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  عرض ناشر

جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب ہوتی 
ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ ونکھار پيدا کرليتی ہيں 

ياں کا فور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ واديوں تاريک
ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کاسورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت کے 

  اعتبار سے فيض اٹھايا۔
ت محمد مصطفی صلی هللا عليہ و آلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے اسالم کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضر

کر آئے اور علم و آگہی کی پياسی اس دنيا کو چشمہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کی تمام الہی پيغامات ايک 
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 برس کے ٢٣ايک عقيده اور ايک ايک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 
مختصر عر صے ميں ہی اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمران ايران و روم کی 

قديم تہذيبيں اسالمی قدروں کے سامنے ماندپڑگئيں ، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر 
ہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصل

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

ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم او ر ان کے اگر چہ رسول اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی يہ گرانبہا 
پيرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کے 
بے توجہی اورناقدری کے سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کاشکار ہوکراپنی عمومی افاديت کو عام کرنے 

ئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے سے محروم کرد
اپنا چشمہ فيض جاری رکھا اورچوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے 

خالف فکری و نظری موجوں کی زد اسالم کو تقديم کئے جنھوں نے بيرونی افکارو نظريات سے متاثر اسالم و قرآن م
پر اپنی حق آگيں تحريروں اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم 
کے شکوک و شبہات کا ازالہ کياہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا 

م و قرآن او رمکتب اہل بيت عليہ السالم کی طرف اٹھی او رگڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم کی نگاہيں ايک بار پھر اسال
اس فکر و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسالم سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا 

ں، يہ زمانہ عملی اور فکری رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين و بے تاب ہي
مقابلے کازمانہ ہے اورجو مکتب بھی تبليغ او رنشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھا کر انسانی عقل و شعور 

  کو جذب کرنے والے افکار و نظريات دنياتک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت(عليه (عالمی اہل بيت(عليه السالم) کو نسل) مجمع 

السالم) عصمت و طہارت کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار 
دا کرے، تا کہ ديتے ہوئے اس راه ميں قدم اٹھاياہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر اندازسے اپنا فريضہ ا

موجود دنيا ئے بشريت جو قرآن و عترت کے صاف وشفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت 
سے سرشار اسالم کے اس مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ 

ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار انداز ميں اگر اہل بيت(عليه السالم) عصمت و طہارت کی 
خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں ميراث اپنے صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق وانسانيت کے 
دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواراں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت 

ھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذريعہ امام عصر (عج) کيعالمی حکومت کے استقبال کے لئے سے ت
  تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققيں ومصنفيں کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفيں و 
نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی مترجميں کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير 

نوجوانوں کے لئے اصول ”سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل مولف آيت هللا ناصر مکارم شيرازی کی گرانقدر کتاب 
کو فاضل جليل موالنا سيد قلبی حسين رضوی نے اردو زبان ميں اپنے ترجمہ سے آراستہ “ عقائد کے پچاس سبق 

ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيناور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام کيا
دوستوں او رمعاونيں کا بھی صميم قلب سے شکر يہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں 

 ں يہ ادنی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان مي
  

  والسالم مع االکرام 
 مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم
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  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 

  

  معرفت خدا کے دس سبق
  

  پہالسبق:خدا کی تالش 
  ۔کائنات سے واقفيت کا شوق١

  خلقت کائنات کے بارے ميں آگاہی اور آشنائی حاصل کر نے کا شوق ہم سب ميں پايا جاتاہے۔
  يقينا ہم سب جاننا چاہتے ہيں:

خوبصورت ستاروں سے چمکتا ہوا يہ بلندوباال آسمان ،دلکش مناظرسے بھری يہ وسيع زمين ،يہ رنگ برنگ 
مخلوقات،خوبصورت پرندے ،طرح طرح کی مچھلياں ،سمندر اور پہاڑ،کلياں اور پھول،سر بہ فلک قسم قسم کے درخت 

 ،قادر و غالب نقاش کے ہاتھوں کھينچے گئے ہيں؟..اور..کيا خود بخودپيدا ہو گئے ہيں يا يہ عجيب و غريب نقشے کسی ماہر 
  اس کے عالوه ہماری زندگی ميں ہم سب کے لئے جو ابتدائی سواالت پيدا ہو تے ہيں ،وه يہ ہيں:

  ہم کہاں سے آئے ہيں ؟کہاں پر ہيں اور کہاں جا رہے ہيں؟
ی ہم جا نيں کہ ہماری زندگی کا آغاز اگرہم ان مذکوره تينوں سواالت کے جواب جانيں تو کتنے خو ش قسمت ہوں گے؟يعن

  کہاں سے ہوا ہے اور سر انجام کہاں جائيں گے؟اور اس وقت ہماری کيا ذمہ داری ہے؟
  ہمارا ضمير ہم سے کہتا ہے :مذکوره سواالت کے جواب حاصل کر نے تک آرام سے نہ بيٹھنا۔

معالجہ کے لئے اسے ہسپتال لے جاتے  کبھی کو ئی شخص ٹريفک حادثہ ميں زخمی ہو کر بے ہوش ہو جا تا ہے اور
ہيں۔جب اس کی حالت قدرے بہتر ہو تی ہے اور وه ہوش ميں آتا ہے تو اپنے ارد گرد موجودافراد سے اس کا پہال سوال يہ ہو

تا ہے:يہ کون سی جگہ ہے؟مجھے کيوں يہاں اليا گيا ہے؟ميں کب يہاں سے جاؤں گا؟اس سے معلوم ہو تا ہے کہ انسان 
  الت کے مقابلہ ميں خاموش نہيں بيٹھ سکتا ہے ۔ايسے سوا

اس لئے جو چيز ہميں سب سے پہلے خدا کی تالش اور خالق کائنات کی معرفت حاصل کر نے پر مجبور کرتی ہے ،وه 
  ہماری تشنہ اور متالشی روح ہے۔

  
  ۔شکر گزاری کا احساس۔٢

ور آپ کی مہمان نوازی اور آرام و آسائش کے فرض کيجئے آپ کی ايک محترم مہمان کی حيثيت سے دعوت کی گئی ہے ا
تمام وسائل مہيا کئے گئے ہيں ۔ليکن چونکہ يہ دعوت آپ کے بڑے بھائی کے توسط سے انجام پائی ہے اور اپنے اسی بھائی 
کے ہمراه دعوت پر گئے ہيں اور وه اپنے ميز بان کو اچھی طرح سے نہيں پہچانتے،اس لئے اس دعوت پر پہنچتے ہی آپ 

  سے پہلے اپنے ميز بان کو پہچان کر اس کا شکريہ بجا النے کی کوشش کريں گے۔سب 
ہم بھی جب خالق کائنات کے بچھائے ہوئے خلقت کے اس وسيع دستر خوان پر نظر ڈالتے ہيں اور بينائی والی آنکھيں،سننے 

پاک و پاکيزه رزق جيسی گو نا کے کان ،عقل وہوش،مختلف جسمانی اور نفسياتی توانائياں،زندگی کے مختلف وسائل اور 
گوں نعمتوں کو اس وسيع دستر خوان پر ديکھتے ہيں تو بے ساختہ اس فکر ميں پڑ جاتے ہيں کہ يہ تمام نعمتيں عطا کر نے 

والے کو پہچان ليناور اگر چہ وه ہمارے شکريہ کا محتاج بھی نہ ہو،ہميں اس کا شکر يہ بجا الناچاہئے اورجب تک يہ کام 
ديں،ہم بے چينی اور کمی کا احساس کرتے ہيں ،لہذا يہ ايک اور دليل ہے جو ہميں خدا کوپہچاننے کی طرف ترغيب انجام نہ 
  ديتی ہے۔

  
  ۔خدا کی معرفت سے ہمارے نفع و نقصان کا تعلق۔٣

فرض کيجئے اپنے سفر کے راستہ پرآپ ايک چورا ہے پر پہنچے،وہاں پر شور وغل بر پا ہے،سب پکا ر پکار کر کہہ 
رہے ہيں کہ اس چوراہے پر نہ رکئے،يہاں بڑے خطرات ہيں۔ ليکن ہر ايک ہماری الگ الگ راستے کی طرف راہنمائی کر 
تا ہے ۔ايک کہتا ہے :بہترين راستہ يہ ہے کہ مشرق کی طرف چلے جائيں،دوسرا مغرب کی طرف مطمئن ترين راستہ بتاتا 
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کی طرف راہنمائی کرتا ہے ،اور کہتا ہے خطره سے بچنے کا اور  ہے اور تيسرا ہميں ان دو راستوں کے بيچ والے راستہ
  منزل نيز امن وامان اور سعادت وخوش بختی کی جگہ تک پہنچنے کا صرف يہی ايک راستہ ہے۔

کيا ہم يہاں پر غور وفکر اور تحقيق کئے بغير ان راستوں ميں سے کسی ايک راستہ کا انتخاب کريں گے؟يا ہماری عقل ہميں 
  دے گی کہ وہيں پر رکے رہيناور کسی راستہ کا انتخاب نہ کريں؟قطعاًايسا نہيں ہے۔يہ حکم 

بلکہ عقل ہميں حکم ديتی ہے کہ اس حالت ميں جتنی جلد ممکن ہو تحقيق کريں اور ان افراد کی تجويزوں ميں سے ہر ايک 
طمينان بخش دالئل موجود پر غور و فکر کے بعد جس کسی کے بارے ميں صحيح اور سچ ہو نے کی نشانياں اور ا

  ہوں،اسے قبول کريں اور اطمينان کے ساتھ اس راه کو منتخب کر کے آگے بڑھيں۔
اس دينوی زندگی ميں بھی ہماری يہی حالت ہے ۔مختلف مذاہب اور مکاتب فکر ميں سے ہر ايک ہميں اپنی طرف دعوت ديتا 

ترقی وتنزل کا دار ومدار بہترين راستہ کی تحقيق اور اس  ہے ۔ليکن چونکہ ہماری تقدير،ہماری خوشبختی وبد بختی، ہماری
کے انتخاب کرنے پر ہے،اس لئے ہم مجبور ہيں کہ اس سلسلہ ميں غور وفکر کريں اور جو راستہ ہماری ترقی و تکامل کے

  موجب ہو اسے اپنے لئے چن ليں اور جو ہماری نابودی ،بدبختی اور بربادی کا سبب ہو اس سے پر ہيز کريں۔
  يہ بھی ہمارے لئے خالق کائنات کے بارے ميں مطالعہ اور تحقيق کر نے کی طرف دعوت کر نے کی ايک اور دليل ہے۔

  قرآن مجيد فر ماتا ہے:
  )١٨(سورئہ زمردآيہ/

ميرے ان بندوں کو بشارت ديجئے،جو مختلف باتوں کو سنتے ہيں اور ان ميں جو بات اچھی ہو تی ہے اسی کا اتباع کرتے ” 
  “ہيں۔
  

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے:

۔کياآپ نے خدا کی معرفت کے سلسلہ ميں جو کچھ آج تک اپنے ماں باپ سے سناہے ،اس کے عالوه اس بارے ميں خودبھی ١
  سنجيدگی سے غور کيا ہے ؟

  ۔کيا آپ بتا سکتے ہيں کہ خدا کی تالش اور خدا کی معرفت ميں کيا فرق ہے؟٢
  ے خدا وند متعال سے راز و نياز کے دوران کبھی ايک عميق روحانی لذت کا احساس کيا ہے؟۔کيا آپ ن٣

  

  دوسراسبق .ہماری زندگی ميں خدا کے وجودکی نشانياں 

فرض کيجئے کہ آپ کا ايک دوست سفر سے لوٹا ہے اور آپ کے لئے تحفہ کے طور پر ايک کتاب اليا ہے اور اس کتاب 
يہ ايک بہترين کتاب ہے کيونکہ اس کا مصنف ايک غير معمولی فطانت کا مالک،دانشور،آگاه،  کے بارے ميں کہتا ہے کہ

  ماہر اور اپنے فن ميں ہر لحاظ سے انوکھا اور استاد ہے۔
آپ اس کتاب کا ہرگز سرسری مطالعہ نہيں کريں گے بلکہ اس کے برعکس اس کے تمام جملوں حتی اس کے لفظ لفظ پر 

اگر اس کے کسی جملہ کو نہ سمجھے تو گھنٹوں بلکہ شايدمسلسل کئی دنوں تک فرصت پانے پر غور وخوض کرينگے اور 
اس کے بارے ميں سعی و کوشش کريں گے تاکہ اس کا معنی ومفہوم آپ کے لئے واضح ہو جائے ،کيونکہ اس کا مصنف 

  بھی نہيں لکھتا ہے۔ايک عام انسان نہيں ہے بلکہ ايک ايسا عظيم دانشورہے جوسوچے سمجھے بغير ايک لفظ 
ليکن اگر اس کے برعکس آپ سے کہا جائے کہ( اگر چہ ممکن ہے يہ کتاب بظاہر خوبصورت ہو،ليکن) اس کا مصنف ايک 

  کم علم شخص ہے اور کسی قسم کی علمی صالحيت نہيں رکھتا ہے اور اس کے کام ميں کوئی نظم و ضبط نہيں ہے!
ری نظر ڈاليں گے اور جہاں پر بھی کوئی ناقابل فہم مطلب نظر آئے گا واضح ہے کہ آپ اس قسم کی کتاب پر ايک سرس

اسے مصنف کی کم علمی کا نتيجہ تصور کريں گے اور سوچيں گے کہ اس پر وقت صرف کر نے سے کوئی فائده نہيں ہے 
!  

ہ ہے۔ايک خداشناس کائنات کی مثال بھی ايک عظيم کتاب کے مانند ہے کہ اس ميں موجود ہر مخلوق اس کا ايک لفظ يا جمل
شخص کی نظر ميں کائنات کے تمام ذّرات قابل غور ہيں۔ايک با ايمان انسان خدا پرستی کے نور کے پر تو ميں ايک خاص 
تفکر و تدبر کے ساتھ خلقت کے اسرار کا مطالعہ کرتا ہے (اور يہی موضوع انسان کے علم ودانش کی تر قی ميں مدد گار 
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نتا ہے کہ اس کائنات کا خالق،بے انتہا علم وقدرت رکھتا ہے ،اور اس کے تمام کام حکمت ثابت ہوتا ہے)کيو نکہ وه جا
وفلسفہ کی بنياد پر ہيں ،اس لئے وه اور باريک بينی کے ساتھ مطالعہ کر تا ہے ،گہری تحقيق کرتا ہے تاکہ اس کے اسرار 

  کو بہتر صورت ميں درک کرے۔
کا گہرا مطالعہ کر نے کا شوق ہی نہيں رکھتا ہے،کيونکہ وه بے شعور طبيعت ليکن ايک ماده پرست انسان خلقت کے اسرار 

کو ان کا خالق جانتا ہے ۔اگر ہم مشاہده کرتے ہيں کہ بعض مادی دانشور سائنسی ايجادات انجام ديتے ہيں ،يہ اس لئے ہے کہ 
يعت کے کام کے سلسلہ ميں وه غالباًخدا کو قبول کرتے ہيں ،صرف اس کا نام طبيعت رکھتے ہيں ،کيونکہ وه طب

  کے قائل ہيں۔مختصر يہ کہ خدا پرستی علم ودانش کی ترقی کا وسيلہ ہے۔“نظام”اور“حساب”،“نظم”
  
  ۔خدا کی معرفت اور تالش واميد٢

جب انسان اپنی زندگی ميں سخت اور پيچيده حوادث سے دوچار ہو تا ہے اور بظاہر اس پر ہر طرف سے اميد کے دروازے 
ہيناور مشکالت کے مقابلہ ميں کمزوری،ناتوانی اور تنہائی کا احساس کرتا ہے تو اس وقت خداپر ايمان اس کی  بند ہو جاتے

  مدد کرتا ہے اور اسے توانائی بخشتا ہے۔
جو لوگ خداپر ايمان رکھتے ہيں وه کبھی اپنے آپ کوتنہا اور ناتواننہيں پاتے،نا اميد نہيں ہوتے،کمزوری اور ناتوانائی کا 

  س نہيں کرتے ،کيو نکہ خدائی طاقت تمام مشکالت سے باالتر ہے اور خدا کے سامنے تمام چيزيں آسان ہيں ۔احسا
ايسے لوگ پروردگارعالم کی مہربانی،حمايت اور مدد کی اميد کے ساتھ مشکالت کا مقابلہ کرتے ہيں اور اپنی پوری طاقت 

  وشش کو جاری رکھتے ہيں اور مشکالت پر غلبہ پاتے ہيں۔کو بروئے کار التے ہيں اور عشق و اميد کے ساتھ سعی و ک
  جی ہاں!خدا پر ايمان انسانوں کے لئے ايک بڑا سہارا ہے۔

  خدا پر ايمان استقامت اور پائداری کا سبب ہے۔
تے ہيں خدا پر ايمان،دلوں ميں اميد کی کرن کو ہميشہ باقی رکھتا ہے۔اسی لئے با ايمان افرادکبھی خود کشی کا اقدام نہيں کر

کيو نکہ خودکشی کا سر چشمہ مکمل نا اميدی اورناکامی کا احساس ہے ،ليکن با ايمان افراد نہ ہی نا اميد ہو تے ہيں اور نہ 
  ہی ناکامی کا احساس کر تے ہيں۔

  
  ۔خدا کی معرفت اورذمہ داری کا احساس٣

ہے تو نہ صرف وه اس سے فيس نہيں ليتے ہم ايسے ڈاکٹروں کو جانتے ہيں کہ جب کوئی تنگ دست بيمار ان کے پاس آتا 
بلکہ اس کی دوائی کے پيسے بھی اپنے جيب سے ديتے ہيں ۔يہاں تک کہ اگر اپنے بيمار کے بارے ميں خطره کا احساس 

  کرتے ہيں تو اس کی جھونپڑی ميں رات بھر اس کے سر ہانے بيٹھے رہتے ہيں ۔يہ خداپرست اور با ايمان افراد ہيں۔
اکٹروں کو بھی جانتے ہيں کہ پيسے لئے بغير بيمار کے لئے کسی قسم کا اقدام نہيں کرتے ہيں ،کيو نکہ يہ ليکن ہم ايسے ڈ

  قوی ايمان نہيں رکھتے۔
ايک با ايمان انسان جس عہده پر بھی فائز ہو،ذمہ داری کا احساس کرتا ہے،وه فرض شناس ہو تا ہے ،نيک اور بخشنے واال 

  ايک معنوی پليس کو حاضر پاتا ہے جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ ہو تا ہے ،وه ہميشہ اپنے اندر
ليکن بے ايمان افراد خود خواه،خود غرض اور خطر ناک ہوتے ہيں اور اپنے لئے کبھی ذمہ دار ی کے قائل نہيں ہوتے۔ان 

  لئے حاضر نہيں ہوتے ہيں۔کے لئے ظلم وستم اور دوسروں کی حق تلفی کرنا آسان ہو تا ہے اور نيک کام انجام دينے کے 
  
  ۔ خدا کی معرفت اور سکون قلب۴

  ماہرين نفسيات کا کہنا ہے کہ موجوده زمانہ ميں نفسياتی اور روحی بيمارياں دوسرے زمانوں کی نسبت زياده ہيں۔
،جنگ ان کا کہنا ہے کہ ان بيماريوں کا ايک سبب احساس پريشانی ہے،مستقبل کے حوادث کی پريشانی ،موت کی پريشانی

  کی پريشانی اور فقر و ناکامی کی پريشانی۔
ليکن اس کے بعد وه کہتے ہيں:انسان کی روح سے پريشانيوں اور اضطرابوں کو دور کر نے والی چيزوں ميں سے ايک 
ھيں خدا پر ايمان ہے ۔کيونکہ جب بھی پريشانی کے عوامل و اسباب اس کی روح پر اثر انداز ہو نا چاہتے ہيں خدا پر ايمان ان

  پيچھے ہٹا ديتا ہے۔
خدا جو مہر بان ہے،خدا جو رزق ديتا ہے،خدا جو اپنے بندوں کے حاالت سے آگاه ہے اور اس کے بندے جب بھی اس کی 

  طرف رخ کرتے ہيں ،وه ان کی مدد کرتا ہے اور مشکالت سے انھيں نجات بخشتا ہے۔
روح ميں کبھی اضطراب نہيں ہوتا ہے اور چونکہ ان  اسی لئے حقيقی مو منين ہميشہ سکون احساس کرتے ہيں اور ان کی
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کاکام خدا کے لئے ہوتا ہے اس لئے اگر کبھی کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہيں تو اسی سے تالفی چاہتے ہيں ،يہاں تک کہ جنگ
  کے دوران بھی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو تی ہے۔

  قرآن مجيد فر ماتا ہے:
  )٨٢(سورئہ انعام/

  “لے آئے اور انھوں نے اپنے ايمان کو ظلم سے آلوده نہيں کيا اور انھيں کے لئے امن وسکون ہے۔جو لوگ ايمان ”
  

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔کياآپ کوگزشتہ لوگوں کی کوئی ايسی داستان ياد ہے جو مذکوره ايمان وآثار کی وضاحت کرے؟١
کھنے کادم بھرنے والے بعض افراد کيوں اخالقی برائيوں سے آلوده ہو تے ہيں اور ان ميں ۔کيا آپ جانتے ہيں کہ خدا پر ايمان ر٢

  مذکوره چار آثار نہيں پائے جاتے ہيں؟

  

  تيسرا سبق خدا کی معرفت کے دواطمينان بخش راستے 

  ۔خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی١
کھی جاچکی ہيں اور اس موضوع پر دانشوروں اور غير معرفت خدا کے بارے ميں زمانہ قديم سے آج تک بہت سی کتابيں ل

  دانشورونميں کافی بحث وگفتگو ہوتی رہی ہے۔
اس حقيقت کو پانے کے لئے ہر ايک نے ايک راستہ کا انتخاب کيا ہے۔ليکن تمام راستوں ميں سے بہترين راستے جو ہميں 

  خالق کائنات تک جلدی پہنچاسکتے ہيں،دو راستے ہيں:
  ستہ(نزديک ترين راستہ)الف۔اندرونی را

  ب۔بيرونی راستہ(واضح ترين راستہ)
  پہلے طريقہ ميں ہم اپنے وجود کی گہرائيوں پر ايک نظر ڈالتے ہيں تا کہ توحيد کی آواز کو اپنی روح کے اندر سن ليں۔

ے اندرخداوند متعال دوسرے طريقہ ميں ہم وسيع کائنات پر ايک نظر ڈالتے ہيں اورتمام مخلوقات کی پيشانی پر اور ہرذّره ک
کی نشانياں پاتے ہيں۔ان دو طريقوں ميں سے ہر ايک کے بارے ميں طويل بحثيں کی گئی ہيں ۔ليکن ہماری کوشش يہ ہے کہ 

  ايک مختصر بحث کے ذريعہ ان دو طريقوں کو ايک اجمالی تحقيق کے ساتھ بيان کريں۔
  

  الف۔اندرونی راستہ 
  :مندرجہ ذيل چند موضوعات قابل غور ہيں

۔دانشور کہتے ہيں:اگر کسی بھی قوم ونسل سے متعلق ايک انسان کو اپنے حال پر چھوڑ ديا جائے اور اسے کسی خاص ١
قسم کی تعليم وتر بيت نہ دی جائے ،حتی خدا پرستی اور ماديت کی گفتگو سے بھی بے خبر رکھاجائے تب بھی وه خود 

  مادی دنيا سے باال تر ہے اور پوری کائنات پر حکمران ہے۔بخود ايک ايسی قوی طاقت کی طرف متوجہ ہو جاتاہے جو
وه اپنے دل اورضميرکی عميق گہرائيوں ميں ايک لطيف ،محبت آميز،اور متقن و محکم آواز کا احساس کرتا ہے جو اسے 

  علم وقدرت کے ايک عظيم مبدا کی طرف بالتی ہے،جسے ہم خدا کہتے ہيں ۔
  کی آواز ہے۔يہ بشرکی وہی پاک اور بے الگ فطری 

۔ممکن ہے مادی دنيا اور روز مره زندگی کاشور وغل اوراس کی چمک دمک اس کو اپنی طرف مشغول کرے اور وه ٢
عارضی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے ،ليکن جب وه اپنے آپ کو مشکالت اور مصيبتوں کے مقابلہ ميں 

ہوتے ہيں جيسے سيالب،زلزلہ،طوفان اورايک نامناسب موسم کے پاتا ہے ،جب خطرناک طبيعی حوادث اس پر حملہ آور 
سبب ہوائی جہاز ميں رونما ہونے والے اضطرابی حاالت سے دو چار ہو تا ہے ،اس وقت وه تمام مادی وسائل سے مايوس ہو

اس کرتا ہے کہ اس جاتا ہے اور اپنے لئے کوئی پناه گاه نہيں پاتا ہے تو يہ آواز اس کی روح کے اندر ابھرتی ہے ،وه احس
کے وجود کے اندر سے ايک طاقت اسے اپنی طرف بال رہی ہے ،ايک ايسی طاقت جو تمام طاقتوں سے برتر ہے ،ايک پر 

  اسرارطاقت جس کے سامنے تمام مشکالت سہل اور آسان ہيں۔
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يدا نہ کريں اور بے آپ بہت کم ايسے لوگوں کو پائيں گے جو اپنی زندگی کے مشکل ترين حوادث ميں اس قسم کی حالت پ
اختيار خدا کو ياد نہ کريں ۔يہی بات ہميں بتاتی ہے کہ ہم کتنا اس کے نزديک ہيں اور وه کس قدر ہمارے قريب ہے،وه ہماری 

  روح و جان ميں موجود ہے۔
  البتہ فطری آوازہميشہ انسان کی روح مينموجود ہے ليکن مذکوره لحظات ميں يہ آواز زياده قوی ہو جاتی ہے۔

تاريخ ہميں اس حقيقت کی گواہی ديتی ہے کہ ايسے صاحبان اقتدار جواپنے جاه وجالل اور آرام و آسائش کے لمحات ميں ۔٣
خدا کا نام تک لينے سے انکار کرتے تھے ،جب اپنی قدرت کی بنيادوں کو متزلزل ہوتے اور اپنی ہستی کے محلوں کو 

  وجہ ہوتے تھے اورفطری آواز کو واضح طور پر سنتے تھے۔گرتے ديکھتے تھے تو اس عظيم مبداً(خدا) کی طرف مت
تاريخ بتاتی ہے:جب فر وعون نے اپنے آپ کو پر تالطم لہروں کی لپيٹ ميں پايااور اس نے مشاہده کيا کہ جو پانی اس کے 

م جاری ملک کی آبادی اور زندگی کا سبب اور اس کی تمام مادی طاقت کا سر چشمہ تھا،اس وقت اس کے لئے موت کا حک
کر رہاہے اور وه چند چھوٹی لہروں کے مقابلہ ميں بے بس ہو کر ره گيا ہے اور ہر طرف سے اس پر نا اميدی چھائی ہوئی 

حقيقت “ميں اس وقت اعتراف کرتا ہوں کہ موسٰی کے خدا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے۔:”ہے ،تو اس نے فرياد بلند کی 
ی گہرائيوں سے بلند ہوئی تھی نہ صرف فروعون بلکہ وه تمام لوگ جو ايسے حاالتميں يہ فر ياد اس کی فطرت اور روح ک

  سے دو چار ہوجاتے ہيں،اس آواز کو واضح طور پر سنتے ہيں۔
۔خود آپ بھی اگر اپنے دل کی گہرائيوں پر توجہ کريں گے توضرور تائيد کريں گے کہ وہاں پر ايک نور چمکتا ہے جو ۴

تا ہے ۔شايد زندگی ميں آپ کو کئی بار ناقابل برداشت حوادث اور مشکالت سے دوچار ہو نا تمھيں خدا کی طرف دعوت دي
پڑا ہو اور تمام مادی وسائل ان مشکالت کو دور کر نے ميں ناکام ہو گئے ہوں ،ان لمحات کے دوران آپ کے ذہن مينيہ 

موجود ہے جو اس مشکل کو آسانی کے  حقيقت ضرور اجاگر ہوئی ہوگی کہ اس کائنات ميں ايک بڑی اور قدرتمند طاقت
  ساتھ حل کر سکتی ہے۔

ان لمحات ميں آپ کی اميد پرور دگار کی عشق سے ممزوج ہوکرآپ کی روح وجان کو اپنی آغوش ميں ليتی ہے اور ياس ونا
  اميدی کو آپ کے دل سے دور کر ديتی ہے ۔

  ور دگار عالم اور خالق کائنات کو پاسکتا ہے۔جی ہاں!يہ نزديک ترين راستہ ہے کہ ہر شخص اپنی روح کے اندر پر
  

  ايک سوال 
ممکن ہے آپ ميں سے بعض افراد يہ سوال کريں کہ کيا يہ احتمال نہيں ہے کہ ہم ماحول اور اپنے والدين سے حاصل کی 

  گئی تعليمات کے زير اثر حساس مواقع پر ايسا سوچتے ہيں ؟اور خدا کی بار گاه ميں ہاتھ پھيالتے ہيں؟
اس سوال کے بارے ميں آپ کو حق بجانب جانتے ہيں اور ہمارے پاس اس کا ايک دلچسپ جواب ہے ،جسے ہم آئنده سبق ہم 

  ميں بيان کريں گے ۔
  قرآن مجيد فر ماتا ہے:

  )۶۵(سورئہ عنکبوت/
ر جب وه پھر جب يہ لوگ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں تو ايمان و عقيده کے پورے اخالص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہينپھ”

  “نجات دے کر خشکی تک پہنچ ديتا ہے تو فوراً شرک اختيار کر ليتے ہيں۔
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے

۔کوشش کرکے مذکوره آيہ کريمہ کو آيت اور سوره کے نمبر اس کے تر جمہ کے ساتھ لفظ بہ لفظ ياد کيجئے اور بتدريج زبان قرآن ١
  سے آگاہی حاصل کيجئے ۔

۔کيا آپ کو کبھی کوئی ايسا مشکل حادثہ پيش آيا ہے کہ آپ ہر طرف سے مايوس ہوچکے ہوں اور صرف پروردگار کے لطف کی اميد ٢
  باقی رہی ہو؟(ايک مختصر مقالہ يا تقرير کے ذريعہ اس کو بيان کيجئے )۔

  ۔اس راستہ کو ہم نے کيوں نزديک ترين راستہ کہاہے؟٣

  

  کا جواب چوتھا سبق ايک اہم سوال 
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  سوال
  

گزشتہ سبق ميں ہم يہاں تک پہنچے تھے کہ ہم توحيد اور خدا پرستی کی آواز کو اپنی روح کے اندر سے سنتے ہيں ،خاص 
کر مشکالت اور مصيبتوں کے وقت يہ آواز قوی تر ہو جاتی ہے اور ہم بے ساختہ طور پر خدا کو ياد کر کے اس کی 

  مانگتے ہيں۔ المحدود قدرت اور لطف و محبت سے مدد
يہاں پر ممکن ہے يہ سوال پيش کيا جائے کہ يہ اند رونی آواز،جسے ہم فطرت کی آواز کہتے ہيں ،ان تبليغات کا نتيجہ ہو جو

  معاشره کے ماحول ،مکتب و مدرسہ اور ماں باپ سے ہم سنتے ہيں اور يہ ہمارے لئے ايک قسم کی عادت بن گئی ہے۔
  

  جواب
  ختصر سے مقدمہ کے ذريعہ واضح ہو جاتا ہے۔اس اعتراض کا جواب ايک م

عادتيں اور رسم و رواج ،متغيّر اور ناپائيدار چيزيں ہيں ۔يعنی ہم کسی عادت اور رسم ورواج کو پيدا نہيں کرسکتے ہيں جو 
ر پوری تاريخ بشر کے دوران تمام اقوام ميں يکساں صورت ميں باقی رہے ہوں۔جو مسائل آج عادت اور رسم ورواج کے طو

پر رونما ہوتے ہيں،ممکن ہے کل بدل جائيں ۔اسی وجہ سے ممکن ہے ايک قوم کے رسم ورواج اور عادات دوسری قوموں 
  ميں نہ پائے جائيں۔

اس لئے اگر ہم مشاہده کريں کہ ايک چيز تمام قوموں اور ملتوں کے در ميان ہر زمان ومکان ميں بال استثنا ء موجودہے تو 
  س کی ايک فطری بنياد ہے جوانسان کی روح و جان کی ساخت اور بناوٹ ميں قرار پائی ہے۔ہميں سمجھنا چاہئے کہ ا

مثال کے طور پر ايک ماں کی اپنے فرزند کی نسبت محبت کو کسی تلقين،تبليغ عادت ورسم ورواج کا نتيجہ قطعاًنہيں کہا 
يں کہ ايک ماں اپنی اوالد سے محبت نہيں جاسکتا ہے کيونکہ ہم کسی قوم وملت اور کسی زمان و مکان ميں نہيں پاتے ہ

  کرتی ہو۔
البتہ ممکن ہے ايک ماں نفسياتی بيماری کی وجہ سے اپنے فرزند کو نابود کر دے يا کوئی باپ جاہليت کے زمانہ ميں غلط 

ں،جوجلدی ہی اور خرافی تفکر کی وجہ سے اپنی بيٹی کو زنده دفن کردے ،ليکن يہ انتہائی شاذو نادر اور استثنائی مواقع ہي
  ختم ہو کر اپنی اصلی حالت(يعنی فرزند سے محبت)پر لوٹ آتے ہيں۔

  مذکوره تمہيد کے پيش نظر ہم آج کے اور ماضی کے انسانوں کی خدا پرستی کے مسئلہ پر ايک نظر ڈالتے ہيں:
  (چونکہ يہ سبق قدرے پيچيده ہے اس لئے اس پر زياده غور وفکر کرنے کی ضرورت ہے)

کے ماہرين اور بڑے بڑے مورخين کی گواہی کے مطابق ہم کسی ايسے زمانے کو نہيں پاتے ہيں جس ميں ۔عمر انيات ١
مذہب اور مذہبی ايمان لوگوں مينموجود نہ رہاہو بلکہ ہر عصراور ہر زمانے ميں دنيا ميں ہر جگہ کسی نہ کسی صورت ميں 

دا پرستی کا سر چشمہ انسان کی روح وفطرت کی مذہب موجود تھا اور يہ بذات خود اس بات کی واضح دليل ہے کہ خ
گہرائيوں ميں مو جود ہے نہ يہ کہ عادات،رسم و رواج اور تعليم و تر بيت کا نتيجہ ہے ۔اس لئے کہ اگر يہ عادات ،رسم 

  ورواج اور تعليم وتر بيت کا نتيجہ ہو تا تو اس صورت ميں اسے عام اور الفانی نہيں ہو نا چاہئے تھا ۔
ہ ايسے آثار و قرائن بھی موجود ہيں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ ماقبل تاريخ ميں زندگی بسر کر نے والے لوگ يہاں تک ک

بھی ايک قسم کے مذہب کے قائل تھے (ما قبل تاريخ کا زمانہ اس زمانہ کو کہتے ہيں کہ ابھی لکھائی ايجاد نہيں ہوئی تھی 
  وڑ سکتا تھا۔اور انسان اپنی ياد گار کے طور پر تحرير نہيں چھ

البتہ اس ميں کوئی شک و شبہہ نہيں ہے کہ چونکہ ابتدائی لوگ خدا کو ايک مافوق طبيعی وجود کی حيثيت سے نہيں پہچان 
سکتے تھے اس لئے اسے مادی مخلوقت کے در ميان تالش کرتے تھے اور اپنے لئے مادی مخلوقات سے بت بناتے تھے 

ساتھ رفتہ رفتہ حق کو پہچان ليا اور مادی مخلوقات کے بنائے ہو ئے بتوں کو  ۔ليکن انسان نے عقل و فکر کی تر قی کے
  چھوڑ کر طبيعی کائنات کے ماوراء خدا کی ال محدود قدرت سے آگاه ہوا۔

  ۔بعض ماہرين نفسيات نے صراحتاًکہاہے کہ انسان کی روح کے چارپہلو يا چار اصلی حس پائے جاتے ہيں:٢
سان کوعلم و دانش حاصل کر نے کی ترغيب ديتی ہے اور اس کی روح کو علم حاصل کر يہ حس ان“: دانائی کی حس”۔١

  نے کا شوق دالتی ہے ،خواه يہ علم اس کے لئے مادی فائده رکھتا ہو يانہ ہو۔
  يہ حس عالم بشريت ميں اخالقی اور انسانی مسائل کا سر چشمہ ہے۔“بھالئی کی حس”ب۔
  يں شعر،ادبيات اور فّن وہنر کا سر چشمہ ہے۔يہ حس،حقيقی معنی م“:زيبائی کی حس”ج۔
يہ حس،انسان کو معرفت خدا اور اس کے فر مان کی اطاعت کر نے کی دعوت ديتی ہے ۔اس طرح ہم “:مذہبی حس”د۔

ديکھتے ہيں کہ مذہبی حس انسانی روح کی ايک بنيادی اور اصلی حس ہے ۔يعنی يہ حس نہ کبھی اس سے جدا تھی اور نہ 
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  ی۔کبھی جدا ہو گ
۔آئنده بحثوں ميں ہميں معلوم ہو جائے گا کہ اکثر ماده پرست اور منکرين خدا نے بھی ايک طرح سے خدا کے وجود کا ٣

اعتراف کيا ہے،اگر چہ وه لوگ خدا کے نام لينے سے پرہيز کرتے ہيں اوراسے فطرت يا دوسرے نام سے پکارتے ہيں 
  يں کہ جو خدا کی صفات کے مشابہ ہيں۔،ليکن اس فطرت کے لئے ايسی صفتوں کے قائل ہوتے ہ

مثالًکہتے ہيں :فطرت نے اگر انسان کو دو گردے دئے ہيں،يہ اس لئے ہے کہ اسے معلوم تھا،ممکن ہے ان دو گردوں ميں 
سے ايک خراب ہو جائے تو دوسرا گرده اس کی زندگی کو جاری رکھ سکے ،وه ايسی ہی تعبيرات بيان کرتے ہيں ۔کيا يہ 

شعور فطرت کے ساتھ متناسب ہے ؟يا يہ کہ يہ ايک ايسے خداوند متعال کی طرف اشاره ہے جو المحدود علم بات ايک بے 
  وقدرت کا مالک ہے،اگر چہ انہوں نے اس کا نام فطرت رکھا ہے۔

  بحث کا نتيجہ:اس بحث ميں جو کچھ ہم نے بيان کيا ،اس سے يہ نتيجہ حاصل کرتے ہيں :
  ميشہ موجود تھی اور ہو گی۔خدا کی محبت ہماری روح ميں ہ

  خدا کا ايمان ايک ايسا ابدی شعلہ ہے جو ہمارے قلب و روح کو گرم کر تا ہے۔
خدا کی معرفت حاصل کر نے کے لئے ہم مجبور نہيں ہيں کہ طوالنی راستے طے کريں،ہميں اپنے وجود کی گہرائيوں ميں 

  نظر ڈالنی چاہئے،خدا پر ايمان کو ہم وہاں پر پائيں گے۔
  آن مجيد فر ماتا ہے:قر

  )١۶(سورئہ ق/
  “اور ہم اس سے رگ گردن سے بھی زياده قريب ہيں۔”

  
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے

  ۔عادت کی چند مثاليں اور فطرت کی چند مثاليں بيان کيجئے۔١
  ۔نادان لوگ کيوں بت پرستی کے پيچھے جاتے تھے؟٢
  کے نام سے ياد کرتے ہيں؟“ فطرت”۔ماده پرست خدا کو کيوں٣

  

  پانچواں سبق: ايک سچاواقعہ 

 ہم نے بيان کيا کہ زبان سے خدا کا انکار کر نے والے بھی اپنی روح کی گہرائيوں ميں خدا کے وجود کا ايماب رکھتے ہيں۔
ب بنتا ہے ،يہاں بيشک کامياں بياں ۔خاص کر کم ظرف لوگوں کے لئے۔غرور پيدا کرتی ہيں اور يہی غرور ،فراموشی کا سب

تک کہ کبھی انسان اپنی فطرت کو بھی بھول جاتا ہے ۔ليکن جب حوادث کے طوفان اس کی زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ
ديتے ہيں اور مشکالت کی تندو تيز آندھياں ہر طرف سے اس پر حملے کرتی ہيں ،تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے 

  وحيد و معرفت خدا کی فطرت نماياں ہو جاتی ہے۔غرور و تکبر کے پردے ہٹ جاتے ہيں اور ت
  تاريخ بشر اس قسم کے افراد کے بہت سے نمو نے پيش کرتی ہے ،مندرجہ ذيل واقعہ ان ميں سے ايک ہے:

ايک شخص اپنے زمانے کا مقتدر اور قوی وزير تھا ،اکثر عہدوں کو اپنے قبضہ ميں لے چکا تھا ،کوئی اس کی مخالفت کی 
تھا ۔ايک دن يہ وزير ايک ايسی مجلس ميں داخل ہوا جہاں پر دينی علماء بيٹھے تھے ۔اس نے ان سے  جرئت نہيں کرتا

مخاطب ہو کر کہا تم لوگ کب تک کہتے رہو گے کہ کائنات ميں کوئی خدا ہے ،ميں اس کی نفی ميں ہزار دليليں پيش 
  کرسکتا ہوں۔

۔مجلس ميں موجود علماء چونکہ جانتے تھے کہ وه اہل منطق اس نے اس جملہ کو ايک خاص غرور وتکبر کے ساتھ ادا کيا 
واستالل نہيں ہے اور اقتدار نے اسے اس قدر مغرور کر ديا ہے کہ کوئی حق بات اس پر اثر انداز نہيں ہو سکتی ہے،اس 

  لئے انہوں نے بے اعتنائی کے ساتھ ايک با معنی اور حقارت آميز خاموشی اختيار کی۔
  يک مدت کے بعد وزير پر الزام لگا يا گيا اور وقت کی حکومت نے اسے گرفتار کر کے جيل بھيجديا۔يہ واقعہ گزر گيا ،ا

ان علماء ميں سے ايک عالم جو اس دن اس مجلس ميں موجود تھا ،اس نے سوچا کہ اس شخص کی بيداری کا وقت آگيا ہے 
آنکھوں سے ہٹ گئے ہيں اور حق کو قبول کر  ،اب جبکہ اس کا غرور ٹھنڈا ہو چکا ہے اور خود پرستی کے پر دے اس کی
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نے کی حس اس ميں پيدا ہو گئی ہے اگر اب اس سے رابطہ قائم کيا جائے اور اس کی نصيحت کی جائے تو سود مند ہو گی 
۔اس عالم دين نے اس شخص سے مالقات کی اجازت حاصل کی اور اس سے مالقات کر نے کے لئے جيل گيا ۔جوں ہی وه 

ديک پہنچا تو لوہے کی سالخوں کے پيچھے اسے ايک کمره ميں اکيال پايا ۔وه ٹہلتے اور سوچتے ہو ئے اس شخص کے نز
  کچھ اشعار گنگنا رہا تھا ،عالم دين نے غور سے سنا تو ديکھا وه يہ معروف اشعار پڑھ رہا تھا:

  
  ما ہمہ شيران ولی شير علم حملہ مان از باد باشد دم بدم!

  ت باد جان فدای آن کہ ناپيداست باد! حملہ مان پيدا وناپيداس
يعنی ہماری مثال ان شيروں کے مانند ہے جو جھنڈوں پر نقش کئے جاتے ہيں،جب ہوا چلتی ہے تو وه حر کت ميں آتے ہيں 
گويا وه حملہ کرتے ہيں ليکن حقيقت ميں وه کچھ نہيں ہيں بلکہ يہ ہوا کا چلنا ہے جو اسے قدرت بخشتا ہے ،ہم بھی جس قدر 

  قتور ہو جائيں يہ طاقت ہماری اپنی نہيں ہے ۔جس خدا نے ہميں يہ طاقت دی ہے،وه جب چاہے ہم سے واپس لے لے۔طا
مذکوره عالم دين نے ديکھا کہ ان حاالت ميں نہ صرف يہ خدا کا منکر نہيں ہے بلکہ ايک شديد خداشناس بن گيا ہے ۔اس سے

نے کہاتھا :خدا کی نفی ميں ہزار دالئل پيش کر سکتا ہوں ميناس و قت حال واحوال پوچھنے کے بعد کہا:ياد ہے ايک دن تم 
اس لئے آياہوں کہ تمھارے ہزار دالئل کا ايک جواب دوں :خدا وند متعال وه ہے جس نے تم سے اس عظيم اقتدار کو اس 

ديا کيو نکہ اس نے اپنی غلطی آسانی کے ساتھ چھين ليا، اس نے اپناسر نيچا کر ليا اور شر منده ہو گيا اور کو ئی جواب نہيں
  کا اعتراف کر ليا تھا اور وه اپنی روح کے اندر خدا کے نور کا مشاہده کر رہا تھا۔

  قرآن مجيد فرعون کے بارے ميں فر ماتا ہے:
  )٩٠(سورئہ يونس/

يمان لے آيا يہاں تک کہ غر قابی نے اسے (فرعون کو)پکڑ ليا تو اس نے آوازدی کہ ميں اس خدائے وحده الشريک پر ا”
  “ہوں جس پر بنی اسرائيل ايمان الئے ہيں

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے

  ۔مذکوره سچے واقعہ کو چند سطروں ميں بيان کيجئے ۔١
  ۔بنی اسرائيل کو کيوں بنی اسرائيل کہتے ہيں؟٢
 ۔فرعون کو ن تھا ،کہاں زندگی بسر کرتا تھا اور اس کا دعوٰی کيا تھا؟٣

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 

  

  معرفت خدا کے دس سبق
  

  چھٹا سبق: خدا کی معرفت کا دوسرا راستہ 
  ب۔بيرونی راستہ

ہم جس دنيا ميں زندگی بسر کر رہے ہيں،اس پر ايک سرسری نظر ڈالنے سے اس حقيقت تک پہنچتے ہيں کہ کائنات درہم 
  برہم نہيں ہے بلکہ تمام موجودات ايک معيّن راه پر

صد گا مزن ہيں اور کائنات کا نظم ايک بڑی فوج کے مانند ہے جو مختلف اور منظم يونٹوں ميں تقسيم ہو کر ايک معين مق
  کی طرف بڑھ رہا ہے ۔

  مندر جہ ذيل نکات اس سلسلہ ميں ہر شبہہ کو دور کرسکتے ہيں:
۔ہر زنده مخلوق کے وجود ميں آنے اور باقی رہنے کے لئے ضروری ہے کچھ خاص قوا نين اور حاالت ايک دوسرے ١

ہوا اور ايک معيّن دھوپ اور سے جُڑے ہوئے پائے جائيں ۔مثالً ايک درخت کے وجود ميں آنے کے لئے:زمين،مناسب آب و
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گر می کی ضرورت ہو تی ہے تا کہ بيج کو ڈاال جائے اور وه اچھی طرح سے غذا حاصل کرے ،تنفس کرے ،سبز ہو جائے 
  اور نشو ونما پائے ۔

ان حاالت کے بغير اس کی نشو ونما ممکن نہيں ہے ،ان حاالت کو منتخب کر نے اور ان مقد مات کو فراہم کر نے کے لئے 
  عقل اور علم ودانش کی ضرورت ہے۔

۔ہر مخلوق کا اپنا ايک خاص اثر ہو تا ہے ،پانی اور آگ ميں سے ہر ايک کا اپنا خاص اثر ہے ،جو ان سے کبھی جدا نہيں ٢
  ہو تا ہے بلکہ ہميشہ ايک ثابت اور پائدار قانون کی پيروی کر تا ہے ۔

تعاون کر تے ہيں مثال کے طور پر يہی انسان کا بدن جو بذات  ۔زنده مخلوقات کے تمام اعضاء آپس ميں ايک دوسرے کا٣
خود ايک عالم ہے ،عمل کے وقت اس کے تمام اعضاء شعوری اور ال شعوری طور پر ايک خاص ہماہنگی سے کام کرتے 

يک ہيں ۔مثال کے طور پر اگر کسی خطره سے دوچار ہو جائے تو تمام اعضاء دفاع کے لئے متحد ہو جاتے ہيں ۔يہ نزد
  رابطہ اور تعاون،کائنات کے نظم کی ايک اور عالمت ہے ۔

۔کائنات پر ايک نظر ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ نہ صرف ايک زنده مخلوق کے اعضاء وجسم بلکہ کائنات کی تمام ۴
،بادل  مخلوقات بھی آپس ميں ايک خاص ہماہنگی رکھتی ہيں۔ مثالً زنده مخلوقات کی نشو ونماکے لئے سورج چمکتا ہے

برستا ہے ،ہوا چلتی ہے ،زمين اور زمين کے منابع اس کی مدد کرتے ہيں ۔يہ کائنات ميں ايک معين نظام کے وجود کی 
  نشانياں ہيں ۔

  
  کا رابطہ“عقل”اور “نظم وضبط”

  يل ہے۔کی دل“عقل،فکر،نقشہ اور مقصد”يہ حقيقت ہر انسان کے ضمير پر واضح ہے کہ جہاں کہيں بھی نظم پايا جاتا ہو وه
کيونکہ انسان جہاں کہيں بھی ايک ثابت نظم وضبط اور قوانين کا مشاہده کرے وه جانتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی علم وقدرت 
کے ايک مبدا کی بھی تالش اور جستجو کر نی چاہئے اور اپنے ضمير کے اس ادراک ميں کسی استدالل کی ضرورت کا 

  احساس بھی نہيں کرتا ہے۔
انتا ہے کہ ايک اندھا اوران پڑھ شخص ہر گز ايک ٹائپ مشين سے ايک اچھا مضمون ياايک اجتماعی وه اچھی طرح سے ج

و تنقيدی مقالہ نہيں لکھ سکتا ہے ،اور ايک دوسال کا بچہ کاغذ پر نامنظم صورت ميں قلم چالکر ہر گز ايک اچھی اور گراں 
گراں قيمت مقالہ ديکھتے ہيں تو جانتے ہيں کہ ايک تعليم  قيمت نقا شی نہيں کرسکتا ہے۔ بلکہ اگر ہم ايک اچھا مضمون يا

يافتہ اور عقل و شعور والے کسی شخص نے اسے لکھا ہے ،يااگر کسی نمائش گاه ميں نقاشی کا ايک اچھا نمو نہ ديکھتے 
اس ہنر مند ہيں تو اس بات ميں شک وشبہہ نہيں کرتے ہيں کہ اسے ايک ہنر مند نقاش نے بنايا ہے ،اگر چہ ہم نے کبھی 

  نقاش کو نہ ديکھا ہو۔
اس لئے جہاں کہيں بھی نظم وضبط پا يا جائے اس کے ساتھ عقل و ہوش ضرور ہو گا اور يہ نظم جس قدر بڑا،دقيق تر اور 

  دلچسپ ہو گا ،جس علم و عقل نے اسے خلق کيا ہے وه بھی اسی قدر بڑا ہو گا ۔
ظم چيز کے لئے عقل ودانش کے سر چشمہ کی ضرورت ہے بعض اوقات اس بات کو ثابت کر نے کے لئے کہ ہر من

سے مدد لی جاتی ہے اور اس طريقہ سے ثابت کرتے ہيں کہ مثالًايک “احتماالت کے حساب”،رياضيات عالی ميں ذکر شده 
ے ان پڑھ شخص اگر ٹائپ مشين کے ذريعہ اتفاقی طور پر مشين کے بٹن دبا نے سے ايک مقالہ يا چند اشعار کو لکھنا چاہ

کے مطابق اس ميں اربوں سال لگ جائيں گے کہ حتی کرئہ زمين کی پوری عمر بھی اس کے “احتماالت کے حساب ”تو
  کا مطالعہ فر مائيں)“در جستجو خدا”يا کتاب “آفريد گار جہان”لئے کافی نہيں ہوگی ۔(اس کی مزيد وضاحت کے لئے کتاب

  قرآن مجيد فر ماتا ہے:
  )۵٣(سوره فصلت/

پنی نشانيوں کو تمام اطراف عالم ميں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھالئيں گے تا کہ ان پر يہ بات واضح ہو ہم عنقريب ا”
جائے کہ وه برحق ہے اور کيا تمھارے پرور دگار کے لئے يہ بات کافی نہيں ہے۔کہ وه ہرشے کا گواه اور سب کا ديکھنے 

  “واال ہے۔
__________________  
  يجئےغور کيجئے اور جواب د

۔صنعتی کار خانوں کی چند مثاليں(سبق ميں بيان کی گئی مثال کے عالوه )پيش کيجئے ،جن کے مشاہده سے خالق کائنات کے وجود ١
  کا علم حاصل ہو جائے۔
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  ميں کيا فرق ہے؟آفاق اور انفس ميں خدا کی نشانيوں کی چند مثاليں بيان کيجئے۔“انفس”اور “آفاق”۔٢

  

  کے چند نمونے  ساتواں سبق:نظام خلقت

کو واضح طور پر مشاہده کيا جاسکتا ہے ۔اب توجہ فر ما يئے کہ ہم ان کے چند “نقشہ”اور“مقصد”،“نظم”پوری کائنات ميں 
  نمونوں کو بيان کرتے ہيں:

  ہم نے يہاں پر آپ کے لئے چند چھوٹے بڑے نمونے اکٹھا کئے ہيں۔
لم طبيعت ميں انسان،حيوان،پودوں،خليوں اور ايٹم کی حيرت خوشبختی سے آج طبيعی علوم ميں ترقی کے نتيجہ ميں عا

انگيز عمارت کی باريک بينيوں اور ستاروں کے حيرت انگيز نظام نے ہم پر معرفت خدا کے دروازے کھول دئے ہيں۔اس 
و ہميں عظمت لئے جر ٔات کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ طبيعی علوم کی تمام کتابيں تو حيد اور معرفت خدا کی کتابيں ہيں ،ج

پروردگار کا درس ديتی ہيں،کيونکہ يہ کتابيں کائنات کی مخلوقات کے دلکش نظام سے پرده اٹھاتی ہيں اور بتاتی ہيں کہ 
  خالق کائنات کس قدر عالم وقادر ہے۔

  
  ملک بدن کی حکمرانی کا مرکز

ہمارے بدن کے اہم ترين اور دقيق ہماری کھوپڑی کے اندر خاکی رنگ کا ايک ماده ہے ،جسے ہم مغز کہتے ہيں ۔يہ مغز
ترين حصہ کو تشکيل ديتا ہے ،کيو نکہ اس کاکام بدن کے تمام قوا کو فر مان جاری کرنا اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء 

  کو کنٹرول کرنا ہے۔اس عظيم مرکز کی اہميت کو بيان کر نے کے لئے مناسب ہے پہلے آپ کے لئے يہ خبر بيان کريں:
بر نقل کی گئی تھی کہ ايک شيرازی طالب علم کو خوزستان ميں ايک ٹريفک حادثہ کے نتيجہ ميں مغز پر جرائد ميں يہ خ

چوٹ لگ گئی تھی ،بظاہروه سالم نظر آتا تھا ۔ليکن تعجب کی بات يہ ہے کہ وه اپنی تمام ياد داشتيں کھو بيٹھا تھا۔اس کا دماغ 
گر اپنے ماں يا باپ کو ديکھتا تو انھيں نہيں پہچانتا تھا۔جب اس سے کہتے بخوبی کام کر تا تھا ۔مطالب کو سمجھتا تھا،ليکن ا

تھے کہ يہ تمھاری ماں ہے ،وه تعجب کرتا تھا ۔اسے اپنے گھر شيراز لے جايا گيا اور اس کی دستکاری۔۔جو اس کے کمره 
ھا کہ ميں انھيں پہلی بار ديکھ کی ديوار پر نصب تھی ۔۔اسے دکھائی گئی تو وه تعجب سے ان پر نگاه کر نے کے بعد کہتات

  رہا ہوں۔
معلوم ہوا کہ اس مغزی چوٹ کے نتيجہ ميں اس کے دماغ کی خليوں کا ايک حصہ، جو حقيقت ميں فکر اور حافظہ کے 

مخزن کے در ميان رابطہ کے تار کا رول ادا کرتا ہے ،بيکار ہوا ہے اور جيسے بجلی کا فيوزاڑ جانے کے نتيجہ ميں بجلی 
کر تاريکی پھيل جاتی ہے ،اسی طرح اس کی سابقہ يادوں کا ايک بڑا حصہ فرا موشی کی تاريکی ميں ڈوب گيا  منقطع ہو

  ہے۔
شايد اس کے مغز کا بيکار شده حصہ ايک پن کی نوک سے زياده نہيں ہوگا ،ليکن اس نے اس کی زندگی پر کس قدر اثر ڈاال 

  س قدر پيچيده ہے اور اہم ہے۔ہے !اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہمارے مغز کا سسٹم ک
  مغز و اعصاب کا سلسلہ دواہم حصوں سے تشکيل پاتا ہے :

۔ارادی اعصاب :ہمارے بدن کے تمام اختياری حرکات،جيسے:راه چلنے ديکھنے ،باتيں کر نے و....کا سرچشمہ اعصاب کا١
  يہی حصہ ہے ۔

يسے اعضاء کا کنٹرول کرتا ہے۔مغز کے اس حصہ۔غير ارادی اعصاب:اعصاب کا يہ حصہ ،دل کی دھڑکن،معده وغيره ج٢
  کا ايک ذره بيکار ہو نے کے نتيجہ ميں ممکن ہے انسان کا قلب ياکوئی دوسرا عضو مختل ہو کر ره جائے۔

  
  دماغ کا ايک عجيب وغريب حصہ: 

ھوٹاحصہ ہوش بھيجا)دماغ کا وه چھوٹا حصہ ہے جو دماغ کے دوحصوں کے در ميان واقع ہے ،مغز کا يہ بالکل چ“(مخ”
،اراده اور شعور کا مرکز ہے۔يہ مغز کا ايک اہم ترين حصہ ہے بہت سے جذباتی رد عمل ،جيسے غضب اور ترس وغيره 

  اسی سے مربوط ہيں ۔
الگ کر ديا جائے ،ليکن اس کے باقی اعصاب اپنی جگہ پر صحيح وسالم ہوں تو وه جانور زنده “مخ”اگر کسی جانور کا 
نکاال گيا ۔وه ايک مدت تک زنده رہا۔ليکن جب اس “مخ”عور کو بالکل ہی کھو ديتا ہے۔ايک کبو تر کا رہتا ہے ليکن فہم وش

کے سامنے دانہ ڈالتے تھے وه اسے تشخيص نہيں دے سکتا تھا اور بھوکا ہو نے کے باوجود اسے نہيں کھاتا تھا ۔اگر اسے 
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  يز سے ٹکراکرگر جاتا تھا۔اڑاتے تھے ،تو وه پرواز ہی کرتا رہتا تھا ،يہاں تک کہ کسی چ
  

  ہے۔“ حافظہ”دماغ کا ايک اور حيرت انگيز حصہ،
کيا آپ نے اس پر غور کيا ہے کہ ہماراقوئہ حافظہ کس قدر حيرت انگيز ہے؟اگر ايک گھنٹہ کے لئے ہم سے حافظ چھين ليا 

  جائے تو ہم کس مصيبت سے دو چار ہو جائيں گے؟!
ھوٹا حصہ ہے ،ہماری پوری عمر کی يادونکو تمام خصوصيات کے ساتھ حافظ کا مرکز ،جو ہماے دماغ کا ايک چ

ريکارڈکرتا ہے ۔جس شخص نے بھی ہم سے رابطہ قائم کيا ہو،اس کی تمام خصوصيات جيسے،قد،شکل وصورت،رنگ 
جوں  ،لباس،اخالق اور جذبات کو ريکارڈ کر کے محفوظ رکھتا ہے اور ہر ايک کے لئے ايک الگ فائل تشکيل ديتا ہے۔لہذا

ہی ہم اس شخص سے روبرو ہو تے ہيں ،ہماری فکر تمام فائلوں ميں سے اس شخص کی فائل کو نکال کر فوری طور پر اس
  کا مطالعہ کرتی ہے ۔اس کے بعد ہميں حکم ديتی ہے کہ ہم اس کے مقابلہ ميں کون سا رد عمل ظاہر کريں۔

اظہار نفرت کريں۔ ليکن يہ تمام کام اس قدر سرعت کے ساتھ  اگر وه دوست ہے تو اس کا احترام کريں اور اگر دشمن ہے تو
  انجام پاتے ہيں کہ وقت کے ذراسا بھی فاصلہ کا احساس تک نہيں ہو تا۔

اس مسئلہ پر تعجب اس وقت اور زياده ظاہر ہو تا ہے جب ہم اپنے حافظ ميں موجود چيزوں کو تصوير کے ذريعہ کاغذپر تر
ٹ ميں ضبط کر نا چاہيں تو ہم بيشک کاغذ اور کيسٹ کی بڑی تعداد کو مصرف ميں التے ہيں سيم کر نا چاہيں يا انھيں کيس

جو ايک انبار کی صورت اختيار کر ليتے ہيں۔عجيب تر يہ ہے کہ ان کيسٹوں اور کاغذات ميں سے ايک کو باہر نکالنے کے 
تمام کاموں کو آسانی کے ساتھ فی الفور  لئے ہميں بہت سے مامورين کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے ،جبکہ ہمارا حافظہ ان

  انجام ديتا ہے۔
  

  بے شعورطبيعت کيسے باشعورچيزوں کی تخليق کرسکتی ہے؟ 
انسان دماغ کے عجائبات کے بارے ميں بہت سی کتابيں لکھی گئی ہيں،ان ميں سے بعض کاکالجوں اور يونيورسٹيونکی 

ر يقين کيا جاسکتا ہے کہ يہ غير معمولی ،انوکھا،دقيق،پيچيده اورپر کتابوں ميں مشاہده کيا جاسکتا ہے۔کيا اس پر باور او
اسرار دماغ کسی بے شعور طبيعت کی تخليق ہوگی؟اس سے بڑھ کر کوئی بات تعجب انگيز نہيں ہوسکتی ہے کہ ہم بے عقل

  طبيعت کو عقل کا خالق جانيں!
  قرآن مجيد فر ماتا ہے:

  )٣١(ذاريات/
  “کی عظمت اور قدرت کی بڑی نشانياں ہيں)کياتم نہيں ديکھ رہے ہو؟خود تمھارے اندر بھی (خدا ”

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے

  ۔کياآپ انسانی دماغ کے عجائبات کے بارے ميں کچھ اور مطالب جانتے ہيں؟١
  بيريں کی ہيں؟ ۔خداوند متعال نے گوناگون حوادث کے مقابلہ ميں انسانی دماغ کے تحفظ کے لئے کون سی تد٢

  

  آٹھوانسبق: ايک چھوٹے سے پرندے ميں حيرت انگيزدنيا 

  چمگادڑ اور اس کی عجيب خلقت
اس درس ميں ہم اپنے بدن کے عظيم ملک سے۔۔کہ ہم نے اس کے سات شہروں ميں سے ايک گلی کی بھی سير نہيں کی ہے 

  رت انگيز نظام کے چند نمو نے اکٹھا کريں گے:۔۔باہر آکر تيزی کے ساتھ ادھر ُادھر گھوم پھر کر مخلوقات کے حي
ہم رات کی تاريکی ميں آسمان پر ايک نظر ڈالتے ہيں۔ہم ظلمت کے پردوں کے در ميان ايک غير معمولی پرندے کو 

پراسرار سايہ کی صورت ميں ديکھتے ہيں جو پوری شجاعت کے ساتھ اپنی غذا حاصل کر نے کے لئے ہر طرف پرواز کر
  رہاہے۔
  ہے،جس کی ہر چيز عجيب ہے۔ليکن رات کی تاريکی ميں اس کی پرواز عجيب تر ہے۔“ چمگا دڑ”نده وہی يہ پر

اندھيری رات ميں چمگا دڑ کا انتہائی سرعت کے ساتھ پروازکرنا اور کسی چيز سے اس کا نہ ٹکرانا اس قدر تعجب انگيز 
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  ميں نئے نئے اسرار معلوم ہو تے ہيں۔ہے کہ جتنا بھی اس پر غور کيا جائے اس پر اسرار پرنده کے بارے 
يہ پرنده رات کی تاريکی ميں اسی سرعت وشجاعت کے ساتھ پرواز کرتا ہے کہ جيسے ايک تيز اڑنے واال کبوتر دن کے 
اجالے ميں پرواز کر تا ہے ۔يقينا اگر اس پرنده ميں مانع کے بارے ميں اطالع دينے کا کوئی وسيلہ نہ ہو تا تو بڑی احتياط 

  ور آہستہ آہستہ پرواز کر تا۔سے ا
اگر اس پرنده کو ايک تنگ و تاريک اورپرپيچ وخم اور سياہی سے بھرے ٹنل(سرنگ)ميں چھوڑ دياجائے تووه تمام پيچ وخم 

سے گزر جاتا ہے بغير اس کے کہ ايک بار بھی ٹنل کی ديوار سے ٹکرائے اور ايک ذره سياہی بھی اس کے پروں پر 
يب حالت اس کے وجود ميں پائی جانے والی خاصيت کے سبب ہے جو کہ راڈار کی خاصيت کے بيٹھے چمگادڑ کی يہ عج

  ماند ہے۔
يہاں پر ہميں راڈار کے بارے ميں تھوڑی سی آگاہی حاصل کر نی چاہئے تا کہ ہميں اس چھوٹے سے چمگادڑ ميں اس راڈار 

  کی حالت معلوم ہو جائے۔
صوت کی امواج کے بارے ميں ايک بحث ہے ۔يہ وہی امواج ہيں جن کا وقفہ علم فزيکس ميں آواز کے سلسلہ ميں ماورائے 

اور طول اس قدر زياده ہے کہ انسان کے کان اسے درک کر نے کی قدرت نہيں رکھتے ہيں ،اسی لئے انھيں ماورائے صوت
  کہتے ہيں ۔

واج ہر طرف پھيلتی ہيں ۔ليکن جوں ہی جب اس قسم کی امواج کو ايک قوی ٹرانسميٹر کے ذريعہ ايجاد کيا جاتا ہے ،تو يہ ام
فضا ميں کسی جگہ پر کسی رکاوٹ (دشمن کے جہاز يا کسی اور مانع)سے ٹکراتی ہيں ايک فٹ بال کے ديوار سے ٹکرانے
کے مانند واپس پلٹتی ہيں بالکل اسی طرح کہ جب ہم ايک اونچے پہاڑ يا ديوار کے سامنے آوازبلند کرتے ہيں تو اس آواز کی

ہاڑ يا ديوار سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے ۔ان امواج کی باز گشت کی مدت کے مطابق اس مانع کے فاصلہ کا صحيح گونج پ
  انداز کيا جاسکتا ہے۔

بہت سے ہوائی جہازوں اور کشتيوں کو راڈرار کے ذريعہ سے ہی ہدايت کی جاتی ہے جہاں کہيں بھی وه جانا چاہيں ۔اسی 
  تيوں کو معلوم کر نے کے لئے بھی راڈار سے استفا ده کيا جاتا ہے۔طرح دشمن کے ہوائی جہاز اور کش

سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس چھوٹے سے پرنده ميں راڈار کے مانند ايک مشين موجود ہے ۔اس کا ثبوت يوں ملتا ہے کہ 
ے قابل امواج ميں اگر چمکادڑ کو ايک بند کمرے ميں پرواز کرائيں اور اسی لمحہ ماورائے صوت کی امواج کو سننے ک

تبديل کر نے والے ايک مائيکر وفون کو کمره ميں رکھا جائے تو پورے کمره ميں ايک نامفہوم گوش خراش آواز پھيل جائے
  مرتبہ ماورائے صوت کی امواج چمگادڑ سے سنی جائيں گی۔ ۶٠سے  ٣٠گی اور ہر سيکنڈميں 

امواج پيدا ہوتی ہيں يعنی اس کا ٹرانسميٹرکون سا عضو ہے  ليکن سوال يہ پيدا ہو تا ہے کہ چمگادڑ کے کس عضو سے يہ
  اور مائيکر و فون کون سا عضو ہے؟

اس سوال کے جواب ميں سائنسدان کہتے ہيں:يہ امواج چمگادڑکے حلق کی نالی کے قوی پٹھّوں سے پيدا ہوتی ہيں اور اس 
حاصل کر نے ميں مائيکروفون کاکام انجام ديتےکی ناک کے سوراخوں سے باہر نکلتی ہيں اور اس کے بڑے کان امواج کو 

  ہيں۔
نامی ايک روسی “جورين”اس لئے چمگادڑاندھيری رات کی اپنی سير و سياحت کے دوران اپنے کانوں کا مر ہون منت ہے۔

سائنسدان نے تجربے سے ثابت کيا ہے کہ اگر چمگادڑ کے کان کاٹ دئے جائينتو وه تاريکی ميں کسی مانع سے ٹکرائے 
ير پرواز نہيں کرسکتا ہے۔جبکہ اگر اس کی آنکھوں کو بالکل ہی نکال ديا جائے تو پھر بھی وه پوری مہا رت سے پرواز بغ

  کر سکتا ہے ،يعنی چمگادڑ اپنے کانوں سے ديکھتا ہے،نہ اپنی آنکھوں سے اور يہ ايک عجيب چيز ہے۔(توجہ کيجئے!!) 
نازک جسم ميں ان دو عجيب اور حيرت انگيز مشينوں کو کس نے اب ذرا غور کيجئے کہ اس چھوٹے سے پرنده کے اس 

خلق کيا ہے اور ان سے استفاده کر نے کے طريقہ کو کس نے اسے سکھايا ہے تاکہ اس اطمينان بخش وسيلہ کے ذريعہ 
  رات کے وقت اپنی پرواز کے دوران بہت سے خطرات سے محفوظ ره سکے؟واقعاًکس نے سکھايا ہے؟

ہ ايک بے شعور اور بے عقل طبيعت ايسا کام انجام دے سکے؟اور ايک ايسی مشين کو آسانی کے ساتھ کيا يہ ممکن ہے ک
  اس پرنده کے بدن ميں قرار دے ،جسے بڑے بڑے سائنسدان کافی رقو مات خرچ کر کے بناتے ہيں؟

  شاعر کہتا ہے:
  شائستہ ستائش آن آفريده گاری اس کارچنين دالويز نقشی زماء وطينی

  جہان ہی تعريف کے ہی الئق جو آب وگل دکش جہاں بنادےوه خالق 
  

  اميرالمؤمنين علی عليہ السالم نے نہج البالغہ ميں چمگادڑ کی خلقت کے بارے ميں ايک مفصل خطبہ ميں فر مايا ہے:
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  )١۵۵خطبہ /“(التمتنع من المضی فيہ لغسق دجنتہفسبحان الباری لکل شیء علی غير مثال”
يرے کی وجہ سے ہر گز اپنی راه سے پيچھے نہيں ہٹتا ہے پاک ومنّزه ہے وه خدا جس نے کسی وه (چمگادڑ)شديد اندھ”

  “نمونہ کے بغير ہر چيز کو خلق کيا ہے
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے

  ۔چمگادڑ کی خلقت کے بارے ميں آپ کونسے مزيد دلچسپ اطالعات رکھتے ہيں؟١
ادڑ کے پر ،بچے کی پرورش کا طريقہ اور يہاں تک کہ اس کاسونا دوسرے حيوانات سے متفاوت ہے يعنی۔کيا آپ جانتے ہيں کہ چمگ٢

  يہ مکمل طور پر ايک استثنائی پرنده ہے

  

  نواں سبق :حشرات اور پھولوں کی دوستی! 

کی ايک سير کيجئے موسم بہار ميں ايک دن ،جب ہوا رفتہ رفتہ گرم ہو رہی ہو،سرسبز اور خوبصورت باغوں اور کھيتوں 
۔آپ وہاں پر چھوٹے چھوٹے حشرات،شہد کی مکھياں،طالئی مکھياں ،تتلياں اور چھوٹے چھوٹے مچھروں کو گروہوں کی 

صورت ميں مشاہده کريں گے جوآہستہ آہستہ کسی قسم کے شور وغل کے بغير ادھر اُدھردوڑتے پھرتے ہيں،ايک پھول سے
  ے ہيں ايک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کی طرف اڑتے ہيں ۔اٹھ کر دوسرے پھول کی طرف پرواز کر ت

يہ حشرات اس قدر سر گرم عمل ہيں کہ جيسے کوئی مرموز طاقت ايک منتظم کے مانند انھيں حکم ديتی ہے اور ايک 
کارخانہ ميں وردی پوش مزدوروں کی طرح ان کے پر وبال پھولوں کی زردی سے آغشتہ ہو کر مزدوروں کی شکل 

  ر ليتے ہيں اور نہايت تندی اور لگن سے اپنے اپنے کام ميں مصروف ہيں۔وصورت اختيار ک
حقيقت ميں يہ ايک اہم ماموريت اور کام انجام ديتے ہيں ۔ان کی يہ ماموريت اس قدر عظيم ہے کہ پروفيسر رلئون برٹن اس 

  سلسلہ ميں کہتا ہے:
  “کی ٹوکرياں خالی پڑی ره جائيں گی بہت کم لوگ يہ جانتے ہيں کہ حشرات کے وجود کی بغير ہمارے ميوؤں”

برسوں کے بعد ہمارے باغ اور لہلہاتے کھيت اس طراوت ”ہم اس دانشور کے قول کے ساتھ اس جملہ کا اضافہ کرتے ہيں:
اس لئے حقيقت ميں حشرات ميوؤں کی پرورش کرنے والے اور پھولوں کے بيج “اور شادابی مکمل طور پر کھوديں گے ۔

  ہيں۔مہيّا کر نے والے 
)انہی  fertilizationآپ ضرور پوچھيں گے کيوں کر؟اس لئے کہ پودوں کا حساس ترين حياتی عمل يعنی عمل لقاح (

حشرات کے ذريعہ انجام پاتا ہے ۔آپ نے ضرور يہ بات سنی ہوگی کہ بہت سے حيوانوں کے مانند پھولوں ميں نر و ماده 
پيوند کا کام انجام نہ پائے ،بيج ،دانہ اور ان کے نتيجہ ميں ميوه  پائے جاتے ہيں اور جب تک ان کے در ميان مالپ اور

  حاصل نہيں ہو گا ۔
ليکن کيا آپ نے کبھی اس پر غور کياہے کہ پودوں کے بے حس وحرکت مختلف حصے کس طرح ايک دوسرے کے ساتھ 

لوں کی خيلہ سے ،جو ماده )کے حکم ميں ہے،ماده پھوspermجذب ہوتے ہيں اور نر پھولوں کی خليہ ،جو مرد کے نطفہ(
  کے نطفہ ( )کے حکم ميں ہے، ملتی ہے اور ان کے در ميان ازدواج کے مقد مات فراہم ہو تے ہيں؟

  يہ کام بہت مواقع پر حشرات کے ذريعہ انجام پاتا ہے اور بعض مواقع پر ہواؤں کے ذريعہ۔
ر بابرکت نکاح جو حشرات کی خواستگاری سے انجام ليکن يہ بات اتنی آسان نہيں ہے جيسا ہم خيال کرتے ہيں۔يہ مبارک او

  پاتا ہے ۔اس کی ايک حيرت انگيز اور طوالنی تاريخ ہے۔يہاں پر ہم اس کی ايک جھلک پيش کرتے ہيں:
  

  دوقديمی اور جگری دوست 
ی کے دوسرےعلم طبيعت کے سائنسدان مطالعات و تحقيقات کے بعد اس نتيجہ پر پہنچے ہيں کہ نباتات اور پھول زمين شناس

دور کے دوسرے حصہ ميں وجود ميں آئے ہيں۔ تعجب کی بات ہے کہ اسی دوران ميں حشرات بھی وجود ميں آئے ہيں اور 
يہ دونونحوادث و واقعات سے پُرخلقت کی پوری تاريخ ميں ہميشہ دو وفادار اور جگری دوستوں کے مانند زندگی بسر کرتے

  يں۔ہوئے ايک دوسرے کے الزم و ملزم رہے ہ
پھولوں نے اپنے دائمی دوستوں کی محبت کو حاصل کر نے اور ان کے دہن کو شرين کر نے کے لئے ايک بہت ہی لذيز 
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مٹھائی کو اپنے اندر ذخيره کيا ہے اور جب حشرات نر پھولوں کی خليہ کو پيوند اور لقاح کے مقد مات مہيا کر نے کے لئے 
اٹھاتے ہوئے پھولوں کے اندر داخل ہوتے ہيں!تو پھول انھيں اس  ايک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے زحمت

مٹھائی کو مفت ميں پيش کرتے ہيں،يہ مخصوص قند حشرات کے لئے اتنا ميٹھا اور لذيز ہو تا ہے کہ انھيں بے اختيار اپنی 
  طرف کھينچ ليتا ہے۔

شبوبھی حشرات کو اپنی طرف کھينچنے علم نباتات کے بعض ماہرين کا اعتقاد ہے کہ پھولوں کے خوبصورت رنگ اورخو
ميں موثر ہيں ۔شہد کی مکھيوں پر کئے گئے تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ وه رنگوں کو تشخيص ديتی ہيں اور پھولوں کی 

  خوشبو کو درک کرتی ہيں۔
اور نفاست پسند حقيقت ميں يہ پھول ہيں جو خود کو حشرات کے لئے سجاتے ہيں اور خوشبو پھيالتے ہيں تاکہ بازوق تتليوں 

شہد کی مکھيوں کو اپنی طرف کھينچ ليں۔وه بھی دل کھول کر اس دعوت کو قبول کر کے کام کے مقد مات کو فراہم کرتے 
ہو ئے ان کی مٹھائی کو تناول کر تے ہيں ۔يہی مٹھائی اور خاص قند ہے جو حشرات کی غذا شمار ہوتی ہے اور جب يہ بہت 

جاتا ہے ۔کيو نکہ جب حشرات پھولوں کے پاس آتے ہيں ،تو اس مٹھائی سے تھوڑا سا  ڈھيرہو جاتی ہے تو يہی شہد بن
کھاتے ہيں اور اس کا زياده تر حصہ بے تکلّف مہمانوں کی طرح اپنے ساتھ لے جاکر اپنے چھتوں ميں ذخيره کرتے 

  پر ہميشہ تھا اور رہے گا۔ہيں۔پھولوں اور حشرات کے در ميان دوستی و محبت کا يہ معاہده دوطرفہ منافع کی بنياد 
  

  توحيد کاايک درس 
جب انسان حشرات اور پھولوں کی زندگی ميں ان حيرت انگيز نکات کا مطالعہ کرتا ہے ،توغير شعوری طور پر اپنے آپ 
  سے يہ سوال کرتا ہے:پھولوں اور حشرات کے در ميان اس دوستی و محبت کے عہد و پيمان کو کس نے برقرار کيا ہے؟

کو يہ مخصوص مٹھاس اور لذيز غذا کس نے دی ہے ؟يہ دلکش اور خوشنما رنگ اور يہ خوشبو پھولوں کو کس نےپھولوں 
  عطا کی ہے کہ اس طرح حشرات کو اپنی طرف دعوت کرتے ہيں؟

حشرات،تتليوں ،شہد کی مکھيوں اور بھڑوں کو يہ نازک پاؤں اور خوبصورت اندام کس نے عطا کئے ہيں تاکہ پھولوں کی 
  يہ کونقل وانتقال دينے کے لئے مستعد و آماده رہيں؟خل

شہد کی مکھياں کيوں ايک مدت تک خاص ايک ہی قسم کے پھولوں کی طرف رخ کرتی ہيں اور پھولوں اور حشرات کی 
  خلقت کی تاريخ کيوں ايک ساتھ شروع ہوئی ہے؟

پہلے سے مرتب ہوئے کسی نقشہ اور کيا کوئی شخص،جس قدر بھی ہٹ دھرم ہو،باور کر سکتا ہے کہ يہ سب واقعات 
منصوبہ کے بغير انجام پائے ہيں؟اور فطرت کے بے شعور قوانين ان حيرت انگيز مناظر کو خودبخود وجود ميں الئے 

  ہيں؟نہيں ،ہر گز نہيں
  قرآن مجيد فر ماتا ہے:

  )۶٨،۶٩(سورئہ نحل/
ر درختوں اور گھروں کی بلنديوں ميں اپنے گھر اور تمھارے پر وردگار نے شہد کی مکھی کو اشاره ديا کہ پہاڑوں او”

  “بنائے اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نر می کے ساتھ خدائی راستہ پر چلے۔
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے

  ۔پھولوں کی تہ ميں پائی جانے والی مٹھاس اور ان کے رنگ و خوشبو کے کيا فائدے ہيں؟١
  کی مکھيوں کی زندگی کے عجائبات ميں سے آپ کيا جانتے ہيں؟ ۔شہد٢

  

  دسواں سبق:نہايت چھوٹی مخلوقات کی دنيا 

چونکہ ہم اس عالم خلقت کے عجائبات کے در ميان زندگی بسر کرتے ہيں اور ان کے ساتھ رہنے کے عادی ہوجاتے ہيں 
  غافل ره جاتے ہيں ،مثال کے طور پر : ،يہی وجہ ہے کہ ہم ان حيرت انگيز مخلوقات کی اہميت سے اکثر

۔ہمارے ارد گرد بہت چھوٹے چھوٹے حيوانات اور حشرات پائے جاتے ہيں۔ کہ شايدان ميں سے بعض کا جسم ايک يادو ١
ملی ميٹر سے زياده نہيں ہو گا ،پھر بھی يہ حيوانات ايک بڑے حيوان کے مانند ہاتھ پاؤں ،آنکھيں اور کان،يہاں تک کہ دماغ 
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  ،پٹھوں کا سلسلہ اور نظام ہاضمہ رکھتے ہيں۔ وہوش
اگر ہم ايک چيونٹی کے دماغ کو مائيکر و سکوپ کے نيچے رکھ کر اس کی حيرت ناک بناوٹ پر نظر ڈالتے ہيں تو ہم 
ديکھتے ہيں کہ کيا عجيب اور دلچسپ بناوٹ ہے !اس کے مختلف حصے،جن ميں سے ہر ايک حصہ اس چيونٹی کے 

ايک حصہ کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے،ايک دوسرے کے ساتھ منظم صورت ميں قرار پائے ہيں چھوٹے سے اندام کے 
  اور ان کی حالت ميں معمولی سا خلل ان کے بدن کے ايک ہی حصہ کو مفلوج کر تا ہے۔

ت تعجب اور حيرت کی بات ہے کہ اس چھوٹے سے دماغ ميں، جو يقينا ايک پن کی نوک سے بھی بہت چھوٹا ہے،ہوش،ذہان
،تمدن ،ذوق اور ہنر کی ايک دنيا پوشيده ہے۔بہت سے سائنسدانوں نے سالہا سال تک اس حيوان کی زندگی کے حاالت پر 

تحقيق و مطالعہ کر نے ميں اپنی عمر صرف کی ہے اور اس کے بارے ميں دلچسپ اور حيرت انگيز نکات اپنی کتابوں ميں 
  درج کئے ہيں۔

ے حشره ميں اس قدر ہوش،فطانت اور ذوق کو جمع کر ديا ہے ،وه ايسی طبيعت ہو کيا جس نے اس قسم کے ايک چھوٹے س
  سکتی ہے جس ميں ايک سوئی کی نوک کے برابر ہوش وذہانت نہ ہو؟

۔ايٹم کی پراسرار دنيا کے بارے ميں ،ہم جانتے ہيں کہ سب سے چھوٹی مخلوق جس کے بارے ميں بشر کو اب تک معلو ٢
ور اس کے اجزاء ہيں۔ايٹم اتنا چھوٹا ہے کہ طاقتور ترين مائيکرو سکوپ ،جو ايک تنکے کو مات حاصل ہوئی ہيں ايٹم ا

  پہاڑوں کی شکل ميں دکھاتا ہے ،وه بھی اسے ديکھنے ميں عاجز ہے۔
اگر آپ جاننا چاہتے ہيں کہ ايٹم کتنا چھوٹا ہے،تو بس اس قدر جانئے کہ پانی کے ايک قطره ميں روئے زمين کی پوری 

زياده ايٹم موجود ہيں ۔اگر ہم ايک سينٹی ميٹر باريک ترين تار کے پرو ٹونوں کو گننا چاہيں اور ايک ہزار افراد  آبادی سے
سال تک ايٹموں کے اختالف کے  ٣٠٠سے ٣٠سے مدد بھی ليں اور ہر سيکنڈ ميں ہر شخص ايک پرو ٹون کو جدا کرے تو 

  سکيں۔ مطابق ہميں دن رات بيدار رہنا پڑے گا تاکہ ان کو گن
اب جبکہ ہميں معلوم ہوا کہ ايک سينٹی ميٹر باريک تار ميں اس قدر ايٹم موجود ہيں، تو ذراسوچئے آسمان ،زمين ،آب 

وہوا،کہکشانوں اور ہمارے منظومہ شمسی ميں کتنے ايٹم ہو ں گے ؟کيا انسان کا ذہن اس کے تصور سے خستہ نہيں ہو 
  کا حساب لگا سکتاہے؟جائے گااور خالق کائنات کے عالوه کوئی اس 

  
  ايٹم ،توحيد کا درس ديتے ہيں

آج کل کی سائنسی بحث ميں ايٹم شناسی اہم ترين بحث ہے ۔يہ انتہائی چھوٹی مخلوق ہميں توحيد کا درس ديتی ہے،کيونکہ ايٹم
  کی دنيا ميں دوسری چيزوں سے زياده اس کے مندرجہ ذيل چار نکتے توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہيں:

غير معمولی نظم وضبط۔ اب تک ايک سو سے زياده عناصر منکشف ہوئے ہيں ۔ان کے اليکٹرون تدريجاً ايک سے شروع ۔١
  ہو کر ايک سو سے زياده پر ختم ہوتے ہيں ۔يہ عجيب نظام ہرگز کسی بے شعور عامل کا پيداوار نہيں ہو سکتا ہے۔

رقی رويں ايک دوسرے کو جذب کرتی ہيں ۔اس لحاظ سے ۔قوتوں کا توازن۔ ہم جانتے ہيں کہ ايک دوسرے کی مخالف ب٢
) ،جو مثبت برقی رو کا حامل ہے nucleusايک ايٹم کے اندر موجود اليکٹرون جو منفی برقی رورکھتے ہيں ،ان کا مرکز(

  ،ان کو ايک دوسرے کو جذب کر نا چاہئے ۔
سے قوئہ دافعہ(مرکزسے دور ہونے کی اور دوسری طرف ہم جانتے ہيں کہ نيو کليس کے گرد اليکٹرونوں کی گردش 

طاقت)وجود ميں آتی ہے ۔اس لئے يہ قوئہ دافعہ اليکٹرونوں کو ايٹم کے دائره سے دور کر نا چاہتی ہے تاکہ ايٹم کا تجزيہ ہو 
  جائے اور ادھر سے قوئہ جاذبہ اليکٹرو نوں کو جذب کر کے ايٹم کو نابود کر نا چاہتی ہے ۔

کہ ايٹموں کے اندر کس دقيق حساب سے قوئہ جاذبہ ودافعہ منظم ہوئی ہيں کہ اليکٹرون نہ بھاگتے يہاں پر قابل توجہ بات ہے
ہيں اور نہ جذب ہو تے ہيں ،بلکہ ہميشہ ايک توازن کی حالت ميناپنی حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہيں ۔کيا يہ ممکن ہے کہ 

  اس توازن کوايک اندھی اور بہری طبيعت نے وجود ميں اليا ہو؟
  
  ۔ ہر ايک اپنے معين راستہ پر گامزن ہے۔ ٣

جيسا کہ ہم نے بيان کيا کہ بعض ايٹموں کے متعدد اليکٹرون ہوتے ہيں ليکن يہ سب اليکٹرون ايک مدار پر حرکت نہيں 
  کرتے ،بلکہ يہ متعّدد مداروں پر حرکت کرتے ہيں ۔

تيزی کے ساتھ حرکت ميں ہيں اور ان ميں آپس  يہ اليکٹروں الکھوں سالوں سے ايک معين فاصلہ پر اپنے حدود ميں بڑی
  ميں کسی قسم کا ٹکراؤ پيدا نہيں ہوتا ہے۔

کياان ميں سے ہر ايک کو ان کے معين مداروں ميں قرار دينا اور ايک حيرت انگيز نظام کے ساتھ ان کو حرکت ميں النا 
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  ايک آسان کام ہے؟
  
  ۔ايٹم کی عظيم طاقت۔ ۴

  ازه لگانے کے لئے صرف اس بات پر غور کر نا کافی ہے:ايٹم کی طاقت کی عظمت کا اند
ء ء ميں ميلکسيکو کے ايک بے آب و علف صحرا ميں ايک ايٹمی تجربہ انجام ديا گيا ۔ايک چھوٹے سے ايٹم بمب کو ١٩۴۵

ھاپ ميں ايک فوالدی ٹاور پر چھوڑ ديا گيا ۔اس نے پھٹنے کے بعد اس فوالدی ٹاور کو پانی ميں تبديل کر ديا پھر اسے ب
 تبديل کر ديا اور ايک مہيب بجلی اور آواز بلند ہو ئی ۔جب سائنسدان اس جگہ پر پہنچے تو ٹاور کا کوئی نام ونشان نہيں پايا۔
اسی سال جاپان پردو چھوٹے ايٹم بم پھينکے گئے ۔ايک کو شہر ناکاسا کی پر اور دوسرے کر شہر ہيروشيما پر۔پہلے شہر 

ہزار لوگ ہالک ہو  ۴٠سے  ٣٠گئے اور اتنے ہی لوگ مجروح ہوئے اور دوسرے شہر ميں ہزار لوگ ہالک ہو  ٧٠ميں 
گئے اوراتنے ہی لوگ مجروح بھی ہوئے،جس کے نتيجے ميں جاپان نے مجبور ہو کر امريکہ کے سامنے بغير کسی شرط 

  کے ہتھيار ڈال دئے ۔
لق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لئے کافی نہيں کيا ايٹم کے صرف ايک ذّره کے اسرار کا مطالعہ کر نا انسان کو خا

  ہے؟
لہذا وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے پاس کائنات ميں موجود ايٹموں کی تعداد کے برابر خدا کے وجود کے دالئل 

  موجود ہيں۔
  قرآن مجيد فر ماتا ہے:

  )٢٧(سورئہ لقمان/
سمندر کا سہار دينے کے لئے سات سمندر اور آجائيں تو بھی کلمات  اور اگر روئے زمين کے تمام درخت قلم بن جائيں اور”

  “الٰہی تمام ہو نے والے نہيں ہيں۔
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے

  ۔کيا آپ چيونٹيوں کی زندگی کے اسرار کے بارے ميں کچھ اور١
  معلو مات رکھتے ہيں؟

  ياه پر کھينچ سکتے ہيں؟۔کيا آپ ايک ايٹم کی بناوٹ کا خاکہ تختہ س٢

  
  

  دسويں سبق کی ايک تکميلی بحث 
   خداوند متعال کی عظيم الشان صفات

  
  

  صفات خدا
قابل غور بات ہے کہ جس قدر خلقت کائنات کے اسرار کا مطالعہ کر نے کے طريقہ سے خدا کو پانا يعنی وجود خدا کے 

بارے ميں علم حاصل کر ناآسان ہے،اسی قدر خداوند متعال کی صفات کو بھی دقّت اور کافی احتياط کے ساتھ پہچاننے کی 
  ضرورت ہے۔

واضح ہے، کيونکہ خدا وند متعال ہماری کسی چيز سے يا جو کچھ ہم نے ديکھا آپ ضرور پوچھيں گے کيوں ؟اس کی دليل 
ہے يا سنا ہے ان سب سے شباہت نہيں رکھتا ہے ۔ اسی لئے خدا کی صفت کو پہچاننے کی سب سے پہلی شرط يہ ہے کہ ہم 

طبيعت کی مخلوقات ميں اس مقدس ذات سے مخلوقات کی تمام صفات کی نفی کريں ۔يعنی خداوند عالم کو اس محدود عالم 
سے کسی ايک سے بھی تشبيہ نہ ديں يہ ايک بہت ہی نازک مرحلہ ہے،کيونکہ ہم اس طبيعت کے اندر نشوونما پائے ہيں ،ہم 

طبيعت سے متصل ومرتبط رہے ہيں ،اس سے اُنس پيدا کر چکے ہيں ،اس لئے ہم چاہتے ہيں کہ ہرايک چيز کو اس کے 
  پيمانہ پر توليں۔
ميں ہم نے جو ديکھاہے وه جسم اور جسم کی خاصيت رکھنے والی چيزيں تھيں،يعنی ايسی موجودات جوايک  دوسرے الفاظ
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معين زمان و مکان کی حامل تھيں،ان کے مخصوص ابعاد اور اشکال تھيں ۔اس حالت ميں ايک ايسے خدا کا تصورکہ نہ 
پر وه احاطہ رکھتا ہے اور ہر لحاظ سے ال محدود  جسم رکھتا ہے اور نہ زمان و مکان ،اس کے باوجود تمام زمان و مکان

  ہے، ايک مشکل کام ہے۔يعنی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس راستہ پر دقت کے ساتھ قدم رکھيں۔
ليکن اس نکتہ کی طرف توجہ دالنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم خدا وند متعال کی ذات کی حقيقت سے آگاه نہيں ہو سکتے اور

بھی نہيں رکھنی چاہئے ،کيونکہ اس قسم کی توقع اس بات کے مانند ہے کہ ہم يہ توقع رکھيں کہ ايک اس کی ہميں توقع 
عظيم سمندر کو ايک چھوٹے سے کوزے ميں سمو ديں يا ماں کے بطن ميں موجود بچے کو باہر کی تمام دنيا سے مطلع 

  کرديں،کيا ايسا ممکن ہے؟
ش انسان کو معرفت خدا کے راستہ سے کوسوں دورلے جاکر پھينک اس نازک مرحلہ پر ممکن ہے ايک چھوٹی سی لغز

دے اور بت پرستی ومخلوق پرستی کی سنگالخ واديوں ميں آواره کر دے۔(توجہ کيجئے!) مختصر يہ کہ ہميں ہوشيار رہنا 
  چاہئے کہ صفات خدا کا مخلوقات کی صفات سے کبھی موازنہ نہ کريں۔

  
  صفات جمال و جالل 
ند متعال کی صفات کو دوقسموں ميں تقسيم کياگيا ہے :صفات ثبوتيہ يعنی وه صفات جو خداوند متعال ميں عام طور پر خداو

  پائی جاتی ہيں اور صفات سلبيہ يعنی وه صفات جن سے خداوند متعال منّزه ہے۔
وند متعال کی صفات اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ خدا وند متعال کی ذات کتنی صفتوں کی مالک ہے؟اس کا جواب يہ ہے :خدا

ايک لحاظ سے المحدود ہيں اور دوسرے لحاظ سے خداوند متعال کی تمام صفات ايک صفت ميں خالصہ ہو تی ہيں کيو نکہ 
  خداوند متعال کی تمام ثبوتی صفات کو مندر جہ ذيل ايک جملہ ميں خالصہ کيا جاسکتا ہے:

  ت کی مالک ہے۔خدا وند متعال کی ذات،ہر جہت سے ال محدود اور تمام کماال
اس کے مقابلہ ميں سلبی صفات بھی اس جملہ ميں خالصہ ہوتی ہيں:ذات باری تعاٰلی ميں کسی لحاظ سے کوئی نقص نہيں 

  ہے۔
ليکن چونکہ دوسرے لحاظ سے کماالت اور نقائص کے در جات ہيں ،يعنی ال محدود کمال اور ال محدود نقص کا تصور کيا 

ہے کہ خدا وند متعال ال محدود صفات ثبوتيہ اور ال محدود صفات سلبيہ رکھتا ہے۔کيو نکہ  جاسکتا ہے،لہذا يہ کہا جاسکتا
جس کمال کا بھی تصور کيا جائے وه خدا ميں مو جود ہے اور جس نقص کا بھی تصور کيا جائے خداوند متعال اس سے پاک

  و منّزه ہے۔لہذا خدا وند متعال کی ثبو تی و سلبی صفات ال محدود ہيں۔
  
  دا کی مشہور ترين صفات ثبوتيہخ

  خدا وند متعال کی معروف ترين صفات ثبوتيہ وہی ہيں ،جن کو مندرجہ ذيل مشہورشعر ميں ذکر کيا گيا ہے:
  عالم و قادروحّی است و مريد ومدرک ہم قديم ازلی پس متکلم صادق

  ۔خدا وند متعال عالم ہے،يعنی ہر چيز جانتا ہے۔١
  رت رکھتا ہے۔۔قادر ہے،يعنی ہرچيز پر قد٢
۔حّی ہے،يعنی زنده ہے،کيونکہ زنده موجود وه ہے جو علم وقدرت رکھتا ہو چونکہ خداوند متعال عالم وقادر ہے،اس لئے ٣

  زنده ہے۔
۔مريد ہے،يعنی صاحب اراده ہے اور اپنے کاموں ميں مجبور نہيں ہے جو کام بھی انجام ديتا ہے اس کا کوئی مقصد اور ۴

  مين وآسمان ميں کوئی بھی چيز فلسفہ اور مقصد کے بغير نہيں ہے۔فلسفہ ہوتا ہے اور ز
۔خداوند متعال مدرک ہے،يعنی تمام چيزوں کو درک کر تا ہے،تمام چيزوں کو ديکھتا ہے،تمام آوازوں کو سنتا ہے اور تمام ۵

  چيزوں سے آگاه وباخبر ہے
د کا کوئی آغاز نہيں ہے ،کيونکہ اس کی ہستی اسی کی ۔خدا وند متعال قديم اور ازلی ہے،يعنی ہميشہ تھا اور اس کے وجو۶

ذات کے اندر سے ابلتی ہے ،اسی وجہ سے ابدی اور جاودانی بھی ہے ۔اس لئے کہ جس کی ہستی اس کی ذاتی ہو اس کے 
  لئے فنا اور نابودی کوئی معنی رکھتی۔

کہ اپنے انبياء ومرسلين سے بات کرے،نہ يہ کہ ۔خداومد متعال متکلم ہے،آواز کی لہروں کو ہوا ميں ايجاد کر سکتا ہے تا ٧
  خدا وند متعال زبان،ہونٹ اور گال رکھتا ہے۔

۔خداوند متعال صادق ہے ،يعنی جو کچھ کہتا ہے سچ اور عين حقيقت ہے،کيونکہ جھوٹ بولنا يا جہل و نادانی کی وجہ سے ٨
  قادر ہے اس لئے محال ہے کہ وه جھوٹ بولے۔ ہو تا ہے يا ضعيف وناتوانی کی وجہ سے،چونکہ خداوند متعال عالم اور



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

 
 

  
  خدا کی مشہورترين صفات سلبيہ ۔

  خدا وند متعال کی معرو ف ترين سلبی صفات مندرجہ يل شعرميں مالحظہ فر مائيں:
  نہ مرکب بود وجسم ،نہ مرئی نہ محل بی شريک است ومعانی ،توغنی دان خالق

نہيں ہيں ،کيونکہ اس صورت ميں وه اپنے اجزاء کی احتياج پيدا کر تا ۔وه مرکب نہيں ہے۔يعنی اس کے اجزائے ترکيبی ١
  ،جبکہ وه کسی چيز کا محتاج نہيں ہے۔

  ۔خداوند متعال جسم نہيں ہے ،کيونکہ ہر جسم محدود،متغير اورنا بودی کے قابل ہو تا ہے ۔٢
  يتا تو جسم ہو تا اور محدود اور قابل فنا ہو تا۔۔خداوند متعال مرئی نہيں ہے يعنی دکھائی نہيں ديتا ،کيونکہ اگر وه دکھائی د٣
  ۔خدا وند متعال کو ئی محل نہيں رکھتا ہے ،کيو نکہ وه جسم نہيں ہے تاکہ اسے محل کی ضرورت پڑے۔۴
۔خدا کا کوئی شريک نہيں ہے ،کيو نکہ اگر اس کا شريک ہو تا تو اسے ايک محدود مو جود ہو نا چاہئے تھا ،چونکہ دو ال ۵

 جودات ہر جہت سے نا ممکن ہيں،اس کے عالوه اس دنيا کے قوانين کی وحدت اس کی وحدا نيت کی عالمت ہے۔ محددودمو
  ۔خداوند متعال کے معانی نہيں ہيں، کيونکہ اس کی صفات اس کی عين ذات ہيں۔۶
ہر چيز کے لحاظ سے ۔خداوند متعال محتاج اور نياز مند نہيں ہے ،بلکہ غنی اور بے نياز ہے،کيو نکہ علم و قدرت اور ٧

  ايک ال محدود وجود،کسی قسم کی کو ئی کمی نہيں رکھتا ہے ۔
  قرآن مجيد فر ماتا ہے:

  )١١(سوره شوری ٰ آيت/
  “اس کے مانند کوئی چيز نہيں ہے۔”

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے

  اس کوئی اور دليل موجود ہے؟۔کيا خدا کی وحدانيت اور اس کے الشريک ہو نے کے بارے ميں آپ کے پ١
 ۔کيا آپ نے سنا ہے کہ بعض مذاہب تين خداؤں اور بعض دو خداؤں کے قائل ہيں ؟يہ کون سے مذاہب ہيں؟٢

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 

  

  عدل اٰلہی کے دس سبق 
  

  پہال سبق عدل کيا ہے؟ 

  خدا کی صفات ميں سے صرف عدل کو اصو ل دين کا جزو کيوں قرار ديا گيا ہے؟
  کے در ميان فرق“مساوات”اور“عدالت”
  ۔تمام صفات الٰہی سے کيوں صرف عدل کو چنا گيا ہے ؟١

اس بحث ميں دوسری چيزوں سے پہلے يہ نکتہ واضح ہو نا چاہئے کہ عدالت کو جو کہ صفات خدا ميں سے ايک صفت ہے 
  ،بڑے علماء نے دين اصول کے پنجگانہ ميں سے ايک اصل کے طور پرکيوں منتخب کيا ہے؟

،عادل ہے،حکيم ہے،رحمان ورحيم اور ازلی وابدی ہے،خالق ورازق ہے۔ان تمام صفات ميں خداوند متعال عالم ہے،قادر ہے
  سے کيوں صرف عدالت کا انتخاب کيا گيا ہے اور اسی کو دين کے پنجگانہ اصول ميں سے ايک قرار ديا گيا ہے؟

  اس سوال کے جواب کے سلسلہ ميں چند مطالب کی طرف توجہ کر نا ضروری ہے:
ال کی صفات ميں عدالت کو ايک ايسی اہميت حاصل ہے کہ بہت سی دوسری صفات اس کی طرف پلٹتی ہيں ۔خدا وند متع١

اپنے وسيع معنی ميں ہر ايک چيز کو اپنی جگہ پر قرار دينا ہے ۔اس صورت ميں حکيم ،رّزاق،رحمان و “ عدالت”،کيونکہ
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  رحيم اور ان جيسی دوسری صفات اس پر منطبق ہو تی ہيں۔
پر منحصر ہے۔انبياء ومرسلين کی نبوت ورسالت اور ائمہ کی امامت بھی عدل الٰہی سے “ عدل الہی”سئلہ بھی ۔معاد کا م٢

  مربوط ہيں۔
  ۔اسالم کی ابتداء ميں عدل الٰہی کے مسئلہ پر کچھ اختال فات رو نما ہوئے:٣

گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے کہتے تھے، عدل الٰہی کے بالکل منکر ہو “ اشاعره”سنّی مسمانوں کا ايک گروه جنھيں 
بارے ميں عدل و ظلم کو ئی مفہوم نہيں رکھتا ہے۔پوری کائنات اس کی ملک ہے اور اس سے متعلق ہے،وه جو بھی کام 

انجام دے وہی عين عدالت ہے۔ يہاں تک کہ وه حسن و قبح عقلی کے بھی قائل نہيں تھے ۔وه کہتے تھے کہ ہماری عقل اکيلے
لے کو درک نہيں کر سکتی ہے ،يہاں تک کہ نيکی کر نے کی خوبی اور ظلم کی بدی کو بھی درک نہيں کر ہی برے اور بھ

  سکتی ہے(وه اس قسم کے بہت سے مغالطے سے دو چار تھے)
پرور دگار عالم کے بارے ميں عدالت کے اصول “ شيعہ”کہتے تھے اور تمام“ معتزلہ”اہل سنت کا ايک دوسرا گروه جنھيں 

  ھے اور کہتے تھے وه ہر گز ظلم وستم نہيں کرتا ہے۔کے قائل ت
رکھا گيا،جوعدل الٰہی کو اپنے مکتب“ عدليہ”ان دو گروہوں کو ايک دوسرے سے جدا کر نے کے لئے دوسرے گروه کا نام 

روهگ“عدليہ”رکھا گيا،شيعہ“غير عدليہ”کی عال مت کے عنوان سے اصول دين کا جزو سمجھتے تھے اور پہلے گروه کا نام 
  ميں شمار ہو تے تھے۔

  کو بھی اصول دين کا جزو قرار ديا۔“ امامت”شيعوں نے دوسرے تمام عدليہ سے اپنے آپ کو مشخص کر نے کے لئے 
  کی پہچان ہے ۔“ شيعہ اماميہ”کی بات ہو وه“امامت”و“عدل”لہذا جہاں کہيں بھی 

ی کا اثر انسانی معاشروں ميں غير معمولی طور پر ۔چونکہ فروع دين ہميشہ اصول دين کا ايک پرتو ہے اور عدالت الہٰ ۴
مؤثر ہے اور انسانی معاشرے کی اہم ترين بنياد بھی اجتماعی عدالت پر منحصر ہے ،اس لئے عدالت کو اصول دين کے 

ايک جزو کے طور پر چن لينا ايک ايسا راز ہے جو انسانی معاشرے ميں عدل کو زنده کر نے اور ہر قسم کے ظلم وستم 
  مقابلہ کر نے کا سبب بنتا ہے۔سے 

جس طرح پرور دگار کی توحيد ذات و صفات اور اس کی عبادت و پر ستش کی تو حيد انسانی معا شرے ميں وحدت و 
يکجہتی اور اتحاد کا نور ہے اور توحيد صفوف کو تقويت بخشتی ہے ،اسی طرح انبياء اور ائمہ کی رہبری بھی انسانی معا 

کا مسئلہ القا کرتی ہے۔اس لئے پوری کائنات پر حاکم پروردگار کی عدالت کی اصل “ہ)رہبریسچی (عادالن”شرے ميں 
  انسانی

  معاشرے کے تمام مواقع ميں عدالت کی ضرورت کی طرف ايک اشاره و راز ہے۔
  عظيم عالم خلقت عدالت پر بر قرار ہے۔انسانی معاشره بھی اس کے بغير برقرار نہيں ره سکتا ہے۔

  ہے؟ ۔عدا لت کيا٢
  عدالت کے دو مختلف معانی ہيں:

ہيں ۔دوسرے الفاظ ميں موزون اور “ ہر چيز کا اپنی جگہ پر قرار پانا”۔اس لفظ کے وسيع معنی ،جيسا کہ ہم نے بيان کئے ١
  متعادل ہو نا ہے ۔

وحيوانات ميں پائے عدالت کے يہ معنی ،پوری خلقت کائنات، عالم کے نظام ،ايٹم ،انسانی وجود کی بناوٹ اور تمام نباتات 
  جاتے ہيں ۔

  يہ وہی بات ہے جو پيغمبر اسالم کی مشہور حديث ميں بيان ہوئی ہے کہ آپنے فر مايا:
  “بالعدل قامت السمٰوت واالرض”
  “عدالت کے ذريعہ آسمان اور زمين برقرار ہيں”

ميں سے ايک دوسرے پر غلبہ  اپنے توازن کو کھوديں اور ان“ دافعہ”و “جاذبہ”مثال کے طور پر اگر زمين کے قوائے 
پاجائے تو زمين ،ياسورج کی طرف جذب ہو جائے گی،اس ميں آگ لگ جائے گی اور نابود ہو جائے گی اور يا اپنے مدار 

  سے خارج ہو کر وسيع فضا ميں آواره ہو کر نابود ہو جائے گی ۔
  :عدالت کے اسی معنی کو شاعر نے مندرجہ ذيل مشہور اشعار ميں بيان کيا ہے 

  عدل چبود ؟وضع اندر موضعش ظلم چبود؟وضع در نا موضعش
  عدل چبود؟آب ده اشجاررا ظلم چبود ؟آب دادن خاررا

  عدل کيا ہے؟ہر چيز کو اس کی جگہ پر رکھنا ۔ظلم کيا ہے ؟چيز کو اس جگہ پر نہ رکھنا۔
  عدل کيا ہے؟ درختوں کو پانی ديناظلم کيا ہے ؟کانٹوں کو پانی دينا۔
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ولوں کے پودے يا ميوه دار درخت کی آبياری کی جائے تو يہ اس کا صحيح استعمال ہے اور عين عدالت واضح ہے کہ پھ
  ہے ۔اگر بيکار گھاس پھوس يا کانٹوں کی آبياری کی جائے تو يہ اس کا صحيح استعمال نہيں ہے اور عين ظلم ہے۔

يعنی دوسروں کا حق چھين کر “ ظلم”خالفہيں اوراس کا م“افراد کے حقوق کی رعايت کر نا”۔عدالت کے دوسرے معنی٢
اپنے لئے مخصوص کر نا،يا کسی کا حق چھين کردوسرے کو دينا يا تفريق کا قائل ہو نا ہے ،اس صورت ميں کہ بعض کو 

  ان کا حق ادا کريں اور بعض کو ان کا حق ادا نہ کريں۔
کے دونوں معانی خداوند متعال “عدل”کہ ہيں قابل توجہ بات ہے“عام”اور پہلے معنی “خاص”واضح ہے کہ دوسرے معنی

  کے بارے ميں صحيح ہيناگر چہ ان مباحث ميں زياده تر دوسرے معنی مقصود ہيں ۔
عدل الٰہی کے معنی يہ ہيں کہ خداوند متعال نہ کسی کا حق چھينتا ہے اور نہ کسی کا حق کسی دوسرے کو ديتا ہے اور نہ 

  حاظ سے عادل ہے۔ اس کی عدالت کے دالئل سے اگلی بحث ميں آگاه ہوں گے۔افراد کے در ميان امتيازبرتتا ہے،وه ہر ل
کسی کا حق چھيننے کے معنی ميں ہو يا کسی کا حق کسی دوسرے کو دينے کے معنی ميں ياتفريق وزيادتی کی “ظلم”

  صورت ميں ،خدا کی ذات کے بارے ميں اس کی کوئی گنجائش نہيں ہے۔
يتا ہے اور بُرے انسان کی تشويق نہيں کرتا ہے۔کسی سے دوسرے کے گناه پر مواخذه وه ہرگز نيک انسان کو سزا نہيں د

  نہيں کرتا ہے اوربُرے اور بھلے سے ايک ہی قسم کا برتاؤ نہيں کرتا ہے۔
يہاں تک کہ اگر ايک بڑے معاشرے ميں ايک شخص کے عالوه سب گناه گارہوں تو خدا وند متعال اس ايک شخص کے 

  جدا کرتا ہے اور اسے حساب کو دوسروں سے
  گنا ه گاروں کے ساتھ سزا ميں شامل نہيں کرتا ہے۔

اگر خدا تمام انبياء کوجہنّم ميں ڈال دے اور تمام بد کاروں اور ظالموں کو بہشت ”کی جماعت نے کہا ہے کہ“اشاعره”يہ جو
ات ہے ،جس شخص کی بھی عقل خرافاتيہ ايک بيہوده، ناشائستہ، شرم ناک اور بے بنياد ب“ميں ڈال دے، تو يہ ظلم نہيں ہے

  اور تعصب سے آلوده نہ ہو گی وه اس بات کے قبح کی گواہی دے گا۔
  ۔مساوات اور عدالت ميں فرق۔٣

سے “ مساوات”کا “عدالت”ايک اور اہم نکتہ،جس کی طرف اس بحث ميں اشاره کر نا ضروری ہے ،يہ ہے کہ بعض اوقات 
 ا ہے کہ عدالت کے معنی يہ ہيں کہ مساوات کی رعايت کی جائے،جبکہ ايسا نہيں ہے۔مغالطہ کيا جاتا ہے اور تصور کيا جات

  عدالت ميں ہرگز مساوات شرط نہيں ہے بلکہ حق اور ترجيحات کو مدنظر رکھا جانا چاہئے ۔
ں مثال کے طور پر ايک جماعت کے شاگردوں ميں عدالت يہ نہيں ہے کہ سب کو مساوی نمبر دئے جائيں اور دو مزدورو

کے در ميان يہ عدالت نہيں ہے کہ دونوں کو مساوی مزدوری دی جائے ۔بلکہ عدا لت يہ ہے کہ ہر شاگرد کو اس کی لياقت 
  اور صالحيت کے مطابق نمبر دئے جائيں اور ہر مزدور کو اس کی محنت کے مطابق مزدوری دی جائے۔

يک وہيل مچھلی کا دل جس کا وزن تقريباً ايک ٹن ہو تا عالم فطرت ميں بھی وسيع معنی ميں عدالت کا مفہوم يہی ہے ۔اگر ا
ہے،ايک چڑيا کے دل کے برابر ہوتاتو يہ عدالت نہيں تھی ۔اگر ايک مضبوط لمبے درخت کی جڑ ايک چھوٹے سے پودے 

  کی جڑ کے برابر ہو تو يہ عدالت نہيں ہے بلکہ عين ظلم ہے۔
  اور صالحيت کے مطابق اپنا حصہ حاصل کرے۔عدالت کے معنی يہ ہيں کہ ہر مخلوق اپنے حق،استعداد 

  
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔خدا کی تمام صفات ميں سے صرف عدالت کو کيوں اصول دين کا جزو شمار کياگيا ہے؟١
  کون تھے؟ان کے عقائد کے بارے ميں آپ کيا جانتے ہيں؟“اشاعره”۔٢
  يا اثر رکھتا ہے؟۔عدل الٰہی کا اعتقاد معاشرے ميں ک٣
  ۔عدالت کے کتنے معانی ہيں؟ان کی تشريح کيجئے۴
  ۔کيا عدالت مساوات کے معنی ميں ہے؟۵

  

  دوسرا سبق :عدل الٰہی کے دالئل 
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  ۔حسن وقبح عقلی١
کو قابل توجہ حد تک درک کرتی ہے ۔(يہ وہی چيز “ بدی”اور “خوبی”پہلے يہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری عقل اشياء کی 

  رکھا ہے)“حسن قبح عقلی”کا نام علماء نے ہے،جس 
مثال ہم جانتے ہينکہ عدالت واحسان اچھی چيز ہے اور ظلم وبخل بری چيز ہے۔يہاں تک کہ ا ن کے بارے ميں دين و مذہب 
کی طرف سے کچھ کہنے سے پہلے بھی ہمارے لئے يہ چيز واضح تھی،اگر چہ دوسرے ايسے مسائل موجود ہيں جن کے 

  ا علم کافی نہيں ہے اور ہميں رہبران الٰہی و انبياء کی رہبری سے استفاده کر نا چاہئے۔بارے ميں ہمار
سے انکار کر کے اچھائی اور برائی کو “ حسن قبح عقلی”کے نام سے مسلمانوں کے ايک گروه نے “ اشاعره”اس لئے اگر

افی جانا ہے ،تو يہ ايک بہت بڑا مغالطہ پہچاننے کا راستہ ۔حتی عدالت وظلم وغيره کے سلسلہ ميں۔صرف شرع ومذہب کو ک
  ہے۔

کيونکہ اگر ہماری عقل نيک وبد کو درک کر نے کی قدرت وصالحيت نہ رکھتی ہوتو ہميں کہاں سے معلوم ہو گا کہ خداوند 
ے اورمتعال معجزه کو ايک جھوٹے انسان کے اختيار ميں نہيں ديتا ہے؟ليکن جب ہم کہتے ہيں کہ جھوٹ بولنا بُرا اور قبيح ہ

خدا سے يہ کام انجام پا نا محال ہے،تو ہم جانتے ہيں کہ خدا کے وعدے سب حق ہيں اور اس کے بيانات سب سچے ہيں ۔وه 
  کبھی جھوٹے کی تقويت نہيں کرتا ہے اور معجزه کو ہر گز جھوٹے کے اختيار ميں نہيں سونپتا ہے۔

  د کيا جاسکتا ہے۔اسی وجہ سے شرع ومذہب ميں جو کچھ بيان ہوا ہے اس پر اعتما
  اس لئے ہم نتيجہ حاصل کرتے ہيں کہ حسن وقبح عقلی پر اعتقاددين و مذہب کی بنياد ہے۔(توجہ کيجئے!)

  اب ہم عدل الٰہی کے دالئل کی بحث شروع کرتے ہيں اور اس حقيقت کو سمجھنے کے لئے ہميں جاننا چاہئے:
  ۔ظلم کا سر چشمہ کيا ہے؟٢
  امور ميں سے ايک ہے:کا سر چشمہ مندرجہ ذيل “ظلم”

الف۔جہل:بعض اوقات ظالم انسان حقيقت ميں نہيں جانتا ہے کہ وه کيا کرتا ہے۔نہيں جانتا ہے کہ وه کس کی حق تلفی کرتا 
  ہے،اور اپنے کام سے بے خبر ہے۔

انجام ب۔احتياج:کبھی دوسروں کے پاس موجود چيز کی احتياج انسان کو وسواس ميں ڈالتی ہے کہ اس شيطانی کام کو 
  دے،جبکہ اگر بے نياز ہو تا،اس قسم کے مواقع پر اس کے لئے ظلم کر نے کی کوئی دليل موجود نہ ہو تی۔

ج۔عجز و ناتوانی: بعض اوقات انسان راضی نہيں ہو تا کہ دوسروں کا حق ادا کر نے ميں کو تاہی کرے ليکن اس ميں يہ کام 
  کا مرتکب ہو تا ہے۔“ظلم”ناخواستہ انجام دينے کی قدرت وتوانائی نہيں ہو تی ہے اور 

اس امر “خود پرستی”د۔خود پرستی ، حسد اور انتقامی جذبہ۔ گاہےمذکوره عوامل ميں سے کوئی ايک مؤثرنہيں ہوتا ہے،ليکن
اسے ظلم وستم کر نے پر “ کينہ وحسد”اور“انتقامی جذبہ”کا سبب بنتی ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کو پائمال کرے ۔يا 

دوسروں کی حق تلفی کا سبب بن جا تی ہے۔اور ان کے مانند دوسرے عوامل و “اجاره داری”رتے ہيں ۔يا کبھیمجبور ک
  اسباب۔

ليکن چونکہ مذکوره بری صفات اور عيوب ونقائص ميں سے کو ئی چيز خدا وند متعال کے وجود مقدس ميں نہيں پائی جاتی
اور ہر ايک کے بارے ميں مہر بان ہے،اس لئے اس کے لئے ظلم کا  ،وه ہر چيز کا عالم ،سب سے بے نياز،ہر چيز پر قادر

  مرتکب ہو نا معنی نہيں رکھتا ہے۔
اس کا وجود بے انتہا اور کمال ال محدود ہے،ايسے وجود سے خير،نيکی،عدل وانصاف ،مہر بانی اور رحمت کے عالوه 

  کوئی چيز صادر نہيں ہو تی ہے ۔
وه حقيقت ميں ان کے کرتوتوں کا نتيجہ ہوتا ہے، جو انھيں ملتا ہے،اس شخص کے مانند  اگر وه بد کاروں کو سزا ديتا ہے تو

  جو نشہ آورچيزيں يا شراب پينے کے نتيجہ ميں مہلک بيماريوں ميں مبتال ہو جاتا ہے ۔قرآن مجيد فر ماتا ہے:
  )٩٠(سوره نمل/

  “کيا تمھيں تمھارے اعمال کے عالوه بھی کوئی معادضہ ديا جاسکتا ہے۔”
  ۔قرآن مجيد اور عدل الٰہی٣

  قابل توجہ بات ہے کہ قرآن مجيد ميں اس مسئلہ کے بارے ميں بہت تاکيد کی گئی ہے ۔
  ايک جگہ پر فر ماتا ہے:

  
  )۴۴(سوره يونس/

  “هللا انسانوں پر ذّره برابر ظلم نہيں کرتا ہے بلکہ انسان خودہی اپنے اوپر ظلم کيا کرتے ہيں۔”
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  اتا ہے:ايک دوسری جگہ پر فر م
  
  “هللا کسی پر ذّره برابر ظلم نہيں کرتا ہے۔”

  روز قيامت کے حساب اور جزا کے بارے ميں فر ماتا ہے:
  )۴٧(سوره انبياء/

  “اور ہم قيامت کے دن انصاف کی ترازوقائم کريں گے اور کسی نفس پر ادنٰی ظلم نہيں کيا جائے گا۔”
  نيک و بد کو تولنے کا وسيلہ ہے نہ اس دنيا کے مانند کو ئی ترازو)سے مقصود “ميزان”(قا بل توجہ بات ہے کہ يہاں پر 

  ۔عدل و انصاف کی دعوت۴
ہم نے کہا کہ انسان کی صفات ،خدا وند متعال کی صفات کا ايک پر تو ہو نا چاہئيں تا کہ انسانی معاشرے ميں الٰہی صفات کا 

ی کو بيان کر تا ہے ،اسی قدر انسانی معاشرے اور ہر انسان نور پھيلے ۔اسی اصول کی بنياد پر جس قدر قرآن مجيد عدل الہٰ 
ميں عدل و انصاف قائم کر نے پر اہميت ديتا ہے۔قرآن مجيد بار بار ظلم کو معاشروں کی تباہی و بر بادی کا سبب بتاتا ہے 

  اور ظالموں کے انجام کو درد ناک ترين انجام شمار کرتا ہے۔
يان کر نے کے ضمن ميں باربار اس حقيقت کی ياد دہانی کرتا ہے کہ ديکھو ظلم وفساد قرآن مجيد گزشتہ اقوام کی داستان ب

کے نتيجہ ميں کس طرح وه اقوام عذاب الٰہی سے دو چار ہو کر نابود ہوئے ،تم بھی اس سے ڈرو کہ کہيں ظلم کر نے کے 
  نتيجہ ميں اس قسم کے انجام سے دوچار نہ ہو جاؤ۔

  ک بنيادی اصول کے عنوان سے کہتا ہے:قرآن مجيد واضح الفاظ ميں اي
  )٩٠(سوره نحل/

بيشک هللا عدل،احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائيگی کا حکم ديتا ہے اور بد کاری ،ناشائستہ حر کات اور ظلم ”
  “سے منع کرتا ہے۔

شت کر نا بھی اسالم اور قرآن قابل توجہ بات ہے کہ جس طرح ظلم کر نا ايک برا اور قبيح کام ہے ،اسی طرح ظلم کو بر دا
  ميں آيا ہے: ٢ ٧٩کی نظر ميں غلط ہے،چنانچہ سورئہ بقره کی آيت نمبر 

  )٢٧٩ال تظلمون وال تظلمون > ( سوره بقره/”
  “نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کيا جائے ”

  اصولی طور پر ظلم کو قبول کر نا ظلم کی حوصلہ افزائی ،اس کی تقويت اور ظالم کی مدد
  کر نے کا باعث ہے۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔کيا ہماری عقل براه راست اور شرع کے بغير نيکی اور بدی کو درک کرسکتی ہے؟١
  ۔ظلم کن امور سے صادر ہوتا ہے ؟عدل الٰہی کی عقلی دليل کيا ہے؟٢
  ں قرآن مجيد کيا کہتا ہے؟۔عدل الٰہی اور خدا کی ذات مقدس سے ظلم کی نفی کے بارے مي٣
  ۔عدالت اور ظلم کے مقابلہ ميں انسان کی کيا ذمہ داری ہے؟۴
  ۔کياظلم کو قبول کرنا اور ظلم وستم کو برداشت کر نا بھی گناه ہے؟۵

  

   )١تيسرا سبق: آفات و بليّات کا فلسفہ(

ر ايسے مسائل پيش کئے ہيں جو ان کے اعتقادقديم زمانہ سے آج تک ايک ناآگاه گروه نے عدل الٰہی پر نکتہ چينی کی ہے او
کے مطابق عدل الٰہی سے ساز گار نہيں ہيں، يہاں تک کہ بعض اوقات نہ صرف ان مسائل کو عدل الٰہی کی نفی کی دليل 

  بلکہ انھيں وجود خدا کے انکار کی دليل سمجھے ہيں!
  رے عام مصائب ۔من جملہ ان کے ناگوار حوادث کا وجود ،جيسے طو فان ،زلزلہ اور دوس

  اسی طرح وه فرق جو مختلف انسانوں ميں پايا جاتا ہے۔
  اس کے عالوه انسان ،نباتات اور دوسری مخلوقات کو پيش آنے والی مصيبتيں اور آفتيں۔
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يہ بحث،کبھی ماده پرستوں کے مقابلہ ميں معرفت خدا کی بحث ميں پيش کی جاتی ہے اور کبھی عدل الٰہی کی بحث ميں،ہم 
  س بحث ميں پيش کرتے ہيں۔اسے ا

يہ جاننے کے لئے کہ،دقيق تجزيہ کے نتيجہ ميں يہ تصور کس حدتک غلط ہے ،اس موضوع پر ايک مفصل بحث اور 
  مندرجہ ذيل مطالب کی د قيق کی تحقيق ضرورت ہے:

  ۔محدود معلومات اورحاالت کے زير اثر فيصلے١
مختلف اشياء کے اپنے ساتھ رابطہ پر تکيہ کرتے ہيں ۔مثالًہم عام طور پرہم اپنے فيصلوں اور مصاديق کی تشخيص ميں 
  کہتے ہيں فالں چيز دور ہے يانزديک يعنی ہماری نسبت۔

يافالں شخص طاقتور ہے يا کمزور،يعنی ہماری روحی يا جسمی حالت کی نسبت اس کی حالت ايسی ہے ۔خير وشر اور 
  طرح کے ہوتے ہيں ۔ مصيبت وبال کے بارے ميں بھی لوگوں کے فيصلے اکثر اسی

مثالًاگر کسی عالقہ ميں وسيع پيمانے پر بارش برسے ،ہميں اس سے سرو کار نہيں ہے کہ اس بارش کے مجموعی اثرات 
کيسے تھے ،ہم صرف اپنی زندگی،گھر اورکھيت يازياده سے زياده اپنے شہر کی حد تک نظر ڈالتے ہيں ،اگر اس کا مثبت 

  کہتے ہيں۔“بال”لٰہی تھی ،اگر منفی تھا تو اسے اثر تھا تو کہتے ہيں يہ نعمت ا
جب ايک پرانی اور فرسوده عمارت کو نئے سرے سے تعمير کرنے کے لئے گراتے ہيں اور ہم پر وہاں سے گزرتے ہوئے 

رے اس کے گرد وغبار پڑتے ہيں تو کہتے ہيں :کيسا برا حادثہ ہے،اگر چہ آئنده وہاں پرہسپتال ہی کيوں نہ تعمير ہو اور دوس
  لوگ اس سے مستفيد ہوں اور بارش کی مثال ميں اگرچہ مجموعی طور پر عالقہ کے لئے مثبت اثرات ظاہر ہوں۔

ہم سطحی اور عام طور پر سانپ کے ڈسنے کو ايک مصيبت اور شر سمجھتے ہيں ۔ہم اس سے غافل ہيں کہ يہی ڈسنا اور 
سے بے خبر ہيں کہ گاہے اسی زہر سے حيات بخش دوائی  زہر اس حيوان کے لئے دفاع کا ايک موثر وسيلہ ہے اور ہم اس
  بنائی جاتی ہے جو ہزاروں انسانوں کو موت سے نجات ديتی ہے۔

اس لئے اگر ہم مغالطہ سے بچناچاہيں تو ہميں اپنی محدود معلو مات پر نظر ڈالنی چاہئے اور فيصلہ کرتے وقت صرف 
  اہئے بلکہ ہميں تمام جہتوں کو مد نظر رکھ کر فيصلہ کرناچاہئے۔اشياء کے اپنے ساتھ روابط کو مد نظر نہيں رکھنا چ

بنيادی طور پر دنيا کے حوادث زنجير کی کڑيوں کے مانند آپس ميں ملے ہوئے ہيں: آج،ہمارے شہر ميں آنے واالطوفان اور
طور پر مربوط  سيالب النے والی بارش کا برسنا اس طوالنی سلسلہ کی ايک کڑی ہے جو دوسرے حوادث کے ساتھ مکمل
  ہے اسی طرح يہ ماضی ميں رو نما ہوئے اور مستقبل ميں رونما ہونے والے حوادث سے جڑے ہوئے ہيں۔

نتيجہ کے طور پر حوادث کے ايک چھوٹے حصہ پر انگلی رکھ کر اس کے بارے ميں فيصلہ کر نا منطق اورعقل کے 
  مطابق نہيں ہے۔

اگرکوئی چيز کسی جہت سے خير اور کسی جہت سے شر ہو اور اس کا  قابل انکار چيزصرف مطلق شر کی خلقت ہے۔ليکن
خير غلبہ رکھتا ہو تو کوئی مشکل نہيں ہے ۔ايک آپريشن کچھ جہات سے تکليف ده اور زياده تر جہات سے مفيد ہے ،اس 

  لئے نسبتاً خير ہے۔
جگہ پر زلزلہ ويرانی اورتباہی التا پھر مزيد وضا حت کے لئے زلزلہ کی مثال پر غور کيا جاسکتا ہے:صحيح ہے کہ ايک 

  ہے ۔ليکن اگر ہم دوسرے مسائل سے اس کے سلسلہ وار روابط کو مد نظر رکھيں تو ممکن ہے ہمارا فيصلہ بدل جائے ۔
اس سلسلہ ميں سائنسدانوں کے مختلف نظريات ہيں کہ زلزلہ زمين کی اندرونی گرمی اوربھاپ سے مربوط ہے يا چاند کی 

ربوط ہے جو زمين کی خشک و جامد سطح کو اپنی طرف کھينچتا ہے اور کبھی اسے توڑ ديتا ہے ،يا قوت جاذبہ سے م
  دونوں چيزوں سے مربوط ہے؟

ليکن مذکوره عوامل ميں سے جوبھی ہو،اس کے آثار کو مد نظر رکھناچاہئے ۔يعنی ہميں جاننا چاہئے کہ زمين کی اندرونی 
اور کوئلے کی کانوں اور دوسری چيزوں کی توليدپرکيا اثر ڈالتی ہے؟!اس لئے گرمی ،زمين کے اندر موجود تيل کے ذخائر

  يہ نسبتاً خير ہے۔
اس کے عالوه سمندروں کے مدوجزر،سمندروں کے پانی اور اس ميں موجود جانوروں کی حفاظت اور کبھی خشک سواحل 

  کی آبياری ميں کتنے موثر ہيں!يہ بھی نسبتاً خير ہے۔
ہيں کہ ہماری سطحی فيصلے اور محدود معلو مات ہيں جنھوں نے عالم خلقت کے ان امور کوتاريک کیيہاں پر ہم سمجھتے 

صورت ميں پيش کيا ہے ۔ہم جس قدر حوادث کے آپسی روابط اور پيوند کے بارے ميں زياده غور کريں گے اس مطلب کی 
  اہميت کے بارے ميں اتناہی زياده آگاه ہوں گے۔

  قرآن مجيد فر ماتا ہے:
  )٨۵( سوره اسراء/
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  “اور تمھيں بہت تھوڑا ساعلم ديا گيا ہے۔”
  لہذا اس تھوڑے سے علم و دانش کے ذريعہ فيصلہ کر نے ميں جلدی نہيں کرنی چاہئے۔

  ۔ناخوشگوار اور انتباه کر نے والے حوادث٢
سے دو چار ہوتے ہيں “رخود خواہی اور غرو”ہم نے ايسے افراد کو ديکھا ہے کہ جب وه کسی نعمت ميں غرق ہوتے ہيں تو

  اور اس حالت ميں بہت سے اہم انسانی مسائل اور اپنے فرائض کو بھول ڈالتے ہيں ۔
ميں پڑ جا “خواب غفلت ”اور ہم سب نے يہ بھی ديکھا ہے کہ زندگی کے مکمل آرام وآسائش کی حالت ميں انسان کس طرح

  دو چار ہو جاتا ہے ۔تا ہے کہ اگر انسان کی يہ حالت جاری رہی تو وه بد بختی سے 
  بيشک زندگی کے بعض ناخوشگوار حوادث انسان کو غرور وتکبر اور غفلت کی نيند سے بيدار کر نے کے لئے ہيں۔

آپ نے يقينا سنا ہو گا کہ با تجربہ اور ماہر ڈرائيور صاف و ہموار اور پيچ و خم اور موڑوں سے خالی سڑ کوں کے بارے 
م کی سڑ کوں کو خطر ناک جانتے ہيں ،کيونکہ سڑکوں کا ہموار و يکسان ہو نا ڈرائيور ميں اعتراض کرتے ہيں اور اس قس

  کے لئے خواب آور ہو نے کا سبب بنتا ہے اور وه خطره سے دوچار ہوسکتا ہے۔
) speed breakerحتی کہ بعض ملکوں ميں مشاہده کيا گيا ہے کہ اس قسم کی سڑکوں پر مصنوعی نشيب و فراز (

  موڑ بنائے جاتے ہيں تاکہ اس قسم کے خطرات کو روکا جاسکے ۔سپيڈبريکراور 
انسان کی زندگی کا راستہ بھی ايسا ہی ہے ۔اگر زندگی ميں نشيب و فرازاور مشکالت نہ ہوں اور اگر کبھی کبھار ناگوار 

ی بن جاتا ہے ۔ہم ہر گز حوادث پيش نہ آئيں تو انسان کے لئے خدا، اپنے سر انجام اور اپنی ذمہ داريوں سے غفلت برتنا يقين
يہ نہيں کہتے کہ انسان خود اپنے لئے ناخوشگوار حوادث ايجاد کرے اور مصيبتوں کی طرف بڑھے، کيونکہ انسان کی 

زندگی ميں يہ امورہميشہ سے تھے اور رہيں گے ،بلکہ ہم يہ کہتے ہيں کہ اسے توجہ کر نی چاہئے کہ ان حوادث ميں سے 
ان کے غرور وغفلت کے لئے رکاوٹ بنيں کيو نکہ يہ چيزيں اس کی سعادت وخوشبختی کی بعض کا فلسفہ يہ ہے کہ انس

دشمن ہيں ۔ہم پھر کہتے ہيں کہ يہ فلسفہ بعض ناخوشگوار حوادث سے متعلق ہے،نہ کہ تمام حوادث سے متعلق۔باقی حصہ 
  کے بارے ميں انشا هللا بعد ميں بحث کريں گے۔

  تاب قرآن مجيد ميں يوں ارشاد ہوتا ہے:اس سلسلہ ميں ہماری عظيم آسمانی ک
  < فٔاخذٰنھم بالباسآء والضّرآء لعلّھم يتضّرعون> 

  )۴٢( سوره انعام/
  “اس کے بعد انھيں سختی اور تکليف ميں مبتال کيا کہ شايد ہم سے گڑ گڑائيں۔”

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  و عقائد ميں شامل کيا ہے؟۔کن لوگوں نے آفات ومصائب کے مسئلہ ک١
  ۔آفات ومصائب کے کچھ نمو نے بيان کيجئے ،کيا آپ اپنی زندگی ميں کبھی ان سے دوچار ہوئے ہيں؟٢
  کيا ہے؟“ خير مطلق”و “ شر مطلق”۔نسبتی اور ہمہ جہت فيصلہ اور ٣
  ۔کياطوفان اور زلزلے يقينا نقصان ده ہيں؟۴
  ے مثبت نفسياتی اثرات ڈال سکتے ہيں؟۔ناخوشگوارحوادث انسان کی زندگی ميں کونس۵

  

   )٢چوتھا سبق:آفات و بليّات کا فلسفہ(

ہم نے کہا کہ انسانی زندگی ميں رو نما ہو نے والے ناخوشگوار حوادث،آفات،مشکالت اور ناکاميوں پر اعتراض کر نے 
وقات اسی بہانہ سے پرور دگار کے والوں نے ان چيزوں کوعدل الٰہی سے انکار کر نے کا بہانہ قرار ديا ہے بلکہ بعض ا

  وجود کے بھی منکر بن گئے ہيں!
گزشتہ بحث ميں ہم نے ان حوادث کے ايک حصہ پر بحث و تحقيق کی اور اس کے دو فلسفوں کی وضاحت کی ۔يہاں پر ہم 

  اسی بحث کو جاری رکھتے ہيں ۔
  ۔انسان مشکالت ميں پرورش پاتا ہے٣

نے ہاتھوں اپنے لئے مشکالت اور حوادث ايجاد نہيں کر نے چاہئے ۔ليکن اس کے باوجود ہم پھر يہ بات کہتے ہيں کہ ہميں اپ
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بہت سے مواقع پر سخت اور نا خوشگوار حوادث اور مشکالت ہمارے اراده کو تقويت بخشنے کا سبب بنتے ہيں،جس طرح 
ہے ،اسی طرح ہم بھی حوادث کی بھٹی ميں لوہا بھٹی ميں ڈال کر گرم کيا جاتا ہے اور وه سرد و گرم جھيل کر پائدار ہو جاتا

  سرد و گرم زمانہ جھيل کر پختہ اور قوی بن جاتے ہيں۔
جنگ ايک بری چيز ہے،ليکن کبھی ايک سخت اور طوالنی جنگ ايک ملت کی استعداد کو وسعت بخشتی ہے ،اختالفات کو 

  فی کر تی ہے۔اتحاد و يکجہتی ميں تبديل کرتی ہے اور پسماند گيوں کی تيزی کے ساتھ تال
پوری تاريخ ميں دنيا کے کسی بھی گوشے ميں ہر نماياں تہذيب کا ظہور،ايک ملک پر:”ايک معروف مغربی موّرخ کہتا ہے 

کسی بيرونی بڑی طاقت کے حملہ کے بعد رونما ہو تا ہے اور يہی بيرونی حملہ اس ملک کی سوئی ہوئی قوتوں کو بيدار کر 
  “تا ہےکے انھيں منسجم و متحد کر دي

ليکن زندگی کے تلخ حوادث کے مقابلہ ميں ہر فرد اور ہر معا شره کا رد عمل يکساں نہيں ہو تا ہے ۔بعض لوگ ان حوادث 
کے مقا بلہ ميں ياس و نا اميدی اور ضعف وبد ظنی کے شکار ہو جاتے ہيں اور منفی نتيجہ حاصل کرتے ہيں۔ليکن جن 

يں ،وه ان حوادث کے مقابلہ ميں جوش وجذبہ سے حرکت ميں آجاتے ہيں اور لوگوں کے پاس مناسب وسائل موجود ہو تے ہ
  اپنی کمزوريوں کی تيزی کے ساتھ اصالح کرتے ہيں۔

چونکہ ايسے مواقع پر اکثر لوگ سطحی فيصلہ کر تے ہيں اورصرف مشکالت اور سختيوں کو ديکھتے ہيناس لئے وه ان 
  کے مثبت اور تعميری آثار کو نہيں ديکھ پاتے۔

ہم يہ دعوٰی نہيں کرتے ہيں کہ انسان کی زندگی کے تمام تلخ حوادث کے ايسے ہی اثرات ہوتے ہيں ،ليکن کم از کم ان ميں 
  سے بعض ايسے ہی ہيں۔

اگر آپ دنيا کے غير معمولی انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کريں گے تو معلوم ہو جائے گا تقريباً وه سب مشکالت اور 
ايسے بہت کم لوگ پائے جاتے ہيں ،جو عيش وعشرت ميں پلے ہوں اور غير معمولی شخصيت بن کرسختيوں ميں پلے ہيں ،

شہرت پائے ہوں۔فوج کے کمانڈر وه بنتے ہينجوسخت اور طوالنی ميدان کار زار ميں اپنے جوہر دکھاتے ہيں ۔عظيم 
  اقتصاددان وه ہو تے ہيں جو بحران زده اقتصادی بازاروں ميں گرفتار رہے ہيں ۔

بڑے اور قدرتمند سياست دان وه ہوتے ہيں جو اپنی سياسی تحريک ميں مشکالت سے مقابلہ کرتے ہيں اور سختياں جھيلتے 
  ہيں ۔

  مختصر يہ کہ انسان مشکالت اور سختيوں کی آغوش ميں پرورش پاتا ہے۔
  ہم قرآن مجيد ميں يوں پڑھتے ہيں:

  
  )١٩( سوره نساء/

  “پسند کرتے ہو اور خدا اسی ميں خير کثير قرار دے۔ہو سکتا ہے کہ تم کسی چيز کو نا”
  ۔ مشکالت خدا کی طرف پلٹنے کا سبب ہيں۴

ہم نے گزشتہ بحثوں ميں پڑھا کہ ہمارے وجود کے ہر ايک حصہ کا ايک مقصد ہے۔آنکھ ايک مقصد کے لئے ہے ،کان ايک 
ے لئے پيدا کئے گئے ہيں ،يہاں تک دوسرے مقصد کے لئے ،دل،دماغ اور اعصاب ميں سے ہرايک کسی نہ کسی مقصد ک

  کہ ہماری انگليوں کی لکيروں ميں بھی ايک فلسفہ مضمر ہے۔
  اس بنا پر کيسے ممکن ہے کہ ہمارا پورا وجود مقصد اور فلسفہ کے بغير ہو؟

يز ہمينگزشتہ بحثوں ميں معلوم ہوا کہ يہ مقصد،انسان کے تمام جہتوں ميں تکامل حاصل کر نے کے عالوه کوئی اور چ
  نہينہے۔

اس تکامل تک پہنچنے کے لئے يقينا،تعليم وتر بيت کے ايک ايسے عميق نظام کی ضرورت ہے جو انسان کے پورے وجود 
پر حاوی ہے ۔اسی لئے خداوند متعال نے انسان کو پاک توحيدی فطرت عطا کر نے کے عالوه عظيم انبياء کو آسمانی کتابوں 

  ن کی رہبری کی ذمہ داری نبھائيں ۔کے ساتھ بھيجا تاکہ اس راه ميں انسا
اس کے ساتھ اس مقصد کی تکميل کے لئے ضروری ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اس کے گناہوں اور خطاؤں کا رد عمل 
دکھا يا جائے اور خدا کی نافر مانی کے نتيجہ ميں وه اپنی زندگی ميں مشکالت سے دو چار ہو تاکہ اپنے برے اعمال کے 

کر خدا کی طرف پلٹ آئے ۔ايسے ہی مواقع پر بعض بالئيں اور نا خوشگوار حوادث رحمت و نعمت الٰہی  نتائج سے آگاه ہو
  ہو تے ہيں۔

  جيساکہ قرآن مجيد ياددہانی کرتا ہے:
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   )۴١( سوره روم/
مزه لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بناپر فساد خشکی اور تری ہر جگہ غالب آگيا ہے تا کہ خدا ان کے کچھ اعمال کا ”

  “چکھادے تو شايد يہ لوگ پلٹ کر راستے پر آجائيں ۔
کہنا،اور انھيں عدل الٰہی کے خالف “بالئيں”کامصداق جاننا، انھيں “ شر”مذکوره بيان کے پيش نظر درد ناک حوادث کو

اسرار  سمجھنا عقل و منطق کے خالف ہے،کيو نکہ جتنا ہم اس مسئلہ ميں عميق تر غور کريں گے زياده سے زياده اس کے
  و رموز سے آگاه ہوں گے۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔ہماری خلقت کا مقصد کيا ہے؟اس مقصد تک کيسے پہنچا جاسکتا ہے؟١
  ۔انسان مشکالت کا مقابلہ کر کے کيسے سيسہ پالئی ہوئی ديوار کے مانند قوی بن سکتا ہے؟٢
يا تاريخ ميں پڑھا ہے جو مشکالت اور سختيوں سے مقابلہ کر نے کے نتيجہ ميں عظيم مرتبہ ۔کيا آپ نے ايسے افراد کو ديکھا ہے ٣

  پر فائز ہو چکے ہوں؟ ان کے حاالت زندگی بيان کيجئے۔
  ۔ہمارے گناہوں کے رد عمل کے بارے ميں قرآن مجيد کيا فر ماتا ہے؟۴
  ں اور کون لوگ منفی نتيجہ اخذ کرتے ہيں؟۔تلخ اور نا خوشگوار حوادث سے کون لوگ مثبت نتيجہ حاصل کرتے ہي۵

  

   )٣پانچواں سبق;آفات و بليّات کا فلسفہ (

چونکہ خدا کی معرفت اور توحيد کے مباحث کا مطالعہ کر نے والوں کے لئے ناخوشگوار آفات و حوادث کی مشکل ايک 
کر نا ضروری سمجھتے ہيں ،لہذا اس قابل غور مشکل ہے،اس لئے ہم آفات و حوادث کے بارے ميں مزيد فلسفوں کو بيان 

  بحث کو آگے بڑھا تے ہيں ۔
  ۔مشکالت اور نشيب وفراز زندگی کو روح بخشتے ہيں۵

شايد بعض افراد کے لئے اس مسئلہ کا ادراک مشکل ہو گا کہ اگر خدا کی نعمتوں کا سلسلہ جاری اور يکساں ہو تو وه اپنی 
  اہميت کھو ديتی ہيں۔

گرايک جسم کوايک کمره کے بيچ ميں رکھا جائے اور اسپر ہر طرف سے يکساں اور تيز روشنی آج ثابت ہو چکا ہے کہ ا
ڈالی جائے اور خود جسم اور کمره بھی مکمل طور پر شفاف اور گول ہوں،تواس جسم کو ہر گز ديکھا نہيں جا سکتا ہے۔ 

و مشخص کر تے ہيں اور اسے اپنے کيونکہ ہميشہ جب روشنی کے کنارے سائے قرار پاتے ہيں تو وه جسم کے ابعاد ک
  اطراف سے جدا کرتے ہيں اور ہم اسے ديکھ سکتے ہيں۔

زند گی کی نعمتوں کی قدر و قيمت بھی مشکالت کے پُر رنگ اور کم رنگ سايوں کے بغير قابل مشاہده نہيں ہے ۔اگر کوئی 
اس نہيں کر سکتا ہے ۔اس کے بر عکس شخص زندگی بھر کبھی بيمار نہ ہو تو وه ہر گز صحت و سال متی کے مزه کا احس

اگر وه ايک رات کو شديد بخار اور سر درد ميں مبتال ہو جا ئے اور صبح ہو نے پر وه اس بخار اور سر درد سے نجات پا 
جائے تو صحت و سالمتی کا مزه اس کے ذائقہ کو اس قدرشيرين کر تا ہے کہ جب کبھی اسے اس بحرانی اور المناک رات 

  ہے تو اسے معلوم ہو تا ہے کہ اس کے پاس صحت وسالمتی نام کا کون ساقيمتی گوہر ہے۔کی ياد آتی 
يکسانزندگی۔حتی خوشحال ترين زندگی۔بالکل تھکا دينے والی،بے روح اور مہلک زندگی ہو تی ہے ۔اکثر مشاہده کيا گيا ہے 

چکے ہيں کہ خود کشی کر نے پر  کہ بعض افراد خوشحال اور ہر قس کے رنج والم سے خالی زندگی سے اس قدر تھک
  مجبور ہو گئے ہيں يا ہميشہ اپنی زندگی کے بارے ميں گلہ شکوے کرتے ہيں۔

آپ کسی باذوق معمار کو پيدا نہيں کر سکتے ہيں ،جو ايک بڑے ہال کی ديواروں کو ايک زندان کی ديواروں کے مانند 
ار چڑھاؤاور پيچ و خم کے ساتھ تعمير کرکے پُر کشش بنا صاف اور يکساں تعمير کرے،بلکہ وه اس ہال کی ديواروں کو ات

  ديتا ہے ۔
  يہ عالم طبيعت کيوں اس قدر خوبصورت ہے؟ 

پہاڑوں پر موجود جنگلوں کے مناظر اور چھوٹے بڑے درختوں کے بيچ ميں سے مار پيچ کے مانندگزرنے والی نہريں 
  کيوں اس قدرخوبصورت اور دل آويز ہوتی ہيں؟!
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  ح وجہ ان کا يکساں نہ ہو نا ہے۔اس کی ايک واض
،اورشب وروز کی آمد ورفت کا نظام ،جس کا ذکر قرآن مجيد نے مختلف آيات ميں کيا ہے،اس کا “تاريکی”اور“روشنی”

ايک اہم مقصد انسانوں کی يکساں زندگی کو ختم کر نا ہے ،کيو نکہ اگر سورج آسمان کے ايک کو نے سے يکساں اور 
ن پر اپنی روشنی پھيالتا اور نہ اپنی حالت ميں تبديلی التا اور نہ اس کی جگہ رات کا پرده پڑتا،تو مسلسل طور پر کرئہ زمي

  دوسرے مشکالت کے عالوه ،تھوڑی ہی مدت ميں سب انسان تھک جاتے۔
دگی اس وجہ سے ماننا چاہئے کہ کم از کم زندگی کے بعض ناخوشگوار حوادث اور مشکالت ميں يہ فلسفہ ہے کہ يہ بقيہ زن

کو روح بخشتے ہيں اسے شرين اور قابل برداشت بناتے ہيں،نعمتوں کی قدر وقيمت کو واضح کر ديتے ہيں اور انسانوں کے 
  لئے يہ ممکن بناتے ہيں کہ موجوده نعمتوں سے زياده سے زياده فائده اٹھائيں۔

  ۔خود ساختہ مشکالت ۶
ر نا ضروری سمجھتے ہيں ،يہ ہے کہ بہت سے لوگ ايک اور نکتہ،جس کی طرف ہم اس بحث کے اختتام پر اشاره ک

ناخوشگوار حوادث اور مصائب کے عوامل کا محاسبہ کر نے ميں بعض اوقات مغالطہ کا شکار ہو جاتے ہيں اور ظالم 
انسانوں کے ذريعہ وجود ميں آئے ظلم کو خلقت کے نظام کی نا انصافی جانتے ہيں اور انسان کے کام کی بد نظمی کو خلقت 

  بد نظمی شمار کرتے ہيں۔کی 
  مثالًکبھی اعتراض کرتے ہيں کہ مصيبت زده پر ہی کيوں مصيبتيں ٹوٹ پڑ تی 

ہيں ؟!زلزلوں ميں کيوں شہروں ميں نقصا نات کم ہوتے ہيں اور گاؤں ميں زياده قربانياں رو نما ہو تی ہيں اور بہت سے لوگ
  وئی مصيبت قسمت ميں طے ہو تو کيوں يکساں نہيں آتی؟ملبے ميں پھنسے ره جاتے ہيں ،يہ کونسا انصاف ہے؟اگر ک

درد ناک حادثات سے کيوں اکثر مستضعفين (کمزرولوگ)دو چار ہو تے ہيں؟اور وبائی بيماروں کے کيوں يہی لوگ زياده تر 
  شکار ہو تے ہيں؟

ط نہيں ہے،بلکہ يہ خود جبکہ حقيقت ميں ان ميں سے کوئی بھی چيز خلقت کے نظام اور خدا کی خلقت اور عدالت سے مربو
  انسانوں کے ايک دوسرے پر ظلم واستعمار کا نتيجہ ہو تا ہے۔

اگر گاؤں والے شہر نشينوں کے ظلم کی وجہ سے فقر و محروميت سے دو چار نہ ہو تے اور اپنے لئے مضبوط مکانات 
  ؟تعمير کر سکتے تو وه زلزلہ ميں زياده نقصا نات سے کيوں دوچار ہو تے اور دوسرے کم

ليکن جب ان کے گھر معمولی مٹی،پتھر اور لکڑی کے بنے ہوں اور ان ميں چونا اورسمينٹ کا نام تک نہ ہو اور ہوا کے 
ايک جھونکے يا معمولی زلزلہ سے زمين بوس ہو جائيں تو انھيں اس سے بہتر حالت کی توقع نہيں کر نی چاہئے ،ليکن اس 

  کا خدا کے کام سے کيا ربط ہے؟
  کے مانند اعتراض نہيں کر نا چاہئے ،جس نے کہا ہے: ہميں اس شاعر

  “يکے را داده ای صد نازو نعمت”
  ايک کو سو نعمتيں عطا کی ہيں اور دوسرے کو خاک ذلت پر بٹھا ديا ہے،

  ايک کومحل کو عطا کئے ہيں اور دوسرے کو جھونپڑی!
ے چاہئے ۔ہميں ان اجتماعی نا انصافيوں کا خاتمہ حقيقت ميں يہ اعتراض معاشره کے غير عادالنہ اور غلط نظام پر کئے جان

کرنا چاہئے فقر و پسماند گی سے مقابلہ کر نا چاہئے اور مستضعفين کو ان کے حقوق دينے چاہئے تاکہ معاشره ميناس قسم 
  کے حاالت پيدا نہ ہو نے پائيں۔

بيماريوں کے مقابلہ ميں مقاومت پيدا  اگر معاشره کے تمام لوگوں کو مناسب غذا ،صحت اور طبی خدمات مليں تو وه عام
  کريں گے۔

ليکن جب ايک معاشره کاغلط اجتماعی نظام اور اس پر حاکم استکبارايک شخص کے لئے اس قدر وسائل فراہم کرے کہ اس 
کے پالتو کتے اور بلی کے لئے بھی مخصوص ڈاکٹر معين ہو اور اس کے مقا بلہ ميں دوسرے کے ايک نوزاد بچے کے 

  صحت وسالمتی کے ابتدائی وسائل مہيا نہ ہوں تو اس قسم کے ناخوشگوار حاالت زياده رو نما ہوتے ہيں۔ لئے بھی
  ايسے حاالت ميں ہميں خدا کے کام پر اعتراض کر نے کے بجائے خود اپنے ہی کام پر اعتراض کر نا چاہئے۔

  ہميں ظالم سے کہنا چاہئے کہ ظلم نہ کرے ۔ 
  ہ ظلم برداشت نہ کرے!ہميں مظلوم سے کہنا چاہئے ک

ہميں کو شش کر نی چاہئے کہ معاشرے کے ہر فرد کو کم از کم صحت و صفائی ،عالج و معالجہ ،کھانے پينے،رہائشی 
  ،ثقافتی اور تعليم وتر بيت کے ابتدائی ضروريات سے بہره مند ہو نا چاہئے ۔

  لنا چاہئے۔مختصر يہ کہ ہميں اپنے گناہوں کو خلقت کے نظام کی گردن پر نہيں ڈا
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  خدا وند متعال نے ہم پر کب ايسی زندگی مسلط کی ہے؟اور کہاں پر اس قسم کے نظام کی تعريف کی ہے؟
  اس نے ہميں آزاد خلق کيا ہے ،کيونکہ آزادی ہمارے تکامل اور ارتقا اورتر قی کا راز ہے۔

رتے ہيں اوريہی ظلم وستم معاشره کی بد حالی کیليکن ہم اپنی آزادی کا ناجائز فائده اٹھا تے ہيں اور دوسروں پر ظلم وستم ک
  صورت ميں رونما ہوتا ہے۔

افسوس کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ہيں ،يہاں تک کہ معروف ومشہور شعراء کے اشعار ميں بھی اس 
  کے نمونے ملتے ہيں۔

  قرآن مجيد ايک مختصر اور بامعنی جملہ ميں فر ماتا ہے:
  )۴۴( سوره يونس/

  “هللا انسا نوں پر ذره برابر ظلم نہيں کرتا ہے بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کيا کرتے ہيں۔”
اب ہم آفات وبليّات کے فلسفہ کی بحث کو ختم کرتے ہيں ۔اگر چہ يہ ايک طوالنی موضوع ہے ليکن ہم اسی مختصر بحث پر 

  اکتفا کرتے ہيں۔
__________________  
  ئے غور کيجئے اور جواب ديج

  
  ۔ آفات وبليّات کے فلسفہ کی بحث کو ہم نے کيوں تين اسباق ميں بيان کيا؟١
۔زندگی کے يکساں ہو نے ميں کون سے بُرے اثرات ہيں؟کيا آپ نے کسی کو ديکھا ہے جو اپنی عيش وعشرت کی زندگی سے بيزار ٢
  ہو؟
  ہيں؟۔کائنات ميں نور وظلمت کے نظام کے فلسفہ کے بارے ميں آپ کيا جانتے ٣
  ۔کيا معاشرے ميں موجود تمام مصيبتيں خلقت کے نظام سے مربوط ہيں يا ان کے ہم بھی ذمہ دار ہيں؟۴
۔کيا معاشرے کی مصيبتوں کو ختم کر نے کے لئے کوئی صحيح طريقہ موجود ہے؟مستضعفين کے بارے ميں ہماری کيا ذمہ داری ۵

 ہے؟
 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 

  

  عدل اٰلہی کے دس سبق 
  

  چھٹا سبق : جبر و اختيارکا مسئلہ 
کا مسئلہ ہے۔کيونکہ عقيدئہ جبر کے قائل “جبر و اختيار”پرور دگار عالم کی عدالت سے مربوط مسائل ميں سے ايک مسئلہ 

لوگوں کے نزديک انسان کو اپنے اعمال،رفتار اور گفتار پر کسی قسم کا اختيار نہيں ہے اور اس کے اعضاء کی حرکات 
  ايک مشين کے پرزوں کے مانند ہيں۔

ہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ يہ عقيده عدال الٰہی سے کيا مناسبت رکھتا ہے؟شايد اسی وجہ سے اشاعره نے ،جن کے اس کے بعد ي
بارے ميں ہم نے گزشتہ سبق ميں ذکر کيا اور وه حسن وقبح عقلی کے منکر ہيں،جبر کو قبول کر کے عدل الٰہی سے انکار 

  کا کوئی مفہوم باقی نہيں ره جاتا ہے۔“ تعدال”کيا ہے ۔کيونکہ جبر کو قبول کر نے کی صورت ميں 
  اس بحث کو واضح کر نے کے لئے چند موضوعات کی دقيق وضاحت کر نا ضروری ہے:

  ۔جبر کے عقيده کا سرچشمہ١
ہرشخص اپنے وجود کی گہرائيوں ميں احساس کر تا ہے کہ وه اپنے اراده مينآزاد ہے،مثال کے طورپر فالں دوست کی وه 

ہ کرے يا يہ کہ پياس کی حالت ميں اگر اس کے سامنے پانی رکھا جائے تو وه اسے پئے يا نہ پئے۔اگر مالی مدد کرے يا ن
  کسی نے اس کے خالف کوئی ظلم کيا ہو تو وه اسے بخش دے يا نہ بخشے۔

در يا يہ کہ ہر شخص بڑھاپے يا بيماری کی وجہ سے کانپنے والے ہاتھ اور اپنے اراده سے حرکت کر نے والے ہاتھ کے 
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  ميان فرق کرسکتا ہے۔
  آزادی اراده کا مسئلہ انسان کا ايک عام احساس ہو نے کے باوجود کيوں انسانوں کا ايک گروه جبر کا عقيده رکھتاہے؟!

اس کے مختلف اسباب ہيں کہ ہم ان ميں سے ايک اہم سبب کو يہاں پر بيان کرتے ہيں اور وه يہ ہے کہ انسان مشاہده کر تا 
اد پر اثر ڈالتا ہے ،تربيت بھی ايک دوسری علت ہے اسی طرح پروپيگنڈے،ذرائع ابالغ اور سماجی ماحولہے کہ ماحول افر

بھی بال شبہ انسان کی فکرو روح پر اثر انداز ہوتے ہيں۔کبھی اقتصادی حاالت بھی انسان ميں تبديلياں ايجاد کر نے کا سبب 
  جا سکتا ہے۔ بنتے ہيں ۔وراثت کے سبب ہو نے سے بھی انکار نہيں کيا

يہ تمام عوامل اس کا سبب بنتے ہيں کہ انسان يہ خيال کرے کہ ہم با اختيار نہيں ہيں بلکہ ہميں داخلی اور خارجی ذاتی عوامل
اکھٹے ہو کر مجبور کرتے ہيں کہ ہم کچھ ارادے اور فيصلے کريں،اگر يہ عوامل نہ ہو تے تو ہم سے بہت سے کام سرزد 

ہيں، جنھينماحول کے جبر ،اقتصادی حاالت کے جبر ،تعليم وتربيت کے جبر اور وراثت کے جبر  نہيں ہوتے۔يہ ايسے امور
  فالسفہ کی زياده توجہ کا مرکز بنا ہے۔“مکتب جبر”سے تعبير کيا جاسکتا ہے۔ان عوامل ميں سے 

  ۔جبريوں کی غلط فہمی کی اصل وجہ٢
علت ”اور “محر کات و عوامل”فل ہيں اور وه يہ ہے کہ بحثليکن جو لوگ ايسا خيال کرتے ہيں وه ايک بنيادی بات سے غا

ميں ہے۔دوسرے الفاظ ميں :کوئی شخص انسان کی فکر اور اس کے “علت تاّمہ”کے بارے ميں نہيں ہے بلکہ بحث“ناقصہ
ہے عمل ميں ماحول،تہذيب وتمدن اور اقتصادی اسباب کے اثر انداز ہو نے سے انکار نہيں کر سکتا ہے۔اصل بحث اس ميں 

  کہ ان تمام اسباب کے باوجود فيصلہ کا اختيار ہم ہی کو ہے۔
کيونکہ ہم واضح طور پر محسوس کرتے ہيں کہ سابقہ شہنشاہی نظام جيسے ايک غلط اور طاغوتی نظام ميں بھی گمراه ہو 

ی ممکن تھا کہ ہم نے کے مواقع فراہم تھے ،ليکن ہم اس کے لئے مجبور نہيں تھے۔ ہمارے لئے اسی نظام اور ماحول ميں بھ
  رشوت لينے سے پر ہيز کريں، فحاشی کے مراکز کی طرف رخ نہ کريں اور آزادروی سے پرہيز کريں۔

سے جدا کر نا ضروری ہے۔يہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد غير مہذب گھرانوں اور برے “علت تاّمہ”لہذا ان مواقع کو
کے باوجود اپنے لئے صحيح راه کا انتخاب کرتے ہيں،يہاں ماحول ميں پرورش پانے يا نامناسب وراثت کے مالک ہو نے 

تک کہ بعض اوقات يہی افراد اس قسم کے ماحول اور نظام کے خالف انقالب برپا کر کے اسے بدل ديتے ہيں، ورنہ اگر يہ 
ب برپا نہيں ہو ضروری ہوتا کہ تمام انسان ماحول،تہذيب و تمدن اور پروپيگنڈے کے تابع ہوں تو دنيا ميں کبھی کوئی انقال

  سکتا اور تمام افراد ماحول کے سامنے ہتھيار ڈال کر جديد ماحول پيدا کر نے سے قاصر رہتے۔
نہيں ہے بلکہ يہ اسباب صرف مواقع “تقدير ساز”اس سے معلوم ہو تا ہے کہ تمام مذکوره عوامل ميں سے کوئی ايک بھی 

  ه اور عزم بناتا ہے۔فراہم کرتے ہيں اور انسان کی تقدير کو صرف اس کا اراد
يہ ايساہی ہے کہ ہم ايک انتہائی گرم موسم ميں خدا کی اطاعت کرتے ہوئے روزے رکھنے کا عزم کريں جبکہ ہمارے وجود
کے تمام ذرات پانی کی خواہش کرتے ہيں ليکن ہم خدا کی اطاعت ميں ان کی پروا نہيں کرتے جبکہ ممکن ہے کوئی دوسرا 

  خواہش کو قبول کر کے روزه نہ رکھے۔ شخص حکم خدا کے باوجود اس
کے باوجود انسان کے پاس عزم واراده جيسی ايک چيز ہے جس سے وه اپنا “اسباب وعوامل”نتيجہ کے طور پر ان تمام 

  مقدر بنا سکتا ہے۔
  ۔مکتب جبر کے سماجی اور سياسی اسباب٣

سے غلط فائده اٹھايا گيا ہے۔انسان کے اراده کی کے مسئلہ کے بارے ميں کثرت “جبر واختيار”حقيقت يہ ہے کہ ابتداسے ہی 
اور جبر کے عقيد کی تقويت کے لئے کچھ خاص عوامل کا ايک سلسلہ بھی موثر کردار ادا کرتا رہا ہے۔ان “نفی”آزادی کی 

  ميں سے بعض حسب ذيل ہيں:
  الف:سياسی عوامل

و خاموش کر نے اور اپنی غير قانو نی اور بہت سے جابر وستمگر حکام محروم اور مستضعف لوگوں کے انقالبی جذبہ ک
مطلق العنان حکومت کو باقی رکھنے کے لئے ہميشہ اس فکر کا سہارا ليتے رہے ہيں کہ ہم خود کوئی اختيار نہيں 

رکھتے،تقدير کا ہاتھ اور تاريخ کا جبر ہماری قسمت کا فيصلہ کر نے واال ہے۔اگر کوئی امير ہے اور کوئی غريب تو يہ قضا
  کے حکم يا تاريخ کے جبر کے سبب سے ہے! وقدر

واضح ہے کہ اس قسم کا طرز فکر کس حد تک لوگوں کے افکار کو بے حس کر سکتا ہے اور جابر حکام کی استعماری 
خود ہمارے ہاتھوں ميں ہے اور “ تقدير”اور آمرانہ سياست کی مدد کرسکتا ہے؟حاالنکہ عقلی اور شرعی طور پر ہماری 

يں قضا وقدر کا بالکل وجود نہيں ہے ۔الٰہی قضا وقدر کی تعيين ہماری حرکات ،خواہشات کے معنی م“جبر”
  ،اراده،ايمان،جستجو اور کوشش کے مطابق ہوتی ہے۔ 
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  ب۔نفسياتی عوامل
جوکاہل اور سست افراد اپنی زندگی ميں اکثر نا کام رہتے ہيں وه ہر گز اس بات کو قبول نہيں کرتے ہيں کہ ان کی سستی اور

کا سہارا ليتے ہيناور اپنی“مکتب جبر”خطائيں ان کی شکست کا سبب بنی ہيں۔لہذا اپنے آپ کو بری الذمہ قراردينے کے لئے 
ناکامی کو اپنی اجباری قسمت کے سر پر ڈالتے ہيں تاکہ اس طرح جھوٹا اور ظاہری سکون پيدا کر سکيں ۔وه کہتے ہيں :کيا 

سے ہی ايسی سياه بنُی گئی ہے جسے زمزم يا حوض کوثر کا پانی بھی سفيد نہيں کريں ہماری قسمت کی چادر تو روز اول 
  کر سکتا ۔ہم با استعداد بھی ہيں اور ہم نے کوشش بھی کی ہے ليکن افسوس ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ نہيں ديا!

  ج۔سماجی عوامل: 
ناور اپنی حيوانی خواہشات کے مطابق ہر گناهبعض لوگ چاہتے ہيں کہ وه آزادی کے ساتھ ہو اوہوس کی راہوں پر چلتے رہي

کے مرتکب ہوتے رہيں اس کے باوجود خيال کرتے ہيں کہ وه گناه کار نہيں ہيں اور سماج ميں بھی اس قسم کا تاثر قائم کر 
  نے کی کوشش کرتے ہيں کہ وه بے گناه ہيں۔

رتے ہوئے کہتے ہيں :ہميں اپنے کاموں ميں کسیکا سہارا لے کر اپنی ہوس رانی کی جھوٹی توجيہ ک“عقيده جبر”اس لئے وه
  قسم کا اختيار نہيں ہے!

ليکن بخوبی جانتے ہيں کہ يہ سب جھوٹ ہے ،حتی اس قسم کی باتيں کرنے والے بھی جانتے ہيں کہ ان کے يہ عذر بے بنياد
  ازت نہيں ديتے ۔ہيں۔ليکن عارضی لذتيں اور ناپائيدار منافع انھيں حقيقت کا کھلم کھال بيان کر نے کی اج

لہذا ضروری ہے کہ سماج کو اس جبری طرز فکر سے اور قسمت و تقدير کو جبر کا نتيجہ قرار دينے کے عقيده سے 
  بچانے کے لئے کوشش کی جائے۔کيونکہ اس قسم کا عقيد ه 

ودگی بڑھانے کا بہت بڑاسا مراجی طاقتوں کاآلہ کار اور جھوٹی ناکاميوں کے لئے مختلف بہانوں کا وسيلہ اور سما ج ميں آل
  سبب بنتا ہے۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  کے نظريہ ميں کيا فرق ہے؟“اختيار”اور“جبر”۔١
  ۔جبر کا عقيده رکھنے والے افراد کس دليل پر زياده بھروسہ کرتے ہيں؟٢
  ۔ماحول،تہذيب وتمدن اور وراثت کے اثرات کا جواب کيا ہے؟٣
  ی ،نفسياتی اور سماجی عوامل کی وضاحت کيجئے جن کی جھوٹی توجيہ کے لئے عقيدئہ جبر کا سہارا ليا جاتا ہے۔۔ان سياس۴
  ۔ان عوامل کا مقابلہ کر نے کے لئے ہميں کيا کر نا چاہئے؟۵

  

  ساتواں سبق : اراده و اختيارکی آزادی پر واضح ترين دليل 

  ۔انسان کا ضمير جبر کی نفی کرتا ہے١
الٰہی فالسفہ اور علماء نے انسان کے اراده ميں آزاد ہونے کے سلسلہ ميں گوناگوں دالئل پيش کئے ہيں ،مگر ہم اگر چہ 

  ہے۔“انسان کا ضمير”اختصار کے پيش نظر ان دالئل ميں سے ايک واضح ترين دليل کو پيش کرتے ہيناور يہ دليل 
يں کرسکتے ہيں کہ ہر معاشرے ميں ۔چاہے وه خدا پرستوں کا ہم ہر چيز کا انکار کر سکتے ہيں ،ليکن اس بات کا انکار نہ

معاشره ہو يا ماده پرستوں کا،مشرقی ہو يا مغربی، قديم ہو يا جديد،امير ہو يا غريب ،ترقی يافتہ ہو يا پسمانده،معاشرے ميں 
اشرے پر حاکم ہو اور کا ہو نا ضروری ہے کہ جو مع“قانون”موجود ہر قسم کے افراد اس بات پر متفق ہيں کہ ۔ايک ايسے

دی جائے۔“سزا”پوری کريں اور اس قانون کی خالف ورزی کر نے والے کو“ذمہ داری”لوگ اس قانون کی پيروی ميں اپنی
اوراس قانون کی خالف “ذمہ داری”کی حاکميت،عوام کی طرف سے قانون کا احترام اور اس کی“قانون”مختصر يہ کہ

مسائل پردنيا کے تمام عقالء کا اتفاق ہے ،البتہ صرف وحشی اور غير مہذب جيسے “سزا”ورزی کر نے والوں کو اس کی
  اقوام ان تينوں باتوں کو قبول نہيں کرتے۔

کے نام سے تعبير کرتے ہيں، انسان کے اپنے اراده ميں آزاد ہو نے پر “تمام دنيا کے افرادکے ضمير”يہ مسئلہ،جسے ہم
  واضح ترين دليل ہے۔

ہے کہ انسان اپنے اراده وعمل ميں مجبور ہو اور کسی قسم کا اختيار نہ رکھتا ہو ليکن قوانين کا  يہ کيسے يقين کيا جاسکتا
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احترام اور ذمہ داری اس کے لئے ضروری ہو اورقوانين کی خالف ورزی کر نے پر اس سے باز پرس بھی ضروری ہو کہ
  اس نے ايسا کيوں کيا؟اور ايسا کيوں نہيں کيا؟

  و نے پر کبھی اس کو جيل کی سزا اورکبھی سزائے موت کا بھی سامنا کر نا پڑے۔اور خالف ورزی ثابت ہ
اس کی مثال ايسی ہی ہے کہ ہم پہاڑوں سے پھسل کر سڑک پر گر نے والے پتھروں ،جو مسافروں کی ہالکت کا سبب بن 

  جاتے ہيں ،کو عدالت ميں الکر ان کے خالف مقدمہ چالئيں۔
اور پتھر کے ٹکڑے کے در ميان بہت فرق ہے۔ليکن اگر ہم انسان کو اپنے اراده ميں آزاد  يہ صحيح ہے کہ بظاہر ايک انسان

نہ جانيں تو يہ فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے ،جس کے نتيجہ ميں انسان اور پتھردونونجبری عوامل کے تابع ہو جائيں گے۔پتھر 
کی وجہ سے مجرم،قاتل اور سرکش بن جاتا ہے  قانون جاذبہ کے تحت سڑک کے بيچ ميں آگرتا ہے اور انسان جبری عوامل

۔عقيدئہ جبر کے قائل افراد کے مطابق ان دونوں کے در ميان کسی بھی قسم کا فرق نہيں ہے اور چونکہ کسی نے اپنے اراده
 ا؟!سے کام انجام نہيں ديا ہے ،لہذا ايک کو عدالت کی کچہری ميں کھڑا کر نا اور دوسرے کو چھوڑ دينا کيسے صحيح ہو گ

ہم ايک دورا ہے پر کھڑے ہيں :يا تمام افراد کے عمومی ضمير کو غلط اور خطا قرارديں اور تمام قوانين ،عدالتوں،مجرمين 
  کا انکار کريں۔“ عقيده جبر”کو دی جانے والی سزاؤں کو بيہوده،بلکہ ظالمانہ کام قرار ديں ياپھر 

  بيشک دوسری ہی بات قابل ترجيح ہے۔
ہ فلسفی عقيده وتفکر کے لحاظ سے عقيدئہ جبر کا دم بھرنے والے افراد بھی جب عملی زندگی ميں قدم دلچسپ بات يہ ہے ک

  کے عقيده پر عمل کرتے ہيں!“ آزادی اراده”رکھتے ہيں تو وه عملی طور پر 
يں اور کيونکہ اگر کوئی شخص ان کے حقوق کو پامال کرے يا ان کو تکليف پہنچائے تو اس کو سزا کا مستحق سمجھتے ہ

عدالت مينجاکر اس کے خالف شکايت کرتے ہيں اور کبھی اتنا چيختے چاّلتے ہيں کہ جب تک اس کو سزا نہ مل جائے،چين 
  سے نہيں بيٹھتے۔

  پس اگر انسان اپنے اراده ميں آزاد نہيں ہے تو يہ سرزنش،شکايت اورشور وغوغا اور داد و فرياد کس لئے کرتا ہے؟!
کی حقيقت کا اقرار تمام انسان اپنے دل“اراده کی آزدی”عمومی ضمير اس بات پر زنده دليل ہے کہ  بہر حال دنيا کے عقال کا

کی گہرائيوں سے کرتے ہيں اور ہميشہ اس کے حامی اور طرفدار رہے ہيں اور اپنی زندگی کا ايک دن بھی اس عقيده کے 
  اس کے بغير نہيں چالسکتے ہيں۔ بغير نہيں گزار سکتے ہيں اور اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو

جبر واختيار کی بحث کے دوران ايک مختصر اور جامع عبارت ميں فر “خواجہ نصيرالدين طوسی ”عظيم اسالمی فالسفر،
  ماتے ہيں :

  تحرير العقائد ،بحث جبرو اختيار)“(والضر ورة فاضية باستناد افعالنا الينا ”
  “تمام اعمال خود ہم سے مربوط ہيں۔ہمارا ضميراس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے ”
  کی منطق کا مذہب کی منطق سے تضاد“جبر”۔٢

مذکوره گفتگو کا تعلق اس بات سے تھا کہ جبر کا عقيده دنيا کے عقالء کے عمومی ضمير سے تضاد رکھتا ہے خواه يہ 
  عقالء کسی مذہب کے ماننے والے ہوں يا ال مذہب۔

ی ايسے قطعی اور يقينی دالئل رکھتے ہيں جو عقيدئہ جبر کے باطل ہو نے پر ليکن ہم مذہبی طرز فکر کے لحاظ سے بھ
داللت کرتے ہيں ۔کيونکہ مذہبی عقائد ہرگز جبر کے عقيده کے موافق نہيں ہيں کيونکہ عقيدئہ جبر کو قبول کر نے کی صور 

ضح طور پر ثابت کئے گئے عدل ت ميں مذہبی اصول وقوانين بھی مخدوش ہو جائيں گے ۔اس لئے کہ ہم گزشتہ بحث ميں وا
الٰہی کو جبر کے عقيده کی روشنی ميں ثابت نہيں کرسکتے ہيں ۔يہ کيسے ممکن ہے کہ خداوند متعال کسی کو برا کام انجام 
دينے پر مجبور کر کے اور پھر اس کو ايسا کام انجام دينے کے جرم ميں سزا دے اور بازپرس کرے کہ کيوں يہ کام انجام 

  بھی منطق و عقل کے مطابق نہيں ہے!ديا؟يہ کسی 
  لہذا جبر کے عقيده کو قبول کر نے کی صورت مين ثواب وعقاب اورجنت و جہنّم بے معنی ہو کر ره جائيں گے۔

اس کے عالوه قرآن مجيد کی آيات ميں نامہ اعمال،سوال و جواب،الٰہی حساب،بد کاروں کی مذمت اور صالحين کی ستائش 
بھی بے معنی ہو جائيں گے۔کيونکہ اس عقيده کی بنياد پر نيک اور بد کار افراد کے اراده واختيار ميں ميں ذکر ہو ئے مفاہيم 

  کچھ نہيں ہے۔
سے مواجہ ہوتے ہيں ۔ليکن اگر انسان مجبور “تکليف اور ذمہ داری”اس کے عالوه ہم مذہب ميں سب سے پہلے انسان کی 

  مطلب اور مفہوم ہے؟!کا کوئی “تکليف اور ذمہ داری”ہو تو کيا پھر اس 
کيا ہم رعشہ کے مرض ميں مبتال کسی مريض کو يہ کہہ سکتے ہيں کہ اپنے ہاتھ کی تھر تھراہٹ کو روک لے يا کسی 

  ترائی ميں پھسلنے والے شخص کو کہہ سکتے ہيں کہ رک جائے؟



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

 
 

ت پرستوں اور شيطان کی يہی وجہ ہے کہ اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السالم ايک مشہور روايت ميں مکتب جبر کو ب
  جماعت کامکتب قرار ديتے ہوئے فر ماتے ہيں:

  باب جبر والقدر) ١١٩،ص١(اصول کافی ج“ تلک مقالہ اخوان عبدة االوثان وحضماء الرحمان وحزب الشيطان”
  “يہ بت پرستوں کے بھائيوں ،خدا کے دشمنوں اور شيطان کے گروه کی باتيں ہيں۔”

__________________  
  ئے اور جواب ديجئے غور کيج

  
  ۔جبر کے بطالن کی واضح ترين دليل کيا ہے؟١
  ۔اراده کی آزادی کے سلسہ ميں دنيا کے لوگوں کے ضمير کی وضاحت کيجئے۔٢
  کے مطابق عمل کرتے ہيں؟“جبر”۔کيا جبر کا عقيده رکھنے والے عملی طور پر بھی ٣
  کيوں؟عدل الٰہی کے موافق ہے؟اگر نہيں تو “جبر کا عقيده”۔کيا۴
  ۔اراده کی آزادی ہر قسم کی ذمہ داريوں کو قبول کر نے کی بنياد کس طرح ہے؟۵

  

  ياوسطی مکتب)کيا ہے؟ “(امر بين االمرين”آٹھواں سبق:

  “عقيدئہ تفويض”کے مقابلہ ميں “جبر”۔١
پر مبنی “تفريط”کے نام سے ايک دوسرا مکتب موجود ہے۔يہ مکتب “تفويض”کے مقابلہ ميں “عقيدئہ جبر”افراط پر مبنی

  ہے۔
عقيدئہ تفويض کے معتقد افراد کا کہنا ہے :خدا وند متعال نے ہميں پيدا کر نے کے بعد تمام کام ہمارے سپرد کر ديئے ہيں 
اور اب خدا کا ہمارے اعمال وافعال سے کوئی تعلق نہيں ہے ۔لہذا ہم اپنے اعمال کے قلمرو ميں مکمل اور مستقل طور پر 

  آزاداور حاکم ہيں!
نے ہميں اس بات کی تعليم دی ہے کہ تمام کا “توحيد”کے بالکل موافق نہيں ہے ،کيونکہ “عقيدئہ توحيد”بيشک،يہ عقيده بھی 

ئنات خدا کی ملکيت ہے اور کوئی چيز اس کی دسترس سے خارج نہيں ہے،حتی کہ ہمارے اعمال ہمارے اراده کی آزادی 
  ر نہيں ہوسکتے ورنہ شرک الزم آئے گا۔کے باوجود اس کی دسترس اور قدرت سے ہرگز باہ

واضح تر عبارت ميں:ہم دوخداؤں کے قائل نہيں ہو سکتے ہيں کہ ان ميں سے ايک بڑا خدا ہو جس نے کائنات کو پيدا کيا ہے
اس  جو اپنے تمام اعمال وافعال ميں اس قدر آزاداور با اختيار ہے کہ خدا وند متعال بھی“انسان”اور دوسرا چھوٹا خدا يعنی 

  کے اعمال و افعال پر اثر انداز نہيں ہو سکتا!
يہ واضح شرک ہے اور دو يا چند خداؤں کی پرستش ہے ۔حق بات يہ ہے کہ ہم انسان کو آزاد اور با اختيار بھی تسليم کريں 

  اور خدا وند متعال کو اس پر اور اس کے اعمال پر حاکم بھی مانيں۔
  ۔در ميانی مکتب٢

ہم يہ خيال نہ کريں کہ ان مذکوره دو باتوں کے در ميان تضاد موجود ہے ۔اس امر ميں گہری فکر  باريک نکتہ يہی ہے کہ
کو بھی مکمل طور پر قبول کر نا چاہئے ،اس کے بندوں کے لئے “عدالت”کی ضرورت ہے کہ ہميں خدا وند متعال کی 

ت پر اس کی حاکميت اور توحيد کابھی قائل ہو کا بھی قائل ہو نا چاہئے ،اس کے عالوه پوری کائنا“ ذمہ داری”اور“آزادی”
سے تعبير کياگيا ہے۔(يعنی وه عقيده جو افراط وتفريط کے در ميان “امربين االمرين ”نا چاہئے اور يہ وہی چيز ہے جسے

  واقع ہوا ہے)
  چونکہ يہ بحث ذرا پيچيده اور دقيق ہے،لہذا ہم اس کو ايک مثال سے واضح کرتے ہيں۔

ی سے چلنے والی ايک ريل گاڑی ميں سفر کر رہے ہيں اور اس ٹرين کے ڈرائيور بھی آپ ہی ہيں فرض کيجئے آپ بجل
۔ٹرين کے پورے راستہ پر بجلی کا ايک قوی تارکھينچا گيا ہے اور ٹرين کی چھت پر لگا ہوا ايک مخصوص دائره 

لی کو ايک قوی مر کز سے ٹرين کے (کڑا)بجلی کے اس تار سے مال ہوا ہے اور حر کت کر رہا ہے اور لمحہ بہ لمحہ بج
انجن ميں اس طرح منتقل کر رہا ہے کہ اگر ايک لمحہ کے لئے بھی اس قوی مرکز سے ٹرين تک بجلی نہ پہنچے تو ٹرين 

  فوراً رک جائے گی۔
 اس ٹرين کے ڈرائيورکی حيثيت سے بيشک آپ آزاد ہيں کہ راستے ميں جہاں پر بھی چاہيں ٹرين کو روک سکتے ہيں ،اسے
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آہستہ يا تيز چال سکتے ہيں ليکن اس تمام آزادی کے باوجود بجلی کے مرکز يعنی بجلی گھر ميں بيٹھا ہوا شخص جب چاہے 
بجلی کو منقطع کر کے آپ کی ٹرين کو روک سکتا ہے ۔کيونکہ آپ کی ٹرين کی حر کت بجلی کی مر ہون منت ہے اور اس 

  ميں ہے۔کی چابی مرکز برق ميں بيٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ 
اس مثال ميں غور کر نے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ ٹرين کا ڈرائيور تمام تر آزادی ،اختيار اور ذمہ داری کے باوجود 

  کسی اور کے کنٹرول ميں ہے اور يہ دونوں امر ايک دوسرے کے منافی نہيں ہيں۔
  دوسری مثال: 

ہاتھوں کے اعصاب سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے فرض کيجئے کو ئی شخص کسی بيماری يا حادثہ کی وجہ سے اپنے 
ہاتھوں کو حرکت دينے پر قادر نہيں ہو تا ہے۔اگر اس کے اعصاب کو ايک خفيف اور ماليم برقی رو سے ارتباط ديا جائے 

تو اس کے اعصاب گرم ہو کر دوباره حرکت ميں آسکتے ہيں ۔اب يہ شخص اسی ہاتھ سے کوئی بھی کام انجام دے سکتا 
مثالً اگر يہ شخص اسی ہاتھ سے کہ جس سے برقی روکا اتصال ہے کسی پر ظلم کرے ،کسی کے چہرے پر طمانچہ ہے۔

مارے يا کسی بے گناه کے سينے ميں چھرا گھونپ دے تووه اپنی اس حر کت پر يقينا جواب ده ہو گا ۔کيونکہ اس نے اپنی 
  تار شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو تا ہے ۔قدرت اور اختيار سے اس کام کو انجام ديا ہے۔اور قادر ومخ

ليکن اس کے باوجود اس انسان کے ہاتھ ميں برقی رو داخل کر نے واال شخص بھی اس پر حاکميت رکھتا ہے اور يہ انسان 
  اپنی تمام آزادی و اختيار کے باوجود اس کے قبضئہ قدرت ميں ہے۔

  اب ہم اصلی مطلب کی طرف پلٹتے ہيں:
ال نے ہميں ہمت اور طاقت عطا کی ہے ،ہميں عقل وہوش اور جسمانی طاقت سے نوازا ہے ۔يہ تمام وسائل ہميں خدا وند متع

لمحہ بہ لمحہ خدا وند متعال کی طرف سے عطا ہو رہے ہيں اگر ايک لمحہ کے لئے بھی خداوند متعال کا لطف وکرم ہم پر 
  بود ہو کر ره جائيں گے۔رک جائے اور اس سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے تو ہم نا

اگر ہم کوئی کام انجام ديتے ہيں تو يہ اسی کی طرف سے عطا کرده قوت کے نتيجہ ميں ہے جو لمحہ بہ لمحہ جاری ہے 
حتی کہ ہماری آزادی اور اختيار بھی اسی کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت ہے اور وه چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں اور اس 

  ميں کمال کی منزل تک پہنچنے کا راستہ طے کريں۔کی عظيم نعمتوں کے سايہ 
پس ہم اختيار اور اراده کی آزادی کے باوجود اس کے قبضہ قدرت ميں ہيں اوراس کی بار گاه ميں سر جھکائے ہو ئے ہيں 
يں اور اس کی حاکميت کے قلمرو سے باہر نہيں ہو سکتے ۔ہم تمام تر قدرت اور توانائی کے باوجود اسی کے مرہون منت ہ

کا يہی معنی و مفہوم ہے ،کيو نکہ ہم نے کسی بھی موجود کو اس “االمر بين االمرين”اور اس کے بغير کچھ بھی نہيں ہيں۔
کے مثل قرار نہيں ديا ہے کہ شرک الزم آئے اور نہ ہی خدا کے بندوں کو ان کے اعمال ميں مجبور جا نتے ہيں کہ ظلم الزم

  آئے ۔(غور فر مائيے!)۔
س مکتب اہل بيت عليہم السالم سے حاصل کيا ہے،کيو نکہ ان حضرات سے سوال کيا جاتا تھا کہ کيا جبر و ہم نے يہ در

  تفويض کے در ميان کوئی تيسرا راستہ بھی ہے؟ تو وه فر ماتے تھے :
ب با ١٢١،ص١اصول کافی:ج“(ہاں ،تيسرا راستہ بھی موجود ہے جو زمين و آسمان کے در ميان فاصلہ سے وسيع تر ہے۔”

  الجبروالقدر واالمر بين االمرين)
  ۔قرآن مجيد اور جبرو اختيار کا مسئلہ٣

قرآن مجيد انسان کے اراده ميں آزادی کے مسئلہ کو واضح طور پر ثابت کرتا ہے اور اس سلسلہ ميں قرآن مجيد ميں 
  سينکڑوں آيات ذکر ہوئی ہيں۔

وانين کا ذکر کيا گيا ہے ،اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ انسان الف۔وه تمام آيات جن ميں امر ونہی ،ذمہ داريوں اوراصول وق
اپنے اراده و اختيار ميں آزاد ہے، کيونکہ اگر انسا ن آزاد نہ ہو تو اس کو بعض کاموں کا حکم دينا اور بعض کاموں سے 

  روکنا لغو و بيہوده شمار ہو گا۔ 
آيات انسان کے خود مختار ہو نے پر داللت کرتی ہيں ب۔بد کاروں کی مذمت اور نيک لوگوں کی ستائش ميں بيان شده 

  کی صورت ميں مذمت اور مدح و ستائش بے معنی ہو گی ۔“جبر”۔کيونکہ 
ج۔جن تمام آيات ميں قيامت سے متعلق سوال ،اور اس دن کے فيصلے کا دن ہو نے اور پھر اس کے نتيجہ ميں جزاو سزا اور

با اختيار ہو نے پر دال لت کر تی ہيں ۔کيونکہ جبر کی صورت ميں ان آيات کا جنت و جہنم کا ذکر ہوا ہے ،وه انسان کے 
شمار ہو “ظلم محض”کوئی مفہوم نہيں ہو گا اور سوال و جواب،روز قيا مت کی عدالت ميں پيشی اور بد کاروں کو سزا ملنا 

  گا۔
  د۔انسان کو اس کے ا عمال کا مرہوں منت قرار دينے والی آيات،جيسے:
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  )٣٨سوره مدثر/“ ( ما کسبت رھينة کل نفس ب”
  “ہر نفس اپنے اعمال ميں گرفتار ہے”
  )٢١(سوره طور/“ کّل اُمری ٍء بما کسبت رھين”
  “ہرشخص اپنے اعمال کا گر وی ہے ۔”

  يہ آيات واضح طور پر انسان کے صاحب اختيار ہونے کو ثابت کرتی ہيں ۔
  ۔ھ

  )٣( سوره دہر/
  “ديدی ہے چاہے وه شکر گزار ہو جائے يا کفران نعمت کر نے واال ہوجائےيقينا ہم نے اسے راستہ کی ہدايت ”

  مذکوره آيت بھی ہمارے اس مدعا کو ثابت کرتی ہے
کے عقيده پر داللت کرتی ہيں ۔ليکن بعض ناآگاه “امر بين االمرين ”قرآن مجيد ميں بعض ايسی تعبيرات وارد ہو ئی ہيں جو

  ده جبر کے حق ميں ثابت کر نے کی کوشش کی ہے،مثالً:لوگوں نے غلط فہمی سے ان آيات کو عقي
  )٣٠(سوره دہر/

  “اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پرور دگار چاہتا ہے۔”
واضح ہے کہ مذکوره آيت اور اس جيسی دوسری آيات انسان سے اختيار کو سلب کر نا نہيں چاہتی ہيں بلکہ اس حقيقت کو 

  اختيارات اور آزادی کے باوجود خدا وند متعال کے قبضہ قدرت ميں ہو۔ثابت کرنا چاہتی ہيں کہ تم تمام 
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  سے کيا مراد ہے؟اور اس عقيده ميں کونسا عيب ہے؟“تفويض”۔١
  ے ساتھ وضاحت کيجئے۔کے عقيده کی تعليم ہم نے ائمہ اہل بيت (ع)سے حاصل کی ہے ،اس مطلب کی مثال ک“امربين االمرين”۔٢
  کے مسئلہ کے بارے ميں قرآن مجيد کی آيات کيا کہتی ہيں؟“ اختيار”و“جبر”۔٣
  ۔اگر ہم جبر کے عقيده کو صحيح جان ليں تو پھر قيا مت کے دن،جنت و جہنّم اور سوال و جواب کے عقيده پر کيا اثر پڑے گا؟۴
  پر داللت کرتی ہيں؟“جبر”دوسری آيات  اور اس جيسی“وما تشا ء ون االّ ان يشاء ّهللاٰ ”۔کيا ۵

  

  نواں سبق :ہدايت وگمراہی خدا کے ہاتھ ميں ہے 

  ۔ہدايت و گمراہی کی اقسام:١
ايک مسا فر ايڈرس ہاتھ ميں لئے ہو ئے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے راہنمائی کا تقاضا کرتا ہے ۔آپ کے پاس اسے 

  مقصد تک پہنچانے کے لئے دو راستے ہيں:
ہ کہ اس کے ساتھ جاکر کمال نيکی اور حسن سلوک کا مظاہره کرتے ہوئے اسے منزل مقصود تک پہنچاديں اور خدا ايک ي

  حافظ کہہ کر واپس آجائيں۔
  دوسرا يہ کہ ہاتھ کے اشاره اور مختلف نشانيوں کے ذريعہ اسے مطلوبہ جگہ کی طرف راہنمائی کريں۔

پہنچنے کے لئے اس کی راہنمائی کی ہے ۔ليکن ان دونوں طريقوں بيشک آپ نے دونوں صورتوں ميں منزل مقصود تک 
ہے ۔قرآن مجيد “مطلوبہ مقصد تک پہنچانا”ميں ايک واضح فرق ہے۔دوسرا طريقہ صرف راستہ دکھاناہے جبکہ پہالطريقہ

  مذکوره دونوں معنوں ميں استعمال ہوئی ہے۔“ہدايت”اور اسالمی روايات ميں 
صورت کی حامل ہوتی ہے يعنی قوانين اور دستورار کے طريقہ سے “تشريعی ”ت صرف ايک اور اعتبار سے کبھی ہداي

صورت کی حامل ہو تی ہے ،يعنی خلقت کے نظام کی راہوں سے ہدايت کی جا تی ہے “تکوينی”واقع ہوتی ہے اور کبھی
آن مجيد اور روايات ميں ،جيسے ايک مکمل انسان بننے کے لئے نطفہ کی مختلف مراحل ميں ہدايت۔يہ دونوں معانی بھی قر

ذکر ہوئے ہيں ۔ہدايت کی اقسام واضح ہو نے کے بعد ہم اصل مطلب کی طرف پلٹتے ہيں۔(ہدايت کے مقابلہ ميں گمراہی بھی 
  اسی طرح ہے)۔

کا تعلق خدا سے ہے ،کيونکہ “راستہ دکھانے”ہم بہت سی آيات ميں پڑھتے ہيں کہ ہدايت اور گمراہی خدا کا کام ہے۔بيشک 
  ے انبياء کو بھيجا ہے اور آسمانی کتا بيں نازل کی ہيں تاکہ انسان کی راہنمائی کريں۔اس ن
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يقينااراده و اختيار کی آزادی کے خالف ہے۔ چونکہ خدا وند متعال نے منزل مقصود“مقصد تک پہنچانا”ليکن جبری طور پر 
يق بخشنے واال وہی ہے ،لہذا ہدايت کے يہ معنی تک پہنچا نے کی تمام قوتيں ہمارے اختيار ميں دے رکھی ہيناور ہميں توف

بھی خداوند متعال کی طرف سے ہيں،يعنی خدا وند متعال نے تمام عوامل اور مقدمات کو انسان کے اختيار ميں قرار ديا ہے 
  تا کہ وه منزل مقصود تک پہنچ جائے۔

  ۔ايک اہم سوال٢
خدا وند متعال جسے چاہے ہدايت کرتا ہے ”ت ميں پڑھتے ہيں: يہاں ايک اہم سوال يہ ہے کہ ہم قرآن مجيد کی بہت سی آيا

  اور جسے چاہے گمراه کر تا ہے:جيسے يہ آيت:
  )۴(سوره ابراھيم/

خدا جس کو چاہتا ہے گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے اور وه صاحب عزت بھی ہے اور ”
  #١“صاحب حکمت بھی۔

ی ديگر آيات اور خود آيتوں کی ايک دوسرے کی تفسير کو مد نظر رکھے بغير ،اس قسم کی آيات کا بعض افراد قرآن مجيد ک
مشاہده کر کے اعتراض کی زبان کھولتے ہيں اور سوال کرتے ہيں :يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ خدا جسے چاہے ہدايت کرے 

  اور جسے چاہے گمراه کرے؟پس ہمارا کيا قصور ہے؟!
ن مجيد کی تفسير کے وقت ہميشہ دوسری آيات کے ساتھ ان کے رابطہ کو مد نظر رکھنا چاہئے تا کہ ہماہم بات يہ ہے کہ قرآ

ان کے اصلی اور حقيقی مفہوم سے آشنا ہو جائيں۔ہم يہاں پر ہدايت و گمراہی سے مربوط چند دوسری آيات کی نمونہ کے 
آ پ خود ضروری اور اصلی مطلب کو حاصل کر  طور پر وضاحت کرتے ہيں تاکہ انھيں مذ کوره آيت کے ساتھ مال کر

  سکيں :
  ميں آيا ہے: ٢٧سورئہ ابراھيم کی آيت نمبر 

  
  “خدا وند متعال ظالمين کو گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے ۔”

خدا اسے گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے :”اس آيہ شريفہ کا ترجمہ اگر يوں کيا جائے تو مذکوره اشکال دور ہو جائے گا  #١
  چاہتا ہے ۔توجہ فر مائيے۔“ہدايت”ی)چاہتا ہے اور اسے ہدايت ديتا ہے جوجو(گمراہ

  ميں پڑھتے ہيں : ٣۴ہم سوره غافر کی آيت نمبر 
  
  “خدا زيادتی کر نے والے اور شکی مزاج انسانوں کو گمراہی ميں چھوڑ ديتا ہے”

  ميں ہے: ۶٩سورئہ عنکبوت کی آيت نمبر 
  
  “کيا ہے ہم انھيں اپنے راستوں کی ہدايت کريں گےاور جن لوگوں نے ہمارے حق ميں جہاد ”

جيسا کہ ہم مشاہده کر رہے ہيں کہ خدا وند متعال کی مشيت اور اس کا اراده بالوجہ نہيں ہے ،نہ وه کسی کو بال وجہ ہدايت 
  کی تو فيق عطا کر تا ہے اور نہ کسی سے بال وجہ سلب توفيق کر تا ہے۔

ہين ،جنگ کی مشکالت کو برداشت کرتے ہيں ،اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے جو لوگ خدا کی راه ميں جہاد کرتے 
ہيں ،خدا کے دشمنوں کے خالف ثابت قدمی کا ثبوت ديتے ہيں ،خدا وند متعال نے انھيں ہدايت کر نے کا وعده ديا ہے اور يہ 

  وعده عين عدالت ہے۔
ے دلوں ميں زيادتی ،شک وشبہہ اور وسواس ايجاد کر نے کی ليکن جو لوگ ظلم وستم کی بنياد ڈالتے ہيں اور لوگوں ک

کوشش کرتے ہيں ،خدائے متعال ان سے ہدايت کی تو فيق کو چھين ليتا ہے اور ان اعمال کے نتيجہ ميں ان کا دل تاريک اور
مراه کر سياه ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وه سعادت کی منزل تک پہنچنے سے محروم ہو جاتے ہيں ۔خدا کی طرف سے گ

دينے کے معنی يہی ہيں کہ خداوند متعال ہمارے اعمال کے نتيجہ کو ہمارے اختيار ميں دے ديتا ہے اور يہ بھی عين عدالت 
  ہے (توجہ فر مائيں!)

  ۔کيا خدا کا ازلی علم گناه کی علت ہے؟!٣
خدا کے ازلی ”عض لوگوں کا آخری مطلب جو جبر واختيار کی بحث ميں بيان کر ناضروری ہے ،وه جبری عقيده کے قائل ب

  کے عنوان سے پيش کيا جانے واال بہانہ ہے۔“علم
وه کہتے ہيں:کيا خدا وند متعال جانتاتھا کہ فالں شخص فالں وقت کسی کو قتل کرنے ياشراب پينے کے جرم کا مرتکب ہو 

ہيں کہ وه جانتا تھا تواس شخص کووه گا؟ اگر آپ کہيں خدا نہيں جانتاتھا ،تو آپ خدا کے علم کا انکار کرتے ہيں ،اور اگر ک
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  کام ضرور انجام دينا چاہئے ورنہ خدا کا علم واقع کے خالف ہو گا ۔
لہذا خداوند متعال کے علم کو سچ ثابت کر نے کے لئے گناه گاروں کومجبوراًمرتکب گناه ہو نا چاہئے اور اطاعت کرنے 

  والوں کو مجبوراً اس کی اطاعت کرنی چاہئے۔
فراد اپنے گناہوں اور خطاؤں پر پرده ڈالنے کے لئے يہ بہانہ تراشياں کرتے ہيں ۔حقيقت ميں وه ايک نکتہ سے ليکن ايسے ا

غافل ہيں کہ ہم کہتے ہيں خداوند متعا ل ازل سے ہی جانتاتھا کہ ہم اپنے اراده واختيار سے اطاعت ياگناه انجام ديتے ہيں،يعنی
ہے۔پس اگر مجبور ہو جائيں توخدا کا علم جہل ميں تبديل ہو جائے گا ۔(توجہ فر  ہمارا اختيار واراده بھی خدا کے علم ميں

  مائيں)
  اس بات کی مزيد وضاحت کے لئے ہم چند مثاليں پيش کرتے ہيں:

فرض کيجئے ايک معلم جانتا ہے کہ فالں شاگرد اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے فيل ہو جائے گا ۔اس کا يہ علم سو فيصد 
  ونکہ يہ اس کے کئی برسوں کے تجربوں پر مبنی ہے۔صحيح ہے کي

کيا فيل ہو نے کی صورت ميں وه شاگرد اپنے معلم کا گريبان پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ کی پيشين گوئی اور علم نے 
  مجھے فيل ہونے پر مجبور کيا؟!

وقوع سے پہلے اس کے بارے  اس سے بھی بہتر مثال يہ کہ فرض کريں ايک نيک اور بے خطا انسان ايک برے حادثہ کے
ميں آگاه ہو جاتا ہے اور کسی مصلحت کی بناء پر اس معاملہ ميں مداخلت نہيں کرتا ہے ،کيا اس نيک اور بے گناه انسان 

  کاعلم مجرم کی ذمہ داری کو سلب کرے گا اور اسے جرم کا مرتکب ہو نے پر مجبور کرے گا ؟!(دقت فر مائيں)
ديد مشين ايجاد ہو جو آئنده رونما ہو نے والے حادثہ کے بارے ميں چند گھنٹے پہلے ہميں خبريا فرض کريں کہ ايک ايسی ج

دے ۔ہميں يہ مشين دقيق اطالع ديتی ہے کہ فالں شخص اپنے مکمل اختيار و اراده سے فالں وقت فالں کام انجام دے گا ۔کيا 
  !يہ پيشين گوئی کسی کے لئے جبر و زبر دستی کا سبب بن سکتی ہے ؟
  مختصر يہ کہ علم خدا ہرگز کسی کو کسی کام پر مجبور نہيں کرتا ہے۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔ہدايت کی اقسام بيان کر کے ان کی وضاحت کيجئے ۔١
  و۔۔ قرآن مجيد کی آيات سے ايک ايسی آيت بيان کيجئے جس ميں ہدايت وگمراہی کو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہ٢
  ۔خدا کی ہدايت اور خدا کی گمراہی سے کيا مراد ہے؟٣
  سے کيا مراد ہے ؟“ ازلی علم ”۔ خداوند متعال کے۴
  ۔ کيا خدا کا ازلی علم ہمارے اختيار اور ذمہ داريوں کو سب کر ديتا ہے؟ اس سلسلہ ميں ايک مثال کے ساتھ وضاحت کيجئے ۔۵

  

  “ خلود”دسواں سبق:عدل الٰہی اور مسئلہ 

جانتے ہيں کہ قرآن مجيد نے کفار اور گناہگاروں کے ايک گروه کے بارے ميں واضح طور پر دائمی سزا دينے يعنی ہم 
  کا ذکر کيا ہے۔“خلود”دوسرے الفاظ ميں 

  ميں آيا ہے: ۶٨سورئہ توبہ کی آيت نمبر
  
“س ميں يہ ہميشہ رہنے والے ہيں۔هللا نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور تمام کافروں سے آتش جہنّم کا وعده کيا ہے ج”

  اسی طرح اس آيت کے ذيل ميں باايمان مردوں اور عورتوں کے لئے بہشت کے باغوں کا ہميشہ کے لئے وعده کيا ہے:
  )٧٢( سو ر ه توبہ/

هللا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعده کيا ہے جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی ۔يہ ان ميں ”
  “شہ رہنے والے ہيں ۔ہمي

يہاں پر يہ سوال پيدا ہو تا ہے کہ اس بات کو کيسے قبول کيا جائے کہ ايک انسان جس نے دنيا ميں زياده سے زياده اسی سال
  يا سو سال زندگی گزاری ہو اور اس سے کوئی گناه سرزد ہوا ہو ،اسے کروڑوں سال بلکہ ہميشہ ہميشہ سزادی جائے؟!

مال کی جزا کے بارے ميں زياده اہميت نہيں رکھتا کيو نکہ خدا کی رحمت کا سمندر وسيع ہے اور جزاالبتہ يہ مطلب نيک اع
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جتنی زياده ہو خدا کی بے انتہا رحمت اور اس کے فضل و کرم کی عالمت ہو گی ۔ليکن برے اعمال اور محدود گناہوں کے 
ا ہے ۔خداوند متعال کی عدالت کے پيش نظر اس کی کيا نتيجہ ميں ہميشہ کے لئے اس کو کيسے عذاب ميں مبتال رکھا جاسکت

  وجہ بيان کی جاسکتی ہے؟
  کيا گناه اور اس کی سزا کے در ميان ايک قسم کا تعادل بر قرارنہيں ہو نا چاہئے؟

  جواب: 
اس بحث اور سوال کے قطعی حل اور جواب تک پہنچنے کے لئے چند نکات پر دقت کے ساتھ غور وفکر کر نے کی 

  ہے:ضرورت 
الف:قيامت کے دن کی سزائيں اس دنيا کی سزاؤں سے ہر گز شباہت نہيں رکھتی ہيں ۔مثالًاگر کوئی شخص دنيا ميں کسی 

جرم ،جيسے چوری وغيره کا مرتکب ہو جائے تو اسے ايک خاص مدت تک جيل ميں ڈال ديا جاتاہے،ليکن قيامت کی 
  کی خاصيتوں کے اعتبار سے ہو تی ہيں۔ سزائيں اکثر انسان کے اعمال کے آثار اور اس کے کاموں

واضح ترعبارت ميں گناہگاروں کی تمام سزائيں ،جن کا سامنا انھيں دوسری دنيا (قيامت)ميں کرنا پڑ تا ہے در حقيقت ان کے
  اپنے کئے گئے گناہوں کا نتيجہ ہے جو ان کے دامن گير ہو تے ہيں۔

  ہے،فر ماتا ہے: اس سلسلہ ميں قرآن مجيد ميں ايک واضح تعبير موجود
  )۵۴(سوره ٰيس/

پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہيں کيا جائے گا اور تم کو صرف ويسا ہی بدلہ ديا جائے گا،جيسے اعمال ”
  “تم کر رہے تھے۔

  ايک آسان مثال سے ہم اس حقيقت کو واضح کرسکتے ہيں:
کہا جاتا ہے کہ يہ زہريلی چيزيں تيرے معده کو  ايک شخص منشيات يا شراب پينے کا عادی ہے ،جتنا بھی اس سے

خراب،تيرے دل کو بيمار اور تيرے اعصاب کو مجروح کرديں گی ،وه پروا نہيں کر تا ہے ۔چند ہفتے يا چند مہينے ان مہلک
چيزوں کی خيالی لذت ميں غرق رہتا ہے اور اس کے بعد بتدريج زخم معده ،عارضہ قلب اور اعصاب کی بيماريوں ميں 

مبتال ہو جاتا ہے اور پھر دسيوں سال عمر بھران بيماريوں ميں مبتال ہو کر شب وروزان کے عذاب ميں گزارتا ہے ۔کيا يہاں 
پر يہ اعتراض کيا جاسکتا ہے کہ اس شخص نے تو چند ہفتہ يا چند مہينے سے زياده عرصہ منشيات يا شراب کا استعمال 

  راض ميں مبتال ہو گيا؟نہيں کيا تھا ،دسيوں سال عمر بھر کيوں ام
کی عمر سے بھی لایر اس کے جواب ميں فوراً کہا جائے گا يہ اس کے عمل کا نتيجہ واثر ہے !حتی اگر وه حضرت نوح

زياده يعنی دسيوں ہزار سال بھی عمر پائے اور مسلسل رنج و عذاب ميں رہے تب بھی ہم يہی کہيں گے کہ اس نے جان 
  کو اپنے لئے خريدا ہے۔ بوجھ کر اور آگاہانہ طورپر اس چيز

  قيامت کے دن کی سزائيں زياده تر اسی طرح ہيں ،اس لئے عدالت الٰہی پر کسی قسم کا اعتراض باقی نہيں رہتا ہے۔
ب:بعض لوگ يہ خيال کرتے ہيں کہ سزاؤں کی مدت گناه کی مدت کے برابر ہونی چاہئے ،يہ ايک بڑی غلط فہمی ہے 

ر ميان زمانہ کے اعتبار سے کوئی ربط نہيں ہے بلکہ سزا کا تعلق اس گناه کی کيفيت ،کيونکہ گناه اور اس کی سزا کے د
  اور نتيجہ سے ہوتا ہے۔

مثالًممکن ہے کوئی شخص ايک لمحہ ميں ايک بے گناه انسان کو قتل کر ڈالے اور اس دنيا کے بعض قوانين کے مطابق 
ناه انجام دينے کی مدت صرف ايک لمحہ تھی جبکہ سزا کی اسے عمر قيد کی سزا دی جائے ۔يہاں پر ہم ديکھتے ہيں کہ گ

مدت دسيوں سال (عمر بھر)ہے،اور کوئی شخص اس سزا کو ظالمانہ شمار نہيں کرتا ہے،کيو نکہ يہاں پر 
  منٹ،گھنٹے،مہينے يا سال کی بات نہيں ہے بلکہ گناه کی کيفيت اور نتيجہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔

ر دائمی سزائيں ان لوگوں کے لئے ہيں ،جنہوں نے نجات کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر ہميشگی ،او“خلود”ج:جہنم ميں
لئے ہوں اور جان بوجھ کر فساد،تباہی اور کفر و نفاق ميں غرق ہوئے ہوں اور گناہوں نے ان کے سارے وجود کو اپنے 

  ہوں۔ لپيٹ ميں لے ليا ہو کہ حقيقت ميں وه خود گناه و کفر کا روپ اختيار کر گئے
  قرآن مجيد ميں يہاں پر ايک خوبصورت تعبير ہے: 

  )٨١(سوره بقره/
يقينا جس نے کوئی برائی حاصل کی اور اس کے گناه نے اسے گھير ليا،وه لوگ اہل جہنّم ہيں اور وہيں ہميشہ رہنے والے ”

  “ہيں۔
ے ہيں اور نجات کے تمام راستوں کو اس قسم کے افراد خداوند متعال کے ساتھ اپنے رابطہ کو مکمل طور پر منقطع کر ليت

  اپنے اوپر بند کر ليتے ہيں ۔
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ايسے افراد کی مثال اس پرنده کے مانند ہے جس نے جان بوجھ کر اپنے پروں کوتوڑ کر آگ لگا دی ہو اور وه مجبور ہے 
  ہميشہ زمين پر رہے اور آسمان کی بلنديوں پر پرواز کر نے سے محروم رہے ۔

اس حقيقت کو واضح کر ديتے ہيں کہ دائمی عذاب کا مسئلہ جوکہ منافقين اور کفار کے اےک خاص  مذکوره باال تين نکات
کے خالف نہيں ہے بلکہ يہ ان کے برے اعما ل کا نتيجہ ہے اور ان کو “عدل الٰہی”گروه کے لئے مخصوص ہے ہر گز

  کا نتيجہ اتنا تلخ اور برا ہے۔ پہلے ہی اس بات سے انبياء الٰہی کے ذريعہ آگاه کيا جا چکا ہے کہ ان کاموں
اگر يہ افراد جاہل ہوں اور انبياء کی دعوت ان تک نہ پہنچی ہو اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے ايسے اعما ل کے 

  مرتکب ہوئے ہوں تو وه يقينا اس قسم کی سزا کے مستحق نہيں ہوں گے ۔
می روايتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ خدا کی رحمت اس اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ قرآن مجيد کی آيات اور اسال

  قدر وسيع ہے کہ گناہگاروں کے ايک بڑے گروه کو بھی بخش ديا جائے گا:
  کچھ لوگ شفاعت کے ذريعے
  کچھ لوگ معافی کے ذريعے

  کچھ لوگ معمولی نيک اعمال کے ذريعہ خدا کے فضل وکرم سے کثير اجرپا کر بخش دئے جائيں گے۔
ايک مدت تک جہنم ميں اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے اور الٰہی بھٹی سے گزر کر پاک و صاف ہو نے اور کچھ لو گ 

  کے بعد رحمت و نعمت الٰہی سے بہره مند ہوں گے ۔
صرف ايک گروه جہنم ميں ہميشہ کے لئے باقی ره جائے گاجو حق کے خالف اپنی دشمنی اور ہٹ دھر می ،ظلم وفساد اور 

  ہ سے سرتا پا کفر اور بے ايمانی کی گہری تاريکيوں ميں ڈوبا ہوا ہے۔بے حد نفاق کی وج
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔جہنم کی دائمی سزا کو بعض افراد نے کيونکر عدل الٰہی کے خالف شمار کيا ہے؟١
  يں کيسی ہيں؟۔کيا آخرت کی سزائيں اس دنيا کی سزاؤں کے مانند ہيں؟ اگر نہيں تو وه سزائ٢
  ۔کيا عدالت،گناه کی مدت اور سزا کی مدت برابر ہو نے کا تقاضا کرتی ہے؟٣
  ۔دوزخ کی دائمی سزائيں کن لوگوں کے لئے ہيں؟۴
  ۔عفو الٰہی سے کون لوگ بہره مند ہوں گے؟۵

 

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 

  

  نبوت کےدس سبق:
  

  پہال سبق:رہبران الٰہی کی ضرورت 

  ہمارے علم ودانش کی محدوديت 
ممکن ہے بعض لوگ يہ سوچيں کہ کيا اصولی طور پر خدا کی طرف سے لوگوں کی راہنمائی کے لئے انبياء کا مبعوث ہو نا

  ضروری ہے؟
کيا ہماری عقل وشعور حقائق کو سمجھنے کے لئے کافی نہيں ہے ؟کيا انسان کی علمی ترقی پوشيده اسرار کو کشف کر نے 

  اور تمام حقائق کو واضح کر نے کے لئے کافی اور مددگار نہيں ہے؟
کو بخوبی درک کرتی جو چيزيں ممکن ہيں انبياء ہمارے لئے لے آئيں وه دو حالتوں سے خارج نہيں ہيں :ياہماری عقل ان 

 
   



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

 
 

  ہے يا درک کر نے سے قاصر ہے۔
پہلی صورت ميں ہم انبياء کو تکليف دينے کے محتاج نہيں ہيں ۔جبکہ دوسری صورت ميں ہميں عقل و خرد کے خالف 

  مطالب کو قبول کر نے کی ضرورت ہی نہيں ہے۔
وسرے کے اختيار ميں دے دے اور اس کی دوسرے الفاظ ميں :کيا يہ درست ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی د

بات کو کسی چون و چرا کے بغير قبول کرے ؟کيا انبياء ہمارے جيسے انسان نہيں ہيں ؟يہ کيسے ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ 
  کو اپنے جيسے انسانوں کے اختيار ميں دے ديں؟

  
  جواب 

ی زندگی کے نظام ميں انبياء کا مرتبہ واضح چند نکات کی طرف توجہ کر نے سے ان تمام سواالت کے جواب اور انسان ک
  ہو جائے گا۔

۔ہميں جاننا چاہئے کہ ہمارا علم وشعور محدود ہے ۔بشر کو نصيب ہوئی تمام علمی ترقی کے باوجود آج جو کچھ ہم جانتے ١
ک تنکے کے مانند ہيں وه ہمارے نہ جاننے کے مقابلہ ميں ايک سمندر کے مقابلہ ميں ايک قطره اور ايک پہاڑ کے مقابلہ اي

ہے ۔يا بعض بڑے دانشوروں کے کہنے کے مطابق جو بھی علوم آج ہمارے اختيار ميں ہيں وه کائنات کی کتاب ہستی کے 
  الف با کے برابر ہيں۔

دوسرے الفاظ ميں:ہمارے فيصلہ اور عقلی ادراک کا دائره ايک چھوٹے سے عالقہ کے مانند ہے کہ علم ودانش کی شعاعوں 
  ن کيا ہے اور ہم اس کے باہر کی دنيا سے بالکل بے خبر ہيں۔نے اسے روش

انبياء آتے ہيں اور اس وسيع عالقہ کو ہماری ہر ضرورت کی حد تک روشن کرتے ہيں۔حقيقت ميں ہماری عقل ايک قوی اور
ے سورج کے مانندتيز روشنی والے ليمپ کے مانند ہے،ليکن انبياء اور آسمانی وحی کی مثال تمام عالم کو روشن کر نے وال

  ہے۔کيا ايک قوی اور تيز روشن ليمپ رکھنے واال يہ کہہ سکتا ہے کہ ميں سورج کا محتاج نہيں ہوں ؟!
  ۔“مجہول”اور“ غير معقول”،“معقول:”واضح تر عبارت ميں:زندگی کے مسائل کو تين گروہوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے 

الف نہيں کہتے اور اگر ايسی بات کہيں تو وه انبياء نہيں ہيں ۔وه مجہو الت انبياء ہر گز نا معقول بات،يعنی عقل وخرد کے خ
  کو سمجھنے اور درک کر نے ميں ہماری مدد کرتے ہيں اور يہ بات ہمارے لئے بہت اہميت رکھتی ہے۔

يسے برہمن لہذا وه افراد جو زمانہ ماضی ميں کہتے تھے کہ عقل وخرد کے ہوتے ہوئے ہم انبياء کے محتاج نہيں ہيں ،(ج
جو ہندوستان اور بعض ديگر عالقوں ميں رہتے ہيں)يا وه لوگ جوآج يہ کہتے ہيں کہ ان تمام علمی ترقيوں اور کا ميابيوں 

کے بعد انسان انبياء اور ان کی تعليمات کا محتاج نہيں ہے ،تو وه نہ انسان کے علم ودانش کی وسعت سے باخبر ہيں اور نہ 
  رکھتے ہيں ۔ انبياء کی رسالت کا ادراک

ان لو گوں کی مثال اس بچے کی ہی ہے جوپہلی جماعت ميں الف با پڑھنے کے بعد کہے کہ ميں سب کچھ جا نتا ہوں اور 
  مجھے معلم و استاد کی ضرورت نہيں ہے، کيا اس کی يہ بات بے بنياد نہيں ہے؟

امل ہے کہ بعد ميں ہم اس پر تفصيل سے انبياء صرف معلم ہی نہيں ہيں، ان کی رہبری کا مسئلہ ايک مستقل بحث کا ح
  روشنی ڈاليں گے۔

۔کوئی يہ نہيں کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے ہی جيسے کسی شخص کے اختيار ميں دے دے ۔اصل ٢
ہ رکھتے بات يہ ہے کہ انبياء۔جيسا کہ ہم بعد ميں ثابت کريں گے ۔وحی الٰہی يعنی خداوند متعال کے ال محدودعلم سے رابط

ہيں اور ہميں چاہئے کہ قطعی دالئل کے ساتھ خداوند متعال سے ان کے رابطہ کو پہچانيں ،صرف اسی صورت ميں ہم انبياء 
  کی باتوں کونہ صرف قبول کريں گے بلکہ ان کی تعليمات پر دل وجان سے عمل بھی کريں گے ۔

  ا ميں نے کو ئی برا کام کيا ہے؟اگر ميں ايک ماہر اور ہمدرد طبيعت کے نسخہ پر عمل کروں تو کي
  

  انبياء ہمارے عظيم روحانی طبيب ہيں۔
اگر ہم نے اپنے معلم واستاد کے درس کو ،جو ہماری عقل و فکر کے مطابق ہے،کو قبول کريں تو کيا ہم نے غلط کام کيا 

  ہے؟انبياء بشريت کے سب سے بڑے معلم ہيں۔
  ثت کی ضرورت کے دالئل پر مزيد دقت کے ساتھ بحث کريں ۔بہتر يہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے انبياء کی بع

  ہمارے پاس تين ايسی واضح اور محکم دليليں موجود ہيں ،جن سے ثابت ہو تا ہے کہ ہم انبياء کی راہنمائی کے محتاج ہيں:
  
  ۔تعليم کے اعتبار سے احتياج١
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کيلو ميٹر (پچاس ہزار فرسخ)فی سيکنڈ کی رفتار اگر ہم نور کی ايک خيالی اور افسانوی سواری پر سوار ہو کر تين الکھ 
سے اس ال محدود کائنات کی سير کريں تو کسی شک وشبہہ کے بغير ہميں حضرت نوح(ع) کی عمر جيسی ہزاروں عمريں 

  در کار ہوں گے تاکہ ہم اس وسيع و عريض کائنات کے صرف ايک گوشے کا نظاره کرسکيں۔
سعتوں کے ساتھ يقينا عبث اور فضول نہيں بنائی گئی ہے اور جيسا کہ ہميں توحيد کے يہ کائنات اپنی ان تمام حيرت انگيز و

اسباق ميں معلوم ہوا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بھی فائده يا نفع خداوند متعال کے لئے نہيں ہے کيونکہ وه ايک ايسا وجود 
نے اس کائنات کو اس لئے نہيں بنايا ہے ہے جو ہر لحاظ سے کامل،بے نياز ،المحدوداورہر نقص وعيب سے پاک ہے۔اس 

  کہ اپنے کسی نقص کو بر طرف کرے۔
اس لئے ہم يہ نتيجہ ليتے ہيں کہ خداوند متعال کا مقصد يہ ہے کہ دوسروں پر جو دو کرم کرے اور تمام موجودات کو تکا مل

ہيں ہے ۔سورج کی يہ روشنی صرفتک پہنچا دے ،جيسے سورج جو ہم زمين والوں پر چمکتا ہے حاالنکہ وه ہمارا محتاج ن
  ہمارے فائدے کے لئے ہے ورنہ ہم سورج کے لئے کون سی خدمت انجام دے سکتے ہيں۔

کيا ہمارے لئے رشد و تکامل کی راه کو طے کرنے اور انسان کامل کے مرحلہ تک پہنچنے کے لئے صرف ہماری 
  معلومات کافی ہيں؟

سرار کے بارے ميں آگاه ہيں؟ بنيادی طور پر ہماری زندگی کی حقيقت کيا ہم اس کائنات کے اسرار ورموز ميں سے کتنے ا
ہے ؟يہ کائنات کب سے وجود ميں آئی ہے؟کوئی بھی شخص ان سواالت کے صحيح اور دقيق جوابات نہيں جانتا ۔يہ کائنات 

  کب تک باقی رہے گی ؟اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہيں ہے۔
  اظ سے بھی ہر دانشور اپنا ايک خاص نظريہ رکھتا ہے۔اجتماعی اور اقتصادی زندگی کے لح

کے نظريات کا حامی ہے اور “ کميونزم”اور “سوشلزم”نظام کا قائل ہے جبکہ دوسرا گروه “سر مايہ داری”مثالً ايک گروه
ر مسترد تيسرا گروه نہ پہلے کو قبول کر تا ہے اور نہ ہی دوسرے کو بلکہ دونوں گروہوں کے نظريات کو نقصان ده جان ک

  کرتا ہے ۔
  اسی طرح زندگی کے ديگر مسائل ميں بھی دانشوروں کے نظريات ميں کافی اختالفات پائے جاتے ہيں۔

  انسان حيران وپريشان ہو جاتا ہے کہ ان نظريات ميں سے کس نظريہ کو قبول کرے۔؟!
انسان کی تمام ”ور حقيقی مقصد يعنی انصاف کا تقاضا يہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کيا جانا چاہئے کہ خلقت کے بنيادی ا

کی منزل تک پہنچنے کے لئے ايسی تعليمات کی ضرورت ہے جو صحيح اور “جہات ميں پرورش ،باليد گی اور تکامل
حقيقی ہوں اور ہر قسم کی خطاؤں سے پاک اور زندگی کے حقائق کے مطابق ہوں ،ايسی تعليمات جو اس طويل راه ميں 

  نے کے لئے انسان کی مددگار ثابت ہوسکيں۔اصلی منزل مقصود تک پہنچ
اور يہ سب کچھ صرف علم خدا يعنی انبياء کے ذريعہ حاصل ہو نے والی الٰہی وحی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے ۔اسی وجہ 
سے جس خدانے ہميں اس کو طے کرنے کے لئے پيدا کيا ہے ،ضروری ہے کہ وه ايسا علم ودانش بھی ہمارے اختيار ميں 

  قرار دے ۔
  
  ۔اجتماعی اور اخالقی مسائل ميں رہبری کی احتياج٢

غرائز اور ”کے عالوه ايک اور قوت بھی موجود ہے کہ جس کا نام “عقل وخرد ” ہم جانتے ہيں کہ ہمارے وجود ميں
ہے :خود پسندی کا غريزه ،خشم وغضب کا غريزه ،شہوت کا غريزه اور اس قسم کے بہت سے ديگر غرائز اور “ خواہشات
  ۔خواہشات

بيشک اگر ہم اپنے غرائز کو قابو ميں نہ رکھيں تو وه ہم پر مسلط ہو جائيں گے حتی ہماری عقل وخرد کو بھی اسير بناليں 
گے اور انسان تاريخ کے ظالموں اور جابروں کی طرح ايسے بھيڑيے کی شکل اختيار کرلے گا جو ہر اعتبار سے جنگل 

  کے بھيڑيوں سے بھی زياده خطرناک ہوگا۔
کے محتاج ہيں “اسوه”اور “نمونہ”خالقی تربيت کے لئے ايک تربيت کرنے والے استادکے محتاج ہيں ،ہم ايکہم ا
  کے اصول کے مطابق اس کی گفتار ورفتار پر عمل کرسکيں۔“ محاکات”تاکہ

ہمارا  يہ ضروری ہے کہ ہر لحاظ سے ايک کامل اور تربيت يافتہ انسان اس خطرناک اور نشيب و فراز سے پر راستے ميں
ہاتھ پکڑ لے اور ہميں غرائز وخواہشات کے طغيان سے بچائے ،اخالقی فضائل کے اصولوں کو اپنے کردار وعمل سے 

ہمارے دل وجان ميں نقش کردے اور ہماری روح ميں شجاعت،شہامت ،انسان دوستی،مروت،عفو وبخشش، وفادری،سچائی 
  ،امانت داری اور پاک دامنی کو پروان چڑھائے۔

  نبياء کے عالوه کون ہمارا ايسا مربی اور راہنما بن سکتا ہے؟معصوم ا
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اسی دليل کے پيش نظر ممکن نہيں ہے کہ ہمارا مہر بان اور ہر چيز پر قدرت رکھنے واال خدا ہميں ايسے راہنماؤں سے 
  محروم رکھے۔(اس بحث کا باقی حصہ آئنده سبق ميں بيان ہو گا)

________________________________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
۔کيا آپ يہ احساس کرتے ہيں کہ آپ کا علم ودانش جس قدر بھی زياده ہو جائے آپ کی جہالت آپ کے علم کے مقابلہ ميں بہت زياده ١

  ہے؟(مثال ديجئے)
  ۔کيا آپ اندھی تقليد اور انبياء کی پيروی کے در ميان فرق کی وضاحت کر سکتے ہيں؟٢
  نا معلوم راستے پرراہنما کے بغير چليں تو ہميں کن ممکنہ خطرے کا سامنا پڑ سکتا ہے؟ ۔اگر ہم کسی٣
  ۔ہم انبياء کی رہبری کے کس قدر اور کس لحاظ سے محتاج ہيں وضاحت کيجئے۔ ۴
  ۔کيا آپ بتا سکتے ہيں کہ اس سبق ميں کونسا مطلب باقی رہا ہے جو آئنده سبق ميں بيان کيا جائے؟۵

  نون گزاری کے لئے انبياء کی ضرورت دوسرا سبق: قا

کے حوالے سے انبياء کی ضرورت کے بارے ميں جان چکے ہيں ۔اب اجتماعی “تربيت” اور“تعليم”ہم گزشتہ درس ميں
  قوانين اور اس سلسلہ ميں انبيا کے اہم رول پر بحث کرينگے۔

بب بنی ہے اور اس کی زندگی کے ہم جانتے ہيں کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصيت جواس کی ترقی کا س
  مختلف پہلوؤں ميں مشہود ہے،اس کی وہی پر تالش اجتماعی زندگی ہے۔

عصر”يقينا اگر تمام انسان ايک دوسرے سے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے تو تہذيب وتمدن اور فکری لحاظ سے آج وه سب 
  کے انسان جيسے ہوتے!“حجر

ہی ہے،جس نے تہذيب و تمدن کا چراغ جاليا ہے ،يہی اجتماعی تالش وکوشش  جی ہاں!يہ انسان کی اجتماعی تالش وکوشش
  ہے جو انسان کی تمام علمی ايجادات اور انکشافات کا سبب بنی ہے۔

مثال کے طور پر اگر ہم چاند تک پہنچنے کے سفر کے مسئلہ پر غورکريں،تو معلوم ہو گا کہ يہ کام صرف ايک يا چند 
کی کوششوں کا نتيجہ نہيں ہے ،بلکہ ہزاروں برسوں کے دوران ال کھوں علماء اور دانشوروں دانشوروں اور سائنسدانوں 

  کے اجتماعی مطالعات ،انکشافات اور تجربيات کا نتيجہ ہے کہ انسان اس عظمت تک پہنچا ہے ۔
المرگ انسان کے اگر ہمارے زمانہ ميں ايک ماہر سرجن ايک مرده انسان کے قابل استفاده دل کو نکال کر دوسرے قريب 

سينہ ميں پيوند لگاتا ہے اور اسے قطعی موت سے نجات دالتا ہے،تو يہ پوری تاريخ کے ہزاروں طبيبوں اور جراحوں کے 
  تجربوں کا نتيجہ ہے جو استادوں کے ذريعہ شاگردوں کو منتقل ہوتا رہا ہے۔
يں ،اور ه مشکالت انسانوں کے ايک دوسرے ليکن اس اجتماعی زندگی ميں ان تمام فوائد کے باوجود کچھ مشکالت بھی ہ

  کے حقوق اور منافع کا آپس ميں متصادم ہونا ہے جو کبھی حق تلفی اور جنگ کی صورت اختيار کر ليتی ہيں۔
يہاں پر قوانين ،نظام اور قواعد وضوابط کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے ۔قوانين ہماری تين بڑی مشکالت کو حل کرسکتے 

  ہيں :
شرے کی نسبت ہر فرد کے اختيارات اور ذمہ داريوں کو اور ہر فرد کی نسبت معاشرے کی ذمہ داريوں اور ۔قانون معا١

  فرائض کو واضح کرتا ہے،اور قابليتوں کو باليد گی اور کوششوں کو مربوط کر نے کا سبب بنتا ہے۔
  ہموار کرتا ہے۔ ۔قانون لوگوں کے فريضوں اور ذمہ داريوں کی انجام دہی پر ضروری نگرانی کی راه٢
۔قانون لوگوں کو ايک دوسرے کے حقوق کو پامال کر نے سے روکتا ہے اور معاشرے کو ہرج و مرج اور مختلف ٣

افراداور گرہوں کے در ميان تصادم سے بچاتاہے۔ ضرورت پڑنے پر زيادتی کر نے والوں کے لئے مناسب سزائيں معيّن 
  کرتا ہے ۔

  
  بہترين قانون ساز کون ہے؟ 

ميں ديکھنا چاہئے کہ انسان کی ضرورت کے مطابق قانون سازی ميں مذکوره تين اصولوں کے ساتھ بہترين قوانين اب ہ
مرتب و منظم کر نے واال کون ہو سکتا ہے؟ تاکہ معاشرے کے افراد اور خود معاشره کے اختيارات ،فرائض اور حقوق 

ی کے عالوه ظلم و زيادتی کر نے والوں کو بھی روکا واضح اور معين ہو جائيناور لوگوں کے اعمال پر مکمل نگران
  جاسکے۔
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  اس سلسلہ ميں ہم يہاں پر ايک واضح مثال پيش کرتے ہيں :
انسانی معاشره کو ايک بڑی ٹرين اور حکمراں طبقہ کو اسے چال نے اور حرکت ميں النے والے انجن سے تشبيہ دی 

  جاسکتی ہے۔
 ہے جواس ريل گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچنے کے راستہ کو معين کرتی ہے۔قانون اس ريلوے الئن کی پٹری کے مانند 

پہاڑوں اور دّروں کے مختلف پيچ وخم سے گزر نے والی ايک اچھی ريلوے الئن کے لئے درج ذيل خصوصيات کا ہو نا 
  ضروری ہے:

  نے کی طاقت ہونی چاہئے۔۔جس زمين سے ٹرين کو گزر نا ہے ،اس ميں اس کے زياده سے زياده دباؤ کو برداشت کر ١
۔ريل کی دوپٹريوں کے درميان کا فاصلہ مکمل طور پر ٹرين کے پہيوں کے موافق اور ھماھنگ ہو ناچاہئے اور اسی طرح٢

  ٹنلوں کی ديواريں اور ان کی بلندی ٹرين کی بلندی کے مطابق ہو نی چاہئے۔
  اور اس کے جاذبہ کی قوت کو برداشت نہ کرسکيں۔ ۔نشيب و فراز اتنے گہرے اور اونچے نہ ہوں کہ ٹرين کے بريکوں٣
۔اسی طرح ٹرين کے گزر نے کے راستہ پر پہاڑوں سے پتھروں کے گرنے،سيالب اور برف کے تودونکے گرنے کو ۴

مکمل طور پر مد نظر رکھنا چاہئے تاکہ ٹرين صحيح وسالم ان رستوں سے گزر کر منزل مقصود تک پہنچ سکے۔اسی طرح 
  يات بھی اس زمين ميں پائے جانے چاہئيں۔اور دوسرے خصوص

  اس مثال کو بيان کر نے کے بعد ہم پھر انسانی معاشره کی بحث کی طرف لوٹتے ہيں۔
  انسانوں کے لئے بہتريں قانون بنانے والے قانون ساز کو مندرجہ ذيل خصوصيات کا حامل ہو نا چاہئے:

  م غرائز ،خواہشات،جذبات،ضروريات اور مشکالت سے آگاه ہو۔۔نوع انسان کو مکمل طور پر پہچانتا ہو اور ان کے تما١
۔انسانوں ميں پائی جانے والی تمام صالحيتوں اورتوانائيوں کو مد نظر رکھے اور ان کو اجاگر کر نے کے لئے قوانين سے٢

  استفاده کرے۔
ميں قبل از وقت پيش گوئی ۔معاشرے کو ممکنہ طور پر پيش آنے والے ہر قسم کے حوادث اور ان کے رد عمل کے بارے ٣

  کرسکے۔
۔معاشره سے اس کے کسی بھی قسم کے منافع مربوط نہ ہوں تاکہ قوا نين وضع کرتے وقت اس کی فکر خود اپنے شخصی۴

  يا اپنے رشتہ داروں يا اپنی جماعت کے منافع کی طرف متوجہ نہ رہے۔
و نے والی ہر قسم کی ترقی يا تنزل سے مکمل طور پر ۔ضروری ہے کہ يہ قانون بنانے واال مستقبل ميں انسان کو حاصل ہ۵

  آگاه ہو۔
  ۔يہ قانون ساز ہر قسم کی خطا،غلطی اور فراموشی سے محفوظ ہو ناچاہئے۔۶
۔يہ قانون ساز ايسی طاقت کا مالک ہو ناچاہئے کہ معاشرے کے کسی فرد کی طاقت کے مقابلہ ميں مرعوب نہ ہو جائے ٧

  ساتھ ہی نہايت مہر بان اور ہمدرد ہو نا چاہئے۔اور کسی سے نہ ڈرے اور اس کے 
  يہ شرائط کس ميں جمع ہيں؟ 

  
  کيا انسان بہترين قانون ساز ہو سکتا ہے ؟

کيا آج تک کسی نے مکمل طورپر انسان کو پہچانا ہے؟جبکہ عصر حاضر کے ايک بڑے دانشور نے انسان کے بارے ميں 
  انسان ايک نا شناختہ مخلوق)رکھا ہے ۔“(وجود ناشناختہ انسان، م”ايک مفصل کتاب لکھی ہے اور اس کا نام

  کيا انسان کی ذہنيت ،ميالنات ،غرائز اور جذبات کو مکمل طور پر پہچان ليا گيا ہے؟
  کيا انسان کی جسمانی اور روحانی ضروريات کو خداوند متعال کے عالوه کوئی اورشخص جانتا ہے؟

  اسکتا ہے جو معاشرے ميں خاص ذاتی منافع نہ رکھتا ہو؟کيا عام انسانوں ميں کوئی ايسا شخص پايا ج
کيا آپ عام انسانوں کے در ميان کسی ايسے شخص کو جانتے ہيں جو سہو وخطا سے محفوظ ہو اور معاشرے کے تمام افراد

  کو در پيش مسائل سے آگاه ہو؟
عالوه کوئی بھی شخص مکمل اور لہذا خداوند متعال کی ذات اور خدا سے وحی حاصل کر نے والی ہستی (معصوم) کے 

بہترين قانون سازنہيں ہو سکتا ہے ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں: جس خدا وند متعال نے انسان کو کمال کے مراحل طے کر 
نے کے لئے پيدا کيا ہے ،اسے چاہئے کہ اس کی ہدايت کے لئے ايسے افراد کو مامور فر مائے جو تمام الٰہی قوانين کو 

  ار ميں دے ديں۔انسان کے اختي
يقيناجب لوگ جان ليں گے کہ فالں قانون ،خدا کا قانون ہے تو وه اسے زياده اعتماد اور اطمينان سے قبول کر کے اس پر 

  عمل کريں گے اور دوسرے الفاظ ميں يہ آگاہی ان قوانين کے بہترين نفاذ کی ضمانت فراہم کرے گی۔
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  توحيد و نبوت کے در ميان رابطہ

س مطلب پر تو جہ کر نا ضروری سمجھتے ہيں کہ نظام خلقت بذات خود انبيائے الٰہی اور ان کی رسالت کے ہم يہاں پر ا
  وجود پر ايک زنده گوا ہے ۔

اس مطلب کی وضاحت يہ ہے :اگر ہم کائنات کے حيرت انگيز نظام پر ايک تحقيقی نظر ڈاليں تو ہميں معلوم ہو گا کہ خدا وند
کسی بھی ضرورت کو اپنے لطف و کرم سے محروم نہيں رکھا ہے ۔مثالًاگر اس نے ہميں  متعال نے اپنی مخلوقات کی

ديکھنے کے لئے آنکھيں عطا کی ہيں تو ان کی حفاظت اورروشنی کو مناسب طور پر تنظيم کر نے کے لئے پلکيں اور 
  بھنويں بھی عطا کی ہيں ۔

کھوں کو مرطوب رکھيں ،کيونکہ آنکھوں کا خشک ہو نا انآنکھوں کے گوشوں ميں آنسوؤں کے غدود خلق کئے ہيں تا کہ آن
  کی نابودی کا سبب بن سکتا ہے۔

آنکھ کے گوشوں ميں باريک سوراخ بنائے ہيں تا کہ آنکھوں کا اضافی پانی ان سوراخوں کے ذريعہ ناک ميں داخل ہو جائے 
  ہتے رہتے!۔اگر يہ باريک سوراخ نہ ہو تے تو آنسوؤں کے قطرے مسلسل ہمارے چہرے پر ب

آنکھ کی پُتلی کو اس قدر حساس بنايا ہے کہ وه خود بخود تيز يا کم روشنی کے مقابلہ ميں تنگ يا گشاده ہو جاتی ہے ،تا کہ 
  ضرورت کے مطابق آنکھ ميں روشنی داخل ہو جائے اور آنکھ کو کسی قسم کا صدمہ نہ پہنچے ۔

ں تا کہ سر اور بدن کو ہالئے بغير آنکھ کو آسانی کے ساتھ ہر آنکھ کے حلقہ کے اطراف ميں ايسے مختلف پٹھے بنائے ہي
  طرف گھما کر مختلف مناظر کو ديکھا جا سکے ۔

وه خدا جو انسان کی مختلف ضروريات کا اس قدر خيال رکھتا ہے ،کيا يہ ممکن ہے کہ وه اسے ايک معصوم اور قابل اعتماد
  يعہ راہنمائی کرتا ہو؟!رہنما اور رہبر سے محروم رکھے جو وحی الٰہی کے ذر

  ميں يوں لکھتا ہے:“شفا”مشہور و معروف فالسفر بو علی سينا اپنے کتاب 
انسان کے لئے اپنی بقا کے تحفظ اور کمال حاصل کر نے کی ضرورت کے پيش نظر انبياء کا مبعوث ہو نا يقينا پلکوں اور ”

ں سے زياده ضروری ہے۔ممکن نہيں ہے کہ خداوند بھنوؤں کے بال اُگنے اور پاؤں کے تلوؤں ميں خميدگی جيسی چيزو
متعال اپنی ازلی عنايت کے تقاضے کی بناپر مذکوره ضروری چيزوں کو پيدا کرے ليکن ان سے زياده ضروری چيز کو پيدا

  “نہ کرے؟
________________________________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  خصوصيت کيا ہے؟۔انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ١
  ۔انسان قانون کے بغير زندگی کيوں نہيں گزار سکتا ہے؟٢
  ۔انسانی زندگی ميں قانون کی اہميت کو واضح کر نے کے لئے ايک زنده مثال بيان کيجئے۔٣
  ۔ايک بہترين قانون ساز کے لئے کن صفات کا ہو نا ضروری ہے؟۴
  ۔انبياء کا خود انسانوں ميں سے ہو نا کيوں ضروری ہے؟۵

  تيسرا سبق: انبياء کيوں معصوم ہيں ؟ 

  گناه و خطا سے پاک ہو نا
بال شک وشبہہ ہر نبی کے لئے ہرچيز سے پہلے تمام لوگوں کا اعتماد حاصل کر نا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کی بات کے 

  بارے ميں جھوٹ اور غلطی کا احتمال تک نہ ديں ورنہ اس کی رہبری کا منصب متزلزل ہو جا ئے گا۔
ر انبياء معصوم نہ ہوں تو بہانہ تراشی کر نے والے اس وجہ سے کہ انبياء غلطی کرتے ہيں اور حقيقت پسند لو گ ان کی اگ

دعوت کی باتوں ميں غيريقينی حالت کی وجہ سے ا ن کی دعوت کو قبول کر نے سے اجتناب کريں گے يا کم از کم اعتماد 
  يں گے۔واطمينان کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول نہيں کر

  کہہ سکتے ہيں اور يہ عصمت انبياء کے دالئل ميں سے ايک اہم دليل ہے۔“اعتماد کی دليل”اس دليل کو ہم
دوسرے الفاظ ميں: يہ کيسے ممکن ہے کہ خداوند متعال ايک انسان کی بال قيد و شرط اطاعت کر نے کا حکم ديدے جبکہ 

اس حالت ميں لوگ اس کی اطاعت کر سکتے ہيں ؟اگر وه اطاعت  ممکن ہے وه انسان خطا يا گناه کا مرتکب ہو جائے؟ کيا
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کريں تو ان کی اطاعت خطا و گناه کی پيروی ہو گی اور اگر اطاعت نہ کريں تو اس کی رہبری کا منصب متزلزل ہو 
ات گا،خاص کر جبکہ انبياء کی رہبری دوسروں کی رہبری سے مکمل طور پر متفاوت ہے ،کيونکہ لوگ اپنے تمام اعتقاد

  اور زندگی کے اصول و قوانين ميں ان ہی انبياء سے رہنمائی حاصل کرتے ہيں ۔
  اسی وجہ سے ہم ديکھتے ہيں کہ جب عظيم مفسرين قرآن مجيد کی آيہ شريفہ:

  “اطيعوا ّهللا واطيعواالرسول واولی االمر منکم ”
  )۵٩(سوره نساء/

  “هللا کی اطاعت کرو اور رسول وصاحبان امر کی اطاعت کرو۔”
پر پہنچتے ہيں تو کہتے ہيں:کس قيد وشرط کے بغير اطاعت کر نے کا حکم اس بات کی دليل ہے کہ نہ صرف انبياء معصوم 

بھی معصوم ہيں۔اولواالمر سے مقصود وه ائمہ ہيں جوپيغمبرکی طرح معصوم ہيں وگر نہ خداوند متعا ل“اولی االمر”ہيں بلکہ
  نہيں ديتا ۔بے قيد وشرط ان کی اطاعت کر نے کا حکم 

انبياء کے ”ايک دوسرا طريقہ،جس سے انبياء کے ہر گناه کے مقابلہ ميں معصوم ہو نے کو ثابت کيا جاسکتا ہے،يہ ہے کہ
  “وجود ميں گناه کے عوامل واسباب کا مياب نہيں ہو تے ہيں۔

بھی بعض گناہوں يا برے اس کی وضا حت يوں کی جاسکتی ہے کہ جب ہم اپنے اندر غور کرتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ ہم 
  کاموں کے مقابلہ ميں تقريباًمعصوم ہيں۔

  درج ذيل مثالوں پر غور فر مائيے:
  کيا آپ کسی ايسے عاقل انسان کو پيدا کر سکتے ہيں جوآگ کو کھالے؟ياکوڑا کرکٹ اور کسی گندی چيز کو نگل لے؟

  ومتے ہو ئے پيدا کر سکتے ہيں؟کيا آپ کسی باشعور کو بالکل برہنہ ہو کر گليوں اور بازاروں ميں گھ
يقينا کسی با شعورانسان کو ايسا کام کر تے ہوئے پيدا نہيں کيا جاسکتا ہے ۔اگر ہم کسی شخص کو ايسا کرتے ديکھيں تو يقين 

پيدا کريں گے کہ اس کا دماغ ٹھيک نہيں ہے اور وه کسی نفسياتی بيماری ميں مبتال ہو گيا ہے ورنہ عام طور پر محال ہے 
  کوئی عاقل شخص اس قسم کا کوئی کام انجام دے۔کہ 

جب ہم اس قسم کے حاالت کا تجزيہ کرتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ اس قسم کے اعمال کی برائی ہمارے لئے اس قدر واضح 
  ہے کہ کوئی بھی عاقل انسان ان کاموں کا مرتکب نہيں ہو سکتا۔

ے بتا سکتے ہيں کہ ہر عاقل اور صحيح وسالم شخص بعض يہاں پر ہم ايک مختصر جملہ ميں اس حقيقت کو مجسم کر ک
  ہو تا ہے۔“معصوم ”يادوسرے الفاظ ميں ايک طرح “محفوظ”بُرے اور ناشائستہ کا موں کی نسبت 

اس مرحلہ سے آگے بھی ہم بعض ايسے اشخاص کو پاتے ہيں جو کئی دوسرے برے کاموں کے مقابلہ ميں بھی اپنے آپ کو 
  عام لوگوں سے ايسا ممکن نہيں ہے۔محفوظ رکھتے ہيں جبکہ 

مثال کے طور پر ايک آگاه اور ماہر طبيب جو جراثيم کے مختلف انواع و اقسام کو بخوبی جانتا ہے ،ہر گز ايسے آلوده پانی 
کو نہيں پيتا جس ميں خطرناک متعدی بيماريوں ميں مبتال بيماروں کے کپڑے دھوئے گئے ہوں،جبکہ ممکن ہے ايک ان پڑھ 

  آگاه شخص اس قسم کی چيز کو اہميت نہ دے۔اور نا
بہر حال ہم ايک ساده تجزيہ کے بعد اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ ايک موضوع کے بارے ميں جس قدر انسان کی آگاہی زياده

  ہو وه برے کاموں سے زياده محفوظ ره سکتا ہے۔ 
و جائے کہ وه خداوند متعال اور اس کی عدالتکی سطح اس قدر بلند ہ“علم وآگاہی”اور “ايمان”اس حساب سے اگر کسی کے

کے بارے ميں ايسا اعتقاد ويقين پيدا کرے کہ گويا انھيں اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر وناظر مشاہده کر رہا ہے ،تو ايسا 
ميں  انسان تمام گناہوں کے مقابلہ ميں محفوظ رہے گا اور اس کے سامنے ہر برا کام ويسا ہی ہو گا ،جيسا ہماری نظروں

  کوچہ و بازار ميں مادر زاد ننگا گھومنا ہے۔
اس کے لئے حرام مال بالکل آگ کے شعلہ کے مانند ہو گا ،جس طرح ہم آگ کو اپنے منہ ميں نہيں ڈالتے ،وه بھی حرام مال 

  کو اپنے منہ کی طرف نہيں لے جاتا ہے۔
ہی کے پيش نظرگناه کے عوامل پرکنٹرول رکھتے اس گفتگو سے يہ نتيجہ حاصل ہوا کہ انبياء اپنے غير معمولی علم وآگا

ہيں اور گناه کے ہيجان انگيز ترين عوامل بھی ان کی عقل وايمان پر حاوی نہيں ہو سکتے،اسی وجہ سے ہم کہتے ہيں کہ 
  انبياء معصوم ہيں اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک ومنّز ہيں۔

  عصمت کا مرتبہ کيسے فضيلت کا سبب بن سکتا ہے؟ 
  راد جو عصمت کے مفہوم اور گناہوں سے بچنے کے عوامل کے بارے ميں بعض اف

آگاہی نہيں رکھتے ،اعتراض کرتے ہيں کہ اگر خداوند متعال کسی کو گناه سے بچائے اور گناه کے عوامل کو اس ميں ختم 
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مت فضيلت کردے تو يہ اس کے لئے کوئی فضيلت نہيں ہو سکتی ہے !کيونکہ يہ ايک جبری عصمت ہے اور جبری عص
  شمار نہيں ہوتی

  ليکن ہماری مندرجہ باال وضا حت کے پيش نظر اس اعتراض کا جواب مکمل طور پر واضح ہو گيا ہے :
انبياء کی عصمت ميں کسی بھی قسم کا اجباری پہلو نہيں ہے بلکہ ان ميں موجود قوی ايمان ،محکم اور غير معمولی علم 

  لت حاصل ہو نے کا سبب بنتے ہيں ۔وآگاہی ان کے لئے عصمت کی ايک عظيم فضي
اگر ايک آگاه و ماہر طبيب بيماری پھيالنے والے عوامل کے مقابلہ ميں شديد پرہيزکا مظاہره کرے تو کيا يہ اس کی مجبوری

  شمار کی جائے گی ؟!
ں اگر ايسا شخص حفظان صحت کے اصولوں کی پوری طرح رعايت کرے تو کيا يہ کام اس کی ايک فضيلت شمار نہي

  ہوگی؟
اگر ايک قانون دان کسی خطرناک جرم کے عدالت ميں ہولناک نتائج کے پيش نظر اس سے سخت پرہيز کرتا ہے تو کيا يہ 

  اس کی فضيلت شمار نہيں ہوگی ؟
پس ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ انبياء کے معصوم ہو نے ميں نہ صرف اختياری پہلو ہے بلکہ يہ ان کے لئے ايک بڑی 

  ی ہے۔فضيلت بھ
________________________________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔معصوم ہونے کی کتنی قسميں ہيں؟١
  ۔اگر انبياء معصوم نہ ہوتے تو کيا ہو تا؟٢
  کی حقيقت کيا ہے؟“عصمت”۔مرتبہ٣
  گ يا کچھ لوگ معصوم ہوں۔۔سبق ميں بيان شده مثالوں کے عالوه چند اور مثاليں بيان کيجئے جن کی نسبت تمام لو۴
  ۔انبياء کی عصمت اجباری ہے يا اختياری ؟دليل بيان کيجئے۔۵

  چوتھا سبق: پيغمبر شناسی کا بہترين طريقہ 

  بال شک وشبہہ ہر مدعی کے دعوی ٰکو قبول کر نا عقل و منطق کے خالف ہے۔
و،ليکن يہ بھی ممکن ہے کہ ايک موقع ممکن ہے خدا کی طرف سے پيغمبری اوررسالت کادعوٰی کر نے واال شخص سچا ہ

پرست اور دھوکہ باز شخص سچے انبياء کے بجائے جھوٹا دعوٰی کرے۔اس لئے ضروری ہے کہ انبياء کی دعوت اور ان 
  کے خدا سے رابطہ کی حقيقت کو ثابت کر نے کے لئے ،ہمارے پاس ايک قطعی اور يقينی کسوٹی موجود ہو۔

  پاس مختلف راستے موجود ہيں ،جن ميں سب سے اہم مندرجہ ذيل دو راستے ہيں: اس مقصد تک پہنچنے کے لئے ہمارے
۔پيغمبر کی دعوت کے مطالب کے بارے ميں پوری دقت سے تحقيق اور اس کے بارے ميں قرائن و عالمات کو اکھٹا کر ١
  نا۔
  ۔معجزه اور خارق العاده کام۔٢

  ہم پہلے معجزه کے بارے ميں بحث کرتے ہيں:
سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہيں يا معجزوں کو افسانوں اور کہانيوں کے مثل “معجزه”ے بھی ہيں جو لفظ بعض لوگ ايس

جانتے ہيں ،حاالنکہ اگر ہم معجزه کے معنی ومفہوم پر سنجيدگی کے ساتھ اور علمی پہلو سے غور کريں تو معلوم ہو جائے 
  گا کہ اس قسم کے تصورات بالکل غلط ہيں۔

ايک ناممکن کام اور بے علت معلول نہيں ہے ،بلکہ ساده الفاظ ميں معجزه ايک خارق عادت کام کو کہتے حقيقت ميں معجزه 
ہيں جس کو انجام دينا عام لوگوں کے بس کی بات نہيں ہو تی اور يہ صرف ايک غير معمولی طاقت کے ذريعہ ہی انجام 

  پاسکتا ہے۔
  اس لئے معجزه کے درج ذيل شرائط ہيں:

  اور قابل قبول کام ہے۔ ۔يہ ايک ممکن١
۔عام لوگ،حتی غير معمولی ذہن رکھنے والے افراد بھی انسانی قدرت کے ذريعہ معجزه کو انجام دينے کی طاقت نہيں ٢

  رکھتے۔
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۔معجزه پيش کر نے والے شخص کو اپنے کام پر اتنا يقين اور اطمينان ہو نا چاہئے کہ دوسروں کو اس کے مقابلہ کی ٣
  دعوت کرے۔

بھی شخص معجزه کے مانند کام انجام نہيں دے سکتا ہے ،جيسا کہ معجزه کے نام ہی سے معلوم ہے کہ اس کے ۔کوئی ۴
  مقابلہ ميں لوگ عاجز ہوں۔

۔معجزه کا نبوت يا امامت کے دعوٰی کے ساتھ ہو نا ضروری ہے (اس لئے پيغمبر اور امام کے عالوه دوسروں سے انجام ۵
  نہيں کہالتے بلکہ انھيں کرامت کہا جاتا ہے)۔پانے والے خارق عادت کام معجزه 

  چند واضح نمو نے:
ہم جانتے ہيں کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے معجزات ميں سے ايک معجزه مردوں کو زنده کر نا اور العالج مريضوں 

  کو صحت ياب کر نا تھا۔
ن کا نظام فيل ہو کر مرنے کے بعد پھر کيا ہمارے پاس کوئی ايسی ديل موجود ہے جس سے يہ ثابت کريں کہ انسان کے بد

  سے وه زنده نہيں ہو سکتا ہے؟!
کيا ہمارے پاس کوئی ايسی عقلی وعلمی دليل موجود ہے جس سے ہم ثابت کريں کہ کينسر کی بيماری،جس کے عالج سے 

  ہم عاجز ہيں ،کا کوئی عالج نہيں ہے۔
حاالت ميں مردوں کو زنده کر نے يا بعض بيماريوں کا عالج کرليکن يہ ناقابل انکار حقيقت ہے کہ انسان موجوده قدرت اور 

  نے کی طاقت نہيں رکھتا ہے ،چاہے دنيا کے تمام ڈاکٹر مل کر اپنے تجربات اور علم سے مدد کيوں نہ ليں۔
ليکن اس ميں کيا مشکل ہے کہ ايک انسان خدا کی قدرت اور اس کے المحدود علم کے سمندر سے آگاہی حاصل کر کے 

  پر اسرار اشاره کے ذريعہ ايک مرده ميں پھر سے روح کو لوٹا دے يا ايک ال عالج مريض کو شفا بخش دے! ايک
علم صرف يہ کہتا ہے کہ ميں نہيں جانتا ہوں اور مجھ ميں يہ کام انجام دينے کی طاق نہيں ہے ،ليکن کبھی يہ نہيں کہتا ہے 

  کہ فالں کام انجام دينا ناممکن اور غير معقو ل ہے۔
  ايک دوسری مثال:

خالئی جہاز کے بغير چاند کا سفر کر نا کسی بھی انسان کے لئے ممکن نہيں ہے ،ليکن اس ميں کيا حرج ہے کہ ہماری 
قدرت سے برتر کوئی طاقت انسان کی ايجاد کی گئی سواری سے باالتر ايک پر اسرار سواری کو ايجاد کر کے کسی کے 

  جہاز سے مدد لئے بغير چاند يا اس سے دورتر سياروں کا سفر کر دے۔! اختيار ميں قرار ديدے اور وه خالئی
اگر کوئی شخص حقيقتاًاس قسم کا کوئی خارق عادت کام انجام دے اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا دعوٰی بھی کرے اور لوگوں

کہ وه خدا کی طرف سے  کو مقابلہ کی دعوت بھی دے اور عام لوگ اس کے مقا بلہ ميں عاجز ہو جائيں تو يقين کريں گے
  ہے ۔

  
  معجزات کو توہمات اور خرا فات سے نہيں مال نا چاہئے

  ہميشہ برائی اور تباہی ايجاد کر نے اور حقيقت کے چہره کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہيں۔“تفريط”و“ افراط”
کھل کر يا اشاروں ميں ہر  معجزه کے بارے ميں بھی يہی امر صادق آتا ہے ۔جبکہ بعض تجّدد پسندی کے نام نہاد دعوے دار

قسم کے معجزه سے انکار کر تے ہيں اس کے مقا بلہ ميں کچھ لوگ زياده سے زياده معجزے گھڑتے ہيں اور مرموز 
دشمنوں کے توسط سے جعل کی گئی ضعيف روايتوں اور توہمات پر مشتمل افسانوں کو معجزات کے ساتھ مال ديتے ہيں 

  کے علمی چہرے پر افسانوں اور خرافات کے پردے ڈال ديتے ہيں۔۔اس طرح انبياء کے حقيقی معجزوں 
  جب تک حقيقی معجزات اس قسم کے جعلی افسانوں سے پاک و منّزه نہ ہو جائيں، ان کا اصلی چہره آشکار نہيں ہو گا۔

المی احاديث اسی لئے ہمارے عظيم علماء اور فقہا ہميشہ اس بات کا خيال رکھتے تھے کہ معجزات وغيره کے سلسلے ميناس
  اس قسم کے افسانوں سے آلوده نہ ہو جائيں۔

کو وجود ميں الياگيا تاکہ احاديث کے راويوں کو اچھی طرح پر کھا جائے “علم رجال”اسی لئے 
 احاديث کے در ميان فرق معلوم کيا جائے اور توہمات پر مشتمل مطالب حقائق سے ملنے نہ پائيں۔“ضعيف”اور“صحيح”اور

لحادی قوتيں بيکار نہيں بيٹھی ہينبلکہ وه بے بنياد باتونکو پاک ومنزه دينی عقائد سے مخلوط کر دينے کی آج سامراجی اورا
کوشش کر تی ہيں تاکہ اس طرح سے لوگوں کو حقيقی علم سے دور کر ديں۔لہذا ضروری ہے کہ ہم دشمنوں کی ان تخريبی 

  بناديں۔سازشوں کے بارے ميں پوری طرح باخبر رہيں اور ان کو ناکام 
  

  معجزه کا دوسری خارق عادت چيزوں سے فرق 
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غالبا ً آپ نے سنا ہو گا کہ کچھ جوگی بعض اوقات خارق عادت کام انجام ديتے ہيں ،ايسے عجيب وغريب کام کا مشاہده کر 
  نے والے لوگوں کی تعداد کم نہيں ہے ،يہ ايک حقيقت ہے نہ افسانہ۔

ارق عادت کاموں اور انبياء کے معجزات کے در ميان کيا فرق ہے؟ہمارے پاس يہاں پر يہ سوال پيدا ہو تا ہے کہ ان خ
  کونسی کسوٹی ہے جس پر کے ذريعہ ہم ان دوچيزوں کے در ميا ن فرق معلوم کر سکيں؟

  اس سوال کے کئی جواب ہيں ،ان ميں سے واضح تر درج ذيل دو جواب ہيں:
لفاظ ميں کو ئی بھی جوگی آماده نہيں ہو گا کہ آپ کی خواہشی کے ۔جوگی ہميشہ محدود کام انجام ديتے ہيں اور دوسرے ا١

مطابق کسی خارق عادت کام کو انجام دے بلکہ وه ايسا خارق عادت کام انجام ديتا ہے جسے وه خود چاہتا ہے يعنی اسی کام 
اس بات کی وجہ کو انجام ديتا ہے جس کی اس نے مشق کر کے اچھی طرح سے سيکھا ہے اور اس پر مسلط ہو گيا ہے ۔

  واضح ہے ،کيونکہ ہر انسان کی قدرت محدود ہے ،وه صرف چند ايک کاموں ميں مہارت حاصل کر سکتا ہے ۔
اس کے مقابلہ ميں انبياء کے خارق عادت کام کی کوئی محدو ديت نہيں ہے،ان کے لئے کسی قسم کی قيد وشرط نہيں ہے ۔وه

انجام دے سکتے ہيں ،کيونکہ وه خدا کی ال محدود قدرت سے مدد ليتے ضرورت کے وقت ہر قسم کے مطالبہ شده معجزه کو
  ہيں اور معلوم ہے کہ خدا کی قدرت کی کوئی حد نہيں ہے،جبکہ انسان کی قدرت نہايت محدود ہے۔

۔جس کام کو ايک جوگی انجام ديدے ،دوسرا جوگی بھی ويسا ہی کام انجام دے سکتا ہے يعنی وه کام بشر کی قدرت سے ٢
  ر نہيں ہے۔باہ

اسی لئے خارق عادت کام انجام دينے واال جو گی ہر گز دوسروں کو مقابلہ کی دعوت نہيں ديتا اور دوسرے الفاظ ميں وه 
چيلنج نہيں کر تا ہے ،کيونکہ وه بخوبی جانتا ہے اس کے شہر يا دوسرے شہر وں ميں اس کے جيسے افراد موجود ہيں جو 

  ايسا کام انجام دے سکتے ہيں۔
اگر دنيا کے تمام لوگ بھی جمع ہو ”ن اس کے بر عکس انبياء مکمل اطمينان کے ساتھ چيلنج کرتے ہيں اور کہتے ہيں: ليک

  “ جائيں تب بھی ہمارے انجام دئے گئے کام کے مانند کام کو انجام نہيں دے سکتے ہيں۔
معجزه کے حدود بھی مکمل طور پر سحر و جادو کے بارے ميں بھی يہ فرق صادق ہو تا ہے۔مذکوره فرقوں سے سحر اور 

  معلوم ہو جاتے ہيں ۔(غور کيجئے)
________________________________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  کو معجزه کيوں کہتے ہيں؟“معجزه”۔١
  سے مستثنٰی ہے؟“قانون علّيت”۔کيا معجزه٢
  ے الگ کر سکتے ہيں؟۔کن طريقوں سے ہم معجزه کو جوگيوں اور جادوگروں کے کام س٣
  ۔معجزه کی اصلی شرائط کيا ہيں؟۴
  ۔کيا آپ نے اپنی زندگی ميں معجزه جيسی کو ئی چيز ديکھی ہے؟۵

  پانچواں سبق : پيغمبر اسالم( صلی هللا عليه واله والسلم ) کاسب سے بڑا معجزه 

  الفانی معجزه
ر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزه ہے تمام علمائے اسالم کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ قرآن مجيد،پيغمب

  ۔يہ جو ہم کہتے ہيں کہ يہ سب سے بڑا معجزه ہے ،يہ اس لئے ہے کہ :
  ۔قرآن مجيدايک عقلی معجزه ہے ،جس کا لوگوں کی روح اور فکر سے سر وکار ہے۔١
  ۔يہ ايک ابدی،ال فانی اور ہميشہ باقی رہنے واال معجزه ہے۔٢
اگر تم لوگ يہ کہتے ہو کہ يہ کتاب خدا :”يسا معجزه ہے جو گزشتہ چوده صديوں سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ۔يہ ايک ا٣

  “کی طرف سے نازل نہيں ہوئی ہے تو اس کے مانند کوئی اور کتاب پيش کرو۔
  قرآن مجيد ميں کئی جگہوں پر کھل کر چلينج کی صورت ميں اس قسم کے مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے :

  يک جگہ پر قرآن مجيد ميں ارشاد ہوا ہے:ا
  )٨٨(سوره اسرار/

آپ کہديجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائيں کہ اس قرآن کا مثل لے آئيں تو بھی نہيں ال ” 
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  “سکتے،چاہے سب ايک دوسرے کے مدد گار اور پشت پنا ه ہی کيوں نہ ہو جائيں ۔
  کو آسان تر کرتے ہوئے فر ماتا ہے : دوسری جگہ پر اس چيلنج کی شرط

   )١٣(سور ه ہود /
کيا يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ قرآن بندے نے گڑھ ليا ہے تو کہديجئے کہ اس کے جيسے دس سورے گڑھ کر تم بھی لے ”

  “آو۔اور هللا کے عالوه جس کو چاہو اپنی مدد کے لئے بال لو اگر تم اپنی بات ميں سچّے ہو۔
پر مزيد فر ماتا ہے کہ اگراس دعوت کو ان لوگوں نے قبول نہيں ،تو جان لينا کہ يہ آيات خدا کی اس کے بعد خاص طور 

  )١۴سوره ہود/“ ( طرف سے نازل ہوئی ہيں۔
  ايک بار اور مقابلہ کی شرائط کو کم سے کم کرتے ہوئے فر ماتا ہے: 

  )٢٣(سوره بقره/
اپنے بندے پر نازل کيا ہے تو اس جيسا ايک ہی سوره لے اگرتمھيں اس کتاب کے بارے ميں کوئی شک ہے جسے ہم نے ”

  “آو ۔اور هللا کے عالوه جتنے تمھارے مدد گار ہيں سب کو بال لو اگر تم اپنے دعوت اور خيال ميں سچّے ہو۔
  اس کے بعد والی آيت ميں واضح طور سے فر ماتا ہے:

  )٢۴( سوره بقرة/
ہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ايندھن انسان اور پتھر ہيں اور اور اگر تم(کفار) ايسا نہ کر سکے اور يقينان”

  “جسے کافرين کے لئے مہيا کياگا ہے۔
قرآن مجيد کے منکرين کوپے در پے اس قسم کی دعوت دينا اس بات کی دليل ہے کہ پيغمبر اسال م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

تھے۔ اگر چہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے اور بھی  قرآن مجيد کے معجزه ہو نے پر زياده بھروسہ فر ماتے
  متعدد معجزات نقل ہوئے ہيں ،جو تاريخ کی کتابوں ميں درج ہيں۔

چونکہ قرآن مجيد ايک زنده معجزه ہے اور ہم سب کی اس تک آسانی کے ساتھ رسائی ہے ،اس لئے ہم معجزات کی بحث 
  ميں زياده تراسی پر تکيہ کرتے ہيں۔

  
  اس چيلينج کے مقابلہ ميں مخالفين کا عجز

يہ ايک دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجيد نے مقابلہ کی دعوت کے سلسلہ مينمخالفين پر زياده سے زياده دباؤ ڈاال ہے،اور 
  مختلف بھڑ کانے والی عبارتوں سے ان کو دعوت دی ہے تا کہ کسی کے لئے کوئی بہانہ اور عذر باقی نہ رہے۔جيسے:

اگر کافر ”اور “تمام لوگوں سے مدد لے لوکم ازکم اس جيسا ايک سوره لے آؤ۔”،“ہر گز نہيں کرسکتے ”ہتے ہواگر سچ ک”
  يہ تعبيريں اس حقيقت کو بيان کرتی ہيں۔“ہوگئے تو جال دينے والی آگ تمھارے انتظار ميں ہے۔

ين سے کوئی آسان مقابلہ نہيں تھا يہ سب ايک طرف،دوسری طرف پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا اپنے مخالف
،کيونکہ اسالم نے نہ صرف ان کے مذہب کو خطره ميں ڈال دياتھا،جس پر وه سختی سے پابند تھے بلکہ ان کے اقتصادی 

  اور سياسی منافع حتی ان کے وجود کو بھی خطره ميں ڈال ديا تھا۔
و درہم برہم کر کے رکھ ديا تھا۔لہذا وه اپنی پوری طاقتدوسرے الفاظ ميں اسالم کی ترقی اور نفوذ نے ان کی پوری زندگی ک

  کے ساتھ مقابلہ کے لئے ميدان ميں آنے پر مجبور تھے۔
انھيں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو نہتّھا کر نے کے لئے ہر قيمت پر قرآن مجيد کی جيسی چند آيتوں کو النا 

ينج دے کرانھيں عاجز اور ناتوان نہ کر سکتا اور اپنی حقانيت کی سند پيش نہ کرچاہئے تھا تا کہ اس کے بعد قرآن ان کو چيل
  سکتا۔

انہوننے اپنے زمانہ کے فصاحت و بالغت ميں کمال رکھنے والے تمام عربوں سے مدد طلب کی ،ليکن جب بھی قرآن 
يل تاريخ کی کتابوں ميں مذکور مجيدکے مقا بلہ ميں آئے ،توشکست سے دو چار ہو ئے اور پيچھے ہٹ گئے کہ اس کی تفص

  ہے۔
  

  وليد بن مغيره کا واقعہ
بنی ”بھی شامل تھا ۔اس کا تعلق قبيلہء “ وليد بن مغيره”قرآن مجيد سے مقابلہ کر نے کے لئے بالئے گئے لو گوں ميں 

ا حامل تھا سے تھا ۔جو اس زمانہ ميں عربوں کے در ميان حسن تد بير اور فکر صائب کے لحاظ سے بڑی شہرت ک“مخزوم
کفار نے اس سے درخواست کی کہ اس سلسلہ ميں غور وخوض کر کے قرآن مجيد کی عجيب وغريب آيات اور ان کے غير 

  معمولی نفوذ کے بارے ميں اپنا نظريہ پيش کرے۔
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۔پيغمبر  وليد نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ قرآن مجيدکی چند آيات کی تالوت فر مائيں”
  کی چند آيات کی تالوت فر مائی ۔“سوره حم سجده”اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے 

قبلہ نبی ” ان آيات نے وليد کے اندر ايسا اضطراب اور ہيجان پيدا کيا کہ وه بے اختيار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور
  وال:کی منعقد شده محفل ميں جا پہنچا اور ان سے مخاطب ہو کر ب“مخزوم

خدا کی قسم ميں نے محمد(ص) سے ايسا کالم سنا ہے کہ نہ انسان کے کالم کے مانند ہے اور نہ جن اور پريوں کے کالم 
  کے مانند... اس کے بعد وليدبن مغيره نے يوں کہا:

  “وان لہ لحالوةؤان عليہ لطالوةؤان ٔاعال ه لمثمر و ٔان اسفلہ لمغدق وانہ يعلمو وال يعلی عليہ۔”
ے کالم ميں ايک خاص مٹھاس اور زيبائی ہے ،(ايک درخت کے مانند)اس کا اوپری حصہ ميوؤں سے بھرا ہوا اور اس ان ک

  کی جڑ مضبوط ہے۔يہ ايک ايسا کالم ہے جو ہر چيز پر غالب ہے اور کوئی چيز اسے مغلوب نہيں کر سکتی ہے۔
  دبن مغيره محمد کا دلداد ه ہو گيا ہے!وليد کے يہ کہنے سے قريش کے در ميان يہ آواز گونجنے لگی کہ ولي

نے فوراً مغيره کے گھر جاکر قريش ميں پھيلی ہوئی يہ بات اس کو بتائی اور اسے قريش کی مجلس ميں آنے کی “ابو جہل”
  دعوت دی۔

  وليد بن مغيره نے قريش کی مجلس ميں آکر کہا:
انہ ہو گيا ہے ؟کيا تم لوگوں نے کبھی اس ميں ديوانگی کے کيا تم لوگ يہ سوچتے ہو کہ (محمدصلی هللا عليہ وآلہ وسلم) ديو”

  آثار ديکھے ہيں؟!
  “نہيں”حاضرين نے کہا:

  پھر وليد نے پوچھا:
کيا تم لوگ خيال کرتے ہو کہ وه جھوٹ بولتا ہے ؟کيا اب تک وه تم لوگوں ميں ايک سچے اور امين شخص کی حيثيت سے 

  کہتے تھے؟! مشہور نہيں تھے اور اسے تم صادق واميں نہيں
  قريش کے بعض سرداروں نے کہا:پھر ہم اس کی طرف کون سی نسبت ديں؟

  وليد نے تھوڑی دير غور وفکر کر کے کہا :تم لوگ کہو:وه ساحر ہے ۔
خود اس “ساحر”اگر چہ کفار اس تعبير سے قرآن مجيد کے چاہنے والونکو اس سے جدا کر نا چاہتے تھے ۔ليکن يہ تعبير 

دليل تھی کہ قرآن مجيد غير معمولی طور پر جذب کر نے والی پر کشش کتا ب ہے ،لہذا انہوں نے اس بات پر ايک زنده 
  جذب کرنے والی قوت کا نام سحر رکھا،جبکہ اس کا سحر سے کوئی ربط نہيں تھا۔

وسلم ايک ماہر  اس کے بعد کفار قريش نے ہر جگہ اس کازبردست پروپيگنڈا کر نا شروع کر ديا کہ محمد صلی هللا عليہ وآلہ
  جادوگر ہے اور يہ آيات اس کے جادو ہيں،اس سے دوری اختيار کريں اور اس کا کالم سننے سے پر ہيز کريں۔!

ليکن تمام کو ششوں کے باوجودان کی يہ ريشہ دوانياں کا مياب نہ ہو سکيں اور ہر گوشہ و کنار ميں موجودحقيقت کے پاک 
ف آتے رہے اور اس الہی پيغام کے آب زالل سے سيراب ہو تے رہے ۔اس طرح دل پياسے جوق در جوق قرآن مجيد کی طر

  قرآن مجيد کے دشمن شکشت کھا کر پيچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔
آج بھی قرآن مجيد تمام دنيا والوں کو چيلينج کرتے ہوئے مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے اور پکار پکار کے کہہ رہاہے:اے ہر 

اے فالسفہ،اے اديبو اور اے اہل قلم !اگر تم قرآن مجيدکی آيات کے بارے ميں شک وشبہہ رکھتے قوم و ملت کے دانشورو،
  ہو اور انھيں انسانی عقل وفکر کی اختراع سمجھتے ہو تو تم بھی اس کے مانند کالم لے آؤ!

اور بامعنی دين کی  ہم يہ بھی بخوبی جانتے ہيں کہ اسالم کے دشمن بالخصوص عيسائی پادری(جو اسالم کو ايک انقالبی
حيثيت سے اپنے لئے سخت اور خطر ناک رقيب جانتے ہيں)ہر سال اسالم کے خالف پروپيگنڈا کر نے پر کروڑوں ڈالر 

خرچ کرتے ہيں اور مختلف اسالمی ممالک ميں گونا گوں ثقافتی ،علمی ،عالج و معالجہ اور صحت عامہ کے پرو گراموں 
ئے بہت آسان ہو تا اگر وه عربی زبان کے عيسائی دانشوروں،شاعروں ،اہل قلم اور کی آڑ ميں سرگرم عمل ہيں ۔ان کے ل

فالسفہ کو دعوت ديتے تاکہ وه قرآن مجيد کی سورتوں کے مانند چند سورتيں لکھ کر ان کی تشہير کر کے مسلمانوں کا منہ 
  بند کرديں!!

  نجام دينے سے گريزکرتے۔اگر ان کے لئے يہ ممکن ہو تا توقطعاً وه اس کام کو ہر قيمت پر ا
اس موضوع کے مقابہ ميں ان کی ناتوانی قرآن مجيد کے مخالفين کی بُری شکست اور قرآن مجيد کے ال فانی معجزه ہو نے 

  پر واضح اور روشن دليل ہے۔
________________________________________  
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  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ہ وسلمکا سب سے بڑا معجزه کيوں قرآن مجيد شمار ہو تا ہے؟۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآل١
  ۔قرآن مجيد کيسا چيلينج کر تا ہے؟٢
  ۔اسالم کے دشمنوں نے قرآن مجيد کو کيوں سحر سے نسبت دی ہے؟٣
  ۔اسالم، کيوں موجوده عيسائيت کا سخت رقيب ہے؟۴
 کا واقعہ کيا ہے؟“وليد بن مغيره فخزومی”۔۵

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 

  

  نبوت کےدس سبق:
  

  چھٹا سبق :قرآن مجيد کے اعجاز کی ايک جھلک 

  حروف مقطعات کيوں؟
  آئے ہيں۔“ٓيس”،المر اور ”الم”جيسے:“ حروف مقطعات”قرآن مجيد کی بہت سی سورتوں کے آغاز ميں 

کا ايک فلسفہ اور رازيہ ہے کہ خداوند متعال يہ دکھا نا چاہتا ہے کہ يہ “حروف مقطعات”بعض اسالمی روايتوں کے مطابق 
سے وجود ميں آيا ہے۔کيسے يہ ايک عظيم کالم ايسے “الف،با”عظيم اور الفانی معجزه قرآن مجيد کيسے ان ساده حروف 

بچہ بھی پڑھنے کی صالحيت رکھتا ہے ،حقيقت ميں اتنے عظيم کام کا حروف اور الفاظ سے بنا ہے،جن کو ہر چند سالہ 
  ايسے کلمات والفاظ سے وجود ميں آناہی سب سے بڑا معجزه ہے۔

سوال پيدا ہو تا ہے کہ قرآن مجيد کتنے پہلوؤں سے معجزه ہے؟کيا صرف فصاحت و بال غت کے لحاظ سے اور دوسرے 
رسا ہو نے اور ان کے غير معمولی نفوذ سے يا دوسرے پہلوؤں سے بھی  الفاظ ميں:صرف عبارتوں کی مٹھاس،مطالب کے

  معجزه ہے؟
حقيقت يہ ہے کہ جب ہم قرآن مجيد پر مختلف زاويوں سے نظر ڈالتے ہيں تو ہر زاويہ اور ہر دريچہ سے اس کے اعجاز 

  کے چہروں ميں سے ايک چہره نظر آتا ہے،جيسے:
يم ميں غير معمولی مٹھاس اور کشش اور عجيب وغريب قوت جاذبہ پائی جاتی ۔فصاحت و بالغت :اس کے الفاظ اور مفاہ١

  ہے۔
  ۔قرآن مجيد ہر لحاظ سے بلند مطالب و مفاہيم پيش کرتا ہے ،باالخص ہر قسم کے خرافات سے پاک عقائد بيان کر تا ہے۔٢
  ئے پوشيده تھے۔۔علمی معجزات :يعنی ايسے مسائل کے رخ سے پرده اٹھانا جو اس زمانے تک انسان کے ل٣
  ۔مستقبل ميں رونما ہو نے والے بعض واقعات کے بارے ميں واضح اور دقيق پيشين گوئی (قرآن مجيد کی غيبی خبريں)۔۴
۔قرآن مجيد ميں کسی بھی قسم کے اختالف ،تضاد اور تعارض کا نہ ہو نا ان کے عالوه بھی اعجاز قرآن کے بہت سے پہلو ۵

  ہيں۔
رے ميں بحث بہت طوالنی ہے۔ليکن ہم چند اسباق کے ضمن ميں اس بحث کے کچھ دلچسپ مذکوره پانچ مسائل کے با

  گوشوں کو تحقيق کے سا تھ بيان کريں گے:
  

  فصاحت وبالغت 
  ۔“مفا ہيم”اور “ الفاظ”ہم جانتے ہيں کہ ہر کالم کے دو پہلو ہوتے ہيں

ماھنگ ہوں اور پيچيدگی سے پاک ہوں اور اس کے اگر کالم ،کے الفاظ اور کلمات، خوشنما ،شائستہ ،منظم ،منجسم اور ھ
جملوں کی ساخت معنی ومطلب کو کا مل طور پر دلچسپ اور جذاب صورت ميں پيش کرے تو اس کالم کو فصيح و بليغ 
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  کالم کہتے ہيں ۔
تيں قرآن مجيد عالی ترين حد تک ان دو خصو صيات کا حامل ہے، اسی لئے آج تک کوئی شخص اس قسم کی آيات اور سور

  نہيں السکا ہے جن ميں ايسی کشش ،جذابيت، مٹھاس اور زيبائی پائی جاتی ہو۔
قرآن مجيد کی چند آيتوں کی تالوت “ وليد بن مغيره”ہم گزشتہ سبق ميں پڑھ چکے ہيں کہ مشرکين عرب کا منتخب شخص،

وفکر اور مطالعہ کے بعد سن کر مضطرب اور پريشان ہو کر فکر وانديشہ ميں غرق ہو گيا ،اس نے ايک مدت تک غور 
اور حضرت محمد صلی هللا“جادو”قرآن مجيد سے مقابلہ کر نے کے لئے قريش کے سرداروں کو حکم ديا کہ قرآن مجيد کو 

  عليہ وآلہ وسلم کو جادو گر کہيں!
آلہ وسلمکی مذمت کفار نے پيغمبر اسالم کو متعدد بار ساحر کی نسبت دی ،اگر چہ وه اس طرح پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و

کر نا چاہتے تھے ليکن وه حقيقت ميں آپکی تعريف وتمجيد کر رہے تھے،کيونکہ يہ سحر کی نسبت قرآن مجيد کے غير 
معمولی نفوذ کا اعتراف تھا ،چونکہ عام طور پر اس کی توجيہ نہيں کی جاسکتی تھی اس لئے انھيں اسے ايک مر موز اور 

  کر نے کے عالوه کوئی چاره نہيں تھا ۔نامعلوم جاذبہ کی حيثيت سے قبول 
ليکن کفار اس بات کے بجائے کہ حقيقت کو قبول کريں،قرآن مجيد کو معجزه شمار کريناور ايمان الئيں،اس کے خالف ايک 

  بات گڑھ کر گمراه ہو گئے اور اسے جادو قرار ديا۔!
ھگڑا لو افراد پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمتاريخ اسالم ميں ايسے واقعات بہت پائے جاتے ہيں کہ ضّدی،تند خواور ج

کی خدمت ميں جيسے ہی آتے تھے اور آنحضرت سے قرآن مجيد کی آيات کی تالوت سنتے تھے تو فوراً اپنا عقيده بدل 
سے ديتے تھے ،کيونکہ قرآن مجيد کی آيات کی تالوت کے نتيجہ ميں ان کے دلوں ميں اسالم کا نور چمکنے لگتا تھا،اس 

  صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجيد کی کشش اور فصاحت و بالغت يقينا ايک معجزه ہے۔
ماضی ہی کی بات نہيں ،موجوده زمانے ميں بھی عربی ادبيات کے ماہرين جس قدر قرآن مجيد کو پڑھتے ہيں اور اس کی 

  ياده لذت محسوس کرتے ہيں۔تکرار کرتے ہيں وه اس سے نہ صرف نہينتھکتے اور سير نہيں ہوتے بلکہ زياده سے ز
قرآن مجيد کی عبارتيں انتہائی دقيق اور منظم ہيں ۔يہ تعبيرات بيان کی پاکيزگی اور سنجيدگی کے عالوه واضح اور گويا ہيں 

  ۔ضرورت کے وقت محکم اور منہ توڑ جواب دينے والی ہيں۔
کے لحاظ سے عربی زبان ترقی کے عروج پر يہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجيد کے نازل ہو نے کے زمانے ميں ادبيات 

  پہنچی ہوئی تھی ۔اسی لئے عصر جاہليت کے عربی اشعار آج بھی عربی ادبيات کے بہترين نمو نے شمار ہوتے ہيں۔
نامی ايک تجارتی اور ادبی مرکز ميں جمع ہو کر “بازارعکاظ”مشہور ہے کہ ہرسال حجاز کے بڑے بڑے اديب اور شاعر

کے عنوان سے “سال کے بہترين شعر”کے نمونے پيش کرتے تھے ۔ان ميں سے سب سے بہتر شعر کو اپنے بہترين اشعار
انتخاب کيا جاتا تھا اور اسے لکھ کر خانہ کعبہ ميں لٹکا ديا جاتا تھا ۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ظہور کے 

  عبہ ميں موجود تھے۔کے نام سے اس قسم کے سات نمونے خانہ ک“معلقات سبع”زمانے ميں 
ليکن قرآن مجيد کے نازل ہو نے کے بعد اس کی فصاحت و بالغت کے مقابلہ ميں يہ اشعار اس قدر پھيکے پڑ گئے کہ نہ 

  صرف انھيں بتدريج وہاں سے ہٹا ديا گيا بلکہ انھيں فراموش بھی کر ديا گيا!
ں کے عجيب وغريب باريکيوں کی طرف اشاره کيا مفسرين قرآن نے اپنی صالحيتوں کے مطابق قرآن مجيد کی مختلف آيتو

  ہے ۔آپ ان تفا سير کی طرف رجوع کر کے اس حقيقت سے آگاه ہو سکتے ہيں ۔
قرآن مجيد سے آشنائی اور معرفت حاصل ہو نے پر معلوم ہو گا کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذيل 

  کالم ميں ذره برابر مبالغہ نہيں ہے:
  “اھره انيق وبا طنہ عميق التحصی عجائب وال تبلی غرائبہ۔ظ”
قرآن مجيد کا ظاہر خوش آئند اور زيبا ہے اور اس کا باطن گہرا اور عميق ہے۔اس کے عجائب ناقابل شمار اور اس کے ”

  “غرائب ناقابل زوال ہيں۔
  ميں نہج البالغہ ميں فر ماتے ہيں:مکتب قرآن کے سب سے بڑے شاگرد اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم اس سلسلہ 

  “فيہ ربيع القلب وينا بيع العلم وما للقلب جالء غيره”
قرآن مجيد دلوں کے لئے بہار ہے ،اس سے علم و دانش کے چشمے ابلتے ہيں اور انسان کے قلب و روح کو جال بخشنے ”

  “واال صيقل اس کے عالوه کوئی نہيں ہے۔
________________________________________  

  غور کيجئے و جواب ديجئے
  کا فلسفہ کيا ہے؟“حروف مقطعات”۔قرآن مجيد کے ١
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  ۔کيا قرآن مجيد صرف ايک اعتبار سے معجزه ہے يا کئی اعتبار سے معجزه ہے؟٢
  ۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمکو مخالفين کيوں ساحر کہتے تھے؟٣
  ۔فصاحت وبالغت کے در ميان کيا فرق ہے؟۴
  کس زمانے سے مربوط ہے اور اس کا مطلب کيا ہے؟“معلقات سبع”۔۵

  ساتواں سبق: خداشناسی کے بارے ميں قرآن مجيد کا 

  طرز بيان
سب سے پہلے ہميں اس معاشرے اور ماحول کا فکری اور ثقافتی اعتبار سے تجزيہ کر نا چاہئے ،جس ميں قرآن مجيد ناز ل 

  ہوا ہے۔
فاق ہے کہ،اس زمانے ميں سر زمين حجاز دنيا کا پسمانده ترين خطہ تھا اور عصر جاہليت کے تمام مورخين کا اس بات پر ات

  لوگوں کو وحشی يا نيم وحشی اقوام کے نام سے ياد کيا جاتاتھا۔
عقيده کے لحاظ سے وه لوگ بت پرستی ميں غرق تھے۔ان کی تہذيب وتمدن پر مختلف شکلوں ميں پتھر اور لکڑی کے بنائے

کا منحوس سايہ وسيع پيمانے پر چھايا ہوا تھا،يہاں تک کہ کہا جاتا ہے کجھور کے بت بناکر ان کے سامنے  ہوئے بتوں
  دوزانو بيٹھ کر پوجا کرتے تھے ،ليکن قحط سالی کے وقت انھيں کھا جاتے تھے !

ے باوجود فرشتوں کو خدا بيٹيوں سے نفرت کا يہ عالم تھا کہ انھيں انتہائی بے دردی سے زنده در گور کر ديتے تھے ،اس ک
  کی بيٹياں کہتے تھے !اور خداوند متعال کی ذات کو انسان کی حد تک گراديتے تھے۔

توحيد اور يکتا پرستی پر سخت تعجب کرتے تھے،جب پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے انھيں يکتا پرستی کی 
  کہا: دعوت دی تو انہوں نے نہايت تعجب اور حيرانی کی حالت ميں

  )۵(سوره/
  “کيا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ايک خدا بناديا ہے يہ تو انتہائی تعجب خيز بات ہے۔”

جو بھی شخص ان کی خرافات ،ان کے جھوٹے افسانوں اور نظريات کے خالف زبان کھولتا تھا ،وه اسے ديوانہ کہتے تھے ۔
تھا اور مختلف قبيلوں کے درميان اختال فات کا يہ عالم تھا کہ  ان کے معا شرے پر قبائلی نظام انتہائی شدت سے حکم فر ما

ان کے در ميان جنگ کے شعلے کبھی خاموش نہيں ہو تے تھے ،بار بار روئے زمين پر ايک دوسرے کے خون کی ہولی 
  کھيلتے تھے،قتل و غارت گری ان کا روز مره کا معمول بن گيا تھا اور اس پر فخر و مباہات کرتے تھے۔

ے اہم ترين مر کزی شہر،مکہ مينچند گنے چنے ہی پڑھے لکھے افراد تھے اور عالم ودانشور تو شاذو نادر ہی پائے ان ک
  جاتے تھے۔

اسی ماحول اور معاشرے ميں ايک ايسا شخص اٹھا ،جس نے نہ کسی مدرسہ کا رخ کيا تھا اور نہ کسی استاد کے سامنے 
آيا جو مفہوم و معنی کے لحاظ سے اس قدر عظيم ہے کہ چوده صدياں گزرنے زانوئے ادب تہ کيا تھا وه ايک ايسی کتاب لے

  کے بعد بھی صاحبان علم ودانش اس کی تفسير ميں مشغول ہيں اور ہر دور ميں نئے نئے حقائق کا انکشاف کرتے ہيں ۔
تو حيد کو اس کی مکمل قرآن مجيد کا ئنات اور اس کے نظام کے بارے ميں نہايت دقيق حساب شده تصوير پيش کر تا ہے ۔

صورت ميں بيان کر تا ہے ۔زمين و آسمان کی پيدائش اور شب وروز ،چاند ،سورج،جمادات ونباتات اور انسان کی تخليق کے
اسرار کو خدائے وحده الشريک کی نشانيوں کی دليل کے طور پر اپنی مختلف آيات ميں مختلف انداز،تعبيرات اور تشبيہات 

  ے۔کے ساتھ پيش کر تا ہ
  کبھی وه انسان کے وجود کی گہرائيوں ميں اتر کر فطری توحيد کی بات کر تا ہے:

  )۶۵(سوره عنکبوت/
پھر جب يہ لوگ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں تو ايمان و عقيده کے پورے اخالص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہيں،پھر جب وه ”

  “کر ليتے ہيں۔نجات دے کر انھيں خشکی تک پہنچا ديتا ہے تو فوراًشرک اختيار 
کبھی عقل وشعور کے ذريعہ استد الل کرتے ہوئے توحيد کو ثابت کرتا ہے اور اس وسيع کائنات اور اپنے نفس کے بارے 

ميں غور وفکر کر نے کی دعوت ديتا ہے ۔زمين وآسمان ،حيوانات ،پہاڑوں،سمندروں ،بارش کے برسنے ،باد نسيم کے 
  تہائی دقيق،منظم اور پيچيده تخليقی اسرار و رموز سے پر ده اٹھا تا ہے۔جھونکوں اور انسان کے جسم و روح کے ان

خداوند متعال کی صفات کو بيان کر نے کے لئے انتہائی گہرے اورد لکش طريقے کا انتخاب کرتا ہے ۔ايک جگہ فر ماتا 
  ہے: 
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  )١١(سوره شوری/
  “کوئی بھی چيز اس کے مانند نہيں ہے”

  دوسری جگہ پر فر ماتا ہے:
ذی ال ٕاٰلہ ٕاالّ ھو عالم الغيب والّشھادة ھو الّرحٰمن الّرحيم ھوّهللاٰ الّذی ال ٕاٰلہ ٕاالّھو الملک القّدوس الّسلٰ ھو” م المؤمن المھيمن ّهللاٰ الّٰ

السٰموات العزيز الجبّار المتکبّر سبٰحن ّهللاٰ عّما يشرکون ھوّهللاٰ الخالق الباریء المصّور لہ االسماء الحسنٰی يسبّح لہ مافی 
  واالرض وھو العزيز الحکيم> 

  )٢۴۔٢٢( سوره حشر/
وه خدا وه ہے جس کے عالوه کوئی خدا نہيں ہے اور وه حاضر و غائب سب کا جاننے واال،عظيم اور دائمی رحمتوں کا ”

، نگرانی کر مالک ہے۔وه هللا وه ہے جس کے عالوه کو ئی خدا نہيں ہے ۔وه بادشاه، پاکيزه صفات،بے عيب، امان دينے واال
نے واال، صاحب عزت ،زبر دست اور کبر يائی کا مالک ہے ۔هللا ان تمام باتوں سے پاک وپاکيزه ہے جو مشرکين کيا کرتے 
ہيں۔وه ايسا خدا ہے جو پيدا کر نے واال ،ايجاد کر نے واال اور صورتيں بنانے واال ہے ۔اس کے لئے بہترين نام ہيں، زمين و 

  “لئے محو تسبيح ہے اور وه صاحب عزت و حکمت ہے۔ آسمان کا ہرذره اسی کے
خداوند متعال کے علم کی توصيف اور اس علم کے ال محدود ہو نے کے بارے ميں حسين ترين تعبير کے ساتھ يوں بيان کر 

  تا ہے:
  )٢٧(سوره لقمان/

دينے کے لئے سات سمندر  اور اگر روئے زمين کے تمام درخت قلم بن جائيں اور (سيا ہی کے طور پر)سمندر کا سہارا”
  “اور آجائيں تو بھی کلمات الٰہی تمام ہو نے والے نہيں ہيں

خداوند متعال کے تمام چيزونپر حاوی ہو نے اور اس کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہو نے کے سلسلہ ميں قرآن مجيد ايسی 
  اعلٰی تعبيرات پيش کرتا ہے کہ وه تعبيرات صرف قرآن مجيد سے ہی مخصوص ہيں:

  )١١۵ره بقره/(سو
  “اور هللا کے لئے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی،لہذا تم جس جگہ کی طرف رخ کر لو گے سمجھو وہيں خدا موجود ہے”

  )۴(سوره حديد/
  “اور وه تمھارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو اور وه تمھارے اعمال کا ديکھنے واال ہے۔”

  ب اور انکار کے مقابلہ ميں کہتا ہے:جب معاد اور قيامت کی بات کرتا ہے تو مشرکين کے تعج
  “انسان اپنی خلقت کو بھول کر کہتا ہے)ان بوسيده ہڈيوں کو کون زنده کرسکتا ہے؟”(
  آپ کہديجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پيدا کيا ہے وہی زنده بھی کرے گا اور وه ہر مخلوق کا بہتر جاننے واال ہے ۔”
دی ہے تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہو۔(وه خدا جس نے آگ اس نے تمھارے لئے ہرے درخت سے آگ پيدا کر”

کے شعلوں کے ساتھ پانی کو بھی وجود بخشا ہے وہی مرنے کے بعد پھر زنده کرسکتا ہے) کيا جس نے زمين وآسمان کو 
کر نے واال اور جاننے  پيدا کيا ہے وه اس بات پر قادر نہيں ہے کہ ان کا مثل دوباره پيدا کر دے؟يقينا ہے اور وه بہترين پيدا

“ واال ہے اس کا امر صرف يہ ہے کہ کسی شے کے بارے ميں يہ کہنے کا اراده کر لے کہ ہوجا،تو وه شے ہو جاتی ہے۔
  )٨٢۔٧٨(سوره ٓيس/

جب فوٹو گرافی اور ٹيب ريکارڈ ر کا تصور بھی نہيں تھا،قرآن مجيدنے انسان کے اعمال کے بارے ميں اس وقت فر مايا 
  ہے:

  
  )۵۔۴ره زلزل/(سو

  “اس(قيامت کے)دن وه (زمين)اپنی خبريں بيان کرے گی کہ تمھارے پرور دگار نے اسے اشاره کيا ہے۔”
  اور کبھی قرآن مجيد ہاتھ ،پاؤں اور بدن کی جلد کی گواہی کے بارے ميں ذکر کرتا ہے:

  )۶۵(سوره ٓيس/
  “ليں گے اور ان کے پاؤں گواہی ديں گے۔آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا ديتے ہيں اور ان کے ہاتھ ہم سے بو”

  )٢١(سوره فصلت/
اور وه اپنے اعضاء سے کہيں گے کہ تم نے ہمارے خالف کيسے شہادت ديدی ؟تو وه جواب ديں گے ہميں اسی خدا نے گو”

  يا بنا يا ہے جس نے سب کو 
  “گو يائی عطا کی ہے۔
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عظمت اور ان کے معار ف کا خرافات سے پاک و منّزه  قرآن مجيدکے معارف کی قدر وقيمت،اس کے مضامين ومفاہيم کی
ہو نا اس وقت واضح ہو تا ہے جب ہم اس کا مقائسہ موجوده تحريف شده توريت و انجيل سے کرتے ہيں ،مثالًہم ديکھيں کہ 

  آدم کی تخليق کے بارے ميں توريت کيا کہتی ہے اور قرآن مجيدکيا کہتا ہے؟
  کو توريت کس انداز ميں پيش کرتی ہے اور قرآن مجيد کا انداز بيان کيا ہے؟ انبياء عليہم السالم کی داستانوں

  توريت اور انجيل خدا وند متعال کی کيسے توصيف کرتی ہيں اور قرآن مجيد کس طرح خدا کی توصيف کرتا ہے؟
  اس صورت ميں قرآن مجيد اور توريت وانجيل کے در ميان فرق واضح طور پر معلوم ہو جائے گا۔

  نامی فارسی کتاب کا مطا لعہ کريں)“رہبران بزرگ”لسلہ ميں مزيد تفصيالت کے لئے (اس س
________________________________________  

  غورکيجئے اور جواب ديجئے 
  ۔جس معاشره ميں قرآن مجيد نازل ہوا ہے،اس کے ماحول کی خصوصيات بيان کيجئے۔١
  کار پر بت پرستی نے کيا اثرات ڈالے تھے؟۔اس معاشرے ميں زندگی بسر کرنے والوں کے اف٢
  ۔فطری اور استداللی توحيد کے در ميان کيا فرق ہے؟٣
۔پروردگار عالم کی معرفت اور اس کی صفات کے بارے ميں قرآن مجيد کے بيان کی روش کيسی ہے ؟مثالوں کے ساتھ ۴

  واضح کيجئے۔
  مجھا جاسکتا ہے؟۔قرآن مجيد کے مطالب و مفاہيم کو بہترين صورت ميں کيسے س۵

  آٹھوانسبق: قرآن مجيد اورجديد سائنسی انکشافات 

  بيشک قرآن مجيد علوم طبيعيات يا علم طب ،علم نفسيات اور علم رياضی کی کتاب نہيں ہے۔
  بلکہ قرآن مجيد ہدايت اور انسان سازی کی کتاب ہے اور جو کچھ اس سلسلہ ميں ضروری ہے وه اس ميں پايا جاتا ہے۔

ن مجيد سے توقع نہيں رکھنی چاہئے کہ وه ہمارے لئے مختلف علوم کا دائرة المعارف ہو۔بلکہ ہميں قرآن مجيد سے ہميں قرآ
نور ايمان و ہدايت ،تقوٰی وپرہيز گاری، انسانيت واخالق اور نظم وضبط کے قوانين کامطالبہ کر نا چاہئے اور قرآن مجيد ميں

  يہ سب چيزيں موجود ہيں۔
کوره مقاصد تک پہنچنے کے لئے کبھی علوم طبيعيات کے بعض مسائل اور خلقت کے اسرار اور کائنات ليکن قرآن مجيدمذ

کے تناسب سے خلقت “برہان نظم”کے عجائبات کی طرف بھی کچھ اشارے کرتا ہے۔ بالخصوص توحيد کی بحث ميں 
اور زمانہ کے دانشوروں کے لئے کائنات کے بعض اسرار سے پرده اٹھاکر ايسے مسائل کو واضح کرتا ہے کہ اس ماحول 

  بھی نا معلوم تھے ۔
  کہتے ہيں ۔“ قرآن مجيد کے علمی معجزات”قرآن مجيد کے اس قسم کے بيانات کے مجموعہ کو ہم 

  يہاں پر اس قسم کے چند معجزات کی طرف اشاره کرتے ہيں:
  

  قرآن مجيد اور قوت جاذبہ کا قانون 
  وت جاذبہ کے کلی قانون کا مکمل طور پر انکشاف نہيں کيا تھا۔سے پہلے کسی نے ق“نيوٹن”مشہور سائنسدان

سيب کے ايک درخت کے نيچے بيٹھا ہوا تھا۔ ايک سيب درخت سے جدا ہو کرزمين پر گر “نيوٹن”کہا جاتا ہے کہ ايک دن 
سلسلہ ميں  گيا ۔اس چھوٹے اور معمولی واقعہ نے نيوٹن کے ذہن کو اس قدرسوچ ميں مبتال کر ديا کہ وه برسوں تک اس

غور وفکرکرتا رہا کہ يہ کون سی طاقت ہے جس نے سيب کو اپنی طرف کھينچ ليا؟ کيوں يہ سيب آسمان کی طرف نہيں گيا 
دوجسم اپنے جسموں کی براه راست نسبت سے اور ”؟باآلخر برسوں کی فکر کے بعد اس نے قانون جاذبہ کا انکشاف کيا کہ

  “نسبت سے ايک دوسرے کو کھينچتے ہيں۔ان کے در ميان فاصلہ کی مجذور معکوس 
اس قانون کے انکشا ف سے معلوم ہوا کہ نظام شمسی کہاں پر واقع ہے؟ يہ بڑے بڑے سيارے کيوں اپنے مدار ميں سورج 

کے گرد گھومتے ہيں ؟کيوں يہ فرار کر کے مختلف اطراف کی طرف نہيں چلے جاتے؟ وه ايک دوسرے پر کيوں نہيں 
ہے جس نے ان سياروں کو اس المتناہی فضا ميں ايک خاص اور دقيق مدار ميں گردش کی حالت گرتے؟يہ کونسی طاقت 

  ميں رکھاہے اور وه ذره برابر بھی اس سے انحراف نہيں کرتے ہيں؟!
نے انکشاف کيا:ايک جسم کا دائره کی صورت ميں گھومنا اس کے مرکز سے دور ہو نے کا سبب بنتا ہے “نيوٹن”جی ہاں!

اذبہ اسے مرکز کی طرف کھينچتا ہے۔اگر يہ دو قوتيں (دافعہ و جاذبہ)مکمل طور پر تعادل رکھتی ہوں،يعنی اور قانون ج
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کی دورانی حرکت کی سرعت اور مرکز “ دافعہ”پيدا کريں کہ قوت“جاذبہ”فاصلے اتنی قوت ”اور ان کے در ميان“اجسام”
  نھيندائمی طور پر اپنے مدار ميں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔کا يہ تعادل ا“ دافعہ”و “جاذبہ”سے دور ہو نے کا سبب بنينتو 

  ليکن قرآن مجيد نے چوده سوسال پہلے اس حقيقت کو سورئہ رعد کی دوسری آيت ميں يوں بيان کيا ہے:
  
هللا ہی وه ہے جس نے آسمانوں کو بغير کسی ستون کے بلند کرديا ہے ،جيسا کہ تم ديکھ رہے ہو ،اس کے بعد اس نے ”

اقتدار قائم کيا اور آفتاب و ماہتاب کو مسخر بنايا کہ سب ايک معينہ مدت تک چلتے رہيں گے،وہی تمام امور کی عرش پر 
تدبير کرنے واال ہے اور اپنی آيات کو مفصل طور سے بيان کر تا ہے کہ شايد تم لوگ پروردگار کی مال قات کا يقين پيدا کر 

  “لو۔
  موسی الرضا عليہ السالم سے نقل کی گئی ايک حديث ميں ارشاد ہوا ہے:اسی آيت کے ذيل ميں حضرت امام علی بن 

  اليس ّهللاٰ يقول بغير عمد ترونھا؟
  قلت:بلی،قال:ثم عمد لکن ال ترونھا! 

(امام نے فر مايا:)کيا خدا نہيں فر ماتا ہے کہ ہم نے نظر نہ آنے والے ستونوں (کے ذريعہ اسے بلند کيا)؟راوی کہتا ہے ميں 
کے سوال کے جواب ميں عرض کی :جی ہاں۔امام(ع) نے فر مايا:لہذا ستون موجود ہيں،ليکن تم انھيں نہيں ديکھ نے امام 
  “پاتے ہو۔

غير مرئی ستون)سے “(عمٍد ال ترونھا ”کے مفہوم سے عام لوگوں کو آگاه کر نے کے لئے عربی زبان ميں “قوت جاذبہ”کيا 
  زياده واضح اور آسان تعبير موجود ہے؟! 

  اور حديث ميں اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم فر ماتے ہيں: ايک
  “ھذا النّجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی االرض مر بوطة کل مدينة الی عمود من نور”
آسمان پر موجوده يہ ستارے ،زمين پر موجود شہروں کے مانند شہر ہيں۔ ہر شہر دوسرے شہر کے ساتھ (ہر ستاره ”
  “!وسرے ستارے کے ساتھ)نور کے ستون کے ذريعہ جڑا ہوا ہےد

آج کے سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہيں کہ آسمان پر موجود ستاروں ميں کروڑوں کی تعداد ميں ايسے ستارے ہيں 
کی  جن ميں زنده اور عقل وشعور رکھنے والی مخلوقات ساکن ہيناگر چہ ان کی تفصيالت اور جزئيات ابھی تک انسان

  دسترس ميں نہيں ہيں۔
  

  زمين کے اپنے اور سورج کے گرد گھومنے کا انکشاف 
مشہور ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اس بات کا انکشاف کيا کہ زمين اپنے گرد گھومتی ہے ،وه تقريباًچار سو سال 

ہلے دنيا کے دانشور اور نام کا ايک ماہر فلکيات تھا ۔سوسال اس انکشاف سے پ“گليليو”پہلے اٹلی ميں رہنے واال ،
کے نظريہ ہيئت پر عمل پيرا تھے کہ وه کہتا تھا:زمين کائنا ت کا مرکز ہے اور“بطليموس”ماہرفلکيات،ايک مصری دانشمند 

  “تمام دوسرے سيارے (کّرات)اس کے گرد گھومتے ہيں۔
فر ديا گيا۔اس نے اپنے اس نظريہ کو اس علمی انکشافات کے جرم ميں کليسا کے حاميوں کی طرف سے حکم ک“گليليو”البتہ 

کے بارے ميں بظاہر تو بہ اور اظہار ندا مت کر کے موت سے نجات پائی ۔ليکن آخر کار اس کے بعد والے دانشوروں اور 
سائنسدانوں نے اس کے نظريہ پر تحقيق جاری رکھی اور آج يہ مسئلہ نہ صرف ايک مسلم علمی حقيقت کے عنوان سے 

،بلکہ قابل حس تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زمين اپنے گرد گھومتی ہے ۔فضائی پر وازوں قبول کيا جا چکا ہے 
  کے بعد يہ مسئلہ عينی مشاہدات کے مرحلہ سے بھی گزر چکا ہے۔

مختصر يہ کہ زمين کی مرکزيت کا مسئلہ غلط ثابت ہوا اور معلوم ہو گيا کہ يہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم زمين کو 
کن اور تمام ستاروں اور سياروں کو زمين کے گرد گھومتے محسوس کر رہے ہيں ۔حاالنکہ ہم خود حرکت ميں ہيں اور سا

  ستاروں اور سياروں کو حرکت ميں فرض کرتے ہيں ۔
کا نظريہ تقريباً پندره سو سال تک علماء اور دانشوروں کے ذہنوں پر چھايا رہا،حتی قرآن مجيد کے “بطليموس”بہر حال 

  ہور کے وقت بھی کوئی اس نظريہ کی مخالفت کر نے کی جرٔات نہينکرتاتھا۔ظ
ميں زمين کی ٨٨ليکن جب ہم قرآن مجيد کی آيات کی طرف رجوع کرتے ہيں تو معلوم ہو تا ہے کہ سورئہ نمل کی آيت نمبر 

  گردش پر واضح صورت ميں روشنی ڈالی گئی ہے:
   )٨٨(سوره نمل/

ے توسمجھو گے کہ جيسے وه اپنی جگہ پر جامد ہيں حاالنکہ يہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں اور تم پہاروں کو ديکھو گ”
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  “گے ۔يہ اس خدا کی صنعت ہے جس نے ہر چيز کو محکم بنايا ہے اور وه تمھارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
ر کرتے ہيں ۔اور ان کی حر مذکوره آيت واضح الفاظ ميں پہاڑوں کی حرکت کا ذکر کرتی ہے جبکہ ہم سب انھيں ساکن تصو

کت کی بادلوں کی حر کت سے تشبيہ دينا اس کی سرعت ،نرمی اور سکوت اور بغير شور وغل کے ہونے کی طرف اشاره 
  ہے۔

کو پہاڑوں کی حر کت سے تعبير کر کے اس حقيقت کی عظمت کو “زمين کی حرکت”اگر ہم غور کريں تو معلوم ہو گا کہ 
يہ مسلم ہے کہ پہاڑ اپنے اطراف کی زمينوں کی حرکت کے بغير کوئی حرکت نہيں رکھتے  آشکار کيا جارہاہے ،کيونکہ

  بلکہ دراصل ان کی حرکت زمين کی حر کت ہے (اپنے گرد گھومنا يا سورج کے گرد گھومنا يا دونوں حرکتيں )۔
ساکن وثابت ہو نے اور  ذرا غور کيجئے : ا يک ايسے زمانے ميں جب دنيا کی تمام علمی محافل اور دانشور زمين کے

سورج اور تمام سياروں اور ستاروں کے حرکت ميں ہونے کے نظريہ کو باضابط طور پر قبول کر چکے تھے،يہ اعالن کر 
  نا کہ زمين حرکت ميں ہے،کيا يہ ايک عظيم علمی معجزه شمار نہيں کيا جائے گا؟!

کسی سے کوئی سبق نہيں پڑھا تھا بلکہ ايک اور يہ اعالن بھی ايک ايسے شخص کے توسط سے کہ جس نے نہ صرف 
ايسے معاشرے ميں زندگی گزار رہا تھا جو علم و تہذيب سے دور شمار ہو تا تھا ،کيا يہ انکشاف اس آسمانی کتاب کی 

  حقانيت کی دليل نہيں ہے۔؟
________________________________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  معجزات سے کيا مراد ہے؟ ۔قرآن مجيد کے علمی١
  کا سب سے پہلے کس نے انکشاف کيا ہے اور وه کس زمانہ ميں زندگی بسر کر تا تھا؟“قانون جاذبہ”۔٢
  کو بيان کر تا ہے؟“قانون جاذبہ”۔قرآن مجيد کس آيت ميں اور کس تعبير سے ٣
  والوں کے افکار پر چھايا رہا؟ کس نے پيش کيا ہے اور يہ نظريہ کتنے سال تک دنيا“زمين کے سکون کا نظريہ ”۔۴
  کو بيان کيا ہے؟“زمين کی حرکت”۔قرآن مجيد نے کس آيت ميں اور کس تعبير سے ۵

  نواں سبق: پيغمبر اسالم (ص) کی حقّانيت پر ايک اور دليل 

نبوت کا دعوٰی کر نے والے کسی شخص کی دعوت کی حقانيت معلوم کر نے يا اس کے جھوٹ کا سراغ لگانے کے لئے 
معجزه کے مطالبہ کے عالوه دوسرا ايک طريقہ بھی ہے اور يہ طريقہ مقصد تک پہنچنے کی ايک اور زنده دليل ہو سکتا 

  ہے ۔اور وه طريقہ درج ذيل قرائن کی تحقيق وجمع آوری سے حاصل ہو سکتا ہے:
  ۔اخالقی خصوصيات اور اجتماعی ريکارڈ۔١
  ۔دعوت کے ماحول پر چھائے ہوئے حاالت۔٢
  کے حاالت۔ ۔زمانہ٣
  ۔دعوت کے مطالب۔۴
  ۔نفاذ واجراء کے اصول وضوابط اور مقصد تک پہنچنے کے وسائل۔۵
  ۔معاشرے پر دعوت کے اثرات کا اندازه۔۶
  ۔مقصد کے بارے ميں داعی کے ايمان وفداکاری کا اندازه۔٧
  ۔انحرافی تجويزوں اور مشوروں کی موافقت نہ کر نا ۔٨
  نداز ہو نا۔۔عمومی افکار پر تيزی سے اثر ا٩
  ۔ايمان النے والے لوگوں کے بارے ميں تحقيق کر نا کہ وه کس قسم کے طبقات سے تعلق رکھتے ہيں؟!١٠

حقيقت ميں اگر ہم ہر مدعی کے بارے ميں مذکوره دس مسائل پر سنجيدگی سے غور وفکر اور بحث و تحقيق کريں تو ہم اس
  کے سچ اور جھوٹ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہيں۔

مندرجہ باال بيان شده مطالب کے پيش نظر ہم مذکوره دس مسائل کے بارے ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے 
حوالے سے ايک مختصر تحقيق و تجزيہ پيش کريں گے اگر چہ ان کے بارے ميں متعدد کتابيں تاليف کرنے کی ضرورت 

  ہے۔
چھ ہميں پيغمبر اسال م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی اجتماعی سر گر ۔دوست اور دشمن کی لکھی گئی تاريخوں سے جو ک١
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ميوں کے دوران آپ کی اخالقی خصوصيات کے بارے ميں معلوم ہوتا ہے ،وه يہ ہے کہ آپ اس قدر پاک و پاکيزه اور 
ينہ کی طرف ہجرت کا لقب ديا گيا تھا۔تاريخ کہتی ہے:مد“امين ”ايماندار تھے کہ حتی جاہليت کے زمانے ميں بھی آپ کو 

کرتے وقت آپ نے حضرت علی عليہ السالم کو مامور فر مايا تھا کہ آپ کے مدينہ روانہ ہونے کے بعد لوگوں کی امانتوں 
  کو ان تک پہنچاديں۔

آپ کی شجاعت ،استقامت ،حسن اخالق،وسعت قلبی ،جوانمردی اور عفو وبخشش جيسی خصوصيات کا مشاہده جنگ وصلح 
جاسکتاہے بالخصوص فتح مکہ کے موقع پر آپ کی طر ف سے شکست خور ده خونخوار دشمنوں کے کی حالت ميں کيا 

  حق ميں عام معافی کا اعالن ان خصوصيات کی ايک زنده مثال ہے۔
۔سب جانتے ہيں کہ عام لوگ،حتی غيرمعمولی ذہانت کے مالک لوگ بھی،خواه نخواه ماحول کے حاالت سے متاثر ہو تے ٢

  لوگ زياده اور بعض کم تر۔ہيں ،البتہ بعض 
اب ذراغور کيجئے کہ جس شخص نے اپنی زندگی کے چاليس سال جہل و بت پرستی کے ماحول ميں گزارے ہوں،ايک 
ايسے معاشرے ميں زندگی گزاری ہو کہ جس کے لوگوں کی تہذيب وتمدن کے تانے بانے شرک و خرافات کی بنياد پر 

ہے کہ وه فقط توحيد کا دم بھرتے ہوئے شرک کے تمام مظاہر سے مقابلہ مستحکم ہوئے ہوں ،اس کے لئے کيسے ممکن 
  کرے؟!

  يہ کيسے ممکن ہے کہ جہالت کے ماحول سے علم کے اعلٰی ترين جلوے نمودار ہو جائيں؟!
  تائيد الٰہی کے بغير ايسا عجيب مظہر وجود ميں آئے ؟!“ماورائے طبيعت”کيا يہ قابل يقين ہے کہ ايک 

اہئے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا ظہورکس زمانے ميں ہوا ہے؟ايک ايسے زمانے ميں کہ ۔ہميں ديکھنا چ٣
دنيا قرون وسطٰی کے دور سے گزر رہی تھی ،وه مطلق العنانيت ،استبداد،امتيازی سلوک اور قومی و طبقاتی ظلم کا دور 

ن سے سنيں ،جو ظہور اسالم سے پہلے اور بعد والے دور تھا۔بہتر ہے ہم اس سلسلہ ميں حضرت علی عليہ السالم کی زبا
  کے عينی شاھد تھے،آپ(ع) فر ماتے ہيں:

خداوندمتعال نے آپ کو ايک ايسے زمانے ميں رسالت پر مبعوث فر مايا،جب دنيا کے لوگ حيرت کی وادی ميں گمراه ”
انھيں زوال سے دوچار کر ديا تھا ۔جاہليت کی ودربدر تھے،ان کی عقليں جان ليواہواوہوس کی تابع تھيں ۔غرور و تکبر نے 

(نہج البالغہ،خطبہ “ تاريکيوں نے انھيں گمراه کر ديا تھا اور وه جہل واضطراب کی حالت ميں سر گرداں و پريشان تھے۔
  ) ٩١نمبر

انّما ”اب ذرا غور کيجئے کہ جس دن کا الئحہ عمل انسانوں کی مساوات ،قومی اور طبقاتی تعصبات کو ختم کر نا اور
  مومنين آپس ميں بھائی بھائی ہيں)ہو،وه دين اس زمانے کے حاالت سے کيا مطابقت رکھتا ہے؟“(المومنون اخوة

۔آپ کی دعوت کا موضوع ،تمام جہات ميں توحيد،تمام ظالمانہ امتيازات کو ختم کر نا ،عالم انسانيت کا اتحاد ،ظلم وستم سے ۴
کومت کا منصوبہ ،مستصعفين کا دفاع اور انسانی اقدار کے اہم ترين معيار کے طور مقابلہ کر نا،ايک عالم گير (عادالنہ) ح

  پر تقوٰی،پرہيز گاری ،پاکيزگی اور امانت داری کا پر چار تھا ۔
مقصد ” ۔آپ نے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے ميں کسی صورت ميں بھی اس نا معقول نظريہ پر عمل نہيں کيا کہ۵

  ۔کہ آپ اپنے مقدس مقاصد تک پہنچنے کے لئے مقدس وسائل سے استفاده کرتے تھے۔“رتا ہے وسيلہ کی توجيہ ک
  آپ دوٹوک الفاظ ميں فر ماتے تھے:

  
  )٨(سوره مائده/

  “اور خبر دارکسی قوم کی عداوت تمھيں اس بات پر آماده نہ کردے کہ انصاف ترک کردو”
يوں (عام انسانوں) کو اذيت و تکليف نہ دينے ،درختوں اور ميدان جنگ ميں اخالقی اصولوں کی رعايت کر نے،غير فوج

نخلستانوں کو نابود نہ کرنے،دشمن کے لئے پينے کے پانی کو آلوده نہ کر نے ،جنگی قيديوں سے محبت سے پيش آنے اور 
  اس قسم کے دسيوں مسائل کے بارے ميں آپ کے احکام اس حقيقت کے واضح ثبوت ہيں۔

عوت کے اثرات کا يہ عالم تھا کہ اسالم کے دشمن ،لوگوں کے آپ کے قريب آنے سے ۔اس معاشرے ميں آپ کی د۶
گھبراتے تھے ،کيونکہ وه آپ ميں غير معمولی قوت جاذبہ اورآپکے کالم ميں نفوذ کا اثر ديکھتے تھے ۔بعض اوقات آپ کی 

ويده نہ ہو جائيں ،اسی لئے آپ گفتگو کے دوران شور وغل بر پا کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کے کالم کو سن کر آپ کے گر
سے تعبير کرتے تھے کہ يہ“ سحر”اور آپ کے کالم کو “ ساحر”کے معجز نما اثر و رسوخ پر پرده ڈالنے کے لئے آپ کو 

  بذات خودآپ کی دعوت کے غير معمولی اور عجيب اثر کا اعتراف تھا۔ 
ا ہے کہ آپاپنے الئے ہوئے دين کے بارے ميں ۔اپنی دعوت کی راه ميں آپ کی جاں نثاری کے پيش نظر معلوم ہو ت٧
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  دوسروں سے زياده مؤمن و پابند تھے۔
بعض جنگوں کے ميدانوں ميں، جہاں تازه اسالم الئے ہوئے افراد بھا گ گئے ليکن آپ انتہائی سختی سے دشمن کے مقابلہ 

تھا آپ ان تمام مسائل کی پروا کئے ميں ڈٹے رہے۔اور جہاں پر دشمن اللچ اوردھمکی،مختصر يہ کہ ہر راه سے سامنے آتا
بغير اپنے عقيده پر سختی سے ثابت قدم رہتے تھے اور کمزوری اور شک و شبہہ سے دوچار ہوکر ہرگز آپ کے قدم نہيں 

  ڈگمگاتے تھے۔
۔ کئی بارکوشش کی گئی کہ آپ کو منحرفين کی سازش کے جال ميں پھنسا يا جائے، ليکن آپ کبھی نہ پھنسے، آپ فرماتے ٨

اگر سورج کو ميرے ايک ہاتھ ميناورچاند کو دوسرے ہاتھ ميں ديديا جائے(يعنی پورے نظام شمس کو ميرے قبضہ ”تھے: 
  “ميں دے دياجائے تا کہ ميں اپنے مقصد سے دست بردار ہوجاؤں) تو بھی ميں اپنے مقصد سے دست بردار نہيں ہوں گا۔

ف عجيب تھا بلکہ اس کی سرعت بھی معجزنما تھی۔ جن لوگوں نے ۔ آپ کی دعوت کا عام لوگوں کے افکار پر اثر نہ صر٩
اسالم کے بارے ميں مغربی مستشرقين کی لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کيا ہے، وه بخوبی جانتے ہيں کہ ان تمام مستشرقين 

“ اس کی بنياديںتاريخ تمدن عرب اور مشرق ميں ” نے اسالم کے تيزی کے ساتھ پھيلنے پر تعجب کياہے مثال کے طور پر 
  نام کی کتاب لکھنے والے مشہور تين مغربی مصنفين اس حقيقت کا صريحی طور سے اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہيں:

اس بات کو جاننے کے لئے اسالم کيسے اس قدر تيزی سے ترقی کرکے ايک صدی سے بھی کم عرصہ ميں اس زمانہ ” 
کی گئی تمام کوششوں کے باوجود بھی يہ راز ايک الينحل معمے کی کی متمدن دنيا کے اکثر عالقوں پر چھاگيا؟ اب تک 

  “صورت ميں باقی ہے۔
جی ہاں حقيقت ميں يہ ايک معما ہے کہ اس زمانہ کے وسائل کے ساتھ اسالم کس ژرح اتنی تيزی اور سرعت کے ساتھ 

وں کو ختم کرکے ايک نئی تہذيب و کروڑوں انسانوں کے دلوں کی گہرائيوں ميں نفوذ کرگيا اور بہت سی تہذيبوں اورثقافت
  تمدن کو وجود ميں اليا؟

۔ آخر ميں ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ آپ کے دشمن کفر و استکبار کے سردار، ظالم اور خود خواه سرمايہ دار تھے، ١٠
ہ ايسے افراد تھے جبکہ آپ پر ايمان النے والے اکثر پاک دل جوان حق کے متالشی ، محروم ، مظلوم اور حتی غالم تھے۔ ي

  جن کا سرمايہ سچائی اور پاک دلی کے عالوه کچھ نہيں تھا اور وه حق کے پياسے تھے۔
ان بحثوں کے مجموعہ سے کہ جس کی شرح بہت تفصيلی ہے، ہم آسانی کے ساتھ اس نتيجہ پر پہنچتے، ہيں کہ آپ کی 

طبيعت تھا، يعنی ايک ايسی دعوت جس کو  دعوت ايک الہی دعوت تھی، ايک ايسی دعوت تھی جس کا سرچشمہ ماورائے
  پروردگار عالم نے انسانوں کو برائی، تباہی، جہالت ، شرک، ظلم اور ستم سے نجات دالنے کے لئے بھيجاتھا۔

________________________________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

 :  
  کے عالوه بھی کوئی طريقہ موجود ہے؟ وه کون سا طريقہ ہے؟۔کيا پيغمبر اسالم کی حقانيت کی پہچان کے لئے معجزه ١
  سے کس قسم کے قرائن مراد ہيں؟ اور کن امور کے بارے ميں زياده فکر کرنے کی ضرورت ہے؟“ قرائن کی جمع آوری” ۔٢
  ۔ کيا اسالم سے پہلے اور اس کے بعد عرب معاشرے کے درميان موازنہ کرنے سے کوئی نتيجہ اخذ کيا سکتا ہے؟٣
  ۔ عصر جاہليت ميں دنيا بالخصوص عربوں کے بارے ميں اگر کچھ جانتے ہيں تو اس کا ايک خالصہ بيان کيجئے۔۴
  ۔ اسالم کے دشمنوں نے (صلی هللا عليه واله والسلم) پر کيوں سحر کی تہمت لگائی؟۵

  دسواں سبق : (صلی هللا عليه واله والسلم) کا خاتم االنبياء ہونا 

  فہومخاتميت کا صحيح م
دين اسالم کی ”(صلی هللا عليه واله والسلم) خداوند متعال کے آخری نبی ہيں اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتاہے۔ يہ 

  ميں سے ہے۔“ ضروريات
کا معنی ومفہوم يہ ہے کہ جو بھی شخص مسلمانوں کی صفوں ميں داخل ہوجائے، جلدی ہی سمجھ لے گا کہ “ ضروری”

عقيده رکھتے ہيں اور يہ ان کے نزديک واضح اور مسلّم ہے۔يعنی جس طرح کوئی شخص  تمام مسلمان اس مطلب کا
کی اصل پر سختی سے قائل ہيں، اسی “ توحيد”مسلمانوں سے سروکار رکھتاہو،تو وه جانتا ہے کہ مسلمان مذہبی لحاظ ہے

ی ہونے کے عقيده پر اتفاق رکھتے ہينا طرح وه يہ بھی جانتا ہے کہ تمام مسلمان (صلی هللا عليه واله والسلم) کے آخری نب
  ورمسلمانوں کا کوئی گروه کسی نئے نبی کے آنے کا منتظر نہيں ہے۔
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حقيقت ميں انبياء کی بعثت کے ساتھ قافلہ بشريت نے اپنے تکامل کے مختلف مراحل کو يکے بعد ديگرے طے کيا ہے اور 
اسالم کی جامع ”ہاں پر وه اپنے پاؤں پر کھڑا ہوسکتاہے۔ يعنیباآلخر انسان رشد وتکامل ايک ايسی منزل پر پہنچ گياہے، ج

  سے استفاده کرکے اپنی مشکالت کو حل کرسکتاہے۔“ تعليمات
دوسرے الفاظ ميں، اسالم کمال بشريت کے دور کا آخری اور جامع قانون ہے۔ عقائد کے لحاظ سے دينی بصيرت کا مکمل 

نون ہے جو ہر زمان و مکان ميں انسان کی تمام ضروريات کے مطابق ہے نمونہ اور عمل کے حوالے سے بھی ايسا منظم قا
  ۔

  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خاتم االنبياء ہونے کی دليل
  اس دعوی کو ثابت کرنے کے لئے دالئل ہمارے پاس کئی موجود ہيں کہ ان ميں سے واضح تر درج ذيل تين دليليں ہيں:

ہونا: ہم نے کہا کہ جو بھی شخص دنيا کے مسلمانوں سے جہاں کہيں بھی رابطہ قائم کرے، اسے ۔ اس مسئلہ کا ضروری ١
معلوم ہوگا کہ وه (صلی هللا عليه واله والسلم) کے خاتم االنبياء ہونے کے قائل ہيں۔ اس لئے اگر کوئی شخص اسالم کو دليل و 

اره نہيں ہے کہ (صلی هللا عليه واله والسلم) کے آخری منطق کی بنياد پر قبول کرے، تو اس کے لئے اس کے سوا کوئی چ
نبی ہونے کے عقيده کو بھی قبول کرے، کيونکہ ہم نے گزشتہ اسباق ميناس دين کی حقانيت کو بہت سی دليلوں کے ذريعہ 

، کيونکہ يہ اس دين ثابت کيا ہے، لہٰذ (صلی هللا عليه واله والسلم) کے خاتم االنبياء ہونے کے عقيده کو بھی قبول کرنا چاہئے
  کی ضروريات ميں سے ہے۔

۔ قرآن مجيد کی آيات بھی (صلی هللا عليه واله والسلم) کے خاتم االنبياء ہونے پر واضح اور روشن دليل ہيں ، جيسے سوره ٢
  ميں ارشادہواہے: ۴٠احزاب کی آيت نمبر

  < ما کان محمد ابااحد من رجا لکم ولکن رسول ّهللاٰ و خاتم النّبيّن>
  “محمد تمھارے مردوں ميں سے کسی ايک کے باپ نہيں ہيں ليکن وه هللا کے رسول اور سلسلہ انبياء کے خاتم ہيں” 

قرآن مجيد نے يہ تعبير اس وقت پيش کی ہے جب عربوں ميں منہ بوالبيٹا بنانے کا رواج تھا۔ وه کسی دوسرے ماں باپ کے 
ايک حقيقی فرزند کے عنوان سے اس خاندان ميں داخل ہوتاتھا، محرمبچے کو اپنے بيٹے کے طور پر لے ليتے تھے اور وه 

  ہوتاتھا اور وارث بن جاتاتھا۔
لے پالک بچے ہرگز حقيقی فرزندوں کی طرح شرعی اور ” ليکن اسالم نے اس جاہالنہ رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمايا:

ھے جن کی پرورش آنحضرت (ع) نے فرمائی بھی ت“ زيد”حقوقی قوانين مين شريک نہيں ہوسکتے ہيں۔ ان ميں سے ايک 
تھی، وه بھی آپ کے فرزند کہے جا تے تھے۔ لٰہذا قرآن مجيد فرماتاہے: بجائے اس کے کہ تم لوگ (صلی هللا عليه واله 

والسلم) کو ان لوگوں مين سے کسی کے باپ کے عنوان سے پکارو آنحضرت کو دو اصلی اور حقيقی اوصاف 
  کے عنوان سے پکارو۔ “خاتميت” و “ رسالت”يعنی

اس تعبير سے معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کاخاتم االنبياء ہو نا آپکی رسالت کے مانند سبوں کے 
  لئے واضح،ثابت اور مسلّم تھا۔
  کا حقيقی مفہوم کيا ہے؟“خاتم”صرف يہ سوال باقی ہے کہ

ے واال اور وه چيز ہے جس کے ذريعہ کسی کام کو ختم کيا جائے ۔مثالًہر خط سے بنا ہے۔اس کا معنی ختم کر ن“ختم“”خاتم”
کہتے ہيں کہ پرانے زمانے ميں “ختم”کہتے ہيں ۔انگوٹھی کو بھی اس لئے “ ختم” کے اختتام پر لگائی جانے والی مہرکو 

اپنی انگوٹھی کے نگينہ سے مہر انگوٹھی کا نگينہ کو مہر کی جگہ پر استعمال کيا جاتاتھا ،ہر ايک اپنے خط کے آخر پر 
 لگاتاتھا ،جس پر اس کا نام ياکوئی اور نقش کنده ہوتاتھا ،ہر ايک کی انگوٹھی کا نقش اس شخص سے مخصوص ہوا کرتاتھا۔
اسالمی روايات ميں مذکورہے:جب پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اس زمانہ کے کسی بادشاه يا حکمرانکو اسالم کی 

ے کے لئے خظ لکھنا چاہتے تھے ،تو آپ کی خد مت ميں عرض کی گئی کہ عجم کے بادشاه مہر کے بغير خط کودعوت دين
قبول نہيں کرتے ہيں۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اس وقت تک بالکل ساده اور مہر کے بغير خط تحرير فر ماتے 

ال الہ ”ايک ايسی انگوٹھی بنائی جائے جس کے نگينہ پر کلمہ تھے ۔اس تجويز کے بعد آپ نے حکم فر مايا کہ آپ کے لئے 
د رسول ّهللاٰ  نقش ہو ۔اس کے بعد پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام خطوط پر يہ مہر لگائی“اال ّهللا محّمٰ

  جاتی تھی۔ 
  کا اصلی معنی ختم کر نے واال آخر تک پہنچانے واال ہے۔“خاتم”اس لئے 

ہت سی ايسی روايتيں بھی پائی جاتی ہيں جن سے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا خاتم االنبياء ہو نا واضح طور ۔ب٣
  پر ثابت ہوتا ہے ۔ان ميں سے چند ايک حسب ذيل ہيں:

وآلہ وسلم نے فر الف:جابر بن عبدهللا انصاری سے نقل کی گئی ايک معتبر حديث ميں آيا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ 
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  مايا :
انبياء کے در ميان ميری مثال ايسی ہے جيسے کسی نے ايک خوبصورت عمارت تعمير کی ہو ،ليکن اس عمارت ميں ايک ”

جگہ صرف ايک اينٹ لگانا باقی ہو ،جو بھی اس عمارت ميں داخل ہو تا ہے ،اس خالی جگہ پر نظر ڈالتے ہی کہتا ہے:کتنی 
ن ايک اينٹ کی جگہ خالی ہے ۔ميں وہی آخری اينٹ ہوں اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو خوبصورت ہے يہ عمارت ليک

  (تفسير مجمع البيان )“ گيا ہے۔
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فر ماتے ہيں:

  “حالل محمد حالل ٔابداًالٰی يوم القيامة وحرامہ حرام ٔابداً الٰی يوم القيامة۔”
 )۵٨،ص١(اصول کافی ،ج“ يامت تک حالل ہے اور حرام محمد ہميشہ ہميشہ قيامت تک حرام ہےحالل محمدہميشہ ہميشہ ق”

شيعہ اورسنّی راويوں سے نقل کی گئی ايک مشہور حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عليہ 
  السالم سے مخاطب ہو کر فر مايا:

  “نہ ّ ال نبّی بعدی۔انت منّی بمنزلة ھارون من موسٰی االّ أ ”
 “آپ کی ميرے ساتھ وہی نسبت ہے ،جو ہارون کی حضرت موسٰی سے تھی ،صرف يہ کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہو گا۔”

  اس قسم کی دسيوں احاديث موجود ہيں ۔
غور کر نا پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خاتم االنبياء ہو نے کے سلسلہ ميں کچھ سواالت ايسے ہيں جن پر 

  ضروری ہے :
  

  پہالسوال:
بعض لوگ کہتے ہيں کہ اگر انبياء کی بعثت خدا کی طرف سے ايک بڑا فيض ہے،تو ہمارے زمانے کے لوگ کيوں اس 

عظيم فيض وبر کت سے محروم ہيں ؟اسی زمانہ کے لوگوں کی ہدايت و رہنما ئی کے لئے کيوں ايک نئے راہنما کو نہيں 
  بھيجا جاتا؟
کہنے والے حقيقت ميں ايک اہم نکتہ سے غافل ہيں اور وه يہ ہے کہ ہمارے زمانہ ميں کسی نبی کے مبعوث نہ جواب:ايسا 

ہو نے کا سبب اس زمانہ کے لوگوں کا بے لياقت اور نا اہل ہو نا نہيں ہے،بلکہ اس لئے ہے کہ قافلہ بشريت علم و فکر کے 
سالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی تعليمات سے استفاده کر کے خود لحاظ سے ايک ايسی منزل تک پہنچ گيا ہے کہ پيغمبر ا

  آگے بڑھ سکتا ہے۔
اس بات کی مزيد وضاحت کے لئے ہم يہاں پر ايک مثال پيش کرتے ہيں: اولو العزم نبی،يعنی صاحب شريعت اور صاحب 

اور پيغمبر اسالم حضرت حضرت نوح(ع)، حضرت ابراھيم(ع)،حضرت موسٰی(ع)،حضرت عيسٰی(ع)،”کتاب نبی،پانچ ہيں:
۔ان ميں سے ہر ايک نے ايک خاص زمانے ميں لوگوں کی ہدايت اور ان کے رشد و تکامل کے “محمد مصطفٰی عليہم السالم

لئے انتھک کوششيں کی ہيں اور قافلہ بشريت کو ايک مرحلہ سے گزار کر دوسرے مرحلہ ميں ايک دوسرے اولوالعزم 
کہ يہ قافلہ اپنی آخری منزل تک پہنچ کر اس قابل ہو گيا کہ خود اپنے راستے پر آگے  پيغمبر کے حوالے کيا ہے۔يہاں تک

بڑھ سکے ۔اس کی مثال اس طالب علم کی ہے جو اپنی تعليم کے مختلف پانچ مراحل طے کر کے فارغ التحصيل ہو تا 
پر کھڑے ہو کر سفر کو جاری رکھنا ہے:(البتہ فارغ التحصيل ہو نا کوئی معنی نہيں رکھتا بلکہ اس سے مراد اپنے پيروں 

  ہے)
  تعليم کے يہ پانچ مراحل حسب ذيل ہيں :

  پرائمری ،مڈل،ہائرسيکنڈری، گريجويشن(بی اے اورايم اے) اور ڈاکٹريٹ۔
اگر ڈاکٹريٹ کی ڈگری حاصل کيا ہواايک شخص سکول يا يونيورسٹی نہيں جاتا ہے،تو اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ اس ميں 

ہے بلکہ اس لئے ہے کہ وه اس قدر علم وآگاہی رکھتا ہے کہ جس کی مدد سے وه اپنی علمی مشکالت کو حل صالحيت نہيں 
  کرسکتا ہے اور اپنے مطالعات کو جاری رکھتے ہوئے ترقی کے مراحل طے کر سکتا ہے۔

  
  دوسراسوال:

کن ہے کہ اسالم کے مستقل،ثابت اور چونکہ انسانی معاشره ہميشہ تغير وتبّدل کی حالت ميں ہوتا ہے ،اس لئے يہ کيسے مم
  يکساں قوانين معاشرے کی ضروريات کا حل پيش کر سکيں؟

جواب:اسالم ميں دو قسم کے قوانين ہيں :پہلی قسم ان قوانين پر مشتمل ہے جو انسان کی خاص صفات کے مانند مستقل اور 
  ے ظلم و زيادتی سے مقابلہ کرنا وغيره۔ثابت ہيں ،جيسے:توحيد پر اعتقاد،عدالت کے اصول کا نفاذ،اور ہر قسم ک
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ان قوانين کی دوسری قسم کلی اور جامع اصولوں کے ايک سلسلہ پر مشتمل ہے جو موضوعات ميں تبديلی پيدا ہونے سے 
  نئی صورت اختيار کر ليتے ہيں اور ہر زمانے کی تغير پذير ضروريات کو پورا کرتے ہيں۔

وان سے ايک کلی قاعده ہے۔(يعنی اپنے عہد و پيمان کی وفاداری کرتے ہوئے انھيں کے عن“ اوفو ابالعقود”مثالًاسالم ميں 
  پورا کرو)

زمانہ کے گزر نے کے ساتھ يقينا نئے اور مفيد تجارتی،سياسی اور اجتماعی معاہدات و معامالت پيش آتے ہيں۔انسان مذکوره 
  ۔کلی قوانين کو مد نظر رکھتے ہوئے جديد مسائل کا جواب دے سکتا ہے

ہے۔اس قائده کے مطابق جو بھی حکم اور قانون انسان يا معاشره کے لئے “ قائده الضرر”اسی طرح ايک دوسرا قائده بنام
  مضر ہو اسے محدود ہو نا چاہئے۔

آپ نے مالحظہ فر مايا کہ اسالم کے يہ کلی قاعدے کس قدر مسائل کو حل کر نے ميں کار ساز ہيں ۔اسالم ميں اس قسم کے 
ت سے پائے جاتے ہيں ۔ہم انہی کلی قواعد اور اصول سے استفاده کر کے عظيم اسالمی انقالب کے بعد (بلکہ قاعدے کثر

  ہميشہ)پيچيده ترين مسائل اور مشکالت کو حل کرسکتے ہيں۔
  

  تيسرا سوال:
ر ان کے بيشک ہميں اسالمی معاشرے ميں مختلف مسائل کے سلسلہ ميں رہبر کی ضرورت ہے۔پيغمبر کی عدم موجودگی او

جانشين کی غيبت کے پيش نظر رہبری کا مسئلہ معطّل ہو کر ره گيا ہے ،اور خاتميت کے اصول کے پيش نظر کسی 
 دوسرے نبی کے مبعوث ہو نے کی اميد بھی نہيں کی جا سکتی ہے،کيا يہ امر اسالمی معاشره کے لئے نقصان ده نہيں ہے؟

کے ذريعہ اسالمی معا “واليت فقيہ”حل کو مدنظر رکھا گيا ہے،يعنی  جواب:اس زمانہ کے لئے بھی اسالم ميں ضروری راه
شرے کی رہبری کی ذمہ داری جامع الشرائط اور اعلٰی سطح پر علم وتقوٰی اور سياسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ايک فقيہ 

گيا ہے ،لہذا اس  کے ذمہ رکھی گئی ہے۔ايسے رہبر کی پہچان کا طريقہ بھی اسالمی قوانين ميں واضح طور پر ذکر کيا
  سلسلہ ميں بھی کسی قسم کی پريشانی کی ضرورت نہيں ہے۔

اس بات کی دليل ہے کہ “جامع الشرائط فقيہ کی رہبری ”سلسلہ انبياء واوصياء ہی کی ايک کڑی ہے۔“واليت فقيہ”اس بناپر 
  اسالمی معاشره سر پرست اور رہبر سے محروم نہيں ہے۔

  کا مطالعہ فر مائيں)۔“طرح حکومت اسالمی”لئے مصنف کی فارسی کتاب(اس سلسلہ ميں مزيد تفصيالت کے 
________________________________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔خاتميت کاصحيح مفہوم کيا ہے؟١
  ۔قرآن مجيد کی آيات سے خاتميت کو کيسے ثابت کيا جاسکتا ہے؟٢
  عثت سے کيوں محروم ہوں؟۔ہمارے زمانہ کے لوگ انبيائے الٰہی کی ب٣
  ۔اسالمی قوانين کی کتنی قسميں ہيں يہ قوانين ہمارے زمانہ کے مسائل کو کيسے حل کر سکتے ہيں ؟۴
 ۔کيا اسالمی معاشره رہبر کے بغير قائم ره سکتا ہے ؟ہمارے زمانہ ميں رہبری کا مسئلہ کيسے حل کيا جاسکتا ہے؟۵

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 

  

  امامت کے دس سبق
  

  پہالسبق: امامت کی بحث کب سے شروع ہوئی؟ 

  ہم جانتے ہيں کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمان دو گرہوں ميں تقسيم ہو گئے:
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ايک گروه کا يہ عقيده ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشين مقرر نہيں فر مايا ہے ،اور يہ کام امت پر 
اہل ”چھوڑ ديا ہے کہ وه مل بيٹھ کر اپنے در ميان ميں سے کسی ايک کو رہبر کے عنوان سے منتخب کريں ۔اس گروه کو 

  کہتے ہيں۔“سنت
رکھتا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا جانشين آپکے ہی مانند خطا و گناه سے معصوم  دوسرا گروه يہ عقيده

ہو نا چاہئے اور بے پناه علم کا حامل ہو نا چاہئے تاکہ لوگوں کی معنوی و مادی رہبر ی کی ذمہ داری سنبھال سکے اور 
  اسالم کے اصولوں کی حفاظت کرتے ہو ئے انھيں بقا بخشے۔

ن کا عقيده ہے کہ ان شرائط کے حامل جانشين کا انتخاب خدا کی طرف سے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ذريعہا
ہی ممکن ہے ،اور پيغمبر خدا صلی هللا عليہ وآلی وسلم نے يہ کام انجام ديا ہے اور حضرت علی عليہ السالم کو اپنا جا نشين 

  کہتے ہيں۔“شيعہ”يا“ميہاما”مقرر فر مايا ہے۔اس گروه کو 
ان مختصر مباحث سے ہمارا مقصد يہ ہے کہ اس مسئلہ کے سلسلہ ميں عقلی،تاريخی اور قرآن وسنت پيغمبر صلی هللا عليہ 
وآلہ وسلم کی دالئل کی روشنی ميں بحث و تحقيق کريں۔ليکن اس بحث کو شروع کر نے سے پہلے ہم چند نکات کی طرف 

  ہيں:اشاره کر نا ضروری سمجھتے 
  کيا يہ بحث اختالف پيدا کرنے والی ہے ؟

  جب اما مت کی بحث چھڑتی ہے تو بعض لوگ فوراً يہ کہتے ہيں کہ آج کل ان باتوں کا زمانہ نہيں ہے!
  آج مسلما نوں کے اتحاد ويکجہتی کا زمانہ ہے اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے 

  الف و افتراق پيدا ہو نے کا سبب بن سکتا ہے!جا نشين کا مسئلہ پر گفتگو کر نا اخت
آج ہميں اپنے مشترک دشمنوں کے بارے ميں سوچنا چاہئے ،جيسے:صہيونزم اور مشرق و مغرب کی استعماری طاقتيں ۔اس

  لئے ہميں اس اختالفی مسئلہ کو پس پشت ڈالنا چاہئے ۔ليکن يہ طرز فکر يقينا غلط ہے، کيو نکہ:
ق کا سبب بن سکتی ہے ،وه تعصب پر مبنی غير معقول بحث اور کينہ پرور جھگڑے ہيں ۔ليکن ۔جو چيز اختالف وافترا١

مخلصانہ اور دوستانہ ماحول ميں،تعصب ،ہٹ دھرمی اور لڑائی جھگڑوں سے پاک عقلی واستدالل بحثيں نہ صرف اختالف 
  ی ہيں ۔انگيز نہيں ہيں ،بلکہ باہمی فاصلوں کو کم اور مشترک نقطہ نظر کو تقويت بخشت

ميں نے اپنے حج و زيارت کے سفروں کے دوران متعدد بار حجاز کے اہل سنت علماء اور دانشوروں سے اس سلسلہ ميں 
بحثيں کی ہيں ۔ہم دونوں فريق محسوس کرتے تھے کہ يہ بحثيں نہ صرف ہمارے تعلقات پر بُرا اثر نہيں ڈالتی تھيں بلکہ 

وش فہمی کا سبب بھی بنتی تھيں۔يہ بحثيں ہمارے آپسی فاصلوں کو کم کرتی ہيں اور زياده سے زياده آپسی افہام وتفہيم اور خ
  اگر کوئی بغض وعناد ہو تو اسے دلوں سے پاک کر ديتی ہيں۔

اہم بات يہ ہے کہ ان بحثوں کے دوران واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے در ميان مشترک نقطہ نظر کثرت سے پائے جاتے ہيں 
  پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنے مشترک دشمن کا مقا بلہ کر سکتے ہيں۔کہ ہم ان مشترک نظريات 

خود اہل سنت بھی چار مذاہب ميں تقسيم ہو ئے ہيں (حنفی،حنبلی ،شافعی اور مالکی)ان چار مذاہب کا وجود ان ميں اختالف 
ول کريں گے تو بہت سے اختال فات کا سبب نہيں بنا ہے اگر وه شيعہ فقہ کو کم از کم پانچويں فقہی مذہب کے عنوان سے قب

اور مشکالت دور ہو جائيں گے،جيسا کہ ماضی قريب ميں اہل سنت کے عظيم مفتی اور مصر کی االزہر يونيورسٹی کے سر
نے اہل سنت کے در ميان فقہ شيعہ کا باضابط طور پر اعالن کر کے ايک بڑا اور مؤثر قدم اٹھايا ۔انہوں “شيخ شلتوت”براه

سالمی افہام و تفہيم کے حق ميں ايک بڑی اور مؤثر خد مت کی جس کے نتيجہ ميں شيخ شلتوت اور عالم نے اس طرح ا
  تشيع کے مرجع عاليقدر آيت هللا العظمی مرحوم بروجردی کے در ميان دوستانہ تعلقات برقرار ہو ئے ۔

ح صورت ميں موجود ہے ۔ہم تمام مذاہب ۔ہمارااعتقاد ہے کہ دوسرے مذاہب سے زياده شيعہ مذہب ميں اسالم کی تجلّی واض٢
کا احترام کرتے ہوئے عقيده رکھتے ہيں کہ مذہب شيعہ اسالم کو تمام جہات ميں بہتر صورت ميں پہچنوا سکتا ہے اور 

  اسالمی حکومت سے متعلق مسائل کو حل کر سکتا ہے ۔
يں؟!اور اگر ايسا نہ کيا تو يقينا ہم ان کے ساتھ تو پھر کيوں نہ ہم اپنے بچوں کو دليل و منطق کے ساتھ اس مکتب کی تعليم د

  خيانت کريں گے۔
ہميں يقين ہے کہ پيغمبر اسالم نے قطعاًاپنے جا نشين کو معين فر مايا ہے ،اس ميں کيا مشکل ہے کہ عقل ومنطق اور دليل 

  وبرہا ن سے اس موضوع پر بحث کريں؟
  دوران دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کريں۔ليکن ہميں اس بات کا خيال رکھنا چاہئے کہ اس بحث کے 

۔اسالم کے دشمنوں نے ،مسلمانوں کے اتحاد واتفاق کی بنيادوں کو متزلزل کر نے کے لئے سنيوں ميں شيعوں کے خالف ٣
ہاور شيعوں ميں سنيوں کے خالف اس قدر جھوٹ اور تہمتيں پھيالئی ہيں کہ جس کے نتيجہ ميں بعض ممالک ميں تما م شيع
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  اور سنی ايک دوسرے سے دور ہو گئے ہيں ۔
جب ہم اما مت کے مسئلہ کو مذکوره ذکر شده طريقے سے بيان کريں گے اور شيعوں کے نقطہ نظر کو قرآن مجيد اور 

احاديث کی روشنی ميں دالئل سے واضح کريں گے،تو معلوم ہو گا کہ يہ جھوٹا پروپيگنڈا تھا اور ہمارے مشترک دشمنوں 
  ڑ کا ہے ۔نے زہر چھ

مثال کے طور پر ميں يہ کبھی بھول نہيں سکتا کہ ايک سفر کے دوران عربستان کی ايک عظيم دينی شخصيت سے ميری 
  “ميں نے سنا ہے کہ شيعوں کا قرآن ہمارے قرآن سے الگ ہے۔:”مالقات اور بحث ہوئی ۔اس نے اظہار کيا 

  بات کی تحقيق کر نا بہت آسان ہے۔ ميں نے انتہائی تعجب کے ساتھ اس سے کہا :ميرے بھائی اس
کے بعد کسی پيشگی اطالع کے بغير “عمره”ميں آپ کو دعوت ديتا ہوں کہ آپ خود يا آپ کا نما ئنده ميرے ساتھ آئے تاکہ 

ايران چليں وہاں کے تمام کوچہ وبازار ميں مسجديں ہيں اور ہر مسجد ميں بڑی تعداد ميں قرآن مجيد موجود ہيں۔اس کے 
ام مسلما نوں کے گھروں ميں بھی قرآن مجيد موجود ہيں ۔آپ جس مسجد ميں چاہيں گے ہم چليں گے يا جس گھر ميںعالوه تم

چاہيں اس گھر کا دروازه کھٹکھٹائيں گے اور ان سے قرآن مجيد طلب کريں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے اور ہمارے 
ہيں ہے ۔(بہت سے قرآن مجيد ،جن سے ہم استفاده کرتے ہيں خود قرآن ميں ايک لفظ حتٰی کہ ايک نقطہ کا بھی اختالف ن

  عربستان ،مصر اور دنيا کے دوسرے اسالمی ممالک سے شائع ہوئے ہيں)
بيشک اس دوستانہ اور نہايت استداللی بحث کا يہ نتيجہ نکال کہ اسالم کے دشمنوں نے اس مشہور عالم دين کے ذہن ميں جو 

  ،اس کا اثر ختم ہو گيا۔ عجيب زہر افشانی کر رکھی تھی
مقصود يہ ہے کہ اما مت سے مربوط بحثيں ،جيسا کہ ہم نے اوپر بيان کيا، اسالمی معاشرے ميں اتحاد واتفاق کو مستحکم 

  کرتی ہيں اور حقائق کے واضح ہو نے اور فاصلے کم ہو نے ميں مدد کرتی ہيں۔
  

  امامت کيا ہے؟ 
سلمانوں کے پيشوا اور قائد کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور شيعوں کے م“امام”جيسا کہ عنوان سے ہی واضح ہے کہ 

اسے کہا جاتا ہے جو ہر چيز ميں پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا جانشين “امام معصوم”اصول عقائد کے اعتبار سے 
وتا ہے ۔پيغمبر پر وحی نازل ہو تی ہو،اس فرق کے ساتھ کہ پيغمبرمذہب کا بانی ہو تا ہے اور امام مذہب کا محافظ و نگہبان ہ

ہے ليکن امام پر وحی نازل نہيں ہو تی ہے۔ امام پيغمبر سے تعليمات حاصل کرتا ہے او رقدرت کی طرف سے غير معمولی 
  علم کا حامل ہوتا ہے ۔

،ظاہری و حکومت اسالمی کا صرف رہبر ہی نہيں ہوتا ہے ،بلکہ وه معنوی و مادی “امام معصوم”شيعہ عقيده کے مطابق 
باطنی ،غرض ہر جہت سے اسالمی معاشرے کا رہبر اور قائد ہو تا ہے ،وه اسالمی عقائد و احکام کا نگہبان اور محافظ ہو تا 

  ہے اور ہر قسم کے خطا وانحراف سے محفوظ ہو تا ہے اور وه خدا کا منتخب بنده ہوتا ہے۔
ہ وه اسے صرف اسالمی معاشره کا سر براه جا نتے ہيں ،اور ليکن اہل سنت ،امامت کی اس طرح تفسير نہيں کرتے ہيں ،بلک

  دوسرے الفاظ ميں وه ہر عصر وزمانہ کے حکمرانوں کو پيغمبر کا خليفہ اور مسلمانوں کا امام جانتے ہيں۔
يغمبر يا البتہ ہم آئنده بحثوں ميں ثابت کريں گے کہ ہر دور اور ہر زمانے ميں ايک الٰہی نماينده کا ہونا ضروری ہے يعنی پ

ايک معصوم امام روئے زمين پر ضرور موجود ہو نا چاہئے تاکہ دين حق کی حفاظت اور طالبان حق کی رہبری کرے ۔اور 
اگر کبھی يہ امام معصوم کسی مصلحت کے پيش نظر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کے 

  کی تشکيل کے ذمہ دار ہوتے ہيں۔نمائندے احکام الٰہی کی تبليغ اور حکومت اسالمی 
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔جو لوگ يہ کہتے ہيں کہ آج کل امامت کی بحث کرنا مناسب نہيں ہے ان کی دليل کيا ہے۔١
  ۔اس دليل کے مقابلے ميں اس بحث کی ضرورت کے لئے ہمارے پاس کتنے مستدل جواب ہيں؟٢
  نوں کے در ميان اختال فات کو کيسے پھيالتے ہيں اور ان اختال فات کو دور کر نے کا طريقہ کيا ہے؟۔اسالم کے دشمن مسلما٣
  ۔کيا آپ دشمنوں کی تفرقہ اندازی کے کچھ نمو نے پيش کر سکتے ہيں؟۴
  کے معنی سے کيا فرق ہے؟“ امامت”کے کيا معنی ہيں اور اس کا سنی مکتب ميں“امامت”۔شيعہ مکتب ميں ۵
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  بق: امام کے وجود کا فلسفہ دوسرا س

بعثت انبياء کی ضرورت کے موضوع پر جو بحث ہم نے کی اس سے کافی حد تک ہمارے لئے پيغمبر کے بعد امام کی 
ضرورت کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے ،کيونکہ نبياور امام(ع) اکثر موضوعات ميں مشترک ہيں ،ليکن يہاں پر ضروری ہے 

  روشنی ڈال جائے : کہ کچھ دوسرے موضوعات پر بھی
  

  الٰہی رہبروں کے وجود کے ساتھ معنوی تکامل
  سب سے پہلے ہميں انسان کی خلقت کے مقصد پر بحث کرنی چاہئے کيونکہ يہ گلدستہ کائنات کا سب سے اچھا پھول ہے۔

اور نشيب  انسان خدا کی طرف ،تمام جہات ميں کمال مطلق اور معنوی تکامل کی منزل تک پہنچنے کے لئے ايک طوالنی
  وفراز سے پر راستہ طے کرتا ہے۔

بيشک انسان اس راستہ کو ايک معصوم پيشوا کی رہبری کے بغير طے نہيں کر سکتا ہے اور اس کے لئے ايک الٰہی معلم 
 ۔“اس راه ميں تاريکياں اور گمراہی کے خطرات موجود ہيں”کی رہبری کے بغير يہ منزل طے کرنا ممکن نہيں ہے کيونکہ 

ح ہے کہ خدا وند متعال نے انسان کو عقل وشعور کی قوت سے نوازا ہے اور اسے محکم اور قوی ضمير عطا کيا يہ صحي
ہے ،اس کے لئے آسمانی کتابيں بھيجی ہيں۔ليکن ممکن ہے يہ انسان ان تمام تکوينی اور تشريعی وسائل کے باوجود اپنے 

۔بيشک ايک معصوم پيشوا انحراف اور گمراہی کے خطرات لئے صحيح راه کی شناخت کر نے ميں غلطی کا شکار ہو جائے
  “امام کا وجود انسان کی تخليق کے مقصد کو مکمل کر نے واال ہے۔”کو دور کر ديتا ہے ۔لہذا 

سے مراد يہ ہے کہ خدا “قاعده لطف”سے تعبير کيا گيا ہے۔ اور “قاعده لطف”يہ وہی چيز ہے جسے عقائد کی کتابوں ميں
م چيزوں کو انسان کے اختيار ميں ديتا ہے جو اس کو تخليق کے مقصد تک پہنچنے کے لئے ضروری ہوتی وند متعال ان تما

ہيں ۔انبياء کی بعثت اور امام معصوم کا وجود بھی ان ہی ميں سے ہے ورنہ انسان کے مقصد خلقت کی مخالفت الزم آئے 
  گی۔(غور فر مائيں)۔

  
  آسمانی اديان کی حفاظت

کہ جب الٰہی اديان انبياء کے قلوب پر نازل ہو تے ہيں تو وه بارش کے پانی کی بوندوں کے مانند صاف  ہم بخوبی جانتے ہيں
وشفاف حيات بخش اور روح پرور ہوتے ہيں۔ ليکن جب وه آلوده ماحول اور کمزور يا ناپاک ذہنوں ميں وارد ہوتے ہيں تو 

اس قدر مخلوط ہو جاتے ہيں کہ ان کی بنيادی پاکيزگی اور لطافت رفتہ رفتہ آلوده ہو جاتے ہيں اور خرافات وتو ہمات ان ميں 
ختم ہو جاتی ہے ۔اس حالت ميں نہ ان ميں جّذابيت باقی رہتی ہے اور نہ تربيت کا خاص اثر ،نہ ہی يہ اديان پياسوں کو 

  سيراب کر سکتے ہيں اور نہ ان ميں فضائل وکماالت کی کلياں اور پھول کھال سکتے ہيں۔
وری ہے کہ دين ومذہب کی اصلی شکل کی حفاظت اور دينی اصول وضوابط کے خالص رہنے کے لئے ايک اس لئے ضر

معصوم پيشوا موجود ہو تا کہ وه انحرا فات ،غلط افکار،غلط اور اجنبی نظريات،توہمات وخرافات سے دين کو بچاسکے ۔اگر 
  ہی اپنی حقيقی شکل اور پاکيزگی کو کھودے گا۔ دين ومذہب ايسے رہبر سے محروم ہوگا تو وه دين مختصر مدت کے اندر

  اسی لئے حضرت علی عليہ السالم نہج البالغہ ميں فر ماتے ہيں:
ّٰ بحجة،اماظاھراًمشھورا،اوخائفاًمغمورا لئال تبطل حجج ّهللاٰ وبينا تہ۔” ھم بلی ،ال تخلوا الرض من قائم  (نہج البالغہ،کلمات “ اللّٰ

  )١۴٧قصارنمبر
ن ہر گز قيام کر نے والے حجت خدا سے خالی نہيں ہو سکتی ہے،خواه(وه حجت خدا)ظاہر وآشکار ہو يامخفی جی ہاں ،زمي”

  “وپوشيده،تاکہ خدا کی واضح دليليں اور نشانياں باطل نہ ہونے پائيں۔
ں کی حقيقت ميں قلب امام اس محفوظ صندوق کے مانند ہے جس ميں ہميشہ گراں قيمت اسنادرکھے جاتے ہيں تاکہ چورو

  لوٹ مار اور دوسرے حوادث سے محفوظ رہيں يہ بھی وجود امام کے فلسفوں ميں سے ايک فلسفہ ہے۔
  

  امت کی سياسی واجتماعی رہبری
اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ کوئی بھی معاشره ياگروه ايک ايسے اجتماعی نظام کے بغير باقی نہيں ره سکتا ہے جس کی 

و۔اسی لئے زمانہ قديم سے آج تک تمام اقوام و ملل نے اپنے لئے ايک رہبر کو منتخب کيا سر پرستی ايک توانا رہبر کرتا ہ
ہے۔ کبھی يہ رہبر صالح ہو تا تھا ليکن بہت سے مواقع پر ناصالح ہو تا تھا ۔اکثر مواقع پر امتوں کی ايک رہبر کی ضرورت 

زورو زبر دستی سے لوگوں پر مسلط ہو کر اقتدار کو  اور احتياج سے ناجائز فائده اٹھا تے ہو ئے ظالم بادشاه اور سالطين
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  اپنے ہاتھ ميں لے ليتے تھےيہ ايک طرف۔ 
دوسری طرف انسان کو اپنے معنوی کمال کے مقصد تک پہنچنے کے لئے اس راستہ کو اکيلے ہی نہيں بلکہ جماعت اور 

اظ سے انفرادی طاقت کمزور ہو تی ہے معاشره کے ہمراه طے کر ناچاہئے ۔کيونکہ فکری ،جسمانی، مادی اور معنوی لح
  اور اس کے مقابلہ ميں اجتماعی طاقت بہت قوی ہوتی ہے ۔

ليکن ايک معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ اس ميں ايک ايسا صحيح نظام حکم فر ماہو،جو انسانی صالحيتوں ميں نکھار 
قوق کا تحفظ کرے،بلند مقاصد تک پہنچنے الئے ،انحرا فات اور گمراہيوں سے مقابلہ کرے،معاشرے کے تمام افراد کے ح

کے لئے پرو گراموں کو منصوبہ بند طريقے پر منظم کرے اور ايک آزاد ماحول ميں پورے معاشرے کو حرکت ميں النے 
  کے عوامل يکجا کرے۔

ہ صحيح چونکہ ايک خطا کارانسان ميں ايسی عظيم ذمہ داری سنبھالنے کی صالحيت اور طاقت نہيں ہے ،جيسا کہ ہم ہميش
راستہ سے سياسی حکمرانوں کے انحراف اور گمراہی کا مشاہده کرتے رہے ہيں ،اس لئے ضروری ہے کہ خداوند متعال 

کی طرف سے ايک معصوم رہبران امور کی نگرانی ونظارت کرے اور لوگوں کی توانائيوں اور دانشوروں کے افکار سے 
  استفاده کرتے ہوئے انحرافات کی بھی روک تھام کرے۔
کے شعبوں ميں سے ايک شعبہ ہے۔ہم مکرر عرض کر “قاعده لطف”يہ امام کے وجود کے فلسفوں ميں سے ايک فلسفہ اور

رہے ہيں کہ استثنائی زمانہ ميں بھی ،جب امام معصوم کچھ وجوہات کی وجہ سے غائب ہوں تو لوگوں کی ذمہ دارياں واضح
  يں اس پر مفصل روشنی ڈاليں گے۔کی بحث م“حکومت اسالمی”ہيں ۔ان شاء هللا تعالٰی ہم

  
  اتمام حّجت کی ضرورت 

امام کے وجود کی نورانی کرنوں سے صرف آماده دلوں کی رہنمائی ہی مقصد نہيں ہے تاکہ وه کمال مطلق کے راستے پر 
گامزن رہيں بلکہ امام کا وجودان لوگوں کے لئے بھی حجت کے طور پر ضروری ہے،جو جان بوجھ کر گمراہی کی طرف 

جاتے ہيں ،تاکہ ان کے ساتھ وعده کی گئی سزابے دليل نہ ہو اور کوئی شخص ايسا اعتراض نہ کر سکے ،کہ اگر کسی الٰہی 
  رہبر نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہميں حق کی طرف دعوت دی ہو تی تو ہم ہر گزگمراه نہ ہو تے۔

مام راستے بند کر ديئے جا ئيں ،حق کی دليلينکافی حد مختصر يہ کہ امام کے وجود کا مقصد يہ ہے کہ عذر اور بہانہ کے ت
تک بيان کی جائيں ،نا آگاه لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے اور آگاه افراد کو اطمينان دالکر ان کے اراده کو تقويت بخشی 

  جائے۔
  

  امام،فيض الٰہی کا عظيم وسيلہ ہے
يا تمام کائنات ميں پيغمبر اور امام کے وجود کو انسان کے  بہت سے علماء ،اسالمی احاديث کی روشنی ميں،انسانی معاشره

  کے وجود سے تشبيہ ديتے ہيں۔“قلب”بدن ميں 
ہم بخوبی جانتے ہيں کہ دل کی دھڑکن کے نتيجہ ميں خون تمام رگوں ميں پہنچ جاتا ہے اور اس طرح بدن کی تمام خليوں کو

  غذا پہنچتی ہے۔
کاروان انسانيت کے راہنما کی حيثيت سے فيض الٰہی کے نازل ہو نے کا وسيلہ ہے  چونکہ امام معصوم ايک انسان کامل اور

اور ہر شخص پيغمبر وامام سے اپنے ارتباط کے مطابق اس فيض الٰہی سے بہره مند ہو تا ہے ۔لہذا يہ کہنا چاہئے کہ جس 
ی کے اس وسيلہ (امام(ع)) کا کا وجود ضروری ہے اسی طرح عالم انسانيت کے لئے فيض الہٰ “دل”طرح انسان کے لئے 

  ہونابھی ضروری ہے۔(غور فر مائيے)
مغالطہ نہ ہو ،پيغمبر اور امام کے پاس اپنی کوئی ايسی چيز نہيں ہو تی ہے جسے وه دوسروں کو عطا کريں ،بلکہ ان کے 

سيلہ ہو تا ہے ،اسی بدن کے لئے فيض الٰہی کا و“دل”پاس جو کچھ ہو تا ہے وه خدا کا ديا ہوا ہو تا ہے ،ليکن جس طرح 
  طرح پيغمبر اور امام بھی تمام انسانوں کے لئے فيض الٰہی کے سبب اور وسيلہ ہو تے ہيں۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔انسان کے معنوی تکامل ميں امام کا کيا کردار ہے؟١
  ۔دين و مذہب کے محافظ کی حيثيت سے امام کا کيا کردار ہے؟٢
  مت اور نظام کی رہبری کے لحاظ سے امام کا کيا کردار ہے؟۔حکو٣
  ۔ اتمام حجت سے کيا مراد ہے ؟اور اس سلسلہ ميں امام کا کيا کردار ہے؟۴
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  ۔فيض الٰہی کے وسيلہ سے کيا مراد ہے ؟اس حوالے سے پيغمبر اور امام کے بارے ميں کون سی تشبيہ بہترين تشبيہ ہے؟۵

  

  رائط وصفات تيسرا سبق : امام کے خاص ش

امامت ”اس بحث ميں سب سے پہلے اس نکتہ کی طرف توجہ کر نا ضروری ہے :قرآن مجيد سے بخوبی معلوم ہو تا ہے کہ
اور “ نبوت”ايک ايسا بلند مرتبہ ہے کہ ممکن ہے ايک انسان اس مرتبہ تک پہنچ سکے ۔يہاں تک کہ يہ مرتبہ “کا مرتبہ

ونکہ بت شکن پيغمبر حضرت ابراھيم عليہ السالم کے بارے ميں قرآن مجيد ميں کے مرتبہ سے بھی بلند تر ہے۔ کي“رسالت”
  ميں ارشاد ہوا ہے:١٢۴سوره بقره کی آيت نمبر 

  
اور اس وقت کو ياد کرو جب خد انے چند کلمات کے ذريعہ ابراھيم(ع) کا امتحان ليا اور انہوں نے اسے پورا کر ديا تو اس ”

امام اور قائد بنارہے ہيں ۔انہوں نے عرض کی:ميری ذريت؟ارشاد ہو يہ عہدئہ امامت ظالميں  (خدا) نے کہا ہم تم کو لوگوں کا
  “تک نہيں جا ئے گا۔

اس طرح حضرت ابراھيم(ع)،نبوت اور رسالت کا مرحلہ طے کر نے اور خدا کی طرف سے لئے گئے مختلف امتحانات 
مادی ومعنوی پيشوائی کے بلند مرتبہ(امامت)پر فائز ميں کاميابی حاصل کر نے کے بعد لوگوں کی ظاہری وباطنی اور 

  ہوئے۔
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم بھی نبوت ورسالت کے مرتبہ کے عالوه لوگوں کی امامت ورہبری کے مرتبہ پر فائز 

  تھے ،بعض انبياء عليہ السالم بھی اس مرتبہ پر فائز تھے ،يہ ايک طرف۔
کسی عہده کو سنبھالنے والے ميں فرائض اور ذمہ داريوں کے مطابق شرائط اور صفات کا دوسری طرف ہم جانتے ہيں کہ 

ہو نا ضروری ہے يعنی جس قدر مرتبہ بلند تر اور ذمہ داريان سنگين تر ہوں گی اسی تناسب سے ضروری شرائط اور 
  صفات سنگين تر ہوں گی ۔

اہی دينے اور امام جماعت بننے کے لئے بھی عادل ہو نا مثالًاسالم ميں قاضی اور جج کے عہده پر فائز ہونے،حتی گو
ضروری ہے ۔جس مذہب ميں ايک گواہی دينے يا نماز جماعت ميں حمد وسوره پڑھنے کی ذمہ داری نبھانے والے کے لئے 
کا  عادل ہو نا ضروری ہو،ظاہر ہے اس ميں امامت کے جيسے غير معمول اور بلند مرتبہ پر فائز ہو نے کے لئے کن شرائط

  ہو نا ضروری ہو گا ۔
  بہر حال امام کے لئے درج ذيل شرائط کا ہو نا ضروری ہے: 

۔معصوم ہو نا:امام کو پيغمبر کے مانند معصوم ہو نا چاہئے يعنی اسے خطا اور گناہوں سے پاک ہو نا چاہئے ۔اگر ايسا نہ ١
  کے لئے قابل اعتماد نہيں بن سکتا ہے۔ ہو گا تو وه لوگوں کے لئے رہبر اور نمونہ نہيں بن سکتا ہے اور معاشرے

امام ميں ايسی خصوصيات ہونی چاہئينکہ لوگوں کے دل و جان پر حکمرانی کر سکے اور اس کا حکم کسی چون وچرا کے 
بغير لوگوں کے لئے قابل قبول ہو نا چاہئے ۔جو شخص گناہوں ميں آلوده ہو گا وه کبھی ہر لحاظ سے قابل اعتماد نہيں ہو سکتا

  ر ايسی مقبو ليت پيدا نہيں کر سکتا ۔ او
جو شخص اپنے روز مره کاموں ميں غلطيوں اور خطاؤں کا مرتکب ہو تا ہو ،اس کے لئے کيسے ممکن ہے کہ معاشرے 

  کے امور ميں اس کے افکار و نظريات پر اعتماد کرتے ہو ئے کسی چون وچرا کے بغير عمل کيا جائے؟
رکو معصوم ہو نا چاہئے ،امام ميں بھی اس شرط کا ہو نا مندرجہ باال دليل کے مطابق اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ پيغمب

  ضروری ہے ۔
ہے ۔کہ پيغمبر و امام کے وجود کی اصل “قاعده لطف”اس بات کو ايک اور طريقہ سے بھی ثابت کيا جاسکتا ہے،وه طريقہ

ی قرار ديتا ہے ،کيو نکہ پيغمبر و امام کے کا انحصار اسی قاعده پر ہے اور يہ قاعده عصمت کی صفت کو بھی ضرور
وجود مقدس کے مقاصد کی تکميل مرتبہ عصمت کے بغير ممکن نہيں ہے۔اس کے عالوه گزشتہ سبق ميں جو وجود امام(ع) 

  کے فلسفے ہم نے بيان کئے ہيں وه بھی اس (صفت عصمت)کے بغير نامکمل رہيں گے۔
کے لئے علمی مامن اور پناه گاه ہو تا ہے ۔وه تمام اصول دين،فروع دين،قرآن ۔بھر پور علم:امام،پيغمبر کے مانند لوگوں ٢

مجيد کے ظاہر و باطن ،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمکی سنت اور جو کچھ اسالم سے مربوط ہے ان سب کے بارے 
تا ہے اور لوگوں کا رہبر و قاعد بھی ہوميں مکمل طور پر آگاه و عالم ہو نا چاہئے کيونکہ وه شريعت اسالم کا محافظ بھی ہو 

  تا ہے۔
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جو اشخاص ،پيچيده اور مشکل مسائل پيش آنے کی صورت ميں پريشان ہو کر دوسروں کی طرف دست ِسوال دراز کرتے 
ہيں اور ان کا علم ودانش اسالمی معاشرے کو پيش آنے والے مسائل کو حل کر نے سے قاصر ہو تا ہے وه ہر گز امات کا 

  ور لوگوں کی رہبری وقيادت کی باگ ڈور نہيں سنبھال سکتے ہيں۔منصب ا
مختصر يہ کہ امام کو دين الٰہی کا سب سے عظيم عالم ہو ناچاہئے تاکہ پيغمبرصلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کی وجہ 

ی راه کو ثبات و دوامسے پيدا ہو نے والے خالء کو فوراًپر کر سکے اور صحيح اور ہر قسم کے انحرافات سے پاک اسالم ک
  بخش سکے۔

۔شجاعت:امام کے لئے ضروری ہے کہ وه اسالمی معاشرے ميں شجاع ترين انسان ہو،کيونکہ شجاعت کے بغير ،رہبری ٣
وقيادت ممکن نہيں ہے ۔يہ شجاعت سخت اور ناگوا حوادث جابروں،سرکشوں ظالموں،اور اسالمی مملکت کے داخلی 

  ضروری ہے۔ وخارجی دشمنونسے مقابلہ کے لئے
۔زہد وتقوٰی:ہم بخوبی جانتے ہيں کہ دنيا کی ظاہری شان وشوکت اور زرق وبرق ميں گرفتار ہوئے لوگ جلد دھوکہ کھاتے ۴

ہيں اور ان کے لئے حق کی راه سے منحرف ہو نے کا احتمال زياده ہو تا ہے ۔ان دنيا پرستوں کو کبھی اللچ کے ذريعہ اور 
  استہ سے منحرف کيا جاتا ہے۔کبھی دھمکيوں سے اپنے اصلی ر

  بے نياز)ہو نا چاہئے۔“(امير”ہو نے کے بجائے “اسير”امام کو اس دنيا کی ظاہری نعمتوں کے مقابلہ ميں 
امام کو اس مادی دنيا کی ہر قيد وبند ،يعنی، نفسانی خواہشات ،مقام و منزلت ،مال و دولت اور جاه و حشم کی قيود سے آزاد و

  ے تاکہ فريب،اثرورسوخ اور سازش کے دام ميں پھنسا کر اسے شکست نہ دی جا سکے ۔بے نياز ہو نا چاہئ
 ١۵٩۔پر کشش اخالق: پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بارے ميں قرآن مجيد ميں سوره آل عمران کی آيت نمبر ۵

  ميں ارشاد ہوا ہے:
  )١۵٩( سوره آل عمران/

تم ان لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو يہ تمھارے پاس پيغمبر!يہ هللا کی مہر بانی ہے کہ ”
  سے بھاگ کھڑے

  “ہو تے
پيغمبرصلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور امام ہی نہيں بلکہ معاشرے کے ہر رہبر و پيشوا کے لئے ضروری ہے کہ وه بھی پر 

  انند لوگوں کو اپنی طرف کھينچ سکے۔کشش اور نيک اخالق کا مالک ہو تا کہ وه مقناطيس کے م
  بيشک ہر قسم کی تند روی اور بد اخالقی،جو لو گوں ميں نفرت پيدا ہو نے کا سبب 

ہو تی ہے ،پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اورامام کے لئے بہت بڑا عيب شمار ہو تی ہے وه ايسے عيوب سے پاک و منّزه 
  دی فلسفے بے کار ہو کر ره جائيں گے۔ہو تے ہيں ،ورنہ(امام(ع))کے بہت سے وجو

  يہ اہم ترين شرائط ہيں،جو عظيم علماء نے امام کے لئے بيان کئے ہيں۔
البتہ مذکوره پانچ صفات کے عالوه بھی امام کے لئے کچھ مزيد صفات اور شرائط کا ہو نا ضروری ہے ،ليکن ان ميں سے 

  اہم ترين صفات يہی ہيں جن کا ذکر ہم نے کيا ہے۔
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔منصب امامت کس دليل سے انسان کے لئے ايک بلند ترين منصب ہے؟١
  ۔کيا پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ديگر اولوالعزم انبياء عليھم السالم بھی امامت کے منصب پر فائز تھے؟٢
  آسکتی ہے؟۔اگر امام معصوم نہ ہو تو کون سی مشکل پيش ٣
  ۔امام ميں بھر پور علم کا ہو نا کيوں ضروری ہے؟۴
  ۔کس دليل کی بناء پر امام کو سب سے شجاع ،باتقوٰی،زاہد اور اخالقی لحاظ سے پر کشش ہو نا چاہئے۔۵

  

  چوتھا سبق:امام کا تعيّن کس کے ذمہ ہے؟ 

هللا عليہ وآلہ وسلم نے ايسی حالت ميں رحلت فر  مسلمانوں کے ايک گروه (اہل سنّت)کا يہ عقيده ہے کہ پيغمبر اسالم صلی
مائی کہ آپنے اپنے بعد کسی کو جانشين کے طور پر مقرر و معيّن نہيں فر مايا تھا ۔ان لوگوں کا عقيده يہ ہے کہ يہ ذمہ داری
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يقہ سے انجام کے طر“ اجماع مسلمين”خود مسلمانوں کی ہے کہ اپنے لئے رہبر اور پيشوا کو منتخب کريں اور اس کام کو 
  دينجو دالئل شرعی ميں سے ايک دليل ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد يہ کام انجام پايا اور سب سے پہلے خليفہ اول امت 
خود ذاتی طورکے اجماع کے ذريعہ خالفت کے عہدے پر منتخب کئے گئے ۔جبکہ پہلے خليفہ نے (اجماع امت کے بجائے) 

  پر (وصيت کے ذريعہ) دوسرے خليفہ کو مقرر کيا۔
اس کے بعد دوسرے خليفہ نے چھ افراد پر مشتمل ايک شورٰی تشکيل دی تاکہ يہی لوگ ان کے بعد ان کے جانشين کو 

  منتخب کريں۔
  تھے۔ اس شورٰی کے اراکين :حضرت علی(ع)،عثمان،عبدالرحمان بن عوف،طلحہ،زبير اور سعد بن ادبی وقاص

اس شورٰی نے تين اراکين کی اکثريت سے،يعنی سعدبن ابی وقاص ،عبدالرحمان بن عوف اور طلحہ کی رائے سے عثمان کو
منتخب کيا۔ دوسرے خليفہ نے صراحت کی تھی کہ شورٰی کے اراکين کی رائے تين تين افراد پر برابر تقسيم ہو جانے کی 

  کے بہنوئی )کی رائے ہو وہی خليفہ منتخب کيا جائے! صورت ميں جس طرف عبدالرحمان بن عوف (عثمان
عثمان کی خالفت کے آخری دنوں ميں لوگوں نے مختلف دالئل کی بنا ء پر ان کے خالف بغاوت کی اور اس سے پہلے کہ 

  وه ذاتی طور پر يا شورٰی کے ذريعہ اپناجانشين مقرر کرتے،انھيں قتل کر ڈاال۔
عليہ السالم کی طرف رخ کيا اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے جانشين  اس وقت عام مسلمانوں نے حضرت علی

کی حيثيت سے آپ(ع) کی بيعت کی ۔صرف شام کے گورنر معاويہ نے حضرت علی عليہ السالم کی بيعت سے انکار کيا 
  ۔ ،کيونکہ وه بخوبی جانتا تھا کہ حضرت علی(ع) اسے موجوده عہدے پر باقی نہيں رکھيں گے

معاويہ نے نہ صرف حضرت علی عليہ السالم کی بيعت ہی نہيں کی بلکہ آپ(ع) کے خالف بغاوت کا جھنڈا بلند کر ديا اور 
اس طرح تاريخ اسالم ميں ناگوار،مرگ آور اور منحوث حوادث کا دور شروع ہوا جس کے نتيجہ ميں بے گناه مسلمانوں کی 

  ايک بڑی تعداد کا خون بہہ گيا۔
می اور تاريخی بحثوں کے واضح ہو نے کے لحاظ سے بہت سے سواالت ابھرتے ہيں ہم ان ميں سے چند سواالت يہاں پر عل

  پر بحث کر رہے ہيں:
  
  ۔کيا امت کو پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا جانشين منتخب کر نے کا حق ہے؟ ١

عاشره کی ظاہری حکمرانی جان ليں تو ايسے حاکم اس سوال کا جواب مشکل اور پيچيده نہيں ہے ۔اگر ہم امامت کو اسالمی م
  کو لوگوں کی رائے سے منتخب کر نا رائج ہے۔

ليکن اگر ہم امامت کو اس معنی ميں ليں ،جس کی وضاحت ہم پہلے قرآن مجيد کی روشنی ميں کرچکے ہيں ،تو کسی شک و
وسلم کے عالوه کوئی بھی شخص امام اور خليفہ کو  شبہہ کے بغير،خداوند متعال يا وحی الٰہی سے پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ

  معين نہيں کرسکتا ہے۔
کيونکہ اس تفسير کے مطابق امامت کی شرط اسالم کے تمام اصول وفروع ميں بھر پور علم رکھنا ہے ايسا علم جس کا سر 

  ت کرسکے۔چشمہ علم الٰہی اور علم پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہوتاکہ وه شريعت اسالم کی حفاظ
دوسری شرط يہ ہے کہ امام معصوم ہو ناچاہئے ،يعنی اسے خداکی طرف سے ہر خطاو گناه سے پاک ومنّزه ہو نے کی 

  ضمانت حاصل ہو تا کہ معاشرے کی معنوی و مادی، ظاہری و باطنی رہبری و قيادت کی ذمہ داری سنبھال سکے۔
ہد وتقوٰی ،پرہيز گاری اور شجاعت کا حامل بھی ہو ناچاہئے ۔اس کے عالوه امام يا خليفہ کو اس منصب کے لئے ضروری ز

يہ بات يقينی ہے کہ ان شرائط کی تشخيص خدا اور پيغمبر کے عالوه کسی اور کے ذريعہ ممکن نہيں ہے ۔وہی(خداہی) يہ 
علمجانتا ہے کہ کس شخص کی روح عصمت کے نور سے منور ہے اور وہی جانتا ہے کہ منصب امامت کے لئے ضروری 

  ،تقوٰی ،پرہيز گاری ،شجاعت و شہامت کس شخص ميں موجود ہے۔
جن لوگوں نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خليفہ اور امام کا تعيّن لوگوں کے ہاتھ ميں دے ديا ہے،انہوں نے 

امور ميں لوگوں کی رہبری  حقيقت ميں امامت کے قرآنی مفہوم ميں تبديلی ايجاد کر کے امامت کو عام حکمرانی اور دنيوی
تک محدود کر کے رکھ ديا ہے ورنہ جامع اور کامل معنی ميں امامت کے شرائط پرور دگار عالم کے ذريعہ ہی قابل 

  تشخيص ہيں اور وہی ان صفات کے بارے ميں مکمل علم و آگاہی رکھتا ہے۔
خاب کيا جاتا ہے ۔پيغمبر کا انتخاب لوگوں کی رائے امام کا انتخاب بھی بالکل اسی طرح کيا جاتا ہے جس طرح پيغمبر کا انت

سے نہيں کيا جاسکتا بلکہ ضروری ہے کہ پيغمبر کا انتخاب خداوند متعال کی طرف سے ہو اور معجزات کے ذريعہ اس کی
پہچان کر وائی جائے اس لئے کہ پيغمبر ميں پائی جانے والی ضروری صفات کی تشخيص بھی صرف خدا وند متعال ہی کر 
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  سکتا ہے۔
  
  ۔کيا پيغمبر نے اپنا جانشين مقرر نہيں فر مايا ہے؟٢

دين ہے اور قرآن مجيد کی واضح آيات کے مطابق يہ دين کسی خاص زمان و “الفانی”اور ‘عالمی”بيشک دين اسالم ايک 
  مکان سے مخصوص نہيں ہے ۔

زمانہ تک يہ الٰہی اور آسمانی دين جزيرئہ  يہ بھی ايک حقيقت ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ سلم کی رحلت کے
  عرب سے باہر نہيں پھيال تھا۔

دوسری طرف پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمکی زنده گی کے تيره سال مکہ ميں شرک وبت پرستی سے مبارزه اور 
آپ کی زنده گی کے باقی دس مقابلہ کر نے ميں گزرگئے اور ہجرت کے بعد، جو اسالم کے پھلنے اور پھولنے کا درد تھا ،

  سال بيشتر دشمنوں کی طرف سے تھوپی گئی جنگوں اور غزوات ميں صرف ہو گئے۔
اگر چہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اسالم کے مسائل کی تبليغ اور تعليم کے لئے دن رات انتھک کو شش کی 

پھر بھی يقينا اسالم کے بہت سے ايسے مسائل باقی تھے جن کی اور اور نو عمر اسالم کا تمام جہات ميں تعارف فر مايا،
تفسير وتشريح کے لئے مزيد وقت در کار تھا، اس لئے ضروری تھا کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہی جيسا کوئی 

  شخص آپ کے بعد اس سنگين ذمہ داری کو سنبھالے ۔
شنگوئی کے پيش نظر مذہب کو دوام بخشنے کے مقد مات کو فراہم کر نا ان تمام باتوں کے عالوه مستقبل کے حاالت کی پي

ان اہم امور ميں سے ہے کہ ہر رہبر اور قائد کو اس کی فکر ہو تی ہے اور ہر گز اس بات کے لئے آماده نہيں ہو تا ہے کہ 
  اس بنيادی مسئلہ کو فرا موش کر دے۔

نے بعض اوقات انسانی زندگی کے معمولی اور ساده مسائل کے بارے اس کے عالوه پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم
ميں بھی احکام بيان فر مائے ہيں ،کيا يہ ممکن ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی خالفت،زعامت اور امامت جيسے اہم مسئلہ کے 

  بارے ميں کو ئی دستور معيّن نہيں فر مايا ہو گا؟!
دليل ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشين مقرر کر مذکوره تين نکات کا مجموعہ اس بات پر واضح 

نے کا قطعاً اقدام فر مايا ہے ۔انشاهللا ہم بعد ميں اس سلسلہ ميں قطعی اور مسلّم الثبوت روايتوں کے چند نمو نے بھی پيش 
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہر گز اپنی زندگی  کريں گے تاکہ يہ منطقی حقيقت اور بھی زياده واضح ہو جائے کہ پيغمبر اسالم

کے دوران اس اہم اور حياتی مسئلہ سے غافل نہيں رہے ہيں ،اگر چہ خاص سياسی وجو ہات کی بنا ء پر پيغمبر اکرم صلی 
هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کے ذہنوں ميں يہ تصور پيدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پيغمبر اسالم صلی 

  هللا عليہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشين مقرر نہيں فر ماياہے۔
کيا يہ بات قابل يقين ہے کہ جب رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم غزوات (جيسے غزوه تبوک) کے دوران صرف چند 

ر ماتے تھے دنوں کے لئے مدينہ منوره سے باہر تشريف لے جاتے تھے تو ضرور اپنی جگہ پر کسی کو جانشين مقرر ف
اور اپنی جگہ خالی نہيں رکھتے تھے،ليکن اپنی رحلت کے بعد کی کوئی پروا کئے بغير کسی قسم کا اقدام نہ فر مائيں ،اور 
امت کو اختال فات اور سر گردانی کے طوفان ميں اپنے حال پر چھوڑ ديں اور ہر ايک رہبر کے ذريعہ اسالم کے دوام کی 

  ضمانت فراہم نہ فر ما ئيں؟!
اگرپيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنا جانشين مقرر نہ فر ماتے تو يقينا نو عمر اسالم کے لئے بڑے خطرات ال حق ہو 
تے ۔عقل اور منطق اس بات کی ہر گز اجازت نہيں ديتی ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ايسا کام انجام ديں جس 

۔جن لوگوں کا يہ دعوٰی ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے يہ کام امت کے سے اسالم کو خطرات الحق ہوں
ذمہ چھوڑ ديا ہے ،وه اپنے اس نظريہ کی تائيد ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی طرف سے کم از کم ايک دليل 

تاکيد فر مائی ہے !،جبکہ ان کے پاس اس سلسلہ تو پيش کريں،جس سے ثابت ہو جائے کہ پيغمبر اسالم نے اس نظريہ کی 
  ميں کوئی بھی دليل موجود نہيں ہے۔

  
  ۔ اجماع اور شورٰی ٣

فرض کريں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے (اپنا جانشين مقرر کر نے کے )اس نہايت اہم مسئلہ کو نظر انداز کيا ہو
سے مراد تمام “اجماع”نے کی ذمہ داری ہو ليکن ہم جانتے ہيں کہ  اور خود مسلمانوں پر اس (خليفہ) کے انتخاب کر

مسلمانوں کا اتفاق ہے اور پہلے خليفہ کی خالفت کے بارے ميں ہر گز ايسا اتفاق يا اجماع حاصل نہيں ہوا ہے ۔صرف مدينہ 
لوگوں نے اس فيصلہ ميں موجود اصحاب ميں سے چند صحابيوں نے اس بات کا فيصلہ کيا، جبکہ تمام اسالمی شہروں کے 
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ميں بالکل شرکت نہيں کی ،بلکہ خود مدينہ ميں موجود حضرت علی(ع) اور بنی ہاشم کے بہت بڑے گروه نے اس انتخاب 
  ميں کسی قسم کی شرکت نہيں کی ،اس لئے يہ اجماع قطعاً قابل قبول نہيں ہے۔

کے سلسلہ ميں کيوں اس پر عمل نہيں کيا ؟انھوں  پھراگر يہ طريقہ صحيح تھا ،تو پہلے خليفہ نے اپنا جانشين مقرر کر نے
نے کيوں ذاتی طور پر اپنا جانشين نامزد کيا ؟اگر ايک شخص کی طرف سے جانشين کو مقرر کر نا کافی ہوتا تو پيغمبر 
اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اس کام کے لئے سب سے افضل و اولٰی تھے۔اگر لوگوں کی طرف سے بعد ميں کی جانے 

لی بيعت اس مشکل کو حل کر سکتی ہے تو پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بارے ميں يہی بيعت بہر صورت ميں وا
  مسئلہ کو حل کرسکتی ہے ۔

کے بارے ميں پيش آتی ہے ،کہ دوسرے خليفہ نے کيوں پہلے خليفہ کے منتخب ہو“خليفہ سوم”اس کے عالوه تيسری مشکل 
اق رکھ ديا اور جس طريقہ سے خود بر سر اقتدار آئے تھے ،اس کو بھی توڑ ديا يعنی نے کے طريقہ کو بھی باالئے ط

پر عمل کيا اور نہ ذاتی طور پر کسی کو نامزد کيا بلکہ اس کام کے لئے ايک تيسرا طريقہ ايجاد کر کے ايک “ اجماع”نہ
  محدود شورٰی کو اس کام کی ماموريت دے دی۔

و يہ شورٰی کيوں صرف چھ افراد تک محدود ہو؟اور چھ ارکان ميں سے صرف تين اصولی طور پر اگر شورٰی صحيح ہے ت
  ہی کی رائے کافی ہو؟

يہ وه سواالت ہيں جو تاريخ اسالم کے ہر محقق کو پيش آتے ہيں اور ان سواالت کا جواب نہ ملنا اس بات کی واضح دليل ہے 
  ں ۔کہ امام اور خليفہ کے انتخاب کے مذکوره طريقے صحيح نہيں ہي

  
  ۔علی عليہ السالم سب سے الئق وافضل تھے۔۴

اگر ہم فرض کريں کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمنے کسی بھی شخص کو اپنا جانشين مقرر نہيں فر مايا تھا،اور يہ 
کر نے کے وقت  بھی فرض کرليں کہ يہ کام لوگوں پر چھوڑ ديا گيا تھا ۔ليکن کيا يہ صحيح ہے کہ خليفہ اور امام کو منتخب

ايک ايسے شخص کو نظر انداز کر ديا جائے جو علم ،تقوٰی،پرہيز گاری شجاعت اور دوسرے امتيازات و خصوصيات کے 
  لحاظ سے سب سے افضل ہو اور اس کے بجائے ايک ايسے شخص کا انتخاب کيا جائے جو اس سے نہايت کمتر ہو؟!

لماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اسالمی مسائل سے آگاہی اور علم علماء اسالم کی ايک بڑی تعداد ،حتی کہ اہل سنت ع
رکھنے کے حوالے سے حضرت علی(ع) سب سے افضل تھے۔ خود حضرت (ع) سے باقی مانده روايات اور آثار اس 

حقيقت کے روشن ثبوت ہيں۔تاريخ اسالم اس بات کی گواه ہے کہ حضرت علی (ع) تمام علمی مشکالت کو حل کر نے ميں 
مت کے پناه گاه تھے،يہاں تک کہ اگر کبھی خلفاء کو بھی کوئی پيچيده يا مشکل مسئلہ پيش آتا تھا، وه حضرت(ع) کی طرفا

  رجوع کرتے تھے اور آپ(ع) سے مدد طلب کرتے تھے۔
حضرت علی (ع)شجاعت ،علم ،تقوٰی،پرہيز گاری اور دوسری صفات کے لحاظ سے سب سے افضل تھے اس لئے اس 

ء پر کہ لوگوں کو امام وخليفہ چننے کا حق تھا ،پھر بھی علی(ع) اس منصب کے لئے سب سے زياده الئق اور فرض کی بنا
  شائستہ تھے۔(البتہ اس بحث سے متعلق کافی اسناد موجود ہيں ،جن کا ذکر اختصار کے پيش نظر يہاں پر ممکن نہيں ہے )۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  بر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خليفہ يا امام کو لوگ کيوں منتخب نہےں کرسکتے؟ ۔پيغم١
  ۔کيا عقل ومنطق يہ بات مانتی ہے کہ پيغمبر نے اپنا جانشين مقرر نہيں کيا تھا؟٢
  ۔پہلے تين خلفاء کا انتخاب کن طريقوں سے عمل ميں آيا؟٣
  المی اصولوں کے مطابق تھا؟۔کيا پہلے تين خلفاء کے انتخاب کا طريقہ علمی اور اس۴
  ۔کن دالئل کی بناء پر علی(ع) سب سے الئق ہيں؟۵

  

  پانچواں سبق:قرآن اور امامت 

عظيم آسمانی کتاب قرآن مجيد ،دوسری تمام چيزوں کے مانند امامت کے مسئلہ ميں بھی ہمارے لئے بہترين راہنما ہے۔قرآن 
  ۔مجيد نے مسئلہ امامت پر مختلف جہات سے بحث کی ہے
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  کو خدا کی جانب سے جانتا ہے:“امامت”۔قرآن مجيد١
جيسا کہ ہم نے گزشتہ بحثوں ميں حضرت ابراھيم (ع) بت شکن کی داستانوں ميں پڑھا ہے کہ خدا تعالٰی نے قرآن مجيد ميں 

عہده پر  حضرت ابراھيم(ع) کو نبوت اور رسالت پر فائز ہو نے اور مختلف امتحانات ميں کامياب ہو نے کے بعد امامت کے
  ميں ارشاد فر مايا ہے: ١٢۴قرار ديا ہے۔اور سوره بقره کی آيت نمبر 

  
اور اس وقت کو ياد کروجب خدانے چند کلمات کے ذريعہ ابراھيم کا امتحان ليا اور انہوں نے پورا کر ديا تو اس نے کہا ہم ”

  “تم کو لوگوں کا امام بنارہے ہيں۔
ائن سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراھيم (ع) با بل کے بت پرستوں سے مبارزه قرآن مجيدکی مختلف آيات اور تاريخی قر

کر نے،شام کی طرف ہجرت کر نے اور خانہ کعبہ کی تعمير کے بعد اپنے بيٹے اسماعيل(ع) کو قربان گاه ميں لے جانے 
  کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہو ئے ہيں۔

ن ہو ناضروری ہے تو مخلوق کی ہمہ جہت امامت و رہبری کا مرتبہ جب نبوت و رسالت کا عہده خدا کی طرف سے معيّ 
بطريق اولٰی خدا کی طرف سے معيّن ہو نا ضروری ہے ،کيونکہ امامت کا مرتبہ رہبری کے تکامل کی معراج ہے ۔اس لئے 

  يہ کوئی ايسی معمولی چيز نہيں ہے جسے لوگ انتخاب کريں ۔
  اتا ہے:پھر قرآن مجيد خود مذکوره آيت ميں فر م

  
  “ميں تم کو امام و پيشوا قرار دينے واال ہوں۔”

ميں بھی بعض با عظمت انبياء جيسے: حضرت ابراھيم(ع) ،حضرت لوط(ع)  ٧٣اسی طرح سورئہ انبياء کی آيت نمبر 
  ،حضرت اسحاق(ع) اور حضرت يعقوب(ع) کے بارے ميں ارشاد ہو تا ہے:

  
  “حکم سے ہدايت کرتے تھے اورہم نے ان سب کو پيشوا قرار ديا جو ہمارے”

اس قسم کی تعبيريں قرآن مجيد کی دوسری آيتوں ميں بھی ملتی ہيں ،جن سے معلوم ہو تا ہے کہ يہ الٰہی منصب خداوند متعال
  کے توسط سے ہی معيّن ہو نا چاہئے ۔

کہ انہوں نے  اس کے عالوه ہم حضرت ابراھيم (ع) کی امامت سے متعلق مذکوره آيت کے آخری حصہ ميں پڑھتے ہيں
  اپنے فرزندوں اور آنے والی نسل کے لئے اس منصب کی درخواست کی تو هللا کی طرف سے يہ جواب مال :

  
  “ميرا عہد ه ظالموں کو نہيں پہنچے گا ”

  يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ،ليکن آپ کے
  گز اس مرتبہ پر فائز نہيں ہو ں گے۔ فر زندوں ميں سے جو ظلم کے مرتکب ہو نے والے ہيں وه ہر

کے وسيع معنٰی ہيں اور اس ميں تمام گناه من “ ظالم”قابل ذکر بات ہے کہ لغوی اور قرآن مجيد کی منطق کے اعتبار سے 
جملہ ان کے آشکار و مخفی شرک اور اپنے اوپر اور دوسروں پر ہر قسم کا ظلم شامل ہے ۔چونکہ خداوند متعال کے عالوه 

س امر سے مکمل طور پر آگاه نہيں ہے، کيونکہ صرف خدا ہی لوگوں کی نيتوں اور باطن سے آگاه ہے ،اس لئے کوئی ا
  واضح ہو تا ہے کہ اس مرتبہ و منصب کا تعيّن صرف خدا وند متعال کے ہاتھ ميں ہے ۔

  
  ۔آيہ تبليغ٢

  ميں يوں ارشاد ہوا ہے: ۶٧سورئہ مائده کی آيت نمبر 
  
کو پہنچاديں جو آپ کے پرور دگار کی طرف سے نازل کيا گيا ہے اور اگر آپ نے يہ نہ کيا تو  اے پيغمبر!آپ اس حکم”

گويا اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ هللا کا فروں کی ہدايت نہيں کر تا 
  “ہے۔

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر ايک سنگين مٔا مو  اس آيہ شريفہ کے لہجہ سے معلوم ہو تا ہے کہ پيغمبر اسالم
ريت ڈالی گئی ہے اور اس سلسلہ ميں ہر طرف کچھ خاص قسم کی پريشانياں پھيلی تھيں ،يہ ايسا پيغام تھا کہ ممکن تھا 

هللا عليہ وآلہ لوگوں کے ايک گروه کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی،اس لئے آيہ شريفہ تاکيد کے ساتھ پيغمبر صلی 
وسلم کو اس پر عمل کر نے کا حکم ديتی ہے اور ممکنہ خطرات اور پر يشانيوں کے مقابلہ ميں آپ کو خاطر خواه اطمينان 
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  دالتی ہے۔
يقينا يہ اہم مسئلہ توحيد، شرک يا يہودو منا فقين جيسے دشمنوں سے جہاد کر نے سے مربوط نہيں تھا،کيونکہ اس 

  ل ہو نے )تک يہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو چکا تھا۔زمانہ(سورئہ مائده ناز
اسالم کے دوسرے احکام پہنچانے کے سلسلہ ميں بھی اس قسم کی پريشانی اور اہميت نہيں تھی ،کيو نکہ مذکوره آيت کے 

يں ہو تا ۔کيا يہ مطابق بظاہر يہ حکم رسالت کے ہم وزن اور ہم پلہ تھا کہ اگر يہ حکم نہ پہنچا يا جاتا تو رسالت کا حق ادا نہ
مسئلہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی جانشينی اور خالفت کے عالوه کچھ اور ہو سکتا ہے ؟خاص کر جب کہ يہ 

آيت پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی عمر شريف کے آخری دنوں ميں نازل ہوئی ہے اور يہ خالفت کے مسئلہ کے 
  ے ،جو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رسالت ونبوت کی بقا کا وسيلہ ہے۔ساتھ تناسب بھی رکھتا ہ

اس کے عالوه پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمکے صحابيوں کی ايک بڑی تعداد ،من جملہ زيد بن ارقم ،ابو سعيد 
ے اس سلسلہ ميں کثير تعداد ميں روايتيں نقل خدری ،ابن عباس،جابر بن عبدهللا انصاری ،ابو ہريره ،حذيفہ اور ابن مسعود س

ہو ئی ہيں اور ان ميں سے بعض روايتيں گياره واسطوں سے ہم تک پہنچی ہيں اور اہل سنت علماء،مفسرين ،محدثين اور 
مورخين نے بھی انھين نقل کرتے ہو ئے واضح کيا ہے کہ مذکوره آيت حضرت علی(ع) اور غدير کے واقعہ کے بارے ميں 

  )١و ئی ہے ۔(نازل ہ
کے عنوا ن سے آئنده بحث ميں تفصيل سے بيان کريں گے ۔ليکن يہاں “روايات وسنت ”کی داستان کو “غدير”ان شاء هللا ہم 

پر ہم اسی ياد دہانی پر اکتفا کرتے ہيں کہ يہ آيت اس بات کی ايک واضح دليل ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
ی زندگی کے آخری حج سے لوٹتے وقت حضرت علی(ع) کو با ضابطہ طور پر اپنا جا نشين معيّن کا يہ فرض تھا کہ اپن

  کريں اور تمام مسلمانوں کو ان کا تعارف کرائيں ۔
  
  ۔آيہ اولی االمر٣

  ميں ارشاد ہوا ہے: ۵٩سورئہ نساء کی آيت نمبر 
  
  وجو تمھيں ميں سے ہيںايمان والو!هللا کی اطاعت کرواور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کر”

  يہاں پر اولواالمر کی اطاعت کسی قيد وشرط کے بغير خدا اور پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
  کی اطاعت کے ہمراه بيان ہوئی ہے۔

سے مراد ہر زمان و مکان کے حکام اور فرمانروا ہيں؟ مثالًکيا ہمارے زمانے ميں ہر ملک کے مسلمانوں پر “اولواالمر”کيا
  ے کہ اپنے حکام اور فر مانرواؤں کی اطاعت کريں؟(جيسا کہ اہل سنت کے بعض مفسرين نے بيان کيا ہے)فرض ہ

يہ بات عقل ومنطق کی کسی کسوٹی پر ہر گز نہيں اترتی ہے،کيونکہ اکثرحکمرانمختلف زمانوں اور عصروں ميں 
راد يہ ہے کہ ان حکمرانوں کی پيروی و منحرف،گناه کار ،دوسرے ملکوں کے ايجنٹ اور ظالم ہو ئے ہيں۔کيا اس سے م

  اطاعت کی جانی چاہئے جن کا حکم اسالمی احکام کے خالف نہ ہو؟يہ بھی آيت کے مطلق ہو نے کے خالف ہے۔
کيا اس سے مراد پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمکے مخصوص اصحاب ہيں؟يہ احتمال بھی اس آيت کے وسيع مفہوم 

  ے لئے ہے)کے خالف ہے۔(جو ہردور اور زمانے ک
اس لئے ہمارے لئے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد معصوم پيشوا ہے جو ہر دور اور زمانے ميں موجود ہو تا 
ہے اور اس کی اطاعت کسی قيد وشرط کے بغير واجب ہو تی ہے اور اس کا حکم، خدا ورورسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

  تا ہے۔کے مانند واجب االطاعت ہو 
کی حضرت علی(ع) اور ائمہ معصومين (ع) “اولو االمر”اس سلسلہ ميں اسالمی منابع ومٔاخذ ميں موجود متعدد احاديث ميں 

  )١سے کی گئی تطبيق بھی اس حقيقت کی گواه ہے۔(
  کا مطالعہ کريں۔۴٣۵ص:٣۔مزيد تفصيالت کے لئے تفسير نمونہ ج١

  
  ۔آيہ واليت۴

  يں ارشاد ہوا ہے:م ۵۵سوره مائده کی آيت نمبر 
  
ايمان والو بس تمھاراولی هللا ہے اور اس کا رسول اوروه صاحبان ايمان جو نماز قائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں زکٰوة ”

  “ديتے ہيں۔
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انحصار کے لئے استعمال ہو تا ہے،اس بات کے پيش نظر قرآن مجيد نے مسلمانوں کی قيادت اور “ٕانما”عربی لغت ميں لفظ
خدا،پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور وه لوگ جو :”سر پرستی کو صرف تين اشخاص ميں منحصر فر مايا ہے واليت و

  ۔“ايمان التے ہيں نماز قائم کرتے ہيں اور رکوع کی حالت ميں زکٰوة ديتے ہيں
لمانوں کی عام سے مراد مسلمانوں کی آپس دوستی نہيں ہے کيونکہ مس“ واليت”اس ميں کوئی شک وشبہہ نہيں ہے کہ

دوستی کے لئے قيد وشرط کی ضرورت نہيں ہے بلکہ تمام مسمان آپس ميں دوست اور بھائی بھائی ہيں اگر چہ رکوع کی 
وہی مادی و معنوی رہبری اور سر پرستی کے معنی ميں “ واليت”حالت ميں کوئی زکٰوة بھی نہ دے ۔اس لئے يہاں پر 

  ت اور پيغمبر کی واليت کے ساتھ واقع ہو ئی ہے۔ہے،باالخص جب کہ يہ واليت ،خدا کی والي
يہ نکتہ بھی واضح ہے کہ مذکوره آيت ميں ذکر شده اوصاف ايک مخصوص شخص سے مر بوط ہيں،جس نے رکوع کی 

حالت ميں زکٰوة دی ہے،ورنہ يہ کوئی ضروری امر نہيں ہے کہ انسان نماز کے رکوع کی حالت ميں زکٰوة ادا کرے ،حقيقت 
  نشاندہی ہے نہ توصيف۔ ميں يہ ايک

ان تمام قرائن سے معلوم ہو تا ہے کہ مذکوره باال آيہ شريفہ حضرت علی(ع) کی ايک مشہور داستان کی طرف ايک پر معنٰی
اشاره ہے کہ حضرت علی(ع) نماز کے رکوع ميں تھے ،ايک حاجتمند نے مسجد نبوی ميں مدد کی درخواست کی ۔کسی نے 

۔ حضرت علی(ع) نے اسی حالت ميں اپنے دائيں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشاره کيا ۔حاجتمند اس کا مثبت جواب نہيں ديا
نزديک آگيا۔ حضرت علی(ع) کے ہاتھ ميں موجود گراں قيمت انگوٹھی کو اتار کر لے گيا ۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ 

ک کو آسمان کی طرف بلند کر کے يوں دعا کی وسلم نے اس واقعہ کا مشاہده فر مايا تو نماز کے بعد اپنے سر مبار
:پروردگارا!ميرے بھائی موسی(ع) نے تجھ سے درخواست کی کہ ان کی روح کو کشاده،کام کو آسان اور ان کی زبان کی 

لکنت کو دور فر مادے اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزير اور مدد گار بنادےپرور دگارا! ميں محمد ،تيرا منتخب پيغمبر
ہوں ،ميرے سينہ کو کشاده اور ميرے کام مجھ پر آسان فر ما، ميرے خاندان ميں سے علی(ع) کو ميرا وزير قرار دے تاکہ 

  “اس کی مدد سے ميری کمر قوی اور مضبوط ہو جائے
رئيل امين نازل ابھی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعا ختم نہيں ہوئی تھی کہ مذکوره باال آيہ شريفہ کو لے کر جب

  ہو ئے۔
دلچسپ بات يہ ہے کہ اہل سنّت کے بہت سے عظيم مفسرين ،مورخين اور محدثين نے اس آيہ شريفہ کی شٔان نزول کو 

حضرت علی(ع) کے بارے ميں نقل کيا ہے ۔اس کے عالوه اصحاب رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميں سے ايک گروه نے 
  )2ديث کو خود پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے براه راست نقل کيا ہے۔(،جن کی تعداد س سے زياده ہے،اس ح

واليت کے موضوع پر قرآن مجيد ميں بہت سی آيات ذکر ہوئی ہيں ،ہم نے کتاب کے اختصار کے پيش نظر صرف مذکوره 
  چار آيتوں پر ہی اکتفا کيا۔

__________________  

  کا مطالعہ کريں۔“دالئل الصدق”اور “ المراجعات”،“الغدير”،“الحقاحقاق ”۔مزيد تفصيالت کے لئے کتاب ١
  کے نان سے“دين حق”کا مطالعہ فر مايئے ،جس کا اردو ترجمہ“المراجعات ”۔مزيد توضيح کے لئے قيمتی کتاب2

  ہو چکا ہے۔

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔قرآن کی روشنی ميں امام کو منتخب ومعين کر نا کس کے ذمہ ہے؟١
  ۔آيہ تبليغ کن حاالت ميں نازل ہو ئی ہے اور اس کا مفہوم کيا ہے؟٢
  ۔کن شخصيات کی بال قيد وشرط اطاعت کر نا عقل کے مطابق ہے؟٣
  کن دالئل کی بناء پر رہبری اور امامت کی طرف اشاره ہے۔“ٕانّما وليکم ّهللاٰ ”۔آيہ ۴
 ے کن مسائل کے سلسلہ ميں استفاده کيا جاسکتا ہے؟۔مسئلہ واليت کے بارے ميں موجود قرآن مجيد کی تمام آيات س۵

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق
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  امامت کے دس سبق
  

  چھٹاسبق:امامت ،سنّت نبی کی روشنی ميں 
اسالمی احاديث سے مربوط کتابوں ،بالخصوص اہل سنت بھائيوں کی طرف سے تٔاليف کی گئی کتابوں کا مطالعہ کر نے کے

دوران انسا ن پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی احاديث کی ايک کثير تعداد سے روبرو ہو تا ہے جو 
  کو ثابت کرتی ہيں۔واضح طور پر حضرت علی(ع) کی امامت و خالفت 

حيرت کی بات ہے کہ اتنی احاديث موجود ہو نے کے باوجود اس مسئلہ کے بارے ميں کسی قسم کا شک وشبہہ باقی نہيں ره 
  جاتا تو پھر ايک گروه اہل بيت(ع) کی راه سے ہٹ کر کو ئی دوسری راه کيسے اختيار کر ليتاہے؟

ہيں (جيسے حديث غدير) اور بعض کے اسناد دسيوں تک اور دسيوںيہ احاديث ،جن ميں سے بعض کے اسناد سينکڑوں تک 
مشہور اسالمی کتا بوں ميں نقل ہو ئی ہيں ،ايسی واضح اور روشن ہيں کہ اگر ہم تمام گفتگوؤں کو نظر انداز کرديں اور کسی

  رورت ہی نہيں پڑے گی۔کی تقليد کر نا چھوڑ ديں،تو ه مسئلہ ہمارے لئے ايسا واضح ہو جائے گا کہ کسی اور دليل کی ض
ان احاديث کے مخزن سے ہم يہاں پر چند مشہور احاديث کو نمونہ کے طور پر پيش کرتے ہيں اور اس موضوع پر بيشتر 

اور گہرے مطالعہ کا شوق رکھنے والوں کے لئے ہم بعض منابع(کتابوں) کی نشاندہی کرتے ہيں تاکہ ان سی استفاده 
   )١کريں۔(

  
  ۔حديث غدير١

اسالم کی ايک بہت بڑی تعداد نے لکھا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال حج مورخين 
بجا الئے ۔فريضہ حج کو بجاالنے کے بعد جبکہ حجاز کے مختلف عالقوں سے حج کے لئے آئے ہوئے آپ کے نئے اور 

کے ساتھ تھی ۔مکہ سے واپسی پر يہ عظيم اجتماع ،مکہ اور پرانے صحابيوناور اسالم کے عاشقوں کی ايک بڑی تعداد آپ 
کے نام پر ايک خشک اور گرم بيابان ميں “غدير خم”نامی ايک جگہ سے گزرتے ہوئے “جحفہ”مدينہ کے در ميان واقع 

  پہنچ گيا ۔در حقيقت يہ ايک چورا ہا تھا ۔جہاں پر حجاز کے تمام لوگوں کے راستے جدا ہوتے تھے۔
کے مختلف عالقوں کی طرف جانے والے مسلمانوں کے ايک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے پيغمبر اسالم يہاں پر حجاز 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے سب کو رکنے کا حکم ديا۔ جو آگے بڑھے تھے انھيں واپس آنے کا حکم ديا اور پيچھے سے 
نتہائی گرم اور دھوپ نہايت جھلسا دينے والی آنے والوں کا انتظار کيا گيا،اس طرح سب ايک جگہ جمع ہو گئے ۔ہوا ا

تھی۔بيابان ميں دوردور تک کہيں کوئی سائبان نظر نہيں آرہا تھا۔مسلمانوں نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی 
ديا  امامت ميں ظہر کی نماز پڑھی ۔جب ان سب نے نماز کے بعد اپنے خيموں کی طرف جانا چاہا تو پيغمبر اسالم نے حکم

  کہ سب لو گ ٹھہر جائيں اور ايک مفصل 
  کی طرف رجوع کريں۔“نويد امن وامان”اور “الغدير”،“المراجعات”۔بيشتر وضاحت کے لئے کتاب١

  خطبہ کے ضمن ميں ايک اہم الٰہی پيغام کو سننے کے لئے آماده ہو جائيں ۔
 عليہ وآلہ وسلم اس پر تشريف لے گئے آپ نے حمد اونٹوں کے پاالنوں کا ايک منبر بنايا گيا اور پيغمبر اسالم صلی هللا

  وثنائے الٰہی کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمايا:
ميں خدا کی دعوت کو لبيک کہتے ہوئے جلدی ہی تمھارے درميان سے رخصت ہونے واال ہوں۔ ميں ذمہ دار ہوں اور تم 

  يتے ہو؟لوگ بھی ذمہ دار ہو ۔ تم لوگ ميرے بارے ميں کس طرح کی شہادت د
  لوگوں نے بلند آواز سے کہا:

  “ نشہد انک قد بلغت و نصحت و جہدت فجزاک ّهللاٰ خيرا” 
ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ نے رسالت کی ذمہ دارياں نبھائيں اور ہماری بھالئی کے لئے ہماری نصحيت کی اور ہماری ”

  “ہدايت ميں نہايت کوشش کی،خداوند متعال آپ کو جزائے خيردے۔
اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: کيا تم لوگ خدا کی وحدانيت ، ميری رسالت اور قيامت کی حقيقت اور اس  پيغمبر

  دن مردوں کے دوباره زنده ہونے کی شہادت ديتے ہو؟
  جواب ميں سب نے يک زبان ہوکر کہا: جی ہاں ، ہم گواہی ديتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: خداوندا! گواه رہنا
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  باره فرمايا: اے لوگوں ! کيا ميری آواز سن رہے ہو؟انہوں نے کہا: جی ہاں۔آپ نے دو
اس کے بعد پورے بيابان ميں چاروں طرف خاموشی چھاگئی اور ہوا کی سنسناہٹ کی آواز کے عالوه کوئی دوسری آواز 

  سنائی نہيں دے رہی تھی۔
ھ تم لوگ کيسا سلوک کروگے جوميں تمھارے درميان پيغمبرا سالم نے فرمايا: اب بتاؤ کہ ان دو گرانقدر چيزوں کے سات

  يادگارکے طور پر چھوڑے جارہاہوں؟
  مجمع ميں سے کسی نے بلند آورز سے سوال کيا: کون سی دوگرانقدر چيزيں، يا رسول هللا؟!

کہ گمراه نہ  ہے۔ اس کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑنا تا“قرآن مجيد”يعنی کتاب الہی“ ثقل اکبر”پيغمبر نے فرمايا: پہلی چيز 
ہوجاؤ۔ اور دوسری گرانقدر يادگار چيز ميرے اہل بيت ہيں۔ خداوند لطيف و خبير نے مجھے خبردی ہے کہ يہ دوچيزيں ہرگز

ايک دوسرے سے جدا نہيں ہونگيں يہاں تک کہ بہشت ميں مجھ سے مل جائيں، ان دو نوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ 
  پيچھے بھی نہ رہنا، کيونکہ اس صورت مين بھی ہالک ہوجاؤگے۔کرنا ورنہ ہالک ہوجاؤگے۔ اور ان سے 

اس دوران اچانک آپ(ع) نے اپنی نظريں ادھر اُدھردوڑائيں، جيسے کہ آپ کوکسی کی تالؤ تھی۔ جوں ہی آپ کی 
دکھائی نظرحضرت علی(ع) پر پڑی، آپ جھک گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہيں اتنا بلند کيا کہ دونوں کی بغلوں کی سفيدی 

  دے رہی تھی۔ سب لوگوں نے حضرت علی (ع) کو ديکھا اور انھيں پہچان ليا۔
  اس موقع پر آنحضرت نے اور زياده بلند آواز کے ساتھ رفرمايا:

  ايّھا الناس ! من اولی النّاس بالمومنين من انفسھم؟
  لوگو! لوگوں ميں سے کون شخص مومنين پر خود ان سے بھی زياده سزاورا ہے؟

  جواب ميں کہا: خدا اور س کا رسول(ع) بہتر جانتاہے۔ سب نے 
  پيغمبر نے فرمايا:

خداوند متعال ميراموال اور رہبر ہے، اور ميں مؤمنين کا موال ورہبر ہوں اور ان کی نسبت خود ان سے بھی زياده حق ” 
  “رکھتاہوں۔

  اس کے بعد فرمايا:
  “فمن کنت مواله فعلی مواله”
  “ہبر ہوں، اس اس کے علی(ع) بھی موالہيںجس جس کا ميں موال اور ر”

آنحضرت نے اس جملہ کوتين مرتبہ دہرايا، بعض راويان حديث کے مطابق اس جملہ کو چار مرتبہ دہرايا، اس کے بعد اپنے 
  سر کو آسمان کی طرف بلند کرکے فرمايا:

نصره، واخذل من خذلہ، وادار الحق معہ اللّہم وال من وااله و عاد من عاداه واحب من احبہ، وابغض من ابغضہ، وانصرمن ”
  “حيث دار

خداوندا! اس کے دوستوں کو دوست رکھ اور س کے دشمنوں سے دشمن رکھ، جو شخص اسے محبوب رکھے اسے ”
محبوب رکھ اور اس شخص سے بغض رکھ جس کے دل ميں اس کا بغض ہو، اس کے دوستوں کی ياری فرما اور اس کا 

  “فرما، حق کو اس کے ساتھ پھير جدھر وه پھرے  ساتھ چھوڑنے والوں کو محروم
  اس کے بعد فرمايا: 

  “تمام حاضرين اس خبر کو ان لوگوں تک پہنچائيں جو اس دقت يہاں پر حاضر نہيں ہيں۔”
ابھی لوگ متفرق نہيں ہوئے تھے کہ جبرئيل امين وحی الہی لے کرنازل ہوئے اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے 

  ))٣يہ آيہ شريفہ لے آئے:< اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتی>(سوره مائده/ لئے
  “آج ميں نے تمھارے لئے تمھارے دين کو کامل کرديا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کردياہے”

  اس موقع پر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فر مايا:
  “لی اکمال الدين واتمام النعمة ورضی الرب برسالتی والو الية لعلی من بعدی۔ّهللاٰ اکبر ،ّهللاٰ اکبر ،ع”
خدا کی بزرگی کا اعالن کرتا ہوں ،خدا کی بزرگی کا اعالن کر تا ہوں، اس لئے کہ اس نے اپنے دين کو کامل اور اپنی ”

راضی ہو نے کا اعالن فر مايا  نعمت کو ہم پر تمام کر ديا ہے اور ميری رسالت اور ميرے بعد علی(ع) کی وال يت سے
  “ہے۔

اس وقت لوگوں ميں شور وغوغا بلند ہوا،لوگ حضرت علی (ع) کو اس مرتبہ کی مبارک باد دے رہے تھے ،يہاں تک کہ 
  ابوبکر اور عمر نے لوگوں کے اجتماع ميں علی(ع) سے مخاطب ہو کر يہ جملہ کہا:

  “کل مؤمن ومؤ منة بخ بخ لک يابن ابيطالب اصبحت و امسيت موالی وموال”
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مبارک ہو آپ کو ،مبارک ہو آپ کو ،اے فرزند ابيطالب آپ ميرے اور تمام مومنين و مومنات کے موال اور رہبر ہو گئے ”
  ہيں۔

مذکوره باالحديث کو علمائے اسالم کی ايک بڑی تعداد نے مختلف عبارتوں ميں، کہيں مفصل اور کہيں خالصہ کے طور 
کيا ہے ۔يہ حديث متواتر احاديث ميں سے ہے اور کوئی بھی شخص اس کے پيغمبر اسالم صلی هللا پراپنی کتا بوں ميں درج 

نے اپنی “عالمہ امينی ”عليہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے پر شک وشبہہ نہيں کرسکتا ہے ،يہاں تک کہ مصنف و محقق 
م کے ايک سو دس اصحاب اور تين سو ساٹھ ميں اس حديث کو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسل“ الغدير”مشہور کتاب 

اسالمی علماء کی کتابوں سے نقل کيا ہے۔يہ حديث اہل سنت بھائيوں کی اکثرتفسير و تاريخ اور حديث کی کتا بوں ميں درج 
ہے ،يہان تک کہ علمائے اسالم کی ايک بڑی تعداد نے اس حديث کے سلسلہ ميں مستقل کتا بيں لکھی ہيں۔مرحوم عالمہ 

نے اس سلسلہ ميں ايک گرانقدر اور بے نظير مستقل کتاب لکھی ہے اور اس ميں چھبيس ايسے علمائے اسالم کے نام  امينی
  کے متعلق مستقل کتا بيں لکھی ہيں۔“حديث غدير ”درج کئے ہيں جنہوں نے 

يں شک وشبہہ بعض اشخاص نے حديث کی سند کو ناقابل انکار پاتے ہوئے اس کی امامت وخالفت پر داللت کے بارے م
کے عنوان سے جھوٹی تو جيہ کر نے کی کو شش کی “دوست”ايجاد کر نے کی کوشش کی ہے ،اور موال کے معنی کو 

” ہے،جبکہ حديث کے مضمون ،زمان ومکان کے شرائط اور دوسرے قرائن پر غور کر نے سے بخوبی معلوم ہو تا ہے کہ
  امامت و واليت کے عالوه کچھ نہيں ہے:کا مقصد ،بمعنی مکمل رہبری و قيادت اورمسئلہ “موال

الف:آيہ تبليغ ،جس کا ہم نے گزشتہ سبق ميں ذکر کيا ،اس واقعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس ميں موجود تندوسخت لہجہ 
اور قرائن اس بات کی بخوبی گواہی ديتے ہيں کہ يہ عام دوستی اور رفاقت کی بات نہيں ہے ،کيونکہ يہ امر پريشان کن نہيں 

اکمال ”ھا اور اس کے لئے اتنی اہميت اور تاکيد کی ضرورت نہيں تھی۔اسی طرح اس واقعہ کے بعد نازل ہو نے والی آيہ ت
اس امر کی گواه ہے کہ يہ مسئلہ ايک غير معمولی مسئلہ تھا اور رہبری وپيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی جانشينی“ الدين

  کے عالوه کوئی اور مسئلہ نہيں تھا۔
ب۔اس حديث کا ان تمام مقد مات کے ساتھ اس تپتے ہوئے بيان ميں ايک تفصيلی خطبہ کے بعد بيان کيا جانا اور اس حساس 

  زمان و مکان ميں لوگوں سے اقرار لينا يہ سب ہمارے دعوٰی کی مستحکم دليل ہے۔
اس سلسلہ ميں اسی روز ج۔مختلف گرہوں اور شخصيتوں کی طرف سے حضرت علی (ع)کو مبارک باد دينے کے عالوه 

اور اس کے بعد کہے گئے اشعار،اس حقيقت کے گويا ہيں کہ يہ مسئلہ علی عليہ السالم کی امامت و واليت کے بلند منصب 
  پر منصوب ہو نے سے مربوط تھا نہ کسی اور چيز سے۔

__________________  
  غورکيجئے اور جواب ديجئے 

  ۔داستان غدير کو بيان کيجئے۔١
  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے کتنے اسناد سے اور کتنی اسالمی کتابوں ميں نقل ہوئی ہے؟“غدير  حديث”۔٢
  کے معنی ميں ہے اور دوست کے معنی ميں کيوں نہيں ہے؟“ رہبر و امام”کيوں “ موال”ميں “حديث غدير”۔٣
  ت علی(ع) کے حق ميں کون سی دعاکی؟۔غدير کے واقعہ کے بعد رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضر۴
  کہاں پر ہيں؟“جحفہ”اور “غدير”۔ ۵

  

  “ يوم الدار”اور حديث “منزلت”ساتواں سبق:حديث 

کے ذيل ميں نقل کيا ہے۔اس آيہ ١۴٢کو سورئہ اعراف کی آيت نمبر “منزلت”بہت سے عظيم شيعہ وسنی مفسرين نے حديث 
لئے کوه طور پر جانے اور اپنی جگہ پر ہارون کو جانشين مقرر کر  شريفہ ميں حضرت موسی(ع) کے چاليس راتوں کے

  نے کا واقعہ بيان کيا گيا ہے۔
حديث يوں ہے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ مشرقی روم کے بادشاه نے حجاز،مکہ اور مدينہ پر 

مقصد يہ ہے کہ اسالمی انقالب کواپنے خاص انسانی اور  حملہ کر نے کے لئے ايک بڑی فوج کو آماده کيا ہے اور اس کا
حريت و استقالل کے نظام کے ساتھ اس عالقہ ميں پہنچنے سے پہلے ہی ،نابود کر ديا جائے ۔پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ 

  وآلہ وسلم 
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روانہ ہو گئے (تبوک  مدينہ ميں حضرت علی (ع) کو اپنا جانشين مقرر فر ماکر ايک عظيم لشکر کے ہمراه تبوک کی طرف
  جزيره عرب کے شمال ميں مشرقی روم کی سلطنت کی سر حد پر واقع تھا)

حضرت علی(ع) نے پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلمکی خدمت ميں عرض کی:کيا مجھے بچوں اورعورتوں کے درميان 
ميں چل کر اس عظيم افتخار کو  چھوڑ رہے ہيں ؟(اور اس بات کی اجازت نہيں دے رہے ہيں کہ آپکے ہمراه ميدان جہاد

  حاصل کروں؟)۔
  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فر مايا:

  “ االترضی ان تکون منّی بمنزلة ھارون من موسی اال انّہ ليس نبی بعدی؟”
ہ کيا تم اس بات پر راضی نہيں ہو کہ تمھاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون(ع) کی موسی(ع) سے تھی صرف يہ ک”

  “ميرے بعد کوئی پيغمبر نہيں آئے گا؟
مذکوره عبارت اہل سنت کی مشہور ترين حديث کی کتابوں ،يعنی صحيح بخاری اور صحيح مسلم ميں نقل ہوئی ہے ،صرف 

اس فرق کے ساتھ کہ صحيح بخاری ميں پوری حديث درج ہے اور صحيح مسلم ميں ايک مرتبہ پوری حديث اور دوسرے 
ايک کلی اور تمام جملہ کی صورت ميں نقل کی “منی بمنزلة ھارون من موسٰی اّل انّہ ال نبی بعدی انت”مرتبہ صرف جملہ 

  )١گئی ہے۔(
اور بہت سی دوسری کتابوں “سنن ترمذی”،“سنن ابن ماجہ”اس کے عالوه يہ حديث اہل سنت کی دوسری کتابوں ،جيسے:

وں کی تعدادبيس افراد سے زياده ہے،جن ميں جابر بن ميں نقل کی گئی ہے اور اصحاب رسولپر مشتمل اس حديث کے راوي
  عبدهللا انصاری ،ابو سعيد خدری،عبدهللا بن مسعود اور معاويہ بھی شامل ہيں۔

ميں عمر بن خطاب سے يوں نقل کيا ہے:عمر بن خطاب نے ايک شخص کو حضرت “تاريخ بغداد”ابو بکر بغدادی نے 
،عمر نے اس شخص سے کہا :مجھے لگتا ہے کہ تم منافق ہو، کيونکہ ميں علی(ع) کے خالف برا بھال کہتے ہوئے ديکھا 

  نے پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے سنا ہے 
  ۔١٨٧،ص۴۔اور ج۴۴،ص١۔ صحيح مسلم ج٣،ص۶۔صحيح بخاری ج١

  کہ آپ فرما تے تھے:
  )۴۵٢ص،٧(تاريخ بغداد ،ج“ انّما علّی منّی بمنزلة ھارون من موسی(ع) ااّلنہ ال نبّی بعدی”
علی عليہ السالم کی نسبت مجھ سے ويسی ہی ہے جيسی ہارون کی موسی(ع) سے تھی صرف يہ کہ ميرے بعد کوئی نبی ”

  “نہيں ہوگا۔
قابل توجہ بات ہے کہ احاديث کے معتبر منابع و مٔاخذ سے معلوم ہو تا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے يہ 

تبوک کے موقع پر ہی نہيں فر مائی ہے بلکہ درج ذيل سات مواقع پر بيان فر مائی ہے جو  بات (حديث منزلت) صرف جنگ
  اس کے عام اور واضح مفہوم کی دليل ہے:

۔يعنی جس دن پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے مکہ ميں اپنے اصحاب سے “مکہ کے پہلے مواخات کے دن”۔١
  ا،اس موقع پر آپ نے يہی جملہ تکرار فر مايا۔برادری اور اخوت کا عہد و پيمان باندھ

۔جب (مدينہ منوره ميں) مہاجر وانصار کے در ميان برادری و اخوت کا عہد وپيمان باندھا تو “مواخات کے دوسرے دن”۔٢
  اس موقع پر پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حديث منزلت کو دوسری بار بيان فر مايا۔

م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حکم ديا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے گھروں کے تمام ۔جس دن پيغمبر اسال٣
دروازے بند کر ديئے جائيں اور صرف حضرت علی (ع) کے گھر کا دروازه کھال رہے،توآپ نے اس پر بھی اس جملہ 

  (حديث منزلت )کو دھرايا۔
ن اور مواقع پر آنحضرت نے اس حديث کو دھرايا ہے کہ ان ۔اسی طرح غزوه تبوک کے دن اور اس کے عالوه تي٧و ۴،۵،۶

کے مدارک اہل سنت کی تمام کتابوں ميں ذکر ہوئے ہيں، لہذا نہ سند کے لحاظ سے اس حديث کے بارے ميں کوئی شک 
  وشبہہ باقی رہتا ہے اور نہ اس کے عام مفہوم (دليل) مفہوم ہو نے کے لحاظ سے ۔

  
  حديث منزلت کا مفہوم 

اپنے ذاتی نظريات سے ہٹ کر،غير جانبدارانہ طور پر مذکوره حديث پر تحقيق و تجزيہ کريں تو معلوم ہو گا کہ اگر ہم 
حضرت ہارون کو جو تمام مناسب اور عہدے بنی اسرائيل ميں حاصل تھے ،حضرت علی عليہ السالم بھی صرف نبوت کے 

 کے عہدے کے عالوه کوئی اور قيد وشرط موجود نہيں ہے۔عالوه ان تمام عہدوں پر فائز تھے،کيونکہ اس حديث ميں نبوت 
  اس لئے يہ نتيجہ نکلتا ہے:
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۔علی(ع) امت ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل تھے۔ (کيونکہ ہارون کا مرتبہ بھی ايسا ہی١
  تھا)۔
اور رہبری ميں آپ کے شريک تھے،کيونکہ قرآن  ۔علی(ع)،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے وزير،خاص نائب٢

  تک)  ٣٢سے  ٢٩مجيد نے حضرت ہارون کے لئے يہ تمام منصباور عہدے ثابت کئے ہيں ۔(سوره طہ،آيت 
۔علی (ع) ،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے جانشين اور خليفہ تھے ،آپ(ع) کے ہوتے ہو ئے کوئی دوسرا شخص ٣

يں ہو سکتا تھا ،کيونکہ حضرت موسی(ع) کی نسبت حضرت ہارون (ع) بھی يہی مقام و منزلت رکھتے اس عہده پر فائز نہ
  تھے۔

  
  “يوم الدار”حديث 

اسالمی تواريخ کے مطابق پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو بعثت کے تيسرے سال خدا کی طرف سے امر ہوا کہ 
  ميں ارشاد ہوا ہے:٢١۴چنانچہ سوره شعراء کی آيت نمبر اپنی خفيہ دعوت اسالم کو آشکار فر مائيں ، 

  
  “اور پيغمبر!آپ اپنے قريبی رشتہ داروں کو ڈرائيے۔”

پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنے قريبی رشتہ داروں کو اپنے چچا حضرت ابو طالب(ع) کے گھر ميں کھا نے 
  کی دعوت دی ،کھانا کھانے کے بعد فر مايا:

د المطلب کے فرزندو!خدا کی قسم عرب ميں کوئی شخص ايسا نہيں ہے جواپنی قوم کے لئے مجھ سے بہتر کوئی اے عب”
چيزاليا ہو ،ميں تمھارے لئے دنيا وآخرت کی نيکياں اليا ہوں اور خدا وند متعال نے مجھے حکم ديا ہے کہ تم لوگوں کو اس 

ميں) ميری مدد کرے گا تاکہ وه ميرا بھائی ،وصی اور جانشين  دين (اسالم )کی طرف دعوت دوں ،تم ميں سے کون(اس کام
  ؟“بن جائے

سوائے علی عليہ السالم کے کسی بھی شخص نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر لبيک نہيں کہی 
پ کا يار وياور اے رسول خدا !ميں اس راه ميں آ:”۔حضرت علی (ع) ان ميں سب سے کم سن تھے،اٹھے اور عرض کی 

  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عليہ السالم کی گردن پر اپنا دست مبارک رکھ کر فر مايا:“ہوں ۔
  “ان ٰھذا اخی ووصی وخليفی فيکم فاسمعوالہ واطيعوه”
  “کرو۔يہ تم لوگوں ميں ميرا بھائی،وصی اور جانشين ہے،اس کی بات سنو اور اس کے حکم کی اطاعت ”

ليکن اس گمراه قوم (قريش)نے نہ فقط پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہيں کيا بلکہ آپ کا مذاق بھی
  اڑايا۔

روز دعوت ذو العشيره کے نام سے مشہور ہے، کافی حد تک واضح اور گو يا ہے “يوم الدار”مذکوره حديث جو کہ حديث 
اہل سنت علماء،جيسے:ابن ابی جرير ،ابن ابی حاتم ،ابن مردويہ،ابونعيم،بيہقی،ثعلبی،طبری،ابن ۔اور سند کے ساتھ بہت سے 

   )١اثير،ابو الفداء اور دوسرے لو گوں نے اسے نقل کيا ہے۔(
اگر ہم مذکوره حديث کے بارے ميں بھی غير جانبدارانہ طور پر تحقيق و تجزيہ کرين گے تو حضرت علی(ع) کی واليت 

مربوط حقائق بالکل واضح ہو جائيں گے کيونکہ اس حديث ميں بھی مسئلہ خالفت و واليت کے بارے ميں وخالفت سے 
  صراحت سے ذکر کياگيا ہے۔
__________________  

  الخ کی طرف رجوع کيا جائے۔۶٢،ص۴،ج“احقاق الحق”سے الخ اورکتاب ١٣٠،ص“المراجعات” ۔مزيد تفصيالت کے لئے کتاب١

  يجئے غور کيجئے اور جواب د

  کيا ہے؟ اور يہ حديث کتنے مواقع پر بيان کی گئی ہے؟“منزلت”۔حديث ١
  کا مفہوم حضرت علی (ع) کے لئے کون سے منصب اور عہدے ثابت کرتا ہے؟“منزلت”۔حديث٢
  ۔قرآن مجيد کی روشنی ميں حضرت ہارون (ع)کو حضرت موسی(ع) کی نسبت کون سا مرتبہ حاصل تھا؟٣
  اء نے نقل کيا ہے؟کو کن علم“منزلت”۔حديث ۴
  ،اس کا مفہوم،سند اور اس کا نتيجہ بيان کريں۔“يوم الدار”۔حديث ۵
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  “ سفينہ”اور حديث“ثقلين”آٹھواں سبق:حديث 

  حديث ثقلين کے اسناد
اس حديث کو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ايک بڑی جماعت نے بال واسطہ (براه راست)آنحضرت 

  )١ا ہے بعض بزرگ علماء نے اس حديث کی روايت کر نے والے اصحاب کی تعداد تيس سے زياده بتائی ہے۔سے نقل کي
مفسرين،محدثين اور مور خين کے ايک بڑے گروه نے اس حديث کو اپنی کتا بوں ميں درج کيا ہے۔اس طرح اس حديث کے 

  متواتر ہو نے ميں کوئی شک وشبہہ باقی نہيں رہتا ہے۔
اسناد اور شيعہ علماء  ٣٩ميں اس حديث کو اہل سنت علماء کے “غاية المرام”ہاشمۺ بحرانی نے اپنی کتاب بزرگ عالم سيد

اسناد سے نقل کياہے ۔اور عالم بزرگوار مير حامد حسين ۺ ہندی نے اس حديث کے بارے ميں مزيد تحقيقات انجام  ٨٠کے 
ہے اور اس حديث کے سلسلہ ميں تحقيقات کو اپنی عظيم  دی ہيں اور تقريباً دوسو اہل سنت علماء سے يہ حديث نقل کی

  کتاب(احقاق الحق) کی چھ جلدوں ميں جمع کيا ہے ۔
جن مشہور اصحاب نے اس حديث کو نقل کيا ہے ،ان ميں :ابو سعيد خدری ،ابوذر غفاری،زيد بن ارقم،زيد بن 

صاری اور ام سلمہ قابل ذکر ہيں۔حضرت ابوذرغفاريۺ ثابت،ابورافع،جبير بن مطعم ،ياخذيفہ،ضمره اسلمی ،جابر بن عبدهللا ان
کے بيان کے مطابق اصل حديث يوں ہے :ابوذر غفاری اس حال ميں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، 

  لوگوں کی طرف مخاطب ہو کربيان کر رہے تھے :ميں نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم
  سے سنا کہ آپ فر ماتے تھے :

  
   )٣٧( جامع ترمذی،طبق نقل ينابيع المودة،ص

ميں تمھارے درميان دوياد گار گرانقدر چيزيں چھوڑ ے جارہاہوں، قرآن مجيداور ميرے اہل بيت(ع)۔يہ دونوں ہرگز ايک ”
دوسرے سے جدا نہيں ہونگے يہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے ميرے پاس پہنچ جائيں ،پس تم ان کا خيال رکھنا اور 

  “ا تم ميری وصيت کا ان کے بارے ميں کس قدر لحاظ رکھتے ہو۔ديکھن
مستدرک ” اور “ ، کنزالعمال“مسند احمد”،“نسائی”، “صحيح ترمذی” يہ روايت اہل سنت کے معتبر ترين مآخذ، جيسے 

  و غيره ميں نقل ہوئی ہے۔“ حاکم
دوجانشين) کی تعبير آ ئی ہے۔ “(خليفتين”يں دوگرانقدر چےزيں) کی تعبير اور بعض روايات م“(ثقلين”بہت سی روايتوں ميں

  مفہوم کے اعتبار سے ان دونونميں کوئی فرق نہيں ہے۔
دلچسپ بات ہے کہ مختلف روايتوں سے معلوم ہوتاہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس حديث کو مختلف 

  مواقع پر لوگونکے سامنے بيان فرماياہے:
کی روايت ميں آياہے کہ آنحضرت نے سفر حج کے دوران عرفہ کے دن اس حديث (ثقلين) کو “ جابربن عبدهللا انصاری”

  بيان فرمايا۔
کی روايت ميں آيا ہے کہ آنحضرت نے اس حديث کو سرزمين جحفہ(جو مکہ اورمدينہ کے درميان ايک “ عبدهللا بن خطب”

  ۔جگہ ہے جہاں سے بعض حجاج احرام باندھتے ہيں) ميں بيان فرماياہے
  روايت کرتی ہيں کہ آنحضرتنے اس حديث کو غدير خم ميں بيان فرمايا۔“ ام سلمہ” 

بعض روايتوں ميں آيا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس حديث کو اپنی زندگی کے آخری دنوں ميں بستر 
  عاللت پر بيان فرماياہے۔

  ۔)١وره ميں منبر پر بيان فرمائی ہے(ايک روايت ميں آيا ہے کہ آپ نے يہ حديث مدينہ من
ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم “ صواعق المحرقہ”اپنی کتاب“ ابن حجر” حتی اہل سنت کے ايک مشہور عالم 

  سے نقل کرتے ہيں:
  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس حديث کو بيان فرمانے کے بعد حضرت ” 

يہ علی(ع) قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی(ع) کے ساتھ ہے، يہ دونوں” کڑ انھيں بلند کيا اور فرمايا:علی(ع) کے ہاتھ کو پ
  “)۔2ايک دوسرے سے جدانہيں ہونگے يہاں تک کہ حوض کوثر کے پاس مجھ سے مليں گے(

کی حيثيت سے بار بار  اس سے واضح ہوتاہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ پر ايک بنيادی اصول
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تا کيد فر ما ئی ہے اور اس قطعی حقيقت کو بيان کر نے کے لئے کو ئی دقيقہ فرو گزاشت نہيں کيا ہے تا کہ اسے کبھی فرا 
  موش نہ کيا جائے۔

  
  حديث ثقلين کا مفہوم

  يہاں پر چند نکات قابل توجہ ہيں:
يا دو گرانقدر چيزوں کے عنوان سے پيش کر نا “ خليفہ ” ۔قرآن اور عترت (اہل بيت) کو پيغمبر اسالم کی طرف سے دو١

اس بات کی واضح دليل ہے کہ مسلمانوں کو ہر گز ان دوچيزوں کا دامن نہيں چھوڑ نا چاہئے ،بالخصوص اس قيد وشرط 
اس “ اگر ان دو چيزوں کا دامن نہ چھوڑو گے تو ہر گز گمراه نہ ہو گے:” کے ساتھ جو بہت سی روايتوں ميں مذکور ہے 

  سے يہ حقيقت تا کيد اً ثابت ہو تی ہے۔ 
۔قرآن مجيد کا عترت کے ساتھ اور عترت کا قرآن مجيد کے ساتھ قرار پانا اس بات کی دليل ہے کہ جس طرح قرآن مجيد ہر٢

  قسم کے انحراف اور خطا سے محفوظ ہے،اسی طرح عترت اور اہل بيت پيغمبر بھی مرتبہ عصمت کے مالک ہيں۔
  وايتوں ميں پيغمبر اسالم نے صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے صراحت سے ۔ان بعض ر٣
  ٧۵۔ الصواعق المحرقہ،ص ١

فر مايا ہے :ميں قيامت کے دن تم سے ان دو ياد گاروں کے ساتھ کئے گئے تمھارے برتا ؤ کے بارے ميں باز پرس کرونگا 
  تاکہ ديکھ لو کہ تمھارا ان کے ساتھ کيسا سلوک رہا ہے؟

کی جس طرح بھی تفسير وتوضيح کريں،حضرت علی (ع) ان کے نماياں ترين مصداق “عترت واہل بيت”بہہ،ہم ۔بالشک ش۴
ہيں ۔اور متعدد روايات کے مطابق آپ(ع) کبھی قرآن مجيد سے جدا نہيں ہوئے ہيں اور قرآن مجيد بھی آپ(ع) سے جدا نہيں 

  ہوا ہے۔
کے نازل ہو نے کے وقت پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے “ ہلہمبا”اس کے عالوه متعدد روايتوں ميں آيا ہے کہ آيہ 

  )3“(يہ ميرے اہل بيت ہيں۔”علی،فاطمہ حسن اور حسين (عليہم السالم) کو پکار کر فر مايا: 
 ۔اگر چہ اس دنيا کی چار ديواری ميں مقيّد ہم لوگوں کے لئے قيامت سے متعلق مسائل پوری طرح واضح نہيں ہيں ،ليکن۵

سے مراد بہشت ميں موجود ايک خاص نہر ہے جس کے بہت سے “حوض کوثر”جيسا کہ روايتوں سے معلوم ہو تا ہے 
خصوصيات ہيں، اور يہ نہر سچے مومنين ،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور آپ کے ائمہ اہل بيت(ع) اور ان کے 

  مکتب کے پيروؤں کے لئے مخصوص ہے۔
ی گفتگو سے واضح ہو تا ہے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے رہبر و قائد يہاں تک کی گئی ہمار

  حضرت علی عليہ السالم ہيں اور آپ(ع) کے بعد آپ ہی کی نسل سے گياره ائمہ ہيں۔
  

  حديث سفينہ
  سلم اہل سنت اور شيعوں کی کتا بوں ميں جو دلکش تعبيريں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ و

  ہے۔“سفينہ نوح”سے نقل ہو ئی ہےں،ان ميں سے ايک مشہور حديث 
  اس حديث کے راوی حضرت ابو ذر فر ماتے ہيں کہ پيغمبر نے يوں فر مايا:

  “ٔاال ٕان ّمثل اھل بيتی فيکم مثل سفينة نوح من رکبھا نجی ومن تخلف عنھا غرق”
ہوا نجات پاگيا اور جو اس سے جدا ہوا وه غرق (ہالک) ہو  ميرے اہل بيت کی مثال کشتی نوح جيسی ہے جو اس ميں سوار”

  “گيا۔
  )١۵١،ص٣(مستدرک حاکم ،ج

يہ مشہور حديث بھی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کو حضرت علی عليہ السالم اور اہل 
  بيت پيغمبر کی پيروی و اطاعت کو ضروری اور الزم قرار ديتی ہے۔

ايسی عظيم اور عالمگير طوفان کے وقت صرف حضرت نوح کی کشتی نجات کا ذريعہ تھی ،اس سے يہ حقيقت  چونکہ
واضح ہو جاتی ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلمکی رحلت کے بعد امت مسلمہ ميں رونما ہو نے والے گمراہی 

  اور ہے۔ کے طوفان ميں راه نجات صرف واليت اہل بيت سے تمسک رکھنا تھا
__________________  

  ۔٣٠٨،ص٣٣۔سيره حلی ج١
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  ۴٢۔المراجعات،ص 2
  بحوالہ مسلم و تر مذی)۔(٢۴٨،ص٢طبع دہلی)رياض المنضره ،ج(۵۶٨۔مشکوة المصابيح ،ص3۔

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  ثابت کرتی ہے؟۔حديث ثقلين کا مفہوم کيا ہے؟ اور يہ حديث اہل بيت(ع) کے لئے کون سے امتيازات وخصوصيا ت ١
  ۔حديث ثقلين کو کن لوگوں نے نقل کيا ہے؟٢
  کے کيا معنی ہيں ؟کيا احاديث ميں اس کی بجائے کوئی دوسری تعبير بھی ذکر ہوئی ہے؟“ثقلين”۔٣
  کو پيغمبر اسالم نے کن مواقع پر بيان فر مايا ہے؟“ثقلين”۔حديث ۴
  ے۔کو سند اور مفہوم کے اعتبار سے بيان کيجئ“ سفينہ”۔حديث۵

  

  نواں سبق :باره امام (ع) 

  باره اماموں کے بارے ميں روايات
اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم کی بال فصل خالفت و امامت کو ثابت کر نے کے بعد اب ہم باقی اماموں کی امامت 

  کے بارے ميں بحث کرتے ہيں ۔
  اس سلسلہ کی بحث کا خالصہ يہ ہے :

تشيّع کی متعدد ايسی روايتيں موجود ہيں جو کلی طور پر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ  آج ہمارے پاس اہل سنت اور اہل
  کی خالفت کو ثابت کرتی ہيں۔“باره خلفاء اور ائمہ”وسلم کی رحلت کے بعد

يہ احاديث اہل سنت کی نہايت اہم اور مشہور کتا بوں ،جيسے:صحيح بخاری،صحيح تر مذی،صحيح مسلم ،صحيح ابی داؤد 
  ر مسند احمد وغيره ميں درج ہيں۔او

کے مصنف نے اس موضوع پر دوسو اکتھر احاديث جمع کی ہيں جن کی قابل توجہ تعداد اہل تسنن “ منتخب االثر ”کتاب
  علماء کی کتا بوں سے اور باقی شيعوں کی کتا بوں سے نقل کی گئی ہيں۔
  س سلسلہ يوں آيا ہے:مثال کے طور پر،اہل سنت کی مشہور ترين کتاب صحيح بخاری ميں ا

  کہتا ہے کہ ميں نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فر مايا:“جابر بن سمرة”
  )١٠٠،کتاب االمقام،ص٩(صحيح بخاری ،ج“ يکون اثنا عشراميراً۔فقال کلمة لم اسمعھا فقال ابی انہ قال۔کلھم من قريش۔”
عد ايک جملہ فر مايا کہ ميں سن نہ سکا ۔ميرے باپ نے کہا کہ پيغمبر نے فر مايا تھا ميرے بعد باره امير ہوں گے۔اس کے ب”

  “وه سب قريش ميں سے ہيں :”
نے کہا :ميں نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے سنا “جابر”ميں اس حديث کو يوں نقل کيا گيا ہے کہ“صحيح مسلم”

  کہ آپنے فر مايا:
صحيح مسلم،کتاب “(لی اثنا عشر خليفة ثم قال کلمة لم افھمھا،فقلت البی ماقال فقال کلھم من قريشاليزال االسالم عزيزاًا”

  االماره ،باب الناس تيع لقريش)
اسالم ہميشہ عزيز رہے گا يہاں تک کہ ميرے باره خليفہ وجانشين ہوں گے ۔اس کے بعد ايک جملہ ارشاد فر مايا کہ ميں نہ ”

  “وه سب قريش ہوں گے۔:”ے سوال کيا ،تو انہوں نے کہا پيغمبر نے فر مايا سن سکا۔ ميں نے اپنے باپ س
ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی عبدهللا بن مسعود سے نقل کيا گيا ہے کہ “مسند احمد”کتاب 

  لوگوں نے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے آپ کے خلفائ
  کيا ۔توآپنے فر مايا:کے بارے ميں سوال 

  )٣٩٨،ص١(مسند احمد،ج“ اثناعشر کعدة نقباء بنياسرائيل”
  “ميرے خلفاء)بنی اسرائيل کے نقباؤرؤسا کی تعداد کے برابر باره ہوں گے۔”(
  

  ان احاديث کا مفہوم
قيامت کے دن  کا دار ومدار باره خليفوں پر قرار ديا گيا ہے اور بعض ميں“اسالم کی عزت”ان احاديث ميں سے بعض ميں

بنی ”کی بقاء اور حيات کو باره خلفاء کا مر ہون منت جانا ہے۔سب کو قريش سے اور بعض احاديث ميں سب کو خاندان 
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سے بتايا گيا ہے۔يہ احاديث مذاہب اسالمی ميں سے مذہب شيعہ کے عالوه کسی مذہب سے تطبيق نہيں کرتی “ہاشم
توجيہ مکمل طور پر بالکل صحيح اور واضح ہے،جبکہ اہل سنت علماء کے ہيں،کيونکہ شيعوں کے عقيده کے مطابق ان کی 

  پاس ان کی توجيہ کا کوئی راستہ نہيں ہے ۔
  کيا ان(باره خلفاء)سے مراد پہلے چار خلفاء اور خلفائے بنی اميہ وبنی عباس ہيں؟

يہ کے خلفاء کو مالکر باره بنتی ہے نہ جبکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہيں کہ نہ پہلے خلفاء کی تعدادباره تھی اور نہ بنی ام
خلفائے بنی عباس کو مال کر يہ تعداد باره بنتی ہے ۔مختصر يہ کہ کسی بھی حساب سے باره کی يہ تعداد پوری نہيں ہوتی 

  ہے۔
جيسے“ہارون الرشيد”اور “منصوردوانقی ”جيسے اور خلفائے بنی عباس ميں “يزيد”اس کے عالوه بنی اميہ کے خلفاء ميں 

افراد بھی تھے جن کے ظالم اور جابر ہونے ميں کسی کو شک وشبہہ نہيں ہے ،اس لئے ممکن نہيں ہے ايسے افراد پيغمبر 
اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور اسالم کی عزت وسر بلندی کا سبب شمار ہوں،جس قدر بھی ہم خالفت کے 

  نہيں آسکتے ہيں۔ معيار کو گھٹائيں،ايسے افراد قطعاًاس دائرے ميں
اس بحث سے قطع نظر،شيعوں کے باره اماموں کے عالوه کسی صورت ميں باره خلفاء کی تعداد کہيں بھی پوری ہوتی نظر 

  نہيں آتی ۔
  بہتر ہے کہ اس بحث کو ہم اہل سنت کے ايک مشہور عالم کی زبانی پيش کريں:

  ميں فر ماتے ہيں:“دةينا بيع المو”اپنی کتاب “سليمان بن ابراھيم قندوزی حنفی ”
بعض محققين نے کہا ہے :رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعدآپ کے باره خلفاء پرداللت کر نے والی احاديث 

مشہور ہيں ۔ يہ احاديث مختلف طريقوں سے نقل کی گئی ہيں۔مرور زمانہ سے جو کچھ ہميں معلوم ہوا ہے وه يہ ہے کہ اس 
 عليہ وآلہ وسلم کی مراد آپ کے اہل بيت اور عترت سے باره جانشين ہيں،کيونکہ اس حديث حديث سے رسول خدا صلی هللا

کو پہلے خلفاء سے مربوط جاننا ممکن نہيں ہے،کيونکہ ان کی تعداد چار افراد سے زياده نہيں تھی ۔اس کے عالوه يہ حديث 
اور وه عمر بن عبدالعزيز کے عالوه سب ظالم بنی اميہ پر بھی تطبيق نہيں ہوتی ہے ،کيونکہ وه باره سے زياده تھے 

سے نہيں تھے ،جبکہ پيغمبر نے فر مايا ہے کہ وه باره کے باره بنی ہاشم سے “بنی ہاشم”وستمگر تھے اور يہ کہ وه 
سے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا اس سوال“جابر بن سحره”نے “عبد الملک بن عمر”ہيں،جيسا کہ 

کے سلسلہ ميں کہ وه (باره جانشين)کسی قبيلہ سے ہوں گے؟ آہستہ جواب دينا اس بات کی دليل ہے کہ بنی ہاشم کی خالفت 
پر بعض افرادراضی نہيں تھے ۔اسی طرح يہ حديث خلفائے بنی عباس پر بھی قابل تطبيق نہيں ہے،کيونکہ ان کی تعداد بھی 

پر عمل)٢٣قل ال اسئلکم عليہ اجراً اال المودة فی القربًی(سوره شورٰی/”آيہ مودتباره سے زياده تھی۔اس کے عالوه انہوں نے 
  نہيں کيا ہے اور حديث کساء سے چشم پوشی کی ہے! 

ان وجو ہات کی بناء پريہ حديث صرف پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اہل بيت وعترت سے تعلق رکھنے والے باره 
  اماموں پر ہی قابل تطبيق ہے۔ 

کيونکہ وه علم ودانش کے اعتبار سے سب پر فضيلت رکھتے ہيں ،اور زہد وتقوٰی کے لحاظ سے بھی سب سے زياده زاہد 
وپرہيز گار ہيں ،اور حسب ونسب کے اعتبار سے بھی سب پر فضيلت رکھتے ہيں اور انہوں نے تمام علوم وفنون کو اپنے 

حاصل کيا ہے ۔اس نظريہ کی حديث ثقلين اور دوسری بہت سی  جد رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے وراثت ميں
  )۴۴۶(ينابيع المودة،ص“ احاديث تائيد کرتی ہيں جو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے نقل ہو ئی ہيں۔

دلچسپ بات ہے کہ ميں نے اپنے سفر مکہ کے دوران علماء حجاز کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے دوران اس حديث 
ے بارے ميں ان سے ايک نئی توجيہ سنی ،جس سے ان کی اس سلسلہ ميں بے بسی اور عاجزی واضح ہوتی ہے ،وه کہتےک

شايد باره خلفاء اور امراء سے مراد پہلے چار خليفہ ہيں جو اسالم کی ابتداء ميں تھے اور ان کے باقی افراد مستقبل :”تھے 
  “يا ہے!ميں آنے والے ہيں جنہوں نے ابھی ظہور نہيں ک

اس طرح ،پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی حديث سے واضح ہو نے والے ان خلفاء کے ارتباط سے ديده و دانستہ 
  طور پر چشم پوشی کی گئی ہے۔

ہم يہ کہتے ہينکہ کياوجہ ہے کہ ہم اس حديث کی واضح اور روشن تفسير (جو شيعوں کے باره اماموں پر منطبق ہے)کو 
  يسی دالئل ميں کود پڑيں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔چھوڑ کر ا

  
  نام بنام ائمہ کی تعيين 

قابل توجہ بات ہے کہ اہل سنت راويوں سے ہم تک پہنچی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعض احاديث ميں 
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  بھی تفصيل سے ذکر ہوئی ہيں۔ صراحت کے ساتھ باره اماموں کے نام ذکر ہوئے ہيں اور ان کی خصوصيات و صفات
  ميں يوں نقل کرتے ہيں:“ينابيع المودة”اپنی اسی کتاب “شيخ سليمان قندوزی ”اہل سنت کے معروف اور مشہور عالم 

نعثل نامی ايک يہودی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا اورکئی سواالت کے ضمن ميں آپ ”
  ء کے بارے ميں سوال کيا ۔آنحضرتنے اپنے جانشينونکا تعارف يوں کرايا:کے خلفاء اور اوصيا

  ان وصيی علی بن ابيطالب وبعده سبطای الحسن والحسين تلوه تسعة ائمة من صلب الحسين۔
  قال يا محّمد فسمھم لی۔

ی جعفر فابنہ موسی قال(ص) اذا مضی الحسين فابنہ علی،فاذا مضی علی فابنہ محمد ،فاذا مضی محمد فابنہ جعفر،فاذامض
،فازامضی موسی فابنہ علی،فاذا مضی علی فابنہ محمد، فاذا مضی محمد فابنہ علی، فاذا مضی علی فابنہ الحسن، فاذا مضی 

  )۴۴١(ينابيع المودة،ص“ الحسن فابنہ الحجة محمد المھدی (ع) فٰھؤالء اثنا عشر۔
ے حسن اور حسين ہيں اور حسين کے بعد نو امام ان کی ميرے وصی علی بن ابيطالب ہيں اور ان کے بعد ميرے دو نواس”

  نسل سے ہوں 
  “گے ۔

  يہودی نے کہا :اُن کے نام بيان فر ما ئيے۔
  پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فر مايا:

جب حسين دنياسے رخصت ہونگے تو اُن کے بيٹے علی ہوں گے، جب علی دنيا سے رخصت ہوں گے تو ان کے بيٹے 
ہوں گے ،جب محمد دنيا سے رخصت ہوں گے تو ان کے بيٹے جعفر ہوں گے ،جب جعفر دنيا سے رخصت ہوں گے محمد 

تو ان کے بيٹے موسٰی ہوں گے ،جب موسٰی دنيا سے رخصت ہوں گے تو ان کے بيٹے علی ہوں گے،جب علی دنيا سے 
ان کے بيٹے علی ہوں گے ،جب رخصت ہوں گے تو ان کے بيٹے محمد ہوں گے ،جب محمد دنياسے رخصت ہوں گ تو 

علی اس دنياسے رخصت ہوں گے تو ان کے بيٹے حسن ہوں گے،اور جب حسن اس دنيا سے رخصت ہوں گے توان کے 
  )۴۴١ينابيع المودة،ص“(بيٹے حجت محمد المھدی ہوں گے۔يہ باره امام ہيں۔

ور حديث درج ہے ،جس ميں باره اماموں سے نقل کی گئی ايک ا“کتاب مناقب”ميں “ينابيع المودة”اس کے عالوه اسی کتاب
کے نام اور ان کے القاب بھی بيان کئے گئے ہيں اور حضرت مھدی کی غيبت ،اور اس کے بعد ان کے قيام کر کے دنيا کو 

عدل وانصاف سے اسی طرح پر کر نے کا ذکر کيا گيا ہے جس طرح دنيا اس سے پہلے ظلم وستم سے بھر گئی ہوگی۔ 
  )۴۴٢(ينابيع المودة،ص

  البتہ اس سلسلہ ميں شيعوں کی احاديث بہت زياده اور حد تواتر سے بڑھ کر موجود ہيں ۔(غور فر مائيے)۔
  جوشخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغير مرجائے 

دلچسپ بات ہے کہ اہل سنت کی کتابوں ميں ہی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ايک حديث ميں آيا 
  ہے:

  “من مات بغير امام مات ميتتة جا ھلية”
   )٣٠٢،ص۶(المعجم المفہرس اللفاظ االحاديث النبوی،ج

  “جو شخص امام کے بغير مر جائے ،اس کی موت جاہليت کی موت ہے۔”
  شيعہ کتابوں ميں يہی حديث اس عبارت ميں نقل ہو ئی ہے:

  “من مات وال يعرف امامہ مات ميتتہ جاھلتہ”
،(طبع ۶بحاراالنوار ج“(ور اس نے اپنے امام کو نہيں پہچانا تو اس کی موت جاہليت کی موت ہے۔جوشخص مرگيا ا”

  )١۶قديم)ص
يہ حديث اس بات کی گواه ہے کہ ہر دور اور ہر زما نے ايک معصوم امام موجود ہوتا ہے ،اس کو پہچاننا ضروری ہے ۔اس 

  کی سر حدميں پہنچ جاتا ہے۔کو نہ پہچاننا اتنا نقصان ده ہے کہ انسان کفر و جاہليت 
کيا اس حديث ميں بيان کئے گئے امام وپيشوا سے مراد وہی لوگ ہيں جو زمام حکومت سنبھالتے ہيں،جيسے،چنگيز خان 

  ،ہارون اور دوسروں کے ايجنٹ اور کٹھ پتلی حکام؟
غرب کی طاقتوں سے بے شک اس سوال کا جواب منفی ہے، کيونکہ اکثر حکمران غير صالح ،ظالم اور کبھی مشرق وم

وابستہ اور اغيار کی سياست کے آلہ کار ہو تے ہيں،يقيناًايسے حکمرانوں کو امام کی حيثيت سے قبول کر نا انسان کو جہنم 
  ميں بھيج ديتا ہے۔

لہذا واضح ہو تا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے ميں ايک معصوم امام موجود ہو تا ہے لوگوں کے لئے اس کو تالش کر کے 
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  کی رہبری کو قبول کر نا ضروری ہے۔اس 
البتہ ہر ايک امام کی امامت کو مذکوره باال طريقوں کے عالوه قرآنی نصوص اور آنے والے امام کے بارے ميں ہر سابق 

  امام کی بيان کی گئی احاديث و روايات نيز ان کے معجزات سے بھی ثابت کيا جاسکتا ہے۔
__________________  

  ب ديجئے غور کيجئے اور جوا

  ۔باره اماموں کے بارے ميں روايات کن کتا بوں ميں نقل ہوئی ہے؟١
  ۔ان احاديث کا مفہوم کيا ہے؟٢
  ۔ان احاديث اور روايات کے بارے ميں کی گئی جھوٹی تو جيہات بيان کيجئے۔٣
  ۔کيا اہل سنت کی احاديث ميں باره اماموں کے نام آئے ہيں؟۴
  دوسرا طريقہ کيا ہے؟ ۔باره اماموں کو ثا بت کر نے کا۵

  

  دسواں سبق:حضرت مہدی( عج )بارہويں امام اور دنيا کے مصلح اعظم 

  تاريک شب کا خاتمہ
جب ہم موجوده حاالت پر نظر ڈالتے ہيں اور ظلم وستم ،قتل وغارت، جنگ وخونريزی،اور بين االقوامی سطح پر 

کشمکش،اختال فات اور روز مره بڑھتی ہوئی اخالقی برائيوں کا مشاہده کرتے ہيں،توذہن ميں يہ سوال پيدا ہوتاہے کيا يہی 
دامن اس قدر وسيع ہوجائے گا کہ انسانی معاشره کو ايک دائمی جنگ حالت جاری رہے گی؟ اور ظلم و ستم اور برائيوں کا 

ميں مبتال کرکے اسے نابود کردے گا ؟ يا اعتقادی انحرافات اوراخالقی برائياں اسے ايک متعفّن دلدل کے مانند اپنے اندر 
  غرق کر ليں گی؟

  يا نجات و اصالح کی کوئی اميد موجود ہے؟
  اس اہم سوال کے دوجواب ہيں:

ال جواب، وه ہے جو بدبينوں اور ماده پرستوں کی طرف سے ديا جاتاہے کہ دنيا کا مستقبل تاريک ہے اور ہر دور وزمان پہ
  ميں زبردست خطره کا احتمال موجود ہے۔

دوسرا جواب دين داروں کا ہے، يعنی جولوگ اديان الہی کے اصولوں کے معتقدہيں،مخصوصا مسلمان اور بالخصوص 
  ل کا جواب يوں ديتے ہيں:شيعہ، وه اس سوا

  اس تاريک رات کے پيچھے ايک اميد کی صبح بھی ہے۔
يہ سياه بادل ،مہلک طوفان اور تباه کن سيالب ايک دن ختم ہوں گے اور اس کے بعد صاف آسمان، چمکتا سورج اور آرام و 

  آسائش کا ماحول آنے واالہے۔
  ی افق پر نجات کا ساحل دکھائی دينے واالہے۔يہ خوفناک بھنور ہمارے سامنے نہيں رہيں گے اور جلدی ہ

  دنيا ايک مصلح اعظم کے انتظار ميں ہے جو ايک انقالب کے ذريعہ دنيا کو حق وعدالت سے بھردے گا۔
  البتہ تمام اديان کے پيرو اس مصلح اعظم کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہيں ۔ شاعر عرب نے کيا خوب کہاہے:

  ل الی ذالک الجمال يشيرعبارتنا شتی و حسنک و احد وک
ہماری تعبيريں مختلف ہيں ليکن آپ کا حسن و زيبائی ايک چيز سے زياده نہيں ہے اور ہماری تمام تعبيريں صرف اسی ” 

  “حسن و زيبائی کی طرف اشاره کرتی ہيں۔
  

  فطرت اور مصلح اعظم کا ظہور
ه قوی ہوتی ہيں، نہ صرف خدا کی معرفت کے باطنی الہامات کہ جن کی امواج بعض اوقات عقلی فيصلوں سے بھی زياد

مسئلہ ميں ہماری رہنمائی کرتے ہيں بلکہ تمام مذہبی اعتقادات ميں ہماری راہنمائی کرتے ہيں اور مصلح اعظم کے ظہور 
  کے مسئلہ ميں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہيں۔

  اس کی عالمتيں حسب ذيل ہيں:
حبت، اس لئے کہ دنيا کے تمام لوگ ہر قسم کے آپسی اختالفات کے پہلی عالمت: عالمگير عدل و انصاف سے عشق وم
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باوجود اور بغير کسی استثناء کے صلح و عدالت سے محبت رکھتے ہيں۔ ہم سب اس کے لئے فرياد بلند کرتے ہيں اور اس 
  راه ميں کوشش کرتے ہےں اور پوری قوت سے عالمگير صلح و عدالت کے خواہان ہيں۔

ر کے فطری ہونے کے باری ميں اس سے بہتر کوئی اور دليل ممکن نہيں ہے، کيونکہ ہر جگہ پر اس مصلح اعظم کے ظہو
  ايک کی آرزؤں کا يکساں ہونا ان کے فطری ہونے کی دليل ہے۔(غور کيجئے)

  ہر حقيقی اور فطری عشق، خارج ميں ايک معشوق کے وجود اور اس کی کشش کی عالمت ہے۔
ل نے انسان کے اندر اس پياس کو پيدا کياہوليکن اس پياس کو بجھانے کے لئے خارج ميںيہ کيسے ممکن ہے کہ خداوند متعا

  کوئی چشمہ موجود نہ ہو؟
اسی لئے ہم کہتے ہيں کہ انسان کی عدالت طلب فطرت بلند آواز ميں کہہ رہی ہے کہ آخر کا رصلح اورعدل و انصاف تمام 

ختم ہوکر رہے گی اور انسانيت تمام دنيا ميں ايک ملک کی حثيت سے  دنيا مينپھيل جائے گا اور ظلم وستم اور خود خواہی
  ايک پرچم تلے مفاہمت اور پاکيزگی کے ساتھ زندگی بسرکرے گی۔

دوسری عالمت : عام طور پر دنيا کے تمام اديان اور مذاہب ميں ايک مصلح اعظم کے انتظار کا عقيده پاياجاتاہے۔ تقريبا تمام 
ايک دلچسپ بات موجود ہے اور بشريت کے جان ليوازخموں پر مرہم رکھنے کے لئے ايک مذاہب ميں اس موضوع پر 

عظيم نجات دہند کے ظہور کا عقيده صرف مسلمانوں ميں ہی نہيں ہے، بلکہ اسناد و مدارک سے معلو م ہوتاہے کہ يہ ايک 
ہ اسالم ايک کامل مذہب ہونے کے عام اور قديمی اعتقاد ہے جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہب ميں موجودرہاہے، اگر چ

  ناطے اس مسئلہ پر زياده تاکيد کرتاہے۔
آخر ”کے درميان دائمی جنگ کے سلسلہ ميں لکھا گيا ہے:“ اہريمنان”اور“ ايزدان” ميں “ زند ” زرتشتوں کی معروف کتاب

  کار ايزدان کو بڑی کا ميابی حاصل ہوگی اوراہريمنان کو وه نابود کردے گا 
  “ی اصلی سعادت کو حاصل کرے گی اور انسان نيک بختی کے تخت پر بيٹھ جائے گا۔!کائنات اپن” 

  سے نقل کيا گيا ہے:“ زرتشت”ميں “ جاماسب نامہ”کتاب
تازيان کی سرزمين سے ايک مرد ظہور کرے گ وه بڑے سر، بڑے جسم اور بڑی پنڈليوں واال ايک مرد ہوگا جو اپنے ”

  “يک بڑی فوج ہوگی وه زمين کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔جدکے دين پر ہوگا اور اس کے ساتھ ا
  ميں يوں آياہے:“ وشنو جگ”ھندؤں کی کتاب

“سرانجام دنيا ايک ايسے شخص کی طرف پلٹے گی جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا کے خاص بندوں ميں سے ہوگا۔” 
  ميں آياہے:“ باسک” ہندؤں کی کتاب

پر دنيا کا اختتام ہوگا، وه فرشتوں، جنوں اور انسانوں کا پيشوا ہوگا، حقيقت ميں حق اس کے آخری زمانہ ميں ايک بادشاه ” 
ساتھ ہوگا، جو کچھ سمندروں ، درياؤں، زمينوں اور پہاڑوں ميں پوشيده ہے، وه ان سب چيزوں کو حاصل کرے گا۔جو کچھ 

  “ميں نہيں آئے گی ۔ آسمان و زمين ميں ہے اس کی خبردے گا اور اس سے بڑی کوئی شخصيت دنيا
  ميں درج ہے:“ مزاميرداؤد”عہد قديم (تورات اور اس کے ملحقات) کی کتاب

  “شر پسند لوگ نابود ہوجائيں گے ليکن خدا پر توکل کرنے والے زمين کے وارث ہو جائيں گے۔”
  اسی کتاب کی اسی فصل ميں آيا ہے:

  “جائيں گے۔ سچے لوگ زمين کے وارث ہو کر ہميشہ کے لئے اس کے ساکن ہو”
  کی کتاب ميں بھی آئی ہے۔“ اشعيای نبی”اسی کے مانند عبارت، کتب تورات سے مربوط

  ويں فصل ميں يوں آياہے: ٢۴کی “ متی” انجيل
  “جس طرح بجلی مشرق سے چمک کر مغرب تک پہنچتی ہے، اسی طرح فرزند انسان بھی ظہور کرے گ”

  کی بارہويں فصل ميں بيان ہواہے:“ لوقا” انجيل
اپنی کمريں کس کے رکھو، اپنے چراغوں کو جالئے رکھو، اوراس شخص کے مانند رہو جو اپنے مالک کے انتظار ميں  ”

  “ہوتاہے تا کہ جوں ہی وه آجائے اور دروازه کھٹکھٹائے تو فورا اس کے لئے دروازه کھول ديں!
  ميں يوں آياہے:“ عالئم الظہور”کتاب 

عقائد، اسکنيڈينوی باشندوں، حتی قديم مصر يوں اور ميکسيکو کے باشندوں اوران  چينيوں کی قديم کتابوں، ہندوؤں کے” 
  “جيسے دوسرے لوگوں ميں ايک مصلح اعظم کے ظہور کا عقيده پاياجاسکتاہے۔

  
  عقلی دالئل

ر ڈالالف۔خلقت کا نظام ہميں يہ سبق سکھاتا ہے کہ عالم بشريت کے لئے سر انجام عدل وانصاف کے قانون کے سامنے ہتھيا
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  کر ايک عادالنہ نظام اور پائدار مصلح کے سامنے سر تسليم خم کر ناضروری ہے۔
اس بات کی وضاحت يوں ہے :جہاں تک ہميں علم ہے،کائنات مختلف نظاموں کا ايک مجموعہ ہے ،اس پوری کائنات ميں 

  منظم قوانين کا وجود اس نظام کی وحدت اور ہم آہنگی کی دليل ہے ۔
  اور حساب وکتاب اس کائنات کے بنيادی مسائل ميں شمار ہوتے ہيں۔نظم وضبط،قانون 

عظيم اور وسيع نظاموں سے لے کر ايک ايٹم کے ايک ذّرے تک (کہ الکھوں ذّرے ايک سوئی کی نوک پر سما سکتے 
  ہيں)سب کے سب ايک دقيق نظام کے تحت ہيں۔

بناوٹ سے لے کر مغز واعصاب،پھيپھڑے اور دل ہمارے بدن کے مختلف اعضاء ،ايک چھوٹی اور حيرت انگيز خليہ کی 
کے کام کر نے کے طريقہ تک،ايک ايسے نظام کے تحت چل رہے ہيں کہ بعض دانشوروں نے ان ميں سے ہر ايک عضو 
کو انسان کے بدن ميں ايک ايسی صحيح اور دقيق گھڑی سے تشبيہ دی ہے کہ منظم اور پيچيده ترين کمپيوٹر بھی اس کے 

  ے۔سامنے ناچيز ہ
ہے،ايک ناموافق اور نا منظم حصہ کے مانند ،جنگ و “ جزو”کا ايک“کل”کيا ايسی منظم کائنات ميں انسان،جواس 

  خونريزی اور ظلم وستم ميں زندگی بسر کر سکتا ہے؟!
ہيں کيا بے انصافياں اور اخالقی واجتماعی برائياں ،جو ايک قسم کی بے نظمی ہيں،انسانی معاشرے پر ہميشہ حاکم ره سکتی

  ؟
نتيجہ:کائنات کے نظام کا مشاہده ہميں اس حقيقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سر انجام انسانی معاشره بھی ايک دن نظم 

  وانصاف کے سامنے سر تسليم خم کر کے اپنی خلقت کی اصلی راه کی طرف لوٹے گا۔
کيونکہ ہم اس حقيقت سے ہرگز انکار  ب۔معاشروں کا ارتقائی سفر،عالم بشريت کے روشن مستقبل کی ايک اور دليل ہے،

نہيں کرسکتے ہيں کہ جب سے انسانی معاشره نے اپنے آپ کو پہچانا ہے،وه کبھی ايک جگہ پر رکا نہيں ہے ،بلکہ ہميشہ 
  آگے کی طرف حرکت کرتا رہا ہے۔

اور ابتدائی مرحلہ ميں مادی لحاظ سے انسان کا گھر،لباس،غذااور آمد ورفت اور حمل ونقل کے ذرائع ايک دن بالکل ساده 
تھے۔آج يہی چيزيں ترقی کے ايک ايسے مرحلے پر پہنچی ہيں کہ عقليں متحيّرر اور آنکھيں خيره ہو جاتی ہيں اور ارتقاء کا 

  يہ سفر يقينا جاری ہے۔
جادات انسان، علم و دانش اور تہذيب وتمدن کے لحاظ سے بھی مسلسل ترقی کر رہا ہے اور اس سلسلہ ميں ہر روز نئی اي

  ،تحقيق اور نئے مطالب حاصل کر رہا ہے۔
ميں سر انجام معنوی اور اخالقی واجتماعی پہلو بھی شامل ہيں اور انسانيت کو ايک عادالنہ قانون ،پائدار “قانون ارتقاء”اس 

برائياں  عدل و انصاف ،اخالقی ومعنوی فضائل کی طرف لے جارہے ہيں ۔اگر آج ہم ديکھ رہے ہيں کہ معاشروں ميں اخالقی
  روزبروز اضافہ ہوتی جارہی ہيں ۔يہ سلسلہ تدريجاً خود بھی ايک تکاملی انقالب کے لئے مواقع فراہم کرے گا۔

ہم کبھی نہيں کہتے کہ برائيوں اور فسادوں کی حوصہ افزائی کی جانی چاہئے ،ليکن يہ ضرور کہتے ہيں کہ جب فساد اور 
عمل ايک اخالقی انقالب ہوگا۔جب انسان اپنے گناہوں کے نامطلوب عواقب کے برائياں حد سے گزر جائيں گی ،تو اس کا رد 

نتائج ميں بے بس ہو جائيں گے تو اس وقت وه کم از کم ايک الٰہی رہبر کی طرف سے پيش کئے جانے والے قانون کو قبول 
  کر نے پر آماده ہو جائيں گے۔

  
  قرآن مجيد اور ظہور حضرت مہدی(عج) 

متعدد آيات موجود ہيں جو حضرت مہدی (عج)کے ظہور کی بشارت ديتی ہيں ۔ہم ان آيات ميں سے  قرآن مجيد ميں ايسی
  صرف ايک آيت پر اکتفا کرتے ہيں:

  ميں ارشاد ہو تا ہے: ۵۵سورئہ نور کی آيت نمبر 
  
يفہ بنائے گا هللا نے تم ميں سے صاحبان ايمان وعمل صالح سے وعده کيا ہے کہ انھيں روئے زمين ميں اسی طرح اپنا خل”

  “جس طرح پہلے والوں کو بنايا ہے۔
اس آيہ شريفہ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زمين پر آخر کار ظالم وجابر حکمرانوں کی حکومت ان سے چھين لی جائے 

  گی اور ان کی جگہ پر صالح مؤمن حکومت کريں گے۔
  دے بھی دئے گئے ہيں:اسی آيت کے آخر ميں مذکوره وعده کے عالوه مندرجہ ذيل تين اور وع

  ۔دين کا غلبہ اور دلوں ميں هللا کی حکومت کا معنوی نفوذ:١
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  “اوران کے لئے اس دين کو غالب بنائے گا جسے ان کے لئے پسنديده قرار ديا ہے۔”
  ۔ہر قسم کی بدامنی کا امن وامان ميں تبديل ہونا:٢

  
  “اور ا ن کے خوف کو امن سے تبديل کردے گا۔”
  شرک کا خاتمہ ہو نا:۔پوری دنياسے ٣

  
  وه لوگ صرف ميری عبادت کريں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کريں گے۔”

  حضرت امام علی بن الحسين (زين العابدين)نے اس آيت کی تفسير ميں فر ماياہے:
  “ھم وّهللا شيعتنا يفعل ّهللا ٰذلک بھم علی يدی رجل منا وھو مھدی ھذه االمة”
ے شيعہ ہيں ،خداوندمتعال ہمارے خاندان کے ايک شخص کے ذريعہ اس موضوع (حکومت خدا کی قسم يہ لوگ وہی ہمار”

  کے ذيل ميں) ۵۵تفسير مجمع النيان ،سوره نور کی آيت“(الٰہی)کو محقّق فر مائے گا اور وه اس امت کا مہدی ہے
  

  احاديث ميں حضرت مہدی(عج)کا ذکر
وسالمتی ،امن وامان اور عدل وانصاف پر مبنی عالمی حکومت  شيعہ اور اہل سنت کی کتابوں ميں اس موضوع پر ،کہ صلح
  پيغمنر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مربوط

نامی ايک شخص کے ذريعہ تشکيل پائے گی ،احاديث اس قدر زياده ہيں کہ تواتر کی حد سے بھی آگے بڑھ گئی ہيں۔“مہدی”
موضوع پر احاديث متواتر ہيں کہ وه (مہدی موعود)بارہويں امام ،جانشين اس کے عالوه شيعوں کی کتابوں ميں بھی اس 

  پيغمبر ،امام حسين (ع)کے نويں فرزند اور امام حسن عسکری کے بال فصل فرزند ہيں۔
  

  اہل سنت کی احاديث
کہ اہل سنت سے متعلق احاديث کے متواتر ہونے کے سلسلہ ميں اتناہی کافی ہے “ظہور مہدی(ع)”اہل سنت کی کتابوں ميں 

علماء نے اس موضوع کو اپنی کتابوں ميں واضح طور پر ذکر کيا ہے ،يہاں تک کہ حجاز ميں اہل سنت کے عالمی سطح 
نے اس موضوع کے بارے ميں حال ہی ميں اپنے ايک رسالہ ميں يوں “رابطہ عالم اسالمی”کے سب سے بڑے دينی مرکز

  لکھا ہے:
ميں آخری خليفہ ہيں کہ جن کے بارے ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے وه (مہدی موعود)باره خلفائے راشدين ”

صحيح احاديث ميں خبر دی ہے اور مہدی (عج)سے متعلق احاديث،پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابيوں 
  “ سے نقل کی گئی ہيں

بيس اصحاب رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا نام ”اس کے بعد حضرت مہدی (عج)سے متعلق احاديث نقل کر نے والے 
  ذکر کر نے کے بعد لکھتے ہيں: 

ان کے عالوه بہت سے مختلف گروہوں نے بھی احاديث نقل کی ہيں بعض اہل سنت علماء نے حضرت مہدی سے مر بوط ”
،شوکانی ،ادريس مغربی اور احاديث کے بارے ميں خصوصی کتا بيں لکھی ہيں ،جن ميں ابو نعيم اصفہانی ،ابن حجر ہيثمی

  “ابو العباس بن مؤمن قا بل ذکر ہيں۔
  اس کے بعد لکھتے ہيں:

اہل سنت کے گزشتہ و موجوده علماء کے ايک گروه نے مہدی(عج)سے مربوط احاديث کے متواتر ہو نے کی تصريح کی ”
  “ ہے۔

  اتمہ اس عبارت پر کرتے ہيں:اس کے بعد ان علماء ميں سے بعض کا نام ذکر کر نے کے بعد اپنی گفتگو کا خ
حفّاظ اور محدثين کی ايک جماعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ مہدی(عج)سے مربوط احاديث صحيح بھی ہيں اور حسن ”

بھی اور مجموعی طور پر يہ سب احاديث متواتر ہيں اور مہدی کے قيام کا عقييده واجب ہے اور يہ اہل سنت والجماعت کے 
  “ميں سے ہے۔ جاہل اور بدعتی افراد کے عالوه کوئی بھی شخص اس کا انکار نہيں کرسکتا ہے۔قطعی اور مسلم عقائد 

  
  شيعوں کی احاديث 

اس سلسلہ ميں اسی قدر جاننا کافی ہے کہ اس موضوع پر پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار(ع) سے 
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ديث تواتر کی حد سے بھی آگے بڑھ گئی ہيں ۔شيعوں کے نزديک امام سينکڑوں احاديث نقل کی گئی ہيں،يہاں تک کہ يہ احا
مہدی(عج)کا عقيده ضروريات دين ميں شمار ہوتا ہے۔کوئی بھی شخص شيعوں کے نزديک ره کر حضرت مہدی(ع) کے 
ظہور کے بارے ميں شيعوں کے عقائد ،حضرت مہدی کی بہت سی خصوصيات ،عالئم ظہور ،ان کے طرز حکومت اور 

  ے بارے ميں آگاه ہوئے بغير نہيں ره سکتا ہے۔نظام ک
شيعوں کے بزرگ علماء نے ابتدائی صديوں سے آج تک اس موضوع پر متعدد کتابيں لکھی ہيں اور ان ميں اس سلسلہ کی 

  احاديث جمع کی ہيں۔
  ہم يہاں پر نمونے کے طور پر چند احاديث کے ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہيں

  ق رکھنے والے قارئين کو درج ذيل کتابوں کا مطالعہ کرنے کی تاکيد کرتے ہيں:اور تفصيلی مطالعہ کا شو
  ۔“ المھدی”اور عالمہ صدرالدين صدرکی کتاب“ نويد امن وامان” ،“مھدی انقالبی بزرگ” 

  پيغمبر اسالم (ع) نے فرمايا:
  “مالُھا قسطاً وعداًل کما ملئت ظلماً و جوراً لولم يبق من الدھر ااّل يوم لطول ّهللا ٰذلک اليوم حتی يبعث رجال من اھل بيتی ي”

اگر دنيا کی زندگی کا صرف ايک دن باقی ره جائے،خداوند متعال اس دن کو اتنا طوالنی کرے گا کہ ميرے خاندان ميں ” 
سے ايک شخص کو مبعوث کرے تا کہ وه زمين کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح و ظلم و جور سے بھری ہوئی 

  “ہوگی۔
  حديث اہل سنت اور شيعوں کی اکثر کتابوں ميں نقل ہوئی ہے) (يہ

  ايک دوسری حديث ميں حضرت امام جعفر صادق(ع) فرماتے ہيں:
اذا قام القائم حکم بالعدل و ارتفع الجور فی ايامہ و امنت بہ السبل و اخرجت االرض برکاتھا، و ردکل حق الی اھلہ، و حکم بين 

فحينئذ تظھر االرض کنوزھا، و تبدی برکاتھا، و ال يجد الرجل منکم يومئذ موضعا لصدقتہ ولبره،الناس بحکم داود و حکم محّمد 
  “لشمول الغنی جميع المؤمنين!

جب قائم (عج)قيام(ظہور) فرمائيں گے، تو حکومت کو عدل و انصاف کی بنياد پر قائم کريں گے، ان کے دور حکومت ميں ”
د کی برکت سے راستے پر امن بن جائيں گے، زمين اپنی برکتوں کو اگل دے گی اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، ان کے وجو

ہر شخص کواپنا حق ملے گا، و ه حضرت محّمد اور حضرت داؤد(ع) کے مانند لوگوں کے مسائل حل کريں گے،اس وقت 
تاجوں کا کہيں نام و نشان زمين اپنے اندر پوشيده خزانوں کو آشکار کردے گی اور اپنی برکتوں کو ظاہر کردے گی اور مح

  “نہيں ملے گا کيونکہ تمام مومنين بے نياز اور مستغنی ہوں گے
  طبع قديم)(١٣(بحار النوار،ج

ہم جانتے ہيں کہ حضرت مھدی (عج) کی غيبت کے دوران امامت و واليت کے راستہ کی بقا امام زمانہ (عج)کے عام نائبين 
  يعنی علماء و فقہا کے ذريعہ ہے۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے:

  ۔ دنيا کے مستقبل کے بارے ميں خدا پرستوں اور ماده پرستوں کے نظريات ميں کيا فرق ہے؟١
  ۔کيا فطرت کے طريقہ سے ظہور مھدی(عج)کو ثابت کياجاسکتاہے؟ اور کيسے؟٢
  ۔ کيا ظہور مھدی(عج)کے بارے ميں کوئی عقلی دليل موجود ہے؟٣
  ميں قرآن مجيد کيا فرماتا ہے؟ ۔ اس سلسلہ۴
 ۔ اس موضوع پر سنت کا بيان کيا ہے؟۵

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق

 
  

  معادکے بارے ميں دس سبق

 
   



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

 
 

  

  پہال سبق:ايک اہم سؤال 

  موت اختتام ہے يا آغاز؟
  اکثر لوگ موت سے ڈرتے ہيں، کيوں؟

موت ہميشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ايک وحشتناک ہيوال کے مانند مجسم ہوتی رہی ہے۔ موت کی فکر و انديشہ نے 
  بہت سوں کی زندگی کی شيرينی کے کام و دہن کو تلخ بناديا ہے۔

وزرق و لوگ ، نہ صرف موت سے ڈرتے ہيں بلکہ قبرستان کے نام سے بھی نفرت کرتے ہيں اور قبروں اور قبرستانوں ک
  برق اور آراستہ کرکے ان کی اصلی ماہيت کو بھالنا چاہتے ہيں۔

موت ”اور “ موت کا پنجہ”، “موت کا ہيوال”دنيا کی مختلف ادبيات ميں يہ خوف واضح طور پر نماياں ہے اور ہميشہ اسے 
  جيسی تعبيرات سے ياد کياجاتاہے!“ کا طمانچہ

” ،“ميری زبان گنگ ہو”،“اب سے روز”وف وحشت سے بچانے کے لئے جب کسی مرده کا نام ليتے ہيں، تو مخاطب کو خ
جيسے جملے کہکر مخاطب اورموت کے درميان ايک “ اس کی مٹی کے برابر تمھاری عمر ہو”،“سات پہاڑوں سے دور

  ديوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔
ت کے وقت ان کے ہونٹوں پر اس عام تصور کے برعکس کيوں بعض لوگ نہ صرف موت سے نہيں ڈرتے تھے بلکہ مو

  مسکراہٹ ہواکرتی تھی اورفخر کے ساتھ موت کا استقبال کرتے تھے؟
تاريخ کے مطالعہ سے ہميں معلوم ہوتاہے کہ جب کچھ لوگ آب حيات اور جوانی کی اکسير کے پيچھے دوڑتے تھے تو اسی

کامسکراکر استقبال کرتے تھے اور وقت بعض لوگ عاشقانہ طور پر جہاد کے محاذوں کی طرف دوڑتے تھے اور موت 
کبھی اپنی طوالنی زندگی سے شکوه کرتے ہوئے اپنے معشوق کے ديدار کے دن اور لقاء هللا کی آرزو اور تمنّا کرتے تھے۔ 

اور آج بھی ہم حق وباطل کے محاذ پر ان ہی مناظر کا واضح طور پر مشاہده کرتے ہيں کہ کس طرح سرفروش مجاہدين 
  ال کے لئے دوڑتے ہيں۔شہادت کے استقب

  
  خوف موت کا اصلی سبب

 غور و فکر اور تحقيق کے بعد ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ اس دائمی خوف و حشت کا اصلی سبب صرف دوچيزيں ہيں:
  
  ۔ موت کو فنا سمجھنا١

ہے، تاريکی سے انسان ہميشہ نيستی (عدم) سے بھاگتاہے۔ بيماری سے بھاگتاہے کيونکہ يہ صحت و سالمتی کی نيستی 
خائف ہے کيونکہ يہ روشنی کی نيستی ہے۔ فقر و محتاجی سے ڈرتاہے کيونکہ يہ تونگری کی نيستی ہے۔ حتی کہ انسان 

کبھی ايک خالی گھر سے بھی ڈرتاہے اور ايک سنسان بيا بان ميں خوف سے دوچار ہوجاتاہے کيون کہ وہاں پرکوئی نہيں 
  ہوتا!

ود مرده سے بھی ڈرتا ہے، مثال کے طور پر ايک ايسے کمرے ميں رات گزارنے کے تعجب کی بات يہ ہے کہ انسان خ
  لئے کبھی حاضر نہيں ہوتا ہے جس ميں کوئی مرده پڑاہو، حاالنکہ جب وہی انسان زنده تھا تو وه اس سے نہيں ڈرتا تھا!

ے کہ، ہستی اور ہستی کے درميان اب ہم ديکھتے ہيں کہ انسان کيوں عدم اور نيستی سے خائف ہوتاہے۔ اس کا سبب واضح ہ
چولی دامن کاساتھ ہوتاہے، ايک موجود چيز دوسری موجود چيز سے آشنا ہوتی ہے۔ وجود اور عدم کے درميان ہرگز واقفيت

  نہيں ہوتی ہے، اس لئے نيستی سے ہماری اجنبيت بالکل فطری بات ہے۔
کہ مرنے سے تمام چيزيں ختم ہوجاتی ہيں تو ہميں اس  اب اگر ہم موت کو تمام چيزوں کا خاتمہ سمجھيں اور تصور کريں

سے ڈرنے کا حق ہے، يہاں تک کہ ہم اس کے نام اور تصور سے بھی وحشت کريں تو حق ہے، کيونکہ موت ہم سے ہر 
  چيز کو چھين ليتی ہے۔

دريچہ سمجھيں تو  ليکن اگر ہم موت کو ايک نئی زندگی ، ابدی حيات کا آغاز اور ايک عظيم دنيا کی طرف کھلنے واال
فطری طور پر نہ صرف اس سے وحشت زده نہيں ہوں گے بلکہ اس کی طرف پاکيزگی اور سربلندی سے قدم بڑھانے 

  والوں کو مبارک باد بھی دينگے۔
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  ۔سياه اعمال نامے٢
ے بعد والی ہم بعض ايسے افراد کو بھی جانتے ہيں جو موت کو نابودی اور نيستی سے تعبير نہيں کرتے ہيں اور مرنے ک

  زندگی کے ہرگز منکر نہيں ہيں، ليکن اس کے باوجود موت سے ڈرتے ہيں۔
انھيں موت سے ڈرنے کا حق ہے، ان کی مثال ان خطرناک مجرموں کی جيسی ہے، جو زندان سے باہر نکالے جانے سے 

  لٹکاديا جائے گا۔ڈرتے ہيں کيونکہ وه جانتے ہيں کہ انھيں زندان سے باہر لے جانے کی صورت ميں پھانسی پر 
وه زندان کی سالخوں سے محکم چمٹے رہتے ہيں،اس لئے نہيں کہ وه آزادی سے متنفرہيں،بلکہ وه اس آزادی سے ڈرتے 

ہيں جس کانتيجہ موت کی سزا ہے،اسی طرح وه بد کار اور ظالم بھی موت سے ڈرتے ہيں جو اپنے بدن سے روح کے 
  ناقابل برداشت سزا کا مقدمہ جانتے ہيں ۔نکلنے کو اپنے برے اعمال اورظلم وستم کی 

  ہو تا ہے،وه موت سے کيوں ڈريں؟“اعمال نامہ سياه”جانتے ہيں اور نہ ان کا “فنا”ليکن جو لوگ نہ موت کو 
بے شک ايسے لوگ زندگی کو بھی پورے وجود سے چاہتے ہيں،ليکن اس زندگی سے موت کے بعد والی دنيا ميں نئی 

ه اٹھا نے کے لئے ،ايسی موت کا استقبال کرتے ہيں جو خدا کی مرضی ،اس کے مقصد اور افتخارزندگی کے لئے زياده فائد
  کے لئے ہو۔

  
  دو مختلف نظر ئيے 

  ہم نے کہا کہ لوگ دوطرح کے ہيں ايک گروه ان لوگوں کا ہے جو اکثريت ميں ہيں ،وه موت سے بيزار اور متنفر ہيں۔
جو اس موت کا استقبال کرتے ہيں جو ايک عظيم مقصد کی راه ميں ہو جيسے ليکن دوسرا گروه ان لوگوں پر مشتمل ہے 

خداکی راه ميں شہادت ،يا کم از کم جب احساس کرتے ہيں کہ ان کی طبيعی عمر آخر تک پہنچ گئی تو ان پر کسی بھی قسم 
  کا غم و اندوه طاری نہيں ہو تا ہے۔

  ف نظرئيے ہيں:اس کا سبب يہ ہے کہ مذکوره دونوں گروہوں کے دو مختل
پہال گروه :ان لوگوں کا ہے جو يا تو موت کے بعد والی دنيا کا بالکل ايمان و عقيده نہيں رکھتے ہيں يا ابھی پوری طرح اس 

پر يقين پيدانہيں کرسکے ہيں،لہذا يہ لوگ موت کے لمحہ کو تمام چيزوں کو الوداع کہنے کا لمحہ جا نتے ہيں ،البتہ تمام 
  ہنا وحشتناک ہے، نور اور روشنی سے نکل کر مطلق تاريکی ميں قدم رکھنا بہت ہی درد ناک ہے۔چيزوں کو الوداع ک

اسی طرح کسی مجرم کا زندان سے آزاد ہو کر ايک عدالت ميں پيش ہو نابھی وحشتناک ہے جہاں پر اس کے جرم کے اسناد 
  آشکار ہوں ۔

زندگی کا آغاز اور ايک محدود و تاريک ماحول سے باہر دوسرا گروه :يہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو موت کو ايک نئی 
  نکل کر ايک وسيع اور نوانی عالم ميں قدم رکھنا جانتے ہيں۔

ان لوگوں کی نظروں ميں موت،ايک تنگ اور چھوٹے پنجره سے آزاد ہو کر ال محدود آسمان ميں پرواز کر نا اور تنگ 
وزيوں اور جنگ وجدل سے بھرے ايک ماحول سے نکل کر ايک نظريات، لڑائی جھگڑوں ،کشمکشوں،ناراضگيوں ،کينہ ت

ايسی وادی ميں قدم رکھنا ہے جو ان تمام آلود گيوں سے پاک ہو۔فطری بات ہے کہ ايسے لوگ اس قسم کی موت سے خوفزده
  نہ ہوں اور حضرت علی کے مانند کہيں:

  “ البن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ”
ابيطالب کو موت سے انس اس شير خوار بچے سے زياده ہے جو اپنی ماں کی چھاتيوں سے انس رکھتا خدا کی قسم فرزند ”

  ہے۔
  ٌ◌ يافارسی شاعر کے مندرجہ ذيل اشعار کے مانند کہيں:

  مرگ اگر مرد است گونزد من آی تادر آغوشش بگيرم تنگ تنگ!
  من از اوجانی ستانم جاودان اوزه من دلقی ستاند رنگ رنگ!

دلير ہے تواس سے کہدو کہ ميرے پاس آجائے تاکہ ميں اسے اپنی گود ميں لے لوں ۔ميں نے اس سے جاودانہ  (موت اگر
  زندگی حاصل کی ہے اور اس نے مجھ سے ايک درويشانہ پيراہن ليا ہے)۔

جان نچھاور کر نے  يہ بال وجہ نہيں ہے کہ ہم تاريخ اسالم ميں ايسے افراد کو پاتے ہيں،جو امام حسين عليہ السالم اور ان پر
والے ساتھيوں کے مانند جس قدر شہادت کا لمحہ ان کے نزديک آتاتھا ،ان کے چہروں پر شادابی بڑھتی جاتی تھی اور اپنے 

  پرور دگار سے مالقات کرنے کے شوق ميں پھولے نہيں سماتے تھے۔
ميں پڑھتے ہيں کہ جب ظالم قاتل کی اسی لئے ہم حضرت علی عليہ السالم کی فخر و مباہات سے بھری زندگی کی تاريخ 

  تلوار کی ضرب آپ کے سر اقدس پر لگی توآپ نے فر مايا:
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  “ فزت ورّب الکعبة”
  “رّب کعبہ کی قسم ميں کامياب ہوگيا”

يہ واضح ہے کہ س کا مطلب ہر گز يہ نہيں ہے کہ انسان خوامخواه اپنے آپ کو خطره ميں ڈال دے اور زندگی کی عظيم 
  شی کر لے اور عظيم مقاصد تک پہنچنے کے لئے اس سے استفاده نہ کرے۔نعمت سے چشم پو

بلکہ مقصود يہ ہے کہ زندگی سے پورا پورا استفاده کرے ليکن اس کے خاتمہ سے ہرگز خوف زده نہ ہو خاص کر اس وقت
  جب وه عظيم مقاصد کی راه پر گامزن ہو۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  کيوں موت سے ڈرتے ہيں ؟اس کا سبب کيا ہے؟۔لوگ ١
  ۔بعض لوگ کيوں موت کا مسکراہٹ سے استقبال کرتے ہيں اور خدا کی راه ميں شہادت کے عاشق ہوتے ہيں؟٢
۔موت کے لمحہ کو کس چيز سے تشبيہ دی جا سکتی ہے؟باايمان پاکيزه لوگ کيا احساس کرتے ہيں اور بے ايمان ناپاک لوگ کيا ٣

  ہيں؟محسوس کرتے 
  ۔کيا آپ نے اپنی زندگی مينکسی ايسے شخص کو ديکھا ہے جو موت سے نہيں ڈرتا ہے ؟ان کا کون سا واقعہ آپ کو ياد ہے؟۴
  ۔موت کے بارے ميں حضرت علی کا کيا نظريہ ہے؟۵

  

  دوسرا سبق:معاد زندگی کو معنی بخشتی ہے 

نظر تصور کريں تو يہ بالکل بے معنی اور فضول ہو  گر ہم اس دنيا کی زندگی کو دوسری دنيا (آخرت)کی زندگی سے قطع
  گی۔

اس صورت ميں ہماری اس دنيا کی زندگی بالکل اس کے مانند ہو گی کہ ہم جنين کے دوران بچے کی زندگی اس دنيا کی 
  زندگی سے قطع نظر تصور کريں۔

ند رہتا ہے ،اگر عقل وشعور رکھتا ماں کے شکم ميں موجود بچہ ،جو اس محدود وتنگ وتاريک زندان ميں مہينوں قيد و ب
  اور اپنی جنين والی زندگی کے بارے ميں فکر کرتا تو وه بيشک تعجب کرتا:

  ميں کيوں اس تاريک زندان ميں قيد وبند ہوں؟
  ميں کيوں اس پانی اور خون ميں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں؟

  آخر ميری زندگی کا کيا نتيجہ ہو گا؟
  ے آنے کا کيا فائده ہے؟ميں کہاں سے آيا ہوں اور مير

ليکن اگر اسے بتايا جائے کہ يہ تيرے لئے ايک ابتدائی مرحلہ ہے يہاں پر تمھارے اعضاء بن جائيں گے ،توانا ہو جاؤ گے 
  اور ايک بڑی کو شش وحر کت کے لئے آماده ہوجاؤ گے۔

کے بعد تم ايک ايسی دنيا ميں قدم نو مہينے گزر نے کے بعد اس زندان سے تمھاری رہائی کا حکم جاری کيا جائے گا۔اس 
رکھو گے جہاں پر چمکتا سورج ،روشن چاند،سرسبز درخت ،پانی کی جاری نہريں او گوناگوں نعمتيں ہوں گی۔يہ سننے کے

  بعد وه اطمينان کا سانس لے کر کہے گا!اب ميں سمجھ گيا کہ يہاں پر ميری موجودگی کا فلسفہ کيا ہے!
ہ چھالنگ لگا نے کا چبوتره ہے،يہ ايک بڑی يونيورسٹی ميں داخلہ لينے کے لئے ايک کالس يہ ايک ابتدائی مرحلہ ہے ،ي

  ہے۔
ليکن اگر جنين والی زندگی کا رابطہ اس دنيا سے کٹ جائے تو تمام چيزيں تاريک اور بے معنی ہو کر ره جائينگی اور جنين

  ل ہو جائے گی ۔والی زندگی ايک وحشتناک ،تکليف ده،اور بے نتيجہ زندان ميں تبدي
  اس دنيا کی زندگی اور موت کے بعد والی دنيا کے در ميان بھی ايساہی رابطہ ہے۔

کياضروری ہے کہ ہم اس دنيا ميں ستر سال يا اس سے کم يا زياده زندگی گزاريں اور مشکالت کے در ميان ہاتھ پاؤں 
  مارتے رہيں؟

  ميں تبديل ہو تو ہماری عمر تمام ہو جائے!کچھ مدت بے تجربہ اور خام رہيں ،جب ہماری خامی پختگی 
ايک مدت تک علم ودانش حاصل کريں ،جب ہم معلو مات کے لحاظ سے پختہ ہو جاتے ہيں تو بڑھاپا ہمارے سر پر آپہنچتا 
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  ہے!
آخر ہم کس لئے زندگی بسر کرتے ہيں ؟غذا کھانے ،لباس پہنے اور سونے کے لئے ؟اسی حالت ميں زندگی کو دسيوں سال 

  جاری رکھنے کا مطلب کيا ہے؟تک 
کيا حقيقت ميں يہ کشاده آسمان،وسيع زمين ،يہ سب مقد مات ،يہ علم اور تجربے حاصل کر نا ،يہ سب اساتذه اور مربّی سب 

  کے سب صرف اسی کھانے پينے اور لباس پہننے اور پست وتکراری زندگی کے لئے ہيں؟
کا فضول ہو نا يقينی بن جاتا ہے،کيونکہ وه ان معمولی امور کو زندگی  يہاں پر معاد کو قبول کر نے والوں کے لئے زندگی

  کا مقصد قرار نہيں دے سکتے ہيں اور موت کے بعد والی دنيا پر تو ايمان ہی نہيں رکھتے ہيں ۔
ہيں۔ لہذا مشاہده کيا جاتا ہے کہ ان ميں سے بعض لوگ خود کشی کا اقدام کر کے اس بے مقصد زندگی سے نجات پانا چاہتے

ہے ،دنيا ايسا کھيت ہے جس ميں ہميں بيج بونا ہے تا کہ اس کی فصل کو “آخرت کی کھيتی ”ليکن اگر ہم يقين کريں کہ دنيا 
  ہم ايک جاودانی اور ابدی زندگی ميں کاٹ سکيں ۔

کر سکيں ،دنيا ايک دنيا ايک ايسا کالج ہے جس ميں ہميں آگاہی حاصل کر نا ہے تا کہ ايک ابدی عالم کے لئے خود کو آماده 
  گزر گاه اور پل ہے جس سے ہميں عبور کر نا ہے۔

اس صورت ميں ہماری دنيوی زندگی بے مقصد اور فضول نہيں ہوگی ،بلکہ ايک ايسی ابدی اور جاودانی زندگی کا مقدمہ 
  ہوگی جس کے لئے ہم جس قدر کوشش کريں کم ہے۔
معنی بخشتا ہے اور اسے اضطراب، پريشانی اور بيہودگی سے نجات جی ہانمعاد کا ايمان انسان کی زندگی کو مفہوم اور 

  دالتا ہے۔
  

  عقيدئہ معاد کا انسان کی تربيت ميں اہم کردار 
  اس کے عالوه آخرت ميں ايک عظيم عدالت کے وجود کا عقيده ہماری اس زندگی ميں غير معمولی طور پر مؤثر ہے۔

کے فالں دن کسی بھی جرم کی سزا نہيں ہوگی ،اس دن کوئی کيس درج فرض کرينايک ملک ميں يہ اعالن ہوجائے کہ سال 
نہيں ہوگا اور لوگ مکمل اطمينان کے ساتھ اس دن کو کسی سزا کے بغير گزار سکتے ہيں ،اس دن پوليس اور امن وانتظام 

ے گی ،گزشتہ کل کے مٔامورين تعطيل کريں گے ،عدالتيں بند ہوں گی ،يہاں تک کہ دوسرے دن جب زندگی معمول پر آجائ
  کی جرائم کو عدالتوں ميں پيش نہيں کيا جائے گا۔

  ذراغور کيجئے اس دن معاشره کی کيا حالت ہوگی؟
  قيامت پر ايمان درحقيقت ايک عظيم عدالت پر ايمان ہے جواس دنيا کی عدالتوں کے ساتھ قابل موازنہ نہيں ہے۔

  اس عظيم عدالت کی خصوصيات حسب ذيل ہيں:
کی حکمرانی ہوگی اور نہ جھوٹے مدارک“روابط”پر “ضوابط”الت ہے،جس ميں نہ سفارش چلے گی اور نہ۔ايک ايسی عد١

  پيش کر کے اس کے قاضيوں کی سوچ کو تبديل کيا جاسکے گا۔
۔ايک ايسی عدالت ہے جس ميں اس دنيا کی عدالتوں کے مانند عدالتی کاروائی نہيں ہوگی اور اسی لئے وہاں پر لمبے اور ٢

  مراحل نہيں ہيں ،برق آساتحقيقات کے بعدصحيح اور دقيق حکم جاری کر ديا جاتا ہے۔ تفصيلی
۔ايک ايسی عدالت ہے جہاں پر مجرموں کے جرائم کے دالئل و مدارک خود ان کے اعمال ہوں گے ،يعنی اس عدالت ميں ٣

ح مشخص کريں گے کہ انکار کی خود اعمال حاضر ہو کر گواہی ديں گے ،اور مجرم کے ساتھ اپنے ارتباکو وه خوداس طر
  کو ئی گنجائش نہيں ہوگی۔ 

۔اس عدالت کے گواه انسان کے اپنے ہاتھ ،پاؤں ،کان،آنکھيں،زبان اور اس کے بدن کی جلد حتی جس جگہ پر گناه يا ثواب ۴
کے مانند قابل انجام ديا ہو گا اس کی زمين اور در ديوار ہونگے ،يہ ايسے گواه ہيں جو انسان کے اعمال کے فطری آثار 

  انکار نہيں ہيں۔
  ۔اس عدالت کا قاضی اور حاکم خدا ہے ،جو ہر چيز سے آگاه اور بے نياز اور سب سے بڑا عادل ہے۔۵
۔اس کے عالوه اس عدالت کی جزاوسزا قرار دادی نہيں ہيں ،اکثر خودہمارے اعمال ہی مجّسم ہو کر ہمارے سامنے ظاہر ۶

  ہنچاتے ہيں يا ہميں نعمت وآسائش ميں غرق کر تے ہيں۔ہو تے ہيں اور ہميں اذيت وآزار پ
  اس قسم کی عدالت کا يقين انسان کو ايک ايسی جگہ پر پہنچاتا ہے،جہاں پر وه علی عليہ السالم کے مانند کہتا ہے:

کو خدا کی قسم اگر مجھے نرم بستر کے بجائے راتوں کو صبح تک مہلک کانٹوں پر جاگتے ہو ئے گزار نا پڑے اور دن ”
ميرے ہاتھوں اور پاؤں ميں زنجريں باندھ کر مجھے گلی اور بازاروں ميں گھسيٹا جائے ،يہ مجھے اس سے کہيں زياده پسند

ہے کہ ميں هللا کی عدالت ميں اس حال ميں حاضرکيا جاؤں کہ ميں نے کسی بندے پر ظلم کيا ہو يا کسے کا حق غضب کيا 
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  )٢٢۴(نہج البالغہ،خطبہ:“ ہو۔
ت کا ايمان ہے جوانسان (حضرت علی)کو مجبور کر تاہے کہ وه آگ ميں دہکتا ہوا سرخ لوہا اپنے بھائی کے ہاتھ يہ اس عدال

کے قريب لے جائے ،جو بيت المال سے اپنے حصہ سے زياده کا طالب تھا ،جب اس کا بھائی ڈر کے مارے فرياد بلند کرتا 
تے ہو جو ايک کھلونے کے مانند انسان کے ہاتھ ميں تم اس آگ سے ڈر”ہے ،تو اسے نصيحت کرتے ہوئے کہتا ہے:

ہے،ليکن اپنے بھائی کو ايک ايسی ہولناک آگ کی طرف ڈھکيل رہے ہو جسے خدا کے قہر وغضب کے شعلوں نے بھڑ 
  )٢٢۴(نہج البالغہ،خطبہ“ کاياہے؟

  کيا ايسے ايمان رکھنے والے انسان کو دھوکہ ديا جاسکتا ہے؟
  و خريدا جاسکتا ہے؟کيا رشوت سے اس کے ايمان ک

  کيا اسے اللچ اور دھمکی سے حق کی راه سے ظلم کی طرف منحرف کيا جاسکتا ہے؟
  قرآن مجيد فر ماتا ہے :جب گناه کار اپنے اعمال ناموں کو ديکھيں گے تو چيختے ہوئے کہيں گے:

   )۴٩(سوره کہف/
  “ب کو جمع کرليا ہے۔ہائے افسوس اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ گناه نہيں چھوڑا ہے اور س”

اس طرح ہر کام انجام ديتے وقت انسانی روح کی گہرائيوں ميں ذمہ داری کے احساس کی ايک طاقتورموج پيدا ہوتی ہے 
  اور يہی احساس اسے ہر قسم کے انحرافات ،گمراہی اورظلم وزيادتی سے بچاتا ہے۔

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  د اور ناپائيدارزندگی کے بعد دوسری دنيا نہ ہو تی تو کيا ہو تا؟۔اگر اس محدو١
  ۔معاد کے منکر بعض افراد کيوں خودکشی کا اقدام کرتے ہيں؟٢
  ۔قيا مت کی عدالت کااس دنياکی عدالت سے کيا فرق ہے؟٣
  ۔معاد پر ايمان،انسان کے اعمال پر کيا اثر ڈالتا ہے؟۴
  نے بھائی عقيل سے کيا کہا؟وه کيا چاہتے تھے اور علی عليہ السالم نے انھيں کيا جواب ديا؟۔اميرالمومنين علی عليہ اسالم نے اپ۵

  

  تيسراسبق :قيامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے وجود ميں ہے 

چونکہ موت کے بعد کی زندگی اور قيامت کی عظيم عدالت کا مسئلہ اس محدود دنيا ميں مقيّد انسان کے لئے ايک نئی بات 
ہذا خد وند متعال نے اس عدالت کا ايک چھوٹا سا نمونہ ہمارے لئے اسی دنيا ميں پيش کيا ہے،جس کا نام ہے۔ل

ہے۔ليکن يہ بات نہ بھوليں کہ ہم نے کہا ہے کہ يہ عدالت اس عظيم عدالت کا ايک چھوٹاسا نمونہ “ضمير(وجدان)کی عدالت”
  ہے۔

  اس بات کی بيشتر وضاحت يوں ہے:
  انجام ديتا ہے ،ان کے سلسلہ مينکئی عدالتونميں اس کا مقدمہ چلتا ہے:انسان،جوبھی اعمال 

  پہلی عدالت ،تمام کمزريوناور نقائص کے باوجود وہی دنيوی اور انسانی عام عدالت ہے۔
سے اگر چہ ان ہی دنيوی عدالتوں کا جرائم کو کم کر نے ميں نماياں اثر ہو تا ہے،ليکن ان عدالتوں کی بنياد ايسی ہے کہ ان 

  مکمل انصاف کے نفاذ کی ہر گز توقع نہيں کی جاسکتی ہے۔
کيوں کہ اگر ان عدالتوں ميں ناقص قوانين اور ناالئق جج کا نفوذ ہو گا تو ان کی حالت معلوم ہے کيا ہوگی!رشوت ستانی 

ٔاثر کر ديتے ،پارٹی بازی :خصوصی روابط ،سياست بازی اور اس قسم کے ہزاروں دوسرے مسائل اس عدالت کو اس قدر مت
ہيں کہ اس کے ہونے سے نہ ہو ناہی بہتر ہے،کيونکہ ايسی عدالتوں کا وجود خودغرض لوگوں کے برے مقاصد پو رے 

  ہونے کا سبب بنتا ہے!
اگر ان عدالتوں کے قوانين عدل وانصاف پر مبنی اور قاضی آگاه اور با تقوی ٰبھی ہوں ،تب بھی بہت سے مجرم ايسے ہوتے 

  ماہرانہ چال چلتے ہيں۔کہ جرم کے آثار کو ہی نابود کر کے رکھديتے ہيں۔ ہيں جو اس قدر
يا عدالت ميں ايسی کاغذبازی کرتے ہيں اور ايسا داؤں پيچ مارتے ہيں کہ قاضی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قوانين کو بے اثر 

  کرديتے ہيں۔
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  عدالت ہے۔کی “مکافات عمل”دوسری عدالت،جو اس عدالت سے منظم اور دقيق تر ہے وه 
ہمارے اعمال کے کچھ اثرات ہو تے ہيں ،جو جلدی يا دير سے رونما ہو کر ہميں متاثر کرتے ہيں ۔اگر چہ يہ امر مطلق اور 

  عام نہيں ہے ،ليکن کم ازکم بہت سے مواقع پر سچ ثابت ہوتا ہے۔
ے کر ڈالتے تھے،ليکن سر انجام اپنےہم نے ايسی حکومتيں بھی ديکھی ہيں جن کی بنياد ظلم وستم پر تھی اور حکام جو چاہت

ہی پھيالئے گئے جال ميں پھنس گئے ہيں۔ان کے اعمال کے ردعمل(اثر)نے انھيں جکڑليا اور ايسے زوال سے دوچار کر ديا
کہ وه بالکل نسياًمنسيا ہو گئے ہيں اور لعنت ونفرين کے سوا ان کا نام ونشان تک باقی نہيں رہا ہے ۔چونکہ مکافا ت عمل 

  علت و معلول کے در ميان رابطہ ہے ،اس لئے بہت کم لوگ ايسے ہيں جو چاالکی سے اس کی گرفت سے بچ نکليں۔ وہی
اس عدالت کا نقص يہ ہے کہ يہ عمومی اور کلی نہيں ہے ،اس لئے اس عدالت کے ہوتے ہوئے ہم قيامت کی عظيم عدالت 

  سے بے نياز نہيں ہيں ۔
  ہے۔“ضمير کی عدالت”ر دقيق تر ہے،وهتيسری عدالت، جو اس سے بھی منظم او

حقيقت ميں جس طرح نظام شمسی ايک عظيم اور حيرت انگيز نظام کے باوجود ايٹم کی ايک انتہائی چھوٹے ذّره کے اندر 
  سمٹا ہوا ہے ،اسی طرح قيامت کی عظيم عدالت کا ايک چھوٹاساماڈل ہماری روح ميں پايا جاتا ہے۔

کا نام ديا ہے اور قرآن مجيد کی اصطالح “عقل عملی”وزطاقت ہے ،جسے فالسفر نے انسان کے وجود کے اندر ايک مرم
  کے نام سے جانتے ہيں۔“ضمير”اور “وجدان”کہا جاتا ہے اور آج اسے “نفس لوامہ”ميں اسے 

مکمل  جوں ہی انسان کسی اچھے يا برے کام کو انجام ديتا ہے،فوراً يہ عدالت کسی شور وغل کے بغير تشکيل پاتی ہے ،اور
طور پر صحيح اور اصولوں پر مبنی محا کمہ شروع کرتی ہے اور حکم کے نتيجہ کونفسياتی سزا يا جزا کی صورت ميں 

  نافذ کرتی ہے۔
يہ عدالت کبھی مجرموں کو اندر سے ہی ايسے کوڑے مار کر روحی اذيت پہنچاتی ہے کہ وه دل سے موت کا استقبا ل 

يتے ہيں اور اپنے وصيت نامہ ميں لکھتے ہيں کہ ہم نے ضمير کے اضطراب کی کرتے ہيں اور اسے زندگی پر ترجيح د
  وجہ سے خود کشی کی ہے!

کبھی انسان کے ايک نيک کام انجام دينے کے نتيجہ ميں اس قدر اس کی اہميت افزائی کرتے ہے کہ اس ميں وجد وسرور 
تا ہے،دل کو لبھانے واال ايک ايسا سکون، جس کیکی کيفيت پيدا ہوتی ہے ،وه اپنے وجود ميں ايک گہرا سکون محسوس کر

  لذت قابل بيان نہيں ہوتی ہے۔
  اس عدالت کی عجيب خصوصيات ہيں:

۔اس عدالت ميں قاضی،شاہد،حکم نافذ کر نے واال اور عدالت کی کاروائی ديکھنے واال سب ايک ہی ہے،وہی ضمير کی ١
 ر اس کے بعد آستين چڑھا کر اپنے حکم کو نافذ بھی کرتی ہے!طاقت ہے جو شہادت بھی ديتی ہے ،فيصلہ بھی کرتی ہے او

۔اس عدالت کا فيصلہ عام عدالتوں کے بر خالف (کہ جن ميں کيس کو کئی سال لگتے ہيں)فوری ہو تا ہے ،عام طور پر اس ٢
پردے ہٹنے ميں وقت نہيں لگتا ہے،البتہ کبھی جرم کے دالئل ثابت ہو نے اور دل کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت کے 

  ميں وقت کی ضرورت ہو تی ہے،ليکن دالئل پيش ہو نے کے بعد ،حکم فوری اور قطعی طورپر سنا ديا جا تا ہے۔
۔اس عدالت کا حکم ايک ہی مرحلہ ميں انجام پاتا ہے،يہاں پر اپيل ،نظر ثانی اور سپريم کورٹ جيسی چيزوں کا سوال ہی ٣

  پيدا نہيں ہوتا ہے۔
نہيں ديتی ہے بلکہ فرائض انجام دينے والوں کو جزا بھی ديتی ہے۔اس لئے يہ ايک ايسی عدالت  ۔يہ عدالت صرف سزائيں۴

ہے جس ميں نيک وبد دونوں کے کيس کی تحقيق و شنوائی ہو تی ہے اور ان کے اعمال کے تناسب سے انھيں سزا يا جزا 
  ملتی ہے۔

ی شباہت نہيں ہے ۔بظاہر نہ کوئی زندان ہے،نہ ۔اس عدالت کی سزاؤں کی دنيا کی عام عدالتوں کی سزاؤں سے کوئ۵
کوڑے،نہ تختہ دار اور نہ گوليوں کی مار،ليکن اس عدالت کا حکم مجرم کو اندر سے ايسا جالتا ہے اور جيل ميں ڈال ديتا 
ک ہے کہ اس کے لئے دنيا اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے ايسی کہ ايک جيل کی خوفناک اور تنگ و تاري

  کال کوٹھری سے بھی زياده تنگ ہو جاتی ہے۔
  مختصر يہ کہ عدالت اس دنيا کی عدالتوں کی جيسی نہيں ہے بلکہ قيامت کی عدالت کے مانند ہے۔

اس عدالت کی عظمت کا اندازه اس سے لگايا جاسکتا ہے کہ قرآن مجيد نے اس کی قسم کھائی ہے اور اسے قيامت کی 
  تک ارشاد فر ماتا ہے:۴سے ١سورئہ قيامت کی آيت نمبر  عدالت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے

  
ميں روز قيامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائيوں پر مالمت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔کيا يہ انسان يہ خيال کرتا ہے ”



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

 
 

 “ک درست کرسکيں۔کہ ہم اس کی ہڈيوں کو جمع نہ کرسکيں گے؟يقينا ہم اس بات پر قادر ہيں کہ اس کی انگليوں کے پور ت
ليکن ان تمام اوصاف کے باوجود ضمير کی عدالت دنيوی ہو نے کی وجہ سے کچھ نقائص رکھتی ہے،جس کی وجہ سے يہ 

  ہميں قيامت کی عدالت سے بے نياز نہيں کرسکتی ہے۔ کيونکہ:
کر و تشخيص کے قلمرو ۔ ضمير کے حدود کے دائره ميں تمام چيزيں نہيں آسکتی ہيں کيونکہ ضمير کے حدود انسان کی ف١

  کے مطابق ہوتے ہيں۔
۔ کبھی ايک ماہر دھو کہ باز اور چالباز انسان اپنے ضمير کوبھی دھو کہ دے سکتاہے يعنی اپنے ضمير کی آنکھوں ميں ٢

  بھی دھول جھونک سکتاہے۔
  پہنچتی۔۔ کبھی بعض گناہگاروں کے ضمير کی آواز اس قدر کمزور ہوجاتی ہے کہ وه ان کے کانوں تک نہيں ٣

  لہذا چوتھی عدالت يعنی قيامت کی عظيم عدالت کی ضرورت واضح ہوجاتی ہے۔
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔ حقيقت ميں انسان کامحاکمہ کتنی عدالتوں ميں ہوتاہے؟١
  ۔ پہلی عدالت کا نام اور اس کی خصوصيات بيان کيجئے۔٢
  ں؟۔دوسری عدالت کی خصوصيات کيا ہي٣
  ۔ تيسری عدالت کی خصوصيات کيا ہيں؟۴
  ۔ ضمير کی عدالت کی خصوصيات اورنقائص بيان کيجئے۔ ۵

  

  چوتھا سبق:معاد، فطرت کی جلوه گاه ميں 

عام طورپر کہاجاتا ہے کہ خدا کی معرت انسان کی فطرت ميں موجود ہے۔اگر ہم ايک انسان کے آگاه اور ناآگاه ضمير پر 
ہميں معلوم ہوگا کہ وه ايک ايسے ماورائے طبيعت خالق پر ايمان رکھتا ہے جس نے علم، منصوبہ  تحقيق و جستجو کريں تو
  اور مقصد کے مطابق اس

  کا ئنات کو پيدا کياہے۔
تک ہی محدود نہيں ہے، بلکہ دين کے تمام بنيادی اصول اور فروع انسان کی فطرت کے “ توحيد و خداشناسی”ليکن يہ مسئلہ

احکام کے درميان ضروری ہم آہنگی حاصل نہيں ہوگی۔(توجہ “ تکوينی”اور“ تشريعی”گر ايسا نہ ہوتو اندرہونے چاہئے، ا
  فرمايئے)

اگر ہم اپنے دل پر ايک نگاه ڈاليں اور اپنی روح و جان کی گہرائيوں ميں اترکر جستجو اور تحقيق کريں، تو ہم اپنے دل کے 
اتھ ختم نہيں ہوتی ہے، بلکہ موت عالم بقاء کی طرف کھلنے واال ايککانون سے يہ گنگناہٹ سنيں گے کہ زندگی موت کے س

  دريچہ ہے!
  اس حقيقت کو ماننے کے لئے ہميں مندرجہ ذيل نکات پر توجہ کرنی چاہئے:

  
  ۔ بقاء کا عشق١

اپنی عمر کے  اگر انسان کوواقعا فنا اور نابودی کے لئے پيدا کيا گيا ہے، تو اسے فنا اور نابودی کا عاشق ہوناچاہئے، اور
آخر ميں موت سے لذت حاصل کرنی چاہئے۔ ليکن ہم اس کے برعکس ديکھتے ہيں کہ انسان کے لئے موت کا چہره (نابودی 

  کے معنی ميں) کسی بھی زمانہ ميں نہ صرف خوشگوار نہيں ہے بلکہ وه ہر ممکن صورت ميں اس سے بھاگتاہے۔
کے لئے خلق کئے گئے ہيں،اوراگر ہم فنا کے لئے پيدا کئے گئے ہوتے تو  ہمارا بقاء کے ساتھ يہ عشق بتاتا ہے کہ ہم بقاء
  اس عشق و محبت کے کوئی معنی نہيں تھے۔

ہمارے اندر پائے جانے والے تمام بنيادی عشق ہمارے وجود کو مکمل کرتے ہيں، بقاء کے ساتھ ہمارا عشق بھی ہمارے 
  وجود کو مکمل کرنے واالہے۔

کی بحث کو خداوند حکيم و عليم کے وجود کو قبول کرنے کے بعد شروع کياہے، ہماراعقيده “ معاد”يہ نہ بھولئے کہ ہم نے 
ہے کہ هللا نے جو کچھ ہمارے وجود ميں خلق کياہے وه حساب و کتاب کے مطابق ہے، اس لحاظ سے انسان کا بقاء کے ساتھ
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دوسری دنيا کے وجود کے عالوه کوئی چيز نہيں عشق کا بھی کوئی حساب و کتاب ہوناچاہئے اور وه اس دنيا کے بعدايک 
  ہوسکتا۔

  ۔ گزشتہ اقوام مينقيامت کا عقيده٢
تاريخ بشر جس طرح گواہی ديتی ہے کہ زمانہ قديم سے گزشتہ اقوام ميں کلی طور پر مذہب کا وجود تھا،اسی طرح قديم 

  کی بھی گواہی ديتی ہے۔کے بارے ميں راسخ عقيده “ موت کے بعدوالی زندگی”ترين زمانہ سے انسان کے
قديمی حتی،قبل تاريخ کے انسانوں کے بارے ميں ملنے والے آثار، بالخصوص قبور کی تعمير اورمردوں کو دفن کرنے کے 

  طريقے اس حقيقت کے گواه ہيں کہ وه موت کے بعد والی زندگی پر ايمان رکھتے تھے۔
حض ايک معمولی مسئلہ نہيں سمجھا جاسکتا ہے يا اسے ايک انسان ميں ہميشہ سے پائے جانے والے اس بنيادی عقيده کو م

  عادت يا تلقين کا نتيجہ تصور نہيں کيا جاسکتاہے۔
جب بھی ہم انسانی معاشروں ميں پوری تاريخ کے دوران مستحکم بنيادوں پر مبنی کسی عقيده کو پائيں تو ہميں اسے فطری 

ہے جو زمانہ حوادث اور اجتماعی و فکری تبديليوں کا مقابلہ  ہونے کی عالمت سمجھنا چاہئے، کيونکہ يہ صرف فطرت ہی
کرسکتی ہے اور ثابت قدم ره سکتی ہے، ورنہ عادات، رسومات اور تلقينيں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ فراموش ہوجاتی 

  ہيں۔
رنے سے اس ميں کسی خاص لباس کا پہننا ايک عادت يا آداب و رسوم کا حصہ ہے، لہذا حاالت کے بدلنے يا زمانہ کے گز

  تبديلی آجاتی ہے۔ 
ليکن بيٹے کی نسبت ماں کی محبت ايک غريزه اور فطرت ہے، لہذا نہ ماحول اور حاالت کی تبديلی اس کے شعلے کو 

خاموش کرسکتی ہے اورنہ زمانہ کے گزرنے کی وجہ سے اس پر گردوغبار پڑسکتاہے۔ اس طرح کی ہر کشش پيدا ہونے 
دقيق تحقيقات سے معلوم ہوتاہے ”کہ يہ انسان کی فطرت کی دليل ہے۔، جب دانشور کہتے ہيں: کی صورت ميں جاننا چاہئے 

کہ انسانوں کے ابتدائی اقوام بھی کسی نہ کسی مذہب کے پيرو تھے کيونکہ وه اپنے مردوں کو ايک خاص طريقے پر دفن 
اوراس طرح دوسری دنيا (آخرت) کے  کرتے تھے اور ان کے کام کرنے کے آالت و وسائل کو ان کے ساتھ رکھتے تھے،

  “۔)١وجود پر اپنے عقيده کو ثابت کرتے تھے(
توہميں بخوبی معلوم ہوتاہے کہ يہ اقوام موت کے بعد والی زندگی کا عقيده رکھتے تھے،اگرچہ وه اس سلسلہ ميں غلط راه پر

گی کے مشابہ ہے، اس لئے اس دنيا چلتے تھے اور يہ تصور کرتے تھے کہ موت کے بعد والی زندگی بھی اس دنيوی زند
  کے آالت اورسازوسامان کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔

  ۔ معاد کے فطری ہونے کی ايک اور دليل انسان کے اندر وجدان و ضمير کی عدالت کا وجود ہے ۔٣
ت ہمارے اعمال کیجيسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بيان کيا کہ ہم سب بخوبی احساح کرتے ہيں کہ ہماری يہ اندرونی عدال

تفتيش کرتی ہے، نيکيوں کے مقابلہ ميں جزاديتی ہے جس کے نتيجہ ميں ہم ايسا آرام اور سکون کا احساس کرتے ہيں کہ 
ہماری روح نشاط وشادی کی ايک ايسی لذت محسوس کرتی ہے، جس کی توصيف سے زبامان اور قلم عاجز ہيں۔ اور بُرے 

  قابلہ مينايسی سزا ديتی ہے جو انسان کے لئے زندگی کو تلخ بناديتی ہے۔کاموں بالخوصوص گناہان کبيره کے م
اکثر ديکھا گيا ہے کہ بعض افراد نے ايک بڑے ظلم و جرم جيسے قتل کے ارتکاب کے بعد عدالت سے فرار کرنے کے بعد 

ے پھندے کا استقبال رضا کا رانہ طور پر خود کو عدالت ميں پيش کيا ہے اور جرم کا اعتراف کرنے کے بعد پھانسی ک
  کياہے اور اس کی وجہ ضميرکے شکنجہ اور روحی عذاب سے نجات حاصل کرنا بتاياہے۔

  اس باطنی و روحی عدالت کا مشاہده کرنے کے بعد انسان اپنے آپ سے يہ 
  ١٩٢،ص“ کينگ”۔ جامعہ شناسی١

ر ايک ايسی عدالت موجود ہو، ليکن سوال کرتاہے: يہ کسيے ممکن ہے کہ ايک چھوٹا وجود رکھنے کے باوجود ميرے اند
  اس عظيم کائنات کی کوئی عدالت نہ ہو؟!

  اس لئے معاد کے عقيده اور موت کے بعد زندگی کے فطری ہونے کو درج ذيل تين راہوں سے ثابت کيا جاسکتاہے:
  ۔ بقاء کاعشق۔١
  ۔ پوری تاريخ بشريت ميں اس ايمان اور عقيده کا وجود۔٢
  ر اس کے ايک چھوٹے سے نمونہ کا وجود۔۔ انسان کی روح کے اند٣

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 
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  ۔غيرفطری امور کو فطری امور سے کيسے جدا کيا جاسکتا ہے؟١
  ۔انسان کی بقاء سے عشق رکھنے کی دليل کيا ہے؟اور يہ بقاء کا عشق کيسے معاد کے فطری ہو نے کی دليل بن سکتا ہے ؟٢
  اقوام بھی معاد کا عقيده رکھتے تھے ؟ ۔کيا گزشتہ٣
  ۔ہمارے ضمير کی عدالت کيسے ہميں جزا يا سزا ديتی ہے ؟اس کی دليل اور کچھ نمو نے بيان کيجئے۔۴
  ۔ضمير کی عدالت اور قيامت کی عظيم عدالت کے درميان کيا ربط ہے ؟۵

  

  پانچواں سبق:قيامت،انصاف کی ترازوميں 

قوانين پر تھوڑا ساغور کرنے کے بعد ہم ديکھتے ہيں کہ ہرجگہ قانون کی حکمرانی ہے اورکائنات کے نظام اور خلقت کے 
  ہر چيز اپنی جگہ پربرقرارہے۔

يہ عادالنہ نظام،انسان کے بدن ميں اس قدر باريکی کے ساتھ قائم ہے کہ اس ميں چھوٹی سی تبديلی اور ناہم آہنگی بيماری يا 
  موت کا سبب بن جاتی ہے۔

ر پر آنکھ، دل اور مغز کی بناوٹ ميں ہر چيز اپنی جگہ پرہے اور ضروری حد تک يہ عدالت اور نظم نہ مثال کے طو
  صرف انسان کے بدن ميں موجود ہے بلکہ تمام کائنات پر حکم فرماہے، جيسا کہ قرآن نے کہا ہے:

  “بالعدل قامت السموات و االرض”
  “عدل کے ذريعہ آسمان اور زمين قائم ہيں”

اس قدر چھوٹا ہے کہ دسيوں الکھ ايٹم ايک سوئی کی نوک ميں سماسکتے ہيں ۔ذرا غور کيجئے کہ اس ايٹم کی ايک ايٹم 
  بناوٹ کس قدر دقيق اور منظم ہونی چاہئے کہ کروڑوں سال سے اپنی اس حالت کو قائم رکھتا ہے۔

ہ سے ہے اور کوئی بھی بڑا يا چھوٹا يہ اليکٹر ونوں اور يروٹونوں کے دقيق نظام ميں غير معمولی توازن وتعادل کی وج
  سسٹم اس حيرت انگيز نظام سے باہر نہيں ہے ۔

کيا واقعاًانسان ايک استثنائی مخلوق ہے؟اس عظيم کائنات کے لئے ايک نا موزون اور نا منظم جزء اور ايک بے جوڑ پيوند 
س کا مرتکب ہو جائے ؟يا يہاں پر ايک ہے کہ اسے آزاد رہنا چاہئے اور جس بے نظمی، ظلم اور بے انصافی کو چاہے ،ا

  راز مضمر ہے؟
  

  اختيار اور اراده کی آزادی 
اختيار اور اراده کی ”حقيقت ميں انسان کائنات کی تمام مخلوقات سے ايک بنيادی تفاوت رکھتا ہے اور وه اس کا 

  رکھنا ہے۔“آزادی
  کا حق اسے بخشا ہے تاکہ جو چاہے انجام دے؟خداوند متعال نے انسان کو کيوں آزاد خلق کيا ہے اور فيصلہ کر نے 

اس کی دليل يہ ہے کہ اگر وه آزاد نہ ہو تا تو وه کمال حاصل نہيں کر سکتا تھا اور يہ عظيم امتياز انسان کے معنوی واخالقی
نجام کمال کا ضامن ہے ۔مثالًاگر کسی کو نيزے کی نوک پر مستضعفين کی مدد کر نے اور معاشرے کی بھالئی کے کام ا

دينے پر مجبور کيا جائے ،تو بہر صورت يہ نيک کام انجام پاسکتا ہے،ليکن مدد کرنے والے کے لئے کسی قسم کے اخالقی 
و انسانی کمال کا سبب نہيں بن سکتا ہے،حاالنکہ اگر وه اپنی مرضی اور اراده سے اس کا ايک فی صد حصہ بھی ديدے تو 

  راه پر قدم بڑھا يا ہے۔اسی قدر اس نے اخالقی و معنوی کمال کی 
ہے تاکہ انسان اپنی مرضی سے اس “اختيار واراده کی آزادی”اس لئے معنوی و اخالقی کمال حاصل کر نے کی پہلی شرط 

راه کو طے کرے نہ کہ عالم طبيعت کے اضطراری عوامل کی طرح مجبوری کی حالت ميں ۔خداوند متعال نے انسان کو يہ 
  عطا کی ہے۔نعمت اسی بلند مقصد کے لئے 

ليکن يہ نعمت اس پھول کے مانند ہے جس کے ارد گرد کانٹے بھی اگے ہو تے ہيں،او ريہ کانٹوں کا اگنا انسان کا اس آزادی 
  سے ناجائز فائده اٹھاکر ظلم وستم اور گناه کا مرتکب وآلوده ہو نا ہے۔

لم وستم کا مرتکب ہوتا تو فوراً اس پر ايک ايسا البتہ خدا وند متعال کے لئے اس ميں کوئی مشکل نہيں تھی کہ اگر انسان ظ
عذاب نازل کر تا کہ پھر ايسا کبھی سوچتا بھی نہيں ،مثالً اس کے ہاتھ فلج ہو جاتے ،آنکھيں اندھی ہو جاتيں اور زبان بے 

  کار ہو جاتی۔
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ے نہ جاتا،ليکن حقيقت ميں صحيح ہے کہ ايسی صورت ميں کو ئی شخص آزادی کا نا جائز فائده نہ اٹھاتا اور گناه کے پيچھ
يہ پرہيز گاری اور تقوٰی کا جبری پہلو ہوتا،اور انسان کے لئے کوئی فضيلت نہيں ہوتی بلکہ يہ شديد ،فوری اور بال فاصلہ 

  سزا سے ڈرنے کے سبب ہو تا۔
ماده ہو نا چاہئے ،اور لہذا،انسان کو ہر حالت ميں آزاد ہو نا چاہئے ،اور پرور دگار عالم کے گونا گوں امتحانات کے لئے آ

استثنائی مواقع کے عالوه فوری سزاؤں سے محفوظ رہنا چاہئے تاکہ اپنی وجودی قدر ومنزلت کا مظاہره کر سکے۔ليکن يہاں
  پر ايک مطلب باقی ره جاتا ہے ۔اور وه يہ ہے :

نات پر حکم فرما خدا کے اگر يہی حالت بر قرار رہے اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق راستہ کا انتخاب کرے،تو کائ
  قانون عدالت کی خالف ورزی ہو گی۔

يہاں پر ہميں يقين پيدا ہو تا ہے کہ انسان کے لئے ايک عدالت معيّن ہوئی ہے،جس ميں بال استثنا سب لوگ حاضر کئے جائيں
  تا کہ اپنے اعمال کی جزا پائيں اور عالم خلقت کی عمو می عدالت سے اپنا حصہ وصول کريں۔

ممکن ہے کہ وقت کے نمرود ،فر عون ،چنگيزاور قارون ايک عمر ظلم و ستم کر تے رہيں اور ان کے لئے کسی قسم  کيا يہ
  کا حساب و کتاب نہ ہو؟

  کيا يہ ممکن ہے کہ مجرم اور پر ہيز گار دونوں کو پرور دگارکی عدالت کی ترازو کے ايک ہی پلّہ ميں رکھا جائے؟
  ميں فر ماتا ہے:٣۵،٣۶م کی آيت نمبر قرآن مجيد اس سلسلہ ميں سوره قل

  
  کيا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جيسا بناديں ۔تمھيں کيا ہو گيا کيسا فيصلہ کر رہے ہو؟”

  ميں ارشاد ہو تا ہے : ٢٨ايک اور جگہ پر سورئہ ص کی آيت نمبر 
  
  “کيا ہم صاحبان تقوٰی کو فاسق و فاجر افراد جيسا قرار دے ديں ؟”

  گناہگار اسی دنيا ميں اپنے برے اعمال کی سزا پاتے ہيں يا اس سزا کے ايک حصہ کو پاتے ہيں ۔صحيح ہے کہ بعض 
  صحيح ہے کہ ضمير کی عدالت ايک اہم مسئلہ ہے۔

اور يہ بھی درست ہے کہ بعض اوقات گناه اور ظلم وستم کے رد عمل اور بے انصافی کے بُرے نتائج انسان کو اپنے پنجوں 
  ميں جکڑ ليتے ہيں۔

ليکن اگر ہم درست اور دقت سے غور کريں تو معلوم ہو گا کہ مذکوره تين امور ميں سے کوئی ايک بھی عام نہيں تاکہ ہر 
ظالم وگناه کار کو اس کے ظلم اور گناه کے برابر سزادے۔ اور بہت سے ايسے لوگ ہيں جو مکافات عمل کے چنگل ،ضمير 

  کر جاتے ہيں يا کافی حد تک سزا نہيں پاتے۔ کی سزا اور اپنے برے اعمال کے رد عمل سے فرار
ايسے افراد اور عام لوگوں کے لئے عدل وانصاف کی ايک عدا لت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہاں پرذره برابر بھی نيک اور

  بُرے کام کا محاسبہ ہو،اگر ايسا نہ ہو گا تو اصالًعدل وانصاف حاصل نہيں ہو گا۔
کے قبول کر نے کے برابر ہے اور“ دوسری دنيا”اور “قيامت”کو قبول کرنا “کے عدل اس”اور “پرور دگارکے وجود”لہذا 

  يہ دونوں ايک دوسرے کے جزو ال ينفک ہيں۔
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔آسمان اور زمين عدل کے ذريعہ کيسے قائم ہيں؟١
  نوازا گيا ہے؟ کی آزادی کی نعمت سے کيوں“اختيار و اراده”۔انسان کو ٢
  ۔اگر گناه گاراسی دنيا ميں فوری طور پر اپنے اعمال کی شديد سزاپاتے تو کيا ہوتا؟٣
  ۔مکافات عمل ،ضمير کی عدالت اور ہمارے اعمال کے رد عمل ہميں قيامت کی عدالت سے کيوں بے نياز نہےں کرتے؟۴
 کے مسئلہ کے در ميان کيا رابطہ ہے؟“معاد”اور “ عدل الٰہی”۔۵

 

  نو جوانوں
 کے لئے اصول عقائدکے پچاس سبق
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  معادکے بارے ميں دس سبق
  

  چھٹا سبق:معاد کا اسی دنيا ميں مشاہده 
قرآن مجيد کی آيات اس حقيقت کو بخوبی بيان کرتی ہيں کہ بت پرست اور تمام کفار نہ صرف پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ

وسلمکے زمانے ميں بلکہ دوسرے زمانوں اور عصروں ميں بھی معاد اور موت کے بعد زنده ہو نے کے مسئلہ پر تعجب 
اعتقاد رکھنے والوں کو ديوانہ شمار کرتے ہوئے ايک دوسرے سے کہتے اور وحشت کا اظہار کرتے تھے، حتٰی اس قسم کا

  تھے: 
   )٨۔٧(سبا/

کيا ان کا کہنا ہے کہ ہم تمھيں ايسے آدمی کا پتہ بتائيں گے جو يہ خبر ديتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو ”
“ وٹا الزام باندھا ہے يا اس ميں جنون پايا جاتا ہے۔جاؤگے تو تمھيں نئی خلقت کے بھيس ميں اليا جائے گا ۔اس نے هللا پر جھ

جی ہاں،اس روز العلمی جہالت اور تنگ نظری کے سبب،موت کے بعد والی دنيا اور مردوں کے زنده ہونے کے عقيده کو 
ہ ايک قسم کی ديوانگی يا خدا پر تہمت شمار کيا جاتا تھا۔اور بے روح ماده(مرنے کے بعد خاک ميں ملے جسم)سے چشم

  حيات کے جاری ہونے کے عقيده کو ديوانگی سے تعبير کيا جاتا تھا۔
ليکن دلچسپ بات يہ ہے کہ قرآن مجيد نے اس قسم کے افکار کے مقابلہ ميں مختلف دالئل پيش کی ہيں،کہ ان سے عام 

  لوگوں کے عالوه بڑے دانشور اور مفکرين بھی اپنی فکری صال حيتوں کے مطابق استفاده کر سکتے ہيں۔
اگر چہ قرآن مجيد کی ان دالئل کی تشريح کر نے کے لئے ايک مستقل کتاب تٔاليف کرنے کی ضرورت ہے،ليکن ہم يہاں پر 

  ان کے چند نمونے پيش کر نے پر اکتفا کرتے ہيں :
اہده ۔کبھی قرآن مجيد ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی روز مره زندگی ميں اپنی آنکھوں سے ہميشہ معاد کے مناظرکا مش١

کر رہے ہيں کہ کس طرح بعض مخلوقات مرتی ہيں اور پھر زنده ہوتی ہيں ،کيا اس کے باوجود بھی تم لوگ معاد کے مسئلہ 
  ميں شک وشبہہ کرتے ہو؟!

  
  )٩( سوره فاطر/

يں اور هللا ہی وه ہے جس نے ہواؤں کو بھيجا تو وه بادلوں کو منتشر کرتی ہيں اور پھر ہم انھيں مرده شہر تک لے جاتے ہ”
  “زمين کے مرده ہو جانے کے بعد اسے زنده کر ديتے ہيں ،اسی طرح مردے دو باره اٹھائے جائيں گے۔

موسم سر ما ميں جب ہم طبيعت کے چہره پر ايک نگاه ڈالتے ہيں تو ہميں ہر سو موت کے آثار نظر آتے ہيں،درخت 
ی جگہوں پر بے حرکت کھڑے ہيں،نہ کوئی پھول پتوں،پھولوں اور ميوؤں سے خالی پڑے ہيں اور خشک لکڑی بن کر اپن

 مسکراتا ہے اور نہ کوئی کلی کھلتی دکھائی ديتی ہے اور نہ پہاڑوں اور صحراؤں ميں کہيں زندگی کے آثار نظر آتے ہيں۔
جب بہار کا موسم آتا ہے ،ہوا مالئم ہوتی ہے ،بارش کے حيات بخش قطرات برسنے لگتے ہيں ،ديکھتے ہی ديکھتے پوری 

يعت ميں ايک حرکت نماياں ہو جاتی ہے:سبزے اور پودے اگنے لگتے ہيں،درختوں پرپتے لکل آتے ہيں، کلياں اور پھول طب
  کا شور بپا ہوجاتاہے۔“ محشر”کھل اٹھتے ہيں، پرندے درختوں کی ٹہنيوں پر بيٹھ کر چہچہانے لگتے ہيں اور 

اپنی آنکھوں کے سامنے ان مناظر کا مشاہده نہيں کرتے، اگر اگر موت کے بعد زندگی کے کوئی معنی نہ ہوتے تو ہم ہر سال
موت کے بعد زندگی ايک ناممکن امر اور ديوانگی کی بات ہوتی تو، ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح محسوس صورت 

  ميں اس کی ہرگز تکرار نہ ہوتی۔
  کيا فر ق ہے؟ آخر زمين کے مرنے کے بعد زنده ہونے اور انسان کے مرنے کے بعد زنده نے ميں

۔ کبھی قرآن مجيد ان کا ہاتھ پکڑ کر انھيں ابتدائے خلقت کی طرف لے جاتاہے، ابتدائی خلقت کی ياد دہانی کراتاہے،اس ٢
صحرائی مرد کی داستان کی طرف اشاره کرتاہے جو سڑی گلی ايک ہڈی کا ٹکڑالے کر پيغمبر اسالم کی خدمت ميں آگيا 

محمد! کون اس سڑی ہوئی ہڈی کو پھر سے زنده کرنے کی طاقت رکھتاہے؟ مجھے بتادو اے” اورر چيخ چيخ کر کہنے لگا:
وه گمان کررہا تھا کہ مسئلہ معاد کے خالف ايک دندان شکن دليل لے آيا ہے۔ ليکن قرآن “ کہ کون يہ کام انجام دے سکتاہے؟

  مجيد نے پيغمبر اسالم کو يہ فرمانے کا حکم ديا:
  )٧٩اّول مّرة>(سوره ٓيس/ < قل يحييھا الذی انشاھا
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  “آپ کہديجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ(بے جان ماده سے) خلق کيا ہے وہی (پھر سے ) زنده کرے گا” 
  ابتدائی خلقت اور دوباره پيدا کرنے ميں کيا فرق ہے ؟

  لہذا دوسری آيات ميں ايک بالکل مختصر ليکن بامعنی جملہ ميں فرماتاہے:
  )١٠٣( سوره نساء/ 

  “ہم نے شروع ميں خلق کيا اسی طرح پھر لوٹا ديں گے۔ جس طرح” 
۔ کبھی قرآن مجيد وسيع زمين وآسمان کی خلقت کے بارے ميں خداوند متعال کی عظيم قدرت کی ياد دہانی کرتے ہوئے ٣

  ارشاد فرماتاہے:
  ٨٢۔٨١سوره ٓيس/

ان کا مثل دوباره پيدا کردے۔ يقينا ہے اور وه تو کيا جس نے زمين وآسمان کو پيدا کيا ہے وه اس بات پر قادر نہيں ہے کہ ” 
بہترين پيدا کرنے واال اور جاننے واالہے۔ اس کا امر صرف يہ ہے کہ کسی شے کے بارے ميں يہ کہنے کا اراده کرلے کہ 

  “ہوجا تو وه شے فورا ہوجاتی ہے۔
ٹے سے گھر کی چار ديواری ان مسائل ميں شک وشبہہ کرنے والے، ايسے افراد تھے جن کی فکر کی فضا ان کے چھو

سے زياده نہيں تھی، ورنہ وه جانتے تھے کہ دوباره زنده کرنا ابتدائی خلقت سے آسان اور ساده تر ہے اور آسمانوں اور 
  زمين کو پيدا کرنے والے خدا کی قدرت کے مقابلہ ميں مردوں کو زنده کرنا کوئی پيچيده مسئلہ نہيں ہے۔

  کو ان کی نظروں ميں منعکس کرکے فرماتاہے:“ طاقتوں”زنده کرنے کی پروردگار کی  ۔ قرآن مجيد کبھی موت کے بعد۴
  )٨٠(سوره ٓيس/

  “اس نے تمھارے لئے ہرے درخت سے آگ پيدا کردی ہے تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہے ۔” 
  ی قدرت رکھتاہے ۔يعنی جو خدا ہرے درخت سے آگ پيدا کرسکتا ہے وه انسانوں کو مرنے کے بعد زنده کرنے کی بھ

جب ہم قرآن مجيد کی اس عجيب و غريب تعبير پر دقت سے غور کرتے ہيں اور جديد سائنس سے مدد ليتے ہيں تو سائمنس 
ہميں تباتی ہے: جب ہم کسی درخت کی لکڑی کو جالتے ہيں تو اس سے جو آگ نکلتی ہے، يہ وہی سورج کی گری اور 

ی صورت ميں درخت ميں درخت ميں ذخيره ہوئی ہے۔ ہم خيال کرتے تھے وه نورہے جو سالہا سال سے طاقت (انرجی) ک
 نور اور حرارت نابود ہوچکی ہے، ليکن آج ديکھتے ہيں کہ دوباره زنده ہوگئے ہيں اورحيات کا لباس نوزيب تن کرلئے ہيں۔

يوں سال تک آفتاب کے نور و کيا اس خدا کے لئے مردوں کو دوباره زنده کرنا مشکل امر ہے، جو يہ قدرت رکھتا ہے کہ دس
حرارت کو ايک درخت کے جسم مين زخيره کرے اور ايک لمحہ ميں اس حرارت اور نور کو درخت سے بارہر لے 

  ؟)١آئے(
بہر حال ہم ديکھتے ہيں کہ قرآن مجيد نے کيسی مستدل اورواضح منطق سے ان لوگوں کا دندان شکن جواب ديکر معاد کے 

ثابت کردياہے، جو مسئلہ ميں شک و شبہہ ايجاد کرتے تھے اور حتی کہ معاد کا اعتقاد  ممکن ہونے کو واضح طور پر
  رکھنے والوں کو ديوانہ کہتے تھے۔

__________________  

۔ قابل غور بات ہے کہ سائنس(علم نباتات) نے ثابت کيا ہے کہ ہرے درخت سورج کی روشنی سے کاربن ڈائی اوکسائڈ گيس کو جذب ١
زيہ کرتے ہيں اور کاربن کو اپنے اندر ذخيره کرتے ہينا ور اوکسيجن کو چھوڑ ديتے ہيں اس کے عالوه سورج کی کرکے اس کاتج

  توانای (انرجی) کو بھی اپنے اندر ذخيره کرتے ہيں۔ 

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔ مسئلہ معاد سے مشرکين کيوں تعجب کرتے تھے؟١
  دوں ميں مشاہده کرتے ہيں؟۔ معاد کے منظر کو ہم کيسے ہر سال پو٢
  ۔ قرآن مجيد نے اپنی بعض آيات ميں جنين کے دوران کو معاد کی ايک نشانی تبائی ہے، اس کی وجہ کياہے؟٣
  ۔ توانائيوں(انرجيوں) کا دوباره زنده ہونا کياہے؟۴
  ہر ے درخت) سے استدالل کيا ہے؟“(الشجر االخضر” ۔ قرآن مجيد نے کيوں۵
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  ر تخليق کا فلسفہ ساتواں سبق:معاد او

  بہت سے لوگ يہ سوال کرتے ہيں کہ خداوند متعال نے ہميں کس لئے پيدا کيا ہے؟
باغبان درخت کو پھل کے لئے لگاتاہے، کسان فصل کاٹنے کے لئے زمين کو کھود کر اس ميں کياريان بناتا ہے اور بيج 

  بوتاہے۔ آخر خلقت کے باغبان نے ہميں کس لئے پيدا کيا ہے؟
اوند متعال کو کسی چيز کی کمی تھی، جس کی تالفی کے لئے ہمين خلق کياہے؟ اس صورت ميں تو خدا کو محتاج کيا خد

  ہونا پڑے گا اور پروردگار کے لئے محتاج ہونا اس کی ذات اور اس کے المحدود وجود کے شايان شان نہيں ہے۔
  الصہ کرکے واضح کيا جاسکتاہے:مذکوره سواالت کا جواب مفصل ہے ليکن ان کے جواب چند جملوں ميں خ

ہماری سب سے بڑی غلطی يہ ہے کہ ہم خداوند متعال کی صفات کا اپنی ذات سے موازنہ کرتے ہيں، چونکہ ہم ايک محدود 
مخلوق ہيں، اس لئے جو بھی کام انجام ديتے ہيں، اپنی کمی کو پورا کرنے کے لئے ہوتاہے، ہم سبق پڑھتے ہين تا کہ اپنی 

پورا کريں، کام کرتے ہيں تا کہ اپنی مال کمی پورا کريں ۔ عالج و معالجہ کے پيچھے دوڑتے ہين تا کہ علمی کمی کو 
  صحت وسالمتی حاصل کريں۔

ليکن خداوند متعال، جو ہر لحاظ سے ايک ال محدود وجود ہے، اگر کو ئی کام انجام دے تو ہميں اس کے مقصد کو اس کے 
چاہئے، وه اس لئے کسی کو پيدا نہيں کرتا ہے تا کہ خود اسے کوئی فائده ملے،بلکہ وجود سے باہر جستجو اور تالش کرنی 

  ۔“اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازے”اس کا مقصد يہ ہے کہ
وه ايک پر نور اور ال محدود سورج ہے ، جو کسی احتياج کے بغير اپنا نور پھيالتاہے تا کہ سب اس کے وجود سے مستفيد 

ود اورپر برکت و پر فيض ذات کا تقاضا ہے کہ تمام مخلوقات کا ہاتھ بکڑ کر انھيں کمال کے راستہ پرہوں ۔ يہ اس کی المحد
  گامزن کرتاہے۔

ہماری خلقت اپنے عدم سے کمال کی طرف ايک برجستہ قدم تھا خدا کی طرف سے انبياء کا بھيجنا،آسمانی کتابوں کا نزول 
  ارے کمال کے مراحل شمار ہوتے ہيں ۔اور قوانين و احکام کا معين ہونا، ہر ايک ہم

  ۔)١يہ دنيا ايک عظيم يونيورسٹی ہے اور ہم اس کے طالب علم ہيں(
  ۔)٢يہ دنيا ايک آماده کھيت ہے اورہم اس کے کسان ہيں(

  ۔)٣يہ دنيا ايک فائده بخش تجارتی مرکز ہے اورہم اس کے تاجر ہيں(
ں ہوسکتے ؟ حاالنکہ جب ہم اپنے اطراف پر نظر ڈالتے ہيں اور ہم کيسے انسان کی خلقت کے لئے کسی مقصد کے قائل نہي

  مخلوقات کے ذره ذره پر غور کرتے ہيں تو ہميں معلوم ہوتاہے کہ ان ميں سے ہر ذره کا ايک مقصد ہے۔
  کامضمون۔ “ الدنيا مزرعة اآلخرة”نہج البالغہ:کلمات قصار اور حديث مشہور:١،٢،٣

ميں کوئی بھی چيز بے مقصد نہيں ہے يہاں تک کہ ہمارے آنکھوں کی پلکيں اور ہمارے بدن کے عجيب وغريب کارخانہ 
  ہمارے تلوؤں کی گہرائی بھی بے مقصد نہيں ہے۔

  يہ کيسے ممکن ہے کہ ہمارے وجود کا ہر جز کوئی مقصد رکھتا ہوليکن ہمارا پورا وجود بے مقصد ہو؟
تے ہيں،تو ہم اس کائنات ميں موجود ہر چيز کو بامقصد پاتے جب ہم اپنے وجود سے باہر آکر اس عظيم کائنات پر نظر ڈال

سورج کی روشنی با مقصد ہے ،بارش کا برسنا با مقصد ہے اور ہوا کاچلنا بھی بامقصد ہے، ليکن کيا يہ ممکن ہے کہ پوری 
  کائنات بے مقصد ہو؟!

ک بڑاسائن بورڈ نصب کيا گيا ہے ہم اس حقيقت يہ ہے کہ گويا اس عظيم کائنات کے بيچ ميں مقصد کی نشامذہبی کے لئے اي
” کی عظمت کے پيش نظر کبھی پہلے لمحات ميں اسے ديکھ نہيں پاتے ہيں اس سائن بورڈپر يہ عبارت لکھی گئی ہے: 

  ۔“تربيت و تکامل
يا کی اب جبکہ ہم اپنی خلقت کے مقصد کے بارے ميں کسی حدتک آگاه ہوگئے تو سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيا ہماری اس دن

  چند دنوں کی زندگی ان تمام مشکلوں،مصيبتوں اور ناکاميوں کے ساتھ ہماری خلقت کا مقصد ہوسکتی ہے؟
فرض کيجئے ميں اس دنيا ميں ساٹھ سال زندگی بسر کروں ،ہرروز صبح سے شام تک روزی کمانے کے لئے کوشش کروں

نی پوری عمر ميں کئی ٹن غذا اور پانی صرف کروں ،بڑی اور شام کو تھکا ہوا گھر لوٹوں ،اس کا نتيجہ يہ ہوگاکہ ميں اپ
زحمتوں اور محنتوں کے بعد ايک گھر تعمير کروں ،پھر اسے يہيں پر چھوڑ کر اس دنيا سے چالجاؤں ۔کيا اس مقصد کی 

  يہی اہميت ہے کہ مجھے درد ورنج سے بھری اس چند روزه زندگی کی طرف باليا جائے؟
کے بيج ميں ايک بڑی عمارت تعمير کرے اور اس کو مکمل کر نے ميں اسے برسوں لگ  اگر ايک انجينئر ،ايک بيابان

جائيں اور اس عمارت کو مکمل کر نے کے بعد اس ميں تمام سازوسامان فراہم کرے ۔ليکن جب اسے اس عمارت کی تعمير 
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کہ جب تک يہ عمارت اس  کے بارے ميں سوال کريں کہ آپ کا مقصد کيا ہے؟ تو وه جواب ميں کہے :ميرا مقصد يہ ہے
بيابان ميں موجود ہے جو بھی مسافر يہاں سے گزرے،اس ميں ايک گھنٹہ آرام کرے!کيا يہ جواب سن کر ہم سب تعجب سے 

  يہ نہيں کہيں گے :ايک مسافر کے ايک گھنٹہ آرام کے لئے اس قدر زحمتوں اور محنتوں کی ضرورت نہيں تھی!
ت کے بعد والی زندگی کا عقيده نہيں رکھتے ہينوه اس دنيا کی زندگی کو فضول يہی وجہ ہے کہ جو لوگ قيا مت اور مو

سمجھتے ہيں ۔ماده پرستوں کی زبان سے يہ جملہ اکثر سنا گيا ہے کہ اس دنيا کی زندگی بے مقصد ہے۔حتی بعض اوقات ان 
مقصد زندگی سے تنگ آجاتے  ميں سے کچھ افراد خود کشی کر ليتے ہيں کيونکہ وه اس دنيا کی مادی اور مکرر اور بے

  ہين۔
جو چيز زندگی کو مقصد بخشتی ہے اور اسے معقول اور با حکمت بناتی ہے وه يہ ہے کہ اس زندگی کو دوسری دنيا کے 

لئے مقدمہ سمجھاجائے اور اس زندگی کے مشکالت کو برداشت کر نا اور اس کے لئے اتنے دکھ درد اٹھانا ايک ابدی 
  اده کر نے کے لئے ہو۔زندگی کی راه ميں استف

يہاں پر اس دلچسپ مثال کا پھر سے ذکر کر نا مناسب ہو گا جسے ہم نے اس سے پہلے بيان کيا ہے،يعنی اگر ماں کے شکم 
تو وه اپنی“تيری اس زندگی کے بعد کوئی خبر نہيں ہے ،:”ميں موجود جنين صاحب عقل وشعور ہو تا اور اس سے کہا جاتا 

پس اس کا کيا مطلب ہے کہ ميں اس جگہ قيدی بنا رہوں؟خون پيتا رہوں اور ہاتھ پاؤں ”ہوئے کہتا: زندگی پر اعتراض کرتے
باندھے ہو ئے ايک کو نے ميں پڑا رہوں اور اس کے بعد کچھ نہ ہو ؟پرور دگار کا ميری اس خلقت سے کيا مقصد 

ے ہيں اور يہ دنيا ميں نسبتاً ايک طوالنی زندگی ليکن اگر اسے اطمينان داليا جائے کہ يہ چند مہينے جلدی گزرنے وال“تھا؟!
کی آمادگی کا دور ہے ،وه دنيا اس جنين کے ماحول سے بہت زياده وسيع،پر نور اور با شکوه ہے اور اس کی نسبت زياده 

لئے اس وقت وه مطمئن ہو جائے گا کہ اس کاجنينی دوران ايک با معنی و با مقصد دور ہے اسی “نعمتوں سے ماال مال ہے۔
  قابل برداشت ہے۔ 

  ميں ارشاد فر ماتا ہے: ۶٢قرآن مجيد سوره واقعہ آيت نمبر 
  
  “اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس ميں غور کيوں نہيں کرتے ہو؟(کہ اس کے بعد بھی ايک جہان ہے)۔”

ک اور دنيا ہے ورنہ يہ دنيا فضول مختصر يہ کہ يہ دنيا اپنے تمام وجود سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد اي
  ،بيہوده اور بے معنی ہوتی ۔

  ميں ارشاد فر ماتا ہے: ١١۵اس بات کو قرآن مجيد کی زبانی سنئے کہ سوره مو منون کی آيت نمبر 
  
  “کيا تمھارا خيال يہ تھا کہ ہم نے تمھيں بيکار پيدا کيا اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہيں الئے جاؤ گے؟”

جس کی تعبير قرآن مجيد ميں خدا کی طرف پلٹنا ہے)کا وجود نہ ہو تا تو “(معاد”ه اس امر کی طرف ہے کہ اگر اس کا اشار
  انسان کی خلقت عبث اور بيہودگی کے برابر ہوتی۔

  اس کا نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ خلقت کا فلسفہ کہتا ہے:اس عالم کے بعد ايک اور عالم کا وجود ضروری ہے۔
  

__________________  
  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔خدا کی صفات کا مخلوق کی صفات سے کيوں موازنہ نہيں کيا جاسکتا ہے؟١
  ۔ہماری خلقت کا مقصد کيا ہے؟٢
  ۔کيا اس دنيا کی زندگی انسان کی خلقت کا مقصد ہوسکتی ہے۔٣
  ۔جنين کی زندگی کا اس دنيا کی زندگی سے موازنہ ہميں کيا سکھاتا ہے؟۴
  يد اس دنيا کی تخليق سے آخرت کے وجود پر کيسے استدالل کرا ہے؟۔قرآن مج۵

  

  آٹھواں سبق :روح کی بقاء،قيامت کی ايک عالمت 

  کے وجود کے بارے ميں فکر کرنے لگاہے۔“روح”کوئی شخص نہيں جانتا ہے کہ انسان کب سے
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خلوقات کے در ميان فرق کا مشاہده کرتا صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ انسان ابتداء سے ہی اپنے اور اس دنيا کی دوسری م
  رہا ہے ،اپنے او رپتھر ،لکڑی ،پہاڑ اور صحرا کے در ميان فرق،اپنے اور حيوانات کے در ميان فرق۔

انسان نے خواب کی حالت کو ديکھا تھا ،اسی طرح اس نے موت کی حالت کو بھی ديکھاتھا ۔وه ديکھ رہاتھا کہ خواب اور 
ے کہ جسم و ماده ميں کوئی تبديلی ايجاد ہو اس کی حالت ميں ايک عظيم تغير وتحول پيدا ہوتا موت کے دوران بغير اس ک

  ہے ،يہيں سے اس نے سمجھا کہ اس جسم کے عالوه ايک اور گوہر بھی اس کے اختيار ميں ہے۔
ر وآزادی کا مالک ہے اس کے عالوه وه ديکھ رہا تھا کہ حيوانات سے بھی فرق رکھتا ہے،کيونکہ وه فيصلے لينے ميں اختيا

  ،جبکہ حيوانات کی نقل وحرکت فطری اور جبری ہے۔
بالخصوص نيند کی حالت ميں جب اس کے بدن کے تمام اعضاء ايک کونے ميں خاموش پڑے ہوتے تھے اور وه خواب ميں 

کے وجود پر حکم فر  مختلف مناظر کا مشاہده کرتا تھا تو اس بات کی گواہی ديتا تھا کہ ايک مخفی اور پرُ اسرارطاقت اس
  رکھا۔ “ روح”ماہے ،تو اس نے اس کا نام 

ايک اہم فلسفی مسئلہ کے عنوان سے دوسرے مسائل کی “روح”جب عالم بشريت کے مفکرين نے فلسفہ کی بنياد ڈالی تو 
سالمی فہرست ميں قرار پائی ۔اس کے بعد تمام فالسفہ نے اس کے بارے ميں اپنے نظريات پيش کئے،يہاں تک کہ بعض ا

ايک ہزار اقوال ”علماء کے کہنے کے مطابق ،روح کی حقيقت اور اس سے مربوط دوسرے مسائل کے بارے ميں تقريباً 
 پيش کئے گئے ہيں۔ يہ ايک لمبی بحث ہے، ليکن جس اہم مطلب کو جاننا ضروری ہے،وه اس سوال کا جواب ہے:“ونظريات

کيا روح مستقل ہے يا مغز واعصاب کے سلسلہ کے مادی اور کيمياوی کيا روح ماده ہے يا غير ماده ؟دوسرے الفاظ ميں :
  خصوصيات ميں سے ہے؟

بعض مادی فالسفہ اس بات پر مصر ہيں کہ روح اور اس سے متعلق مظاہر بھی مادی ہيں اور مغز کے خليوں کے خواص 
ل اسی طرح کہ ايک گھڑی پر ميں سے ہيں،اور جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ روح بھی نابود ہو جاتی ہے ،بالک

  ہتھوڑی مار کر اسے توڑ ديا جائے تو اس گھڑی کا چلنابھی بند ہو جا تا ہے!
اس گروه کے مقابلہ ميں الٰہی فالسفہ ہيں،حتی بعض مادی فالسفہ بھی جوروح کی حقيقت کے قائل ہيں ،وه اعتقاد رکھتے ہيں 

  ہے۔کہ بدن کے مرنے سے روح نہيں مرتی بلکہ وه باقی رہتی 
اس مسئلہ ،يعنی روح کی حقيقت ،استقالل اور بقاء کو ثابت کر نے کے لئے کافی اور پيچيده دالئل پيش کی گئی ہيں کہ ہم 

يہاں پر ان ميں سے بعض واضح ترين دالئل کو آسان اور روان عبارتوں ميں اپنے عزيز نو جوانوں کی آگاہی کے لئے بيان 
  کرتے ہيں:

  
  چھوٹی جگہ ميں نہيں سما سکتی ۔ ايک وسيع کا ئنات ايک١

فرض کيجئے آپ ايک عظيم سمندر کے کنارے بيٹھے ہيں ۔اس کے ساحل پر سربفلک پہاڑوں کاايک سلسلہ ہے ۔پانی کی 
  گرجتی لہريں مسلسل ساحلی چٹانوں سے ٹکراتی ہيں اور غيض وغضب کی حالت ميں سمندر کی طرف پلٹ جاتی ہيں۔

چٹانيں بتارہی ہيں کہ پہاڑوں پر کيا غوغا ہے،نيلگوں آسمان بھی اس پہاڑ اور سمندر پر پہاڑ کے دامن ميں واقع بڑی بڑی 
  خيمہ لگائے ہوئے ہے اور رات کے وقت اپنی عظمت و شکوه کا مظا ہره کر رہا ہے۔

 ہم ايک لمحہ اس منظر کو ديکھ کر آنکھيں بند کر کے اس منظر کو اپنے ذہن ميں اسی شان وشوکت اور عظمت کے ساتھ
  مجسم کرتے ہيں۔

بے شک اس ذہنی نقشہ اور اس عظيم منظر اور تصور کے لئے ايک مناسب جگہ کی ضرورت ہے،ممکن نہينہے کہ يہ 
نقشہ مغز کی چھوٹی خليوں ميں سما سکے ،اگر ايسا ہو تو ايک بڑا نقشہ ايک چھوٹے سے نقطہ پر سمائے گا (جو محال 

  کے سا تھ اپنے ذہن ميں احساس کرتے ہيں۔ ہے)،جبکہ ہم اس نقشہ کو اس کی تمام عظمتوں
يہ اس بات کی دليل ہے کہ ہم جسم اور مغز کی خليوں کے عالوه ايک اور گوہر رکھتے ہيں اور ہر اندازه کے نقشہ کو اپنے 

  اندر منعکس کر سکتا ہے،يقينا يہ گوہر عالم ماده سے ماوراء ہے،کيونکہ مادی دنيا ميں ہميں ايسی چيز نہيں ملتی ہے۔
  
  ۔بيرونی دنيا ميں روح کے انعکاس کی خصوصيت٢

ہم اپنے وجود کے اندر بہت سی طبيعياتی اور کيمياوی خاصيتں رکھتے ہيں،معده اور دل کی حرکتيں طبيعياتی عمل 
ہيں،ليکن آب دہن اور معده کی رطوبت کا غذا پر اثر ايک کيمياوی عمل ہے ۔اور اس قسم کے عوامل ہمارے پورے جسم ميں

  اں صورت ميں پائے جاتے ہيں۔فراو
اگر روح ،سوچ اور فکر سب مغزکی خليوں کی مادی ،طبيعياتی اور کيمياوی خصو صيتيں ہيں،توان ميں اور ہمارے جسم 
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  کی دوسری خصوصيتوں ميں کيوں فرق پا يا جا تا ہے؟
ں اور ہمارے ارد گرد گزرنے والے فکر وانديشہ اور روح بيرونی دنيا کے ساتھ ہمارے رابطہ اور پيوند کو برقرار کرتی ہي

حاالت سے ہميں آگاه کرتی ہيں،ليکن لعاب دہن اور معده کی رطوبت کی کيميائی خصو صيتں اور آنکھ ،زبان،اور دل کی 
  طبيعياتی حر کتيں ہر گز يہ حالت نہيں رکھتی ہيں ۔

  دوسرے الفاظ ميں ،ہم بخوبی احساس کرتے ہيں کہ ہمارا وجودبيرونی دنيا سے
  بوط ہے ،اور ہم اس کے مسائل سے آگاه ہيں ،کيا بيرونی دنيا ہمارے اندر داخل ہوتی ہے؟ يقينا نہيں،پس مسئلہ کيا ہے؟مر 

يقينا بيرونی دنيا کا نقشہ ہماے پاس آتا ہے اور ہم روح کی بيرونی منظر کشی کی خصوصيت سے استفاده کے ذريعہ اپنے 
ہوتے ہيں اور يہ خصوصيت ہمارے جسم کے کسی بھی طبيعياتی اور کيميائی وجود سے باہر والی دنيا کے بارے ميں آگاه 

  حصہ ميں موجود نہيں ہے۔(غور کريں)
دوسری عبارت ميں :بيرونی اور عينی مخلوقات سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے ان پر ايک قسم کا تسلط اور حاوی ہو نا 

رف باہر سے متٔاثر ہو سکتی ہيں ،جس طرح جسم کی ضروری ہے ۔يہ کام مغز کی خليوں کا نہيں ہے،مغز کی خليے ص
  دوسری خليے متٔاثر ہوتی ہيں۔

اس فرق سے واضح ہو جاتا ہے کہ يہاں پر طبيعياتی اور کيميائی تبديليوں کے عالوه ايک اور حقيقت کا وجود ہے جو ہميں 
کوئی اور چيز نہيں ہے ،جو مادی دنيا کے عالوه “روح”اپنے وجود سے باہر والی دنيا پر مسلط اور حاوی کرتی ہے اور يہ 

  اور ماده کی خصوصيات سے باالتر ہے۔
  
  ۔روح کے حقيقی اور مستقل ہونے پر تجرباتی دالئل٣

خوش قسمتی سے آج دنيا کے دانشوروں اور سائنسدانوں نے مختلف علمی اور تجربی طريقوں سے روح کی حقيقت اور اس 
گوں کا داندان شکن جواب ديا ہے جو روح کے مستقل ہو نے کے منکر ہيں اور کے مستقل ہونے کو ثابت کيا ہے اوران لو

  اسے ماده کی خصوصيات سے نيز اس کا تابع جانتے ہيں ۔
۔مقنا طيسی خواب (ہيپنو ٹزم يا ميگنيٹزم)ان محکم دالئل ميں سے ہيں جو بہت سے تجربوں کے بعد ثابت ہوئے ہيں ۔بہت ١

لوگوں نے ان کو نہيں ديکھا ہے،ان کے لئے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے اور وه  سے لوگوں نے انھيں ديکھا ہے ،جن
  يہ ہے:

کچھ افراد مختلف علمی طريقوں سے کسی اور شخص کے ذريعہ نيند ميں چلے جاتے ہيں،کسی کو نيند ميں ڈالنے والے 
لقين ،فکری تمرکز،اور آنکھ کی مقنا شخص ت“ميڈيم”کہالتا ہے۔“ميڈيم”کہا جاتا ہے اور نيند ميں چال جانے واال “عامل ”کو

طيسی قوت جيسی چيزوں کے ذريعہ ايک گہری نيند ميں چال جاتا ہے ،ليکن يہ نيند عام نيند کے مانند نہيں ہوتی ہے ،بلکہ يہ
ايک ايسی نيند ہوتی ہے جس ميں سونے والے (ميڈيم)سے رابطہ برقرار کيا جاسکتا ہے،اس سے بات کی جاسکتی ہے اور 

  جواب سنا جاسکتا ہے۔اس کا 
اسی حالت ميں روح سونے والے کو مختلف جگہوں پر بھيجتی ہے،کبھی وه وہاں سے اپنے ساتھ تازه خبريں لے آتا ہے اور 

  ايسے مسائل کی اطالع حاصل کرتا ہے،جن کے بارے ميں عام حالت ميں اسے کوئی خبر نہيں ہوتی ہے۔
  حل کرتا ہے۔ کبھی اس حالت ميں رياضی کے پيچيده ترين سوال

کبھی اس مقنا طيسی نيند کے دوران اپنی مادری زبان کے عالوه ايک ايسی زبان ميں بات کرتا ہے ،جس سے وه کبھی آشنا 
  نہيں تھا۔

  کبھی کسی مقفّل صندوق ميں رکھے ہوئے کاغذ پر کچھ مطالب وه لکھ ديتا ہے ۔
يناور کبھی واضح سايوں کی صورت ميں اس قسم حتی کہ کبھی ارواح ،شبح (دورسے نظرآنے والے جسم) کی صورت م

  ميں بيان کی ہے۔“ عودارواح”کے اجتماعات ميں ظاہر ہوتی ہيں۔ ان کی تفصيل ہم نے کتاب
  روح کی حقيقت اور استقالل کی ايک دليل ہے۔“ موت کے بعد ارواح سے ارتباط”يا“ اسپرٹزم”۔٢

يں کچھ ايسے افراد موجود ہيں۔ جن کے بارے ميں مصری کے نام سے دنيا بھر م“ روحيون کی جماعتوں”اس وقت بھی 
کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے تقريبا تين سورسالے اورروزنامے دنيا بھر ميں شائعے ہوتے ہيں۔ “ فريدوجدی”دانشور

مختلف شخصيتوں پر مشمل معروف افراد ان کے جلسوں ميں شرکت کرتے ہيں اور ان کے سامنے ارواح سے رابطہ قائم 
  جاتاہے اور اس کے عالوه بہت سے غير معمولی کام بھی انجام دئے جاتے ہيں۔کيا 

اگر چہ بعض فريب کار، روح سے ارتباط کے مسئلہ کے بارے ميں کسی قسم کا علم رکھے بغير لوگوں کو دھو کہ دينے 
تے ہيں۔ ليکن يہ فريب کے لئے ارواح سے رابطہ کا دعوی کرتے ہينا ور اس طرح اس سے کافی حد تک ناجائز فائده اٹھا 
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کاری اس حقيت کے سلسلہ ميں کوئی رکاوٹ نہيں بن سکتی ہے يہ ايک ايسی حقيقت ہے کہ جس کا بڑے بڑے محققين نے 
  ۔ )١اعتراف کيا ہے اور وه ارواح کے ساتھ رابطہ کا ممکن ہونا ہے(

دليل ہے، اور معاد اورموت کے بعد  يہ سب انسان کی روح کی حقيقت ، اس کے استقالل اور مرنے کے بعد باقی رہنے کی
  زندگی کی حقيقت کے سلسلہ ميں ايک مؤثر قدم ہے۔

۔ وه خواب جو ہم ديکھتے ہيں اور خواب کی حالت ميں ہمارے سامنے مجسم ہونے والے مناظر کبھی مستقبل ميں رونما ٣
کو ہم محض اتفاق نہيں کہہ سکتے، ہونے والے حوادث سے پرده اٹھاتے ہيں اور پوشيده مسائل کو آشکار کرتے ہيں، ان 

  بلکہ يہ بھی روح کی حقيقت و استقالل کی ايک اور دليل ہيں۔
اکثر افراد نے اپنی زندگی ميں سچے خواب ديکھے ہيں اس کے عالوه سنتے آئے ہيں کہ فالں دوست نے ايک ايسا خواب 

ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتاہے کہ انسان  ديکھا ہے کہ ايک مدت کے بعد کسی کمی بيش کے بغير اس کی تعبير سچ نکلی
  کی روح کا خواب کی 

  کی طرف رجوع فرمائيں۔“ معاد وجہان پس از مرگ”اورکتاب“ عود ارواح”۔ اس کی مزيد و ضاحت کے لئے کتاب١
  حالت ميں دوسرے عوالم سے رابطہ ہوتاہے اور وه کبھی مستقبل ميں رونما ہونے والے حوادث کا مشاہده کرتی ہے۔

عی طور پر يہ اموربخوبی ثابت کرتے ہيں کہ روح مادی نہيں ہے اور يہ انسان کے مغز کی طبيعياتی اور کيميائی مجمو
خصوصيت نہيں ہے، بلکہ يہ ماورائے طبيعت ايک حقيقت ہے جو اس جسم کے مرنے سے نابود نہيں ہوتی ہے اور يہ امور 

  کرنے کے لئے راه کوہمرارکرتی ہيں۔ بذات خود مسئلہ معاد اور موت کے بعد عالم آخرت کو ثابت
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔ روح کے مسئلہ ميں الہی فالسفہ اور مادی افراد کے درميان کيا فرق ہے؟١
  اس سے مراد کياہے؟“ بڑی چيز کا چھوٹی جگہ ميں نہ سماناہے”۔ روح کی حقيقت کی ايک دليل ٢
  ارے ميں آپ کيا جانتے ہيں؟کے ب“ مقناطيسی خواب”۔ ٣
  ۔ ارواح کے ساتھ ارتباط سے کيا مراد ہے؟۴
  ۔ سچے خواب کس طرح روح کی حقيقت اوراستقالل کی دليل ہے؟۵

  

  نواں سبق:جسمانی اورروحانی معاد 

و بدن  صرف روحانی پہلو رکھتی ہے يا انسان کا جسم“ معاد”معاد کی بحث ميں پيش آنے والے اہم سواالت يہ ہيں کہ کيا 
بھی دوسری دنيا ميں لوٹ آئے گا؟ اور انسان اسی دنيوی روح وجسم کے ساتھ صرف بلندتر درجہ کے ساتھ دوسری دنيا ميں

  زندگی کوجاری رکھے گا؟
پرانے زمانہ کے بعض فالسفہ صرف روحانی معاد کے قائل تھے اور جسم کو ايک ايسا مرکب جانتے تھے جو صرف اس 

  موت کے بعد انسان اس کا محتاج نہيں ہوگا، اسے چھوڑ کر عالم ارواح ميں پرواز کرے گا۔دنيا سے مربوط ہے اور 
“ جسمانی”و“ روحانی”ليکن اسالم کے عظيم علما اور بہت سے فالسفہ کا عقيده يہ ہے کہ معاد دونوں صورتوں ميں يعنی 

کر گم ہوجائے گی، ليکن پروردگار قادر و ہوگی۔ صحيح ہے کہ يہ جسم خاک بن جائے گا اور يہ خاک زمين ميں پراگنده ہو
کہا جاتا “ جسمانی معاد”عالم ان تمام ذرات کو قيامت کے دن دوباره اکٹھا کرکے انھيں زندگی بخشے گا اور اس موضوع کو

ہے ،کيونکہ روح کے پھر سے لوٹنے کو قطعی سمجھا گيا ہے اور چونکہ بحث صرف جسم کے لوٹنے کی ہے، يہ نام اسی 
  لئے رکھا گياہے۔ عقيده کے

  پر داللت کرتی ہيں۔“جسمانی معاد”بہر حال معاد سے متعلق، قرآن مجيد ميں مختلف اور کافی تعداد ميں موجود آيات بھی 
  

  جسمانی معادپر قرآنی شواہد
ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہيں کہ کس طرح ايک صحرائی عرب نے ايک بوسيده ہڈی کوپيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ 

وسلمکی خد مت ميں پيش کر کے سوا ل کيا تھا کہ کون اسے پھر سے زنده کرسکتا ہے؟اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
وسلم نے خدا کے حکم سے جواب ديا تھا کہ وہی خدااسے پھر سے زنده کر سکتا ہے جس نے اسے پہلے خلق کيا ہے،وہی 
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ت سے آگ نکالی ہے ۔اس واقعہ سے مربوط آيات سوره ٓيس کی آخر جس نے زمين وآسمان کو پيدا کيا ہے اور سبزے درخ
  ميں آئی ہيں۔

  قرآن مجيد کا دوسری جگہ پر ارشاد ہے:
  “تم لوگ قيامت کے دن قبروں سے باہر آؤ گے۔”

  )٧،قمر/۵١( سوره ٓيس/
  ہم جانتے ہيں کہ قبريں خاک شده جسموں کی جگہ ہيں نہ روح کی۔

جب ہم خاک ميں تبديل ہوجائيں گے اور يہ :”کا تعجب اس بات پر تھا کہ وه کہتے تھے بنيادی طور پر معاد کے منکروں 
  “خاک پرا گنده ہو جائے گی تو ہم کيسے پھر سے زنده ہو جائيں گے؟

  )١٠(سوره سجده/
  “اور يہ کہتے ہيں کہ اگر ہم زمين ميں گم ہو گئے تو کيا نئی خلقت ميں پھر ظاہر کئے جائيں گے؟

  ميں ارشاد فر ماتا ہے: قرآن مجيد جواب
  )١٩(سوره عنکبوت/

کيا ان لوگوں نے نہيں ديکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ايجاد کرتا ہے اور پھر دوباره واپس لے جاتا ہے،يہ سب هللا کے”
  “لئے بہت آسان ہے۔

  ايک عرب جاہل کہتاتھا:
  )٣۵ه مومنون/ٔايعدکم ٔانّکم ٕاذا متّم وکنتم تراباً وعظاما ٔانّکم تخرجون) (سور

  “کيا يہ تم سے اس بات کا وعده کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہڈی ہوجاؤگے تو پھر دوباره نکالے جاؤگے؟”
قرآن مجيد کی مذکوره تمام تعبيرات اور اس موضوع سے متعلق دوسری آيات واضح طور پر داللت کرتی ہيں کہ پيغمبر 

کی بات کرتے تھے اور تنگ نظر مشرکين کا تعجب بھی اسی بات “جسمانی معاد”اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہر جگہ پر 
پر تھا۔چنانچہ ہم نے ديکھاکہ قرآن مجيد اسی جسمانی معاد کے چند نمونوں کو نباتات وغيره کے سلسلہ ميں پيش کر کے ان 

  کرتا ہے۔ کے لئے تشريح فر ماتا ہے اور ابتدائی خلقت اور خدا کی قدرت کو شاہد کے طور پر پيش
اس لئے ممکن نہيں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور قرآن مجيد سے تھوڑی سی واقفيت رکھتے ہوئے جسمانی معاد کا 

  منکر ہو۔قرآن مجيد کی نظر ميں جسمانی معاد کا انکار اصل معاد کے انکار کے برابر ہے۔
  

  عقلی شواہد
قيقتيں نہيں ہيں ،يہ دونوں مستقل ہونے کے باوجود آپس ميں اس کے عالوه عقل بھی کہتی ہے کہ روح اور بدن الگ الگ ح

پيوند اور رابطہ رکھتے ہيں،دونوں ايک ساتھ نشو ونما پاتے ہيں ،اور يقينا ابدی اور جاودانی زندگی کے لئے ايک دوسرے 
  کے محتاج ہيں۔

ت تک ايک دوسرے سے دور اگرچہ دونوں(روح اور بدن)برزخی مدت(دنيا وآخرت کے در ميان فاصلہ)کے دوران کچھ مد
رہتے ہيں،ليکن ہميشہ کے لئے يہ دوری ممکن نہيں ہے ۔جس طرح روح کے بغير جسم ناقص ہے اسی طرح روح بھی جسم 

کے بغير ناقص ہے ۔روح حکم فرما اور عامل حرکت ہے اور بدن فر مانبردار اور وسيلہ عمل ہے ،کوئی بھی حکم فر 
  ر مند وسيلہ عمل سے بے نياز نہيں ہوتاہے۔ما،فرما نبردار سے اور کوئی بھی ہن

چونکہ آخرت ميں روح اس دنيا کی نسبت ايک بلندتر سطح پر قرار پائے گی اس لئے اسی نسبت سے جسم کو بھی کمال 
حاصل کر نا چاہئے ،اور ضرور ايساہی ہوگا ،يعنی انسان کا جسم قيامت کے دن اس دنيا کی فرسودگی ،عيوب اور نقائص 

  گا۔سے خالی ہو
بہر حال جسم و روح ايک دوسرے کی ہمزاد اور مکمل کر نے والے ہيں اور معاد صرف روحانی يا صرف جسمانی نہيں ہو 
سکتی ہے ۔دوسرے الفاظ ميں جسم وروح کی خلقت اور ان کے آپسی رابطہ اور پيوند کی حالت کا مطالعہ اس بات کی ايک 

  ورتوں ميں واقع ہوگی ۔واضح دليل ہے کہ معاد جسمانی و روحانی دونوں ص
دوسری طرف انصاف وعدالت کا قانون بھی يہی کہتا ہے :معاد دونوں پہلوؤں سے (جسمانی وروحانی)ہونی چاہئے ۔کيونکہ 
اگر انسان کسی گناه کا مرتکب ہوا ہے ۔تو اس نے اس گناه کو اس روح اور جسم کے ذريعہ انجام ديا ہے ،اور اگر اس نے 

يا ہے تو وه بھی اس جسم وروح سے انجام ديا ہے اس لئے اس کی جزا اور سزا بھی اسی روح اور کو ئی نيک کام انجام د
بدن کو ملنی چاہئے ۔اگر صرف جسم ہی پلٹے گا يا صرف روح ہی پلٹے گی اور ان ميں سے صرف ايک ہی کو جزا ياسزا 

  ملے گی،تو عدل وانصاف کا قانون نافذ نہيں ہوگا ۔
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  چند سواالت جسمانی معاد سے متعلق 

دانشوروں نے اس سلسلہ ميں متعدد سواالت پيش کئے ہيں کہ بحث کو مکمل کرنے کے لئے ان ميں سے بعض کاذکر جواب 
  کے ساتھ ضروری ہے:

)کے دانشوروں کی تحقيقات کے مطابق،انسان کا بدن اس کی پوری عمر کے دوران natural sciences۔علوم طبيعيات( ١
۔اس کی مثال اس پانی کے حوض جيسی ہے،جس ميں ايک طرف سے پانی داخل ہوتا ہے اور دوسریکئی بار تبديل ہوتا ہے 

  طرف سے رفتہ رفتہ باہر نکلتا ہے ظاہر ہے کہ ايک مدت کے بعد اس حوض کا پورا پانی تبديل ہو جاتا ہے ۔
نسان کا بدن اس کی پوری حيات انسان کے بدن ميں يہ صورت احتماالًہر سات سال کے بعد ايک بار پيش آتی ہے ،اس لئے ا

  کے دوران کئی بار تبديل ہو تا ہے!
  اب يہ سوال پيداا ہوتا ہے کہ انسان کے جسموں ميں سے کون سا جسم قيامت کے دن لوٹے گا؟

اس کے جواب ميں ہم کہتے ہيں :ان ميں سے انسان کا آخری بدن لوٹے گا،جيسا کہ مذکوره آيات ميں ہم نے پڑھا کہ خداوند 
ل انسانوں کو ان ہی پوسيده اور خاک شده ہڈيوں سے دوباره زنده کرے گا ۔اور اس بات کے يہ معنی ہيں کہ انسان کا متعا

آخری بدن لوٹے گا،اسی طرح قبروں سے مردوں کے اٹھ کر نکلنے سے بھی آخری بدن کے زنده ہو نے کے معنی نکلتے 
  ہيں۔

اندر وه تمام آثار اور خصو صيات محفوظ رکھتا ہے جو اس کی پوری عمر ليکن اہم نکتہ يہ ہے کہ انسان کا آخری بدن اپنے 
  ميں مختلف بدن رکھتے تھے ۔

دوسرے الفاظ ميں:جو بدن تدريجاًنابود ہو تے ہيں۔وه اپنے آثار وخصوصيات کو آنے والے دوسرے بدن ميں منتقل کرتے 
وانصاف کے قانون کے تحت تمام جزا وسزا کا مستحق ہيں،اس لئے آخری بدن گزشتہ تمام بدنوں کا وارث ہو تا ہے اور عدل

  قرار پا سکتا ہے۔
۔کچھ لوگ کہتے ہيں کہ جب ہم خاک ميں تبديل ہو جائيں گے اور ہمارے بدن کے ذرات پودوں اور ميوؤں ميں تبديل ہو ٢

ہو گا؟(يہ وہی چيز  جائيں گے ،اور نتيجہ کے طور پر دوسرے انسان کے بدن کے جزو بن جائيں گے تو قيا مت کے دن کيا
  کے نام سے ياد کيا جاتا ہے)“شبہئہ آکل و مٔاکول”ہے جسے فلسفہ وکالم کے علم ميں 

اگر چہ اس سوال کا جواب تفصيلی بحث کا حامل ہے، ليکن ہم ايک مختصر عبارت ميں ضرورت بھر اس پر بحث کر نے 
  کی کوشش کريں گے۔

رات خاک ميں تبديل ہو نے کے بعد دوسرے بدن ميں منتقل ہوتے ہيں اس سوال کا جواب يہ ہے :جس انسان کے بدن کے ذ
  ،وه يقينا پہلے بدن ميں واپس آجاتے ہيں۔(مذکوره آيات بھی اس دعوٰی کی واضح شا ہد ہيں)
  يہاں پر بظاہر جو مشکل نظر آتی ہے ،وه صرف يہ ہے کہ دوسرا بدن ناقص ہو جائے گا۔

ں ہو تا ہے بلکہ چھوٹا ہو تا ہے،چونکہ يہ ذرات تمام بدن ميں پھيلے ہوئے تھے ليکن حقيقت ميں يہ دوسرا بدن ناقص نہي
  ،جب اس سے واپس لئے جاتے ہيں تو وه بدن اسی نسبت سے ضعيف اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔

ہو نا اس لئے نہ پہال بدن نابود ہوتا ہے اورنہ دوسرا بدن،صرف جو چيز يہاں پر وجود ميں آتی ہے وه دوسرے بدن کا چھوٹا 
ہے اور يہ امر کبھی کو ئی مشکل پيدا نہيں کرتا ہے،کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ قيا مت کے دن تمام بدن کمال حاصل کريں 

گے،اور نقائص اور کمياں دور ہو جائيں گی،جس طرح ايک بچہ نشو ونما پاتا ہے ۔يا ايک زخمی کے زخم ميں نئے سرے 
کوئی تبديلی رونما نہيں ہوتی ہے۔بالکل اسی طرح قيا مت کے دن چھوٹے سے گوشت بھر جاتا ہے اوراس کی شخصيت ميں 

  اور ناقص بدن مکمل صورت ميں زنده ہوں گے ،کيونکہ قيامت عالم کمال ہے۔
معاد وجہان پس از ”اس طرح اس سلسلہ ميں کوئی مشکل باقی نہيں رہتی ہے(غورکيجئے ۔مزيد وضاحت کے لئے کتاب 

  کی طرف رجوع کيجئے)۔“مرگ
__________________  

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔کيا قيامت کے دن انسان کی زندگی ہر لحاظ سے اس دنيا جيسی زندگی ہے؟١
  ۔کيا ہم قيامت کے دن جزا وسزا کو اس دينا ميں بالکل درک کرسکتے ہيں؟٢
  ۔کيا بہشت کی نعمتيں اور جہنّم کے عذاب صرف جسم سے مربوط ہيں۔٣
  ونے سے مراد کيا ہے اور قرآن مجيد نے اس سلسلہ ميں کيسے داللت کی ہيں؟۔اعمال کے مجسم ہ۴
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  ۔اعمال کے مجسم ہو نے کاعقيده معاد کی بحث کی کن مشکالت کا جواب ديتا ہے۔۵

  

  دسواں سبق:جنّت ،جہنّم اور تجّسم اعمال 

بہت سے لوگ اپنے آپ سے يہ سوال کرتے ہيں کہ کيا موت کے بعد عالم آخرت بالکل اسی دنيا کے مانند ہے يا اس سے 
  فرق رکھتا ہے؟ کيا اس عالم کی نعمتيں،سزائيں ،اور مختصر يہ کہ اس پر حکم فر ما نظام اور قوانين اسی دنيا جيسے ہيں؟

رے پاس بہت سے ايسے شواہد موجود ہيں، جن سے معلوم ہوتاہے کہ اس اس کے جواب مينواضح طورپر کہنا چاہئے کہ ہما
دنيا اور اس دنيا ميں کافی فرق ہے، حتی کہ اس حدتک فرق ہے کہ جو کچھ ہم اس دنيا کے بارے ميں جانتے ہيں وه ايک 

  ايسی سياہی جسم کے مانند ے جسے ہم دور سے ديکھتے ہيں۔
کی دنيا اور اس دنيا ميں فرق ہے، “ جنين”والی مثال سے استفاده کريں:جس قدر “جنين”بہتر ہے کہ ہم اس سلسلہ ميں اسی 

  اسی قدر ياا س سے زياده اس دنيا اور دوسری دنيا کے درميان فرق ہے۔
اگر ماں کے شکم(عالم جنين) ميں موجود بچہ عقل و شعور رکھتا اور باہر کی دنيا، 

سمندروں کے بارے ميں ايک صحيح تصوير کشی کرنا چاہتا تو وه  آسمان،زمين،چاند،سورج،ستاروں،پہاڑوں،جنگلوں اور
  ہرگز يہ کام انجام نہيں دے سکتا۔

عالم جنين ميں موجود بچہ جس نے اپنی ماں کے انتہائی محدود شکم کے عالوه کچھ نہين ديکھاہے، اس کے لئے اس دنيا 
کا کوئی مفہوم ومعنی نہيں ہے، اس کی لغت کی کے چاند،سورج،سمند، امواج،طوفان،بادنسيم، اورپھولوں کی خوبصورتی 

کتاب صرف چند الفاظ پر مشتمل ہے۔ اگر فرض بھی کر ليا جائے کہ ماں کے شکم کے باہر سے کوئی اس سے بات کرے 
  تو وه ہرگز اس کی بات کے معنی تک نہيں سمجھ سکتاہے۔

سے زياده ہے، لہذا ہم کبھی دوسری دنيا کی نعمتوں اس محدود دنيا اور اس دوسری وسيع دنيا کے درميان فرق ايسا ہی يا اس
  اوربہشت برين کی حقيقت کے بارے ميں ہرگزآگاه نہيں ہوسکتے ہيں۔

  اسی وجہ سے ايک حديث مينآياہے:
  “فيھا ماالعين رٔات وال اذن سمعت والخطر علی قلب بشر” 
کان نے نہيں سنا ہے اور نہ کسی کے دل ميں ان  بہشت ميں ايسی نعمتيں ہيں کہ جنھيں کسی آنکھ نے نہيں ديکھا ہے، کسی”

  “کا تصور پيدا ہواہے۔
  قرآن مجيد اسی مطلب کو دوسرے الفاظ ميں يوں بيان کرتا ہے:

  )١٧سوره سجده/“(”
پس کسی نفس کو نہيں معلوم ہے کہ اس کے لئے (وہاں پر)کيا کياخنکی چشم کا سامان چھپاکر رکھا گيا ہے جوان کے ” 

  “۔اعمال کی جزاہے
اس دنيا پر حکم فرما نظام بھی اس دنيا کے نظام سے کافی فرق رکھتاہے، مثال:قيامت کی عدالت ميں انسان کے ہاتھ، پاؤں، 

  اس کے جسم کی جلد اوريہاں تک کہ جس زمين پر گناه يا ثواب انجام ديا ہے اس کے اعمال کے گواه ہوں گے:
  ہواہے: ميں ارشاد ۶۵قرآن مجيد ميں سوره ٓيس کی آيت نمبر

  < اليوم نختم علی افواھھم و تکلمنا ايديھم و تشھد ارجلھم بما کانوا يکسبون>
آج ہم ان کے منہ پر مہر لگاديں گے اور ان کے ہاتھ بوليں گے اور ان کے پاؤں گواہی ديں گے کہ يہ کيسے اعمال انجام ” 

  “ديا کرتے تھے۔
  ميں فرماتاہے:٢١دوسری جگہ پر سوره فصلت کی آيت نمبر

  
اور وه اپنے اعضاء سے کہيں گے تم نے ہمارے خالف کيسے شہادت ديدی ؟تووه جواب ديں گے کہ ہميں اسی خدا نے ” 

  “گويا بنايا ہے جس نے سب کو گويائی عطا کی ہے (تا کہ ہم حقائق بيان کريں)
ظر مناظر اور آواز کو رکارڈ البتہ ايک زمانہ ميناس قسم کے مسائل کا تصور کرنا مشکل تھا، ليکن علم کی ترقی کے پيش ن

  اور ضبط کرنے کے نمونوں کا مشاہده کرنے کے بعد يہ چيز باعث حيرت نہيں ہے۔
بہر حال اگر چہ عالم آخرت کی نعمتوں کے بارے ميں ہمارا تصور صرف دور سے نظر آنے والی ايک جسم کی سياہی کے 

ه نہيں ہو سکتے ہيں، ليکن اس حد تک جانتے ہيں کہ مترادف ہے اور ان کی وسعت اور اہميت سے صحيح معنوں ميں آگا
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  اس عالم کی نعمتيں اور
سزائيں، جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں ميں ہيں، کيونکہ معاد دونوں پہلو رکھتی ہے لہذا فطری طور پر اس کی جزاء

ميں سوره بقره کی آيت  وسزابھی دونوں جنبوں کے ساتھ ہونی چاہئے۔ يعنی جس طرح مادی و جسمانی جنبوں کے بارے
  مينارشاد ہوتاہے: ٢۵نمبر

  
پيغمبر:آپ ايمان اور عمل صالح والوں کو بشارت ديں کہ ان کے لئے ايسے باغات ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہيں اور” 

  “ان کے لئے وہاں پاکيزه بيوياں بھی ہونگی اور انھيں اس ميں ہميشہ رہنا بھی ہے۔
  ميں ارشاد فرماتاہے: ٧٢نعمتوں کے بارے ميں بھی سوره توبہ کی آيت نمبر  اسی طرح قرآن مجيد ، معنوی

  
  “بہشتيوں کو ملنے والی) هللا کی خوشنود ی اور رضايت ان تمام نعمتوں سے برتر ہے۔”(

جی ہاں، بہشتی اس احساس سے کہ خداوند متعال ان سے راضی ہے اور پروردگار عالم نے انھيں قبول کياہے،اس قدر 
ی اورلذت کا احساس کرتے ہيں کہ اس کا کسی چيز سے موازنہ نہيں کيا جاسکتاہے۔جہنميوں کے بارے مينبھی خوشنود

  جسمانی عذاب اور آگ کے عالوه ان پر خداوند متعال کا خشم و غضب اور اس سے ناراضگی ہر جسمانی عذاب سے
  بدترہے۔

  
  اعمال کا مجسم ہونا

ہت سی آيات سے معلوم ہوتاہے کہ قيامت کے دن ہمارے اعمال زنده ہوں گے اور قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرآن مجيد کی ب
  مختلف شکلوں ميں ہمارے ساتھ ہوں گے، جزاوسزا کی اہم باتوں ميں سے ايک يہی اعمال کا مجسم ہوناہے۔

  آيا ہے:  ميں حديث ايک کی ملسو هيلع هللا ىلصظلم وستم، کالے بادلوں کی صورت ميں ہمارا محاصره کريں گے جيساکہ پيغمبر اسالم 
  
  “ظلم قيامت کے دن تاريکيانہے” 

ناجائز طريقے سے کھا يا ہوايتيموں کا مال آگ کے شعلوں کے مانند ہميں گھير لے گا۔ اس سلسلہ ميں سوره نساء کی آيت 
  مين ارشادہوتاہے: ١٠نمبر

  
ہيں اور عنقريب واصل جہنّم  جولوگ ظالمانہ انداز سے يتيموں کامال کھاجاتے ہيں وه درحقيقت اپنے پيٹ مينآگ بھر رہے” 

  “ ہونگے۔
ميں ارشاد  ١٢ايمان، نور وروشنی کی صورت ميں ہمارے اطراف کو منور کرے گا۔ اس سلسلہ ميں سوره حديد کی آيت نمبر

  الہی ہے:
  
چل اس دن تم باايمان مردوں اور با ايمان عورتوں کو ديکھو گے کہ ان کا نور ايمان ان کے آگے آگے اور دا ہنی طرف ” 

  “رہاہے
سود خور ، جنھوں نے اپنے برے اور بے شرمانہ عمل سے معاشره کے اقتصادی توازن کو درہم برہم کيا ہوگا، وه مرگی 

کے مريضوں کی طرح ہونگے جو اٹھتے وقت اپنا توازن برقرار رکھنے کی طاقت نہيں رکھتے ہيں، کبھی زمين پر گرتے 
  )٢٧ره بقره /ہيں اور کبھی لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہيں۔(سو

جو مال ذخيره اندوزوں اور مالدار کنجوسوں نے جمع کرکے اس سے محروموں کا حق ادانہيں کيا ہے، وه ان کے لئے ايک 
  بھاری طوق کے مانند ان کی گردن ميں اس طرح لٹکاديا جائے گا کہ وه حرکت کرنے کی طاقت نہ رکھيں گے۔

  ہے:ميں ارشاد ہوتا ١٨٠سوره آل عمران کی آيت نمبر 
  
اورخبردار جو لوگ خدا کے دئے ہوئے ميں بخل کرتے ہيں ان کے بارے ميں يہ نہ سوچنا کہ اس بخل ميں کچھ بھالئی ” 

  “ہے۔ يہ بہت براہے اور عنقريب جس مال ميں بخل کيا ہے وه روز قيامت ان کی گردن ميں طوق بنادياجائے گ
  اسی طرح تمام اعمال اپنی مناسب صورت ميں مجسم ہونگے۔

ہم يہ جانتے ہيں کہ علم وسائنس نے ثابت کياہے کہ کوئی بھی چيز دنيا ميں نابود نہيں ہوتی ہے بلکہ ماده اورقوت (انزجی) 
ہميشہ اپنی شکل و صورت بدلتے رہتے ہيں ۔ ہمارے افعال اور اعمال بھی نابود ہوئے بغير ان دونوں صورتوں سے خارج 
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  جاودانی اور ابدی حالت ميں ہيں، اگر چہ ان کی شکل و صورت بدل جائے۔نہيں ہيں اور اس قانون کے حکم کے مطابق 
  قرآن مجيد ايک مختصر اور لرزه خيز عبارت مينقيامت کے بارے ميں فرماتاہے:

  )۴٩(سوره کہف/
  “اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائيں گے” 

لہذا خداوند متعال اسی آيت کے ذيل ميں فورا حقيقت ميں انسان جو کچھ پاتاہے وه اس کے اعمال کا نتيجہ ہوتاہے ، 
  فرماتاہے:

  )۴٩(سوره کہف/
  “تمھارا پروردگار کسی ايک پر بھی ظلم نہيں کرتاہے”

  ميں فرماتاہے: ۶ايک دوسری جگہ پر سوره زلزال کی آيت نبمبر
  
  “اس روز سارے انسان گروه در گروه قبروں سے نکليں گے تا کہ اپنے اعمال کو ديکھيں ۔”

  ميں ارشاد ہوتاہے: ٨اور ٧سوره زلزال کی آيت نمبراسی 
  
 “پھر جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے ديکھے گا اور جس نے ذره برابر برائی کی ہے وه اسے ديکھے گا”

  مذکوره آيات ميں قابل غور نکتہ يہ ہے کہ فرماتا ہے کہ خود ان اعمال کو ديکھے گا۔
اسی دنيا کے ہمارے چھوٹے بڑے اورنيک وبد اعمال کا محفوظ اور ثابت رہنا اور نابود نہ اس حقيقت کو مدنظر رکھنا يعنی 

ہونا اور قيامت کے دن ہر جگہ ان کا ہمارے ساتھ رہنا سب کے لئے ايک انتباه ہوسکتاہے تاکہ ہم اپنے برے اعمال اور 
  پر ثابت قدم رہيں۔گناہوں کے مقابل ہوشيار رہيں اور اپنے نيک اعمال کے چاہنے والے اور ان 

تعجب کی بات ہے کہ دوحاضرميں ايسے آالت ايجاد کئے گئے ہيں کہ اس مسئلہ کے ايک حصہ کو اسی دنيا ميں ہمارے 
  لئے مجسم کيا جاسکتاہے:

ايک دانشور لکھتاہے: سائنس دان آج مصری کمہاروں کی دوہزار سال قديمی آواز کو اسی طرح منعکس کرسکتے ہيں کہ وه
کے قابل ہے۔ کيونکہ مصری عجائب گھروں ميں دوہزارسال پرانے کوز ے موجود ہيں کہ انھيں مخصوص  آواز سننے

چرخوں اور ہاتھوں سے بناتے وقت کمہارونکی آوازکی لہريں کوزوں کے جسمون ميں نقش ہوگئے ہيں اور آج ان لہرونکو 
  ۔)١سکتے ہيں(نئے سرے سے اس طرح زنده کيا جارہاہے کہ ہم اپنے کانوں سے انھيں سن 

بہر حال مسئلہ معاد اورقرآن ميں ذکر شده نيک لوگونکی ابدی جزا اور بدکاروں کی دائمی سزاکے بارے ميں بہت سے 
اور ہراچھے اور برے کام کے انسان کے جسم و روح پر اثر ڈالنے اور اس اثر “ اعمال کے مجسم ہونے”سواالت کا جواب 

  دياجاسکتاہے۔ کے ہميشہ ہمارے ساتھ رہنے کے پيش نظر
__________________  

  سے ماخوذ۔ “ راه طے شده”۔کتاب١

  غور کيجئے اور جواب ديجئے 

  
  ۔ جسمانی معاد سے مراد کياہے؟١
  ۔ جسمانی معاد کے منکرين کيا کہتے ہيں اورقرآن مجيد ان کا کيسے جواب ديتاہے؟٢
  ۔ جسمانی معاد کے لئے عقلی استدالل کياہے؟٣
  انون اور جسمانی معاد کے درميان کو ن سا رابطہ ہے؟۔ عدل و انصاف کے ق۴
 سے مرادکيا ہے اور اس کا جواب کيا ہے؟“ آکل وماکل”۔ شبہہ۵

 

 


