ ميں کتنا چاہتا ہوں۔ 
 د۔ يہ آپ کے دين کی خاطر قربان ہوگا۔ اب تمہيد ختم ہوئی، ربط ِمصائب۔َملک کہتا ہے کہ يہی بيٹا جو ہے، يہی آپ کا فرزن

 

 معراج خطابت

 

  اطاعِت خداوندی

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
َ فَاتَّبُِعْونِْی يُْحبِْبُکُم ّهللاٰ    ۔“قُْل اِْن ُکْنتُْم تُِحبُّْوَن ّهللاٰ

پيغمبر خدا سے ارشاد ہورہا ہے کہ کہہ ديجئے کہ اگر تم هللا سے محبت کرتے ہو تو ميری پيروی کرو، هللا بھی تمہيں دوست
  رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وه بڑا بخشنے واال اور مہربان ہے۔ 

ا بھی حکم ہے اور يہ عرض کيا کہ اطاعت کل ميں نے عرض کيا کہ پيغمبر خدا کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور اتباع ک
ہوتی ہے اقوال کی اور اتباع ہوتا ہے افعال کا۔ اب سوال يہ ہے کہ اطاعت اور اتباع کا حکم کيا بس پيغمبر خدا کے زمانہ کے

پيغمبر خدا  مسلمانوں کيلئے تھا؟ انہی پر اطاعت کا فريضہ تھا اور انہی پر اتباع کا فريضہ عائد تھا؟ يہ تو اس وقت ہوتا جب
کی رسالت اسی دوِر حيات سے متعلق ہوتی۔ تو بے شک اطاعت کا حکم بھی اسی وقت کے لوگوں کيلئے ہوتا اور اتباع کا 
حکم بھی اُسی دور کے لوگوں کے لئے ہوتا۔ پھر ہم اور آپ بالکل آزاد تھے ، نہ ہمارے لئے اطاعت، نہ اتباع۔ پھر جتنے 

دی، اس لئے کہ تمام احکاِم شرع يا اطاعت کے ماتحت ہيں يا اتباع کے ماتحت ہيں۔ جب احکاِم شريعت ہيں، ان سب سے آزا
اطاعت و اتباع اُسی دور کے لوگوں کيلئے ہے تو پھر ہمارے واسطے نہ کوئی واجب ، نہ کوئی حرام۔ تمام احکام ہم سے 

  برطرف۔ 
۔ آپ کی رسالت اُس دوِر حيات ہی سے متعلق نہ ليکن يہ تو ہر مسلمان بال تفريق فرقہ ، اس کے نزديک يہ تصور غلط ہے

تھی اور جب اُسی دوِر حيات سے متعلق نہ تھی تو اس کے معنی يہ ہيں کہ حکِم اطاعت بھی تاقيامت ہے اور حکِم اتباع بھی 
  تا قيامت ہے۔ 

ہے افعال کا۔لٰہذا اقواِل کل تفصيل سے بيان ہوا اور اس کا حوالہ ميں نے دياکہ اطاعت ہوتی ہے اقوال کی اور اتباع ہوتا 
رسول کو بھی تا قيامت محفوظ رہنا چاہئے اور افعاِل رسول کو بھی تاقيامت محفوظ رہنا چاہئے کيونکہ اگر اقوال محفوظ نہ 

  رہے تو اطاعت نہيں ہوسکتی اور اگر افعال محفوظ نہ رہے تو اتباع نہيں ہوسکتا۔ 
وم ہے کہ اقوال کی حفاظت کرتی ہيں کتابيں اور جب ميں کہتا ہوں کتابيں، اب اقوال کيونکر محفوظ رہيں؟ وه ہر ايک کو معل

  تو سرفہرست ہے کتاب هللا۔ کوئی کہے کہ بات تو اقواِل رسول کی تھی، يہ سر فہرست کتاب هللا کيونکر ہوگئی؟ 
ہ کتاب هللا ہے مگر ميں کہوں گا کہ ميں نے بھولے سے نہيں کہا ہے، سمجھ بوجھ کر کہا ہے، ميرا بھی ايمان ہے کہ ي

جسے ہم اور آپ اور ہر مسلمان کتاب هللا کہتا ہے، سمجھتا ہے اور مانتا ہے، اس کو لوِح محفوظ سے اُترتے ہم نے نہيں 
ديکھا۔ ہم نے تو قرآن کو بھی اسی زبان سے سنا جس زبان سے حديثوں کو سنا۔ ارے! ہم نے تو کچھ بھی نہيں سنا۔ جس جس

اُسی زبان سے سنا جس زبان سے حديثوں کو سنا۔ خدا کی قسم! يہ تو اُن کی زبان کا اعتبار ہے جسے نے سنا، قرآن کو بھی 
  هللا کا کالم کہہ ديا، اُسے قرآن مان ليا، جس کو اپنا کالم کہا، اُس کو حديث سمجھ ليا۔ 
بات ہے، ميں کہتا ہوں ، بخدا! يہ بھی ورنہ ہم کيا جانتے کہ کون کالم هللا اور کون اُن کا اپنا کالم۔ اب يہ سيرت سے متعلق 

امانتداری تھی ان کی کہ زبان پر ان کی کالم آرہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ميرا نہيں ہے، اسی زبان پر قرآن آيا، اسی زبان 
نا ، جسے پر حديثيں آئيں۔ جسے انہوں نے کالم هللا کے طور پر پيش کيا، يہ کہہ کر کہ يہ کالم هللا ہے،اُسے ہم نے قرآن ما

  اپنا کالم کہہ کر پيش کيا، اُسے حديث مانا۔ 
اسی لئے يہ ايک جملہ ہے، اسے چاہے محفوظ کرليجئے اور بوقت ِفرصت اس پر غور کيجئے گا کہ يہ صحيح ہے يا نہيں۔ 

يا کتب ِ حديث، يہ ميں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان کی زبان پر اعتبار نہ ہو، قرآن پر ايمان ہو ہی نہيں سکتا۔ تو قرآن مجيد ہو 
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سب مجموعہ ہيں ان اقوال کا جو حضرت کی زباِن مبارک پر آئے۔جو اقوال بحيثيت کالم هللا آئے، ان کا مجموعہ قرآن مجيد، 
  جو بحيثيت اپنے کالم کے آئے، اُن کا مجموعہ کتب ِ 

  احاديث ہيں۔ 
ظ رہيں؟ رواروی ميں کوئی شخص جواب دے گا کہ تو يہ کتب تو اقوال کی حفاظت کا ذريعہ ہيں۔ افعاِل رسول کيونکر محفو

افعاِل رسول بھی راوی بيان کريں اور وه کتابوں ميں درج ہوجائيں، اس طرح افعاِل رسول بھی محفوظ ہوجائيں گے۔ مگر ذرا
زبان پر سی باريک بات ہے، ارباِب فہم مجمع ميں ہيں، انشاء هللا کسی کو کوئی دشواری نہيں ہوگی کہ فعِل رسول راوی کی 

آيا تو قول ہوگيا، فعل نہيں رہا۔فعل تو اُسی وقت تک فعل ہے جب تک فاعل سے ہے اور جب اس کا بيان کسی سے ہوا تووه 
قول ہوا، فعل نہيں رہا۔ يوں تو کسی اور راوی کا کيا ذکر، قرآن مجيد ميں حضرت ابراہيم کے اقوال بھی موجود ہيں، حضرت

سب کے اقوال بھی ہيں، افعال بھی ہيں۔ قرآن مجيد نے بيان کئے ہيں۔ تو کيا ان سب نوح، حضرت عيسٰی، حضرت موسٰی، 
انبياء کے افعال ہم تک پہنچے؟ افعال نہيں پہنچے، ان کا بيان ہے جو بذريعہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت 

  اِل رسول کہاں پہنچے ہيں؟ کے افعال کو راويوں نے بيان کيا تو يہ اُن کا بيان ہے جو ہم تک پہنچا، افع
ياد رکھئے! کتاب فعل کو کبھی نہيں دکھاتی، فعل کو آئينہ دکھايا کرتا ہے۔ ميرا ہاتھ جنبش کرے گا، آئينے ميں نظر آئے گا۔ 
بے شک آپ فعل کو ديکھ رہے ہيں۔ ميرا ہاتھ ساکن ہوگا، آئينے ميں نظر آئے گا۔ بے شک آپ فعل کو ديکھ رہے ہيں۔ ليکن 

والے آئينوں ميں ايک بڑی خرابی ہے اور وه خرابی يہ ہے کہ اس ميں عکس اُسی وقت تک نظر آتا ہے، جب تک  ان دنيا
اصل سامنے رہے۔ اِدھر اصل نظر سے اوجھل ہوااور عکس بھی غائب ہوا۔ ہميں ايسے آئينے نہيں چاہئيں، ہميں ايسے آئينے 

  بر خدا ہميں نظر چاہئيں کہ پيغمبر خدا تشريف لے جائيں اور افعاِل پيغم
  آتے رہيں۔ 

ايک اور نقص اس آئينہ ميں ہے کہ يہ آئينہ اسی عمل کو دکھائے گا جو وقوع ميں آگيا۔ ميں نے عرض کيا کہ ميں نے حرکت
کی ہاتھ سے اور وه آئينہ ميں نظر آگئی۔ ہاتھ کو ساکن کيا، وه سکون آئينہ ميں نظر آگيا۔ جو کام وقوع ميں آجائے، وه نظر 

ا مگر افعاِل رسول بمقتضائے اسباب ہوتے تھے۔ جيسا سبب جس وقت ہوا، ويسا عمل وقوع ميں آيا۔ جب تک وه سبب آئے گ
  پيدا نہ ہوگا، اُس وقت تک رسول کا وه عمل نہ ہوگا ورنہ خالِف عقل ہوگا، خالِف حکمت ہوگا۔ 

جو تيره برس کی مدت ہے، يعنی دوِر  مثال کے طور پر کوئی مسلمان پيغمبر خدا کے ساتھ ابتدائے بعثت سے ہجرت تک
آدھے سے کم ہے۔ تو تيره برس  ١٠آدھے سے زياده حصہ ہيں۔  ١٣ميں سے  ٢٣رسالت کا آدھے سے زياده حصہ، کيونکہ 

  پيغمبر خدا کے ساتھ رہتا اور کسی 
کہ ميں ہر وقت رسول کے وقت جدا نہ ہوتا، ايسا خاص صحابی ہوتا کہ کسی وقت جدا نہ ہوتااور وه قسميں کھا کر کہہ سکتا 

  ساتھ رہا، تيره برس مسلسل، کسی وقت ميں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، آپ کی سيرت ِ حيات ميں تلوار اُٹھانا نہيں ہے۔ 
اُس کا يہ بيان بالکل صحيح ہوگا۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ دنيا ميں سيرِت رسول کے دائره ميں تلوار اُٹھانا نہيں ہے۔ اب اس 

نتيجہ نکالے کہ اس کے معنی يہ ہيں کہ ہمارے رسوِل مطلق عدم تشدد کے قائل ہيں۔ جيسا کہ دنيا کے بعض  ميں سے کوئی
رہنماؤں کا اصول ہے ليکن اب جب ہجرت کرکے آپ مدينہ تشريف الئے تو اب اس کے بعد ايک سال اسی ميں شامل 

  کيجئے، اب ہوگئے چوده برس۔ 
ئے، خندق ديکھئے، خيبر ديکھئے تو تلوار نظر آئے گی ان کے ہاتھ ميں۔ ظاہر نہ ھ ميں ديکھئے، بدر ديکھئے، اُحد ديکھ٢

سہی مگر کسی ايسے ہاتھ ميں جو انہی کا ہاتھ ہے۔ بہرحال اب تلوار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سيرِت رسول کا ايک گوشہ تھا جو 
ے آيا۔ يہ مسلمان جو سيرِت نبوی مرتب چوده برس تک پردے ميں رہا اور جب وه اسباب ہوئے ، تب وه سيرت کا گوشہ سامن

کررہا تھا، اس نے اب تک ايک سطر کا اضافہ کيا کہ ہاں! ان کی سيرت ميں تلوار اُٹھانا بھی ہوتا ہے۔ اب اسی مسلمان سے 
  پوچھئے کہ جن سے جنگ ہورہی ہے، کيا پيغمبر اِن سے کبھی صلح بھی فرمائيں گے؟ 

نی زياده ہوگا اور جتنا ايمان کی شدت کا زعم زياده ہوگا، اُتنی شدت سے وه انکار ياد رکھئے جتنا اُسے بظاہر جوِش ايما
کرے گا۔ توبہ توبہ، بھال رسول اور مشرکين سے صلح فرمائيں؟ يہ ہو ہی نہيں سکتا۔ارے! وقوع ميں آجانے کے بعد جب 

ا تھا کہ يہ صلح بھی فرمائيں گے بہت سے مسلمانوں کے حلق سے يہ چيز نہ اُترتی ہو تو پہلے کيونکر تصور ميں آسکت
  مشرکين کے ساتھ۔ 

ھ اور حديبيہ کی منزل اور ديکھئے کہ پيغمبر خدا صلح کرکے واپس تشريف لے جاتے ہيں مکہ سے 6ليکن اب آنے ديجئے 
ل يا نہيں؟ اب اس نے کہا کہ ہاں صاحب! بے شک سيرِت نبوی ميں صلح کرنا بھی ہے۔اب حساب لگائيے کہ تيره برس وه قب

برس تک سيرت کا يہ گوشہ پرده ميں رہا اور سامنے 19ھ ميں يہ واقعہ ، تو اس کے معنی يہ ہيں کہ بعد بعثت6ہجرت اور 
  نہيں آيا کيونکہ وه اسباب نہيں ہوئے تھے جن اسباب سے سيرت کے عمل کا تعلق تھا۔ 
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صلح ہوگئی، اب اگر يہ لوگ عہد شکنی اب اسی مسلمان سے يہ پوچھئے يا اور مسلمانوں سے جو اس کے ساتھ ہوں کہ خير
کريں اور شرائط ِصلح کی خالف ورزی کريں اور پھر رسول فاتحانہ طور پر مکہ ميں داخل ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ کيا 

سلوک کريں گے؟ اب پھر وہی بات کہ جتنا اپنے ايمان کا دعوٰی زياده ہوگا، اُتنی شدت کے ساتھ سزا تجويز کرے گا۔ اب 
  لفاظ آپ کے نزديک لغت ميں زياده سخت ہوں۔ جتنے ا

ارے! پرخچے اُڑا ديں گے، پرزے پرزے کرديں گے ان کم بختوں کے۔ يہی سب وه کہتا اور اُسے تقاضائے ايمان سمجھتا 
ھ ميں فتح مکہ اور ديکھئے کہ رسول کے سامنے وہی جماعت ہے اور پيغمبر خدا ان کے ساتھ کيا 8ليکن اب آنے ديجئے 

  تيار فرماتے ہيں۔ رويہ اخ
تو سيرت کا نيا باب سامنے آيا يا نہيں؟ اب اسی مسلمان سے پوچھئے کہ پيغمبر خدا اپنے مخالفين سے تلوار کے عالوه کسی 
اور طريقے سے بھی جنگ کرتے ہيں؟ تو وه کہے گا کہ يہ تو ہماری سمجھ ہی ميں نہيں آتا کہ جنگ ہو اور تلوار کے بغير 

  ھ ميں مباہلے کا ميدان کہ جنگ بھی ہورہی ہے اور تلوار کہيں نہيں ہے۔ 9ہو۔ ليکن آنے ديجئے 
ھ۔ اس مسلمان سے پوچھئے کہ اگر پيغمبر خدا کو 10ھ کے بعد9ھ اور 9اب معلوم ہوا کہ سيرت کا ايک باب آج سامنے آيا

عد کبھی ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع کوئی مجمع ايسا ملے کہ اتنا بڑا مجمع نہ اس سے پہلے رسول کے سامنے ہوا ہو، نہ اس کے ب
  ہو، ايک الکھ کے قريب مسلمان رسول کے سامنے ہوں تو اس موقع پر پيغمبرخدا کيا فرمائيں گے؟ 

يہ کہے گا کہ وہی فرمائيں گے جو عمر بھر فرماتے رہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکٰوة دو۔ جو ہميشہ کہتے 
ھ ميں، وه بھی آخری مہينہ، ذی الحجہ کا مہينہ اور اس کی اٹھاره 10نے ديجئے رہے، وہی وہاں بھی کہيں گے ۔ مگر اب آ

تاريخ۔ اس ميں رسول کی سيرت کے کتنے گوشے ہيں؟ ہميشہ ديکھتے تھے وه منبر ، آج نيا منبر ديکھا۔ہميشہ ديکھتے تھے 
بعد ايک نئی بات ديکھی کہ ہميشہ مسجد ميں اور آج کھال ميدان ديکھا۔ اس کے بعد رسول منبر پر تشريف لے گئے۔ اس کے 

منبر پر اکيلے جاتے تھے، آج کسی کو منبر پر اپنے پاس بٹھا ليا اور اب نفسياتی طريقہ پر ديکھئے کہ يہ نئی بات جو ہورہی
  ہے، تو اب مجمع جو ہے، وه خطبے کے الفاظ کم سن رہا ہے اور يہ صورت زياده ديکھ رہا ہے۔ 

کيسے؟ذہنوں ميں تصورات تہہ و باال ہيں کہ کوئی خاص بات ہے۔ يعنی پورا جملہ ہوا ميں جارہايہاں چند جملے ہيں، يہ يہاں 
  ہے۔ آخری جملہ کا انتظار ابھی سے ہے۔ 

تو جناب! يہ سب باتيں آج نئی نظر آرہی ہيں۔ اس کے بعد پورا خطبہ ہوجاتا ہے جو لوگوں نے غور سے نہيں سنا ہے۔ اسی 
  خيں ديکھ ليجئے تو وه پورا خطبہ کہيں ملتا بھی نہيں۔ سنا کس نے تھا غور سے؟ لئے تمام مسلمانوں کی تاري

  اب وه وقت آيا جس کيلئے پاس بٹھايا تھا۔ تب پيغمبر نے وه تاريخی الفاظ فرمائے: 
  ۔ “َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ فَٰھَذاَعلِیٌّ َمْواَلهُ ”
  ۔ “جس کا ميں موال ہوں، اُس کا يہ علی بھی موال ہے”

  ء هللا! صاحباِن فہم بھی ہيں، تو جناِب واال! ماشا
  ۔ “فَٰھَذاَعلِیٌّ َمْواَلهُ ”

عربی ميں تعيين کيلئے اُن ميں سے ہر لفظ کافی ہے۔ اشاره کرديا تو يقين فرِد واحد کا ہوگيا اور نام لے ديا تو تعيين شخص 
نی يہ ہيں کہ اگر حاضر ہوں تو يہ ديکھو اورواحد کی ہوگئی۔ رسول نے دو طريقے صرف کردئيے۔ فھذا بھی ، علٌی بھی۔ مع

  غائب ہوں تو نام سنو۔ 
پيغمبر خدا کی سيرت کا نيا باب سامنے آيا يا نہيں؟ اس کے بعد مدينہ منوره واپس ہوئے تو عليل ہوگئے۔ دو مہينے کے بعد 

ب کھولتا ہوا آيا۔ اب جو کتاِب سيرت وفات ہوگئی۔ تو اب پيغمبر خدا کی وفاِت طيبہ کا جو سال آيا ، وه سيرت کا ايک نيا با
اپنے عمل سے مرتب کررہا تھا، اس ميں برابر اضافہ ہورہا تھا۔ وه شخصيت وفات کے ذريعہ سے ہمارے سامنے سے ہٹ 

  گئی، چلی گئی اور رسالت ہے تا قيامت۔ 
ہے، وه ايک نقطہ پر نہيں تاريخ کے طالب علم بھی يہاں ہوں گے۔ تاريخ کا مسلمہ اصول ہے کہ تاريخ رواں دواں رہتی 

  پڑتی۔ 
  گونا گوں حاالت پيدا ہوتے رہتے ہيں۔ 

ھ سے لے کر قيامت تک تاريخ کی سوئی ايک نقطہ پر 11تو حضوِر واال!کيا تاريخ کا يہ اصول يہاں ٹوٹ گيا؟ يعنی اب
  حال پيدا نہيں ہوگی؟ منجمد ہوگئی کہ ابھی تک تو ہر سال نئے نئے حاالت پيدا ہو رہے تھے اور اب کوئی نئی صورِت 

يہ خالِف عقل بات ہے۔ يقينا زندگی کے کتنے دوراہے ايسے ہوں گے کہ پيغمبر خداکے اُس َدوِر حيات ميں پيش نہيں آئے تو 
اس دوِر حيات ميں پيغمبر کا عمل کيا ہوتا؟ وه پرده ميں ره گيا۔ لٰہذا اب ہميں وه آئينے نہيں چاہئيں جو وقوع ميں آئے ہوئے 
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  رسول کو دکھائيں۔ ہميں وه آئينے چاہئيں جو ملکاِت نفس پيغمبرخدا کو جذب کرليں۔ افعاِل 
ماشاء هللا الہور کی سرزمين ہے اور يہاں علمی ذوق بلند پايہ ہے ۔مگر پھر بھی ميں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں 

ہوتا ہے، وه فعل ہوتا ہے اور وه طاقت جو فعل  کيلئے يہ الفاظ قابِل فہم نہيں ہيں۔ ايک بات توجہ سے سن ليجئے۔ جو ہر وقت
کو کرواتی ہے، اُسے َملِکہ کہتے ہيں۔ يعنی پردئہ شب ميں جس نے نفس سے اس فعل کو کروايا، يہ فعِل سخاوت ہے اور 

  خود سخاوت وه ملکہ ہے جس نے نفس سے اس فعل کو کروايا۔ 
فس کی وه طاقت ہے جو قائم ہوتی ہے ، راسخ ہوتی ہے اور بر بر وقت فعل وه کام ہے جو منتظِر سبب رہتا ہے اور ملکہ ن

  وقت اس عمل کو کرواتی ہے۔ 
تو اب يہ جملہ غالباً سمجھ ميں آگيا ہوگا۔ ہميں وه آئينے نہيں چاہئيں جو افعاِل رسول کو دکھائيں بلکہ ہميں وه آئينے چاہئيں جو

ں کہہ سکتا ہوں کہ ہميں وه آئينے نہيں چاہئيں جو يہ دکھائيں کہ ملکاِت نفس رسول کو جذب کرليں۔ اُردو زبان ميں اس کو مي
رسول نے کيا کيا؟ ہميں وه آئينے چاہئيں وه يہ دکھائيں کہ رسول ہوتے تو کيا کرتے! وه آئينے ہمارے لئے مفيد نہيں ہيں جو 

ر ہوتے تو کيا کرتے! اس کيلئے خالق يہ دکھائيں کہ رسول نے کيا کيا ِکيا۔ہميں وه آئينے درکار ہيں جو يہ دکھائيں کہ پيغمب
نے اپنے رسول کو آئينے عطا فرمائے۔ اگر يہ آئينے ُدور ُدور کے ہوتے تو کسی وقت کا عکس ليتے اور کسی وقت کا 

عکس نہ ليتے۔ لٰہذا حکمت ِ اٰلہی ا س کی متقاضی ہوئی کہ يہ آئينے رسول کی گود ميں رکھ دئيے جائيں تاکہ ملکاِت نفس 
  ا کو جذب کرليں۔ پيغمبر خد

کيا کہنا ان آئينوں کا!جوہر رکھے ہوئے هللا کے، ِجال دی ہوئی تربيت ِ رسول کی۔ گويا پيغمبر کا کاشانہ آئينہ خانہ بنا ہوا تھا۔ 
  بيچ ميں پيغمبر، چار طرف چار آئينے۔ 

يغمبر نے اپنا عکس ديکھا، بالکل مکمل نظرحديثيں جتنی پڑھوں گا، وه متفق عليہ ہوں گی۔ ايک آئينہ قد ِآدم ، تقريباً برابر کا۔پ
  آيا۔ 

  ۔ “َعلِیٌّ ِمنِّْی َواَنَاِمْنہُ ”
  ۔ “يہ مجھ سے ہے اور ميں اس سے ہوں”
  ۔ “َعلِیٌّ ِمنِّْی َواَنَاِمْنہُ ”

  “ اَْنفَُسنَا”خالق نے فرمايا: 
عال کا مرکز اعضاء ہوتے ہيں اور َملِکہ کا يہ تو ہمارا نفس ہے اور ابھی ميں فعل اور ملکہ کا فرق بتا چکا۔ ياد رکھئے کہ اف

مرکز نفس ہوتا ہے۔ جہاں تک الفاظ کی منزل ہے، فعل جدا، فاعل جدا۔ اٹھانا ہاتھ کا کام، پيروں سے اس کا کوئی تعلق نہيں۔ 
تعلق نہيں ۔ کہنا زبان کا کام، ہاتھوں سے اس کا کوئی تعلق نہيں ہے۔ چلنا پھرنا پيروں کا کام ہے، کانوں سے اس کا کوئی 

سننا کانوں کا کام، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہيں۔ افعال کی منزل ميں فعل الگ، فاعل الگ مگر نفس کی منزل ميں سب 
  افعال ايک۔ 

ديکھا آنکھوں نے ، آپ نے کہا: ميں نے ديکھا۔ اُٹھايا ہاتھوں نے، آپ نے کہا: ميں نے اُٹھايا۔ راستہ طے کيا پيروں نے، آپ 
يں نے راستہ طے کيا۔ سنا کانوں نے، آپ نے کہا: ميں نے سنا۔سب افعال ايک کے ہوگئے۔ جب تک لسان هللا کہا، نے کہا: م

زبان کی گفتگو اپنی ہوئی۔ جب تک اذن هللا کہا، سماعت اپنی ہوئی۔ جب تک جنب ّهللاٰ کہا،پناه دينا اپنا ہوا۔ ليکن جب نفس کہہ 
  وگئے۔ ديا تو افعال ان کے نہيں رہے، خد اکے ہ

دوسراآئينہ نسبتاً چھوٹا مگر اپنے شعبہ ميں مکمل۔ پيغمبر نے سند عطا فرمائی، مسلّم الثبوت، صحيح بخاری ميں ہے ، بنظر 
  اختصار، فاطمہ کے فضائل ميں صرف تين عدد احاديث،اس ميں سے ايک يہ ہے کہ: 

  “ فَاِطَمۃ بَْضَعۃ ِمنِّیْ ”
  ۔ “فاطمہ ميرا ٹکڑا ہے”

ے۔ حضوِر واال! جزو کون ہوتا ہے؟ جزو وه ہوتا ہے جسے نکال ليجئے تو چيز نامکمل ہوجائے۔ مال ديجئےميرا ايک جزو ہ
تو اس کی تکميل ہوجائے۔ يہ سند ِخاص فاطمہ کيلئے ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب عليہما السالم کيلئے بھی نہيں ہے۔ 

  ، ميرا ايک جزو۔ “بَْضَعۃ ِمنِّیْ ”يہ الفاظ ہيں۔حسن و حسين کيلئے بھی نہيں ہے۔صرف حضرِت فاطمہ زہرا کيلئے 
ميں کہتا ہوں ، ميرے گزشتہ بيان کی روشنی ميں اس جزو کی حقيقت پر غور کيجئے کہ کيا رسالت ِ پيغمبر صرف مردوں 

ت دو کيلئے ہے؟ وه تو تمام نوِع بشر کيلئے ہے۔ اس ميں مرد بھی ہيں، عورتيں بھی ہيں۔ اور ميں نے کہا کہ فريضہ رسال
چيزوں سے ادا ہوتا ہے ، اقوال سے اور افعال سے۔ اقوال کيلئے اطاعت واجب اور افعال کيلئے اتباع واجب۔ اقواِل رسول تو 
سب کيلئے ہو سکتے ہيں، مرد اور عورت دونوں کيلئے۔ افعاِل رسول دونوں کيلئے نہيں ہوسکتے، چاہے موجوده ترقی پسند 

ں مردو عورت دوش بدوش مگر ميں کيا کروں، اسالم ميں تو نماز تک ميں دوش بدوش زمانہ کتنا ہی کہے کہ ہر ميدان مي
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  نہيں، حاالنکہ نماز کوئی معاشرتی چيز نہيں، وه تو مابين خدا و خود ايک عبادت ہے۔ 
مگر اس ميں بھی مرد کی نماز اور طرح اور عورت کی نماز اور طرح۔ ہمارے ہاں دينيات کی کتاب مولوی فرمان علی 

حب مرحوم کی ايک وقت ميں رائج تھی، بچوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ مردوں کيلئے کچھ نمازيں جہری ،کچھ اخفات کے صا
  ساتھ۔ليکن عورت کيلئے جو نمازيں جہری بھی ہيں، وه بھی اخفات کے ساتھ يعنی آہستہ ۔ 

ہے رجوِع قلب کی اور رجوِع قلب کا  اب ماشاء هللا آپ صاحباِن فہم و نظر ہيں، ذرا غور کيجئے کہ نماز ميں بڑی ضرورت
انتہائی درجہ ہے محويت۔اس کا معيار اور کمال آپ نے سنا ہوگا کہ تير کھينچ ليا جاتا ہے اور پتہ نہيں ہوتا۔يہ محويت کا عالم 

، سب ، يہ استغراق کا عالم ۔ اور يہ روح ہے نماز کی مگر اب ميں اہِل فہم سے، اہِل عقل سے ، صاحباِن علم و نظر سے 
سے پوچھتا ہوں کہ اگر آدمی ميں ايسی محويت ہوئی کہ مرد اپنا مردہونا بھول گيا، عورت اپنا عورت ہونا بھول گئی تو 

  احکاِم شريعت پر عمل ہی کيونکر ہوسکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ خالق کی نظر ميں جتنی اہميت نماز ميں استغراق 
ی خصوصيت ِصنفی کے باقی رکھنے کی کہ مرد ياد رکھے کہ ميں مردکو ہے، اُتنی ہی خصوصيت اس کی نگاه ميں ہے اپن

  ہوں اور عورت ياد رکھے کہ ميں عور ت ہوں۔ 
تو پھر کيا مشکل ہے کہ نماز ميں ياد رکھے اور زندگی کے سب کاموں ميں بھول جائے۔ اس کے بعد لباِس نماز ميں زمين 

ماز باطل ہوگی۔ بہت مختصر، بس اتنا کہ برہنہ نہ ہو اور عورت آسمان کا فرق۔ مرد کيلئے اتنا لباس کہ جس کے بغير ن
کيلئے سوا چہرے کے، گٹوں سے لے کر انگليوں تک اور ہاتھوں کے باقی تمام اجزاء پوشيده ہوں۔ صحت ِنماز کيلئے 

  ضروری۔ 
نا ہوگا اور اب ايک پہلو کی کتنی ہی ترقی يافتہ خاتون کيوں نہ ہو، ليکن اگر نماز پڑھتی ہو تو اس وقت يہی لباس اختيار کر

طرف توجہ دالؤں اور صاحباِن علم کيلئے بعد ميں توضيح ہوگی۔ يہ نامحرم کی وجہ سے نہيں ہے۔ اپنے مکان ميں، پردئہ 
شب ميں، گھر کے دروازے بند کرکے ، سامنے پردے ڈال کربھی نماز ہو تو اس سے زياده کوئی جزو جسم کا بے پرده ہو 

  تو نماز باطل ہے۔ 
ميں کہتا ہوں کہ اس سے خالق کا منشاء سمجھئے کہ جو خالق اپنی بارگاه ميں عورت کو بے پرده ديکھنا نہ چاہتا ہو، وه بھال
اسے کيسے پسند کرے گا کہ بولہوس مردوں کے سامنے وه بے پرده پھرے۔ ترقی پسند لوگوں نے عورتوں کو يہ درس ديا 

يں ڈاال ہے، مردوں کو آزادی دی ہوئی ہے۔ حج پر جاکر ديکھئے کہ مردوں ہے کہ ديکھو! اسالم نے عورتوں کو مصيبت م
کيلئے مصيبت ہے يا عورتوں کيلئے۔ مرد ذرا سا بھی سايہ سر پر نہيں رکھ سکتے اور وه اطمينان سے اپنے سر پر چادريں 

محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے لئے تانے ہوئے ۔ مرد ايسا لباِس خاص اختيار کريں کہ جس سے ُمرده اور زنده ميں بہت کم فرق 
  ضرورت ہے کہ ايسا لباس ہو اور عورتوں کيلئے جو عام لباس ان کا ہے۔ 

يہ وقار خواتين کا تحفظ ہے جو ان کا عام لباس ہے، اُسی لباس ميں ان کا احرام صحيح ہے۔ ان کيلئے يہ شرط نہيں ہے اور 
مصيبت ہے۔ ہم ايک چھال سونے کا نہيں پہن سکتے، وه بقدِر  عام احکام ميں ان کيلئے کتنی آزادياں ہيں، ہمارے لئے کتنی

برداشت پہن سکتی ہيں۔ ہم خاص لباس بھی ريشم کا نہيں پہن سکتے، وه سر سے پاؤں تک ريشمی لباس پہنيں، کوئی مضائقہ 
  نہيں۔ 

ظ ہے، ان کی عزت يہ کيا ہے؟يہ حقيقت ميں خالق کی طرف سے صرف احساس باقی رکھنا ہے اور پھر ان کے وقار کا تحف
و ناموس کا تحفظ ہے۔ يہ تمام مقاصد ہيں ، ورنہ اسے ہم کو مصيبت ميں ڈالنا نہيں ہے اور نہ انہيں آرام پہنچانا ہے۔ يہ تو 

  جب ہوتا کہ جب ان کا کوئی رشتہ اُس سے زياده ہوتا ، ہم سے کم ہوتا۔ 
رف متوجہ کروں گا کہ جس رسول کی زبان سے يہ احکامخالق کے نہ تو بيٹا ہے، نہ بيٹی ہے۔ خواتين کو ايک حقيقت کی ط

پہنچے ہيں، اُسے هللا نے بيٹا نہيں عطا کيا، بيٹی ہی عطا فرمائی ہے۔ ہم تو ان کے ہر حکم کو حکِم اٰلہی سمجھتے ہيں۔ ليکن 
ہوئی ہوگی  جو شخص رسالت کامنکر ہو، وه بھی ان کے قانون ميں يہ تصور نہيں کرسکتا کہ عورتوں کے لئے ناانصافی

  اور مردوں کو کچھ ان کے حق سے زياده دے ديا ہوگا۔ 
تو اب وہی بات آگئی کہ جب احکام شريعت کے الگ الگ ، حج کا طريقہ الگ الگ، نماز کا طريقہ الگ الگ اور جانے کتنی

بن سکتا۔ اس کے معنی باتوں ميں الگ الگ تو رسول کا عمل مردوں کيلئے تو نمونہ ہوسکتا ہے، عورتوں کيلئے نمونہ نہيں 
  يہ ہيں کہ عورتوں پر حجت ِ خدا تمام ہی نہيں ہوتی اور مقصد ِرسالت ہے حجت تمام کرنا۔ 

  قرآن کہہ رہا ہے: 
ُسلِ ” ۃ بَْعَدالرُّ يَُکْوَن لِلنَّاِس ُحجَّ ِرْيَن َوُمْنِذِرْيَن لَئِالَّ   ۔ “ُرُسالً ُمبَشِّ

اس پيغمبروں کے آجانے کے بعد کوئی عذر نہ ہو، اپنی کوتاہی روِز پيغمبر اس لئے بھيجے گئے ہيں کہ خلِق خدا کے پ
قيامت پيش کرنے کيلئے۔ تو اگر فقط رسول کی ذات ہو تو عورتيں بارگاِه خداوندی ميں روِز قيامت کہہ سکتی ہيں کہ باِر اٰلہا!
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ں ہوئی، اس لئے کہ مردوں کيلئے ہم اگر ايمان و عمل ميں ناقص رہے تو ہمارا قصور نہيں ہے، ہماری ہدايت ہی پوری نہي
تو اقوال بھی رہے اور افعال بھی رہے اور ہمارے لئے تو بس اقوال ہی اقوال رہے۔ عمل کا کوئی بے داغ نمونہ ہمارے 

  سامنے آيا ہی نہيں۔ تو جب حجت تمام نہيں ہوئی تو مقصد ِرسالت کی تکميل نہيں ہوئی۔ 
لت ميں کوئی گوہر بے بہا ايسا ہو کہ اس کا کردار عورتوں کيلئے ويسا ہی اس لئے ضرورت تھی کہ پيغمبر کے خزانٔہ رسا

معصوم نمونٔہ عمل ہو جيسا خود رسول کا کردار مردوں کيلئے نمونٔہ عمل ہے۔ اس کيلئے خالق نے اپنے رسول کوحضرِت 
مہ ميرا ايک جزو ہے۔ يعنی اگر فاطمہ سالم هللا عليہا جيسی بيٹی کرامت فرمائی۔ اس معنی سے پيغمبر نے فرمايا ہے کہ فاط

فاطمہ نہ ہوں تو ميرے فرائض کی تکميل نہيں ہوتی۔فاطمہ ميرے ساتھ مل جائيں تو ميرے فرائض رسالت مکمل ہوتے ہيں، 
  بغير ان کے ميرے مقصد ِرسالت کی تکميل نہيں ہوتی۔ 

بيٹی ہونے کا تقاضا ہی نہيں ہے کہ باپ  اب معلوم ہوا کہ يہ فاطمہ تھيں جو حضرت پيغمبر خدا تعظيم کو کھڑے ہوتے تھے۔
تعظيم کو کھڑا ہو، يہ عمل خود بتاتا ہے کہ فاطمہ صرف بيٹی ہی نہيں ہيں بلکہ کچھ اور بھی ہيں۔ تو يہ فاطمہ کی تعظيم 

  نہيں ہے، اس منصب کی تعظيم ہے جوجناِب فاطمہ 
  کے سپرد ہے۔ 

ومات کے اقرار کے ساتھ يہی عرض کروں گا کہ ميری کوتاه اس سے ايک مشکل ميری حل ہوجاتی ہے، اپنی کوتاہِی معل
نظری ہے کہ ميری نظر سے نہيں گزرا۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی وسيع النظر ہو، اس کے سامنے کوئی مآخذ ہو جس کے 

 فضائل بے شمار، جس کے فضائل کی کوئی انتہا نہيں۔ مگر مجھے حضرت علی عليہ السالم کيلئے نہيں ملتا کہ پيغمبر خدا
تعظيم کو کھڑے ہوتے ہوں۔ يہ مشکل نہيں ہے يا نہيں؟ اب جو حل اس کا ميری سمجھ ميں آتا ہے، وه عرض کرتا ہوں۔ ميری

سمجھ ميں جو آيا، وه يہ کہ فضائل کا بے شمار ہونا اور بات ہے مگر علی کاجو منصب ہے، وه بعد ِرسول ہوگا، فاطمہ کا 
  جو منصب ہے، وه حياِت رسول ميں ہے۔ 

جناب دوآئينے ہوگئے۔ ايک آئينہ قد ِآدم، دوسرا آئينہ ميں نے کہا کہ اپنے شعبہ ميں مکمل۔اب دو چھوٹے چھوٹے آئينے، اب 
مگر جناب آئينے ميں ايک خصوصيت ہے، وه تو اُس آئينے ميں بھی ہے جسے ميں بيکار کہہ چکا ہوں۔ جسے ميں نے کہا 

نہ ميں بھی ہے کہ آئينہ خواه چھوٹا ہو مگر تصوير پوری دکھاتا ہے کہ مجھے کوئی فائده نہيں مگر وه خصوصيت اس آئي
  بلکہ آئينہ کے اگر ٹکڑے بھی ہوجائيں توہر ٹکڑا آئينہ ہوگا۔ 

ان چھوٹے چھوٹے آئينوں کيلئے ميں کہتا ہوں کہ پيغمبر نے ان ميں جھک کر اپنا نقشہ ديکھا، تصوير مکمل نظر آئی۔ سند 
  ترک: عطا فرمادی ايک۔ دونوں کو مش

  ۔ “اَْبنَاَی ھََذاِن اَِماَماِن قَاَمااَْوقَعَدا”
  ۔ “ميرے يہ دونوں بيٹے امام ہيں، چاہے کھڑے ہوں،چاہے بيٹھے ہوں”

  يہ امام کہنے پر قرآن مجيد کے ماننے والوں کو تو تعجب نہيں ہونا چاہئے۔ قرآن نے بتايا کہ گہواره کا بچہ کہہ رہا ہے: 
ِ اَ ”   ۔ “تَانَِی اْلِکتَاَب َوَجَعلَنِْی نَبِيًّا اِنِّْی َعْبُدّهللاٰ
  ۔ “ميں هللا کا بنده ہوں، اُس نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنايا ہے”

صيغہ ماضی ہے۔ تو اب جمہوِر ملت کی زبان ميں بات کرتا ہوں کہ اگر اُمِم سابقہ ميں گہوارے کا بچہ نبی ہوسکتاہے تو 
  ے بچے امام کيوں نہيں ہوسکتے؟ افضل االمم ميں چار يا پانچ برس ک

اس لئے امام کہنے ميں اور سمجھنے ميں مجھے کوئی ُدشواری نہيں ہوتی۔ اس ميں کوئی مشکل درپيش نہيں آتی۔ ليکن ہاں! 
يہ آخر کا جملہ کہ يہ دونوں امام ہيں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بيٹھے ہوں۔يہ سمجھ ميں اُس وقت نہ آسکتا کيونکہ يہ تو 

حاالت ہيں، کبھی جاگتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی اُٹھتا ہے، کبھی بيٹھتا ہے۔ اس کا امامت سے کيا تعلق ہے؟ مگرانسان کے 
جب مستقبل نے حاالت کے ُرخ سے پرده اُٹھايا اور اب وه اس وقت کا مستقبل ميرے لئے ماضی بن گيا تو سمجھ ميں آيا کہ 

ی کے پرده پر مستقبل کا نقشہ ديکھ رہے تھے۔ پيغمبر کا مقصد يہ تھا کہ پيغمبر خدا هللا کے دئيے ہوئے علم ميں سے ماض
ميرے ان دونوں بچوں کا طرِز عمل نگاِه ظاہر ميں متضاد ہوگا۔ ايک صلح کرکے بيٹھ جائے گا، ايک تلوار لے کر کھڑا 

لئے پيغمبر نے  ہوجائے گا۔ کچھ لوگ اس کی صلح پر معترض ہوں گے، کچھ لوگ اس کی جنگ پر معترض ہوں گے۔ اس
  پہلے سے کہہ ديا کہ يہ ميرے دونوں بيٹے امام ہيں، چاہے کھڑے ہوں ، چاہے بيٹھے ہوں۔ 

يعنی حسين تلوار لے کرکھڑا ہوجائے تو اعتراض نہ کرنا اور حسن صلح کرکے بيٹھ جائے تو اعتراض نہ کرنا۔وه اُٹھنا بھی 
 ه بھی امامت کا ايک انداز ہے اور يہ بھی امامت کا ايک شيوه ہے۔ حکِم خدا سے ہے اور يہ بيٹھنا بھی حکِم خدا سے ہے۔ و

  پھر ايک سند ِخصوصی چھوٹے کو عطا فرمائی: 
  “ ُحَسْيُن ِمنِّْی َواَنَا ِمَن اْلُحَسْينِ ”
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  ۔ “حسين مجھ سے ہے اور ميں حسين سے ہوں”
ھی صحاح ميں ہے، اس کی حديث ہے کہ يہ خاص حضرت امام حسين عليہ السالم کيلئے ہے۔ صحاِح ستہ ميں ہے، ترمذی ب

حسين مجھ سے ہے او رميں حسين سے ہوں۔اگر دوسرا جملہ نہ ہوتا تو پہال بالکل صاف تھا کہ حسين مجھ سے ہے ۔ وه نانا 
  ہيں، يہ نواسے ہيں۔ نانا کا وجود اسباب ميں سے ہوتا ہے، نواسے کے وجود کيلئے۔ 

اب دوسرا جملہ کہ ميں حسين سے ہوں۔پيغمبر خدا کے کالم کی ايک خصوصيتيہ بالکل سمجھ ميں آنے والی بات ہے ليکن 
  ہے کہ 

  ۔ “اُْوتِْيُت َجَواِمَع اْلَکلِمْ ”
يعنی مختصر جملے ہوتے ہيں اور اس ميں کتنے ہی پہلو ہوتے ہيں۔ اکثر جملے تو ايسے ہيں کہ جتنے اوصاِف کمال ہے 

۔ يہ کالِم رسول کی خصوصيت ہے۔ تو آپ نے فرمايا کہ حسين مجھ پيغمبر کے، ايک جملے سے وه سب ظاہر ہوجاتے ہيں
  سے ہے اور ميں حسين سے ہوں۔ 

ان دونوں جملوں ميں آخر ربط کيا ہے؟ پہلے ميں کچھ اور ہو اور دوسرے ميں کچھ اور ہو تو وه تو ايسے ہے جيسے 
کہ دونوں ميں کوئی مناسبت ہو۔ اس وقتشعردولخت ہوتا ہے۔ ويسے بے جوڑ فقرے ہوجائيں گے۔ لٰہذا ضرورت اس کی ہے 

جو پہلو عرض کرنا ہے، وه يہ ہے کہ ايک ہوتا ہے شے کا وجود او ر ايک ہوتی ہے شے کی بقا۔ پہال جملہ جو ہے کہ 
حسين مجھ سے ہے، وه وجود کے لحاظ سے ہے، دوسر اجملہ جو ہے ، وه بقا کے لحاظ سے ہے۔ يعنی حسين کا وجود 

  ميری بقا حسين کی وجہ سے ہے۔  ميرے وجود سے ہے اور
اب ميں اُردو ميں ايک جملے ميں ترجمہ کرسکتا ہوں کہ حسين مجھ سے ہے اور ميں حسين سے ہوں يعنی اگر ميں نہ ہوتا 

 تو حسين نہ ہوتا اور اگر حسين نہ ہوتا تو ميں نہ رہتا۔ 

 

 معراج خطابت

 

  حجِت خدا

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ۃ” ِ ُحجَّ ِرْيَن َوُمْنِذِرْيَن لِئاَلَّ يَُکْوَن لِلنَّاِس َعلَی ّهللاٰ بَشِّ   ُرُساًل مُّ

چھٹے پارے کی آيت ہے۔ ارشاد ہورہا ہے کہ پيغمبرہم نے بھيجے ہيں مبشر اور منذر يعنی خوشخبری دينے والے اور عذاب
سے ڈرانے والے تاکہ لوگوں کے پاس هللا کے سامنے ، هللا کے مقابلہ ميں کوئی حجت نہ رہے۔اگر يہ نہ بھيجے جاتے تو 

تو اب هللا کے پاس حجت ہوگئی اور اس لئے ان ہستيوں کو حجت ِ خدا  لوگوں کے پاس حجت ہوتی۔ اب يہ بھيج دئيے گئے
کہتے ہيں۔ حجت ِ خدا وه ہے جو خالق کی طرف سے رہبری کيلئے مقرر ہو۔ پہلے اس کا نام نبی ہوا، وه حجت ِخدا بناِم نبی 

کا نام ان کے ساتھ تبديل ہوا رہا۔ پھر اس کا نام رسول ہوا، حجت ِخدا بناِم رسول رہا۔اس کے بعد حضرت ابراہيم سے اس 
  يعنی نبی بھی تھا، رسول بھی تھا اور اب امام ہوا۔ 

يہيں يہ جزو کل ميں نے عرض کيا تھا کہ نبی ہوئے ہيں۔ايسے جو کسی ايک قوم کيلئے نبی ہيں، رسول ہوئے ہيں ايسے جن 
رت عيسٰی عليہ السالم کيلئے ہے، کی رسالت محدودہے، کسی ايک دائرے ميں، مثالً حضرت موسٰی عليہ السالم اور حض

حاالنکہ وه اولوالعزم رسول ہيں مگر تحقيق يہ ہے کہ ان کی رسالت صرف بنی اسرائيل کے دائرے ميں تھی۔ بنی اسرائيل 
کيلئے وه رسول تھے۔ اس دائرے کے باہر ان کی رسالت نہيں تھی اور اسی لئے حضرت خضر اِن کے دائرئہ رسالت سے 

سالت صرف بنی اسرائيل کيلئے تھی۔ تو نبی جنات کيلئے ہوئے ہيں۔ رسول وه کسی ايک قسم کيلئے، کسیباہر تھے۔ ان کی ر
  ايک قبيلہ کيلئے ہوئے ہيں۔ امامت جہاں سے شروع ہوئی تو: 

  ۔ “اِنِّْی َجاِعلَُک لِلنَّاِس اَِماًما”
  ۔ “ميں تمہيں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں”

ض پر ہوں، کسی بھی زمين پر ہوں بلکہ کسی بھی جہاں ميں انسان بستے ہوں تو ان سب کيلئے اب انسان کسی بھی خطٔہ ار
اور “ للنّاس”کے لفظ ميں ارتقاء ہوا۔ وہاں تھا“ للنّاس”امام ہو اور جب امامت آگے بڑھ کر خاتم المرسلين تک پہنچی تو اب 
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عالمين کيلئے۔ اب يہ عالمين کا دائره کتنا وسيع ہے۔اسے اس سے سمجھ  ۔ يہ رحمت ہيں تمام‘ ‘َرْحَمۃ لِْلَعالَِمْيَن ”انہيں کيا کہا:
  ليجئے کہ اپنی ربوبيت کی حدودجب بتائے تو يہی کہا: 

ِ َربِّ اْلعالَِمْينَ ” ّٰ ِ   ۔ “اَْلَحْمُد
  ۔ “حمد ہے هللا کيلئے جو تمام عالمين کا رب ہے”

  اور ان کو کہا: 
َرْحَمۃ لِّلْ ”   ۔ “َعالَِمْينَ َوَمااَْرَسْلناَک ااِلَّ

اس کا مطلب ہے جہاں تک خدا کی خدائی ، وہاں تک ان کی بحيثيت رسول رہبری۔ اب حضرت ابراہيم سے تو آغاز ہوا تھا۔ 
ہوئے،صرف “ لِلنّاس”تھی تو اُن کے براِه راست جو نائب ہوئے، وه نائب بھی “ للنّاس”وہاں پر اس نقطے ميں امامت ِ 
مامت بڑھ کر للعالمين کے دائرے تک پہنچ گئی تواب جو نائب ہوں گے، وه سب عالمين انسانوں کيلئے ہوئے اور جب ا

  کيلئے ہوں گے۔ 
اب ميں نے کل عرض کيا ، بات يہاں تک پہنچی تھی کہ نبوت ختم ہوجانے والی شے ہے، اس لئے نبوت ميں جانشين کوئی 

جانشين نہيں ہوگا۔اب معلوم نہيں کہ دنيا کس بات ميں  نہيں ہوگا۔ رسالت ختم ہوجانے والی چيز ہے، لٰہذا رسالت ميں کوئی
جانشين کی تالش ميں ہے۔ رسول کا جانشين ڈھونڈ رہی ہے، نبی کا جانشين ڈھونڈ رہی ہے ؟ تو جو جگہ ختم ہوگئی، کيا اس 

  کا اليکشن ہوتا ہے؟ 
ں! امامت ہے کہ جو برقرار ہے، تو نبوت کی جانشينی کے کوئی معنی نہيں، رسالت کی جانشينی کے کوئی معنی نہيں۔ ہا

لٰہذا امامت ميں جو جانشين ہوگا، وه امام کہالئے گا۔ اب تمام مسلمان متفق ہيں کہ ہمارے رسول آئے تو سب کے بعد۔ ليکن ہر 
نبی ، ہر رسول اپنے دور ميں ان کی اطالع ديتا رہا۔ آدم سے لے کر ہمارے رسول کے قبل تک ہر ايک ادھر کا رہنما آخری 

ل کے آنے کی اطالع ديتا رہا، خبر ديتا رہا اور خبر ہی نہيں ديتا رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وه اپنی اُمتوں سے رسو
عہدوپيمان ليتے رہے کہ اس آخری رسول کو مانو گے۔اس آخری رسول کو تم تسليم کرو گے۔ تو يہ ہے کہ ہر نبی اُس آخری

بعد وحی کا دروازه بند ہے۔ لٰہذا جو کچھ اس کے پيغام ہوں، وه انہيں پہنچانا  رسول کی خبر ديتا رہا۔ تو اب پيغمبر خدا کے
  ہيں۔ لٰہذا اب ان کو اپنے بعد تک کا سب کا تعارف کروادينا چاہئے کہ ميرے بعد کون لوگ ہوں گے۔ 
تھے تو آخری رسول  اب يہاں علم الغيب کی بحث نہينآ سکتی، اس لئے کہ گزشتہ دور کے انبياء علم الغيب اگر نہيں رکھتے

  کی خبر کيوں دے رہے تھے؟ تو ان سے افضل جو ذات ہے، وه اگر قيامت تک کے رہنماؤں کی اطالع دے دے! 
آدم واقف ہوسکتے ہيں محمد مصطفٰے کے نام سے،نوح ان کے نام سے واقف ہوسکتے ہيں، عيسٰی واقف ہوسکتے ہيں۔قرآن 

  ميں موجود ہے: 
  ۔ “يَّأْتِْی ِمْن بَْعِدْی اْسُمہ اَْحَمد اِنِّْی ُمبَشِّرابَِرُسْولٍ ”

  انہوں نے کہا بشارت ديتا ہوں ايک ايسے رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ 
اسی قرآن ميں احمد کے ساتھ غلط کا لفظ نہيں ہے کہ احمدی ہے۔تو عيسٰی نام جانتے تھے ۔ تو جو فخر عيسٰی ہو، جو 

و آِل ابراہيم ميں سے ہيں تو ابراہيم کافخر کس طرح ہوسکتے ہيں؟ ميں کہتا حضرت ابراہيم کا فخر ہو، کوئی کہے کہ يہ ت
ہوں کہ ابراہيم بھی تواوالِد آدم ميں سے ہيں۔ اگر وه ابراہيم ،آدم کی اوالد کا فخر ہوگئے تو يہ آِل ابراہيم کا فخر ہوں تو اس 

  ميں حيرت کی کيا بات ہے؟ 
کے افراد کا نام بتا دے ، سب کا نام بہ نام تصريح کردے تو اس ميں کسی کو، تو جو اُن سے افضل و برتر ہے، وه اگر بعد 

قرآن کے ماننے والے کو،ارے اپنے رسول کی رسالت کو ماننے والے کو،چونکہ ان کی خبر تو ايک الکھ چوبيس ہزار 
و اس ميں حيرت کی کيا بات ہے؟ انبياء نے دی تھی، اگر ان سب کو مان ليا تو اگر يہ اپنے بعد والے افراد کے نام بتاديں ت

ميں کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر ان کے پہلے تک کے جتنے تھے، وه محمد ِ اّول کا نام بتاتے رہے اور جو پہال محمد آيا، وه
اور اپنے آخری ہمنام کی اطالع ديتا ہوا آيا۔ اب يہ حديث، بغير نام کی گنتی والی تو بالکل متفق عليہ صحاِح ستّہ ميں بھی ہے 

غير صحاِح ستہ کتنی مستند کتابوں ميں بھی ہے کہ پيغمبر خدا نے ارشاد فرمايا کہ ميرے بعد باره سردار ہوں گے۔ کہيں باره
  سردار، کہيں باره جانشين۔ اثناء عشر خليفہ، ميرے بعد باره جانشين، يہ بھی الفاظ ہيں۔ 

رپ ميں۔ اس ميں اثناء عشر کے لفظ کے تحت اُس نے ايک عيسائی نے صحاح و سنن کے تمام کی فہرست مرتب کی ہے يو
ان تمام حديثوں کے حوالے درج کر دئيے ہيں جس ميں کہيں باره سردار، کہيں باره خليفہ لکھا ہے۔يہ حديث متفق عليہ کہ 

  حضرت نے اطالع دی۔اب اس کے بعد کہيں ہے: 
  ۔ “وه سب قريش ميں سے ہوں گے”۔“ُکلُّھُْم ِمْن قَُرْيش”

  ی نظر سے گزرا ہے کہ آپ نے فرمايا: اور مير
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  ۔ “وه سب فاطمہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہوں گے”۔“ُکلُّھُْم ِمْن ُوْلِد فَاِطَمہ”
بہرحال وه باره جانشين تو سب کے نزديک متفق عليہ ہيں اور اب کوئی زياده مطالعہ کرے تو اسے بائبل ميں بھی باره 

رآن کہہ رہا ہے ، قرآن نے بتايا ہے کہ بنی اسرائيل ميں باره اسباط تھے اور ان سردار مليں گے اوالِد اسماعيل ميں سے۔ ق
کی بائبل بتا رہی ہے کہ اسماعيل کی اوالد ميں باره سردار ہوں گے۔ اب اسماعيل کی اوالد وه بنی اسرائيل سے الگ ہے۔ وه 

متعارف ہے، وه تو ہمارے رسول سے  تو ہمارے رسول سے شروع ہوئی ہے۔ اسماعيل کی اوالدکے وه افراد جن سے دنيا
شروع ہوتے ہيں۔ تو وہاں ہے باره سردار۔ بائبل ميں بھی ہے باره سردار اس کی اوالد ميں سے يعنی اسماعيل کی اوالد ميں 

  سے مقرر کروں گا۔ 
قرر کی ہيں اب ہمارے رسول فرمارہے ہيں کہ باره سردار ہوں گے يا باره جانشين ميرے ہوں گے۔جمہور نے جو فہرستيں م

يعنی مسلمانوں کی اکثريت، اسے ہم جمہور کہتے ہيں تو اس نے جو فہرستيں مرتب کيں تو ايک حد بندی کی راشدين کی، تو
وه چار سے آگے نہ بڑھے۔ راشد، غير راشد کو مالليا تو درجنوں ہوگئے۔ غرض اکثريت کو باره سرداروں کے خواب کی 

تے يا چار ہی ہوتے ہيں اور يا بہت ہوجاتے ہيں۔باره تو ايک درجن ہوتا ہے۔ ميں نے تو تعبير نہ ملی۔ باره کسی طرح نہيں ہو
کہا کہ بہت درجن۔ تو اب يہ باره کہاں سے مليں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہی ہاتھ سے چلی گئی ہے تو وه 

  سلسلہ کہاں سے ملے؟ 
يں کہتا ہوں کہ احسان ماننا چاہئے اس جماعت کا جو کوئی سے باره پيش اب بحمد ہم کو معلوم ہے يعنی دنيا کو ، اب م
  کرسکے، رسول کی سچائی کے ثبوت کيلئے۔ 

بحمد وه افراد جنہيں ہم جانتے ہيں اور پہچانتے ہيں بقدِر امکان جتنا کہ ايمان النے کيلئے ضروری ہے، ورنہ دنيا خدا کو 
۔ رسول کو اُن کے حقيقی مرتبے کے ساتھ کون پہچانتا ہے؟پھر بھی مانتا ہے تو کب پہچانتی ہے؟ پھر بھی خدا کو مانتی ہے

اگر مکمل پہچاننا شرِط ايمان ہو تو کوئی خدا پر ہی ايمان نہيں رکھتا، اس لئے کہ مکمل معرفت خدا کی کس کو ہے؟ہم اور 
  آپ کيا ہيں؟ جس نے ہم کو ايمان کی بھيک دی ، وه کہتا ہوا دنيا سے گيا: 

  ۔ “َعَرْفنَاَک حق َمْعِرفَتِکَ َما”
، تو حِق معرفت الگ ہوتا ہے اور معرفت بقدِر امکان الگ ہوتی ہے۔اس “ ہم نے تجھے جو معرفت کا حق ہے، نہيں پہچانا”

کو ميں کبھی کبھی سيرت کے جلسوں ميں ، مشترک سيرت کے جلسوں ميں ، جو بين االسالمی ہوں، کہا کرتا ہوں کہ پيغمبر
قی مراتب کے ساتھ پہچاننا ممکن نہيں ہے۔ ليکن اگر سوئی سمندر کے اندر ڈال ديں تو سمندر سوئی کے ناکے خدا کو حقي

ميں سمائے گا نہيں، ليکن بقدِر ظرف تو يہ لے ہی لے گی۔ ويسے ہی دريائے معرفت ِمحمد وآِل محمد ميں اپنے ذہن کی 
ے گا۔ تو اب وه جملہ ،چونکہ وه لفظ ميری زبان سے نکل کشتی کو ڈال ديجئے، پھر جتنا ظرف ميں صالحيت ہوگی، آجائ

بڑی تعلّی کا جملہ تھا، اس لئے مجھے اتنا کہنا پڑا، تو “پہچانتے ہيں” گئے تھے کہ جنہيں ہم جانتے اور پہچانتے ہيں، يہ
ے رہے اور بقدِر ظرف جتنا جانتے اور پہچانتے ہيں، تو ان ميں سے حضور گياره افراد تو دنيا کی آنکھوں کے سامن

! ہماری ہی کتابوں ميں اُن کے حاالت نہيں ہيں بلکہ دنيا کی کتابوں ميں ، علماء کی کتابوں ميں ، ہر دور کے، ان کے  بحمد
  حاالت موجود ہيں اور ان کی بعض کتابيں تو مستقل اُن کے حاالت ميں لکھی گئی ہيں۔ 

ئے فائده مند ہيں کہ علمائے اہِل سنت نے جو کتابيں آئمہ اہِل بيت کے يہ چيزيں ُدہرائی جانا چاہئيں۔ اتحاد بين المسلمين کيل
بارے ميں لکھی ہيں، ان کے ناموں سے لکھنے والے کا عقيده نماياں ہوتا ہے۔جو ميرے قريب ہيں، انہی سے شروع کروں۔ 

مرکز رہا ہے تو ہمارے يہاں ماشاء هللا لکھنٔو کے بہت حضرات ہوں گے۔ فرنگی محل سے کون واقف نہيں؟ وه علماء کا 
فرنگی محل کے قديم عالم موالنا محمد مبين ، جن کی کتاب شرِح ُسلَّم منطق کے کورس ميں بھی ايک وقت پڑھائی جاتی 

تھی، اب بھی مطالعہ تو ضرور کرتے ہيں جو ذوِق مطالعہ رکھتے ہيں، شرح ُسلَّم، مختصر طور پر تو مال مبين ہی کہالتی 
ئی۔ جيسے مال حسن، ويسے مال مبين۔ تو وه مال مبين فرنگی محلی، وه فارسی زبان ميں کتاب لکھتے تھی، وه مال مبين ہوگ

  ہيں جسے منشی نول کشور نے اپنے مجمع ميں چھاپ ديا تھا يعنی مطبع بالکل غير جانبدار ہے۔ 
حاالت ميں ہيں اور نام اس کا  وه کتاب چھپی تھی، وه اب بھی کتب خانوں ميں محفوظ ہے۔ اس کا نام ديکھئے، انہی آئمہ کے

۔ نجات کا وسيلہ۔ اب دنيا چيخے۔ يہ نام ہی خود شرک ہے مگر وه اسے شرک سمجھتے تو يہ نام “وسيلة النجات”کيا ہے؟ 
، نجات کا وسيلہ۔ يہ حنفی عالم ہيں، ہمارے فرنگی محل کے علماء ہيں۔ انہوں نے يہ کتاب “وسيلة النجات”کيوں رکھتے

ذخيرة المال فی مناقب ”ت کے حاالت ميں عالمہ عبدالقادر شافعی يمن کے عالم، انہوں نے کتاب لکھیلکھی، انہی حضرا
۔ اس کا بھی نام ٰمال، يعنی انجاِم کار کا ذخيره مطلب وہی ہوا جو وسيلة النجات کا مطلب تھا۔وہی اس کا مطلب ہوا کہ “اآلل

  ٰمال کيلئے انجام دينے کيلئے يہ ذخيره ہے۔ 
تابيں جو ہيں، وه دنيا کيلئے ہيں، يہ آخرت کيلئے ہے۔جناب کمال الدين محمد ابن طلحہ شافعی کتاب لکھتے مزيد سب ک
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اور حافظ محب الدين طبری، حافظ، يہ قرآن کے ياد رکھنے والے کا نام نہيں جو “مطالب السئول فی مناقب ِآِل رسول”ہيں
الکھ حديثيں مع متن و سند ياد رکھتا تھا، اس کوحافظ کہتے تھے۔ زبانی ياد کريں۔يہ علم حديث کی اصطالح تھی کہ جو ايک 

سو برس ميں علمائے اہِل سنت ميں آٹھ، دس ہيں صرف، جن کو حافظ کہاجاتا  ١۴تو يہ حافظ محب الدين علمائے اسالم ميں 
تے ہيں ، جناب حافظ ہے۔ حافظ ابن حجر، حافظ جالل الدين سيوطی، بس چند آدمی ہيں جو حافظ کہے جاتے ہيں۔ تو وه لکھ

محب الدين طبری، ذخائر العقبٰی فی مناقب ذوی القربٰی، يعنی عقيده بھی ظاہر، آئہ مودت کی تفسير بھی نام سے ظاہر، ذخائر 
  العقبٰی، عقبٰی کيلئے ذخيره فی مناقب ِ ذوی القربٰی۔ 

ے جو کوئی، جہاں ضمنی آئے ہيں، وه اور بے تو يہ تمام علماء ہر دور ميں کتابيں لکھتے رہے تو ان کے حاالت ميں ديکھ ل
شمار۔يہ تو اتنی کتابيں وه ميں نے کہيں جو مستقل اسی ميں لکھی گئيں، ورنہ عالمہ ابن حجر مکی نے جو کتاب شيعوں کی 

، اس ميں بھی ان حضرات کے حاالت ، صواعق محرقہ ميں بھی اور اسی طرح سے اور “صواعق محرقہ”َرد ميں لکھی
وں نے جو اپنی کتابوں کے درميان درميان لکھے ہيں، ابن خلکان نے دفايات االعيان ميں حاالت لکھے ہيں ۔ تو جوعلماء، انہ

عرض کررہا ہوں ، وه يہ کہ جو کوئی کسی ايک کتاب ميں ، خواه ان کے حاالت ميں لکھی گئی ہو، خواه ضمناً حاالت آئے 
فق ہيں کہ ان کے َدور ميں ان سے بڑھ کر کوئی عابد نہ تھا۔اپنے َدور ہوں توہر امام کے حاالت ديکھئے تو لکھنے والے مت

ميں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہيں تھا۔ اپنے َدور ميں ان سے زياده کوئی زاہد نہيں تھا۔ يعنی جتنی صفات ہوتی ہيں نبوت 
سالت کی، ان ميں سے ہر ايک ميں کی، وه تمام صفات ہر دور ميں ہر امام کے اندر موجود ہيں۔ جتنی صفات ہيں، کماالِت ر

کہہ رہے ہيں کہ اپنے زمانہ ميں سب سے بڑے عالم، اپنے زمانہ ميں سب سے بڑے زاہد، اپنے زمانہ ميں سب سے بڑے 
متقی، اپنے زمانے ميں سب سے بڑے عابد۔ ان تمام صفات پر دنيا متفق ہے گياره اماموں تک۔ وه تو آنکھوں کے سامنے 

رِت انسانی کو گواه کرتا ہوں کہ جتنے تاريخ کے عالم ہوں، اسے ديکھ ليجئے کہ ايک نسل ميں پانچ رہے، حاالنکہ ميں فط
  درجے تک کماالت يکساں نہيں آتے۔ 

بيٹا نماياں ہوا، پوتا اس سے کم ہوا۔ پھر پڑپوتا بڑھ گيا، پھر اس کے بعد کمی ہوگئی۔ يہ يکساں کماالت پانچ پشتوں تک نہيں 
  آتے، 

کھوں کے سامنے گياره تک ۔ رسول کی سچائی ثابت ہوگئی کہ ہر دور کا وه انسان جو ايک جماعت، جسے امامچہ جائيکہ آن
کہہ رہی ہے، وه انہی صفات کا حامل ہے جو امام ميں ہونا چاہئے۔ہر ايک ان صفات پر متفق، گياره تک آنکھوں کے سامنے۔

ب صرف ايک فرد کيلئے اس سچے کی سچائی کو مشکوک کرو بس ميں کہتا ہوں کہ گياره تک آنکھوں کے سامنے آگئے، ا
گے؟ مگر جتنی منطق اور فلسفے کی مباحث ہيں، وه سب آخری فرد ميں آجائيں گی۔ وہی حقيقت ميں موضوع رکھنے والوں 

  کی مراد ہے حجت ِ خدا سے۔ 
لے دينا چاہئے، انصاف کا تقاضا يہ سب مباحث وہيں پر آجائيں گی، حاالنکہ وه تو سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ مجھے يہاں نام

برس  ٢۵،٣٠ہے کہ جس کی جو بات ہو،وه اُس کا حوالہ دے کر بيان کی جائے کہ ايک عالم آئے تھے، نجف اشرف سے، 
بلکہ زياده ہوئے ہوں گے، جب ڈاکٹر اقبال زنده تھے، وه شيخ اسد هللا زنجانی لکھنٔو ميں راجہ صاحب محمودآباد کے مہمان 

اس وقت تک آپ کا پاکستان نہيں بنا تھا، وه وہيں تھے، قيصر باغ ميں اُن کے مہمان ہوئے تھے اور وه يہاں  ہوئے تھے،
الہور بھی آئے تھے۔ ان کے عصمت ِ انبياء کے موضوع پر تبادلٔہ خياالت ہوئے اور وه مطمئن ہوئے۔ چنانچہ اُن کی کتاب 

جو ڈاکٹر اقبال سے ہوئی تھی۔ تو ان کا يہ جملہ ہے کہ يہ ايک نجف اشرف ميں چھپی ہے۔ اس ميں اس گفتگو کا حال ہے 
  مناظرے کا اصول ہے کہ اصل مسئلہ امامت پر تو بحث نہيں کرتے اور آجاتے ہيں بارہويں امام پر کہ 

 صاحب! سمجھا ديجئے ہم کو، يہ کيونکر ہوسکتا ہے؟ ہر چيز کا اصول يہ ہے کہ جو بنيادہو اُس کی، وہاں سے مانئے۔ خدا
کو آپ نہيں مانتے اور رسول پر بحث کيجئے۔ اس کے کوئی معنی نہيں ہيں۔ رسول ہی کا کوئی قائل نہيں ہے، ايمان پر بحث 

  کيجئے، تو کوئی معنی ہی نہيں ہيں۔ 
وه پورا سلسلہ چھوڑ کر آپ آخری فرد پر بحث کررہے ہيں۔ تو يہ بحث بے اصول ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گيا تو انہوں 

  ا کر کہا: نے مسکر
  ۔ “شما يازده را قبول بکنيد، دوازدھم از شما نمی خواہيم”
  ۔ “آپ ان گياره ہی کو مان ليجئے، بارہويں کو معاف کرديں گے ہم، نہ مانئے”

تو حقيقت يہ ہے کہ يہ اصول جب مان لے گا کہ جس کی وجہ سے گياره امام ہيں، تو وه الزماً کشاں کشاں مان لے گا اس 
  مگر پورے سلسلے کو چھوڑ کر جب اس نقطے پر آکر گفتگو کريں گے تو بات اُلجھ جائے گی۔ بارہويں کو۔ 

تو حضور!گياره فرد آنکھوں کے سامنے رہے۔ اب اس فرد کے بارے ميں گفتگو ہے،کيوں گفتگو ہے؟ اس لئے کہ غائب 
سورئہ بقره کو ہی ياد کرليجئے۔ ارے ہے، آنکھوں سے دکھائی نہيں ديتا۔ ميں کہتا ہوں کہ پورے قرآن کے حافظ نہ بنئے، 
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  پوری سورئہ بقره بہت مشکل ہے۔ آپ اس کی ابتدائی آيت ياد کرليجئے۔ کيا کہاجارہا ہے: 
ِمْنْوَن بِاْلَغْيبِ ”   ۔ “ھًُدی لِّْلُمتَّقِْيَن الَِّذْيَن يُؤْ
  ۔ “يہ ہدايت ہے ان پرہيزگاروں کيلئے جو غيب پر ايمان الئيں”

گار وه ہوتے ہيں جو غيب پر ايمان الئيں۔ معلوم ہوتا ہے ،کتنا ہی افعال و اعمال پرہيزگارانہ رکھئے، کون پرہيزگار؟ پرہيز
جب تک غيب پر ايمان نہيں ہوگا، قرآن بھی دامن چھڑا لے گا۔ کوئی منطقی اعتراض نہيں، کوئی عقلی اعتراض نہيں۔ بس يہ 

وں کہ آپ نے اصوِل دين ميں سے کونسی چيز آنکھوں سے ديکھ کہ آنکھوں سے نہيں ديکھ سکتے، کيونکر مانيں؟ميں کہتا ہ
  کر مانی ہے؟ 

ياد رکھئے! جب تک غيب پر ايمان نہ الئيے، دين کا کوئی ستون قائم نہيں ہوسکتا۔ دين کی بنياد ہی قائم نہيں ہوسکتی۔ ايمان 
نہ ہوتا اور پھر کسی کو خود نہ ديکھا  الئيے، سب سے پہلے هللا کو مانا، ميرے نزديک تو آنکھ سے ديکھ ليتے تو هللا ہی

ہو،کسی نے تو ديکھا ہوگا۔ يہاں وه ات ہے جس کو کسی اس کی طرف دعوت دينے والے نے يہ دعوٰی نہيں کيا کہ ميں نے 
ديکھا ہے۔ کسی کو بيداری ميں نہ ديکھاہو، خواب ميں تو ديکھا ہو مگر اس کو ميں کہتا ہوں کہ خواب ميں بھی نہيں ديکھ 

  ۔ سکتے
ايک عقلی اصول عرض کرتا ہوں کہ خواب ميں بھی وہی چيز ديکھی جاسکتی ہے جو بيداری ميں بھی ديکھی جاسکے۔ 

خوشبو خواب ميں بھی سونگھی جائے گی، ديکھی نہيں جائے گی۔آواز خواب ميں بھی سنی جائے گی، ديکھی نہيں جائے 
نہيں جائے گی۔ نوعيت ِ حادثہ نہيں بدلتی، صرف عالِم  گی۔ نرمی سختی خواب ميں بھی چھونے سے معلوم ہو گی، ديکھی

حادثہ بدل جاتاہے۔ سونگھنے کی چيز خواب ميں بھی سونگھی ہی جاتی ہے اور سننے کی چيز خواب ميں بھی سنی ہی جاتی
  ہے۔ اور جو نہ سننے کی چيز ہو، نہ ديکھنے کی چيز ہو، وه خواب ميں کيونکر دکھائی دے گا؟ 

اگر ديکھا ہو تو کسی اور کو ديکھا ہوگا۔ مجھے معلوم ہيں ايسے دعويدار جنوں نے ديکھا ، کہا کہ ہم نے  ميں کہتا ہوں کہ
خواب ميں ديکھا۔ خواب ميں ديکھنے کے دعويدارمجھے معلوم ہيں۔ کتاب ميں َميں نے پڑھا ہے، وہی ہمارے اور وه اب بھی

  ٹوارے کے بعد بھی وه ہماری قسمت ميں گئے۔ ہمارے ملک کے رہے۔ ہمارے ملک ميں جو نبی پيدا ہوئے، ب
تو جناب! وه ہمارے ملکی نبی ، ان کی کتاب ميں َميں نے خود پڑھا ہے کہ ميں نے هللا سبحانہ کو خواب ميں ديکھا، خواب 

ہت بڑی بات ہےميں جو ديکھا تو دوات و قلم و کاغذ بھيج ديا۔ بڑھا ديا۔ خير هللا سبحانہ کے سامنے دوات، قلم بڑھا ديا ۔ يہی ب
مگر اپنے مطلب کی بات لکھوانا تھی، اس لئے بڑھاديا۔ اگر خطره ہوتا کہ ہمارے خالف لکھيں گے تو کبھی نہ بڑھاتے۔ 

دوات و قلم آگے بڑھاديا کہ جو دعوٰی کرنا تھا،اس کا پروانہ لکھ ديجئے، نبوت کا پروانہ۔تحريک کرکے لکھوا رہے ہيں، يہ 
  کلف قلم اٹھايا۔ لکھ ديجئے۔ انہوں نے بالت

اب بيچ بيچ ميں تبصرے کے جو الفاظ ہوں گے، وه ميرے ہوں گے۔ مضمون ان کا ہے کہ بعض اوقات آپ نے ديکھا ہوگا کہ 
قلم ميں روشنائی زياده آجاتی ہے تو کيا کرتے ہيں؟ جھٹکتے ہيں۔فاؤنٹين پين والے بھی بعض اوقات جھٹکتے ہيں تو ميں کہتا 

ميں ڈبويا تو ايسے بے اٹکل پن سے کہ روشنائی زياده آگئی۔ اس کے بعد جھٹکا تو ايسی بد تميزی ہوں کہ نب کو روشنائی 
سے کہ چھينٹے پڑے۔ آنکھ کھل گئی۔ اب نتيجہ جو ہے ، وه ميرے الفاظ ميں سنئے کہ پروانہ تو نہ تھا، دامن پر دھبے 

ہر سال وہاں زيارت ہوتی تھی اس کی، اُس ملک موجود تھے۔ اب وه کرتہ موجود تھا جس پر نشان ہيں روشنائی کے اور 
ميں، اب يہاں پھر ہونے لگی ہوگی جو اس کے پہلے مرکز تھا۔ تو ہر سال زيارت ہوتی تھی اسے دھبوں کی جو نہيں معلوم 

  کس نے ڈالے ہيں؟ 
ايسا غيب اور اسے تو حضور! پھر وه اصل بات يہ ہے کہ ميں نے کہا کہ خواب ميں بھی عقالً ناممکن ہے اسے ديکھنا تو 

مان رہے ہيں۔ جب تک نہ مانيں مسلمان ہی نہ ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ کہيں گے کہ اصل بيچ ميں سے چھوڑ دی۔ نہيں، 
جسے سب مانتے ہيں ،اس فہرست کو کہہ رہا ہوں کہ رسوِل خدا سے جب آگے بڑھے تو رسالت، تو رسالت کو آنکھ سے 

و نہيں ديکھا۔ جب ديکھا ، جس نے ديکھا، واقعی رسالت کو آنکھ سے ديکھ کر ديکھ کر مانا ہے۔ ارے ہم نے تو کسی ک
مانا۔ارے صاحب! سامنے تو چہرئہ مبارک ہے، سامنے تو گيسوئے مبارک ہيں، سامنے تو دنداِن مبارک ہيں۔ مشاہدات تو يہ 

مقدس پر النا ہے؟ ايمان النا ہے رسالت ہيں مگر ايمان کيا اس گيسو پر النا ہے؟ ايمان اس چہرے پر النا ہے؟ايمان اس دنداِن 
  پر۔ رسالت کے معنی ہيں بھيجنا۔ جب بھيجنے والے کو نہيں ديکھا تو بھيجنا کہاں ديکھيں گے۔ 

تو رسالت وه جو جزِو ايمان ہے۔ وه غيب کی چيز ہے ، جبرئيل امين کو آتے نہيں ديکھا، لوِح محفوظ سے قرآن کو اُترتے 
باتيں ہيں۔ اس کے بعد آخر ميں پہنچ جائيے۔ تين مشترک اصل ہيں کہ توحيد کے بعد رسالت،  نہيں ديکھا۔ وه سب غيب کی

رسالت کے بعد قيامت، قيامت کو آنکھ سے ديکھ کر مانا؟ديکھ ليتے تو قيامت ہو ہی نہ جاتی؟ تو قيامت کو بغير ديکھے مانا 
مانا، نامٔہ اعمال کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا،  اور قيامت کے ساتھ غيب کا کارخانہ مانا، صراط کو مانا، ميزان کو
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  ايک دنيا مانی غيب کی۔ ہر مسلمان نے مانی۔ 
اب ميں کہتا ہوں کہ جس کے کہنے پر اتنے غيب مان لئے، ايک غيب کی خاطر اپنے ايمان کو خطره ميں ڈالتے ہو؟ اب اس 

  ہ حضور قرآن کيا کہہ رہا ہے؟ کے بعد اُن کے ارشادات اور قرآن کی آيات لے ليجئے۔ تو ي
اِدقِْينَ ”   ۔ “ُکْونُْواَمَع الصَّ
  ۔ “صادقين کے ساتھ رہو”

مکمل صادق سوائے معصوم کے کوئی نہيں ہوسکتا۔تو کہا جارہا ہے کہ صادقين کے ساتھ رہو کہ ايک صادق کبھی ہوا تھا، 
کہ صادقين کی کيا ضرورت ہے، ايک صادق تو تھا  اب تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر اُس کے اقوال پر عمل کيا کرو۔ تو ميں کہتا ہوں

ہی جسے مشرکين بھی صادق کہتے ہيں۔ تو يہ صادقين کی کيا ضرورت ہے؟ جب اسی رسول کی زبانی کہا گيا کہ صادقين 
کے ساتھ رہو تو معلوم ہوا کہ اس کے عالوه ايک سلسلہ ہے جو اسی معيار کے صادقين کا ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ جب

وه افراد باقی ہيں، جن سے کہا جارہا ہے، وه پوری اُمت ِمسلمہ ہے ، جب تک مسلمان اُمت کاوجود ہے، تب تک صادقينتک 
  کا بھی وجود رہے گا۔ 

  اب اس پرابھی مزيد تبصره کروں گا ۔ يہ قرآن نے کہا ، اس کا بھی تقاضا يہ کہ قيامت تک رہيں گے۔رسول نے فرمايا: 
  ۔ “ُم الثَّقَلَْيناِنِّْی تَاِرٌک فِْيکُ ”
  ۔ “ميں تم ميں دو گرانقدر چيزيں چھوڑتا ہوں”

  هللا کی کتاب ، دوسری ميری عترت جو ميرے اہِل بيت ہيں۔متفق عليہ حديث ہے: 
ْکتُْم بِِھَما”   ۔ “َمااِْن تََمسَّ
  ۔ “جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے”
  ۔ “لَْن تَِضلُّْوابَْعِدیْ ”
  ۔ “ں ہوگےميرے بعد کبھی گمراه نہي”
  ۔ “َواِنَّھَُمالَْن يَّْفتَِرقَا”
  ۔ “اور يہ دونوں کبھی جدا نہيں ہوں گے”

اب مسلمانوں سے سوال ہے کہ اس وقت قرآن ہے، کون کہے گا کہ نہيں ہے۔ قرآن ہے۔ ميں کہوں گا جو قرآن کے ساتھ 
رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جدا  تھے، ان ميں سے کوئی ہے؟اگر کہے نہيں ہے تو ہمارے آپ کے رسول نے کہا تھا کہ

نہيں ہوں گے۔ جدا ہوگئے۔ اور اب ميں کوئی سخت جملہ کہنے کا عادی نہيں ہوں۔ بس ميں يہ کہتا ہوں کہ يہ رسول وه ہے 
  جسے مشرک بھی صادق کہہ رہے تھے۔ اب مسلمان ہوکر آپ کو اختيار ہے کہ جو چاہے ، کہئے۔ 

نے ہاتھ کی بات ہے۔ يہی موضوع پانچ دن ميں بيان ہوسکتا تھا، يہی ايک دن ميں بيان ہوگيا۔ الحمد پورا بيان ہوگا۔ يہ تو اپ
اب ميں کہتا ہوں کہ قرآن نے بھی کہا کہ قيامت تک صادقين کا سلسلہ رہے گا۔ انہوں نے بھی کہا کہ کبھی جدا نہيں ہوں گے۔

بلکہ قرآن کی صداقت ختم ہوگئی۔ اگر کہے کہ ہيں تو َميں اگر کہے کہ نہيں ہيں تو جدا ہوگئے، رسول کی سچائی ختم ہوگئی 
  کہوں گا کہ آنکھ سے دکھائيے کہ کہاں ہيں؟ اگر آنکھ سے نہ دکھا سکے تو غائب مانتے۔ 

چونکہ ماشاء هللا صاحب ِفہم ہيں،جو کچھ عرض کررہا ہوں، آپ کيلئے جملے کافی ہيں، مختصر يہ کہ غيب وه نہيں ہے، جو
ه نہيں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ غيب ايک ثبوت اور ايک نفی سے مل کر بنتا ہے۔ عينی ہو اور ہو ہی نہ۔ غيب و

آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ تو ميں کہتا ہوں کہ ہونا تو سچے خدا اور رسول ، اُن کے کہنے سے ثابت اور سامنے نہ ہونا 
  آنکھوں سے ثابت۔ 

يہ کہتی ہے کہ اب غيب، ہاں خير! غيب کو تو مانتے ہيں، بغير غيب کو  اب غيب کا کون جزو محتاِج ثبوت رہا؟بس اب دنيا
مانے تو نہ تو خدا کو مان سکتے ہيں۔ يہ سب باتيں بالکل ٹھيک ہيں مگر آدمی بشر اتنے دنوں تک زنده رہے، يہ کيونکر 

شک کسی کو ميں نے بھی زنده ہوسکتا ہے کہ کسی کو ہم نے اتنے دن زنده رہتے نہيں ديکھا۔ ميں کہوں گا کہ دنيا ميں بے 
رہنے نہيں ديکھامگر مجھے دنيا سے کيا کام؟ جس سلسلہ کے بارے ميں ميری گفتگو ہے، اس ميں سے کسی ايک کو مرتے

نہيں ديکھا۔ کوئی ايک تو اپنی موت سے دنيا سے گيا ہوتا۔ميں نے ان ميں سے کسی ايک کو بھی مرتے نہيں ديکھا۔ ہميشہ 
  کرتے تھے۔ يا زہر يا تلوار۔  خارجی حربے اپنا کام

اب ميرے الفاظ صاحباِن علم محفوظ رکھ سکتے ہيں کہ ميں کہتا ہوں کہ اس کے معنی يہ ہيں کہ تقاضائے بقا ہر ايک کی 
ذات ميں تھا، يہ مانع خارجی تھا جو اس مقتضی کو اثر کرنے سے روکتا تھا۔ بس جسے هللا کو باقی رکھنا ہے، اس کے 

  کام اسے نہيں کرنا۔ فقط حربوں کی زد سے الگ رکھنا ہے۔ سلسلہ ميں کوئی 
اب دنيا کہتی ہے کہ غائب ہونے سے بڑی مصيبت ہوگئی۔ مصيبت نہ ہوتی تو ہم کيوں روتے؟ ہم کيوں بار بار فرياديں 
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ی، وهکرتے، استغاثے کرتے، عريضے کيوں بھيجتے؟ کوئی ہميں پسند ہے َغيبت؟ مگر کيا کريں جن کے باعث يہ غيبت ہوئ
کہہ رہے ہيں کہ کيوں َغيبت ہوئی؟ ميں کہتا ہوں کہ دنيا اپنے گريبان ميں منہ ڈال کر کيوں نہيں ديکھتی؟ گياره کے ساتھ کيا 
کيا ؟ جو کہتے ہو کہ بارہواں کيوں غائب ہوا؟ ميں تو ديکھتا ہوں کہ جيسے خالق اور مخلوق ميں جنگ ہوگئی تھی، وه کہہ 

ھ رہو، يعنی قيامت تک سچے رہيں گے۔ دنيا والوں نے کہا کہ رہنے دينا تو ہمارا کام ہے۔ ہم رہنےرہا تھا کہ صادقين کے سات
  ہی نہيں ديں گے تو کيونکر رہيں گے؟ 

اب جو الفاظ کہتا ہوں، اُنہيں محفوظ رکھئے۔ جب تک خزانٔہ حکمت ِ باری ميں صادقين کا ذخيره رہا، اُس نے حربوں کو کام 
ہيں ، ابھی دوسرا ہمارے پاس ہے۔ چاہے کسی عمر کا ہو، اس سے مطلب نہيں کيونکہ صادقين ميں عمر کرنے ديا۔ اچھا يہ ن

  کو کوئی قيد نہيں۔يہ مباہلے ہی ميں رسول نے دکھا ديا۔ 
اسے تم نے نہيں رہنے ديا؟ کوئی بات نہيں۔ ابھی ہے ہمارے پاس۔ اچھا! اسے بھی نہيں رہنے ديا؟ اچھا نہ سہی۔اور ہے۔ مگر

جب مقصد ِا ٰلہی کا ايک فرد ميں انحصار ہوگيا، اس کے معنی يہ ہيں کہ خدا اور مخلوق کی جنگ۔ اس کا آخری نتيجہ  اب
فتح و شکست کا ايک فرد کی بقا و فنا ميں ہوگيا کہ اگر يہ رہتا ہے تو خدا کی بات پوری اور اگر يہ بھی ختم ہوجاتا ہے تو 

  )۔ دنيا کامياب اور هللا ناکام(نعوُذ با
اب دنيا يہ بتائے کہ کيا قادِر مطلق عاجز بندوں کے مقابلہ ميں اپنی شکست مان ليتا؟ اب دنيا کو ختم کرنا ہوگا تو بھيج دے گا 
، يہ طے کر کے کہ يہ نہيں تو اب کچھ نہيں۔ميں کہتا ہوں کہ دنيا نے کربال ميں کوئی کمی اُٹھا رکھی تھی اس سلسلہ کو ختم 

لق نے اپنے مقصد کے تحفظ کيلئے وہاں بھی غيبت سے کام ليا۔ ذرا باريک بات ہے مگر ماشاء هللا آپ کرنے کی؟ وه تو خا
توجہ سے سن رہے ہيں۔وہاں بھی غيبت سے کام ليا۔ غيبت کے معنی تو يہ ہيں کہ ہم انہيں ديکھ نہيں رہے۔ اُس نے غيبت يوں

نہ ہوں تو باپ کی نصرت واجب ہوجائے۔اگر نصرت نہ طاری کی کہ دن بھر انہيں غش ميں رکھا کيونکہ اگر غش ميں 
کريں تو کرداِر امامت کے خالف ہو۔ پھر علی اکبر سے ان کی منزل پيچھے ره جائے۔ امام کيسا جو اپنا فرض نہ ادا کرے۔ 

ورنہ ميرا ايمان ہے کہ ان حضرات کو غش بيہوش نہيں کرسکتا، مرض بيہوش نہيں کرسکتا۔ يہ مشيّت ِربانی ہے، 
لحت ِکردگار ہے کہ دن بھر بيہوش رہے اور اس کا ثبوت َميں بر بنائے واقعات عرض کروں گا کہ دن بھر بيہوش رہے۔ مص

 جب تک فريضہ جہاد ادا ہورہا تھا، تب تک بيہوش رہے۔ 

 

 معراج خطابت

 

  موّدت فی القرٰبی

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبی”   ۔“قُْل اَل اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراااِلَّ

کہہ ديجئے کہ ميں تم سے کوئی معاوضہ اپنی خدمات کا نہيں مانگتا ، سوائے صاحباِن قرابت کی مودت کے۔ گزشتہ دو 
تقارير کا خالصہ يہ ہے کہ عمل کی بلندی وابستہ ہے شخصيت کی بلندی سے۔ اسالم ميں شخصيت کی بلندی عمل ہی کی 

ے کہ تمام کائنات ميں انبياء افضل ہيں اور تمام سلسلہ انبياء ميں بلندی سے تو ہوتی ہے۔يہ ايک جزو تھا۔ دوسرا جزو يہ ہ
  ہمارے رسول بلند درجہ رکھتے ہيں اور سب سے افضل ہيں۔ 

ايک عام سوال جس کا بظاہر موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہيں ہے، وه يہ ہے کہ وه نيک عمل زياده بلند ہے جس کے ساتھ 
جس کے ساتھ کسی معاوضہ کا سوال نہ ہو۔ ہر شخص اس کا جواب يہی دے گا کہ کوئی معاوضہ شريک ہو يا وه عمِل خير 

وه عمل باالتر ہے جس کے ساتھ کوئی معاوضہ شريک نہ ہو اور وه عمِل خير اُتنا اونچا نہيں ہے جس کے ساتھ کسی 
وه بھی معاوضہ ہے۔ ليکن معاوضہ کا تصور ہو۔ معاوضہ ضروری نہيں کہ روپيہ پيسہ ہی ہو۔ انسان کو فائده پيش نظر ہو تو

اگر عمِل خير کے ساتھ نہ کوئی فائده ہے، نہ کوئی مفاد ہے، صرف عمِل خير ہے ۔ اس لئے کہا گيا ہے کہ يہ نيک عمل ہے۔ 
  تو اس ميں بالشبہ بلندی زياده ہوگی۔ 

قدار تو کم ہے ليکن عمل مثال کے طور پر پردئہ شب ميں سائل آيا آپ کے پاس ، جو کچھ اُس وقت تھا، وه اُسے دے ديا۔ م
بے لوث ہے۔ يہ معلوم ہے کہ يہ اخباروں ميں شائع نہيں ہوگا اور اس بات کے بظاہر اسباب نہيں ہيں کہ يہ کسی وقت مجھے 
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صلہ دے۔ اس کو شہرت نہيں ملے گی، اس کا چرچا بھی لوگوں تک نہيں پہنچے گا۔ جو کچھ ديا ہے، بے غرضی کے ساتھ 
ہوگی مگر عمل بلند ہوگا۔ دوسری طرف فرض کيجئے کہ حکومت نے چنده کا مطالبہ کيا ہے۔ بڑے  ديا ہے۔ يہ مقدار قليل

کاِر خير اور نيک مقصد کيلئے ہے۔ اس کيلئے اجتماع ہوا ہے۔ اس اجتماع ميں ايسے ايسے لوگ بالئے گئے ہيں جن کا اس 
ا بلکہ شايد پوچھ پوچھ کر ديا جائے کہ کس نے کتنا مقصد کيلئے مدد دينا وقيع ہو۔ بالشبہ وه لوگ جو ديں گے ، وه بہت ہوگ

ديا؟ اس لئے اس سے زياده دينے کی کوشش کی جائے گی ۔ مگر معلوم ہے کہ فہرست عطايا کی اخباروں ميں شائع ہوگی۔ 
حکومت کے ريکارڈ ميں بھی محفوظ رہے گی۔ غرض يہ کہ جو اس وقت ديا ہے، نہ جانے کس کس وقت کام آئے گا۔ تو يہ 

دار تو زياده ہوگی ليکن اس کے ساتھ بہت سے معاوضوں کا تصور ہے۔ اس ميں ہر ضمير محسوس کرتا ہے کہ اتنی مق
بلندی نہيں ہوگی۔ اس سے يہ فيصلہ ہوجاتا ہے کہ عمل کہ بلندی يا پستی مقداِر عمل سے وابستہ نہيں ہے۔ لٰہذا کسی ضربت 

  ت پر، تو اس ميں حيرت کی کوئی بات نہيں ہے۔ کو اگر ترجيح دے دی جائے ، کسی وقت ثقلين کی عباد
بس ہر ايک نے اس کا جواب يہی ديا کہ جس ميں معاوضہ شريک ہو، وه عمِل خير اتنا اونچا نہيں ہوتا جتنا وه کہ جس ميں 

معاوضہ کا تصور نہ ہو۔ کل کے پورے بيان کو اس کڑی کے ساتھ وابستہ کرکے ديکھئے کہ ہمارے سامنے قرآن مجيد ميں 
تمام انبياء کی آوازيں ہيں۔روايات نے نہيں پہنچائيں، اس قرآن مجيد نے پہنچائی ہيں۔ قرآن مجيد ميں تذکره ہے ہر نبی کا۔ ہر 

  ايک يہ کہہ رہا ہے: 
  ۔ “اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا”
  ۔ “ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا”

کوئی اجر نہيں ، کوئی معاوضہ نہيں۔ ايسے ايسے انبياء جو  اور بس اس کے بعد خاموش ہوجاتا ہے۔ مطلب يہ ہوا کہ
اولوالعزم نہيں ہيں، صاحب ِشريعت و کتاب نہيں ہيں بلکہ نبی ہيں۔ رسول ہونا ان کا ثابت نہيں مگر قرآن مجيد ميں ان سب 

  کی صدائيں ہيں کہ: 
  ۔ “اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا”
  ۔ “ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا”

جناِب نوح يہی کہتے ہيں اور جناِب شعيب يہی کہتے ہيں۔ جو نبی ہے، وه يہی کہہ رہا ہے ، اس کو تالش کرليجئے سورئہ 
قصص ميں بھی يہی ہے، سورئہ انبياء ميں بھی ہے، سورئہ ھود ميں بھی ہے۔ جو نبی ہے، وه يہ کہہ رہا ہے کہ ميں تم سے 

ہوجاتا ہے ، خاموش ہوجاتا ہے اور ہمارے نبی جو افضل المرسلين ہيں، وه  کوئی معاوضہ نہيں چاہتا اور اس کے بعد چپ
  شروع تو يونہی کرتے ہيں کہ: 

  ۔ “اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيہِ ”
وہی الفاظ ہيں کہ ميں تم سے کچھ نہيں مانگتا، ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا۔ جب ہم نے يہ الفاظ سنے تو ہم کو کوئی 

ہر نبی نے کہا، جو ہر رسول نے کہا، وہی يہ بھی بھی فرمائيں گے اوروہی فرمانا چاہئے ان کوکيونکہتعجب نہيں ہوا کہ جو 
قرآن ميں کہا ہے کہ کہہ ديجئے ۔ ميں پيغمبروں ميں کوئی انوکھا تو نہيں ہوں يعنی جو سب کی تعليم رہی ہے، وہی ميری 

  تعليم ہے۔ اس لئے جو سب کا پيغام ہے، وہی ميرا پيغام ہے۔ 
تو جس طرح ان کا پيغام تھا، اسی طرح کا اِن کا بھی پيغام ہے۔ لٰہذا ہميں کوئی تعجب نہيں ہوتا کہ جو سب فرماچکے ہيں، 
اسی طرح يہ بھی فرمارہے ہيں۔ان کو اسی طرح سے فرمانا چاہئے ليکن اب بظاہر حيرت کی بات ہوجاتی ہے کہ ہر نبی 

ضل المرسلين ہيں اور جب افضل المرسلين ہيں تو ان کا کردار بھی سب سے باالتر کہہ کر چپ ہوگيا تھا اور يہ تو اف“ اجراً ”
کہہ کر خاموش نہيں ہوتے۔ فن قرأت و تجويد ميں يعنی “ اجراً ”ہونا چاہئے۔ ان کا عمل بھی سب سے اونچا ہونا چاہئے۔ يہ 

انس لے لی تو وقف ہے اور اگر متکلمقرآن مجيد کی قرأت کے جو اصول ہيں، کہ وقف کا معيار سانس ہے، اگر متکلم نے س
کہہ کر سانس لے ليتا ہے، اس لئے بات“ اجراً ”نے سانس نہيں لی تو اس کا مطلب يہ ہے کہ سلسلہ کالم جاری ہے۔ ہر پيغمبر

کہہ “ااّل ”کہہ کر سانس نہيں ليتے بلکہ فوراً ايک “ اجراً ”مکمل ہوجاتی تھی او ريہ ہمارے پيغمبر جوافضل المرسلين ہيں، يہ 
  ديتے ہيں۔ 
کہا اور ہماری سمجھ ميں آيا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ابھی چاہے بعد کی بات ہم نہ سنيں کہ کيا ہے مگر “ ااّل ”پس ادھر
سے ہمارا سابقہ بہت ُدور سے “ ااّل ”کا لفظ سننے سے ہماری سمجھ ميں يہ آگيا کہ کچھ عجب ہے کيونکہ اس “ ااّل ”صرف

کہہ کر چپ ہوجاتے تو دہريوں کا کلمہ ہوتا۔ اس کے معنی يہ ہيں “ الاٰلہ ”، اسی وقت اگر  پڑا ہے۔ جس وقت سے کلمہ پڑھا
کہ خدا ہے ہی نہيں ليکن جب بات پوری نہيں ہوئی ، اس کے بعد االهللا آگيا تو پتہ چال کہ خدا ہے۔ کون ہے؟ هللا ہے۔ اور آگے

  بڑھئے: 
  ۔ “َوَمااَْرَسْلٰنکَ ”
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  جاتی تو رسالت کی نفی ہوجاتی کہ ہم نے آپ کو بھيجا ہی نہيں۔ مگر جب اس کے بعد: اگر اتنے پر ہی بات ختم ہو
  ۔ “ااِّلَرْحَمةً لِّْلَعالَِمْين”
  ۔ “مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کيلئے”

د آتا کی خاصيت معلوم ہوگئی کہ يہ جب کسی عام بات کے بع“ ااّل ”تو معلوم ہوا کہ بھيجا بھی ہے اور ہمہ گير رحمت بنا کر۔
ہے تو اس کے عموم ميں شگاف پيدا کرديتا ہے۔نفی کے بعد آئے گا تو ثبوت پيدا کردے گا۔ زمين نفی و اثبات ميں انقالب برپا

نے آکر ثبوت فراہم کرديا۔ “ ااِّل ”کردے گا۔ جو چيز نفی تھی، وه اثبات بن جائے گی۔ وہاں تھا: ال اِٰلہ ااِلهللا۔ پہلے نفی،
نے آکر کہ بھيجا ہے اور تمام عالمين کيلئے رحمت بنا کر بھيجا ہے۔ اسی طرح “ اِاّل ”، نفی کردی “کَ َوَمااَْرَسْلنٰ ”وہاں

۔ وه نفی کہ ميں تم سے کچھ نہيں چاہتا، بات يہاں ختم ہوجاتی تو بے شک اجر کی نفی تھی ليکن جب “اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا”
اْلَمَودَّ ”آگيا،“ ااّل ”اس کے ساتھ   ، اس کے معنی يہ ہيں کہ نفی قائم نہيں رہی، کچھ اجر ہے۔اجر کا ثبوت ہوگيا۔ “ةَ فِی اْلقُْرٰبیااِلَّ

َرْحَمةً لِّْلَعالَِمْين، بالکل وہی  ترکيب ہے۔ يہ کلمہ رسالتميں کہتا ہوں کہ ايک ساخت ہے۔ اَلاِٰلہَ ااِلَّ ّهللاٰ کلمہ توحيد۔ َوَمااَْرَسْلٰنَک ااِلَّ
اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبیاَل اَ ”ہے اور    ، يہ کلمہ واليت ہے۔ “ْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراااِلَّ

کا لفظ بتاتا ہے کہ آگے اثبات ہے۔ اس کے بعد فرمايا تو يہ “ ااّل ”اب بعد ميں جو کچھ کہا ہے، وه نہ بھی سنتے تو
ةَ فِی اْلقُْرٰبی”فرمايا: اْلَمَودَّ احباِن قرابت کے معنی اپنے قرابت دار۔ ہم جو معنی سمجھتے ۔ صاحباِن قرابت کی محبت، ص“ااِلَّ

  ہيں، اسی کے مطابق ترجمہ ميں کہتے ہيں کہ ميں تم سے کچھ اجر نہيں چاہتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ 
بت کو مسلمانوں ميں ايک طبقہ نے يہ غور کيا کہ يہ بات شاِن رسالت کے خالف ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کی مح

کو بيچ سے ہٹايا نہيں جاسکتا تھا۔ مودت کے معنی لغت ميں جو ہيں يعنی محبت، اس “ااِلَّ ”معاوضہ قرار ديں اپنی خدمات کا۔
کو بدال نہيں جاسکتا تھا۔ لٰہذا پورا زور کالِم قربٰی پر صرف ہوگيا۔چونکہ خير خواه مسلمان شاِن پيغمبر کا تحفظ کرنا چاہتے 

ياده پيغمبر خدا کی شان کو محفوظ رکھنے کی فکر ہے، لٰہذا پوری طاقت قربٰی کے مفہوم پر صرف ہيں، انہيں خدا سے ز
  ہوگئی کہ کسی طرح يہ اپنے عزيز نہ رہيں۔ لٰہذا کچھ اور ہوجائے۔ 

علمائے کرام ُدور ُدور کی کوڑياں النے لگے۔ کچھ نے کہا کہ يہ مشرکين عرب سے کہا گيا ہے يعنی اب مسلمان مخاطب 
يں ہيں۔ يہ ايک احتياطی طريقہ ہوگيا کہ مسلمانوں کو سوچنا نہيں ہے کہ ہم سے کچھ کہا جارہا ہے۔ مشرکين مکہ مخالفين نہ

اسالم مخاطب ہے اور ان سے کہا جارہا ہے کہ ميں تم سے کچھ معاوضہ تو چاہتا ہی نہيں ۔ مگر بھئی مجھ ميں اور تم ميں 
کا پاس اور لحاظ تو کرو۔يہ علمائے کرام کے نزديک شاِن رسول کے مطابق  جو عزيز داری ہے، جو قرابت داری ہے، اس

بات ہے کہ وه ابوجہل کو اپنی قرابت کا واسطہ ديں، ابو لہب کو اپنی قرابت کا واسطہ ديں کہ بھئی ميری قرابت کا لحاظ تو 
جو رويہ اختيار کئے ہوئے ہو، يہ رويہ کرو۔ جو پيغام ميں پہنچا رہا ہوں، اس کو اتنی بيدردی سے َرد نہ کرو۔ ميرے ساتھ 

اختيار نہ کرو۔ گويا مشرکين کو اپنی قرابت کا واسطہ ديا جارہا ہے۔ علمائے اسالم يہ مفہوم قرار دے رہے ہيں۔ اصولی 
حيثيت سے، بافہم مجمع سے ميرا سوال ہے، معاذهللا، رسول کا مطلب يہ ہو يعنی رسول اپنی قرابت کا واسطہ دے کر انہيں 

وِت اسالم ديں تو پھر ابوجہل کو کيوں حق نہيں ہے کہ وه اپنی قرابت داری کا واسطہ دے کر يہ نہ کہے کہ ہمارے دع
معبودوں کو بُرا نہ کہئے۔ جب اصول کی بات نہيں رہی، حقانيت کی بات نہيں رہی ، قرابت داری کا پاس ہوگيا تو آپ تو 

قرابت داری کا پاس کريں؟آپ تو بيدردی سے ہمارے معبودوں کو نشانہ ہماری قرابت داری کا لحاظ نہ کريں اورہم آپ کی 
  بنائيں اور ہم آپ کے ساتھ قرابت داری کے لحاظ سے رعايت برتيں۔ 

معاذ هللا ، رسول ايسی بے اصول بات مشرکين مکہ سے نہيں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے خود بتايا ہے کہ حق کے معاملہ 
۔ ان کو حق کہہ کر پيش کرنا ہے يا قرابت داری کے واسطے سے، بنظر ترحم ان سے ميں قرابت داری کوئی چيز نہيں

  منوانا ہے۔ 
غور فرمائيے! اصل مرکز سے ہٹانے کيلئے کتنی معقول اور غير معقول کوششيں کرنا ضروری سمجھی جارہی ہيں کہ جو 

بول نہيں کيا۔ دوسرا پہلو يہ پيش کيا گيا اصل مقصد ہے، وه حاصل نہ ہو۔ يہ ايک ُرخ تھا جسے کچھ لوگوں کے ضمير نے ق
کہ بے شک قرابت دار کہے گئے ہيں اور مشرکين سے خطاب نہيں ہے ، مسلمانوں سے ہی ہے، مسلمانوں سے يہ کہا جارہا

ہے کہ ميں تم سے کچھ معاوضہ نہيں مانگتا، سوائے اس کے کہ تم اپنے قرابت داروں سے محبت کرو۔بس مقصد حاصل 
  رسول کے ، وه ہمارے قرابت دا رہوگئے۔  ہوگيا۔ بجائے

اپنی جگہ سے نہيں ہٹا يعنی رہا ۔ تو کچھ نہ کچھ اب يہ کہ تم اپنے قرابت “ ااِلَّ ”ميں کہتا ہوں کہ اس سب کے بعد بھی وه 
کیداروں سے محبت رکھو، دوستی رکھو۔ آئيے اس کو قرآن کے معيار پر جانچيں تو قرآن کريم کی ايک مہم يہ تھی کہ حق 

  راه ميں قرابت داری کی محبت کو دلوں سے کھرچ کر ُدور کرے۔ 
ارشاِد اٰلہی ہے کہ کسی جماعت کو ، جو هللا اور روِز قيامت پر ايمان رکھتی ہے، تم نہ ديکھو گے کہ وه ايسے سے محبت 
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حيات ہوں، بھائی  کرے جو هللا اور رسول کے خالف ہے۔ چاہے وه باپ دادا ہوں، چاہے وه بيٹے ہوں، چاہے وه شريک ِ
ہوں، قبيلے کے لوگ ہوں ، کوئی بھی لوگ ہوں۔يہ وه ہيں جو صاحباِن ايمان ہيں۔ ايک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ 

ديجئے کہ اگر تم اپنے باپ دادا کو ، اپنے بھائيوں کو، اپنی اوالد کو اور ان اموال کو جنہيں تم جمع کرتے ہو، ان سب کو تم 
  ر ان کی راه ميں خدمات انجام دينے سے زياده عزيز رکھتے ہو تو پھر عذاِب اٰلہی کے منتظر رہو۔ خدا ،رسول او

قرآن مجيد ،جس کی يہ مہم ہو اور اس وقت اسالم کی راه ميں يہی محبتيں رکاوٹ تھيں، ان کا استدالل قرآن کے خالف يہی 
کہ ہم نے باپ دادا کو اسی راستے پر ديکھا ہے اور ہم اسی تھا، اسالم کے خالف يہی تھا، پيغمبر اسالم کے خالف يہی تھا 

راستے پر چلے جائيں گے۔بڑی مشکل يہ تھی کہ ايک بھائی اگر حالت ِکفر ميں ہے اور دوسرے بھائی کی سمجھ ميں اگر 
ہونا چاہتا ہے اسالم آبھی گيا ہے تو بھی وه اس راستے پر نہيں آتا کہ بھائی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر شريک ِحيات مسلمان 

  اور زوجہ حالت ِکفر ميں ہے تو اس کی محبت اس کے سد ِراه ہوتی ہے۔ 
قرآن کی مہم يہ تھی کہ مسلمانوں کو حق کے معاملہ ميں ان تعلقاِت قرابت کو دل سے نکالنا ہے۔ تو کيا وه يہ کہتا ہے کہ ميں

بت کرو؟ اب ايک اور اصولی بات ہے کہ ان ميں سے اپنی خدمات کا معاوضہ يہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے قرابت داروں سے مح
کوئی قول ايسا نہيں جس کی تائيد ميں کوئی قوِل رسول ہو، حديث ِ رسول ہو۔ ليکن جو بحمد ہم سمجھتے ہيں، اس کی تائيد 

  ميں متفقہ طور پر حديث ِ رسول موجود ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا کہ يا رسول هللا! وه قربٰی کون ہيں؟ 
محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السئول ميں لکھا ہے اور تفسير کی کتابوں ميں بھی ہے مسلمانوں نے پيغمبر خدا  عالمہ

  سے سوال کيا کہ يہ آپ کے قرابت دارکون ہيں؟ رسول نے فرمايا: 
  ۔ “َعلِیٌّ َوفَاِطَمہ َواَْبنَاھَُما”
  ۔ “علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بچے”

اس کی تفسير کردی تو اب مسلمانوں کو اس کے خالف سوچنے کا کيا حق ہے؟ مگر جو باتيں ميں  جب خود رسوِل اکرم نے
نے پيش کی تھيں ، وه تو اپنی جگہ پر رہيں کہ افضل المرسلين ہيں اور پھر ان کا کردار سب سے اونچا ہونا چاہئے۔ ہر نبی 

کہہ رہے ہيں کہ ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا مگر، کہتا رہا کہ ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا مگر ہمارے رسول يہ 
کے بعد اپنے قرابت دار اور قرابت داروں کے بعد ان کی محبت۔ تو کيا ميں سمجھوں کہ اور تمام انبياء کا عمل “ مگر”اور

ار اونچا نہ رہا تو بے لوث تھا اور ان کے عمل ميں(معاذهللا) غرض شريک ہوگئی۔ تو ان کا کردار اتنا اونچا نہ رہا۔ اگر کرد
اس کے معنی ہيں کہ ان کی شخصيت دوسرے انبياء سے اونچی نہ رہی۔ہمارے سارے مسلمات بدل گئے۔ يہ مشکل کيوں 

  پيش آرہی ہے؟ 
ميں کہتا ہوں کہ يہ سب مشکل ايک لفظ کے نظر انداز کردينے سے پيش آرہی ہے۔ ياد رکھئے کہ ہر نبی نے خود اُمت سے 

آئے او ر کہا کہ ميں کوئی اجر نہيں چاہتا۔ صالح آئے اور کہا کہ ميں کوئی اجر نہيں چاہتا۔ نوح آئے اور خطاب کيا تھا، خود 
انہوں نے يہی کہا کہ کوئی اجر نہيں چاہتا۔خالق نے بس قول کو نقل کرديا۔ ہمارے پيغمبر بھی اگر منبر پر تشريف لے جاتے 

و پيغام اپنی جانب سے ديتے تو يہ بھی اتنا ہی کہتے جتنا ہر نبی نے اور اپنی طرف سے کوئی خطبہ پڑھتے اور مسلمانوں ک
کہا۔ يہ بھی کہتے کہ ميں کوئی اجر نہيں چاہتا۔ مگر يہ کب آئے منبر پر؟ کب انہوں نے کوئی خطبہ پڑھا؟کب انہوں نے قوم 

  کو مخاطب کيا؟ 
کہئے او ريہ کہئے۔ الفاظ بھی اس کے سکھائے  ۔“قُل”۔اُس نے ارشاد کيا کہ “قُل”وه تو جس کے رسول ہيں، اُس نے کہا: 

ہوئے، الفاظ بھی اس کے بتائے ہوئے اور اب اگريہ اس کے رسول ہيں تو اس ميں تصرف جائز ہی نہيں۔ انہيں اس ميں نہ 
  کمی جائز نہ زيادتی جائز۔ جب اس نے کہا کہ يہ کہئے کہ : 

ةَ ”  اْلَمَودَّ   ۔ “فِی اْلقُْرٰبی اَل اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراااِلَّ
کوئی اجر نہيں چاہتا اور اسی لئے تو قرآن کے ساتھ رسول کی ضرورت تھی کہ اگر قرآن اس طرح اترتا مکتوبی شکل ميں 
لکھا ہوا تو بيچ ميں سانس لينا نہ لينا پڑھنے والے کا کام ہوتا۔ پھر خدا بھی اس کا ذمہ دار نہيں ہوسکتا تھا۔ اس لئے خدا نے 

ا اور ايک سانس لينے والے انسان کو ساتھ بھيجا۔اب جس طرح وه قرآن کی صحت کا ذمہ دار ہے، اسی طرح قرآن کو بھيج
اس کے پڑھنے کے طريقہ کا بھی ذمہ دار ہے۔وه کہہ رہاہے کہ کہئے کہ ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا، سوائے اپنے 

  قرابت داروں کی محبت کے۔ 
ل اپنے قرابت داروں کو کيسے کہہ رہے ہيں؟تو ميں کہتا ہوں کہ رسول کب کہہ رہے اب آپ کو بر امعلوم ہوتا ہے کہ رسو

ہيں اپنے قرابت داروں کو؟ يہ کب کہہ رہے ہيں اپنے قرابت داروں کيلئے؟ وه کہلوا رہا ہے۔ اب رسول سے قرابت داری نہ 
  ڈھونڈئيے، اُس سے 

  رشتہ ڈھونڈئيے۔ 
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ھونڈئيے۔ قرابت کے لفظ سے کسی کو وحشت نہ ہو، جيسی اُس سے قرابت رشتہ کو قرابت کہتے ہيں۔ هللا سے قرابت ڈ
  تو صحيح اور ميں قرابت کہہ دوں تو غلط؟ “قُْربَةً اِلَی ّهللاٰ ”ہوسکتی ہے۔ آپ نماز ميں کہيں

اب اس سے سمجھئے کہ يہ ہستياں فقط رسول سے رشتہ نہيں رکھتيں، يہ هللا سے بھی رشتے رکھتی ہيں۔ تو اب جہاں 
  ہے: “ قل”جہاں

ُ اََحد”   ۔ “قُْل ھَُوّهللاٰ
  ۔ “کہے کہ هللا ايک ہے”

  تو اب هللا کو ايک کہنا ان کا فرض ہوا يا نہيں؟ 
ِ اَلَْيُکم”   ۔ “قُل اِنِّْی َرُسْوُل ّهللاٰ
  ۔ “کہئے کہ ميں هللا کا رسول ہوں”

ر نہيں چاہتا، سوائے قرابت داروں کی محبت تو يہ کہنا ان کا فرض ہوا يا نہيں؟ وه کہتا ہے کہ کہئے کہ ميں تم سے کوئی اج
کے تو اب يہ کہنا ان کا فريضہ ہے يا نہيں؟ اب آپ يہ چاہتے ہيں کہ يہ ہمارے لکھنٔو والے تکلف سے کام ليتے تو ميں کہتا 

پنے منہ ہوں کہ اگر اس تکلف سے کام لينا ہوتا تو جب اُس نے کہا تھا کہ کہئے کہ ميں رسول ہوں تو کہتے کہ پروردگار! ا
سے کيا کہوں کہ ميں رسول ہوں۔قرابت دار تو اصل ميں اپنی وجہ سے قرابت دار ہوتے ہيں۔ اصل محبت تو ذات سے ہوتی 

ہے۔ جب کہا جاتا کہ آپ اپنی رسالت کی تبليغ کيجئے تو کہتے کہ اپنے منہ سے کيا کہوں کہ ميں هللا کا رسول ہوں۔ اس 
ہ کوئی پوچھتا کہ آپ هللا کے رسول ہيں؟ تو رسول فرماتے کہ ميں کس قابل ہوں، يہ تو لکھنٔو کے تکلف کا تقاضا تو يہ تھا ک

  آپ کی محبت ہے۔ 
ياد رکھئے کہ خدا کی طرف کے عہدوں ميں تکلف روانہيں ہے۔ نبی اور امامت کا کيا ذکر ہے، کسی مجتہد سے پوچھا 

کا حق نہيں ہے کہ مجتہد نہيں ہوں۔ يہ حقيقت خالِف شاِن جائے کہ آپ مجتہد ہيں؟ تو اگر واقعی مجتہد ہيں تو ان کو کہنے 
رسالت ہے کہ رسول بارگاِه اٰلہی ميں يہ کہيں کہ پروردگار! ميں اپنے منہ سے کياکہوں کہ ميں رسول ہوں۔ يہ اگر تکلف 

  کرتے تو کيا واقعی رسول ہوتے؟ 
کی تبليغ کيلئے کوئی اور رسول آئے گا؟جب آپ رسول ہيںارشاِد اٰلہی ہوتا کہ ماشاء هللا! رسول آپ ہيں تو کيا آپ کی رسالت 

تو ميری وحدانيت کا منوانا بھی آپ کا کام اور اپنی رسالت کو منوانا بھی آپ ہی کا کام۔تو جب اپنی ذات کے بارے ميں ان 
ں عرض کريں کہ کے لئے تکلف روا نہيں تھا تو قرابت داروں کے بارے ميں تکلف کيونکر ہوسکتا تھاکہ بارگاِه اٰلہی مي

  پروردگار! يہ ميں کيونکر کہوں؟ اپنی بيٹی کيلئے کہوں، اپنے داماد کيلئے کہوں،اپنے نواسوں کيلئے کہوں؟ 
اپنے لئے کہہ سکتے تھے، اپنی بيٹی کيلئے نہيں کہہ سکتے تھے۔ ہاں! جيسے آپ واقعی رسول ہيں، ويسے ہی آپ کی بيٹی 

کا فرض ہے کہ کہئے اور اگر آپ کا داماد اور آپ کے نواسے اس کی طرف بھی اُس کے ہاں کوئی درجہ رکھتی ہے۔آپ 
سے کسی منصب کے حامل ہيں تو جيسے اپنی رسالت کی تبليغ کرنا آپ کا فرض تھا، ويسے ہی ان کی امامت کی تبليغ کرنا 

  بھی آپ کا فرض ہے۔ 
  ذرا نازک بات ہے کہ ميں کہتا ہوں کہ جب اُس نے کہا کہ: 

اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبیقُْل اَل اَسْ ”   ۔ “ئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراااِلَّ
  ۔ “کہئے کہ ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے”

  واقعی يہ قرابت داروں کی محبت ان کی ان خدمات ميں ہوگئی جن کا اجر يہ اسی سے ليں گے۔ اُس نے جب کہا: 
ُ اََحد”   ۔ “قُْل ھَُوّهللاٰ

  تو يہ اُس کی توحيد کا پيغام ہوگيا۔ اُس نے کہا: 
ِ اَلَْيُکم”   ۔ “قُل اِنِّْی َرُسْوُل ّهللاٰ
  ۔ “ميں تمہاری طرف هللا کا رسول ہوں”

  توان کی رسالت کا پيغام ہوگيا۔ وہاں خلق خدا کو توحيد کا قائل ہونا پڑا، يہاں رسالت کا قائل ہونا پڑا۔ اس کے بعد جب اُس 
  نے کہا: 

اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبی”   ۔ “قُْل اَل اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراااِلَّ
  ۔ “کہئے کہ ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا”

  ، يا کہئے کہ ساتھ جو بات آرہی ہے وه اصوِل دين ميں داخل ہے تو کہئے: “ قل”ديکھئے! 
ُ اََحد”   ۔ “ھَُوّهللاٰ

  توحيد اصوِل دين ميں۔ کہئے کہ: 
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  ۔ “ْی َرُسْوُل ّهللاِ اَلَْيُکماِنِّ ”
  تو رسالت جزِو دين اور اب جب وه کہہ رہا ہے: 

  ۔ “اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا”
تو جن ہستيوں کيلئے وه کہہ رہا ہے، اُن کی واليت بھی جزِو دين ہوگی۔ وه جو سلسلہ ہے، اس کی پہلی کڑی جو ہوگی، اس 

ا اعالن فرمائيں گے اور مراد وه پورا نظام ہوگا جس کی يہ پہلی کڑی ہے۔گويا پہلی کا نام لے کر رسول اس کی واليت ک
کڑی کو ہاتھ ميں دے دينا ہے خدا و رسول کو کہ اب اس حلقہ تک پہنچ جاؤ گے تو پھرآگے بڑھتے چلے جانا۔ پورا سلسلہ 

  تمہارے سامنے آجائے گا۔ 
  تو ياد رکھئے کہ اُس نے کہا: 

ُ اَ ”   ۔ “َحدقُْل ھَُوّهللاٰ
  انہوں نے تبليغ کی، هللا احد۔ ہم نے کہا: 

ّهللاٰ ”   ۔ “اَل اِٰلہَ ااِلَّ
  خدا نے کہا: 

ِ اَلَْيُکم”   ۔ “قُل اِنِّْی َرُسْوُل ّهللاٰ
  ۔ “کہئے کہ ميں تمہاری طرف هللا کا رسول ہوں”

  انہوں نے اس کی تعميل ميں کہا: 
  ۔ “اَنَا َرُسْوُل ّهللاٰ ”
  ۔ “ميں هللا کا رسول ہوں”

  ہم نے فوراً کہا: 
ُسْوُل ّهللاٰ ” ٌد رَّ   ۔ “ُمَحمَّ

  اُس نے کہا: 
اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبی”   ۔ “قُْل اَل اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراااِلَّ

  انہوں نے اس کی تعميل کی کہ: 
اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبی”   ۔ “اَل اَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراااِلَّ

  ہم نے کہا: 
  ۔ “لِیٌّ َولِیُّ ّهللاٰ عَ ”

پس جب خدا نے کہا کہ کہئے ، تو اب ان سے قرابت نہيں ہے، اُس سے رشتہ ہے۔ اسی طرح جو ہم نے رشتہ ماليا: الالہ 
ُسوُل ّهللاٰ ” االهللا، يہ بھی هللا کی طرف ُرخ۔ ٌدرَّ ی رشتہ کہہ کر ہم رسول سے کوئ“ َعلِیٌّ َولِیُّ ّهللاٰ ”کا مرکز بھی هللا اور “ ُمَحمَّ

  نہيں بتارہے ہيں۔ 
رسول، رسول ہيں مگر عبدهللا کے بيٹے بھی ہيں، عبدالمطلب کے پوتے بھی ہيں، ہاشم کے پڑپوتے بھی ہيں۔ مگر کيا ہم جو 
کلمہ پڑھتے ہيں، وه اس لئے کہ ہاشم کے پڑپوتے ہيں يا عبدالمطلب کے پوتے ہيں يا عبدهللا کے بيٹے ہيں؟ کلمہ جو پڑھتے 

لئے کہ هللا کے رسول ہيں۔ وه الگ سے معلوم ہے کہ کس کے پوتے ہيں، کس کے بيٹے ہيں۔ يہ اور بات ہے کہ ہيِں وه اس 
وه ہستياں بھی بہت اونچی ہيں جن کے بيٹے ہيں۔ وه بھی بہت بلند ہيں جن کے پوتے ہيں۔ وه بھی بہت بلند ہيں مگر ہمارا کلمہ

کے پوتے ہيں۔ ويسے ہی جس جس کو مانتے ہيں، وه اس لئے نہيں پڑھنا اس وجہ سے نہيں ہے کہ ان کے بيٹے اور ان 
مانتے کہ رسول کی بيٹی ہيں، وه رسول کے داماد ہيں، رسول کے نواسے ہيں۔ نہيں! ہم تو اس لئے مانتے ہيں کہ خدا کی 

ايک طرف سے جو منصب ہے، يہ اُس پر فائز ہيں۔ان کی حيثيت دو طرح کی ہوگی، ايک رشتہ جو رسول سے ہے اور 
  رشتہ جو خدا سے ہے۔ 

جو لوگ کہتے ہيں کہ رسول فضائل اس لئے بيان کرتے تھے کہ وه بھائی ہيں اور يہ بيٹی ہيں اور يہ نواسے ہيں۔ فضائل 
سب تسليم ، پيغمبر خدا کی سب احاديث تسليم،ليکن اس کی اہميت کم کرنے کيلئے کہتے ہيں کہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے 

بہت چاہتے تھے، اپنے نواسوں کو بہت چاہتے تھے۔ اس طرح وه فضيلت کی ساری حديثيں گويا محبت  تھے، اپنی بيٹی کو
پر مبنی قرار دے دی گئيں کہ يہ سب اپنے عزيزوں کی محبت تھی۔ فضائل اس لئے بيان کرتے تھے کہ بيٹی تھيں۔ تو ہم 

  چاہے مانيں يا نہ مانيں، دنيا کے نزديک تو بيٹياں اور بھی تھيں۔ 
ن لوگوں سے ميں کہتا ہوں کہ اگر پيغمبر خدا فضائل بيٹی ہونے کی بناء پر بيان کرتے تھے تو ان بيچاری بيٹيوں نے کيا ا

قصور کيا تھا کہ ان کيلئے کچھ بيان نہيں فرماتے؟ جناِب واال! صحيح بخاری ، جناِب فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا، اس باب ميں
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بنظر اختصار، بنظر احتياط، بنظر مصالحت ، کتنی نظروں سے ، صرف تين احاديث ہيں يعنیہے، باِب مناقب ِ فاطمہ ، مگر 
  پورے بڑے صفحے پر صرف تين عدد حديثيں ہيں۔ مگر وه تين عدد بھی کيسی کيسی کہ فرماتے ہيں: 

  ۔ “َسيََّدةُ نَِساِء اَْہِل اْلَجنَّة”
  ۔ “يہ ميری بيٹی زناِن اہِل جنت کی سردار ہے”

عورتوں کی سردار ہے، بہشت کوئی بنی ہاشم کی خاندانی جاگير نہيں ہے۔ بہشت وه ہے جو ايمان و عمل کی جزا  بہشت کی
کيلئے خلق کی گئی ہے، مہيا کی گئی ہے۔ تو اب بيٹی کو جو فرمارہے ہيں کہ اہِل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ايک 

ہے۔ بشريت اور رسالت ميں کہ کچھ باتيں بحيثيت بشر فرماتے مکتب ِ خيال رسول کے اقوال و افعال کی بھی تقسيم کرتا 
تھے ، کچھ باتيں بحيثيت رسول فرماتے تھے۔ جو بحيثيت بشر فرمائيں، وه تو عام آدميوں کی طرح ہيں، ان کی کوئی اہميت 

ی مکتب والوں سےنہيں ہے اور جو باتيں بحيثيت رسول فرمائيں، ان کی دينی اہميت ہے۔ اس مکتب ِ خيال کے لحاظ سے، اس
  پوچھوں گا کہ بہشت کے بارے ميں جو بات ہے، وه بشر کی حيثيت سے ہے يا رسول کی حيثيت سے ہے؟ 

اہِل جنت کی خبر بحيثيت بشر ہوہی نہيں سکتی۔ بھيجے گئے ہيں جنت کی اطالعيں دينے کيلئے تو جنت کے بارے ميں جو 
اتيں بحيثيت بشر ہوں مگر جنت کے سلسلہ ميں جو بات ہوگی، وه تو فرمائيں ، وه تو بحيثيت رسول ہے، چاہے کئی ہزار ب

بحيثيت بشر ہو ہی نہيں سکتی۔ بحيثيت رسول ہی ہوگی۔تو اب بيٹی کو جو فرمارہے ہيں کہ زناِن اہِل جنت کی سردار ہيں اور 
ميعار ہے جنت ميں جانے جنت خلق ہوئی ايمان و عمل کی جزا کيلئے تو ارشاِد رسول کے معنی يہ ماننا پڑيں گے کہ جو 

کا، وه ميری بيٹی ميں اتنی بلندی پر ہے کہ قيامت تک کی کسی عورت کو بھی جنت ميں جانا ہو تو وه فاطمہ کے پيچھے چل
  کر جاسکتی ہے، آگے چل کر نہيں جاسکتی۔ 

  اب نواسوں کے بارے ميں جو احاديث ہيں، صحيح ترمذی کی حديث کہ پيغمبر خدا فرماتے ہيں: 
  ۔ “َحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيَِّداَشبَاِب اَْھِل اْلَجنَّۃاَلْ ”

يعنی ان افراد کے بارے ميں کوئی حديث جنت سے ادھر تو رکتی ہے ہی نہيں۔ ماں سرداِر زناِن جنت اور نواسوں کيلئے 
  فرمارہے ہيں کہ سرداِر جواناِن بہشت۔ 

کا سردار کہتے۔ جوانوں کا سردار کہنا خالِف بالغت تھا۔ يہ  ياد رکھئے کہ اگر بچوں کی حاليہ عمر پيش نظر ہوتی تو بچوں
کب جوان ہيں جو ان کی مدح ميں کہا جائے کہ سرداِر جواناِن جناں؟ بعد ميں جوان ہوں گے تو کہا جائے گا۔ اس وقت جوان 

نت کہيں، جنت کے کہاں ہيں؟ بہت دور ہے جوانی! اگر ارشاِد رسول ميں اس وقت کی عمر معتبر ہو تو سرداِر اطفاِل ج
بچوں کا سردارفرمائيں۔ ليکن جب يہ ارشاد فرمارہے ہيں کہ سرداِر جواناِن اہِل جناں، تو ماننا ہوگا کہ يہاں والی عمر سامنے 
نہيں ہے، بہشت والی عمر، بہشت واال دوِر حيات سامنے ہے۔خود ہی فرماچکے ہيں کہ بہشت ميں ہر ايک جوان ہی جائے گا

ت کے جوانوں کے سرداربتايا ہے تو جناب! جو کوئی بھی بہشت واال ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا تو آپ نے اہِل جن
  ہو، اگر جنت ميں جانا ہے تو ان کی سرداری ماننا پڑے گی۔ 

  صرف متکلم مستثنٰی ہوتا ہے اور پھر ايک ہستی جسے خود رسول نے ، ايک تتمہ ہے اس کا: 
  ۔ “َداَشبَاِب اَْھِل اْلَجنَِّۃ َواَبُْوھَُماَخْيٌر ِمْنھَُمااَْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيِّ ”
  ۔ “يہ ميرے دونوں بچے جواناِن جنت کے سردار ہيں اور ان کے بابا ان سے بہتر ہيں”

يوں کہئے کہ سرداروں کے سردار۔ اب يہ ہستياں ہيں جن ميں سے ہر ايک ذووجہين ہے يعنی دو ُرخ رکھتا ہے۔ ايک ُرخ 
ت کا اور ايک ُرخ هللا سے قرابت کا۔ اس لئے پيغمبر کے افعال بھی دو طرح کے ہوگئے، کچھ اپنی قرابت رسول سے قراب

سے اور کچھ هللا کے رشتہ سے۔بيٹی کو گلے لگانا اپنی قرابت کی بناء پر درست ہے۔ جب کسی غزوه پر جاتے تھے ، سب 
و سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے مالقات فرماتے سے آخر ميں جناِب فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے تھے۔جب آتے تھے ت

  تھے۔يہ بيٹی ہونے کی وجہ سے تھا۔ 
مگر حضور! تعظيم کو کھڑے ہونا، يہ تو اپنی بيٹی ہونے کا تقاضا ہی نہيں ہے۔ يہ عمل خود بتاتا ہے کہ فاطمہ صرف بيٹی 

ت کی ايک حديث جو صحيح بخاری ميں ہے، نہيں ہيں، کچھ اور بھی ہيں۔ چونکہ ميں جناِب فاطمہ سالم هللا عليہا کی فضيل
بيان کرچکا اور آپ کے ساتھ جو برتاؤ ہے، وه بھی عرض کرچکا، ميں نے عرض کيا کہ جب آپ سمجھتے ہيں کہ اور بھی 

  بيٹياں ہيں تو اتنی نہيں ، اس سے کم درجہ کی کوئی حديث؟مگر ان بيچاريوں کے بارے ميں کچھ ارشاد نہيں فرمايا۔ 
و دينی اہميت اس چيز کی کوئی ہے ہی نہيں کہ اور بيٹياں تھيں يانہيں تھيں۔ يہ علم انساب کا مسئلہ ہے، علم ميرے نزديک ت

تاريخ کا مسئلہ ہے۔ حضور!اور بيٹياں ہوں يا نہ ہوں مگر نساء کے اندر تو ايک ہی تھيں۔ نصارٰی نجران کے مقابلہ ميں 
نت ايک ہی تھيں۔ تو ہوا کريں بيٹياں۔ جب خدا اور رسول نے انہيں اہميت مباہلہ کی منزل ميں ايک ہی تھيں۔ سرداِر زناِن ج

  نہيں دی تو ہم انہيں کيوں اہميت ديں؟ 
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رہی دوسری شخصيت تو معلوم ہے مجھے کہ انساب کے لحاظ سے ان کے دو رشتے ہيں۔نسبی رشتہ بھی ہے، سببی رشتہ 
کی بات ہے کہ اور بھی چچازاد بھائی تھے۔ خود ان کے سگے بھی ہے۔ نسبی رشتہ چچازاد بھائی ، تو حضور مسلمہ تاريخ 

بھائی ہيں۔ وه کيا رشتہ ميں فرق رکھتے ہيں؟ تين اور تھے ، علی تو عمر ميں سب سے چھوٹے تھے۔ يہ تاريخ کی حقيقت 
ہے کہ عمر ميں سب سے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے طالب، طالب سے چھوٹے جعفر اور جعفر سے چھوٹے عقيل، عقيل 

چھوٹے آپ اور ہر ايک ميں دس دس برس کا فرق۔طالب سے دس برس چھوٹے جعفر، جعفر سے دس برس چھوٹے  سے
عقيل، عقيل سے دس برس چھوٹے جناِب امير عليہ السالم۔ حضرت علی رسول سے تيس برس چھوٹے تھے۔ يہ دس برس 

تو ان ميں اور اسالم ميں وه ربط ہوا جو ايک کے تھے تو بعثت ہوئی ، رسول کی گود ميں پلے تھے، اسی گود ميں اسالم آيا 
  مربی کی آغوش ميں پلنے والے دوبچوں کا ہوتا ہے يعنی اسالم نے آنکھ کھول کر ان کی صورت ديکھی۔ 

پس چچازاد بھائی تو اور بھی تھے مگر ان ميں سے کسی اور کے بارے ميں احاديث کيوں نہيں ہيں؟ ان کے بارے ميں بھی 
ہر ايک اپنی منزل ميں ہے۔ طالب، طالب ہيں۔ جعفر، جعفر ہيں۔ عقيل، عقيل ہيں اور علی ، علی ہيں۔جو احاديث ہيں، ليکن 

دوسرا رشتہ داماد کا ہے، ظاہر ہے کہ بيٹياں ہيں تو داماد بھی ہوں گے۔ جو کسی بيٹی کو نہيں مانتا، وه داماد کو بھی نہيں 
د بھی اور ہيں۔ جب داماد کئی ہيں تو اوروں کی فضيلت کی تعريفيں مانتا۔ جس کے نزديک اور بيٹياں ،اُس کے نزديک داما

  بھی ہونی چاہئيں ليکن نہيں ہيں۔ 
اچھا! جب بيٹی ہوگئی، داماد ہوگئے تو پھر نواسوں کی کيا کمی ہے؟ ليکن وہی جو بيٹی کے سلسلہ ميں کہہ چکا کہ وه سب 

نواسے ہونے کا تقاضا نہيں ہے، ورنہ پھر کسی اور نواسے کيلئے ہوا کريں۔ سرداِر جواناِن بہشت تو يہی دو نواسے ہيں۔ يہ 
کچھ او رہوتا۔ يہيں سے علی کی نماز کے بارے ميں گفتگو ہوجائے۔ علی نے انگلی سے اشاره کرديا ، وہاں بحثيں اٹھائی 

واليت اسی سر پر  جاتی ہيں کہ رجوِع قلب کے خالف ہے۔ يعنی نماز ہے ،خدا کی فکر ان کو ہے۔ جس کی نماز ہے، وه تاجِ 
رکھے ديتا ہے۔ ان کو فکر ہے نماز کی۔ انگلی سے اشاره کيا۔ اس پر بہت مباحث ہيں کہ يہ خالِف رجوِع قلب تو نہيں ہے 

اور پيغمبر نے جو سجده کو طول ديا، وہاں کسی صاحب نے بحث نہيں اٹھائی۔ ظاہر ہے کہ خبر ہوئی کہ کون پشت پر آيا ، 
  يا۔ تبھی تو سجده کو طول د

ميں کہتا ہوں کہ کرداِر رسول کی بلندی کے لئے يہی پيش نظر رکھنا چاہئے کہ اگر اپنا نواسہ ہونے کی بناء پر طول ہوتا تو 
خالِف شاِن سجود ہوتا ليکن رسول نگاِه فرض شناس کی ترازو ميں مرضِی اٰلہی کے معيار پر تول رہے ہيں ، ايک پلڑے 

از کو اور ايک پلڑے ميں حسين ۔ اور حسين کا وزن رسول نے مرضِی اٰلہی کی ترازو پر ميں نماز کو، نہيں! عام رفتار نم
توال تو عام رفتار نماز پر ان کی خاطرداری کو،مرضِی اٰلہی کے معيار پر قابِل ترجيح سمجھا۔ چونکہ ترازو کہا ہے، اس 

ت حسين کا وزن تھا کہ رسول کا سر نہيں اُٹھ سکا۔لئے ايک لفظ استعمال کروں گا ، ميں کہوں گا کہ يہ مقاصد ِاٰلہی کے ماتح
پيغمبر خدا کے پيش نظر تھا کہ يہ ميری ايک وقت کی نماز اور اس کا سجده ہے اور يہ بچہ وه ہے جس کی بدولت قيامت 

  تک نماز قائم رہے 
جو بچپن ميں کيا تھا، اُس  گی۔ميں کہتا ہوں کہ حسين نے کربال ميں اپنے عمل سے ثابت کرديا کہ ميرے ساتھ ميرے نانا نے

کا ميں حقدار تھا۔ جيسے تہہ خنجر يہ اُن کے پيش نظر تھا کہ نانا نے ميری خاطر سجده جو طول ديا تھا تو سہی، جو يہی 
  سجده ہو اور گلے پر خنجر ہو؟ 

ہ کی سکھائی ہوئی زيارت اور يہ جو ميں نے کہا کہ ان کی بدولت قيامت تک نماز قائم ہوئی، يہ ميں نہيں کہہ رہا، ہم جو آئم
  پڑھتے ہيں: 

لٰوةَ ”   ۔ “اَْشھَُداَنََّک قَْداَقَْمَت الصَّ
  ۔ “ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ نے نمازکو قائم رکھا”

ميں کہتا ہوں کہ نماز بھی جيسی کربال ميں پڑھی گئی، تاريخ عالم ميں نہيں پڑھی گئی۔ پيغمبر نے ان کيلئے سجده کو طول 
ہ نماز کے کسی عمل کو کب تک طول ہوتا ہے؟ ہر عمل کو طول ہوتا ہے جب تک دوسرا عمل نہيں ہوتا۔ ديا۔ کوئی بتائے ک

رکوع ہوااور قيام نہيں ہوا تو قيام کے وقت تک رکوع قائم رہا۔ قيام تھا اور پھر سجده ميں نہيں گئے تو اس وقت تک قيام کو 
مل وجود ميں نہ آئے۔رسول نے جتنا طول ديا، وه تو ہم کو طول ہوا ۔ يعنی طول ہوتا ہے جب تک اس کے مقابل دوسرا ع

معلوم ہے، اس کی پيمائش ہم کرسکتے ہيں۔ کہا کرتے ہيں کہ ستّر مرتبہ ذکر سجود کی نوبت آئی۔ اتنی دير طول ديا ليکن 
نہ ہو۔ بخدا! حسين نے سجده جو کتنا طول ديا؟ ميں نے کہا کہ کوئی عمل اتنا طول پاتا ہے جب تک کہ اس کے خالف عمل 

  انہو ں نے تو سر سجده ميں رکھ ديا، پھر سر کو اٹھايا نہيں۔ اب اس سجده کی عمر ميں کہاں بتاسکتا ہوں۔ 
ميں حسين کے عزاداروں کو مخاطب کرکے کہتا ہوں کہ خنجر ياد ہے اور سجده ياد نہيں؟ حاالنکہ خنجر شمر کا تھا اور 
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 سجده حسين کا ہے! 

 

 معراج خطابت

 

  صبرواستقامت

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ابِِرْينَ ” ُ َمَع الصَّ   ۔“َکْم ِمْن فَِئٍ◌ قَلِْيلٍَة َغلَبَْت َعٰلی فِئٍَة َکثِْيَرٍة َوّهللاٰ

ارشاِد حضرِت اقدس ہے کہ کتنے ہی کم تعداد کے گروه ہيں جو بڑی تعداد کے گروه پر غالب آجاتے ہيں اور هللا صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا لفظ اگرچہ عربی ہے مگر اتنی کثرت سے زبان پر جاری ہے کہ اُردو زبان کا جزو بن گيا ہے۔ 

ئی سانحہ ہوگيا تو کہا گيا کہ صبر کرنا چاہئے۔ کبھی کسی نے کسی کام ميں يہ لفظ طرح طرح سے زبانوں پر آتا ہے۔ کو
جلدی کی تو کہہ ديا کہ تم بڑے بے صبرے ہو۔ مختلف انداز سے صبر کا لفظ زبان پر آيا کرتا ہے۔ مگر حيرت کی بات يہ 

سے دور ہيں۔ اس لئے  ہے کہ اتنی کثرت سے جو لفظ زبانوں پر آتا ہے، اس کے اصل معنی بہت سے حضرات کے ذہنوں
صبر کے مفہوم کے بارے ميں طرح طرح کی غلط فہمياں پائی جاتی ہيں۔ ايک نئی روشنی کے دلداده ترقی پسند گروه، جو 
کہ زياده تر اقدام پسند ہوتے ہيں، ان کی زبانوں پر يہ ہے کہ صبر بزدلی کی تعليم ہے اور چونکہ يہ ترقی پسند افراد مذہب 

ہتے ہيں اور ہر چيز ميں دنياوی سياست کو شريک کرديتے ہيں، ہر چيز کو اسی معيار پر پرکھتے ہيں، سے زياده تر دور ر
اس لئے ان کا نظريہ يہ ہے کہ صبر کی تعليم اہِل مذہب نے کمزوروں کی قوِت مقاومت کو سلب کرنے کيلئے دی ہے تاکہ 

  طاقتور لوگوں کے مقابلہ ميں کھڑے نہ ہوں۔ 
وت دی گئی ہے کہ جو حربہ ہو ،اُسے چپکے سے برداشت کرلو۔ جو زيادتی ہو، اُسے سہہ لو۔ اس کيلئے صبر کی دع

صبرکرو، صبر کرو۔اس کا مطلب يہ ہے کہ تم ان ظالموں کے مقابلہ ميں نہ کھڑے ہو۔ پس اس گروه نے صبر کے معنی يہ 
شنی کے زير سايہ تصور پروان چڑھا اور قرار دئيے کہ چپکے سے ہر حربہ کو برداشت کرلينا۔ يہ تو ترقی يافتہ جديد رو

اب قديم روشنی والے علماء کا ايک مکتب ِ خيال، اس نے صبر کے ايک دوسرے معنی اپنے مذاق کے مطابق قرار دے لئے
ہيں، مثالً صبر يہ ہے کہ احساِس غم ہی نہ ہو۔ کوئی بھی غم پڑے، اس کا آدمی پر کوئی بھی اثر نہ ہو۔يہ صبر کا معيار ہے۔ 

ھ نے يہ صبر کرليا کہ ہر غم کا احساس تو ہو مگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔جتنے بھی مصائب ہوں، تم پتھر بنے کھڑے کچ
رہو۔ ادھر آنکھ سے آنسو نکالاورانہوں نے کہ تم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہو۔ يعنی اّول تا آخر صبر يہی ہے کہ آدمی

  روئے نہيں، آنسو نہ بہائے۔ 
زير سايہ يہ نعرے اس زمانہ ميں بہت بڑھ جاتے ہيں جب اشکباری کا موسم آتا ہے۔ اس وقت ان کو اس  اس لئے صبر کے

سيالِب اشک پر بند باندھنے کی بہت زياده ضرورت ہوجاتی ہے۔ يہ تعليم بہت زورشور سے جاری ہوجاتی ہے کہ يہ مناسب 
ے۔مسلمان کو صبر کرنا چاہئے۔ ميرے سامنے وه جديد چيز نہيں ہے۔ مسلمان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہيں چھوڑنا چاہئ

محاذ بھی ہے اور يہ قديم محاذ بھی ہے۔ دونوں سے ميرا يہ خطاب ہے کہ صبر کا لفظ اب آپ کی اُردو زبان کا جزو ہے 
  ليکن يہ لفظ آپ نے سيکھا کہاں سے ہے؟ 

مذہب سے ہی ياد کيا ہے۔ اسی سے آپ مذہب  ياد رکھئے کہ آپ مذہب سے کتنے ہی باغی کيوں نہ ہوں ليکن يہ لفظ آپ نے
والوں کو کہہ رہے ہيں کہ انہوں نے کمزوروں کی قوِت مقاومت کو سلب کرنے کيلئے يہ تلقين کی ہے ۔ گويا ظالموں کو 

بااطمينان ظلم کرنے کا موقع ديا ہے۔ تو يہ لفظ جب آپ نے مذہب والوں سے سيکھا ہے تو کم از کم اسالمی مذہب کی سب 
ڑی دستاويز تو قرآن ہے۔ قرآن نے صبر کو جس جس معنی ميں استعمال کيا ہو، اُسے ديکھئے اور اس کے بعد يہ سے ب

فيصلہ کيجئے کہ يہ تصورات صحيح ہيں يا غلط۔ خواه وه جديد تصورات ہوں يا قديم۔ قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر ديکھ 
نياد قرآن ہے۔ تو جو قرآن کو کافی سمجھتا ہے، اُسے تو سر ليجئے اور درميان ميں حديث بھی ضمناً پڑھ دوں گا۔ اصل ب

  جھکا ہی دينا چاہئے۔ 
ميں جب قرآن مجيد ميں صبر کے موارد ديکھوں تو نہ وه جديد تصور صحيح دکھائی ديتا ہے ، نہ قديم تصور درست قرار 

ميں سے کسی نے صبر کے معنی سمجھےپاتا ہے۔ وه دونوں قرآن کی کسوٹی پر ناقص قرار پاتے ہيں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان 
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ہی نہيں۔ ديکھئے قرآن مجيد کو اور جو آيت ميں نے سرنامہ کالم قرار دی ہے، وه اسی سے متعلق ہے کہ اس صبر کا 
مطالبہ ميداِن جنگ ميں کيا گيا۔ بہت سے چھوٹے گروه ہيں جو بڑے گروه پر غالب آجاتے ہيں اور هللا صبر کرنے والوں کو 

  ہے۔ دوست رکھتا 
تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کوئی ايسی چيز ہے جو بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا دينے کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہاری 

کتنی ہی کم تعداد ہو ليکن اس سے نااُميد نہ ہو اور جو دوسری جماعت تمہارے مد ِمقابل ہے، اس کی کثرِت تعداد اور اس کی
  طاقت کو ديکھ کر مرعوب نہ ہو۔ 

يا ميداِن جنگ کا صبر يہ ہے کہ جب تلوار کا وار ہو تو چپکے سے سر جھکا دو؟ نيزه آئے تو خاموشی سے سينہ تو اب ک
بڑھا دو؟ آخر يہ جو قديم افراد نے صبر کی تفسير کی يا نئی روشنی والوں نے ،وه منطق يہاں کہاں ملتی ہے؟ يہاں تو مجمالً 

لب آجاتی ہيں۔ قرآن مجيد کی ايک آيت ديکھئے کہ اس ميں دعوت دی کہا کہ اکثر چھوٹی جماعتيں بڑی جماعتوں پر غا
  جارہی ہے کہ دس گنا مقابلہ سے نہ گھبراؤ۔ ارشاد ہورہا ہے رسول سے: 

  ۔ “اِْرَغِب اْلُمٔوِمنِْيَن َعلَی اْلقِتَالِ ”
  ۔ “اہِل ايمان کو قتال کی ترغيب و تحريص کيجئے”

ہد سے ہے۔ اس ميں گنجائش ہيں کہ بغير تلوار کے ہو ليکن قتال جس چيز کا نام قتال پر آماده کيجئے۔ حضور! جہاد تو جدوج
ہے، اس کے تو معنی ہی جان ليوا مقابلہ کے ہيں۔ جس ميں قتل ميں مقابلہ ہو تو کون کسے زياده قتل کرتا ہے؟ تو قتال ميں 

جارہا ہے کہ مٔومنين کو قتال کی دعوت گنجائش نہيں ہے کہ اسے کسی اور قسم کے مقابلہ پر محمول کيا جائے۔ تو اب کہا
  ديجئے يعنی خونريز جنگ کی ، خونريز مققابلہ کی۔ اور اس کی تفصيل کيا ہے؟ کہ مٔومنين کو بتائيے کہ : 

  ۔ “اَْن يَُکْونُْوا ِمْنُکْم ِعْشُرْوَن َصابِْرْوَن يَْغلِبُْواِمئَتَْينِ ”
  ۔ “پر غالب آنا چاہئےاگر تم ميں بيس صبر کرنے والے ہوں تو انہيں دوسو ”
  ۔ “َواِْن يَُکْونُْوا ِمْنُکْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ يَْغلِْبْوااَلفًا بِاِْذِن ّهللاٰ ”
  ۔ “اگر تم ميں سو صبر کرنے والے ہوں تو ايک ہزار پر غالب آنا چاہئے”

  اور تتمہ وہی کہ: 
ابِِرْينَ ” ُ َمَع الصَّ   ۔ “اور هللا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے”۔“َوّهللاٰ

  معلوم ہوا کہ يہ جو ہر صبرہے کہ دس گنا مقابلے کی طاقت دے رہا ہے۔ 
قرآن مجيد ميں اس کے بعد بالفاصلہ دوسری آيت ہے ۔ مگر مضموِن آيت سے ظاہر ہوگا کہ يہ بالفاصلہ اُتری نہيں ہے۔ اسی 

واه واقعی جوڑہويا اپنے سے ثابت ہوجائے گا کہ ترتيب مطابق تنزيل نہيں ہے۔ جہاں ذرا جوڑ ملتا ہوا ديکھا، خ
حسب ِمصلحت ہو، وہاں پر آيت رکھ دی۔ اس سے بحث نہيں کہ جب نازل ہوئی تھی تو بيچ ميں کتنی مدت گزری تھی، کتنا 
فاصلہ تھا اور کيا اس درميان کی مدت ميں اگر کئی سال کی ہے تو کوئی اور آيت اُتری ہی نہيں۔ اب مضموِن آيت ديکھئے 

  ر اس کے بعد يہ آيت ہے کہ اب يہ ثابت ہوگيا: کہ يہ مطالبہ ہوا او
ُ َعْنُکْم َعلَِم اَنَّ فِْيُکْم ُضْعفًا”   ۔ “اَ اْلََن َخفََّف ّهللاٰ
  ۔ “اب هللا تم سے تخفيف کئے ديتا ہے”

يہ دوِر رسول کے مسلمانوں سے خطاب ہے اور ان مسلمانوں کا جو معزز لقب ہے، وه آپ جانتے ہی ہيں۔ ان سے خطاب 
۔ تو يہ اب ہے ۔ کيا آيت کے فوراً بعد ابھی حکم ديا اور پتہ چل گيا کہ تم اس پر پورے نہيں اُترے۔ ماننا “االن”ہے کہ ہورہا

 پڑے گا کہ وه آيت اُتری، اس کے بعد کوئی معرکہ ہوا جس ميں مسلمان پورے نہيں اُترے، اس معيار پر، تب يہ آيت اُتری: 
ُ َعْنکُ ”   ۔ “مْ اَ اْلََن َخفََّف ّهللاٰ
  ۔ يعنی ہلکا کرتا ہے اور: “اب هللا تم سے تخفيف کرتا ہے”
  ۔ “پتہ چل گيا کہ تم ميں کمزوری ہے”۔“َعلَِم اَنَّ فِْيُکْم ُضْعفًا”

اب يہ کمزوری کونسی ہے؟ ماّدی حيثيت سے کمزوری تو يہ اسی سے ظاہر تھی کہ يہ دس ہيں اور وه سو ہيں۔ يہ بيس ہيں ،
تو وه ايک ہزار ہيں۔اب يہ کمزوری جو ہے، وه ايمان کی کمزوری ہے۔ آپ ہر َدور ميں سب کو معراج وه دو سو۔ يہ سو ہيں 

پر ہی پہنچا ديجئے۔ يہ آپ ذمہ دار ہيں۔مگر قرآن بتا رہا ہے کہ اس وقت وه مطالبہ کيوں ہوا؟معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت 
اُتری تاکہ خود اپنے کردار کے آئينے ميں ديکھ ليں کہ کتنے  مسلمانوں کو اپنے استحکاِم ايمان کا زعم بہت تھا۔ تو وه آيت

  پانی ميں ہيں۔ پھر دوسری آيت اُتری کہ: 
  ۔ “فَاِْن يَُکْونُْوا ِمْنُکْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ يَْغلِبُْواِمئَتَْينِ ”
  ۔ “پر غالب آئيں تم ميں سو صبر کرنے والے ہوں تو دو سو پر غالب آئيں اور اگر تم ميں ايک ہزار ہوں تو دو ہزار”
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  دوگنا مقابلہ تو ضرور ہونا چاہئے ۔ پھر ايک آيت کے تتمہ ميں يہ ہے: 
  ۔ “َذالَِک بِاَنَّھُْم قَْوٌم اَل يَْفقَھُْون”
  ۔ “اس لئے کہ وه جماعت ايسی ہے کہ کثرت ميں زياده سہی مگر عقِل ايمانی نہيں رکھتی”

  ِت ايمانی کے ساتھ پورا ہونا چاہئے۔ يعنی تمہاری قلت ِتعداد کے توازن کو تمہاری بصير
اب جو يہ پہلے مطالبہ ہوا کہ تم دس گنا پر غالب آؤ، دوسرا مطالبہ يہ ہے کہ دوگنے پر غالب آکر دکھاؤ، اس لئے کہ وه اس 

و تمہارا بصيرِت ايمانی سے محروم ہيں۔معنی يہ ہيں کہ آخر کچھ تو مسلم اور غير مسلم کا فرق ہو۔ اگر برابر کا مقابلہ ہوا ت
  امتياز کيا ثابت ہوگا؟ کم از کم دوگنے مقابلے سے تو نہ گھبراؤ۔ 

ميداِن جنگ ميں صبر کا مطالبہ ہورہا ہے۔اب ميں ان جديداور قديم دونوں نظريات کو اس کسوٹی پر پرکھتا ہوں۔ جديد کيلئے 
آجاؤ گے؟ حضور! قرآن سمجھنے تو يہ عرض کرچکا کہ کيا يہ معنی ہيں کہ چپکے سے سب حربے سہہ لو تو پھر غالب 

کيلئے عقل کو خير باد کہنے کی تو ضرورت نہيں ہے۔قرآن تو عقل والوں کيلئے ہے۔ اس کا مطلب يہی ہے کہ غور کرو۔ تو 
اب يہ ميداِن جنگ ميں جو غلبہ حاصل کريں گے تو کيا سب حربوں کو چپکے سے برداشت کرکے کريں گے؟ وه تصور 

لی کی تعليم ديتا ہے؟ صبر تو اتنی بڑی بہادری کی تلقين ہے کہ دس ہزار پر غالب آنے کی کيسے صحيح رہا کہ صبر بزد
  ہمت رکھو۔ 

وه دوسرے مکتب ِ خيال کے علمائے کرام جو تعريفيں کررہے تھے اور جسے عوام نے حفظ کرلياکہ صبر يہ ہے کہ روؤ 
۔ ميں کہتا ہوں کہ کيا يہاں ميداِن جنگ ميں صبر کے معنینہيں۔ بس ادھر آنسو نکال اور انہوں نے کہا کہ صبر کا دامن چھوٹا

يہ ہيں کہ روؤ نہيں؟ چاہے ميان سے ہنستے ہوئے چلے جاؤ۔ نہ وه معنی يہاں بنتے ہيں، نہ يہ معنی يہاں بنتے ہيں۔ اس کے 
گيا۔ بيٹے نے باپ کو بعد اسی صبر کا مطالبہ ہوتا ہے ، ان مصائب ميں جو بقضائے اٰلہی ہوتے ہيں کہ کسی کا عزيز جدا ہو

داِغ جدائی دے ديا۔ باپ کا سايہ بيٹے کے سر سے اُٹھ گيا۔ بھائی ، بھائی سے جداہوگيا۔ وہاں ہر ايک ہی کہتا ہے کہ صبر 
  کرو۔ وه بھی اپنی طرف سے نہيں کہتا، قرآن مجيد نے وہاں بھی يہی کہا ہے: 

اِبِرْيَن الَِّذْيَن اَِذااََصابَْتھُمْ ” ِرالصَّ ِ َواِنَّااِلَْيِہ َراِجُعْونَ  َوبَشِّ ّٰ ِ ِصْيبَةٌ قَالُْوااِنَّا   ۔ “مُّ
ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ جب ان پر کوئی مصيبت آئے تو ان کا قول يہ ہو کہ ہم هللا کے ہيں اور هللا کی ”

  طرف ہميں 
  ۔ “جانا ہے

ہوگئی کہ جب مصيبت پڑے، يہ الفاظ زبان پر بھی ميں عرض کرتا ہوں کہ اس آيت کے زير سايہ يہ بھی اسالمی تہذيب 
جاری کردو۔ اسی آيت کی تالوت کردو۔ يہ درحقيقت اس کی اصل تعميل نہيں ہے۔ يہ رمز ہے اس جذبہ کا ورنہ اصل، اسی 
ل لئے ميں نے يہ ترجمہ نہيں کيا کہ جب مصيبت آئے تو يہ کہيں۔ ميں نے ترجمہ يہ کيا ہے کہ جب مصيبت آئے تو ان کا قو
يہ ہو۔قول کے معنی ہيں نقطہ نظر۔ يہ لفظی قول نہيں ہے۔ يہ تصور ہے، خيال ہے، عقيده ہے، يقين ہے کہ ہم هللا کے ہيں۔ 

کے “ ہم”يعنی بھائی اُٹھ جائے تو ذہن ميں اس کے يہ ہو کہ ہم هللا کے ہيں۔ بيٹا چال گيا تو سمجھے کہ ہم هللا کے ہيں۔ يہاں 
کا ہوں ، جو گيا وه بھی اُسی کا تھا۔ ميں بھی اسی کی ِملک ہوں، وه بھی اس کی ِملک ہے۔يہ  معنی يہ ہيں کہ ميں بھی اسی

تصور ذہن ميں ہو، يہ عقيده ذہن ميں ہو ، تب هللا سے شکوه نہيں ہوگا۔ تب تقدير اٰلہی پر اعتراض نہيں ہوگا۔ اور اصل معياِر 
  صبر يہاں يہی ہے ان مصائب ميں ۔ 

کہ چپکے سہہ لينا ، تو بتائيے کہ ان مصائب ميں چپکے سے سہے گا؟ نہيں، تو اور کيا کرے جو وه حضرات کہتے ہيں 
گا؟يا جنگ کيجئے گا۔ کتنے ہی بڑے باغی ہوں، اس کے سامنے تو سرجھکانا ہی پڑتا ہے۔ عزيز داِغ جدائی دے رہا ہے، تو 

طنت ِ اٰلہی کے کتنے ہی بڑے باغی کيوں نہ کيا يہ جائيں گے اس سے جنگ کرنے؟ سر نہ جھکائيں گے تو کيا کريں گے!سل
ہوں ، ليکن بہرحال اس کے مقابلہ ميں بغاوتوں کا نشہ ہرن ہوجائے گا۔بغاوت پر آج ايک طبقہ کو بہت ناز ہے۔ ميں کہتا ہوں 

تو جائيںکہ ميں تو اُس وقت مانوں گا کہ آپ بہت بڑے باغی ہيں کہ جب وه آپ کو بھيجے تو آپ آئيں نہيں اور جب وه بالئے 
  نہيں۔ 

حاالنکہ کتنے ہی ترقی يافتہ ذہن کے باغی ہوں ليکن جب اس نے بھيجا ، تب آئے تھے۔ خير کہہ ليں کہ اُس وقت تک شعوِر 
بغاوت نہيں ہوا تھا ليکن اب تو ماشاء هللا پروبال نکل آئے ہيں۔ پَر پرواز پيدا ہوگئے ہيں۔ اب جب وه بالئے تو جائيے نہيں۔ 

بھيجا، تب آئے اور جب وه بالئے گا، تب چلے جائيں گے۔ جب آئے تھے تو کم از کم روئے تو تھے ، جب مگر جب اُس نے 
 جائيں گے، تب تو سانس بھی نہيں ليں گے، چپکے سے چلے جائيں گے۔يہ ہے اس انساِن ضعيف البنيان کا دعوائے بغاوت۔ 

پر بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ چپکے سے سہہ لو اور مقابلہ تو يہاں اگر سہے گا نہيں تو اور کيا کرے گا؟ تو وه تصور يہاں 
نہ کرو۔ يہاں مقابلے کا سوال کيا؟ پھر علماء سے پوچھئے کہ مفسرين نے صبر کيلئے کہا ہے کہ يہ اتنا جامع لفظ ہے ، 
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قسام ہيں: جتنے احکاِم شريعہ ہيں، وه سب صبر ميں داخل ہيں۔پوری شريعت صبر ميں داخل ہے۔ اس لئے کہ صبر کی دو ا
ايک صبر علی المتروک اور ايک صبر علی المحبوب۔ ناگواِر طبع بات پر صبر اور گوارائے طبع يعنی محبوِب نفس چيز 

سے صبر۔اس کے وجود پر صبر، اُس کی جدائی پر صبر۔ واجبات کی جتنی پابندی ہے۔ وه سب صبر علی المکروه ميں داخل
نی پر شاق ہے۔ نفس انسانی پر بار ہے۔ اسی لئے احکاِم شريعہ کو تکليف کہتے ہے، کيوں؟ اسلئے کہ خود پابندی نفس انسا

  ہيں کہ وه اوامر و نواہی کی پانبدی باعث ِتکليف ِطبع ہے،خود نفس انسانی پر۔ 
تو  عام نفس کا ذکر ہے، اُن ہستيوں کاذکر نہيں ہے جو بے نفس ہوگئيں اور اپنی رضا کو رضائے اٰلہی کا پابند بناليا۔ ان کی

نہ خوشی کچھ رہی اور نہ ناخوشی کچھ رہی۔ ليکن عام افراِد انسانی کيلئے يہ پابندی خود ناگواری کا باعث ہے۔ کچھ افراد 
تفريح کے عادی ہوں، فرض کيجئے آپ ايک سڑک پر تفريح کيلئے جايا کرتے تھے اور واقعی ہوا خوری سے تفريح ہوا 

جائے گا، اُس کی وجہ سے اب جانا ضروری ہوگيا تو اُسی دن سے تفريح ختم کرتی تھی۔ليکن جس دن سے وہاں کوئی کام ہو
ہوجائے گی اور وه جانا باِر خاطر ہوجائے گا۔ يہ انسان کا نفسياتی تقاضا ہے کہ پابندی بارہے۔ تو اب اگر انسان نے واجبات 

چيز يعنی پابندی کو برداشت کيا۔ پھر يہ کی پابندی کی تو اس کے معنی يہ ہيں کہ حکِم اٰلہی کی وجہ سے ايک ناگواِر طبع 
کہ بعض اوقات پانبدی واقعی باعث ِتکليف ہوتی ہے۔حضور! گرمی ميں دوپہر کا وضو تو ٹھيک ہے انسان کيلئے، باعث ِآرام
ہے، جو گرمی لگ رہی تھی، اس ميں وضو کرنے سے ذرا سکون ہوجائے گا۔ ليکن سردی ميں اور نماِز صبح کا وضو ، وه

  جس کيلئے باعث ِتکليف نہ ہو۔  کون ہے
اب اگر حکِم اٰلہی کے دباؤ سے کسی نے اس کو برداشت کيا تو بالشبہ يہ امر صبر ميں داخل ہے۔ صليبی لڑائياں جو ہورہی 

تھيں، ان ميں ايک واقعہ لکھا ہے کہ ايک فوج کے ساالر نے شام ميں ايک عيسائی فوجی کيمپ قائم کيا تھا اور وه خيمے 
کھڑا ديکھ رہاتھا کہ ايک عرب آيا۔ سامنے نہر بہہ رہی تھی اور نہر کے اوپر برف جمی ہوئی تھی۔ وه عرب آيا  کے در پر

  اور اس نے اس برف کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور نيچے سے جو پانی برآمد ہوا، 
فوج والوں سے کہا کہ اس نے اُس سے وضو کيااور سبزے پر کھڑے ہوکر نماِز صبح ادا کی۔تو اس عيسائی فوجی نے اپنی 

  ديکھو! جس قوم ميں ايسی بات ہو،اُسے دنيا کی کوئی طاقت مغلوب نہيں کرسکتی۔ 
جو جملے اُس نے کہے ہيں، وه بڑے ُدوررس ہيں کہ ميں تمہارا ساالر تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہوں ۔ ميں اس 

روگے اور ان کا سردار جس نے حکم ديا تھی، وه وقت تم ميں سے کسی سے کہوں کہ وہاں چلے جاؤ، تم سردی کا عذر ک
کئی صدياں ہوئيں، اس دنيا سے چال گيا اور يہ اُس کے حکم کی تعميل اس وقت کررہے ہيں۔ تو بتاؤ ان سے بڑھ کر قوِت 

عمل کس ميں ہوگی؟ آجکل کے مسلمان نوجوان ديکھيں، جو يہ کہتے ہيں کہ نماز، روزه سے کيا ہوتا ہے! ديکھئے جو 
ت رس ہيں، وه اس نماز ميں کيا طاقت محسوس کرتے ہيں۔اس کے دو جملوں پر آپ کو اور توجہ دالؤں گا کہ ميں حقيق

تمہارا ساالر ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں اور ميں تمہيں حکم دے رہا ہوں ، تم مشکل سے تعميل کرو گے اور ان کا 
الغيب کی طاقت کا اندازه لگايا۔ يہ تو ميں نے وضو کی مثال پيش ساالر سامنے نہيں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ايمان ب

کی۔اس کے بعد روزه ، وه جاڑوں کا روزه تو خير، وہاں گرمی کا وضو خير تھا، يہاں جاڑے کا روزه خير۔ مگر گرمی کا ، 
ہی کی تعميل ميں آدمی مئی او رجون کا روزه جس ميں دن کی طوالت بھی زياده ہوجاتی ہے اور پھر گرمی کی تپش۔ حکِم الٰ 

روزه رکھتا ہے۔ روزے رکھنے والے جو واقعی ہيں، وه کيا گرمی اور جاڑے ميں کوئی فرق کرتے ہيں؟ جس طرح جاڑے 
ميں رکھتے ہيں، اُسی طرح گرمی ميں بھی رکھتے ہيں۔ بے شک اس ميں مشقت ہے، اس ميں بڑی ناگواری ہے۔ اصل ذوِق 

  عر چاہے کسی مذہب کا ہو، مگر جب شعر کہے گا تو اسی مذہب کے کہے گا۔ شاعری کے کچھ مذہب ہوتے ہيں کہ شا
مثال کے طور پر خود شراب سے کتنا ہی پرہيز کرتا ہو، مگر شاعر ہوکر اسے شراب کی تعريف کرنا ضروری ہے۔ بغير 

شراب کی طرف ُرخ نہيں۔ ہميں معلوم ہے کہ زندگی ميں کبھی “بنتی نہيں ہے باده و ساغر کے بغير”اس کے شعر نہيں ہوگا۔
کيا ليکن شراب کی تعريف کرنے ميں انہيں کيسا مزه آتا ہے!اسی طرح خود واقعی کتنے ہی زاہد و متقی ہوں ليکن شعر ميں 

آکر زاہدوں پر چوٹ ضرور کريں گے۔ پرہيزگاروں پر چوٹ ضرور کريں گے۔چاہے مطلب کچھ بھی ہو ليکن اب مسلک 
  ار سے کسی کے مذہب کا پتہ نہيں چل سکتا۔ شاعری ہے، وضع شاعرانہ ہے۔ اشع

يہاں ايک لطيفہ يا دآگيا کہ زمانٔہ خلفائے عباسيہ ميں ايک شخص نے شعر ميں ا پنے جنسی تعلقات کا ذکر کيا۔ اُسے پکڑ کر 
ا: بتاؤ درباِر خالفت ميں پيش کرديا گيا کہ اس نے خود اقرار کيا ہے اس جرم کا جس کی سزا سنگسار ہونا ہے۔اُس سے پوچھ

يہ الزام تم پر ہے۔ اُس نے کہا کہ ميں اپنی صفائی ميں بس قرآن کو پيش کرسکتا ہوں۔ سب حيران ہوئے کہ قرآن ميں اس کی 
  صفائی کہاں سے آئے گی؟ اُس نے کہا کہ قرآن کی يہ آيت ياد کرليجئے کہ شعراء کی تعريف ميں يہ کہا ہے کہ: 

  ۔ “يَقُْولُْوَن َمااَليَْفَعلُْونَ ”
  ۔ “وه کہتے ہيں جو وه کرتے نہيں ہيں”
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اس کی صفائی بہت کارگر ہوئی اور وه چھوٹ گيا۔ قرآن نے اُسے چھڑوا ديا۔اسی طرح ايک شاعر نے طنز کيا ہے ان پر جو
شراب سے پرہيز کرتے ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ ارے تم نے پی ہی نہيں؟ يعنی تو جو اتنا پرہيزگار بناہوا ہے تو ذائقہ ہی سے 

  نہيں ہے؟ تجھے کيا معلوم کہ اس ميں کيا کيف ہوتا ہے؟ تو نے تو پی ہی نہيں۔  واقف
چبھتا ہوا جملہ ہے۔ميں شکر کرتا ہوں کہ مجمع ميں سے زياده تر ايسے ہيں کہ واقعی کبھی ان کا دل نہيں چاہا ہوگا ۔ ايسے 

عريف سنی ليکن پينے کے خيال نہيں آيا کہ ہم ماحول کو هللا کی نعمت سمجھنا چاہئے کہ کتنا ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے، ت
بھی ذرا اس ذائقہ سے روشناس ہوں۔ ليکن اب ميں اس شاعر کو بالؤں گا ماِه رمضان ميں کہ اب جو پابندی کررہے ہيں، اب 

جن ان سے کہو کہ تم نے پانی پيا ہی نہيں، تم نے کھانا کھايا ہی نہيں، روزے کا يہی سب سے سب سے بڑا امتحان ہے کہ 
چيزوں کے ذوق کا خوگر ہے انسان، انہی سے حکِم اٰلہی کی تعميل ميں بچنا ہے۔ا س لئے قرآن مجيد ميں اسی روزه کيلئے 

  صبر کا لفظ ہے۔ اکثر علماء ومفسرين کے ارشاد کے مطابق: 
لٰوةِ ” ْبِرَوالصَّ   ۔ “مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذريعہ سے”۔“َواْستَِعْينُْوابِالصَّ

ر صبر اور نمزا دو غير متعلق چيزيں ہيں۔ بعض علماء کے مطابق صبر سے مراد صوم ہے۔ روزه کا نام بھی صبر تو بظاہ
  ہے۔ پھرگرمی کا روزه جو ہے، اميرالمٔومنين عليہ السالم کے ايک ارشاد سے اس کا اندازه ہوتا ہے : 

ْوُم فِی اْلَحرِّ ِجہَادٌ ”   ۔ “اَلصَّ
  ايک اور جگہ: 

ْوُم فِی” تَاِء َغنِْيَمةٌ بَاِرَدةٌ  اَلصَّ   ۔ “السَّْيِف ِجہَاٌد فِی الشِّ
گرمی کا روزه وه جہاد ہے کہ علی جيسا مجاہد اس کو جہاد تسليم کررہا ہے کہ گرمی کا روزه جہا دہے اور ”فرماتے ہيں

  ۔ “جاڑے کا روزه؟ وه تو غنيمت ِ بارده ہے
تھ بغير لڑے بھڑے کا ماِل غنيمت ہے يعنی زحمت کوئی وه برودت بھی ہے کہ موسم ہی برودت کا ہے اور اس کے سا

نہيں۔دن چھوٹا ہے، دھوپ بھی زياده نہيں ہے۔ سحر سے افطار تک اتنا فاصلہ ہے جتنا گرمی ميں دو کھانوں کے درميان 
م ہو۔ جو فاصلہ ہوتا ہے يا ذرا زياده ہے۔ بغير لڑے بھڑے کا ماِل غنيمت ہے کہ فريضہ ادا ہوگيا، چاہے زحمت کتنی ہی ک

روزه نہيں رکھتے، وه جاڑے ميں بھی نہيں رکھتے۔ يہ ہے صبر علی المکروه۔ اور محرمات سے پرہيز جو ہے، ناجائز 
کاموں سے ، وه صبر علی المحبوب ميں داخل ہے يعنی پسند ِطبع چيز کی جدائی پر صبر۔ جيسے وہاں پابندی ناگواِر طبع، 

  اس چيز کو جی چاہنے لگتا ہے: ويسے ہی يہاں جس چيز سے منع کيا جائے، 
ْنَساُن َحِرْيٌص َعلَی ماَ ُمنِعَ ”   ۔ “اَ اْلِ

کسی چيز کو کبھی دل نہ چاہتا ہو مگر جس دن سے ڈاکٹر صاحب پرہيز بتاديں گے، اس دن سے اسی چيز کو دل چاہنے 
پوری شريعت بے شک صبر لگے گا۔يہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان نے اس کی پابندی کی تو يہ بے شک صبر ہے ۔ تو 

  ميں داخل ہے۔ وه تعريف اس پر منطبق کيجئے کہ چپکے سے ہر حربہ کو سہہ لو۔ يہ تعبير منطبق کيجئے کہ روؤ نہيں۔ 
معلوم ہوا کہ دنيا صبر صبر چاّل رہی ہے اور صبر کے معنی معلوم ہی نہيں ہيں۔ميں نے کئی مواقع پيش کئے کہ ميداِن جنگ

قضائے اٰلہی ميں جو مصائب ہيں، ان ميں بھی صبر ہے اور احکاِم شريعہ کی پابندی بھی صبر ہے۔ ميں بھی صبر ہے اور 
اب علمی حيثيت سے يہ کہا جاسکتا ہے کہ صبر کا لفظ مشترک ہے۔ ايک معنی اس کے وه ہيں ، ايک معنی يہ ہيں۔ اس کو 

ہے۔ميں جہاں تک سمجھ سکا ہوں ،صبر کا وه ہر جگہ الگ معنی سے کہا جاتا ہے۔جہاں تک غو رکيا جاتا ہے،ايسانہيں 
مفہوم يہ ہے کہ کوئی سخت سے سخت ناگواری اور شدت تمہيں فرض کے جادے سے نہ ہٹائے۔اب فرض کيا ہے؟ اسے 

الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں جو فرض ہو، اس پر عمل کرے، مثالً قضائے اٰلہی سے جو مصائب ہوں، وہاں
اٰلہی پر اعتراض نہ ہو، تقدير اٰلہی سے اظہاِر ناراضگی نہ ہو۔ ضرورت يہ سمجھنے کی ہے کہ فريضہ يہ ہے کہ قضائے 

  جو ہوا ہے، اس پر رونے کا حق ہے۔ 
بھائی اگر چھوٹ گياتو بھائی پر رونے کا حق ہے۔ باپ کا سايہ اُٹھ گيا تو سعادت مند بيٹے کو رونے کا حق ہے۔ بيٹا داِغ 

تقاضا ہے، يعنی باپ کو رونے کا حق ہے۔ مگر جب رو رہا ہے ، اس وقت بھی يہ سمجھ رہا  جدائی دے گيا تو جو فطرت کا
ہے کہ جو ہوا ہے، وه غلط نہيں ہے۔ بس يہ ايمان کا مطالبہ ہے ، مجمالً يہ سمجھنا چاہئے ، يہ اصول سامنے رکھ کر کہ 

ہے۔چونکہ دشمن نہيں ہے، اس لئے جان کر برائی جس کے ہاتھ ميں تقدير کا قلم ہے، وه ميرا دشمن نہيں ہے اور جاہل نہيں 
  نہيں کرے گا اور چونکہ جاہل نہيں ہے، اس لئے بے جانے برائی نہيں کرے گا۔ 

کی حقيقت يہی ہے اور “�تَْسلِْيًما اِلَْمِره �ِرًضابِقََضاِئہ”دو ہی اقسام ہيں برائی کرنے والوں کی۔ يہ اگر پيش نظر رہے تو 
ت جو کہہ رہے ہيں کہ صبر کا تقاضا يہ ہے کہ روئيں نہيں، يہ غلط فہمی زمانٔہ رسول ميں بھی رونے کا حق ہے۔ وه حضرا

موجود تھی اور رسول نے اس کو َرد کرديا۔ مگر نہ جانے کيا ہوا کہ چوده سو برس کی مسافت طے کرکے وه تصور آيا ہے
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جس وقت ابراہيم فرزند رسول کا وقت ِاحتضا جسے رسول نے غلط کہا ہے۔ وه تصور نہ آيا جس کی رسول اصالح کی تھی۔ 
ر تھا،ان کا سر پيغمبر رسول کے زانو پر تھا اور حضرت کی چشم ہائے مبارک سے آنسو رواں تھے جو ان کے رخساروں 

پر ٹپک رہے تھے۔ تو مذکوره تصور کے مورثاِن اعلٰی وہاں تھے۔ رسول کے پاس بيٹھ کر اس حالت ميں ان کی انسانيت 
  ئی کہ پيغمبر کے عمل پر تعجب خيز اور اعتراض کے ساتھ سوال کريں۔ متقاضی ہو

ميں کہتا ہوں کہ اس عالم ميں ايسے اعتراض کی انسانيت متقاضی ہوہی نہيں سکتی۔ مگر مجسم خلق عظيم کے پاس رہنے 
، (آپ کی آنکھوں ميں والے وه افراد ايسا غير انسانی عمل کررہے ہيں کہ عين اس وقت جب ابراہيم حالت ِاحتضار ميں ہيں

  آنسو ديکھے تو) کہنے لگے: 
ِ َوتَْبِکیْ ”   “ ۔يا رسول هللا! آپ رو رہے ہيں؟“اَْنَت يَاَرُسْوَل ّهللاٰ

کيا مطلب ہوا؟ يعنی گويا رونا آپ کی شان کے خالف ہوا۔ صحابہ کا فرض يہ تھا کہ ہر وقت رسول کو شان ياد دالتے رہيں، 
ھالنے کيلئے رکھا تھا۔ تو يا رسول هللا ! آپ گريہ فرماتے ہيں؟ تو پيغمبر خدا نے جو اس کاان کو خدا نے ان کی شان کے سنب

  جواب ديا، اس کا ابھی عقلی تجزيہ کروں گا ، آپ نے ارشاد فرمايا : 
َمايَْرٰضی”   ۔ “اِنَّ اْلقَْلَب ِليَْحُزَن َواِنَّ اْلَعْيَن لِتَْدَمَع َو ٰ لِکْن اَل نَقُْوُل ااِلَّ
و! دل تو رنجيده ہوتا ہے اور آنکھ اشکبا رہوتی ہی ہے ليکن ہماری زبان سے ايسا کوئی کلمہ نہيں نکل سکتا جو ديکھ”

  ۔ “رضائے رب کے خالف ہو
تو اب يہ تصور ہوا ۔ اب عجيب بات ہے کہ ہماری وراثت ميں غلط تصور آئے اور صحيح تصور نہ آئے۔ اس کا کيا مقصد 

ہے؟ ميں کہتا ہوں کہ صبر کا وه تصور کہ احساِس غم ہی نہ ہو، آجکل ڈاکٹروں نے ايسی ہے کہ دل تو رنجيده ہوتا ہی 
دوائيں ايجاد کردی ہيں کہ بيہوشی سنگھانے کی ضرورت نہيں ہوگی بلکہ ايسا کرتے ہيں کہ وه حصہ بے حس ہوجائے ، 

و۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ عمل کرليا ہے کتنا ہی نشتر بھونکا جائے، کتنی ہی سوئی چبھوئی جائے، اس ميں کچھ اثر ہی نہ ہ
کہ مريض نے آپريشن کے درميان اُف نہيں کی۔ کچھ بھی نہيں کہا۔ تو جناب! يہ اُف نہ کرنا کوئی کارنامہ ہے؟ ارے جب 
  جسم کا وه حصہ بے حس ہوگيا ہے،تو اب جتنا چيرا پھاڑا گيا، تو وه کچھ نہيں بوال۔ تو يہ کونسی قابِل تعريف صفت ہے۔ 

واال! اگر دل اور دماغ ايسے ہی ماؤف ہوگئے ہيں کہ خوشی اور غم کا احساس ہی نہيں ہوتا تو يہ صبر کا کارنامہ کب  جنابِ 
ہوا؟ اس کے بعد يہ تصور کہ آنکھ سے آنسو نہ نکليں۔ احساِس غم ہو يا نہ ہو، آنکھ سے آنسو نہ نکليں۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ 

کہ دل کو رنج ہوتا ہے تو ہاتھ تو نہيں پسيجتا۔پير ميں تو کوئی تغير نہيں ہوتا۔ يہ آنکھدل اور آنکھ ميں تعلق کس نے رکھا ہے 
ہی سے آنسو کيوں نکلتے ہيں؟معلوم ہوتا ہے کہ جو دل اورآنکھ کا خالق ہے، اس نے کوئی درميان ميں رابطہ رکھا ہے کہ 

نوں مزاِج معتدل پر رہيں تو يہ اثر ضرور نمودار جب دل پر اثرہوگا، تو آنکھ سے آنسو نکليں گے۔اب اگر دل اور آنکھ دو
ہوگا۔ وه کيفيت ہے ، کوئی عمل نہيں ہے جس پر کوئی فتوٰی ديا جاسکے۔ اس سے کوئی شديد سے شديد حالت ہٹانہ سکے ، 

  يہ ہے معياِر صبر۔ 
اضے کے خالف کوئی عملاُن مصائب ميں جو بقضائے اٰلہی ہوتے ہيں، اپنے بس کی بات جو ہے، وه يہ ہے کہ ايمان کے تق

نہ ہو۔ خيال بھی ذہن ميں نہ آئے۔ يہ ايمان کا تقاضا ہے۔ ميداِن جنگ ميں ثباِت قدم۔اصل اختياری کام يہی ہے۔ نہ غازی ہونا 
اپنے بس کی بات، نہ شہيد ہونا اپنے اختيار کی بات۔ اپنے اختيار ميں ثابت قدم رہنا ہے۔ بس وہاں جس صبر کا مطالبہ ہے، وه

قدمی ہے۔ احکاِم شريعہ ميں جو صبر ہے، وه اس کی پابندی ہے۔ چاہے کتنی ناگواری ہو، جو صبر کا تقاضا ہے، وه  ثابت
  انجام دو۔ 

ديکھئے! ايک ہی معنی ہيں جو سب جگہ بنتے ہيں يا نہيں؟ ضرورت اس کی نہيں ہے کہ الگ الگ معنی قرار ديں۔ جہاں 
ں کھڑا ہوجانا بے صبری ہوگا۔ جہاں کھڑا ہوجانا فرض کا تقاضا ہو، وہاں لوگ صلح کرکے بيٹھ جانا فرض کا تقاضا ہو، وہا

الکھ مشورے اس کے خالف ديں، فالں صاحب نے مشوره ديا، فالں صاحب نے مشوره ديا، اتنے خير خواه تھے اور فالں 
  صاحب نے مشوره ديا اور انہوں نے اس پر عمل نہ کيا۔ 

پر عمل نہ کيا۔ اس سے يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ (معاذهللا) بڑے ضدی تھے۔بہت ضد حضرت امام حسين عليہ السالم نے اس 
تھی مزاج ميں ۔ ميں کہتاہوں يہ نقطہ نظر کے ساتھ الفاظ بدلتے ہيں۔ جسے آپ ضد کہتے ہيں، وہی ثباِت قدم ہے۔ جس کے 

ثباِت قدم کو ضد کہہ رہے ہيں تو ميں  مطلب کے ساتھ وه ثباِت قدم ہوتا ہے، وه اسے ضد قرار ديتا ہے۔ اب چونکہ آپ اسی
اس لفظ کو اپنا لوں گا۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر اسی کا نام ضد ہے تو کون نبی ہے جو ضدی نہ تھا؟ کون رسول ہے جو ضدی 
و نہ تھا۔ چونکہ راِه حق ميں ثباِت قدم کبھی پھولوں کی سيج نہيں ہے، ہر نبی کو مصائب برداشت کرنا پڑے ہيں۔ ہر پيغمبر ک

مشکالت برداشت کرنا پڑ ی ہيں۔ مشکالت سے گھبرا کر اور مصائب سے دل برداشتہ ہوکراگر ہٹ جايا جائے تو پھر حق ہم 
  تک کيونکر پہنچتا؟ 
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اب اس لفظ کو استعمال کرکے کہتا ہوں کہ يہ امانت ِحق جو ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے،يہ ان کی ضدوں کا صدقہ ہے۔ 
برداشت نہيں کيں؟ تيره برس تک جسم مبارک پر پتھر کھائے۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ مخالف  پيغمبر خدا نے کيا مشکالت

جماعت کا طرِز عمل ہے کہ وه کافر تھے مگر ان کے ہاتھوں ميں پتھر تھے، تير نہيں تھے۔کسی وقت مسلمان ہوں اور ان 
تھر تھے، وه اُسے برداشت کررہے تھے۔ ان کے ہاتھوں ميں تير ہوں تو صابر کا کردار ايک ہی ہے۔ رسول کے مقابلہ ميں پ

کے مقابلے ميں تير تھے، يہ اُسے برداشت کررہے تھے۔ صابر کے کردار ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ ميں نے کہا کہ آدم سے 
  لے کر خاتم تک سب کا معيار يہی ہے اور يہی وه ميراث ہے جس کے لحاظ سے معصوم نے فرمايا: 

۔ اَلسَّالُم َعلَْيَک يَا َواِرَث اِْبَراِہْيمَ اَلسَّالُم َعلَْيَک يَاَوارِ  ِ۔اَلسَّالُم َعلَْيَک يَاَواِرَث نُْوَح نَِجیِّ ّهللاٰ   ۔ “َخلِْيِل ّهللاٰ  َث آَدَم ِصْفَوِة ّهللاٰ
سب کے وارث کہے جارہے ہيں۔ يہ کيا وراثت ِنسبی ہے، خاندانی ہے؟ ميں کہتا ہوں کہ اگر وراثت نسبی ہوتی تو اس 

يں موسٰی کا نام نہ آيا، عيسٰی کا نام نہ آتا کوينکہ وه ان کے شجره ميں نہيں ہيں۔ ماننا پڑے گا کہ يہ وراثت نسبی فہرست م
نہيں ہے، يہ وراثت منصبی ہے۔ حفاظت ِ حق کا بار جو آدم کے کاندھوں پر تھا، وه دوش بدوش منتقل ہوتا ہوا آپ کے 

  ا ہے۔رسول سے کہا گيا: کندھے تک آيا اور آپ کو وه کردار اختيار کرن
ُسلِ ”   ۔ “فَاْصبِْرَکَماَصبََراُولُواْلَعْزِم ِمَن الرُّ
  ۔ “پيغمبر! اسی طرح صبر کيجئے جس طرح آپ سے پہلے صاحباِن عزم پيغمبروں نے صبر کيا”

ہوں ، اقبال کی  تو يہ صبر کا کردا رجسے دنيا ضد کہہ رہی ہے، يہ تمام انبياء و مرسلين کی وراثت ہے۔ اب ميں الفاظ بدلتا
  زبان ميں کہ انہوں نے کہا: 

  موسٰی و فرعون و شبير و يزيد
  ايں دو قوت از حيات آمدپديد

حقيقت ميں ضرورِت شاعری کے ماتحت اس ميں دو نام آسکے، اُدھر اور اِدھر کے۔ دوِر قديم سے موسٰی آسکے اور پھر 
اور اِدھر دوِر جديد ميں يزيد(ملعون) آسکا۔وہاں انہوں نے دو دو  دوِر جديد ميں شبير آسکے۔اُدھر دوِر قديم ميں فرعون آسکا

  نام لئے مگر بعد ميں کيا کہا؟ 

  زنده حق از قوِت شبيری است 
  باطل آخر داِغ حسرِت ميری است

يہاں موسٰی کا نام نہيں ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ وه حقيقت، جس کے موسٰی حامل تھے، وه بھی شبيريت تھی اور وه 
قت جس کا فرعون حامی تھا، وه بھی يزيديت تھی۔ يعنی يہ نام شخصی نہيں ہيں بلکہ يہ نام گويا صفت کے ہيں کہ ان حقي

 صفات کا آدمی جس درجہ کا ہو، وه شبير ہوتا ہے اور اس صفت کا آدمی جس درجہ کا ہو، وه يزيد ہوتا ہے۔ 

 

 معراج خطابت

 

  فلسفٔہ جہاد

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ َوَماَضُعفُْواوَ ” بِِرْينَ َوَکاَيِّْن ِمْن نَبِی ٰقتََل َمَعہ ِربِيُّْوَن َکثِْيٌر فََماَوھَنُْوالَِمااََصابَھُْم فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ ُ يُِحبُّ الّصٰ   ۔“َما اْستََکانُْواَوّهللاٰ

 والوں نے جنگ کی(جن کی چوتھے پارے کی آيت ہے، ارشاد ہورہا ہے کہ کچھ نبی ايسے ہيں کہ جن کے ساتھ مل کر هللا
معيت ميں) وه سست نہيں ہوئے ان نتائج سے جو هللا کی راه ميں انہيں پيش آئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ 

  انہوں نے سر جھکايا اور هللا صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 
ت ميں راِه خدا ميں جہاد کررہے ہيں۔ ان کا پہال قرآن مجيد ايک مرقع جماعت کے اوصاف پيش کررہا ہے جونبی کی معيّ 

وصف يہ ہے کہ هللا کی راه ميں جو انہيں مصائب درپيش ہوئے، اس سے ان ميں سستی پيدا نہيں ہوئی۔ اس سے يہ ظاہر ہوتا 
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کم ہوں ہے کہ فريق مخالف کے مقابلہ ميں ان کی طاقت کم تھی۔تعداد ميں ان سے کم ہوں گے اور ساماِن جنگ ميں ان سے 
گے ، تبھی تو ان کے مقابلہ ميں مصائب پيش آئے اور ان مصائب کی وجہ سے ان ميں کمزوری پيدا نہيں ہوئی۔ اس راه ميں 

  مصائب کا پيش آنا دليل ہے ماّدی حيثيت سے ان کے کمزور 
  ہونے کی۔ 

ومد کے ساتھ حملہ کيااور مخالف کےماّدی حيثيت سے يہ طاقتور نہيں تھے ورنہ يہ ہوتا کہ يہ وه ہيں کہ جنہوں نے بڑے شدّ 
پرخچے اڑا دئيے۔ مگر قرآن يہ نہيں کہہ رہا ، يہ کہہ رہا ہے کہ جو مصائب درپيش ہوئے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ ان ميں 

ہ ،ميں نے اس کا ترجم“َماَضُعفُْوا”طاقت اتنی نہيں تھی کہ يہ ماّدی حيثيت سے ان کا مقابلہ کرسکتے۔ اس کے بعد يہ ہوا کہ 
نہيں کيا کہ وه کمزور نہيں ہوئے۔ اگر کمزور نہ ہوتے تو مصائب کيوں پيش آتے۔ ميں نے ترجمہ يہ کيا کہ کمزوری نہيں 

دکھائی انہوں نے۔ کمزوری دکھانا کردار سے متعلق ہے۔ کمزور ہوناکيفيت ہے۔ پہال لفظ کمزوری کا ثبوت دے چکا ہے کہ 
ے معنی يہ ہوئے کہ انہوں نے کمزوری نہيں دکھائی۔اس کے مصائب انہيں بہت پيش آئے تو دوسرے جملے ک

،انہوں نے سر نہيں جھکايا۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ کوئی مطالبہ تھا سامنے اور اس مطالبہ کو انہوں نے “َمااْستََکانُْوا”بعد
  ی، سر نہيں جھکايا۔ ، انہوں نے عاجزی نہيں دکھائ“َوَمااْستََکانُْوا”قبول نہيں کيا ورنہ قبل کے جملوں کے بعد يہ

اس پورے کردار کو سميٹ کر ايک لفظ جو ادا کيا ہے، وه صبر ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ صبر کے معنی از روئے قرآن 
  يہ ہوئے کہ جو پہلے بيان ہوا ہے اور پھر فرمايا ہے کہ: 

ابِِرْينَ ” ُ َمَع الصَّ   ۔ “َوّهللاٰ
  ۔ “هللا دوست رکھتا ہے ايسے صبر کرنے والوں کو”

معلوم ہوتا ہے کہ صبر ايک اجمالی لفظ ہے جس کے تحت ميں يہ کردار مضمر ہے جس کا قبل ميں ذکر کيا گيا ہے۔يہ قرآن 
مجيد کی آيت ہے اور ا س کی سچائی ميں کسے شبہ ہوسکتا ہے ليکن قرآن نے يہ کہا ہے کہ نبی ہيں اور ان کے ساتھ يہ 

وه جماعت نظر بھی توآئے کہ وه جماعت جس کے کردار کا يہ ذکر ہورہا جماعت ہے۔تو مجھے کہيں تاريخ کے صفحات پر 
ہے، يہ جماعت آخر کس معرکہ ميں تھی؟ کس جنگ ميں يہ جماعت سامنے آئی؟ تاريخ ميں اس کا تالش کرنا بيکار ہے 

دوِر اسالم کی ہے۔ قبل کيونکہ يہ وه َدور ہے جس ميں تاريخ نگاری رائج نہيں ہوئی تھی۔ ہماری تو قديم سے قديم تاريخ بھی 
اسالم کے حاالت اشعار ميں، قصائد ميں موجود ہيں جو عرب متعلق ہيں اور جسے انہوں نے نظم کيا ہے۔ اس لئے مقولہ ہے

 :  
ْعُرِدْيَواُن اْلَعَربْ ”   ۔ “اَلشِّ

احب ِتاليف نہيں تھے، شعر گويا عرب کا تمام کيفيات ، حاالت اور جذبات معلوم کرنے کا واحد ذريعہ ہے۔ اس کے سوا وه ص
صاحب ِتصنيف نہيں تھے۔ تو اس وقت کے حاالت ہم تک کيسے پہنچيں؟ بس وه دوِر جاہليت کے اشعاِر عرب ہيں۔ ان سے 
ماقبل اسالم کی تاريخ معلوم ہوتی ہے۔ اس بناء پر تاريخ ميں تالش کرنے کا تو کوئی سوال پيدا نہيں ہوتا۔صحيح طريقہ يہ 

قرآن مجيد نے مجمل طور پراس جماعت کا تذکره کيا ہے تو پھر قرآن ہی ميں تالش کريں۔ شروع سےمعلوم ہوتا ہے کہ جب 
آخر تک۔ شايد يہ جماعت مل جائے۔ ميں نے تالش کيا۔ قرآن کا کام واقعہ نگاری تو ہے نہيں۔ قرآن مجيد واقعات کو ضمنی 

ق محفوظ کرے۔دلچسپی کی خاطر تو واقعات بيان مقصد سے پيش کرتا ہے کہ ان سے جوسبق حاصل ہوتے ہيِں دنيا وه سب
کرنا قرآن کو ہيں نہيں۔درس ہے، نتيجہ ہے جو اس اُمت کے لئے کارآمد ہے۔ پس ميں نے تالش کيا کہ جہاں کہيں کوئی 

  وہاں تھاکہ انہوں نے قتال کيا۔ “ ٰقتَلَ ”جنگ قرآن مجيد نے بيان کی ہوگی، اس جنگ کے ذيل ميں ہوگا کيونکہ
طلب خونريز جنگ کا ہوتا ہے،لٰہذا جہاں کہيں کسی خونريز جنگ کا تذکره قرآن مجيد ميں ہوگا، وہيں يہ جماعت قتال کا م

مجھے ملے گی۔ميں نے قرآن ميں تالش کيا تو دوسرے ہی پاره ميں ايک جنگ کا ذکر مجھے مل گيا جس کی پہلی ہی سطر 
  ہا گيا تھا: ميں نبی کا لفظ مال۔ مجھے بہت اُميد ہوئی کہ وہاں يہی ک

  ۔ “َکاَيِّْن ِمْن نَبِی”
کوئی نبی ہے۔ يہ نبی کی جنگ ہميں مل رہی ہے تو وه جماعت بھی يہيں ملے گی۔ اسے پڑھنا شروع کيا اور اس واقعہ ميں 
ہمارے لئے بصيرتوں کا اتنا سرمايہ ہے کہ تقريباً متوسط سائز کے قرآن ميں دوصفحوں ميں وه واقعہ درج ہوا ہے۔ ارشاد 

  ا: ہو
  ۔ “قَاتُِل فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ اَلَْم تََراِلَی اْلَماَلِء ِمْن بَنِْی اِْسَرائِْيَل ِمْن بَْعِد ُمْوٰسی اِْذقَالُْوالِنَبِی لَھُُم اْبَعْث لَنَا َملًِکا نُ ”
  کيا تم نے نہيں ديکھا، ”

بر خدا کو قرار دے ليتے ہيں اور لکھ ترجمہ ميں کچھ اختالف ہے۔ بعض لوگ جو خطاب ہو، واحد کا، اس کا مخاطب پيغم
۔ مجھے اس سے اختالف ہے۔جو آيت کا مضمون ہو، اس کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرنی “اے محمد”ديتے ہيں: 
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  چاہئے کہ مخاطب خود رسول ہيں يا نہيں۔ بعض جگہ تو مخاطب رسول ہيں جيسے: 
َ فَاتَّبُِعْونِیْ ”   ۔ “يُْحبِْبُکُم ّهللاٰ  قُْل اِْن ُکْنتُْم تُِحبُّْوَن ّهللاٰ

  وه سوا رسول کے کون ہے جس سے يہ کہا جائے۔ اسی طرح اور بہت سی آيات ہيں: 
  ۔ “قُْل اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرااِلَی اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبی”

کے طرِز تحرير  اور جگہ بلکہ زياده جگہ جو يہ واحد کا خطاب ہے، اس سے خاص رسول مخاطب نہيں ہيں جيسے آجکل
ميں بھی رائج ہے۔ لکھنے واال لکھتا ہے: کيا تم نہيں ديکھتے ہو؟ يہ کسی خاص آدمی سے متعلق نہيں ہے۔ جو اس کالم کو 

  پڑھے، وه مخاطب ہے۔ہر ناظر يا ديکھنے واال، اس کتاب کا مطالعہ کرنے واال مخاطب ہے۔اسی طرح سے: 
  ۔ “اَلَْم تَرَ ”

  قرآن ميں آيا ہے: 
ْيناََرا”   ۔ “َء ْيَت الَِّذْی يَُکذُِّب بِالدِّ

کيا تم نے نہيں ديکھا۔ ہر جگہ اس سے رسول کو مخاطب سمجھنا درست نہيں ہے اور بعض جگہ اس کا مضمون بالکل شاِن 
رسول کے خالف ہے۔رسول قطعاً مخاطب نہيں ہيں بلکہ عام مخاطب ہے کہ جو بھی چشم بينا و گوِش شنوا رکھتا ہو، اس 

ہے۔ اس لئے ميں نے يہ عالمت قرار دی ہے اپنے نقطہ نظر کی کہ جہاں مخاطب رسول ہيں، وہاں اپنے معياِر  سے خطاب
  تہذيب کے لحاظ سے ہيں۔ ترجمہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں: 

  ۔ “قُْل اِْن ُکْنتُْم تُِحبُّْوَن ّهللاٰ ”
  ۔ “کہئے کہ اگر تم هللا سے محبت رکھتے ہو تو ميرے نقش قدم پر چلو”
  ۔ “ْل اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرااِلَی اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبیقُ ”
  ۔ “کہئے کہ ميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا سوائے صاحباِن قرابت کی محبت کے”

يہ جہاں ميں نے ترجمہ کيا ہے ، اس کا مطلب يہ ہے کہ ميں مخاطب رسول کو سمجھ رہا ہوں اور ايسی آيات جہاں ميرے 
يہ نہيں ہيں، وہاں تم کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں جيسے ميں نے ابھی يہ ترجمہ کيا کہ کيا تم نے نہيں ديکھا اس نزديک 

  جماعت کو؟ 
ْين”   ۔ “اََراَء ْيَت الَِّذْی يَُکذُِّب بِالدِّ
  ۔ “کيا تم نے ديکھا اس کو جو قيامت تک کی تکذيب کرتا ہے”

ميں َميں نے کہا تھا کہ قبل کی “جزايں نيست ”ے ساتھ کرتا ہوں، وہی جيسے آخرت کا انکار کرتا ہے۔ جہاں ميں ترجمہ تم ک
کے ساتھ تھا۔ کيا تو نے نہيں ديکھا؟ مگر اب ہماری اُردو “ تو”اُردو اور تھی۔ وہاں تم اور آپ نہيں تھا۔ ہر ايک کا ترجمہ 

آپ کے ساتھ ترجمہ مناسب ہے اور جہاں پرانی نہيں رہی۔ ہم ہر ايک کيلئے تو نہيں کہتے۔ جہاں رسول مخاطب ہيں، وہاں 
دوسرے مخاطب ہيں، وہاں تم کے ساتھ ترجمہ کروں گا۔اگر کوئی اور نبی ہو تو ميں پھر بھی تم کے ساتھ ترجمہ کردوں 

  مگر جس کو اُس نے حبيب کا درجہ ديا ہو، ميرے نزديک تہذيب کا تقاضا يہ ہے کہ اُسے آپ سے مخاطب کيا جائے۔ 
کہتے ہيں، ممتا ز “ َماَل ”۔ بنی اسرائيل کے عمائد کے گروه ميں“کيا تم نے نہيں ديکھا”، “اَلَْم تَرَ ”يہ ہوگاغرض يہاں ترجمہ 

  آدميوں کی جماعت۔ 
  ۔ “اِلَی اْلَماَلء ِمْن بَنِْی اِْسَرائِْيلِ ”

  بنی اسرائيل کے عمائد اور بڑے لوگ ، ان کو نہيں ديکھا کہ جب وه آئے، 
  ۔ “ھُمْ اِْذقَالُْوالِنَبِی لَ ”

  اپنے نبی سے جو اس وقت تھا يہ کہا ۔ الفاظ بہت اُميد افزا ہيں کہ وه جماعت يہاں ملے گی۔ انہوں نے يہ کہا: 
  ۔ “اَْبَعْث لَنَاَملًِکا نُقَا تُِل فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ ”

وِق جہاد رکھنے والے لوگ ہمارے لئے ايک سردار مقرر کر ديجئے کہ ہم هللا کی راه ميں جنگ کريں۔ اُميد بڑھی کہ اتنا ذ
ہيں کہ خود اپنے رسول سے تقاضا کررہے ہيں ، خواہش کررہے ہيں۔ اتنا ان کا دل بيتاب ہے راِه خدا ميں جنگ کرنے کيلئے
تو ضرور وہی جماعت ہوگی۔ مگر اب نتيجہ جو ہے، عملی طور پر، وه بہت مايوس کرے گا ليکن يہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ 

ور کے لوگ تھے اور اس کے گردوپيش کے آدمی تھے، تو وه اتنا مانتے تھے کہ هللا کی راه ميں جنگچونکہ اس نبی کے دَ 
بغير اُدھر کے سردار کے نہيں ہوسکتی۔ فقط جنگ کرنا ہوتی تو نبی سے آکر کہنے کی کيا ضرورت تھی؟ خود ہی کانفرنس 

۔ ليکن جيسے بے بسی ہے، مجبوری ہے،کيونکہ کرتے، خود ہی شورٰی سے اجماع سے کسی کو اپنا سردار مقرر کرليتے
هللا کی راه ميں جنگ کرنا ہے، تو بيچارے سب آکر نبی سے کہتے ہيں کہ ہمارے لئے ايک ايسا سردار مقرر کرديجئے، 
مقرر کرديجئے يعنی هللا سے مقرر کروا ديجئے۔ هللا سے آپ کہہ ديجئے کہ مقر رکردے۔ بعد ميں بتاديجئے گا کہ هللا نے 
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  کے معنی يہ نہيں تھے کہ آپ مقرر کيجئے۔ “مقرر کيجئے ” ر کيا ہے۔ معلوم ہوا کہمقر
اس سے ايک اور عملی نتيجہ ہمارے لئے پيدا ہوتا ہے کہ ان کے نزديک بھی سردار کو مقرر کرنا هللا کا کام تھا جس کے 

ا۔مطلب ان کا يہی تھا مگر اس مطلب کے ساتھ هللا کی راه ميں جہاد کريں۔ جبھی تو رسول نے يہ کہا کہ هللا نے مقرر کي
حاصل کرنے کيلئے نبی سے کہا کہ آپ مقرر کر ديجئے۔ اسی طرح اگر دل ميں يہ ہے کہ هللا روزی دينے واال ہے ليکن ہم 

  اس کے کسی مقرر سے کہيں کہ آپ ہميں روزی دے ديجئے تو يہ شرک نہيں ہوگا۔ 
ا کرنے واال هللا ہے تو پھر اگر دل و دماغ ميں يہ ہے ، عقيدئہ ايمان يہی شرط يہی ہے کہ دل و دماغ ميں يہ ہو کہ اصل عط

  ہے تو الفاظ سے شرک نہيں ہوگا۔ 
  ۔ “اَْبَعْث لَنَا َملًِکانُقَا تُِل فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ ”
  ۔ “ہم هللا کی راه ميں جنگ کريں گے”

ی يہی ہے۔ خود ہمارے رسول کے ذريعہ سے بھی جواس کيلئے سردار مقرر کرديجئے۔ اندازقرآن مجيد کی اور آيات ميں بھ
پيغام پہنچائے گئے ہيں کہ جو بات ہونے والی ہو، علم اٰلہی ميں اس کو رسول کی زبان سے بطور خطره پيش کيا جاتا تھا۔ 

ے ايک نظير قرآن کا انداز نتيجہ سے يہ ثابت کرتا تھاکہ يہ ہونے واال ہے اور اس کيلئ“ کہيں ايسا نہ ہو”کہيں ايسا نہ ہو، يہ 
  کی پيش کردوں۔ 

قرآن ميں کہا گيا ہے ، اس اُمت کو مخاطب کرکے، کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ جب ہمارے رسول کی وفات ہوجائے يا قتل 
ہوجائيں تو تم پچھلے پيروں لوٹ جاؤ۔ ميں نے کہا کہ سنت کالِم اٰلہی يہ ہے کہ جو بات ہونی ہوتی ہے، اس کو قبل ميں 

کرتا ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو۔ يہ خطره کے طور پر پيش کيا جاتا ہے۔ يہ خطره کااظہار اِتماِم حجت ہوتا ہے کہ رسول يوں کہا 
  اب تو ہوشيار رہيں کہ ايسا نہ ہونے پائے۔کہا جارہا ہے کہ انہوں نے يہ کہا تو نبی نے کيا کہا: 

  ۔ “تُقَاتِلُْوا قَاَل ھَْل َعَسْيتُْم اِْن ُکتَِب َعلَْيُکُم اْلقِتَاُل اَ اَل ”
نبی نے کہا کہ ابھی گويا يہ ميری طرف سے تبصره ہے کہ شکر خدا کرو کہ ابھی جنگ کا فريضہ ادھر سے عائد نہيں ہوا 
ليکن کہيں ايسا نہ ہو کہ تم درخواست کررہے ہو۔ غرض کررہے ہو او رپھر اُدھر سے فريضہ عائد ہوجائے جنگ کا تو تم 

  جنگ نہ کرو۔ 
ں آدمی نتائج پر کہاں غو رکرتا ہے! خود اپنے متعلق غلط فہمی ميں مبتال رہتا ہے۔ لٰہذا انہوں نے يہ کہا توجوش کے عالم مي

ان کی آتش عزم ميں برافروختگی پيدا ہوگئی اور ان کے جوش ميں اور زياده طوفانی کيفيت پيدا ہوگئی۔ انہوں نے جو يہ کہا 
  کہ: 

  ۔ “ھَْل َعَسْيتُمْ ”
  “ کہکہيں ايسا نہ ہو ”
  “ اِْن ُکتَِب َعلَْيُکُم اْلقِتَالُ ”
  “ جنگ کا فريضہ عائد ہوتو تم”
  ۔ “اَ اَل تُقَاتِلُْوا”
  ۔ “جنگ نہ کرو”

  تو وه کہنے لگے: 
ا ُکتَِب َعلَ ” ِ َوقَْداُْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَاَواَْبنَائِنَا فَلَمَّ نُقَاتَِل فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ   ۔ “ُم اْلقِتَاُل تََولَّْواااِلَّ قَلِْياًل ِمْنھُمْيھِ قَالُْواَوَمالَنَا ااَلَّ
  ۔ “ہميں کيا ہوجائے گا کہ ہم هللا کی راه ميں جنگ نہ کريں جبکہ ہم گھر اور اہل و عيال کو چھوڑ کر نکلے ہوں گے”

ے بعد يعنی اسی مقصد سے روانہ ہوں گے تو يہ ہوہی کيونکر سکتا ہے کہ ہم جنگ نہ کريں يعنی اس خطره کو سننے ک
انہوں نے يہ اعالن کيا کہ ہرگز يہ نہيں ہوگا۔ ممکن ہی نہيں ہے ، ہو ہی نہيں سکتا۔ مگر اب باوجوديکہ تفصيل پھر بيان 

  کرے گاقرآن ،ليکن آپ کی زحمت ِ انتظار کو کم کرنے کيلئے خالق سميٹ کر نتيجہ کا اعالن کئے ديتا ہے: 
ا ُکتَِب َعلَْيِھُم اْلقِتَاُل تَوَ ”   ۔ “لَّْواااِلَّ قَلِْياًل ِمْنھُمْ فَلَمَّ

جب جنگ کا فريضہ عائد ہوا تو سن لو ابھی سے ،تفصيل بعد کو سننا ابھی سے نتيجہ سن لو کہ جب فريضہ عائد ہوتو 
يالً ميںسوائے تھوڑے سے آدميوں کے۔ قليل خود بھی کم ہے اور قل“ااِلَّ قَلِْياًل ِمْنھُمْ ”جتنے تھے ، سب نے پيٹھ پھرائی،“تََولَّوا”

ترميم تقليل آئی ہے کہ کم اور بہت ہی کم۔ سب کے سب نے پيٹھ پھرائی، سوائے بہت کم کے۔ اور بہت ہی کم کے سوا ان ميں
  سے۔ اب مسلمان يہيں بتاديں کہ حق ان کم کے ساتھ تھا يا زياده کے ساتھ تھا؟ 

  ت تھوڑے آدميوں کے، سوائے بہ“ااِلَّ قَلِْياًل ِمْنھُمْ ”سب نے پيٹھ پھرائی،“تََولَّوا”
لِِمْينَ ” ُ َعلِْيٌم بِالظّٰ   ۔ “َوّهللاٰ
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  ۔ “اور هللا ظالموں کو پہلے سے جانتا تھا”
  يعنی ميداِن جنگ سے فرار کرنے والوں کو هللا نے ظالمين کا لقب ديا اور بال تبصره قرآن کی ايک آيت ياد کرليجئے: 

لِِمْينَ ”   ۔ “اَليَنَاُل َعْھِدی الظّٰ
  ۔ “الموں کو کبھی نہيں پہنچتاميرا عہد ظ”

آيت اتنے پر ہی ختم نہيں ہوجاتی تو روداد پوری مکمل جيسے ہم نے سن لی ہوتی کہ خود مطالبہ کيا اور متنبہ بھی کرديا 
گيا۔ خطره کا اظہار کرديا کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ جتنے تھے، سب روگرداں ہوجائيں۔ ہم کو بصيرت اتنے ميں بھی حاصل 

نہيں، زحمت ِ انتظار کو ختم کرنے کيلئے يہ نتيجہ سنا ديا گيا۔ليکن ابھی واقعہ بيان کرنا ہے۔ انہوں نے يہ کہا  ہوجاتی مگر
  تھا کہ ہمارے لئے سردار مقرر کر ديجئے۔ 

َ قَْد بََعَث لَُکْم طَالُْوَت َملًِکا”   ۔ “اِْذقَاَل لَھُْم نَبِيُّھُْم اَنَّ ّهللاٰ
تم نے خود درخواست کی ہے تو تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے، تمہاری عرضداشت منظور  ان کے نبی نے يہ کہا کہ سنو!

  کی جاتی ہے۔ هللا نے تمہارے لئے طالوت کو سردار مقرر کيا ہے۔ 
بس جناب! خود ہی تو کہا تھا کہ مقرر کروا ديجئے اور اب جو نامزدگی ہوئی تو بُرا منانے لگے يعنی اگر کہہ ديا جاتا کہ تم 

  پسند کا سردار مقرر کرلو تو خوش ہوجاتے۔ نہيں اُدھر سے نامزدگی ہوگئی۔  اپنی
َ قَْد بََعثَ ”   ۔ “اِنَّ ّهللاٰ

  تمہارے لئے طالوت کو سردار اُس نے مقرر کرديا ۔ تو اب کہنے لگے: 
ی يَُکْوُن لَہُ اْلُمْلُک َعلَْينَا”   ۔ “قَالُْوااَنّٰ

  اس کو ہم پر سرداری کا حق کہاں سے ہوگيا؟ 
  ۔ “َونَْحُن اََحقُّ بِاْلُمْلُک ِمْنہُ ”

  ۔ “اورہم اس سے زياده سرداری کے حقدار ہيں
ديکھئے! عہده کی جاذبيت کيا کرواتی ہے۔ اب ماضی کو نہ ديکھئے۔ جب تک عہده کا سوال بيچ ميں نہ آيا، کيسے اطاعت 

ی يَُکْونُ ”گزار ثابت ہورہے تھے، کيسے سعادت مند نظر آرہے تھے۔ ی”۔“اَنّٰ کے ہوتے ہيں۔کہاں سے “ ِمْن اَْينَ ”کے معنی“ اَنّٰ
  اس کيلئے سرداری ہوگئی اور: 

  ۔ “نَْحُن اََحقُّ بِاْلُمْلِک ِمْنہُ ”
  اور ہم اس سے زياده سرداری کے حقدار ہيں۔ 

  ۔ “َولَْم يُْوَت َسَعةً ِمَن اْلَمالِ ”
  نے گاہمارا؟ ارے اس کے پاس پيسہ تو ہے ہی نہيں، مفلس آدمی ہے اور وه سردار ب

  يہ مفلسی کا سوال تو پيغمبر خدا کے مقابلہ ميں اٹھايا جاتا تھا۔ وه بھی قرآن ميں ہے: 
َل ٰھَذااْلقُْرآُن َعلَی َرُجل ِمَن اْلقَْريَتَْيِن َعِظْيمْ ”   ۔ “َوقَالُْوالَْونُزِّ

حاوره اتنی مسافت طے کرکے نہ جانے آخر يہ قرآن مکہ اور مدينہ کے کسی بڑے آدمی پر کيوں نہ اُترا۔ يہ بڑے آدمی کا م
کن کن راستوں سے ہم تک بھی پہنچ گيا کہ ہم دولت مندوں کو بڑا آدمی کہتے ہيں۔يہی ہماری زبان کا جزو ہے۔ يہ ان کی 
ننا زبان تھی کہ انہوں نے کہا کہ يہ مکہ اور مدينہ کے کسی لکھ پتی، کروڑ پتی پر کيوں نہ اُترا۔ اگر اس پر اُترتا تو ہميں ما

آسان ہوجاتا کيونکہ ہماری طبيعت ميں دولت مندوں کے سامنے ہی جھکنا ہے۔ يہ اس نے منتخب بھی کيا تو ايک ايسے يتيم 
کو کہ جس کے باپ کا دادا کے سامنے انتقال ہوگيا۔ اس لئے اپنی خاندانی وراثت سے بھی وه محروم ہوگيا۔ ايسے کو هللا نے 

  يا تو وہاں کہا گيا: اپنا پيغام پہنچانے کيلئے منتخب ک
  “ نَْحُن اََحقُّ بِاْلُمْلِک ِمْنہُ َولَْم يُْوٰتی َسَعةً ِمَن اْلَمالِ ”

اُسے پيسے ميں وسعت تو دی ہی نہيں گئی ہے۔ دولت تو اس کے پاس ہے ہی نہيں۔ تو اب پيغمبر نے جوا ب ديا۔ تين ٹکڑے 
  ہيں : 

َ اْصَطٰفہُ َعلَْيُکمْ ”   ۔ “قَاَل اِنَّ ّهللاٰ
تم کيا کہہ رہے ہو؟ هللا نے اس کو منتخب کيا ہے۔ کہاں سے حق ہوا؟ هللا کی طرف سے ہوا۔ هللا نے اسے منتخب کيا ہے۔ يہ 

تم کيا کہہ رہے ہو؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ هللا سے منتخب کرواديجئے۔ اس نے منتخب کيا۔ اب يہ جو ہے کہ پيسہ نہيں ہے ، 
   نے بالوجہ منتخب نہيں کيا ہے: اس کے مقابل ميں کہا جارہا ہے کہ هللا

  ۔ “َوَزاَدهُ بَْسطَةً فِْی اْلِعْلِم َواْلِجْسمِ ”
هللا نے اس کو علم اور جسمانی طاقت يعنی شجاعت ميں فوقيت دی ہے۔ يعنی پيسہ نہ ديکھو، علم کی دولت ديکھو، شجاعت 
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بل ميں کہے کہ زر کم ہے، اس سے کچھ نہيں بنے ديکھو۔ اب کسی کے مقابلہ ميں دنيا کہے کہ پيسہ نہيں تھا، کسی کے مقا
  گا، علم کو ديکھئے اور شجاعت کو ديکھئے کہ 

  کتنی ہے۔ 
  اور ابھی تو شخصی حکم تھا کہ اس کو منتخب کيا اور اس کی وجہ بتائی کہ کيوں منتخب کيا! رسول کا اعالن: 

ُ يُْوتِْی ُمْلَکہُ َمْن يََشاءُ ”   ۔ “َوّهللاٰ
ہے کہ وه اپنی طرف سے اقتدار کو جسے چاہتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اس ميں دوسروں کی رائے کا دخل نہيں  يہ اختيار هللا کو

  ہوا کرتا۔ 
ُ َواِسٌع َعلَْيمٌ ”   ۔ “َوّهللاٰ

  اور هللا قادر بھی ہے اور عليم بھی ہے۔ 
ب کيا کرتا ہے۔ اس کے بعد مزيد يعنی بالوجہ انتخاب نہيں کيا کرتا۔ کچھ ہوتی ہيں وجوِه اختيار جس کی بناء پر وه انتخا

  اطمينان کيلئے کہا جاتا ہے: 
ا تََرَک ٰالُ ”   ۔ “ ُمْوٰسی َوٰاُل ھَاُرْوَن تَْحِملُہُ اْلَمٰلئَِکۃُ َوقَاَل لَھُْم نَبِيُّھُْم اَنَّ ٰايَۃَ ُمْلِکہ اَْن يَاتِيَُکْم التَّابُْوُت فِْيِہ َسِکْينَۃٌ َوبَقِيَّۃٌ ِممَّ

 کی طرف سے سرداری کی نشانی يہ ہے ۔ قرآن کی زبان ميں معجزے کو آيت کہاجاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ديکھو! اس کی، هللا
ہے ، ميں تمہيں بتاتا ہوں ايک معجزه، وه دليل ہوگا اس کی کہ اس کو هللا کی طرف سے مقرر کيا گيا ہے۔ اس کی سرداری 

ئے گا ۔ تابوِت سکينہ ميں الواح توريت تھے اور تبرکاِت کی اُدھر کی طرف سے عالمت اور پہچان يہ ہے کہ تابوِت سکينہ آ
انبياء تھے۔ يہ سب جب بيت المقدس پر بت پرستوں کا حملہ ہوا تو لوٹ ليا گيا تھا۔ چنانچہ توريت بھی غائب ہوچکی تھی 

س وه غائب رہا۔ پتہ ۔مدتوں پتہ ہی نہيں چال کہ توريت کيا ہوئی؟اس لئے کہ پورا صندوق ہی لے جايا گيا تھا اور کئی سو بر
نہيں چال کہ اس کا کيا ہوا؟ انہوں نے معجزه يہ بتايا ، ثبوِت انتخاِب اٰلہی يہ بتايا کہ وه تابوت يا صندوق جو تمہارا گم شده 

ہے، وه تمہارے پاس آجائے گا اور اس ميں سکون کا سرمايہ ہوگاتمہارے پروردگار کی طرف سے اورجتنا بچا کھچا 
سٰی اور آِل ہارون کا۔ تبرکات جتنے ره گئے ہيں، وه تابوت کے اندر تم تک پہنچ جائيں گے اور اُسے سرمايہ ہے، آِل مو

  فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کوئی آدمی کا ذريعہ نہيں ہوگا۔ 
اتنا نماياں معجزه ہے۔ اس سے علمائے اسالم کے درميان کی ، علم کالم کی ايک بحث طے ہوجاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ 

  معجزه انبياء سے مخصوص نہيں ہے بلکہ جو اُدھر کا عہده ہو، اس کيلئے معجزه ہوتا ہے۔ 
مالئکہ اُسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کوئی آدمی نظر نہ آئے تو مان ليں گے کہ مالئکہ آرہے ہيں اور بعض روايات ميں ہے 

  عام انسان نہيں ہيں جو الرہے ہيں۔ کہ واقعی مالئکہ انہيں نظر آئے تھے يعنی وه يہ محسوس کررہے تھے کہ يہ 
  ۔اس ميں تمہارے لئے نشانی ہے۔ ايک نماياں معجزه ہے۔ “اِنَّ فِْی ٰذلَِک اَلٰ يَةٌ لَُکمْ ”
  ۔ “اِْن ُکْنتُْم ُمؤْ ِمنِْينَ ”

ہے۔ اتنا اگر تم صاحباِن ايمان ہو۔ يعنی اب ان کا ايمان اس کے تسليم کرنے اور صبر کا کردار برقرار رکھنے سے وابستہ 
معجزه بھی ديکھ ليا۔ لوگوں کو حيرت ہوئی ہے کہ ايسے ايسے بيانات رسول سے دنيانے سنے اور ايسے ايسے رسول کے 

ثبوِت حقانيت ديکھے اور پھر بھی راِه راست سے منحرف ہوئے۔ جب قرآن کی روشنی ميں ديکھا کہ ہوا ہے ايسا تو پھر 
  حيرت باقی نہيں رہتی۔ 

افََصَل طَ ”   ۔ “الُْوُت بِاْلُجنُْودِ فَلَمَّ
جب طالوت افواج کو لے کر چلے ۔ ماشاء هللا مجاہدين کی کثرت وه ہے کہ فوج نہيں ہے۔ قرآن کی زبان ميں افواج ہے۔ ُجند 
ايک فوج کو کہتے ہيں اور يہاں جنود ہے۔جب طالوت لشکروں کو لئے ہوئے ، فوجوں کو لئے ہوئے روانہ ہوئے تو پہلے 

عالن کرديا کہ ايک تمہارا امتحان ہونا ہے۔ وه يہ ہے کہ ايک نہر سامنے بہہ رہی ہوگی۔ امتحان يہ ہے کہ ايک آزمائش کا ا
  اس کے پانی کو پينا نہيں۔ گويا تمہارا امتحان عطش ہوگا۔ باوجود نہر کے سامنے ہونے کے: 

َ ُمْبتَلِْيُکْم بِنَْھر فََمْن َشِرَب ِمْنہُ فَلَْيَس ِمنِّیْ ”   ۔ “اِنَّ ّهللاٰ
جو اس ميں سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہيں ہوگا۔ جو اس ميں سے پی لے گا، کچھ بھی تو مجھ سے اس کا 

  کوئی ربط نہ ہوگا۔ 
  ۔ “َوَمْن لَْم يَْطَعْمہُ فَاِنَّہُ ِمنِّیْ ”

کے کردار کا مرقع آپ کی  جو بالکل نہيں پئے گا، وه مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ قرآن کا جملہ ميں پڑھوں گا اور مستقبل
نظروں کے سامنے پھر جائے تو ميں کيا کروں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پئے نہيں، سوا اس کے کہ چلّو ميں پانی لے کر پھينک 

  دے۔ 
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  ۔ “ااِلَّ قَلِْياًل ِمْنھُمْ ”
  پہلے اعالن ہوچکا:  سب نے پانی پی ليا، سوائے کم بہت ہی کم لوگوں کے۔ انہی سے پتہ چل گيا مستقبل کے نتيجہ کا جو

اَجاَوَزهُ ھَُو َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْواَمَعہُ ”   ۔ “فَلَمَّ
  جب وہاں سے آگے بڑھے وه، يعنی طالوت اور جو اُن کے ساتھ اہِل ايمان تھے تو ان سب نے کہا: 

  ۔ “قَالُْوااَل طَاقَۃَ لَنَااَْليَْوَم بَِجالُْوَت َوُجنُْوِدهِ ”
کے وزن پر ادھر والے کا نام طالوت ہوگيا تھا۔ پس انہوں نے کہا کہ ہم ميں طاقت نہيں ہے مقابل کا نام جالوت تھا۔ اسی 

  جالوت اور اس کے ساتھ والوں سے مقابلہ کرنے کی۔ 
” َ   ۔ “قَاَل الَِّذْيَن يَظُنُّْوَن اَنَّھُْم ُمٰلقُواّهللاٰ

ہے کہ اس پوری جماعت کو تو تصور ہی نہيں تھا کہ  ان لوگوں نے جنہيں کچھ گمان تھا کہ هللا کو منہ دکھانا ہے۔ معلوم ہوتا
هللا کو منہ دکھانا ہے۔ ان لوگوں نے جن کو گمان تھا کہ وه هللا سے مالقات کريں گے، وه جو هللا کو منہ دکھانے کا ذرا تصور

  رکھتے تھے، انہوں نے يہ کہا: 
” ِ ابِِرْينَ َکْم ِمْن فِئَۃ قَلِْيلَۃ َغلَبَْت فِئَۃً َکثِْيَرة بِاِْذِن ّهللاٰ ُ َمَع الصَّ   ۔ “ َوّهللاٰ

ارے بھئی ہمت کيوں ہارتے ہو۔ بہت ممکن ہے کہ تھوڑی سی جماعت ہو اور وه کثير جماعت پر غالب آجائے هللا کے حکم 
  سے اور اصل ے ہے کہ هللا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 

ابََرُزواْلَجالُْوُت َوُجنُْوُدهُ ”   ۔ “َولَمَّ
س کا لشکر نکلے تو اب اس جماعت نے جو ثابت قدم تھی اور کہہ رہی تھی کہ کم تعداد والے زياده تعداد جب جالوت اور ا

  والوں پر غالب آسکتے ہيں، انہوں نے بارگاِه اٰلہی ميں ہاتھ اٹھادئيے: 
  ۔ “ْلٰکفِِرْينَ قَالُْوا َربَّنَا اَْفِرغ َعلَْينَاَصْبًراَوثَبِّْت اَْقَداَمنَاَواْنُصْرنَاَعلَی اْلقَْوِم ا”

 پروردگار! ہم پر اپنی طرف سے صبر انڈيل دے اور ہميں ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے مقابلہ ميں ہماری مدد کر۔ 
  اس چھوٹی سی جماعت کے ثباِت قدم کا نتيجہ يہ تھا کہ: 

ِ َوقَتََل َدأوُدَجالُْوتَ ”   ۔ “فَھََزُمْواھُْم بِاِْذِن ّهللاٰ
  ان کو شکست دے دی۔ حضرت داؤد جالوت کی فوج ميں سپاہی کی حيثيت سے آئے تھے۔ هللا کے حکم سے 

اب نتيجہ آپ کے سامنے پيش کرنا ہے کہ مجھے نبی تو مل گيا، وه جماعت نہيں ملی۔ اب ميں نے خيال کيا کہ يہ نبی تو 
سے نہيں ثابت۔ اگر کوئی رسول ہو ،  ايسے تھے کہ ان کا نام تک ہميں نہيں معلوم ۔ نبی تھے اور رسول ہونا بھی اس معنی

اولوالعزم ہو تو وہاں وه جماعت بھی دستياب ہوگی۔ ميں نے مزيد ورق گردانی کی تو بہت زياده ورق نہيں الٹنے پڑے۔ اب 
مجھے حضرت موسٰی مل گئے ۔ ميں نے کہا کہ يہ تو کليم هللا ہيں، اولوالعزم ہيں، صاحب ِشريعت و کتاب ہيں۔لٰہذا ان کے 

  ھ کی جماعت تو اس معيار پر ضرور ہوگی کيونکہ جتنا بڑا رسول ہو، ويسے ہی گويا اس کے ساتھ والے ہوتے ہيں۔ سات
يہ حضرت موسٰی ہيں۔ ان کا کيا کہنا تو ان کے ساتھ کی جماعت کا کيا کہنا۔ ليکن اب قرآن مجيد کو پڑھنا شروع کيا تو معلوم 

يا۔ لوگ کہتے ہيں کہ جن کے اچھے اوصاف ہوں، ان کا ذکر کرنے سے ہوا کہ اُسے بھی قرآن نے تفصيل سے پيش کرد
فائده ہے ليکن کوئی کيسا تھا، اس کا ذکر کرنے سے کيا فائده؟ ميں تو ديکھتا ہوں ايسے تاريک مرقعوں کو قرآن زياده پھيال 

سوں سے بچنے کی کوشش کر بيان کرتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی نقطہ نگاه سے اس ميں درس زياده ہے کہ آدمی اي
  کرے۔ 

  ہمارے قبلے بيت المقدس پر اس وقت بھی دوسروں کا قبضہ تھا۔ارشاد ہورہا ہے کہ موسٰی نے اپنے ساتھ والوں سے کہا: 
ُ لَُکمْ ”   ۔ “اُْدُخلُواااْلَ ْرَض اْلُمقَدََّسِۃ الَّتِْی َکتََب ّهللاٰ

ے سامان کئے گئے ہيں کہ انہيں پہلے سے بتائے ديتے ہيں کہ ديکھئے! يہاں ان کی ہمت ڈھارس اور اطمينان بلند کرنے ک
آخر ميں قلم تقدير جاری ہوچکا ہے۔ آخر ميں وه زمين تمہارے قبضہ ميں آئے گی۔ بس تمہارا کام يہ ہے کہ داخل ہوجاؤ اس 

  ارِض مقدس ميں۔ 
ُ لَُکمْ ”   ۔جو هللا نے تمہارے لئے لکھ دی ہے۔ “اَلَّتِْی َکتََب ّهللاٰ

  قدير کا اعالن کرديا۔ اگر علم غيب نہ ہوتا تو اعالن کيونکر کرتے؟ فيصلہ تقدير کا۔ مگر شرط يہ ہے : فيصلہ ت
ْواَعٰلی اَْدبَاِرُکمْ ”   ۔ “َواَل تَْرتَدُّ

ديکھو! پچھلے پاؤں پلٹنا نہيں، فرار نہ کرنا۔اگر فرار ہوئے تو هللا کو وعده ياد دال کر شکوه نہ کرنا کہ تو نے يہ وعده کيا 
  تھا، يہ بجلی ہمارے خرمن پر کيوں گری؟ تو پچھلے پاؤں پلٹ نہ جانا ، فرار نہ کرنا۔ مطلب وہی ہے: 

  ۔ “فَتَْنقَلِبُْواٰخِسِرْينَ ”



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

 
 

ورنہ پھر گھاٹا ہوگا ، ورنہ پھر خساره ہوگا، خرمن پر بجلياں گريں گی۔ يہ اعالن کرديا کہ جاؤ، داخل ہوجاؤ ۔ مگر يہ چلے 
سٰی سردار ہيں اور ان کے ہمت بڑھانے سے آگے بڑھے ہيں بيت المقدس کے بارے ميں پتہ کرنے تو کيا ہوا؟ حضرت مو

کيلئے۔وہاں پہنچے تو وہاں کے قد آور آدمی نظر آئے تو کہنے لگے کہ جناب! يہ تو بہت ہی قد آور لوگ ہيں۔ ہميں ان کے 
  مقابلہ کی طاقت نہيں ہے۔ ہم ان کا مقابلہ نہيں کرسکتے۔ 

ی يَْخُرُجْواِمْنھَاَواِنَّالَ ”   ۔ “ْن نَْدُخلَھَا َحتّٰ
، ہم ہرگز “لَْن نَْدُخلَھَا”انہوں نے کہا تھا کہ داخل ہوجاؤ۔ پھر وعده کرتاہوں کہ هللا تمہيں فتح دے دے گا۔ مگر وه کہتے ہيں 

ی يَْخُرُجْواِمْنھَا”داخل نہيں ہوں گے۔   ، جب تک وه نکل نہ جائيں۔ “َحتّٰ
ے لگے ہيں، يہ عجيب داخل خارج ہے کہ وه خارج ہوجائيں تو ہم داخل ہوجائيں گے۔ يعنی ماِل غنيمت سبحان هللا! جہاد کرن

  لوٹنے ميں ہم آگے بڑھ جائيں گے۔ 
  ۔ “فَاِْن يَْخُرُجْواِمْنھَافَاِنَّاَداِخلُْون”

اں تو پھر بھی قرآن نے کچھ اگر وه نکل جائيں گے تو يقين مانئے کہ ہم اس ميں داخل ہوجائيں گے۔ بڑا کارنامہ کريں گے۔وہ
۔ سوائے تھوڑے سے، بہت ہی کم سہی ليکن خيال ہوتا ہے کہ جب افواج تھيں تو کم بيس ہوسکتے “ااِلَّ قَلِْياًل ”پرده رکھا تھا کہ

ہيں، تيس ہوسکتے ہيں، پچا س ہوسکتے ہيں۔ وه بھی کم اور بہت کم ہوئے ليکن يہاں تو قرآن نے شمار کرکے بتا ديا ہے کہ: 
  ۔ “قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذْيَن يََخافُْونَ ”

  صرف دو عدد آدميوں نے جو هللا کا خوف رکھتے تھے، يعنی پوری جماعت هللا کا خوف نہيں رکھتی تھی۔ 
  ۔ “قَاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذْيَن يََخافُْونَ ”

  کہا دو آدميوں نے، جو هللا کا خوف رکھتے تھے۔ 
ُ َعلَيْ ”   ۔ “ِھَمااَْنَعَم ّهللاٰ

جن کو هللا نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ قرآن کی تفسير نہيں کررہا ہوں کہ تفسير بالرائے ہو مگر ايک آيت سے دوسری آيت
  ياد آجائے تو کيا کروں کہ قرآن نے ان دو کو کہا ہے کہ جن پر نعمت اپنی خاص اُتاری تھی۔ 

  اب ہم دعا کرتے ہيں سورئہ حمد ميں: 
  ۔ “ْيَن اَْنَعْمَت َعلَْيِھمْ ِصَراطَ الَّذِ ”

راستہ ان کا جن پر تو نے اپنی نعمت اُتاری ہے۔ تو ہم تو ثابت قدم لوگوں کو سمجھتے ہيں کہ ان پر هللا کی نعمت ہے۔ انہی 
  کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہيں۔ 

ہوں نے کہا کہ تم آگے تو بڑھو۔ دو آدميوں نے ، جو هللا کا خوف رکھتے تھے، اور جن پر ہماری نعمت ِ خاص ہوئی تھی، ان
  ۔دروازه کے اندر تو داخل ہو۔ “اُْدُخلُْواَعلَْيِھُم اْلبَابَ ”
  ۔ “فَاَِذاَدَخْلتُُمْوهُ فَاِنَُّکْم ٰغلِبُْونَ ”

ہم يقين دالتے ہيں کہ اگر تم داخل ہوجاؤ گے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا يعنی نبی کی بات غلط نہيں ہوسکتی۔ يہ دو آدمی تھے 
  ف جو يہ کہہ رہے تھے: صر

لُْوااِْن ُکْنتُْم ُمٔوِمنِْينَ ” ِ فَتََوکَّ   ۔ “فَاَِذاَدَخْلتُُمْوهُ فَاِنَُّکْم ٰغلِبُْوَن َوَعلَی ّهللاٰ
هللا پر بھروسہ کرو، اگر تم مٔومن ہو۔ مگر ان بيچارے دو کی صدا، صدابصحرا ہوگئی اور انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا 

  انداز ميں يعنی گستاخی کی پيغمبر کے ساتھ اور خدا کے ساتھ۔انہوں نے کہا:  تھا اور بڑے دل شکن
  ۔ “قَالُْوايَاُمْوٰسی لَْن نُْدُخلَھَااَبًَداَماَداُمْوافِْيھَا”

 پورے عزم بالجزم کے ساتھ يہ اعالن کيا کہ ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وه اس ميں ہيں، اس وقت تک ہم داخل نہيں 
  ہوں گے۔ 

  ۔ “اْذھَْب اَْنَت َوَربُّکَ فَ ”
نبی سے رسول کہہ رہے ہيں کہ آپ جائيے اور آپ کا پروردگار چالجائے يعنی نہ وه ان کو رسول مان رہے ہيں ، نہ اس کو

فَقَا ”پروردگار مان رہے ہيں۔ بس وه انہی کا، حضرِت موسٰی کا پروردگار ہے۔آپ اور آپ کا پروردگا ردونوں چلے جائيے۔
، ہم يہيں پر بيٹھے ہوں گے۔ يہ دل شکن طرِز “قَاِعُدْون”آپ دونوں جنگ کرليجئے، آپ قتال کرليجئے۔ ہم يہيں پر  ۔ بس“تاََل 

  تخاطب وه تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ گيا اور بارگاِه اٰلہی ميں ہاتھ اٹھادئيے اور خدا سے يہ کہا: 
نَْفِسْی َواَِخیْ ”   ۔ “قَاَل َربِّ اِنِّْی اَلاَْملُِک ااِلَّ

  اے پروردگار! تو ديکھ رہا ہے انہيں مجھے قابو نہيں ہے۔سوا اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے۔ 
  معلوم ہوا کہ جب دنيا پلٹ گئی تب بھی بھائی ساتھ رہا۔ 
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  مجھے نہيں قابو کسی پر بھی سوا اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے۔ 
  ۔ “فَاْفِرْق بَْينَنَاَوبَْيَن اْلقَْوِم اْلٰفِسقِْينَ ”

بس تو ہی اب فيصلہ کردے ہمارے درميان اور اس فاسق گروه کے درميان۔ شروع ميں هللا نے ظالمين کا لقب ديا تھااور اب 
دوسرا تحفہ مال، رسول کی زبانی فاسقين کا اور اگر خالق ايسے لوگوں کو فاسقين کہہ رہا ہے ، کوئی پوری جماعت کو 

فيصلے کا ذمہ دار ہے۔ ميں نے پھر تالش کرڈاال ، نہ کہيں جنگ کا مجھے ذکر عدول کہہ دے کہ سب عادل ہيں تو وه اپنے 
مال کسی نبی کے بيان ميں اور جب جنگ کا ذکر نہيں مال تو وه جماعت مجھے کہاں ملتی ؟ تو کيا کروں کہ الفاِظ قرآنی تو 

  تشنہ تصديق عمل رہے۔ اس نے ايک اوصاف کا مرقع پيش کيا۔ 
ت نہيں ملتی ۔ تو وه جماعت کونسی ہے جس کے اوصاف يہاں بيان کئے۔مايوس ہوا۔جس َدور کی نبی مجھے مال مگر جماع

تاريخ ہے ہی نہيں، اس کی تالش کيسے کروں؟جہاں سے تاريخ ملی، اسے تالش کيا تو قرآن ميں جماعت نہيں ملی۔ تاريخ 
ن کو ماننا ہے اور ان اوصاف کے مصداِق اکملميں مل گئی۔ اب وہاں جماعت نظر آرہی ہے تو نبی نظر نہيں آتا۔ اب اگر قرآ

کو مشاہده کے طور پر ايک جماعت ميں آپ ديکھ رہے ہيں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ چاہے نبی سامنے نظر نہ آرہا ہو، 
  مگر جماعت وه يہی ہے جو نبيوں کی ساتھی ہے۔ وه نبی نہيں ہيں مگر جس کے ساتھ ہے، وه نمائندئہ قوم انبياء کا ہے۔ 

ہر متن قرآن کی شرح مجھے مل جائے گی۔ جب اس جماعت کے کردار کو ديکھوں گا ۔ اس نے کہا تھا جو مصائب آئيں راِه 
خدا ميں، اس کی وجہ سے عمل ميں سستی پيدا نہيں ہوئی۔وه مصائب تو تعداد ميں ايسے ہيں، بے سروسامانی ہے۔ سب ايک 

ئی سستی پيدا نہيں ہوئی۔ جو هللا کی راه ميں ان کو مصيبت پيش آگئی، اس طرف۔ پانی بند ہوگيا مگر ان کی قوِت عمل ميں کو
  ، “َماَضُعفُْوا”سے ان ميں سستی پيدا نہيں ہوئی اور

کی فوج ہوتی ہے؟ ) ٧٢کو فوج کيوں کہاجاتا ہے ۔ کہيں بہتر() ٧٢انہوں نے کمزوری نہيں دکھائی۔ لوگ کہتے ہيں کہ بہتر(
 و فوج نہ سمجھتے تو ترتيب ِلشکر کيوں کرتے؟ ميں کہتا ہوں کہ موال اگر ان ک

 

 معراج خطابت

 

  يقين کی آخری منزل

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
  ۔“نَّتِیْ يَااَيَّتُھَاالنَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّۃ اِْرِجِعْی اِٰلی َربِِّک َراِضيَۃً َمْرِضيَّۃ فَاْدُخلِْی فِْی ِعبَاِدْی فَاْدُخلِْی جَ ”

سورئہ فجر کی آخری آيت ہے۔ ارشاد ہورہا ہے کہ اے اطمينان سے بھرے ہوئے نفس! پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، اس 
حالت ميں کہ تو اس سے راضی ہے اور وه تجھ سے راضی ہے۔ تو داخل ہوجا ميرے بندگاِن خاص ميں اور ميری بہشت 

  ميں داخل ہوجا۔ 
ونکہ ، جو ہر اطمينان سے ناشناس ہيں، اس لئے اطمينان کے تقاضوں کو ہم اتنا اطمينان کے مقابل چيز ہے اضطراب۔ ہم چ

واضح طور پر بيان نہيں کرسکتے۔ ليکن چونکہ اضطراب ہم کو درپيش ہواکرتے ہيں، اس لئے اضطراب کے تقاضوں کو ہم
راب کے تقاضوں کے تصور زياده واضح طور پر بيان کرسکتے ہيں اور چونکہ اطمينان اس کے مقابل چيز ہے، لٰہذا اضط

سے ہم اس کے مقابل کے اطمينان کے تقاضوں کو محسوس کرسکتے ہيں۔ ظاہر ہے کہ پر سکون حاالت ہوں تو اضطراب 
کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا۔ آرام ہے، آسائش ہے، کوئی خطره نہيں ہے، مصيبت درپيش نہيں ہے۔ کوئی انديشہ فردا نہيں ہے۔ 

ہوسکتا کہ کون مضطرب ہے اور کون مطمئن۔اس لئے کہ سبب ِ اضطراب کوئی نہيں ہے۔ تو سب ہی تو يہاں امتياز ہی نہيں 
مطمئن ہيں۔ جس طرح سے کہ صبر اور عدم صبر۔ صابر اور غير صابر کا امتياز ہی نہيں ہوسکتا جب تک کہ مصيبت نہ 

يک کہے کہ ميں بھی ميداِن صبر ميں آئے۔ جب مصيبت آئے ہی نہيں تو ہر ايک کو صبر کا دعوٰی کرنے کا حق ہے۔ ہر ا
کوئی پيچھے رہنے واال نہيں ہوں۔ليکن جب مصيبت آئے اور پھر آدمی صبر کرنے واال ثابت ہو اور پھر کوئی بے صبرا 

  ثابت ہو، تب امتياز ہوگا صابر اورغير صابر ميں۔ 
ی چلی جائے تو سب مجاہدين برابر کے اسی طرح ہر ميدان ميں پيغمبر اسالم کو ، ہر غزوے ميں بال مزاحمت فتح ہی ہوت

بہادر ہيں۔ جو حقيقی بہادر ہے، اس کا تعارف تو نہيں ہوسکتا۔ لٰہذا ضرورت ہے کہ کوئی کٹھن وقت آئے۔ ضرورت ہے کہ 
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کوئی سخت حاالت کا جھونکا ايسا چلے کہ جس ميں فرض کيجئے سو ميں سے پچاس کے قدم اکھڑ جائيں تو ان سو ميں 
ا۔ سو ميں جو صابر ثابت ہوئے ہيں، سو ميں سے پچاس۔اس طرح امتياز ہوجائے گا کہ کون ثابت قدم اور امتياز ہوجائے گ

  کون غير ثابت قدم۔ 
اب فرض کيجئے کہ علم اٰلہی ميں ان پچاس ميں سے چند ہيں جو ثابت قدم ہيں ۔ تو ضرورت ہے کہ وقت زياده کٹھن ہوتاکہ 

نے آجائيں اور اب بھی اگر دس بيس ميں مشترک ہے ثباِت قدم تو ان ميں جو ممتا ان ميں جو ممتاز ہيں، وه آنکھوں کے سام
زہے، وه ابھی پردے ميں ہے۔ لٰہذا کچھ اور سختی وقت ميں اضافہ ہو، تب ان ميں سے بھی بہت سوں کے قدم اُکھڑ جائيں۔ 

ه فرِد فريد ہے۔ پھر ملک کو بھی کلمہ يہاں تک کہ صفحہ ميدان ساده ہوجائے اور بس ايک فرد ره جائے تو پتہ چلے گا کہ و
  پڑھنا پڑے گا: 

  ۔ “اَلفِٰتی ااِلَّ َعلِْی اَلَسْيف ااِلَّ ُذواْلفِقَار”
اسی طرح اضطراب اور اطمينان ميں فرق کيسے ہوسکتا ہے! اگر بالکل متوازی حاالت رہيں اور بالکل ہی خوشگوار ماحول

سوال ہی نہيں۔ اطمينان تو اُسی وقت نماياں ہوسکتا ہے جب اسباِب اضطراب  ہو اور کوئی وجِہ اضطراب نہ ہو تو اطمينان کا
ہوں اور کوئی مضطرب نہ ہو۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر اندھا ہونا صرف بصارت نہ ہونے کا نام ہے تو يہ ديوار کيوں اندھی 

صارت نہ ہونے کا نام نہيں ہے بلکہ نہيں کہلواتی۔ ديوار ميں بھی تو بصارت نہيں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اندھا ہونا صرف ب
ايسا جس ميں بصارت ہو، ہونا چاہئے اور پھر بصارت نہ ہو، تب وه اندھا ہے۔ ويسے ہی اگر پر سکون حاالت ہيں، اس وقت 

تو سب ہی ٹھہرے ہوئے ہيں، پرسکون ہيں۔ سب ہی کے دل قرار کے ساتھ ہيں۔ کسی کا دل پريشان نہيں ہے۔ اس وقت کہاں 
کہ کون مطمئن ہے۔نہيں! جس وقت ميں کہ ايسے حاالت ہوں کہ جن کی وجہ سے اضطراب ہونا چاہئے او رپھر  پتہ چلے گا

  کسی ميں اضطراب نہ ہو تو پتہ چلے گا کہ وه مطمئن ہے۔ 
اب اضطراب کے تقاضے ميں زياده وضاحت کے ساتھ پيش کرسکتا ہوں۔ اسی سے سمجھئے گا کہ جو مطمئن ہوگا، اس کی 

ہوگی۔ايک پريشانی کی منزل آئی يعنی مشکالت درپيش ہوئيں اور انسان نے سوچنا شروع کيا کہ يہ جو مشکالت کيا کيفيت 
درپيش ہوئيں تو کيا کرنا چاہئے؟ اگر ايک دو دن ميں، ہفتہ دو ہفتہ ميں کچھ سمجھ ميں آگيا تو خير اور اگر سمجھ ميں نہ آيا 

ہ ہے، ان کو جمع کيا، ان کے سامنے اپنی مشکل پيش کی اور ان سے تو کچھ ہمدرد جن کی عقل اور سوچ پر بھی بھروس
کہا کہ آپ افراد ميرے ہمدرد بھی ہيں اور صاحباِن عقل و ہوش بھی ہيں، آپ بتائيے کہ اس مشکل کا کيا حل ہے؟کيا صورِت 

  عمل اختيار کی جائے؟ 
ے کہ انہوں نے کوئی رائے دی اور يہ دوسری منزل ہے جو اضطراب کی صورت ميں طے کی جائے گی۔ اب فرض کيجئ

وه مشکل ابھی حل نہيں ہوئی ہے تو نيند اُڑی ہوئی ہے، سو نہيں سکتے۔ رات جاگ کر بسر ہورہی ہے۔ يہ تيسری عالمت ِ 
اضطراب ہے۔ وه سوچ ميں وقت گزارنا پہلی عالمت ِ اضطراب تھی۔ دوسری عالمت ِ اضطراب کچھ لوگوں کو بال کر 

رنا چاہئے۔ يہ تيسری منزل ہے کہ جب مصيبت آگئی تو راتوں کونيند اُڑ گئی۔ اب ايک ايک سے اپنی مشوره کرنا کہ کيا ک
مصيبت بيان کررہے ہيں ۔ شايد کہيں سے کوئی روشنی کی کرن آجائے اور کوئی کسی طرح کی مدد دے سکے۔ يہ 

ا چاہئے اور چونکہ ہماری طبيعتاضطراب ہر ايک محسوس کرسکتا ہے۔ اب اگر ماحول ايسا ہے کہ جس ميں اضطراب ہون
ميں اضطراب ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہيں کہ يہ محِل اضطراب ہے اور پھر کوئی مطمئن نظر آئے، مطمئن نظر آئے يعنی 

يہ باتيں نہ کرے۔ اسے سوچنے کيلئے مہلت کی ضرورت نہ ہو بلکہ بغير زحمت ِتفکرکے راِه عمل متعين ہو، معلوم ہو۔ 
ہن ايک جادے پر مطمئن ہے۔ تزلزل اُسے ہو جسے احساِس فرض ميں تردد ہو اور جسے ايک فرض ادا معلوم ہوتا ہے کہ ذ

  کرنا ہے، اُسے پھر تردد ميں وقت گزارنا کيسا؟ 
تو وه کوئی وقت تردد ميں نہيں گزارے گا کہ کيا کريں۔ معلوم ہے کہ يہ کرنا چاہئے۔ تو اب وقت کی ضرورت کيا ہے؟ اس 

نا چاہئے۔ اگر ايسا نہيں ہوا، معلوم ہوا کہ يہ مطمئن نہ تھا۔ اچھا صاحب! دوسری منزل کہ خود سمجھ ميں فکر ميں کہ کيا کر
نہيں آياتو ہمدردوں سے مشوره ليا۔ ديکھا کہ نہيں، يہ شخص تودوسروں سے مشوره بھی نہيں ليتا کيونکہ مشوره وه لے 

لوم ہے کہ مجھے کيا راستہ اختيار کرناچاہئے تو وه جسے اپنے زاوئہ نظر کی حقانيت ميں شک ہو اور جب اسے مع
دوسروں سے مشوره کيوں لے؟ اور اگر کچھ لوگ بنظر ہمدردی يا مظاہرئہ ہمدردی کيلئے رضاکارانہ طور پر از خود آکر 

مشورے ديں تو وه ان مشوروں پر عمل بھی نہ کرے۔ چاہے دنيا مدتوں تک کہتی پھرے کہ بڑا ضدی آدمی تھا کہ بس جو 
طے کرليا، وه کيا۔ حاالنکہ فالں نے يہ مشوره ديا تھا، فالں نے يہ مشوره ديا۔ايسے ايسے صاحباِن عقل اور ہمدر ، انہوں نے

يہ مشورے دئيے اور انہوں نے عمل نہ کيا تو حضور! وه ان مشوروں پر عمل اُس وقت کرتا جب اُسے اپنے مٔوقف کی 
  حقانيت پر شک ہوتا۔ 

اس کے معنی يہ ہيں کہ وه احساِس اضطراب کررہے ہيں جو مشورے دے رہے ہيں اور جو مشوره  مشورے ديا کريں لوگ۔
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نہيں لے رہا، اس کے معنی يہ ہيں کہ وه اطمينان سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو اضطراب ہے ہی نہيں کہ وه مشوره لے اور يہ 
  پر عمل کيوں کرے؟  مشورے دے رہے ہيں۔ تو بربنائے تخيل اضطراب دے رہے ہيں۔تو وه ان مشوروں

اب ظاہر ہے کہ مشورے نہيں لئے اس نے تو اس سے متعلق کيا ہر ايک شخص دوسرے سے شکوه نہيں کرے گا؟ ايک 
دوسرے سے دکھڑا نہيں روئے گا؟ ايک دوسرے سے اس مصيبت کا تذکره نہيں کرے گا کہ يہ مصيبت آئی ہے اور ديکھو 

وه ہوگا جس کو ہم نے اضطراب کے تقاضوں کی بناء پر پہلے سمجھ ليا  کتنی مشکل مجھے پيش آگئی ہے ۔ اب يہ کردار
تھا۔اب ہم يہ سمجھے کہ يہ اطمينان کے تقاضے ہيں۔ بس اب جبکہ آپ کے سامنے اضطراب کے تقاضے پيش کرچکا اور 

موقع تمہيد  اس کے مقابل اطمينان کے تقاضے تو ب دو مواقع پيش کرتا ہوں۔ ايک موقع کو سمجھ ليجئے فضائل اور ايک
  ہوگا مصائب کی۔ 

پہال موقع تو يہ ہے کہ ايک مشاورتی اجتماع ہوتا ہے اور اس ميں طے ہوجاتا ہے کہ اس مقرر کرده رات کو پيغمبر خدا کی 
شمِع زندگی کو خاموش کرديا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب مجلس مشاورت تھی تو طرح طرح کی آراء دی گئيں۔ کسی نے يہ کہا 

ہے، قتل کرديا جائے۔ تو کسی دوسرے صاحب ِفکر نے کہاکہ بنی ہاشم کی تلوار معلوم ہے؟ مدتوں خون کا  کہ مشکل ہی کيا
بدلہ لينے ميں سلسلہ جدال و قتال جاری رہے گا۔ لٰہذا گويا يہ رائے مسترد کردی گئی۔اس نے کہا کہ چلو قتل نہ کروکہ بدلہ 

ئے، بند کرديا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بنی ہاشم چھڑواکر لے جائيں لينے کيلئے سلسلہ جنگ شروع ہوجائے گا۔قيد کرديا جا
گے، يعنی بنی ہاشم سے لوگ پہلے سے متاثر تھے تو پھر کيا کيا جائے؟ايک بہت ہی الل بھجکڑ قسم کا آدمی کوئی تھا، 

ڑھا تھا۔ ايک شيخ جسے اس وقت تک لوگ پہچانتے بھی نہيں تھے، وه کھڑا ہوا، تاريخوں ميں يہ ہے کہ وه ايک نجدی بو
نجد تھا۔ مٔورخين چونکہ اسالم کے مٔورخين ہيں، وه کہتے ہيں کہ شيطان اس لباس ميں آيا تھا۔ يعنی شيطان کو بھی حليہ يہی 

  پسند تھا۔ بہرحال شيطان آيا ہو يا واقعی وه شيخ نجد ہو، اُس نے جو رائے پيش کی، وه پاس ہوئی۔ 
سے لوگ شيطان کے سر منڈھتے ہيں۔ ايک تو يہ جس نے يہ رائے دی ، کہتے ہيں کہ دو مواقع تاريخ ميں ايسے ملتے ہيں ج

شيطان تھا جو اس شکل ميں آيا تھا اور ايک اُحد ميں جس نے آواز بلند کی تھی کہ رسول قتل ہوگئے۔ کہتے ہيں کہ شيطان 
د کرے، وه شيطان ہوا۔ بہرحال شيخ نجدی نے يہ آواز بلند کی تھی۔ميں کہتا ہوں کہ جو ويسا کام کرے يا ايسی غلط آواز بلن

نے يا انسان نما شيطان نے يہ رائے پيش کی کہ کيوں کہتے ہو کہ بنی ہاشم بدلہ ليں گے۔ ميں ترکيب بتاتا ہوں۔ مخالف تو 
لے لوبہت سے ہيں نا۔سبھی مخالف ہيں سوائے بنی ہاشم کے۔ ہر قبيلہ کا ايک نمائنده چنو اور ايک ايک آدمی جب ہر قبيلہ کا 

  گے تو خون تمام قبيلوں پر تقسيم ہوجائے گا۔ تو بنی ہاشم کس کس سے مقابلہ کريں گے؟يعنی اُس نے يہ 
اصول سب سے پہلے پيش کيا کہ بہت سے نمائندے مل کر اگر کوئی جرم کريں تو پھر وه جرم ہلکا ہوجاتا ہے۔ جرم ، جرم 

  ۔سب کچھ طے ہوگيا۔ ہی نہيں رہتا۔يہ رائے پاس ہوگئی ۔ کيا کہنا، واه واه
سے تعبير کيا ہے کہ انہوں نے اپنا منصوبہ بنايا ۔ وه سب اسی جماعت کے لوگ تھے ، يہاں کا “ کيد”قرآن مجيد نے اُسے 

مخبر تو کوئی نہيں تھا۔ وه رات قريب آگئی اور ان لوگوں نے پورا بندوبست کيا تھاکہ وه راز باہر نہ جائے۔ مگر قدرت کی 
ی نہيں، تو جو اس کی طرف کا قاصد ہے يعنی ملک آيا پيغمبر خدا کے پاس اور ان کا پورا منصوبہ آپ السلکی اور السلک

کو بتايا کہ آج رات کو آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنے کيلئے تمام لوگ آئيں گے اور گھر کو گھير ليں گے۔اس کے بعد اس 
ے کہ انہوں نے اپنی ترکيب کی اور ہم نے اپنی ترکيب منصوبہ کا توڑ جس کو بالغت ِقرآنی نے اسی لفظ سے تعبير کيا ہ

  کی۔ جو لفظ ادھر صرف کيا گيا، وہی اپنی طرف صرف کيا ہے کہ انہوں نے : 
  ۔ “َمَکُرْواَمْکًراَوَمَکْرنَاَمْکًرا”

ہے۔ يہ  انہوں نے ايک ترکيب کی اور ہم نے اپنی ترکيب کی۔ تو جو کسی چيز کا توڑ ہو، وه اسی لفظ سے تعبير کيا جاتا
اصوِل بالغت ہے۔ اب خالق نے کيا ترکيب کی اور ترکيب کا لفظ اس لئے ہوتا ہے کہ وه ايک خفيہ شکل ہو کہ جس کو 

  يا مکر سے قرآن ميں تعبير کياجاتا ہے۔ “ کيد”دوسرا محسوس نہ کرسکے۔اسی کو 
ے جائيے اور يہ ہمارا ذمہ ہے کہ آپ کے خالق نے کيا ترکيب کی؟ ارشاد ہوا کہ اب ہم آپ کو يہ ہدايت کرتے ہيں کہ آپ چل

جانے کی ان کو خبر نہيں ہوگی۔ يہ بات ہمارے ذمہ ہے ، آپ چلے جائيے۔ مگر اپنے بستر پر علی کو سالجائيے۔متفق عليہ 
ہے، ہر جگہ قول مل جاتا ہے کہ وه نہيں وه۔ مگر يہاں دنيائے تاريخ سنسان ہے۔ يہاں بس ايک ہی نام ہے۔ جو فرشتے نے نام
ليا، وہی ہر مٔورخ نام لے گا کہ علی کو اپنے بستر پر سالجائيے۔ ترکيب قدرت کی طرف کی يہ ہے کہ رات بھر وه سمجھتے

رہيں کہ رسول بستر پر ہيں اور اب اس نے ايک ذات کو منتخب کيا کہ ذات ايسی ہو جس پر رسول ہونے کا دھوکہ ہوسکتا 
  ہو۔ 

مبر خدا تک پہنچا۔ ان کو اگر خود عمل کرنا ہوتا تو کسی سے ذکر کی ضرورت نہ جناب! يہ تو پيغام خدا کی طرف سے پيغ
تھی۔ مگر اس ہدايت کا جزو ايک دوسری شخصيت سے متعلق ہے۔ لٰہذا دوسری شخصيت کو بالنا الزمی تھا۔ حضرت علی 
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کی طرف سے يہ اطالع آئی  ابن ابی طالب عليہما السالم بالئے گئے او رجو صورِت واقعہ تھی، وه بيان کی گئی کہ خالق
ہے کہ گھيرا جائے گا يعنی مکان کا محاصره ہوگا، ميرے قتل کے اراده سے، اور خالق کی ہدايت پر ميں چالجاؤں گا اور 
تمہيں اپنے بستر پر لٹاجاؤں گا۔ اب ہر دل و دماغ رکھنے واال آدمی غور کرے کہ يہ منزِل تقاضائے اضطراب ہے يا نہيں؟ 

يک عام انسان کيلئے اضطراب پيدا کرنے والی ہے يا نہيں؟ ہم محسوس کرتے ہيں کہ يہ بڑا سخت محِل يہ صورِت حال ا
  اضطراب ہے۔ 

اب ايک لفظ ميں اس محِل اضطراب کوواضح کردوں کہ علی عام حالت والے علی ہوتے تو اتنے سخت خطره ميں نہيں تھے
  جتنے رسول بن کر ليٹنے ميں خطره ميں ہيں۔ 

ميں بھيس بدلتے ہوئے ديکھے ہيں مگر عموماً وه بھيس بدال جاتا ہے جو خطره سے دور ہو۔ يہ نيا بھيس بدلنا  ہم نے دنيا
ديکھا کہ جس کے قتل کا منصوبہ ہے، اس کی چادر اوڑھی جائے۔ يہی کہہ ديتے کہ بستر پر ليٹ رہو مگر کھلے بندوں کہ 

  اوڑھو اور بستر رسول پر ليٹو۔ رسول نما ہوکر ليٹو۔  ہر ايک ديکھ سکے کہ کون ہے؟ ارے ليٹو اور چادِر رسول
تو کتنا صبر آزما ہے۔ پھر يہ صبر آزما تو عام لفظ ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ اطمينان آزما محل ہے۔ اب اضطراب کے تقاضے تو

ی عرض کرچکا۔ اتنی اہم اور خطرناک منزل ۔ مجھے ملے کسی غلط سے غلط تاريخ ميں۔ کسی دمشق کے کارکانے ک
صحيح ڈھلی ہوئی ۔ اگرچہ دعوٰی ذرا مشکل ہوتا ہے کيونکہ ہر غلط سے غلط بات خرمن احاديث ميں مل جاتی ہے اور بناِم 

  صحاح ملتی ہے۔ مگر بعض جگہ سچائی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جھوٹ کو قدم رکھنے کا موقع نہيں ملتا۔ 
ہ سن کر کہا ہو کہ مجھے کچھ مہلت ديجئے سوچنے کيلئے۔ تو صاحب!کوئی غلط سے غلط روايت نہيں ملتی کہ انہوں نے ي

انکار نہ کرتے مگر کچھ مدت تو مانگتے، کچھ مہلت تو طلب کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے کيلئے ہی سہی ، مہلت طلب 
ی نہيں نہ کی۔ پھر اگر مہلت مل بھی جاتی تو پہلے خود سوچتے، پھر اس کے بعد يہ کوئی يکہ و تنہا اپنے گھر کے آدم

تھے، تين بھائی ان سے بڑے تھے اور ان سب ميں دس دس برس کا فاصلہ۔ آپ سے دس برس بڑے عقيل۔ عقيل سے دس 
برس بڑے جعفر او رجعفر سے دس برس بڑے طالب، جن کے نام پر کنيت ہوئی ابوطالب۔ وه سب ميں بڑے۔ اب آپ عمر کا 

کہ طالب تو پيغمبر خدا کے ہم عصر تھے۔ يعنی بوقت ِ بعثت  حساب کيجئے کہ يہ جب چوتھے ہيں تو اس کے معنی يہ ہيں
حضورکی عمر چاليس برس اور طالب کی عمر بھی چاليس ہی برس ہوسکتی ہے۔ ان سے چھوٹے جعفر رسول سے دس 

برس چھوٹے، ان سے چھوٹے عقيل ، رسول سے بيس برس چھوٹے، ان سے چھوٹے علی ، رسول سے تيس برس چھوٹے۔ 
ک واقعہ ياد آگياکہ جب پيغمبر خدا کی والدت ہوئی، جناِب آمنہ بنت وہب آپ کی والده ہيں تو جناِب فاطمہ بنتتيس برس پر اي

اسد موجود تھيں۔ عموماً ايسے مواقع پر خاندان کی بزرگ جوخواتين ہيں، وه آجاتی ہيں۔ والدت کے بعد جناِب ابوطالب کے 
بيٹا پيدا ہوا۔ جو شروع سے شکل و شمائل سے اندازه ہوتا تھا ، وه بتاياکہ آمنہ  پاس گئيں تو انہوں نے کہا کہ آمنہ کہ ہاں ايسا

کے ہاں ايسا بيٹا پيدا ہوا ہے۔ يہ ہمارے ہاں کافی کلينی کی روايت ہے جو عرض کررہا ہوں کہ جناِب ابوطالب نے فرمايا: 
لئے آجکل کی متمدن دنيا ميں لوگ اوالد  تيس برس اور صبر کرو تو ايسے ہی بچے کی ميں تمہيں خوشخبری ديتا ہوں۔ اسی

کی تعداد کو محدود بنانا چاہتے ہيں۔ ہر ملک ميں تمدن کی نشانی يہ ہے کہ اوالد کی تعداد کو محدود بنايا جائے۔ہمارے ہاں 
و ہمارےايک وقت ميں ديواروں پر لکھاہوتا تھا کہ ايک گھر ميں تين بچے اچھے۔ اس کے بعد وه مٹ گيا اور يہ نکال کہ ہم د

  دو۔بہت خوبصورت جملہ ہے ، ہم دو ہمارے دو۔ 
ميں نے کہا کہ بس ! اس کے بعد منزِل توحيد ہے۔ يہ ہوگيا کہ تين سے بات چلی اور دو تک پہنچی۔ اس کے بعد ايک کی 

ہوں کہ يہ نوبت نہيں آئی کيونکہ ايک تک تو دنيا بہت دير ميں پہنچتی ہے۔اب َميں حقيقت ِتاريخی کی بناء پر عرض کرتا 
چوتھے فرزند ماں باپ کے، اور جو يہ ہيں، وه کوئی قبل واال نہيں ہے۔ سب سے چھوٹے ہيں مگر فرِد اکمل يہی، يعنی 

حاصِل حياِت ابو طالب وہی ہيں جو اپنے ماں باپ کی چوتھی اوالد ہيں۔ تو دنيا اگر اس نظاِم تمدن پر چلتی ہوتی تو اس کے 
ل کے فيض سے محروم ره جاتی۔يہ مشاہده سب سے بڑی دليل ہے اس فلسفے کے بطالن کی۔ معنی يہ ہيں کہ دنيا فرِد اکم

  يعنی اس فلسفے نے يہ طے کيا ہے کہ قبل والے افراد کارآمد ہيں اور بعد والے بيکار ہيں۔ جب ہمارے سامنے يہ ہے کہ 
اء پر تو ہم اس کی حقانيت پر کيونکراصل کام کا وہی آخری فرد ہے جس کو آنے سے آپ نے روک ديا، اپنے منصوبہ کی بن

  ايمان الئيں۔ 
غرض يہ کہ اتنے بھائی ، سب سے بڑے طالب، ان سے چھوٹے جعفر، ان سے چھوٹے عقيل۔ تو کسی اور سے رائے نہ 
ليتے، اپنے بھائيوں سے تو جمع کرکے رائے ليتے کہ يہ پيغام مجھے مال ہے، آپ حضرات کی کيا رائے ہے؟ مگريہ وه 

مضطرب نفس رکھتا ہو۔اس سے ہم واقف ہيں ، اس کا تقاضا يہ ہے ۔ مگر يہاں ايک لمحے کی مہلت طلب نہيں کی  کرتا جو
جاتی۔ جب مہلت طلب نہيں کی جاتی تو نہ خود سوچنے کا سوال اور نہ رائے اور مشوره کا سوال۔ بس جواب دينے سے 

ر پر سورہنے سے حضور کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟پہلے ايک سوال کئے ديتے ہيں اور وه سوال يہ ہے کہ ميرے بست
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  پيغمبر خدا فرماتے ہيں کہ ہاں! خدا نے مجھ سے حفاظت کا وعده فرمايا ہے۔ 
ميں کہتا ہوں کہ انہوں نے يہ سوال کيوں کيا؟ مجھے تو اس حقيقت کے اظہار کيلئے يہی الفاظ ملتے ہيں کہ بس اپنی جان کی

نے جب فرماديا کہ ہاں! مجھ سے حفاظت کا وعده ہوا ہے۔ انہوں نے نہ اپنے لئے پوچھا تھا، قيمت پوچھ رہے ہيں۔پيغمبر خدا
نہ انہوں نے ان کيلئے بتايا۔انہوں نے ان کيلئے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟ اور انہو ں نے اپنے لئے 

  دئہ خالق ميں رکھ ديا۔ فرماديا کہ مجھ سے حفاظت کا وعده ہواہے۔ بس يہ سننا تھا کہ سر سج
شاه عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہيں ، مدارج النبوة فارسی زبان ميں ہے،اس ميں تحرير فرماتے ہيں کہ دنيا ميں يہ سب 
سے پہال سجدئہ شکر ہے جو اس موقع پر حضرت علی عليہ السالم نے کيا تھااور شريعت ِ اسالم ميں سجدئہ شکر جزِو 

ہ ہيں کہ کچھ عمل ہيں جو بلند افرا دکے کردار سے جزِو شريعت ہو گئے ہيں۔ يہ حقيقت ہے کہ مسنون ہے۔ اس کے معنی ي
پہال سجدئہ شکر انہوں نے کيا۔ محدث دہلوی لکھ رہے ہيں اور يہ حقيقت ہے کہ يہ شريعت ميں جزِو مسنون ہے۔ تو دو پہلو ا 

ے شريعت کا جزو تھا اور مانئے کہ علی قبل از نزوِل س کے پيش کئے ديتا ہوں۔ يا تو يہ کہ لوِح محفوظ ميں يہ پہلے س
قرآن ديکھ رہے تھے اور يا يہ مانئے کہ ديگر احکام قرآِن صامت کے حکم سے ہيں اور يہ حکم قراِن ناطق کے حکم سے 

  ہے۔ 
، نہ عزيزوںبہرکيف علی عليہ السالم کے کردار ميں اضطراب کا پہلو نظر نہيں آيا، نہ سوچنے کيلئے وقت کی مہلت مانگی

اور ہمدردوں سے مشوره کيا۔ باپ بے شک اس وقت نہيں تھے ليکن تين بھائی بڑے اور ايک ان ميں سے باپ کے برابر 
  عمر رکھتے ہيں۔ وه موجود تھے ليکن کسی سے رائے نہيں لی گئی۔ معلوم ہوا کہ نفس مطمئن ہے۔ 

اب کا تقاضا يہ ہے کہ نيند اُڑجائے۔ ہمارے نزديک اب بستر پر ليٹ گئے۔ذرا غور کيجئے کہ بستر پر ليٹے تو اضطر
اضطراب کے عالوه اور بھی بہت سے اسباب ہيں نيند کے اُڑنے کے۔ جسے رات کو کبھی سونے کی عادت نہ ہو، کوئی 
کسی عبادت کا ذوق رکھتا ہواور وه مجبوری سے اُسے انجام نہ دے سکے تو اُسے قلق ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، بے 

وتی ہے جس کی وجہ سے نہ سو سکے۔ فرض کيجئے کہ اس وقت کوئی صاحب مجلس ميں آنے کا اراده رکھتے ہوںچينی ہ
اور بر وقت کوئی رکاوٹ ايسی پيدا ہوجائے کہ وه نہ آسکيں تو يہ بستر پر بار بار ياد آئے گا کہ ديکھو! ميں مجلس ميں جانا 

  چاہتا تھا مگر نہيں جاسکا۔ 
عبادت ميں گزرتی تھی، جاگ کر بسر ہوتی تھی۔ رات کو سونا کہاں تھا او رپھر ذوِق عبادت ان  ان کی پوری رات محرابِ 

کا۔ رات بھر ان کو تصور رہنا چاہئے تھا کہ اب ميں نماز پڑھتا ہوتا، اب ميں تہجد پڑھتا ہوتا۔ اب ميں فالں عبادت کرتا ہوتا۔ 
۔ تو انہيں نفسياتی طور پر قلق ايسا ہونا چاہئے تھا کہ نيند اُڑےآج فرض کے شکنجے کی زنجير يں ڈال کر مجھے لٹا ديا گيا 

گی۔ا س قلق اور اضطرا ب کو وه محسوس کرے گا جس کی عبادت بربنائے عادت ہو اور جو حقيقتِ عبادت سے واقف 
  ہو۔اُسے قلق نہيں ہوگا کہ جس کے کہنے سے روز عبادت کرتا تھا، اُسی کے کہنے سے تو آج ليٹا ہوں۔ 

ن حکم ليٹنے کا تھا، سونے کا نہيں تھا۔ رسول نے فرمايا تھا کہ حکم خدا يہ ہے کہ تم ميرے بستر پر ليٹ جاؤ۔ حکم ليٹنےليک
کا تھا، سونے کا نہيں تھا اور عقالً ہو بھی نہيں سکتا ، اس لئے کہ تکاليف ِشريعہ اور احکام افعاِل اختياری سے متعلق ہوتے 

اہے، سونانہيں ہے۔تو عقالً حکم ليٹنے ہی کا ہوسکتا ہے، سونے کا نہيں ہوسکتا۔ مگر خود فرمايا ہيں۔آدمی کے اختيار ميں ليٹن
  ہے کہ جيسی گہری نيند شب ِ ہجرت سويا، ايسی کبھی نہيں سويا تھا۔ 

يت سے گہری نيند کيوں آئی؟ حکم فقط ليٹنے کا ہے، سونے کا نہيں ہے۔ مگر ميں کہتا ہوں کہ يہ سونا نہ سونا نفس کی کيف
  متعلق ہے۔ اگر نفس مضطرب ہوتا تو جاگ کے رات کٹتی بلکہ شايد رو کر کٹتی مگر يہ نفس مطمئن ہے۔ 

بہرحال اطمينان سے سوتے رہے اور بربنائے روايت بھی ميں کہتا ہوں کہ ہمارے لئے تو ان کا کہہ دينا کافی ہے اور اصوِل
سے معلوم ہوسکے، اس ميں اس کا بيان معتبر ہے۔ وہاں گواہياں عقلی کے اعتبار سے ايسی بات جو خود انسان کے بيان 

بھی نہيں ہوتيں۔ گواه ليٹنا ديکھ سکتے ہيں، سونا نہيں ديکھ سکتے۔ تو جو چيز خود آدمی ہی کے بيان سے ظاہر ہو، اس ميں 
کہ ميں شب ِ ہجرت جيسی اس کا بيان مستند ہے۔ اس ميں گواه کی ضرورت نہيں ہے۔ تو ہمارے لئے ان کا کہہ دينا کافی ہے 

گہری نيند سويا، کبھی نہيں سويا۔ مگربربنائے واقعہ ہر صاحب ِفہم کوميں دعوت ديتا ہوں کہ درايتاً غور کرے کہ يہ سو 
  رہے تھے يا نہيں؟ 

حضور! عرب کی نيچی نيچی ديواريں ، لٹکتے ہوئے نيزے، کھنچی ہوئی تلواريں، آپس ميں چرچے ہورہے ہيں کہ ابھی 
کرديں يا انتظا رکريں۔ تاريخ بتاتی ہے کہ ابولہب بھی تھا محاصرين ميں۔اُس نے يہ کہا کہ يہ بھاگ نہيں سکتے، صبح حملہ 

ہونے دو، صبح کو حملہ کرنا۔اس کا مطلب يہ ہے کہ ديواريں اتنی نيچی تھيں کہ ان کے آنے ميں وه سد ِ راه نہيں تھيں۔ صبح
ی نے جاکر دروازه تو نہيں کھوال تھا۔ تو چرچے ہورہے ہيں کہ جائيں يا نہ جائيں۔ کو جب چاہا ، آگئے چھالنگيں لگا کر۔کس

رات گزر رہی ہے۔ اب ہر صاحب ِعقل غو رکرے کہ اگر نفس مضطرب ہوتا تو رات بھی راز راز ہی نہيں ره سکتا تھا۔ بار 
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بتاتا ہے کہ يہ تو سورہے تھے۔ان کو اس سے بار چادر اُلٹ کر ديکھتا کہ آتو نہيں رہے، آتو نہيں رہے۔يہ رات بھر راز رہنا
  مطلب ہی نہيں تھا کہ آرہے ہيں يا نہيں آرہے۔ 

ميں ايک عام مثل دہراتا ہوں ، يہ سنجيده آدمی نہيں بولتے ہيں۔ہوسکتا تھا کہ ميں شايد باالئے منبر ا س مثل کو استعمال نہ 
حقيقت مضمر ہوتی ہے، اس لئے پست سہی مگر  کروں مگر مجھے يہاں مطلب اسی سے ہے۔ چونکہ مثل کے اندر ايک

ميرے کام کی وہی ہے۔ ميں گہری نيند کا فلسفہ بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے فرمايا۔ جيسی گہری نيند سويا، حضور! مثل 
مشہور ہے کہ جب گہری نيند کسی کو آئے تو کہتے ہيں کہ گھوڑے بيچ کر سوئے ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ جو گھوڑے بيچ کر 

  سوئے، وه تو گہری نيند سوئے گا او رجو جان بيچ کر سوئے؟ 
معلوم ہوا کہ ان کے کردار نے بتايا کہ يہ ہے نفس مطمئن۔اب يہ باپ کا اطميناِن نفس ہے اور بيٹے کی منزل آئی اور اس 

امنے ہيں۔ہر ايککے سامنے مرحلہ يہ درپيش ہے کہ يزيد طلبگاِر بيعت ہے۔ بيعت نہ کرنے کے نتائج ہر صاحب ِعقل کے س
  سمجھ سکتا ہے کہ بيعت نہ کرنے کے نتائج کياہوسکتے ہيں؟ اب يہ مشکل منزل ہے يا نہيں؟ 

تو جو اضطراب کے تقاضے وہاں بتالچکا ہوں، وہی يہاں بھی ہيں کہ پيغام مال تو کوئی روايت نہيں بتاتی کہ انہوں نے 
متعارف ہيں۔ اسی وقت تو ان کے عالوه بھی بہت سے افراد موجود ہمدردوں کو جمع کيا ہو۔ بھی ہاشم جن سے ہم کربال ميں 

ہيں ۔ جناِب محمد حنفيہ ہيں، جناِب عبدهللا ابن عباس ہيں جو انتہائی مدبر ہيں۔ بہت ہی صاحب ِ ہوش و خرد اور ہوشيار مانے 
وگوں کو بال کر ان سے جاتے تھے۔ لوگ ان کو بالتے تھے اور مشوره ليتے تھے۔مگر کوئی روايت نہيں بتاتی کہ ان ل

مشوره ليا ہو کہ کيا کرنا چاہئے۔ ارے جبکہ سمجھے ہوئے ہيں کہ بيعت ِ يزيد ميرے لئے ناروا ہے تو پھر مشوره کيوں 
  ليتے؟ 

لوگوں نے آآکر بنظر ہمدردی مشورے دئيے، کچھ نمائشی ہمدرد، کچھ حقيقی ہمدرد۔ مگر مصلحت ِ امام سے بے خبر۔ جناِب 
ر نے بھی مشوره ديا اور عبدهللا ابن مطيع، جو جناِب مختار کے نکلنے کے وقت کوفے کے گورنر تھے، ان عبدهللا ابن عم

سب نے مشوره ديا۔ آج ان مشوروں کو پيش کياجاتا ہے اور انہوں نے کسی مشورے پر عمل نہيں کيا۔ کچھ لوگ جو چاہتے 
ڑ ے بڑے ممتاز اہل قلم لکھتے ہيں کہ وه تو مشيت کا فيصلہ تھا ہيں کہ الزام ہم عائد نہ کريں، وه تقدير کے سپرد کرتے ہيں۔ب

يعنی صحيح تو يہی لوگ کہتے تھے مگر کيا کيا جائے کہ تقدير ميں يہی تھا۔مشيت اسی کی متقاضی تھی۔ کچھ لوگ کھلم 
يں اب پوری ذمہ کھال کہتے ہيں کہ بڑی ضد تھی اور بڑی کد تھی۔اتنے ہمدردوں کا مشوره تھا اور اس کا نہ مانا مگر م

داری کے ساتھ ان لوگوں کی آنکھوں ميں آنکھيں ڈال کرکہتا ہوں کہ جتنے مشورے آپ لوگ پيش کررہے ہيں، ان سب 
مشوروں کو الئيے اور ميرے سامنے پڑھئے کہ کيا کيا مشوره کس کس نے ديا ۔ تو جتنے مشورے تھے، وه يہ کہ يہاں سے

چلے جائيے، يمن چلے جائيے او رکسی دوسری جگہ چلے جائيے۔ جبل طے، جارہے ہيں آپ تو عراق نہ جائيے، طائف 
طے کے پہاڑوں پر مشوره ديا گيا کہ جائيے۔ بڑے مشہور قلعے ہيں، آپ کی حفاظت ہمارا قبيلہ کرے گا۔يہ مشورے کہ آپ 

دينے والے نے يہ جاتے ہيں تو بچوں اور عورتوں کو کيوں لئے جاتے ہيں؟يہ ہيں مشورے ان لوگوں کے مگر کسی مشوره 
  نہيں کہا ہے کہ يزيد کی بيعت کرليجئے۔ 

يہ پورے مطالعہ کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا يہ مشوره نہيں ہے کہ وه يہ کہتا کہ آپ يزيد کی بيعت 
لوم ہورہی ہے۔ ابکرليجئے۔ اس لئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ يزيد کی بيعت تو دھندلی نگاه والوں کو بھی ان کيلئے ناروامع

آجکل دنيا کہہ رہی ہے کہ بيعت کيوں نہ کرلی؟ يہ سب کچھ ہوگيا اور بيعت نہيں کريں گے۔ انکاِر بيعت ميں اتنی شدت؟ يہ 
تو ضد ہے۔ميں کہتا ہوں کہ اگر صحيح راستے پر قائم ہونا ضد ہے تو کونسا نبی ہے جو ضدی نہ ہو۔ کونسا رسول ہے جو 

  صدائے حق کا ہم اور آپ تک پہنچنا ان کی ضدوں کا صدقہ ہے۔ ضدی نہ ہو۔خدا کی قسم! 
پھر ذرا انصاف کيجئے آپ، اس ُرخ پر سوال کرتے ہيں کہ ان کو بيعت سے اتنا انکار کيوں ہے؟ ميں کہتا ہوں کہ اسے 

يہ بيعت نہ کريں  کيوں نہيں سوچتے کہ يزيد کو بيعت پر اتنا اصرا رکيوں ہے؟ جبکہ تمام عالم اسالم نے بيعت کرلی تو اگر
تو يزيد کا کيا بگڑتا؟ جبکہ اصوِل جمہوريت يہ ہے کہ کثرِت رائے سے ہر بات طے ہو۔ تو اقليت کی رائے ناقابل اعتبار ہے۔

  اس سے اصل مقصد کو کوئی نقصان نہيں پہنچتا۔کچھ 
آخر يزيد کو اتنا اصرا رکيوں  لوگ نہيں مانتے ، نہ مانيں۔يہ پوری طاقت کيوں صرف کی گئی کہ ان سے بيعت لی جائے؟ يہ

  ہے؟ 
ميں سمجھتا ہوں کہ حسين ايک فرد نہيں ہيں، فرد اہميت حاصل کرتا ہے کسی نظام کا نمائنده ہوکر۔ ايک فرِد عرب ہوتا تو 
کتنے گوشہ و کنار ميں آدمی ہوں گے جنہو ں نے بيعت نہ کی ہوگی۔ ارے خود ان کے اور بھائی تھے،کسی اور نے بيعت 

ِب محمد حنفيہ بھی تو علی کے بيٹے تھے، ان سے بيعت کيوں نہ طلب کی؟ عبدهللا ابن جعفر بھی خاندان کے بزرگ کی؟ جنا
  تھے، ان سے کيوں بيعت طلب نہ کی؟ آخر يہ انہی سے اصرار کيوں ہے کہ بيعت طلب کی جائے؟ 
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ک نمائندئہ خانداِن بنی ہاشم کے نہ تھی معلوم ہوتا ہے کہ حسين سے بيعت بحيثيت ايک فرِد عرب کے نہيں تھی، بحيثيت اي
بلکہ حسين سے بيعت اس شريعت کا نمائنده ہونے کے لحاظ سے تھی۔ يزيد جانتا تھا کہ جب تک حسين نے بيعت نہ کی، اس 

وقت تک شہنشاہيت کے سامنے شريعت کا محاذ قائم ہے او رجس دن يہ بيعت کرليں گے، اس دن شريعت کا محاذ ہميشہ 
  کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس لئے حسين سے بيعت کيلئے پورا اصرار تھا۔  کيلئے سياست

توايک جملہ آپ کيلئے کافی ہے ، ميں کہتا ہوں کہ يزيد حسين کو پہچانتا تھاکہ يہ کون ہيں اور حسين خود اپنے آپ کونہ 
ھ سے نہ کہا جاتا۔ جو کچھ کہنا پہچانتے کہ ميں کون ہوں؟يہ جانتے تھے کہ اس وقت ميرے بھائی حسن مجتبٰی ہوتے تو مج

تھا، اُن سے کہاجاتا۔اگر ہمارے پدِر بزرگوارہوتے تو جو کچھ مقابلہ کرنا تھا، ان سے کيا جاتا۔ہم سے براِه راست کوئی مطلب
نہ ہوتا۔ مزيد آگے بڑھئے کہ اگر ہمارے نانا رسول هللا ہوتے تو جو کچھ سند جواِز حکومت کی مانگنا ہوتی، وه ان سے 

نگی جاتی، ہم سے نہ مانگی جاتی۔ مگر چونکہ ميرے نانا نہيں ہيں اور ميں ہوں، اس لئے مجھ سے بيعت طلب کی جارہی ما
ہے۔ تو ميرے بيعت کرنے کے معنی يہ ہيں کہ ميرے بڑے بھائی ہوتے تو بيعت کرليتے، ميرے والد ہوتے اور وه ہتھيار ڈال

  کرديتے۔ ديتے، ميرے نانا ہوتے اور وه مہر تصديق ثبت 
ميں کہتا ہوں کہ اب فقط ان کی بات نہيں ہورہی، اب ان کا بيعت کرنا ان سب کا بيعت کرنا تھا اور ان کا بيعت سے انکار ان 

سب کا انکاِر بيعت ہے اور جب رسول تک بات پہنچ گئی تو ميں کہتا ہوں کہ ان کا بيعت کرلينا شريعت ِ اٰلہی کا سرجھکا دينا 
 ہے۔ 

 

 معراج خطابت

 

  تہذ يِب اسالمی

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
َ اْشتَٰری ِمَن اْلُمٔوِمنِْيَن اَْنفَُسھُْم َواَْمَوالَھُْم بِاَنَّ لَھُُم اْلَجنَّۃ۔يُقَاتِلُْوَن فِْی َسبِْيلِ ” ْنِجْيِل  اِنَّ ّهللاٰ ِ فَيَْقتُلُْوَن َويُْقتَلُْونَقفَوْعًداَعلَْيِہ َحقًّافِی التَّْوٰراة َوااْلِ ّهللاٰ

  ۔“َواْلقُْرٰانِ 

 نے خريد ليا مٔومنين سے ان کے جان و مال کو، ا س کے عوض ميں ان کيلئے جنت ہے۔وه جنگ ارشاد ہورہا ہے کہ هللا
کرتے ہيں هللا کی راه ميں تو قتل کرتے بھی ہيں اور قتل ہوبھی جاتے ہيں اور يہ هللا پر الزمی طور پر وعده ہے، توريت، 

  ے واال کون ہے۔ انجيل اور قرآن سب کتابوں ميں اور هللا سے زياده وعده پورا کرن
اعالن ہوا خريداری کا۔ کس چيز کی خريداری؟ نفوس اور اموال کی خريداری۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ مال کو بھی ذليل نگاه 
سے نہيں ديکھنے کے۔ جس طرح جان کا خريدار وه ہے، اسی طرح مال کا خريدار بھی وه ہے۔ شرط يہ ہے کہ جان بھی اس

  ے۔ قابل ہو کہ وه خريداری کرسک
کوئی ظاہردار اس دنيا ميں ايسا ہوسکتا ہے جو کہے کہ ارے مجھے تو مال کی ضرورت نہيں، پيسے کی ضرورت نہيں۔ 
ايک تو يہ کہ يہ کہنا کہ صدِق دل سے بھی ہو۔ يعنی ملتا ہو اور پھر کہے کہ ضرورت نہيں ہے۔ تو پھر ايک بات ہے اور 

ا سکی کی کوئی قيمت نہيں ہے۔ ليکن بہرحال اگر سچائی کے ساتھ کہہ جب نہيں ہے اور کہہ ديا کہ ضرورت نہيں ہے تو 
رہا ہے کہ مال کی ضرورت نہيں ہے تو ميں عرض کرتا ہوں کہ ازروئے قرآن مجيد يہ کوئی صحيح بات نہيں ہے کہ مال 

نہيں تو ہر جگہ  کی ضرورت نہيں ہے۔ اگر خالق کی زندگی ميں مثالی زندگی انسان کی يہ ہوتی کہ مال اس کے پاس ہو ہی
لٰوةَ ”قرآن مجيد ميں  کٰوةَ ”کے ساتھ“ يُقِْيُمْوَن الصَّ نہ ہوتا ، حاالنکہ ہم قرآن مجيد ميں يہ ديکھ رہے ہيں کہ جہاں “ يُْوتُْوَن الزَّ

جہاں جس جس انداز ميں صلٰوة کا ذکر ہے، زياده تر اسی اندا زميں زکٰوة کا ذکر ہے۔ اگر مدح کے طور پر ہے 
لٰوةاَقَاُمو”کہ کٰوة”تو اسی کے ساتھ ہے“ االصَّ لٰوة”۔ اگر “اَتُواالزَّ کٰوة”ہے، اس کے ساتھ ہے“اَْلُمقِْيُمْوَن الصَّ   ہے۔ “ ُمْعطُْوَن الزَّ

تو جہاں جہاں صلٰوة کا ذکر، وہاں وہاں زکٰوة کا ذکر۔ اب خير ماشاء هللا، يہاں کے بارے ميں تو خير معلوم نہيں مگر 
اپنی ذاتی معلومات کی بناء پر کہتا ہوں کہ نماز تو ہر آدمی پر واجب ہے ليکن زکٰوة جن پر واجب ہندوستان ميں تو بالکل 

ہے، ان کو ميں پوری مردم شماری کے لحاظ سے تناسب قائم کروں تو ممکن ہے کہ فيصد ميں کوئی نہ نکال سکوں۔فی ہزار
پاس اتنا ہوا کہ اس کيلئے شرائط عائد ہوں تو بالغت ِقرآن نکالوں، تو اگر معاشره ايسا ہوا کہ فی ہزار ميں ايک پر۔ اس کے 
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کے خالف ہے کہ ہر جگہ صلٰوة کے ساتھ زکٰوة کا نام لے۔ اگر سو جگہ فرض کيجئے صلٰوة کا ذکر ہوتا تو دو ايک جگہ 
جب ہو۔ تو ان زکٰوة کا ذکر ہوجاتا کيونکہ يہ ہر ايک کی ضرورت کی چيز نہيں ہے۔ شاذونادر کوئی ہو کہ جس پر زکٰوة وا

کيلئے دو ايک جگہ حکم آجاتا ليکن يہ کہ ہر جگہ جہاں صلٰوة کا ذکر ، وہاں زکٰوة کا ذکر۔ا س کے معنی يہ ہيں کہ خالق کی 
  نظر ميں يعنی اسالم جس معاشره کی بنياد 

سا معاشره تھا جس ميں ہر رکھنا چاہتا تھا، وہاں کوئی قالش معاشره نہيں تھا۔ وه کوئی مفلوک الحال معاشره نہيں تھا۔ وه اي
شخص پر جس طرح صلٰوة واجب ہے، اسی طرح زکٰوة واجب ہے۔ يہاں تک کہ جن کی ہستی ہمارے لئے بہت بڑی مثال ہے 

ترِک دنيا کی يعنی حضرت اميرالمٔومنين عليہ السالم، ان کے بارے ميں وسائل الشيعہ ميں، ايک معتبر حديث کی کتاب ہے 
جو علماء کے ہوتے ہيں، ان ميں جن کتب ِ احاديث کا نام ليا جاتا ہے کہ جن احاديث کی ہم نے ہماری کتابوں ميں،اجازے 

روايت کی۔ جس طرح متقدمين کی کتابيں ہيں، کافی، تہذيب، من اليحضره الفقيہ ،استبصار۔اسی طرح بعد کے علماء کی جو 
  کتابيں ہيں، ان ميں وسائل الشيعہ بھی ہے۔ 

حديث ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے اپنی قوِت بازو کی کمائی سے چار سو غالم راِه خدا ميں  تو وسائل الشيعہ ميں يہ
آزاد کئے۔اب اس زمانہ ميں کتنی ہی کم قيمت فرض کيجئے غالم کی ليکن پھر بھی چار سو غالموں کيلئے ظاہر ہے کہ زِر 

ے گئے، وه اپنی ذاتی محنت کے پيسے سے خريد خطير کی ضرورت ہے۔ مگر يہ کہہ ديا گيا کہ جتنے بھی غالم خريد کئ
  کر آزاد کئے۔ 

تو معلوم يہ ہوا کہ مال پيش خدا اتنی اہميت رکھتا ہے۔ اس آيت ميں کہا گيا ، برابر سے دونوں چيزوں کو ، کہ جان کا بھی وه 
ں مجھے محسوس خريدار اور مال کا بھی وه خريدار۔ ليکن اب ايک خاص چيز سوچنے اور سمجھنے کی جو اس آيت مي

ہوئی ہے کہ اس پر تبصره ضروری ہے۔ وه يہ ہے کہ خريداری کا درجہ فروخت کے بعد ہے اور فروخت کرنا بندوں کا کام 
ہے۔قرآن مجيد ميں حکم ہونا چاہئے تھا کہ تم فروخت کرو۔ جب ہم فروخت کرتے تو وه ارشاد فرماتا کہ ہم نے خريدا۔ پھر وه 

تو فروخت کرنا يا نہ کرنا ہمارے اختيار سے وابستہ ہوتا۔ کہا تو اس نے سب سے ہے کہ نماز اگر حکم ديتا کہ فروخت کرو 
پڑھو،کيا سب نماز پڑھتے ہيں؟ کہا تو اُس نے سب سے ہے کہ روزه رکھو، کيا سب روزه رکھتے ہيں؟اس کی طرف کا حکم

کہ هللا اور رسول کی اطاعت کرو، کيا سب هللا  سب کيلئے ہے کہ ايمان الؤ، کيا سب نے ايمان اختيار کيا ہے؟اس کا حکم ہے
اور رسول کی اطاعت کرتے ہيں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے احکام اس کی طرف سے ہيں، وه تمام احکام ايسے ہيں کہ کچھ 

اس کی تعميل کرتے ہيں اور کچھ اس کی تعميل نہيں کرتے بلکہ تعميل کرنے والے کم ہوتے ہيں اور تعميل نہ کرنے والے 
  ياده ہوتے ہيں۔ ز

يہ کيوں ہے؟ اس لئے کہ اس نے اطاعت ِ جبری نہيں چاہی تھی۔ اگر جبری اطاعت کروانا ہوتی تو قرآن مجيد ميں جو يہ کہہ
  ديا ہے: 

  ۔ “اگر وه چاہتا تھا تو”۔“لَْو َشاءَ ”
َمَن َمْن فِْی ااْلَْرِض ُکلُّھُْم َجِمْيًعا”   ۔ “اَلٰ
  ۔ “ہی ايمان لے آتےجتنے بھی روئے زمين پر ہيں، سب ”

اگر وه چاہتا، تو کيا وه چاہتا نہيں ہے؟ چاہتا ہے مگر يہ چاہتا ہے کہ بنده ارادةً ايمان الئے۔ يہ نہيں چاہتا کہ وه جبر سے کام 
لے۔ جبری طور سے، يعنی خود مٔومن بنا دے۔ ايمان کے راستے کا دکھانا اس کا کام ہے اور ايمان کو دل ميں ڈال دينا، 

ر سے، يہ اُس کا کام نہيں ہے۔ يہ تو بہت ہی معرکة اآلرا مسئلہ ہے جبرواختيار کا علِم کالم ميں، اس پر بڑی بڑی جبری طو
  کتابيں لکھی گئی ہيں مگر اس وقت تو ميں ايک جملہ کہتا ہوں کہ فرِد نافرمان کا وجود خود دليِل اختيار ہے۔ 

، اسی طرح حکم ديتا کہ تم فروخت کرواپنے جان و مال کو تو پھر تو اگر وه جس نے نماز کا حکم ديا، روزه کا حکم ديا
ہمارے بس ميں ہوتا کہ فروخت کريں يا نہ کريں۔ اگر ہم فروخت کرتے، تب وه قيمت کا اعالن کرتا کہ تم نے اپنا جان و مال 

جائے اور اس کی جنت  فروخت کيا، اب ميں بتاتا ہوں کہ اس کی قيمت جنت ہے تاکہ تمہارا جان و مال اس کے قبضہ ميں
وقت آنے پر ہمارے قبضہ ميں آئے۔ اگر ہم فروخت نہ کرتے تو ہماری جان ہمارے پاس، اُس کی جنت اُس کے پاس۔ہم جاکر 

جنت کا دعوٰی نہ کرتے کيونکہ ہم نے وه معاملہ ہی نہيں کيا جس کی قيمت ميں جنت ملتی۔ مگر يہ تو مجھے عجيب بات 
ہيں کہتا کہ فروخت کرو اور خريداری کا اعالن کئے ديتا ہے۔ جو بعد کی منزل ہوتی ہے، اس معلوم ہورہی ہے کہ ہم سے ن

  کا اعالن اورجو قبل کی منزل ہے، اس کا ذکر ہی نہيں۔ تو اب يہ کچھ انوکھی بات ہوئی کہ هللا نے خريد ليا۔ 
کا “ ناس”ہيں کہا کہ لوگوں سے خريدا۔اب ايک پہلو کی طرف توجہ دالؤں تو مسئلہ حل ہوجائے کہ کن سے خريدا؟ يہ تو ن

  لفظ يہاں نہيں ہے۔ 
ِمنِْينَ ” َ اْشتَرٰی ِمَن اْلُمؤْ   ۔ “هللا نے خريد کيا مٔومنين سے ان کے جان و مال کو”۔“اِّن ّهللاٰ
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اس بناء پر کہ ان کيلئے جنت ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ جس وقت ايمان الئے، اسی وقت ہم نے اپنے جان و مال کو 
وخت کرديا۔ بس ادھر ہم نے اقراِر ايمان کيا اور يہ کہا کہ ہم هللا اور اُس کے رسول پر ايمان التے ہيں۔ايمان النے کے فر

معنی يہ ہيں کہ ہم نے يہ اقرار کر ليا کہ اب ہمارا مال ہمارا نہيں ہے، ہماری جان ہماری نہيں ہے۔ يہ جان بھی اُس کی ہے 
  اور يہ مال بھی اُس کا ہے۔ 

قت ميں جتنی پابندياں ہيں احکاِم شريعت کی، وه تمام پابندياں اب اس بيع کے تقاضے پر ہيں۔ ہم نے اپنی جان کو فروخت حقي
کر ديا، اب وه ہم سے مطالبہ رکھتا ہے کہ دن ميں اتنا وقت تم ميرے اس کام ميں صرف کرو جس کا نام نماز ہے اور ہم اس 

کہ اتنی دير ہم اپنی جان اور اپنے اوقاِت حيات پر تصرِف غاصبانہ کررہے ہيں۔اُسپر عمل نہيں کرتے۔ اس کے معنی يہ ہيں 
نے کہا گياره مہينے شوق سے کھانے پينے کی چيزيں کھاؤ ليکن ديکھو! ايک مہينے ميں ، اور وه بھی رات کو نہيں ، دن 

ہے کہ جو چيز ہم نے کھائی ہے، وه مالکو ہماری طرف سے يہ پابندی ہے کہ ان چيزوں کو استعمال نہ کرو۔ اب يہاں ظاہر 
سے خريدی ہے تو وه مال بھی ِملِک غير تھا، اس لئے يہ تصرِف ناجائز ہوا اور دن بھر جو کام ہم نے روزے کے تقاضے 
کے خالف کئے اور روزه نہيں رکھا تو وہی بات ہوگئی کہ ہم نے تصرِف غاصبانہ کيا۔ جتنے بھی احکاِم شرع ہيں، وه اسی 

آتے ہيں۔ اسی طرح جو محرمات ہيں، جو ناجائز چيزيں ہيں، ہمارا اچھے کپڑے پہننا خالق کا ناپسند نہيں ہے۔ وه  کے تحت
  کوئی دوسرا دين ہوگا جس ميں 

  لٹا پٹا رہنا خالق کے تقرب کا باعث ہوتا ہے، يہاں تو ايک مقدارميں لباس جزِو صحت ِنماز بن گيا۔ 
مانوں ميں بھی يہ تصورات داخل ہوگئے ہيں کہ برہنہ رہنا مقتضائے واليت ِ خدا اب نہ جانے کن چور دروازوں سے مسل

ہوگيا۔ يہاں تو نماز صحيح نہيں ہوگی جب تک کہ اتنا لباس نہ ہو کہ جس کے بعد آدمی برہنہ نہ کہالئے۔ يہ تو مرد کيلئے 
سوا سب اعضاء چھپے ہوئے نہ لباس ہے، عورت کی نماز تو اس وقت تک نہيں ہوسکتی جب تک ہاتھوں اور چہرے کے 

  ہوں۔ 
تو معلوم ہوا کہ ہمارا لباس پہننا خالق کو ناپسند نہيں ہے۔ يہ نہيں ہے کہ لباس پہنو تو بوسيده اور خراب پہنو۔جی نہيں! کہا گيا

ہوتی تو کہ جب نماز کيلئے آؤ تو جو بہتر سے بہتر لباس تمہارے پاس ہو، وه پہن کر آؤ۔ اُسے ہماری پريشان حالی منظور 
عطر لگا کر نماز پڑھنے کا ثواب کيوں ہوتا؟ آجکل بال پريشان رکھنا اور گويا ہر وقت مصيبت زده ہونے کا ثبوت پيش کرنا 
گويا ترقی پسندی کی عالمت بن گيا ہے اور وہاں آپ نے ديکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی جاء نمازوں ميں کنگھا موجود ہوتا 

سن ميں شانہ کرنا شامل ہے يعنی آراستہ ہوکر بارگاِه اٰلہی ميں آئے، پريشان حالی کفراِن ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ محا
  نعمت ِ اٰلہی ہے۔ 

ہاں! کسی بلند مقصد کی خاطر انسان پيوند واال لباس پہنے تو صحيح ہے۔ حضرت اميرالمٔومنين عليہ السالم بے شک پيوند 
الغہ ميں خود بتايا ہے۔ آپ کے اصحاب ميں سے ايک نے، عاصم ابن زياد دار لباس پہنتے تھے۔ آپ نے اس کا فلسفہ نہج الب

حارثی نے حاضر ہوکر عرض کياکہ ميرے بھائی نے گھر کے کپڑے پہننے چھوڑ دئيے ہيں، گھر ميں پکاہوا کھانا چھوڑ 
گا اور اُسے سمجھاؤں  ديا ہے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے ہيں اور روکھا سوکھا کھانا کھا ليتا ہے۔ آپ نے فرمايا کہ ميں آؤں

  گا، نصيحت کروں گا۔ 
آپ خوش نہيں ہوئے کہ اس نے بڑا اچھا کيا۔ حضرت تشريف الئے اور بڑے سخت انداز ميں کہا: اے شخص! يہ کيا زندگی 
ر اختيار کی ہے ؟ کياتيرے گھر ميں پکنے والی غذا ماِل حرام سے ہوتی ہے؟ کيا تيرا پہننے کا لباس ماِل ناجائز سے ہے؟ پھ
يہ کس طرح کی زندگی تو نے اختيار کرلی؟ پھر خود ہی فرمايا: کيا تم خيال کرتے ہو کہ خدا نے خود ہی لذائذ اور طيبات 

  کو حالل قرار ديا ہے اور پھر خود ہی ان پر سزا بھی دے گا۔يہ 
  

  عدِل اٰلہی کے خالف ہے۔ يہ کيونکر ممکن ہے؟ 
  ۔ “َسْمعاً َوطَاَعةً ”ت نہ رہی۔ فوراً کہا:اتنے سخت الفاظ ميں کہا کہ اُسے تاِب مقاوم

  جو آپ ارشاد فرمارہے ہيں، اُس پر عمل کروں گا۔جو کھانا کھاتا تھا، وہی کھاؤں گا، جو کپڑا پہنتا تھا، وہی پہنوں گا۔ 
ديکھئے! مقتضائے اطاعت يہی ہے کہ حکم کی تعميل تو کيجئے، پھر اگر اس کی مصلحت کو سمجھنا بھی ہے تو اُسے 

جھتے رہئے۔ مگر اطاعت کو اس سمجھنے پر موقوف نہ رکھئے۔ اس نے فوراً اقراِر اطاعت کيا اور حضرت کا غيظ و سم
غضب کا انداز بدل گيا۔ مگر اصحاِب رسول اور اصحاِب آئمہ طالب علم بھی تو تھے اور طالب علم کو حق ہے کہ جو بات 

  يا تو اُس نے دبی زبان سے کہا: سمجھ ميں نہ آئے، وه پوچھ لے۔پس جب اقراِر اطاعت کرل
  “ حضور !ميں نے اقرار تو کرليا مگر يہ حضرت کا لباس جو ہے؟”

ديکھئے! کتنی بڑی خلش آپ کے ذہن کی بھی اُس نے ُدور کروادی۔ يہ آپ جو اس روکھی سوکھی غذا اورپرانے لباس ميں 
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اے شخص! ميری تيری برابری نہيں ”رماتے ہيں:نظر آتے ہيں، يہ کيا ہے؟ بظاہر پھر حضرت کی تيوريوں پر بل آگئے۔ ف
  ۔ “ہے

اب ايک بات کہوں گا کہ حضرت نے کيا معيار مقرر فرمايا؟ ميں کہتا ہوں يہی جملہ کہ ہماری تمہاری برابری نہيں ہے۔ آپ 
دنيا کے کسی بھی ملک ميں جائيے اور بڑے بڑے عہديداروں سے اور بڑے بڑے مسند ِاقتدار پر بيٹھنے والوں سے 

پوچھئے کہ سرکاِر واال! يہ آپ کے پاس اتنی کوٹھياں اور ہمارے پاس رہنے کو مکان نہيں ہے؟ وه يہاں کہيں گے کہ کيا 
  ہماری تمہاری برابری ہے؟ 

کسی سے يہ کہئے کہ آپ کے پاس اتنی موٹريں ہيں اور ہمارے پاس سائيکل تک نہيں ہے۔ وه کہيں گے کيا ہماری تمہاری 
عمال اس جملے کا دنيا ميں يہ ہے۔ مگر اميرالمٔومنين عليہ السالم کے ارشاد فرمارہے ہيں؟ ارے جنہيں برابری ہے؟محِل است

اقتدار حاصل ہوجائے، ان سے هللا کا عہدوپيمان يہ ہے کہ وه اپنا معياِر زندگی اپنی رعايا ميں سے کمزور ترين فرد کے 
ا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ديگر معصومين نے اس پر عمل کيوں برابر رکھيں۔ آپ نے اپنے انفرادی عمل کا جو فلسفہ بتاي

نہيں کيا، حاالنکہ وه سب نوِر واحد تھے، ايک سلسلہ کی کڑی تھے مگر ہر دفعہ اميرالمٔومنين عليہ السالم کا کردار اس محل 
  پر کيوں پيش ہوتا ہے؟ 

يہ سادگی کے جتنے واقعات ہيں، سب کوفہ کے اب اس ارشاد کی روشنی ميں ميرا ذہن گيا اپنے حدوِدمطالعہ کی طرف کہ 
ہيں۔ يعنی اس َدور کے نہيں ہيں جب گوشہ نشين تھے۔يہ زندگی جو جزِو تاريخ بنی ہے، يہ اُس َدور کی ہے جب آپ کرسِی 
اقتدار پر متمکن تھے۔ آپ کے سامنے دو نمونے موجود ہيں کہ ايک سائل آيا مسجد ميں اور اُس نے سوال کيا۔ حضرت ے 

اے بندئہ خدا! يہ تو ميرے :”سی بھرا ہوا َجو کا آٹا، جو آپ نوش فرمارہے تھے، وہی اس کی طرف بڑھا ديا۔ اُس نے کہا بھو
  ۔ “حلق سے نہيں اُترے گا

آپ نے فرمايا: يہ مجھ کو دے دو، ميں ہی اس کو کھاؤں گا۔ ميرے پاس تو يہی ہے اور اگر اچھی غذا کی تالش ہے تو حسن 
  ۔ “ے پر جاؤ، وہاں مہمانوں کيلئے غذائے لذيز موجود ہوگیمجتبٰی کے درواز

توآپ سنا کرتے ہيں ليکن چونکہ ذکر علی ابن ابی طالب عليہما السالم ميرے لئے اور آپ کيلئے بھی باعث ِثواب ہے ، لٰہذا 
ے وه پر تکلف کھانا تھا۔ اس بيان کرتا ہوں کہ وه وہاں گيا اور فوراً اُس کيلئے کھانا آگيا۔وہاں کے معياِر زندگی کے لحاظ س

نے کھانا اس طرح کھايا کہ ايک نوالہ کھاتا ہے اور ايک رکھتا جاتا ہے۔ حضرت نے توجہ کی اور کہا کہ يہ کيا کررہے 
ہو؟اگر تمہارے ساتھ اہل و عيال ہيں تو يہاں کوئی ممانعت نہيں ہے، تم ليتے جانا۔ اُس نے کہا کہ ميں اکيالآيا ہوں مگر مسجد 

يک سائل کو ديکھ کر آيا ہوں۔ ايک محتاج کو ديکھ آيا ہوں۔ ميں نے سوال کيا تو وه سخی تو ايسا تھا کہ جو اُس کے پاسميں ا
تھا، وه اُس نے اٹھا کر مجھے دے ديا مگر ميں نے ديکھا تو بھوسی بھرا ہوا آٹا ہے جسے ميں کھا ہی نہيں سکتا تھا۔ يہ ميں 

  اُس کيلئے لئے جارہا ہوں۔ 
ر کيلئے آپ نے ارشاد فرمايا کہ ارے وه فقير نہيں ہيں، وه تو مالک ِ دين و دنيا ہيں۔ہمارے والد بزرگوار حضرت علی اس فقي

عليہ السالم ہيں۔ ميں نے عرض کيا کہ ايک ہی وقت ميں دونوں نمونے موجود ہيں۔ اگر (معاذهللا) يہ ترِک اولٰی بھی ہوتا تو 
امام حسن عليہ السالم کے ہاں وه غذائيں تيار کيوں ہوتيں اور آپ سائل کو وہاں کيوں  اميرالمٔومنين کے علم و رضا کے ساتھ

  بھيجتے؟اس کے معنی يہ ہيں کہ کوئی حکِم شرعی 
  بحد ِ احتساب نہيں تھا بلکہ يہ آپ کا انفرادی عمل تھا، آپ کے مٔوقف کے لحاظ سے۔ 

ہ ديں کہ اتباع کرنا چاہئے، اتباع کرنا چاہئے۔کسی ايک معصوماسی لئے يہ بھی ياد رکھئے کہ يہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ کہ
  کا نام لے ديا کہ اتباع کرنا چاہئے۔مثالً کوئی ہنگامہ ہوا ، کہا کہ امام حسن عليہ السالم کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔ 

محمد تھے۔اس لئے جس  ياد رکھئے!آنکھيں بند کرکے اتباع بھی نہيں کرنا چاہئے ، اس لئے کہ چوده سيرتيں ہيں۔وه سب
محل پر جس معصوم کی سيرت کا اتباع ضروری ہے، اس کيلئے بھی وه نظر حقيقت شناس ہونی چاہئے جس کا اصطالحی 
نام اجتہاد ہے کہ کس محل پر کس معصوم کی سيرت پر عمل ضروری ہے کيونکہ سيرتيں سب صحيح ہيں مگر ہر ايک ہر 

مٔوقف کے لحاظ سے ٹھيک ہے۔ کسی ايک کو لے لينا اور ہر جگہ اسی کا ايک محل کے لحاظ سے صحيح ہے۔ ہر ايک کے
  حوالہ دے دينا ، يہ ُکل کو جزو ميں محدود کرنا ہے۔ 

غرض يہ کہ ميں يہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اچھا پہننا هللا کو ناپسند نہيں ہے مگر پھر بھی کچھ پابندياں عائد کرديں۔ خالص ريشم
نا نہ پہنو،وه بھی مردوں کيلئے۔ عورتوں کيلئے يہ حکم نہيں ہے۔اسی طرح ہمارا اچھا کھانا اُسے نہ ہو، آرائش کرو مگر سو

  ناپسند نہيں ہے۔ اُس نے کہا ہے: 
  ۔ “تمہارے لئے سب طيبات حالل ہيں”

لذيذ سے يہ اور بات کہ کسی کو حرام ہی ميں مزه ملے۔ ورنہ جو حالل غذائيں ہيں، ان ميں ذائقے کی کمی نہيں ہے۔ اس ميں
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لذيذ تر غذائيں کھانے کا آپ کو حق ہے او ر کوئی الزا م نہيں، مکروه نہيں ہوگا۔سوائے چند خاص چيزوں کے کہ جنہيں کہہ 
ديا کہ مکروه ہيں۔يہ نہيں ہے کہ لذيذ کھانا مکروه ہے۔ يہ کسی عالم نے نہيں کہا ہوگا۔پس ہمارا اچھا کھانا اُسے ناپسند نہيں 

بندياں ہيں۔ گوشت حالل ہے مگر ذبيحہ کا ہونا چاہئے، تب جائز ہوگا۔ يہ سب کيا ہے؟ سب چيزيں پسنديدهہے۔ پھر بھی کچھ پا
ہيں۔ هللا کو ناگوار نہيں ہيں مگر اس ميں پابندياں ہيں۔ يہ صرف اس لئے کہ تمہيں مطلق العنان ہونے کا احساس نہ ہو کہ جان 

  ہيں پئيں۔ ہماری ہے، مال ہمارا ہے۔ جو چاہيں کھائيں، جوچا
ہر وقت ايک باالدست صاحب ِ اقتدار کا احساس ہونا چاہئے۔ اسالم نے اپنے حکيمانہ نظاِم شريعت کے لحاظ سے وه مشکل 

کام انجام ديا کہ دنيا ميں جو ہميشہ متضاد چيزيں سمجھی گئيں، ان کو اکٹھا کرديا يعنی ہميشہ جسم اور روح دو الگ الگ 
نی ترقی کو روحانی ترقی کے خالف سمجھا گيا۔ روحانی ترقی ہے تو پھر جسم کے تقاضےچيزيں سمجھی گئيں۔ہميشہ جسما

محفوظ نہيں رہيں گے۔ اسی کا ايک ُرخ ہوگيا دنيا اور دين ، کہ دنيا و دين ايک ساتھ جمع نہيں ہوسکتے۔ يا دنيا کو لو يا آخرت
م نے اپنے حکيمانہ نظاِم شريعت کے لحاظ سے اس کو کو لے لو۔يا دنيا کو لو يا دين کو لو۔ يہ تصور عام تھا ليکن اسال

بدال۔اس کا تقاضا يہ تھا کہ جب دو چيزيں الگ الگ ہوگئيں تو کچھ کے ماہر اور ہوئے اور کچھ کے ماہر اور ہوئے۔ ا س 
ومتيں بھی کے معنی يہ ہوئے کہ علوِم دنيا کے ماہر بالکل الگ ہوں گے اور علوِم دين کے ماہر بالکل الگ ہوں گے۔پھر حک

الگ الگ ہوگئيں۔ دنياوی حکومت کے سربراه اور ہوں گے، دينی حکومت کے سربراه اور ہوں گے۔ عيسائيت ميں رہبانيت 
تھی۔ لٰہذا وہاں کا وه مقولہ بالکل صحيح کہ جو قيصر کا حق ہے، وه قيصر کو ديتے ہيں، جو پوپ کا حق ہے، وه پوپ کو 

الگ ہيں۔ تو ہر ايک کے تقاضے الگ الگ ہوئے۔ اسالم نے دين و دنيا کو بالکل سمو ديتے ہيں کيونکہ يہ دونوں شعبے الگ 
  کر ايک ايسا مزاِج معتدل پيدا کيا جس کی وجہ سے معياِر دين بالکل بدل گيا۔ 

ب دنيا ميں ہر جگہ پيشہ کوئی اور ، اور مذہب کوئی اور يعنی ايک عيسائی ڈاکٹر ہے تو چھ دن تک ڈاکٹر ہے، ساتويں دن ج
وه گرجا جائے گا، تب معلوم ہوگا کہ عيسائی ہے۔اس کے معنی يہ ہيں کہ اس کے ڈاکٹر ہونے ميں عيسائيت کا کوئی دخل 

نہيں ہے۔ايک تاجر جب دوکان پر ہے تو اس وقت اس کے مذہب کا کوئی سوال نہيں۔ ہاں! جب وه عبادت کيلئے جائے گا تو 
  اس وقت مذہب کا سوال ہوگا۔ 

بادت بس گرجا ميں جاکر ہوگی، اپنے گھر ميں نہيں ہوسکتی، نہ روز ہوسکتی ہے۔ جب گرجا پہنچيں گےاسی طرح ان کی ع
تو وہاں عبادت کريں گے۔ وہاں پھر خدا کو ياد کريں گے۔ اسالمی نظام نے يہ کام کيا کہ خدا کو ياد کيا نہيں جاتا، بلکہ خدا 

ہو تو بھی مسلمان ڈاکٹر ہو۔ اگر تم تاجر ہو تو تم کو مسلمان تاجر ہونا  کو ياد رکھا جاتا ہے۔ اس کا نتيجہ يہ ہے کہ تم ڈاکٹر
  ہے۔ اگر تم کسی اور شعبہ کو اختيار کئے ہوئے ہو ، تو بھی تم کو مسلمان ہونا ہے۔ 

س سےلٰہذا ہر شعبہ حيات ميں ياِد اٰلہی کارفرما ہوگئی۔ ديکھئے! روز مره کی زندگی ميں کہ آپ بزاز کی دکان پر گئے اور ا
کہا کہ اچھے سے اچھا کپڑا دکھاؤ۔ نئے ڈيزائن دکھاؤ، نئی وضع دکھاؤ۔ اس سے مطلب نہيں کہ خوشنما ہے يا بد نما ہے۔اس 

نے نئی وضع دکھانا شروع کی۔ اب تک جتنا کام ہورہا ہے، يہ ماّدی ضرورت کيلئے يعنی تن آسانی کی خاطر۔ اس کے 
يا اور اگر آپ پابند ِشرع ہيں اور آپ نے پوچھا کہ يہ خالص ريشم تو نہيں ہے؟ عالوه کچھ نہيں ہے۔ ليکن ادھر ايک کپڑا آ

  بس پتہ چل گيا کہ انسان اپنی تن پوشی کی راه ميں خالق کو نہيں بھوال ہے۔ 
اسی طرح بازار گئے، طرح طرح کی لذيذ غذائيں نظر آئيں۔ پوچھا کہ يہ ذبيحہ ہے؟ پتہ چل گيا کہ شکم پُری کی خاطر هللا کو
فراموش نہيں کيا جارہا۔ يہ تو روز مره کی بات ہے۔ اب ايک شعبہ ہے، جس کا مجھے تجربہ تو نہيں ہے مگر اندازه تو ہے 
ہی کہ کچھ لوگوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے۔ شکار پر گئے، شکار مال، کتنی دوڑ دھوپ اور تگ و َدو کے بعد۔فوراً گئے، 

کہا کہ ارے يہ تو مر گيا، اس کے معنی يہ ہيں ضرورِت ماّدی کے اس تگ و َدو  جاکر ديکھا کہ ارے يہ تو مرگيا۔تو اِدھر
  کے عالم ميں بھی بنده خدا کو نہيں بھوال۔ 

اور جناب! اب وه ناقابِل بيان مرحلہ،ميرا تجربہ نہيں ہے اور يہ مقام منبر کا تقاضا بھی نہيں ہے۔ مگر ميں کہتا ہوں کہ ايسی 
ميں انسان اور حيوان ميں بہت کم فرق ره جاتا ہے۔ اس خواہش کی تکميل کيلئے تمام شرائط نفسانی خواہش جس کی تکميل 

حاصل اور تمام موانع ختم اور اس کے ساتھ تراضی طرفين حاصل، دونوں بالکل آماده ليکن فوراً احساس ہوتا ہے کہ جب 
جب ايجاب و قبول کے صيغے جاری ہوں  تک خاص الفاظ زبان پر جاری نہ کريں، اس وقت تک ايک پرده درميان ميں ہے۔

  گے، تب جاکر يہ ہمارے لئے حالل ہے۔ 
بس معلوم ہوگيا کہ طوفانی خواہشات کے اس تمّوج ميں بھی بنده خدا کو نہيں بھوال۔ميں کہتا ہوں کہ ناجائز تعلقات بھی تو 

فرق دائمی ناجائز تعلقات ميں اور عقد ِ دائمی کبھی دائمی رہتے ہيں۔ عمر بھر ناجائز تعلقات رہے، کيا ايسا نہيں ہوتا؟ تو جو 
ميں ہے، وہی فرق عارضی ناجائز تعلقات اور عقد ِ عارضی ميں ہے۔ اس کے وقتی ہونے سے خصوصيت نہيں پيدا ہوتی۔ 

فرق باضابطہ اور بے ضابطہ ہونے کا ہے۔حقيقت يہ ہے کہ اپنے کو مطلق العنان نہ سمجھو۔يہ سمجھو کہ ہماری جان اصل 
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  کسی اور کی ہے اور ہمارا مال اصل ميں کسی اور کا ہے۔ ميں 
جس وقت ايمان اختيار کيا، اُسی وقت اقرار ہوگيا کہ اب ہمارا مال نہيں ہے اور ہماری جان ہماری نہيں ہے۔ اسی ميں در 

ہماری جان  حقيقت اسالمی سياست بھی مضمر ہے۔ جس وقت ايمان لے آئے، اس وقت اقرار ہوگيا کہ اس کے مقابلہ ميں نہ
ہماری، نہ ہمارا مال ہمارا۔ تو اس کے اقتدار کے مقابلہ ميں نہ شورٰی کا حق رہا، نہ اجماع کا حق رہا۔اس لئے کہ شورٰی ميں
چھ سات آدمی جمع ہوئے ، وه سب کيا ہيں؟ ايمان الئے ہوئے ہيں يا نہيں؟ اگرايمان الئے ہوئے نہيں ہيں تو ان کے شورٰی کو 

  ا، خواه پانچ چھ ہوں ۔ معتبر نہيں سمجھت
اب عدد يہی ياد ہے کيونکہ تاريخ ميں يہی آيا ہے۔ پس خواه پانچ ہو يا چھ ہوں، سو دو سو ہوں، ہزار دو ہزار ہوں، دس ہزار 

 ، ہوں۔ جتنی مردم شماری اس وقت کی کوئی سمجھے، اس کا نام اجماع ہو۔سوال يہ ہے کہ يہ سب ايمان رکھنے والے بحمد
ود سب مٔومن ہيں ورنہ مسلم ہی نہيں ہيں کيونکہ بغير اقراِر ايمان کوئی مسلمان بھی نہيں ہوتا۔ اگر مسلمان ہے تو بہ اقراِر خ

  مدعِی ايمان ضرور ہے۔ جب مدعِی ايمان ہے يعنی جماعت ہے 
گئے تھے۔ بے مٔومنين کی۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ جس وقت ايمان الئے تھے، اسی وقت هللا کے مقابلہ ميں بے اختيار ہو

  اختيار با اختيار۔ 
با اختيار کيا ہے؟ ثبوِت اختيار۔ بے اختيار کيا ہے؟نفی اختيار۔تو اب وه دس ہزار ہوں يا دس الکھ ہوں، دس کروڑ ہوں ، دس 

ارب ہوں، وه سب بے اختيار، بے اختيار۔تو بے اختياروں کے مجمع سے بااختيار کيونکر نکلے گا؟ اس کو معمولی رياضی 
لب علم حساب پڑھنے والے بچے بھی سمجھ سکتے ہيں کہ بڑے سے بڑا تختہ کاغذ کا ہو، اس پر جتنے زيرو بن کے طا

  سکتے ہيں، بنا ديجئے تو جو عدد بنے گا، وه صفر ہی ہوگا۔ 
يں خرچ ہونا تو جناب! اپنی جان اپنی نہيں، اپنا مال اپنا نہيں۔ يہی فلسفہ قربانی ہے۔ اپنا نہيں ،اُس کا ہے تو اُس کی راه م

چاہئے۔ اس لئے حقيقت ميں ہر حکِم شرع ايک حد تک قربانی کا مطالبہ ہے۔نماز جو ہم پڑھتے ہيں،اس ميں بھی کچھ اپنے 
اوقات، کچھ اپنی مصروفيات او رکچھ اپنے مشاغل کی قربانی ہے۔ روزے ميں کتنی خواہشوں کی قربانی ہے۔ اسی طرح 

ميں تو ہر قسم کی قربانی ہے۔ مالی قربانی الگ، رکھ رکھاؤ اور وقار کی قربانی  زکٰوة ميں کچھ مالی قربانی ہے اور حج
  الگ۔ اپنی وضع قطع اور اپنے لباس کی قربانی الگ۔ 

معاف کريں آجکل کے نوجوان! بال بڑھانے پر کچھ لوگ بڑے رياض کرتے ہيں، بڑی محنت کرتے ہيں۔ طرح طرح سے 
ارغ البال ہونا پڑے گا۔ يہ سب چھوٹی چھوٹی قربانياں ہيں جن کا پوری زندگی مطالبہ بناتے ہيں۔ حج کيا تو منٰی ميں جاکر ف

ہے اور اگر انسان اسے پورا کررہا ہے تو وه حقيقت ميں قربانياں پيش کررہا ہے۔ اگر محل شہادت نہيں آيا تو يہی قربانياں 
ہ شہادت تو وابستہ ہے ايسے کچھ حاالت سے جواس کو پيش خدا بلند سے بلند مرتبے حاصل کروانے کيلئے کافی ہيں کيونک

سينکڑوں برس پيدا نہيں ہوتے اور اگر انسان نے شوِق شہادت ميں کوئی اپنی طرف سے ايسا کام کيا جو اُس کے خيال ميں 
  اس کے تقاضائے شہادت کو پيدا کرے تو ياد رکھئے کہ پھر وه ہالکت ہوگی، شہادت نہيں ہوگی۔ 

ِق شہادت ميں اگر کوئی غلط قدم اُٹھ گيا تو شہادت کی منزل دور ہوگئی، ہالکت ِ ابدی ره گئی۔ جان بڑا نازک مرحلہ ہے۔ شو
جب حقيقت ميں اس کی دی ہوئی ہے تو جتنی قربانی جس وقت وه چاه رہا ہے، اتنی ہی کرو۔اگر اس سے زياده قربانی کرو 

نی پيش کررہے ہيں تو وه تو آپ کے شوق کی راه ميں گے تو وه تو اپنے جی کی خاطر ہوگی۔ يعنی شوِق شہادت ميں قربا
قربانی ہوئی، وه هللا کی خاطر تو نہيں ہوئی۔ تو شوِق شہادت کوئی غلط قدم نہ اٹھوائے ورنہ پھر شہادت کی منزل بہت دور 

  ہوجائے گی۔ 
آگے بڑھاتے ہيں۔  مجھے يہ بات اس لئے کہنے کی ضرورت ہوئی کہ جب تک کوئی ہوا چلتی ہے، تو لوگ اندھا دھندقدم

ايک لفظ چال شوِق شہادت کا۔ ہر جگہ اگر يہ ہوا چلنے لگی تو نہ جانے کتنے غلط قدم اٹھ جائيں گے۔ وه بڑا خطرناک ہوگا۔ 
اس کی وجہ سے ہالکت ِ ابدی ہوسکتی ہے۔ لٰہذا بہت سمجھ بوجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شہادت کا مرحلہ اتنا آسان 

کہ خونريزی سے بہت لوگوں کو نفرت ہوگئی ہے۔ ارے خونريزی؟ ميں کہتا ہوں کہ اگر معرکہ جہاد  نہيں ہے۔ ياد رکھئے
ميں آنا ہے تو ہر آدمی کو قاتل ہونے کيلئے آنا چاہئے۔ اگر شوِق شہادت ميں کوئی کمی ره گئی ، قاتل ہونے کی کوشش ميں، 

افراد کو تہہ تيغ کريں گے اور اگر ہم نے کوئی کمی کردی کہ تو پھر وه ہالکت ہوگی، شہادت نہيں ہوگی۔ ہم زياده سے زياده 
بہت اچھا ہے کہ شہيد ہوجائيں اوربہت بُرا ہوگا کہ شہيد نہيں ہوں گے۔يہ بڑی سخت منزل ہے، اسی لئے ہر منزل پر 

 ضرورت ہے زنده رہنما کی۔ 
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 معراج خطابت

 

  حقوق العباد

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْھِرلِْم يَُکْن َشْےئًاَمْذُکْوًرا” َن الدَّ ْنَساِن ِحْيٌن مِّ   ۔“ھَْل اَٰتی َعلَی ااْلِ

اس آيت کے پہلے الفاظ کی مناسب سے اس کا نام ھَْل اَٰتی ہوگيا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس سورة کا پس منظر يہ ہے کہ 
شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين بيمار ہوئے۔ ميرا ايمان ہے کہ يہ ہے کہ ان ميں سے ہر ہستی ايسی تھی 

ی تو خداوند عالم ان کی دعا کو قبول فرماتا اور حصوِل مقصد کيلئے ان کی دعا کہ اگر صرف وه بارگاِه اٰلہی ميں دعا کرديت
کافی ہوتی۔مگر ہميں ايک اجازت کا ذريعہ سکھانے کيلئے يہ سب کچھ ہے۔ پيغمبر خدا کے ارشاد کے مطابق بعض روايات 

ننا کہتے ہيں۔ يہ نذر کرو کہ ميں يہی ہے کہ حضرت نے فرمايا کہ تم تين روز ے نذر کرو۔اس کو عرِف عام ميں منت ما
  خداوند عالم حسنين کوصحت عطا فرمائے گا تو ہم تين روزے رکھيں گے۔ 

خداوند عالم نے صحت عطا فرمائی۔ ہم اکثر منتيں مان ليتے ہيں اور نذريں کرليتے ہيں ليکن اس وقت نذر کرلينے ميں تو 
ہيں۔ طرح طرح کے حيلے حوالوں سے يہ يہ بات ہوجائے  اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ وفائے نذر ميں پھر تاخير سے کام ليتے

تو اس نذر کو پورا کريں گے اور وه بات ہوجائے تو اس نذر کو پورا کريں گے۔ ليکن يہ آِل رسول ہيں۔ بالکل نماياں چيز جو 
زل ہوتی ہمارے ذہنوں ميں تاخير کی متقاضی ہے، وه يہ کہ ابھی تو صحت ہوئی ہے، صحت کے بعد ايک قوت آنے کی من

ہے کہ مريض ميں طاقت آجائے۔ مگر وہاں چونکہ نذر صحت کی تھی، طاقت آنے کی تو شرط نہيں تھی۔ لٰہذا ابھی ميں 
  عرض کروں گا کہ بچے کتنے ناتوان ہيں، کمزور ہيں ليکن وفائے نذر کی فکر ہوگئی۔ 

باپ نے۔ خود شہزادوں نے تو نذرنہيں  اب ايک پہلو پر اہل نظر غور کريں کہ شہزادوں کی صحت کيلئے نذر کی تھی ماں
کی تھی مگر يہ ان کا ذوِق عبادت ہے کہ نذر کرنے والی صرف دو ہستياں تھيں اور وفائے نذر ميں خود وه شہزادے بھی 

شريک ہوگئے جن کی صحت کيلئے نذر مانی گئی تھی۔اب اس گھر ميں رہنے کا صدقہ ہے کہ وفائے نذر ميں گھر کی کنيز 
  ئی يعنی جناِب فضہ جو اس گھر کی کنيز خاص ہيں۔ بھی شريک ہوگ

اس زمانہ ميں اس قسم کے رشتہ کا نام کنيز ہی ہوتا تھا ورنہ ظاہر ہے کہ دنيا کی بہت سی ملکاؤں کے نام ہميں ياد نہيں ہيں 
ر ہونا پسند ہے يا مگر خانٔہ سيده کی اس کنيز کا نام لوِح دل پر نقش ہے اور اگر خود فضہ سے پوچھا جاتا کہ تمہيں تاجدا

  يہاں کی کنيز ہونا تو وه بھی اس کنيزی کو 
  ترجيح ديتيں۔ 

تو اب تين روزے رکھنے ميں حضرت اميرالمٔومنين عليہ السالم نے وفائے نذر کيلئے گويا بس اتنی آسانی اختيار فرمائی کہ 
انتظام کرتا پھروں گا۔ ايک دم سے تين  معلوم تھا کہ تين روزے رکھنے ہيں اور تين دن افطار ہوگا۔ لٰہذا اب روز کہاں

روزوں کے افطار کا سامان پانچ آدميوں کا کرلياجائے۔ اب اس کيلئے آِل رسول کی وه زندگی کہ جس طرح سے يہاں انتظام 
ہوتا تھا، اسی طرح اميرالمٔومنين نے انتظام فرمايا۔ ايک يہودی کے ہاں تشريف لے گئے اور وہاں سے صوف بہ اُجرت 

رمايا کہ اس کو درست کيا جائے گا اور اس کے معاوضہ ميں اتنا اناج جو تين دن تک پانچ روزه داروں کيلئے کافی حاصل ف
  ہو، وه حاصل کيا گيا ۔ وه حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا کے سپرد ہوگيا۔ وه اناج بھی اور وه صوف بھی۔ 

نہی سے ہمارے لئے وه نظاِم حيات مرتب ہوتا ہے جو درحقيقت ميں کہتا ہوں کہ ان ہستيوں کے جو روزمره کے کام ہيں، ا
نظاِم اسالم کا جزو ہے۔ دنيا کہتی ہے کہ اسالم نے پرده ميں رکھ کر ايک طبقہ کو بيکار بنا ديا۔ ميں کہتا ہوں کہ دنيا ديکھے 

ہے کہ گھر کے باہر کا جتنا کام  کہ بيکار کوئی طبقہ نہيں ہوتا، صرف نظاِم عمل ميں تقسيم عمل ہے اور وه يہاں بھی نماياں
تھا، وه حضرت علی عليہ السالم نے کيا اور گھر کے اندر کا جتنا کام تھا، وه حضرت فاطمہ زہرا کريں گی۔کون کہہ سکتا 

ہے کہ وه غذا جو دہن تک پہنچے گی، اس ميں فقط اميرالمٔومنين عليہ السالم کی کارگزاری شريک ہے اور اس ميں حضرِت 
ت کی کارگزاری شريک نہيں ہے۔يہی نظاِم عمل ہے کہ مرد مرد رہتے ہوئے کارآمد ہو اور عورت عورت رہتے خاتوِن جن

  ہوئے کارآمد ہو۔ 
حضوِر واال! يہ تو ہر ايک کی سمجھ ميں آئے گا اور وه تائيد کرے گا کہ مرد کيلئے يہ کمال نہيں ہے کہ اس ميں مردانگی 

ترقی کرے اور عورت عورت رہتے ہوئے ترقی کرے۔ اس کے لحاظ سے جو  پيدا ہوجائے بلکہ مرد مرد رہتے ہوئے
مناسب ہو، وه کام کرے اور جو اس کے مناسب ِ حال ہو، يہ وه کام انجام دے۔ اناج اور صوف يہ دونوں چيزيں رکھ لی گئيں۔ 
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ميں درست حضرت فاطمہ نے صوف کے تين حصے کئے اور اناج کے بھی تين حصے کئے۔ ايک حصہ صوف کا دن بھر 
فرمايا اور ايک حصہ اناج کا درست کيا اور غذا بننے کی حد تک جو منزليں ہيِں وه سب سيده نے طے فرمائيں۔ اس کے بعد 

افطار ،وہی روٹياں جو اس اناج کی تھيں اور اس کے ساتھ کوئی چيز رکھ دی گئی سامنے۔ اب افطار کرنا چاہتے ہيں کہ 
  دروازے پر سے آواز آئی: 

  ۔ “ْسِکْيٌن ِمْن َمَساِکيِن اْلَمِدْينَہاَنَا مِ ”
  ۔ “ميں ايک مسکين ہوں مدينہ کے مساکين ميں سے”

بس يہ آواز آنا تھی کہ روزه داروں نے ہاتھ روکے۔ اميرالمٔومنين عليہ السالم نے اپنی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھايا، سيد ئہ 
ور فضة جب روزه کی منزل ميں مالکوں سے پيچھے نہيں رہی عالم نے اپنی روٹی اٹھائی، حسنين نے اپنی روٹياں بڑھائيں ا

  تھيں تو اِنفاق کی منزل ميں کيوں پيچھے رہتيں۔ لٰہذا فضہ نے بھی اپنی روٹی بڑھائی۔ 
کوئی ضروری نہيں کہ اميرالمٔومنين عليہ السالم نے ہر ايک سے کہا ہو کہ تم بھی اپنی روٹی دے دو۔اس لئے کہ سائل ايک 

ال کو پورا کرنے کيلئے ايک آدمی کی غذا کافی تھی مگر يہ تو ماشاء هللا علمی درسگاه ہے۔ شعراء بھی تھا۔ اس کے سو
يعنی وہی مصرع کسی ايک نے کہا اور وہی کسی “ توارد”ممکن ہے کہيں بيٹھے ہوں۔ شاعری ميں جناب ايک ہوتا ہے 

ہوگيا۔يعنی ايک ہی “ توارد” م نہيں تھا تو کہتے ہيں يہدوسرے شاعر کے ہاں بھی آگيا۔ اگر واقعی يہی ہو کہ اس کو اس کا عل
مصرع اتفاق سے دونوں کے ذہن ميں آيا۔ اس نے بھی وہی کہا، اُس نے بھی وہی کہا۔ تو وه تو ہوتا ہے شاعری ميں توارد۔ 

ک ہی تھا تو يہ ميں کہتا ہوں چونکہ ان سب کی نيتيں يکساں تھيں ، ان سب کی فطرت ايک ہی تھی، ان سب کا ذوِق عبادت اي
عمل ہے۔ يہاں ضرورت ايک کو دوسرے کے تحريک کرنے کی نہيں ہے کہ يہ ان سے کہيں کہ تم اپنی روٹی “ تواردِ ”

انہيں دے دو اور وه ان سے کہيں کہ تم اپنی روٹی اسے دے دو۔ يہ کہنے کی ضرورت ہی کيا تھی؟ اس کی ضرورت تو 
  ہر ايک انفاق پر تيار ہے۔ ايک ہی روٹی سے پوری ہوجاتی مگر ايک ساتھ 

تو اب سوال يہ کہنے کا نہيں ہے کہ ايسا کرو، اب تو مانع ِخير ہونے کا سوال ہے کہ کوئی دوسرے کو روکے کہ نہيں تم نہ 
دو، ضرورت کيا ہے؟ تو ان ميں سے کوئی مانع ِخير ہونے واال بھی نہيں تھا۔ لٰہذا ايک روٹی کے سائل کو پانچ روٹياں چلی 

  انچ آدميوں کی غذا چلی گئی۔ روزه پانی سے افطارکرليا گيا۔ گئيں۔ پ
اب دوسرا دن ہوا۔ يہاں ايک پہلو پر توجہ فرمائيے کہ ابھی اناج رکھا ہوا ہے۔ کيا سيده عالم اپنے بچوں کی بھوک کو ديکھتے

کے وقت تک دوسرا ہوئے (معاذهللا) محنت سے جی چراتيں اس وقت؟ ظاہر ہے کہ رات اتنی طوالنی ہوتی ہے کہ سحر 
حصہ غذا کاتيار ہوسکتا تھا ليکن ياد رکھئے کہ يہ حقوق الناس کی اہميت ہے۔ چونکہ وه اُجرت عمل ميں نہيں الئے ہيں، 

يعنی جتنا عمل ہوا ہے، اتنے ہی ملکيت ميں آئے ہيں۔ باقی اناج گھر ميں رکھا ہوا ہے۔ مگر اپنی ِملک نہيں ہے۔ لٰہذا يہ 
اس کو اس وقت اپنے پيٹ بھرنے کيلئے استعمال کيا جائے۔ لٰہذا روزے پر روزه ہوگيا۔ اب دوسرا  کيونکر ہوسکتا ہے کہ

روز جب ہوا تو وہی منزليں عمل کی طے ہوئيں اور پھر افطار کے وقت سامان آيا اور عين افطار کے وقت دروازے پر سے
  آواز آئی : 

  ۔ “اَنَا يَتِْيٌم ِمْن يَتَاٰمی اْلَمِدْينَہ”
  ۔ “مدينہ کے يتيموں ميں سے ايک يتيم ہوں ميں”

اندازه فرمائيے کہ آِل محمد يتيم کی آواز سنيں اور انہيں قرارآئے! لٰہذا جو پہلے دن ہواتھا، وہی آج دوسرے دن ہوا اور وه 
جو دوسرا آيا ہے،روٹياں اس يتيم کو دے دی گئيں۔پھر پانی سے افطار ہوا۔اب تيسرا دن ہوا ۔ يہاں اندازه فرماليجئے کہ ہر دن 

اس ميں بھوک کا ايک درجہ اونچا ہورہا ہے۔ يعنی پہلے دن جتنی غذا کی خواہش تھی، اس سے دوسرے دن زياده خواہش 
غذا ہے اور اب يہ جو تيسرا دن ہے تو اس سے بھی زياده خواہش غذا ہے جو انتہائی نقطہ ہے غذا کی خواہش کا۔مگر آج 

  زه پر سے آواز آتی ہے: جب افطار کا وقت آتا ہے تو دروا
  ۔ “اَنَااَِسْيٌرِمْن اَُساٰری اْلَمِدْينَہ”
  ۔ “ميں مدينہ کے اسيروں ميں سے ايک اسير ہوں”

  قرآن مجيد نے اسی ترتيب کے ساتھ اس بات کو بيان کيا ہے: 
  ۔ “ِمْسِکْينًاَويَتِْيًماَواَِسْيًرا �يُْطِعُمْوَن الطََّعاَم َعٰلی ُحبِّہ”
  ۔ “ہيں اس کی محبت ميںکھانا کھالتے ”

اب مفسرين ميں اختالف ہے کہ هللا کی محبت ميں يا طعام کی محبت ميں۔ يعنی يہ ضمير طعام کی طرف راجع ہے کہ باوجود
خواہش طعام کے ، باوجوديکہ بھوکے ہيں، پھر بھی کھالتے ہيں۔ کس کو؟ پہلے دن چونکہ مسکين آيا تھا، تو پہلے لفظ 

  آيا تھاتو دوسرے نمبر پر لفظ يتيم اور تيسرے دن اسير آيا تھا تو تيسرے نمبر پر اسير۔  مسکين ، دوسرے دن يتيم
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يہاں ايک پہلو پر غور کرليجئے۔ ادب کی ايک اصطالح ہے اور معنی و بيان ہمارے طلبہ کو بھی پڑھايا جاتا ہے ۔ اس ميں 
س کے بعد اس کے متعلق جو چيزيں ہوں، دوسریايک صفت ہے لف و نشر مرتب يعنی چند چيزيں ايک ساتھ بيان ہوں اور ا

جگہ وه اسی ترتيب سے بيان ہوں۔ ميں کہتا ہوں کہ ان معصومين کے عمل اور قرآن مجيد کے الفاظ ميں لف و نشر مرتب 
  ہے۔لف ہے ان کے عمل ميں ، نشر ہے قرآن کے الفاظ ميں۔ 
ن کے کردار کی تصوير ديکھتے ہوئے قرآن کے الفاظ رکھے ماننا پڑے گا کہ خدا نے يا تو اپنے علم وجوبی کے آئينہ ميں ا

  يا ماننا پڑے گا کہ تنزيل سے پہلے يہ الفاِظ قرآن کو ديکھ رہے تھے۔ 
مگر زياده صحيح يہی پہلی توجيہہ ہے کہ آنا تو دوسروں کا کام ہے۔ پہلے دن مسکين آيا، دوسرے دن يتيم آيا اور تيسرے دن 

ہے کہ هللا اپنے علم غيب سے ان کے عمل کی ترتيب کو ديکھ رہا تھا، لٰہذا اُس نے لوِح  اسير آيا۔تو اس لئے يہی صحيح
  محفوظ ميں جو ان کا عمل ہوگا، اسی ترتيب سے الفاظ درج فرمادئيے۔ 

اب ايک خاص پہلو کی طرف توجہ دالنا ہے کہ مسکين کے معنی تو معلوم ہيں، عرفی معنی تو مطلق غريب ہونے کے ہيں۔ 
ی اصطالح ہے مسکين اور فقير کی۔ اس ميں کيا فرق ہے؟ يہ سب فقہ کی باتيں ہيں جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہوں گے۔ايک فقہ

تو اُسے اس وقت پيش کرنا نہيں ہے ليکن عام طور پر غريب آدمی کو مسکين کہتے ہيں۔ غرض يہ کہ وه جس معنی سے 
عنی بھی سب عام طور پر جانتے ہيں۔ تيسرے دن کون ہے؟ بھی مسکين ہو، پہلے دن مسکين تھا، دوسرے يتيم۔ يتيم کے م

اسيرہے۔اسير کسے کہتے ہيں؟ عام تصور يہ ہے کہ قيدی۔ ليکن کسی جرم کی سزا ميں قيد کياجائے تو اسے اصطالِح قرآن 
  ميں اور عربی ميں اسير نہيں کہتے۔ اسير کہتے ہيں جنگ کے قيدی کو۔جنگ ميں جو قيد ہو، اُس کو اسير کہا 

  تا ہے۔ جا
اب ايک او رپہلو کی طرف توجہ فرمائيے۔ ايک تو نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ پيغمبر خدا کے زمانہ ميں جيل خانہ نہيں تھا ورنہ 
جو جيل خانے ميں ہو، وه کہاں آئے گا۔ تو اس زمانہ ميں جيل خانہ نہيں تھا۔ قيدی کے معنی تھے بس کچھ حدود ميں جسے 

ہر نہيں نکل سکتا تھا۔اس کے بعد وه عام قيدی نہيں ہے۔ اسير ہے يعنی جنگی قيدی ہے۔ اسيرنظر بند کہتے ہيں کہ اس سے با
جنگ جو ہوتا تھا، اس کو بھی بند کرکے نہيں رکھا جاتا تھا بلکہ وه کچھ حدود کے اندر مقيد ہوتا تھا۔ اب ان حدود کے اندر 

ل کرکے پيٹ بھرے۔ بہرحال اگر وه بند کرکے چاہے تو محنت مزدوری کرکے کسب ِ معاش کرے،چاہے تو کسی سے سوا
رکھاجاتا تو غذا کی ذمہ داری اس بند کرنے والے پر تھی۔ چونکہ وه آزاد رکھاجاتا تھا، حدوِد خاص کے اندر۔ تو ه اپنا اپنا 

  ذوق تھا۔ آج بھی ہے۔کچھ محنت کرکے کھاتے ہيں، کچھ سوال کرکے کھاتے ہيں۔ تو ايسا ہی اس وقت بھی تھا۔ 
و خاص پہلو ہے توجہ دالنے کا، وه يہ کہ زمانٔہ رسول ميں جنگ کا قيدی کوئی مسلمان نہيں ہوسکتا۔ اس کے معنی يہ اب ج

ہيں کہ جب اسير ہے تو کوئی غير مسلم ہے۔ تو جناب! وہاں تو ميں اتقادکھاسکا يتيم کے معاملہ ميں، لب و لہجہ سے ميں نے 
يں اور انہيں قرارآئے۔ مگر آج تيسرا روزه ہے اور معراج ہے خواہش غذا کی۔ دو دن اتقاد کھايا کہ آِل محمد يتيم کی آواز سن

تھا امتحان حِق ايمانی کا اور آج ہے امتحان حِق انسانی کا۔ يہ چيزيں غير مسلم دنيا کے سامنے پيش کرنے کی ہيں کہ يہ ہے 
کی عطا مٔومن و کافر نہيں ديکھتی، اسی  اسالم کی فراخ حوصلگی اور يہ ہے رہنماياِن دين کی فياضی۔ جس طرح خالق

  طرح يہ اس کے نمائندے ہيں جن کی عطا مٔومن و کافر نہيں ديکھتی۔ 
اب ايک چيز پر غور، الفاِظ قرآنی پر غور کرنے سے جو چيز سمجھ ميں آتی ہے، وه يہ کہ اصل نذر تھی روزه رکھنے کی۔

نذر تو ہوگئی روزوں سے۔ يہ فاضل عمل ہے جو اس صورت سے کھانا کھالنے کی نذر نہ تھی۔ا س کے معنی ہيں وفائے 
ہورہا ہے۔ ماشاء هللا آپ حضرات صاحباِن عمل ہيں اور يہ مرکز تدريس ہے۔ يہاں ان باتوں کی طرف زياده توجہ کيوں نہ ہو!

  ارشاد ہوتا ہے: 
ه ُمْستَِطْيًرا”   ۔ “يُْوفُْوَن بِالنَّْذِرَويََخافُْوَن يَْوًماَکاَن َشرُّ
  ۔ “ہ لوگ نذر پوری کرتے ہيں اور انديشہ آخرت رکھتے ہيںي”

  اگر کھاناکھالنا متعلق نذر ہوتا تو پھر بيچ ميں واؤ نہ آتا۔ يوں کہا جاتا کہ: 
ه ُمْستَِطْيًرايُْطِعُمْوَن الطََّعامَ ”   ۔ “يُْوفُْوَن بِالنَّْذِرَويََخافُْوَن يَْوًماَکاَن َشرُّ

ے نذر کا کہ وه نذر پوری کرتے ہيں اور کس طرح کہ وه کھانا کھالتے ہيں۔ مگر چونکہ نذر تب يہ اطعام يہاں ہوتا اسی وفائ
کے پورا کرنے ميں تو روزے ہوگئے۔ اب يہ مزيد اطاعت تھی خالق کی۔ لٰہذا بيچ ميں واؤ آئی يعنی وفائے نذر ايک عمل ہے

ا تھوڑی دير کے بعد اور تھوڑی دور پر۔ اس کو اور اطعاِم طعام ، يہ دوسرا عمل ہے۔ اب اس کے بعد ايک نتيجہ نکلے گ
ابھی سے ذہن نشين رکھئے گا کہ وفائے نذر روزوں کے ساتھ ہے اور يہ کھانا کھالنا جو ہے، يہ بغير نذر ہے۔يہ مزيد 

  طاعت و عبادت ہے جو اس صورت سے انجام پائی۔ 
نت ہيں، سب کو سميٹ کر۔ قرآن مجيد ميں يہ سب اب اس کے بعد خالق نے جزائيں بيان کرنا شروع کيں اور جتنی نعماِت ج
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نعمتيں متفرق طور پر مذکور ہيں ۔ کہيں حوريں ہيں، کہيں قصور ہيں، کہيں چشمے ہيں۔ ليکن يہاں سب ايک جگہ جمع 
ہوگئی ہيں جتنی نعماِت جنت ہيں، سب اکٹھی کردی گئی ہيں۔ ليکن باريک بين نگاہوں نے جو ديکھا تو اس سورة ميں سب 

يں جمع ہيں مگر حور کا ذکر نہيں ہے۔ تو اب فکر ہوئی کہ يہ کيا بات ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے مگر يہاں نعمت
اس سورة ميں حور کا ذکر نہيں ہے۔ تو سمجھ ميں يہ آيا کہ چونکہ صاحباِن کردار ميں حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا 

  الغت تھا۔ بھی تھيں ، اس لئے حور کا تذکره خالِف ب
  جہاں سے جزائيں شروع ہوئيں، وہاں سے ايک نقطہ ہے: 

  ۔ “َجَزاھُْم بَِماَصبَُرْوا”
  ۔ “هللا نے انہيں جزاميں عطا کيا اس کی کہ انہوں نے صبر کيا”

اب اس کے بعد سب نعماِت جنت کی فہرست ہے۔ايسے چشمے، ايسے قصر، ايسے لباس ، ايسے زيور۔ سب تفصيالت ہيں۔ 
  ۔اب اصطالِح قرآن ديکھی تو پتہ چال کہ صبر روزه کا نام ہے۔ “بَِماَصبَُرْوا”يہ جزا ہے؟  کس چيز کی

لٰوةِ ” ْبِرَوالصَّ   ۔ “يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوااْستَِعْينُْوابِالصَّ
  ۔ “اے صاحباِن ايمان! صبر و صلٰوة سے سہارا حاصل کرو”

ہے، وه تو کچھ مناسب نہيں معلوم ہوتا تھا ۔ پتہ چال کہ صبر صوم کا نامتو صلٰوة کے تناسب سے وه صبر جو ميداِن جنگ کا 
  ہے۔تو اب جو ارشاد ہوا کہ: 

  ۔ “َجَزاًء بَِماَصبَُرْوا”
  ۔ “هللا نے يہ سب جزا ان کے صبر کے بدلہ ميں دی”

تم ہوگئيں صرف روزهاس کے معنی يہ ہيں کہ جنت کی سب نعمتيں تو روزوں کی جزا ميں صر ف ہوگئيں، وه تمام نعمتيں خ
کی جزا ميں مگر کردار تو ابھی ان کا فاضل ہے۔اس کے بعد بھی سب نعمتيں بيان کرکے يہ مناسبت ہے ابتدائے خطاب 

  ۔ جزا سے جو سلسلہ شروع کيا تھا، وه پورا ہوا۔ “جزاًء بما صبروا”ميں
  اب اس سلسلہ کے بعد کيا کہاجارہا ہے: 

  ۔ “اِنَّ ٰھَذاَکاَن لَُکْم َجَزاءً ”
 ابھی تک تو غائب کے انداز ميں بات ہورہی تھی، يہ وه انداز ہے جو سورئہ الحمد ميں ہے کہ پہلے هللا کا ذکر بطور غيبت: 

ِحْيم۔َمالِِک يَْوِم الدِّْين” ْحٰمِن الرَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن۔اَلرَّ ّٰ ِ   ۔ “اَْلَحْمُد
ر حاضر ہے۔ اس کی تعريف کررہا ہے، اس کے اوصاف بيان کررہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جيسے هللا کی بارگاه سے بنده غي

ليکن اوصاف بيان کرتے کرتے گويا اس کے تقرب کا درجہ اتنا اونچا ہوگيا، گويا معبود کا جلوه بالکل سامنے نظر آرہا ہے 
  اور يہ بارگاِه اٰلہی ميں حاضر ہوگيا۔ تو کہتا ہے: 

  ۔ “ِعْيناِيَّاَک نَْعبُُد َواِيَّاَک نَْستَ ”
  ۔ “ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں”

اب اس غيبت نے حضور کی شکل اختيار کرلی۔ بالکل اسی طرح يہاں يہ اُدھر سے ہے کہ ابھی تک تو ان بندوں کا بطوِر 
  غيبت ذکر ہورہا تھا، سب الفاظ غائب کے تھے۔ 

  ۔ “يُْوفُْوَن بِالنَّْذرِ ”
جمع مذکر غائب کا صيغہ۔ اب تذکرئہ جزا ميں بنده کا تقرب نظر قدرت “َصبَُرْواَجَزاھُْم بَِما”جمع مذکر غائب کا صيغہ اور 

  ميں ايسا سمايا کہ آپ اسے مخاطب بناليا۔ 
  ۔ “اِْن ھََذاَکاَن لَُکمْ ”

ابھی تک تو ان کا ذکر ايسے ہورہا تھا جيسے کسی اور سے کيا جارہا ہے۔ مگر اب خود انہيں مخاطب کرکے کہاجارہا 
نہيں ہے۔ ان کيلئے نہيں، اے آِل رسول۔ يہاں مخاطب فقط رسول نہيں ہيں بلکہ سب ہيں ۔ تو اب جو“لَھُمْ ”،“َکاَن لَُکمْ اِْن ھََذا”ہے

  وحی آئی ہے ، يہ ايک ذات پر نہيں ہے۔ 
  اب خالق خود ان سے مخاطب ہوکر کہہ رہا ہے : 

  ۔ “اِْن ھََذاَکاَن لَُکْم َجَزاءٌ ”
د رکھئے کہ آئہ تطہير ميں منزِل آئہ تطہير جو ہستياں ہيں، ان ميں پيغمبرخدا بھی شامل ہيں۔ اے آِل محمد! يہ تمہارے لئے۔ يا

  ليکن ھَْل اَٰتی کی منزل ميں پيغمبر خدا شامل نہيں ہيں۔ 
ماشاء هللا عربی دان حضرات کيلئے تو کوئی نئی چيز نہيں ہے۔ آپ حضرات کيلئے توضيح کی ضرورت ہے کہ اس جملے 

۔ان الفاظ کے معنی يہ ہوتے کہ جزا پوری مل “يہ تمہاری جزا ہے”،“اِْن ھََذاَجَزائٌُکمْ ”ہوسکتے تھے: ايک يہ کہ  کے دو انداز
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گئی۔ ارے تم نے يہ کيا تھا ، لو يہ تمہاری جزا ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ جزا کا حق ادا ہوگيا۔ ليکن متکلم قرآنی الفاظ کا 
ِرْضَواٌن ِمَن ”کہاجارہا ہے کہ يہ تمہاری جزا ہے۔ عربی ميں تنوين ہوتی ہے تقليل کيلئے۔ اضافہ بالوجہ نہيں کرسکتا۔ يہ نہيں

 ِ ميں جو دو “ رضوانٌ ”، يعنی هللا کی ذرا سی مرضی بڑی سے بڑی چيز ہے۔ يہ ذرا سی کس چيز کے معنی ہوئے؟ يہ “ّهللاٰ
  پيش ہيں، اس تنوين سے يہ صورت پيدا ہوئی کہ تھوڑی سی مرضی بھی۔ 

  ۔ اے آِل رسول! يہ تو تمہاری تھوڑی سی جزا ہوئی۔ “اِْن ھََذاَکاَن لَُکْم َجَزاٌء ”ذرا ديکھئے کہ وہی تنوين ہے اب
کيا عادل خالق بنده کے پلّے کو گراں رہنے دے اور اس کے عوض ميں کچھ عطا نہ کرے۔ مگر سرمايہ جزا تو ختم ہوگيا۔ 

  ائم کيا: اب اور کچھ کہاں سے آئے؟ تو عادل نے توازن ق
  ۔ “َکاَن َسْعيُُکْم َمْشُکْوًرا”

  تمہاری کوشش قابل شکرگزاری ہے۔ 
باِب فضائل ميں يہ تين دن ھَْل اَٰتی والے اور باِب مصائب ميں تين دن کربال والے۔ وه بھی بس تين دن ہی تھے کيونکہ تين 

و ابھی نہيں ہے۔ پھر اميرالمٔومنين عليہ السالم روزے ختم ہوگئے۔ اب چوتھا دن ہوا تو اب روزه تو نہيں ہے ليکن غذا بھی ت
انتظام فرمائيں گے۔ تب غذا ہوگی۔ تو يہ چوتھا دن بھی شامل ہے۔ يہ روايت بين الفريقين مسلّم ہے۔ يہاں تکہ امام فخر الدين 

س کو اصل منزل رازی نے تفسير کبير ميں بھی يہ پورا واقعہ درج کيا ہے۔ تفسير ميں درج تو کرديا ہے ليکن لوگوں نے ا
سے ہٹانے کيلئے اوپر مکيہ لکھ ديا ہے۔اٹھا کر ديکھئے قرآن مجيد، کہيں کے بھی چھپے ہوئے ہوں، تو ا س کی پيشانی 

پرسورئہ دھر کے نيچے مکيہ لکھا ہوا ہے تاکہ جو اصل منزل ہے، اُس سے دور ہوجائے۔ تالش کرنے سے مل جاتے ہيں 
۔ مگر عام طور پر مکيہ لکھ ديا گيا ہے تاکہ ذہن شاِن نزول کی طرف جائے ہی ايسے قرآن جن ميں مدنيہ لکھا ہوا ہے

  نہيں۔مفسرين مجبور ہيں کہ اس کے ضمن ميں شاِن نزول کا تذکره کريں۔ 
بہرحال اب چوتھا دن ہے۔ روايت سے يہ پتہ چلتا ہے کہ باوجوديکہ پيغمبر خدا روز بيت الشرف ميں تشريف التے تھے، 

هللا عليہا کے ، مگرجيسے يہ بھی قدرت کا انتظام ہے کہ اس تين دن ميں، ميں کہتا ہوں کہ جب يہ حضرات  فاطمہ زہرا سالم
راِه عمل ميں تھے، پيغمبر خدا تشريف نہيں الئے۔ چوتھے روز حضور تشريف فرما ہوئے۔ اب حفظ ِآداب ہے اس گھرانے کا

ہوئے۔ تو يہاں ميں نے حوالہ ديا تھا کہ بچے کتنے ناتواں ہيں،کہ جونہی رسول هللا تشريف الئے تو سب تعظيم کيلئے کھڑے 
يہ بعد ميں پتہ چلے گا۔ تو اب سب کھڑے ہوئے ہيں تعظيم کو۔ حسن اور حسين بھی کھڑے ہوئے ہيں۔ يہاں راوی نے ان کی 

  ۔ کيفيت بيان کی ہے کہ حسن اور حسين جو کھڑے ہوئے تو ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے
پيغمبر خدا نے بچوں کی جو يہ کيفيت ديکھی ، ميں کہتا ہوں کہ راوی کی نظر جو پہلے پيروں پر پڑی تو پيغمبر خدا کی 

نظر بھی پہلے پيروں ہی پر پڑی ہوگی۔ اس کے بعد سب کے چہرے ديکھے ہوں گے تو اس کے بعد خاص تغير محسوس 
نے عرض کياکہ خدا و رسول زياده واقف ہيں۔ يہ کيا بات ہوئی کہ وه اپنی ہوا ہوگا۔ فرمايا: يہ کيا عالم ہے؟ اميرالمٔومنين 

آياِت مدحيہ لئے  ٣١روداِد عمل خود سناتے؟ کہا کہ خدا و رسول زياده واقف ہيں۔ اتنی دير ميں جبرئيل امين بسم هللا سميت 
بيان کرو يا نہ کرو، خالق نے تمہاری ہوئے اُترے اور وه سورة پڑھ کر پيغمبر خدا نے تمام اہل بيت کو سناياکہ تم لوگ 

  ساری روداد سنا دی ہے۔ 
 اب بتائيے جن کا ذکر خدا رسول سے کرے، ان کا ذکر اگر ہم کريں تو عبادت نہ ہوگی؟ 

 

 معراج خطابت

 

  معرفِت امام

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْيِھْم َويَُعلُِّمھُُم اْلِکتَ ” يِّْيَن َرُسْواًلِمْنھُْم يَْتلُْواَعلَْيِھْم ٰاٰيتِہ َويَُزکِّ   ۔“اَب َواْلِحْکَمة َواِْن َکانُْواِمْن قَْبُل لَفِْی َضاَلٍل ُمبِْينھََوالَِّذْی بََعَث فِی ااْلُمِّ

اٰلہی کی تالوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو  وه وه ہے جس نے پيغمبر بھيجا، انہی ميں سے جو اُن کے سامنے آياتِ 
  سدھارتا ہے اور انہيں کتاب و حکمت کی تعليم ديتا ہے۔ اگرچہ وه اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی ميں تھے۔ 

ميں نے عرض کيا ہے کہ يہ مضمون اس سے پہلے قرآن ميں تين جگہ ہے مگر يہاں اس کی شان عجيب ہے۔ يعنی هللا تعالٰی
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کروايا جارہا ہے يہ کہہ کر کہ وه وه ہے جس نے ايسا رسول بھيجا۔ اب اس رسول کی عظمت کا کيا اندازه کيا کا تعارف 
جاسکتا ہے اور اُس کی معرفت حاصل کرنا انسان کيلئے کيونکر ممکن ہے۔ اس کيلئے ميں ايک عام اصول آپ کے سامنے 

يا نہيں کہ منزِل کمال پر پہنچ کر نقص کو سمجھنا  پيش کردوں ، اُسے فرصت کے لمحات ميں ديکھئے گا کہ صحيح ہے
آسان ہے مگر منزِل نقص سے کمال کو ديکھنا اور سمجھنا، يہ تقريباً ناممکن ہے۔ اس کی روز مره کی دو مثاليں ميں آپ کے

ھا۔ مگر بچہ سامنے پيش کرسکتا ہوں۔ ايک يہ کہ بوڑھا سمجھتا ہے کہ جوانی کيا تھی اور جوان جانتا ہے کہ بچپنا کيا ت
سمجھ سکے گا کہ شباب کيا ہوتا ہے؟ يہ ناممکن ہے۔ دوسری مثال جو زياده روزمره کی ہے، وه يہ ہے کہ جب جاگتے ہيں 
تو سمجھتے ہيں کہ سورہے تھے ليکن سوتے ميں يہ تصور کرنا کہ جاگيں گے تو کيا ہوگا، يہ ناممکن ہے۔سوتے ميں آدمی 

سمجھتا ہے۔ ليکن خواب کے عالم ميں بيداری کا تصور نہيں ہوسکتا۔ بيدار ہونے کے بعدخواب ديکھتا ہے تو اسی کو بيداری 
  خواب کا تصور ہوسکتا ہے ۔ لٰہذا ايک غير معصوم کيا سمجھ سکتا ہے کہ معصوم کيا ہوتا ہے؟ 

تا ہے کہ نبی کيا يہ تو ميں نے عام الفاظ کہے ہيں، غير معصوم اور معصوم۔ اب اس کے آگے يہ کہ عام آدمی کيا سمجھ سک
  ہے اور انبياء کيا سمجھ سکتے ہيں کہ خاتم االنبياء کيا ہے؟ 

تو اب کيا کوئی مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جب ان کو پہچانا ہی نہيں جاسکتا ، ان کی معرفت ہی نہيں 
اب اس کے ماوراء دينی دليل ہوسکتی تو پھر آپ منبر پر آکر يہ کوشش کيا کرتے ہيں اور غوروفکر کس لئے ہوتا ہے؟ 

عرض کردوں کہ مذکوره بات کا خالصہ يہ تھا کہ باالتر ہستيوں کی معرفت ممکن ہی نہيں۔مگر يہ دينی حقيقت ہے کہ 
معرفت ِخدا واجب ہے۔ ہر بنده کا فرض ہے کہ معرفت ِخدا حاصل کرے۔تو جب خدا کی معرفت حاصل کرے گا ، حکم ہميں 

  معرفت ِ امام کا حکم کيوں نہ ہوگا؟ يہ تو مشہور حديث ہے : ہے، تو معرفت ِ رسول اور 
  ۔ “َمْن َماَت َولَْم يَْعِرْف اَِماَم َزَمانِہ فَقَْد َماَت َمْيتَةً َجاِھلِيَّة”

  ۔ “جو مرگيا اور اُس نے اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وه جاہليت کی موت مرا” 
و اس کا حکم ہوا۔ ناممکن چيز کا تو حکم نہيں ہواکرتا۔ اب يہ دونوں باتيں متضاد ہوگئيں۔تو اب معرفت ممکن چيز ہے، تبھی ت

ابھی تو يہ تھا کہ معرفت ممکن ہی نہيں ہے، ابھی يہ ہو گيا کہ معرفت ممکن ہے اور واجب ہے۔ تو اب يہ دونوں باتيں 
مقصود نہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر ايک سوئی کو  کيونکر سمجھ ميں آئيں؟ اس کيلئے کوئی منطقی اور فلسفيانہ تقرير کرنا

سمندر کے اندر ڈالئے تو سمندر سوئی کے ناکے ميں سما نہيں جائے گا۔مگر جتنا اس کا ظرف ہے، اُتنا تو سمندر اس کے 
رف اندر آہی جائے گا۔ بس مکلف ہم اسی کے ہيں کہ اپنی ذہن کی کشتی کو ان کے کماالت کے سمندر ميں ڈال ديں، جتنی ظ

  ميں وسعت ہوگی، اُتنا ہی وه معرفت حاصل کرے گا۔ 
اسی لئے ان باتوں پر بحث کرنا اور لڑنا بيکار ہے، اس لئے کہ سب اگر يکساں معرفت رکھتے تو ايمان کے درجے کيوں 

قابل ہوتے؟ حضرت پيغمبر خدا نے اپنے اصحاِب خاص ميں ايمان کے درجوں کو مقرر کرکے ہميں بتايا۔ اب کچھ افراد تو 
ذکر ہی نہ تھے۔ جہاں سے کہ قابل ذکر سمجھے ، وہاں سے ہميں درجے بتائے کہ ايمان کے دس درجے ہيں۔ان ميں سے 

آٹھويں درجہ پر مقداد، نويں درجہ پر ابوذر اور دسويں درجہ پر حضرت سلمان فائز ہيں۔تو کيا يہ درجاِت ايمان درجاِت 
عرف کامل نہ ہوگی، ايمان کيسے کامل ہوگا؟ تو جب رسول نے اس ميں معرفت سے الگ ہيں؟ وه ايک ہی ہے کہ جب تک م

درجے مقرر کردئيے تو وه تو آپس ميں نہيں لڑتے تھے۔ تو اس طرح جو زياده سمجھا ہے، اُسے مبارک ہو ، جو کم سمجھا 
  ہے، اُسے بھی مبارک ہو۔ اس ميں لڑنے کی ضرورت نہيں۔ 

ک حقيقت کی طرف ميں آپ کی توجہ دالؤں کہ زبان ہے پيغمبر خدا کی۔ جب اس پر مگر اب يہ تين ہستيوں کا ذکر آگيا تو اي
يہ تين نام آئے ہيں تو يہ تين خاص نام ہيں کہ ہميشہ ساتھ آئے ہيں۔اس کا نتيجہ يہ ہے کہ( مجالس کے فيض سے) جب مقدادکا

ے۔ يعنی يہ شخصيات الزم و ملزوم ہوگئی ہيں۔ نام آئے گا تو فوراً ابوذر ذہن ميں آئيں گے اور فوراً سلمان ذہن ميں آئيں گ
ايک سے دوسرے کا تصو رہونے لگا۔ تو جو حديثيں ہيں پيغمبر کی ، يہ تين نام ان ميں آتے ہيں۔ اب ايک حديث متفق عليہ، 
جتنی حاالِت صحابہ کی کتابيں ہيں، سب ميں درجے مذکور ہيں اور حاالِت صحابہ ميں ايک ايک ہزار سے زياده صفحات 
کی کتابيں موجود ہيں جو عام طور سے متداول کتابيں ہيں۔ ان ميں سب سے قديم عالمہ عبدالبرکی استيعاب ہے جو بنو اُميہ 

کے دارالسلطنت قرطبہ کے عالم تھے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر کی اصابہ ہے اور بھی بہت سی کتابيں ہيں، ان ميں متفق 
  عليہ ايک حديث ہے اور وه يہ کہ: 

  ۔ “اْلَجنَّۃ تَْشتَاُق اِٰلی ثَٰلٍث َسْلَماَن َواَبِْی َذٍرَوِمْقَدادَ  اِنَّ ”
  يعنی ايک مسلمان مشتاِق جنت ہوتے ہے، پيغمبر خدا فرمارہے ہيں کہ تين ہستياں وه ہيں کہ جنت جن کی مشتا ق ہے ۔ 

آخری انجام سے۔ جب پيغمبر نے جنت اب ماشاء هللا آپ صاحباِن فکرونظر ہيں اور صاحباِن فہم ہيں کہ جنت وابستہ ہوتی ہے
کی بات کی ہے تو اس کے معنی يہ ہيں کہ هللا کے دئيے ہوئے علم سے آخری نفس حيات تک کا جائزه لے کر سند عطا کی 
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ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہيں کہ جنت تين افراد کی مشتاق ہے۔ وہی تين : سلمان، ابوذر اور مقداد۔ان کی مشتاق ہے ۔ تو بس يہ 
و ضمناًآگئی ہے۔ا س کو پھيالنا نہيں ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ پيغمبر نے ايک ترازو دے دی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ميں بات ت

  حق و باطل کے امتياز کی کہ ديکھو! ميرے بعد کوئی دوراہا آجائے تو يہ ديکھو کہ يہ تينوں کدھر ہيں؟ 
فت واجب مگر هللا کی معرفت کيلئے قرآن مجيد نے خود کيا اب سب سے بڑی ذات هللا کی اور ميں نے کہا کہ هللا کی معر

طريقہ اختيار کيا ہے؟ اُس نے بقراط اور ارسطو کی دليليں نہيں پيش کی ہيں، فلسفے کے دور و تسلسل ميں قرآن نہيں پڑا 
ديکھو، اس کی  ہے، اُس نے يہ کہا ہے کہ اگر اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے آثاِر عملی کو ديکھو۔ اس کی صنعتوں کو

  کاريگريوں کو ديکھو يعنی آثار کو ديکھ کر اس کا پتہ لگاؤ۔ 
ميں کہتا ہوں کہ آج جو علوم و فنون ہيں اور دنيا جن کی دعويدار ہے کہ ہم کسی بات کو بے ديکھے نہيں مانتے تو ميں کہتا 

ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے تھرماميٹر  ہوں کہ ميں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کيا واقعی آپ ہر چيز کو ديکھ کر مانتے ہيں؟
  لگا کر کہاکہ اتنے ڈگری بخا رہے۔ کيا بخار تھرماميٹر ميں آگيا ہے اور دکھائی ديا ہے؟ 

تو حضوِر واال!اس کااثر آپ کو معلوم ہے کہ اتنے ڈگری بخار ہو تو پاره يہاں تک پہنچتا ہے۔ وه تالزم آپ کو معلوم ہے تو 
مٔوثر کو سمجھتے ہيں۔ حکيم صاحب نبض کو ديکھتے ہيں تو کيا اس کا بخار سمٹ کر نبض ميں اس لئے اثر کو ديکھ کر 

آجاتا ہے اور نبض کو بھی ديکھتے نہيں ہيں، ہاتھ کالئی پر رکھتے ہيں تو محسوس کرتے ہيں نبض کی رفتار کو۔ انہيں اپنے
ہے۔ نبض کی رفتار بتاتی ہے کہ کتنا بخا رہے؟ فن کے لحاظ سے وه تعلق معلوم ہے جو بخار کو نبض کی رفتار سے ہوتا 

تو آپ کسی چيز کو ديکھ کر نہيں سمجھتے، ہر ايک کے آثار ديکھتے ہيں اور ان آثار سے کہتے ہيں کہ ميں نے ديکھا۔ تو 
  ہم کب کہتے ہيں کہ خدا کو بے ديکھے مانو، اس کے بھی آثار ديکھو اور مانو۔ 

ہ اس کے کام ديکھئے اور کاموں کے ذريعے سمجھئے کہ وه ذات کيسی ہوگی جس تو ا س کی معرفت کا ذريعہ يہی ہے ک
نے ايسے کام انجام دئيے۔ قرآن مجيد نے اپنے پيغمبر کے اوصاف بيان کرنے کيلئے کہ يہ رسول کيسا ہے؟ اس آيت ميں يہی

س کے بعد انسانی ذہن پر بار ڈاال طريقہ اختيار کيا ہے کہ وه کام بيان کئے ہيں جو خدا کی طرف سے ان کے ذمہ ہيں اور ا
ہے کہ اب سوچو کہ ان کاموں کے کرنے کيلئے کيسا چاہئے؟جب اُس نے يہ کام ان کے سپرد کئے ہيں تو اب اس ذات کا 

اندازه کرو جس کے سپرد هللا نے يہ کام کئے ہيں۔ اس آيت ِقرآن کی خصوصيت يہ ہے کہ اس ميں ان کاموں کی تفصيل درج 
جانب سے خاتم االنبياء کے سپرد ہيں۔ تو ان ميں سے پہال کام تالوِت آيات ہے۔ اس کی کتاب کی تالوت ہے جو خالق کی 

کرنا۔ آياِت اٰلہی کی تالوت کرنا۔ دوسرا کام نفوس کو پاک و پاکيزه بنانا۔نفوس کی اصالح کرنا۔ يہ دوسرا کام۔تيسرا کام جو 
ں۔ ايک کتاب کی تعليم دينا ، دوسرے حکمت کی تعليم دينا۔تو ايک کام ہوا، ہے، اس ميں دو کام ہيں۔ الفاظ ايک ہيں معنی دو ہي

  کتاب کی تعليم اور ايک کام حکمت کی تعليم۔يہ چار کام اس نے اپنے رسول کے ذمے کئے ہيں۔ 
اَعلَْيِھْم يَْتلُوْ ”ميں کہتا ہوں کہ ان کاموں ہی سے ايک بحث کا فيصلہ ہوجاتا ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتاتو فريضہ رسول صرف

پر ختم ہوجاتا۔ جب تالوِت آيات کردی تو وه کتاب پہنچ گئی۔ اب وه کتاب کافی ہے تو رسولکا اس کے آگے کوئی کام “ ٰاٰيتِہ
  ہونا بھی نہيں چاہئے۔ مگر يہاں بات اور آگے بڑھے گی۔ يہ تو گويا ابجد ہے تعليم رسول کے نفاذ کی۔ 

  ۔ “يَْتلُْواَعلَْيِھْم ٰاٰيتِہ”
  ۔ “س کی آيات کی تالوت کرتے ہيں يہ ا”

  اس کے بعد يہ ہے: 
ْيِھمْ ”   ۔ “يَُزکِّ
  ۔ “ان کے نفوس کو پاک و پاکيزه بھی بناتے ہيں”

يہ دوسر اکام ہوا۔تيسرا کام ان کا يہ ہوا کہ تعليم ديتے ہيں کتاب کی۔ اب کيا يہ کوئی اور کتاب ہے؟ وہی تو کتاب ہے جس کی 
قت سنارہے تھے، وه سب اہل زبان تھے، عربی دان تھے۔ خود عرب۔ اس کے باوجود تالوِتآيات يہ سناتے تھے۔ اور جس و

کتاب کرتے ہيں۔اس کی آيتوں کو پڑھتے ہيں او رپھر تعليم بھی ديتے ہيں۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ اہل زبان جو عرب تھے، 
  وه بھی بغير رسول کی تعليم کے قرآن کو نہيں سمجھتے تھے۔ 

ترجمے ديکھ کر سمجھتے ہيں۔ قرآن کا ترجمہ پڑ ھ ليا، سمجھ گئے ، علم قرآن حاصل ہوگيا۔ ابھی دو آجکل کے حضرات 
منٹ کی بات ہے ، ايک صاحب تشريف الئے اور مجھ سے کہا کہ ميں تفسير قرآن لکھ رہا ہوں ۔ ميں نے کہا کہ آپ عربی 

کہ وه قرآن کی تفسير نہيں ہوگی، ترجموں کی تفسير سے واقف ہيں؟ کہا : جی نہيں۔ عربی سے واقف نہيں۔ تو ميں نے کہا 
  ہوگی۔ 

جو اہل زبان تھے، وه بھی رسول کی تعليم کے بغير نہيں سمجھتے تھے، کتاب کی تعليم رسول نے دے دی ليکن پھر بھی 
يں ہے جس کچھ باقی ره گيا۔جس کيلئے تعليم کتاب کے بعد چوتھی کالس تعليم حکمت کی قائم ہوئی۔ يہ حکمت وه فلسفہ نہ
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کے ارسطو وغيره عالم تھے۔ يہ حکمت وه ہے جو اسراِر کتاب ہيں۔ جو رموِز کتاب ہيں۔ آخر چار درجے کيوں قرار دئيے 
گئے؟ا س کے معنی يہ ہيں کہ يہ طالب علموں کی صالحيت کے لحاظ سے ہے۔ ايک کالس عام ہے، وه تالوِت کتاب کی 

ہيں۔ پيغمبر خدا کعبے ميں جاکر جتنے لوگ گردوپيش ہيں، انہيں قرآن پڑھ کر ہے۔ اس ميں تو مٔومن و کافر کی بھی تفريق ن
سناتے ہيں۔تو اس ميں تو ديکھا نہيں جاتا کہ کون سن رہا ہے اور اگر سنائيں نہيں تو حجت کيونکر قائم ہو؟ پھر کافر پر کفر 

کر سنايا تو اس سے کچھ نے اثر ليا۔ کچھ کا الزام کيونکر آئے؟ پھر اُسے سزائے کفر کيوں ملے؟ اب جب آپ نے قرآن پڑھ 
نے اثر نہ ليا۔ جنہوں نے کچھ بھی اثر نہ ليا، وه کافر کے کافر رہے۔ تو اب جب انہوں نے اسالم قبول ہی نہيں کيا تو فرائض 

نہو ں رسول ان کی نسبت ختم ہوگئے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ مدرسٔہ ہدايت ِ رسول سے ان کا نام خارج کرديا گيا۔ ليکن ج
نے اثر قبول کيا، يعنی مسلمان ہوگئے، اب وه دوسری کالس ميں داخل کئے گئے جو تزکيہ نفوس کی کالس ہے۔اب ان کے 

نفوس کی اصالح کی جائے گی۔ عبادات کے احکام تزکيہ نفس کيلئے ہيں۔ اسی لئے عبادت کا حکم ديا جارہا ہے تو کہاجارہا 
  ہے: 

لٰوة َکانَْت َعلَی ا” ِمنِْيَن ِکتَابًا َمْوقُْوتًااِنَّ الصَّ   ۔ “ْلُمؤْ
  نماز مٔومنين پر فرض ہے جو بہ اعتباِر اوقات مقرر ہے۔ روزه کا حکم ديا جاتا ہے: 

يَامُ ”   ۔ “يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْواُکتَِب َعلَْيُکُم الصِّ
  اے صاحباِن ايمان! تم پر روزه فرض ہے۔ 
ميں کم سے کم بقلم “ايھاالذين ٰامنوا”لی کالس پاس کرچکے ہيں اور وه ، وه ہيں جو اب ہر جگہ انہيں پکارا جارہا ہے جو پہ

خود شامل ہيں۔ اب ان کيلئے يہ فريضہ ہوگيا۔ ان کو احکام ديجئے ، ان کے نفو س کے تزکيہ کيلئے جو سامان ہيں، ذرائع 
  ہيں، وه انہيں بتائيے اور سکھائيے۔ 

ْيِھمْ ”تو فريضٔہ رسالت ان کيلئے آگے بڑھا۔ کہ يہ ان کا تزکيہ نفس بھی کريں۔ ان کے نفوس کی اصالح بھی کريں۔ جب “يَُزکِّ
پہلی کالس ميں ہر ايک نے ديکھ ليا کہ ہر ايک نے اثر قبول نہيں کيا۔ ارے اگر ہدايت ِپيغمبر ميں ايسی کيمياوی تاثير ہوتی 

کيوں نہ ہوجاتے؟ معلوم ہوا کہ جيسے ہدايت ِ اٰلہی  کہ جبری طور پرتبديلی ہےئت کردے، ماہيت بدل دے تو فوراً سب مٔومن
ميں جبرکارفرما نہيں ہے، ورنہ کافر کا وجود نہ ہوتا، اسی طرح ہدايت ِپيغمبر ميں وه کيمياوی اثر نہيں ديا گيا ہے کہ ايک 

  دم سننے واال بدل جائے۔ جبھی تو سننے کے بعد کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نہيں ہوئے۔ 
يں، پہلے درجہ تعليمی ميں، پہلی کالس ميں ہم نے ديکھ ليا کہ کچھ نے اثر قبول کيا، کچھ نے نہيں کيا تو جب پہلے فيض م

تو دوسرے درجہ ميں يہ کيسے ہوگا کہ جب مسلمان ہوگئے تو سب برابر ہوگئے؟ اب اس کالس ميں بھی کچھ پر پورا اثر 
رہا ہے کہ پيغمبر کے جلسے ميں شريک ہوتے ہيں، نماز کے  وہگا، کچھ پر ناقص اثر ہوگا، کچھ پر بالکل نہ ہوگا۔قرآن کہہ

بعد حضرت کی تقرير سنتے ہيں۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو پھررسول کا خطبہ کيوں سنتے؟مگر جونہی وہاں سے اٹھتے ہيں 
۔ يہ ابھی “ماذاقال”؟تو، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی روايت نہيں بيان کررہا ہوں، کہ فوراً آپس ميں کہتے ہيں؟ يہ ابھی کيا کہا تھا

  کيا کہا تھا؟ ارے خود سن رہے تھے، دوسرے سے کيوں پوچھ رہے ہو کہ ابھی کيا کہا تھا؟ 
معلوم ہوتا ہے کہ اُچاٹ ذہن کا طالب علم ہے جو کالس ميں بيٹھتا ہے مگر ذہن کہيں اور ہوتا ہے۔ يہ قرآن مجيد کردار بيان 

پاس ہے اور حضرت کا خطبہ سن رہا ہے اور اسی وقت پوچھ رہا ہے کہ  کررہا ہے۔ اس معزز گروه کا جو پيغمبر کے آس
  ابھی کيا کہا تھا؟يعنی ابھی سنا تھا ، ابھی بھول گئے کہ کيا کہا تھا۔ سمجھے ہی نہيں کہ کيا کہا تھا؟ 

کالس ميں، جو  تو اب بتائيے ان پر اثر ہوگا؟ تو اب جب اثر نہ ہوا تو فريضہ رسول ان کی نسبت ختم ہوگيا۔ اب وه تيسری
علم الکتاب کی ہے، اس ميں داخل نہيں کئے جائيں گے۔ اب يہ الفاظ ياد کرليں۔کتاب کے معنی ان تک نہيں پہنچ سکتے۔علم 

الکتاب کی کالس ميں يہ داخل نہيں کئے گئے کيونکہ اس کی پہلی کالس ہی ميں ميں فيل ہوگئے۔ اب وه لوگ جنہيں کتاب دی
تاب سے فيض حاصل کرليا، وه اس الئق ہوں گے ، چنے ہوئے حضرات جنہيں رموِز کتاب بتائے گئی اور انہوں نے علم الک

  جائيں، انہيں اسراِر کتاب بتائے جائيں۔ وه چوتھا درجہ ہے حکمت کا۔ا س کے بارے ميں قرآن نے کہا ہے: 
  ۔ “َمْن يُْوتِی اْلِحْکَمةَ فَقَْداُْوتَِی َخْيًراَکثِْيًرا”

  ، اُسے بہت بڑی خير عطا ہوگئی۔ جسے حکمت عطا ہوگئی
اب مجھے ايک اور مکتب ِ خيال ياد آگيا جو کہتا ہے کہ پيغمبر خدا کی حيثيت، ميں تو معاذهللا کہہ کر ہی کہوں گا، کہ آپ 

کی حيثيت معاذهللا ايک چٹھی رساں کی سی تھی۔ارے خدا کی کتاب ان کے نزديک چٹھی کی سی ہے۔ ميں کہتا ہوں يہ بات 
  صحيح ہوتی اگر فريضہ رسول اس وقت 

پر ختم ہوجاتا۔ تالوِت آيات کردی ، چٹھی پہنچا دی۔ اب جاکر اطمينان سے گھر بيٹھيں۔ مگر ان کا کام تو ختم“يَْتلُْواَعلَْيِھْم ٰاٰيتِہ” 
ْيِھمْ ”نہيں ہوا۔ قرآن نے کہا: بھی ہے کہ وه ہر ايک ۔ يہ ان کے نفوس کا تزکيہ کرتے ہيں۔ تو کيا چٹھی رساں کا کام يہ “يَُزکِّ
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کے گھر جاکر پوچھے کہ کون ان ميں سے سچ بولتے ہيں ، کون جھوٹ بولتے ہيں؟ کون امين ہيں؟ کون خائن ہيں؟ کون 
  نمازی ہيں؟ کون غير نمازی ہيں؟ کيا چٹھی رساں کا يہ کام بھی ہے؟ 

رساں تو بعض اوقات اس زبان کو بھی نہيں اس کے بعد يہی نہيں بلکہ علم الکتاب کے بھی بتانے کے ذمہ دا ريہ ہيں۔چٹھی 
جانتا جس ميں لکھا ہوا خط اس نے الکر ديا ہے۔ تو کيا چٹھی رساں کو روک کر آپ کہئے گا کہ ارے بھئی! يہ خط پڑھتے 

  بھی تو جاؤ۔ وه کہے گا کہ ميرا کام چٹھی پہنچانا تھا، ميرا کام اس خط کو پڑھنا نہيں تھا۔ مگر خالق کہہ رہا ہے: 
  ۔ “َعلُِّمھُُم اْلِکتَابَ يُ ”

ارے يہ کتاب کی تعليم بھی ديتے ہيں۔ علم الکتاب بھی ان کے ذريعہ سے ملے گا اور اتنا ہی نہيں بلکہ اس چٹھی رساں سے 
پوچھئے کہ اصل مطلب لکھنے والے کا کيا ہے؟ اس کے راز بھی بتائيے، اس کے رموز بھی بتائيے تو برائے خدا بتائيے 

  کافی سمجھتے ہيں تو جتنا کتاب ميں ہے، اُسے تو مانئے۔ کہ اگر کتاب کو 
ليجئے! اب ايک اور بات ياد آگئی، وه ايک ہی بات ہے، اُسے غالف ميں لپيٹ لپيٹ کر پيش کيا جاتا ہے ۔ کبھی کسی 

ہيں۔ دوسرے نعرے کی صورت ميں کہہ ديا ، کبھی کسی فلسفے کی صورت ميں کہہ ديا کہ مآخذ دين فقط کتا ب ہے، سنت ن
ہے وہی بات کہ کتاب کافی ہے۔ يہ وہی نعره ہے جو پروان چڑھ رہا ہے مختلف صورتوں ميں کہ مآخذ دين بس کتاب ہے، 

سنت نہيں ہے۔ميں کہتا ہوں کہ اسی ايک آيت سے اس کا بھی فيصلہ ہوجاتا ہے ۔ تالوِت آيات کرتے ہيں۔ ليجئے جناب ! کتاب
ْيِھمْ ”تو پہنچ گئی۔اب کيہ نفس کرتے ہيں۔ اب وه الفاظ جن سے تزکيہ نفس ہوتا ہے، وه کب جزِو کتاب ہيں، وه آپ ، يہ تز“يَُزکِّ

يَُعلُِّمھُُم ”ہی کے اقوال سے ہوں گے اور آپ ہی کے افعال سے ہوں گے جو سب جزِو سنت ہيں اور اس کے بعد اتناہی نہيں،
و تشريحات يہ کرتے ہيِں وه جزِو کتاب ہوتے تو تالوت ميں ، يہ کتاب کی تعليم بھی ديتے ہيں۔ تو اب تعليم کيلئے ج“اْلِکتَابَ 

پہنچ نہ جاتے۔ معلوم ہوا کہ وه سب ان کے ارشادات ہی ہيں جن کے ذريعہ سے کتاب کی تعليم دی گئی۔اس کے بعد حکمت 
  کی تعليم بھی يہ ديتے ہيں۔ 

کے معنی يہ ہيں کہ کتاب تو ايک چوتھائی اب جن الفاظ کی مدد سے حکمت کی تعليم ديتے ہيں، وه بھی جزِو سنت ہيں۔ اس 
دين کی حامل ہوئی۔ جس نے کتاب کو لے کر سنت کو چھوڑ ديا، اُس نے ايک چوتھائی دين اختيار کيا، تين چوتھائی دين 

  چھوڑ ديا۔ 
نحصر تو غرض يہ چار کام ہيں جو پيغمبر خدا کے ذمہ ہيں جن کی تفصيل ميں نے بتائی۔ اب يہ معلم کی سوجھ بوجھ پر م

ہے کہ اس نے ہر درجہ کيلئے ان لوگوں کو منتخب کيا جن پر اثر ہوا۔معلوم ہوا کہ يہ سب پيغمبر خدا کی سوجھ بوجھ پر 
  منحصر ہے۔ 

ياد رکھئے کہ کتاب بے زبان ہے۔ وه اس سوجھ بوجھ کو نہيں رکھ سکتی۔ پہال کام جو پيغمبر خدا کے سپرد کيا گيا، وه 
وِت آيات، يہ بظاہر ہمارے نزديک بہت آسان ہے۔ قرآن اُٹھاتے ہيں اور پڑھنا شروع کرديتے ہيں۔ ديکھئے کہ کتنا اہم ہے! تال

تالوت کہتے کسے ہيں؟ الفاظ جو نازل شده ہيں، انہی کو پڑھے، تب تالوت ہوگی۔ميں ترجمہ پڑھ کر سناؤں تو کيا وه تالوت 
ارے نزديک تو يہ تصور نہيں ہے۔ اصل قرآن تو وہی ہے، يہ ہوگا؟ يہ عيسائيوں کا تصور ہے کہ ہر زبان والی بائبل ہے۔ ہم

 سب ترجمے ہيں۔ تو يہ ترجمہ سنانا ہوگا، تالوت نہيں ہوگی۔کيوں؟ اس لئے کہ زبان بدل گئی۔ وه عربی تھی، يہ اُردو ہوگئی۔ 
يہ نيت پر ہے يا وه تشريحاچھا! زبان بھی وہی رہے ليکن الفاظ بدل جائيں، تب بھی آپ کہيں گے کہ يہ تالوت نہيں ہوئی۔ اب 

  ہوگی يا تحريف ہوگی۔ الفاظ بالکل وہی رہيں، ترتيب بدل جائے! 
  ۔ “فَاَْوَجَس فِْی نَْفِسہ ِخْيفَةً ُمْوٰسی”

اب ماشاء هللا صاحباِن علم موجود ہيں کہ عربی قواعد ميں فعل کے بعد پہال درجہ فاعل کا ہے، پھر مفعول کا درجہ ہوتا 
  طالب علم کو بتانے کيلئے يوں کہے:  ہے۔اب کوئی اُستاد

  ۔ “فَاَْوَجَس ُمْوٰسی ِخْيفَةً فِْی نَْفِسہ”
کوئی لفظ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے۔ بالکل وہی الفاظ ہيں جو آيت ميں تھے۔ صرف موسٰی اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھ

نہيں ہے۔فرض کيجئے کہ ايک صاحب کو کسی  ديا گيا ہے۔ تو اس طرح بات تو وہی ہے ليکن يہ پيغام بھيجنے والے کا کالم
نے کوئی پيغام پہنچانے کيلئے ديا۔ اب وہاں تک جاتے جاتے بيچارے ايک لفظ بھول گئے مگر مطلب سمجھ ليا تھا، اس لئے 

يں چال فوراً ذہن ميں اس کی جگہ دوسرا لفظ سوچ ليااور جاکر کہہ ديا کہ يہ پيغام ديا ہے۔ اب اگر پيغام دينے والے کو پتہ نہ
تو خير مگر اب يہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ کيا کہا تھا؟ اب انہيں اپنے الفاظ ياد تھے، کہا: ميں نے يہ کہا ہے۔ کہا:ميں

  نے يہ تو نہيں کہا تھا؟ ميں نے تو يوں کہا تھا۔ تو وه تصديق نہيں کريں گے کہ ميرا کالم پہنچايا۔ 
ہيں کہ ميں تالوت کرتا ہوں، آياِت خدا کی، بلکہ جس کا کالم ہے، وه کہہ رہا ہے  اب يہ ديکھئے کہ يہ رسول نہيں فرمارہے

کہ يہ ہماری آيتوں کی تالوت کرتے ہيں۔ پھر ماشاء هللا صاحباِن علم موجود ہيں۔ ماضی کا صيغہ نہيں ہے جو ايک واقعہ 
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ستمرار کا پتہ ديتا ہے۔ يہ ہماری آيتوں خاص کا پتہ دے کہ انہوں نے ہماری آيتوں کی تالوت کردی، بلکہ مضارع ہے جو ا
کی تالوت کرتے ہيں۔ يعنی ان کا طريقہ يہی ہے ، ان کی شان يہی ہے، ان کا شيوه يہی ہے کہ ہماری آيتوں کی تالوت کرتے

ہيں۔ اس ميں ماضی بھی داخل ہے، اس ميں حال بھی داخل ہے اور مستقبل بھی داخل ہے۔سب زمانے داخل ہيں۔ وه تصديق 
ا ہے کہ يہ ہماری آيتوں کی تالوت کرتے ہيں، نہ اس ميں کمی ہوتی ہے، نہ زيادتی ہوتی ہے۔ نہ اُدھر کا لفظ اِدھر ہوتا کررہ

  ہے اور نہ اِدھر کا لفظ اُدھر ہوتا ہے۔ 
ان سے ميں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دليل عقلی نہ ہوتی اور کوئی دليل نقلی بھی نہ ہوتی تو آيت کا يہ جزو رسول کے سہوونسي

ْيِھمْ ”ميں کتنی رفعت ہے، کتنی بلندی ہے اور اس کے بعد“يَْتلُْواَعلَْيِھْم ٰاٰيتِہ”بری ہونے کيلئے کافی تھا۔اس ايک جزو ۔ ان “يَُزکِّ
کے نفوس کا تزکيہ کرتے ہيں۔ ياد رکھئے کہ کوئی صفت دوسرے تک نہيں پہنچائی جاسکتی جب تک کوئی اس صفت کا 

ْيِھمْ ”رہا ہے کہ يہ دوسروں کے نفوس کو طاہر کرتے ہيں، پاک کرتے ہيں تو يہ تنہا خود حامل نہ ہو۔خالق کہہ خود ايک “يَُزکِّ
  آيت ِ تطہير ہے۔ 

نہيں ہے، کہ کوئی “ پاک کرے گا ”يہ اس کی تصديق ہے کہ ان کا نفس پاک ہے، اس کے معيار پر پاک ہے۔ يہاں جناب! 
، انہيں “يَُعلُِّمھُُم اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ ”نہيں ہے، پاک ہے اور اس کے بعد“ پاک کرے گا”سمجھے کہ کچھ ہے، جب تک پاک کيا۔

کتاب اور حکمت کی تعليم ديتے ہيں۔ کتاب کی تعليم ديتے ہيں ،ايک کام اور حکمت کی تعليم ديتے ہيں، دوسرا کام۔ اور يہ کام
ت کی تعليم بھی۔تو اب يہ معلم ہيں نوِع انسانی جب تک کيلئے ہے کہ جب تک ان کی رسالت ہے۔ کتاب کی تعليم بھی، حکم

کے ، کب تک؟ جب تک رسالت ہے اور رسالت ِ پيغمبر کب تک؟ قيامت تک۔ ميں کہتا ہوں کہ قيامت تک کہنا بھی ہمارے 
حدوِد تعبير کی کوتاہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ قيامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہے؟ اگر قيامت کے آنے سے ان کی 

  ختم ہے تو شفاعت کس اعتبار سے؟  رسالت
تو رسالت ميں تو ميرے نزديک قيامت کی قيد لگانا درست نہيں ہے۔ رسالت تو المحدود ہے۔ مگر ہاں! تعليم۔ اسے کہہ ليجئے

کہ قيامت تک ان کے ذمہ ہے کيونکہ جب تعليم حاصل کرنے والے نہيں رہے تو کالس کن کيلئے۔ لٰہذا کتاب و حکمت کی 
  قيامت۔ تعليم تا 

صاحب ِعلم حضرات کو مخاطب کرکے کہتا ہوں کہ معلم کسی کالس کا کيسا ہونا چاہئے؟ اب اس کی ذرا تشريح کروں گا کہ
اگر کوئی معلم ايسا ہے کہ چھ مہينے تک تو بچوں کواس سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہو اور چھ مہينے کے بعد بچے 

اس سے زياده سمجھنے لگتے ہوں تو کيا يہ معلم اس الئق ہے کہ اس درجہ اس کے برابر آجاتے ہوں اور دو مہينے کے بعد 
کا معلم ہو؟سب سمجھ گئے کہ نہيں، اس الئق نہيں ہوسکتا۔ اب اگر کسی معلم سے پانچ برس تک کی تعليم متعلق ہے ، تو يہ 

ه معلم اس الئق ہے؟ اب پانچ سے دس اگر ايساہے کہ سال بھر کے بعد طالب علم برابرآجاتا ہو ، پھر آگے بڑھ جاتا ہو ، کيا و
اور دس سے بيس برس تک کی بات کريں۔ ايک اصول قائم ہوگيا۔ وه اصول کيا قائم ہوا؟ کہ جتنے بھی زمانے کيلئے کوئی 
شخص معلم ہو، جتنی ممکن ترقی طالب علموں کے دماغوں کی، اتنے زمانہ ميں ہوسکتی ہو، معلم کو اُس سے باال تر ہونا 

وه معلم بنايا گيا، اُسی وقت ورنہ وه مستحق نہيں ہے کہ معلم بنايا جائے۔اب جسے خالق نے قيامت تک کيلئے چاہئے۔ جب 
معلم بنايا ہو، تو بربنائے اصوِل تعليمی ، قائل ہونا پڑے گا کہ عالم الغيب خدا کے علم ميں جتنی امکانی ترقی نوِع بشر کی 

  ب اس نے معلم بنايا ہے۔ قيامت تک ہے، اُس سے يہ معلم اونچا ہوگا، ج
اب انسان روِز قيامت تک کتنی ترقی کرسکتا ہے؟ وه ہم اور آپ اس وقت سمجھ بھی نہيں سکتے۔ ارے جس الئن ميں ترقی 
کررہا ہے، ہے تو ذہن کی ترقی، چاہے مصرف غلط ہو۔ ترقی کا انکار تو نہيں کياجاسکتا۔تو انسان کتنی ترقی کرسکتا ہے؟ 

کہ اس کو ہم نہيں سمجھ سکتے کہ دس برس بعد کيا ہوگا اور بيس برس بعد کيا ہوگا؟ جبکہ ہمارا مشاہده اس کی رفتار يہ ہے 
يہ ہے کہ تيس برس پہلے کہا جاتا تھا کہ يہاں بيٹھ کر تم دہلی کی آواز سنو گے او رکوئی نہيں مانتا تھا۔ آج تو راستہ چلتے 

  دنيا بھر کی آوازينآ رہی ہيں۔ 
ائے خانوں ، ہوٹلوں ميں جانے کی ضرورت تھی، اب تو ساتھ لئے پھرتے ہيں اور جہاں ہيں، وہاں دنيا ارے کسی وقت تو چ

بھر کی آوازيں سن رہے ہيں۔کچھ عرصہ پہلے کتنے تھے کہ صرف آواز سن رہے ہوں۔ جہاں کی بات سنو گے، وہاں کی 
م نہ کرتا۔ کہنے والے کو ديوانہ کہا جاتا۔ ليکن تصوير بھی ديکھ لو گے۔اسے اگر دس بيس برس پہلے کہاجاتا تو کوئی تسلي

اب؟ پہلے تو ذرا کمياب تھا، بعض گھروں ميں تھا۔اب تو ہر گھر ميں يہ بھی ہوگيا کہ يہاں سے بيٹھ کر پورا منظر ديکھئے، 
آتی۔ تو اب  چاہے ديکھنے کا ہو ، چاہے ديکھنے کا نہ ہو۔وه الگ بات ہے۔ تو يہ بات ابھی دس بيس برس پہلے سمجھ ميں نہ

جب رفتاِر ترقی يہ ہے تو دس برس بعد کيا ہوگا، بيس برس بعد کيا ہوگا اور سو برس بعد کيا ہوگا؟ اس کا اندازه کون کرسکتا
ہے؟ مجھے تو آسانی اس ميں محسوس ہوئی کہ يہ ترقياں جوہورہی ہيں اور بہت سی ہوچکی ہيں، يہ کن الئنوں پر ہورہی 

ں ہورہی ہيں؟ تو ميری تو سمجھ ميں يہ آيا کہ يہ تمام ترقياں دو چيزوں ميں ہورہی ہيں: ايک ہيں؟ کس چيز ميں يہ ترقيا
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سرعت ِ رفتار ، ايک شدِت اختصار ۔ مہينوں کی مسافت ہفتوں ميں طے ہونے لگی، پھر ہفتوں کی مسافت دنوں ميں۔ اس کے 
ہے کہ وه ثانيوں اور دقيقوں ميں طے نہ  بعد دنوں کی مسافت منٹوں ميں طے ہونے لگی۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا

ہوگی۔بہت سے کام جو ايک جماعت مل کر ايک عرصہ ميں کرتی، وه ابھی تھوڑی دير ميں مشينوں کی مدد سے ہوجاتے 
  ہيں۔ 

تو تمام ترقياں ان دوچيزوں ميں: ايک سرعت ِ رفتار، دوسری شدِت اختصار۔تو جو معلم بناکر بھيجا گيا ہے، اس کے واقعاِت 
حيات ميں کوئی مثال ايسی ہونی چاہئے تھی کہ دنيا الکھ ترقی کرجائے ، پھر بھی پيچھے رہے، آگے نہ جاسکے۔اور اس 

  سے بڑھ کر کيا ہوگا کہ جاکر ہوآئے اور زنجير ہلتی رہے۔ 
او ياد رکھئے کہ جب وه دنيا ميں تشريف الئے تھے تو اس وقت انسان کی سمت ِسفر چار تھيں:مشرق، مغرب، شمال 

رجنوب۔ اگر اسی وقت کے معلم ہوتے تو اسی دنياميں گھما پھرا کر پہنچا دئيے جاتے۔ مگر بھيجنے والے کو معلوم تھا کہ 
انسان کی سمت ِسفر بدلے گی۔ يہ چاند تک پہنچے گا اور ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا او رکون کہہ سکتا ہے کہ

ور ستاروں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اب سمت ِسفر ادھر ہوگئی۔تو جسے معلم بنا نہيں پہنچے گا۔جب چاند تک پہنچ گيا تو ا
کر بھيجا گے اہے، اس کيلئے الزم ہے کہ اُسے اتنی دور تک پہنچا ديا جائے کہ اب الکھ انسان اونچا ہوجائے، پھر بھی 

  پيچھے رہے، آگے نہ جاسکے۔ 
ہمارے پرانے رياضی والے کہتے تھے کہ فلک الدنيا پر ہے۔ فلک  ميں تو کہتا ہوں کہ ابھی انسان چاند تک گيا ہے، جسے

الدنيا يعنی سب سے نيچے کا آسمان جو بس ہمارے اوپر ہے۔ وہاں تک ابھی انسان کی پرواز ہوئی ہے مگر اس کے آگے اب
زحل تک پہنچ  يہ چاہے جہاں جائے، ستاره مريخ تک جائے، زہرا تک جائے، عطارد تک جائے، اب ميں کہتا ہوں کہ ستاره

جائے۔ ستاره زحل سب سے اونچا ہے ان ميں۔ وہاں تک بھی پہنچ جائے تو ميں کہوں گا کہ ہمارے رسول کا روندا ہوا راستہ 
  ہے۔ 

ايک بڑی بحث ہے، اس کاتجزيہ اسی سے ہوجاتا ہے، اتنے ہی سے ہوجاتا ہے۔ عقلی ضرورت جو معراج کی ہے۔ اب غور 
ہيں ، يہ اگر روحانی طور پر گئے ہوں تو معراِج روحانی مان کر بات بن جائے گی اور  کرليجئے کہ يہ جو چاند تک گئے

اگريہ سب جسم سميت گئے ہوں تو اپنے رسول کو ان سے پيچھے نہ سمجھئے۔ يہ منزل تھی ان کی جو افضل المرسلين قرار
ر ہوا۔عام طو رپر تو ذہن ميں آتا ہوگا کہ يہاں دئيے گئے، خاتم النبيين قرار دئيے گئے اور ان کا مرتبہ تمام رسولوں ميں برت

  سے باِب مصائب بہت دور ہے ليکن فضائل و مصائب اتنے دست و گريباں ہيں کہ مجھے 
  منتقل ہونے ميں کبھی کوئی دقت نہيں ہوئی۔ 

علم حضرات واقف کی پوری بنياد قائم ہے۔ اہل “ سر الشہادتين”يہی وه حقيقت ہے کہ جس پر شاه عبدالعزيز دہلوی کی کتاب 
ہوں گے کہ خانداِن ولی هللا کو ايک خاص عظمت و اہميت حاصل ہے۔ يہ ان کی اوالد ہيں شاه عبدالعزيز محدث دہلوی۔ سب 

سے منفرد تھے۔ان کے تعارف کيلئے اتنا ہی کافی ہے کہ صاحب ِتحفہ اثناء عشريہ ہيں يعنی اس کتاب کے مصنف جس کے 
، جتنے شہادت نامے اس وقت ہيں، چاہے يہاں ہوں، “ سرالشہادتين”ہيں،ان کی ايک کتابنہ معلوم کتنے ايڈيشن چھپ چکے 

” ،“ذکر الشہادتين”چاہے وہاں ہوں، سب کا مآخذ ، سب کی بنياد اسی پر قائم ہوتی ہے ۔ اسی کے ترجمے ہوئے:
چيز پر ہے يعنی بنيادفضيلت ِ رسولپر ، مختلف زبانوں ميں۔ تو سر الشہادتين کی بنياد اسی“تحرير الشہادتين”،“تقريرالشہادتين

۔ ابھی تو شايد سمجھ ميں نہ آئے کہ دو شہادتوں کا راز اور اس کی بنياد “دوشہادتوں کا راز”ہے۔ سرالشہادتين کا ترجمہ ہے
فضيلت ِپيغمبر خداپر ہے ۔ مگر پوری کتاب کی داغ بيل اسی بنياد پر ہے کہ ہمارے پيغمبرتمام پيغمبروں سے افضل 

کوئی فضيلت کسی رسول يا نبی کو نہيں ملی مگر يہ کہ اس کی مثل يا اس سے بہتر فضيلت ہمارے رسول کو حاصل ہيں۔
ہوئی ہے۔ بالکل خالصہ عرض کررہا ہوں۔ ان فضائل ميں جو پيغمبر خدا کو حاصل ہوئے، ايک فضيلت ِشہادت بھی ہے 

جناِب زکريا، جناِب يحيٰی۔ ہماری مجالس ميں ذکر ہوتا رہتا  يعنی بہت سے انبياء ايسے ہيں جوراِه خدا ميں شہيد ہوئے ہيں،
ہے ، ہماری مجالس بھی بہت بڑا مدرسہ ہيں دينيات کا۔ ہمارے پيغمبر پر اگر کسی دشمن کا حربہ کارگر ہوجاتا اور وه نماياں

رقی ميں رکاوٹ ہوجاتی۔ طور پر شہيد ہوجاتے تو شاه عبدالعزيز کا خيال يہ ہے کہ لوگ خوفزده ہوجاتے اور اسالم کی ت
جيسے ان کے تحت الشعور ميں يہ بات ہے کہ جو گردوپيش کے لوگ ہيں، ان ميں ابھی خامی ہے۔ بہرحال وه حقيقت ان کے

  ذہن ميں ہے۔ 
ميں کيا کروں کہ ان کا بيان ہے کہ پھر اسالم کی ترقی رک جاتی۔ يعنی بہت سے لوگ جو توقعات لئے بيٹھے ہيں، 

ميں ہيں، ان کو مايوسی ہوجاتی، اسالم کی ترقی ُرک جاتی۔ حکمت ِربانی ا س کی متقاضی نہيں تھی کہ  خوشگوار اُميدوں
براِه راست ان پر دشمن کا ظاہر بظاہرکوئی حربہ کارگر ہو۔ ليکن اگر يہ فضيلت فضائِل رسول ميں شامل نہ ہوتی تو اس کے 

ذا منظوِر قدرت ہوا کہ براِه راست تو حضرت پر کسی کی معنی يہ ہيں کہ آپ کادرجہ دوسرے انبياء سے گھٹ جاتا۔لہٰ 
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تلوارکا وار نہ لگے ، کسی کا نيزه کام نہ کرے مگر يہ فضيلت آپ کے فضائل ميں شامل بھی ہوجائے۔ اس کيلئے خالق نے 
سے نماياں پيغمبر خدا کو دو نواسے عطا فرمائے اور شروع سے يہ اہتمام کيا کہ ان کی خصوصيت پيغمبر خدا سے نماياں 

تر ہوتی چلی جائے۔ جو بھی شخص ہے ، وه اپنے باپ کی اوالد کہالئے گا، نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ فرزند اپنے باپ کا 
  ہوگا۔ يہ ہيں نواسے ليکن خدا نے ان کو اُن کابيٹا قرار ديا۔ يہ ان کی خصوصيت رکھی کہ يہ فرزند رسول ہيں۔ 

ی ہے ليکن ان کی غذارسول کے لعاِب دہن سے ہوئی تاکہ اجزائے جسم رسول اس کے عالوه ہر ايک غذا شير مادر سے ہوت
ان کے جسم ميں شامل ہوجائيں۔ يہ اہتمام خالق نے کيا۔ ميں کہتا ہوں کہ جب حضرت نے يہ سب اس مقصد کی تکميل کيلئے 

ری بات يہ کہ شہادت کی دو کيا تو ہم بھی جب مجالس کريں تو اُسے بدعت نہ کہئے۔ يہ سب اہتمام ہوا اور اس کے بعد آخ
اقسام ہيں: ايک شہادِت سّری اور ايک شہادِت جہری۔ شہادِت سّری يعنی خفيہ شہادت۔ وه زہر سے ہوتی ہے اور شہادِت 

جہری يعنی کھلم کھال۔يہ شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔يہ دونوں اقسام کی شہادتيں دونوں نواسوں ميں تقسيم ہوگئيں۔ شہادِت 
  کے حصہ ميں آئی اور تلوار والی شہادت حسين کے حصہ ميں آئی۔اسی طرح  سّری حسن مجتبیٰ 

  فضيلت ِشہادت دونوں نواسوں کے ذريعہ سے فضائل رسول ميں شامل ہوگئی۔ 
يہ ان کی کتاب کا خالصہ ميں نے عرض کيا۔ اب نتيجہ نکالنا ميرا کام ہے۔ خود تشريف فرماہوتے تو ان کی کتاب کا خالصہ 

صديق کرواتا ۔ اب آپ ديکھئے کہ جو نتيجہ نکل رہا ہے، وه صاف ہے يا نہيں ہے؟ نتيجہ يہ ہوا کہ شہادِت ان کو سنا کر ت
حسن بھی شہادِت رسول ہے اور شہادِت حسين بھی شہادِت رسول ہے۔بس اب بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے 

ر حسين کا قاتل کس کا قاتل؟پھر اس قاتل کے بارے ميں کچھ يہ کہہ ديا تو اب اتنا بتا ديجئے کہ حسن کا قاتل کس کا قاتل؟او
کہنے سننے ميں اختالف نہ رکھئے اور جو رسول کے قاتل کو کہنا جائز ہو، وه حسين کے قاتل کو کہنا جائز سمجھئے اور 

  جو رسول کے قاتل کيلئے کہنا جائز ہو، وہی حسن کيلئے قاتل کيلئے کہنا جائز سمجھئے۔ 
جالس پر ہوتا ہے او ر تمام منطق و فلسفہ اور شريعت و قرآن و حديث کے حربے صرف کئے جاتے ايک اعتراض جو م

ہيں۔ سوچ سوچ کر ہماری عزاداری پر اعتراض کئے جاتے ہيں۔ يعنی روتے ہم ہيں اور تکليف دوسروں کی آنکھوں کو ہوتی 
اعتراض يہ ہے کہ تم وفاِت رسول کا غم اتنا کيوں ہيں۔ سينوں پر ماتم ہم کرتے ہيں اور درد دوسروں کے سينوں ميں ہوتاہے۔

نہيں کرتے؟ ميں کہتا ہوں کہ يہ اعتراض اس وقت تک ہے جب کہو کہ وفاِت رسول اور شہادِت حسين ۔ ليکن شاه صاحب 
 کے ارشاد کی روشنی ميں سال ميں دو تاريخيں ہيں: ايک وفاِت رسول کی ، ايک شہادِت رسول کی۔ اب يہ آپ فيصلہ کيجئے
کہ وفات کی يادگار منائيں يا شہادت کی۔وفات کی ياد ميں ہمارے لئے کوئی عملی نمونہ نہيں ہے مگر شہادت کی ياد ميں جو 

  اختياری اقدامات ہيں، وه ہمارے لئے نمونہ ہيں۔ 
فاِت رسول پر تو اب بتائيے حياِت اسالم کيلئے کون زياده مفيد ہے؟ ہم سے کيا پوچھنا، اسے آسمان سے پوچھنا چاہئے کہ و

کيوں خون کی بارش نہيں ہوئی اور شہادِت حسين پر کيوں خون کی بارش ہوئی؟ اب اسے ديکھ ليجئے عالمہ ابن حجر مکی 
کی کتاب صواعق محرقہ ميں، جو ہماری َرد ميں نہايت سخت طريقہ سے لکھی گئی ہے، مطالب السئول ميں ديکھ ليجئے، 

ی اس کے مصنف ہيں، تذکره خواص االمة عالمہ سبط ابن جوزی کی تصنيف ميں عالمہ کمال الدين محمد ابن طلحہ شافع
ديکھئے کہ شہادِت حسين پر چاليس دن تک جو کپڑا زير آسمان پھياليا جاتا تھا، اس پر خون کے نشان نظر آتے تھے۔ 

ن کے آنسو بہائے ۔ ۔حقيقت ميں کائنات نے چاليس دن تک خو“خون کے آنسو”ہمارے شعراء مبالغہ کے طور پرکہتے ہيں 
اس کے معنی ہيں کہ عاشور کے دن ہی اس نے يوِم غم نہيں منايا بلکہ اربعين کی تاريخ بھی اس نے مقرر کر دی۔ بيس صفر

  تک چاليس دن پورے ہوتے ہيں جس ميں کائنات سوگوار رہی ہے۔ 
ے قديم تاريخ کربال کی طبری ہے، کوئی کہے کہ راويوں نے بعد ميں بيان کيا کہ خون کی بارش ہوئی مگر جناب! سب س

 طبری نے بڑی تفصيل کے ساتھ واقعہ کربال بيان کيا ہے۔ 

 

 معراج خطابت

  وسيلہ اور شفاعت 

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
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  ۔“َواْبتَُغْوااِلَْيِہ اْلَوِسْيلَۃ”

هللا کی بارگاه ميں وسيلہ تالش کرو۔ کل اس پہلو کو عرض کيا کہ اس کی بارگاه ميں وسيلہ ايمان اور عمِل صالح ہے۔ اس 
وسيلہ کے بارے ميں جو اکثريت ہے يا جو اقليت ہے، مسلمانوں کا کوئی بھی مکتب ِ خيال ہے، اسے اختالف نہيں ہے۔ ليکن 

ام ہے توّسل۔ اس توّسل کے معنی ہوتے ہيں، مثالً پيغمبر خدا بالتفريق فرقہ اس وسيلہ کے لفظ سے ايک چيز ہے جس کا ن
تمام مسلمانوں کيلئے متبرک ہيں اور پھر آِل طاہرين ہمارے لئے۔ ايک طبقہ مسلمانوں ہی کا جو پيغمبر خدا سے توّسل کا قائل

ارے ميں ہے مگر وه دوسرے الفاظ ہے، وه خصوصيت کے ساتھ اس تصور کو نہ رکھتا ہو جو ہمارے آئمہ طاہرين کے ب
ميں اولياء اور مقربين بارگاِه اٰلہی سے توسل کا قائل ہے۔ اس عنوان کے تحت وه ہمارے ساتھ آئمہ طاہرين کے بارے ميں 

بھی توّسل کا قائل ہوجائے گا۔ اس منصب کے لحاظ سے نہيں جس کے ہم قائل ہيں ليکن اس عام عنوان کے تحت کہ مقربين 
ہی ايسی ہستياں ہيں کہ اصطالحی حيثيت سے کوئی اس عہده کا قائل ہو يا نہ ہو ليکن مقرِب اٰلہی ہونے ميں کسی کو بارگاِه الٰ 

  شک نہيں۔ 
اس لئے جو پيغمبر خدا سے توّسل کا قائل ہوگا، وه الزماً اس نقطہ پر بھی ہمارے ساتھ شريک ہوگا کہ ايک طبقہ جس کا 

عد اس کی حدود بڑھ کو پورے حجاز پر چھائيں اور بالواسطہ تمام دنيا پر دولت کی اصل مرکز نجد ميں تھا اور اس کے ب
بنياد پر اس کے اثرات پہنچ رہے ہيں، وه اس کا مخالف ہے۔ اس کا مسلک يہ ہے کہ توّسل کرنا ان معنی سے کہ دعا ميں 

کہ(روضہ پر) پہنچنے سے اور دعا  رسول کو واسطہ قرار دينا اور طلب ِ حاجت ميں ان کی بارگاه ميں جاکر يہ سمجھنا
کرنے سے ہماری حاجت پوری ہوگی، يہ سب وه کہتے ہيں کہ شرک ہے اور وه ايسا شرک نہيں جو خفی ہو۔ ايک بلند معنی 
کے لحاظ سے رياکاری بھی شرک کہالتی ہے۔ مگر وه شرِک خفی ہے۔ يہ شرک ان کے نزديک ايسا شرِک جلی ہے کہ اپنی 

نيا کو واجب القتل سمجھتے ہيں۔چاہے بتقاضائے سياست ان کی آواز ميں دھيما پن پيدا ہواہو ليکن اصلجماعت کے سوا تمام د
مسلک ان کا يہی ہے کہ ان کی جان بھی مباح يعنی جان کا بھی احترام کوئی نہيں اور تمام مسلماناِن عالم کا جان و مال 

  محترم نہيں ہے۔ 
ی جائز۔ يہاں تک کہ ان کی عورتوں کو کنيز بنانا بھی جائز۔ يعنی جو مشرکين کے ان کا قتل کرنا بھی جائز، مال لوٹنا بھ

احکام ہيِں وہی تمام دنيا کے مسلمانوں کے احکام ان کے نزديک ہيں۔ اس بناء پر کہ وه توّسل کے قائل اور اس پر عامل ہيں۔ 
کرتے تھے۔ چونکہ ان حضرات کے  توّسل ان کے نزديک ويسا ہی شرک ہے جيسا مشرکين مکہ الت و منات کی پرستش

روضے توسل کا مرکز ہيں، اس لئے سب روضوں کو وه اصنام سمجھتے ہيں، بت سمجھتے ہيں اور ان کی زبان ميں روضٔہ
رسول سب سے بڑا بت ہے۔صنِم اکبر۔ مگر اتنے طويل عرصہ ميں تقيہ سے کام لے کر اس کو باقی رکھا ہے۔ آج اس چيز 

قرار ديتے ہيں اور اسے ہم عبادِت اٰلہی سمجھتے ہيں۔ اسی توّسل کے تحت حقيقت ميں مسئلہ کا بيان ہے جسے وه شرک 
  شفاعت بھی ہے۔ بالواسطہ هللا سب کام کرديتا ہے تو آخر کسی کو اُسے شفيع قرار دينے کی ضرورت کيا ہے؟ 

  پيش کی جاتی ہيں کہ: چنانچہ ايک رحجان يہ ہے کہ شفاعت کا تصور غلط ہے۔ اس کيلئے قرآن مجيد کی آيتيں 
  ۔ “لَْيَس لَھُْم َولٌِی َواَل َشفِْيع”

  ان کيلئے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفيع ہے۔ 
اور پھر روِز قيامت کے ذکر ميں قرآن مجيد ميں ہے کہ اس دن نہ تو فديہ ہوگا، نہ شفاعت ہوگی۔ ايک وقت ميں ايک صاحب 

ت تھا۔ انہوں نے پورے قرآن سے چوده آيتيں لکھی تھيں ، نفی شفاعت ميں نے کتاب لکھی تھی ، ان کا نقطہ نظر انکاِر شفاع
  ايسی: 

  ۔ “َوا تَّقُْوايَْوًماالَّ تَْجِزْی نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًاَواَل يُْقبَُل ِمْنھَا ِشفَاَعۃ”
  کہيں پر 

  ۔ “اَل تَْنفَُعھَاَشفَاَعۃ”
ی رد ميں اماميہ مشن لکھنٔو سے رسالہ شائع ہوا تو اس ميں َميں ہے۔اس طرح چوده آيتيں انہوں نے مسلسل لکھی تھيں۔ اس ک

آيتيں ثبوِت شفاعت ميں پيش کيں۔ علم غيب کے بارے ميں ايک دفعہ کہا تھا کہ اگر  ٢٨نے بالکل صحيح حساب کے ساتھ 
سواآيا، ايک آيت ميں دس جگہ ہے کہ ايسا نہيں ہے اور ايک جگہ قرآن نے کہہ ديا کہ ايسا نہيں ہے سوا۔ تو ادھر ايک عدد 

ادھر ، يہ سوا ان سب آيتوں ميں لگ جائے گاکيونکہ اس نے بتاديا کہ وه حکِم عام نہيں ہے۔ اس ميں خصوصيت ہے۔ تو جب 
يہ خصوصيت ہے تو جہاں جہاں وه عام حکم ہے، وه اس خاص پر محمول ہوگا کيونکہ خاص صريح ہوتا ہے اپنے مفہوم 

ظ کی لپيٹ ميں ليتا ہے ۔ خاص جب حکم آجائے خصوصيت کے ساتھ تو وه ہر عام ميں ميں اور عام تو ايک اپنے الفا
موجود “ ااِلَّ ”تخصيص پيدا کردے گا۔ جہاں جہاں شفاعت کی نفی ہے، (اُن چوده آيتوں کا انکار نہيں) مگر اٹھائيس آيتوں ميں 
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قيد بنا دے گی ۔ تو وه اٹھائيس آيتيں ثبوِت شفاعت کی اور وه قيد جاکران سب آيتوں کو م“ ااِلَّ”ہے۔ کوئی قيد موجود ہے تو وه 
  دليل بن جائيں گی۔ 

  اب قرآن مجيد ميں ديکھ ليجئے کہ کس کس طرح شفاعت کا اثبات ہوا ہے۔ کہيں ايک جماعت کے بارے ميں کہا گيا: 
  ۔ “اَل يَْشفَُعْوَن ااِلَّ لَِمِن اْرتَٰضی”

ض فرشتوں کو قرار ديتے ہيں۔ بعض ان افراِد انسانی کو شفيع قرار ديتے وه لوگ شفاعت نہيں کريں گے ۔ وه سے مراد بع
  ہيں جو پيش خدا شفاعت کا حق رکھتے ہيں۔ تو وہاں يہ جملہ ہے: 

  ۔ “اَل يَْشفَُعْوَن ااِلَّ لَِمِن اْرتَٰضی”
آگيا تو معلوم ہوا کہ کچھ “ ااِلَّ ”وه شفاعت نہيں کريں گے مگر اس کی جو هللا کو پسند ہو ۔ تو اب شفاعت نہ کرنے کے ساتھ 

  ايسے ہيں جن کی شفاعت هللا کو پسند ہوگی۔ 
ايک جگہ قرآن مجيد ميں ہے، ميں قسميں بيان کررہا ہوں ، نمونہ کے طور پر ايک ايک آيت ايسی جس ميں قيد ہے ، پيش 

  کرتا ہوں ۔ يہاں ديکھئے کہ يہاں آيا: 
  ۔ “اَل يَْشفَُعْوَن ااِلَّ لَِمِن اْرتَٰضی”
آيا تو اس نے نفی ميں انقالب پيدا کرکے اس کو ثبوت بنايا۔اس کے عالوه آپ دوسری جگہ ديکھئے کہ وہاں کوئی شفيع“ ااِلَّ ”

  نہيں ۔ 
  ۔ “َماِمْن َشفِْيعٍ ”

  کوئی شفيع نہيں ہے۔ابھی تک نفی ہے۔ 
  ۔ “ااِلَّ بِاِْذنِہ”

بِاِْذنِہ”مگر اس کی اجازت سے ۔ تو اب جب بِاِْذنِہ”نفی شفاعت کہاں ہوا؟  آگيا توکلی“ ااِلَّ ثبوت شفاعت کی دليل بن گيا۔ايک “ اِالَّ
، اس کے ہاں کوئی مدد گار نہيں ہے اور کوئی شفاعت کرنے واال ايسا نہيں ہے جس“َماِمْن َحِمْيٍم َواَل َشفِْيٍع يُطَاعُ ”جگہ ہے کہ

قت نہيں ہے جو اس کو گويا مجبو رکرسکے ، کی وه اطاعت کرے۔ يعنی کوئی حکم شفاعت کرے، ايسی کوئی باال دست طا
  ايسا کوئی شفيع نہيں ہے۔ 

اس کو ايک مفسر نے بڑے بليغ انداز ميں دو الفاظ ميں کہا ہے کہ ايسے شفيع نہيں ہيں جن کی وه اطاعت کرے، ايسے شفيع 
لَِمْن اَِذَن لَہ”کہ  ہيں جن کی دعا کو وه قبول کرے۔ کہيں يہ کہہ ديا کہ شفاعت وہاں فائده نہيں دے گی مگر يہ جس کيلئے “ ااِلَّ

  اس کا اذن ہو۔ 
کہہ کراستثنٰی کيا گيا ہے اور کہيں شفيع ميں قيد لگا کر “ ااِلَّ ”تو اب جب اٹھائيس آيتيں اس قسم کی آگئيں کہ جس ميں کہيں 

  شفاعت کو بتا تا ہے۔  اس کے دائرے کو محدود بنايا گيا ہے ، اس کے معنی يہ ہيں کہ قرآن نفی شفاعت کو نہيں، ثبوتِ 
اب جو تصورات نفی شفاعت ميں ہيں، ہوتا يہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن ميں ايک بات طے کرتا ہے کہ يوں ہے يا يوں نہيں ہے۔ 

پھر وه آيتيں تالش کرتا ہے کہ اس کی تائيد ميں آيتيں کونسی ہيں۔ اس لئے ايسے شخص کو چوده آيتيں نظر آئيں، اٹھائيس 
آئيں کيونکہ اس نے تو اپنی جگہ يہ طے کيا تھا کہ ہميں نفی شفاعت کرنی ہے۔ اس لئے وه آيتيں مطلب کی نہ  آيتيں نظر نہيں

تھيں جن ميں ثبوِت شفاعت کا پتہ چلتا تھا۔ يہ آيتيں مطلب کی تھيں۔ يہ دليل ہے اس کی کہ ايسے لوگوں کو قرآن کا تابع نہيں 
سی غرض کے تحت مطالعہ قرآن ہے، اس لئے نہيں ہے کہ قرآن سے حقيقت ہوناہے بلکہ قرآن کو اپنا تابع بنانا ہے۔ ک

سمجھيں۔ يہی عموماً ہوا کرتا ہے کہ ہر ايک مناظر اپنے مطلب کی آيتيں سوچ کر پيش کرتا ہے، اس لئے کہ مطلب تو اس 
تالش ہے دالئل  کے ذہن ميں قرآن کو ديکھے بغير طے شده ہے۔ہميں ايک جماعت کو عادل سمجھنا ہے تو اب اس کيلئے

کی۔بات تو ہم اپنی جگہ طے کئے ہوئے ہيں۔ اسی طرح سے کسی کی فضيلت کا انکار کرنا ہے تو وه انکار تو جذباتی طور 
پر ہے ليکن قرآن سے سند کوئی پيش کرنا ہے۔يا يہ کہ طے تو يہ ہے کہ ہم کسی خاص حقدار کو وراثت نہيں ديں گے، اب 

  ملتی تو حديث کا سہارا ليا جاتا ہے، چاہے خالِف قرآن ہو۔  اس کيلئے تالش سے بھی آيت نہيں
تو اب اصل دالئل نفی شفاعت کے قرآن ميں نہيں ہيں بلکہ ذہن ميں ان کے پاس کچھ باتيں ہيں جن کی وجہ سے وه شفاعت کا

دا معاف کر ہی دے گا۔ بے انکار کررہے ہيں۔ تو ديکھا جائے کہ اصل باتيں کيا ہيں تو يہ کہہ کر اگر وه قابل معافی ہے تو خ
معنی چيز ہے ، ايک صورت ميں بے ضرورت ہے، ايک صورت ميں بيکار ہے۔ اگر وه قابل مغفرت ہے تو وه بے 

ضرورت ہے اور اگر قابل مغفرت نہيں ہے ہے تو بيکار ہے۔ لٰہذا شفاعت کيوں ہے؟ يہ دليل بظاہر تو عقلی حيثيت سے بہت 
وں کہ يہ شفاعت سے کہاں مخصوص ہے؟ يہ تو ہر دعا کی قبوليت ميں ہے کيونکہ وه مضبوط نظر آتی ہے مگر ميں کہتا ہ

کام ہونا ہے تو دعا بے ضرورت ہے ،اگر نہيں ہونا ہے تو دعا بيکار ہے۔لٰہذا دعا کيوں؟ مگر دعا کا منکر کوئی نہيں ، اس 
  لئے کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ: 



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

 
 

  ۔ “فَاْدُعْونِْی اَْستَِجْب لَُکمْ ”
سے دعا مانگو۔ تو ميں کہتا ہوں کہ شفاعت در حقيقت ايک قسم کی دعا ہے ۔ جب وه اصل دعا کے منکر نہيں ہيں تو مجھ 

شفاعت کے کيونکر منکر ہوتے ہيں؟ جو مطلق دعا کی صحت کاپہلو ہوسکتا ہے، وہی شفاعت کا پہلوہوسکتا ہے۔ مگر کوئی 
اچھا! ہم کہتے ہيں کہ وه دعا ہی کيوں؟ مطلق دعا کيوں؟ قرآن ميں کيوں کہے کہ يہ تو ہم پر مسلمے کا دباؤ ڈال کر منواليا۔ 

ہے؟ تو يہ حقيقت ميں مسئلہ تقدير سے متعلق چيز ہے اور تقدير بڑی گہری بات ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر مطلق فيصلہ ہو 
بيکار۔ وہی بات اس صورت ہونے کا تو بے شک دعا بيکار اور بے ضرورت اور اگر مطلق فيصلہ ہو، نہ ہونے کا تو دعا 

ميں بے ضرورت اور اِس صورت ميں بيکار۔وہاں طے شده ہے کہ يہ بات ہوگی ، دعا کريں يا نہ کريں تو دعا بے ضرورت 
اور يہاں طے شده ہے کہ نہيں ہوگا تو دعا بيکار۔ليکن جب اس فاعل حکيم نے دعا کا حکم ديا ہے تو يہ کيوں نہ سمجھئے کہ 

ے مشروط کيا ہے ہماری دعا سے۔ يعنی فيصلہ از اّول يہ ہے کہ اگر دعا کرے گا تو اس طرح ہوگا کچھ مقدرات کو اس ن
اور اگر دعا نہيں کرے گا تو يہ کام نہيں ہوگا۔ اب اگر ہم نے دعا نہ کی تو اس محرومی کے ذمہ دار ہم ہوئے اور پھر غور 

ميں بے ضرورت اور ايک صورت ميں بيکار، وهکيجئے تو وه دعا سے مخصوص نہيں، وه تصور جو ہے کہ ايک صورت 
جتنی تدابير آپ کرتے ہيں، ان سب ميں ہے۔ہر شخص اپنے مقصد کيلئے تدابير کرتا ہے ۔تو اگر وه ہونے والی بات ہے تو آپ

  کی تدابير بے ضرورت اور اگر ہونے والی با ت نہيں ہے تو آپ کی تدبير بيکار۔ 
ميں بھی ہے اورپھر عالج ،ڈاکٹروں کو، حکيموں کوسب کو نظر اندا زکرديجئے، اس  جو بات دعا کی تھی، وه آپ کی تدبير

لئے کہ اچھا ہونے واال ہے تودوا بے ضرورت، اچھا ہونے واال نہيں ہے تو دوا بيکار۔ اب بحمد وه چيز ہمارے ہندوستان 
اتھ ہمارے ملک ميں اور خصوصاً ميں ختم ہوگئی، جب سے ميں عراق سے آيا ہوں تو اس وقت پورے جاه و جالل کے س

يوپی ميں بہت زياده تھا کہ لوگ کسب ِ معاش ميں يعنی تجارت وغيره کو ذلت سمجھتے تھے۔شرفاء فاقے کرتے تھے مگر يہ
  کہ محنت مزدوری يا تجارت نہيں کرتے تھے۔ بھال مير صاحب ہوکر دوکان کريں؟يہ بہت شدت کے ساتھ تھا۔ 

بيانات ہوئے، وه تين دن مدرسہ الواعظين ميں تجارت اور اسالم کے موضوع پر ہوئے تھے  چنانچہ وہاں سے آکر ميرے جو
۔ تو وه گويا افراِد ملت ميں ايک نئی چيز سمجھی گئی۔تواس ميں“تجارت اور اسالم”اور وه اماميہ مشن سے چھپے بھی تھے۔

معاش کے، ان ميں ايک يہ بھی تھا کہ کسی  َميں نے عرض کيا تھا،اس ميں دالئل جو تھے، ترِک تجارت اور ترِک ذرائعِ 
سے کہا ارے بھئی! اس عالم ميں ہو تو کچھ کرو؟ انہوں نے کہا: ہمارے مقدر ميں فاقے لکھے ہيں تو پھر کيا کريں؟ مقدر 

نت ميں فاقے ہيں، پھر کيا کريں؟ اور ايک مسئلہ تھاکہ هللا رزق کا ضامن ہے تو بہرحال وه رزق تو ہميں ملے گا۔ پھر مح
  مزدوری کرکے کياکريں؟ايک تصور يہ هللا کی رزاقيت کا تھا۔ ايک تصور وہی عزت و شرافت کا تھا کہ ابھی 

مير صاحب کہالتے ہيں، اگر تجارت شروع کردی تو اس چيز کا نام لے کر کہا جائے گا کہ پان والے،بسکٹ والے اور 
رض يہ سب تصورات تھے جن کی بناء پر شرفاء بھوکے مختلف چيزوں والے۔ تو گويا عزِت خاندانی ختم ہوجائے گی۔ غ

  مرتے تھے اور تجارت نہيں کرتے تھے۔ 
ميرے جو بيانا ت ہوئے، تو جناب! اب ايک لہر جيسے دوڑی کہ نئی ايک بات سامنے آئی۔لوگوں نے دوکانيں کھولنا شروع 

ايسے بيانات دئيے تھے، لٰہذا اس پر عمل  کيں ، تجارت شروع کی اور اس کے اشتہار ميں لکھا کہ انہوں نے يعنی ميں نے
کرنے کيلئے ہم نے يہ کاروبار شروع کيا ہے۔ تب ميں نے ايک بيان ميں کہا کہ اگر آپ کو تجارت کرنے کا ذوق ہوا ہے ، 

توفيق ملی ہے تو اُسے آپ ايک مصلحانہ شان سے کيوں کرتے ہيں؟ آپ کہئے کہ ہماری قومی ضرورت ہے۔ ميرے بيان کا 
دے کر گويا ايک خدمت ِقومی کے طور پر اُسے کرنا، اس کے معنی يہ ہيں کہ اپنی جگہ اُسے ذليل کام سمجھ رہے حوالہ 

  ہيں۔ 
اب اس تقدير والی بات کو اس بيان ميں َميں نے کہا کہ جناب اگر آپ اس اصول کے زندگی کے تمام شعبوں ميں قائل ہوں، 

ن آپ کو بے اصول نہيں سمجھوں گا۔ يعنی وہی کہ بيمار ہو بچہ ليکن آپ تو ميں چاہے اس اصول کو غلط سمجھتا ہوں، ليک
نہ جائيں ڈاکٹر کے ہاں، اس لئے کہ مقدرات ميں اگر ہے اچھا ہونا تو ہوجائے گا اور اس سے آگے يہ ہے کہ مقدمہ عدالت 

  کيا فائده؟ ميں ہو ليکن پيروی نہ کيجئے۔ کہئے کہ جائيداد اگر ملنی ہے تو مل ہی جائے گی۔پيروی سے 
ايک معمولی سی بات يہ ہے کہ ميرا يہ بيان آپ کو سننا تھا تو آپ اپنے گھر ميں بيٹھے رہتے کہ مقدر ميں سننا ہے تو سن 

ہی ليں گے مگر آپ نے کب سے اپنے پروگراموں کو تبديل کيا ا س مجلس کی خاطر؟ اور کس طرح سے وقت ِمقرره پر تيا 
صورت ميں کتنے مراحل طے کرکے اس بيان ميں شرکت کی؟ تو اگر يہ سب باتيں آپ رہوئے اور پھر ايک ايک قدم کی 

نے خالِف عقل نہيں کيں تو طلب ِ رزق کی کوشش کيلئے تقدير کی سپر استعمال کرنا کہاں تک معقوليت ہے؟معلوم ہوتا ہے 
وہی صورت يہاں ہے کہ جناب دوا کرتے  کہ تقدير کے آپ قائل نہيں ہيں بلکہ تقدير کو اپنے بے عملی کا بہانہ بنا رہے ہيں۔

  وقت يہ نہيں سوچتے کہ يہ بيکار ہے تو دعا کرتے وقت کيوں سوچتے ہيں کہ يہ بيکار ہے؟ہونے واال ہے تو ہوگا ۔ 
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اب ميں مختصر الفاظ ميں عرض کردوں کہ فلسفہ دعا کيا ہے؟ فلسفہ اس کا يہ ہے کہ خالق کی مشيت صرف ايک حاکم کی 
اس کو غرض تعليم احکام سے ہو ، اس لئے وه ايک فہرست ِ احکام سنا دے اور اس کے بعد مخالفت کرو تو ہے نہيں کہ 

گے تو سزا دی جائے گی۔ اس کی حيثيت وه بھی ہے جو ناقص درجہ پر ايک باپ کی اپنی اوالد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو باپ 
ے کہ اگر خالف کرے گا تو سزا ديں گے۔ جی نہيں! کی يہ شان نہيں ہوگی کہ وه بس آرڈر دے دے اور پھر بے فکر ہوجائ

وه حکم بھی ديتا ہے اور جيسے اس کے دل کو لگی ہوتی ہے کہ يہ اس پر عمل کرے۔ لٰہذا وه محرکاِت عمل مہيا کرتا ہے 
ہی  اپنی طرف سے۔ ورنہ اگر يہ نہ ہوتا تو ثواب اور عذاب کے اعالنات بھی نہ ہوتے۔ خصوصاً ثواب کے اعالنات تو ہوتے

نہيں۔ ليکن وه تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے يہ اطاعت گزار ہيں کيونکہ اوالد ميں بھی طبيعت الگ الگ ہوتی ہے۔ 
کوئی بچہ ايسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ يہ چيز تم کو ديں گے تو ہو چڑ جائے گا، اُس کی خودداری کے خالف 

ا ذکر کيجئے تو وه بُرا مانے گا۔ اُسے کد ہوجائے گی۔ تو باپ اگر دانش مند ہے تو ہوگا۔ کوئی ايسا ہوگا کہ اس سے سزا ک
  بچوں کی طبيعت کے لحاظ سے جسے ديکھے گا کہ کڑے تيوروں سے متاثر ہوگا، اُس کيلئے سزا کا 

، نہ عذاب کہے گا۔ اعالن کرے گاکہ اگر تم نے يہ کيا تو مار کھاؤ گے۔ جسے بلند نظر پائے گا، اس کيلئے نہ ثواب کہے گا 
کہے گا کہ ہم تم سے خوش ہوں گے ۔ تو وه محرکاِت عمل بھی پيدا کرتا ہے۔ يہ ياِد اٰلہی اس کی اپنی غرض کيلئے تو ہے 

نہيں۔ ہم ياد کريں گے تو اس کا کيا فائده؟ اگر ہم بھولے رہيں گے تو اس کا کيا نقصان؟ يہ ياِد اٰلہی ہماری تعمير حال و مستقبل
سير ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ہيں۔احساِس فرض پيدا ہوتا ہے ۔اس کی وجہ سے ہم برائيوں سے بچتے ہيں۔ تو ياِد کيلئے اک

  اٰلہی کا اس نے حکم اپنے فائده کيلئے نہيں ديا ہے، ہماری تعمير حيات کيلئے ديا ہے۔ 
ويز يہ تھی ، ايک صورت يہ تھی ، ايکتو اب اس نے محرکاِت عمل پيدا کئے ہيں خدا کو ياد کرنے کے۔ لٰہذا ا سکی ايک تج

ترکيب يہ تھی کہ دنياوی ضرورتوں کو ہم اس کی دعا کے ساتھ وابستہ کرديں تاکہ اپنی دنيا کی تعمير کيلئے بھی ہميں نہ 
  بھولے۔ 

رکھ  کسی شاعر نے طنزيہ طور پر يہ کہا ہے۔ جناب اُميد لکھنوی کا شعر ہے ، ايک طنز ہے عبادت گزاروں پر، اپنے اوپر
  کر کہا ہے: 

  گر پڑھی بھی کبھی ہم نے تو نماِز حاجت 
  اپنے مطلب کيلئے ياِد خدا بھی آئی

  ايک اور شعر ياد آگيا: 

  گلشن دہر کی ہر شے سبِب حسرت ہے 
  ہاتھ ملوانے کو دنيا ميں حنا بھی آئی 

  
  درِد عصياں جو تھا عارض تو دوا بھی آئی 
  قبر ميں ساتھ ميرے خاِک شفا بھی آئی

نہوں نے تو طنزيہ طور پر يہ تحرير فرماے مگر ميں کہتا ہوں کہ درحقيقت اسی لئے تو دعا کاحکم ديا گيا ہے کہ اپنے ا
مطلب کيلئے ہی سہی، ہماری ياد تو آئے۔ وه تو ہمارے آئمہ نے تمثيلی طور پر اس کيلئے ايک واقعہ بھی نقل فرمايا ہے کہ 

الئکہ اس کی بداعمالی پر گويا بارگاِه اٰلہی ميں فريادی ہوئے کہ خداوندا! يہ تيرا بنده،ايک بنده کبھی سجده ہی نہيں کرتا تھا۔ م
تيری طرف سے برابر اس کو رزق مل رہا ہے اور يہ کبھی تجھے ياد نہيں کرتا تو ارشاِد قدرت ہوا کہ ہاں ٹھيک ہے، مگر 

اب جو تکليف ہوئی تو سر سجده ميں رکھ کر اس نے ايک جزو ذرا ا س کے نظاِم حيات کا بدل دو، ايک رگ کا نظام بدل دو۔
  کہا يارب!تو صدائے قدرت آئی کہ ارے ميں تو مدت سے منتظر تھا کہ تو مجھے پکارے۔ 

تو دعا کا فلسفہ يہ ہے اور مقصد ِدعا ايسا عظيم ہے کہ جس ميں ذرا سا بھی کالم ،دو حرفی کالم بھی ہوتو وه مبطل نماز 
پر ہوسکتی ہے۔ ايک تو جگہ مقرر کردی گئی قنوت ميں جو جمہوِر اُمت کے ہاں نہيں ہے۔ ہمارے ہوجائے اور دعا ہر محل 

ہاں ہے تو وه قنوت دعا کا محل خاص ہے اور اس کے بعد کليةً کسی مقام پر بھی کالم کرنا ناجائز مگر يہ کہ دعا ہر محل پر
  مت ميں قرآن ميں کہا گيا: جائز ہے۔ ہر جگہ پر دعا صحيح ہے اور دعا نہ کرنے والوں کی مذ

  ۔ “اِنَّ الَِّذْيَن يَْستَْکبُِرْوَن َعْن ِعبَاَدتِیْ ”
جو لوگ ميری عبادت سے تکبر کرتے ہيِں گھمنڈ سے کام ليتے ہيں ، ميری عبادت کے مقابلہ ميں، تو معصومين نے اس کی
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سمجھتے ہيں، هللا کی بارگاه ميں التجاکرنے  تفسير ميں کہا ہے کہ يہاں عبادت سے مراد وه دعا ہے کہ جيسے اپنی کسر شان
  کو، تو ان کيلئے کہا گيا کہ ان کيلئے جہنم ہے جو تکبر کرتے ہيں ميری عبادت سے۔معصوم نے فرمايا ہے: 

َعااَْفَضُل اْلِعبَاَدة”   ۔ “اَلدُّ
اخل ہوئے، ايک دعا عبادات ميں سب سے افضل ہے۔ اور ايک حاضر نے معصوم سے سوال کيا کہ دو شخص مسجد ميں د

شخص نے کثرت کے ساتھ نمازيں پڑھيں ، ايک نے کثرت کے ساتھ دعائيں مانگيں تواس ميں سے کس کا عمل افضل ہے؟ 
حضرت نے پہلے مجمالً فرمايا کہ اس کا عمل بھی ٹھيک ہے ، اُس کا عمل بھی ٹھيک ہے۔ اُس نے کہا کہ ٹھيک ہونے کو 

رہا ہوں کہ ان ميں افض کون ہے؟ تو حضرت نے فرمايا کہ وه جس نے دعائيں زيادهميں پہچانتا ہوں، ميں تو افضل کو پوچھ 
مانگيں، وه خدا کے نزديک زياده پسنديده ہے۔ نماز بقدِر ضرورت پڑھ لی، واجب ادا کرنا تھا، کرليا، پھر دعائيں مانگيں۔تو 

  اس کی فضيلت زياده ہے۔ 
گر وه ہستياں کسی دوسرے کی مغفرت کيلئے دعا مانگيں تو اسی کا نام تو اب جب دعا کرنا ہی ہے بارگاِه اٰلہی ميں تو ا

  شفاعت ہے۔ 
تو آپ کسی دعا ميں نہيں سوچتے کہ دعا ميں کيا فائده اور وہاں شفاعت ميں سوچ رہے ہيں کہ شفاعت کرنے سے کيا 

عرض کيا، دوسری  فائده؟ايک صورت ميں ضرورت کيا اور ايک صورت ميں حاجت کيا؟ وه جو ايک تصو رتھا جس کو
بات يہ کہ ايک تصور ہے کہ شفيع کے معنی ہيں فرد ايک اور شفيع دو۔ اسی وجہ سے نماِز شب ميں آٹھ رکعات تو نماِز شب
کہالتی ہے او ردو رکعات جو ہوتی ہيں، وه شفِع نماز کہالتی ہيَں تو شفع کے معنی دو۔ جيسے طاق اور جفت اور ايک وتر 

فِْع َواْلِوْترِ ”کے بعد قرآن مجيد ميں ہے يعنی اکيلی نماز ۔اس ميں قسم دو کی اور ايک کی۔ اب ايسی ہی چيزيں ہيں جہاں “َوالشَّ
  پھر سوال پيدا ہوتا ہے کہ کافی ہے قرآن ، تو سمجھئے کہ دو کون ہے اور ايک کون ہے؟ 

اس کا مطلب يہ ہوا کہ خد غرض اب تصور يہ ہے کہ اسے آپ کہہ رہے ہيں شفيع، اور شفع کے معنی وه جو دوسرا ہو، 
اکے مقابلہ ميں وه گويا مد مقابل ہے، اس لئے شرک ہے۔ اس ميں تصوِر شرک يوں پيدا ہوا کہ يہ خدا کا دوسرا ہے۔ تو جو 

اصل بنياد ہے، لغوی مفہوم کی، وه مسلّم۔ بے شک شفع کے معنی دو ہوے ہيں اور شفيع يعنی دوسريا۔ مگر ذرا عقل سے کام 
دوسرا ہے، حقيقت ميں اس صاحب ِ حاجت کا دوسرا ہے کہ ابھی تک وه ايک کی حاجت تھی ، اب دو کی  ليجئے ، کس کا

  ہوگئی۔ اس لئے شفاعت شرک نہيں بلکہ شرک شکن ہے۔ 
آپ کا ايک لقب ہے “َشِفْيُع اْلُمْذنِبِْينَ ” ان وجوه کی بناء پر شفاعت کا انکار غلط۔ قرآن ميں صراحتاً شفاعت کاثبوت ہے اور

ستند احاديث کی رو سے۔لٰہذا کسی کے بارے ميں وه شفاعت کاانکار کريں مگر بربنائے حديث ِصحاح پيغمبر کو شفيع م
مانيں۔پھر يہ بھی ايک صورت ہے کہ وه شفاعت کو شرک قرار نہيں ديتے بلکہ توّسل کو شرک قرار ديتے ہيں۔ وہاں بھی 

ی شفاعت کيجئے بلکہ هللا سے کہو کہ ان کو ہمارا شفيع بنا دے۔ يعنیذرا لفظی بحث کرتے ہيں کہ ان سے نہ کہو کہ آپ ہمار
يوں ناک نہ پکڑو، يوں پکڑو۔ ان سے نہ کہو کہ آپ شفاعت کيجئے ، هللا سے کہو کہ ان کو ہمارا شفيع بنا دے۔تو اگر شفاعت 

يہ تمنا بھی غلط ہے۔غرض يہ کہ کرنا ان کا شرک ہے تو خدا سے کہنا کہ اپنا تو شريک قرار دے۔ يعنی اگر وه غلط ہے تو 
  شفاعت کے متعلق وه منکر نہيں ہوسکتے۔ مجبوری ہے ،قرآن ميں ہے۔ احاديث ِصحاح ميں بھی ہے۔قرآن ميں کچھ 

  ترکيب ہوجاتی ہے ليکن صحاح کو کيا کيا جائے کہ بخاری اور مسلم ميں شفاعت کاذکر موجود ہے۔ 
  ۔ “اُْوتِْيُت الشَّفَاَعۃ”

  درجہ حاصل ہوا ہے۔  مجھ کو شفاعت کا
قرآن مجيد کی آيت ہے ،اس کی بھی تفسير شفاعت کے ساتھ ہے کہ وه مقاِم محمود جس پر هللا نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو 
فائز کياہے، وه شفاعت کا درجہ ہے۔ تو اب يہ تو مجبوری ہے ، شفاعت کا انکار نہيں ہوسکتا۔ليکن توّسل کا انکار ہے يعنی 

عا مانگنا اور ان کو واسطہ قرار دينا کہ تجھے واسطہ ہے محمد و آِل محمد کا۔اس طرح سے توّسل کرنا ان کے ذريعہ سے د
  يا ان کے روضوں پر جاکر دعا مانگنا۔يہ سب جو ہے، وه شرک ہے۔ 

س جاکرتمام دنيا کے مسلمان واجب القتل ہيں ان باتوں کی وجہ سے۔ ليکن اب ميں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہيں کہ رسول کے پا
يا کسی روضہ پر جاکر دعا کرنے کی کيا ضرورت ہے؟ دعا مانگنی ہے تو هللا سے مانگ لو۔ تو اب قرآن مجيد کی آيت 

  پڑھتا ہوں۔ قرآن مجيد کی آيت ہے جس ميں راوی کا کوئی سوال نہيں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ايسا کيوں نہ ہواکہ: 
  ۔ “اِْذظَلَُمْوااَْنفَُسھُمْ ”

  نے اپنے نفس پر ظلم کيا تھا۔ جبکہ انہوں 
اصطالِح قرآنی ميں اپنے نفس پر ظلم کرنا گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ يعنی گناه کرکے وه کسی اور کا نقصان نہيں کرتا، اپنا

  ، يعنی جنہوں نے گناه کئے تو ايسا کيوں نہ ہوا کہ: “اِْذظَلَُمْوااَْنفَُسھُمْ ”نقصا ن کرتا ہے تو
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ِحْيًماَجأوَک فَْستَغْ ” ابَارَّ ُسْوُل لََوَجُدواّهللاَ تَوَّ   ۔ “فَُرواّهللاَ َواْستَْغفِْرلَھُُم الرَّ
  اگر ايسا ہوتا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کيا يعنی گناہوں کے مرتکب ہوئے تو آپ کے پاس آتے۔ 

ترتيب کيلئے۔ پرانے زمانہ ميں اس ،آپ کے پاس آتے۔ َف۔ف ہوتا ہے “َجاُوکَ ”قرآن کہہ رہا ہے، ميں نہيں کہہ رہا ہوں۔ 
کا ترجمہ پس ہوتا تھا۔ آپ کے پاس آتے، پس هللا سے مغفرت کے طلبگار ہوتے۔ اب ہماری اُردو پس والی نہيں رہی۔اب“ ف”

ہم ترجمے ميں اس کا مفہوم يوں ادا کرتے ہيں کہ آپ کے پاس آکر هللا سے مغفرت کے طلبگا رہوتے يعنی اپنی جگہ پر 
لبگار ہونے سے کام نہيں چلے گا۔آپ کے پاس آتے، آکر هللا سے طالب ِمغفرت ہوتے، پھر پيغمبر ان کيلئے مغفرت کے ط
ِحْيًما’استغفا رکرتے ابًارَّ َ تَوَّ   ، ‘لََوَجُدواّهللاٰ

  تو هللا کو توبہ قبول کرنے واال اور رحيم پاتے۔ 
ان کيلئے اُس صفت ِ توابيت و رحيميت کا مظاہره يعنی بجائے خود تو ہے ہی تّواب۔ بجائے خود تو ہے ہی رحيم۔ مگر 

موقوف ہے کہ وه پيغمبر خدا کی خدمت ميں آکر ان سے توّسل کريں۔ صرف هللا کی طرف رجوع کرکے آپ کے سامنے کہنا
اب َوَرِحْيم پائيں گے۔ہے  کافی نہيں ہوگا بلکہ خود رسول سے بھی کہيں کہ آپ ہمارے واسطے استغفار کيجئے۔ تو هللا کو تَوَّ

تو وه مگر يہ اس وقت پائيں گے تواب بھی اور رحيم بھی۔ تو اگر توّسل کوئی چيز نہ ہوتا تو رسول کے پاس آنے کی کيا 
ضرورت تھی ؟ يہ توّسل کوئی نئی چيز نہ تھا جو قرآن نے کہا ہو۔ اس توّسل کا انبيائے سلف کے َدور ميں بھی تصو 

  سف ميں کہ فرزنداِن يعقوب کيوں ان سے آکر کہتے: رموجود تھا۔ قرآن کو ديکھئے ، سورئہ يو
  ۔ “يَاَبَانَااَْستَْغفِْرلَنَاَذنُْوبَنَا”

اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کيلئے،جرائم کيلئے استغفار کر ديجئے۔ اور وه اس پر بجائے اس کے کہ تنبيہہ کريں کہ 
  ہيں کہ : استغفار کرنا ہے تو خود کرو۔ ميں کيوں کروں؟ وه وعده کئے ليتے 

  ۔ “َسْوَف اَْستَْغفِْرلَُکْم َربِّی”
  ميں اپنے پروردگار سے عنقريب تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ 

  معلوم ہوتا ہے کہ توّسل پر انبيائے سلف کا اجماع قائم تھا۔ 
يم پاتے۔ يعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جاتے اور آپ ان کيلئے طالب ِمغفرت ہوتے ، تب وه هللا کو تواب اور رح

رحمت ِ اٰلہی کی توجہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ ان کيلئے استغفا رکريں۔ اب جو توّسل کے شواہد ہيں، وه انشاء هللا کل 
  عرض کروں گا۔ 

پس ايک آپ کے سامنے پيش کرتا ہوں، صحيح بخاری اور صحيح مسلم کے بعد اس کے معيار پر حديثيں منتخب کرکے، 
کے امام فن حديث تھے۔انہوں نے مستدرک لکھی۔ وه مستدرک حاکم کہالتی ہے۔اس ميں ايک حديث ہے حاکم ايک اپنے وقت 

کہ جب جناِب آدم سے ترِک اولٰی ہوا، کوئی مجرم کيا روئے گا اپنے جرم پر جيسے انبياء ترِک اولٰی پر روتے تھے اور 
  گڑگڑاتے تھے اور بارگاِه اٰلہی ميں مثل بيد کانپتے تھے۔ 

ناه ہوتا تو نظر رحمت پھر جاتی مگر وه گناه تو ہوتا نہيں، وه ان کی بلندٔی منزل کے لحاظ سے ہوتا تھا جس پر خدا تو وه گ
تنبيہہ کرتا تھا کہ تم نے بہت براکيا اور اس پر يہ ايسے لرزتے تھے جيسے کوئی ملزم بھی نہ لرزے گا۔ تو نظر توجہ سلب 

دليل اس کی کہ وه گناه نہيں تھا۔ جو بھی ہوا، آدم سے، نوح سے، ابراہيم سے،  نہيں ہوتی ہے۔اب اس کيلئے ميں نے کہا کہ
کسی سے بھی، کوئی اس قسم کا فعل جس کو ہم ترِک اولٰی کہتے ہيں اور دنيا اس کو خالِف عصمت کہتی ہے، ہم عجيب ہيں 

خاتم تک سب کی وکالت بھی ہميںکہ ہميں هللا کی طرف سے صفائی پيش کرنا ہے اور انبياء کی طرف سے، آدم سے لے کر 
  کرناہے۔ 

تو جناب! اب ہم کہتے ہيں کہ ترِک اولٰی گناه نہيں ہے۔ ميں بس ايک مختصر سا معيار پيش کرتا ہوں کہ اگر اس عمل پر جس
پر سخت سے سخت تنبيہہ ہوئی ہے، عہده سلب ہوگيا ہوتو گناه ہے اور اگر عہده برقرار رہا تو سمجھئے کہ يہ سب ان کے 
مزيد کماِل نفس کيلئے محرک کے طور پر تھا۔يہ سب عتاب جو تھا، وه محرک کے طور پر تھا ورنہ سزايافتہ کو پھر عہده 

نہيں ديا جاتا۔ اسی معيار پر آدم کو ديکھئے کہ ترِک اولٰی تھا يا نہيں، انہيں پھر زمين پر بھيجا گيا۔ آپ اسے کہتے ہيں کہ 
ہتا ہوں کہ سزا اس وقت مانوں گا کہ جب زمين پر بھيجے گئے تو وه منصب سلب کرليا جنت سے نکاال جانا سزا تھا۔ ميں ک

جاتا۔ زمين پر آئے تو اُسی منصب پر آئے ۔ تو اس لئے اسے سزا تو کہا نہيں جاسکتا۔خاصيت اُس عمل کی کہاجاسکتا ہے کہ 
جہاں کيلئے تھے، جہاں کے صاحب ِ مزيد شايد جنت ميں رہتے ، اس عمل کی وجہ سے ، جلدی جانا پڑا۔ مگر آئے وه 

  منصب تھے۔ اعالن يہی ہوا تھا کہ: 
  ۔ “اِنِّْی َجاِعٌل فِی ااْلَ ْرِض َخلِْيفَہ”

  جنت کيلئے پيدا ہوئے ہی نہيں تھے، زمين کيلئے پيدا ہوئے تھے۔ 
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ه ہوتا اور يہ سب بطوِر اب حديث جو پڑھوں گا، وه درحقيقت تفسير قرآن ہے کہ اب اس منزل پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر گنا
سزا ہورہا ہوتا تو خالق کو کيا ضرورت کہ ترکيب بتائے معافی کی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ نظر رحمت مڑی نہيں ہے۔يہ 

  تڑپ رہے ہيں، اس تنبيہ کی بناء پر رو رہے ہيں کہ ميری خطا معا ف کردے۔ قرآن کہہ رہا ہے: 
  ۔ “تَاَب َعلَْيہِ فَتَلَّٰقی آَدُم ِمْن َربِّہ َکلَِمات فَ ”

آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سيکھے يعنی خدا نے سکھايا کہ يوں کہو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ارے تم بے چين ہو 
کہ تم مجرم ہو تو ميں تمہيں ترکيب بتائے ديتا ہوں تاکہ تمہاری خطا معاف ہوجائے۔ ميں تمہيں سکھاتا ہوں۔ ارے معاف کرنا 

کرديتا۔مگر نہيں۔ ان کے دل کے زخم پر مرہم رکھنے کيلئے خود ترکيب بتاتا ہے ۔ ارشاد ہوا کہ کچھ تھا تو يونہی معاف 
ِمْن ”آدم نے سيکھے۔“تَلَّٰقی آَدمَ ”کلمات هللا نے سکھائے، جب ہی تو انہوں نے سيکھے۔ وه نہ سکھاتا تو کيونکر سيکھتے؟ 

ر توجہ ہٹائی نہيں ہے۔ انہوں نے سيکھے اپنے هللا سے ، اپنے معلم ، اپنے رب سے کچھ کلمات يعنی اُستاد نے ابھی نظ“َربِّہ
  ، وه کلمات سيکھے تو هللا نے توبہ قبول کی۔ “فَتَاَب َعلَْيہِ ”سے، اپنے مرکز فيض سے کچھ کلمات۔

بان پر يعنی کلمات اپنی زبان پر جاری نہ رکتے تو وه نتيجہ مرتب نہ ہوتا۔ يہ کلمات اُسی نے سکھائے، پھر يہ کلمات ز
  جاری ہوئے تو اس نے توبہ قبول کی۔ 

ِحْيم” اُب الرَّ   ۔ “اِنَّہُ ھَُو التَّوَّ
  ۔ “وه بڑا توبہ قبول کرنے واال اور بڑا رحم کرنے واال ہے”

ہے توبہ قبو ل کرنے واال تو اس نے بتائی يہ ترکيب۔ خود ہی ترکيب بتائی۔ اب وه ترکيب کيا تھی؟ قرآن کو کافی کہنے والے 
  يب بتائيں کہ کيا تھی؟ وه ترک

اور جب نہيں بتاسکے تو کہيں کہ نہيں بتاسکتے۔ پھر ہم بتائيں گے کہ وه کلمات کيا تھے۔ تو اس مستدرک حاکم کی حديث 
ميں ہے جو معياِر صحيحين پر پوری اترتی ہے کہ جناب وه کلمات جو تھے، وه يہ تھے کہ بارگاِه اٰلہی ميں انہوں نے عرض

  کيا: 
ھُ ” ٍداَْن تَْغِفْرلِْی َذْنبِیْ اَللّٰ   ۔ “مَّ اِنِّْی اَْسئَلَُک بَِحقِّ ُمَحمَّ
  ۔ “اے ميرے پروردگار! ميں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے حق کا واسطہ ، ميری توبہ قبول فرما”

ہوں کہ جس کا واسطہيہ الفاظ تھے جو جاری کئے۔ ميں کہتا ہوں کہ ان الفاظ کو توبہ کا ذريعہ قبول کيوں قرار ديا؟ ميں کہتا 
دلوانا تھا، اس کے درجہ کو نماياں کرنے کيلئے۔ تو آدم ابوالبشر کے وقت سے سنت ِتوّسل قائم ہوئی او رانہوں نے ان کے 

  وسيلہ سے دعا کی۔ 
اب ايک بہت ہی نازک بات عرض کررہا ہوں جسے کوئی بہت ہی حد سے بڑھا ہوا سمجھ سکتا ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ براِه 

خداہدايت نہيں کرسکتا، اپنے کماِل ذات کی وجہ سے۔ لٰہذا رسول کی ضرورت ہوئی۔ حضور! کوئی کام براِه راست ہم  راست
نہ کرسکيں، اس ميں کسی سے ذريعہ طلب کرنا ہوتا ہے۔ ذريعہ کے معنی وسيلہ کے ہيں۔خالق نے ان کو اپنے اور ہمارے 

۔ بس ميں ايک دم کہہ دوں جو کہنا ہے کہ جب هللا نے ان کو اپنے مطلب کا درميان واسطہ بنايا۔ بغير اس کے کام نہيں چلتاتھا
  وسيلہ بناياتوہم انہيں اپنے مطلب کا وسيلہ کيوں نہ بنائيں؟ 

بس ايک جملہ کہہ دوں کہ وه اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک نہيں پہنچ سکتا تھا۔ ہم اپنے نقص کی وجہ سے اُس تک نہيں 
ے بتقاضائے کمال وسيلہ کی ضرورت ہوئی اور ہميں بتقاضائے نقص وسيلہ کی ضرورت ہے۔ اور پہنچ سکتے تھے۔ لٰہذا اُس

  پھر انہوں نے ہميں دوسرے وسيلے بتائے۔ اگر دوسرے وسيلے نہ بتانا ہوتے تو کيوں کہتے : 
  ۔ “اِنِّْی تَاِرٌک فِْيُکُم الثَّقَلَْينِ ”

  هللا اور ايک ميری عترت جو ميرے اہِل بيت ہيں۔ ميں تم ميں دو گرانقدر چيزيں چھوڑتا ہوں، ايک کتاب 
ْکتُْم بِِھَمالَْن تَِضلُّْوا بَْعِدیْ ”   ۔ “َمااِْن تََمسَّ

  جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، کبھی گمراه نہ ہوگے۔ 
ی يَِرَداَعلَیَّ اْلَحْوض”   ۔ “َواِنَّھَُما لَْن يَْفتَِرقَاَحتّٰ

  ں گے۔ يہ کبھی ايک دوسرے سے جدا نہيں ہو
ميں کہتا ہوں کہ دنيا کے سامنے دو چيزيں رکھيں کہ يہ دو چيزيں چھوڑتا ہوں اور ان کيلئے کہاکہ ان سے تمسک رکھو۔ 

مگر اب ميں کيا کہوں اُمت ِمسلمہ کے کردار کو کہ مقاِم ہدايت ميں جيسے ايک دوسرے سے جدا نہ تھے ، اسی طرح مقاِم 
ں رہے اور يہ مظالم کرنے کيلئے دنيا کی کوئی غير قوم نہيں آئی۔ ميں نے کہا تھا مظالم ميں بھی ايک دوسرے سے جدا نہي

کہ انہی کے ہاتھوں قرآن بھی مورِد مظالم بنا اور اہل بيت بھی مورِد مظالم بنے۔ايک ظلم تو واقعی حقيقتاً دونوں پر ہے کہ 
کو اپنی کتاب کہنے والے اس پر عمل نہ کريں تو اس  جس ميں پناِه بخدا ہم بھی داخل ہيں۔ ايک تو قرآن پر ظلم يہ ہے کہ اس
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ظلم ميں کہيں ہم نہ شريک ہوں کہ ان کو اپنا امام کہنے والے ان کی تعليمات پر عمل نہ کريں ۔ تو وه اگر قرآن پر ظلم ہے تو
اور اہل بيت قرآن يہ اہل بيت پر ظلم ہے۔ اس کے بعد جو ظاہری مظالم ہوتے ہيں، ان ميں بھی قرآن اہل بيت کے ساتھ ہے 

  کے ساتھ شريک ہيں۔ 
اب دو تين باتيں مسلّماِت تاريخی ہيں کہ قرآن جاليا بھی گيا، نيت سے بحث نہيں۔ يہ بات مسلّم ہے کہ قرآن جاليا گيا۔ تو اب 

کھئے ۔ جو قرآن کے ساتھ تھے، اس ميں خانٔہ سيده پر جمع شده لکڑياں ديکھئے ، خواه کربال ميں بلند ہوتے ہوئے شعلے دي
ہاں ارباِب عزا! قرآن پر بھی تير برسائے گئے ہيں۔ سلسلہ بنی اُميہ کا ايک حکمران وليد ابن عبدالمالک۔ اس نے قرآن سے 

  فال ديکھی اور فال ميں يہ آيت نکلی: 
  ۔ “َوْيٌل لُِّکلِّ َجبَّاٍر َعنِْيدٍ ”
  ۔ “وائے ہو ہر جبار سرکش کيلئے”

امنے رکھ کر اپنے ہاتھ ميں تير کمان لے کر تير چالئے گئے جس سے اوراِق قرآن پارهتوبس قرآن پر غصہ آگيا۔ قرآن کو س
پاره ہوکر منتشر ہوگئے۔ اس کے بعد کچھ اشعار کہے۔ يہ مسلمان صاحب ِ اقتدار ہے جو ايک مقدس نام کے ساتھ حکومت 

تا ہے جس ميں خدا پر بھی طنز ہے کررہا ہے۔ پيغمبر خدا کی طرف نسبت دے کر حکومت کررہا ہے اور وه يہ اشعار پڑھ
  اور قيامت پر بھی طنز ہے۔ سب کا انکار ان ميں مضمر ہے۔ وه قرآن سے مخاطب ہوکرکہتا ہے: 

  اَتُْوِعُد ُکلَّ َجبَّاٍر َعنِْيٍد فَھَا اَنَا َذاَک َجبَّاٌر َعنِْيُد 
قَنِْی اْلوَ    لِْيُد اَِذاَماِجْئَت َربََّک يَْوَم َحْشٍرفَقُْل يَاَربِّ َمزَّ

نام بھی اپنا درج ہے کہ سندرہے۔ تو دھمکايا کرتا ہے ہر جبار و سرکش کوتو لے يہ ميں جبار وسرکش ہوں۔ جب اپنے 
  پروردگار کے پاس حشر کے دن آنا تو کہہ دينا کہ مجھے وليد نے پاره پاره کيا تھا۔ 

قرآن پر۔ اب ميں کہتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھی ديده دليری ديکھ رہيں مسلمان مجرم کی۔ تو معلوم ہوا کہ تيرباراں ہوا 
تھے، ان کيلئے تيروں کو تالش کرنا ہے۔ چاہے جنازئہ حسن پر تيروں کی بارش ديکھ ليجئے اور چاہے کربال ميں تيروں 

کو ديکھ ليجئے۔ مجھے مصائب ميں آگے بڑھنا ہے ورنہ وه تير ياد دالتا جو عاشور کے دن کے تھے۔ وه سب آپ کے پيش 
  ظر ہيں۔ ن

اب تيسرا پہلو پيش کرتا ہوں کہ قرآن نيزوں پر بھی بلند کيا گيا اور ہر غير جانبدار صاحب ِنظرمنصف مٔورخ سے ميرا يہ 
  سوال ہے کہ کيا يہ ہنگامی ايک ترکيب تھی؟ وقتی جو اس وقت سوجھ گئی؟ 

يک آدمی اکيال اٹھا نہيں سکتا تھا، اس کو جناب! پہلے سے منصوبہ بناہوا تھا ورنہ مسجد جامع دمشق کا وه قرآن جس کو ا
ميداِن جنگ ميں ساتھ النے کی ضرورت کيا تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے يہ روِزبد پيش نظر تھا کہ جب ہماری جنگ 
کی تمام ترکيبيں ختم ہوجائيں گی تو آخر ميں قرآن سے کام ليں گے ور نہ اس کو ساتھ لينا خالِف فطرت ہے۔کہاں شام اور 

کہاں ميداِن صفين جو عراق کی حدود ميں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ يہ پہلے سے طے شده منصوبہ تھا۔ اس کے لئے بڑا قرآن 
ساتھ اليا گيا تھا۔ تو اب ميداِن صفين کا ايک منظر ہے اور شايدمستقبل کا ايک منظر بھی بغير ميرے بيان کئے ہوئے آپ کے 

پوری روشنی نہيں ہوئی تھی۔ اس دن يقين تھا کہ آج ميدان ميں ہماری فوج نہيں رک  ذہن ميں آجائے ۔ دھندلکا تھا ، اس وقت
سکتی ، شکست ہوگی۔ ايسا وقت کہ ابھی چيزيں صاف طور پر نظر بھی نہيں آرہی تھيں۔ پوری طرح صبح نہيں ہوئی تھی۔ 

ے نيزوں پر بلند ہيں اور سب سے آگےاندھيرا تھا کہ اس اندھيرے ميں يہ منظر نظر آيا کہ بہت سے قرآن مختلف قدوقامت ک
ايک قرآِن اعظم جس کو ايک آدمی اٹھانہيں سکتا تھا، وه جامع دمشق کا قرآن تھا۔ اُسے کئی آدمی مل کر اٹھائے ہوئے ہيں۔ وه

  سب سے آگے ہے۔ 
و يہی محسوس کرتا ميں کہتا ہوں کوئی منظر آپ کے سامنے آيا کہ کوفہ و دمشق کا راستہ ہے اور مختلف نيزوں پر ، ميں ت

  ہوں کہ مختلف 
قدو قامت کے قرآن ہيں۔ کوئی جوان کا سر ہے، کوئی نوجوان کا سر ہے اور کوئی بچے کا سر ہے۔مختلف قدوقامت کے 

قرآن نيزوں پر بلند ہيں ايک ايک طويل نيزه پر قرآِن اعظم وه ہے جس کو سب سے آگے رکھا ہے۔ بالکل صفين کا مرقع ہے 
  ہے۔  جو آج کھنچا ہوا

ارباِب عزا!انہوں نے کوفہ کے بازاروں ميں نيزے پر بھی ثابت کرديا اپنے نانا کے ارشاد کی سچائی کو کہ ديکھو ہم سے 
قرآن کبھی جدا نہيں ہوتا۔ سر اور گردن الگ الگ ہوگئے ليکن ہم سے قرآن الگ نہيں ہوا۔ اس کے گواه ہيں صحابِی رسول 

  نے پر سے جو سِر راه تھا، يہ سنا کہ قرآن مجيد کی آواز آرہی ہے اور يہ آيت ہے: زيد بن ارقم جنہوں نے اپنے باال خا
قِْيِم َکانُْواِمْن ٰاٰيتِنا َعَجبًا”   ۔ “اَفََحِسْبتُْم اَنَّ اَْصَحاَب اْلَکْھِف َوالرَّ

واقعہ اس سے زياده  تم سمجھتے ہو کہ اصحاِب کہف کا واقعہ کوئی عجيب ہے تو فوراً ان کی زبان پر آيا کہ نہيں، آپ کا
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عجيب ہے۔ تو يہ نيزه پر سر ہے اور زبان پر تالوِت قرآن ہے۔ ديکھے دنيا کہ قرآن جدا نہيں ہوا۔ سروگردن عليحده عليحده 
  ہوگئے ۔ 

اب ميں کہتا ہوں کہ وه سجدئہ آخر تھا جو عصر کو ہوا تھا اور يہ اس کے تعقيبات ہيں جو نيزے پر ادا ہورہے ہيں۔ بہرحال 
 ں نے ثابت کرديا کہ قرآن ہم سے جدا نہيں ہوتا۔ انہو

 

 معراج خطابت

 

  ديِن اسالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔“اِنَّ الدِّ

يقينا دين حقيقی هللا کے نزديک بس اسالم ہے۔ دين کے متعلق جو مختلف سواالت پيدا ہوتے رہے ہيں، اُن ميں سے ايک يہ 
چيز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دين ہماری آزادی کو سلب کرتا ہے۔ انسان آزاد پيدا ہوا ہے، اُسے آزاد رہنا چاہئے اور دين 

  چھوڑ دينا چاہئے۔ پابندياں عائد کرتا ہے۔ اس لئے دين کو 
ميں عرض کرتا ہوں کہ آزای کی قدرومنزلت سے تو انکار نہيں کيا جاسکتا ليکن بس سوال يہ ہے کہ کيا ہر قسم کی آزادی 
اور ہر قيد سے آزادی؟ ميں جہاں تک غور کرتا ہوں، يہ مطلق آزادی تو اس وقت تک نصيب نہيں ہوسکتی جب تک انسان 

ور يہ کوئی شاعرانہ جملہ نہيں ہے بلکہ حقيقت يہ ہے کہ وجود خود پابنديوں کا متقاضی ہے اور قيد ِ زندگی سے ِرہا نہ ہو ا
جتنا وجود کا درجہ اونچا ہوگا، اتنا پابنديوں ميں اضافہ ہوگا۔ ہمارے سامنے جو چيزيں ہيں، جہاں سے درجہ بندی شروع کی 

ت ، اس کے اوپر حيوانات ، اس کے اوپر انسان۔ تو گئی ہے، سب سے نيچے جمادات مانے جاتے ہيں۔ اس سے اوپر نباتا
جمادات ، يہ گويا ادنٰی درجہ ہے۔ ان کا کمال محدود ہے۔ بس اپنے سرمائہ وجود کو اکٹھا رکھتے ہيں۔اس ميں آگے بڑھنے 

ہريں ۔ کی صالحيت نہيں ہے۔ تو اب ان کا کمال مختصرہے۔ تو ان کی پابندياں بھی مختصر ہيں۔ بس ايک جگہ ہو جس پر ٹھ
ايک فضا ہو، جس ميں سمائيں۔ بس اس کے آگے ان کی ضرورتيں کچھ نہيں ہيں۔پتھر کبھی آپ سے پانی کے طلبگار نہيں 

  ہوتے، آپ سے غذا نہيں مانگتے۔ سرمائہ کمال مختصر ہے تو پابندياں بھی مختصر۔ 
جے پر پہنچ کر کچھ آزادی نصيب ہوتی اب اس کے بعد ايک درجہ اونچا ہوا، نباتا ت کی منزل آئی۔ تو اب اس اونچے در

مگر نہيں۔ جو پابندی پتھروں پر تھی، وه بھی قائم رہی ۔اس کيلئے بھی جگہ کی ضرورت رہی، اس کے لئے بھی فضا کی 
ضرورت اور مزيد اپنے کماِل نباتی کے قائم رکھنے کيلئے مزيد پابندياں عائد ہوگئيں۔ اب جناب جس پودے کی جو غذا ہو، 

ملے، پانی ملے ۔ چاہے زراعت ہو، چاہے درخت ہو، اُسے پانی چاہئے، روشنی چاہئے، ہوا چاہئے۔ جب يہ سب وه اس کو 
باتيں ہوں ، تب وه پودا يا کھيتی برقرار رہے گی۔اگر ان ميں سے کوئی ايک ضرورت پوری نہ کی جائے، تو وه فنا ہوجائے 

ماده کہتے ہيں کہ فنا کوئی چيز نہيں ہوتی۔ ماده جتنا تھا، اتنا ہی گی۔ اب يہيں فنا کے معنی سمجھ ليجئے کيونکہ ماده، اہل 
رہتا ہے۔ اس ميں نہ رتی بھر کمی ہوتی ہے، نہ رتی بھر زيادتی ہوتی ہے۔ حاالنکہ معلوم ہوا کہ اب تحقيق بدل گئی ہے ۔ اب 

ہے۔ مگر ابھی تک يہی کہاجاتا تھا کہاجاتا ہے کہ ايک منزل ايسی ہوتی ہے کہ ماده بھی لہروں کی شکل ميں آکرفنا ہوجاتا 
  کہ ماده فنا نہيں ہوتا۔ 

تو اب يہ جو ميں کہہ رہا ہوں کہ اگر پانی نہ ديا جائے، اگر ہوا نہ ہو، اگر فضا نہ ہو تو وه پودا فنا ہوجائے گا، يہيں سمجھ 
اس کا ارتقائی درجہ جو پودے  ليجئے کہ اس فنا کے معنی کيا ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ وه خاک ہو کر مٹی ميں مل جائے گا۔ وه

  کی حيثيت سے تھا، وه برقرار نہيں رہے گااور اصل شے کی بقا اس کے اسی امتياِز نوعی کی بقا سے ہے۔ 
اب جناب نباتات سے آگے بات بڑھی، منزِل حيوانات آئی۔ اب دو درجہ ترقی ہوگئی تو اب کچھ آزادی نصيب ہو۔ جی نہيں۔ 

بھی رہی۔ جو نباتات پر پابندی تھی، وه بھی برقرار رہی، اسے بھی غذا کی ضرورت، اسے  جو جمادات پر پابندی تھی، وه
بھی غذا کی ضرورت۔ اسے بھی پانی کی ضرورت، اسے بھی ہوا کی ضرورت اور مزيد برآن کماِل حيوانی کے برقرار 

جتنے احساسات ہيں، ہر ايک کی کچھ رکھنے کيلئے مزيد پابندياں عائد ہوگئيں۔ اب حيوانيت وابستہ ہے احساسات کے ساتھ۔ 
شرائط ہيں۔ آنکھ ہے اور کا کام ديکھنا ہے۔ مگر شکل ہو، رنگ ہو اور نہ حد سے زياده قرب ہوا ور نہ حد سے زياده بُعد ہو۔ 
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فارت جب ايسا ہو تب آنکھ اپنا کام کرے۔ کانوں کا کام سننا۔ اس کيلئے بھی شرائط۔ آواز ہو،درميان ميں ايک فضا ہو کہ ہوا س
کا کام انجام دے کر صدا کو پردئہ گوش پر ٹکرائے۔ اگر فاصلہ اتنا کم ہو کہ ہوا کو تمّوج کا موقع ہی نہ مال تو سنائی نہيں 

دے گا۔ اگر اتنی دور ہوگئی کہ پہنچتے پہنچتے ہوا کی لہريں کمزور پڑ گئيں تو سنائی نہ دے گا۔ تو جو حاّسہ ہے، وه اپنے 
  تا ہے کہ اگر وه ضروريات پوری نہ ہوں تو کماِل حيوانی بروئے کار نہ آئے گا۔ ساتھ شرائط کی دنيا رکھ

پھر ايک بہت بڑی شرط ہے، وه شرط يہ ہے کہ اگر زندگی قائم رکھنا ہے تو زندگی کے کام جاری رہنا چاہئيں۔ آپ کے ہاں 
اپنا ہاتھ خشک کرليا تو اپنے نقطٔہ  شايد يہ نمونہ نہ ہو مگر پاس کے ملک ميں کبھی آپ نے ديکھا ہوگا کہ ايک شخص نے

نظر سے بہت بڑی عبادت کی۔ اپنا ايک ہاتھ خشک کرليا۔ يہ ہاتھ خشک کيسے ہوگيا؟ جب ايک عرصہ تک اس ہاتھ سے کام 
  نہ ليا گيا تو نتيجہ يہ ہوا کہ ُکل نے برکاِت حيات کو سلب کرليا۔ 
ے مگر يہاں آکر اپنا راستہ بدل ديتا ہے ۔ حرارِت حيات تمام اب خون اپنے مرکز سے چلتا ہے، تمام جسم ميں گردش کرتا ہ

جسم ميں پھيلتی ہے مگر اس جزو کو محروم کرديتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر زندگی قائم رکھنا ہے تو زندگی کے کام جاری 
سی وجہ سے، وه رکھئے۔ اب اسے چاہے آزادی کہئے ، چاہے پابندی کہئے۔ جن لوگوں کے ہاتھ کو ڈاکٹر باندھ ديتے ہيں ک

کہتے ہيں کہ انگليوں کو ذرا ہالتے رہو۔ گردش ديتے رہو۔ ظاہر ميں تو بيکار يہ حرکت دے رہا ہے مگر معلوم ہوا کہ تعطل 
دشمِن حيات ہے۔ تو ہم نے سنت ِکائنات يہ ديکھی کہ ہر ترقی کا قدم اپنے ساتھ کچھ پابندياں اليا۔ آزادی مطلق کسی منزل پر 

  حاصل نہيں ہوئی۔ 
اب حيوان سے باالتر کون ہے؟ انسان۔ اور ماشاء هللا لوگ تعليم يافتہ ہيں۔ ہم تو انسان کو ايک الگ چيز ہی سمجھتے ہيں مگر 
وه سات سمندر پار کا فلسفہ جو انسان کو اسی نسِل حيوان کا ترقی يافتہ ايک نقطہ سمجھتا ہے، ميں اس کو اپنی خالص اردو 

ات کے جوڑ توڑ ميں بس ايک جھول جو پيدا ہوا، وه انسان تھا۔وه نظريہ بھی جو ہمارے زبان ميں يوں کہوں گا کہ کائن
نزديک قابل قبول ہے مگر وه بھی انسان کو نقطہ ارتقاء مانتا ہے، نقطہ تنّزل نہيں مانتا۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ حيوان سے 

ہے تو ہم نے ديکھا کہ ہر ترقی کا قدم اپنے ساتھ آزادیانسان کو باالتر تو سبھی مانتے ہيں۔ اب جب انسان حيوان سے باال تر 
  نہيں اليا بلکہ پابندی اليا۔ 

اب انسان کے درجہ پر پہنچ کرآزادی کا مطالبہ کامل کيوں ہوا ہے؟ اُميد يہی کرنا چاہئے کہ جو ترقياں، جو پابندياں پتھروں 
سان بھی فضا کا محتاج۔ جو پابندياں نباتات ميں تھيں،وه بھیميں تھيں، وه بھی برقرار رہيں گی يعنی انسان جگہ کا محتاج ، ان

برقرار رہيں گی۔ انسان بھی غذا کا محتاج، انسان بھی ہوا کا محتاج، انسان بھی روشنی کا محتاج۔ جو پابندياں حيوان پر تھيں، 
يلئے اسی طرح محتاِج عمل ہے وه بھی برقرار رہيں گی۔ انسان بھی اپنی زندگی کی بقاء کيلئے ،احساسات کے قائم رکھنے ک

جس طرح حيوان محتاِج عمل ہے۔وه تمام پابندياں جو اس کی آنکھ پر ہيں، کان پر ہيں،ناک پر ہيں، تمام احساسات پر ہيں، 
  وہی پابندياں سب اس پر بھی ہيں۔ تو جتنی پابندياں پہلے تھيِں وه سب برقرار رہيں گی۔ 

نی کی بقاء کيلئے کچھ مزيد پابندياں عائد ہوں گی کہ اگر اس کے تقاضے نہ پورے ہوںاب اُميد يہ رکھنا چاہئے کہ کماِل انسا
گے تو شايد بحيثيت جسم باقی رہے، شايد بحيثيت نشوونما باقی رہے، چاہے بحيثيت حوان باقی رہے مگر انسانيت کا شرف 

انسانيت کی بقاء کيلئے عائد ہيں، اسی کا نام  ختم ہوجائے گااور ياد رکھنا چاہئے کہ انہی پابنديوں کا، جو انسان پر اس کی
مذہب ہے۔ اب يہ کتنی غير منطقی بات ہے کہ انسان ان پابنديوں کے خالف احتجاج نہيں کرتا جو جسمانی حيثيت سے عائد 

  تھيں۔ 
 جتنا بڑا مکان ارے اس ميں احتجاج کرنا کيسا؟ پرانے زمانہ کے انسان کيلئے چھوٹا سا مکان کافی ہوجاتا تھا۔ اب ماشاء هللا

چاہئے، وه سب کو معلوم ہے۔ تو ان ميں تو اور مزيد اضافہ ہو گيا ہے۔ جو پابندياں بحيثيت نباتات عائد تھيں، اس پر احتجاج 
نہيں کرتا۔يہ کيا مجبوری ہے کہ دوپہر کو بھی کھائيں اور شام کو بھی کھائيں۔ کم سے کم ايک ہی وقت آزاد ہوکر ديکھ 

 مغربی تہذيب کے دلداده جانتے ہيں کہ پہلے کھانے کے دو وقت تھے، اب تو ماشاء هللا پانچ وقت ہوگئے ليں۔مگر ماشاء هللا
  ہيں۔ 

تو جو نباتاتی حيثيت سے پابندياں ہيں، اس پر احتجاج نہيں ہے، مزيد اضافہ ہے۔جو حيونات کے لحاظ سے پابندياں تھيں، اس 
ظاہر ہے کہ يہ شادی بياه جو ہے، يہ ضرورِت حيوانی کے پورا کرنے کی  پر کوئی بندش نہيں ہے۔ کوئی احتجاج نہيں ہے۔

صورت ہے۔ يہ وه ضرورت ہے جو حيوان اور انسان دونوں ميں مشترک ہے۔ مگر ان باتوں پر جو حيوانات کيلئے ہيں، ان 
  فرياد و واويال ہے۔ پر کوئی احتجاج نہيں ، جتنا احتجاج ہے وه اس پر جو بحيثيت انسان پابندياں عائد ہيَں اس پر 

ميں کہتا ہوں کہ يہ انسان سابق کی پابنديوں سے آزاد نہيں ہوتا، اس ميں اور اُلجھتا جاتا ہے۔ ليکن ميرے سامنے ايسی 
روايات ہيں اور آپ نے بھی برابر مجالس کے فيض سے سنی ہوں گی کہ جو آخری خصوصيت کو، ضرورت کو يعنی 

رتے ہيں ، وه قبل کی پابنديوں سے بہت حد تک آزاد ہوجاتے ہيں۔ ہم جب تک آنکھ نہ انسانی تقاضے کو بحد ِکمال پورا ک
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کھوليں ، ديکھ نہيں سکتے۔مگر رسول کی حديث ہے کہ ميں خواب ميں بھی اسی طرح ديکھتا ہوں جس طرح بيداری ميں 
يغمبر خدا کی فريقين ميں متفق ديکھتا ہوں۔ ہم سامنے کی چيز کو ديکھتے ہيں۔پس پشت کی چيز کو نہيں ديکھتے ۔ ليکن پ

  عليہ حديث ہے کہ حضرت نے فرمايا: ميں تمہيں پس پشت سے بھی اسی طرح ديکھتا ہوں جس طرح سامنے ديکھتا ہوں۔ 
تو معلوم ہوا کہ آخری تقاضے کو جو پورا کرے، وه پھر قبل کی پابنديوں سے بہت حد تک آزاد ہوجاتا ہے۔ ہمارا جسم فضا 

کتا ليکن جو اس ضرورت کو پورا کئے ہوئے ہيں، وه فضائے ہوا ميں سفر کرتے ہيں۔ وه پانی کے اوپر ميں معلق نہيں ہوس
  سفر کرتے ہيں اور فضائے ہوا ميں سفر کرکے کہاں تک جاتے ہيں، وه تو آپ کو معلوم ہے۔ 

ی قَاَب قَْوَسْيِن اَْواَْدٰنی”   ۔ “َدٰنی فَتدلّٰ
کا اندازه ہی نہيں کرتے، وه کہتے ہيں بشر ہوتے ہوئے کيونکر گئے؟ميں کہتا  اور وه لوگ جو اس عزِت انسانی کی بلندی

ہوں کہ قرآن نے يہ کب کہا ہے کہ يہ گئے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وه لے گيا۔ وہی سائنسدان لوگ جن کی سمجھ ميں مذہب 
فلسفہ ، اُس زمانہ ميں سائنس بھی نہيں آيا، انہوں نے ہی طرح طرح کے اعتراضات کے پہاڑ کھڑے کردئيے۔ سابق زمانہ کا

فلسفے کا جزو ہوتی تھی۔ تو اس وقت اعتراضات اور تھے، وه بھی مجھے معلوم ہيں۔ اس وقت يہ اعتراضات تھے کہ 
کيونکر مانيں ۔ اس لئے کہ اگر مان ليں عالم باال کی معراج تو فلک ميں خرق و التيام الزم آئے گا۔ يعنی آسمان ايک دفعہ 

  ٹے اور پھر دوباره آنے سے پھٹے ۔ جانے سے پھ
تو کہتے ہيں کہ خرق و التيام فلک ميں محال ہے، اس لئے معراج کيونکر ہوسکتی ہے؟ اب ماشاء هللا تعليم يافتہ افراد ہيں، 
اورميں کہتا ہوں کہ موجوده زمانہ ميں آسمان ہوگيا حد ِنظر کا نام۔تو اس حيثيت سے تو معراج کا راستہ صاف ہوگيا مگر اب 

طرح کے اعتراضات ہيں ۔ کہتے ہيں کہ اتنی دور پر درجہ حرارت اتنا ہوتا ہے ،اس ميں کوئی ذی روح بسر نہيں 
کرسکتااور اتنی دور درجہ حرارت اتنا ہوتا ہے اور اتنی دور ہوا کا دباؤ يوں ہوتا ہے اور وه آکسيجن ايسی ہوجاتی ہے، 

  غرض چکر وہی رہا کہ کيونکر گئے؟ 
ں کہ قديم سائنس اور جديد سائنس کے اعتراضات سے گھبرا کر ايک جماعت ِ اسالم نے کہا کہ معراج روحانی ميں کہتا ہو

تھی۔ ارے بھئی بخشو! جسم گيا ہی کب تھا؟ وه تو روح گئی تھی۔ اب نہ آسمان پھٹے گا، نہ جڑے گا۔ نہ سانس لينے ميں 
انی کا قائل ہوگيا۔ مگر يہ طبقہ تو ماشاء هللا علمائے اسالم کا دشواری ہوگی، کچھ نہيں ہوگا۔اس لئے ايک طبقہ معراِج روح

ہے ۔ تو اس طبقے سے ميں کہتا ہوں کہ آخر معراج کے ماننے کی ضرورت کيا ہے؟ جو آپ اس جھگڑے ميں پڑتے ہيں۔ 
ميں کہتا ہوں کہ ضرور يہی ہے نا کہ قرآن ميں ہے تو کيونکر نہ مانيں؟ ورنہ کون آپ کا گال گھونٹ رہا ہے کہ مانئے۔ تو 

جب مجبوری يہ ہے کہ چونکہ قرآن ميں ہے، اس لئے ماننا ہے تو جو قرآن ميں ہو، اُسے مانئے۔ اب ديکھئے کہ قرآن کيا 
  کہہ رہا ہے: 

  ۔ “ُسْبَحاَن الَِّذْی اَْسٰری بَِعْبِده لَْيالً ِمَن اْلَمْسِجِداْلَحَرامِ ”
اپنے بندے کو۔ اب بنده بحالت ِحيات نام فقط روح کا ہوتا ہے تو معراج پاک ہے وه پروردگار جو لے گيا۔ کسے؟جو لے گيا 

روحانی مانئے اور اگر بنده روح و جسد کے مجموعے کا نام ہو تو معراج روحانی مان کر کام نہيں چلے گا۔ اب يہ کہ 
رہا ہے کہ يہ گئے۔ قرآن کہہ کيونکر گئے؟ وه مسئلہ پہلے بھی تھا ، اب بھی ہے تو اس کيلئے ميں ابھی کہا کہ قرآن کب کہہ

  رہا ہے: 
  ۔ “ُسْبَحاَن الَِّذْی اَْسٰری”

پاک ہے وه پروردگار جو لے گيا۔ اس ميں اپنی اُردو زبان ميں يوں کہوں گا کہ بشر ہوتے ہوئے يہ نہيں گئے، خدا ہوتے 
  ہوئے وه لے گيا۔ 

ہے جو گيا۔ تعريف بھی ان کی نہيں ہورہی۔ وه اپنی اور اس لئے يہ گئے ہوتے تو ان کی تعريف ہوتی کہ کتنا بڑا وه بنده 
  ، پاک ہے وه پروردگار جو لے گيا۔ “ُسْبَحاَن الَِّذْی اَْسٰری بَِعْبِده”تعريف کررہا ہے کہ

بس اب ميرا ايک مختصر سوال ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر هللا کے سب کاموں کو آپ نے سمجھا ہوکہ کيونکر ہوتے ہيں تو 
کی کوشش کيجئے۔ ميں تو اتنا جانتا ہوں کہ جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے، بس اب تک يہ معلوم اسے بھی سمجھنے 

کررہے ہيں کہ يہ ہے اور يہ ہوتا ہے اور يہ ايک بات انہيں بھی معلوم نہيں کہ کيوں ہے اور کيوں ہوتا ہے؟ يہاں تک کہ جو 
تی ہے، ليکن يہ پياس کيوں لگتی ہے اور پانی سے کيوں بجھتیروز کی باتيں ہيں، ہميں يہ معلوم ہے کہ پانی سے پيا س بجھ

ہے، اسے نہ پياسا جانتا ہے اور نہ سيراب۔مگر انسان کی کچھ طبيعت يہ ہے کہ جو بات روز مره سنتا ہے، اس ميں غور 
روز نکلتا ہے۔  نہيں کرتا۔ مگر جو کبھی کبھار سن ليتا ہے، تو لڑنے کيلئے تيار ہوتا ہے کہ يہ کيونکر آفتاب مشرق سے

کوئی صاحب نہيں سوچتے کہ کيونکر نکال؟ ايک دفعہ سن ليا کہ رسول کی دعا سے اُن کے وصی کيلئے مغرب سے نکال 
تھا تو لڑنے کيلئے تيار کہ يہ کيونکر ميں کہتا ہوں جو روز کی بات ہے، وه آپ بتاديجئے کہ کيونکر ہوتی ہے؟ تو ايک دفعہ
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  کی بات ميں بتادوں گا۔ 
س ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ حضور! يہ تو اپنا اپنا زاوئہ نظر ہے ۔ مجھے حيرات ہے کہ يہاں کيونکر رہے تو ب

اور جاکر پھر کيونکر ہو آئے؟آپ کو يہ حيرت ہے کہ وہاں کيونکر گئے؟ جس کا مرکز يہاں ہو، اُس کا وہاں جانا تعجب ہے 
تعجب ہے۔ غرض يہ کہ يہ آزادی کا تصور ميں کہتا ہوں کہ آزادی بڑی اچھی  اور جس کا مرکز وہاں ہو، اس کا تو يہاں رہنا

چيز ہے ۔ کسی ايک دن تو آزاد ہوکر دکھائيے۔ ميں سياست کی دنيا کا آدمی نہيں ہوں، سياسی زبان يہ ہے کہ اس وقت کا ذکر
  ديکھوں کہ آپ کتنے آزاد ہيں۔ نہيں جب غالم تھے۔ اب تو ماشاء هللا آزاد ہوگئے ہيں۔تو اب اس آزادی کے دور ميں 

حضور!اب تو بڑے راستوں کے اوپر خود کار روشنياں ہوگئی ہيں ليکن ابھی تھوڑے عرصہ پہلے خودکار روشنياں 
چوراہوں کيلئے ايجاد نہيں ہوئی تھيں اور اب بھی ميں سمجھتا ہوں کہ بعض راستے ايسے ہوں گے کہ جہاں يہ نہ ہوں۔تو 

ب تک يہ نہيں تھے، اس وقت تک چوراہوں کے اوپر چبوترے بنے ہوئے تھے۔ اس چبوترے پر جہاں يہ نہيں ہوتے اور ج
ايک ستون ہوتا تھا۔ اس ستون کے پاس ايک آدمی کھڑا ہوتا تھا اور وه آنے جانے والوں کو اشارے کرتا رہتا تھا۔ کبھی يوں 

ڑھ جاؤ، ُرک جاؤ۔ وه سب اشارے کرتا رہتا تھا۔ ہاتھ کرديا، کبھی يوں ہاتھ کرديا۔ اس کا مطلب سب سمجھتے تھے کہ آگے ب
اب بھی ہمارے ہاں بعض شہروں ميں ، يہاں بھی بعض ترقی يافتہ جو شہرہيں، وہاں ہوگا۔ يہاں بھی بعض محلوں ميں شايد ۔ 

  تو ميں کہتا ہوں کہ اس کی کيا ضرورت ہے؟ ارے صاحب! اپنے ملک کی سڑک اور آزادی سے نہيں طے کرسکتے۔ 
! ہم بھی آزاد ہيں تو ايک سڑک تو آزادی سے چلنے ديجئے۔ مگر نہيں جناب، ارے صاحب ! ہمارا ملک آزادہوگيا۔ بحمد 

کيوں آزاد نہيں دی جاسکتی؟ اس لئے کہ سڑک ہے ايک، رہرو بہت ہيں اور وه راستہ چلنے والے ہر ايک کو اپنی فکر ہے، 
ہلے پہنچنا ہے اور ذرائع مختلف ہيں۔ کوئی موٹر نشين ہے، اپنی دھن ہے۔ ہر ايک سمجھتا ہے کہ مجھ ہی کو سب سے پ

کوئی تانگہ نشين ہے، کوئی سائيکل نشين ہے، کوئی بيچاره اپنے پيروں پر ہی چل رہا ہے۔ طاقتيں بھی مختلف ہيں۔ کوئی 
ين پيادوں کو بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے۔ تو اگر ان کو آزادی سے چلنے کيلئے چھوڑ ديا جائے تو موٹر نش

پامال کرديں گے، کچل ديں گے اور جوان ضعيف العمر افراد کو دھکے ديں گے۔ خواتين کی بے حرمتی ہوگی۔ بچے پيروں 
کے نيچے آجائيں گے۔ حاالنکہ يہ ايک سڑک ہے ۔ اس کا وه سرا بھی آنکھوں کے سامنے ہے، يہ سرا بھی آنکھوں کے 

  سامنے ہے۔ راستہ چلنے والے بھی 
کے سامنے ہيں۔ اس کے باوجود ايک سڑک آزادی سے نہيں طے ہوتی۔قانون ہے ہر ايک جو آئے، سوارياں اگر آنکھوں 

ہوں، مجھے معلوم ہے کہيں بائيں جانب کا قانون ہوتا ہے، کہيں دائيں جانب کا۔ وه جدھر بھی ہے، پابندی ہے۔ وه دائيں بائيں 
  سے کوئی فرق نہيں ہوگا۔ 
اس قانون کی پابندی کے بغير وه سڑک طے نہيں ہوسکتی۔ اب ميں کہتا ہوں کہ ايک سڑک جس  تو وه قانون مقرر ہيں اور

کا وه سرا بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، يہ سرا بھی آنکھوں کے سامنے اور وه بغير قانون طے نہيں ہوتی تو يہ عظيم
  کہ يہ بغير قانون کے طے ہوجائے؟  شاہراِه حيات جس پر چلنے والے افراد نہيں، اقوام، اس کيلئے مطالبہ ہے

اور يہيں ايک پہلوپر غور کيجئے کہ اچھا صاحب! کوئی کہے کہ قانون تو ٹھيک ہے، قانون ہونا چاہئے مگر وه قانون لکھ 
  کر اس کھمبے پر چسپاں کرديا جاتا۔ آنے جانے والے اسے پڑھ ليتے۔ يہ سپاہی کھڑے کرنے کی کيا ضرورت تھی؟ 

ايک سڑک بھی فقط تحريری قانون سے طے نہيں ہوتی۔ جب تک عمل کروانے والے نہ ہوں تو ايک سڑک معلوم ہوتا ہے کہ
کيلئے قانون کافی نہ ہو اور عظيم شاہراِه حيات کے قانون کيلئے کتاب کافی ہوجائے؟ اور اب يہيں ايک اور پہلو پر غور 

آپ نے پوچھا ہو کيوں؟ آجکل تو ماشاء هللا نئی روشنی والے کرليجئے کہ کبھی ايسا ہوا ہو کہ اُس سپاہی نے کہا ہو يوں اور 
  حضرات کہتے ہيں کوئی بات، ہم سمجھے بغير نہيں مانتے تو وه جب کہے يوں تو آپ کہئے کيوں؟ 

مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی نہيں پوچھا اور دل چاہے تو کبھی پوچھ کے ديکھ ليجئے کہ وه بتاتا ہے يا نہيں؟ اگر وه 
گے گا تو اتنی دير ميں موٹر آجائے گی او روه کچل دے گی اور وه اپنے منصب سے ہٹاديا جائے گا۔ بس ايک بات بتانے ل

کہتا ہوں کہ يہ ديکھ ليجئے کہ جو اس کھمبے کے پاس کھڑا ہے، وه اس حکومت کا نمائنده ہے يانہيں؟صاف الفاظ ميں کہوں 
راستہ چلنے والوں کے اجماع سے کوئی کھڑا تو نہيں ہوگيا ہے۔ اگر کہ يہ سمجھ ليجئے کہ کوئی وردی پہن کر خود سے يا 

پتہ چلے کہ ايساکوئی کھڑا ہوگيا ہے تو ہرگز تسليم نہ کيجئے بلکہ رپورٹ کرکے خود اُسے گرفتار کرواديجئے۔ ليکن جب 
غے جو خاص ہوتے ہيں، وه سمجھ ميں آجائے کہ اُدھر کا نمائنده ہے، اس کيلئے جو عالمتيں ہوتی ہوں، نمبرديکھ ليجئے، تم

ديکھ ليجئے۔جب پتہ چل جائے تو اب آپ کا کام عمل کرنا ہے۔ اب آپ کا کام سمجھنا نہيں ہے۔ سمجھنا يہاں تک ہے کہ يہ 
  ہے صحيح آدمی او رجب صحيح آدمی سمجھ ليا ! 

ماننے کا حکم نہيں ہے ، جو اسی لئے دين کے معاملہ ميں انبياء و مرسلين کے صرف دعوٰی پر ماننے کی پابندی نہيں ہے، 
عالمات ہوں سچائی کی، معجزے کی ضرورت اسی لئے ہوئی کہ ديکھ ليجئے کہ نشان کيا ہيں۔ ديکھ ليجئے کہ اس کے 
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دعوٰی پر حقانيت کی دليليں کيا ہيں اور جب ثابت ہوجائے ان دالئل سے کہ يہ بے شک ادھر کا نمائنده ہے، ادھر کا رہنما 
ام ميں يہ بحثيں کہ صبح کی دو رکعت کيوں ہيں اور مغرب کی تين رکعتيں کيوں ہيں اور عشاء کی ہے، تو اب اس کے احک

  چار رکعات کيوں ہيں؟ يہ درحقيقت خود خالِف عقل بات ہے۔بے شک بے سمجھے نہ مانئے ۔ 
چاليس اب وه چيز ہے جو گزشتہ مجالس ميں اس موضوع کے تحت ميں عرض کرچکا ہوں کہ اسی لئے دعوائے رسالت 

برس کی عمر ميں کيا۔ ليکن قوم کو اپنی سچائی کا تجربہ دعوائے رسالت سے پہلے کروايا تاکہ جب دعوائے رسالت ہو تو 
بال دليل نہ ہو۔ چاليس برس کا کردار، اس کی سچائی کيلئے ثبوت ہو اور وه چاليس برس ميں کيا اثر تھا کہ لوگ نام کی 

امين کہنے لگے ، حاالنکہ ميرے نزديک اخالِق رسالت کا ہر پہلو بے مثال تھا۔ بجائے صادق کہنے لگے۔ نام کی بجائے 
  جتنی صفاِت حميده ہيں، آپ سے بڑھ کر حليم بھی کوئی نہ تھا، جتنی اوصاِف حميده ہيں، سب ميں 

گے۔ آپ بے مثال تھے۔ مگر يہ سب وصف رہے ، لقب نہيں بنے۔ صابر تھے مگر نام کی بجائے صابر نہيں کہے جانے ل
حليم تھے مگر نام کی بجائے حليم کے لفظ سے ياد نہيں کيا جانے لگا۔ ليکن دو صفات اتنی نماياں ہوئيں کہ انہوں نے نام کی 

  جگہ حاصل کرلی۔ لقب بن گئيں، ايک صادق اور ايک امين۔ 
فات کو دعوٰی کی يہ ان دو صفات کی کيا خصوصيت ہے، ميری سمجھ ميں تو بس يہی آتا ہے کہ ياد رکھئے کہ ان دو ص

صحت ميں دخل ہے۔ جو صادق ہو، وه جھوٹا دعوٰی کيوں کرنے لگا؟ اور جو امين ہو ، وه پيغام کے پہنچنانے ميں ٹال مٹول 
کيوں کرنے لگا؟ تو صادق کہنے کے معنی يہ ہيں کہ جو دعوٰی آپ کيجئے گا، وه سچا ہے اور امين کہنے کے معنی يہ ہيں 

  گے، وه صحيح ہے۔ کہ جو پيغام آپ پہنچائيں 
اب جب آپ نے فرمايا کہ اگر ميں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پيچھے سے لشکر آرہا ہے تو مانو گے يا نہيں؟ حد ِنظر کے
سامنے جتنا مجمع تھا، اُس نے کہا کہ کيوں نہ مانيں گے کہ اس زبان سے سوائے سچ کے ہم نے کچھ نہيں سنا۔ اب اس کے 

ر ہے کہ اس وقت تو نہيں مانا اور نہ سبھی مسلم ہوجاتے مگر وه خود ان کا جملہ کہ کيوں نہيں مانيں بعد پيغام پہنچايا تو ظاہ
گے ، وه ضمير کے اندر نشتر بن کر چبھتا تو رہے گا۔ اس وقت يہ تھا کہ کيوں نہيں مانيں گے اور اب اندر سے کوئی کہہ 

  رہا ہے کيوں نہيں مانتے ؟ 
ں کہ جب نہيں مانا تو کيا کيا کہاانہوں نے؟ قرآن مجيد نے سب بتا ديا ہے کہ کيا کيا اب ايک پہلو کی طرف توجہ دالؤ

کہا؟شاعر کہا، کاہن کہا اور سب سے زياده سخت بات يہ کہ مجنوں کہا۔ اب ايک پہلو پر توجہ دالتا ہوں کہ کم بخت وه کہنے 
۔مجھے راستے ميں کوئی گالی دے تو ميں آکر بيان والے ہميں نہيں معلوم مگر قرآن نے ان تمام گستاخيوں کو محفوظ کرديا

نہيں کروں گا کہ مجمِع عام ميں مجھے فالں نے يہ گالی دی ہے۔ مگر قرآن ان کی ان سب غلط باتوں کو محفوظ کررہا ہے 
  کہ کيا کہا۔ يہ کہا، يہ کہا۔ 

رتا ہوں۔ ياد رکھئے کہ يہ سب جو وه ميں کہتا ہوں کہ يہ قرآن کيوں محفوظ کررہا ہے؟ جو ميری سمجھ ميں آيا، وه عرض ک
کہہ رہے تھے، يہ ظلم ہی تو تھا، ايک معلِم عقل کو ديوانہ کہہ رہے تھے۔ ظلم ہی تو تھا ۔ ايک سنجيده انسان کو شاعر کہہ 
رہے تھے، ظلم ہی تو تھا۔تو قرآن نے ان تمام الفاظ کو محفوظ کرکے يہ اصول قائم کرديا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں 

ی توہين نہيں ہوتی۔ چونکہ ہم پر زمانٔہ عزا ميں طرح طرح کے اعتراضات کئے جاتے ہيں، روتے ہم ہيں ۔ دل دوسروں کا ک
دکھتا ہے۔ ماتم ہم کرتے ہيں،دل دوسروں کا دکھتا ہے۔ تو جتنے منطق و فلسفے کے اوزار ہيں، وه سب کہيں نہيں آتے، اسی 

  يں۔ تو انہی ميں سے ايک يہ ہے کہ يہ سب ہوا تھا، جانے دو کہ ہوا تھا۔ کے سامنے وه تمام الئے جاتے ہ �غِم حسين 
ميں کہتا ہوں کہ جانے دو۔يعنی آپ محفوظ رہيں، ارے جانے دو، ذکر کرنے سے ،يہ تو ان کی شان کے خالف ہے۔ 

۔ کبھی ہمدرد بن کر دشمنی (معاذهللا) ان کی ہستی ہو، طوق پہنايا گيا ہو، بيڑياں پہنائی گئی ہوں۔ يہ تو اعتراض کا ڈھب ہے
کی جاتی ہے تو يہ کہا جاتا ہے۔ تو ميں کہتا ہوں کہ وه سب ظلم تھا تو ظاہر ہے کہ ظلم کی ياد سے ظالموں کی توہين ہوتی 
ہے۔مظلوموں کی توہين نہيں ہوتی۔طرح طرح کی باتيں ہيں۔ ان سے عرض کرتا ہوں، مصائب اسی ميں آجائيں گے۔ کہتے 

  د ہيں وه شہيد۔ وه مرده ہيں کہيں؟ لٰہذا انہيں کيوں ہيں کہ زندئہ جاوي
  روتے ہو؟ 

پيدا ہوئے ہيں ، رسول کی گود ميں الکر  �ميں کہتا ہوں کہ متفق عليہ کتابوں ميں جو روايات ہيں، انہيں ديکھو کہ حسين 
ے پوچھ لو کہ زنده کو دئيے گئے ہيں اور پيغمبر خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہيں۔ ہم سے بعد ميں پوچھنا، رسول س

کيوں روتے ہيں؟ ارے يہ زندگی شہداء کی تو عالم معنی کی زندگی ہے، وه تو اس وقت جيتی جاگتی شکل سے سانس ليتی 
ہوئی زندگی کے ساتھ نانا کی گود ميں موجود تھے اور رسول گريہ فرمارہے تھے۔تو اب تو تمہاری سمجھ ميں آنا چاہئے کہ 

، مصائب پر گريہ ہوتا ہے۔ اگر رسول کو اُس زندگی ميں رونے کا حق تھا تو ہميں اِس زندگی ميں مرنے پر گريہ نہيں ہوتا
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 رونے کا حق ہے۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ٢ديِن اسالم 

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔“اِنَّ الدِّ

ميں نے کل يہ عرض کيا تھا کہ اصل دين کچھ حقيقتوں کا نام ہے جنہيں جانا اور مانا جاتا ہے۔ حقيقتوں ميں فائدے کا سوال 
ہی نہيں۔ حقيقت اس لئے مانی جاتی ہے کہ حقيقت ہونا متقاضی ہے کہ اُسے مانا جائے۔ اب اس کے بعد يہ کہ کيا فائده ؟ تو 

پھر اس پر سوچنے ہی سے کيا فائده؟يعنی ان چيزوں کو کہ جنہيں دين پيش کرتا  اس کے معنی صرف يہ ہوسکتے ہيں کہ
  ہے، سوچيں ہی کيوں کہ کچھ سمجھ ميں آئے۔ 

تو ميں کہتا ہوں کہ سوچنے کا ڈرکس چيز کا ہے؟ گھبراکيوں رہے ہيں؟ کيا اس لئے کہ يہ انديشہ ہے کہ اگر سوچيں تو 
دھريہ انديشہ ذہن ميں پيدا ہوا ،اُدھر اب سوچئے يا نہ سوچئے، حجت آپ پر تمام سمجھ ميں نہ آجائے کہ يہ حق ہے۔ تو بس ا

ہوگئی۔ اب يہ نہ سوچنا خود جرم ہے۔ لٰہذا نہ سوچنے سے کوئی فائده نہ ہوا۔ سوچ ليجئے تو بہتر ہے کہ سوچ لينے ميں تو يہ
سکتا کہ دوسرے حضرات مجھ سے اس جملہ امکان ہے کہ سمجھ ميں يہی آئے کہ کچھ نہيں ہے اور اگر اب ميں نہيں سمجھ

ميں متفق ہوں گے يا نہيں مگر ميں چونکہ اپنے هللا کو عادل جانتا ہوں، اس لئے ميں کہتا ہوں اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں 
 کہ اگر صدِق دل سے سوچنے پر ذہن کی کوتاہی سے واقعی يہی سمجھ ميں آئے کہ کچھ نہيں ہے تو ہمارا خداسزا نہيں دے

  گا جبکہ ديوانے کو اس نے بری کرديا۔ 
ديوانہ کچھ مانتا ہے؟ کچھ بھی نہيں مانتا۔ مگر اُسے کچھ سزا نہيں ۔ تو اگر قصوِر عقل سے واقعی اس کی سمجھ ميں کچھ نہ

ہے۔ جوکچھ آيا،علِم اٰلہی ميں يہ کوتاہی کا مرتکب نہ ہوا۔ اُس کے معياِر نگاه ميں اس نے خود اختياری ، کوئی کمی نہيں کی 
کوتاہی ہے، وه غير ارادی طور پر ، تو پھر اس کو سزا دينا عدِل اٰلہی کے خالف ہے۔ لٰہذا اب تو عقل کا تقاضا سوچنا ہی ہے
کہ نہ سوچنے ميں سزا يقينی ہے اور سوچنے ميں کچھ امکان ہے بری ہوجانے کا۔ لٰہذا سوچ ہی ليجئے او رپوری کوشش کر

  ليجئے تو بہتر ہے۔ 
بعد ماشاء هللا مجالس ميں نوجوان اور جوان کثرت سے ہوتے ہيں۔ايک بڑی خوشگوار تبديلی ہندوستان ميں بھی اور  اس کے

پاکستان ميں بھی ہوئی ہے کہ ايک َدور ايسا آيا تھا کہ مجلس کے شرکاء ميں سن رسيده افرادزياده ہوتے تھے، بوڑھے لوگ 
ے مراسِم عزا سے زياده دلچسپی ہوتی تھی،مثالً سينہ زنی، نوحہ خوانی زياده ہوتے تھے۔ نوجوانوں اور جوانوں کو دوسر

اور اس طرح کی باتيں۔ مگر مجالس ميں اور خصوصاً علماء کا بيان، جس ميں نہ کوئی نغمہ ہو نہ کوئی لَے ہو، تو يہ 
دور بيٹھ جاتے تھے بوڑھے بنظر ثواب مجلسوں ميں زياده تر شريک ہوتے تھے اور دوسرے افراد بھی آتے تھے تو دور 

اور اس انتظار ميں کہ بس ختم ہو اور ہمارے مشغلہ کا وقت آئے۔ لٰہذا اگر اتفاِق وقت سے يہ منبر کے قريب ہوگئے تو پھر 
مجلس ناکام ہوجائے گی کيونکہ وه توجہ سے سنيں گے ہی نہيں۔ انہيں تو جلدی ہوگی ۔ تو يہ تھا ۔ مگر اب مجھے وہاں بھی 

انقالب آنکھوں سے بحمد نظر آرہا ہے کہ مجمع ميں ماشاء هللا نوجوان اور جوان اور تعليم يافتہ افراد اور يہاں بھی يہ 
 کثرت سے ہوتے ہيں۔ اور اب ميں کہتا ہوں کہ اب اگر ہم ان کے کام کی باتيں نہ کريں تو روِز قيامت ہم سے بازپرس ہوگی۔ 

توجہ دالتا ہوں ۔ تو غور فرمائيے کہ يہ تصور، ان حقيقتوں پر جو  تو اب اس طبقہ کيلئے ميں عرض کرتا ہوں اور انہيں
مذہب کی ہيں کہ ہم سوچيں کيوں؟ يہ کہاں تک خاص اس َدور کے تقاضے کے مطابق ہے؟ ہماری يونيورسٹيوں کے 

مندر کی موضوع ديکھئے جن پر ريسرچ ہوتی ہے ، جن پر سنديں ملتی ہيں، جن پر کاميابی کا دارومدار ہوتا ہے۔ فالں س
گہرائی کتنی ہے؟ جس ميں ہميں کبھی نہيں اُترنا ہے۔يہ ہمارے امتحانوں کے سواالت ہوتے ہيں۔ فالں پہاڑ کی بلندی کتنی 
ہے؟ جس پر ہميں کبھی نہيں چڑھناہے۔ملک روم ميں اتنے ہزار برس قبل تہذيب کيا تھی؟ جبکہ نہ وه برس اب واپس آنے 

طہ کبھی پڑنے واال ہے۔ اہراِم مصر سے متعلق يہ تحقيق کرليجئے کہ وہاں کے پتھر واال ہے، نہ اس تہذيب سے ہمارا واس
  کہاں کہاں سے آئے تھے اور اتنی اونچائی پر کس طرح پہنچائے گئے تھے؟ 
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جس نے کسی نئی بات کو معلوم کرليا تو وه بہت بڑے محقق اور بہت بڑے انعام کے مستحق ہوگئے۔ يہ ہيں ہمارے علوم 
اس ميں کبھی کوئی نہيں سوچتا کہ اس سے کيا فائده ہے؟ اور اب يہ مالحظہ کيجئے کہ اس پہاڑ کی بلندی  کے موضوعات۔

کتنی ہے کہ جس پر ہميں چڑھنا نہيں ہے، اس دريا کی گہرائی کتنی ہے جس ميں ہميں اُترنا نہيں ، اُس بر اعظم کی پہنائی 
کارآمد علوم ہيں۔ہم يہ سوچيں کہ ہمارا خالق کون ہے تو يہ کتنی ہے جسے ہميں کبھی طے نہيں کرنا۔ يہ سب تو گويا 

دقيانوسی سی بات ہوگئی اور کہا جائے کہ اس کے جاننے سے کيا فائده؟ اہراِم مصر کا بنانے واال کون ؟ فرعون تھا۔ وه آپ 
داوار کيا کيا ہے؟ کا علمی مسئلہ ہے اور اس کائنات کا خالق کون ہے؟ يہ آپ کے نزديک بيکار بات ہے۔ اُس ملک کی پي

جہاں ہميں نہيں جانا ہے۔بظاہر اسباب مگر وه سوال ہے کہ وہاں کيا کيا چيزيں پيدا ہوتی ہيں؟ وه ہمارے علم کا ايک مسئلہ 
ہے ليکن خود ہمارا انجاِم کار کيا ہوگا، ہميں آئنده کہاں جانا ہے اور وہاں کی کيا ضروريات ہيں؟ يہ ہم کہيں تو دنيا کہے کہ 

  ات ہے۔ بيکار ب
تو يہ تو وہی بات ہوگی کہ خرد کا نام جنوں رکھ ديا جنوں کا خرد۔اب يہاں ذرا تبديلی کردوں کہ جو چاہے آپ کی عقِل 

کرشمہ ساز کرے۔ تو اب وه سوال شروع کررہا ہوں کہ دين ايک ہوتا تو مان بھی ليتے ليکن يہ اتنے دين ہيں ،اس جھميلے 
  کہ اصل ميں دين تو ايک ہی ہے۔ وه آيت ہی يہی ہے:  ميں کون پڑے؟ تو ميں عرض کرتا ہوں

ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔ “اِنَّ الدِّ
ميرے نزديک دين تو ايک ہی ہے۔ جب ميرے هللا کے نزديک ايک ہی ہے تو دين تو اصل ميں ايک ہی ہے۔ بناِم دين بہت 

چاہے نيا نام رکھ ليجئے ، ازم، تو بنام دين بہت سے چل  سے ہيں۔اب جو نام اس کا پرانا لے ليجئے ،مذہب مسلک ، طريقے
رہے ہيں ۔ اب اس کی وجہ سے آپ پريشان ہيں کہ اتنے دين ہيں تو خواه مخواه اس جھگڑے ميں کون پڑے۔ اس کے لئے 
 مجھے کچھ زياده عقلی بحث نہيں کرنا ہے۔ صرف آپ کی فطرت، آپ کی عادات ، آپ کے دستور کو ميں پيش کروں گا کہ

جو صاحب بھی کہہ رہے ہيں ، اگر ان کا اصول يہ ہو کہ جب بھی راستہ ميں چوراہہ پڑے تو وه گھر واپس آجايا کريں ، پھر
آگے نہ جائيں کہ ايک راستہ ہوتا تو چلے بھی جاتے۔ اب يہ اتنے ہيں تو کيا کريں، جاکر گھر ہی واپس آجائيں۔ کہيں جانا ہو، 

  ارم پر دو گاڑياں کھڑی ہوں تو فوراً سٹيشن سے واپس آجائيں کہ ايک سٹيشن جائيں، ادھر اُدھر پليٹ ف
گاڑی ہوتی تو چلے بھی جاتے۔ اب يہ دو گاڑياں کھڑی ہيں تو کيا کريں جاکر؟ کوئی مقدمہ عدالت ميں ہو۔ کہئے شہر ميں 

جائيں مگر اس جھگڑے ميں  ايک وکيل ہوتا تو کر بھی ليتے، يہ اتنے وکيل ہيں تو کون اس جھميلے ميں پڑے ، بال سے ہار
نہيں پڑيں گے۔ کوئی بيمار ہو تو کہئے کہ ايک ڈاکٹر ہوتا تو عالج کر بھی ليتے ، اِتنے ڈاکٹر ہيں اور پھر اتنے ڈاکٹر ہی 

نہيں ہيِں اتنے طريقے ہيں عالج کے تو اس جھگڑے ميں کون پڑے۔ لٰہذا مرجائيں ، عالج نہ کريں گے اور يہی اختالف کی 
ے۔ميں کہتا ہوں کہ ضرورياِت حيات ايک ہی غذا دنيا ميں ہوتی تو کھا بھی ليتے، اب اتنی قسم کی غذائيں ہيں اور چيز نہيں ہ

پھر جب کبھی مہمان ہوں تو مصيبت ہے تو اب کچھ بھی نہ کھائيں گے۔ اس جھگڑے ميں کون پڑے کہ کيا کھائيں اور پھر 
ں بھی عادتوں ميں تو ہوگا ہی فرق ليکن ہمارے پاس کے ملک کو ہیغذاؤں ميں وه چاہے آپ کے ملک ميں نہ ہو، آپ کے ہا

لے ليجئے ، ايک وقت ميں توجزو ہی تھا ايک دوسرے کا ۔ يہ تو اب سياسی کرتبوں نے حد بندی کردی ہے تو جناب وه 
  غذاميں فقط غذاؤں کا فرق نہيں ہے، طريقوں کا بھی فرق ہے۔ کوئی سبزی خور ، کوئی گوشت خور۔ 

ايک غذا سب کھاتے تو خير کھا بھی ليتے، اب جب کوئی سبزی کھارہا ہے ، کوئی گوشت کھا رہا ہے، تو ہم اچھے تو اب 
ہيں کہ ہوا ہی کھائيں گے۔ اب کچھ بھی نہيں کھائيں گے۔ لباس ايک ہی طرح کا ہوتا تو پہن بھی ليتے۔ وه جناب مصيبت ہے 

ار پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے۔ لٰہذا کون اس جھميلے ميں پھنسے۔ تو کوئی۔ وه تنگ موری واال پہنتا ہے، کوئی ڈھيلی شلو
اگر کوئی اپنے تمام نظاِم حيات ميں اس کا پابند ہو تو ميں اُسے کتنا ہی غير معتدل ذہن واال سمجھوں مگر مذہب ميں بھی 

سوچ کر کہ مذہب اتنے ہيں، ميں کيا معاف کردوں گا کہ بھئی اس کا طريقہ ہی يہی ہے۔ يہ غير متوازن انسان ہے۔ تو اب يہ 
کروں۔اس نے سب کو چھوڑ ديا ہے۔ تو اس بيچارے نے تو لباس بھی چھوڑ ديا ہے۔ اس بيچارے نے تو کھانا بھی چھوڑ ديا 

ہے۔ اور وه رہے ہی گا کيوں جو ميں اُس پر فتوٰی لگاؤں ، وه تو چند ہی دن ميں ختم ہوجائے گاکيونکہ تمام ضرورياِت حيات 
  ے چھوڑ دئيے، اس لئے کہ وه ايک طريقہ نہيں، بہت سے طريقے ہيں۔ اس ن

تو معلوم ہوا کہ يہ کوئی بھی عقل کے مطابق نہيں سمجھتا۔جب عقل کے مطابق نہيں سمجھتا تو کرتا کيا ہے؟ جہاں صرف 
ھوں کہ مجھے کيا پسندعادتوں کا فرق ہے، وہاں فقط اپنے ذوق کو ديکھتا ہے۔ ارے بہت سے کھانے ہيں، ہوا کريں، ميں ديک

ہے؟ جہاں مسلک کا فرق ہے، وہاں تو بہرحال اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ سبزی کھانا اچھا ہے يا 
گوشت کھانا بہتر ہے۔گوشت خوری پر جو جو اعتراضات ہيں، انہيں جانچے گا کہ يہ اعتراضات درست ہيں يا نہيں۔ وہاں 

ی ہيں تو جو واقفاِن راه ہيں، اُن سے پوچھے گا۔ جو ريلوے کے کارگزار ہيں ان سے سٹيشن پر جائے گا، دو گاڑياں کھڑ
دريافت کرے گا۔ان سے پوچھنے پر اگر غلطی ہوجائے تو قسمت کی بات ہے ۔ پھر يہ مورِد الزام نہ بنے گا۔ ليکن اگر پوچھا 
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قل اُسے ديوانہ سمجھے گا۔ مريض ہے تو تحقيق ہی نہ ہو، اندھادھند سوار ہوگيا يا بے پوچھے گھر واپس آگياتو ہر صاحب ِع
  کرے لوگوں سے جنہوں نے عالج کئے ہيں کہ کون ڈاکٹر ايسا ہے کہ جس کے عالج سے زياده فائده ہوتا ہے۔ 

بہرحال کچھ نہ کچھ ہر شعبہ ميں تحقيق کرے گا تو پھر سب جگہ يہی اصول ہے تو يہ دين بہت سے ہيں تو اس کی وجہ 
اختيار کرنے کی ذمہ داری سے تو نہيں بچے گا۔ لٰہذا اس کا فريضہ يہ ہے کہ بہت سے دين ہيں تو اس سے وه دين حق کے 

ميں تحقيق کرے۔ هللا نے عقل اسی لئے دی ہے ۔ وه سوچنا اسی کی خاطر ہے۔ اگر دين بہت سے نہ ہوتے تو بھی پھر آگے 
  سوچنے کی ضرورت نہ ہوتی جيسے شروع ميں اصِل ضرورت دين 

سوچنے کی ضرورت، ويسے ہی اب انتخاِب دين کيلئے سوچنے کی ضرورت اور عقل سوچنے کی خاطر دی ہے۔ کيلئے 
اب عقل جن افراد کی طرف بتائے کہ ان سے پوچھو تو پتہ چلے گا ، ان افراد کی طرف رجوع کرنا ، وه عقل کے فيصلہ 

کرو ، ڈاکٹر کا عالج کرو۔ اب ڈاکٹر کے پاس گيا۔ سے ہے، مثالً کوئی بيمار ہوا اور عقل نے کہا کہ کسی حکيم کا عالج 
ڈاکٹر نے نسخہ لکھا تو اس کے پاس عقل ہی کے کہنے سے تو آيا تھا۔ اب اس کے نسخے ميں چون چرا کرنا بے عقلی 

ہوگی۔ ويسے عقل اگر کسی رہنما کے ہاتھ ميں ہاتھ دے دے کہ يہ سچا رہنما ہے، اس کے پيچھے چلو تو اب اس رہنما کی 
يات ميں ہر منزل پر عقل سے کام لينا، يہ خود عقل کے تقاضے کے خالف ہے۔ تحقيق اتنی ضروری چيز ہے کہ اصوِل ہدا

دين ميں تقليد حرام ہے يعنی دين کو اس لئے اختيار کرنا کہ ہم اسی مذہب والوں کے ہاں پيدا ہوئے ہيں،يہ هللا کے ہاں بری 
کرنا کہ ہمارے ماں باپ نے ہميں يہی بتايا ہے، يہ ديندار نہيں بنائے گا۔ دين کے  الذمہ نہيں بنائے گا۔ دين کو اس لئے اختيار

  معاملہ ميں خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ يہ حق ہے ، تحقيق واجب ہے، تقليد حرام ہے اصوِل دين ميں۔ 
  اسالم نے يہ نہيں کہا کہ قرآن کو مانتے کيوں نہيں؟ اس نے شکايت يہ کی کہ : 

  ۔ “بُِّرْوَن اْلقُْرآَن اَْم َعٰلی قُلُْوٍب اَْقفَالُھَااَفاَليَتَدَ ”
ارے يہ قرآن ميں غور کيوں نہيں کرتے؟ ہاں وه دوسرے مذاہب ہيں ۔ مجھے معلوم ہے جنہوں نے اپنے پيروؤں سے کہا ہے

بناِم مذہب جو  کہ خبردار! غور نہ کرنا، خبردار! عقل سے کام نہ لينا۔ مجھے يہ جملے ياد ہيں ايک رہنمائے مذہب کے،
تحريکيں چلی ہيں کہ اندھے بنو تو ميرا جلوه ديکھو، بہرے بنو تو ميری آواز سنو۔ تو يہ کوئی کہے اسالم کو تو شکايت يہ 

  ہے کہ آنکھيں ہيں اور يہ ديکھتے نہيں، کان ہيں اور يہ سنتے نہيں، عقل ہے اور يہ غور نہيں کرتے۔ 
  ۔ “اَفاَليَتََدبُِّرْوَن اْلقُْرآنَ ”

يہ قرآن ميں غور کيوں نہيں کرتے؟ کيا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہيں اور دلوں پر کيا مطلب؟ يہ وه دل نہيں ہے جو 
ڈاکٹری ميں فيل ہوجاتا ہے۔ قرآنی اصطالح ميں دل ذريعہ شعور کا نام ہے۔ ذريعہ تعقل کا نام ہے۔ تو وه ان کے پاس طاقتيں 

کام نہيں ليتے، سوچتے نہيں ہيں اور اسالم کی راه ميں تقليد ِآباؤ اجداد سنگ ِگراں ہيں سمجھنے کی اور پھر بھی عقل سے 
  بنی ہوئی تھی۔ وه لوگ يہی عذر کرتے تھے، کہتے تھے: 

ٍة َواَنَاَعٰلی آثَاِرِھْم ُمْھتَُدْونَ ”    ۔ “َوَجْدنَاآبَاَء نَاَعٰلی اُمِّ
  ۔ “ٰہذا ہم بھی اسی راستہ پر چلے جائيں گےہم نے اپنے باپ دادا کو ايک راستہ پر چلتے ديکھا ہے، ل

  وه يہی عذر پيش کرتے تھے ۔ اس کے جواب ميں قرآن نے کيا کہا ہے: 
ھُْم اَل يَْعقِلُْوَن َشْےئًاَوھُْم اَل يَْھتَُدْونَ ”   ۔ “اََولَوَکاَن آبأوُ

ے آباؤ اجداد کے راستے پر چلے گويا خود ان کے خوابيده ضمير کو بيدار کرکے يہ سوال کيا ہے کہ کيا اپنے بزرگوں ک
جاؤ گے ، چاہے انہوں نے خود عقل سے کام نہ ليا ہو؟ مطلب يہ کہ آباؤ اجداد کا کہنا ضمانت نہيں ہے، مطابق عقل ہونے 

  کی۔ 
ہوسکتا ہے کہ هللا نے ان کو عقل دی ہو او رانہوں نے سوچا نہ ہو۔ لٰہذا تم کو خود کس لئے عقل دی ہے ، تم کو خود سوچنا 
چاہئے کہ تمہارے آباؤ اجداد صحيح راستے پر تھے يا غلط راستے پر تھے اور چونکہ دعوِت دين تحقيق کی متقاضی ہے، 

لٰہذا قرآن مجيد نے اپنے ماننے والوں کيلئے اپنی جماعت کيلئے يہ نہيں کہا کہ اِدھر اُدھر کی صدائيں نہ سنو۔ يہ جنہيں 
  ں کہ دوسرے کے مجمع ميں نہ جاؤ، دوسروں کی باتيں نہ سنو۔ کمزوری محسوس ہوتی ہے، وه ہدايت کرتے ہي

  قرآن مجيد کی آيت پڑھ رہا ہوں،مدح کررہا ہے صاحباِن ايمان کی: 
  ۔ “�اَلَِّذْيَن يَْستَِمُعْوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعْوَن اَْحَسنَہ”

کے “يَْستَِمُعْونَ ”کے معنی ہيں سنتے ہيں اور “نَ يَْسَمُعوْ ”اہل ايمان کی شان يہ ہے کہ ہر ايک کی بات کو توجہ سے سنتے ہيں۔
، وه ہر ايک کی بات کو توجہ سے سنتے ہيں۔ پھراس ميں جو بہتر “اَلَِّذْيَن يَْستَِمُعْوَن اْلقَْولَ ”معنی ہيں توجہ سے سنتے ہيں۔ 

  ہوتا ہے، اُسے اختيار کرتے ہيں۔ 
جھے مان ليجئے، اس لئے کہ راستے الگ الگ ہيں۔ بناِم دينتو حضوِر واال!دين آ پ سے اس کا متقاضی نہيں ہے کہ بے سم
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اسی لئے تحقيق واجب ہے، اسی لئے تقليد حرام ہے، اسی لئے سوچنے اور سمجھنے کی طاقتوں کو بروئے کار النے کی 
ين ميں ضرورت ہے اور انبياء و مرسلين آئے ہيں اسی لئے ، وه شريعت ميں تو احکام بتانے کيلئے آئے ہيں اور اصوِل د

عقل کے چھپے ہوئے فيصلوں کو سامنے النے کيلئے آئے ہيں۔ چھپے ہوئے کيا مطلب؟ يعنی عقل کے وه بے لوث فيصلے 
  جس پر روايات کی خاکستر جم گئی ہے، جس پر تقليد ِآباؤ اجدادکا انبار لگ گيا ہے، اس کو اُبھار کر سامنے النے کيلئے۔ 

مٔومنين عليہ السالم نے ظاہر فرمايا ہے۔ بڑا بليغ جملہ ہے۔انبياء مرسلين کا ايک جملہ ميں اس حقيقت کو حضرت اميرال
  مقصد ِ بعثت کيا ہوتا ہے؟ حضرت نے اُسے نہج البالغہ ميں ارشاد فرمايا ہے: 

  ۔ “لِيَِصْيُرْواَْدفَائَِن اْلَعقُْولِ ”
ہيں۔ ليکن جب کھودا جاتا ہے تو برآمد ہوتا  دفينہ کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے نہيں دکھائی ديتا۔ اس پر مٹی کے انبار ہوتے

ہے۔ تو يہی الفاظ اميرالمٔومنين نے اپنے اس معياِر بالغت پر جو تحت کالم الخالق اور فوق کالم المخلوق ہے، اس کو پيش 
۔ يہاں نہج فرمايا ہے۔ارشاد فرماتے ہيں کہ انبياء و مرسلين اس لئے آئے ہيں کہ دنيا کيلئے عقل کے دفينوں کو برآمد کريں

البالغہ کا ايک جملہ ميں نے پڑھا ہے اور ميں نے عرض کيا کہ تحت کالِم الخالق اور فوق کالِم المخلوق ،يہاں پر مجھے 
ان کا قيام کاظمين ميں تھا اور وه بہرحال علوِم دنيا ميں بھی عالم کا “ جناِب سيد ھبة الدين شہرستانی”ايک واقعہ ياد آگيا 

اس کے عالوه انہوں نے جديد رياضی اور جديد فلسفہ پر معلومات حاصل فرما کر ايک کتاب  درجہ رکھتے تھے۔مگر
ْسالمُ ” لکھی جس کا ترجمہ موالم محمد ہارون صاحب مرحوم نے اس َدور ميں البدر التمام کيا تھا اور جو آپ “َوالَھَْےئَةُ َوااْلِ

ہی ميں البرہان سے شائع ہوئی تھی۔ البدرالتمام۔ تو وه  ہی کے ہاں اب اس وقت کے لحاظ سے آپ ہی کے ہاں يعنی پنجا ب
بڑے جامع العلوم و فنون آدمی تھے اور حکومتِ عراق ميں وزير معارف بھی رہے تھے۔ اب چونکہ وزير معارف تھے، تو 

واقعہ مجھ  جو مستشرقين آتے تھے باہر سے، وه ان سے مالقات کيلئے آيا کرتے تھے۔ تو ايک بڑا مستشرق آيا۔ انہوں نے يہ
سے بيان فرمايا تھاکہ ايک مستشرق آيا اور وه ان کی مالقات کو آيا۔ عراق و ايران ميں جو کوئی آتا ہے، تو اس کو ديد کہتے

  ہيں ، پھر جاتے ہيں تو بازديد اُسے کہاجاتا ہے۔ 
  وہاں اصول يہ ہے کہ جو مسافر ہو، اُس کی ديد کو لوگ آئيں اور وه بازديد کے لئے جائے: 

  ۔ “اَْلقَاِدُم يَُزاُرَواَليَُزْورُ ”
جو کہيں وار دہوا ہو، اس کے پاس لوگ آئے پہلے۔ وه پہلے نہيں جائے گا۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ انگريزی تہذيب يہ ہے 
 کہ جو آتا ہے، وہی ديد کرے اور پھر اس کی بازديد ہو۔ غرض وه اپنے طريقہ پر پہلے آيا او ريہ بازديد کيلئے اس کے ہاں

تشريف لے گئے۔ تو اس نے کہا کہ ميرا کتب خانہ چل کر ديکھئے۔ عيسائی مستشرق تھا۔ انہوں نے جاکے اس کے کتب خانہ
ديکھتے ديکھتے ديکھا کہ ايک جگہ بہت جلی حروف ميں ، سنہری حروف کے ساتھ نہج البالغہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس

بھی ہے؟ خوش ہوکر، اُسے جيسے جوش آگيا، اُس نے کہا: جی ہاں، يہ سے کہا کہ يہ بھی آپ کے ہاں ہے؟ نہج البالغہ 
  ميرے ہاں نہ ہوتی ؟ 

اس کے بعد اُس نے يہ کہا کہ يہ تو ايسے َدور ميں پيدا ہوئے تھے کہ جب لوگ ان کی بات سمجھنے کی صالحيت ہی نہيں 
  رکھتے تھے۔ اگر اس َدور ميں ہوتے تو مسجد کوفہ ميں خطبہ پڑھتے ہوتے تو: 

  ۔ “َکاَنَّ يَُمْوُداْلَمْسِجَد بَِشْبقَاتٍ ”
شبقيہ کہتے ہيں ہيٹ کو، انگريزی ٹوپی ، تو اس کا مطلب يہ تھا کہ پھر زير منبر يہ عمامے نہ ہوتے، ہيٹ ہی ہيٹ ہوتے۔ 

پر تو ميں  يعنی دنيا بھر کے پروفيسر ، تمام دنيا کے اساتذه ، علماء ، وه سب ان کے زير منبر ہوتے ۔ فرماتے تھے کہ اس
خوش ہوا ۔ اس نے تعريف کی، مجھ ميں باليدگی پيدا ہوئی۔ مگر اب اس نے ايک بات ايسی کہہ دی جو مجھ کو بہت بار 

ہوگئی اور اب مجھ پر ذمہ داری ہوگئی اس پر کچھ کہنے کی۔ اُس نے کہا کہ يہ آپ لوگ مسلمان جو تھے، آپ لوگوں نے 
  آن ميں ہے: قرآن مجيد کو بطوِر معجزه پيش کيا۔ قر

يَاُم ُکتَِب َعلَْيُکُم اْلقَِصاصُ ”   ۔ “ٰياَ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْواُکتَِب َعلَْيُکُم الصِّ
تم پر روزه فرض ہے، تمہارے لئے قصاص کا قانون ہے تو يہ سب اس ميں ہے تو اسے آپ نے بطور معجزه پيش کيا ہے۔ 

  اگر 
ا مان ليتی۔ تمام دنيائے علم جديد ، تمام دنيائے تمدن اس کو مان ليتی۔ انہوں نہج البالغہ کو آپ بطور معجزه پيش کرتے تو دني

نے کہا۔ اب وه ميری باليدگی ختم ہوگئی۔ اس سے اسالم پر ضرب ہوگئی۔ ميں نے ذہن ميں سوچا کہ اب اس سے کيا کہوں؟ 
  اس ظالم نے قرآن مجيد ميں سے تو 

نہج البالغہ کو اس کے بعد زبانی اس نے ،خطبہ اشباح ايک بڑا معرکة اآلرا خطبہ ہے، اس کیمنتخب کيا، “ٰياَ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا”
يَامُ ”کئی سطريں زبانی سنا ديں، تو وه کہتے تھے کہ اس نے قرآن مجيد ميں سے تو منتخب “ٰياَ يُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْواُکتَِب َعلَْيُکُم الصِّ
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اشباح پيش کيا۔ اب ميں اس سے کيا کہوں؟ وه تو بہت طويل گفتگو کا ميدان  کيا اور نہج البالغہ ميں سے اس نے خطبہ
ہوجائے گا ۔ تو اب ميں گويا ميدان ميں کترا گيا۔ميں نے کچھ اور گفتگو شروع کردی۔ اس کے بعد پھر برسرمطلب آکر ميں 

ناگوار ہوا اور اب اُس نے اورنے پوچھا،جن کی اتنی تعريف کی ہے، وه آپ کے نزديک صاحب ِعقل تو تھے۔ کچھ اب اُسے 
جوش و خروش کے ساتھ کلماِت حمدوثناء۔ يہ کيا سوال کيا؟ عجيب؟ صاحب ِعقل؟ ارے وه تو ايسے تھے ، ايسے تھے کہ 
انہوں نے ہی قرآن کو معجزه مانا ہے۔ وه کہنے لگا ، اس وقت اس کا کوئی جواب ميرے پاس نہيں ہے۔اس کو نہج البالغہ 

ه خطبے بھی ياد ہوں گے جہاں قرآن مجيد کی حضرت نے اپنے اُسی جوش وخروش کے ساتھ تعريف و پوری ياد تھی تو و
  توصيف فرمائی ہے۔ 

وه سب بھی اُسے ياد تھا تو انکار کيسے کرتا! اُس نے کہا کہ اب يہ بات تو سمجھ ميں نہيں آتی۔ اب اس پر پھر غور کروں 
ہ کہ اصوِل دين بے سمجھے ماننا اُس کا مطالبہ نہيں ہے۔ صرف اس لئے گا۔ اب وه عمر بھر غور ہی کرتا رہے گا۔ غرض ي

کہ ہم ايسے خاندان ميں پيدا ہوئے ہيں، يہ کوئی حجت نہيں ہے، خود سمجھنا چاہئے ۔ ہاں! اپنے معياِر عقل کے مطابق جس 
ی خود محسوس کرتا زبان ميں دليل اپنے کو مطمئن کرسکے، چاہے وه بحث دوسرے سے نہ کرسکے۔ بہت سی باتيں آدم

ہے ليکن دوسرے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے اور خصوصاً بحث تو ايک فن ہوگيا ہے۔بڑے بڑے صاحباِن علم بحث ميں بند 
ہوجاتے ہيں، حاالنکہ وه سمجھے ہوئے ہيں مذہب کو مگر دوسرے کو سمجھا نہيں سکتے۔ تو وه تو ايک فن ہے مگر اپنی 

  چاہئے ۔  جگہ پر اس کے پاس کوئی دليل ہونی
چنانچہ ہمارے پاس ہمارے آئمہ ہی نے مختلف انداز سے دالئل پيش کر کے اس حقيقت کو بتايا ہے کہ دليل کی نوعيتيں کتنی 
مختلف ہوتی ہيں۔ اب يہاں تو ميں نے کہا کہ خود سمجھنے واال اپنے معياِر فکر کے مطابق وه دليل اپنے لئے کوئی نہ کوئی 

از ان کيلئے ظاہر ہے ۔ دليل کی ضرورت نہيں چونکہ دليل وہاں ہوتی ہے جہاں پرده ہو۔ ان کيلئے رکھتا ہو، ليکن اس کا اند
دليل و مدلول سب بے پرده تھا۔ لٰہذا ان کا علم دليل سے نہيں ہوتا تھا مگر دليل سے وه اس علم کوحاصل کرنا سکھا ديتے 

ان کی توسطِح ذہن الگ ہے۔ لٰہذا جتنے طريقے کے سائل تھے۔ تو جن کو سکھاتے تھے، ان کا تو پيمانٔہ نظر مختلف ہے۔ 
  جس جس معيار کے آئے، ويسا ويسا راستہ انہوں نے اختيار کيا۔ 

اب ايک آيا عام صحرائی عرب، عربوں کی زندگی آپ جانتے ہيں ، سفر اور وه بھی پشت ِشتر کے اوپر۔ اب ايک صحرائی 
مجھ کو هللا کاوجود سمجھا ديجئے۔ تو اب اس کے سامنے گہری باتيں  عرب امام کے پاس آيا اور امام سے پوچھتا ہے کہ

پيش کی جائيں تو وه بيچاره بجائے سمجھنے کے سمجھنے سے توبہ کرلے گا۔ وه پھر اُسی نقطہ پر آجائے گا کہ کون اس 
زندگی ہے، اسی جھميلے ميں پڑے۔ لٰہذا اب وه صحرائی عرب ہے اور اس کی زندگی اسی ميں گزر رہی ہے۔ تو جو اس کی

کے ماحول سے دليل۔ ان ميں بعض علوم بھی تھے جو اب نہيں ہيں، حاالنکہ َدوِر جاہليت تھا مگر بعض اُس وقت کے علوم اِ 
س وقت اِ س نقطہ پر نہيں مثالً فن قيافہ، آج کل لوگ قيافہ سمجھتے ہيں ناک نقشہ سے کچھ سمجھنا۔؟ذہن ہے يا کند ذہن ہے، 

اتھ ديکھنا، اس سے حکم لگائے جاتے ہيں ، وہاں قيافہ۔نقش قدم کو ديکھ کر يہ بتاديتے تھے کہ يہ کس اب ايک ہوگيا ہے۔ ہ
قبيلہ کا آدمی ہے، کس عمر کا آدمی ہے، کس سن کا آدمی ہے۔ جو کسی شے سے ناواقف ہو، وه پھر سمجھ ہی نہيں سکتا کہ 

م ميں ہوا ہے۔ شب ِ ہجرت جب پيغمبر خدا تشريف لے گئے ہيں يہ کيونکر ہوسکتا ہے؟ مگر يہ ہوتا تھا اور ہماری تاريخ اسال
تو انہوں نے قيافہ شناسوں کی خدمات حاصل کی تھيں۔ اب اس پورے واقعہ کو تو عرض نہيں کرتا، کچھ عرض کرچکا 
تو  ہوں، کسی مجلس ميں کہ رات بھر تو پھنسے رہے اُلجھن ميں ، سمجھتے رہے کہ رسول ہيں۔ اب صبح کو جب راز کھال

چلے تعاقب کيلئے کہ جلدی چلو، معلوم نہيں کہ کدھر گئے ہيں؟ تو قيافہ شناسوں کی خدمات حاصل کيں ۔ ان کو اپنے ساتھ 
  لے کر چلے اور انہوں نے 

خانٔہ پيغمبر خدا سے نقش قدم ديکھنا شرو ع کئے اور صحيح رہنمائی کرتے رہے کہ يہاں تک گئے، يہاں تک گئے ، اِدھر 
  ئے۔ بالکل صحيح لے جاکر ايک منزل پر انہوں نے کہہ ديا کہ اب رسول تنہا نہيں ہيں، کوئی ہمراه بھی ہے۔ گئے، اُدھر گ

مجھے اس وقت اس پر کوئی تبصره نہيں کرنا ہے اور ميری عادت بھی نہيں ہے کہ ايسی باتوں پر تبصره کروں۔ تو جناب! 
ور بالکل صحيح حکم لگا ديا کہ يہاں سے آگے نہيں گئے وه ديکھتے ہوئے نقش قدم پر چلے گئے غار کے دروازے تک ا
  ہيں۔ ديکھا آپ نے ان کے فن کا کمال! تو يہ تھی ان کی زندگی! 

تو جناِب واال! يہ ہے ان کا ماحول، يہ ہيں ان کے علوم ۔ تو اب امام اس سے دليل وجوِد خدا کی فرماتے ہيں، ارشاد فرماتے 
  ہيں: 

ْوثَةُ تَُدلُّ َعلَی اْلَحِمْيِرَوآثَاُراْلقََدِم تَُدلُّ َعلَی اْلَمِسْيرِ  اَْلبِْعَرةُ تَُدلُّ َعلَی”   ۔ “اْلبَِعْيِرَوالرُّ
فرماتے ہيں : ارے بھئی جس قسم کا جانور گيا ہو، جانور تو تمہارے سامنے نہيں ہے ليکن اگر راستے ميں مينگنياں کسی 

، نقش قدم خبر ديتا ہے کہ ادھر “آثَاُراْلقََدِم تَُدلُّ َعلَی اْلَمِسْيرِ ”گيا ہے۔ جانور کی مل جاتی ہيں تو سمجھ ليتے ہيں کہ وه جانور 
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سے کون گيا ہے۔ اب اس کو ميں علمی زبان ميں کہتا ہوں، تم روِز اثر سے مٔوثر کا پتہ لگايا کرتے ہو مگر يہ اثر اور مٔوثر 
ہ ديتی ہيں۔ وه نقش قدم راستہ چلنے والے کا پتہ ديتے ہيں۔ تو کہاجاتا تو وه نہ سمجھتا۔ فرماياکہ وه مينگنياں اس جانور کا پت

يہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمين اپنے بنانے والے کا پتہ کيوں نہيں ديں گے۔ سطحی ذہن کا آدمی تھا، اس کو اس طرح 
  سمجھايا اور ہمارے دوسرے آئمہ نے اسی سطح زمين کی مثال دے کر فرمايا: 

  ۔ “اْلَعَجائِز َعلَْيُکْم بِِدْينِ ”
تمہارا فريضہ اتنا ہی دين ہے جتنا بوڑھوں کا بھی ہوسکتا ہے۔ بڑھيا عورتيں جاہل، ظاہر ہے جن کے مرد ايسے جاہل ہوں، 

ان کی خواتين کيسی ہوں گی۔ مگر وه بھی اپنے لئے دليل رکھتی ہيں۔ ايک بڑھيا سے پوچھا گيا کہ هللا کو تونے کيسے 
اس چرخہ سے۔ ميں جب تک اس چرخے کو چالتی ہوں، چلتا ہے ، جب ہاتھ روک ديتی ہوں تو  پہچانا؟ اُس نے کہا: اپنے

 ُرک جاتا ہے۔ تو ايک چرخہ بغير کسی کے چالئے نہيں چلتا، اتنا بڑا کارخانہ بغير کسی کے چالئے کيسے چل سکتا ہے؟ 
تنی دليلوں ميں پڑيں۔ تو ميں تو کہوں گاکيا ذہين طالب علم يا اُستاد جس سے پوچھو: صاحب! ہميں اتنی فرصت کہاں کہ ہم ا

آپ اس چرخہ چالنے والی بڑھيا سے بھی گئے گزرے ہيں کہ وه تو اپنے ہی ماحول کی دليل سے سمجھ لے اور آپ جس 
ماحول کو ديکھتے ہيں، اُس سے کچھ سمجھ ہی نہيں سکتے۔ ايک وقت تھا کہ فلسفی قائل ہوتے تھے هللا کے اور سائنس دان 

وتے تھے اور يہ َدور ايسا ہوگيا ہے کہ بات اُلٹ گئی ہے۔سائنس دان قائل ہوتے جاتے ہيں، کتابيں لکھ رہے ہيں وجوِد منکر ہ
  خدا پر۔ 

ايک صاحب تھے شمس آباد کے، بہت صاحب ِ مطالعہ تھے۔ نواب محمد عباس صاحب سالک ، انہوں نے مجھے پروفيسر 
چ سو صفحات کی اور وه سائنس دان آدمی ہے۔ تو ايک وقت ميں فلسفی مقر جوگ کی کتاب دی تھی،ثبوِت خدا کی، کوئی پان

تھے جو بے ديکھے ُکلّيوں پر حکم لگاتے تھے ۔ يہ مشاہده پرست تھے۔ سائنس دان تو يہ غيب کے منکر تھے اور اب يہ 
کر ہورہے ہيں۔ ميں کہتا مشاہده پرست جو ہيں، وه غيب پر ايمان النے لگے ہيں۔وه آنکھيں بند کرکے سوچنے والے ، وه من

ہوں کہ توفيق ربانی کے پلڑے ہيں۔ فلسفی جو تھے، وه سائنس دانوں کے انکار سے مرعوب ہوگئے تو منکر ہونے لگے 
  يعنی انہوں نے تحقيق کی بجائے تقليد اختيار کرلی اور سائنس دانوں کو سائنس نے تحقيق پرمائل کرديا۔ 

ں کسی کارساز کے تصور کی طرف لے گيا۔ تو حضور! اس بڑھيا کا معياِر نظر جو اپنے مشاہده کی ناکامی کا احساس انہي
تھا، اس کے پاس بھی دليل تھی۔ اب ايک فلسفی آگيا ، اُس نے کہا کہ هللا کا ثبوت بتائيے کہ کيا ہے؟ اب اس سے اس کی زبان

ج انہيں قائل کردوں گا۔ اب جو آيا، پوچھا ميں بات کرنا ہے۔اس کے معياِر نظر کے مطابق بڑے دعوٰی سے آيا تھا کہ ميں آ
کہ بتائيے وجوِد خدا کی دليل ؟ آپ نے فرمايا : بس ايک سوال ہے ميرا، اس کا جواب دے دو، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے

اگر تم کہوکہ گی کہ تم موجود ہو يا معدوم؟ يعنی ہو يا نہيں ہو؟ اگر ہو تو بتادو کہ خود تم نے اپنے کو بنايا يا کسی اور نے ؟ 
خود ميں نے تو بتاديا کہ جب تم نے اپنے کو بنايا تو اس بناتے وقت تم تھے يا نہيں تھے؟ بس يہ سواالت جو اس پر وارد 

  ہوئے تو کچھ دير سوچ ميں رہا اور بغير کچھ کہے، اُٹھ کے چالگيا۔ 
ا کہ ارے بھئی کہاں؟ تم نے کوئی حضرت کے اصحاب ميں سے، جو ان کو اپنے ساتھ الئے تھے، انہوں نے اس سے پوچھ
کہوں تو غلط ہے کہ “ نہيں ہو ” بات ہی نہيں کی؟ اس نے کہا کہ کيا بتاؤں ، وه سواالت ہی ايسے تھے ۔ ہو، نہيں ہو،اگر

ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی اور ہے جس نے تم کو بنايا۔ اب اگر کہہ دوں کہ ہے تو ان کا مطلب حاصل ہوگيا۔ تو جس 
نے کو آيا تھا، وه ثابت ہوگيا۔اور اگر کہوں کہ ميں نے خود ، تو پھر دوسرا سوال جو ميرے سر پر ہے کہ جب تم کے پوچھ

نے اپنے آپ کو بنايا ہے تو تم تھے يا نہيں تھے۔ تو ميں يہاں جو بھی کہتا، غلط ہوتا۔ يہ کہوں کہ تھا ، ميں موجود پہلے بھی 
اممکن ہے۔ اگر ميں کہوں کہ نہيں تھا،تو معدوم عطائے وجود کيونکر ہوسکتا ہے؟ يہ تھا تو پھر بعد ميں بنايا۔ کہئے قطعی ن

  بات غلط ہوتی۔ لٰہذا اب ماننے کے سوا چاره ہی نہيں تھا تو اب بات کرکے کيا کرتا۔ 
ا ہے۔ مگر ديکھا آپ نے! اب يہاں نہ نقش قدم ہے، نہ جانور ہے۔ اب آجکل تو علم النفس يونيورسٹيوں کا مستقل موضوع ہوگي

ياد رکھئے کہ جہاں تک ميں سمجھتا ہوں، علم کو نيا نہيں ہوتا، وه داخِل فطرت ہوتا ہے، اگر کوئی علم ہے، جس وقت سے 
  کتابيں لکھی جانے لگی ہيں، کتابيں مدّون ہوجاتی ہيں، علم ہوجاتا ہے۔ ورنہ اصوِل علم ہميشہ سے ہوتے ہيں۔ 

کہ هللا کے وجود کی کيا دليل ہے؟ آپ نے فرمايا: بس ميرے کچھ سوالوں کا جواب  اب ايک ماہر نفسيات آيا۔ اُس نے پوچھا
دے دو۔ کبھی سمندر کا سفر تم نے کيا ہے؟ اُس نے کہا کہ جی ہاں، سفر کيا ہے۔ آپ نے فرمايا: کبھی ايسا بھی ہوا ہے کہ 

وا کہ کشتی شکستہ ہوگئی ہو، تختے الگ ہوگئے دريا ميں طوفان آيا ہو؟ کہا : جی ہاں، ايسا بھی ہوا۔ کہا: کبھی ايسا بھی ہ
ہوں؟ اُس نے کہا: جی ہاں، ايک دفعہ تو ايسا بھی ہوا۔ آپ نے فرمايا کہ پھر تختے پر تم بيٹھے ہوئے چلے، اب نہ کوئی 

چ ساحل ہے، نہ سامنے کوئی دوسری کشتی ہے، کوئی نہيں ہے سامنے؟ کہا: جی ہاں، ايسا بھی ہوا ہے۔آپ نے فرمايا: بس س
سچ بتاؤ، اس وقت بھی دل کہتا تھا کہ اب بھی بچ سکتا ہوں؟ اُس نے کہا: ہاں، کچھ تو تھی اُميد کی کرن۔ آپ نے فرمايا:بس! 
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  جو اس وقت بھی سہارا ديتا ہے، اسی کو خدا کہتے ہيں۔ 
ے جيسا اُس کا ذہن ہے، بس ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، آپ نے ديکھا امام۔ آپ نے ديکھا رہنما۔ايک سوال کيا ، ہر ايک ن

اس کے معياِر ذہن کے مطابق جواب۔ميں کہتا ہوں کہ بس يہی بات قرآن سے نہيں ہوسکتی۔ بتاديا کہ دليل مختلف ذہن کے 
لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ تو ميں کہتا ہوں کہ اب اگر کچھ شخصيات ہوں جو وجوِد باری کی دليل ہيں تو ان شخصيات کا 

ے اب ايک شخصيت جو بحمد باوجوِد اختالِف فرقہ تمام مسلمانوں ميں سر تسليم خم کروانے کيلئے ذکر عبادت نہ ہوگا؟ ار
کافی ہے۔ وه ہستی، اس کيلئے قرآن کی مثال پيش کردوں ، سورئہ جمعہ،ماشاء هللا يہاں نماِز جمعہ مختلف مقامات پر ہوتی 

 ً   دوسری آيت ہے:  ہوگی اور حضرات شرکت کرتے ہوں گے۔ سورئہ جمعہ ميں تقريبا
يِيِْيَن َرُسْواًل ِمْنھُمْ ”   ۔ “ھَُوالَِّذْی بََعَث فِی ااْلُ مِّ

  ذرا آيت کا محل ديکھئے۔ سوره شروع ہوا ہے هللا کے تعارف سے۔ 
ْوِس اْلَعِزْيِزاْلَحِکْيم” ِ َمافِی السَّٰمٰوِت َوَمافِی ااْلَْرِض َملِِک اْلقُدُّ ّٰ ِ   “ يَُسبُِّح 

رتی ہے ہر شے جو آسمان پر ہے اور زمين پر ہے۔ کون؟ جو سلطنت کا حقيقی مالک، کون هللا؟ جو تمام هللا کی تسبيح ک
  نقائص و عيوب سے بری،کون اٰلہ؟ جو عزت و حکمت کا مالک۔ 

يِين ميں ايسا رسول بھيجا ، اس کے معنی يہ ہيں کہ رسول کا  اب اس سلسلہ ميں ارشاد ہورہا ہے کہ وه وه ہے جس نے اُمِّ
عارف کروايا جارہا ہے کہ هللا وه ہے جس نے ايسا رسول بھيجا ۔يہ وه تھيں کہ جن کی پہلی کڑی يہ ہے کہ ان کا وجود دليِل ت

وجوِد خدا تھا۔ انہيں ديکھ کر خالق کی ہستی کا پتہ چلتا تھا۔ شاعر انقالب جوش مليح آبادی ، وه چاہے ہوائے سياست ان کے 
تو ان سے سبھی ہيں، سب جانتے ہيں اور وه مشہور بھی ہيں۔ ان کا کالم بہت سا ايسا ہے خالف ہی ہو ليکن يہ کہ متعارف 

جس ميں انکاِر خدا ہے ۔ ميرے سامنے ايسے جملے انہوں نے کہے ہيں کہ جن کی وجہ سے ميں انہيں مسلمان سمجھتا ہوں۔ 
م بہت سا ايسا ہے۔ اس ميں مضحکہ ہے، تمسخر مجھے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا گواه بنا ليا ہے۔ ليکن يہ کہ ان کا کال

ہے، گستاخياں ہيں۔ سب کچھ ہے۔ بحيثيت منکر خدا وه مشہور و معروف ہيں۔ کيا کہتے ہيں؟ وه ان کا معرکة اآلرا مسدِس 
  حسين اور انقالب ديکھئے ، تو وه اس ميں کيا کہہ رہے ہيں؟ 

  ہاں وه حسين جس کا ابد آشنا ثبات 
  کيموں سے بھی يہ باتکہتا ہے گاه گاه ح

  
  يعنی دروِن پردئہ صد رنگ ِکائنات 
  يہ کہہ رہا ہے ان کا ابد آشنا ثبات

يعنی اس صد رنگ پردئہ کائنات کے پيچھے ديکھئے ،غيب پر ايمان ہوگيا۔ اس پردئہ صد رنگ کائنات کے پيچھے ايک 
  دا کے وجود کا پتہ لگارہے ہيں۔ باشعور ذہن ہے، ايک کارساز ذات۔ ان کے قدموں کے ثبا ت کو ديکھ کر وه خ

ارے غور سے ان کے چہرے کو ديکھتے تو بہت پہلے قائل ہوجاتے۔ يعنی ورائے پردئہ صد رنگ کائنات، اِک باشعور ذہن 
ہے۔ علم اور قدرت دونوں پر ايمان ہے۔ ايک باشعور ذہن، يہ علم ہوگيا۔ ايک کارساز ذات، يہ قدرت ہوگئی۔ يہی صفاِت ثبوتيہ 

  فراد ہيں۔ ايک باشعور ذہن ہے، ايک کارساز ذات۔ اور بيت اس کے بعد کہی ہے: کے دو ا
  سجدوں سے کھينچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا جو اک اشاره ہے معبود کی طرف 

اب آگے نہيں بڑھوں گا۔ بس! بخدا نماز بھی جيسی تاريخ کربال ميں ہوئی ہے، ايسی تاريخ عالم ميں کبھی نہيں ہوئی۔ جو 
ہيں، وه بھی جب پريشانی کا ہنگام ہو تو کچھ شرع کی رعايتوں کا فائده اٹھا ليتے ہيں، مثالً کوئی ہے جو اّول وقت  نمازی

نماز کا پابند ہے، کسی دن خدانخواستہ کسی کی حالت خراب ہوگئی، حالت ِ احتزار ہے، آج واجبی نمازبھی ذرا دير ميں 
خود افسوس بھی کيا کہ ديکھو! اتنی مدت سے پابند تھا نماز کا اور نوافل کا، پڑھی اور نوافل بھی نہيں پڑھے اور بعد ميں 

آج ايسا بدحواس ہوا ۔ ايسا وقت تھا ،کوئی اعتراض نہيں کرے گا۔ کيسا ہی پابند ِشرع عالم دين ہو،اعتراض نہيں کرے گا۔ 
يہ السالم نے مثال پيش کی کہ جتنا وقت ہمدردی محسوس کرے گا کہ وقت کا تقاضاہی يہی تھا۔ مگر کربال ميں امام حسين عل

سخت ہو، عبادت ميں کمی نہ کرو۔ کوئی اضافہ ، کوئی خصوصيت رکھ دو، خصوصيت بڑھا دو۔ روِز عاشوره کی صبح کی 
نمازکی خاص اہميت ہے کيونکہ يہ آخری نماز ہے جو موال نے سب جماعت کے ساتھ پڑھی۔ بہت سے اصحاب کی زندگی 

ی نماز۔ تو آج کيا خصوصيت برتی کہ روز کے مٔوذن حجاج ابن مسروق جعفی او ريہ آج کی نماز؟ کی آخری نماز، صبح ک
فرماتے ہيں: بيٹا علی اکبر !آج اذان تم دے دو۔ يہ کيا ہے؟ موال جانتے ہيں کہ مير اعلی اکبر بھالنے کی چيز نہيں ہے،وه 
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  نماز کی ياد قائم رہے۔  چاہتے ہيں کہ جب تک ميرے علی اکبر کی ياد قائم رہے، تب تک اس
ماشاء هللا جو نمازی ہيں، ان کيلئے بھی بار صبح ہی کی نماز ہوتی ہے۔ بہت سے ايسے ہيں جو سب نمازيں وقت پر پڑھتے 
ہيں ليکن صبح کو آنکھ نہيں کھلی۔ قضا پڑھتے ہيں۔ تو موال نے صبح کی اذان علی اکبر سے دلوائی کہ اس وقت کوئی علی 

کرنے واال جوان، اس کی بستر پر آنکھ کھل جائے تو اس وقت اُسے ياد آجائے کہ اس وقت ميرا شہزاده کہہ اکبر ہی کا ماتم 
 ۔ تو اب يہ ديکھنا ہے کہ علی اکبر کی آواز پر کون کون آتاہے؟ “حی علی الصلٰوة:”رہا ہے 

 

 معراج خطابت

 

  ٣ديِن اسالم 

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔“اِنَّ الدِّ

دين کے بارے ميں جو طرح طرح کے عذر کئے جاتے ہيں، ان کی پہلی بات کل عرض ہوئی کہ اگر ايک دين ہوتا تو مان 
بھی ليتے۔ جب بہت سے دين ہيں تو اس جھگڑے ميں کون پڑے۔ اس کے بارے ميں َميں نے عرض کيا کہ زندگی کہ ہر 

کہ چونکہ شکليں بہت ہيں، لٰہذا اس چيز ہی کو چھوڑ ديں بلکہ  شعبہ ميں بہت سی شکليں ہوتی ہيں تو يہ تو نہيں انسان کرتا
کبھی اپنے ذوق کی مناسبت کو ديکھتا ہے، کبھی جوواقف کار ہيں، ان سے دريافت کرتا ہے، ان سے پتہ لگاتا ہے کہ کونسا 

مجھے جانا ہے۔  راستہ ہے جو منزل تک جائے گا۔ سٹيشن پر پوچھتا ہے کہ کونسی گاڑی ہے جو اُس جگہ جارہی ہے جہاں
تو جب ہر شعبہ حيات ميں انسان ايسا ہی کرتا ہے تو دين کے بہت ہونے سے اصل دين کو چھوڑنا، يہ کہاں کی معقوليت 

  ہے؟ بلکہ انسان تحقيق کرے، غور کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ کونسا دين درست ہے۔ 
دينوں کی وجہ سے تفرقہ پيدا ہوتا ہے۔ جب بہت دين ہوئے تواب اس بات کا دوسرا پہلو پيش کرتے ہوئے يوں کہاجاتا ہے کہ 

اس کا الزمی نتيجہ يہ ہوا کہ کوئی کسی دين کا پيرو ہے ، کوئی کسی دين کا۔ لٰہذا ايسی چيز سے کيا فائده جو لوگوں ميں 
دينيت اختيار کريں تو تفرقہ پيدا کرے۔ تو اس کے جواب ميں َميں يہ کہوں گا کہ اس کا حل آپ نے جو تجويز کيا ہے کہ ال

اس الدينيت سے تفرقہ کيونکر ختم ہوگا؟ بلکہ آپ کی الدينيت نے ايک فرقہ کا اضافہ کرديا ہے۔آپ کے ابھی تک دين کی 
وجہ سے فرقہ تھے۔ ايک ايک دين کا ايک دوسرے دين کا۔ اب وه فرض کيجئے پچاس تھے، اکياونواں گروه پيدا ہوگيا 

ميں کمی تو نہيں ہوئی اور زيادتی ہوگئی۔ جب سب بے دين ہوجائيں گے تو تفرقہ مٹ جائے گا۔  الدينيت کا۔ تو اس سے تفرقہ
تو ميں کہتا ہوں کہ يہ خواب جو آپ ديکھ رہے ہيں، اگر شرمندئہ تعبير بھی ہوا اور اس ترکيب سے آپ تفرقہ مٹائيں کہ سب 

ہے، اس طرح کہ سب اُس دين کو اختيار کرليں۔اس لئے تفرقہ بے دين ہوجائيں تو ميں يہ کہتا ہوں کہ ہر دين تفرقہ مٹا سکتا 
ہوتا ہے تو اب آپ کا نسخہ ہے ، وه بھی مرض کو بڑھانے واال ہے۔ اس ميں تفرقہ ميں اور اضافہ ہوگا، کمی تو نہيں ہوگی۔ 

کی وجہ سے کتنے خون  اب اسی کا اور جديد تر پہلو يہ ہے کہ دين دنيا ميں جنگيں کرواتا ہے، لڑائياں کرواتا ہے اور دين
گزشتہ َدور ميں بہہ چکے ہيں اور اب بھی کبھی کبھی بہتے ہيں۔تو ايسی چيزسے کيا فائده جو خونريزی کروائے، جنگيں 

کروائے۔ تو ميں کہتا ہوں کہ وه دين تو کوئی سا بھی نہيں ہے جنگ کی دعوت دے خود سے۔ يہ جنگيں جو ہوتی ہيں، يہ اس 
حريکيں اٹھائی جاتی ہيں۔ کيوں؟ اس لئے کہ شاطر سياست دان جانتا ہے کہ دين ميں جتنی جاذبيت لئے کہ دين کے نام پر ت

ہے، اتنی کسی اور چيز ميں نہيں ہے۔ تو اس بناء پر اپنی تحريکوں پر دين کا غالف چڑھايا جاتا ہے اور جھنڈے پر دين کا 
  ہے؟  نام لکھ ديا جاتا ہے اور دين کا نعره لگايا جاتاہے۔ با ت کيا

بات يہ ہے کہ ملّمع اس چيز کا کيا جاتا ہے جو قيمتی ہو، لوہے کا ملّمع نہيں کيا جاتا۔ چونکہ سونے چاندی کی قيمت ہے، اس
لئے اس کا ملّمع چڑھائيں گے۔شيشے کا مصنوعی تيار نہيں کريں گے، لعل و ياقوت چونکہ قيمت رکھتے ہيں، لٰہذا اُن کا 

اب جو عرض کرتا ہوں ، اس کو عقل کی بارگاه ميں پيش کرکے ديکھئے کہ چونکہ سونے  مصنوعی تيار کيا جاتا ہے۔ تو
چاندی کا ملّمع چڑھا کر بہت سے لوگوں کو دھوکا ديا جاتا ہے، لٰہذا دنيا سے سونے چاندی کو ختم کرديا جائے۔ چونکہ لعل 

لٰہذا لعل و ياقوت کو دنيا سے نابود کرديا جائے و ياقوت کا مصنوعی تيار کيا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو ٹھگ ليا جاتا ہے،
تاکہ لوگوں کو دھوکا نہ ہو۔ چونکہ اصلی گھی کے نام پر لوگوں کے ہاتھ بناسپتی گھی فروخت کياجاتا ہے، لٰہذا يہ ہے کہ 
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ے، تو اس اصلی گھی کو دنيا سے ختم ہی کرديا جائے۔ تو ياد رکھئے کہ ان ملّمعوں کی وجہ سے جو کسی کا نقصان ہوتا ہ
ميں قصور اُس اصل چيز کا نہيں ہے۔ ريگستانوں ميں بالو پانی کی طرح چمکتی ہے، اُسے سراب کہتے ہيں۔ بہت سے 

پياسے دھوکہ کھاکر دوڑتے ہيں تو پياس ميں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔ قريب پہنچتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ پانی تھا ہی نہيں۔ 
  قابل ہے؟ اس لئے کہ سراب بہت سوں کو دھوکہ تو کيا دنيا سے پانی فنا کردينے کے 

  ديتا ہے؟ 
اب ميں ايک عام بات کہوں، ياد رکھئے کہ جھوٹ جھوٹ ہے ہی نہيں جب تک سچ کا لباس نہ پہنے۔ اگر جھوٹ کہہ کر بوال 

ختم جائے تو جھوٹ ہوگاہی کہاں؟تو جھوٹ اس وقت تک جھوٹ ہے جب تک سچ کا لباس نہ پہنے۔ تو کيا دنيا سے سچائی 
کردينے کے قابل ہے؟ اس لئے کہ جھوٹ بہت سوں کو دھوکہ ديتا ہے۔ تو اگر يہ سب باتيں غير معقول ہيں تو اسی طرح اگر 

مذہب کے نام پر بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہيں تو اس ميں اصل دين کا تو کوئی قصور نہيں ہے۔ اب ان سب کا کيا عالج 
پيدا کيجئے جو اصل اور نقل کا فرق محسوس کرسکے۔عالمتوں پر نظر کيجئے  ہے؟ان سب کا عالج يہ ہے کہ نگاِه امتياز

جوسراب اور آب ميں فرق محسوس کرسکے۔عقل و شعور سے کام ليجئے کہ سچ اور جھوٹ کا امتياز کرسکے۔ تو اسی 
ہ اس کا عالج يہ ہے کہ طرح اگر دنيا ميں بناِم مذہب فساد ہوتے ہيں تو اس کا عالج يہ نہيں ہے کہ دين کو فنا کرديجئے بلک

قوِت امتياز پيدا کيجئے۔ دين کی معرفت زياده حاصل کيجئے تاکہ کسی غلط نعرے سے دھوکہ ميں نہ آجائيں اور يوں تو 
  انسان کا يہ ذوِق خوں آشامی۔ 

ب سے جب تک دنيا مذہب کے نام پر قبضے ميں آتی تھی، تب تک مذہب کے نام پر تحريکيں چليں، لڑائياں ہوئيں ليکن ج
گويا دين کا تصور فيشن کے خالف ہوگيا، جب سے موجوده َدور کی ہوا چلی کہ لوگوں کی نگاه ميں دين کی وه جاذبيت باقی 

ہو گئے ۔ مختلف نظام ہائے حيات ہوگئے۔ اب جو لوگ زياده معلومات رکھتے ہيں، وه “ ازم”نہ رہی، تو اب دين نہ رہے 
کررہا ہوں ، ميری عمر کے آدميوں کے سامنے تو دو عظيم جنگيں ہوئيں  اعدادوشمار سے ثابت کرسکتے ہيں جو عرض

ء کی جنگ جس ميں ايک طرف حريف قيصر وليم تھا۔ اس وقت تک ١۴جس کو ہم لوگ جنگ ِ ہفِت اقليم کہتے تھے۔ ايک 
ہٹلر جس  ہٹلر کا وجود نہيں تھا۔ ايک جنگ وه۔ ايک جنگ جو بہت سے مجھ سے کم عمر والوں کے سامنے کی بات ہے،

ميں فريق تھا۔ ہٹلر کا نام جس ميں آيا تويہ جنگ ِعظيم۔تو اب اعدادو شمار ديکھئے کہ شروع سے بناِم مذہب جو جو لڑائياں 
ہوئی ہيِں ان سب کو مال کر مقتولين زياده ہيں يا ان عظيم جنگوں ميں؟ طرفين کے جتنے مقتول ہوگئے، تو يہ خونريزی 

  نوں طرف ايک ہی مذہب کے لوگ اور ان ميں جنگ ہورہی ہے۔ مذہب کے نام پر ہورہی ہے؟ دو
تو يہ معلوم ہوا کہ مذہب بہانہ ہوتا ہے اور جب مذہب نہيں ہوتا تو دوسرے بہانوں سے آدمی لڑتا ہے اور يہ ذوِق جنگ 

ھا اور عطائے آزمائی تو ايسا تھا جو فرشتوں نے اس وقت پيش کيا تھا جب انسان کے عالم وجود ميں آنے کا اعالن ہوا ت
  منصب کا سوال تھا۔ قرآن مجيد ميں اس کا تذکره ہے کہ ارشاد ہورہا ہے: 

  ۔ “اِْذقَاَل َربَُّک لِْلَمٰلئَِکۃ اِنِّْی َجاِعٌل فِی ااْلَْرِض َخلِْيفَۃ”
  جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ميں زمين ميں ايک جانشين مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ 

تو يہ آيت موضوِع بيان نہيں ہے مگر جتنا سمجھنے کيلئے ضروری ہے، اتنا تو کہنا ضروری ہے کہ  اب مستقل طور پر
ہمارے مفسرين پہلے تو اس ميں الجھ گئے کہ جانشين کس کا؟ کيونکہ قرآن کے الفاظ ميں فقط اتنا ہے کہ ميں جانشين مقرر 

ے۔ تو اب مفسرين اُلجھے ہوئے ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ ارے کرنا چاہتا ہوں۔اب يہ کس کا جانشين؟ يہ لفظوں کے اندر نہيں ہ
بھئی ! کيوں اُلجھے ہوئے ہو، قرآن تو موجود ہے، کافی ہے، تو کس کا جانشين؟ تو اب قرآن کے حل کرنے کيلئے تاريخ 

انہی  عالم ديکھئے جو حديثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کے آنے سے پہلے شيطان اور جنات زمين ميں بستے تھے۔
ميں سے تو يہ ابليس تھا۔ اس قوم کو جنات و نسناس کہا جاتاہے۔ کتابوں ميں تو جب ان جنات و نسناس پر عذاب نازل ہوا ، 
ميں اپنی زبان ميں کہہ رہا ہوں، وه بے دخل کئے گئے تو اب زمين خالی ہوگئی۔ تو يہ ارشاد ہورہاہے ، گويا اب يہ مطلب 

ہے کہ ان شياطين و جنات کی بجائے ، جو يہاں بستے تھے، اب ميں ايک دوسرے کو پيدا  نکال ہے کہ خالق ارشاد فرمارہا
  کرنا چاہتا ہوں۔ 

واه! فکرہرکس بقدر ہمت اوست۔ ميں کہتا ہوں سبحان هللا! قرآن کی آيت کا مضمون آگے بھی تو پڑھئے۔ جنات و شياطين کی 
مقرر کردياجاتا؟ يہ تو مالئکہ کا سوال بتا رہا ہے کہ يہ کوئی بہت  جانشينی اور مالئکہ کا رشک کرنا کہ ہم ہی کو کيوں نہيں

اونچا منصب ہے۔ اور اب ميرے اوپر ذمہ داری ہے کہ ميں مفہوم اس کا بيان کروں۔ ميں کہتا ہوں کہ اس کيلئے کوئی اِدھر 
، کسی اپنے دوست کے اُدھر جانے کی ضرورت نہيں ہے۔ اپنے محاورات پر غور کيجئے۔ کسی دن آپ دھوپ ميں آئے ہوں

ہاں اور کہيں کہ بھئی بڑی پياس لگی ہے۔ وه پوچھے گا کس کو؟کوئی صاحب ملے، آپ نے کہا، مثالًبھائی صاحب ملتان 
سے آگئے۔ وه پوچھے گا کس کے؟ کوئی صاحبزادے ہيں، انہوں نے کہا والد ماجد نے يہ فرمايا ہے۔ آپ پوچھيں گے کس 



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

 
 

ر کا ذکر ہو تو متعلق بيان کيا جاتا ہے کہ کس کا اور جب اپنے متعلق بات ہو تو متعلق کے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی او
  نہيں بيان کيا جاتا کہ کس کا۔ 

تو کسی نے کہا کہ پياس لگی تو آپ نہيں پوچھتے کہ کس کو، کسی نے کہا کہ بھوک لگی ہے تو آپ نہيں پوچھتے کس 
کے۔ کسی نے کہا کہ والد فرماتے ہيں، آپ نہيں پوچھتے کہ کس کے۔ کو۔کسی نے کہا بھائی آگئے تو آپ نے پوچھتے کس 

هللا تعالٰی فرماتا ہے کہ ميں جانشين مقرر کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہيں کس کا؟ ميں کہتا ہوں کہ اگر کسی اور کا ہوتا تو 
جو اعالن کررہا ہے، وه اپنی طرف  اس کا نام ليا جاتا تاکہ کس کا جانشين ؟ جب يہ نہيں کہا گيا کہ کس کا تو سمجھئے کہ

نسبت دے رہا ہے کہ ميں اپنا جانشين مقرر کرنا چاہتا ہوں ۔ مگر مجھ سے اب اس عقلی سوال کا ہر ايک کو حق ہے کہ هللا 
کے جانشين کے کيا معنی ہيں؟ جانشين وه بنائے جس سے جگہ خالی ہو يا زمانہ خالی ہو اور وه ذات جس کا نقل و انتقال 

  ہيں، جو ممکن ن
جسم و جسمانيات سے بری، تو وہاں جانشينی کے کيا معنی؟ تو ميں تو پہلے عرض کرچکا ہوں کہ اصل ميں اس آيت کو تو 

  بيان نہيں کررہا ہوں ليکن مجمل طور پر اس کے دو پہلو عرض کروں گا۔ 
ہ گہرا ہے۔ پہلی بات تو يہ کہ ايک بات خفی ہے جسے ہر ايک آدمی بہت زياده غور کے بغير سمجھ سکتا ہے ۔ دوسرا نکت

بے شک هللا المکان ہے ليکن عالم اعلٰی کا جو اس کی ذات کے ساتھ تعلق مانا جاتا ہے، وه عالم ادنٰی يعنی زمين کا نہيں مانا 
 جاتا۔ اسی لئے دعا ميں ہاتھ اٹھاتے ہيں، جھکاتے نہيں ہيں۔ موسٰی بھی کالم کيلئے طور کی بلندی ڈھونڈتے تھے اور قرآن

مجيد کے محاوروں پر نظر کر ليجئے ، وه آيتيں نہيں پڑھوں گا کيونکہ موضوع مستقل نہيں ہے کہ جو جو چيزيں اُدھر کی 
ہيں، ان کيلئے آتا ہے اُتارنا۔ بارش اُتاری، لوہا اُتارا۔ تو جو چيز اُدھر سے آتی ہے، اس کيلئے آتا ہے اُتارنا۔ جو اِدھر سے 

ھنا۔ عمِل صالح بلند ہوتا ہے ، دعائے مٔومن بلند ہوتی ہے۔ نمازی کی پُرخلوص نماز بلند چيز جاتی ہے، اس کيلئے ہے چڑ
  ہوتی ہے۔ 

افِلِْين ميں نہيں  تو معلوم ہوتا ہے کہ بلند حصہ کو جو تعلق مقاِم نسبت ميں ہے، يعنی عرش جو پائہ تخت ہے، اس کو اَْسفَُل السَّ
حاالنکہ ميں نہيں مانتا کہ وہاں هللا سبحانہ بيٹھتا ہے۔ يہ تو اس وقت ہو کہ جب مکان  مانا گيا ہے۔ اعلٰی عليين ميں مانا گيا ہے

کا محتاج ہو اور اس کو ايک روزمره کی مثال ميں کہ يہاں بھی تو بيت هللا ہے، خانٔہ کعبہ هللا کا گھر ہے جس کے حج کيلئے
ہنے کيلئے جگہ کی ضرورت نہيں، اس کو بيٹھنے جاتے ہيں۔ تو اس کا گھر ہے مگر کيا وه کبھی رہا ہے؟ تو جس کو ر

کيلئے بھی جگہ کی ضرورت نہيں۔ يہ بھی مقاِم شرف ميں ايک نسبت ہے، وه بھی مقاِم اعزاز ميں ايک نسبت ہے۔ 
مگرجيسی نسبت ہوتی ہے، اس کو اپنے عمل سے نبھايا جاتا ہے۔ وه ہے هللا کا تخت ِسلطنت، گھر کی نسبت کسی شخص کی 

ی و ذاتی يعنی نجی ہے اور تخت ِسلطنت کی حيثيت منصبی ہوتی ہے۔ تو جب گھريلو کام لينا ہو، زچہ خانہ بنانا طرف انفراد
تو اُسے منتخب کيا ، کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہو تو وہاں باليا گيا۔ وه کيوں؟ کہ جس حيثيت سے عرش اس کا پائہ تخت 

ہے۔ اب اس کو ميں “اِنِّْی َجاِعٌل فِی ااْلَْرِض ”ی وجہ سے قرآن ميںہے، اس حيثيت سے زمين اس شرف سے محروم ہے۔ اس
اپنے الفاظ ميں کہتا ہوں ، گويا خالق فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اے فرشتو! يہاں تو ميں ہوں،مگر جس حيثيت سے عرش 

مين سے اس کو وہی نسبت ہومير اپائہ تخت ہے، زمين اس شرف سے محروم ہے۔ لٰہذا ايک ايسے کو ميں پيدا کرتا ہوں کہ ز
  جو عرش کو مجھ سے ہے۔ جيسے يہ ميرا پائہ تخت ہے، ويسے زمين اس کا پائہ تخت ہو ۔ 

اب جو دوسرا پہلوجسے ميں نے کہا تھا کہ ذرا تھوڑے سے غور کی بات ہے، تو ميں کہتا ہوں کہ يہ بات ہی غلط ہے کہ 
انہ۔ نہيں! ايک اور صورت ہے جانشين مقرر کرنے کی ۔ اس کی مثال جانشين وه مقرر ہوتا ہے جس سے جگہ خالی ہو يا زم

يہ ہے کہ کوئی معزز مہمان کسی جگہ جاتا ہے تو اس کے اعزاز ميں جلسہ ہوتا ہے۔اس ميں سپاسنامہ پيش کيا جاتا ہے۔ اس 
۔ کوئی خود سے کھڑا مہمان کيلئے اخالقی طور پر اور آئينی حيثيت سے اس سپاسنامہ کا جواب دينا خود اسی کا کام ہے

ہوجائے جواب دينے تو اس کا فريضہ نہيں پورا ہوگا۔ مگر مشکل يہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی زبان اور ہے اور يہ جو 
مہمان آيا ہے، اس کی زبان دوسری ہے۔اگر يہ اپنی زبان ميں پڑھے تو وه نہيں سمجھيں گے ۔ ان کی زبان سے يہ واقف نہيں

پيش نہيں کرسکتا۔ لٰہذا جواب باوجوديکہ جلسہ ميں وه موجود ہے، اپنی جانب سے کسی کو اپنا نائب ہے۔ ان کی زبان ميں يہ 
مقرر کرے گا۔ ليکن وه بيچ واال ايسا ہو جو اُس کی زبان سے بھی واقف ہو اور ان کی زبان سے بھی۔ان کی زبان ميں ان تک

  پہنچائے ۔ تو بس يہاں جانشين کی 
براِه راست ہم تک پہنچنے ميں سد ِ راه ہے، ہمارا نقص اس تک پہنچے سے مانع ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا کمال 

  لٰہذاضرورت ہے کہ کوئی بيچ واال جو 
  کچھ اس سے ملتا ہو اور کچھ ان سے ملتا ہو۔ 

دی تو جناِب واال! اب يہ ہے اتنا بڑا منصب کہ ملک کی نگاِه طلب جاتی ہے کہ منصب سے محروم ره کر پاس رہنا وه بلن
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  نہيں رکھتا جو منصب پاکر دور چالجانا بلندی رکھتا ہے۔ تو کيا کہتے ہيں: 
َماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َو نُقَدُِّس لَکَ ”   ۔ “اَتَْجَعْل فِْيھَا َمْن يُْفِسُدفِْيھَا َويَْسفُِک الدِّ

۔ ياد رکھئے کہ فرشتہ ہے جس کيلئے بعض لوگ کہتے ہيں کہ فرشتوں نے اعتراض کيا۔ مگر يہ بے سمجھی ہوا لفظ ہے
  خالق نے کہہ ديا ہے: 

  ۔ “يَْعَملُْونَ  �اَليَْسبِقُْونَہ بِاْلقَْوِل َوھُْم بِاَْمِره”
  وه هللا پر بات کرنے ميں سبقت نہيں کرتے۔ وه اس کے حکم پر عامل ہيں۔ عصمت ِفطری کی منزل پر فائز ۔ 

يں ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ ملک نے سوال کيا ہے اور مالئکہ بارگاِه قدس کے تو يہ جو کہہ ديا کہ اعتراض کيا، يہ ٹھيک نہ
طالب علم ہيں اور طالب علم کو اپنی تسلی کيلئے سوال کا حق ہے اور ميرے نزديک تو سواِل ملک کسی مقصد ِ اٰلہی کی 

کوئی هللا کا مطلب ان کے سوال تکميل کا ذريعہ ہے۔اسی لئے ان کے دل ميں يہ تصور پيد اکيا کہ ہميں سوال کرنا چاہئے۔ 
ميں مضمر ہے تو ابھی تو يہی سمجھ ليجئے جو ميں نے عرض کيا کہ منصب کی بلندی کا اظہار ہے کہ ديکھو! منصب اتنا 
بلند ہے کہ فرشتے کے بھی دل ميں اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اب اسے کبھی ارزاں نہ بنالينا اور اب فرشتہ کيا کرتا ہے؟ انسان

ا ايک تاريک پہلو جو ہے، وه بھی اُسے هللا کے دئيے ہوئے علم سے معلوم ہے۔ وه خود کيا جانے ، هللا جو بتاتا کی زندگی ک
رہاہے انہيں ،وه ان کو معلوم ہے۔ تو وه کہہ رہا ہے کہ اُسے پيدا کيا جائے گا جو خونريزی کرے اور فساد کرے ۔ تو اسی 

ونريزی تو گويا فطرِت انسانی کا ايک تقاضا تھا جسے فرشتے نے اسلئے ميں نے اس موضوع ميں سے عرض کيا کہ يہ خ
  وقت محسوس کيا اور اس کو پيش کيا سوال کے محل پر۔ 

  تو انسان کی زندگی کا يہ پہلو ليا اور اپنی زندگی کا روشن پہلو کہ: 
  ۔ “نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َونُقَدُِّس لَکَ ”

  س کرتے ہيں۔ ہم تيری بارگاه ميں تسبيح و تقدي
اس ميں کونسا جزو غلط ہے؟ کيا کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان خونريزی نہيں کرتا؟ کيا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ملک تسبيح و 
تقديس نہيں کرتے؟ کونسا جزو غلط ہے؟بس مال کے پوچھ ليا کہ ہميں نہيں مقرر کيا جاتا اور اس نوع ميں سے مقرر کياجاتا 

  واب ميں: ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے ج
  ۔ “اِنِّْی اَْعلَُم َمااَل تَْعلَُمْونَ ”
  ۔ “ميں وه جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے”

مجمع ميں طالب علم بھی ہيں، اُستا دبھی ہيں، کوئی طالب علم اُستادسے کچھ پوچھے ، وه کہے جو ميں جانتا ہوں، تم نہيں 
کہ بعد ميں جواب کا انتظام کيا جائے گا۔ وه تعليم اسماء ، وه جانتے۔ تو يہ کوئی جواب ہوا؟ حاالنکہ خود قرآن سے ثابت ہے 

سب اس وقت تو عرض نہيں کرنا ہے۔ کبھی انشاء هللا مستقل طور پر اُسے عرض کيا جائے گا تو جواب ديا جائے گا اس کا۔ 
  مگر ابھی جواب نہيں ديا جاتا۔ اس کو جواب تو نہيں کہتے، سوال کا ٹھکرا دياجانا کہتے ہيں۔ 

ميں کہتا ہوں : باِراٰلہا! جب جواب آپ کو دينا ہی ہے تو اسی وقت فرشتے کے سوال کا جواب کيوں نہيں دے ديا؟ مگر جو  تو
ميری سمجھ ميں آيا، وه عرض کرتا ہوں۔ ميں کہتا ہوں کہ ابھی خالق سمجھانے لگتا کہ يہ مصلحت ہے ، يہ مصلحت ہے ، 

تی۔ سوال کے جواب ميں يہ کہا کہ جو ميں جانتا ہوں، تم نہيں جانتے۔ اب يہ مصلحت ہے تو ايک صورِت شورٰی قائم ہوجا
اس کا مطلب ميرے الفاظ ميں يہ ہے کہ منصب ميرا، مقرر کرنا ميرا کام، تم کون؟تواب سواِل ملک ميں ايک دوسرا راز 

کا بھی کوئی دخل نہيں سمجھ ميں آيا کہ خالق نے دکھا ديا کہ ديکھو! يہ منصب وه ہے جس ميں ملک کے معصوم مشوره 
ہوتا۔ جو اصول اس وقت واضح ہوگيا، تو اب طالب علموں کی تسلی کيلئے جو فريضہ تعليمی ہے، اُسے بعد ميں انجام دے 

ديا جائے گا۔ جلدی اسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلنے کا انديشہ ہو۔ لٰہذا وه تعليم اسماء ، وه سب امتحان ہوا اور ملک نے 
  نا معلوم ہے جتنا تو نے بتاديا ہے۔ اس کے آگے نہيں معلوم۔ کہا کہ ہميں تو ات

اب اس سے جو نتائج نکلتے ہيں، وه پھر انشاء هللا جب اس کا بيان ہوگا۔ اب خالق نے اس دن کے سوال کا حوالہ دے کر گويا 
ں وه جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے؟ مگر ، کہ اب سمجھے ميں نے نہيں کہا تھا کہ مي“اَلَْم اَقُْل لَُکمْ ”اپنی فتح کا اعالن کرديا کہ

ظاہر ہے کہ وه خود اس نے کہا کہ جتنا تو نے ہميں علم عطا کيا، اتنا ہميں حاصل ہے۔ جتنے جتنے اس کے سامنے نمونے 
کو جو  زياده آتے گئے اور هللا علم ديتا گيا، اتنا اتنا اس کے علم ميں اضافہ ہوتا گيا۔اب کہاں تو خونريزی کو کہا تھا ، ايسے

  خونريزی کرے گا، کہاں ايک ايسی منزل آگئی کہ بدر ميں خود سپاہی بن کر آگيا۔ 
اب کہاں وه مالئکہ کہ معترض ہوئے تھے عرش پر ، کہاں ميدان ميں مالئکہ کی فوجيں تھيں(قرآن)۔فوجيں ان کی مدد کيلئے

کہ انہيں اصوِل جنگ بتائے گئے۔ ارے وه اسی آئيں بدر ميں اور فقط نمائشی طور پر نہيں آئے تھے۔ قرآن مجيد ميں ہے 
مدرسہ کے طالب علم ہيں تو انہوں نے سپہ گری کہاں سيکھی تھی؟ لٰہذا خالق نے انہيں اصول بتائے(آيت) ديکھو! ہم بتاتے 
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  ہيں کہ گردنوں پر تلوار لگانا۔ قرآن مجيد کی آيت ہے کہ انگليوں پر ضرب لگانا۔ فنوِن جنگ سکھائے جارہے ہيں۔ 
اشاء هللا يہاں ايسے افرا دہوں گے جو فن سپہ گری کے قديم طور پر يا جديد طور پر واقف ہوں گے۔ تو ميں کہتا ہوں کہ سرم

کے وار سکھائے گئے ہيں اور انگليوں کو کاٹنا سکھايا گيا ہے۔اب يہ جنگ کررہے ہيں۔ممکن ہے کہ ميں پہلے بھی کہہ چکا
او رجنگ بھی انہوں نے کی، کمزور دل والے مسلمانوں کی ڈھارس کيلئے۔  ہوں کہ يہ سب آئے تھے، بھيجے گئے تھے

قرآن کہہ رہاہے کہ ديکھو! کبھی اپنی قلت ِتعداد سے نہ گھبرانا۔کبھی ہماری مصلحت ہوگی تو ہم فرشتے بھی بھيج سکتے 
ڈھارس ہوئی اور جو حقيقی ہيں۔ يہ نمونہ پيش کرکے دلوں کو ڈھارس دی گئی ۔ ميں کہتا ہوں کہ دوسروں کے دلوں کو تو 

مجاہد تھا، اس کے ذوِق شجاعت پر بار ہوگيا کہ ميرے ہوتے ہوئے فرشتے آئے۔ ميری موجودگی ميں فرشتے آئے؟اس کی 
طبيعت پر جيسے بار سا ہوگيا۔ ميں کہتا ہوں کہ اب يہ آيتيں جو آئی ہيں کہ ہم نے يہ بھيجے ہيں، ايسے لوگوں کی وجہ سے 

يں۔ سب تو تمہارے جيسے نہيں ہيں۔ ان کے دلوں کی تسلی کيلئے ہم نے بھيجے ورنہ ضرورت نہيں جو کمزور دل والے ہ
  تھی۔ اس ميں يہ مضمر ہے کہ ضرورت تھی 

نہيں ، ہم نے ان کے دل کی تسلی کيلئے ، ڈھارس دينے کيلئے بھيج دئيے ہيں۔ليکن اچھا! تمہاری طبيعت پر بار ہے تو اب 
چاہے جو ہوجائے، اب نہيں بھيجيں گے اور اُس نے جس نے بار محسوس کيا تھا، اُس نے  اس کے بعد جو جنگ ہوگی، تو

  جنگ سر کرکے دکھا دی۔ بگڑی ہوئی جنگ بنا کر دکھا دی اور اب اس وقت تو ملک نہيں آيا۔ 
يف الئے ہيں۔ اب جب ، اپنی زبان ميں کہتا ہوں ،محا وره ہے يوپی کا، وارے نيارے ہوگئے تو اب جناِب جبرئيل امين تشر

شاه عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوة ميں تحرير فرمايا ہے، فارسی زبان کی کتاب ہے، بڑے جليل القدر عالم ہيں اہل 
سنت والجماعت کے، محدث محقق انہوں نے مدارج النبوة ميں لکھا ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے اس فوج کو بھگايا 

کو دھلوايا اور آپ کو کھڑا کيا۔ اتنی دير ميں اِدھر اُدھر سے فوج آنا شروع ہوگئی۔  اور آپ نے آکر رسول کے زخموں
مختلف دستوں کی شکل ميں، گروه در گروه، اِدھر سے ، اُدھر سے۔ پيغمبر اشاره فرمارہے ہيں کہ ديکھو! يہ آرہے ہيں۔ 

ھوم کر اُن کو دفع کررہے ہيں۔ تو اب جناِب ديکھو يہ آرہے ہيں۔ ديکھو يہ آرہے ہيں اور علی ابن ابی طالب چاروں طرف گ
  جبرئيل تعريف کررہے ہيں : 

  ۔ “اِنَّ ِذْی لَِھَی اْلُمَواَساتُ ”
  يہی جملہ ہے تاريخ کا، يا رسول هللا! ہمدردی تو اسے کہتے ہيں، غمخواری تو اسے کہتے ہيں اور رسول کہتے ہيں: 

  ۔ “َکْيَف اَلھَُوِمنِّْی َواَنَا ِمْنہُ ”
  ۔ “نہ ہو کہ وه مجھ سے ہے اور ميں اُس سے ہوںکيونکر ”

  ميں آپ دونوں سے ہوں۔ “اَنَا ِمْنُکَما”حضرِت جبرئيل تو عجب دلچسپ ہيں، وه کہہ ديتے ہيں
ايک دن راولپنڈی ميں کہہ چکا ہوں کہ مجھے فرشتوں سے باتيں کرنا تو آتی نہيں، وه الفاظ بھی نہيں آتے ليکن اپنی زبان 

سے يہ کہوں گا کہ آپ بھی عجيب آدمی ہيں۔ جب دو کی بات ہورہی ہو تو آپ کہيں ميں دونوں سے ہوں  ميں جناِب جبرئيل
  اور جب پانچوں آجائيں تو آپ کہيں کہ ميں چھٹا کيوں نہ ہو جاؤں! 

ہ مگر اس ميں ايک بڑی حقيقت مضمر ہے کہ يہ انسان وه ہيں کہ انہوں نے فرشتہ ہونے کی کبھی تمنا نہيں کی ہے مگر ي
اتنے اونچے ہيں کہ فرشتے ان ميں شامل ہونے کی تمنا کرتے ہيں۔ اور يہ تو بدر کی باتيں ہيں، آپس کی گفتگو تھی۔يہی 

جبرئيل امين يا کوئی اور فرشتہ ، وه ايک دفعہ ميں کہتا ہوں کہ منبر ہواپر مابين زمين وآسمان بلندی پر جاکر اُس نے قصيدئہ
  منقبت پڑھا اور کہا: 

ُذواْلفِقَاراَلفَتٰ ”   ۔ “ی ااِلَّ َعلِْی اَل َسْيَف ااِلَّ
  ۔ “کوئی جوان نہيں سوائے علی اور کوئی تلوار نہيں سوائے ذوالفقا رکے”

ميں کہتا ہوں کہ اب وہاں کی بات مجھے ياد آئی کہ حضرت! آپ کو تو خونريزی سے نفرت ہے۔ انيس اعلی هللا مقامہ تلوار 
رزا دبير صاحب مرحوم تلوار کی تعريف کريں تو ٹھيک، ليکن يہ آپ اور تلوار کی کی تعريف کريں تو ٹھيک ، ہمارے م

تعريف؟ ارے سپر کی تعريف کرتے کہ اس کا کام روکنا ہوتا ہے، تلوار کا تو کام ہی خون بہانا ہے۔ يہ آپ تلوار کی تعريف 
سے کہے کہ خاموش ، ناسمجھی کا سوال نہيں۔کررہے ہيں؟ تو شايد جبرئيل امين يا جو فرشتہ يہ صدا بلند کررہا ہو، وه مجھ 

تلوار خطاکاروں کے ہاتھ ميں آکر خطاکار ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ ميں آکر معصوم ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھ 
  بندکرکے نہ خونريزی کو اچھا سمجھا جاسکتا ہے، نہ خونريزی کو برا سمجھا جاسکتاہے۔ 

با دگيا۔ اکثر لوگ موضوع کا اعالن ميرے پہنچنے سے پہلے کرديتے ہيں جيسے آپ کے چند مہينے پہلے کی بات ہے، اٰلہ آ
۔ميرے ذہن ميں يہ “اسالم خونريزی کا حامی نہيں ہے” ہاں اعالن ہوگيا تھا۔جب آيا تو پتہ چال کہ پہلی مجلس کا اعالن تھا

موضوع رکھا تھا، کہا کہ يہ موضوع غلط سوال تھا کہ يہ موضوع رکھا کيوں گيا ہے؟ پہلے تو ميں نے ان سے جنہوں نے 
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)۔ مکالمہ، اس ميں اس طرح کا موضوع debateعنوان سے ہے۔ ماشاء هللا يہاں تعليم يافتہ لوگ ہيں۔ ايک ہوتا ہے ڈيبيٹ(
ہوتا ہے۔ ايک ُرخ اس ميں ہوتا ہے اور پھر کوئی موافق تقرير ہوتی ہے ، کوئی مخالف تقرير ہوتی ہے۔ ليکن کسی جلسہ ميں 

سی مقرر کو جو موضوع دياجائے، وه جملہ ناتمام ہونا چاہئے، مثالً اسالم اور خونريزی۔ اب يہ اس کا کام ہے کہ وه کہے ک
  کہ اسالم حامی ہے يا مخالف ہے۔ 

ميں نے کہا کہ جن صاحب نے يہ موضوع رکھا ہے، وه خود ہی تقرير بھی کرليں۔ بہرحال وه پورا بيان ميں نے کيا۔ اس ميں 
ے يہ کہا کہ اگر ذرا سی اصالح اس موضوع ميں دی جائے تو وه صحيح ہوجائے کہ اسالم ناحق خونريری کا حامی َميں ن

نہيں ہے۔ تو يہ انسان کا ذوِق خوں آشامی ہے۔ کبھی غلط راستوں سے خونريزی ہوتی ہے، کبھی حق کی حفاظت کيلئے 
ال کيلئے شرائط کيا ہيں؟ ابتدائے جنگ ہے۔ اُس کے بعد خونريزی ہوتی ہے۔ وه وہاں اس موضوع ميں جہاد پيش کرچکا، قت

اجازت دی گئی ہے قتال کرنے کی۔ تو اب دوسرا خونريزی کيلئے جاتا ہے تو اب ادھر واال خونريزی نہ کرے تو کيا کرے؟ 
زاروں يا يہ فرض کيجئے کہ کوئی ہزاروں کی جانيں لے چکا ہے، اب اس کی جان چلی جائے اور آپ کو رحم آئے تو ان ہ

 پر رحم نہ آيا ۔اس ايک پر رحم آرہا ہے۔ اس ميں کوئی معقوليت نہيں ہے، کليہ کوئی نہيں ہوسکتاخونريزی کے بارے ميں۔ 
تو يہ انسان مذہب کے نام کو لے کر اگر خونريزی کرے تو اصل دين پر اس سے کوئی حرف نہيں آتا اور کتنی چيزيں ہيں 

 ٢۵دس نعرے ہيں جو آپ لوگ لگاتے ہيں ليکن يہ نعرے کيا ہميشہ مقدس رہتے ہيں؟ جن کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ کتنے مق
برس قبل کی بات ہے جب وه کلوکيم ہوا تھا۔ الہور ميں ، دنيا بھر کے پروفيسر آئے تھے تو اس ميں َميں بحيثيت شرکاء کے 

  ۔ “تمدِن اسالم”مدعو تھا۔ تقرير ميری نہيں تھی اس ميں۔ وہاں کا ايک موضوع تھا 
ماشاء هللا بڑے بڑے پروفيسر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جو جو کہا کہ وه محرابيں جو ہيں، وه اسالمک کلچر ہيں اور يہ 
گنبد جو ہيں، يہ اسالمی کلچر ہيں۔وہاں کی چيزيں سن کر ميرا دل پک گيا تھا۔ يہاں ايک تقرير برکت علی ہال ميں ہوئی تو 

کی۔ وه تقرير اماميہ مشن پاکستان سے چھپ بھی گئی ہے۔ تو ايک جزو اس کا ميں کہتا  ميں نے اسی موضوع پر وہاں تقرير
ہوں کہ ياد رکھئے کہ اسالمی کلچر شکل و صورت سے نہيں ہوتا۔ اصل اسالمی کلچر اہليت سے ہوتا ہے۔ گنبد لے جا کر 

بد ہو، وه ہوگا اسالمک کلچر۔اس کے محل آپ بت کدے ميں بناديجئے تو ہو گنبد بھی اسالمی کلچر ہے؟ نہيں، جو مسجد کا گن
استعمال سے ہوتا ہے۔ يہ هللا اکبر کا نعره بھی صحيح محل پر لگے تو اسالمی کلچر ہوگا۔ اگر بے گناہوں کے گھر جالنے 

  ميں 
ہری شکل هللا اکبر کے نعرے لگيں تو وه هللا اکبر کا نعره بھی اسالمی کلچر نہيں ہوگا۔ تو مقصد کا صحيح ہونا شرط ہے۔ ظا

سے نہيں ہوتا۔ بس اب باِب مصائب ہے کہ کہاں کہاں ہم نے هللا اکبر کے نعرے سنے ہيں۔ بس ايک عرب شاعر کا شعر 
  پڑھتا ہوں۔ حضرت امام حسين عليہ السال م کو 

  مخاطب کرکے اُس نے شعر کہا ہے: 

  َويَُکبُِّرْوَن بِاَْن قُتِْلَت َواِنََّما 
  َوتَْھلِْياَل  قَتَلُْوابَِک التَْکبِْيَرا

ارے يہ آپ کو شہيد کرکے تکبير کے نعرے لگارہے ہيں، حاالنکہ آپ کے ساتھ انہوں نے تکبير و تحليل کے گلے پر چھری
  چالئی ہے۔ 

اور ياد رکھئے کہ يہی کام امام حسين عليہ السالم نے کربال کے جہاد ميں سب سے بڑا کيا اور اس کو مختصر طور پر يوں 
  عرض کروں گا کہ 

بد نصيبی سے ادھر کی جماعت بھی اپنے کو مسلمان کہتی تھی اور جس جس چيز کو سمجھ ليجئے اسالمک کلچر۔ ظاہری 
طور پر اس سب کو وه اختيار کئے ہوئے تھی۔اتنی بڑی جماعت جہاں کی نمائنده تھی، وہاں اونچے اونچے محل تھے۔ 

و قصر خضرا، وه سب وہاں تھے۔ مجھے بہت باتيں ڈاکٹر اونچے اونچے عاليشان مينارے تھے۔ قصر ابيض و قصر حمر ا 
اقبال کی پسند ہيں مگر جہاں انہوں نے ان قصروں کو ياد کيا ہے، ميں سمجھتا ہوں کہ وہاں وه جاه و جالِل دنيا سے مرعوب 

  ہيں۔ 
ہوں ا س پر  ارے مسجد مدينہ کو نہيں ياد رکھتے اور قصر حمرا و قصر خضرا پر فخر کرتے ہو۔ مگر جو عرض کررہا

غور کيجئے کہ اگر کوئی غير مسلم واقعی تحقيق کی غرض سے بھی تاريخ کی دوربين لگا کر اسالمی تہذيب کا پتا لگانا 
چاہتا تو ہو قصر خضراء جاتا، قصر حمرا جاتا ، دمشق کے عاليشان محل ميں جاتا اور جب وہاں جاتا تو حريروزيبا کے 

کھنکتے ہوئے نظر آتے۔ غالم سنہری ڈابيں ، طالئی پٹکے کمر پر باندھے ہوئے  پردے نظر آتے۔ سونے چاندی کے برتن
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  نظر آتے او رپھر اور آگے بڑھتا تو شراب کے جام کھنکتے ہوئے نظر آتے۔ تو وه اسالمک کلچر اسی کو سمجھتا۔ 
ده بھی نہيں۔ حضرت امام وه کہاں جاتا محلہ بنی ہاشم ميں اُس نيچی ديواروں والے مکان ميں جس کے دروازے پر ثابت پر

حسين عليہ السالم نے کربال ميں يہ کہا کہ ميں ان کے اسالم کے مقابلہ ميں ايک اسالم کا نمونہ دنيا کے سامنے پيش کردوں 
اور آفتاب کی روشنی ميں ان کو سچے مسلمانوں کا ايک گروه دکھا دوں اور اپنے کردار کو اتنا اونچا لے جاؤں کہ دمشق 

جائيں اور ميرے هللا اکبر کی صدا دنيا کے دل ميں گھر کرے۔ اس کيلئے حضرت امام حسين عليہ السالم  کے مينارے دب
نے اسلحہ جنگ لئے۔اگر فوجی عسکری فتح حاصل کرنا ہوتی تو قدآور جوان ساتھ ليتے، بلند وباال قامت والے سورما ساتھ 

  ليتے۔ مگر ان کو اس طرح کی جنگ نہيں لڑنا تھی۔ 
نے نمونے آپ کے سامنے ہوں گے۔فوج ميں عمر کی حديں مقر رہيں، اس سے کم عمر کا نہيں ليا جائے گا۔ اسجنگ کے کت

سے زياده عمر کا نہيں ليا جائے گا۔ قد ناپا جاتا ہے، سينہ ناپا جاتا ہے۔ تب فوج ميں ليا جاتا ہے۔ مگر امام حسين کے سپاہيوں 
برس کے حبيب ابن مظاہر بھی فوج کے سپاہی ہيں اور نابالغ بچہ قاسم  ٧٠يہاں ميں نہ کم عمر کی قيد نہ زياده عمر کی قيد۔ 

  بھی فوج کا سپاہی ہے۔ 
مہينے کا بچہ بھی ان کے مقصد کا بہت بڑا سپاہی ہے۔ تو اسی سے سمجھ ميں آتا ہے کہ وه جنگ  ۶اور کہنے ديجئے کہ 

ناپئے، انہوں نے بھی انتخاب کيا سپاہيوں کا۔ اب زياده تفصيل انہيں نہيں لڑنا ہے۔اب ان کی فتح و شکست کو اس پيمانہ پر نہ 
سے نہيں عرض کرنا ہے کہ سپاہی وه لئے جو انسانيت اور اسالم کی کسوٹی بن سکيں۔ انہيں قدآور سپاہی نہيں چاہئيں۔انہيں 

ہيں کہ جن کے بارے ميں ايسے سپاہی چاہئيں کہ کوئی حافظ ِقرآن ہے، کوئی عابد ِ شب زنده دا رہے، حبيب ابن مظاہر وه 
  روايت ہے کہ ايک سجده ميں قرآن ختم کرتے تھے۔ برير ہمدانی وه ہيں جو 

کوفے کے بچوں کو حفظ ِقرآن کرواتے تھے۔سيدالقراء ان کا خطاب تھا۔ ايسے ايسے سپاہی الئے ہيں۔ کيوں؟ تاکہ مسلمانوں 
  لواريں لے کر ميدان ميں آگئے ہيں۔ کی آنکھيں کھليں کہ اسالم پر کے وقت پڑ گيا ہے کہ ايسے لوگ ت

اس کے بعد ارباِب عزا!خانداِن رسالت کا پورا سرمايہ ہے۔ ميں نے دو الفاظ کہے تھے، انسانيت اور اسالم کی کسوٹی۔ ميں 
کہتا ہوں کہ انسان مختلف ہيں، کسی کو جوان پر رحم آتا ہے، کسی کو بچے پر رحم آتا ہے، کسی کو کسی خاتون پر رحم 

ہے۔ امام اپنے ساتھ ہر نمونہ الئے تھے کہ اگر ان ميں انسانيت کا کوئی شائبہ ہوگا تو کبھی جوان کے مقابلہ ميں ہاتھ  آجاتا
ُرکے گا، کبھی بچے کے مقابلہ ميں ہاتھ ُرکے گا، کبھی کسی خاتون پر رحم آئے گا ۔ جب يہ نہيں ہوا تو دنيا سمجھ لے کہ 

چھپے ہوئے ہيں؟ اس اسالم کی نقاب کے پيچھے کون سے مسلمان ہيں؟ اور  اس اسالم کے برقع کے پيچھے کيسے لوگ
 اسی کا نتيجہ ہے کہ کربال کے جہاد کی نوعيت بالکل مختلف ہوگئی ۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ۴ديِن اسالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔“اِنَّ الدِّ

کل اس پر گفتگو ہورہی تھی کہ کہاجاتا ہے کہ دين آزادی سلب کرتا ہے۔ اب ميں اس وقت ايک پہلو کی طرف اس سلسلہ ميں
توجہ دالتا ہوں کہ يہ لوگ کہہ رہے ہيں کہ آزادی انسان کا حق ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ انسان ايک آدمی کا تو نام نہيں ہے۔ 

آدمی ہے، ہر فرد انسان ہے اور آزادی کا مطلب آپ يہ سمجھ رہے ہيں کہ جو انسان ايک پوری نوع ہے جس ميں ہر فرد 
چاہيں، وه کرليں۔ جو دل چاہے، وه عمل ميں لے آئيں۔ يہ ہيں آپ کے نزديک آزادی کے معنی جس کا مطالبہ کررہے ہيں؟ تو 

ش نہيں ٹھہرتی۔ اسے ميں روزمره ياد رکھنا چاہئے کہ انسان کی خواہشيں ہيں المحدود۔ کسی نقطہ کے اوپر انسان کی خواہ
کی دو تين مثالوں سے واضح کروں گاجو ماشاء هللا سن رسيده افرا دہيں، ميں خود الحمد اسی جماعت ميں داخل ہوں تو اس 
جماعت پر طنز و تعريض ميرا نصب العين تو ہو نہيں سکتا، مگر يہ ايک نفسياتی حقيقت ہے کہ کچھ دن بڑے بوڑھوں کے 

اور ان کی بات چيت سنئے تو اکثر يہ کہتے ہوئے وه آپ کو مليں گے کہ خدا نے سب حسرتيں پوری کرديں، بس پاس رہئے 
يہ ايک حسرت اور ہے ۔ اب مثالً کوئی صاحبزادے ابھی کمسن ہيں، آخری عمر کی اوالد تھی، اس لئے ابھی وه چھوٹے ہی 
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س اس بچے کو، اب يہ ہمارے ہاں کی اُردو ہے،کہ ہاتھ منہ کا ہيں۔ کہتے يہ سنا کہ الحمد  سب حسرتيں پوری ہوگئيں، ب
ديکھ ليں يعنی خود مکتفی ہوجائے۔ اچھا! خدا کا شکر هللا نے عمر ميں برکت عطا کی۔ يہ حسرت پوری ہوگئی مگر اب ہم 

سہرا بھی بندھ  نے سنا کہ سب حسرتيں پوری ہوگئيں۔ بس اب اس کے سر پر سہرا بھی ديکھ ليں۔ الحمد تھوڑے دنوں ميں
گيا۔ تو اب يہ کہتے سنا کہ الحمد  ، هللا نے ساری حسرتيں پوری کرديں، بس اب سہرا تو بندھ ہی چکا ہے،شادی ہوچکی 

  ہے تو بس هللا اس کا ہنستا کھيلتا بچہ دکھادے۔ 
ر گزر جائے گی اوراب ياد رکھئے کہ يہ حسرت اگر پوری ہوگئی تو اس بچے ميں وہی سلسلہ شروع ہوگا۔ غرض پوری عم

 ۵٠يہ ايک عدد حسرت ره جائے گی۔ اسی کو معاشيات کے دائرے ميں لے جائيں تو وه کلرک جس کو کسی زمانہ ميں 
روپے اچھی تنخواه ہوتی تھی، تو اس کو ہم نے کہتے سنا کہ خداکا شکر ہے  ۵٠روپے تنخواه ملتی تھی اور اس زمانہ ميں 
پے اور بڑھ جائيں تو آرام سے گزر ہونے لگے۔ اب ظاہر ہے دفتروں ميں ترقياں گزر بسر ہوجاتی ہے مگر ايک دس رو

ہوتی ہيں۔ کچھ دن ميں وه دس روپے بڑھ گئے تو پھر يہی سنا کہ خداکا شکر ہے، گزر بسر ہوجاتی ہے ، بس ايک دس 
جن کی آمدنی دسوں روپے بڑھے مگر وه دس روپے کی کمی باقی رہی۔ اب  ١٠روپے اور بڑھ جائيں ۔ غرض کتنی دفعہ 

کے لحاظ سے ہے، ان کو دس کی کمی محسوس ہوتی ہے اور جن کی آمدنی سينکڑوں کے لحاظ سے ہے، ان کو پورے سو 
کی کمی محسوس ہوتی ہے اور جہاں بحمد  ہزاروں کے وارے نيارے ہيں، وہاں پورے ايک ہزار کی کمی محسوس ہوتی 

  ہے۔ 
، اُتنی بھڑکتی ہے۔ يہی چيز جب اونچے حلقوں ميں جاتی ہے تو فتح ممالک کے غرض يہ وه پياس ہے جو جتنی بجھتی ہے

جذبہ کے تحت اُبھرتی ہے ۔ جس کے پاس ايک ملک ہے، اب وه يہ کيا کہے کہ ميری ضروريات کيلئے ناکافی ہے۔ وه کہتا 
ايا کی ہمدردی پر زور ہوتا ہے۔ہے کہ ميری رعايا کيلئے يہ ناکافی ہے۔ خواه خود کتنا رعايا کا خون چوس لے۔ اس وقت رع

تو اس لئے اب وه اپنی رعايا کی خاطر پاس والے ملک پر حملہ کرتا ہے۔ پھر جب ايک حصہ لے ليتا ہے تو اتنی ہی کمی 
اور محسوس ہوتی ہے۔ نتيجہ يہ ہے کہ جہاں ميں جہاں تک جگہ پائيے، عمارت بناتے چلے جائيے اور وه بڑی طاقتيں جن 

کسی نہ کسی طرح سے اثر ہر طرف چھاگيا، معاہدوں سے سہی، ميثاقوں سے سہی، کسی صورت سے يہاں کا اس دنيا ميں 
ہر طرف اثر چھاگيا تو اب نگاه گئی کہ چاند ميں بھی آبادی ہے يا نہيں۔مريخ ميں بھی آبادی ہے يا نہيں۔ کوئی کہے کہ يہ تو 

يا سوال ہے؟ ميں کہتا ہوں کہ يہ تو سابق زمانہ کا غير بيچارے تحقيقات کيلئے جارہے ہيں، اس ميں فتح کے جذبے کا ک
سياست دان حملہ آور ہوتا تھا جو حملہ حملے کے نام سے کرتا تھا۔ فتح فتح کے نام سے کرتا تھا۔ آج کی سياست تو کسی نہ 

  کی بھيس ميں اپنے اقتدار کو بڑھاتی ہے۔ 
اس وقت تو سب ہی ايک تھا۔ ہميں اس کا پورا تجربہ ہے۔  ہميں اور اس ہم ميں دونوں ملکوں کے عوام داخل ہيں کيونکہ

صاحب بہادر آئے تھے تجارت کرنے مگر تجارت کرنے آئے اور يہاں کی مخلوق نابالغ نظر آئی ۔ ولی بننے کا شوق ہوا 
جاؤ اور يہ الکھ کہيں ہميں ضرورت نہيں، وه کہتے ہيں کہ ہم سمجھتے ہيں کہ تمہيں ہماری ضرورت ہے۔جب اس الئق ہو

گے تو چلے جائيں گے۔ حاالنکہ جب تک رہے، ممکن ہے يہ کام کيا ہو کہ چلے بھی جائيں تو بغير ہمارے يہ حکومت نہ 
کرسکيں۔ ہمارے ہميشہ محتاج رہيں۔ يہ ہے اس دنيا کا سياست دان کہ اگر عالم باال پر گيا تو ميں کہتا ہوں کہ جيسے شاعر 

  نے اسی دن کيلئے يہ شعر کہا تھا: 

  ارز ميں رانکو ساختی توک
  کہ باآسماں نيز پرداختی

اس دنيا ميں آپ نے امن کے بادل خوب برسائے ہيں، جو اب عالم باال پر جائيے اور وہاں سے خيروبرکت کی بارش کی اُميد 
ہو کريں۔ توغرض يہ کہ انسانی خواہشات المحدود ہيں اور آزادی کے معنی يہ آپ سمجھتے ہيں کہ ہر ايک کی خواہش پوری

تو اب يا تو ايک کو آزاد کردياجائے اور باقی سب کو قيد تو يہ تو وه کرے گا جس کی اس ايک سے کوئی رشتہ داری ہو اور
يا پھر يہی صورت ہے کہ آزادی کے حق کو تقسيم کرديا جائے۔ يعنی ہر ايک اس حد تک آزاد جہاں تک دوسروں کے حقوق

حقوق کو صدمہ پہنچے، وہيں سے مقيّد۔ يہ قيد فرد کيلئے قيد ہے مگر تمام  کو صدمہ نہ پہنچے اور جہاں سے دوسروں کے
  نوع کيلئے آزادی ہے۔يہ تمام نوع کو جنس آزادی سے بہره ور بنانے کا ذريعہ ہے ۔ 

مگر يہ حقوِق آزادی کو تقسيم کون کرے؟ ياد رکھئے کہ اگر اس تقسيم کا مرکز کوئی مادی ہوا، يعنی کسی خاندان کا آدمی، 
کسی نسل کا آدمی، کسی ملک کا آدمی تو ايک تو جو اس سے قريب ہيں، اُن کی ضرورتوں کا احساس زياده ہوگا، دوسروں 

کی ضروريات کی اس کو خبر نہ ہوگی۔ دوسرے اس کو ہمدردی بھی ايک سے زياده ہوگی۔ دوسروں سے وه ہمدردی نہ 
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  ہوگی۔ لٰہذا عدِل کلی قائم نہيں ہوسکتا۔ 
مرکز تقسيم آزادی ايک ايسی ذات ہو جو خود کسی ملک کا نہيں، جو خود کسی خاندان کا نہيں ہے، جو  توضرورت ہے کہ

خود کسی نسل کا نہيں ہے۔جب اس کی طرف سے حقوِق آزادی کا قانون بنے گا تو ہر ايک کا ضمير مطمئن ہوسکے گا کہ 
تا ہے کہ جس سے تمام نوِع انسانی کو اطمينان پيدا ميرے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ اور ياد رکھئے کہ مذہب وہی قانون پيش کر
  ہو کہ يہ اس کی طرف سے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا پيدا 

کرنے واال ہے۔اس لئے اس ميں کسی کسی کے ساتھ ناانصافی کا سوال نہيں اور ظاہر ہے کہ يہ موضوع ايسا ہے جو 
کا سوال نہيں ہے۔ مذہب کی جنگ ہرطبقے ميں ہيں تو وہاں ميں يہ  مشترک مجمعوں ميں بيان ہوتا ہے کيونکہ مذہب و ملت

  چيز پيش کرتا ہوں۔ 
غور کيجئے ، ميں کہتا ہوں کہ تمام دنيا کی قوموں کو مسلمانوں کے تجربے سے فائده اٹھانا چاہئے کہ جس جس چيز کو خدا

سے مان ليا تو دو کعبے نہيں ہوئے۔کتاب کو کی طرف سے مان ليا، پھر اس ميں اختال ف نہيں ہوا۔ قبلہ کو خدا کی طرف 
خدا کی طرف سے مان ليا تو دو قرآن نہيں ہوئے۔ رسول کو خدا کی طرف سے مان ليا تو دو پيغمبر نہيں ہوئے۔ جس جس 

  چيز کو خدا کی طرف سے مان ليا، اس ميں اختالف نہيں ہوا۔ جہاں سے انسانوں نے اپنا اختيار صرف کرديا۔ 
قانون پيش ہوتا ہے، اسی کا نام شريعت ِ اسالم ہے۔ميں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ دن دين اور کچھ دن  اس کی طرف سے جو

اسالم۔ اب حساب سے تقريباً برابر کی تقسيم ۔ آج پانچويں مجلس ہے تو پانچ دن تک دين ہی دين رہا اور آج پانچويں دن سے 
تو ہر ايک کا ضمير مطمئن ہوسکتا ہے اور ياد رکھئے کہ بے اسالم شروع ہوا۔ تو جب اس کی طرف سے کوئی قانون ہوگا 

چينی سب ضمير کے عدِم اطمينان سے پيدا ہوتی ہے۔ گھر والوں ميں ہر ايک کو اطمينان ہو کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا تو 
کے اندر کوئی آپس ميں کوئی رنجش نہيں ہوگی۔ محلے والوں کو سب کو اطمينان ہو کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کہ محلے 

  کشمکش نہيں ہوسکتی۔ اب قرآن مجيد کو ديکھيں، وه کيا کہہ رہا ہے: 
ِ تَْطَمِعنَّ اْلقُلُْوبُ ”   ۔ “اَ اَل بِِذْکِرّهللاٰ

  ياد رکھو کہ هللا کو ياد رکھنے سے دلوں ميں سکون ہوتا ہے۔ 
ے سب کو رشتہ ہے۔ ميں نے کہا جب تک اس ايک کو يہ نہ مانيں گے، اس وقت تک اس مرکز کا تصور نہيں ہوگا جس س

کہ مرکز اگر کوئی محدود ہوا، کسی ايک سے قريب ، ايک سے دور تو عدِل کلی قائم نہيں ہوسکتا۔ آجکل تو سکول اور کالج 
ميں ابتدائی درجوں ميں بھی کچھ نہ کچھ رياضی پڑھائی جاتی ہے۔رياضی کے بہت سے شعبے ہيں۔ کچھ گنتی سے متعلق 

ے متعلق ہيں۔ ہر ايک کے الگ الگ نام ہيں۔ تو رياضی کا ابتدائی مسئلہ کہ مختلف شکليں ہوتی ہيں، کوئی ہيں، کچھ مقدا ر س
مثلث، کوئی مربع، کوئی مسدس، جتنی بھی شکليں ہوتی ہيں، ان ميں جو نکتہ مانئے گا، وه کسی طرف سے قريب ہوگا، ايک

نکتہ ايسا مانا جاسکتا ہے کہ جتنے خطوط کھينچے جائيں،طرف سے دور ہوگا۔بس ايک شکل ہے دنيا ميں کہ جس ميں ايک 
وه سب برابر ہوں۔اس ميں کوئی فرق نہ ہو۔ وه شکل دائره کی ہے۔ اس جسم کو کره کہتے ہيں اور اس نقطہ کو جس سے سب

  خط برابر ہوں، مرکز 
  کہتے ہيں۔ 

معيار پر ، جنہوں نے رياضی پڑھی ہے، اب يہاں بچے بھی جتنی تھوڑی سی رياضی پڑھے ہوئے ہيں اور بڑے بھی اپنے 
سمجھ سکتے ہيں کہ ياد رکھئے مرکز سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہوسکتے ہيں مگرمرکز دائره کا ايک سے زياده نہيں 
ہوسکتا۔اگر مرکز کئی ہوں تو دائرے کئی ہوں گے۔ ايک دائره کا مرکز ايک سے زياده نہيں ہوسکتا۔ اب يہيں سے ايک اور 

وجہ کيجئے اور وه کيا ہے کہ مرکز ايک اورصرف ايک ہوتا ہے اور ايسا ايک جو ناقابل تقسيم ہو۔واحد غير حقيقت پر ت
منقسم، اس لئے کہ اگر اس کے اجزاء ہوئے تو کوئی جزو کسی طرف سے قريب ہوگا ، کسی طرف سے دور ہوگا تو وه 

سم ہو ۔ اب اسی کا ايک اور نتيجہ اور وه يہ کہ مرکز آنکھمرکز نہ بن سکے گا۔ لٰہذا مرکز ہوتا ہے وه نقطہ جو واحد غير منق
  سے نہيں دکھائی ديتا، 

اس لئے کہ ميری اور آپ کی باريک سے باريک نب سے جو نقطہ بنے، وه نقطہ نہيں ہوتا، جسم ہوتا ہے۔ اس ميں اجزاء 
نکھ سے نہيں دکھائی ديتا۔ مگر دائره کا ہوتے ہيں اور مرکز وه نقطہ ہے جس ميں اجزاء نہ ہوں۔ لٰہذا يہ فقط مرکزی کبھی آ

  وجود بے ديکھے مرکز کو منواتا ہے۔ 
اب ميں يہ کہتا ہوں کہ يہ چھوٹا سادائره جو ميرے يا آپ کے پرکار سے بن جائے، اس کا مرکزبھی دکھائی نہ دے مگر بے 

ديکھيں گے تو مانيں گے۔دنيا ميں امن ديکھے اُسے ماننا پڑے اور اس دائرئہ کائنات کيلئے مطالبہ ہے کہ مرکز کو آنکھ سے
کے جھنڈے بلند رہتے ہيں اور ہر ايک امن عالم کا علم بلند کئے رہتا ہے۔ آج دنيا ميں کوئی ايک نہيں جو بدامنی کا داعی ہو، 
 جتنے ہيں سب امن کے علمبرداراور امن کے داعی۔اس کيلئے امن کانفرنس ہوتی ہے۔ اس کيلئے بڑے بڑے افراد کی گفتگو
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ئيں ہوتی ہيں۔ مجھے بھی ديکھتے ديکھتے اخباروں سے بہت سے الفاظ ياد ہوگئے ہيں ۔ دو طاقتی کانفرنس، سہ طاقتی 
کانفرنس، چار طاقتی کانفرنس اور ايک محاوره يہ کچھ عرصہ سے نکال کہ چوٹی کانفرنس اور اس کے بعد گول ميز 

بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ اگر ميز گول نہ ہوتی تو سوال اّول و کانفرنس۔ کوئی کہے بھالے يہ گول ميز کيا ہوتی ہے؟ يہ 
  آخر کا پيدا ہوگا کہ کون پہلے بيٹھا ہے ، کون بعد ميں؟ 

جب گول ميز ہوگی تو ہر اّول آخر ہے ۔ جہاں سے خط چلے گا، وہيں گھوم کر آئے گا۔ اس کے معنی ہيں کہ ضرورت مرکز 
ہ جسمانی طور پر ميز گول بنالی مگر ذہن ميں مرکز کا تصور نہيں ہے۔ اسی کی سب کے ذہن ميں ہے۔ مگر ميں کہتا ہوں ک

کا نتيجہ يہ ہے کہ زياده تر گفتگوئيں ناکام ہوتی ہيں بلکہ ميں تو ديکھتا ہوں ، جہاں تک ميرے تجربے ہيں، ايسی کانفرنسوں 
يد بنتی ہے؟ اس صرف اس لئے کہ کے زمانے کے ، کہ ہرامن کی ہر کوشش تمہيد ِ جنگ ہوتی ہے۔ يہ کيوں جنگ کی تمہ

جو لوگ گفتگو ميں شريک ہوتے ہيں، وه چاہے گول ميز پر بيٹھے ہوں، ان کے پہلو سے پہلو ملے ہوئے ہوں، کاندھے سے 
  کاندھا جڑا ہوا ہے، مگر دل و دماغ سب کے الگ ہيں۔ کاغذ پر امن ہے۔ 

کا مجمع واقف ہے کہ زبان پر امن ہے، کاغذ پر امن ہے، تقرير ماشاء هللا اُردوزبان ہے، ميں تجربہ کرليا کرتا ہوں ، يہاں 
ميں امن ہے،تحرير ميں امن ہے اور دل ميں ہر ايک کے امن ہے۔يہ جو امن کی کوشش ہوتی ہے، امن کی گفتگو ہوتی ہے، 

اتنا بڑا عموماً يہ بھی ايک نوعيت کی جنگ ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ يہ جنگ کس طرح ہے؟ يہ جنگ اس طرح ہے کہ کون 
سياست دان ہے کہ اپنی ذاتی قومی ، اپنی پارٹی کے مفاد پر اتنا گہرا ملمع چڑھاسکے کہ دوسرے بيوقوف بن کر مان ليں 

  اور جناب جب تک گفتگوئيں ہوتی رہيں، تو اتنے الفاظ اخباروں ميں ديکھے ہيں کہ مجھے حفظ ہوگئے ہيں۔ 
الں صاحب نکلے تو مسکرا رہے تھے، فالں صاحب نکلے تو ہنس رہے يہ اطالع آتی رہی کہ معامالت ترقی پذير ہيں۔ ف

تھے۔ اخبار نويسوں کے جواب ميں انہوں نے کہا کہ ارے ابھی جلدی کيا ہے؟ بتائيں گے۔ انہوں نے ہنس کر کہا تھا۔ يہ سب 
يا ہے ۔غنيمت ہوئی قرائن ہيں اور کچھ عرصہ ميں يہ آيا کہ اب ايک فريق نے دوسرے کے معاملے کو ، باتوں کو سمجھ ل

کہ اتنی دير ميں بھی سمجھا۔ جب تک کانفرنس ہوتی رہی، يہ خبريں آتی رہيں۔ اس کے بعد اگر کوئی ايسا شاطر سياست دان 
ثابت ہوا کہ اُس نے بڑا گہرا ملّمع چڑھاديا تو يہ ہوا کہ ہوگيا، ہوگيا، ہوگيا۔مگر ملمع کتنے دن رہے گا؟ تھوڑے عرصہ ميں 

ہوا کہ ارے اس سے تو ايک زياده فائده اٹھا لے گا۔ بس اب وہيں سے معاہده شکنی کی فکر ہوئی مگر  دوسرے کو محسوس
اس طرح کہ الزام دوسرے پر آئے، ہمارے اوپر الزام نہ آئے اور اگر فرض کيجئے کہ دونوں شاطر سياست دان ہوئے، 

  برابر کی جوڑی 
  گے، گفتگو ہوگی۔ ہوئی تو اعالن ہوا کہ کچھ طے نہيں پايا۔ پھر مليں 

اب يہ سنی سنائی کشتی کا ايک لفظ مجھے ياد ہے حاالنکہ ميں نے تمام عمر دنگل ايک دفعہ بھی نہيں ديکھا کہ يہ اعالن 
ہوگيا کہ کچھ نہيں طے ہوا، اس کے معنی يہ ہيں کہ کشتی برابر کی ہوئی۔ کوئی ايک دوسرے کو مغلوب نہيں کرسکا۔ يہ کيو

مشترک مقصد سامنے نہيں ہے۔ بہبودٔی خلق کا کوئی نقطہ نظر سامنے ہو تو سب اس نقطہ پر جمع  ں ہے؟ اس لئے کہ کوئی
ہوسکيں۔ ہر ايک کو اپنے مقاصد کی فکر ہے۔ لٰہذا کوئی کوشش بارآور نہيں ہوئی۔ لٰہذاامن عالم کا پيغام لے کر جو اسالم آيا 

سے لے کر آئے تھے، وه اسالم ہی تھا۔ نوح بھی جسے لے کر تھا اور ہمارے نزديک تو اسالم شروع ہی سے تھا، آدم بھی ج
آئے تھے، وه اسالم ہی تھا۔ حضرِت ابراہيم اور تمام انبياء اسالم ہی کی دعوت ديتے رہے۔ يہ اور بات ہے کہ قرآن مجيد نے 

  کہا ہے کہ نام اسالم تھا، حضرت ابراہيم کے وقت سے شروع ہوا۔ 
ُکُم اْلُمْسلِِمْينَ ”   ۔ “ھَُوَسّمٰ

مگر يہ کہ حقيقت ِ اسالم ہر ايک نبی کے دور ميں تھی۔ شريعت بدلتی رہی، دين تبديل نہيں ہوتا۔ دين سب کے َدور ميں ايک 
ہی تھا اور وه اسالم تھا۔ سب سے آخر ميں اس کی تکميل کيلئے اس کو پورے طور پر قوت کے ساتھ دنيا کے سامنے پيش 

طفٰے تشريف الئے۔ اب آپ نے دنيا کے سامنے آکر يہ پيغام جو پہنچايا تو اس کرنے کيلئے حضرت پيغمبر اسالم محمد مص
کے بنيادی اصول کيا تھے؟ ہر ايک مسلمان کو ميں دعوت ديتا ہوں کہ آپ نے کھڑے ہوکر جو کلمہ پڑھوايا، وه محمد رسول

  هللا نہيں تھا۔ يہ نہيں کہہ رہے تھے کہ : 
ُسْوُل ّهللاٰ ” ٌد رَّ   ۔ “قُْولُْوا ُمَحمَّ

وه تو ان کے کہنے سے جب اسے پڑھ ليں گے تو اس کے معنی يہ ہيں کہ مان ليا۔ مگر انہوں نے يہ نہيں کيا ، ان کی آواز 
  تو يہ تھی: 

ّهللاٰ تُْفلُِحْوا”   ۔ “قُْولُْوااَلاِٰلہَ ااِلَّ
ّهللاٰ ”بالکل جيسے ايک نصيحت کرنے والے کی صدا ہوتی ہے کہ ابھال ہوگا او رکہو کے يہ معنی نہيں ، کہو تمہار“اَلاِٰلہَ ااِلَّ

ہيں کہ زبان سے کسی وقت کھڑے ہوکر نعره لگا لو، نہيں۔ يہ کہو وه ہے کہ جيسے آپ کہتے ہيں کہ ميرا قول يہ ہے ۔ ميں 
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  تو اس کا قائل ہوں يعنی تمہارا نقطہ نظر يہ ہونا چاہئے کہ کوئی خدا نہيں ہے، سوائے هللا کے۔ 
، هللا خدا ہے تو پورا عرب کلمہ پڑھ ليتا، اس لئے کہ هللا کو تو وه مانتے تھے۔ “ّهللاٰ اِٰلہٌ ”واتے کہاگر عرب سے يہ کلمہ پڑھ

خود قرآن کہہ رہا ہے مگر هللا کے سوا بھی بہت سوں کو مانتے تھے۔ تو يہاں يہ نہيں کہاجارہا ہے کہ کلمہ پڑھو هللا اٰلہ ہے۔ 
ّهللاٰ ”ہ نہيں کہاجارہا کہ کہو هللا خدا ہے۔ کہاجارہا ہے کہيعنی فقط هللا کی دعوت نہيں دی جارہی ہے،ي کوئی خدا نہيں “اَلاِٰلہَ ااِلَّ

، تمہارا بھال ہوگا۔ اب اس وقت کے جاہل عرب کيا سمجھتے کہ بھال ہوگا تو اس کا ہوگا جس “تُْفلُِحْوا”ہے سوائے هللا کے،
 کو ايک کہو تو تمہارا بھال ہوگا ۔ تو اس وقت کے جاہل کے رقيبوں کا خاتمہ کريں گے ۔ مگر رسول فرما رہے تھے کہ هللا

عرب نہ سمجھے۔ اب نئی روشنی والے تو سمجھيں ، اب بجلی کی روشنی والے تو سمجھيں کہ نوِع انسانی کا کيا بھال ہے؟ 
ری اور ياد رکھئے کہ اس وقت دنيا تڑپ رہی ہے دو چيزوں کيلئے، ايک اخوت اور ايک مساوات۔ اخوت کے معنی براد

چل رہے ہيں۔يہ دولت کی “ ازم”مساوات کے معنی برابری۔ تمام دنيا ان دوچيزوں کيلئے تڑپ رہی ہے اور اس لئے مختلف 
برابر تقسيم کس لئے ہے؟ اسی لئے کہ دولت مند غريب کو دباتا ہے۔ لٰہذا برابر سے تقسيم کردو کہ نہ غريب رہے، نہ فقير۔ 

  ايک ہوجائيں۔ سب برابر ہوجائيں۔  نہ دولت مند رہے، نہ غريب۔ تو سب
مگر ماشاء هللا صاحباِن فہم ہيں، تعليم يافتہ ہيں، ميں کہتا ہوں کہ يہ جو عالج تجويز کيا جارہا ہے ، کيا يہ واقعی مرض کا 
مجھ صحيح عالج ہے؟ ياد رکھئے کہ نوِع انسانی ميں تفرقہ اگر دولت اور غربت کاہوتا تو آپ دولت کو برابر تقسيم کرکے س

ليتے کہ مساوات قائم ہوگئی۔ مگر نوِع انسانی ميں تفرقہ فقط دولت کا تو نہيں ہے، بازوؤں کی طاقت ميں بھی فرق ہے۔ ايک 
قوی ہيکل ہوتا ہے، دوسرے لوگ ناتواں ہوتے ہيں۔وجاہت اور اثر ميں بھی فرق ہوتا ہے۔ ايک بااثر ہوتا ہے، دوسرے لوگ 

کثرت ميں بھی فرق ہوتا ہے۔ ايک کا خاندان بڑا ہے، اس کی آواز پر بہت لوگ کھڑے بے اثر ہوتے ہيں۔ قوم و قبيلے کی 
ہوجاتے ہيں، ايک بيچاره يوسف ِ بے کارواں ہے، اس کا ساتھ دينے واال کوئی نہيں ہوتا۔ دماغی فوقيت ميں بھی فرق ہوتا 

پنی دولت سے غريبوں کو دباتا ہے، اسی ہے۔ ايک آدمی ذہين ہوتا ہے، باقی لوگ کند ذہن ہوتے ہيں۔ جس طرح دولت مند ا
طرح سے صاحب ِ طاقت اپنے بازوؤں کی قوت سے دوسرے کمزوروں کو دباتا ہے۔ کسی محلہ ميں اگر کوئی پہلوان 
صاحب ہوں تو ديکھئے کہ سب ان کے رحم و کرم پر ہوجاتے ہيں۔ ايک صاحب ِقوم و قبيلہ اپنے قبيلے کی کثرت سے 

  دوسروں کو دباتا ہے۔ 
ے کسی زمانہ ميں خاندان و قبيلہ ہوتا تھا، اب پارٹی سہی ۔ جس کی پارٹی بڑی ہوتی ہے، وه ان کو دباتا ہے جن کی پارٹی ار

چھوٹی ہوتی ہے اور دماغی فوقيت! ذہين افراد ايسی سکيميں بناتے ہيں کہ دوسرے لوگ بيوقوف بن کر ان کے قبضہ ميں 
  آجائيں۔ وه اپنا مطلب پورا کريں۔ 

! دولت تو ہے باہر کی چيز ۔ اسے آپ چھين کر برابر تقسيم کرديں۔ وه تو دولت کی تصوير حضرت اميرالمٔومنين تو حضور
  عليہ السالم فرما چکے ہيں: 

  ۔ “اِْن َکاَن بَقَِی لََک فاَل تَْبٰقی لَھَا”
  ۔ “اگر يہ تمہارے لئے ره بھی جائے تو تم اس کيلئے نہيں رہو گے

ہيں، ڈاکو لے جاتے ہيں۔ ہم آپ اگر قانون بنا کر چھين ليں گے تو کارنامہ کيا ہوگا؟ ليکن بازوؤں يہ دولت تو چور لے جاتے 
کی طاقت کا کيا کيجئے گا، اسے بھی کيا طاقتوروں کے بازوؤں سے کھينچ کر کمزوروں کے جسم پر تقسيم کيجئے گا اور 

قسيم کيجئے گا کہ کسی کے حصہ ميں باپ چال جائے، کسی خاندان اور قبيلے کا کيا کيجئے گا؟ کيا افراِد خاندان کو بھی ت
کے حصہ ميں بيٹا چال جائے۔ دماغی فوقيت کا کيا کيجئے گا ؟ کيا اُسے بھی ذہين افراد کے دماغوں سے نکال کر ساده 

کہ سب  لوحوں پر ، بھولے بھالوں پر تقسيم کيجئے گا۔ آپ سمجھئے گا کہ برابرسے سب عقلمند ہوگئے اور ميں سمجھوں گا
برابر کے بيوقوف ہوگئے۔ جب يہ سب نہيں ہوسکتا تو دولت کو برابر تقسيم کرکے يہ سمجھ لينا کہ مساوات ہوگئی اور 

عدالت قائم ہوگئی۔ يہ طفل تسلی نہيں تو کيا ہے؟ اسالم جو نباِض فطرِت بشر تھا او رکيوں نہ ہوتا جبکہ خالق بشر کی طرف 
کہ بيرونی مساوات تو قائم نہيں ہوسکتی ، ارے زمينيں سب برابر نہيں ہوسکتيں، کوئی کا پيغام تھا ۔ اس نے محسوس کيا 

سخت ہے، کوئی نرم۔ پہاڑ سب برابر نہيں ہيں۔ کوئی اونچا ہے، کوئی نيچا۔درخت سب برابرنہيں ہيں، دريا سب برابر نہيں 
  لف ہيں، قابليت مختلف ہے ہيں۔ کوئی گہرا ہے، کوئی اتھال۔ تو اسی طرح سے انسانوں ميں صالحيتيں مخت
  اور انہی صالحيتوں کا اختالف ہے جو دولت و غربت کی شکل ميں ابھرا ہے۔ 

تو خارجی مساوات تو قائم نہيں ہوسکتی ليکن ذہنيت کی تعمير ايسی کرو کہ ايک بازوؤں کی طاقت واال اپنے بازوؤں کی 
حافظ بن جائے۔ ايک صاحب ِقوم و قبيلہ اپنے قبيلے کیطاقت کو دوسروں کو دبانے ميں صرف نہ کرے بلکہ کمزوروں کا م

کثرت يا پارٹی کی کثرت سے دوسرے بے نوا افراد کو دبانے کا کام نہ لے بلکہ ان کا پاسبان بن جائے، ان کا حامی بن 
  جائے اور ايک ذہين فرد اپنے ذہن کو تعميری کاموں ميں صرف کرے، تخريبی کاموں ميں صرف نہ کرے۔ 
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ت ہوجائے تو ايک فرد کو دی ہوئی هللا کی نعمت پوری قوم کا سرمايہ بن جائے او رپھر دولت مندی بھی لعنت نہ اگر يہ با
رہے اور اگر اس ذہنيت کی تعمير نہيں ہوتی تو الکھ دفعہ دولت کو برابر سے تقسيم کرديجئے، عدِل کلی قائم نہيں ہوگا اور 

  ظلم کا خاتمہ نہيں ہوگا۔ 
نے کی ضرورت ہے ۔ اب يہ ذہنيت کيونکر بنے۔ اس ذہنيت کو بنانے کی صورت اخوت ہے۔ دنيا مساوات قائم لٰہذا يہ ذہنيت بن

کرکے اخوت النا چاہتی ہے۔ ذہن ميں اخوت پيدا کرو۔ احساِس اخوت، پھر مساوات کيلئے قانون کے دباؤ کی ضرورت نہ 
اب جناب يہ اخوت عربی کا لفظ ہے۔ ماشاء هللا آپ اتنی  ہوگی۔ خود ذہنيت تعمير پسند ہوجائے گی۔ تو اب اخوت کيونکر ہو؟

عربی جانتے ہيں مگر اب اس کو اردو ميں کہيں تو بھائی چاره ، فارسی ميں لے جائيں تو برادری۔کتنی دفعہ يہ زبانوں سے 
ب اور پھر آپ کہيں،يہ زبانوں پر آپ کی آئے ۔تقرير کيلئے کھڑے ہوئے۔ ارے روزمره کی گفتگو ميں بھيا، بھائی صاح

تقرير کيلئے کھڑے ہوئے تو وہاں بھی کہاکرتا ہوں کہ بھائيو، بہنو۔ آجکل کے دستور کے مطابق بہنو، بھائيو، چاہے وه ہو، 
چاہے يہ، مجھے اس وقت اس سے بحث نہيں ۔ تو يہ بھائی کا لفظ اتنی دفعہ زبان پر آتا ہے ليکن کبھی آپ نے سوچا بھی ہے

  ہے؟ کہ يہ بھائی ہوتا کيونکر 
جو ميں کہتا ہوں ، ديکھئے اور فرصت کے لمحات ميں غور کيجئے۔ مجلس کا مقصد يہ نہيں ہے کہ بس خوش ہوئے، چلے 
گئے۔ اپنی جگہ بھی سوچئے، ديکھئے کہ بھائی آخر کيونکر ہوتے ہيں؟ ايک کليہ ميں کہتا ہوں کہ ابھی شايد عربی کے الفاظ

ا تو سمجھيں گے کہ جب کوئی کثرِت وحدت سے منسوب ہو تو اُس کے اجزاء اکثريت نہ سمجھيں۔ ليکن جب تشريح کروں گ
ميں برادری بھی پيدا ہوجائے گی، برابری بھی پيد اہوجائے گی۔ کثرت کے معنی ايک سے زياده ہونا۔ وحدت کے معنی ايک 

ن کيوں بھائی بہن ہونا۔جب کوئی کثرت کسی وحدت سے منسوب ہو، اب مثالوں سے واضح ہوجائے گا۔ يہ سگے بھائی بہ
ہيں؟ کيونکہ ايک ماں باپ کی اوالد ہيں تو ايک ماں باپ کی اوالد دس ہوئی تو دس بھائی بہن ، پچاس ہوئی تو پچاس بھائی 

  بہن۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ يہ نہ ديکھئے کہ کثرت کتنی بڑ ی ہے۔ يہ ديکھئے کہ وحدت نے کتنوں کو سمو ديا ہے۔ 
اتوں ميں يہ محاوره ہے ، شايد يہاں بھی ہو کہ کہاجاتا ہے کہ يہ ہماری برادری کے ہيں۔ تو اب ہمارے ہندوستان کے ديہ

برادری کا کيا مطلب ہے؟ يعنی اپنا ۔ اپنا باپ تو الگ مگر پانچ پشت پر ، چھ پشت پر جاکر کوئی ايک مورِث اعلٰی ہے جس 
ن نارووالی سب ايک برادری۔ تواب محسوس کيجئے کہ کتنی کی اوالد ميں ہم بھی ہيں اور آپ بھی ۔ مثالً ماشاء هللا خواجگا

  ہی دور جاکر ايک کاتصور پيد اہو، وہيں سے برادری قائم ہوتی ہے۔ 
اب جناب! دنيانے اور ترقی کی ، اب يہ خيال پيد اہواکہ يہ ہمارے ہم وطن ہيں۔ ہم وطن کے کيا معنی ؟ ايک ديس کے 

يس ميں کبھی اپنے ہم وطن کو ديکھ ليا تو جب وہاں تھے تو کبھی صاحب سالمت باشندے۔ اس ميں کتنا جذب ہوتا ہے کہ پرد
نہ تھی۔ اب دوسرے ملک ميں ديکھا تو دل چاہا کہ جائيں او رکچھ اپنی کہيں، کچھ اُن کی سنيں۔ يہ ہوتا ہے جذب ہم وطن 

اور ترقی کی۔ احساس ہوا سمتوں کا، يہ ايشيا ہونے کا۔ ہم وطن ايک معلوم ہوا، ايک کا قدم آيا اور الفت پيدا ہوئی۔ اب دنيا نے 
ہے، وه يورپ ہے۔ يہ مشرق ہے، وه مغرب ہے۔اب مسائل پر غور ہونے لگا کہ کون مغرب کيلئے زياده مفيد اور کون مشرق
 کيلئے زياده مفيد۔ حاالنکہ ملک اپنے الگ الگ ، ليکن چونکہ سمتِ  آفتاب کے لحاظ سے ايک، لٰہذا سب کے مفادات ايک ۔

  معلوم ہوتا ہے جيسے دنيا تڑپ رہی ے اُس ايک کيلئے جو زياده سے زياده افرا د کو ايک بنا سکے۔ 
مگر ياد رکھئے کہ ہر اتحاد افتراق کا پيش خيمہ ہوتا ہے کيونکہ جب ايک باپ کی اوالد ميں ايکا ہوگا تو دوسرے باپ کی 

گا تو دوسری برادری کے مقابلہ ميں ايکا ہوگا۔ جب ايک ملک اوالد کے مقابلہ ميں محاذ ہوگا۔ جب ايک برادری کا ايکا ہو
والوں ميں ايکا ہوگا تو دوسرے ملک والوں کے مقابلہ ميں محاذ ہوگا۔ جب ايک سمت والوں ميں اتحاد ہوگا تو دوسری سمت 

ئی اٹھائی جارہی ہيں۔ والوں کے مقابلہ ميں محاذ ہوگا۔کيوں؟ اس لئے کہ اتحاد کی ديواريں عالم انسانيت کے بيچ ميں سے کو
  لٰہذا ہر ديوار اِدھر والوں کو ايک کرتی ہے، اُدھر والوں سے جدا کرتی ہے۔ 

اسالم جو کہ ايک عالمگير برادری کا پيغام لے کر آيا تھا، اس نے يہ کام کيا کہ درميان کی اتحادکی ديواروں کو ڈھاکر اور 
يسا احاطہ اتحاد قائم کيا جائے جس ميں نہ نسل کی تفريق ہو ، نہ رنگڈھاکرنہيں تو بلند مقاصدکيلئے نظر اندا زکرکے ايک ا

کی تفريق ہو۔ نہ ملک کی تفريق ہو اور آخر ميں جس ميں سمت کی تفريق بھی نہ ہو اور وه خدائے واحد کا ايکا ہے۔ اب 
کی اوالد بھائی بھائی کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی ہو، ميں اس کے سامنے کہتا ہوں کہ کونسی منطق ہے کہ ايک باپ 

ہوگئی ۔ ايک مورِث اعلٰی کی نسل کے آدمی بھائی بھائی ہوگئے۔ ايک ديس کے باشندے بھائی بھائی ہوگئے۔ايک سمت کے 
  رہنے والے بھائی بھائی ہوگئے تو ايک خدا کے پيدا کئے ہوئے بھائی بھائی کيوں نہ ہوئے؟ 

جو باپ کو ياد رکھے۔ جو باپ کو بھول جائے تو بھائی کے حقوق مگر ياد رکھئے کہ بھائی کے حقوق فقط وہی سمجھے گا
کيسے؟ اب سمجھ ميں آيا کہ اسالم نے پوری طاقت اس پر کيوں صرف کردی کہ هللا کو ايک مانو اور ياد رکھئے کہ يہ 

  مقصد صرف هللا کے ماننے سے پورا نہيں ہوسکتا۔ جب تک کہ اُسے ايک ہی نہ مانا جائے، اس لئے يہ کہا: 
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ّهللاُ ”   ۔ “قُْولُْوااَلاِٰلہَ ااِلَّ
  ۔ “کہو کہ کوئی خدا نہيں سوا ئے هللا کے”

پس ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا ، صرف اس جملے کو ياد رکھئے تو پورا بيان ياد رہے گا۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ توحيد 
، هللا“ّهللاٰ اِٰلہٌ ”رتاً کہہ چکا کہ اگر کلمہ پڑھوايا جاتاخالق کا پيغام ، اتحاد خالئق کا سنگ ِ بنياد ہے اور اب اس کے ذيل ميں اشا

ّهللاٰ ”خدا ہے تو پورا عرب کلمہ پڑھ ليتا مگر يہاں هللا کو اِٰلہ کہنے سے مسلمان نہيں ہوتا ۔ يہاں تو يہ ہے   ۔ “الاِٰلہ ااِلَّ
ساٹھ کو مانتے تھے، ان کيلئے تين سو وه هللا کو مانتے تھے۔ قرآن ميں ہے اور ان سے عام طو رپر ميں کہہ دوں جو تين سو

اکسٹھ کو ماننے ميں کيا عذر تھا؟ يہاں ايک ساده سا اُردو کا جملہ کہتا ہوں، الٹ پھير سے مطلب ميں فرق ہوتا ہے۔ ميں کہتا 
  ہوں کہ ايک خدا کے ماننے ميں عذر نہ تھا، خدا کو ايک ماننے ميں عذر تھا۔يہی قرآن کہہ رہا ہے: 

  ۔ “ھَۃَ اِلَہً َواِحًدااِنَّ ٰھَذالََشٔی ُعَجابْ اََجَعَل اَلِ ”
  ۔ “انہوں نے بہت سے خداؤں کو ايک کرديا۔ يہ عجيب بات ہے

بس وه نفی ان کيلئے بہت دشوار تھی۔ تو اب ميں ايک حقيقت کی طرف توجہ دالؤں گا کہ قربانياں جو رسول نے اتنی پيش 
سے پہلے جو اِٰلہ ہے، اس کی راه ميں تمام قربانياں “ ااِلَّ ”ميں نہيں ہيں بلکہ کے بعد جو هللا ہے، اس کی راه“ ااِلَّ ”کيں، وه 

ہيں۔ پورا جہاِد پيغمبر اس کے لئے ہے اور اب خواجہ غريب نواز کے ايک شعر کے معنی سمجھ ميں آتے ہيں۔ انہوں نے 
  کہا: 

  
  حقا کہ بنائے الاٰلہ است حسين 

  
کہ انہوں نے الاِٰلہ کيا کہا؟ الاِٰلہ اکيال تو کلمہ کفر ہے۔ الاِٰلہ کی بنياد بنا ديا آجکل لوگ ہر ايک پر اعتراض کرديتے ہيں 

  صاحب نے بھی تو کہا:  �حاالنکہ فقط ان بيچارے نے تو نہيں کہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال
  

  پس بنائے ال اِٰلہ گرديده است 
  

ھ صدی پہلے تھے۔ يہ تو ابھی کل تھے اور زنده۔ گويا اپنی انہوں نے بھی تو آدھا ليا۔ پس بنائے الاِٰلہ گرديده است تو وه تو چ
۔ تو لوگ يوں بھی “پس بنائے الاِٰلہ گرديده است”نيک نامی کے لحاظ سے زنده شاعر ہيں۔ تو جناب! ان کے ہاں ہيں يہ الفاظ

نے کہا ضرورِت  کہہ ديتے ہيں کہ صاحب وه تو شعر کی مجبوری تھی کہ پورا کلمہ موزوں نہيں ہوتا تھا۔ تو کسی صاحب
شعری سے ميں نے کہا ہے ۔ کسی نے کہا کہ شعر کہنے کی ضرورت ہی کيا تھی؟ تو ميں نہيں مانتا۔ ہاں! ضرورِت شعر 

  بھی ہے ليکن ضرورِت شعر کفر کو ايمان نہيں بناسکتی۔ ايک کلمہ کفر کو کلمہ ہدايت نہيں بناسکتی۔ تو يہ نہيں ہے۔ 
ٰلہ خطره ميں نہيں تھا۔ اس کا ثبوت يہ ہے کہ مسجديں تو آباد تھيں،اذانيں ہورہی تھيں۔ خانٔہ ھ ميں بھی الاِ ۶٠ميں کہتا ہوں کہ 

کعبہ ميں حج تو ہورہے تھے۔ وی الاِٰلہ جس کيلئے رسول نے قربانياں پيش کيں، وہی الاِٰلہ خطره ميں تھا۔ جب دنيا پتھر کے 
ِم اٰلہی کے خالف لوگوں سے اپنی اطاعت لے رہا تھا۔ حقيقت بتوں کو پوج رہی تھی، اب گوشت پوست سے بنيا ہوا يزيد حک

ميں وہی الاِٰلہ خطره ميں تھا اور حضرت امام حسين عليہ السالم نے بھی جو اتنی قربانياں پيش کيں، وه اسی الاِٰلہ کی خاطر 
  تھيں۔ 

آپ کے موچی دروازے کے باہر وه اب کوئی کہتا ہے کہ قربانيوں کا نتيجہ کيا ہوا؟ ميں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں اور 
شاندار حسين ڈے ہوا تھا جو دونوں حکومتوں کے اہتمام سے ہوا تھا۔ حکومت ِ ہند نے بھی اس ميں حصہ ليا تھا اور 

حکومتِ  پاکستان نے بھی۔ ان دونوں ملکوں کے تعلقات قريب النے کيلئے ہوا تھا۔ کاش! اس نسخے کو چھوڑا نہ گيا ہوتا تو 
تعلقات خوشگوار ہوجاتے۔ تواس ميں َميں نے ، بعض حضرات ايسے ہوں گے جو اس ميں موجود تھے، اس  مستقل طور پر

ميں ہر مکتب ِ خيال کے علماء موجود تھے اور آپ کو تو ياد ہوگا کہ سٹيج اس کا اتنا بڑا تھا جتنا يہ ہمارا ھال ہے۔اس ميں 
  ے موجود تھے تو ہر نقطہ نظر کے مسلمان موجود تھے۔ تمام مذاہب کے علماء موجود تھے اور جب علماء ہر مذہب ک

تو ميں نے اس پورے مجمع سے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج يزيد جيسا کوئی شخص رسول کا جانشين ہونے کا دعوٰی کرے تو مانو
  گے؟ اور 

ھ ميں مان رہے تھے۔ ۶٠حد ِ نظر کے سامنے جتنا مجمع تھا، سب چيخ اٹھا تھا کہ ہرگز نہيں مانيں گے۔ ميں نے کہا تھا کہ 
ھ ميں تمام مسلمان مان رہے تھے۔ اگر نہ مان رہے ہوتے تو تاريخ ۶٠ميں نے سب علماء کو گواه کيا۔ ان سے پوچھ ليجئے 

ھ ميں صرف  ۶٠شمار کرکے کيوں بتاتی کہ کس کس نے نہيں مانا؟ يہ تاريخ کا شمار کرلينا بتاتا ہے رسول کے اتنے بعد 
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  ہے تھے يزيد جيسے شخص کواور آج تيره چوده سو برس گزرنے کے بعد آپ نہيں مان رہے ۔ پچاس برس بعد سب مان ر
تو ماننا پڑے گا کہ حسين نے اپنے خوِن ناحق سے بيہوش احساساِت اسالمی پر جو چھينٹا ڈاال تھا، وه مٹنے پر بھی آج تک 

ہے اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا مصائب اس طرح باقی ہے اور اس طرح ، بس ايک جملہ کہوں، وه بھی ياد رکھنے کا 
کی طرف آؤں گا کہ حضوِر واال! حضرت امام حسين عليہ السالم نے صرف اس يزيد کے مقابلہ ميں فتح حاصل نہيں کی جو

ايک خاص باپ کا بيٹا تھا ، جو ايک خاص شہر کے تخت پر متمکن تھا، اس يزيد کے مقابلہ ميں فتح حاصل نہيں کی ہے 
 تک ہريزيد کے مقابلہ ميں فتح حاصل کی ہے۔ بلکہ قيامت 

 

 معراج خطابت

 

  ۵ديِن اسالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔“اِنَّ الدِّ

ميں نے عرض کيا کہ آزادی کا جو مطالبہ ہورہا ہے، کہاجاتا ہے کہ انسان آزاد پيدا ہو ہے، لٰہذا آزاد رہنا چاہتا ہے اور اسے 
آزاد رہنا چاہئے۔ تو انسان کسی ايک فرد کا نام تو نہيں ہے۔ انسان ايک پوری نوع ہے جس ميں سے ہر ايک انسان ہے اور 

کہ جو دل چاہے، وه کرسکيں۔ تو ياد رکھنا چاہئے کہ انسان کی خواہشات المحدود ہيں۔  آزادی کا مطلب يہ سمجھاجارہا ہے
اسے ميں نے مثالوں سے عرض کيا۔اب آزادی کسے دی جائے؟ يا تو ايک کو آزاد کردياجائے بس اور سب کو مقيّد ، تو يہ 

ی کی جنس کو حصہ رسدی تقسيم اُس ايک کے ساتھ جس کی رشتہ داری ہو، وه کرے گا يا پھر يہی شکل ہے کہ آزاد
کياجائے۔ يعنی ہر ايک اس حد تک آزاد ہوجس حد تک دوسروں کے حقوق کو صدمہ نہ پہنچے اور جہاں سے دوسروں کے 
حقوق کو صدمہ پہنچے، وہاں سے مقيد۔ يہ قيد ہر فرد کيلئے قيد ہے مگر تمام نوِع انسانی کو آزادی کے حقوق سے بہره ور 

گر ان حقوِق آزادی کو تقسيم کون کرے؟ اگر مرکز اس تقسيم کا کوئی ماّدی ہوا تو وه کسی نسل کا کرنے کا ذريعہ ہے۔ م
ہوگا، کسی ملک کا ہوگا، کسی زبان کا بولنے واال ہوگا تو سب کی ضرورتوں کا اُسے احساس بھی نہيں ہوگا اور اس کو اس 

نہيں ہوسکتا اور بے اطمينانی ہی تصادم کا پيش خيمہ ہوتی ہے۔  پر اعتماد بھی نہيں ہوگا۔ لٰہذا اطميناِن قلب ہر ايک کو حاصل
لٰہذا مرکز تقسيم حقوق ايسی ذات ہونی چاہئے جو خود کسی ملک کی نہيں، خود کسی نسل کی نہيں، خود کسی رنگ کی 

تھ نہيں، کسی سمت کی نہيں۔ جب اس کی طرف سے تقسيم ہوگی، تو ہر ايک کا ضمير مطمئن ہوسکتا ہے کہ ميرے سا
  انصاف ہوا ہے، ميرے ساتھ عدل ہوا ہے۔ 

يہ اُن لوگوں کيلئے جو اتفاق سے کل نہ شريک ہوئے ہوں، مختصر خالصہ ربط کيلئے بيان کياجاتا ہے۔ تو ميں نے کہا کہ 
اس کا تجربہ خود مسلمانوں کو ہے اور وه مشاہده خود دنيا کيلئے مثال ہے کہ جس جس چيز کو مسلمانوں نے خدا کی طرف 

ے مان ليا، پھر اس ميں اختالف نہيں ہوا۔ کعبہ کو خدا کی طرف سے مان ليا تو دو قبلے نہيں ہوئے۔ جس جس چيز کو خدا س
کی طرف سے سب نے مان ليا، اس ميں اختالف نہيں ہوا۔ جہاں سے ايک طبقہ نے اپنے اختيار کو صرف کرديا، وہيں سے 

ہيں، اس ميں پھر کسی کو احساس ہی نہيں ہوتا کہ ہمارے ساتھ  اختالف ہوگيا۔ اب اس کی طرف جو حقوق تقسيم ہوتے
ناانصافی ہوئی،مثالً پابند ِشرع گھرانوں ميں جہاں شرع کے اعتبار سے ميراثيں تقسيم ہوتی ہيِں وہان کبھی کسی لڑکی کو 

يرا حصہ هللا کی طرف سے شکايت نہيں ہوتی کہ ہميں آدھا مالاور ہمارے بھائی کو دوگنا مال۔ اس لئے کہ وه جانتی ہے کہ م
يہی ہے۔ لٰہذا اُسے کوئی ناانصافی کا شکوه نہيں ہوگا۔ ہاں! جو حصہ مقرر ہے هللا کی طرف سے، وه نہ ديا جائے تو پھر وه 
ظلم ہوگا۔ جيسے ايک وقت کا حال مجھے معلوم ہے کہ پنجاب ميں لڑکی کو حصہ نہيں ديا جاتا تھا، عدالتوں ميں پوچھا جاتا 

  شريعت کے مطابق فيصلہ چاہتے ہو يا رواج کے مطابق؟  تھا کہ تم
اس کے معنی يہ ہيں کہ شريعت الگ ہے اور رواج الگ ہے۔ بہت سے ايسے ہوتے تھے جو يہ کہہ ديتے تھے کہ ہميں رواج

جب کے مطابق فيصلہ چاہئے۔تو ميں کہتا ہوں کہ گو وسعت ِشرع ميں کفر کا فتوٰی جاری نہ ہو مگر حقيقت کے لحاظ سے 
شريعت کے مقابلہ ميں آپ نے اعالن کرديا کہ ہم رواج کے پابند ہيں تو اس شعبہ ميں غير مسلم ہونے کا اعالن کرديا۔ تو 

  کبھی جہاں شريعت کے مطابق فيصلہ ہو ، اس ميں لڑکی کو يہ شکوه نہيں ہوگا کہ مجھے آدھا حصہ کيوں مال۔ 
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ے ہمدرد بن کے کہتے ہيں کہ اسالم نے ديکھو مرد اور عورت ميں ہاں! آجکل کے نئی روشنی والے ، وه بالوجہ عورت ک
کتنی تفريق کردی ہے؟ لڑکے کو ُدہرا ديا ہے اور لڑکی کو آدھا ديا ہے۔ ميں اس وقت اصولی طور پر اس بحث ميں نہيں 

عرض کررہا ہوں کہ  پڑنا چاہتا مگر ميں ايک نئے ُرخ سے دنيا کو سمجھانا چاہتاہوں ۔ ميں کہتاہوں کہ ذرا غور کيجئے جو
اسالم اور کفر ميں فرق کيا ہے؟ يہ ہے کہ اسالم قانون کو هللا کی طرف سے مانتا ہے ، کفر جو ہے، وه پيغمبر کاساختہ مانتا 

ہے۔ جو شخص پيغمبر کا ساختہ مانتا ہے، ارے يہی قرآن ميں فرق ہے۔جو کالِم خدا مانتاہے، وه مسلمان ہے او رجو کالِم 
رسول کا کالم مانتا ہے، وه کافر ہے۔تو ويسے ہی جو مسلمان ہے، وه مانے گا کہ اصل قانون بنايا ہوا صرف بشر مانتا ہے، 

  هللا کا ہے۔ يہ صرف اس کے مبلّغ تھے اور جو هللا کی طرف کا نہيں مانتا، وه يہ کہتا ہے کہ يہ قانون آپ نے بنايا۔ 
مسلمے کوسامنے رکھ کربات کرے کہ اس ميں اصول کے سوا  ميں کہتا ہوں کہ جو کافر ہے، وه مجھ سے پہلے اپنے ہی

کيا کسی جذبہ کا دخل ہے؟ قانون وه نافذ کررہا ہے جسے خدا نے بيٹی ہی دی ہے۔ ارے کوئی ايسا نبی ہوتا جسے هللا نے بيٹا
  ؟ دياکرامت فرمايا ہوتا اور بيٹی اس کے ہاں نہ ہوتی تو کہنے کو ہوتا کہ انہيں بيٹی کی قدر کيا تھا

ارے جناب! وه رسول جس کا هللا نے بيٹا آخر حيات تک زنده رکھا ہی نہيں، بيٹے تھے جناِب خديجہ کے ليکن يہ کہ پھر بيٹا 
آپ کے ہاں نہيں تھا۔ ايک بيٹا آخر ميں ہوا جناِب ماريہ کے بطن سے، وه بھی باقی نہيں رہا۔بيٹی ہی کرامت فرمائی تھی۔ ہاں!

سے عطا کردئيے۔ تو هللا نے اسے بيٹی ہی عطا فرمائی۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہيں  بيٹے بھی پھر اسی کے ذريعہ
بيٹی کی کيا قدر؟ميں کہتا ہوں کہ بيٹی کی قدر تو ايسی کی کہ دنيا ميں کسی باپ نے نہيں کی۔ کوئی باپ بيٹی کی تعظيم 

وتے تھے۔ حاالنکہ وه تعظيم ميں غلط سمجھتا ہوں۔ يہ کيلئے کھڑا نہيں ہوا۔ ليکن پيغمبر خدا بيٹی کی تعظيم کيلئے کھڑے ہ
کہنا کہ وه بيٹی ہونے کی وجہ سے تھی، بيٹی ہونے کی وجہ سے وه تعظيم نہيں تھی، وه بيٹی کچھ ايسی تھی اور اس کا 
ی۔ ميرے پاس ثبوت ہے۔ يہ مسلّمہ اصوِل اسالمی ہے کہ جو عمِل رسول ہے، اس کی پيروی يا واجب ہوگی يا مستحب ہوگ

بہرحال جزِو سنت ہوگی۔يہ عمِل رسول تمام کتابوں ميں موجود ہے۔ صحاح ستہ کا جزو ہے۔ صحيح ترمذی اور اس ميں يہ 
حديث موجود ہے کہ کوئی فرقہ اسالمی اس کا انکار نہيں کرسکتا ۔ ايک عمِل رسول متفقہ موجود ہے ليکن کسی مکتب 

يلئے سنت ہے کہ بيٹی کی تعظيم کيلئے کھڑا ہو۔ ايک عمِل رسول مسلّمہ اسالمی کی فقہ ميں َميں نے نہيں ديکھا کہ باپ ک
موجود ہے اور چوده سو برس کے علماء ميں کوئی نہيں لکھ رہاکہ يہ سنت ہے ۔ کسی تحفة العوام ميں آپ نے نہيں ديکھا ، 

کہے کہ ان علماء نے نہيں  کہيں نہيں ديکھا۔ اچھا آجکل تو ريسرچ کا َدور ہے۔ ريسرچ کے معنی ہيں ايک نئی بات کوئی
لکھا، بھول گئے ۔ ہم اب سے لکھيں گے۔ميں کہتا ہوں اچھا قلم آپ کے ہاتھ ميں ہے، جب چاہے لکھ ديجئے گا۔ ليکن اب ميں 

آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ رسول ميں سے کسی نے اس سنت پر عمل کيوں نہ کيا؟ کئی کئی ہزار صفحات کی کتابيں 
  ود ہيں ليکن کسی نے کسی صحابی کے حاالت ميں نہيں لکھا کہ وه اپنی حاالِت صحابہ ميں موج

صاحبزادی کی تعظيم کيلئے کھڑے ہوجاتے ہوں۔يہاں تک کہ ايسی صاحبزادياں جو کسی حيثيت سے واجب التعظيم بھی 
ہہ دے گا کہ ہوگئی ہوں، ان کی تعظيم کو کھڑے نہيں ہوتے ۔ اچھا اب کوئی کہہ دے ہم ميں سے تو ہر فرد بے تکلف ک

  صحابہ معصوم نہيں تھے۔ 
اب دنيا چاہے يوں نہ کہئے ليکن پھنسنے پر تو کہے گا کيونکہ مانتا کوئی نہيں معصوم۔تو يہاں کہہ دے کہ معصوم نہيں 

تھے۔ اچھا مان ليجئے مگر اب ہم تو بحمد رسول کے بعد بھی بقائے رسالت کے قائل نہيں۔ بقائے عصمت کے قائل ہيں۔ 
رسالت ختم ہوگئی، عصمت ختم نہيں ہوئی۔ تو اب ہمارے ہاں جو معصومين ہيں اور جن کے گھر کی روايت تھی ،  نبوت و

جن کے گھر کی بات تھی، ان ميں سے کسی کے حال ميں نہيں ملتا کہ کوئی اپنی بيٹی کی تعظيم کيلئے کھڑا ہوتا ہو۔ کيسی 
يہا کيلئے ممکن ہے کہ بعض ذاکرين سے آپ نے سنا ہو ، ميں کيسی صاحب ِ صفات بيٹياں ، حضرِت زينب سالم هللا عل

سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، اگرچہ ديکھا ميں نے بھی اسے کسی کتاب ميں نہيں ہے ليکن آپ نے سنا ہوگا کہ امام
و برابر کاہوتا ہے، حسين تعظيم کو کھڑے ہوتے تھے۔ يہ ہو تو بڑی بات ہے مگر وه بات تو نہ ہوئی۔ بہن بھائی کا رشتہ ت

خواه عمر کا فرق ہو۔ حضرت امير المٔومنين عليہ السالم کيوں نہيں کھڑے ہوتے تھے؟ جن کی سيرت ہمارے نزديک جزِو 
  سيرِت رسول تھی۔ تو وه تعظيم کو نہيں کھڑے ہوتے تھے۔ 

ت ہے۔ صحابہ ميں سے کوئی اس تواب تويہ ماننا پڑے گاکہ چوده سو برس کے علماء ميں سے کوئی يہ نہيں لکھتا کہ يہ سن
کی پيروی نہيں کرتا۔ ان کی اوالِد طاہره ميں سے کوئی ان کی پيروی اس بارے ميں کرتا ہوا نظر نہيں آتا۔ تو بس اس معمہ 

کا حل ميرے نزديک صرف يہ ہے کہ چوده سو برس کے علماء صرف يہی سمجھے ، صحابہ يہی سمجھے ، آئمہ 
تعظيم بيٹی ہونے کی وجہ سے نہيں ہے، شخصيت ِفاطمہ کی وجہ سے ہے۔لٰہذا اصول اپنی  معصومين يہی جانتے تھے کہ يہ

جگہ قائم ۔ بحيثيت بيٹی ہونے کے ہوتی تو مجھے بھی وه تعظيم مستحب ہوتی اپنی بيٹی کيلئے کم سے کم۔ ليکن وه تعظيم تو 
وه پيروی واجب اور اس کے نتيجہ ميں قيامت خصوصی حيثيت سے شخصيت ِ فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا کيلئے تھی۔ لٰہذا 
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تک کيلئے فاطمہ کی تعظيم واجب ہوگی۔ اپنی بيٹی کی تعظيم کرکے اتباِع رسول نہيں ہوگا۔تو ايسی بيٹی جس کی ہو، وه يہ 
ميں  حکم نافذ کررہا ہے کہ بيٹی کا حصہ آدھا اور بيٹے کا حصہ ُدہرا۔ تو اب تو غير مسلم بھی ماننے پر مجبو رہے کہ اس

  صرف کوئی اصول ہے، جذبات کا دخل نہيں ہے۔ 
ايک بہت بڑا معرکة اآلرا مسئلہ جو اس زمانہ ميں ہوتا ہے، فرمائشيں ہوتی ہيں کہ رسالہ اس موضوع پر لکھئے ،حاالنکہ 

ے۔ تو وه ميں نے اسی لئے ايک رسالہ اسالمی قانوِن وراثت ميں لکھا ہے جو اماميہ مشن پاکستان سے بھی کبھی شائع ہوا ہ
کيا ہے؟ بيٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کا محروم ہونا اس قدر واويال ہے، بڑی بے چينی ہے۔ ارے صاحب! پوتا بيچاره، ايک 
تواس کے سر سے باپ کا سايہ اُٹھ گيا اور اس کے بعد اپنی خاندانی جائيداد سے بھی محروم ہوجائے۔ تو (معاذهللا) يہ کتنی 

جو آجکل صدِر جمہوريہ صاحب ہيں، صدر نہيں، نائب صدر جمہوريہ جسٹس عبيدهللا ، بڑی بے انصافی ہے۔ ہمارے ہاں 
انہوں نے ايک دفعہ کھل کر، ايک سوال ہے پرسنل الء کی ترميم کا، ميری ايک کتاب کئی سو صفحات کی چھپ چکی ہے 

ميں شائع ہوچکا ہے۔ تو اس ميں  کہ اسالمی پرسنل الء قابل تبديلی نہيں۔ اس موضوع پر دس دن کا بيان ہے۔ وه کتابی شکل
اس سے متعلق جتنے موضوعات ہيں، تفصيل سے آئے ہيں اور يہ بھی جزو آيا ہے اس ميں تفصيل سے اور اسالمی قانوِن 

  وراثت ميں اس کا اصول درج ہے۔ 
ہ اس کتاب ميں تفصيل تو کہتے ہيں بيچاره۔ ميں کہتا ہوں ادھر بيچاره آپ نے کہااور جذبات کا دخل ہوگيا اور اب ظاہر ہے ک

سے لکھا ہے۔ اس وقت اس تفصيل سے عرض نہيں کرنا ہے۔ ادھر آپ نے بيچاره کہا اور اس بيچارے کے لفظ سے جذبات 
کا تعلق ہوگيا۔ قانوِن ميراث بيچارے پن سے نہيں ہے، بے چاره پن سے زکٰوة ملتی ہے، خمس ملتا ہے۔ بے چاره پن سے 

ائی فاقہ کش ہو اور بيٹا لکھ پتی ہو تو يہ نہيں ہوگا کہ ميراث بھائی کو دے دی جائے۔ اس لئے ميراث نہيں ملتی۔اگر بيچاره بھ
کہ بيچاره مفلوک الحال ہے اور لڑکے کو نہ دی جائے ، اس لئے کہ لکھ پتی ہے۔ تو ميراث ميں معلوم ہوا کہ بيچارے کا 

يجئے تو يہيں پر کيوں بالکل برابرکا رشتہ ہے، بيٹا دخل نہيں ہے۔ قرابت کی قربت کا دخل ہے۔ اگر بيچارے پن کو دخل د
اور پوتا اور باپ اور دادا۔ يہ ادھر سے بالواسطہ اور بيک واسطہ ، وه اُدھر سے بالواسطہ اور بيک واسطہ۔ تو اگر آپ کی 

ور دادا تو بيچارهمنطق بيچارے پن کی يہاں درست ہو تو يہاں بھی کہئے کہ باپ تو بہرحال ممکن ہے کہ ابھی برسِر کار ہو ا
ريٹائر ہوگا۔لٰہذا يہ کيا کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہ ملے۔ اگر آپ وہاں بيچارے کے فلسفہ کے قائل نہيں ہيں تو وہی 

  نسبت بيٹے او رپوتے کی يہاں ہے۔آپ کيوں بيچارے پن کو دخل ديتے ہيں۔ 
اپنی جگہ چاہے جتنا غور کيجئے، اتنے سمجھ مينآ تے تو يہ اصل اصول تھے جو ميں نے ايک لمحہ فکريہ پيدا کرديا۔ آپ 

جائيں گے تمام اصوِل ميراث۔ قانوِن وراثت رسالہ بھی ہے جس ميں قرابتوں کی گويا پيمائش کی گئی ہے کہ کون کتنا قريب 
اس  ہے اور کون کتنا دور ہے اور کس طرح سے جو قريب ہے، اس کے ہوتے ہوئے بعيد کو محروم کيا گيا ہے۔ تو اصول

قرب و بُعد کا رشتہ داری پر ہے ۔ اس کی بنياد بيچاره پن پر ہے ہی نہيں۔لٰہذا آپ بيچاره پن کو دخل دے کر بے اصولی 
کررہے ہيں اور اس کے بعد جو ميں نے بيٹی کے بارے ميں کہا تھا کہ ابھی ميں ايک غير مسلم کے سامنے کہوں گا کيونکہ

خود اس قسم ميں داخل رہا ہے کہ اس کے باپ کا انتقال دادا کے سامنے ہوگيا تو اس جس رسول نے يہ قانون نافذ کيا ہے، وه
سے بڑھ کر کون اس بيچارے کی مجبوريوں سے واقف ہوسکتا ہے؟ لٰہذا اصوِل ميراث ميں حق نہ قائم کيجئے۔ ہاں! باپ 

کے ساتھ کيا اور اسی طرح سے ہر  نہيں رہا تو دادا پوتے کے ساتھ وه کرے جو جناِب عبدالمطلب نے جناِب رسوِل اکرم
ايک چچا اپنے بھتيجے کے ساتھ وه کرے جوجناِب ابو طالب نے اپنے فرزند ِ برادر کے ساتھ کيااور کس شان سے پرورش 

  کی ، يہ روزمره کی باتيں ہيں مگر جب تک کوئی غير معمولی کيفيت نہ ہو، اس وقت تک تاريخ کا جزو نہيں بنتی ۔ 
وں جو چيز ہے، ابھی عرض کروں گا۔جناِب ابوطالب سے زياده اس ميں جناِب فاطمہ بنت اسد کا دخل ہے۔ اور اب ميں کہتا ہ

يہ معاملے عورتوں سے زياده متعلق ہوتے ہيں۔ طبری سے زياده مقدم تاريخ ہمارے ہاتھ ميں موجود ہے۔ طبقاِت ابن سعد ، وه
ن مطابع نے اُسے نہيں چھاپا ہے، ہالينڈ کے شہر ليڈن ميں اور تقريباً طبری سے ايک صدی مقدم ہے اور ہمارے اپنے مسلما

جرمنی ميں شائع ہوئی ہے۔ تو اسی طبقات ابن سعد ميں ديکھئے۔ ميں نے کہا کہ روز مره کی باتيں ہيں۔ مگر انوکھا پن پيد 
بکھرے ہوئے ہيں، چہره  انہ ہوتو جزِو تاريخ نہيں بنتی۔اس ميں ہے (ترجمہ عربی) ابو طالب کے بچے نظر آتے ہيں کہ بال

گرد آلود ہے جيسے بچے گھر کے اندر کھيلتے ہوئے نظر آتے ہيں۔ابو طالب کے بچے تو اس شان سے کبھی کبھی نظر 
آئے ہيں مگر محمد کو جب ديکھا تو آنکھوں ميں سرمہ لگا ہوا اور بال آراستہ کئے ہوئے ۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ ايسی ہی 

الب کی اوالد اگر بال پريشاں ہوتی تو کوئی نہ کہتا کہ بيچارے کی صورت سے يتيمی ٹپک رہی شکليں ہوتی ہيں۔ خود ابو ط
  ہے ليکن يہ ايک دفعہ 

بھی اس طرح نظر آتے تو دنيا کہتی کہ بيچاره يتيم ہے۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے دنيا کو احساِس يتيمی نہيں ہونے 
  ا جانتا تھا کہ اُس نے قرآن جيسی ادبی کتاب ميں اُس يتيمی کو ياد کيا۔ ديا۔ مگر خالق يتيم کے درجہ کو اتنا اونچ
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  ۔ “اَلَْم يَِجْدَک يَتِْيًما فَاَویٰ ”
اپنے احساسات ميں کہا جارہا ہے کہ کيا ايسا نہيں ہوا کہ ہم نے آپ کو يتيم پاتا تو پناه کا انتظام کرديا۔ يہاں ہر نقطہ نظر کا 

ہے ،تيار چاہے دل سے نہ ہو۔ آيت کے تحت ميں کوئی مفسر ماں کا نام نہيں ليتا۔ ارے  مفسر لکھنے کو تيار ہے، مجبور
خالق کی طرف کا انتظام جسے احسان ميں پيش کرے اور چھ برس کی عمر ميں اٹھ جائے اُس کا سايہ، کوئی نہيں لکھتا ماں 

داداابھی تو آٹھويں برس دنيا سے اٹھ گئے۔ ہر مفسر  کا نام۔ چھ برس تک تو ماں بھی موجود تھيں۔ کوئی نہيں لکھتا دادا کا نام۔
  يہاں مجبور ہے اور لکھتا ہے: 

ہ”   ۔ “اَبِْی طَالِب �بَِعمِّ
هللا نے پناه کا انتظام کيا ان کے چچا ابو طالب کے ذريعے۔اب جناب! ميں نے بہت ہی توقف کرکے ترجمہ کيا اور پھر بھی 

۔ ميں کہتا ہوں کہ پناه دلوائی “پناه دلوائی”کے پناه دی۔لوگ ترجمہ کرتے ہيں “آوا”ترجمہ پورا نہيں کيا۔ لفظی معنی ہيں 
لفظی معنی نہيں ہيں۔ معنی يہ ہيں کہ آپ کو يتيم پايا تو پناه دی۔ لفظی معنی يہی ہيں۔ اب ميں ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں 

  ہے: گا کہ يہ بڑی بلند منزل ہے کہ کسی کے کام کو هللا اپنا کام کہے۔ ارشاد 
ُ َرٰمی”   ۔ “َوَماَرَمْيَت اِْذَرَمْيَت َولَِکنَّ ّهللاٰ

وه آپ نے سنگريزے نہيں پھينکے، هللا نے پھينکے۔ يعنی رسول کے کام کو اپنا کام کہا تو يہ ايسی منقبت ہے جو رسول کی 
ی۔ هللا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شان کے الئق ہے اور اب آپ يہاں ديکھ ليجئے کہ پناه دينا کس کا کام ہے؟ ابو طالب نے پناه د

پناه دی۔توبہرحال اصل محل گفتگو يہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی قانون ہوجائے تو پھر اس ميں جذبات کا کوئی 
دخل نہيں ہوتا۔ پھر وه حق ماننا پڑتا ہے۔ غير مسلم معترض ہوں پوتے کی ميراث پر يا فرض کيجئے کہ آجکل کی نئی 

ں ۔ وه بہت سے حقائق اسالم پر معترض ہيں ليکن کوئی پابند ِشريعت پوتا ہو تووه احساس نہيں روشنی والے اعتراض کري
کرے گا کہ ميرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کوئی لڑکی يہ احساس نہيں کرے گی کہ مجھے آدھا مال تو مجھ پر ظلم ہوا۔ اس لئے کہ 

کا هللا کی طرف کا دين ہونا، يہ ايسی خصوصيت ہے  هللا تعالٰی کی طرف کا قانون ہے اور يہ خصوصيت اسالم کی يعنی اس
جواس کے نام سے ظاہر ہے۔ دنيا کے مذاہب کا نام ديکھئے، کوئی دين کسی کی شخصيت کی طرف منسوب کوئی دين کسی 
قطعہ ارض کی طرف زمين کے حصے کی طرف منسوب مثالً جو بڑے بڑے آجکل اديان ہيِں غير اسالم ، انہيں ديکھئے کہ 

نے کو مثالً عيسائی کہيں مسيحی، کہيں يعنی شخصيت کی طرف نسبت ، حضرت عيسٰی کی طرف نسبت۔ ارے وه خود اپ
نصرانی کہيں جو قديم اصطالح تھی، تو ناصريہ ايک مقام تھا وہاں پيدائش ہوئی تھی۔ ناصره، اُس جگہ کی طرف نسبت 

  کرسچين يعنی کرسٹ مسيح کی طرف نسبت۔ 
س دين کا نام پوچھئے، کسی آدمی کا تعلق نماياں ہوگا ۔ تو اب جيسے اس آدمی سے کوئی تو غرض جس زبان ميں بھی ا

خاص تعلق نہ ہو، وه بال تکلف کہہ سکتا ہے کہ ميں اس دين سے منحرف ہوں۔مجھ کو اس سے کيا مطلب؟ اب وه قرآن نے 
سے حضرت عيسٰی کی رسالت نہيں ان کی سچائی مان لی ورنہ عيسائی اپنی پوری طاقت صرف کرديتے۔ تب بھی مسلمانوں

منواسکتے تھے اور جتنے معجزات کہيں گے، وه سب ہمارے سامنے کہاں ہيں؟ اسی کے بيان کئے ہوئے ہيں۔مردے اس 
وقت وه کب زنده کررہے ہيں؟ کورمادرزاد کو اس وقت وه شفا دے رہے ہيں؟ معجزات سب وقتی تھے جو وقت کے ساتھ 

وه قطعی تھے۔ وه بعد والوں کيلئے روايت بن گئے۔ دين کی بناء روايا ت پر نہيں ہوتی، چلے گئے۔ ديکھنے والوں کيلئے 
قطعی باتوں پر ہوتی ہے۔وه تو ہمارے قرآن نے تصديق کردی ان کی رسالت کی اور ان کے معجزات کو محفوظ کرديا تو ہم 

ے پر اور ان کے معجزات کو بھی ماننے پر بربنائے ايمان بالقرآن مجبور ہوگئے۔ حضرت عيسٰی عليہ السالم پر ايمان الن
مجبو رہوگئے۔ يہود کی جماعت پوری طاقت اگر صرف کردے تو وه حضرت عيسٰی کی رسالت ہم سے نہيں منوا سکتی۔ 

عيسائی يہوديوں سے کب منواسکے؟ آج تک جو ہم سے منواليتے ، اب عيسٰی نے بھی چونکہ توريت کی تصديق کردی، اس 
بھی حضرت موسٰی کو مانتے ہيں۔ تو ہم سے يہودی نہيں منواسکتے تھے۔حضرت موسٰی کی رسالت لئے بيچارے عيسائی 

  قرآن نے منوائی ۔ 
مجھے ياد ہے جس کسی کی کوئی بات ہو، اس کا نام لے کر ميں پابند ہوں۔ وه صاحب يادگاِر حسينی ميں ميرے ساتھ اکثر 

ر تقرير کرتے تھے اور يادگاِر حسينی کے جلسوں ميں بڑی جلسوں ميں ہوتے تھے۔کلجگانندا چھوت، ليڈر، بڑی پرزو
پرزور تقريريں انہوں نے کيں۔ وه اچھوت ليڈر تھے۔ ساِل گزشتہ کراچی ميں مجھے ملے تھے ۔بہت ہی ضعيف ہوگئے تھے۔ 

کہ اب کے نہيں ملے تو معلوم ہوا کہ وه رخصت ہوگئے۔ تو وه اچھوت ليڈر پہلے بھی تھے، اب بھی ہيں۔ لطف يہ ہے 
پاکستان ميں بھی وه اچھوت ليڈر ہی رہے۔ مگر ايک جملہ انہوں نے کہا جو اُن سے پہلے تقريروں ميں نہيں سنا تھا ۔ پہلے 
تو اس ضعيف العمری ميں اپنا ايک پمفلٹ مجھے ديا۔ پھر زبانی مجھ سے کہا کہ يہوديوں کا آج تک اعتراض ہے پاکدامنِی 

ھ انتہائی گستاخی وه کرتے ہيں۔يہ اور بات ہے کہ سياست کی ستم ظريفی ہے حضرت مريم پر اور حضرت عيسٰی کے سات
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کہ اب عيسائيت ان کی نازبردار بن گئی ہے۔ وه جناِب عيسٰی کے ساتھ شديد ترين گستاخی روارکھتے ہيں۔ ان کے فرزند جائز
انجيل ، جو ان کی کتاب ہے، ميں ہونے کو معرِض بحث ميں التے ہيں۔ اس کا جواب دنيائے عيسائيت کے پاس نہيں ہے۔ وه 

نے ديکھی ہے، انہوں نے نسب نامہ حضرت عيسٰی کا حضرت آدم تک پہنچايا ہے۔ يوسف نجارکے ذريعہ سے ، جن سے 
منگنی ہوئی تھی، شادی نہيں ہوئی تھی،يوسف نجار کی ولديت قرار دے کر رشتہ پہنچايا ہے۔ جناِب آدم تک پوراشجره لکھ 

  نے کہا ہے ، وه بعد ميں کہوں گا۔ اب اپنی طرف سے يہ ميں بيان کرديتا ہوں۔ ديا ہے۔ اب جو انہوں 
جب نصارائے نجرا ن آئے ہيں، پيغمبر سے بحث کيلئے، سب باتوں کے قائل ہوگئے۔ آخر ميں انہوں نے کہا کہ آپ هللا کا بيٹا

يں مانتے۔ بڑے درجہ کا رسول مانتے ہيں، مانتے ہيں يا نہيں؟ تو مجبوراً رسول نے يہی فرمايا ، اصول کی بات تھی کہ نہ
بہت بڑا نبی مانتے ہيں، صاحب ِمعجزا ت مانتے ہيں۔ يہ نہيں مانتے۔تو انہوں نے فوراً کہا کہ جب هللا کا بيٹا نہيں مانتے تو 

ی پھر وه کس کے بيٹے تھے؟ اب جو جواب قرآن مينآ يا ہے، وه آپ ميں سے کچھ حضرات تو جانتے ہی ہيں۔ پھر ميں بھ
بيان کروں گا وه۔ تو جواب ہے قرآن کا اور اب حضرت عيسٰی کی بات جان ليجئے کہ اس سوال کی غير منطقيت کا ذرا 

  اندازه کيجئے کہ هللا کے بيٹے نہيں ہيں تو پھر کس کے بيٹے ہيں؟ يعنی جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، 
  اُسے هللا کا بيٹا مان لو۔ 

پر چپ کروانا ہوتا تو صرف الجواب کرنا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ رسول بائبل کو  تو اگر رسول کو انہيں مناظرانہ طور
پيش کرتے۔ کہتے کہ مجھ سے کيا پوچھتے ہو؟ شجره تمہارے ہاں موجود ہے۔ تو ان کے پاس کچھ جواب تھا؟ مگر ياد 

ستعمال کرے۔ وه خاموش رہتے مگر رکھئے کہ داعِی حق کا کام نہيں ہے کہ وه غير کی باطل بات کو فائده اٹھانے کيلئے ا
اصل حقيقت تو چھپی رہتی اور ايک رسوِل اٰلہی کا دامن مجروح رہتا۔لٰہذا ان کے جواب ميں يہ نہيں کہا گيا۔ جو اصل بات 

  تھی، وه کہہ کر انہيں سمجھايا گيا۔ 
ِ َکَمثَِل آَدَم َخلَقَہ”   ۔ “ُکْن فَيَُکْونُ  �لَہ ِمْن تَُراٍب فَقَالَ  �اِنَّ َمثَُل ِعْيٰسی ِعْنَدّهللاٰ

ان کے باپ فقط نہيں ہے مگر آدم کے تو ماں بھی نہيں تھی، باپ بھی نہيں۔ پھر انہيں تم هللا کا بيٹا کيوں نہيں مانتے؟يہ تو هللا 
کی قدرت ہے جسے چاہتا ہے، بغير ماں باپ کے پيدا کرتاہے، جسے چاہتا ہے بغير باپ کے پيدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے 

نظاِم فطرت کے ماتحت پيدا کرتا ہے۔ يہ تو اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب وه آيت اس وقت عرض نہيں کرنا ہے۔ وه عام 
جملہ جو بھول نہيں گيا ہوں،وه کہنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے زبانی کہا، پھر مختصر پمفلٹ بھی ديا جس ميں انہوں نے 

۔شکريہ۔ بہت “تھينک يو”رومال گر گيا ، آپ نے اٹھايا ، انہوں نے کہا اسے چھاپا ہے کہ يورپ کا ايک قومی کردار ہے کہ
ارزاں ہے يہ جملہ۔ بس ذرا سی بات کرديجئے، چاہے آپ کی نظرميں کوئی قيمت اس کی نہ ہو ليکن وه فوراً کہيں 

کے دامن کو  ۔رومال اٹھاديں آپ تو تھينک يو کہنا ضروری سمجھيں اور قرآن نے اور اسالم نے ان کے نبی“شکريہ”گے
  اتنے بڑے الزام سے بچاديا، انہوں نے کہا کہ چوده سو برس سے عيسائيوں نے تھينک يو نہيں کہا ۔ 

تو غرض يہ کہ جتنے دين ہيں دنيا ميں ،عيسائيت تو ميں نے بتايا، يہوديت۔يہودا جناِب يعقوب کے ايک بيٹے تھے۔ ان کی 
وه اسرائيل جناِب يعقوب کا لقب تھا۔ اس کی طرف نسبت ہے۔ جيسے طرف نسبت ہے يہوديت کی۔ اسرائيلی کہہ ليجئے تو 

قرآن ميں بنی اسرائيل ہے۔ وه اسرائيلی کہے جانے لگے اوران کا کيا نام ہے؟ آخر کوئی بتائے کہ نام کيا ہے ان کا؟ 
  شخصيت کی طرف نسبت ہے۔ 

توہے نہيں، جو اس کے کہنے ميں کوئی ارے ہمارے ملک کا اکثريتی کيش جوہے، حاالنکہ حقيقت ہے ، سياست کی بات 
عذر کروں کہ قرآن مجيد نے بت پرستی کو کوئی دين تسليم نہيں کيا ہے۔ ليکن خير دين کے طور پر مانا جارہا ہے اور پھر 

يہ کہ کسی حيثيت سے کتاب کا بھی دعوٰی ہے اور وه کتاب، جو کتابيں ہم مانتے ہيں، وه کب اصلی حالت ميں ہيں جوہم 
کہ وه کتابيں نہيں ہيں کيونکہ ان ميں ايسا ايسا ہے۔ ان کتابوں ميں کيسا کيسا ہے، پھر بھی ہم مانتے ہيں کہ اصل ميں سمجھيں

تھی ، بعد ميں تبديلی ہوگئی۔ تو پھر ہوسکتا ہے کہ جو نام لئے جاتے ہيں، وه واقعی هللا کی طرف سے رسول ہوں۔ جب 
قوم ميں ايک رہنما ہم نے بھيجا ہے تو ہميں نفی کا حق اپنے پيغمبر سے پہلے  ہمارے قرآن نے کہہ ديا کہ ہر ملک ميں، ہر

نہيں ہے۔ اگر پيغمبر کے بعدکوئی دعوٰی کرے تو دعوٰی ہی خود جھوٹے ہونے کی دليل ہے۔ چونکہ ختم نبوت کا اعالن 
بی ہو۔ اس لئے کہ ايک مسلمان ہوچکا ہے، ليکن اس سے پہلے کسی ملک واال، کسی پرانے کا نام لے تو ہوسکتا ہے کہ وه ن

کی شان نہيں ہے کہ ان کا نام سن کر کوئی گستاخی کرے۔ بس کہہ دے گا کہ ہم پر نبوت ثابت نہيں۔ ہم پر رسالت ثابت نہيں 
  ورنہ اس کے آگے ہم نفی نہيں کرسکتے۔ 

ملک کی طرف نسبت رکھتا ہے ياتو اب بہرحال اس کا مذہب جو اس ديس کا ، اس دھرم کا جو نام ہے، ہندو، تو وه بھی ايک 
کسی مکان کی طرف يا کسی مکين کی طرف اور جب شخصيت محدود ہوگئی تو دين المحدود نہيں ہوسکتا۔ جو شخصيت 

سے تعلق نہ رکھے، وه بالتکلف کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس دين کو نہيں مانتے جو اس سرزمين سے کوئی دلچسپی نہ 
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ہے کہ ہم کو اس دين سے کوئی دلچسپی نہيں ، کوئی تعلق نہيں۔ دنيا کا ہر دين کسی شخصيت  رکھے۔ وه بالتکلف کہہ سکتا
  سے منسوب ہے۔ 

ايک غلط فہمی دور کردوں کہ اب ہمارے اسالم کو بھی غيروں نے اپنے دين کے رديف قافيے پر الکر دين محمدی کہنا 
لفظ کو استعمال کرنے لگے۔ يہ غيروں کا طلسم تھا شروع کيا جس سے دھوکے ميں آکر کچھ مغرب زده مسلمان بھی اس 

  ورنہ رسول نے کبھی اس دين کا بحيثيت 
دين محمدی تعارف نہيں کروايا يا آِل رسول نے کبھی اس دين کا بحيثيت دين محمدی تعارف نہيں کروايا۔يہ دين کيا ہے؟ اسالم

کسی محدود شخصيت سے وابستہ نہيں ہے بلکہ يہ نام اس اور اسالم کس کيلئے؟ هللا کيلئے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ يہ دين 
ذات کی طرف منسوب ہے جو ميں نے کہا تھا کہ مرکز تقسيم حقوق المحدود ذات ہونی چاہئے۔ تو يہ نام بھی اسی المحدود 

  ذات کی طرف نسبت رکھتا ہے۔ 
ہو جو صرف خدا کی مخلوق کا ہے اب ميں کہتا ہوں کہ کسی خطہ ارض ميں اتنی وسعت سمجھئے کہ وہاں ايک پورا مجمع

اور ہزاروں مذاہب و ملت پر تقسيم ہوا اور اس کے سامنے ميں کہوں کہ تم ميں سے کونسی جماعت ہے جو هللا کے قانون 
کو نہ مانے؟ تو اس مجمع ميں سے کسی ميں دم ہے، اگر هللا کو مانتا ہے کہ وه کہے کہ ہم نہيں مانتے کيونکہ ذات وه پيش 

کسی ايک جماعت سے تعلق نہيں رکھتی۔لٰہذا اس کی طرف جس دين کی نسبت ہو، اُس سے انحراف صرف وہی ہوگئی جو 
کرے گا جو اس حقيقت سے واقف نہ ہو۔ ميں نے ان الفاظ ميں کہا تھا کہ کون ہے تم ميں سے جو اس قانون کو نہ مانے؟ 

  کو نہيں مانتے۔  ارے چاہے عمل نہ کرتا ہو ليکن کہے گا کوئی نہيں کہ ہم اس قانون
معلوم ہوا کہ اسالم کی جو حقيقت ہے، اس کی سرتابی کی ہمت کوئی خدا کا ماننے واال نہيں کرسکتا۔ اس لئے کہ اس کا تعلق
اُس هللا کے ساتھ ہے اور اسالم کے معنی ہی ہيں هللا کے قانون کے سامنے سر جھکانا۔اسالم کے لغت ميں دو معنی ہيں، ايک

اور دوسرے سپردن، اطاعت کيلئے سرجھکانا اور اپنے کو سپرد کردينا۔ اسالم خواه اس معنی سے  سرنہادن بہ طاعت
اصطالح ہو ، خواه اُس معنی سے۔ اگر وه معنی ہيں تو سِر اطاعت جھکانا مکمل اطاعت اور اگر يہ معنی ہيں تو اس کے يہ 

پنی مرضی کچھ رہی نہيں۔ يہ خود اقرار اطاعت کا اور معنی ہيں اپنے آپ کو سپرد کردينا۔ سپرد کردينے کے معنی ہيں کہ ا
اونچا درجہ ہے کہ اپنی مرضی کچھ نہيں رہی، دوسرے کے حوالے ہوگئی۔ اسی لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اسالم دين کائنات: 

  ۔ “لَہُ اَْسلََم َمْن فِی السَّٰمٰوِت َوااْلَ ْرضِ ”
  زمين ميں ہيں۔  اس کيلئے اسالم التے ہيں جتنے آسمان ميں ہيں اور

يعنی ہر مخلوق کا عالم اعلٰی اور ہر مخلوق کا عالم اسفل۔ عالم باال سے لے کر عالم پست تک سب اسالم الئے ہوئے ہيں اور 
ِ يَْسُجدُ ”اسالم کا مکمل اظہار عمل سے سجده ہے۔ ّٰ ، هللا کيلئے سجده ريز ہے ہر چيز جو آسمان ہيں اور جو زمين ہے۔ يہ “ِ

ہے؟ اس کے قانون کی پابندی۔ دنيا کی ہر گاڑی ليٹ ہوتی ہے ليکن کبھی سورچ اور چاند کی گاڑيوں کو ديکھا کيا اطاعت 
کہ ليٹ ہوجائيں۔ جس وقت پر انہيں جس نقطہ پر پہنچا ہے، اسی نقطہ پر جائيں گی۔ ستاروں کا طلوع وغروب کبھی اپنے 

روں ميں مسخر ہيں۔ انسان بھی جب پيدا ہوتا ہے تو اسی کی نقطہ سے ہٹ نہيں سکتا۔ يہ کيا ہے؟ يہ سب اطاعت کی زنجي
اطاعت کرتا ہوا۔ ورنہ دنيا کی تمام طاقتيں صرف ہوجاتيں اور ايک بچے کو غذا حاصل کرنا نہ سکھاتيں۔ اس لئے کہ سکھايا

عنی يہ لفظ کس سے واقف ہو۔ ي“لَہُ ”جاتا ہے يا لفظوں ميں يا اشاروں ميں۔ لفظوں کے معنی وہی سمجھتا ہے جو موضوع
  کيلئے ہے؟ اشاروں کو وہی سمجھتا ہے جو قرارداد سے واقف ہو۔ 

وه بچہ جس نے مکتب ِ وجود ميں پہلی دفعہ قدم رکھا ہو، وه نہ کسی لفظ کے معنی سے واقف، نہ کسی اشاره سے واقف۔ تو 
نہ سکھا سکتی تھيں۔ اس کيلئے اس  اس کی زندگی ختم ہوجاتی اور دنيا کی طاقتيں ختم ہوجاتيں مگر غذا حاصل کرنا اُسے

حاکم کی ضرورت تھی جو براِه راست دل و دماغ سے رابطہ قائم کرے۔ جس کيلئے کسی زبان کی ضرورت نہ ہو اور وه 
اس کی طرف کا الہام ہے، اس کی طرف کا القا ہے، اس کی طرف کی تعليم ہے جس کی بناء پر بچہ اپنی غذائے فطری 

ا ہے؟ يہ اس کے قانون پر چلنا ہے اور اسی لئے ابھی تک اس قانون پر چلنے ميں کسی گھرانے ، حاصل کرتا ہے۔ تو يہ کي
کسی جماعت ، کسی گروه کا دخل نہيں ہے۔ عيسائی کا بچہ ہو تو اسی طرح غذا حاصل کرے گا۔ يہودی کا بچہ ہو، ايک ہی 

   طرح غذا حاصل کرے گا۔مسلمان کا بچہ ہو تو اسی طرح غذا حاصل کرے گا۔
کل مولوِد يولد ” معلوم ہوتا ہے کہ يہ سب تفرقے بعد ميں قائم ہوئے ہيں۔ شروع ميں سب کا دين ايک ہے۔ اب آپ سمجھے۔

،ہر مولود فطرِت اسالم پر پيد اہوتا ہے۔ پتھر اسی کی اطاعت کررہے ہيں، درخت اسی کی اطاعت “علی فطرة االسالم
سان بھی جس وقت پيد اہوتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اگر اسے کررہے ہيں، حيوان اسی کی اطاعت کررہے ہيں۔ ان

صرف پتھروں ، درختوں اور حيوانوں ہی کے درجہ پر رکھنا ہو تو بس يہی اطاعت عمر بھر لی جاتی رہتی۔ يہ اطاعت ہے 
درختوں کے برابر ہوتا،  تسخيری يعنی هللا کی قوِت قاہره خود اطاعت کرواتی ہے۔ ايسی عمر بھر يہ اطاعت کرتا رہتا تو بس
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پتھروں کے برابر ہوتا، اشرف المخلوقات نہ ہوتا۔ مگر پھر اس کے پيدا ہونے کی ضرورت ہی کيا تھی؟ اس کو تو پيدا ہی 
  اس لئے کيا تھا کہ ايک مخلوق تو ايسی بھی ہو جو جہاِد نفس کے ساتھ اطاعت کرے۔ 

چکی ہے وقت کے لحاظ سے،لٰہذا بس مجمل تشريح انشاء هللا اب پھيال کے عرض کرنے کا وقت نہيں ہے۔ پوری مجلس ہو
پھر کل ۔اب يہ خود سمجھنے لگتا ہے کہ يہ اچھا ہے يا بُرا ہے۔ تو اب سوال اس کے خود اپنے اختيار کا ہوتا ہے کہ ہم اِدھر 

مجبور نہيں کرتا۔ اب يہ  چليں يا اُدھر چليں اور اس وقت ان چيزوں ميں ، اس شعبہ ميں جس حد تک اختيار ديا ہے، اب هللا
اپنے اختيار سے راستہ اختيا رکرتا ہے۔ کوئی کہے اب کہ صاحب! اطاعت کرتا ہوا آيا ہی ہے اور جس وقت آکر ميں نے کہا

کہ هللا نے دست ِ جبر و قہر کھينچ ليا، جب بھی کہا يہ آزاد ہوگيا بالکل، عين اس وقت کہ جب يہ کافر ہے ، تب بھی جتنی 
ينا ہے، جبری طور پر وه لے رہا ہے۔ دل کی دھڑکن اس کی تابع ہے، ہاتھ کی جنبش اس کی تابع ہے، نبض اطاعت اسے ل

کی رفتار اس کی تابع ہے۔ايک زبان اس کے اپنے قبضہ ميں ہے چاہے حق کہے، چاہے باطل۔ ايک ہاتھ اپنے قبضہ ميں ہے 
ظلم ۔ليکن وه شل کردے تويہ حرکت دے لے۔  ۔ جب تک اس نے اپنے قبضہ ميں دے رکھا ہے، چاہے عدل کرے، چاہے

معلوم ہوا جس وقت انکار کررہا ہے، جب بھی اطاعت کررہا ہو، زبان انکار کر رہی ہے۔ اندروِن جسم اس کے سب اجزاء 
اور طاقتيں اس کی اطاعت کررہی ہيں۔ يعنی کافرزبانی ہے اور اندرونی حصہ جو ہے، وه ہمہ تن اسالم ہے۔ پھر کوئی کہے 

  ب اسالم ايسا ہے تو پھرمطالبہ کس چيز کا ہے؟ کہ ج
بس ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، تشريح انشاء هللا کل کروں گا۔ ميں کہوں گا کہ يہ بس شرافت ِانسانی کا امتحان ہے کہ 

اطاعت نہ جس کی اطاعت جبراً کرنی ہی ہے، اُس کی اطاعت اختياراً بھی کرلو ورنہ اطاعت اختيار نہ کرو گے۔ اختياراً 
کرو گے تو جس نے لينی ہے اطاعت، وه تو لے ہی لی جائے گی اور جتنی مخالفت کرو گے، اس کی سزا ملے گی اور 

  جبری جتنی اطاعت کروگے، اس کی جزا نہيں ملے گی۔ 
م ميں ہے کہ اگر اپنے اختيار سے اطاعت کرلو تو پھر اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لٰہذا اسی لئے علماء کہتے ہيں يعنی علِم کال

يہ جو احکاِم شريعہ ہيں، يہ ہم پر مہربانی ہے تاکہ ہم مستحِق جزاء بنيں اور جتنا اختياری عمل ہے، وه اگر غلط ہوا تو قہری 
کيفيات اگر اچھی نمودا رہوں تو کوئی فائده نہيں۔ اختيار طو رپر ظلم کررہا ہے اور مصائب کو ديکھ کر آنکھوں سے آنسو 

اختياری ہے، يہ کيفيت قہری ہے۔ وه اختياری عمل ہے، يہ مصيبت کا اثر ہے اور اب آپ کے سامنے  بہہ رہے ہيں۔ ظلم
واقعات مجالس ميں سے آہی گئے ہوں گے کہ کن محل پر ظالم روئے ہيں ۔ مگر وه رونا کيا قيمت رکھتا ہے جو ظلم سے باز

رو بھی رہا ہے۔ کہا: کيوں روتے ہو؟کہا: آپ کی  نہ رکھے۔ ظلم کررہے ہيں ، مظلومہ کے زيور اُتار بھی رہا ہے اور
مظلومی پر۔ کہا: زيور کيوں اُتار رہے ہو؟ کہا: اس لئے کہ ميں نہ اُتاروں گا تو کوئی اور اُتار لے گا۔ ميں ہی فائده اُٹھا لوں ۔ 

اگر ہم مصيبت کے  تو بتائيے اس رونے کی کيا قيمت ہے؟ بس ياد رکھئے کہ وه مصيبت تو ايسی ہے کہ ظالم روئے ۔ اب
اثر سے روئے تو اس رونے کی کيا قيمت ہوگی۔ اگر ہمارے اختيا رميں جو چيزہے يعنی اطاعت، وه نہ کريں۔صاحب! يہ 
مستقل موضوع ہے۔ چند جملے کہہ رہا ہوں، حاالنکہ آپ کيلئے ناخوشگوار ہيں يہ باتيں ۔آپ کيلئے تو بہت خوش آئند اس 

ا ہوں کہ ناز ہے ہميں، بڑا کارنامہ محبت ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ محبت ہمارا کارنامہ ہے؟ جو کے مخالف پہلو ہيں۔ تو ميں کہت
قابل محبت ہے، اس کا حسن ہے جو متقاضِی محبت ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کا کوئی کارنامہ نہيں ہوتا۔ محبت کرنا ، جو 

ے؟ بس محبت کرتے ہيں قابل محبت سے۔ تو اس شعبہہستياں محبت کے قابل ہيں، ان سے ہم محبت کرتے ہيں تو احسان کيا ہ
  ميں ظلم کے مرتکب نہيں ہيں۔اس کے آگے يہ کارنامہ کيا ہے کہ ہم محبت کرتے ہيں؟ 

اسی طرح سے ہم ان کے مصائب پر روتے ہيں۔ مصائب ہيں ہی ايسے کہ ان پر پتھر روئے، ہم روئے تو کيا کمال؟ بس اب 
کہ ہم تو آنسوؤں سے روتے ہيں۔ کائنات نے تو شاعروں کے مجاز کو حقيقت بنا ديا۔ خون يہ باِب مصائب ہے۔ ميں کہتا ہوں 

تذکرئہ ”ہے، عالمہ سبط ابن جوزی کی کتاب “ مطالب السئول”کے آنسوؤں سے روئی محمد ابن طلحہ شافعی کی کتاب 
ا ہے کہ واقعہ کربال کے ہے۔ ہر ايک لکھ رہ“ صواعق محرقہ”ہے اور عالمہ ابن حجر مکی کی کتاب “ خواص اآلئمہ

چاليس دن تک جو کپڑا زير آسمان پھياليا جاتا تھا، اس پر خون کے نشان ہوجاتے تھے کيونکہ آپ کا عشره اسی زمانے ميں 
ہورہا ہے تو ميں کہتا ہوں کہ اس رعايت سے ميں سمجھا ، ميں نے محسوس کيا کہ عشره کا دن ہی روِز مصيبت اس کی 

ہے بلکہ اربعين تک کا زمانٔہ عزا،يہ بھی اُدھر کا مقرر کرده ہے کيونکہ چاليس دن پورے ہوتے  طرف کا مقرر کرده نہيں
ہيں بيس صفر کو۔ تومعلوم ہوتا ہے کہ يہ چہلم کی تاريخ بھی اُدھر سے مقرر ہوئی ہے۔ دنيا ہم سے کہتی ہے کہ تم روتے 

  ے؟زمين سے پوچھو کہ کيوں روتی ہے؟ کيوں ہو؟ ميں کہتا ہوں کہ آسمان سے جاکر پوچھو کہ کيوں روتا ہ
ايک عجيب سوال کرتے ہيں کہ رسول کا ماتم کيوں نہيں کرتے؟ حسين کا ماتم کيوں کرتے ہو؟ميں کہتا ہوں کہ خير اگر ہم 
رسول کا ماتم نہيں کرتے تو ہم تھوڑی دير کيلئے مان ليتے ہيں کہ يہ ہماری کوتاہی ہے۔ مگر آپ کو احساس ہے تو آپ ہی 

ان کا ماتم۔ يہ ہمارے روکنے کيلئے آپ کو رسول ياد آتے ہيں۔ آپ رسول کا ماتم کيجئے، ہم آپ سے وعده کرتے ہيں  کيجئے
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  کہ آپ کے ساتھ آکر شريک ہوں گے۔ تقسيم عمل ہوجائے۔ آپ رسول کا ماتم کيجئے، ہم فرزند ِرسول کا ماتم کريں۔ 
پ بھی غم کيجئے۔ ماتم کے معنی ايک خاص طرز نہيں ہے۔ جس يونہی سہی۔ يہ آپ ماتمی ہونے سے گھبراتے کيوں ہيں؟ آ

طرز سے آپ چاہيں، ہمارے ہاں ہر جگہ عزاداری ايک ہی عنوان سے ہوتی ہے۔ وه تو فرياد کی کوئی لَے نہيں ہے۔نالہ پابند ِ
 لَے نہيں ہے۔جس کی سمجھ ميں جو آيا ہے، جذبہ ہے اظہاِر سوگواری کا۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ۶ديِن اسالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔“اِنَّ الدِّ

ميں نے عرض کيا کہ اسالم کے معنی دو ہيں، سرجھکانا اطاعت کے ساتھ اور اپنے کو سپرد کردينا ۔ اب يہ دونوں باتيں 
کا ذکر “ُمتََعلَقَ ”کس ذات سے متعلق ہيں؟ وه ذات خالق کائنات کی ہے۔ اس لئے قرآن مجيد ميں جہاں جہاں اسالم کے ساتھ

ے ہيں۔ بعض جگہ الفاِظ قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے معنی زياده اس ميں ملحوظ ہيں هللا کيلئے اسالم الئ“َولَہُ اَْسلَمَ ”ہے
  يعنی سپرد کردينا۔ يہودونصارٰی کا مقولہ تھا: 

  ۔ “نَْحُن اَْبنَاُّهللاٰ واَِحبَّاهُ ”
  ہم هللا کے بيٹے ہيں او ر اس کے الڈلے ہيں، چہيتے ہيں۔ 

کيا کہ يہودونصارٰی کا يہ قول ہے ۔ پہلے تو طنزيہ انداز ميں اُن کے اس  اب قرآن مجيد نے اُن کے اسی مقولے کو نقل
  تصور کی خامی کا اظہار کيا۔ ارشاد کيا: 

بُکْم بُِذنُْوبُِکمْ ”   ۔ “قُْل فَلَِمايَُعذِّ
  “ کہئے کہ پھر بھال وه تمہيں تمہارے گناہوں کی سزا کيوں دينے لگا؟”

ہ ہمارا هللا کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے، وه اصالِح عمل کا جذبہ ختم مطلب يہ کہ جس جماعت کو يہ تصور ہوجائے ک
  ہوجائے گا اور اس کے بعد جو اصل بات تھی، وه کہی: 

ْن َخلَقَ ”   ۔ “َواَْنتُْم بََشٌر ِممَّ
 بلکہ تم بھی آدمی ہو اُن ميں سے جو اُس نے پيداکئے جيسے سب اس کی مخلوق ہيں، ويسے ہی تم بھی اُس کی مخلوق ہو۔

  جيسے يہ ان کا مقولہ ہے اور قرآن مجيد نے اس کو درج کرکے رد کيا، اسی طرح ايک مقولہ ان کا اور تھا: 
  ۔ “قَالُْوالَْن يَْدُخَل اْلَجنَّۃ ااِلَّ َمْن َکاَن ھُْوًدااَْونََصاریٰ ”
  ۔ “وه کہتے ہيں کہ جنت ميں کوئی داخل نہيں ہوگا سوائے اُس کے جو يہودی و نصارٰی ہو”

کہہ کر اُن سے کوئی نہيں کہتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ يہودی کہتے ہيں کہ وہی داخل ہوگا جو يہودی ہو۔ عيسائی کہتے “ يا”يہ 
ہيں کہ وہی داخل ہوگا جو عيسائی ہو کيونکہ قرآن نے ان دونوں کے مقولے کو سمو کر بيان کرديا ہے۔ اس لئے يا يا ہوگيا 

  ہودی ہو يا نصرانی ہو۔ کہ ان دونوں کا نتيجہ يہ ہے ، وه يا ي
اُن کے قول کے مطابق يہودی ہو، ان کے قول کے مطابق نصرانی ہو۔اب اہل اسالم غور کريں، کسی بھی فرقے کے ہوں کہ 
اس کے مقابل ميں قرآن ہمارے مذاق کے مطابق اُسے کيا کہنا چاہئے تھا جو ہم يہ سمجھتے ہيں،يہ کہا جاتاکہ نہيں، سوا اس 

کوئی جنت ميں نہيں جائے گا۔ مگر صرف مسلمان کہا جاتا تو مسلمان لقب ہوجاتا جيسے مردم شماری  کے جو مسلمان ہو،
کے رجسٹر ميں مذہب کے خانے ميں مسلمان لکھا جاتا ہے کہ اس کے جواب ميں مسلمانوں کی طرف سے جو حقيقت پيش 

ئے گا۔ لوگ سمجھيں گے کہ ايک فرقے کا نام کی جارہی ہے، اس ميں مسلمين يہاں نہيں کہاجاتا ورنہ جماعتی نظام بن جا
ہے۔ جيسے يہودی ہونا۔ بس ضمانت ہے چاہے کردار جيسا بھی ہو۔ جيسے نصرانی ہونا ضمانت ہے، چاہے کردار جيسا بھی 

ہو۔ويسا ہی مسلمانوں کا تصور ہوگا کہ بس مسلمين جائيں گے ۔ جواِب ترکی بہ ترکی کا تقاضا تو يہی تھاليکن قرآن نے اُس 
کے جواب ميں کيا کہا ہے؟ قرآن نے يہ کہا کہ وہاں جو کہاتھاانہوں نے، کہ هللا ہمارا رب ہے يعنی دنيا اسالم کی فراخی و 

حوصلگی کو ديکھے اور بات يہ ہے کہ تنگ نظری آتی کہاں سے جبکہ وه پيغام اُس کا ہے جو سب کا ہے۔ وه اگر کسی 
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تو وه وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم هللا کے بيٹے ہيں اور اُس کے چہيتے ہيں۔ اُس محدود ذات کا ہوتا تو وہاں تنگ نظری ہوتی۔ 
کے جواب ميں مسلمانوں سے يہ کہلوا دياجاتا۔ جو اِب ترکی بہ ترکی کا تقاضا يہ تھا کہ نہيں، ہم خاص اُس کے، ارے بيٹا نہ 

ں کی زبان سے يہ نہيں کہاجارہا ہے کہ وه کہتے ، محبوب کہہ ليتے۔ ہم خاص اُس کے پيارے ہيں۔ يہ کہاجاتا مگر مسلمانو
  ہمارا ہی ہے بس۔ مسلمانوں کی زبان سے هللا نے اعالن کروايا: 

  ۔ “َوھَُوَربُّنَاَوربُُّکمْ ”
  ۔ “وه ہمارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک”
  ۔ “لَنَااَْعَمالُنَاَولَُکْم اَْعَمالُُکمْ ”
  ۔ “رے اعمال ہيںہمارے لئے ہمارے اعمال ہيں، تمہارے لئے تمہا”

اور وه جو وه کہہ رہے تھے کہ سوائے يہودونصارٰی کے کوئی نہيں جائے گا۔ اُس کے جواب ميں بھی جماعتی نام لے کر 
نہيں کہا جائے گا کہ نہيں، بس مسلمان جائيں گے۔ نہيں! اُ س کے جواب ميں کہا جارہا ہے،اس کو ميں نے پيش کرنے کيلئے

  ہيں منتخب کيا ہے۔ اب مسلمين ن
  کہا جاتا: 

ِ َوھَُوُمْحِسٌن فَلَہ اَْجُره ِعْنَد َربِّہ َواَلَخْوٌف َعلَْيِھْم َواَلھُْم يَْحَزنُوْ ” ّٰ ِ ْن اَْسلََم َوْجھُہ    ۔ “نَ بَٰلی ِممَّ
کہاں ان کا وه زور شور کہ سوائے يہودی و نصارٰی کے کوئی نہيں جائے گا اور کہاں اس کتاب ميں جو گويا مسلمانوں کی 

طرف سے وکالت کا ذمہ دار ہونا چاہئے۔ تو ميں کہتا ہوں کہ بڑے دھيمے انداز ميں کہاجارہا ہے : بھئی يہ کيوں کہتے ہو 
  کہ کوئی نہيں جائے گا۔ بھالکوئی نہيں۔ 

” ِ ّٰ ِ   ۔ “َمْن اَْسلََم َوْجھَہ 
وہی معنی بنتے ہيں جو اپنی شخصيت کو  بنتا ہی نہيں۔اس لئے ميں نے يہ آيت پيش کی ۔ يہاں“ سرنہادن بطاعت” اب يہاں وه

ِ ”هللا کے سپرد کردے ّٰ ِ اس سے پتہ يہ دے ديا خود مسلمانوں کو کہ مسلم کہنے سے مسلم نہيں ہوتا، صفت “َمْن اَْسلََم َوْجھَہ 
وٰی کے ہونے سے مسلم ہوتا ہے۔ جو اپنی شخصيت کو هللا کے سپرد کردے، درآنحاليکہ حسن عمل بھی رکھتا ہو، فقط دع

سے کام نہيں چلتا۔ فقط ناِم اسالم ہو، اس ميں ايمان سے کام نہيں چلتا، اس کے ساتھ حسن عمل رکھتا ہو توپھر بھی آنکھ بند 
کرکے نہيں کہاجارہا ہے کہ بس اُس کيلئے جنت ہے۔ کہاجارہا ہے کہ اس کيلئے جو اس کا اجر يعنی جتنی محبت کی ہو، 

  اہو، اس کيلئے اس کا اجر ہے جو ہوتا ہو اُس کا هللا کے يہاں۔ جتنا کام کيا ہو، جتنا حسن عمل کي
  ۔ “َواَلَخْوٌف َعلَْيِھْم َواَلھُْم يَْحَزنُْونَ ”
  ۔ “تو نہ اُن کيلئے کوئی خوف ہوگا، نہ حزن و مالل ہوگا”

سرنہادن ”ور اسالم ۔ اب يہ چيز جو ہے اصل دين اسالم ا“سپرد کرنا”تو اب آپ نے ديکھا کہ اسالم کے يہاں وہی معنی ہيں 
  ۔ اور ميں نے کہا زياده يہی پہلو ملحوظ ہے مگر کس کے؟ هللا کے۔ “اپنے کو سپرد کردينا”،“بطاعت

اور ميں نے يہ کہا کہ انسان جب سے پيدا ہوا، يہ صفات لئے ہوئے آيا۔ اس کی اطاعت کرتا ہوا آيا۔ يہ جو اپنی ضرورياِت 
يں ہے کہ يہ ميری ضرورياِت حيات ہيں۔ يہ تو بس کسی مالک کی اطاعت کررہا حيات پوری کررہا ہے، اس کو يہ معلوم نہ

ہے۔ اور ميں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ضروررياِت حيات پوری کيجئے مگر اس لئے نہيں کہ ميری ضرورياِت حيات ہيں 
پيجئے تو يہ سمجھ کر  بلکہ اس لئے کہ اس کی مرضی ہے۔ کھانا بھی کھائيے تو يہ سمجھ کر کہ مجھے حکم ہے۔ پانی بھی

  مجھے حکم ہے۔ تمام نظاِم زندگی کے کام کيجئے مگر يہ سمجھ کر کہ اس کا حکم ہے۔ 
تو يہ ياد رکھئے کہ دنيا کا ہر کام عبادت ہوجائے گا۔ تو جناِب واال! يہ دونوں صورتيں تو لئے ہوئے انسان پيدا ہوتا ہے مگر 

قدرت سے، هللا کے ارادئہ تکميل ہی کے ماتحت ہيں۔ تکميل کيا مطلب؟ کہ بس فرق اتنا ہے کہ اس وقت يہ دونوں صفات جبر
بولتا ہے، يہ تعلق اراده کی ايک لفظی “ُکن”، ہوگيا۔ يعنی وه اُس کے ارادے کا ظہور، ورنہ کيا وه لفظ“ہوجا”واال،“ُکن”وه 

  ہے جو ايک منزل پر آکر اتنا لمبا جملہ بنا: “ ُکن”تعبير ہے اور اسی لئے يہ لفظ
  ۔ “يَانَاُرُکْونِْی بَْرًداَوَسالًما َعٰلی اِْبَراِھْيمَ ”

ہے جو يہاں، کيونکہ متعلق اس کا يہ“ُکن”توکيا جتنی دير ميں َميں نے کہا، کيا اتنی دير ميں هللا تعالٰی نے يہ کہا۔ يہ وہی حکمِ 
کيلئے خطرناک ہے ، تو جب وه الفاظ ہے کہ آگ نقطہ اعتدال برودت پر آئے يعنی سردی بھی اتنی نہ ہو جو حياِت انسانی 

  کے قالب ميں آيا تو اتنا بڑا جملہ بناياکہ: 
  ۔ “يَانَاُرُکْونِْی بَْرًداَوَسالًما َعٰلی اِْبَراِھْيمَ ”

تو اب يہ هللا کا حکم جوہوتا ہے، تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ جو اطاعت ِعمومی ہيں، وه روزمره 
و خصوصی حکم ہوجاتا ہے، تو وه خصوصی ہوجاتا ہے۔ يہ آگ اپنی فطرت دکھاتی ہے جالنے کی۔ يہ بھی ہورہی ہيں اور ج
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اطاعت ہے۔ يہ اس کے حکِم عام کی تعميل ہے اور ايک موقع پر نہيں جاليا، يہ اُس کے حکِم خاص کی تعميل ہے۔دواجواثر 
ر ہوجاتی ہے، وه بھی اُس کے حکم کی تعميل کرتی کررہی ہے، وه بھی اُس کے حکم کی اطاعت کرتی ہوئی اور جو بے اث

  ہوئی۔ يہ معنی ہيں اس کے کہ: 
ة ااَِل بِاِْذنِہ” ُک َذرَّ   ۔ “اَليَتََحرَّ
  ۔ “کوئی ذّره حرکت نہيں کرتا مگر هللا کے ارادے سے”

مطلب نکلے، اگر جبر دنيا نے الکر اس مقولے کو منطبق کيا وہاں جہاں انسان مجبور بننا چاہے۔ بس يہ جس بات ميں اپنا 
ثابت ہو جائے تو پھر کسی کو بُرا کہنے کی ضرورت نہ ہو۔ يہ بڑا خطرناک ہے اختيار کہ يہاں بہت سی شخصيات معرِض 

بحث ميں آجاتی ہيں اور اگر جبر کا عقيده عام ہوجائے تو ہر شخص سمجھے ، وه بيچاره کيا کرے؟ وه تو هللا نے جو کروايا، 
  وه اُس نے کيا۔ 

س کيلئے روايات گھڑی يں کارخانوں ميں ۔ عقائد بھی ڈھلے ہيں کارخانوں ميں ۔ عوام کے ذہنوں کو مغطّل کرنے کيلئے تو ا
کہ غور کرنا چھوڑديں کہ يہ اچھا ہے يا برا ہے۔جب سب هللا کرتا ہے تو سوچنا کيا کہ کون اچھا کررہا ہے ، کون برا کررہا 

 کے فعل ميں يہ اصول بنانا کہ نہ اچھا ہوتا ہے ، نہ برا ہوتا ہے۔هللا کرتا ہے، لٰہذا اچھاہے اور فعل هللا کے قرار دئيے اور هللا
  ہی ہے، برے کا سوال ہی نہيں۔ تو پورا قلعہ علم کالم کا تعمير ہوگيا۔ 

س کی بالکل صحيح ، وه ہواسے پتہ ٹوٹ کر گرا تو ہوا نے اطاعت ک“واليتحرک ذره”نظاِم سياست کے اوپر تو حضوِر واال
کی؟ اُس کی۔ اگر کسی وقت ہوا چلتی رہے اور پتہ نہ گرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب يہ پتے کو کوئی خاص حکم اب آيا ہے 

تو اس حکِم خصوصی کی پيروی کررہا ہے۔ ياد رکھئے کہ يہی احکاِم خاص هللا کے جب کچھ انبياء و اولياء کے ذريعے 
ہيں کيونکہ وه فعل و عمل ايک نبی کے ہاتھ پر اُس کے دعوے کی تصديق  سے ہوجاتے ہيں تو اُن کا معجزه قرار پاتے

کيلئے ہوا، اس لئے معجزه اسی رسول کا ہے مگر فعل هللا کا ہے۔ يعنی هللا نے اس کے ہاتھ پر اس معجزے کو ظاہر کيا۔ تو 
پڑے گا۔ ہاں! اس کے اذن  معجزے کی نسبت اسی کی طرف درست ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا۔مگر فعل وه هللا کا ماننا

سے اس کا فعل بھی مانا جاتا ہے۔ورنہ قرآن ميں نہ ہوتا عيسٰی کيلئے کہ وه مردوں کو زنده کرتے تھے۔ يہی کہہ ديا ہوتا کہ 
ميں تمہارے ہاتھ سے مردوں کو زنده کرتا تھا۔ مگر اُسے انداِز تکلم ہميں طرح طرح کے سکھانا بھی تھے کہ وه بھی کہہ 

  يہ بھی کہہ سکتے ہو۔ تم مردوں کو زنده کرتے تھے ميرے حکم سے۔  سکتے ہو ،
بس ياد رکھئے يہ باذن هللا۔ذہن ميں رہے کہ هللا کے اذن سے ہے۔ تو جس فعل کی نسبت ديجئے، وه شرک نہيں ہوگا کيونکہ 

ہے اور اس کے مسلمانوں ميں ايک مدت سے ،کم سے کم دو برس سے ايک گروه ہے کہ جس کو ہرچيزميں شرک نظر آتا 
الفاظ يہ ہوتے ہيں کہ يہ نہ کرو ، نہيں تو شرک ہوجائے گا، يہ نہ کرو نہيں تو شرک ہوجائے گا۔تو اس کے جوا ب ميں َميں 

  يہ کہتا ہوں کہ ہم نہيں کريں گے تو شرک کيونکر ہوگا؟ 
ی ہے۔ يہ انسان بھی پيد اہوتا ہے تو حضوِر واال! هللا کا تصور ذہن ميں ہو، اس کے حکم کی اطاعت کائنات کی ہر شے کررہ

اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہوا اور ابھی جو ميں نے کہا کہ کبھی قانوِن عام کی اطاعت ہوتی ہے، کبھی قانوِن خاص کی ۔ 
وه اس منزل پر بھی ميں دکھادوں کہ ہر بچہ جب اُسے فطری غذا ملے تو وه ُرخ کردے گا۔ يہ ُرخ جو کيا تو يہ قانوِن عام 

اتحت ہے او رموسٰی جو ُرخ نہيں کررہے ہيں، وه قانوِن خاص کے ماتحت ہے اور خالق نے کہا ہے کہ اپنے قانون کے م
  کے اجرکو: 

ْمنَاَعلَْيِہ اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبلُ ”   ۔ “َحرَّ
  ارے وه ُرخ کرتے کيونکر، ہم نے اُن پر تمام دودھ پالنے واليوں کا دودھ حرام کرديا تھا بہت پہلے۔ 

ابھی تو ميں نے ُدور کی مثال دی اور بحمد ُدور کی مثال سے بھی آپ محظوظ ہوئے۔ مگر اب ميں قريب کی مثال بھی اور
دے دوں کہ اگر فطری غذا کی طرف بچہ ُرخ کرے تو قانوِن عام کے ماتحت ہے اور اگر نانا کی زبان کو لے کر منہ ميں 

  چوسنے لگے تو يہ قانوِن خاص کے ماتحت ہے۔ 
حضور! جيسے آياِت قرآن متشابہ ہيں، اُس ميں بہت سے معنی ہيں۔ کہيں تو خود سمجھ ميں نہيں آتے او رمعنی پيدا ہی تو

نہيں ہوتے۔ کہيں سوچنے پر کچھ معنی مگر کسی دوسرے کے سوچنے پر کچھ اور معنی۔اسی طرح بعض آيات ميں تيس 
متشابہات ہيں۔ اسی طرح احاديث ميں بھی بعض متشابہات ہوتی ہيں  اقوال، چاليس اقوال مفسرين کے ہوجاتے ہيں۔ تو وه آياتِ 

  کہ اس ميں بھی سوچنے والے طرح طرح کے معنی پيدا کرليتے ہيں۔ چنانچہ يہ حديث جو ہے کہ: 
ْسالمِ ”   ۔ “ُکلُّ َمْولُْوٍد يُْولَُدَعٰلی فِْطَرِة ااْلِ
  ۔ “ہر بچہ فطرِت اسالم پر پيد اہوتا ہے”

ہر ايک ، ايک ہی طرح نہيں کرتا اور لوگ سواالت کرتے ہيں کہ اس کے کيا معنی ہيں؟ تو اس ميں بھیا س کی بھی تشريح 



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

 
 

ممکن ہے کوئی کچھ جواب دے ، کوئی کچھ دے۔ جو جس کے ذہن ميں جس کا مفہوم۔ميرے ذہن ميں جو مفہوم اس کا ہے، 
ہے۔ فطرت کے ماورا کوئی مطالبہ اسالم کا  وه اجماالً عرض کرچکا يعنی اسالم وہی مطالبہ کرتاہے جو ازروئے فطرت

نہيں ہے۔ وه کام جو انسان کرتا ہوا دنيا ميں آتا ہی ہے، اُسی کا پھر انسان سے اسالم مطالبہ کرتا ہے ۔ کوئی بھی اپنی اطاعت 
و، کا مطالبہ کرے، وه غير فطری ہوگا، اس لئے کہ فطرت کے اوپر ايک بار ہے، کوئی حاکم کہے کہ ميری اطاعت کر

فطرت کے ماوراء مطالبہ ہے۔ جب يہ پيدا ہوا تھا، آکے کہتا کوئی کہ اطاعت کرو۔ ديکھوں کہ يہ اطاعت کرنا معلوم ہوتا ہے 
کہ فطرت کے اوپر الگ سے ايک بوجھ ہے جو رکھا جارہا ہے۔ لٰہذا ہر غير خدا کی اطاعت غير فطری ہے کيونکہ پيدائش 

ھا اس سے اطاعت کروانے پر۔ا س وقت اس پر کوئی حکم نہيں چال سکتا تھا۔اب کے بعد سے ان ميں سے کوئی قادر نہيں ت
  جو بعد ميں آيا ہے حکم چالنے تو يہ اس کی فطرت سے ماوراء ايک بوجھ ہے جوا س پر الدا ہے ۔ لٰہذا غير فطری۔ 

جو بعض اطاعتوں کا ذکر  اسالم کسی اور کی اطاعت نہيں کرواتا سوائے اس کے۔ ہاں! ذہن ميں آسکتاہے کہ اسالم ميں يہ
ہے، ميں کہتا ہوں کہ جس کی بھی اطاعت ہے، وه اس کے حکم سے ہے۔ لٰہذا اس کی اطاعت ہے اور اسی لئے کوئی بھی 

اطاعت ہو، جو اُس کی اطاعت سے ٹکراجائے تو اطاعت حرام۔ہے تو وہی حکم دينے واال مگر اب وه نہيں اطاعت کررہاہے۔
گر واقعی عمالً مسلم ہے تو اب نہيں اطاعت کررہا۔ کيوں؟ اس لئے کہ اس وقت جو اطاعت کررہا اگر قانون کا پابند ہے ، ا

تھا، يہ سمجھ رہا تھا کہ ميری اطاعت کررہا ہے مگر اصل ميں ايک اور باالدست طاقت کی اطاعت کررہا تھا کيونکہ اس کا 
کم کی مرضی کچھ اور ہوگئی تو پتہ چل گيا کہ يہ حکم اس کے حکم سے ٹکرا نہيں رہا تھا۔ اب جو ٹکرا گيا اور اس کے ح

  ظاہر ميں اِس کو حاکم مان رہا تھا، اصل ميں حاکم کسی اور کو مان رہا تھا۔ 
تو جو اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت، اوالد پر بے شک واجب ہے۔ ارے بڑی عظيم الشان، قرآن ميں خدا نے ماں باپ کا 

  ہوتاہے:  نام اپنے نام کے ساتھ ليا ہے، ارشاد
اِيَّاهُ َوبِاْلَوالِدْيِن اِْحَسانًا”   ۔ “قَٰضی َربَُّک اَْن اَل تَْعبُُدْواااِلَّ

تمہارے پروردگار کا قطعی فيصلہ ہے کہ عبادت تو سوائے اس کے کسی اور کی نہ کرو مگر ماں باپ کے ساتھ حسن 
  سلوک۔ 

الدين کی اہميت اتنی ہے کہ اپنے نام کے بعد بالفاصلہ مطلب کيا ہوا؟ آئمہ معصومين نے اس کی طرف توجہ دالئی ہے کہ و
  ماں باپ کا نام ليا ہے ۔ يعنی بس ميرا حق ياد کرو اور پھر کوئی حق ہے ، بالفصل، تو وه والدين کا۔ 

تو جناب! والدين کی اطاعت ميں بڑا زور ہے۔ اتنی طاقت ہے کہ هللا کے کسی حکم غير الزامی سے اگر کوئی متصادم ہوتو 
اعت واجب رہے گی يعنی کسی مستحب کو منع کرديں تو حرام ہوجائے ، کسی مکروه کا حکم کريں تو واجب اط

ہوجائے۔ارے کوئی بڑے سے بڑا کاِر خير، فرض کيجئے کسی وقت نماِزجماعت کيلئے آپ مسجد ميں جانا چاہتے ہوں اور 
ا، نماز باطل ہوجائے گی ۔ گھرميں ہی پڑھ ليجئے کسی وجہ سے ماں يا باپ حکم دے کر منع کردے تو جانا حرام ہوجائے گ

، کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے ماں باپ يہ حکم ديں گے تو تعميل واجب ہوجائے گی اور اسی طرح بڑے سے بڑا 
کوئی عمِل صالح، نيک مستحب کاموں ميں سے ليجئے تو اگر منع کرديں تو حرام ہوجائے گا۔ مگر بس اتنی طاقت ہے ۔ 

ر کسی واجب کے ترک کو کہيں تو اب ا طاعت حرام۔ مگر بعض بخياِل خود بڑے چاہنے والے ماں باپ ہيں کہ بچہ ليکن اگ
ہوگيا ہے بالغ اور شرعاً پندره برس کی عمر ميں لڑکا بالغ ہوجاتا ہے، نو برس ميں لڑکی بالغ ہوجاتی ہے۔ مگر ہمارے عرِف

ڑکا بچے کے سواکہالتا ہے کچھ اور؟کونسی دس برس کی لڑکی بچی کے عام ميں تو بہت دن بچہ رہتے ہيں۔ سولہ برس کا ل
سوا کچھ اور کہالتی ہے؟ بس جب شرعاً وه بالغ ہوگيا ، اب اس پر قلم تکليف ِشرعی رواں ہوگيا۔ کاتباِن اعمال اب اعمال 

ے تم؟ تمہاری بساط کيا ہے؟ يہ لکھنے لگے۔ اب آيا ماِه رمضان۔ ماں باپ بنظر محبت فرماتے ہيں: بيٹا! تم روزه نہ رکھو۔ ار
  عام باتيں ہيں جو ميں عرض کررہا ہوں۔ اپنے نزديک محبت کررہے ہيں بچے کو۔ 

فرض کيجئے، اتفاق سے، اُسے شرعی مسئلہ معلوم ہوگيا ، وه کہتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے۔ وه کہتے ہيں کہ نہيں، تم ابھی 
حقيقت عداوت ہے کيونکہ روِزقيامت سوال تو اس سے کيا جائے گا: بچے ہو۔ وه سمجھتے ہيں کہ محبت کررہے ہيں۔ وه در

تم نے روزه کيوں نہيں رکھا؟ اس دن يہ ماں باپ شفاعت کيلئے نہيں جاسکيں گے۔ خود ان کو سزا ملے گی کہ تم نے کيوں 
ں حکم کی تعميل روکا تھاايک عمِل خير سے۔ تو يہاں حکم عدولی هللا کی ہے جس سے ٹکرارہی ہے ان کی ہدايت۔ اب يہا

  حرام ہے۔ 
دوسرے شعبوں ميں بھی اس کی مثاليں ہواکرتی ہيں کہ جناب خوش دامن صاحبہ بہو سے خفا ہوئيں ۔ يہ تو نہيں کہتيں 

صاحبزادے سے کہ طالق دے دو کيونکہ طالق ہے شرافت ِخاندانی کے خالف ، مگريہ حکم چالتی ہيں کہ خبردار! اس کے
تعميل حرام ہے کيونکہ بيوی ہوتے ہوئے اس کے حقوق هللا کی طرف سے عائد کئے ہوئے ہيں۔ پاس نہيں جانا۔اب حکم کی 

  اب يہ والده صاحبہ اس کے حکم کے مقابلہ ميں اپنا حکم چالنا چاہتی ہيں۔ توغرض اصول يہ ہوگا کہ : 
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  ۔ “خالق کی معصيت ميں کسی مخلوق کی اطاعت نہيں”
سب مشروط ہيں کہ هللا کے احکام سے نہ ٹکرائيں۔ اب اگر قرآن نے کسی کی  تو اب جو جو اطاعتيں ہم کررہے ہيں، وه

اطاعت کا غير مشروط طور پر حکم ديا ہو تو ماننا پڑے گا کہ اس کا حکم خدا کے حکم سے نہيں ٹکراتا۔تو اب قرآن ميں 
  ديکھ ليجئے: 

ُسْوَل َواُولِی ااْلَ ْمِرِمْنکُ ” َ َواَِطْيُعواالرَّ   ۔ “مْ اَِطْيُعواّهللاٰ
  ۔ “هللا کی اطاعت کرو”

ُسْولَ ”آيت ختم ہوگئی؟ جی نہيں ، اور ، رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی قيد ہے اس ميں؟ جيسے هللا کی اطاعت کا “اَِطْيُعواالرَّ
حکم مطلق، ويسے ہی رسول کی اطاعت کا حکم مطلق۔ کہاجارہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔مطلق اطاعت کا حکم ہے۔ تو

پڑے گا کہ رسول کا حکم هللا کے حکم سے کبھی نہيں ٹکراتا۔ ہر مکتب ِ خيال کے تصورات بھی کچھ نہ کچھ آپ تسليم کرنا 
کے ذہن ميں ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ ان کا حکم هللا کے حکم سے کبھی نہيں ٹکراتا، نہ بھولے نہ چوکے۔ اب اگر کوئی حافظ 

فظ قرآن نہيں، ناظره خواں ہو تو وه قرآن سے نکال سکتا ہے۔ اگر ايسا قرآن ہوتو اُسے تو زبانی ياد ہوگا اور اگر کوئی حا
  نہيں بھی ہے تو بحمد مجالس ہيں۔ 

ياد رکھئے کہ مجالس ال شعوری طور پر درِس قرآن بھی ہيں اور درِس حديث بھی ہيں۔ يہ سب مفادات اس سے حاصل 
جناِب واال!بہرحال يہ آيت تو آتی ہے سامنے کہ اگر اب هللا ہوجاتے ہيں۔ ضمناًبشرطيکہ صحيح کام ليا جائے مجالس سے۔ تو 

اور رسول کے ساتھ بھی کوئی نام ليا گيا ہے؟ارے کسی ايک جگہ ليا گيا ہو، اس لئے کہ قرآن مجيد کے حکم ميں يہ قيد نہيں
، وه ياد کرے اور جسے ہے کہ چار دفعہ ہو تو تعميل واجب۔ کسی ايک جگہ بھی اگر نام ليا گيا ہے اور اب جسے ياد نہ ہو

  ياد ہے، وه دہرائے کہ: 
ُسْوَل َواُولِی ااْلَ ْمِرِمْنُکمْ ” َ َواَِطْيُعواالرَّ   ۔ “اَِطْيُعواّهللاٰ
  ۔ “هللا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی االمر کی جو تم ميں سے ہے”

ڑھنا مقصود نہيں۔ انشاء هللا کبھی يہ آيت مستقل سرنامہ اب هللا ہے، رسول ہے اور اولی االمر ہے۔ مستقل طور پر يہ آيت پ
کالم ہوگی تو اب اس بحث ميں نہيں پڑنا چاہتا کہ اولی االمر کون ہيں۔ ہاں! ترجمہ کردوں جو ميرے نزديک صحيح ہے۔خالق

  نہيں کہا ہے۔ اتنی عربی ميں جانتا ہوں ۔ اگر کہاجاتا کہ: “ آِمرْين”نے
َ َواَطِ ” ُسْوَل َواُولِی ااْلَ ْمِرْيَن ِمْنُکمْ اَِطْيُعواّهللاٰ   ۔ “ْيُعواالرَّ
  ۔ “هللا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور تم ميں سے جو حکمران ہوں، جو حکم چالنے والے ہوں”

جو چاہے ترجمہ کرليجئے۔ ہمارے ہندوستان ميں آجکل جو اُردو ہے، اس کے لحاظ سے جو اپنا حکم الگو کرديں، تو جناب 
ہيں ہے ، آمرين نہيں کہاجارہا۔ حاالنکہ وه لفظ مختصر تھا۔ بالغت ِقرآنی بالوجہ الفاظ کا اضافہ نہيں کرتی۔اگر اس لفظ يہ ن

  سے مطلب حاصل ہوجاتا تو اضافے کی کيا ضرورت تھی؟ ارشاد ہوتا ہے کہ هللا کی اطاعت کرو اور رسول کی ۔ 
کا لفظ سے“ ِمْنُکمْ ”ر ان لوگوں کی جو حکم چالنے کے حقدارہيں۔کوئی اب جو ميں ترجمہ کروں، اُس کا ميں ذمہ دار ہوں او

فائده اٹھاسکتا ہے؟ کہاجارہا ہے کہ اولی االمر جو تم ہی ميں سے ہيں يعنی ہمارے ہی بھائی بند ہيں۔ميں کہتا ہوں کہ يہ قرآن 
ضميروں کا اختالف ہے۔ “ِمْنھُمْ ”اور “ ُکمْ ِمنْ ”ہے۔ آپ کو جانے نہيں دے گا۔ يہ قرآن ہے، کوئی اور کالم نہيں ہے۔ارے يہی 

  تو رسول کے لئے کہا گيا ہے۔ “ منھم”ترتيب تو ايک ہی ہے۔ ارے يہی 
يِْيَن َرُسْواًل ِمْنھُمْ ”   ۔ “َوبََعَث فِی ااْلُ مِّ
  ۔ “امين رسول بھيجا انہی ميں سے”

ل بھی انہی ميں سے تھے۔ مگر اُن کے منتخب اولی االمر کو کہاجارہا ہے کہ اولی االمر جو تم ہی ميں سے ہيں ۔ تو رسو
کرده نہيں تھے۔اولی االمر بھی انہی ميں سے ہيں۔ مگر تمہارے منتخب کرده نہيں ہيں۔ پس مختصر يہ کہ جس کا منتخب 

  کرده رسول ہے، اسی کے منتخب کرده يہ ہيں۔ 
تو اس ميں تفصيالت آسکتی ہيں بہت  اب نقطہ حقيقت واضح تو ہوگيا مگر ظاہر ہے کہ آيت جب مستقل عنواِن کالم ہو

زياده۔بس اب ايک اُردو زبان ميں جملہ کہہ دوں کہ هللا کی اطاعت غير مشروط، رسول کی اطاعت غير مشروط اور ميں نے 
کہا کہ اس کا نتيجہ يہ کہ رسول کا حکم هللا کے حکم سے کبھی نہيں ٹکراتا۔اب ميں اس بحث ميں نہيں پڑتا کہ اولی االمر 

يں؟ کون ہيں نہيں، ايک منفی تصور تو مسلماً پيش کئے جاتا ہوں۔ اولی االمر کوئی بھی ہوں، مگر وه نہيں ہيں جن کے کون ہ
  احکام کو ہم نے ديکھا ہے۔ خدا کے احکام سے ٹکراتے ہوں۔ 

ِم خدا تو معلوم ہوا کہ غير مشروط اطاعت هللا کے سوا کسی کی نہيں ہوسکتی۔ سوائے ايسے شخص کے جس کے حکم ،حک
و رسول سے کبھی نہ ٹکرائے۔ ياد رکھئے کہ اسی کو سميٹ کرہم اصطالحی لفظ ميں جب کہتے ہيں تو يہ ہے کہ معصوم 
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ہو۔ اب ايک پہلو پر غور کيجئے۔ ماشاء هللا قانون دان حضرات بھی ہوں گے اور اتنا قانون ہر ايک اپنی عقل سے سمجھ 
تو کيا اُس کا معاہده صحيح ہوگا؟ جب کوئی چيز غلط ہے تو اُس کا معاہده سکتا ہے کہ حضور! جو چيز اپنی جگہ غلط ہو 

بھی غلط ہوگا۔ چوری غلط ہے، چند آدمی مل کر معاہده کريں چوری کا تو وه معاہده بھی غلط ہوگا۔تو جو چيز خودغلط ہے، 
ئے اس کے کہ جس کی اطاعتاس کا عہد بھی غلط ہے۔اب ميں نے کہا کہ غير هللا کی اطاعت ، کسی دوسرے کی غلط، سوا

  عين مطابق حکِم خدا ہو۔ جب حکم کبھی نہيں ٹکراتا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ اس کی اطاعت هللا کی اطاعت۔ 
تو بس ايسے کی اطاعت يعنی معصوم کی اطاعت صرف غير مشروط طريقے پر ہوسکتی ہے اور کسی کی اطاعت نہيں 

کہ ميں اطاعت کروں گا، يہ عہد بھی غلط اور ياد رکھئے کہ اسی عہد کا نام ہوسکتی۔غلط ہے، جب غلط ہے تو عہد اس کا 
ہے بيعت۔ تو جس طرح اطاعت ِ غير خدا کسی کی نہيں ہوسکتی، ويسے ہی بيعت بھی کسی ايسے کی نہيں ہوسکتی جس کا 

ہ يہ تاريخی حقيقت ہے حکم هللا کے احکام سے الگ ہو اور اسی لئے ميں جو قرآن مجيدکی آيت کی طرف توجہ دالؤں گا ک
کہ مسلمان رسول کے ہاتھ پر بيعت کرتے تھے۔ وه قرآن مجيد ميں بھی ذکر ہے اور تاريخ ميں بھی مسلّم ہے۔ ہاں! يہاں ايک 

چيز جو ہوائے زمانہ کے کتنی ہی خالف ہو، وه ميں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب ذہن ميں بھی توجہ ہوگئی کہ حضور! 
ے ، عورتيں بھی بيعت کرتی تھيں۔ مگر طريقہ دونوں کی بيعت کا مختلف تھا۔ حاالنکہ پيغمبر خدا مرد بھی بيعت کرتے تھ

معصوم ہيں۔ہواوہوس کا غير محل پر صرف ہونا غير ممکن ليکن پھر بھی مردوں سے اطاعت کا طريقہ يہ کہ ہاتھ پر ہاتھ 
  ا تاکہ جسم رسول سے کسی نامحرم کا جسم مس نہ ہو۔ رکھيں ۔ ليکن عورتوں کی بيعت کيلئے گوشٔہ عبا کو بڑھاديا جاتا تھ

اب احکاِم اسالم يہی ہيں ۔ ترقی يافتہ دور کے تقاضے جو بھی ہوں، گوشٔہ عبا بڑھا ديا جاتا تھا کيونکہ گوشٔہ عبا کو تھام 
تحفظ کيلئے۔ اس  ليں۔بس يہی اُن کی بيعت کی عالمت ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ عمل جس مقصد کيلئے تھا، وقاِر خواتين کے

کے ساتھ ضمناً ميں يہ کہتا ہوں کہ ان کا طريِق بيعت زياده شاندار ہوگيا يعنی تمسک کے معنی ہيں دامن تھامنا۔ تو يہ بات تو 
  ضمناً ياد آگئی تھی۔ بہرحال بيعت تھی۔ رسول سے مسلمان کرتے تھے۔ مگر قرآن مجيد کيا کہہ رہا ہے: 

َ فَْوَق اَْيِدْيِھمْ اِنَّ الَِّذْيَن يُبَايُِعْونَ ” َ يَُدّهللاٰ   ۔ “َک اِنََّما يُبَايُِعْوَن ّهللاٰ
  يہ جو آپ سے بيعت کررہے ہيں، يہ هللا سے بيعت کررہے ہيں۔ يہ هللا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ 

کا کہ رسول  آخر اس کہنے کی ضرورت کيا ہوئی؟ يہ صرف مسلمان کے دماغ سے کھرچ کر نکالنا تھا غير هللا کی بيعت
کی بھی بيعت کرو يہ سمجھ کر کہ هللا کی بيعت ہے۔ اور اب جب يہ بات غلط ہے تو کسی بھی معصوم کيلئے يہ تصور کہ وه

  کسی غير کی بيعت کرے گا، يہ غلط ہے۔ 
رجچنانچہ سب مسلمانوں سے جو ہستی بحمد سب کے نزديک معصوم ہے، ارے وه تفصيالت ميں فرق ہو ، وه اس وقت خا
از بحث ہے مگرآنکھ بند کرکے کسی مسلمان سے پوچھئے ، کہيں گے ہاں۔ رسول هللا نے کبھی کسی کی بيعت کی تو ہر 
مسلمان کہے گا۔ فرض کيجئے کہ ايک مجمع ايسا ہو ہمارے وہی بيرون موچی دروازه والے حسين ڈے کی طرح کا۔ تمام 

کہ رسول نے کسی کی بيعت کی تو پورا مجمع چيخ اُٹھے گا کہ نہيں فرِق اسالميہ کا اجتماع ہو اور اس ميں َميں پوچھوں 
نہيں ،کبھی رسول نے بيعت نہيں کی۔ ميں کہوں گا تقرير کرتا ہوا کہ پھر سوچ ليجئے، غور کرليجئے۔ زندگی کے کسی دور 

حب! کہہ تو ميں کبھی کسی دوسرے کی بيعت کی؟ اب اور زياده زور سے کہيں گے ، غصہ آئے گا سب کو۔کہيں گے صا
  ديا بيعت ليتے تھے، بيعت کرتے نہيں تھے۔ نہيں! عمر ميں کبھی کسی سے بيعت نہيں کی۔ 

اب ميں اسی مجمع سے کہوں گا کہ پيغمبر نے حديبيہ ميں صلح فرمائی تھی مشرکين سے۔ اب وه مجمع چونک کر کہے گا ،
ال پر کہہ ديا کہ رسول نے کبھی بيعت نہيں کی اورہاں! صلح تو کی تھی۔ ميں کہوں گا صاحبو! آپ سب نے ميرے پہلے سو

اب آپ سب مل کر کہہ رہے ہيں ميرے ياد دلوانے پر کہ رسول نے صلح فرمائی تھی۔تو اب مان ليجئے کہ بيعت اور ہوتی 
ادوں ۔تو ميں فرق بت“صلح اور بيعت”ہے ، صلح اور ہوتی ہے۔ميں فرق بتادوں ، يہ بھی مستقل موضوع ہے۔ کبھی انشاء هللا

کہ بيعت تو وہی غير مشروط اطاعت کا عہد۔ ارے وه کسی خصوصی طور پر قيد کے ساتھ بيعت ہو جيسے وہاں 
خريدوفروخت ميں بھی ، وه بيع اسی بيعت سے ہے يعنی ايک معاہده ہوتا ہے کہ يہ چيز ہم تمہيں ديتے ہيں۔ وہاں بھی ہاتھ پر 

بوں ميں سفق کا لفظ ہے جس کا مطلب تالی بجانا ہے کيونکہ اس ميں بھی ہاتھ مارا جاتا تھاعرب ميں۔ اسی لئے فقہ کی کتا
  ۔ “ہاتھ الؤ”ہاتھ پر ہاتھ ماراجاتا تھا۔ آجکل بھی ہمارے عوام ميں ہے 

يہ تو ہے بيعت اور صلح ايک درميانی راستہ دوفريق ميں ايسا پيدا ہونا جس ميں تصادم ختم ہوجائے او رکسی کے اصول کو
  اس کا نام صلح ہے۔اس کيلئے عمومی حکم قرآن ميں ديا ہے رسول کو: صدمہ نہ پہنچے۔ 

  ۔ “اِْن َجنَُحٰو لِْلِسْلمِ ”
  ۔ “جب بھی يہ جھکيں صلح کی طرف تو فوراً آپ بھی جھک جائيے ”

نے اور توکل علی هللا۔پھر اس سے بحث نہ رکھئے کہ يہ عمل کريں گے يا نہيں ۔ اس کو هللا کے سپرد رکھئے تو رسول هللا 
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صلح فرمائی۔ حضرت امام حسن نے بھی صلح فرمائی۔ امام حسين عليہ السالم کے سامنے تھا بيعت کا سوال۔ يہ تو بنی اُميہ 
کا پروپيگنڈه تھا کہ بھائيوں کے مزاج ہی ميں فرق ہے۔ وه حسن صلح پسند ہيں اور يہ حسين شروع ہی سے جنگ پسند ہيں۔ 

ھ ميں حسن مجتبٰی ہوتے تو وه يہی کرتے جو حضرت امام ۶٠قيقت کے لحاظ سے يہ تو دشمنوں کا پروپيگنڈه تھا مگر ح
ھ ميں وه  ۶٠ھ ميں حسين برسراقتداِر امامت ہوتے تو وه وہی کرتے جو حسن مجتبٰی نے کيااور  ۴٠حسين نے کيا۔ اگر 

ہے، فرض کا اختالف ہے۔ ہوتے تو وه يہی کرتے جو حضرت امام حسين نے کيا۔ يہ ذات کا اختالف کيسا؟ وقت کا اختالف 
  اب بيعت بھی کس سے؟ يزيد ايسے شخص سے۔ ان کے سامنے تھا بيعت کا سوال ۔ 

اب دنيا والے آج يہ سوال اٹھاتے ہيں کہ ارے يہ سب کچھ برداشت کيا او ر بيعت نہيں کی۔ يہ بيعت سے اتنا انکار کيوں تھا؟ 
ہيں کہ اِن کو بيعت سے اتنا انکار کيوں تھا؟ اُدھر سے کيوں  تو ميں اس کے جواب ميں کہتا ہوں کہ آپ اُدھر سے سوچتے

نہيں سوچتے کہ يزيد کو بيعت پر اتنا اصرار کيوں تھا؟ ارے جب پورا عالم اسالم بيعت کرچکا تھا، سب مان چکے تھے تو 
ی ہے کہ اکثريت مان لے تو اگر ايک فرد بيعت نہ کرتا تو يزيد کا کيا بگڑتا؟ کيا نقصان ہوتا؟ جبکہ آپ کا نظاِم جمہوريت يہ

اقليت کی بات غير معتبر۔پوری طاقت ِسلطنت صرف کردی جائے ان سے بيعت حاصل کرنے کی کوشش ميں۔ معلوم ہوتا ہے
کہ يزيد سمجھتا تھا کہ يہ ايک فرد کا معاملہ نہيں ہے، فرد اہميت حاصل کرتا ہے کسی اصول کا نمائنده بن کر۔ مختصر طور

  ا چاہتا ہوں ۔ پر اس وقت عرض کرن
وه سمجھتا تھا کہ جب تک حسين نے بيعت نہيں کی، تب تک حکومت کے مقابلہ ميں شريعت کا محاذ قائم ہے اور اگر يہ 

بيعت کرليں تو ہميشہ کيلئے حکومت کے راستے سے شريعت ہٹ جائے گی۔ اب حسين کی بيعت کا سوال نہيں تھا، شريعت 
ی ہيں جھک جانے کے۔ صاحب ِشريعت کا جھک جانا۔ تو ميں کہتا ہوں کہ هللا کو، کی بيعت کا سوال تھا اور بيعت کے معن

اگر اس کی شريعت دوسرے کے سامنے جھک جائے تواس کے معنی ہيں کہ س کا قانون دنيا کے قانون کے سامنے جھک 
  جائے۔ 

ہ رہاہوں زبان سے نہيں ہے، تو اب حسين کے لباس ميں فقط حسين کی عزت نہيں ہے،هللا کی عظمت کا سوال ہے ۔ ارے کہ
  يعنی عمل سے ثبوت دے ديا کہ بيعت نہيں کروں گا۔اب بيعت نہيں کروں گا تو کيا کروں گا؟ 

خدا کی قسم! عمل سے حسين کرکے نہ دکھاتے تو ہميں تصور ہی نہيں ہوتا۔ ہاں! جس دن کہا ، جس وقت کہا کہ بيعت نہيں 
ے کر،سامنے رکھ کر انہيں واقعی مان کر کہا کہ بيعت نہيں کروں گا۔دنيا کو اُن کروں گا۔ اسی وقت تمام امکانات کا جائزه ل

تفصيالت کا علم نہيں تھا۔ ان کے اس اجمال ميں پوری تفصيل مضمر تھی۔ اب مجھے تو علم ہوگيا کچھ تفصيالت کا۔ مطلب 
ر پھرنا پڑے، بيعت نہيں کروں گا۔ يہ ہے کہ بيعت نہيں کروں گا،چاہے وطن چھوڑنا پڑے، بيعت نہيں کروں گا۔چاہے دربد

چاہے خانٔہ خدا ميں پناه بھی نہ ملے، بيعت نہيں کروں گا۔چاہے ہزاروں کا لشکر چاروں طرف سے گھير لے، بيعت نہيں 
  کروں گا۔ 

اور ہاں اہل عزا!بيعت نہيں کروں گا چاہے پانی بند ہوجائے۔ چاہے چھوٹے چھوٹے بچے صدائے العطش بلند کرتے ہوں، 
سکينہ پياس سے تڑپ رہی ہو اور پھر روِز عاشور اور بعد ِ عاشور جو جو ہوا، وه سب سامنے تھا۔ اب يہ کہہ ديا کہ  چاہے

 بيعت نہيں کروں گا۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ٨ديِن اسالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ْساَلمْ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔“اِنَّ الدِّ

حقيقی دين هللا کے نزديک صرف اسالم ہے۔ ميں نے کہا اسالم کا مطلب ہے هللا کی مرکزيت اور اسی مرکزيت کے ماتحت 
ّهللاٰ ”توحيد ہے۔ ّهللاٰ ”کی آواز اس توحيد کی مظہر ہے۔صحيح طور پر ايک مسلمان کا نظاِم تمدن بھی اسی“اَلاِٰلہَ ااِلَّ کے “اَلاِٰلہَ ااِلَّ

ّهللاٰ ”است بھی۔ جو صحيح نظاِم سياست ہے، وه اسیتحت ہے اور نظاِم سي کے ماتحت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف آج“ اَلاِٰلہَ ااِلَّ
کی ايک مجلس باقی ہے اس سلسلہ بيان کی اور يہ باتيں ميں نے جو پيش کيں، اُن کيلئے ہر ايک کے واسطے ايک مجلس 
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  ر پر درکار تھی۔ مگر اس کی تو گنجائش نہيں ہے۔ لٰہذا مختصر طو
نظاِم تمدن۔ تمدن کے معنی ہيں آپس ميں مل جل کر رہنا اور تعلقاِت انسانی کو نبھانا۔ عقلی طور پر انسان سے سب سے زياده 
نزديک اس کی ذات ہے۔ لٰہذا اصل مرکز محبت تو خود اپنی ہی ذات ہوگی۔ پھر اپنی ذات سے رشتے چليں گے تو قريب کے 

ہماری ماں، يہ ہمارا باپ۔اس ميں بيچ ميں کوئی فاصلہ نہينآ يا۔ بس اپنی ذات سے جوخط جو رشتے قائم ہوئے، وه يہ کہ يہ 
کھنچا تو دوسری ذات تک جو پہنچا، وه باپ ہے اور ماں ہے۔ اس لئے سب سے زياده مرکز اُلفت وه دونوں ہستياں ہوئيں 

  ابتدائے عمر سے۔ 
واسطے بيچ ميں ہوگئے يعنی ميرا باپ ، ميری ماں اور پھر ميرے  اب اس کے بعد مثالً چچا، پھوپھی، ماموں ، خالہ۔ يہاں دو

باپ کا بھائی تو وه چچا ہوا۔ ميری ماں کا بھائی تو وه ماموں ہوا۔ ميرے باپ کی بہن، وه پھوپھی ہوئی۔ ميری ماں کی بہن، وه 
ں پيدا ہوگيا۔ جتنا انسان ماں باپ سے خالہ ہوئی۔ تو اس کا قرابت ميں رشتہ ذرا سا دور ہوا۔ تو اتنا ہی فرق محبت و اُلفت مي

محبت کرے گا، اُتنا تو چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ سے محبت نہيں کرے گا۔ انہی ماں باپ سے يہ خط جو پہلو ميں
کھنچا تھا،اس سے چچا اور پھوپھی وغيره ہوئے اور اسی سے جو خط اوپر گيا، اس سے دادا ہوا، باپ کا باپ۔ تو وه ادھر 

و کھنچا تو چچا ہوا، اُدھر جو کھنچا تو دادا ہوا۔ اب اس کے بعد وه دادا کا باپ ، وه پردادا ہوگيا۔ اب واسطے بڑھتے جارہےج
ہيں۔ اب سکڑ دادا تک تو کوئی عام نظام جو ہے، يعنی عمر کا معيار اس کے لحاظ سے، وه جزِو تاريخ بن جاتا ہے، سابقہ 

  نہيں پڑتا 
  سکڑ دادے سے۔ 

تک تو واسط پڑ جاتا ہے ليکن سکڑ دادا سے کوئی رشتہ نہيں ہوتا۔ اب جتنا جتنا خط بڑھ رہا ہے، اتنی محبت کی  پردادا
لہريں کمزور پڑرہی ہيں باپ کا ذکر آئے گا تو بہت سے سعادت مند بيٹوں کی آنکھوں مينآ نسو آجائيں گے۔ مگر دادا کاذکر 

  ہوگا تو اتنی بات نہيں پيد اہوگی۔ پھر 
دا کا ذکر ہوگا تو جيسے پہلے ہنس رہے تھے، ويسے ہی اس کے بعد بھی ہنستے رہيں گے۔ کوئی فرق ہی نہيں پر دا

پيداہوگا۔جتنا دور ہورہے ہيں، محبت کی لہريں گھٹ رہی ہيں۔ اب اس کے بعد جناب آٹھ پشتوں پر جاکر کوئی ہيں سلسلہ اجداد
وه دادا نہيں تھے، وه ہم سب کے مورِث اعلٰی تھے۔ ليجئے! اب وه دادا ميں، وه بھی۔ ليکن پوچھا آپ کے دادا ؟کہ جی نہيں، 

ہونے کا بھی انکار ہوگيا۔ اب وه مورِث اعلٰی باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے، جتنے واسطے درميان ہيں آئے، لہريں 
ريب تھا، اُتنا طاقتور ہوا، جتنا ايسی کمزور ہوئيں کہ احساِس قرابت ہی نہ رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے سے خط کھنچا تو جتنا ق

دور ہوا، اُتنا کمزور ہوا۔ اسی طرح سے جب ادھر ادھر خط کھنچے تو يہ تو احساس ہوا کہ يہ ہمارے چچا ہيں، يہ ہمارے 
باپ کے بھائی ۔ جب ادھر خط آيا تو ہوا کہ بھائی ہيں يعنی باپ کا بيٹا۔ وه بھی ايک واسطے سے ہے قرابت بھائی سے کہ 

بيٹا يا ماں کا بيٹا۔ تو وه ہوگيا بھائی۔ اب اس کے بعد وه کہے گا بھائی کا بھتيجا۔ پھر دور ہوتا چال گيا۔تو اب کچھ نہيں ،باپ کا 
  چچا کا بھائی۔ دادا کا بھائی۔ سکڑ دادا کا بھائی۔ 

ئی ہوتے تھے۔ ان کی اب وہاں پوچھا کہ ان کی آپ کے ساتھ کيا قرابت داری تھی؟ کہا: کچھ نہيں، ميرے سکڑ دادا کے بھا
قرابت ہوگئی۔ يہ ہوا اپنی ذات کو بيچ ميں رکھ کر جو خطوط کھينچے۔ اب اسی کی بناء پر حقوق کی تقسيم ہونے لگی۔ جب 
خود کسی فوائد کا مرکز بن گئے تو باپ کو زياده فوائد پہنچے۔ بيٹے کو فائده زياده پہنچے۔ بھائی کو فائده زياده پہنچے۔ اب 

ساتھ شراکت زياده ہو، پڑوسی کو فائده پہنچے۔ ہم قبيلہ کو فائده زياده پہنچے۔ نتيجہ يہ ہوا کہ ايک نظاِم تمدن  اور جتنی اپنے
ايسا بنا جس ميں کچھ کے حقوق ره گئے ، کچھ کے حقوق ختم ہوگئے۔ اسالم بھی اس فطرت کے تقاضے کو الگ نہيں کرتا۔ 

ہے اپنے سے۔ تواسالم خالِف عقل کوئی عمل نہيں کرتا۔مگر اسالم کا  اپنے سے ذات کو نہيں الگ کرسکتا۔ وه عقالً قريب
مطالبہ يہ ہے کہ جب تم اپنے سے خط آگے بڑھاتے ہو تو نيچی سطح پر اِدھر اُدھر کيوں لے جاتے ہو؟ يہ خط جو تمہاری 

ال کی طرف گيا تو ذات سے نکلے ، اس کو ايک دفعہ اوپر کی طرف لے جاؤ۔ تو اب ميں ہوں اور اب تصور جب عالِم با
وہاں تھا ميرا باپ، وہاں تھی ميری ماں، وہاں تھا ميرا بھائی۔ اب ہوگيا ميں اور َميں سے تصور آگے بڑھا تو ميرا خدا، مير 
اپيدا کرنے واال کيونکہ باپ خود محدود شخصيت تھی، اس لئے باپ کا خط گيا تو قرابت محدود ہوئی اور يہ نقطہ جب پہنچ 

  ميں تو اب المحدودذات بيچ ميں آگئی۔ گيا عالِم باال 
لٰہذا اب جومحبت کا مرکز تقسيم کرے گا، اپنے حقوق کو تو اس ميں نہ نسل کی تفريق ہوگی، نہ رنگ کی تفريق ہوگی، نہ 

ملک کی تفريق ہو گی۔ تو ديکھئے نظاِم تمدن ميں کتنا فرق پيد اہوگيا۔ اب اس کی ذات کو درميان ميں الکررشتہ لگائے 
ے ہيں۔ تو اُس کی سب مخلوق ہيں اور اب جب اس کی سب مخلوق ہيں تو اس کے سائے ميں جو تمدن پرورش پائے گا،جارہ

  اس ميں پھر اپنی بيٹی اور کنيز ميں فرق نہيں ہوگا۔ 
جب اپنی ذات سے خط کھينچ کر اس ذات کی طرف چال گيا تو اب رشتے سب اُس کے لحاظ سے قائم ہورہے ہيں۔ تو اب 
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وست اور دشمن کی بھی کوئی تفريق نہ ہوگی، حقوِق انسانی ميں، کيونکہ وه ميرا دشمن سہی مگر ميرے خدا کی اپنے د
مخلوق ہے۔ لٰہذا انسان حقوِق عامہ ميں دوست اور دشمن کی تفريق نہ کرے گا اور ابھی تو ابتدائے بيان ہے۔ مصائب نہيں 

ا ہوتو يہی کہيں گے کہ ارے وه تو ميرا قاتل ہے۔ اب جہاں يہ مجاز پڑھنا ہيں۔ مگر يہ کہ ياد دالؤں آپ کو کہ دشمن کہن
حقيقت بنا ہو اہو، واقعی قاتل ہے مگر فوراً اس کا دل اپنے قاتل کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جيسا دودھ ميرے لئے الئے ہو، 

  ويسا ہی ميرے قاتل کيلئے الؤ۔ 
الہ چھپ گيا ہے اسالمی نظاِم تمدن ،تو اس ميں تفصيل سے اس بس اب اس سے زياده نہيں، اماميہ مشن لکھنٔو سے ايک رس

ّهللاٰ ”کو درج کيا گيا ہے ۔اب آگے ميں نے کہا کہ اسی ، اسی هللا کی مرکزيت نے۔اور ميں کہتا ہوں کہ اسالم کے جو “اَلاِٰلہَ ااِلَّ
معنی ہيں: ايک سرنہادن  لفظی مفہوم ہيں، اس کے تحت ميں اسالمی صحيح سياست ہے۔ميں نے کہا تھا اسالم کے دو

  بطاعت، اطاعت کے لئے سرجھکا دينا اور دوسرے 
اسی کا کامل درجہ ہے، اپنے کو بالکل سپرد کردينا۔اب انسان اگر واقعی مسلم ہے ، اس کے معنی يہ ہيں کہ سرجھکائے 

  ہوئے ہے هللا کے سامنے اور دوسرے معنی سے اپنے کو سپرد کئے ہوئے ہے هللا کے۔ 
 کے مقابلہ ميں نہ اُس کی انفرادی رائے کچھ ہوگی نہ اجتماعی۔جب يہ اس باال دست طاقت کے سامنے سرجھکائے تو اب هللا

ہوئے ہے تو اب اُس کے احکام کے مقابلہ ميں يہ اپنی رائے سے کام نہيں لے گا کہ ميری رائے تو يہ ہے، اس کے معنی 
ہيں کہ اس نے اپنی اطاعت کيلئے سرنہيں جھکايا۔اب اگر ايک فرد ہيں کہ اس نے اپنے کو سپرد نہيں کيا۔ اس کے معنی يہ 

ايسا کرے تو اس کے معنی يہ ہيں کہ وه ايک فرد حقيقت ِ اسالم سے دور ہے اور پوری جماعت مل کے شورٰی کرے اس 
ّهللاٰ ”کے خالف تو اس کے معنی يہ ہيں کہ پوری جماعت اس حقيقت ِ اسالم سے دور ہے يعنی  کا لفظ زبان پر ہے “اَلاِٰلہَ ااِلَّ

ّهللاٰ ”مگر ذہن کے اندر نہيں ہے۔ اب پيغمبر خدا نے جو کہا تھا کہو، اس کے معنی يہ نہيں تھے کہ تم کسی وقت “اَلاِٰلہَ ااِلَّ
ّهللاٰ ”کھڑے ہوکر يہ نعره لگاليا کرو۔تم کسی خاص وقت کے ورد کرليا کرو جارہےکا۔نماز کی تعقيبات نہيں سکھائے “ اَلاِٰلہَ ااِلَّ

ّهللاٰ ”تھے کہ تم ہر نماز کے بعد ّهللاٰ ”کا وظيفہ پڑھو۔ نہيں ، يہ جو کہاجارہا تھا : کہو“اَلاِٰلہَ ااِلَّ نہيں تھا۔يہ “ کہو” ، يہ“اَلاِٰلہَ ااِلَّ
ميراتو قول يہ ہے يعنی يہ نصب العين ہے۔ يہ الئحہ عمل ہے۔ يہ ہدِف نگاه ہے کہ کوئی ”ويسے ہے جيسے آپ کہتے ہيں 

  نہيں سوائے هللا کے۔  خدا
تو جب کوئی خدا نہيں ہے سوائے هللا کے تو اس کے احکام کے سوا کوئی حکم نہيں اور قرآن مجيد نے صاف اعالن کرديا 

  کہ : 
کسی صاحب ِ ايمان مرد اور کسی صاحب ِ ايمان عورت کو يہ حق نہيں ہے ، جب هللا اور اُس کا رسول کوئی فيصلہ کردے ”

  ۔ “نے معاملہ ميں کوئی اختيار رہےتو خود اس کو اپ
معاملہ اپنا ہے مگر يہ کہ اختيار ان کو نہيں ہے۔ جب هللا و رسول کا فيصلہ ہوگيا تو اب اس کے بعد ان کو کوئی اختيار نہيں 
 ہے۔ اب اکيلے اکيلے بھی اختيار نہيں ، مل جل کے بھی اختيار نہيں۔ اس کو ابتدائی حساب کے طالب علموں کی زبان ميں

کہہ سکتا ہوں کہ ميں کہتا ہوں يہ نفی ہے، اپنا ختيار کچھ نہيں۔ اختيار کچھ نہيں تو ميں کہتا ہوں کہ جتنے ہزار جمع 
ہوجائيں، جتنے الکھ جمع ہوجائيں،صفر جتنے بھی جمع ہوں، اس سے کوئی عدد نہيں بنتا ۔ تو مجمع کی کثرت ديکھناکيا 

ہے کتنے الکھ ہوں، ان ميں سے ہر ايک صاحب ِ اختيار ہے کہ نہيں۔اگر ہر ہے؟ ديکھنا يہ ہے کہ جو جمع ہوئے ہيں، چا
ايک غير صاحب ِ اختيارہے تو بے اختيار آدميوں کے جمع سے اختيار کہاں سے بنے گا؟ اور اس کی بناء پر چونکہ هللا کے

  احکام رسول کی زبانی دنيا تک پہنچے ہيں، اس لئے قرآن مجيد نے اعالن کيا: 
  ۔ “یُّ اَْوٰلی بِاْلُمٔوِمنِْيَن ِمْن اَْنفُِسِھمْ اَلنَّبِ ”
  ۔ “نبی کو مٔومنين پر خود ان کے نفوس سے زياده اختيار حاصل ہے”

يہ اعالِن عام کرديا اور اسی سے رسول نے شروع ہی سے کام لينا بھی شروع کرديا۔ ارے ابھی تو بعثت ہوئی ہے۔ اعالِن 
  عام ہوا بھی نہيں ہے۔ حکم آيا: 

  ۔ “ِذْرَعِشْيَرتََک ااْلَ قَْربِْينَ اَنْ ”
  اب اپنے قريبی رشتہ داروں کو پيغاِم حق پہنچائيے۔ 

ا س کيلئے وه دعوِت عشيره ہوئی، جمع کئے گئے۔ کہتے کہ اعالِن رسالت کيلئے ميں تمہيں بالتا ہوں تو کون آتا؟ نہيں ، 
ميں يہی ہے کہ مثالً عشائيہ ہے، تشريف الئيے۔ اب جتنے ہيں،کھانے کيلئے باليا۔ اب دنيا کو اختيار ہے ، تقيہ کہہ لے۔ کارڈ 

سب کھانے کی دعوت پر آگئے۔ مگر کسی دعوت ميں يہ شرط نہيں ہوتی کہ سوائے کھانے کے کوئی اور بات نہيں ہوگی۔ 
گر کچھ تو وه کہتا ارے کھانا نہ کھالتے تو وعده خالفی تھی۔ ليکن جب کھانا کھال ديا تو اب بالنے واال جو اُسے کہتا ہے، ا

بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے وه تو انگريزی ميں بھی ميزپر کی گفتگو۔ اس کا ايک نام ہے تو وه جناب! اب جب کھانا کھا 
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چکے تو اب ان کو جس مقصد کيلئے واقعی آپ نے باليا تھا، وه پيغام پہنچايا ۔ مگر اس وقت پوری بات نہيں سنی، کھانا تو 
  لب نکل گيا تھا۔ لٰہذا بغير پوری بات سنے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ کھا ہی چکے تھے، مط

دوسرے دن پھر آپ نے دعوت کی ، مقصد تو آج پورا نہيں ہوا تھا مگر معلوم تھا کہ کھانے کا ذوق ايسا تھا کہ پھر بھی آئے 
ہے۔ اب تو دو دفعہ کا حِق نمک  اور اب تو تجربہ کرکے آئے تھے، لٰہذا اپنے دل کو تول کر آئے تھے کہ بھئی! آج سننا بھی

ہے۔ لٰہذا سنيں گے آج کہ پوری بات کيا کہتے ہيں؟ لٰہذا آج منتشر نہيں ہوئے، بيٹھے رہے۔ اب وہی کھانا ہوچکاجب تو پھر 
  وہی بات شروع کی گئی: 

  ۔ “ی طرف سےمجھے هللا نے رسول بنايا ہے اور تمہاری ہدايت کيلئے بھيجا ہے۔ ميرے پيش نظر ايک مہم ہے، اُس ک” 
اب يہاں کيونکريہ واقعاِت اسالمی کا ايک جزو ہے، لٰہذا جزِو تاريخ ہے۔ چونکہ ايک ارشاِد رسول اس کے تحت ميں آيا ہے، 

لٰہذا جزِو حديث ہے ۔ چونکہ ايک آيت ِقرآن کی تعميل ميں ہوا ہے، لٰہذا جزِو تفسير ہے۔مفسر بھی لکھتے ہيں ، محدث بھی 
لکھتے ہيں اور اب جو لفظ کہوں گا، وه پورے مطالعہ کی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر جگہ لکھتے ہيں،مٔورخ بھی 

وہی الفاظ ہوں گے،نہ اس ميں ايک لفظ کی کمی ہوگی نہ ايک لفظ کی زيادتی ہوتی۔ وه کيا؟ کہ آپ نے فرمايا ،جب اپنے 
ب يہ ديکھ ليا کہ وہاں مجمع ميں اتنا سہارا ہوگيا کہ عہدے کا اعالن فرماچکے اور جو اصل پيغام تھا، وه پہنچا چکے اور ا

  وه بہرحال اتنا اُس نے صبرکيا۔ تو اب يہ سوال کہ: 
  ۔ “اَيُُّکْم يَُواِزُرنِْی ھََذاااْلَْمر”
  “ تم ميں سے کون اس مہم ميں ميرا ساتھ ديتا ہے؟”

  ے کون اس مہم ميں ميرا ساتھ ديتا ہے؟ سوال اتنے پر ختم نہيں ہوا۔ نتيجہ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ تم ميں س
ی يَُکْوَن َوِصْی َوَوِزْيِرْی َوَخلِْيفَتِیْ ”   ۔ “َحتّٰ
  ۔ “تاکہ ميرا وصی ہو، ميرا وزير ہو، ميرا خليفہ ہو”

تابڑ توڑ تين الفاظ ہيں مسلسل۔ اب آج کے ہر روشن خيال، ہر قانون دان، کسی بھی مکتب ِفکر کامسلمان ہو، اُ س سے ميں 
وں کہ جس بات کا حق جمہور کو ہو، اُس کے متعلق رسول کو معاہدے کا حق کيا ہے؟ پيغمبر خدااعالن فرمارہے ہيں پوچھ

اور مجمع ميں سے ايک بھی بيوقوف سياست دان نہيں ہے جو يہ کہے کہ جناِب واال! يہ آپ کے بعد کی بات ہے۔ اِ س وقت 
نچ تجويز کرديں تو وه ہوجائے گا۔ يہ آپ اس وقت يہ معاہده کيوں کيوں؟ جب وه منزل آئے گی تو پنچايت کريں گے۔ جو پ

  کررہے ہيں؟ 
مگر نہيں،کوئی نہيں بولتا۔ اس کے معنی ہيں کہ کافر ہيں مگر نبوت کا نام تو سنتے رہے ہيں۔ يہ جانتے ہيں ، مانتے نہ ہوں 

  مقرر کرے۔ چاہے مگر جانتے ہيں کہ نبی کا وصی بھی ہميشہ وہی مقرر کرتا ہے جو نبی کو 
تو حضوِر واال! فرمارہے ہيں کہ کون ميرا ساتھ دے گا؟ اب يہاں ماشاء هللا انگريزی دان طالب علم تو خود ان کتابوں کو براِه 
راست ديکھے ہوئے ہوں گے۔ انگريز مٔورخين نے يہ موقعہ درج کياہے ، بڑی مصوری کے ساتھ اپنے انداِز تحرير ميں کہ 

کھڑا ہوگيا اور اُس نے کہا : اگرچہ ميری عمر کم ہے ، ميرا قد چھوٹا ہے، اگرچہ ميری ٹانگيں  وه ايک تيره برس کا بچہ
  پتلی ہيں مگر ميں آپ کا ساتھ دوں گا۔ 

اب ماشاء هللا قانون دان حضرات ايک پہلو پر غور کريں اور غير قانون دان بھی اپنی عقل سے کہ رسول نتيجہ کا اعالن تو 
ميرا ساتھ دے گا۔ اب ايک نے کھڑے ہوکر کہہ ديا کہ ميں ساتھ دوں گا۔ تو اگر رسول خاموش بھی پہلے فرماچکے کہ کون 

رہيں تو معاہده مکمل۔ دھندلی نگاہوں والوں کيلئے ذرا صاف کرنا ہوتا ہے۔ خاموش بھی رہتے تو کام چل جاتا مگر نہيں، اب 
  ر کہا: ميں۔ تو اب کندھے پر ہاتھ رکھ ديا اور کہا: کہاں تو کليہ تھا کہ جو ميرا ساتھ دے، اب انہوں نے کھڑے ہوک

  ۔ “ھََذاَوِصیُّ َوَوِزْيِرْی َوَخلِْيفَتِیْ ”
  اچھا! اب تم سب کو معلوم ہو کہ يہ ميرا وصی ہے، يہ ميرا وزير ہے ، يہ ميرا خليفہ ہے۔ 
ی اليکشن کروانا ہو تو کوئی نئے سب وہی الفاظ يہاں طے کردئيے۔ ميں کہتا ہوں کہ رسول سب الفاظ کہہ چکے ہيں۔ اب کوئ

الفاظ تالش کيجئے گا ورنہ جتنے عہدے تھے، وه سب تو ايک کو مل گئے، جگہ ہی خالی نہيں ہے تو اليکشن کس چيز کا 
ہوگا؟خدا اور رسول نے اپنا اختيار صرف کرديا۔ اب قرآن کہتا ہے: جب هللا اور رسول صرف اختيار صرف کرديں تو پھر نہ

  حق ره جاتا ہے ، نہ کسی مٔومنہ کو۔اب ايسی کانفرنس کيجئے جس ميں نہ کوئی مٔومن ہو، نہ کوئی مٔومنہ۔  کسی مٔومن کو
ميں کہتا ہوں مجمع ميں سے سب ہيں، جتنے َعِشْيَرة ااْلَْقَربِْين ہيں، سب ہيں۔ رسول يہ اعالن فرماتے ہيں اور يہ ہوتا ہے 

کرديتے ہيں کہ علی ميرا وصی، ميرا وزير ، ميرا خليفہ۔ يہ ہوگئی بات۔اب معاملہ۔ علی اقرار کرتے ہيں اور رسول اعالن 
ايک جزو تاريخ ميں اور ملتا ہے اور وه يہ کہ مجمع اب اٹھا، ہنستا ہوا اورجناِب ابو طالب سے مذاق کرنے کی گنجائش پيدا 

  کی ۔کہنے لگے کہ ليجئے! اپنے صاحبزادے کی اطاعت کيجئے۔ 
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مگر يہ سمجھتے ہيں ، نکتہ رس ہيں کہ يہ آج کے اعالن ميں ُمْفتَرُض ااْلَطَاعة ہونا مضمر ہے کہ يہ  ميں کہتا ہوں کافر سہی
اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ايک تاريخی اور حديثی، تاريخ زياده تر توحديث کے اوپر بنياد قائم کرتے ہيں کہ

ہوگئے ہيں۔ “ تھے”بھی تھا۔ اب عباس بھی تھا۔ تھے، اب وه بعد ميں  حضوِر واال! ميں کہتا ہوں کہ آخر مجمع ميں تو ابولہب
تو ابو لہب بھی تھا، عباس بھی تھے اور جتنے رشتہ دار ہيں، سب تھے۔ يہ آخر جناِب ابو طالب ہی سے کيوں مذاق کيا اور 

ہ نہيں کہا کہ مجھ سے کيوں جناِب ابو طالب نے بھی مذاق کو سہہ ليا۔بگڑ کے يہ نہيں بولے کہ مجھ سے کيوں کہتے ہو؟ ي
کہتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ کافر سہی مگر ان سے مذاق نہيں کرتے کہ وه تو ہم ہی ميں سے ہيں۔مذاق ان سے کرتے ہيں، 

  جانتے ہيں کہ يہ تو شامل ہوچکے ہيں اس جماعت ميں۔ 
يں سے مرگئے، کچھ سن رسيده لوگ جو اب جناب! يہ اعالن ہوا محدود مجمع ميں۔ عشيرة االقربين تھے۔ بعد ميں کچھ ان م

تھے، وه بعد ميں نہيں رہے۔دوسرے لوگ، وه کسی کو ياد رہا ہو يا نہ ياد رہا ہو۔اب بار بار پيغمبر اسالم مختلف انداز ميں 
  اسی کی تجديدکرتے ہيں۔ 

نے ديکھا جا کے کہ  فرماتے رہے کبھی يہ ، کہ ديکھو رکوع ميں کس نے انگوٹھی دی ہے؟ مگر وه بھی ايک محدود افراد
کس نے انگوٹھی دی ہے؟ انہوں نے کچھ دوسرے لوگوں سے بيان کرديا ليکن اب وه وقت آيا کہ جب رسول حج آخر کر کے 
مدينہ جارہے ہيں اور علم اٰلہی ميں يہ ہے کہ اب پيغمبر دنيا ميں دو تين مہينے سے زياده تشريف فرما نہيں رہيں گے اور يہ 

اور يہ حقيقت ِتاريخی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع رسول کو نہ اس سے پہلے کبھی مال  تو علم اٰلہی ميں ہے
ہے ، نہ اس کے بعد کبھی مل سکتا ہے۔ کئی الکھ مسلمانوں کا مجمع جو اس حج ميں شريک ہوا تھا، حضرت کے ساتھ، اب 

مام مناسک ختم ہوجائيں ۔ اگر ابھی تبليغ کا حکم آئے تو وه نکل کے آرہے ہيں۔ باہر خالق بھی انتظار کررہا ہے کہ حج کے ت
لوگوں کے اشغال الگ الگ ہيں، کوئی کہے گا ہم منٰی ميں تھے، کوئی کہے گا کہ ہم مقاِم ابراہيم ميں تھے۔ غرض بہانے 

  بہت ہيں بھولنے کے۔ لٰہذا خالق نے انتظارکيا کہ حج تمام کرکے فرصت کے ساتھ نکل آؤ۔ 
نچنے کی جلدی ہو، اب جس مقصد کيلئے سفر کھوٹا کيا جائے اورلوگوں کو روکا جائے، وه بھول نہيں اب گھروں تک پہ

سکتے۔اب جلدی ايسی ہے کہ قافلے کے کچھ لوگ آگے جاچکے ہيں، کچھ پيچھے ہيں اور اب حکِم اٰلہی آتا ہے کہ ذرا 
ئے۔اب اگر ايسا نہ کيا تو کچھ کيا ہی نہيں۔اس کو ٹھہرئيے اور جو حکم ہورہا ہے، پہلے سے آيا ہے ، اس کی تبليغ فرماديج

تفصيل سے نہيں عرض کرنا ہے ورنہ جو مستقل بيان ہے ، کبھی انشاء هللا عيد ِغدير قريب ہوئی اور اُس زمانے ميں آنا ہوا 
  تو تفصيل سے عرض کيا جائے گا۔ 

کہ جو آگے بڑھ گئے ہيں، وه پيچھے آئيں۔ جو  تو جو حضوِر واال!اب اعالن ہوتا ہے، رسول اتر پڑتے ہيں، اعالن ہوتا ہے
پيچھے ره گئے ہيں، وه آگے بڑھيں۔ يہ ضرورت کے تحت اکٹھے کئے جارہے ہيں۔ مگر اس اعالن ميں بڑی حقيقت مضمر 

ہے کہ يہ وه نقطٔہ حق ہے جس سے آگے بڑھ کر بھی گمراه ہوتا ہے ، پيچھے ره کر بھی گمراه۔ اب جناب سب رک گئے۔ 
  وگئے۔ گرمی کا وقت، دوپہر۔ سب اکٹھے ہ

تاريخ طبری ميں ہے کہ زمين اتنی گرم کہ عبائيں لپيٹ لپيٹ کر پيروں ميں لوگ بيٹھے ، اوپر سے عرب کا سورج، وه تپارہا
ہے اور يہاں، اب وہاں کوِه صفا تھا۔ يہاں صفا تو ہے نہيں ۔ لٰہذاپاالِن شتر کا منبر بنايا جاتا ہے اور اب خطبے کيلئے جاتے 
ہيں۔ وه چند الفاظ نہيں ہيں، وه بڑا بسيط خطبہ تھا مگر لوگوں نے اُس کے کچھ اجزاء نقل کئے، کچھ اجزاء درج کئے ۔تو بس

اصل جملہ جو ہے، وه تو متفق عليہ ہے۔ ليکن اور باقی اجزاء ، کيا کيا فرمايا؟ آپ نے خدمات بيان کيں اور بہت طوالنی 
رہے ہيں،آج ايک نئی بات کی کہ ايک ہستی کو اپنے منبر پر بٹھاليا ہے۔اب آپ تو بسيط خطبہ تھا مگر وه خطبہ جو پڑھ 

خطبہ پڑھ رہے ہيں اورلوگ باربار اس صورت کو ديکھ رہے ہيں کہ يہ کيا بات ہے ، يہ کيا بات ہے اور دل ميں آرہا ہے کہ
  ہ جملہ تو ضرور سنيں گے۔ ہو نہ ہو، آخر ميں کچھ اُن کی نسبت۔ اب سب اجزائے خطبہ چاہے نہ سنے ہوں ، ي

صورت خود بتارہی ہے، بار بار ادھر ديکھ رہے ہيں۔ يہ آج ان کو کيوں الکے بٹھايا ہے منبر کے نيچے؟ بارباراُدھر ديکھ 
رہے ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ بڑے خلوِص دل سے آج يہ عبادت ہورہی ہے۔ اب وه محل آيا جو اصل ميں رسول کو کہنا تھا۔ تو 

ے نہيں۔ جيسے جب اعالِن عام رسالت کا کيا تو پہلے کچھ نہيں کہا، پہلے سوال کيا کہ اگر ميں تم سے کہوں کہابھی کچھ کہت
اس پہاڑ کے پيچھے سے لشکر آرہا ہے تو مانو گے يا نہيں؟انداز بتارہا ہے کہ اگر مجمع کہہ دے کہ نہيں مانيں گے تو آگے 

يا کہ ہم ضرور مانيں گے ، تب جو کہنا تھا، کہا۔ويسے ہی آج ابھی کچھ کچھ نہيں کہا جائے گا۔مگرمجمع نے جب اقرار کرل
  نہيں کہتے۔ بس يہ پوچھتے ہيں: 

  ۔ “اَلَْسُت اَْوٰلی بُِکْم ِمْن اَْنفُِسُکمْ ”
  “ کيا ميں تم سب سے تمہارے نفوس پر زياده حقوق نہيں رکھتا؟”

ں؟ ديکھئے! رسالت نے سياست کو کيسے شکنجہ پر کسا تم سب سے زياده اختيا رکے ميں تمہارے نفوس پر نہيں رکھتا ہو
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ہے۔ قرآن نے پہلے ہی صاف کہہ ديا کہ نبی مٔومنين پر اُن کے نفوس سے زياده اختيار رکھتا ہے۔ اب اس اصول کو تو طے 
: رسول مٔومنينکروانا نہيں ہے۔ کام بس يہ کيا کہ رسول کی جگہ َميں کہہ ديا ہے اورمٔومنين کی جگہ تم کہہ ديا۔قرآن نے کہا

  پر اُن کے نفوس سے زياده حق رکھتا ہے۔ 
پيغمبر پوچھ رہے ہيں کہ کيا ميں تم پر تمہارے نفوس سے زياده حق رکھتا ہوں يا نہيں؟ مطلب کيا ہوا؟ مطلب ه ہوا کہ بتاؤ 

  ميں رسول اور تم مٔومن ہو يا نہيں؟ 
ر کريں کيا ، کيا کہيں کہ آپ رسول نہيں،تو اسالم اب بڑے سے بڑے دين ميں جمہوريت کو صرف کرنے والے افراد مگ
، کيوں نہيں، کيوں نہيں۔ يعنی يقينا آپ کو ہم پر ،“بٰلی”جائے، کہيں کہ ہم مٔومن نہيں تو اقراِر کفر ہو۔ لٰہذا پورا مجمع چيخ اٹھا

رسول کو اختيار ہے ،  ہمارے نفوس سے زياده اختيار ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ اس پورے مجمع نے باال جماع طے کرديا کہ
ہميں نہيں ہے۔اب اصولی جمہوريت کے مطابق بھی جب تک اتنا ہی بڑا مجمع کيوں نہ ہو، وه آج کا فيصلہ مسترد نہيں 

  کرسکتا۔ 
بس ماشاء هللا اب تو آپ کے دل ايسے لگے ہوئے ہيں کہ رات گزر جائے، حاالنکہ دن بھر کے آج آپ تھکے ہوئے تھے 

، تو ايک پہلو کی طرف اور ايک جزو اور آپ کے سامنے پيش کروں گا، اس کے مگر يہ آپ کا ذوِق اي مانی ہے کہ بحمد
بعد آگے بڑھوں گا کہ حضوِر واال! بس جب اصل جملہ آيا جو کہنا ہے، مجمع نے کہہ ديا کہ ضرور آپ کو ہم پر ہم سے 

لو ميں، اس کو دونوں ہاتھوں ميں لے کر اب اونچا کيا۔ زياده اختيا رہے۔ اب جب يہ اقرار لے ليا تو وه جس لئے بٹھايا تھا پہ
بحمد فرزنداِن اسالم ہيں، َميں کہتا ہوں کہ يہ پيغمبر اسالم کی طاقت ہے کہ جس نے خيبر کو ہاتھ پر اٹھايا، يہ اُسے اٹھائے 

  ہوئے ہيں۔ 
کو آدمی اپنے سامنے لے تو  اب ميں کہتا ہوں کہ ذرا چشم تصور سے ديکھئے اور عقل سے تصور کيجئے کہ ايک بچے

بچے کا قد چھوٹا، انسان کا جسم بڑا، لٰہذا بس تھوڑا سا جسم چھپے گا۔ ليکن ايک پورا انسان ، پورے انسان کو اپنے سامنے 
ہاتھوں پر لے لے تو کيا اب وه ذات جس نے اٹھايا ہے، وه نظر آئے گی؟ ميں کہتاہوں رسول الفاظ الگ کہيں گے، اپنے عمل 

  ثابت کررہے ہيں کہ جب ميں چھپ جاؤں سے الگ 
  تو يہ ہيں۔ 

بظاہر تو ميں فضائل کی اس منزل پر ہوں جہاں مصائب بہت دور ہيں مگر اُن کے فضائل و مصائب ايسے دست و گريباں 
حسين  ہيں کہ مجھے کبھی فاصلہ نظر نہيں آتا کہ آج باِب فضائل ميں رسول نے ايک علی کو ہاتھوں پر بلند کيااورکربال ميں

نے ايک علی کوہاتھوں پر بلند کيا۔اب عشرئہ محرم کی مجلس ہوتی تو ميں مصائب عرض کرديتا مگر يہ کہ ابھی تو آخری 
تاريخ ہے چہلم کی تو اس لئے ميں کہتا ہوں کہ ايک علی غدير ميں رسول کے ہاتھوں کے اوپر، ايک علی کربال ميں حسين 

يں ہتھکڑياں ، پيروں ميں بيڑياں، گلے ميں طوِق خاردار اس عالم ميں جارہا ہے کے ہاتھوں کے اوپراور ايک علی ہاتھوں م
  اور اہل عزا! عطش ميں ايک بيان کرچکا کہ جو ساتويں سے پياس شروع ہوئی تھی، وه ختم نہيں ہوئی۔ 

ايک منزل ہے کہ زنداِن بہ اطمينان آيا ہی نہيں پانی جو پياس بجھے۔ ملتا رہا پانی مگر پياس جاتی نہيں اور ميرے سامنے اب
شام ميں ايک دن حضرت سيد الساجدين نے حضرت زينب کبرٰی کو ديکھا کہ بيٹھ کر نماِز شب پڑھ رہی ہيں تو پوچھا کہ 

پھوپھی! يہ آج آپ نماِز شب بيٹھ کر کيوں پڑھ رہی ہيں؟ فرمايا: جانے دو، کيا کرو گے پوچھ کر۔عرض کيا: نہيں، ميں 
ننا چاہتا ہوں۔ ويسے وه علم امامت الگ ہوتا ہے مگر ہميشہ سواالت ہوتے ہيں ،دريافت کيا جاتا ہے، سمجھنا چاہتا ہوں ، جا

  بتائيے ۔ 
کہتی ہيں: پوچھتے ہو تو سنو کہ يزيد کے ہاں سے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ وه ميرے بھائی کے بچوں کيلئے کافی نہيں 

کو کھال ديتی ہوں تو اب اتنی طاقت نہيں رہی کہ ہر نماز کھڑے ہوکر ادا کروں۔ہوتا۔ لٰہذا اکثر ميں اپنے حصے کا بھی بچوں 

 

 معراج خطابت

  شعائِر اٰلہيہ 

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
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  ۔“َوَمْن يَُعظِّْم َشَعاِئَرّهللاِ فَاِنَّھَاِمْن تَْقَوی اْلقُلُْوب”

ارشاِدحضرِت احديت ہے، سورئہ حج ميں ارشاد ہوا کہ جو هللا کے شعائر کی تعظيم کرے، تو يہ عمل دلوں کی پرہيزگاری 
کا ايک جزو ہے۔ ابھی فرض کيجئے کہ هللا کے شعائر کے معنی معلوم نہ ہوں کيونکہ شعائر کا لفظ ان عربی الفاظ ميں سے 

سے عربی کے الفاظ اُردو ميں اس طرح استعمال ہوتے ہيں جيسے اصالً وه اُردونہيں ہے جو اُردو کا جزو بن گئے ہيں۔ بہت 
ہوں مگر شعائر کا لفظ ايسا ہے جو بس مجالس وغيره ميں اور اہل علم سے سنا ہوگا۔عام طور پر اردو ميں استعمال نہيں ہوتا۔

يد آج بيان نہيں کروں گا، کل اس کی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی اس ترجمہ سے شعائر کے معنی نہ سمجھے۔ ميں بھی اسے شا
نوبت آئے گی کہ ميں شعائر کے مفہوم کی تشريح کروں ۔ مگر جب يہ الفاظ سنے کہ جو هللا کے شعائر کی تعظيم کرے، تو 
يہ عمل تقوٰی و پرہيزگاری کا جزو ہے، تو اسی سے ہر صاحب ِفہم مسلمان کو يہ نتيجہ نکال لينا چاہئے کہ تعظيم ميں عبادت

  يں ہے، اس لئے کہ عبادت کيلئے کہا گيا ہے : نہ
اِيَّاهُ ”   ۔ “اَل تَْعبُُد ْواااِلَّ
  ۔ “سوا هللا کے کسی اور کی عبادت کبھی نہ کرنا”

اور تعظيم کيلئے کہاجارہا ہے کہ هللا کے شعائر کی تعظيم تقوٰی کا جزو ہے۔ اور يہ ہر زبان کے لحاظ سے صاف ظاہر ہے 
پيدا ہوتے ہيں، يہ اضافت کی وجہ سے ہوتے ہيں۔ تو وه اضافت خود پتہ “ کا، کے اور کی”ںکہ اضافت جس سے اُردو مي

ديتی ہے کہ مضاف اور ہے اور مضاف عليہ اور ہے۔ ميں کہوں ميرا لباس تو ميں اور ہوں ، لباس اور ہے۔ ميرا مکان تو 
يہاں ميرے بھی نہيں۔ ميرے يعنی هللا کے شعائر ميں اور ہوں ، مکان اور ہے۔ ميرا عزيز، ميں اور ہوں، عزيز اور ہے۔ اور 

تو معلوم ہوتا ہے کہ هللا ايک ہے، شعائر اس کے ايک سے زياده ہيں۔ بہرحال وه چاہے دوچار ہوں، چاہے دس بيس ہوں، 
  چاہے سو پچاس ہوں ، ليکن ايک سے بہرحال زياده ہيں جبھی تو جمع ہيں۔ 

تعظيم کرے، تو اس کا مطلب يہ ہے کہ تعظيم هللا سے مخصوص نہيں ہے، عبادتتو جب يہ کہا گيا کہ جو هللا کے شعائر کی 
هللا سے مخصوص ہے۔تو جو مخصوص ہو هللا سے، وه اور چيز ہے ، جو عام چيز ہے۔ هللا کے سوا بھی ہوسکتی ہے اور 

و کيونکہ غير هللا کی اس سے الگ چيز ہے تو عبادت کيلئے قرآن ميں نہيں آسکتا کہ هللا کے سواکسی اور کی عبادت کر
عبادت شرک ہے اور شرک کيلئے کہا گيا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو هللا شرک کا نہ حکم دے گا، نہ شرک کی 

اجازت دے گا۔ هللا اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہيں ہے تو شرک سے کہاں راضی ہوگا؟يعنی هللا کے سوا کسی کی 
  ۔ مگر هللا کے سوا اور کچھ ہے۔ عبادت کی دعوت تو دی ہی نہيں جاسکتی

ميں نے ابھی کہا کہ شعائر کے معنی نہيں معلوم، تو هللا کے سوا کچھ چيزيں ہيں کہ جن کی تعظيم کو اس نے جزِو تقوٰی کہا 
ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر قسم کی تعظيم کو شرک سمجھنا غلط ہے۔ ادھر کسی چيز کی تعظيم ہوئی اور کہا کہ 

ے۔اسے ميں فطرت کے تقاضے پر بھی جانچنا چاہتا ہوں۔ فطرت کسی مذہب کی بھی ملک نہيں ہے۔ پھر قرآن کےيہ شرک ہ
معيار پر جانچنا چاہتا ہوں جو تمام مسلمانوں کی مشترک ہے، ايک مرکز ہے۔پھر حديث کے معيار پرجانچنا چاہتا ہوں۔ حديث

گر قرآن کا تو کوئی جزو ايسا نہيں جس ميں اختالف ہو۔ مفہوم ميں ميں کچھ متفق عليہ ہيں، کچھ مختلف بھی ہوسکتی ہيں۔ م
  اختال ف ہو وه اور بات ہے ۔ اصل قرآن کی آيت ميں کسی مسلمان کو يہ حق نہيں کہ وه اُسے(معاذهللا) غير معتبر کہے۔ 

س کا مطلب يہ نکلتا تو اب پہلے فطرت کے تقاضے پر غور کيجئے کہ کيا تعظيم شرک ہے؟ تعظيم کا مطلب کيا ہوتاہے؟ ا
ہے کہ سب کے ساتھ يکساں سلوک ہونا چاہئے ليکن کسی ايک کے ساتھ ايسا برتاؤ کہ جو اس کے امتياز کا، بلندی کا، 

بزرگی کا پتہ دے تو وه تعظيم ہے۔ اب کوئی ادنٰی درجہ کی تعظيم ہوگی، کوئی اعلٰی درجہ کی تعظيم ہوگی۔ ادنٰی درجہ کی 
ہوگا۔ اونچے درجہ کی تعظيم ہے تو بڑا شرک ہوگا۔ ليکن شرک تو پھر ہر ايک کا ہوگا۔تو اب يہ تعظيم ہے تو چھوٹا شرک 

  اصول کہ ادھر اپنے عمل سے کسی کے ساتھ امتياز نماياں کيا اور بس شرک ہوگيا۔ 
شرک، تو اب جناب! جو صاحب جس نقطہ نظر کے حامی، جس مکتب ِ خيال کے آدمی يہ کہتے ہوں کہ تعظيم مطلق تعظيم 

ميں کہتا ہوں کہ خود ان کے گھر پر جاکر پہلے ان سے تعلقات قائم کيجئے، بالوجہ کے مہمان ہوجائيے گا۔ان سے پہلے 
کچھ دوستانہ بڑھائيے، پھر جاکر ان کے ہاں مہمان ہوجائيے۔ کسی بات کے غلط ہونے کا سب سے بڑا معيار يہ ہے کہ جو 

  کرسکے۔ جو خالِف فطرت بات ہوگی، اس پر کوئی عمل نہيں کرسکے گا۔ اس کا علمبردار ہے، وه خود اس پر عمل نہ 
تو کسی بھی شرک شرک کی آواز بلند کرنے والے کے ہاں جاکر مہمان ہوجائيے ، دوچار دن اور يہ اندازه لگائيے کہ جس 

ر ذرا سا بھی اس نے انداز سے وه اپنے نوکر سے بات کرتا ہے، اسی انداز سے اپنے والد ماجد سے بھی بات کرتا ہے۔ اگ
فرق کيا تو وہيں سے پھر شرک شروع ہوا کيونکہ وه فرق ظاہر ہے اظہاِر بزرگی کيلئے ہی ہوگا۔ وه فرق احساِس عظمت 
کيلئے ہی ہوگا۔ لٰہذا وه تعظيم ہوگا اور جب تعظيم ہوگا تو شرک ہو جائے گا۔ اب يہ چيزيں رواج کے لحاظ سے بدل سکتی 
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ه بھی لکھنٔو کا رہنے واال۔ يہاں مجمع ميں بہرحال ، وه ہجرت کی جو ہوا چلی تھی،اُس کے لحاظ ہيں۔ ميں يوپی کا ہوں، و
سے بہت سے يوپی کے بھی حضرات ہوں گے اور ممکن ہے لکھنٔو کے بھی ہوں۔ممکن ہے کچھ باتيں وہاں رائج ہوں، 

  ں جگہ۔ پنجاب ميں ان پر عمل نہ ہوتا ہو مگر کچھ باتيں تو ضرور مشترک ہوں گی دونو
تو حضور! ميں اپنے ہاں کے جو محاورات ہيں، ان کے لحاظ سے پہلے کہوں، جس پر بہت سے يہاں کے بھی حضرات 

عامل ہوگئے کہ جناب کوئی چھوٹا بچہ آيا، اس سے تُو کہہ کر بات کی، اب اپنے برابر کے ساتھ کے رفيق آئے، سکول کالج
تم کی تبديلی ہوئی اور شرک شروع ہوا۔ جب تم سے آپ ہوا تو شرک ميں  کے، ان سے تم کہہ کر بات کی۔ بس ادھر تُو سے

  اضافہ ہوا اور جب جناب، قبلہ و حضرت و سرکار ہوگيا تو ليجئے شرِک عظيم ہوگيا۔ 
بچہ اپنا آيا، پير پھيالئے ہوئے ليٹے تھے ، ليٹے رہے ۔ اب آگئے اپنے بزرگوار کوئی اُستاد، ارے اُستاد نہ سہی، حاکِم ضلع 
آگيا، کمشنر صاحب آگئے۔ تو اب اسی طرح ليٹے رہيں گے؟ اب اگر ان کو آتے ہوئے ديکھ کر ذرا بھی اپنی جگہ سے جنبش

  کی تو شرک ہوگيا۔ يہ اٹھ کے بيٹھ گئے يا کھڑے ہوگئے تو بہت بڑا شرک ہوگيا۔ 
مہذب فضا ميں اس اصول کا پابند  تو اب ديکھنا يہ ہے کسی بھی نقطہ نظر کا آدمی، کسی بھی متمدن ماحول ميں، کسی بھی

ہے کہ سب کے ساتھ يکساں برتاؤ کرے، سب کے ساتھ يکساں سلوک کرے۔ ذرا بھی امتياز کسی کے ساتھ، اپنے قول و عمل
ميں، انداِز گفتگو ميں، طريق معاشرت ميں ظاہر نہ ہونے دے تو يہ ايسی چيز ہوگی جس پر اس مہذب دنيا کا کوئی فرد عامل

ور ميں تو سمجھتا ہوں ، ہم ان ميں رہے سہے نہيں ہوں، اس لئے نہيں بتاسکتے کہ شايد جنگلوں ميں، پہاڑوں کےنہيں ہے۔ ا
رہنے والوں ميں بھی اپنے انداِز معاشرت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہو، چھوٹے اور بڑے کا۔ کچھ نہ کچھ فرق 

  ہوتا ہو ايسے کا جس کی نظروں ميں عزت زياده ہو۔ 
چونکہ ہم اس معاشرت سے واقف نہيں ہيں، ہم نہيں بتا سکتے ورنہ جہاں سے شعور کی ابتداء ہوئی، وہيں سے يہ فرق  اب

مراتب الزمی طور پر پيد اہوجائے گا۔تو معلوم ہوا کہ يہ ايک ايسا تصور ہے کہ مطلق تعظيم شرک ہو کہ جو دوروحشت 
ے ساتھ يہ سازگار نہيں۔ فطرِت بشری اور شعوِر انسانی کے تقاضوں کے ساتھ شايد سازگار ہو ليکن دوِر تہذيب و تمدن ک

  کے خالف ہے کہ سب کے ساتھ يکساں برتاؤ کيا جائے۔ 
اب آئے قرآن مجيد ميں ديکھيں کہ قرآن مجيد کيا کہہ رہا ہے ماں باپ کيلئے ديکھئے۔ آغاز وہی ہے جو خود اس اصول کو 

  تقويت 
  پہنچاتا ہے: 

  ۔ “اَل تَْعبُُدْواااِلَّ اِيَّاهُ  قَٰضی َربَُّک اَنْ ”
  ۔ “تمہارے لئے هللا کا يہی فيصلہ ہے عبادت تو سوا اس کے کسی اور کی نہ کرو”

تو اب جو جو کہا گيا ہے، وه عبادت تو ہے نہيں، اب اسے سميٹ کر يوں کہا کہ تمہارے رب کا فيصلہ ہے کہ عبادت سوا 
ھا برتاؤ کرو۔ احسان کے معنی وه نہيں ہيں کہ کسی کو اپنا ممنوِن کرم بنااس کے کسی کی نہ کرو مگر ماں باپ کے ساتھ اچ

  کر اس کی گردن کو جھکائيں۔ احسان کے معنی ہيں اچھا سلوک، حسن عمل۔ 
تو والدين کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ اب يہ ان کے حسن سلوک کی اہميت ہے کہ عبادِت اٰلہی کے بعد بالفاصلہ اس کا

ہے۔ يعنی اب حقيقی کے بعد ذہن کو مجازی کی طرف موڑاجاتا ہے۔ ديکھو! عبادت تو بس اس کی ہے جو  حکم ديا جاتا
  حقيقی ہے۔ مگر يہ ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک، مگر حسن سلوک کو مبہم نہيں چھوڑا جاتا۔ 

ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَک اْلِکبَُراَْحُدھَُمااَ ”   ۔ “ْوِکاَل ھَُما فاََل تَقُْل لَھَُمااٍُف َواَل تَْنھَْرھَُماَوقُْل لَھَُماقَْواًل َکِرْيًماَوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَسانًا اِمَّ
ديکھو! ان ميں سے دونوں يا ايک کبرسنی کی منزل تک پہنچ جائيں تو ان سے اُف بھی نہ کرو۔ اب ماشاء هللا صاحباِن عمل 

سے کوئی کبرسنی کی منزل تک پہنچ جائے ، يہ درحقيقت قيد حکم ہيں او راہل فہم ہيں۔ يہ جو کہا گيا ہے کہ اگر ان ميں 
نہيں ہے يعنی کوئی صاحب ہوں کہ ان کے والد صاحب ابھی بوڑھے نہيں ہوئے ہوں،بعض ہوتے ہيں کہ ابتدائے عمر ميں 

س کرے کہ وه صاحبزادے متولد ہوئے تھے، اب بعد ميں اتنا فرق نماياں نہيں ہوتا ديکھنے والے کو کہ وه رشتہ بھی محسو
باپ ہيں ، يہ بيٹے ہيں۔ بعض جگہ محسوس ہوتا ہے کہ يہ بڑے بھائی ہيں۔ اسی طرح يہ خواتين ميں زياده ہوتا ہے، بعض 
اوقات ان ميں فرق اتنا کم محسوس ہوتا ہے کہ ماں بيٹی معلوم نہيں ہوتيں۔ ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ وه بڑی بہن ہيں، يہ 

ايسے صاحبان ہيں جن کے ماں باپ ميں کچھ زياده فرق پيد انہيں ہوا ہے تو وه کہيں کہ جناب  چھوٹی بہن ہيں۔ تو اب اگر
قرآن مجيد ميں جو کليہ ہے، وه تو انہيں ياد تھا کہ جو ماں باپ سن رسيده ہوجائيں۔ ہمارے ماں باپ يا مادِر محترمہ تو ابھی 

  کريں۔ کبرسنی کی منزل تک نہيں پہنچے ہيں تو اس لئے ہم جو چاہيں 
تو حقيقت ميں يہ قيد شرط نہيں ہے۔ نفسياتی طور پر غور کيجئے کيونکہ کبر سنی ميں يہ زياده ہوا کرتا ہے کہ ان کی باتيں 
تکليف ده ہو جائيں۔ضعيف العمری کی وجہ سے بے جا خفا بھی ہونے لگتے ہيں۔ کبر سنی کی وجہ سے بے بات کے غصہ 
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يں کبرسنی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لئے کہا گيا کہ اگر کبرسنی کی وجہ سے بھی کرنے لگتے ہيں۔ يہ چونکہ انسان م
يعنی ايسی باتيں ہونے لگی ہيں کہ تميں ناگوار گزرتی ہيں تو ديکھو، ہم جانتے ہيں کہ تميں تکليف پہنچتی ہے، تمہيں اذيت 

  ف بھی نہ کرو۔ ہوتی ہے مگر چونکہ ماں کے ہاتھ سے ہے ، باپ کے ہاتھ سے ہے، لٰہذا خبردار! اُ 
اب اہل فہم غور کريں کہ اُف کہنا کوئی اذيت پہنچانا نہيں ہے۔ اپنی اذيت کااظہار ہے مگر چونکہ ماں باپ کے ہاتھ سے وه 

سلوک ہورہا ہے تو اپنی اذيت کا اظہار بھی نہ کرو۔ اب اس َدور کے تعليم يافتہ اور ترقی پسند جواناِن روزگار غور کريں کہ 
کس کس طرح بات کرتے ہيں۔ ايک ادنٰی انداز تو يہ ہے ، مشاہدات ميں ہر ايک کے، ايک ادنٰی انداز يہ ہے  وه ماں باپ سے

کہ آپ ان باتوں کونہيں سمجھتے۔ ہمارے معامالت ميں آپ دخل نہ ديا کيجئے۔يہ والد ماجد سے بہت ہلکی بات ہے جو کہہ 
ا جانيں ہمارے معامالت کو؟لٰہذا آپ جو ہر چيز ميں دخل ديا دی جائے اور اس سے آگے آپ جس زمانہ کے آدمی ہيں، آپ کي

  کرتے ہيں، يہ ٹھيک نہيں ہے۔ 
اور َدور تو وه آگيا ہے کہ صاحبزاديوں کو، اگر فرض کيجئے کہ کسی کے آنے جانے کو وه روکيں تو وه کہہ ديتی ہيں کہ 

ا تقاضا جو ہے، مجھے اس سے بحث نہيں مگر ہمارے نجی معامالت ميں آپ کو دخل دينے کا حق نہيں ہے۔ تو يہ دنيا ک
قرآن تو يہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ سے اذيت بھی پہنچ رہی ہے، کبر سنی کی وجہ سے تو خبردار! اُف نہ کرواور ان سے 

  جھڑک کر بات نہ کرو۔ 
غذ پر وه الفاظ آئيں تواناب يہ جھڑکنا کيا ہے؟ اس کے معنی يہ ہيں کہ الفاظ سخت نہيں ہيں، بس کہنے کا انداز سخت ہے۔ کا

  ميں کوئی برا نہيں ہے۔ مگر انداِز گفتگو ميں درشتگی ہے اور سختی ہے۔ اسے منع کيا جارہا ہے: 
  ۔ “اَل تَْنھَْرھَُما”
  ۔ “انہيں جھڑکو نہيں”
  ۔ “َوقُْل لَھَُما”

سے بات کرو اس طرح جس سے ان کی بزرگی ، ان “قُْل لَھَُما قَْواًلَکِرْيًما”يہ تو منفی احکام تھے اور اب اس کے مقابل ميں 
نماياں ہوتی ہو اور ديکھو ، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھو۔ يعنی بيٹھو تو اس انداز سے کہ 

تمہارے بيٹھنے سے ظاہر ہو کہ چھوٹا بڑے کے سامنے بيٹھا ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہو تو اس طريقہ سے کہ تمہارے 
کے انداز سے پتہ چلے کہ تم اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہو۔ ان کے ساتھ راستہ چلو تو اس طرح کہ معلوم ہو کہ  کھڑے ہونے

، “َوقُلْ ”چھوٹا بڑے کے ساتھ راستہ چل رہا ہے۔ يہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ سمجھو کہ حق ادا ہوا، تو اب ہم سے کہو
  اور يہ کہو کہ : 

  ۔ “انِْی َصِغْيراَربِّ اْرَحْمھَُماَکَماَربَّيَ ”
اور اب يہ قرآن مجيد کے الفاظ کے وه پہلو ہيں جن پر بغير تدبر کے انسان کی توجہ نہيں ہوسکتی۔ آغاز ہوا ہے آيت 

ُ ”، “قَٰضی ربک”کا ۔ رب کے معنی ہيں تربيت کرنے واال۔ تمہارے پروردگار نے يہ“قَٰضی َربُّکَ ”نہيں کہا گيا ہے،“ قَٰضی ّهللاٰ
ہ عبادت بس اسی کی کرو مگر ماں باپ کے ساتھ يہ سلوک کرو اور جب مناجات بتائی تو کہا: اب ہم سے فيصلہ کيا ہے ک

  ، اے ہمارے حقيقی رب۔ “َربِّ ”کہو کہ 
۔جيسا کہ انہوں نے بچپن ميں “َکَماَربَّيَانِْی َصِغْيرا”، ان پر رحمت شامل حال فرما۔“َواْرَحْمھَُما”بھئی يہ رب يہاں کيوں آيا؟

تربيت کی، اس کا مطلب يہ ہے مناجات کا کہ پروردگار! يہ تربيت کرنا اصل ميں تيرا کام تھا جو ان کے ہاتھوں انجام ہماری 
  کو پہنچا۔ لٰہذا ہم انہيں کہاں صلہ دے سکتے ہيں تو تُو ہی ہے جو انہيں صلہ عطا فرمائے گا۔ 

نظر رکھو۔عمالً بھی ان کے سامنے جھکے رہو۔ يہ تو خير جھڑکو نہيں، اُف نہ کہو اور قول ميں بھی ان کی بزرگی مد ِ 
تعظيم کی دعوت نہيں ہے تو اور کيا ہے؟ اور شروع ميں کہہ ديا کہ عبادت سوائے اس کے کسی اور کی نہ کرو۔ تو اسی 

سے صاف ظاہر ہے کہ عبادت اور ہے اور تعظيم اور ہے۔ عبادت اس سے مخصوص ہے اور تعظيم ہر ايک کی ہے جس 
   کو وه کہے۔

اس کے بعد يہ عجيب بات ہے کہ کوئی کسی گورنر کی تعظيم کو کھڑا ہوجائے تو کوئی شرک کی آواز بلند نہيں کرے گا 
اور دوسرے جو حکام ہوں ، کوئی ان کے لئے کھڑا ہوتو کوئی شرک کی آوازبلند نہيں کرے گا۔ليکن يہ بات زياده تر رسول 

ارے ہاں تو زياده رواج نہيں ہے۔مگر ہمارے مسلمانوں کی اکثريت ميں اور آِل رسول ہی کے بارے ميں صرف ہوتی ہے۔ہم
ميالد شريف اور سيرت کے جلسوں ميں ايک بڑا مسئلہ قيام کا ہوگيا ہے۔ يہ ايک رواج بن گيا ہے کہ ايک خاص محل پر جب

وه بہت بڑا مسئلہ بن گيا  حضرت کا نام آتا ہے ، سالم کے موقع پر تو تہذيب قرار دی گئی ہے کہ مجمع کھڑا ہو جائے۔ اب
ہے کہ ايک پورا گروه اسے بہت بڑی اورعظيم معصيت قرار ديتا ہے اور معصيت نہيں بلکہ وہی شرک۔ وہاں کوئی معصيت

  نہ شرک سے ادھر اُدھر تو رہتی ہی نہيں۔ 
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يہ شرک ہے۔ تو حضور!  تو جناب! يہ شرک پيغمبر خدا کا نام سن کر کھڑا ہونا، يہ تعظيم ہے اور اگر تعظيم جائز نہيں ،
تعظيم کاہر درجہ واجب تو نہيں ہوا کرتا۔ اس لئے ہم اس پر عامل نہيں ہيں مگر ميں يہاں وکالت کرتا ہوں اس جماعت کی جو
اس پر عامل ہے کہ وه جو يہ کررہے ہيں، وه عبادت ہے يا تعظيم ہے۔ عبادت ہے تو شرک ہے۔ ليکن اگر تعظيم ہے تو شرک

رسول ہی کے بارے ميں سب سے زياده جو شرک کا مسئلہ پيدا کرتے ہيں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ  نہيں ہے۔تو آپ يہ
رسول کے ساتھ وه برتاؤ کيا جائے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ يعنی حضور کی بزرگی کے اظہار کيلئے جو طريقہ اختيا 

  وہی برتاؤ ہو جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ رکيا جائے تو وه شرک ہوجائے گا۔ تو اس کا يہ مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ 
ميں کہتا ہوں کہ يہ توحيد آپ نے کس سے سيکھی ہے؟ قرآن کے عالوه کسی اور کتاب سے؟ توحيد کا ذکر آپ نے قرآن و 
حديث ہی سے سنا۔انہی کے خالف انہيں صرف کررہے ہيں۔ تو جناب! يہ کھڑا ہونا توحيد کے خالف ہے ، شرک ہے۔ يعنی 

کوئی برتاؤ ايسا نہيں کرنا چاہئے جو دوسروں کے عالوه ہو۔ جو سب کے ساتھ برتاؤ ہو، وہی رسول کے  رسول کے ساتھ
  ساتھ ۔ ميں کہتا ہوں کہ آپ کی بات مانيں يا قرآن کی؟ 

آپ کہتے ہيں وہی برتاؤ کرو جيسا سب کے ساتھ اور قرآن کہہ رہا ہے :ديکھو! ہمارے پيغمبر کو اس طرح نہ پکارا کرو 
پس ميں ايک دوسرے کو پکارتے ہو۔ وه کہتا ہے جيسا دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، ويسا پيغمبر کے ساتھ جيسے آ

سلوک نہ کرو۔آ پ کہتے ہيں جو سب کے ساتھ سلوک کرو، وہی رسول کے ساتھ سلوک کرو۔تو اب قرآن کی بات مانيں يا آپ
ل کے پکارنے کا طريقہ وه جو آپس ميں ايک دوسرے کا کی بات مانيں؟ صاف کہہ رہا ہے قرآن۔ نہ قرار دو ہمارے رسو

  طريقہ قرار دو۔ 
اور جناب! ہم سے يہ کہا کہ اس طرح نہ پکارو جيسے سب کو پکارتے ہو۔ تو خود بھی اس طرح کبھی نہيں پکارا جس طرح

مرسلين کو پکارتا ہے۔ماشاءاوروں کو پکارتا ہے۔ ارے وه ہر کس و ناکس کو پکارنے ہی کيوں لگا؟ وه انبياء کو پکارتا ہے، 
هللا مجمع ميں ممکن ہے کہ حافظِ قرآن بھی ہوں، جو حافظ ِقرآن ہوں، وه حافظہ کی مدد سے ديکھ ليں، جو ناظره خواں ہوں، 
وه ورق گردانی کرکے تالش کرليں ، جو عرض کررہا ہوں، اس کی تصديق جتنی تالش کريں گے، مکمل ہی ہوگی۔ اس کے 

گا کہ وه بس انبياء کو پکارتا ہے مگر جس نبی کو پکارا، بال استثنٰی نام لے کر پکارا او رجب بال استثنٰی خالف ثابت نہيں ہو
  ميں نے کہہ ديا تو مجھے آيتيں پڑھنے کی ضرورت ہی نہيں۔ مگرجتنی رواروی ميں ياد ہيں، اتنی پڑھ بھی دوں گا۔ 

  ۔ “يَاآَدُم اْسُکْن اَْنَت َوَزْوُجَک اْلَجنَّةَ ”
  ۔ نام لے کر پکارا۔ “ے آدم! تم اور تمہاری بيوی جنت ميں رہوار”
  ۔ “يَانُْوُح اِْھبِْط بَِسالٍم ”
  ۔نام لے کر پکارا۔ “اے نوح! چلو سالمتی کے ساتھ”
يَاکَ ”   ۔ “يَااِْبَراِھْيُم قَْد َصَدْقَت ُرؤْ
  ۔ نام لے کر پکارا۔ “اے ابراہيم ! تم نے خواب سچ کردکھايا”
” َّ داِن   ۔ “اَجَعْلٰنَک َخلِْيفَةً فِی ااْلَْرضِ يَاَدأوُ
  ۔ نام لے کر پکارا۔ “اے داؤد! ہم نے تمہيں زمين ميں حاکم بنايا”

جس نبی کو پکارا، نام لے کر پکارااور ہمارے رسول کو بالاستثنٰی ، کبھی نام لے کر نہيں پکارا۔ جتنی طاقت سے وہاں 
بال استثنٰی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بال استثنٰی کبھی نام لے کر نہيں پکارا  بالاستثنٰی کہہ سکتا تھا، اتنی ہی طاقت سے يہاں

۔کبھی جو عہده تھا، “اے سيد و سردار”، “اے ٰيسين”، “اے طيب و طاہر”بلکہ کبھی تو صفات کو مرکز خطاب قرا رديا ہے۔
ُسْولُ ”،“يَااَيُّھَاالنَّبِیُّ ”اسی کو مرکز خطاب بنا ليا، بی اور رسول ان کا عہده ہے۔ اسی عہدے کو عنواِن خطاب بنا کر ، ن“يَااَيُّھَاالرَّ

ُسْوُل بَلِّغْ ”جب ايک تبليِغ خاص کا حکم آيا تو پھر وہاں نہ ٰطٰہ کہا گيا، نہ ٰيسين کہا گيا۔ وہاں کہا گيا: “ اے رسول! ”، “يَااَيُّھَا الرَّ
بِّکَ ”   ۔ “بَلِّْغ َمااُْنِزَل اِلَْيَک ِمْن رَّ

  پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی تبليغ کرديجئے۔  جو آپ پر آپ کے
ُسْولُ ”يہاں  ہے اور اس خطاب ہی سے نماياں ہے کہ سرکاری فرمان ہے۔ لٰہذا ضابطہ کا انداِز خطاب، جو عہده ہے “يَااَيُّھَاالرَّ

ہوئے ہيں،اسی اندا ز کو عنواِن ان کا ، اسی عہدے کو سرنامہ کالم قرار دے ديا اور کبھی تقاضائے محبوبی، جو لباس پہنے 
  ، اے چادرميں لپٹے ہوئے، اے عبا اوڑھے ہوئے۔ “يَااَيُّھَااْلُمَدثِّرْ ”،“يَااَيُّھَا اْلُمَزمِّلُ ”خطاب بنا ليا۔

  معلوم ہوتا ہے کہ ذات اتنی محبوب ہے کہ اس کے لباس پر بھی نظرمحب پڑرہی ہے۔ 
سم کے ساتھ عارضی ہوتا ہے۔ خصوصاً اوپر کا لباس جيسے عبا، جيسے صاحباِن فہم محسوس کريں گے کہ لباس کا تعلق ج

چادر۔ يہ تعلق تو بالکل وقتی ہوتا ہے۔ لباس تو ہوسکتا ہے کہ چند دن جسم پر رہے يا ہرروز بدلتا ہو آدمی ، تو ايک دن تو 
جسم ہے اور اس کے بعد اُتار  رہے گا ليکن يہ اوپر کا لباس جيسے ہماری عبا وغيره، تو وه تو بس تھوڑی دير کيلئے زيب



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

 
 

دی۔ تو جسم کے ساتھ عارضی تعلق ہوتا ہے۔ تو جو ذات اتنی محبوب ہو کہ عارضی تعلق اس کے جسم کے ساتھ جو ہو، وه 
مرکز نظرپروردگار ہوجائے تو قبر مطہر جس سے جسم کا مقام تصور ميں دائمی تعلق ہوتا ہے، وه قبر مطہر مرکز نظر 

  اور کيا اس کی ذرا سی بھی تعظيم و تکريم شرک ہوجائے گی؟ پروردگار نہيں ہوگی 
  ۔ “اَل تَْرفَُعْوااَْصَواتَُکْم فَْوَق َصْوِت النَّبِیِّ ”
ديکھو! رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کيا کرو۔ يہ تعظيم سکھانا نہيں ہے تو اور کيا ہے؟ ہاں! ميں نے کہا يہ ميں ”

۔ ميں تو عادی نہيں ہوں اور ہمارے مجمع ميں اکثر وه طريقہ نہيں ہے۔ يعنی ايک دوسرے حضرات کی وکالت کررہا ہوں
خاص محل پر اسم شريف سن کر کھڑا ہونا ، ہم اس جذبٔہ تعظيم کو بآواِز بلند درود کے وسيلہ سے انجام ديتے ہيں۔ ليکن ميں 

بات ناگوار گزرتی ہے، وه طرح طرح کی تو اس وقت وکالت کررہا ہوں اس طبقہ کی جو اس پر عمل کرتا ہے ۔ تو جسے وه
باتيں کرتا ہے تو وہاں يہ کہاجاتا ہے۔ يہ کيا کہ ايک خاص محل پر حضرت کا نام آئے تو وہاں کھڑے ہو يعنی ايسا ہی ہے تو

  پھر جب بھی آپ کا نام آئے تو کھڑے ہوجايا کرو۔ 
رے کے سمجھانے کو ہم بھی پيش کرسکتے تھے مگر بعض چيزيں ايسی ہيں کہ پرانے زمانہ ميں اس کا نمونہ يا مثال دوس

جو جديد مشاہدات ہيں، اس سے بہت سی چيزوں کا سمجھانا آسان ہوگيا ہے۔ اب ميں اپنے ہاں کا جانتا ہوں، وہاں ميں نے 
ں ديکھا ہے مگر ظاہر ہے جو ايک جگہ ہوتا ہے، وه دوسری جگہ بھی ہوتا ہے۔ ايک دن ہم بينک گئے۔ وه دن ہمارے علم مي

ايسا نہيں تھا کہ بينک بند ہو، کام نہ ہورہا ہو۔وہاں جاکر ديکھا، مثالً کہ سب اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بيٹھے ہيں۔کوئی کام نہيں 
ہورہا۔ ہم نے کہا: ارے صاحب! کيا آج کوئی چھٹی ہے؟ کہا: نہيں چھٹی تو نہيں ہے۔ ہم نے کہا: پھر کيا ہے؟ انہوں نے کہا 

۔ عالمتی ہڑتال کيا ہے؟کہا کہ اصل ہڑتال تو بعد ميں ہوگی، اگر مطالبات پورے نہ ہوئے۔ يہ آج کہ آج عالمتی ہڑتا ہے
تھوڑی دير کيلئے عالمتی ہڑتا ل ہے يعنی اپنی ناراضگی کا ثبوت دينے کيلئے،مثالًدوپہر تک کام نہيں کريں گے۔يہ ابھی 

  ہڑتال مکمل نہيں ہے۔يہ عالمتی ہڑتال ہے۔ 
ہ لفظ ياد کرليا۔ ايک دفعہ يہ لفظ سنا تو مجھے اپنے مطلب کا معلوم ہوا۔ ميں نے اُسے ياد کرليا۔ اب اب ميں نے وہاں سے ي

جناب! يہ سوال جو قيام کا ہے، قيام بوقت ِسالم، انہوں نے يہ کہا کہ يہی کيا خصوصيت ہے؟جس وقت بھی حضرت کا نام آيا 
گر ہر وقت کھڑے ہواکريں تو بہت اچھا مگر يہ اپنے امکان کی کر ے تو کھڑے ہوجايا کرو۔ تو ميں کہتا ہوں کہ بے شک ا

کمی ہے کہ ہر دفعہ کھڑے ہوا کريں۔ ميں کہتا ہوں يہ تعظيم نہيں ہے، عالمتی تعظيم ہے۔ (اگر ہر مرتبہ ان کا نام آنے پر 
  کھڑے ہوں) تب بھی حِق تعظيم کہاں ادا ہوگا؟ 
م دے رہا ہے۔ وه کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ايسا برتاؤ کرو جو ان کی عظمت ِ معلوم ہوا کہ پيغمبر خدا کيلئے قرآن دعوِت تعظي

شان کے الئق ہے۔ ان کو اس طرح پکارا نہ کرو۔اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کيا کرو۔ يہ سب تعظيم کی دعوت ہے۔ 
  اب کچھ ان کا عمل، ميں نے عرض کيا تھا کہ فطرت پھر قرآن ، پھر سنت۔ 

ال! متفق عليہ تاريخ ہے اور تاريخ کے ذيل ميں جو ارشاِد رسول آئے،وه حديث ہے، اس لئے جو عرض کرتا تو حضوِر وا
ہوں، وه تاريخ بھی ہے اورحديث بھی ہے۔ جنگ ِخندق کے بعد پيغمبر واپس ہوئے، جناِب سعد ابن معاذ ، وه انصاِر مدينہ ميں

فرمائی تھی ،جو لوگ مکہ معظمہ گئے تھے اور حضرت کی  سے بڑے سابق االيمان تھے، يعنی جبکہ ابھی ہجرت نہيں
خدمت ميں شرفياب ہوچکے تھے، ان ميں سے يہ سعد بن معاذ تھے اور وه جو ان کے ہاں دو قبيلے تھے اوس اور خزرج، 
و ان ميں سے يہ ايک کے سردار تھے۔ وہاں سے دو قبيلے نکالے جاچکے تھے، بنی قريظہ وہاں ره گئے تھے مدينہ ميں۔ ت

يہوديوں نے بڑے بڑے قلعے اپنے بنالئے تھے۔ نيت تو ان کی اچھی نہيں تھی۔ جنگ کا اراده پہلے ہی سے تھا۔ کچھ دن 
محصور رہے قلعوں ميں اور اس کے بعد اب کچھ انہوں نے کہا کہ اب ہم قلعہ سے باہر آئيں گے ، ہميں اطمينان داليا جائے 

  کہ ہمارے ساتھ کيا سلوک ہوگا؟ 
سعد ابن معاذ کے ان سے زمانٔہ قبل اسالم سے بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت روابط تھے۔ تو آپ نے فرمايا کہ تم تو جناب! 

کسی کو ثالث بنادو۔ وه طے کردے گا کہ تمہارے ساتھ کيا سلوک کيا جائے!۔ تو آپ نے سعد ابن معاذ سے فرمايا کہ تم طے 
دوست ہيں۔ وه اپنی حماقت سے يہ نہيں سمجھے کہ ايمان ميں پرانیکردو۔ وه بڑے خوش ہوئے کہ يہ تو ہمارے بڑے پرانے 

اور نئی دوستی کچھ نہيں ہوتی، ايمان کے تقاضے جو ہيں، وه تو پورے ہوں گے اور تھے وه بڑے جليل المرتبہ 
  صحابی۔انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ جو فيصلہ کرديں، ہميں وه منظور ہے۔ 

می بھيج ديا۔ وه ايک مرکب پر سوار ہوکر آئے پيغمبر خدا کی خدمت ميں،وه جو آئے تو يہ آپ نے سعد کے بلوانے کيلئے آد
ايک جملہ ہے، پورا واقعہ نہيں عرض کرنا ہے، جسے ديکھنا ہے تاريخ اسالم ميں ديکھ لے کہ وه جو آئے تو حضرت نے 

  يہ دعوِت تعظيم نہيں تو اور کيا ہے؟ انصار کے اس قبيلے سے فرمايا کہ ديکھو! تمہارا سردار آيا ہے، کھڑے ہوجاؤ۔ 
يہ پيغمبر نے حکم ديا کہ تمہارا سردار آيا ہے، کھڑے ہوجاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کی تعظيم يہ نہيں ہے کہ سب کے ساتھ 
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يکساں سلوک کرو۔ بس اب ايک جزوعرض کروں گا۔آج تو اس سلسلہ کی پہلی مجلس ہے۔ پھر انشاء هللا اور اجزاء تفصيل 
اتھ بيان ہوں گے کہ يہ تو آپ نے ارشاد فرمايا کہ تم کھڑے ہوجاؤاور اب فوراً آپ کا عمل۔ حضور معتبر ترين کتابيں کے س

صحاِح ستہ مانی جاتی ہيں۔ اس صحاِح ستہ ميں ايک صحيح ترمذی ہے ، چونکہ صحاح ميں ہے، اس لئے ترمذی شريف 
شريف۔تو وه بھی ادنٰی درجہ کی روايت نہيں ہے۔ صحيح کہالتی ہے۔ جيسے بخاری شريف، مسلم شريف، ويسے ترمذی 

  ترمذی ميں ہے تو صحاِح ستہ ميں ہے۔ اس ميں ديکھئے کہ صحيح ترمذی ميں رسول کا عمل کيا ہے: 
  ۔ “اَِذاَدَخلَْت فَاِطَمة”
  ۔ “جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھيں”

او رپيغمبر خدا کھڑے ہوگئے۔ايک دفعہ کھڑے ہوں تو  ايک دفعہ کی بات نہيں ہے کہ راوی نے ديکھا ہو کہ فاطمہ زہرا آئيں
بہت سے اسباب ہوسکتے ہيں ، خالِف توقع کوئی آجائے تو آدمی کھڑاہوجاتا ہے۔ يہ نہيں کہ آئيں اور پيغمبر خدا کھڑے 

  ہوگئے۔جب بھی آتی تھيں فاطمہ زہرا ، تو: 
” ِ   ۔ “قَاَم اِلَْيھَاَرُسْوُل ّهللاٰ
  ۔ “ظيم کو کھڑے ہوجاتے تھےحضرت پيغمبر خدا ان کی تع”

يہی جملہ ايسا اونچا تھا کہ ہماری تحريروتقرير کی ساری قوتوں کو اس نے جذب کرليا۔ ہم ہميشہ اتنا ہی بيان کرتے رہے کہ 
حضور حضرِت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا کی تعظيم فرماتے تھے۔ مگر ارشاِد رسول اور آگے بڑھتا ہے۔ جو تيسرا جملہ 

قام ”اگر پہلے جملے سے باالتر نہيں ہے تو اس سے کمتر بھی نہيں ہے۔ارشاد ہورہا ہے يعنی راوی کہہ رہا ہے، آئے گا، وه
  ، حضرت رسوِل خدا کھڑے ہوجاتے تھے۔ “اليھارسول ّهللاٰ 

  ،مرحبا فرماتے تھے يعنی خوش آمديد کہتے تھے۔ “َرَحبَھَا”
  ۔ “َواَْجلََسھَا فِْی َمَکانِہ”
  ۔ “گہ بٹھاتے تھےاور انہيں اپنی ج”

اب اس عظمت کا ميں تو تصور بھی نہيں کرسکتا۔ تجزيہ اگر کريں تو اس جملے کے مفہوم کے سوااس کے اور کوئی معنی 
ثابت ہی نہيں ہوں گے کہ جب تک فاطمہ زہرا بيٹھی ہيں، پيغمبر خدا نہيں بيٹھيں گے۔ جب فاطمہ زہرا اٹھ کر جائيں گی، تب 

ا ہوں گے۔ تو يہ فاطمہ زہرا کی تعظيم نہيں ہے تو اور کيا ہے؟اور ميں کہتا ہوں کہ اس عمِل اپنی جگہ حضرت تشريف فرم
رسول سے ثابت ہے کہ فاطمہ فقط بيٹی نہيں ہيں، کچھ اور بھی ہيں۔فاطمہ عالوه بيٹی کے کچھ اور بھی ہيں ورنہ بيٹی ہونے 

 صاحباِن علم ہيں آپ حضرات ميں اور ممکن ہے کہ ہر نقطٔہکا تو تقاضا ہی نہيں ہے کہ باپ تعظيم کو کھڑا ہو اور ماشاء هللا
نظر کے کچھ اصحاب ہوں۔ غور فرمائيے کہ اصول يہ ہے کہ جو عمِل رسول ہے، وه جزِو سنت ہے۔ جو تقرير رسول ہے، 

ے ، وه بھی جزِو سنت ہے۔ تقرير کے معنی عام لوگ نہيں سمجھيں گے يعنی کوئی دوسرا رسول کے سامنے کوئی عمل کر
  رسول اس کو منع کرديں، وه بھی جزِو سنت اور يہ اصول ہے کہ سنت ِ رسول کی پيروی يا واجب ہوگی يا مستحب۔ 

ہوسکتا ہے کہ واجب ہوا ور ہوسکتا ہے کہ مستحب ہو۔ ہم جسے واجب کے مقابلہ ميں سنت کہتے ہيں، وه واجب نہ ہو، سنت 
تفاق موجود ہے اور اصول ہے کہ عمِل رسول کی پيروی سنت۔ مگر ہو يعنی مستحب ہو۔ يہ ايک عمِل رسول ہے جو باال

مجھے کسی فقہ ميں نظر نہيں آيا کہ باپ کيلئے سنت ہو کہ وه بيٹی کی تعظيم کيلئے کھڑا ہوا کرے۔ کسی کتاب ميں آپ نے 
کرے۔ تحفة العوام  ديکھا ، کسی عالم سے سنا کہ باپ کے لئے مستحب ہو۔ واجب نہ ہو، مستحب ہو کہ اپنی بيٹی کی تعظيم

وغير ه ہی نہيں، دنيا کی کسی کتاِب فقہ ميں۔ مطالعہ کی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ميں نے دنيا کی کسی فقہ کی 
  کتاب ميں نہيں ديکھا کہ باپ کيلئے سنت ہو کہ بيٹی کی تعظيم کرے۔ 

ے صاحب! ريسرچ کا تقاضا يہ ہے کہ ايک بات آجکل آسان ہے يہ کہہ دينا۔ کوئی کہے کہ ان سب علماء نے غلطی کی۔ ار
آج سمجھ ميں آئی۔ تو چاہے ہم سے کسی نے پہلے نہيں کہا ہو، ابھی تک کسی نے نہيں لکھا۔ اب ہم جو کتاب لکھيں 

گے،کيونکہ دليل ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحيح ترمذی کی حديث شريف ہے۔ اب سے ہم لکھا کريں گے اور خصوصاً 
گ ، فضيلت کا ايک پہلو بھی ہے تو ہم کہاں بھول سکتے ہيں۔ لٰہذا ہم کہيں گے کہ واقعی ہم نے اس ہمارے طبقہ کے لو

  طرف ابھی تک توجہ ہی نہيں کی تھی۔اب سے ضرور ہم اپنی بيٹی کی تعظيم کيا کريں گے۔ 
،کہہ ديجئے کہ غلطی تو صاحب! اب تک تو يہ علماء کا عمل ہے کہ کتابوں ميں نہيں لکھا۔ بيچارے علماء غيرمعصوم ہيں

کی سب نے۔ ليکن اب اس سے باالتر ہے، مشترک اسالمی نقطہ نظر سے۔اور خود ہمارے معتقدات کی روشنی ميں کسی نے
بھی ، جو سنت ِ رسول کی پيروی کرنے کا دعويدار تھا۔ کبھی اس سنت ِ رسول پرعمل نہيں کيا۔حضور کے صحابہ کرام ميں

غمبر ايک ايک ياد رکھتے تھے۔ خود حاالِت صحابہ کی کتابوں ميں يہ بھی ہے کہ عبدهللا کيسے کيسے لوگ تھے جو سنت ِپي
ابن عمر، انہيں کسی نے ديکھا کہ اس درخت کے نيچے جاکر نمازپڑھی۔اس درخت کے نيچے نماز پڑھ رہے ہيں، اِدھر 
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ں جہاں کبھی رسول کو نماز پڑھتے ہوئےاُدھر پھر کر نمازيں پڑھ رہے ہيں۔ کسی نے کہا کہ آپ يہ کيا کررہے ہيں؟کہا: جہا
ديکھا تھا، وہاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ يہ اتباِع سنت کی مثال ميں پيش کيا جاتا ہے۔ تو اتباِع سنت کا اتنا ذوق و شوق۔ يہ ويسے 
آتا  بڑی اچھی بات ہے۔ ايک ايک ہزار صفحہ کی کتابيں حاالِت صحابہ ميں ہيں ليکن کسی صحابی کے حاالت ميں نظر نہيں

  کہ وه اپنی صاحبزادی کی تعظيم کرتے ہوں او ر کھڑے ہوجاتے ہوں۔ 
ماشاء هللا صاحباِن فہم ہيں۔ ارے ايسی ايسی صاحبزادياں جو کسی حيثيت سے واجب التعظيم بھی ہوچکی ہيں مگر ان کے 

ہ ، صحيح ترمذی ميں حديث پدراِن نامداران کی تعظيم کيلئے نہيں کھڑے ہوتے۔ تو يہ کيا معاملہ ہے؟ حاالنکہ صحاِح ست
موجود اور برابر نقل بھی ہوتی رہی۔ يہ نہيں کہ اسے بھول گئے ہوں۔ اچھا صحابہ تو غير معصوم تھے۔ کوئی مسلمان نہيں 
مانتا کہ اصحاب معصوم تھے۔ عام مسلمانوں کے نقطہ نظر سے جيسے رسالت ختم ہوگئی، عصمت بھی ختم ہوگئی۔ يا يوں 

سول کے لئے عصمت مانی ، اتنی رسول کے بعد ختم ہوگئی۔ مگر ہمارے ہاں نبوت ختم ہوگئی، کہئے کہ جتنی حد تک ر
رسالت ختم ہوگئی، عصمت ختم نہيں ہوئی۔ اب جو خدا کی طرف کا رہنما ہو، چاہے بناِم امام ہو، وه امامت جو اصوِل دين 

ی ، وه تاقياِم قيامت قائم ہے ، تو صحابہ کے ميں ہے، اس امامت کا حامل جو بھی ہو، وه معصوم ہے۔ عصمت ختم نہيں ہوئ
! آپ اور ہم معصوم  بارے ميں تو ہمارے افراد بے جھجک کہہ ديں گے کہ ان کا عمل ہمارے لئے سند نہيں ہے۔ ليکن بحمد

  مانتے ہيں۔جن کی سيرت ہمارے نزديک 
کھڑا ہوتا۔حاالنکہ کيسی کيسی صاحب ِ  جزِو سيرِت رسول ہے۔اُن ميں سے کوئی اپنی صاحبزادی کی تعظيم کو کيوں نہيں

  صفات صاحبزادياں ، ميں کہتا ہوں کہ اميرالمٔومنين عليہ السالم حضرت زينب کی تعظيم کيوں نہيں فرماتے؟ 
کوئی روايت آپ نے سنی ہے، مجھے معلوم ہے کبھی يہ سنا ہوگا کہ امام حسين بہن کی تعظيم کو کھڑے ہوتے تھے۔ اگر 

ی بات يہ بھی۔ مگر وه بات تو نہ ہوئی، بھائی بہن تو ايک برابر کا رشتہ ہے۔باپ بيٹی کی تعظيم کيلئے ايسا ہے تو ہے اونچ
کھڑا ہوجاتا ہو، وه نظير نہيں ملتی۔اس کی مثال نہيں ملتی۔اميرالمٔومنين عليہ السالم تعظيم کيلئے کيوں نہيں کھڑے ہوتے؟ امام

و جملے ارشاد فرمائے ہيں، وه ہم تک پہنچے ہيں۔ليکن يہ بات ہم تک نہيں حسين نے جناِب سکينہ کيلئے اظہاِرمحبت ميں ج
پہنچی کہ حضرت امام حسين جناِب سکينہ و فاطمہ کی تعظيم کو کھڑے ہوتے تھے اور جناِب معصومٔہ قم، باوجوديکہ 

آپ کے درميان رائج فہرست معصومين ميں ہيں ليکن جاللت ِ قدر وه ہے کہ آپ معصومہ کہنے لگے۔معصومہ قم کا محاوره 
ہے۔ مگر ياد رکھئے کہ معصومہ کہہ دينے سے فہرست ِمعصومين ميں داخلہ نہيں ہوجاتا۔تو معصومہ قم کہنے لگے، وه 

  الگ بات ہے۔ليکن چوده معصوم وه ہيں کہ دليِل عصمت جن پر قائم ہے۔ 
کو معصومہ قم کہاجانے لگا۔ميں کہتا ہوں کہ بہرکيف کچھ ايسا جذبٔہ احترام پيش نظر ہے کہ امام رضا عليہ السالم کی بہن 

امام رضا کی بہن ہيں تو امام موسٰی کاظم عليہ السالم ان کی تعظيم کو کھڑے ہوں۔ جناِب حکيمہ خاتون جو اتنی محل اعتماد 
تھے۔ تو اب تھيں کہ راِزمنتظر کی امانت دار قرار پائيں مگر امام محمد تقی عليہ السالم ان کی تعظيم کو نہيں کھڑے ہوتے 

يہ معمہ ہوگيا کہ ايک عمِل رسول مسلماً موجود اور چوده سو برس کا کوئی عالم نہيں لکھ رہا کہ يہ مستحب ہے۔صحابہ عمل
نہيں کررہے۔ جن کے گھر کی بات ہے، ان ميں سے بھی کوئی عمل نہيں کررہا۔تو کيا وه اصول ٹوٹ گيا؟ عمِل رسول کی 

  پيروی ميں فضيلت نہيں رہی۔ 
بس جو ميں جواب دوں، اُسے دنيا قبول کرے ورنہ جو حل اس کے سامنے ہو، وه پيش کردے۔ميں کہتا ہوں کہ چوده سو تو 

برس کے علماء نے يہی سمجھا ، صحابٔہ رسول يہی سمجھے۔ جن کے گھر کی بات تھی، ان آئمہ معصومين نے يہی جانا کہ 
فاطمہ کے لحاظ سے ہے، عظمت ِفاطمہ کے لحاظ سے ہے۔اب  فاطمہ کی يہ تعظيم بحيثيت بيٹی کے نہيں ہے۔ يہ شخصيت

ميں کہتا ہوں کہ اصول قائم ہے۔ سنت ِرسول کی پيروی الزم ہے مگر قيامت تک کے مسلمان کيلئے فاطمہ کی تعظيم واجب 
  ہے۔ اپنی بيٹی کی تعظيم سے سنت ادا نہيں ہوگی۔ 

سے ہے؟ وه بہت تشريح طلب ہے اور آفتاب کی کرنيں مجھ کو  اب سيده عالم کی اتنی تعظيم کس بناء پر ہے اور کس حيثيت
پيغاِم الوداع دے رہی ہيں ۔لٰہذا ميں آگے نہيں بڑھوں گا۔ سيده عالم کی تعظيم پيغمبر خدا فرمارہے ہيں۔ سيده عالم کی منزل کيا 

  ہے کہ رسول نے فرمايا: 
  ۔ “فَاِطَمۃ بَْضَعۃ ِمنِّیْ ”
  ۔ “فاطمہ ميراايک جزو ہے”

و جسم کا جزو نہيں ہے۔مجھے معلوم ہے کہ بعض ذاکر يہ ترجمہ کرديتے ہيں لخت ِ دل، پارئہ جگر۔ اس سے بات يہ جز
ميرا ”،تو “ميرا ٹکڑا:”محبت پر ڈھل جاتی ہے۔ رسول نے جو فرمايا ہے، ا س ميں نہ دل ہے، نہ جگر۔پيغمبر نے فرمايا 

نہ ہوتی بغير فاطمہ کے۔او رپھيال کے عرض کرنے کا موقع ، اس کے معنی يہ ہيں کہ ميرے فرائض کی تکميل “ٹکڑا ہے
نہيں۔ مگر ياد رکھئے کہ فرماِن رسول جو زبانی ہے، وه تو ہدايت ِخلق کرسکتے تھے اقوال سے۔ سيرِت رسول مقاِم اتباع 
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ں بن سکتے ميں کافی نہيں ہوسکتی، اس لئے کہ رسول مردوں کيلئے نمونہ بن سکتے تھے، خواتين کيلئے نمونٔہ عمل نہي
تھے۔ لٰہذا ضرورت تھی کہ خزانٔہ رسالت ميں ايک گہر بے بہا ہو جس کا کردار خواتين کيلئے ويسا ہی معصوم نمونہ ہو 

جيسا رسولکا کردار مردوں کيلئے معصوم نمونہ ہے۔ اس کيلئے خالق نے فاطمہ زہرا جيسی بيٹی کرامت فرمائی اور ميرے 
ڑے ہوتے تھے۔ وه فاطمہ کی تعظيم نہيں تھی،اس منصب کی تعظيم تھی جو فاطمہ نزديک تو رسول اسی لئے تعظيم کو کھ

کے سپرد تھا اور ميں نے عرض کيا کہ تفصيل سے عرض کرنا کا موقع نہيں ہے۔مگر ايک خيال ميرے ذہن ميں مدتوں رہا 
ے فضائل بے شمار مگر مجھے کہيں ہے، ميں انکار نہيں کرتا۔اپنی کوتاہِی علم کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت اميرالمٔومنين ک

نہيں مالکہ رسول هللا حضرت علی عليہ السالم کی تعظيم کو کھڑے ہوئے ہوں۔ کسی اور کا کيا ذکر ، علی کيلئے نہيں مال کہ
  رسوِل خدا تعظيم کو کھڑے ہوتے ہوں۔ مگر فاطمہ کيلئے مل رہا ہے۔ 

فضائل کا زياده ہونا اور چيز ہے،اوصاف کا بلند تر ہونااور چيز ميں نے اس پر غور کيا ہے کہ آخر يہ کيا بات ہے؟ نہيں، 
ہے۔ تو يقينا اميرالمٔومنين عليہ السالم کی جو منزل ہے، وه ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ مگر جو عرض کررہا ہوں، اُس پر 

منصب ہے، وه غور کيجئے۔ خود اپنے معتقدات کی روشنی ميں۔ بھئی اوصاف اور چيز کماالت اور چيز مگر علی کاجو 
  بعد ِرسول ہوگااور فاطمہ کا جو منصب ہے، وه رسول کی موجودگی ميں ہے۔ 

گزشتہ دور ميں ہميں ايک معصومہ معلوم ہيں حضرِت مريم۔ مگر حضرِت مريم کی زندگی رہنمائِی خلق کيلئے کافی نہيں 
ثال نہيں بن سکتيں۔ تو مريم کے بعد ہے کيونکہ وه کسی کی شريک نہيں۔ عورتوں کيلئے جو اصل زندگی ہے، اُس کيلئے م

  کا کالم۔تو انہوں نے کہا:  �فاطمہ کی ضرورت تھی۔تعليم يافتہ طبقے ميں بہت مقبول ہے ڈاکٹر اقبال

  مريم از يک نسبت عيسٰی عزيز 
  از سہ نسبت حضرِت زہرا عزيز

يت نمونٔہ عمل کے حضرِت مريم تو انہوں نے تو عزت کے اعتبار سے کہا، ميں دوسری حيثيت سے کہہ رہا ہوں کہ بحيث
بيٹی ہونے کا نمونہ بن سکتی ہيں، ماں ہونے کا نمونہ بن سکتی ہيں مگر شريک ِ حيات کی حيثيت سے جو فرائض ہيں، اس 
کا نمونہ نہيں بن سکتيں۔ اس کيلئے ضرورت تھی حضرِت فاطمہ زہرا کی۔ يہاں تينوں پہلو مکمل ۔ بحيثيت بيٹی باپ کے ساتھ

مباہلہ ميں بحيثيت زوجہ کے اميرالمٔومنين کی شريک ِ حيات عمر بھر اور بحيثيت ماں کے چاہے حسن وحسين شريک، عملِ 
کا نام لے ليجئے،زينب و اُِم کلثوم کا۔ يہاں تينوں شعبے مکمل مگر اب مصائب عرض کرنا ہيں۔ ميں خود بارگاِه سيده عالم 

) آپ کی سيرت ميں کوئی نقص نہيں۔ مگر قدرت نے آپ کو ميں عرض کروں گا کہ بے شک آپ کی زندگی مکمل(معاذهللا
بھائی عنايت نہيں کيا تھا۔ لٰہذا اس رشتے کے تقاضے کيا ہوتے ہيں؟ وه آپ نہيں ظاہر فرماسکيں۔ جس طرح مريم کے بعد آپ

يہ شريک ِ جہاِد کی ضرورت تھی، وہاں آپ کے بعد مخدومہ عالم ، آپ کی بيٹی کی ضرورت تھی۔ آپ شريک ِ جہاِد مباہلہ، 
 کربال۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ١شعائِر اٰلہيہ

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ فَاِنَّھَاِمْن تَْقَوی اْلقُلُْوب”   ۔“َوَمْن يَُعظِّْم َشَعاِئَرّهللاٰ

جو شعائر هللا کی تعظيم کرے تو يہ دلوں کے تقوٰی کا ايک جزو ہے۔ ميں نے عرض کيا کہ عبادت هللا کے ساتھ ہے۔ کسی 
اور چيز يا کسی اور شخص کيلئے عبادت نہيں ہو سکتی۔ مگر جہاں تک تعظيم کا تعلق ہے، تو اس کيلئے کہا جارہا ہے کہ 

ے۔ تو اس سے يقينا معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور چيز ہے اور تعظيم اور چيز شعائر هللا کی تعظيم پرہيزگاری کا ايک جزو ہ
  ہے۔ پيغمبر خدا کی تعظيم کی دعوت جس طرح دی گئی ہے، اس کيلئے ميں نے دو آيتيں پڑھی تھيں: 

ُسْوِل بَْينَُکْم َکُدَعأِبَْعِضُکْم بَْعًضا”   ۔ “اَل تَْجَعلُْواُدَعاالرَّ
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  ۔ “آپس ميں ايک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارا کرو جيسے”
  ۔ “اپنی آوازوں کو رسول کی آوازسے اونچا نہ کيا کرو”۔“اَل تَْرفَُعْوااَْصَواتَُکْم فَْوَق َصْوَت النَّبِیِّ ”

  اب ايک اور آيت: 
یَّ الَِّذْی يَِجُدْونَہ َمْکتُْوبًاِعنْ ” ُسْوَل النَّبِیِّ ااْلُمِّ ْنِجْيِل يَأُمُرھُْم بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنھَاھُْم َعِن اْلُمْنَکِر يُِحلُِّل اَلَِّذْيَن يَتَّبُِعْوَن الرَّ َدھُْم فِی التَّْوٰرة َوااْلِ

ُم َعلَْيِھُم اْلَخبَائَِث َويََضُع َعْنھُْم اِْصَرھُْم َوااْلَْغٰلَل الَّتِْی َکانَْت َعلَْيِھمْ    ۔ “لَھُُم الطَّيِّبَاِت يَُحرِّ
ئيد کی جارہی ہے کہ وه جو پيروی کرتے ہيں اس نبی اُمی کی۔ اس وقت ہر ہر لفظ کی تشريح منظور ارشاد ہورہا ہے ، تا

نہيں ہے جسے لکھا ہوا ديکھتے ہيں خود اپنے پاس۔ يعنی اہل کتاب خود اپنے پاس لکھا ہوا ديکھتے ہيں۔ توريت اور انجيل 
روکتا ہے اور ان کيلئے اچھی صاف ستھری پاک غذاؤں کو  ميں اور يہ انہيں نيک باتوں کا حکم ديتا ہے اور بری باتوں سے

حالل قرار ديتا ہے اور جو خبيث چيزيں ہيں، انہيں منع کرتا ہے، انہيں حرام قرار ديتا ہے اور جو بوجھ ان پر تھے، ان کو 
  دور کرتا ہے اور جو زنجيريں ان کے پيروں ميں پڑی ہوئی تھيں، ان کو دور کرتا ہے۔ 

کے “ آَمنُْوابِہ”ت ہے۔ اس کے ہر جزو کی تشريح نہيں کرنا ہے۔تو جن لوگوں نے اس پر ايمان اختيار کيا، يہ ايک طويل آي
ُرْوهُ ”معنی ہيں، اس کے بعد ہے ُرْوهُ ”۔ اب “نََصُرْوهُ ”۔ اس کے بعد ہے“َعزَّ کے معنی لغت ميں ديکھئے کيا ہيں؟ “َعزَّ

کے معنی سب جانتے ہيں۔ نصرت کے معنی ہيں مدد کرنا۔ مگرلغت ميں “نََصُرْوهُ ’ ’کے معنی سب جانتے ہيں۔“آَمنُْوابِہ”
ُرْوهُ ”ديکھئے تو  کے معنی ہيں ان کی تعظيم کرتے ہيں۔ جو لوگ ان پر ايمان التے ہيں اور ان کی تعظيم کرتے ہيں اور “َعزَّ

و دنيا کی بہتری حاصل کرتےان کی مدد کرتے ہيں اور اس نور کی پيروی کرتے ہيں جو ان کے ساتھ آيا ہے۔ يہی لوگ دين 
ہيں۔ تو وه تو خصوصی انداز سے جن کو ميں کہتا ہوں کہ ہر شخص يہ سمجھ سکتا ہے کہ تعظيم ہے۔ يعنی نام اس طرح نہ 

ُرْوهُ ”لو جيسے اوروں کا نام ليتے ہو۔ ليکن يہاں تو ۔اب جو جو چيز داخِل تعظيم “ان کی تعظيم کرتے ہيں”کے معنی ہيں“َعزَّ
وِب خالق ہوگی۔ جب تک کہ استثنٰی نہ ہو، کسی ايک طريقہ تعظيم کو خاص طور پر منع کرديا جائے تو وه اور ہو، وه مطل

بات ہے ليکن جب تک کہ استثنٰی نہ کيا جائے ، اس وقت تک جو بھی طريق تعظيم ہوگا، وه اس حکِم اٰلہی ميں داخل ہوگا اور
ت ميں جو جو طريقے ہيں، وه بہ اختالِف زمانہ بہ اختالِف ملک ياد رکھنا چاہئے کہ تعظيم ايک عنوان ہے جس کے تح

  بدلتے رہتے ہيں۔ 
ہوسکتا ہے کہ ايک وقت ميں کوئی طريقہ تعظيم کا نہ ہو اور دوسرے وقت ميں وه طريقہ تعظيم کا رواج پاجائے جس طرح 

سے بدلتی ہے۔ايک جگہ ايک بات توہين توہين۔ وه جو اس کا مقابل ُرخ ہے، وه بھی ملک ، آب و ہوا اور زمانہ کے اعتبار 
نہيں ہوتی ، دوسری جگہ وه توہين ہوتی ہے۔جہاں تک ميرا خيال ہے،اگر شہروں ميں نہيں تو ديہاتوں ميں پنجاب کے۔ تو اور
نتم کہہ کر بات کرنا خاص طور پرکوئی توہين نہيں ہے۔ بعض جگہ گفتگو کا انداز ہی يہی ہے۔ ليکن مثالً ہمارے ہاں ہندوستا

ميں اور خصوصاً يوپی ميں ، تم يا تُو کہنا يہ تذليل اور توہين قرار پاتا ہے۔ ويسے بھی تعظيم کے انداز مختلف ملکوں ميں ، 
  مختلف زمانوں ميں بدلتے رہتے ہيں۔ 

تو جو حکم خالق کی طرف سے سب کيلئے آئے، وه ہر ملک کے لحاظ سے اس کی تہذيب کے اعتبار سے اس کے تمدن 
ر سے جو طريقہ تعظيم ہو، اس پر حاوی ہوتا ہے اور ہر ملک کے لحاظ سے جو طريقہ توہين ہو جو طريقہ اہانت کے اعتبا

ہو، وه حرام ہوجائے گا بلکہ کفر ہوجائے گا۔ تو اس مصداق کے طريقے بدلتے ره سکتے ہيں مگر اصل حقيقت اپنے حال پر 
ميں نے کہا کہ ذکر رسول کے دوران قيام بعض جماعتوں  قائم رہے گی کہ خالق کی طرف سے تعظيم کا حکم ہے۔ جيسے

ميں رائج نہيں ہے۔ بعض جماعتوں ميں رائج ہے ليکن رائج جن جماعتوں ميں ہے، وه کس بناء پر؟ تعظيم کی بناء پر۔لٰہذا وه 
  قابل اعتراض نہيں ہوگا۔ وه اسی تعظيم و احترام ميں داخل ہوگا جس کا خالق نے حکم ديا ہے۔ 

ور بات۔ کل کا بيان تھا جس کو ميں نے سرنامہ کالم قرار ديا ہے ابتداء ہی ميں۔ ميں نے کہا کہ تعظيم اور ہوتی اب ايک ا
ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ يعنی تعظيم اور عبادت ايک چيز نہيں ہے مگر اب ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ ايسی تعظيم جو حکِم 

رف اتنا ہے کہ تعظيم کسی کی ہے، عبادت کسی کی ہے۔ تعظيم شعائر هللا کی اٰلہی سے ہو، وه يقينا عبادت ہے۔ مگر فرق ص
ہے اور عبادت هللا کی ہے، تعظيم رسول کی ہے او رعبادت هللا کی ہے کيونکہ عبادت اس کی ہے جس کے حکم سے تعظيم 

عبادت اور ہے۔ تو تعظيم  ہے اور تعظيم اسی کی ہے جس کی تعظيم کا اس نے حکم ديا ہے تو متعلق تعظيم اور ہے ، متعلق
بہرحال شرک نہيں ہوسکتی ۔ اگر حکِم خدا سے ہو تو عبادت ہوگی۔ اگر از خود ہے يا کسی محرِک دنياوی کے لحاظ سے تو 
وه عبادت نہيں ہوگی۔ جيسے بہت سے کام ہمارے جو اس کے حکم کی بناء پر نہ ہوں، خود سے ہوں۔ فرض کيجئے کہ کسی 

ہے ہيں يا اپنے کسی بزرگ کی تعظيم کررہے ہيں۔ ماں باپ کی تعظيم کررہے ہيں۔تو اگر اس وقت حاکِم ضلع کی تعظيم کرر
  تصور ہو حکِم خدا کا تو عبادت ہے کيونکہ اس نے حکم ديا ہے تعظيم کا۔ 

 اسی طرح فرض کيجئے اپنے اُستاد کی تعظيم کررہے ہيں تو وه بھی اس نے کہا ہے کہ جو تمہيں تعليم دے، وه ايسا ہے
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جيسے تمہارا آقاو موال عالم دين کی تعظيم کريں کہ وه اس دين کا عالم ہے۔ تو يہ سب تعظيم عبادت ہو گی۔اگر کسی امير کبير
کی اس کی دولت کی وجہ سے تعظيم کريں تو وه بس تعظيم ہوگی، عبادت نہيں ہوگی۔ اگر کسی بوڑھے کی اس کے بزرگ 

و وه بھی حکِم خدا سے ہے۔ کہا گيا ہے کہ تم ميں سے جو سن رسيده بڑے لوگہونے کی وجہ سے بہ اعتباِر سن تعظيم کی ت
  ہيں، ان کی توقير کرو۔ تو اگر اس کا حکم پيش نظر ہے تو وه بھی عبادت ہوگی۔ 

غرض يہ کہ اگر اس کے حکم کے ماتحت تعظيم ہے تو وه تعظيم بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔مگر تعظيم کسی کی ہے، 
۔ عبادت ہے خالق کی۔ اب جو طريقے تعظيم کے ہوں، اکثر نام لے لے کر ان کو شرک کہاجاتا ہے، عبادت کسی کی ہے

مثالًجا کر روضہ نبوی کی ضريح کو بوسہ ديا تو بہت زياده زبان ہی سے شرک شرک نہيں ہوا بلکہ پشت پر تازيانہ بھی 
وں کو جو شرک کہاجاتا ہے، سجده گاه پر ہم نےپڑگيا۔ گويا پاداِش شرک يہيں مل گئی۔اسی طرح سے اور اسی طرح کے کام

سجده کرليا، آواز آئی شرک۔ جب ضريِح نبوی کا بوسہ لينے پر شرک کا حکم لگ گيا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی َعلَم کو، 
  ضريح کو، تعزيہ کو، جو اياِم عزا ميں ہوتے ہيں، اس کا بوسہ لے ليں ، تو وه بھال کہاں توحيد کے دائرے ميں ہوگا؟ 

تو يہ جو ان کاموں کو ترک کروايا جاتا ہے ، ميری سمجھ ميں تو اس کے معنی ہی نہيں آتے۔َرد کرنا تو اور بات ہے، وه تو 
اس وقت ہے جب مفہوم سمجھ ميں آئے اور جب کسی چيز کے معنی ہی سمجھ ميں نہ آئيں تو اس کی َرد کيا ہو؟ اب ميں 

ے۔ اب فرض کيجئے کہ کوئی بنظر عقيدت کسی ضريح کا طواف کرے تو بڑی عرض کرتا ہوں ، خانٔہ کعبہ کا طواف ہوتا ہ
۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ متفق عليہ ہے ليکن کسی َعلَم کو کوئی بوسہ دے تو آواز “شرک” شدت سے آواز آئے گی کہ

۔ اّول تو ايک اصولی “کشر” ۔ اور ايک چيز ابھی کہہ چکا کہ ہم نے سجده گاه پر سجده کرليا ، کہا گيا کہ“شرک” آئے گی
بات عرض کروں، وه خشک بات، يہ ہے اصولی کہ جو شرک ہو، اس ميں استثنٰی کی گنجائش نہيں۔ ميری زبان سے لوگ 

کی گنجائش ہے کہ سوائے اس کے “ااِلَّ ”خشک باتيں سن ليتے ہيں۔ مثالً يہ کہ ہم کہيں کہ شرک ظلم عظيم ہے تو کيا اس ميں 
شريک نہيں۔ اب اس ميں سوا نہيں کہا جاسکتا۔ اسی طرح شرک حرام يا کفر يا ظلم عظيم۔ اس ميں  شرک؟ جيسے هللا کا کوئی

  کی کی گنجائش کوئی نہيں ہے کہ سوا ا س کے۔ “ااِلَّ ”
تو ميں کہتا ہوں کہ جن جن چيزوں کو ميں نے متفق عليہ کہا۔ طواِف خانٔہ کعبہ، جزِو حج سب کے نزديک۔ تو اگر کسی چيز 

رک ہے تو کيا خانٔہ کعبہ کو شريک بنانے پر وه راضی ہوگيا؟ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دينا متفق عليہ ہے۔ کا طواف ش
وه جہاں گويا کارخانہ ہے شرک سازی کا، وه خود بھی اس پر عامل ہيں۔ حاالنکہ ہر صاحب ِفہم غور کرے کہ شباہت بھی 

ہے مگر تصور ہوتا ہے۔ يعنی ملتی جلتی ہوئی ہے شرک سے۔تو ڈرنے کی چيز ہے۔ مثالً کوئی کہے کہ يہ چيز شرک نہيں 
يہ ملتا جلتا ہوا ہونا بھی محرک ہوسکتا ہے ہولناک بنانے کا۔ تو اب ميں ہر صاحب ِفہم کو دعوت ديتا ہوں کہ يہ حجر اسود 

نوع کے اعتبار سے کو بوسہ دينے کا جو حکم ہوا تو يہ تو پتھر ہے اور انہی پتھروں کو تو پوجتے تھے يعنی جنس اور 
اسی شرک کی قسم ہے جو مشرکين کرتے تھے۔ مگر پھر بھی يہ ہی نہيں کہ حرام نہيں بلکہ جزِو حج۔ يعنی امکان ہو تو 

بوسہ دے، نہ امکان ہو تو استيالم کرے۔مجمع کی کثرت کی وجہ سے رسائی نہ ہو تواستيالم کرے يعنی ہاتھ سے يوں کرے 
  ے۔ اور وه پاس نہ جاسکے تو دور س

ارے ہميں لوگ کہتے ہيں کہ اتنی دور سے زيارت پڑھنے کا کيا فائده؟ وہاں نہيں سوچتے کہ دو گز سے يوں کيا اور پھر 
يوں کرليا، اس سے کيا فائده؟ ميں کہتا ہوں کہ يہ عمل جذبٔہ احترام کا مظہر ہے۔ اب يہ سب کے نزديک عبادت حاالنکہ جو 

ں کتنا قريب ہے۔ اب وہاں ايک بام ودر ہوا۔ حجر اسود کو جاکر بوسہ ديا تو واقعی شرک تھا، اس سے صورت و شکل مي
  ديکھتے رہے۔وہاں بھی تو کوڑے چلتے ہيں مگر وہاں وه روکنے 

  کيلئے نہيں، اس لئے کہ دوسروں کو موقع ديں۔ 
تم بوسہ لے چکے، اب  بس! بعض ہيں کہ لپٹے ہوئے ہيں او رہٹنے کا نام نہيں ليتے۔ تو ان کے لئے کوڑا چلتا ہے کہ بس

ہٹو۔اب دوسروں کو موقع دو۔ تو وہاں يہ ترغيب و تحريص ہے۔ گويااس کيلئے دوسروں کو موقع دينا، يہ امدا دہے، اس کی 
اعانت ہے۔ اس عمِل خير ميں مگر اسی وقت رکن يمانی کو ، جو اس کے مقابل ميں ُرخ ہے، گوشہ ہے خانٔہ کعبہ کا،اس کو 

ھر چاروں طرف سے اعتراض کی آوازيں آنے لگيں۔ تو اس گوشہ کا بوسہ لينا روا، اس گوشہ کا بوسہ اگر بوسہ دے ليا تو پ
  لينا ناروا۔ 

يہاں فقہ کا اختال ف ہے۔ ہمارے ہاں مستحب ہے رکن يمانی کا بوسہ لينا، ان کے ہاں استيالم تو ہے اس کا بھی ليکن وه جو 
اس ميں، استثنٰی کی گنجائش نہيں۔ اگر شرک ہے تو پھر حجر اسود کا  بوسہ لينا ہے، وه نہيں۔ ميں نے کہا جو شرک ہے

  بوسہ لينا بھی ناروا ہونا چاہئے اور جب 
حجر اسود کا بوسہ لينے کی اجازت ہی نہيں ہے بلکہ حکم ہے تو اس کے معنی يہ ہوئے کہ شرک تو نہيں ہے ، زياده سے 

م نہ ہو، وه حرام تو نہيں ہوجاتی۔ اب جو جو غذائيں آپ کھاتے ہيں، زياده يہ ہے کہ اس کا حکم نہيں ہے۔ تو جس بات کا حک
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ان کے کھانے کا کہاں حکم ہے؟ جو آپ پيتے ہيں ، ان کے پينے کا کہاں حکم ہے؟ تو حکم ہونا اور بات ہے ،ممانعت ہونا 
کے غير کے بوسہ  اور بات ہے۔جب تک ممانعت نہ ہو، اس وقت تک جائز ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لينے کا حکم ہے۔ اس

  لينے کا حکم نہيں ہے۔ 
تو اچھاصاحب!آپ عبادت نہ مانئے اس کو، عبادِت خدا نہ مانئے ليکن وه شرک کيونکر ہوجائے گا؟ جو شے شرک ہو، وه 

کسی وقت ميں بھی نہيں ہے۔ ہاں! ميں نے کہا تھا کہ کسی طريقہ تعظيم کی کسی طور سے ممانعت ہوجائے، وه بھی شرک 
گناه ہوگا۔شرک ميں اور گناه ميں فرق ہے اور ميں صاف طور پر کہوں کہ سجده طريقہ تعظيم، اسے ہمارے سواِد  نہيں ہوگا،

اعظم کا ايک طبقہ يعنی صوفياء کا ايک گروه جائز سمجھتا ہے اور بڑا گروه مخالف ہے۔ہمارے ہاں بھی شرعاً سجده جائز 
ی۔دو قسم کی حديثيں ميری نظر سے گزريں۔ ايک حديث يہ ہے کہ اگر نہيں ہے کسی کو۔ اس کيلئے احاديث ہيں پيغمبر خدا ک

سجده غير هللا کو جائز ہوتا ، اب يہ بات آج کے ترقی پسند زمانہ کے تقاضوں کے خالف ہے، مگر کيا کيا جائے کہ ہمارے 
ہ وه اپنے شوہروں کو سجده رسول اتنے ترقی پسند نہيں تھے۔ اگر سجده غيرهللا کو جائز ہوتا تو ميں بيويوں کو حکم ديتا ک

کريں۔ اگر سجده جائز ہوتا۔اس سے نتيجہ نکال کہ جائز نہيں ہے۔اب يہ بھی ميں نے ديکھا ہے کہ اگر سجده غيرهللا کو جائز 
ہوتا تو ميں شاگردوں کو حکم ديتا کہ وه اُستاد کو سجده کريں۔ اب کوئی فقيہ اگر جرأِت استنباط رکھتا ہو تو اس سے يہ نتيجہ 

ال سکتا ہے کہ جب شاگرد کو حکم ديا کہ وه اپنے اُستاد کو سجده کرے تو پھر بيٹے کو بھی حکم ديتا کہ وه اپنے باپ کو نک
سجده کرے کيونکہ اُستاد کو بھی کہا گيا ہے کہ وه آبائے ثالثہ يعنی تين قسم کے باپوں ميں سے ہيں۔ تو باپ ہونے کی حيثيت 

  جده جائز ہوتا تو جو واقعی باپ ہے، اس کيلئے سجده کيوں نہ جائز ہوتا؟ سے اس کی عزت ہے تو جب اس کيلئے س
ليکن اگر يہ ہوتا ، اگر ہوتا، اسی نے بتاديا کہ جائز نہيں ہے۔ لٰہذا ہم سجدئہ تعظيم کوجائز نہيں سمجھتے۔ مگر شرک کہنا غلط

اس کی دليل، ميں نے کہا کہ جو شرک ہے۔ سجده بھی اگر بنظر تعظيم کرے تو وه ميرے نزديک گناه ہے، شرک نہيں ہے۔
  ہے، اس ميں استثنٰی کی گنجائش نہيں ، تو جو شرک ہے، اس ميں شريعت کی تبديلی کا بھی اثر نہيں کيونکہ: 

ْسالمُ ” ِ ااْلِ ْيَن ِعْنَدّهللاٰ   ۔ “اِنَّ الدِّ
اه ، يہ فروِع دين سے متعلق۔ تو اگر اصوِل دين تمام انبياء ميں ايک ہے۔ توحيد اور شرک اصوِل دين سے متعلق۔ ثواب اور گن

شرک ہوتا تو آدم کو سجده کرنے کا حکم نہ ديتا۔ اگر شرک ہوتا تو برادراِن يوسف اور يعقوب، يعقوب کی آنکھوں کے 
  سامنے اور ان کی مرضی سے يوسف کو سجده نہ کرتے اور يہ سب باتيں قرآن سے ثابت۔ 

کيونکہ ہم کہيں گے کہ اب ہم شريعت ِ اسالم کے پيرو ہيں۔ اس وقت سجدئہ ہمارے اوپر وه سنديں پيش نہيں کی جاسکتيں 
تعظيمی جائز تھا اور اس وقت پيغمبر اسالم نے کہہ ديا ہے کہ جائز نہيں ہے۔ مگر شريعتوں ميں تبديلی ہوتی ہے،اصوِل دين 

ہے، شرک نہيں ہے۔ شرک ہوتا تو کسی ميں تبديلی نہيں ہوتی۔اس کے معنی يہ ہيں کہ اب جب ناجائز ہوگيا ہے ، تب بھی گناه
  دور ميں بھی جائز نہ ہوسکتا۔ 

اب جو بات ميں نے شروع کی تھی، بيچ ميں اس کا دوسرا جزو آگيا، ميں نے کہا کہ ميری سمجھ ميں تو اس کے معنی ہی 
ده گاه کی حقيقت کيا نہيں آتے۔ اب يہيں سے شروع کروں، کہتے ہيں کہ سجده گاه پر سجده کرنا شرک ہے۔ميں کہتا ہوں سج

ہے؟يعنی پيشانی کے نيچے۔ اس کيلئے ايک تمہيد کی ضرورت ہے۔ وه يہ ہے کہ شرک ہوتا کيا ہے؟جو بات خدا سے خاص 
ہو، اسے کسی دوسرے کيلئے صرف کرنا مثالً خداوند عالم خالِق حقيقی ہے۔ اب کسی دوسرے کو خالق مانيں، اس کے ذاتی 

ذاتی طاقت سے تو وه شرک ہوجائے گا۔هللا بطوِر معجزه کسی کے ہاتھ ميں خلق کروادے، وهاراده و اختيار سے خود اس کی 
اور بات ہے۔ ليکن خالِق حقيقی بس ايک رازِق حقيقی، بس ايک رِب حقيقی، بس ايک۔يہ باتيں کسی دوسرے کيلئے ثابت 

، عبادت کسی دوسرے کی کرے۔ابکردی جائيں تو وه شرک ہوجائے گا۔يا جيسے ميں نے کہا کہ عبادت جس سے خاص ہے
عبادت کے معنی کيا ہيں؟ هللا ہونے کا تصور کرکے کوئی عمل کرے۔ اس کا نام عبادت۔ کسی دوسرے کيلئے اسی تصور 
کے ساتھ کرے تو وه شرک ہوجائے گا۔ ليکن جو بات هللا کيلئے ہو ہی نہ سکتی ہو، اُسے غير هللا کيلئے ثابت کريں تو وه 

   شرک کيونکر ہوگا؟
هللا کيلئے کوئی بات ہوتی ہو اور اُسے غير هللا کيلئے ثابت کريں تو سمجھ ميں آتا ہے کہ شرک ہے اور جوبات ہوتی ہو غير 

هللا کيلئے،اُسے غيرهللا کيلئے ثابت کريں، مثالً کسی باپ ماں سے پيد اہونا، يہ غيرهللا سے خاص ہے۔ تو اب ہم کسی کی 
والدت بيان کريں يہ کہہ کر کہ خدا کے گھر ميں ہوئی تو گھر خدا کا ہے مگر والدت تو  والدت، وه چاہے کعبہ ميں ہو، وه

۔يہاں تيره رجب کی محفل تھی، والدِت جناِب امير عليہ السالم کا بيان“شرک”غيرهللا ہی کی ہوگی۔ اسے کيونکر کہا جائے گا 
رسول کيوں نہيں پيدا ہوئے کعبہ ميں؟ هللا نے يہ بات تھا تو ايک صاحب نے پوچھ ليا کہ اگر يہ بہت بڑی فضيلت ہے تو آخر 

  رسول کے لئے کيوں نہيں رکھی؟ انہی کو کيوں کعبہ ميں پيدا ہونے کا موقع ديا؟ 
بظاہر تو سوال مشکل تھا مگر ميں نے جو عرض کيا کہ ہاں، يوں تو خد اکی باتيں خدا ہی جانے۔ بنده ايک راز کی بات کو 
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ر کچھ ميری سمجھ ميں بھی آتا ہے ، وه يہ ہے کہ رسول کو بعد ميں خدا کہنے والی کوئی کيونکر سمجھ سکتا ہے؟ مگ
جماعت پيد اہونے والی نہيں تھی علم اٰلہی ميں مگر اس کے علم ميں اس بندے کيلئے بعد ميں خد اکہنے والے پيدا ہونے 

  ہ خدا نہيں ہيں، يہ تو پيدا ہوئے ہيں۔ والے تھے۔ اس لئے اس کی والدت کو نماياں کرنے کی ضرورت تھی کہ ديکھو! ي
تو والدت چونکہ غيرهللا کيلئے خاص چيز ہے، تو اگر ہم کسی کی والدت کو کتنا ہی فضيلت کے ساتھ بيان کريں تو يہ تو 

ثبوت ہے اس کا کہ ہم نے انہيں خدا نہيں سمجھا ہے۔ اس ميں شرک کا تصور ہو ہی نہيں سکتا۔ جو بات غير هللا کيلئے خاص 
  ہے، اس کو ثابت کريں غيرهللا کيلئے تو شرک کيسے ہوگا؟ 

تو اب ديکھئے کہ سجده گاه پيشانی کے نيچے ہے، کيا يہ بات هللا کيلئے ہوسکتی ہے؟ کيا ہماری پيشانی کے نيچے اُس کا 
کے نيچے ہو۔  دست ِحق پرست آسکتاہے؟کبھی(معاذهللا) اس کا کوئی جسم کا حصہ۔ جسم ہی وہاں کہاں ہے جو ہماری پيشانی

ہماری پيشانی کے نيچے جوہوگا، کوئی جسم کا حصہ ہوگا۔ تو يہ بات تو غيرهللا کيلئے خاص ہے تو کسی غيرهللا کيلئے ہم وه
عمل کريں تو شرک کہاں سے ہوگا؟ يعنی اگر آپ اپنے کپڑے پر سجده کرليں تو وه شريک ِخدا نہ ہو،ماشاء هللا قالين پر 

خدا ہو اور ہم خاِک شفا پر، ارے مٹی کی جنس پر سجده کريں ، جو خاکساری کا نشان ہے، قالين  سجده کرليں تو وه شريک ِ
پر سجده ميں تو پھر بھی امارت پسندی کا ايک پہلو ہے، خاک پر سجده بوريا نشينوں کی عالمت ہے۔ جتنی قيمتی چيزيں 

ں سونا لگا ہوا ہو، جواہر لگے ہوئے ہوں۔ مگر جب بچھی ہوئی ہوں ، چاہے وه ريشم کا فرش ہو، چاہے وه زرتار ہو، اس مي
نماز پڑھيں گے تو خاک کی ٹکيہ الئيں گے ۔ دنيااسے خا ک کی ٹکيہ ہی کہے گی۔بہرحال ہم اُسے پيشانی کے نيچے رکھيں 

گے۔ يعنی يہ ايک اظہار ہوگاکہ ہم ان تمام اسباِب ثروت کو ذليل سمجھتے ہيں اور اس کی ہمارے نزديک کوئی عزت 
  ہيں۔اُسے بوسہ نہيں ديتے، اسے بوسہ ديتے ہيں، اسے قابل احترام سمجھتے ہيں۔ ن

اب تو بنظر شرف کربال کی خاک کہتے ہيں ورنہ مسئلہ حقيقی کے لحاظ سے کوئی خصوصيت نہيں ہے۔ وه تو ايک اصول 
سجده کرليتے ہيں۔اگر خاِک شفا ہے۔ درخت کا پتہ لے ليتے ہيں۔ پنکھا ہوتا ہے، وه رکھ ليتے ہيں، چٹائی ہوتی ہے، اس پر 

ہے تو اُسے ترجيح دے ديتے ہيں۔ اسے شرک کہنے کے کيا معنی ہيں؟ کس چيز کا شرک؟يعنی بوسہ ديا ضريح کو، وه بہت 
بڑا شرک۔ميں کہتا ہوں بوسہ دينے کی کيا حقيقت ہے؟ہمارے لب کسی جسم سے متصل ہوں، يہی معنی تو بوسے کے ہيں۔تو 

ے لب هللا سبحانہ کے کسی جزو سے متصل ہوسکتے ہيں؟ يہ جب بھی ہوگا کسی جسم کے ساتھ وہی بات کہ کيا ہمار
ہوگا۔کسی مخلوق کے ساتھ ہوگا۔ اب ميری عمر ايسی نہيں، ان باتوں کو پيش کرنا اور پھر جاللت ِمنبر مانع ہے، اگر منبر کا 

ت ِ رسول ميں کہا تھا، بڑامعرکہ آرا قصيده، اسحق کوئی سمجھتا ہو توبڑی نازک منزل ہے۔ عرفی نے اس قصيده ميں،جونع
  ميں کہا تھا: 

  
  ھشدار کہ پابرسر تيغ است قلم را 

  ۔ “ہوش رکھو کہ قلم کا پير تلوا رپر ہے”
بادشاہوں کی تعريف کرلينا آسان ہے ۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ رسول کی تعريف کرنا جو شاياِن شان ہو، وه بڑی نازک منزل 

تلوار پر ہے۔ تو اب اس ميں ذرا سے تصرف کے ساتھ ميں يہ کہوں گا کہ اگر منبر کے محل کی عظمت کا ہے۔ قلم کا پاؤں 
ہوش رکھو کہ زبان کا پاؤں تلوار کی ”۔“ھشدار کہ پابرسر تيغ است زبان را”احساس ہو تو ہر خطيب اپنے دل سے کہے 

توں کامتقاضی ہے۔ اس ميں حقيقت ہونی چاہئے۔ اس ميں وه ۔يہ مقاِم منبر نہ مذاق کامتقاضی ہے، نہ بے فائده با“دھار پر ہے
ہونا چاہئے جو منبر کے شاياِن شان ہو۔ مگر اپنی غير شاعرانہ زبان ميں کہوں گا کہ جناب! بوسہ لينا جذباِت نفس کی 

  تحريک سے ہو تو شرک نہ ہو اور ازروئے عقيدت ہو تو شرک ہوجائے۔ اب طواف کرنا، ميں 
عبہ ميں متفق عليہ، کوئی امام بارگاه کا طواف کرے ، کوئی ضريح کا طواف کرے، کوئی روضٔہ حسينی کانے کہا کہ خانٔہ ک

طواف کرے،کوئی کہے غضب کيا، غضب کيا۔ ميں کہتا ہوں کہ غضب کيا کيا؟ طواف کيا ہوتا ہے؟ بيچ ميں کوئی شخص يا 
انہ ملے گا کہ اس کے گرد چکر لگائيے۔ کوئی زبان سے کوئی چيز اور اس کے گرد چکر لگانا۔ تو کيا کبھی آپ کو هللا سبح

کہے يا نہ کہے مگر جسمانيت کے تقاضے ثابت کرتا ہے۔ تو وه بھی اس کی عظمت کا تصور يہ رکھتا ہے کہ عرش پر نہيں
ور سماتا۔تو پھر آپ کيا چکر لگائيں گے؟ مگر ہم تو کہتے ہيں کہ جسمانيت سے بری ہے۔ تو وہاں تو چکر لگانے کا تص

ہوہی نہيں سکتا۔ کسی عمار ت کے گرد ، کسی شے کے گرد چکر لگائے جائے گا تو کوئی معنی ہی نہيں طواف کو عبادت 
  سمجھنے کے۔ 

ہاں! ہر چيزميں معنی پيدا ہوجائيں گے اگر جس کا چکر لگا رہے ہيں، اسے خدا سمجھ ليں۔ا گر جس کا بوسہ لے رہے 
د رکھئے کہ يہ شرک بوسہ لينے سے نہيں ہوا ہے، خدا سمجھنے سے ہوا ہے اور ہيں،اُسے خدا سمجھ ليں تو شرک ہے۔ يا

ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ خدا سمجھ کر آنکھ سے ايک اشاره ہوگا تو شرک ہوگااور بغير خدا سمجھے ہوئے سجده 
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  بھی ہوگا تو شرک نہيں ہوگا۔ 
ت ہوتی ہے اور کبھی اضافتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب جناب! تعظيم کے تقاضے سب جانتے ہيں۔ تعظيم کبھی براِه راس

  ميں مثالوں سے ثابت کروں گا کہ اضافتوں کے ساتھ جو تعظيم ہے، وه بڑے درجہ کی تعظيم ہوتی ہے۔ 
ايک صاحب، کوئی عالم دين، کوئی صاحب ِ دولت آئے، حاکِم ضلع آئے، آپ کھڑے ہوگئے تعظيم کيلئے، مگر اب وه نہيں 

ھوٹا سا بچہ آگيا مگر اب اس بچے کو ديکھ کرآپ تعظيم کيلئے کھڑے ہوگئے۔ کسی نے پوچھا يہ آپ اس بچے آئے، ان کا چ
کی تعظيم کررہے ہيں؟آپ نے کہا: جانتے نہيں کس کا بچہ ہے؟ تو بتائيے جب خود ان کيلئے آپ کھڑے ہوئے تھے، وه بڑے

  درجہ کی تعظيم تھی يا يہ بڑے درجہ کی تعظيم ہوئی؟ 
ه خود بھی نہيں آئے، نہ بچے کو بھيجا۔ ارے ان کا نوکر آگيا۔نوکر صورت شکل سے کوئی ديہاتی آدمی ہے۔ آپ اسجناب! و

کی تعظيم کيلئے کھڑے ہوگئے۔ کسی نے کہا: ارے آپ اس دہقانی کی تعظيم کرتے ہيں؟ آپ نے کہا: اسے نہ ديکھو، يہ 
  ديکھو کس کا نوکر ہے۔ 

کھڑے ہوئے تھے، اُس سے بھی يہ تعظيم بڑھ گئی۔ اور اب جناب! وه ان کا بھيجا ہوا  اب ديکھئے! بيٹے کی تعظيم کو جو
کوئی بھی نہيں۔ ڈاکئے نے الکر ان کا خط ديا۔ روز ڈاکئے سے خط ليتے تھے، چپکے بيٹھے رہتے تھے۔ آج ڈاکئے نے خط 

ہ فالں قبلہ کا خط ہے۔ تم جانتے ہو يہ ديا اور آپ سروقد کھڑے ہوگئے ديکھتے ہی۔کسی نے کہا: ارے بھئی کيا ہوا؟ کہا: ي
کس کا خط ہے؟ حاالنکہ يہ تو بے جان ہے۔ مگر يہ تعظيم اُن سب تعظيموں سے بڑھی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنا رشتہ 

  دور کا ہو، اور پھر بھی جذبٔہ تعظيم باقی رہے ، وه اس مرکز کی سب سے بڑی تعظيم ہوگی۔ 
بدگمانی سے کام لوں۔ ميں کہتا ہوں کہ کوئی جماعت ہے جس ميں جذبہ ہے هللا کی ميری عادت نہيں کہ کسی کی نسبت 

تعظيم کا۔ مگر اقبال کی زبان ميں کہوں کہ ہزاروں سجدے جبينوں ميں تڑپتے رہے اس انتظا رميں کہ وه ملے تو سجدے 
ں نہ سہی، وہاں سہی۔ ايک طبقے کو کريں۔نہ وه ملے گا، نہ سجدے ہوں گے۔ ارے ايک طبقہ کو اُميد ہے کہ اس داِر دنيا مي

اُميد ہے کہ ملے گا۔ مجھے ہمدردی ہے کہ وه اس دن کے منتظر ہيں کيونکہ مجھے انتظار کرنے والوں سے ہمدردی ہوا 
کرتی ہے اور اس سے تو ميں يہ سمجھتا ہوں کہ قسمت ِمسلم ميں انتظار لکھا ہوا ہے۔ہر ايک منتظر ہے۔ يہ اور بات ہے کہ 

  ہے ناممکن بات کا اور کوئی منتظرہے ممکن بات کا۔  کوئی منتظر
تو جناب!يہ بس انتظار ميں ہے کہ وه ملے۔ اب ايک جماعت ہے بيچاری جسے وه نہيں ملتا اور جذباِت تعظيم ہيں۔ اب اس 
آپتک نہيں پہنچتے۔ اتفاق سے چوده سو برس پہلے پيدا ہوئے تھے۔ اس لئے حضرت رسوِل خدا کے سامنے حاضر ہوگئے۔ 

کے دست ِحق پرست کوبوسہ ديا۔ اب وه جو پنجاب کا طريقہ ہے، مثالً پائے مبارک کو بوسہ ديا۔ جو کچھ ممکن تھا، فرض 
۔ميں کہتا ہوں کہ اسے سے پوچھئے کس کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے؟ اگر“شرک”کيجئے طواف بھی کرليا۔ اب آپ نے کہا

تھ کو بوسہ دے رہا ہوں تو دنيا دار ہے، اگر کہے کہ حاکِم عرب کو بوسہ دے وه کہے کہ خانداِن بنی ہاشم کے تاجدار کے ہا
رہا ہوں تو ميں سمجھوں گا کہ دنيا پرست ہے۔ ليکن اگر وه کہے کہ هللا کے رسول کے ہاتھ کو توسمجھ ليجئے کہ وه عظمت ِ

  خد اہے جو اس عمل کو اُس سے کروارہی ہے۔ 
۔ اور اب کوئی شخص ہے جو بعد ميں پيدا ہوا اور پيغمبر خدااس کے سامنے نہيں تو ايک درجہ اونچا ہے اس کی تعظيم کا

ہيں۔ ايک آِل رسول ہے، اوالِد رسول۔ اب اس نے جو جذباِت محبت و عقيدت تھے، ان کو صرف کيا ان کی خدمت ميں۔ 
و ديکھئے! وه جذبٔہ محبت اور کيوں؟ اس لئے کہ رسوِل خدا کے يہ نور سے ہيں۔ يہ بيٹے ہيں، رسوِل خدا کی اوالد ہيں۔ ت

جذبٔہ عقيدت اور جذبٔہ تعظيم خدا کا ہے جو وہاں تک پہنچ رہا ہے اور اب بدنصيبی سے اس َدور ميں پيدا نہيں ہوا تھا۔ اب ان 
کی ضريح مطہر سامنے ہے اور ضريح مطہر کوجاکر بوسہ ديتا ہے۔ تو ميں کہتا ہوں کہ جاہل سے جاہل ديہات کا رہنے 

ا مسلمان ، اس سے پوچھئے کہ کس کی زيارت کو آئے ہو؟ کيا وه کہے گا کہ خانداِن بنی ہاشم کے ايک بڑے آدمی واال آج ک
کی زيارت کو آيا ہوں؟ کيا وه کہے گا کہ تاجداِر مدينہ؟ ، مجازاًآپ کہہ ليں کہ مدينہ کے بادشاه کی زيارت کو آيا ہوں۔ کيا وه 

کو آيا ہوں؟جاہل سے جاہل آدمی بھی کہے گا کہ رسول هللا کی قبر کی زيارت کہے گا کہ قوِم عرب کے سردار کی زيارت 
  کو آياہوں۔ 

دنيا کہتی ہے کہ قبر پرستی ہے، قبر پرستی ہے۔ارے قبر پرستی ہوتی تو ہمارے ملک ميں قبروں کی کوئی کمی تھی؟ يہ ہم 
 ہے، صاحب ِقبر کا رشتہ ہے جولے آياہے۔  اتنی مسافت طے کر کے وہاں کيوں جاتے؟ معلوم ہوا کسی قبر کی پرستش نہيں

اب فرض کيجئے کہ ہم دور افتاده ہيں، ہماری رسائی کربال تک نہيں ہے۔ رکاوٹيں ايسی ہوگئی ہيں کہ پہنچنا اب اس َدور ميں
ہماری  تو آسان نہيں رہا ہے۔ ميں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی دعا کريں کہ سب رکاوٹيں پروردگاِر عالم دور کرے تو يہ

تمنا ہے کہ وہاں پہنچيں۔اب وہاں تک نہيں پہنچ سکتے۔ ويسے بھی ہر دور ميں ہر ايک کے حاالت تو نہيں ہوتے کہ وہاں ہر 
وقت پہنچ سکے۔ لٰہذا اس نے قبر کی شبيہ تيار کی، ضريح کی شبيہ تيار کی۔ اب وه اس کا احترام کررہا ہے، اس کا طواف 
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  ۔ آپ کہتے ہيں :اوه! شرک ہوگيا۔ کررہا ہے، اس کو بوسہ دے رہا ہے
ميں کہتا ہوں کہ يہی اجزائے ضريح دوکان پر بھی تو تھے۔ ہم نے وہاں جاکر ان کی تعظيم کيوں نہ کی؟ جب ان ميں ايک 

شکل پيدا ہوئی کہ کسی خاص ضريح کی شبيہ بن گئے تو معلوم ہوا کہ وہی جذبہ ہے۔ اب يہ جذبہ کی قوت پر انحصارہے کہ
  ک لہريں جاتی ہيں جن کا جذبٔہ محبت قوی ہے۔ان کيلئے رسول کا حکم رہنمائی کيلئے ہے۔ کتنی دور ت

فتاوٰی قاضی خاں، ان ميں يہ حديث ہے کہ ايک شخص پيغمبر خدا کی خدمت ميں آيا اور اُس نے يہ کہا کہ ميں نے خواب 
ورعين اور جنت کی چوکھٹ پر بوسہ دے ميں ديکھا ہے او رايک روايت ميں ہے کہ ميں نے نذر کی ہے کہ ميں پيشانی ح

رہا ہوں۔ چوکھٹ پر جنت کی اور پيشانی پر حورعين کی۔اّول تو ماشاء هللا آپ ہر موقع پر نکتہ رس ثابت ہوئے ہيں۔ ميں کہتا 
  ہوں کہ پہلے رسول کو يہ کہنا چاہئے کہ يہ تمہارا خواب 
نی گويا خواب ميں بھی يا ا س نے نذر کی شرک کی۔ تو پيغمبر کا شيطان کا دکھايا ہوا ہے۔ بھال بوسہ بھی کہيں ہوتا ہے ؟ يع

کام ہی ہے توحيد کی طرف بالنا۔ تو آپ کو پہلے ہی اس کی زبان پکڑنا چاہئے کہ ارے يہ کيا؟ يہ شرک تم نے خواب ميں 
  ديکھا يا شرک کی تم نے نذر کی؟ 

بوسہ دے رہا ہوں۔ ارشاد فرمايا کہ تمہيں يہ کرنا چاہئےتو جناب!اُس نے يہ کہا کہ پيشانی حورعين او رجنت کی چوکھٹ کو 
کہ باپ کی پيشانی اور ماں کے قدموں کو بوسہ دے لو۔اُس نے کہا کہ حضور! ميرے ماں باپ زنده نہيں ہيں، وفات پاچکے 

  ہيں۔آپ نے فرمايا: ان کی قبريں ہيں؟ دونوں کی قبروں کوجاکر بوسہ دے لو۔ 
پرستی کی تعليم دے رہے ہيں؟ فرمايا: اگر دونوں کی قبريں ہيں تو دونوں کی قبروں کا جاکر ديکھئے! کيا رسول هللا قبر 

بوسہ لے لو۔اُس نے کہا: حضور! قبروں کا پتہ نہيں ہے۔ ميں کم سن تھا، دونوں اس وقت دنيا سے اٹھ گئے۔ مجھے معلوم 
کا نام لکھو، ايک پر اُس کا نام لکھو اور ان کو بوسہ  نہيں کہ قبريں کہاں ہيں؟ آپ نے فرمايا: دو لکيريں کھينچو، ايک پر اس

  دے لو۔ 
ميں کہتا ہوں يہ بھی ہمارے موال نے نہيں لکھوايا کہ کسی زيارت کے مشتاق ہو تو شبيہ کو ديکھ کر زيارت کا شوق پورا 

نے رسول کی ايک زنده شبيہ کرلو۔کچھ حضرات کا ذہن منتقل ہوگيا ہوگا ۔ مگر ميں کہتا ہوں کہ ہمارے امام کو هللا تعالٰی 
عطا کی تھی۔ وه کون؟ شہزاده علی اکبر ۔ اسی وجہ سے يہ علی اکبر کی خصوصيت ہے کربال ميں، کسی کے جاتے وقت 

  حسين نے هللا کو گواه نہيں بنايا۔ مگر جب علی اکبر جارہے ہيں تو ہاتھ اٹھاديتے ہيں درباِراٰلہی ميں: 
ھُمَّ اْشھَْد َعٰلی ھَؤُ ” ۔ “تَْقنَا اِٰلی نَبِيَِّک نَِظْرنَا اِٰلی َوْجِھہاَلِء اْلقَْوِم فَقَْد بََرَزاِلَْيِھْم ُغاَلٌم َواَْشبَہُ النَّاِس َخْلقًا َو ُخْلقًا َوَمْنطَقًابِنَبِيَِّک وُکنَّااَِذااشْ اَللّٰ
  ۔ “خداوندا! تو گواه رہنا اس قوم کے ظلم پر کہ اب وه جارہا ہے ”

سے سن رہے ہيں۔ امام کيا کيا کہہ سکتے تھے۔ کون جارہا ہے؟ يہ کہہ سکتے تھے کہ ميری ضعيفی کا ماشاء هللا آپ غور 
سہارا جارہا ہے۔ يہ کہہ سکتے تھے کہ بھرے گھر کی رونق جارہا ہے۔ يہ کہہ سکتے تھے کہ پھوپھی کا اٹھاره برس کا 

ارے ! کہہ سکتے تھے کہ ميرا کڑيل جوان  رياض جارہا ہے۔ يہ کہہ سکتے تھے کہ ماں کے دل کی ڈھارس جارہی ہے۔
  جارہا ہے۔ مگر موال نے يہ نہيں کہا۔کہتے ہيں: 

پروردگار! گوه رہنا کہ وه جارہا ہے جو صورت و سيرت، گفتار و رفتار ميں تيرے رسول سے دنيا ميں سب سے زياده ”
  ۔ “اس جوان کو ديکھ ليتے تھےمشابہ ہے۔ پروردگار! جب ہم تيرے نبی کی زيارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے 

ميں کہتاہوں کہ جب سے علی اکبر پيدا ہوئے، امام نے کتنی مرتبہ علی اکبر کو ديکھاہوگا۔ مگر آج امام نے اپنی پوری عمر 
کی سيرت کی تفسير کردی۔ اس پوری عمر ميں جب بھی بيٹے کو ديکھا تو بنظر عبادِت خدا ديکھا ہے۔ ہميشہ رسول کی شبيہ

 حيثيت سے ديکھا ہے۔ ہونے کی 

 

 معراج خطابت

 

  ٢شعائِر اٰلہيہ

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ فَاِنَّھَاِمْن تَْقَوی اْلقُلُْوب”   ۔“َوَمْن يَُعظِّْم َشَعاِئَرّهللاٰ
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جو شعائر هللا کی تعظيم کرے تو يہ دلوں کے تقوٰی کا ايک جزو ہے۔ دو دن اس سلسلہ بيان کے گزر گئے اور شعائر کے 
معنی ميں نے بيان نہيں کئے۔ ميں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ چاہے شعائر کے معنی ہميں معلوم نہ ہوں، تب بھی الفاظ سے 

گيا کہ ہر تعظيم عبادت نہيں ہے۔ عبادت اور چيز ہے اور تعظيم دوسری چيز  کہ هللا کے شعائر کی تعظيم کرو، يہ پتہ چل
ہے۔ دو دن يہی بيان رہا۔ اب آئيے شعائر کے معنی ديکھيں۔ اب شعائر کی تشريح ميں يہ کہنا الزمی ہے کہ شعائر جمع ہے 

تو سنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ذہن  شعيره کی۔ ليجئے اب اُردو دان طبقے کيلئے او رمشکل ہوگی۔ مجلسوں ميں شعائر کا لفظ
ميں اس کا مفہوم آجاتا تھا مگر يہ واحد جو اس کا معلوم ہوا شعيره۔ تو يہ ذہن کيلئے بالکل اجنبی چيز ہے۔ مگر ميں عرض 
کروں کہ ابھی پتہ چلے گا کہ يہ ذہن سے کچھ زياده دو رنہيں۔ شعيره کے معنی لغت ميں عالمت کے ہيں جيسے نقش قدم 

والے کی عالمت ہے۔ جيسے دھواں آگ کی عالمت ہے۔ تو ويسے ہی شعيره کے معنی عالمت کے ہيں۔ اب  کسی جانے
عالمت کو عالمت کيوں کہتے ہيں؟ عالمت کو عالمت اس لئے کہتے ہيں کہ وه ذريعہ علم ہوتی ہے۔ اب علم کے معنی سب 

  کو معلوم ہيں جاننا۔ 
سے عالمت کہتے ہيں۔ تو جس طرح عالمت کو عالمت اس لئے کہتے ہيں تو چونکہ عالمت ذريعہ علم ہوتی ہے، اس لئے اُ 

کہ وه ذريعہ علم ہے۔اسی طرح عالمت کے معنی ہيں شعيره۔ لغت ميں آيا ہے کيونکہ يہ ذريعہ شعور ہے کيونکہ شعور کے 
انا پہچانا لفظ ہے، معنی علم کے ہيں۔ عالمت کی جمع ہيں عالئم۔ شعيره کی جمع ہے شعائر۔ اب عالمت کون ہوتی ہے؟ جو ج

اُسے ديکھيں ۔ شعيره ہوتی ہے عالمت۔ شعائر يعنی عالئم۔ اب عالمت کون ہوتی ہے؟ عالمت وه ہوتی ہے جس کے ذريعہ 
  سے ذہن کسی اور کی طرف جائے۔ 

بخار اب نئے دور کی مثال دے دوں۔ تھرماميٹر ميں پارے کو ديکھا کس نقطے پر ہے؟ کہا کہ اسے اتنا بخار ہے۔ تو اس کا 
اس تھرماميٹر ميں نہيں آياہے۔ يہ اس کی عالمت ہے، پارے کا وہاں پہنچنا، يہ عالمت ہے اس بخار کی۔پرانے زمانے ميں 

حکماء نبض ديکھ کر بتا ديتے تھے کہ اتنا بخار ہے۔ تو نبض ميں بھی اس کا بخار نہيں آتا تھا۔جيسے پارے کے چڑھنے ميں
ح نبض کی تيزی نے بخار کا پتہ ديا۔ وه اسے سمجھتے تھے نبض سے۔ يہ اس کو ذہن منتقل ہوا بخار کی طرف، اسی طر

ديکھتے ہيں تھرماميٹر ميں پارے کی رفتار سے۔اب رفتار کی يہاں ايک اور بات ياد آئی ہے۔ دنيا والے کہتے ہيں کہ ہم کسی 
ں؟ بخار کو آپ ديکھتے ہيں جو مانتے چيز کو بغير ديکھے نہيں مانتے۔ ميں کہتا ہوں کہ کس چيز کو آپ ديکھ کر مانتے ہي

ہيں؟ ديکھتے تو پارے کو ہيں اور رائے قائم کرتے ہيں بخار کی۔ اسی طرح دنيا ميں آجکل جتنے ذرائع ہيں کسی چيز کو 
سمجھنے کے۔ تو عالمت کو ديکھتے ہيں۔ اب ميں تواس چيز کی حقيقت سے واقف نہيں ہوں۔ مگر اخباروں سے کچھ نہ کچھ 

کہ وه ہوائی جہاز جو بھيجے گئے ہيں، جن پر بہت سی دنيا احتجاج کررہی ہے تو دشمن کا ہوائی جہاز دکھائی  ذہن ميں آيا
تو نہيں ديتا۔ اس کے اڑنے کی کچھ عالمت ہے جو اس ميں نمودار ہوتی ہے۔ اس عالمت کو ديکھ کر جو چيز نہيں ديکھی، 

تو ديکھتے نہيں ہيں، بے ديکھے عالمات کو ديکھ کر فيصلہ  اس کے متعلق رائے قائم کرتے ہيں کہ دشمن کا جہاز اڑا۔
کرتے ہيں۔ تو ميں کہتا ہوں کہ خدا کو بے ديکھے مانئے۔ آفتاب کو ديکھئے ، اُسے مانئے۔ چاند کو ديکھئے، اُسے مانئے۔ 

عد اب ايک او رمنزل کائنات کو ديکھئے، اُسے مانئے۔ ميں بھی کہتا ہوں کہ اثر کو ديکھئے ، مٔوثر کو مانئے اور اس کے ب
  ہے۔ ميں يہيں سے اس کو عرض کروں گا کہ قرآن مجيد ميں ہے : 

بُھُْم َواَْنَت فِْيِھمْ ” ُ لِيَُعذِّ   ۔ “َماَکاَن ّهللاٰ
  ۔ “هللا ان پر عذاب عام نہيں کرے گا”رسول سے کہا گيا ، قرآن کی آيت ہے کہ

س طرح يہ قوم برباد نہيں ہوگی، درآں حاليکہ آپ اس ميں يعنی جيسے دنيا کی قوميں تہس نہس ہوئيں، برباد ہوئيں،، ا
ہيں۔قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے وجود کا اثر ہے کہ يہ قوم قائم ہے۔ اب اگر دکھائی ديتا ہو کہ آج بھی قائم ہے تو سمجھ 

  ليجئے کہ رسول کا کوئی جزو برقرار ہے۔ 
اس شے کی عالمت۔ تو اب هللا کے شعائر کون ہوں گے تو حضوِرواال!عالمت، جس کو ديکھ کرکسی طرف ذہن جائے تو وه 

جن کو ديکھ کر ذہن اس کی طرف جائے۔وه اس کی عالمت ہوں گے تو جن جن چيزوں کی نسبت اس کی طرف قائم ہے، اس
نسبت کی وجہ سے۔ ان کو ديکھنے سے ذہن اس کی طرف جاتا ہے ، مثالً اپنے گھر کو ديکھيں گے تو خدا ياد نہيں آئے گا۔ 

يکن اگر خانٔہ کعبہ جائيں گے۔ کہا: يہ کيا ہے؟ انہوں نے کہا: خانٔہ خدا۔ هللا کا گھر۔ قرآن نے کہا: بيت هللا۔ تو هللا کا گھر۔ جب ل
  کہا خانٔہ خدا، بيت هللا ، تو ذہن کس کی طرف گيا؟خدا کی طرف۔ 

کی طرف لے جاتی ہيں۔ اب اسی بيت هللا کا ترجمہ ہےلٰہذا کعبہ ہوا شعائر هللا ميں۔ يہ ان عالمتوں ميں سے ہوا جو ذہن کو هللا 
خانٔہ خدا اور اس ميں تو اس دنيا کا آدمی نہيں ہوں۔ مگر اخباروں ميں بہت شور تھا کہ ايک فلم آئی ہے خانٔہ کعبہ۔ ہندوستان 

ے۔بيت هللا کا ترجمہ خانٔہميں آئی تھی۔ يہاں بھی آئی ہوگی۔ وه خانٔہ خدا فلم تھی۔ اس ميں جناب حج کے مناظردکھائے گئے تھ
خدا کيا اور فلم کا نام رکھ ديا۔ تو اب کسی فلم کے ديکھنے پر کبھی علماء کا جلسہ نہيں ہوا۔ مگر وه فلم جو آئی تو بڑی بڑی 
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کانفرنسيں علماء کی ہمارے ہوئيں۔ اب مجھے ذرا تعجب ہوا کہ صاحب! کبھی کسی فلم پر تو احتجاج نہيں ہوا۔ شرعاً تو 
کسی فلم سے راضی نہيں تھے۔تو اس سے پہلے کبھی کسی فلم پر اعتراض نہيں ہوا۔ يہ آخر اس کے خالف کيوں علماء 

احتجاج ہورہا ہے۔ تو ميں نے دريافت کيالوگوں سے کہ اس فلم ميں کيا بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس مينآ ِل رسول کا ذکر ذرا
  ے بہت سے طريقے اس ميں نظر آتے ہيں۔ زياده ہے اور ہماری نماز ، ہماری جماعت اور ہمار

تو اب پتہ چال کہ يہ احتجاج ہورہا ہے کہ جنہيں ہم دنيا کے ذہنوں سے بھال دينا چاہتے تھے، يہ فلم انہيں ياد دالتی ہے۔ يہ 
س احتجاج اس پر ہورہا ہے۔ اب ميں نے لوگوں سے اس فلم کی اور خصوصيات دريافت کيں تو لوگوں نے کہ کہا کہ نہيں، ا

ميں تو گانا بجانا بھی بہت کم ہے۔ مہمالت جو فلموں ميں ہوا کرتے ہيِں وه تو اس ميں تقريباً بالکل نہيں ہيں اوربس يہی ہيں۔ 
  تو ميں سمجھ گيا کہ بس اسی سے ناراضگی ہے۔ 

دا کا ديکھنا اب جناب! چونکہ بات بہت چل گئی ہے۔ ہمارے پاس بھی سواالت آنے لگے استفتاء کے کہ صاحب! فلم خانٔہ خ
جائز ہے يا نہيں؟ اب ان سوال کرنے والوں پر بھی ہنسی آئی کہ کسی اور فلم کے ديکھنے کو کبھی نہيں پوچھا۔ ہميشہ شوقيہ
جاتے اور ديکھتے۔ مگر اس فلم کے بارے ميں پوچھ رہے ہيں کہ جائز ہے يا نہيں۔ تو ميں آزادی سے يہ لکھ کر ديتا کہ فلم 

ے۔ تو وه کہتے کہ انہوں نے فلم ديکھنے کی اجازت دے دی۔ تو اس سے فائده پھر اور بھی اٹھاتے جائز ہے، جائيے ديکھئ
  کہ صاحب فلم ديکھنا جائز ہے۔ان کا فتوٰی موجود ہے۔ 

غلط فائدے بھی تواٹھائے جاتے ہيں۔ غلط استعمال ہوتا ہے فتوے کا۔ تو ميں نے يہ لکھا جواب ميں کہ جو شخص فلم ديکھنے 
ہيں ہے، اس کيلئے بہتر ہے کہ اسے بھی نہ ديکھئے اور جو فلم ديکھنے کا عادی ہے، اس کيلئے بہتر يہ ہے کہ کا عادی ن

  اس کو بھی ديکھے۔ 
تو اب خانٔہ خدا جب کہا تو خدا کا تصور الزماً ہوا يا نہيں ہوا؟ اور بيت هللا تو وہی ہے بنص قرآن۔ مگر ہم اپنے ہاں کی مسجد

ے ہيں۔ خانٔہ خدا کا جو محاوره ہے، وه مکہ والے کعبہ کيلئے نہيں ہے بلکہ اپنے ہاں کی مسجد کو بھی کو بھی خانٔہ خد اکہت
  خانٔہ خدا کہتے ہيں۔ 

اب ميں ايک طبقہ سے پوچھوں گا کہ وه ہے بيت هللا اور يہ بھی ہے خانٔہ خدا تو اس ميں کونسی بات درست ہے؟ وه بيت هللا 
يت هللا کا ترجمہ خانٔہ خدا ہے۔ اسی خانٔہ خدا کی عربی بنائيے تو بيت هللا ہے۔ تو اب ميں لفظ ہے، يہ خانٔہ خدا ہے اور اسی ب

بدل کر کہتا ہوں کہ يہ مسجد بيت هللا ہے يا نہيں؟ تو وه کہيں گے کہ عربی کے لحاظ سے تو بيت هللا ہے۔ اگر ذرا سی بھی 
معنی ہوئے کہ بيت هللا۔ توميں کہوں گا کہ پھر اتنی دور جانے عربی جانتے ہوئے تو کہيں گے کہ ہاں خانٔہ خدا ہے۔ اس کے 

کی کيا ضرورت ہے؟ اسی کا حج کر ليجئے۔تو وه کہيں گے کہ نہيں صاحب! حج تو وہيں ہوگا ، يہاں نہيں ہوگا۔ميں کہوں گا 
ھی ہم نے بنوايا تو يہ بيت ، پھر نہيں ہے بيت هللا۔کھل کر کہہ ديجئے کہ جيسے ہمارا گھر، ويسے وه بھی ہم نے بنوايا۔ يہ ب

هللا نہيں ہے۔ آپ نے کہہ ديا کہ نہيں ہے۔ تو جب نہيں ہے تو نجاست اس کے اندر لے جائيے۔ ارے وه کسی ايک ميں اختالف 
ہے کہ نجس ہے کہ نہيں۔ اُسے لے گئے ہوں کبھی معلوم ہے ليکن يہ کہ جسے سب نجس سمجھتے ہيں، اُسے تو کوئی نہيں 

ہ ہمارے ہاں ہندوستان ميں ابھی ابھی فساد ہوا تھا ، وه کس چيز پر ہوا تھا۔ ارے ايک جانور ہے جسے لے جائے گاورنہ ي
  سب نجس سمجھتے ہيں، وه آگيا تھا مسجد ميں۔ 

تو ايک جانورکے چلے جانے سے کتنے آدميوں کی جان چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ جو نجاست ہے، وه مسجد ميں نہيں 
ہ نہيں ہے بيت هللا ، عام گھر ہے تو پھر يہ کيوں؟ آپ کے گھرميں آجاتا تو خونريزی نہ ہوتی اور آسکتی۔تو يہ کيوں؟ اگر ي

مسجد کے اندر آگيا تو خون بہہ گئے۔يہ آخر کيا ہے؟ تو اب اگر ذرا بھی سمجھ ہے تو ميری بات کا صرف ايک جواب 
اس کی نقليں ہيں، اس کی شبيہات ہيں جو ہر جگہ ہيں۔ ہوسکتا ہے کہ اصل بيت هللا تو وہی ے، خانٔہ کعبہ، مگر يہ بھی گويا 

  وه اصل جو ہے، وه ابراہيم و اسماعيل انبياء نے بنايا تھا۔ اسے ہم خود بناليتے ہيں مگر چونکہ بحيثيت 
ریخانٔہ خدا بناتے ہيں، تو احترام اس کا بھی ہے کيونکہ وه اصل ہے ،لٰہذا يہ نقل۔اس لئے پورے احکام تو اس کے اس پر جا

  نہيں ہيں۔ حج تو اس کا نہيں ہوسکتا ليکن طہارت کی ضرورت يہاں بھی ہے۔ نجاست کا النا بھی ناجائز ہے۔ 
بس ميں کہوں گا کہ اسے ياد رکھئے کہ کچھ اصل ہوتی ہے، کچھ نقليں ہوتی ہيں۔ اصل احکام جو ہيں، وه اصل ہی پر جاری 

بھی معلوم ہے کہ کربال سرزمين عراق پر ہی ہے ، اس لئے زيارت کا  ہوتے ہيں مگر وه نقل بھی قابل احترام ہوتی ہے۔ہميں
ثواب ہميں وہاں جاکر ملے گا ليکن کوئی بھی عمارت بناِم کربال بن گئی ہے تو احترام اس کا بھی ہے اور وه جو شبيہات ہم 

ں ہيں اور يہ ہے اور وه ہے۔ اس کا بناتے ہيں، اس ميں اب يہ نہ کہئے گا کہ ارے خود ہی تو بنائی ہيں۔ کاغذ ہيں اور کھپچيا
  نام رکھ ليا تعزيہ اور اس کا نام ضريح رکھ ليا۔تو خود ہی تو ابھی بنايا ہے اور خود ہی 

اُسے مرکز تعظيم سمجھنے لگے کہ اس کا احترام کرنا چاہئے۔ خالِف احترام کوئی بات نہيں ہونی چاہئے۔ اب ہمارے چڑانے
ون جاہل ہے جو کہے کہ ميں تعزيے کو پوجتا ہوں۔ جو کہے گا، وه کہے گا کہ احترام کو اس کو پوجنا کہنے لگے۔ورنہ ک
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کرتا ہوں، تعظيم و تکريم کرتا ہوں۔ عبادت کوئی نہيں کہے گاکہ ميں عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کرے تو کافر۔ وه چاہے اپنے 
ت تو خالق سے خاص ہے۔ مخلوق جو بھی بنائے ہوئے نہيں، خدا کے بنائے ہوئے کسی آدمی کی عبادت کرے تو کافر۔عباد

  ہو، چاہے اُسی کی مخلوق ہو، عبادت اس کی بھی نہيں ہے۔ تو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کی عبادت کيا ہوگی؟ 
عبادت کسی کيلئے نہيں ہے۔ مگر يہ کہنے سے احترام ختم نہيں ہوگا کہ ہم ہی نے تو بنايا ہے۔ قرآن بھی تو ہم لکھتے 

ہم بناتے ہيں۔ ہمارے بنانے سے اس کا احترام ختم نہيں ہوگا۔يہ ديکھئے کہ ہم نے کس نيت سے بنايا ہے۔ ہيں۔مسجد بھی تو 
ايک لفظ بھی اگر ہم نے اپنی تقرير کی روانی ميں کہا جو قرآن ميں بھی ہے اتفاق سے، تو وه لکھا جائے تو وه قرآن نہيں 

  ر قرآن کے قصد سے لکھ ديا گيا تو پھر بغير وضو چھونا حرام۔ ہوگا۔ اس کا چھونا بالوضو جائز ہوگا ليکن وہی لفظ اگ
تو معلوم ہوا کہ حقيقت ايک ہے مگر قصد کے بدلنے سے احکام بدلتے ہيں۔ تو اسی طرح سے يہ بھی بات ہے کہ گھر بھی 

ہے۔ اب اس کا ميں بناتا ہوں مگر اس نيت سے کہ ميرا گھر ہے۔مسجد بھی ميں بناتا ہوں مگر اس نيت سے يہ خانٔہ خدا 
احترام ہے۔ فقہ اسالم کی رو سے اس کا احترام واجب ہے۔اس لئے نہيں واجب کہ ميں نے بنايا ہے، اس لئے واجب ہے کہ 

خانٔہ خدا ہے،چونکہ ميں نے خانٔہ خدا کے قصد سے بنايا ہے۔ تو اسی طرح سے يہ کہنا بے معنی ہے کہ تعزيہ تم ہی تو 
ہو ، تابوت تم ہی تو بناتے ہو،خود ہی بناتے ہو اور خود ہی تعظيم کرتے ہو۔تو ہاں! چونکہ  بناتے ہو ، ضريح تم ہی تو بناتے

بنايا ہے، روضٔہ مقدس کی شبيہ کے قصد سے ،َعلَِم اسالم کی شبيہ کے قصد سے بنايا ہے، اس لئے اس کا احترام۔ تو ہمارے
بيت هللا ، اس کی تعظيم ، اس کا احترام بلکہ اس کی طرف بنانے سے يہ نہيں ہوگا کہ اس کااحترام ختم ہوجائے۔ تو اب کعبہ 

ُرخ کرکے نماز بنص قرآن اور يہ اجماِع اہل اسالم جزِو شريعت۔ يہ هللا کا گھر ہے۔ يہ ايک دن کسی مجلس ميں کہہ چکا ہوں 
نت رکھتا ہے۔ تو پھر کيا کہ کيا هللا اس گھرميں رہتا ہے؟ سکونت تو کوئی نہيں رکھتا۔ کوئی قائل نہيں کہ هللا اس ميں سکو

  ، هللا کا مہينہ۔ وه ہے ماِه رمضان۔ “شہرهللا”نسبت ہے ؟ جيسے مہينے سب اس کے ہيں مگر ايک مہينے کو کہہ ديا 
اسی طرح گھر بھی اس کا ہے۔ جب ہم اس کے ہيں تو کيا ہمارا گھر اس کا نہيں ہے؟ اور پھر ہم گھر کہاں بنائيں گے؟ گھر 

يں۔ زمين اس کی ہے، چاہے ملک ظاہر ميں اس کے قانون کے مطابق کسی کا کہالئے مگر اصل کے اجزاء سب اس کے ہ
ميں تو سب اسی کا ہے۔ پوری زمين هللا کی ہے۔ تو جناب! ہر چيز اسی کی ہے۔ ميرا گھر بھی اس کا ہے مگر يہ کہ جسے 

  اس نے نسبت دے دی کہ يہ ميرا گھر ہے۔ 
ُجْودطَِھَر بَْيتَِی لِلطَّائِفِْين وَ ” کَِّع السُّ   ۔ “اْلَعاِکفِْين َوالرُّ

ابراہيم و اسماعيل سے کہا کہ ميرے گھر کو پاک۔ بس وه موضوع عرض نہيں کرنا ہے۔ کبھی انشاء هللا وعده ہے۔ اس سفر 
ميں نہيں کرنا ہے۔ مگر ايک جزو اس کا۔ تو ميں نے آيت پڑھ دی تو ترجمہ اس کا کرنا ہے۔ تو اب علمائے اسالم سے 

  ۔ “َطِھَر بَْيتِیَ ”ھوں گا کہپوچ
طَِھَر ”،مصدر اس کا تطہير۔ اب ان سب سے پوچھوں گا کہ“طَِھَر بَْيتِیَ ”ابراہيم و اسماعيل سے کہا جارہا ہے کہ مير گھر کو 

 کے معنی کيا ہيں؟ يہ کہيں گے ميرے گھر کو پاک کرو۔ تو کيا نجاست تھی اس ميں؟ ارے جس گھر کا معمار خليل ہو“ بَْيتِیَ 
اور بحيثيت مزدور ذبيح نے کام کيا ہو، بت بھی کبھی اور الکر رکھے گئے، ابھی تو بتوں کا پتہ نہيں تووہاں نجاست کہاں 

، اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ ميرے گھر کو پاک رکھو۔ پاک کرو نہيں، پاک “ َطِھَر بَْيتِیَ ”سے آئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ
  بيت ميں آئہ تطہير کے ليجئے، وہی معنی اہل بيت ميں آئہ تطہير کے ليجئے۔  رکھو۔ ميں کہوں گا کہ بس جو معنی

۔ وہاں بھی معنی يہ رکھئے کہ هللا کا “يُطَھَِّرُکْم تَْطِہْيًرا”، تم نے معنی کہے کہ ميرے گھر کو پاک رکھو تو پھر“طَِھَر بَْيتِیَ ”
کہ پاک کرے۔ يہ کہو کہ هللا کا اراده ہے کہ تم کو اے اہل بيت اراده يہ ہے کہ تم کواے اہل بيت پاک رکھے۔ يہ کيوں کہتے ہو

  پاک رکھے۔ وه آئہ تطہير ہے بيت کيلئے، يہ آئہ تطہير ہے اہل بيت کيلئے۔ 
بس ايک فرق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بيت کی تطہير انبياء کے ذمہ کردی اور اہل بيت کی تطہيراپنے ذمہ رکھی۔ بس 

ہوگيا۔ اس کی تطہير انبياء کے ذمہ کردی تھی اور انبياء اس کی تطہير کے ذمہ دار ہوئے اور  اسی وجہ سے نتيجہ مختلف
دنيا اس ميں نجاست النے پر قادر ہوئی۔ ليکن جن کی تطہير اپنے ذمہ رکھی تھی، سلطنتوں کی طاقت ختم ہوگئی مگر ان کے

  دامن پر کسی قسم کا داغ نہ لگايا جاسکا۔ 
بناء پر آپ کہتے ہيں بيت هللا۔يہ فقط نسبت ہی تو ہے۔ وه جاکر وہاں رہتا نہيں ہے۔ بودوباش نہيں  تو يہ ميرا گھر، جس کی

رکھتا اور دنيا کے ہر حصے سے دنيا کھنچ کھنچ کر آتی ہے او ريہ خدا کا وعده ہے کہ جو پورا ہورہا ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ 
يسے ہی خانٔہ کعبہ کی مرجعيت بھی ، مرکزيت بھی، يہ زنده دنيا کی آنکھوں کے سامنے جس طرح قرآن زنده معجزه ہے، و

  معجزه ہے۔ابراہيم و اسماعيل سے کہہ ديا گيا تھا ،جناِب ابراہيم سے مخاطب ہوکر: 
ْن فِی النَّاِس ِباْلَحجِّ ”   ۔ “َراَذِّ
  ۔ “لوگوں ميں حج کا اعالن کرو”
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ْن” ْن فِی النَّاِس بِاْلَحجِّ ”ايک اعالن ہے۔ کے معنی ہيں اعالن کرنا۔ اسی سے اذان ہے۔ اذان بھی“اَذِّ ، لوگوں ميں حج کا “َواَذِّ
اعالن کرو۔ اور لوگوں ميں کہاں، مکہ کی سرزمين پر جو بے آب و گياه ميدان۔ تو وہاں لوگ کہاں رہے؟ اعالن کرو لوگوں 

محمول کررہا ہے مگر خود  کيلئے۔مجازی جملہ ہوگا، کنايہ مگر مجھے تو اس وقت حقيقت نظر آرہا ہے ۔ صدا بصحرا پر
وعده کرتا ہے کہ تم صدا بلند کرو، پہنچانے کا ميں ذمہ دار ہوں۔ اس صدا کو پہنچاؤں گا اور اپنی توحيد کيلئے ذمہ داری 
نہيں لی ہے کہ ہر ايک مان بھی لے گا يا کسی دور ميں ہر ايک مان لے گا يا اکثريت مان لے گی۔ مگر يہ جو حکم ديا ديا 

  ذمہ داری لے لی۔  تھا، اس کی
ميں سوچ رہا ہوں وه صدا بصحرا۔حضرت ابراہيم کو تصور نہ ہوتا کہ کيا فائده يہاں اذاِن حج دينے سے، اعالِن حج کرنے 

، ميں کہتا ہوں کہ آئيں گے اس آواز پر اور حال کيلئے وعده نہيں ہے، مستقبل کيلئے “يَا تُوکَ ”سے؟تو ضمانت دے رہا ہے۔
اور ہر دبلے پتلے جانور پر آئيں گے۔ “وکل علی ضامر”، پاپياده بھی آئيں گے۔“ِرَجااًل ”گے تمہاری آواز پر۔، آئيں “يَا تُوکَ ”

ماشاء هللا تعليم يافتہ افراد ہيں، صاحباِن فہم ہيں، صاحباِن علم ہيں، تو وه بھی سمجھ سکتے ہيں کہ يہ دبلے پتلے سے کوئی 
تيز رفتاری کی عالمت تھا۔ جب گھڑ دوڑ ہوتی تھی تو بھوکا رکھا جاتا تھا محبت ہے۔ عرب ميں دبال پتال ہونا گھوڑے کی 

يعنی دبال کرنے کی جگہ۔ تو يہ دبال ہونا تيز “ مضمار”گھوڑوں کو او رجہاں مشق کروائی جاتی تھی، اس ميدان کا نام تھا
  رفتاری کا کنايہ ہے۔ 

پر۔ اب جتنا ارتقائے زمانی کے ساتھ تيز رفتاری کی منازل اب ميں کہتا ہوں کہ يہ اجماِل قرآنی کہ ہر تيز رفتار سواری 
بڑھتی جائيں گی، وه سب قرآن کی آواز کی تصديق ہے۔ہر تيز رفتار سواری پر۔ اب موٹرپر سوار ہوئے تو وه وعدئہ قرآنی 

ارياں نئی ہيں کی تکميل کا ايک درجہ۔ ريل پر سوار ہوئے تو وه ا س کے وعده کا ايک درجہ۔ اب دنيا سوچتی رہے، يہ سو
تو بدعت۔ ميں کہوں گا کہ اعالِن قرآنی کی تصديق ہے تو عبادت۔ شکل نہ ديکھئے کہ نئی ہے۔ يہ ديکھئے کہ کام وه ہے يا 

نہيں؟ تو کہاں تھا کہ ہر تيز رفتار مرکب پر آئيں گے۔ اب يہ تيز رفتاری ميں جتنی زيادتی ہو، اتنا ہی سمجھئے کہ اعالِن 
  قرآنی کی تصديق ہے۔ 

ہمارے ہاں تو مجاز تھا، اس وقت تو يہ حقيقت ہے کہ دنيا اُڑ اُڑ کر جارہی ے۔ پرواز کرکے جارہی ہے تو يہ کہہ ديا گيا تھا 
کہ يہ سب آئيں گے۔ بحمد حجاج کی تعداد جو اخبار ميں آتی ہے۔ وه الکھوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو يہ سب جو جاتے ہيں، 

ہيں؟ کس لئے جارہے ہيں؟ وہاں جاکر کسی کی زيارت ہوگی، وہاں جاکر کسی کی قدم  تو ميں کہتا ہوں کہ کيوں جارہے
بوسی ہوگی، وہاں جاکر کسی کے دست ِحق پر بوسہ ديں گے۔ايک مکاِن بے مکيں۔ ايسا گھر جس ميں رہنے واال کوئی نہيں۔ 

صرف ايک شب کا احترام۔ ہمارا ہمدرد يہ تمام دنيا جاتی ہے اس مکان کيلئے ۔ تو کيا ہوتا ہے؟ صرف ايک شب کا اعزاز ، 
بن کر بھی ہميں بہت سمجھايا جاتا ہے۔ کہتے ہيں ديکھو! يہ جو سب کچھ تم کرتے ہوتو بہت دولت تمہاری جيبوں سے خرچ 
نیہوجاتی ہے، بيکار، يہ اتنی دولت تم تعميری کاموں ميں لگاؤ۔ادارے قائم کرو او رجو کام کی باتيں ہيں، وه کرو۔ يہ بيکار ات

  دولت تمہاری جيب سے چلی جاتی ہے۔ 
ميں اس دنيا سے کہتا ہوں کہ يہ جتنی دولت ہمارے ہاں ہر جگہ صرف ہوتی ہے ، کيا وه اس کے برابر ہے جتنی تمام 

مسلمانوں کی جيبوں سے دولت صرف ہوجاتی ہے، ہر سال حج کو جاتے ہيں اور وہاں جاکر کيا ملتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ 
اعزاز ميں معاشی پہلوؤں پر نظر نہيں کرنا چاہئے۔ميں کہتا ہوں کہ کچھ نہيں ملتا۔ مگر يہی کيا کم ہے کہ ہم نسبتوں کے 

وفادار بندے ثابت ہوتے ہيں۔ فرض کيجئے کہ جس جس چيز پر ہم پيسہ صرف کرتے ہيں، آپ کا دل دکھتا ہے، آپ ہمارے 
وم ہے۔ ميں تو کہتا ہوں کہ ہم چاہے کتنے ہی ساده لوح ہوں، کند بڑے خير خواه ہيں۔ ہميں خير خواہی کا پتہ تاريخ سے معل

ذہن ہوں، ہم افاديت اپنے ان شعائر کی نہ سمجھيں مگر آپ کی مخالفت سے ہم سمجھ رہے ہيں کہ يہ ہماری زندگی کيلئے 
  کوئی ضروری چيز ہے۔ 

ہتا کوئی نہيں۔ اس کے بعد خير يہيں تک تو جناب! يہ تمام دولت جو صرف ہوتی ہے، ايک ايسے گھر کو ديکھنے پر جہاں ر
غنيمت۔ليکن يہ دسويں ذی الحجہ کو عوام منٰی ميں قربانی بھی کرتے ہيں۔ ارے صاحب! حج تو کرليا، اتنا روپيہ آپ نے 

صرف کرديا۔ اب يہ ايک بيچارے کی جان بھی ليں اور اپنا پيسہ بھی صر ف کريں۔ آجکل تو حقوِق حيوانات کيلئے ادارے 
يں، وه بھی فريادکريں اور آپ بھی مل کر فرياد کريں کہ يہ ايک جانور کی جان بھی جاتی ہے اور ہماری جيب سے قائم ہ

  روپيہ بھی جاتا ہے۔ تو يہ کتنا پيسہ اس کے خون کے ساتھ زمين پر بہہ جاتا ہے۔ 
رنا ہے۔ اور ميں کہتا ہوں کہ ذرا مگر کيا کيا جائے کہ کسی فقہ اسالم کی رو سے اگر حج کرنا ہے تو پھر يہ قربانی بھی ک

غو رکيجئے کہ يہ قربانی ہے کيا؟ وہاں تو ميں نے کہا تھا کہ ايک نسبت کا احترام ہے، وه خدا کی طرف کی نص ہے مگر 
  يہ قربانی آخر کيا ہے؟ اور پھر وه بھی منٰی ميں ہو اور پھر دس ذی الحجہ کو ہو۔ 

ی تھی، اُس کی ياد ہے۔ اب يہ هللا کی ياد نہيں۔ خاص براِه راست اس کے خليل پتہ چلتا ہے کہ يہ اس کے خليل کی جو قربان
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کی ياد ہے۔ چونکہ دس ذی الحجہ کو انہوں نے اپنے فرزند کو حکم اٰلہی سے ذبح کرنا چاہا تھا تو اب قيامت تک کے 
ے اپنے گھروں پر۔ وه بھی سنت۔ مسلمانوں کو حکم ہوگيا اور وہاں تو حج ميں واجب ہے۔ ليکن جو حج کو نہيں گئے، تو اپن

  اور پھر اس کے مسلمان ايسے پابند کہ بہت سے واجبات چھوڑ ديں گے مگر اس قربانی کو ضرور کريں گے۔ 
تو صاحب! اب ديکھئے کہ کتنی دولت جيب سے جارہی ہے اس قربانی کے حکم کی بدولت۔وه حج کا جزو، جو قربانی ہے، 

اپنے گھر ميں قربانی کرتے ہيں، وه بھی۔ اس ميں کتنی دولت چلی جاتی ہے اور يہ قربانی وه بھی او ريہ جو بقرعيد پر اپنے 
ہے کيا؟ چونکہ خليل هللا نے قربانی کی تھی،تو اب نہ خليل هللا ہيں، نہ وه قربانی اس وقت ہے۔يہ يادگار ہی تو ہے۔ يہ خليل 

اور اب ميں آپ سے پوچھوں گا کہ ذرا غور کيجئے۔ ہر نقطہ هللا کی يادگار ميں اتنی قربانياں اسی تاريخ ميں ہوجاتی ہيں۔ 
نظر کے مسلمان کی متفقہ روايت کہ کيا واقعہ وه قربانی عمل مينآ گئی تھی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ وه قربانی عمل ميں نہيں

ور کرے کہ سابق َدور آئی۔ بعد ميں فديہ آگيا تو بس ٹھنڈے دل سے غور کيجئے ، ہر مسلمان جو رسول کو مانتا ہے، وه غ
کے رسول کی ملتوی شده قربانی تو ياد رکھنے کے قابل ہو اور اپنے رسول کے گھر کی وقوع مينآ ئی ہوئی قربانی ، وه 

  فراموش کرنے کے قابل ہو۔ 
 ارے ميں کہتا ہوں کہ ايک ہی مہينے کا فرق ہے۔ وه قربانی دس ذی الحجہ کو ، يہ قربانی دس محرم کو۔ اس قربانی کی

يادگار پر اتنا زور ديتا ہے اور اس قربانی کے خالف فتوے ديتا ہے۔ آخر اس کی يادگار نے کيا قصور کيا ؟ اب يہ ديکھئے 
کہ حسين کی قربانی اور ابراہيم کی قربانی۔ادھر سے ابراہيم کی قربانی پہلے اور حسين کی قربانی بعد ميں۔يوں کہہ ديجئے ، 

ابراہيم کا کردار اور ہے، اسماعيل کا کردار اور ہے۔ ابراہيم کا کردا رہے قربانی کرنا اور ان ميں اتنا بڑا فرق ہے ، وہاں 
  اسماعيل کا کردا رہے قربان ہونا۔ اور کربال ميں حسين بيک وقت واحد خليل بھی ہيں اور ذبيح بھی۔ 

يوں کے لحاظ سے جو انہوں نے يہ ذبيح ہيں رسول هللا کی نسبت سے اور خليل ہيں علی اکبر و علی اصغر اور سب قربان
  پيش کيں۔تو يہ اہميت ہے اس قربانی کی۔ 

اب يہاں سے ايک سوال کا ميں جواب دوں، دنيا کہتی ہے کہ ہاں صاحب! يادگار قائم کی جائے مگر غم کيوں کيا جائے؟ 
کہتا ہوں اصول بدلتا  ارے اونچے درجہ پر فائز ہوئے شہادت کے تو اس پر خوش ہونا چاہئے۔ يہ غم کيوں کيا جائے؟ ميں

نہيں ہے۔ نتيجہ ديکھئے ، اسماعيل کی قربانی اور حسين کی قربانی ميں فر ق ہے۔پہلے جو منطقی صورت ہے، وه عرض 
کروں، پھر تشريح کروں گا۔ ماشاء هللا ارباِب فہم تو اُسی سے سمجھ جائيں گے۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر روِز عيد ِقرباں غم کيا 

يں تو پھر ہم عاشور کے دن خوشی کرتے۔ مگر روِز قربانِی اسماعيل عيد ہے۔ نئے کپڑے پہنے جاتے ہيں، جاتا، مسلمانوں م
  عيديں ملی جاتی ہيں۔ تو ميں کہتا ہوں کہ يہ عيد کس چيز کی ہے؟ اب مصائب کے انداز ميں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 

دن غم کيجئے کہ رسول زاده قتل ہوگيا۔اور رسول زاده  عيد کس چيز کی ہے؟ اس کی ہے کہ نبی زاده بچ گيا۔ تو عاشور کے
  نہيں، ارے پيغمبر کا پورا گھر لوٹ ليا گيا۔ پورا باغ قطع کرليا گيا۔ 

بس ہوسکتا تھا کہ ميں يہيں مصائب عرض کروں مگر ايک ضروری پہلو اور عرض کرنا ہے۔ميں کہتا ہوں کہ اگر يہ روِز 
مع ہوتے ، تذکرئہ قربانِی اسماعيل ہوجاتا۔ جن قرآنی آيت ميں يہ ذکر ہے، ان کی تالوت عيد ِقرباں ياد رکھنا ہے تو مسلمان ج

ہوجاتی۔ خطبہ عيد االضحی ميں وه آيتيں پڑھی جاتی ہيں جن ميں ذکر قربانی ہے۔ يہ کافی تھا ليکن آخر يہ اتنے جانور کيوں 
پر اتنا اثر نہيں پڑتا جتنا اثر عملی شبيہ کا پڑتا ہے۔تو  ذبح کئے جاتے ہيں؟ يہ ايک نفسياتی حقيقت ہے کہ لفظی تذکره کا ذہن

جس شرع نے يہ حکم ديا ہے، اُسی اصول پر آپ قائم رہتے۔ پھر ہم سے نہ کہتے کہ تذکرئہ حسين ميں بس مجالس کافی ہيں۔ 
قربانياں کی جاتی يہ سب مظاہرات کيوں ہوتے ہيں؟ يہ سب شبيہات کيوں بنائی جاتی ہيں؟ عيد ِقرباں کے دن جس لئے جتنی 

  ہيں، وه منٰی ميں جزِو حج کی حيثيت سے۔ 
بس اسی لئے شبيہات بنائی جاتی ہيں کہ لفظی بيان ميں وه طاقت نہيں ہے جتنی کہ شبيہ ميں ہوتی ہے۔ اب ماشاء هللا اس 

ہ شبيہ کس چيز سوال کا جواب تو ہوگيا ۔ آپ حضرات مطمئن ہوگئے۔ اب آخر ميں ايک پہلو کی طرف توجہ دالؤں گا کہ ي
کی ہے؟ کس کی شبيہ ہے؟ يہ رواروی ميں کہہ ديجئے گا کہ جناِب اسماعيل کی۔ميں کہوں گا کہ ذرا غور کر کے بتائيے کہ 

يہ شبيہ جناِب اسماعيل کی ہے؟وه تو ذبح نہيں ہوئے، پھر يہ شبيہ کس کی ہے؟ اگر غور کيجئے تو يہ جناِب اسماعيل کی 
  کی شبيہ ہے جو جناِب اسماعيل کے بدلہ ميں آيا۔وہی تو ذبح ہوا تھا۔  شبيہ نہيں ہے،يہ اُس گوسفند

تو بس ايک اصول ياد رکھئے کہ اگر جانور بھی نبی زادے کے کام آئے تو وه ياد رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم 
ھی ياد رکھتے ہيں جو آِل رسول ذوالجناح نکاليں تو نہ کہئے گا کہ اس کے کيا معنی ہيں؟ ہم وفادار ہيں، ہم اُس جانور کو ب

کے کام آيا۔ اب انسان اگر نہ کام آئے ہوں اس وقت پر تو ہم انسانوں کو بھول جائيں گے مگر اس جانور کو ياد رکھيں گے 
 جو آِل رسول کے کام آيا۔ ذوالجناح نے کس نازک وقت پر حسين کا ساتھ ديا۔ 
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 معراج خطابت

 

  ٣شعائِر اٰلہيہ

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ فَاِنَّھَاِمْن تَْقَوی اْلقُلُْوب”   ۔“َوَمْن يَُعظِّْم َشَعاِئَرّهللاٰ

دو دن بغير شعائر کے لفظ کے معنی سمجھا ئے ہوئے اور بتائے ہوئے اصوالً عبادت اور تعظيم کے فرق کا بيان ہوا۔ کل 
تيسرے دن شعائر کے لغوی مفہوم پر تبصره ہوا۔ اب آج يہ ديکھنا ہے کہ قرآن مجيد نے جو حکم ديا ہے کہ شعائر هللا کی 

نمائی ہوتی ہے کہ آخر شعائر هللا ہوتے کيا ہيں؟ تو يہاں يہ پہلے سے پيش تعظيم کرو تو خود قرآن مجيد سے بھی کچھ رہ
نظر رکھنا چاہئے کہ قرآن مجيد نے کہيں کوئی جامع فہرست شعائر هللا کی بيان نہيں کی ہے۔ اگر کوئی فہرست شعائر هللا کی

تو اُس سے اس مطالبے کا حق ہوتا ہر ايک بيان کردی جاتی تو پھر کوئی بھی کسی چيز کو شعائر هللا ميں سے کہتا يا بتاتا 
کو کہ قرآن نے تو اس فہرست ميں اس چيز کو بيان نہيں کيا ہے، يہ تم اسے کيونکر شعائر هللا ميں قرار دے رہے ہو؟ ليکن 

نی اگر قرآن مجيد کے انداِز بيان سے يہ ظاہر ہو کہ اسے شعائر هللا کی کوئی فہرست پيش کرنا مقصود نہيں ہے بلکہ انسا
ذہن کی رہنمائی کيلئے بطور مثال کچھ شعائرهللا کا تذکره کرنا ہے جس سے تمہيں يہ مددملے، يہ سمجھنے ميں کہ کس قسم 

کی چيزيں شعائر هللا ہواکرتی ہيں۔ تواس کيلئے مجھے قرآن مجيد ميں دو آيتيں ملتی ہيں۔ دونوں جگہ ايک ہی جيسے الفاظ 
نی کی ضرورت نہيں۔جب اس کا لفظی ترجمہ کيا جائے تو اسے ہر غير عربی دان ہيں جن سے ہر ايک، اس کيلئے عربی دا

  بھی اسی طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح کہ ميں نے عرض کيا۔تو ايک آيت يہ ہے : 
” ِ فَاَواْلَمْرَوة ِمْن َشَعائِِرّهللاٰ   ۔ “اِنَّ الصَّ
  ۔ “يقينا صفا اور مروه شعائر هللا ميں سے ہيں”

يہ معنی ہوتے کہ يہ دونوں شعائر هللا ہيں۔مگر جيسے اُستاد شاگرد کو سمجھانے کيلئے دو ايک مثاليں دے  نہ ہوتا تو“ِمنْ ”يہ 
ديتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ صفا او رمروه شعائر هللا ميں سے ہيں اور يہ جن جمادات ميں سے ايک چيز منتخب کی، 

پرستی سے بہت مشابہ تھا۔ وه بھی پتھروں کو پوجتے تھے  جيسے حجر اسود کے بيان ميں ايک دن کہہ چکا ہوں کہ يہ بت
اور يہ بھی پتھر تھا۔مگر شباہتوں سے حقيقت کا تعلق نہيں ہوتا۔ يہ پہاڑ کيا ہوتا ہے؟ پتھروں کا مجموعہ، تو انہی جمادات 

  سے ہيں۔ ميں سے ايک چيز منتخب کی اور اُسے بيان فرمايا کہ صفا او رمروه يہ دو پہاڑياں شعائر هللا ميں 
اب دونوں آيتيں ايک ساتھ پيش کئے ديتا ہوں ۔ مگر تبصره الگ الگ ہوگا۔ يہ جمادات ميں سے ايک قسم ، نام دو لے دئيے۔ 

اس کے بعد نباتات کی صنف کو چھوڑ ديا۔ نباتات کی نوع ميں سے کوئی چيز مجھے نہيں ملتی جسے کہا گيا ہو۔ اب 
   حيوانات کو ليا تو حيوانات کيلئے کہا:

” ِ   ۔ “َواْلبُْدَن َجَعْلنَاھاَلَُکْم ِمْن َشَعاِئِرّهللاٰ
  ۔ “ديکھو! يہ قربانی کے جانور، يہ شعائر هللا ميں سے ہيں”جو الفاظ وہاں ، وہی الفاظ يہاں۔ 

جانور تو يہاں بھی يہ نہيں کہا گيا کہ يہ قربانی کے جانور شعائر هللا ہيں بلکہ وہی الفاظ استعمال کئے گئے کہ قربانی کے 
شعائر هللا ميں سے ہيں۔ اب ہمارے لئے دعوِت فکر ہوگئی کہ ہم غور کريں کہ آخر صفاو مروه ميں کيا بات ہے کہ يہ دونوں 
شعائر هللا ميں سے ہوگئے اور يہ جانور، ان ميں کيا بات ہوگئی کہ يہ شعائر هللا ميں سے ہوگئے اور ان کی تعظيم کو کہا گيا 

  کہا گيا کہ:  کہ تقوٰی کا جزو ہے جيسے
ِ اَ ْتٰقُکمْ ”   ۔ “اِنَّ اَْکَرَمُکْم ِعْنَدّهللاٰ
  ۔ “تم ميں سب سے زياده عزت اُس کی ہے پيش خدا جو سب سے زياده تقوٰی رکھتا ہو”

تو ميں کہتا ہوں کہ دونوں کو مالئيے تو نتيجہ يہ نکلے گا کہ پيش خدا اس کی عزت زياده ہے جوشعائر هللا کی زياده تعظيم 
  ے۔ کرتاہ

اب جناب! يہ صفا اور مروه ميں کيا خصوصيت ہے۔ابتداء سے سنتے رہے کہ کوِه صفا اور کوِه مروه،کوه کے معنی پہاڑ۔ 
عربی ميں جبل، فارسی ميں کوه، اُردو ميں پہاڑ۔ پہاڑوں سے ہمارے ذہن ميں تصور عظمت ِجسمانی کا آيا۔پہاڑ تو پہاڑ ہی 

ہاڑ ہوں گے کہ ان کی جسامت کے لحاظ سے هللا نے ان کو شعائر هللا ميں سے ہے۔ تو ہم سمجھے کہ کوئی اتنے اونچے پ
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قرار ديا۔ ليکن مجمع ميں ماشاء هللا بہت افراد ہوں گے جو فريضہ حج سے سبکدوش ہوئے ہوں يا جو عمرے کو گئے ہوں 
ڑ ديکھے ہيں، اس کے لحاظ سےاور پھر سب نے برابر سنا ہے کہ يہ پہاڑياں ہيں۔تو پہاڑ ہيں۔ ورنہ ہم نے جيسے جيسے پہا

وه کيا ہيں؟ ہمارے ہاں تو بعض ٹيلے اس سے زياده اونچے ہيں،جتنے زياده اونچے وه پہاڑ ہيں۔لٰہذا اگر عظمت ِ جسمانی کا 
معيار ہوتا شعائر هللا ميں سے ہونے کا تو ميں تو ہندوستانی ہوں، ہمارا ہماليہ زياده حقدار تھا جس کی بلندی حد معلوم کرنے 
کيلئے يا اس کی بلند چوٹی پر پہنچنے کيلئے آجکل دنيائے متمدن مشغول ہے اور اس کو معيار ارتقائے انسانی سمجھتی ہے 

  ۔ 
تو جناب! اب وه پہاڑياں کياہيں؟ جب گيا ہوں حج کيلئے تو اسی سال ڈائنامائٹ سے وه پہاڑياں اڑائی گئی تھيں کيونکہ ميں 

فاق سے سب سے پہال جہاز جوجارہا تھا، اسی سے ميں گيا تو ڈيڑھ مہينہ پہلے پہنچ گيا۔ پہلے بھی ہوائی جہاز سے گيا تو ات
تو جب ميں گيا ہوں تو اڑائی جارہی تھيں۔ ايک طرف سے ايک حصہ باقی تھا ۔ تو شايد ميں يا ميرے ساتھ کے چند آدمی 

ر ميرے ہی سامنے پھر سيڑھياں بن آخری فرد ہوں گے جو پہاڑی کی شکل ميں اس پر چڑھے ہوں گے اور ان کے بعد پھ
گئيں۔ اب سنا ہے کہ ڈھالن ہوگئی ہے۔ وه سيڑھياں بھی ختم ہوگئی ہيں۔ ايسی باتوں کو کوئی نہيں سوچتا کہ يہ بدعت ہے۔ وه 
تو پہاڑ پر چڑھنے کا حکم تھا، اب وه پہاڑ رہا ہی نہيں۔ اب ان سيڑھيوں پر چڑھ کر وه چوٹی تصور کرلی کہ آگئی۔ اونچے 

نے پر چڑھ کر۔وہاں سے اس ڈھالن پر چڑھ کر وه ہوگيا کہ جناب يہ بلندی ہے اس کی۔ ہمارے ہاں کا بڑا منبر سات زينوںزي
کا ہوتا ہے۔ تو بس اتنی بلندی کوِه صفا کی ہے اور اسی کيلئے کبھی ممکن ہے ، کہہ چکا ہوں کہ جب تبليِغ عام کيلئے رسول 

صفا پر جانا نہ تھا تبليِغ رسالت کيلئے ايک منبر کی تالش تھی۔جہاں صفا موجود تھا،  کوِه صفا پر تشريف لے گئے تو يہ کوهِ 
  وہاں اُسے منبر بنا ليا۔جہاں صفا نہ تھا، وہاں پاالِن شتر کو منبر بناليا۔ 

ے تو تو اب جسامت کے لحاظ سے تو يہ ہے کہ وه پہاڑ مجھے تو معلوم نہ ہوتا کہ پہاڑ ہے۔پہلے سے معلوم تھا کہ پہاڑ ہ
سمجھا کہ پہاڑ ہے۔ اس کے بعد پھر وه کيوں ہے شعائر هللا ميں سے؟ کيا(معاذهللا) هللا تعالٰی کے جلوه کا ظہور کبھی اس پر 

  ہوا ہے؟ 
تو حضوِر واال! ہم اُسے المکان سمجھتے ہيں، جسم و جسمانيت سے بَری۔ کسی کو اوتار ماننا بھی شرک سمجھتے ہيں ، 

ت کا ظہور بھی ناممکن سمجھتے ہيں۔ تو يہ بات نہيں ہوسکتی کہ وہاں کبھی اس کا جلوه نمودار کسی جگہ اس کے جلوئہ ذا
ہوا ہو۔ تو پھر آخر کيا بات ہے کہ يہ پہاڑياں شعائر هللا ميں سے ہوگئيں۔ اس کا جواب مجھے مذہب کی تاريخ سے مال اور وه 

اريخ نويسوں کے حدوِد علم سے باہر ہوتی ہيں۔ ماوراء تاريخ مذہب جو حديث سے مرتب ہوئی کيونکہ اس دور کی باتيں ت
  التاريخ کا َدور ہے تو اس لئے دنيا کو جو حديثوں سے ثابت ہوتا ہو، اسی کو تاريخ ماننا پڑے گا۔ 

تو جناب! تاريخ سے پتہ چلتا ہے کہ هللا پر توکل کرنے والی ايک بی بی ، وه کون؟ جناِب ہاجره، خليل هللا کی شريک ِ 
جناِب اسماعيل ان کے فرزند۔ ابھی صغر سنی کی منزل ميں، دودھ پيتا ہوا بچہ اور اب يہاں دنيا کے عام الفاظ يا عام حيات،

تصور يہ کہ پہلی بيوی جو تھيں، جناِب ساره، انہوں نے کہا کہ ميں يہاں ان کا رہنا گواره نہيں کرتی، ان کو لے جائيے۔تو 
دوسری بيوی کو لے کر نکل آئے اور ہوسکتا ہے کہ اس بيوی کی فرمائش بہانہ بنگويا بيوی کی فرمائش سے مجبور ہو کر 

گئی ہو کسی مقصد ِاٰلہی کی تکميل کا کيونکہ وه بيوی کوئی معمولی بيوی نہيں تھی۔خانداِن رسالت سے تھی وه بيوی اور 
خطاب کيا۔ بيوی اہل البيت ميں داخل  ايسی بيوی تھی ، قرآن مجيد سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اُسے اہل البيت کہہ کر

ہونے کے قابل نہيں ہوتی۔ اُِم سلمہ جيسی بيوی اہل البيت ميں داخل نہيں کی جاتی مگر اُسے مالئکہ نے اہل البيت کہہ کر 
خطاب کيا تو وه اس لئے نہيں کہ رسول کی بيوی ہے بلکہ اس لئے کہ وه بيت ِ رسالت سے ہے اور کچھ خاص صفات کی 

۔ ميرے پاس ان کی جاللت ِقدر کے شواہد احاديث سے موجود ہيں کہ جس منزل پر مثالً جناِب سيده عالم کی والدت حامل ہے
ميں روايت ہے کہ جناِب خديجہ سے پيغمبر اسالم کی شريک ِ حيات ہونے کی وجہ سے تمام خواتين مکہ نے قطع تعلق کرليا

  ئی مکہ کی عور ت تيار نہيں تھی کہ وه مدد کو آئے۔ تھا۔ تو اب ان کے ہاں والدت ہونے والی تھی تو کو
تو قدرت کی طرف سے کچھ خواتين بھيجی گئيں۔ ان خواتين ميں ساره کا بھی نام ہے اور اسی طرح سے اور مواقع پر 

وتا ہے کہ خانداِن رسالت کے، مثالً حوراِن جناں آئی ہيں۔ ياوہاں حوا ہيں اور ان کے ساتھ ساره کا نام بھی ہے۔ تو معلوم ہ
ساره کوئی معمولی عورت نہيں تھيں۔ بلند مرتبہ خاتون تھيں۔ اسی طرح اس بلند مرتبہ فہرست ميں کلثوم، خواہر موسٰی کا نام 
آيا۔ يہ بھی عام طور پر معلوم نہيں عام لوگوں کو کہ کلثوم نام تھا جناِب موسٰی کی بہن کاتو وه بھی ايسی ہی خواتين ميں سے 

پر آئيں۔ اس سے ظاہر ہے کہ يہ خواتين بھی وه ہيں جو ايک طرح کی زندگی کی مالک ہيں۔ زنده نہيں ہيں ہيں جوايسے محل 
  تو وه کيونکر آئيں مدد کو۔ وه آرہی ہيں ، مدد کررہی ہيں خالق کے حکم سے۔ 

انہوں نے کہا ہو يا نہ کہا ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ يہ خواتين بھی بلند پايہ خواتين ہيں۔ ان ميں سے ہيں جناِب ساره۔ تو بہرحال
بہرحال ہے يہی کہ ان کے کہنے سے يہ گئے۔ اب يہ لے جاتے کسی شہر ميں، لے جاکر پہنچاتے، مگر يہ انہيں ايک بے 
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آب و گياه ميدان ميں لے آئے، وه کونسا؟ جہاں کعبہ ہے اور وہاں الکر انہيں رکھ ديا۔ ايک خاتوِن محترمہ اور ان کا ايک بچہ
ايک کوزئہ آب اور دو تين روٹياں پاس رکھ گئے۔ وه کہاں تک فاقہ کرتيں؟ اب يہاں ايک جملہ جو عرض کروں گا، صغير، 

اُس سے پتہ چلے گا کہ کيا بيوی کے کہنے سے الئے؟ جب چلنے لگے، ہاجره نے پوچھا: يا خليل هللا! کس پر چھوڑا؟ کہا: 
  جس کے حکم سے اليا ہوں۔ 
ہوگئی، پانی ختم ہوگيا۔ہر ايک سمجھ سکتا ہے کہ پہلے ماں پر پياس کا غلبہ ہوا، بھوک او چلے گئے، اب وه روٹی ختم 

رپياس کا اور وه غلبہ اتنا ہوا کہ بچے کا جو فطری ذخيرئہ غذا ہے، وه ختم ہوگيا۔ شرو ع ميں بچے کی غذا روٹی نہيں ہوتی۔
غلبہ ہوا۔ جب تک اپنی بھوک اور پياس رہی، برداشت کيا تو اب جب يہ منزل پہنچی تو بچے پر پياس کا غلبہ ہوا، بھوک کا 

ليکن جب بچہ تڑپنے لگا تو اب اپنی جگہ سے اٹھيں، ممکن ذريعہ کيا تھا؟ چاروں طرف ديکھا تو کہيں پانی کا نشان نہيں۔ 
عت پيدا ايک طرف کوِه صفا نظر آيا اور دوسری طرف کوِه مروه نظر آيا۔ چونکہ بلندی پر جانے سے حد ِنظر ميں وس

ہوجاتی ہے، لٰہذا پہاڑ پر گئيں کہ کہيں تو چشمہ ہوگا اُدھر تو نظر آئے گا۔ اُدھر گئيں کہ کہيں اِدھر ہوگا تو نظر آئے گا۔ مگر 
وہاں ہوتا تو نظر آتا ۔کہيں دور دور تک پانی نہيں۔ اب صورِت واقعہ يہ بتاتی ہے کہ پانی تالش کرنے کيلئے جاتی ہيں۔ مگر 

وتا ہے کہ بچہ اکيال ہے تو اُتر کر آجاتی ہيں بچے کے پاس۔ پھر اس کی تڑپ ديکھی نہيں جاتی۔ تو گويا اپنی پھر تصور يہ ہ
نگاه کو جھٹالتی ہيں کہ پھر جاؤں ، پھر ديکھوں تو چشمہ نظر آئے يا کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے اتفاق سے تواس سے پانی 

  دستياب ہو۔ 
تک اور مروه سے صفا تک۔ تو جناب! وه عمل ان کا هللا کو اتنا پسند آيا کہ قيامت غرض سات مرتبہ گئيں صفا سے مروه 

تک کيلئے جزِو حج بناديا۔ وہی سعی، سعی کے معنی ہيں دوڑنا۔ ظاہر ہے کہ صورِت حال يہ ہے کہ اپنی ممکن تيز رفتاری 
قطہ نظر کا ہو ليکن حج اگر کرے گا تو سے چل رہی ہوں گی۔ تو وه جزِو حج بناديا۔ سعی کے نام سے۔ ہر حاجی کسی بھی ن

وه سعی بھی کرے گا۔ تو اب ان حاجی صاحب سے پوچھئے کہ کيا يہ بھی پياسے ہيں؟ ان سے پوچھئے کہ کيا يہ بھی تالِش 
آب کررہے ہيں؟ تو نہ يہ پياسے ہيں، نہ يہ تالِش آب کررہے ہيں۔اس کے معنی ہيں کہ اصل مقصد کا تعلق پہلے صاحب ِعمل

تا ہے۔ دوسرے احکام جو ہيِں وه اس کی ياد کو قائم رکھتے ہيں اور اگر شعوری طور پر ذہن ميں اس کی ياد رہے گیسے ہو
 تو پھر اس مقصد کی اہميت بھی ذہن ميں ضرور رہے گی جس کيلئے اس نے وه کارنامہ انجام ديا۔تو اس کو جزِو حج بناديا۔ 

کروں ، متوجہ کروں کہ وه قادِر مطلق جس نے بعد ميں انتظام کيا، جو  اب ايک اور پہلو کی طرف بافہم مجمع کو مخاطب
ابھی عرض کروں گا، وه کيا اس پر قادر نہيں تھا کہ پہلے ہی وه انتظام کرديتا سيرابِی اسماعيل کا؟ کيا اسے اچھا معلوم ہوتا 

مت تک کے افراد کو يہ سبق دينا تھا کہ تھا کہ ايک فاقہ زده خاتون اتنی تگ و دو کرے، اتنی جدوجہد کرے مگر اسے تو قيا
جب تک سعی نہيں کرو گے، نتيجہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر دنيا چاہتے ہو تو بغير سعی کے نہيں ملے گی اور اگر آخرت چاہتے 
ہو تو بغير سعی کے نہيں ملے گی۔ صرف نعرے لگادينے سے ، صرف کچھ نام لے لينے سے يہ اُميد نہ کرو کہ بہتر سے 

  ہ مل جائے گا۔اس کی راه ميں جدوجہدبھی کرنا ہوگی۔ بہتر نتيج
صورِت واقعہ يہ بتاتی ہے کہ يہ ہم تروتازه جاتے ہيں، سات دفعہ چکر لگاتے ہيں۔ تھوڑا سا تھک جاتے ہيں۔چہ جائيکہ وه 

تنی ہی تھی۔ بی بی جو نہ جانے کتنے دن سے بھوکی تھی اور کتنے دن سے پياسی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ امکانی طاقت ا
اب جيسے تھکن سے چور ہوگئی تھيں اور اب جيسے کچھ نااُميد سی ہوگئی تھيں۔ تو بس جہاں انسانی طاقت ختم ہوئی، وہاں 

سے خدا کی قدرت شروع ہوئی۔ بس اب ساتويں دفعہ کے بعد جو پلٹيں تو ديکھا کہ جہاں بچہ ريت پر ايڑياں رگڑ رہا ہے، 
يہ تفصيل توقرآن مجيد ميں نہيں ہے، روايتوں ميں ہے۔ اب خالِف توقع، خالِف اُميد ايسی وہيں سے پانی اُبل رہا ہے۔ اب 

مايوسی کے عالم ميں پانی نظر آرہا ہے تواب يہ انسانی تصور کی کمزوری ہے۔ اضطراب ہے کہ پانی چال نہ جائے تو اپنی 
نہ کہا ہوتا تو نہ جانے کہاں تک نہر بن کر جاتا ، يعنی تھم تھم۔ روايت بتاتی ہے کہ اگر زم زم “زم زم”زبان سے کہا کہ 

  کيونکہ هللا کی 
خاص خاتون جو اس کے ہاں مقبول تھی، اس نے زم زم کہہ ديا تو گويا پانی اس کی اطاعت کررہا ہے۔ اب وه وہيں ُرک گيا۔ 

مزم کی کيا ہے؟ ماشاء هللا کنواں کہا جانے لگا۔ چاِه زمزم ہوگيا ورنہ وه چشمہ زمزم ہوتايا نہر زم زم ہوتی۔ خصوصيت ز
حجاج کرام اندازه کرسکتے ہيں، جو نہيں گئے ہيں، انہوں نے سنا ہوگا۔ اب تو سنا ہے کہ کچھ ايسا کرديا ہے کہ بند ہوگيا 

ہے، وہاں تک رسائی ہی نہيں ہے۔ ليکن جب تک رسائی تھی، اس وقت تک وه الکھوں آدمی، الکھوں سے کم تو بحمد مردم
ہی نہيں حاجيوں کی۔ تو وه الکھوں آدمی پيتے ہيں ہر وقت، سقّے مشکيں بھرے ہوئے زمزم کا پانی پالتے شماری ہوتی 

پھرتے ہيں جس کے پيسے وه وصول کرتے ہيں اور لوگ اس زمانہ ميں اب نہيں کرسکتے ہوں گے۔ اپنے کپڑے دھوتے 
يا والی چادريں بھی اور عقبٰی والی چادريں بھی ہيں، چادريں دھودھو کر لے جاتے ہيں اس سے۔ کفن اس سے دھوتے ہيں۔ دن

اور ڈبوں ميں ، مشکوں ميں جتنا ظرف ہو جس کے پاس، اتنا پانی ہر ايک بھر ليتا ہے۔ ليکن کبھی سننے ميں نہيں آيا کہ 
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  زمزم نے بخل کيا ہو۔ کسی وقت سنا ہو کہ زمزم خشک ہوگيا۔ 
ہوں کہ عالم امکان ميں هللا تعالٰی نے نقشہ پيش کرديا ہے اپنے خزانٔہ اب وه پانی اس ميں سے نہيں نکل رہا ہے؟ ميں کہتا 

عطا کا کہ يہ ميرا مخلوق ايک چشمہ فيض ہے کہ اس ميں سے جتنا لو گے، وه دے گا۔ اس ميں کمی نہيں ہوگی۔ تو ميرا 
  خزانٔہ عطا کہاں ختم ہوتا ہے۔ تو يہ ہے بس جو تاريخ مذہب سے ہميں ملی۔ 

غور کرے کہ کوئی روايت نہيں بتاتی کہ جناِب ہاجره کے پير سے خون کا کوئی قطره اس زمين پر گر  اب ہر صاحب ِفہم
گيا ہومگر هللا کی راه ميں جو چلی بھی تو اس بی بی کے قدم سے تھوڑی دير کيلئے جو پہاڑياں مس ہوگئيں ، وه شعائر هللا 

ين جہاں شہيدوں کا خون جذب ہوجائے، ہم اگر اُسے خاِک پاک ميں داخل ہوگئيں بنص قرآن۔ تو برائے خدا بتائيے کہ وه زم
کہيں اور اس کا احترام کريں تو اُسے شرک کہا جائے؟ اگر وه پہاڑياں شعائر هللا ميں ہوسکتی ہيں تو پھر کربال کی زمين بھی

  شعائر هللا ميں سے ہم کہيں تو اُسے قبول کيجئے۔ 
   اس کے بعد وه دوسری آيت ميں نے پڑھی تھی:

” ِ   ۔ “َواْلبُْدَن َجَعْلنَاھاَلَُکْم ِمْن َشَعاِئِرّهللاٰ
  ۔ “وه جانور کون جو قربانی کيلئے رکھے گئے ہيں، وه شعائر هللا ميں سے ہيں”

اب اسی ترجمہ سے آپ سمجھ سکتے ہيں کہ ابھی وه قربان ہوئے نہيں ہيں مگر چونکہ قربانی کی نيت سے وه رکھے گئے 
ھ رکھے گئے ہيں، لٰہذا بحالت ِ حيات بھی وه شعائر هللا ميں سے ہيں۔ بس اب عقل سے کام ہيں، اسی غرض سے وه سات

ليجئے اور ياد رکھئے کہ دين انہی کے لئے ہے جن کے پاس عقل ہو۔ وه کوئی اور مذاہب ہوں گے جو عقل کے اوپر پہرے 
س نے تکليف ِشرعی سے ہی بری کرديا لگاتے ہيں۔ قرآن تو ہر جگہ صاحب ِعقل کو پکارتا ہے۔ارے بے عقلوں کو تو ا

ہے۔مگر فطری طور پر بے عقل ہو، جان بوجھ کر بے عقل نہ ہو۔ ان کے خالف وه عقل ہی حجت ہوگی۔ عقل رکھتے تھے 
مگر تم نے عقل سے کام نہ ليا۔ تو اب ديکھئے کہ حيوان جو راِه خدا ميں خدا کے حکم سے يعنی حج کی راه ميں ہيں، لٰہذا 

کہہ سکتے ہيں۔اس کا قربانی کا حکم ہے، لٰہذا حکِم خدا ہی ہوا۔حکِم خدا سے قربان کرنے کيلئے ساتھ رکھے گئے راِه خدا ہی
ہوں تو وه اپنی حيات ميں بھی شعائر هللا ہيں اور اسی سے سمجھ ميں آئے گا کہ جب قربانی ہوجائے ، تب بھی وه قابل احترام

  ہيں، شعائر هللا ہيں۔ 
اِه خدا ميں بحالت ِ حيات شعائر هللا ہوں تو وه انسان جو راِه خدا ميں قربان ہوجائيں، وه انسان شعائر هللا ميں تو بتائيے حيوان ر

نہ ہوں گے؟ ان کی تعظيم کيجئے تو شرک ہوجائے ، جانوروں کی تعظيم خدا کا حکم ہے اور انسانوں کی تعظيم شرک قرار 
  يں قربان کردی ہوں ۔ پائے، جنہوں نے اپنی پوری زندگياں راِه خدا م

ماشاء هللا صاحباِن فہم ہيں، ذرا غور کيجئے جو ميں عرض کررہا ہوں کہ شہيد ہونا اپنے اختيار کی بات نہيں ہے ۔شہيد ہونا 
قسمت سے وابستہ ہے۔ اپنے اختيار کی بات تو ميداِن جنگ ميں جمے رہنا ہے۔ تو حضور! وه جانور شعائر هللا ہوں اور 

 نہ ہوں۔ ميں نے کہا کہ وه جانور ابھی ذبح نہ ہوئے ہوں، بحالت ِ حيات شعائر هللا ، تو اب نتيجہ نکالئے ، اگر انسان شعائر هللا
عقل ہو تو پھر وه انسان جو راِه خدا ميں قربان ہونے والے ہوں، وه بعد ِشہادت ہی شعائر هللا نہيں ہيں بلکہ وقت ِ والدت ہی 

پ کے جانے پہچانے ہوئے واقعات سب کے ہاں ہيں کہ رسول هللا بچوں کے بوسے سے شعائر هللا ہيں اور اس کے بعد آ
  ليتے تھے۔ 

بالشبہ ہے، روايت، وه ميں اب نہيں سمجھ سکتا اور فيصلہ نہيں کرسکتا کہ يہ بچوں سے محبت تھی يا شعائر هللا کا احترام 
ا بچوں سے محبت بھی کوئی خالِف شان با ت نہيں تھا۔ فيصلہ يہ نہيں کرسکتا، اس لئے کہ دين اسالم دين فطرت ہے۔ لٰہذ

ہے۔بچوں سے محبت کرنا بھی منظوِر قدرت ہے۔ ہميں بھی اپنے بچوں سے محبت ہونی چاہئے ۔ تو خالِف شان ہوتا تو ميں 
مگر اب  شک کا اظہار نہ کرتا، يقين کے ساتھ تو ميں فيصلہ نہيں کرسکتا کہ يہ بچوں کی محبت ہے يا شعائر هللا کا احترام ،

جو روايتيں گوِش زد ہيں اور آپ کے بھی گوش زد ہيں او رميری نظر سے بھی کتابوں ميں گزری ہيں، ان کے پيش نظر 
ابھی تک تو ميں شک کا اظہار کررہا تھا ليکن اب ميں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہيں، بچوں کی محبت محرِک بوسہ نہ 

  نظر تھا۔ تھی بلکہ شعائرهللا کا احترام ہی مد ِ
اس کا ثبوت کيا ہے؟ ميں کہتا ہوں کہ اگر بچوں کی محبت ہو تو پيشانی بھی اپنے بچے کی ہے، رخسارے بھی اپنے بچے 
کے ہيں، ہاتھ بھی اپنے بچے کے ہيں، سينہ بھی اپنے بچے کا ہے۔ مگر کيا بات ہے کہ جب بوسے ليتے ہيں تو ايک کے 

ے بوسے ليتے ہيں؟ ميں پوری ضمانت کے ساتھ نہيں کہہ سکتا کہ سند کيسی دہن کے بوسے ليتے ہيں اور ايک کے گلے ک
ہے ، کس درجہ کی روايت ہے مگر بہرحال يہ روايت آپ نے سنی ہوگی کہ بعض وقت بچے کو ذرا يہ بات محسوس ہوئی۔ 

مارے منہ سے کيا بدبو آتی يہ آپ نے سنا ہوگا۔ ايک دفعہ سيده عالم کے پاس گئے اور يہ کہا کہ مادِر گرامی ! ذرا ديکھئے ہ
  ہے؟ 
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سيده عالم نے کہا کہ تمہيں يہ تصور کيوں ہوا؟ تمہارے دہن سے تو مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آتی ہے۔ يہ تم پوچھ ہی 
کيوں رہے ہو؟ تو کہا: بس اس لئے پوچھ رہے ہيں کہ ہم بھی نانا کی گود ميں ہوتے ہيں اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم 

  بڑھاتے بھی ہيں تو نانا ہمارے منہ کو ہٹا کر گلے کے بوسے لے ليتے ہيں۔  اپنا دہن
سيده عالم حقيقت سے تو واقف تھيں مگر فرمايا کہ چلو، تمہيں تمہارے نانا جان سے ابھی پوچھ ديتی ہوں۔حسين کو ساتھ ليا 

کے متعلق عرض کرچکا ہوں۔ حقيقت ِ حال  اورآئيں بابا کی خدمت ميں اور ممکن ہے بالکل الفاظ نہ ہوں۔اُس دن نقل بالمعنی
وہی ہواور ممکن ہے کہ الفاظ ہمارے ہوں کہ وه سيده عالم نے جيسے فرمايا کہ بابا جان! آپ ہی تو کہتے ہيں کہ حسين کے 

  رونے سے مجھے تکليف ہوتی ہے ، مگر کيا بات ہے کہ 
  ہوجائيں؟  آپ ہی کے عمل سے کوئی بات ايسی ہوجائے کہ اس کی آنکھيں اشک آلود

  فرمايا: کيوں، کيا ہوا؟ کہا: اس نے ابھی جاکر مجھ سے يہ کہا ہے۔ 
تو ميں تو محسوس کرتا ہوں کہ رسول نے فرمايا ہو کہ ارے فاطمہ ! جانے دو، سن کر کيا کرو گی؟ انہوں نے کہا ہو کہ 

کے بوسے ليتا ہوں، اس لئے کہ زہردغا  نہيں، ميں تو چاہتی ہوں اس کو اطمينان دالنا۔ فرمايا: تو پھر سنو کہ حسن کے لب
  متصل ہے اس کے لبوں سے۔ اس کے گلے کے بوسے ليتا ہوں، اس لئے کہ خنجر جفا متصل ہے اس کے گلے سے۔ 

بس! اس روايت سے سمجھ ميں يہی آتا ہے کہ وہی قربانی پيش نظر ہے جس کی بناء پر بوسے لے رہے ہيں۔ اور اب يہ 
ھی روايت ميں ہے کہ حسين آتے ہيں اور رسول فرماتے ہيں کہ يا علی ! ذرا پيرہن اٹھاؤ، حسين سلسلہ برابر قائم ہے۔ يہ ب

  کے جسم سے۔ 
ميں، پيرہن اٹھاتے ہيں، اب جابجا رسول بوسے ليتے ہيں اور “ خصائص حسينيہ”نے لکھا ہے  �جناب شيخ جعفر شستری

  اتے ہيں: علی بھی کہتے ہيں: يا رسول هللا! يہ آپ کيا کررہے ہيں؟ فرم
يُْوِف َواَْبِکیْ ”   ۔ “اُقَبُِّل َمَواِضَع السُّ
  ۔ “جہاں جہاں تلواريں پڑيں گی، وہاں وہاں بوسے لے رہا ہوں”

اب وه تو ہر دن کچھ نہ کچھ اس سلسلہ ميں عرض کرنا ہے کہ ہمارے گروه پر مختلف سواالت ہوتے رہتے ہيں تو ان ميں 
  ر نے کہا کہ زنده کو رويا جاتا ہے۔ سے ايک يہ سوال بہت بڑا ہے جسے ايک شاع

  روئيں وه جو قائل ہوں مماِت شہداء کے 
  ہم زندئہ جاويد کا ماتم نہيں کرتے

يہ گويا بہت مشہور شعر ہے ۔ تو ميں کہتا ہوں کہ ہم سے تو بعد ميں پوچھنا چاہئے۔ وه بچہ جب پيدا ہوا اور رسول کی گود 
کی آنکھوں ميں آنسوآگئے اور گريہ فرمانے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ رسول هللا!  ميں الکر ديا گيا ، اسی وقت پيغمبر اسالم

يہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ رو کيوں رہے ہيں؟ آپ فرماتے ہيں: تمہيں نہيں معلوم اس پر مصائب کيا پڑيں گے؟ تو 
هللا سے يہ پوچھتے کہ زنده کو ميں کہتا ہوں کہ ہم سے آپ پوچھ رہے ہيں کہ زنده کو کيوں روتے ہو؟ اسی وقت رسول 

کيوں رو رہے ہيں؟ ارے يہ زندگی تو عالِم معنی کی ہے، آنکھوں کے سامنے والی زندگی نہيں ہے اور وه تو اس وقت حياِت
عنصری کے ساتھ ،سانس ليتی ہوئی زندگی کے ساتھ رسول کی گود ميں تھے اور اس کے باوجود رسول گريہ فرما رہے 

  تھے۔ 
ھے کہ گريہ موت پر نہيں ہوتا، مصائب پر ہوتا ہے۔اگر پيغمبر خدا کو اس کی زندگی ميں رونے کا حق تھا تو تو اب تو سمج

  ہميں اس 
نوِع زندگی ميں رونے کا حق ہے۔ يہ کيا کہ زنده کاماتم نہيں ہوتا، زنده کو رويا نہيں جاتا۔ ميں کہتا ہوں کہ جناِب يوسف بھی 

يں ہے، نص قرآن کی بات ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ انہيں اطالع مل گئی تھی کہ زنده تو زنده تھے اور روايت کی بات نہ
ہيں، بعد ميں کہا کہ جو ميں جانتا ہوں، وه تم نہيں جانتے۔ تو بتايا جاچکا تھا انہيں کہ زنده ہيں اور اس کے بعد کتنا روئے 

  ہيں۔ 
ْت َعْينَاهُ ”   ۔ “اَْبيَضَّ
   ۔“آنکھيں سفيد ہوگئيں روتے روتے”

اب وه ہر وقت رنج و غم سے خامو ش رہتے تھے۔ معلوم ہے کہ زنده ہيں۔ تو يہ نہيں کہ مرنے کا غم ہوتا، جدائی کا بھی غم 
ہوتا ہے۔ مصائب پر بھی رونا ہوتا ہے۔ مختلف صورتيں ہيں گريہ کی۔ اب جو چيز عرض کررہا ہوں، وه چاہے مختصر ہو 

کہتا ہوں کہ عقلی اصول کے لحاظ سے(ميں کہيں عقل کا دامن نہيں  مگر آپ کيلئے بڑے مرثيے کے برابر ہے۔ ميں
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چھوڑتا)، کہ اگر ايک بھائی کے لب شعائر هللا ہيں ، ايک بھائی کی گردن شعائر هللا ميں داخل ہے تو ماننا پڑے گا کہ ايک 
ہيں، اس ميں ضمانت نہيں ہوتی  بہن کے بازو بھی شعائر هللا ميں سے ہيں اور وه بھی باِب مصائب ميں جو روايات بيان ہوتی

  صحت ِسند کی۔ بس کتاب ميں ہوں۔ہاں! وه چيز روا نہيں ہے کہ منبر پر جاکر بروقت تصنيف ہو۔ 
گويا ايک چيز جس کا کہيں وجود نہ ہو اور ميں نے تو ديکھا کہ زياده تر يہی ہوتا ہے ، اس کيلئے کوئی وجٔہ جواز نہيں بلکہ

َ ”وه ُسْولاِْفتََراَعلَی ّهللاٰ ميں داخل ہے، جو اگر حالت ِروزه ہو تو روزے کو باطل کرديتی ہے۔ تو وه حديث کربال ميں بيان “َوالرَّ
 ہوئی ہے اور بڑے سخت وقت ميں بيان ہوئی ہے۔ 

 

 معراج خطابت

 

  شہيد کی جو موت ہے

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ اَْمَواتًابَْل اَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُْون”   ۔“اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذْيَن قُتِلُْوافِْی َسبِْيِل ّهللاٰ

ارشاِد اٰلہی ہے کہ جو هللا کی راه ميں قتل ہوئے ہيں، انہيں مرده نہ سمجھو، وه زنده ہيں اور اپنے رب کی بارگاه ميں رزق 
پاتے ہيں۔ عام طور پر جسے سب زندگی سمجھتے ہيں، وه اس جسم سے روح کے ظاہری تعلق کا قائم ہونا ہے اور موت اس

بعاً ناپسند ہے اور زندگی پسنديده چيز ہے، اس لئے خطروں سے قدم پيچھے تعلق کا قطع ہوجانا ہے اور چونکہ موت ط
ہٹائے جاتے ہيں۔ جب جان جانے کا انديشہ ہو تو خطره سے دامن بچانے کيلئے پيچھے ہٹ جايا جاتا ہے۔ مگر اسالم نے 

نہيں کہ وه زندگی ہو اور زندگی اور موت کے مفہوم کو بدل ديا۔ اُس نے يہ بتايا کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو، ضروری 
جسے تم موت سمجھتے ہو، ضروری نہيں ہے کہ وه موت ہو۔بہت ممکن ہے کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو، وه موت ہو 

  اور جسے تم موت سمجھتے ہو، حقيقت ميں وه زندگی ہو۔ 
نسان، ہنستے بولتے قرآن مجيد کے مطالعہ سے ہميں زندگی ميں موت کے نقشے بھی نظر آتے ہيں۔ چلتے پھرتے ہوئے ا

  ہوئے انسان، سانس ليتے ہوئے انسان۔مگر قرآن مجيد انہيں زنده تسليم نہيں کرتا۔ ارشاد ہوتا ہے: 
  ۔ “اَليَْستَِوی ااْلَْحيَاُء َوااْلَ ْمَواتُ ”
  ۔ “جو مرده ہيں اور جو زنده ہيں، دونوں برابر نہيں ہيں”

ور مرده قبرستانوں ميں ہيں بلکہ انہی افراد ميں جو سامنے نظر آتے ہيں، يہ زنده او رمرده وه نہيں ہيں جو زنده يہاں ہيں ا
  کچھ زنده ہيں اور کچھ مرده ہيں۔ ايک آيت ہے ، ارشاد ہورہا ہے: 

ُسْول اَِذاَدَعاُکْم لَِما يُْحيِْيُکمْ ” ِ َوالرَّ   ۔ “يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوااْستَِجْيبُْوِهللاّٰ
۔“کہو هللا اور رسول کی آواز پرجب وه تمہيں دعوت ديں اس شے کيلئے جو تمہيں زنده کردے گی اے صاحباِن ايمان! لبيک”

  اس کے معنی يہ ہيں کہ ابھی مرده ہيں۔ جب اس پيغام کو سنيں گے ، سمجھيں گے تو زنده ہوجائيں گے۔ 
َکااْلَ ْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ َسبِْياَل ”   ۔ “اِْن ھُْم ااِلَّ

کے ہيں بلکہ اس سے بدتر ہيں۔ چوپائے تو پھر بھی ايک طرح کی زندگی رکھتے ہيں، جيسا کہ لفظ حيوان سےمثل چوپايوں 
  ظاہر ہے مگر سورئہ منافقون ميں زنده انسانوں کے بارے ميں ارشاد ہورہا ہے : 

  ۔ “َکاَنَّھُْم ُخُشٌب ُمَسنَُّدةٌ ”
  ۔ “يہ لکڑياں ہيں جو ہوا ميں لگاکر کھڑی کردی گئی ہيں”

يہاں زندگی کا نام و نشان بھی نہيں ہے، يہاں تک کہ وه زندگی جو حياِت نباتی کہالتی ہے، جو پودوں ميں ہوتی ہے، وه بھی 
نہيں ہے کيونکہ وه زندگی شاخ ميں اس وقت ہوتی ہے جب تک اصل سے متصل ہو۔ جب اصل سے جدا ہوگئی اور خشک 

  س زندگی کا پتہ بھی نہيں ہے۔ يہ تو زندگی ميں موت ہے۔ لکڑی کی صورت ميں وه کھڑی کر دی گئی تو اس ميں ا
شہدائے راِه خدا، ان کی روح اور جسم ميں تعلق کيسا؟ سر اور گردن ميں بھی ارتباط نہ رہا مگر قرآن مجيد کہہ رہا ہے کہ 

  انہيں مرده نہ کہو۔ دوسرے پارے ميں سورئہ بقره ميں يہی الفاظ ہيں: 
ِ اَْمَواتابَل اَْحيَاٌء َو ٰلِکن ال تَْشُعُرْوناَل تَقُْولُْوالَِمْن يُقْ ”   ۔ “تَُل فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ
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  ۔ “جو هللا کی راه ميں قتل ہوئے ہيں، انہيں مرده نہ کہو بلکہ وه زنده ہيں، تمہيں شعور نہيں ہے”
مرده نہ کہو تو اس سے يہ يہاں جو الفاظ ہيں ان سے سطحی نظر رکھنے واال دھوکہ کھا سکتا ہے ۔ يعنی يہ کہا گيا ہے کہ 

سمجھ ميں آتا ہے کہ وه ہيں تو مرده مگر مرده کہناادب کے خالف ہے۔ يعنی جيسے تہذيب ِلفظی سکھائی جارہی ہے۔ بہت 
سے الفاظ کے معنی درست ہوتے ہيں ليکن محاوره کے لحاظ سے ان کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ تميز کے خالف ہوتا ہے۔ 

ُ ”ہ لکھ دے جيسے کوئی چھوٹابڑے کو ي ۔معنی کے لحاظ سے درست ہے ۔ کيا بڑوں کو سالمتی کی ضرورت “َسلَُّمَک ّهللاٰ
ُ ”نہيں ہے؟ ليکن کسی بڑے کو لکھ کر ديکھئے، ناراض ہوجائے گا کہ يہ صاحبزادے مجھ کو لکھتے ہيں۔اس کے “َسلَُّمَک ّهللاٰ

ے ان کی شاِن بزرگی کے خالف ہے کہ ان کو معنی يہ ہيں کہ معانی کے لحاظ سے درست ہے ليکن محاوره کے لحاظ س
” ُ   لکھا جائے۔ “ َسلَُّمَک ّهللاٰ

کراچی ميں ايک مجلس ميں ايک صاحب مجھ سے بہت کم عمر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا: هللا عمر دراز کرے۔اب الفاظ 
گا۔ اسی طرح خيال آتا ہے چاہے درست ہوں، بڑا چھوٹے کيلئے کہے گا کہ عمر دراز ہو۔ چھوٹا بڑے کيلئے يہ نہيں کہے 

کہ شايد يہی قرآن مجيد نے سکھايا ہو ہم کو کہ شہدائے راِه خدا کو مرده نہ کہو۔حاالنکہ اسی ميں آخر ميں ايک لفظ ہے جو 
اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ زنده ہيں، تمہيں شعور نہيں ہے۔ تو شعور کا تعلق کسی حقيقت سے ہوتا ہے، لفظی تہذيب 

تا۔مگر جس آيت کو ميں نے سرنامہ کالم قرار ديا ہے، اس ميں يہ نہيں کہا جارہا کہ انہيں مرده نہ کہو بلکہ يہ سے نہيں ہو
  ارشاد ہورہا ہے کہ جو راِه خدا ميں قتل ہوگئے ہيں، انہيں مرده نہ سمجھو۔ 

ر حقيقت کو حقيقت سمجھنے کی يہ سمجھنا اور نہ سمجھنا الفاظ سے متعلق نہيں ہے۔ کتاِب حقيقت کا تقاضا يہ ہے کہ وه ہ
دعوت دے۔ جب اس نے مرده سمجھنے سے منع کيا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ حقيقت ميں وه مرده نہيں ہيں۔ ديکھنا يہ ہے 

کہ يہ زندگی کيا ہے او ريہ موت کيا چيز ہے؟ يہ زندگی اور موت کوئی نئی چيز نہيں ہے۔ تمام اشيائے کائنات ميں يہ زندگی 
رفرما ہے۔ ہميں معلوم ہے کہ جمادات ہيں، اس کے بعد نباتات ہيں، اس کے بعد حيوانات ہيں، اس کے بعد انسان اور موت کا

ہے۔ زمين تو جمادات ميں داخل ہے۔ مگر قرآن مجيد ميں ديکھئے تو زمين کی بھی دو حالتيں ہيں، ايک وه حالت جب وه مرده
  يت ميں نہيں، بہت سی آيتوں ميں ايک ساتھ يہ الفاظ ہيں: ہے اور دوسری وه حالت جبکہ وه زنده ہوگئی۔ ايک آ

  ۔ “يُْحِی ااْلَ ْرَض بَْعَدَمْوتِھَا”
  ۔ “هللا زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کرتا ہے”

تو ايک وقت ميں وه عالم موت ميں ہوتی ہے اور دوسرے وقت ميں هللا اس کو زنده کرتا ہے تو اس کو حيات مل جاتی ہے۔ 
  شاد ہوتا ہے کہ وه، وه ہے جو ہواؤں کو بھيجتا ہے۔ ايک جگہ ار

  ۔ “�بَِشْيًرابَْيَن يََدْيِہ َرْحَمتَہ”
  ۔ “اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری ديتا ہوا وه ہواؤں کو چالتا ہے”

وه زمين ہوائيں بادلوں کو التی ہيں ۔ان بادلوں کو ہم لے جاتے ہيں ايک زمين مرده کی طرف اور وہاں پانی برساتے ہيں تو 
  نباتات کو روئيده کرتی ہے۔ ديکھو! يوں ہم مردوں کو زنده کرتے ہيں۔ 

تو زمين ايک وقت ميں مرده ۔ تو زمين مرده کون؟ وه بنجر زمين جس ميں نباتا کے روئيده کرنے کی صالحيت نہ ہو، جس 
ے۔ قوِت ناميہ کارفرما ہوجائے۔ سادهميں زراعت نہ ہوسکے۔ وه زمين مرده اور زمين زنده کون؟ جس ميں نشوونما پيدا ہوجائ

زبان ميں يہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ديکھئے يہ نشوونما کيا چيز ہے؟يہ دانے اور بيج آپ کے ہاتھ ميں رہتے تو جتنے 
تھے، اُتنے ہی رہتے۔ ان ميں اضافہ نہيں ہوسکتا تھا۔ کسی صندوق ميں رکھ ديتے ، صندوق کو مقفل کرديتے، صندوق کو 

ميں رکھ ديتے۔ بہت سے قفل کمرے پر ڈال ديتے، پہرے لگا ديتے، يہ سب حفاظت کا سامان کرتے مگر جتنے تھے،  کمرے
اُتنے ہی رہتے۔ مگر يہی دانے اور بيج، زمين کی تھوڑی سی مٹی نکال کراگرزمين کو تہوں ميں ان کو چھپا ديا جائے او 

ہ جسے دنيا کے ہاتھ دباتے ہيں، اُسے هللا اُبھارتا ہے۔ جسے دنيا رپانی سے تر کرديا جائے تو ميں يہ محسوس کرتا ہوں ک
 خاک ميں مالتی ہے، اُسے هللا پروان چڑھاتا ہے۔ تھوڑے ہی دن ميں وه بيج کونپلوں کی شکل ميں زمين سے برآمد ہوتا ہے۔ 

شبنم کا بار برداشت نہ کر  غور فرمائيے ، يہ نرم و مالئم کونپليں اور زمين کا سخت جگر۔ ايسی مالئم کونپل جو قطرئہ
سکے،جو ہوا کی ذرا سی جنبش سے متاثر ہوجائے۔ اتنی سخت زمين ميں اس نے شگاف ڈال ديا۔تو يہ زباِن بے زبانی ميں 

جوا ب دے گی۔ اگر ميرے سامعہ فہم ميں طاقت ہو تو ميں سنوں کہ وه يہ کہے گی کہ يہ ميری ذاتی طاقت نہيں ہے۔ يہ کسی 
  ہے جس سے ميں نے يہ شگاف ڈال ديا۔ اور طرف کی طاقت 

ميں کہتا ہوں کہ اگر ايک کونپل ميں هللا کی طاقت کارفرما ہوجائے تو وه پتھر ميں شگاف ڈال دے تو اگر کسی کامل و اکمل 
 و مکمل انسان کی انگليوں ميں اس کی طاقت کارفرما ہوجائے اور وه لوہے کے در ميں در آئيں تو حيرت کی کيا با ت ہے؟ 

رض وه دانے اور بيج تھوڑے عرصہ ميں اتنے بڑھے کہ ممکن ہے کہ ايسا سايہ دار درخت ہوگيا کہ قافلے اس کے سائےغ
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ميں پناه ليں۔ ممکن ہے ايسی وافر زراعت ہو جائے جو پورے خاندان کی پرورش کرسکے۔ تو سب سے پہلے قابل غور بات 
ہوئی زراعت اور کہاں وه بيج! دوسری با ت يہ کہ جب ہم نے وه دانے يہ ہے کہ يہ اجزاء کہاں سے آئے؟ کہاں يہ اتنی پھيلی

اور بيج زمين ميں ڈالے تھے تو زمين خاک کے ذّروں سے پٹی ہوئی تھی۔ اس دانے اور بيج کی خاطر کچھ مٹی ہميں نکالنا 
ر ہی اندر اتنے پاؤں پھيال پڑی ، تب اس کی جگہ ہوئی۔ تو بعد ميں اس کو گنجائش کيونکر ملی؟ يہ جگہ کيونکر ملی کہ اند

لئے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہيں تو پتہ چلتا ہے کہ يہ تمام اجزاء الگ سے نہيں آئے ہيں۔ زمين ہی ميں قدرت نے کچھ 
ايسے اجزاء وديعت کئے ہيں جو اپنے سے مافوق يعنی نباتات کے کام آنے کی صالحيت رکھتے ہيں۔ زمين امانت داری کے 

کئے ہوئے ان ذّرات کو محفوظ رکھتی ہے، ايک حقدار کے آنے کے انتظار ميں۔ جب وه حقدار آجاتا ساتھ خدا کے وديعت 
ہے تو زمين هللا کی وديعت کی ہوئی اس امانت کو ، ان اجزاء کو پيش کرديتی ہے اپنے سے باال تر مخلوق کيلئے۔ بنيادی 

فيض ہوا، کچھ فيض آب سے اور ذرات آآکر شريک اجزاء وہی ہيں ۔ پھر مجھ کو معلوم ہے کہ کچھ فيض آفتاب سے کچھ 
  ہوتے جاتے ہيں۔ مگر بنيادی اجزاء وہی ہيں جو خود زمين پيش کرتی ہے اُس پودے کيلئے ۔ 

اب ہر صاحب ِفہم غور کرے کہ يہ زمين کے اجزاء جو اس پودے ميں شامل ہوگئے، يہ اپنی حدوِد وجود ميں فنا ہوئے۔ يعنی 
اب وه مٹی ميں نہيں رہے۔ جو ان کے وجود کا ذريعہ تھا،اس کے لحاظ سے وه فنا ہوگئے۔ليکن  اب وه خاک ميں نہيں رہے۔

يہ فنا بلند تر بقا کا ذريعہ بنی۔ پہلے وه خالی زمين تھی، اب جو ذرات خاک کے اس نبات کی ہستی ميں شامل ہوگئے تو اب 
  س تک آپ پہنچائے گا۔ رزق ميں اس کے ساتھ شريک ہوگئے۔اب جو اس پودے کی غذا ہوگی، وه ا

تو معلوم ہوا کہ يہ فنا تمہيد ِ بقا بن گئی اور بقا فقط بقا نہيں بلکہ بلند تر بقا۔يعنی جب تک فنا نہيں ہوئے تھے، تب تک وه 
جمادات ميں داخل تھے اور جب فنا ہوگئے اس بلند تر کی خاطر تو انہوں نے ايک نوع کی سرحد کو طے کرکے دوسری 

ديا۔ يعنی اب وه نباتات ميں داخل ہوگئے۔ جمادات کی منزل سے آگے بڑھ گئے۔اب يہ درخت کے پتے، يہ  نوع ميں قدم رکھ
چھوٹی چھوٹی جھاڑياں، انہيں يونہی چھوڑ ديا جائے تو کيا يہ باقی رہيں گی؟نہيں، تمازِت آفتاب سے خشک ہوجائيں گی اور 

ذی روح کی غذا بن گئيں ، کسی حيوان يا انسان کے کام آگئيں  اگر ان صورتوں سے ختم ہوگئيں تو ہوگئيں ليکن اگر يہ کسی
  تو فنا تو اب بھی ہوئيں ليکن يہ فنا بلند تر بقا کا ذريعہ بنی۔ يعنی وه ايک حيوان کے جسم ميں لہو بن کر دوڑنے لگيں۔ 

کرتی ہے۔يہاں تک تو عقالئے  معلوم ہوا کہ جب اپنے باال تر کيلئے فنا ہو تو وه فنا اپنے سے ترقی يافتہ بقا کی شکل حاصل
زمانہ متفق ہيں۔ زمين نباتات کے کام آئے تو کسی کو اعتراض نہيں، نباتات حيوان کے کام آئيں تو کسی کو اعتراض نہيں۔ 

اب ہے حوان اور انسان کی منزل۔ يہاں بعض رحم دل جماعتوں کو رحم آتا ہے کہ حيوان کی قربانی انسان کيلئے کيوں ہو؟ 
باتات کے کام آئی، کسی کو رحم نہ آيا۔ نباتات حيوانات کے کام آئے تو کسی کو رحم نہ آيا۔ اب يہ حيوان کی يعنی زمين ن

  قربانی انسان کی خاطر ہورہی ہے تو اب رحم آنے لگا کہ اس کی يہاں زياده ضرورت نہيں ہے۔ 
ل قدر چيز ہے بشرطيکہ اس کا نتيجہ يہ ہو کہ ميں يہ کہتا ہوں کہ جذبٔہ ترحم قابل قدر ہے ، بحيثيت جذبہ کے رحم يقينا قاب

جوجانور کی جان نہ لينا چاہے گا، وه بھال انسان کی جان کيوں لينا چاہے گا!بالشبہ جذبٔہ ترحم قابل قدر ہے ليکن اصول 
ن کے کام آئے جذبات کے پابند نہيں ہوتے۔اصوالً ميرا سوال يہ ہے کہ زمين نباتات کے کام آئی تو ظلم نہ ہوا اور نباتات حيوا

  اور انسان کے کام آئے تو ظلم نہ ہوا۔ حيوان انسان کے کام 
آجائے گا تو ظلم ہوجائے گا ، کيوں؟وه سب کيوں ظلم نہيں ہے اور يہ کيوں ظلم ہے؟ اس کاجو جواب ملے گا، وه مجھے 

کليف نہيں ہوتی۔ لٰہذا وه ظلم معلوم ہے کہ پتھروں اور زمين ميں اذيت کا احساس نہيں ہے، انہيں درد اور دکھ سے کوئی ت
نہيں ہے اور نباتات کو تکليف اور درد کا شعور نہيں ہے۔ لٰہذاوه ظلم نہيں ہے اور يہ حيوان بلبالتا ہے، تڑپتا ہے، بے چين 

  ہوتا ہے، لٰہذا يہ ظلم ہے۔ 
سوال ہے کہ کيا ظلم کی بنياد  تو پہلے ميں اصوالً يہ دريافت کروں گا کہ کيا ظلم کی بنياد احساِس اذيت پر ہے؟ ايک اصولی

احساِس اذيت اور شعوِر تکليف پر ہے؟ اس کے معنی يہ ہيں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہوش و حواس کے عالم ميں آپريشن کردے 
تو ظلم ہوگا اور کوئی قاتل بيہوش کر کے قتل کردے تو ظلم نہيں ہوگا۔ تو دنيا کے قانوِن تعزيرات ميں ترميم کرنے کی 

اگر قاتل ہوش و حواس کی حالت ميں کسی کو قتل کرے تو ظلم ہے اور قابل سزا جرم ہے ليکن اگر کسی ضرورت ہے کہ 
کو غشی کی حالت ميں بيہوش کرکے قتل کردے تو ظلم نہ ہوگا، جرم نہ ہوگا۔جب ظلم نہيں تو جرم کيوں؟ ليکن دنيا کے 

و حواس کی ضرورت ہے جرم کيلئے مگر قاتل کے قانوِن تعزيرات ميں يہ شرط نہيں ہے۔ ہاں! مجھے معلوم ہے کہ ہوش 
ہوش و حواس کی ضرورت ہے ، مقتول کے ہوش وحواس کی ضرورت نہيں ہے۔ نہ سہی زمين کو احساِس اذيت، نہ سہی 
نباتات کو شعوِر اذيت، آپ کو تو شعور ہے ، آپ کو کيا حق ہے کہ پھولوں کو جالوطن کيجئے؟ آپ کيا حق ہے کہ شاخوں 

؟آپ کو کيا حق ہے کہ زمين کے سينے پر ہل چالئيے؟ آپ کو کيا حق ہے کہ اس کے اجزائے وجود کو منتشر کو قلم کيجئے
  اور تہہ و باال کيجئے؟ اُسے اذيت کا احساس نہ ہو ، آپ کو تو ہے۔آپ کيوں ايسا کرتے ہيں؟ 
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ے، تو قابل قبول تھا۔ جب ہمارے دوسری بات يہ ہے کہ کسی وقت ميں يہ کہا جاتا تھا کہ پودوں ميں احساِس اذيت نہيں ہ
ہندوستان کے سائنس دان نے يہ انکشاف کرديا کہ پودوں ميں احساِس اذيت ہے، احساِس تکليف ہے، پودوں سے بھی رونے 
کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ہاں! ہنسنے کی آواز کسی نے کبھی نہيں سنی، رونے کی آواز پودوں سے بھی سنائی دی اور پودے 

وئے تو ميں نے خود ايک نمائش ميں ديکھا۔ اب جب ان سے ثابت ہوگيا کہ احساِس اذيت ہے تو جب تک تو کو سانس ليتے ہ
اطالع نہيں تھی، تب تک تو خير ، مگر اس کے بعد سے تو نباتات سے بھی غذا حاصل کرنا موقوف ہونا چاہئے۔ اب معلوم 

اں اذيت حيوان کو ہوتی ہے، ويسی تو نباتات کو نہيں ہوتی۔ ہوگيا کہ انہيں بھی اذيت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جيسی نماي
  تو جب معلوم ہوگيا کہ ہوتی ہے تو چاہے نماياں ہو، چاہے غير نماياں، اصوالً بات ايک ہی ہے۔ 

ميں عرض کرتا ہوں کہ جب تک خوردبين ايجاد نہيں ہوئی تھی، اس وقت تک کوئی يہ کہہ ليتا کہ ہمارا اصول ہے کہ کسی 
کو صدمہ نہ پہنچائيں۔خوردبين ايجاد ہوئی تو پتہ چل گيا کہ ايک پانی کے قطرے ميں کتنے ذی روح ہيں جو ہم پی ذی روح 

ليتے ہيں تو اس کے نظاِم حيات ميں خلل پڑتا ہے ۔ ايک سانس جو ہم ليتے ہيں، اُس سے فضائے ہوا ميں جو ذی روح مخلوق
ے ۔ تو اس کے بعد تو اپنی زندگی تج دينا پڑے گی يا ميرے ساتھ مل ہے، وه کس قدر ہمارے ايک سانس کا شکار ہوجاتی ہ

کر اس اصول کا قائل ہونا پڑے گا کہ اس نظاِم کائنات کی بنياد اس اصول پر ہے کہ ہر ناقص کامل کے کام آئے اور يہ 
  ناقص کی فنا نہيں ہے بلکہ درحقيقت اس کے مقصد ِ وجود کی تکميل ہے۔ 

سنئے کہ ظلم کی بنياد احساِس اذيت پر نہيں ہے، ظلم کی بنياد اقداِم ناحق پر ہے۔ يہ اقداِم ناحق ذی  اب ظلم کا معيار مجھ سے
شعور کے ساتھ ہوگا تو ظلم ہوگا اور غير ذی شعور کے ساتھ ہوگا تو بھی ظلم ہوگا۔ اب دنيا کو يہ حقيقت خود معلوم نہ ہو تو 

ديک وه حيوات ذليل ہيں جو انسان کی غذا نہيں بنتے اور وه حيوان ہمارے بتانے سے معلوم ہوجانی چاہئے کہ ہمارے نز
  عزت دار ہيں ، شريف ہيں ، اپنی نوع ميں ، جو انسان 

کے کام آتے ہيں۔ يہ تفريق آخر کيوں ہے؟ طب ِ يونانی ميں اور روزمره کی زندگی ميں کہ ہر زمين اس الئق نہيں ہوتی کہ 
ره دار زمينيں ايسی ہيں کہ اگر ان ميں بيج ڈال دئيے جائيں تو جل کر خاک ہوجائيں۔ اس ميں نباتات روئيده ہوسکيں۔ کچھ شو

ہر پودااس الئق نہيں کہ اس سے حيوان کا تغذيہ ہو۔ بعض پودے ايسے زہريلے ہوتے ہيں کہ اگر حيوان اور انسان کھالے تو 
يہ اور بات ہے۔ خدا نے بيکارپيدا نہيں کئے  زنده نہ ره سکے۔وه کسی اور حيثيت سے انسان کے کام آئيں ،دواوغيره ميں ،

  ہيں۔ 
اسی طرح ہر حيوان کو نہيں سمجھنا چاہئے کہ وه ضرور انسان کی غذا بن سکتا ہے۔ انسان کے عالوه جتنی چيزيں ہيں، ان 

ھ سب ميں جسمانی پہلو ہے۔ لٰہذا ان ميں سے کون مفيد ہے، کون مضر، يہ تجربہ سے معلوم ہوسکتا ہے۔ حيوانات کچ
زہريلے ہيں کہ انسان کی زندگی کيلئے مضر ہيں ليکن انسان ميں ايک مزاِج روحانی بھی ہے ۔ روحانی حيثيت سے کون اس

کيلئے مفيد ہے اور کون مضر، اسے يہ جسمانی اطباء و حکيم اور ڈاکٹر نہيں بتاسکتے۔ جنہوں نے روح ہی کو نہ سمجھا 
س کيلئے طب ِ روحانی کی ضرورت ہے جس کا نام شريعت ہے۔ اس شريعت ہو،وه مزاِج روح کو کيا سمجھيں گے؟ لٰہذا ا

نے بتايا ہے کہ کون حيوان اس کے مزاِج اخالقی کيلئے سازگار ہيں،کون حيوان اس کے مزاِج روحانی کيلئے مناسب ہيں، 
فقہ کی زبان ميں کہتے کون نامناسب۔ اس لئے حيوانوں ميں تفريق ہوگئی ، کچھ حرام جانور ہوئے، کچھ حالل جانور۔ اس کو

  ہيں کچھ ماکول اللحم ہوئے، کچھ غير ماکول اللحم ہوئے۔ 
اس کے بعد وہی دوا اور کيفيت ِ استعمال کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے۔ بادام مسلّم کھايا جائے تو اور اثر اور اگر پيس 

جز گھٹا بڑھا نہيں، وہی ايک چيز ہے، کيفيت ِ  کرکھايا جائے تو اور اثر۔ جتنا باريک پيسا جائے، اُتنا زياده مقوی، کوئی
استعمال کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے۔ اس طرح کوئی تعجب نہ کيجئے کہ حيوان جو ذاتی طور پر حالل ليکن ايک خاص
طرح سے اس کے رگ ہائے گردن قطع ہوں، تب وه حالل رہے گا اور اگر کسی اور طرح چوٹ کھا کر مرجائے تو زندگی 

  ل تھا مگر اب وه حرام ہوگيا۔ يعنی کيفيت کے بدلنے سے اثر بدل گيا۔ ميں حال
ايک تجربہ مجھے ہندوستان ميں ہوا۔ کانپور چمڑے کے کاروبار کا مرکز ہے۔ وہاں چمڑے کا کاروبار کرنے والوں نے 

احب ِفہم غور کرے کہ ايک بات مجھے بتائی کہ ہم تو چمڑے کو ديکھ کر سمجھ ليتے ہيں کہ ذبيح کا ہے يا نہيں۔ اب ہر ص
خون کا تعلق کھال سے اتنا نہيں ہے جتنا گوشت سے ہے۔ جب ذبح کرنے سے کھال کی کيفيت ميں فرق آجاتا ہو تو گوشت 

کی خاصيت ميں فرق ہوجائے تو حيرت کی کيا بات ہے۔ تو جو روح سے واقف تھے، انہوں نے بتايا کہ اس طرح سے ذبح 
ذبح ہو تو پھر حرام ہوگا۔ اب اگر وه ذاتی طور پر بڑا معزز حيوان تھا ليکن چونکہ اس ہو تو حالل ہوگا اور اس طرح سے 

کی موت اس طرح سے نہيں ہوئی کہ وه اپنے سے مافوق يعنی انسان کے کام آسکے تو اب وه ذليل ہوگيا، پھينکنے کے ابل 
  ہوگيا۔ 

نسان بن سکے تو وه ميت نہيں ہے، اس کا نام ہے اب ايک حقيقت کی طرف اشاره کردوں کہ اگروه اس طرح گيا کہ غذائے ا
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ذبيحہ۔ موت سے تو ميّت کا لفظ ہے مگر ميّت کہنا اس کو غلط۔ ميّت وہی جس کی خريدوفروخت ناجائز ہو۔ اس کا نام ہے 
جونہی ذبيحہ اور فقط نام کا فرق نہيں ہے، احکام کا بھی فرق ہے۔ اگر ذبيحہ ہے تو طاہر ہے اور حالل ۔ اگر ميّت ہے تو 

جسم سرد ہوا، نجس ہوگيا۔ چاہے کتنا ہی صاحب ِ اوصاف انسان ہو۔زندگی ميں تعظيم کو کھڑے ہوجاتے ہوں ليکن جونہی 
  جسم سرد ہوا، نجس ہوگيااور فقہ جعفريہ کی ُرو سے اور نجاستوں سے بڑی 

کی صورت ميں ، ليکن ميّت کو نجاست۔ کسی دوسری نجاست کو اگر چھو ليجئے تو صرف ہاتھ پاک کرنا ہوگا۔ وه بھی تری 
اگر چھوليں تو تری کی شرط نہيں ہے، ہاتھ بھی خشک ہے، جسم بھی خشک ہے ليکن پھر بھی وہی حکم اور فقط ہاتھ کا 

  پاک کرنا نہيں بلکہ غسل واجب ہوگا۔ 
دفع کرنے کی  يہ شرِف انسانی کا رخنہ ہے کہ وہاں بھی نجاست تھی اور يہاں سخت تر نجاست آئی۔ ليکن اس نجاست کے

کوئی ترکيب نہيں تھی ليکن يہاں پر قربةً الی هللا ايک عبادت کردو يعنی غسل دے دو۔ دس دفعہ سمندر ميں غوطے دے 
ديجئے تو پاک نہيں ہوگا، جب تک قربةً الی هللا کی نيت نہ ہو۔نہالنا نہيں ہے، غسل دينا ہے۔ وه نہالنا جو قربةًّ الی هللا ہو اور 

جو اُدھر سے مقرر ہوئی ہے، اس طرح سے ہو تو پھر پاک ہو گا۔ پس يہ غسل اس نجاست کو دفع کرتا  اسی ترکيب سے ہو
ہے جو موت کی وجہ سے آئی ہو۔ليکن اگر شہيد ہے تو غسل کی ضرورت نہيں۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ دم نکلنے کے ساتھ 

روح نکلنے کے بعد طاہر رہا اور اتنا ہی نہيں کہ نجاست نے قدم ہی نہيں رکھا۔ جيسے وه زندگی ميں طاہر تھا، ويسے ہی 
غسل ضروری نہيں، کفن بھی ضروری نہيں۔ اسی لباس ميں اُسے دفن کردو بلکہ لباس سے اس خون کے چھڑانے کی بھی 

  ضرورت نہيں۔ جو ميداِن جنگ ميں بہا تھا کيونکہ يہ خون شہيدارِن راِه خدا کی زينت ہے۔ 
ن کے سامنے راِه خدا ميں موت کا يہ انجام ہو، کيا وه موت سے ڈريں گے؟ اسی کا نتيجہ اب مجھے يہ عرض کرنا ہے کہ ج

سال کی عمر۔ يہ عنفواِن شباب کہالتا ہے۔ جب زندگی بہت مرادوں والی ہوتی ہے۔ دل ) ٢٣يہ کہ جوانی کا زمانہ، تئيس(
ر پر سو رہو، نيزوں کے حصار ميں اور برس کی عمر ميں پيغام ملتا ہے کہ بست ٢٣تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ مگر اس 

تلواروں کے محاصره ميں ،تو فوراً سجدئہ شکرادا کيا جاتا ہے يعنی وه موت جيسے حاصل حيات ہو۔ تو جو اس موت کو 
موت سمجھے گا، وه رنجيده ہوگا او رجو اس موت کی حقيقت سے واقف ہے کہ يہ موت بلند تر زندگی ہے تو وه تو اسے 

عمت نعمت سمجھتا ہے۔کوئی اورہوتا تو صحيح سالمت اٹھنے پر سجدئہ شکر کرتا مگر انہوں نے بڑے اپنے لئے ايک ن
بڑے معرکوں سے واپس آنے پر بھی سجدئہ شکر نہيں کيا کيونکہ وه اس زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہی نہ تھے۔ اصل 

  زندگی وہی تھی جو مقصد ِ زندگی بن سکے۔ 
کا۔ تو جو اُس زندگی کو اصل زندگی سمجھتا ہو، وه بھال اس زندگی کی بقا پر کيوں سجدئہ  يہ زندگی ذريعہ ہے اُس زندگی

  شکر کرے گا!پيغمبر خدا نے ماِه رمضان کی آمد کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمايا : 
ِ بََرٰکتُہ”   ۔ “�َوَمْغفَِرتُہ �َوَرْحَمتُہ �قَْداَْقبََل اِلَْيُکْم َشْھُرّهللاٰ
  ۔ “کا مہينہ آرہا ہے، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، مرضِی اٰلہی کے ساتھتمہاری طرف هللا ”

  آپ نے ماِه رمضان کے بارے ميں سنا ہوگا: 
ِ اَْفَضُل الشَّھُْورِ ”   ۔ “َشْھٌرھَُوِعْنَدّهللاٰ
  ۔ “وه مہينہ جو هللا کے نزديک تمام مہينوں سے افضل ہے”

يں بيان کئے۔ حضرت علی عليہ السالم بھی خطبہ ميں موجود تھے۔ تو اسی طرح بہت سے فضائل ماِه رمضان کے بارے م
انہوں نے ايک سوال کيا تو رسول نے اس کا جواب ديا۔ اس سوال و جواب کی وجہ سے رسوِل خدا حضرت علی کی 

  طرفمتوجہ ہوگئے ۔تو فرمايا: 
  ۔ “َکْيَف َصْبُرَک يَاَعلیُّ ”

ہينے ميں تمہارے سر کو زخمی کرکے تمہاری ريش کو خضاب کيا جائے يا علی ! تمہارے صبر کا عالم کيا ہوگا،جب اس م
  گا؟ 

،اُمت ميں سے شقی ترين انسان اٹھے گا اور “اََشقُّ ااْلُمَّةِ ”يہ متفق عليہ ہے، آپ نے قاتل کے بارے ميں ارشادفرمايا کہ 
اکہ تمہارا صبر کيسا تمہارے سر کو زخمی کرکے خون سے خضاب کردے گا۔ رسول نے گويا آزمائشی سوال کيا تھ

  ہوگا؟علی جواب نہيں ديتے بلکہ ايک سوال کرتے ہيں: 
  ۔ “اَِذالَِک فِْی َساَلَمۃ ِمْن ِدْينِیْ ”

  کيوں يا رسول هللا! يہ ميرے دين کی سالمتی کے عالم ميں ہوگا نا؟ 
کا اعالن ہے کہ ہر موت ۔ يہ اصول “اذالک”اب ہميں محسوس کرنا چاہئے سالمتِی دين کی نزاکت کہ علی پوچھ رہے ہيں

۔ يہ ميرے دين کی سالمتی “اذالک فی سالمۃ من دينی”پسنديده نہيں ہے۔ جو موت محبوب ہے، اس کا معيار ظاہر کرنا ہے کہ
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کے عالم ميں ہوگا نا؟ اور رسول هللا نے ارشاد فرمايا کہ ہاں ہاں يا علی !اس ميں کيا شک ؟ دين کی سالمتی کے عالم ميں 
  ہوگا۔ 

  علی عليہ السالم جوا ب ديتے ہيں۔ سوال يہی تھا کہ صبر کيسا ہوگا؟ علی جواب ديتے ہيں: تو اب 
ْکرِ ” ْبِربَْل ھَُوِمْن َمَواقِِع الشُّ   ۔ “اَْذلَْيَس ھَُوِمْن َمَواقِِع الصَّ

  پھر وه وقت صبر کا نہيں ہوگا بلکہ وه وقت شکر کا ہوگا۔ 
  ديکھئے! جب قاتل کی تلوار لگی تو 

  ۔ “َربِّ اْلَکْعبَۃفُْزُت بِ ”
 شکر کاانداز ہے، قسم کے ساتھ کہا: پروردگاِر کعبہ کی قسم! ميں کامياب ہوا۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ١شہيد کی جو موت ہے

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ اَْمَواتًابَْل اَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُْون”   ۔“اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذْيَن قُتِلُْوافِْی َسبِْيِل ّهللاٰ

جو هللا کی راه ميں قتل ہوئے ہيں، انہيں مرده نہ سمجھو بلکہ وه زنده ہيں ، اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ”
  ۔ “ہيں

انسان اگر پست مقاصد کيلئے جان دے گا تو يہ سنت ِکائنات کی مخالفت ہوگی۔ لٰہذا اس کا نام ہالکت ہوگا۔ اُسے شہادت نہيں 
ب بلند تر مقاصد کيلئے جان دی جائے اور انسان سے بلند عالم کائنات ميں کوئی نہيں کہيں گے۔ شہادت اسی وقت ہے ج

ہے۔مگر يہ افسوسناک حقيقت ہے کہ دنيا انسان کو نہيں سمجھی کہ انسان کيا ہْے حقيقت ميں شرک کی جتنی اقسام ہيں، سب 
ليں ليکن اپنے آپ کو نہ سمجھ سکا۔ اگر يہ انسان کو نہ سمجھنے سے پيدا ہوئی ہيں۔يعنی دنيا کی باتيں انسان نے سمجھ 

سمجھتا کہ انسان کيا ہے تو پتھروں کے سامنے کيوں جھکتا؟ اگر يہ سمجھتا کہ انسان کيا ہے تو نباتات کے سامنے کيوں 
جھکتا؟اگر يہ سمجھتا کہ انسان کيا ہے تو حيوانات کے سامنے نہ جھکتا۔اور حقيقت ميں اپنے جيسے دوسرے انسانوں کے 

منے جھکنے کا مطلب انسان کے سامنے جھکنا نہيں ہے، يہ نام کو انسان کے سامنے جھکتا ہے ليکن يہ دراصل اُس سا
دولت کے سامنے جھکتا ہے جو دوسرے انسان کے پاس ہے۔ اس شہرت کے سامنے جھکتا ہے جو دوسرے انسان کو 

ہے۔ يہ سب چيزيں انسان سے پست ہيں تو حاصل ہے۔ اس عہده و منصب کے سامنے جھکتا ہے جو دوسرے انسان کے پاس
اس کا مطلب يہ ہے کہ اگر ان چيزوں کی وجہ سے کسی کی عزت کی تو يہ دولت کو اپنے سے زياده معزز سمجھا۔ يعنی 

پتھروں سے خود کو نيچا سمجھا۔ اُس نے سلطنت کو اپنے سے اونچا سمجھا۔ تو حقيقت ميں يہ جو شرک کی سب اقسام ہيں، 
شناسی کی وجہ سے ہيں۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھتا تو اپنے سے باالتر کے آگے جھکتا اور اپنے سے باال وه انسان نا

اس کو خالق کے سوا کوئی اور نہ ملتا۔تو چاہے نام نہ لے سکتا مگر مانتا اسی کو۔ کہتا کہ ميں بس اسی کو مانتا ہوں جو سب
  رنے واال ہے۔ جتنا سمجھتا، اپنے الفاظ ميں کہہ ديتا۔ سے اونچا ہے، اسی کو مانتا ہوں جو سب کا پيد اک

ياد رکھئے کہ حقيقت الفاظ سے وابستہ نہيں ہے تو نجات بھی الفاظ سے وابستہ نہيں ہے۔مگر اس نے سمجھا ہی نہيں کہ ميں 
  کيا ہوں؟ تو نتيجہ يہ ہے کہ ہر چيز کے سامنے جھکنے لگا۔اسی لئے ارشاد ہوا: 

  ۔ “فَقَْد َعِرَف َربَّہَمْن َعِرَف نَْفَسہ ”
  ۔ “جس نے اپنے آپ کو پہچانا، وه اپنے پروردگار کو بھی پہچان لے گا”

اس کے بہت سے ُرخ ہيں، بہت سے پہلو ہيں۔کالِم رسول کی جامعيت يہ تھی کہ الفاظ مختصر ہوتے تھے ليکن ان کے دامن 
اس وقت جو مفہوم ميرے بيان سے مطابقت رکھتا ہے، وه يہ ميں معنی کا سمندر ہوتا تھا۔کوزه ميں سمندر سمايا ہواہوتا تھا۔ 

ہے کہ اگر سمجھ لے کہ ميں کون ہوں تو يہ سمجھ لے گا کہ ميرا مالک کون ہونا چاہئے۔ ميرا پروردگار کون ہوناچاہئے۔ اس
ے وجود کی کے معنی يہ ہيں کہ خود شناسی خداشناسی کا ذريعہ ہے۔اسی طرح قرآن مجيد ميں ديکھئے کہ اس نے جو اپن

  نشانيوں کا پتہ ديا تو ارشاد کيا کہ: 
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  ۔ “َسنَِرْيِھْم ٰايَاتِنَافِی ااْلَ فَاِق َوفِْی اَْنفُِسِھْم”
  ۔ “ہم اپنی نشانياں آفاق ميں اور ان کے نفوس ميں دکھاتے ہيں”

مل ہيں اور ايک پلڑے يعنی ايک پلڑے ميں تمام آفاق جس ميں آسمان ، زمين ، چاند، سورج، ستارے، ثوابت و سيار سب شا
ميں انسان۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مقصد پوری کائنات سے پورا ہوتا ہے، وه انسان کيلئے (خدا شناسی کی منزل ميں) انسان

  سے پورا ہوتا ہے۔ 
دنيا ميں جتنی چيزيں ہيں، وه حواس سے متعلق ہيں، مثالً سورج چمک رہا ہے ، اس کا تعلق آنکھ سے ہے۔ نغمے خوش 

ندہيں، اس کا تعلق کان سے ہے۔ پھول کی خوشبو بھينی بھينی ہے، اس کا تعلق مشام سے ہے۔ غرض جتنی آياِت اٰلہی آفاق آئ
ميں ہيں،ان سب کا تعلق احساسات سے ہے۔فرض کيجئے کہ کوئی شخص کال کوٹھڑی ميں پيدا ہوا اور اسی ميں عمر بھر 

يں تو اس پر حجت ِخدا تمام نہ ہوتی۔سورج اور چاند اگر خدا کی نشانياں ہيں رہاتو اگر هللا کی نشانياں آفاق ہی ميں مضمر ہوت
تو اسے تو ديکھنے کا موقع ہی نہيں مال۔ اگر پھولوں کی خوشبو ميں اس کی قدرت کے نمونے ہيں تو نہ پھول اس کو نظر 

م کرنے کا موقع مال ہی نہيں۔ آئے نہ ان کی خوشبو سونگھنے کا موقع مال۔اس طرح اس کے تمام حواس ميں سے کسی کو کا
لٰہذا حجت ِ خدا اس پرتمام نہيں ہوتی، اس لئے ضرورت تھی کہ خدا کی ايک ايسی دليل ہو جس کيلئے نہ ديکھنے کی 

ضرورت، نہ کانوں سے سننے کی ضرورت، نہ ہاتھ سے چھونے کی ضرورت۔ اور وه انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ آپ نے 
ديکھ کر جانا کہ ميں ہوں؟ کيا اپنی آواز سن کر سمجھا کہ ميں ہوں؟ کيا اپنے آپ کو چھو  اپنے آپ کو کيا آئينے ميں

کرسمجھا کہ ميں ہوں؟ آپ نے اپنے کو احساسات سے نہيں سمجھا ہے بلکہ وجود نے اپنی پہچان کروائی ہے۔اس کيلئے الگ
  سے کسی احساس کی ضرورت نہيں تھی۔ 
وقع ملے، نہ کانوں کو سننے کا موقع ملے، تمام آياِت اٰلہی اس سے پردے ميں ہيں اب جس وقت نہ آنکھوں کو ديکھنے کا م

ليکن سب سے بڑی آيت جو خود اس کا نفس ہے، وه تو اس کے پاس موجود ہے۔ لٰہذا اس کيلئے بھی حجت ِ خدا تمام ہوئی۔ يہ
ائی کا تعارف صرف اُدھر والے رہنماؤں نے نہيں کہہ سکتا کہ ميری ہدايت نہيں ہوئی۔مگر ياد رکھئے کہ اس اندر والی رہنم

کروايا ہے ور نہ دنيا ،جس نے عقل اور ضمی کو سمجھا ہی نہيں، جس نے دين سے عقل کو بے دخل کرديا، وه اس باطنی 
  رہنما کی قدر کيا جانيں؟ يہ اُدھر والے رہنما ہيں جنہوں نے يہ کہا کہ: 

ُسْوُل َعْقٌل ِمْن ظَاِہٍرَواْلَعْقلُ ”   ۔ “ِمْن بَاِطنٍ  اَلرَّ
  ۔ “رسول جو ہوتا ہے، وه عقل ہے جو سامنے دکھائی ديتا ہے اور عقل وه رسول ہے جو اندر سے رہنمائی کرتی ہے”

ميں کہتا ہوں کہ اس حديث کا خالصہ ميں اپنے الفاظ ميں يوں کرتا ہوں کہ رہنما اگر سامنے آجائے تو رسول يا امام ہے اور 
  ہے۔ پرده ميں چال جائے تو عقل 

اسی لئے جو ہماری سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا نام کافی ہے۔ اس کا پہال باب عقل و علم ہے۔ اس لئے کہ جو دين کی 
پہلی منزل ہے يعنی هللا ، اسکو اس وقت تک نہيں پہچانا جاسکتا جب تک عقل کو بروئے کار نہ اليا جائے، اس لئے کہ 

تی۔ اور يہی بات ہے جو دين سے عقل کو بے دخل کرديں گے، وه کبھی غيب آنکھوں سے نہيں دکھائی ديتا، غيب الغيوب ہس
پر ايمان نہيں الئيں گے۔اس لئے کہ غيب کا تعلق مشاہدات سے ہے اور غيب پر وہی ايمان الئيں گے جو عقل کی رہنمائی 

وں کيونکہ اگر کوئی غيب پر کے قائل ہوں گے اور هللا کی معرفت انہی کو ہوسکتی ہے جو غيب پر ايمان النے کيلئے تيار ہ
ايمان نہيں الئے تو وه اس ذات کو کيا سمجھے گا جو مکمل غيب ہے۔ يعنی کوئی غيب وه ہوگا جس کو ہماری آنکھوں نے نہ 

ديکھا ہو ليکن ہمارے بزرگوں نے ديکھنے کا دعوٰی نہيں کيا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نے نہيں کہا کہ ميں نے اُسے 
 کو آنکھ سے نہ ديکھيں ، خواب ميں ديکھيں۔ ليکن يہ وه ذات ہے جو خواب ميں بھی کبھی نہيں دکھائی تيی۔ ديکھا ہے۔ کسی 

ميں کہتا ہوں کہ خواب ميں دکھائی بھی نہيں دے سکتا۔ ايک اصوِل عقلی يہ ہے کہ خواب ميں وہی چيز ديکھی جاسکتی ہے 
جائے گی، ديکھی نہيں جائے گی۔نغمہ خواب ميں بھی سنا  جو بيداری ميں ديکھی جاسکے۔ خوشبو خواب ميں بھی سونگھی

جائے گا، ديکھا نہيں جائے گا۔ جو چيز چھونے سے متعلق ہے، وه خواب ميں بھی چھونے سے سمجھ ميں آئے گی۔ تو 
نوعيت ِ احساس خواب ميں نہيں بدلتی۔خواب ميں بھی ديکھنے کی چيز ديکھی جاتی ہے، سننے کی چيز سنی جاتی ہے۔ جو 

ات بيداری ميں نہ ديکھنے کے قابل ہو، نہ سننے کے وابل ہو، نہ چکھنے کے قابل ہو، نہ چھونے کے قابل ہو، وه خواب ذ
ميں احساسات کی اسير کيونکر ہوگی؟ اگر خواب ميں کسی نے ديکھا ہے تو وه نہيں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے عالقہ 

ا ہے کہ ميں نے هللا تعالٰی کو خواب ميں ديکھا۔ فرماتے ہيں کہ جب ميں نے ميں پيدا ہونے والے نبی کی کتاب ميں لکھا ہو
خواب ميں ديکھا تو قلم بڑھا ديا کہ سند دے ديجئے، ثبوت کا پروانہ دے ديجئے۔ خير اس وقت قلم دوات دے ديا اپنے مطلب 

  کيلئے۔ اُس کا کوئی مطلب ہوتا تو نہ ديتے۔ 
ادا کيا۔ اس زمانہ ميں فاؤنٹين پين تو ہوتا نہيں تھا، قلم سياہی ميں ڈبويا۔ روشنائی نب خير! قلم دوات دے دئيے۔ اس نے شکريہ
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ميں زياده آگئی ،ا ُسے قلم کی زبان کہا کرتے تھے تو زباِن قلم ميں سياہی زياده ہوگئی۔ انہوں نے قلم کو جھٹک ديا تو اتنی 
فاظ ميرے ہيں، مطلب ان کا ہے۔ تو چھينٹے ان کے دامن پر تميز داری سے جھٹکا کہ چھينٹے اُن کے کرتہ پر آکر گرے۔ ال

پڑے۔ان کی قميص پر پڑے۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔پروانہ تو کوئی نہ تھا ، دامن پر داغ موجود تھا۔ہرسال ايک دن مقرر 
ر مرتبہ خدا تھا جب اس کی زيارت کروائی جاتی تھی۔ بعض صوفياء اور مشائخ کے ہاں بھی يہ موجود ہے کہ ميں نے ستّ 

کی زيارت کی ليکن ميں کسی طرح بھی اس کو ممکن نہيں سمجھتا۔ وه ذات ايسی غيب الغيوب ليکن اس کو جب تک نہ 
  مانيں، اس وقت تک دين کی ابتدائی سطر بھی طے نہيں ہوتی۔ 

  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا: 
ْيِن َمْعِرفَتُہ” ُل الدِّ   ۔ “اَوَّ
  ۔ “و سمجھنا ہےدين کی پہلی منزل اس ک”

غيب کا اگر کوئی منکر ہوتو اس کو نہ مانے گا۔ جتنی منزليں اس کے بعد دين کی ہيں، چلئے جو سب کے نزديک مسلّم ہيں، 
توحيد کے بعد رسالت۔ ميں کہتا ہوں کہ نبوت کو کيا آنکھوں سے ديکھ کر مانا ہے؟ کوئی کہے گا کہ ہم نے نہ سہی، جو 

نہوں نے ديکھ کر مانا ہے؟ ميں نے کہا جوحضرات اس وقت تھے اور جنہوں نے مانا، حضرات تھے اس وقت موجود، ا
کياانہوں نے بھی نبوت کو ديکھا ؟روئے مبارک سامنے تھا، زلف مبارک سامنے تھی، دندان مبارک سامنے تھے۔ يہ سب 

  چيزيں سامنے تھيں مگر رسالت سامنے نہيں تھی۔ نبوت سامنے نہ تھی۔ 
ر رسول يوں تو ہر طرح عبادت ہے مگر ايمان جو النا ہے، وه گيسوئے مبارک پر نہيں ہے، روئے اور ياد رکھئے ذک

  مبارک پر نہيں ہے، دندان مبارک پر نہيں ہے، ايمان النا ہے رسالت پر اور رسالت کے معنی بھيجا ہوا ہونا۔ 
و نہيں ديکھا جو وحی الئے۔ ان کو قرآن سناتےتو جب بھيجنے والے کو نہيں ديکھا تو بھيجنا کہاں ديکھا؟ پھر جبرئيل امين ک

ہوئے نہيں ديکھا۔ يہ سب باتيں رسول کی زبان کے اعتبار پر مانيں۔انہوں نے کہا کہ جبرئيل آتے ہيں،اس لئے مانا۔ انہوں نے 
تھی۔ يہ  کہا کہ وحی اُترتی ہے، اس لئے مانا۔ آنکھوں سے ديکھ کر منوانا ہوتا تو چاليس برس کے انتظار کی ضرورت نہ

چاليس برس کے انتظار کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ پہلے زبان کا اعتبار قائم کرديا جائے تاکہ پھر جب غيب کی 
  خبريں دوں تو دنيا ماننے کيلئے تيار ہوجائے۔ معلوم ہوا کہ رسالت جس کا نام ہے، وه بھی بغير ديکھے مانی۔ 

چيز قيامت ہے۔ تو قيامت کو کيا آنکھوں سے ديکھ کر مانا؟ اگر آنکھوں  اس کے بعد مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تيسری
سے ديکھ ليتے تو قيامت ہو ہی نہ جاتی۔ قيامت کو بھی بغير ديکھے مانا اور قيامت کو ماننے کے ساتھ کيا کيا مانا؟ ايک 

زياده دل پسند چيز بہشت کو مانا اور  پورے کارخانٔہ قدرت کو مانا۔ صراط مانا، ميزان مانا، نامہ اعمال کو مانا اور سب سے
سب سے زياده خوفناک چيز دوزخ کو مانا۔يہ سب بغير ديکھے ہوئے مانا۔ تو ميں تو بڑے دردمندانہ طور پر مسلمانوں سے 
کہتا ہوں کہ اتنی باتيں جس کے کہنے سے مان کر مسلمان ہوئے، اب ايک کو نہ مان کر اپنے ايمان کو خطره ميں ڈالتے ہو؟

کے ماننے کا ذريعہ صرف عقل ہے اور عقل کو اگر کوئی نہ مانے تو غيب کو ماننے کا کوئی ذريعہ نہيں ہے۔ دين  غيب
ميں اگر عقل کی کوئی اہميت نہ ہوتی تو جس کو اس نے عقل نہيں دی، ا س کو تکليف ِشرعی سے بری کيوں کرديتا؟ديوانے

بتائيے کيوں بری کرديا ، اس لئے کہ عقل نہيں ہے۔ معلوم ہوا کہ دين  پر حرام فعل کا گناه، نہ اس کيلئے آخرت کی سزائيں۔
  کيلئے عقل کی ضرورت ہے۔ 

  اس لئے جو باہر سے حقيقت ميں عقل تھے، اس لئے انہوں نے ارشاد فرمايا: 
  ۔ “اَلِدْيَن لَِمْن اَل َعْقَل لَہ”
  ۔ “اس کيلئے دين نہيں ہے جس کے پاس عقل نہيں ہے”

ث ہے، بطوِر تمثيل بيان کيا ہے کہ ايک عابدايک جزيره ميں رہتا تھا۔ جزيره بہت سرسبزوشاداب تھا۔ دن کافی ميں ايک حدي
رات عبادت کرتا تھا۔ ايک فرشتے کا اُدھر سے گزر ہوا۔ فرشتے نے جب اس کی عبادت کو ديکھا تو اس کو بہت بڑی چيز 

اب کو ميں ديکھوں کہ اسے کتنا ثواب ملے گا۔ خالق سے سمجھا کہ دن رات عبادت کرتا ہے۔اسے اشتياق ہوا کہ اس کے ثو
دعا کی، دعا مستجاب ہوئی اور اس عابد کا ثواب فرشتے کی نظروں کے سامنے آگيا۔ فرشتے نے اس کے عمل کی کثرت 

اِه اٰلہی کا توازن کيا اور اس ثواب کو اُس کيلئے کم سمجھا۔يہ اتنی عبادت کرتا ہے اور اسے اتنا ثواب ملے گا؟ اس نے بارگ
ميں عرض کی: پروردگار! (مالئکہ عالم قدس کے طالب علم ہيں، طالب علم کی سمجھ ميں جو کچھ نہ آئے، اُسے اُستاد سے 

پوچھنے کا حق ہے) تو اُس نے عرض کی کہ پروردگار! اس کی عبادت تو اتنی عظيم ہے اور اس کا ثواب اتنا کم؟ آخر يہ 
  کيا راز ہے؟ 

ہ تھوڑے دن اس کے پاس رہو، تمہيں اس کا راز معلوم ہوجائے گا۔وه فرشتہ بصورِت انسان اس کے تو ارشاِد قدرت ہوا ک
پاس گيا اور اس کے برابر مصلٰی بچھاديا۔ اس عابد کو برا معلوم ہوا کہ ميری عبادت ميں خلل اندازی ہوگی۔ اُس نے جب ان 
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باال تر عبادت کرتے ہيں۔ انہيں دلچسپی پيدا ہوگئی۔ اپنا  کی شاِن عبادت ديکھی، جب استغراق ديکھا تو جانا کہ يہ مجھ سے
رفيق سمجھنے لگے کہ يہ عبادِت خدا ميں ميرا معاون ہے، مددگار ہے۔ مجھے اپنے عمل سے شوق دالتا ہے۔جب مانوس 

نے تعريف ہوگيا تو گفتگو شروع کی کہ تمہارے لئے يہ عبادت کا کتنا موزوں مقام ہے۔ اس کی سرسبزی و شادابی کی انہوں
  کی۔ 

ہمارے ہاں يہ روايت ہے کہ بعض جانوروں کے نام کو ہم غير شائستہ سمجھتے ہيں حاالنکہ جانور سب مخلوِق اٰلہی ہيں۔ 
انہوں نے کہا: بے شک، بہت اچھا مقام ہے مگر يہاں ايک خرابی ہے کہ اتنی گھاس اور سبزه بے وجہ برباد ہورہا ہے۔ 

ں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جانور ايسا نہيں ہے جو اس سب کو چر جائے۔انہوں نے يہ ہمارے خدا کے پاس اتنے درخت ہي
سن ليا۔ وہاں تو السلکی ہے۔بات چيت کيلئے توقف کی ضرورت نہيں۔ اُدھر سے خطاب ہوا کہ اب کچھ سمجھ ميں آيا کہ اس 

  عبادت کا ثواب کيوں کم ہے؟ 
دِر عقل ثواب ديتا ہوں۔ بس ايک اصول قائم ہوگيا۔ يہ بقدِر عقل کيا؟عقل اب جس اصول کيلئے يہ واقعہ پيش کياگيا کہ ميں بق

اصل ميں سرمائہ معرفت ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ عبادت بے معرفت کتنی زياده ہو ليکن اس ميں وه قدروقيمت نہيں 
معيار نہيں ہے بلکہ وه  جتنی عبادِت بہ معرفت ميں ہے۔يعنی مقداِر عبادت ديکھنے کی ضرورت نہيں ہے، مقداِر عبادت

محرکاِت عبادت جو ذہن ميں پس منظر ہے عبادت کا، وه عبادت ميں وزن پيدا کرتا ہے۔ اب کوئی حيرت نہيں ہونی چاہئے 
  اگر رسول ايک پلڑے ميں تول کر عبادِت ثقلين کو رکھ ديں اور ايک پلڑے ميں ايک ضربت کو۔ 

فاق اور ايک پلڑے ميں صرف انسان کا نفس، اسی طرح ايک پلڑے ميں ان تو جو سلسلہ کالم تھا کہ ايک پلڑے ميں تمام آ
کی ضربت اور ايک پلڑے ميں ثقلين کی عبادت۔ ويسے ہی ايک پلڑے ميں تمام کائنات اور ايک پلڑے ميں انسان کا نفس۔ 

ت بنتا ہے۔ وه ان سب کی يعنی جس کيلئے تمام کائنات دليِل معرفت بننے سے قاصر ہو، اس کيلئے يہ نفس انسانی دليِل معرف
  جانشينی کرتا ہے، ان سب کی قائم مقامی کرتا ہے۔ 

اب ايک دوسرا پہلو عرض کرتاہوں اور وه پہلو يہ ہے کہ ايک ہوتا ہے جاننا اور ايک ہوتا ہے پہچاننا۔ميری کتابيں آپ نے 
اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے ديکھی ہيں، مگر اتفاق سے آپ نے کبھی ميری تصوير نہيں ديکھی، نہ مجھے ديکھا تو 

کہ فالں شخص کو آپ جانتے ہيں؟ آپ کہيں گے کہ جی ہاں، جانتا ہوں۔ ميں نے يہ کتاب پڑھی ہے، يہ کتاب پڑھی ہے۔اگر 
پوچھا جائے کہ آپ پہچانتے ہيں تو فرمائيں گے کہ نہيں، مجھے کبھی ملنے کا اتفاق نہيں ہوا اور نہ ميں نے کبھی کوئی 

يکن اگر مجھے ديکھا ہے يا ميری کوئی تصوير کبھی ديکھی ہے، اب پوچھا جائے کہ جانتے ہيں؟ جی تصوير ديکھی ہے۔ل
  ہاں۔ پھر تصانيف کا نام ليں گے۔ پہچانتے بھی ہيں؟ ہاں ہاں، ميں نے ٹی وی پر تصوير ديکھی تھی۔فالں جگہ 

  مجلس پڑھتے ديکھا تھا۔ 
ور ہوتا ہے۔کائنات ميں نفس انسانی کے عالوه جتنی بھی چيزيں ہيں، وه آپ نے ديکھا کہ جاننا اور ہوتا ہے جبکہ پہچاننا ا

جاننے کا ذريعہ ہيں۔ جس طرح نقش نقاش کو بتاتا ہے ، جس طرح تصوير مصور کو بتاتی ہے، جس طرح تصنيف مصنف 
تو جاننے کا ذريعہ کو بتاتی ہے، اسی طرح کائنات کی ہر چيز خدا کو جاننے کا ذريعہ ہے۔ ليکن انسان اپنے جسم کے ساتھ 

ہے مگر اپنے نفس کے ساتھ يہ اس کے پہچاننے کا بھی ذريعہ ہے۔ کيوں؟ اس لئے کہ اُس نے عالم امکان ميں اپنی بہت سی 
صفات کی اس کو جلوه گاه بنايا ہے۔مثالً آپ سے ميں پوچھوں کہ آپ کے اس جسم ميں نفس ہے؟ آپ کہيں گے ، يقينا۔ميں آپ

ہ اس ميں ہے؟ آپ کہيں گے، نہيں۔يعنی خالی ہاتھ ہيں۔آپ سے کہوں پير ميں ہے؟ آپ کہيں گے، نہيں۔ کا ہاتھ اٹھاکر کہوں ک
اور اسی طرح جتنے اجزائے جسم ہيں، ايک ايک حصہ پر ہاتھ رکھ کر ميں کہوں، يہاں ہے؟ آپ کہيں گے نہيں۔ اچھا تو وه 

ہے، تھوڑا آنکھوں ميں ہے، تھوڑا سر ميں ہے، پورے  پورے جسم ميں تقسيم ہے يعنی تھوڑا ہاتھ ميں ہے، تھوڑا پير ميں
جسم ميں تقسيم ہے يعنی ہاتھ کٹ گيا تو اتنا حصہ اس کا کم ہوگيا۔اگر پيٹ کٹ گيا تو ايک حصہ اس کا کم ہوگيا۔ کہيں گے، 

اسکتے ہيں کہ نہيں۔ تقسيم بھی نہيں۔ تو اسی جسم ميں ہے اور آپ نہ يہ کہہ سکتے ہيں کہ يہاں ہے، نہ پورے جسم ميں بت
  تقسيم ہے۔ 

  ميں کہتا ہوں کہ يہ امکانی دائره ميں المکان ہونے کا نقشہ ہے۔ 
يونہی آپ اس ممکن نمونہ سے واجب نمونہ کو سمجھ ليجئے کہ وه حجاز ميں ہے، عراق ميں نہيں ہے۔ مشرق ميں ہے، 

ئے کہ وه سب ميں تقسيم ہے، کچھ وہاں ہے، مغرب ميں نہيں ہے۔ وه دائيں طرف ہے، بائيں طرف نہيں ہے۔ تو وه غلط۔ يہ کہ
کچھ وہاں ہے، کچھ وہاں ہے، وه بھی غلط۔تو آپ نے ديکھا کہ يہ عالم امکان ميں وجوِب المکانی کا نقشہ کھنچ گيا۔ راستہ 
ئی۔ چلتے ميں سر ميں ٹکر لگی۔ دروازه نيچا تھا، فوراً آپ کو خبر ہوئی۔ سيتے ہوئے سوئی انگلی ميں چبھی، اُسے خبر ہو

پير ميں ٹھوکر لگی يا کانٹا چبھا ، فوراً اُسے خبر ملی۔کيا کوئی مخبر گيا جس نے اطالع دی ہو؟ اچھا کہيں جلدی خبر ہوئی 
  ہو، کہيں دير ميں ۔ ميں يہ کہتا ہوں کہ عالم امکان ميں يہ حاضر وناظر ہونے کا نقشہ ہے۔ 
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ويسے ہی خالق کا تعلق تمام کائنات سے ہے۔ لٰہذا  جس طرح تمہارے نفس کو تعلق ہے، تمہارے چھوٹے سے جسم سے،
اُسے مغرب کی بھی خبر، مشرق کی بھی خبر۔ تہہ زمين کی بھی خبر، باالئے آسمان کی بھی خبر۔ کائنات ميں جتنے اجزاء 

  ہيِں انہيں جاکر خبر کرنے کی ضرورت نہيں۔ رپورٹ کرنے کی ضرورت نہيں۔ تمام کائنات پر اس کا علم محيط ہے۔ 
  ۔ “َوِسَع ُکلَّ َشْیٍء ِعْلًما”
  ۔ “ہر شے پر اس کا علم محيط ہے”

آپ کے جسم کے اندر اس کا نمونہ پيش کرديا۔ اِسے دنيا سمجھ ليتی ہے، اُسے نہيں سمجھتی۔ يہ دنيا کی ستم ظريفی ہے 
ذريعہ اور نفس پہچاننے کا کيونکہ نفس انسانی کو امکانی حد تک اپنی صفات کی جلوه گاه بنايا ، اس لئے کائنات جاننے کا 

ذريعہ۔ فرق کو محسوس کيجئے ۔ وه عطا کرنے واال ہے، اس سے فيض حاصل کرنا پڑتا ہے۔ وه بذاِت خود کامل ہے، يہ اس
  کے کامل بنائے ہوئے ہيں۔ 

پنا نفس کہہ کوئی درجہ ہوگا کہ نفس بس آپ کا نفس رہے اور کوئی مرتبٔہ کمال اسی نفس انسانی اور انسان کا ہوگا کہ وه ا
  دے۔ 

انسان اگر انسان کی منزل کو سمجھ لے تو پھر خدا کو سمجھ لے گا۔ اور اس کو يوں کہا جائے کہ جتنا اپنے کو سمجھے گا، 
اُتناخدا کوسمجھے گا اور جتنا اپنے نفس کو سمجھے گا، اُتنا خدا کو سمجھے گا۔ تو وه بلند تر نفوس جن کو اس نے اپنا نفس 

  کی معرفت ان کی معرفت کے بغير کيونکر ہوگی؟ قرار ديا ہے،اس 
اسی لئے انداز مختلف ہے، الفاظ مختلف ہيں۔ کسی اعتبار سے نفس کہہ ديا، کسی اعتبار سے وجہہ يعنی چہره کہہ ديا۔ کيوں؟

ن سکيں۔ اس لئے کہ چہره پہچاننے کا ذريعہ ہوتا ہے ، کوئی چادر اوڑھے ہوئے ہوں، صرف ہاتھ باہر ہوں تو شايد نہ پہچا
پير باہر ہوں تو شايد نہ پہچانيں۔ليکن اگر چہره باہر ہے تو فوراً پہچانيں گے کہ کون ہے؟ تو چہره پہچاننے کا ذريعہ ہوتا 

  ہے۔ تو اس لئے ان حضرات کو کبھی وجہہ هللا کہہ ديا گياکہ يہ هللا کا چہره ہيں اور ارشاد ہوا: 
َوْجھُہ”   ۔ “ُکلُّ َشْی ٍء ھَالٌِک ااِلَّ
  ۔ “ر شے ہالک ہونی ہے، فانی ہے سوائے اُس کے چہره کےہ”

تو اب دنيا والوں نے چہره کے معنی وہی سمجھے۔ جب قرآن کو لغت سے حل کيا جائے تو يہی ہوگا۔ لغت ميں ديکھ کر جو 
ہوا؟ زير  معنی سمجھے تو سمجھ ليا کہ يہ چہره ہے۔ اور جب چہره ہے تو ہاتھ بھی ہيں، پير بھی ہيں، سب کچھ ہے۔اب کيا

سائہ اسالم جو تصور آيا ہے، قرآن کو کافی سمجھنے کا نتيجہ، قرِن اّول کا تصور، کسی امام کے سامنے، معصوم کے 
سامنے يہ آيت پڑھی گئی کہ سوائے اس کے چہرے کے ہر چيز فنا ہونے والی ہے۔ امام سے معنی پوچھے۔ امام نے 

  فرمايا:لوگ کيا معنی سمجھتے ہيں؟ 
د اس زمانہ کے علماء تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ وه تو ايسی باتيں کرتے ہيں ، ميری ہمت نہيں ہوتی لوگ سے مرا

کہ آپ کے سامنے نقل کرسکوں۔ آپ نے جب کہا کہ بتاؤ۔ اس پر صحابی يہ کہنے لگے کہ وه لوگ تو يہ کہتے ہيں کہ قيامت 
هللا تعالٰی ازلی سرمدی، جس کی ابتداء کو ہم نہيں جانتے ، جان ہی  مدِت دراز کے بعد آئے گی اور اتنا زمانہ گزر جائے گا ۔

  نہيں کستے۔ تو امتداِد زمانہ سے بس هللا کا چہره ہی ره جائے گا۔ 
اس سے مجھے ايک واقعہ ياد آيا۔ ايک دفعہ ايک صاحب اپنے مقتداء کی فضيلت ميں بيان کررہے تھے کہ کھڑے ہوکر جو 

يں کبھی بھی نقل و حرکت نہيں کرتے تھے۔ برسوں گزر گئے، يہاں تک کہ سينے سے عبادت شروع کی تو دن رات م
اوپرتک ديمک نے کھاليا۔ جب فضيلتيں بنائی جاتی ہيں تو ان ميں ايسی ہی بد سليقگی ہوتی ہے۔ يہ ميں نے خود ايک عقيدت 

ھے۔ يہ مشرکانہ تصور تھا۔ آپ نے ابھیمند کی زبان سے سنا۔ اس بزرگ کا نام تو ياد نہيں رہا جو ديمک کے کھائے ہوئے ت
ديکھا کہ قرآن کو کافی سمجھنے کا نتيجہ۔ ديمک نہ سہی، کسی طرح گھس کر سب ختم ہوجائے گا اور صرف چہره باقی ره 

  جائے گا۔ بالکل لفظی معنی کے مطابق ہے: 
َوْجھُہ”   ۔ “ُکلُّ َشْی ٍء ھَالٌِک ااِلَّ
  ۔ “ه کےہر شے فنا ہونے والی،سوائے اس کے چہر”

سب ختم ہوجائے گا سوائے چہره کے۔ اور چہره ٹھہرا ہوا کس پر ہے؟ اس کا تعلق عقل سے ہے اور عقل سے کام لينا نہيں 
ہے۔ يعنی سوائے قرآن کے سب چيزوں کے چھوڑنے کا جو شوق ہوا ، اس ميں بيچاری عقل بھی گئی۔ قرآن کافی ہے، لٰہذا 

آن نے ہر جگہ اپنا مفہوم سمجھنے کيلئے کہا کہ صاحباِن عقل سمجھيں گے۔ تو عقل کی بھی ضرورت نہيں ہے۔ حاالنکہ قر
جب عقل سے کام نہ ليا جائے گا تو جس کا دامن تھاما تھا، وہی دامن چھڑواکر چال جائے گا کيونکہ خود کہہ چکا کہ يہ قرآن

  ان کيلئے ہے جو عقل سے کام ليں۔ اس کو شکايت يہی ہے کہ: 
  ۔ “ْوَن اْلقُْرآَن اَْم َعٰلی قُلُْوٍب اَْفقَالُھَااَفاَل يَتََدبَّرُ ”
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يہ قرآن پر غور کيوں نہيں کرتے، کيا”جيسے غصہ ميں کوئی کہتا ہے، اس طرح ارشاد ہورہا ہے، جھالئے ہوئے اندا زميں۔
  “ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہيں؟

، شکايت يہ ہے کہ عقلوں سے کام کيوں نہيں ليتے؟ تالے پڑے ہوئے ہيں۔ اسے شکايت يہ نہيں ہے کہ حفظ کيوں نہيں کرتے
  غور کيوں نہيں کرتے؟ 

حضوِر واال!امام کو اس سے اتنی تکليف ہوئی کہ جہاں لگے ہوئے بيٹھے تھے، تشريف فرما تھے، سيدھے ہو کر بيٹھ گئے 
اور اس کے بعد ارشادفرمايا اور فرمايا کہ هللا باالتر ہے، اس سے جو يہ ظالم لوگ کہتے ہيں، بہت اونچا ہے ، برترہے 

  جواصل حقيقت تھی، سننے واالل اس الئق تھا کہ اسے بتايا جائے: 
ِ اْلبَاقِيَہ”   ۔ “نَْحُن َوْجہُ ّهللاٰ
  ۔ “ہم وه چہرے ہيں جو باقی رہنے والے ہيں”

  گہ ہے: اب يہ ذکر آگيا ہے تو قرآن مجيد کی دو آيتيں ياد آتی ہيں، دو جگہ صور پھونکنے کا ذکر ہے۔ ايک ج
  ۔ “يَْوَم يُْنفَخُ ”

صور پھونکا جائے گازمين و آسمان ميں جتنے ہيِں سب گھبرا جائيں گے۔ خوف و دہشت طاری ہوجائے گا۔ اس صور سے 
جو آدميوں کے دھماکے سے خوف و دہشت طاری ہوتا ہے۔ يہ خوف اس سے مختلف ہوگا۔ هللا تعالٰی کا دھماکہ ہوگا۔خوف و 

  دہشت طاری ہوجائے گا۔ 
” ُ   ۔ “ااِلَّ َمْن َشاَء ّهللاٰ
  ۔ “سوائے ان کے جن کو هللا چاہے”

معلوم ہوا کہ عام طور پر گھبراہٹ مگر اس ميں استثنٰی ہے کہ سوائے ان کے جنہيں هللا چاہے۔ دوسرے صور کا ذکر وه ہے 
س و حرکت ہوکر ،سورئہ فنا جسے کہنا چاہئے۔صور پھونکا جائے گا تو جتنے آسمان اور زمين ميں ہيں، سب بے ح

ُ ”گرجائيں گے۔ يہ معنی صور کے سمجھے جاتے ہيں۔ ليکن وہاں بھی موجود ۔سوا ان کے جنہيں هللا چاہے۔ “ااِلَّ َمْن َشاَء ّهللاٰ
پہال صور وه تھا جس سے عالم گھبراہٹ طاری ہوجائے گی مگر نفوِس مطمئنہ ہيں کہ ان پر اس صور کا اثر نہيں۔ دوسرا 

ختم ہوجائيں گے مگر کچھ نفوِس باقيہ ہيں، ان پر اس صور کا بھی اثر نہيں ہوگا۔اب وہی ہستياں صور وه ہے جس سے سب 
ُ ”ہيں جو وجہہ هللا کی مصداق ہيں۔ وہی    کے استثنٰی کا مصداق ہيں جو ہر صور کے اثر سے مستثنٰی ہيں۔ “ااِلَّ َمْن َشاَء ّهللاٰ

ور وه ہے کہ جو مرگئے تھے، اُس سے وه جی اٹھيں گے۔ تو جیاب اس کے سوا تيسرے صور کا مجھے پتہ نہيں۔ تيسرا ص
کر اٹھيں گے وہی جو مرے ہوں گے۔يہی نفس ہيں بلند انسان کے جن کو اُس نے اپنی دليل قرار ديا۔اس ميں جتنا درجہ بلند 

ں پہچانا جاسکتا ہے۔اس ہے، جتنا نفس کامل تر ہے، اتنا ہی اس کو اپنا نفس کہہ ديا کہ يہ ہمارا نفس ہے۔ اس کے ذريعہ ہمي
کے معنی يہ ہيں کہ شہداء کيلئے جو زندگانِی جاويد کی بشارت دی گئی ہے، اس کا انحصار صرف تلوار سے شہيد ہونے 

  “ اَل تَقُْولُْوا”والوں پر نہيں ہے، اس کيلئے ايک لفظی دليل کہ دوآيتيں ہيں حياِت شہداء کی
کلمہ حصرہوتا ہے جو قرآن “اِنََّما”نہيں ہے۔“اِنََّما”ہوں۔ دونوں جگہ کلمہ حصر يعنیجو ميں پيش کرچکا “اَل تَْحَسبَنَّ ”اور ايک

  مجيد ميں ہے: 
ْجسَ ” ُ َعْنُکُم الرِّ   ۔ “اَنََّمايُِرْيُدّهللاٰ
مگر سے انحصار ہوتا ہے کہ ان کے سوا اور کوئی نہيں۔ ليکن يہاں بس يہ کہا گيا کہ ان کو مرده نہ کہو، وه زنده ہيں۔ “اِنََّما”

ان ميں کہيں نہيں ہيں۔ دنيا حياِت نبی ميں اُلجھ رہی ہے کہ زنده ہيں يا “اِنََّما”يہ نہيں کہا گيا کہ بس يہی زنده ہيں۔ کلمہ حصر
نہيں۔ قرآن مجيد سے ان تمام نفوس کا زنده ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ رسول سے کيا مخصوص ہے؟ وه تمام افراد زنده ہيں۔ ان ميں 

ايک ہی ذات کيلئے ہے۔ مگر ذاِت جاودانی ميں کم سے کم ميرا ايما ن يہی ہے کہ سب شريک ہيں۔کوئی تلوار والی شہادت 
ايک نہيں جو اس حياِت جاودانی سے محروم ہو۔ رسول کے بارے ميں دنيا بحث کرتی ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ شہادت ہے کيا 

تو جس کی ايک تعليم سے حياِت جاودانی ملتی ہو، تو جو چيز؟ شہادت پيغمبر اسالم کی ايک تعليم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ 
  خود مرکز فيض ہو، اُس کيلئے فنا ہوگی؟ 

ميں کہتا ہوں کہ بے شک شہادت بہت بڑا مرتبہ سہی مگر جب رسول کی ايک تعليم پر عمل کرنے کا نام ہے تو ميں يوں 
ل کی شان کے سامنے نہيں آسکتی۔ ميں کہتا ہوں کہوں گا، يہ کوئی نہ کہے کہ شہيدوں کی شان کے خالف، ان کی شان رسو

  کہ جس کے دروازه سے زندگانِی جاويد کی بھيک تقسيم ہورہی ہو، وه خود محروِم زندگِی جاويد کس طرح ہوسکتا ہے؟ 
ميں تصور نہيں کرسکتا کہ پيغمبر اسالم اس حيات سے محروم ہوں جو شہداء کيلئے بنص قرآن ثابت ہے اور جس کے وه 

ئل ہيں جو حضور کی حيات کے قائل نہيں ہيں۔ يہ ستم ظريفی ہے کہ حضور کی حيات معرِض بحث ميں ليکن شہيدوںبھی قا
  کی حيات کے سب قائل۔ 
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ايک سوال جو خواه مخواه کيا جاتا ہے ، وه بھی غلط کہ جو زندئہ جاويد ہو، اس کا ماتم نہيں کرنا چاہئے۔مجھ جيسا جاہل 
ا ہے تو کيا رسول کی بيٹی اس حقيقت سے واقف نہيں تھيں کہ ميرے بابا زندئہ جاويد ہيں؟ آدمی رسول کو زنده سمجھ رہ

ليکن واقعہ ہے کہ دنيا ميں کوئی بيٹی باپ کواتنا نہيں روئی ہوگی جتنا سيده عالم اپنے باباکو روئی ہيں۔اور عالم يہ کہ نہ دن 
ت ہوگئی تھی مگر ذرا تميز و بدتميزی کا فرق تھا۔ ليکن ابتداء کو چين ، نہ رات کو آرام۔ گريہ سے روکنے کی ابتداء اسی وق

اسی وقت ہوگئی تھی۔ اگر محلہ کے کسی گھر ميں کوئی مصيبت ہوجائے تو کہرام سے نيند تو بے چين ہوگی۔ کھانا تو 
کت کرتا ہے جو خوشگوار نہيں ہوگا۔ چاہے شناسائی نہ ہو،غم وه ہے جوغير متعلق کو متعلق بنا ديتاہے۔خوشی ميں وہی شر

  پہلے سے شناسائی رکھتا ہو ليکن غم ميں فطری طور پر وه بھی شريک ہوجاتا ہے جس کی شناسائی نہ ہو۔ 
تو اگر کسی غير کے ہاں بھی گريہ ہورہا ہو تو آپ کو ہنسنے ميں دلچسپی نہيں ہوگی، قہقہے لگانے کو دل نہيں کرے 

کے گھر ميں بھی ہوجائے گی۔نہ کھانے ميں مزا ہوگا ، نہ سونے ميں  گا۔باوجود اجنبی ہونے کے ايک مالل کی فضا تو آپ
۔ليکن چوده سو برس کے اخالق کی پستی کے باوجود آج کسی کی انسانيت يہ اجازت نہيں دے گی کہ وه گھر پر جائے اور 

نے ميں مزا نہيں جاکر يہ کہلوائے کہ تم لوگوں کے رونے سے ہماری نيند بے چين ہوتی ہے۔ تمہارے رونے سے ہميں کھا
  آتا۔ آج اخالق کی انتہائی پستی کے باوجود انسانيت ہرگز اجازت نہيں ديتی۔ 

ليکن ميں کيا کروں کہ اس خلق عظيم اور انسانيت کے معلم کے دنيا سے اٹھنے کے ساتھ ہی آس پاس والوں نے ، جو فاطمہ 
نی يہ ہيں کہ پاس رہنے سے کوئی اثر نہيں ہوتا زہرا کے ہمسائے تھے تو کيا وه رسول کے ہمسائے نہيں تھے؟اس کے مع

جب تک صالحيت ِظرف نہ ہو۔ اس وقت يہ مثال سامنے آتی ہے کہ حضرت علی عليہ السالم کے پاس پورا وفد آتا ہے اور 
کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے کہئے کہ دن رات وه گريہ کرتی ہيں تو نہ ہميں رات کو نيند آتی ہے، نہ ہميں کھانے 

ينے ميں مزا ملتا ہے۔ ہماری طرف سے يہ کہئے کہ يا دن کو روئيں يا رات کو۔ يعنی ابھی تک کم از کم گريہ کے بدعت پ
ہونے کا تصور نہيں ہوا تھا ورنہ يہی کہہ دينا کافی تھا ۔ مگريہ اپنی زحمتوں کا ذکرکر رہے ہيں کہ يا دن کو گريہ کريں، 

، دن کو خاموش رہيں۔ مجھے اور آپ ميں سے ہر ايک کو اس فرمائش کے رات کو خاموش رہيں يا رات کو گريہ کريں
  سننے سے تکليف ہوئی تو علی کے دل پر کيا گزری ہوگی؟ 

مگر وه اُس امين کے جانشين تھے کہ انہوں نے اس پيغام کو پہنچانا بھی ضروری سمجھا۔ گئے اور بتقاضائے احتياط کتنا ہی
اصل بات تھی ، وه تو کہنی ہی تھی۔ پہلے تو سيده عالم نے يہ جواب ديا کہ ان سے کہہ  ہلکا کرکے ارشادفرمايا ہو ليکن جو

ديجئے کہ تمہاری زحمتوں کی عمر طوالنی نہيں ہے، مجھے ميرے بابا خبر دے چکے ہيں کہ ميں بہت جلد اُن کے پاس 
  کو دور کرنے کی۔  چلی جاؤں گی۔ جواب تو يہ دے ديا اور کہا کہ ميں کوشش بھی کروں گی ان کی شکايت

گريہ پر بس تو نہ تھا کہ اس کيلئے اوقات کا تعين کرسکتيں مگر صبح ہوئی تو حسنين کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقيع ميں چلی 
جاتی تھيں۔ جنت البقيع زياده دور نہيں ہے۔ صرف درميان ميں بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ حسنين کا ہاتھ پکڑ ليتی تھيں او رجنت 

جاتی تھيں۔ ہوتا يہ تھا کہ ادھر فاطمہ زہرا نے رونا شروع کيا، اُدھر بچے شريک ِگريہ ہوگئے۔اس کے معنی  البقيع ميں چلی
يہ ہيں کہ ہر وقت مسلسل مجلس برپا رہتی تھی۔تو اس لئے سيده عالم نے چاہا کہ جب ميں جاؤں تو ميرے ساتھ جو 

ے اتھ لے جاؤں۔ اس لئے حسنين کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھيں شريک ِغم ہيں، جو ہم نوائے نالہ و فرياد ہيں،انہيں بھی اپن
اور دن بھر روتی رہتی تھيں۔شروع ميں کوئی سايہ نہ تھا، زير سايہ آفتاب بيٹھی رہتی تھيں۔ تو اميرالمٔومنين عليہ السالم نے 

سيده عالم کی وه يادگار بھی  ايک حجره بناديا جس کا نام بيت ُالحزن تھا۔ جب تمام روضے جنت البقيع کے برباد ہوئے تو
 مسمار کردی گئی۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ٢شہيد کی جو موت ہے

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِ اَْمَواتًابَْل اَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُْون”   ۔“اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذْيَن قُتِلُْوافِْی َسبِْيِل ّهللاٰ

جو هللا کی راه ميں قتل ہوئے ہيں، انہيں مرده نہ سمجھو بلکہ وه زنده ہيں ، اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ”
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  ۔ “ہيں
يہ آيت شہيدوں کے زندئہ جاويد ہونے کو بتاتی ہے۔ يعنی حياِت شہداء کا ثبوت ديتی ہے۔ مگر ايک پہلو غور طلب ہے کہ 

انہيں شہيد کہتے ہيں اور اس کی جمع شہداء ہے۔ اسی لئے ہم نے کہا کہ يہ حياِت شہداء  ہميں ان ہستيوں کا نام معلوم ہے کہ
سے متعلق ہے۔ ليکن اس آيت ميں شہداء کا لفظ استعمال نہيں ہوا، حاالنکہ بالغت کا تقاضا يہ ہے کہ اگر مختصر لفظ سے 

ے۔ بہتر يہ تھا کہ کہاجاتا کہ شہداء کو مرده نہ سمجھو۔کيا مفہوم ادا ہوجائے تو اُسے پھيال کر کئی الفاظ ميں ادا نہيں کرنا چاہئ
يہ ہماری بنائی ہوئی اصطالح ہے کہ ہم ان لوگوں کو شہداء کہتے ہيں؟ يہ بات بھی از روئے قرآن غلط ثابت ہے۔ يہ 

  اصطالح علماء کی وضع کرده نہيں ہے بلکہ قرآن مجيد ميں يہ لفظ ان معنی ميں موجود ہے: 
” َ ہَدَمْن يُِطِع ّهللاٰ دِّ ْيقِْيَن َوالشُّ ُ َعلَْيِھْم ِمَن النَّبِيِّْيَن َوالصِّ الِِحْينَ  َوَرُسْولَہ فَاُوٰلئَِک َمَع الَِّذْيَن اَْنَعَم ّهللاٰ   ۔ “اِء َوالصَّ
جو هللا اور اُس کے رسول کی اطاعت کرے تو يہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کو اس نے اپنی نعمت ِ خاص سے نواز ”

  ۔ “وه نبيين ، صديقين ، شہداء صالحيناہے۔ 
ديکھئے! يہاں شہداء کا لفظ موجود ہے۔ تو پھر يہ تصور تو غلط ثابت ہوا کہ يہ محاوره علماء کا قرار ديا ہوا ہے۔ قرآن مجيد 

  ا: ميں يہ اصطالح موجود ہے تو پھر لفظ شہداء کيوں نہ کہا گيا؟ شہداء کے لفظ کی بجائے يہ اتنا جملہ کيوں اليا گي
  ۔ “اَلَِّذْيَن قُتِلُْوافِْی َسبِْيِل ّهللاٰ ”

تو اس پر غور کيا جائے تو يہ سمجھ ميں آتا ہے کہ بعض الفاظ کو اگر اکيال استعمال کيا جائے اور ان کی تشريح نہ کی 
و مرده نہ جائے تو ان کی القاب کی سی حيثيت ہوجاتی ہے۔ اگر کہاجاتا کہ شہيدوں کو زندئہ جاويد سمجھو يا شہيدوں ک

سمجھو تو شہيد کا لفظ ہمارے ذہن کی پيداوارکا پابند ہوجاتا کہ جسے ہم شہيد سمجھ ليں، بس پھر وه زندئہ جاويد ہے۔ يعنی 
شہداء کے لفظ کی تشخيص کرنا کہ کون کون شہداء ہيں؟ پھر وه ہمارا کام ہوجاتا کہ ہم بتائيں کہ کون کون شہداء ہيں۔ قرآن 

لوم تھا کہ شہادت کا لفظ اتنا ارزاں ہوجائے گا کہ جو بھی کسی بھی صورت ميں قتل ہو، اُسے شہيد بھيجنے والے کو تو مع
ہی قرار دے ديا جائے گا۔ اسے ديکھا ہی نہيں جائے گا کہ کس راه ميں شہيد ہوا يعنی قتل کس راه ميں ہوا؟ بس ادھر قتل ہوا، 

تو اس مشاہده کی بھی ضرورت نہيں کہ يہ قتل ہوا، بس ايک قبر اُدھر شہيد ہوگيا۔ چاہے جس وجہ سے قتل ہو۔ بلکہ اکثر 
ديکھ لی اور اُسے مرجعيت دينا ہوئی تو کہہ ديا کہ شہيد کی قبر ہے۔ نذرانے چڑھنے لگے، چڑھاوے آنے لگے۔ تو گويا لفظ 

کيا بلکہ معياِر شہادت بتايا کہ  شہيد ہمارے محاورات کا پابندہوجاتا ۔لٰہذا خالق نے دونوں آيتوں ميں لفظ شہيد استعمال ہی نہيں
ہم سے سنو کہ اصل شہادت کا نتيجہ زندگِی جاويد کيونکر بنتا ہے؟ قتل ہو هللا کی راه ميں۔ اب قتل ہونا تو آنکھ ديکھ سکتی 
 ہے مگر هللا کی راه کو آنکھ نہيں ديکھ سکتی۔ ہم آپ تڑپتا ہوا الشہ ديکھ سکتے ہيں ، زخمی جسم ديکھ سکتے ہيں، زخموں

کو شمار کرسکتے ہيں ، گوليوں کے نشان ديکھ سکتے ہيں ليکن ہم آپ هللا کی راه کو نہيں ديکھ سکتے اور جب تک هللا کی 
راه کو نہيں سمجھيں گے، اس وقت تک شہيد کہنے کا حق نہيں ہے اور نہ ہی شہيد سمجھنے کا حق ہے اور جب شہيد 

حق بھی نہيں ہوگا۔وه تو اسی سے متعلق ہے جو هللا کی راه ميں قتل ہو۔سمجھنے کا حق نہيں ہے تو زندئہ جاويد سمجھنے کا 
  بغير مقصد کو ديکھے ہوئے ہم کسی مقتول کو شہادت کی سند نہيں دے سکتے۔ 

بات يہ ہے کہ هللا کی نظر ميں جان کی کوئی قيمت نہ ہوتی تو ہماری جان تھی،جب چاہے دے ديتے اور جس صورت سے 
جاتا ۔ ليکن اس جان کی بھی پيش خدا قيمت ہے۔ ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ يہ ہماری جان ہے، لٰہذا جب يہ جان جاتی، صلہ مل 

چاہيں دے ديں۔ اس کيلئے ايک مختصر دليل يہ ہے کہ اگر اپنی جان ہوتی تو خود کشی جرم ہی نہ ہوتی۔خود کشی کا گناه اور
ليہ اسالمی قانون کی روشنی ميں ديکھئے۔ اگر جان کی قيمت نہ جرم ہونا ثبوت ہے اس کا کہ يہ جان اپنی نہيں ہے۔ متفق ع

ہوتی تو يہ حکم ہوتا کہ روزه رکھو او رمکمل کرو۔ زياده سے زياده مرہی تو جائيں گے۔ خدا کے ايک حکم کے سلسلہ ميں 
ائز۔اگر انديشہ ہے جان جائے گی تو کيا کہنا۔ليکن جی نہيں!جان کی قيمت اس کی نظر ميں ہے کہ روزه اگر مضر ہے تو ناج

کہ بيمار ہوجاؤ گے، تب بھی روزه نہ رکھو۔ اگر بيمار ہواور انديشہ ہو کہ بيماری ميں طول ہوجائے گا، تو بھی روزه نہ 
رکھو۔اگر روزه رکھا تو وه باطل ہو گا اور فاقہ ہوگا،روزه نہيں ہوگا۔ضعيفی ہے، اوالد منع کرتی ہے کہ روزه نہ رکھئے، 

ہے۔ ڈاکٹر بھی بتاتے ہيں کہ روزه رکھنا صحت کيلئے مضر ہے۔ عالم دين سے پوچھا تو انہوں نے بھی  آپ کيلئے نقصان ده
روزه نہ رکھنے کيلئے کہا تو روزه نہيں رکھنا چاہئے۔مگر وه کہتے ہيں کہ عمر بھر تو روزے رکھتے رہے، اب جب دنيا 

يں ترک کريں؟ ہماری طبيعت اس کيلئے آماده نہيں سے چل چالؤ ہے، تو روزه نہ رکھيں؟ يعنی اس عبادت کو آخر وقت م
  ہے۔ 

احکاِم شرع کی روشنی ميں َميں تو يہ کہوں گا کہ عمر بھرتو عبادت کرتے رہے اور اب چلتے وقت بھی گناه نہ کريں۔ وضو
کہ اگر  مضر ہے، نہيں وضو نہ کرو، شرع کا حکم ہے تيمم کرلو۔جيسے روزه ساقط تھا، يہاں وضا کا نائب رکھ ديا گيا

وضو نہيں کرسکتے تو تيمم کرلو۔ نماز وہی مرتبہ رکھے گی جو وضو کے ساتھ ہوتی۔ نمازی حضرات کہتے ہيں کہ تيمم 
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سے نماز دل کو نہيں لگتی۔ بعد ميں قضا کرکے پڑھ ليں گے۔ توبعد ميں پڑھ ليں گے تو يہ ترِک نمازگناه ہوگا۔وه جو آپ کے 
ے۔ تو اگر آپ دل کی خاطر نماز پڑھاکرتے ہيں تو ٹھيک ہے، تيمم کرکے نماز نہ پڑھئےدل کو نہيں لگتی، وه خدا کو قبول ہ

اور اگر خدا کے حکم سے نماز پڑھتے ہيں تو جب اس کا حکم وضو کا تھا، وضو کيجئے اور جب اس کا حکم تيمم کا ہے تو
ل سے نہيں ہے۔اگر غسل کی ضرورت تيمم کيجئے۔آپ کا دل کيا چيز ہے؟ عبادت کا تعلق هللا کے حکم سے ہے، آپ کے د

ہے اور غسل نہيں ہوسکتا تو غسل کا بدل وہی تيمم۔ حاالنکہ اگر يہاں دنياوی عقل سے کام ليا تو پھر دل يہ کہے گا کہ 
صاحب! غسل ميں تو تمام جسم صاف ہوتا، اگر غسل نہيں ممکن ہے تو وضو ہی اس کا قائم مقام ہوجاتا، کم از کم اتنا حصہ 

  وجاتا ليکن شريعت کيا کہتی ہے کہ اگر دس دفعہ وضو کرلوگے غسل کے بدلے تو کام نہيں چلے گا، ايک تو صاف ہ
  دفعہ تيمم کرلو۔ 

يہاں ديکھئے کہ طبيعت پر کتنا بار ہے کہ بجائے صاف وضو کے ميلے ہوجاؤ اور مٹی مل لو۔مگر غسل ممکن نہيں ہے۔ تو 
ں بنا سکتے جسے اُس نے قائم مقام بنايا۔ايک اپنا عمل اُس کا جانشين تو ہم نہيں ہم اپنی عقل سے وضو کو اس کا قائم مقام نہي

  بنا سکتے اور اس کے رسول کا جانشين 
  ہم بناليں! 

اگر ہماری جان اس کی نظر ميں کوئی قيمت نہ رکھتی تو کيوں يہ حکم ہوتا او رکہا جاتا کہ مرجاؤ مگر روزه رکھو۔ چاہے 
۔معصومين کے زمانہ ميں ايسے جاہل قسم کے بخياِل خود عبادت گزار تھے۔ ايک شخص مرجاؤمگرغسل وضو ضرور کرو

بيمار تھا۔ تيمارداروں کو معلوم ہوا کہ اسے غسل کی ضرورت ہے۔ وه اتنا بيمار تھا کہ خود غسل بھی نہيں کرسکتا 
ے سے بہت ہی مہلک مرض اسے تھا۔تيمارداروں نے اس کو غسل دے ديا، نہال ديا۔اُس سے اُس کی تکليف بڑھ گئی۔نہالن

  ہوگيا۔ کسی نے جاکر امام سے بيان کيا کہ يہ ہوا ہے۔ آپ نے اس کے تيمارداروں کيلئے يہ جملہ ارشاد فرمايا: 
” ُ   ۔ “انہوں نے اس کو قتل کيا، هللا انہيں قتل کرے گا”۔“قَتَلُْوهُ قَتَلَھُُم ّهللاٰ

فرمايا اس جاہالنہ ذوِق عبادت پر۔ تو جان ہماری اس کے نزديک  يہ تہذيب ِمعصومين ميں سخت ترين جملہ ہے جو ارشاد
کوئی وقعت نہ رکھتی ہوتی تو يہ حکم کيوں ہوتا؟ اسی طرح حج۔ اگر راستہ غير مامون ہے، خطرئہ جان ہے تو حج 

ان تمام احکاماتضروری نہيں۔شرائط ِاستطاعت ميں امنيت راه داخل کہ راستہ پُر امن ہو، غير معمولی خطرئہ جان نہ ہو۔ تو 
ميں جان کی حفاظت پيش نظر رکھی۔اس کے معنی يہ ہيں کہ ہماری جان اس کے نزديک قيمت رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب 

  يہ ہے کہ اندھا دھندجان نہيں دينی کہ کيا ہوگا؟ گولی ہو تو کھاليں گے، لوگ کہيں گے کہ بہت بہادر ہيں۔ 
بہت قابل تعريف ہے۔ هللا کے مقابلہ ميں بہادری قابل تعريف نہيں ہے۔ اگر موقع ياد رکھئے کہ دنيا کے مقابلہ ميں بہادری 

ايسا ہے کہ حفاظت ِجان واجب ہے تو يہ بہادری نہيں ہے۔يہ در حقيقت احکاِم اٰلہی کے مقابلہ ميں جرأت ہے۔ يوں تو بڑا 
جرأت کہا جاتا ہے۔ اس بے باکی کو اخالقی بہادر شيطان تھا جس نے (معاذهللا) اس کے منہ پر کہہ ديا۔آجکل اس کو اخالقی 

جرأت کہتے ہيں۔ يقينا شيطان بڑی اخالقی جرأت رکھتا تھا کہ هللا تعالٰی کے سامنے اس نے صاف صاف کہہ دياکہ نہيں ، يہ 
نہيں ہوسکتا کہ مٹی کے پتلے کے سامنے ميں سر جھکاؤں۔ مجھ سے کہتا ہے کہ ميں اس کو سجده کروں جبکہ مجھے تو 

گ سے پيدا کيا ہے، يہ خاک سے پيدا ہوا ہے۔تو ميں اس کے سامنے سر کيونکر جھکاؤں؟تو کتنا عذاِب اٰلہی نازل ہوا نے آ
کہ ہميشہ ہميشہ کے واسطے راندئہ درگاه ہو گيا حاالنکہ بيچاره اپنے خيال ميں ايک طرح کے شرک سے بچ رہا تھا۔ هللا کو 

ے سجده کرنے سے بچ رہا تھا تو خالق اتنا ناراض کيوں ہوا؟ سمجھتا کہ اس بے شمار سجدے کرچکا تھا۔ غير هللا کے سامن
نے مجھ کو بہت سجدے کئے ہيں ،خير اس کے سامنے سجده نہيں کرتا تو نہ سہی، اب بھی ميرے سامنے سجدے کا وقت 

  آئے گا تو ضرور سجده کرے گا۔واقعی کرتا۔ 
ہہ رہا تھا۔ ميرے مالک! ميرے پروردگار! يعنی اسے برابر مانے ميں کہتا ہوں کہ جب لڑرہا تھا، اس وقت بھی رب رب ک

جارہا تھا۔اس کی خدائی کا قائل تھا۔ فرعون نہيں تھا کہ دعوائے خدائی کردے۔ نمرود نہيں تھا کہ دعوائے اُلوہيت کردے۔ 
ہا تھا۔ مگر خدا نے برابر اس کی ربوبيت کو سرنامہ خطاب قرار دے رہا ہے۔ رب رب ہر قدم پر۔ ہر جملے ميں رب کہہ ر

کہا کہ مجھے ايسے سجدے نہيں چاہئيں جن کے سامنے جھکنے کيلئے کہوں تو ان کے سامنے جھکنے سے انکار کرے۔ 
  يعنی منظوِر نظر افراد سے سرتابی مجھ سے سرتابی ہے۔ 

ہ نماز نہيں انسان اس کے احکام سے سرتابی کرے، اپنے ذوق کی بناء پر، اپنے دل کی خاطر کہ ميری طبيعت کو ي
لگتی۔ميرے دل کو يہ وضو نہيں لگتا۔ يہ احکاِم خدا سے سرتابی ہے، انحراف ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری جان اس کی نظر ميں 
قيمت رکھتی ہے۔ اب ميں کہتا ہوں کہ جان اندھادھند نہيں دينا ہے۔جب جان جانے کا خطره ہو تو يہ ديکھنا ہے کہ جان جائے 

ارت جائے گی۔يہ سوارت اور اکارت ہونے کا تعلق مقصد سے ہے۔ اگر پست مقصد کيلئے يا بال گی تو سوارت ہوگی يا اک
  مقصد ہوگئی تو اکارت گئی اور بلند مقصد کی خاطر جان گئی تو سوارت ہوئی۔ 
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 ميں نے کل عرض کيا تھا کہ انسان سے باال تر بس خالق ہے۔ پس اگر هللا کی راه کے سوا کسی دوسرے مقصد کيلئے جان
گئی تو وه اکارت گئی اور ہالکت ہوئی اور اگر هللا کے مقصد کی خاطر جان گئی ، وه سوارت ہوئی۔وه سنت ِکائنات کے 

مطابق ہے۔يعنی سنت ِکائنات يہ ہے کہ پست بلند پر قربان ہو۔ جمادات نباتات پر قربان ہوئے، نباتات حيوانات پر قربان ہوئے 
و اب اگر انسان قربانی پيش کرے تو اپنے سے باال ترکی خاطر اور اسے باال تر صرف اور حيوانات انسان پر قربان ہوئے۔ ت

  هللا ہے۔ 
مگر اب صاحباِن فہم غور کريں کہ اب ايک مشکل ہے کہ اس سے پہلے ہر ايک شے جو اپنے سے بلند کی خاطر قربان 

محتاج ہيں۔ زمين نے اس ضرورت کو ہوتی تھی، وه بلند محتاج ہوتا تھا يعنی پودے غذا کے محتاج ہيں، اجزاء کے 
پوراکرنے کيلئے ان اجزاء کو جو اس الئق تھے کہ پودے کا جزو بن سکيں، اس کی خاطر پيش کرديا، يہ قربانی ہوئی۔تو 

پودا محتاج تھا ان ذّرات کا۔ اگر يہ ذرات اس ميں شامل نہ ہوتے تو پودے کی ہستی قائم نہ ہوتی۔ اس ضرورت کو زمين نے 
  تو قربانی ہوئی۔ پورا کيا 

اسی طرح نباتات انسان اور حيوان کے کام آئے۔ تو حيوان محتاِج غذا تھا۔ اگر غذا نہ ملے تو يہ ہالک ہوجائے۔پودوں نے اس 
ضرورت کو پورا کرديا۔ اپنی ہستی کو فنا کرديا، اس کی غذا رسانی کيلئے۔پھر بقا حاصل ہوئی اور ترقی کا درجہ مال۔ 

ے۔پس حيوان محتاِج غذا تھاليکن انسان سے جو بلند تر ہے، وه کسی کا محتاج نہيں ہے، نہ اُسے کوئی حيوان ميں شامل ہوگئ
ضرورت ہوتی ہے ، نہ اس کے دامن پر گرِد تغير و زوال و انتقال آسکتی ہے۔تمام دنيا مل کر اس کے سامنے سربہ سجود 

ب مل کر منکر ہوجائيں تو اس کے جاه و جالل و جبروِت ہوجائے، تو اس کے جاه و جالل ميں ذّر ه بھر اضافہ نہيں اور س
قدرت ميں ذّره بھر کمی نہيں۔ اس کيلئے فوج و لشکر کی ضرورت نہيں۔ فوج و لشکر سب مخلوق ہيں، وه جب چاہے ان کو 

رار سے تباه کردے۔ اس کی ذات ان کی محتاج نہيں ہے۔ ايسی بے نياز مطلق ہستی ہے کہ نہ انکار سے اس کا نقصان، نہ اق
  اس کافائده۔ 

ہم نے ايک ملک کے متعلق سنا ، صحيح و غلط کا پتہ نہيں۔ اس ملک والوں نے يہ کہا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے 
نکال ديا ہے۔ اب خبريں آنے لگيں کہ وہاں مدرسے اور مسجديں کھل گئے يعنی ہواں عبادت کی آزادی ہے۔ اس کا مطلب يہ 

عالن کيا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال ديا۔ زبان ان کے منہ ميں ہے، جو مرضی کہہ ہے کہ خدا آگيا۔انہوں نے ا
ديں۔ ليکن ان کے کہنے سے کيا واقعی وه نکل ہی گيا؟ يہ تو ان کا کہنا ہے کہ نکال ديا ليکن واقعی کيا وه ان کے ملک سے 

  پڑھ لی تو نکل گيا، چال گيا؟يہ اُس ملک والوں نے کہا۔ جس شخص نے بھی سائنس 
ترقی کی نشانی يہ سمجھ لی کہ ميری سمجھ ميں تو خدا کا وجود نہيں آيا، حاالنکہ ذہن کے اندر نہ اقرار ہے ، نہ انکا رہے۔ 

  ليکن اس بات کا اظہار فيشن کی بناء 
سے باغی ، ماں  پر ہے کہ ميں فلسفی ہوں، ميری سمجھ ميں خدا کا وجود نہيں آيا۔ باغی ہونا بہت ترقی کی نشانی ہے۔ سماج

  باپ سے باغی، رواياِت خاندانی سے باغی اور سب سے بڑی اور اعلٰی قسم يہ کہ خدا سے باغی۔ 
مجھے اس وقت فلسفے اور منطق کی کوئی بحث نہيں کرنی ہے، مجھے يہ کہنا ہے کہ آپ بڑے باغی ہيں تو جب جانوں کہ 

وه بالئے تو جائيے نہيں۔حاالنکہ کتنے ہی بڑے بلند بانگ جب آپ پورے باغی ہوں، جب وه بھيجے تو آئيے نہيں اور جب 
دعوے بغاوت کے کرنے کے عادی ہوں، جب اُس نے بھيجا، تب آئے اور جب وه بالئے گا تو چلے جائيں گے۔اس وقت 
 بغاوت بھول جائيں گے۔ميں کہتا ہوں کہ جس وقت آئے تھے تو کم از کم روئے تو تھے اور جب جانا ہوگا تو سانس تک نہ

ليں گے، چپکے سے چلے جائيں گے۔يہ ہے انسان، ضعيف البيان کی حقيقت ِ بغاوت۔يہ کيا بغاوت کرسکتا ہے؟اگر وه اپنے 
اختيار کو سلب کرلے، اُس نے زبان اس کے دہن ميں دے رکھی ہے تو اقرار کرے يا انکار کرے۔ليکن وه اس زبان کو 

يں اور اس کے ارادے کے تابع بنا رکھے ہيں تاکہ اس کا جوہر اختيارخاموش کردے تو يہ بات تو کرے؟ اُس نے ہاتھ دئيے ہ
نمودار ہو۔ ليکن وه اس ہاتھ کو بے حس و حرکت کردے تو يہ جنبش تو کرے۔ اس نے پاؤں دئيے ہيں اور اس کے ارادے 

وه اس پير کو  کے تابع بنا رکھا ہے کہ چاہے يہ ان پيروں سے صحيح راستہ پر چلے ، چاہے غلط راستے پر چلے۔ ليکن
معطل کردے تو يہ ايک قدم چل کر تو دکھائے۔عين اس وقت جب يہ کہہ رہا ہے کہ ميں خدا کو نہيں مانتا، عين اسی وقت دل 

کی دھڑکن اطاعت کررہی ہے، نبض کی جنبش اس کی اطاعت کررہی ہے، خون کی روانی اس کی اطاعت کررہی ہے۔ 
۔ ايک زبان اس کے قبضے ميں ہے، زبان کے اس قبضہ سے ناجائز فائده جتنی اطاعت اسے لينی ہے، وه تو لے رہا ہے

اٹھاکر اس کے دئيے ہوئے اختيار کو اس کے خالف استعمال کرکے انکار کررہا ہے تو حقيقت ميں اُس سے اسالم کا مطالبہ 
تو تمہارا جوہر  جو ہے، وه صرف شرافت کا مطالبہ ہے کہ جس کی اطاعت جبری کرنی ہے، اس کی اطاعت اختياری کرلو

انسانيت نمودار ہوگا ورنہ جو اطاعت اُسے لينا ہے، وه تو وه لے ہی لے گامگر وه اطاعت ايسی ہوگی جيسی پتھروں کی 
اطاعت ہے، جيسے درختوں کی اطاعت ہے، جيسے جانوروں کی اطاعت ہے۔اگر انسانی اطاعت کرنا ہے تو اپنے اراده 
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ت کرو گے تو جزا کے مطالبہ کا تمہيں کوئی حق نہيں ہوگا اور اراده کے ساتھ سے اطاعت کرلو۔ اس صورت ميں اگر اطاع
  اگر اطاعت کرو تو پھر جزا ہوگی۔ 

يہاں ايک بہت بڑی حقيقت ہے کہ دنيا کی حکومتوں ميں مخالفت کی سزا ہے مگر موافقت کی جزا نہيں ہے۔ ايک دفعہ قانون 
ر قانون کے مطابق عمل کرے تو کوئی صلہ نہيں ملے گا۔کہاجائے کی خالف ورزی کرے تو پکڑا جائے ليکن اگر عمر بھ

گا کہ يہ تو رعايا ہونے کا الزمی تقاضا ہے اور وه کہ جس کی ذاتی حکومت ہے، وہاں مخالفت کی سزا اور موافقت کی جزا 
  ہے۔ 

ا اعالن ہے تو وه ٹل ميں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و حديث کے مطالعہ کی بناء پر عرض کررہا ہوں کہ اگر سزا ک
بھی سکتا ہے مگر جزا کا اعالن ٹلنے واال نہيں ہے۔دوسرا فرق يہ ہے کہ سزا عمل سے زياده نہيں ہوسکتی۔ جتنا گناه ، اُتنی 

  سزا۔ جزا کيلئے کم از کم دس گنا کا اعالن کہ ايک نيک کام کرو گے تو دس گنا اس کی جزا ملے گی۔ 
چا کہ پتہ نہيں مجھے کيوں مدعو کيا ہے؟ وه وقت مقرره پر آئے اور مجھے لے کسی نے مجھے مدعو کيا، ميں نے سو

گئے۔ بعض لوگ بہت سے لوگوں کو مدعو کرتے ہيں تو جو بھی ياد آتا ہے، اُسے اپنے تعلقات کی وسعت کے مظاہره کے 
ائش ہوتی ہے، يہاں تک کہ افطاِر لئے بال ليتے ہيں۔آجکل جو احکاِم اٰلہيہ پر عمل ہوتا ہے، اس ميں بھی اپنے تعلقات کی نم

صوم کی دعوت ہے تواس ميں اکثر روزه دارنہيں بالئے جائيں گے۔ جو بڑے لوگ ان سے متعلق ہيں، يعنی ان کے شاياِن 
شان ہيں، جن سے تعلقات قائم کرنا ہيں، انہيں مدعو کيا جائے گا۔معلوم ہوا کہ انہيں روزه سے کوئی مطلب نہيں، اس کے 

ام ہے افطاِر صوم کا اور مقصد اپنی دوستی اور تعلقا ت کامظاہره کرنا ہے۔ ايسے ہی اکثر نذر نياز وغيره کی معنی يہ کہ ن
جاتی ہے اور ان سے جو مقصدامداِد غريباں کا ہے، وه فوت ہوجاتا ہے۔غريب آئيں تو ان کے کپڑوں کے ميلے پن کو ديکھ 

ان کو مدعو کيا جاتا ہے۔معلوم نہيں کہ يہ نذر بارگاِه معصومين ميں  کر رد کرديا جاتا ہے اور جو ان کے حسب ِحيثيت ہيں،
قبول ہوگی يا نہيں اور خدا اسے قبول کرے گا يا نہيں کيونکہ اصل قبول کرنا تو اسی کو ہے۔ نذراُن کيلئے ہوئی مگر قبول 

  کرنے واالهللا تعالٰی ہے۔ 
ائش ہوتی ہے۔ جناِب امير عليہ السالم نے نہج البالغہ ميں ايک پس انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اس ميں بہت زياده نمودونم

گورنر کو بڑا سخت خط لکھا ہے کہ بصره ميں ايک شخص نے تمہيں مدعو کيا، رٔوسائے بصره ميں سے ايک آدمی نے، 
تم سے اور تم وہاں بڑی تيزی سے گئے۔ يہ عتاب کا انداز ہے کہ بڑی تيزی سے ،بڑے ذوق و شوق سے وہاں گئے۔ مجھے 

يہ توقع نہ تھی کہ تم ايسے افراد کے ہاں دعوت ميں جاؤ گے جہاں دولت مندوں کو باليا جاتا ہے اور محتاجوں کو واپس 
بھيج ديا جاتا ہو۔اميرالمٔومنين عليہ السالم نے جس بات پر تنبيہہ فرمائی تھی، وه بات ہمارے ہاں ہورہی ہے، اکثر عبادات کے 

ينی فوائد ہيں، وه مفقود ہوجاتے ہيں اورلوگوں کی نظر ميں ماّدی فوائدکا حصول ہی ساری انجام دينے ميں۔اس سے جو د
 اہميت حاصل کرليتا ہے۔ پس جو جان رضائے اٰلہی کے سوا کسی اور مقصد ميں صرف ہوتو وه جان ضائع اور برباد ہوگی۔ 

ہ هللا کی راه ميں قتل ہو۔ مشکل يہ پس جان دينے ميں بہت سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوگی۔ جس کو خالق نے يوں کہا ک
درپيش آئی کہ ہر چيزمحتاج تھی۔ لٰہذا قربانی کا تصور تھا۔ ليکن انسان سے باال تر جو ذات ہے، وه کسی کی محتاج نہيں ہے۔
اس کی خاطر کيونکر قربان ہوں۔ اس کيلئے کس طرح جان ديں؟ اس مشکل کو آئہ قرآن نے ايک لفظ سے حل کيا اور وه يہ 

  مقصد ِقربانی کوان الفاظ ميں ادا کيا:  کہ
” ِ   ۔ “جو هللا کی راه ميں قتل ہوں”۔“اَلَِّذْيَن قُتِلُْوافِْی َسبِْيِل ّهللاٰ

ہر صاحب ِعقل سمجھ سکتا ہے کہ راه عين منزل نہيں ہوتی۔منزل او رہوتی ہے، راه اور ہوتی ہے۔ ہاں! راه پر چل کر منزل 
ہے کہ ان مقاصد کی خاطر جان دے جو هللا کو پسند ہيں۔ ان مقاصد کی خاطر جان دينا فی  مال کرتی ہے۔راِه خدا کا مقصد يہ

سبيل هللا جان دينا ہوا۔ مگر هللا کی راه کيونکر معلوم ہو؟ اگر منزل ماّدی ہو يعنی جسمانی تو اشاره سے بتائی جاسکتی ہے ، 
ہے تو کہہ سکتا ہے کہ ميرے پيچھے پيچھے آجاؤ اور اگر مثالً کوئی پوچھے کہ ماڈل ٹاؤن کہاں ہے؟ تو اگر وہيں جا رہا 

اُدھر نہيں جارہا تو اشارے سے بتاسکتا ہے کہ اُدھر چلے جاؤ۔ليکن يہاں جس کا راستہ ہے، وه جسم و جسمانيت سے بری، 
نہيں کہ ادھر آنکھوں سے دکھائی نہيں دے سکتا۔ کسی سمت ِ خاص ميں نہيں کہ اُدھر اشاره کيا جائے، کسی مکان ميں مقيد 

بتايا جائے۔ کوئی سمجھے کہ کعبہ ہے، اُدھر ُرخ کرکے کہے کہ يہ ہے۔ تو ہر مسلمان جانتا ہے ، جتنے لوگ خانٔہ خدا 
سمجھتے ہيں، وه يہ نہيں سمجھتے کہ وہاں هللا رہتا ہے۔ بودوباش کا تصور کسی کو نہيں ہے۔ حاالنکہ بيت هللا کہتے ہيں اور 

يں کہتے۔دور دراز سے وہاں حج کو جاتے ہيں۔ليکن کوئی يہ نہيں کہتا کہ هللا وہاں رہتا ہے۔ تو جسےبيت هللا صرف نام کو نہ
بيت هللا کہا، اس کيلئے تو نہيں کہتے کہ هللا يہاں رہتا ہے اور جسے اُس نے عرش کہہ ديا، اس کيلئے کہتے ہيں کہ هللا وہاں 

  بيٹھتا ہے۔ 
کرے کہ جسے بيٹھنے کيلئے جگہ کی ضرورت ہوگی، اُسے رہنے کيلئے مکان کیايک عقلی بات کہتا ہوں، ہر ايک فيصلہ 
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بھی ضرورت ہوگی اور جسے رہنے کيلئے مکان کی ضرورت نہيں، اُسے بيٹھنے کيلئے جگہ کی بھی کوئی ضرورت 
س کے ساتھ عمل نہيں۔يہ بھی نسبت ہے هللا کا گھر اور وه بھی نسبت ہے هللا کا عرش۔مگر جيسی نسبت ہوتی ہے، ويسا ہی ا

بھی ہوتا ہے۔ يہ ہے هللا کا گھر اور وه ہے هللا کا عرش۔ گھر کی نسبت کسی شخص کی طرف نجی اور ذاتی ہوتی ہے اور 
عرش کی نسبت تخت ِسلطنت، يہ منصب کی ہوتی ہے۔ تو جسے گھر کہا تھا، جب نجی کام لينا ہوا، گھريلو، کسی کا زچہ 

  جب کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہوا ، وہاں بال ليا۔  خانہ بنانا تو اُسے منتخب کيا اور
کسی طرح معلوم ہو هللا کا راستہ؟ اشاره کرديں تو کيا وہاں ہے؟ ادھر کہہ ديں تو کيا وہاں ہے؟ کون بتائے هللا کا راستہ؟ 

نزل شناس ہو۔ جو منزل اشارے سے بتايا نہيں جاسکتا۔ اب ساده الفاظ ميں ايک اصول بتاتا ہوں کہ جاده شناس وہی ہوگا جو م
کو جانتا ہوگا، وہی راستہ کو بھی جانتا ہوگا۔هللا کی راه کو وه جانے جو هللا کی پوری معرفت رکھتا ہو۔ جب هللا کی 

معرفت ِکامل رکھنے واال، جسے اُس نے رہنما بنايا ہے، وه معرفت نہ رکھتا ہوتا تو رہنما کيوں بنايا جاتا؟ ہاں! ہم رہنما بناتے
د وه منزل سے واقف نہ ہوتا۔جو هللا کے بنائے ہوئے رہنما ہوتے ہيِں وه معرفت ِکامل رکھتے ہيں۔وہی اس کی راه کو تو شاي

  بتا سکتے ہيں۔ 
يہی وجہ ہے کہ فقہ جعفريہ ميں يہ اصول ہوگيا کہ بغير اذِن امام کے جہاد نہيں ہوتا۔اب اگر امام سامنے ہيں، رسائی ہے ان 

چھا جائے گا۔ پھر جتنے عالم ہيں جن کی امام تک رسائی ہے، جس طرح آپ عالم سے مسئلہ تک، تو خاص انہی سے پو
پوچھنے کے محتاج، اسی طرح عالم امام سے مسئلہ پوچھنے کے محتاج۔ ليکن غيبت کے زمانہ ميں ، اوصاف کے لحاظ 

و تو يہ اوصاف جن ميں پائے سے جنہيں انہوں نے حقوق دئيے ہوں، جن کے بارے ميں کہا ہو کہ جب ہم تک رسائی نہ ہ
  جائيں، وه ہماری طرف سے ہمارے نائب ہيں۔ 

اس لئے جب وه حضرات سامنے تھے، پيغمبر خدااپنے َدور ميں اور ان کے بتائے ہوئے نامزد جانشين ہمارے آئمہ 
چاہے کسی معصومين جب تک رہے، جب تک ان کے حکم سے جہاد نہ ہو، وه جہاد نہيں ہوگا، جنگ نہيں ہوگی۔ وه جنگ 

مفاِد اسالمی کيلئے ہی ہو، جہاد اُسی وقت ہوگا جب ان کااذن ثابت ہو۔اس لئے بڑے بڑے صاحب ِ اوصاف افراد نے بنی اُميہ 
  سے ٹکر لی اور شہيد ہوئے ۔ 

وهتو شہيد اس معنی ميں تو ہيں کہ مقتوِل ظلم ہيں ليکن وه شہادت جو اصطالحی شہادت ہے، جس ميں غسل و کفن نہيں ہوتا، 
صرف اسی وقت ہوگی جب ميداِن جنگ ميں امام کی اجازت سے ہو۔ معصوم کی اجازت سے ہو۔ اسی لئے ان لڑائيوں کو ، 
جو چاہے مظلوم حيثيت سے لڑی گئی ہوں، بنی اُميہ کے مقابلہ ميں، ليکن چونکہ ثابت نہيں ہے کہ ہمارے آئمہ کی تائيداس 

 ه درجہ نہيں ديا جو اُن لڑائيوں کو ديا ہے جن ميں معصومين شريک تھے۔ ميں شامل ہے، اس لئے ہم نے ان لڑائيوں کو و

 

 معراج خطابت

 

  ٣شہيد کی جو موت ہے

حْيم  ْحٰمن الرَّ   بْسم ّهللاٰ الرَّ
  ۔“اَل تَْحَسبَنَّ الَّذْيَن قتلْوافْی َسبْيل ّهللاٰ اَْمَواتًابَْل اَْحيَاٌء عْنَد َربھْم يْرَزقْون”

جو هللا کی راه ميں قتل ہوئے ہيں، انہيں مرده نہ سمجھو بلکہ وه زنده ہيں ، اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ”
  ۔ “ہيں

ميں نے عرض کيا تھا کہ شہيد کيلئے غسل و کفن نہيں ہے۔ تو پوچھا يہ گيا ہے کہ جو نائب امام کے حکم سے جہاد شروع 
لے کيلئے بھی غسل و کفن نہيں ہوگا؟تو جواب يہ ہے کہ جب اس ميں شرع کی تمام کيا جائے ، کيا اس ميں شہيد ہونے وا

شرائط پوری ہوگئيں تو جہاد ہے اور اس ميں شہيد ہونے والے کيلئے غسل و کفن نہيں ہے۔ فقہی احکام اسی شہيد کے ساتھ 
خدمت دين کی بناء پر کسی کو مخصوص ہيں جو اس قسم کے جہاد کے معرکہ جنگ ميں شہيد ہو۔ليکن اگر کوئيظالم خواه 

قتل کردے تو وه مقتول طلم کے معنی ميں شہيد ہے ليکن فقہ کے احکام اس آيت ميں جو اعالن حيات جاودانی کيلئے کيا گيا 
ہے کہ“قتلْوافْی َسبْيل ّهللاٰ ”ہے،وه اس شہيد کے ساتھ وابستہ ہيں جس پر فقہ کے اصول مرتب ہوں۔ اس حيات جاودانی کا معيار

   کی راه ميں قتل ہو۔ هللا
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فرض کيجئے کسی شخص کو نصرت دين کی وجہ سے کسی نے نشانٔہ ظلم بناديا۔ اگرچہ معرکہ جنگ ميں شہيد نہيں ہے 
ليکن قتل ہونا راه خدا ميں يقينی ہے، لٰہذا قرآن مجيد کا اعالن اس کيلئے بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے راه خدا 

ی بناء پر اس کے قوٰی متحمل نہ ہوسکے اور وه زياده زنده نہ ره سکاتو وه قتل تو نہيں ہوا ميں جدوجہد اتنی کی کہ جس ک
کے معنی ہوتے ہيں ايک شے کا “انََّما”ہے مگر موت اس کی راه خدا ميں ہے۔ يہ حيات جاودانی کی جو آيا ت ہيں، ان ميں 

  ثبوت اور اس کے غير کی نفی۔ 
لٰوةالخانََّماَوليّکم ّهللاٰ َوَرسْولَہ ”   ۔ “َوالَّذْيَن ٰاَمنْواالَّذْيَن يقْيمْوَن الصَّ

کے معنی يہ ہے کہ بس يہی ولی ہيں اور دوسرا کوئی ولی نہيں ہے۔ ان کے عالوه کسی اور کو ولی ماننا غلط ہے۔“انََّما”اس 
يعنی ہمارے گروه ميں ايک بہت بڑے اديب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کيا بات ہے کہ آپ کے ہاں اولياء نہيں ہوتے؟ 

اولياء نہيں ہوتے۔يہ کيا بات ہے؟ ميں کہا کہ اولياء ہمارے ہاں کوئی الگ قوم نہيں ہے۔ جو ايمان و عمل کے جتنے درجہ پر 
  فائز ہے، اتنے درجہ اس کو واليت اٰلہی حاصل ہے اور يوں بحيثيت منصب ولی وه ہے جسے وه خود مقرر کرے۔ 

  : آئہ تطہير ميں کلمہ حصر ہے
  ۔ “انََّمايرْيدّهللاٰ ليْذھَب َعْنکم الرْجَس اَْھَل اْلبَْيت َويطَھَرکْم تَْطہْيًرا”

کلمہ حصر نہيں ہے۔ اس آيت کا پس “انََّما”اسی طرح يہ آيت جو ميں نے سرنامہ کالم بنائی، چوتھے پارے ميں ہے ۔ اس ميں
ھ يوں ہوا کہ کثرت سے لوگ شہيد ہوئے اور جنہيں منظر کچھ يوں ہے، مختصراً عرض کرنا ہے۔معرکہ احد کا نتيجہ کچ

جان زياده عزيز تھی، انہوں نے ايسی تدابير اختيا رکيں کہ جان بچ جائے۔بہت محتاط الفاظ ميں بيان کروں تو بھی حقيقت تو 
ہيں ہيں اور ميں سامنے آئے گی۔ قرآن مجيد کی آيات ہيں، کوئی روايت تونہيں ہے۔ ناموں کا سوال نہيں، قرآن مجيد ميں نام ن

  بھی نام کب لے رہا ہوں ، اور جو ايک اجتماعی عمل ہو، اس ميں نام کہاں کہاں تک لئے جائيں۔ 
جنگ ختم ہوگئی، بہت لوگ شہيد ہوگئے۔ جو لوگ ميدان سے ہٹے ہيں، ان کی آپس ميں گفتگوئيں ہيں۔يہ گفتگوئيں اس ميدان 

ت سے، يعنی ميدان جنگ سے جان بچانے کيلئے ہٹنے کو تو ايک سے ہٹنے کے عمل سے زياده خطرناک ہيں، دينی حيثي
بشری کمزوری کہاجا سکتا ہے ليکن اس گفتگو سے تو يہ معلوم ہوتا ہے کہ دلوں ميں ايمان ہے ہی نہيں۔اس کو اس عمل 
ہ سے چسپاں کيجئے تو اس عمل کا پس منظر ان لوگوں کی آپس کی گفتگو سے معلوم ہوجاتا ہے جسے حضرت علی علي

  السالم نے ايک جملے سے تجزيہ کرکے بر وقت بتاديا تھا۔ 
وه جملہ وه ہے جسے شاه عبدالحق محدث دہلوی نے ، جو بيہقی ہند کہالتے ہيں، مدارج النبوة ميں تحرير کيا ہے۔ يہ کتاب 

الحق نے اس موقع فارسی زبان ميں ہے۔ ہندوستان ميں منشی نولکشور نے چھاپی ہے جو ايک غير جانبدارمطبع ہے۔ شاه عبد
پر لکھا ہے کہ ميدان جنگ ميں صرف ايک ذات ره گئی تھی ، حضرت علی عليہ السالم کی،آپ پيغمبر خدا کو تالش کرتے 

ہوئے ايک گڑھے کے قريب پہنچے تو انہيں اس گڑھے ميں زخمی حالت ميں ديکھا۔ نفسياتی طور پر چند جملے ہيں کہ اگر 
  سمجھ ميں نہيں آئيں گے کہ کيوں ارشادفرمائے۔ ان کا پس منظر سامنے نہ ہوتو وه 

تم ”ميں کہتا ہوں کہ جماعت کے کردار پر پيغمبر کا غيظ و غضب اتنا تھا کہ اب علی جو سامنے نظر آئے تو فرماتے ہيں: 
تم بھی ”ہر شخص اس جملے کی روح کو ديکھ سکتا ہے۔ دل کی کس کيفيت کا مظہر ہے کہ“بھی کيوں نہيں چلے گئے؟

بس علی جيسامزاج شناس رسول ہونا چاہئے کہ ايک جملے سے پيغمبر خداکی کيفيت مزاج کو بدال۔ “نہيں چلے گئے؟کيوں 
  علی نے جواب ديا: 

  ۔ “اَاَْکفربَْعَدااْلْيَمان”
  “ کيا ايمان النے کے بعد کافر ہوجاتا؟”

فرمانا بلکہ خوش ہوجانا ، اس نے آج قراروفرار  ميں کہتا ہوں کہ علی عليہ السالم کا يہ کہنا اور پيغمبر خدا کا تائيدی سکوت
کو ميعار کفرو ايمان بنا ديا۔اس سے قبل کی لوگوں کی جو آپس کی گفتگو ہے، قرآن ميں درج ہے۔کسی راوی کی بيان کرده 

  نہيں ہے۔وه عجيب و غريب ہے۔ طوالنی گفتگو ہے۔ غور سے ديکھئے، ميں خالصہ سنا رہا ہوں۔ 
ميں نے کہا کہ يہ دوچار افراد نہيں ہيں کہ آپ کا ذہن خاص افراد کی طرف جائے، وه کثرت جو  جن حضرات نے، جيسا کہ

ميدان سے ہٹی تھی، بجائے اس کے کہ اپنے عمل پرشرمنده ہو اور جو شہدائے احد ہيں، ان کی تعريفيں کريں، وه آپس ميں 
، پھر قتل نہ ہوتے۔ يعنی “َماقَتَلْوا”طرح کرتے تو  اپنے عمل پر گويا نازش کررہے تھے کہ ديکھو! اگر يہ لوگ بھی ہماری

(معاذهللا) يہ سب احمق تھے جنہوں نے جانيں دے ديں۔ ہماری طرح عقل سے کام ليتے اور دنيا نے تو عقل کا معيار يہی 
نہيں ليتے تھے۔ ، پھر قتل نہ ہوتے۔پيغمبر خدا ہم سے کبھی رائے “َماقَتَلْوا”رکھا ہے۔ اگر ہماری طرح عقل سے کام ليتے تو

آجکل دنيا کہتی ہے کہ رسول ہر بات رائے سے کرتے تھے اور قرآن ان کی زبانی شکايت يہی کررہا ہے کہ وه کہہ رہے 
ہيں کہ ہم سے تو رائے لی ہی نہيں جاتی۔ ہم سے تو کوئی مشوره ليتا ہی نہيں۔اگر ہم سے مشوره ليا جائے تو ايسے روزہائے
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ہميں بھی ان معامالت ميں کوئی دخل ہے يا نہيں؟ آخر ہم جمہور ہيں تو ہمارا دخل ہونا چاہئے ان بد کيوں ديکھنا پڑيں۔ آخر 
  باتوں ميں۔ 

  ۔ “لَْوَکاَن مَن ااْلَ ْمرَشْےئًاَماقتْلنَا”
  “ اگر ہميں کوئی اس امر ميں دخل ہوتا تو ہم کيوں قتل ہوتے؟”

، تو “َماقتْلنَا”کبھی ان ميں شامل نہيں ہوتے، يہ ان ميں شامل ہوگئے۔اب ان قتل ہونے والوں ميں اپنے کو بھی شامل کرليا۔ وه 
اس طرح سے ہم قتل نہ ہوتے۔يہ ہے پس منظر جس ميں پہلے يہ کہا گيا ہے کہ تم ہٹنے کے بعد کيا موت سے بچے رہو 

بچ جاؤ۔ کيا اگر تم گے؟ اس سے قبل کی آيت ميں يہ کہا گيا ہے کہ جب ہم جانيں جب تم اپنے گھروں ميں ره کر موت سے 
گھروں کے اندر رہے تو تمہيں موت نہيں آئے گی؟ جب ہم جانيں کہ تم بچ جاؤ اورره گئے يہ کہ جو هللا کی راه ميں قتل 

  ہوئے ہيں، انہيں مرده نہ سمجھو۔ 
  ۔ “بَْل اَْحيَاٌء عْنَدَربھْم يْرَزقْونَ ”
  ۔ “ںبلکہ وه زنده ہيں اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہي”

تو اصل ميں يہ لوگ جو تصور کررہے تھے کہ شہداء نے بيکار جانيں ديں ، ان کی جانيں فضول گئيں، اس کے مقابلہ ميں 
قرآن مجيد ميں شہداء کيلئے يہ آيت نازل ہوئی ہے۔ يہ مطلب نہيں ہے کہ ان کے عالوه جو عمر صرف کرے ، راه خدا ميں، 

و جو راه خدا سے جان بچائيں، اس خيال سے کہ اس طرح ہماری زندگی بچ گئی، ان وه زندئہ جاويد نہيں ہے۔ يہ ان لوگوں ک
کے مقابلہ ميں کہا جارہا ہے کہ تمہاری زندگياں بچی ہوئی نہيں ہيں۔ تم تو جب مرنا ہوگا، مروگے اور مروگے تو ہالکت ہی 

ہ اصل گفتگو انہی ميں تھی، ان کيلئے ان کا ہوگی۔ ہاں! يہ جو هللا کی راه ميں قتل ہوئے ہيں، انہيں مرده نہ سمجھو۔ چونک
تصور يہ تھا کہ بيکار مرگئے۔اس لئے کہا گيا کہ ان کو مرا ہو ا نہ سمجھو۔ ليکن اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ جو ميدان 

جنگ ميں اس طرح سے نہ جائے، وه مرده ہے۔ وه تو جب کوئی دليل حصر ہوتی ، انحصار کا ثبوت ہوتا۔ يہاں نہ پس منظر 
  ہے ، نہ انحصار۔ 

اب ميں عقلی طور پرپہلے آپ کے سامنے اس سوال کو پيش کرتا ہوں ، ماشاء هللا صاحبان عقل و فہم ہيں، دو آدمی ميدان 
جنگ ميں آئے، دونوں نے بھرپور جنگ کی۔ ايک پر مقابل کاوار کام کرگيا، ايک پر دشمن کا وار کام نہيں کرسکا۔ياد 

اختياری پر منحصر ہوتی ہے۔ جب اختياری کارنامہ عمل ميں دونوں يکساں ہيں تو وار کا  رکھئے کہ جزائے اخروی اعمال
  چلنا يا نہ چلنا اتفاق ہے۔ هللا کے ہاں جزا اتفاق سے وابستہ نہيں ہوتی۔ 

اب جو عرض کررہا ہوں، فرصت کے لمحات ميں اس پر غور کيجئے گا ، ميدان جنگ ميں آکر اختياری بات تو ثابت قدم 
ہے۔ مسلمانوں ميں دو معزز لقب ہيں غازی او رشہيد۔يعنی زنده رہے تو غازی، مرگئے تو شہيد۔اپنے بس ميں قائم  رہنا

رہناہے ، برقرار رہناہے ، ثابت قدم رہناہے۔غازی ہونا بھی اپنے بس کا نہيں اور شہيد ہونا بھی اپنے بس کا نہيں۔ثابت قدم 
کے زنده واپس آگئے تو غازی ہوگئے۔ اگر اس کا وار چل گيا اور ہم گر گئے رہے، اگر ہمارا وار چل گيا دشمن کو ختم کر

  زخمی ہوکر تو شہيد ہوگئے۔ نہ غازی ہونا اپنے اختيار ميں، نہ شہيد ہونا اپنے اختيار ميں۔ جما رہنا اپنے اختيار ميں ہے۔ 
کہ صحيح ہے يا نہيں! وه يہ عرض  ايک بڑی حقيقت ہے جسے صاحبان فہم اپنی فہم کے اعتبار سے جانچ ليں عقلی طورپر

کررہا ہوں دينی حقيقت کہ اگر شہادت کے شوق ميں ميدان جنگ ميں کوئی کمی ہوگئی دشمن کے مقابلہ ميں تو ياد رکھئے 
کہ شہادت کی منزل دور ہوجائے گی۔يعنی ميدان جنگ ميں ہر مجاہد کو يہ طے کرکے آنا چاہئے کہ ہميں قاتل ہونا ہے ، 

ونريزی سے بہت گھبرانے لگے ہيں۔کچھ عرصہ سے يہ مسئلہ بہت زورشور سے پيش کيا جارہا ہے کہ حاالنکہ لوگ خ
اسالم ميں خونريزی جائز نہيں ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر اسالم ميں خونريزی نہ ہوتی تو جہاد کا حکم ہی نہ ہوتا۔ ميں ايک 

غير موضوع کا اعالن کرديا گيا۔ جب ميں گيا تو معلوم يہ ہوا مرتبہ الہ آباد گيا۔ يہ قضيے تاره تازه تھے۔ ميری اطالع کے ب
 کہ اسالم ميں خونريزی نہيں ہے۔ ميں سمجھ گيا کہ اس کا پس منظر کيا ہے۔اسالم خونريزی کا حامی نہيں ہے۔ اعالن ہوگيا۔ 

سم کا يک رخا )ہوتی ہے۔ اس قdebateتو مجھے اس پر تقرير تو کرنا تھی۔ پہلے تو ايک اصولی بات کہی کہ ايک (
موضوع ڈيبيٹ کا ہوتا ہے کہ کوئی موافق تقريرکرے، کوئی مخالف تقرير کرے۔ اس کے بعد رائے شماری ہوتی ہے، ووٹ 
لئے جاتے ہيں۔ وه ڈيبيٹ کا موضوع ہوتا ہے۔ ليکن ايک مقرر کو جو موضوع ديا جائے، اسے جملہ ناتمام ہونا چاہئے۔ مثالً 

قرر کا کام ہے کہ اسالم حامی ہے يا نہيں ہے۔ جب آپ نے خود ہی طے کرليا کہ اسالم اسالم اور خونريزی۔ اب يہ اس م
خونريزی کا حامی نہيں ہے تو پھر تقرير بھی خود ہی کرلی ہوتی۔ ميری کيا ضرورت تھی؟ميں نے کہا کہ اگر اس ميں ايک 

تيار ہوں اور وه لفظ يہ ہے کہ اسالم  لفظ اور بڑھا ديا جائے تو پھر ميں اس موضوع کی موافقت ميں تقرير کرنے کيلئے
  ناحق خونريزی کا حامی نہيں ہے۔ 

اب ميدان جنگ ميں جو شخص آئے، اسے يہ طے کرکے آنا چاہئے کہ ہم زياده سے زياده دشمنوں کی جان ليں گے اور قتل 
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ن کے سامنے کھڑے ہوکر کريں گے۔ پھر اتفاق سے اگر دشمن کا وار چل جائے اور قتل ہوجائيں تو شہيد ہيں اور اگر دشم
اس شوق ميں کچھ رعايت کردی کہ شہيد ہوجائيں تو ياد رکھئے کہ يہ شوق شہادت باعث ہالکت ہوجائے گا۔ حقيقت يہ ہے کہ
اصل معيار ثابت قدم رہنا ہے اور ميدان جنگ ميں کوتاہی نہ ہونا ہے۔ اب اگر کوتاہی نہ ہوجانے کے باوجود دشمن کی تلوار 

  ھر شہيد ہوگا۔ کام کرجائے تو پ
اگر آپ غور کريں تو آپ خود فيصلہ کرسکتے ہيں کہ جو بات اپنے بس کی نہ ہو، اس پر احکام شرع مرتب نہيں ہوسکتے، 

نہ خالق کی جزا ايسے امر سے متعلق ہوسکتی ہے جو اپنے اختيار سے وابستہ نہ ہو۔اب ميں آپ کے بالکل جانے پہچانے 
کروانا چاہتا ہوں کہ کيا ہر ميدان ميں جو شہيد ہوجائے، اس کا رتبہ اونچا ہے اور جو واقعات کو پيش کرکے آپ سے فيصلہ 

  شہيد نہ ہو، اس کا رتبہ نيچا ہے؟ 
سب سے پہلی لڑائی بدر ہے غزوات اسالمی ميں۔اس ميں ادھر سے تين سورماآئے۔ عرب کے بڑے منجھے ہوئے بہادر۔ 

عارف کيلئے ايک ہی گھر کا حوالہ کافی ہے۔وه جو عتبہ ہے، وه امير شام عتبہ، شيبہ اور وليد ادھر سے نکلے۔ تينوں کے ت
کا نانا ہے۔ شيبہ عتبہ کا بھائی ہے اور ہمارے محاورات ميں نانا کا بھائی بھی نانااور وليد اسی عتبہ کا لڑکا ہے۔ جو نانا کا 

  لڑکا ہے، وه ماموں ہوتا ہے۔ ہوگيا تعارف! 
بيڑا اٹھا چکے تھے نصرت کا۔ انہوں نے اپنے عمل سے اس کو نبھايا کہ ادھر سے تين ادھر سے تين انصاری آئے۔ وه تو 

انصاری گئے، مدينہ کے باشندے۔انہوں نے کہا تمہارا نام؟ انہوں نے کہا: معاذ، معوذ اور تيسرے نے نام بتايا۔ انہوں نے کہا: 
ہنے لگے کہ ہم تم سے جنگ نہيں کريں گے۔ تم ہم تم سے جنگ نہيں کرنا چاہتے۔ جاہليت ميں نسب کا غرور ہوتا تھا۔ ک

ہمارے برابر والے نہيں ہو۔ پيغمبر اسالم سے کہو کہ ہمارے برابر والوں کو بھيجيں۔وه واپس آگئے۔ يہاں سے جناب حمزه، 
سب  پيغمبر کے چچا، ايک عبيده ابن حارث ابن عبدالمطلب، تيسرے علی ابن ابی طالب عليہما السالم۔ رشتہ ميں جناب حمزه

سے بڑے تھے۔ يہ دونوں چچا زاد بھائی تھے، وه چچا تھے۔ جناب عبيده عمر ميں ان سب سے بڑے تھے۔پيرانہ سالی کی 
عمر ميں تھے۔ ان سے چھوٹے حمزه تھے، پيغمبر خدا کے ہم عمر تھے۔عمر ميں سب سے چھوٹے حضرت علی عليہ 

ہ يہ تو بچے ہيں۔ بچے کو بوڑھا بنانے کا شوق مجھے نہيں السالم تھے جن کے بارے ميں اس کے بعد بھی مدتوں کہا گيا ک
ہے۔جو جس کی عمر ہے، وه تو ہے۔ دنيا عمر کو پيدائش کے لحاظ سے گنتی ہے۔ جب سے يہ خلق ہوئے ہيں، اس وقت سے

کہ  عمر نہيں ديکھی جاتی، وه تو اس پيدائش کے لحاظ سے ديکھتی ہے۔ لٰہذا بے شک بچے ہيں مگر بچے کے معنی يہ ہيں
  چوبيس پچيس برس کے۔ان لوگوں ميں سب سے کم عمر ہيں۔ 

اس سے پہلے پيغمبر اسالم کے مکہ کے دور ميں جنگ کا سوال ہی نہيں تھا۔ لٰہذا انہيں تلوار چالنے کا موقع کب مال۔ مدينہ 
ھی تو وه عرب کی آکر پہلی جنگ ہے۔ تو جناب حمزه توآزموده کار سپاہی ہوں گے۔ عبيده کی عمر حمزه سے بھی زياده ت

اور لڑائيوں ميں شريک ہوئے ہوں گے۔ليکن حضرت علی عليہ السالم تو بالکل نماياں بات ہے کہ پہلی دفعہ ميدان جنگ ميں 
گئے ہيں۔ مگر ان دونوں کے ساتھ ساتھ رسول نے انہيں بھيجا ہے۔ يعنی رسول کے لئے ان کی صفات محتاج تجربہ نہيں 

  ہيں۔ 
چھا۔ انہوں نے بتايا۔ انہوں نے کہا: ٹھيک ہے، برابر کی لڑائی ہے۔ ايک ہی خاندان کے ہيں۔ يہ بے انہوں نے ان کا نسب پو

شک ہمارے مد مقابل صحيح بھيجے ہيں۔ايک اصول ان کے ہاں تھا کہ مقابلہ ميں عمر کا تناسب بھی کرتے تھے۔ لٰہذا عبيده 
فنون جنگ ميں بھی سب سے زياده ماہر تھا۔ ان کا اس سے کا مقابلہ ہوا ان ميں سے سب سے سن رسيده پہلوان سے۔ مگر وه

سخت مقابلہ ہوا۔ جناب حمزه کا مقابلہ ہوا عتبہ سے اور جناب علی عليہ السالم کا اس سے مقابلہ ہوا جو امير شام کا حقيقی 
ضرت علی عليہ السالم ماموں تھا۔ اسی پس منظر ميں بعد کے سب واقعات ہيں۔ جناب حمزه نے اپنے مقابل کو تہہ تيغ کيا۔ ح

نے جو سب سے جوان تھاوليد، اس کو تہہ تيغ کيا۔ جناب عبيده نے شيبہ کو زخمی کيا۔ وار چونکہ کاری نہيں تھا، اس لئے 
زخمی ہونے کے بعد وه نہيں گرا۔ اس نے جو وار کيا، اس سے جناب عبيده گر گئے۔اس طرح وه بدر کے پہلے شہيد ہو 

ما السالم اپنے حريف سے فارغ ہوچکے تھے۔ آپ کی زبان ميں کہوں کہ نمٹ چکے تھے۔لٰہذا گئے۔علی ابن ابی طالب عليہ
وہی تلوار لے کر، جو کھنچی ہوئی تھی،اس حريف کی طرف چلے گئے جو زنده کھڑا تھا۔اب اسے تہہ تيغ کيا۔ اس کا يہ 

  ا ہوگيا۔ مطلب ہے کہ پہلے ہی معرکہ ميں حمزه کا کردار اکہرا ره گيا، ان کا کردار دہر
اب آپ سے سوال ہے ، آپ کے ضمير انسانی اور ضمير ايمانی سے کہ نتيجہ آپ کے سامنے جو مسلّماً ہے، وه ميں نے 
پيش کرديا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کيا عبيده کا مرتبہ اس لئے اونچا ہوگيا کہ وه جنگ کو سر نہ کرسکے اور علی کا 

کہ انہوں نے اپنے دونوں حريفوں کو تہہ تيغ کرديا اور صحيح سالمت واپس ہوئے کردار(معاذهللا) اس قصور ميں گھٹ گيا 
فتح ياب ہوکر؟ کيا عدل اٰلہی کا يہی تقاضا ہے کہ وه علی کے کارنامہ کو پست کرے اور عبيده کے کارنامے کو 

ونچا ہے؟ يا جو زنده رہا، اس کا بڑھائے؟کسی کا ضمير انسانی اس کيلئے تيار نہيں ہوگا۔ تو کيا جو شيد ہوگيا، اس کا درجہ ا
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  درجہ اونچا ہے؟ 
اب آئيے دوسری جنگ عظيم احد۔ کتنے شہيد ہوگئے۔ ميں نے ابھی کہا کہ کارواں ہے شہيدوں کا اس ميں۔ صرف جناب 

جو ميدان حمزه نہيں ہيں۔ وه اتنے ہيں کہ ان کے نام بھی ہميں نہيں معلوم۔ناموں کا معلوم نہ ہونا دليل کثرت ہوتاہے۔ان سے کم
سے ہٹے مگر پھر بھی اتنے ہيں کہ ايک جماعت ہے او رکافی اچھی بڑی ہے جو ميدان جنگ ميں شہيد ہوئی۔ اب صفحٔہ 

ميدان کے ساده ہونے کے بعد، دونوں طرح ساده ہوا، جو بيچارے شہيد ہوگئے، ان سے بھی خالی ہوگيا اور جنہوں نے نقل 
يدان جنگ ساده ہے اور ايک فرد واحد ہے جس نے بگڑی ہوئی جنگ کو بنا ديا۔ مکانی کرلی، ان سے بھی خالی ہوگيا۔اب م

جس نے بظاہر اس فتحياب جماعت کو پھر ايسی مکمل شکست دی اور اتنی دور بھگا ديا کہ اطمينان کے ساتھ رسول کے 
  پاس آئے۔ ان سے باتيں کيں، گفتگو کی۔ 

يارفہم انسانی پر غور کيجئے۔ معيار عقل ايمانی پر بھی غور کيجئے ميں کہتا ہوں کہ ذرا غور کيجئے، ميں کہوں گا کہ مع
کہ کيا وه سب شہدائے احد افضل ہيں اور علی جو جنگ کو سرکرکے واپس آئے(معاذهللا) ان کا اس لئے درجہ گھٹ گيا کہ 

د تر ہے۔ت ومرتبہ عمل اسالم کو فتحياب کرکے واپس ہوئے؟ آپ کا عقل و ضمير کيا فيصلہ کرتا ہے؟يقينا ان کا کردار بلن
بھی بلند تر ہے اس کے لحاظ سے جزا بھی بلند تر ہے۔اب آپ فيصلہ کيجئے يا نہ کيجئے، ميں کہتا ہوں کہ فرشتہ کو ميں کيا

  کہوں کہ اس نے شہيد ہونے والوں کا کلمہ نہيں پڑھا، جو زنده واپس آگيا، اس کا کلمہ پڑھا: 
  ۔ “ ذواْلفْقاراَل فَٰتی االَّ َعلْی اَل َسْيَف االَّ ”

اس کے بعد پھر بڑی لڑائی ہے، جنگ خندق، جنگ احزاب۔ ادھر وه ہزار کے مقابل واال ايک آگيا جس طرح عبيده وہاں 
زخمی ہوئے تھے، بے شک يہ ايک سورما ايسا ہے کہ جس نے حضرت علی عليہ السالم کو زخمی کرديا۔ يقينا جو وہاں اس

ابلہ ميں ايک ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہيں کرسکتا۔ تو اس نے اپنے فنون جنگ کا کا رعب جما رہے تھے کہ ہزار کے مق
مظاہره کرکے ثابت کرديا۔ يعنی معلوم ہوتا ہے دنيائے کفر ميں اس کا جواب نہيں تھا۔ ايک بات تو يہ کہ علی عليہ السالم کا 

ک وار۔ مگر يہ شخص حضرت علی کے کوئی بھی مد مقابل ايک وار کی آمدورفت سے زياده نہيں ٹک سکا ہے۔ بس اي
سامنے اتنا جما ہے کہ ستّر ضربوں کے رّدوبدل کی نوبت آئی۔ ارے اگر دنيائے کفرميں ممتاز نہ ہوتا تو رسول کل کفر کيوں

  کہتے! ستّر ضربوں کے ردوبدل کی نوبت آئی۔ 
ے الفاظ استعمال ہوں۔ تو دونوں تاريخ نے مرقع کشی کی ہے کہ دونوں طرف کے بہادر۔دونوں طرف کے سورما۔ ايک جيس

ادھر ادھر کے گرد کے حصار ميں چھپ گئے تھے۔ بس تلوار کی ايک چمک دکھائی دے رہی تھی اور کچھ نظر نہيں آرہا 
تھا۔تمام بہادر ہکابکا باپرده ديکھ رہے تھے کہ کيا ہورہا ہے۔ يہ ديکھ ہی نہيں رہے تھے، ديکھتے ديکھتے کچھ دہل بھی 

وه کہيں يہاں تک نہ آجائے اور کچھ يوں محبت ميں بشری حيثيت سے، غرض يہ کہ سب کی نظريں لڑی رہے تھے کہ اب 
ہوئی تھی اور کچھ دکھائی نہيں ديتا۔ يہ بھی دليل ہے کہ قوت امامت سے جنگ نہيں کی جاتی تھی، فنون جنگ سے مقابلہ کيا

ہبی کو استعمال نہيں کيا جاتا تھا۔اس کی مجال تھی کہ اتنی دير جاتا تھا۔ انسانی طاقت سے لڑاجاتا تھا۔ طاقت امامت اور علم و
تک رک سکے۔ ستّر مرتبہ ردوبدل کی نوبت آئی اورستّر مرتبہ کے بعد اس نے تلوار ماری تو سر مبارک تک پہنچ 

سر پر تلوار گئی۔اميرالمٔومنين کے وار ہميں معلوم ہيں کہ ہميشہ سر پر تلوار ماری ہے اور دوپاره کرديا ہے۔مرحب کے 
ماری اور خود کو کاٹا ، سينے تک پہنچی۔حضور سر پر وار کرتے تھے، دوپاره کرتے تھے۔ يہ ان کا خاص وار تھا مگر يہ
بھی دليل ہے اس کے امتياز خاص کی، اپنے شعبے ميں کہ علی کو وار بدلنا پڑا۔يعنی جو اسے بھی معلوم تھا کہ خاص وار 

  اس وار کا اس نے موقع نہ ديا جو ان کا خاص وار تھا۔ يہ ہے۔ وه اس سے بچتا رہا اور 
لٰہذا علی عليہ السالم نے سر کو دکھا کر کمر پر تلوار ماری۔ يہ وه واحد شخص ہے جسے کمر پر تلوار مار کر زخمی کيا 
تھی اور ا س کے زخمی ہوکر گرنے کے بعد حضرت کو ضرورت ہوئی کہ اس کے سر کو قلم کريں۔ابھی اس ميں اتنی جان

کہ لعاب دہن اس نے روئے مبارک پر پھينکا۔يہ اس کی بہادری کی دليل ہے کہ اتنی جنگ کرنے کے بعد اور ہالکت کے 
قريب ہوجانے کے بعد خوف سے منہ خشک ہوجاتا ہے مگر لعاب دہن کا باقی ہونا اس کی انتہائی بے جگری کی دليل ہے 

اتر گئے اور پھر اس کا سر قلم کيا تاکہ اس کا قتل کرنا بالکل هللا کی  کہ اس نے لعاب دہن چہرئہ مبارک پر پھينکا۔ حضرت
  راه ميں ہو۔ 

اب واپس ہوئے تو زنده واپس ہوئے ہيں۔اسے قتل کرکے واپس ہوئے ہيں۔ زخمی سہی مگر يہ کہ صحيح سالمت واپس ہوئے 
واپس ہوئے ہيں؟معاذهللا، اس لئے کارنامہ ہلکا ہيں۔ تو کيا اس لئے يہ کارنامہ غير وقيع ہوگيا کہ يہ شہيد نہيں ہوئے، زنده 

ہوگيا ؟ کيا آپ کا دل اس کی گواہی ديتا ہے؟ اور ميں کيا کروں کہ رسول اس ضربت کی تعريف کررہے ہيں جس ميں علی 
  نے جان لی ہے، ان کی جان گئی نہيں ہے۔ 

  ۔ “َضْربَة َعلیٍّ يَْوَم اْلَخْنَدق اَْفَضل مْن عبَاَدة الثَّقَلَْين”
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  ۔ “علی کی يہ ضربت جو روز خندق ہے، ثقلين کی عبادت سے قيامت تک کيلئے افضل ہے”
  ميں پوچھتا ہوں کہ شہيدوں کی عبادت، عبادت ثقلين ميں شامل ہے يا نہيں؟ 

معلوم ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنا معيار ہے ، شہيدہوجانا معيار نہيں ہے۔ اگر کسی نے خطروں کا منتظر رہتے ہوئے زندگی 
گزاری، ہر وقت تيار رہا ہے کہ جان راه خدا ميں جائے ليکن کوئی قاتل نہيں آيا تو کيا ظالم کے عمل سے اس کی بلندٔی عمل

  وابستہ ہے کہ قاتل آتا تو اس کا درجہ اونچا ہوجاتا اور چونکہ قاتل نہيں آيا، اس لئے اس کا درجہ نيچا ہوگيا؟ 
شاد کے معنی جوعالمہ فخر الدين رازی نے تفسير کبير ميں ، جو حديث ڈيڑھ اب سمجھ مينآ جاتے ہيں پيغمبر خدا کے ار

،جو حديث تفسير “قْل اَل اَْسئَلکْم َعلَْيہ اَْجًرااالَّ اْلَمَودَّةَ فی اْلقْرٰبی”صفحے ميں درج فرمائی ہے اور وه بھی آئہ مودة کے تحت
  ميں درج کی ہے، اس کا ايک جملہ، ايک سلسلہ ہے : 

دٍ َمْن َما”   ۔ “َت َعٰلی حب آل مَحمَّ
  ، “جو آل رسول کی محبت ميں دنيا سے گيا”
  ۔ “َماَت َکامل ااْلْيَمان”

اسلوب شاعری ميں يہ ہوتا ہے کہ آدھا مصرعہ ہر شعر ميں آتا ہے اور آدھا مصرعہ بدلتا رہتاہے۔ اسی طرح ايک صفحے 
  ے ساتھ کا جزو بدلتا رہتا ہے: ، اس ک“من مات علی حب آل محمد”کے قريب سلسلہ کالم يوں ہے کہ 

ٍد َماَت َکامل ااْلْيَمان”   ۔ “َمْن َماَت حب آل مَحمَّ
  ۔ “جو آل محمد کی محبت ميں مرا، کامل االيمان مرا”
ٍد َماَت َمْغفْوًرا”   ۔ “َمْن َماَت َعٰلی حب آل مَحمَّ
  ۔ “جو آل محمد کی محبت ميں دنيا سے گيا، وه بخشا ہوا گيا”
ٍدکتَب بَْيَن َعْينَْيہَمْن َماَت َعلٰ ”   ۔ “ی حب آل مَحمَّ
جو آل رسول کی محبت ميں دنيا سے گيا، اس کی پيشانی پر آنکھوں کے درميان لکھا ہوا ہوگا کہ يہ رحمت خدا کا حقدار ”

  ۔ “ہے
  اس طرح کے فقرں کا صفحہ ہے اور پھر يوں صفحہ ہے: 

دٍ ”   ۔ “َمْن َماَت َعٰلی بْغض آل مَحمَّ
کے مذاق کے مطابق کہتا ہوں، يہ عالمہ رازی کو کيا ہوگيا تھا؟ رسول کو کيا کہوں مگر نقل کرنا تو ان ارے ايک جماعت 

  کا کام تھا۔ ايک رخ کہہ ديتے، دوسرا رخ کيوں کہہ رہے ہيں؟ لوگ کہتے ہيں کہ بس تََواّل تک ٹھيک ہے۔ 
۔ جتنے فقرے پہلے اسلوب کے تھے، اتنے ہی ميں کيا کروں امام فخری الدين رازی نے پيغمبر خدا کی حديث نقل کی ہے

  فقرے بعد کے اسلوب کے ہيں۔ 
دٍ ”   ۔ “َمْن َماَت َعٰلی بْغض آل مَحمَّ
  ۔ “جو آل محمد کے بغض ميں دنيا سے گيا”

  جو بھی ہو، وه: 
  ۔ “َماَت يَائس مْن َرْحَمة ّهللاٰ ”
  ۔ “رحمت خدا سے مايوس ہوگيا”

  سلسلے کا ايک فقره عرض کرنا ہے۔ ہر فقره کے مقابل ميں فقره ہے۔ پہلے 
ٍد َماَت َشہْيًدا”   ۔ “َمْن َماَت َعٰلی حب آل مَحمَّ
  ۔ “جو محبت آل محمد ميں دنيا سے گيا،وه شہيد گيا”

کيا پيغمبر خدا يہ کسی تاريخی واقفيت کا اظہار فرمارہے ہيں کہ جو محبت آل محمد رکھتا ہے، وه ضرور کسی نہ کسی 
گا يا جائے گا؟پيشين گوئی ہے اور ضرور وه دشمن کے حربہ کا شکار ہوگا، شہيد ہوگا۔ کيا رسول يہ معرکہ جنگ ميں گيا ہو

  اطالع تاريخی دے رہے ہيں۔اگر يہ نہيں ہے تو کيا مطلب کہ جو محبت آل محمد ميں دنيا سے گيا، وه شہيد ہوگيا۔ 
۔کيا واقعی اس چيز سے دلچسپی ہے “غم کچھا ر سےنکال ڈکارتا ہوا ضي”اس کے معنی يہ ہيں کہ ايک چيز ہوتی ہے کنايہ۔ 

کہ انہيں شير کہا جائے؟ ياد رکھئے کہ شير حوانات ميں داخل ہے۔ ايک عام انسان اس سے باالتر ہے۔ تو کسی خاص انسان 
کو شير کہنا اسے درجہ سے گرانا ہے۔ تو شير کہنے سے حيوان کہنا منظور نہيں ہے۔ جو اس کے لوازم ميں سے ہے ذہن 
انسانی ميں، شجاعت، اس شجاعت کو پيش کرنا ہے۔ الزم سے ملزوم کی طرف اس کو ذہن ميں النا منظور ہے۔ ويسے ہی 

رسول نے فرمايا کہ جو محبت آل رسول ميں دنيا سے گيا، وه شہيد ہوگيا۔تو قرآن ميں ديکھو کہ شہيد کا الزمہ کيا بتايا 
کہ انہيں مرده نہ سمجھو۔تو رسول فرمارہے ہيں کہ جو آل محمد کی محبت  ہے؟شہيد کا الزمہ يہ بتايا گيا ہے زندگی جاويد



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

 
 

ميں دنيا سے جائيں، انہيں مرده نہ کہو، نہ مرده سمجھو بلکہ وه زنده ہيں ، اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہيں۔ 
جنگ کی ضرورت نہيں ہے۔  جو لوازم قرآن نے شہادت کے بيان کئے ہيں، رسول فرمانا چاہتے ہيں کہ اس کيلئے معرکہ

اگر محبت آل محمد ميں آخر رمق حيات تک گيا، قائم رہا، برقرار رہا، تو قاتل آيا ہو يا نہ آياہو،معرکہ جنگ ميں گيا ہو يا نہ 
گيا ہو،اسماعيل بھی ذبح نہيں ہوئے تھے مگر لقب مل گيا ذبيح هللا۔تو جس وقت ميں محبت آل رسول قتل ہونے کی ضمانت 

  محبت آل رسول پر قائم رہا،وه ہر وقت خنجر کے نيچے رہا يا نہيں؟ تھی، جو 
اب کوئی حجاج بن يوسف ثقفی پيدا نہيں ہوا تو اس کی وجہ سے کيا اس کے صلہ ميں کمی ہوجائے؟ جب يہ آخر دم تک 

ار کے بدلتے خطروں کو محسوس کرتے ہوئے اسی راستہ پر رہا جس کا نتيجہ ہميشہ شمشير و دار رہے، عنوان شمشير و د
ہوں، محبت اہل بيت کب پھولوں کی سيج رہی ہے؟ اگر کوئی اس سب کے باوجود اس راستے پر قائم رہا تو عدل اٰلہی کے 

  خالف ہے کہ اس کو شہادت کا درجہ نہ دے۔ 
ا؟ ميں کہتا ايک طبقہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ فاتحہ دلواتے ہو، اس ميں غذا رکھتے ہو، تو کيا مرنے واالغذا کھائے گ

ہوں کہ اگر کھاتا نہيں ہے تو خدا نے کيوں کہا ہے کہ رزق حاصل کرتا ہے؟ جو کھاتا نہ ہو تو رزق کی کيا ضرورت ہے؟ 
اعتراض کے الفاظ بدليں گے کہ کھاتا تو ہے مگر يہ کھانے نہيں کھاتا جو تم اس کے سامنے پيش کرتے ہو۔اس کيلئے ايک 

سان ہوگيا ہے ميرا سمجھانا کہ آجکل کی دنيا کے جو معاشی قوانين ہيں، اس ميں دو ملکوں جديد دنيا کی بات کرنا ہے۔بہت آ
کے درميان انتقال زر ممنوع ہے۔ اکثر ملکوں ميں ممنوع ہے۔ خاص طور پر وہاں جہاں افراط زر ہو۔ انتقال زر کا ايک 

وگا۔قانونی ذريعہ يہ ہے کہ کوئی بينک ہے قانون ذريعہ مجھے معلوم ہے ورنہ غير قانونی تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہ
جس کا رابطہ يہاں سے بھی ہے اور وہاں سے بھی ہے يا يہاں سے ہے اور وہاں کے کسی بينک سے ہے۔ آپ يہاں داخل 

  کيجئے اور وه اسے وہاں کے بينک سے مل جائے گا جو ان کا حساب ہے، اس کے حساب سے۔ 
پ وہی کرنسی داخل کريں گے جو آپ کے پاس ہے مگر وه بينک اگر وہی اب ذرا اس بات پر غور کيجئے ، يہاں تو آ

کرنسی وہاں بھيج دے تو وہاں بيکار ہوگی۔لٰہذا امانت داری کے ساتھ ، عقل سے کام ليتے ہوئے اور وه عقل عمومی ہے، وه 
قاضے سے پہنچا بينک اس کرنسی کو جو آپ نے داخل کی ہے، اس ملک کی کرنسی ميں بدل کے اپنی امانت داری کے ت

  دے گا۔اگر يہی کرنسی پہنچا دے تو امانت داری تو ہوگی مگر حماقت 
  ہوگی۔ اگر نہ پہنچائے تو امانت داری نہيں ہوگی۔ اس کو امانت داری سے کام بھی لينا ہے اور عقل سے بھی کام لينا ہے۔ 

رے گا۔ميں دنيا والوں سے پوچھتا ہوں کہ کيا لٰہذا يہاں آپ سے آپ کی کرنسی لے گا اور وہاں اس کی کرنسی ميں ادائيگی ک
جتنی عقل آپ کے بينکوں کو ہے، (معاذهللا) اتنی عقل بھی هللا کو نہيں ہے؟ ہم اپنے محبت کے جذبہ کے تحت اس کو تحفہ 

جذبہ  بھيجنا چاہتے ہيں مگر ہمارے پاس تو وہی کھانے ہيں جو ہمارے ہاں پکتے ہيں۔ ہم تو وہی ديں گے ليکن ہمارے ايمانی
کی قدر کرتے ہوئے ، محبت کے جذبہ کی قدر کرتے ہوئے، اسے کسی کی محبت ناگوار نہيں ہے۔ہماری محبت کا تقاضا يہ 

ہے کہ ہم اپنے ہاں کے کھانے اسے پيش کريں تو خدائے کريم کيا اس پر قادر نہيں ہے کہ اس عالم کے کھانوں کی شکل 
  تک پہنچا دے۔ ميں منتقل کرکے ہمارے پيش کرده ہديہ کو اس 

يہ سمجھ کر نہ کيجئے کہ شرع نے يہ طريقہ بتايا ہے ورنہ وه بدعت ہوجائے گی۔شرک نہيں ہوگی، بدعت ہوجائے گی۔ 
رجب کو پورياں پکاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ يہ شرع ميں آئی ہيں ؟ کون عيد کے دن سويّاں کھاتا ہے تو سمجھتا ہے/ ٢٢کون

رجب سے پورياں مخصوص ہوگئيں۔اس کو /٢٢کے دن سے سوياں مخصوص ہوگئيں اور کہ يہ شرع ميں آئی ہيں؟ بس عيد 
  رواج کے ماتحت کيجئے تو بدعت نہيں ہوگا۔ حکم شرع سمجھ کر کيجئے تو بدعت ہوگا۔ 

تو بس يہ سمجھنا کہ زندگی جاويد اسی وقت ہوسکتی ہے جب ہم ميدان جنگ ميں جائيں، حاالنکہ ميدان جنگ ميں جانا 
ں ہوسکتا۔ وه حاالت کئی کئی سو برس نہيں پيدا ہوتے جن ميں ميدان جنگ ميں جانا ہو۔ تو کيا يہ ان جزاؤں سے صديوں نہي

محروم رہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے َدور ميں کوئی موقع ايسا نہيں آيا؟ موقع آنا نہ آنا تو اس کے بس ميں نہيں تھا 
ابستہ ہو؟ ميں اس کو آئہ قرآنی سے ثابت کرچکااور حديث سے ثابتتو جو اس کے بس ميں تھا، اس سے اس کا صلہ کيوں و

  کرچکا۔ 
اميرالمٔومنين عليہ السالم ، جمل کا معرکہ ہے، فتح حاصل ہوئی، اصحاب جمع ہيں۔ نہج البالغہ ميں ہے، اصحاب ميں سے 

ميں شريک ہوتا اور اس فتح  ايک شخص نے اپنے دوست کا نام لے کر کہا کہ کاش! وه فالں شخص بھی يہاں ہوتا اور جنگ
کو ديکھتا ۔ اس کے نہ ہونے پر افسوس کيا تو اميرالمٔومنين نے دريافت کيا: يہ بتاؤ کہ تمہارے اس بھائی کی محبت ہمارے 
ساتھ ہے؟ وه ہمارے دوستوں ميں سے ہے؟ اس نے کہا: بے شک وه آپ کے دوستوں ميں سے ہے۔ تو ارشادفرمايا: جب وه 

سے ہے تو يقين جانو کہ وه ہمارے ساتھ شريک ہے اور وه ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا کيا ذکر ، اس جنگ  ہمارے دوستوں ميں
ميں ہمارے ساتھ وه بھی ہيں جو ابھی اپنے آباؤ اجداد کی پشت ميں ہيں۔ جو ابھی شکم ہائے مادر ميں ہيں۔ وقت آئے گا کہ 
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ں ايمان کو قوت ہوگی اور اس َدور سے هللا حق کی نصرت زمانہ انہيں سامنے الئے گا اور ان کے ذريعہ سے اس َدور مي
 کرے گا۔ تو جوجو ہمارے ساتھ نہيں ہيں، صديوں بعد ميں، وه بھی ہمارے ساتھ معرکہ ميں شريک ہيں۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ہوجأو سچوں کے ساتھ

ِحيِم  حٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِسِم ّهللاٰ
اِدقِينِ ” َ َوُکونُواَمَع الصَّ   ۔“يَااَيُّھَاالَِّذيَن ٰاَمنُواا تَّقُوّهللاٰ

َ ”۔“ارشاِد حضرِت اقدس ہے کہ اے صاحباِن ايمان! هللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو کا عام ترجمہ يہ ہوتا ہے “ا تَّقُوّهللاٰ
کہ هللا سے ڈرو۔ يعنی تقوٰی کا ترجمہ ڈرنے کے ساتھ کيا جاتا ہے۔ مگر جب دوسرے محل پر ان الفاظ کو ديکھتے ہيں جو 

، يہ فعل “ا تَّقُوا”تلف سامنے آتے ہيں کہ ڈرنے کے ساتھ اس کا ترجمہ نہيں ہوتا، مثالً اس سے ملتے جلتے ہيں تو ترجمے مخ
ھًُدی ”امر ہے جس کا ہم نے ترجمہ کيا کہ ڈرو، مگر اب اسی کے ہم معنی يعنی اسی لفظ کا اسم فاعل اور اس کی جمع

تھا، يہاں متقين کا لفظ ہے۔ اسم “ا تَّقُوا”ن وہی چيز ہے ، وہاں، يہ قرآن ہدايت ہے ان متقين کيلئے جو، يہ متقي“لِّلُمتَّقِيَن الَِّذينَ 
  فاعل کی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ يہ نہيں کيا جاتا کہ ہدايت ہے ڈرنے والوں کيلئے۔ 

۔ مگر کا ترجمہ ہونا چاہئے کہ ہدايت ہے ڈرنے والوں کيلئے“ھًُدی لِّلُمتَّقِينَ ”کا ترجمہ اگر تھا کہ هللا سے ڈرو تو پھر“ا تَّقُوا”
ا ”يہاں لفظ بدال جاتا ہے۔ يہاں يہ آتا ہے کہ ہدايت ہے پرہيزگاروں کيلئے۔ اب متقين کا ترجمہ اگر پرہيز گار ہے تو پھر

کے ساتھ هللا کا لفظ جو ہے،تو اُردو نہيں بنتی ، يعنی هللا کا لفظ “ا تَّقُوا”کے معنی ہيں پرہيزگاری اختيار کرو۔ مگراس “تَّقُوا
کے ساتھ هللا کا جوڑ کس طرح لگے؟ هللا سے پرہيزگاری اختيار کرو۔ اس لئے وہاں “ رہيزگاری اختيار کروپ” مفعول ہے۔ تو

اليا جاتاہے تاکہ هللا کے ساتھ اس لفظ کا ربط قائم ہوسکے۔ وہاں پر چونکہ لفظ “ ڈرو”پرہيزگاری نہيں الئی جاتی بلکہ 
  پرہيزگاری بن گيا۔  تھا، اس کا کوئی متعلق نہيں تھا، اس لئے وہاں“ متقين”

سے مطالبہ ہے کہ هللا سے کرو، کيا کرو؟ پرہيزگاری اختيار کرو يا هللا سے پرہيز کرو۔ کيا مطلب؟ پس وہاں “ ا تَّقُوا”يہاں 
اور متقين کے الفاظ بنے ہيں، اسی “ ا تَّقُوا”ترجمہ ہوگيا۔ اب جن سے“ هللا سے ڈرو”پرہيزگارکے ساتھ ترجمہ تھا اور يہاں 

  ٰی ہے۔ اب تقوٰی کے معنی پرہيزگاری ہوجاتے ہيں۔ سے تقو
ِ اَتٰقُکم”   ۔ “اِنَّ اَکَرَمُکم ِعنَدّهللاٰ
  ۔ “تم ميں سب سے زياده عزت اُس کی ہے جو سب سے زياده متقی ہو”

سب سے زياده عزت اُس کی ہے جو سب سے زياده فرض شناس ہو۔سب سے زياده عزت اُس کی ہے جو سب سے زياده 
کرنے واال ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ايک عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ نہيں بنتا يعنی ترجمہ کا خواب پريشان  فرائض کا ادا

ہورہا ہے او رکوئی ايک متعين ترجمہ اس کا ہر محل پر نہيں ہوتا۔ ايک لفظ کا ترجمہ کرنا تو مشکل ہورہا ہے اور پھر قرآن 
  کافی ہے۔ 

تو پتہ چلتاہے کہ نہ ڈرنا اس کا صحيح ترجمہ ہے اور نہ پرہيز کرنا اس کا صحيح ميں جب عرب کے محاورات ديکھتا ہوں 
ترجمہ ہے۔ اس لفظ کے جو استعمال کے مقامات ہيں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہيں کسی چيز سے بچنا۔ 

ا ہے جو بچاؤ کا ذريعہ ہو، اُس کو کا لفظ بھی آت“َوقَايَہ”اس کيلئے عربی اشعار کے شواہد پيش کئے جاسکتے ہيں۔ اس سے 
۔ يعنی آخرت کے برے نتائج “فکر نجات رکھنے والے”کہتے ہيں۔ اس بناء پر ميں نے کبھی کبھی متقين کا ترجمہ کيا ہے

  سے بچاؤ کی فکر تقوٰی ہے۔ 
بچاؤ کی فکر اب معياِر نظر کے اعتبار سے محل بدل جائے گا۔ جو سزا کے خو ف سے متاثر ہوتاہے، اس کيلئے سزا سے 

اُس کی ناراضگی”اور جو اتنا بلند نظر ہے کہ اس کو سزا کی فکر نہيں ہے، ناراضگی کی فکر ہے ، تو پھر معنی ہوں گے 
  ۔ “اُس کی ناراضگی سے بچو”کے معنی ہيں “ا تَّقُواّهللاٰ ”۔ اب “سے بچاؤ کی فکر

  ۔ “اے صاحباِن ايمان! هللا کی ناراضگی سے بچو، هللا کے غضب سے بچو”کے معنی ہوں گے:“يَااَيُّھَاالَِّذيَن ٰاَمنُواا تَّقُواّهللاٰ ”
، ہدايت ہے متقين کيلئے ، جس “ھًُدی لِّلُمتَّقِينَ ”اور اس کا الزمی نتيجہ يہ ہوا کہ هللا کی سزا سے بچو اور اب جو يہ کہا گيا کہ
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کو آخرت کی فکر ہی نہيں ہے، وه قرآن ميں ۔ مطلب يہ ہے کہ جن “ہدايت ہے پرہيزگاروں کيلئے”کا ترجمہ ہم کررہے ہيں
  غورکيوں کريں گے؟ يہ اترا تو سب کيلئے ہے ليکن اس سے صحيح فائده اٹھائيں گے وہی جو فکر نجات رکھتے ہيں۔ 

، سب سے “ھًُدی لِّلُمتَّقِيَن الَِّذينَ ”، ہدايت ہے متقين کيلئے۔ قرآن مجيد نے کہنا شروع کيا، کون متقين؟“ھًُدی لِّلُمتَّقِينَ ”
لٰوة”، جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں،“ئُوِمنُوَن بِالَغيبِ ”پہلے اَرَزقٰنھُم ”، اور نماز کو قائم رکھتے ہيں،“َويُقِيُموَن الصَّ َوِممَّ

  ، او ر جو ہم نے ان کو عطا کيا ہے، اس ميں سے خيرات کرتے ہيں۔ “يُنفِقُونَ 
  پھر ايک سلسلہ شروع ہوا اوصاف کا کہ: 

  ‘ ئُوِمنُوَن بَِمااُنِزَل اِلَيَک َوَمااُنِزَل ِمن قَبلَِک َوبِاآلِخَرة ھُم ئُوقِنُونَ  َوالَِّذينَ ’
اور وه جو ايمان التے ہيں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت کا يقين رکھتے ”

  ۔ “ہيں
بِِّھم َواُوٰلِئکَ ”   ۔ “ھُُم الُمفلُِحونَ  اُوٰلئَِک َعٰلی ھًُدی ِمن رَّ
  ۔ “وه لوگ جو راِه ہدايت پر ہيں اپنے پروردگار کی طرف سے اور يہ لوگ فالح پانے والے ہيں”

يہ جو کہا گيا ہے کہ ہدايت ہے ان متقين کيلئے جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں، يہ ان متقين کيلئے۔ صفت دو طرح کی ہوتی 
ناتی ہے، مثالً ايسے معالج کا عالج کرو جو تجربہ کار ہو، يہ وصف ہے کہ ہے، ايک صفت ہوتی ہے جو دائره کو محدود ب

جو تجربہ کار ہو۔اس کا مطلب يہ ہے کہ جو تجربہ کار نہيں ہے، اناڑی ہے، اس کا عالج نہ کرو۔ اسے قيد ِ احترازی کہتے 
کيلئے۔اسے قيد ِ احترازی کہتے ہيں۔ہيں۔ يعنی ايک دوسری چيز کو الگ کرنے کيلئے يہ قيد لگتی ہے،دائره کو محدود بنانے 

پس يہاں جو صفات ہيں کہ ان متقين کيلئے ہدايت ہے جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں، اگر اس طرح کی قيد ہو تو اس کے 
معنی يہ ہيں کہ متقين کچھ ايسے ہيں جو غيب پر ايمان نہيں رکھتے مگر ہيں متقين۔متقين ايک وه ہيں جو غيب پر ايمان نہيں 

  مگر ہيں متقين۔ وه ہيں تو متقين مگر قرآن سے انہيں فائده نہيں پہنچتا۔  رکھتے
اسے کوئی اپنے مطلب کی بات سمجھے کہ ہاں! ہم ايسے ہی متقين ہيں جو غيب پر ايمان نہيں رکھتے۔ ہم سے غيب کا 

کہ ہدايت ہے ان متقين  مطالبہ نہ کيجئے مگر ہيں ہم متقين۔ خير! اگر اسے کوئی اپنے مطلب کی سمجھے۔ آپ آگے بڑھئے
کيلئے جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں اور نماز قائم کرتے ہيں۔ يعنی کچھ متقين ايسے ہيں جو سرے سے نماز ہی نہيں پڑھتے 

اور پھر بھی متقين ہيں۔ اب وه غيب سے بے نيازہوکرمتقين بننے والے سوچيں گے کہ پھر نماز کو بھی چھوڑيں کيونکہ 
ئی کمی نہيں ہوگی۔ہم ويسے متقين بنيں جو نماز نہيں پڑھتے۔ اب اسے کوئی طبقہ اپنے مطلب کی بات متقين ہونے ميں تو کو

سمجھے جو نماز سے بے توجہی اختيار کرنا چاہتا ہے، وه کہے کہ ہميں ويسے ہی متقين سمجھے کہ جو نماز نہيں 
  پڑھتے۔پھر بھی ہمارے تقوٰی ميں تو کمی نہيں ہے۔تو اب آگے بڑھئے: 

  ۔ “اَرَزقٰنھُُم يُنفِقُونَ ِممَّ ”
  ۔ “جو کچھ ہم نے عطا کيا ہے، اس ميں سے خيرات کرتے ہيں”

يہ محبت ِ زر رکھنے والے اپنے مطلب کی بات سمجھيں کہ صاحب! ٹھيک ہے کچھ متقين ہيں جو خيرات کرتے ہيں۔ ہم وه 
  يجئے۔ آگے بڑھئے: متقين ہيں جو پيسے کو عزيز رکھتے ہيں، لٰہذا خيرات کا ہم سے مطالبہ نہ ک

  ۔ “اَلَِّذيَن ئُوِمنُوَن بَِمااُنِزَل اِلَيَک َوَمااُنِزَل ِمن قَبلِکَ ”
  ۔ “وه جو ايمان التے ہيں اس پر جو آپ پر اترا اوراس پر بھی جو پہلے اترا ہے”

ر جو آپ سے پہلے اس کے معنی يہ ہيں کہ کچھ متقين وه ہيں جو نہ آپ پر نازل شده چيز پر ايمان رکھتے ہيں ، نہ اس پ
نازل ہوا۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبياء کی تعليمات ہيں، سب کے منکر ہيں، کسی پر ايمان 

  نہيں رکھتے اور پھر بھی ہيں متقين۔ اس کے بعد: 
  ۔ “بِاآلِخَرِة ھُم ئُوقِنُونَ ”
  ۔ “آخرت کا يقين رکھتے ہيں ”

آخرت کا يقين بھی نہيں رکھتے او رپھر بھی متقين ہيں۔ تو اب اچھے متقين ہوئے کہ نہ وه غيب يعنی کچھ متقين وه ہيں جو 
پرايمان رکھتے ہيں، نہ وه نماز پڑھتے ہيں، نہ خيرات ديتے ہيں، نہ رسالت پر ايمان رکھتے ہيں اور نہ قيامت پر ايمان 

ره نہيں کرے گا۔ ہر ايک سمجھے گا کہ نہيں، اس کا رکھتے ہيں، پھر بھی متقين ہيں۔تو اب کسی کا بھی ضمير اس کو گوا
  مفہوم يہ نہيں ہوسکتا۔ 

  تو اب معلوم ہوا کہ يہ قيد ويسی نہيں ہے ، اوريہ وصف ايسا نہيں ہے جو احترازی ہو يعنی بچاؤ کا ہو۔ 
يان ہورہی ہيں۔ دوسری قيد ہوتی ہے تشريحی۔اس کا يہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے ايک مجمل لفظ ہے، اس کی تفصيالت ب

  اس کی تشريح کی جارہی ہے۔ اس کی علمی مثال يہ ہے کہ: 
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  ۔ “اَلِجسُم طَِويٌل َعِريٌض َعِميٌق يَحتَاُج اِلَی الَمَکاِن”
جسم جو طول بھی رکھتا ہے، عرض بھی رکھتا ہے، گہرائی بھی رکھتا ہے، اُسے بہرحال ٹھہرنے کيلئے کسی جگہ کی ”

  ۔ “ضرورت ہے
اُسے ہيں جس ميں طول بھی ہو، عرض بھی ہو، عمق بھی ہو۔ اگر طول ہی طول ہے، عرض نہيں ہے تو  اب جسم کہتے ہی

وه خط ہے، جسم نہيں ہے۔ اگر طول اور عرض ہے ليکن موٹائی نہيں ہے، تو وه سطح ہے، جسم نہيں ہے۔ اگر طول ، 
م ہے۔جسم وہی ہے کہ جس ميں طول بھیعرض، عمق کچھ نہيں ہے، تو نہ وه نقطہ ہے، نہ خط ہے، نہ سطح ہے، نہ وه جس

ہو، عرض بھی ہو، عمق بھی ہو۔ تو جسم ايک مجمل لفظ تھا ، يہ طويل ، عريض، عميق۔ جو طويل ، جو عريض، جو عميق۔ 
  کا لفظ ہے، يہ اس جسم کے بيان کرنے کيلئے ہے کہ جسم يہ ہوتا ہے۔ “ جو”يہ جو

، يہ قرآن متقين کيلئے ہدايت ہے۔ اب گويا متکلم قرآنی کہتا ہے کہ ہم سے “نَ ھًُدی لِّلُمتَّقِي”اب ديکھئے کيا مطلب ہوتا ہے
پوچھو۔ متقين کون ہوتے ہيں، ہم تمہيں بتاتے ہيں کہ متقين کون ہوتے ہيں؟ متقين وه ہوتے ہيں جو غيب پر ايمان رکھتے ہوں۔ 

ھتا ہو، وه قرآن سے فائده نہيں اٹھا سکتا۔وه تمام اوصاف کا سرنامہ سب سے پہلے غيب پر ايمان ہے۔جو غيب پر ايما ن نہ رک
متقين کا مصداق نہيں ہوتا۔ اس کے بعد متقين وه ہيں جو نماز قائم کرتے ہوں۔ متقين وه ہيں جو خيرات بھی کرتے ہوں۔ متقين 

کھتے ہوں۔ وه ہيں جو ازل سے لے کر رہنماياِن دين پر جو نازل ہوا ہے، اس سب پر ايمان رکھتے ہوں اورآخرت پر ايمان ر
  يہ ہيں متقين۔ 

معلوم ہوا کہ متقين کی تشريح ان الفاظ سے ہورہی ہے ۔ تو اب متقين کے معنی نہ تو ڈرنے والے ہوئے، نہ پرہيز کرنے 
  والے ہوئے، متقين کے معنی ہوئے فکر نجات رکھنے والے۔ 

ضب ِاٰلہی سے بچاؤ کی فکر تواب ميری تشريح کے لحاظ سے آيت کے معنی يہ ہوئے کہ اے ايمان لوانے والو! غ
رکھو۔غضب ِاٰلہی سے بچنے کا سامان کرو۔وه جو عام ترجمہ ہے، هللا سے ڈرو، يہ ڈرنے کا لفظ ہزار طريقہ سے ہماری اور

آپ کی زبانوں پر روزمره آتا ہے۔ کسی کو نصيحت کرنا ہو، کہا هللا سے ڈرو۔کسی کی مذمت کرنی ہوئی، کہا:اُسے خوِف 
ہے۔هللا سے بالکل نہيں ڈرتا۔بہرحال لفظ بدل کر خوف کے لفظ کا استعمال بھی هللا نسبت قرآن اور حديث ميں  اٰلہی بالکل نہيں

کے “اِتَّقُوا”ہے۔ معصومين کے خوِف اٰلہی کے واقعات بيان ہوتے ہيں۔ يہ خوف کے لفظ کی نسبت هللا کی طرف صرف 
قابل اعتراض نہيں ہے مگر اب سوچنے اور سمجھنے کی بات ترجمہ کے سلسلہ ميں تھی۔ يہ بات کہ هللا سے ڈرو، بالکل 

  ہے کہ هللا سے ڈرنے کا مطلب کيا ہے؟ 
حضور! يہ ڈر کا لفظ جس جس محل پر استعمال ہوتا ہے، وه اس چيز کی کسی بلندی اور رفعت کا پتہ نہيں ديتا۔ديکھئے کن 

عت ميں ايذارسانی ہوتی ہے۔ مثالً سانپ اور بچھو کن چيزوں سے ڈرتے ہيں! ايک تو ڈراجاتا ہے ان چيزوں سے جن کی طبي
سے آدمی ڈرے گا۔ شير اور بھيڑئيے سے ڈرے گا۔ ايسی چيز سے ڈرے گا جس کی فطرت ميں ايذارسانی ہو۔ ايک ڈر کا 
ر محل استعمال يہ ہے کہ جو اجنبی ہو، جس سے سابقہ نہ پڑا ہو،نيا حاکم آيا ہے، ڈر معلو م ہوتا ہے ، نہ جانے کس بات پ

خفا ہوجائے۔ معياِر طبيعت نہيں معلوم۔ تو جس سے کوئی سابقہ نہ ہو، اس سے آدمی ڈرتا ہے۔تيسرا محل ڈر کے استعمال کا 
۔يہ ڈراؤنا پن يا پہلے بيان کرده چيزوں ميں “ڈراؤنی چيز”کيا ہے؟ مہيب او رکريہہ المنظر چيز سے ڈر لگتا ہے جس سے بنا

سبت دی جاسکے۔ کوئی معنی ڈر کے ايسے نہيں ہيں جن کو بغيرمعاذهللا کے خدا سے کوئی ايسی ہے جسے هللا کی طرف ن
  کے ساتھ کہہ سکيں۔ان چيزوں سے ڈراجاتا ہے جوايذارساں ہوں اور وه کہ: 

  ۔ “َسبَقَت َرحَمتُہ َغَضبَہ”
  ۔ “جس کی رحمت غضب کے آگے آگے ہے”

جو ايسی کريم ذات ہو، اُس سے ڈرنا کيسا۔يا معاذهللا وه اس کے کہنے والے نے کہہ ديا کہ رحمت ِحق بہانہ می جويد۔ تو 
عقرب صفت ہو کہ نيش زنی اس کا کام ہو يا وه معاذهللا شير اور بھيڑئيے کی طرح پھاڑ کھانے واال ہے؟ کيا وه معاذهللا سانپ

کی طرف ڈر کی کی طرح سے ڈسنے واال ہے؟ يہ تو وه مفہوم ہے جو کسی طرح سے خدا کے شاياِن شان نہيں ہے کہ اس 
نسبت دی جائے۔ وه تو بارگاِه اٰلہی ميں (رحمت ِحق سے) مايوس ہونے کو بھی کفر قرار ديتا ہے۔ کہا گيا ہے کہ رحمت ِحق 

  سے مايوس ہونا بھی کفر ہے۔ تو جو ايسی رحيم اور کريم ذات ہو اور جس کيلئے مذہبی روايات ميں واقعات موجود ہيں۔ 
موسٰی نے دعائے بد کی اور اس پر غضب ِ اٰلہی نازل ہوا اور وه مع اپنے خزانوں کے ، اپنی قارون نے سرکشی کی، جناِب 

دولت سميت، جس پر اُسے ناز تھا، زمين ميں دھنسنے لگا توا  نے اُسے عذاب النے کے بعد بھی موقع ديا کہ اب بھی اس 
ٰی ! رحم کرو۔اب ميں باز آيا۔ جناِب موسٰی نے کہا: ابکی آنکھيں کھل جائيں۔ پہلے گھٹنوں تک دھنسا۔ اُس نے کہا: ارے موس

جبکہ پوری عمر سرکشی ميں گزار دی۔ خالق نے زمين کو جناِب موسٰی کے قبضہ ميں ديا اور کہا کہ اس سے جو مرضی 
زمين  ہو، کام لو۔انہوں نے پھر کہا: نگل لے۔اب زمين نے کمر تک نگال۔ اس نے پکار کر کہا: موسٰی! رحم کرو۔انہون نے
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سے کہا کہ نگلتی کيوں نہيں؟ آخر ميں جا کر پورا غرق ہوا۔ يہی چيزيں ہيں جو گناه نہيں ہيں مگر ترِک اولٰی انہی کا نام ہوتا 
  ہے۔ جو گناه نہ ہوں مگر کسی بلند شخصيت کے تقاضے کے خالف ہوں۔ 

نہيں آتا۔ دوسری دفعہ آواز ديتے ہيں،  اب جب کوِه طور پر مناجات کيلئے جاتے ہيں تو ايک دفعہ صدا ديتے ہيں ، جواب
تيسری دفعہ تڑپ کر آواز دی کہ ميں نے کيا قصور کيا؟ جواب آيا کہ موسٰی! وه ہر مرتبہ تمہيں پکارتا رہا، اگر ايک مرتبہ 

  مجھے پکار ليتا تو کبھی َرد نہ کرتا۔ 
بيان کئے ہيں ورنہ ہميں کيونکر معلوم معصومين نے يہ سب واقعات اُس کی رحمت کو نماياں کرنے کيلئے ہمارے سامنے 

ہوتے اور پھر آخرت کے بہت سے واقعات بيان کئے ہيں کہ يوں ہوگا، يوں ہوگا۔ يہ صرف دلچسپی کيلئے نہيں بيان کئے 
گئے۔ ہميں متاثر کرنے کيلئے بيان کئے ہيں کہ مايوس ہونا بھی آدمی کو بيباک بناديتا ہے کہ جب ہميں دوزخ ميں جانا ہی ہے

  و اب جو چاہيں کريں۔نا اُميدی بھی اصالح کيلئے مضر ہے۔ اسی لئے کہا گيا ہے: ت
  ۔ “اَ اِليَماُن نِصفَاِن نِصٌف َخوٌف َوِنصٌف ِرَجاءٌ ”
  ۔ “ايمان کے برابر کے دو ٹکڑے ہيں، آدھا خوف ہے، آدھا اُميد ہے”

قين ہے کہ چاہے جتنی محنت کروں مگر اسے روزمره کی مثال سے واضح کرتا ہوں کہ کوئی طالب علم ہے اور اُسے ي
ميرا فيل ہونا ضروری ہے۔ تو وه کيوں محنت کرے گا؟ سمجھتا ہے کہ محنت کرے گا ، تب بھی فيل ہوگا۔ ايک ہے جسے 

کچھ اسباب سے يقين ہے کہ ميں چاہے کچھ نہ کروں، ليکن ميں فيل ہو ہی نہيں سکتا۔تو بھی کيوں محنت کرے گا؟ وه محنت 
يکار سمجھ کر، يہ محنت نہ کرے گا، بے ضرورت سمجھ کر۔ يونہی سمجھ ليجئے کہ اگر کسی بندے نے هللا نہ کرے گا ب

کی رحمت کو سامنے رکھا اور يہ کہا کہ مجھے سزا مل ہی نہيں سکتی، بھال وه مجھے کہاں سزا دے گا؟ تو اس کے معنی 
سکتی۔ مجھے تو بہرحال جنت ميں جانا ہے۔ ہمارے بہت يہ ہيں کہ پھر جو دل چاہے گا، کرے گا کہ مجھے سزا مل ہی نہيں 

سے عوام اسی خيال ميں ہيں کہ جنت کے دروازے ہمارے منتظر ہيں۔ بس ادھر پہنچے ، اُدھر دروازے خودبخود کھل گئے۔ 
نہ کريں؟ تو جب اتنا اعتماد کرليا کہ بہرحال ہماری بخشش ہونی ہے تو پھر کيوں ضبط ِنفس کريں؟ کيوں اپنے من مانے کام 

کيوں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہ کريں؟يہ چيز بھی اصالِح نفس کيلئے سِم قاتل ہے اور اگر کسی واعظ نے آکر اتنے 
دوزخ کے عذاب دکھا دئيے اور اتنا نااُميد بناديا کہ سننے والے يہ سمجھے کہ ہميں کو کسی طرح نجات مل ہی نہيں سکتی، 

  ليں گے۔  لٰہذا کوئی نيک عمل کرکے کيا
پہلے کی مثال اُس طالب علم کی ہوگئی جسے کاميابی کے يقين کی بناء پر محنت نہيں کرنا تھی، يہ اس طالب علم کی طرح 

ہوگيا جسے کاميابی سے نا اُميدی کی وجہ سے محنت بيکا رمعلوم ہوئی۔ لٰہذا وه نہ اپنے کو اچھا آدمی بنا سکا، نہ يہ بنا 
يدوار رہنا چاہئے اور اپنے گريبان ميں منہ ڈال کر اپنے کردار پر تھوڑا سا غور کرنا چاہئے۔ سکا۔تو اُس کی رحمت کا اُم

تھوڑا سا انديشہ بھی ہونا چاہئے ۔ ميں کہتا ہوں کہ بے شک بڑی ہستياں ہيں جو ہماری سفارش کرنے والی ہيں ليکن اپنے 
  کردار کی وجہ سے منہ ايسا رکھئے کہ ان سے کہہ سکيں۔ 

ف کا لفظ اس کيلئے ناقابل انکار ہے مگر مطلب تو سمجھنا چاہئے ۔ جس جس قسم کے ہم نے خوف ديکھئے، سببہرحال خو
هللا کی شان کے خالف ہيں۔ اُس چيز سے ڈرتے ہيں جو ايذارساں ہو۔ تو ميں نے کہا کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے 

ہو، جيسے نيا حاکم آگيا۔مگر جس کی آغوِش رحمت آگے ہے۔ اس سے ڈرنا کيسا؟ اُس سے ڈرتے تھے جس سے سابقہ نہ پڑا
ميں آنکھ کھولی ہو، جس کے گہورائہ تربيت ميں پرورش پائی ہو، ارے ماں باپ کے دل ميں اوالد کی محبت بھی اُس نے 

  پيدا کی ، پرورش کا جذبہ بھی اُس نے پيدا کيا ۔لٰہذا اصل مربی تو وه ہے ۔ 
سائيوں کی اصطالح ميں کہ عيسائی اُسے اَب کہتے ہيں يعنی باپ اور مسلمان اُسے اسی لئے ايک فرق ہے مسلمانوں اور عي

َرب کہتے ہيں يعنی پروردگار۔يہ اَب يعنی باپ کہنا صرف سبب ِ وجود کو بتاتا ہے، سبب ِ بقا کو نہيں بتاتا۔سبب ِ وجود رشتٔہ 
دنيا سے اٹھ گئے۔ خود ہمارے پيغمبر نے باپ  ماضی ہے۔ بہت سے افرا دہيں جو پيد اہوئے ہيں اور باپ ان کے بچپن ميں

کے اٹھنے کے بعد اس دنيا ميں قدم رکھا۔ آپ کی والدت باپ کی وفات کے بعد ہوئی۔ تو باپ صرف سبب ِ وجود ہوتاہے، 
  سبب ِ بقا نہيں ہوتا۔ 

سانس اُس کی ممنوِن ليکن رب کے معنی ہيں پرورش کرنے واال۔ اَب ماضی کا رشتہ تھا، َرب حال کا رشتہ ہے۔ يعنی ہر 
احسان ہے۔ ايک ذرا سی اس کی نگاه توجہ ہٹے تو ہم ہست سے نيست ہوجائيں۔ ہمارا وجود ختم ہوجائے۔ پس ربوبيت رشتٔہ 

  حال ہے۔ اب جس کے گہوارئہ تربيت ميں سانس لے رہے ہيں، وه کوئی اجنبی زات ہے کہ اُس سے ڈريں؟ 
ہو، ڈراؤنی شکل رکھتا ہواور وه جو کماِل مطلق ہے، جماِل محض ہے، جہاں اور پھر اُس سے ڈرتے تھے جو کريہہ المنظر 

  حسن کے سوا قبح کا گزر نہيں ، جہاں خير کے سوا کسی کشر کی آميزش کا کوئی پہلو نہيں۔ 
جوحضوِر واال! ايسی ذات سے ڈرنا کيسا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ڈر کالفظ ہم کہہ رہے ہيں مگر ڈر کے معنی نہيں سمجھتے۔ميں 
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تالش کيا تو صرف ايک محل استعمال ڈر کے لفظ کا مجھے مال، اس لئے ہم سمجھ سکتے ہيں اس ڈر کے معنی جو هللا کی 
ذات کے ساتھ ہے۔يہ بھی ہماری زبان کا محاوره ہے کہ فالں بيٹا اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے۔ يہ بيٹا جو باپ سے ڈرتا ہے، 

ہے، نہ اس لئے ڈرتا ہے کہ کبھی سابقہ نہيں پڑا ، نہ اس لئے ڈرتا ہے کہ کريہہ  يہ طبعاً ايذا رساں ہونے کی وجہ سے ڈرتا
  المنظر ہے۔ اس ڈر کا سبب ہے احساِس عظمت۔ 

بس جس مفہوم کے لحاظ سے سعادت مند بيٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، جو نيک بيٹا ہو، وه کس طرح اپنے باپ سے ڈرتا ہے،
اس کا کمال ہے جس کی وجہ سے بندے کو اپنے پروردگارسے ڈرنا چاہئے۔ اس کی عظمت کے احساس کی وجہ سے۔ بس 

اسی لئے جو بڑے سے بڑے مجرم اور گناہگار ہيں، وه بالکل نہيں ڈرتے ليکن جن کے دامن عصمت پر کسی قسم کے گناه 
  کا داغ نہ تھا، وه سب سے زياده ڈرتے تھے۔ 

آئے۔ خوِف اٰلہی کے واقعات ہيں ، يہاں تک کہ بعض اوقات ہماری  خوِف اٰلہی ميں ان کے مظاہر ہيں جو آنکھوں کے سامنے
سمجھ ميں نہيں آتا کہ اس کی نوعيت کيا ہے؟ امام زين العابدين عليہ السالم کی دعائيں صحيفٔہ سجاديہ ميں، اميرالمٔومنين 

ديکھئے۔ يعنی مجھے تو اُردو عليہ السالم کے کالم ميں دعائے کميل کی نوعيت، الفاظ ديکھئے۔ صحيفٔہ کاملہ کی دعائيں 
زبان ميں اس کيفيت کے بيان کرنے ميں جو عربی الفاظ سے نماياں ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ ايسا معلوم ہوتا ہے کہ جبار و 
قہار حاکم کے سامنے کوئی مجرم کھڑا ہو ،تھر تھر کانپ رہا ہو۔ وه تضرع و زاری اور بارگاِه اٰلہی ميں التجا اپنی خطاؤں 

ف کرنے کيلئے۔اس کی نوعيت بعض اوقات سمجھ ميں نہيں آتی، يہاں تک کہ لوگ سوال کرتے ہيں۔ ممکن ہے کہ کے معا
سائل کی تسلی ہوجاتی ہو، ممکن ہے کہ تسلی نہيں بھی ہوئی اور وه الجواب ہوجاتا ہو، چپ ہوگيا ہو۔مگر کيا واقعی جو ہم 

  نے اسے سمجھايا ہے، تو ہم خود بھی اُسے سمجھے ہيں۔ 
ميں کہتا ہوں اس کا تجزيہ کيجئے۔ اس جواب کا کہ ہمارے بتانے کيلئے، ہمارے سمجھانے کيلئے يہ باتيں ہيں۔تو تجزيہ 
کيجئے۔ تجزيہ اُس کا يہ ہوتا ہے کہ حقيقت ميں يہ کيفيات طاری نہيں ہوتی تھيں۔ اميرالمٔومنين عليہ السالم کيلئے ہے کہ 

رتے تھے اور اس طرح روتے تھے ۔ تو اس جواب کا نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ يہ مارگزيده کی طرح تڑپتے تھے اور نوحہ ک
کيفيات واقعی نہيں پيدا ہوتی تھيں، يہ مصلحتاً ہمارے سکھانے کيلئے، ہمارے سمجھانے کيلئے اپنے ميں پيدا کی جاتی ھتيں۔ 

  ے، ہميں بتانے کيلئے۔ يہ تجزيہ کا نتيجہ ہوتا ہے۔يہ گويا مصنوعی کيفيات ہوتی تھيں، ہميں سکھانے کيلئ
ايک تو يہ پہلو اس وقت عرض کررہا ہوں کہ ہميں سکھانے کيلئے (معاذهللا) يہ کيفيت انہوں نے پيدا کرلی اور وہاں ہمارے 
اصوِل دين ميں شبہ پيدا ہوگيا جو آج بے چين ہوکر لوگ پوچھنے لگے کہ يہ کيا کہا؟ اس نفع کے ساتھ يہ نقصان بھی تو ہوا 

  يفيت کی وجہ سے۔ اس مصنوعی ک
صاحب! ميں کہتا ہوں کہ واقعات کا جائزه ليجئے۔ ابودردا نے ديکھا کہ اميرالمٔومنين سجدئہ خالق ميں ہيں اور جسم مثل 
چوِب خشک بے حس و حرکت ہے۔ وه روتے ہوئے خانٔہ سيده عالم پر آئے او رکہا کہ اميرالمٔومنين نے دنيا سے رحلت 

شان نہيں ہوئيں ليکن اس کا سبب يہ بھی ہوسکتا ہے کہ رسول کے ارشادات سے معلوم تھا کہ فرمائی۔حضرِت سيده عالم پري
  آپ کی شہادت کس طرح ہوگی! آپ نے يہ کہلوايا کہ يہ تو 

تم نے رائے قائم کی ہے، يہ اطالع جو تم دے رہے ہو کہ وفات ہوگئی ہے، کيفيت جو ديکھی ہے، وه بتاؤ۔تب انہوں نے کہا 
  ے کہ سجدئہ خالق ميں ہيں، جسم مثل چوِب خشک ہے، بے حس و حرکت ، سانس بھی بالکل بند ہے۔ کہ کيفيت يہ ہ

جب انہوں نے يہ کيفيت بتائی تو سيده عالم نے فرمايا کہ ابوالحسن کی محراِب عبادت ميں اکثر يہ حالت ہوجاتی ہے۔ ميں کہتا 
جيسی صديقہ نے گواہی دی کہ اکثر محراِب عبادت ميں يہ ہوں کہ ابودردا نے عمر ميں ايک مرتبہ ديکھا اور سيده عالم 

حالت ہوجاتی ہے۔تو اب کيا حقيقت رہی اس جواب کی کہ ہمارے سکھانے کو، سمجھانے کيلئے ايسا تھا؟ديکھنے والے نے 
رہی اس  تو عمر ميں ايک مرتبہ ديکھا اور اکثر وه حالت ہوجاتی ہے جس کی رازدار صرف سيده عالم ہيں۔ تو اب کيا حقيقت

  جواب کی کہ يہ ہمارے سمجھانے کيلئے تھا؟ ہمارے بتانے کيلئے، ہمارے دکھانے کيلئے تھا؟ 
دوسرا واقعہ اس کا عکس ہے يعنی سيده عالم کا جب وقت ِ رحلت قريب پہنچا اور اميرالمٔومنين عليہ السالم تشريف الئے ہيں 

بيان نہيں ہوتی ہے کہ سيده عالم نے ايک بوتل امير المٔومنين  تو جو وصيتيں سيده عالم نے کی ہيں، ان ميں سے ايک وصيت
عليہ السالم کے سپرد کی اور يہ وصيت کی کہ اسے ميرے ساتھ قبر ميں رکھ ديجئے گا۔ ديکھئے! علم امامت الگ چيز ہے 

قيق کی جاتی تھی ، ليکن عام طور پر نظاِم حيات اسباِب ظاہری والے علم پر مبنی تھا۔اس لئے دريافت کی جاتی تھی ، تح
  گواہياں لی جاتی تھيں۔ يہ سب آئين کے تحت ميں تھا۔ 

تو اميرالمٔومنين نے پوچھا کہ شيشے ميں کيا ہے؟ تو سيده عالم نے فرمايا کہ ميں نے اپنے پدِر بزرگوار سے سنا تھا کہ 
والحسن !يہ ميرے وه آنسو آخرت ميں ايک منزل ہے جس سے وہی لوگ گزريں گے جو خوِف خدا ميں روئے ہوں۔تو اے اب

  ہيں جو ميں نے خوِف خدا ميں بہائے ہيں۔ 
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اب ہر صاحب ِعقل غو رکرے کہ فطری طور پر جو آنسو بہيں گے، وه سب شيشی ميں نہيں آسکتے۔ کچھ رواں ہو کر چلے 
خيره ہے اور يہ جائيں گے اور شيشی ميں بہت تھوڑے آئيں گے۔ تو جو محفوظ ہوسکے، وه اتنے ہيں کہ شيشی ميں ان کا ذ

آنسو اس طرح بہائے گئے تھے کہ اسباِب ظاہری سے اميرالمٔومنين تک سے راز تھے ورنہ آپ پوچھتے کيوں کہ اس ميں 
  کيا ہے! 

تو اب ميں کيونکر کہوں کہ يہ کيفيات فقط ہمارے دکھانے کيلئے ہوتی تھيں، يہ کيفيات ہمارے سمجھانے کيلئے ہوتی تھيں۔ 
صحيح تجزيہ نہيں ہے۔ حقيقت يہ ہے کہ چونکہ عظمت ِ اٰلہی کا احساس ان ميں تھا، تو اپنے تمام  معلوم ہوتا ہے کہ يہ

سرمائہ عصمت کے ساتھ جو اطاعت ہے، اس کو اس کی بارگاه ميں کم سمجھتے تھے۔ لٰہذا اس طرح تڑپتے تھے جس طرح
 سے يہ کيفيات پيدا ہورہی ہيں۔  کوئی مجرم اپنی کوتاہيوں پر تڑپتا ہے۔ يہ احساِس عظمت ِ اٰلہی ہے جس

 

 معراج خطابت

 

  ١ہوجاو سچوں کے ساتھ

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
اِدقِْينِ ” َ َوُکْونُْواَمَع الصَّ   ۔“يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْواا تَّقُوّهللاٰ

اے اہل ايمان! هللا کی عظمت کے تقاضوں کو محسوس کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پہلے جزو کے متعلق عرض ہوچکا 
کہ سچوں کے ساتھ رہو، ايک ہی لفظ ہوتا ہے مگر متکلم بدلنے سے اس کی سطح مختلف ہوجاتی ہے۔ ہم جس وقت کسی 

محدود۔ لٰہذا بس اُس کی دو چار خبروں کو ديکھا کہ جو کچھ  آدمی کو کہيں کہ وه سچا ہے تو ہمارا علم محدود، ہماری نگاه
اُس نے بتايا تھا اور جو اُس نے اطالع دی تھی، وه صحيح نکلی۔ ہم نے کہہ ديا کہ آدمی سچا ہے۔ مگر ہميں نہيں معلوم کہ 

دق القول کہنے کا حق نہيںجو وعده وه کرتا ہے ، اُسے پورا بھی کرتا ہے يا نہيں۔ تو ہميں صادق مخبر کہنے کا حق تھا، صا
  ، چہ جائيکہ پورے آدمی کو سچا کہہ ديں۔ 

فرض کيجئے کہ وعدوں کو بھی دوچار مرتبہ ديکھ ليا کہ جو وعده کيا، وه ٹھيک نکال۔ اب ہم نے کہا کہ سچا ہے مگر ہميں 
ميں يکساں نہيں ہيں تو  يہ نہيں معلوم کہ اس کے عمل ميں ظاہروباطن يکساں ہے يا نہيں۔ اگر ظاہر وباطن اس کے عمل

کردار کی سچائی کہاں رہی اور يہ ہمارے بس کی بات بھی نہيں کيونکہ ظاہر ہمارے حدوِد ادراک ميں ہے اور باطن ہمارے 
حدوِد ادراک سے خارج ہے۔ تو ہم ظاہر و باطن ميں کيونکر مطابقت کريں؟ مگر ہم اس پر غور ہی نہيں کرتے ، ہم آدمی کو 

اس سے بحث نہيں کہ اس کے کردار ميں ظاہروباطن کی يک رنگی ہے يا نہيں ہے۔ فرض کيجئے کہ سچا کہہ ديں گے۔ 
کچھ قرائن سے بھی محسوس کرليا کہ يہ بے لوث آدمی ہے اور اس کے کردار ميں دو رنگی نہيں ہے۔ ليکن ہميں کيا معلوم 

ردشيں صحيح خطوط پر جاتی ہيں يا نہيں؟ جبکہ اس کے تصورات کيا ہيں؟ اس کے خياالت کيا ہيں؟ اس کے ذہن کی تمام گ
تک ہم نے يہ محسوس نہيں کيا، اس وقت تک ہمارا يہ کہنا کہ يہ آدمی سچا ہے، کہاں قيمت رکھتا ہے؟ مگر يہ تو اس وقت 

ہے جب ہم کسی کو سچا کہيں اور وه جو عالم الغيب ہے، وه کسی کو سچا کہے تو اس کے معنی ہيں کہ اپنے علم غيب کے 
نہ ميں اس نے اس کے قول کو بھی آزما ليا ، اس کے عمل کو بھی ديکھ ليا اور اس کے ذہن کی گردشوں کو بھی اس نے آئي

  پيش نظر رکھا۔ اس کے بعد اُس کو سچا کہا۔ 
اب جب اُس نے سچا کہا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ اس کی گفتار بھی بالکل صحيح ، اس کا کردار بھی بالکل صحيح، اس کا 

ار بھی بالکل صحيح۔ نہ اُس کو کوئی قول ايسا ہے جو حقيقت سے جدا ہو، نہ اس کا کوئی قول و عمل، نيت، تصور اور پند
عقيده ايسا ہے جو نقطہ حقيقت سے جدا ہو۔ يہ صادق کہنا اس کے قول و عمل و تصورات سب کی صحت کا ضامن ہوگا۔ اب 

اگر وه کسی جماعت کو کہے صادقين تو اس کے معنی يہ ہيں کہ وه  اگر وه ايک کو کہے گا صادق تو وه ايک ايسا ہوگا ۔
پوری جماعت ايسی ہوگی جن کے قول و عمل اور تصور و خيال کی صحت کا وه ضامن ہے۔ اب وه جتنے ہوں، چاہے پانچ 

  ہوں، چاہے باره ہوں، چوده ہوں اور اس منزل ميں اس سے زياده مجھے ياد نہيں ہے۔ 
پہلو پر غور کيجئے، وه يہ کہ دو اشخاص ہوں اور ان ميں اختال ف ہو۔ ايک کچھ کہتا ہو، دوسرا  اب عقلی حيثيت سے ايک

کچھ کہتا ہو۔ ايک کچھ سوچتا ہو، دوسرا کچھ سوچتا ہو۔ ان ميں باہم قول و عمل و تصور ميں اختالف ہو تو يہ تو ہوسکتا ہے 
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ہوسکتا کہ دونوں صحيح ہوں۔يہاں پوری ايک جماعت ہے کہ دونوں غلط ہوں، نقظہ صحت کچھ اور ہو مگر يہ کبھی نہيں 
۔ تو ماننا پڑے گا کہ وه جماعت جتنے آدميوں کی ہے، جتنے افراد اس جماعت کی کڑی ميں “صادقين”جسے وه کہہ رہا ہے 

الفمنسلک ہيں، وه سب ايسے ہيں کہ نہ ان کے قول ميں اختالف ہے، نہ ان کے عمل ميں اختالف ہے۔ صورِت حال ميں اخت
  ہوسکتا ہے ، حقيقت ِعمل ميں اختالف نہيں ہوسکتا۔ 

حضوِر واال! جب ايسے چوده ہوں گے کہ جن کے قول و عمل و فعل ميں اختالف نہ ہوا، اس کا مطلب يہ کہ آنکھيں چوده 
ده کا ہے ہوں گی مگر نگاه ايک ہے۔ ہاتھ چوده کے ہيں مگر کام ايک ہے۔ قدم چوده کے ہيں مگر اقدام ايک ہے اور دل چو

مگر اراده و مقصد ايک ہے۔ اب ايسے چوده جب ہوں گے تو چوده ہونے کی وجہ سے ان ميں کثرت ہے۔ لٰہذا رنگ بھی کچھ
الگ الگ ان ميں ہوسکتا ہے۔مختلف رنگت ميں بھی ہر ايک معياِر حسن ميں کامل ہوسکتا ہے۔ يہ کوئی ضروری نہيں کہ 

کتا ہے۔ شکل و شمائل بھی اپنے معيار پر کمال کے ساتھ الگ ہوسکتے ہيں۔ اسب کی رنگت ايک ہو۔قدوقامت بھی الگ ہوس
جب شکليں الگ الگ اور صورتيں الگ الگ ہيں ، شخصيات جدا جدا ہيں تو نام بھی الگ الگ ہوں گے اور ذاتی و طبعی 

  ايک ہوگا۔  حيثيت سے کچھ مزاج بھی الگ الگ ہوسکتا ہے مگر کردار کا وه سانچہ جسے صادق کہتے ہيں، سب کا
اب نام الگ الگ اور بہ اعتباِر ظرِف زمانہ جس کو جس صفت کے اظہار کا زياده موقع مال، اس کے اعتبار سے لقب بھی 

الگ الگ۔ کسی کو علوم کے باطنی اسرارورموز کے نماياں کرنے کا موقع زياده مال، اس کا لقب باقر ہوگيا۔ کسی کی سچائی
اس کا نام صادق ہوگيا۔ کسی کو عمر بھر غصے ہی کو ضبط کرنا ہوا، اس کا لقب کاظم  کا دشمنوں کو بھی اعتراف ہوا،

ہوگيا۔تو نام بھی الگ الگ، کنيت بھی الگ الگ اور لقب بھی الگ الگ۔ مگر وه کردار کا ايک سانچہ ، اس کے لحاظ سے 
  جب رسول نام بتائيں گے تو کہيں گے: 

ٌدَواَْوَسطُنَاُمَحمَّ ” لُنَاُمَحمَّ دٌ اَوَّ ٌدَوُکلُّنَاُمَحمَّ   ۔ “ٌدَوآِخُرنَاُمَحمَّ
مگر يہ تو مجھے کہيں سے کچھ تعداد بھی معلوم ہے ، کچھ نام بھی معلوم ہيں، کچھ کنيت بھی معلوم ہے جو ميں نے اتنا آپ 

اور کے سامنے عرض کيا۔ مگر ميں نے تو کہا کہ ايک صادق کی شناخت ہم نہيں کرسکتے کيونکہ عالم الغيب نہيں ہيں 
ظاہر و باطن ميں مطابقت نہيں کرسکتے اور تصورات و خياالت کا جائزه نہيں لے سکتے۔ تو ايک صادق کو ہم نہيں پہچان 
سکتے، چہ جائيکہ ايک جماعت ِصادقين ، تو اب جس نے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اسی کو بتانا چاہئے کہ وه سچے کون

ور ہم سچوں کی تشخيص نہيں کرسکتے۔ وه بتاتا نہيں تو پھر تو آيت بس تالوت وہيں؟ ورنہ کہہ ديا کہ سچوں کے ساتھ رہو ا
  حفظ کيلئے ره سکتی ہے، عمل کيلئے نہيں ہوسکتی۔ 

حکيم علی االطالق کہہ رہا ہے ہم سے، مخاطب ہم ہيں، يوں ہيں ، ايسے اجزاء مقطعاِت قرآن ہيں، ہمارے نزديک کچھ پيغام 
ہم سے صيغہ راز ميں ہيں۔ پھر اس کے مخاطب بھی ہم نہيں ہيں۔ مگر ايک چيز ہے کہ ہيں جو خاص رسول کے لئے تھے۔ 

  مخاطب ہم کو کيا جارہا ہے: 
  ۔ “اے صاحباِن ايمان”۔“يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا”

بتاتا  اب وہی ترجمہ کروں گا کہ هللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ہم سے کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور
نہيں ہے کہ سچے کون ہيں؟ تو حکيم علی االطالق کے تقاضائے حکمت کے مطابق يہ نہيں ہے ۔ پھر ميں چوده سو برس 
اور ساڑھے چوده سو برس کے بعد يہ سوچ رہا ہوں کہ وه اگر نہ بتائے تو ہم کيونکر عمل کريں گے۔آخردوِر رسالت کے 

نہی کو پکار کر کہا جارہا تھا تو آخر انہوں نے کيوں نہيں پوچھا کہ يہ سچے مسلمان بھی تو سمجھدار تھے اور براِه راست ا
کون ہيں جن کے ساتھ رہنے کا ہميں حکم ديا گيا ہے؟ تو اگر پوچھا ہو تو کوئی روايت بتائے ، کوئی دکھائے کہ کيا پوچھا؟ 

ميں ايسی روايت بتائے اور اگرکوئی ايسیکب پوچھا؟ اور پھر رسول نے کيا کہا؟ ہماری بھی معلومات ميں اضافہ ہو، کوئی ہ
  روايت نہ ملے کہ لوگوں نے پوچھا تو ماننا پڑے گا کہ بتايا ليکن عام لوگوں نے بھال ديا۔ 

تو اب دنيا بھال دے ، بہرحال اگر ہميں ياد ہے تو ہم ديکھيں کہ يہ بتايا۔ ياد رکھئے کہ بتانے کے دو طريقے ہيں۔يہ دونوں 
ميں کارگر ہيں۔ پہلی صورت تو سيدھی سادی يہ ہے کہ جو صادقين ہيں، کہيں پر الکر ان کی طريقے مقصد کے حصول 

صورتيں دکھائی جائيں کہ ديکھو! يہ ہيں۔ يہ ايسا طريقہ ہے کہ کند ذہن آدمی بھی سمجھ لے گا۔ اس ميں کوئی غوروفکر اور 
ايا جائے کہ يہ صادقين ہيں۔ کم سے کم اس نکتہ رسی کی ضرورت نہيں ہے۔ بالکل صاف ، آنکھوں کے سامنے الکر دکھ

سلسلہ کے جتنے افراد ہيں، اس وقت موجود ہيں، ان کو ايک جگہ پر دکھايا جائے ۔ پھر ہر صادق اپنے بعد والے کا تعارف 
  کرواتا رہے گا اور سلسلہ قيامت تک قائم رہے گا۔ 

کی روشنی ميں ان افراد کو سامنے ال کر دکھاديا اور مجھے زياده کدوکاوش کے بغير مل گيا ہے۔ رسول نے آفتاِب نيم روز 
قرآن کی آيت نے اور رسول کے عمل نے مل کر بتاديا کہ يہ افرا دہيں جو صادقين ہيں۔ نصارٰی يمن کا نجران ايک مرکز 

يا ہے۔ چنانچہ ستر تھا۔ وہاں جو پيغاِم اسالم پہنچا تو انہوں نے تحقيق کيلئے ايک وفد بھيجنے کا فيصلہ کيا کہ ان کا پيغام ک
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آدميوں کا وفد آيا جس ميں تمام علمائے راہب شامل تھے اور ميں ان کی معقوليت کی داد دوں گا کہ انہوں نے فيصلہ کيا کہ 
دين کا معاملہ ہے، فوج بھيجنے کی ضرورت نہيں ہے۔ جو اس ميدان کے شہسوار ہيں، انہيں بھيجا جائے۔ جو مزاِج دين سے

اور کھرے اور سچے اور جھوٹے کا امتياز نگاه سے کرسکيں، ان کو بھيجا جائے۔ عام تصور تو يہ  واقف ہيں، جو کھوٹے
ہے کہ يہ لوگ تحقيق کيلئے بھيجے گئے تھے اور اس قوم کو تحقيق کا شوق ہے مگر صورِت واقعہ پر غور کيجئے۔ ميں 

کا حق نہ ہوتا، کسی معاہدے کا حق نہ ہوتا۔ ان کا  کہتا ہوں کہ اگر وه صرف تحقيقاتی وفد ہوتا تو اُسے کوئی سمجھوتہ کرنے
کام صرف يہ ہوتا کہ جاکر رپورٹ دے ديں۔ ليکن صورِت واقعہ بتا تی ہے کہ وه معاہده کرکے واپس ہوئے۔ اس کے معنی يہ

ے تھے مگر ہيں کہ بااختيار وفد تھاکہ جو مناسب سمجھنا، وه تم کرنا۔صرف حاالت کا جائزه لينے کيلئے تم نہيں بھيجے گئ
  جو جائزه لينے کے بعد ان کی رائے ہو، اس کے مطابق عمل بھی ان کے ذمہ تھا۔ 

وه روانہ کئے گئے۔ ميں نے ان کی معقوليت کی تعريف کی مگر ميں اب اس قوم کو پکار کر کہتا ہوں کہ تم اتنے معقول 
ن کيوں چھوڑ ديا؟ تم ہی نے اس رسول کی تھے اور ميں نے تمہاری معقوليت کی تعريف کی۔ ليکن اب اس معقوليت کا دام

تصوير کھينچی کہ ايک ہاتھ ميں تلوار، ايک ہاتھ ميں قرآن۔ ميں کہتا ہوں يہ کيوں معقوليت کا دامن چھوڑا؟ اگر ان کا کام يہی 
کا نہ آنا اس کا ہوتا کہ يہ تلوار سے دين کو پھيالتے تو تمہارے مقابلہ ميں تلوار کيوں نہ کھينچی؟ تمہارے مقابلہ ميں تلوار 

ثبوت ہے اور تمہاری معقوليت کا تقاضا ہے کہ تم اس کو مانو کہ تلوار اُن کے مقابلہ ميں کھنچتی تھی جو تلواريں لے کر 
  آئيں۔ تم تلواريں لے کر نہيں آئے تو تمہارے مقابلہ ميں تلوار نہيں کھينچی۔ 

ہيں۔ انہوں نے يہ سنا تھا کہ ہم تاجداِر مدينہ کے پاس  بہرحال وه مدينہ آئے اور تمام تفصيالت اس کی آپ کی نظر ميں
جارہے ہيں او ريہ ہزاروں برس کا محاوره سينہ بہ سينہ ہم تک پہنچا ہے اور گويا پيغمبر کے انقالب ميں يہ بڑی فضيلت 

  ۔اسی سے مسلمانوں کی ذہنيت ظاہر ہوجاتی ہے۔ “تاجداِر مدينہ”واال لقب ہے 
اور وه يہ تصور کيوں نہ کرتے جب تک مسلمانوں کے درميان آج تک يہ تصور باقی ہے۔ تو  جناب! يہ تصور اس وقت تھا

انہوں نے ايسے لباس بنائے جوبادشاہوں کے دربار ميں جانے کيلئے موزوں ہوں۔ حريروديبا کے کپڑے پہن کر آئے۔ وه جو 
مصروِف گفتگو رہے۔ آپ نے ادھر آئے تھے تو سن چکے تھے چرچے کہ رسول کے اخالق ايسے ہيں۔ مگر پيغمبر خدا 

ُرخ ہی نہيں کيا۔ تھوڑی دير کھڑے رہے ۔ يہ خيال کرکے کہ شايد اتفاقاً نظر نہ پڑی ہو۔ جب اتفاق کی گنجائش نہ رہی ، 
سمجھے کہ ارادی بات ہے تو واپس ہوئے۔ آپس ميں يہ بات کرتے ہوئے کہ ہم نے تو ان کے اخالق بہت بلند سنے تھے مگر 

تجربہ ہوا ہے، اس کی تو ہميں کسی بد اخالق سے بھی اُميد نہ تھی۔ مگر حسن اخالق کے چرچوں کا تواتر اتنی  ہميں جو تلخ
قوت رکھتا تھا کہ مشاہده ان کے مقابلہ ميں ٹک نہيں رہا تھا ورنہ رکنے کی ضرورت کيا تھی؟ اسی وقت واپس جاتے اور 

ان کے تو اخالق ايسے ہيں۔ مگر حسن اتفاق کے چرچوں کا دباؤ  جاکر کہتے کہ اب کيا تحقيق کريں؟يہی خبر غلط نکلی ۔
ذہن پر تھا کہ محسوس ہورہا تھا کہ نہيں ، کوئی بات ہے ۔ وه بات کيونکر معلوم ہو؟ تو جو ان کے مزاج شناس ہوسکتے ہيں،

  ان کے دربار کے حاضر باش ہوسکتے ہيں، ان سے دريافت کيا جائے کہ اس ميں راز کيا ہے؟ 
اصحاب سے پوچھا اور آخر ميں اس ذات کے پاس پہنچ گئے جس کيلئے دنيا کا گويا مقدر تھا کہ ہر طرف سے  اب کئی

ٹھوکريں کھا کر وہاں پہنچے۔ جو لوگ جواب نہيں دے سکتے تھے، وه بھی ساتھ ساتھ تھے کہ جب جواب نہيں ملے گا تو 
يہ بچپن سے رسول کے ساتھ ہيں۔ آپ سے دريافت کيا۔وہاں ہماری بھی سمجھ ميں آجائے گا۔انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو۔ 

سے سيدھے آئے تھے۔ لباس کی تبديلی کا موقع بھی نہيں مال تھا۔آپ نے غور سے ان کے لباس کو ديکھا اور ارشاد فرمايا 
ِف شاِن دربار کہ کيا يہی کپڑے پہن کر تم گئے تھے؟ انہوں نے کہا: جی، يہی تو کپڑے پہن کر ہم گئے تھے۔ يعنی کوئی خال

  بات ہم نے نہيں کی، يہی کپڑے پہن کر گئے تھے۔ 
آپ نے ارشاد فرمايا: تم تو راہب ہو، تارک الدنيا ہو۔ يہ تم نے کيا سوانگ رچايا ہے؟ جو اصلی کپڑے ہيں، ان ميں جاؤ اور 

کہا ہوگا کہ انہوں نے ايک ديکھو۔ اّول تو ان کے ذہن نے قبول کرليا کہ ہاں، يہ بات ہوسکتی ہے۔ دوسرے يہ کہ عقل نے 
نسخہ تو بتايا، اسے آزما کر ديکھو۔ چنانچہ گئے او روه کپرے بيچاروں نے پھينکے اور وہيں سے اپنے کپڑے پہنے اور 

  دوسرے دن پيغمبر خدا کے پاس آئے اور ديکھتے ہی رسوِل خدا تعظيم کو کھڑے ہوگئے۔ 
ر، عمِل رسول بھی کافی نہيں ہوتا، جب تک شرح کرنے واال نہ ہو۔ ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، ديکھئے قرآن کا کيا ذک

آپ نے دريافت فرمايا کہ کيسے آپ لوگ آئے؟ انہوں نے بتاياکہ تحقيق کرنے کيلئے آئے ہيں اور آپ کے پيغام کو سننا 
ن کا ذہن مان رہا تھا چاہتے ہيں ۔ جو جو آپ نے کہا، وه ان کی عقل قبول کرتی گئی کہ ہاں! بالکل صحيح ہے۔ہر چيز کو اُ 

  ليکن آخر ميں بات يہ آگئی کہ حضرت عيسٰی کے بارے ميں آپ کا کيا خيال ہے؟ 
سورئہ آِل عمران اس سلسلہ ميں نازل ہوا۔ ان کی والدت کا تذکره رفعت و بلندی وغيره اس ميں تھی۔ انہوں نے کہا: صحيح 

بتائيے کہ خدا کا بيٹا مانتے ہيں يا نہيں؟ ظاہر ہے کہ جواب  ہے۔ آپ ان کو نبی مانتے ہيں، رسول مانتے ہيں۔ صاف صاف يہ
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يہی تھا کہ نہيں، ہم نہيں مانتے۔انہوں نے اپنے نزديک يہ بہت بڑی دليل پيش کردی کہ اگر آپ خدا کا بيٹا نہيں مانتے تو 
  بتائيے کہ وه کس کے بيٹے ہيں؟گويا الجواب کرديا۔ 

ِل مناظره کے پابندہوتے توبائبل ميں حضرت عيسٰی کاپورا شجره موجود ميں کہتا ہوں کہ اگررسوِل خدا ہمارے اصو
ہے۔يوسف نجار کے ذريعہ سے حضرت آدم تک ان کے نسب کو پہنچا ديا گيا ہے۔ فرماديتے کہ ہم سے کيا پوچھتے ہو، 

سی يہ نہيں ہوتی کہ تمہاری کتابوں ميں ان کا پورا شجره لکھا ہوا ہے۔ مگر حضور! يہ مناظره کا فن ہوتا ہے۔ حقيقت شنا
باطل کو باطل سے َرد کيا جائے۔ جب ہم اُسے صحيح تسليم نہيں کرتے تو اس کو ان کے مقابلہ ميں سند ميں کيوں پيش 

  کريں۔ جو اصل واقعہ ہے، اس کو پيش کرنا ہے۔ اس پر يہ آيت اُتری: 
ِ َکَمثَِل ٰاَدَم َخلَقَہُ ِمْن تُرَ ”   ۔ “اٍب ثُمَّ قَاَل لَہُ ُکْن فَيَُکْونَ اِنَّ َمثََل ِعْيٰسی ِعْنَدّهللاٰ

ان سے کہہ ديجئے کہ مثال حضرت عيسٰی کی مثل حضرت آدم کے ہے، يہاں تو کم از کم ايک فريق موجو دہے جس سے 
والدت ہوئی ہے، وہاں تو نہ ماں اور نہ باپ۔ تو جو خدا اس پر قادر ہے ، وه اس پر بھی قادر ہے کہ بغير باپ کے وه پيدا 

جہاں تک دليل کا تعلق ہے تو جواب تو کوئی نہيں تھا۔ اس کو وه َرد نہيں کرسکتے تھے کيونکہ آدم کی خلقت مسلّم  کرے۔
ہے ۔ اُسے عيسائی بھی مانتے ہيں، اُسے يہودی بھی مانتے ہيں۔ ان کا طريِق خلقت سب کے نزديک ايک ہی ہے۔ اب جواب 

سے خدا اور رسول بھی قائل نہيں کرسکتے۔ اب آيت تيور بدل کر اُتری۔ آيت کی تو کوئی نہيں تھا، مگر جو نہ ماننا چاہتاہو، اُ 
  اٹھان بڑی ہی ہولناک ہے: 

َک فِْيِہ ِمْن بَْعِد َماَجاَء َک ِمَن اْلِعْلمِ ”   ۔ “فََمْن َحاجَّ
ن دوسرا ہے۔ ارشاد ۔مگر وه ميدا“ہميں گوو ہميں ميدان”اب اتنے علمی دالئل آنے کے بعد نہ مانے تو اب معلوم ہوتا ہے کہ 

  ہورہا ہے کہ پھر بھی نہ مانے تو آپ يہ کہہ ديجئے: 
  ۔ “قُْل تََعالَْوانَْدُع اَْبنَاَء نَاَواَْبنَاَء ُکْم َونَِساَء نَاَونَِساَء ُکْم َواَْنفََسنَاَواَْنفَُسُکْم ثُمَّ نَْبتَِھلْ ”

بيٹوں کو الؤ، ہم اپنی عورتوں کو الئيں ،تم اپنی عورتوں  ان سے کہہ ديجئے کہ پھر آجاؤ، ہم اپنے بيٹوں کو الئيں، تم اپنے
کو الؤ، ہم اپنے نفوس کو الئيں ،تم اپنے نفوس کو الؤ، پھر مباہلہ کرليں۔مباہلے کے معنی ہيں هللا سے لَو لگانا، رجوع الی 

بھی نہ مانيں، علمی دالئل آنے  هللا۔هللا کی طرف رجوع کريں اور پھر فيصلہ ہوجائے۔ يہ انداز اختيار کيا گيا کہ اگر يہ اب
کے بعد، يہ علمی دالئل کيا ہيں؟ يہ قرآن ہے۔ اگر مگر کا سوال نہيں ہے۔ اب واقعہ قرآنی ہے کہ جب قرآن کافی نہيں ہوتا تو 

  يہ لوگ الئے جاتے ہيں۔ 
  ۔هللا سے لَو لگائيں، رجوع کريں۔ “نَْبتَِھلْ ”آخر کا جملہ ميں نے نہيں پڑھا کہ 

ِ  فَنَْجَعلْ ”   ۔ “لَْعنَۃ ّهللاٰ
  ۔ “پھر هللا کی لعنت قرار ديں”

ِ َعلَی اْلَکافِِرْينَ ”کن پر؟ ياد رکھئے، ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ اگر کہا جاتا ، تو اس کے معنی يہ ہوتے “فَنَْجَعْل لَْعنَۃ ّهللاٰ
ِ َعلَی الظَّالِِمْينَ فَنَْجَعْل لَْعنَ ”کہ جو اِدھر سے الئے جارہے ہيں، وه مٔومنين ہيں ۔ اگر کہا جاتا ، تو پتہ چلتا کہ ادھر سے جو “ۃ ّهللاٰ

آئے ہيں، وه سب عادلين ہيں۔ حاالنکہ قرآن ميں لعنت ظالمين پر بھی ہے۔ قرآن ميں لعنت کافرين پربھی ہے۔ اب يہ الگ بات 
کون مہذب ہے اور ہے ۔ يہ مسلمانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ خدا سے بڑھ کر کس کی تہذيب ہوگی۔ خدا سے بڑھ کر 

  خدا سے بڑھ کر سنجيده کالم اور دشنام کے امتيازات کو جاننے واال کوئی دوسرا ہوسکتا ہے؟ 
بہرحال قرآن ميں کافرين پر لعنت ہے، ظالمين پر بھی لعنت ہے مگر يہاں نہ کافرين کہا جارہا ہے، نہ ظالمين کہا جارہا 

  ہے۔يہاں کہا جارہا ہے: 
” ِ   ۔ “ َعلَی اْلَکاِذبِْينَ فَنَْجَعْل لَْعنَۃ ّهللاٰ
  ۔ “هللا کی لعنت قرار ديں کاذبين پر”

ميں کہتا ہوں کہ اب نظر جما ديجئے ميداِن مباہلہ پر کہ جو ادھر سے الئے جائيں گے، وه صادقين ہوں گے ۔ تو اب ميرے 
کے ساتھ رہو اور يہاں الکر دکھا بيان کا خالصہ يہ ہوا کہ يہ منزل تعارِف صادقين کی ہے۔ وه آيت کہہ رہی ہے کہ صادقين 

ديا گيا ہے کہ صادقين اس وقت يہ ہيں۔ اب منطق ميں اس کی کيا تعريف ہے، جب يہ سوال کيا جائے تو اس کا مطلب يہ ہوتا 
ہے کہ يہ کيا شے ہے؟ تو اس کے جواب ميں جو شے حقيقت ہو، بتانے کيلئے اُسے تعريف کہتے ہيں۔ تو تعريف کی شے 

ع ہونی چاہئے۔جامع کے معنی ہيں کہ کوئی فرد چھوٹ نہ جائے اور مانع کے معنی يہ ہيں کہ کوئی غير مرد کی جامع و مان
  شامل نہ ہوجائے۔ 

مثالً پوچھا جائے کہ انسان کون ہوتا ہے؟ اور کوئی کہے کہ جو گورا چٹا ہو، اس کے معنی يہ ہيں کہ بيچارے جتنے کالے 
ر يورپ کی زبان ميں تو ہم سب خارج ہوگئے کيونکہ ہمارا گورا بھی ان کے ،سانولے ہيں، وه تو سب خارج ہوگئے او
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نزديک کاال ہے۔تو وه تو قوم کا نام گورا ہے اور ہمارا نام ہی کاال ہے۔ بہرحال اس کے معنی يہ ہيں کہ تعريف جامع نہيں ہے 
ہو، تو ليجئے جتنے کيڑے مکوڑے تھے، وه۔ يعنی سب انسان اس ميں نہيں ہيں اور اگر کہا جائے کہ جو زمين پر چلتا پھرتا 

سب داخل ہوگئے۔زمين پر چلنے والے سب جانور داخل ہوگئے۔ تو تعريف مانع نہ رہی۔ تو تعريف غلط ہوجائے گی۔تعريف 
  کو جامع ہونا چاہئے اور مانع ہونا چاہئے۔ 

لئے تو يہ اہتمام کيا گيا کہ کوئی يہاں ميں نے کہا کہ يہ درحقيقت صادقين کے تعارف کی منزل ہے ۔ تو جامع ہونے کي
فردچھوٹ نہ جائے۔ يہاں تک کہ جس کا گھر سے نکلنے کا دستور تک نہ ہو، وه بھی اس منزل ميں ضرور آئے اور بچے 
اگرہيں تو انہيں بھی نہ چھوڑا جائے۔ اگر وه اس سلسلہ کے افراد ہيں تو وه بھی الئے جائيں۔ يہ تو جامع ہونے کا اہتمام ہے 

نع ہونے ميں۔ مانع ہونے کا مطلب يہ ہے کہ پتہ چلے کہ بس يہی ہيں، کوئی دوسرا نہيں ہے کہ جو يہاں آسکے۔صرفاور ما
يہی افراد ہيں جن کو پيغمبر خدا الئے۔ اس کيلئے خدا ورسول دونوں نے اہتمام کيا، مانع ہونے کے ثبوت کيا۔ دونوں نے يوں 

  ل کر اس مقصد کو پورا کيا کہ خالق نے ہر جگہ جمع کا لفظ استعمال کيا۔ کيا کہ اس کا قول اور ان کا عمل۔دونوں نے م
ہمارے ہاں اُردو ميں تو بس دومنزليں ہيں، واحد اور جمع۔فارسی ميں بھی آمد اور آمدند۔ آيا اور آئے۔ مگر عربی ميں تين 

يہ دو اور جب دو سے زياده ہوں تو جمع۔ منزليں ہيں۔ سنسکرت ميں بھی تين منزليں ہيں۔ واحد، تثنيہ اور جمع واحد۔ ايک تثن
يہاں جتنے الفاظ ہيں، ان کا واحد بھی مجھے معلوم ہے، تثنيہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ايک ہو تو ابن ، دو ہوں تو ابنان اور 

کئی ہوں تو  ۔ اس کے بعد ايک عورت ہو تو امراة، دو ہوں تو امراتان۔ يہاں تو لفظ وہی رہا۔ جب“اَْبنَاء”دو سے زياده ہوں تو 
نساء۔ سب حرف بدل گئے۔ جمع ہو، تب نساء ۔ اسی طرح ايک عدد ہو تو نفس، دو ہوں تو نفسان۔ جب دو سے زياده ہوں تو 

۔ تو خالق نے ہر جگہ جمع کا لفظ استعمال کيا اور رسول کسی ايک جگہ بھی جمع نہ لے گئے۔ ابناء کی منزل ميں دو“انفس”
جمع تو نہيں ہوئے اور نساء کی منزل ميں بس ايک فرِد فريد اور انفس کی منزل ميں بس عدد، تثنيہ کی حد تک پہنچے ، 

ايک نفس نفيس۔ تو کيا مجھ ايسا جاہل تو عربی کے لفظ کے تقاضے جانتا ہے اور پيغمبر عرب ، عربی کے لفظ کے 
نہيں جانتا تھا؟اب يہ اس کے لفظوں کی تقاضوں کو نہيں جانتے۔ اب دوسرا ُرخ کہ کيا خالق اپنے پيغمبر کے پيمانٔہ عمل کو 

حدود سے واقف، وه ان کے عمل کی حدود سے واقف۔ تو پھر الزماً ماننا پڑے گا کہ کوئی اس ميں حکمت ِ ربانی ہے کہ وه 
ہر جگہ جمع استعمال کرے۔ مگر يہ ايک جگہ بھی جمع نہ ليجائيں او روه حکمت جو ميری سمجھ ميں آتی ہے، وه يہی ہے 

  وه اس ميں واحد کے الفاظ استعمال کرتا تو سوچنے واال سوچ سکتا تھا کہ النے کے قابل اور بھی لوگ تھے۔ کہ اگر 
لٰہذا اتفاق سے جو پاس تھے، اور وه تو رہے ہی تھے پاس، ان کو لے گئے۔ ضرورت کيا تھی کسی کو بلواکر لے جانے کی؟

بس يہی ہے ۔ لٰہذا خالق نے جمع کے الفاظ صرف کئے جن کی  تو مانع ہونے کا يعنی انحصار کا مقصد واضح نہ ہوتا کہ
تعميل بشرِط امکان دو ايک سے ہو ہی نہ سکے۔ اب اگر فرض شناس رسول جمع کہيں نہ لے گئے بلکہ دو اور ايک لے 

آئينی و گئے تو پھر تسليم کرنا پڑے گا کہ يہ ظرِف وجود کی کوتاہی تھی کہ ان سے بڑھ کر موجود ہی نہ تھے ورنہ فريضہ
  قانونی ہوتا کہ يہ آدمی بھيج بھيج کر بلوائيں تاکہ تعميل حکِم اٰلہی ہو۔ 

اب جو نہيں لے گئے تو ماننا پڑے گا کہ بس يہی تھے اور کوئی تھا ہی نہيں ا س معيار پر۔ اسی کيلئے خالق نے ايک اور 
يٹا ايک رشتہ ہے مگر اس کے بعد معلوم ہے ہميں کہ ، يہ لفظ تو رشتہ کا نمائنده ہے۔ ب“ابناء نا”طريقہ بھی اختيار کيا کہ 

۔ “اَْبنَاء نا وبناتنا”کہہ ديا جاتا۔مناسب مراة النظير بھی تھی کہ “بَنَا تُنَا”واحد کو اگر جمع بھی بنانا تھا تو سيده عالم بيٹی تھيں، 
لفظ رشتہ “ نِساء نَا”۔اب “نِساء نَا”ظ بدل ديالفظ رشتے کا نمائنده۔اس کے بعد لف“ اَْبنَاء”جوڑ تھا ، مناسبت ِلفظی بھی تھی مگر

۔ ايک مطلب تو ہمارا پھر بھی “بَنَا تُنَا”کا نمائنده نہيں ہے،صنف کا نمائند ه ہے۔اس ميں حکمت ِربانی ديکھئے ۔ اگر کہا جاتا 
ا کہ لے جائيں۔ يہاں اُسنکل ہی آتا کہ خالق نے بنات کہا ہے تو اگر ايک کے عالوه کوئی اور بيٹی ہوتی تو رسول کو الزم تھ

کہا ہوتا تو دنيا سوچ سکتی تھی کہ خالق نے “ بَنَا تُنَا”کہا۔عورتوں کی منزل ميں اگر اُس نے “نساء نا”نہيں کہا، “ بَنَا تُنَا”نے 
اں رشتہ مقرر کرديا تھا۔ اس لئے دوسرے رشتہ کی خواتين ميں النے کے قابل افراد تھے۔ مگر کيا کيا جائے کہ جو رشتہ وہ
مقرر کرديا گيا تھا، جو فرد اس رشتہ کا نمائنده تھا، وہی اليا گيا۔ لٰہذا خالق نے يہاں ممکن بندوں کا منہ بند کرنے کيلئے 

  نہيں۔ يعنی “ بَنَا تُنَا”قيامت تک لفظ بدل ديا۔
جھ لو کہ کسی رشتہ کا کوئی ، ہم اپنی عورتوں کو بالئيں۔ اب اگر ايک ہی آئے تو سم“نساء نا”کوئی رشتہ يہاں پر نہيں چاہتا۔

  اس صنف کا فرد کہيں نہيں ہے جو اس منزل ميں آنے کے قابل ہو۔ 
معلوم ہوا کہ اب يہ افراد الکر بالکل صادقين کی تعريف مکمل کردی گئی۔ جامع اور مانع کہ اس وقت ان کے عالوه کوئی 

ان ميں سے کسی کو چھوڑا نہيں گيا اور جو نہيں دوسرا فرد موجود نہيں ہے جو اس منزل پر آئے۔ جو آنے کے قابل تھے، 
لے گئے، بس سمجھو کہ اس منزل ميں خدا اور رسول کی نگاه ميں وه نہيں ہيں جو آسکيں۔يوں تمہاری نگاه ميں صادق بنيں۔ 

ہ جو اس سے بڑھ کر بھی کوئی لفظ ہوسکتا ہے؟ ليکن هللا کی زبان ميں جو اس کا معيار ہے، وه بس انہی افراد ميں ہے ک
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  منزِل مباہلہ ميں آئے ہيں۔ ان کے سوا اور کوئی دوسرا اس منزل ميں نہيں ہے۔ 
تو معلوم ہوا کہ صادقين کا تعارف اب مکمل ہوگيا۔ بس اس کے عالوه ہر اقدام ميں بہت سے مصالح ہوتے ہيں کہخالق کا 

گئی۔ ان افراد کا تعارف ہوگيا ۔ تو ايک مقصد پورا ہوکہ ايک آيت اس کی جو ابھی تک تشنہ تکميل رہتی، اس کی تشخيص ہو
آيت کے ساتھ دوسری آيت بھی کارآمد ہوگئی۔ تو اس کا مطلب بھی پورا ہوا اور پھر پيغمبر خدا نے ان افراد کو اپنے ساتھ 

ا۔ جب الکر يہ دکھاديا کہ ديکھو! جو ميراکاِر تبليغ ہے، اس وقت تو ميں ہوں، ميں نے اپنے ساتھ شريک کرکے تمہيں دکھا دي
ميں نہ ہوں تو بس يہی افراد ہوسکتے ہيں جو ميرے مشن کوآگے بڑھائيں۔ يہی افراد ہوسکتے ہيں جو ميرے مقصد کی تکميل

  کريں۔ 
دوسرے الفاظ ميں کہوں کہ شريک ِمنصب نہيں ہيں مگر شريک ِکار ہيں۔بس اب چشم دل سے ديکھئے کہ ميداِن مباہلہ ميں 

لفظ بدل دوں ، يہ نہ کہوں کہ سب سے آگے کون ہے؟ يہ کہوں کہ يہ ديکھئے کہ سب  سب سے آگے کون ہے؟ اگر کہئے تو
سے آگے کس کا چہره ہے؟روايت بتاتی ہے کہ يہی چہرے تھے جن کو ديکھ کر ادھر کے سردار نے کہا : ہرگز مباہلہ نہ 

  کرنا: 
  ۔ “اِنِّْی اَرٰی ُوُجْوھًا”

ُرخ کرکے کہہ ديں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔اگر ان سے مباہلہ ميں وه چہرے ديکھ رہا ہوں کہ اگر خدا کی طرف 
کرو گے تو کوئی عيسائی روئے زمين پر باقی نہيں رہے گا۔اسی وجہ سے مباہلہ نہيں ہوا۔ ميں نے کہا کہ آگے کونسا چہره 

حکِم اٰلہی کيلئے کہ وه بيت  ہے؟ بے شک پيغمبر خدا، سيده عالم سالم هللا عليہا بے شک ہيں، مگر يہی کيا کم ہے کہ تعميل
الشرف سے باہر آئی ہيں؟ ليکن کوئی ضرورت نہيں کہ وه برقعہ و چادر ميں نہاں نہ ہوں۔ سر سے پير تک برقعہ و چادر 
ميں نہاں نہ ہوں۔ پھر آگے آگے حجاِب رسالت، پيچھے پيچھے حجاِب امامت۔ درميان ميں يہ عصمت ِکبرٰی، اس شان سے 

ہ ان کا چہره کہاں سامنے ہے؟ ميں تو کہتا ہوں کہ پرده کی ضرورت کے تحت فاطمہ سب سے پيچھے، آئی ہيں۔ ظاہر ہے ک
  عقب ميں اميرالمٔومنين ہيں۔ 

تواب آگے کونسا چہره ہے؟ ہاں! رسول هللا آگے ہيں۔ ہاں! حسن مجتبٰی بھی ہيں ان کے ساتھ ساتھ۔ مگر قد چھوٹا ہے، انگلی 
چل رہے ہيں۔ وہی ديکھے گا جو قريب آئے ليکن ايک بچہ ہے جسے رسول گود ميں لئے تھامے ہوئے نانا کے ساتھ ساتھ 

ہوئے ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ اس ستارئہ سحری کی طرح جو آمد ِآفتاب کی خبر ديتا ہے، حسين کا چہره ہے جو دشمن کی 
يہ کہتا ہے کہ آج کی مثال کو نگاه کے سامنے آگے ہے اور يہ حسين ہی کو سب سے آگے کيوں رکھا ہے؟ ميرا دل تو 

ُدہرانے کا وقت انہی پر آئے گا۔يہ جب جارہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جب آپ جاتے ہيں تو عورتوں اور بچوں کو 
کيوں لئے جاتے ہيں؟اس کيلئے جواب ميں ان کے پاس بدر کی مثال نہ تھی، اُحد کی مثال نہ تھی، خندق و خيبر کی مثال نہ 

ہ کی مثال تھی کہ نانا نے بھی ا س جہاد ميں کسی صنف کی نمائندگی نہيں چھوڑی تو ميں بھی کسی صنف کیتھی۔ بس مباہل
  نمائندگی نہيں چھوڑوں گا۔ 

اگر نانا اپنے ساتھ ميرے بابا علی عليہ السالم کو نہ الئے ہوتے تو ميں اپنے بھائی ابوالفضل العباس کو نہ التا۔اگر ميرے نانا 
ھائی حسن مجتبٰی کو نہ الئے ہوتے تو ميں علی اکبر و علی اصغر کو نہ التا۔ اگر ميرے نانا ميری والده مجھے اور ميرے ب

فاطمہ زہرا کو نہ الئے ہوتے تو ميں اپنی بہنوں زينب و اُِم کلثوم کو نہ التا۔ نہ وہاں کسی کی نمائندگی چھوڑی گئی، نہ يہاں 
  کسی کی نمائندگی چھوٹے گی۔ 

ے ُدہرايا۔ مگر ميں کہتا ہوں کہ وقت کے بدلنے سے بڑا ارتقاء ہوگيا۔ مباہلہ پُرامن مقابلہ تھا ۔ ارے خطره مثال وہی تھی جس
انہيں ہوگا جنہيں حقانيت ميں شک ہو۔ آنے والے ان افراد ميں سے کسی کو خطره ہو ہی نہيں سکتا تھا۔ اس کا تصور بھی 

ھر بھی النے کيلئے کوئی غير نہ مال اور کربال جہاں تباہی و بربادی کا کفر ہے کہ انہيں خطره ہو۔تو پُر امن مقابلہ مگر پ
ساتھ آگئے۔ ان ميں انساب کی حقيقت ہے جو غير کہتا ہوں ورنہ جہاں تک کربال کا تعلق ) ٧٢يقين، وہاں کم سے کم بہتر(

  ہے، مجھے تو يگانہ و بيگانہ کا فرق نہيں معلوم ہوتا۔ 
لہ ميں جو آئے تھے، کوئی روايت نہيں بتاتی کہ وه سيروسيراب نہ ہوں مگر کربال کے ميدان بس ايک پہلو اور ، ميداِن مباہ

 ميں تين دن کے بھوکے اور پياسے تھے۔ 
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 معراج خطابت

 

  ٢ہوجأو سّچوں کے ساتھ

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
اِدقِْينِ ” َ َوُکْونُْواَمَع الصَّ   ۔“يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْواا تَّقُوّهللاٰ

اے صاحباِن ايمان! هللا سے ڈر و اور سچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ ہم ايک سچے کی شناخت نہيں کرسکتے، چہ جائيکہ ايک 
جماعت کی شناخت کريں۔ لٰہذا جس نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اسی کی طرف سے سچوں کا تعارف ہونا چاہئے۔ 

اشخاص کو جو اس وقت صادقين کے مصداق ہيں، ہمارے اس کے سمجھنے کے دو ذرائع ہيں۔ پہال ذريعہ يہ ہے کہ ان 
سامنے الکر دکھاديا جائے کہ يہ صادقين ہيں۔ دوسرا ذريعہ يہ ہے کہ جس ميں ذہن کے صرف کرنے کی ضرورت ہے، 

غوروفکر سے کام لينے کی ضرورت ہے کہ جس نے يہ کہا کہ صادقين کا ساتھ دو، اسی کے اور کالم اور اس کی طرف 
  الفاظ کو مال کر پتہ چاليا جائے کہ صادقين کون ہوسکتے ہيں۔  سے آئے ہوئے

اس کيلئے ايک مختصر تمہيد يہ ہے کہ کالِم اٰلہی ميں آپس ميں تضاد نہيں ہوسکتا، ٹکراؤ نہيں ہوسکتا کہ ايک دفعہ کچھ 
۔ہر صاحب ِعقل کہے گا کہ کہے اور پھر اس کے خالف کوئی بات کہے۔ کيا کالِم اٰلہی ميں ايسا ہوسکتا ہے؟ نہيں،ہرگز نہيں

کالِم اٰلہی ميں ايسا نہيں ہونا چاہئے اور ايسا نہيں ہوسکتا۔ ارے ہمارے اور آپ کے کالم ميں بھی ايسا نہيں ہونا چاہئے۔ اگر ہم
 کہتے ہيں اور بھول جاتے ہيں اور ہميں ياد نہيں رہتا کہ پہلے کيا کہا تھا تو اس کے بعد دوسرے وقت ايسی بات کہہ دی جو
اس سے مختلف ہو، اس سے ٹکراجائے۔ يہ ہمارے ہاں امکان ہے۔ ايک اور قسم ہے سياست دانوں کی کہ وه جان بوجھ کر 

بھولتے ہيں۔ اکثر باتيں بھولنے کی خاطر ہی کہتے ہيں۔ جس وقت کہہ رہے ہوتے ہيں، اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ اسے 
س معنی کا سياست دان ہے۔ جب ميں خدا کيلئے يہ کہنے کو تيار ہوں کہ بھول جائيں گے۔ہمارا خدا نہ بھولنے واال ہے، نہ ا

وه اس معنی کا سياست دان نہيں ہے تو اگر اس کے کسی مقرب بارگاِه خاص بندے کيلئے دنيا کہے کہ سياست نہيں جانتے 
  تھے تو ميں برا نہيں 

  مانوں گا۔ 
ھی صادقين کا فرد ہوگا، وه ايسا سياست دان نہيں اس قسم کی سياست سچائی کے ساتھ جمع ہو ہی نہيں سکتی جو ب

ہوگا۔صادقين کا کوئی فرد ايسا نہيں ہوسکتا تو اصدق الصادقين بھال ايسا کيوں ہونے لگا؟ لٰہذا اس کے کالم ميں تضاد نہيں 
  ہوسکتا۔ 

چھ کہيں اور دوسرے اچھا! اب دوسرا جزو کہ کيا پيغمبر اسالم کے کالم ميں تضاد ہوسکتا ہے کہ رسول ايک وقت ميں ک
وقت ميں کچھ؟ روايتوں ميں يہ ہوتا ہے۔ رسول نے ان ميں سے ايک ہی بات کہی ہے۔راويوں نے حضرت کی طرف دوسری

  بات منسوب کردی۔ ليکن واقعی جو حضرت کا کالم ہے، ميرے نزديک اُس ميں تضاد نہيں ہوسکتا۔ 
تو بھولنا چوکنا بشريت کا تقاضا ہے جبکہ بنص قرآن اب وه ايک جماعت جو رسول کو کہتی ہے کہ چونکہ بشر تھے 

حضرت بشر تھے تو پھر بھولنے کا امکان بھی ہے، چوکنے کا امکان بھی ہے۔تو حقيقت ميں ان لوگوں نے منزِل بشريت کو 
زياده تر سمجھا ہی نہيں ہے۔يہ بشر ناشناسی کی وجہ سے سمجھتے ہيں کہ بھولنا چوکنا بشريت اور انسانيت کا الزمہ ہے۔ يہ

اپنی بھول چوک کو حق بجانب بتانے کيلئے بيچاری انسانيت پر حرف اليا جاتا ہے کہ چونکہ انسان ہيں، لٰہذا بھوليں گے 
بھی۔اپنی غلطيوں کو غير اہم قرار دينے کيلئے کہ وه زياده قابل اعتراض نہيں ہيں، اس استدالل کا استعمال ہے۔ايسے افراد 

ظور نہيں ہے، بڑھانا منظور ہے، ليکن ان کے بارے ميں يہ کہا جاتا ہے کہ وه غلطياں کرتے ہيں۔ کو جنہيں خود کوگھٹانا من
ميں کہتا ہوں کہ کيا واقعی بھول چوک انسانيت کا الزمی حصہ ہے کہ جو انسان ہو، اُسے بھولنا ضرور چاہئے؟ جو انسان 

تو جتنی وه چيز زياده کامل ہو، اتنا اس الزمہ کو بڑھناہو، اُسے غلطی ضرور کرنی چاہئے؟ جو چيز کسی چيز کا الزمہ ہو، 
چاہئے۔ روشنی کا کام ہے تاريکی کو دور کرنا تو جتنی روشنی زياده کامل ہوگی، تاريکی اتنی ہی زياده دور ہوگی۔ تو اگر يہ

ہيں کہ جتنا کامل  تصور صحيح ہو کہ بھولنا چوکنابشريت کا الزمہ ہے ، لوازِم انسانيت ميں سے ہے تو اس کے معنی يہ
انسان ہو، اُتنا زياده بھولے گا ، حاالنکہ ہر بڑے آدمی کے حاالت ميں يہ لکھا جائے گا کہ حافظہ بہت قوی تھا، بھولتے بہت 

کم تھے۔ صاحب الرائے تھے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ انسانيت کی بڑائی ان چيزوں کے بڑھنے ميں نہيں ہے، گھٹنے ميں 
  ہے۔ 

ااتا ہے کہ بھولنا چوکنا لوازِم انسانيت ميں سے نہيں ہے، ناقص انسانيت کے لوازم ميں سے ہے۔ دوسرے  تو اب سمجھ ميں
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لفظوں ميں انسانيت کا نقص ہے۔لٰہذاجتنی انسانيت نقطہ کمال پر ہوگی، اتنی ہی بھول بھی ختم ہوگی، چوک بھی ختم 
  ی بھول کا نہ ہو۔ اسی کو ہم معصوم کہتے ہيں۔ ہوگی۔يہاں تک کہ اس کا کامل نقطہ وه ہوگا جہاں ايک شائبہ بھ

جناِب پيغمبر اسالم کے کالم ميں بھی بھول کا سوال نہيں۔ آپ کے کالم ميں بھی تضاد نہيں ہوسکتا۔ ايک دوسری بات يہ کہ 
ں بھول جو بھول کا تصور بھی کرتے ہيں، وه کہتے ہيں کہ رسالت کے کام ميں بھول نہيں ہوتی۔بشری باتيں جو ہيں، اس مي

ہوسکتی ہے، رسالت کے فرائض ادا کرنے ميں بھول کا سوال نہيں ہے۔ اب جو بات خدا کی طرف سے کہی جائے، وه تو 
رسالت کا کام ہے۔ لٰہذا اس ميں تو کسی کے نزديک بھی بھول نہيں ہونی چاہئے تو اس ميں تضاد نہيں ہوسکتا۔ميرے خيال 

مبر ہيں تو جو اُن کی زبان پر آتا ہے، وه خدا کا پيغام ہوتا ہے۔ جب خدا کے کالم ميں تو يہ کوئی الگ بات نہيں ہے ۔ يہ پيغا
  ميں تضاد نہيں ہوسکتا تو اس کے پيغمبر کے کالم ميں تضاد کس طرح ہوگا! 

تيسرا سوال يہ کہ کيا قرآن اور حديث ميں ٹکراؤ ہوسکتا ہے؟تضاد ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہيں ہوسکتا، اس لئے کہ قرآن اس کا 
الم اور حديث اس کا پيغام۔جب اُس کے کالم ميں تضاد نہيں، اُس کے پيغام ميں تضاد نہيں تو اس کے کالم اور پيغام ميں ک

تضاد کيونکر ہوگا؟ لٰہذا معلوم ہوا کہ نہ قرآن ميں تضاد ہوسکتا ہے اور نہ حديث ِ رسول ميں تضاد ہوسکتا ہے اور نہ قرآن 
  ہے۔  اور حديث ميں آپس ميں تضاد ہوسکتا

دوآيتيں پڑھتا ہوں۔شروع ميں ممکن ہے کہ ايک دوسرے سے ربط يا تعلق سمجھ ميں نہ آئے تو سمجھئے کہ بنظر ثواب 
قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور حديث ِ رسول کاپڑھنا بھی باعث ِثواب۔تو دو آيات پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور دو 

  ايک يہی ہے جو سرنامہ کالم ہے:  حديثيں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔آيت
اِدقِْينِ ” َ َوُکْونُْواَمَع الصَّ   ۔ “يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْواا تَّقُوّهللاٰ
  ۔ “اے صاحباِن ايمان! هللا کی عظمت کے تقاضوں کو محسوس کرو اور سچوں کے ساتھ رہو”

  يہ ايک آيت ہے، دوسری آيت: 
ُسْوَل َواُْولِی ااْلَ ْمِرِمْنُکمْ يَااَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوااَطِ ” َ َواَِطْيُعواالرَّ   ۔ “ْيُعواّهللاٰ
  ۔ “اے صاحباِن ايمان! هللا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی االمر جو تم ميں سے ہيں”

  يہ دوسری آيت۔ حديث ايک يہ ہے کہ: 
ِ وَ ”   ۔ “ِعْتَرتِْی اَْہلُبَْيتِْی َمااِْن تََمسَّْکتُْم بِِھَما لَْن تَِضلُّْوا بَْعِدیْ اِنِّْی تَاِرٌک فِْيُکُم الثَّقَلَْيِن ِکتَاَب ّهللاٰ
ميں تم ميں دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں، ايک هللا کی کتاب اور ايک ميری عترت جو ميرے اہل بيت ہيں۔ جب تک ”

  ۔ “ان دونوں سے تمسک رکھو گے، گمراه نہيں ہوگے
  ديث: يہ ايک حديث، دوسری ح

  َمثَُل اَْھلُبَْيتِْی َکَمثَِل َسفِْينَۃ نُْوٍح َمْن َرَکبَھَانَٰجی َوَمْن تََخلََّف َعنَّاَغِرَق َوھُوٰی 
ميرے اہل بيت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا ، اُس نے نجات پائی اور جس نے تخلُّف کياوه ڈوبا ”

  ۔ “اور گيا
ديثيں ہيں۔ اب ذرا مضمون کو ديکھئے کہ وه آيت کہتی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، بالقيد، کوئی اسدو وه آيتيں اور دو يہ ح

ميں شرط نہيں، کوئی قيد نہيں۔وه آيت کہتی ہے کہ هللا اور رسول کے بعد اولی االمر کی اطاعت کرو۔ يہ بھی بال قيد، بال 
کے ساتھ ساتھ ميرے اہِل بيت تمسک رکھو۔ اس ميں بھی شرط۔وه حديث کہتی ہے کہ ميرے اہل بيت سے تمسک رکھو۔ قرآن 

کوئی شرط، کوئی قيد نہيں ۔ يہ حديث کہتی ہے کہ ميرے اہِل بيت ، ميری عترت کی کشتی پر سوار ہو اور اگر سوار نہ 
سا نہ ہو تو ہوئے تو ڈوب جاؤ گے۔ اس ميں بھی کوئی قيد نہيں، کوئی شرط نہيں کہ اگر ايسا ہو تو کشتی پر سوار اور اگر اي

  کشتی پر سوار نہ ہو۔ ايسی کوئی قيد نہيں بلکہ يہ کہ جو کشتی پر سوار ہوگا، وه نجات پائے گا۔ 
بس اب ہر صاحب ِعقل غو رکرے اور مسلمان کے معنی يہ نہيں ہيں کہ جو عقل کو خير باد کہہ دے ۔ تو ہر صاحب ِعقل اس

لہ پر بھی عمل کرنے کيلئے تيار ہوں۔ ميں اس سے بھی فيصلہ پر غور کرے بلکہ ميں اس منزل ميں غير مسلم کے فيص
کروانے کيلئے تيار ہوں۔ کوئی کہے کہ قرآن و حديث کا معاملہ ہے، کوئی غير مسلم کيا فيصلہ دے گا؟ ميں کہتا ہوں کہ 

ہم مذہب بھی ہو۔  مجھے تو الفاظ کا تقاضا پوچھنا ہے۔ جج وقف نامہ کے الفاظ کو ديکھتا ہے۔ ضروری نہيں ہے کہ واقف کا
وه کہتا ہے کہ اس وقف نامہ کے الفاظ کا نتيجہ يہ ہے۔ وصيت نامہ ديکھتا ہے، اُس کا مذہب کچھ اور، اِس کا مذہب کچھ اور۔ 

يہ بھی اس کی وصيت کے لحاظ سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب کيا ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ قرآن اور حديث کو صحيح مانتا ہو 
وں کسی نے اک دفعہ يہ کہا ہو ، ايک دفعہ يہ پيغام ديا ہو تو آپ فيصلہ کرديجئے کہ اس کا نتيجہ کيا ہونا يا نہيں، ميں کہتا ہ

  چاہئے۔ اس ميں مذہب اور ملت کا سوال نہيں۔ ميں اس کے سامنے بھی يہ مقدمہ پيش کرسکتا ہوں۔ 
ن کوئی اور ہوں اور اولی االمر کوئی تو اب ہر صاحب ِعقل غور کرے، چاہے مسلمان ہو، چاہے غير مسلم کہ اگر صادقي



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

 
 

اور ہوں، عترت کوئی اور ہو اور اہل بيت کوئی اور ہوں تو کيا عقالً يہ ہوسکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہيں؟ ان کی اطاعت 
  کريں؟ ان سے تمسک رکھيں؟ ان کی کشتی پر سوار ہوں؟ 

صادقين کے ساتھ رہو ”نظر يہ کہہ رہا ہوں کہ يا تو  اب دنيا ميں لوگ اولی االمر کے کچھ بھی معنی سمجھيں، اس کے پيش
ميں کوئی قيد ہوتی کہ صادقين کے ساتھ رہو، جب تک اولی االمر کے احکام کے خالف نہ ہو اور جب اولی االمر کے “ 

کرو جب احکام کے خالف ہونے لگے تو صادقين کا ساتھ چھوڑ دو۔وہاں قيد ہوتی يا يہاں قيد ہوتی کہ اولی االمر کی اطاعت 
تک صادقين کا ساتھ نہ چھوٹے اور جب صادقين کا ساتھ چھوٹنے لگے تو اولی االمر کی پروانہ کرو، وه کچھ بھی کہتے 

ہيں، يہاں قيد ہوتی۔اب جس کو جو پسند ہو، صادقين کا ساتھ منظور ہے۔ تو اولی االمر کو بالقيد نہ رکھے اور اولی االمر کی 
ا ساتھ چھوٹنے کی پروا نہ کرے ، جسے جو پسند ہو ۔مگر وہاں تو نہ اُس ميں قيد ہے اور اطاعت کرنا ہے تو پھر صادقين ک

  نہ اِس ميں قيد ہے۔ 
اسی طرح يہ حکم کہ عترت کے ساتھ تمسک رکھو، جب تک اولی االمر کے احکام کے خالف نہ ہو اور جب اولی االمر 

گمراه ہوجائے کيونکہ گمراه ہونا تو پھر يقينی ہے  کے احکام کے خالف ہونے لگے تو عترت کا ساتھ چھوڑ دو، چاہے
کيونکہ حديث ميں ہے کہ جب تک تمسک رکھو گے، گمراه نہيں ہوگے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ تمسک چھوڑا اور گمراه 

بيت کی ہوئے۔ مگر اولی االمر کی خاطر گمراه ہونا پسند کرليں ۔ تو يہاں قيدہوتی، شرط ہوتی يا وہاں قيد ہوتی کہ ميرے اہل 
کشتی ميں شوار ہو، جب تک اولی االمر کے احکام کے خالف نہ ہو اور جب اولی االمر کے احکام کے خالف ہونے لگے 

تو کشتی سے اُتر جاؤ، چاہے ڈوب جاؤ کيونکہ ڈوبنا پھر يقينی ہے۔مگر اولی االمر کی خاطر اگر ڈوب جائيں تو کيا بُرا 
يد، نہ يہاں شرط نہ قيد۔چاروں حکم بال قيد۔ وه آيت کہتی ے کہ سچوں کے ساتھ ہے۔لٰہذا ڈوب جاؤ۔ مگر نہ وہاں شرط نہ ق

رہو۔ وه آيت کہتی ہے کہ اولی االمر کی اطاعت کرو۔ يہ حديث کہہ رہی ہے کہ عترت سے تمسک رکھو اور يہ حديث کہہ 
  رہی ہے کہ اہل بيت کی کشتی پرسوار ہو۔ 

متفق عليہ ليکن حديثوں کيلئے ميں ضمانت ديتا ہوں کہ متفق عليہ يعنی  قرآن کی آيتوں ميں تو کہنے کی ضرورت نہيں کہ
ايک ہی فرقے کے علماء کی بيان کی ہوئی نہيں ہيں بلکہ فريقين کے علماء کی درج کرده ہيں۔ تو اب يہ متفق عليہ حديثيں 

جوصادقين ہيں، وہی اولی االمر ہيں،  اور بال قيد۔ يہ آيتيں اور حديثيں ٹکراؤ سے بچ نہيں سکتيں۔ جب تک کہ يہ نہ مانئے کہ
  وہی عترت ہيں، وہی اہل بيت ہيں۔ 

کہئے کہ الفاظ بدل بدل کر کيوں کہا جارہا ہے؟ميں اس کی مثال دوں کہ کسی وقت ميں کہوں کہ سميع و بصير کی عبادت 
ن کی عبادت کرو، کسی کرو، کسی وقت کہوں کہ رحٰمن و رحيم کی عبادت کرو، کسی وقت کہوں کہ خالِق سماوات و ارضي

وقت کہوں کہ رب العالمين کی عبادت کرو۔ تو کے ميں نے شرک کی دعوت دی؟کوئی نہيں کہے گا کہ يہ شرک ہوا۔ وه ايک
ہی ذات ہے جس کو اس کے کماالت اور کارناموں کے مختلف ُرخوں کے لحاظ سے مختلف الفاظ سے ياد کيا جاتا ہے۔ 

مجھ ليجئے کہ بہت وسيع مفہوم کو سميٹ کر دوچار الفاظ ميں آپ کے سامنے کہنا مختلف اسمائے حسنٰی سے۔ بس يہی س
چاہتا ہوں۔ ميں کہتا ہوں کہ وه ايک ہی جماعت ہے جس کو اس کی صفاِت ذات کے لحاظ سے ديکھا گيا تو صادقين کہا۔ هللا 

ھا تو ذريت و عترت کہا۔ اصل کے دئيے ہوئے منصب کے لحاظ سے ديکھا تو اولی االمر کہا، پيغمبر کے رشتے سے ديک
  ُکْونُْواَمَع ”چيز وہی ہے کہ

اِدقِْينَ  ۔ يعنی وه ذاتيں کيسی ہيں، ان کو صادقين بتا رہا ہے۔ يہی کماِل ذات جو معيار ہے صادقين کا، يہی سبب ہے اولی “الصَّ
ہونے کی وجہ سے انہيں يہ عہدے  االمر ہونے کا اور اسی بناء پر ذريت اور اہل بيت کہہ کر سنديں دی گئی ہيں۔ يعنی ذريت

  نہيں ملے، صادقين ہونے کی وجہ سے ملے ہيں۔ 
يہ آيتيں سب کے پيش نظر ہيں۔ سچوں کے ساتھ رہو، صاحباِن ايمان سے کہا جارہا ہے ۔ تو اب کيا کيا جائے ، الفاِظ قرآن 

ہو؟ ميں صاحب ِعقل کو دعوت ديتا ہوں، بدلے نہيں جاسکتے تو کہہ ديا کہ صادقين کے ساتھ رہو۔ تو کيا اجماع کے ساتھ ر
ہر ذی فہم غور کرے کہ اہل ايمان سب ہيں جن سے الگ الگ کہا جارہا ہے ۔ يہ نہيں ہے کہ غير اہل ايمان سے کہا جارہا 

ہے۔ اہل ايمان ہی کو پکارا کر کہا گيا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو اور جن کے ساتھ رہو، وه صادقين ہيں۔ تو کيا صادقين 
  غير اہل ايمان ہيں؟اہل ايمان کا ہی مجموعہ ہے صادقين۔ 

اس کا مطلب يہ ہے کہ فرداً فرداً اہل ايمان تو مخاطب ہيں، ان ميں سے ہر ايک بيچاره غير صادق ہے ليکن جو مجموعہ ان 
کرے کہ غير کا ہے جس کا نام ہے اجماع، وه وه ہے جس کو کہا گيا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ہر صاحب ِفہم غور 

صادق افراد کا مجموعہ۔غير صادق کے معنی ہيں صادق کی نفی۔نفی کو ظاہر کرنے والی چيز ہے زيرو۔ تو جتنے افراد ہيں،
ان ميں سچائی کے لحاظ سے زيرو رکھا گيا ہے۔اب ہر بچہ غور کرے کہ دس الکھ زيرو بھی جمع ہوں تو کيا کوئی عدد 

ضی کے مسئلہ کو بھول جاؤں۔ چاہے زيرو بہت سے ہوں، ان کے اجتماع سے بنے گا؟ اب فرض کيجئے کہ ميں اس ريا
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  کوئی عدد نہيں بنے گا۔ اچھا! بن جائے گا ايک عدد خواه مخواه۔ جب طے کرناہے ، حديثوں سے بن جائے گا۔ 
اللَةِ ” تِْی َعلَی الضَّ   ۔ “اَل تَْجتَِمُع اُمَّ
  ۔ “ميری اُمت ضاللت پر اکٹھی نہيں ہوسکتی”

تو گمراه ہوسکتے ہيں مگر اکٹھے نہيں ہوسکتے۔دوسرا پہلو ہے کہ يہ بھی سوچنے کی بات نہيں ہے۔اس کا جواب  الگ الگ
بہت صاف ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ جب سب غير صادق ہيں، ان سب کا مجموعہ بقول آپ کے صادق ہے۔ تو وه سب کا 

وه صادقين ہوسکتے تھے۔ صادقين کے ساتھ رہو۔ مجموعہ ايک عدد صادق ہوا يا صادقين ہوئے؟ افراد صادقين ہوتے تب 
معلوم ہوا کہ کسی مکسچر کو نہيں کہہ رہا ہے، وه ہر ہر جزو کيلئے حکم دے رہا ہے۔ اب زوِر علم صرف ہوا يہاں تو انجام 

  ظاہر ہوگيا ۔زوِر علم صرف ہوا۔ 
ُسْوَل َواُْولِی ااْلَ ْمِرِمْنُکمْ ” َ َواَِطْيُعواالرَّ   ۔ “اَِطْيُعواّهللاٰ
  ۔ “هللا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی االمر کی جو تم ميں سے ہيں”

، تم ميں سے ہيں۔ تم ميں سے ہيں يعنی ہمارے بھائی بند ہيں۔ ٹھيک ہے، تم ميں سے ہيں۔ ميں “منکم”يہ بڑے مطلب کی بات 
  ۔ “منھم”کہتا ہوں کہ رسول کو بھی تو کہا گيا ہے

يِ ”   ۔ “ْيَن َرُسْواًلِمْنھُمْ بََعَث فِی ااْلُمِّ
تو “من”اُميين ميں سے رسول بھيجا، انہی ميں سے۔ وہی انہی ميں سے۔ يہاں تم ہی ميں سے۔ بس دونوں کا کم فرق ہے ورنہ 

دونوں ميں ہے۔ تو رسول انہی ميں سے تھا مگر ان کا منتخب کيا ہوا نہيں تھا۔ اسی طرح ميں بھی کہتا ہوں اولی االمر تم ہی 
  ہيں مگر تمہارے چنے ہوئے نہيں ہيں۔  ميں سے

، اس ميں ان الفاظ کے ہوتے ہوئے کام نہيں چل رہا تھا ،لٰہذا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لفظ کو “انی تارک فيکم الثقلين”اب باری آئی
  بدالگيا۔ 

ِ َوُسنَّتِیْ ”   ۔ “اِنِّْی تَاِرٌک فِْيُکُم الثَّقَلَْيِن ِکتَاَب ّهللاٰ
  ۔ “زيں چھوڑتا ہوں ، ايک کتاب هللا اور ايک ميری سنتميں تم ميں دو گرانقدر چي”

مجھے خير سنت کے مضمون سے اختالف تو نہيں ہے مگر جو روايتی حيثيت ہے، اُسے عرض کردوں کہ جتنے طرق ہيں 
درج ہے اور باقی جتنے ہيں، “ُسنَّتِیْ ”ہے۔ صرف ايک راوی ہے ، ايک طريقہ ہے جس ميں“ ِعْتَرتِیْ ”اس کے، ان سب ميں

لکھا ہے۔بہت سے طرق ہيں اس کے۔ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ ميں ، جو رِد شيعہ ميں لکھی “ ِعْتَرتِیْ ”ان سب نے 
گئی ہے، اس ميں ان طرق کو اکھٹا کيا ہے اور مختلف مواقع پر، جن پر حضرت نے ارشادفرمايا ہے، وه مواقع درج کئے 

اُسے احاد کہا جاتا ہے۔ شہرت و تواتراس کو مانا جاتا ہے جو کئی ہيں۔ اچھا! اگر کسی حديث کا راوی صرف ايک ہو تو 
راويوں نے بيان کيا ہو اور ايک راوی نے کوئی لفظ کہا ہے تو اس کو شاذ مانا جاتا ہے، يہ اُس کے مقابلہ ميں معتبر نہيں 

  ہوتا۔ 
ِ ”اس کے بعد ميں کہتا ہوں کہ اچھا صاحب! آپ کی خاطر ميں کہتا ہوں  ۔ هللا کی کتاب اور ميری سنت۔ تو يہ“ َوُسنَّتِیْ ِکتَاَب ّهللاٰ

کی ضرورت “ ُسنَّتِیْ ”کيوں آتا؟“ ُسنَّتِیْ ”تو پھر بھی بات رہی کہ کتاب کافی نہيں ہوئی۔ کتاب اگر کافی ہوتی تو اس کے بعد
ہے تو “ ُسنَّتِیْ ”پڑاکہ اگر  کيوں ہوتی؟ لٰہذا کتاب کافی تو پھر بھی نہيں ہوئی۔ اس کے بعد ذرا ہير پھير کر منزل کی طرف آنا

  ميں وه اور سب حديثيں بھی ہيں جو عترت اور اہل بيت کے بارے ميں ہيں۔ “ ُسنَّتِیْ ”
نہيں ہے؟آپ نے ہماری ذرا سی مسافت بڑھا دی، نتيجہ تو پھر بھی “ َمْن ُکْنُت َمْواَلهُ ”ہے تو کيا اس ميں “ ُسنَّتِیْ ”ارے بھئی!

  وہی رہے گا۔ 
ز يعنی دوسری حديث کہ ميرے اہل بيت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے ، جو اس پر سوار ہوا، اُس نےجناب! چوتھی چي

َمْن ”نجات پائی اور تخلف کا ترجمہ ہی نہيں ہوا۔ جس نے تخلف کيا۔ يہ تخلف کيا ترجمہ ہوا؟يہ تو عربی ہی رہی۔اس ميں تھا
ہ ترجمہ کرکے کونسا تير مارا۔ يہ ميری اُردو زبان کی کوتاہی ہے کہ، آپ نے يہ کہہ ديا جس نے تخلف کيا۔ آپ نے ي“تََخلَّفَ 

، ا س کے معنی ميں لفظوں ميں نہيں بلکہ جملوں ميں “جو تخلف کرے”ميں ايک مفرد لفظ ميں اس کا ترجمہ نہيں کرسکتا۔ 
جائے۔ کسی منزل پر اُتر جائے يعنی يا تو کشتی پر بيٹھے نہيں يا بيٹھنے کے بعد کہيں اُتر “ جو تخلف کرے”بتا سکتا ہوں۔ 

يعنی کہا گيا کہ تخلف کرے يعنی جو شروع سے نہ بيٹھے، اس کا بھی وہی انجام ہے کہ ڈوب گيا اور بيٹھا مگر چھٹی منزل 
  پر اُتر گيا، ساتويں منزل پر اُتر گيا، کہيں بھی اُتر گياتو سمجھئے کہ ڈوب گيا۔ 

ں ميں کہا کہ جو بيٹھے ہی نہيں يا بيٹھ کر اُتر جائے۔ مگر اب يہ تشريح اب تخلف کے معنی ہوئے جس کو ميں نے دو جملو
کردی تو ايک لفظ ميں ذرا سے تصرف کے ساتھ کہ مثبت کو منفی بنا کر، ثبوت کو نفی بنا کر، ميں ايک جملہ ميں بھی 

ب بيٹھا نہيں رہا۔ يا تو شروع ہی سے ، جو اس کشتی پر بيٹھا نہيں رہا، ا“َمْن تََخلَّفَ ”ترجمہ کرسکتا ہوں کہ کيا معنی ہوئے:
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نہيں بيٹھا يا بيٹھا مگر بيچ ميں اُتر گيا۔ يہ مطلب ہے کہ بيٹھا نہيں رہا ، وه ڈوبا اور گيا ۔ يہ تو تشريح تھی۔ يہاں پر زوِر علم 
ہ ميرے اہل کيا صرف ہوا؟ زوِر علم يہ صرف ہوا کہ الفاظ بھی سب صحيح اور اس کا مطلب بھی يہی ہے ليکن يہ کہا ہے ک

بيت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے۔ بے شک کشتِی نوح کی سی ہے۔ جو اس ميں بيٹھا، اس نے نجات پائی ليکن کشتی 
  ستاروں کے سہارے سے چلتی ہے۔ ايک معزز جماعت کو پيغمبر نے فرمايا ہے کہ ان کی مثال ستاروں کی سی ہے۔ 

ے ساتھ ضروری ہيں۔ حديث ميں مانے ليتا ہوں ، اس پر بحث نہيں کرنا لٰہذا بس کشتی ذريعہ ہدايت ہے۔ليکن ستارے اس ک
ہے حاالنکہ متفق عليہ نہيں ہے، ايک طبقہ ميں ہے يہ حديث، ليکن ميں يہاں اس پر بحث نہيں کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ 

ے۔ ميں کہتا ہوں کہ کشتی ستاروں کے سہارے سے چلتی ہے، لٰہذا يہ کشتی ہے، وه ستارے ہيں۔ تو ستاروں کی ضرورت ہ
ميرا کالم ہوتا تو ٹھيک ہے مگر پيغمبر خدا نے يہ نہيں کہ کہ ميرے اہل بيت کی مثال کشتی کی سی ہے، انہوں نے يہ فرمايا
ہے کہ ميرے اہل بيت کی مثال کشتِی نوح کی سی ہے۔ اب کشتِی نوح کو يہ ديکھنا ہے کہ ستاروں کے سہارے چلی تھی يا 

  نہيں؟ 
کل کھال ہوا پہلو يہ ہے کہ يہ ديکھنا ہے کہ کشتِی نوح دن کو چلی تھی يا رات کو۔اگر گرات کو چلی ہو تو پہلے تو بال

ستاروں کا سوال ہے۔ اگر دن کو چلی ہو تو دن کو تارے کس کو نظر آئيں گے؟ دوسری بات يہ ہے کہ دن اور رات سے قطع
کہ آسمان سے موسال دھار بارشک ہورہی تھی۔ گھٹا چھائی  نظر کيجئے۔ مگر کشتِی نوح جب چلی ہے تو قرآن سے پوچھئے

ہوتی تھی، ستارے تو خود غائب تھے۔ ستاروں کے سہارے کيونکر چلتی؟ پھر آئيے قرآن سے پوچھيں کہ کشتِی نوح کس 
   کے سہارے چلی تھی؟قرآن نے کشتی بنانے کا ذکر بھی کيا ہے، کشتی کے چلنے کا ذکر بھی کيا ہے۔ ارشاد ہورہا ہے:

  ۔ “َواْصنَِع اْلفُْلَک بِاَْعيُنِنَاَوبَِوْحيِنَا”
  ۔ “اے نوح! کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے اشارے پر اور ہماری وحی کے مطابق”

معلوم ہوا کہ جو کشتِی نجات ہو، اسے پيغمبر اپنی رائے سے بھی نہيں بناتا۔ يہ تو کشتی کے بنانے کا حال ہوگيا اور کشتی 
  رآن ميں موجود ہے۔ ارشاد ہورہا ہے: کے چلنے کا حال بھی ق

  ۔ “تَْجِرْی بِاَْعيُنِنَا”
  ۔ “وه کشتی ہماری نگاہوں کے اشارے سے چلتی تھی”

تو اب جنہيں کشتِی نوح کہا ہے، ايسی ہی ان کی کيفيت ہوگی۔ اب يہ کشتی دنيا کے علم ميں بنائی جائے گی تو کہا جائے گا: 
  ۔ “بَلِّْغ َمااُْنِزَل اِلَْيکَ ”
ہماری نگاہوں کے اشارے سے چلتی تھی۔ اب جنہيں کشتِی نوح کہا جائے گا انہيں وہی “تَْجِرْی بِاَْعيُنِنَا”ه کشتی وه تھی کہو

  کہے گا: 
” ُ   ۔ “َوَماتََشاُء ْوَن ااِلَّ يََشاَء ّهللاٰ
  ۔ “تم تو چاہتے ہی نہيں ہو سوائے اس کے جسے هللا چاہے”

ُکْونُْواَمَع ”بھی ضرورت ہوتی ہے، بقائے زندگی کيلئے۔ہم سنا کرتے ہيں يہ سب چيزيں جناب! لذيذ غذا کے ساتھ تلخ دوا کی
اِدقِْينَ  ، سچوں کے ساتھ رہو۔ پورا زوِر بيان ہمارا صرف ہوگيا اور آپ کا ذوِق سماعت کہ سچے کون ہيں؟مگر يہ بھی “الصَّ

بيان صرف ہوگيا کہ اولی االمر کون ہے؟ ليکن يہ بھی تو ديکھئے کہ ہم سے کيا کہا گيا ہے ۔ اسی طرح اولی االمر پر زوِر 
ديکھئے کہ اولی االمر ہميں معلوم ہوگيا کہ يہ ہيں۔ اب ہم سے کہا گيا ہے کہ عترت سے تمسک ضروری ہے، گمراہی سے 

اروں کے محتاجبچانے واال ہے۔ تو ہم پر کيا ذمہ داری ہے؟ اور کشتِی اہل بيت پر سوار ہونا چاہئے۔اہل بيت يہ ہيں اور يہ ست
  نہيں ہيں۔ 

يہ سب تو ٹھيک ہوگيا ليکن اب ہم سے کہا گيا ہے، جناب! اس پہلو سے ہم کتراتے ہيں ، اس کو سوچنے کيلئے تيار ہی نہيں 
اور ہمارا خطيب ، ہمارا مقرر بھی اس جزو سے نکل جاتا ہے کہ يہ بيان کروں گا تو نعرے موقوف ہوجائيں گے۔ پھر لوگ 

جائيں گے۔ ميرے نزديک يہ جزو نہ ہو تو بيان الحاصل اور اصل ميں اس آيت کا پيغام وہی ہے۔ يہ سچے  مراقبے ميں چلے
اِدقِْينَ ”ہيں مگر قرآن کيا کہہ رہا ہے ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب ہر آدمی غور کرے کہ کيا جھوٹے ہوکر سچوں “ُکْونُْواَمَع الصَّ

ہ سہی، يہ اس ميں بھی سوال ہوتا ہے کہ رسول کی زبانی يہ پيغام کے ساتھ ہوں گے؟مانا کہ ہم ا س معيار کے سچے ن
پہنچوايا گيا کہ ميرے نقش قدم پر چلو تو ہم سوچتے ہيں کہ ہم ان کے نقش قدم پر کہاں چل سکتے ہيں۔ بھال کہہ کر چھٹکاره 

  حاصل کرنا چاہتے ہيں تو اس کيلئے بس چند جملے کافی ہيں۔ 
رفتار سست ہو مگر سمت ِسفرصحيح ہوتو کبھی نہ کبھی منزل تک پہنچنے کی اُميد ہے۔ ليکن ميں کہتا ہوں کہ ديکھئے! اگر 

اگر سمت ِسفر غلط ہوگئی تو جتنا چليں گے، اُتنا ہی منزل سے دور ہوجائيں گے۔ منزل سے قريب نہيں ہوسکتے۔مانا کہ ہم 
کر فخريہ تو نہ کہيں کہ ديکھو! فالں کو کيسا ويسے سچے نہ سہی ليکن جھوٹ کو کارنامہ تو نہ سمجھيں۔محفلوں ميں بيٹھ 



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

 
 

چکمہ ديا اور اسے کيسی چوٹ دی۔ جب چوٹ دينے پر فخر کررہے ہيں ، چکمہ دينے پر ناز کررہے ہيں تو اس کے معنی 
َن يَااَيُّھَاالَِّذيْ ”ہيں کہ ان کے ساتھ ہيں جو ويسے سياست دان تھے۔ ان کے ساتھ نہيں ہيں جوواقعی سچے تھے۔ اس کے بعد

  پورا بيان ہوگيا کہ اولی االمر يہ ہيں۔ “ٰاَمنُْوا
ميں کہتا ہوں کہ اگر يہ نہ جانتے کہ اولی االمر کون ہيں تو شايد يہ کہہ کر چھوٹ بھی جاتے کہ ہميں پتہ نہيں تھا ۔ ليکن جتنا

ہم سے کہا گيا تھا کہ اطاعت زياده سنتے رہے کہ اولی االمر کون ہيں يعنی خوب پہچان ليا کہ اولی االمر يہ ہيں اور پھر 
کرو۔اطاعت ميں ره گئے صفر، تو بتائيے کہ وه جاننا ہمارے خالف حجت بن گيا کہ تم جانتے تھے کہ يہ اولی االمر ہيں، 

  پھر بھی تم نے اطاعت نہ کی اور وہاں کہا گيا تھا: 
ْکتُْم بِِھَمالَْن تَِضلُّْوابَْعِدیْ ”   ۔ “َمااِْن تََمسَّ
  ۔ “سے تمسک رکھو گے، گمراه نہيں ہوگے جب تک ان دونوں”

ميں کہتا ہوں کہ برابر کی دوچيزيں تھيں، قرآن اور اہل بيت ۔دونوں سے جب تمسک رکھو گے تو وہاں سوچ ليجئے ، وہاں 
آزادی کے ساتھ فيصلہ کيجئے گا۔ ميں کہتا ہوں قرآن حفظ کرلياتو کيا تمسک ہوگيا؟آپ کہيں گے کہ نہيں تمسک نہيں ہوا۔ يہ 

نہيں ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ کوئی کہتا رہے قرآن ميری کتاب ہے۔ ميں قرآن کو مانتا ہوں، تويہ کہنے سے کيا تمسک ہوگيا؟آپ 
کہيں گے کہ نہيں ہوا۔ قرآن دن رات روزانہ پابندی سے کوئی تالوت کرتا رہے تو کيا تمسک ہوگيا؟آپ کہيں گے کہ قرآن پر 

  عمل بھی تو کرے۔ 
ٹھاھپ ھپ ،کڑواکڑوا تھوتھو۔ يہ تو نہيں ہونا چاہئے، اصول تو اصول ہے۔ جو غير کے بارے ميں فيصلہ تو جناب! ميٹھا مي

سنائيے، وہی اپنے بارے ميں سنئے۔اگر قرآن کو کہنا کہ ميری کتاب ہے، تمسک نہيں ہے تو ان کو کہنا کہ يہ ہمارے امام 
تو اماموں کے ناموں کا ياد کرنا تمسک کب ہے؟اگر صرف  ہيں، يہ تمسک کب ہے؟ اگر قرآن کا حفظ کرلينا تمسک نہيں ہے

اس کی تالوت کرنا تمسک نہيں ہے تو پھر ان کے فضائل کو سننا يا بيان کرنا، يہ کيسے تمسک ہوگيا؟وہاں تو سب کو کہہ 
تک تمسک نہيںديا کہ يہ نہيں تمسک، يہ نہيں تمسک، عمل کرنا چاہئے اور يہاں اصول بدل گيا۔ يہاں بھی کہئے کہ اس وقت 

  ہے، جب تک ہم قرآن کی تعليمات پر عمل نہ کريں۔ 
اب چوتھی منزل بيان کی کہ حديث ِسفينہ۔کہا گيا ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہوا؟ تو کيا يہاں اس قسم کی کشتی ہے اور اس

تشبيہہ ديں وه مشبہ بہ کہالتا قسم کا سوار ہونا ہے؟غور کيجئے يہ يہ استعاره ہے۔ استعاره کی بنياد تشبيہہ پر ہے۔ جس سے 
ہے اور جسے اس کے مثل قرار ديں، وه مشبہ کہالتا ہے۔ وه بات جو دونوں ميں پائی جاتی ہو، وه وجٔہ شبہ کہالتی ہے۔ يہاں 

کوئی چيز ہے جسے کشتی پر بيٹھنا کہا گيا يعنی کشتی پر بيٹھنا مشبہ بہ ہے اور ہمارا کوئی عمل شبہ ہے اور کوئی چيز 
ہے دونوں ميں، اس کی وجہ سے اسے کشتی پر بيٹھنا کہا گيا ہے۔حضور! کشتی پربيٹھنے ميں کيا ہوتا ہے؟ اس کا مشترک 

پتہ لگائيے کہ وه چيز کيا ہے؟ کيونکہ وہی مشترک ہوگی دونوں ميں۔ کہئے ہماری سمجھ ميں جواب نہيں آتا۔ کشتی پر گئے 
  ا ہوں کہ بيٹھ گئے ليکن بيٹھنے سے بات کيا پيدا ہوئی؟ اور بيٹھ گئے۔ ميں کہوں گا کہ وه تو ميں بھی جانت

ميں تجزيہ کرتا ہوں۔ ہم ساحل پر ہيں اور کشتی دريا ميں ہے۔ساحل ہی سے کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ کتنی اچھی کشتی 
لئے  ہے! کتنی عمده کشتی ہے! کتنی حسين کشتی ہے، کتنی جميل کشتی ہے! اگر واقعی حسين ہے تو يہ آپ کی تعريف اس

صحيح ہے کہ آپ اچھے کو اچھا کہہ رہے ہيں۔ اچھا نہ کہتے تو ظلم ہوتا۔اس ظلم سے بحمد بری ہيں۔ اچھے کو اچھا کہہ 
رہے ہيں۔ ليکن يہ تعريفيں کرنا کشتی پر بيٹھنا تو نہيں ہے۔ساحل پر کھڑے ہوکر کہنے لگے کہ ہم اس کشتی کو بہت چاہتے 

کہتا ہوں کہ محبت نہ ہوتی تو آپ کی تعريف صحيح نہ ہوتی۔ محبت ہونا اس کا  ہيں۔ ہميں اس سے بہت محبت ہے۔ ميں
تقاضائے حسن ہے، آپ کا کمال نہيں ہے۔اگر کشتی حسين ہے تو آپ کو محبت ہونی چاہئے۔ يہ محبت بھی بالکل صحيح ہے 

  ليکن ساحل پر کھڑے کھڑے کشتی سے محبت رکھنا بھی کشتی ميں بيٹھنا تو نہيں ہے۔ 
نازک تر منزل آئی۔ وه جزو تو محفوظ ہے کہ ہم ساحل پر کھڑے ہيں اور کشتی دريا ميں ہے۔ اب وه کشتی باِد مخالف تيسری 

کے تھپيڑوں ميں پڑی، وہيں ساحل پر کھڑے کھڑے ہم آنسو بہانے لگے کہ افسوس! ايسی َحِسين کشتی تباه ہورہی ہے۔ميں 
دل کی دليل ہيں۔ يہ مقتضائے انسانيت ہيں۔ مگر ساحل پر کھڑے کھڑے يہ کہتا ہوں يہ آنسو قابل قدر ہيں، اس لئے کہ درِد 

آنسو بھی کشتی پر بيٹھنا نہيں ہيں۔وه سوال اپنی جگہ پر رہا کہ کشتی پربيٹھنے ميں کيا ہوتا ہے۔ جو ميری سمجھ ميں آيا ہے، 
  وه يہ کہ جب جاکر کشتی پر بيٹھ گئے تو اپنی ذاتی حرکت کچھ نہ رہی اور اپنا 

تی سکون بھی کچھ نہ رہا۔ کشتی چلے تو ہم چلے، کشتی ُرکی تو ہم ُرکے۔يہ معنی ہيں کشتِی اہل بيت پر بيٹھنے کہ کہ اپنےذا
حرکت و سکون کو تابِع اہل بيت بناديا۔اگر اس معنی سے کشتِی اہل بيت پر بيٹھنا ہے تو ممکن ہی نہيں ہے کہ کشتی منزل پر 

  کہيں اُتر نہيں گيا ہے۔ پہنچے او ريہ شخص نہ پہنچے، اگر 
ميں کہتا ہوں کہ نجات تو ايک عام چيز ہے،نجات تو ايک مبہم چيز ہے۔ اگر کشتی پر بيٹھا رہا تو جہاں کشتی پہنچے گی، 
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  وہاں يہ پہنچے گا۔ يہی کہا گيا ہے اپنے خاص ماننے والوں کو: 
  ۔ “فِْی َدَرَجتِنَايَْوَم اْلقِيَامۃ”
  ۔ “رے درجہ ميں ہوں گےہمارے شيعہ يوِم قيامت ہما”

مگربنده پرور! پانی پياس بجھاتا ہے، کاغذ پر لکھا ہوا پانی کا نام نہيں ۔ غذا بھوک کو ختم کرتی ہے، غذا کا نام نہيں۔اسی 
طرح سے بے شک محبت ِاہل بيت نجات کی ضامن ہے مگر محبت ہو بھی تو۔ جن سے ہميں محبت ہے، وه اصوِل کافی ميں 

  کہہ رہے ہيں: 
َ فَھَُو لَنَاَعُد وٌّ مَ ” َ فَھَُولَنَا ُمِحبٌّ َوَمْن َعَصی ّهللاٰ   ۔ “ْن اَطَاَع ّهللاٰ
  ۔ “جو هللا کی اطاعت کرے، وه ہمارا دوست ہے اور جو هللا کی نافرمانی کرے، وه ہمارا دشمن ہے”

  جن سے محبت کا دعوٰی ہميں ہے، وه ہم کو مخاطب کرکے کہہ رہے ہيں: 
  ۔ “اَواَل تَُکْونُْوالَنَاَشْينًاُکْونُْوالَنَاَزْينً ”
  ۔ “ديکھو! ہمارے لئے سبب ِ آرائش بنو، ہمارے دامن کا داغ نہ بنو”

حقيقت تو يہ ہے کہ دنيا ميں سب سے زياده ذمہ داری ہماری ہے کردار کے لحاظ سے۔ اس کی ايک عام مثال ديتا ہوں کہ 
ہوا آدمی باآلخر يونيورسٹی تک پہنچتا ہے۔ چھوٹے درجہ کا سکول کے مختلف درجے ہوتے ہيں اور درجوں ميں ترقی کرتا 

طالب علم کوئی غلطی کرے تو بڑے درجہ کے طالب علم کو ہنسنے کا حق نہيں ہے کيونکہ اس کا معياِر تعليم ہی پست ہے۔ 
ہے۔اسی ليکن اگر اونچے درجہ کا طالب علم ،بڑے اُستاد کا شاگرداگر کوئی غلطی کرے تو بچے تک کو ہنسنے کا حق 

طرح آدم کے وقت سے ايک درس گاِه تعليماِت اٰلہی قائم ہوئی تھی۔ آدم کے بعد نوح آئے۔ تو جس نے نوح کو نہ مانا يعنی 
کافر رہا، وه گويا درسگا ه سے نام کٹوا کر نکل گيا۔ جس نے نوح کو بھی تسليم کيا، اس کے معنی يہ ہوئے کہ اس کا معياِر 

دم کی تعليمات کی بھی ذمہ داری تھی اور نوح کی تعليمات کی بھی ہے۔حضرت ابراہيم خليل هللا تعليم اونچا ہوا۔ اب اس پرآ
آئے، جنہوں نے ان کو تسليم نہيں کيا، ايمان نہيں الئے، اس کے معنی ہيں کہ پھر درس گاه سے وه نکل گئے۔ ان پر ان کی 

، ان کا نصاِب تعليم اور اونچا ہوا ، يہاں تک کہ جب تعليمات کی ذمہ داری نہيں رہی۔ جو حضرِت ابراہيم پر ايمان الئے
  حضرت خاتم االنبياء محمد مصطفٰے تشريف الئے تو نصاِب تعليم کيا ہے کہ: 

  ۔ “ئُوِمنُْوَن بَِمااُْنِزَل اِلَْيَک َوَمااُْنِزَل ِمْن قَْبلِکَ ”
ں، ان تمام درجوں کو طے کر کے يہاں تک آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبياء کی تعليمات ہيِں سب کے ورثہ دار يہ ہي

آئے ہيں۔ جب ايمان اختيار کيا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ خاتم االنبياء کے حلقہ درس ميں داخل ہوئے۔ افضل المرسلين کے 
  درس ميں شامل ہوئے۔ 

يک ناقص تعليمات کو تو اب اس کے معنی يہ ہيں کہ دنيا کی جتنی قوتيں ہيں، جتنے مذاہب ہيں، وه سب مسلمانوں کے نزد
لئے ہوئے ہيں او ريہ ہيں جنہوں نے مکمل تعليم حاصل کی اور افضل المرسلين کے نصاب ميں داخل ہوئے ہيں۔ تو ان کو 

يہود کے کردار کا جائزه لينے کا حق نہيں ہے، ان کو نصارٰی پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہيں ہے، ان کو بت پرستوں 
  مگر خود ان کے عمل پر اعتراض کرنے کا دنيا کو حق ہے۔  پر اعتراض کا حق نہيں ہے۔

ميں خاتم االنبياء کے نظام تک پہنچ گيا تو کہتا ہوں کہ جب ايک طبقہ ہے جو يہ کہتا ہے کہ رسول کے بعد کوئی معصوم 
ے نزديک ہےنہيں ہے، اس کے معنی يہ ہيں کہ اس کے نزديک تعليمی کالسيں ختم ہوگئيں۔ اب درسگاه کا کوئی درجہ اس ک

ہی نہيں۔ لٰہذا اب اس کی ذمہ داری بس يہيں تک رہی ليکن اگر کوئی طبقہ اس کا قائل ہے کہ نظاِم ہدايت قيامت تک ہے اور 
ان کے بعد بھی ايک سلسلہ ہے معصوم رہنماؤں کا، اس کے معنی يہ ہيں کہ ان کيلئے درسگاه کے ابھی اور درجے ہيں۔ اب 

صل کيا، حسن سے کيا حاصل کيا، حسين سے کيا حاصل کيا؟ اگر کچھ لوگ ہيں جو چھ ديکھنا ہے کہ علی سے کيا حا
درجوں کے بعد چلے گئے تو پھران کی ذمہ داری ختم ہوگئی اور جنہوں نے کہا کہ ہم باره کو الحمد مانتے ہيں ، اب ان پر

  ماؤں سے انہوں نے کيا حاصل کيا! پورے نظاِم تعليم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار سے ثابت کريں کہ اتنے رہن
ميرے سامنے ايک روايت ہے ، يہ شاہد ہے کہ جب جناِب مسلم ہانی کے گھر ميں تھے اور ابن زياد آيا ہے ، اس کو فکر 
تھی کہ جناِب مسلم کہاں ہيں؟ اس نے اپنے غالم معقل کو چارہزار دينار دئيے۔ يہ طبری سے بھی مقدم ايک تاريخ ہمارے 

، اس ميں يہ واقعہ درج ہے کہ اس نے چار ہزار دينار دے کر کہا کہ جاکر پتہ لگاؤ کہ مسلم “االخبارالطوال”ےہاتھ ميں ہ
کہاں ہيں۔ اس دشمِن اہل بيت معقل کا بيان ہے کہ ميں مسجد ميں آيا، اتفاق سے جناِب مسلم ابن عوسجہ اس وقت مصروِف 

  بيٹھ کر ان کی نماز کو ديکھا۔ نماز تھے تواس نے ان کے شکل و شمائل کو ديکھا اور 
  نمازوں کاسلسلہ تھا جو جاری تھا۔اس معقل کا بيان ہے کہ: 

  ۔ “ميں نے اپنے دل ميں کہا”۔“قُْلُت فِْی نَْفِسیْ ”
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يہ غير شيعہ کی کتاب ميں ہے، جملہ دشمن اہل بيت کا کہ يہ شيعہ لوگ نمازيں بہت پڑھتے ہيں اور رکوع و سجود بہت 
لٰہذا ہوں نہ ہوں، يہ اس جماعت کے ہيں۔ اس بناء پر وه آيا اور پہنچا جناِب مسلم تک اسی ذريعہ سے۔ميں طوالنی کرتے ہيں۔

کہتا ہوں کہ ايک وقت ميں کثرِت نماز ہماری پہچان تھی، اس کے بعد نہ جانے کس وقت ہوائے انقالب ايسی چلی کہ ہم ان 
ہميں محبت ہے، سب سے آخری جملہ اس نے کيا کہا؟اس صفات سے عاری ہوگئے۔ ہر ايک کو فکر ہوتی ہے کہ جس سے 

کو ياد رکھنا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔ يہ اہل بيت ہيں جنہوں نے تعليماِت اٰلہی کو اور شريعت ِ اسالم کو اپنی 
  زندگی کا جزو بنايا تھا۔ 

ات قريب پہنچا ہے اور اردگرد اصحاِب حضرت امام زين العابدين عليہ السالم کے حاالت ميں ہے کہ جب آپ کا وقت ِ وف
خاص ، اوالد اور عزيز تھے تو آخری لفظ جو موال کی زبان سے نکال ہے، جس کے بعد قرآِن ناطق خاموش ہوگيا ہے، وه 

  يہ تھا کہ تين مرتبہ فرمايا: 
لٰوة” لٰوة، اَلصَّ لٰوة، اَلصَّ   ۔ “اَلصَّ

، وه آخری وقت تک نماز کو ياد رکھتے ہيں۔ اس کے بعد ہم فراموش ديکھو! نماز کو نہ بھولنا۔ جس سے محبت کا دعوٰی ہے
کرديں۔ ديکھئے کربال سے بڑھ کر مصائب اور پريشانيوں کا وقت کيا ہوگا؟ مگر کربال ميں کيا اہتمام کيا گيا کہ روز کے 

تم اذان دو۔ موال جانتے ہيں مٔوذن حجاج ابن مسروق اور عاشور کی نماِز صبح کے وقت موال فرماتے ہيں: بيٹا علی اکبر ! آج
  کہ ميرا علی اکبر بھولنے کی چيز نہيں ہے۔جب تک دنيا علی اکبر کو ياد رکھے، تب تک اس نماز کو بھی ياد رکھے۔ 

ميں کہتا ہوں کہ موال نے بھی صبح کی اذان دلوائی ہے کيونکہ جو نمازی بھی ہيں، ان کيلئے سب سے زياده دشوار صبح 
کثر پڑھتے بھی ہيں تو قضا کرکے پڑھتے ہيں۔ موال نے صبح کی نماز کی اذان اس لئے دلوائی کہ کوئیکی نماز ہوتی ہے۔ ا

جوان و نوجوان علی اکبر کا ماتم کرنے واال، علی اکبر کا نوحہ پڑھنے واالاگر بستر پر ياد کرے کہ ميرا شہزاده کہتا 
لٰوة”ہے: جائے۔ يہ صبح کی نماز ہے۔ اور خدا کی قسم! کربال ميں نماز بھی ،تو شايد علی اکبر کی آوا ز پرآ“َحیَّ َعلَی الصَّ

جيسی ہوئی ہے، ويسی تاريخ عالم ميں کبھی نہيں ہوئی۔ ظہر کی نماز ميداِن جنگ ميں، تير برس رہے ہيں اور گرمی ہے، 
ان کی کوشش يہ آگ برس رہی ہے، خون کی بارش ہے۔ اس عالم ميں ظہر کی نماز کس وقت آيا۔ اصحاب جو گردوپيش ہيں، 

  ہے کہ موال خود حکم نہ دينے پائيں کہ ہم اپنے ذوِق عبادت کا نذرانہ پيش کرديں۔ 
ابوتمامہ ساعده، اگر يہ واقعہ نہ ہوتا توہم ان کا نام بھی نہ جانتے ، يہ ويسے ممتاز صحابہ ميں نہيں ہيں، ان کا نام صرف ا 

ن بہت قريب آگئے ہيں، تمناہے کہ يہ نماز آپ کے ساتھ با جماعت س نماز کی بدولت ہم نے سنا، کہتے ہيں : موال ! دشم
  ہوجائے۔ امام دعائيں دينے لگتے ہيں۔ فرماتے ہيں: 

ُ ِمَن اْلُمِصلِّْيَن الذَّاِکِرْينَ ” لٰوة َجَعلََک ّهللاٰ   ۔ “َذَکْرَت الصَّ
  ۔ “تم نے خود سے نماز کو ياد کيا، هللا تمہارا شمار نمازيوں ميں کرے”

ِن حسين ! ميں کہتا ہوں کہ اگر موال کی دعائيں لينی ہيں تو نماز کو نہ بھولئے۔ کيا کہنا اس نماز کا کہ ادھر نماز عزادارا
ہورہی ہے، اُدھر دو صحابی تير کھارہے ہيں۔ سعيدابن عبدهللا اور زہير ابن قين۔ انہيں کھڑا کيا ہے کہ جو تير آئے، اپنے اوپر

د نماز کی خاطر ہے، عبادت کی خاطر ہے، شريعت کی خاطر ہے مگر يہ وه قربانياں ہيں جوروکو۔يوں تو کربال کا پورا جہا
بالشائبہ مجاز، نماز کی خاطر ہوئی ہيں۔ اب جس نماز پر موال اپنے دو جاں بازوں کو قربان کرديں، اس نماز کو ہم اپنے 

  ادار سمجھ سکتے ہيں؟ عمل سے پامال کريں تو موال ہميں اپنا دوست سمجھ سکتے ہيں؟اپناصحيح عز
ارباِب عزا! عصر کی نماز کا وقت ہے۔ ميری مجال نہيں ہے کہ ميں اس نماز کی خصوصيات عرض کروں کہ کس عالم 

ميں رکوع تھا، کس عالم ميں سجود تھا، کس عالم ميں قيام تھا؟ مگر سجده تو تاريخی حيثيت رکھتا ہے۔ کہنے والے نے بھی 
  کہہ ديا کہ : 

  ن ميں بس اس کے سوا کيا ہے اسالم کے دام
ہی اِ ک سجدئہ شبيری   اِک ضرِب يداللّٰ

تو سجدئہ شبيری تو يادگار ہے مگربڑی تلخ حقيقت ہے، بڑی سخت بات ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہميں خنجر ياد 
  رہے اور سجده ياد نہ رہے۔ ارے خنجر تو شمر کا تھا، سجده ہمارے موال حسين کا تھا۔ 

لو کہ يہ سجده طوالنی کتنا ہوا، ارے ان کی نظر ميں تھا کہ ميرے نانا نے ميری خاطر سجده کو طول ديا تھا، تو بس ايک پہ
ميں اپنے عمل سے يہ ثابت کروں کہ ميں آپ کے دين کی خاطر کب سجده کرتا ہوں۔ ميں کہتا ہوں ديکھئے! نماز کا ہر عمل 

جب تک انسان کھڑا نہ ہو۔ اگر کھڑا نہيں ہوا تو اس کے يہ معنی کہ  کب تک طوالنی ہوگا؟ رکوع اس وقت تک طوالنی ہوگا
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رکوع باقی ہے۔ يہ قيام کب ختم ہوگا؟ جب سجده ہوجائے، اگر سجده نہيں ہوا تو قيام ہی قيام ہے۔سجده کا اس وقت اختتام ہوگا 
النی سجده کيا کہ ستّر مرتبہ ذکر جب سجدے سے سر اٹھايا جائے۔ اگر سر نہيں اٹھايا تو سجده قائم ہے۔ رسول نے اتنا طو

سجود کی نوبت آئی۔ حسين نے کہا کہ ميں ايسا سجده کروں گا کہ سر اٹھاؤں گا ہی نہيں۔خدا کی قسم! حسين نے سجده سے 
 سر نہيں اٹھايا، کوئی اور تھا جس نے سر جدا کرديا۔ 

 

 معراج خطابت

 

  مقصِد حيات

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
۔َوتََواَصوْ ” لِٰحِت َوتََواَصْوابِاْلحقِّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْواَوَعِملُواالّصٰ ْنَساَن لَفِْی ُخْسٍر۔ااِلَّ ْبرِ َواْلَعْصِر۔اِنَّ ااْلِ   ۔“بِالصَّ

قرآن مجيد کامختصر سوره ہے۔ اس ميں بسم هللا کے بعد ارشاد ہورہاہے : قسم ہے عصر خاص کی کہ يقينا انسان نقصان ميں 
ہے۔ مگر وه جو ايمان الئيں، نيک اعمال کريں اور ايک دوسرے کو حق کی ہدايت کريں اور ايک دوسرے کو صبر کی 

ا چاہتے ہيں تو اس بات کو قسم کھا کر کہتے ہيں۔ مگر يہ کالم اس کا دعوت ديں۔ عام طور پر ہم جب کسی بات کا يقين دالن
ہے کہ جو اُسے مانتا ہے، وه سوائے سچائی کے کوئی دوسرا تصوراس کے بارے ميں کرہی نہيں سکتا۔ لٰہذا اُسے يقين 

ں۔ تو ميں سمجھتا ہوں دالنے کيلئے قسم کھانے کی ضرورت نہيں ہے۔ پھر قرآن مجيد ميں جابجا کيوں قسميں کھائی جاتی ہي
اور آپ غور کيجئے تو يہی ذہن نشين پہلو ہے کہ اس بات کی اہميت ظاہر کرنے کيلئے کہ جو کہنی ہے، قسميں کھائی جاتی 

  ہيں۔ يعنی بات رواروی ميں کہنے کی نہيں۔ 
سے ہوتی ہے۔ مگر جناِب واال! ايک مجبوری ہے اور مجبوری کبھی نقص کے سبب سے ہوتی ہے ، کبھی کمال کے سبب 

مثالً خالق مجسم ہوکر کبھی سامنے نہينآ سکتا۔ يہ مجبوری کسی نقص کی بناء پر نہيں ہے بلکہ کمال کی بناء پر ہے۔ ويسے 
ہی يہ جو ميں نے کہا کہ مجبوری ہے توايسی ہی مجبوری ہے ، وه مجبوری يہ ہے کہ عموماً جس چيز کی قسم کھائی جاتی 

چا درجہ رکھتی ہے۔ جيسے آپ معصومين کی قسم کھاتے ہيں۔ حضرت ابوالفضل العباس کیہے، وه قسم کھانے سے کچھ اون
قسم کھاتے ہيں اور جو قسم شرعی ہے يعنی احکامی قسم۔ کفاره وغيره جس پر جاری ہے، وه هللا کی قسم ہے۔ تو جو چيز 

  اپنی نظر ميں اپنے سے باال تر ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ 
تکلم وه ہے جس سے باالتر کوئی ہے ہی نہيں۔ تو وه ايسے کو تو نہيں السکتا جو اس سے باالتر ہو۔وہی تو ميں مگر يہاں م

مجبوری کہی تھی۔ اس سے باالتر عالم تصور ميں کوئی چيز ہے ہی نہيں ۔ تو اب يہ جزو محفوظ نہيں ره سکتا مگر جس 
ونی چاہئے۔ يعنی جس طرح اُس بات کی اہميت ثابت ہوتی ہے قسمچيز کی قسم کھائی جائے، وه اپنی جنس ميں امتيازی چيز ہ

کھانے سے، اسی طرح جس کی قسم کھائے، اس کی بھی اہميت ظاہر ہوتی ہے۔ اب ان قسموں سے ايک اور تصور ختم ہوتا 
شرک کی  ہے۔ وه ايک مکتب ِ خيال کا تصور ہے کہ هللا کے سوا کسی کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔جہاں بہت سی باتوں پر

صدائيں بلند ہوتی ہيں، اسی طرح يہ بھی ہے کہ هللا کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا، يہ شرک ہے۔ليکن هللا کے سوا 
کسی اور کی قسم کھانا اگر شرک ہو تو پھر هللا کے کالم ميں تو هللا کے سوا کسی کی قسم نہيں ہونی چاہئے تھی۔ جو چيز 

کيسے گواره کر سکتا ہے؟تو قسميں جو کھائی جاتی ہيں،وه کبھی اس شے کی عظمت  ہمارے لئے شرک ہو، هللا خود اس کو
  کے اظہارکيلئے اور کبھی بنظر محبوبيت بھی کھائی جاتی ہيں۔ جيسے تمہارے سر کی 

قسم، يہ قسم آپ کی زبان پر جاری ہے يا نہيں؟آپ کے سر کی قسم۔ تو مجھے قرآن مجيد ميں اس کی بھی نظير ملتی ہے۔ 
قسم آپ کی جان کی،يہ گمراه لوگ ”،“لعمرک”نے رسول سے خطاب کرکے کہا ہے، سورئہ حجر ميں، چودہواں پاره خالق

۔ يہ خالق نے قسم کيوں کھائی ہے؟خود رسول سے خطاب کرکے بالکل “اپنی گمراہی کے ايک عجيب نشے ميں مبتال ہيں
   محبت کا انداز ہے۔ معلوم ہوتاہے کہ محب حبيب سے بات کررہا ہے۔

تو اب اگر خالق ايسے کی قسم کھاتا ہے جو اُسے محبوب ہے تو ہم بھی ان کی قسم کھا سکتے ہيں جو ہميں ا س کے حکم 
ميں ہے، رسول سے خطاب۔اس کے عالوه وہی، “لََعْمُرکَ ”سے محبوب ہيں۔ تو اب ايک قسم تو بنظر محبت قسم کی ہے جو

مخلوقاِت اٰلہيہ ميں آفتاب وماہتاب کو قسم کھانے کيلئے منتخب کيا گيا۔ جو شے اپنی جنس ميں ايک امتيازی حيثيت رکھتی ہو،
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  ۔ “َوالشَّْمِس َوُضٰحھَاَواْلقََمِراَِذاتَٰلھَا”
بے شک سورج اور چاند اپنی جنس ميں ايک امتيازی درجہ رکھتے ہيں مگر کبھی چھوٹا بھی اعزاز ميں بڑوں کے برابر 

  ر ۔چنانچہ ارشاد ہوا: ہوجاتا ہے،کسی خاص خصوصيت کی بناء پ
  ۔ “َوالنَّْجِم اَِذاھَویٰ ”

  مگر کب ؟ جب وه کسی آستانے کی طرف جھک رہا تھا۔ 
تو جس طرح بہت سی چيزوں کو يہ شرف ديا گيا کہ ان کی قسم کھائی جائے، اسی طرح ظرِف مکان کو اس شرف سے 

  محروم نہيں کيا گيا۔ مگر ہر مکان نہيں۔ مکاِن خاص: 
  ۔ “ُدااْلَ ِمْينَوٰھَذاْلبَلَ ”
  ۔ “قسم ہے اُس شہر کی جو محل امن و امان ہو”

يعنی امن اُسے اتنا پسند ہے کہ جو محل امن ہو، اس کی قسم کھاتاہے۔ مگر دوسری جگہ بتا ديا کہ يہ مکان کو شرف بہ 
  اعتباِر مکين مال ہے۔ ارشاد فرمايا: 

  ۔ “ْلبَلَدِ اَلاُْقِسُم بِٰھَذااْلبَلَْد َواَْنَت ِحلٌّ بِٰھَذا”
  اس شہر کی يونہی قسم نہيں ہے بلکہ اس لئے کہ آپ اس شہر ميں مقيم ہيں۔ 

اب جس طرح ظرِف مکان کو يہ عزت عطا ہوئی ، اسی طرح ظرِف زمان کوبھی اس شرف سے محروم نہيں رکھا گيا۔ مگر 
ی طرح عصر جس کے معنی جيسے مکان ہر مکان نہيں بلکہ وه مکان جو اس کے حبيب ِ خاص سے تعلق رکھتا ہو، اس

زمانے کے بھی ہيں اور دن کے ايک خاص حصہ کا بھی نام عصر ہے۔اب قرآن ميں تو لفظ عصر ہے۔ اپنی طرف سے 
کہنے کا حق ہيں ہے کہ وه ہے يا يہ ہے۔ بہرحال عصر جو بھی ہے، ليکن ہر عصر نہيں بلکہ عصر خاص ۔ اسی لئے 

خاص کی۔ کوئی کہے يہ خاص کے معنی کس لفظ سے پيدا ہوئے۔ ميں کہتا ترجمہ ميں َميں نے يہی کہا کہ قسم ہے عصر 
ہوں کہ لفظ عصر پر جو يہ الف الم داخل ہے، عصر کوئی سا زمانہ اور العصر، عصِر خاص۔کوئی کہے اس کی نظير؟ تو 

  رت ہے؟ نظير آپ کی جانی پہچانی ہوئی ہے۔ يوم، کوئی سا دن اور اليوم، کيا اليوم کيلئے ياد دالنے کی ضرو
  ۔ “اَْليَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکمْ ”

  تو يہ کيا ترجمہ ہوتا ہے کہ آج ميں نے تمہارے دين کو مکمل کيا ہے۔ 
، اس لفظ کو حفظ “اَْليَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکمْ ”اب ہر مکتب ِخيال کا انسان غور کرے کہ کتنا ہی حفظ کرليجئے ان الفاظ کو، آج

ترجمہ بھی حفظ کرليجئے۔ آج ميں نے تمہارے دين کو مکمل کرديا۔ ليکن اگر تاريخ نہ ديکھئے کہ وه آج کونسا  کر ليجئے ،
  ہے؟ تو کيا قرآن سے سمجھ مينآ ئے گا؟ بتائے کوئی قرآن کو کافی سمجھنے واال۔ 

معلوم نہ ہو کہ وه آج کونسا دن ہے؟ تو ۔ آج ميں نے تمہارے دين کو مکمل کيا ہے۔ اگر “اَْليَْوَم اَْکَمْلتُ ”قرآن کہہ رہا ہے 
بتائيے قرآن سے کيا سمجھ ميں آئے گا؟ ميں کہتا ہوں کہ کاش! قرآن کے سمجھنے ہی کی خاطر اس دن کو ياد رکھتے۔تو 

بس جيسے يوم کوئی سا دن،اور يہ الف الم اشاره کيلئے ہوتا ہے۔کسی فرِد خاص کی طرف۔ اسی سے معنی پيدا ہوئے کہ آج 
، تو وه عصِر خاص ہوا۔تو اب يہ عصِر خاص وہی ہوسکتا “َواْلَعْصرِ ”اسی طرح عصر کوئی سا عصر اور جب کہاکا دن۔ 

ہے جو اس کے حبيب ِ خاص سے خاص تعلق رکھتا ہو۔ خواه کوئی زمانہ ان سے خاص تعلق رکھتا ہو، خواه کوئی وقت ِ 
  عصر خاص تعلق رکھتا ہو۔ 

ے، اس بات کی اہميت ظاہر کرنے کيلئے جو کہی جارہی ہے، تو ديکھنا يہ ہے کہ وه اب ميں نے کہا کہ قسم کھائی جاتی ہ
  بات کيا ہے۔ 

  وه ہے: 
ْنَساَن لَفِْی ُخْسرٍ ”   ۔ “اِنَّ ااْلِ

ميں نے ترجمہ يہ کيا کہ انسان نقصان ميں ہے مگر ديکھنا يہ ہے کہ يہ نقصان کونسا ہے؟ ايک نقص تو وه ہے جو ممکنات 
سوائے هللا کے باقی ہر چيز کماِل ذاتی سے محروم ہے۔ کيوں؟ اس لئے کہ جب وجود اپنا نہيں ہے، تو  کی ہر شے ميں ہے۔

يہ غيرہے اور جب وجود ہی غير ہے تو پھر کونسا کمال اپنا ہوگا؟ وجودکمال کا سرچشمہ ہے۔جب وجود هللا کا عطاکرده ہے 
ر کائنات کی ہر شے ميں يہ نقص ہے يعنی وه کامل بالذات نہيں ہے۔ تو ہر کمال بھی هللا تعالٰی کا عطا کرده ہے۔ تو اس بناء پ

  تو اگر يہ نقص ہے تو پھر انسان کی کيا خصوصيت ہوئی جو کہا گياکہ: 
ْنَساَن لَفِْی ُخْسرٍ ”   ۔ “اِنَّ ااْلِ
  ۔ “يقينا انسان گھاٹے ميں ہے”

  پھر اگر يہ نقص ہوتا امکانی نقص تو استثنٰی کی گنجائش نہيں تھی کہ: 
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الَِّذْيِن ٰاَمنُْوا”   ۔ “ااِلَّ
سوااُن کے ، وه ايمان بھی لے آئے، عمِل صالح بھی کئے۔پھر خدا تو نہيں ہوجائيں گے، رہيں گے تو مخلوق ہی۔ تو اگر وه 
نقص امکانی ہوتا تو اس ميں يہ استثنٰی کيسا؟ معلوم ہوتا ہے کہ يہ نقص امکانی نہيں ہے۔ پھر يہ کيا ہے؟ حقيقت ميں قرآن 

جيد ميں تو نقص کا لفظ ہی نہيں ہے۔ذرا غور فرمائيے ، ميں ترجمہ ميں وہاں نقص کہا اور اب بھی بے جھجک قرآن مجيد م
۔ اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے، “خ س ر”ميں جو لفظ ہے، وه نہيں کہوں گا کيونکہ وه لفظ ہمارے ہاں تو ايک رشتہ کا نام ہے۔

  و اسی لئے جب آيت پڑھتا ہوں تو بھی وقف نہيں کرتا۔ وه ہمارے ہاں ايک خاص رشتہ کا نام ہے۔ ت
ْنَساَن لَفِْی ُخْسرٍ ”   ۔ “اِنَّ ااْلِ

“ خ س اور ر”کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اُردو والے لفظ سے شباہت نہ ہوجائے۔ تو حقيقت ميں وہاں نقص نہيں ہے۔ وہاں تو 
لفظ کی خصوصيت پر ہم نظر ڈالتے ہيں تو يہ  ہے۔اب اس لفظ کی جو خصوصيات ہوں، ان کو ديکھنا چاہئے۔ تو جب اس

حقيقت ميں کاروباری اصطالح ہے تجارت کی۔ مجمع ميں ضرور ماشاء هللا تجارت کرنے والے افراد بھی ہيں۔ تو ايک 
حقيقت ہے، ان کو خوش کرنے کيلئے نہيں ہے کہ تجارت کچھ ايسی هللا کو محبوب ہے کہ اس نے شروع سے آخر تک قرآن

  اصطالحيں استعمال کی ہيں۔يہاں تک کہ ايمان کا پيام ديا تو يہ کہا:  ميں تجارتی
  ۔ “يَاَيّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْواھَْل اَُدلُُّکْم َعٰلی تَِجاَرة تُْنِجْيُکْم ِمْن َعَذاٍب اَلِْيم”

کہ ايمان الؤ۔ يہ کيا ہے؟ کيوں صاحباِن ايمان! کيا ميں تمہيں بتاؤں ايسی تجارت جو تمہيں عذاِب اٰلہی سے بچائے، وه يہ ہے 
يہ اس لئے ہے يعنی ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہيں ايسی تجارت بتاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ايسی قوم سے خطاب نہيں ہے جو 

بيکار رہنے کی عادی ہو بلکہ وه قوم ہے جو ذوِق تجارت رکھتی ہو۔ان سے انہی کی زبان ميں بات کی جارہی ہے۔ تو اب يہ 
، جسے ميں اُردو ميں نہيں کہہ رہا ہوں۔ يہ لفظ حقيقت ميں تجارت کی اصطالح ہے۔جب آپ “خ س اور ر”لفظ جو ہے، يہی

تجارت کرتے ہيں تو شروع ميں پيسہ ہوتا ہے جو تجار ت ميں لگاتے ہيں۔ اس کو عربی ميں راس المال کہتے ہيں اور 
تجارت شروع کی جاتی ہے۔ اب کچھ دن کے  فارسی ميں اُسے سرمايہ کہتے ہيں اور ہمارے ہاں اصل پونجی جس سے کہ

کاروبار کے بعد ايک صورت يہ کہ اس ميں اضافہ ہوگيا۔رقم بڑھ گئی۔ مثالً ہزار روپے لگائے تھے، اب اس کی ماليت دس 
  ہزار ہوگئی۔ اسے عربی ميں کہتے ہيں ِربح۔ بڑی ح سے۔ جيسے قرآن مجيد ميں ہے: 

اَرتُھُمْ ”   ۔ “فََماَربَِحْت تِجَّ
ی تجارت کی زبان ميں بات ہورہی ہے۔ ان کی تجارت نے انہيں کوئی فائده نہيں پہنچايا۔ تو عربی ميں اسے ِربح کہيں سب وہ

گے۔ فارسی ميں اسے سود کہيں گے۔ ہم تو بياج کو سود کہنے لگے اُردو ميں۔ تو بياج کو سود نہيں کہتے۔ اصل ميں وه 
ہم اسے تجارت کا نفع کہتے ہيں۔ يہ کيا بات ہوئی؟ نفع تو دوا کا بھی ہوتاتجارت کا نفع ہے جسے سود کہتے ہيں فارسی ميں۔ 

ہے۔ يہ کوئی مفرد لفظ ہوا۔ اس کے معنی ہيں کہ ہمارے پاس کوئی مفرد لفظ نہيں ہے اس معنی کو ادا کرنے کيلئے۔ يہ تو اس
کم ہوگيا يا ختم ہی ہوگيا۔ تو  صورت ميں ہے جب اضافہ ہوجائے۔دوسری صورت يہ ہے کہ کچھ دن ميں جتنا تھا، اس سے

۔سود جب اضافہ ہو، زياں جب “برتراز انديشہ سودوزياں ہے زندگی”اسے گھاٹا کہيں گے اور فارسی ميں زياں کہيں گے۔ 
۔اور يہ ايک ايسا لفظ ہے جسے کہتے ہوئے ميں ڈر رہا ہوں۔ “خ س اور ر”نقصان ہو۔ اس نقصان کو عربی ميں کہتے ہيں

“ ه”ں وه ہمارا جانا پہچانالفظ ہوجائے گا۔ يعنی اس کے بيچ ميں ايک عدد الف لے آئيے اور آخر ميں ايک ذرا سے فرق مي
اس ميں بھی ہے۔ اب راز “ خ س اور ر”لگا ديجئے تو ہوجائے گا خساره۔ اب يہ خساره ہم بھی سمجھ ليں گے ، حاالنکہ وه 

ہ کا بھی امکان ہو، کمی کا بھی امکان ہو۔وه بجائے بڑھنے يہ ہے ، خساره وہی ہوگا جہاں کوئی چيز ايسی ہو جس ميں اضاف
  کے گھٹ جائے تو وه خساره ہوگا۔ 

انسان کے عالوه کائنات ميں اور جتنی چيزيں ہيں، وه يا اتنی پست ہيں کہ بلند نہيں ہوسکتيں يا اتنی بلند ہيں کہ پست نہيں 
کے کچھ دائروں ميں اسير ہيں کہ اس سے اُبھر نہيں  ہوسکتيں۔ ايک طرف ہيں جمادات، نباتات ، حيوانات۔ يہ سب نقص

سکتے بلکہ يہ نام ان کے اسی نقص کے پہلو کے ہيں يعنی جمادات کسے کہتے ہيں؟ ايک چيز ہے اس ميں جسميت ہے۔ 
ے۔اپنے اجزائے وجود کو سميٹے رہنا۔ اگر ا س کا نام جمادات ہوتا تو پودے بھی جمادات ہوتے کيونکہ ان ميں بھی جسميت ہ
پھر حيوان بھی جمادات ميں ہے، ان ميں بھی جسميت ہے۔انسان بھی جمادات ہے، اس ميں بھی جسميت ہے۔ پھر جمادات 

کون؟ جس ميں بس جسميت ہے اور کچھ نہيں۔ جسميت ہے اور بس۔ يعنی نشوونما نہيں ہے، احساس اور اراده نہيں ہے۔ اس 
  نقص کے پہلو کا نام ہے جمادات۔ 

ت کون؟ جن ميں نشوو نما کی قوت ہو۔ جسم بھی ہيں اور نشوونما بھی رکھتے ہيں۔ جسمانی طور پر بڑھنے اس کے بعد نباتا
کی قوت۔ جسے پودے کا پھيلنا کہتے ہيں۔اب اگر اس کا نام ہوتا نباتات تو حيوان بھی نباتات ميں ہوتا، انسان بھی نباتات ميں 

ننا پڑے گا کہ نباتات اس کا نام نہيں ہے کہ نشوو نما رکھتا ہو۔ اس کا نامہوتا ليکن يہ تو الگ بات ہے، دوسری نوع ہے۔ تو ما
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ہے کہ نشوو نما رکھتا ہو اور بس۔بس کے معنی يہ ہيں کہ احساس و حرکت کا جوہر نہيں ہے۔بس اس نقص کے پہلو کا نام 
  نباتات ہے۔يہ کمال کے پہلو کا نام نہيں ہے۔ 
ہو۔اگر نشوو نما ہونے سے نباتات ہوتا ہے تو پھر حيوان بھی نباتات ميں ہے اور  نباتات کسے کہتے ہيں؟ جس ميں نشوو نما

انسان بھی نباتات ميں ہے۔پھر نباتات الگ کيوں ہيں؟ نباتات اس لئے الگ ہيں کہ نباتات ميں بس نشوو نما ہے اور کچھ نہيں 
يوان نہيں، اس کے نزديک انسان بھی حيوان ہے۔ يعنی احساس و حرکت ِ ارادی نہيں ہے۔اب حيوان ، مگر وه ارسطو واال ح

ہے۔ ميں عام اُردو ميں يہ کہوں کہ حيوان جانور کے معنی ميں، جاندار کے معنی ميں نہيں۔ وہی تو ہے جو انسان سے پست 
ہے ۔ جو انسان سے پست ہے، وہی حيوان۔ اس کا ذکر ہے۔تو وه حيوان ايک جوہر رکھتا ہے يعنی حيات۔ احساس و حرکت ِ 

دی۔ ليکن احساس و حرکت ِ ارادی کا نام حيوان ہوتا تو پھر وہی يعنی انسان بھی حيوان ہوتا۔مگر حيوان انسان سے پست ارا
ہے تو کيا معنی؟ وه حيوان کون ہے جو انسان سے پست ہے؟ يعنی احساس و حرکت ِ اراده رکھتا ہے بس۔ بس کے معنی ہيں 

  ائی اور برائی کا احساس نہيں رکھتا۔تو اس نقص کے پہلو کا نام حيوان ہے۔ کہ وه عقل و شعوِر خير و شر نہيں رکھتا۔ اچھ
تو يہ سب نقص کے دائروں ميں گرفتار ہيں کہ اس سے آگے بڑھ نہيں سکتے۔ تو کوئی سرمايہ ہی نہيں تو خساره کيا ہوگا؟ 

تا۔يہ تو ايک طرف ہيں جمادات، جب بڑھنے کی صالحيت نہيں تو جتنے ہيں، وہی رہيں گے۔خساره کا سوال ہی پيدا نہيں ہو
نباتات، حيوانات۔ دوسری طرف ہيں فرشتے۔ ان کے بلند ہونے ميں کوئی شک نہيں۔ جواِر اقدس کے رہنے والے، عالم 
باالکے مکين، معصوم، بے ضرر ہستياں، بے گناه ہستياں۔تو ان کی بلندی ميں کوئی شک نہيں مگر ان کی بلندی خود 

ئے گئے ہيں بلند، لٰہذا بلند ہيں۔ان کی صفاتی بلندی ايسی ہے جيسے جسمانی بلندی ہے آفتاب اختياری نہيں ہے۔ پيدا ک
  کی۔جيسے جسمانی بلندی آفتاب کی کہ پيدا کيا ہی گيا ہے بلند۔ ويسے ہی ان کی بلندی اوصاف والی۔ 

اُمنگيں پيدا ہوتی ہيں۔ جذبات بے شک بڑی اچھی مخلوق۔ بے گناه ہے مگر بے گناه ہے باايں معنی کہ وه دل نہيں جس ميں 
نہيں۔ وه تقاضے نہيں جو گناه کی طرف لے جاتے ہيں۔ لٰہذا معصوم ہيں۔ان کی عصمت قابل مدح صفت ہے ، کارنامہ نہيں 
ہے، قابل شکريہ۔ يہ کہہ سکتے ہيں کہ بڑی اچھی مخلوق ہے ، کسی کو ستاتی نہيں ، کسی کو آزار نہيں پہنچاتی، ہمہ تن 

  گار ہے۔بڑا کام کرتے ہيں جو گناہوں سے بچے رہتے ہيں۔ يہ کارنامہ نہيں ہے۔ اطاعت ِ پرورد
ماشاء هللا ذوِق ادب رکھنے والے تو يہ آسانی سے سمجھ ليتے ہيں۔ دوسرے افراد بھی ميرے بيان کے پس منظر سے سمجھ 

نہيں ہوسکتا۔ يعنی مايہ دار ہيں، سرمايہ  ہی ليں گے کہ هللا کا ديا ہوا بہت کچھ ہے مگر کتنا ہے، اتنا ہی ہے ، اس ميں اضافہ
  دار نہيں ہيں۔ 

تو جب بڑھنے کا امکان نہيں تو پھر خساره بھی کيا ہوگا۔ نہ گھٹنے کا تصور، نہ بڑھنے کا امکان۔ جتنا هللا نے ديا، اُتنا ہی 
يدا کيا گيا ہے۔لچکدارہے۔ اس سے آگے نہيں ہے۔ اب انسان۔ انسان کی خاصيت ہے کہ يہ طاعت و معصيت کے دوراہے پر پ

  مخلوق۔ يہ گھٹتا ہے تو بدبخت حيوانوں سے بدتر ہوجاتا ہے۔اسی لئے قرآن مجيد ميں کہا گيا: 
  ۔ “اُْوٰلئَِک َکااْلَ ْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلَّ َسبِْياًل ”
  ۔ “يہ لوگ مثل چوپايوں کے ہيں بلکہ ان سے بد تر ہيں”

اس طرح کا کہوں تو تُو سمجھ ميں آئے گا کہ ميں نے پہلے کہہ ديامثل چوپايوں ميں اگر اس طرح کی بات کہوں ، يہ جملہ 
کے اور پھر چونک کر کہا بلکہ بدتر۔مگر يہ کالم اس کا ہے جس کے ہاں سہوونسيان کی گنجائش نہيں ۔ اس لئے کہ 

ونسيان کا سوال سہوونسيان بھی ايک طرح کا نقص ہے، وه نقص عارضی سہی۔ جو عالم بالذات ہے، اس کے ہاں سہو
  نہيں۔ارے ہم اُس کے اونچے بندوں کو سہوونسيان سے بری جانتے ہيں تو هللا کا کيا ذکر! 

اس کے ہاں بدُل الغلط کا امکان نہيں ہے۔ ماننا پڑے گا کہ حکمت ِکالم متقاضی ہے کہ يوں بات کہی جائے۔ تو اب ميری نظر 
 ضوع۔ مگر ابھی سے کہہ دوں کہ اس موضوع کو پيش نہيں کرنا ہے: ميں اور نظيريں بھی ہيں۔ اب آپ کا بہت دل پسند مو

ی فََکاَن قَاَب قَْوَسْيِن اَْواَْدٰنی”   ۔ “َدٰنی فَتََدلّٰ
  قريب ہوئے اور قريب ہوئے ، يہاں تک کہ دو کمان يا اس سے بھی کم۔ 

يں لگا سکتے۔ يعنی متکلم کو شک ہے۔ وہی بات کہ اگر ميرا جملہ ہو تو مطلب يہ ہوگا کہ بھئی صحيح طور پر ہم اندازه نہ
ة”بس يوں سمجھ لو کہ دو کمان يا اس سے کچھ کم۔ٹھيک ٹھيک ہم نہيں بتا سکتے۔ مگر وه جو سے واقف، اس “ِمْثقَاَل ُکلِّ َذرَّ

وه  کے ہاں(معاذهللا) اندازے کی غلطی کا کيا سوال؟ تو وہی ماننا پڑے گا کہ حکمت ِکالم متقاضی ہے کہ يوں کہا جائے۔اب
کے معنوں ميں ہے۔ دو کمان بلکہ اس “بَل”ايک ہی حکمت ہے دونوں ميں اور وه ايک ہی چيز ہے۔ علماء کہتے ہيں کہ اگر 

  کے معنوں ميں ہوگيا۔ تو بالکل نظير اسی کی ہو گئی۔مثل چوپايوں کے بلکہ اس سے بدتر۔ “بَل”، “اَو”سے کم تر، تو اب 
، يہ بلندی کی تعبير ہے۔ايک ہی انداز ميں ہے۔ وه مثل چوپايوں کے بلکہ بدتر۔ يہاں ميں کہتا ہوں کہ وه پستی کی تعبير تھی

ايک ہی قبيل کی چيزيں ہوگئيں۔ تو اب “بَل”اور “اَو”کہا جارہا ہے کہ وه اتنے قريب کہ دو کمان بلکہ اس سے کم تر۔تو اب 
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ی ہوگی۔ کبھی متکلم کا حکيمانہ تصور يہ جو حکمت ِکالم ہے، اپنے فہم کے مطابق عرض کروں گا ، وه دونوں جگہ جار
محسوس کرتا ہے کہ ايک دم سے حقيقت کہی جائے تو ممکن ہے نذر تغافل ہوجائے۔ لٰہذا حقيقت کو ايک ايک گھونٹ کرکے

پالؤ۔ جرعہ بہ جرعہ ، تدريجاً۔ تو اگر شروع ميں ، اگر ذرا متوجہ نہيں بھی ہے تو رفتاِر کالم کے آگے بڑھنے کے ساتھ 
  جہ ہوجائے گا۔ متو

مگر اب جب کالم اس کا ہے جو اصدق الصادقين ہيں تو جو پہال جزو کہا، وه بھی اپنی جگہ صحيح ہونا چاہئے اور پھر اس 
  پر مزيد اضافہ جو ہے، وه اپنی جگہ صحيح ہونا چاہئے۔تو اب: 

  ۔ “اُْوٰلئَِک َکااْلَ ْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ ”
  ہے، لٰہذا اسے بعد ميں عرض کروں گا۔پہلے اسی کو جسے بطوِر نظير پيش کيا تھا:  يہ چونکہ اصل موضوع سے متعلق

  ۔ “قَاَب قَْوَسْيِن اَْواَْدٰنی”
چونکہ رفعت کا اظہار الفاظ ميں ہو نہيں سکتا ، لٰہذا خالق محسوسات کی مدد دے کر ذہن کو اس درجہ تقرب تک پہنچانا 

قريب ترين نکتے تک، پيمانے تک، جو دو کمانوں کا ہے۔اس کو پہنچا ديا  چاہتا ہے ۔ اس لئے لفظوں کے سہارے سے ايک
گيا۔ اب گويا خالق کہنا چاہتا ہے کہ ديکھو! اتنا ہی نہ سمجھنا يعنی اگر دو کمان کہہ کر خاموش ہوجائے تو رفعت ِمحمدی پر 

  حد قائم ہوجائے۔ 
گيا تو اس پر خاموش ہوجائے تو ان کی رفعت پر حد قائم  تو حضوِر واال!اب الفاظ کا سہاره دے کر دو کمانوں تک پہنچايا

ہوجائے۔ لٰہذا آگے بڑھتا ہے اور متکلم جسم و جسمانيت سے بری ہے۔ مگر يہ کہ جو حقيقت ہے، وه بغير جسم و جسمانيت 
قوسين کے اوپر کے لفظوں کے ادا کيونکر ہو کيونکہ الفاظ وہاں کيلئے بنے ہی نہيں ہيں۔ آپ ديکھ ليجئے قرآن ميں کہ قاب 

بھی نہيں ہے جس کے معنی ہيں وقف جائز۔ کسی طرح کا وقف نہيں ہے۔وقف کا “ ج”کوئی وقف نہيں ہے۔ يہاں تک کہ 
معيار يہ ہے کہ جہاں سانس لی جائے، وہاں وقف۔جہاں سانس نہ لی جائے، آگے بڑھا جائے، وه ہے غير وقف۔ تو ہميں وقف 

ف نہيں ہے۔تو اس کے معنی يہ ہيں کہ متکلم نے بغير سانس لئے ہوئے آگے بات کرنے سے منع کيا گيا ہے۔يعنی وہاں وق
  بڑھائی ہے۔ اب ہميں قبل والے جملے سے نتيجہ نکالنے کا حق نہيں ہے۔ 

  ۔ “قَاَب قَْوَسْيِن اَْواَْدٰنی”
  ی اس سے کم تر۔ ، يعن“اَْواَْدٰنی”جب با ت مکمل نہيں ہوئی تو ہميں رائے قائم کرنے کا کيا حق! اب کہہ ديا کہ

ماشاء هللا صاحباِن فہم ہيں، صاحباِن نظر ہيں، ميں کہتا ہوں کہ اب کم تر کی حد نہيں بتائی کہ کتنا کم۔ اس کے معنی يہ ہيں 
  کہ اب جتنا وہم و فہم و تخيل ميں گنجائش ہو، اتنا آگے بڑھ جاؤ تو خدا خدا رہے، بنده بنده رہے۔ 

  ظير ميں پيش کيا۔ ميرا اصل موضوع وه ہے کہ انسان گرتا ہے تو: يہ تو روشن پہلو ہے جسے ميں نے ن
  ۔ “اُْوٰلئَِک َکااْلَ ْنَعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ َسبِْياًل ”

  يہ لوگ مثل چوپايوں کے ہيں بلکہ اس سے بدتر ہيں۔ 
ہونا چاہئے۔جب کہا  تو جب کہا مثل چوپايوں کے ، تو يہ بھی صحيح ہونا چاہئے۔ کسی حيثيت سے اُنہيں مثل چوپايوں کے

بدتر تو کسی حيثيت سے انہيں بدتر ہونا چاہئے۔ پھر نتيجہ کے طور پر بدتر ہی ہوں گے۔ تو ميں جب غور کرتا ہوں کہ انسان
  کردار کے اعتبار سے جب گرتا ہے تو عمالً ہوتا ہے مثل چوپايوں کے۔ 

کون؟ چرنے والے، گائے بھينس وغيره، جنہيں  حضور! چوپائے دو قسم کے ہوتے ہيں، کچھ چرندے ، کچھ درندے۔ چرندے
آپ مويشی کہتے ہيں۔ درندے کون؟ شير ، بھيڑئيے جن کا نام سن کر ہَول آئے۔تو چرندے جو ہيں ، ان بيچاروں کا مقصد پيٹ
بھرنا ہے۔ کسی نہ کسی طرح پيٹ بھر جائے۔ جو سبزه زار سامنے آئے، چرجائيں۔ اس سے بحث نہيں کہ مالک راضی ہے 

  ناراض ہے۔ غذا جس طرح ملے، کھا ليں۔ اس سے بحث نہيں کہ باعزت مل رہی ہے يا با ذلت۔ يا 
اگر انسان ايسا ہی ہوگيا کہ اسے پيٹ بھرنے کے مقصد ميں، شکم پری کی راه ميں حالل و حرام کا امتياز نہ رہا، جائز و 

فيصد  ٩٠ور چرندے ميں کيا فرق ہوا؟اب ديکھئے کہ ناجائز کا امتياز نہ ہو، صحيح وغلط کا امتياز نہ ہو تو پھر اس ميں ا
فيصد، يہ سب اسی قسم ميں داخل ہيں يا نہيں۔ ميں نے کہا تھا کہ مجمع ميں ماشاء  ٩٨فيصد اور ممکن ہے  ٩۵اورممکن ہے 

س کيلئے هللا تاجر بھی ہوں گے۔ تجارت ايک پيشہ تو ہے ہی۔ حضور! پيشہ ور وہی ہوتے ہيں جو کاسب ہيں، تاجر ہيں۔ تو ا
ايک مقولہ تراش ليا، نظريہ، کہ يہ تو ہمارا پيشہ ہے يعنی جب يہ کہئے کہ يہ صحيح ہے يا غلط ے، جواب يہ ملے گا کہ 

  ہميں اس سے کيا مطلب؟ يہ تو ہمارا پيشہ ہے۔گويا پروانٔہ صحت مل گيا۔ 
اتفاق سے آپ کو بھی کسی کام سے فرض کيجئے کہ ايک صاحب ہيں جو جھوٹا مقدمہ لڑ رہے ہيں۔ آپ انہيں جانتے ہيں۔ 

کچہری جانا پڑ گيا۔ آپ نے ايک ٹيکسی والے کو روکا، آپ نے ديکھا کہ وه ٹيکسی واال آپ ہی کا محلہ دا رہے اور وه انہيں 
کچہری لے جارہا ہے۔ آپ نے ٹيکسی والے سے عليحدگی ميں کہا کہ تمہيں معلوم ہے کہ يہ صاحب جھوٹا مقدمہ لڑ رہے 
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نہيں اپنی ٹيکسی ميں لئے جاتے ہو؟وه فوراً جواب ميں کہے گا کہ جناب! مجھے اس سے کيا مطلب کہ سچا مقدمہ ہيں۔تو تم ا
لڑنے جارہے ہيں يا جھوٹا لڑ رہے ہيں، ميرا تو پيشہ يہی ہے۔ اب چپکے سے آپ قائل ہوجائيے تو بہتر ہے ور نہ اگرراہگير

پ کی طرف کوئی نہيں ہوگا بلکہ گھر پر جاکر وه گھر والوں سےجمع ہوگئے تو سب اس ٹيکسی والے کی طرف ہوں گے۔ آ
  يا عزيزوں ، دوستوں سے کہيں گے کہ آج ايک سنکی مال تھا۔ 

ہميشہ صاحباِن عقل کو ديوانہ کہا گيا ہے۔ايک سنکی مال تھا، وه ٹيکسی والے سے جھگڑ رہا تھا کہ تم جھوٹا مقدمہ لڑنے 
ہو؟ سب ہنسيں گے کہ واقعی ديوانہ تھا، واقعی سنکی تھا۔سب اس کی طرف ہوں  والی سواری کو کيوں کچہری لئے جارہے

گے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ آج انسانيت نے بيعت کرلی ہے حيوانيت کے ہاتھ پر۔يہ ميں نے ٹيکسی والے کی مثال دی، 
جتنی مثاليں دے دوں۔بہرحال جتنی چاہيں مثاليں لے ليجئے۔ خواه مخواه آپ کا وقت ضائع کرنے کو دل چاہے تو ميں چاہے 

  ايک اور سہی۔ 
فرض کيجئے کسی کا پريس ہے اور وہاں سے ايک مخرِب اخالق پوسٹر شائع ہوا ہے۔ آپ نے جاکر اس پريس والے سے 

کہا کہ تم نے ايسا مخرِب اخالق پوسٹر کيوں اپنے ہاں سے شائع کيا ہے؟ وه کہے گا کہ ہم کوئی ديکھتے ہيں کہ اس ميں کيا 
ہے۔ ہم تو يہ ديکھتے ہيں کہ سائز کتنا ہے، عبارت کتنی ہے۔ اس کا ناپ جو مقرر ہے، وه ديکھا، اُجرت بتائی کہ اتنے لکھا 

ميں لکھا جائے گا، اتنے ميں چھپے گا۔ اس نے وه سب دينے کا اقرار کيا، ہم نے چھاپ ديا۔ ہميں اس سے کيا مطلب کہ اس 
لح اخالق ہے۔ ہميں اس سے کيا مطلب؟ وه يہی جواب دے گا اور ايسا ہی جس کے اندر کيا ہے؟ يہ مخرِب اخالق ہے يا مص

  کا جو پيشہ ہے۔ 
علی گڑھ ميں ايک صوفی صورت آدمی ، معلوم ہوا کہ ان کے مريد بھی ہيں۔ان کی پان کی دوکان ہے۔ ماِه رمضان ميں ايک 

نکہ وه صورت سے مجھے صوفی صافی نظر نوجوان نے آکر ان سے پان مانگا، انہوں نے پان بنا کر اُسے دے ديا۔ چو
آرہے تھے، لٰہذا نوجوان کے جانے کے بعد ميں نے کہا کہ ماِه رمضان ميں آپ پان بنا بنا کر نہ ديا کيجئے۔ وه بڑے چيں بہ 
جبيں ہوئے۔ فرمانے لگے: صاحب !ہماری دوکان ہے، ہميں اس سے کيابحث؟ ہمارا کام يہ ہے کہ ہم خود روزه رکھيں ليکن 

  کوئی ہمارے ہاں سے پان خريدنا چاہے اور ہم اُسے پان نہ ديں تو پھر ہماری دوکان تو ختم ہی ہوجائے گی۔  اگر
تو يہ سب وہی ہے کہ پيشہ ميں جائز و ناجائز کا سوال نہيں۔ اسی کو ايک جماعت نے پورا روٹی کا فلسفہ بنا ديا کہ گويا 

ب کچھ ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ جيتے جی روٹی کی اہميت سے انکار زمين و آسمان پيٹ بھرنے سے قائم نہيں۔ روٹی ہی س
کيونکرسکتا ہوں، يقينا روٹی کی اہميت ہے مگر بس طے يہ کرنا ہے کہ روٹی کی اہميت کس حد تک ہے۔ذريعہ حيات کی 

کيلئے روٹیحد تک يا مقصد ِحيات تک۔ اگر ذريعہ حيات کی حد تک آپ کہتے تو ميں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ زندگی 
  ہے۔ مگر سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ پھر زندگی کس چيز کيلئے ہے؟ روٹی تو برائے زندگی مگر زندگی برائے چہ؟ 

ا ”ياد رکھئے کہ ہر ذريعہ سے مقصد اہم ہوتا ہے ،لٰہذا اب تين درجے قائم ہوں گے۔ جس طرح رياضی ميں سکھايا جاتا ہے
اس سے اوپر مقصد ِزندگی۔تو جب زندگی کی “ ج” ر خود زندگی اوراس سے اوپ“ ب” روٹی اور“ الف” ، تو“ب ج

خاطرروٹی ہے تووه روٹی جو زندگی کو نقصان پہنچائے ، کيا وه حاصل کرنے کے قابل ہے؟ اُردو زبان ميں کہوں کہ 
ميرے جسے کھا کر ہيضہ ہو، کيا وه بھی حاصل کرنے کے قابل ہے؟يہاں سب عقالئے زمانہ روٹی کے نظام والے بھی، 

ساتھ مل کر يہی کہيں گے کہ نہيں، اس روٹی کو چھوڑ ديجئے، پھينک ديجئے۔ کسی کو دے ديجئے۔ بہرحال اس روٹی کو 
استعمال نہ کيجئے۔ تو اب اگر وه روٹی چھوڑنے کے قابل ہے جو زندگی کو نقصان پہنچائے تو وه روٹی بھی چھوڑنے کے 

روٹی جسے کھا کر ہيضہ ہو، وه اس لئے چھوڑنے کے قابل کہ زندگی کو قابل ہے جو مقصد ِزندگی کو نقصان پہنچائے۔وه 
نقصان پہنچاتی ہے اور وه روٹی جو يتيم کا گال کاٹ کر ملے اور وه روٹی جو فسادکرکے ملے اور وه روٹی جو خلِق خدا کو

ندگی کو نقصان گمراه کرکے ملے، وه روٹی جو خونريزی کرکے ملے، وه اس لئے کھانے کے قابل نہيں کہ مقصد ِز
  پہنچاتی ہے۔ 

اب اگر يہاں تک کوئی روٹی کے نظام واال ميرے ساتھ آگيا تو اس کے معنی ہيں کہ يہيں سے رزق ميں حالل و حرام کی 
تفريق ہو گی۔يہيں سے ديکھنا پڑے گا کہ کون جائز ہے، کون ناجائز ہے؟اگر يہ نہيں ہے تو وہی حيوانيت ہے جسے فلسفہ کا

  گيا ہے، جس کو ايک بڑا نظريہ بنا کر پيش کرديا گيا ہے۔ لباس پہنا ديا 
اب ديکھ ليجئے کہ کتنے فيصد ہيں جن کا نصب العين صر ف پيٹ بھرنا ہے۔اب معاف کريں مجھ کو جوان او ر 

تے نوجوان۔ماشاء هللا بہت بڑا انقالب ہے کہ ايک وقت ميں مجلس ميں زياده تر بوڑھے ہوا کرتے تھے، نوجوان تو منتظر رہ
! مجھے ہر جگہ يہ خوشگوار تبديلی محسوس ہوئی ہے کہ جوان اور  تھے کہ جب ماتم ہوگا، تب چليں گے۔ مگر الحمد 

نوجوان مجلسوں ميں شريک ہوتے ہيں۔ غور سے سنتے ہيں اور اس سے نتيجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہيں۔ مگر اب اس 
سابقہ نوجوان ہی سے ہے، نوجوانوں ہی سے گفتگو ہے۔ اب  وقت انہی کو، کيونکہ بوڑھے اس منزل سے گزر چکے ہيں،
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انہوں نے جس دن سے ڈگری لی ہے، جس دن سے تعليم ميں حد ِکمال تک پہنچے، اس وقت سے اخباروں پر نظر ہے کہ 
ھا کہ کونسی جگہ کہاں خالی ہے۔ کس جگہ کا اشتہار نکال ہے۔ اشتہار پڑھا، تنخواه کی مقدار ديکھی اور ترقی کا سکيل ديک

اس ميں امکانات کہاں تک آگے جانے کے ہيں اور بس درخواست بھيج دی۔ اس سے مطلب نہيں کہ کام کيا کرنا ہے! وه کام 
صحيح ہے يا غلط ہے۔ اس نقطہ نظر سے کبھی جانچ کی ہی نہيں جاتی۔ ادھر تصور جاتا ہی نہيں ، اس لئے کہ يہ گويا 

  ميں يہ کيا ديکھنا ہے۔ ہميں تو تنخواه کی مقدار ديکھنی ہے۔ خارج از بحث چيز ہے۔ ہميں پيٹ بھرنا ہے۔ ہ
تو يہ جناب وہی حيوانی فلسفہ ہے۔ تو اگر انسان اسی راستہ پر گامزن ہوگيا تو اس ميں اور چرندوں ميں کيا فرق رہا؟ يہ تو 

ہوں۔ جواِن کے غصہ  ہيں چرندے، اس کے بعد ہيں درندے۔ درندے کون ہيں؟ درندے وه ہيں جن کے افعال بتقاضائے غضب
کی زد پر آجائے، شکار ہوجائے، اس سے مطلب نہيں کہ جوان ہے يا بوڑھا ہے يا بچہ ہے۔ اس سے مطلب نہيں کہ گناہگار 

ہے يا بے گناه ہے۔ اگر انسان بھی ايسا ہی ہوجائے کہ جب جذبٔہ انتقام پيدا ہو تو اس سے مطلب نہيں کہ فريق مخالف کا يہ 
لف کا يہ جوان ہے يا فريق مخالف کا بوڑھا ہے ، قصور وار ہے يا بے قصور ہے۔اس سے مطلب ہی نہ بچہ ہے يا فريق مخا

  رہے، تو پھر انسان ميں اور اس درندے ميں کيا فرق ہوا؟ 
اب يہ ديکھ ليجئے کہ عام نوِع انسانی تقسيم ہے انہی دو حصوں ميں يا نہيں!کچھ چرندے اور کچھ درندے۔ ميں کہتا ہوں کہ 

يچارے قسم کے جولوگ ہيں ، بقدِر ہمت، وه چرندے ہوتے ہيں اور جواولوالعزم لوگ ہيں، وه درندے ہوتے ہيں۔ معلوم ہوايہ ب
کہ انسان گرتا ہے تو مثل چوپايوں کے ہوتا ہے اور نتيجہ کے طور پر چوپايوں سے بدتر ہوتا ہے۔ کيوں؟ اس لئے کہ 

ے پاس وه شعور نہيں ہے جو حق و باطل کا امتياز کرسکے جس کا نام عقل چوپائے اگر پستِی کردار ميں مبتال تھے تو ان ک
ہے۔ وه تميز نہيں کہ جائز و ناجائز ميں فرق محسوس کرسکے۔اب انسان عقل رکھتے ہوئے ، شعور رکھتے ہوئے ،صحيح 

سزا ہے يعنی يہ  وغلط کے پہچاننے کی صالحيت رکھتے ہوئے ، پھر بھی عمالً حيوان بنتا ہے تو يہ اس سے زياده موردِ 
حيوان بھی ہے اور مستحِق مالمت بھی ہے۔ جيسے وہاں ميں نے کہا تھا فرشتوں ميں کہ ان کی عصمت قابل مدح ہے ليکن 

کارنامہ نہيں ہے قابل شکريہ، ويسے ہی يہاں ہے کہ جتنی برائياں ہيں، وه برائياں صفات ہيں قابل مذمت۔ ليکن کردارقابل 
ں کہہ سکتے کہ اے بکری! تو نے يہ ماِل غير کيوں کھاليا؟ ان کو مالمت نہيں کرسکتے کيونکہ انہيںمالمت نہيں ہيں ۔ يہ نہي

  کھانے کا يہی طريقہ معلوم ہے۔ کہنے والے نے کہہ ديا۔ 

  نيش عقرب نہ از پئے کين است 
  مقتضائے طبيعتش اين است

  ۔ “ت کا تقاضا ہےبچھو کو ڈنک مارنا کوئی عداوت کی وجہ نہيں ہے، يہ تو اس کی طبيع”
،اس ميں شروع ميں کچھ حکايتيں تھيں “ُسلَُّم االدب”عربی کورس ميں ادب کی ايک کتاب تھی، بچوں کو پڑھائی جاتی تھی

اور آخر ميں کچھ مختصر سے قطعے تھے۔اشعار نصيحت آميز تھے۔ ان ميں سے دو اشعار کا مضمون يہ ہے کہ ميں نے 
ڈنک ماررہا ہے۔ ميں نے اس سے کہا کہ تيرا ڈنک ہے نرم اور يہ پتھرسخت ہے۔ تيرے ايک بچھو کو ديکھا کہ وه پتھر پر 

ڈنک کاا س پر کيا اثر ہوگا؟اس نے کہا: مجھے اس سے کيا مطلب کہ اس پر اثر ہوگا يا نہيں ہوگا۔ ميں تو يہ ثابت کررہا ہوں 
  ذمت ہيں، مورِد مالمت نہيں ہيں۔ کہ ميں بچھوہوں۔تو ان کے افعال بتقاضائے طبيعت ہوتے ہيں۔لٰہذا مورِد م

ليکن يہ بدبخت انسان جب جرم کی طرف قدم بڑھاتا ہے کہ اندر سے کوئی کہتا ہوتا ہے کہ غلط ہے، ايسا نہ کرو ۔ليکن يہ 
اس کی آواز کو سنااَن سنا کرديتا ہے۔ ضمير کے فيصلہ پر عمل نہيں کرتا۔ دوسری دفعہ اُس کی آواز ذرا دھيمی ہوجاتی ہے 

کہ پہلی مرتبہ اُس کی دل شکنی ہوگئی۔ اگرتوجہ کرلی ہوتی تو پھر اور قوت اس ميں پيدا ہوجاتی۔ ليکن جب توجہ نہيں کيون
کی تو دوسری مرتبہ اس کی آواز کمزور پڑگئی۔يہاں تک کہ تيسری منزل وه آگئی کہ جب پھر بھی توجہ نہيں کی تو اس نے 

  ے کہا ہے: صدا دينا چھوڑ دی۔ يہ وه منزل ہے جسے قرآن ن
ُ َعٰلی قُلُْوبِِھْم َوَعٰلی َسْمِعِھْم َوَعٰلی اَْبَصاِرِھْم ِغَشاَوةٌ ”   ۔ “َختََم ّهللاٰ

  اصالح سے يہ نااُميدی اپنے ہاتھوں پيد اہوئی ہے۔ لٰہذا جرم سے بری نہيں ہوسکتے۔ 
عمالً چوپائے رہے تو نتيجہ  تو باوجود ضمير کی طاقت رکھنے کے، باوجود بُرے اور اچھے کے احساس کے ، پھر بھی يہ

کے طور پر چوپايوں سے بدتر ہيں۔ اسی لئے دوزخ ان چوپايوں کيلئے نہيں پيدا کيا گيا ہے، دوزخ انہی انسانوں کيلئے پيدا 
  کيا گيا ہے جو ان سے بدتر ہيں۔ يہ مورِد سزا بھی ہيں، مورِدمالمت بھی ہيں۔ 

ہے تو جو انسان بلندی پر ہوتا ہے، وه عمالً تو فرشتے کا مثل ہوتا ہے، يہ تو اس وقت ہے جب انسان گھٹتا ہے۔ جب بڑھتا 
اس لئے کہ فرشتہ بھی بے گناه، يہ انسان بھی بے گناه۔ بے گناه کے معنی ہيں زيرو۔ زيرو ميں درجے نہيں ہوتے۔ يہاں بھی 
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رشتوں کی مثل ہوتا ہے مگر نتيجہ کے طورنفی گناه، وہاں بھی نفی گناه۔ يہ انسان جو ہے اس ميں بھی گناه نہيں۔تو عمالً تو ف
پر فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس دليل سے جس دليل سے گرنے ميں مثل چوپايوں کے ہوا تھا اور نتيجہ کے طور پر 

چوپايوں سے بد تر ہوا تھا۔کيوں؟ اس لئے کہ يہ عقل رکھتے ہوئے چوپايہ رہا۔ ويسے ہی بڑھنے ميں اسی دليل سے فرشتہ 
ہے۔ کيوں؟ اس لئے کہ فرشتے اگر معصوم ہيں تو کمال کيا ہے؟ يہ جذبات رکھتے ہوئے، بھوک پياس رکھتے نہيں ہوتا 

ہوئے، تکليف کا احساس رکھتے ہوئے، پھر بھی عمالً فرشتہ رہا تو يہ فرشتوں سے باال ترہے۔ يعنی ملک عصمت جو 
وا ملک ہے۔ اسی لئے جب يہ عصمت اختياری کے فرشتوں کيلئے عطيہ خسروانہ تھا، وه اس کا قوِت بازو سے فتح کيا ہ

  قدموں سے بلند ہوتا ہے اور اب اس کا کردار اس منزل پر آجاتا ہے کہ فرشتہ حيران ہوجاتا ہے۔ 
ياد رکھئے ! حيرت اسی چيز پر ہوتی ہے جس کی مثال پہلے سامنے نہ آئی ہو۔ عمر ملک ديکھئے يعنی اس کی 

مدتوں پہلے۔جس کی پيمائش ہم اپنے پيمانوں سے کر بھی نہيں سکتے کہ کتنا پہلے۔ تو  خلقت ِظاہری آدم ابوالبشر سے قبل،
اس کی کتنی عمر ہے اور نوِع انسانی کی ابتداء بھی مجھے نہيں معلوم۔بعض تاريخوں ميں آتا رہتاہے کہ آدم سے اب تک 

۔ مگر جتنے کردا رہيں، وه سب َملک کی اتنے ہزار برس۔اس کا کوئی ثبوت نہيں۔ تو عمر انسانی کی مدت بھی نہيں معلوم
نگاہوں کے سامنے آئے ہيں۔ آدم سے لے کر خاتم تک۔ہر ايک کا کردار اس کی نظروں کے سامنے آيا ہے۔ اب اس کے بعد 

اگر کبھی اس کو حيرت ہوجائے تو وه مجموعی حيثيت سے افضل ہستياں ، يقينا ميں مانتا ہوں، عقيدت کے طور پرباال تر 
ماننا جزِو دين ہے ۔ ليکن يہ کہ کسی شعبہ کردار ميں ايسا نمونہ سامنے آيا ہے جس کی مثال اس کو اس وقت تک  ہستيوں کا

  نظر نہيں آئی تھی۔ آدم سے لے کر تا ايں دم۔کوئی مثال اس کی آنکھوں کے سامنے نہيں آئی تھی۔ 
  اطب کرکے آپ نے کہاہے: اب مجھے معصوم کی زبان کا ايک جملہ ياد آرہا ہے جو سيد الشہداء کو مخ

بِْين”   ۔ “َعَجبَْت ِمْن َصْبِرَک َمٰلئَِکةُ اْلُمقَرَّ
  اے حسين ! آپ کے صبر سے مالئکہ مقربين ششدر ره گئے۔ 

يعنی ان کے تصور سے باال تر نمونہ صبرکا ان کے سامنے آيا۔ اب صرف حديث، جو زيارتيں معصومين نے بتائی ہيں، وه 
۔ تو وه جملہ تو بس اتنا ہی ہے۔ مگر اب مجھے تالش ہوئی ہے کہ وه کربال کے مرقع کا کونسا بھی ايک قسم کی حديث ہيں

موقع ہوگا، وه کونسا زاويہ ہوگا جہاں فرشتوں کو حيرت ہوئی ہوگی۔ميرے سامنے کرداِر کربال کے جو مرقع آرہے ہيں، تو 
کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ”تعمال کررہا ہوں کہ بخدا شاعر نے تو کسی اور مرقع کيلئے کہا تھا مگر ميں اسے يہاں اس

۔مرقع کا ہر گوشہ مجھے ايسا ہی نظر آرہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ فرشتے کو يہيں حيرت ہوگئی ہو۔ ہوسکتا ہے“اينجا است
 کہ اس پر بھی حيرت ہوئی ہو۔پھر حيرت ميں اضافہ ہوتا چالگيا ہو۔ 

 

 معراج خطابت

 

  امربالمعروف،نہی عن المنکر

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
۔َوتََواَصوْ ” لِٰحِت َوتََواَصْوابِاْلحقِّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْواَوَعِملُواالّصٰ ْنَساَن لَفِْی ُخْسٍر۔ااِلَّ ْبرِ َواْلَعْصِر۔اِنَّ ااْلِ   ۔“بِالصَّ

قسم ہے عصر خاص کی کہ يقينا انسان خساره ميں ہے۔ اگر بات اتنے پر ختم ہوجاتی تو اس کا مطلب يہ تھا کہ سبھی 
خسارے ميں ہيں۔ چاہے انبياء ہوں، چاہے اصفياء ہوں، چاہے اولياء ہوں، معصومين ہوں، سبھی خسارے ميں ہيں۔ ليکن کالِم 

  ڑھا: اٰلہی اتنے پر ختم نہيں ہوا بلکہ اس سے آگے ب
۔ ’ لِٰحِت َوتََواَصْوابِاْلَحقِّ ْنَساَن لَفِْی ُخْسٍر۔ ااِلَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َو َعِملُواالّصٰ   اِنَّ ااْلِ

ْبرِ    ۔ “َوتََواَصْوبِالصَّ
سب خسارے ميں ہيں مگر جو ايمان الئيں، نيک اعمال کريں اور ايک دوسرے کو حق کی ہدايت کريں اور ايک دوسرے کو 

ْنَساَن لَفِْی ُخْسرٍ ”ين کريں۔ اب جبصبر کی تلق کا، تو ہميں اس “ااِلَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا”کہنے کے بعدبال فاصلہ يہ جملہ آگيا“اِنَّ ااْلِ
کا لفظ عربی ميں کيا کام کرتا ہے۔ وه يہ کام کرتا ہے کہ زمين “ااِلَّ ”کی خصوصيت بہت شروع سے معلوم ہے کہ يہ “ااِلَّ ”

الب پيدا کرديتی ہے۔ يعنی اگر قبل ميں نفی ہے تو بعد ميں ثبوت ہوجاتا ہے اور اگرقبل ميں ثبوت ہے تو نفی و اثبات ميں انق
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ّهللا ”بعد ميں نفی ہوجائے گی۔ شروع سے ميں نے کہا، کيوں؟ دين کی پہلی منزل ۔ اب اگر بات اتنے پر ختم ہوجائے “اَلاِٰلہَ ااِلَّ
و خاص الخاص سات سمندر پار کے کميونسٹوں کا کلمہ ہو اور يہ قيديں اتنی کيوں ،ماويين کا کلمہ ہو، دہريوں کا کلمہ ہو ت

لگائيں ،اس لئے کہ وه ہيں خاص الخاص کميونسٹ اور باقی اور جگہ جو ہوتے ہيں، وه بربنائے فيشن ہوتے ہيں۔ يعنی ايک 
تو وہی ہوتے ہيں جو وہاں خاص وضع اب چلی ہوئی ہے، گويا ترقی پسندی کی عالمت ہے تو اس بناء پر اصل منکر خدا 

ّهللاٰ ”الخاص ہيں۔تو ان سب کا کلمہ يہ ہوتا۔ مگر جب اس کے ساتھ آگيا  ، تو اب نفی ثبوت سے بدل گئی او رمعنی يہ ہوگئے“ااِلَّ
  کہ خدا ہے اور وه کون ہے؟ هللا ہے۔ اور آگے بڑھئے: 

َرْحَمۃ لِّْلٰعالَِمْين”   ۔ “َوَمااَْرَسْلٰنَک ااِلَّ
اتنے پر ختم ہوجائے تو رسالت کی نفی ہوجائے۔ جس کا کام نبيوں کا بھيجناہے، وه کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھيجا  اگر بات

َرْحَمةً لِّْلَعالَِمْين”ہی نہيں ہے ليکن جب اس کے ساتھ آگيا  ، نہيں بھيجا ہے ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں “ااِلَّ
  بھی ہے اور ہمہ گير رحمت بنا کر بھيجا ہے۔ کيلئے۔تو معلوم ہوا کہ بھيجا 

  اس کے بعد آگے بڑھئے: 
  ۔ “اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا”
  ۔ “ميں تم سے کوئی اجر چاہتا ہی نہيں”

اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْرٰبی”تو اگر بات اتنے پر ختم ہوجائے تو بس کوئی اجر نہيں چاہئے۔ مگر جب  بت کی ، سوائے صاحباِن قرا“ااِلَّ
محبت کے ، تو معلوم ہوا کہ اجر چاہتے ہيں مگر خود نہيں ، خدا کے حکم سے۔مگر وه ہے کيا؟ صاحباِن قرابت کی محبت۔ 

ّهللاٰ ”تو اب ايک ہی ساخت کے تينوں جملے آپ کے سامنے آگئے۔  کے “ ااِلَّ ”، کلمہ توحيد۔ اس ميں بھی نفی کے بعد “اَلاِٰلہَ ااِلَّ
َرْحَمۃ لِّلٰعالَِمْينَ َوَمااَْرسَ ”ساتھ ثبوت۔ ، “اَلاَْسئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًرا”کے ساتھ ثبوت۔“ااِلَّ ”،کلمہ رسالت۔ اس ميں بھی نفی کے بعد“لٰنَک ااِلَّ

  کے ساتھ ثبوت۔ “ ااِلَّ ”کلمہ واليت۔ اس ميں بھی نفی کے بعد 
  ثبوت ہے: کے ساتھ ثبوت ہوگيا۔يہاں پہلے “ ااِلَّ ”اب ان سب ميں تو پہلے نفی تھی تو 

ْنَساَن لَفِْی ُخْسرٍ ”   ۔ “َواْلَعْصِر۔اِنَّ ااْلِ
آيا تو اگر آگے سنيں بھی نہيں تو پتہ چل گيا کہ کچھ تو ہيں جو خسارے ميں نہيں“ ااِلَّ ”بے شک انسان خساره ميں ہے۔ تو اب 

تا ہے کہ يہ آجائے تو نتيجہ پورے جملے کا کا قاعده ہو“ ااِلَّ ”آتا ہی نہيں۔اب وه کون ہيں؟وه يہ ہيں۔ تو اس “ ااِلَّ ”ہيں ورنہ 
کے پہلے بات ختم ہوجائے تو “ ااِلَّ ”کے پہلے سے نکاال جائے تو ضاللت ہوتی ہے۔“ ااِلَّ ”نکاال جائے تو ہدايت ہوتی ہے اور

اال جاسکتا کہ کے بعد والی بات مالئی جائے تو ايمان ہوتا ہے۔ تو اب يہاں نتيجہ قبل والے سے نہيں نک“ اِالَّ ”کفر ہوتا ہے،
کے بعد نتيجہ يہ ہے کہ تمام نوِع انسانی دو “ ااِلَّ ”نہ رکھا جائے۔تو اب“ اِالَّ ”انسان خسارے ميں ہے جب تک اس کے ساتھ 

حصوں ميں تقسيم ہوگئی۔ کچھ وه ہيں جو خسارے ميں ہيں، کچھ وه ہيں جو خسارے ميں نہيں ہيں۔خسارے ميں وه ہيں 
  کے بعد ہيں، وه خسارے ميں نہيں ہيں۔ “ ااِلَّ ”ں کے عالوه ہوں اور جو کے بعد والے لوگو“ ااِلَّ ”جو

تو اب جب دو قسم کے لوگ ہيں تو ذہن يہ کہتا ہے کہ پھر يوں کيوں ہوا کہ خساره ميں ہيں؟ مگر وه جو ايمان الئيں، نيک 
ہوں، جو بداعمال ہوں ، جو باطل اعمال کريں وغيره وغيره۔يوں ہوجاتا کہ سب انسان نفع ميں ہيں، سوائے ان کے جو کافر 

کی طرف لے جائيں، جو بے صبری کی دعوت ديں۔ کوئی کہے جب بات ايک ہی ہے، دونوں کا مطلب ايک ہے تو دل يہ 
کيوں چاه رہا ہے کہ يوں ہوتا۔ يعنی کچھ خواہش ہے کہ يوں ہوتا ، جبھی تو يہ تصور پيدا ہوا۔تو يہ آخر دل کيوں چاه رہا ہے 

  کہ يوں ہوتا؟ 
تو اب ياد رکھئے کہ ذرا سی تبديلی ميں کالم کا نفسياتی اثر بہت بدل جاتا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا کہ سب نفع ميں ہيں سوائے 
ان کے جو باطل کی طرف لے جائيں اور بداعمال ہوں ، تو اصل کالم ہوتا بشارت۔جونہی ہم سنتے کہ سب نفع ميں ہيں، دل 

ليده ہوجاتے۔ اب آيا کرتا کہ وه جو کافر ہيں اور بداعمال ہيں تو ہم اسے غور سے خوش ہوجاتا، طبيعت کِھل جاتی اور با
سنتے بھی نہيں کہ وه کوئی ہوں گے۔ہم سے کيا مطلب؟ ليکن جب يہ ہوا کہ سب انسان خسارے ميں ہيں تو طبيعت بجھ گئی، 

ں، نيک اعمال کريں، جو حق کی ہدايت کريں، دل افسرده ہوگيا، ذہن پريشان ہوگيا۔اب بعد ميں آرہا ہے کہ مگر جو ايمان الئي
جو صبر کی تلقين کريں۔ وه سب بعد ميں آگيا تو وه جو افسردگی پيدا ہوئی، وه جو پژمردگی چھاگئی، وه جو غم کے بادل اُمڈ 

ہے۔ آئے، وه ايک دم کہاں دور ہوئے۔ کہنے والے نے کہہ ديا۔تھمتے تھمتے تھميں گے آنسو۔ رونا ہے ، کوئی ہنسی نہيں 
  ہنستی تو ايک دم سے ختم ہوجاتی ہے مگر رونا جو ہے، وه ايک دم سے ختم نہيں ہوتا۔ 

تو اب جو غم طبيعت پر چھا گيا، تو بعد ميں استثنٰی ہوا بھی تو کيا؟ تو آخر وه کيوں نہ ہوا؟ تو جو انسان کا دل چاہتاہے، اس 
يت بھی جيسے ہمت بڑھارہی ہے کہ ہاں ! اگر يوں ہوتا تو کيلئے دالئل بھی اس کے ذہن ميں آجاتے ہيں۔اب قرآن کی ايک آ

  جيسے زياده مناسب تھا۔ کيوں؟ اس لئے کہ قرآن ميں ہے: 
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  ۔ “َسبَقَْت َرْحَمتُہ َغَضبَہ”
  ۔ “اُس کی رحمت غضب سے آگے آگے ہے”

ونا چاہئے۔ مگر تو جو تقاضائے رحمت ہے، وه پہلے بيان ہونا چاہئے اور جو تقاضائے غضب ہے، وه بعد ميں بيان ہ
صاحب! اب کيا کيا جائے کہ يوں نہيں ہے۔ اسی طرح ہے۔ کالم اس کا ہے جس کے بارے ميں يہ کہہ نہيں کستے کہ 

(معاذهللا) غلط ہے۔ ارے بھئی! انبياء کی منزل تک ترِک اولٰی بھی ہوسکتا ہے۔ خداکے ہاں تو ترِک اولٰی کی گنجائش بھی 
  نہيں ہے۔ 

ہتر ہے۔ يہ سوچنا ہی غلط ہے او ريہ تو عرِف عام ميں کچھ جملے ہيں ۔ تو ياد رکھئے وه اگر تو جو ہے، وہی سب سے ب
سمجھ کر کہے جائيں، ارادتاً، تو وه کفر بن جائيں۔ ليکن ہم سمجھتے ہيں کہ يہ بطوِر تکيہ کالم ہے۔يہ جيسے ايک محاورے 

مثالً بہت سی باتوں کو کہہ ديتے ہيں کہ کيا بے  کے طور پر ہے۔ بے سمجھے ہے، اس لئے کوئی فتوٰی جاری نہيں ہوتا۔
وقت يہ چيز ہوئی ہے۔ کسی کی موت کو کہہ ديا ، کيا بے وقت يہ موت ہوئی ہے۔ بارش کو کہہ ديا کہ يہ بے وقت بارش 
ھ رہا ہوئی ہے۔ ياد رکھئے کہ يہ بے وقت اور با وقت کا جائزه ہمارا کام نہيں ہے۔ جو فاعل حکيم ہے اور اُسے باوقت سمج

  ہے، اُسے ہميں بے وقت سمجھنے کا کيا حق ہے؟ 
تو اب يہ تصور نہيں ہوسکتا۔ کالِم اٰلہی سمجھنے کے بعد يہ سوچنے کی گنجائش ہی نہيں ہے۔ اب يقينا پھر کوئی بات ہے کہ 

ل عام اصول کے اس طرح نہ کہنا اور اُس طرح کہنا۔ تو اب جو ميں نے سوچا تو سمجھ ميں آيا کہ جو کہا گيا ہے، وه بالک
مطابق ہے۔ عام اصول يہ ہے کہ جو اکثريت کيلئے بات ہو، وه بطوِر عموم بيان ہوتی ہے۔ جو اقليت کيلئے ہو، وه بطوِر 

استثنٰی بيان ہوتی ہے۔ اگر يہ ہوتا کہ کفر کے مقابلہ ميں ايمان زياده اور بداعمالی کے مقابلہ ميں حسِن عمل زياده اور باطل 
زياده اور بے صبری کے مقابلہ ميں صبر کے نمونے زياده ہوتے تو اس طرح ہوتا۔ ليکن اس طرح اس  کے مقابلہ ميں حق

لئے نہيں ہوا کہ کفر کے مقابلہ ميں ايمان کم، بد اعمالی کے مقابلہ ميں حسِن عمل کے نمونے کم، باطل کے مقابلہ ميں حق 
  کم اور بے صبری کے مقابلہ ميں صبر کم۔ 

سے يہ فيصلہ ہوجاتا ہے کہ اکثريت حقانيت کی دليل نہيں ہے کيونکہ اگراکثريت حقانيت کی دليل ہو تو  ميں کہتا ہوں کہ اس
ايمان کے مقابلہ ميں کفر حق، حسِن عمل کے مقابلہ ميں بد اعمالی حق، حق کے مقابلہ ميں باطل حق اور صبر کے مقابلہ 

اہتا کہ اقليت حقانيت کی دليل ہے کہ کوئی ايسا باطل جسے اتفاق ميں بے صبری حق۔ ہاں غلط فہمی نہ ہو۔ يہ ميں نہيں کہنا چ
سے ماننے والے کم ملے ، وه اسے اپنی دليل بنالے۔ميں کہتا ہوں کہ حق حق ہے،چاہے ماننے والے زياده ہوں ، چاہے کم 

ہے، دوسری دفعہ اُسیہوں۔ يہ اکثريت اور اقليت تو ہوا کے جھونکوں کی طرح بدلتی ہے۔ ايک دفعہ جسے زياده رائے ملتی 
کو کم ملتی ہے۔يا اُس دفعہ اکثريت غلطی پر تھی يا اِس دفعہ غلطی پر ہے۔تو يہ تو ہوا کے جھونکوں کی طرح بدلتی ہيں اور
حق وه شے ہے جس ميں تبديلی نہيں ہے۔تو ياد رکھئے کہ جو بدلنے والی چيز ہے، اس کا معيار وه ہونا چاہئے جو برقرار 

  يز ہے، اس کا معيار بدلتی ہوئی چيز نہيں ہوسکتی۔ ہو۔ جو برقرار چ
اسی لئے يہ تصور غلط ہوگا کہ بہت سے لوگ دينی تعليمات کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھتے ہيں اور بعض حامياِن دين، 

ط ہے، دين کی خدمت يہی سمجھتے ہيں کہ جو سائنس کا نظريہ ہو، ثابت کرو کہ دين بھی يہی کہہ رہا ہے۔ مگر يہ بالکل غل
اس لئے کہ ہر سائنس دان کو معلوم ہے کہ سائنس کتنی کروٹيں بدلتی ہے۔سائنس ميں کتنی تبديلياں ہوتی رہتی ہيں۔ ايک وقت 
اگر قرآن نے اس وقت کی سائنس کی تائيد ميں آپ کے ثابت کرنے سے سمجھا کہ وه اس کے حق ميں ہے تو جب وه نظريہ 

پڑے گا اور قرآن وه ثابت حقيقت ہے جس ميں تبديلی ممکن نہيں اورسائنس وه چيز ہے بدل جائے گا تو اب آپ کو قرآن بدلنا 
  جو بدلتی رہتی ہے۔ لٰہذا جو بدلنے والی چيز ہے، اس کو ثابت حق کی کسوٹی پر پرکھئے۔ 

س کے بعد عربی ميں يہ انداِز بياِن قرآنی خود بتارہاتھا کہ يہ جماعت کتنی کم ہے کہ اس کا بيان بطوِراستثنٰی ہوتا ہے ۔اب ا
، بغير الف کے۔ “واؤ”اور ايک“ اَوْ ” دو حرِف عطف ہيں۔ ہيں تو بہت سے مگر مجھے جن سے مطلب ہے، وه دو ہيں۔ ايک

معنی يا۔ يا يہ يا يہ۔ واؤ کے معنی اور۔ آپ کے ہاں بھی بہت مثاليں ہيں۔ تو ان ميں اگر کسی “ اَوْ ”ان دونوں کے کيا معنی؟ 
  وہاں دل چاه رہا تھا اس طرح۔ اب يہاں دل چاه رہا ہے کہ اس طرح ہوتا: صورت سے يوں ہوتا۔ 

ْبرِ ” لِٰحِت اَْوتََواَصْوابِاْلَحقِّ اَْوتََواَصْوابِالصَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوااَْوَعِملُواالّصٰ   ۔ “ااِلَّ
  بر کی تلقين کريں۔ سب خسارے ميں ہيں سوا ان کے جو ايمان الئيں يا نيک اعمال کريں يا حق کی ہدايت کريں يا ص

تو يوں ہوتا تو پھر بھی اتنی اقليت نہ رہتی۔ دوسرے لفظوں ميں کہوں کہ بہشت اتنی خالی نہ رہتی۔اس کی آبادی ميں کچھ تو 
اضافہ ہو جاتا، اس لئے کہ ہر جگہ ايمان الئيں يا نيک اعمال کريں يا حق کی ہدايت کريں۔ تو ميری تو چونکہ عمر درسگاه 

برس مسلم يونيورسٹی، علی گڑھ ميں رہا۔ تو ميرا سابقہ طلباء ہی ١۵برس لکھنٔو يونيورسٹی ميں رہا،  ٢٧ميں گزری ہے، 
سے رہا ہے۔ ان کی مثاليں بھی ياد آتی ہيں۔تو جناب بی اے وغيره کے امتحان ميں بعض مضامين الزمی ہوتے ہيں، بعض 
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يں ہر ايک کو لينے کا بھی حق ہے، ہر ايک کو چھوڑنے کا اختياری ہوتے ہيں اور وه مضامين جو اختياری ہوتے ہيں، ان م
بھی حق ہے۔ اب ان اختياری مضامين ميں سے کسی نے اس کو ليا اور کسی نے اُس کو نہيں ليا۔ تو کسی کو اعتراض کا حق

سی نے اس کو ليا، نہيں کہ تم نے اسے کيوں ليا اور کسی نے اُس کو کيوں نہيں ليا۔کہا کہ ہميں يہی پسند ہے، يہی آسان ہے۔ک
  اس کو نہيں ليا تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہيں ہے، اُس کيلئے وہی آسان ہے، اس کو وہی پسند ہے۔ 

اس طرح سے پرچے جو دئيے جاتے ہيں، تو چونکہ مقصود تو اساتذه کا يونيورسٹی کے کرتا دھرتا حضرات کا يہ نہيں ہے 
داره کی بھی بدنامی ہے اور پھر طلباء کيلئے آسانياں پيدا کی جاتی ہيں۔ دس سوالکہ زياده سے زياده لوگ فيل ہوں، اس ميں ا

دئيے جاتے ہيں کہ ان ميں سے کم سے کم پانچ سوالوں کے جواب مطلوب ہيں۔ اب وه طالب علم اس وقت ديکھتا ہے کہ 
، ان پر اس نے الل پنسل سے  ميرے لئے کون سے آسان ہيں يا مجھے کون سے ياد ہيں۔اب جو آسان ہوئے يا جو ياد ہوئے

نشان بنا ديا کہ مجھے يہ کرنے ہيں۔ دوسرے طالب علم نے کسی دوسرے پر نشان بنادئيے جو اُسے ياد ہيں۔ نہ اُسے اس 
سے جھگڑا کرنے کا حق، نہ اُسے اس پر اعتراض کرنے کا حق۔اسے وه پسند ہيں، اسے يہ پسند ہيں۔اس کو اس ميں آسانی 

  انی ہے۔ ہے، اُسے اس ميں آس
تو اگر يہ ہوتا کہ ايمان الئيں يا نيک اعمال کريں يا حق کی دعوت ديں يا صبر کی تلقين کريں، تو جناب ميں تو اپنی کہتا 

پر نشان بناديتا۔ يہی زياده “ٰاَمنُْوا”ہوں، اس ميں غور آپ بھی کريں کہ آپ اس ميں شريک ہيں يا نہيں۔ ميں تو الل پنسل سے
و شگافتہ کرکے کون ديکھے گا کہ ايمان ہے يا نہيں؟ تو ايمان کا مضمون لے ليتا۔ اب جب ايمان کا آسان ہے کيونکہ دل ک

مضمون لے ليا تو اب کسی کو يہ کہنے کا حق نہيں ہے کہ نماز کيوں نہيں پڑھتے کيونکہ وه تو عمِل صالح کا جزو ہے۔ ہم 
کہ نماز بھی پڑھو؟ آپ ہم سے نہ کہئے کہ روزه کيوں نے وه مضمون ليا ہی نہيں ہے۔ اب آپ ہم سے کيوں کہہ رہے ہيں 

نہيں رکھتے، اس لئے کہ وه بھی عمِل صالح ہے۔ ہم نے عمِل صالح چھوا ہی نہيں ہے۔ہم نے اس پر نشان ہی نہيں لگايا ہے 
منفی ہيں، اور اسی طرح اور منھيات۔يہ نہ کہئے کہ دوسرے کا مال کيوں ليتے ہو؟ يہ تو سب عمِل صالح کا جزو ہيں۔ کچھ 

کچھ مثبت ہيں۔کچھ اوامر ہيں، کچھ نواہی ہيں۔ ہم نے وه شعبہ ہی نہيں ليا ہے جو اس مصيبت ميں پھنسيں۔ لٰہذا بس يہ ديکھ 
  ۔ “ٰاَمنُْوا”ليجئے کہ

! ہماری پوری جماعت کا لقب ہے مٔومنين کرام۔ تو ادھر مردم شماری کے رجسٹر ميں اس فرقہ ميں نام آيا۔خانٔہ مذہ ب بحمد
ميں اپنا نام آيا۔ ادھرمٔومنين تو ہوگئے او رجب مٔومنين ہوگئے تو پھر عمِل صالح سے کيا واسطہ۔ ليکن اگر آپ نے يہ جزو 

پسند کرليا اور اپنے ذمہ لے ليا تو پھر دوسرے کو حق ہے کہ وه نشان عمِل صالح پر لگائے۔ پھر اب اس سے ايمان کا 
ہ مسجديں تو خالی نہيں رہتيں۔ يہ ديکھئے کہ نماز کے وقت کيسی تيزی سے دوڑتے مطالبہ نہ کيجئے گا۔ يہ ديکھ ليجئے ک

ہيں۔ يہ ديکھئے کہ حج ميں کتنے آدمی جاتے ہيں۔ اب يہ نہ کہئے گا کہ کيا فائده؟ ايمان تو ہے نہيں، جی! آپ کو ايمان سے 
ايمان کے۔اصول تو ايک ہوتا ہے۔ آپ کو يہ فائده ہوگيابغير عمِل صالح کے او رکسی کو عمل صالح سے فائده نہ ہوا بغير 

مضمون پسند ،کسی کو دوسرا مضمون پسند۔ اس نے عمل صالحات لے ليا ہے، ايمان سے بحث نہيں ہے۔ اگر بحث نہيں ہے 
  تو آپ کو کيا ہے؟ اور ابھی بات ختم نہيں ہوئی ہے۔ 

  ۔ “اَْوتََواَصْوابِاْلَحقِّ ”
ڑی آسانی ہے جس کو هللا نے قوِت تقرير عطا کی، وه گيا اورد عوِت حق دينا اب ہمارے جيسے واعظاِن بے عمل کيلئے ب

شروع کردی، اس لئے کہ هللا نے زبان عطا کی ہے اور زبان ميں قوِت تقرير ہے اور دعوِت حق تو زبان سے ہوتی ہے۔ 
حق پر ہيں يا نہيں۔ اب ہم ميں ديکھ لو کہ ہماری زبان دعوِت حق دينے سے ُرکتی تو نہيں ہے ۔اب يہ نہ ديکھو کہ ہم بھی 

ايمان تالش نہ کيجئے گا اور ہم ميں عمل صالح بھی تالش نہ کيجئے گا کہ ہم نے تيسرے مضمون پر لکير لگائی ہے۔ ہم نے 
لِ ”سے مطلب نہ “ ٰاَمنُْوا”ہے اور اس پر ہمارا عمل ہے تو ہميں نہ “تََواَصْوابِاْلَحقِّ ”اسے اپنايا ہے۔ اب جب سے “ٰحتَعِملُْواالّصٰ

ْبرِ ”غرض، نہ  ديکھئے۔کتنا عمده ہوجاتا ہے ، کتنی عمده ہم تقرير کرليتے “تََواَصْوابِاْلَحقِّ ”سے مطلب۔ صرف“تََواَصْوابِالصَّ
  ہيں، حق کی دعوت ديتے ہيں۔ 

ْبرِ ”اب اس کے بعد جانچ نہ کيجئے گا ہمارے کسی اعتقاد و عمل کی۔ اب اس کے بعد رے کو صبر ۔ ايک دوس“تََواَصْوابِالصَّ
کی تلقين کرتے ہيں۔ اب جو مطلب صبر کا ہم سمجھيں۔ کسی کو آنسو بہاتے ہوئے ديکھا ، کہا: خبردار! صبر کرو، آنسو بہانا
خالِف صبر ہے۔زبان سے آه سنی، انہوں نے کہا: ہائيں! خالِف صبر ہوگيا۔اب عمر گزری دعوِت صبر ديتے ہوئے۔ اب آپ 

ل صالح بھی چاہتے ہيں، وصيت ِحق بھی چاہتے ہيں۔ اس سے ہميں مطلب نہيں۔ ہم نے تو ہم سے ايمان بھی چاہتے ہيں، عم
  صبر کے شعبہ کو ليا ہے۔ وصيت ِصبر دوسروں کو کرتے ہيں، چاہے خود کتنے ہی بے صبرے کيوں نہ ہوں۔ 

کہنے“ اَوْ ”، “اَوْ ”ے۔ تو اب جب يہ سب ميں نے عرض کرديا تو آپ ميں سے کسی کا ضمير يہ قبول نہيں کرتا کہ يہ ٹھيک ہ
  کے بعد تو يہ آسانياں ہوتيں ليکن اب ميں کيا کروں کہ وہاں تو ہے: 
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ْبِر” لِٰحِت َوتََواَصْوبِاْلَحقِّ َوتََواَصْوابِالصَّ   ۔ “ٰاَمنُْواَوَعِملُواالّصٰ
ت کريں اور ايک سب خساره ميں ہيں سوا ان کے جو ايمان الئيں اور نيک اعمال کريں اور ايک دوسرے کو حق کی ہداي

  دوسرے کو صبر کی تلقين کريں۔ 
کے معنی ہوتے ہيں مطالبہ اجتماع۔ ميں کہوں کہ آپ اور آپ کل تشريف الئيے گا تو ميں آپ سے ايک خاص بات “ اور”اب 

 کہوں گا۔ اب دوسرے دن اکيلے آپ آئے ہيں۔ ميں کہوں گا جناب! ميں نے تو کہا تھا کہ آپ اور آپ ۔اب وه شرط تو پوری
  نہيں ہوئی۔ 

وصيت ِحق بھی ہو بقدِر ضرورت۔ يہ ضرورت نہيں ہے کہ وه منبر پر جاکر ہی خطبہ پيش کرسکے، نہيں۔جيسی زبان سے 
ْبرِ ”، جيسے انداز سے وه حق کی طرف دعوت دے سکتا ہو، اس انداز سے وه دعوت دے اور ، دوسروں کو “تََواَصْوابِالصَّ

بيان ہوا تو عرض کروں گا کہ صبر کی دنيا کتنی وسيع ہے۔ اس ميں کتنی چيزيں بھی صبر کی دعوت دے۔ اگر مزيد کہيں 
داخل ہوتی ہيں۔ تو اب يہ تمام چيزيں ہوں تو خسارے سے بچاؤ اور اگر ان ميں سے ايک بھی نہ ہو تو آئينی طور پر تو حکِم 

  استحقاق نہيں ہوسکتا۔ سابق بحال۔ ہاں تفضل خالق پر مجھے پہره لگانے کا حق نہيں۔ خسارے سے بچنے کا 
تو چاروں ہوں ،ايمان بھی، عمل صالح بھی، ايک دوسرے کو حق کی ہدايت بھی اور ايک دوسرے کو حق کی تلقين بھی، 

ْبر”يہی  جو ہے، وه امربالعمروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جس راستے کو تم صحيح سمجھتے ہو، تو “تََواَصْوابِالصَّ
۔دوسرا کوئی غلط راستے پر جارہا ہے تو اُس کو بتاؤ کہ يہ غلط راستہ ہے۔ اُسے روکنے دوسرے کو بھی اس کی دعوت دو

ْبر”کی کوشش کرو۔ يہ سب چيزيں  کے تحت ہيں۔ تو يہ سب باتيں ہر آدمی کا فريضہ عينی ہيں کہ ايمان بھی “تََواَصْوابِالصَّ
بھی شرط۔ يہ تمام چيزيں بحيثيت مجموعی  شرط، عمل صالح بھی شرط، حق کی طرف ہدايت بھی شرط اور صبر کی تلقين

  شرائط ميں سے ہيں، خسارے سے بچنے کيلئے۔ 
جب ميں غور کرتا ہوں تو يہ سب اوصاف آپس ميں دست و گريباں نظر آتے ہيں۔ ايمان اور عمل صالح ميں باہمی تعلق کيا 

کيا ہے،اصوِل دين اور فروِع دين۔کيا  ہے؟وه تو وه ہے کہ ہمارے علماء نے بچوں تک کو سکھانے کے واسطے محاوره قائم
معنی؟ بچوں کو معنی بھی اس کے بتائے جاتے ہيں۔اصوِل دين: دين کی جڑيں۔ فروِع دين: دين کی شاخيں۔اب جڑ اور شاخ 

ميں جو باہمی تعلق ہے، وه اصوِل دين اور فروِع دين ميں ہے۔ اصوِل دين کو ديکھئے تو وه نماياں طور پرعقائد کا مجموعہ 
کے لفظ کی تشريح ہے اور يہ “ٰاَمنْوا”اور فروِع دين کو ديکھئے تو وه تمام اعمال کا مجموعہ ہے۔ گويا وه  ہے

کے لفظ کی تمثيل ہے۔دونوں جيسے وہاں برابر کے جملے، ويسے ہی يہ دونوں برابر کے حکم، اصوِل دين “عملواالصلٰحت”
  اور فروِع دين۔ 

يات ديکھئے۔ جڑيں عموماً پردئہ زمين ميں تہہ خاک پھيلتی ہيں۔ اس کے رگ و تو اب يہ جڑيں اور شاخيں۔ ان کی خصوص
ريشے زير زمين پھيلتے ہيں ۔ آنکھوں کے سامنے جو ہوتی ہيں، وه شاخيں ہوتی ہيں۔ يونہی عقائد ِحقہ دل و دماغ کی 

صورت ميں اعضاء و  اندرونی زمين ميں ، ان کے رگ و ريشہ ميں پھيلتے ہيں اور اعماِل صالحہ ہے جو شاخوں کی
جوارح سے نمودار ہوتے ہيں۔ تو اب صدِق دل سے سوچئے کہ اگر شاخيں خشک ہيں يا وجود ہی نہيں رکھتيں تو کيا اس 

  کے معنی يہ نہيں ہيں کہ جڑيں ہی کمزور ہيں يا وجود ہی نہيں رکھتيں۔ 
لگايا جاتا ہے۔ جب شاخيں نظر نہيں آرہی ہيں تو  ارے جناب! آثار سے مٔوثر پہچانا جاتا ہے۔ نتائج کو ديکھ کر اسباب کا پتہ

الزمی طور پر ماننا پڑے گا کہ دل و دماغ کی زمين ميں اصول نہيں ہيں۔ اب اگر عقائد حفظ ہيں تو يہ باپ دادا کے سکھائے 
تہوں ميں وه  ہوئے زبان پر ہيں اور اگر افعال اس کے مطابق ہيں ، وه رسم و رواج کے ماتحت ہيں۔ ورنہ اگر دل و دماغ کی

  تصورات مضمر ہوں تو ممکن ہی کيونکر ہے کہ اعضاء و جوارح سے اس کی زندگی کا اثر نمودار نہ ہو۔ 
اب ہر ايک اندازه کرے کہ جب شاخيں افسرده ہوں ، پژمرده ہوں تو کيا پانی ال کر اس ميں شاخوں کو ڈبويا جاتا ہے؟ کچھ 

ر ليجئے۔ جو کچھ پانی دينا ہو تو جڑ کو ديجئے۔ جب اس ميں زندگی ہوگی تو نہيں ہوگا۔ شاخيں اگر کمزور ہيں تو جڑ کی خب
خود بخود شاخيں پيد اہوجائيں گی۔ ياد رکھئے کہ اگر صحيح مصرف ميں استعمال ہوں تو يہ ہماری مجالس جڑوں ہی ميں 

  پانی دينے کيلئے ہيں۔ 
يں خشک ہی نظر آرہی ہيں تو اس کے معنی يہ ہيں کہمگر وہی بات ہے کہ اگر ہم مجالس بھی کررہے ہيں او رپھر بھی شاخ

ہماری مجالس رسمی طور پر ہيں۔ ہماری مجالس بھی اس مقصد کو حاصل نہيں کررہی ہيں جو مقصد اِن مجالس کا تھا۔ يہ تو
اس صور ت ميں ہے کہ جب اصل پژمرده ہے۔ يہ ثابت ہوگيا کہ شاخوں کے پژمرده ہونے سے يا شاخوں کے نہ ہونے سے 
اور اگر اصل نہيں ہے يعنی ايمان دل و دماغ کے اندر نہيں ہے اور شاخيں ہيں بڑی تروتازه، بڑی گھنی، تو ياد رکھئے کہ 
پھر يہ شاخيں نمائشی ہوں گی۔ وه شاخيں جو اصل سے متصل نہيں ہيں، وه شاخيں نمائشی ہوں گی اور نمائشی شاخوں کی 

خيں بھی زينت ِچمن کا کام ديتی ہيں۔ رونق گلزاراِن سے ہوجاتی ہے۔ ليکن ياد خاصيت ہے کہ بيکار نہيں ہوتيں۔وه نمائشی شا
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رکھئے کہ وه حوادِث زمانہ کے تيز و تند جھکڑکو برداشت نہيں کرسکتيں۔ متوازن حاالت رہيں تو وه شاخيں لگی رہيں گی، 
وه شاخيں تتر بتر ہوجائيں گی۔کوئی کہيں  برقرار رہيں گی اور ذراا گرکٹھن منزل ہوئی ، کوئی انقالب کا سخت جھونکا آيا تو

  ، کوئی کہيں ۔ معلوم ہوگيا کہ شاخيں تھيں 
  مگر جڑيں نہيں تھيں۔ 

تو حضوِر واال! يہ ہوں گی وه شاخيں جو بغير اصول ہوں اور دوسری خاصيت يہ ہے کہ چمن کی رونق ہو جائے گی، 
وسکتا۔ ثمر انہی شاخوں سے حاصل ہوسکتا ہے جن کا تعلق زينتِ کاشانہ ہو جائے گی ليکن ان شاخوں سے ثمرحاصل نہيں ہ

جڑوں سے ہو۔ پھر جيسی شاخيں ہوں، اگر پژمرده ہيں تو ثمر بھی اس کے پژمرده ہوں گے۔ اگر زنده شاخيں ہيں تو ثمر بھی 
کے  زنده ہوں گے۔تو ثمر ان شاخوں سے نہيں مل سکتے جو بغير اصول ہوں۔ مگر اصل سے بھی ثمر ملے گا تو شاخوں

  ذريعہ ہی ملے گا۔ 
اسی بناء پر ديکھئے جو جو چيزيں ہيں۔ جنت ہے، ہر مسلمان کی تمنا اور نعماِت جنت ، وه سب جنت کے ساتھ ، 

حوروقصور ، کوثر و تسنيم۔ جو کچھ بھی ہے، سب کچھ۔ جنت بھی ہری بھری چيز ہے اور تمناؤں کے سبز باغ بھی ہرے 
بز باغوں کو نہيں ديکھ رہا ہے۔ جنت وہاں ديکھے گا، سبز باغ يہاں ديکھ رہا ہے۔ بھرے ہيں۔ توکون مسلمان ہے جو ان س

وہاں کی خبر خدا جانے، يہاں کی خبر خود اس کے ہاتھ ميں ہے کہ تمنائيں ہيں، آرزوئيں ہيں، ہر ايک مسلمان کی۔بہشت، 
آيتيں قرآن مجيد  ٩٣۔ اس ميں “توعدئہ جن”عنبر، سرشت، کس مسلمان کی آرزو نہيں مگر ميری ايک کتاب بھی نکلی ہے

کی جمع کرکے ميں نے پيش کی ہيں کہ ہر جگہ جنت کا وعده عمل صالح کے ساتھ مشروط ہيں اور کوئی ايک آيت مجھے 
  نہيں ملی جس ميں تنہا ايمان پر عمل صالح کے بغير جنت کا وعده ہو۔ 

ساتھ کيا ہے۔ اب ہم کس دستاويز سے جنت کا  تو صاحب! جس کے ہاتھ ميں جنت ہے، اُس نے وعده تو ان دو شرائط کے
مطالبہ کريں گے؟ تو ايمان اور عمل صالح دونوں درکار ہيں۔ اب مسلمان بہرحال سہولت پسند آدمی ہے۔ لٰہذا تمام مسلمانوں 

ں سے ہونے کانے متفقہ طور پر اپنا لقب اُمت ِمرحومہ رکھ ليا ہے۔بحيثيت مسلمان ہمارا محاوره ہے۔ بحمد اُمت ِمرحومہ مي
ميں بھی دعويدار ہوں۔تو سب اُمت ِ مرحومہ۔پوری اُمت، اُمت ِمرحومہ۔تو دل کو لگتی ہے مگر سوال يہ ہے کہ رحمة للعالمين

کی بدولت ہم سب اُمت ِمرحومہ قرار پاتے ہيں۔ تو يہ جبھی تو ہوگا کہ جب ہمارا اور رحمة للعالمين کا راستہ ايک ہو۔ يعنی 
ہے، ہمارا ُرخ بھی اسی طرف ہو۔ تب تو جو رحمت ِاٰلہی کی گھٹا اُٹھے گی اور ان پر برسے گی، تو  جس طرح ان کا ُرخ

کچھ نہ کچھ ہم تک بھی آجائے گی۔ليکن اگر خدانخواستہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہوگيا ، وه اُدھر جارہے ہيں اور ہم اِدھر 
دھر جائے گی يا اِدھر آئے گی؟پھر يہ کہ اُمت ہونا ايک رشتہ ہی تو ہے۔ جارہے ہيں، تو اب بتائيے رحمت ِ اٰلہی آئے گی تو اُ 

تو اگر ہم خود کو رسول کی اُمت کہيں تو رسول بھی تو ہميں اپنی اُمت مانيں ورنہ يک طرفہ دعوٰی ہوگا۔ ہم الکھ کہہ رہے 
  ی ايک اعالن ہے: ہيں کہ ہم رسول کی اُمت ہيں اور پيغمبر ہميں اپنی اُمت نہيں سمجھتے۔رسول کی زبان

  ۔ “َمْن تَبَِعنِْی فَاِنَّہ ِمنِّی”
  ۔ “جو ميری پيروی کرے، وه مجھ سے تعلق رکھتا ہے”

اس کے معنی يہ ہيں کہ جو پيروی نہ کرے، وه مجھ سے تعلق ہی نہيں رکھتا۔ تو اُمت ہونے کا کيا ذکر؟ اس کے بعد ايک 
، تو هللا بھی تو مانے پيغمبر کی اُمت۔چونکہ“ميری اُمت”رمابھی ديں سخت تر منزل ہے۔ نازک تر منزل۔وه يہ کہ پيغمبرخدا ف

نجات اُس کے ہاتھ ميں ہے۔ کوئی کہے کہ يہ کيونکر ہوسکتا ہے کہ پيغمبر خدا فرمائيں ميری اُمت اور هللا اس کونہ مانے۔ 
مبر تھے اور اولوالعزم پيغمبر تھے۔ اُن کی اُمت نہ سمجھے۔ ميں کہتا ہوں کہ اگر يہ نہيں ہوسکتا تو حضرت نوح بھی تو پيغ

  وه بارگاِه اٰلہی ميں کہہ رہے تھے: 
  ۔ “اِنَّ اِْبنِْی ِمْن اَْھِلیْ ”
  ۔ “ميرا بيٹا ميرے اہل سے ہے”

ُدہری ُدہری نسبتيں اپنی طرف دے رہے تھے۔ بيٹا ہونے ی نسبت بھی، ميرا بيٹا۔ دوسری نسبت اہل کی کہ ميرا اہل۔ تو خالق 
  کی نفی نہيں فرمائی،يہ نہيں فرمايا کہ : نے پہلی نسبت 

  ۔ “اِنَّہ لَْيَس بِاِْبنِکَ ”
  ۔ “يہ تمہارا بيٹا نہيں ہے”

  وه نسبت برقرار۔ يعنی بے شک ہے تمہارا بيٹا ليکن: 
  ۔ “اِنَّہُ َعَمٌل َغْيُرَصالِحٍ ”
  ۔ “يہ اعمال اچھے نہيں رکھتا”

اہل سے خارج کرديتا ہے۔ تو اُمت ہونا کيا چيز ہے؟ اب يوں ماشاء معلوم ہوا کہ عمل غير صالح ايسی چيز ہے جو بيٹے کو 
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هللا آپ کی محبت اور توجہات اور پھر احساس اور شعور بھی ايک حد تک بيدار ہوگيا ہے۔کارآمد چيزيں بھی کبھی کبھی سن 
۔ اب ذرا ذہن آپ کا متوجہ لينی چاہئيں اور آپ سن رہے ہيں۔ ليکن يہ کہ وه بہت تلخ باتيں ہيں جو ابھی تک کرتا رہا ہوں

کردوں، آپ کے ايک مطلوبہ شيعہ بيان کی طرف،وه بھی حقيقت ہے اور حق ہے۔ ميں کہتا ہوں جس رسول کی زبانی يہ 
اعالن ہوا کہ بيٹااس لئے اہل نہيں ہے کہ اس کے اعمال صحيح نہيں ہيں، تو اب رسول اگر سبز چادر کے نيچے لے کر 

گار! يہ ميرے اہل ہيں تو وه صرف رشتہ داری کی بناء پر نہيں ہوگا۔ وه ان کے عمل کے کسی کو اگر کہے گا کہ پرورد
  معيار کو ديکھ کر ہوگا۔ 

تو حضوِر واال! ميں نے قرآن سے مثال پيش کردی ہے اور ہم ميں ہر فرد بحمد مسلمان ہے اور قرآن کو مانتا ہے۔لٰہذا شايد 
ہ بات حلق سے اُترے گی نہيں يعنی دين ميں کچھ ايسے ہوگا کہ ہاں!حضرت نوحالجواب تو ہوجائے، کہے کچھ نہيں۔ ليکن ي

تک تو يہ ہوگيا۔ اب کيا کريں قرآن ميں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ايسا ہوگيا۔ ليکن ہمارے رسول کہيں ميری اُمت اور پھر هللا نہ 
ول نہ کرے۔ مگر آئيے ہمارے اور آپ کے مانے ان کی اُمت۔ يہ کيونکر ہوسکتا ہے؟ايک مسلمان کا دل شايد اب بھی قب

رسول ، صحاِح ستہ ميں، يہ لفظ اعتما دکيلئے کافی ہے۔ اس کی وقعت جمہوِر اُمت ميں مسلّم ہے۔ پھر صحيحين ، اور مرتبہ 
اونچا ہوا اور ان ميں بھی صحيح بخاری۔ يوں تو تمام صحاح کی متفقہ ہے مگر صحيح بخاری ميں مختلف ابواب ميں 

تيره جگہ يہ حديث موجود ہے۔ اب ميں الفاِظ حديث پڑھ رہا ہوں، چونکہ تيره جگہ ہے يہ حديث،لٰہذا کسی راوی  بمناسبت،
نے کسی لفظ کو کسی طرح کہا ہے، کسی نے کسی طرح۔ مگر مضمون ايک ہی ہے اور جو الفاظ مجھے ياد ہے، وه صحيح

  رمارہے ہيں: بخاری ميں بھی ہيں۔ وه پڑھ رہا ہوں کہ پيغمبر خدا ارشاد ف
تِْی يَْوَم اْلقِيَاَمةِ ”   ۔ “يَِرُد َعلَیَّ اُنَاٌس ِمْن اُمَّ

صحاِح ستہ کا لفظ تو وقعت پيدا کرنے کيلئے ہے ور نہ شہرِت عام کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مشکٰوة شريف ميں بھی 
  ہے جو نصاب ميں بھی داخل ہے۔اُمت کے کورس ميں ہے۔ 

  ، “اُمت کے کچھ افراد الئے جائيں گےميرے پاس روِز قيامت ميری ”
اُمتی کا لفظ سب کيلئے ہے۔ بال استثنٰی پوری جماعت کيلئے اُمتی کا لفظ ہوگيا۔ رسول کی طرف سے نسبت ہوگئی۔ مگر اب 

  کيا ہوتا ہے؟ 
  ۔ “ميری اُمت ميں سے کچھ لوگ ميرے پاس الئے جائيں گے”

، اپنے پہلو ميں بيٹھنے کی اجازت دينا، اپنے گردوپيش انہيں وقت دينا، ياد رکھئے وه عام برتاؤ جو ہے مسجد ميں آنے دينا
جتنا وقت چاہيں، صرف کريں، وه سب رسالت کے فريضہ کا آئين ہے جس ميں اسباِب ظاہری پر حکم مبنی ہوتا ہے اور يہ 

کہ يہاں تو يہ کہہ رہے ہيں ،  قيامت کے سلسلہ ميں جو بات ہے، وه علم غيب پر مبنی ہے جو هللا کا ديا ہوا ہے۔ٹکرائيے گا
وہاں اپنی جماعت ميں شامل کئے ہوئے تھے۔ وه ان کے آئين کا تقاضا ہے، يہ ان کے علم کا تقاضا ہے۔ فرمارہے 

، کہاں؟ حوِض کوثر پر۔ جس اُميد سب کو ہے۔ يہ “ميرے پاس روِز قيامت ميری اُمت کے کچھ لوگ الئے جائيں گے”ہيں:
کو ساقی کہے، کوئی کسی کو کہے۔ مگر پياس سب کو ہے، تشنگی بھی سب کو ہے۔تو جناب! اور بات ہے کہ کوئی کسی 

حوِض کوثر پر ميرے پاس ميری اُمت ميں سے کچھ الئے جائيں گے۔ آئيں گے يا آنا چاہيں گے؟ظاہر ہے کہ حوِض کوثر پر 
  کيوں آئيں گے؟ اس لئے کہ پياسے ہيں۔ اس لئے کہ پانی کے طلبگار ہيں۔ 

  ۔ “اَل بَْينِْی َو بَْينَھُمْ فَيُحَ ”
  ۔ “ليکن ميرے اور ان کے درميان حائل ہوجايا جائے گا”

يعنی کچھ رکاوٹيں بيچ ميں ڈال دی جائيں گی۔ اب پردے پڑجائيں۔ فرشتوں کی صفيں بيچ ميں حائل ہوجائيں، کيا ہو؟ هللا 
  جانے۔ 

، ميرے اور ان کے درميان حائل “بينی و بينھم”د ِ راه۔حائل سے۔ س“فيحال”پيغمبر نے صحيفٔہ مجہول استعمال فرمايا ہے ۔
  ہوجايا جائے گا۔ نتيجہ يہ ہے کہ پہنچنے نہ ديا جائے گا۔ 

  ۔ “فَاَقُْوُل يَاَربِّ اَْصَحابِْی اَْصَحابِیْ ”
  ۔ “ميں کہوں گا: پروردگار! يہ تو ميرے اصحاب ہيں، ميرے اصحاب ہيں”

  او ر کہوں گا: 
ً يَاَربِّ اَْصَحاِبْی اَ ”   ۔ “ْصَحابِْی ثاَل ثا

  ، مگر کہا جائے گا: “فَيُقَالُ ”تين مرتبہ کہوں گا
آپ تو آئين کے پابند رکھے گئے تھے۔ آپ جانتے ہيں کہ انہوں نے آپ کے بعد کيا کيا ہے؟يہ لوگ پچھلے پيروں اپنے ”

  ۔ “پرانے طريق پر پلٹ گئے تھے
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هللا تعالٰی فرماتا ہے کہ نہيں، يہ اس الئق نہيں ہيں کہ آپ تک اب ديکھا آپ نے رسول دہری دہری نسبت دے رہے ہيں۔ مگر 
پہنچيں۔تو اب رسول ہميں اپنی اُمت کہہ ديں ، هللا اسے نہيں مانتا، کيا کيا جائے؟ تو يہ تو اُمت ِمرحومہ کے تصورات کا 

قہ جو بحيثيت جماعت نجات کا جائزه تھا۔ اب اُمت ِ مرحومہ ميں سے ايک فرقہ نے اپنا لقب ناجيہ قرار دے ليا ہے۔ وه فر
حقدار ہے۔ تو ميں نے اُمت ِ مرحومہ سے جرح کی۔فرقہ ناجيہ ہونے کا بھی بحمد  مجھے ادعا ہے۔اس کو يونہی 

چھوڑدوں، ان سے جرح نہ کروں کہ آپ کو کيا حق ، صرف آپ فرقہ ناجيہ کيسے ہوگئے؟ جيسے اُمت ِمرحومہ کی 
يان کی تھی۔لٰہذا اس کی وجہ بيان کرنے کا بھی حق ہے اور يہ بہت طاقتور وجہ ہے۔ نمائندگی ميں َميں نے اس کی وجہ ب

ميرے سامنے پيغمبر خدا کی دو حديثيں ہيں اور دونوں متفق عليہ۔ ايک حديث ميرے گزشتہ بيان کی بھی دليل ہے اور وه 
  متواتر ہے: 

تِْی ِعٰلی ثاَلٍث َوَسْبِعْيَن فِْرقِِة کُ ”   ۔ “لُّھُْم فِی النَّاِرااِلََّواِحَدةٌ َستَْفتَِرُق اُمَّ
  ، “ميری اُمت کے تہتر فرقے ہوں گے”

ديکھئے! اُمتی کی نسبت سب کيلئے ہے۔ گزشتہ حصہ بيان سے بھی متعلق ہے۔يہ نہيں ہے کہ آدميوں کے تہتر گروه ہوں 
  گے۔ اُمتی۔ 

َواِحدَ ”ميری اُمت کے تہتر فرقے ہوں گے”   ۔ “، سب دوزخ ميں ہوں گے سوائے ايک کے“ةٌ ُکلُّھُْم فِی النَّاِر ااِلَّ
فرقے ہوں گے، سب آگ ميں ہوں مگر بس ايک۔اس حديث سے بھی ہم سمجھے کہ  ٧٣ايک کون؟ يعنی ايک فرقے کے ۔ 

  صرف اُمت ہونا کافی نہيں ہے۔ اُمت کا وه ايک فرقہ ہونا چاہئے۔ يہاں سے تو فرقہ کا لفظ آيا۔ خود ساختہ نہيں ہے۔ 
فرقے ہيں اور سب دوزخ ميں مگر ايک۔ اسی رسول کا تو  ٧٣عقل غور کرے کہ جس رسول نے يہ بتا ديا کہ اب ہر صاحب ِ

يہ فرض بھی ہے کہ اس ايک کی کچھ پہچان بتائے۔ صدِق دل سے ہر مسلمان۔ صبروسکون کے لمحات ميں غور کرے جو 
 ٧٣ر اس مطالبہ کا حق ہے کہ آپ نے يہ تو بتا ديا کہ عرض کررہا ہوں کہ اگر پيغمبر نہ بتائيں تو ہر مسلمان کو دامن تھام ک

فرقے ہيں، ڈرا تو ديا کہ بس ايک نجات کا حقدار ہے اور اس ايک کی پہچان اب بتا نہيں رہے۔يہ کہہ ديا کہ چوراہا ه اور 
تاکر نہيں جاتے کہ وه ايک راستہ کی پہچان نہ بتائی، چہ جائيکہ ہفتاد و سہ راہا۔ آپ وہاں ہميں چھوڑ کر جارہے ہيں اور يہ ب

ايک آخر کون ہے؟ تو يہ ہر مسلمان کو حق ہے کہ وه پيغمبر سے پوچھے اور اگر کوئی ضعيف روايت بھی نہ ملے کہ کسی
  نے پيغمبر سے نہ پوچھا ہو تو ماننا پڑے گا کہ پيغمبر نے بتايا۔ 

يا خود بتائے کہ کيا بتايا۔ مجھے جو معلوم ہے، وه اب جو بحمد مجھے معلوم ہے ، وه ميں بتاؤں تو يا دنيا اُسے تسليم کرے
  بھی متفق عليہ حديث ہے کہ پيغمبر نے اس ايک کی پہچان بتائی: 

  ‘ َمثَُل اَْھلُبَْيتِْی َکَمثَِل َسفِْينَۃنُْوٍح َمْن َرَکبَھَانَٰجی َوَمْن تََخلََّف َعْنھَاَغِرَق َوھََوا’
ہے ، جو اس پر سوار ہوا، اُس نے نجات پائی اور جس نے تخلف کيا، وه  ميرے اہل بيت کی مثال نوح کی کشتی کی سی”

  ۔ “ڈوبا اور گيا
، عربی سے عربی۔ ميں عرض کروں گا کہ ميں کيا کروں ، “تََخلُّفْ ”کا ترجمہ“ تََخلُّفْ ”کوئی کہے کہ يہ کيا ترجمہ ہوا؟ 

ی پر بيٹھاہی نہيں يا بيٹھ کر کہيں اُتر گيا۔اب ميں مجھے اُردو ميں لفظ نہيں مال۔ لٰہذا جملوں سے سمجھاؤں گا کہ جو کشت
جو اس کشتی پربيٹھانہ رہا، وه غرق “َمن تََخلُّفْ ”کا منفی لفظوں ميں اس تشريح کے بعد ترجمہ بھی کرسکتا ہوں کہ “تََخلُّفْ ”

  ہوا، وه ڈوبا اور ختم ہوا۔جو بھی تفسير کرليجئے۔ 
سے ناجيہ کا لفظ آيا۔ جو کشتِی اہل بيت پر سوار ہوا، اس جماعت کو يقينا فرقہ  تو جناب! وہاں سے فرقہ کا لفظ آيا اور يہاں

ناجيہ کہالنے کا حق حاصل ہے۔ مگر اب سوال يہ ہے کہ کشتی پر بيٹھنے کے کيا معنی ہيں؟ يہاں کوئی جسمانی کشتی تو 
ی عمل ہے جس کو استعاره کے طور پر ہے نہيں، نہ (معاذهللا) اس طرح کابيٹھنا ہے۔ وه تو مذمت کا پہلو ہے۔ يہ تو کوئ

کشتی ميں بيٹھنا کہا گيا ہے۔استعاره کی بنياد تشبيہہ پر ہوتی ہے۔ تشبيہہ ميں ايک مشبہ ہوتا ہے۔ جس کو تشبيہہ دی اور ايک 
مشبہ بہ ہوتا ہے جس سے تشبيہہ دی اور ايک مشترک چيز ہوتی ہے دونوں ميں کہ جو اس ميں بھی ہے ، اُس ميں بھی ہے۔ 

ه وجہ شبہ کہالتی ہے۔ آدمی کو کہہ ديا شير تو يہ آدمی حقيقت ميں شير تو ہے نہيَں شير کيوں کہا؟ استاره کے طور پر کہا و
ہے۔ يعنی شجاعت ايک مشترک چيز ہے۔ جو شير کی بھی نماياں چيز ہے اور اس انسان ميں بھی نماياں چيز ہے۔ لٰہذا شير 

تی ہے شبہ۔ تو اب کوئی بات ايسی ہے جو ہمارے کسی عمل اور کشتی پر بيٹھنے کہہ ديا۔تو مشترک جو چيز ہو ،وه وه ہو
  ميں مشترک ہے۔۔ 

اب تالش کرنا ہے۔ کشتی پر بيٹھنے ميں کيا خاص بات ہوتی۔ تو کوئی کہے کہ ہماری سمجھ ميں نہيں آتا۔ جاتے ہيں، کشتی 
بھی ہو، اس پر بيٹھ جاتے ہيں۔ اس ميں کيا ہوتا ہے؟ يہ  پربيٹھ جاتے ہيں۔ جہاز ہو، کچھ بھی ہو۔ بہ اختالِف زمانہ جو چيز

عجيب سوال ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ ميرے اس تجزيہ سے شايد آپ محسوس کريں کہ ميرا مطلب کيا ہے۔ کشتی پر بيٹھنے 
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سے کيا ہوتا ہے؟ آپ ساحل پر کھڑے ہيں اور کشتی دريا ميں جارہی ہے۔ آپ ساحل ہی سے کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ 
تنی اچھی کشتی ہے! کتنی عمده کشتی ہے! کتنی حسين کشتی ہے، کتنی جميل کشتی ہے! اگر واقعی حسين ہے تو يہ آپ ک

کی تعريف اس لئے صحيح ہے کہ آپ اچھے کو اچھا کہہ رہے ہيں۔ اچھا نہ کہتے تو ظلم ہوتا۔اس ظلم سے بحمد بری ہيں۔ 
کشتی پر بيٹھنا تو نہيں ہے۔ساحل پر کھڑے ہوکر کہنے لگے کہ ہم اس  اچھے کو اچھا کہہ رہے ہيں۔ ليکن يہ تعريفيں کرنا

کشتی کو بہت چاہتے ہيں۔ ہميں اس سے بہت محبت ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ محبت نہ ہوتی تو آپ کی تعريف صحيح نہ ہوتی۔ 
اہئے۔ يہ محبت بھی محبت ہونا اس کا تقاضائے حسن ہے، آپ کا کمال نہيں ہے۔اگر کشتی حسين ہے تو آپ کو محبت ہونی چ

  بالکل صحيح ہے ليکن ساحل پر کھڑے کھڑے کشتی سے محبت رکھنا بھی کشتی ميں بيٹھنا تو نہيں ہے۔ 
تيسری نازل تر منزل آئی۔ وه جزو تو محفوظ ہے کہ ہم ساحل پر کھڑے ہيں اور کشتی دريا ميں ہے۔ اب وه کشتی باِد مخالف 

ھڑے ہم آنسو بہانے لگے کہ افسوس! ايسی حسين کشتی تباه ہورہی ہے۔ميں کے تھپيڑوں ميں پڑی، وہيں ساحل پر کھڑے ک
کہتا ہوں يہ آنسو قابلقدر ہيں، اس لئے کہ درِد دل کی دليل ہيں۔ يہ مقتضائے انسانيت ہيں۔ مگر ساحل پر کھڑے کھڑے يہ آنسو 

ہوتا ہے۔ جو ميری سمجھ ميں آيا ہے، وه يہ بھی کشتی پر بيٹھنا نہيں ہيں۔وه سوال اپنی جگہ پر رہا کہ کشتی پربيٹھنے ميں کيا
کہ جب جاکر کشتی پر بيٹھ گئے تو اپنی ذاتی حرکت کچھ نہ رہی اور اپنا ذاتی سکون بھی کچھ نہ رہا۔ کشتی چلے تو ہم 
۔اگر اسچلے، کشتی ُرکی تو ہم ُرکے۔يہ معنی ہيں کشتِی اہل بيت پر بيٹھنے کہ کہ اپنے حرکت و سکون کو تابِع اہل بيت بناديا

معنی سے کشتِی اہل بيت پر بيٹھنا ہے تو ممکن ہی نہيں ہے کہ کشتی منزل پر پہنچے او ريہ شخص نہ پہنچے، اگر کہيں اُتر
  نہيں گيا ہے۔ 

ميں کہتا ہوں نجات تو ايک عام لفظ ہے، نجات سے انسان کو پورا تصور کہاں ہوتا ہے۔ميں کہتا ہوں کہ اگر کشتِی اہل بيت 
  تو جہاں کشتی پہنچے گی، وہاں ہم پہنچيں گے۔ يہ کہا ہے معصوم نے کہ: پر سوار ہيں 

  ۔ “ِشْيَعتُنَافِْی َدَرَجتِنَايَْوَم اْلقِيَاَمةِ ”
  ۔ “ہمارے شيعہ يوِم قيامت ہمارے درجہ ميں ہوں گے”

ہمراہی کے اب ظاہر ہے کہ کوئی عظيم آدمی کہيں جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے اس کے تابعين ہوتے ہيں،اس کے 
طور پر۔ تو جس مکان ميں اس کا قيام ہوگا، اسی مکان ميں ان کا قيام کروايا جائے گا۔يہ اس کے اعزاز کا تقاضا ہے۔ وہاں 
جاکر يہ اس کے برابر نہيں ہو جائيں گے۔ جب اس کی بدولت يہ ٹھہرائے جارہے ہيں تو پھر بھی اصل تو وہی رہے گا۔ ان 

  ۔ ان کا متوسل ہونے کا اعزاز ہے۔ شيعہ کے معنی ہی ہيں اتباع کرنے والے۔ کا اعزاز تو تابع ہونے کا ہے
تو جناب بس! ايک عام بات کہ پانی پياس بجھاتا ہے، کاغذ پر پانی کا نقش نہيں۔ روٹی پيٹ بھرتی ہے، روٹی کا نام نہيں۔اسی 

نام محبت ہے، حقيقت وه ہے۔ اب  طرح بال شبہ محبت ِ اہل بيت نجات کی ضامن ہے۔مگر محبت ِاہل بيت ہوتو۔ جس کا
ديکھئے کہ ہم محب ِ اہل بيت زياده يا سلمان فارسی؟ ہم محب ِاہل بيت زياده يا ابوذر غفاری۔ہم محب ِاہل بيت زياده يا حبيب ابن

مظاہر۔خدا کی قسم! ہم ميداِن محبت ميں ان کے قدموں کی خاک تک بھی تو نہيں پہنچ سکتے۔ مگر يہ ديکھئے کہ جتنا 
بت ِاہل بيت کادعوٰی زياده تھا، اتنا ہی انہماک عبادِت اٰلہی ميں ان کا زياده تھا يا نہيں؟ اتنی ہی عبادِت اٰلہی ميں ان کی مح

سرگرمی زياده تھی يا نہيں؟ يہاں تک کہ وه عام زندگی تو ايک طرف، نماز بھی جيسی کربال ميں ہوئی ہے، ايسی تاريخ عالم 
  ميں کہيں نہيں ہوئی۔ 

و ايک عام اصول يہ ہے کہ ذرا پريشانی کا وقت ہو تو آدمی کچھ شرع کی رعايتوں کا فائده اٹھائے گا۔ آدمی اّول وقت يوں ت
نماز پڑھنے کا عادی ہے تو خدا نخواستہ اگر کسی مريض کی طبيعت گھر ميں خراب ہوئی، ابھی ڈاکٹر آيا ہے، آج اّول وقت 

ے ہوئی۔ بعد ميں افسوس کيا کہ ديکھو! اتنے برس سے ميں اّول وقت نماز کا نماز نہيں ہوئی، قضا نہيں ہونے پائی۔دير س
پابند تھا ليکن آج اس وقت پڑھ رہا ہوں۔تو کوئی معترض نہيں ہوگا۔ ہر ايک ہمدرد ہی ہوگا کہ بے شک ہنگامی حاالت کا 

ہا ہے، اس دن واجب نماز ہی پر تقاضا يہی تھا۔ کوئی شخص ہے نوافل کا پابند ہے،خدانخواستہ کوئی جنازه گھر سے نکل ر
اکتفا ہوگئی۔ بعد ميں افسوس کيا کہ ديکھو! آج نوافل نہيں پڑھ سکا۔ کوئی ہرگز معترض نہيں ہوگا۔ ہمدردی محسوس کرے گا۔

نہ مگر امام حسين عليہ السالم نے کربال ميں يہ مثال قائم کی کہ جتنا وقت سخت ہو، اُتنا عبادِت اٰلہی ميں اضافہ کردو، کمی 
ہونے پائے۔يوں تو يہ آِل رسول تھے۔ ہر ايک ان ميں سے نماِز تہجد کا پابند تھا مگر خود پيغمبر خدا کو خالق کی ہدايت يہ 

  ہے کہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہيں: 
  ۔ “قُِم اللَّْيِل ااِلَّ قَلِْياًل ”

ا بھی يہی عمل تھا۔ ليکن جو زندگی کی آخری نصف شب يا کم و بيش عبادت کيجئے، باقی آرام کيجئے۔عموماً آِل رسول ک
رات ہے، اور ابھی اس رات کی مزيد قدر بتاؤں کہ وه رات جو مانگ کر حاصل کی گئی ہے۔ پہلے ہی امام نے اس رات کے

مانگنے کا مقصد بتاديا تھا۔ جب ابوالفضل العباس سے کہا کہ جاؤ، ان سے ايک رات کی مہلت لو۔ طبری کے صفحات پر 
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  الفاظ ہيں:  بھی يہ
لٰوة َوِذْکراً لَہ” ُ يَْعلَُم اِنِّْی اُِحبُّ الصَّ   ۔ “َهللاّٰ
  ۔ “خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی نماز اور عبادت سے َميں کتنی محبت رکھتا ہوں”

ياد رکھئے کہ فطرِت محبت ہے کہ اپنا محبوب جس شے سے محبت رکھتا ہو، اُس سے اس کو بھی محبت ہو۔يہ تو نئی 
ی ہوگی کہ ہم حسين سے محبت کا دعوٰی کريں اور نماز سے ہم کو محبت نہ ہو۔ نماز سے فرار ہو۔ اس کے معنیمحبت ہمار

ہيں کہ محبت کا بھی دعوٰی ہمارا غلط ہے۔ فرماتے ہيں کہ ديکھو! هللا گواه ہے کہ اس کی نماز اور اس کی عبادت کو ميں 
  کتنا دوست رکھتا ہوں۔ 

زری اور يہ خصوصيت ہے اور ميرا مستقل موضوع ہے۔ گنگا پرشاد ميموريل ہال ميں اس کے بعد پوری رات يونہی گ
۔اس ميں َميں نے تفصيل سے اس کو کہا ہے۔ اب وقت نہيں ہے۔ واقعہ “واقعہ کربال کی تاريخی اہميت”تقرير ہوئی تھی کہ 

ريخ بنا ديا۔ ميں کہتا ہوں کہ ايک دم کربال کی يہ خصوصيت ہے کہ جو چيز کبھی جزِو تاريخ نہيں بنتی،اس نے اسے جزِو تا
برس کی عمر ميں امام حسين عليہ السالم نے کتنی نمازيں پڑھی ہيں؟ مگر کوئی نماز جزِو تاريخ نہيں بنی۔ مگر  ۵٧کم 

 کربال کی نمازيں جزِو تاريخ ہيں۔ يعنی حسين نے رزِم کربال کو شريعت ِ اسالم کی يادگار بنا ديا کہ جب تک ميرا يہ معرکہ
  ياد ہے، تب تک خدا کی عبادتيں بھی ياد رہيں گی۔ 

اب يہ ہمارے ذہن کا تضاد ہوگا کہ ہم معرکہ کربال کو ياد رکھيں اور وه سجدے ہميں ياد نہ رہيں ، وه نمازيں ياد نہ رہيں، وه 
  عبادتيں ياد نہ رہيں۔ تو يہ کچھ عجيب ذہنی تضاد ہوگا۔ 

ارہی ہے، تاريخ کا جزو ، کبھی تاريخ نے يہ صدائيں کيوں نہ سنيں؟ کبھی ارباِب عزا! يہ پوری رات کس طرح گزاری ج
تاريخ نے يہ منظر کيوں نہ ديکھے اور محسوس نہ کئے؟ يہ کربال کا صدقہ ہے جو يہ تمام مناظر جزِو تاريخ بن رہے ہيں۔ 

  طبری کا مٔورخ لکھتا ہے: 
  ۔ “بَا تُْوابَْيَن َراِکٍع َوقَائٍِم َوَساِجدٍ ”
  ۔ “ماعت نے يوں رات گزاری کہ کوئی رکوع ميں ہے، کوئی قيام ميں ہے ، کوئی سجدے ميں ہےپوری ج”
  ۔ “لَھُْم َدِوٌی َکَدوی النَّْحلِ ”
اس رات کے سناٹے ميں ان کی تسبيح و تہليل و مناجات کی آوازيں يوں گونج رہی ہيں جيسے شہد کی مکھی کے چھتے ”

  ۔ “سے آوازيں آيا کرتی ہيں
نے نہ يہ آوازيں سنيں، نہ تاريخ نے يہ سجدے ديکھے، نہ يہ رکوع ديکھے۔ رکوع کرنے والے بھی يہی تھے، کبھی تاريخ 

سجدے کرنے والے بھی يہی تھے۔ کوئی بھی ان کا رکوع و سجود جزِو تاريخ نہيں بنا۔ مگر آج کا سجده بھی ، آج کا رکوع 
را دلوں کے تقاضے ديکھ ليجئے ۔ سب کو معلوم ہے کہ کل بھی جزِو تاريخ بن گيا۔ پوری رات يوں گزاری جارہی ہے۔ ذ

روِز قربانی ہے تو بہنوں کی تمنا ہوگی کہ بھائی آج زياده سے زياده وقت ہمارے پاس گزاريں۔ مائيں جن کے بچے کل تہہ 
و کل بيوه تيغ ہوجائيں گے، ان کی آرزو ہوگی کہ ہمارے بيٹے آج رات بھر ہماری آنکھوں کے سامنے رہيں۔ وه خواتين ج

  ہوجائيں گی، اُن کی تمنا ہوگی کہ آج وارث ہمارے پاس بيٹھ کر بعد کيلئے ہميں کچھ ہدايات کرجائيں۔ 
اور اہل دل! وه بيٹی جو باپ کے سينے پر سونے کی عادی ہوگی، اس کا تو دل چاه رہا ہوگا کہ آج پوری رات باپ کے 

الف يہاں پوری جماعت يوں رات گزار رہی ہے کہ رکوع و سجود سينے پر گزار دے۔ مگر ان تمام تمناؤں کے بالکل برخ
ميں مصروف ہے،نمازوں ميں مصروف ہے۔مجھے معلوم ہے کہ ايک روايت آپ سنتے رہے ہوں گے۔ يہ نہيں ہے کہ بے 
ں بنياد ہے، بعض کتابوں ميں بھی ہے ليکن ميرے دل نے کبھی قبول نہيں کی ہے اور اس کيلئے قرائن بھی ابھی پيش کرو

گا۔ميرا دل تو يہ کہتا ہے کہ ليلٰی رات بھر انتظار ميں رہيں کہ ميرا علی اکبر آجائے تو ميں جی بھر کر صورت ديکھ لوں۔ 
مگروہاں پوری جماعت اس طرح رکوع و سجود ميں مصروف ہے تو ممکن کہاں تھا کہ علی اکبر تو سيرت ميں بھی نبی 

 ِف عبادت ہوں او ريہ مصروِف خواب ہوں۔ہرگز ميرا دل قبول نہيں کرتا۔ کی تصوير ہيں۔يہ کب ممکن تھا کہ وه سب مصرو
اب اس کا قرينہ ميرے پاس موجود ہے کہ جو رات بھر مصروِف عبادت رہے ہوں، وه نماز کو بالکل اّول وقت ميں پڑھيں 

يں۔ نہيں نہيں، فوراً گے۔ يعنی تہيہ نماز کی بھی ضرورت نہيں ہے کہ کچھ وقت وضو ميں صرف ہوتا ہے، اسباِب نماز م
نماز پڑھيں گے اور آج کی صبح کی نماز ميں موال نے خصوصيت يہ برتی کہ روز کے مٔوذن حجاج بن مسروق اور آپ آج 

  کی نماِز صبح کے وقت فرماتے ہيں: بيٹا علی اکبر ! آج کياذان تم دو۔ 
م دے دو۔ اس ميں نفسياتی احترام بھی ہوسکتا ديکھا آپ نے،بيٹا باپ کے پاس موجود ہے۔ فرماتے ہيں: آج صبح کی اذان ت

ہے۔ خدا کی قسم! اسالم دين فطرت ہے۔ يہ اوالد کی محبت کو دل سے نکالنے کيلئے نہيں آيا۔ يہ بھائيوں کے دل سے بھائيوں
يں ديکھیکی محبت نکالنے کيلئے نہينآ يا ہے۔ حسين کو خبر ہے کہ ليلٰی کے دل کی تمنائيں کيا ہوں گی۔ رات بھر صورت نہ
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  تو اس وقت آواز ہی اپنے جوان کی سن ليں۔ 
۔ميں کہتا ہوں ايک بڑی مصلحت ہے امام کی۔ اور وه کيا ہے؟ امام جانتے ہيں کہ ميرا علی اکبر  ماشاء هللا،اَْجُرُکْم َعلَی ّهللاٰ

ں کہ تمام نمازوں سے زياده بھولنے کی چيز نہيں ہے۔دنيا علی اکبر کو ياد رکھے گی۔امام عالِم نفسيات بھی ہيں۔ جانتے ہي
امتحانی نماز صبح کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو نمازوں کے عادی بھی ہيں، وه اکثر صبح کی نماز، نماِز ظہر کے ساتھ 

  قضا پڑھتے ہيں۔ شرع کی رعايتوں سے فائده اٹھاتے ہيں۔ 
ں جوانی کی نيند مشہور ہے۔ موال کا يہ تو جناِب واال! حسين نے صبح کی نماز کی اذان علی اکبر سے دلوائی ہے۔دنيا مي

مقصدہے کہ اگر کسی نوجوان کی بستر پر آنکھ اس وقت کھل جائے اور اُسے تصور ہو جائے کہ ميرا شہزاده اس وقت کہہ 
لٰوة”رہا ہے یتو ديکھنا ہے کہ علی اکبر کی آوازپر کون کون آتا ہے!(ہاں جناب! يہ صبح کی نماز ہے) جس ک“ َحیَّ َعلَی الصَّ

  تعقيبات ميں کربال کا جہاد ہے۔ 
ادھر صف ِنمازمنتشر ہوئی، اُدھر صف ِ جہادمرتب ہوگئی اور اب راِه خدا ميں جدال و قتال ہے۔ راِه خدا ميں قربانياں پيش 

ہورہی ہيں۔ اس عالم ميں ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے اور ظہر کی نماز کے وقت ابوثمامہ ساعدی حاضر ہوتے ہيں ، کوئی 
يز نہيں آيا ہے، ايک صحابی ہيں۔ محبت ِ اہل بيت کے ايک دعويدار ہيں۔وه آئے ہيں۔ يہ کيا ہے؟ يہ ، يہ ہے کہ جہاد ہورہا عز

ہے اور نگاه آفتاب پر ہے۔ کوشش يہ ہے کہ موال حکم نہ دينے پائيں کہ ہم اپنے ذوِق عبادت کا نذرانہ پيش کرديں۔ عرض 
ے ہيں اور تمنا يہ ہے کہ يہ نماز آپ کے ساتھ با جماعت ادا ہوجائے۔ امام فرماتے کرتے ہيں: موال ! دشمن بہت قريب آگئ

  ہيں: 
ُ ِمَن اْلُمَصلِّْينَ ” لٰوة َجَعلََک ّهللاٰ   ۔ “َذَکْرَت الصَّ
  ۔ “تم نے اس وقت نماز کو ياد کيا، هللا تعالٰی تمہارا شمار نمازيوں ميں کرے”

کہ اس سے پہلے تو وقت آيا ہی نہيں تھا۔ادھر وقت آيا اور ادھر انہوں نے يہ اّول وقت نماز ہے۔ ا س کے معنی يہ ہيں 
درخواست پيش کردی۔ موال نے فرمايا کہ يہ اّول وقت نماز ہے۔ موال دعائيں دے رہے ہيں کہ تم نے نماز کو خود سے ياد 

 کيا، هللا تعالٰی تمہارا شمار نمازيوں ميں کرے۔ 

 

 معراج خطابت

 

  حقوق ّهللا اور حقوق العباد

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
۔َوتََواَصوْ ” لِٰحِت َوتََواَصْوابِاْلحقِّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْواَوَعِملُواالّصٰ ْنَساَن لَفِْی ُخْسٍر۔ااِلَّ ْبرِ َواْلَعْصِر۔اِنَّ ااْلِ   ۔“بِالصَّ

قسم ہے عصر خاص کی کہ يقينا انسان خسارے ميں ہے سوااُن کے جو ايمان الئيں اور نيک اعمال کريں اور ايک دوسرے ”
  ۔ “کو حق کی ہدايت کريں اور ايک دوسرے کو صبر کی دعوت ديں

لِٰحتِ ” الَِّذْيَن ٰاَمنُْواَوَعِملُواالّصٰ ْبرِ َوتَوَ ”کے متعلق کل عرض کيا، ابھی دو چيزيں باقی “ااِلَّ ۔َوتََواَصْوبِالصَّ ۔ ميں نے “اَصْوابِاْلحقِّ
لِٰحتِ ”عرض کيا تھا کہ يہ چاروں جزو در حقيقت دست و گريباں ہيں۔ کا باہمی تعلق اصوِل دين اور فروِع دين“ٰاَمنُْواَوَعِملُواالّصٰ

ْبرِ ”کی تشريح کے ماتحت بيان ہوچکا۔ اب يہ  ۔َوتََواَصْوبِالصَّ اِن دونوں کا باہمی تعلق قبل کی دو صفات کے  ،“َوتََواَصْوابِاْلحقِّ
ساتھ کيا ہے۔اسالم کسی فيض ،کسی نعمت ، کسی عطائے پروردگار کيلئے يہ پسند نہيں کرتا کہ وه ايک ذات ميں محدود 
رہے بلکہ اس فيض کو دوسروں تک پہنچنا چاہئے۔يہ خود غرضی کہ ہم راِه ہدايت پر ہيں ، تو اب ہميں دوسروں سے کيا 

ب؟ ہم نيکوکار ہيں تو بس اب ہميں کيا غرض کہ کون کيا کررہا ہے؟ دينی حيثيت سے يہ خود غرضی روا نہيں ہے۔ تو مطل
لِٰحت”وہاں جو دو وصف تھے، يعنی ، تو ايمان کے کيا معنی؟ دين حق پر قائم و برقرار رہنا۔ يہ صفت جب “ٰاَمنُْواَوَعِملُواالّصٰ

ہم جب حق پر ہيں تو ہم نے بھی يہ کوشش کی کہ دوسرے بھی دين حق سے متعارف متعدی ہوئی غير تک ، يعنی بحمد  
ِلٰحت”ہوا اور “تََواَصْوابِاْلحقِّ ” ہوجائيں۔ تو يہ ، يہ گويا اپنے کو کردار کے ايک زيور سے آراستہ کرنا تھا۔ ہم “َعِملُواالّصٰ

دار ہيں۔ سب صفات اپنے ميں اختيا رکرليں تو ان سب  نمازی ہيں، ہم روزه دار ہيں۔ فرض کيجئے ہم راست باز ہيں، ہم امانت
لِٰحت”کا مجموعہ تو ہوا ، اب اس عمل صالح کے وصف کو غير کی طرف متعدی ہونا چاہئے۔ دوسروں تک “َعِملُواالّصٰ
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ْبرِ ”پہنچانے کی کوشش کرنا چاہئے۔ تو وه در حقيقت    ہے۔ “َوتََواَصْوبِالصَّ
ايک لف و نشر مرتب ہے۔ لف و نشر مرتب يہ ہوتا ہے کہ دو چيزيں ايک ساتھ بيان  اس کو معنی و بيان ميں کہتے ہيں کہ

ہوئيں اور پھر دونوں سے متعلق جو بات ہے، وه اسی ترتيب سے پھر بيان ہوئی۔ مثالً اس عالم کو کيا پوچھتے ہو، بادل تھا 
انی دو چيزيں ايک ساتھ کہی تھيں۔ اب اسی اور پانی شدت سے گرج رہا تھا اور شدت سے برس رہا تھا۔ تو وہاں بادل اور پ

ترتيب سے گرج رہا تھا، برس رہا تھا۔ ايک بادل سے متعلق ، دوسرا پانی سے متعلق۔ جس ترتيب سے پہلے دو چيزيں تھيں، 
اسی ترتيب سے بعد ميں دو چيزيں ، جن ميں سے پہلی چيز کا پہلے جملے کی پہلی چيز سے تعلق اور دوسری چيز کا پہلے

لِٰحت”تھا۔ اس کے بعد “ٰاَمنُْوا”ے کی دوسری چيز سے تعلق۔ اسی طرح وہاں پہلے جمل ” تھا۔ اسی ترتيب سے“ َعِملُواالّصٰ
ْبر”کا فيض جاری ہوااور“ٰاَمنُْوا”۔“تََواَصْوابِاْلحقِّ    صالحات کا عمل متعدی ہوا۔ “َوتََواَصْوبِالصَّ

تو يہ ہيں کہ ايک مصيبت پڑی اور بس مصيبت کو برداشت کيا،  اب کوئی کہے کہ يہ صبر کے معنی جو ہم جانتے ہيں، وه
لِٰحت”اس کا نام صبر ہے۔تو وه پورے  ْبر”کے مقابل ميں کيونکر يہ“ َعِملُواالّصٰ آگيا؟ ليکن حقيقت يہ ہے کہ يہ “َوتََواَصْوِبالصَّ

، يہاں تک کہ ميں نے ديکھا کہ غير بھی جولفظ باوجوديکہ اتنا کثيراالستعمال ہے کہ ہميں اُردو زبان کا لفظ معلوم ہونے لگا 
کہيں ليکن صبر وه بھی کہتے ہيں۔ تو لفظ تو اتنا عام ہے مگر اس کے “َصبَرْ ”اُردو بولتے ہيں، وه بھی چاہے لفظ غلط کہيں 

   معنی ميں ديکھتا ہوں کہ خواِب پريشاں کی طرح مختلف ذہنوں ميں الگ الگ ہيں۔لفظ اتنا قريب اور معنی اتنی دور۔
چنانچہ اب جو مجھے معلوم ہے ، ايک طبقہ ترقی يافتہ، ماشاء هللا اس َدور کا ہے، وه کہتا ہے کہ صبر بزدلی کی تعليم ہے۔ 
کيوں؟ اس لئے کہ اس نے صبر کے معنی يہ سمجھ لئے ہيں کہ ہر حربے کے سامنے، ہر تشدد کے سامنے سر جھکادو۔جو 

کرلو۔يہ معنی چونکہ صبر کے انہوں نے سمجھے ہيں ،لٰہذا وه يہ کہتے  بھی تمہارے ساتھ ہوچکا ہو، چپکے سے برداشت
ہيں کہ طاقتوروں نے پيشواياِن دين کو آلہ کار بنا کر صبر کی تلقين کروائی ہے تاکہ کمزوروں ميں قوِت مدافعت نہ پيدا ہو۔ 

ر بھی بے حس بنانے کيلئے ايک تو جيسے مذہب کو ايک ملک ميں کہا جاتا ہے کہ افيون ہے۔ايسے اب کہا جاتا ہے کہ صب
  افيون ہے تاکہ جو کچھ ہورہا ہے، اس کے سامنے سر جھکا ديا جائے کہ ہم تو صابر ہيں۔ 

تو يہ ايک معنی صبر کے ہيں جو ترقی يافتہ ذہنوں ميں ہيں۔ ايک معنی صبر کے بڑے مذہبی حلقہ ميں ہيں کہ صبر يہ ہے 
آنسو نکال اور انہوں نے کہا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہو! صبر  کہ بس آنکھ سے آنسو نہ نکليں۔ ادھر آنکھ سے

کرنا چاہئے۔ تو ان کے نزديک صبر کا معيار يہ ہے کہ بس آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ پتھر بنے کھڑے رہو۔ اس کے عالوه 
صيبت کا اثر ہی نہ ايک اور معنی بھی صبر کے مراد لئے جاتے ہيں کہ صبر يہ ہے کہ مصيبت کا احساس ہی نہ ہوا، م

ہو۔افسردگی بھی نہ ہو تو کيا کہنا، گويا ايسا شخص سب سے زياده صابر ہو۔يہ بھی صبر کا ايک مفہوم ہے۔ معلوم ہوا کہ 
  لفظ ِصبر زبان پر ہے ليکن صبر کے معنی ذہن ميں نہيں ہيں۔ 

پر پيش نہيں کرسکتا۔بس مختصر جائز ه تو مجھے ابھی آگے ايک بہت وسيع بيان کرنا ہے، لٰہذا اس چيز کو بہت بسيط طور 
پيش کرديتا ہوں۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ صبر کا لفظ آپ کو ياد کہاں سے ہوا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے يہ لفظ قرآن ميں سنا، 
يہ  پھر تشريح کرنے والوں کی زبان سے يہ لفظ آپ کو معلوم ہوا۔ ورنہ يہ صبر کا لفظ آپ کو بولنا ہی نہ آتا۔ قرآن کی بدولت

صبر کا لفظ دنيا تک پہنچا ہے۔ تو جوقرآن نے صبر کی تشريح کی ہو، کسی کو حق نہيں کہ اس کو بدلے۔ نہ بيگانے کو نہ 
يگانے کو، نہ دور والے کو ، نہ قريب والے کو، نہ روشنی والے کو، نہ تاريکی والے کو۔کسی کو يہ حق نہيں ہے کہ قرآن 

  کے خالف صبر کے لفظ کی تشريح کرے۔ 
و اب قرآن مجيد ميں جہاں جہاں صبر کا اطالق ہے، اس ميں ايک جگہ نہيں ، بہت جگہ۔ ميداِن جنگ ميں صبر کا مطالبہ ت

ہے تو وه کيا ہے کہ نيزه آتا ہو تو سينہ بڑھا دو؟ تلوار آتی ہو تو سر جھکا دو؟ کيا وہاں صبر کے يہ معنی ہيں؟ ميداِن جنگ 
معنی ہوتے کہ عاجزی سے سر جھکا دو تو پھر جنگ کا تصور ہی کہاں ہوتا اور  ميں صبر کے کيا معنی؟ اگر صبر کے يہ

  ميداِن جنگ ميں صبر کا مطالبہ ہی آخر کيوں ہوتا؟اب صبر کا مطالبہ جو قرآن مجيد کررہا ہے، وه کيا ہے؟ 
  ۔ “اِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِعْشُرْوَن َصابُِرْوَن يَْغلِبُْواِمئَتَْينِ ”
  ۔ “پر غالب آؤ ٢٠٠والے ہو تو  صبرکرنے ٢٠اگر تم ”
  ۔ “َواِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِمئَةٌ ”
  صبر کرنے والے ہو تو ) ١٠٠اگر تم سو(”
  ۔ “يَْغلِبُْوااَْلفًاِمَن الَِّذْيَن َکفَُرْوا”

  تو ايک ہزار پر غالب آؤ۔ 
  قرآن کے ساده لفظوں ميں بڑے بڑے فلسفے مضمر ہيں۔ 

  ۔ “ْفقَھُْونَ َذالَِک بِاَنَّھُْم قَْوٌم اَل يَ ”
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بات يہ ہے کہ تعداد ميں دس گنا سہی ليکن ان کو ايمانی شعور نہيں ہے۔ لٰہذا تمہاری تعدادی کمزوری کا توازن تمہاری قوِت 
صبر کرنے والے ہوں، وہاں بھی صبرکی قيد اور سو صبر کرنے  ٢٠ايمانی کے ساتھ قائم ہونا چاہئے۔اب جناب ديکھئے! 

ر کی قيد۔ تو اب وه ترقی پسند دنيا ديکھئے کہ صبر وه چيز ہے جو دس گنا مقابلہ کے دعوت ديتا والے ہوں تو يہاں بھی صب
ہے تويہ بزدلی کی تعليم کب ہوئی؟اب چونکہ يہ آيت ميں نے پڑھ دی، بال فاصلہ اس کے بعد دوسری آيت ہے۔ ہم تو جتنا بھی

ھ ديں گے مگر اب مضموِن آيت ديکھئے کہ پہلی آيت زياده حفظ ہو، اتنی ہی تيزی سے ايک آيت کے بعد دوسری آيت پڑ
نازل ہونے کے بعد کوئی سخت معرکہ ہوا جس ميں مسلمان اس معيار پر پورے نہيں اُترے؟ يہ کوئی روايت نہيں ہے، يہ 

ابھی  قرآن کی آيت ہے۔ اسی لئے ميں نہيں بتاسکتا کہ وه کونسا معرکہ تھا۔ بہرحال مضموِن آيت سے ظاہر ہے ۔ ميں وه آيت
  پڑھوں گا۔ بيچ ميں ايک معرکہ ہوا اور مسلمان اس معرکہ ميں اس معياِر قرآنی پر پورے نہيں اُترے۔ 

ُ َعْنُکمْ ”   ۔ “اَ اَلَن قَْد َخفََّف ّهللاٰ
  ۔ “اب هللا تم سے تخفيف کرتا ہے”

  يعنی اس فريضہ کو ہلکا کرتا ہے۔ 
  ۔ “َعلَِم اَنَّ فِْيُکْم ُضْعفًا”

فيف کرتا ہے، بس پتہ چل گيا کہ تم ميں کمزوری ہے۔ تم کون؟ وہی معزز طبقہ جو مخاطب ہے۔ اب اب هللا تم سے تخ
کمزوری کيا ماّدی کمزوری؟ وه تو پہلے ہی ثابت تھا کہ مقابل کے دس گنا ہونے کی وجہ سے کمزور تھے۔ اب يہ کمزوری 

وقت کيا هللا نہيں جانتا تھا ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس وہی ايمان والی کمزوری ہے۔ پھر کہئے کہ پہال حکم کيوں آيا تھا؟ اس 
وقت مسلمانوں کو اپنی قوِت ايمانی کا زعم زياده تھا۔ تو اس لئے خود پتہ چالنے کيلئے نہيں، ان کو پتہ بتانے کيلئے۔ پہلے وه

  حکم آيا اور اب ارشاد ہورہا ہے کہ ديکھو! پتہ چل گيا تم ميں کمزوری ہے۔ 
  ۔ “ِمْنُکمْ  فَاِْن يَُکنْ ”

  اب اس کے بعد: 
  ۔ “اِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِمَئۃ َصابَِرة يَْغلِبُْونَ ”

  اگر تم ميں سو صبر کرنے والے ہوں تو دو سو پر غالب آئيں۔ 
  ۔ “اِْن يَُکْن ِمْنُکْم اَْلفٌ ”

  ہزار ہوں تو بس: ، اگر تم ميں “ان يکن منکم الفٌ ”اب ديکھئے اس معيار سے آٹھ درجہ قدم پيچھے ہٹايا گيا ہے کہ
  ۔ “يَْغلِبُْوااَْلفَْيِن بِاِْذِن ّهللاٰ ”

  تو دو ہزارپر غالب آئيں۔ يعنی کم از دوگنامقابلہ سے تو نہ گھبراؤ يعنی کچھ تو کفر وايمان ميں فرق ہو۔ پھر آخر ميں: 
ابِِرْينَ ” ُ َمَع الصَّ   ۔ “َوّهللاٰ
  ۔ “اور هللا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے”

کرو گے تو هللا کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ يہ صبر وه چيز ہے جو مثالی مقابلہ تو دس گنا يعنی تم صبر 
کے ساتھ کرتا ہے اور کم از کم دوگنا مقابلہ کی دعوت تو ضرورہے کہ گھبراؤ نہيں، اگر مخالف فريق دوگنا ہے کيونکہ وه 

ہو۔ اب اگر تم اس سے بھی گھبرائے تو اس کے معنی يہ ہيں کہ اس بصيرِت ايمانی سے محروم ہے جس کے تم دعويدار 
تمہارے اندر بصيرِت ايمانی کسی درجہ پر ہے ہی نہيں۔ اب جو کچھ بھی ہے، وه بقلم خود ہے۔تو کيا اب وه تصور صحيح 

  رہا کہ صبر بزدلی کی تعليم ہے۔ 
اس شعور کا نتيجہ ہے۔ انسان کی کوئی صفت ِ مدح اب آئيے اس پر کہ احساِس غم ہی نہ ہو۔ ميں عرض کرتا ہوں کہ يہ احس

وه نہيں ہوسکتی جو شعور وعلم سے ٹکرائے۔ آجکل ڈاکٹروں نے ايسی دوائيں ايجاد کرلی ہيں کہ وه دوالگادی تو وه حصہ 
نہيں  بے حس ہوگيا۔اب جو نشتر لگايا تو خبر ہی نہيں ہوئی۔ اب جس کے وه دوا لگادی اور اس کے نشتر لگا گيا تو خبر ہی

ہوئی۔اس نے اُف نہ کی۔ تو يہ اُف نہ کرنا کونسا کارنامہ ہے؟يہ تو دوا کا اثر ہے۔ اسی طرح اگر دل و دماغ ايسے ماؤف 
ہوئے کہ احساِس رنج ہی نہ ہوا تو يہ کونسی قابل تعريف صفت ہوئی۔ يہ تو ايک کيفيت ِمزاج ہے کہ اثر غم ہوتا ہی نہيں۔ يہ 

ميں کہتا ہوں کہ جتنا ادراک قوی ہوگا، اُتنا ہی اثر مصيبت زياده ہوگا۔ اتنا ہی احساِس اذيت و الم  کوئی کارنامہ نہيں ہوگابلکہ
  زياده ہوگا۔ لٰہذا يہ کونسا کارنامہ ہوا؟ 

اب تيسری بات کہ آنسو نہ نکليں۔ اب يہ تو بحمد بالکل پکے مسلمان ہيں۔ وه ترقی يافتہ تو دعويداِر اسالم تھے، يہ تو ذمہ 
اسالم ہيں۔ يہ تو اسالم کے ٹھيکيدا رہيں۔ تو صاحب! ان کی بات کو تو قرآن کے معيار پر جانچناہی ہے۔ تو جناب!آپ يہ  دارِ 

کہتے ہيں کہ صبر يہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ نکليں۔ تو جناب وه جو ميداِن جنگ ميں صبر کا مطالبہ ہے، اس کا مطلب 
ميدان سے نکل جاؤ؟ايک بات اور کہہ دوں۔ يہ تو ميں نے قرآن مجيد کے معيار کيايہ ہے کہ روؤ نہيں ،چا ہے ہنستے ہوئے 
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پر اس تصور کو جانچا ہے۔اب کوئی ترقی يافتہ بھی اس تصور کو اختيار کے کہ ہاں! آنسو نکلنا تو بالکل خالِف صبر ہے تو
رنج ہوتا ہے تو ہاتھوں ميں تو پسينہ نہيں ميں يہ کہوں گا کہ يہ آنکھ اور دل ميں تصور کس نے قائم کيا ہے؟ کيا بات ہے کہ 

آتا، پير ميں تو کوئی کيفيت پيدا نہيں ہوتی، يہ آنکھ ہی سے آنسو کيوں نکلتے ہيں؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو آنکھ اور دل کا خالق 
  ہے،اُس نے کوئی باہمی ربط قائم کيا ہے کہ جب دل کو صدمہ پہنچے گا تو آنکھ سے آنسو نکليں گے۔ 

ک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر دل اور آنکھ دونوں بالکل مزاِج معتدل پر ہيں تو اس کيفيت کا پيدا ہونا دين تو بس اي
فطرت ميں جرم نہيں ہوسکتا۔مگر اب مجھ سے ہر ايک کومطالبہ کا حق ہے کہ پھر آخرصبر کيا ہے؟ وه صبر غلط ترقی 

  ہوں واال۔ تو پھر آخر صبر کيا ہے؟ يافتہ ذہنوں واال۔ يہ تصور صبر کا غلط پرانی درسگا
تو صاحب!جب ہم ديکھتے ہيں تو پہلے اس کی جامعيت کو عرض کروں کہ يہی صبر ہے کہ بتقاضائے اٰلہی جو مصائب 

آتے ہيں ، اس ميں ا س کا مطالبہ ہے۔ مثالًکسی کے سر سے باپ کا سايہ اٹھ گيا، کسی کا بھائی جدا ہوگيا، کسی کو اوالد کا 
وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ صبر کرو۔ تو وہاں کيا معنی ہيں؟ پھر يہ کہ حق کی راه ميں خود اختياری طور پر جو داغ لگا۔ 

مصائب آئيں، خود اختياری يوں ہے کہ جو راستہ حق کا چھوڑ دے تو سب مصيبتيں ختم ہوجائيں۔ تو ان مصائب کو سمجھنا 
وؤ نہيں تو وه بھی نہيں بنتے۔ اگر وه معنی ہيں کہ چپکے سے سر پڑے گا کہ خود اختياری ہيں۔تو اگر وه معنی ہيں کہ ر

جھکاؤ تو وه بھی نہيں بنتے۔ تو پھر آخر کيوں؟ کون سے معنی ہيں؟ تو اب يوں سمجھيں کہ صبر کے بہت سے معنی ہيں۔ 
  ايک معنی سے وه صبر ہے، ايک معنی سے يہ صبر ہے۔ 
ں مانے جاتے ہيں جبکہ کوئی ربط ِ باہم نہ ہو۔ جيسے عين آنکھ بھی ياد رکھئے کہ يہ کئی معنی بس مجبوری کی صورت مي

ہے اور عين آفتاب بھی ہے اور چشمہ بھی ہے عربی ميں۔ تو ان ميں کوئی مشترک چيز ہميں نظر نہيں آئی کہ وه آنکھ پر 
س کے سب معنی ہيں۔ بھی صادق ہو، چشمے پر بھی صادق ہو۔ مجبوراً يوں کہہ ديتے ہيں کہ يہ لفظ سب ميں مشترک ہے۔ ا

عربی ميں کہتے ہيں کہ عين کے چاليس معنی ہيں۔ تو اس کے اتنے کثير معنی ہيں۔سب الگ الگ ہيں۔ تو اب اگر واقعی يہاں 
کوئی مشترک مفہوم سمجھ ميں نہ آئے تو مجبوراً يہی کہيں گے جو آپ بتارہے ہيں کہ الگ الگ معنی ہيں۔اس صبر کے کچھ

آسمانی ، قضائے اٰلہی کے نتيجہ ميں ہوتا ہے اور اس صبر کے معنی اور ہيں جو ميداِن جنگ ميںاور معنی ہيں جو مصائب ِ
ہوتا ہے۔ليکن ميری سمجھ ميں جو ہے، وه يہ ہے کہ صبر کے ايک معنی ہيں اور وہی ہر جگہ منطبق ہيں۔ وه معنی صبر 

ت صورِت حال تم کو اس فريضہ کے جاده کے يہ ہيں کہ کوئی شدِت وقت، کوئی مصائب کی آندھی ، کوئی سخت سے سخ
  سے نہ ہٹائے جس پر تم کو قائم رہنا چاہئے۔ 

يہ ميداِن جنگ ہی ميں ثباِت قدم نہيں ہے تاکہ مصائب ِآسمانی ميں کوئی کہے کہ وہاں تو ميداِن جنگ ہے ہی نہيں او رميداِن 
ِن جنگ ہی ميں ثباِت قدم نہيں ہے، ثباِت قدم ہے جنگ کے ثباِت قدم ميں کوئی کہے کہ جنگ کا موقع نہيں۔ جی نہيں! ميدا

جادئہ فرائض پر۔ جادئہ فرائض علماء کی زبان ہے۔ عام الفاظ ميں کہنا چاہئے ، جو کرنا چاہئے، ہر صورِت حال ميں وہی 
کرے۔کوئی سخت سے سخت موقع بھی اس راه سے نہ ہٹائے جو صحيح ہو۔يہ صبر کے معنی ہيں۔ اب ہر جگہ فرض کيا ہے

وه فرض بتانے والوں سے پوچھئے جو اسی لئے بھيجے گئے تھے کہ وه فرائض بتائيں۔اب ذرا صبر کی تھوڑی سی اور  ،
تشريح کردوں۔ ہمارے لکھنٔو ميں ايک سڑک کا نام ہے ٹھنڈی سڑک اور ايسے ہی يہاں بھی سڑکيں ہوں گی کہ لوگ صبح 

ليکن جس دن سے اس سڑک پر جانے ميں کوئی کام سپرد کی ہواخوری کيلئے وہاں جاتے ہوں گے، تفريح ہوتی ہوگی۔ 
  ہوجائے گا تو اب اس سڑک پر جانا فريضہ ہوگيا۔ 

فرض کيجئے کہ والد صاحب نے حکماً کہہ ديا کہ ديکھو! تم کو اس سڑک پر روز جانا ہوگا يا کسی اور نے جس کے ہاں 
م ہوا، ڈيوٹی ہوگئی۔ تو بس جس دن سے پابندی عائد مالزم ہيں، اُس نے کہہ ديا يا اتفاق سے اس طرف کوئی دفتر کا کا

ہوجائے گی، اُس دن سے تفريح ختم ہوجائے گی اور ناگواری ہوجائے گی۔ حاالنکہ وہی سڑک ہے، وہی ہوا ہے مگر احساِس
لف نہيں پابندی خود ناگواری کا پيمانہ ہے۔اسی وجہ سے احکاِم شريعہ کو تکليفات کہتے ہيں۔ آپ کہتے ہيں کہ يہ اس کا مک

ہے۔تکليف ِشرعی عائد نہيں ہے۔يہ تکليف ِشرعی اسی لئے ہے کہ پابندی کلفت ِطبع کا باعث ہوتی ہے۔وه خود ناگوارٔی طبع 
کا سبب ہوتی ہے۔ تو اب اگر انسان نے اس پابندی کو قبول کيا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ ايک ناگوار بات کو اس نے حکم 

  ۔ “َصْبٌرَعلَی اْلَمْکُرْوه”اکے دباؤسے برداشت کيا تو وه ہو
دوسری طرف جس چيز سے منع کر ديا جائے، اسی کو دل چاہنے لگتا ہے۔ کوئی غذاآپ کبھی نہ نوش فرماتے ہوں مگر 

جس دن سے حکيم صاحب يا ڈاکٹر صاحب منع کرديں، اسی دن سے اس کو دل چاہنے لگے گا۔اس کيلئے مقولہ بھی ہوگيا 
  ہے: 

ْنَساُن َحرِ ”   ۔ “ْيٌص َعٰلی َماُمنِعَ اَ اْلِ
  ۔ “انسان کو جس شے سے منع کيا جائے، اُس کا اللچ ہوجاتا ہے”
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تو محرمات جتنے ہيِں يعنی جو چيزيں حرام ہيں، ان ميں چونکہ ممانعت ہے، لٰہذا ممانعت کے سبب کی وجہ سے وہی چيزيں
ہے۔ اب اگر انسان نے فرماِن حاکم کے احترام مرغوِب طبع ہوجاتی ہيں۔ اب انہی کی خواہش ہوتی ہے، اس لئے کہ ممانعت 

ہے، پسند ِطبع چيز ‘ َصْبٌر َعِن اْلَمْحبُْوبِ ’ميں اس ممانعت کو برداشت کيا اور دل کی خواہش کے مطابق عمل نہ کيا تو يہ 
  سے صبر، تو دنيائے شريعت پوری صبر ميں داخل ہے۔ 

، اس لئے اب ايک دوسرا وسيع لفظ استعمال کروں۔ پوری اب اس کے بعد خصوصی حيثيت سے کچھ ناگوارياں ہوتی ہيں 
شريعت قربانيوں کا مطالبہ ہے۔ ميداِن جنگ ہی ميں قربانی نہيں ہے۔ يہ نماز کے احکام کيا ہيں؟ کيا هللا کو اس کی ضرورت 

يہ ديکھنا ہے کہ ہے کہ آپ اس کی بارگاه ميں سجده ريز ہوجائيے تو اس کے جاه و جالل ميں کچھ اضافہ ہوجائے گا؟نہيں، 
تم اپنے مشاغِل حيات ميں سے کتنا حصہ ہمارے لئے قربان کرسکتے ہو۔اب اوقات کی پابندی سے ديکھئے کہ کتنا صبر 

آزما امتحان ہوگيا۔ مشاہده ہوگا آپ کا کہ بہت سے لوگ رمضان کے روزے کے پابند ہيں اور روز کی نماز کے پابند نہيں 
ماز کيلئے بھی ماِه رمضان ميں پابند ہوجاتے ہيں۔ تو کيا پتہ چال؟ پتہ يہ چال کہ وه سال ميں ہيں بلکہ روزوں کی بدولت پھر ن

  ايک مہينے کی بات ہے ، لٰہذاوه اتنی ناگوار نہيں ہے ليکن يہ روز کی پانچ وقت کی بات ہے تو بہت ناگوار ہے۔ 
اس پابندٔی وقت کے ساتھ، يہ انسان کی طبيعت  وه چاہے جتنے منٹ ميں نماز ہوجاتی ہو، مگر وه چند لمحوں کو صرف کرنا

پر ناگوار ہوتا ہے۔اسی لئے بہت سے اس سے زياده سخت احکام بجالے آئيں گے کہ جناب شب ِقدر کی مستحب نمازيں پڑھ 
ليں گے اور روز کی واجب نمازيں نہيں پڑھيں گے کيونکہ وه سال بھر ميں ايک دفعہ کی بات ہے اور يہ ہر روز کی بات 

  ۔ ہے
اب اس ميں بعض وقت صبر آزما منزل بھی آجاتی ہے کہ کوئی دور سے بچھڑے ہوئے عزيز آئے ہيں، اب وه زمانٔہ سفر 

کی روداد سنا رہے ہيں اورنماز کا وقت جارہا ہے۔اب ديکھنا يہ ہے کہ عزيز کی محبت زياده ہے يا هللا کا حکم زياده ہے۔ او 
استراحت اور اب ميری عمر کا تقاضا نہيں، مقاِم منبر کا تقاضا بھی نہيں ، اور رجناب! اس کے بعد صبح کی نماز، وه خوابِ 

بھی جو جاذِب نظر چيزيں ہوتی ہيں، ان سب کو پيش کروں۔ ان سب کے باوجود اگر بندئہ خدا نے احساِس وقت ِنماز رکھااور
کيا ہے۔اس نے ان تمام چيزوں کو ٹھکرا ديا صبح کی نماز کيلئے اٹھ کھڑا ہوا تو بالشبہ صبر کا مصداق ہونے ميں شبہ ہی 

اور ميداِن عمل ميں آگيا۔پھر خالق نے آپ کی فطرت کے احساس سے گويا تھوڑے سے احترام کی خاطر فريضہ صبح کی 
رکعات سب سے کم رکھی ہيں۔ارے ابھی تو نيند سے بيدار ہوئے ہو تو چلو دو رکعت ہی پڑھ لو۔ يعنی بستر سے اٹھ کر 

  ہی ميں ايک سالم کرلو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم باغِی حکومت نہيں ہو۔ بارگاِه الٰ 
يہ بھی دين فطر ت ہے کہ واقعی اگر تمہاری آنکھ نہيں کھلی تو سوتے رہنے کی وجہ سے قضا کا گناه نہيں ہوگا۔اس پر نامہ 

ھيں کہ ايسا تو نہيں ہوتا۔ اور ميں عمل ميں کوئی گناه نہيں لکھا جائے گا۔قضا پڑھ لينا ليکن اب خواِب راحت کے عادی ديک
  سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ بہت سوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ جناب! آنکھ کھلی مگر اٹھا نہيں جاتا۔ 

تو اب عمداً ترِک نماز کا گناه نامہ اعمال ميں لکھا جائے گا۔دنيا سمجھ رہی ہے کہ سو رہے ہيں مگر يہ آپ خود سمجھ 
ميں آنکھ کھلی تھی يا نہيں۔ اسی لئے اس نے حساب اپنے ہاتھ ميں رکھا ہے۔ہم تو گواہی دے سکتے ہيں کہ اس دوران وقت 

ديں گے کہ يہ سوتا ہوا ہوتا تھا تو اس کی نماز ره جاتی تھی۔ ورنہ يہ نماز کا پابند تھا۔ہم نماز کے پابند ہونے کی گواہی دے 
س کا علم کسی دوسرے ديکھنے والے کو نہيں ہوسکتا۔دوسرا ديں گے مگر جو جانتا ہے کہ يہ جاگ رہا ہے يا سو رہا ہے، ا

تو بس ليٹنا ديکھ سکتا ہے، سونا اور جاگنا نہيں ديکھ سکتا۔يہ آدمی خود ديکھ سکتا ہے يا وه ديکھ سکتا ہے جو سوتا ہی 
نے خود کہا ہو کہ  نہيں۔اس ميں دوسرے لوگوں کومعتبر نہيں ماننا پڑے گا کہ وه سور ہا تھا يا جاگ رہا تھا۔ اب اگر کسی

ميں جيسی ميٹھی نيند اس رات کو سويا، کبھی نہيں سويا تو دنيا کو گواه طلب کرنے کی ضرورت نہيں۔ گواہی وہيں ہوتی ہے 
جہاں دوسرے ديکھنے والے ہوں۔ جہاں آدمی خود ہی واقف ہو ، وہاں گواه باہر سے کہاں آئيں گے؟اسی لئے اس بات کو 

ے ہوں، اس کے بارے ميں گھر والوں ہی کی گواہی قبول کرنا ہوگی۔اب ايک باپ اپنی بيٹی جسے گھر والے ہی ديکھ سکت
  کو کوئی چيز ديتا ہے تو باہر والے کہاں سے آئيں گے ديکھنے کو۔ گھر والے ہی گواه ہوں گے۔ 

ے مقابلہ کرنا تو اب پوری دنيائے شريعت صبر ميں داخل ہے۔ اسی لئے ايک عبادت ايسی کہ جس ميں بہت سی خواہشوں س
ہوتا ہے۔ وه روزه ہے۔ ہر عبادت ميں ايک نفيس جذبہ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ روزے ميں بہت سے نفسياتی خواہشات سے ٹکراؤ

ہوتا ہے۔پانی جيسی ضرورت اور پر کشش چيز سے ايک معينہ وقت تک احتراز کرنا پڑتا ہے۔ يہ پينا اتنا پرکشش ہے کہ 
د کا دل نہ بھی چاہتا ہو تو چاہنے لگتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود بحمد اس اتنے ايک نامعقول مشروب کو بعض افرا

بڑے مجمع ميں کوئی ايسا نہيں کہ جس کا دل چاہا ہو، يہاں تک کہ وه شاعر صاحب بھی جنہو ں نے تقليد ِشاعری کے طور 
  پرخود بھی تعريفيں کی ہوں، ان کا بھی دل نہ چاہا ہوگا۔ 

ميں اپنے بزرگوں کيلئے دعائے خير کرنی چاہئے کہ ہميں ماحول ايسا مال کہ ہم ايک گناه کے خوگر درحقيقت اس سلسلہ 
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۔اس کا طنز اس کے “تو نے پی ہی نہيں”نہيں ہوئے۔ اس لئے کبھی دل نہيں چاہا ۔ کسی شاعر نے ہم پر طنز بھی کی تھی۔ 
  کو اس پر خوشی ہوئی کہ اس نے ہم کو يہ سند عطا کی۔  ۔ہم“الحمد”نزديک چاہے کتنا ہی چبھتا ہوا ہو مگر ہم نے کہا: 

تو صاحب! بہرحال ہمارے لئے يہ نہ پينا کوئی بڑا جہاد ہی نہيں ، اس لئے کہ جب ہمارا دل ہی نہيں چاہا تو کوئی بڑا جہاد ہم
ہميں ناگواری  نے نہيں کياجو ادھر ہم نہيں گئے۔ ہم کو تو اس کی بو سے تکليف ہوتی ہے۔ اس سڑک سے گزرے ہيں تو

محسوس ہوتی ہے۔مگر اب ميں کہتا ہوں کہ ماشاء هللا مجمع ميں سب روزه دار ہوں گے مگر روزه دار پر کون طنز کرسکتا 
ہے۔ پانی کے بارے ميں کون کہے کہ تو نے پيا ہی نہيں۔ يہ ہے روزه ميں عظيم امتحان کہ جن چيزوں کے ذائقہ سے واقف 

  سے باز رہتا ہے۔اسی لئے صوم کا ايک نام صبر ہوگيا۔ قرآن کی جو آيت ہے:  ہے، حکِم اٰلہی کے دباؤ سے ان
لٰوة” ْبِرَوالصَّ   ۔ “َواْستَِعْينُْوابِالصَّ
  ۔ “مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے”

تو بظاہر ربط نظر نہيں آتا کہ صبر اور صلٰوة ميں باہمی ربط کيا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ يہاں صبر کے معنی صوم کے 
ں۔ تو بہت سی ايسی چيزيں ہيں کہ اس ميں ناگواری ہوتی ہے۔ تو اگر حکِم اٰلہی کے ماتحت منہيات سے پرہيز رکھا اور ہي

واجبات کی پابندی کی تو پوری زندگی صبر ہو جائے گی۔پوری زندگی معياِر صبر پر پوری اُترے گی۔اب پھر وه بات آگئی 
لِٰحتِ ”کہ  ْبرِ ”ہوئی تو ،وہی بات جب متعدی “َعِملُواالّصٰ ہوگئی کہ خود تو ہے ہی پابند، دوسروں کو بھی پابندی “تََواَصْوا بِالصَّ

کی دعوت ديتا ہے۔ اب يہ الگ سے سمجھنے کی بات ہے کہ کس جگہ ميعاِر صبر کيا ہے! ہوسکتا ہے کہ ہمارے رہنماياِن 
يقت وه ان کا صبر ہوگا۔ يہ ان کا صبر دين جو تھے، ان کی زندگی ميں بھی بظاہر نمونہ الگ الگ نظر آئے ليکن درحق

ہوگا۔ايک حسن مجتبٰی کا صبر ہوگا اور دوسرا حسين مظلوم کا صبر ہوگا۔کردار دونوں کا ايک ہے۔ وه بھی صابرين ميں 
  ہيں، يہ بھی صابرين ميں سے ہيں۔ 

ل پر ہے۔ مگر ياد رکھئے يہ چار وصف ہيں۔ ہمارے جتنے رہنماياِن دين ہيں، ان ميں سے سب ميں ہر ايک وصف اپنے کما
کہ مثال ميں پيش کرنے کيلئے کوئی نماياں تاريخی واقعہ ہونا چاہئے۔ لٰہذا ميں عام رہنماياِن دين کی زندگی کو سامنے رکھ 

کی مثاِل عمل دکھانے کيلئے زندگی کے ايک ورق کو پيش “ٰاَمنُْوا”کر ان اوصاف کا عملی مرقع پيش کروں تو مجھے شايد
لِٰحتِ ”کرنا ہواور  کيلئے بہت سے اوراق کو پيش کرنا ہو کيونکہ عمل صالح کے شعبے بھی تو بہت سے ہيں۔اس “َعِملُواالّصٰ

تََواَصْوا ”ميں کوئی کہيں کی مثال پيش کروں اور“ تََواَصْوا بِاْلَحقِّ ”لئے ميں نے کہا کہ بہت سے اوراق کو پيش کرنا پڑے۔
ْبرِ  يکن ہمارا رہنما ايک ايسا ہے کہ اس نے ايک ظرِف مکان اور ايک ظرِف زمان ميں ميں کہيں کی مثال پيش کروں۔ ل“بِالصَّ

کا مظاہرئہ عمل مجھے دکھانا ہو تو کربال جاؤں اور “ٰاَمنُْوا”تمام اوصاف کو سميٹ کر اس طرح پيش کيا ہے کہ اگر
لِٰحتِ ” کی مثاِل عمل دکھانا ہو تو کربال “ ْوا بِاْلَحقِّ تََواصَ ”کے شعبوں کی مثاليں دکھانا ہوں تو کربال جاؤں۔ اگر “َعِملُواالّصٰ

ْبرِ ”جاؤں اور اگر    کی مثاليں دکھانا چاہوں تو کربال جاؤں۔ “تََواَصْوا بِالصَّ
اب اس سے آپ يہ محسوس فرمارہے ہوں گے کہ يہ مصائب ہيں ليکن يہ کہ يہ باب کتنا وسيع ہے کہ اگر اس کو تفصيل سے

کا وقت اس کيلئے درکار ہے۔ ميں مجمل طريقہ پر ہر ہر وصف کو آپ کے سامنے پيش  بيان کيا جائے تو کئی مجلسوں
کرکے مجلس ختم کردوں گا۔ يہی اّول ہے، يہی آخر ہے۔يہی آغاز ہے، يہی انجام ہے۔ اسی ترتيب کے ساتھ جو آيت کے الفاظ

جاسکتا مگر اس کا عملی مظاہره وه ہوگا جو  ، ايمان ہے دل کے اندر کی چيز۔ دل کو شگافتہ کرکے نہيں ديکھا“ٰاَمنُْوا”ہيں،
  آنکھوں کے سامنے آئے اور مثال کيلئے پيش کيا جاسکے۔بدبختی سے اُدھر والے بھی دعويداراِن ايمان تھے۔ 

ياد رکھئے کہ جب تک دعويداراِن ايمان نہ ہوں ، مسلمان ہی نہيں ہوسکتے۔ مسلمان کے معنی ہيں اقراِر ايمان کرنے واال۔ 
سے ہے تو واقعی ايمان ہے، ورنہ کچھ اور ہے۔ ليکن ايمان کا دعوٰی تو اسالم کيلئے ضروری ہے۔ بغير اس کے اگر دل 

اسالم ہو گا ہی نہيں۔تو اُدھر والے بھی چونکہ مسلمانوں کی جماعت ميں شامل ہيں، لٰہذا دعويداراِن ايمان ہيں۔اب مجھے کوئی
چلے کہ ان کا ايمان کس پر ہے؟ تو ياد رکھئے کہ اعمال ميں يہ بھی ايکمظاہرئہ عمل چاہئے جسے ميں پيش کرسکوں۔ پتہ 

شريعت ِ اسالم کا حکيمانہ باب ہے کہ عبادات ميں نيت کر رکھ کر ايمان کو عمل صالح ميں سمويا ہے۔ وه ايمان نيت کرواتا 
، درحقيقت بتقاضائے ايمان ہے ، وه عمل صالحہ کے راستے پر اعضاء و جوارح کو گامزن کرتا ہے۔ تو يہ نيت جو ہے 

ہوتی ہے۔ جو هللا پر ايمان رکھے گا، وہی قربةً الی هللا کی نيت کرے گا ورنہ جس چيز کو مانتاہے، اُسی کيلئے عمل کرے گا۔
  جو هللا کو مانتا ہے، وه هللا کيلئے عمل کرے گا۔ جو دنياوی طاقت کو مانتا ہے، وه دنياوی طاقت پر عمل کرے گا۔ 

ی ہے آغاِز عمل ميں۔ اب مجھے ديکھنا ہے ، ادھر والے کا آغاِز عمل جب ہوتا ہے تو وه تير جوڑتا ہے چلّٔہ کماناب نيت ہوت
ميں۔ فوج والوں سے کہتا ہے کہ گواه رہنا ،يہ کہاں کيلئے گواہياں ہيں؟درباِر حاکم کيلئے۔ پس معلوم ہوگيا کہ مقصد ِعمل 

ايمان ہے۔اب مجھے تالش ہوئی کہ ادھر والے نے بھی کبھی کسی کو گواه  حاکِم وقت کی خوشنودی ہے، طاغوِت باطل پر
کيا؟ تو اُدھر والے کا مقصد ِعمل وه حاضروناظر ہے ۔اس لئے اس نے گواه کيا مگر خود اسی کو گواه کيا ، وه کب گواه 



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

 
 

  کيا؟جب جوان بيٹا جانے لگا۔ ہاتھ اٹھا دئيے بارگاِه اٰلہی ميں عرض کيا:
ھُمَّ ”  ۔ “اِاَذااْشتَْقنَالِِزيَاَرة نَبِيَِّک فَنَظَْرنَااِٰلی َوْجِھہاَْشھَْدَعٰلی ٰھٔواَلِء اْلقَْوِم قَْد بََرَزاِلَْيِھْم ُغاَلٌم اَْشبَہُ النَّاِس بَِرُسْولَِک َمْنِطقًاَوَخْلقًاَوُخْلقًاُکنَّ اَللّٰ
ے رسول سے مشابہ ہے۔ خدا وندا! جب ہم مشتاِق پروردگار! گواه رہنا کہ جو صورت و سيرت اور رفتار و گفتار ميں تير”

  ۔ “زيارِت رسول ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو ديکھ ليتے تھے
يہ اصول بھی ہميں ہمارے موال نے سکھايا ہے کہ کسی زيات کے مشتاق ہو اور وہاں نہ پہنچ سکو تو شبيہ کو ديکھ کر دل 

ل کی شبيہ عطا کی تھی۔ جملہ ديکھئے۔ايک دفعہ کی بات نہيں ہے۔ کی تسلی کرلو۔ حسين کو هللا نے ايک جيتی جاگتی رسو
، ہم جب تيرے رسول کے مشتاِق زيارت ہوتے تھے۔ اب اس سے علی اکبر کی “ُکنَّااَِذااْشتَْقنَا”، ماضی استمراری،“ُکنَّااَِذا”

ت کی نيت سے ديکھا۔اسی جاللت ِقدر ديکھئے کہ علی اکبر کی والدت کے وقت موال نے جب بھی ديکھا، رسول کی زيار
لئے اب علی اکبر کی يہ خصوصيت ہوگئی کہ جب علی اکبر چلے تو موال اپنی جگہ کھڑے نہ ره سکے۔ کسی کو يہ 

سمجھنے کا حق نہيں کہ يہ صرف بيٹے کی محبت تھی۔ نہيں، يہ رسول کی شبيہ کا احترام تھااور يہ جو پکار رہے ہيں کہ 
ڑ مڑ کر ميری طرف ديکھتے جاؤ۔ يہ کيا ہے؟ جانتے ہيں کہ يہ تصوير اب کہاں جہاں تک سامنے رہے، اس وقت تک م

  ملے گی؟ لٰہذا جتنا زياده ممکن ہو، اتنا رسول کی زيارت کرلوں۔ 
لِٰحتِ ”بس ارباِب عزا! اب دوسرا شعبہ ۔ اس ايک لفظ کی دنيا اتنی وسيع ہے کہ عمل صالح ميں حقوق هللا بھی ہيں، “َعِملُواالّصٰ

ناس بھی ہيں۔ حقوق الناس ميں زندوں کے بھی حق ہيں، ُمردوں کے بھی حق ہيں۔دوستوں کے بھی حق ہيں، دشمنوں حقوق ال
کے بھی حق ہيں۔ يعنی حقوِق ايمانی بھی ہيں اور حقوِق انسانی بھی۔ ہر طرح کے حق ہيں۔ يہ کربال کا کارنامہ ہے اور موال 

ہے جو ہميں صرف اشک افشانی ہی کی دعوت دے سکے بلکہ يہ شريعت ِ کا کارنامہ ہے کہ يہ فقط مرقِع مصيبت ہی نہيں 
اسالم کا پورا مدرسہ ہے۔ايسے سخت ماحول ميں حسين نے جتنی تعليمات دينا ہيں، ان ميں سے کسی کو تشنہ تکميل نہيں 

لِٰحتِ ”چھوڑا۔ہر ايک کی کوئی مثال پيش کی۔ اب  ميں کل عرض چکا کہ نماز کی دنيا کتنی وسيع! تو حقوق هللا “َعِملُواالّصٰ
جيسی کربال ميں پڑھی گئی، ويسی نماز تاريخ عالم ميں کبھی نہيں پڑھی گئی۔ اس کے بعد حقوق الناس۔ کس نے پکارا اور 

موال اُس کی الش پر نہيں گئے ہيں؟ حاالنکہ مقتل سے خيمہ گاه کتنی دور ہے۔ مجاہد ہوتا تھا وہاں اور موال ہوتے تھے يہاں۔ 
ہاں ہے، وہاں سے وه پکارتا تھا اور امام يہاں سے اُس کی الش پر جاتے تھے۔ يہ کب ہورہا تھا، تين دن کی خيمہ گاه ج

  بھوک و پياس ميں ،عرب کی دھوپ ميں، عراق کی گرمی ميں۔ 
ہر شخص اندازه کرسکتا ہے کہ ہوسکتا تھا کہ کسی آواز پر عباس سے کہيں کہ تم چلے جاؤ۔ کسی کی آواز پر علی اکبر 
سے کہيں کہ تم چلے جاؤ۔ خدا کی قسم! غالموں کی صدا پر عباس چلے جاتے تو بھی اسے فخر ہوجاتا۔ علی اکبر چلے 

جاتے تو بھی اسے فخر ہوجاتا۔ مگر موال سے کيونکر ممکن تھا کہ حبيب کی الش پرخود جائيں اور َجون، غالم ابو ذر کی 
وست کی الش پر گيا ہے، وہی غالم ترکی کی الش پر بھی جائے گا، الش پر کسی او رکو بھيج ديں؟ نہيں، جو بچپن کے د

وہی غالِم ابوذر کی الش پر بھی جائے گا۔ او رجو علی اکبر کی الش پر گيا ہے، وہی ُحر کے الشے پر بھی جائے گا۔اب 
  کتنی پياس موال کی بڑھ گئی، کتنی مشقت بڑھ گئی۔مگر حقوق الناس ميں يہ تفريق نہيں ہوسکتی۔ 

کے بعد بڑے سخت سے سخت ماحول ميں حقوق الناس کی مثاليں پيش کی ہيں۔ ہمارے ہاں تو سالم کے معاملہ ميں ہر اس 
چھوٹے اور بڑے کی تفريق ہے کہ چھوٹا بڑے کو سالم کرے۔بڑا مستثنٰی ہے۔ خيمے ميں کون تھا جو موال سے چھوٹا نہ 

ت کو اتنا بتاسکتی ہے؟ ميں کہتا ہوں کہ جب ابھی ايک چھوٹیہو؟ مگر جب رخصت ِآخر کيلئے ، کيا رخصت ِآخر نزاکت ِوق
اَلسَّالُم ”سی قبر بناکر آرہے ہيں اور اس عالم ميں حقو ق الناس کا يہ خيال کہ دِر خيمہ پر کھڑے ہو کر صدا دے رہے ہيں:

۔ يہ “اَلسَّالُم َعلَْيِک يَا َسِکْينَہ ،اَلسَّالُم َعلَْيِک يَا فَاِطَمہ ”اور  ۔ يہ تو بہنوں کو سالم ہوگيا،“َعلَْيِک يَاَزْينَُب،اَلسَّالُم َعلَْيِک يااُِم ُکْلثُْوم
  ۔ يہ بيويوں کو سالم ہوگيا۔ “اَلسَّالُم َعلَْيِک يَا لَْيٰلی،اَلسَّالُم َعلَْيِک ياَُربَابُ ”بيٹيوں کو سالم ہوگيا۔ 

  ۔ “ُدھُنَّ فِْی نُْصَرتِیْ اَلسَّالُم َعلَی اللَِّواتِْی قُتَِل اَْزَواُجھُنَّ َواَْواَل ”
  ۔ “سالم ہو اُن خواتين پرجن کے شوہر اور جن کے عزيز ميری نصرت ميں جان نثار کرگئے”

  ليجئے! اُم وہب کو سالم ہوگيا اور زوجہ مسلم ابن عوسجہ کو سالم ہوگيا۔ اب کيا فرماتے ہيں: 
ۃ”   ۔ “اَلسَّالُم َعلَْيِک يَا فِضَّ
  ۔ “الم ہوارے فضہ! تمہيں بھی ميرا س”

يہ حضرت فاطمہ زہرا کی کنيز ہيں۔فضہ کو سالم ہوگيا۔ يہ ہيں حقوق الناس۔ مگر بڑا سخت موقع ہے جو عرض کررہا ہوں۔ 
مجھے اسی پر مجلس ختم کردينی چاہئے مگر ابھی تھوڑا آگے بڑھنا ہے کہ موال کے دل پر داغ تھا کہ اسالم ميں اور 

ہے مگر ميں اپنے ساتھيوں کے الشے دفن نہيں کرسکا ہوں۔ہاں! احتراِم ميّت جتنا  مسلمانوں ميں دفن کرنا سب سے اہم بات
ممکن تھا، جہاں تک ممکن ہوا، کسی الش کو ميدان ميں نہيں رہنے ديا۔ يہاں پر ذرا سی تفريق ہے۔ جب تک اصحاب رہے، 
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۔کسی کو رہنے نہ ديا۔سوائے اس الشے اٹھوائے اور جب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی تو خود اٹھائے ، خود الشے اٹھائے
کے جس کی الش نہ اٹھ سکتی ہو۔ورنہ بھال موال ، جو غالِم ابوذر تک کی الش کو اٹھوائيں، وه عباس کے الشے کو رہنے 

  ديں؟ 
 ماشاء هللا ، اجرکم علی هللا، مجلس ہوگئی ہے۔ ميں چاہتا ہوں کہ چند لفظوں ميں سوره کی عملی تفسير کو پورا کردوں۔ اربابِ 

عزا! احترام ميّت جتنا ممکن تھا، اتنا کيا مگر موال کو يہ صدمہ ره گيا کہ دفن نہيں کرسکا۔ مگر دنيا کو دکھاديا کہ ديکھو! يہ 
وقت کی مجبوری ہے مگر ميں اس فرض کو بھوال نہيں ہوں۔ اس لئے ايک چھوٹی سی الش کو دفن کرکے ميں فريضہ 

  کی الش کو بے دفن نہيں رہنے دوں گا۔ اسالمی کو بھی ادا کردوں گا۔ علی اصغر 
، ايک دوسرے کوحق کی ہدايت کرتے ہيں۔ خدا کی قسم! موال نے جتنے خطبے “َوتََواَصْوابِاْلَحقِّ ”اب آگے بڑھتی ہے آيت کہ

آجائيں پڑھے ہيں، اس ميں اپنا تعارف کروايا ہے کہ ميں کون ہوں؟ ميں کون ہوں؟يہ ہرگز اُميد نہيں تھی کہ وه راِه راست پر 
 ، کو ادا کرنا تھا۔ “َوتََواَصْوابِاْلَحقِّ ”گے مگر يہ 

 

 معراج خطابت

 

  فلسفٔہ قربانی

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
َن اْلَخْوِف َواْلُجْوعِ ”   ۔“َولَنَْبلَُونَُّکْم بَِشْی ٍء مِّ

تمام سلسلہ انبياء ميں ہمارے پيغمبر سے پہلے سب سے باال تر ذات حضرِت ابراہيم خليل هللا کی تھی۔اس لئے ان کا امتحان 
دہرا ہوا۔ ذات کے بارے ميں بھی امتحان اور اوالد کے بارے ميں بھی امتحان۔ ذا ت کے بارے ميں امتحان ہوا کہ بھڑکتے 

کل کرچکا۔ اب دوسرا امتحان اوالد کے بارے ميں ۔ جب ہم قرآن مجيد کا مطالعہ ہوئے شعلوں ميں ڈالے گئے۔ اس کا ذکر 
کرتے ہيں تو اُس سے ہميں اس امتحان کی عظمت کا اندازه ہوتا ہے کہ اتنا عظيم امتحان يعنی آگ ميں پھينکا جانا اور اس کا 

گيا ہے۔قرآن مجيد ميں اس کا ذکر اتنے  گلزار ہوجانا۔ اس کا ذکر صرف دو جگہ ايک ايک اور دو دو آيتوں ميں پيش کيا
اختصار کے ساتھ ہوا ہے اور يہ امتحان جو اوالدکے بارے ميں تھا، اس کا ذکر کئی آيتوں ميں مسلسل، شروع سے لے کر 

آخر تک کی ترتيب کے ساتھ اس کی کڑياں موجود ہيں۔ يہ ميں بتاؤں گا کہ درميان کی کڑياں اکثر سننے والے کی سمجھ پر 
کی بنظر اختصار ترک کی گئی ہيں ورنہ آغاِز کار اور انجاِم کار اس سب کو قرآن مجيد نے نہايت تفصيل کے ساتھ چھوڑ 

  پيش کيا ہے۔ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے: 
  ۔ “َوبَشَّْرنَاهُ بُِغاَلٍم َحلِْيم”
  ۔ “ان کو ہم نے ايک متحمل بيٹے کی بشارت دی”

و دھوکہ ہورہا ہے اور کچھ اس ميں يہودونصارٰی کا نظريہ ہمارے نظرئيے سے اب اس بشارت کے لفظ سے کچھ لوگوں ک
مختلف ہے۔ تو چونکہ دوسری جگہ ، دوجگہ اس کے عالوه، جناِب اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے اور تفصيل کے ساتھ ہے۔ 

ہے۔مسلمان بظاہر تو سبھی مگر تو اب اہل کتاب يعنی يہودونصارٰی کہتے ہيں کہ يہ قربانی کا واقعہ جناِب اسحاق سے متعلق 
تالش سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے اسالم بھی، مگر شاذونادر غالباً اسی بشارت کے ذکر سے دھوکہ کھاکے، انہوں نے 

بھی ايسا قول اختيار کرليا کہ يہ جناِب اسحاق سے متعلق ہے۔ طبری نے اپنی تاريخ ميں ان علماء کا نام لے لے کر ذکر کيا 
ی صديوں کے متعلق کہ وه بھی ايسا ہی کہتے تھے کہ جناِب اسحاق سے متعلق ہے۔مگر زياده تر علمائے اسالم کا ہے۔ا بتدائ

نظريہ اور عام اسالمی تصور يہ ہے کہ يہ جناِب اسماعيل سے متعلق ہے۔اب اگر انہی چند علمائے اسالم سے بحث کرتا ہوں
تيں اور ہماری حديثيں فيصلہ کن ہو سکتی ہيں ليکن يہاں چونکہ سامنے جنہوں نے يہ قول اختيار کرليا تو قرآن مجيد کی آي

ايک جماعت غير مسلمين کی ہے، لٰہذا فيصلہ قرآن مجيد کی آيتوں سے تو ہو نہيں سکتا کيونکہ وه قرآن مجيد کو مانتے ہی 
ہی کی بائبل اور دوسرے عقلی نہيں۔ تو اب ان سے گفتگو ميں فيصلہ کن چيزکيا ہو؟ ميرے خيال ميں دو ذريعے ہيں، ايک ان

 روايت کيونکہ عقل کسی ايک قوم کی ملکيت نہيں ہے۔ جو قرائن عقلی کا تقاضا ہو،اس ميں مذہب و ملت کا سوال نہيں ہوتا۔ 
تو اب ميں پہلے اس بحث کا فيصلہ بائبل سے چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کيلئے جو ناواقف ہيں، ان کی واقفيت کيلئے عرض کروں 
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اسماعيل پہلے متولد ہوئے تھے اور جناِب اسحاق بعد ميں پيدا ہوئے۔ وه بڑے بھائی تھے اور يہ چھوٹے بھائی تھے۔کہ جناِب 
پھر جب بائبل ہی ميں ديکھتے ہيں تو پتہ چلتا ہے اور پورااندازه ہوتا ہے کہ جناِب اسماعيل تيره برس بڑے تھے جناِب 

س کا دل چاہے، وه بائبل کو اٹھا کر ديکھ لے۔ وه تو ہر زبان ميں ہے۔ ہم اسحاق سے۔ اب جب يہ حقيقت سامنے آگئی تو اب ج
تو جو اور زبان ميں ہيں، ان کو ترجمہ قرآن کہتے ہيں۔ مگر ان کے ہاں ہر زبان والی بائبل اصلی ہے کيونکہ ان کے پاس 

ہيں گے کہ يہ تو ترجمہ ہے۔وه اصل کوئی اور ہے ہی نہيں۔آپ ان سے جاکر کہئے کہ بائبل ديجئے ، وه يہی ديں گے ۔آپ ک
کہيں گے: جی نہيں۔ يہی ہے اصل بائبل۔ تو وه ہر ايک کيلئے وہی ہے اور دنيا کی سب سے زياده زبانوں ميں جو ترجمہ ہوا 
ہے، وه اسی بائبل کا ہے۔اس لئے کسی زبان کی بائبل ديکھ ليجئے کہ جس وقت جناِب ابراہيم نے فرزندکی قربانی کرنے کا 

  ، اس وقت کی ان کی ايک مناجات بارگاِه اٰلہی ميں بائبل ميں درج ہے۔اس کی مناجات ميں وه کہہ رہے ہيں: تہيہ کيا 
  ۔ “پروردگار! ميں اپنا اکلوتا بيٹا تيری بارگاہميں نذر کررہا ہوں”

رہتا ہے جب تک کہ اب ہر صاحب ِعقل سمجھ سکتا ہے کہ چھوٹا بھائی کبھی اکلوتا نہيں ہوتا۔ بڑا بھائی اس وقت تک اکلوتا 
چھوٹا بھائی پيدا نہ ہو۔ يہ اکلوتے کا لفظ قطعی طور پر اس کا ثبوت ہے کہ کہ جناِب اسماعيل سے متعلق ہے اور جناِب 

اسحاق سے متعلق نہيں ہے۔مگر اب يہ تو ان کے مقابلہ ميں فيصلہ بائبل سے ہوگيا۔ ميں نے کہا تھا کہ عقلی قرائن۔ تو عقلی 
گر يہ جناِب اسحاق سے متعلق ہوتا تو اس کی يادگاريں سرزمين شام ميں ہوتيں ، اس لئے کہ جناِب عيسٰی قرائن يہ ہيں کہ ا

اور جناِب موسٰی سے متعلق مقامات بيت اللحم وغيره ، وه سب موجود ہيں تو انہی ميں اس قربانی سے متعلق مقامات ہوتے۔ 
ينی رسموں ميں کوئی دن اس کی يادگار کا ہوتا، مگر ايسا تو ايک طرف ظرِف مکاں سرزمين شام ہوتی، دوسرے ان کی د

نہيں ہے۔اس کے متعلقہ مقامات جتنے ہيں، وه سرزمين مکہ ميں ہيں، منٰی ہے۔ وه کيا ہے اور وه عرفات ؟ وه کيا ہے؟ اور وه
ں کی جاتی ہيں جو روِز مزدلفہ، وه کيا ہے؟يہ تمام مقامات اسی قربانی سے متعلق ہيں اور اس لئے منٰی ہی ميں وه قربانيا

  عيد ِقرباں وہاں ہوتی ہيں۔ 
عام طور پر ہمارے ہاں جو قربانياں ہوتی ہيں، وه مستحب ہيں مگر وہاں وه جزِو حج ہيں کيونکہ اصل قربانی کا مرکز وہی 

لق جو دن ہيں، سرزمين منٰی کی تھی۔تو وه تمام مقامات سرزمين مکہ ميں ہے۔ ملک شام ميں نہيں ہيں۔ پھر يہ کہ اس سے متع
وه اسالمی روايات ميں ہيں۔ اگر ان کے ہاں کا يہ واقعہ ہے تو انہوں نے اس کی يادگار قائم کيوں نہ کی؟ہمارے ہاں 

عيد ِقرباں ہے تو وه اس کی يادگارہے۔ پورے حج کے جو مراسم ہيں، وه اس کی يادگار ہيں۔صفا و مروه کے درميان سعی 
  علق يادگار ہے اور ساِل گزشتہ غالباً انہی مجالس ميں: کيا ہے؟ يہ بھی اسی واقعہ کے مت

ِ فَاِنَّھَاِمْن تَْقَوی اْلقُلُْوب”   ۔ “َوَمْن يَُعظِّْم َشَعاِئَرّهللاٰ
يہ سرنامہ کالم تھا تو اس ميں اس کو عرض کرچکا ہوں کہ يہ تمام چيزيں حضرت اسماعيل اور ان کی والده سے نسبت 

سے متعلق ہيں۔ اب يہ توفيصلہ ان کے مقابلہ ميں ہوگيا۔ يہ جو چند پرانے علمائے اسالم  رکھتی ہيں۔سب اس واقعہ قربانی
، يہ پورا سلسلہ چال اور “بشرناه بغالم حليم”ہيں، وه بھی اس کے قائل ہيں۔ تو اب ان کيلئے قرآن مجيد پيش کردوں کہ يہ 

، پھر ہم نے ان کو اسحاق کی بھی بشارت دی۔ تو “سٰحقو بشرناه با”قربانی کا ذکر ہوگيا اور اس قربانی کے ذکر کے بعد ہے
  اب تو پتہ چل گيا کہ وه پہلی بشارت کسی اور فرزند کی تھی۔ 

مگر جناب! يہودونصارٰی کے اس اختالف سے ميری نظر ميں ايک بڑا نتيجہ حاصل ہوا اور وه يہ کہ يہ قربانی ايسی عظيم 
شوق کيوں ہے؟ اگر قربانی کوئی عظيم چيزنہيں ہے تو دوسری جماعت  شے ہے کہ اسے ہر ايک اپنانا چاہتا ہے۔ آخر يہ

کيوں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں ہے، ہمارے مورِث اعلٰی کا واقعہ ہے؟ معلوم ہوا کہ قربانی اتنی عظيم شے ہے کہ جہاں 
عظيم قربانی ہو اوروه  نہيں ہے، وه بھی اسے اپنانا چاہتے ہيں۔ ا س کے بعد کتنے افسوس کی بات ہے کہ ايک قوم کے پاس

  اس کے ذکر پر پرده ڈالنے کی کوشش کرے۔ 
۔ يہ اختالف اور اس کا فيصلہ ۔ اب يہ تو تمہيد تھی کہ ہم نے “بشرناه بغالم حليم”يہ تو پہلی آيت ميں َميں نے پيش کر ديا 

ی۔ اب ظاہر ہے کہ درميان کیبشارت دی ايک متحمل فرزند کی۔ اب يہاں سے قربانی کا تذکره شروع ہوتا ہے ۔بشارت يوں د
  کتنی کڑياں کہ وه متولد ہوئے۔ اسے سننے والے کے ذہن پر چھوڑا: 

ابَلََغ َمَعہ الَسْعیَ ”   ۔ “فَلَمَّ
اب نشوو نما ہوئی اور بڑے ہوئے اور اب وه لڑکا جو پيدا ہوا، اس عمر کو پہنچ گيا کہ دوڑ دھوپ کرسکے۔ سعی کے معنی 

ابَلََغ مَ ”دوڑنا۔ تو  ۔ جب وه اس حد تک پہنچ گيا کہ باپ کے ساتھ ذرادوڑ دھوپ کرسکے۔ اس ميں دو چيزيں “َعہ الَسْعیَ لَمَّ
مضمر ہيں۔ ايک يہ کہ وه ابھی جوانی کی منزل تک نہيں پہنچا ہے۔ بس اتنا ہی اور ايک يہ کہ بہت کمسن بھی نہيں کہ جو 

درميان کی۔ بس اتنی کہ ابھی تھوڑا سا وه چل پھر کر باپ کی کوئی مدد نہ کرسکے۔درميانی عمر ہے۔ بچپن اور شباب کے 
باپ کی خدمت کرسکتا ہے۔ تو جب يہ ہوا تو اب ہمارے علم ميں کيا ہے کہ انہوں نے خواب ديکھا۔اب بنظر اختصار قرآن 
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تو باپ نے  مجيد خواب کا ذکر نہيں کرتا کہ انہوں خواب ديکھا اور وه کيا ديکھا۔نہيں، بلکہ جب وه سعی کی منزل تک پہنچا
بيٹے سے کہا کہ ميں يہ خواب ديکھ رہا ہوں ۔ اب اسی سی سمجھ ليجئے کہ خواب ديکھا اور يہ بھی روايتيں بتاتی ہيں کہ 

تين روز مسلسل ديکھا۔يہ قرآن کے الفاظ سے نماياں ہے۔ صيغہ ماضی نہيں ہے کہ ميں نے خواب ميں ديکھا۔ اس کيلئے ہوتا:
   ۔“َرأيُِت فِی اْلَمنَامْ ”

  اس کے معنی ہوتے کہ ميں نے خواب ميں ديکھا۔ يہاں مضارع کا صيغہ ہے: 
  ۔ “اِنِّْی اَرٰی فِی اْلَمنَامِ ”

  ميں خواب ميں ديکھ رہا ہوں۔ 
ديکھ رہا ہوں کے معنی يہ ہيں کہ کئی دفعہ يہ ديکھا ہے۔ بس اب سمجھ ليجئے کہ خليل کہہ رہے ہيں کہ ميں نے خواب ميں 

ہوں ۔ تو اس واقعہ کو جو نہيں بيان ہوا، تو سمجھ ليجئے کہ انہوں نے خواب ديکھا، جبھی تو بيان کيا  ديکھا اور ديکھ رہا
، کہ ميں تمہيں ذبح کررہا “اِنِّْی اَْذبَُحکَ ”، ميں خواب ميں ديکھ رہا ہوں کہ“اِنِّْی اَرٰی فِی اْلَمنَامِ ”، اے ميرے بچے،“يَابُنَیَّ ”کہ

  را تم ديکھو کہ تمہاری کيا رائے ہے؟ ، ذ“فَاْنظُْرَماَذاتریٰ ”ہوں۔
ميں بارگاِه جناِب ابراہيم ميں عرض کروں گا کہ اے خليل هللا! خواب ديکھا ہے آپ نے، حکم ہوا ہے آپ کو۔اس کی تعميل 

  فرمائيے۔ يہ بيٹے سے رائے لينے کے کيا معنی کہ تم ديکھو کہ تمہاری رائے کيا ہے؟ 
ے يوں ذکر نہ کرتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہيم ہوتی، کارنامہ اسماعيل نہ ہوتی اور مگر ياد رکھنا چاہئے کہ اگر بيٹے س

جب بيٹے سے اس طرح ذکر کر ليا تو بيٹے نے وه جواب ديا جو ابھی بيان ہوگا اور پھر قربانی ہوئی۔تو اب وه دونوں کا 
  کارنامہ ہے۔ باپ کا بھی کارنامہ ے اور بيٹے کا بھی کارنامہ ہے۔ 

ناب! ايک دوسرا سوال ميرے ذہن ميں پيد اہوتا ہے اور وه يہ کہ حکم اتنا شديد کہ طبيعت ِ انسانی پر گراں ہے کہ اپنے اب ج
بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ تو حکم اتنا شديد اور ذريعہ حکم اتنا خفيف يعنی خواب۔ ہميں معلوم ہے کہ کس طرح 

نچاتا۔ يہ عام طريقہ ہے۔ خواب بھی ايک وحی کی قسم ہے۔ مگر عام طريقہ تو يہ ہے احکام آتے ہيں، فرشتہ آتا، پيغاِم اٰلہی پہ
حکِم اٰلہی پہنچانے کا۔ جی نہيں، اتنا عظيم حکم اور وه صرف خواب کے ذريعہ؟ تو يہی ميرے موضوِع کالم کا ايک اہم رکن

ص نفوس خواب کہہ کر ٹال سکتے ہوں۔اب ہوگا۔ ميں کہتا ہوں کہ امتحان جب ہے تو اُسے ذريعہ ايسا رکھنا ہے جسے ناق
دنيا ديکھے کہ خليِل حق اس خواب کو کتنی اہميت ديتے ہيں۔ اچھا! اس نے خواب دکھاليا ، کيا ابراہيم نہيں جانتے کہ يہ حکم 
 ہے۔ مگر وه بھی بيٹے سے خواب ہی کہہ کر بيان کرتے ہيں۔ يہ نہيں کہتے کہ مجھے حکم ہورہا ہے۔ يہی بيان کررہے ہيں

کہ ميں خواب ديکھ رہا ہوں۔ اگر کہہ ديتے کہ حکم ہورہا ہے تو يہ ٹکڑا بے جوڑ ہوا کہ تمہاری کيا رائے ہے۔ جب حکم 
  ہوگيا تو رائے کا کيا سوال؟ 

پھر يہ کہ يہاں پر بڑا چھوٹے کا امتحان ليتا ہے۔ خالق اپنے خليل کا امتحان لے رہا ہے اور اب خليل اپنے فرزند اسماعيل 
ن لے رہے ہيں۔ ياد رکھئے کہ امتحان ميں ايک پرچہ سوال کا ہوتا ہے۔ وه پرچہ درسگاه کے جو کرتا دھرتا ہيں، ان کاامتحا

کے پاس آتا ہے اور وه طالب علموں ميں بانٹا جاتا ہے۔يہ ہوتا ہے سوال کا پرچہ۔ اس کے بعد طالب علم جواب کی کاپی 
اتی ہے پہلے درسگاه کے سربراہان کے پاس۔ وہاں سے ممتحن کے لکھتا ہے۔وه جواب کی کاپی طالب علم کے پاس سے ج

پاس۔ تو ميں کہتا ہوں کہ هللا نے خواب دکھاديا، يہ تو سوال کا پرچہ ہے جو خالق نے اپنے خليل کے ہاتھ ميں دے ديا۔ انہوں 
ب تک سوال کا پرچہ رہا، نے بيٹے سے مشوره ليا، يہ ابھی سوال کا پرچہ ہی ہے جو باپ نے بيٹے کے ہاتھ ميں دے ديا۔ ج

تب تک لفظ ِخواب رہا اور جہاں سے جواب کی کاپی شروع ہوئی، اسماعيل نے لفظ بدل ديا، اسماعيل نے يہ نہيں کہا کہ جو 
  خواب ديکھا ہے، اس کی تعبير آپ سامنے الئيے۔ وه اب خواب کا لفظ نہيں کہتے۔ وه کہتے ہيں : 

ابِِرْينَ يَااَبَِت اِْفَعْل َما تُٔوَمُرَستَجِ ” ُ ِمَن الصَّ   ۔ “ُدنِْی اِْنَشاَء ّهللاٰ
  ۔ “بابا! جو حکم ہورہا ہے، اس کی تعميل کيجئے۔ هللا نے چاہا تو آپ مجھے صابرين ميں سے پائيں گے”

اب گفتگو کے جو انداز ہوتے ہيں، اس کو ہر صاحب ِ زبان سمجھ سکتا ہے کہ گھبراہٹ کے جواب کا طريقہ اور ہوتا ہے 
اے بابا! جو حکم ہورہا ہے، اس کی ”انی جواب کا طريقہ اور ہوتا ہے۔ جناِب اسماعيل کے جواب کا يہ ٹھہراؤ کہاور اطمين

، الفاظ کا يہ ٹھہراؤ سکوِن نفس کا پتہ دے “تعميل کيجئے، هللا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں ميں سے پائيں گے
 ک بڑا عزم ثابت ہوتا ہے۔ الفاظ ہی سے ثابت قدمی ظاہر ہوتی ہے۔ رہا ہے۔کوئی اضطراب نہيں ہے۔ نفس مطمئن ہے۔ بے ش
۔ “هللا نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں ميں سے پائيں گے”مگر ايک حقيقت کی طرف توجہ دالؤں کہ کہہ رہے ہيں:

ھے صابرين ميں يعنی اتنے عظيم امتحان ميں کاميابی کے بعد منفرد صابر ہونے کا دعوٰی نہيں ہے بلکہ کہتے ہيں کہ مج
سے پائيں گے۔اس کے معنی يہ ہيں کہ کوئی جماعت صابرين کی سامنے ہے جس سے ملحق ہوجانا اپنی بڑی کاميابی 

سمجھتے ہيں۔ اب عزم کی منزل ميں بات طے ہوگئی کہ باپ بھی تيار، بيٹا بھی تيار۔اب جب عمل کی منزل آئی تو اسے قرآن
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ا اَْسلََما”سے تذکره کيا مگر يہاں انتہائی اختصار سے مجيد نے کس طرح ادا کيا ، کتنی تفصيل ، يہ اس عظيم امتحان کی “فَلَمَّ
تثنيہ کا صيغہ ہے۔ اگر الف نہ ہوتا تو واحد کا صيغہ ہوتا اور جب “اسلما”کاميابی کيلئے جب آئے ہيں باپ اور بيٹے دونوں، 

  ہوگيا تو دو کا صيغہ ہوگيا۔ “ اَْسلََما”
حکم کی تعميل کيلئے آگئے۔ مگر اسے کس لفظ سے قرآن مجيد نے ادا کيا ہے، وه قيامت تک کے ہر  مطلب يہ ہے کہ دونوں

مسلمان کيلئے قابل لحاظ ہے۔ کتنا عظيم امتحان اور اس کی تياری کيلئے آنا اور اس کی تعميل کيلئے آنا اور اس کو ايک لفظ 
ا اَْسلََما”ميں ے ، اس کے معنی يہ ہيں کہ قربانی اتنی اہم ہے کہ جزِو اسالم ہے کہ ،جب وه دونوں عمالً مسلم ہوکر آگئ“فَلَمَّ

  ايسی عظيم قربانی کيلئے قرآن مجيد لفظ ِ اسالم کو منتخب کرتا ہے۔ 
ا اَْسلََما” ، اس نے يعنی باپ نے اس کو يعنی بيٹے کو “َوتَلَّہ لِْلَجبِْينِ ”، جبکہ بالکل مسلم ہوکر وه آگئے۔ پھر اس کے بعد“لَمَّ

، ميں تم کو ذبح کررہا “اِنِّْی اَْذبَُحکَ ”انی کے بل زمين پر لٹايا۔خواب ميں آپ سن ہی چکے ہيں کہ آپ کيا ديکھ رہے تھے؟پيش
ہوں۔ اب يہاں قرآن مجيد گويا سننے والوں کے آبگينٔہ خاطر اتنے نازک ديکھ رہا ہے کہ اس منظر کا تذکره وه لفظوں ميں 

، پيشانی کے بل لٹايا۔ گويا خالق يہ کہہ رہا ہے کہ اب “تَلَّہ لِْلَجبِْينِ ”پر چھوڑ ديا جاتا ہے کہبھی نہيں سن سکتے، لٰہذابس يہاں 
ہم سے نہ سنو کہ کيا کيا؟ وہی کيا جو حکم ہوا تھا۔ اب اس کا کوئی ذکر نہيں۔ بس تمہيد اس کی جو ہے کہ پيشانی کے بل 

  لٹايا، اسی کا ذکر ہے۔ 
  ۔ “ْينَاهُ اَْن يَااِْبَراِہْيمُ تَلَّہ لِْلَجبِْيِن َونَادَ ”

  اور بس جو حکم ہوا تھا، اس کی تعميل کی اور ہم نے آواز دی کہ بس! اے ابراہيم ۔کيا؟ 
ْويَاء”   ۔ “قَْدَصَدْقَت الرُّ
  ۔ “تم نے خواب سچ کردکھايا”

ہہ ديتے ہيں کہ خالق بس بس۔ اب يہاں عام طور پر اکثر مقررين ممکن ہے کہ بعض واعظين سے بھی آپ نے سنا ہو ، يہ ک
نے اپنا حکم اٹھا ليا يعنی منسوخ کرديا۔ حکم ميں تبديلی پيدا کردی۔ مگر مجھے اس سے قطعاً تعلق نہيں ہے۔ يہ تصور غلط 
ہے ،اس کو ازروئے عقل بھی ميں آپ کے سامنے پيش کروں گا اور قبل ميں جو خطاب ہوا تھا، اس کی بناء پر بھی عقل و 

ی پيش کروں گا اور پھر تنہا قرآن سے بھی اس کو پيش کروں گا۔ عقلی بات تو يہ ہے ، ذراغور قرآن کی شرکت سے بھ
کيجئے کہ اکثر نتائج غير اختياری ہوتے ہيں کيونکہ اسباب کی آخری کڑی اپنے اراده سے ہوتی ہے۔لٰہذا آخر تک نتيجہ اس 

ن لينے ميں آسانی سمجھی تھی جديد طريقے سے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس کی مثال دينے ميں َميں نے دوسرے کی جا
کيونکہ وہاں فاصلہ ميں دکھا سکتا تھا کہ گولی بندوق سے رہا ہوگئی اور ابھی وہاں تک پہنچی نہيں۔ اب بيچ ميں جتنا فاصلہ 

  ہے، ابھی وه شخص قتل نہيں ہوا مگر بے بس ہے۔ 
وار کے طريقہ ميں فاصلہ ميں نہيں دکھا سکتا تھا۔ وہاں خود ميں نے يہ طريقہ کيوں پسند کيا؟ اس لئے کہ چھری وغيره يا تل

کشی ميں دريا واال طريقہ اپنے مطلب کا سمجھا کہ وہاں پل سے لے کر دريا تک ايک مسافت ہے اور يہاں ميں نے يہ طريقہ
کی منزل ميں اپنے مقصد کيلئے زياده مناسب سمجھا ہے ۔ مگر اب يہاں مجھے اس مشکل کو آسان کرنا ہے کہ ميں ذبح 

دکھاؤں کہ اختيار کہاں سلب ہوتا ہے اور بے اختياری کی صورت ميں نتيجہ کيونکت مرتب ہوتا ہے؟ وہاں ميں ا س مشکل 
  ميں نہيں پڑا مگر يہاں مجبوراً اس مشکل ميں پڑنا ہے۔ 

تعلق ہوتی ہے جو انسان تو اب ميں آپ سے فيصلہ چاہتا ہوں۔ مگر ايک عقلی بات کہ ہميشہ تکليف ِشرع اختياری فعل سے م
کے ارادے سے متعلق ہو۔تو ديکھئے کہ ذبح کی منزل ميں جو افعال ارادے سے ہوں، وه کيا کيا ہيں؟ جسے ذبح کرنا ہے، 
اُسے سامنے لٹائيے، ايک يہ کام۔ وه کوئی دھاردار چيز ہاتھ ميں لے جس سے رگ ہائے گردن قطع ہوں، يہ دوسرا کام جو 

سرا کام ہاتھ کو وه جنبش دينا جس رگ ہائے گردن قطع ہوتے ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ اب ہر ارادے سے متعلق ہے۔ تي
صاحب ِعقل جائزه لے کہ ان ميں سے کونسی بات جناِب ابراہيم نے نہيں کی۔کيا بيٹے کو سامنے نہيں لٹايا؟کسی اور کولٹايا؟ 

ے لٹايا۔ کيا چھری ہاتھ ميں نہيں لی؟ کوئی نمائشی چيز ہاتھ ميں ، اسی کو سامن“تَلَّہ لِْلَجبِْينِ ”تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی کو
لی؟ نہيِں يہ غلط۔ پھر چھری ہاتھ ميں لی۔ اب زياده نازک مرحلہ تيسرا ہے۔ کيا ہاتھ کو وه جنبش نہيں د ی جس سے رگ 

فديہ مينآ يا تھا؟اس لئے کہ ہائے گردن قطع ہوتے ہيں؟ اگر ہاتھ کو وه جنبش نہيں دی تو وه گوسفند بھی کيونکر ذبح ہوا جو 
  اس گوسفند کے ذبح کی نيت تھی۔ اسی سے وه گوسفند ذبح ہوا ہے۔ 

تو افعاِل ارادی تو سب عمل ميں آگئے۔اب حکم منسوخ ہو کر کيا کرے گا؟ تو يہ عقلی بات ہوگئی کہ يہ تصور غلط ہے کہ 
ات يہ ہے کہ يہاں حکم لفظی تو نہيں تھا کہ فرشتےحکم منسوخ ہوگيا۔ حکم منسوخ کرنے کے کوئی معنی نہيں ہيں۔ دوسری ب

نے آکر پيغام زبانی لفظوں ميں پہنچايا ہو۔ يہاں تو حک بذريعہ خواب تھا۔ تو خواب ديکھئے کيا تھا؟ خواب يہ ديکھا ہوتا کہ 
خواب ديکھا تھا، وه ميں بيٹے کو ذبح کرچکا ہوں تو عمل ميں کچھ ره گيا؟ اب خواب يہی ديکھا تھا کہ ذبح کررہا ہوں تو جو 
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عمل ميں پورے طور پر لے آئے۔ اب اور حکم کہاں تھا جو منسوخ ہوگا؟ اب تيسری بات صاف طور پر قرآن سے پوچھوں 
کہ صدا کيا آئی؟ تو قرآن يہ کہہ رہا ہے، يہ نہيں کہتا کہ ہم نے پکار کر کہا کہ بس بس۔ اب ہم اپنا حکم اٹھاتے ہيں۔ جی نہيں۔ 

کہ ادھر سے يہ آواز آئی کہ بس بس! تم نے خواب سچ کردکھايا۔ يعنی جو حکم تمہيں مال تھا، اس کی تعميلقرآن کہہ رہا ہے 
  تم نے کردی۔ 

جناب! دليل وه ہوتی ہے جو قطعی ہو اور بہت مستحکم ہو۔ کہاجاتا ہے کہ جناِب ابراہيم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ 
پيش کيا جاتا ہے کہ انہوں نے بے شک يہ قربانی پيش کی مگر محبت ِفرزند کی  اسے مصائب ِ کربال کے ساتھ موازنہ ميں

بناء پرآنکھوں پر پٹی باند لی تھی۔ ميں کہتا ہوں کہ مجھے اس واقعہ سے انکار کی ضرورت نہيں ہے۔ پٹی باندھ لی ہو تو کيا
ی محبت نکالنے کيلئے نہيں آيا ہے۔ يہ محبت ہے؟ جو حکم ہوا تھا، اس کی تعميل کيلئے آئے ہيں۔ اسالم دلوں سے آل اوالد ک

بھی جزِو اسالم ہے۔ لٰہذا اگر بيٹے ہی کی محبت ميں آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو تو حکم کی تعميل ميں اس سے کيا اثر پڑتا 
کررہا ہے ۔ بہرحال اگر يہ واقعہ صحيح ہے ، اگرچہ مستند ماخذوں ميں ميری نظر سے نہيں گزرا ہے، اس لئے يہ اگر مگر

ہوں۔ بہرحال يہ چيز جو ميں نے بھی سنی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی، اگر يہ بالکل صحيح ہے تو ميں کہتا ہوں ، اب اس
کو چاہے محاوره کے طور پر ديکھ ليجئے، عقلی طور پر ديکھ ليجئے، اگر يہ واقعہ صحيح ہے تو نتيجہ کو ديکھتے ہوئے 

شاندار ہوگيا۔ اس لئے کہ انہوں نے تو آنکھ بند کرکے چھری چالئی ہے۔ اب کون ذبح ہوا؟ ميں کہتا ہوں کہ کرداِر ابراہيم اور
  اس کی ذمہ داری ان پر نہيں ہے۔ 

  ارشاد ہورہا ہے : 
ْويَاء”   ۔ “يَااِْبَراِہْيُم قَْدَصَدْقَت الرُّ

ے کام لے رہا ہے کہ ہم نے اس کا فديہ اصل بياِن واقعہ ميں تو اتنا اختصار ہوا تھا مگر اب يہاں قرآن مجيد بسيط و تفصيل س
دے ديا، ذبح عظيم کے ساتھ۔ ذبح عظيم کو ہم نے اس کا فديہ قرار دے ديا۔تو اب مشکل يہ ہے کہ فديہ ميں کيا آتا ہے؟ وه 
ں، ہميں معلوم ہے کہ کيا تھا۔ وه گوسفند تھا۔ تو اب علمائے جمہور، بڑے بڑے اکابر علماء خواه عالمہ فخر الدين رازی ہو

حافظ طبری ہوں، عالمہ نيشاپوری ہوں، خوا ه کوئی ہوں، بڑے بڑے علماء۔ دل ميں خلش ہے کہ ذبح ہوتا تو نبی زاده اور 
آئنده ہونے واال نبی۔ فقط نبی زاده نہيں بلکہ وه جو سلسلہ انبياء ميں ہے، وه ذبح ہونے واال ہے اور جو چيز فديہ ميں آئی ہے 

هللا اس کے مقابلہ ميں ذبح عظيم کہہ دے۔ ذہن ميں آتا ہے کہ گويا اتنا عظيم نہيں تھا اور ہم نے  ، وه ہے گوسفند۔تو گوسفند کو
  اس کا فديہ جو قرار ديا، وه ذبح عظيم ہے۔ تو اب گوسفند کو ان کے مقابلہ ميں عظيم کہا جارہا ہے۔ 

مت کے اظہار ميں مصروف ہوگئے اب ا س کيلئے يہ بيچارے مفسرين اس گوسفند کی عظمت دکھاتے ہيں اور اس کی عظ
ہيں کہ وه گوسفند جنت کا تھا اور وه کوئی ہزار برس سبزه زاِر جنت ميں چرتا رہا تھا اور وہاں اس کی پرورش ہوئی 

تھی۔اس کو غذا جنت کی دی گئی تھی۔ وه ايسا تھا ، اس لئے اس کو خالق نے ذبح عظيم کہہ ديا۔ مگر ان اکابرين مذہب اور 
ا يہ سوال ہے کہ جناب! وه جنت کا تھا اور جنت کے ميوے کھاتا رہا اور جنت کے سبزه زار ميں چرتا رہا، علماء سے مير

اس سب کے باوجود وه گوسفند ہی رہا۔ تو پھر سوال تو باقی رہا کہ نبی زادے کے مقابل ميں اسے ذبح عظيم کہہ ديا گيا؟يہ 
ونے کا کوئی سامان نہيں ہے کيونکہ ان کے جتنے واری ہيں، وه ايک پريشانی ہے اور ان بيچاروں کی پريشانی کے دور ہ

اس سے آگے بڑھتے ہی نہيں۔ اب ہميں بھی بہرحال پريشانی تو ہونی چاہئے تھی ليکن ہماری پريشانی اپنے ہاں کی تفسير کو
کربال ہے۔ اب وه خلش  ديکھ کر دور ہوگئی جو آئمہ اہل بيت عليہم السالم سے وارد ہوئی ہے کہ ذبح عظيم سے مراد قربانیِ 

  تو دورہوگئی۔ 
دوسرے مسلمان چاہے نہ چاہتے ہوں کہ انبياء کے مقابلہ ميں اور ہستياں بھی افضل ہوسکتی ہيں مگر ہم تو بحمد مانتے 

ذا ہمارا ہيں۔ ہم يہ کہتے ہيں کہ اور ہستياں نہيں جو خاتم االنبياء کے اجزاء ہيں، وه گزشتہ انبياء سے افضل ہونے چاہئيں۔ لہٰ 
ميں اور “ َسيَِّداَشبَاِب اَْہِل اْلَجنَّۃ”دل بالکل قبول کرليتا ہے کہ بے شک وه نبی ہيں اور نبی زادے ميں سب کچھ ہے۔ ليکن يہاں 

۔ يہ بھی صحاِح ستہ کی حديث ہے۔ تو اب دبی زبان سے “ َسيَِّداَشبَاِب اَْہِل اْلَجنَّۃ”ان کی قربانی ہے اور حديث متفق عليہ ہے 
ان علماء سے جو اس ميں تامل کرتے ہيں کہ انبياء سے کيونکر افضل ہوسکتے ہيں، ان سے ميں بس ايک سوال کروں گا کہ
انبياء بھی اہل جنت ميں ہيں يا نہيں؟ بس اس سرداری کے دائرے سے بقائدئہ عقل ايک تو متکلم خارج ہوگا جو اس سرداری 

س وه جسے وہی اپنے الفاظ سے مستثنٰی کردے کہ اس کے ساتھ ايک تتمہ بھی ہےکا تاج پہنارہا ہے، وه متکلم خارج ہوگايا ب
، ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ باقی اور کوئی اب اس سے مستثنٰی نہيں ہوسکتا۔ جس کو ان کی “اَبُْوہَُماَخْيٌرِمْنہَُما”کہ 

بالکل دور ہوگئی۔ بے شک ان کو اُن کے مقابلہ سرداری کے دائره سے نکلنا ہو، وه جنت سے استعفٰی دے دے۔يہ پريشانی تو
  ميں ذبح عظيم کہنا درست ہے۔ 

مگر جناب! کيا کروں کہ ميرے ذہن ميں ايک اور پريشانی پيدا ہوگئی، ايک خلش اور پيدا ہوگئی ، وه يہ کہ جس کا فديہ ہو، 
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قصود ہے۔ تو يہ پريشانی کسی اور کو نہ اس کے معنی يہ ہيں کہ وه مقصوِد اصلی ہے اور جو فديہ ہے، وه ثانوی طور پر م
ہوتی ، ہم ہی کو ہوسکتی ہے کہ جناِب اسماعيل بڑے جليل القدر سہی ليکن ان کا فديہ سيد الشہداء ہوجائيں، يہ کچھ ذہن ميں 

کو صلہ “ ب”آنے والی بات نہيں ہے۔اب يہ خلش بہت بڑی ہے۔ حقيقت ميں يہ خلش ہے ترجمہ کی غلطی کی وجہ سے کہ 
تاديہ قرار دے ليا ہے کہ ذبح عظيم کو ہم نے فديہ بنايا۔ اس سے يہ پريشانی پيدا ہوئی۔ مگر ميں کہتا ہوں کہ يہ ہے ہی اور 

، ہم نے فديہ بھيج ديا۔ بات پوری ہوگئی۔ ہميں معلوم “فََدْينَاهُ ”بائے سبب ہے۔ “ ب”تاديہ اور صلہ کا نہيں ہے۔ يہ “ ب”نہيں۔يہ 
، يہ جملہ گويا مکمل ہوگيا کہ امتحان ہوگيا، کاميابی حاصل ہوگئی۔ ہم نے کہا کہ ہم “فََدْينَاهُ ”تھا۔  ہے کيا ہے؟ وه وہی گوسفند

نے فديہ بھيج ديا اور وه جو بھيجا، وه ہميں معلوم ہے کہ گوسفند ہے۔ اب وه گويا کہتا ہے کہ ہم سے پوچھو کہ ہم نے کيوں 
  وه فديہ بھيج ديا؟ 

رہی ہے کہ وه اپنے انبياء و اولياء کو خطروں سے بچايا کرے، اگر وه انبياء و اولياء کو خطروں  چونکہ سنت ِ اٰلہيہ يہ نہيں
سے بچايا کرتا تو مثاِل استقالل کيونکر قائم ہوتی؟ زکريا کو آرے سے چير ڈاال گيا تو آرے کو ان کے چيرنے سے نہيں 

ہيں کيا گيا۔تو سنت ِ اٰلہيہ يہ رہی ہے کہ انبياء پر اگر حربے ہوں روکا گيا۔اسی طرح يحيٰی کا سر قلم کيا گيا تو تلوار کو کند ن
تو وه کارگر ہوں۔ بچانا اُس کا اصول نہيں ہے۔ تو يہ آخر کيوں بچايا؟ فديہ کيوں بھيجا؟ وه کہتا ہے : سنو! ہمارا مقصد تو ہے 

ہے قربانی کی عظيم سے عظيم مثال  مثاِل قربانی پيش کرنا۔ يہ اس جملے کی شرح ہے جو ميں کررہا ہوں۔ مقصد خالق کا
پيش کرنا۔ اگر يہ انتہائے نقطہ قربانی ہوتا تو ہوجانے ديا ہوتا تاکہ قيامت تک کيلئے مثال رہے۔ فديہ نہ بھيجا جاتا۔ ليکن 

چونکہ علم اٰلہی ميں ايک اس سے عظيم ترقربانی آنے والی تھی اور وه عظيم تر قربانی اسی کی نسل ميں آنے والی تھی، 
لٰہذا ضرورت تھی کہ اس وقت عبوری َدوِر دنيا ميں ايک مثال قربانی کی عزم و جزم کی حد تک الکر چھوڑ دی جائے تاکہ 

  پھر وه نسل آئے جو اس سے زياده قربانيوں کی تاريخ مرتب کرے گی۔ 
ربانی کی خاطر روکا گيا تاکہ اس کے معنی يہ ہيں کہ نبی زادے کو عافيت پسندی کيلئے نہيں بچايا بلکہ قربانی کو بلند تر ق

کے ايک خاص معنی سمجھ ميں آتے ہيں۔ حسين “ُحَسْيُن ِمنِّْی َواَنَاِمَن اْلُحَسْينِ ”وه بلند تر قربانی آجائے۔ اس وقت اس بيان سے
مجھ سے ہے ، وه تو نسبی طور پر، اور ميں حسين سے ہوں، اگر حسين نہ ہوتے تو اسماعيل ذبح ہوگئے ہوتے يہ نسل ہی 

کا اُردو زبان ميں ترجمہ کروں گا کہ حسين مجھ سے ہے ، يعنی ميں نہ ہوتا “ُحَسْيُن ِمنِّْی َواَنَاِمَن اْلُحَسْينِ ’کب ہوتی۔تو اب ميں
  تو حسين نہ ہوتے اور ميں حسين سے ہوں يعنی حسين نہ ہوتے تو ميں بھی نہ ہوتا۔ 

ه بھی دور ہوگئی۔ وه خلش کيا تھی کہ اقبال نے تو ہمت بس اہل عزا! اب اس سے الگ ايک خلش جو ميرے دل کی تھی، و
کی شکوه کرنے کی، ہر ايک کی ہمت نہيں ہوتی۔دل ميں شکوے آتے ہيں، زبان سے کہنے کی جرأت نہيں ہوتی۔ تو ميرے 

فرزند کا فديہ تو ذہن ميں تھا ايک احساس شکوه کا پيدا ہوتا تھا کہ پروردگار! خليل کے فرزند کا فديہ بھيج ديا اور حبيب کے 
  تو نے نہيں بھيجا۔ 

اگر آپ محسوس کريں تو آپ کے ذہن ميں بھی ، چاہے آپ اس کا اظہار نہ کريں۔ يہ خلش پيدا ہونی چاہئے تھی مگر ميری 
گزشتہ تشريح کی بناء پر يہ خلش بھی ذہن سے دور ہوگئی۔ خليل کے فرزند کا فديہ آگيا، اس لئے کہ اس سے باالتر درجٔہ 

 کے علم ميں تھا۔ حسين کا فديہ نہ آيا، اس لئے کہ اس کے بعد اس سے اونچا درجٔہ قربانی اب علِم اٰلہی ميں نہ قربانی هللا
  تھا۔بس اب باِب مصائب ہے۔ 

ارباِب عزا! وه ہے قربانِی اسماعيل اور يہ ہے قربانِی حسين ۔ ديکھئے ! قربانِی اسماعيل ميں کس کا امتحان ہے؟ باپ کا 
ہ وه قربانی کررہا ہے۔ بيٹے کا امتحان ہے کہ وه قربان ہورہا ہے۔ کربال ميں حسين بوقت ِ واحد خليل بھی ہيں امتحان ہے ک

اور ذبيح بھی ہيں۔يہ ذبيح ہيں رسول هللا کی نسبت سے کہ پيغمبر خدا کی طرف سے يہ دين کی طرف سے قربان ہورہے ہيں 
کے لحاظ سے بلکہ ميں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے اٹھاره اسماعيل راِه  اور يہ خليل ہيں اپنے علی اکبر اور اپنے علی اصغر

خدا ميں نذر کردئيے۔ کوئی کہے کہ کيا يہ سب اسماعيل تھے؟ميں کہتا ہوں کہ ميں کيا کروں؟ سيد الساجدين عليہ السالم کی 
يد ِسجاد نے فرمايا کہ يعقوب معصوم زبان پر عجيب جملہ ہے۔ جب منہال نے پوچھا کہ موال کب تک گريہ کيجئے گا۔ تو س

کے باره فرزند تھے، ايک فرزند نگاه سے اوجھل ہوگيا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھوں کی بصارت ختم ہوگئی اور ميرے 
  سامنے 

بس يہ جملہ ہے جو عرض کرنا ہے۔ پوری روايت اس وقت عرض نہيں کرنی ہے۔ فرماتے ہيں: ميرے سامنے تو اٹھاره 
 يلی و جعفری ، جن کی مثل و نظير روئے زمين پر نہ تھی، وه سب قربان ہوگئے تو ميں گريہ نہ کروں؟ جواناِن ہاشمی و عق

تو اب آپ نے ديکھا کہ وه اٹھاره کيسے تھے؟ ايک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دالؤں۔ وہاں دکھا چکا ہوں سعی کی 
ا بَلََغ َمَعہ الَسْعیَ ”منزل ميں کہ جب بچہ ی کی منزل ميں پہنچا۔ ميں نے عرض کيا تھا کہ اس ميں دونوں پہلو ، جب وه سع“فَلَمَّ

ہيں۔ کمسنی کا پہلو بھی کہ ابھی وه جوانی تک نہ پہنچا۔ ايک عمر کے بڑھنے کا بھی پہلو کہ ايسا چھوٹا نہ تھا۔ ايسا تھا کہ 
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ظ ميں جمع کيا تھا۔ ميں دو چل پھر سکے ، باپ کا مددگار ہوسکے۔ يہ دو پہلو تھے اسماعيل ميں جسے قرآن نے ايک لف
جملوں ميں مصيبت کے دو دفتر کھولے ديتا ہوں کہ وه جو ذرا عمر کے بڑھنے کاپہلو تھا، وه ترقی کرکے علی اکبر تک 

پہنچا اور وه جو کمشنی کا ہے، وه ترقی کرکے علی اصغر تک پہنچا۔وه ذرا باپ کے مددگا رہوسکتے تھے کہ چل پھر 
ر قربان ہو جو باپ کا دست و بازو بن چکا ہو، مکمل جوان ہو! مشہور روايت کے مطابق اٹھاره سکتے تھے اور وه بيٹا اگ

  برس يعنی دونوں تقريباً برابر کے جوان۔ ) ٣٢برس اور کچھ علماء کے نزديک پچيس برس اور عباس کی عمربتيس(
کہيں ديکھا ہوگا کہ يہ عباس و علی اکبر ميں نے کسی کتاب ميں تو نہيں ديکھا ، عراق کے منبروں پر سنا ہے ، انہوں نے 

دونوں جوان اور نوجوان کيسے تھے کہ جب مدينہ کے بازار ميں نکلتے تھے تو جب تک سامنے رہتے تھے، 
خريدوفروخت موقوف رہتی تھی۔سب کاروبار بند ہوجاتا تھا۔ لوگ دونوں جوانوں کو ديکھنے ميں مصروف رہتے تھے۔ چچا 

 ان تھے۔ اب حسين کے دل کی خبر ليجئے کہ عباس جاچکے اور علی اکبر سامنے کھڑے ہيں۔ بھتيجے ايسے برابر کے جو
عموماً عشرئہ محرم کے بعد وه اثر نہيں رہتا جو عشرئہ محرم کی مجالس ميں رہتا ہے۔ مگر بحمد  آپ ہر مجلس ميں يہ 

ہی اثر لے سکتے ہيں۔ ايک پہلو عرض  ثبوت ديتے ہيں کہ آپ کيلئے وقت کی کوئی خصوصيت نہيں ہے۔ ہر وقت آپ ويسا
کروں کہ خود کسی مصيبت کا ضبط کرنا اور اٹھا لينا آسان ہوتا ہے ليکن کسی تڑپتی ہوئی ماں کو ديکھنا ، کسی بلکتی ہوئی 

بچی کو ديکھنا، کسی روتی ہوئی بہن کو ديکھنا، يہ وه ہے کہ جب صبروضبط کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ہم نے ايسے متحمل 
يں کہ قبرستان ميں جنازه لے گئے ہيں، نہيں روئے۔ دفن کرکے آئے، نہيں روئے۔ مگر جب گھر پر آکر کسی بچی ديکھے ہ

  کو تڑپتا ہوا ديکھا، کسی ماں کو روتا ہوا ديکھ ليا تو اب گريہ طاری ہو گيا۔ 
کہ کہاں لئے جارہا ہوں۔  اب ذرا غور کيجئے کہ جناِب ابراہيم بڑے صاحب ِعزم مگر جب جانے لگے تو ماں کو نہيں بتايا

جناِب ہاجره نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہيں ؟ تو بالکل صحيح کہا کہ ايک دوست کے بالنے پر جارہا ہوں۔ خليل هللا تھے، ان 
کو يہ کہنے کا حق تھا کہ دوست کی فرمائش پر جارہا ہوں۔ اس کے بعد چھری اور رسی مانگی تو اب جناِب ہاجره پريشان 

يہ چھری اور رسی کيا کيجئے گا؟ کہا کہ دوست کے ہاں جارہا ہوں، ممکن ہے قربانی کی ضرورت پڑے۔پھر  ہوئيں۔ کہا کہ
ہاجره خاموش ہوگئيں۔ اس کے بعد وہاں گئے، فديہ آگيا۔ واپس آئے تو خيال کيا کہ اب بيا ن کر کے کياکروں؟ اب تو روِز 

  قربانِی اسماعيل عيد بن چکا، اب ذکر کرکے کيا کروں! 
د دن کے بعد جناِب ہاجره نے لباس کی تبديلی کيلئے جو پيرہن اسماعيل کے جسم سے جدا کيا تو گلے پر ايک خط نظر آيا چن

  ، پوچھا: 
يا خليل هللا! يہ خط کيسا ہے؟ اب جناِب ابراہيم نے خيال کيا کہ اب تو کئی دن گزر گئے، پورا واقعہ بيان کرديا۔صاحبِ عقل 

 بی بی تھيں، کہا تو کچھ نہيں مگر نفسياتی اثر يہ پڑا کہ اسی دن بيمار ہوگئيں اور اسی بيماری بی بی تھيں، متوکل علی هللا
  ميں دنيا سے رخصت ہوگئيں۔ يہ تصور کہ اگر فديہ نہ آتا تو ميرا بچہ ذبح ہوگيا ہوتا۔ 

يا کہ کہاں جارہے ہيں؟ خد اکی قسم! ميں کہتا ہوں کہ خبر ليجئے ليلٰی کے دل کی۔ کيا جب علی اکبر چلے تو ليلٰی کو نہيں بتا
جانتی تھيں کہ جہاں سب گئے ہيں اور واپس نہيں آئے، وہيں علی اکبر بھی جارہے ہيں۔مگر يہ کارنامہ ہے ان کا ۔ ہوائے 

زمانہ کے خالف باتيں ہيں۔ دنيا کردار کے ان پہلوؤں پر غو رنہيں کرتی کہ علی اکبر سا بيٹا چال جائے ، جس کيلئے موال 
نی جگہ کھڑے نہ ره سکيں مگر ليلٰی نے قدم خيمے سے باہر نہيں نکاال۔ ہاں! خيمے کے اندر بھی بيٹھا نہيں گيا، دِر خيمہ اپ

 پر کھڑی رہيں۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ١اسالم اور ادياِن عالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِخَرة ِمَن الَخاِسِرْينَ ” ْساَلِم ِدْينًافَلَْن يُْقبََل ِمْنہُ َوھَُوفِی ااْلٰ   ۔“َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَرااْلِ

جو اسالم کے عالوه کوئی دين اختيار کرے، وه ہرگز قبو ل نہيں ہوگا اور وه آخر ت ميں گھاٹا اٹھانے والوں ميں سے ہوگا۔ 
خصوصياِت اسالم ميں سے پہلی خصوصيت يہ ہے کہ اس کا تعلق کسی شخص يا جگہ سے نہيں ہے بلکہ خالق کائنات سے 
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ے اور کام ميں بھی ہمہ گيری ہے۔ دوسری خصوصيت يہ ہے کہ يہ دين تعلق ہے۔ اس لئے اس کے نام ميں بھی ہمہ گيری ہ
کائنات ہے، دين فطرت ہے۔ فطرت کے عالوه کوئی بار انسان پر ڈالنا مقصود نہيں ہے۔ جو کچھ وه فطری طور پر، غير 

ن کو اسالم نےاختياری طور پر کررہا ہے، اسی کو اختياری طور پر کرنے کا مطالبہ ہے۔ تيسری خصوصيت يہ ہے کہ انسا
انسانيت شناسی کا تحفہ ديا۔ اسالم سے الگ ہٹ کر دنيا نے پہچانا ہی نہيں تھا کہ انسان کيا چيز ہے۔اس کے نہ پہچاننے کی 

وجہ سے وه طرح طرح کی گمراہيوں ميں مبتال ہوا۔ عقيده کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، ابتداء ميں 
پرستش کا مرکز بھی پست قرار ديا اور قربانی کا مرکز بھی پست قرار ديا۔ يہ سب انسان ناشناسی  بھی ، انتہا ميں بھی۔يعنی

کا نتيجہ تھا۔ انسان نے انسانيت کو بہت پست سمجھا اور انسان ہونااپنے لئے گويا بڑی ذليل بات سمجھا۔ لٰہذا انبياء و مرسلين 
کيونکر نبی اور رسول ہوسکتا ہے؟ قرآن مجيد کا ہم شروع سے آخر  کيلئے يہ ان کی سمجھ ميں نہيں آتا تھا کہ ايک انسان

تک مطالعہ کرتے ہيں تو کفار اور مشرکين کا سب سے بڑا استدالل انبياء کے مقابلہ ميں يہ رہا کہ آپ بشر ہيں تو ہم کيونکر 
  مانيں کہ آپ نبی اور رسول ہيں۔ اسی کو وه طرح طرح سے کہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے: 

ا تَْشَربُْونَ َماھٰ ” اتَاُکلُْوَن َويَْشَرُب ِممَّ   ۔ “َذاااِلَّ بََشٌر ِمْثلَُکْم يَاُکُل ِممَّ
اس کو کيونکر مانيں ، يہ تو تمہارا ايسا ايک آدمی ہے، جو غذائيں تم کھاتے ہو، وه يہ بھی کھاتا ہے ، جو پانی تم پيتے ہو، 

  ں کيا خاص بات ہے جو اسے مانيں؟ کہيں کہ کہتے تھے: جس طرح پيتے ہو، اسی طرح وہی پانی بھی پيتا ہے۔ اس مي
ُسْوِل يَاُکُل الطََّعاَم َويَْمِشْی فِی ااْلَ ْسَواقِ ”   ۔ “َوقَالُْواَمالِٰھَذاالرَّ

  ارے يہ رسول کيسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح سڑکوں پر بازاروں ميں پھرتا ہے۔ 
   کہيں يوں کہا، جب موسٰی و ہارون آئے تو:

ِمُن لِْلبََشَرْيِن ِمْثلَنَاَوقَْوَمھَُمالَنَاَعابُِدْونَ ”   ۔ “فَقَالُْوااَنُؤْ
ارے ہم دو ايسے بشروں کو ، ايسے انسانوں کو مان ليں جو ہماری طرح کے بشر ہيں اور ان کی قوم تو ہمارے سامنے 

  عبادت گزار ہے ارو وه ہمارے سامنے نبی ہوکر، رسول ہوکر آئے ہيں۔ 
  قبيلہ ثمودو عاد کی آوازيں ہيں: اسی طرح 

  ۔ “َولَئِْن اَطَْعتُْم بََشًراِمْثلَُکْم اِنَُّکْم اًِذالَّٰخِسُرْونَ ”
بھال اس کی طرف خدا کی طرف سے کوئی پيغام آيا ہے اور اگر ہم ايک بشر کو مان ليں گے تو يہ بڑی گمراہی ہے ہماری 

  کہ ايک بشر کو مان ليں۔ 
ميں بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ ہم بشر کو کيونکر نبی اور رسول مان ليں۔ حقيقت يہ ہے کہ مقاِم گويا ان کيلئے قبوِل حق 

بشريت کو اپنی سطح پر الکر انہوں نے پست بنايا تھا کيونکہ خود انتہائی پستی ميں گرفتار تھے۔ اس لئے سمجھے کہ بشر 
ے تھے۔ لٰہذا گمراہی کاسرچشمہ بشر ناشناسی تھی۔ صرف اتنا ہی پست ہوتا ہے۔ لٰہذا بشر ميں بلندی کا تصور کرہی نہيں سکت

انسان کی منزل کو نہ پہچاننا کہ انسان کيا ہے؟لٰہذا انسان کو وه بس اپنے جيسا سمجھتے تھے۔ اُن انسانوں کو ديکھ کر اپنے 
آپ کو يہ کو ان جيسا بنانے کی ہمت نہيں تھی۔ طرح طرح سے ہر پارے ميں بعض جگہ تابڑ توڑ مسلسل سورتوں ميں 

آوازيں مليں گی۔ ميں نے تو چند آيات پڑھ دی ہيں، وه سب اکٹھی کی جائيں تو کافی تعداد ميں ہوں گی کہ ہر دفعہ وه يہی 
  کہتے تھے کہ يہ کيا بات ہوئی!بہت آسان تھا ان کا جواب۔ 

ہر رسول يہی کہتا کہ بھئی !  اگر کسی رسول کی زبان سے کہلوايا جاتا اور جب ايک رسول کی زبان سے يہ کہلوايا جاتا تو
يہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے کہ ہميں بشر يا انسان سمجھ رہے ہو۔ ہم لباِس بشری ميں آئے ہيں، واقعتا بشر نہيں ہيں۔ تو اس 
طرح منکرين کی زبان بندی ہوجاتی اور پھر ان کے اعتراض کی کاٹ ہوجاتی۔ مگر خالق نے ايک دفعہ بھی کسی رسول کی

سان طريقہ ان کی زبان بندی کا اختيار نہيں کيا بلکہ جو ان کے دل ميں خلش تھی کہ يہ انسان ہيں، نبی کيونکر زبانی يہ آ
ہوسکتے ہيں، دور کرنے کی بجائے صرف انبياء کی کوشش يہ تھی کہ جو ان کے ذہن ميں نبوت اور انسانيت ميں تضا 

  دہے، اس کو ختم کيا جائے۔ 
اظر ہوتا تو فن مناظره کے لحاظ سے يہ قاطع جواب تھا، ان کی زبان بندی کرنے کيلئے کافی رسولوں کی وکالت ميں َميں من

تھا کہ کہا جائے کہ يہ تم سے کس نے کہاکہ يہ بشر ہيں؟ کون کہتا ہے کہ يہ حقيقت ميں انسان ہيں؟يہ انسان نہيں ہيں ، يہ 
يں کہتا ہوں کہ جب يہی چيز ان کيلئے رکاوٹ تھی تو مصلحتاً انسان بن کر تمہارے سامنے آئے ہيں ۔ اب دوسرے ُرخ سے م

انسان کے لباس ميں بھيجنے سے مصلحت کہاں ہوئی؟ مصلحت تو اس ميں ہوتی ہے جس ميں اچھا اثر پڑے اور جو اور 
عتا مشکل بنا دے، اس سے کيا فائده؟ تو کسی نبی کی زبان سے آسان طريقہ اختيار نہيں کيا جاتا کہ يہ کہا جائے کہ يہ واق
  آدمی نہيں ہيں، يہ واقعتا انسان نہيں ہيں، يہ دراصل کچھ اور ہيں۔ بس لباِس انسانی ميں تمہيں سدھانے کيلئے آئے ہيں۔ 

آخر انبياء کی زبانوں کو قدرت کی طرف سے کيوں خاموش کر ديا گياکہ يہ جواب نہ دو؟ يہ ان سے نہ کہو؟ نہيں، ان کے 
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پھر نبی بھی ہيں۔انسان ہيں اور پھر رسول ہيں کيونکہ اگر يہ کہہ ديا جاتا کہ يہ حقيقتاً حلق سے يہی اُتارو کہ بشر ہيں اور
انسان نہيں ہيں تو اس کے معنی يہ ہيں کہ ان کی غلط فہمی جو مقاِم انسانيت کی پستی کے متعلق تھی، وه تو قائم ہی رہتی 

ن ہورہی ہے اور اُسے وه برداشت کرے۔لٰہذا اس نے اور يہ قدرت کے مقصد کے خالف تھا کہ اپنے شاہکاِر عظيم کی توہي
اپنی مہم يہ بنا لی۔ وه يہ کہہ رہے ہيں کہ آپ نبی اور رسول کيونکر ہوسکتے ہيں جبکہ بشر ہيں اور بشر کے ساتھ بھی وه 

بس تمہارا يہی کہتے تھے کہ ہمارا ايسا بشر۔ ان کے جواب ميں يہ بجائے اس کے کہ نفی کريں ،و ہی کہتے ہيں کہ ميں تو 
جيسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ بشر وه نہ سمجھو جس پر وحی نہ ہوسکتی ہو بلکہ 

  تصور کرو کہ بشر ہوسکتا ہے جس پر وحی ہوتی ہے۔ 
ت ملے، اس کو ميں نے کہا کہ ايک سرچشمہ ان کی گمراہی کا يہ تھا کہ بشر اور انسان اتنا ہو ہی نہيں سکتا کہ اس کو رسال

نبوت ملے يا عام نبوت اور رسالت سے باالتر درجہ ہمارے تصور ميں ہے ، دنيا کے تصور ميں نہيں ہے يعنی امامت ملے۔ 
بشريت تو بہت نيچی سطح ہے۔ بيچاره بشر نبی کہاں ہوسکتا ہے؟ رسول کہاں ہوسکتا ہے؟ امام کہاں ہوسکتا ہے؟ لٰہذا اس 

نے رسالت کا انکار کيا۔ اب اگر ہم يہ کہہ ديں کہ نہيں، بشر نہيں تھے تو اس کے معنی يہ بنيادی غلطی کی وجہ سے انہوں 
ہيں کہ اس گمراہی ميں ہم ان کے ساتھ شريک ہيں۔ وه بات کہ بشريت اور رسالت اور امامت ايک جگہ جمع نہيں ہوسکتيں، 

کار کررہے ہيں تو دنياوی گمراہی ميں ، تو ہم ان اس غلط بنياد کی وجہ سے انہوں نے رسالت کا انکار کيا۔ ہم بشريت کا ان
 کے ساتھ شريک ہوگئے۔ اسالم کابڑا تحفہ دنيا کيلئے يہ ہے کہ اگر اس کا انکار کريں تو بڑا جوہر انسانيت گم ہوجائے گا ۔ 

نے انسان کی ميں کہتا ہوں کہ اسالم کا ايک بہت بڑا امتياز گم ہوجائے گا اگر اس کے اس تحفہ کی قدر نہ کريں کہ اس 
بلندی سمجھائی ، اس نے انسان کو سمجھايا کہ وه کيا ہے اور جب سمجھے گا کہ کيا ہے توسمجھے گا کہ اُسے کيا ہونا 

  چاہئے۔ 
  اس کيلئے طرح طرح سے ، مختلف طريقوں سے اس نے انسان کی اہميت انسان کو سمجھائی۔ کبھی يوں کہا: 

ْنَساَن فِْی اَحْ ”   ۔ “َسِن تَْقِوْيملَقَْد َخلَْقنَاااْلِ
  ۔ “ہم نے انسان کو بہترين نقطہ اعتدال پر بہترين درستگی پر پيدا کيا”

ہر زبان والے جانتے ہيں کہ ابتدائی تعليم ميں يہ سکھايا جاتا ہے کہ اچھے اور بُرے کے دو تين درجے ہيں۔ ايک اچھا اور 
ا اور ايک سب سے برا۔ يہ ابتدائی تعليم ميں سکھايا ايک کسی سے اچھا اور ايک سب سے اچھا۔ ايک برا، ايک کسی سے بر

جاتا ہے ۔ مالحظہ کيجئے کہ خالق نے تيسرا درجہ صرف کيا ہے يعنی انسان کو يہ نہيں کہا کہ وه اچھا ہے، دوسرا درجہ 
کہتے بھی نہيں کہا کہ کس سے اچھا ہے، کس سے اچھا ہے، نہيں ہے، تيسرا درجہ بہترين کاريگری۔ يعنی جو اس کے ہم 

  ہيں، هللا اکبر۔سب سے بڑا۔ يہ اس کيلئے کہا۔ اس نے کہا کہ سب سے اچھا۔ 
مجھے تفصيل سے عرض نہيں کرنا ہے ، مجمالً عرض کرنا ہے ، غور کيجئے جو عرض کررہا ہوں کہ اس نے کہا ہے 

 اکبر ميں اب عظمت سےانسان کو کہ انسان بہترين اور بہترين کے آگے ميں نے کہا کہ کوئی درجہ نہيں ہے ۔ جس طرح هللا
، بہترين نقطہ پر۔ کچھ نہ کچھ “فِْی اَْحَسِن تَْقِوْيم”استثنٰی کسی کا نہيں ہوسکتا۔کوئی مخلوق اس دائره ميں مستثنٰی نہيں ہوسکتی

ُکلی منطق ہر ايک جانتا ہے۔ ايک ُکلی ہوتا ہے اور ايک فرد ہوتا ہے۔ جيسے يہ آدمی۔ تو فرد انسان ہے اور خود انسان ايک 
ہے جس کے تحت يہ ہے۔ اس کو ُجزی کہتے ہيں۔جو شخص ہوتا ہے، وه نوع يا جنس ہوتی ہے۔ اب خالق کہہ رہا ہے کہ 

انسان درستگی کے بہترين نقطہ پر ہے۔ ا س نے کہا ہے ، خالق نے، مخلوقات کا جائزه لے کر او رجائزه لينے کی ضرورت
يعنی ہم نے پيدا کيا اس نقطہ پر۔ ہوا نہيں ہے يہ اس نقطہ پر بلکہ پيد اہی  نہيں ہے۔ جب خلق کيا ہے تو جائزه لئے ہوئے ہے

  کيا گيا ہے۔خلق کيا گيا ہے بہترين نقطہ پر۔ 
تو حضوِر واال!جب خالق اُس ُکلّی کو بہترين ُکلّی کہہ رہا ہے، بہترين کہہ رہا ہے تو جو فرد کائنات کا بہترين ہو، اس کو 

اہئے۔اس نے تو اس ُکلّی کو بہترين کہا اور مجھے معلوم ہيں وه افراد کو بہترين ہيں اور وه اسی کے تحت ميں داخل ہونا چ
افراد جو بہترين ہيں، وہی مقصوِد کائنات ہيں۔ وہی حاصِل کائنات ہيں۔تو جو حاصِل کائنات افراد ہيں، انہيں ا س نوع ميں درج 

  ہونا چاہئے جس کا نام ہے انسان! 
ہی کا صدقہ ہے جو اس کو احسن ہونے کی سند ملی ہے ورنہ کيا ان آدميوں کے لحاظ سے يہ سند ملی ميں کہتا ہوں کہ يہ ان

ہے جوکيڑوں مکوڑوں سے بدتر ہيں۔ چونکہ وه افراد اس کے اندر ہيں، اسی لئے اس کو سند ملی ہے۔دوسری جگہ 
۔ سب ايک ايک جملے ہيں۔ انسان کی خلقت کا جزو کہا:آسمان پيدا کرديا، زمين پيدا کردی ، سورج پيدا کرديا، چاند پيدا کرديا

  اکيال بيان کيا کہ اس کو يوں بنايا، يوں بنايا: 
ْنَساَن ِمْن ُسٰللٍَة ِمْن ِطْيٍن ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِْی قََراٍرَمِکْين۔ثُمَّ َخلَْقنَاالنُّطْ ” ْضَغةً فََخلَْقنَااْلُمْضَغةَ فَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَااْلَعلَقَةَ مُ َولَقَْد َخلَْقنَاااْلِ

ُ اَْحَسُن اْلَخالِقِْين   ۔ “ِعٰظًمافََکَسْونَااْلِعظَاَم لَْحًماثُمَّ اَْنَشاٰنہُ َخْلقًاٰاَخَرفَتَبَاَرَک ّهللاٰ
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ارشاد فرمايا: ہم نے شروع ميں تو مٹی سے پيدا کيا، وه حضرت آدم ابوالبشر تھے جو الگ طرز پر پيدا ہوئے اور ا س کے 
ہم نے انسان کو يوں پيدا کيا کہ نطفہ، پھر علقہ ، پھرُمْضغہ ہے۔ حضور! اس کا کام کوئی تشريح االجزاء ہے؟ اس کا کام  بعد

کوئی طبی تحقيقات ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اس مخلوق پر اتنا ناز ہے کہ اس کے تذکره ميں گويا کہنے والے کو 
  لذت محسوس ہورہی ہے۔ 

کيا، اس طرح بنايا اور اس طرح بنايا اور نطفہ تھا اور علقہ تھا۔ يہ سب ہم سمجھ ليتے، ڈاکٹر ہوکر يا بغير ڈاکٹر يہ کيا اور يہ
ہوئے۔ يہ سب وه بيان کررہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خالق کی نظر توجہ اس مخلوق کی طرف خاص ہے کہ اس کے ذکر کو 

کسی طبيب کو اپنے کسی نسخہ پر ناز ہوتا ہے تو وه اس کے اجزاء وه طول دے رہا ہے اور اب سب منزليں طے کر ليں۔ 
اکثر صيغہ راز ميں رکھتا ہے، بتايا نہيں کرتا مگر خالق کو اپنی تخليق پر ناز ہے کہ سب اجزاء بتا رہا ہے کہ اب سب بتا ديا

  ہے ، بنا سکو تو بنالو۔ 
ب ِ اجزا بھی بتا دی کہ پہلے يہ بات تھی ، اس کے بعد يہ ہوا اور نسخہ تو ميں نے پورابتا ديا ہے۔ يوں ہوا، يوں ہوا اور ترکي

يہ ہوا۔نسخے کی سب ترکيب بتا دی۔مگر يہاں تک تو بتا ديا ، اب آخر ميں جاکر کچھ تھا جو پرده ميں رکھ دياکہ وه غالف 
  بھی چڑھ گيا اور گوشت پوست بھی ہوگيا، سب کچھ ہوگيا۔ 

  ۔ “ثُمَّ اَْنَشاٰنہُ َخْلقًاٰاَخرْ ”
جيسے لفظوں نے ساتھ چھوڑ ديا تھا۔ اب ہم نے کچھ اور بناديا ۔ اب يہ کچھ اور جو بنايا ، يہ صيغہ راز ميں رکھا۔ يہ کچھ 

اورکا، آخر کا ايک ايسا اراده تھا کہ اراده ايک تھا مگر آنکھوں ميں نور آيا، پردئہ گوش ميں سماعت آئی، زبان ميں ذائقہ کی 
اِس قوت آئی۔ يہيں سے ماديت نے ہتھيار ڈال دئيے ۔ جو ماّدی سبب ہوسکتا ہے، اس کے نتيجہ ميں طاقت آئی، شامہ ميں احس

نيرنگی نہيں ہوسکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ايک جسم ہے مگر جہاں وه چاہتا ہے، وہاں بصارت رکھتا ہے، جہاں وه چاہتا ہے، 
زِق وجود بہ اعتباِر حکمت و مصلحت ہورہی ہے۔ يہ حکيم سماعت رکھتا ہے، جہاں وه چاہتا ہے، ذائقہ رکھتا ہے۔يہ تقسيم ر

  علی االطالق ہی کام ہے، کسی اور کا نہيں۔ 
، پھر ہم نے اس کو کچھ اور ہی بناديا ۔ اور کيا بتاؤں کہ کہنے واال جسم و جسمانيات “اَْنَشاٰنہُ َخْلقًاٰاَخرْ ”اب يہاں پر پہنچا کہ

جسمانيات کيلئے ہيں۔ اب وہاں کسی حقيقت کا ادا کرنا ہوتو الفاظ کہاں سے سے بری ہے مگر يہ مصيبت ہے کہ الفاظ تو 
آئيں؟ ارے پورا يہ کيا ، يہ کيا اور يہ کيا۔ اب محسوس ہوتا ہے جيسے صفت کا بنانے واال صناع اس تذکره سے جھوم گيا، 

  اس نے کہا: 
ُ اَْحَسُن اْلَخالِقِْين”   ۔ “فَتَبَاَرَک ّهللاٰ

   کا جو بہترين خالق ہے۔ ارے کيا کہنا اُس هللا
اب خلقت ِ انسان پر اپنے کو احسن الخالقين کہا۔ دور کی بات ہے مگر اب يہاں ذکرآگيا ہے کہ کيسی کيسی روشن صنعتيں 

سورج ، چاند، ستارے اور کيا کيا، کيسے کيسے حسين گالب کے پھول اور وه تمام چيزيں جن کے تذکرے ميں شاعروں کو 
نے بنائيں مگر اس نے کبھی ان سب کا ذکر کرکے اپنی تعريف نہيں کی اور جب اس کا ذکر آيا،  وجد آتا ہے، سب اس

ُ اَْحَسُن اْلَخالِقِْين”تفصيل کے ساتھ ، تو آخر ميں کہہ ديا کہ ، بابرکت ہے وه ذات جو بہترين خالق ہے۔ انسان کی “فَتَبَاَرَک ّهللاٰ
  ہ يہ بہترين مخلوق ہے۔ خلقت پر اپنے کو بہترين خالق کہنے نے بتايا ک

اس کی ايک نظير ہے۔ اس کو تفصيل سے پيش نہيں کرنا ہے، صرف آپ کے ذہن کو متوجہ کروں گا اور صرف متوجہ 
کرنا نہيں ہے ،ا س توجہ دہانی ميں ايک بڑے مسئلہ کا حل ہے۔ جو کہاجاتا ہے ، اس کی َرد ہے کہ حضور رسوِل خدا کو 

جزے عطا کئے تھے۔ ان کے ہاتھ ميں ستاروں سے تسبيح کروادی مگر اس نے اس کا اس نے کيسے کيسے حيرت انگيز مع
ذکر کوئی نہيں کيا اور اپنی تعريف نہيں کی۔يہ سب معجزاِت رسول ميں درج ہيں، متفق عليہ ہيں کہ درختوں سے صدائے 

اس کا ذکر نہيں کيا اور اپنی سالم بلند کروادی۔راستہ چلتے ہيں ، ديواروں اور درختوں سے صدائے سالم آتی تھی اور 
تعريف نہيں کی۔چاِه شور کو لعاِب دہن سے شيريں کرديا، اس کا تذکره نہيں کيا اور اس پر اپنی کوئی تعريف نہيں کی۔ان کے
ير ہاتھ ميں لکڑی کو تلوار بنادياليکن اس کا ذکر بھی قرآن ميں نہيں کيا اور اپنی تعريف بھی نہيں کی۔طعاِم قليل سے مجمِع کث

کو سير کرواديا، تھوڑا سا کھانا اور ايک بڑی جماعت نے بڑے بڑے کھانے والوں نے کھاليا اور وه کھانا ختم نہيں ہوا، مگر
اس کاتذکره قرآن ميں نہيں کيا اور اپنی تعريف نہيں کی۔ ان کی دعا سے ان کے وصی کيلئے سورج کو پلٹا ديا مگر اس کا 

  عريف نہيں کی۔ ذکر قرآن ميں نہيں کا اور اپنی ت
يہ تو سب بعد کی باتيں ہيں، والدت کے وقت بحيرئہ ساوه کو خشک کرديا، آتش کدئہ فارس کو گل کرديا۔ چوده کنگرے قصر
کسرٰی کے گرا دئيے، يہ سب کچھ کرديا۔ اپنے رسول کو ايسے ايسے معجزات دے دئيے اور اس کا يا تو ذکر ہی نہيں کيا يا 

تعريف نہيں کی۔وه پيغمبر کو ايک خواب دکھا ديتا اور اپنی تعريف کرنے لگتا۔ اگر اس احسن  ذکر کيا بھی تو اپنی کوئی
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الخالقين سے يہ سمجھ ميں آياکہ يہ بہترين شاہکاِر خلقت تھا جس کا ذکر خالق نے کيا تو اس انداِز ذکر سے دنيا سمجھے کہ 
  ذکر اس نے اس طرح کيا، تسبيح کے ساتھ۔ وه کہتا ہے:  معراِج رسول اس کی قدرت کا کوئی عظيم کارنامہ تھی، تبھی اپنا

  ۔ “�ُسْبَحاَن الَِّذْی اَْسرٰی بَِعْبِده”
  ۔ “پاک ہے وه جو لے گيا اپنے بنده کو”

اس بنده کے لفظ سے بھی يہ مسئلہ حل ہوجاتا ہے ۔ آج اس انداِز بيان سے کہتا ہوں کہ اب روحانی معراج مان کر قرآن کی 
  ہے گی يا زمين پر آجائے گی؟ بالغت آسمان پر ر

، اس ميں سائنس والوں کے سب اعتراضات کا جواب ہے۔ وه يہی “پاک ہے وه ذات”ميں کہتا ہوں وه اپنی تسبيح کررہا ہے۔ 
 کہتے ہيں کہ بشر ہوتے ہوئے يہ کيونکر گئے؟ ميں کہتا ہوں بشر ہوتے ہوئے يہ گئے ہی نہيں، خدا ہوتے ہوئے وه لے گيا۔ 

خصوصيت قائم ہے کہ اتنا بڑا معجزه يا اتنی بلندی عطا فرمائی جس کا نام معراج ہے۔ يہ بھی بحيثيت رسول  يہاں بھی وه
کہا ہے۔ رسالت سے وحی آتی ہے، بشريت سے عبديت “�بَِعْبِده”نہيں کہا، “ �بَِرُسْولِہ”نہيں دی، بحيثيت بشردی۔ اس لئے 

  انسانيت اتنی اونچی چيز ہے کہ عرش زير نعلين آجاتا ہے۔  ہوتی ہے۔اس سے بھی مقاِم بشريت نماياں ہوتا ہے کہ
مقاِم بشر اتنا اونچا ہے کہ ملک کو اس عرض کے بعد ساتھ چھوڑنا پڑا تھا کہ اگر ذرا آگے بڑھوں تو نوِر جالل ميرے پروں

مخدوم بنا ديجئے تو يہ کو جال کر راکھ کردے گا۔ميں کہتا ہوں کہ اس کے بعد تو ملک کہنا ان کی توہين ہے۔ ارے خادم کو 
کوئی مخدوم کی عزت افزائی ہوئی؟مالئکہ تو ان کے گھر کے خادم ہيں۔ ان کو ملک کہہ کر کيا تعريف ہوسکتی ہے؟ 

۔وه حسن “فکر ہرکس بقدِر ہمت اوست”زنانِمصر نے يوسف کوکہہ ديا تھا کہ بہت بڑا فرشتہ ہے۔ وه ان کی نگاه تھی ، 
شتے اَن ديکھی چيز تھے۔ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہيں ۔لٰہذا انہوں نے صورت کو ديکھ رہی تھيں اور فر

َملک کہہ ديا۔ليکن جو حقيقت شناس ہے، وه ملک کہنا ان کی توہين سمجھے گا۔ملک تو ان کے خدمت گار بن کر آتے ہيں۔ يہ 
  ہے مقاِم انسانيت! 

ئے کہ ان ہستيوں کو جو ہمارے نزديک کائنات ميں سب سے ايک اور پہلو عرض کرنا ہے تاکہ مقاِم بشريت سمجھ ميں آ
افضل تھيں، ان کی تعريفيں قرآن نے انسان کہہ کہہ کر کی ہيں۔ بس چند مواقع ياد دالؤں گا۔ايک خدا کا بنده اس کی رضا 

ان ميں فداکاریکيلئے رسول کی چادر اوڑھ کر فداکاری کی منزل طے کرتا ہے۔ فداکاری کيلئے تو ذہن ميں ميدان ہے کہ ميد
ہوتی ہے۔ مگر يہ تنگنائے چادر کے اندر فداکاری؟اور مجھے معلوم نہيں کہ بدرواُحد کے ميدان کی فداکاريوں پر کبھی خدا 

نے فخر کيا ہو مگر آج يہ فداکاری جو زير چادر ہورہی ہے، اس پر هللا فخر کرتا ہے۔اس فداکاری کی قيمت عام افراد کو 
ی بناء پر اتنی اونچی باتيں نہيں سمجھ سکتے۔ علی کھلے ہوئے علی ہوتے تو اتنے خطره ميں نہيںسمجھاؤں جوعام اسباب ک

تھے جتنے رسول بن کر ليٹے ہيں۔ عموماً بھيس وه بدال جاتا ہے جو خطره سے دور ہو، مثالً مرد عورتوں کا لباس پہن کر 
کے قتل کا منصوبہ ہو، اس کی چادر اوڑھی جائے، اس  مجمعوں سے نکال کرتے ہيں۔ ليکن يہ نيا بھيس بدلنا ديکھا کہ جس

  کے بستر پر ليٹا جائے۔ 
اُس نے حکم ديا تھا کہ ليٹو اور کيوں لٹايا تھا؟ اس لئے کہ رسول کا جانا پردے ميں رہے ، يعنی دنيا يہ نہ سمجھے کہ رسول

يا تھا کہ رسول جب تک اس جگہ تک نہ چلے گئے ہيں ورنہ اسی وقت چلے جائيں گے تالش کرنے کيلئے۔ يہ انتظام کيا گ
پہنچ جائيں جہاں خدا نے حفاظت کا انتظام کر ديا ہے، اس وقت تک مشرکين اُلجھے رہيں اور سمجھتے رہيں کہ پيغمبر خدا 

  بستر پر ہيں۔ 
لئے  اس لئے رسول نے لٹايا تھاخدا کے حکم سے۔تو جب خدا کے حکم سے تھے تو کہوں گا کہ خدا نے لٹايا تھا اور اس

بستر پر لٹايا تھا۔ مگر شعراء کی زبان ميں دو ايک جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جو گھيرے ہوئے تھے، وه اجنبی لوگ نہيں 
برس يہ زندگی گزار چکا  ٣٢برس وه زندگی گزار چکا، جو گيا ہے اور  ۵٣تھے، اسی قوم و قبيلہ کے لوگ تھے جس ميں 
وب انداِز قد سے واقف اور پھر شمائل دونوں کے کتابوں ميں موجود ہيں کہ جو ليٹا ہے۔يعنی جو گھيرے ہوئے ہيں، وه خ

دونوں بزرگوں کا قد يکساں نہيں تھا، قامت ِعصمت ايک تھامگر قدوقامت ِجسمانی ميں فرق تھا۔ تو يہ بيوقوف رات بھر 
ہ ہوتے تو اسالم کيوں نہ لے سمجھتے رہے اور حقيقت نہيں سمجھے تو بيوقوف نہيں تھے تو اور کيا تھے؟واقعتا بيوقوف ن

  آتے؟ تو بيوقوف رات بھر سمجھتے رہے کہ رسول ليٹے ہوئے ہيں۔ يہ کيا راز ہے؟ 
حضور! ميری سمجھ ميں تو دو باتينآ تی ہيں ورنہ اسی وقت چلے گئے ہوتے۔ يہ تو ہر ايک روايتاً،درايتاً اصول سے ماننے 

ميں آتی ہيں۔ جو واقعہ کو سمجھے، وه اگر يہ دو وجوہات نہ سمجھے پر مجبو رہے۔ وه کيوں نہيں سمجھے؟ دو وجوہات ذہن
تو تيسری سائنسی وجہ ميرے سامنے پيش کردے۔ميری سمجھ ميں دو وجوہات آئی ہيں ، دونوں بہرحال سائنس کی حدود 

  سے آگے ہيں۔ 
ے ہوبہو رسول بنا بھی ديا ورنہ اس ايک پہلو يہ ہے کہ خدا نے حکم ديا کہ بستر پر ليٹ جائيں۔ تو پھر رات بھر کيلئے اس ن
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کے مقصد کو شکست نہ ہوجاتی؟ ہوبہو رسول بنا بھی ديا۔ ميں کہتا ہوں کہ قرآن کے ماننے والے کو اس ميں عذر نہيں ہونا 
چاہئے۔ اگر عيسٰی کی حفاظت کيلئے ايک دشمِن خدا کو ايک دشمِن عيسٰی کی صورت دی جاسکتی ہے تو ان سے افضل 

  ٰے کی حفاظت کيلئے غير کو نہيں، ان کے نفس کو ان کی صورت کيوں نہيں دی جاسکتی؟ ذات محمد مصطف
حضوِر واال! يہ ايک پہلو ہے جو ميری سمجھ ميں آتا ہے۔ دوسرا پہلو يہ ہے کہ ميں کہتا ہوں کہ يہ اس چادر کی کرامت ہے 

وڑھيں تو ان کے جسم پر بالکل صحيح ، حضور کی طرف سے کرامت ہوگی ، مگر يہ چادر کی کرامت ہے کہ جب پيغمبر ا
اور جب علی اوڑھيں تو ان کے جسم پر بالکل راست اور جب پانچوں آجائيں اور پھر بھی گنجائش رہے! ورنہ اُِم سلمہ آنے 

کی کوشش ہی کيوں کرتيں اور جبرئيل امين کيوں داخل ہوجاتے؟ تو يہ چادر کی کرامت تھی اور دوجملے کہتا ہوں ، يہ 
در کی خصوصيت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ميں محسوس کرتا ہوں کہ يہ بہرحال چادر کی خصوصيت معلوم بہرحال چا

  ہوتی ہے۔ اس لئے ميں محسو س کرتا ہوں کہ يہ چادر قدموں پر نہيں ناپی گئی تھی، يہ نوِر واحد پر بيونتی گئی تھی۔ 
  نہيں، “من المٔومنين”ت اُتری، وه آيت کيا ہےتو اتنا بڑا فداکاری کاکارنامہ، اس پر سند ِقبوليت لے کر جو آي

ُ َرٔوٌف بِاْلِعبَادِ ” ِ َوّهللاٰ   ۔ “َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِرْی نَْفَسہُ اْبتَِغاَمَرَضاِت ّهللاٰ
ديکھو! انسانوں ميں ايک يہ بھی ہوتا ہے جو اپنی جان کو رضائے پروردگار کيلئے فروخت کرديتا ہے۔اصوِل قرآنی يہ ہے 

کی مدح کرنی ہوتی ہے مگر صيغے جمع کے صرف کئے جاتے ہيں۔ رکوع ميں انگوٹھی دينے واال ايک فرد تھا  کہ فرد
  مگر قرآن کی آيت کے صيغے سب جمع کے۔ 

کٰوة َوھُْم َراِکُعْونَ ” لٰوة َوئُوتُْوَن الزَّ   ۔ “َوالَِّذْيَن ٰاَمنُواالَِّذْيَن يُقِْيُمْوَن الصَّ
نی يہی ہے واحد کی مدح ہوگی ، جمع کے صيغے ہوں گے۔مگر يہ خاص وه محل ہے کہ سب جمع کے صيغے، اصوِل قرآ

  خالق نے بھی انفراديت نماياں کی ہے۔ 
  ۔ “ِمَن النَّاِس َمْن يَْشریْ ”

انسانوں ميں ايک وه بھی ہے يعنی اس مقاِم فداکاری ميں کہيں پر بھی کوئی دوسرا نہيں ہے۔ انسانوں ميں ايک يہ بھی ہے۔ يہ 
اتنی اونچی منزِل کردار پر بھی جاکر کہتا ہے کہ انسانوں ميں ايک يہ بھی ہے۔ اس کے بعد کون ہے جو مقاِم انسانيت  ايک

کو پست سمجھے؟ ميں کہتا ہوں کہ يہ وحدت نماياں ہوگئی کہ ديکھو! انسانوں ميں ايک ايسا بھی ہے ۔ ميں کيا کروں کہ اس 
ئی آيت اُترتی ہوئی دکھال نہيں سکتا ، مگر ميرا تصور يہ ہے کہ اگر دس محرم کے بعد وحی کا دروازه بند ہوگيا۔ ميں کو

ھ کو کوئی آيت اُترتی تو شايد واحد کا صيغہ جمع کا لباس اختيارکرتا۔اُس روز کہا جاتا کہ ديکھو! ايسے بھی انسان ہوتے ۶١
اں اميرالمٔومنين کی منزل او رکہاں کربال ميں ہيں۔ کچھ کی جبيِن عقيدت پر شايد شکن آجائے اور ذراباِر خاطرہوجائے کہ کہ

جتنے ہيں، سب کو کہہ ديا کہ اگر آج آيت اُترتی تو سب کو کہتی ۔ مگر ميں کہتا ہوں کہ مجھے بھی فرِق مراتب معلوم ہے۔ 
۔ اتنا ارے سب عرب بھی نہيں، غير عرب بھی ہيں، سب قرشی نہيں ، غير قرشی بھی ہيں، سب آزاد بھی نہيں، غالم بھی ہيں

  زمين وآسمان کا فرق بہ اعتباِر صفات و افعال ہے، قوميت کے اعتبار سے فرق ہے۔ 
مگر جہاں تک کرداِر کربالکا تعلق ہے، قرشی و غير قرشی کا کيا ہاشمی و غير ہاشمی کا کيا؟ ميں تو کہتا ہوں کرداِر کربال 

رقِع کردار ہے ورنہ معصوم اپنی پاک زبان سے سب ميں مجھے معصوم و غير معصوم کا فرق نظر نہيں آتا۔ ايک بے داغ م
  کو يکساں طور پر کيوں کہتے: 

ْی ِطْبتُْم َوطَابَُت ااْلَ ْرِض الَّتِْی ُدفِْنتُْم فِْيھَا َوفُْزتُْم فَْوًزاَعِظْيًما”   “ بِاَبِْی اَْنَت َواُمِّ
ہوئی جس ميں تم دفن ہوگئے۔ اب معصوم اپنی ميرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم بھی پاک ہوئے اور وه سرزمين بھی پاک 

  تمام کارنامہ ہائے عصمت والی زندگی کے ساتھ کہہ رہے ہيں: 
  ۔ “يَالَْيتَنِْی ُکْنُت َمَعُکْم فَاَفُْوُزفَْوًزاَعِظْيًما”

  کاش! ميں تمہارے ساتھ اس کاميابی ميں شريک ہوتا اور اس عظيم کاميابی کو حاصل کرتا۔ 
  ی گيا ہے کہ تم جب واقعہ کربال کو ياد کرو تو يہ کہو: ہميں بھی سکھايا يہ

  ۔ “يَالَْيتَنِْی ُکْنُت َمَعُکْم فَنَفُْوُزفَْوًزاَعِظْيًما”
 ۔ “کاش! ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظيم کاميابی کو حاصل کرتے”
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 معراج خطابت

 

  ٢اسالم اور ادياِن عالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِخَرة ِمَن الَخاِسِرْينَ ” ْساَلِم ِدْينًافَلَْن يُْقبََل ِمْنہُ َوھَُوفِی ااْلٰ   ۔“َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَرااْلِ

  اس موضوع سے متعلق جو ميں عرض کررہا ہوں، قرآن مجيد کی ايک آيت ہے: 
ِخِرَوعَ ” ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ ائِبِْيَن َمْن ٰاَمَن بِا لَْيِھْم ِمَل َصاِلًحافَلَھُْم اَْجُرھُْم ِعْنَد َربِِّھْم َواَلَخْوٌف عَ اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْواَوالَِّذْيَن ھَاُدْواَوالنََّصاٰری َوالصَّ

  ۔ “َواَلھُْم يَْحَزنُْونَ 
يہ مضمون قرآن مجيد ميں دو مقامات پر ہے۔ ايک جگہ يہ ہے جو الفاظ ميں نے پڑھے اور ايک جگہ اتنا فرق ہے کہ يہاں 
نصارٰی پہلے اور صائبين بعد ميں ہے اور وہاں صائبين پہلے ہے اور نصارٰی بعد ميں ہے۔ذرا گرائمر کا فرق ہے کہ يہاں 

ن منصوب ہے اور وہاں صائبون مرفوع ہے۔ مطلب دونوں کا ايک ہے۔ لفظی ترجمے کے لحاظ سے ايسا ذہن ميں آتا صائبي
ہے کہ نجات کيلئے اسالم کی خصوصيت نہيں ہے۔ ترجمہ يہ ہے کہ جو ايمان الئے اور عيسائی اور صائبی ، يہ ستاره 

روِز آخرت پر اور نيک اعمال کريں تو ان کيلئے ان کا اجر ہےپرست ہوتے تھے اور يہودی، يہ سب جو ايمان الئيں هللا اور 
  ان کے پروردگار کے ہاں اور خوف اور حزن ان کو نہيں ہے۔ 

اب کوئی کہے کہ آپ يہ کہہ رہے ہيں اور قرآن کی آيت يہ تھی کہ جو اسالم کے عالوه کوئی دين اختيار کرے، وه قبول نہيں
دو جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ يہودی اور نصرانی اور آتش پرست يہ سب۔ ميں کہتا ہوں کہ ہوگا اور گھاٹا اٹھائے گا اور يہاں 

يہ نام بھی بطوِر مثال ہيں يعنی کسی بھی مذہب کا ہو اور نيک اعمال کرے تو وه نجات پائے گا اور اُسے اجروثواب حاصل 
ہوتا ، يہودی، “َمْن َعِمَل َصالًِحا”رفہوگا۔ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا ہے کہ اگر ان سب ناموں کے بعد ص

نصرانی، صائبی اور مسلمان ، جو نيک اعمال کرے، تب وه مطلب نکلتا جس کی خاطر يہ آيت پيش کی جارہی ہے۔ مگر 
نہيں ہے بلکہ مٔومن و يہودی و نصرانی و صائبی و مجوسی يا جو بھی نام آپ کو ياد آئيں مذاہب کے، “َمْن َعِمَل َصالًِحا”يہاں

وه سب ۔ يہ نہيں کہا جاتا کہ يہ سب اگر نيک اعمال کريں ، کہا جاتا ہے کہ يہ سب جو ايمان الئيں هللا اور روِز آخرت پر اور 
  پھر نيک اعمال کريں ۔ 

جب قرآن کا مطالعہ کيجئے تو هللا اور آخرت کے معنی ہيں اسالم يعنی يہ دوسرے ہيں عقائد کے ايک مبداء اور ايک 
اور ايک آخرت۔ کہاں سے آئے؟ وجود کيونکر ہوا؟ يعنی آغاِز حيات اور انجاِم حيات۔ رسالت اور امامت سب  معاد۔ايک هللا

اس کے درميان ميں ہے جيسے سماو ارض کے مابين تمام کائنات ہے، ايسے مبداء و معاد ميں تمام اسالم ہے۔اس لئے آپ 
ِخرِ ”صرف قرآن ميں اکثر ديکھيں گے کہ اظہاِر ايمان و اسالم کيلئے  ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ ِمنُْوَن بِا ، هللا پر اور آخرت پر ايمان الئيں“يُؤْ

  ۔يہی ہے، يہ گويا محاورئہ قرآنی ہے ايماِن مکمل کيلئے کہ 
ِخرِ ” ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ ْيَماُن بِا   ، هللا پر اور روِز آخرت پر ايمان۔ “اَ اْلِ

ن ميں کہ اگر قرآن سے کلمہ مرتب کرنا ہے تو هللا اور قيامت کا کلمہ پڑھئے۔ اس لئےاب ايک اور موضوع کی با ت آگئی ذہ
ُسْوُل ّهللاٰ ”کہ قرآن ميں يہی دو چيزيں اکٹھی ہيں۔ قرآن ميں شروع سے لے کر آخر تک کہيں بھی يکجا ٌد رَّ ُ ُمَحمَّ ّهللاٰ نہيں“آَلاِٰلہَ ااِلَّ

اگر قرآن کو کافی بنا کر کلمہ پڑھنا ہے تو بس هللا اورقيامت کو ليجئے۔ معلوم ہوا ہے۔ قرآن ميں هللا کے ساتھ يوِم آخر ہے۔تو 
قولواآَلاِٰلہَ ”کہ کلمہ قرآن سے نہيں پڑھاگيا اور نہ قرآن نے کلمہ سکھايا ہے اور رسول بھی جب مسلمان بناتے تھے تو لفظ

ّهللاٰ  ّهللاٰ ”کہتے تھے کہ “ااِلَّ ل کے کہنے سے کلمہ پڑھنا ہے تو عمر بھر يہی پڑھتے جائيے۔ رسول کہو۔ تو اگر رسو“آَلاِٰلہَ ااِلَّ
ّهللاٰ ”تو فقط  پڑھواتے تھے۔ آگے کوئی جملہ نہيں کہتے تھے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ کلمہ نہ قرآن سے بحيثيت “ آَلاِٰلہَ ااِلَّ

تيازی ، جو عقيده کے لحاظ مجموعی مرتب ہوا ہے، نہ حديث سے بحيثيت مجموعی مرتب ہوا ہے بلکہ اپنے خصوصياِت ام
  سے ہيں، ان کے اظہار کا ذريعہ کلمہ ہے۔ 

ّهللاٰ ”اب رسول نے فرمايا ّهللاٰ ”۔ بس“قُْولُواآَلاِٰلہَ ااِلَّ ، تو ہم نے رسول کے کہنے سے کہا مگر چونکہ ان کے کہنے سے “آَلاِٰلہَ ااِلَّ
ُسْوُل ّهللاٰ ُمحَ ”کہا، اس کے معنی ہيں رسالت کو مانا۔ تو ہم نے خود کہہ ديا ٌد رَّ َمْن ُکْنُت ”، اور جب غدير ميں اعالن کيا“مَّ

ِ ”، تو ہم نے کہہ ديا“َمْواَلهُ    ۔ “َعلِیٌّ َولِیُّ ّهللاٰ
ِخرِ ”تو جناب! يہ تو ہے نہيں کہ جو يہ سب کرے، وه سب نيک اعمال کرے بلکہ اس کے بعد کہا گيا ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ “ َمْن ٰاَمَن بِا

آخرت پر ايمان الئے اور نيک اعمال کرے۔يہ دو چيزيں ہيں يعنی صرف عمل صالح پھر بھی نہيں ہے۔ اس کے اور روِز
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ِخِر”ساتھ عقيده کا ايک جزو ہے جس کا نام  ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّ   ہے اور اس کے بعد پھر عمل صالح ہے۔ “ ٰاَمَن بِا
طلب ميں سمجھا ہوں، اس کے سوا کوئی مطلب نہيں ہوسکتا، اب جو شروع ميں سب نام لئے تھے، اس کا کيا مطلب؟ جو م

موجود ہے کہ وه جو ايمان الئے۔ جو ايمان الئے اور يہودی و نصرانی و “الَّذين ٰامنوا”وه يہ ہے، شروع ميں بھی تو ايک عدد
اِر نجات ميں بھی ايمان صائبی، جو ايمان الئے ، هللا اور روِز آخرت پر، تو اس الئن ميں بھی ايمان الئے ہے اور پھر معي

اَلَِّذْيَن ”الئے اور نيک اعمال کرے۔ کيا مطلب؟ وه ايمان کونسا ہے اور يہ ايمان کونسا ہے جو يہودی و نصرانی کے ساتھ
  کہا ہے، وه پھرکيا ہے؟ او ربعد ميں جو قيد لگائی ہے کہ ايمان الئے اور نيک اعمال کرے، يہ کيا ہے؟ “ٰاَمنُْوا

ا ہوں ايمان کا مطلب، اس کے بعد ديکھئے کہ نتيجہ کيا ہے۔ وه يہ ہے کہ ماضی کو نہيں ديکھا جائے تو اب جو ميں کہت
ہے۔ يعنی يہ نہيں ہے کہ پہلے يہودی تھا، يہ نہيں کہ پہلے “اَلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا”گا۔خواه شروع سے مسلمان ہو، يہ شروع واال

ہے جو شروع سے “اَلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا”يعنی وه جو پيدائشی مسلمان ہے۔ يہ پہالنصرانی تھا، يہ نہيں کہ پہلے صائبی تھا۔ جی نہيں! 
مسلمان ہيں اور جو يہودی ہيں، نصرانی ہيں، ہيں اب نہيں، يعنی پہلے تھے ماضی ميں، خواه شروع سے مسلمان ہو، خواه 

پہلے تھا، اب معياِر نجات سب کيلئے پہلے يہودی ہو، نصرانی ہو، صائبی ہو، آتش پرست ہو يا ستاره پرست ہو، جوبھی وه 
  ايک ہے۔ وه يہ کہ: 

ِخِرَوَعِمَل َصالًِحافَلَھُْم اَْجُرھُْم ِعْنَد َربِِّھمْ ” ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ   ۔ “َمْن ٰاَمَن بِا
معنیماضی جس کا جو بھی ہو ليکن حال ميں اگر دونوں شرطيں حاصل ہيں يعنی ايمان ہے هللا اور روِزآخر ت پر، جس کے 

ہيں اسالم اور نيک اعمال ہيں تو اس کيلئے اس کا اجر ہے يعنی نجات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حال ميں معياِر نجات سب کا 
  ايک ہے اور وه اسالم با عمل ہے۔ 

ن جناب! تين عدد حقائق بيان ہوچکے ۔ ايک يہ کہ اسالم کا براِه راست هللا سے تعلق ہے، کسی محدود ذات سے يا محدود مکا
سے تعلق نہيں ہے۔ دوسرے يہ کہ دين فطرت ہے اور تيسرے جو آخر ميں عرض کيا گيا۔ يہ تين خصوصيات بيان ہوچکيں۔ 
تيسری يہ تھی کہ انسان کو انسان کی معرفت کروائی۔ چوتھا تحفہ جو اسالم نے دنيا کے سامنے پيش کيا ہے، وه وحدِت اٰلہ 

پيغمبر آئے، آدم سے ليکر خاتم تک، ايک الکھ چوبيس ہزار ، وه سب يہی  کا ہے۔هللا کے ايک ہونے کا تصور۔ جتنے بھی
دعوت ديتے رہے کہ هللا کو ايک مانو اور يہی اميرالمٔومنين نے توحيد کے ثبوت ميں پيش کيا ہے۔انبياء کے پيغام کو توحيد 

  کے ثبوت ميں پيش کيا ہے۔ 
پر مبنی ہے تو رسالت سے توحيد کيونکر ثابت ہوگی؟ مگر منطقی طور پر يہ ذرا انوکھی بات ہے کہ رسالت تو توحيد 

ديکھئے کہ کس ُرخ سے اميرالمٔومنين عليہ السالم ثابت فرمارہے ہيں۔ آپ فرماتے ہيں کہ ايک الکھ چوبيس ہزار نبی آئے۔ 
رتا۔ اگر کوئی جو نبی آتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے ۔اس کے عالوه اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی بھی تو کوئی بات ک

اور خدا ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے۔يہ بيچاره ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے جو بيٹھا ہے، تو گويا اعزازی خدا ہے، عمالً تو 
وه ايک ہی ہے۔ وه اگر کوئی ہيں جو اعزازی خدا بنے بيٹھے ہيں تو وه تو بت ہيں ، کام کچھ نہيں کرسکتے۔ مگر نام کے خدا

  بنے بيٹھے ہيں۔ 
ضوِر واال! يہ توحيد ِاٰلہی اسالم کی خصوصيت ِخاص ہے۔ اس کا نتيجہ يہ ہے کہ يہ توحيد آئی تو آدم کے وقت سے تھی ح

مگر پيغمبر اسالم نے اس توحيد کو ايسے جاه و جالل کے ساتھ پيش کيا ہے کہ ان کا لقب اگر ہم پيغمبر توحيد کرديں تو 
نہ تو بہت ہی محدود نگاه کا ترجمان ہے۔تو يہ توحيد کے پيغمبر حضرت محمد تاجداِر مدينہ سے بہتر ہے۔لفظ تاجداِر مدي

مصطفٰے نے اس شان و شوکت و جاه و جالل و جبروت کے ساتھ پيغاِم توحيد پيش کيا ہے کہ جہاں جہاں شرک کا شائبہ تھا، 
  ے لگے۔ وه اپنے اس شرک سے گويا شرمانے لگے اور کسی نہ کسی طور پر توحيد کے پرده ميں چھپان

جہاں تثليث تھی کہ تين ہيں، توحيد نے اتنا زبردست اثر ذہن پر ڈاال کہ انہوں نے نيا پہاڑه ايجاد کرليا کہ تين اکم تين۔ايک تيا 
ايک۔ توحيد فی التثليث اور تثليث فی التوحيد۔ جب آپ سے بحث ہوگی تو وه يوں کہيں گے کہ ہم وحدت کے منکر نہيں ہيں۔ ہم

ئل ہيں۔ مگر وه توحيد ہے تثليث ميں اور تثليث ہے توحيد ميں۔ يہ کيونکر ہے؟ بس وه هللا جانے کہ کيونکر بھی توحيد کے قا
  ہے۔ 

اينڈرسن صاحب سے تثليث پر گفتگو ہوئی۔ وه کہنے لگے کہ نجف ميں گيا تھا اور عالمہ شيخ محمد حسين الِغطا سے ملنے 
کچھ کھايا پيا نہيں،اس لئے کہ بغداد کے جو لوگ ميرے ساتھ تھے، انہوں  گيا۔انہوں نے چائے کا انتظام کيا تھا مگر ميں نے

نے بتا ديا تھا کہ يہ تم کو نجس سمجھتے ہيں۔ يہ تمہيں چائے پال رہے ہيں مگر تمہيں نجس سمجھتے ہيں۔ خير! ميں خاموشی
آپ کو چائے پينے ميں کيا حرج تھا؟  سے سنتا رہا اگر وه مجھ سے تبصره نہ چاہتے۔بتائيے يہ کيا واقعہ ہے؟ ميں نے کہا کہ

زياده سے زياده وه برتن پاک کرواليتے؟ کوئی برتن بيکار تو نہيں ہوجاتے۔ان کو کئی نقصان نہ ہوتا۔ ان کا دل چاہتا ، وه پاک
ھيمی کرواليتے۔اس بات پر بات ختم ہوجاتی تو غنيمت تھا۔ انہوں نے کہا: آخر ہم کيوں نجس ہيں؟ميں نے بہت آہستہ سے ، د
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  آواز ميں جتنا کہ تہذيب کے پرده ميں دھيما ہوا جاسکتا تھا ، کہا کہ قرآن نے کہہ ديا ہے: 
  ۔ “اِنََّمااْلُمْشِرُکْوَن نََجسٌ ”

مشرکين نجس ہيں۔ يہ دشواری ہے۔ کہا: ہم کيوں مشرک ہيں؟ديکھ ليجئے! شرک سے شرمانے لگے۔ميں نے پھر بہت ہی 
ں کہا: بھئی تثليث کی وجہ سے۔ تثليث کی وجہ سے۔ فوراً جو چھاٹاسا جاہل بچہ کہے گا آہستہ سے ، بہت ہی سست الفاظ مي

  کہ وہی معلوم ہوا کہ پروفيسر کہتا ہے کہ وه تو توحيد ہے فی التثليث اور تثليث ہے فی التوحيد۔ 
کہ يہ چيز ہماری عقل  اب ميں نے پھر رواداری برتی اور بعد ميں افسوس ہوا کہ ميں نے صاف کيوں نہ کہا۔ ميں نے کہا

۔يہ ہماری عقل ميں نہيں آتی۔ ميری اس تہذيب اور رواداری سے انہوں “توحيد فی التثليث اور تثليث فی التوحيد”ميں نہيں آتی
نے غلط فائده اٹھايا۔ انہوں نے کہا کہ بس! بات يہی ہے کہ يہ آپ کی عقل ميں نہيں آتی۔ ميں نے کہا کہ کسی عاقل کی عقل 

آتی۔ مگر اب جو بات انہوں نے کہا اس کے بعد، اس کا جواب ميں نے دے ليا ۔ اگر کوئی اور مسلمان عالم ہوتا تو ميں نہيں 
ميں نہيں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے نکلتا۔انہوں نے کہا کہ جناب! ہم تو تين کا مجموعہ مانتے ہيں اور آپ کے ہاں تو ايک 

دنيا کے نزديک، يعنی مسلمان اکثريت کے نزديک کہ خدا ہے اور پھر ايک  ذات اور نو صفات ہيں۔صفات زائد بر ذات ہيں،
چيز ہے علم اور ايک چيز ہے قدرت، ايک چيز ہے حيات۔ بچوں کو آٹھ صفاِت ثبوتيہ سکھائے جاتے ہيں۔ تو ايک خدا اور 

  آٹھ عدد صفات۔ 
ع مل گيا اور ميں نے کہا کہ افسوس ہے کہ آپ تو آپ تو نو کا مجموعہ مانتے ہيں ۔ اب مجھے اس جملے کا بدلہ لينے کا موق

اسالميات کے پروفيسر ہيں، اتنی بڑی جگہ اور آپ کو يہ نہيں معلوم کہ جس سے آپ بات کررہے ہيں، وه نہيں مانتا صفات 
 کو زائد بر ذات۔ ہم تو صفات کو عين ذات مانتے ہيں، ہمارے نزديک تو ذات کے عالوه اور کچھ ہے ہی نہيں۔چند برس کے
بعد دہلی ميں ايک مجلس مکالمہ تھی جس ميں تمام دنيا کے پروفيسر جمع تھے۔ اس ميں وه دور بيٹھے تھے، اُٹھ کر آئے اور

  خلوص کے ساتھ مصافحہ کيا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اس ناگواری کو محسوس نہيں رکھا۔ 
ہ جہاں جہاں توحيد نہيں ہے، يہ بعد ميں نہيں ہوا، اسی تو حضوِرواال! غور فرمائيے کہ توحيد ِاٰلہی کو اس طرح پيش کياک

  وقت مشرک اپنے شرک کو سمجھانے لگے ۔ اگر ايسانہ ہوتا تو اپنی بت پرستی کی تاويل کيوں کرتے کہ: 
بُْوااِلَی ّهللاٰ ُزْلفًا” لِيُقَرِّ   ۔ “َمانَْعبُُدھُْم ااِلَّ

  هللا سے قريب کريں، ہميں تقرب عطا کريں۔  ہم ان کی عبادت نہيں کرتے ہيں مگر اس لئے کہ يہ ہم کو
ہم درحقيقت هللا ہی کے طلبگار ہيں۔ ان کو گويا بالکل برابر برابر نہيں سمجھتے۔ ايک مسلمان ميں اور ان ميں يہ فرق ہے کہ 

عبادت وه جس چيز کی تعظيم کرتا ہے، اس سے اگر پوچھئے کہ تم عبادت کرتے ہو تو وه کہے گا : نہيں نہيں، ہم اس کی 
  کرتے ہی نہيں، ہم اس کی تعظيم کرتے ہيں،عبادت خدا کی کرتے ہيں۔ 

بس! جب اس نے عبادت اور تعظيم ميں فرق کيا، وه شرک کے دائرے سے نکل گيا۔وه تاويل کررہے ہيں مگر نسبت عبادت 
ں۔ اس کے معنی يہ ہيں کی انہی کی طرف دے رہے ہيں کہ ان کی ہم عبادت کرتے ہيں، اس لئے کہ هللا سے ہميں قريب کري

کہ معبود وه ان کو مانتے ہيں اور ايک مسلمان ، اگر وه صحيح مسلمان ہے، تو وه کسی کی بھی تعظيم کرے مگر معبود 
اسے نہيں مانے گا۔ وه عبادت ان کی کرنے سے انکار کرے گا۔ کسی سے کہئے کہ َعلَم کو جو اس بوسہ ديا ہے، تو اس کی 

وبہ توبہ، ميں َعلَم کی عبادت نہيں کرتا ہوں، ميں احترام کرتا ہوں، تعظيم کرتا ہوں۔بس اس کے ذہنعبادت کی ؟ وه کہے گا: ت
  ميں احترام اور عبادت ميں فرق ہے ۔ 

يہ قضيہ عرض کردوں کہ عبادت کسی نوعيت ِعمل کا نام نہيں ہے۔ اگر ايک اشاره کيا جائے خدا سمجھ کر تو وه عبادت ہے 
جده بھی کرليا جائے، بغير نيت ِعبادت کے ، تو وه چاہے شرِع اسالمی ميں گناه ہو مگر شرک نہيں اور شرک ہے اور اگر س

ہوگا۔اس لئے ميں نے کہا کہ سجده غير هللا کيلئے اسالم ميں ممنوع ہے۔ممنوع ہونے کے يہ معنی ہيں کہ گناه ہے ليکن عبادت
ہوتی، اس لئے کہ شريعت بدلتی ہے، اصوِل دين نہيں بدلتے۔اگر نہيں ہے۔ عبادت اگر ہوتی تو پھر کسی َدوِر رسالت ميں نہ 

سجده غير هللا کو عبادت ہوتا تو آدم کو بھی سجده نہيں کروايا جاسکتا تھا۔يوسف کے سامنے يعقوب اور ان کے بھائی بھی 
  سجده نہيں کرسکتے تھے کيونکہ توحيدکا اصول ازل سے ايک ہے۔ 

ت نہيں ہے۔ شرک نہيں ہے۔ ہمارے نزديک سجده غير هللا کيلئے جائز نہيں ہے۔اس کيلئے معلوم ہوتا ہے کہ يہ گنا ہے، عباد
رسول کی حديثيں ہيں کہ اگر سجده غير هللا کيلئے جائز ہوتا تو ميں زوجہ کو حکم ديتا کہ وه شوہر کو سجده کرے۔ (يہ حديث 

ر سجده غير هللا کو جائز ہوتا تو ميں شاگرد آجکل کے ترقی يافتہ َدور کے تقاضوں کے خالف ہے)۔دوسری حديث ہے کہ اگ
کو حکم ديتا کہ اُستاد کو سجده کرے۔ آجکل تو دوِر حاضر کے ترقی يافتہ طلباء اُستاد کے خالف ہر قسم کی تشدد آميز 

تاد کارروائی کيلئے تيار رہتے ہيں، خصوصاً کالج اور يونيورسٹی کے طالب علم۔ وه کہتے ہيں کہ يہ تو ہماری وجہ سے اُس
ہوا ہے۔ يعنی ہم اس کيلئے نہيں ہيں، يہ ہمارے لئے ہے۔يہ ان کی منطق ہے ۔اگر يہ منطق صحيح ہو تو ميں کہتا ہوں کہ اُمت 
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کے افراد رسولوں کيلئے نہيں ہيں، رسول اُمت کے افراد کيلئے ہيں۔ وه بھی تو سکھانے کيلئے ہوتے ہيں۔ تو اُمت کے افراد 
  ہم اونچے ہيں اور (معاذهللا) وه نيچے ہيں۔  کہيں کہ وه ہمارے لئے ہيں تو

حضور!يہ ديکھئے کہ خالق نے اُستاد کو معلم کا درجہ ديا ہے جو خود خالق کا درجہ ہے، وه معلم خالئق ہے اور اس نے 
  شاگردوں کو وه حيثيت دی ہے جو بندوں کو پروردگار کے ساتھ ہے۔ مالئکہ بھی بارگاِه قدس کے طالب علم ہيں۔ 

ہ رہا تھا کہ پيغمبر اسالم نے توحيد کی آواز اتنی بلند آہنگی کے ساتھ پيش کی کہ جہاں جہاں کسی ميں شرک کی ميں کہ
کوئی قسم تھی، وه اپنے شرک سے شرمانے لگا اور اس کو توحيد کے پردوں ميں چھپانے لگا۔ يہاں توحيد ہی پر پورا زور 

را عرب کلمہ پڑھ ليتا کيونکہ جو تين سو ساٹھ کو مان رہے تھے، ان کو تھا کيونکہ اگر يہ کہا جاتا کہ هللا خدا ہے تو پو
کے ماننے ميں کيا عذر ہوتا! مگر يہاں يہ کلمہ نہيں سکھايا جارہا تھا کہ کہو کہ هللا خدا ہے۔ يہ کلمہ سکھايا ) ۶١اکسٹھويں(
ّهللاٰ ”جارہا تھا    اننا مشکل نہيں تھا، غير هللا کو نہ ماننا مشکل تھا۔ ، کوئی خدا نہيں سوائے هللا کے۔ هللا کو م“آَلاِٰلہَ ااِلَّ

اُردو زبان ميں يوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ايک خدا کے ماننے ميں عذر نہ تھا، خدا کو ايک ماننے ميں عذر تھا اور يہاں يہ 
خدا بنا ديا۔يہ عجيب  تھا کہ ايک خدا کو ماننے سے بات نہيں بنے گی۔ خدا کو ايک مانو۔ بہت سے خداؤں کو انہوں نے ايک

بات ہے۔ عجيب کے معنی رواياِت قديمہ کے خالف۔ يعنی بڑی دليل ان کی يہی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے 
پر ديکھا ہے توہم اسے مانے چلے جائيں گے۔ بہت سی غلط باتوں کيلئے ہمارے عوام بھی اسی قسم کی دليل پيش کرتے ہيں۔

پ کو يہی کرتے ديکھا، اپنے دادا کو يہی کرتے ديکھا۔ قرآن نے اس کے جواب ميں يہی کہا ہے کہ صاحب! ہم نے اپنے با
باپ دادا کے حوالے دينے سے کام نہيں چلے گا۔ اگر وه بھی عقل نہ رکھتے ہوں تو ؟ يعنی تمہيں خود اپنی عقل سے سوچنا 

سوچنا غلط ہے۔خود اپنی عقل کی آنکھ سے ديکھنا چاہئے کہ يہ صحيح ہے يا نہيں۔ باپ دادا کی عقل کی عينک لگا کر 
ّهللاٰ ”چاہئے کہ يہ صحيح ہے يا نہيں۔ ان کو بڑی مشکل يہی تھی۔يہاں يہی کہنا تھا کہ کہو ،اس وقت کے جاہل عرب نہ“آَلاِٰلہَ ااِلَّ

فائده ہوگا ہمارا۔ يہ اور بات ہے۔  ۔هللا کو کہيں ايک اور“تمہارا فائده ہوگا”، “تُْفلُِحْوا”سمجھتے ہوں کہ هللا کو ايک کہنے سے 
  فائده ہوگا اُس کا ہوگا، نہ ہوگااُس کا نہ ہوگا جس کے رقيبوں کا خاتمہ کريں گے۔اُسے ايک کہيں اور فائده ہو ہمارا! 

د مگر ديکھئے ! انداز تبليِغ رسول کا تحکمانہ نہيں ہے۔ کہہ رہے ہيں کہ يہ کہو۔ ناصح کے انداز ميں کہہ رہے ہيں۔ درد من
ّهللاٰ ”کے انداز ميں کہہ رہے ہيں کہ تمہارے فائدے کيلئے کہتا ہوں کہ کہو۔ مانو۔کہو يہ کوئی وظيفہ نہيں ہے جو “آَلاِٰلہَ ااِلَّ

سکھايا جارہا ہے۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ مانو۔اس قول کو اختيار کرو۔ يہ کہنا وه ہے جيسے ہم کہتے ہيں کہ ہمارا قول يہ 
پر کہنے والی بات نہيں ہے۔ لوگ کلمے کو وقت ِ خاص پر کہنے کی بات سمجھتے ہيں ۔اسی لئے ہے۔ يہ کوئی وقت ِخاص 

روايتيں وضع کی ہيں کہ اس وقت پر کہا کہ کہيں۔ انہوں نے نہيں کہا۔ميں کہتا ہوں کہ يہ کہنے کی چيز نہيں ہے، يہ ماننے 
تے تو بيٹے سے کيوں کہتے کہ ان کے ساتھنماز پڑھو ؟ کی چيز ہے۔ يہ ديکھئے کہ وه مانتے تھے يا نہيں۔ اگر مانتے نہ ہو

اگر مانتے نہ ہوتے تو اس پيغام کی حمايت ميں عمر بھر جان کيوں لڑائے رکھتے؟جب ماننے کا سوال طے ہوگيا تو کہنے 
ے ميں يہ کی اہميت کيا ہے؟ کہا نہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ جس کا ايمان سب پر مسلّم ہے، چاہے جس عمر ميں، آپ باپ کے بار

  حديث سوچتے ہيں کہ کب کہا ، کلمہ کب پڑھا؟ 
ميں کہتا ہوں کہ بيٹے کيلئے ثابت کيجئے کہ علی نے کبھی کلمہ پڑھا؟ بس آئے اور نما زپڑھنے لگے۔ دوسرے بھائی جعفر 

ان تھے آئے، کچھ دن کے بعد وه نماز پڑھنے لگے۔معلوم ہوتا ہے کہ يہ سب وه تھے جو بغير کلمہ پڑھے پہلے سے مسلم
کيونکہ نماز بغير اسالم کے ہوتی ہی نہيں۔ جب نماز پڑھنے چلے تھے، اس وقت رسول کو کلمہ پڑھوانا چاہئے تھا۔ جب نہيں

پڑھوايا تو سمجھئے کہ يہ کلمہ پڑھنے سيمستغنی ہيں ۔ميں کہوں گا کہ جب پہلی دفعہ وحی آئی او رجبرئيل امين آئے تو 
ے تھا، کلمہ لے کر آنا چاہئے تھا۔ تو جب رسول ہوجاتا ہے بغير کلمہ پڑھے تو مٔومن بغير انہيں اقراء لے کر نہيں آنا چاہئ

  کلمہ پڑھيکيوں نہ ہوگا؟ 
  پس پورا پيغام يہ ہے: 

ّهللاٰ ”   ۔ “قُْولُْواآَلاِٰلہَ ااِلَّ
کل جب ذہن کی بہت اس وقت جاہل عرب يہ نہيں سمجھتے تھے کہ هللا کو ايک ماننے سے کيا فائده ہے؟ ميں کہتا ہوں کہ آج

ترقی ہو چکی، اب دنيا سمجھے کہ هللا کو ايک کہنے سے ، ايک ماننے سے ہمارا کيا فائده ہے؟ ياد رکھئے کہ تمام دنيا تڑپ 
رہی ہے دو چيزوں کيلئے، ايک اخوت اور ايک مساوات۔ يعنی برابری اور برادری۔ان دونوں چيزوں کيلئے پريشان ہے۔ 

تقسيم کا نظريہ ہے۔ اميروں سے چھينو اور غريبوں کو دے دو۔اس لئے کہ دولت مند اپنی دولت  اسی لئے يہ دولت کی برابر
سے غريبوں کو پامال کرتا ہے۔ جب برابر سے تقسيم کرديں گے ، نہ امير رہے گا، نہ غريب، سب يکساں ہوجائيں گے تو 

   کون کس کو دبائے گا؟مقصد تو ٹھيک ہے مگر عالج کا طريقہ درست نہيں ہے۔
ميں کہتا ہوں کہ نوِع انسانی ميں اگر تفرقہ فقط دولت و غربت کا ہوتا تو دولت کو برابر سے تقسيم کرکے آپ سمجھ ليتے کہ 
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مساوات قائم ہوگئی مگر نوِع انسانی ميں تفرقہ فقط دولت و غربت کا نہيں ہے، بازوؤں کی طاقت ميں بھی فرق ہے۔ ايک 
ان پان سے ہوتے ہيں۔ اور جناب! ايک چيز ہے وجاہت۔ ايک بااثر ہوتا ہے، قوی ہيکل ہوتا ہے ، دوسرے بيچارے دھ

دوسرے بے اثر ہوتے ہيں۔ ايک چيز ہے قوم و قبيلہ۔ ايک کا جتھا بڑا ہوتا ہے، خاندان بڑا ہوتا ہے، ايک بيچاره يوسف ِ بے 
ز ہے دماغی فوقيت۔ ايک ذہين ہے، کارواں ہوتا ہے۔ اس کے قبيلے اور خاندان کے افراد ہے ہی نہيں يا کم ہيں۔ ايک چي

  دوسرے لوگ ساده لوح ہيں، بھولے بھالے ہيں اور اکثريت انہی کی ہوتی ہے۔ 
جس طرح دولت مند اپنی دولت سے غريب کو دباتا ہے، اسی طرح بازوؤں کی طاقت واال اپنے بازوؤں کی طاقت سے 

يکھئے جتنے اہل محلہ ہيں، وه ان سب کے رحم و کرم کمزوروں کو دباتا ہے۔کسی محلے ميں کوئی پہلوان صاحب ہوں تو د
پر ہوجاتے ہيں يا نہيں؟اس لئے کہ وه بحمد  اتنے طاقت و قوت کے تيس مارخاں ہيں۔ وه سب ان سے ڈريں گے۔ اسی طرح

  جو قوم و قبيلے واال ہے، وه اپنے قوم و قبيلہ کی کثرت کے برتے پر دوسرے لوگوں کو دباتا ہے۔ 
ہ ميں قوم و قبيلہ ہوتا تھا، اب پارٹی ہوتی ہے۔ جس کی پارٹی بڑی ہے، وه اپنی پارٹی کی کثرت کی بناء پر ارے ايک زمان

دوسرے لوگوں کو دباتا ہے۔ايک دماغی فوقيت واال اپنی ذہانيت سے ايسی ترکيبيں بناليتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمدرد سمجھ 
اس و رئيس مان ليتے ہيں۔يہ سب ہوتا ہے۔ دولت تو باہر کی چيزکراس کے قبضے ميں چلے جاتے ہيں اور سب اس کو اپنا ر

  ہے، وه آدمی کا جزو نہيں ہوتی۔ اس کی تصوير کشی اميرالمٔومنين عليہ السالم نے اس طرح کی ہے: 
  ۔ “�اَْن يَْبٰقی لََک فاَل تَْبٰقی لَہ”
  ۔ “يہ دولت تمہارے لئے ره بھی جائے تو تم اس کيلئے نہيں رہو گے”

سکتا ہے کہ يہ آدمی رہے اور دولت ہی کسی طرح چلی جائے اور ہوسکتا ہے کہ دولت رکھی رہے اور يہی چل بسيں۔ہو تو 
يا وه وفا نہ کرے گی يا يہ وفا نہ کريں گے۔تو جب بيرونی چيز ہے دولت، تو اس کا برابر سے تقسيم کرنا کونسا مشکل ہے۔ 

کی طاقت کا کيا کيجئے گا۔کيا طاقتوروں کے بزوؤں سے طاقت کو دولت کو آرام سے تقسيم کرسکتے ہيں ليکن بازوؤں 
کھينچ کر کمزوروں ميں تقسيم کيجئے گا؟ يہ ہوسکتا ہے کہ ايسی غذائيں کھالئيے کہ سب کمزور ہوجائيں ليکن جس تناسب 

ہيں سکتے اور سے وه طاقتور کمزور ہوگا، اسی تناسب سے وه کمزور قبر کے کنارے پہنچے گا۔ تو اس تفرقہ کو آپ مٹان
وجاہت کا کيا کيجئے گا؟ کيا اُسے بھی نماياں افراد ے لے کر غير نماياں افراد ميں تقسيم کيجئے گا؟ قوم و قبيلہ کا کيا کيجئے
گا؟ کيا افراِدخاندان کو بھی تقسيم کيجئے گا؟ دماغی فوقيت کو کيا کيجئے گا؟ کيا اُسے ذہين افراد کے دماغ سے لے کر کسی 

  ذريعہ سے ساده لوحوں ميں اور بيوقوفوں ميں تقسيم کيجئے گا؟ انجکشن کے 
آپ سمجھيں گے کہ سب برابر کے عقل مند ہوگئے اور ميں سمجھوں گا کہ سب برابر کے بيوقوف ہوگئے۔جب يہ سب کچھ 

ہے؟ وه اسالم جو نہيں ہوسکتا تودولت کو برابر سے تقسيم کرکے يہ سمجھ لينا کہ مساوات ہوگئی، طفل تسلی نہيں تو او رکيا 
خالق کائنات کی طرف سے تھا، اس سے بڑھ کر مزاِج بشر سے واقف کون ہے؟اس نے محسوس کيا کہ عملی طور پر 

يکسانی کے ساتھ مساوات قائم کردينا ناممکن ہے۔ ارے زمينيں يکساں نہيں ہيں، کوئی بلند ہے، کوئی پست، کوئی زرخيز، 
ئی بلند ہے، کوئی پست۔ درخت سب يکساں نہيں ہيں، کوئی طويل کوئی قصير۔ کوئی بنجر۔پہاڑ سب يکساں نہيں ہيں، کو

حيوان سب يکساں نہيں ہيں، کوئی طاقتور ہے ، کوئی کمزور۔تو جب کائنات ميں مساوات يکسانی کے معاملہ ميں مماثلت کے
ذا يہ فرقے تو نہيں مٹ سکتے معنی ميں نہيں ہے تو انسانوں ميں کيونکر ہوسکتی ہے۔ يہ تو سنت تخليق کے خالف ہے ۔ لہٰ 

مگر ذہنيت کی تعمير ايسی ہونی چاہئے کہ ايک بازوؤں کی طاقت واال اپنی طاقت سے کمزوروں کو دبائے نہيں بلکہ ان کا 
محافظ ہوجائے اور ايک صاحب ِقوم و قبيلہ اپنے قبيلے کی کثرت سے يا پارٹی کی کثرت سے بے نوا اور بيکس افراد کو 

لکہ ان کا پاسبان بن جائے ۔ ايک دماغی فوقيت واال اپنی ذہنيت کو دوسروں کی تخريب ميں صرف نہ کرے پامال نہ کرے ب
  بلکہ تعمير ميں صرف کرے۔ 

يہ بات ہوجائے تو ايک فرد کو هللا کی دی ہوئی نعمت تمام نوع کا سرمايہ بن جائے اور اگريہ ہوجائے تو دولت مندی بھی 
تعمير نہيں ہوتی ہے تو ہزار مرتبہ دولت کو برابر تقسيم کرديجئے، عدِل ُکلّی قائم نہيں ہوگا  لعنت نہ رہے اور اگر ذہنيت کی

اور ظلم کا خاتمہ نہيں ہوگا۔ليکن يہ تعمير ذہنيت کيونکر ہوا، اس کيلئے احساِس اخوت کی ضرور ت ہے۔دنيا قانون کے دباؤ 
ه عمارِت بے بنياد ہے۔ ذہنيت کی تشکيل اگر اس طرح ہوجائے کہسے مساوات قائم کرکے بھائی بھائی بنانا چاہتی ہے، لٰہذا و

  ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا بھائی سمجھے تويہ عمارت پائيدار ہوگی۔ 
اب يہ بات کہ اخوت کيونکر پيدا ہو، برابری کيونکر پيدا ہو، اس کيلئے ہر آدمی غور کرسکتا ہے کہ اس راز کو ديکھئے اور

ا کيونکر ہے؟ يہ سگے بھائی کيوں بھائی ہيں؟ اس لئے کہ ايک ماں باپ کی اوالد ہيں۔ تو ايک ماں سمجھئے کہ بھائی ہوت
باپ کی اوالد دس ہوئے تو دس بھائی بہن ، اور پچاس ہوئے تو پچاس بھائی بہن۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ يہ نہ ديکھئے کہ 

ہے۔ اس کے بعد يہ ديکھئے کہ ديہاتوں ميں يہ محاوره  کثرت کتنی بڑی ہے، يہ ديکھئے کہ وحدت نے کتنے افراد کو پرويا
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ہے کہ يہ ہماری برادری کے ہيں۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ باپ تو اپنا الگ الگ ہے مگر پانچ چھ پشت پر کوئی مورِث اعلٰی 
  ہے کہ اس کی اوالد ميں دونوں ہيں۔ 

وہيں سے برادری قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد غور  اس سے يہ نتيجہ نکال کہ جتنی بھی دور جاکر ايک کا احساس پيدا ہو،
کيجئے، يہ ہمارے ہم وطن ہيں۔ يہ کيا ايک ديس کے باشندے ، اور اگر کسی دوسرے وطن ميں اپنے وطن کے آدمی کو 
ا ديکھ ليا تو چاہے وہاں کبھی شناسائی بھی نہ ہو ليکن دل چاہا کہ قريب آئيں، کچھ اپنی کہيں، کچھ ان کی سنيں۔ يہ وطن ک
احساس ہے۔ دنيا نے اور ترقی کی تو يہ سمتوں کا احساس قائم ہوا کہ يہ مغرب ہے اور يہ مشرق ہے۔ لٰہذا مسائل پر يوں 

غور ہونے لگا کہ کون يورپ کيلئے کارآمد و مفيد ہے او رکون ايشياء کيلئے مفيد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنياتڑپ رہی ہے، 
بہ کو ايک بنا سکے۔ مگر جتنی اکائيوں کا تصور ہوا، يہ سب تفريق کا پيش خيمہ ہے اُس ايک کيلئے جو زياده سے زياده رق

کہ جب ايک باپ کی اوالد ميں ايکا ہوگا تو دوسرے باپ کی اوالد کے مقابلہ ميں محاذ ہوا۔جب ايک برادری والوں ميں ايکا 
يں ايکا ہوگا تو دوسرے ملک والوں کے مقابلہہوگا تو دوسری برادری والوں کے مقابلہ ميں محاذ ہوا۔ جب ايک ملک والوں م

ميں محاذ ہوا۔جب ايک سمت والوں ميں ايکا ہوگا تو دوسری سمت والوں کے مقابلہ ميں محاذ ہوگا۔ ہر اتحاد افتراق کا پيش 
کرتی ہے  خيمہ ہے کيونکہ اتحاد کے مرکز عالم انسانيت کے بيچ ميں اٹھائے جارہے ہيں، لٰہذا ہر ديوار ادھر والوں کو ايک

  ، اُدھر والوں سے جدا کرتی ہے۔ 
اسالم جو ہمہ گير برادری کا پيغام لے کر آيا تھا، اس نے يہ کام کيا کہ درميان کی اتحاد کی ديواروں کوڈھا کر نہيں بلکہ بلند 

ی تفريق ہے، نہمقاصد کيلئے نظر انداز کرکے ايک احاطہ اتحاد کا ايسا تعمير کيا جس ميں نہ زبان کی تفريق ہے، نہ ملک ک
رنگ کی تفريق ہے، نہ نسل کی تفريق ہے، نہ سمت کی تفريق ہے اور وه خدائے واحد کا ايکا ہے۔ کوئی مجھے بتائے کہ 

ايک باپ کی اوالد بھائی بھائی ہے، ايک مورِث اعلٰی کی نسل کے لوگ بھائی بھائی ہيں۔ ايک ملک کے باشندے بھائی بھائی 
بھائی بھائی ہيں۔ ايک خدا کی مخلوق کيوں بھائی بھائی نہيں ہيْں مگر اصول وہی ہے کہ ہيں۔ ايک سمت کے رہنے والے 

بھائی کے حقوق کو وہی ياد رکھے گا جس نے باپ کو ياد رکھا ہوگا۔ اور جو باپ کو بھول جائے، تو پھر بھائی کے حقوق 
صرف کردی۔ تمام عالم انسانيت بغير تفريق کيسے؟ يہ وجہ تھی کہ پيغمبر اسالم نے پوری طاقت اس ايک کے ياد دالنے پر 

اسالم و غير اسالم غور کرے کہ يہ وحدت خالق کا پيغاِم اتحاد خالئق کا سنگ ِ بنياد ہے۔ اسی بناء پر اسالم دين مساوات ہوا 
ے اور يعنی وه تمدن جو زير سايہ توحيد قائم ہوتا ہے، اس کا نام ہے مساوات اور اس مساوات کی خصوصيت يہ ہے کہ گور

کالے ميں کوئی فرق نہيں۔ ايک قوم اور دوسری قوم ميں کوئی فرق نہيں۔ ديسی اور بديسی ميں کوئی فرق نہيں۔ سب خد اکے 
پيدا کرده ہيں۔ لٰہذا سب کے حقوق و فرائض برابر ہيں۔ يہ وحدِت خالق کے زير سايہ جس تمدن کی تشکيل ہوتی ہے، اس کا 

تمدن ہوتا ہے، اس ميں اور تفريقوں کا کيا ذکر، اپنے دوست اور دشمن کی بھی تفريق  نام مساوات ہے۔ اس کے زير سايہ جو
  نہيں ہوتی۔قرآن مجيدنے کہا: 

  ۔ “اَليْجِرَمنَُّکْم َشنَاُن قَْوٍم اَ اَل تَْعِدلُْوا”
  يہ اس وقت کيلئے ہدايت ہے جب مسلمان برسر اقتدار ہوں۔ 

تمہيں اس پر آماده نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ تم انصاف نہ کرو۔ عدل تمہارا ارشاد ہورہا ہے کہ ديکھو! کسی قوم کی عداوت
فريضہ ہے ، چاہے يگانے کے مقابلہ ميں ہو چاہے بيگانے کے مقابلہ ميں ہو۔اب اس کے زير سايہ جو اس تمدن کی تعمير 

کی تعميل نہيں ہوتی چاہے وه خفا ہو ہوتی ہے، اس ميں پھر اپنا بھائی بھی اپنے حق سے زياده مانگتا ہے۔ تو اس کی فرمائش
کر غير سے مل جائے۔ يعنی نظر ظاہر ميں يہ سياسی شکست برداشت کرلی جائے گی مگر مساواِت اسالمی کو نظر انداز 

نہيں کيا جائے گا۔ ظاہر ہے سياسی طورپر گويا يہ کتنی بڑی ادھر کی فتح ہے کہ سگا بھائی ميری طرف آگيا۔ اس سے فائده 
  ی کوشش کی گئی۔ اٹھانے ک

مشہور روايت کے مطابق عرض کررہا ہوں کہ جو گيا تھا،اس ميں عملی کمزوری تھی، اعتقادی کمزوری نہيں تھی۔فائده 
اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر اس نے اپنے اعتقادی استحکام سے اُسے ناکام بنا ديا۔ جناِب عقيل سے کہا کہ منبر پر 

مہارے ساتھ کيا سلوک کيا؟يہ بال تکلف اقرار کرليتے ہيں۔ بے شک صاف صاف کہوں گا جاؤاور بتاؤ کہ تمہارے بھائی نے ت
کہ ميرے ساتھ کيا کيا۔ بہت خوشی ہوئی کہ ديکھو! سگا بھائی جب منبر پر جاکر کہے گا تو دنيا سمجھے گی ، بڑی خوشی 

ميں نے بہت کوشش کی کہ ميرا بھائی اپنے ہوئی، بال تکلف منبر پرجانے ديا۔ انہوں نے جا کر کہا:اے لوگو! گواه رہنا کہ 
دين پر مجھے ترجيح دے دے مگر ايسا نہيں ہوسکا۔ اُس نے اپنے دينی تقاضے پر مجھے ترجيح نہيں دی۔ تم سب گواه رہنا 

  کہ اِنہوں نے مجھے اپنے دين پر ترجيح دے دی۔ 
يں ہے۔ جب ہم کسی کو اپنانتہائی دشمن کہيں يہ مساوات ہے کہ دشمن کيلئے ہماری لغت ميں قاتل سے بڑھ کر کوئی لفظ نہ

گے تو کہيں گے:ارے وه تو ميرا قاتل ہے۔ ليکن اب ديکھئے کہ زير سائہ توحيد جو مساوات قائم ہوتی ہے،اس ميں کيا ہوتا 
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ہے؟ کبھی کی ضرب ہو، جس کا زخم بھر چکا ہو ، وه اور بات ہے ليکن جس نے ابھی ضرب لگائی ہے جس کے اثرات 
ورے جاه و جالل کے ساتھ موجود ہيں اور وه گرفتار ہوکر سامنے آتا ہے، تو پہلے نگاه اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں ابھی پ

پر چلی جاتی ہے ، حاالنکہ يہ ان کی طرف کا آدمی تھا۔ لٰہذا اس نے رسيوں سے نہيں باندھا تھا، ہتھکڑياں نہيں ڈالی تھيں ، 
ندھ ديا تھا ۔ فوراً کہا کہ اس کے ہاتھ کيوں بندھے ہيں؟ اس کے ہاتھ کھلوا دئيے۔اپنے رومال سے دونوں ہاتھوں کو کس کر با

اس کے بعد اس کے ضمير پر اتماِم حجت کيلئے ايک سوال کيا کہ کيوں کيا؟ ميں تمہارا اچھا امام نہيں تھا؟ اس نے شرمندگی
اؤ! يہ تمہارا قيدی ہے۔يعنی شہنشاِه ملت ِ سے سر جھکا ليا۔ بس بات ختم ہوگئی۔ اب حسن مجتبٰی سے فرمارہے ہيں کہ ج

اسالميہ اور ہمارے نزديک دين و دنيا کا شہنشاه۔ مگر ان کا قاتل جيل نہيں بھيجا جاتا۔ اپنے گھر کے ايک کمره ميں رکھا جاتا
  ا قيدی ہے۔ ہے کہ اس کو رکھو ، يہ نظر بندی ہے۔ علی کے َدور ميں جيل خانہ نہيں تھا۔ فرماتے ہيں: لے جاؤ، يہ تمہار

مگر حسن سے کہہ رہے ہيں کہ جو خود کھانا ، وه اسے کھالنا۔ جو پانی خود پينا، وه اس کو پالنا۔ يہ کوئی کرسکتا ہے 
  سوائے اس کے جس کے پيش نظر هللا کا رشتہ ہو، جو زير سايہ توحيد عمل کررہا ہو۔ اس کے سوا کون کرسکتا ہے؟ 

حيد قائم ہوئی ہے۔ اس احساِس مساوات کا راز وحدِت خالق کا پيغام ہے۔ دنيا والے جو توحضوِر واال! يہ مساوات زير سايہ تو
مساوات مساوات کا نعره لگاتے ہيں، وه يہ سمجھے ہيں کہ يہ ضرب المثل ہے کہ اسالم دين مساوات ہے۔ مگر قرآن کو ميں 

ابر نہيں ہے، يہ برابر نہيں ہے، يہ برابر نہيں ديکھتا ہوں ، شروع سے آخر تک، تو مجھے زياده آيتيں يہ ملتی ہيں کہ يہ بر
ہے۔برابر ہونے پر اتنا زور نہيں جتنا برابر نہ ہونے پر زور ہے۔ اگر ميں صرف دو آيتيں ديکھوں تو اسالم مجھے دين عدم 

  مساوات نظر آتا ہے۔ 
  ۔ “اَل يَْستَِوی ااْلَْعٰمی َواْلبَِصْير”

  ھوپ اور سايہ برابر نہيں ہے۔ اندھا اور آنکھوں واال برابر نہيں ہے۔ د
  ۔ “ھَْل يَْستَِوی الَِّذْيَن يَْعلَُمْوَن َوالَِّذْيَن اَليَْعلَُمْونَ ”

  کيا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوسکتے ہيں؟ آِب شور اور آِب شيريں برابر نہيں ہيں۔ 
کے سب کو ايک لکڑی ہنکائے۔اس لئے قدم قدم پرمعلوم ہوتا ہے کہ اس کی رد منظور ہے کہ کوئی کماالت کو نظر انداز کر

عدم مساوات کااعالن ہورہا ہے۔ لٰہذا مساوات کسی معنی سے ہے اور کس معنی سے نہيں ہے، ديکھئے کتنا بڑا موضوع ہے 
م نے کہ اسالم دين مساوات ہے۔ ان غلط امتيازات کے اعتبار سے جو دنيا والوں نے قائم کئے ہيں، ان خطوِط امتياز کو اسال

مٹايا۔ غربت و دولت کو وجہ بلندی و پستی بتايا تھا، اُسے اسالم نے مٹايا۔ نسبت کو معياِربلندی و پستی بتايا تھا، اُسے مٹايا۔ 
ملک کو بلندی و پستی کا معيار بتايا تھا، اُسے مٹايا۔ رنگت کو معياِر بلندی و پستی بتايا تھا، اُسے مٹايا۔ ان سب کے مقابلہ ميں

قائم کی اور پھر اپنی طرف سے خطوِط اميتاز کھينچے جو کردار پر مبنی ہيں، عمل پر مبنی ہيں، جو تقوٰی پر مبنی مساوات 
  ہيں۔ 

ِ اَ تٰقُکمْ ”   ۔ “اِنَّ اَْکَرَمُکْم ِعْنَدّهللاٰ
  ۔ “تم ميں سب سے زياده عزت اُس کی ہے جو سب سے زياده پرہيزگا رہے”

حبشی کو بنا ديا جاتا ہے ۔ يہ بات خاندانی عربوں پر گراں گزرتی ہے کيونکہ يہ مساوات ہے کہ مسجدکا مٔوذن بالل 
احساساِت جاہلتے مٹتے مٹتے مٹيں گے۔خو بو ايک دم سے نہيں بدلتی ہے۔ مگر اب رسول سے کيا کہيں کہ يہ تو حبشی ہے؟ 

اگواری کا اظہار ايسے الفاظ ميں ہو کہ کيونکہ ان کی زبان سے سنتے رہے ہيں کہ اسالم ميں يہ تفرقے نہيں ہيں، لٰہذا اپنی ن
ّهللاٰ ”ان کے مزاج کے مطابق ہو۔تو اب دل ميں تو يہ ہے کہ يہ حبشی ہے، رسول سے آکر کہا کہ يہ تو کہتے “اَْسھَُداَْن آَلاِٰلہَ ااِلَّ

ّهللاٰ ”ہيں، ا کہا ہوگا ۔ ہمارے ہاں فصاحت کے اظہار نہيں کہہ سکتے۔ شين صاف نہيں کہتے۔ َميں کہتا ہوں يقين“اَْشھَُداَْن آَلاِٰلہَ ااِلَّ
ّهللاٰ ”کيلئے يہ محاوره ہے کہ فالں شخص کا شين قاف درست ہے ، صاف ہے۔ وه ضرور کہتے ہوں گے  ۔ “اَْسھَُداَْن آَلاِٰلہَ ااِلَّ

کشاف ہم سچی بات کہی مگر اپنے مطلب کے رنگ ميں۔ يہ نہ سوچا کہ آخر پيغمبر نے بھی تو کبھی بولتے سنا ہوگا، يہ ان
کيا کررہے ہيں؟انہوں نے اپنے دل ميں سوچا کہ يہ دليل ايسی ہے کہ رسول ضرورمعزول کرديں گے، اپنے فيصلے پر نظر

  ثانی کريں گے کيونکہ ان کے نزديک توفيصلہ بشر ہی کا ہے۔ 
ّهللاٰ ”اب رسول يہ نہيں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وه تو  اف کہتے ہيں۔ واقعاً نہيں کہتے تھے۔ رسول ص“اَْشھَُداَْن آَلاِٰلہَ ااِلَّ

  کيا جواب ديتے ہيں؟ فرماتے ہيں کہ : 
  ۔ “ِسْيُن بِالٍل ِشْيٌن ِعْنَدّهللاٰ ”
  ۔ “بالل کا سين هللا کے ہاں شين ہے”

 جو فلسفہ کيا ہے؟ ہم تو ان کانوں سے سنتے ہيں ،لٰہذا اس زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، وہی ہماری سمجھ ميں آتا ہے اور هللا
دل کی صدا سنتا ہے، لٰہذاان کا سين وہاں شين ہوکر پہنچتا ہے۔ اب اس مٔوذن بنانے کے فيصلے پر دنيا غور کرے ۔ اماِم 
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جماعت کو وہی ديکھے گا جو مسجد کے اندر جائے گا۔ مگر مٔوذن کی صدا وه بھی سنے گا جو رہگزر سے جائے۔ اس کے 
  نہيں تھا، يہ مساواِت اسالمی کا ايک علم تھا جو بلند کيا گيا تھا۔  معنی يہ ہيں کہ يہ بالل کو مٔوذن بنانا

يہ تو مساوات ہوئی۔ عدم مساوات يہ ہے کہ جب بيٹی آتی ہے تو تعظيم کو کھڑے ہوجاتے ہيں، حاالنکہ دنيا ميں کوئی باپ 
اور ہيں۔ کوئی اور منزل ہے۔ فاطمہ کیبيٹی کی تعظيم نہيں کرتا۔يہ تو عمِل رسول بتاتا ہے کہ فاطمہ فقط بيٹی نہيں ہيں، کچھ 

منزل يہ ہے کہ رسول کا عمل مردوں کيلئے نمونٔہ عمل ہے اور فاطمہ کا کردارخواتين کيلئے نمونٔہ عمل ہے۔حضرت علی 
ہے۔  کا پيغام ہے کہ ميرے نقش قدم پر چلو۔ يعنی علی کيلئے بھی رسول کا نقش قدم نمونہ“فَاتَّبُِعْونِیْ ”عليہ السالم تک کيلئے

  ان کا نقش قدم ان کے واسطے بھی اتباع کا مرکز ہے مگر فاطمہ کے نقش قدم کے آگے کسی کا نقش قدم نہيں۔ 
اس پہلو کی بناء پر ايک بڑی مشکل ميرے ذہن کی حل ہوگئی کہ اميرالمٔومنين عليہ السالم کے فضائل بے شمار مگر ميں 

م کيلئے کھڑے ہوئے ہوں۔ ليکن فاطمہ زہرا کيلئے، صحاِح ستہ کی حديث نے کہيں نہيں ديکھا کہ پيغمبر خدا علی عليہ السال
ہے کہ پيغمبر خدا تعظيم کو کھڑے ہوتے تھے۔افضل شخص اميرالمٔومنين ، ان کيلئے يہ بات نظر نہيں آتی اور فاطمہ زہرا 

ر کيا تو بس يہی کچھ کی تعظيم کيلئے رسوِل خدا کھڑے ہوتے ہيں۔يہ ان کی خصوصيت نظر آتی ہے ۔ ميں نے اس پر غو
سمجھ ميں آياکہ کثرِت فضائل الگ چيز ہے مگر عہده کے لحاظ سے علی کا جو منصب ہے، وه رسول کے بعد ہوگا اور 

فاطمہ کا جو منصب ہے، وه رسول کے ساتھ ساتھ ہے۔ يہ ان کا کردار ہے جو خواتين کے طبقہ کيلئے نمونٔہ عمل ہے، مثاِل 
  عمل ہے۔ 

اطاعت ميں يہ رسول کے پيچھے ہيں مگر مقاِم اتباع ميں يہ رسول کے پيچھے نہيں ہيں، ان کی صف ميں  ميں کہتا ہوں مقامِ 
ہيں، ان کے ساتھ ساتھ ہيں اور اب کہتا ہوں کہ مقاِم عمل ميں جوکام تيره معصومين نے مل کر کيا، وه اپنے طبقہ کيلئے تنہا 

  فاطمہ زہرا نے کيا۔ 
و جتنے بھی رشتے خواتين کے تقاضے کے ہوتے ہيں، ان سب کو انہيں نمونٔہ مثال پيش کرنا اب انہيں مثال پيش کرنا تھی ت

  تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے تو عظمت و عزت کے لحاظ سے کہا ہے۔ 

  مريم از يک نسبت عيسٰی عزيز 
  از سہ نسبت حضرِت زہرا عزيز

کہ حضرِت مريم مثاِل عمل حضرت عيسٰیوه عزت کے لحاظ سے ہے ۔ ميں دوسرے ُرخ سے ان کے اس تصور کو ليتا ہوں 
  کی نسبت سے ہيں اور حضرت زہرا تين نسبتوں سے تين رشتوں کی نمائندگی کرتی ہيں۔ 

ماشاء هللا صاحباِن فہم ہيں۔ ميں نے جہاں تک غور کيا، عورت کی زندگی کے تين پہلو ہيں۔ ايک بيٹی ہونے کا َدور، دوسرے 
کا َدور۔ يہ تين َدور ہيں جو عورت پر گزرتے ہيں۔عورت ہی بيٹی ہوتی ہے، عورت  بيوی ہونے کا َدور، تيسرے ماں ہونے

ہی زوجہ ہوتی ہے، شريک ِ حيات ہوتی ہے، عورت ہی ماں ہوتی ہے۔يہ ہيں تين َدور۔ميں کہتا ہوں کہ پہال َدور بيٹی ہونے 
ہے اور اصل زندگی کا درميان کا َدور ہے اور واال تمہيد ِحيات ہے۔ وه بيچ کا دور ہے، وه مقدمہ زندگی ہے، يہ نتيجہ زندگی

وہی درميان کا خانہ حضرت مريم کے ہاں خالی ہے۔ وه بے شک ماں باپ کی بيٹی ہيں۔ بے شک عيسٰی ايسے بيٹے کی ماں 
ا ہوںہيں ليکن وه اصل زندگی نہيں ہے۔ شريک ِحيات ہيں ہی نہيں۔ لٰہذا اصل رہنمائی طبقہ خواتين کی نہيں کرسکتيں۔ ميں کہت

کہ جس طرح عيسٰی پر رسالت ختم نہيں ہوسکتی، اس لئے کہ وه انفرادی زندگی کے نمائنده ہيں، اسی طرح مريم پر اس 
سلسلہ کی رہنمائی ختم نہيں ہوسکتی۔ جس طرح عيسٰی کے بعد ہمارے پيغمبر کی ضرورت تھی،اسی طرح مريم کے بعد 

يلئے مکمل مثاليں چھوڑيں۔ باپ کی شريک ِکار ہوکر مباہلے ميں فاطمہ زہرا کی ضرورت تھی۔انہوں نے تينوں رشتوں ک
آئيں، شريک ِمنصب نہيں کہہ رہا،شريک ِکارہوکر باپ کے ساتھ مباہلے ميں آئيں اور شوہر کے ساتھ ساری زندگی 

  شريک ِکار رہيں اور ايسے بچے چھوڑے ، حسن و حسين جيسے بيٹے، زينب و اُِم کلثوم جيسی بيٹياں۔ 
اِه سيده عالم ميں خود دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ بے شک مکمل نمائنده ہيں ۔ بے شک آپ نے ہر شعبے ميں ميں بارگ

مثال چھوڑی ہے مگر اے معصومہ عالم!اے خاتون جنت! اے مخدومہ دو جہاں!آپ کی سيرت کا نقص نہيں ہے مگر هللا نے 
يں دکھا سکتی تھيں ۔لٰہذا جس طرح مريم کے بعد آپ کی آپ کو کوئی بھائی نہيں عنايت کيا۔ اس رشتہ کے تقاضے آپ نہ

ضرورت تھی، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی بيٹی زينب کی ضرورت تھی۔اس رشتہ کا مکمل نمونہ حضرت زينب کبرٰی، 
 انہوں نے اس رشتہ کے تقاضے کربال ميں پيش کردئيے۔ 
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 معراج خطابت

 

  اسالم اور ادياِن عالم

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
ِخَرة ِمَن الَخاِسِرْينَ ” ْساَلِم ِدْينًافَلَْن يُْقبََل ِمْنہُ َوھَُوفِی ااْلٰ   ۔“َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَرااْلِ

جو اسالم کے عالوه کوئی دين اختيار کرے گا، وه اُس سے قبول نہيں ہوگا اور وه آخرت ميں گھاٹا اٹھانے والوں ميں سے 
  ہوگا۔ 

يہ اس کا ترجمہ ہے۔ کوئی مفہوم اس کا ايسا نہيں کہ ترجمہ کچھ اور ہو اور مطلب اس کا کچھ اورہو۔ ايک سوال اس 
ا ہے کہ يہ سوال کچھ اور ذہنوں ميں بھی موجود ہو۔ لٰہذا اس کی مختصر تشريح موضوع سے متعلق مجھ سے کيا گيا۔ ہوسکت

کردوں۔ سوال يہ ہے کہ اسالم کے عالوه کوئی دين قبول نہيں ہوگا۔ بہت سے غير مسلم ہيں جو ايسے گھرانوں ميں پيدا ہوئے 
ات ان کے گوش زد ہوئے ہی نہيں۔ تو کہ انہوں نے اپنے دھرم کے سواکسی مذہب کی تعليم سنی ہی نہيں۔ اسالم کی تعليم

چونکہ ايک ماں باپ کے ہاں پيدا ہوئے تھے اور چونکہ ايک خاندان ميں نشوو نما پائی تھی، لٰہذا وه اپنے اُسی مذہب پر آخر 
يں تک قائم رہے۔ اس گھر ميں پيدا ہونا ان کے بس کی بات نہيں تھی۔ اس ماحول ميں نشوو نما پانا ان کے اختيار کی بات نہ

تھی۔ يہ اسباب ہوئے کہ مذہب ِحق سے روشناس نہ ہوسکے اور اپنے غلط مذہب پر آخر دم تک قائم رہے۔ ايسے افرادکيوں 
  گھاٹا اٹھائيں؟ان کو آخرت ميں خساره کيوں ہو؟ 

ا۔ ابيہ بہرحال ايسا سوال ہے جو اس موضوع کاايک الزمی جزو ہے۔اس بناء پر ميں نے اس سوال کو موضوِع بيان قرار دي
اس سوال کے حل کرنے کيلئے تمہيداً يہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسالم ميں دو نقطہ نظر ہيں: ايک نقطہ نظر تو ان افراد کا ہے جو 
هللا کيلئے عدالت ضروری نہيں سمجھتے جنہوں نے اصوِل دين کو عدالت سے محروم کرديا ہے۔ ان کا تصور يہ ہے کہ هللا 

ہے تو اس پر کسی کو پابندی عائد کرنے کا حق نہيں ہے کہ وه ايسا ضرور کرے اور ايسا  قادِر مطلق ہے۔ جب قادِر مطلق
ہرگز نہ کرے۔يہ پابندياں عائد کرنا اس شخص کيلئے ہيں جو عاجز ہو، مجبو رہو اور کسی دوسرے کے زير اختيار ہو۔ ليکن

رے اور ايسا ہرگز نہ کرے، غلط ہے۔لٰہذا چونکہ جو خود قادِر مطلق ہے، اس پر يہ پابندياں عائد کرنا کہ وه ايسا ضرور ک
اس کی قدرت المحدود ہے، اب جو شخص کوئی راستہ اختيار کرتا ہے تو اُسے قرآن سے بھی سند مل جاتی ہے۔ قرآن ميں 

  ہے: 
ايَْفَعُل َوھُْم يُْسئَلُْونَ ”   ۔ “اَل يُْسئَُل َعمَّ

ے کيوں کيا۔ ہاں! دوسرے لوگوں سے يہ سوال کيا جائے گا کہ تماس سے کوئی سوال نہيں ہوسکتا ، جو وه کرتا ہے کہ اس ن
نے يہ کيوں کيا؟ خد اکے ہاں جب يہ ہے تو اس کے ہاں عدالت کی پابندی عائد کرنا صحيح نہيں ہے۔يہ ان کا نقطہ نظر ہے 

نہوں نے خدا کی جس کو ميں ں ے پوری قوت سے بيان کيا۔ اب َرد اس کی مفصل عرض نہيں کرنا ہے۔ مجمالً يہ ہے کہ ا
قدرت کو سالطين بااقتدار کی الٹھی سمجھا ہے کہ جس کے ہاتھ ميں الٹھی، اُس کی بھينس۔يہ وه فلسفہ ہے جو طاقت کو حق 

سمجھتا ہو، يہ اس کا نظريہ ہے۔ چونکہ قادِر مطلق ہے، لٰہذا جو چاہے کرے۔ تو سالطين باقتدار کی طاقت کا جو تقاضا 
مسلط کرديا ہے۔اب ميں اپنے الفاظ ميں کہہ رہا ہوں۔ وه ان کے الفاظ ميں ترجمانی تھی۔ ميں کہتا  ہواکرتا ہے، اُسے هللا پر

ہوں کہ چونکہ وه قادِر مطلق ہے، لٰہذا اس کی نہ داد نہ فرياد۔ وه جو چاہے کرے۔ چنانچہ ان کے ہاں يہ ہے کہ اگر کوئی 
کن ہے کہ هللا اُسے دوزخ ميں ڈال دے او رجو عمر بھر عمر بھراطاعت کرے، بالکل ايک دفعہ بھی گناه نہ کرے تو مم

نافرمانی کرتا رہے، اُسے جنت ميں بھيج دے۔اپنے منظوِر نظر افراد کو جنت ميں بھيجنے کيلئے کيسے کيسے چور 
  دروازے تالش کئے ہيں۔ 

ال کی کوئی بنياد ہی نہيں جناب! اتفاق سے اکثريت اس نظريہ کے حامی افراد کی ہے مگر اس نظريہ کی بنياد پر تو اس سو
ہے۔اس نے کہہ ديا کہ جو اسالم کے عالوه کوئی دين اختيار کرے تو وه قبول نہيں ہوگا۔چاہے بس ہو، چاہے بے بسی کے 

ساتھ ہو۔ جو اُس نے کہہ ديا ہے، اُسے مانئے۔ اگر قرآن کو مانتے ہيں ، اس نے چونکہ يہ کہہ ديا ہے، لٰہذا اس سوال کا محل 
۔بالکل ٹھيک ہے، بالکل مجبو رہے، بالکل بے اختيار ہے، وه بيچاره ہے، اُس نے سنا ہی نہيں تھا مگر بہرحال ہی نہيں ہے

اسالم کے عالوه دوسرے راستہ پر ہے اور اُس کا کام ہے جنت اور دوزخ کو تقسيم کرنا اور اُس نے کہہ ديا ہے کہ ہم جنت 
  ہوا، اُسے ہم ہرگز نجات نہيں ديں گے۔ ميں اُسے بھيجيں گے جو مسلم ہو اور جو غير مسلم 

تو اب چاہے وه بے بس ہو، چاہے کچھ ہو، ہے توغير مسلم۔تواس کے فرمان کے مطابق اس کيلئے يہی انجام ہے جو قرآن 
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نے کہہ ديا۔يہ ان کے نقطہ نظر سے ہے يعنی پھر کسی زحمت ِتفکرکے اٹھانے کی حاجت نہيں ۔سوچنے کی حاجت نہيں۔ 
کا کيا اجاره ہے۔ وه اُسے دوزخ ميں بھيج رہا ہے۔ وه چيخے يا آپ فرياد کيا کيجئے۔نہ اُسے حق چيخنے کا  بس کہہ ديا آپ

ہے ، نہ آپ کو فرياد کرنے کا۔ يہ تو ان کے نقطہ نظر سے ہے اور اکثريت اسی نقطہ نظر کی ہے۔ وه آسوده ہے يعنی اس 
ارے ميں ہماری ذمہ داری بہت زياد ه ہے کہ ہم هللا کو عادل کو اس سوال کے جواب کی کچھ زحمت نہيں اٹھانا مگر اس ب

مانتے ہيں تو ہم لوگ عجيب مصيبت ميں گرفتار ہيں۔يہ کتنی کٹھن منزل ہے او رہماری تو جتنی منزليں ہيں، سب ہی کٹھن 
  ہيں۔ 

ہ محسوس ہو کہ يہ هللا صاحب! ہم ايسے ہيں کہ ہم کو هللا کی وکالت بھی کرنا ہے، جب کوئی اس کی بات کرے اور ہميں ي
بلندی کے خالف ہے تو ہميں هللا کی طرف سے بھی وکالت کرنا ہے۔ آدم سے لے کر نبی تک ہر نبی کی وکالت کرنا ہے۔آدم 
کے دامن پر گناه کا دھبہ آئے تو صفائی کيلئے ہم بڑھيں۔ يوسف کے دامن پر کوئی دھبہ آئے تو ہم بڑھيں۔ سب کے وکيل ہم 

  کھ چوبيس ہزار انبياء کے ثبوت کا بار ہے۔ ہيں۔ ہم پر ايک ال
اپنے آئمہ کيلئے ظاہر ہے کہ ہميں ہی آگے بڑھنا ہے۔ جی نہيں! گناه نہيں ہے۔ کسی نہ کسی ُرخ سے ہميں ثابت کرنا ہے کہ 

ں کسی يہ گناه نہيں ہے۔ وه بہرحال معصوم ہيں۔ دنيا يہاں بھی آسوده ہے يعنی کسی مسئلہ ميں بحث کی ضرورت ہی نہيں۔کہي
نبی کے کردار پر اعتراض ہو تو کہيں گے کہ گناه کيا تو کيا ہوا، آدمی ہی تو تھے!ہمارے لئے بڑی مصيبت ہے۔ ہميں اس 

مصيبت ميں اعتماد نے ڈاال۔انہيں مصيبت سے رہائی دی، اپنی طرف کمزوری کے احساس نے۔ ہمارے اعتماد نے ہم کو 
ے، ان کے متعلق يہ بھروسہ تھا کہ ان کے دامن پر کوئی داغ نہيں ہے۔لٰہذا ہم مصيبت ميں يوں ڈاال کہ ہم جنہيں مان رہے تھ

  نے جب وصی نبی کواس منزل پر مانا تو وه رسول جس کے يہ جانشين ہوں، اُسے کيونکر گناہگار مان سکتے تھے۔ 
ہوں۔ لٰہذا اس تصور نے کہ ديکھئے!ہم ادھر سے چلے ہيں کہ جب يہ معصوم ہيں تو ناممکن ہے کہ انبياء و مرسلين گناہگار 

يہ معصوم ہيں، اس اعتماد نے ہم پر ايک الکھ چوبيس ہزار عصمتوں کا بوجھ ڈال ديا اور جب انبياء معصوم ہيں، هللا کے ہاں
ايسی بات کيونکر ہوسکتی ہے کہ جو اس کے معياِر عظمت ِکردار کے خالف ہو۔ ياد رکھئے کہ هللا کے ہاں 

  ے، انبياء و آئمہ کے ہاں عصمت ہے۔ عظمت ِکردارکانام عدالت ہ
پس ہم هللا کيلئے بھی وکالت پر مجبو رہوگئے ۔ يہاں سے ہم چلے تھے، وہاں پہنچے۔ وه بھی يہيں سے چلے او رنہ جانے 

کہاں پہنچے؟ ايسے افراد سے مجھے ہمدردی ہے ۔ انہيں ايسے اشخاص کو بلندی دينا ہوئی يا ماننا پڑی کہ جن ميں داغ 
   دھبے ہيں۔

اب نگاه ميں يہ ہے کہ رسول کا جانشين ہے اور يہ ايسا ہے۔ اس با ت کی اہميت کو نگاه ميں کم کرنے کيلئے يہ کہا کہ اس 
کا کيا ذکر ہے، اس کيلئے ضرورت ہی کيا ہے کہ وه معصوم ہو؟ گويا ضمير گوارا نہيں خرتا مطلق طور پر کہنے کو کہ 

يں مگراس ميں ايک مگر آجاتا ہے۔معصوم ہيں مگر قبل بعثت نہيں ہيں يا يہ کہ انبياء معصوم نہيں ہيں۔ جی ضرور معصوم ہ
وه جو ارادة گناه ہوتے ہيں، اس کے لحاظ سے معصوم ہيں۔ مگر ان سے سہوونسيان سے گناه ہوجاتے ہيں۔ غرض يہ کہ ايک

ں ہيں تو کوئی بات نہيں ہے۔ لٰہذا ضرور آجاتا ہے۔ بس انسان کو يہ سہاره ہوجاتا ہے کہ جب رہنما ميں يہ باتي“ مگر”عدد 
۔جب انبياء کے ہاں عصمت پوری مکمل “وزيرے چنيں شہريارے چنيں”جب نبی کی سطح يہ مان ليں گے تو ظاہر ہے کہ 

  ضروری نہيں تو هللا کے ہاں عدالت پوری مکمل کيوں ضرورت ہو؟ وه جو چاہے کرے۔ 
ہے۔ ہم هللا کو عادل سمجھتے ہيں تو عدالت ِ اٰلہی کا تقاضا يہ ہے  مگر اب ہم ہيں سب کے وکيل۔ہميں سب کی نمائندگی کرنا

کہ وه شخص جو اس ماحول ميں پيدا ہو، اس ماں اور باپ کے ہاں پيدا ہو، اگر بالفرض ايسا ہو، حاالنکہ اس َدوِر تمدن و 
چھ گوش زد ہی نہ ہوا ہو، اس کو تہذيب اور کثرِت روابط و تعلقات ميں ايسا ممکن نہيں ہے ليکن بالفرض کوئی ايسا ہو کہ ک

اپنے مذہب کے سوا، اس کے ذہن ميں کبھی آيا ہی نہ ہو کہ کوئی مسلم بھی قوم ہے، اُسے پتہ ہی نہ چال ہو کہ اسالم بھی 
کوئی چيز ہے اور اس نے آنکھ کھول کر جيسے کال کوٹھڑی ميں ، بس تاريکی ہی تاريکی ديکھی۔اس نے جب شعور کی 

اپنے مذہب کو پايا۔ اس تک صدائے حق پہنچی ہی نہيں۔ اس تک ناِم اسالم گيا ہی نہيں۔ اس نے رہنماياِن  آنکھ کھولی تو بس
اسالم کا نام کبھی سنا ہی نہيں۔ اس کے ذہن ميں کبھی يہ شبہ پيدا ہوا ہی نہيں کہ شايد اسالم حق ہو۔ کبھی اس کے ذہن ميں يہ 

ہ اسالم ہی نہيں ، عيسائيت حق ہو،يہوديت حق ہو۔ايسی کوئی بات اس کے تصور ہی نہيں ہوا کہ ممکن ہے کوئی دوسرا راست
  ذہن مينآ ئی ہی نہيں۔ 

اگر بالفرض ايسی مخلوق پائی جاتی ہو، ايسا آدمی موجود ہو تو چونکہ خدا ہمارا عادل ہے ، تو اس کو ہرگز سزا اس کے 
نام دوسرے مذاہب کے سنے اور پھر بھی دماغ آسانی کفر کی نہيں ملے گی اگر وه واقعی مجبو رتھا۔ليکن اگر اُس نے سب 

کی بناء پر، ذہنی کاہلی کی بناء پر اپنے سابق مذہب سے محبت کی بناء پر ، اپنی آبائی روايات سے اُنس کی بناء پر، اس کی 
ی کسی وجہ سے اس نے کبھی سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہيں کی کہ کوئی دوسرا مذہب ِ حق ہے، تو پھر ايسا منکراپن
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اختياری کوتاہی کی بناء پر قابل معافی نہيں ہے۔ جب بہت سے راستے اس کے گوش زد ہوئے تو کيا رسول کی آواز سننے 
کی ضرورت نہيں تھی؟ قرآن کی آيتيں پہنچنے کی ضرورت نہيں تھی اس تک کہ کوئی حافظ ِقرآن جاکر اُسے قرآن سنائے 

  ے حديثيں سنائے، جاکر اُسے رسول کا پيغام سنائے۔ يا کسی عالم کی ضرورت نہيں تھی کہ جاکر اُس
اس کی جو عقل تھی، وه اس کی طرف کا رہنما تھی جو اس پر يہ فريضہ عائد کرتی تھی کہ تم کو خود تحقيق کرنا چاہئے۔ 

نما کی جب بہت سے راستے ہيں تو تم کو تالش کرنا چاہئے کہ کونسا راستہ صحيح ہے اور اگر ايسا نہيں کيا تو وه اس رہ
  نافرمانی کی وجہ سے ہے جسے خالق نے اسی لئے رکھا تھا۔ 

اس نے اس رہنما کو عقل کی صورت ميں ہر ايک کے اندر رکھ ديا تھا۔ اس رہنما کی وجہ سے يہ اب مورِد عتاب ہوسکتا 
وم کيوں نہ کيا کہ اسالم کياہے اورهللا تعالٰی کو حق ہے کہ وه اُسے سزا دے کہ گوش زد تو ہوا اسالم کا نام تو پھر تم نے معل

چيز ہے؟پھر تم نے دريافت کيوں نہ کيا کہ اسالم کسے کہتے ہيں؟ اوريہ وه کافر ہی نہيں ہيں ، بہت سے مسلمان ہيں جو 
عمر گزرجاتی ہے ، نمازصحيح نہيں پڑھتے ، اس لئے کہ بيچاروں کو مسئلے معلوم نہيں ہيں، اس لئے کہ مسئلے معلوم 

يں چاہتا۔عالم مل بھی گيا تواس سے پوچھيں گے کہ فالں امام کی کتنی لڑکياں تھيں؟ ا س سے يہ پوچھيں کرنے کو دل ہی نہ
گے کہ فالں شہزادے کی کتنی عمر تھی؟ يعنی سب کچھ وه پوچھيں گے جس سے اپنے عمل کا کوئی تعلق نہيں ہے۔ ليکن 

تو صحيح ہوگا۔ غسل کس طرح کريں تو صحيح جو اپنا عمل ہے، اُسے کبھی نہيں پوچھيں گے کہ وضو کس طرح کريں 
  ہوگا۔نماز کس طرح پڑھيں تو صحيح ہوگی۔ 

تو يہ ہے تو سہی کہ کہيں بيچارے جاہل ہيں، بيچارے ناواقف ہيں ليکن ان کيلئے تو معصوم نے صراحتاً کہا ہے کہ روِز 
جواب ميں کہے گا کہ مجھے علم نہيں  قيامت اُسے بالئيں گے اور اس سے کہيں گے کہ تو نے صحيح عمل کيوں نہ کيا؟ وه

ہوا۔ ارشاد ہوگا کہ تم نے علم حاصل کيوں نہ کيا؟ تم نے مسائل سے واقفيت حاصل کيوں نہ کی؟ اس کے بعد کوئی جواب 
نہيں۔ تو جوذرائع کے نہ موجود ہونے کی وجہ سے مجبوراً غلطی پر رہے۔ اس کو جاہل قاصر کہتے ہيں۔ وه جاہل قاصر 

اہل مقصر کہتے ہيں۔ قصور وار۔يعنی بہ اختيارخود تقصير کرنے واال جاہل۔ يہ معاف نہيں ہے۔ تو کافر اگر ہے اور اسے ج
قاصر ميں داخل ہو تو اُسے سزا نہيں مل سکتی ليکن اگر وه مقصر ميں داخل ہے تو اس دوِر تمدن و تہذيب ميں کوئی ايسا 

ہ ہو۔جس نے ناِم اسالم سنا ہی نہ ہو۔ آجکل ذرائع کی اتنی وسعت آدمی سوچنا مشکل ہے کہ جس تک آواِز اسالم پہنچی ہی ن
ہے ، لوگ اخبار پڑھتے ہيں۔ اس ميں نام آتے ہيں۔ ريڈيو سنتے ہيں،اس ميں نام آتے ہيں۔ ٹی وی پر مختلف لوگوں کے جلوس

يں اس قسم کے کافر کا وجود تفريحاً دکھائے جاتے ہيں۔ مگر اس سے هللا کی حجت ہر ايک پر ہوتی رہتی ہے۔ لٰہذا اس َدور م
  نہيں ہے جس نے ناِم حق سنا ہی نہ ہو۔ اس صورت ميں آجکل تو يہ کليہ ہے: 

ِخَرة ِمَن الَخاِسِرْينَ ” ْساَلِم ِدْينًافَلَْن يُْقبََل ِمْنہُ َوھَُوفِی ااْلٰ   ۔ “َوَمْن يَْتبِغ َغْيَرااْلِ
قائم و برقرار رہے ، وه ہرگز قبول نہيں ہوگا اور آخرت ميں  جو اسالم کے عالوه کسی دين کو اختيار کرے يا کسی دين پر

  گھاٹا اٹھانے والوں ميں سے ہوگا اور حق بجانب طور پر ہوگا کيونکہ اس نے عملی کوتاہی کی۔ 
ہاں! فرض کيجئے کہ ذوِق تخليق پيدا ہوا مگر مذاہب اتنی کثرت سے ہيں کہ وه تحقيق ميں مصروف ہوگيا ليکن منزل تک نہ 

  سکا تو اب فقط يہ کہ سزا سے بچے گا بلکہ اس کی جدوجہد کا اجر بھی ملے گا۔  پہنچ
اتنا بيان تو اس سوال کی خاطر ہوا۔ اب اسالم کی خصوصيات پر آئيں۔ پہلی خصوصيت يہ کہ اس کا تعلق کسی محدود فرد يا 

ايسی ذات کی طرف سے ہے جس سے  محدودجگہ سے نہيں ہے بلکہ اس کا تعلق ذاِت اٰلہی سے ہے۔ المحدود پيغام ہے اور
کوئی بيگانگی کا اعالن نہيں کرسکتا کہ ميرا اس سے کوئی تعلق نہيں ہے۔لٰہذا اس ميں صالحيت خود اس کے نام ميں ہمہ 

  گير ہونے کی ہے۔ 
ہوتا دوسری خصوصيت يہ کہ اسالم دين کائنات ہے اور اسالم دين فطرت ہے۔ کوئی الگ سے بار نہيں ہے جو انسان پر عائد

ہو بلکہ وہی فطرت کا تقاضا جو ہے، اسی کا مطالبہ ہے يعنی جب پيدا ہوا تھا ، جب بھی قانوِن اٰلہی کی اطاعت کرتا ہواآيا 
تھااور اسی کی اطاعت کا نام اسالم ہے۔يہ ايک مفہوم اس حديث کا ہے۔ کالِم رسول کی خصوصيت يہ ہے کہ کتنے ہی پہلو 

  عنی اس ميں پيدا ہوتے ہيں۔ ارشاِد رسول ہے: اس ميں ہوتے ہيں اور کتنے ہی م
َسانِہ” َرانِہ اَْويَُمجِّ َدانِہ اَْو يُنَصِّ ْساَلْم اِنََّمااَْبَواهُ يُھَوِّ   ۔ “ُکلُّ َمْولُْوٍد يُْولَُد َعلَی فِْطَرة ااْلِ

ہيں يا يہودی رکھتے ہيں يا  ہر پيدا ہونے واال بچہ فطرِت اسالم پر پيدا ہوتا ہے۔ يہ ماں باپ ہيں جو اُسے يہودی بناديتے
  نصرانی بناديتے ہيں يا نصرانی رکھتے ہيں اور آتش پرست۔ 

يہ نام بھی بطوِر مثال ہيں کہ جو کوئی کسی غلط راستے پر قائم ہوتا ہے، سوائے اسالم کے ، وه درحقيقت ماحول کا دباؤ ہے
ام بطورتمثيل ہے۔ ماں باپ کے معنی صرف ماں باپ جيسے يہوديت، نصرانيت بطوِر تمثيل نام ہيں۔ ويسے ہی ماں باپ کا ن

ہی نہيں ہيں بلکہ جو ماحول، جو بزرگ جس کے زير سايہ اس نے نشوو نما پائی ہو، وه اس ميں مضمر ہيں۔ درحقيقت وه 
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ول اسے غلط راستوں پر لگا ديتے ہيں۔ يہ حديث ميں نے پڑھی کہ ہر بچہ فطرِت اسالم پر پيدا ہوتا ہے اور تربيت يا ماح
اُسے غلط راستے پر چالتا ہے۔ تو جہاں تربيت فطرت سے ہم آہنگ ہو، اس کے متعلق اس سوال کی گنجائش کب ہوگی کہ 

  کب اسالم اليا۔ 
وه بچہ جس کے بچپن کی بناء پر سوال ہوتا ہے کہ چونکہ بچہ ہے، لٰہذا اس کے اسالم کی کيا اہميت ہے۔ مگر اتفاق سے وه 

جھے بھی بچے کو بوڑھا بنانے کا شوق نہيں ہے۔ جو بچہ ہے، وه تو بچہ ہی ہے ليکن يہ کہ وه بچپن ہی اس کا جوہر ہے۔ م
بچہ ايسا ہے کہ پيغمبر کے زير تربيت ہے۔ اس سے اس کی قدرِت ادراک بھی نماياں ہوتی ہے۔يعنی جو مربی عالم بننے واال

  ہے، اس کے آفتاِب تربيت کی تمام شعائيں اس ايک شخص پر 
  ۔ مرتکز ہيں

کس طرح وه ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے اُردو اديبوں کے ذہن پر يہ تشبيہ بار ہوسکتی ہے کہ اُردو ميں اسے 
نظم کيا جائے تو وه خوبصورت شعر نہيں ہوگا۔ ليکن کماِل تشبيہ کا انحصار ماحول پر ہے۔ عرب کا ماحول، اس ميں 

کيلئے اُدباء کا مقولہ يہ ہے کہ تحت کالم خالق و فوق کالم مخلوق۔خالق حضرت علی عليہ السالم ، جن کی فصاحت و بالغت 
  کے کالم کے نيچے ہے اور تمام مخلوق کے کالم کے اوپر ہے۔ اميرالمٔومنين يہ تشبيہ ارشاد فرماتے ہيں: 

   ۔“ميں اس طرح پيغمبر کے پيچھے پيچھے رہتا تھا جيسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پيچھے پيچھے رہتا ہے”
  اب اس بچپن ميں جبکہ ہر وقت مربی پيچھے پيچھے رہتے ہيں، قوِت ادراک و احساس کيا ہے کہ فرمارہے ہيں: 

َسالَۃ” ة َواَْشمُّ ِرْيَح الرِّ   ۔ “ُکْنُت اََراُْنَورنُبُوَّ
  ۔ “ميں نبوت کی روشنی ميں ديکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا”

تی ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ قرآن ميں پڑھ کر آپ بتائيے کہ کيا قميِص يوسف کی کوئی کوئی کہے کہ رسالت کی خوشبو ہو
خوشبو تھی؟ جيسی خوشبو ہوتی ہے، ويسا مشام چاہئے۔ پھولوں کی خوشبو جسمانی مشام والے سونگھيں گے اور نبوت کی 

  خوشبو وه ہے جونبوت کے ہم جنس منصب کا کوئی آدمی سونگھے۔ 
ھ رہا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ نبی کی خوشبو نہيں کہہ رہے ہيں، رسول کی ميں نبوت کی روشنی ديک

خوشبو نہيں کہہ رہے ہيں۔ جی نہيں! جو جوہر ان ميں ہے، نبوت کی روشنی اور رسالت کی خوشبو۔ تو جو قبل رسالت ، قبل 
پوچھئے گا کہ کب ايمان اليا اور اس نے کب  بعثت نبوت کی روشنی ديکھتا اور رسالت کی خوشبو سونگھتا ہو، اس کيلئے

اسالم اختيار کيا۔رسول کی بعثت کے يہ معنی نہيں ہيں کہ چاليس برس کی عمر ميں مامور ہوئے بلکہ چاليس سال کی عمر 
ميں اعالِن رسالت کا حکم ہوا۔دعوائے رسالت پر مامور ہوئے ورنہ نبی تو پہلے سے تھے۔ ميں اس کی روشنی ميں کہوں 

  ہ تاريخ کی نگاه مشاہدات کو ديکھتی ہے۔ ايمان کا تعلق غيب سے ہوتا ہے۔ گاک
عام الفيل ميں رسول مبعوث بہ رسالت ہوئے۔ يہ تاريخ والی رسالت ہے  ۴٠اس لئے تاريخ ميں يہ ہے کہ ستائيس رجب کو 

  اور حقيقت کے لحاظ سے رسالت: 
  ۔ “ُکْنُت نَبِيًّاَوٰاَدُم بَْيَن اْلَماِء َوالطِّْينِ ”
  ۔ “ميں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتال آب و گل ميں تھا”

بس ميں کہتا ہوں کہ جس نوعيت کی رسالت ان کی تھی، اس نوعيت کا علی کا ايمان تھااور جس معنی سے يہ آج رسول 
  ہوئے، اس معنی سے يہ آج ايمان الئے۔ 

م ہے۔ بعدميں الگ سے کوئی بوجھ نہيں پڑنا ہے، کوئی فطرت آغاِز عمر انسانی سے جو عمل کرواتی ہے، اس کا نام اسال
دباؤ نہيں پڑنا ہے۔ جو کام اب تک جبری طورپر کرتے رہے ہو، اب اختياری طور پر کرو۔ اس کی اطاعت اب تک برابر 
کررہے تھے مگر اپنے شعوِر ادراک سے نہيں کررہے تھے۔ اب شعوری طور پراپنے اختيار و ادراک کے ساتھ اس کی 

ت کو۔ اس کے پيغام کو قبول کرو تو اس کا نام آئينی اسالم ہوگا۔وه حقيقی قدرتی اسالم تھا، يہ اختياری اپنے عمل کا اطاع
اسالم ہوگا جو اس وقت سے تم اختيار کرو گے۔اس لئے اُس وقت کی اطاعت کی کوئی جزا نہيں ہوگی۔ اس وقت جو اطاعت 

ا دينا بھی فضل کرم ہے ورنہ مخالفت ميں سزا ہے، موافقت ميں جزا کا کروگے، اس کی تمہيں جزا بھی ملے گی اور جزا ک
استحقاق دنيا ميں نہيں ہواکرتا۔ يہ اس کا کرم ہے کہ اس نے موافقت ميں جزا کا اعالن کيا۔يہاں تک کہ جو گناہوں سے توبہ 

ه سزا ختم ہوجائے گی جو کرے، توبہ کے معنی يہ ہيں کہ غلط راستے سے صحيح راستے پر آئے ۔ تو يہ نہيں ہے کہ و
  گناہوں کی تھی بلکہ يہ توبہ کرنا بھی ايک حسنہ ہے، ايک نيکی ہے جس کی جزا ملے گی۔ 

تيسری خصوصيت اسالم کی يہ ہے کہ اسالم نے انسان کو انسان سے متعارف کروايا۔ يعنی دنيا کے سامنے اس سے پہلے 
کيا چيز ہے۔ انسان شناسی کی منزل دور تھی۔ چونکہ انسان، انسان  دور دور کی چيزيں تھيں مگر يہ نہ سمجھا تھا کہ انسان

َمْن َعِرَف نَْفَسہ فَقَْد َعَرَف ”شناسی کی منزل سے دور تھا، اس لئے خدا شناسی سے دور تھا۔ ايک معنی اس کے يہ ہيں کہ 



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

 
 

ا کہ وه کيا ہے۔ بعض جگہ ہے کہ يہ ، جس نے اپنے کو پہچانا کہ ميں کون ہوں۔ وه اپنے پروردگار کو بھی پہچان لے گ“َربَّہ
کالِم رسول ہے۔ بعض جگہ يہ ہے کہ يہ کالِم اميرالمٔومنين ہے۔ بعض جگہ بلند حکماء کے نام ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ جملے 

رسول کے بلند قيمت ہونے کا ثبوت ہے کہ ہر بڑے آدمی پر پورا اترتا ہے۔ جناِب اميرالمٔومنين کا کالم ہو،تب بھی بالواسطہ 
کا کالم ہے اور خود رسول کا ہے تو رسول کا ہے ہی۔ بہرحال جو اپنے کو پہچانے کہ ميں کون ہوں، اس کے بہت سے ُرخ 

  ہيں اور کالِم رسول کی خصوصيت يہ ہے کہ ايک جملہ ہوتا ہے اور اس ميں معنی کے دفتر پنہاں ہوتے ہيں۔ 
کے الفاظ ميں يوں کہوں گا کہ خود شناسی خداشناسی کا ذريعہ ہے۔ يہ ، جو اپنے کو پہچانے، اس کو ميں اُردو“َمْن َعِرفَ ”

کيونکر ہے؟ انسان نے يہ نہ سمجھا کہ انسان کياہے؟ اس لئے پتھروں کے سامنے جھکا۔ انسان نے يہ نہ جانا کہ انسان کيا 
جيسے انسانوں کے آگے جھک گيا ہے، لٰہذا درختوں کے سامنے جھک گيا۔ انسان نے يہ نہ جانا کہ انسان کيا ہے، لٰہذا اپنے 

اور اپنے ايسے انسانوں کے آگے جھکا تو اگر جھکنا ہوتاتو گھر والوں کے سامنے کيوں نہ جھکا؟ اپنے محلے والوں کے 
سامنے کيوں نہ جھکا، خود اپنے سامنے کيوں نہ جھکا؟ جس انسان کے سامنے جھکا، اگر دولت مند کے سامنے جھکا تو 

ا نہيں ہے۔ اس دولت کے سامنے جھکنا ہے۔ اگر سلطان کے سامنے جھکا تو وه انسان کے سامنے انسان کے سامنے جھکن
جھکنا نہيں ہے، سلطنت کے سامنے جھکنا ہے۔ اس نے کسی صاحب ِقوت کے سامنے جھکنا اختيار کيا تو اس کے معنی يہ 

ور انسان کے سامنے نہ جھکنے کا نتيجہ ہيں کہ اس کی قوِت بازو کے سامنے جھکا۔وه انسان کے سامنے جھکنا نہيں ہے ا
ہی ہے کہ انسان مرکز قربانی ميں دھوکہ کھانے لگا کہ کس کی راه ميں اپنے آپ کو صرف کرے۔ اس لئے عمر گزاری 

دولت کے حاصل کرنے ميں تو دولت پر جان دينے لگا۔عمر گزاری شہرت حاصل کرنے ميں تو شہرت پر جان دينے لگا۔ 
کے حاصل کرنے ميں تو منصب پر جان دينے لگا۔اصوِل دين ميں خدا شناسی کی منزل سے دور عمر گزاری کسی منصب 

  ہوا ، انسان ناشناسی سے اور کردار کی منزل ميں غلط مصارِف حيات ميں اپنے جوہر کو صرف کرتا رہا۔ 
کے سامنے نہ جھکتا،درختوں کے  يہ بھی انسان کے نہ پہچاننے کا نتيجہ ہے ۔ اگر يہ سمجھتا کہ يہ انسان کيا ہے تو پہاڑوں

سامنے نہ جھکتا، حيوانوں کے سامنے نہ جھکتا، صاحب ِقوت، صاحب ِ طاقت، صاحبِ  زر کے سامنے نہ جھکتا۔ پھر 
ڈھونڈتا اُسے جو اس سے اونچا ہوتا تاکہ اس کے سامنے جھکے اور اپنے سے اونچا سوائے اپنے خالق کے کوئی اور نظر 

نہ لے سکتا مگر اسی کے سامنے جھکتا اور اس کے سوا جو سامنے آتا، اس کے سامنے جھکنے سے نہ آتا تو چاہے وه نام 
  انکار کرديتا۔ ياد رکھئے غيروں کا انکار، يہ بھی مرکز توحيد ہے ورنہ کلمے کی ابتداء نفی سے نہ ہوتی، مثبت 

  سے ہوتی۔ 
ہنچتا مگر الاِٰلہ کی منزل کو تو طے کرہی ليتا۔ اگر ااِلَّ اس لئے صرف انسان کو پہچاننے سے چاہے نام کے ساتھ هللا تک نہ پ

کہہ کرچاہے چپ ہوجاتا مگر زباِن بيان چپ ہوتی، دل کی آواز چپ نہ ہوتی۔دل اسی کی طرف مڑتا جواِن سب سے باال تر ہو
وں تو قبل ميں جب تک ذکر نہاور وه هللا ہے اور اس کو ماننا کوئی کام کا محتاج نہيں ہے۔ ضمير کسی کا نام نہيں ہوتا۔ وه کہ

  ہے يا: “ھُوَ ”کون ہے۔ليکن صرف هللا وه ہے کہ جس کے ناموں ميں“ وه”ہو تو پتہ نہيں چلے گا کہ 
ھُوَ ” ھَُو۔يَاَمْن اَل يَْعلَُم َمْن ھَُو ااِلَّ   ۔ “ھَُويَاَمْن اَل يُْعِرُف ااِلَّ

نی کرسکتے ہوں۔اب يہاں ايک جملے ميں شروع والے اے وه۔ يہ ان کيلئے ہے جو نام نہ لے سکتے ہوں۔ صرف اشارئہ ذہ
کا اشاره تو “ وه”سائل کا جواب کہ َميں کہتا ہوں کہ اسالم کا نام اس بيچارے تک نہيں پہنچا، اس لئے هللا اسے نہ آيا۔ ليکن 

  کو مانا اور مسلم ہوا: “ وه”اندر سے بلند ہوگا تو 
ْساَلِم ِدْينًافَ ”   ۔ “لَْن يُْقبََل ِمْنہُ َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَرااْلِ
  ۔ “جو اسالم کے سوا کوئی اور دين اختيار کرے گا تو وه قبول نہيں ہوگا”

اگر اپنے کو جان ليتا کہ ميں کون ہوں تو منزِل توحيد تک پہنچ جاتا اور اگر اپنے کو جان ليتا کہ ميں کيا ہوں تو 
اطر قربان ہوتی ہے۔ زروجواہر کی خاطر اس نے جان دی تومقصد ِقربانی ميں غلطی نہ کرتا۔ ہر چيز اپنے سے باالتر کی خ

زروجواہر کيا ہيں؟ پتھروں کاذخيره۔ اصل دولت سونا ہے اور سونا جمادات ميں داخل ہے۔ يہ رنگساز کی بات ہے کہ سرخ 
ی سونا ، رنگت اسے دی ہے تو اس کا نام سونا ہوگيا۔ مگر حقيقت کے لحاظ سے جو ٹھوکروں ميں آنے والے پتھر ہيں، وہ

وہی چاندی، وہی لعل و جواہر ہيں۔ حقيقت کے لحاظ سے جمادات ہيں۔ تو اس کے معنی يہ ہيں کہ اگر دولت کی خاطر جان 
دی تو اپنے سے تين زينے اُتر کر قربانی پيش کی۔تو اگر شہرت کی خاطر جان دی تو شہرت ہے بے اصل چيز۔ وه کوئی 

اطر جان دی تو عہده امر اعتباری ہے۔ امر اعتباری کا مطلب يہ ہے کہ جب تک اصليت رکھتی ہی نہيں۔ اور اگر عہده کی خ
لوگ سمجھ رہے ہيں اور سمجھنا چھوڑ ديا تو نہ رہا۔مثالً ممبر ہے، منبر نہيں۔ يہ منبر وجوِداصلی رکھتا ہے اور وه ممبر 

يا، تب سے آدمی ره گيا،ممبر نہ وجوِد اختياری رکھتا ہے۔ جب تک سمجھ رہے ہيں ممبر ہے اور جب سے سمجھنا چھوڑ د
  رہا۔جب سمجھ رہے ہيں چےئر مين ہے، جب سے لوگوں نے سمجھنا چھوڑ ديا، آدمی ره گيا، چےئر مين نہ رہا۔ 
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اور حضوِر واال!وزير ہے، جب تک سمجھا گيا کہ وزير ہے،جب سے سمجھنا ختم ہو گيا، اس وقت سے وزير نہ رہا۔ کوئی 
سمجھ رہے تھے ، تب تک قرار داد تھی، اس وقت تک صدر رہا اور جس وقت سے کہيں کا صدر ہے، جب تک لوگ 

  قرارداد بدل گئی، اس وقت سے صدارت ختم ہوگئی، آدمی ره گيا اور صدر نہ رہا۔ 
سرکاِر واال! عہده چالگيا تو پھر آدمی ره گيا، عہده نہ رہا۔يہ اس وقت ہے جب عہده ملنے کے بعد آدمی رہا ہو۔ اگر عہده 

ہی آدمی کو رخصت کرديا ہو تو اس کے معنی يہ ہيں کہ جب عہده گيا تو نہ عہده رہا، نہ آدمی رہا۔ بس آدمی کا مجسمہ ملتے
ره گيا اور کچھ نہ رہا۔سرکار! مرکز قربانی کا غلط استعمال انسان ناشناسی کا نتيجہ ہے۔ اگر سمجھتا کہ انسان کيا چيز ہے 

سے باال تر ہوتا اور اس سے باالتر سوائے خالق کائنات کے کوئی چيز نہيں ہے۔ لٰہذا تو مرکز قربانی اسی کو بناتا جو اس 
اسی کی راه ميں قربانی پيش کرتا۔ اسی لئے قرآن مجيد نے کہيں نہيں کہاکہ جو قتل ہوئے ہيں، انہيں زندئہ جاويد سمجھو۔ 

  ہرجگہ کہا: 
” ِ   ۔ “اَلَِّذْيَن قُتِلُْوافِْی َسبِْيِل ّهللاٰ

وئے هللا کی راه ميں۔ قتل ہونا آنکھوں سے ديکھا جاسکتا ہے ، هللا کی راه آنکھوں سے نہيں ديکھی جاسکتی۔بسمل کا جو قتل ہ
تڑپتا الشہ ديکھا جاسکتا ہے،جسم پر زخموں کے نشان ديکھے جاسکتے ہيں، سر کو قلم ديکھا جاسکتا ہے، بہتا ہوا خون 

سے نہيں ديکھا جاسکتا۔ اسی لئے ضرورت ہے کہ جب آدمی جان دے  ديکھا جاسکتا ہے مگر کس راه ميں ہے، يہ آنکھوں
تو کسی ايسے کی اجازت سے دے کہ حد ِامکان تک ضمانت ہو کہ يہ جان اکارت نہيں جائے گی، سوارت ہوگی۔ اسی لئے 

ک جنگ ہوگی، جہادشريعت ِحقہ ميں جہاد مشروط ہوگيا۔ يا امام ہو يا نائب ِ امام ہو، ان کی اجازت جب تک نہ ہو، اس وقت ت
نہيں ہوسکتا۔کوئی ضمانت تو ہو کہ ہمارا خون رائيگاں نہيں جائے گا بلکہ کسی محفوظ ذخيرے ميں جارہا ہے۔ جب اس 

  طرح جائے تو جان گئی، نہيں رہی،حياِت فانی بدل گئی، حياِت باقی کے ساتھ اور يہ عمل مجازی نہيں ہے۔ 

  ہرگز نميرد انکہ دلش زنده شد بعشق 
  ست بر جريده عالم دوام ماثبت ا

  يہ وه شاعرانہ زندگی نہيں ہے بلکہ يہ وه زندگی ہے کہ آثاِر زندگی قرآن نے مرتب کئے ہيں۔اگر فقط اتنا ہوتا : 
ِ اَْمَواٌت بَْل اَْحيَاءٌ ”   ۔ “اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذْيَن قُتِلُْوافِْی َسبِْيِل ّهللاٰ
  ۔ “مرده نہ سمجھو بلکہ زنده ہيں وه جو راِه خدا ميں قتل ہوئے ہيں، انہيں”

کوئی کہتا يہ وہی حياِت جاوداتنی ہے جو کارناموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ راِه خدا ميں جان دی تو حياِت جاودانی تو بے شک 
حاصل کی، ہميشہ ان کا ذکر رہے گا، ہميشہ ان کی ياد قائم رہے گی۔ يہ حياِت جاودانی بھی زندگی ہے مگر قرآن فقط اس 

  کو نہيں کہہ رہا ہے جو مجازی زندگی ہے، وه آثاِر زندگی مرتب کررہا ہے۔ کہتا ہے : زندگی 
  ۔ “اَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم يُْرَزقُْونَ ”

وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہيں۔ اپنے پروردگار کے ہاں روزی حاصل کرتے ہيں۔ اب کھانا 
جو ويسی زندگی رکھتا ہو۔ اور اتنا ہی نہيں کہ وه غذا حاصل کرتے ہيں، رزق حاصل  اور رزق تو زنده سے متعلق ہے

  کرتے ہيں: 
ُ ِمْن فَْضلِہ”   ۔ “فَِرِحْيَن بَِماٰاٰتھُُم ّهللاٰ

  وه خوش ہوتے ہيں هللا کے اس فضل و کرم پر جو انہيں ملتا ہے۔ 
دوسرا اثر زندگی ہے اور اتنا ہی نہيں کہ اپنے پس يہ احساِس شعوِر زندگی جو خوشی اور انبساط کی صورت ميں ہے، يہ 

ُ ِمْن فَْضلِہ”ماندگان سے بے خبر ہوجاتے ہيں بلکہ ۔ يہ روايت نہيں ہے جو ضعيف اور قوی کا خيال ہو۔ يہ “فَِرِحْيَن بَِماٰاٰتھُُم ّهللاٰ
  قرآن کی آيت پڑھ رہا ہوں۔ اس کا صرف ترجمہ کررہا ہوں، تبصره بھی نہيں ہے۔ 

ا ہوں کہ خوش ہيں اس پر جو هللا نے انہيں نعمتيں عطا کی ہيں۔ يہ تو جو نعمتيں ان کو عطا ہوئی ہيں، اس پر خوش ميں کہت
  ہيں۔ اس کا ذکر ہے اس اپنے شعوِر حال کا ذکر ہے، ليکن اس کے بعد: 

  ۔ “َويَْستَْبِشُرْوَن بِالَِّذْيَن لَْم يَْلَحقُْوابِِھمْ ”
ے بعد دنيا ميں ره گئے ہيں، جو پس ماندگان ہيں ،ا ن کے حاالت ديکھ کر اگر وه قابل شکريہ اور يہ حاالت ديکھ کر جو ان ک

، اور ان کے حاالت کو ديکھ کر جو ان کے بعد دنيا ميں ره گئے “يَْستَْبِشُرْوَن بِالَِّذْيَن لَْم يَْلَحقُْوابِِھمْ ”ہيں تو وه خوش ہوتے ہيں
يعنی داِر دنيا ميں زنده ہيں ، انہيں ديکھ کر خوش ہوتے ہيں کہ نہ ان کو خوف ہے ، ہيں، پس ماندگان ہيں۔ان تک نہيں پہنچے 

نہ کوئی صدمہ ہے۔ يعنی بہ اطمينان زندگی ان کی بسر ہورہی ہے۔ وه شہيد کہيں ہوئے ہيں اور يہ پس ماندگان کہيں پر ہوں 



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

 
 

تے ہيں۔ تو يہ شہيد ہيں، انہيں قرآن نے حاضر ليکن روايت نہيں، آيت کہہ رہی ہے کہ وه ان کے حاالت کو ديکھ کر خوش ہو
  و ناظر نہيں کہا تو اور کيا کہا ہے؟ اگر وه ديکھتے نہيں ہيں تو خوش کيسے ہوتے ہيں؟ 

اس کے معنی يہ ہيں کہ جو جہاں پس ماندگان ميں سے ان کے ہے، ممکن ہے ايک کہيں ہو، دوسرا کہيں اور ہو۔ ايک کسی 
لک ميں ہو۔ مگر ان سب کے حاالت سے تعلق رکھتے ہيں، دلچسپی رکھتے ہيں۔ ان کے ملک ميں ہو، دوسرا کسی اور م

  حاالت کا مشاہده کرتے ہيں ، اس سے متاثر ہوتے ہيں، خوش ہوتے ہيں۔ 
جناِب واال! يہ شہيد کيلئے قرآن کہہ رہا ہے تو رسول کے بارے ميں يہ بحث کيسی کہ وه حاضر و ناظر ہيں يا نہيں؟اسی 

بی کا مسئلہ حل ہوجاتا ہے۔غيروں ميں کتابيں لکھی جاتی تھيں۔ ايک حيات النبی ثابت کررہا ہے اور ايک حيات سے حيات الن
النبی کا انکار کررہا ہے۔ اس پر مناظرے ہوا کرتے تھے۔ اس سب کو ہم باہر سے تماشائی کے طور پر ديکھا کرتے تھے 

ا۔ہمارے اندر کوئی محاذ نہيں تھا۔ دوسروں کے حاالت کو ہم کيونکہ ہمارے درميان اس بارے ميں کوئی اختالف نہيں تھ
ديکھتے تھے کہ ايک حيات النبی پر دالئل پيش کررہا ہے اور ايک حيات النبی کے خالف دالئل پيش کررہا ہے۔ ہم چونکہ 

شہداء کيلئے قرآن حيات النبی والوں کے ساتھ ہيں، اس بناء پر ميں حيات النبی کے مسئلہ کو اسی سے طے کيا کرتا تھا کہ 
  نے کہا ہے۔ 

بنص قرآن جو حيات النبی کے منکر ہيں، وه بھی حيات الشہداء کے قائل ہيں۔ تو شہداء کی زندگی کے وه بھی قائل ہيں۔ميں 
کہتا ہوں کہ شہداء کی زندگی کے آپ سب قائل ہيں۔ شہادت ہے کيا چيز؟ ياد رکھئے کہ شہادت ان کی ايک تعليم پر عمل 

ہے۔ قرآن کے دباؤ سے شہيد کی زندگی پر آپ مجبورہيں اور جس کے گھر سے زندگِی جاويد کی بھيک بٹ  کرنے کا نام
رہی ہو، اس کو کہاجائے کہ زنده ہے تو آپ کہيں کہ کوئی ثبوت اس کا نہيں ہے۔اسی طرح سے يہاں بھی کہتا ہوں کہ شہداء 

االت پر وه نگران ہے ، اس کا نام حاضرو ناظر ہے يا کيلئے قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں جہاں اس کا عزيزہو، اس کے ح
نہيں؟جب حاضر و ناظراس کا نام ہے تو شہيد کيلئے يہ کہا گيا تو جو شہيد ساز ہو، اس کے بارے ميں يہ تصور، يہ بحث 

ہے، خدا کا  کيسی۔ ہاں! نہ وه زندگِی جاويد اپنی طرف سے ہے، نہ يہ حاضر و ناظر ہونا اپنی طرف سے ہے۔ هللا کا ديا ہوا
عطاکرده ہے۔ بس ياد رکھئے کہ ہر کمال کو کہہ ديا کہ ان کا ہے ،ذاتی طور پر خدا سے بے نياز ہوکر تو شرک ہے۔ جب 

  خدا کی طرف سے مان ليجئے تو عين توحيد ہے۔ 
رہا ہوں کہ سب  جب خدا کی راه ميں جان دی جائے تو تہذيب ِ جہاد ہوگئی کہ امام سے اذن ليا جائے اور تہذيب اس لئے کہہ

اس مقصد سے جمع ہيں۔ اسی مقصد سے آئے ہيں مگر يہ کہ جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو اجازت لے کر بڑھتا ہے۔ اس کے 
معنی يہ ہيں کہ وه قرائن والی اجازت نہيں بلکہ باضابطہ اجازت کی ضرورت ہے اور اسے کيسے کيسے سخت مواقع پر 

م ۔ چونکہ ہر جہاد ميں اب تک بچے الگ رکھے گئے تھے، بدر ميں، اُحد ميں، خندق نبھايا ہے کہ نابالغ بچہ ہے شہزاده قاس
ميں ،خيبر ميں، حاالِت صحابہ ميں کچھ صحابہ کے ذکر ميں ملتا ہے کہ يہ جانا چاہتے تھے اُحد ميں اور رسول نے کم عمر

  کہہ کر واپس کرديا کہ ابھی ان کی عمر اتنی نہيں ہے۔ 
بہت پُر مزاح ہے جو خود انہوں نے بعد ميں بيان کيا کہ فالں جہاد ميں جو لوگ کھڑے ہوئے اور  ايک صحابی زاده کا حال

رسول گويا معائنہ کررہے تھے بھيجنے سے پہلے ، تو کہتے ہيں کہ ميں تڑپ رہا تھا کہ جہاد ميں جاؤں۔ ميں رسول کے 
د جتنا ہے، اس سے زياده نظر آئے تاکہ رسول يہ نہ سامنے گيا تو اپنی انگليوں پر زور دے کر کھڑا ہورہا تھا کہ ميرا ق

فرمائيں کہ يہ کم عمر ہے۔ رسول کو بھی اس کی تڑپ محسوس ہوئی۔ آپ نے اس کے کھڑے ہونے کا طريقہ ديکھا۔ آپ نے 
و گويا استثناء کے طور پر ايک سِن بلوغ کی حد تک پہنچے ہوئے ايک فرد سے کشتی لڑنے کيلئے کہا کہ ميں تمہارا جذبہ 
بيقراری ديکھ رہا ہوں، شوِق شہادت ديکھ رہا ہوں۔ يہ بالغ ہے ، اس سے کشتی لڑو، اگراس کو تم نے پٹخ ديا تو ميں تم کو 

  اجازت دے دوں گا۔ وه کہتے ہيں کہ ميں رسول کے سامنے اس سے کشتی لڑا۔ 
ول ہيں جو اپنے سامنے کشتی ديکھئے! علماء کو شوق ہو کشتی کا تو شاِن مولويت کے خالف سمجھا جائے اور يہ رس

لڑوارہے ہيں۔ گويا ذوِق جہاد کا امتحان بھی ہے اور طاقت و قوت کا اندازه بھی ہے اور دوسرے بچوں کے شکايت کرنے کا
سد ِ باب بھی ہے۔غرضيکہ وه کہتے ہيں کہ ميں نے اپنے سے بڑے کو مغلوب کرديا۔ اس پر آپ نے فرمايا کہ اچھا! ميں 

  ہوں۔  تمہيں اجازت ديتا
اس سے يہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ روايت ِ اسالم تھی کہ بچوں کو جہاد ميں شريک نہيں سمجھا جاتا۔ مجھے يہ روايت 

معلوم ہے، جس گھرکا يہ بچہ ہے اور جس گھر کی يہ روايت ہے، اس بچے کو سب کچھ معلوم تھا۔ ظاہر ہے خانداِن رسالت 
ا۔ تو نہ جانے کب کب شہزادے نے سوچا ہے کہ کہيں ميری کمسنی سنگ ِ راه نہ ميں کربال کے دن کا چرچا تو رہتا ہی تھ

  ہوجائے۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ ميری کمسنی باعث ِبد نصيبی ہو جائے۔ 
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ميں مالحظہ فرمائيں۔ “ رواياِت عزا”جناِب شہزاده قاسم کے بارے ميں باقی روايات ہماری کتاب 

 

 معراج خطابت

 

  امامت و خالفت

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
  ۔“اِْذقَاَل َربَُّک لِْلَمٰلئَِکۃ اِنِّْی َجاِعٌل فِی ااْلَ ْرِض َخلِْيفَہ”

تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ميں زمين ميں اپنا ايک جانشين مقرر کرنے واال ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کيا تو 
انہيں مقرر کرے گا جو اس ميں فساد پيدا کريں اور خونريزی کريں، حاالنکہ ہم تيری تسبيح و تحليل کرتے ہيں۔ ارشاد ہوا کہ 

  ميں وه جانتا ہوں جو تم 
  نتے۔ نہيں جا

ميں نے عرض کيا کہ مالئکہ بارگاِه قدس کے طالب علم ہيں۔ طالب علم کو حق ہے کہ جو بات اس کی سمجھ ميں نہ آئے، وه 
معلم سے پوچھ لے۔اب انہوں نے خالق کی بارگاه ميں سوال پيش کيا۔خالق نے کيا جواب ديا؟کہ ميں وه جانتا ہوں جو تم نہيں 

  جانتے۔ 
طالب علم بھی ہيں اور اُستاد بھی ہيں اور دوسرے تعليم يافتہ افراد بھی ہيَں طالب علمی اور معلمی  اب مجمع ميں ماشاء هللا

کے جو تقاضے ہيِں ان سے کون واقف نہيں ہے۔ کوئی طالب علم اُستاد سے کوئی سوال کرے، اُستاد کہے کہ جو ميں جانتا 
رے جناب! طالب علم اگر جرأت رکھتا ہے تو وه کہے گا کہ جناِب ہوں، وه تم نہيں جانتے۔ تو کيا يہ اس سوال کا جواب ہوا؟ ا

واال! اسی لئے تو پوچھتے ہيں کہ آپ جانتے ہيں، ہم نہيں جانتے۔ اسی لئے تو ہم آپ سے دريافت کررہے ہيں۔ تو يقينا کوئی 
ے ہيں يعنی جواب نہيں شخص يہ نہيں سمجھ سکتا کہ اس سوال کا يہ جواب ہے۔ ہاں! اسے ہم سوال کا ٹھکرا دينا کہہ سکت

ديا گيا۔ مگر جواب يہ کسی ُرخ سے نہيں ہے۔ اب آخر اُستاد ہے اور شاگرد سوال کررہا ہے تو وه کيوں اس کے سوال کو 
ٹھکرائے؟ حاالنکہ اب اس کے بعد کی آيت پڑھئے تو پتہ چلتا ہے کہ خالق اس سوال کا جواب دے گا۔ وه بھی جانتا ہے کہ 

نے کہ جواب ہوگيا تو بعد ميں پھر کيوں جواب دے؟ تو آخر جب جواب دينا ہی ہے تو ابھی کيوں نہيں جواب نہيں ہوا۔اگر جا
جواب دے ديا گيا؟ وه سوال کررہا ہے، اُسے جواب دے ديا جائے۔ پھر جواب بعد ميں ديا گيا تو کب؟ تو ہم اس آيت کے بعد 

  بالفاصلہ دوسری آيت پڑھتے ہيں: 
ا ُسْبَحانََک اَل ِعْلَم لَنَا ااِلَّ َماَعلَّْمتَنَا اَء ُکلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُْم َعلَی اْلَمٰلئَِکۃ فَقَاَل اَْنبِئُْونِْی بِاَْسَماِء ٰھٔواٰلِء اِْن ُکْنتُْم ٰصِدقِْيَن قَالُوْ َوَعلَُّم آَدَم ااْلَْسمَ ”

ااَْنبَاھُْم بَاِْسَمائِِھْم قَاَل اَلَْم اَقُْل لَُکْم اِنِّْی اَْعلَُم َغْيُب السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض َواَعْ اِنََّک اَْنَت اْلَعلِْيُم اْلَحِکْيُم قَاَل يَاآَدُم اَْنبِْعھُْم بِاَْسمَ  لَُم َما ائِِھْم فَلَمَّ
  ۔ “تُْبُدْوَن َوَماُکْنتُْم تَْکتُُمْونَ 

تنی ہی جلدی اس آيت کے بعد اب پوری آيت فوراً، اس کے آيت کے بعديہ دوسری آيت، جتنی زياده روانی کے ساتھ پڑھو، ا
يہ آيت آجائے گی۔ مگر کيا خود مضموِن آيت کو ديکھئے؟ يہ واقعہ فوراً اس کے بعد ہوا؟ وه اس وقت کی بات ہے جب آدم کا
پتال ابھی آب و گل ميں بھی نہيں ہے۔ يہ خلقت ِآدم کا سوال ہے ۔ تو يہ واقعہ جو بالفاصلہ اس آيت ميں نظر آرہا ہے، يہ جب 

کا پتال بصورِت انسان ذی روح عالم ظہور ميں آئے گا، انساِن مکمل کی شکل ميں، جب وه جلوه آرا ہوچکے، تب وه آدم 
دوسرا واقعہ پيش آيا ۔تو ميں کچھ اندازه ہی نہيں کرسکتا کہ کتنے ہزار برس کا فاصلہ بيچ ميں ہے۔کتنی مدت درميان ميں 

خالق دے گا۔ تو جب جواب دينا ہی ہے تو ابھی کيوں نہ جواب دے ديا گزری؟ اُس وقت پھر اس وقت والے سوال کا جواب 
  جائے؟ 

مگر ماشاء هللا ارباِب فہم ہيں، ميں کہتا ہوں کہ اگر ابھی هللا مصالح اور اسباب سمجھانے لگے تو ايک صورِت شورٰی قائم 
 سمجھانے لگا۔ يہ وجہ ہے کہ صورِت ہوجائے۔ تو جيسے اس موضوع پر تبادلہ خياالت ہونے لگا، انہوں نے سوال کيا ، هللا

شورٰی قائم ہوجئے۔ تو اس وقت جواب نہيں ديا گيا۔ ميں تواپنے انداز ميں يوں کہہ سکتا ہوں کہ جيسے خالق نے کہا: منصب 
  ميرا، مقرر کرنا ميرا کام، تم کون؟ 

ره معصوم فرشتہ ہے۔ خالق نے کہا کہ ميں اب اگر خطاکار انسان ہوتا تو جم جاتا کہ بغير سمجھے نہيں ہٹوں گا۔ مگر يہ بيچا
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وه جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے۔ اس نے اپنے گريبان ميں منہ ڈاال کہ ہاں! منصب اس کا ہے، مقرروه کررہا ہے، ہميں نہيں 
ريضہ بتانا چاہتا کہ اس کے کيا اسباب ہيں؟ تو اس ميں دخل دينے کا ہميں کيا حق؟ خاموش ہوگيا۔ مگر خالق کے ذمہ گويا ف

  تعليمی قرض رہا۔يعنی بحيثيت معلم جو اس کو جواب دينا چاہئے تھا، وه نہيں ديا گيا۔ 
چنانچہ اب جب آدم عالِم وجود ميں آچکے تو اب خالق نے اس دن کے سوال کا جواب دينا چاہا۔ بڑے انتظام و اہتمام سے اور 

  اس کيلئے گويا خاص انتظام کيا۔وه کيا؟ 
  ۔ “ْسَماَء ُکلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُْم َعلَی اْلَمٰلئَِکۃ فَقَاَل اَْنبِئُْونِیْ َوَعلَُّم آَدَم ااْلَ ”

  قدم قدم پر مفسرين کو دقت پيش آتی ہے اور مجھے ان سے اختالف کرنا پڑتا ہے۔ 
اٰلِء اِْن ُکْنتُْم ٰصِدقِْينَ ”   ۔ “بِاَْسَماِء ٰھٔوُ

؟ اب يہاں کہا هللا نے کہ آدم کو تمام اسماء سکھا دئيے۔ اب مفسرين وه جيسے خليفہ ميں الجھن پيدا ہوئی تھی کہ کس کا خليفہ
ديکھا۔ اسماء پر جو الف الم ہے، اُسے نہيں ديکھا تو ترجمہ کرديا کہ سب نام سکھا دئيے۔اب سب “کلھا ”نے اسماء ديکھا،

ے نام، ہر کس وناکس کے کے نام سکھائے تو جناب! کيڑے مکوڑوں کے بھی نام ، جڑی بوٹيوں کے بھی نام، ہر خاروگل ک
نام۔ غرض ايک ذره سے لے کر ستاره ہائے فلک تک جو کچھ کائنات ميں ہے، سب کے نام سکھادئيے۔يعنی ايک فرہنگ 

بھی۔ سب اور سب ہيں تو پھر سب۔جو جو ذہن ميں آئے، وه “ کلھا”اور لغت آدم کو بتادی۔کيونکہ سب نام، اسماء بھی او رپھر
ی آئے، وه بھی سب۔ چونکہ بتانے واال خدا ہے، وه ہمارے ذہن کا پابند نہيں ہے۔ لٰہذا جتنے نام ہم سب اور جو ذہن ميں نہ بھ

نہيں بھی جانتے، وه بھی۔ پھر ازل سے لے کر ابد تک سب نام آدم کوسکھا دئيے۔مگر اب بعد ميں جو آئے گا، اس کے ساتھ 
  يہ بات بالکل نہيں نبھتی۔ 

ہوئی؟ وه ميں نے ابھی اشاره کيا تھا کہ انہوں نے الف الم کو نہيں ديکھا۔ اب ديکھئے،  اب يہيں سے بتادوں کہ غلطی کہاں
ميں ترجمہ کرتا ہوں۔سب کے لفظ کو ميں چھوڑوں گا نہيں۔ اس سے ٹکراؤں گا بھی نہيں۔پھر بھی ديکھئے کہ وه سب محدود 

  ہوجاتے ہيں يا نہيں! 
ہے استغراق کا خود، اس کے معنی سب کے ہوتے ہيں۔ اگر يہ استغراق  الف الم کی اقسام عربی ميں بہت سی ہيں۔ ايک ہوتا

کہا ہی نہ جاتا کيونکہ استغراق تو خود الف الم ميں ہے۔ خصوصاً جب جمع پر داخل ہو۔عربی دان حضرات “کلھا”کا ہوتا تو 
ر جو قسميں ہيں، اس سے  کہنے کی ضرورت ہی کيا تھی؟ اب او“کلھا”جانتے ہيں۔ تو وه استغراق تو پھر اڑ جاتا ہے۔پھر 

بحث اس وقت نہيں۔ ايک الف الم کی قسم ہے عہد۔ عہد کے معنی ہوتے ہيں کچھ خاص اشياء يا افراد کی طرف اشاره۔ اس 
کی ايک روزمره کی مثال آپ کو دے دوں۔ يوم کے معنی کوئی سا دن اور اليوم کے معنی آج۔ يہ اليوم تو آپ بہت سنتے 

۔ يہ يوم کے معنی آج کہاں “آج”ی آيت ميں، اليوم ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کيا رہتے ہيں۔ايک جانی پہچان
  سے ہوگئے؟ يوم کے معنی آج کہيں نہيں ہيں۔کسی لغت ميں يوم کے معنی آج کے آپ کو نہيں مليں گے۔ 

يہ سادن فارسی ميں ہو تو بالکل يہی  تو يہ آج کے معنی پيدا ہوئے الف الم سے۔ بالکل لفظی معنی ہيں اليوم يعنی يہ سادن۔ اب
ترجمہ ہے امروز۔ ہمارے ہاں اس کيلئے مفرد لفظ موجود ہے۔ يہ دن يعنی آج۔ تو اسی طرح اليوم کے معنی ہوئے آج۔تو جب 

الف الم کے يہ بھی معنی ہيں، اشارے کے، تو اب جو ترجمہ ميں کروں، اُسے ديکھئے۔ آدم کو وه سب نام سکھا دئيے۔ 
ب گيا تو نہيں۔آدم کو وه سب نام سکھا دئيے۔ وه سب نام کيا؟ وه نام جنہيں فرشتے الکھوں مرتبہ ديکھ چکے تھے۔ ديکھئے! س

کيونکہ ابواِب جنت پر لکھے ہوئے تھے۔ عرش پر لکھے ہوئے تھے۔ حورعين کی پيشانيوں پر اکثر لکھے ہوئے تھے۔ تو ان
تھے۔ تو انہيں تو مالئکہ جانتے تھے۔ ناموں سے خوب واقف تھے۔  ناموں کو تو فرشتے نہ جانے کتنی مرتبہ ديکھے ہوئے

تو وه نام تھے جو فرشتوں کو پہلے ہی سے معلوم تھے کيونکہ آدم مدرسہ قدرت ميں آج طالب علم آيا ہے۔وه پرانے طالب 
 سی کو نہيں چھوڑا۔ علم جو نام ان کے جانے پہچانے ہوئے تھے، وه سب نام آدم کو بتائے۔وه سب يعنی ان ناموں ميں سے ک

اور اسی سے اب بعد ميں جنہوں نے شروع ميں ٹھوکر کھائی اور بعد ميں بھی ٹھوکر کھاتے چلے جائيں گے، تو اب جناب! 
  انہوں نے کہا کہ سب نام۔اب اس کے بعد، بعد ميں سمجھ ہی ميں نہيں آئے گا۔ 

  ۔ “ثُمَّ َعَرَضھُْم َعلَی اْلَمٰلئَِکۃ”
  ۔ “توں کے سامنے پيش کياپھر ان لوگوں کو فرش”

کہتے “ھُمْ ”نہيں کہتے، انسانوں کو “ھُمْ ”ذوی العقول کی ضمير ہے۔ چيزوں کو “ھُمْ ”انہيں نظر ہی نہيں آيا۔ “ھُمْ ”اب يہاں
نہيں کہتے۔صاحباِن عقل کيلئے ضمير ہے جس کا ترجمہ ہمارے ہاں لوگ “ ھُمْ ”ہيں۔جو صاحباِن عقل ہوں، جانوروں کو بھی 

لوگوں کو پيش کيا۔ اب يہ لوگ کہتے تو پھنستے کہ آخر وه کون لوگ ہيں۔ لٰہذا مصلحت يہی ديکھی کہ اس مقام  ہی ہوئے۔ ان
کے معنی ہی نہيں جانتے۔ لٰہذا کہہ ديا کہ وه سب نام ان کے سامنے پيش کرکے “ ھُمْ ”پر سب عالم جاہل بن جائيں۔ جيسے 

اُس سے قطع نظر کيجئے تو بڑا سوال ہے۔طالب علم کے ذہن ميں ،  پوچھے کہ يہ نام بتاؤ۔اب يہاں جو ميں نے عرض کيا،
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ہر صاحب ِعقل کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہوسکتا ہے کہ اگر امتحان ايسا ہو کہ ايک طالب علم کو تو چپکے سے سب بتاديا 
يں؟ ميری تو زندگی اور اس کے بعد سب طالب علموں کو بال کر پوچھا کہ بتاؤ يہ سب۔ تو يہ امتحان سازشی ہوگا يا نہ

يونيورسٹيوں ميں گزری ہے۔ تو ايک لفظ کہوں کہ ايک طالب علم کو پرچہ آؤٹ کرديا۔ مگر بس ايک کيلئے اور اسی کو بال 
کر امتحان سب کا لے ليا کہ بتاؤ ۔ تو اس طرح کا امتحان جائز ہوگا؟ تو جو ہم ايسے ناقص معلّموں کيلئے جائز نہيں، وه اس 

  جائز کيسے ہوسکتا ہے؟ کامل معلم کيلئے 
پھر آدم کی بلندی کيسے ثابت ہوگی؟ تو يہ سب غلطی ہوئی يہ جو الف الم کو نہ سمجھا۔ سب نام سکھائے۔ تو سب نہيں، بلکہ 

وه نام جو ان کے ديکھے ہوئے تھے۔ کوئی ثبوت بھی نہيں ہے از روئے قرآن۔اس کی ضرورت بھی نہيں کہ الگ ہٹا کر 
ں وه نام بتائے ہوں۔اس لئے فرشتوں کے سامنے ان کو وه نام جو نام ان کومعلوم تھے، وه بتا دئيےفرشتوں سے صيغہ راز مي

  آدم کو۔ 
اور ميں کہتا ہوں کہ اسی طرح بتاکر معياِر تعليم برابر کيا تاکہ جو انہيں معلوم ہے، وه ان کو بھی تو معلوم ہوجائے۔اب اس 

م ابھی بتائے تھے۔وه بتاؤتو!ماشاء هللا يہ کيا محل ہے؟ يہ تو حافظہ کا امتحان کے بعد وہی نام نہيں پوچھے جارہے ہيں جو نا
ہوا يعنی ابھی ابھی تو بتائے ہيں نام اور ابھی پوچھ رہا ہے کہ نام بتاؤ کہ بھولے تو نہيں۔تويہ تو حافظے کا امتحان ہوتا ہے۔ 

فرقی فرشتہ ہے۔ يعنی فرشتوں کی قوم ہے جن کے مگر حافظے کے امتحان کا يہ محل ہی نہيں ہے کيونکہ امتحان کا ايک 
ہاں سہوونسيان کو کوئی صحيح نہيں سمجھتا۔ارے انبياء ميں سہوونسيان کو کوئی تصور کرتا ہو، ہم تو وہاں بھی تصور نہيں

ہی نہيںکرتے۔ليکن مالئکہ ميں تو کوئی سہوونسيان کو داخل نہيں سمجھتا۔اب جب ايک فريق ايسا ہے جہاں بھولنے کا سوال 
ہے تو اب حافظے کے امتحان کے کيا معنی؟ تو اب صورِت واقعہ کيا ہے؟ اگر يہ صاحباِن علم الفاِظ قرآن پر غور کرتے تو 

مسئلہ حل ہوجاتا۔الگ سے کسی تفسير کی ضرورت بھی نہ تھی۔ چاہے پھر پورے طور پر معمہ حل نہ ہوتا۔ مگر اصل 
۔ پھر ان اشخاص کو “ثُمَّ َعَرَضھُمْ ”ب نام سکھائے۔ اب وه نام نہيں پوچھے جاتےمفہوم تو سمجھ ميں آہی جاتا۔آدم کو وه س

  “ ھََذااْلَ ْسَماءَ ”،اگر فقط نام پوچھے جاتے تو“فَقَاَل اَْنبِئُْونِیْ ”سامنے پيش کيا گيا
، يہ قول واال صادق“ْم ٰصِدقِْينَ اِْن ُکْنتُ ”کہا جاتا۔ پھر يہ نام بتاؤ جو ميں نے سکھائے ہيں۔ ديکھو! ان لوگوں کے نام مجھے بتاؤ۔

نہيں ۔يعنی اگر تمہارا خيال يہ ہے کہ تم زياده مستحق ہو۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ ہم زياده مستحق ہيں؟مگر تمہارا تصور اگر
  يہ ہو ، اپنی کم علمی سے، ان کی عصمت ِ عمل غلط کو مانع ہے۔ مگر احاطہ علمی ان کيلئے نہيں ہے۔ 

می کی بناء پر اگر تمہارا خيال يہ ہو کہ تمہيں حق ہے اس منصب کا تو ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ ميں نے کہا کہ لٰہذا علم کی ک
چاہے بعد ميں مفسرين کی سمجھ ميں نہ آئے کہ وه لوگ کون تھے؟ مگر لفظی معنی تو ہر صاحب ِعلم کو سمجھنے 

ے جن کو پيش کيا اور وه جنہيں پيش کيا، آدم تو تھے نہيں۔ چاہئيں۔ميں کہتا ہوں کہ سمجھ ميں نہ آئے کہ کون؟ کوئی تو تھ
فرشتے بھی نہيں کيونکہ وه معرِض امتحان ميں ہيں۔ تو ماننا پڑے گا کہ کسی نوِع خلقت کے اعتبار سے آدم سے پہلے 

تو سمجھ لو کہ وه مالئکہ کے عالوه کوئی صاحب ِعقل مخلوق موجود تھی۔تو اب کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ ميں کہتا ہوں کہ اتنا 
  جو بھی ہيں، وه ايسے ہيں کہ ان کی معرفت معياِر فضيلت ِ انسان ہوئی۔ 

اب امتحان بالکل با اُصول ہے۔ حافظہ کا امتحان نہيں ہے، ذہانت کا امتحان ہے۔ فرشتوں کو وه نام پہلے سے معلوم ہيں۔ ميں 
ابھی بتائے ہيں۔ اس طرح نام تو سب سنائيے مگر نے کہا کہ ابواِب جنت پر ديکھ چکے، عرش پر ديکھ چکے۔ آدم کو 

صورتيں آدم کو نہيں دکھائی گئی ہيں۔ ارے کسی قدرتی انداز ميں، کسی قدرتی انداز ميں، وه صلب ِا ٓدم ميں آئيں گے۔ مگر يہ
  کہ ان کی صورتيں ديکھی نہيں ہيں۔ کسی عالم ميں کچھ نور 

کھيں تو الگ ديکھيں۔ يہ کبھی نہ انہوں نے پوچھا، نہ بتايا گيا کہ کون کس ديکھتے ہيں۔ مگر نام ديکھے تو الگ، صورتيں دي
  کا نام ہے۔ 

اور جناب! ہمارے لئے يوں بھی مشکل ہے کہ ہم جو نام رکھتے ہيں، اس ميں تناسب کا کوئی لحاظ نہيں ہوتا۔ مثل مشہو 
گی کا نام کافور رکھ ديا۔ ديوان متنبی جنہوں ۔ زنگی ہے ، کاال کافور ہے، سفيد مگر زن“برعکس نہند نام زنگی کافور”رہے

نے پڑھا ہے، غالباً وہيں سے لوگوں نے ، کوئی متنبی کے ديوان کا حافظ تھا۔ وہيں سے لوگوں نے يہ مثل بنائی ہے نام 
ہوں۔ زنگی کافور۔ اب ميں يہاں جانے پہچانے دو نام بتاؤں۔ ہوسکتا ہے کہ مجمع ميں کوئی اس نام کے ہوں مگر واقف نہيں 

بطوِر مثال کہہ رہا ہوں، خدانخواستہ کسی پر چوٹ کرنا مقصود نہيں کہ پيدا ہوئے۔ماں باپ نے نام فدا الدين رکھ ديا۔ اب کيا 
ضروری ہے کہ بہادر بھی ہوں۔ يہ بعد ميں ثابت ہوگا کہ بہادر ہيں يا نہيں ہيں۔ ماں باپ نے بس نام رکھ ديا اور وه عمر بھر 

چاہے کارنامے بھی سامنے آجائيں۔ يا مثالً بد صورت بچے کا نام شمس الدين رکھ ديا۔ آفتاب رکھ ديا۔  فداالدين کہالئيں گے۔
ماہتاب رکھ ديا۔ يا کچھ رکھ ديا۔ نام ميں تناسب سے کوئی بحث نہيں ليکن يہ جب ہے ، جب ہم نام رکھيں۔او رجن کے نام بھی 

  خدا رکھتا ہو؟ 
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ہوں کہ بچہ پيدا ہوا ہے اور بزرگِ خاندان نام نہيں رکھ رہے ہيں۔ وحی کا انتظار  تو اس کيلئے واقعات بھی ہمارے سامنے
ہے۔ جو واقعی اس خاندان کا بزرگ ہے، وه نام رکھے ۔ تو جناب! نام اسی کے رکھے ہوئے اور يہ وه نام ہيں جو عرب ميں 

و کہنے کا حق نہيں ہے کہ فالں کے نام نہيں ہوتے تھے۔ان ميں سے کوئی نام کسی کا بعد ميں صديوں چلتا رہے تو کسی ک
پر نام رکھا۔جو نام عمومی عرب ميں ہوا کرتے تھے، ان ميں سوال کيا کہ کس کے نام پر رکھا؟جو نام قدرت کی طرف سے 
کسی کو پہلے پہل دئيے گئے ہوں، وه نام جب رکھے جائيں گے تو کہا جائے گا کہ فالں کے نام پر نام رکھا۔ليکن جب خالق 

کھے گا ، وه بے جوڑ نہيں ہوسکتے۔ بس قوِت نظر کی ضرورت ہے۔ ديکھنے والی نگاه ہونی چاہئے۔ امتحان يہی ہے نام ر
کہ ايک طرف تو نام بتادئيے اور اب يہ صورتيں تمہارے سامنے پيش کررہا ہوں۔ تمہارا امتحان يہ ہے کہ تم بتاؤ کہ کونسا 

ميں مطابقت کرو۔ يہ بات بتائے ہوئے سبق سے باہر تھی ۔ جو بتايا تھا، کس کا نام ہے؟ يعنی اپنے ذہن سے اسم اور مسمٰی 
  اس سے باہر تھی۔ 

ہمارے ہاں کوئی سوال کورس سے باہر سے آجائے تو جاکر فرياد کرتے ہيں کہ جناب! يہ کورس کے اندر نہيں ہے۔ اب 
کونسانام کس کا ہے؟ بتاؤ۔بيچارے فرشتے نے کہا:وہاں فرشتہ، ذہانت کا سوال! تو جناب! يہ سوال کيا گيا کہ ان کے نام بتاؤ۔ 

َماَعلَّْمتَنَا”   ۔ “اَلِعْلَم لَنَاااِلَّ
  ہميں کچھ نہيں معلوم سوائے اس کے جتنا تو نے ہميں بتايا ہے۔ 

َماَعلَّْمتَنَا”اُسے بھولے ہوں تو مجرم! معلوم ہوا کہ سوال بتائے ہوئے سے باہر ہے۔  اس کے جو تو نے ۔سوائے “اَلِعْلَم لَنَاااِلَّ
ہميں بتايا۔ تو بيچاره فرشتہ ہماری عربی کی گرائمرجو مدرسوں ميں پڑھائی جاتی ہے،وه پڑھا ہوا نہيں ہے۔اسے بس ايک ہی

آيا،جملہ بن “ااِلَّ ”آيا، ايک عدد“اَل ”کی ترکيب۔ بس ايک عدد“ااِلَّ ”اور“ ال”۔ وه “ااِلَّ ”اور ايک “ ال”ترکيب معلوم ہے۔ ايک 
َما َعلَّْمتَنَااَلِعلْ ”گيا۔  ، ہم کو کوئی علم نہيں، ہم کو سوا اس کے جو تو نے ہميں بتايا۔ وہی جملہ اس نے اُحد ميں کہہ ديا: “َم لَنَاااِلَّ

  ۔ “اَلفَٰتی ااِلَّ َعلِْی اَل َسْيَف ااِلَّ ُذواْلفِقَار”
َماَعلَّْمتَنَا”   ۔ “اَلِعْلَم لَنَاااِلَّ

  ا۔ وہی معلوم ہے جو تو نے ہميں بتاي
يہ ہمارے بس کی بات نہيں کہ ہم بتائے ہوئے سے زياده بتا سکيں۔ اب ارشاِد قدرت ہوا، للکارا فطرِت انسانی کے نمائنده کو۔ 
اے آدم! تو تو انسان ہے۔ تيری صفت ِ خاص ہے ، معلومات سے مجہوالت کا پتہ چالنا، فکرونظر کے معنی يہی ہيں کہ جو 

جہ نکالنا۔فرشتوں کو بتا دے کہ کون کس کا نام ہے؟ بس آدم بڑھے اور انسانی ذہن سے معلوم ہے، اس سے نامعلوم کا نتي
فطرِت انسانی سے انہوں نے اسماء اور مسميات ميں نسبت ديکھی، مناسبت ديکھی نام ميں اور شخصيت ميں اور فر فر بتاديا

جائيں۔ بالکل کوئی نمبر نہيں کٹا۔ سو ميں سے سو کہ يہ اس کا نام، يہ اس کا نام۔ کہيں پر کوئی غلطی نہيں کی کہ نمبر کٹ 
  کاميابی۔سب ناموں کو مطابق کرکے بتاديا۔ 

اَلَْم اَقُْل ”اب وه جو ميں کہہ رہا تھا ، اس دن کے سوال کا جواب۔ خالق نے اب اس دن کے سوال کا جواب ديا۔ ديکھا تم نے
ميں دو ايک کو تو پہنچانتا ہوں۔ ماشاء هللا اہل منبر ہوں گے، مقررين ، کيا ميں نے تم سے نہيں کہا تھا؟ ماشاء هللا! مجمع“لَُکمْ 

ہوں گے، تو ان سب کو ميں ايک حجت دے رہا ہوں۔ ہم اکثر حديثيں بيان کرتے ہيں۔ مثالً ايک جملے کی حديث ہے اور اگر 
سے سمجھ ميں آتے ہيں۔ حضورنے مثالً بيان کی، ترجمہ کيا،تو بہت سے جملے اس کے ساتھ استعمال کئے جو اس حديث 

مگر الفاِظ حديث ميں نہيں ہيں۔ کوئی بحث کرنے واال کہہ سکتا ہے کہ يہ جزو کس چيز کا ترجمہ ہے؟ وه ايک جملہ ہے۔ آپ
نے دس جملوں ميں اس کا ترجمہ بيان کيا۔ تو تحت الفظی اعتبار سے کوئی ہم سے بحث کرے تو وه ہماری زبان کيونکر پکڑ

کہا کہ ارشاِد رسول ہے۔ تو ارشاِد رسول تو بس اتنا ہے۔ تو آپ نے يہ سب کچھ جو کہہ ديا، يہ کہاں سکتا ہے کہ آپ نے 
  ارشاِدرسول ہے؟ 

ميں کہتا ہوں کہ يہاں روايت نہيں، آياِت قرآن ميں، جو اس دن کہا تھا، وه بھی ہميں معلوم ہے اور اس دن جو يہ مختصر 
  جملہ کہا تھا کہ: 

  ۔ “ااَل تَْعلَُمْونَ اِنِّْی اَْعلَُم مَ ”
  ۔ “ميں وه جانتا ہوں، جو تم نہيں جانتے”

بس اتنا کہنا تھا ، خود اس نے بتايا ہے۔ يہ کالم بھی اس نے نقل کيا اور آج فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ کيا ميں نہيں کہا تھا: 
  ۔ “َماُکْنتُْم تَْکتُُمْونَ اِنِّْی اَْعلَُم َغْيُب السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض َواَْعلَُم َما تُْبُدْوَن وَ ”

کے لفظ ميں جو لپٹا ہوا تھا،“ وه”يعنی اب يہاں جو اب ميں زور جو لپٹا ہوا تھا، اُسے يہاں اجمال کو تفصيل سے بدل ديا۔وہاں
کيا اُسے يہاں صاف کرکے کھول کر کہہ ديا۔ ميں وه جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے۔ اس دن اتنا کہا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ 

ميں نے نہيں کہا تھا کہ ميں آسمان و زمين کے غيب بھی جانتا ہوں اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اُسے 
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  بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ 
  حضوِر واال! تمام اہل منبر يہ ياد رکھيں کہ ہميں اور آپ کو نقل بالمعنی کا حق دے ديا گيا۔ 

  وں ايک جانی پہچانی حديث ِ قدسی، وه يہ ہے کہ : مثال کے طور پر عرض کر
  ۔ “لَْواَلَک لَِما َخلَْقُت ااْلَ ْفالکَ ”

  خالق کا خطاب ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے ہمارے رسول، تو ہم آسمانوں کو پيدا نہ کرے۔ 
يز ہے کہ اگر اب ہر صاحب ِفہم غورکرے کہ يہاں خاص آسمانوں کی کوئی خصوصيت بيان کرنا ہے کہ آسمان ايک ايسی چ

آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پيدا نہ کرتے۔ تو اب جديد فلسفہ سائنس ميں اگر آسمان کچھ ہے نہيں ،صرف حد ِنظر ہے تو 
، کيا معنی؟ مگر ياد رکھئے کہ تصوِر انسانی ميں افالک “لَْواَلَک لَِما َخلَْقُت ااْلَ ْفالکَ ”پھر يہ افالک ہی قابل بحث ہوگئے کہ 

ہيں۔يعنی افالک سب کو گھيرے ہوئے ہيں۔ تو يہ کہنا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو افالک کو پيد انہ کرتا ، تو اس کا مطلب محيط ِکل
يہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی پيدا نہ ہوتا۔ جو شے سب پر حاوی ہے، اس کا نام لے کر سب کا مطلب ادا کيا۔ اب 

ِر بيان ميں يہ کہہ دوں کہ خالق نے خطاب کيا کہ آپ نہ ہوتے تو زمين بھی اصل حديث اتنی ہے اور ميں کسی دن اپنے زو
نہ ہتی، کوه نہ ہوتے، آفتاب نہ ہوتا۔ آپ نہ ہوتے توماہتاب بھی نہ ہوتا، ستارے بھی نہ ہوتے۔ اب کوئی ميری زبان پکڑے، 

ہے۔ وه اجمال ہے ، “لَِما َخلَْقُت ااْلَ ْفالکَ  لَْواَلکَ ”مجھ سے مطالبہ کرے کہ يہ کہاں ہے تو ميں يہ کہوں گا کہ وہی ہيں جہاں
  ميں نے اُسے تفصيل سے بدل ديا۔ 

کہ جو ميں جانتا ہوں، وه تم نہيں جانتے۔ يعنی ميں آسمان و زمين کے غيب کو “ اِنِّْی اَْعلَُم َمااَل تَْعلَُمْونَ ”اب آجائيے اس پر کہ
جو تم ظاہر کرتے ہو، وه بھی جانتا ہوں۔ فرشتہ بيچاره ، وه معصوم تو جانتا ہوں ۔ جو تم چھپاتے ہو، وه بھی جانتا ہوں اور 

خاموشہے ہی،ارے اس دن بھی خاموش رہا تھا۔مگر اس دن خاموش رہا تھا ادب سے۔ آج خاموش ہوا ہے سمجھ کے۔ دل کی 
، ميں نہيں خاموش خلش دور ہوگئی۔ اس طرح سوال کا جواب آج ديا گيا۔ مگر فرشتے خاموش ہوگئے۔ ميں ناقص انسان ہوں 

ہوتا۔ ميں اب فرشتوں کا وکيل ہوجاتا ہوں۔فرشتوں کی طرف سے وکالت کرنے لگتا ہوں۔ وه کيا؟ ميرے ذہن ميں ابھی خلش 
ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ سواِل ملک ميں دونوں پہلو عمل سے متعلق تھے۔ خونريزی اور فساد بھی کردار سے متعلق چيز اور 

ے متعلق چيز۔ يہ امتحاِن آدم ميں علمی بلندی ثابت ہوئی تو پھر بالواسطہ نتيجہ نکاليں کہ جس کا تسبيح و تقديس بھی کردار س
علم بلند ہوگا، اس کا عمل بھی بلند ہوگا۔ يہ بہت منطقی ہيرپھير کا راستہ ہے کہ يہ نتيجہ نکاليں۔ حاالنکہ چاہے کتنے مشاہدے

  ت کيوں ہوتی حديثوں ميں علمائے بے عمل کی؟ ہوں، علمائے بے عمل بھی پھر نظر آتے ہيں ورنہ مذم
بہرحال ميں کہتا ہوں کہ علمی بلندی ثابت ہوئی۔ عمل ميں بلندی اب ثابت نہيں ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ اتنا جواب تھا، فوراً 

ت کے تمام دے ديا گيا۔ جلدی اُسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلنے کا ڈر ہواور وه عالم الغيب ، وه قادِر مطلق،جو امکانا
پہلوؤں پر حاوی ہے۔جسے وقت کے نکلنے کا انديشہ نہيں ۔ ميں کہتا ہوں کہ وه بھی جانتا ہے کہ پورا جواب نہيں ہوا۔ مگر 

اس ميں بھی ہزاروں برس کا انتظار ہوا ہے۔ گويا کہہ رہا ہے کہ ہم سے بھی اگر، ہم ميں سمجھ ہو تو آج آدم کے ذريعہ سے 
کردی۔ اب آنے دو ايک فخر آدم کو۔تو اس وقت ، تو سہی جو ملک سے بھی عمل کی منزل ميں  ہم نے علم ميں بلندی ثابت

اقرار لے ليا جائے کہ جو انسان کرسکتا ہے، وه ميں نہيں کرسکتا۔ وہاں تو ہزاروں برس، يہاں بھی ہزاروں برس سہی۔ آنے 
  ۔جو بحث ہے ملک اور انسان کی، وہی کہوں گا۔ دو ايک ايسے کو۔ وقت آگيا جب شب ِہجرت۔ اب يہاں ميں نام نہيں لوں گا

وه وقت آگيا جب شب ِہجرت ايک انسان، علی کہنے ميں وه لطافت نہيں ہے جو انسان کہنے ميں ہے۔ جب شب ِہجرت ايک 
گر انسان جس کا نام علی ہے، ايک انسان رسول بنا ہوا حکِم خدا سے پيغمبر کے بستر پر ليٹا ہے اور حکم تو تھا ليٹنے کا م

يہ سو بھی گيا ہے۔حکم ادھر سے ليٹنے کا ہی ہوسکتا تھا۔ سونے کا حکم ہو ہی نہيں سکتا تھا کيونکہ شريعت ِ افعاِل اختيار يہ
سے ہی متعلق ہوسکتی ہے۔ ليٹنا اپنے بس کی بات ہے، سونا اپنے بس کی بات نہيں ہے۔ ليٹناارادی فعل ہے، سونا ارادی فعل 

ے مگر سو بھی جائے حکم سے ،يہ ناممکن ہے۔يہ سونا تو کيفيت ِنفس سے متعلق ہے۔اگر نفس نہيں ہے۔ليٹ جانے کا حکم ہ
  مضطرب ہوگا تو نہيں سوئے گا اور نفس اگر مطمئن ہوگا تو سوجائے گا۔ 

اب مجھ سے کوئی گواه مانگے ، تو ميں کہتا ہوں کہ ايسی بات جو بس آدمی خود ہی جانتا ہو، دوسرے کو علم ہی نہ ہوسکے
و اس ميں شرعاً بھی خود اس کا قول ہی معتبر ہوتا ہے۔گواہوں کا مطالبہ اس ميں غلط ہے۔ راوی ليٹنا ديکھ سکتا ہے، راوی ت

سونا نہيں ديکھ سکتا۔ليکن جو ليٹتا ہے، وه خود بتائے گا کہ جاگ رہا تھا يا سو رہا تھا۔ تو خود اس نے بعد ميں بتايا کہ جيسی
  بھی نہيں آئی۔ نيند شب ِہجرت آئی، ايسی ک

ہميں حيرت ہے کہ کيونکر سورہے ہيں؟ ہمارے ہاں تو محلے ميں کوئی کھٹکا ہوجائے تو نيند اُڑ جائے، چہ جائيکہ اپنے 
گھر کے اندر کھنچی ہوئی تلواريں اور لٹکتے ہوئے نيزے اور اس ميں ايسی گہری نيند کہ کبھی نہيں سوئے تھے ۔اور وه 

نہ ہو، وه کيونکر سويا؟ جس کی رات محراِب عبادت ميں گزرتی تھی، يہ آج لٹادئيے گئے۔  جو رات کو کبھی سونے کا عادی
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ميں کہتا ہوں کہ يہی تو راز ہے سونے کا کہ جس کيلئے روز جاگتا تھا، آج اُسی کيلئے سورہا ہے۔ بس يہ سو رہے تھے اور 
  جاگنے واال ديکھ رہا تھا۔ اُسے تو کبھی نيند آتی ہی نہيں: 

اَلنَْومٌ اَل تَا”   ۔ “ُخُذه ِسنَةٌ وَّ
وه ديکھ رہا ہے اور اب ديکھا کہ رئيس المالئکہ ، ان ميں نسليں بدلتی نہيں ہيں۔جو اس وقت تھے ، وہی اس وقت ہيں۔تو ان 

ميں منتخب کيا جو ممتا زہيں،سيد المالئکہ، جبرئيل اور ويسے ہی ممتاز جناِب ميکائيل۔ اب يہ جو عرض کررہا ہوں، يہ اِدھر
دھر کی کتابوں کی بات نہيں، حافظ ابو نعيم اصفہانی حلية االولياء ميں ،يہ حافظ وه حافظ ِقرآن نہيں،يہ حافظ علم حديث کی اُ 

  اصطالح ہے ، جو تيس ہزار، چاليس ہزار ، ستر ہزار حديثيں متن و سند کے ساتھ حفظ رکھتا ہو، اُسے حافظ کہتے ہيں۔ 
ڑے بڑے علماء ہيں، مگر حفاظ چند ہيں۔ صحاِح ستہ کے مصنفين حافظ نہيں کہالتے،چنانچہ چوده سو برس کے علماء ميں ب

جو فقہ ميں امام کہالتے ہيں، وه حافظ نہيں کہالتے۔حافظ صرف چند ہی ہيں۔ ابن حجر دو ہيں، ايک نويں صدی ميں ہيں ، 
پہلے ابن حجر عسقالنی۔ وه دسويں صدی تک۔ وه عالمہ ابن حجر مکی ،صواعق محرقہ کے مصنف اور ايک ان سے بھی 

ساتويں صدی کے آدمی ہيں، حافظ ابن حجر کہالتے ہيں۔لوگ دھوکہ کھاتے ہيں، ان کوحافظ ابن حجر کہہ ديتے ہيں۔تو وه 
ناواقف ہيں تو حافظ ابن حجر عسقالنی ہيں جواصابہ فی معرفة الصحابہ کے مصنف ہيں اور شرح صحيح بخاری کے 

  مصنف ہيں اور بہت کچھ ہيں۔ 
سب سے آخر ميں سيوطی، حافظ جالل الدين سيوطی۔ يہ دسويں صدی کے آخر کے ہيں۔ ان کے بعد سے کوئی حافظ نہيں 

ہے۔ حافظ سيوطی کو اپنے مطلب کی وجہ سے لوگ گھٹانے لگے ہيں کہ وه رطب و يابس لکھ ديتے ہيں کيونکہ انہوں نے 
ہتے ہيں کہ سيوطی ا کوئی اعتبار نہيں ، وه تو سب کچھ لکھ ديتے ہمارے مطلب کی باتيں زياده لکھی ہيں۔ لٰہذا دنيا والے ک

ہيں۔ تو جو اپنے مطلب کی باتيں کم لکھے، کسی کے مطلب کی باتيں زياده لکھے، وه گويا بس سب کچھ لکھنے لگا۔تو حافظ 
  ان کا امتياِز خاص ہے۔ 

علماء ميں بھی بڑا درجہ رکھتے ہيں۔ امام غزالی، تو اب يہ حافظ نعيم اصفہانی اور دوسرے شيخ مشائخ صوفياء بھی ہيں اور
ان کے نام کے ساتھ امام ہے، حافظ بھی ہيں۔ ہمارے ہاں تو يہ لفظ وسيع ہوگيا ہے۔ مگر علمائے اسالم کی اصطالح کے 

عرض  مطابق يہ ايک ہيں غزالی جن کا لقب حجة االسالم ہے۔ ابوحامد غزالی اور حافظ ابو نعيم کی لکھی ہوئی بات ہے جو
کررہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کی بات بغير پيغمبر کے بتائے ہوئے کسی تک نہيں پہنچ سکتی۔ چاہے بطوِر سند در ج نہ کيا ہو 

  مگر يقينا وہيں سے چلی ہوئی بات ہے جو ان تک پہنچی ۔ 
جبرئيل و ميکائيل کیتو وه لکھتے ہيں کہ اس موقع پر جب علی رسول کے بستر پر آرام کررہے تھے تو خالق مخاطب ہوا ، 

طرف کہ جبرئيل و ميکائيل! ميں نے تم دونوں کو ايک دوسرے کا بھائی بنا ديا اور تم ميں سے ايک کی عمر دوسرے سے 
زياده قرار دی۔ ماشاء هللا اہل فہم ہيں، ميں کہتا ہوں ،يہ بتا ديا بس کہ ايک کی عمر زياده۔ يہ نہيں بتايا کہ کس کی عمر زياده؟ 

  ر پوچھ رہا ہے کہ تم ميں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ دوسرے بھائی کو دے دے؟ کيونکہ پھ
اُس دن ملک نے سوال کيا تھا، خبر نہيں دی تھی۔ ميں نے کہا تھا کہ خبر ديتا تو صحيح ہی بات ہوتی۔ جھوٹی خبر ملک نہيں 

م دے رہا ہے کہ دے دو۔ ورنہ پھر عصمتِ ملک دے سکتا۔ سوال کيا تھا جس ميں سچ اورجھوٹ کا سوال نہيں۔آج خالق حک
طاعت کروائے گی ، حکم نہيں ديتا، سوال کرتا ہے کہ تم ميں سے کی عمر زياده ہے، ايک کی کم ہے۔ تم ميں سے کون ہے 

جو اپنی فاضل عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ اگر بتادے کہ کس کی عمر زياده ہے تو امتحان ايک ہی کا 
يکن جب پردے ميں رکھا تو اب جواب ہر ايک کو دينا چاہئے جس کی عمر زياده ہو، وه کہے کہ ہاں۔تو ہر ايک کو ہوگا ل

بولنا چاہئے ۔ يہ بھی کہے کہ ہاں، وه بھی کہے کہ ہاں۔ ہر ايک کہے کہ جس کی عمر زياده ہے، وه دينے کيلئے تيار ہے۔ 
معصومانہ جواب ديتا ہے کہ باِراٰلہا!ہماری تو اصل تمنا يہ ہے کہ پوری حکم نہيں ديا جارہا۔ فقط پوچھا جارہا ہے۔ تو ملک 

  عمر تيری عبادت ميں صرف ہو۔ 
اس ميں ايک بڑی حقيقت مضمر ہے کہ ملک کا تصور عبادِت انفرادی و شخصی ہے۔ وه بس نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتا 

  س کرتے ہيں۔ بس ياِد اٰلہی ميں مصروف۔ ہے۔ اسی کو فخر ميں بھی پيش کيا تھا کہ ہم تيری تسبيح و تقدي
اميرالمٔومنين عليہ السالم نے بھی تعريف کی ہے۔ کچھ رکوع ميں ہيں جو سيدھے نہيں ہوتے، کچھ سجدے ميں ہيں ۔ تو بس 

ان کی عبادت شخصی ہے، انفرادی ہے، اکيلی اکيلی عبادت ہے۔ اجتماعی عبادت کہ دوسرے کے کام آنا بھی عبادت ہے، يہ 
تصوِر ملک سے بھی خارج ہے ورنہ اس سوال کا جواب سے جوڑ نہيں۔ وه کہتا ہے کہ تم ميں سے کون ہے جو اپنی  حدودِ 

عمر کا فاضل حصہ دے دے؟ يہ کہتے ہيں کہ ہماری تمنا تو يہ ہے کہ ساری عمر تيری عبادت ميں صرف کريں۔يہ جواب 
تو پوری زندگی تيری عبادت ميں صرف کرتے ہيں، اگر  سوال سے مرتبط اسی بناء پر ہے ۔ اس ميں يہ مضمر ہے کہ ہم

فاضل عمر کا حصہ دوسرے کو دے ديں تو اتنی سے محروم ہوجائيں۔ اب جس کی جتنی عمر ہے، وه تيری عبادت ميں 
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صرف کرے اور اگر اپنی فاضل عمر کا حصہ دوسرے کو دے ديں تو اپنے حصہ کی عبادت اپنے ہاتھ سے کھوئيں۔يہ 
  ات نہيں ہے۔ جواب ہوگيا کہ ہم يہ نہيں کرسکتے۔ ہمارے بس کی ب

اب ارشاد ہوتا ہے کہ زمين کی طرف ديکھو۔ تبصرے ميرے ہيں، اصل واقعہ پورا ان دونوں کتابوں ميں ہے۔زمين کی طرف 
وقت  ديکھو۔ ميں کہتا ہوں کہ زمين کی طرف ديکھو تو وہی بہت دفعہ ديکھا ہوا انسان نظر آيا۔مگر کبھی ديکھتے تھے ، اس

کھڑے ہوئے مگر اس وقت ديکھا تو ليٹے ہوئے۔ کبھی ديکھتے تھے جاگتے ہوئے، آج ديکھا تو سوتے ہوئے ديکھ ليا۔ارشاِد 
  قدرت ہوا: 

  ۔ “�ھَْل اَلُکْنتُْم ِمْثَل َعلِیِّ اْبِن اَبِْی طَالٍِب فَقَْدفََدااََخاهُ بِنَْفِسہ”
بھائی پر فدا کردی ہے۔ ملک سمجھا کہ يہ عبادت ايسی ہے کہ ميری  کيوں نہ ہوئے تم مثل علی کے جس نے اپنی جان اپنے

عبادتوں کے معيار سے اونچی ہے۔ يہ نوِع عبادت ميری تمام عبادتوں سے باالتر ہے۔ تو ميں نے کہا کہ يہ کم عقلی کی تھی 
ی زندگی کا تاريک ُرخ کہ يہ کہ تسبيح و تقديس کو فخريہ پيش کيا تھا۔ دوسرا ُرخ ديکھئے کہ اس نے پيش کيا تھا انسان ک

  انسان خونريزی کرتا ہے يعنی جانيں ليتا ہے۔ آج قدرت دکھا رہی ہے کہ تم نے جان کا لينا ديکھا، جان کا دينا نہيں ديکھا۔ 
معلوم ہوگيا اور واقعات آپ کے سامنے ہيں، صرف اشاره کردينا کافی ہے کہ آج سے مستقل طور پر تصوِر ملک ميں ترميم 

يعنی ملک سمجھ گيا کہ دوسروں کے کام آنا بھی، وه اسی قابل ہوں کہ ان کے کام آيا جائے۔ملک نے سمجھ ليا کہ ہوگئی۔ 
دوسروں کے کام آنا بھی عبادت ہے اور ميری عبادتوں سے باالتر ہے۔ لٰہذا اب جو کہاجائے گا کہ درزی بن کر جاؤ تو چال 

ن کر کہا تو چال جائے گا۔ وضو کيلئے پانی لے کر چال جائے گااور جائے گا۔ اب کوئی ايک ہی واقعہ نہيں ہے۔ درزی ب
  لڑائی ميں تلوار لے کر مدد کرنے چال جائے گا۔اب کبھی نہيں کہے گا کہ يہ سب کروں اور عبادت نہ کروں؟ 
نہيں  تو مستقل طور پر تصوِر ملک ميں ترميم ہوگئی۔ اب معلوم ہوگيا کہ عمل ميں بھی انسان وه کرسکتا ہے جو ميں

  کرسکتا۔اب ارشاِد قدرت ہوا: 
اچھا! تو اب جاؤ اور اس انسان کی حفاظت کرو۔ارے فقط ان کی حفاظت نہيں ہے۔ اس کی سنت يہ نہيں ہے کہ انبياء و 

معصومين کوحربوں کی زد سے پرے ہٹايا جائے۔ نہيں، گويا وه کہہ رہا ہے کہ ابھی ميرے کچھ کام اس کی اس زندگی سے،
ت کام ہيں جو ابھی مجھے اس سے لينے ہيں۔ لٰہذا جاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔اب وه دونوں فرشتے آئے اور ميرے ابھی بہ

اُترے۔ بس واقعہ بعد ميں بيان کروں گا۔ بس ايک غلط فہمی کا دفعيہ۔ ان کو جو بھيجا جارہا ہے ، تو کيا(معاذهللا) سزا کے 
يں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقاِم معرفت ميں ملک کچھ اور اونچا طور پر بھيجا جارہا ہے؟ ميں سزا کا محل اس لئے نہ

ہوچکا ہے۔ مقاِم علم ميں اس کی بلندی ہوگئی تو سزا کس چيز کی دی جائے؟ يہ سزا نہيں ہے۔ ايک بڑی حقيقت ہے جسے دو
ھر جاتی ہے، اس کی جملوں ميں َميں کہوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ ميں کہوں گا کہ يہ نہ سمجھئے کہ جو شے اِدھر سے اُد

  معراج ہوتی ہے۔ جب وہاں والوں کومعراج ہوتی ہے تو يہاں بھيج ديا جاتا ہے۔ 
اب ايک فرشتہ سرہانے اور ايک پائين پا۔ آج يہ بھی ثابت ہوگيا کہ ان کا پير بھی اتنا ہی اونچا ہے جتنا سر اونچا ہے۔ ايک 

۔ ياد رکھئے لفظوں سے کچھ “بٍَخ بٍَخ لَکَ ” الفاظ مجھے معلوم ہيں۔ملک سرہانے اور ايک پائين پا۔ اب زبان پر کياہے؟ کئی 
  نہيں ہوتا۔کہنے والے کو ديکھنا ہے : 

ُ َمٰلئَِکةَ السََّماء”   “ بٍَخ بٍَخ لََک۔َمْن ِمْثلَُک يَاْبَن اَبِْی طَالٍِب فَقَْد بَاهَ بَِک ّهللاٰ
  سے هللا فرشتہ ہائے آسمان پر فخر کررہا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند کہ آپ کے ذريعہ 

، ديکھئے کون ہے آپ کی مثل کالم کے حدود، حدود متکلم سے بدلتے “من مثلک”بس روايت يہاں ختم ہوئی۔ ميں کہتا ہوں
ہيں۔ اگر انسان کوئی کہے کہ کون آپ کی مثل ہے تو اس کے يہ معنی ہوں گے کہ انسانوں ہی ميں کوئی آپ کی مثل نہيں 

ر غير نوع کا ہر فرد يعنی ملک کہہ رہا ہے کون آپ کی مثل۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ مخلوِق اٰلہی کی کسی نوع ميں، نہ مگ
انسانوں ميں ، نہ جنات ميں ،نہ فرشتوں ميں ، کسی نوع ميں ان کا مثل نہيں ہے۔ اگر ہے تو ان سے باال تر وه ہے کہ جس پر

  فدا ہو کر يہ مرتبہ مل رہاہے۔ 
ک پہلو پر روشنی ڈالوں گا کہ اتنی بڑی تعريف کہ کسی نوِع مخلوق ميں آپ کا مثل نہيں۔ مگر اتنی بڑی تعريف ميں، اب اي

نہ ملک ان کا کوئی لقب کہہ سکتا ہے جو القاب ہميں معلوم ہيں، تو کيا وه مالئکہ کو نہيں معلوم؟ نہ ان کا کوئی وصف کہتا 
ہے؟ ارے نہ کہے کچھ اور ان کا نام ہی لے دے کہ ان کا نام علو کا پتہ ديتا ہے۔ ہے، نہ ان کا رسول سے کوئی رشتہ بتاتا 

بلندی تو ان کے نام ميں مضمر ہے مگر ملک يہ کچھ نہيں کہتا۔ وه تو کہتا ہے: يابن ابی طالب ۔ کون آپ کا مثل ہے؟ اے ابو 
  طالب کے بيٹے! قرآن ميں کہا جارہا ہے: 

  ۔ “اَل يَْسبِقُْونَہ بِاْلقَْولِ ”
اور يہ قول ہی ہے ، تو ميں سمجھتا ہوں کہ يہ انتخاب بھی ملک کا طبع زاد نہيں ہے۔ وه اُدھر سے ہی القا ہے الفاظ کا۔ جو 
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کچھ وه کہہ رہا ہے، تو يہ کيا بات؟ فصاحت و بالغت کسی زبان کی ملک نہيں ہے۔ چاہے آپ پنجابی ہوں، چاہے ہندوستانی۔ 
کوئی نسبت ايسی جو ذم کا پہلو رکھتی ہو، يہ بالغت کے خالف ہے۔ تو اتنی اونچی تعريف زبان مادری ہو۔ مقاِم مدح ميں 

  اور اس ميں يہ کہنا کہ اے ابو طالب کے بيٹے! 
  ماننا پڑے گاکہ ابو طالب کوئی ايسا بڑا باپ ہے جس کی طرف نسبت اس جاللت ِ مدح کے خالف نہيں ہے۔ 

مشکالت پيدا کرتا ہوں۔ ميرے ذہن ميں بھی ايک خلش ہے، وه يہ کہ يہ ثابت  ميری عادت کچھ کچھ يہ ہے کہ ميں اپنے لئے
ہوا کہ ہاں غلط نہيں، مگر ضرورت کيا تھی؟ ايک تو کھلی ہوئی بات يہ ہے کہ غلط فہمی دور کرنے کا يہی ذريعہ تھا۔ ايک 

اس کا جواب مجھے تاريخ  طبقے کی غلط فہمی دور کی جائے۔ مگر اس کے عالوه؟ آخر ضرورت کيا تھی؟ تو جناب! جو
سے مال، وه شعب ابی طالب کا چار برس کا محاصره تھا ۔ اس ميں ہر رات يہ خطره تھا کہ کہيں دشمن شب خون نہ مارے 
اور چراِغ عمِر رسالت کو خاموش نہ کردے۔تو ابو طالب نے حفاظت ِ رسول کا يہ انتظام کيا تھا کہ رسول کو ايک بستر پر 

۔ کبھی طالب کو رسول کے بستر پر ، کبھی رسول کو طالب کے بستر پر۔ کبھی جعفر کو رسول کے نہيں رہنے ديتے تھے
بستر پر، کبھی رسول کو جعفر کے بستر پر۔کبھی عقيل کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو عقيل کے بستر پراور کبھی 

  علی کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو علی کے بستر پر۔ 
کا اندازه کرسکتے ہيں کہ چاہے جوبھی بيٹا ميرا قتل ہوجائے، کسی ايک کو بھی تو مستثنٰی نہيں کرتے۔ چاہےآپ اس قربانی 

ميرا جو بھی بيٹا قتل ہوجائے مگر رسول کی زندگی محفوظ رہے۔ اب ميرے ذہن نے يہ فيصلہ کيا کہ ابو طالب کا بيٹا کہنے 
لی ہوئی عادت تھی۔ اس کے بعد يہ حق شناس ملک تھا جس نے اس محل ميں کيا راز ہے!قربانی کا يہ طريقہ، يہ باپ کی ڈا

پر ابو طالب کو ياد کرنا ضروری سمجھااور يہ ناحق شناس انسان تھے کہ جنہوں نے اس کے بعد بھی ابو طالب کے ايمان 
  ميں شک کيا۔ 

کہ ميرا بيان بالکل بے قيمت ، اگر اب جناب! پورا تبصره ہوگيا۔ مگر پھر ميں نے اپنے لئے ايک مشکل پيدا کرلی۔ وه يہ 
کوئی ايک لفظ مجھے قرآن کا مجھے شاہد نہ مال ہو۔ اسی لئے تو ميں نے کہا ں کا کہاں سے ربط ماليا ہے او رکہاں يہ 

بعثت خاتم االنبياء کے بعد يہ ہجرت کی رات۔ تو يہ ربط کيا ميں نے از خود مالديا؟ تو يہ تو بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ 
ں تو کوئی وزن نہيں ہے۔جب تک کہ کوئی لفظ قرآن کا شاہد نہ ہو، وه آيت جو اس کارنامہ علی پر مہر تصديق ثبت اس مي

  کرتی ہوئی آئی: 
ُ َرٔوٌف بِاْلِعبَادِ ” ِ َوّهللاٰ   ۔ “َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِرْی نَْفَسہُ اْبتَِغا َمَرَضاِت ّهللاٰ

قب کہا ہے، نہ ان کا کوئی وصف کہا ہے، نہ ان کا رسول سے کوئی رشتہ کہا ہے، اس آيت ميں بھی هللا نے نہ ان کا کوئی ل
، انسانوں“ومن الناس”نہ ان کا نام ليا ہے بلکہ بس ان کے کردار کو پيش کرکے، سرنامہ خطاب يہ ہے ، سرنامہ مدح يہ ہے 

سند ميں انسان کہنے کی کيا ضرورت ميں ديکھو ، يہ ايک شخص ہے جو اپنی جان کو رضائے اٰلہی کيلئے ديتا ہے۔يہ اس 
تھی؟ وه يہی ضرورت تھی کہ آج علی نوِع انسان کا نمائنده بنے ہوئے نوِع ملک پر اس کی بلندی کو ثابت کررہے ہيں۔ اس 

لئے اس دستاويز ميں انسان کہا گيا۔ ہاں! اس کے بعد عام طريقہ قرآن کا يہ ہے کہ فرد کی مدح ہوتی ہے مگر جمع کے 
  يہاں تک کہ آئہ واليت ميں بھی سب جمع کے صيغے ہيں: صيغہ ميں 

کٰوةَوھُْم رَ ’ لٰوةَوئُوتُْوَن الزَّ ُ َوَرُسْولُہ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُواالَِّذْيَن يُقِْيُمْوَن الصَّ   ۔ “اِکُعْونَ اِنََّماَولِيُُّکُم ّهللاٰ
ِمَن ”، انسانوں ميں ايسے بھی ہيں “َوِمَن النَّاسِ ”مدح فرد کی اور الفاظ جمع کے۔ مگر يہاں خالق نے وحدت نماياں کی ہے۔ 

ِمَن النَّاِس َمْن ”، ديکھو! انسانوں ميں يہ ايک ايسا ہے۔ اب ا س منزِل قربانی ميں کوئی کہيں نہيں ہے۔“النَّاِس َمْن يَْشِریْ 
الئے گئے ہيں، وه سب ميں گنجائش واحد و جمع دونوں کی ہے۔مگر نہيں، فعل جو “ِمن”، اہل علم جانتے ہيں “يَْشِریْ 
، واحد کی ضمير ،نفس بھی “نَْفَسہ ھُوَ ”، انسانوں ميں وه ہے جو بيچ ڈالتا ہے۔ بيچ ڈالتے ہيں نہيں، “ِمَن النَّاِس َمْن يَْشِریْ ”واحد

عام سنت ِ اٰلہی يہی  کہا گيا ہے۔“اَْنفَُسنَا”نہيں، اپنے نفوس کو۔حاالنکہ مباہلہ ميں ايک نفس اليا جائے گا۔ مگر “اَْنفَُسھُمْ ”واحد، 
  ہے کہ واحد کی مدح جمع کے صيغے سے کرتا ہے۔ 

مگر يہاں وحدت نماياں ہے کہ ديکھوکہ يہ بھی ايک ہے جو اپنی جان کو بيچتا ہے۔بس مدح ميں کہتا ہوں ، اب ميں کيا کروں 
دکھا سکتا۔ مگر واقعہ يہ ہے کہ  کہ اس کے بعد وحی کا دروازه بند ہوگيا۔ اس کے بعد کوئی قرآن کی آيت اُترتی ہوئی نہيں

ھ کو کوئی آيت اُترتی تو يہ وحدت جمع کی شکل اختيار کرتی اور آج فرشتے ديکھتے کہ ہاں! ايک ۶١اگر دس محرم 
جماعت ہے جو ايسا کچھ کرتی ہے کہ ہم نہيں کرسکتے۔اس وقت جمع کی شکل ہوتی کہ ديکھو! ايسے بھی انسان ہوتے ہيں ۔

ہے کہ يہ تو بہت حد سے بڑھی ہوئی با ت ہے۔ کہاں حضرت علی عليہ السالم اورکہاں يہ پورا مجمع؟يہ کوئی يہاں کہہ سکتا
  پوری جمعيت۔ کہاجارہا ہے کہ ان کيلئے کہا جاتا ۔ 

مگر ميں کہتا ہوں ، وه پوری جمعيت جس ميں جتنا فرق ہے، وه مجھے معلوم ہے۔ عصر تک کے جہاد ميں اصطالحی طور
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س ايک ذات ہے عصر تک کے جہاد ميں۔ معصوم اصطالحی ايک ذات، اس کے بعد سب عرب ہی نہيں، ان پر معصوم۔ تو ب
ميں حبشی بھی ہيں، ترکی بھی ہيں۔ تو سب عرب بھی نہيں ۔ ارے سب آزاد بھی نہيں، ان ميں غالم بھی ہيں۔تو اپنی جگہ تو 

تک کرداِر کربال کا تعلق ہے، مجھے کوئی اور جو فرق ہے،مجھے معلو م ہے اور زمين آسمان کا فرق ہے ۔ مگر جہاں 
فرق کيا، مجھے اس کردار ميں معصوم اور غير معصوم کا فرق بھی نظر نہيں آتا۔اگر کردار کی منزل ميں کوئی فرق ہوتا 

  تو حجت ِخداسب کو مخاطب کرکے نہ کہتے کہ: 
ْی يَا اَْصَحاَب اْلُحَسْيِن ِطْبتُْم َوطَا   بَِت ااْلَْرِض الَّتِْی ُدفِْنتُْم فِْيھَا۔ بِاَبِْی اَْنَت َواُمِّ

معصوم ابن معصوم، حجت ِخدا ابن حجت ِخدا، وه کہہ رہے ہيں ميرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اے مجاہدين کربال ! تم بھی 
ميں شريک پاک ہوئے اور وه زمين بھی پاک ہوئی جہاں تم دفن ہوئے اور کاش! ميں تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظيم کاميابی

 ہوتا۔ 

 

 معراج خطابت

 

  ١امامت و خالفت

ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
  ۔“اِْذقَاَل َربَُّک لِْلَمٰلئَِکۃ اِنِّْی َجاِعٌل فِی ااْلَ ْرِض َخلِْيفَہ”

سورئہ الحمد کے بعد پہلے ہی سوره ميں اور قرآن مجيد کے بڑے اور وسيع تر سوره ميں پہلے ہی رکوع ميں يہ آيت ہے کہ
وه موقع آيا جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ميں زمين ميں ايک جانشين مقرر کرنے واال ہوں۔ انہوں نے کہا 

ا جو اس ميں فساد کريں اور خونريزی کريں، حاالنکہ ہم تيری تسبيح و تحليل کہ کيا اس زمين ميں ان کو مقرر کيا جائے گ
کرتے ہيں اور پاکيزگی کے ساتھ تجھے ياد کرتے ہيں۔ ادھر سے ارشاد ہوا کہ جو ميں جانتا ہوں، وه تم نہيں جانتے۔ وه موقع 

ے بيان نہيں کئے ہيں بلکہ اس لئے کہ اسياد رکھنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجيد نے سابقہ واقعات صرف تفريِح طبع کيلئ
  ميں اُمت کيلئے کچھ بصيرتيں موجود ہيں اور ان کی کچھ اہميت ہے۔ 

جو ميں نے عرض کيا کہ يہ موقع ياد رکھئے گا۔ اب اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے يہ 
ے کہ کتنی مدت کے بعد آئے گا۔ چاہے سو برس ہيں، چاہے ہزار برس کہا۔ کيا کہا؟ اب آنے واال ابھی ہم بتا بھی نہيں سکت

ہيں، اس کا بيان قرآن مجيد ميں بھی نہيں ہے، احاديث ميں بھی نہيں ہے۔ بہرحال بہت پہلے سے کہا جارہا ہے کہ ميں زمين 
تعلق ہے اس جانشينی کا؟  ميں ايک جانشين مقرر کرنا چاہتا ہوں۔اب چونکہ قرآن مجيد ميں يہ ہے کہ جانشين ، مگر کس سے

اس کا کوئی ذکر نہيں ۔ لٰہذا عام مفسرين اس ميں پريشان ہوگئے ہيں۔ اس ميں کہ جانشين بنانے واال ہوں۔ تو کسی کا جانشين؟ 
اب ميں کہتا ہوں کہ دشواری کيا ہے؟ قرآن تو سامنے ہے، کافی ہے۔ مگر ذرا سی بات کے سمجھانے کيلئے کافی نہيں ہوتا۔ 

ے ہوئے ہيں کہ جانشين کس کا؟ تو کچھ سمجھ ميں نہيں آيا۔ بہت دور کی کوڑی الئے۔ اب وہی تاريخ وغيره سے اب اُلجھ
،روايات سے۔ ورنہ اس وقت انہوں نے کہاں ديکھا تھا؟ تو يہ کہا کہ آدمی يعنی انسانی نسل سے پہلے اس زمين پر جنات و 

۔آدمی ناس ہيں اور وه نسناس۔ تو جنا ت و نسناس يعنی جنات و شياطين آباد تھے جن کو عربی ميں جنو نسناس کہتے ہيں
  شياطين۔يہ قوم اس دنيا ميں بسی ہوئی تھی۔ 

اس کے بعد بداعماليوں سے وه تباه و برباد کئے گئے۔ تو اب خالق کا مطلب يہ ہے کہ ميں ان کی جگہ ، ان شيطانوں کی 
ہوں۔ بڑے بڑے علماء غوروفکر کے بعد اس نتيجہ پر پہنچے ۔ميں جگہ پر، جنات کی جگہ پر ايک مخلوق کو پيدا کرنا چاہتا

کہتا ہوں کہ فکر ہر کس بقدِر ہمت اوست۔ ارے صاحب! بات يہاں پر ختم نہيں ہوئی، اس کے بعد فرشتے کہہ رہے ہيں کہ ہم 
  تيری تسبيح کرتے ہيں، يعنی کسی اور کی کيا ضرورت ہے؟ ہم ہی کو کيوں نہيں مقرر کيا جاتا؟ 

سبحان هللا! جنات و شياطين کی جانشينی اور مالئکہ کا رشک کرنا۔مالئکہ کو اس کی تمنا پيدا ہوئی کہ جنات و شياطين تو 
کی جگہ پر ہم کو رکھ ديا جائے ۔ تو ہر صاحب ِعقل سمجھ سکتا ہے کہ يہ بات دل کو نہيں لگتی۔فرشتے، جواِر اقدس ميں 

ه اس کے قرب و جوار ميں رہنے کی بجائے يہ طلب کريں کہ ہميں شيطانوں بسنے والے، عالِم باال کے رہنے والے اور و
کی جگہ اس دنيا ميں بھيج دے۔ يہ خالِف عقل ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ اس کا فيصلہ ہر زبان کے محاورے سے ہوسکتا ہے۔ 
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کہ ارے بھئی!  کوئی صاحب آپ ميں سے دوپر کے وقت کہيں گئے ہوئے تھے، وہاں سے کسی دوست کے ہاں آئے اور کہا
بہت پيا س لگی ہے۔ تو وه دوست پوچھے گا کہ کس کو پيا س لگی ہے؟ ارے صاحب! کسی اور کو پياس ہوتی تو اُس کا نام 

  ليا جاتا۔ جب اس کانام نہيں ليا گيا تو سمجھ ليجئے کہ جو کہہ رہا ہے، اُسی کو پياس لگی ہے۔ 
ھوک لگی ہے، تو ا س کا مطلب يہ ہے کہ مجھ کو بھوک لگی ہے کوئی اور زياده بے تکلف دوست ہواو ر کہے کہ بہت ب

اور مثالً والد ماجد فرماتے تھے ، کيا کوئی پوچھے گا ، کس کے والد ماجد؟ کسی اور کے والد ماجد کا ذکر ہوتا تو اس کا نام
بات کررہا ہے۔بھائی ہوتا۔ جب کسی اور کی طرف اضافت نہيں دی تو سمجھئے کہ جو کہہ رہا ہے، وه اپنے ہی والد کی 

صاحب سفر سے آگئے ہيں،کہيں گئے ہوئے تھے۔کس کے بھائی صاحب؟ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی اور کا ذکر ہوتو متعلق
کيلئے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے اور جب خود متکلم اپنی طر ف اضافت دينا چاہے تو پھر کسی متعلق کے ذکر کی 

گی ہے، کوئی نہيں پوچھے گا کہ کس کو؟ کہے بھوک لگی ہے تو کوئی نہيں ضرورت نہيں ہوتی۔کوئی کہے کہ پيا س ل
پوچھے گا، کس کو؟ کہے کہ والد صاحب نے کہا تھا، وه نہيں پوچھے گا ، کس کے؟ بھائی صاحب نے کہا ہے، نہيں 

  پوچھے گا، کس کے؟ 
ہے کہ کس کا؟ ارے صاحب! جب نہيں بتايا کہ  اور هللا تعالٰی فرماتا ہے کہ ميں جانشين مقرر کرنے واال ہوں۔ تو دنيا پوچھتی

کس کا تو سمجھ ليجئے کہ جو کہہ رہا ہے، وه اپنی ہی طرف اضافت دينا چاہتا ہے کہ ميں زمين ميں اپنا جانشين مقرر کرنا 
مان خالی چاہتا ہوں۔ تو خدا اپنا جانشين کيوں بناتا ہے؟ ہماری سمجھ ميں يہ آتا ہے کہ جانشين وه بنائے جس سے مکان يا ز

ہو۔مکان خالی ہو يعنی ايک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو جانشين بنائے۔ يا زمانہ اس سے خالی ہو تو جانشين بنائے اور 
ذاِت اٰلہی جو زوال و انتقال سے بری ہو تو اس کی طرف سے جانشين بنانے کے کيا معنی؟ اس کو ميں دوُرخوں سے سمجھا

جس ميں زياده غور کی ضرورت نہيں ہے، نہ علميت کی ا س ميں کوئی ضرورت  ؤں گا۔ ايک ُرخ تو بہت کھال ہوا ہے
  ہے۔اس ميں ايک ذرا سی گہرائی ہے۔مگر ماشاء هللا ہمارا مجمع بافہم ہے تو کوئی گہرائی محسوس نہيں ہوگی۔ 

نوں مخلوق ہيں تو پہال حل يہ ہے کہ بے شک خالق کی طرف زمين وآسمان دونوں کی نسبت يکساں ہے، باايں معنی کہ دو
  اس کی۔ 

  ۔ “َربِّ السَّٰمٰوِت َوااْلَْرضِ ”
  وه آسمان کا بھی پروردگار اور زمين کا بھی پروردگار۔ 

مگر پھر بھی بلندی کے ُرخ کو جو اس سے تعلق محسوس ہوتا ہے، وه زمين کا نہيں ہے۔ تو تعلق زمين ميں نہيں ہے۔دعا 
تے۔ يہ کس کيلئے؟ حضرت موسٰی کالم کرنے طور کی بلندی پر جاتے تھے۔ کيلئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہيں ،جھکائے نہيں جا

زمين کے کسی غار کے اندر نہيں جاتے تھے۔ قرآن کے محاورات ديکھ ليجئے۔ جو چيز اس کی طرف سے آتی ہے، اس کو 
ی اس کی طرف آئی ہے توا س ، ہم نے اُتارا۔ وح“اَْنَزْلنَا”اتارنا کہا گيا ہے۔ قرآن اس کی طرف سے آيا تو اس کيلئے کہا گيا

کيلئے کہا جائے گا کہ وحی اُتاری۔ملک اس کی طرف سے آتا ہے تو اس کيلئے کہا جائے گا کہ ملک کو ہم نے اُتارا۔ اب يہ 
اور بات ہے کہ يہ سب تو ہر ايک کی سمجھ ميں آجاتا ہے مگر قرآن ميں ايک جگہ لوہے کو بھی کہا گيا ہے کہ ہم نے اُتارا۔ 

زندگی کے اعتبار سے وه لوہار تو نہيں تھے ، شمشير زن تھے تو وہاں فوالدی چيز جو ہوتی تھی، وه تلوار  اب عرب کی
ہوتی تھی۔ وه کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہا اُتارا جس ميں لوگوں کيلئے خوف و دہشت ہے۔ تو يہ خوف اور دہشت ہتھوڑے سے 

ہا جس ميں خوف و دہشت مضمر ہو، تو اب دنيا ڈھونڈے کہ کوئی نہيں ہوتی، آری سے نہيں ہوتی۔ کوئی ايسی چيز، ايسا لو
  تلوار جو ادھر سے اُتری ہو۔ 

تو جو اُدھر سے چيزيں آتی ہيں، ان ميں کہا جاتا ہے اُترنااور جو چيزيں اِدھر سے جاتی ہيں، ان کيلئے کہاجاتا ہے بلند ہونا۔ 
ر مقبول ہے تو اوپر جاتا ہے، بلند ہوتا ہے ۔ يہ ہمارا ہی دعابندے کی چڑھتی ہے، بلند ہوتی ہے۔عمل صالح انسان کا اگ

محاوره نہيں ہے بلکہ قرآن مجيد ميں ہے، جو نيک عمل ہے، وه اسے اونچا کرتا ہے۔ نماز اگر مقبو ل ہے تو يہی آيا ہے کہ 
کو چڑھنا ۔ يہ آخر آسمانوں پر جاتی ہے۔ تو جو اُدھر سے چيز آتی ہے، اس کو اترنا اور جو چيز ادھر سے جاتی ہے، اس 

محاوره کيوں ہے؟ بات دراصل يہ ہے کہ عرش يعنی پائہ تخت کا تصور جس ميں پيش کيا گيا ہے، تو يہ اس کا پائہ تخت 
ہے۔ اس کے لئے تصور يہ ہے کہ وه عالِم اعلٰی کا بلند ترين نقطہ ہے۔ عرش زمين کے نيچے نہيں مانا جاتا۔ آسمانوں پر يہ 

ہے۔ اُسے عرش مانا جاتا ہے۔ اسے پائہ تخت مانا جاتا ہے۔ ہاں مگر پائہ تخت کہنے سے ميں يہ تصور سے خارج بلندی 
نہيں مانوں گا کہ وه اس پر بيٹھتا بھی ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ وه پائہ تخت ہے اور اگر اس پر وه بيٹھتا بھی ہے تو ہماری زمين 

ہے؟ مکہ معظمہ ميں وه مقدس گھر جس کا تمام دنيا جاکر طواف پر تو اس کا گھر ہے، تو کيا وه اس گھر ميں رہتا بھی 
کرتی ہے، اس کيلئے کيا تصور ہے، بيت هللا۔ تو وه هللا کا گھر ہے ۔ تو کيا اس گھر ميں وه سکونت فرماتا ہے؟وه اس ميں 

عرش کيلئے يہ  رہتا ہے؟اس کا کسی فرقہ کے مسلمانوں کو تصور نہيں ہے۔ تو جب اس گھر ميں رہنے کا تصور نہيں تو
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  تصو رکيوں کہ وه بيٹھتا ہے؟ 
اب ايک عقلی بات ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے ۔ جسے بيٹھنے کيلئے تخت کی ضرورت ہو، اُسے رہنے کيلئے گھر
کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب اس کا گھر ہے مگر رہتا نہيں، تو آدمی غو رکرے کہ تخت ميں يہ تصو رکيوں ہے کہ وه اس 

ميرے نزديک تو يہ گھر بھی ايک نسبت ہے شرف اور عزت کو بڑھانے کيلئے اور وه عرش کہنا بھی ايک پربيٹھتا ہے؟ 
نسبت ہے شرف اور عزت کو بڑھانے کيلئے۔ مگر جيسی نسبت ہوتی ہے، عمالً اس کے ساتھ ويسا ہی برتاؤ بھی کيا جاتا 

  ہے۔ يعنی اس نسبت کو اپنے عمل سے نبھايا جاتا ہے۔ 
احباِن عقل! سب سمجھ سکتے ہيں کہ گھر کی نسبت شخص کی طرف نجی اور انفرادی ہوتی ہے۔ تخت و صاحباِن فہم! ص

سلطنت کی نسبت بادشاه کی طرف منصبی ہوتی ہے۔ تو اسے کہہ رہا تھا اپنا گھر۔ اسے کہہ رہا تھا اپنا عرش۔ يہ ہے گھر تو 
کيا اور جب کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہوا تو وہاں بالليا جب گھريلو کام لينا ہوا، کسی کا زچہ خانہ بنانا تو اسے منتخب 

  گيا۔ 
تو اب يہ دو الفاظ کہہ رہا ہوں ، اسے محفوظ رکھئے گا ، کوئی غلط فہمی نہيں ہوگی کہ جس حيثيت سے عرش اس کا پائہ 

جانشين مطلق نہيں کہا تخت ہے، اُس حيثيت سے گويا زمين اُس سے خالی ہے۔ تو يہی تو کہاجارہا ہے کہ ميں زمين ميں ،
گيا، محض جانشين۔زمين ميں جانشين مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب اپنے الفاظ ميں يوں کہوں گا کہ مالئکہ سے کہا گيا کہ سنو 

مالئکہ! يہاں عالِم باال ميں تو َميں ہوں، ميرا عرش ہے ليکن عالِم ادنٰی يعنی زمين اس شرف سے محروم ہے۔ لٰہذا ميں ايک 
بنانا چاہتا ہوں جس کا دارالسلطنت زمين اسی طرح ہو جس طرح ميرا دارالسطنت عرش ہے ۔اور ذرا سے الفاظ بد  ايسے کو

  ل کر کہوں گا کہ ايسے کو مقرر کرنا چاہتا ہوں جسے زمين سے وہی نسبت ہو جو مجھے عرش سے ہے۔ 
رہے مگر منصب سے محروم رہے۔ تو يہ اب يہ منزل اتنی پرکشش ہے کہ ملک کی نگاِه طلب پڑتی ہے کيونکہ صحبت ميں

  بلندی نہيں ہے۔ ظاہری طور پر دور بھی ہوجائے مگر منصب کا حامل ہوکر رہے تو اس ميں بلندی ہے۔ 
يہاں ايک غلط فہمی دور کردوں کہ عرش اس کا پائہ تخت ہے مگر زمين اس کی ربوبيت سے خارج نہيں ہے۔ اسی طرح 

ِم باال اس کی رسالت سے باہر نہيں ہے۔ لٰہذا جہاں بھی جائے گا، نمازيں پڑھاتا ہوا جائے زمين اس کا پائہ تخت ہے مگر عال
گا۔اقتداء کرتا ہوا نہيں جائے گا۔ امامت کرتا ہوا جائے گا۔ تو يہ تھا ايک پہلو جانشينی کا۔ دوسرا پہلو يہ ہے کہ يہ بات ہی غلط

يہ بنيادی تصور ہی غلط ہے۔ ايک اور صورت ہے جانشين بنانے ہے کہ جانشين وه بنائے جس سے جگہ يا زمانہ خالی ہو۔ 
کی ، وه يہ ہے کہ کام کرنے کا کسی کے ہو، يعنی کسی طرح سے فريضہ اس کا ہو مگر کسی وجہ سے وه خود آکر انجام 

  نہ دے سکتا ہو۔ 
لسہ ہوتا ہے۔ اس جلسہ ميں اس کی مثال ايک ميں يہ دے سکتا ہوں کہ کوئی معزز آدمی کہيں جائے تو اس کے اعزاز ميں ج

اس کے اعزاز ميں سپاسنامہ پڑھا جاتا ہے۔ آئينی طور پر سپاسنامہ کا جواب دينا اسی مہمان کے ذمہ ہے جس کے اعزاز 
ميں وه جلسہ ہے۔ وه سپاسنامہ پڑھا گيا ہے مگر اتفاق سے جس جگہ وه پڑھا گيا ہے اور مجمع ميں جو لوگ ہيں، وه اس کی 

ں ہيں۔ يہ ان کی زبان سے واقف نہيں ہے۔ تو ناواقفيت بھی سد ِراه ہوسکتی ہے۔وه ہماری زبان سے واقف زبان سے واقف نہي
نہيں، ميں ان کی زبان سے واقف نہيں۔ کوئی سپاسنامہ کا جواب دينے اگر خود سے کھڑا ہوجائے تو ميرا فرض ادا نہيں 

۔ لٰہذا ضرورت ہے کہ انہی ميں سے کسی کو ميں اپنا ہوگا۔ غير آئينی ہے۔ اس کے جواب سے ميں سبکدوش نہيں ہوں گا
نائب بناؤں جو ميری زبان سے بھی واقف ہو اور ان کی زبان سے بھی واقف ہو تاکہ وه ميرا جواب ميری زبان ميں مجھ 
، سے سنے اور ان کی زبان ميں ان تک پہنچائے۔ بس خالق کو خليفہ بنانے کی اسی لئے ضرورت تھی۔ خلِق خدا کی رہبری
سيدھے راستہ پر پہنچانا اس کا کام ہے بحيثيت ِ رب۔اگر وه فقط خالق ہوتا تو خالق کے معنی ہيں پيدا کرنے واال۔ تو پيدا کيا 

اور بس چھوڑ ديا۔ليکن وه فقط خالق نہيں۔ يہی فرق ہے عيسائيوں کے محاوره ميں اور ہمارے محاورے ميں ۔ وه خدا کو 
کو کہتے ہيں رب يعنی پالنے واال۔ يہ با پ کا جو لفظ ہے، يہ سبب ِ وجود کو بتاتا ہے۔ سبب ِيعنی باپ۔ ہم خدا “ اَب”کہتے ہيں

  بقا کو نہيں بتاتا۔ 
بہت سے بچے ہيں کہ باپ ان کے دنيا سے اٹھ گئے، تب وه پروان چڑھے تو وجود ميں باپ کا دخل ہے، بقا ميں نہيں 

کہا ہے ۔ يہ “ اب”بقا کے ہر لمحے ميں اس کا رشتہ ہے ۔ انہوں نے ہے۔ليکن رب، رب کے معنی ہيں پروان چڑھانے واال۔يہ
رشتہ ماضی ہے اور ہم رب کہتے ہيں، يہ رشتہ حال ہے۔ يعنی ہمارا ہر نفس اس کی توجہ کا محتاج ہے۔ اس کی نگاه ہم سے 

الق ہوتا تو ہدايت اس ايک لمحے کيلئے ہٹے تو ہماری ہستی نيستی ميں بدل جائے۔ يہ سب ہے رب ميں مضمر۔ تو اگر فقط خ
پر فرض نہ ہوتی۔ ليکن چونکہ وه رب ہے، پروردگار ہے، اور تربيت کے معنی ہيں کسی شے کو اس کے ممکن درجٔہ کمال
تک پہنچانا۔ لٰہذا اب صحيح اور غلط کا بتانا، اب اچھے اور برے کی تعليم دينا۔ اب صحيح راستے پر چالنا، يہ سب فرائض 

ُ ”قرآن مجيد کا ايک ايک لفظ وه ہے کہ غور کيا جائے تو پرده ہٹتا ہے کہ اس اعالن ميں تربيت ميں سے ہيں۔ اب ، “قَاَل ّهللاٰ
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تمہارے رب نے يہ کہا۔ اس کے يہ معنی ہيں کہ جو اعالن ہے، وه تربيت کے “قَاَل َربَُّک”نہيں کہا گيا کہ هللا نے يہ کہا بلکہ
  ا کام۔ ماتحت ہے۔ تربيت اس کا کام ،لٰہذا ہدايت اس ک

قرآن مجيد ميں ہے:ہر چيز کواُس نے پيدا کيا، پھر ہدايت کی، مگر انسان کے عالوه جس جس چيز کی ہدايت ہے، وه خلقی 
طور پر ارادئہ قاہره سے ہے۔ اس کا کام ہے اسے منزِل ارتقاء تک پہنچانا۔ يعنی ايک قطره اس کی ہدايت سے گہر کی منزل 

ت سے ثمر تک پہنچتا ہے۔تو ہر چيز اپنے کمال کی منزل تک بہ ارادئہ اٰلہی پہنچتی ہے۔ تک پہنچتا ہے۔ايک بيج اس کی ہداي
چيز کے اپنے اراده کا دخل نہيں ہے ۔ ليکن انسان کو اس طرح منزِل کمال تک نہيں پہنچانا ہے ورنہ کوئی دنيا ميں کافر ہی 

  تا ہو تو کافر دنيا ميں رہتے ہی کيوں؟ کيوں ہوتا؟اگر وه اپنے ارادئہ قاہره سے ہر ايک کو مٔومن بنانا چاہ
اگر پروردگار چاہتا تو روئے زمين پر جتنے ہيں، سب مٔومن ہی ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوِت قاہره سے اس کو منزِل کمال 

کہ تک پہنچانا، يہ منظور نہيں ہے۔ اسے منزل تک پہنچانا تھا، اسے منزل بتاکر چلنے کی دعوت دينا ہے۔اس کيلئے يہ تھا 
وه اسے صحيح راستے پر چالئے۔ اس کيلئے يہ ضروری ہوا کہ صحيح راستہ بتائے اور اس سے کہے کہ ادھر چلو۔ وه 

آگے آگے چل کر کيسے بتائے کہ ميرے پيچھے آؤ۔اس کيلئے ضروری ہے کہ جسم رکھنے والے ، جسمانيات سے جو الگ 
ايسی صفائے جوہر ہوں کہ اُ س سے فيض لے سکے اور نہيں ہيں، يعنی اسی خلقت ميں سے کوئی ايسا ہو کہ جس ميں 

جسمانی طور پر ان کا ہم جنس ہو کہ ان کو پہنچا سکے۔ ايسی دو پہلو مخلوق کی ضرورت تھی جسے وہاں کہا گيا تھا کہ 
دونوں کی زبان جانتا ہو۔ تو ايسے دو پہلو مخلوق کی ضرور ت تھی جو گناہوں سے بری ہونے کی وجہ سے خود اس کا 

ض حاصل کرنے کا مستحق ہو اور خلق خدا کو صحيح راستہ بتانے کيلئے ان کی ضروريات ميں شريک ہو تاکہ ان پر في
حجت تمام کرسکے۔اگر اُسے بھوک نہ لگتی ہو اور وه کہے کہ روزه رکھو تو خلق خدا کہے گی کہ جناب! آپ کو بھوک کا 

آسان ہے؟ آپ کيا جانيں کہ پياس کيا چيز ہوتی ہے؟تو دن بھر مزه ہی نہيں معلوم ۔آپ سمجھتے ہيں کہ روزه رکھنا کوئی 
پياسا رہنا کہيں ہوسکتا ہے؟جو جو حکم وه دے، دنيا کہے کہ جناب! ان تمام خواہشات سے آپ بری۔ آپ مثاِل عمل کہاں بن 

  سکتے ہيں؟ 
س کو ختم کرتا ہوں، دنيا کہتی ہے کہ تو خلق خدا پر حجت تمام نہ ہوتی۔ لٰہذا ايک ايسا ہونا چاہئے ، اور ميں ايک لفظ پر ا

کہا گيا کہ تمہاری ہی طرح بشر ہوں، تو ہم ہی جيسے ہيں۔ بالکل ہمارے جيسے ہيں۔ ميں کہتا ہوں کہ يہ کہا تھا کہ تمہارے 
مہاری جيسا بشر ہوں، يہ نہيں کہا تھا کہ تمہارے جيسا جاہل ہوں۔يہ کہا تھا کہ تمہارے جيسا بشر ہوں۔ يہ نہيں کہا تھا کہ ت

طرح خطا کارہوں۔تو بشريت پر ايمان النا تو ميں جزِو دين سمجھتا ہوں، بشريت کا انکارميں کفر سمجھتا ہوں۔ مگر بس 
ديکھنا يہ کہ کيسا بشر! ميں کہتا ہوں کہ يہ بشر ايسے ہيں ، دنيا ملک کہنا ان کی تعريف سمجھتی ہے، ميں ملک کہنا ان کی 

  سان کی فضيلت کا جزو غالباً اسی سلسلہ بيان ميں کل آپ کے سامنے عرض ہوگا۔ توہين سمجھتاہوں۔ يہ ملک اور ان
تو حضوِر واال! ايسا بشر ہو جو خالق سے اس کا فيض حاصل کرسکے اور ہم تک اس کے فيض کو اپنی زبان ميں جو 

ب ہونے کے يہ معنی ہيں کہ اس ہماری بھی زبان ہے، پہنچا سکے۔ تو اسے وه اپنا جانشين بنائے، اپنا نائب بنائے کيونکہ نائ
کا کام اُس کا کام ہوجائے۔اب يہ جو ہدايت کرے گا، وه اس کی ہدايت نہيں ہوگی بلکہ وه اُس کی طرف کی ہدايت ہوگی جس 

نے نائب بنايا ہے۔ تو اب چاہے اس کو ہدايت کرنے واال کہئے، چاہے اُس کو ہدايت کرنے واال کہئے، اس لئے اس کو ہم 
  اور قرآن کہے گا:  کہيں گے ہادی

  ۔ “اِنََّمااَْنَت ُمْنِذٌرَولُِکلِّ قَْوٍم ھَادٍ ”
کہ اے رسول! آپ منذر ہيں ، نبی اور رسول بھی ہيں ليکن انذار يعنی رسالت کا دروازه بند ہوا ہے، ہدايت کا دروازه بند نہيں 

نہيں ہوئی۔ ناموں سے حقيقت نہيں بدلتی۔ ميں  ہوا۔ ہر نسل، ہر طبقہ کيلئے ہادی ہيں ، يعنی رسالت ختم ہوئی ہے، ہدايت ختم
کہتا ہوں کہ کبھی ہدايت بناِم رسالت ہوتی ہے، کبھی ہدايت بناِم امامت ہوتی ہے۔ ليکن ہدايت کا سلسلہ ختم نہيں ہوتاا ور بس۔ 

ائے ربوبيت گزشتہ بيان کی روشنی ميں ايک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ جناِب واال!جب ميں نے عرض کيا کہ ہدايت تقاض
ہے تو بس ايک جملہ کافی ہے يعنی جب تک اس کی ربوبيت ہے، تب تک ہدايت ہے۔ اب يہ اتنا بلند منصب ہے کہ مالئکہ 

  نے کہا: 
َماءَ ”   ۔ “اَتَْجَعُل فِْيھَاَمْن يُْفِسُدفِْيھَاَويَْفِسَک الدِّ

وازن الفاظ کبھی کبھی ناسمجھی سے استعمال کيا تو انہيں مقر رکرے گا جو فساد کريں اور خونريزی کريں؟بس بس۔ غير مت
کرلئے جاتے ہيں۔ شايد آپ نے سنا ہو يا کسی نے کہا ہو کہ مالئکہ نے اعتراض کيا۔ ياد رکھئے مالئکہ جو ہيں، وه 

  عصمت ِفطری کی منزل پر فائز ہيں اور قرآن کہہ رہا ہے: 
  ۔ “اَل يَْسبِقُْونَہ بِاْلقَْوِل َوھُْم بِاَْمِره يَْعَملُْونَ ”

وه هللا پر بات کرنے ميں سبقت ہی نہيں کرتے۔ وه وہی کرتے ہيں جو اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو اب فرشتوں کيلئے يہ کہنا کہ 
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انہوں نے اعتراض کيا۔ تو ميں ہرگز نہيں کہوں گا کہ اعتراض کيا۔ ميں بس يہی کہوں گا کہ تعجب سے سوال کيااور اب ذرا 
ی جائے تو اس ميں جھوٹ اور سچ کا سوال ہے۔ کوئی بات پوچھی جائے تو اس ميں سی علمی بات ہے کہ کوئی اطالع د

جھوٹ اور سچ کا سوال نہيں۔فرشتہ خود کچھ نہيں کہہ رہا،وه تو ايک بات پوچھ رہا ہے۔ تو پوچھنے ميں جھوٹ کا سوال پيدا 
کی زندگی کا ايک تاريک ُرخ ليا جو بالشبہ نہيں ہوتا۔ پھر فرشتے نے کام کيا کيا ہے؟ فرشتے نے کام يہ کيا کہ نوِع انسان 

ہے۔ کون کہہ سکتاہے کہ انسان فساد نہيں کرتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ انسان خونريزی نہيں خرتا۔ تو ايک تاريک ُرخ ليا 
کے انسان کا جو اس کی نظر ميں بہت تاريک تھا۔ فساد تو بالشبہ تاريک ہے ہی اور خونريزی بھی ، جو بطوِر فساد ہو۔ اس 

تاريک ہونے ميں کيا شبہ ہے؟ تو اس ُرخ کو ليا جو بے شک ہے اور اپنی زندگی کا روشن پہلو ليا جو حقيقتاً ہے۔ ليکن انسان
کی مجال ہے کہ وه کہے کہ ملک تسبيح نہيں کرتا، تقديس نہيں کرتا۔ جو اپنی صفت تسبيح و تحليل کی بتائی، وه حقيقتاً ہے 

ی، فساد اور خونريزی، وه بھی ہے۔ ہر جزو صحيح۔ بس کام يہ کيا کہ دونوں کو مال کر پوچھ ۔جو عام انسانوں کی صفت بتائ
ليا۔ اپنی زندگی کا روشن ُرخ ، ان کی زندگی کا تاريک ُرخ۔ان دونوں کو مال کر پوچھ ليا کہ کيا انہيں مقرر کيا جائے گا؟ہميں 

  نہيں؟ 
ں کيونکہ يہ نتيجہ جھوٹ ہوتا۔يہ نتيجہ غلط ہوتا۔يہ نتيجہ ملک نے نہيں نتيجہ پھر ملک نے نہيں نکاال کہ ہم زياده حقدار ہي

نکاال۔اسے ساده لوح انسانوں پر چھوڑا کہ وه يہ ہی نتيجہ نکاليں گے۔مگر يہ پوچھا ہی کيوں؟ ميں نے کہا کہ يہ سوال ہی 
قدس کے طالب علم ہيں اور طالب علم  کيوں کيا؟ تو ياد رکھئے کہ سوال کرنے کا حق تو بہرحال انہيں يوں تھا کہ وه بارگاهِ 

کی سمجھ ميں جو بات نہ آئے، اسے اُستاد سے پوچھنے کا حق ہے۔ متعلم ہونے کے ساتھ ساتھ يہ اجازت الزمی طور پر 
حاصل ہے ورنہ فريضہ تعليمی ادا ہی نہيں ہوگا۔معلم ہونے کا رشتہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وه طالب علم کو حق دے کہ 

جھ ميں نہ آئے، اسے مجھ سے پوچھنا۔ اور يہاں وه پوچھنا کسی مقصد ِاٰلہی کی تکميل کا ذريعہ ہے۔ميرے جو بات سم
نزديک اگر وه يہ نہ پوچھتے تو ايک مقصد ِاٰلہی پورا ہونے سے ره جاتا۔ وه مقصد ِ اٰلہی کيا ہے؟ ايک تو جو ميں پہلے کام 

اللت نماياں ہوئی کہ يہ منصب ايسا بلند ہے کہ ملک کی نگاِه طلب لے چکا ان کے اس سوال سے ، وه يہ ہے کہ مقصد کی ج
بھی پڑتی ہے۔ اب خلق خدا کيلئے انتباه ہے کہ اسے کبھی ارزاں نہ بنا لينا۔اتنا اونچا ہے يہ منصب۔اور وه بھی اسی نام سے 

  جسے تم نے ارزاں بنايا۔ 
لينا۔ يہ ايک مقصد ہے جو ميں پہلے يہ کام لے چکا۔ دوسرا يہاں اعالن جو کيا گيا، وه اسی نام سے کہ اسے ارزاں نہ بنا 

مقصد يہ ہے کہ ملک نے سوال کيا اور خالق نے وه جواب ديا جو بعد ميں ديا جائے گا۔ يہ تمام دنيا کو دکھانا ہے کہ ديکھو! 
ے، چہ جائيکہ اس منصب کا اختيار ايسا ميری ذات سے خاص ہے کہ جس ميں ملک کے معصوم مشوره کو بھی دخل نہيں ہ

  خطاکاروں کا اجماع يا شورٰی۔ 
بس اب آيت پوری پڑ ھ چکا ہوں، اس کے بعد اس کے اجزاء سے متعلق جو باتيں ہيں، وه کل عرض ہوں گی،خالق نے 

  جواب ديا: 
  ۔ “اِنِّْی اَْعلَُم َمااَل تَْعلَُمْونَ ”

کہتا ہوں کہ اصوِل نيابت شروع يہاں سے ہوا۔ نائب  ميں وه جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے۔ اس پر تبصره کل ہوگا۔ مگر ميں
ابھی ميں نے کہا کہ وه کام کرے جو اس کا کام ہو۔ جس کے کام کو وه اپنا کام کہہ سکے اور جس کے کام کو دنيا اس کا کام 

 کے نائب ہيں۔آدم کہہ سکے، وه نائب ہے۔ تو انبياء هللا کے نائب ہيں، مرسلين هللا کے نائب ہيں۔ ہمارے نزديک آئمہ حق هللا
اپنے وقت ميں خليفۃ هللا تھے۔ نوح اپنے دور ميں خليفۃ هللا تھے۔ ابراہيم اپنے وقت ميں خليفۃ هللا تھے۔موسٰی و عيسٰی اپنے 

  اپنے وقت ميں خليفۃ هللا تھے اور ہمارے پيغمبر بالقيد ِوقت خليفۃ هللا تھے۔ 
نيا ميں تشريف رکھتے تھے تو جو جو ہدايات فرماتے تھے، وه بہرحال عملی حيثيت سے اپنے دور ميں جب اس داِر د

بحيثيت خليفۃ هللا کے تھيں اور جب دنيا سے تشريف لے گئے تو جو ان کی جگہ پر ہدايت ِخلق کے منصب پر ہو، وه خليفۃ 
يہ مشکل پيش آئی هللا ہے۔ اس طرح ايک بڑی مشکل جو اکثريت کو پيش آئی، وه ہمارے ساتھ پيش نہيں آئی۔ يعنی اکثريت کو

، متفقہ بات ہے کہ جب پيغمبر خدا دنيا سے اٹھے اور دنيا نے اپنا نظام بناِم خالفت چاليا، تو اب پہال فرد، تو انہوں نے کہنا 
شروع کيا، خليفة رسول هللا۔ بہت کھلی ہوئی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت نہيں تھی۔ پيغمبر دنيا سے گئے ہيں۔ ہم ان کا 

  رہے ہيں تو خليفة رسول هللا۔تو اب جو آتا ہے ، وه کہتا ہے:  جانشين بنا
” ِ   ۔ “اَلسَّالُم َعلَْيَک يَا َخلِْيفَۃ َرُسْوِل ّهللاٰ

  سالم ہو آپ پر اے خليفہ نبی۔ سالم ہو آپ پر اے رسول هللا کے خليفہ۔ 
دقت نہ ہوئی ، عمر گزر اب اس وقت وه بعد کی مشکل ذہن ميں نہيں آئی تھی کہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ کوئی 

گئی۔مختصر تو ہوتی ہے عمر۔ وه اتنے دن تک کہتے رہے خليفة رسول هللا۔ اب نمبر بڑھا۔ نمبر جو بڑھا تو خود صاحب ِ 
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اقتدار جو موجود تھے،اب ان کے ذہن ميں دشواری پيدا ہوئی۔ خود ان کے ذہن ميں کشمکش پيد اہوئی کہ صاحب! اب ميں کيا
۔يعنی پے“تتابُِع اِضافات”چ ميں ايک کڑی آگئی۔ تو اب علم معنی و بيان کی ہمارے ہاں ايک اصطالح ہے کہا جاؤں؟ اب وه بي

در پے اضافت۔ تو اب رسول هللا کا خليفہ ، تاکہ رسول پہنچايا جائے۔ بغير اس کے تع تقدس نہيں پيدا ہوگا۔ تو رسول هللا کے 
  خليفہ کا خليفہ۔ 

ئی ہے۔ يونہی سہی۔ اب آگے بڑھے تو دو اضافتيں آئيں۔ رسول هللا کے خليفہ کا خليفہ۔ خير صاحب! تھوڑی سی تو زحمت ہو
اب ذہن ميں ہے کہ يہ تو سلسلہ رہے گا۔ اس وقت مصطفٰے کمال پاشا کی کسے خبر تھی کہ وه آکر اس سلسلہ کو ختم کردے 

حل ہوا اس کا؟ مجمع کيا گيا۔ مجلس شورٰی  گا۔ حوصلہ تو يہ تھا کہ رہے۔ تو صاحب! يہ بڑی زحمت ِ بے جا ہے۔ تو کيونکر
قائم ہوئی اور اس ميں پيش کيا گيا کہ بھائيو!يہ بڑی مشکل ہے۔ تمہاری سمجھ ميں اب تک نہ آئی۔ ليکن بحمد  ميری سمجھ 

آيا ميں يہ مشکل آئی کہ اب کيا ہو۔ تم بتاؤ کہ اس کا حل کيا ہو؟ يعنی مشکل سمجھ ميں آگئی ہے، حل سمجھ ميں نہيں 
ہے۔مشکل کے حل کيلئے مدد کی ضرورت ہے۔تو بتاؤ کہ کيا ہو؟نکتہ رسی سے کام لے کر اُسے نہيں بلوايا گيا تھا کہ جس 
کا کام ہی مشکل کشائی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احساس تھا کہ وه جوبنيادی طور پر ، بنياِد مشکل سے الگ ہے، اس 

ميں سے کوئی الل بھجکڑ تھا، سمجھ دار آدمی، ذہين۔ تو اس نے يہ کہا کہ  سے متفق نہيں ہيں۔ بہرحال موجود لوگوں
  صاحب! اس جھگڑے ہی کو چھوڑئيے۔ارے ہم مٔومنين ہيں، آپ ہمارے امير ہيں۔ 

لٰہذا يہ خليفہ کا جھگڑا ہی ختم کيجئے۔ مصطفٰے کمال پاشا نے بعد ميں ختم کيا۔ انہوں نے اسی وقت ختم کرديا کہ صاحب! يہ
نہيں۔ تو سن لے آپ نے کہ ہم مٔومنين اور آ پ ہمارے امير۔کہا: کيا عمده رائے تم نے تجويز کی ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ  جھگڑا

پہلے ہی قدم ميں رسول سے تو رشتہ منقطع ہوگيا۔ اب جمہور سے رشتہ ره گيا۔ تو جناب! اب يہ سلسلہ شروع ہو گيا اور 
رہا۔جب تک کہ وه سلسلہ ختم نہيں ہوگيا۔ اور جناب! ہمارے لئے يہ مشکل نہ پہلے نسل در نسل چلتا رہا اور ہر َدور ميں چلتا

تھی، نہ بعد ميں ہوئی۔ ہمارے نزديک بيچ ميں کسی مخلوق کا قدم آتا ہی نہيں۔ ہمارے نزديک رسول هللا بھی خليفۃ هللا ، علی 
۔ پورا سلسلہ ہے خلفائے خدا کا۔ سب نائب ِ خدا ہيں مرتضٰی بھی خليفۃ هللا، حسن مجتبٰی بھی خليفۃ هللا، حسين بھی خليفۃ هللا

  اور نائب ِ رسول بھی ہيں۔نائب کا نائب بھی نائب ہی ہوتا ہے ۔ لٰہذا اس کے خالف بات نہيں ہے۔ 
تو وه اصول کہ جو اس کا کام ہو، وه اُس کا کام ہو۔ تو يہ نيابت کا تقاضا اور جو اس کے ساتھ عمل ہو، وه اس کے ساتھ عمل۔

  يہی نيابت کا تقاضا ہے۔ اب ميں قرآن مجيد کی آيتيں پڑھتا ہوں۔ 
” َ ُسْوَل فَقَْد اَطَاَع ّهللاٰ   ۔ “َمْن يُِّطِع الرَّ
  ۔ “جس نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے هللا کی اطاعت کی”

ذا جو اُن کی يعنی پہلی اضافت ان کی طرف اطاعت کی۔ پھر وہی اس کی طرف اضافت۔ کيا مطلب؟ چونکہ نائب ہيں، لہٰ 
  اطاعت وه اُس کی اطاعت۔ 

ِ فَْوَق اَْيِدْيِھمْ ” َ يَُدّهللاٰ   ۔ “اِنَّ الَِّذْيَن يّبَايُِعْونََک اِْذيُبَايُِعْونََک اِنََّما يُبَايُِعْوَن ّهللاٰ
ميری بيعتيہ جو آپ سے بيعت کررہے ہيں ، وه هللا سے بيعت کررہے ہيں۔ بيعت ہے ان کے ہاتھ پر مگر وه کہہ رہا ہے کہ 

ہے۔ يہ هللا کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر ورنہ وه جسم و جسمانيات سے بری، اس کے ہاتھ کہاں سے آئے؟اسی دن کيلئے تونائب 
بنايا ہے۔ تو جو اس کے ساتھ برتاؤ، وه اس کے ساتھ برتاؤ۔ جو ان کی نافرمانی کرے، اس نے هللا کی نافرمانی کی۔ نيابت کا 

  ے۔ تقاضا يہاں نظر آرہا ہ
جناِب واال! بس، يہ اصول سمجھ ليجئے کہ جو اس کے ساتھ ہے، وه اُس کے ساتھ اور جو اس کا کام ، وه اُس کا کام۔ اب 
جہاں جہاں يہ بات نظر آئے ، سمجھ ليجئے کہ يہ نيابت کی دوسری نظير ہے يعنی نائب ہونے کا ثبوت ان الفاظ سے ہوتا 

  ہ کی ہے کہ رسول نے کہہ ديا: ہے۔اب ديکھئے متفق عليہ حديث، صحاِح ست
  ۔ “يَاَعِلْ◌یُّ َحْربَُک َحْربِْی ِسْلُمَک ِسْلِمیْ ”

  يا علی ! تمہاری جنگ ميری جنگ، 
اس دوسرے لفظ کا ترجمہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے۔ لوگ ترجمہ کرتے ہيں، تمہاری صلح مگر صلح کے لفظ سے ذہن مينآ تا 

يں کہ پہلے لڑے۔ شاعر نے کہا ہے کہ بڑا مزا اس مالپ ميں ہے جو صلح ہے ، لڑنے کے بعد صلح کرنا تو اس ے معنی ہ
ہوجائے جنگ ہوکر ۔ اس سے وه مفہوم ادا نہيں ہوگا جو رسول نے کہا ہے۔ ان کا مطلب يہ نہيں ہے کہ لڑکر آدمی پھر صلح 

زبان ميں کہنے کی کرے بلکہ حرب کے مقابلہ ميں جو چيز ہوتی ہے، تم سے جنگ، مجھ سے جنگ۔ اور اب ميں اُردو 
کوشش کروں کہ تم سے مالپ رکھنا، مالپ کرنا نہيں، تم سے مالپ رکھنا، مجھ سے مالپ رکھنا ہے۔ اور بعض الفاظ ہيں 

  جو ہمارے محاوره ميں نہيں تھيں۔ مگر اخباروں سے ياد آتی ہيں ، وه ادائے مطلب ميں مجھے يہاں مدد پہنچائيں گی۔ 
ں تھا مگر اخباروں ميں بہت ديکھا ہے۔ وه ميرے مطلب کی با ت ہے۔ وه کيا؟ کہ ان سے تو جناب! يہ ہمارا محاوره نہي
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جنگ، مجھ سے جنگ اور تم سے ناجنگی، مجھ سے ناجنگی۔ يہ حرب اور سلم دونوں مصدر ہيں۔ اُردو ميں مصدر کے آخر 
عربی زبان ميں مصدر ہيں۔ ہر زبان  ہوتا ہے۔ حرب کے معنی لڑنا اور سلم کے معنی نہ لڑنا۔حرب اور سلم دونوں“ نا”ميں 

  ميں مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف۔ 
کوئی دوست آپ کے ايسے تھے کہ بچہ پر غصہ آيا تو بيدردی سے ماررہے ہيں۔ آپ مالقات کو گئے۔ وه بچے کو ايسی 

انہوں نے کہا:ارے بھئی! آپ آئے اور ٹھہرے ہی  شدت سے مار رہے تھے کہ آپ ٹھہرے نہيں،واپس آگئے۔ دوسرے دن
نہيں۔ تو ان کے جواب ميں آپ کہئے گا کہ تمہاری مار سے مجھے ايسی اذيت ہوئی ، ايسی تکليف ہوئی ، تمہاری مار سے 
ےکہ مجھ سے ديکھا نہ گيا، ميں چال گيا۔ کيا مطلب؟ يہ اضافت فاعل کی طرف ہے۔ تمہاری مارسے۔ يعنی تم جو ماررہے تھ
اپنے بچے کو، يہ ہوئی اضافت فاعل کی طرف۔ اب خدانخواستہ کوئی آپ کے شناسا ،انہيں راستے ميں کسی نے زدوکوب 

کرديا۔ آپ کو خبر پہنچی۔ آپ سے مالقا ت ہوئی تو آپ نے بطوِر ہمدردی کہا کہ بھئی! تمہاری مار سن کر مجھے بہت 
ی تم پر جو مار پڑی ۔ تو يہ اضافت مفعول کی طر ف ہوئی۔ وہاں کے کيا معنی ہوئے؟يعن“ تمہاری مار”تکليف ہوئی۔ اب 

يَا ”اضافت فاعل کی طرف تھی۔يہاں تماری مار جو لفظ ہے، اس کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ اب رسول فرمارہے ہيں: 
پيش کئے ديتا ہوں۔ اگر  ۔ حديث ہے متفق عليہ۔ دونوں معنی ہيں۔ دنيا کو جو پسند ہوں۔ دونوں مفہوم“َعلِیُّ َحْربَُک َحْرِبیْ 

اضافت فاعل کی طرف ہے تو يہ معنی ہوں گے کہ ياعلی ! تمہارا جنگ کرنا ميرا جنگ کرنا ہے۔ تو اب جس جس سے بھی 
علی نے جنگ کی ہو، اُسے سمجھئے کہ رسول هللا نے جنگ کی۔ اگر اضافت مفعول کی طرف ہو تو معنی ہو گئے کہ تم 

  ے۔ سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنا ہ
تو اب تاريخ ميں ديکھ ليجئے کہ جس جس نے ان سے جنگ کی ہو، اب نہ رشتہ ديکھئے گا، نہ صنف ديکھئے گا۔ اب ايک 

  خاتوِن معظمہ، وه بھی متفق عليہ حديث ہے کہ فرمايا: 
  ۔ “فَاِطَمۃ بَْضَعۃ ِمنِّیْ ”
  ۔ “فاطمہ ميراايک جزوہے”
  ۔ “َمْن اََذاھَافَقَْداََذانِیْ ”
  ۔ “کليف دی، اس نے مجھے تکليف دیجس نے اسے ت”
  ۔ “َوَمْن اَْغَضبَھَافَقَْد اَْغَضبَنِیْ ”
  ۔ “اورجس نے اسے غضبناک کيا، اُس نے مجھے غضبناک کيا”

ميں نے ابھی کہا کہ يہ ترکيب کہ جو اس کے ساتھ ہو، وه ميرے ساتھ ہوا۔يہ نيابت کا پتہ ديتا ہے۔ اب چاہے اس نيابت کی اس
نہ معلوم ہو، ناموں سے فرق نہيں پڑتا۔ کبھی وه نيابت بصورِت نبوت ہوتی ہے۔ کبھی نيابت بصورِت قسم کا مجھے نام 

رسالت ہوتی ہے۔ کبھی نيابت بصورِت امامت ہوتی ہے۔ اب اس نيابت کا خواه مجھے نام معلوم نہ ہو، مگر ان الفاظ کی رو 
  کہا: سے ماننا پڑے گا کہ يہ بھی نائب ِ رسول ہيں اور بچوں کيلئے 

  ۔ “َمْن اََحبَّھَُما فَقَْد اََحبَّنِْی َوَمْن اَْغَضبَھَُمافَقَْد اَْغَضبَنِیْ ”
 ۔ “جس نے ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان کو غضبناک کيا، اس نے مجھ کو غضبناک کيا”

ں۔اس سے پہلے قرآن مجيد کی آيتيں تھيں جوجو نيابت کے تقاضے ہيں، سب نظر آرہے ہيں يا نہيں! يہ سب احاديث ِ پيغمبرہي
رسول کی نيابت کے بارے ميں َميں نے پيش کيں۔ اب بہت جانی پہچانی شخصيت، شاه عبدالعزيز محدث دہلوی ، جن کی 

کتاب رِد شيعہ ميں تحفہ اثناء عشريہ، اپنے طبقہ کيلئے مايہ ناز کتاب ہے۔ اس کے مصنف، تو جناب ان کی کتاب ہے 
ن۔ اس ميں وه کہتے ہيں کہ خدا نے ہمارے رسول کووه سب فضيلتيں عطا کيں جو تمام انبياء کو مليں بلکہ اس سرالشہادتي

سے باال تر۔ ليکن ايک صفت انبياء کو ملی تھی جو براِه راست ہميں ان کے ہاں نظر نہيں آتا۔ وه ہے شہادت۔ لٰہذا خالق کو يہ 
بھی نہ جائے اور براِه راست ان پر کسی دشمن کا وار کام بھی نہ کرے۔  منظو رہوا کہ صفت ِشہادت ان کے فضائل ميں ره

  نواسے عطا فرمائے اور شہادت کی دو اقسام ہيں۔ ايک شہادِت سّری اور ايک شہادِت جہری۔  ٢اس کيلئے هللا نے ان کو 
واسوں پر تقسيم ہوگئيں۔ مخفی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور اعالنيہ شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔ دونوں شہادتيں دونوں ن

حسن کے حصہ ميں شہادِت سّری آئی اور حسين کے حصہ ميں شہادِت جہری آئی۔ يعنی کھلم کھال شہادت۔ان کے ذريعہ سے
  هللا تعالٰی نے صفتِ شہادت کو فضائل رسول ميں شامل کرديا۔ 

سے عرض کرتا۔ بہت بڑے آدمی ہيں، ميں اس کا نتيجہ؟انہوں نے فرمايا کہ اگر وه ميرے سامنے ہوتے تو ميں بڑے احترام 
بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں کہ يہاں تک تو آپ نے فرماديا، جو ميں سوال کروں ،اس کا جواب ديجئے کہ جب اِن کی 

  شہادت اُن کی شہادت، تو جو اِن کا قاتل ہے، وه اُن کا قاتل۔ 
ے ہی زور سے ميری بات کا جواب دے ديجئے گا اور اب جناب! نہ ہچکچائيے گا،جتنے زور سے آپ نے وه بات کہی ، اتن
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سوائے ايک جواب کے دوسرا ہو ہی نہيں سکتا۔ آپ کو منطقی طور پر قبول کرنا پڑے گا کہ جو اِن کا قاتل، وه اُن کا قاتل 
رسول  يعنی رسول کا قاتل۔اب يہ جملہ ان کا ابھی تک ہے مگر کھول کر دونوں ٹکڑے کہہ ديجئے کہ جو حسن کا قاتل، وه

کا قاتل اور جو حسين کا قاتل، وه بھی رسول کا قاتل۔اب کوئی بحث نہ کيجئے گا کہ حسين کے قاتل کو يہ يہ کہا جائے يا 
نہيں۔بس آپ جو جو رسول کے قاتل کو کہہ سکتے ہيں، وه کہئے۔ ايک اور سوال کا جواب ہوجائے ۔ ہم سے يہ سوال کيا جاتا

سوچ کر ہماری عزاداری پر کہی جاتی ہيں۔ يعنی ہاتھ ہم اپنے سينوں پر مارتے ہيں،  ہے ، طرح طرح کی منطقی باتيں سوچ
دل دوسروں کے دہلتے ہيں۔ روتے ہم ہيں، صدمہ دوسروں کو ہوتا ہے۔طرح طرح کے منطقی سوال سامنے آتے ہيں کہ 

مطلب يہ ہے کہ تم ان کو رسول سے وفاِت رسول پر اتنا غم و ماتم نہيں ہوتا جتنا امام حسين کی شہادت پر ہوتا ہے۔اس کا 
  بڑھاتے ہو۔ 

تو اب اس کا جواب تو يہ ہے کہ ميں يہ کہوں کہ اچھا صاحب! نواسے کو ہم نے حصہ ميں لے ليا ہے، رسول کو آپ حصہ 
ميں لے ليجئے۔ ہم وعده کرتے ہيں کہ اس ميں ہم آکر آپ کے ساتھ شريک ہوں گے، آپ اس ميں ہمارے ساتھ شريک 

  ہوجائيں۔ 
ناب شاه عبدالعزيز کے مطابق سال ميں دو تاريخيں ہيں، ايک وفاِت رسول کی، ايک شہادِت رسول کی۔وه ربيع االّول کی ج

کسی تاريخ کو ہے اور يہ جو دس محرم کو ہے، يہ شہادِت رسول کی تاريخ ہے۔اب آپ بتائيے کہ وفات کی يادگار قائم کريں 
ہوں کہ اسے ہم سے کيوں پوچھتے ہيں؟ آسمان سے پوچھيں کہ وفاِت رسول پر يا شہادت کی؟ اور اب مصائب ميں َميں کہتا 

  خون کيوں نہيں برسا؟ حسين کی شہادت پر کيوں خون برسا؟ 
صواعق ”ميں ديکھ ليجئے۔ عالمہ ابن حجر مکی کی “ مطالب السئول”اسے سيد کمال الدين محمد ابن طلحہ شافعی کی 

ميں ديکھ ليجئے کہ دس محرم کے بعد چاليس دن“ تذکرئہ خواص اآلئمہ”جوزی کی ميں ديکھ ليجئے، خواه سبط ابن“ محرقہ
تک جو کپڑازير آسمان پھياليا جاتا تھا،اُس پر خون کے دھبے نظر آتے تھے۔ اہل عزا ديکھيں کہ عاشورے ہی کی تاريخ 

نے بيس صفر تک کائنات کو  اِدھر سے مقرر نہيں ہوئی بلکہ چہلم کی تاريخ بھی اُدھر سے مقرر کی ہوئی ہے۔يعنی اس
سوگوار رکھاہے۔ چہلم کے دن تک، بيس صفرتک خون برس رہا ہے۔ ميں کہتا ہوں کہ پيغمبر خدا کے غم ميں سيده عالم رو 
رہی تھيں، علی رو رہے تھے، حسنين رو رہے تھے ، ارے صحابہ ميں بھی جن جن کو رونے کی فرصت تھی، وه رو رہے

ميں کہا کہ بعض صحابہ گريبان پھاڑ “ مدارج النبوة”تھے۔ شاه عبدالحق محدث دہلوی نے  تھے۔ سب ہی سياست دان نہيں
پھاڑکرجنگلوں ميں نکل گئے اور مدينہ ميں کہرام برپا تھا۔ يہ تاريخ سے ثابت ہے۔ تو يقينا يہ سب رو رہے تھے۔ مگر حسين 

مہ نے خواب ديکھا اور ه بھی متفق روايت ہے کہ کے غم ميں تو رسول هللا رو رہے ہيں او رپھر ديکھئے کہ جناِب اُم سل
جس نے خواب ميں مجھ کو ديکھا، اس نے مجھ ہی کو ديکھا کيونکہ شيطان کی يہ مجال نہيں کہ ميری صورت ميں آئے۔يہ 

صحيح مسلم وبخاری کی متفق حديث ہے۔ اب ديکھئے صحيح ترمذی ميں کہ جناِب اُِم سلمہ،اب کوئی اور خواب ديکھتا تو 
ی يہ بحث پيدا کرسکتا تھا کہ وه رسول کی صورت کو کيا جانے؟ ليکن جناِب اُِم سلمہ کے بارے ميں تو يہ سوال ہی پيدا کوئ

  نہيں ہوسکتا۔ رسول نے ايک خاک دی تھی کہ اسے رکھ چھوڑو۔ 
اک جب حسين يہ بھی صحيح ترمذی ميں ہے کہ جب يہ خون ہوجائے تو سمجھنا کہ ميرا فرزند حسين شہيد ہوگيا ہے۔يہ خ

 کے سفر کے بعد ديکھتی تھيں تو دل کو ڈھارس ہوجاتی تھی کہ حسين زنده ہيں۔ 

 

 


