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  حرف ناشر
ٰی كے نام نامی سے ضرور واقف ہيں پھر دينی حلقوں ميں علمی دنيا كے جتنے بھی باسی ہيں وه آيت هللا شہيد مرتض

جتنا شہيد مطہری كی گرانقدر كتب كو پذيرائی ملی ہے شايد كس اور مصنف كی كسی كتاب كو ملی ہو۔شہيد مطہری 
جس طرح علم و عمل، فكر و نظر، خطابت ميں يگانہ روزگار تھے آپ قلمی دنيا كے اس سے بھی زياده تر شہوار 

كسی بحث كو شروع كرتے ہيں اس كو اس قدر اسھل اور آسان بنا ديتے ہيں كے سننے اور پڑھنے والے  تھے۔جب آپ
پر كسی قسم كی اكتاہٹ طاری نہيں ہوتی۔ عالمی شہيد نے اپنی زندگی ميں ايك ختم نبوت كے نام سے ايك علمی رسالہ 

وسيع پيمانے پر بحث و تمحيص ہو رہی تھی،  تحرير كيا تھا اس زمانے ميں ہند و پاك ميں ختم نبوت جيسے موضوع پر
ختم نہ ہونے والے مناظروں، مجادلوں كا سلسلہ وسيع تر ہو تا جارہا تھا، شہيد مطہری كا يہ رسالہ جو نہی شائع ہو كر 

منظر عام پر آيا تو اس كو ہاتھوں ہاتھ لے ليا گيا، علمی و دينی حلقوں ميں اس كو بہت زياده پذيرائی ملی بہت سے 
قررين خطباء اور قلم كاروں نے اس كتاب سے استفاده كركے ختم نبوت جيسے كثير المفاہيم موضوع كو آسان تر م

  كرديا اور يوں مسلمانوں كو ان لوگوں پر فتح نصيب ہوئی كہ جو ختم نبوت كے قائل نہ تھے۔ 
پہلوؤں پر روشنی ڈالی سب شہيد مطہری نے منكرين كے اعتراضات كو سامنے ركھ كر تاريخ اسالم كے چيده چيده 

سے پہلے انہوں نے قرآن مجيد كی جامعيت اور ہمہ گيريت كو بيان كرتے ہوئے آيات قرآنی كی بارش كردی اور يہ 
ثابت كرديا كہ قرآن مجيد كامل و اكمل ہے اور تھا اور رہے گا، پھر شہيد نے دالئل ديتے ہوئے يہ ثابت كيا كہ دين 

اور كامل رہے گا۔پھر انہوں نے ثابت كيا كہ اسالمی تعليمات كا ہرہر اصول فطرت كے محمد كامل ہے اور كامل تھا 
تواضوں كے عين مطابق ہے۔آپ نے اپنی گفتگو ميں ختم نبوت كو روز روشن كی طرح واضح و آشكار كرديا، اس 

ح گرمی كے كتاب كو پڑھنے سے علم و دانش سے وابستگی ركھنے واال پوری چرح سے مظمئن ہو جاتا ہے جس طر
موسم ميں پياسا شخص ٹھنڈا اور سد پانی پی كر سيرابی حاصل كرتا ہے اس چرح اس كتاب كا قاری ايك خاص طرح 
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كی علمی لذت اور دينی سكون حاصل كرتا ہے، شہيد مطہری نے علماء كرام كے موجوده دور ميں دينی ذمہ داريوں كو
ہے كہ نيك و صالح اور متدين ترين علماء ہی پيغمبر اسالم كے  احسن طريقے سے نبھانے پر زور ديتے ہوئے ثابت كيا

علوم كے حقيقی وارث ہيں، شہيد مطہری نے اجتہاد كی تعريف و توصيف اور تشريح اس انداز ميں كی كہ اجتہاد بارش
سعت ہر كے صاف و شفاف قطرات كی مانند ذہنوں ميں رچ بس گيا، پھر انہوں نے بتايا كہ قرآن مجيد كی بے پاياں و

جگہ پر محيط ہے اس كی تالوت كی جائے اس كے مفاہيم و معانی پر غور و خوض كيا جائے، اس كے الزوال بركات 
سے كماحقہ استفاده كيا جائے، قرآن مجيد كے مفاہيم ہر زمانہ ميں تر وتازه ہيں، اور اس كی ضدت و ندرت ہميشہ ہميشہ

ذہنوں كو مد نظر ركھتے ہوئے ہم اس كتاب كو شاہكار رسالت كے  كے لئے قائم و دائم رہے گی۔عصر حاضر اور جديد
نام سے موسوم كررہے ہيں، ہم نے كوشش كی ہے كہ ترجمہ كرتے وقت مصنف كے خياالت و افكار انتہائی اجلے 

  انداز ميں محترم كائين كے سامنے پيش كيا جائے۔ 
كہ انہوں نے ہماری توجہ آيت هللا مطہری شہيد كے  ہم محترم عالمہ آقا عابد عسكری ريسرچ سكالر كے شكر گزار ہيں

كتب كی طرف مبذول كرائی ہے۔ عالمہ عسكری صاحب شہيد مطہری كے عاشقوں اور عقيدت مندوں ميں سے ہيں، ان 
كے عالوه نہت سے دانشمند حضرات كا ہم سے بھر پور اصرار تھا كہ شہيد مطہری كی تمام كتب كا آسان وسليس 

  باس اور جديد انداز ميں شائع كيا جائے۔ ترجمہ كركے نئے ل
آخر ميں ہماری تمام علماء كرام، واعظين عظام كے اور مومنين ذواالحتشام سے گزارش ہے كہ وه دينی و مذہبی جذبہ 

كے پيش نظر اداره ہذا كے ساتھ ہر طرح كا تعاون فرمائيں اور ہمارا يہ آپ سے وعده ہے كہ ہم آپ كو ايسی ايسی 
بيں ديں گے كہ آپ ان كی دآلويزی پر فخر كرسكيں گے"دينی مدارس كے اساتذه، طلبہ، حوزه علميہ قم خوبصورت كتا

المقدسہ، حوزه علميہ مشہد مقدس، حوزه علميہ زنبيہ دمشق، حوزه علميہ نجف اشرف ميں مقيم اوردو سمجھنے اور 
تھ تعاون كريں، ہم انشاء هللا، اسالمی پڑھنے والے طلبہ سے گزارش ہے كہ وه قلمی و تحريری ميدان ميں ہمارے سا

تعليمات كے فروغ و اشاعت كے لئے شب و روز كو شاں ہيں اميد كی جاتی ہے علمی صاقتوں كايہ پر خلوص ترجمان 
اداره آپ كے ساتھ ساتھ رہے گا جہاں بھی ہميں بالئيں گے وہاں ہميں اپنے پاس موجود پائيں گے۔دعا ہے رب العزت 

  علمی كاوش كو قبول فرمائے (آمين) ۔ ہماری اس خالصتاً 
  

  رياض حسين جعفری 
 سرپرست اداره منہاج الصالحين الہور 

 

 مقدمه 

 

  
  دين اسالم كا ظہور اس كے ابدی ہونے اور سلسلہ نبوت كے ختم ہونے كا اعالن دونوں كے درميان كوئی فصل نہيں ہے۔ 

مسلمانوں نے ختم نبوت كو ہميشہ ايك امر واقعہ كے طور پر تسليم كيا ہے۔ان كے سامنے يہ سوال كبھی نہيں آيا كہ حضرت 
محمد (ص) كے بعد كوئی دسرا پيغمبر بھی آئے گا يا نہيں؟ اس كی وجہ يہ ہے كہ قرآن كريم نے سلسلہ نبوت كے ختم ہونے 

يغمبر (ص) نے خود بھی كئی بار اس كا اعاده كيا ہے، مسلمانوں ميں رسول كا بڑی صراحت كے ساتھ اعالن كيا ہے اور پ
اكرم (ص) كے بعد كسی دوسرے پيغمبر كے ظہور كے خيال كو خدا كی وحدانيت يا قيامت كے انكار كے مشابہ اور ايمان 

  كے منافی سمجھا گيا ہے۔ 
اوش كی ہے تو اس كا مقصد گمراه كن خياالت كی بيخمفكرين اسالم نے ختم نبوت كے مسئلے پر اگر كوئی تحقيقی و علمی ك

  كنی كرنا اور عقيدۀ ختم نبوت كو زياده سے زايده واضح اور روشن كرنا رہا ہے۔ 
ہاں ہم وحی و نبوت كی ماہيئت پر گفتگو كرنا نہيں چاہتے، يہ ايك مسلمہ حقيقت ہے كہ وحی ايك ايسی رہنامئی كا نام ہے جو 

ير كے ربط و اتصال سے حاصل ہوتی ہے، نبی، تمام انسانوں اور عالم غيب سے ربط و تعلق غيب و ملكوت كے ساتھ ضم
  كا ايك ويلہ ہے، در حقيقت وه عالم انسانيت اور جہان غيب كے درميان ايك پل كی حيثيت ركھتا ہے۔ 

ومی و اجتماعی پہلو نبوت، شخصی اور انفرادی پہلو سے ايك فرد انسانی كی روحانی شخصيت كی وسعت كانام ہے اور عم
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سے نبوت كا مطلب عالم انسانيت كے لئے ايك ايسا پيام اٰلہی ہے جو اس كی رہنمائی كی خاطر ايك منتخب شخصيت كے 
ذريعہ بھيجا گيا ہے۔يہی وه نقطہ ہے جہاں سے عقيدۀ ختم نبوت سے متعلق مختلف سواالت سامنے آتے ہيں۔كيا خاتم النبيين 

كے ظاہر نہ ہونے اور سلسلہ نبوت كے ختم ہو جانے سے روحانی و معنوی پہلوؤنسے (ص) كے بعد كسی دورے نبی 
انسانيت كو كسی تنزل كا سامنا كرنا پڑا ہے؟ كيا مادر زمانہ ايسے ملكوتی صفات فرزندوں كو جنم دينے سے عاجز ہو چكی 

لب فطرت كا بانجھ ہو جانا اور ايسے ہے جو عالم غيب و ملكوت سے رشتہ ركھتے ہيں؟ كيا ختم نبوت كا اعالن كرنے كا مط
  عالی مرتبت فرزندوں كو وجود ميں النے كی صالحيت سے اس كا محروم ہو جانا ہے؟ 

اس كے عالوه يہ بھی كہا جاتا ہے كہ انسان خدا كی رہنمائی اور اس كا پيغام كا محتاج ہے۔اس كی يہ ضرورت ہی سلسلہ 
انوں اور ادوار كے تقاضوں كے مطابق پيغام الہی كی تجديد ہوتی رہی ہے نبوت كے آغاز كا سبب بنی۔ماضی ميں مختلف زم

۔پيغمبروں كا پے درپے آنا شريعتوں كی مسلسل تجديد اور كتب آسمانی كا يكی بعد ديگری نزول اس لئے ہوا كہ ہر دور ميں 
ضرورت رہی ہے ۔جب يہ  انسان كی ضروريات ميں تغير آتا رہا ہے اور انسان كو ہر زمانے ميں ايك نئے پيغمبر كی

صورت ہے تو كس طرح يہ بات فرض كی جاسكتی ہے كہ ختم نبوت كے اعالن كے ساتھ ہی يہ رابط يك دم منقطع ہوگيا اور
وه پل كہ جس نے عالم انسانيت كو عالم غيب كے ساتھ جوڑ ركھا تھا وه يك بيك ڈھ گيا ہے ۔اس كے بعد اب كوئی الہی پيغام 

بھيجا جائے گا تو كيا انسانيت كو فرائض اور ذمہ داريوں كے بغير يو نہی آزاد چھوڑديا جائے گا ۔ہم انسانيت كی طرف نہيں 
اس حقيقت سے بخوبی واقف ہيں كہنوح (ع)، ابراہيم (ع)، موسی (ع) اور عيسی (ع) جيسے صاحب شريعت پيغمبرونكے 

"اس سلسلے سے تعلق ركھنے والے پيغمبر اپنے  درمينی زمانوں ميں كچھہ دوسرے پيغمبروں كا سلسلہ بھی موجود رہا ہے
سے پہلے كی شريعت كو نافذ كرنے اور پھيالنے كا كام انجام ديتے رہے ہيں ۔نوح عليہ السالم كے بعد ہزاروں انبيا آئے ۔ان 

ی ہوا ۔بالفرض يہ انبياء نے نوح عليہ السالم كی شريعت كو نافذ كيا اور پھاليا ۔حضرت ابراہيم عليہ السالم كے بعد بھی ايسا ہ
تسليم كرليا جائے كہ شريعت اسالم كی آمد كے ساتھ ہی شريعت النے والی نبوت اور شريعتوں كا سلسلہ ختم ہوگيا ہے تو پھر

يہ سوال پيدا ہوتا ہے كہ اسالم كے بعد تبليغی نبوتوں كا سلسلہ كيوں منقطع ہوگيا "جبكہ ماضی ميں ہر شريعت كے نازل 
پيغمبر ظاہر ہوتے رہے اور ظہر ہوتے رہے اور سابق شريعت كی تبليغ، ترويج اور نگہبانی كا  ہونے كے بعد بےشمار

  فرض ادا كرتے رہے ليكن اسالم كی درآمد كے بعد اس طرح كا ايك پيغمبر بھی ظاہر نہ ہوا؟ 
پيش كيا ہے اور وہی اس كا  يہ ہيں وه سواالت جو عقيده ختم نبوت كے بارے ميں پيدا ہوتے ہيں ۔ختم نبوت كا عقيده اسالم نے

  جواب بھی ديتا ہے۔ 
اسالم نے ختم نبوت كے عقيده كو ايك ايسے جامع فلسفہ كی صورت ميں پيش كيا ہے كہ ذہنوں ميں كوئی شك و ابہام باقی 

  نہيں رہتا ۔ 
ان كی نہ مادر اسالم كی رو سے ختم نبوت كا عقيده نہ انسانيت كے تنزل كی عالمت ہے اور نہ انسانی صالحيت كے نقص

زمانہ كے بانجھ ہوجانے كی، اور نہ عقيده اس بات كی دليل ہے كہ انسانيت اب پيغام الہی سے بے نياز ہوچكی ہے اور انسان
كو مختلف ناسازگار زمانوں كے تقاضوں كے مطابق كسی رہنمائی كی ضرورت نہيں ہے ۔ اسالم اس بارے ميں ايك دوسرا 

  ہے ۔  ہی فلسفہ اور توجيہ پيش كرتا
سب سے پہلے ہميں يہ جاننا چاپيئے كہ اسالم نے خود ختم نبوت كے بارے ميں كيا كہا ہے، اس كے بعد ان سواالت كا جواب

  ميں ہم پڑہتے ہيں  ۴٠تالش كرنا چاہيئے ۔سوره احزاب كی آيت 
ے كسی كا باپ نہيں ہے ليكن وه هللا "ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول هللا و خاتم النبيين" "محمد تم مردون ميں س

  كا رسول (ص) اور انبيا كے سلسلے كو ختم كرنے واال ہے" 
اس آيت ميں حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ و سلم كا خاتم النبيين كے نام سے ياد كيا گيا ہے ۔ختم كا لفظ عرنبی لغت كے 

چيز كے سلسے كو ختم كرنے كے لئے استعمال كی  اعتبار سے ايك بايسی چيز كے لئے بولتا جاتا ہے جو كسی دوسری
جاتی ہے ۔اس لئے اس مہر كو خاتم كہتے ہيں جو خط بند كرنے كے بعد لفافے پر لگائی جاتی ہے ۔روج كے مطابق 

انگشتری كے نگينينے پر نام يا دستخط كنده ہوتے ہيں اور وہی خطوط پر ثبت كئے جاتے ہيں "اسی لئے انگشتری كو خاتم 
ہے ۔قرآن ميں جہاں كہيں اور جس صورت ميں بھی "ختم "كا ماده استعمال كيا گيا ہے ختم كرنے يا بند كرنے كے كہاجاتا

ميں آيا ہے :"اليوم نختم علی افواھھم و تكلمنا ايديھم و تشھد  ۶۵معنوں ميں استعمال كيا گيا ہے جيسا كہ سوره يسين كی آيت 
  ارجلھم بما كانو يكسبون" 

ہ پر مہر لگاتے ہيں اور ان كے ہاتھ ہم سے بات كرتے ہيں اور ان كے پير جو كچھ انہوں نے كيا ہے اس پر"آج ہم ان كے من
  گوہی ديتے ہيں۔" 

زير بحث آيت كا انداز خود يہ بتاتا ہے كہ اس آيت كے نزول سے پہلے پيغمبر اسالم پر سلسلہ نبوت كا ختم ہونا كا ختم ہونا 
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مر كی حيثيت ركھتا تھا۔مسلمان جس طرح محمد (ص) كو خدا كا رسول (ص) سمجھتے مسلمانوں كےدرميان ايك مسلمہ ا
تھے اسی طرح ان كے خاتم النبيين ہونے پر بھی يقين ركھتے تھے۔آيت صرف يہ ياد دالتی ہے كہ محمد (ص) كو كسی كے 

  مخاطب كرو۔ باپ كی حيثيت سے نہ پكارو بلكہ حقيقی خطاب رسول هللا اور خاتم النبيين سے آپ (ص) كو 
  يہ آيت عقيدۀ ختم نبوت كے اصل جوہر كی جانب اشاره كرتی ہے۔ 

  ميں اس طرح آيا ہے: ٩سورۀ حجر آيت 
  "انا نحن نزلنا الذكر و انا لہ لحفظون" 

  "ہم نے خود اس كتاب كو نازل كيا ہے اور ہم خوس اس كی حفاظت كرنے والے ہيں۔" 
تغيير اور ضياع سے محفوظ ركھنے كا وعده جس قطعيت كے ساتھ كيا گيا اس آيت ميں قرآن كو كسی طرح بھی تحريف و 

  اس كی نظير نہيں ملتی۔ 
نئے نئے پيغمبروں كی درآمد اور رسالت كی تجديدی كے اسباب ميں سے ايك بڑا سبب انبياءكی الئی ہوئی مقدس كتابوں اور 

ں بھی ہيں۔ان ہی تحريفات كے سبب سابق انبياء كی تعليمات ميں لوگوں كی جانب سے كی جانے والی تحريفات اور تبديليا
كتابوں اور تعليمات ميں لوگوں كی ہدايت كی صالحيت پوری طرح باقی نہيں رہی تھی۔غالباً يہی وجہ ہے كہ پے در پے 

فات كی پيغمبروں كو بھيجا گيا تا كہ وه انيباء كی فراموش كی ہوئی نعمتوں كو زنده كريں اور ان كی تعليمات ميں جو تحري
  گئی ہيں ان كی اصالح كريں۔ 

قطع نظران انبياء كے جو صاحب كتاب وا شريعت تھے بلكہ ايك صاحب كتاب و شريعت پيغمبر كے تابع تھے جيسا كہ 
ابراہيم (ع) كے موسی (ع) كے زمانے تك آنے والے پيغمبر اور موسی (ع) سے عيسی (ع) تك ظاہر ہونے والے پيغمبر خود

ء نے بھی اپنے سے پہلے گزر نے والے پيغمبروں كے ضانطوں اور طريقوں كی تائيد كی صاحب شريعت انبيا
ہے۔پيغمبروں كے پے در پے آنے كا واحد سبب وه تحريفات تبديلياں تھيں جو آسمانی كتابوں اور انبياء كی تعليمات ميں كی 

  گئی تھيں۔ 
اپنے علمی اور دينی ورثوں كی حفاظت كرسكے، ابھی چند ہزار سال قبل انسان ميں يہ صالحيت موجود نہيں تھی كہ وه 

انسان كے اندر اس صالحيت كے پيدا ہونے كے لئے كافی وقت دركار تھا كہ وه اپنے دينی ورثوں كو ہر طرح كے نقصان 
نئے سے بچا كر محفوظ ركھ سكے اور اپنی تكميل و ترقی كے ايك ايسے مقام پر پہنچ جائے جہاں پيغام اٰلہی كی تجديد اور 

پيغمبروں كی آمد ضرورت باقی نہ رہے اور ايك دين كی ہميشگی كے ساتھ باقی رہنے كی الزمی شرط (كافی شرط نہيں) 
  پوری ہوجائے۔ 

متذكره باال آيت نزول قرآن كے بعد سے نبوت و رسالت كی تجديد كے ايك اہم سبب كے ختم ہوجونے كی طرف اشاره كرتی 
  ك بڑی بنياد كی توثيق كرتی ہے۔ ہے اور در حقيقت ختم نبوت كی اي

جيسا كہ سب جانتے ہيں آسمانی كتابوں ميں سے اگر كوئی كتاب كسی كمی و بيشی كے بغير پوری طرح اپنی اصلی حالت 
ميں محفوظ ہے تو يہ صرف قرآن مجيد ہے، اس كے عالوه رسول اكرم (ص) كی بہت سی سنريں قطعی صورت ميں 

محفوظ چلی آرہی ہيں، ہم اس بات كی بعد ميں وضاحت كريں گے كہ كتاب آسمانی كو محفوظبالترديد آفات زمانہ سے آج تك 
ركھنے كا هللا تعالٰی نے جس چيز كو ذريعہ بنايا وه اس دور كے انسان كی رشد و قابليت ہے جسے انسان كے اجتماع بلوغ 

  كی نشانی كہا جاسكتا ہے۔ 
ستون انسان كا س حد تك اجتماعی بلوغ حاصل كرلينا ہے كہ وه اپنے در حقيقت ختم نبوت كے ستونوں ميں سے ايك بڑا 

علمی اور دينی ورثوں كی حفاظت كرسكے ان می نشر و اشاعت تعليم و تبلہغ اور تفسير و توضيح كرسكے، اس پہلو پر ہم 
  بعد ميں بحث كريں گے۔ 

دين ايك ہی ہے اور تمام پيغمبروں نے انسانيت  پورا قرآن اس بات پر زور ديتا ہے كہ ابتدائے آفرينش سے لے كر قيامت تك
  ميں آيا ہے :  ١٣كو ايك ہی دين كی طرف دعوت دی ہے سوره شوری كی آيت 

  شرع لكم من الذين ما وصی بہ نوحا و الذی اوحينا اليك و ما وصينا بہ ابراھيم و موسی و عيسی 
حكم اس نے نوح كو ديا تھا اور جسے (اے محمد ) اب ترجمہ:اس نے تمہارے لئے دين كا وہی طريقہ مقرر كيا ہے جس كا 

  تمہاری طرف ہم نے وحی كے ذريعے سے بھيجا ہے اور جس ہدايت ہم ابراہيم اور موسی اور عيسی كو دے چكے ہيں ۔ 
قرآن نے ہر جگہ اس دين كو اسالم ہی كے نام سے ياد كيا ہے جس كی طرف آدم سے لے كر خاتم تك تمام انبياء نے لوگوں 

و دعوت دی ہے ۔مراد يہ نہيں ہے كہ ہر زمانے ميں اس دين كا نام "لفظا "اسالم ہی آيا ہے، مدعايہ كہ دين جس حقيقت و ك
ميں ابراہيم عليہ السالم كے  ۶٧ماہيت كا حامل ہے اس كا بہترين اظہار لفظ اسالم ہی ہوسكتا ہے ۔سورۀ آل عمران كی آيت 

  باره ميں آيا ہے: 
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  ديا و ال نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما" "ماكان ابراھيم يھو
  ترجمہ: "ابراہيم يہودی تھا نہ عيسائی بلكہ وه تو ايك مسلم يكسو تھا اور وه ہرگز مشركوں ميں سے نہ تھا۔" 

  ميں حضرت يعقوب (ع) اور ان كے لڑكوں كے بارے ميں آيا ہے۔  ١٣٢سورۀ بقره كی آيت 
  ان هللا اصطفٰی لكم الدين فال تموتن و انتم مسلمون" "و وصی بھا ابراہيم بنيہ و يعقوب يبنی 

ترجمہ:"اسی طريقے پر چلنے كی ہدايت ابراہيم نے اپنی اوالد كو كی تھی اور اسی كی وصيت يعقوب (ع) نے اپنی اوالد كو 
  م ہی رہنا۔" كی تھی۔انہوں نے كہا تھا كہ ميرے بچو، هللا نے تمہارے لئے يہی دين پيدا كيا ہے لٰہذا مرتے دم تك مسل

اس بارے ميں قرآن كی آيتيں بہت زياده ہيں ان سب كا يہاں حوالہ دينے كی ضرورت نہيں ہے البتہ پيغمبروں كی الئی ہوئی 
شعريعتوں اور قوانين ميں باہم كچھ اختالف رہا ہے۔قرآن جہاں تمام انبياء كے دين كو ايك ہی قرار ديتا ہے بعض مسائل ميں 

  يں اختالف كو تسليم كرتا ہے۔ چريعتوں اور قوانين م
  "لكل جعلنا منكم شرعۃ و منہاجا" 

   1ترجمہ:"ہم نے تم (انسانوں) ميں سے ہر ايك كے لئے ايك شريعت اور ايك راه عمل مقرر كيا۔" 
انبياء (ع) نے جن فكری اور علمی اصولوں كی طرف دعوت ديہے وه چونكہ بغير كسی اختالف كے ايك ہی ہيں اس لئے وه 

اه اور ہدف بھی ايك ہے جس كی جانب انسانوں كو بالنے كے لئے انہيں مامور كيا گيا تھا ۔شريعتوں اور قوانين كے شاہر
جزئی اختالف كا اس جوہر اور ماہيت پر كوئی اثر نہيں پڑتا جسے قرآن كی اصطالح ميں اسالم كہا گيا ہے ۔انبياء كی 

ف منصوبوں اور لوائح عمل كا سا ہے ہر چند كہ انہيں الگ الگ رو تعليمات ميں باہمی فرق و اختالف كسی ملك كے مختل
بعمل اليا جاتا ہے ليكن وه سب ملك كے ايك ہی آئين سے ہدايت حاصل كرتے ہيں ۔پيغمبروں كی تعليمات اپنے باہمی جزئی 

  اختالف كے با وجود ايك دوسرے كے تكميل و اتمام كا سبب بنتی ہيں ۔ 
ات كا فرق و ختالف ان مكاتب خيال كے باہمی اختالف كی طرح نہيں ہے جو فلسفہ "سياست" پيغمبروں كی آسمانی تعليم

اجتماعات اور اقتصاديات سے تعلق ركھتے ہيں اور متضاد افكار كا حامل ہوتے ہيں ۔تمام انبياء ايك ہی مكتب سے تعلق 
  ايك ہی رہا ہے ۔  thestssركھتے ہيں اور سب كا 
ہمی اختالف كسی درسگاه كی اعلی و ادنی جماعتوں كی تعليمات كی طرح كا ہے يا پھر ايك اصول انبياء كی تعليمات ميں با

  كے مختف حاالت و شرائط ميں نفاذ سے پيدا ہونے والے اختالف كا سا ۔ 
ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہيں كہ اعلی جماعتوں كے طالب علم كو نہ صرف نئے نئے مسائل سے واقفيت حاصل 

بلكہ ان پر انے مسائل كے بارے ميں بھی اس كی رائے تبديل ہوجاتی ہے جس كا علم اس نے ابتدائی جماعتوں ميں ہوتی ہے 
  حاصل كيا تھا ۔انبياء كی تعليمات كا بھی يہی حال ہے ۔ 

توحيد وه پہال سنگ بنياد ہے جسے انبياء نصب كرنے ميں مصروف رہے ہيں ليكن يہی توحيد درجات و مراتب ركھتی ہے 
۔عام آدمی خدائے واحد كا جو تصور ركھتا ہے وه ايك عارف كے قلب ميں پيدا ہونے والی الی تجلی كی طرح نہيں ہے ۔خود 

   2عارفوں كے درجات بھی مختلف ہيں: لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتلہ 
ہوجاتے تو ان كے بارے ميں كفر كا "اگر ابوذر رحمہ هللا عليہ جو كچھہ سلمان رحمہ هللا عليہ كے دل ميں تھا اس سے واقف

  گمان كرنے لگتے اور انہيں قتل كرديتے"! 
يہ بات واضح ہے كہ سوره حديد كی ابتدائی آيات اور سوره حشر كی آخری آيات اور سوره قل ھوهللا احد كی آيات چند ہزار 

توحيد ميں سے تھوڑے لوگ ان آيات كی  سال بلكہ ايك ہزار سال پہلے كے انسان كے لئے قابل ہضم ہوسكتی تھيں ۔البتہ اہل
گہرائی تك پہنچ سكتے تھے كتب اسالمی ميں يہ بات آئی ہے كہ:"هللا تعالی علم ركھتا تھا كہ بعد كے زمانوں ميں گہری فكر 

  ركہنے والے لوگ پيدا ہوں گے تو اس نے قل ھو هللا كی آيت اور سوره حديد كی ابتدائی پانچ آيتيں نازل كيں " 
بنيادی اصول كے نفاذ كی عملی صورتيں مختلف حاالت ميں مختلف ہوتی ہيں انبياء كے عملی رويے ميں جو فرق  كسی بھی

  و اختالف نظر آتا ہے اس كا تعلق قانون كے نفاذ سے قانون كی روح سے نہيں۔اس پہلو پر ہم بعد ميں گفتگو كريں گے۔ 
نہيں كيا۔قرآن ميں دين كا ذكر ہر جگہ واحد و مفرد شكل ميں  قرآن نے دين كے كلمے كو كبھی جمع كی صورت ميں استعمال

كيا گيا ہے، كيونكہ آدم (ع) سے لے كر خاتم تك صرف ايك دين موجود رہا ہے كئی اديان نہيں۔قرآن نے يہ صراحت بھی كی 
  ہے كہ دين فطرت كا تقاضا اور انسان كے روحانی وجود كی آواز ہے: 

   3 التی فطر الناس عليہا" "فاقم وجك للذين حنيفاً فطرت هللا
اے محمد (ص) اپنا رخ (اپنا فكر) دين كی سمت جمادو اس حالت ميں كہ تم وحدانيت پرست ہو، جو خدا كی فطرت (آفرينش 

  پيدائش) ہے جس پر لوگوں كوخلق كيا گيا ہے۔ 
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ك ہی ہے اور وه انسانی فطرت انسان كی فطرت، سرشت اور طبيعت گوناگون ہے جبكہ دين ابتدائے آفرينش سے قيامت تك اي
وسرشت سے تعلق ركھتا ہے۔اس طرح انسانی فطرت و سرشت بھی ايك سے زياده نہيں ہونی چاہيے تھی۔اس ميں ايك بڑا 

راز اور عظيم فلسفہ پوشيده ہے اور اسی سے ہميں ارتقاء كا ايك خاص تصور ملتا ہے۔ارتقا كے نظريئے سے سب واقف ہيں 
  تگو ہوتی رہتی ہے۔دنيا كا ارتقاء جنداروں كا ارتقاء انسان اور معاشره كا ارتقاء۔ اس مسئلے پر ہر جگہ گف

يہ ارتقاء كيا چيز ہے اور يہ كس طرح صورت پذير ہتوتا ہے؟ كيا يہ اسباب كا ايك اتفاقی سلسلہ ہے جو ارتقاء كی منزل تك 
نچتی ہے اور وه اپنے اندر ارتقاء كی خواہش پہنچتا ہے؟ كيا اس كی سرشت ميں كوئی ايسی چيز ہے جو خود تكميل تك پہ

ركھتی ہے اس لئے اس نے پہلے سے اپنے لئے ارتقاء كی ايك راه منتخب كر ركھی ہے؟ كيا ارتقاء كا عمل ہميشہ ايك مقرر 
كے و متعين راه پر اور پہلے سے طے شده مقصد و ہدف كے مطابق وقوع پذير ہوتا ہے يا يہ عمل چند ايك بار اتفاقی اسباب 

تحت ايك خاص راستے پر صورت پذير ہوتا ہے اور مسلسل اپنی سمت بدلتا رہتا ہے اور اپنا كوئی خاص مقصد و ہدف نہيں 
  ركھتا؟ 

قرآن كی رو دے دنيا انسان اور معاشره كا ارتقاء ايك ہدايت يافتہ يا ہدف عمل ہے اور يہ اس ايكہی راه پر صورت پذير ہوتا 
  ا ہے اس عمل كا نقطہ آغاز اور راه سفر اور منزل مقصود سب متعين و مشخص ہيں۔ ہے جسے صارط مستقيم كہا گي

  انسان اور معاشره تغير پذير و ترقی پذير ہيں ليكن ان كی سمت اور راه سفر صرف ايك ہی ہے اور وه مستقيم ہے۔ 
   4"و ان ہذا صراطی مستقيماً فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلہ" 

:نيز اس كی ہدايت يہ ہے كہ يہی ميرا سيدھا راستہ ہے لٰہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو كہ وه اس ترجمہ
  كے راستے سے ہٹا كر تمہيں پراگنده كرديں گے۔ 

  
  كی خط است از اول تابہ آخر 

  بر او خلق خدا جملہ مسافر 
  

دور ميں اسباب كے ايك خاص سلسلے كے تحت (صنعتی يا اجتماعی انسانی ارتقاء كا معاملہ اس طرح كا نہيں ہے كہ وه ہر 
  يا اقتصادی) ايك راه پر اپنا سفر شروع كرے اور مسلسل اپنا راستہ اور سمت دونوں بدلتارہے۔ 

قرآن بڑی شدت كے ساتھ دين كے ايك ہونے پر زور ديتا ہےوه صرف ايك شاہراه كا قائل ہے شريعتوں اور قوانين كے 
  وه ايسی شاخين قرار ديتا ہے جو ايك نظرئيے و عقيده كی جڑ سے نكلی ہوں۔  اختالفات كو

انسان ارتقاء كی راه پر ٹھيك اس قافلہ كی مانند ہے جو ايك متعين منزل كی طرف رواں دواں ہے ليكن اس منزل تك پہنچنے 
تہ پوچھتا ہے۔اس كی بتائی ہوئی كے راستے سے وه آگاه نہيں ہے چند قدم چلنے كے بعد وه كسی واقف راه سے منزل كا پ

نشانيوں كے مطابق كم و بيش دس ميل كا راستہ ط كرليتا ہے ليكن اب اس قافلے كو بھی پھر كسی رہنما كی ضرورت پيش 
آتی ہے اوه وه اس كی بتائی ہوئی عالمات كے مطابق مزيد دس ميل كا سفر مكمل كرليتا ہے۔اس طرح منزل كی طرف 

ميں بتدريج اضافہ ہوتا رہتا ہے باالخر اسے ايك ايسا شخص مل جاتا ہے جو اسے راه سفر كا  بڑھنے كی اس كی صالحيت
ايك مكمل نقشہ دے ديتا ہے اور قافلہ اس نقشے كے حاصل ہونے كے بعد كسی نئے رہبر كی ضرورت سے بے نياز ہو جاتا 

  ہے۔ 
مستقيم راہہے اور تمام پيغمبران تمام اختالفات  قرآن نے يہ بات اچھی طرح واضح كردی ہے كہ انسان كی راه تك متعين و

كے باوجود جو وه زمان و مكان اور موقع محل كے مطابق انسانی معاشروں كی رہبری ميں باہم ركھتے ہيں، وه ايك ہی 
منزل اور ايك ہی شاہراه كی جانب ان كی رہنمائی كرتے ہيں، اس طرح قرآن نے ختم نبوت كی راه كو ہماری نگاہوں كے 

امنے خوب روشن اور ان عقيدے كو پوری طرح واضح كرديا ہے۔عقيدۀختم نبوت اسی صورت ميں معقول اور قابل فہم ہو س
سكتا ہے كہ تغير اور ترقی پذير انسان كی ارتقاء كی راه متعين اور مستقيم ہو ليكن اس كے بر عكس انسان دوڑ دھوپ ميں ہو

ہے اور اس كے سركا مقصد اور منزل تعين نہ ہو اور وقت كے ہر مرحلے اور دوسرے لمحے اس كی راه سفر تبديل ہوتی ر
ميں وه ايك دوسرا ہی راستہ اختيار كرے تو پھر ختم نبوت يعنی دائمی اور كل الئحہ عمل اور نقشہ كار معقول اور قابل فہم 

  نہيں قرار پاتا۔ 
  ول عليكم شہيداً" "و كذالك جعلنكم امۃ و سطا لتكونوا شہداء علٰی الناسن و يكون الرس

ترجمہ:"اور اس طرح تو ہم نے تم مسلمانوں كو ايك امت وسط بنايا ہے تا كہ تم دنيا كے لوگوں پر گواه اور رسول تم پر گوه 
  ہو۔" 
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 --------------------------------------------------------------------------------   

  
  
   .۴٨.سورۀ مائده، آيت 1
  لبحار، 'ماده ذر. . سفينہ ا2
   .٣٠.سورۀ روم، آيت 3
  .١۵٣.سورۀ انعام 4

 

 قرآن كی روسے امت مسلمہ ايك امت وسط ہے۔ 

 

  
يہ بات ظاہر ہے كہ يہ امت ايسی تعليمات كی پرورده ہے جو توسط و تعادل كی حامل ہے۔قرآن كی يہ آيت ختمی امت اور 

  ختمی تعلميات كا ذكر صرف ايك كلمہ كے ذريعہ كرديتی ہے اور وه وسطيت و تعادل ہے۔ 
ہاں ايك سوال پيدا ہوتا ہے كہ كيا تمام انبياء كی تعليمات ميں وسطيت اور تعادل موجود نہيں رہا ہے۔اس سوال كے جواب ميں 

  كچھ كہنا ضروری ہے۔ 
اس روئے زمين پر انسان ہی ايك جاندار مخلوق نہيں ہے اور صرف وہی اجتماعی انداز ميں زندگی بسر كرنے كا عادی نہيں

ار مخلوقاتبھی ہيں جو مقرره معموالت، ايك خاصنظم اور ڈھانچے كے مطابق زندگی بسر كرتی ہيں انسان ہے، دوسری جاند
كے بر عكس ان كی زندگی جنگل كے زمانے پتھر كے زمانے لو ہے كے زمانے ايٹم كے زمانے سے آشنا نہيں ہے۔روز 

انچہ ہے يہ انسان ہی ہے جو اس آيت قرآنی كے اول سے جب سے كہ وه وجود ميں آئی ہيں ان كی زندگی كا ايك ہی منظم ڈھ
  مطابق" 

   5"و خلق االنسان ضعيفاً" 
  ترجمہ:"انسان كمزور طپيدا كی گيا ہے۔" 

اپنی زندگی كا آغاز صفر سے كرتا ہے اور ترقی كے المتناہی راستے پر آگے بڑھتا چال جاتا ہے۔انسان فطرت كا ايك ہونہار 
زادی و خود مختاری حاصل ہے اسے كسی مستقل ناظم و سرپرست اور ايسی جبری اور بالغ فرزند ہے اسی لئے اسے آ

ہدايت كی ضرورت نہيں جس پر عمل كرنے كے لئے كوئی پوشيده اندرونی قوت اسے مجبور كرے۔دوسرے جاندار جو كچھ
  انجام ديتا ہے: جبلت كے سامنے سر جھكا كر انجام ديتے ہيں وه انسان آزادانہ ماحول ميں عقل و قانين كے مطابق 

   6"انا ہديٰنہ السبيل اما شاكراًو اما كفوراً" 
  ترجمہ:"ہم نے اسے راستہ دكھا ديا خواه شكر كرنے واال ہے يا كفر كرنے واال۔" 

انسان ميں انحراف و سقوط اور جمود و انحطاط پايا جاتا ہے جبكہ دوسرے جاندار ايك حالت پر قائ رہتے ہيں۔وه اس بات پر 
ركھتے كہ سوچ سمجھ كر كہ خود آگے بڑھيں يا پيچھے ہٹيں، سيدھی جانب كا رخ كريں يا بائيں سمت كا تيز  قدرت نہيں

چليں يا آہستہ اس كے بر عكس انسان اپنی عقل و شعور سے كام لے كر آگے بھی قدم بڑھا سكتا ہے پيچھے بھی ہٹ سكتا ہے
ل سكتا ہے اور آہستہ بھی وه ايك بندۀ شاكر بھی بن سكتےا ہے اور وه دائيں يا بائيں كسی بھی سمت مڑسكتا ہے وه تيز بھی چ

  سركس كافر بھی۔اس طرح وه افراط و تفريط كے درميان كحڑا نظر آتا ہے۔ 
انسانی معاشره كبھی اس طرح عادات كا اسير اور جامد و ساكن ہوجاتا ہے كہ كوئی موثر طاقت ہی اس كی زنجيروں كو كاٹ

ی ہے۔كبھی انسانی معاشره پر حرص و طمع اور نئی راہوں پر چلنے كی خوہش اس طرح مشلط كر اسے حركت ميں السكت
ہوجاتی ہے كہ وه فطرت كے اصول و قوانين تك كو بھال بيٹھتا ہے اور كبھی وه غرور و خود پرستی اور تكبر ميں غرق 

كے لئے كسی اثر انداز ہونے والی طاقت  ہوجاتا ہے، اسے خود بينی كی راه سے ہٹا كر زہد و پرہيزگاری كی راه پر ڈالنے
كی ضرورت ہوتی ہے تاكہ وه اپنے حقوق كے ساتھ دوسروں كے حقوق كا بھی خيال ركھ سكے جب يہی انسانی معاشره 

آرام طلبی مادر پدر آزادی اور ظلم و ستم كی راه پر چل پڑتا ہے تو اس كے ضمير كو جھنجھوڑ نے اور اس ميں حقوق كا 
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  پيدا كرنے كے سوا اور چاره نہيں ہوتا۔  شعور احساس كے
يہ بات واضح ہے كہ تيزی كے ساتھ پيش قدمی ہو يا سست روی بائيں جانب ميالن ہو يا دائيں جانب ان ميں سے ہر ايك كے 

لئے ايك خاص الئحہ عمل كی ضرورت ہوتی ہے۔اگر معاشره كا انحراف دائيں جانب ہو تو اصالح كرنے والی طاقت كو 
  ں جانب موڑنے كی كوشش كرنی ہوگی دورسری صورت ميں اسے اس كے بر عكس عمل كرنا ہوگا۔ اسے بائي

ہی وجہ ہے كہ كسی ايك زمانے اور كسی ايك قوم كی اصالح كے لئے كوئی تدبير دوا كی حيثيت ركھتی ہے تو وہی تدبير 
تی ہے چنانچہ بظاہر مختلف انبياء دوسرے دور اور دوسری قوم كے لئے ايك مرض مہلك ميں مبتال كرنے كا سبب بن سك

كے درميان ايك اختالف نظر آتا ہے كسی پيامبر (ص) كو جنگ كی راه اختيار كرنی پڑتی ہے تو كسی كو صلح كی كوئی 
نبی نرمی سے كام ليتا ہے تو كوئی سختی سے كسی پيغمبر كو انقالبی انداز ميں كام كرنا پڑتا ہے تو كسی كو اعتدال و 

اپنانی پڑتی ہے۔ايك پيغمبر كا سارا دور ابتالؤ آزمايش سے بھرا ہوتا ہے تو دوسرے پيغمبر كے حصے ميں  سالمتی كی راه
فتح و نصرت بھی آتی ہے۔انبياء كے درميان اختالفات كا تعلق ان كے اس روئے سے ہے جو وه اپنے زمانے كے حاالت 

يان كوئی اختالف نہيں ہے ہدف تمام انبياء كا يك ہی كے پيش نظر اختيار كرتے ہيں ورنہ ہدف كے اعتبار سے ان كے درم
  ہے اور راستہ وہی صراط مستقيم ہے۔ 

قرآن كريم نے قصص انبياء كے ضمن ميں پوری طرح اس بات كی نشان وہی كی ہے كہ پيغمبروں ميں سے ہر ايك مبداء و 
ے وه ايك مخصوص الئحہ عمل كے اجراءمعاد سے متعلق اپنی مشترك تعليمات كے تحت كسی ايك خاص نكتہ پر زور ديتا ہ

  پر مامور ہوتا ہے يہ بات قصص قرآنی كے مطالعہ سے بخوبی روشن ہوجاتی ہے۔ 
مصلحين جب كسی تيزی سے آگے قدم بڑھانے والے يا پسمانده معاشره ميں دائيں يا دائيں جانب مائل معاشره ميں ظہور 

ھول جاتے ہيں كہ ايك متعين الئحہ عمل صرف ايك محدود مدت كے كرتے ہيں اور اصالح كا كام شروع كرتے ہيں تو وه ب
لئے قابل اجراء ہوتا ہے اور معاشره كسی بھی نوعيت كا ہوا سے راه عدل پر النے كے لئے اس سے زياده جدوجہد كرنی 

  پڑتی ہے جتنی كہ دوسری جانب سے اسے انحطاط و انحراف كی زاه پر ڈالنے كے لئے كی جاتی ہے۔ 
  حات كے بعد ہم زير نظر آيت كے مفہوم كو زياده بہتر طريقے سے سمجھ سكتے ہيں۔ ان توضيہ

پيغمبر اسالم كی رسالت تمام دوسرے انبياء كی رسالتوں سے ان معنوں ميں فرق و امتياز ركھتی ہے كہ اس كی حيثيت قانون 
ون كسی ترقی پسند يا رجعت پسنديده دائيں كی ہے كسی وقتی الئحہ عمل كی نہيں انسانيت كے لئے آپ كا اليا ہوا اساسی قان

  بازو يا بائيں بازو كی جانب مائل معاشره كے لئے مخصوص نہيں ہے۔ 
اسالم ايك جامع اور ہمہ گير نظام حيات ہے جو ہر موقع و محل كے لئے كار آمد اور زندگی كے تمام جزئی طريقوں پر 

ے تھے اور هللا تعالٰی كی طرف سے اس معاشره كے لئے ايك حاوی ہے۔انبياء كسی ايك معاشره كے لئے مبعوث كئے جات
مخصوص الئحہ عمل لے كر آتے تھے۔اسالم كی آمد كے بعد علماء اور امت مسلمہ كے دينی رہنماؤں كو بھی اسی طرح كام 

ے كہ علماء كرنا چاہيے جس طرح انبياء نے انجام ديا تھا ليكن علماء و مصلحين اور انبياء كے كام كے درميان فرق يہ ہ
وحی اسالم كے ابدی سرچشمے سے ہدايت حاصل كركے ايك خاص الئحہ عمل وضع كرتے ہيں اور اس كے نفاذ كی كوشش

  كرتے ہيں۔ 
قرآن دوسری آسمانی كتابوں كی وقتی اور محدود تعليمات كی روح اپنے اند لئے ہوئے ہے۔يہی وجہ ہے كہ قرآن خود آسمانی

  ار ديتا ہے: كتابوں كا محافظ و نگہبان قر
   7"و انزلنا اليك الكٰتاب بالحق مصدقا لما بين يديہ من الكٰتب و مہيمناً عليہ" 

ترجمہ:"پھر اے نبی (ص) ہم نے تمہاری طرف يہ كتاب بھجی جو حق لے كر آئی ہے اور الكتاب ميں سے جو كچھ اس كے 
  آگے موجود ہے اس كی تصديق كرنے والی اور اس كی محفظ و نگہبان ہے۔" 

اسالمی مخصوص سے يہ بات ثابت ہے كہ تمام انبياء جو ايك كلی و خاتمی نبوت اور ايك اساسی قانون كے پيشرو كی حيثيت
ركھتے ہيں اس بات كی پابند رہے ہيں كہ وه اپنی اپنی امتوں كو ختم نبوت كے آخری دور ميں دين كے اتمام و تكميل كی 

  تمام پيغمبروں سے عہد و پيمان ليا ہے۔  خوشخبری ديں، هللا تعالٰی نے اس بارے ميں
  نہج البالغہ كے پہلے خطبے ميں اس كا ذكر بڑی عمدگی كے ساتھ كيا گيا ہے: 

ولم يخل سبحانہ خلقہ من نبی مرسل اور كتاب منزل اور حجہ الزمہ اور محجہ قائمہ رسل التقصير بھم قلہ عددہم و الكثره 
اء الی ان بعث هللا محمدا رسول هللا (ص) من سابق سعی كہ من بعده اوغا بر بر عرفہ من المكذبين لہم و سلفت االباء خلفت االبن

  قبلہ علی ذلك نسلت القرون و مضت الدھور النجاز عدتہ و تمام نبوتہ ماخوذا علی النبين، ميثاقہ، مشہور سماتہ كريما ميالده۔ 
تاب آسمانی يا كافی دليل يا كسی روش طريقے سے خالی نہيں ترجمہ: هللا تعالٰی نے اپنی مخلوق كو كبھ كسی پيغمبريا كسی ك

ركھا ہے، پيغمبروں كو ان كی قلت تعداد اور ان كے مخالفين كی كثرت تعداد نے كبھی ادائے فض سے نہيں روكا، ہر پيغمبر 
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مبر كی اپنے سے پہلے گزرنے والے پيغمبر سے پوری طرح متعارف رہا ہے اور خود اس كی آمد كی بشارت سابق پيغ
زبانی لوگوں كو ملتی رہی ہے اسی طرح ايك نسل كے بعد دوسری نسل آتی رہی اور زمانہ گزر تا چال گيا، يہاں تك كہ هللا 
تعالٰی نے اپنے وعدے كے مطابق محمد (ص) كو سلسلہ نبوت كی تكميل كے لئے بھيجا، هللا تعالٰی نے تمام انبياء سے آپ 

لے ركھا تھا۔آپ كی نشانياں مشہور و معروف ہوچكی تھيں اور آپ كی والدت ايك والدت  كے باره ميں پہلے ہی عہد و پيمان
  عظيم تھی۔ 

  اس بارے ميں رسول اكرم (ص) كے دو بڑے عمده كلمے ہم يہاں نقل كرتے ہيں: 
  "نحن االخرون السابقون يوم القيامہ" 

ميں ہم سب سے آگے ہوں گے اور سب ہمارے پيچھے "ہم تمام پيغمبروں اور امتوں كے بعد دينا ميں آئے ہيں ليكن آخرت 
  آئيں گے۔" 

  آپ كا ايك دوسرا ارشاد يہ ہے: 
  "آدم و من دونہ تحت للوئی يوم القيامہ" 

  "قيامت كے دن تمام پيغمبر ميرے پرچم تلے ہوں گے۔" 
ا اصل سبب يہ ہے كہ قيامت كے دن اس پيشروی اور پس روی اور رسول اكرم (ص) كے پرچم تلے تمام انبياء كے ہونے ك

تمام انبياء رسول اكرم (ص) كی بعثت كے لئے مقدمہ ہيں تو آپ نتيجہ سابق انبياء پر جو وحی نازل ہوئی وه ايك وقتی الئحہ 
عمل كے دائره تك محدود تھی اور رسول اكرم (ص) پر نازل ہونے والی وحی ايك كلی و ابدی قانون اساسی كے لئے 

ل اكر (ص) كے ان دو عمده كلمات اور معارف اسالمی كے اس اصولسےہدايت حاصل كرتے تھی۔مسلمان بزرگوں نے رسو
 ہوئے كہ جو كچھ اس دنيا ميں ظاہر ہوتا ہے اس دنيا كے واقعات كا ملكوتی ظہور ہے بڑی عمده اور دلپذير باتيں كہی ہيں: 

  
  و انی وان كنت ابن آدم صورة 

  فلی فيہ معنی شاہد بابوتی 
  

  معنای دائير  و كلہم عن سبق
  بدائيرئی او وارد من شريعتی 

  
  و ما منہم اال و قد كان داعيا 

  بہ قومہ للحق عن تبعيتی 
  

  و قبل فعالی دون تكليف ظاہری 
  ختمت بشرعی المضحی كل شرعۃ 

  
  مولوی نے بھی يہی مضمون باندھا ہے: 

  
  ظاہراً آن شاخ اصل ميوه است 

  باطناً بھر ثمر شد شاخ 
  

  و اميد ثمر گر نبودی ميل 
  كی نشاندہی باغبان بيخ شجر 

  
  پس بمعنی آن شجر از ميوه زاد 
  گر بصورت از شجر بودش بار 

  
  مصطفٰی زين گفت كارم و انبياء 

  خلف من باشند در زير لوا 
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  بھر اين فرموده است آن زد فنون 

  رمز نحن آالخرون و السابقون 
  

  گر بصورت من ز آدم زاده ام 
  تاده ام من بعمنی جد جد اف

  
  پس ز من زائيد در معنی پدر 

  پس ز ميوه زاد در معنی شجر 
  

  اول فكر آخر آمد در عمل 
  خاصہ فكری كو بود وصف ازل 

  
  شبستری كہتا ہے: 

  
  كی خط است از اول تابہ آخر 

  بر او خلق خدا جمل مسافر 
  

  در اين ره انبياء چون سار بانند 
  دليل و رہنمای كاروانند 

  
  ماگشتہ ساالر و زيشان سيد 

  ہم او اول ہم او آخر در اين كا 
  

  احد درميم احمد گشت ظاہر 
  دراين دور اور آمد عين آخر 

  
  ز احمد تا احد يك ميم فرق است 

  جھانی اندرين يك ميم غرق است 
  

  بر او ختم آمد پايان اين راه 
  بدو منزل شده ادعوا الی هللا 

  
  مقام دلكشايش جمع جمع است 

  ش شمع جمع است جمال جانفراي
  

  شده اور پيش و دلہا جملہ در پی 
  گرفتہ دست جادہا دامن وی 

  
قرآن كريم نے بعد ميں آنے والے انبياء (اور بدرجہ اولی خاتم انبياء) پر سابق انبياء كی جانب سے ايمان النے ان كی نبوت 

اپنی امت كو بھی ايسا كرنے كی ہدايت كريں  كو تسليم كرنے بلكہ ان كی آمد كو خوشخبری دينے كا اور ذمہ داری كا كہ وه
اور انہيں بعد ميں آنے والے انبياء كی تعليمات كو قبول كرنے كے لئے تيار كريں اور اسی طرح بعد ميں آنے والے 

پيغمبروں كی جانب سے پيشرو پيغمبروں كی تائيد و تصديق كا اور هللا تعالٰی كا اپنے پيغمبروں سے اس خوشخبری اس تسليم 
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  تائيد تصديق پر پختہ عہد لينے كا اس طرح ذكر كيا ہے: 
"و اذ اخذ هللا ميثاق النبين لما اتييكم من كتاب و حكمۃ ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن بہ و لتنصرنہ قال اقررتم و 

   8اخذتم علی ذلكم اصی قالوآ اقررنا قال فاشہدوا وانا معكم من الشہدين" 
نے پيغمبروں سے عہد ليا تھا كہ"آج ميں نے تمہيں كتاب اور حكمت و دانش سے نوازا ہے۔كل اگر كوئی  ترجمہ:"ياد كرو هللا

دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعليم كی تصديق كرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم كو اس پر ايمان 
ا"كيا تم اس كا اقرار كرتے ہو اور اس پر ميری طرف سے النا ہوگا اس كی مدد كرنی ہوگی"يہ ارشاد فرما كہ هللا نے پوچھ

عہد كی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو۔"انہوں نے كہا"ہاں ہم اقرار كرتے ہيں"هللا نے فرمايا "اچھا تو گواه رہو اور ميں بھی 
  تمہارے ساتھ گاوه ہوں۔" 

ے چلے جانا يہ ظاہر كرتا ہے كہ نبوت تكميل كینيوتوں كا ايك رشتہ ميں بندھا ہونا اور ايك نبوت كا دوسری سے مربوط ہوت
  جانب ايك تدريجی سفر ہے جس كا آخر حلقہ اس كی سب سے اونچی چوٹی ہے۔عارفين اسالم كہتے ہيں: 

  "الخاتم من ختم المراتب باسرھا" 
ره گئی ہے عنی پيغمبر خاتم وه ہے جس نے تمام مراحل طے كرليے ہيناور وحی كی رو سے كوئی ايسی راه باقی نہيں 

جسے اس نے طے نہ كيا ہو اور كوئی ايسا نكتہ باقی نہيں ره گيا ہے جس كی اس نے وضاحت نہ كی ہو۔اگر ہم يہ فرضكر 
ليں كہ كسی علم سے متعلق تمام مسائل حل ہوچكے ہيں تو پھر اس شعبہ ميں كسی نئی تحقيق يا كسی نئے انكشاف كی 

ل كا معاملہ بالكل ايسا ہی ہے۔خدا كے آخری دستور كے آجانے كے بعد كسی گنجائش باقی نہيں رہتی۔وحی سے متعلق مسائ
نئے انكشاف اور كسی نے پيغمبر كی ضرورت باقی نہيں رہتی۔محمد مصطفٰی صلی هللا عليہ و آلہ و سلم كے ذريعہ جو كچھ 

كے دائره امكان ميں ہو سكتا انسنا پر منكشف ہوا ہے، اسے ايك ايسے كامل ترين مكاشفہ كی حيثيت حاصل ہے جو كسی انسنا
ہے يہ بات واضح ہے كہ ايك ايسے مكمل مكاشفہ كے بعد دوسرا جو بھی مكاشفہ ہو گا، وه دار اصل پہلے سے طے كرده راه

كی ہی ايك چيز ہو گی اس كے ساتھ كوئی نئی بات نہيں ہوغی، آخری بات تو وہی ہے جو اس كامل ترين مكاشفہ ميں آچكی 
  ہے: 

   9ت ربك صدقاً و عدالً المبدل لكلٰمتہ و ہو السميع العليم" "و تمت كلم
ترجمہ:"تمہارے رك كی بات سچائی اور انصاف كے اعتبار سے كامل ہے كوئی اس كے فرامين كو تبديل كرنے واال نہيں 

  ہے اور وه سب كچھ سنتا اور جانتا ہے۔" 
  ل نقل كيا ہے: پر كسی بزرگ كا قو 10مرحوم فيض نے اپنی كتنا علم اليقين كے 

"انسانی فطرت كا ہدف و مقصود و قرب اٰلہی كے مقام تك پہنچنا ہے اور پيغمبروں كی رہنمائی كے بغير ممكن نہينہے۔اس 
اعتبار سے نبوت نظام زندگی كا ايك حصہ قرار پاتی ہے ليكن اس كا مقصود اور ہدف سب سے اونچا مرتبہ اور نبوت كا 

ولين درجہ، سنت اٰلہی كے مطابق نبوت بتدريج درجہ كمال تك پہنچتی ہے جيسے كہ ايك آخری درجہ ہے نہ كہ نبوت كا ا
عمارت بتدريج مكمل ہوتی ہے۔عمارت كی تعمير كا ہدف اس كے پايے اور ديواريں نہيں ايك مكمل مكان ہوتا ہے، نبوت كا 

كا سلسلہ ايك جگہ پہنچ كر ختم ہو جاتا معاملہ بھی ايسا ہی ہے نبوت كا ہدف اس كی تكامل صورت ہے يہی وجہ ہے كہ نبوت
  ہے اور مكلم ہو جاتا ہے۔ 

وه مزيد كسی اضافے كو قبول نہيں كرتا كيونكہ تكميل كے بعد كوئی اضافہ و كمال كے منافی ہو تا ہے اور اس كی حيثيت 
گيا ہے، آپ نے فرميا ايك زائد انگلی كی سی ہو جاتی ہے، پيغمبر اكرم (ص) كی معروف حديث ميں اس جانب اشاره كيا 

نبوت ايك مكان كی مانند ہے جو تيار ہو چكا ہے ليكن اس كے مكمل ہو ے ميں سرف ايك اينٹ كی جگہ باقی ره گئی ہے اس 
جگہ كو ميں ہی بھرنے واال ہوں يا ميں ہی اس آخری اينٹ كی جگہ باقی ره گئی ہے اس جگہ كو ميں ہی بھرنے واال ہوں يا 

  كا نصب كرنے واال ہوں! ميں ہی اس آخری اينٹ 
ہم نے گذشتہ صفحات ميں جو كچھ لكھا ہے، وه عقيده ختم نبوت كے پس منظراور اس كی بنيادون كی جانب رہنمائی كے ليے

  كافی ہے۔ 
يہ بات واضح ہوگئی كہ انسانی فطرت ميں دين كی طلب وه بنياد ہے جس پر عقيدۀختم نبوت استوار ہوتا ہے تمام انسانوں كی 

ايك ہے، تكميل انسانيت كا سفر ايك با مقصد سفر ہے جو ايك متعين اور سيدھے راستہ جاری ہے ۔اس اعتبار سے دين فطرت 
حق، جو فطرت كے تقاضوں كی وضاحت كرتا ہے اور انسان كی راه راست كی جانب رہنمائی كرتا ہے، صرف ايك ہی 

مع اور كلی ہو اور ہر طرح كی تبديلی و تحريف سے ہوسكتا ہے ۔ايك طريق زندگی جو انسانی فطرت كے مطابق ہو، جا
محفوظ ہو اور جو مسائل كی اچھی طرح تشخيص كر سكے اور جسے اچھی طرح منطبق كيا جاسكے اور عمل و نفاذ كے 
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مرحلے ميں ہميشہ رہنمائی كرسكے اور حاالت كے مطابق مختلف طريقوں الئحہ عمل اور بے شمار جزئی قوانين كے لئے 
بت ہوسكے انسانی فطرت كا ايك اہم تقاضا اور انسان كی ايك بنيادی ضرورت ہے آئده مضامين اس پہلو كو بہتر سرچشمہ ثا

  طريقے پر واضح كريں گے ۔ 
  اب ہم ان سواالت كا جواب تالش كرتے ہيں جن كی طرف ابتدا ميں اشاره كيا گيا تھا۔ 

  آسمانی دروازے
وجود ميں آيا وه عالم غيب اور انسان كے درميان رابطے سے تعلق ركھتا ہے وهپہال سوال جس كے سبب ختم نبوت كا عقيده 

سوال يہ ہے كہ سب سے پہلے دور كے انسان نے اپنی جہالت اور بے علمی كے باوجود وحی و الٰہام كے راستے سے عالم 
ترقی يافتہ بعد كا انسان اسغيب كے ساتھ كس طرح رابطہ پيدا كرليا اور اس پر آسمان كے دروازے كيسے كھل گئے؟ جبكہ 

  رحمت سے محروم رہا اور اس پر آسمان كے دروازے بند ہوگئے۔ 
  كيا فی الواقع انسان كی روحانی اور باطنی صالحيتيں كم ہوگئی ہيں اور وه اس اعتبار سے تنزل ميں چال گيا ہے۔ 

بياء كے ساتھ مخصوص ہے اس لئے سلسلہ يہ شبہ اس خيال سے پيدا ہوا ہے كہ عالم غيب كے ساتھ معنوی ربط و تعلق ان
نبوت كے منقطع ہونے كا الزمی نتيجہ عالم غيب اور عالم انسانی كے درميان روحانی اور معنوی رابطے كے انقطاع كی 

  صورت ميں ظاہر ہوگا۔ 
مقام نبوت كے  ليكن يہ خيال اپنی كوئی بنياد نہيں ركھتا۔قرآن كريم بھی غيب اور ملكوت كے ساتھ اتصال كے درميان اور

درميان الزم و ملزوم كے تعلق كا قائل نہيں ہے جيسا كہ خرق عادت كو وه پيغمبری كی واحد دليل تسليم نہيں كرتا، قرآن كريم
ايسے اشخاص كا بھی ذكر كرتا ہے كہ ان كی معنوی زندگی ايسی طاقت سے بہره مند رہی ہے كہ انہوں نے فرشتوں كے 

سے خارق العادت (غير معمولی) امور انجام پائے ہيں حاالنكہ وه اشخاص نبی نہيں تھے۔اس  ساتھ ہمكالمی كی ہے اور ان
كی بہترين مثال عمران كی بيٹی، عيسی مسيح (ع) كی ماں مريم ہے۔قرآن نے ان كے بارے ميں حيرت انگيز واقعات كا ذكر 

طرف وحی بھيجی كہ موسٰی (ع) كو دوده پالئےكيا ہے۔قرآن موسٰی (ع) كی والده كے بارے ميں بھی كہتا ہے ہم نے اس كی 
اور جب اسے موسٰی (ع) كے بارے ميں كسی خوف كا احساس ہوا تو اسے دريا ميں بہادے ہم اسے محفوظ ركھ كر تيری 

  طرف واپس لوٹا ديں گے ہميں معلوم ہے كہ عيسٰی (ع) كی ماں پيغمبر تھيں اور نہ موسٰی (ع) كی والده۔ 
تی حقائق كے غيب و شہود كے ساتھ اتصال، آواز غيبی كا سننا اور باالخر غيب سے خبر كا پانا نبوت حقيقت يہ ہے كہ ملكو

  نہيں ہے، نبوت پيغام كا النا ہے ہر دو شخص جسے غيب كی خبر مل جائے پيغام كا النے واال نہيں ہوتا۔ 
  كو پاك كرليتے ہيں: قرآن اشراق اور الٰہام كا درازه ان تمام لوگوں پر كھلتا ہے جو اپنے باطن 

   11"ان تتقوا هللا يجعل لكم فرقاناً" 
  ترجمہ:"اگر تم خدا ترسی اختيار كرو گے تو هللا تمہارے لئے كسوئی بہم پہنچادے گا۔" 

   12والذين جاھد و افينا لنھدينھم سبلنا 
  ترجمہ:جو لوگ ہماری خاطر مجاہده كريں گے انہيں ہم اپنے رستے دكھائيں گے۔ 

كے نقطہ نظر سے معنوی اور عرفانی زندگی زندگی كا ايك نمونہ پيش كرنے كے لئے نہج البالغہ كے ايك خطبہ اسی فلسفہ
  كچھ حصہ يہاں نقل كرنا كافی ہوگا۔ 

  ميں اس طرح بيان كيا گيا ہے۔ ٢٢٠نہج البالغہ كے خطبہ 
و ما برح  عزت آالئہ  ŭو تنقادبہ بعد المعاند ŭشو"ان هللا تعالٰی جعل الذكر جالء للقوب تسمع بہ بعد الوقرة و تبصربہ بعد الع

  فی البرھۃ بعد البرھۃ و فی ازمان الفترات عبادنا جاہم فی فكر ہم و كلمھم فی ذات عقولہم" 
ترجمہ:"هللا تعالٰی نے اپنی ياد كو دلوں كا صيقل قرار ديا ہے۔دل بہرے ہوجانے كے بعد بھی اس ذكر كے ذريعہ سننے والے 

ہوجانے كے بعد ديكھنے والے اور سركشی و عناد كی راه پر چل پڑنے كے بعد بھی مطيع و فرمانبردار ہو  اور اندھے
جاتے ہيں۔ہميشہ ايسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی ايسا ہی ہوتا ہے كہ زمانے كے ہر ايك حصے ميں اور ان زمانوں ميں جبكہ 

ے ايسے بنے موجود رہے ہيں آج بھیء موجود ہيں جن كے دلوں لوگوں كے درميان كوئی پيغمبر موجود نہ ہو هللا تعالٰی ك
  ميں وه كوئی راز كی بات ڈالتا رہا ہے اور ان كی عقلوں كی راه سے ان كے ساتھ بات كرتا ہے۔" 

  رسول اكرم (ص) سے روايت ہے: 
  " ŭ"ان  عباداً ليسوا بانبياء يغبط ہم النبو

  كہ وه پيغمبر نہيں ہيں ليكن نبوت ان پر رشك كرتی ہے۔" "هللا تعالٰی كے ايسے بندے بھی موجود ہيں 
شيعہ ائمہ اطہار (ع) كی باطنی واليت و امامت كے قائل ہيں جبكہ وه انہيں نبی نہيں سمجھتے۔اس سے بات بالكل واضح 
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  ہوجاتی ہے۔ 
يا ہے ہم طول كالم سےعارفين اسالم نے عرفانی اصطالحات ميں معنی سيرو سلوك كے مراتب كو چار مرحلوں ميں تقسيم ك

  بچنے كے لئے اس كے صرف دو مرحلوں كی طرف اشاره كرتے ہيں: 
  الف) سفر از خلق بہ حق (مخلوق كی طرف سے خالق كی جانب سفر) 

  ب) سفر حقبہ خلق (خالق كی طرف سے مخلوق كی جانب سفر) 
تو معبوث ہی اسی لئے ہوئے ہيں  مخلوق كی جانب سے خالق كی طرف سفر پيغمبروں كے لئے مخصوص نہيں ہے۔پيغمبر

كہ اس سفر ميں انسان كی مدد كريں، جو كچھ پيغمبروں كے لئے مخصوص ہے، وه خالق كی جانب سے مخلوق كی جانب 
سفر ہے يعنی وه مخلوق كی دستگيری اور ارشاد ہدايت پرمامور ہيں اس سے مراد پيغمبر كی كثرت كی جانب واپسی ہے تا 

  ھا سكے۔ كہ اسے وحدت كی راه دك
  پر لكھتے ہيں:  13صدر المتالھين 

"وحی يعنی پيغمبری اور منصب نبوت كے لئے قلب و سماعت پر فرشتے كا نزول منقطع ہو چكا ہے اور اب كسی شخص پر
كوئی فرشتہ نازل مہيں ہوگا اور اسے كسی فرمان اٰلہی كے جاری كرنے پر مامور نہيں كيا جائے گا، كيونكہ "اكلمت لكم 

" كے حكم كے تحت جو كچھ وحی كے راستے انسان تك پہنچتا تھا وه پہنچ چكا ہے ليكن الہام و اشراق كا دروازه كبھی دينكم
  بند نہيں ہوا ہے اور نہ آئند ہوگا اس راه كا مسدوء ہونا ممكن نہيں۔" 

ے دانشمندوں ميں سے اس سلسلے ميں پہلے بہت كچھ كہا جا چكا ہے اس كا نقل مرنا موجب ظوالت ہوگا۔ہمارے زمانے ك
عالمہ اقبال نے ايك بڑی لطيف بات كہی ہے۔اقبال نے نبی اور عارف كے درميان (ان كے قول كے مطابق مرد باطنی) فرق 

  كو اس طرح واضح كيا ہے۔ 
ايك مرد عارف تجرنہ اتحادی (وصول بہ حق) سے حاصل كرنے والے اطمينان و سكون كے بعد حيات دنيوی كی جانب 

پسند نہيں كرتا۔اگر وه ضرورت كی بنا پر واپس بھی آتا ہے تو انسانيت كے لئے اس كی واپسی چنداں سودمند نہيں واپسی كو 
ہوتی ليكن خلق كی طرف پيغمبر كی واپسی ثمر بخش اور تخليقی پہلو كی حامل ہوتی ہے۔پيغمبر واپس آتا ہے اور وقت كے 

بو ميں الئے اور اس طرح كمال مقاصد سے ايك جہاں تازه پيدا دھارے ميں اتر جاتا ہے تاكہ تاريخ كے دھارے كو قا
كرے۔ايك مرد عارف كے ليے تجربہ اتحادی (وصول بہ حق) سے حاصل ہونے واال سكون ايك انتہائی مرحلہ ہے اور پيغمبر

ازے كے ساتھ كے لئے اس كی روحانی قوت كا بيدار ہونا ہے جو ساری دنيا كو ہال كر ركھ ديتی ہے۔يہ قوت ايك ايسے اند
ظاہر ہوتی ہے كہ عالم انسانی ميں ايك مكمل انقالب برپا كرديتی ہے پيغمبری كو ايك ايسی باطنی خود آگاہی ركھنے والی 

نوع سے تعبير كيا جاسكتا ہے كی اس ميں تجربہ اتحادی (وصول بہ حق) اپنی حدود سے باہر نكلنے كے قريب پہنچ جاتا ہے 
 ہوتا ہے كہ اجتماعی زندگی كی طاقتوں كو از سر نو توجيہ كرے يا انہيں ايك تازه شكل دے!  اور ايسے مواقع كی تالش ميں

پس انقطاع نبوت سے مراد ارشاد و ہدايتر كے ليے خدا كی طرف سے ماموريت كا منقطع ہونا ہے۔خدا كی طرف سفر كرنے 
  والوں اور سالكوں كے ليے معنوی فيض كا منقطع ہونا نہيں۔ 

گمان كيا كہ اسالم نے نبوت كے اعالن كے ساتھ معنوی زندگی كی بھی نفی كردی ہے تو ہم سخت غلطی كريں  اگر ہم نے يہ
  گے۔ 

  نبوت تبليغی
دوسرا سوال يہ ہے كہ پيغمبران كرام بحثييت مجموعی دو بڑی ذمہ داريوں كو پورا كرتے رہے ہيں۔وه خدا كی طرف سے 

ے رہے ہيں وه دوسرے يہ كہ وه لوگوں كو خدا كی طرف بالنے كے ساتھ انہيں انسان كے ليے قانون اور دستور العمل الت
اس دور اور زمانے كے اٰلہی دستور العمل پر كاربند ہونے كی دعوت ديتے رہے ہيں۔پيغمبروں كی اكثريت اسی دوسرے 

لعزم قرار ديتا ہے اور فريضے كے انجام دينے پر مامور رہی ہے۔ايسے پيغمبروں كی تعداد بہت كم ہے جن كو قرآن اولوا
جن كے ذريعے قانون اور دستور العمل بھيجا گيا ہے۔اس اعتبار سے نبوتيں دو قسم كی رہی ہيں ايك نبوت تشريعی اور 

تشريعی پيغبر جن كی تعداد بہت تھوڑی ہے وه صاحب شريعت و قانون انبياء كہالتے ہيں جبكہ …دوسری نبوت تبليغی 
شريعت پيغمبروں كی تعليمات كو عام كرنا اور ان ہی كے مطابق تعليم و ارشاد كا كام انجام  تبليغی پيغمبروں كا كام صاحب

دينا رہا ہے۔اسالم نے ختم نبوت كا اعالن كركے نہ صرف تشريعی نبوت بلكہ تبليغی نبوت كے سلسلے كوبھی ختم كرديا 
كے ہدايت و ارشاد كے اس سلسلے سے كيوں ہے۔آخر ايسا كيوں كيا گيا؟ امت محمد (ص) اور ملت اسالميہكو پيغمبروں 

  محروم كيا گيا؟ 
بلفرض ہم نے يہ بات تسليم كرلی كہ تكميل اتمام اور جامعيت و كليت كی بنا پر تسريعی نبوت كا سلسلہ منقطع كرديا گيا ليكن 
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  تبليغی نبوت كے سلسلے كو كس حكمت و فلسفے كی بنا پر ختم كيا گيا؟ 
ہدايت وحی كی اصل ذمہ داری يعنی وہی پہلی ذمہ داری (تشريعی) ہے جبكہ تبليغ تعليم اور حقيقت يہ ہے كہ نبوت اور 

  دعوت كی ذمہ داری (تبليغی) نصف بشری ہے تو نصف اٰلہی۔ 
وحی اور نبوت يعنی عالم وجود كی بنيادوں سے ايك پوشيده اتصال اور رابطہ اور مخلوق كی ہدايت كے ليے اس كی 

  ہدايت كا ايك مظہر ہے جو سارے عالم وجود پر حكم فرما ہے۔  ماموريت در اصل مظاہر
   14"الذی خلق فسوٰی والذی قدر فہدٰی" 

  ترجمہ:"جس نے پيدا كيا اور تناسب قائم كيا جس نے تقدير بنائی پھر راه دكھائی۔" 
يں ہدايت خاص موجودات زندگی كی سيڑھيوں پر چڑھتے ہوئے اس درجہ كمال كی مناسبت سے جس پر وه پہنچ جاتے ہ

سے پہره مند ہوتے ہيں يعنی ہدايت كی شكل اور خصوصيت زندگی كے مختلف مراحل كے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔تمام
دانشور اس بات كو تسليم كرتے ہيں كہ حيوانات اپنی ساخت كے وسائل طبيعی كے اعتبار سے ضعيف تر اور ناتوان تر ہيں 

تبار سے قوی تر ہوتے ہيں انہيں فطرت كی ايك مستقل سر پرستی اور حمايت حاصل ليكن وه پوشيده جبلی رہنمائی كے اع
رہتی ہے۔وه جس قدر طبعی وسائل اور عقلی وہمی خيالی اور حسی طاقتوں سے ليس ہوتے چلے جاتے ہيں وجود كی سيڑھی

ے۔ٹھيك اس بچہ كی طرح جو پر ان كے قدم بلندی كی جانب اٹھتے چلے جاتے ہيں۔ان كی جبلی ہدايت ميں كمی آنے لگتی ہ
كمسنی كے ابتدائی مراحل ميں ماں باپ اور دوسرے اشخاص كی مستقل سر پرستی اور نگرانی سے بہرہور رہتا ہے اور 

 جس قدر وه رشد و بلوغ حاصل كرتا جاتا ہے والدين كی مستقل نگرانی و سرپرستی كے دائرے سے باہر نكتا چال جاتا ہے۔ 
ی كی سيڑھيوں پر چڑھ كر بلند ہونا اور ان كا عقلی وہمی خيالی حسی اور عضوی وسائل سے ليس جاندار مخلوقات كا زندگ

  ہونا ان كے استحكام و استقالل كو بڑھانا ہے اور اس اعتبار سے ان كی جبلی ہدايت كم ہوجاتی ہے۔ 
اس كی وجہ يہ ہے كہ وه تكميلی كہا جاتا ہے كيڑے دوسرے تمام حيوانات كی بہ نسبت جبلی ہدايت سے زياده ليس ہوتے ہيں 

مراحل كے اعتبار سے سب سے نچلے درجہ ميں ہيں اور انسان جو تكميل كی سيڑھی كے سب سے اونچے پلہ پر پہنچا ہوا 
  ہے تمام مخلوقات كی بہ نسبت جبلی ہدايت ميں كمزور تر ہے۔ 

پنے اندر ايك ايسی رہنمائی ركھتی ہے جو وحی ہدايت كے عالی ترين اور بلند ترين مراتب و مظہر ميں سے ايك ہے۔وه ا
حس خيال عقل علم اور فلسفہ كی دسترس سے باہر ہے ان ميں سے كوئی چيز وحی كی جگہ نہيں لے سكتی ليكن وحی 

  تشريعی ہی اس خصوصيت كی حامل ہے وحی تبليغی نہيں وحی تبليغی كا معاملہ دوسرا ہے۔ 
ہے جب تك اس كی عقل علم اور تمدن كا فرجہ اس مقام تك بلند نہيں ہو جاتا كہ انسان اس وقت تك تبليغی وحی كا محتاج رہتا 

وه خود اپنے دين كے بارے ميں دعوت تعليم تبليغ تفسير اور اجتہاد كا فرض انجام دے سكے علم اور عقل كا ظہور دوسرے 
  ن انبياء كے جانشين قرار پاتے ہيں۔ الفاظ ميں انسانيت كا رشد و بلوغ خود وحی تبليغی كو ختم كر ديتا ہے اور علماء ا

  جيسا كہ ہميں معلوم ہے قرآن نے اپنی نازل ہونے والی پہلی آيت ميں پڑھنے لكھنے كی اور قلم وعلم كی بات كی ہے۔ 
   15اقرا باسم ربك الذی خلق؛ خلق االنسان من علق؛ اقراء و ربك االكرم؛ الذی علم بالقلم؛ علم االنسان مالم يعلم" 

"پڑھو (اپنے نبی) اپنے رب كے نام كے ساتھ جس نے پيدا كيا جمے ہوئے خون كے ايك لو تھڑے سے انسان كی ترجمہ: 
تخليق كی پڑھو اور تمہارا رب بڑا كريم ہے جس نے قلم كے ذريعہ سے علم سكھايا۔انسان كو وه علم ديا جسے وه نہ جانتا 

  تھا۔" 
پڑھنے لكھنے سكھانے كا اور علم و عقل كا عہد ہے۔يہ آيت ہميں اشار تا  يہ آيت اس بات كا اعالن كرتی ہے كہ قرآن كا عہد

بتاتی ہے كہ قرآن كے اس دور ميں تعليم تبليغ اور آسمانی آيات كی حفاظت كی ذمہ داری علماء كی طرف منتقل كردی گئی 
يت كے استقالل اور بلوغ كا ہے اور علماء اس اعتبار سے انبياء كے جانشين قرار پاتے ہيں۔اس آيت نے اس عہد ميں بشر

اعالن كيا ہے۔ قرآن نے اپنی تمام آيات ميں تدبر عقلی استدالل فطرت كے تجرباتی و عينی مشاہده تاريخ كے مطالعہ اور 
گہرے غور و فكر كی دعوت ديتا ہے يہ سب ختم نبوت كی اور وحی تبليغی كی جگہ علم و عقل كے جانشين ہونے كی 

  نشانياں ہيں۔ 
ليے جس قدر كام ہوچكا ہے كيا كسی دوسری آسمانی كتاب كے ليے اس قدر كام انجام ديا گيا ہے؟ نزول قرآن كے قرآن كے 

ساتھ ہی قرآن كے ہزاروں حافظ پيدا ہوگئے۔نزول قرآن كو ابھی نصف صدی بھی نہيں گزری تھی كہ علوم قرآنی كی خاطر 
ا كام شروع ہوچكا تھا۔معانی بيان اور بدايع كا علم ايجاد ہوا نحو وصرف قواعد زبان اور عربی زبان كی لغات كی تياری ك

ہزاروں تفسيريں اور ان كے مفسرين تفسير قرآن كی درسگاہيں وجود ميں آگئيں۔قرآن كے لفظ لفظ كے بارے ميں تحقيق كا 
ہے۔ صرف يہ قرآن  كام ہونے لگا اس كام زياده حصہ ان لوگوں كے ہاتھوں انجام پاتا رہا جن كی مادری زبان عربی نہيں
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سے متعلق خاطر ہی رہی ہے جس نے اس قدر جوش و جذبہ پيدا كرديا۔يہ ساری سرگرمياں آخر توريت انجيل اور اوستا كے 
ليے كيوں ظاہر نہيں ہوئيں كيا خود يہ بات بشريت كے رشد و بلوغ اور كتاب آسمانی كی تبليغ و حفاظت اس كی صالحيت پر 

  س بات كی دليل نہينہے كہ عقل و دانش نبوت تبليغی كی جانشين بن گئی ہے۔ داللت نہيں كرتی؟ كيا يہ ا
انسان اپنے ابتدائی دور ميں مكتب كے اس كمسن بچے كی طرح تھا جو چند روز بعد ہی اپنی كتاب كو پھاڑ كرپھينك ديتا ہے 

ابوں كا بار بار مطالعہ كرتا ہے اس كے بر عكس عہد اسالمی كا انسان ايك بزرگ عالم كی طرح ہے كہ وه جس قدر اپنی كت
  اسی قدر ان كے مضمين اسے ياد ہوتے چلے جاتے ہيں اور وه ان كی گہرائی ميں اتر تا چال جاتا ہے۔ 

انسانی زندگی كو بالعموم عہد تاريخ اور تاريخ سے پہلے كے عہد كے دو ادوار ميں تقسيم كيا جاتا ہے۔تاريخ كا عہد اس دور 
انسان اپنی يادداشتوں كو كتبوں اور كتابوں كی صورت ميں محفوظ كرنے كے قابل ہوگيا تھا اس  كو كہا جاتا ہے جس ميں

دور كی زندگی كے بارے ميں ان ہی يادداشتوں كو فيصلہ كن قرار ديا جاتا ہے ليكن ما قبل تاريخ كے عہد كے ايسے كوئی 
  بنياد بن سكيں۔ آثار موجود نہيں ہيں جو اس زمانے كی زندگی كے بارے ميں فيصلے كی 

ليكن ہميں يہ بھی معلوم ہے كہ عہد تاريخ كے آثار بھی زياده تر پراگنده اور منتشر ہيں، البتہ اس عہد كا وه آخری حصہ 
ظہور اسالم كے دور سے پوری طرح متصل ہے جس ميں انسان نے پانی تاريخ اور آثار كو منظم طريقے پر نسل بہ نسل 

ود اسالم كو اس رشد عقلی كا ايك بڑا عامل سمجھا جاتا ہے۔عہد اسالمی ميں مسلمانوں نے خود منتقل كرنا شروع كرديا تھا خ
اپنے آثار كی حفاظت و نگہداشت كا كام شروع كرديا تھا۔اس كے ساتھ مسلمانوں نے پچھلی قوموں كے آثار كی بھی كم و 

نبوت كا قريبی زمانہ ہی ہے كہ جس ميں انسان بيش حفاظت كی اور انہيں بعد كی نسلوں كی طرف منتقل كرتے رہے۔يہ ختم 
نے اپنے علمی اور دينی ورثوں كی كی حفاظت كی صالحيت كا مظاہره كيا۔امر واقع يہ ہے كہ حقيقی عہد تاريخ ظہور اسالم 
ر كے عہد سے بالكل متصل ہے، گذشتہ ادوار ميں ايك طرف نفيس علمی، فلسفی، اور دينی آثار ہوا اور دوسری طرف يہ آثا

  آب و آتش كے نذر بھی ہوتے رہے، تاريخ ميں اس كی دردناك تفصيالت پوری طرح محفوظ ہيں۔ 
اسكندريہ كا عظيم مشرق روم كی شہنشاہيت پر مسيحيت كے اثر و رسوخ كے بعد تباه ہو گيا اور اس مركز تاريخی كتب خانہ

  متعصب عيسائيوں كے ہاتھوں نزر آتش ہو گيا! 
كے ايك ايسے درجے تك انسان كی رسائی نے كہ وه دين آسمانی كا محافظ، داعی اور مبلغ بن علم كے ظہور اور ترقی 

سكے، نبوت تبليغی كی ضرورت باقی رہنے نہ دی اور اس كا سلسلہ منقطع ہوگيا۔يہی وجہ ہے كہ پيغمبر اكرم (ص) نے اس 
  امت كے علماء كو انبياء بنی اسرائيل كی مانند كہا ہے۔ 

  ايك بڑی عمده بات كہی ہے۔ عالمہ اقبال نے 
"پيغمبر اسالم دنيائے قديم جديد كے درميان كھڑے ہيں۔الہام كے سرچشمے سے جب آپ كا رشتہ جوڑا جاتا ہے تو دنيائے 

قديم سے آپ كا تعلق پيدا ہو جاتا ہے اور جب روح الہام كو بروئے كار اليا جاتا ہے تو دنيائے جديد سے ٓاپ كا ربط ہو جاتا 
نے آپ كی ذات ميں معرفت كے وه دوسرے سرچشمے دريافت كر لئے ہيں جو اس (زندگی) كے نئے سفر كے ہے۔زندگی 

ليے موزون ہيں۔اسالم كا ظہور در اصل استداللی اور استقرائی عقل كا وجود ميں آنا ہے۔ظہور اسالم كے ساتھ رسالت، خود 
پہنچ جاتی ہے جس سے الزما يہ دانش مندانہ نتيجہ  نبوت كے اختتام پذير ہونے كی ضرورت كے نتيجے ميں، حد كمال كو

نكلتا ہے كہ زندگی ہميشہ، كمسنی كے مرحلے ميں اور باہر سے رہنمائی كی محتاج نہيں ره سكتی۔اسالم ميں كاہنی (فالگير) 
خ كو معرفت اور موروثی سلطنت كی نفی اور قرآن ميں عقل اور تجربہ پر دائمی توجہ اور اس كتاب مبين كا فطرت اور تاري

بشری كے سرچشموں كی حيچيت دنيا در اصل ختم نبوت كے واحد عقيدے كے مختلف خدوخال ہيں۔عقيدۀ ختم نبوت كے يہ 
معنے نہيں لينے چاہيں كہ زندگی كی انتہائی سرنوشت يہ ہے كہ عقل كامل جزبات و احساسات كی جگہ حاصل كرلے، يہ 

  بات نہ ممكن ہے اور نہ مطلوب" 
الن ختم نبوت كے ضمن ميں اپنی ابديت كا اعالن كيا ہے:"حالل محّمٍد حالل الی يوم القيامہ و حرام محمد حرام اسالم نے اع

  الی يوم القيامۃ" 
  ترجمہ: "محمد كا حالل كيا ہوا قيامت تك حالل ہے اور محمد (ص) كا حرام كيا ہوا قيامت تك حرام ہے" 

  وع سے ہے كہا جاتا ہے كيا كسی چيز كے ليے ہميشگی ممكن ہے؟ سواالت اور اعتراضات كی ساری بوچھاڑ اسی موض
دنيا ميں ہر چيز فانی ہے، اس دنيا كی اصل بنياد تغير ہے، دنيا ميں سرف ايك ہی چيز جاودانی ہے اور وه يہ كہ كسی چيز كو

  ہميشگی حاصل نہيں۔ 
يں اور دليل ميں تغير و تبدل كے اس قانون كو ہميشگی اور ابديت كے منكر كبھی اپنی باتوں كو فلسفہ كا رنگ دے ديتے ہ

  پيش كرتے ہيں جو فطرت كا ايك مجموعی قانون ہے۔ 
اگر ہم مسئلے پر اس نقطہ نظر سے غور كريں تو اعتراض كا واضح جواب مل جاتا ہے كہ وه چيز جو ہميشہ تٰغر و تبدل 
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نين اور نظامات خواه وه طبيعی نظامات ہوں يا وه سے دوچار رہتی ہے وه ماده اور دنيا كی مادی تركيبات ہيں ليكن قوا
اجتماعی نظامات جو طبيعی اصولوں سے ہم آہنگ ہوں اس قانون تغير و تبدل كے تحت نہيں آتے، ستارے اور شمسی 

نظامات ظاہر ہوتے ہيں اور چند دنوں بعد فرسوده اور فانی ہو جاتے ہيں ليكن قانون كشش اپنی جگہ رہنا ہے، نباتات اور 
  يوانات وجود ميں آتے ہيں اور فنا ہو جاتے ہيں ليكن قوانين حيات باقی رہتے ہيں۔ ح

ہی حال انسانوں اور ان كی زندگی كے قابون كا ہے، انسان جن ميں پيغمبر بھی شامل ہے دنيا سے رخصت ہو جاتے ہيں 
  ليكن پيغمبر كا اليا ہوا ٓاسمانی قانونزنده اور تابنده رہتا ہے ۔ 

  
  وعده داد الطاف حق مصطفٰی را 

  گر بميری تو نميرد اين سبق 
  

مظاہر فطرت تغير پذير ہيں قوانين فطرت كو تغير نہيں، اسالم قانون ہے نہ كہ مطاہر كائنات سے ايك مظہراسالم اسی 
ور صورت مين مرده ہو سكتا ہے كہ وه قوانين فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو ليكن جب اسالم كا اپنا دعوٰی ہے كہ وه فطرت ا

انسانی سرشت سے اور اس كے معاشرے سے تازگی اور قوت حاصل كرتا ہے اور قوانين فطرت سے ہم آہنگ ہے تو آخر 
  وه كس طرح ہو سكتا ہے؟ 

كبھی اجتماعيت كے پہلو سے اعتراض كيا جاتا ہے اور كہا جاتا ہے كہ اجتماعی ضوابط اجتماعی تقاضوں كی بنياد پر وضع 
كی ضروريات قوانين اجتماعی كی بنياد ہيں تو ان كا عواميل تمدن كی توسيع و تكميل كے ساتھ  كئے جاتے ہيں، جب معاشره

ساتھ متغيير ہونا بھی ضروری ہے ہر زمانے كی ضروريات دوسرے زمانے كی ضروريات سے مختلف ہوتی ہيں، ميزائيل 
اونٹون كی پرانے كی ضروريات سے طياروں بجلی اور ٹيلی ويژن كے اس جديد دور كی ضروريات گھوڑوں، خچرون اور 

قطعی مختلف ہون گی، يہ كس طرح ممكن ہے كہ اس جديد دور كے ليے بھی وہی ضوابط نافذ ہوں جو پرانے زمانے ميں 
رائج تھے، دوسرے الفاظ ميں عوامل تمدن كے اندر ترقی و توسيع الزمانئے تقاضے پيدا كرے گی، اس ليے جبر تاريخ كا 

نہ كے ايك ہی حال پر ركھنا ممكن نہيں ہے اور زمانے كے تقاضوں كے ساتھ ہم آہنگی اختيار كرنا بھی راستہ روكنا اور زما
ممكن نہيں ہے، جامد اور يكساں ضوابط كا پابند رہنا مقتضيات زمانہ كے ساتھ مطابقت اور لچك پيدا كرنے اور تمدن كے 

  قافل كے ساتھ ہم آہنگ ہونے كی راه ميں ايك بڑی ركاوٹ ہے۔ 
بے شك اہم ترين مسئلہ ہے، ہماری نئی نسل بجز تغير و تبدل اور وجدت طلبی اور زمانے كے نئے نئے تقاضوں كے كچھ 

نہيں سوچتی، نئی نسل كا سامنا كرتے بھی جو بات سب سے پہلے كانون تك پہنچتی ہے وه يہی ہے، اس نسل كی انتہا 
ود ہيں، نو طلبی كی خاصيت حركت اور ماٰض سے منہ موڑنا پسندوں كے نقطہ نظر سے مذہب اور نو طلبی دو متضاد وج

  ہے جبكہ مذہب كی خاصيت جمود سكون، ماضی سے وابستگی اور موجوده وضع كی حفاظت كرنا ہے۔ 
اسالم كو دسرے ہر مذہب سے زياده اس طرز فكر كے حامل گروه سے مقابلہ كرنا پڑ رہا ہے، اسالم كا ابديت و ہميشگی كا 

كے ليے بڑا نا قابل برادشت ہے، اسالم زندگی كے تمام شعبون ميں عمل دخل ركھتا ہے، خدا اور بندے كے دعوی اس گروه 
درميان تعلق سے لے كر افراد كے اجتماعی روابط، خاندانی روابط، فرد اور اجتماع كے روابط انسنا اور اس دنيا كے با ہمی

ہب كی طرح چند رسلم عبادات اور خشك اخالقی ضوابط تك روابط سب ہی سے وه بحث كرتا ہے، اگر اسالم دوسرے مذا
محدود ہوتا تو پھر اس كے ليے كوئی دشواری نہ تھی ليكن وه اس قدر مدنی، فوجداری، ديوانی، سياسی، اجتماعی اور 

  خاندانی قوانين و ضوابط ركھتے ہوئے كيا كر سكتا ہے؟ 
وريات ميں تغير مقضيات زمانہ كی رعايت جيسے نكات كو اٹھا ہم نے اوپر جو اعتراض نقل كيا ہے اس ميں جبر تاريخ ضر

يا گيا ہے اس ليے اعتراض كے ان تين اصل نكات پر مختصراً، بحث كرنا ضروری ہے، اس كے بعد اسالم كے نقطہ نظر 
كن سے ہم اس اعتراض كو رفع كرنے كی كوشش كريں گے، ان محدود صفحات مين بحث كے تمام پہلووں كا احاطہ كرنا مم

نہيں ہے، ايك ايسا مسئلہ جو فلسفہ، فقہ، تاريخ اور اجتماعيات سب ہی سے متعلق ہے ايك ضخيم كتاب كی وسعت چاہتا ہے 
جسے برسون كے مطالعہ كا حاسل قرار ديا جا سكے تا ہم توقع ہے كہ يہ مختسر مقالہ اس اشكال كے رفع كرنے ميں مدد 

  دے گا۔ 

  جبر تاريخ
ركب ہے ۔جبر اور تاريخ جبر كا مطلب كسی چيز كا حتمی اور يقينی ہونا ہے فالسفہ كی اصطالح ميںيہ كلمہ و اجزاء سے م

كہتے ہيں تو يہ ضرب كھانے والے دونوں اعداد ضرورتا اور  ۵×۵اسے ضرورت اور وجوب كہا جاتا ہے مثال :جب ہم 



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

 
 

ہيں ہے ۔يہ بات ظاہر ہے كہ جبر كا لفظ كے مساوی ہوں گے يعنی حتما ايسا ہی ہے اس كے خالف ہونا ممكن ن ٢۵جبرا 
اصطالحا ايك فلسفيانہ مفہوم ركھتا ہے ۔اس سے ہٹ كر جبر كا مفہوم حقوقی فقہی اور عرفی ہے يعنی يہ لفظ اكراه اور 

كے مساوی ہے يہ كسی جبری قوت اور  ٢۵اپنی ذاتی ساخت كی بناء پر  ۵×۵جبريہ ارمال كے لئے استعمال كيا جاتا ہے 
ل كی وجہ سے نہيں ہے ليكن تاريخ، تاريخ يعنی حادثات كا مجموعہ جو انسان كی سرگذشت كو تشكيل ديتا ہے جبريہ عم

۔انسانی سرگذشت ايك راستہ طے كرتی ہے كچھہ ايسی طاقتيں كار فرما ہيں جو اسے حركت ميں التی ہيں اور اسے قابو ميں
ہ يا بھاپ كی طاقت سے چاليا جاتاہے ۔تاريخ كو بھی كچھہ عواملركھتی ہيں جيسے ايك دستی پہيہ يا ايك كارخانہ جسے ہاتھ

اور طاقتيں حركت ميں ركھتی ہيں ۔اسے گردش ميں التی ہيں اور آگے بڑھاتی ہيں ۔اس اعتبار سے جبر تاريخ، كا مطلب 
اس كا مطلب يہ سرگذشت بشر كا حتمی اور پايبند ہونا ہے، جب ہم يہ كہتے ہيں كہ تاريخ كی حركت كی حركت جبری ہے تو

ہوتا ہے كہ انسان كی اجتماعی زندگی ميں كچھہ ايسے طاقتور عوامل ہيں جو اپنے قطعی اچرات ركھتے ہيں ۔ان سے بچنا 
  ممكن نہيں ان عوامل كی تاثير يقينی اور حتمی ہوتی ہے ۔ 

ه زمانے ميں وہی كردار جبر تاريخ، كے كلمے نے ہمارے اس دور ميں بڑی قدر و قيمت حاصل كر لی ہے يہ كلمہ موجود
ادا كررہا ہے جو اس نے ماضی ميں قضا و قدر كے پرده ميں ادا كيا تھا۔حوادث زمانہ كے آگے سپرڈال دينا اور اپنے 

  غلطيوں كے عذر تراشنا اس كا مدعا ہے ۔ 
قضا و قدر تھا اور يہ ايك شير خونخوار ہے كہ اس كے مقابل تسليم و رضا كے سوا كوئی چاره نہيں ۔ماضی ميں اس كا نام 

  موجوده دور ميں اسے جبر تاريخ كہا جاتا ہے ۔ 
حقيقت يہ ہے كہ نقضا و قدر اور جبر تاريخ دونوں كلمہ صحيح فلسفيانہ مفہوم كے ھامل ہيں ۔ان كے حقيقی مفہوم كو نہ 

ارے ميں بحث كی ہے ليكنسمجھنا ہی غلط تعبير كا سبب بنا ہے ہم نے اپنی كتاب "انسان و سرنوشت :ميں قضاء و قدر كے ب
جبر تاريخ، يہ كہ انسانی سرگذشت دينا كے تمام حوادث كی طرح نہ تبديل ہونے واال قانون ركھتی ہے اور تاريخی عوامل 

دوسرے تمام عوامل كی طرح قطعی اور الزمی تاثيرات ركھتے ہيں، يہ كوی ايسی بات نہيں ہے ۔قرآن كريم نے خود سنۃهللا 
د كی ہے ليكن ان عوامل كی تاثير كی نوعيت اصل مسئلہ ہے ۔كيا تاريخ كے جبری عوامل كا اثر اس كہہ كر اس كی تائي

صورت ميں ظاہر ہوتا ہے كہ ہر چيز وقتی محدود اور زوال پذير ہو كر ره جاتی ہے يا اس كی كوئی دوسری صورت بھی 
  ہے؟ 

گردش ميں النے والے عوامل مضبوط اور پائيدار ہوں ظاہر ہے اس مسئلہ كا تعلق عوامل كی نوعيت سے ہے ۔اگر تاريخ كو 
گے تو ان كی جبری تاثير كا نتيجہ اس شكل ميں ظاہر ہوگا كہ وه گردش و تسلسل كو برقرار ركھيں گے ۔اگر اس كے بر 

ے دار عامل كا تعلق خاندان كی تشكيل رفيق زندگی كے انتخاب اور بچوں كی توليد ميں موثر رہا ہ۴عكس يہ عوامل ناپا
۔تاريخ كے طويل دور ميں خاندانی زندگی كے خالف تحريكيں اٹھتی رہيں ليكن وه سب ناكام ہوگئيں ۔ايسا كوں ہوا؟ يہ 

  تحريكيں جبر تاريك كے خالف تھيں، جبر تاريخ كا تقاضا يہ تھا كہ خاندانی زندگی باقی رہے ۔ 
ے يہ كسی نہ كسی صورت ميں موجود رہی ہے ۔يہايك دوسرا تاريخی عامل مذہب ہے ۔پرستش انسان كی سرشت ميں شامل ہ

  عامل تاريخ كے تمام ادوار ميں موثر رہا ہے اور اس نے مذہب پر سے توجہ كو ہٹنے نہيں ديا ۔ 
غرض يہ كہ جبر تاريخ كو كسی محدود اور وقتی چيز كے مساوی قرار دے كر ہر قانون اور قائده كی ناپائيداری پر دليل النا 

۔جبر تاريخ، اس جگہ ناپائيداری كو نتيجہ كی صورت ميں سامنے التی ہے جہاں زير نظر عامل، جيسے  ايك بڑی غلطی ہے
اقتصادی پيداوار كا عامل ہو اور كوئی دوسرا عامل اس كی جگہ لے اس لئے انسان اور اس كی ضرورت تاريخ كو گوشزد 

از ہونے والی تاثيری قوت كا سراغ لگانا چاہئے تا كہ ميں النے والے عوامل اور ان ميں سے ہر عامل كی معاشره پر اثر اند
يہ معلوم ہو كہ اس كا اثر كہاں تك پہنچتا ہے اور ان ميں سے كونسا عامل مضبوط و پائدار ہے اور كونسا كمزور و ناپائيدار ۔

كا مفروضہ ہی انسان حقيقت يہ ہے كہ انسانی زندگی كی جملہ حالتوں كی ناپائيداری كو جبر تاريخ كے مساوی قرار دينے 
كے "يك جہتی" ہونے كے مفروضے كو آگے النے كا سبب بنا ہے اس مفروضے كے مطابق "يك جہت" انسان زياده قدر و 
قيمت نہيں ركھتا اور تاريخ كا تعغير ايك "يك شاخہ" تعغير ہے ۔اس مفروضے كے حاميوں كے نقطہ نظر سے ہر دور ميں 

شيت ہے دولت كی پيداوار اور تقسيم كا طريقہ، افراد كے اقتصادی روابط جيسے كارخانہ تاريخ كا اصلی اور بنيادی عامل مع
اور مزدور كے روابط، كسان اور زميندار كے روابط جو كمزور اور تعغير پذير روابط ہيں، زندگی كے دوسرے گوشوں 

اس مفروضے كا بڑا چرچا ہوا ليكن اب يہ اپنی  مثال دين علم، فلسفہ، قانون، اخالق اور ہنر كا تعين كرتے ہيں ۔ابتدا "دنيا ميں
  قدر و قيمت كھو چكا ہے ۔آج دنيا اور تاريخ كے بہت سے ماده پرست مفسرين اس مفروضے كو مسترد كرچكے ہيں ۔ 

ہر چند كہ ابھی علمی اعتبار سے قطعی طور ہر يہ نہيں كہاجاسكتا كہ انسان "يہ ناشنوا ساوجود "كثير الجہت ہے اور انسانی 
تاريخ كی توجيہ كثيرالجہت، كے مفروضے سے ہی كی جاسكتی ہے البتہ يہ تسليم شده قدر ہے انسان "يك جہت" نہيں ہے 
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۔اس كے يك جہت ہونے كا نظريہ اور انسانی تاريخ كے سفر كا يك خطی ہونے كا مفروضہ سب سے زياده بے بنياد بے 
  بنيادمفروضہ ہے ۔ 
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 انسانی ضروريات 

 

  
كيا يہ درست ہے كہ انسان كی تمام ضروريات بدلتی رہتی ہے اور ضروريات كے تغير كے ساتھہ ان سے متعلق قوانين و 

ضوابط ميں بھی تبديلی آتی رہتی ہے ؟ اس كا جواب يہ كہ نہ تمام انسانی ضروريات حالت تعغير ميں ہوتی ہيں اور نہ 
  كہ زندگی كے بنيادی اصول اور ضوابط ہی ميں تبديلی آجائے ۔ ضروريات كے تغير كا الزمی نتيجہ يہ نكل سكتا ہے 

  
ضروريات كی پہلی قسم ضروريات دو طرح كی ہيں :بنيادی ضروريات اور ثانوی ضروريات، بنيادی ضروريات انسان كی 

ميں جسمانی و روحانی ساخت اور اجتماعی زندگی كے مزاج كی گہرائيوں سے تعلق ركھتی ہيں جب تك انسان اس دنيا 
موجود ہے اور اجتماعی زندگی بسر كررہا ہے اس كی يہ ضروريات باقی رہيں گی ۔يہ ضروريات تين طرح كی ہيں 

  "جسمانی "روحانی اور اجتماعی : 
  ۔ جسمانی ضروريات كا تعلقات خوراك، پوشاك، مسكن اور رفيق حيات سے ہے ۔ 

  حترام و تربيت آتے ہيں اور ۔ روحانی ضروريات كے ذيل ميں علم، زيبايش، نيكی، پرستش، ا
  ۔ معاشرت مبادلہ اشياء، تعاون، عدالت، آزادی اور مساوات كا تعل قاجتماعی ضروريات سے ہے 

  
ثانوی ضروريات وه ضروريات ہيں جو بنيادی ضروريات سے پيدا ہوتی ہيں مختلف آالت اور وسائل زندگی كی ضروريات 

ں جو زمانہ كے ساتھہ ساتھہ بدلتی ضرورت ہے تو خدا كے ساتھہ انسان اسی نوع كی بنيادی ضروريات سے پيدا ہوتی ہي
  كے رابطے يا فطرت كے ساتھہ رہتی ہيں ۔ 

يہ بنيادی ضروريات ہی جو انسان كو زندگی كی توسيع اور ترقی كی جانب قدم بڑھانے كے آماده كرتی ہيں ثانوی ضروريات
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  ه سے زياده توسيع و ترقی كے لئے محرك ثابت ہوتی ہيں ۔ زندگی كی توسيع و ترقی سے پيدا ہوتی ہيں اور زياد
ضروريات ميں تغير اور ان كے نئے ہونے اور پرانے ہونے كا تعلق ثانوی ضروريات سے ہے بنيادی ضروريات نہ پرانی 

  ہوتی ہيں اور نہ ختم ہوتی ہين وه ہميشہ زنده اور نئی رہتی ہيں 
قانون كی ضروريات ثانوی ضروريات كے اسی حصے سے تعلق ركھتی ہے ثانوی ضروريات كا ايك حصہ بھی ايسا ہی ہے

۔قانون كی ضروريات اجتماعی زندگی كی بنيادی ضرورت كا ايك الزمی الزمی نتيجہ ہے اور اسے بھی دوام اور ہميشگی 
  حاصل ہے ۔انسان كسی دور ميں بھی قانون سے بے نياز نہيں ہوسكتا ۔ 

  
صحيح ہے كہ تمدن كے عوامل ميں توسيع نئينئی ضروريات كو سامنے التی ہے اور ضروريات كی دوسرے قسم يہ بات 

وقتا فوقتا فرعی قوامين ضوابط و معاہدات كا ايك سلسلہ وجود ميں آتا رہتا ہے مثال حمل و نقل كے مشينی وسائل كی بنا پر يہ 
درميان سفر اور حمل و نقل كے لئے  ضروری ہوجاتا ہے كہ شہروں كے درميان آمد ورفت كے لئے اور مختلف ممالك كے

كچھہ قوانين و ضوابط وضع كئے جائين جبكہ ماضی ميں اس طرح كے قوانين اور معاہدوں كی ضرورت نہيں تھی البتہ 
تمدن كے عوامل ميں توسيع حقوقی، تعزيری اور شہری قوانين جن كا تعلق لين دين، وكالتوں، ناجائز قبضوں، ضمانتوں، 

ر ايسے ہی دوسرے امور سے ہوتا ہے ۔اگر وه فی الواقع عدالت اور فطری حقوق پر مبنی ہوں تو انہيں وراثت، ازدواج او
تبديل كرنے كی كوئی ضرورت باقی نہيں رہتی ۔جب يہان سان كے رابطے سے متعلق قوانين كی تبديلی كا سوال كيسے پيدا 

  ہوگا۔ 
مقرر كرتا ہے وسائل و آالت ضرورت كی تبديلی ان كے حصول وقانون ضروريات كی تكميل كا شريفانہ اور عادالنہ طريقہ 

استفاده اور ان كے عادالنہ تبادلے كے طريقے كو تبديل كرنے كا سبب نہيں بنتی ۔مگر يہ فرض كرليا جائے كہ زندگی كے 
ف اور اخالق كا اسباب وسائل اور آالت ميں تبديلی آتی ہے اور وه ترقی و كمال كی صورت اختيار كرتے ہيں تو حق "انصا

مفہوم بھی بدل جاتا ہے ۔دوسرے الفاظ ميں ہم كو يہ فرض كرنا پڑے گا كہ حق، عدالت اور اخالق كے مفاہيم اضافی ہيں ۔ايك 
چيز اگر كسی زمانے ميں حق عدالت اور اخالق كے ذيل ميں آتی ہے تو دوسرے زمانے ميں وه حق، عدالت اور اخالق كے 

  خالف مسجھی جاتی ہے ۔ 
رے دور ميں اس مفروضے كا بڑا چرچا ہے ليكن اس سلسلہ بيان مين اس مسئلہ پر بحث كی زياده گنجائش نہيں ہے يہاں ہما

ہم صرف يہ كہيں گے كہ اس مفروضے كا سبب حق، عدالت اور اخالق كے حقيقی مفہوم سے ناواقيفيت ہے ۔حق عدالت اور 
ذ اور ان كی عملی صورت ہے نہ كہ ان كی حقيقت و ماہيت ۔اگركوئی اخالق كے ذيل ميں جو چيز تغير پذير ہے وه ان كا نفا

آئيں و دستور حقوق اور فطرت كی بنيادس پر بنايا گيا ہو تو وه ايك زنده انقالبی قوت سے بہرہمند ہوگا وه زندگی كی اس شكل
يقی خطاط كھيچے گا و سورت سے بحث كرنے كی بجائے جس كا تعلق بظاہر تمدن سے ہے، زندگی كے لئے اصلی اور حق

۔وه نہ صرف زندگی كے تغيرات سے ہم آہنگ ہوگا بلكہ ان كی رہنمائی كرے گا۔نئی نئی ضروريات اور قوانين كے درميان 
تضاد اس وقت پيدا ہوتا ہے جبكہ قانون حركت و عمل كی راه متعين كرنے كے بجائے زندگی كی ظاہری شكل و صورت پر 

سائل كو جن كا تعلق سارے كا سارا تہذيب و تمدن كے مراحل سے ہوتا ہے انہيں ہميشہ توجہ دے مثال مخصوص آالت اور و
  ايك ہی صورت ميں ركھنا چاہئے ۔ 

اگر قانون يہ چاہے كہ ہميشہ تحريری كام ہاتھ ہی سے كيا جائے گھوڑے اور خچر ہی سواری كاكام ليا جائے اور روشنی 
ائے اور صرف وہی كپڑا پہنا جائے جو ہاتھہ سے بناياجاتا ہے ۔اس طرح كے لئے مٹی كے تيل كی قنديل ہی استعمال كی ج

كا قانون علم و تمدن كی توسيع اور اس سے پيدا ہونے والی احتياجات سے جنگ كرتا ہے اور يہ الزمی بات ہے كہ جبر 
  تاريخ، اس قانون كو بدل كر ركھ دے گا ۔ 

و رنگ اور مخصوص صورتوں كا حامل ہوگا، اس كے بقاء و قانون جس قدر جزئی اور مادی ہوگا يعنی مخصوص مواد 
دوام كے امكانات كم ہی ہوں گے ۔اس كے بر عكس قانون جس قدر كلی اور معنوی ہوگا اور اشياء كی ظاہری صورتوں پر 

زياده توجہ دينے كی بجائے اشياء كے درميان يا اشخاص كے مابين روابط پر توجہ دے گا اس كے بقاء و دوام كے امكانات 
  ہوں گے ۔ 

  
  زمانے كے تقاضے زمانے كے تقاضے، يعنی ماحول معاشرے اور زندگی كے 

تقاضے، انسان عقل، ايجاد و اختيار كی قوت سے ليس ہے اور بہتر زندگی كی خواہش ركھتا ہے، اس ليے وه اپنی اقتصادی، 
ات اور عوامل و وسائل كو كار زار حيات اجتماعی، اور معنوی ضروريات رفع كرنے كے ليے بہتر سے بہتر افكار و نظري

ميں النے كی كوشش كرتا ہے، بہتر اور كامل تر وسائل و عوامل كی زندگی ميں آمد خود بخود پرانے اور ناقص تر عوامل 
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كو اپنی جگہ خالی كر دينے پر مجبور كرتی ہے، اس طرح انسان جديد عوامل اور ان كی مخصوص ضروريات سے 
ا ہے، انسان كی مادی اور معنوی احتياجات كے ايك سلسلے سے وابسگتی اور ان احتياجات كو رفع كرنےوابستگی پيدا كرليت

والے عوامل و وسائل كا دائمی تغير اور ان وسائل كا ہميشہ بہتر ہوتے چلے جانا اور ايك مرحلہ پر خود ان كا نئی نئی 
ميں ماحول اجتماع اور زندگی كے تقاضوں ميں تغير كا  احتياجات كے ايك سلسلے كو وجود ميں ال نا ہر دور اور زمانے

سبب بنتا رہتا ہے اور انسان كو الزمی طور پر جديد تقاضوں سے ہم آہنگی پيدا كرنے پر آماده كرتا رہتا ہے، اس طرح كے 
  تقاضوں سے جنگ نہيں كرنی چاہيے اور نہ جنگ كی جاسكتی ہے۔ 

والے نئے مظاہر بہترافكار و نظريات اور كامل تر وسائل و عوامل كے  ليكن افسوس كہ كسی عہد كے دوران پيدا ہونے
اعتبار س زندگی كے ليے زياده سعادت بخش نہيں ہوتے۔يہ انسان ہی ہے جو اپنے زمانے، ماحول اور معاشره كو تشكيل ديتا 

كہ وه وقر كے دہارے  ہے، اور انسان غلطی سے محفوظ نہيں ہے، اس اعتبار سے انسان كی صرف يہی ذمہ داری نہيں ہے
پر بہلتا چال جائے اور اپنے دور كے افكار و نظريات، عادات و اطوار اور پسند و ناپسند كو اپنا تا چال جائے اس كی ايك ذمہ 

داری يہ بھی ہے وقت كی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لے اور زمانے كی اصالح كرے اگر انسان خود كو صدفی صد زمانے 
  گا تو پھر وه زمانے كو كس چيز سے ہم آہنگ كرے گا؟  كے مطابق بنا تا رہے

افالس فكر ركھنے والے افراد كے ليے زمانے كے تقاضے يعنی"آج كی پسنداور سليقہ"اور يہ جملہ"آج كی دنيا پسند نہين 
كرتے"ہر نظری، عملی، صوری، مادی، قياسی، تجربی، اور استقرائی منطق كی رو سے ان كی شخصيت كو متاثر كرنے 

اور ان كے غير مشروط طور پر سر تسليم خم كر دينے كے ليے بہت كافی ہے، ان لوگون كے طرز فكر كی رو سے 
خصوصا دنيا نے مگرب ميں كسی چيز كا فيشن اور سليقہ قرار پانا يہ كہنے كے ليے كافی ہے كہ زمانے كے تقاضے بدل 

ں بلندی و ترقی كے ليے اسے اختيار كرنا الزم ہے، گئے ہين، ان كے نزديك يہ جبر تاريخ ہے اس سے بچنا ممكن نہي
حاالنكہ يہ انسان ہی ہے جو اپنے زمانے، ماحول اور اجتماعی عوامل كو تشكيل ديا ہے، يہ چيزين عالم قدس سے نازل نہيں 

  ہوريں، انسان خود وه مغرب كا رہنے واال ہی كيون نہ ہو غلطی غلطی كا سزاوار ہے۔ 
راستہ ہونے كے ساتھ شہوت اور خواہش نفس بھی ركھتا ہے، مصلحت اور زندگی كی طرف وه انسان عقل اور علم سے آ

اچھے قدم اٹھا تا ہے تو كبھی كبھی اس كے قدم غلط سمت پر بھی اٹھ جاتے ہيں، اس اعتبار سے زمانہ جہان راه راست پر 
ہاں زمانے كی ايسی پيش قدميوں كا ساتھ دنياپيش قدمی كر سكتا ہے وہاں وه راه انحراف بھی اختيار كر سكتا ہے، اس ليے ج

  چاہے وہاں اس كے انحرافات كی مزاحمت بھی كرنی چاہيے۔ 
لفظ "آزادی" كی طرح "زمانے كے تقاضے"ان كلمات ميں سے ايك ہے جن كا مشرق كی سرزمين پر بڑا برا حشر ہوا ہے 

شرق كی اصل تہذيب پر ضرب لگائے اور اس پر مغربی اور ٓاج يہ كلمہ استعمار كا ايك ايسا مكلم ہتھيار ہے جس سے وه م
روح مسلط كرنے كا كام ليتا ہے كتنے فريب ہيں جو اس عنوان سے دئے جاتے ہيں اور كتنی بد بختياں ہيں جو اس 

  خوبصورت كتبہ كے ساتھ ہم پر مسلط كی جاتی ہيں۔ 
سرچشمہ علم كے عالوه دوسرے تمام سرچشمے انسانكہا جاتا ہے كہ زمانہ علم ہے، بال شبہ يہ بات درست ہے ليكن كيا اس 

كے ليے خشك ہو چكے ہيں اور آج جو كچھ پيش كيا جا تا ہے وه صحيح و خالص علم كی حيثيت ركھتا ہے؟ آخر كس دور 
مين ہمارے اس عہد كی مانند علم و دانش كو اس قدر قوت و قدرت اور وسعت حاصل رہی ہے اور كس زمانے ميں اس دور 

علم و دانش اپنی آزادی سے محروم ہو كر شہرت كے عفريت كی غالم اور خود غرضی، جاه طلبی، زر پر ستی  كی طرضح
  و استحصال كے اژدہون كا شكار رہے ہيں؟ 

جو لوگ اس بات كے مدعی ہيں كہ زمانے كے تغير پذير تقاضے كسی قانون كو ہميشہ كے ليے باقی نہيں رہے ديتے انہيں 
و موضوعات كو ايك دوسرے سے الگ كريں تا كہ انہيں معلوم ہو كہ اسالم ميں كوئی ايسی چيز موجود چاہيے متذكره باال د

  نہيں ہے، جو بہتر زندگی كی جانب پيش قدمی كی مخالف ہو۔ 
ہمارے اس دور كی مشكل يہ ہے كہ آج كے انسانكو ان دونون باتوں كو الگ كر كے غور كرنے كی بہت كم توفيق ہوتی ہے،

كے ساتھ رشتہ جوڑ كر جمود اختيار كر ليتا ہے اور جو كچھ نيا ہو اس سے لڑنے لگتا ہے يا پھر اس قدر جہالت پر  وه قديم
  اتر آتا ہے كہ ہر نئی ظاہر ہونے والی چيز كو "زمانے كے تقاضوں" كے نام پر ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ 

  
نے كے تقاضے يہ تينوں باتيں ہمارے ليے سرف يہ حركت ولچك بعض مسائل جبر تاريخ، ضروريات زندگی ميں تغير زما

جاننے كے ليے مفيد ہيں كہ ہم ان بوتوں كو بہانی بنا كر اور آنكھيں بن كر كے كسی قانون كو ہدف نہيں بنا سكتے اور اس 
  كی ابديت كے مفكر نہيں ہو سكتے۔ 

ے كے ليے كافی نہيں ہے، اس ليے واضع ہے كہ صرف ان مسائل پر بحث، قانون كی ابديت كے مسئلے كی شكل حل كرن
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كہ يقيناً اگر كوٰئ ابدی قانونزندگی كی تمام متغير صورتوں كا اھاطہ كرنا چاہے اور تمام مشكالت كے حل كرنے كی راه دكھا
ئے اور ہر مشكل كع بہتر طريقے پر رفع كر دے تو اسے قوت و حركت كے ساتھ ايك لچك سے بھی بہره مند ہونا چاہيے وه 

امد اور بے لچك نہ ہو، ابن ہم يہ ديكھين گے كہ اسالم اپنی اس اصل كی حفاظت كرتے ہوئے "حالل محمد حالل الی خشك، ج
  يوم القيامۃ و حرام محمد حرام الی يوم القيامۃ" زندگی كے مختلف مسائل كے حل كی راه كسی طرح دكھا تا ہے۔ 

ز چھپا ہوا ہےجو اس بڑی مشكل پر قابو پا ليتا ہے اسالم كی قيناً اسالم كے قانون سازی كے نظام ميں كوئی راز اور رم
منطقی روح كے تمام بھيدون اور رازوں كا سرچشمہ اس انسان كی فطرت و طبعيت، اجتماعيت اور پورے عالم كے ساتھ 

  كامل وابستگی ہے۔ 
اتھ اپنی وابستگی كا با اسالم نے اپنے قوانين و ضوابط كے وضع كرنے ميں فطرت كے احترام اور فطری قوانين كے س

  قاعده طور پر اعالن كيا ہے، اسالم كی يہی وه جہت ہے جس نے قوانين اسالم كے ابدی ہونے كا امالن پيدا كر ديا ہے۔ 
  فطرت كے ساتھ اسالم كی وابستگی اور ربط كو مندرجہ ذيل نكات سے سمجھا جا سكتا ہے۔ 

  
  ۔ حريم دين ميں عقل كو جگہ دينا 1

دين نے اسالم كی طرح عقل كے ساتھ اس قدر قريبی رشتہ نہں ركھتا ہے اور اس كے"حق"كو تسليم نہيں كيا دنيا كے كسی 
ہے، كسی دين كا نام ليا جا سكتا ہے كہ جس نے عقل كو اپنے احكام كے سرچشموں ميں سے ايك سرچشمہ قرار ديا ہو، فقہاء

، كتاب، سنت، اجتماعاور عقل، فقہائے اسالم عقل اور شرع اسالم نے احكام كے چار سر چشمے اور ذريعہ قرار ديئے ہيں
  كے درميان نا قابل شكست رشتے كے قائل ہيں اور اسے ايك الزمی اصول قرار ديتے ہيں وه كہتے ہيں: 

  "كل ما حكم بہ العقل حكم بہ الشرع و كل ما حكم بہ الشرع حكم بہ العقل" 
مطابق حكم كرتے ہے اور جس چيز كا شرع حكم ديتی ہے عقل بھی  "جو كچھ عقل سليم حكم كرتے ہے شرع بھی اسی كے

  اس كا حكم كرتے ہے۔" 
فقہ اسالمی ميں خود عقل كسی قانون كو منكشف كرنے والی ہو سكتے ہے اور وه كسی قانون ميں قيود و حدود وضع كر 

ے استنباط كرنے ميں بڑی اچھی سكتے ہے يا اس قانون ميں عموميت پيدا كر سكتے ہے اور تمام سرچشموں اور ذرائع س
  مددگار ثابت ہو سكتی ہے۔ 

عقل كی دخل اندازی كا حق اس طرح پيدا ہوا ہے كہ اسالمی قوانين زندگی كی حقيقت سے سروكار ركھتے ہيں اسالم اپنی 
  تعليمات مين ايسی مجہول پر اسراريت اور رمزيت كا قائل نہيں ہے، جسے حل نہ كيا جا سكتا ہو۔ 

  
  ت اور خود قرآن كی تعبير كے مطابق وسطيت ۔ جامعي2

كسی قانون كا مكتب قانون كا يكطرفہ ہونا خود اپنے اندر اپنی تنسيخ كی دليل ركھتا ہے، انسان كی زندگی پر غلبہ ركھنے 
ا والے اور اثر انداز ہونے والے عوامل بہت زياده ہيں، ان ميں سے كسی ايك سے بھی صرف نظر كرنا خود عدم تعادل پيد

كرتا ہے، قوانين كے ابدی ہونے كا سب سے اہم عنصر ان كا تمام مادی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر محيط ہونا
ہے، تعليمات اسالم كی جامعيت اور ہمہ جہتی كی صفت ہی اسالم سے شنا سا ہونے والوں كے درميان اس كی مقبوليت كا 

  س گفتگو كے دائرے سے باہر ہے۔ سبب ہے، اس نكتہ پر تفصيلی بحث ہماری ا
  
  ۔ اسالم نے كبھی زندگی كی ظاہری شكل و صورت سے بحث نہيں كی 3

تمام اسالمی تعليمات نے روح اور معانی پر اور اس طريقے پر توجہ دی ہے جو انسان كو ان مقاصد و معانی تك پہنچا تا 
ف رہنمائی اپنے ذمے لينے كے بعد انسان كو اس كے ہے، اسالم نے مقاصد و معانی اور ان تك پہنچنے كے طريقے كی طر

عالوه دوسرے امور ميں آزاد چھوڑديا ہے، اس طرح اس نے تہذيب و تمدن كے توسيعی عمل كے ساتھ تصادم سے پرہيز 
  كيا ہے۔ 

ہو كہ  اسالم ميں كوئی مادی وسيلہ اور كوئی ظاہری شكل نہيں ملے گی، جسے تقدس حاصل ہو اور مسلمان كی يہ ذمہ داری
وه اس شكل اور ظاہر كی حفاظت كرے، اس اعتبار سے علم و تمدن كے توسيعی مظاہر كے ساتھ تصادم سے پرہيز اسالم 
كی ايك ايسی جہت ہے كہ اس نے زمانے كے تقاضوں پر دين كو منطبق كرنے كا كام آسان كر ديا ہے اور اپنی ابديت كی 

  ر كرديا ہے۔ راه ميں حائل ہونے والی ايك بڑی ركاوٹ كو دو
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  ۔ اس دين كی خاتميت اور ابديت 4
اس دين كی خاتميت اور ابديت كا ايك دوسرا زمر يہ ہے كہ قوانين فطرت كے ساتھ ہم آہنگی سے قوت حاصل كرت اہے اس 

نے انسان كی مستقل اور دائمی ضروريات كے لييے مستقل اور غير متبدل قوانين بنائے ہيں اور تغير پذير حاالت اور 
  ورتوں كے ليے اس نے قابل تغير وضع قانون كی پيش بينی كی ہے، ص

سطور باال ميں ہم كہہ چكے ہيں كہ بعض انسان ضروريات خواه ان كا تعلق انفرادی شعبوں سے ہو يا اجتماعی شعبوں سے 
توں كے ليے جو نظام اپنی مستقل صورت ركھتے ہيں اور وه تمام انسانوں ميں يكساں ہوری ہيں، اسنان اپنی جبلتوں اور عاد

وضع كرتا ہے وه اخالق كہالتا ہے اور اجتماعی زندگی كے ليے جو نظام تشكيل ديتا ہے اس عدالت، كا نام ديا جاتا ہے اور 
وه اپنے خالق سے جو رابطہ قائم كرتا ہے اور اپنے ايمان كی تجديد و تكميل كرتا ہے اسے عبادت كہتے ہيں، ان تينوں كا 

  م كی ضروريات سے ہے۔ تعلق ان مستقل قس
انسان كی بعض دوسرے ضروريات تغير پذير ہوتی ہيں، جو قانون كے لحاظ سے ايسے قانون سازی كو الزم كرتے ہيں جس

ميں تبديلی ہو سكتی ہے، اسالم نے ايسی تغير پذير احتياجات كے ليے وضع قانون كی لچكدار صورت اختيار كی ہے اس 
ليے قانون سازی كو مستقل اور غير متبدل اصولوں كے ساتھ مربوط كر ديا ہے اور وه  طرح اس نے قابل تغير حاالت كے

  اصول ہر تغير پذير نئی صورت حال ميں خاص متناسب فرعی قانون كو وجود ميں التے ہيں۔ 
  ہم صرف دو مچالون پر اكتفا كرتے ہيں۔ 

  اسالم ميں ايك اجتماعی اصول يہ ہے: 
   16قوه" "و اعدوا لہم ما استطعتم من 

عنی آخری امكانی حد تك دشمن كے مقابل قوت فراہم كرو اور طاقتور بن كر رہو، كتاب يعنی قرآن ہميں اس اصول كی تعليم 
ديتا ہے، دوسری طرف سنت سے ہميں ہدايات كا ايك سلسلہ ملتا ہے كہ فہ ميں يہ ہدايات "سبق و رمايتہ"كے عنوان سے 

اور ان كے فرزند گھوڑے سواری اور تير اندازی ميں كامل مہارت حاصل كرين،  معروف ہيں، ہدايت كی گئی ہے مسلمان
گھوڑے سواری اور تير اندازی اس دور كے فنون حرب كے ايك اہم جز تھے اور دشمن كے مقابل قور كی فراہمی اور 

دو لہم ما استطعتم من طاقتور بننے كا بہترين ذريعہ تھے، "سبق درمايہ"كے قانون كی اصل تو قرآنكا يہ حكم ہے:"و اع
قوه"يعنی اسالم كے نقطہ نظر سے تير، تلوار اور نيزه اور گھوڑا اصليت نہيں ركھتے، يہ اسالمی مقاصد كا جز نہيں ہيں، 

جو بات اصليت ركھتی ہے، وه يہ ہے كہ مسلمانوں كو ہر دور اور زمانے ميں دشمن كے مقابل اپنے فوجی اور دفاعی وسائل
  تك مضبوط طاقتور بنا نا چاہيے۔ كو آخری حد امكان 

در حقيقت تير اندازی اور گھوڑا دوڑانے ميں مہارت ايك لباس ہے جو دشمن كے مقابل طاقت كے جسم كو پہنايا گيا ہے، 
دوسرے الفاظ ميں تير اندازی ميں مہارت اس زمانے ميں طاقتور بننے كی ايك عملی صورت تھی دشمن كے مقابل طاقتور 

ك مستقل قانون كی حيثيت ركھتا ہے، جو ايك دائمی اور مستقل ضرورت سے قوت حاصل كرنا ہے ليكن تير بننے كا لزوم اي
اندازی اور اسب دوانی ايك وقتی ضرورت كا مظہر ہيں اور زمانے كے تقاضوں اور تہذيبی عوامل كی توسيع كے ساتھ ان 

ہ كے استعمال ميں مہارت كا حصول ان كی جگہ لے ميں تبديلی ٓاتی رہتی ہے اور دوسری چيزيں جيسے آج كے جديد اسلح
  ليتی ہيں۔ 

  دوسری مثال، پيغمبراكرم (ص) نے فرمايا ہے: 
  "علم و دانش كا حصول ہر مسلمان پر واجب ہے۔" 

حكماء اسالم نے يہ ثابت كيا ہے كہ علم و دانش كا حصول اسالمی نقطہ نظر سے دو صوتوں ميں واجب ہے:ايك اس صورت
مان كا حصول علم و دانش سے وابستہ ہو، دوسرے اس وقت جب كسی ذمہ داری كا پورا كرنا علم و دانش كے ميں جبكہ اي

  حصول پر منحصر ہو۔ 
دوسری صورت كے بارے ميں كہا گيا ہے كہ طلب دانش كا واجب ہونا تياری كے ليے ہے كہ انسان كسی ذمہ داری كے ادا 

  كرنے كی قابليت پيدا كرے۔ 
حصول كا واجب ہونا يا نہ ہونا زمانے كے تقاضوں كے مطابق مختلف ہو جاتا ہے، پچھلے بعض ادوار ميں  اس ليے علوم كا

اسالمی فرائض كی ادائيگی حتی اجتماعی فرائض جيسے تجارت، صنعت و سياست كے ليے دانش كا حصول زياده ضروری
دوسرے زمانوں ميں ان فرائض كی ادائيگی نہيں تھا، اس كے ليے عام تجربات كافی تھے، ہمارے زمانے كی طرح بعض 

اس قدر دشار و پيچيده رہی ہے كہ اس كے ليے برسون تعليم اور خصوصی تربيت الزمی قرار پائی تا كہ اسالمی اجتماعی 
فرائض (واجبات كفائی) انجام پا سكيں، يہی وجہ ہے كہ سياسی، اقتصادی اور فنی علوم كی تحصيل جو ايك دور ميں واجب 
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ھی، دوسرے دور ميں واجب ہو جاتی ہے، ايسا كيوں ؟ اسالمی معاشره كے استقالل، عزت اور حيثيت كے تحفظ كے نہيں ت
الزمی اصول پر عمل كرنا ايك مستقل اور دائمی اسا كی حيثيت ركھتا ہے اور موجوده دور كے حاالت ميں تحصيل و تكميل 

تا، اس فرض كی ادائگی مختلف زمانوں اور مختلف حاالت ميںدانش كے بغير اس اصول پر پوری طرح عمل نہيں كيا جا سك
  يكساں شكل مين نہيں رہی ہے، اس سلسلے ميں بہت سی مثاليں دی جا سكتی ہيں۔ 

  
  ۔ اسالمی تعليمات كی فطرت اور طبيعت كے ساتھ ہم آہنگی 5

ہے جس كی وجہ سے السامی قوانين ايك دوسرا پہلو جو فطرت اور طبيعت كے ساتھ اسالم تعليمات كی ہم آہنگی كی عالمت 
كی ابديت كا امكان پيدا ہوتا ہے وه حقيقی مصالح اور مفاسد كے ساتھ احكام السامی كا علت و معلول كا رابطہ اور اس رو 

  سے احكام كی درجہ بندی ہے۔ 
بتا ديا گيا ہے كہ يہ  اسالم نے يہ واضح كيا ہے كہ احكام حقيقی مصالح و مفاسد كے ايك سلسلے كے تابع ہيں اور يہ بھی

  مصالح و مفاسد ايك ہی درجے ميں نہيں ركھے جاتے۔ 
اسی وجہ سے فقہ اسالمی ميں ايك مخصوص باب باب"تراجم"يا "اہم و مہم"ركھا گيا ہے تا ك فقہا اور اسالمی كاركنوں كے 

ل ہو، اسالم نے اس بات ليے مختلف مصالح و مفاسد كے يكجا ہونے اور ان سے واسطہ پڑنے كی صورت ميں آسانی حاص
كی اجازت دی ہے كہ اس طرح كے مواقع پر علمائے امت مصلحتوں كی اہميت كے درجوں كا خود اسالم كی رہنمائی ميں 
پوری توجہ كے ساتھ يقين كريں اور زياده اہم مصالح كو كم اہميت والے مصالح ترجيح ديں اور تعطل كی حالت سے باہر نكل

  روايت ہے۔  آئيں، رسول اكرم (ص) سے
  "اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرٰی للكبرٰی" 

  "جہاں دو امور واجب االحترام جمع ہوجائيں تو بڑے امر كی خاطر چھوٹے امر سے صرف نظر كرنا چاہيے۔" 
  ابن كثير"النہايہ"ميں اس حديث كو نقل كرتے ہوئے لكھتے ہيں" 

فرد كا نقسان ہو رہا ہو تو جماعت كا مفاد فرد كے نقصان پر مقدم "اگر كوئی ايسا معامہ ہو جس ميں جماعت كا فائده اور 
  ہے۔" 

جو كچھ ابن كثير نے كہا ہے وه زياده اہم مصلحت كو كم اہميت والی مصلحت پر مقدم ركھنے كے ايك موقع سے متعلق ہے، 
كے علم كو ہمارے دور ) Anatomyحديث كا فائده اسی ايك موقع تك محدود نہيں ہے، مرده جسم كے اعضاء كی تشريح (

ميں علم كی ترقی كے ليے ضروری سمجھا گيا ہے، اس كا تعلق باب"تزاحم"سے ہے، جيسا كہ ہميں معلوم ہے اسالم نے 
مسلمان كے بدن كے احترام اور مراسم تجہيزيں عجلت كو الزم قرار ديا ہے جبكہ ہمارے زمانے مين طب كی تعليم و تحقيق 

پر ہے، اس طرح دو مصلحتيں ايك دوسرے كے مقابل آگئی ہيں، ظاہر ہے كہ طبی تعليم و كے ايك حصے كا انحصار تشريح
تحقيق كی مصلحت ميت كی جلد تجہيز اور اس كے بدن كے احترام كی مصلحت پر مقدم ہے اس احتياط كے ساتھ كہ غير 

ر پہچانی جانے والی الس كو مسلم كی الشوں كے كافی نہ ہونے كی صورت ميں مسلمان كی الش پر انحصار كيا جائے او
چھوڑ كرنہ پہچنای جانے والی ال استعمال كی جائے اسی طرح دوسرے باتوں كا بھی لحاظ ركھنا چاہيے، اس طرح "اہم 

ومہم"كے قاعده كے تحت مسلمان الش كے اعضاء كی تشريح كی ممانعت ختم ہو جاتی ہے، اس قاعده كے تحت بھی بہت 
  سی مثاليں ہيں۔ 

  
  قوانين كو لچكدار بنانے والے قواعد كا وجود ۔ اسالمی 6

ايك دوسری چيز جس نے اسالمی ضوابط كو لچك، حركت اور تطبيق كی خاصيت عطا كی ہے اور ان كی ہميشگی كو بر 
قرار ركھا ہے، بعض كنٹرول كرنے والے قواعد كے سلسلے كی موجودگی ہے جسے اسالمی قوانين كے متن ميں شامل كيا 

ان قواعد كا بڑا انچھا نام ہے اور انہيں"حاكمہ"كہتے ہيں يعنی وه قواعد جو تمام اسالمی احكام و ضوابط پر ہے، فقہاء نے 
باالدستی ركھتے ہيں اور ان سب پر حكومت كرتے ہيں، يہ قواعد اعلٰی مناسب ركھنے والے انسپكٹروں كی تمام احكام و 

، قاعده"حرج"اور قاعده"الضرر"ان ہی نگران قواعد (حاكمہ) ضوابط كی نگرانی كرتے ہيں اور انہيں كنٹرول كرتے ہيں
سے تعلق ركھتے ہيں، در حقيقت اسالم نے ان نگران قواعد كو ويٹو كيا حق ديا ہے ان قواعد كی داستان بڑی دلچسب اور 

  مفصل ہے۔ 
  
  ۔ اسالم كا اسالمی حكومت كو بعض مخصوص اختيارات دينا 7
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نے حكومت اسالم كو اور دوسرے الفاظ ميں اجتماع اسالمی كو دئيے ہيں يہ اختيارات  كچھ دوسرے اختيارات ميں جو اسالم
ابتدائی درجہ ميں خود پيغمبر (ص) كی حكومت سے تعلق ركھتے ہيں، اس كے بعد امام كی حكومت سے ان كا تعلق ہے پھر 

  ولی بالمومنين من انفسہم" ہر شرعی حكومت كو يہ اختيارات حاصل ہوتے ہيں، قرآن كريم كا ارشاد ہے:"النبی ا
  "پيغمبر خود مومنين سے زياده ان كے نفوس پر تسلط كا حق ركھتا ہے۔ 

يہ اختيارات ايك وسيع دائره ركھتے ہيں، اسالمی حكومت جديد حاالت اور جديد ضروريات كو پيش نظر ركھتے ہوئے اسالم 
كر سكتی ہے كہ ماضی ميں موضوعا موجود نہيں كے اساسی اصول و مبانی پر توجہ كر كے ضوابط كا ايك سلسلہ وضع 

   17رہے ہيں! 
اور  ۴حكومت اسالمی كی قوت كے ليے ان اختيارات كو وجود المی شر ہے تا كہ وه آسمانی قوانين كا بہتر طريقہ پر اجرا 

طور پر انہيں بہتر انداز مين زمانے كے تقاضوں سے ہم آہنگ كر سكے اور ہر دور كے مخصوص الئحہ عمل كو بہتر 
مرتب و منظم كر سكے يہ اختيارات كچھ حدود اور شرائط ركھتے ہيں كہ يہان ان كے بارے ميں كچھ كہنے كی گنجائش 

  نہيں ہے۔ 
  
  

 --------------------------------------------------------------------------------   
  
  
   .۶٠.سورۀانفال، آيت 16
، اور مقالہ"واليت و زعامت" عالمہ طباطبائی كے ١٠٢، ٩٧مرحوم آيت هللا نائنی، صفحات. رجوع كيجئے"تنبيہ االمہ" 17

  ۔ ٨۴، ٨٢قلم سے، كتاب "مرجعيت و روحانيت" چاپ دوم صفحات 
 

 

 ذمہ داری كی منتقلی 

 

  
كيا يہ درست ہے كہ انسان كی تمام ضروريات بدلتی رہتی ہے اور ضروريات كے تغير كے ساتھہ ان سے متعلق قوانين و 

ضوابط ميں بھی تبديلی آتی رہتی ہے ؟ اس كا جواب يہ كہ نہ تمام انسانی ضروريات حالت تعغير ميں ہوتی ہيں اور نہ 
كہ زندگی كے بنيادی اصول اور ضوابط ہی ميں تبديلی آجائے ہماری ضروريات كے تغير كا الزمی نتيجہ يہ نكل سكتا ہے 

گذشتہ باتوں سے يہ بات واضح ہو گئی ہے كہ انسان كا عقلی و علمی بلوغ اور اس كے توانائی كے نئے دور كا آغاز، جس 
ور بدعتوں كے خالف ميں اس پر اٰلہی قوانين و معارف كے تمام حقائق روشن ہوئے اور دينی ورثوں كی حفاظت، تحريفات ا

جنگ، دين كی اشاعت تبليغ اور دعوت كا كام انجام پايا ختم نبوت كا اصل بنيادی پس منظر ہے، انسان كے دور اول ميں 
مجبورا"وحی"نے جو ذمہ داری عمده طريقے پر پوری كی تھی اسے رشد و بلوغ عقل كے دور ميں علمی و عقلی قوت 

  وارث قرار پاتے ہيں  انجام ديتی ہے اور علماء انبياء كے

  علمائے اسالم كی ذمہ داری
باوجوديكہ اسالم رائج مذاہب كی روايات كے بر عكس علمائے امركے ليے كسی ايسے اختيار كا قائل نہيں ہے جو طبقاتی 

ائ نے امتياز پر منتج ہو، دين كی بڑی اہم ترين ذمہ داری ان كے شانوں پر عائد كی ہے اسالم كی طرض كسی دين مين علم
ايسا موثر اور حقيقی نقش مرتسن نہيں كيا ہے اور يہ اس دين كی خاتميت س حاصل ہونے والے خصوصيت ہے، اوليم 

منصب جو خاتميت كے دور ميں پيغمبرون كی طرف سے علمائے امرت كی جانب منتقل ہوا ہے وه دعوت، تبليغ، ارشاد اور 
گروه تمام زمانون مں دعوت و ارشاد كے محتاج رہے ہيں۔قرآن نے تحريفات و بدعات كے خالف جن كا منصب ہے، انسانی 

  صراحت كے ساتھ ذمہ داری كو خود امت كے ايك گروه پر ڈاال ہے۔ 
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   18"و لتكن منكم امہ يدعون الی الخير و يامرون بالمعروف و ينہون عن المنكر" 
  كرے اور برائی سے روكے" "تم مين سے ايك گروه ہونا چاہيے جو خير كی طرف دعوت دے نيكی كا حكم 

وه اسباب ہر وقت موجود رہے ہيں جو تحريفات و بدعت پر منتج ہوتے ہيں اور ہوتے رہيں گے، يہ علماء امت ہی كی ذمہ 
  داری ہے كہ تحريفوں اور بدعتوں كے خالف جنگ كريں، رسول اكرم (ص) نے فرميا ہے: 

  فعل فعليہ لعنۃ هللا" "اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان يظہر علمہ و من لو ي
"جب بدعتيں ظاہر ہوں يہ عالم كی ذمہ داری ہے كہ اپنے علم كو ظاہر كرے اور جو ايسا نہيں كرے گا اس پر خدا كی 

  لعنت۔" 
جو چيز تحريفات و بدعات كے خالف جنگ كو ممكن اور اس كے كام كو آسان بناتی ہے وه اصلی معيار و مقياس يعنی قرآن 

لو اكرم (ص) نے خاص طور پر تاكيد كی ہے جو كچھ آپ كی زبان سے نقل ہوا ہے اس كی صحت و سقم كا محفوظ رہنا رس
  كو معلوم كرنے كے ليے قرآن كی كسوٹی سے فائده اٹھا يا جائے۔ 

كتابون كے اصل متن كو حوادث كے دستبرد سے محفوظ ركھنا، اصول سے فروع كا استنباط، جزئيات پر كليات كا انطباق ہر
كے جديد مسائل كی دريافت ان پر غور و بحث، يك طرفہ رجحانات كا سدباب، صورتوں، ظواہر اور عادتوں پر جمود دور 

كے خالف جنگ، فرعی ضوابط اور فتيہ سے اصل اور مستقل احكام كو الگ كرنا، اہم ومہم تشخيص اور اہم كو ترجيح دينا 
دود كا تعين، زمانے كی ضروريات سے ہم آہنگ الئحہ عمل وقتی قوانين كے وضع كرنے ميں حكومت كے اختيارات كے ح

  كيا تياری ختم نبوت كے اس دور ميں علماء كے اہم فرائض ہيں۔ 
امت اسالميہ كے عالمء اپنی ذمہ داری اور اہم منصب كے پيش نظر اپنے زمانے كے سب سے زياده عالم افراد ہونے چاہيں 

روحانی انحطاط كے مقتضيات سے وقت كے حقيقی مقتضيات كو جدا كركے ان كيونكہ وه انسانوں كے اخالقی انحرافات اور
كو ٹھيك ٹھيك تشخيص اس وقت تك نہيں كر سكتے جب تك كہ وه زمانے كی روح سے زمانے كی ساخت ميں كار فرما 

  عوامل اور انع و امعل كی سمت سفر سے اچھی طرح واقف نہ ہو۔ 

  اجتہاد
اور فرائض ميں سے ايك اجتہاد بھی ہے اجتہاد كا مطلب صحيح طريقے سے وه عالمانہ كو علماء امت كی اہم ذمہ داريوں 

ششجو كتاب، سنت، اجماعاور عقل كے سرچشموں سے استفاده كر كے اسالم كے اصلو و ضوابط معلوم كرنے كے ليے كی 
  جاتی ہے۔ 

رواج ہو گيا، قرآن مين يہ لفظ نہينآيا، روح معنی كے اجتہاد كا لفظ پہلی بار احاديث نبوی ميں استعمال ہوا پھر مسلمانوں مين 
لحاظ سے جو لفظ اس كا مرادف ہے اور قرآن مين بھی آيا ہے وه "تفقہ"ہے قرآن نے صراحت كے ساتھ تفقہ، دين كی گہری 

  فہم حاصل كرنے كی تاكيد كی ہے۔ 
ابستہ ہے اور اسالم كی ابديت كے ليے اسے اجتہاد يا تفقہ سے خاتميت كے اس دور ميں بہت نازك اور بنيادی ذمہ داری و

ايك اہم شرط كی حيثيت حاصل ہے، اجتہاد كو االم كی قوت محركہ كہا گيا جو بالكل درست ہے بزرگ مسلمان فلسفی ابن سينا
  بڑی روشن فكری كے ساتھ اس مسئلہ پر بحث كی ہے وه كہتا ہے: 

وادث و مسائل غير محدود اور متغير ہيں اور ہر دور مخصوص "اسالمی كليات مستقل، غير متغيراور محدود ہيں ليكن ح
تقاضوں اور مخصوص مسائل كا حامل ہوتا ہے، اسی ليے ہر دور اور عہد ميں ايسے افراد كی ضرورت ہے جو ماہر، 
ہاد و اسالمی كلياتے كے عالم، زمانے كو درپيش مسائل سے آگاه اور جو كليات اسالمی كی روشنی ميں جديد مسائل ميں اجت

استنباط كی صالحيت كے حامل اور اس ذمہ داری كو پورا كرسكيں ۔"تمدن اسالمی كے درخشان دور ميں جبكہ ايك وسيع 
اور بدوی مسلم معاشره ترقی و توسيع كی جانب تيزی سے قدم بڑھارہاتھا اور اس نے ايشيا كے عالوه اور افرقہ كے بعض 

نسلوں اور قوموں پر جن ميں سے ہر ايك اپنا ايك خاص ماضی اور تہذيب حصوں پر غلبہ حاصل كرليا تھا اور گوناگون 
ركھتی تھی، اسے حكومت كرنے كا موقع مال، اس دوران ہزاروں جديد مسائل پيدا ہوئے ۔مسلمان اس ذمہداری سے بڑی 

اسالمی سر چشمہ اپنی بہتركاميابی كے ساتھہ عہده برآہوئے اور دنيا كو حيرت ميں ڈال ديا ۔علمائے اسالم نے ثابت كرديا كہ 
تشخيص اپنے بہتر اسنباط سے ترقی و تكميل كے مراحل سے گزرنے والے كسی بھی معاشره كے ساتھہ چل سكتے ہيں اور

) زنده ہے اور etytlpocedureاس كی رہنمائی كرسكتے ہيں ۔انہوں نے ثابت كرديا ہے كہ "اسالمی حقوق" كا قانون يعنی (
ہونے والے تقاضوں كے ساتھہ ہمآہنگی كی قابليت ركھتا ہے اور ہر دور كی ضروريات كا جواب  زمانے كی ترقی سے پيدا

  دےسكتا ہے ۔ 
مستشرقين اور ماہرين قانون جنہوں نے اس دور كی فقہ اسالمی كی تاريخ كا مطالعہ كيا ہے اس حقيقت كے معترف ہيں اور 
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"مكتب قانون "كی حثيت سے تسليم كيا ہے اوور اسے ايك زنده ) كو مستقلetvilprocedureحقوق اسالمی يعنی اسالم كے (
  مكتب قانون قرار ديا ہے ۔ 

ساتويں صدی ہجری تك اجتہاد كا حق محفوظ تھا اور اس كا دروازه كھال ہوا تھا البتہ اس ساتويں صدی ميں خاص تاريخی 
كرليا گيا اور علماء ہميشہ كے لئے دوسری اور اسباب كی بنا پر شوری اور اجماع كو بنياد بمناكر علماء سے يہہ حق سلب 

تيسری صدی ہجری كے علماء كے نظريات كا اتباع كرنے پر مجبور ہوگئے اور يہيں سے چھہ معروف مذاہب تك فقہی 
  مذاہب كی تجديد وجود ميں آئی ۔ 

د اجتہادات ميں افراط كے سلسلہ كے اجتہاد كے دروازے كا بند ہوجانا عالم اسالم كا ايك بڑا المناك حادثہ سمجھا جاتا ہے شاي
  خالف رد عمل كے طور پر ايسا ہوا ہو بہر كيف فقہ اسالمی ميں جمود اور ٹھراؤ اسی وقت سے شروع ہوا ۔ 

اجتہاد كے دروازے كے بند ہونے كے ناپسنديده اثرات اہل تشيع پر بھی مرتب ہوئے ساتويں صدی ہجری كے بعد شيعہ فقہ 
ا ہوگئی تھی اور بعض شعبوں ميں وسيع تبديلياں رونماہوئی تھيں ۔اس كے باوجود اس بات سے ميں عميق فكر و نظر پيد

انكار نہيں كيا جاسكتا كہ اس فقہی سسٹم ميں بھی چند صدی پہلے كی طرح مسائل كی تشريح كا رجحان اور وقت كے مسائل 
سے بے رغبتی واضح صورت ميں نظر آتی كا سامنا كرنے سے گريز اوعر جديد و عميق تر طريقوں كے دريافت كی جانب

ہے ۔نہايت افسوس كی بات يہ ہے كہ حاليہ صديونں كے دوران نجوانوں اور اصطالحا روشن فكر مسلمانوں كے طبقے ميں 
مغرب كی طرف ميالن، مشرقی و اسالمی روايات كی نفی كی رجحان اور مغربی "آزمون "كی اندھی تقليد كا مرض پيدا 

متی سے يہ مرض بڑھتا جارہا ہے ليكن خوش نصيبی كا پہلو يہہے كہ ان اندھے اور خوابيده رجحانات كی ہوگيا ہے ۔بد قس
  تاريكی ميں بيداری اور آگاہی كا ايك كرن بھی پھوٹ رہی ہے ۔ 

اس خواب غفلت ميں مبتال كرنے والی گمراہی كی جڑ وه غلط تصور ہے جو يہ گروه اصطالحا اسالمی ضوابط كے 
) پہلو كے بارے ميں ركھتا ہے ۔گذشتہ صديوں كے دوران اجتہاد ميں جمود نے ان غلط dogmatieدعائی (تحكمانہ، ا

تصورات كو تقويت فراہم كی ہے ۔قوم كے رہنمائی اور ذمہ دارافراد كا غرض يہ ہے كہ جس قدر جلد ہوسكے علمی و 
  ے ہوں ۔ منطقی انداز ميں اس طرح كے رجحانات كا مقابلہ كرنے كے لئے اتھہ كھڑ

اس صورت حال كے اسباب و عوامل كسی سے پوشيده نہيں ہيں جس بات پر ہميں پرده نہيں ڈالنا چاہيئے وه يہ ہے كہ فكری 
ميں جمود ۔ماضی كی طرف  ٩جمود اور ٹھراؤ گذشتی صديوں كے دوران عالم اسالم پر مسلط رہا ہے ۔خسوصا اسالمی فقہ

اس كا سامنا كرنے سے گريز ہماری اس ناكامی اور شكست كا ايك بڑا سبب  ديكھنے اور زمانے كی روح كو سمجھنے اور
سمجھا جاتا ہے آج عالم اسالم كو ہميشہ سے زياده ايك ايسی قانون سازی كی تحريك كی ضرورت ہے جو ايك جديد وسيع اور

مغربی افكار و نظريات  ہمہ گير نظر سے اسالمی تعليمات كيگہرائی سے فيض حاصل كرے اور مسلمانوں كے دست و پا كو
  كے استعماری بندھنوں سے آزاد كرائے ۔ 

  قرآن بے پايان استعداد وسعت كے اعتبار سے فطرت نكی مانند ہے 
فلسفہ كے موضوعات ميں سے ايك حيرت انگيزز موضوع كا تعلق اسالمی سرچشموں خصوصا، قرآن كريم كے مضاميں 

ور حقوق كے مسائل ہی نہيں تمام شعبوں كے بارے ميں يہی كہا جاسكتا ہے ہرميں تحقيق، دريافت و استنباط ہے صرف فقہ ا
انسانی كتاب خواه وه ايك بڑا شاہكار ہی كياں نہ ہو تحقيق و مطالعہ كے لئے اپنے اندر محدود استعداد اور ختم ہوجانے والی 

فی ہوسكتے ہيں ليكن قرآن نے جن وسعت ركھتی ہے اور اس كتاب كے تمام نكات كو واضح كرنے كے لئے چند ماہرين كا
پر گذشتہ چوده صديوں كے دوران ہميشہ سينكڑوں ماہرين تحقيقی كا كرتے رہے ہيں يہ ثابت كرديا ہے كہ تحقيق و اجتہاد 

كے نقطہ نظر سے وه بے پايان استعداد اور وسعت اپنے اندر ركھتا ہے ۔قرآن اس اعتبار سے فطرت كے مانند ہے كہ جس 
وسيع تر اور عميق تر ہوتی چلی جاتی ہے قرآن كے مضامين ميں تحقيقات و مطالعہ كی پہنائی اور زياده  قدر فكر و نظر

وسيع ہوتی چلی جاتی ہے اور نئے سے نئے سے نئے راز سامنے آتے چلے جاتے ہيں مبدا و معاد حقوق، فقہ، اخالق، 
ہے اگر ان كا دقيق مطالعہ كرنے كے بعد چوده تاريخی قصص اور طبيعيات سے متعلق جن مسائل كا ذكر قرآن ميں آيا 

صديوں كے دوران ابھرنے والے اور پرانے ہوجانے والے نظريات كے ساتھہ موازينہ كيا جائے تو حقيقت پوری طرح 
  روشن ہوجائے گی ۔ 

پائےگی حقيقتفكر و نظر خواه كتنی ہی ترقی كرجائے اور وسيع تر و عميق تر ہوجائے وه خود كو قرآن كے ساتھہ ہم آہنگ 
  يہ ہے كہ آسمانی كتاب كو جو ايك باقی رہنے واال معجزه ہے ايسا ہونا چاہئے ۔ 

قرآن كے نزديك سن سے بڑا دشمن جمود اور ايك خاص زمانے اور متعين مرحلے كی دانش پر اھصار كرنا ہے جيسا كہ 
ے كہ فطرت كا علم وہی ہے جو ماضی علوم فطرت كی راه ميں سب سے بڑی ركاوت تھی كہ ہمارے علماء يہ سمجھتے تھ
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  ميں ارسطو اور افالطون و غيره جيسے افراد نے ترتيب ديا ہے ۔ 

  قرآن كے مفاہيم ہر زمانے كے لوگوں كے لئے تر وتازه ہيں 
قرآن كريم حتی كہ خود رسول اكرم (ص) كے جامع كلمات اپنے اندر تحقيق و كاوش كے بے وسعت ركھتے ہيں، اس لئے 

محدود ہوكر نہيں ہہ جانا چاہئے ۔اول روز سے اسالم كے عظيم رہبر كی وجہ اس جانب رہی ہے اور آپ (ص)  نظروں كو
اسے اپنے اصحاب كے گوش زد كرتے رہے ہيں رسول اكرم (ص) نے بار بار اپنے كلمات ميں اس نكتہ كی طرف توجہ 

نہ كرو ۔آپنے فرمايا :"قرآن كا ظاہر خوبصورت  دالئی ہے كہ قرآن كو ايك خاص زمانے كی دانش و بينش كے ساتھہ محدود
اور اس كا باطن عميق ہے جس كی ايك حد و نہايت ہے پھر اس كے اوپر ايك اور حد و نہايت ہے اس كے عجائبات كبھی 

  ختم نہيں ہوں گے اور اس كی تازگيوں پر كبھی پژمردگی طاری نہيں ہوگی ۔" 
يہ كيا راز ہے كہ قرآن كو لوگوں كے درميان جس قدر پھالياجاتا ہے اور اسے امام صادق عليہ السالم سے سوال كيا گيا :"

پڑھاجاتا ہے اور اس كے بارے ميں بحث و فكر كی جاتی ہے اسی قدر اس كی طراوت و تازگی ميں اضافہ ہوتا چال جاتا ہے
سی خاص قوم كے لئے نازل نہيں؟ "امام (ع) نے جواب ديا :"ايسا اس لئے ہے كہ قرآن كو ايك خاص و زمان كے لئے اور ك

كيا گيا ہے قرآن تمام زمانوں كے لئے اور تمام انسانوں كے لئے ہے اس اعتبار سے وه ہر زمانے ميں جديد ہے اور تمام 
  لوگوں كے لئے ہروقت تازز

  ه ہے۔" 
تھے تو اس ميں يہ رسول اكرم (ص) جب اپنی احاديث كو ٹھيك ٹھيك ياد كرنے اور دوسروں تك پہچانے كی تاكيد فرماتے 

خاص نكتہ پوشيده ےھا كہ شايد جس شخص نے آپ سے براه راست آپ كی احاديث كو سنا ہو تفقہ سے بہره مند نہ ہو اور وه
كسی صاحب دانش و بينش تك انہيں منتقل كرنے كے لئے محض ايك رابطے كا كام دے يا پھر جو شخص آپ سے حاديث 

  كے ذريعہ جس شخص تك كی كوئی حديث پہچانے والے سے زياده تفقہ كا مالك ۔  سنے وه تفقہ سے بہره منر ہو ليكن اس
تاريخ سے يہ بات ثابت ہوچكی ہے كہ بعد كے زمانوں ميں آن حضور (ص) كی احاديث مفاہيم و مطالب كے سمجھنے ميں 

  پہلے سے زياده تفقہ سے كام لينے كی ضرورت پيش آئی۔ 

  اجتہاد كی اضافيت
طرف مسلسل بڑھنے والی دانش و بينش كا اثر كسی جگہ اس قدر محسوس نہيں كيا جاسكتا جس قدر كہ  ترقی و تكميل كی

فقہی مسائل ميں اسے ديكھا جاسكتا ہے ۔فقہ اسالمی پر كئی دور گزد چكے ہيں ہر دور ميں ايك خاص طرز فكر اور ايك 
يك ہزار سال پہلے كے علماء جيسے شيخ طوسی خاص دانش حكمفرما رہی ہے ۔آج كے استنباط كے قواعد سے مختلف ہيں ۔ا

يقينا ايك ممتاز مجتہد رہے ہيں اور لوگوں نے ان كی جو پيروی و تقليد كی ہے وه صحيح ہے قديم علماء كا طرز فكر ان كی 
  ايسی كتابوں سے واضح ہے جو فقہ خصوصا اصول فقہ پر لكھی گئی ہيں ۔ 

  طرز تفكر كو بخوبی ظاہر كرتی ہيں يہ كتابيں آج بھی موجود ہيں ۔ شيخ طوسی كی اصول فقہ پر بعض كتابيں ان كے 
حاليہ ادوار كے فقہاء پر نظر ڈاليں تو يہ معلوم ہوتا ہے كہ وه سابق طرز تفكر منسوخ ہوگيا ہے ۔اس لئے كہ جديد تر عميق 

سماج، نفسيات اور قانون تر اور وسيع تر دانش نے پرانے طرز فكر كی جگہ حاصل كرلی ہے ۔جيسا كہ موجوده دور ميں 
  كے شعبوں ميں علم و دانش نے فقہی مسائل ميں زياده گہرائی كے امكانات پيدا كردئے ہيں ۔ 

اگر كوئی شخص يہ پوچھے كہ كيا اس سابق عہد كے علماء اپنے اس وقت كے تفقہ اور طرز فكر كے ساتھہ مجتہد كے مقام 
تھے كہ عوام ان كی تقليد كرتے اور ان كے تفقہ كو اسالمی ضوابط كی  پر فائز رہے ہيں ؟ اور كيا وه اس بات كے مستحق

  تشخيص و تدوين كا اہل قرار ديتے ؟ ان سواالت كا جواب اچبات ميں ديا جائے گا ۔ 
پھر اگر يہ سوال كيا گيا كہ موجوده دور ميں اگر كوئی شخص يہ چاہے كہ چاتھی اور پانچويں سدی كے بعد كی تمام كتابيں 

ليفات اور آچار كو جوں كا توں قبول كرلے اور خود كو پانچويں صدی ميں فرض كرے اور شيخ طوسی جيسے علماء اور تا
نے جن كتابوں كا مطالعہ كيا تھا ان ہی كا وه بھی مطالعہ كرے اور وہی طرز تفكر اور وہی تفقہ اپنے اندر پيدا كرے جو ان 

ہد كہالسكے گا اور لوگوں كو يہ حق حاصل ہوگا كہ اس كی تقليد كريں ؟ اس كا علماء نے اپنے اندر پيدا كيا تھا تو كيا وه مجت
جواب نفی ميں ديا جائے گا ۔آخر ايسا كيوں ؟ اس شخص كے درميان اور پانچويں صدی كے لوگوں كے درميان كيا فرق ہے؟

كے لئے تھی يہ شخص ايسے  فرق يہ ہے كہ ان علماء نے جس دور ميں زندگی بسر كی تھی اس كی دانش و بينش اسی دور
عہد ميں زندگی بسر كررہا ہے جس ميں ماضی كے اس طرز تفكر اور تفقہ كی جگہ ايك جديد تر طرز تفكر اور تفقہ نے لے 

  لی ہے اور ماضی كا وه طرز تفكرات منسوخ ہوچكا ہے ۔ 
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ا ہے ہر دور ايك مخصوص دانش و اس سے يہ بات بخوبی سمجھی جاسكتی ہے كہ اجتہاد ايك اضافی اور تكاملی مفہوم ركھت
بينش پيدا كرا ہے ۔يہ اضافيت دو چيزوں سے ختم ہوجاتی ہے ۔اشف و تحقيق كے لئے اسالمی سرچشموں كی بے پايان 

  وسعت و صالحيت اور دوسرے انسانی افكار اور علوم طبيعی كی تكميل خاتميت كا سب سے بڑا راز يہی ہے ۔ 
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