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 فہرست مطالب

  ١١حرف اول.....

  ١٥پيش گفتار.....
  

  ١٩''وعترتی اہل بيتی''صحيح ہے يا ''وسنتی''؟.....پہال سوال:
  

  ٣٥شيعہ سے کيا مراد ہے؟.....دوسرا سوال:
  

  ٣٩کيوں حضرت علی ہی پيغمبۖر کے وصی اور جانشين ہيں؟.....تيسرا سوال:
  

  ٤٥ہيں؟..... ''ائمہ'' کونچوتھا سوال:
  

حضرت محمد ۖپر صلوات پڑھتے وقت آل کا اضافہ کيوں کرتے ہيناور اللھم صّل علی محمد و آل محمد کہتے پانچواں سوال:
  ٤٩ہيں.....

  
  ٥١يں؟.....اپنے اماموں کومعصوم کيونکہتے ہچھٹا سوال:

  
  ٥٥اذان ميں اشھد ان عليًا ولی ّهللاٰ کيوں کہتے ہيناور حضرت علی ـ کی واليت کی شہادت کيوں ديتے ہيں؟.....ساتوانسوال:

  
  ٥٩ار کيوں کيا جاتا ہے؟.....مہدی آل محمد کون ہيں اور ان کا انتظآٹھوانسوال:

  
  ٦٣اگر شيعہ حق پر ہيں تو وه اقليت ميں کيوں ہيناور دنيا کے اکثر مسلمانوں نے انہيں کيوں نہينمانا؟.....نوانسوال:

  
  ٦٧ر کيوں عقيده رکھتے ہيں؟.....رجعت کيا ہے اور آپ اس پدسوانسوال:

  
  ٧٥جس شفاعت کا آپ عقيده رکھتے ہيں وه کيا ہے؟.....گيارہوانسوال:

  
  ٨١...کيا حقيقی شفاعت کرنيوالوں سے بھی شفاعت کی درخواست کرنا شرک ہے؟..بارہواں سوال:

  
  ٨٧کيا غير خدا سے مدد مانگنا شرک ہے؟.....تيرہوانسوال:

  
  ٩١کيا دوسروں کو پکارنا ان کی عبادت ہے؟.....چودہواں سوال:

  
  ٩٩''بداء '' کيا ہے اور آپ اس کا عقيده کيوں رکھتے ہيں؟.....پندرہواں سوال:

  
  ١٠٥کيا شيعہ قرآن مجيد ميں تحريف کے قائل ہيں؟.....سولہواں سوال:

  
  ١١٩ں شيعوں کا کيا نظريہ ہے؟.....صحابہ کرام کے بارے ميسترہواں سوال:

  
  ١٣١متعہ کيا ہے اور شيعہ اسے کيوں حالل سمجھتے ہيں ؟.....اٹھارہواں سوال:
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  ١٤٣شيعہ مٹی پر کيوں سجده کرتے ہيں؟.....انيسواں سوال:
  

شيعہ زيارت کرتے وقت حرم کے دروازوں اور ديواروں کو کيوں چومتے ہيناور انہيں باعث برکت کيوں سمجھتے بيسوانسوال:
  ١٥٥ہيں؟.....

  
  ١٦١.کيا اسالم کی نگاه ميں دين سياست سے جدا نہينہے؟....اکيسواں سوال:

  
شيعہ ،حضرت علی ابن ابی طالب کے بيٹوں( امام حسن اور امام حسين) کو رسول خدۖا کے بيٹے کيوں کہتے بائيسوانسوال:

  ١٧١ہيں؟.....
  

  ١٧٩ہ خليفہ کوخدا اور رسول ۖ ہی معين فرمائيں؟.....شيعوں کے نزديک يہ کيوں ضروری ہے کتيئيسوانسوال:
  

  ١٨٥کياغير خدا کی قسم کھانا شرک ہے؟.....چوبيسوانسوال:
  

  ١٩٣کيا اوليائے خدا سے توسل کرنا شرک اور بدعت ہے؟.....پچيسوانسوال:
  

  ٢٠١کيا اولياء خدا کی والدت کے موقع پر جشن منانا بدعت يا شرک ہے؟.....چھبيسوانسوال:
  

  ٢٠٧شيعہ پانچ نمازوں کو تين اوقات ميں کيوں پڑھتے ہيں؟.....ستائيسوانسوال:
  

  ٢٢٩شيعوں کی فقہ کے ماخذ کون سے ہيں؟.....اٹھائيسوانسوال:
  

  ٢٤٥کيا ابوطالب ايمان کيساتھ دنيا سے گئے ہيں کہ آپ انکی زيارت کيلئے جاتے ہيں؟.....انتيسوانسوال:
  

کيا شيعوں کی نظر ميں جبرئيل نے منصب رسالت کے پہنچانے ميں خيانت کی ہے اور کيا يہ صحيح ہے کہ انہوں نے تيسوانسوال:
  ٢٧٣حضرت علی ـ کے بجائے قرآن مجيد کو رسول اکرۖم پر نازل کرديا ہے؟.....

  
  ٢٧٩تقيہ کا معيار کيا ہے؟.....اکتيسواں سوال:

  
  ٢٨٥ايران کے بنيادی قانون ميں کيوں مذہب جعفری(اثناعشری) کو حکومت کا مذہب قرار ديا گيا ہے؟.....بتيسوانسوال:

  
  ٢٨٩کيا شيعہ نماز وتر کو واجب سمجھتے ہيں؟.....سوال:تينتيسواں 

  
  ٢٩١کيا اوليائے خدا کی غيبی طاقت پر عقيده رکھنا شرک ہے.....چونتيسواں سوال:

  
  ٢٩٧فضل ہے؟.....کيوں منصب امامت ،منصب نبوت سے اپينتسواں سوال:

  
  ٣٠٩توحيد اور شرک کی شناخت کا معيار کيا ہے؟.....چھتيسواں سوال:

 ۔اطاعت ميں توحيد.....٥
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  شيعہ جواب ديتے ہيں
  سيد رضا حسينی نسب
  مترجم:عمران مہدی

  مجمع جہانی اہل بيت (ع)

  
، وعترت ٔاہل بيت ما ان تمسکتم بہما لن تضلّوا ٔابداً وانّھما لن يفترقا هللا''اّن تارک فيکم الثقلين، کتاب اهللا ۖ : قال رسول ا

  حتّٰی يردا عّل الحوض''۔
حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا: ''ميں تمہارے درميان دوگرانقدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں:(ايک) کتاب خدا اور 

(دوسری) ميری عترت اہل بيت (عليہم السالم)، اگر تم انھيں اختيار کئے رہو تو کبھی گمراه نہ ہوگے، يہ دونوں کبھی 
  ں''۔جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچي

، ١٨٩،اور  ١٨٢٥. ٣٧١و  ٣٦٦٤. ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤، ٣، مسند احمد: ج٤٣٢٢، سنن دارمی: ١٢٢٧( صحيح مسلم: 
  . و غيره.)٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩٣مستدرک حاکم: 

  

  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچے و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتیہوتی ہے 
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 

کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت  واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا
  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔

اسالم کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 
ک ايک کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور اي

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 
اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 

ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے 
عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو ہونے 
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب 

  ت پر غلبہ حاصل کرليا۔اور تہذيب و روايا
اگرچہ رسول اسالم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی 

خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے 
ں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيو

تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری 
م کئے جنھوںرکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقدي

نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں 
اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ

انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم وکيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی 
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار

ور کامياب و کامراں کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے ا
زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی 
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تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 
  ں آگے نکل جائے گا۔دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان مي

(عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت 
کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 

صہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں ح
قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس 

ل بيت عصمت مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہ
و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے 
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

ی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر ک
  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
دمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی مترجمين کا ادنٰی خ

سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل عاّلم آقای سيدرضا حسينی نسب کی گرانقدر کتاب (شيعہ پاسخ می دھد)کو 
کے شکر گزار ہيں اور  موالناعمران مہدی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں

مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہ ادا 
کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ 

  مولٰی کا باعث قرار پائے۔ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنٰی جہاد رضائے
  والسالم مع االکرام
  مدير امور ثقافت،

  مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 
  

  پيش گفتار
عالم اسالم کے موجوده حاالت سے باخبر حضرات يہ بات بخوبی جانتے ہيں کہ آج امت اسالميہ کئی ''امتوں ''ميں بٹی 

ی پابند ہے جسکے نتيجہ ميں ان کی زندگی کی باگ ڈور ايسے ہوئی ہے ۔اور ہر امت خاص نظريات اور رسومات ک
لوگوں کے ہاتھوں ميں پہنچ گئی ہے کہ جن کی بقا کا راز ہی مسلمانوں کے درميان اختالف پيدا کرنے ميں ہے اور وه 

ہر اپنے اس منصوبے کو پايہ تکميل تک پہنچانے کيلئے مختلف طريقوں سے سرمايہ گزاری کرتے ہيں اور اس کيلئے 
  ممکن وسيلے کو بروئے کار التے ہيں ۔

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اسالمی فرقوں کے درميان چند اختالفی مسائل ضرور پائے جاتے ہيں اگرچہ ان 
اختالفی مسائل کا تعلق علم کالم کے ايسے مسائل سے ہے جن کے موجد خود اسالمی متکلمين ہيں اور مسلمانوں کی 

ہيں ہے۔اور يہ بالکل طے شده بات ہے کہ مسلمانوں کے درميان ان اختالفی مسائل سے کہيں اکثريت ان سے آگاه تک ن
زياده اہم ، مشترک نکات بھی پائے جاتے ہيں کہ جنہوں نے انہيں ايک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے ليکن اختالف ڈالنے 

 مسائل کو ہی بيان کرتے ہيں ۔ والے افراد ، اصول اور فروع ميں موجود ان مشترک نکات کو چھوڑ کر صرف اختالفی
''اتحاد بين المسلمين''کی ايک کانفرنس ميں انفرادی مسائل (جيسے نکاح ، طالق اور ميراث وغيره ہيں) سے متعلق 

اسالمی مذاہب کے فقہی نظريات کا بيان ميرے سپرد کيا گيا تھا چنانچہ ميں نے اس کانفرنس ميں ان موضوعات کے 
پيش کيا کہ جس نے تمام شرکاء کو تعجب ميں ڈال ديا اس رسالہ کے مطالعہ سے پہلے کسی متعلق ايک تحقيقی رسالہ 

کے لئے ہر گز يہ بات قابل قبول نہ تھی کہ فقہ شيعہ ان تينوں موضوعات کے اکثر مسائل ميں اہل سنت کے موجوده 
  چاروں مذاہب سے موافقت رکھتی ہے ۔

ے اسالمی فرقوں سے جدا سمجھتے ہيں اور شب و روز اپنے ذرائع يہ اختالف ڈالنے والے افراد ، شيعوں کو دوسر
ابالغ کے ذريعہ اس مظلوم فرقے کے خالف سرگرم عمل ہيں ۔ يہ لوگ اپنے ان کاموں کے ذريعہ اپنے مشترکہ دشمن 

ور کی خدمت کررہے ہيں ان ناآگاه افراد کو ميری يہ نصيحت ہے کہ وه شيعوں سے بھائی چارے ، اور ان کے علماء ا
دانشوروں سے رابطے کے ذريعہ اپنی آنکھوں سے ناآگاہی کے پردے ہٹا ديں اور شيعوں کو اپنا دينی بھائی سمجھيں 
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  اور اس طرح وه قرآن مجيد کی درج ذيل آيت کے مصداق قرار پائيں:
تُُکْم ُمَّةً َواِحَدةً َوَ◌نَا َربُُّکْم فَاْعبُُدون)◌ِ )   نَّ ٰہِذِه ُمَّ

وں ميں سے ايک حربہ مسلمانوں کے درميان طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات پيدا کرنا استعمار کے پرانے حرب
رہا ہے تاکہ وه اس طرح ايران کے اسالمی انقالب کو نقصان پہنچا سکيں اور يہ وه پرانا حربہ ہے جو آخری چند 

  صديوں ميں مشرق وسطٰی اور دوسرے عالقوں ميں مختلف صورتوں ميں رائج رہا ہے
موقع پر بہت سے حجاج کرام اسالمی انقالب سے آشنائی حاصل کرتے ہيں مگر دوسری طرف سے دشمنوں حج کے 

کی غلط تبليغات ان کے اذہان کو تشويش ميں مبتال کرديتی ہيں اور وه حجاج جب ايرانی حجاج سے ملتے ہيں تو ان 
ہ کتاب دينی اور ثقافتی مسائل سے متعلقسے ان سواالت کے جوابات کا مطالبہ کرتے ہيں۔ آپ کے ہاتھوں ميں موجود ي

انہی سوالوں کا جواب دينے کی خاطر تحرير کی گئی ہے۔اس کتاب کو ميری نگرانی ميں محترم جناب سيد رضا حسينی
نسب نے ان سوالوں کا جواب دينے کے لئے منظم انداز سے تحرير کيا ہے ۔البتہ اختصار کی خاطر ضرورت کے 

  پيش کئے گئے ہيں مزيد تفصيالت کسی اور مقام پر پيش کی جائيں گی ۔مطابق مختصر جوابات ہی 
  اميد ہے کہ يہ ناچيز خدمت امام زمانہ (ارواحنالہ الفدائ)کی بارگاه ميں مورد قبول قرار پائے گی ۔

  
  جعفر سبحانی

  حوزئہ علميہ قم
 ئ١٩٩٤نومبر ٢٢

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  پہال سوال
  

  ''وعترتی اہل بيتی '' صحيح ہے يا ''وسنتی''؟

  حديث ثقلين ايک بے حد مشہور حديث ہے جسے محدثين نے اپنی کتابوں مينان دو طريقوں سے نقل کيا ہے :
  الف:''کتاب ّهللا و عترت ٔاہل بيت''

  ب:''کتاب ّهللا وسنت''
  اب ديکھنا يہ ہے کہ ان دو ميں سے کونسی حديث صحيح ہے ؟

  
پيغمبر اسالم ۖ سے جو حديث صحيح اور معتبر طريقے سے نقل ہوئی ہے اس ميں لفظ ''اہل بيتی '' آيا ہے . اور وه  جواب:

اں جس حديث ميں روايت جس ميں ''اہل بيتی''کی جگہ ''سنتی'' آيا ہے وه سند کے اعتبار سے باطل اور ناقابل قبول ہے ہ
  ''واہل بيتی'' ہے اس کی سند مکمل طور پر صحيح ہے .

  حديث ''واہل بيتی'' کی سند
  اس مضمون کی حديث کو دو بزرگ محدثوں نے نقل کيا ہے :

۔ مسلم ،اپنی صحيح ميں زيد بن ارقم سے نقل کرتے ہيں: ايک دن پيغمبر اکرۖم نے ايک ايسے تاالب کے کنارے ايک خطبہ ١
فرمايا جس کا نام ''خم'' تھا يہ مکہ اور مدينہ کے درميان واقع تھا اس خطبے ميں آۖپ نے خداوندکريم کی حمدو ثنا کے  ارشاد

  بعد لوگوں کو نصيحت فرمائی اور يوں فرمايا:
ّهللا فيہ الھدی والنور ، فخذوا  ''ٔااٰل ٔايّہاالناس ، فاِنما ٔانا بشر يوشک ٔان ئات رسول رب فٔاجيب ؤانا تارک فيکم الثقلين. ٔاولھما کتاب
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کتاب هللا واستمسکوا بہ ، فحث علی کتاب ّهللا ورغب فيہ ثم قال: ؤاھل بيت اُذکرکم ّهللا ف ٔاھل بيت . اُذکرکم ّهللا ف ٔاھل بيت . 
  )١اُذکرکم ّهللا ف ٔاھل بيت .''(

ہوا نمائنده آئے اور ميں اس کی دعوت قبول  اے لوگو! بے شک ميں ايک بشر ہوناور قريب ہے کہ ميرے پروردگار کا بھيجا
کروں ميں تمہارے درميان دو وزنی چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ايک کتاب خدا ہے جس ميں ہدايت اور نور ہے کتاب خدا کو 
لے لو اور اسے تھامے رکھو اور پھر پيغمبر اسالۖم نے کتاب خدا پر عمل کرنے کی تاکيد فرمائی اور اس کی جانب رغبت 

  ئی اس کے بعد يوں دال
.............  

  طبع عبدالباقی٢٤٠٨حديث نمبر ١٨٠٣ص ٤)صحيح مسلم جلد١(

فرمايا اور دوسرے ميرے اہل بيت ہيں . اپنے اہل بيت کے سلسلے ميں،مينتمہينخدا کی ياد دالتا ہوں اور اس جملے کی تين 
  مرتبہ تکرار فرمائی.

) ميں نقل کيا ہے . پس کہنا چاہئے کہ حديث ثقلين کے مذکوره فقرے ١نن(اس حديث کے متن کو دارمی نے بھی اپنی کتاب س
  کيلئے يہ دونوں ہی سنديں روز روشن کی طرح واضح ہيں اور ان ميں کوئی خدشہ نہيں ہے .

  ۔ ترمذی نے اس حديث کے متن کو لفظ ''عترتی اھل بيتی'' کے ساتھ نقل کيا ہے : متِن حديث اس طرح ہے:٢
  م ما اِن تمسکتم بہ لن تضلوا ''اِّن تارک فيک

  بعد ، ٔاحدھما ٔاعظم من االخر : کتاب ّهللا 
  حبل ممدود من السماء اِلی األرض و عترت
  ٔاھل بيت ، لن يفترقا حتی يردا علَّ الحوض 

  )١فانظروا کيف تخلفون فيھما''(
گمراه نہ ہو گے ، ان دو چيزوں ميں تمہارے درميان دو چيزيں چھوڑے جارہا ہوں جب تک تم ان سے متمسک رہوگے ہرگز

  ميں سے ايک دوسری سے بڑی ہے ، کتاب خدا ايک ايسی رسی ہے جو آسمان 
.............  

  ٤٣٢،٤٣١ص  ٢)سنن دارمی جلد١(
  ٣٧٧٨٨نمبر٦٦٣ص٥)سنن ترمذی جلد٢(

ہوں گے يہاں تک سے زمين تک آويزاں ہے اور دوسرے ميرے اہل بيت ہيں . اور يہ دونوں ہرگز ايک دوسرے سے جدا نہ 
  کہ حوض کوثر پر مجھ سے آمليں .لہذا يہ ديکھنا کہ تم ميرے بعد ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو.

صحيح کے مؤلف مسلم اور سنن کے مؤلف ترمذی نے لفظ ''اہل بيتی '' پرزور ديا ہے اور يہی مطلب ہمارے نظريہ کو ثابت 
  نقل کرده کرنے کے لئے کافی ہے يہی نہيں بلکہ ان کی

  سنديں پوری طرح سے قابل اعتماد اور خصوصی طور پر معتبر مانی گئی ہيں.

  لفظ ''و سنتی'' والی حديث کی سند
وه روايت کہ جس ميں لفظ'' اہل بيتی '' کی جگہ ''سنتی'' آيا ہے جعلی ہے. اس کی سند ضعيف ہے اور اسے اموی حکومت 

  کے درباريوں نے گھڑا ہے .
  وری نے اپنی کتاب مستدرک ميں مذکوره مضمون کو ذيل کی سندوں کے ساتھ نقل کيا ہے.۔ حاکم نيشا پ١

اِّن قد ''عباس بن ٔاب ٔاويس'' عن ''ٔاب ٔاويس'' عن ''ثور بن زيدالديلم''عن ''عکرمہ'' عن ''ابن عباس'' قال رسول ّهللا :''يا ٔايّھا الناس 
  اب ّهللا و سنة نبيہ.''ترکت فيکم ، اِن اعتصمتم بہ فلن تضلوا ٔابداً کت

اے لوگو! ميں نے تمہارے درميان دو چيزوں کو چھوڑاہے اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھاتو ہر گز گمراه نہ ہوگے . 
  )١اور وه کتاب خدا اور سنت پيغمبۖر ہيں.(

مار ہوتے ہيں وه اس حديث کے اس مضمون کے راويوں کے درميان ايک ايسے باپ بيٹے ہيں جو سند کی دنيا ميں آفت ش
باپ بيٹے اسماعيل بن ابی اويس اور ابو اويس ہيں کسی نے بھی ان کے موثق ہونے کی شہادت نہيں دی ہے بلکہ ان کے 
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  بارے ميں يہ مشہور ہے کہ يہ دونوں جھوٹے اور حديثيں گھڑنے والے تھے.

  ان دو کے بارے ميں علمائے رجال کا نظريہ
لکمال ميں اسماعيل اور اس کے باپ کے بارے ميں علم رجا ل کے محققين کا نظريہ اس حافظ مزی نے اپنی کتاب تہذيب ا

طرح نقل کيا ہے: يحيٰی بن معين ( جن کا شمار علم رجال کے بزرگ علماء ميں ہوتا ہے) کہتے ہيں کہ ابو اويس اور ان کا 
  بيٹا دونوں ہی ضعيف ہيں.

کہتے تھے کہ يہ دونوں حديث کے چورتھے۔ ابن معين سے بھی اسی  اسی طرح يحيٰی بن معين سے يہ بھی منقول ہے کہ وه
  طرح منقول ہے کہ وه کہتے تھے کہ ابو اويس کے بيٹے پر اعتماد نہيں کيا جاسکتا.

  ابو اويس کے بيٹے کے بارے ميں نسائی کہتے تھے کہ وه ضعيف اور ناقابل اعتماد ہے .
.............  

  ٩٣ص ١)حاکم مستدرک جلدنمبر١(

والقاسم اللکائی نے لکھا ہے کہ ''نسائی'' نے اس کے خالف بہت سی باتيں کہی ہيناور يہاں تک کہا ہے کہ اس کی حديثوں اب
  کو چھوڑ ديا جائے.

ابن عدی (جو کہ علماء رجال ميں سے ہيں) کہتے ہيں کہ ابن ابی اويس نے اپنے ماموں مالک سے ايسی عجيب و غريب 
  )١ننے کے لئے کوئی بھی تيار نہيں ہے(روايتيں نقل کی ہيں جن کو ما

ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمہ ميں لکھتے ہيں ، ابن ابی اويس کی حديث سے ہر گز حجت قائم نہيں کی جاسکتی ،
  )٢چونکہ نسائی نے اس کی مذمت کی ہے.(

بن ابی اويس کے بارے ميں نقل کرتے حافظ سيد احمد بن صديق اپنی کتاب فتح الملک العلی مينسلمہ بن شيب سے اسماعيل 
ہيں ، سلمہ بن شيب کہتے ہيں کہ ميں نے خوداسماعيل بن ابی اويس سے سنا ہے کہ وه کہہ رہا تھا : جب ميں يہ ديکھتا کہ 

  )٣مدينہ والے کسی مسئلے ميں اختالف کر کے دو گروہوں ميں بٹ گئے ہيں تو اس وقت ميں حديث گھڑ ليتاتھا .(
سماعيل بن ابی اويس کا جرم يہ ہے کہ وه حديثيں گھڑتا تھا ابن معين نے کہا ہے کہ وه جھوٹا تھا اس سے اس اعتبار سے ا

  بڑھ کر يہ کہ اس کی حديث کو نہ تو صحيح مسلم نے نقل کيا ہے 
.............  

  ١٢٧ص  ٣) حافظ مزی ، کتاب تھذيب الکمال ج ١(
  ع دار المعرفة طب ٣٩١) مقدمہ فتح الباری ابن حجر عسقالنی ص ٢(
  ١٥) کتاب فتح الملک العلی ، حافظ سيد احمد ص ٣(

  اور نہ ہی ترمذی نے ، اور نہ ہی دوسری کتب صحاح ميں اس کی حديث کو نقل کيا گيا ہے. 
اور اسی طرح ابو اويس کے بارے ميں اتنا ہی کافی ہے کہ ابو حاتم رازی نے اپنی کتاب ''جرح و تعديل'' ميں اس کے بارے 

يہ لکھا ہے کہ ابو اويس کی حديثيں کتابوں ميں لکھی تو جاتی ہيں مگر ان سے حجت قائم نہيں کی جاسکتی کيونکہ اس  ميں
  )١کی حديثيں قوی اور محکم نہيں ہيں (

  اسی طرح ابو حاتم نے ابن معين سے نقل کيا ہے کہ ابو اويس قابل اعتماد نہيں ہے.
ميں يہ دو افراد ہوں تو پھر اس روايت کا کيا حال ہوگا جو ايک صحيح اور  جب وه روايت صحيح نہيں ہوسکتی جس کی سند

  قابل عمل روايت کی مخالف ہو.
  يہاں پر قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ اس حديث کے ناقل حاکم نيشاپوری نے خود اس 

ہے ليکن اس  حديث کے ضعيف ہونے کا اعتراف کيا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس حديث کی سند کی تصحيح نہيں کی
حديث کے صحيح ہونے کے لئے ايک گواه الئے ہيں جو خود سندکے اعتبارسے کمزور اور ناقابل اعتبار ہے اسی وجہ سے
يہ شاہد حديث کو تقويت دينے کے بجائے اس کو اور ضعيف بنا رہا ہے اب ہم يہاں ان کے الئے ہوئے فضول گواه کو درج 

  ذيل عنوان کی صورت ميں ذکر کرتے ہيں:
.............  
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  ابو حاتم رازی ٩٢ص  ٥)الجرح والتعديل جلد ١(

  

  حديث''وسنتی'' کی دوسری سند

)طريقہ سے ايک ايسی سند کے ساتھ جسے ہم بعد ميں پيش کريں ١حاکم نيشاپوری نے اس حديث کو ابو ہريره سے مرفوع (
  گے يوں نقل کيا ہے:

لحوض. ( اِن قد ترکت فيکم شيئين لن تضلوا بعدھما : کتاب   )٢ّهللا و سنت و لن يفترقا حتی يردا عالَّ
  اس متن کوحاکم نيشاپوری نے درج ذيل سلسلہ سند کے ساتھ نقل کيا ہے:

  ''الضب'' عن ''صالح بن موسٰی الطلح'' عن ''عبدالعزيز بن رفيع'' عن ''ٔاب صالح'' عن ''ٔاب ہريره''
سلسلہ سند ميں صالح بن موسی الطلحی نامی شخص ہے جس  يہ حديث بھی پہلی حديث کی طرح جعلی ہے . اس حديث کے

  کے بارے ميں ہم علم رجال کے بزرگ علماء کے 
  نظريات کو يہاں بيان کرتے ہيں:

يحيٰی بن معين کہتے ہيں: کہ صالح بن موسٰی قابل اعتماد نہينہے . ابو حاتم رازی کہتے ہيں ، اس کی حديث ضعيف اور 
  موثق و معتبر  ناقابل قبول ہے اس نے بہت سے

.............  

)حديث مرفوع: ايسی حديث کو کہا جاتا ہے جس کی سند سے ايک يا کئی افراد حذف ہوں اور ان کی جگہ کلمہ ''رفعہ'' استعمال ١(
  کرديا گيا ہوتو ايسی حديث ضعيف ہوگی.(مترجم)

  ٩٣ص  ١) حاکم مستدرک جلد ٢(

  افراد کی طرف نسبت دے کر بہت سی ناقابل قبول احاديث کو نقل کيا ہے .
نسائی کہتے ہيں کہ صالح بن موسٰی کی نقل کرده احاديث لکھنے کے قابل نہيں ہيں، ايک اور مقام پر کہتے ہيں کہ اس کی 

  )١نقل کرده احاديث متروک ہيں .(
: ابن ِحباّن کہتے ہيں : کہ صالح بن موسٰی موثق افراد کی طرف ايسی  ابن حجر اپنی کتاب '' تھذيب التھذيب'' ميں لکھتے ہيں

باتوں کی نسبت ديتا ہے جو ذرا بھی ان کی باتوں سے مشابہت نہيں رکھتيں سر انجام اس کے بارے ميں يوں کہتے ہيں: اس 
ں کہتے ہيں: اس کی کی حديث نہ تو دليل بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی حديث حجت ہے ابونعيم اس کے بارے ميں يو

  )٢حديث متروک ہے۔وه ہميشہ ناقابل قبول حديثيں نقل کرتا تھا(
) مينکہتے ہيں کہ اس کی حديث متروک ہے اسی طرح ذہبی نے اپنی کتاب کاشف ٣اسی طرح ابن حجر اپنی کتاب تقريب (

  ) ميں اس کے بارے ميں لکھا ہے کہ صالح بن موسٰی کی حديث ضعيف ہے.٤(
  بی نے صالح بن موسٰی کی اسی حديث کو اپنی کتاب ''ميزان االعتدال'' يہاں تک کہ ذہ

  ) ٥ميں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صالح بن موسٰی کی نقل کرده يہ حديث اس کی ناقابل قبول احاديث ميں سے ہے.(
.............  

  حافظ مزی. ٩٦ص  ١٣)تہذيب الکمال جلد ١(
  ، ابن حجر٣٥٥ص  ٤)تہذيب التہذيب جلد ٢(
  ، ابن حجر٢٨٩١)ترجمہ تقريب ، نمبر ٣(
  ذہبی ٢٤١٢)ترجمہ الکاشف، نمبر ٤(
  ذہبی ٣٠٢ص  ٢)ميزان االعتدال جلد٥(

  

  حديث ''وسنتی''کی تيسری سند
  ) ميں اس حديث کے متن کو درج ذيل سلسلہ سند کے ساتھ نقل کيا ہے.١ابن عبدالبرنے اپنی کتاب ''تمہيد''(
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''احمد بن سعيد '' عن ''محمد بن ابراھيم الدبيل'' عن ''عل بن زيد الفرائض'' عن ''الحنين'' عن ''کثير  ''عبدالرحمن بن يحيٰی '' عن
  بن عبدهللا بن عمرو بن عوف'' عن ''ٔابيہ'' عن ''جده'' .

  )٢امام شافعی نے کثير بن عبدهللا کے بارے ميں کہا ہے کہ وه جھوٹ کے ارکان ميں سے ايک رکن تھا۔ (
  )٣ے ہيں کہ وه بہت زياده جھوٹ بولنے والے افراد ميں سے تھا.(ابوداؤد کہت

ابن حبان اس کے بارے ميں کہتے ہيں کہ عبدهللا بن کثير نے حديث کی جو کتاب اپنے باپ اور دادا سے نقل کی ہے اس کی 
ام ہے صرف اس بنياد جعل حديث پر ہے اس کی کتاب سے کچھ نقل کرنا اور عبدهللا بن کثير سے روايت لينا قطعا حر

  ) ٤صورت ميں صحيح ہے کہ اس کی بات کو تعجب کے طور پر يا تنقيد کرنے کے لئے نقل کيا جائے. (
.............  

  ٣٣١ص  ٢٤) التمہيد، جلد ١(
  ١٣٨ص  ٢٤( دارالفکر) اور تھذيب الکمال جلد  ٣٧٧ص  ٨) تھذيب التھذيب جلد ٢(
  ) گزشتہ کتابوں سے مٔاخوذ٣(
  ابن حبان ٢٢١ص  ٢لد ) المجروحين، ج٤(

  
نسائی اور دارقطنی کہتے ہيں : اس کی حديث متروک ہے امام احمد کہتے ہيں : کہ وه معتبر راوی نہيں ہے اور اعتماد کے 

  الئق نہيں ہے.
اسی طرح اس کے بارے ميں ابن معين کا بھی يہی نظريہ ہے تعجب انگيز بات تويہ ہے کہ ابن حجر نے ''التقريب'' کے 

ں صالح بن موسٰی کو فقط ضعيف کہنے پر اکتفاء کيا ہے اور صالح بن موسٰی کو جھوٹا کہنے والونکو شدت پسند ترجمہ مي
قرار ديا ہے ،حاالنکہ علمائے رجال نے اس کے بارے ميں جھوٹا اور حديثيں گھڑنے واال جيسے الفاظ استعمال کئے ہيں 

  يں باطل اور ضعيف ہيں.يہاں تک کہ ذھبی اس کے بارے ميں کہتے ہيں : اس کی بات

  سند کے بغير متن کا نقل
) نقل کيا ہے جبکہ ہم سب جانتے ہيں ٢) ميں سند کے بغيراور بصورت مرسل(١امام مالک نے اسی متن کو کتاب ''الموطا''(

سنتی''کہ اس قسم کی حديث کوئی حيثيت نہيں رکھتی اس تحقيق سے قطعی طور پر يہ ثابت ہوتا ہے کہ وه حديث جس ميں ''و
ہے وه جعلی اور من گھڑت ہے اور اسے جھوٹے راويوں اور اموی حکومت کے درباريوں نے ''وعترتی'' کے کلمہ والی 

  صحيح حديث کے مقابلے ميں گھڑا ہے لہذا مساجد کے خطباء ،
.............  

  ٣حديث  ٨٨٩) الموطا ، مالک ص ١(
لسلہ سند سے کوئی راوی حذف ہو جيسے کہا جائے ''عن رجل'' يا عن )روايت مرسل : ايسی روايت کو کہا جاتا ہے جس کے س٢(

  بعض اصحابنا تو ايسی روايت مرسلہ ہوگی(مترجم)

مقررين اور ائمہ جماعت حضرات کے لئے ضروری ہے کہ وه اس حديث کوچھوڑ دينجو رسول ۖ نے بيان نہيں کی ہے بلکہ 
ه حديث جسے مسلم نے اپنی کتاب ''صحيح'' ميں لفظ ''و اہل اس کی جگہ صحيح حديث سے لوگوں کو آشنا کريں . اور و

بيتی'' کے ساتھ اور ترمذی نے لفظ ''عترتی و اہل بيتی'' کے ساتھ نقل کيا ہے اسے لوگونکے سامنے بيان کريں اسی طرح 
سرے علم ودانش کے متالشی افراد کے لئے ضروری ہے کہ علم حديث سيکھيں تاکہ صحيح اور ضعيف حديث کو ايک دو

  سے جدا کرسکيں.
آخر ميں ہم يہ ياددال ديں کہ حديث ثقلين ميں لفظ ''اہل بيتی'' سے پيغمبر اسالۖم کی مراد حضرت علی ـ اور وه حضرت فاطمہ 

  زہرا ، حضرت امام حسن ـ اورحضرت امام حسين ـ ہيں ۔
  عائشہ سے اس طرح نقل کيا ہے: ) اپنی کتاب سنن مينحضرت٢) اپنی کتاب صحيح ميناور ترمذی نے (١کيونکہ مسلم نے(

ا النب ۖ فاطمة و نزلت ھذه اآلية علٰی النب ۖ .( اِنّما يريُد ّهللاُ ليذھَب َعْنکم الِرْجَس ٔاْھَل البيِت و يُطِّھرکم تطھيراً)ف بيت ٔام سلمة فدع
  حسناً و حسيناً فجللھم بکساٍئ و َعّل خلف 

.............  
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  ٢٤٢٤ح  ١٨٨٣ص  ٤)صحيح مسلم جلد ١(
  ٦٦٣ص  ٥)ترمذی جلد ٢(

ال ظھره فجللّہ بکساء ثم قال : ٔاللّھم ٰھؤالِئ ٔاھل بيت فٔاذھبعنھم الرجس و طھرھم تطھيرا. قالت ٔام سلمة و ٔانا معھم يا نب ّهللا؟ ق
  )١ٔانِت علٰی مکانک و ٔانِت اِلی الخير.(

يُطَھِّرکم تطھيراً)ام سلمہ کے گھر ميننازل ہوئی ہے پيغمبر اسالۖم نے  يہ آيت( اِنّما يريدهللاُ ليذھَب َعْنکم الِرْجَس اَْھَل البيِت و
فاطمہ ،حسن و حسين کو اپنی عبا کے اندر لے ليا اس وقت علی آنحضرۖت کے پيچھے تھے آ پ نے ان کوبھی چادر کے 

ر ان کو پاک وپاکيزه قرار اندر بال ليااورفرمايا : اے ميرے پروردگار يہ ميرے اہل بيت ہينپليديوں کو ان سے دور رکھ او
دے۔ ام سلمہ نے کہا : اے پيغمبر خدۖا کيا ميں بھی ان ميں سے ہوں(يعنی آيت ميں جو لفظ اہل بيت آيا ہے ميں بھی اس ميں 

  شامل ہوں؟) پيغمبر اکرۖم نے فرمايا تم اپنی جگہ پر ہی رہو (عبا کے نيچے مت آؤ) اور تم نيکی کے راستے پر ہو۔''

  کا مفہومحديث ثقلين 
  چونکہ رسول اسالم نے عترت کو قرآن کاہم پلہ قرار ديا ہے اور دونوں کو امت کے 

.............  

  ٢٨٩. ٢٩٤)اقتباس از حسن بن علی السقاف صحيح صفة صالة النبی ۖ ص ١(

  درميان حجت خدا قرار ديا ہے لٰہذا اس سے دو نتيجے نکلتے ہيں:
بھی حجت ہے اور تمام دينی امور خواه وه عقيدے سے متعلق ہوں يا فقہ سے متعلق ۔ قرآن کی طرح عترت رسوۖل کا کالم ١

  ان سب ميں ضروری ہے کہ ان کے کالم سے 
تمسک کيا جائے ،اور ان کی طرف سے دليل و رہنمائی مل جانے کے بعد ان سے روگردانی کر کے کسی اور کی طرف 

  نہيں جانا چاہئے .
مان خالفت اور امت کے سياسی امور کی رہبری کے مسئلہ ميں دو گروہوں ميں بٹ گئے پيغمبر خدۖا کی وفات کے بعد مسل

اور ہر گروه اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لئے دليل پيش کرنے لگا اگرچہ مسلمانوں کے درميان اس مسئلہ ميں اختالف 
  ہے مگر اہل بيت کی علمی مرجعيت کے سلسلے ميں کوئی اختالف نہيں کيا جاسکتا .

يونکہ سارے مسلمان حديث ثقلين کے صحيح ہونے پر متفق ہيں اور يہ حديث عقائد اور احکام ميں قرآن اور عترت کو ک
مرجع قرار ديتی ہے اگر امت اسالمی اس حديث پر عمل کرتی تو اس کے درميان اختالف کا دائره محدود اور وحدت کا 

  دائره وسيع ہوجاتا.
لحاظ سے ہر قسم کی خطا اور غلطی سے محفوظ ہے يہ کيسے ممکن ہے کہ اس ميں ۔ قرآن مجيد، کالم خدا ہونے کے ٢

  خطا اور غلطی کا احتمال ديا جائے جبکہ خداوند کريم نے اس کی يوں توصيف کی ہے:
  )١( اٰلْيتِيِہ اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يََدْيِہ َواٰلِمْن َخْلفِِہ تَنِزيل ِمْن َحِکيٍم َحِميٍد) (

  ے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پيچھے سے اور يہ حکيم و حميد خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے .''''باطل نہ اس ک
  اگر قرآن مجيد ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہے تو اس کے ہم رتبہ اور ہم پلہ افراد بھی ہر قسم

م پلہ اور ہم وزن قرار کی خطا سے محفوظ ہيں کيونکہ يہ صحيح نہيں ہے کہ ايک يا کئی خطاکار افراد قرآن مجيد کے ہ
پائيں۔ يہ حديث گواه ہے کہ وه افراد ہر قسم کی لغزش اور خطا سے محفوظ اور معصوم ہيں البتہ يہ بات ملحوظ رہے کہ 

  عصمت کا الزمہ نبوت نہيں ہے کيونکہ ممکن ہے کہ کوئی معصوم ہو ليکن نبی نہ ہوجيسے حضرت مريم اس آئہ شريفہ :
  )٢طَہََّرِک َواْصطَفَاِک َعلَی نَِساِئ اْلَعالَِميَن)(اْصطَفَاِک وَ َهللا نَّ ا◌ِ )

  (اے مريم !) خدا نے تمہيں چن ليا اور پاکيزه بناديا ہے اور عالمين کی عورتوں ميں منتخب قرار ديا ہے ۔
  کے مطابق گناه سے تو پاک ہيں ليکن پيغمبر نہيں ہيں۔

.............  

  ٤٢)سوره فصلت آيت ١(
  ٤٢يت ) سوره آل عمران آ٢(
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 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  دوسرا سوال
  

  شيعہ سے کيا مراد ہے؟

  
  عربی لغت ميں ''شيعہ'' کے معنی ہيں پيروی کرنے واالجيسا کہ قرآن مجيد فرماتا ہے : جواب:

  )١( َوِ◌نَّ ِمْن ِشيَعتِِہ َلِ◌ْبَراِہيم)َ (
  اور يقيناان (نوح) کے پيروکاروں ميں سے ابراہيم بھی ہيں۔

ليکن مسلمانوں کی اصطالح ميں شيعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو يہ اعتقاد رکھتے ہيں کہ پيغمبۖر نے اپنی وفات سے قبل 
کئی موقعوں پر اپنے جانشين اور خليفہ کا اعالن فرمايا تھا ان ہی موقعوں ميں سے ايک ہجرت کے دسويں سال کی اٹھاره 

  ذی الحجہ کی تاريخ بھی ہے .
ير خم کے نام سے معروف ہے اس دن آنحضرۖت نے مسلمانوں کے ايک عظيم مجمع ميں اپنے جانشين اور خليفہجو روز غد

کو اپنے بعد مسلمانوں کے لئے ان کے سياسی، علمی اور دينی امور ميں مرجع قرار ديا تھا اس جواب کی مزيد وضاحت يہ 
  ہے : پيغمبراکرۖم 

.............  

  ٨٣) سوره صافات آيت ١(

  کے بعد مہاجرين اور انصار دو گروہوں ميں بٹ گئے :
۔ ايک گروه کا يہ عقيده تھا کہ پيغمبر خدا ۖنے مسئلہ خالفت کو يونہی نہينچھوڑ ديا تھا بلکہ آۖپ نے اپنے جانشين کو خود ١

  ئے تھے .معين فرمايا تھا آۖپ کے جانشين حضرت علی بن ابی طالب ـ ہيں جو سب سے پہلے پيغمبر خدۖا پر ايمان ال
مہاجرين اور انصار کے اس گروه ميں بنی ہاشم کے تمام سربرآورده افراد اور بعض بزرگ مرتبہ صحابہ جيسے سلمان ، 

ابوذر، مقداداور خباب بن ارت وغيره سرفہرست تھے مسلمانوں کا يہ گروه اپنے اسی عقيدے پر باقی رہا، اور يہی افراد علی
  ـ کے شيعہ کہالئے.

پيغمبر خدۖا نے اپنی زندگی ہی ميں امير المومنين ـ کے پيروکاروں کو عطا فرمايا تھا آنحضرت نے حضرت علی  البتہ يہ لقب
  بن ابی طالب ـ کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا:

  ) ١والذ نفس بيده اِّن ھذا و شيعتہ لھم الفائزون يوم القيامة. (
ے يہ (علی ) اور ان کے پيروکار قيامت کے دن کامياب ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضٔہ قدر ت ميں ميری جان ہ

  گے.
اس بنا پر شيعہ صدر اسالم کے مسلمانوں کے اس گروه کو کہا جاتا ہے جو يہ عقيده رکھتے ہيں کہ منصب واليت و امامت 

امامت پر گامزن خدا کی طرف سے معين کيا جاتا ہے اس وجہ سے يہ گروه اس نام سے مشہور ہوا اور يہ گروه آج بھی راه 
  ہے اور اہل بيت پيغمبۖر کی پيروی

کرتا ہے اس وضاحت سے شيعوں کا مرتبہ اور مقام بھی واضح ہوجاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بعض جاہل يا مفاد پرست افراد 
شناخت کے  کا يہ کالم بھی باطل ہوجاتا ہے کہ شيعيت پيغمبر اکرۖم کے بعد کی پيداوار ہے تاريخ شيعيت کی مزيد اور بہتر
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  لئے ''اصل الشيعہ و اصولھا'' ''المراجعات'' اور ''اعيان الشيعہ '' جيسی کتابوں کا مطالعہ مفيد ثابت ہوگا.
۔دوسرے گروه کا عقيده يہ تھا کہ منصب خالفت، انتخابی ہے اور اسی لئے انہوں نے حضرت ابوبکر کی بيعت کی ٢

ام سے مشہور ہوا اور نتيجہ ميں ان دو اسالمی گروہوں کے درميان بہت اورمدتوں بعد يہی گروه''اہل سنت'' يا تسنن کے ن
سے اصولوں ميں مشترک نظريات ہونے کے باوجود مسئلہ خالفت اور جانشينی پيغمبر اکرۖم کے سلسلے ميں اختالف ہوگيا۔ 

  واضح رہے کہ ان فرقوں کے بانی افراد مہاجرين اور انصار تھے.
.............  

الَِحاِت ُْوٰلئَِک ہُْم َخْيُر اْلبَِريَّ  ٦منثور جلد ) تفسير درال١( ِة ) کیجالل الدين سيوطی نے سورٔه بينہ کی ساتويں آيت(ِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  تفسير ميں يہ حديث نقل کی ہے.

  

  تيسرا سوال

  

  کيوں حضرت علی ہی پيغمبۖر کے وصی اور جانشين ہيں ؟

  
ذکر کرچکے ہيں کہ شيعوں کا راسخ عقيده يہ ہے کہ منصب خالفت ، خدا عطا فرماتا ہے اسی طرح ان  ہم پہلے بھیجواب:

کا يہ بھی عقيده ہے کہ پيغمبراکرۖم کے بعد شروع ہونے والی امامت چند اعتبار سے نبوت کی طرح ہے جس طرح يہ 
پيغمبۖر کے وصی کو بھی خدا ہی معين ضروری ہے کہ پيغمبر ۖکو خدا معين فرمائے اسی طرح يہ بھی ضروری ہے کہ 

کرے اس حقيقت کے سلسلے ميں حيات پيغمبر اکرم ۖکی تاريخ بہترين گواه ہے کيونکہ پيغمبراکرۖم نے چند موقعوں پر اپنا 
  خليفہ معين فرمايا ہے ہم يہاں ان ميں سے تين موقعوں کا ذکر کرتے ہيں:

  ۔ آغاز بعثت ميں:١
طرف سے حکم ہوا کہ اپنے قريبی رشتہ داروں کو اس آيہ کريمہ(َوَ◌نِذْر َعِشيَرتََک اْلَ◌ْقَربِيَن  جب پيغمبر اسالم ۖکو خدا کی

  ) کے مطابق آئين توحيد کی طرف١)(
.............  

  ٢١٤) سوره شعراء آيت ١(

گا ، وہی دعوت ديں، تو آنحضرۖت نے ان سب کو خطاب کرتے ہوئے يوں فرمايا ''جو بھی اس راستے ميں ميری مدد کرے 
  ميرا وصی ، وزير، اور جانشين ہوگا'' پيغمبراکرۖم کے الفاظ يہ تھے: 

  '' فٔايکم يؤازرن ف ھذااألمر علی ٔان يکون ٔاخ و وزير و خليفت و وصی فيکم''
تم ميں سے کون ہے جو اس کام ميں ميری مدد کرے تاکہ وہی تمہارے درميان ميرا بھائی، وزير، وصی اور جانشين قرار 

  ے؟پائ
اس ملکوتی آواز پر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ـ نے لبيک کہا اس وقت پيغمبر اکرم ۖ نے اپنے رشتہ داروں کی 

  طرف رخ کرتے ہوئے ارشاد فرمايا: 
  )١''اِن ھذا ٔاخ و وصی و خليفت فيکم فاسمعوا لہ و ٔاطيعوه''(

  ين ہے. اس کی باتوں کو سنو اور اس کی پيروی کرو.بہ تحقيق يہ (علی ) تمہارے درميان ميرا بھائی ، وصی اور جانش

  ۔ غزؤه تبوک ميں٢
  پيغمبر خدا ۖ نے حضرت علی ـ سے فرمايا :
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.............  

  ، ١١١ص  ١اور مسند احمد جلد٤٠۔ ٤١ص  ٢اور تاريخ کامل جلد  ٦٢. ٦٣ص  ٢) تاريخ طبری ؛ جلد ١(
  ٢١٠. ٢١٢ص  ١٣اور شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد ) جلد

  ) ١''ٔاما ترضی ٔان تکون من بمنزلة ہارون من موسٰی اِال ٔانّہ النب بعد''(
کيا تم اس بات سے خوش نہيں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ويسی ہی ہے جيسی ہارون کو موسٰی سے تھی بجز اس کے کہ 

  ميرے بعد کوئی پيغمبر نہيں آئے گا.
فصل وصی اور جانشين تھے ، اسی طرح تم بھی ميرے خليفہ اور جانشين يعنی جس طرح ہارون ـ حضرت موسٰی ـ کے بال 

  ہو۔

  ۔ دسويں ہجری ميں٣
رسول خدا ۖ نے حجة الوداع سے و اپس لوٹتے وقت غدير خم کے ميدان ميں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے درميان 

  حضرت علی ـ کو مسلمانوں اور مومنوں کا ولی معين کيا اور فرمايا: 
  کنت مواله فھذا عّل مواله''''َمن 

  ''جس کا ميں سرپرست اور صاحب اختيار تھا اب يہ علی اس کے موال اور سرپرست ہيں.'' 
  يہاں پر جو اہم اور قابل توجہ نکتہ ہے وه يہ کہ پيغمبر اسالۖم نے اپنے خطبے کے آغاز 

.............  

  .١٢١ص  ٢فصل  ٩اور الصواعق المحرقہ طبع دوم مصر باب  ٥٢٠ص  ٢)سيرٔه ابن ہشام جلد٢(

  ميں ارشاد فرمايا:
  ''ٔالسُت ٔاولٰی بکم ِمن ٔانفسکم؟''

  ''کيا ميں تمہارے نفسوں پر تم سے بڑھ کر حق نہيں رکھتا ؟'' 
لہذا يہاں پر يہ کہنا ضروری ہے کہ آنحضرۖت کی اس وقت تمام مسلمانوں نے يک زبان ہوکر پيغمبراکرۖم کی تصديق کی تھی

  اس حديث کی رو سے جو برتری اور اختيار تام رسول ۖ کو حاصل تھا وہی برتری و اختيار کامل علی کو حاصل ہے۔
اس اعتبار سے يہاں پر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ جس طرح آنحضرۖت مومنين پر برتری اور فوقيت رکھتے تھے اسی طرح 

بھی مومنين کے نفسوں پر برتری اور فوقيت رکھتے ہيں اس دن حسان بن ثابت نامی شاعر نے غدير خم کے  حضرت علی ـ
  اس تاريخی واقعے کو اپنے اشعار ميناس طرح نظم کيا ہے :

  
  يناديھم يوم الغدير نبيُّھم 

  بخم واسمع بالرسول مناديا
  فقال فمن موالکم و نبيُّکم ؟ 
  ميافقالوا ولم يبدوا ھناک التعا
  الھک موالنا و ٔانت نبيُّنا 

  و لم تلق منا ِف الوالية عاصيا
  فقال لہ قم يا عل فنن 

  رضيتک من بعد اِماما وھاديا
  فمن کنت مواله فھذا وليہ 

  فکونوا لہ ٔاتباع صدق مواليا
  ھناک دعا: اللّھم وال وليہ 
  )١وکن للذ عادٰی علياً معاديا(

.............  
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(مصنف گنجی  ١٧اور کفاية الطالب ص  ٢٠اور تذکرة خواص االمہ (سبط ابن جوزی حنفی) ص  ٨٠مالکی)ص ) المناقب (خوارزمی ١(
  شافعی) وغيره...

) احاديث ميں سے ايک ہے جس کو شيعہ علماء کے عالوه تقريبا تين سو ساٹھ سنی ١حديث غدير ، اسالم کی ايسی متواتر (
حديث کا سلسلہ سند ايک سو دس اصحاب پيغمبۖر تک پہنچتا ہے اور عالم ) يہاں تک کہ اس ٢علماء نے بھی نقل کيا ہے (

  اسالم کے چھبيس بزرگ علماء نے اس حديث کے سلسلٔہ سند کے بارے ميں مستقل طور پر کتابيں لکھی ہيں.
سلے مشہور مسلمان مورخ ابوجعفر طبری نے اس حديث شريف کے سلسلٔہ اسناد کو دو بڑی جلدوں ميں جمع کيا ہے اس سل

  ميں مزيد معلومات کے لئے کتاب ''الغدير'' کا مطالعہ کريں.
.............  

) حديث متواتر: وه روايت ہے جو ايسے متعدد اور مختلف راويوں سے نقل ہوئی ہو جس ميں ذرا بھی جھوٹ کا شائبہ نہ ره ١(
  جائے.(مترجم)

  کا مطالعہ کريں. ١٢٢ص  ٢اور فصل  ٩صر باب ) بطور نمونہ کتاب ''الصواعق المحرقہ'' (ابن حجر) طبع دوم م٢(

 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  چوتھا سوال
  

  ''ائمہ'' کون ہيں؟

  
پيغمبر گرامی اسالۖم نے اپنی زندگی ہی ميں يہ بات واضح کردی تھی کہ آپ ۖ کے بعد باره خليفے ہوں گے اورسب  جواب:

  قريش ميں سے ہوں گے اور اسالم کی عزت انہيں خلفاء کی مرہون منت ہوگی.
  جابربن سمره کہتے ہيں :

''سمعت رسول هللا ۖ يقول: اليزال السالم عزيزٔا اِلی اثن عشر خليفةً ثم قال کلمة ال ٔاسمعھا فقلت ألب: ماقال ؟ فقال:کلھم من 
  )١قريش.''(

ر اکرۖم نے ميں نے پيغمبر خدا ۖ کو يہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسالم کو باره خلفاء کے ذريعہ عزت حاصل ہوگی اور پھر پيغمب
  کوئی لفظ کہا جسے ميں نے نہيں سنا ميں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پيغمبر اکرۖم نے کيا 

.............  

  طبع مصر ٢صفحہ  ٦)صحيح مسلم جلد ١(

  
  فرماياہے.جواب ديا کہ پيغمبر اکرۖم نے فرمايا کہ يہ سب قريش ميں سے ہوں گے . 

اسالم کی عزت کے محافظ اور نگہبان رہے ہوں ان باره اماموں کے عالوه نہيں اسالم کی تاريخ ميں ايسے باره خلفاء جو 
ملتے جن کو شيعہ اپنے امام مانتے ہيں کيونکہ جن باره خلفاء کا تعارف خود پيغمبر اکرۖم نے کرايا تھا وہی آنحضرۖت کے بال

  فصل خليفہ شمار ہوتے ہيں .

    



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

 
 

  اب ديکھنا يہ ہے کہ وه باره افراد کون ہيں؟
ہم ان چار خلفاء سے کہ جن کو اہل سنت خلفاء راشدين کہتے ہيں ، چشم پوشی کرليں تو دوسرے خلفاء ميں سے کوئی  اگر

بھی عزت اسالم کا باعث نہيں تھاجيسا کہ اموی اور عباسی خلفاء کی تاريخ اس بات کی شاہد ہے. ليکن شيعوں کے سبھی 
  ی کے پيکر تھے.باره ائمہ اپنے اپنے زمانے ميں تقوی اور پرہيزگار

وه سب پيغمبراکرۖم کی سنت کے محافظ تھے نيز وه سب صحابہ کرام، تابعين اور بعد ميں آنے والی نسلوں کی توجہ کا مرکز
  قرار پائے .

  مورخين نے بھی انکے علم اور ان کی وثاقت کی صاف لفظوں ميں گواہی دی ہے. 
  ان باره اماموں کے اسمائے گرامی درج ذيل ہيں:

  م علی ابن ابی طالب ـ۔اما١
  ۔امام حسن بن علی (مجتبٰی) ـ٢
  ۔ امام حسين بن علی ـ٣
  ۔ امام علی ابن الحسين (زين العابدين) ـ٤
  ۔امام محمد بن علی (باقر) ـ٥
  ۔ امام جعفر بن محمد (صادق) ـ٦
  ۔ امام موسٰی بن جعفر (کاظم) ـ٧
  ۔ امام علی بن موسٰی (رضا) ـ٨
  ـ۔ امام محمد بن علی (تقی) ٩
  ۔ امام علی بن محمد (نقی) ـ١٠
  ۔ امام حسن بن علی (عسکری) ـ١١
  ۔ امام مہدی (قائم) ـ١٢

آپ کے سلسلے ميں مسلمان محدثين نے پيغمبراسالۖم سے متواتر احاديث نقل کی ہيں کہ جن ميں آپ کو مہدی موعود (جن کا 
  وعده کيا گيا ہے) کے نام سے ياد کياگيا ہے.

کہ جنکے اسمائے مبارک پيغمبۖر اسالم نے بيان فرمائے ہيں انکی زندگی سے متعارف ہونے کيلئے يہ وه ائمہ معصومين ہيں
  درج ذيل کتابوں کا مطالعہ مفيد ثابت ہوگا:

  . تذکرة الخواص (تذکرة خواص االّمہ)١
  .کفاية االثر٢
  .وفيات االعيان٣
  بت زياده جامع ہے.. اعيان الشيعہ(سيد محسن امين عاملی) يہ کتاب بقيہ کتابوں کی نس٤

  پانچواں سوال
  

  حضرت محمد ۖپر صلوات پڑھتے وقت کيوں آل کا اضافہ کرتے ہيں اور: اللّھم صل علی محمد و آل محمد کہتے ہيں؟ 

  
يہ ايک مسلم اور قطعی بات ہے کہ خود پيغمبراکرۖم نے مسلمانوں کو درود پڑھنے کا يہ طريقہ سکھايا ہے جس وقت  جواب:

  فہ:يہ آئہ شري
ِ◌ِ◌ ٰياَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِہ َوَسلُِّموا تَْسلِيًما) (هللاَ ( ِنَّ ا ) نازل ہوئی تو مسلمانوں نے آنحضرۖت ١َوَماَلئَِکتَہُ يَُصلُّوَن َعلَی النَّبِّ

  سے پوچھا : ہم کس طرح درود پڑھيں ؟
'' مجھ پر ناقص صلوات مت پڑھنا'' مسلمانوں نے پھر آنحضرۖت سے  پيغمبر اکرۖم نے فرمايا: ''التُصلُّوا علَّ الصالة البتراء

  سوال کيا:ہم کس طرح درود پڑھيں؟
.............  
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  ٥٦)سوره احزاب آيت ١(

  
  ) ١پيغمبر خدۖا نے فرمايا کہو: اللھم صلِّ علی محمد و آل محمد.(

ی نے اپنے ان مشہورا شعار ميں قلمبند کيا اہل بيت ٪ قدرومنزلت کے ايک ايسے عظيم درجہ پر فائز ہيں جسے امام شافع
  ہے:

  يأاھل بيت رسول هللا حبُّکم 
  فرض من هللا ف القرآن انزلہ

  کفاکم من عظيم القدر ٔانکم 
  )٢َمن لم يصلِّ عليکم الصالة لہ (

ومنزلت کے ترجمہ:اے اہل بيت پيغمبۖر آپ کی محبت کو خدا نے قرآن ميں نازل کر کے واجب قرار دے ديا ہے.آپ کی قدر 
  لئے بس يہی کافی ہے کہ جو شخص بھی آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہيں ہوتی.

  
.............  

  اورايسی روايت تفسير ١٤٦فصل اول ص  ١١) الصواعق المحرقہ (ابن حجر) طبع دوم مکتبة القاہره مصر باب ١(
ود ہے اس روايت کو صاحب تفسير نے محدثين اور کتب صحاح اور کے ذيل ميں بھی موج ٥٦سوره احزاب کی آيت  ٥در المنثور جلد 

کتب مسانيد(جيسے عبدالرزاق ، ابن ابی شبيہ، احمد ، بخاری ، مسلم، ابوداؤد ، ترمذی، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن مردويہ) سے نقل کيا 
  ہے ۔ مذکوره راويوں نے کعب ابن عجره سے اور انہوں نے رسول خدا ۖ سے نقل کيا ہے.

  اور کتاب ٢٩فصل اول اور کتاب اتحاف (شبراوی) ص  ١٤٨ص  ١١) الصواعق المحرقہ (ابن حجر) باب ٢(
  .١٩٩اور کتاب المواہب (زرقانی) اور کتاب االسعاف (صبان) ص  ٨٨مشارق االنوار (حمزاوی مالکی) ص 

  

  چھٹا سوال
  

  آپ اپنے اماموں کو معصوم کيونکہتے ہيں؟

  
جو کہ رسول ۖ کے اہل بيت ہيں ان کی عصمت پر بہت سی دليليں موجود ہيں. ہم ان ميں سے شيعوں کے ائمہ ٪ جواب:

  صرف ايک دليل کا يہاں پر تذکره کرتے ہيں:
  شيعہ اور سنی دانشوروں نے يہ نقل کيا ہے کہ پيغمبر خدۖا نے اپنی زندگی کے آخری ايام ميں يہ ارشاد فرمايا ہے :

  )١ و ٔاھل بيت و انھما لن يفترقا حتی يردا علَّ الحوض۔''(''اِن تارک فيکم الثقلين کتاب ّهللا 
ميں تمہارے درميان دو وزنی چيزيں چھوڑے جارہا ہوں''کتاب خدا'' (قرآن) اور ''ميرے اہل بيت '' يہ دونوں ہرگز ايک 

  دوسرے سے جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر 
  ميرے پاس پہنچيں گے .

.............  

اور اسی سے ملتی جلتی روايات ١٤٩فصل اول ص  ١١۔اور الصواعق المحرقہ ابن حجر باب ١٤٨درک حاکم ، جزء سوم ص ) مست١(
  اور ديگر کتب ميں موجود ہيں.١٨٢،  ١٨٩، اور مسند احمد جز ء پنجم ص ٤٤کنز العمال جزء اول باب االعتصام بالکتاب والسنة ص 

مجيد ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے محفوظ ہے اور يہ کيسے ممکن ہے کہ يہاں پر ايک لطيف نکتہ يہ ہے کہ : قرآن 
وحِی الہی کی طرف غلطی اور خطا کی نسبت دی جائے جبکہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات، پروردگار عالم کی ہے اور 

معصوم ہونا آفتاب کی  اسے النے واال فرشتٔہ وحی ہے اور اسے لينے والی شخصيت پيغمبر خدۖا کی ہے اور ان تينوں کا
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طرح روشن ہے اسی طرح سارے مسلمان يہ عقيده رکھتے ہيں کہ پيغمبرخدا ۖ وحی کے لينے، اس کی حفاظت کرنے اور اس
کی تبليغ کرنے کے سلسلے ميں ہر قسم کے اشتباه سے محفوظ تھے لھذا يہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جب کتاب خدا اس 

ميں ہے تو رسول خدۖا کے اہل بيت ٪ بھی ہر قسم کی لغزش اور خطا سے محفوظ ہيں پائيدار اور محکم عصمت کے حصار 
کيونکہ حديث ثقلين ميں پيغمبرخدۖا نے اپنی عترت کو امت کی ہدايت اور رہبری کے اعتبار سے قرآن مجيد کا ہم رتبہ اور ہم 

لہ ہيں لہذا يہ دونوں عصمت کے لحاظ سے پلہ قرار ديا ہے.اور چونکہ عترت پيغمبۖر اور قرآن مجيد ايک دوسرے کے ہم پ
بھی ايک جيسے ہيں دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ غير معصوم فرد يا افراد کو قرآن مجيد کا ہم پلہ قراردينے کی 

  کوئی وجہ نہ تھی.
  اسی طرح ائمہ معصومين ٪ کی عصمت کے سلسلے ميں واضح ترين گواه پيغمبر اکرم ۖ کا يہ جملہ ہے:

  ترقا حتی يردا عّل الحوض.'''' لن يف
  يہ دو ہرگز (ہدايت اور رہبری ميں) ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آملينگے.

اگر پيغمبرخدۖا کے اہل بيت ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ نہ ہوں اور ان کے لئے بعض کاموں ميں خطا کا امکان پايا جاتا 
ے جدا ہوکر (معاذهللا) گمراہی کے راستے پر چل پڑيں گے . کيونکہ قرآن مجيد ميں خطا اور غلطی کا ہو تو وه قرآن مجيد س

  امکان نہيں ہے ليکن رسول خدۖا نے انتہائی شدت کے ساتھ اس فرضيہ کی نفی فرمائی ہے.
اور سببی رشتہ دار نہيں البتہ يہ نکتہ واضح رہے کہ اس حديث ميں لفظ اہل بيت سے آنحضرۖت کی مراد آۖپ کے تمام نسبی 

  ہيں کيونکہ اس بات ميں شک نہيں ہے کہ وه سب کے سب لغزشوں سے محفوظ نہيں تھے.
لہذا آنحضرت ۖ کی عترت ميں سے صرف ايک خاص گروه اس قسم کے افتخار سے سرفراز تھا اور يہ قدر ومنزلت صرف 

ہيں جو ہر زمانے ميں امت کو راه دکھانے والے، سنت  کچھ گنے چنے افراد کے لئے تھی اور يہ افراد وہی ائمہ اہل بيت ٪
 پيغمبۖر کے محافظ اور آنحضرۖت کی شريعت کے پاسبان تھے۔

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  ساتواں سوال
  

  اذان مينٔاشھد ٔان عليًّا ول ّهللا کيوں کہتے ہيں اور حضرت علی ـ کی واليت کی شہادت کيوں ديتے ہيں؟

  
  بہتر ہے کہ اس سوال کے جواب ميندرج ذيل نکات کو مدنظر رکھا جائے: جواب:

۔تمام شيعہ مجتہدين نے فقہ سے متعلق اپنی استداللی يا غير استداللی کتابوں ميں اس بات کو صراحت کيساتھ بيان کيا ہے ١
کہ واليت علی ـ کی شہادت اذان اور اقامت کا جزء نہيں ہے اور کسی بھی شخص کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ وه واليت 

  جھ کر زبان پر جاری کرے.علی کی شہادت کو اذان اور اقامت کا جزء سم
۔ قرآن مجيد کی نگاه ميں حضرت علی ـ ولی خدا ہيں اور خداوندعالم نے اس آيت ميں مومنين پرحضرت علی ـ کی واليت ٢

  کو بيان کيا ہے:
َکاهللاُ ( ِنََّما َولِيُُّکْم ا الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ   ) ١ةَ َوہُْم َراِکُعوَن)(َوَرُسولُہُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ

.............  

  .٥٥)سوره مائده آيت :١(

ايمان والو بس تمہارا ولی هللا ہے اس کا رسول ہے اور وه صاحبان ايمان جو نماز قائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں زکوة 
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  ديتے ہيں .
ہے کہ يہ آئہ شريفہ حضرت علی ـ کی  اہل سنت کی صحيح اور مسندکتابوننے بھی اس بات کو صراحت کے ساتھ بيان کيا

)جب يہ آيت ١شان ميں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ نے اپنی انگشتر مبارک حالت رکوع ميں فقير کو عطا کی تھی (
حضرت اميرالمومنين ـ کی شان ميں نازل ہوئی تو شاعر اہل بيت ٪ حسان بن ثابت نے اس واقعے کو اس طرح اپنے اشعار 

  ميں ڈھاال تھا:
  

  آپ وه ہيں کہ جنہوں نے حالت رکوع ميں بخشش کی اے بہترين رکوع کرنے والے آپ پر تمام قوم کی جانيں نثار ہوجائيں.
خداوندکريم کی ذات نے آپ کے حق ميں بہترين واليت نازل کی ہے اور اسے شريعتوں کے خلل ناپذير احکام ميں بيان کيا 

  ہے.
.............  

  ية حضرت علی ـ کی شان ميں نازل ہوئی ہے بہت سی کتابيں موجود ہيں ليکن ان تمام )اس سلسلے مينکہ يہ آ١(
  کتابوں کا يہاں تذکره ممکن نہيں ہے ليکن پھر بھی ہم ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کرتے ہيں:

  .١٨٦ص  ٦۔ تفسير طبری جلد ١
  .٥٤٢ص  ٢۔احکام القرآن(تفسير جصاص) جلد٢
  .٣٤٥ص  ١۔ تفسيرالبيضاوی جلد ٣
  .٢٩٣ص  ٢۔ تفسير الدرالمنثور جلد ٤

  ۔ پيغمبر گرامی اسالم ۖ نے فرمايا ٣
  ''اِنّما األعمال بالنيّات''

  ''بے شک اعمال کا دارمدار نيتوں پر ہے '.'
اس بنا پرجب ''واليت علی '' ان اصولوں ميں سے ايک ہے کہ جنہيں قرآن مجيد نے صراحت کے ساتھ بيان فرمايا ہے، اور 

طرف سے اس جملہ (اشھد ان علياً ول ّهللا) کو اذان کا جزء سمجھ کر نہ کہا جائے تو پھر ہمارے لئے رسالت پيغمبر ۖدوسری 
کی گواہی کے ہمراه واليت علی کا بھی اعالن کرنے ميں کيا حرج ہے ؟ يہاں پرايک نکتہ کا ذکر ضروری ہے اور وه يہ کہ 

نہيں ہے اور اس کے ذريعہ شيعوں پراعتراض کيا جاتا ہے تو ذيل ميں بيان  اگر اذان ميں کسی جملے کا اضافہ کرنا مناسب
  ہونے والی ان دو باتوں کی کس طرح توجيہ کی جائے گی :

) ليکن خليفہ دوم نے اپنی خالفت کے زمانے ميں ١۔معتبر تاريخ گواه ہے کہ يہ جملہ ''ّح علٰی خير العمل'' اذان کا جزء تھا (١
لوگ اس جملے کو اذان ميں سن کر يہ گمان نہ کر بيٹھيں کہ تمام اعمال کے درميان صرف نماز ہی يہ تصور کيا کہ کہيں 

  بہترين عمل ہے اور پھر جہاد پر جانا چھوڑ ديں گے لہذا اس جملے کو اذان سے حذف کرديا اور پھر
.............  

  کان بالل يؤذن بالصبحطبرانی سے منقول ہے:''  ٢٦٦ص  ٤) کتاب کنزالعمال، کتاب الصلوة جلد ١(

٤٢٤ص  ١فيقول : حی علی خير العمل.''بالل جب اذان صبح ديتے تھے تو کہتے تھے ّح علٰی خير العمل .اور سنن بيہقی جلد 
  مينبھی يہ بات درج ہے. ٩٣ص  ١اور مؤطا جلد  ٤٢٥اور ص 

  )١اذان اسی حالت پر باقی رہی. (
ۖم کے زمانے ميں اذان کا جزء نہيں تھا بعد ميں يہ جملہ اذان ميں بڑھا يا ۔''الصالة خير من النوم''يہ جملہ رسول اکر٢

  )٢گياہے(
  اسی وجہ سے امام شافعی نے اپنی کتاب ''االّم'' ميں کہا ہے :

  )٣''ٔاکره ف األذان الصالة خير من النوم ألن ٔابا مخدوره لم يذکره''(
ے کيونکہ ابو مخدوره (جو کہ ايک راوی اور محدث ہيں) نے اس اذان ميں الصلوة خير من النوم کہنا مجھے پسند نہيں ہ

  جملے کا (اپنی حديث ميں) ذکر نہيں کيا ہے۔
.............  
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  اور کتاب ''الصراط المستقيم'' وجواہر االخبار واآلثار اور شرح تجريد (قوشچی)  ١٥٨ص  ٢) کنزالعرفان جلد ١(
ناس ثالث کّن علی عھد رسول ّهللا ٔانا ٔانھٰی عنھّن و ٔاحرمھن و ٔاُعاقب عليھن و ھ متعة ميں ہے کہ : صعد المنبر و قال: ٔايھاال ٤٨٤ص 

  النساء و متعة الحج و ّح علٰی خير العمل.''
  ٢٧٠ص  ٤) کنزالعمال ، کتاب الصلوة جلد ٢(
  سے ماخوذ. ٩٧القسم الثانی ص  ٣)دالئل الصدق جلد ٣(

  

  آٹھواں سوال
  

  کون ہيناور انکا انتظار کيوں کيا جاتا ہے؟ مہدی آل محمدعليہ السالم

  
کچھ امور ايسے ہيں جن کے سلسلے ميں تمام آسمانی شريعتيں اتفاق نظر رکھتی ہيں ان ميں سے ايک امر عالمی  جواب:

مصلح کا وجود بھی ہے جو کہ آخری زمانہ ميں ظہور کرے گا اس سلسلے ميں صرف مسلمان نہيں بلکہ يہودی اور عيسائی 
س کی آمد کے منتظر ہيں جو پوری دنيا ميں عدل و انصاف قائم کريگااسکے لئے اگر کتاب عہد عتيق اور عہد جديد کا بھی ا

  )١مطالعہ کيا جائے تو حقيقت واضح ہوجائے گی. (
  اس سلسلہ ميں پيغمبرخدۖا کی حديث بھی موجود ہے کہ جسے مسلمان محدثين نے نقل کيا ہے چنانچہ فرماتے ہيں :

  يبق من الدھر ااِل يوم لبعث ّهللا رجالًمن ''لولم 
.............  

  انجيل ٢٤عہد جديد : انجيل متی باب  ١٢اور کتاب دانيال نبی باب  ٩٦۔  ٩٧) عہد عتيق : مز امير داؤد ، مز مور ١(
  .) (جہاں اس موعود کے بارے ميں بيان ہوا ہے جس کے انتظار ميں دنيا ہے ٢١انجيل لوقا باب  ١٣مرقوس باب 

  
  )١ٔاھل بيت يمأل ھا عدال کما ملئت جوراً''(

اگر زمانے کا صرف ايک ہی دن باقی بچے گا تب بھی خداوندعالم ميرے خاندان ميں سے ايک فرد کو مبعوث کرے گا 
  جوکہ اس جہان کو اسی طرح سے عدالت سے بھر دے گا جس طرح وه ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہوگا.

ہ دنيا ميں ايک مصلح کے آنے کا عقيده تمام آسمانی شريعتوں ميں موجود ہے اسی طرح اہل سنتجيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں ک
کی صحيح اور مسند کتابوں ميں بھی امام مھدی عج کے بارے ميں بہت سی روايتيں نقل ہوئی ہيں اور ان دونوں(شيعہ اور 

  )٢ميں بہت سی کتابيں تحرير کی ہيں. (سنی) اسالمی فرقوں کے محدثين اور محققين نے امام زمانہ عج کے بارے 
روايات کے اس مجموعے ميں انکی وه خصوصيات اور نشانياں بيان ہوئی ہيں جو صرف شيعوں کے گيارہويں امام حسن 

  )۔٤)ان روايات کے مطابق امام مہدی ـ پيغمبر اکرۖم کے ہم نام ہيں(٣عسکری ـ کے بالفصل فرزند ہی مينپائی جاتی ہيں(
.............  

  .١٥٤ص  ٢اور کتاب نور االبصار باب ٤٣٢طبع مصر مطبعہ تازيہ ، ينابيع المودة ص  ٢٠٧ص  ٢) صحيح ابی داؤد جلد ١(
) جيسے کتاب البيان فی اخبار صاحب الزمان تاليف محمد بن يوسف بن الکنجی الشافعی ہے اور اسی طرح کتاب البرھان فی عالمات ٢(

م الدين جو کہ متقی ھندی کے نام سے مشہور ہيں اور اسی طرح کتاب المہدی والمہدويت تاليف مھدی آخر الزمان تاليف علی بن حسا
احمد امين مصری ہے البتہ شيعہ علماء نے اس بارے ميں بہت سی کتابيں لکھی ہيں جنہيں شمار کرنا آسان کام نہيں ہے جيسے کتاب 

  المالحم والفتن وغيره .
  يں جابر بن عبدهللا انصاری کی روايت ہے.، مناقب م٧٦) ينابيع المودة باب ٣(
   ١٣١٣اور مسند احمدمطبوعہ مصر  ٤٦ص  ٢،جلد  ١٣٤٢) صحيح ترمذی ،مطبوعہ دہلی ٤(

يہاں اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ اس قسم کی طوالنی عمر نہ تو علم اور دانش کے خالف ہے اور نہ ہی منطق وحی 
ں کی طبيعی عمر کو بڑھانا چاه رہی ہے صاحبان علم اور سائنسدانوں کا يہ سے تضاد رکھتی ہے آج کی علمی دنيا انسانو
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يقين ہے کہ ہر انسان کے اندر لمبی عمر گذارنے کی صالحيت پائی جاتی ہے اور اگراسے بعض آفتوں اور بيماريوں سے 
  بچاليا جائے تو قوی امکان ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائيگی.

  افراد کے نام محفوظ کئے ہيں جنہوں نے اس دنيا ميں طوالنی عمر پائی ہے . تاريخ نے بھی اپنے دامن ميں ايسے
  قرآن مجيدحضرت نوح ـ کے بارے ميں فرماتا ہے:

  ) ١(فَلَبَِث فِيِہْم َْلَف َسنٍَة ِالَّ َخْمِسيَن َعاًما)(
  اور (نوح)اپنی قوم کے درميان نوسوپچاس سال رہے .

  بارے ميں فرماتا ہے :اور اسی طرح قرآن مجيد حضرت يونس ـ کے 
  )٢( فَلَْوال ٔانّہُ َکاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحيَن لَلَبَِث ِف بَْطنِِہ ِلَی يَْوِم يُْبَعثُوَن)(

  پھر اگر وه تسبيح کرنے والوں ميں سے نہ ہوتے تو روز قيامت تک اسی (مچھلی) کے شکم ميں رہتے.
حضرت خضر ـ اور حضرت عيسٰی ـ ابھی تک باحيات ہيں اسی طرح قرآن مجيداور تمام مسلمانوں کے نظريہ کے مطابق 

  اور زندگی گذار رہے ہيں۔
.............  

   ١٤) سوره عنکبوت آيت ١(
  ١٤٤) سوره صافات آيت ٢(

  نواں سوال

  

  اگر شيعہ حق پر ہينتو وه اقليت ميں کيوں ہيں؟ اور دنيا کے اکثر مسلمانوں نے ان کو کيوں نہيں ماناہے؟

  
کبھی بھی حق اور باطل کی شناخت ماننے والوں کی تعداد ميں کمی يا زيادتی کے ذريعہ نہيں ہوتی.آج اس دنيا ميں  جواب:

مسلمانوں کی تعداد اسالم قبول نہ کرنے والوں کی بہ نسبت ايک پنجم يا ايک ششم ہے جبکہ مشرق بعيد ميں رہنے والوں کی 
  وجا کرتے ہيں يا ماورائے طبيعت کا انکار کرتے ہيں.اکثريت ايسے لوگوں کی ہے جو بت اور گائے کی پ

چين جس کی آبادی ايک ارب سے بھی زياده ہے کيمونيزم کا مرکز ہے اور ہندوستان جس کی آبادی تقريباًايک ارب ہے 
ااسکی اکثريت ايسے افراد کی ہے جو گائے اور بتوں کی پوجا کرتی ہے اسی طرح يہ ضروری نہيں ہے کہ اکثريت ميں ہون
حقانيت کی عالمت ہو قرآن مجيد نے اکثر و بيشتر اکثريت کی مذمت کی ہے اور بعض اوقات اقليت کی تعريف کی ہے اس 

  سلسلے ميں ہم چند آيات کو بطور نمونہ پيش کرتے ہيں:
  )١۔ (َوال تَِجُد َْکثََرہُْم َشاِکِرين)(١

  اور تم اکثريت کو شکر گزار نہ پاؤگے.
  )٢ اْلُمتَّقُوَن َولَِکنَّ َْکثََرہُْم اليَْعلَُموَن) (۔(ِْن َْولِيَاُؤهُ ِالَّ ٢

  اس کے ولی صرف متقی اور پرہيزگار افراد ہيں ليکن ان کی اکثريت اس سے بھی بے خبر ہے.
  )٣۔ (َوقَلِيل ِمْن ِعبَاِد الشَُّکوُر)(٣

  اور ہمارے بندوں ميں شکر گزار بندے بہت کم ہيں.
انسان کو اپنے آئين کی پيروی کرنے والوں کو اقليت ميں ديکھ کر گھبرانا نہيں چاہيئے  لہذا کبھی بھی حقيقت کے متالشی

اور اسی طرح اگر وه اکثريت ميں ہوجائيں تو فخر ومباہات نہيں کرنا چاہيئے بلکہ بہتر يہ ہے کہ ہر انسان اپناچراغ عقل 
  روشن کرے اور اس کی روشنی سے بہره مند ہو.

مومنين علی ـ کی خدمت ميں عرض کيا يہ کيسے ممکن ہے کہ جنگ جمل ميں آپ کے ايک شخص نے حضرت امير ال
  مخالفين اکثريت پر ہونے کے باوجود باطل پر ہوں؟ 

  امام ـ نے فرمايا :
.............  
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  ١٧)سوره اعراف آيت ١(
  ٣٤)سوره انفال آيت ٢(
  ١٣)سوره سبا آيت ٣(

  اعرف الحق تعرف ٔاھلہ . اعرف الباطل تعرف ٔاھلہ۔ '' ''اِّن الحق والباطل اليعرفان بٔاقدارالرجال .
حق اور باطل کی پہچان افراد کی تعداد سے نہيں کی جاتی بلکہ تم حق کو پہچان لو خود بخود اہل حق کو بھی پہچان لو گے 

  اور باطل کو پہچان لوتو خودبخود اہل باطل کو بھی پہچان لوگے .
اس مسئلے کو علمی اور منطقی طريقے سے حل کرے اور اس آئہ شريفہ  ايک مسلمان شخص کيلئے ضروری ہے کہ وه

) کو چراغ کی مانند اپنے لئے مشعل راه قرار دے اس سے ہٹ کر اگر ديکھا جائے تو اگرچہ١(َوالتَْقُف َما لَْيَس لََک بِِہ ِعْلم )(
کی جائے تو يہ معلوم ہوجائے گا کہ دنيا اہل تشيع تعداد ميں اہل سنت سے کم ہيں . ليکن اگر صحيح طور پر مردم شماری 

بھر کے مسلمانوں ميں ايک چوتھائی افراد شيعہ ہيں جوکہ دنيا کے مختلف مسلمان نشين عالقوں ميں زندگی بسر کرر ہے 
  )٢ہيں.(

واضح رہے کہ ہر دور مينشيعوں کے بڑے بڑے علماء اور مشہور مولفين اور مصنفين رہے ہيناور يہاں پريہ بھی واضح 
  ردينا ضروری ہے کہ اکثر اسالمی علوم کے موجد اور بانی شيعہ ہی تھے جن ميں سے چند يہ ہيں : ک

  علم نحو کے موجد ابواالسود دئلی
.............  

  ٣٦) سوره اسراء آيت ١(
  کی طرف مراجعہ کيا جائے.١٩٤اور صفحہ ١٢بحث١)زياده وضاحت کيلئے ''اعيان الشيعہ''جلد ٢(

  خليل بن احمدعلم عروض کے بانی 
  علم صرف کے موجد معاذ بن مسلم بن ابی ساره کوفی 

  علم بالغت کو فروغ دينے والوں ميں سے ايک ابوعبدهللا بن عمران کاتب خراسانی
  )١(مرزبانی)(

شيعہ علماء اور دانشوروں کی کثير تاليفات (جن کو شمار کرنا بہت دشوار کا م ہے) کی شناخت کے لئے کتاب (الذريعہ الی 
  تصانيف الشيعہ) کا مطالعہ مفيد ثابت ہوگا.

.............  

  )اس بارے ميں سيد حسن صدر کی کتاب ''تاسيس الشيعہ '' کا مطالعہ کريں.١(

 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  دسواں سوال
  

  رجعت کيا ہے اور آپ اس پر کيوں عقيده رکھتے ہيں؟
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عربی لغت ميں رجعت کے معنی ہيں ''لوٹنا'' اسی طرح اصطالح ميں ''موت کے بعد اور قيامت سے پہلے کچھ  جواب:
انسانوں کے اس دنيا ميں لوٹنے '' کو رجعت کہا جاتا ہے يہ رجعت حضرت مہدی ـ کے ظہور کے دور ميں واقع ہوگی يہ 

  وحی کے برخالف ہے.ايک ايسی حقيقت ہے جو نہ تو عقل کے مخالف ہے اور نہ ہی منطق 
اسالم اور دوسرے اديان الہی کی نظر ميں انسان کے وجود ميں جو چيز اصل ہے وه اس کی روح ہے جسے ''نفس'' کے نام 
سے بھی تعبير کيا جاتا ہے يہی وه چيز ہے جو بدن کے فنا ہوجانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور اپنی جاودانہ زندگی بسر 

ھ ساتھ يہ بھی ايک حقيقت ہے کہ قرآن مجيد کی نگاه ميں پروردگار عالم کی ذات قادر مطلق ہے کرتی رہتی ہے اس کے سات
  اور کوئی بھی چيز اس کی المحدود قدرت کو محدود نہيں کرسکتی .

ان دو مختصر مقدموں کی روشنی ميں يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ رجعت کا مسئلہ عقل کی نگاه سے ايک ممکن امر ہے 
وڑی سی فکر سے يہ معلوم ہوجاتا ہے کہ انسانوں کے ايک گروه کو اس دنيا ميں دوباره واپس بھيجنا ان کی پہلی کيونکہ تھ

  خلقت کی بہ نسبت کئی گنا زياده آسان ہے.
لہذا وه پروردگار جس نے انہيں پہلے مرحلے ميں خلق فرمايا ہے يقينا ان کو دوباره اس دنيا ميں لوٹانے پر قادر ہے اگر 

  لھی کی بنياد پر رجعت کو گزشتہ امتوں مينتالش کيا جائے تواس کے مختلف نمونے مل سکتے ہيں.وحی ا
  قرآن مجيد اس بارے ميں فرماتا ہے:

اِعقَةُ َوَ◌ْنتُْم تَنظُُروَن ثُمَّ بََعْثنَاکُ هللاَ ( َوِ◌ْذ قُْلتُْم يَاُموَسی لَْن نُْؤِمَن لََک َحتَّی نََری ا ْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِکْم لََعلَُّکْم َجْہَرةً َفَ◌َخَذْتُکْم الصَّ
  )١تَْشُکُروَن)(

اور وه وقت بھی ياد کرو جب تم نے موسٰی سے کہا کہ ہم اس وقت تک ايمان نہيں الئيں گے جب تک خدا کو آشکارا طور پر
عد زنده کرديا کہ نہ ديکھ ليں جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈاال اور تم ديکھتے ہی ره گئے . پھر ہم نے تمہيں موت کے ب

  شايد شکر گزار بن جاؤ.
  اسی طرح قرآن مجيد ايک اور مقام پر حضرت عيسی ـ کی زبان سے نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے:

) (( َوُ◌ْحی اْلَمْوتَی ِبِ◌ْذِن ا   )٢هللاِ
.............  

  ٥٦۔٥٥) سوره بقره آيت :١(
  ٤٩)سوره آل عمران آيت: ٢(

  
  زنده کرونگا.اور ميں خدا کی اجازت سے مردوں کو 

قرآن مجيد نے نہ صرف يہ کہ رجعت کو ايک ممکن امر قرار ديا ہے بلکہ انسانوں کے ايک ايسے گروه کی تائيد بھی کی 
جو اس دنيا سے جاچکا تھا اور پھر اس دنيا ميں دوباره واپس آگيا قرآن مجيد نے مندرجہ ذيل دو آيتوں ميں ان دو گروہوں کا 

  بعد قيامت سے قبل دنيا ميں واپس آئے ہيں.تذکره کيا ہے جو مرنے کے 
ْن (َوِ◌َذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِہْم َْخَرْجنَا لَہُْم َدابَّةً ِمْن اْلَ◌ْرِض تَُکلُِّمہُْم َنَّ النَّاَس َکانُوا بِآيَاتِنَا  ٍة فَْوًجا ِممَّ اليُوقِنُوَن َويَْوَم نَْحُشُر ِمْن ُکلِّ ُمَّ

  )١ْم يُوَزُعوَن )(يَُکذُِّب بِآيَاتِنَا فَہُ 
اور جب ان پر وعده پورا ہوگا تو ہم زمين سے ايک چلنے والی مخلوق کو نکال کر کھڑا کرديں گے جو ان سے يہ بات 
کرے کہ کون لوگ ہماری آيات پر يقين نہيں رکھتے تھے . اور اس دن ہم ہر امت ميں سے ان لوگوں کی ايک فوج اکھٹا 

  ب کيا کرتے تھے اور پھر ان کو روک ليا جائے گا.کريں گے جو ہماری آيتوں کی تکذي
ان دو آيتوں کے ذريعہ قيامت سے پہلے واقع ہونے والی رجعت کے سلسلے ميں استدالل کرنے کے لئے مندرجہ ذيل نکات 

  کی طرف توجہ ضروری ہے:
.............  

  .٨٣اور ٨٢)سوره نمل آيت ١(

  
و آيتيں قيامت سے متعلق ہيں اور پہلی آيت قيامت کی نشانيوں ميں سے ايک ۔تمام مسلمان مفسرين کا يہ نظريہ ہے کہ يہ د١
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نشانی کو بيان کررہی ہے، اس سلسلے ميں جالل الدين سيوطی نے اپنی تفسير ''الدرالمنثور'' ميں ابن ابی شيبہ اورانہوں نے 
  لے رونماہونےحذيفہ سے نقل کيا ہے کہ ''خروج دابة'' (چلنے والی مخلوق کا نکلنا) قيامت سے پہ

  )١والے واقعات ميں سے ايک ہے.(
۔اس بات ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ قيامت کے دن تمام انسانوں کو محشور کيا جائے گا ، اور ايسا نہيں ہے کہ اس ٢

دن ہر امت ميں سے ايک خاص گروه کو محشور کيا جائے گا. قرآن مجيد نے قيامت ميں تمام انسانوں کے محشور ہونے کے
  بارے ميں يوں فرمايا ہے:

  )٢(ٰذلَِک يَْوم َمْجُموع لَہُ النَّاُس)(
  )٣وه ايک دن ہے جس ميں تمام لوگ جمع کئے جائيں گے.(

  اور ايک جگہ فرماتا ہے:
  )٤( َويَْوَم نَُسيُِّر اْلِجبَاَل َوتََری اْلَ◌ْرَض بَاِرَزةً َو َحَشْرنَاہُْم فَلَْم نَُغاِدْر ِمْنہُْم ََحًدا)(

.............  

  کی تفسير کے ذيل ميں.٨٢۔ سوره نمل کی آيت نمبر ١٧٧ص  ٥)تفسير درمنثور جلد ١(
  ١٠٣)سوره ہود آيت : ٢(
  ۔اس دن کی تفسير قيامت سے کی گئی ہے۔ ٣٤٩ص  ٣)تفسير درمنثور جلد ٣(
  ٤٧)سوره کہف آيت: ٤(

  
 ہوا ديکھو گے اور ہم سب کو اس طرح جمع اورجس دن ہم پہاڑوں کو حرکت ميں الئيں گے اور تم زمين کو بالکل کھال

  کريں گے کہ کسی ايک کو بھی نہيں چھوڑيں گے .
اس اعتبار سے قيامت کے دن تمام انسان محشور ہوں گے اور يہ بات انسانوں کے کسی خاص گروه سے مخصوص نہيں 

  ہے.
ميں سے کچھ خاص افراد کو محشور  ۔ان دو گذشتہ آيتوں ميں دوسری آيت اس بات کا صريح اعالن کررہی ہے کہ امتوں٣

  کيا جائے گا اور تمام انسانوں کو محشور نہيں کيا جائے گاکيونکہ آيہ کريمہ ميں ہے :
  (ويوم نحشرمن کل ٔامة فوجاً ممن يُّکذِّب بآياتنا)

  ے.اور اس دن ہم ہر امت ميں سے ان لوگوں کی ايک فوج اکھٹا کريں گے جو ہماری آيتوں کی تکذيب کيا کرتے تھ
  آيت کا يہ حصہ واضح طور پر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام انسانوں کو محشور نہيں کيا جائے گا.

نتيجہ:ان تين مختصر مقدموں کی روشنی ميں يہ مطلب اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ آيات الہی کی تکذيب کرنے والے 
ہ ہے جو قيامت سے پہلے واقع ہوگا اور يہی بات دوسری انسانوں ميں سے ايک خاص گروه کا محشور ہونا ايک ايسا واقع

  آيت سے بھی سمجھ مينآتی ہے.
کيونکہ قيامت کے دن کوئی خاص گروه محشور نہيں ہوگا بلکہ اس دن تمام انسان محشور کئے جائيں گے اس بيان کے ساتھ 

کے بعد قيامت سے پہلے اس دنيا  ہمارا يہ دعوی صحيح ثابت ہوجاتا ہے کہ انسانوں کے ايک خاص گروه کو ان کی موت
  ميں لوٹايا جائے گااور اسی کا نام ''رجعت'' ہے.

اسی طرح اہل بيت پيغمبر ۖ نے بھی جو ہميشہ قرآن کے ہمراه ہيں اور کالم الہی کے حقيقی مفسر ہيں اس سلسلے ميں اپنی 
و ارشادات کی طرف اشاره کرتے احاديث کے ذريعہ وضاحت فرمائی ہے يہاں پر ہم اختصار کی وجہ سے ان کے صرف د

  ہيں: 
  امام صادق ـ فرماتے ہيں:

  ''ٔايام ّهللا ثالثة يوم القائم ـ ويوم الَکّرة، و يوم القيامة ''
  خدا کے تين دن ہيں حضرت امام مہدی ـ کا دن ،رجعت کا دن ، اور قيامت کا دن .

  اور ايک مقام پر فرماتے ہيں :
  ''ليس منا َمن لم يؤمن بکّرتنا۔''

  جو شخص ہماری رجعت کو قبول نہ کرے وه ہم ميں سے نہيں ہے.
  آخر ميں مناسب ہے کہ دو اہم نکتوں کو واضح کرديا جائے:
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  ۔رجعت کا فلسفہ١
رجعت کے اسباب وعلل کے بارے مينغور کرنے سے دو اہم مقاصد سمجھ ميں آتے ہيں. پہال مقصد يہ ہے کہ رجعت کے 

مت اور کفر کی ذلت کو آشکار کيا جائے اور دوسرامقصد يہ ہے کہ باايمان اور نيک ذريعہ اسالم کی حقيقی عزت و عظ
  انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا مل سکے اور کافروں اور ظالموں کو کيفر کردار تک پہنچايا جاسکے.

  )کے درميان واضح فرق١۔رجعت اور تناسخ (٢
عقيده رکھتے ہيں :اس کا الزمہ تناسخ کا معتقد ہونا نہيں ہے  يہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ شيعہ جس رجعت پر

  کيونکہ نظريہ تناسخ کی بنياد قيامت کے انکار پر ہے 
اور تناسخ والے اپنے اس نظرئيے کے مطابق دنيا کو دائمی طور پر گردش ميں جانتے ہيں اوراس کا ہر دور اپنے پہلے 

  والے دور کی تکرار ہے.
سان کے مرنے کے بعد اس کی روح دوباره اس دنيا ميں پلٹتی ہے اور کسی دوسرے بدن ميں اس نظرئيے کے مطابق ان

منتقل ہوجاتی ہے اور اگر وه روح گزشتہ زمانے ميں کسی نيک آدمی کے جسم ميں رہی ہو تو اب اس زمانے ميں کسی 
  ونے والی ہو ليکن اگر ايسے آدمی کے بد ن ميں منتقل ہو جائے گی جس کی زندگی خوشی و مسرت کے ساتھ بسر ہ

.............  

  )تناسخ : يعنی روح کا ايک بدن سے نکل کر دوسرے ميں داخل ہوجاناجسے آواگون کہتے ہيں.(مترجم)١(

يہ روح گزشتہ زمانے ميں کسی بدکار آدمی کے جسم ميں رہی ہو تو اس زمانے ميں ايسے آدمی کے بدن ميں منتقل ہو جائے
ميں گزرنے والی ہو اس نظريئے کے اعتبار سے روح کا اس طرح سے واپس لوٹنا ہی اسکی گی جس کی زندگی سختيوں 

  قيامت ہے.
جبکہ رجعت کا عقيده رکھنے والے اسالمی شريعت کی پيروی کرتے ہوئے قيامت اور معاد پر مکمل ايمان رکھتے ہيں اور 

 )١سے کسی دوسرے بدن ميں منتقل ہونا محال ہے(ساتھ ہی ساتھ اس بات کا عقيده بھی رکھتے ہيں کہ کسی روح کاايک بدن 
اہل تشيع صرف يہ عقيده رکھتے ہيں کہ انسانوں ميں سے ايک گروه قيامت سے پہلے اس دنيا ميں واپس آئے گا اور چند 

حکمتوں اور مصلحتوں کے پورا ہوجانے کے بعد پھر اس دنيا سے چال جائے گا. يہاں تک کہ يہ گروه بھی باقی انسانوں کے
ساتھ قيامت کے دن اٹھايا جائے گا. اس اعتبار سے روح ايک بدن سے جدا ہونے کے بعد ہرگز دوسرے بدن ميں منتقل نہيں 

  ہوگی۔
.............  

  ) ميں نظريہ تناسخ کو باطل کرتے ٣فصل اول ص ٨باب  ٩)صدرالمتٔالہين نے اپنی کتاب اسفار (جلد ١(
سے نکلی ہوئی روح کسی دوسرے بدن ميناس حالت ميں داخل ہوجائے جبکہ وه بدن ابھی ہوئے يوں تحرير فرمايا ہے: اگر ايک بدن 

جنين کی شکل ميں رحم مادر ميں ہے يا اس کے عالوه کسی دوسرے مرحلہ ميں ہو تو اس صورت مينيہ الزم آئے گا کہ ايک ہی چيز 
حال ہے اس لئے کہ ان دونوں ميں مادی و اتحادی ترکيب ہے بالقوه بھی ہو اوربالفعل بھی،اور جو چيز بالفعل ہے اس کا بالقوة ہونا م

  اور ايسی ترکيب طبيعی محال ہے جس ميں دو ايسے امر جمع ہورہے ہوں جن ميں سے ايک بالفعل ہے اور دوسرا بالقوه. 

  گيارہواں سوال

  

  جس شفاعت کا آپ عقيده رکھتے ہيں وه کيا ہے؟

  
بوت اصل ہے جسے تمام اسالمی فرقوں نے قرآن کی آيات اور روايات کی شفاعت، اسالم کی ايک ايسی مسلم الث جواب:

  پيروی کرتے ہوئے قبول کيا ہے بس صرف ان کے درميان شفاعت کے نتيجے کے بارے ميں اختالف نظر ہے .
سے شفاعت کی حقيقت يہ ہے کہ ايک ايسا محترم انسان جو پروردگار کے نزديک صاحب مقام ومنزلت ہو وه خداوند متعال 

  کسی شخص کے گناہوں کی بخشش يا اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرے.
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  رسول گرامی ۖ فرماتے ہيں:
  )١''ٔاعطيت خمًسا...و ٔاعطيت الشفاعة فادخرتھا ألمت ''(

.............  

  ط مصر. ٩١ص ١، صحيح بخاری جلد  ٣٠١ص  ١) مسند احمدجلد ١(
  عت مجھے عطا ہوئی ہے جسے ميں نے اپنی امت کے لئے ذخيره کرديا ہے.پانچ چيزيں مجھے عطا کی گئی ہيں ... اور شفا

  

  شفاعت کا دائره
قرآن مجيد کی نگاه ميں وه شفاعت صحيح نہيں ہے جو کسی قيد اور شرط کے بغيرہو بلکہ شفاعت صرف مندرجہ ذيل 

  صورتوں ميں مؤثر ہوگی:
۔شفاعت کرنے واال اس وقت شفاعت کرسکتا ہے جب کہ اسے شفاعت کرنے کے لئے خداوندعالم کی جانب سے اجازت ١

حاصل ہو لہذا صرف وه لوگ شفاعت کرسکتے ہيں جنہيں خدا سے معنوی قربت بھی حاصل ہو اوروه اذن شفاعت بھی 
  رکھتے ہوں قرآن مجيد اس بارے ميں فرماتا ہے:

ْحَماِن َعْہًدا)((اليَْملُِکوَن الشَّ    )١فَاَعةَ ِالَّ َمْن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ
اس وقت کوئی شفاعت کے سلسلے ميں صاحب اختيار نہ ہوگا مگر وه جس نے رحمان کی بارگاه ميں شفاعت کا عہد لے ليا 

  ہے .
  اور ايک اور جگہ پر فرماتا ہے:

.............  

  ٨٧)سوره مريم آيت: ١(

  
  ُع الشَّفَاَعةُ ِالَّ َمْن َِذَن لَہُ ( يَْوَمئٍِذ التَنفَ 

ْحَماُن َوَرِضَ◌ لَہُ قَْوالً )(   )١الرَّ
 اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہيں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وه ان کی بات سے راضی ہو.

ض الہی کو لينے کی ۔ضروری ہے کہ جو شخص شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے وه شفاعت کرنے والے کے ذريعے في٢
  صالحيت رکھتا ہو.

يعنی اس شخص کا خدا سے ايمانی رابطہ اور شفاعت کرنے والے سے روحانی رشتہ ٹوٹنے نہ پائے ، لہذا کفار چونکہ 
خداوندکريم سے ايمانی رابطہ نہيں رکھتے اور اسی طرح بعض گنہگار مسلمان جيسے بے نمازی اور قاتل افرادچونکہ 

  ے روحانی رشتہ توڑ بيٹھے ہيں لہذا يہ سب شفاعت کے مستحق قرار نہيں پائيں گے.شفاعت کرنے والے س
  قرآن مجيد بے نمازی اور منکر قيامت کے بارے ميں فرماتا ہے:

  )٢( فََما تَْنفَُعہُْم َشفَاَعةُ الشَّافِِعيَن )(
  تو انہيں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کوئی فائده نہ پہنچائے گی.

  جيد ظالم افراد کے بارے ميں فرماتا ہے :اور قرآن م
  )٣(َما لِلظَّالِِميَن ِمْن َحِميٍم َوالََشفِيٍع يُطَاُع )(

  اور ظالموں کيلئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے واال جس کی بات سن لی جائے .
.............  

  ١٠٩)سوره طہ آيت: ١(
  ٤٨)سوره مدثر آيت : ٢(
  ١٨)سوره غافر آيت :٣(
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  شفاعت کا فلسفہ
شفاعت ، توبہ کی طرح اميد کا ايک دروازه ہے جسے ايسے لوگوں کيلئے قرار ديا گيا ہے جو گناه اور ضاللت کے راستے 
کو چھوڑ کر اپنی باقی مانده عمر کو خدا کی اطاعت ميں گزارنا چاہتے ہيں کيونکہ جب بھی گنہگار انسان يہ احساس کرلے 

وں کيساتھ (نہ يہ کہ ہر حالت ميں) شفاعت کرنيوالے کی شفاعت کا مستحق ہوسکتا ہے تو پھر وه کہ صرف چند محدود شرط
  کوشش کريگا کہ ان شرطوں کا خيال رکھے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے.

  شفاعت کا نتيجہ
بلندی درجات ہے  مفسرين کے درميان اس سلسلے ميں اختالف ہے کہ شفاعت کا نتيجہ گناہوں کی بخشش ہے يااس کا نتيجہ

  ليکن اگر پيغمبرگرامۖی کے اس ارشاد کو مالحظہ کيا جائے جس ميں آنحضرت ۖ فرماتے ہيں کہ :
  )١''اِّن شفاعت يوم القيامة ألھل الکبائر ِمن ٔامت''(

  ''ميری شفاعت قيامت کے دن ميری امت کے ان افراد کے لئے ہوگی جو گناہان کبيره کے مرتکب ہوئے ہيں.'' 
   نظريہ زياده صحيح نظر آتا ہے۔تو پہال

.............  

 ٤٥ص  ٤، سنن ترمذی جلد ٥٣٧ص  ٢، سنن ابی داؤد جلد ٢١٣ص  ٣،مسند احمد جلد ٥٨٣ص  ٢)سنن ابن ماجہ جلد ١(
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  بارہواں سوال
  

  کيا حقيقی شفاعت کرنے والوں سے بھی شفاعت کی درخواست کرنا شرک ہے؟

اس سوال کی وضاحت ميں کہا جاتا ہے کہ شفاعت کرنا خدا کا مخصوص حق ہے جيسا کہ قرآن کريم اس بارے ميں فرماتا 
  ہے:

ِ الشَّفَاَعةُ َجِميًعا)( ّ ِ   )١( قُْل 
  کہہ ديجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختيار هللا کے ہاتھوں ميں ہے .

لہذا غير خدا سے شفاعت کی درخواست کرنے کا مطلب يہ ہے کہ خدا کے مطلق حق کو اس کے بندے سے مانگاجائے در 
  ''توحيد عبادی'' کے خالف ہے.حقيقت اس قسم کی درخواست غير خدا کی عبادت کرنا ہے اوريہ 

  
يہاں اس کی ذات يا اس کی خالقيت اور اسکے مدبر ہونے ميں شرک نہيں ہے يہاں شرک سے مراد اسکی عبادت ميں جواب:

  شرک کرنا ہے .
.............  

  ٤٤)سوره زمر آيت١(

ے ہيں کہ عبادت کی تفسير واضح ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت ، عبادت کی صحيح تفسير پر منحصر ہے اور ہم سب جانت
کرنے کا ہميں اختيار نہيں ديا گيا تاکہ کہيں ہم مخلوق کے مقابلے ميں ہر قسم کے خضوع اور کسی بندے سے کسی قسم کی 
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درخواست کرنے کو عبادت قرار نہ دے بيٹھيں بلکہ قرآن مجيد کی اس صراحت کے مطابق فرشتوں نے حضرت آدم کو 
  سجده کيا ہے:

  )١ْيتُہُ َونَفَْخُت فِيِہ ِمْن ُروِح فَقَُعوا لَہُ َساِجِديَن فََسَجَد اْلَمالَئَِکةُ ُکلُّہُْم َْجَمُعوَن)(( َفِ◌َذا َسوَّ 
جب ميں اسے درست کرلوں اور اس ميں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے ميں گرپڑنا . تو تمام مالئکہ نے سجده 

  کرليا.
انجام پايا تھاپھر بھی يہ حضرت آدم کی عبادت کے لئے نہ تھا ورنہ خداوند اس يہ سجده اگرچہ خداوندعالم کے فرمان سے 

  کے بجاالنے کا حکم نہ ديتا .
اور اسی طرح ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ حضرت يعقوب کے بيٹوں اور خود حضرت يعقوب نے جناب يوسف کو سجده کيا تھا:

وا لَہُ  ًدا)(( َوَرفََع َبََوْيِہ َعلَی اْلَعْرِش َوَخرُّ   )٢ُسجَّ
  اور انہوں نے والدين کو تخت کے اوپر پر جگہ دی اور سب لوگ يوسف کے سامنے سجدے ميں گرپڑے .

  اگر اس قسم کا خضوع حضرت يوسف کی عبادت ہوتا تو اسے نہ تو حضرت يعقوب
.............  

  ٧٣اور ٧٢)سوره ص آيت: ١(
  ١٠٠)سوره يوسف آيت:٢(

ہی اپنے بيٹوں کے اس کام سے راضی ہوتے جب کہ کوئی خضوع بھی سجدے سے بڑھ جيسے معصوم نبی بجاالتے اور نہ
 کر نہيں ہوسکتا اسی بنياد پر ضروری ہے کہ ہم خضوع اور کسی غير سے درخواست کرنے کو عبادت سے جدا سمجھيں.

شے کو مخلوق خدا عبادت کی حقيقت يہ ہے کہ انسان کسی موجود کو خدا تصور کرے اور پھر اس کی عبادت کرے يا کسی
تو جانے ليکن يہ تصور کرے کہ خدائی امور جيسے کائنات کی تدبير اور گناہوں کی بخشش اس شے کے سپرد کردئيے 

گئے ہيں۔ ليکن اگر کسی شخص کے لئے ہمارا خضوع ايسا ہو کہ نہ تو ہم اسے خدا سمجھيں اور نہ ہی يہ تصور کريں کہ 
يں تو ہمارا يہ خضوع اس کے احترام کے عالوه اور کچھ نہ ہوگابالکل ايسے ہی خدائی امور اس کے سپرد کردئيے گئے ہ

جيسے فرشتوں نے جناب آدم ـاور جناب يعقوب کے بيٹوں نے جناب يوسف کا احترام کيا تھا يہی بات شفاعت کے سلسلے 
عت کرنے والوں کے ميں بھی کہی جائے گی کہ اگر يہ تصور کيا جائے کہ شفاعت کرنے کا حق پوری طرح سے ان شفا

سپرد کرديا گيا ہے اور وه بغير کسی قيد وشرط کے شفاعت کرسکتے ہيں اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہيں تو 
اس طرح کا عقيده شرک کا سبب بنتا ہے کيونکہ ہم نے خدا کے کام کو غير خدا سے طلب کيا ہے ليکن جب بھی ہم تصور 

سے ہيں جو شفاعت کے مالک تو نہيں ہيں ليکن کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ گناه گار کريں کہ خدا کے کچھ پاک بندے اي
بندوں کی شفاعت کرنے کی اجازت رکھتے ہيں کيونکہ شفاعت کی اہم ترين شرط يہی اذن اور رضايت پروردگار ہے تو 

ے خدا مان بيٹھے ہيں واضح ہے کہ ايک صالح بندے سے اس طرح کی شفاعت طلب کرنے کا الزمہ يہ نہيں ہے کہ ہم اس
اسی طرح اس کا الزمہ يہ بھی نہيں ہے کہ خدا کے امور اس کو سونپ دئيے گئے ہيں بلکہ ہم نے اس سے ايسے کام کی 
درخواست کی ہے جس کی وه لياقت رکھتا ہے ہم پيغمبرخدۖا کی حيات طيبہ ميں اس بات کا مشاہده کرتے ہيں کہ گناه گار 

ہوکر مغفرت کی درخواست کرتے تھے.ليکن آنحضرۖت کبھی بھی ان کی طرف شرک کی افراد آپ کی خدمت ميں حاضر 
  نسبت نہيں ديتے تھے. جيسا کہ سنن ابن ماجہ ميں پيغمبرخدۖا سے ايک روايت موجود ہے کہ جس ميں آۖپ فرماتے ہيں:

خل نصف ٔامت الجنة و بين الشفاعة فاخترت ''ٔاتدرون ما خيّرن رب الليلة؟ قلنا: ّهللا ورسولہ ٔاعلم . قال: فنہ خيّرن بين ٔان يد
  )١الشفاعة . قلنا يارسول ّهللا: ادع ّهللا ٔان يجعلنا من ٔاہلھا قال ھ لکل مسلم''(

کيا تم جانتے ہو کہ آج کی رات ميرے رب نے مجھے کن چيزوں کے درميان اختيار ديا تھا؟ ہم نے کہا خدا اور اس کا رسوۖل
فرمايا اس نے مجھے اختيار ديا ہے کہ يا تو ميری آدھی امت جنت ميں چلی جائے يا پھر ميں بہتر جانتے ہيں. پيغمبۖر نے 

  شفاعت کا حق لے لوں ميں نے حق شفاعت کو اختيار کرليا. ہم نے کہا اے پيغمبر خداۖ 
.............  

  ٥٨٦، باب ذکرالشفاعة ص  ٢)سنن ابن ماجہ جلد ١(

ھی شفاعت حاصل کرنے کے الئق بنادے. پيغمبراکرۖم نے فرمايا : شفاعت اپنے پروردگار سے دعا کيجئے کہ ہميں ب
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  ہرمسلمان کے لئے ہوگی.
  اس حديث سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اصحاب پيغمبۖر آنحضرت سے شفاعت

  کی درخواست کيا کرتے تھے اسی لئے انہوں نے پيغمبۖر سے کہا تھا''ادع ّهللا''.
  قرآن مجيد بھی فرماتا ہے:

ُسوُل لََوَجُدوا اهللاَ ْو َنَّہُْم ِْذ ظَلَُموا َنفَُسہُْم َجاُئ وَک فَاْستَْغفَُروا ا(َولَ  ابًا َرِحيًما)(هللاَ َواْستَْغفََر لَہُْم الرَّ   )١تَوَّ
اور اے کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کيا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار 

  بھی ان کے حق ميں استغفار کرتے تو يہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے واال اور مہربان پاتے.کرتے اور رسول 
  اسی طرح قرآن مجيد ايک اور مقام پر جناب يعقوب کے بيٹوں کی درخواست کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے:

  )٢( قَالُوا يَاَبَانَا اْستَْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا ِنَّا ُکنَّا َخاِطئِيَن)(
.............  

  ٦٤)سوره نساء آيت:١(
  ٩٧)سوره يوسف آيت: ٢(

  ان لوگوں نے کہا باباجان اب آپ ہمارے گناہوں کے لئے استغفار کريں ہم يقينا خطاکار تھے.
  اور حضرت يعقوب نے بھی ان کے لئے استغفار کرنے کا وعده کيا اور ہرگز اپنے بيٹوں پر شرک کا الزام نہيں لگايا.

ِحيُم )(( قَاَل سَ    )١ْوَف َْستَْغِفُر لَُکْم َربِّ ِنَّہُ ہَُو اْلَغفُوُر الرَّ
  انہوں نے کہا کہ ميں عنقريب تمہارے حق ميں استغفار کروں گا کہ ميرا پروردگار بہت بخشنے واال اور مہربان ہے.

.............  

  ٩٨)سوره يوسف آيت: ١(

  

  تيرہواں سوال 

  

  ہے؟ کيا غير خدا سے مدد مانگنا شرک

  
عقل اور منطق وحی کے اعتبار سے تمام انسان بلکہ کائنات کے تمام موجودات جس طرح وجود ميں آنے کے لئے جواب:

  خدا کے محتاج ہيں اسی طرح دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لئے بھی اس کے محتاج ہيں.
  قرآن مجيد اس بارے ميں فرماتا ہے:

ُ◌ اْلَحِميُد) (هللاُ َواهللاِ اُئ ِلَی ا( يَاَيُّہَا النَّاُس َْنتُْم اْلفُقَرَ    ) ١ہَُو اْلَغنِّ
  اے لوگو تم سب هللا کی بارگاه کے فقير ہو اور هللا صاحب دولت اور قابل حمدوثنا ہے.

  اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہر قسم کی فتح اور نصرت پروردگار جہان کے قبضٔہ قدرت ميں ہے.
.............  

  ١٥)سوره فاطر آيت ١(

  
  )١اْلَعِزيِز اْلَحِکيِم )(هللاِ ( َوَما النَّْصُر ِالَّ ِمْن ِعْنِد ا

  مدد تو ہميشہ صرف خدائے عزيز و حکيم ہی کی طرف سے ہوتی ہے.
  اسالم کی اس مسلم الثبوت اصل کی بنياد پر ہم سب مسلمان اپنی ہر نماز ميں اس آيہ شريفہ کی تالوت کرتے ہيں:
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  نَْستَِعين)( ِيَّاَک نَْعبُُد َوِ◌يَّاَک 
  ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں اورتجھی سے مدد چاہتے ہيں.

اس مقدمہ کی روشنی ميں اب ہم مذکوره سوال کے جواب ميں يہ کہنا چاہيں گے کہ:غير خدا سے مدد مانگنا دو صورتوں 
  ميں قابل تصور ہے:

مانگيں کہ اسے اس کے وجود يا اس  ۔ پہلی صورت يہ ہے کہ ہم کسی انسان يا موجودات ميں سے کسی سے اس طرح مدد١
کے اپنے کاموں ميں مستقل سمجھيں اور اسے مدد پہنچانے ميں خدا سے بے نياز تصور کريں. ايسی صورت ميں شک نہيں 

  ہے کہ غير خدا سے مدد مانگنا شرک ہوگا جيسے قرآن مجيددرج ذيل آيت ميناس کو باطل قرار ديتا ہے.
  )٢َولِيًّا َوالنَِصيًرا )(هللاِ ْن ََراَد بُِکْم ُسوًئ ا َْو ََراَد بُِکْم َرْحَمةً َواليَِجُدوَن لَہُْم ِمْن ُدوِن اهللاِ ُِکْم ِمَن ا( قُْل َمْن َذا الَِّذ يَْعِصمُ 

.............  

  ١٢٦)سوره آل عمران آيت ٢(
  ١٧)سوره احزاب آيت: ٢(

  
ے تو تمہيں اس سے کون بچا سکتا ہے اور يہ لوگ اس کہہ ديجئے کہ اگر خدا برائی کا اراده کر لے يا بھالئی ہی کرنا چاہ

  کے عالوه نہ کوئی سرپرست پاسکتے ہيں اور نہ مددگار. 
  ۔دوسری صورت يہ ہے کہ کسی انسان سے مدد مانگتے وقت اسے خدا کی مخلوق اور٢

رکھتا اور اسے بندوں کیاس کا ضرورتمندبنده سمجھا جائے اوريہ عقيده ہو کہ وه اپنی طرف سے کسی قسم کا استقالل نہيں 
  مشکالت کو حل کرنے کی صالحيت خد اہی نے عطا فرمائی ہے.

اس فکر کی رو سے اگر کسی چيز ميں ہم اس انسان سے مددمانگ رہے ہيں تو وه اس سلسلے ميں واسطے کا کام کرتا ہے 
ہے اس قسم کی مدد مانگنا حقيقت کيونکہ پروردگار نے اسے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے ''وسيلہ'' قرار ديا 

ميں خداوندکريم سے مدد مانگنا ہے کيونکہ اسی نے ان وسائل اور اسباب کو وجود بخشا ہے اور اسی نے اس شخص کو 
انسانوں کی حاجات کو پورا کرنے کی صالحيت اور قدرت عطا کی ہے اصولی طور پر بشر کی زندگی کی اساس ان اسباب 

نے پر استوار ہے اس طرح کہ ان سے مدد نہ لينے کی صورت ميں انسان کی زندگی اضطراب کا اور مسببات سے مدد مانگ
شکار ہوجائيگی يہاں پر ہم اگر انہيں اس نگاه سے ديکھيں کہ وه خدا کی مدد پہنچانے کا وسيلہ ہيں اور ان کا وجوداور ان کی

  توحيد اور يکتا پرستی کے خالف نہيں ہے. تاثير خدا کی طرف سے ہے تو ان سے مدد مانگنا کسی بھی اعتبار سے
ايک موحد اور خدا شناس کسان جو کہ زمين پانی ہوا اور سورج سے مدد لے کر ايک بيج کو ايک پھل دار درخت ميں تبديل 
کرديتا ہے تو حقيقت ميں وه کسان خدا سے مدد مانگتا ہے کيونکہ وہی ہے کہ جس نے ان اسباب کو قدرت اور استعداد بخشی

  ے.ہ
واضح ہے کہ يہ مدد مانگنا توحيد اور يکتا پرستی سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے بلکہ قرآن مجيد تو ہميں بعض چيزوں 

  (جيسے صبر اور نماز) سے مدد لينے کا حکم ديتا ہے اور فرماتا ہے:
الة)( ْبِر َوالصَّ   )١(َواْستَِعينُوا بِالصَّ

  صبر اور نماز کے ذريعہ مدد مانگو.
کہ صبر اور پائيداری انسان کا کام ہے اور ہميں حکم ديا گيا ہے کہ ان سے مدد حاصل کريں جب کہ اس قسم کی واضح ہے 

  استعانت خدا سے مانگی جانے والی اس مدد کی مخالف نہيں ہے جسے اِيّاک نَستعيَن کے ذريعہ طلب کيا جاتا ہے۔
.............  

  ٤٥)سوره بقره آيت ١(

  

  چودہواں سوال
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  کيا دوسروں کو پکارنا ان کی عبادت اور شرک ہے؟

  
اس قسم کے سوال کا سبب قرآن مجيد کی وه آيتيں ہيں جو اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے غير خدا کو پکارنے جواب:

  سے روکتی ہيں:
ِ فاَل تَْدُعوا َمَع ا َّ ِ   )١َحًدا )(هللاِ َ( َوَ◌نَّ اْلَمَساِجَد 
  لہذا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور مساجد سب هللا کے لئے ہيں

َک)(هللاِ ( َوالتَْدُع ِمْن ُدوِن ا   )٢َما اليَْنفَُعَک َواليَُضرُّ
  اور خدا کے عالوه کسی ايسے کو آواز نہ دو جو نہ فائده پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان.
کو ان کے اس دنيا سے چلے جانے  بعض لوگ اس قسم کی آيتوں کو سند بنا کر يہ کہتے ہيں کہ اوليائے خدا اور صالحين

  کے بعد پکارنا شرک اور ان کی عبادت ہے.
.............  

  ١٨)سوره جن آيت :١(
  ١٠٦)سوره يونس آيت : ٢(

  
  

اس سوال کے جواب ميں مناسب يہ ہے کہ سب سے پہلے ان دو کلمات ''دعا'' اور ''عبادت'' کے معنی واضح کردئے  جواب:
  بی زبان جائيناس ميں شک نہيں کہ عر

مينلفظ دعا کے معنی ندا اور پکارنے کے ہيں اور لفظ عبادت کے معنی پرستش کے ہيں اس اعتبار سے يہ دونوں الفاظ ہرگز
  ہم معنی نہيں ہيں يعنی يہ نہيں کہا جاسکتا کہ ہر ندا اورطلب عبادت اور پرستش ہے اس کی مندرجہ ذيل دليليں ہيں :

سی جگہوں پر استعمال ہوا ہے جہاں ہرگز يہ نہيں کہا جاسکتا کہ اس سے مراد عبادت ۔قرآن مجيد ميں لفظ دعوت بعض اي١
  ہے جيسے:

  )١( قَاَل َربِّ ِنِّ َدَعْوُت قَْوِم لَْيالً َونَہَاًرا)(
  انہوں نے کہا پروردگار ميں نے اپنی قوم کو دن ميں بھی باليا اور رات ميں بھی.

  مراد يہ تھی کہ ميں نے دن رات ان کی عبادت کی ہے.کيا يہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت نوح ـ کی 
لہذا يہ نہيں کہا جاسکتا کہ دعوت (پکارنا ) اور عبادت ہم معنی کلمات ہينلہذا اگر کوئی شخص پيغمبراکرۖم يا کسی اور صالح 

عوت کے معنی بندے سے مدد طلب کرے اور انہيں پکارے تو اس کا يہ عمل ان کی عبادت شمار نہيں کيا جائے گاکيونکہ د
  ميں پرستش کی بہ نسبت زياده عموميت ہے.

.............  

  ٥) سوره نوح آيت: ١(

  
۔آيات کے اس مجموعے ميں دعا سے مراد ہر قسم کا پکارنا نہيں ہے بلکہ ايک خاص قسم کا پکارنا مقصود ہے جو کہ لفظ ٢

آئی ہيں جو اپنے بتوں کو چھوٹے خدا تصور  پرستش کا الزمہ ہوسکتا ہے کيونکہ يہ آيات ان بت پرستوں کے بارے ميں
  کرتے تھے . اس ميں شک نہيں ہے کہ بت پرستوں کا خضوع ان کی دعا اور ان کی فرياد يہ سب ايسے بتوں 

کے مقابلے ميں تھا جنہينوه حق شفاعت اور مغفرت کا مالک سمجھتے تھے ان کی نگاه ميں يہ بت دنيا اور آخرت کے امور 
حق تصرف رکھتے تھے اب يہ بات بالکل واضح ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ان موجودات کو پکارنا اور  ميں مستقل طور پر

ان سے کسی قسم کی التجا کرنا ان کی عبادت شمار ہوگا کيونکہ وه ان کو خدا کی حيثيت سے پکارتے تھے اور اس کا 
  بہترين گواه درج ذيل آيت ہے:

  )١ِمْن َشْ◌ٍئ )(هللاِ لَِّت يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا(فََما َْغنَْت َعْنہُْم آلِہَتُہُْم ا
  عذاب کے آجانے کے بعد انکے وه خدا بھی کام نہ آئے جنہيں وه خدا کو چھوڑ کر پکار رہے تھے .
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لہذا يہ آيتيں ہماری بحث سے کوئی ربط نہيں رکھتيں کيونکہ ہماری بحث کا موضوع ايک بندے کا دوسرے بندے سے کوئی 
ہ يہ بنده اسے نہ تواپنا خدا سمجھتا ہے اور نہ ہی اسے دنيا و آخرت کے امور ميں اپنا مالک ، تام االختيار التجا کرنا ہے جبک
  يا تصرف کرنے 

.............  

  .١٠١)سوره ہود آيت :١(

  
ت سے واال مانتا ہے بلکہ اسے خدا کا ايسا معزز اور محترم بنده سمجھتا ہے جسے پروردگار عالم نے منصب رسالت يا امام
  نوازا ہے اوروعده کيا ہے کہ اس کی دعا کو اپنے بندوں کے حق ميں قبول کرے گا اس سلسلے ميں خدا فرماتا ہے :

ُسوُل لََوَجُدوا اهللاَ (َولَْو َنَّہُْم ِْذ ظَلَُموا َنفَُسہُْم َجاُئ وَک فَاْستَْغفَُروا ا ابًا َرِحيًما)(هللاَ َواْستَْغفََر لَہُْم الرَّ   )٢تَوَّ
جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کيا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی استغفار کرتے اور رسول بھی ان اور کاش 

  کے حق ميں استغفار کرتے تو يہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے واال اور مہربان پاتے.
ں ہے بلکہ اس دعوت سے مراد۔مذکوره آيات اس بات پر شاہد ہيں کہ دعوت سے مراد ہر قسم کی درخواست اور حاجت نہي٣

  پرستش ہے اسی لئے ايک آيت ميں لفظ دعوت کے بعد بال فاصلہ اسی معنی کيلئے لفظ ''عبادت'' استعمال کيا گيا ہے
  )١()( َوقَاَل َربُُّکْم اْدُعوِن َْستَِجْب لَُکْم ِنَّ الَِّذيَن يَْستَْکبُِروَن َعْن ِعبَاَدِت َسيَْدُخلُوَن َجہَنََّم َداِخِرينَ 

.............  

  .٦٤)سوره نساء آيت:١(
  ٦٠)سوره غافر آيت ٢(

  
اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو ميں قبول کروں گا اور يقينا جو لوگ ميری عبادت سے اکڑتے ہيں

  وه عنقريب ذلت کے ساتھ جہنم ميں داخل ہوں گے.
  لفظ ''ادعونی'' ہے اور جيسا کہ آپ نے مالحظہ کيا اس آيت کے آغاز ميں 

اس کے ذيل ميں لفظ ''عبادتی'' آيا ہے يہ اس بات پر شاہد ہے کہ ان آيتوں ميں لفظ دعوت سے مراد وه التجا و استغاثہ ہے جو
  ايسے موجودات سے کياجاتا ہے جنہيں وه خدا کی صفات سے متصف سمجھتے تھے۔.

ہ نکالتے ہيں کہ ان آيات ميں قرآن مجيد کا بنيادی مقصد بت پرستوں نتيجہ:ان گزشتہ تين مقدموں کی روشنی ميں ہم يہ نتيج
  کو بتوں کو پکارنے سے روکنا ہے وه بت کہ 

جنہيں وه خدا کا شريک يا مدبر يا صاحب شفاعت جانتے تھے.کفار کا ان بتوں کے سامنے ہر قسم کا خضوع اور احترام يا 
نا يا پھر ان سے اپنی حاجت طلب کرنا يہ سب اس وجہ سے تھا کہ وه گريہ اور استغاثہ کرنا اور ان سے شفاعت کاطلب کر

ان بتوں کو چھوٹے خدا سمجھتے تھے اور انہيں خدا کے کاموں کو انجام دينے واال تصور کرتے تھے بت پرستوں کا يہ 
آيتوں کا ايک ايسے عقيده تھا کہ خدا نے دنيا اور آخرت کے متعلق بعض کام ان بتوں کو سونپ دئے ہيں اس اعتبار سے ان 

روح رکھنے والے انسان سے استغاثہ کرنے سے کيا تعلق ہے جو پکارنے والے کی نظرميں ذره برابر بھی بندگی کی حد 
  سے باہر قدم نہيں رکھتا بلکہ اس کی نگاه ميں خداوندعالم کا محبوب و محترم بنده ہے .

  اگر قرآن مجيد فرماتا ہے:
 ِ َّ ِ   )١َحًدا )(هللاِ َفاَلَ تَْدُعوا َمَع ا(َوَ◌نَّ اْلَمَساِجَد 

  ''اور مساجد سب هللا کے لئے ہيں لہذا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو.''
تو اس سے مراد پرستش کے قصد سے پکارنا ہے کيونکہ زمانٔہ جاہليت کے عرب بتوں ، ستاروں، فرشتوں، اور جنوں کی 

يں کسی شخص ياکسی شے کو معبود سمجھ کر پکارنے سے متعلق پوجاکيا کرتے تھے يہ آيت اور اس قسم کی دوسری آيت
ہيناور اس ميں شک نہيں کہ ان موجودات سے اس قسم کا عقيده رکھتے ہوئے کسی چيز کی درخواست کرنا ان کی عبادت 
شمار ہوگا ليکن ان آيتوں کا کسی ايسے شخص سے دعا کرنے سے کوئی تعلق نہيں ہے جس کے سلسلے ميں دعا کرنے 

   شخص اس کی ربوبيت يا الوہيت کا قائل نہيں ہے بلکہ اس شخص کو خدا کا بہترين اور محبوب بنده سمجھتا ہے؟واال



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

 
 

ممکن ہے کوئی يہ تصور کرے کہ اوليائے خدا کو صرف ان کی زندگی ميں پکارنا جائز ہے اور ان کے اس دنيا سے چلے 
  جانے کے بعد انہيں پکارنا شرک ہے.

  ہم کہيں گے:اس سوال کے جواب ميں 
۔ہم خاک ميں سونے والے جسموں سے مدد نہيں مانگتے ہيں بلکہ ايسے نيک بندوں کی پاک ارواح (جيسے پيغمبۖر اور ١

  اماموں) سے مدد مانگتے ہينجو قرآنی آيات کی 
ں اور اگر صراحت کے مطابق زنده ہيں اور شہداء سے بھی بلند وباال مقام و منزلت کے ساتھ برزخ کی زندگی گزار رہے ہي

ہم ان کی قبروں پر جاکر ان سے اس طرح کی درخواستيں کرتے ہيں تو يہ اس وجہ سے ہے کہ يہاں آکر ہم ان کی مقدس 
ارواح کی طرف متوجہ ہوتے ہيں اور ان سے رابطہ قائم کرتے ہيں اس سے بڑھ کر يہ کہ روايات کے مطابق يہ مقدس 

  مقامات وه ہيں جہاں دعائيں قبول ہوتی ہيں.
۔ان اوليائے الہی کابقيد حيات ہونا يا حيات سے متصف نہ ہونا شرک يا توحيد کی شناخت کا معيار نہيں ہے اور ہماری ٢

گفتگو شرک اور توحيد کے معيار کے بارے ميں ہے ليکن ان کو پکارنافائده مند ہے يا نہيں؟تو يہ ہماری گفتگو سے خارج 
  ہے.

  اثے فائده مند ہيں؟) کے بارے ميں گفتگو اس کی مناسب جگہ پر موجود ہے۔البتہ اس مسئلے (کہ کيا اس قسم کے استغ
.............  

  ١٨) سوره جن آيت ١(

 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  پندرہواں سوال
  

  ''بدائ'' کيا ہے اور آپ اس کا عقيده کيونرکھتے ہيں؟

  
عربی زبان ميں لفظ ''بدائ'' کے معنی آشکار اور ظاہر ہونے کے ہيں اسی طرح شيعہ علماء کی اصطالح ميں ايک جواب:

  انسان کے نيک اور پسنديده اعمال کی وجہ سے اس کی تقدير و سرنوشت ميں تبديلی کو ''بدائ'' کہا جاتا ہے.
ہے جسکی اساس وحی الہی اور عقلی استدالل پر استوار  عقيدٔه بداء شيعيت کی آفاقی تعليمات کے عظيم عقائد ميں سے ايک

ہے. قرآن کريم کی نگاه ميں ايسا نہيں ہے کہ انسان کے ہاتھ اس کے مقدرات کے سامنے ہميشہ کے لئے باندھ دئيے گئے 
نی ہوں بلکہ سعادت کی راه اس کے لئے کھلی ہوئی ہے اور وه راه حق کی طرف پلٹ کر اپنے اچھے اعمال کے ذريعہ اپ

زندگی کے انجام کوبدل سکتا ہے اس حقيقت کو اس کتاب الہی نے ايک عمومی اور مستحکم اصل کے عنوان سے يوں بيان 
  کيا ہے:
  )١اليَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّی يَُغيُِّروا َما ِبَ◌نفُِسِہْم)(هللاَ ( ِنَّ ا

  پنے کو تبديل نہ کرلے.اور خداوند کسی قوم کے حاالت کو اس وقت تک نہيں بدلتا جب تک وه خود ا
  اور ايک جگہ فرماتا ہے:

  )٢( َولَْو َنَّ َْہَل اْلقَُری آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِہْم بََرَکاٍت ِمْن السََّماِئ َواْلَ◌ْرِض)(
استے کھول اور اگر اہل قريہ ايمان لے آتے اور تقوی اختيار کرليتے تو ہم ان کے لئے زمين اور آسمان سے برکتوں کے ر
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  ديتے.
  اسی طرح حضرت يونس کی سرنوشت کی تبديلی کے بارے ميں فرماتا ہے:

  )٣( فَلَْوالَنَّہُ َکاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحيَن لَلَبَِث ِف بَْطنِِہ ِلَی يَْوِم يُْبَعثُوَن)(
  اتے.پھر اگر وه تسبيح کرنے والوں ميں سے نہ ہوتے تو روز قيامت تک اسی (مچھلی) کے شکم ميں ره ج

اس آخری آيت سے يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے حضرت يونس نبی کا قيامت تک اس خاص زندان ميں 
  باقی رہنا قطعی تھا ليکن ان کے نيک اعمال 

.............  

  ١١)سوره رعد آيت:١(
  ٩٦)سوره اعراف آيت:٢(
  ١٤٤اور ١٤٣)سوره صافات آيت ٣(

  
  سرنوشت کوبدل ديا اور انہيناس سے نجات دالئی.(تسبيح پروردگار) نے ان کی 

  يہ حقيقت اسالمی روايات ميں بھی بيان ہوئی ہے پيغمبر گرامۖی اس بارے ميں فرماتے ہيں:
  ''اِن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبہ وال يرد القدر

  )١ااِل الدعاء وال يزيد ف العمر ااِل البّر''(
وزی سے محروم ہوجاتا ہے ايسے موقع پر دعا کے عالوه کوئی اور چيز اس کی بے شک انسان گناه کی وجہ سے اپنی ر

  تقدير کو تبديل نہيں کرسکتی اور نيکی کے عالوه کوئی اور چيز اس کی عمر کو نہيں بڑھا سکتی.
م يہ اور اس قسم کی دوسری روايتوں سے يہ بات اچھی طرح سمجھ ميں آتی ہے کہ انسان گناه کی بدولت روزی سے محرو

ہو جاتا ہے ؛ ليکن اپنے نيک اعمال (جيسے دعا مانگنے) کے ذريعہ اپنی سرنوشت کو بدل سکتا ہے اور نيکی کر کے اپنی 
  عمر بڑھا سکتاہے.

نتيجہ:قرآنی آيات اور سنت پيغمبۖر سے استفاده ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ايسا ہوتا ہے کہ اس مادی دنيا کے اسباب و مسببات 
ل سے بھی تقدير بدل جاتی ہے يا اوليائے خدا (جيسے نبی ياامام) انسان کو خبر دے کہ اگر اس کا طرزاور کاموں کے ردعم

  عمل اسی طرح رہا تو اس کا مقدر يہ ہوگا ليکن اگر وه يکبارگی کسی وجہ سے اپنے کردار کو سنوار لے تو 
.............  

ميں  ١١١ص  ٥اور اسی کی مثل ''التاج الجامع لالصول '' جلد  ٤٩٣ص  ١او رمستدرک حاکم جلد  ٢٧٧ص  ٥) مسند احمد جلد ١(
  ہے.

  
  اپنی عاقبت کو تبديل کرسکتا ہے.

اس حقيقت کو خدا کی وحی، پيغمبراسالۖم کی سنت اور عقل سليم کے فيصلوں سے درس لے کر حاصل کيا گيا ہے۔ اوراسے 
  شيعہ علماء بداء کے نام سے ياد کرتے ہيں.

اضح کردينا مناسب ہوگا کہ ''بدائ'' کی تعبير عالم تشيع سے مخصوص نہيں ہے بلکہ يہ تعبير يہاں پر اس بات کا و
  پيغمبراکرۖم کی احاديث اور اہل سنت کی تحريروں ميں بھی 

  دکھائی ديتی ہے نمونے کے طور پر ذيل کی حديث مالحظہ ہو جس ميں پيغمبر اکرۖم نے اس کلمہ کو استعمال فرمايا ہے:
  )١ّز وجّل ٔان يبتليھم''(''وبدّهللا ع

اس نکتے کا تذکره بھی ضروری ہے کہ بداء کے يہ معنی نہيں ہيں کہ خداوند کريم کے المتناہی علم ميں کسی قسم کی تبديلی
رونما ہوتی ہے کيونکہ خداوندکريم ابتداء ہی سے انسانی افعال کے فطری نتائج اور بدا کا موجب بننے والے عوامل سے 

  اس بات کی قرآن مجيد نے بھی خبر دی ہے. بخوبی آگاه ہے
  )٢َما يََشاُئ َويُْثبُِت َوِعْنَدهُ ُمُّ اْلِکتَاِب)(هللاُ ( يَْمُحوا ا

  هللا جس چيز کو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے يا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے.
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.............  

  ١٠٩ص  ١رک بن محمد جزری جلد)النہايہ فی غريب الحديث واالثر ، مؤلف مجدالدين مبا١(
  ٣٩)سوره رعد آيت: ٢(

  
لہذا خداوند کريم ظہور بداء کے وقت اس حقيقت کو ہمارے لئے آشکار کرتا ہے جو ازل ہی سے اس کے علم ميں تھی اسی 

  وجہ سے امام صادق ـ فرماتے ہيں:
  )١''مابدا هللا ف شء ااِل کان ف علمہ قبل ٔان يبدولہ ''(

  ی چيز ميں بداء نہينہوتا ہے مگر يہ کہ ازل سے اس کو اس کا علم تھا .خدا وندعالم کو کس

  بداء کا فلسفہ
اس ميں شک نہيں کہ اگر انسان يہ جان لے کہ تقدير کو بدلنا اس کے اختيار ميں ہے تو وه ہميشہ اپنے مستقبل کو سنوارنے 

  گی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا .کے درپے رہے گا اور زياده سے زياده ہمت اور کوشش کے ساتھ اپنی زند
دوسرے لفظوں مينيہ کہا جائے کہ جس طرح توبہ اور شفاعت انسان کو نااميدی اور مايوسی سے نجات دالتی ہے اسی طرح 

بداء کا عقيده بھی انسان کے اندر نشاط اور شادابی پيدا کرتا ہے اور انسان کو روشن مستقبل کا اميدوار بناتا ہے کيونکہ اس 
قيدے کی روشنی ميں انسان يہ جان ليتا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے وه اپنی تقدير کو بدل سکتا ہے اور ايک بہتر ع

  مستقبل حاصل کر کے اپنی عاقبت سنوار سکتا ہے۔
.............  

  ٩کتاب التوحيد باب البداء حديث نمبر ١) اصول کافی جلد ١(

  

  سولہواں سوال
  

  د ميں تحريف کے قائل ہيں؟کيا شيعہ قرآن مجي

  
شيعوں کے مشہور علماء کا يہ عقيده ہے کہ قرآن مجيد ميں کسی بھی قسم کی تحريف نہيں ہوئی ہے اور وه قرآن جو  جواب:

آج ہمارے ہاتھوں ميں ہے بعينہ وہی آسمانی کتاب ہے جو پيغمبر گرامی ۖ پر نازل ہوئی تھی اور اس ميں کسی قسم کی زيادتی
  يں ہوئی ہے اس بات کی وضاحت کے لئے ہم يہانچند شواہد کی طرف اشاره کرتے ہيں:اور کمی نہ

  ۔پروردگار عالم مسلمانوں کی آسمانی کتاب کی صيانت اور حفاظت کی ضمانت ليتے ہوئے فرماتا ہے :١
ْکَر َوِ◌نَّا لَہُ لََحافِظُوَن )( ْلنَا الذِّ   )١( ِنَّا نَْحُن نَزَّ

  کيا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہيں.ہم نے ہی اس قرآن کو نازل 
.............  

  ٩) سوره حجر آيت :١(

  
  واضح ہے کہ ساری دنيا کے شيعہ چونکہ قرآن مجيد کو اپنے افکار اور کردار کے لئے 

مان رکھتے اساس قرار ديتے ہيں لہذا اس آيہ شريفہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس آيت ميں موجود اس پيغام پر کامل اي
  ہيں جو اس کتاب خدا کی حفاظت سے متعلق ہے .

۔شيعوں کے عظيم الشٔان امام حضرت علی ـ نے جو ہميشہ پيغمبر اکرم ۖ کے ہمراه رہے اور کاتبان وحی ميں سے ايک تھے٢
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م کے آپ سے لوگوں کو مختلف موقعوں اور مناسبتوں پر اسی قرآن کی طرف دعوت دی ہے ہم اس سلسلے ميں ان کے کال
  کچھ حصے يہاں پيش کرتے ہيں:

  )١''واعلموا ٔان ھذا القرآن ھو الناصح الذ اليغش والھاد الذ اليضّل'' (
جان لو کہ يہ قرآن ايسا نصيحت کرنے واال ہے جو ہرگز خيانت نہيں کرتا اور ايسا رہنمائی کرنے واال ہے جو ہرگز گمراه 

  نہيں کرتا.
  )٢ل ھذا القرآن فنہ حبل ّهللا المتين و سببہ المبين''(''ن ّهللا سبحانہ لم يعط ٔاحداً بمث

بے شک خداوند سبحان نے کسی بھی شخص کو اس قرآن کے جيسی نصيحت عطا نہيں فرمائی ہے کہ يہی خدا کی محکم 
  رسی اور اس کا واضح وسيلہ ہے.

.............  

  ١٧٦)نہج البالغہ (صبحی صالح) خطبہ نمبر ١(
  )گذشتہ حوالہ.٢(

  
  )١ٔانزل عليہ الکتاب نوًرا ال تطفٔا مصابيحہ و سراًجا ال يخبو توقده.ومنھاًجا ال يضل نھجہ . .. و فرقانا ال يخمد برھانہ''(''ثم 

اور پھر آۖپ پر ايسی کتاب کو نازل کيا جس کا نور کبھی خاموش نہيں ہوگااور جس کے چراغ کی لو کبھی مدھم نہيں پڑ 
ے واال کبھی بھٹک نہيں سکتا اور ايسا حق اور باطل کا امتياز ہے جو کمزور نہيں پڑ سکتی وه ايسا راستہ ہے جس پر چلن

  سکتا .
شيعوں کے امام عالی شان امام حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب ـ کے گہربار کالم سے يہ بات اچھی طرح واضح 

نے پيروکاروں کے لئے مشعل راه کا کام ہوجاتی ہے کہ قرآن مجيد کی مثال ايک ايسے روشن چراغ کی ہے جو ہميشہ اپ
کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس ميں کوئی ايسی تبديلی نہيں ہوگی جو اس کے نور کے خاموش ہوجانے يا انسانوں کی گمراہی

  کا باعث ہو .
  ۔شيعہ علماء اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہيں کہ پيغمبر اسالم ۖ نے يہ ارشاد فرمايا ہے : ٣

  درميان دو گراں قدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ايک کتاب خدا (قرآن) ہے اور دوسرے ميرے اہل بيت  ''ميں تمہارے
.............  

  ١٩٨)نہج البالغہ (صبحی صالح) خطبہ نمبر١(

  
  ہيں جب تک تم ان دو سے متمسک رہو گے ہرگز گمراه نہيں ہوگے.''

  يہ حديث اسالم کی متواتر احاديث ميں ايک ہے جسے شيعہ اور سنی دونوں فرقوں نے نقل کيا ہے.
اس بيان سے يہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ شيعوں کی نظر ميں کتاب خدا ميں ہرگز کسی قسم کی تبديلی واقع 

مسک اختيار کر کے ہدايت حاصل کرنا اور نہيں ہوسکتی کيونکہ اگر قرآن مجيد ميں تحريف کا امکان ہوتا تو اس سے ت
  گمراہی سے بچنا ممکن نہ ہوتااور پھر اس کے نتيجہ مينقرآن اور حديث ثقلين کے درميان ٹکراؤ ہوجاتا .

.شيعوں کے اماموں نے اپنی روايات ميں (جنہيں ہمارے تمام علماء اور فقہا نے نقل کيا ہے) اس حقيقت کو بيان کيا ہے کہ ٤
وباطل اور صحيح و غلط کے درميان فرق پيدا کرنے واال ہے لہذا ہر کالم حتی ہم تک پہنچنے والی روايات  قرآن مجيد حق

کے لئے ضروری ہے کہ انہيں قرآن مجيد کے ميزان پر توال جائے اگر وه قرآنی آيات کے مطابق ہوں تو حق ہيں ورنہ 
ں ميں بہت سی روايتيں ہيں ہم يہاں ان ميں سے صرف باطل. اس سلسلے ميں شيعوں کی فقہ اور احاديث سے متعلق کتابو

  ايک روايت کو پيش کرتے ہيں :
  امام صادق ـ فرماتے ہيں:

  )١''مالم يوافق من الحديث القرآن فھو زخرف''(
  ہر وه کالم باطل ہے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو .

.............  
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  ٤نة و شواہد الکتاب روايت نمبر کتاب فضل العلم باب االخذ بالس ١) اصول کافی جلد١(

  
اس قسم کی روايات سے بھی يہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن مجيد ميں کسی بھی قسم کی تحريف نہيں کی 
جاسکتی اسی وجہ سے اس کتاب کی يہ خاصيت ہے کہ وه حق و باطل ميں فرق پيدا کرنے والی ہے اورہميشہ باقی رہنے 

  والی ہے .
بزرگ علماء نے ہميشہ اسالم اور تشيع کی آفاقی تہذيب کی حفاظت کی ہے ان سب نے اس حقيقت کا اعتراف .شيعوں کے ٥

کيا ہے کہ قرآن مجيدميں کبھی کوئی تحريف نہيں ہوئی ہے چوں کہ ان تمام بزرگوں کے نام تحرير کرنا دشوار کام ہے لہذا 
  ہم بطور نمونہ ان ميں سے بعض کا ذکر کرتے ہيں :

ھ) جو ''شيخ صدوق'' کے نام سے مشہور ہيں فرماتے ہيں : ٣٨١ابوجعفر محمد بن علی بن حسين بابويہ قمی (متوفی ۔جناب ١
'' قرآن مجيد کے بارے ميں ہمارا عقيده ہے کہ وه خدا کا کالم ہے وه ايک ايسی کتاب ہے جس ميں باطل نہيں آسکتا وه 

ر اسی کی ذات اس کو نازل کرنے اور اس کی محافظت کرنے والی پروردگار حکيم و عليم کی بارگاه سے نازل ہواہے او
  )١ہے .''(

  ھ)جو ''علم الہدٰی'' کے نام سے مشہور ہينفرماتے ہيں: ٤٣٦۔جناب سيد مرتضٰی علی بن حسين موسوی علوی (متوفی ٢
.............  

  ٩٣) االعتقادات ص ١(

  
سعود اور اُبّی بن کعب وغيره نے بارہا آنحضرت ۖ کے حضور ميں ''پيغمبر اکرم ۖ کے بعض صحابٔہ کرام جيسے عبدهللا بن م

قرآن مجيد کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے يہ بات اس حقيقت کی گواہی ديتی ہے کہ قرآن مجيد ترتيب کے ساتھ اور ہر
  )١طرح کی کمی يا پراگندگی کے بغير اسی زمانے ميں جمع کر کے مرتب کيا جاچکا تھا.''(

  ھ)جوکہ شيخ الطائفہ کے نام سے مشہور تھے وه فرماتے ہيں: ٤٦٠جعفر محمد بن حسن طوسی (متوفی ۔جناب ابو٣
''قرآن مجيد ميں کمی يا زيادتی کا نظريہ کسی بھی اعتبار سے اس مقدس کتاب کے ساتھ مطابقت نہيں رکھتاکيونکہ تمام 

  مسلمان اس 
کی زيادتی واقع نہيں ہوئی ہے اسی طرح ظاہراً سارے مسلمان  بات پر اتفاق نظر رکھتے ہيں کہ قرآن مجيد ميں کسی طرح

متفق ہيں کہ قرآن مجيدميں کسی قسم کی کمی واقع نہيں ہوئی ہے اور يہ نظريہ کہ (قرآن ميں کسی قسم کی کمی واقع نہيں 
ر روايات کے ہوئی ہے) ہمارے مذہب سے زياده مناسبت رکھتا ہے جناب سيد مرتضی نے بھی اس بات کی تائيد کی ہے او
  ظاہری مفہوم سے بھی يہی بات ثابت ہوتی ہے کچھ لوگوں نے بعض ايسی روايتوں کی طرف اشاره کيا ہے 

.............  

  ميں سيد مرتضٰی کی کتاب ''المسائل الطر ابليسيات''سے نقل کرتے ہوئے. ١٠ص  ١) مجمع البيان جلد١(

  
ا ہوجانے کا ذکر ہے ايسی روايتيں شيعہ اور سنی دونوں ہی کے يہاں جن ميں قرآن مجيد کی آيات ميں کمی يا ان کے جابج

پائی جاتی ہيں۔ ليکن چونکہ يہ روايتيں خبر واحد ہيں ان سے نہ تو يقين حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کيا جاسکتا ہے 
  )٢) لہذا بہتر يہ ہے کہ اس قسم کی روايتوں سے روگردانی کی جائے۔''(١. (
  لی طبرسی صاحب تفسير ''مجمع البيان'' فرماتے ہيں: ۔جناب ابوع٤

''پوری امت اسالميہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجيد ميں کسی بھی قسم کا اضافہ نہيں ہوا ہے ا س کے برخالف ہمارے 
سلے ميں مذہب کے کچھ افراد اور اہل سنت کے درميان ''حشويہ'' فرقہ کے ماننے والے قرآن مجيد کی آيات ميں کمی کے سل

بعض روايتوں کو پيش کرتے ہيں ليکن جس چيز کو ہمارے مذہب نے مانا ہے جو صحيح بھی ہے وه اس نظريہ کے 
  )٣برخالف ہے.''(

  ھ) جو ''سيد بن طاؤس'' کے نام سے مشہور ہيں فرماتے ہيں :٦٦٤۔جناب علی بن طاؤس حلی (متوفی ٥
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.............  

  نچتی ہو اور اس کے صدق کا يقين بھی نہ کيا جاسکتا ہووه خبر واحد کہالتی ہے.(مترجم)) ايسی روايت جو حد تواتر تک نہ پہ١(
  .٣ص  ١)تفسير تبيان جلد ٢(
  .١٠ص  ١)تفسير مجمع البيان جلد ٣(

  )١''شيعوں کی نگاه ميں قرآن مجيد ميں کسی بھی قسم کی تبديلی واقع نہيں ہوئی ہے''(
  ھ) اس آيہ کريمہ:٨٧٧۔ جناب شيخ زين الدين عاملی (متوفی ٦

ْکَر َوِ◌نَّا لَہُ لََحافِظُوَن )کی تفسير کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ: ْلنَا الذِّ   ( ِنَّا نَْحُن نَزَّ
  )٢''يعنی ہم قرآن مجيد کو ہر قسم کی تبديلی اور زيادتی سے محفوظ رکھيں گے.''(

شہيد ثالث کے لقب سے مشہور ہيں فرماتے ہيں:ھ) جو کہ  ١٠١٩۔کتاب احقاق الحق کے مؤلف سيد نور هللا تستری (شہادت ٧
'' بعض لوگوں نے شيعوں کی طرف يہ نسبت دی ہے کہ وه قرآن ميں تبديلی کے قائل ہيں ليکن يہ سارے شيعوں کا عقيده 

نہيں ہے بلکہ ان ميں سے بہت تھوڑے سے افراد ايسا عقيده رکھتے ہيں اور ايسے افراد شيعوں کے درميان مقبول نہيں ہيں 
)''.٣(  
  ھ)جو''بہاء الدين عاملی '' کے نام سے مشہور ہيں فرماتے ہيں کہ:١٠٣٠۔جناب محمد بن حسين (متوفی ٨

.............  

  ١١٤٤) سعد السعود ص ١(
  ١٣٠ص  ٢)اظہار الحق ج٢(
  ٢٥)آالء الرحمن ص ٣(

مير المومنين علی ـ کا نام قرآن مجيد ''صحيح يہ ہے کہ قرآن مجيد ہر قسم کی کمی و زيادتی سے محفوظ ہے اور يہ کہنا کہ ا
سے حذف کرديا گيا ہے'' ايک ايسی بات ہے جو علماء کے نزديک ثابت نہيں ہے جو شخص بھی تاريخ اور روايات کا 

مطالعہ کرے گااس کو معلوم ہوجائے گا کہ قرآن مجيد متواتر روايات اور پيغمبر اکرۖم کے ہزاروں اصحاب کے نقل کرنے 
  )١ت و استوارہے اور پيغمبراکرم ۖ کے زمانے ميں ہی پورا قرآن جمع کيا جاچکا تھا.'' (کی وجہ سے ثاب

ْکَر َوِ◌نَّا لَہُ لََحافِظُوَن)کو اور اس جيسی١٠٩١۔کتاب وافی کے مؤلف جناب فيض کاشانی (متوفی ٩ ْلنَا الذِّ ھ) نے آيت (ِنَّا نَْحُن نَزَّ
  رار ديتے ہوئے يوں لکھا ہے:آيتوں کو قرآن مجيد ميں عدم تحريف کی دليل ق

''اس صورت ميں يہ کيسے ممکن ہے کہ قرآن مجيد ميں تحريف واقع ہو ساتھ ہی ساتھ تحريف پر داللت کرنے والی روايتيں 
  )٢کتاب خدا کی مخالف بھی ہيں لہذا ضروری ہے کہ اس قسم کی روايات کو باطل سمجھا جائے.''(

  ماتے ہيں کہ :ھ) فر١١٠٤۔جناب شيخ حر عاملی (متوفی ١٠
  ''تاريخ اور روايات کی چھان بين کرنے واال شخص اس بات کو 

.............  

  ٢٥)آالء الرحمن ص ١(
  ٥١ص  ١)تفسير صافی جلد ٢(

اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجيد، متواتر روايات اور ہزاروں صحابہ کرام کے نقل کرنے سے ثابت و محفوظ رہا 
  )١اکرم ۖ کے زمانے ميں ہی منظم صورت ميں جمع کيا جاچکا تھا.' ' (ہے اور يہ قرآن پيغمبر 

  ۔بزرگ محقق ''جناب کاشف الغطائ'' اپنی معروف کتاب ''کشف الغطائ'' ميں لکھتے ہيں:١١
''اس ميں شک نہيں کہ قرآن مجيد خداوندکريم کی صيانت و حفاظت کے سائے ميں ہرقسم کی کمی و تبديلی سے محفوظ رہا 

ات کی گواہی خود قرآن مجيدبھی ديتا ہے اور ہرزمانے کے علماء نے بھی يک زبان ہو کر اس کی گواہی دی ہے ہے ا س ب
  اس سلسلے ميں ايک مختصر سے گروه کا مخالفت کرنا قابل اعتناء نہيں ہے .''

بيان بھی موجود ہے جسے ۔اس سلسلہ ميں انقالب اسالمی کے رہبر حضرت آية هللا العظمٰی امام خمينی رحمة هللا عليہ کا ١٢
  ہم ايک واضح شاہد کے طور پر پيش کرتے ہيں:
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ہر وه شخص جو قرآن مجيد کے جمع کرنے اس کی حفاظت کرنے، اس کو حفظ کرنے ، اس کی تالوت کرنے اور اس کے 
ہونے کی لکھنے کے بارے ميں مسلمانوں کی احتياط سے آگاہی رکھتا ہو وه قرآن کے سلسلے ميں نظريہ تحريف کے باطل 

  گواہی دے گا اور وه 
.............  

  ٢٥)آالء الرحمن ص ١(

روايات جو اس بارے ميں وارد ہوئی ہيں وه يا تو ضعيف ہيں جن کے ذريعے استدالل نہيں کيا جاسکتا يا پھر مجہول ہيں جس
ميں ہيں يا پھر کسی اور قسم سے ان کے جعلی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے يا يہ روايتيں قرآن کی تاويل اور تفسير کے بارے

کی ہيں جن کے بيان کے لئے ايک جامع کتاب تاليف کرنے کی ضرورت ہے اگر موضوع بحث سے خارج ہونے کا خدشہ 
نہ ہوتا تو يہاں پر ہم قرآن کی تاريخ بيان کرتے اور ساتھ ہی ساتھ يہ بھی واضح کرتے کہ ان چند صديوں ميں اس قرآن پر 

اور اس بات کو بھی روشن کرديتے کہ جو قرآن مجيد آج ہمارے ہاتھوں ميں ہے وه بعينہ وہی کيسے حاالت گزرے ہيں 
آسمان سے آنے والی کتاب ہے اور وه اختالف جو قرآن کے قاريوں کے درميان پايا جاتا ہے وه ايک جديد امر ہے جس کا 

  )١مطہر پر نازل ہوئے تھے.''( اس قرآن سے کوئی تعلق نہيں ہے جسے لے کر جبرئيل امين ـ پيغمبر ۖ کے قلب
نتيجہ:مسلمانونکی اکثريت خواه وه شيعہ ہوں يا سنی اس بات کی معتقد ہے کہ يہ آسمانی کتاب بعينہ وہی قرآن ہے جو پيغمبر 

  خدا ۖ پر نازل ہوئی تھی اور وه ہر قسم کی تحريف ، تبديلی ، کمی اور زيادتی سے محفوظ ہے.
.............  

  ٩٦ص٢، جعفر سبحانی(دروس امام خمينی قدس سره )جلد )تہذيب االصول١(

ہمارے اس بيان سے شيعوں کی طرف دی جانے والی يہ نسبت باطل ہوجاتی ہے کہ وه قرآن ميں تحريف کے قائل ہيں اگر 
و اس تہمت کا سبب يہ ہے کہ چند ضعيف روايات ہمارے ہاں نقل ہوئی ہيں تو ہمارا جواب يہ ہوگا کہ ان ضعيف روايات ک
شيعوں کے ايک مختصر فرقے ہی نے نہيں بلکہ اہل سنت کے بہت سے مفسرين نے بھی اپنے ہاں نقل کيا ہے يہاں ہم 

  نمونے کے طور پر ان ميں سے بعض روايات کی طرف اشاره کرتے ہيں :
  ۔ابوعبدهللا محمد بن احمد انصاری قرطبی اپنی تفسير ميں ابوبکر انبازی سے اور نيز١

روايت کرتے ہيں کہ سوره احزاب (جس ميں تہتر آيتيں ہيں) پيغمبر ۖ کے زمانے ميں سوره بقره (جس ميں ابی بن کعب سے 
  )١دو سو چھياسی آيتيں ہيں) کے برابر تھا اور اسوقت اس سوره ميں آيہ ''رجم'' بھی شامل تھی .(

  تے ہيں کہ انہوں نے کہا :(ليکن اب سوره احزاب ميں يہ آيت نہيں ہے)اور نيز اس کتاب ميں عائشہ سے نقل کر
''پيغمبر ۖ کے زمانے ميں سورٔه احزاب ميں دوسو آيتيں تھيں پھر بعد ميں جب مصحف لکھا گيا تو جتنی اب اس سوره ميں 

  )٢آيتيں ہيں ان سے زياده نہ مل سکيں'' (
  ۔کتاب ''االتقان'' کے مؤلف نقل کرتے ہيں کہ ''اُبّی '' کے قرآن ميں ايک سو سولہ ٢

.............  

  سوره احزاب کی تفسير کی ابتداء ميں. ١١٣ص  ١٤)تفسير قرطبی جز ١(
  )گذشتہ حوالہ٢(

سورے تھے کيونکہ اس ميں دو سورے حفد اور خلع بھی تھے .جب کہ ہم سب جانتے ہيں کہ قرآن مجيد کے سوروں کی 
  )1م ونشان تک نہيں ہے. (تعداد ايک سو چوده ہے اور ان دو سوروں (حفد اور خلع) کا قرآن مجيد ميں نا

۔ہبة هللا بن سالمہ اپنی کتاب ''الناسخ والمنسوخ'' ميں انس بن مالک سے نقل کرتے ہيں کہ وه کہتے ہيں : ''پيغمبر اکرۖم کے ٣
زمانے ميں ہم ايک ايسا سوره پڑھتے تھے جو سورٔه توبہ کے برابر تھا مجھے اس سوره کی صرف ايک ہی آيت ياد ہے 

  اور وه يہ ہے:
اب و يتوب ّهللا ''لؤان البن آدم واديان من الذھب البتغٰی اِليھما ثالثاً ولو ٔان لہ ثالثاً البتغٰی ليھا رابعاً وال يمأل جوف ابن آدم ااِل التر

  علٰی َمن تاب!''
رکھتے جب کہ ہم سب جانتے ہيں کہ اس قسم کی آيت قرآن ميں موجود نہيں ہے اوريہ جملے قرآنی بالغت سے بھی مغايرت
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  ہيں.
۔.جالل الدين سيوطی اپنی تفسير در المنثور ميں عمر بن خطاب سے روايت کرتے ہيں کہ سوره احزاب سوره بقره کے ٤

  )٢برابر تھا اور آيہ ''رجم'' بھی اس ميں موجود تھی (
  لہذا شيعہ اور سنی دونوں فرقوں کے کچھ افراد نے قرآن ميں تحريف کے بارے 

.............  

  .٦٧ص  ١قان جلد ) ات١(
  سوره احزاب کی تفسير کی ابتداء ميں ١٨٠ص  ٥)تفسير درالمنثور جلد ٢(

  ميں ايسی ضعيف روايتوں کو نقل کيا ہے جنہيں مسلمانوں کی اکثريت نے خواه وه شيعہ ہوں يا سنی قبول نہيں کيا ہے .
زاروں اصحاب پيغمبۖر کے نظريات اور دنيا کے بلکہ قرآن کی آيتوں، عالم اسالم کی صحيح اور متواتر روايتوں ،اجماع، ہ

تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجيد ميں کسی بھی قسم کی تحريف ، تبديلی ، کمی يازيادتی نہ آج تک ہوئی 
 ہے اور نہ ہی رہتی دنيا تک ہوگی۔

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  سترہواں سوال
  

  صحابٔہ کرام کے بارے ميں شيعوں کا کيا نظريہ ہے؟

  
شيعوں کے نزديک پيغمبرخدا ۖ کو ديکھنے اورانکی مصاحبت سے شرفياب ہونے والے افراد چند گروہوں ميں تقسيم جواب:

يہ ہے کہ لفظ ''صحابی'' کو واضح کرديا جائے صحابی پيغمبۖر کی مختلفہوتے ہيں ليکن اس بات کی وضاحت سے قبل بہتر 
  تعريفيں کی گئی ہيں يہانہم ان ميں سے بعض تعريفوں کی طرف اشاره کرتے ہيں:

۔سعيد بن مسيب کہتے ہيں کہ: ''صحابی'' وه ہے جو ايک يا دو سال تک پيغمبر خدۖا کی خدمت ميں رہا ہو اور اس نے ١
  )١اہی ميں ايک يا دو جنگيں بھی لڑی ہوں.(آنحضرت ۖ کی ہمر

۔واقدی کہتے ہيں کہ:علماء کے نزديک ہر وه شخص رسوۖل کا صحابی شمار ہوتا ہے جس نے آنحضرۖت کوديکھاہو اور ٢
اسالم کی طرف مائل ہو اور اس نے دين اسالم کے سلسلے ميں غور وفکر کرنے کے بعد اسے قبول کرليا ہو اگرچہ وه 

  )٢آنحضرت ۖ کے ہمراه رہا ہو. (گھنٹہ بھر ہی 
.............  

  طبع مصر ١٢،  ١١ص  ١) اسد الغابة جلد١(
  )گذشتہ حوالہ٢(

۔محمد بن اسماعيل بخاری کہتے ہيں کہ: مسلمانوں ميں سے ہر وه شخص جو آنحضرۖت کی مصاحبت ميں رہا ہو يا اس نے ٣
  )١آۖپ کو ديکھا ہو وه آنحضرۖت کے اصحاب ميں شمار ہوگا.(

۔احمد ابن حنبل کہتے ہيں کہ: ہر وه شخص جو ايک ماه يا ايک دن يا چند گھڑياں پيغمبر اکرۖم کے ہمراه رہا ہو يا اس نے ٤
  )٢آنحضرۖت کو ديکھا ہو وه ان کے اصحاب ميں شمار ہوگا.(

غمبراکرۖم کی علمائے اہل سنت کے نزديک ''عدالت صحابہ'' ايک متفق عليہ مسئلہ ہے اس کے مطابق جس شخص کو بھی پي
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  )٣مصاحبت حاصل ہوئی ہو وه عادل ہے! (
يہاں پر ضروری ہے کہ اس نظريہ کا قرآنی آيات کی روشنی ميں تجزيہ کيا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے ميں وحی 

  الہی کے سرچشمہ سے حاصل شده شيعوں کے نکتہ نظر کا بھی تذکره کيا جائے ۔
کے نام اصحاب پيغمبۖر کی فہرست ميں درج کئے ہيں جنکے درميان مختلف قسم کے تاريخ نے باره ہزار سے زياده افراد 

چہرے دکھائی پڑتے ہيں بے شک آنحضرۖت کی مصاحبت ايک بہت بڑا افتخارتھا جو صرف چند افراد ہی کو نصيب ہوا اور 
  زرگان نےامت اسالمی نے ہميشہ ايسے افراد کو ادب و احترام کی نگاہوں سے ديکھا ہے کيونکہ انہی ب

  سے نقل کرتے ہوئے.
.............  

  ١٢،  ١١ص  ١) اسدالغابة جلد١(
  )گذشہ حوالہ٢(
  ميں ابن اثير ٣صفحہ  ١''االصابة'' کے حاشيے ميں اسدالغابة جلد ٢ص ١) االستعياب فی اسماء االصحاب جلد٣(

  م کو لہرايا ہے.آئين اسالم کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے اسالم کی عزت اور شوکت کے پرچ
  قرآن مجيد نے بھی ان کی تعريف کرتے ہوئے يوں فرمايا ہے:

  )١ْعُد َوقَاتَلُوا)(( اليَْستَِو ِمْنُکْم َمْن َْنفََق ِمْن قَْبِل اْلفَْتِح َوقَاتََل ُْوٰلئَِک َْعظَُم َدَرَجةً ِمْن الَِّذيَن َْنفَقُوا ِمْن بَ 
ال اور جہاد کرنے واال اس کے جيسا نہيں ہوسکتا جو فتح کے بعد انفاق اور اور تم ميں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے وا

  جہاد کرے پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے.
ليکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کرلينا چاہيئے کہ پيغمبر خدۖا کی مصاحبت کوئی ايسا کيمياوی نسخہ نہيں تھا 

دل ديتا اور عمر کے آخری حصے تک ان کی زندگی کی ضمانت ليتا نيز انہيں ہميشہ کے لئے جو انسانوں کی حقيقت کو ب
  عادلوں کی صف ميں کھڑا کرديتا. 

اس مسئلے کی وضاحت کے لئے بہتر يہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درميان قابل اعتماد کتاب قرآن مجيد کا مطالعہ کريناور اس 
  سلسلے ميں اس سے مدد حاصل کريں.

  بی قرآن مجيد کی نگاه ميںصحا
  قرآن کے نکتہ نظر سے نبی اکرۖم کی خدمت ميں حاضر ہونے اور آۖپ کی مصاحبت 

.............  

  ١٠) سوره حديد آيت: ١(

  اختيار کرنے والوں کی دوقسميں ہيں:

  پہلی قسم
اسالم کا بانی قرار ديتی ہيں يہاں  وه ايسے اصحاب ہيں جن کی قرآن مجيد کی آيتيں مدح و ستائش کرتی ہيں اور انہيں شوکت

  پر ہم صحابہ کرام کے ايسے گروه سے متعلق چند آيتوں کا ذکر کرتے ہيں:

  ۔دوسروں پر سبقت لے جانے والے١
لُوَن ِمْن اْلُمہَاِجِريَن َواْلَ◌نَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوہُْم ِبِ◌ْحَساٍن َرِضَ◌ ا ابِقُوَن اْلَ◌وَّ ُضوا َعْنہُ َوَ◌َعدَّ لَہُْم َجنَّاٍت تَْجِر َعْنہُْم َورَ هللاُ (َوالسَّ

لَِک اْلفَْوُز اْلَعِظيُم)(   )١من تَْحتِہَا اْلَ◌ْنہَاُر َخاِلِديَن فِيہَا َبًَدا َذٰ
اور مہاجرين اور انصار ميں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نيکی ميں ان کا اتباع کيا ہے ان سب سے خدا 

سے راضی ہيں اورخدا نے ان کے لئے وه باغات مہيا کئے ہيں جن کے نيچے نہريں جاریراضی ہوگيا ہے اور يہ سب خدا 
  ہيں اور يہ ان ميں ہميشہ رہنے والے ہيں اور يہی بہت بڑی کاميابی ہے.

.............  
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   ١٠٠) سوره توبہ آيت:١(

  

  ۔درخت کے نيچے بيعت کرنے والے٢
  )١(بَايُِعونََک تَْحَت الشََّجَرِة فََعلَِم َما ِف قُلُوبِِہْم َفَ◌ْنَزَل السَِّکينَةَ َعلَْيِہْم َوَ◌ثَابَہُْم فَْتًحا قَِريبًا) َعْن اْلُمْؤِمنِيَن ِْذ يُ هللاُ ( لَقَْد َرِضَ◌ ا

يقينا خدا صاحبان ايمان سے اس وقت راضی ہوگيا جب وه درخت کے نيچے آپ کی بيعت کررہے تھے پھر اس نے وه سب 
  ميں تھا تو ان پر سکون نازل کرديا اور انہيں اس کے عوض قريبی فتح عنايت کردی. کچھ ديکھ ليا جوان کے دلوں 

  ۔مہاجرين٣
 َوَرُسولَہُ ُْوٰلئَِک ہُمْ هللاَ َوِرْضَوانًا َويَْنُصُروَن اهللاِ ( لِْلفُقََراِئ اْلُمہَاِجِريَن الَِّذيَن ُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِہْم َوَ◌ْمَواِلِہْم يَْبتَُغوَن فَْضاًل ِمْن ا

اِدقُوَن)(   ) ٢الصَّ
يہ مال ان مہاجر فقراء کے لئے بھی ہے جنہيں ان کے گھروں سے نکال ديا گيا اور ان کے اموال سے انہيں دور کرديا گيا 

  اور وه 
صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلب گار ہيں اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہيں يہی لوگ دعوائے 

  ايمان ميں سچے ہيں.
.............  

  ١٨)سوره فتح آيت:١(
  ٨)سوره حشر آيت:٢(

  

  ۔اصحاِب فتح ٤
د َرُسوُل ا ًدا يَْبتَُغوَن فَْضاًل ِمْن اهللاِ (ُمَحمَّ ًعا ُسجَّ َوِرْضَوانًا ِسيَماہُْم ِف ُوُجوِہِہْمهللاِ َوالَِّذيَن َمَعہُ َِشدَّاُئ َعلَی اْلُکفَّاِر ُرَحَماُئ بَْينَہُْم تََراہُْم ُرکَّ

ُجوِد)(   )١ِمْن َثَِر السُّ
ہيں وه کفار کے لئے سخت ترين اور آپس ميں انتہائی رحم دل ہيں تم ان محمد هللا کے رسول ہيں اور جو لوگ ان کے ساتھ 

کوديکھو گے کہ بارگاه احديت ميں سرخم کئے ہوئے سجده ريز ہيں اور اپنے پروردگار سے فضل وکرم اور اس کی 
  خوشنودی کے طلب گار ہيں کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجده کے نشانات پائے جاتے ہيں.

.............  

  ٢٩)سوره فتح آيت:١(

  

  دوسری قسم
  بزم رسالت ميں کچھ افراد ايسے بھی تھے جنہيں پيغمبر خدۖا کی مصاحبت تو حاصل ہوئی 

تھی مگر وه يا تو منافق تھے يا پھر ان کے دل ميں مرض تھا قرآن مجيد نے پيغمبر اسالۖم کے لئے ايسے افراد کی حقيقت کو
ۖت کو يہ تاکيد کی ہے کہ ان سے محتاط رہيں يہاں پر ہم اس سلسلے ميں نازل ہونے والی آيتوں نماياں کيا ہے اور آنحضر

  کے چند نمونے پيش کرتے ہيں:

  ۔معروف منافقين١
  )١ُمنَافِقِيَن لََکاِذبُوَن)(يَْشہَُد ِنَّ الْ هللاُ يَْعلَُم ِنََّک لََرُسولُہُ َواهللاُ َواهللاِ َذا َجائََک اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشہَُد ِنََّک لََرُسوُل ا◌ِ )

اے پيغمبر! يہ منافقين آپ کے پاس آتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ هللا کے رسول ہيں اور هللا بھی جانتا 
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  ہے کہ آپ اس کے رسول ہيں ليکن هللا گواہی ديتا ہے کہ يہ منافقين اپنے دعوے ميں جھوٹے ہيں.

  ۔غير معروف منافقين٢
ْن َحْولَُکْم ِمْن اْلَ◌ْعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن َْہِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَی النِّفَاِق الَتَْعلَُمہُْم نَْحُن نَ (وَ    )٢ْعلَُمہُْم )(ِممَّ

.............  

  ١)سوره منافقون آيت:١(
  ١٠١)سوره توبہ آيت: ٢(

اہل مدينہ ميں تو وه بھی ہيں جو نفاق ميں ماہر اور سرکش ہيں تم اور تم لوگوں کے گرد، ديہاتيوں ميں بھی منافقين ہيں اور 
  لوگ ان کو نہيں جانتے ہو ليکن ہم خوب جانتے ہيں.

  ۔دل کے کھوٹے٣
  )١َوَرُسولُہُِ الَّ ُغُروًرا )(هللاُ ( َوِ◌ْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن ِف قُلُوبِِہْم َمَرض َما َوَعَدنَا ا

ر جن کے دلوں ميں مرض تھا يہ کہہ رہے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم سے صرف دھوکا دينے واال اور جب منافقين او
  وعده کيا ہے.

  ۔گناه گار ٤
  )٢َغفُور َرِحيم )(هللاَ ْن يَتُوَب َعلَْيِہْم ِنَّ اهللاُ َ( َوآَخُروَن اْعتََرفُوا ِبُذنُوبِِہْم َخلَطُوا َعَماًل َصالًِحا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسی ا

ور دوسرے وه لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کيا کہ انہوں نے نيک اور بد اعمال مخلوط کردئيے ہيں عنقريب خدا ا
.............  

  .١٢)سوره احزاب آيت :١(
  .١٠٢)سوره توبہ آيت : ٢(

  ان کی توبہ قبول کر لے گا وه بڑا بخشنے واال اور مہربان ہے.
پيغمبر اکرۖم سے بھی بعض صحابہ کی مذمت ميں بہت سی روايات نقل ہوئی ہيں ان ميں سے قرآن مجيد کی آيات کے عالوه 

  ہم صرف دو روايتوں کو بطور نمونہ پيش کرتے ہيں : 
  ۔ابوحازم،سہل بن سعد سے نقل کرتے ہيں کہ پيغمبر خدۖا نے ارشاد فرمايا :١

  اً و ليردّن عّل ٔاقوام ٔاعرفھم و يعرفونن ثم يحال بين و بينھم.''''ٔانا فرطکم علٰی الحوض َمن ورد شرب و َمن شرب لم يظمٔا ٔابد
ميں تم سب کو حوض کی طرف بھيجوں گا جو شخص بھی اس حوض تک پہنچے گا وه اس ميں سے ضرور پئے گا اور جو

ح پہچانتا بھی اس سے پئے گا پھر وه تاابد پياس محسوس نہينکرے گا پھر ايک گروه ميرے پاس آئے گا جسے ميں اچھی طر
  ہوں گا اور وه بھی مجھے پہچانتے ہوں گے اس کے بعد ان لوگوں کو مجھ سے جدا کرديا جائے گا .''

ابو حازم کا بيان ہے کہ جس وقت ميں نے نعمان ابن ابی عياش کے سامنے يہ حديث پڑھی تو انہوں نے مجھ سے کہا: کيا تم 
ں اس وقت نعمان بن ابی عياش نے کہا کہ ابوسعيد خدری نے بھینے يہ حديث سھل سے اسی طرح سنی ہے ؟ ميں نے کہا ہا

  اس حديث کو ان کلمات کے اضافے کے ساتھ پيغمبر اکرۖم سے نقل کيا ہے کہ آنحضرۖت فرماتے ہيں :
  )١''اِنھم من فيقال: نک التدر ما ٔاحدثوا بعدک فٔاقول سحقًا سحقًا لمن بدل بعد''(

ا کہ آپ نہيں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کيا کام انجام ديئے ہيں ! پس ميں کہوں گا يہ افراد مجھ سے ہينپس کہا جائے گ
  ايسے لوگوں سے خدا کی رحمت دور ہوجائے جنہوں نے ميرے بعد (احکام دين ميں ) تبديلی کی.

جھے پہچانتے ہونگے پيغمبر اسالۖم کی اس حديث ميں ان دو جملوں'' جنہيں ميں اچھی طرح پہچانتا ہوں گا اور وه سب بھی م
''اور ''ميرے بعد تبديلی کی'' سے صاف واضح ہے کہ آنحضرۖت کی مراد آپکے وه اصحاب ہيں جو کچھ مدت آنحضرۖت کے 

  ہمراه رہے ہيں (اس حديث کو بخاری اور مسلم نے بھی نقل کياہے)
  ۔بخاری اور مسلم ،پيغمبر خدۖا سے روايت کرتے ہيں کہ آنحضرۖت نے فرمايا ہے:٢
رد علَّ يوم القيامة رھط من ٔاصحاب ٔاو قال من ٔامت فيحلون عن الحوض فٔاقول يارب ٔاصحاب فيقول اِنّہ العلم لک بما ٔاحدثوا ''ي
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  )٢بعدک ٔانھم ارتدوا علٰی ٔادبارھم القھقری. ''(
.............  

  .٧٩٧٢ر حديث نمب ١٢٠کتاب الحوض فی ورود الناس عليہ ص  ١ ١)جامع االصول (ابن اثير) جلد١(
  ٧٩٧٣حديث  ١٢٠ص  ١١)جامع االصول جلد ٢(

قيامت کے دن ميرے اصحاب ميں سے يا فرمايا ميری امت ميں سے ايک گروه ميرے پاس آئے گاپس ان کو حوض کوثر 
سے دور کرديا جائے گا اس وقت ميں کہوں گا اے ميرے پروردگار! يہ ميرے اصحاب ہيں تو خدا فرمائے گا آپ نہيں 

نہوں نے آپ کے بعد کيسے کيسے کام انجام دئيے ہينبے شک يہ لوگ اپنی سابقہ حالت (زمانہ جاہليت) پر لوٹ جانتے کہ ا
  کر مرتد ہوگئے تھے.

نتيجہ:قرآنی آيات اور سنت پيغمبر ۖ کی روشنی ميں يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اصحاب اور وه افراد جنہيں آنحضرۖت کی 
ايک ہی درجہ کے نہيں تھے ان ميں بعض ايسے بلند مقام افراد تھے جن کی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا ہے وه سب 

خدمات نے اسالم کے پھيالنے ميں انتہائی مؤثر کردار ادا کيا ہے ليکن بعض ايسے بھی تھے جو ابتداء ہی سے منافق، دل 
  )١کے مريض اور گمراه تھے. (

ريہ (جو درحقيقت قرآن اور سنت کا نظريہ ہے) واضح ہوجاتا اسی بيان کے ساتھ صحابٔہ پيغمبۖر کے بارے ميں شيعوں کا نظ
  ہے۔

.............  

 ) اس بارے ميں مزيد وضاحت کے لئے سوره منافقون مالحظہ کريں. ١(
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  اٹھارہواں سوال
  

  متعہ کيا ہے اور شيعہ اسے کيوں حالل سمجھتے ہيں؟

  
نکاح، مرد اور عورت کے درميان ايک ارتباط کا نام ہے . بعض اوقات يہ ارتباط دائمی ہوتا ہے اور عقد پڑھتے وقت جواب:

اس ميں زمانے کی کوئی قيد ذکر نہيں کی جاتی ليکن بسا اوقات يہی ارتباط ايک معين مدت کے لئے انجام پاتا ہے يہ دونوں 
ن کے درميان صرف ''دائمی'' اور ''موقت'' کا فرق ہوتا ہے ليکن يہ دونوں ہی عقد شرعی نکاح کی حيثيت رکھتے ہيں اور ا

باقی خصوصيات ميں مشترک ہيں اب ہم يہاں نکاح ''متعہ'' کی ان شرائط کا ذکر کريں گے جو نکاح ''دائم'' کی طرح معتبر 
  ہيں :
  و ورنہ ان کا عقد باطل ہے .۔مرد اور عورت کے درميان آپس ميں کوئی نسبی و سببی اور کوئی شرعی مانع نہ ہ١
  ۔ طرفين کی رضامندی سے معين کئے جانے والے مہرکا تذکره عقد ميں ہونا چاہئے .٢
  ۔نکاح کی مدت معين ہونی چاہئے.٣
  ۔شرعی طريقے سے عقد پڑھا جانا چاہئے.٤
دائم سے پيدا ہونے ۔ان دونوں سے جو اوالد پيدا ہوگی وه شرعی طور پر ان دونوں کی شمار ہوگی اور جس طرح نکاح ٥

والی اوالد کانام شناختی کارڈ وغيره ميں درج ہوتا ہے اسی طرح عقد متعہ سے پيدا ہونے والی اوالد کا نام بھی شناختی کارڈ 
  ميں شامل کيا جاتا ہے.
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  ۔اس اوالد کا نان ونفقہ والد کے ذمے ہے اور يہ اوالد ماں اور باپ دونوں سے ميراث پائے گی.٦
متعہ کی مدت ختم ہوجائے تو اگر عورت يائسہ نہ ہو تو وه شرعی طور پر عده گزارے گی اور اگراثنائے ۔جس وقت عقد ٧

عدت ميں يہ معلوم ہوجائے کہ وه حاملہ ہے تو وضع حمل سے پہلے کسی بھی قسم کا عقد نہيں کرسکتی. اسی طرح نکاح 
صرف يہ ہے کہ چونکہ عقد متعہ چند ضرورتوں کو دائم کے باقی احکام بھی متعہ ميں جاری ہوں گے ان دونوں ميں فرق 

پورا کرنے کے لئے حالل کيا گيا ہے لہذا اس عورت کا نان ونفقہ مرد کے ذمے نہيں ہے اور اگر عقد متعہ پڑھتے وقت 
عورت کی طرف سے ميراث لينے کی شرط نہ لگائی جائی تو يہ عورت شوہر کی ميراث نہيں پائے گی واضح ہے کہ ان دو

  سے نکاح کی حقيقت ميں کوئی اثر نہيں پڑتا۔فرقوں 
ہم سب اس بات کے معتقد ہيں کہ اسالم ايک دائمی شريعت اور آخری شريعت ہے لہذا اس کيلئے ضروری ہے کہ وه انسانوں

کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی صالحيت رکھتا ہو اب يہاں پر اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ايک ايسا 
و کہ تعليم حاصل کرنے کيلئے کسی دوسرے شہر يا ملک ميں زندگی بسر کررہا ہو اور محدود وسائل کی جوان شخص ج

  وجہ سے دائمی عقد نہ کرسکتا ہو اسکے سامنے صرف تين راستے ہيں اور ان ميں سے وه کسی ايک کا انتخاب کرے گا۔
  الف:کنواره ہی رہے.

  ب:گناه اور آلودگی کی دلدل ميں دھنس جائے.
شتہ شرائط کے ساتھ ايک ايسی عورت کے ساتھ ايک محدود اور معين مدت کے لئے شادی کر لے جس سے شرعا عقدج:گذ

جائز ہو . پہلی صورت کے بارے ميں يہ کہنا چاہئے اس ميں اکثر افراد شکست کھاجاتے ہيں اگرچہ بعض ايسے انگشت 
کا دامن تھام ليتے ہيں ليکن اس روش پر عمل پيرا شمار اشخاص ضرور مل جائيں گے جو اپنی خواہشات کو دبا کر صبر 

  ہونا سب کے بس کی بات نہينہے .
دوسرے راستے کو اختيار کرنے والوں کا انجام تباہی کے سوا کچھ بھی نہيں ہوتا اور اسالم کی نگاه ميں بھی يہ ايک حرام 

  ے . عمل ہے.اس فعل کو فطری تقاضے کا نام دے کر صحيح قرار دينا ايک غلط فکر ہ
اب صرف تيسرا راستہ بچتا ہے جسے اسالم نے پيش کيا ہے اور يہی مناسب اور صحيح بھی ہے پيغمبر خدۖا کے زمانے 

  ميں بھی اس پر عمل ہوتا رہا ہے اس مسئلے ميں اختالف آنحضرۖت کے بعد پيدا ہوا ہے .
ے ہينانہيں اس بات کی طرف بھی يہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ وه لوگ جو عقد متعہ سے خوف وہراس رکھت

توجہ کرنی چاہيے کہ تمام اسالمی مجتہدين اور محققين نے اس متعہ کو معنوی اعتبار سے نکاح دائم ميں بھی اس طرح ميں 
قبول کيا ہے کہ جب مرد اور عورت آپس ميں عقد دائم تو کريں ليکن ان کی نيت يہ ہو کہ ايک سال کے بعد يا اس سے کمتر 

  مدت ميں ايک دوسرے سے جدا ہوجائيں گے تو وه طالق کے ذريعہ جدا ہو سکتے ہيں .يا بيشتر 
واضح ہے کہ اس قسم کی شادی ظاہری اعتبار سے تو دائمی ہے ليکن حقيقت ميں معين وقت کے لئے ہے اور اس قسم کے 

و اعتبار سے معين وقت کے دائمی نکاح اور عقد متعہ کے درميان صرف يہ فرق ہے کہ عقد متعہ ظاہری اور باطنی ہر د
لئے ہوتا ہے جبکہ اس قسم کا دائمی نکاح ظاہری طور پر تو ہميشہ کے لئے ہے ليکن باطنی طور پر ايک محدود وقت کے 

  لئے انجام پايا ہے.
 وه لوگ جو اس قسم کے دائمی نکاح کو جائز سمجھتے ہينجيسا کہ اس کو تمام مسلمان فقہاء جائز قرار ديتے ہيں تووه عقد

متعہ کو حالل سمجھنے ميں کيوں خوف وہراس محسوس کرتے ہيں.يہاں تک ہم نے عقد متعہ کی حقيقت سے آشنائی حاصل 
  کی اب ہم دليلوں کی روشنی ميں اس کے جواز کو ثابت کريں گے اس سلسلے ميں ہم دو مرحلوں ميں بحث کريں گے:

  ۔صدر اسالم ميں عقد متعہ کا شرعا جائز ہونا.١
  کے زمانے ميں اس حکم شرعی کا منسوخ نہ ہونا. ۔رسول خداۖ ٢

  عقد متعہ کا جواز اس آئہ شريفہ سے ثابت ہوتا ہے :
  )١( فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِہ ِمْنہُنَّ فَآتُوہُنَّ ُُجوَرہُنَّ فَِريَضة)(

  پس جب بھی تم ان عورتوں سے متعہ کرو تو انکی اجرت انہيں بطور فريضہ دے دو.
الفاظ اچھی طرح اس بات کے گواه ہيں کہ يہ آئہ کريمہ نکاح موقت کے بارے ميں نازل ہوئی ہے کيونکہ  اس آيہ شريفہ کے

:  
اول :اس آيت ميں استمتاع کا لفظ استعمال کيا گيا ہے جس کے ظاہری معنی نکاح موقت ہيں.اور اگر اس سے مراد دائمی 

  نکاح ہوتا تو اس کيلئے قرينہ اليا جاتا.
کلمہ ''اجورھن'' (ان کی اجرت) ہے اور يہ اس بات کا گواه ہے کہ اس آيت سے مراد عقد متعہ ہے کيونکہ دوم:اس آيت ميں 

  نکاح دائم ميں لفظ ''مہر'' اور لفظ ''صداق'' استعمال کئے جاتے ہيں .
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جالل الدين سوم: شيعہ اور سنی مفسرين اس بات کے معتقد ہيں کہ يہ آئہ شريفہ عقد متعہ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے 
  )٢سيوطی اپنی تفسير درالمنثور ميں ابن جرير اور سدی سے نقل کرتے ہيں کہ يہ آيت عقد متعہ کے بارے ميں ہے (

اسی طرح ابوجعفر محمد بن جريرطبری اپنی تفسير ميں سدی اور مجاہد اور ابن عباس سے نقل کرتے ہيں کہ يہ آيت نکاح 
  )٣موقت کے بارے ميں ہے(

.............  

  .٢٤)سوره نساء آيت:١(
  ويں آيت کے ذيل ميں.٢٤سوره نساء کی  ١٤٠ص ٢)تفسير درالمنثور جلد٢(
  .٩ص ٥)جامع البيان فی تفسير القرآن جزء ٣(

چہارم:صاحبان صحاح و مسانيداور احاديث کی کتابوں کے مولفين نے بھی اس حقيقت کا اعتراف کيا ہے بعنوان مثال مسلم 
  حيح ميں جابر بن عبدهللا اور سلمہ بن اکوع سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا: بن حجاج نے اپنی کتاب ص

  )١خرج علينا مناد رسول ّهللا ۖفقال: ن رسول ّهللا قد ٔاذن لکم ٔان تستمتعوا يعن متعة النسائ.(
ہے يعنی عورتوں  پيغمبر اکرۖم کے منادی نے ہمارے پاس آکر کہا کہ رسول خدا ۖ نے تم لوگوں کو استمتاع کی اجازت دی

  سے متعہ کرنے کی اجازت دی ہے.
عقد متعہ سے متعلق صحاح اور مسانيد مينجو روايات آئی ہيں ان سب کو اس کتاب مينبيان نہيں کيا جاسکتا البتہ ان سے يہ 

يں عقد متعہ ثابت ہوجاتا ہے کہ عالم اسالم کے تمام علماء اور مفسرين نے آغاز اسالم ميں اور پيغمبر اکرم ۖ کے زمانے م
  )٢کے جائز ہونے کوتسليم کيا ہے:(

.............  

  طبع مصر ١٣٠ص  ٤)صحيح مسلم جز ١(
  )نمونے کے طور پر ہم ان منابع ميں سے بعض کا ذکر کرتے ہيں :٢(

  ٢صحيح بخاری باب تمتع
  ٣٥٦ص  ٣اور جلد  ٤٣٦ص ٤مسند احمد جلد

  ٣٠ص  ٢الموطا مالک جلد
  ٣٠٦ص  ٧سنن بہيقی جلد

  ٩ص  ٥طبری جلد تفسير 
  ٢٤٩ص  ٣نہايہ ابن اثير جلد
  ٢٠١ص  ٣تفسير رازی جلد

  ٣٥٩ص  ١تاريخ ابن خلکان جلد
  ١٧٨ص  ٢احکام القرآن جصاص جلد 

  ٩٤ص  ٢محاضرات راغب جلد
  ٢٩٣ص  ٨الجامع الکبير سيوطی جلد
  ١٤١ص  ٩فتح الباری ابن حجر جلد

ہوا ہے يا نہيں؟شايد ہی کوئی ايسا آدمی ہو جو پيغمبر خدۖا کے زمانے اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ آيا اس آيت کا حکم منسوخ 
مينمتعہ کے شرعا جائز ہونے کے بارے ميں ترديد کرے بحث اس بارے ميں ہے کہ يہ حکم آنحضرۖت کے زمانے ميں باقی 

کم الہی پر عمل کرتے تھا يا منسوخ ہوگيا تھا؟تاريخ اسالم اور روايات کے مطابق خليفہ دوم کے زمانے تک مسلمان اس ح
تھے اور سب سے پہلے خليفہ دوم نے چند مصلحتوں کی بنا پر اس حکم پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو روکا تھا . مسلم 

بن حجاج اپنی کتاب صحيح ميں نقل کرتے ہيں کہ جب ابن عباس اور ابن زبير کے درميان متعة النساء اور متعہ حج کے 
  بر ابن عبدهللا نے کہا :سلسلے ميناختالف ہوگيا تو جا

  )١''فعلنا ھما مع رسول ّهللا ۖ ثم نھانا عنھما عمر فلم نعدلھما''(
.............  

  ٣٩٥ص ١اور صحيح مسلم جلد ٢٠٦ص ٧)سنن بيہقی جلد١(

ديا ہم رسول خدا ۖ کے ہمراه متعة النساء اور متعہ حج کو انجام ديتے تھے اور پھر عمر نے ہمينان دونوں کاموں سے روک 



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

 
 

  اس کے بعد سے ہم نے ان دونوں کو انجام نہيں ديا ہے. 
جالل الدين سيوطی نے اپنی تفسير ميں عبدالرزاق اور ابو داؤد اور ابن جرير سے اور ان سب نے ''حکم'' سے روايت کی 

ب ديا نہيں ہے کہ جب حکم سے آئہ متعہ کے بارے ميں سوال کياگيا کہ کيا يہ آيت منسوخ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جوا
  منسوخ نہيں ہوئی ہے اور حضرت علی ـ نے فرمايا ہے:

  )١''لوال ٔان عمر نھٰی عن المتعة مازنٰی الّ شق''(
  اگر عمر نے متعہ سے منع نہ کيا ہوتا تو سوائے بدبخت کے کوئی زنا نہ کرتا.
  نيز علی بن محمد قوشچی کہتے ہيں کہ عمربن خطاب نے منبر پر بيٹھ کر کہا :

  ا الناس ثالث کّن علی عھد رسول ّهللا ؤانا''ٔايّھ
  ٔانھٰی عنھّن و ٔاحرمھن و ٔاُعاقب عليھّن وھمتعة 

  )٢النساء و متعة الحج و حَّ علٰی خير العمل''(
اے لوگو! تين چيزيں رسول خدۖا کے زمانہ ميں تھيں ليکن ميں ان سے منع کرتا ہوں اور انہيں حرام قرار ديتا ہوں اور جو 

  کوئی بھی 
.............  

  سوره نساء کی چوبيسويں آيت کی تفسير کے ذيل ميں. ١٤٠ص ٢)تفسير درالمنثور جلد١(
  .٤٨٤)شرح تجريد قوشچی بحث امامت ص٢(

  انہيں انجام دے گا، ميں اسے سزا دوں گا وه تين چيزيں يہ ہيں : متعة النساء اور متعة الحج اور حی علی خير العمل.
کے بارے ميں اس قدر روايات ہيں کہ ان کو ذکر کرنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے.زياده عقد متعة کے جائز ہونے 

  )١معلومات کے لئے درج ذيل کتابوں کا مطالعہ فرمائيں(
اب يہ مان لينا چاہيے کہ متعہ نکاح ہی کی ايک قسم ہے کيونکہ نکاح کی دو قسميں ہيں:دائمی اور موقت اور وه عورت جس 

  موقت کيا جائے وه اس مرد کیکے ساتھ نکاح 
.............  

  ٣٥٦ص ٣)مسند احمد جلد١(
  ٢٢٣صفحہ ٢البيان والتبيين جاحظ جلد
  ٣٤٢ص  ١احکام القرآن جصاص جلد

  ٣٧٠ص  ٢تفسير قرطبی جلد
  المبسوط سرخسی حنفی کتاب الحج باب القرآن 

  ٤٤٤ص ١زادالمعاد ابن قيم جلد
  ٢٩٣ص ٨کنزالعمال جلد

  ٢٤٧لسی صمسند ابی داؤد طيا
  ٣٢ص ٥تاريخ طبری جلد
  المستبين طبری 
  تک ٢٠٢سے ٢٠٠ص٣تفسير رازی جلد

  ٢١٨ص  ٣تفسير ابوحيان جلد

زوجہ شمار ہوتی ہے اور وه مرد بھی اس عورت کا شوہر کہالتا ہے اس اعتبار سے فطری طور پر اس قسم کی شادی بھی 
  رآن مجيد کی يہ آيت مالحظہ ہو :نکاح سے متعلق آيتوں کے ذيل ميں آئے گی مثال کے طور پر ق
  )١( َوالَِّذيَن ہُْم لِفُُروِجِہْم َحافِظُوَن ِالَّ َعلَی َْزَواِجِہْم ْو َما َملََکْت َْيَمانُہُم)(

  اور مومنين اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنيوالے ہيں عالوه اپنی بيويوں اور اپنی ملکيت کی کنيزوں کے.
عورت سے متعہ کيا جائے وه '' ِالَّ َعلَی َْزَواِجِہمْ ''(سوائے اپنی بيويوں کے)کا ايک  اب تمام گزشتہ شرائط کے ساتھ جس
  مصداق قرار پائے گی يعنی يہ عورت

اس مرد کی زوجہ کہالئے گی اور لفظ '' َْزَواِجِہم ''اس کو بھی اپنے اندر شامل کرے گا.سوره مومنون کی يہ آيت جنسی عمل 
نی بيويوں اور کنيزوں کے ساتھ جائز قرار ديتی ہے اور وه عورت جس سے متعہ کيا گيا ہو کو فقط دو قسم کی عورتوں يع

  وه پہلی قسم کی عورتوں (يعنی اپنی بيويوں) ميں شامل ہے.
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يہاں پر بعض لوگوں کا يہ کالم تعجب خيز ہے کہ سوره مومنون کی يہ آيت سوره نساء کی چوبيسويں آيت کيلئے ناسخ ہے 
تے ہيں کہ ناسخ آيت کو منسوخ ہونے والی آيت کے بعد نازل ہونا چاہيے اور يہاں معاملہ بالکل برعکس جب کہ ہم سب جان

  ہے سوره مومنون جسکی 
.............  

  ٦اور ٥)سوره مومنون آيت :١(

) اورآيت کو ناسخ تصورکيا جارہاہے وه مکی ہے (يعنی يہ سوره آنحضرۖت کی ہجرت سے قبل مکہ معظمہ ميں نازل ہوا ہے
سوره نساء جس ميں آئہ متعہ ہے مدنی ہے (يعنی يہ سوره مدينٔہ منوره ميں آنحضرۖت کی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے) اب 

  سوال يہ ہے کہ مکی سوره ميں آنے والی آيت مدنی سوره ميں آنے والی آيت کيلئے کيسے ناسخ بن سکتی ہے؟ 
وخ نہ ہونے کی ايک اور واضح دليل وه کثير روايات ہيں جن کے اسی طرح رسول خدۖا کے زمانے ميں آيہ متعہ کے منس

مطابق يہ آيت آنحضرۖت کے زمانے ميں منسوخ نہيں ہوئی تھی ايسی روايتوں ميں سے ايک روايت تو وہی ہے جسے جالل 
  )١الدين سيوطی نے اپنی تفسير درالمنثور ميں ذکر کيا ہے اور جس کی وضاحت گزشتہ صفحات ميں گزر چکی ہے(

آخر ميں ہم اس نکتے کا ذکر کرديں کہ وه ائمہ معصومين ٪ جو حديث ثقلين کے مطابق امت کے ہادی اور قرآن کے ہم پلہ 
  ہيں انہوں نے عقد متعہ کے شرعاجائز 

  )٢ہونے اور اس کے منسوخ نہ کئے جانے کو بڑی صراحت کے ساتھ بيان کيا ہے. (
وں کی مشکالت کو حل کرنے کی صالحيت رکھتا ہے لہذا اس نے بھی چند ساتھ ہی ساتھ اسالم چونکہ ہرزمانے ميں انسان

ذکر شده شرائط کی رعايت کے ساتھ اس قسم کے نکاح کو جائز قرار ديا ہے کيونکہ آج کی اس گمراه کن دنيا ميں جوانوں 
  کو تباہی کے دلدل سے نجات دينے کے لئے ايک ہی راستہ ہے اور وه ہے متعہ۔

.............  

  سوره نساء کی چوبيسويں آيت کی تفسير کے ذيل ميں. ١٤١اور ص  ١٤٠ص  ٢تفسير درالمنثور جلد) ١(
  .٤٣٦کتاب النکاح ابواب متعہ باب اول ص  ١٤)وسائل الشيعہ جلد٢(

  

  انيسواں سوال
  

  شيعہ خاک پر کيوں سجده کرتے ہيں؟

  
کرنا ان کی عبادت کرنے کے برابر ہے اوريہ  بعض لوگ يہ تصور کرتے ہينکہ خاک يا شہيدوں کی تربت پر سجدهجواب:

''و  ّ ايک قسم کا شرک ہے . اس سوال کے جواب ميں اس بات کی طرف توجہ دالنا ضروری ہے کہ ان دو جملوں ''السجود 
''السجود علٰی األرض'' ميں بڑا فرق ہے اور اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوال کرنے واال ان دو جملوں کے درميان 

  ود فرق کو نہيں سمجھ پايا ہے. موج
ّ کے معنی يہ ہيں کہ سجده خدا کے لئے ہوتا ہے اور السجود علٰی األرضيعنی سجده زمين پر ہوتا ہے.بہ الفاظ ديگر  السجود 

ہم زمين پر خدائے عظيم کا سجده بجا التے ہيں اصولی طور پر دنيا کے سارے مسلمان کسی نہ کسی چيز کے اوپر سجده 
يں جبکہ وه خدا کا سجده کرتے ہيں مسجد الحرام ميں بھی لوگ پتھروں پر سجده کرتے ہيں جبکہ ان کا مقصد يہ ہوتا کرتے ہ

  ہے کہ خدا کا سجده کررہے ہيں .
اس بيان کے ساتھ يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خاک يا پتوں يا کسی اور چيز پر سجده کرنا ان چيزوں کی عبادت نہيں ہے 

ہ خدائے عظيم کے سامنے خود کو خاک سمجھتے ہوئے اس کے لئے سجده کرنا مقصود ہوتا ہے اور اسیبلکہ اس کے ذريع
  طرح يہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ خاک شفا پر سجده کرنا خاک شفا کو سجده کرنا نہيں ہے.قرآن مجيد فرماتا ہے:

ِ يَْسُجُد َمْن ِف السََّماَواِت َوااْلْٔرض)( َّ ِ   )١( َو
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  کو زمين و آسمان ميں رہنے والے سب سجده کرتے ہيں. هللا ہی
  نيز پيغمبۖر اسالم فرماتے ہيں:

  )٢''ُجِعلَْت ل األرض مسجًدا وطھوًرا'' (
  زمين ميرے لئے جائے سجده اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے.

ری طرح سازگاری ہے کيونکہ خاک لہذا ''خد اکے لئے سجده '' اور ''زمين يا خاک شفا پر سجده'' کے درميان آپس ميں پو
اور پتوں پر سجده کرنا خدائے عظيم کے سامنے انتہائی درجہ کے خضوع کی عالمت ہے . اس بارے ميں شيعوں کے 

  نظرئيے کی وضاحت کے لئے بہتر يہ ہے کہ ہم امام صادق ـ کے اس گہر بار ارشاد کو پيش کريں:
  اخبرن عما يجوز السجود عليہ و عما اليجوز ''عن ھشام ابن الحکم قال قلت ألب عبدّهللا ـ 

.............  

  ١٥)سوره رعد آيت: ١(
  ٩١)صحيح بخاری کتاب الصلوة ص٢(

عليہ؟ قال : السجود اليجوز الّعلی األرض ٔاو ما ٔانبتت الّرض اال مأاکل ٔاو لبس فقلت لہ:جعلت فداک ماالعلّة ف ذلک؟ قال: ألن 
ّ عّزوجّل فال ينبغ ٔان يکون علٰی ما يؤکل و يلبس ألن ٔابناء الدنيا عبيد ما ئاکلون و يلبسون والساجد ف  السجود ھو الخضوع 

دة ّهللا عّزوجّل فال ينبغ ٔان يضع جبھتہ ف سجوده علٰی معبود ٔابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورھا والسجود علٰی سجوده ف عبا
ّ عّزوجّل''(   )١األرض ٔافضل ألنہ ٔابلغ ف التواضع والخضوع 

کن چيزوں پرسجده ہشام بن حکم کہتے ہيں کہ ميں نے امام صادق ـ کی خدمت ميں عرض کيا کہ آپ رہنمائی فرمائيں کہ 
کرنا صحيح ہے اور کن چيزوں پر صحيح نہينہے؟ امام ـ نے فرمايا سجده صرف زمين اور اس سے اگنے والی اشياء پر 

ہوسکتا ہے ليکن کھانے اور پہننے والی اشياء پر سجده نہيں کيا جاسکتا ميں نے عرض کی : ميں آپ پرقربان ہوجاؤں اس کا 
  سجده خداوند عزوجل کے لئے خضوع کا نام ہے پس يہ صحيح نہيں ہے کہ کيا سبب ہے؟ امام نے فرمايا: 

.............  

  ''علل الشرائع'' سے نقل کرتے ہوئے. ١٤٧ص ٨٥)بحاراالنوار جلد ١(

کھانے اور پہننے والی چيزوں پر سجده کيا جائے کيونکہ دنيا پرست افراد خوراک اور لباس کے بندے ہيں جبکہ انسان 
ميں هللا عزوجل کی عبادت ميں مشغول ہوتا ہے.پس يہ مناسب نہيں ہے کہ اپنی پيشانی اس چيز پر رکھے  سجدے کی حالت

جس کو دنيا پرست اپنا معبود سمجھتے ہيں اور وه دنيا کے دھوکہ ميں آگئے ہيناور زمين پر سجده کرنا افضل ہے کيونکہ اس
  سے خدا کی بارگاه ميں زياده خضوع کا اظہار ہوتا ہے .

مام کا يہ کالم اس بات کی گواہی ديتا ہے کہ خاک پر سجده اس وجہ سے کيا جاتا ہے کہ يہ کام خدا کی بارگاه ميں تواضع ا
  کو ظاہر کرنے کا سب سے اچھا طريقہ ہے.

يہاں پرايک اور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ شيعہ صرف خاک اور بعض پتوں ہی پر کيوں سجده کرتے ہيں اور باقی چيزوں
  جده کيوں نہيں کرتے؟پرس

اس سوال کا جواب يہ ہے کہ جس طرح يہ ضروری ہے کہ ہر عبادت کا حکم شريعت کی طرف سے ہم تک پہنچے اسی 
طرح يہ بھی ضروری ہے کہ اس کے تمام شرائط ، اجزاء ، اور اس کا طريقہ بھی شريعت کو بيان کرنے والی شخصيت 

ريعے ہم تک پہنچے کيونکہ قرآن کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں کے لئے يعنی پيغمبراکرم ۖ کے اقوال اور کردار کے ذ
  اسوه اور نمونہ عمل فقط پيغمبر گرامۖی کی ذات ہے .

اب ہم چند ايسی احاديث ذکر کرتے ہيں جو اس بارے ميں پيغمبراسالۖم کی سيرت کو بيان کرتی ہيں يہ حديثيں اس بات کو 
ور زمين سے اگنے والی بعض چيزوں جيسے چٹائی وغيره پر سجده فرماتے تھے اوربيان کرتی ہيں کہ آنحضرۖت خاک پر ا

آج شيعہ بھی اسی چيز کا عقيده رکھتے ہيں بہت سے مسلمان محدثين نے اپنی صحاح ومسانيد ميں آنحضرۖت سے نقل کيا ہے 
  کہ آۖپ نے زمين کو اپنے لئے سجده کے عنوان سے پہچنوايا تھا آنحضرۖت فرماتے ہيں:

  )١'جعلت ل األرض مسجًدا و طھوًرا''('
  زمين ميرے لئے جائے سجده اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے.
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)اس حديث ميں لفظ ''جعلت ''قانون گزاری کے معنی ميں ہے اس سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ يہ مسئلہ دين اسالم کی ١
پتھر اور ہر اس چيز پر سجدے کا جائز ہونا ثابت ہوتا  پيروی کرنے والوں کے لئے ايک حکم الہی ہے اس حديث سے خاک،

  ہے کہ جس کو زمين کہا جاسکے.
)بعض دوسری روايات اس نکتے پرداللت کرتی ہيں کہ پيغمبر اسالۖم نے مسلمانوں کو حکم ديا ہے کہ سجده کرتے وقت ٢

  اپنی پيشانيوں کو خاک پر رکھا کريں جيسا کہ 
.............  

  اقتضائ ٩١کتاب الصلوة ص ١(باب التيمم بالصعيد الطيب)صحيح بخاری جلد٢١٢ص  ١)سنن بيہقی جلد١(
  .٣٣٢الصراط المستقيم (ابن تيميہ) ص 

  زوجہ پيغمبۖر ام سلمہ آنحضرۖت سے روايت کرتی ہيں کہ آپ نے فرمايا:
)'' ّ   )١''ترِّب وجھک 

  هللا کے لئے اپنے چہرے کو خاک پر رکھو.
لفظ سے دو نکتے سمجھ ميں آتے ہيں ايک يہ ہے کہ انسان کو سجده کرتے وقت اپنی پيشانی کو اس حديث ميں ''ترب'' کے 

  خاک پر رکھنا چاہيے دوسرا نکتہ يہ ہے کہ ''ترب'' صيغہ امر ہے لہذا خاک پر سجده کرنا واجب ہے.
  ے ہيں:)خود آنحضرۖت کا عمل بھی خاک پر سجدے کے صحيح ہونے کا بہترين گواه ہے وائل بن حجر کہت٣

  )٢''رٔايت النب ۖ اِذا سجد وضع جبھتہ و ٔانفہ علٰی األرض''(
  ميں نے پيغمبر ۖکو ديکھا ہے کہ جب آپ سجده کرتے تھے تو اپنی پيشانی اور ناک کو زمين پر رکھتے تھے.

ايت کی انس بن مالک اور ابن عباس اور آۖپ کی ازواج جيسے عائشہ اور ام سلمہ اور بہت سے محدثين نے اس طرح رو
  ہے:

  )٣''کان رسول ّهللا ۖ يصل علٰی الخمرة''(
.............  

  کتاب الصلوة السجود و مايتعلق بہ. ١٩٨٠٩حديث نمبر  ٤٦٥ص  ٧)کنزالعمال جلد١(
  باب السجود علی الوجہ) ٢٠٩ص ٣) احکام القرآن (جصاص حنفی جلد٢(
  کتاب الصلوة علی الخمره. ٤٢١ص ٢)سنن بيہقی جلد٣(

  چٹائی پر نماز پڑھتے تھے (ايسی چٹائی جوکہ کھجور کی پتيوں سے تيار کی جاتی تھی)  رسول خدا ۖ
  پيغمبر اکرۖم کے صحابی ابوسعيد کہتے ہيں کہ:
  )١''دخلت علٰی رسول ّهللا ۖ وھو يصل علٰی حصير''(

  ميں رسول خدۖا کی خدمت ميں حاضر ہواتو اس وقت آپ چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے .
ں کے نظرئيے کے صحيح ہونے کی گواہی ديتی ہے کيونکہ وه بھی يہی کہتے ہيں کہ زمين سے اگنے والی ان يہ بات شيعو

  اشياء پر سجده صحيح ہے جو نہ تو کھائی جاتی ہوں اور نہ ہی پہنی جاتی ہوں.
بيان کرتے  )پيغمبر اسالۖم کے اصحاب اور تابعين کی سيرت اور ان کے اقوال بھی اس بارے ميں آنحضرت کی سنت کو٤

  ہيں :جابر بن عبدهللا انصاری کہتے ہيں :
  )٢''کنت ٔاصل الظہر مع رسول ّهللا ۖ فٔاخذ قبضة من الحصاء لتبرد ف کف ٔاضعھا لجبھت ٔاسجد عليھا لشدة الحّر''(

.............  

  )گذشتہ حوالہ .١(
  حر.کتاب الصلوة باب ماروی فی التعجيل بھا فی شدة ال٤٣٩ص ١) سنن بيہقی جلد٢(

جب ميں رسول هللا ۖ کے ساتھ نماز ظہر پڑھتا تھا تو اپنی مٹھی ميں سنگ ريزے اٹھا ليتا تھا تاکہ وه ميرے ہاتھ ميں ٹھنڈے ہو 
  جائيں اور انہيں سجده کے وقت اپنی پيشانی کے نيچے رکھ سکوں کيونکہ گرمی بہت شديد تھی.

پنے کپڑوں پر سجده کرنا جائز ہوتا تويہ سنگريزوں کے اٹھانے اور پھر خود راوی نے اس بات کا اضافہ کيا ہے کہ اگر ا
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  اور انہيں سنبھالنے سے آسان تھا .
  ھ) اپنی کتاب ''الطبقات الکبری'' ميں يوں لکھتے ہيں: ٢٠٩ابن سعد (وفات 

  )١''کان مسروق اِذا خرج يخرج بلبنٍة يسجد عليھا ف السفينة''(
تھے تواپنے ساتھ ايک کچی اينٹ رکھ ليتے تھے تاکہ کشتی ميں اس پر  مسروق ابن اجدع جس وقت سفر کے لئے نکلتے

  سجده کرسکيں .
  مسروق بن اجدع پيغمبۖر کے تابعين اورابن مسعود کے اصحاب ميں سے تھے،

  کتاب ''الطبقات الکبری'' کے مؤلف ان کے بارے ميں تحرير کرتے ہيں:
کے لوگوں ميں سے تھے اور انہوں نے ابوبکر ، عمر، عثمان، علی  '' وه پيغمبر اکرۖم کے بعد اہل کوفہ ميں سے طبقہ اول

  اور عبدهللا بن مسعود سے روايتيں نقل کی ہيں .''
  اس کالم سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مٹی کی سجده گاه کا ہمراه رکھنا ہرگز شرک يا 

.............  

  ے حاالت کو بيان کرتے ہوئے.طبع بيروت مسروق بن اجدع ک ٧٩ص ٦)''الطبقات الکبری''جلد ١(

  )١بدعت نہيں ہے کيونکہ صحابٔہ کرام بھی ايسا کرتے تھے .(
  نافع کہتے ہيں :

  )٢'' ان ابن عمرکان اذا سجد و عليہ العمامة يرفعھا حتٰی يضع جبھتہ باألرض''(
  و زمين پر رکھ سکيں.عبد هللا بن عمر سجده کرتے وقت اپنے عمامے کو اوپر کرليا کرتے تھے تاکہ اپنی پيشانی ک

  رزين کہتے ہيں:
  )٣''کتب اِّل عّل بن عبدّهللا بن عباس ٔان ٔابعث لَّ بلوح من ٔاحجار المروة ٔاسجد عليھا ''(

علی بن عبدهللا بن عباس نے مجھے لکھا کہ مروه پہاڑ کے ايک پتھر کی تختی ميرے پاس بھيج دو تاکہ ميں اس پر سجده 
  کرسکوں.

مان محدثين نے کچھ روايتيں نقل کی ہيں جن کے مطابق پيغمبر اسالم ۖ نے ايسے افراد کو ٹوکا ہے )دوسری طرف سے مسل٥
  جو سجده کرتے وقت اپنی پيشانی اور زمين کے درميان عمامے کے کپڑے کو حائل کرليا کرتے تھے .

.............  

  ی طرف مراجعہ فرمائيں.)اس سلسلے ميں مزيد شواہد کے لئے عالمہ امينی کی کتاب ''سيرتنا'' ک١(
  ( مطبوعہ حيدرآباد دکن) کتاب الصلوة باب الکشف عن السجدة فی السجود١٠٥ص ٢)سنن بيہقی جلد٢(
  ١٥١ص ٣)ازرقی ،اخبار مکہ جلد ٣(

  صالح سبائی کہتے ہيں :
  )١تہ''(''اِّن رسول ّهللا ۖ رٔای رجالً يسجد علٰی جنبہ و قد اعتم علٰی جبھتہ فحسر رسول ّهللا ۖ علٰی جبھ

رسول خدا ۖ نے اپنے پاس ايک ايسے شخص کو سجده کرتے ديکھا جس نے اپنی پيشانی پر عمامہ باندھ رکھا تھا تو 
  آنحضرۖت نے اس کے عمامے کو ہٹا ديا .

  عياض بن عبدهللا قرشی کہتے ہيں:
  )٢الٰی جبھتہ''(''رٔای رسول ّهللا ۖ رجالً يسجد علٰی کور عمامتہ فٔاومأ  بيده ارفع عمامتک ؤاومٔا 

رسول خدا ۖ نے ايک شخص کو ديکھا جو اپنے عمامے کے ايک گوشے پر سجده کررہا تھا تو آپ نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا
  کر پيشانی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا اپنے عمامے کو اوپر اٹھاؤ.

  ان روايات سے يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول خدۖا کے زمانے ميں زمين پر 
.............  

  ١٠٥ص  ٢)سنن بيہقی جلد١(
  )گذشتہ حوالہ.٢(
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سجده کرنا ايک الزمی امر تھا اور جب بھی کوئی شخص عمامے پر سجده کرتا تو آنحضرۖت اسے اس کام سے روکتے تھے
.  
يغمبر )شيعوں کے ائمہ اطہار ٪ جوکہ حديث ثقلين کے مطابق، قرآن مجيد سے کبھی جدا نہ ہونگے اور دوسری طرف وه پ٦

  اکرۖم کے اہل بيت ہينانہوں نے زمين پر سجده کو صراحت کے ساتھ بيان کيا ہے امام صادق ـ فرماتے ہيں:
  )١''السجود علٰی األرض فريضة و علٰی الخمرة سنة''(

  زمين پر سجده کرنا حکم الہی ہے اور چٹائی پرسجده سنت پيغمبر ۖ ہے.
  اور ايک مقام پر فرماتے ہيں :

  )٢جوز اِالعلٰی األرض ٔاو علٰی ما ٔانبتت األرض ااِل ما ٔاکل ٔاو لبس''(''السجود الي
سجده کرنا صحيح نہيں ہے سوائے زمين يا اس سے اگنے والی اشياء پر ليکن کھائی اور پہننے والی اشياء پر سجده نہيں 

  ہوسکتا.
ت ٪ کی روايات بلکہ رسول خدۖا کی سنت نتيجہ:گزشتہ دالئل کی روشنی ميں يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ نہ صرف اہل بي

  اور آنحضرۖت کے اصحاب اور تابعين کی سيرت اس 
.............  

  .٧کتاب الصلوة ابواب ما يسجد عليہ ،حديث نمبر  ٥٩٣ص ٣)وسائل الشيعہ جلد١(
  .١کتاب الصلوة ابواب ما يسجد عليہ ،حديث نمبر  ٥٩١ص ٣)وسائل الشيعہ جلد٢(

سجده صرف زمين يا اس سے اگنے والی اشياء (سوائے کھانے اور پہنے جانے والی اشياء کے) پر ہی بات کی گواه ہيں کہ 
کيا جاسکتا ہے اس کے عالوه بقيہ دوسری چيزوں پر سجدے کے جائز ہونے کے سلسلے ميں اختالف پايا جاتا ہے لہذا اس 

  چيزوں پر سجده کيا جائے احتياط پر عمل کرتے ہوئے نجات اور کاميابی کی راه صرف يہ ہے کہ ان 
جن پر سب کا اتفاق ہے آخر ميں ہم اس نکتے کی ياد آوری ضروری سمجھتے ہيں کہ يہ بحث صرف ايک فقہی مسئلہ ہے 

اور اس قسم کے جزئی مسائل کے بارے ميں مسلمان فقہاء کے درميان بہت اختالفات ہيں ليکن اس قسم کے اختالفات کوکسی
ہيں بننا چاہيے کيونکہ اس قسم کے فقہی اختالفات اہل سنت کے چار فرقوں کے درميان فراوان قسم کی پريشانی کا باعث ن

ہيں مثال کے طورپر مالکی کہتے ہيں کہ ناک کو سجده گاه پر رکھنا مستحب ہے جب کہ حنبلی کہتے ہيں کہ يہ عمل واجب 
  )١ہے اور اسے چھوڑنے کی صورت ميں سجده باطل ہوجائے گا۔(

.............  

  طبع مصر کتاب الصلوة ، بحث سجود. ١٦١ص  ١) الفقہ علی المذاہب االربعة جلد١(

 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  بيسواں سوال
  

شيعہ حضرات زيارت کرتے وقت حرم کے دروازوں اور ديواروں کو کيوں چومتے ہيں اور انہينباعث برکت کيوں سمجھتے
  ہيں؟
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اوليائے الہی سے منسوب اشياء کو اپنے لئے باعث برکت سمجھنا کوئی ايسا جديد مسئلہ نہيں ہے جو مسلمانوں کے جواب:

درميان آج پيدا ہوا ہو بلکہ اس کی بنياديں رسول خدۖا اور ان کے صحابہ کے زمانے ميں دکھائی ديتی ہيں . اس عمل کو نبی 
ہے بلکہ گزشتہ انبياء بھی ايسا ہی کرتے تھے اب ہم آپ کے سامنے اس عملاکرۖم اور ان کے اصحاب ہی نے انجام نہيں ديا 

  کے جائز ہونے کے سلسلے ميں قرآن مجيد اور سنت پيغمبۖرسے چنددليليں پيش کرتے ہيں:
۔قرآن مجيد ميں ہم پڑھتے ہيں کہ جس وقت حضرت يوسفـ نے اپنے بھائيوں کے سامنے خود کو پہچنوايا اور ان کے ١

  معاف کرديا تو يہ فرمايا:گناہوں کو 
  )١(اِْذہَبُوا بِقَِميِص ہََذا َفَ◌ْلقُوهُ َعلٰی َوْجِہ َِب َیْ◌ِت بَِصيًرا)(

  ميری يہ قميص لے کر جاؤ اورميرے بابا کے چہرے پر ڈال دو کہ انکی بصارت پلٹ آئے گی.
  اور پھرقرآن فرماتا ہے:

ا َْن َجاَئ اْلبَِشيُر َْلقَاهُ َعلَٰی َوْجہِ    )٢ِہ فَاْرتَدَّ بَِصيًرا)((فَلَمَّ
اور اس کے بعد جب بشارت دينے والے نے آکر قميص کو يعقوب کے چہرے پر ڈال ديا تو وه دوباره صاحب بصارت 

  ہوگئے .
قرآن مجيد کی يہ آيتيں گواہی دے رہی ہيں کہ ايک نبی (جناب يعقوبـ) نے دوسرے نبی (جناب يوسفـ) کی قميص کو باعث 

يہی نہيں بلکہ حضرت يعقوبـ کا يہ عمل ان کی بصارت کے لوٹنے کا سبب بنا تھا. کيا يہاں پر يہ کہا  برکت سمجھا تھا اور
  جاسکتا ہے کہ ان دو انبياء کے اس عمل نے انہيں توحيد اور عبادت خدا کے دائرے سے خارج کرديا تھا!؟

  انہوں نے جواب ديا:۔اس بات ميں کوئی شک نہيں ہے کہ رسول خدۖا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ٢
.............  

  ٩٣)سوره يوسف آيت:١(
  ٩٦)سوره يوسف آيت:٢(

  )١''رايت رسول هللاۖ  يستلمہ و يقبلہ ''(
  ميں نے رسول خدۖا کو ديکھا ہے کہ وه حجر اسود کو سالم کررہے تھے اور بوسے دے رہے تھے.

  ۖم ہرگز اس عمل کو انجام نہ ديتے.اگر ايک پتھر کو سالم کرنا اور بوسے دينا شرک ہوتا تو نبی اکر
۔صحيح، مسنداور تاريخی کتابونميں بہت سی ايسی روايات ہيں جن کے مطابق صحابٔہ کرام آنحضرۖت سے منسوب اشياء ٣

جيسے آۖپ کا لباس، آپ کے وضو کا پانی اور برتن وغيره کو باعث برکت سمجھتے تھے اگر ان روايات کا مطالعہ کيا جائے
  جائزہونے ميں کسی بھی قسم کی ترديد باقی نہيں رہے گی. تو اس عمل کے

اگرچہ اس بارے ميں وارد ہونے والی روايات کی تعداد زياده ہے اور سب کو اس مختصر کتاب ميں پيش کرنا ممکن نہيں 
  ہے ليکن پھر بھی يہاں ہم ان ميں سے بعض روايتوں کو نمونہ کے طور پر پيش کررہے ہيں :

ی کتاب صحيح ميں آنحضرۖت اور ان کے اصحاب کے خصوصيات کو بيان کرنے والی ايک طوالنی الف: بخاری نے اپن
  روايت کے ضمن ميں يوں نقل کيا ہے:

  )٢''واذا توّضٔا کادوا يقتتلون علٰی وضوئہ''(
.............  

  طبع مصر. ١٥٢اور ص  ١٥١کتاب الحج باب تقبيل الحجر ص  ٢)صحيح بخاری جزئ١(
  ١٩٥باب مايجوز من الشروط ف االسالم باب الشروط ف الجہاد والمصالحة ص  ٣لد)صحيح بخاری ج٢(

جس وقت پيغمبر خدۖا وضو کرتے تھے تو نزديک ہوتا تھا کہ مسلمان آۖپ کے وضوکے پانی کو حاصل کرنے کے لئے آپس 
  ميں جنگ شروع کرديں.

  ب:ابن حجر کہتے ہيں کہ:
  )١يھم''(''اِّن النب ۖ کان يؤت بالصبيان فيبرک عل

بے شک نبی اکرم ۖ کی خدمت ميں بچوں کو اليا جاتا تھا اور آنحضرۖت اپنے وجود کی برکت سے انہيں بھی بابرکت بنا ديتے 
  تھے.
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ج:محمد طاہر مکی کہتے ہيں: ام ثابت سے روايت ہوئی ہے وه کہتی ہيں: کہ رسول خدۖا ميرے ہاں تشريف الئے اور آپ نے 
ے دھانے سے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمايا يہ ديکھ کر ميں اپنی جگہ سے اٹھی اور ميں نے ديوار پر آويزاں ايک مشک ک

اس مشک کے دھانے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ ليا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہيں : اسی حديث کو ترمذی نے نقل 
س حديث کی شرح ميں کہا گيا ہے کرتے ہوئے کہا ہے کہ يہ حديث صحيح اور حسن ہے اور کتاب رياض الصالحين ميں ا

کہ ام ثابت نے مشک کے دھانے کو اس لئے کاٹ ليا تھا تاکہ وه اس جگہ کو اپنے پاس محفوظ کرليں جہاں سے پيغمبر اکرۖم 
نے پانی نوش فرمايا تھا کيونکہ وه اسے باعث برکت سمجھتی تھيناسی طرح صحابہ کی بھی يہی کوشش رہتی تھی کہ وه اس

  )٢پئيں جہاں سے پيغمبراکرۖم نے پانی پيا ہو.(جگہ سے پانی 
.............  

  طبع مصر ٧خطبہ کتاب ص ١)االصابة جلد١(
  ترجمہ انصاری.٢٩)تبرک الصحابہ (محمد طاہر مکی) فصل اول ص٢(

ھا فربما جاؤوه ف الغداة الباردة ''کان رسول ّهللا ۖ اِذا صلٰی الغداة جاء خدم المدينة بآنيتھم فيھا الماء فما يُؤتی باناٍئ ااِل غمس يده في
  )١فيغمس يده فيھا ''(

رسول خدا ۖ جب نماز صبح سے فارغ ہوجاتے تو مدينہ کے خادم پانی کے برتن لئے آنحضرۖت کی خدمت ميں آتے تھے اور 
ت ميں پہنچ آپ ۖ ان سب برتنوں ميں اپنا ہاتھ ڈبو ديتے تھے بعض اوقات تو وه لوگ ٹھنڈک والی صبح ميں آنحضرت ۖ کی خدم

  )٢جاتے تھے ليکن پھربھی آنحضرت ۖ ان کے برتنوں ميں ہاتھ ڈبو ديتے تھے. (
گذشتہ دالئل کی روشنی ميں يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اوليائے الہی سے منسوب اشياء کو باعث برکت قرار دينا ايک 

توحيد اور شرک کے معنی کو اچھی جائز عمل ہے اور وه لوگ جو شيعوں پر اس عمل کی وجہ سے تہمت لگاتے ہيں وه 
طرح سے سمجھ نہيں پائے ہيں کيونکہ شر ک کے معنی يہ ہيں کہ خدا کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خدا 

  سمجھا جائے يا يہ عقيده ہو کہ خدائی امور اس کے سپرد کردئيے گئے ہيں اور وه اپنے وجود اور 
.............  

  .٧٩فضائل باب قرب النبۖی من الناس و تبرکھم بہ، صکتاب ال ٧)صحيح مسلم جزء ١(
  )مزيد معلومات کے لئے درج ذيل کتابوں کا مطالعہ فرمائيں:٢(

، ٣٢ص  ٤، مسند احمد جلد٩٠ص ٥باب صلوة علی النبۖی، اسدالغابة جلد ١٣٨ص ١صحيح بخاری، کتاب اشربہ ،مؤطا مالک جلد
  .٢٨٢اور  ٢٨١صفحہ  ١فتح الباری جلد، ٦٣١ص  ٣االستيعاب (االصابة) کے حاشيے ميں جلد

  تاثير رکھنے ميں خدا سے بے نياز ہے. 
جبکہ شيعہ اوليائے الہی اور ان سے متعلق اشياء کو خدا کی مخلوق اور اس کا محتاج سمجھتے ہيں اور وه اپنے اماموں اور 

باعث برکت قرار دے کر ان  دين کے پرچمداروں کے احترام اور ان سے سچی محبت کے اظہار کے لئے ان بزرگوں کو
  سے فيض حاصل کرتے ہيں .

شيعوں کا پيغمبر اسالۖم اور ان کے اہل بيت ٪ کے حرم ميں جاکر ان کی ضريح مقدس کو بوسہ دينا يا حرم کے در وديوار کو
مس کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل پيغمبرخدۖا اور ان کی عترت کے عشق سے سرشار ہيں اور يہ عشق ہر 
انسان کی فطرت ميں پايا جاتا ہے اور يہ ايک انسانی محبت کاجذبہ ہے جو ہر محبتی انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے : اس 

  بارے ميں ايک شاعر کہتا ہے:
  ٔامر علٰی الديار ديار سلمٰی 
  اقبل ذاالجدار و ذالجدار ا

  وما ُحّب الديار شغفن قلب 
  ولکن ُحّب َمن سکن الديارا

ے ديار سے گزرتا ہوں تو اس ديوار اور اس ديوار کے بوسے ليتا ہوناس ديار کی محبت نے ميرے دل ميں جب سلمٰی ک
  کولبھايا نہيں ہے بلکہ اس ديار کے ساکن کی محبت نے ميرے قلب کو اسير کرليا ہے۔

  اکيسواں سوال
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  کيا اسالم کی نگاه ميں دين سياست سے جدا نہينہے؟

  
ل بہتر يہ ہے کہ پہلے سياست کے معنی کو واضح کرديا جائے تاکہ دين اور سياست کا اس سوال کے جواب سے قب جواب:

  رابطہ سمجھ ميں آسکے يہاں سياست کے دو معنی بيان کئے جاتے ہيں .
۔سياست کے يہ معنی مراد لئے جائيں کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لئے ہر قسم کے وسيلے کو اختيار کيا جائے چاہے وه ١

اور فريب کاری ہی کيوں نہ ہو (يعنی مقصد کے حصول کے لئے کسی بھی چيز کو وسيلہ بنايا جاسکتا ہے) وسيلہ دھوکہ 
واضح ہے کہ اس قسم کی سياست دھوکے اور فريب سے بڑھ کر کچھ نہيں ہے اور ايسی سياست کا دين سے کوئی تعلق 

  نہيں ہے.
ابق انسانی معاشرے کے نظام کو چاليا جائے اس قسم ۔سياست کے يہ معنی مراد لئے جائيں کہ اسالمی اصولوں کے مط٢

کی سياست کے معنی يہ ہيں کہ مسلمانوں کے نظام کو قرآن اور سنت کی روشنی ميں چاليا جائے ايسی سياست دين کا حصہ
  ہے اور ہرگز اس سے جدا نہيں ہے.

تعلق چند دليليں پيش کريں گے : اس اب ہم يہاں پر سياست اور دين کے درميان رابطے اور حکومت کو تشکيل دينے سے م
سلسلے ميں واضح ترين گواه پيغمبر خدۖا کا عمل ہے پيغمبرخدۖا کے اقوال اور کردار کے مطالعے سے يہ بات اچھی طرح 

واضح ہوجاتی ہے کہ آنحضرۖت نے اپنی دعوت اسالم کے آغاز ہی سے ايک ايسی مضبوط حکومت قائم کرنے کا اراده 
ياد خدا پر ايمان کے محکم عقيده پر استوار تھی اور جو اسالم کے مقاصد کو پورا کرسکتی تھی يہاں پر کرليا تھا جس کی بن

  بہتر ہے کہ ہم رسول خدۖا کے اس عزم و اراده کے سلسلے ميں چند شواہد پيش کريں:

  پيغمبرخدۖا اسالمی حکومت کے بانی ہيں
ھال طريقے سے اسالم کی دعوت ديں تو اس وقت آنحضرۖت نے ۔جس وقت رسول خدا ۖ کو حکم مال کہ لوگوں کو کھلم ک١

مختلف طريقوں سے جہاد و ہدايت کے زمينے کو ہموار کيا اور اسالمی سپاہيوں کی تربيت اور ان کی آمادگی کا بيڑا اٹھايا 
ں اسالم کی اس سلسلے ميں آپ نزديک اور دور سے زيارت کعبہ کے لئے آنے والے افراد سے مالقات کرتے تھے اور انہي

طرف دعوت ديتے تھے اسی دوران آۖپ نے مدينے کے دو گروہوں سے عقبہ کے مقام پر مالقات کی اور ان سے يہ معاہده 
  )اور اس طرح اسالمی حکومت قائم ١کيا کہ وه لوگ آنحضرۖت کو اپنے شہر مينبالئينگے اور آپ ۖ کی حمايت کريں(

.............  

  ث عقبہ اولی طبع دوم مصرمبح ٤٣١ص ١) سيره ہشام جلد١(

  کرنے کے لئے آنحضرۖت کی سياست کا آغاز ہوا .
۔رسول خدۖا نے مدينہ ہجرت کرنے کے بعد ايک ايسی مضبوط فوج تيار کی جس نے بياسی جنگيں لڑيں اور ان جنگوں ميں٢

  کاميابی حاصل کر کے اسالمی حکومت کی راه ميں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ہٹا ديا.
ے ميں اسالمی حکومت قائم ہونے کے بعد آنحضرۖت نے اس زمانے کی سياسی اور اجتماعی بڑی طاقتوں کے پاس ۔مدين٣

اپنے سفيراور خطوط بھيج کر ان سے رابطہ قائم کيا اور بہت سے قبيلوں کے سربراہوں سے اقتصادی ،سياسی اور فوجی 
صيالت کو بيان کيا ہے جو آۖپ نے ايران کے شہنشاه معاہدے کئے تاريخ نے پيغمبرخدۖا کے ان خطوط کی خصوصيات و تف

''کسرٰی'' ، روم کے بادشاه ''قيصر'' ، مصر کے بادشاه ''مقوقس''، حبشہ کے بادشاه ''نجاشی'' اور دوسرے بادشاہوں کو 
  )١بھيجے تھے . بعض محققين نے آنحضرۖت کے ان خطوط کو اپنی مستقل کتابوں ميں جمع کيا ہے(

سالم کے مقاصد کو پائہ تکميل تک پہنچانے اور اسالمی حکومت کے استحکام کے لئے بہت سے قبيلوں ۔رسول خدۖا نے ا٤
اور شہروں کے لئے حکام معين فرمائے تھے ہم يہاں اس سلسلے ميں بطور مثال ايک نمونے کا ذکر کرتے ہينپيغمبر اسالم ۖ 

  لے کی طرف روانہ کيا اور خط ميں يوں تحرير فرمايا :نے رفاعہ بن زيد کو اپنا نمائنده بنا کرانھيں ان کے اپنے قبي
  ''بسم هللا الرحمن الرحيم ، (ھذا کتاب) من 

.............  
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  )جيسے کہ''الوثائق السياسيہ'' (مؤلفہ محمد حميد هللا) ''مکاتيب الرسول''(مؤلفہ علی احمدی) ہيں.1(

من دخل فيھم يدعوھم اِلٰی ّهللا والٰی رسولہ فمن اقبل منھم فف حزب ّهللا و  محمد رسول ّهللا ۖ لرفاعة بن زيد بعثتہ اِلٰی قومہ عامة و
  )١حزب رسولہ و من ٔادبر فلہ ٔامان شہرين''(

شروع کرتا ہوں هللا کے نام سے جو بہت مہربان اور نہايت ہی رحم کرنے واال ہے محمد رسول خدۖا کی طرف سے يہ نوشتہ 
يں ان کی قوم کے عام لوگوں اور قوم ميں شامل ہوجانے والوں کی طرف بھيج رہا رفاعہ بن زيد کے نام، بے شک ميں انہ

ہوں تاکہ وه انہيں خدا اور اس کے رسول کی طرف دعوت ديں پس جس نے ان کی دعوت کو قبول کيا وه خدا اور اس کے 
  ماه کی امان ہے.  رسول کے گروه ميں شامل ہو گيا.اور جو ان کی دعوت سے روگردانی کرے گا اس کے لئے صرف دو

پيغمبر اسالۖم کے ان اقدامات سے بخوبی يہ ثابت ہوتا ہے کہ آۖپ بعثت کے آغاز ہی سے ايک ايسی مضبوط حکومت بنانا 
چاہتے تھے کہ جس کے سائے مينانسانی معاشرے کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق، اسالم کے احکام کونافذ کيا 

  ۖا کا مختلف گروہوں اور قدرتمند قبيلوں سے معاہده کرنا ،ايک جاسکے، اب سوال يہ ہے کہ رسول خد
.............  

  .١٤٤ص  ١) مکاتيب الرسول جلد ١(

مضبوط فوج تيار کرنا، مختلف ممالک ميں سفير بھيجنا اور اس زمانے کے بادشاہوں کو خبردار کرنا، نيز ان سے خط و 
کتابت کرنا ساتھ ہی ساتھ شہروں کے گورنر اور حکام معين کرنا اور ايسے ہی دوسرے امور کا انجام دينا اگر سياست نہيں 

ت کے عالوه خلفائے راشدين کا کردار اور خاص طور پرحضرت اميرالمومنين علیتھا تو اور کيا تھا؟ پيغمبر اسالم ۖ کی سير
بن ابی طالب ـ کا طرز عمل بھی شيعوں اور اہل سنت دونوں فرقوں کيلئے اس بات کی گواہی ديتا ہے کہ سياست دين سے 

  جدانہيں ہے.دونوں اسالمی فرقوں کے علماء نے حکومت 
اور سنت پيغمبۖر سے مفصل دليليں بيان کی ہيں نمونے کے طور پر ہم ان ميں سے قائم کرنے کے سلسلے مينقرآن مجيد 

  بعض کا ذکر کرتے ہيں:
  ابوالحسن ماوردی نے اپنی کتاب ''احکام سلطانيہ'' ميں يوں لکھا ہے:

  )١ماع''(''المامة موضوعة لخالفة النبّوة ف حراسة الدين و سياسة الدنيا و عقدھا لمن يقوم بھا ف األمة واجب بالج
امامت کو نبوت کی جانشينی کے لئے قرار ديا گيا ہے تاکہ اس کے ذريعہ دين کی حفاظت کی جاسکے اور دنيا کی سياست و
حکومت کا کام بھی چل سکے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ايسی حکومت قائم کرنااس شخص پر واجب ہوجاتا ہے جو اس

  کام کو انجام دے سکتا ہو۔
.............  

  طبع مصر. ٥)االحکام السلطانية (ماوردی) باب اول ص١(

  اہل سنت کے مشہور عالم ماوردی نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے دو طرح کی دليليں پيش کی ہيں:
  ۔ عقلی دليل١
  ۔ شرعی دليل٢

  عقلی دليل کو اس طرح بيان کرتے ہيں:
التظالم و يفعل بينھم ف التنازع والتخاصم ولوال الوالة لکانوا فوضٰی مھملين ''لما ف طباع العقالء من التسليم لزعيم يمنعھم من 

  )١ھمجاً مضاعين''(
کيونکہ يہ بات عقالء کی فطرت ميں ہے کہ وه کسی رہبر کی پيروی کرتے ہيں تاکہ وه انہيں ايک دوسرے پر ظلم و ستم 

رے سے عليحده کرے اور اگر ايسے حکام نہ کرنے سے روکے اور اختالف اور جھگڑوں کی صورت ميں ان کو ايک دوس
  ہوتے تولوگ پراگنده اور پريشان ہوجاتے اور پھر کسی کام کے نہ ره جاتے.

  اور شرعی دليل کو اس طرح بيان کرتے ہيں: 
  ''ولکن جاء الشرع بتفويض األمور اِلی وليہ ف الدين قال ّهللا عّزوجّل ( يَا َيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا 
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.............  

  طبع مصر. ٥)االحکام السلطانية (ماوردی) باب اول ص١(

ُسوَل َوُ◌ْوِل اْلَ◌ْمِر ِمْنُکم)ففرض علينا طاعة ٔاول األمر فينا وھم األئمة المٔاتمرون علينا''(هللاَ َ◌ِطيُعوا ا   )١َوَ◌ِطيُعوا الرَّ
دکريم فرماتا ہے:ايمان والو هللا کی ليکن شرعی دليل ميں يہ ہے کہ دين کے امور کو ولی کے سپرد کرديا گيا ہے خداون

اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہيں ميں سے ہيں.پس خداوند نے ہم پرصاحبان امر کی 
  اطاعت کو واجب کرديا ہے اور وه ہمارے امام ہيں جو ہم پر حکومت کرتے ہيں .

قل کی ہے جو ہمارے آٹھويں امام علی بن موسٰی الرضا ـ کی شيخ صدوق عليہ الرحمہ نے فضل بن شاذان سے ايک روايت ن
طرف منسوب ہے اس طوالنی روايت ميں امام ـ نے حکومت قائم کرنے کو ايک الزمی امر قرار ديا ہے . ہم اس روايت کے 

  چند جملے ذکر کرتے ہيں :
  ''نّا ال نجد فرقة من الفرق وال ملة من الملل 

  يس، لما البّد لھم بقوا و عاشوا ِالّ بقيّم و رئ
  منہ من ٔامر الدين والدنيا، فلم يجزفحکمة 

  الحکيمٔان يترک الخلق لما يعلم انہ البّد لھم منہ 
.............  

  طبع مصر. ٥)االحکام السلطانية (ماوردی) باب اول ص١(

  )١م و يمنع ظالمھم من مظلومھم ''(والقوام لھم الّ بہ فيقاتلون بہ عدوھم و يقسمون بہ فيئھم و يقيمون بہ جمعتھم و جماعتھ
ہميں کوئی ايسی قوم يا ملت نہيں ملے گی جو اس دنيا ميں باقی رہی ہواور اس نے زندگی گزاری ہو سوائے يہ کہ اس کے 

پاس ايک ايسا رہبر اور رئيس رہا ہو جس کے وه لوگ دين اور دنيا کے امور ميں محتاج رہے ہوں پس خداوند حکيم کی 
ات دور ہے کہ وه اپنے بندوں کو ايک ايسی چيز عطا نہ فرمائے جسکے وه لوگ محتاج ہيں اور اسکے بغيرحکمت سے يہ ب

باقی نہيں ره سکتے ہيں کيونکہ لوگ اپنے رہبر ہی کی ہمراہی ميں اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہيں اور اسی کے 
ز جمعہ اور بقيہ نمازيں باجماعت ادا کرتے ہيں اور رہبر حکم سے مال غنيمت کو تقسيم کرتے ہيں اور اس کی اقتداء ميں نما

  ہی ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا ہے.
اس سلسلے ميں وارد ہونے والی ساری روايتوں کی تشريح کرنا اور تمام مسلمان فقہاء کے اقوال کا جائزه لينا اس مختصر 

ہے۔اسالمی فقہ کا دقت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے کتاب کی گنجائش سے باہر ہے اس کام کے لئے ايک مستقل کتاب درکار
  يہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ شريعت کے بہت سے قوانين ايسے ہيں جو ايکمضبوط حکومت کے بغير نافذ 

  نہيں کئے جاسکتے ہيں.
اری اسالم ہميں جہاد اور دفاع کرنے ، ظالم سے انتقام لينے اور مظلوم کی حمايت کرنے، شرعی حدود اور تعزيرات ج

کرنے، امر بالمعروف و نھی عن المنکر انجام دينے، ايک مالی نظام برقرار کرنے اور اسالمی معاشرے ميں وحدت قائم 
کرنے کا حکم ديتا ہے اب يہ بات واضح ہے کہ مذکوره اہداف ايک مضبوط نظام اور حکومت کے بغير پورے نہيں ہوسکتے

ے کے لئے ايک تربيت يافتہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس قسم کیکيونکہ شريعت کی حمايت اور اسالم سے دفاع کرن
طاقتور فوج تيار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسالمی اصولوں کے مطابق ايک مضبوط حکومت قائم کی جائے اور اسی

ں کا طرح فرائض کی پابندی اور گناہوں سے دوری کے لئے حدود اور تعزيرات کو جاری کرنا اور ظالموں سے مظلومو
حق لينا ايک حکومت اور نظام کے بغير ممکن نہيں ہے کيونکہ اگر قوی حکومت نہ پائی جاتی ہو تو معاشره فتنہ اور آشوب 
کی آماجگاه بن جائے گا اگرچہ حکومت قائم کرنے کے الزمی ہونے کے سلسلے ميں ہماری ان دليلوں کے عالوه بھی بہت 

بات واضح ہوجاتی ہے کہ نہ صرف دين سياست سے جدا نہيں ہے بلکہ شريعت سی دليليں ہيں ليکن ان دليلوں ہی سے يہ 
کے قوانين کے مطابق اسالمی حکومت قائم کرنا ايک الزمی امر ہے جو کہ اس دنيا ميں پائے جانے والے ہر اسالمی 

  معاشره کے لئے ايک فريضہ قرار ديا گيا ہے۔
.............  
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 ٢٥٣ص  ٩حديث نمبر ١٨٢) علل الشرائع باب ١(
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  بائيسواں سوال
  

  شيعہ ، حضرت علی بن ابی طالب کے بيٹوں (امام حسنـ ا ور امام حسينـ) کو رسول خدا ۖکے بيٹے کيوں کہتے ہيں؟

  
تفسير، تاريخ اور روايات کی کتابوں کا جائزه لينے سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ صرف شيعہ ہی يہ نظريہ نہيں  جواب:

رکھتے بلکہ يہ کہا جاسکتا ہے کہ سارے مسلمان محققين چاہے وه کسی بھی اسالمی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ، اسی 
  نظرئيے کو قبول کرتے ہيں.
  مشہور مفسرين کے اقوال کی روشنی ميں اس مسئلے کے دالئل کو بيان کريں گے : اب ہم قرآن مجيد، احاديث اور

قرآن مجيد کی ايک اصل يہ ہے کہ اس نے ايک انسان کی نسل سے پيدا ہونے والی اوالد کو اسی انسان کی اوالد قرار ديا 
مجيد کی نگاه ميں اس انسان کی  ہے اس اعتبار سے ايک انسان کی بيٹی يا اس کے بيٹے سے پيدا ہونے والی اوالد قرآن

  اوالد ہے. 
  قرآن مجيد اور سنت پيغمبر ۖ ميں اس حقيقت کے متعلق بہت سے شواہد موجود ہيں ان ميں سے بعض يہ ہيں :

۔مندرجہ ذيل آيت ميں قرآن مجيد نے حضر ت عيسٰی ـ کو حضرت ابراہيم ـ کی اوالد ميں شمار کياہے جبکہ حضرت عيسٰی ١
  بيٹے ہيں اور ان کا سلسلہ نسب ماں کے ذريعہ حضرت ابراہيم ـ تک پہنچتا ہے: ـ حضرت مريم کے

يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَيْ  ْجِزَماَن َوَ◌يُّوَب َويُوُسَف َوُموَسی َوہَاُروَن َوَکَذِلَک نَ ( َوَوہَْبنَا لَہُ ِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُکاّلً ہََدْينَا َونُوًحا ہََدْينَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ُذرِّ
  )١اْلُمْحِسنِيَن ٭ َوَزَکِريَّا َويَْحيَی َوِعيَسی)(

اور ہم نے ابراہيم کو اسحاق اور يعقوب ديئے اور سب کو ہدايت بھی دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدايت دی اور پھرابراھيم 
ل کرنے والوں کو جزا کی اوالد ميں داؤد، سليمان ، ايوب، يوسف، موسٰی، اور ہارون قراردئيے اور ہم اسی طرح نيک عم

  ديتے ہيں اور (اسی طرح ابراہيم کی اوالد ميں سے) زکريا ، يحيٰی اور عيسٰی ہيں.
مسلمان علماء اس آئہ شريفہ کو اس بات پر شاہد قرار ديتے ہيں کہ امام حسن اور امام حسين رسول خدۖا کی اوالد اورآۖپ کی 

  ذريت ميں سے ہيں نمونے کے طور پر ہم 
.............  

  ٨٥اور  ٨٤)سوره انعام آيت : ١(

  يہانان علماء ميں سے ايک عالم کے کالم کو پيش کرتے ہيں: 
  جالل الدين سيوطی لکھتے ہيں:

ہ''ٔارسل الحجاج اِلی يحيٰی بن يعمر فقال: بلغن ٔانک تزعم ٔان الحسن والحسين من ذرية النب ۖ تجده ف کتاب ّهللا و قد قرٔاتہ من ٔاول
يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَْيَماَن) حتی بلغ يَْحيَٰی َوِعيَسٰی ؟ قال بلٰی قاِلٰی آخره  ال: ٔاليس عيسٰی فلم ٔاجده قال : ٔالست تقرٔا سورة االنعام (َوِمْن ُذرِّ

  )١من ذرية اِبراھيم و ليس لہ ٔاب؟ قال: صدقَت''(
لی ہے کہ تم يہ گمان کرتے ہو کہ حسن اور حجاج نے يحيٰی بن يعمرکے پاس پيغام بھيجا اور ان سے يہ کہا :مجھے خبر م

حسين نبی اکرۖم کی ذريت ميں سے ہيں کيا تم نے اس بات کو کتاب خدا سے حاصل کيا ہے جبکہ ميں نے قرآن مجيد کو اول 
  سے آخرتک پڑھا ہے ليکن ميں نے کوئی ايسی بات اس ميں نہيں ديکھی ہے.

يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَْيَماَن'' يہاں تک کہ خدا يحيٰی بن يعمر نے کہا کيا تم نے سوره انعام نہي ں پڑھا ہے جس ميں يہ ہے ''َوِمْن ُذرِّ
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  فرماتا 
.............  

  آيت کی تفسير کے ذيل ميں. ٨٥اور  ٨٤طبع بيروت سوره انعام کی  ٢٨ص ٣)تفسير در المنثور جلد١(

نے کہا کيا حضرت عيسٰی ـ حضرت ابراہيم کی ذريت ميں ہے و يَْحيَی َوِعيَسی؟''حجاج نے کہا کيوں نہيں پڑھی ہے يحيٰی 
سے نہ تھے جب کہ ان کا کوئی باپ نہ تھا (اور ان کا سلسلہ نسب ماں کے ذريعہ حضرت ابراہيم تک پہنچتا ہے) حجاج نے 

  جواب ميں کہا کہ تم بالکل صحيح کہہ رہے ہو .
وجاتی ہے کہ نہ صرف شيعہ بلکہ تمام مسلمان علماء اماممذکوره آيت اور مفسرين کے اقوال سے يہ بات اچھی طرح معلوم ہ

  حسن اور امام حسين کو رسول خدۖا کی ذريت اور اوالد سمجھتے ہيں.
۔ اس قول کے صحيح ہونے پر ايک بہت ہی واضح دليل آيہ مباہلہ ہے اب ہم اس آيت کو مفسرين کے اقوال کے ساتھ پيش ٢

  کرتے ہيں:
َک فِيِہ ِمْن  َوَ◌ْنفَُسُکْم ثُمَّ نَْبتَِہْل فَنَْجَعْل  بَْعِد َما َجائََک ِمْن اْلِعْلِم فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع َْبنَائَنَا َوَ◌ْبنَائَُکْم َونَِسائَنَا َونَِسائَُکْم َوَ◌ْنفَُسنَا(فََمْن َحاجَّ

  )١َعلَی اْلَکاِذبِين)(هللاِ لَْعنَةَ ا
کريں ان سے کہہ ديجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے بيٹوں ، (اے پيغمبر)علم کے آجانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی 

اپنی اپنی عورتوں اوراپنے اپنے نفسوں کو بالئيں اور پھر خدا کی بارگاه ميں دعا کريں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار 
  ديں .

.............  

  ٦١) سوره آل عمران آيت : ١(

سے مشہور ہے يہ آيت عيسائيوں کے سرداروں سے مناظره کرنے کے سلسلہ مفسرين کہتے ہيں کہ يہ آيت ''مباہلہ'' کے نام 
ميں اس وقت نازل ہوئی جب وه کٹ حجتی سے باز نہ آئے اور آنحضرت حکم خدا سے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت 

صاری فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين ٪کی ہمراہی ميں مباھلہ کے لئے تشريف لے گئے اور جب ن
کے بزرگوں نے پيغمبر خدۖا اور ان کے اہل بيت ٪ کی يہ شان اور ہيبت ديکھی تو وه سب خوفزده ہوگئے اور آنحضرۖت کی 
خدمت ميں آکر يہ التماس کرنے لگے کہ آنحضرۖت ان پر لعنت نہ کريں آنحضرت نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان 

رديا شيعہ اور سنی علماء اس بات پر اتفاق نظر رکھتے ہيں کہ مباہلہ کے کے ساتھ ايک معاہده کر کے اس قصے کو ختم ک
  دن حضرت اميرالمومنين ، حضرت فاطمہ ، حضرت امام حسن اور 

حضرت امام حسين ٪ رسول خدۖا کے ہمراه تھے اس سے يہ معلوم ہوجاتا ہے کہ ''ابنائنا''(يعنی ہمارے فرزند) سے رسول 
امام حسين ہيں اس سے يہ بھی ثابت ہوجاتا ہے کہ آيہ مباہلہ نے بھی حضرت امام حسن اور  خدا ۖ کی مراد امام حسن اور ،

  امام حسين کو رسول خدا کا فرزند قرار ديا ہے .
يہاں پر اس نکتے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مفسرين نے آيہ مباہلہ کے ذيل ميں بہت سی روايات ذکر کرنے کے بعد اس 

ی دی ہے نمونے کے طور پر ہم ان ميں سے بعض مفسرين کے کالم کی طرف اشاره کرتے قول کے صحيح ہونے کی گواہ
  ہيں :

الف: جالل الدين سيوطی نے حاکم، ابن مروديہ ،اور ابونعيم سے اور انہوں نے جابر بن عبدهللا سے نقل کيا ہے : وه کہتے 
  )١و ''نسائنا ''فاطمہ.( ہيں:(ٔانفسنا و ٔانفسکم)رسول هللاۖ و علی ،''ابنائنا''الحسن والحسين

(انفسنا)''(يعنی ہماری جانوں ) سے مراد رسول خدا ۖ اور حضرت علی ـ ہيں اور (ابنائنا)(يعنی ہمارے بيٹوں) سے مراد حسن 
  و حسين ہيں اور(نسائنا)(ہماری عورتوں ) سے مراد فاطمہ زہرا ہيں.
  ہيں :  ب:فخر رازی اپنی تفسير ميں اس روايت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے

  )٢واعلم ان ھذه الرواية کالمتفق علٰی صحتھا بين اھل التفسير والحديث (
  جان لو کہ يہ روايت ايسی حديث ہے کہ جس کے صحيح ہونے پر اہل تفسير اور اہل حديث کااتفاق ہے۔

  اور پھر اس کے بعد يوں کہتے ہيں 
نا ابن رسول ّهللا ۖ وعد ٔان يدعوا ٔابنائہ فدعا الحسن والحسين فوجب ٔان ''المسٔالة الرابعة: ھذه اآلية دالة علی ٔان الحسن والحسين کا
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  )٣يکون ابنيہ''(
.............  

  طبع بيروت اسی آيت کی تفسير کے ذيل ميں. ٣٩ص  ٢) تفسير در المثور جلد ١(
  ھ . ١٣٠٨ول مصر ١طبع  ٤٨٨ص  ٢)تفسير ''مفاتيح الغيب '' جلد ٢(
  ھ . ١٣٠٨ول مصر ١طبع  ٤٨٨ص  ٢جلد  )تفسير ''مفاتيح الغيب ''٣(

يہ آيہ کريمہ اس بات پر داللت کرتی ہے کہ حسن اور حسين پيغمبراکرۖم کے فرزند تھے طے يہ ہوا تھا کہ رسول خدۖا اپنے 
  بيٹوں کو بالئيں پس آنحضرۖت نے حسن و حسين ہی کو باليا تھا پس يہ ثابت ہوگيا کہ وه دونوں آنحضرت ۖ کے بيٹے ہيں۔

  بو عبدهللا قرطبی اپنی تفسير ميں تحرير کرتے ہيں کہ :ج:ا
  )١(ٔابنائنا)دليل علٰی ٔان ٔابناء البنات يسمون ٔابناء اً.(

  کلمہ ابنائنا دليل ہے کہ بيٹی سے ہونے والی اوالد بھی انسان کی اوالد کہالتی ہے۔
فرزند تھے.يہاں پر ہم آنحضرۖت کے صرف دو ۔رسول خدا ۖ کے اقوال شاہد ہيں کہ امام حسن اور امام حسين آنحضرۖت کے ٣

  اقوال کی طرف اشاره کرتے ہيں :
  الف:رسول خدۖا حسن اور حسين کے متعلق فرماتے ہيں :

  )٢ھذان ابنا َمن ٔاحبھما فقد ٔاحبن.(
  حسن اور حسين ميرے دو فرزند ہيں جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی .

  ين کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرمايا:ب:پيغمبر اسالم نے حسن اور حس
  )٣ن بّن ٰھذين ريحانت من الدنيا.(

  ميرے يہ دو بيٹے اس دنيا سے ميرے دو پھول ہيں.
.............  

  طبع بيروت.١٠٤ص  ٤)الجامع الحکام القرآن جلد ١(
  ھ.١٤٠ ٠طبع اول بيروت ١٠٦حديث ٥٩)تاريخ مدينہ دمشق مصنفہ ابن عساکر ترجمة االمام الحسين ـ ص٢(
  .١١٢حديث نمبر  ٦٢)گذشتہ حوالہ ص٣(

  

  تيئيسواں سوال
  

  شيعوں کے نزديک يہ کيوں ضروری ہے کہ خليفہ کو خدا اور رسوۖل ہی معين فرمائيں؟ 

  
يہ واضح ہے کہ اسالم ايک ہميشہ رہنے واال عالمی دين ہے پيغمبر اسالۖم کی حيات طيبہ ميں آپ ہی امت کے رہبر  جواب:

ھے ليکن آپ کی رحلت کے بعد ضروری تھا کہ جو سب سے زياده الئق فرد ہو اسے امت اسالميہ کی رہبری اور ہادی ت
  سونپ دی جائے .

اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ آيا پيغمبر اسالۖم کے بعد خليفہ، نص کے ذريعہ معين کيا جائے گا(يعنی خدا اور رسول ہی اپنا 
ت ايک انتخابی عہده ہے ؟ اس سلسلہ ميں چند نظريے پائے جاتے ہيں شيعوں کا اعتقادخليفہ معين فرمائيں گے )يا يہ کہ خالف

ہے کہ منصب خالفت نص کے ذريعہ معين ہوتا ہے يعنی يہ ضروری ہے کہ پيغمبراکرۖم کا جانشين خدا کی جانب سے معين 
  کيا جائے .

ہے اور ضروری ہے کہ پيغمبرخدۖا کی امت، جب کہ اہل سنت يہ عقيده رکھتے ہيں کہ منصب خالفت ايک انتخابی عہده 
  مملکت کے امور کو چالنے کے لئے کسی ايک شخص کو خليفہ چن لے.

  عصر رسالت کے حاالت کا تجزيہ بتاتا ہے کہ خليفہ کو
  نص کے ذريعہ معين ہونا چاہئے.
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ہت سے دالئل بيان کئے شيعہ علماء نے عقائد کی کتابوں ميں خليفہ کے نص کے ذريعہ معين کئے جانے کے بارے ميں ب
ہيں ليکن وه دليل جسے يہاں بيان کيا جاسکتا ہے اور جس سے شيعوں کا عقيده بھی واضح ہوجاتا ہے وه عصر رسالت کے 

  حاالت کا صحيح تجزيہ ہے.
عصر رسالت ميں اسالم کی داخلی اور خارجی سياست کا يہ تقاضا تھا کہ پيغمبر خدۖا کا جانشين خدا کی طرف سے خود 

حضرۖت کے ذريعہ معين کيا جائے کيونکہ مسلمانوں کو ہر لحظہ تين بڑی طاقتوں (روم کی سلطنت، ايران کی بادشاہت اورآن
منافقين حجاز کی سازشوں ) کی طرف سے شکست اور نابودی کا خطره الحق تھا اسی طرح امت کی کچھ مصلحتيں بھی 

کر کے ساری امت کو بيرونی دشمن کی طاقت کے مقابلے ميں ايک  تقاضا کررہی تھيں کہ پيغمبر اسالم ۖ اپنا خليفہ معين
صف مينکھڑا کرديں اور اس طرح ملت اسالميہ کو ان داخلی اختالفات سے بچاليں جن سے دشمنوں کے نفوذ اور تسلط کا 

  موقع فراہم ہوسکتا ہے .

  اس کی وضاحت
سے پيغمبراسالۖم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک  ان تين خطرناک طاقتوں ميں سے ايک طاقت روم کی بادشاہی تھی جس

فکر مند رہے ہجرت کے آٹھويں سال فلسطين کی سرزمين پرمسلمانوں اور روم کے عيسائيوں کے درميان پہلی جنگ ہوئی 
اور  تھی اس جنگ ميں اسالمی فوج کے تين کمانڈر ''جعفر طيار'' ''زيد بن حارثہ''اور ''عبدهللا بن رواحہ'' شہيد ہوئے تھے

  سپاه اسالم کو اس جنگ ميں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا .
کفار کے مقابلے ميں مسلمانوں کی اس شکست سے قيصر روم کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ہر وقت اس بات 

  کاڈر رہتا تھا کہ کہيں وه اسالم کے مرکزی عالقوں پر حملہ آور نہ ہوجائيں .
ہجرت کے نويں سال مسلمانوں کے ايک بڑے لشکر کو شام کے اطراف ميں بھيجا تھا اور اسی وجہ سے پيغمبر اسالۖم نے 

اراده يہ تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آگئی توآنحضرۖت خود لشکر اسالم کی رہبری فرمائيں گے اس درد و رنج والے سفر ميں 
منصب دوباره مل گيا پيغمبر اسالمۖ  اس سپاه اسالم نے اپنی سابقہ شوکت پھر سے حاصل کی اور اسے اس کا سياسی مقام و 

فتح کے بعد بھی مطمئن نہيں ہوئے اور آۖپ نے اپنی بيماری سے چند دن پہلے مسلمانوں کی فوج کو ''اسامہ'' کی قيادت ميں 
  شام کی طرف جانے کا حکم ديا.

کے بادشاه نے انتہائی غصے عصر رسالت ميں مسلمانوں کی دوسری دشمن طاقت ايران کی بادشاہی تھی يہاں تک کہ ايران 
سے آنحضرۖت کے خط کو پھاڑ ديا تھا اور آۖپ کے ايلچی کو توہين کے ساتھ باہر نکال ديا تھا اور نيز يمن کے گورنر کو 

  خط لکھا تھا کہ پيغمبر اسالۖم کو گرفتار کرلے اورممانعت کی صورت ميں انہيں قتل کرڈالے .
خدۖا کے زمانے ہی ميں مر گيا تھا ليکن مدتوں سے ايران کے زير اقتدار رہنے  اگرچہ ايران کا بادشاه خسرو پرويز رسول

والے ملک يمن کا مسلمانوں کے ذريعہ استقالل حاصل کرلينا ايرانی بادشاہوں کو شديد ناگوار گزرا اس وجہ سے ايران کی 
  ھا .سطوت شاہی کے لئے اسالم کی طاقت کو پھلتا پھولتا ديکھنا برداشت کے قابل نہيں ت

مسلمانوں کو تيسرا خطره منافقين کے گروه سے تھا منافقوں کی ہميشہ سے يہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے درميان تفرقہ 
اندازی کے ذريعہ فتنہ و فساد پيدا کريں ان لوگوں کے نفاق اور کينہ کا اس بات سے بخوبی اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ انہوں 

حضرت رسول اکرم ۖ کو قتل کرنے کا منصوبہ تيار کيا تھا يہ لوگ سمجھ رہے تھے کہنے تبوک سے مدينہ کے راستے ميں 
رسول خدۖا کی رحلت سے اسالم کی تحريک ختم ہوجائے گی اور وه لوگ آسوده خاطر ہوجائيں گے منافقين کے عزائم اور 

مائده، انفال ، توبہ، عنکبوت، ان کی سازشوں کو آشکار کرنے کے لئے قرآن مجيد نے ان سورتوں : آل عمران ، نساء ، 
  )١احزاب، محمد، فتح،مجادلہ، حديد، منافقين اور حشر ميں ان کا تذکره فرمايا ہے.(

اسالم کے ايسے سرسخت اور خطرناک دشمنوں کی موجودگی ميں کيا يہ صحيح تھا کہ رسول خدۖا تازه مسلمانوں کے دينی 
  ن معين نہ فرماتے؟اور سياسی امور کی رہبری کے لئے اپنا کوئی جانشي

اس وقت کے اجتماعی حاالت کے مطالعہ سے يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ يہ ضروری تھا کہ رسول خدۖا اپنے بعد اپنا 
جانشين معين کرکے ہر قسم کے اختالف کا سد باب کرديتے اور ايک مستحکم دفاعی نظام تشکيل ديتے ہوئے اسالمی وحدت 

  کو دوام بخشتے اگر 
.............  

  )فروغ ابديت ، مولف استاد جعفر سبحانی(اقتباس)١(
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آنحضرت ۖ اپنا کوئی خليفہ معين نہ فرماتے تو عالم اسالم کو شديد قسم کے ناگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑتا اور نتيجة ہر 
  گروه يہ کہنے لگتا کہ خليفہ ہم ميں سے ہونا چاہئے.

  رسول خدا ۖ کی حديثيں
اجتماعی حاالت کے تقاضوناور چند دوسری وجوہات کی بنياد پر آنحضرتۖ  نے اول بعثت سے لے کر اپنی زندگی کے 

آخری ايام تک اپنی جانشينی کے مسئلے کو بيان فرمايا ہے آۖپ نے دعوت ذوالعشيره ميں جہاں اپنی رسالت کا اعالن فرمايا 
اسی طرح اپنی زندگی کے آخری ايام ميں حجة الوداع سے لوٹتے وقت  وہيں اپنے جانشين کو بھی معين فرما ديا تھا اور

غدير خم کے ميدان ميں اپنے جانشين کا اعالن فرمايا تھا اورنہ صرف ان دو مقامات پر بلکہ آنحضرۖت اپنی ساری زندگی 
ں تيسرے سوال کے دوران مختلف مقامات پر اپنے جانشين کی شناخت کراتے رہے مزيد تفصيالت کے لئے اسی کتاب مي

کے جواب کا مطالعہ فرمائيں ہم نے وہاں پيغمبر اسالۖم کی حديثونکے تين ايسے نمونے ذکر کئے ہيں جن ميں آنحضرت کے 
  جانشنين کا تذکره ہے وہاں ہم نے ان حديثوں کے ماخذ بھی ذکر کئے ہيں . 

نے حضرت علی ـ کو اپنا جانشين مقرر فرمايا صدر اسالم کے حاالت اور پيغمبر اسالم ۖ کی ان حديثوں (جن ميں آنحضرت ۖ 
 ہے) کے مطالعے سے يہ بات اچھی طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ خليفہ خدا و رسول ہی کی طرف سے معين ہوتا ہے۔

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  چوبيسواں سوال
  

  کيا غير خدا کی قسم کھانا شرک ہے؟

  
لفظ توحيد اور شرک کے معنی جاننے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کی آيات اورحديثونکا مطالعہ کيا جائے کيونکہ جواب:

  قرآن مجيد اور سنت رسول ۖ حق کو باطل سے اور توحيد کو شرک سے جدا کرنے کا بہترين معيار ہيں .
بر ۖ کی روشنی ميں زنده اور بے تعصب ضمير اس بنياد پر بہتر ہے کہ ہر قسم کے نظريہ اور عمل کو قرآن اور سنت پيغم

  کے ساتھ پرکھيں اب ہم يہاں پر قرآن و سنت سے غير خدا کی قسم کھانے کے جائز ہونے پر چند دليليں پيش کريں گے :
ن اور رات'' ۔قرآن مجيد ميں چند محترم مخلوقات جيسے''پيغمبراکرۖم ''اور ''روح انسان'' ''قلم'' ''سورج'' ''چاند'' ''ستارے'' ''د١

 ''آسمان اور زمين'' ''زمانے'' ''پہاڑ اور سمندر'' وغيره کی قسم کھائی گئی ہے يہاں ہم ان ميں سے بعض کا ذکر کرتے ہيں :
  )١الف: ( لََعْمُرَک ِنَّہُْم لَِف َسْکَرتِِہْم يَْعَمہُوَن)(

.............  

  ٧٢)سوره حجر آيت ١(

  اپنی خواہش نفس کے نشے ميں اندھے ہورہے ہيں.(پيغمبۖر!) آپ کی جان کی قسم يہ لوگ 
َوَما بَنَاہَاة َواْلَ◌ْرِض َوَما طََحاہَاة َونَْفٍس َوَما  ب: (َوالشَّْمِس َوُضَحاہَاة َواْلقََمِر َِذا تاَلَہَاة َوالنَّہَاِر َِذا َجالَّہَاة َواللَّْيِل َِذا يَْغَشاہَاة َوالسََّمائِ 

اہَاة َفَ◌ْلہََمہَا فُُجو   )١َرہَا َوتَْقَواہَا... )(َسوَّ
آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم. اور چاند کی قسم جب وه اس کے پيچھے چلے. اور دن کی قسم جب وه روشنی 

بخشے.اور رات کی قسم جب وه اسے ڈھانک لے . اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنايا. اور زمين کی قسم اور جس 
  ور جس نے اسے درست کيا. پھر بدی اور تقوی کی ہدايت دی ہے.نے اسے بچھايا . اور نفس کی قسم ا
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  )٢ج: (َوالنَّْجِم َِذا ہََوی )(
  قسم ہے ستارے کی جب وه ٹوٹا.

  )٣د: ( َواْلقَلَِم َوَما يَْسطُُروَن )(
.............  

  ٨تا  ١)سوره شمس آيت ١(
   ١)سوره نجم آيت:٢(
  ١)سوره قلم آيت:٣(

  )١نَساَن لَِف ُخْسٍر )(ھ: (َواْلَعْصِر ة ِنَّ اْل◌ِ 
  قسم ہے عصر کی . بے شک انسان خسارے ميں ہے.

  )٢و: (َواْلفَْجِر ة َولَيَاٍل َعْشٍر)(
  قسم ہے فجر کی . اور دس راتوں کی.

  )٣ْلبَْحِر اْلَمْسُجور)(ز: (َوالطُّوِر ة َوِکتَاٍب َمْسطُوٍر ة ِف َرقٍّ َمْنُشوٍر ة َواْلبَْيِت اْلَمْعُموِرة َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوِع ة َوا
طور کی قسم. اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم . جو کشاده اوراق ميں ہے . اور بيت معمور کی قسم . اور بلند چھت (آسمان)کی 

  قسم. اور بھڑکتے ہوئے سمند ر کی قسم.
يں بھی دنيا کی مختلف اشياء کی اسی طرح ان سورتوں '' نازعات'' ''مرسالت '' ''بروج'' ''طارق'' ''بلد'' ''تين'' ''ضحی'' م

  قسميں کھائی گئی ہيں .
اگر غير خدا کی قسم کھانا شرک ہوتا تو اس قرآن مجيد ميں جو توحيد کا مظہر ہے ، ہر گز غير خدا کی قسميں نہ کھائی 

  جاتيں اور اگر اس قسم کی قسميں کھانا صرف خداوند کی 
.............  

  .٢ا ور ١)سوره عصر آيت ١(
  .٢اور  ١ه فجر آيت : )سور٢(
  تک. ٦سے  ١)سوره طور آيت نمبر ٣(

 خصوصيات ميں سے ہوتا تو قرآن مجيدميں ضرور اس بات کی طرف متوجہ کراديا جاتا تاکہ بعدميں کسی کو دھوکہ نہ ہو .
طل کی ۔دنيا کے سارے مسلمان رسول خدۖا کو اپنے لئے اسوه عمل سمجھتے ہيں اور آنحضرۖت کی سيرت کو حق اور با٢

  شناخت کے لئے ميزان قرار ديتے ہيں .
عالم اسالم کے محققين اور اہل سنت کی صحيح اور مسند کتابوں کے مؤلفين نے پيغمبر خدۖا کی بہت سی ايسی قسموں کو نقل

  کيا ہے جو حضور اکرۖم نے غير خدا کے نام سے کھائی تھيں.
  يوں روايت کی ہے :احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند ميں پيغمبراسالۖم سے 

  )١''فلعمر ألن تتکلم بمعروف و تنھٰی عن منکر خير من ٔان تسکت''..(
  ميری جان کی قسم ! تمہارے خاموش رہنے سے کہيں بہتر يہ ہے کہ تم امر بمعروف اور نھی از منکر کرو.

  مسلم بن حجاج کا اپنی کتاب صحيح ميں بيان ہے کہ :
ل ّهللا ٔاّ الصدقة ٔاعظم ٔاجًرا؟ فقال: ٔاما و ٔابيک لتنبٔانّہ ٔان تصدق و ٔانت صحيح شحيح تخشی الفقرجاء رجل اِلی النب ۖ فقال: يا رسو

  )٢و تٔامل البقائ.....(
.............  

  حديث بشير ابن خصاصيہ سدوسی. ٢٢٥اور  ٢٢٤ص  ٥)مسند احمد جلد ١(
  ٩٤اور  ٩٣افضل الصدقة ، صدقة الصحيح الشحيح، ص )صحيح مسلم، جزء سوم ، طبع مصر ، کتاب الزکاة، باب بيان ان ٢(

ايک شخص نبی اکرم ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کيا کہ کو نسا صدقہ زياده اجر رکھتا ہے ؟ پيغمبر اسالۖم نے 
ی، فرمايا: تمہارے باپ کی قسم يقينا تمہيں معلوم ہوجائے گا کہ( سب سے زياده اجر واال صدقہ) يہ ہے کہ تم صحت مند
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آرزوئے حيات ، خوف فقر اور اميد بقاء کے ساتھ صدقہ دو .جو لوگ دنيا کے اکثر مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے 
  مشرک سمجھتے ہيں کہ وه سب غير خدا کی قسم کھاتے ہيں تو وه پيغمبر خدا کے اس عمل کی کيا تاويل کريں گے ؟

ئی قريبی اور متعبر اصحاب کی سيرت بھی اس عمل کے جائز ۔کتاب خدا اور سنت پيغمبۖر کے عالوه رسول خدۖا کے انتہا٣
  ہونے کی بہترين دليل ہے .

عالم اسالم کے عظيم الشٔان رہبر حضرت علی بن ابی طالبـ نے اپنے بہت سے گہربار خطبوں اور بيانات ميں اپنی جان کی 
  قسم کھائی ہے وه فرماتے ہيں :

  )١ولعمر ليضعفن لکم التيہ من بعد ٔاضعافا(
  يری جان کی قسم ميرے بعد تمہاری يہ حيرانی اور سرگردانی کئی گنا بڑھ جائے گی ۔م

  ايک جگہ اور فرماتے ہيں :
  )٢''ولعمر ألن لم تنزع عن غيک و شقاقک لتعرفنھم عن قليل يطلبونک''(

.............  

  .١٦١)نہج البالغہ (محمد عبده) خطبہ نمبر ١(
  .٩نمبر )نہج البالغہ (محمد عبده) مکتوب ٢(

ميری جان کی قسم اگر تم اپنی گمراہی اور شقاوت سے دست بردار نہ ہوئے تو عنقريب انہيں ديکھو گے کہ وه لوگ تمہيں 
  )١بھی ڈھونڈ ليں گے. (

اب واضح ہے کہ ان سب روايات کے مقابلے ميں اجتہاد اور استحسان کی کوئی حيثيت نہيں ہے اور کوئی بھی دليل قرآن 
، پيغمبراکرۖم کی سنت اور معتبر صحابہ کی سيرت کو غلط قرار نہيں دے سکتی اور نہ ہی ان کی طرف مجيد کی آيتوں

  شرک کی نسبت دے سکتی ہے.
نتيجہ:گزشتہ دالئل کے مجموعے سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ قرآن و سنت اور مومنين کی سيرت کے اعتبار سے 

  صل کی حيثيت رکھتا ہے اور کسی بھی طرح عقيده توحيد سے نہيں ٹکراتا .غير خدا کی قسم کھانا ايک جائز اور مسلم ا
لہذا اگر کوئی روايت ظاہری طور پر ان يقينی دليليوں کی مخالفت کرے تو اس کی تاويل کرنی چاہيے تاکہ وه قرآن و روايات

  کی مسلم اصل کے موافق ہوجائے .
ہے جس ميں اس عمل کی مخالفت کی گئی ہے يہاں ہم اس روايت کو بعض اوقات ايک ايسی مبہم سی روايت کو پيش کيا جاتا

  اسکے جواب کے ساتھ بيان کرتے ہيں :
ّ ٔاو يسکت(   )٢اِن رسول ّهللاٰ سمع عمر و ھو يقول : ؤاب،فقال: اِن ّهللاٰ ينھاکم ٔان تحلفوا بآبائکم و من کان حالفاً فليحلف با

.............  

  کی طرف رجوع فرمائيے. ٥٤اور  ٦اورمکتوب نمبر  ١٨٧،اور ١٦٨،١٨٢اہی کے لئے خطبہ نمبر )اور زياده موارد کی آگ١(
  .٦اور  ٥صفحہ نمبر ٧اور سنن نسائی جلد ٢٩ص  ١٠)سنن الکبری ، جلد ٢(

رسول خدا ۖ نے حضرت عمر کو يہ کہتے ہوئے سناميرے باپ کی قسم (يہ سن کر) پيغمبر اسالۖم نے فرمايا خداوند کريم نے 
  م لوگوں کو اپنے باپ کی قسم کھانے سے منع کيا ہے اور جسے قسم کھانا ہو وه خدا کی قسم کھائے يا پھر چپ رہے .ت

  اگرچہ يہ حديث قرآن کی ان آيات اور روايات کے مقابلے ميں جو غير خدا 
آيات اور روايات کے  کی قسم کھانے کو جائز قرار ديتی ہيں ، کوئی حيثيت نہيں رکھتی ہے ليکن پھر بھی اس حديث کو

ہمراه النے کے لئے يہ کہنا ضروری ہے کہ پيغمبر اسالۖم نے حضرت عمر اور ان جيسے افراد کو اپنے باپ کی قسم کھانے
  سے اس لئے روکا تھا کہ ان کے باپ مسلمان نہيں تھے اور غير مسلموں کی قسميننہيں کھائی جاسکتيں۔

  پچيسواں سوال
  

  سل کرنا شرک اور بدعت ہے؟کيا اوليائے خدا سے تو
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توسل کے معنی يہ ہيں کہ تقرب الہی کے لئے کسی محترم مخلوق کو اپنے اور خدا کے درميان وسيلہ قرار ديا جائے جواب:

.  
  ابن منظور لسان العرب مينلکھتے ہيں : 

  )١''توّسل اِليہ بکذا ، تقرب اِليہ بحرمة آصرة تعطفہ عليہ''(
س شخصيت سے توسل کيا يعنی اس نے اس چيز کی حرمت کے ذريعہ اس ذات سے قربت اس نے فالن چيز کے ذريعہ ا

  اختيار کی جب کہ اس کی حرمت سے اپنی قلبی محبت کو اپنے اندر محسوس کيا .
  قرآن مجيد فرماتا ہے:

.............  

  . ٧٣٤ص  ١١)لسان العرب، جلد ١(

  )١ُغوا ِلَْيِہ اْلَوِسيلَةَ َوَجاِہُدوا ِف َسبِيلِِہ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن)(َواْبتَ هللاَ ( يَاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا ا
ايمان والو! هللا سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسيلہ تالش کرو اور اس کی راه ميں جہاد کرو کہ شايد اس طرح کامياب 

  ہوجاؤ .
  ے ہيں:جوہری ''صحاح اللّغة'' ميں ''وسيلہ'' کی تعريف کو يوں بيان کرت

  ''الوسيلة ما يتقّرب بہ الی الغير''
وسيلہ ايسی چيز ہے جسکے ذريعہ کسی دوسرے کے قريب ہوا جائے اس اعتبار سے بعض اوقات انسان کے نيک اعمال 

اور خدا کی خالص عبادت اس کيلئے وسيلہ بنتے ہيں اور کبھی کبھی خدا کے محترم اور مقدس بندے انسان کے لئے وسيلہ 
  ہيں .قرار پاتے 

  توسل کی قسميں
  توسل کی تين قسميں ہيں:

  ۔نيک اعمال سے توسل؛١
  جالل الدين سيوطی نے اس آيت (َواْبتَُغوا ِلَْيِہ اْلَوِسيلَةَ) کے ذيل ميں اس روايت کا ذکرکيا ہے:

  )١تقّربوا اِلی ّهللا بطاعتہ والعمل بما يرضيہ(عن قتادة ف قولہ تعالٰی''َواْبتَُغوا ِلَْيِہ اْلَوِسيلَةَ''قال : 
.............  

  .٣٥)سوره مائده آيت:١(
  مطبوعہ بيروت اسی آيت کی تفسير کے ذيل ميں.٢٨٠ص  ٢)تفسير درالمنثور جلد٢(

کرنے والے عمل کے (َواْبتَُغوا ِلَْيِہ اْلَوِسيلَةَ)اس آيت کے متعلق قتادة کا بيان ہے . کہ خدا کی اطاعت اور اس کو خوشنود 
  ذريعہ خدا سے قربت اختيار کرو .

  ۔خدا کے نيک بندوں کی دعاؤں سے توسل !٢
  قرآن مجيد نے جناب يوسفـ کے بھائيوں اور جناب يعقوب کی گفتگو کو يوں بيان کيا ہے :

ِحيُم)(( قَالُوا يَاَبَانَا اْستَْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا ِنَّا ُکنَّا َخاِطئِينَة قَاَل َسْوَف َ   )١ْستَْغفُِر لَُکْم َربِّ ِنَّہُ ہَُو اْلَغفُوُر الرَّ
ان لوگوں نے کہا بابا جان اب آپ ہمارے گناہوں کيلئے استغفار کريں ہم يقينا خطاکار تھے انہوں نے کہاکہ ميں عنقريب 

  تمہارے حق ميں استغفار کروں گا کہ ميرا پروردگار بہت بخشنے واال اور مہربان ہے .
سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ جناب يعقوب ـ کے بيٹوں نے اپنے والد کی دعا اور ان کے استغفار سے توسل  اس آيت

کيا تھا حضرت يعقوب ـ نے بھی نہ صرف ان کے توسل پر کوئی اعتراض نہيں کيا بلکہ ان سے وعده بھی کيا کہ وه ان کے 
  حق ميں دعا اور استغفار کرينگے .
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.............  

  .٩٨اور  ٩٧وره يوسف آيت نمبر )س١(

  

  ۔قرب الہی کے حصول کيلئے خداوند کريم کے محترم اور مقدس بندوں سے توسل: ٣
اس قسم کے توسل کی مثاليں، اوائل اسالم ميں آنحضرۖت کے اصحاب کی سيرت ميں دکھائی ديتی ہيناب ہم يہاں اس مسئلے 

  کی دليلوں کو احاديث اور سيرت 
  ں پيش کرتے ہيں .صحابہ کی روشنی مي

  احمدابن حنبل نے اپنی کتاب مسند ميں عثمان بن حنيف سے يہ روايت نقل کی ہے :
اِن رجالً ضرير البصر ٔاتی النّب ۖ فقال ادع ّهللا ٔان يعافين قال: اِن شئت دعوت لک و اِن شئت ٔاخرت ذاک فھو خير فقال ادعہ 

و بھذا الدعائ: اللّھم اِّن ٔاسئلک و ٔاتوجہ اِليک بنبيک محمٍد نّب الرحمة يا فٔامره ٔان يتوضٔا فيحسن وضوئہ فيصل رکعتين و يدع
  )١محمد اِّن توّجھت بک اِلٰی رّب ف حاجت ھذه ، فتقض ل اللّھم شفّعہ ّف.(

ايک نابينا شخص رسول خدا ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کيا کہ آۖپ پروردگار سے دعا کيجئے کہ وه مجھے شفا 
  ضرت نے فرمايا اگر تم چاہتے ہو تو ميں تمہارے لئے دعا کرتا بخشے آنح
.............  

  کتاب صلوة التطوع ١روايات عثمان بن حنيف ،مستدرک حاکم ؛ جلد  ١٣٨ص  ٤)مسند احمد بن حنبل ، جلد ١(
الجامع الصغير (سيوطی) ص ،٢٨٦ص  ١طبع دار احياء الکتب العربيہ، ''التاج '' جلد ٤٤١ص  ١،سنن ابن ماجہ جلد ٣١٣طبع بيروت 

  طبع بيروت.٩٨،التوسل و الوسيلہ (ابن تيميہ) ص ٥٩

ہوں ليکن اگر چاہو تو اس سلسلے ميں کچھ تاخير کردی جائے اور يہی بہتر بھی ہے اس نے عرض کيا کہ آۖپ دعا فرماديں 
ر دو رکعت نماز بجا الئے اور تو پيغمبرخدۖا نے اس شخص کو حکم ديا کہ وه وضو کو اچھے طريقے سے انجام دے اور پھ

يہ دعا پڑھے :اے معبود ميں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تيری طرف متوجہ ہوتا ہوں تيرے پيغمبر نبی رحمۖت حضرت 
محمۖد کے وسيلے سے اے محمد ۖ ميں آپکے وسيلے سے اپنی اس حاجت ميں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ 

  رمائيں اے معبود ان کو ميرے لئے شفيع قرار دے.آپ ميری حاجت کو قبول ف
محدثين نے اس حديث کو صحيح قرار ديا ہے جيسا کہ حاکم نيشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک ميں اس حديث کا ذکر کرنے 
کے بعد کہا ہے کہ'' يہ ايک صحيح حديث ہے'' ابن ماجہ نے بھی ابو اسحاق سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ :'' يہ روايت 
صحيح ہے'' اسی طرح ترمذی نے اپنی کتاب ''ابواب االدعيہ'' ميں اس حديث کے صحيح ہونے کی تائيد کی ہے ''محمد بن 

  نسيب الرفاعی '' نے بھی اپنی کتاب ''التوصل الی حقيقة التوسل'' ميں يوں بيان کيا ہے 
  )١بصر األعمی بدعاء رسول ّهللا ۖ ( الشک اِن ھذا الحديث صحيح و مشھور ...و قد ثبت فيہ بال شک والريب ارتداد

.............  

  طبع بيروت. ١٥٨)التوصل الی حقيقة التوسل ص ١(

بے شک يہ حديث صحيح اور مشہور ہے...بہ تحقيق اس حديث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا ۖکی دعا کے نتيجے ميں اس 
جاتا ہے کہ حاجات کے لئے پيغمبرخدۖا کو اندھے شخص کی بصارت لوٹ آئی تھی اس حديث سے اچھی طرح واضح ہو

وسيلہ بنا کر ان سے توسل کرنا ايک جائز عمل ہے کيونکہ رسول خدا نے اس نابينا شخص کو حکم ديا تھا کہ وه اس طرح 
دعا کرے اور حضور(ص) کو اپنے اور پروردگار کے درميان وسيلہ قرار دے اس طرح يہ حديث اوليائے الہی سے توسل 

  ی ہے .کو ثابت کرت
  ۔ابوعبدهللا بخاری کا اپنی کتاب صحيح ميں بيان ہے : ٢

و  اِن عمربن الخطاب رض ّهللا عنہ کان اِذا قحطوا استسقٰی بالعباس بن عبدالمطلب فقال : اللّھم اِن کنّا نتوّسل اِليک بنبيّنا فتسقينا
  )١اِنّا نتوّسل اِليک بعّم نبيّنا فاسقنا: قال، فيُسقون.(
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ھا تو عمر ابن خطاب ہميشہ عباس ابن عبدالمطلب کے وسيلے سے بارش کيلئے دعا کرتے تھے اور کہتے جب قحط پڑتا ت
تھے ''خدايا ! پيغمبر کے زمانے ميں ہم آنحضرت ۖ سے متوسل ہوتے تھے اور تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا اب ہم پيغمبۖر 

  کے چچا کے وسيلے سے تجھ 
.............  

  طبع مصر. ٢٧کتاب الجمعہ باب االستسقاء ص  ٢)صحيح بخاری جز ١(

  سے توسل کررہے ہيں تاکہ تو ہميں سيراب کردے '' چنانچہ اس طرح وه سيراب کردئيے جاتے تھے.
  ۔صدر اسالم کے مسلمانوں کے درميان اوليائے الہی سے توسل اس حد ٣

ره کرتے تھے بطور مثال سواد ابن قارب کا يہ تک رائج تھا کہ وه لوگ اپنے اشعار ميں بھی حضور ۖ کے وسيلہ ہونے کا تذک
  قصيده مالحظہ فرمائيں جس ميں انہوں نے حضور اکرم ۖ کی مدح سرائی کی ہے :

  واشھد ٔان الرّب غيره 
  ؤانک مٔامون علٰی کل غالب

  و ٔانک ٔادنٰی المرسلين وسيلة 
  )١اِلی ّهللا يابن األکرمين األطائب(
عالوه کوئی پروردگار نہيں ہے اور آۖپ ہر پوشيده چيز کے لئے امين ہيں اور اے مکرم اور  ميں گواہی ديتا ہوں کہ خدا کے

  پاک طينت افراد کے فرزند ميں گواہی ديتا ہوں کہ آۖپ تمام نبيوں کے درميان پروردگار کا نزديک ترين وسيلہ ہيں.
وئی اعتراض نہيں کيا تھا اور نہ ہی سواد کے پيغمبر خدا نے سواد بن قارب سے يہ قصيده سنا تھا ليکن اس کے اشعار پر ک

  اس کام کو شرک و بدعت قرار ديا تھا .
  امام شافعی نے بھی اپنے ان اشعار ميں اس حقيقت کو بيان کيا ہے :

  آل النّب ذريعت 
  ھم اليہ وسيلت

  ٔارجوبھم ٔاعطی غًدا 
  )٢بيد اليمين صحيفت(

.............  

  طبرانی سے نقل کرتے ہوئے. ٢٩بن زينی دحالن ص  ) الدر السنيہ ،مؤلفہ سيد احمد١(
  طبع قاہره.١٧٨)الصواعق المحرقہ ،مؤلفہ ابن حجر عسقالنی ص ٢(

پروردگار تک پہنچنے کے لئے پيغمبر کی آل ميرے لئے وسيلہ ہيں ميں ان کی وجہ سے اميدوار ہوں کہ ميرا نامہ اعمال 
  ميرے دائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا.

سے توسل کے جائز ہونے کے سلسلے ميں بہت سی روايات آئی ہيں اور انہی روايات کی روشنی ميں اوليائے الہی 
پيغمبرخدۖا صحابہ اور علمائے اسالم کا اس موضوع سے متعلق نظريہ معلوم ہوجاتا ہے اور مزيد گفتگو کی چنداں ضرورت 

حترم بندوں سے توسل کرنا شرک اور بدعت ہے ، نہيں رہتی ہے ۔ ہمارے اسی بيان سے ان لوگوں کا يہ کالم کہ خدا کے م
 باطل ہوجاتا ہے ۔

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

      چھبيسواں سوال
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  کيا اوليائے خدا کی والدت کے موقع پر جشن منانا بدعت يا شرک ہے؟ 

  
خدا کے نيک بندوں کی ياد منانا اور ان کی والدت کے موقعے پر جشن منانا ، عقالء کی نظر ميں ايک واضح مسئلہ جواب:

  ہے ليکن پھر بھی ہم اس عمل کے جائز ہونے کی دليليں اس لئے پيش کررہے ہيں تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ ره جائے.

  ۔ان کی ياد منانے ميں محبت کا اظہار ہوتا ہے.١
  قرآن مجيد نے مسلمانوں کو پيغمبرخدۖا اور ان کے اہل بيت٪ سے محبت کرنے کا حکم ديا ہے:

  )١(قُْل الَْسَ◌لُُکْم َعلَْيِہ َْجًرا ِالَّ اْلَمَودَّةَ ِف اْلقُْربَٰی )(
.............  

  ٢٣)سوره شورٰی آيت :١(

ر نہيں مانگتا سوائے اس کے کہ ميرے اقربا سے (اے پيغمبر)آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس تبليغ رسالت کا کوئی اج
  محبت کرو .

  اس ميں شک نہيں ہے کہ مسلمان اولياء خد اکی ياد منا کر ان سے اپنی اس 
  محبت و الفت کا اظہار کرتے ہيں جس کا حکم قرآن مجيد نے ديا ہے.

  ۔پيغمبر اکرۖم کی ياد منانا آنحضرۖت کی تعظيم کا اظہار ہے٢
  سول خدا کی نصرت کرنے کے عالوه آپ کے احترام کو بھی کاميابی اور سعادت کا معيار قرار ديا ہے.قرآن مجيد نے ر

ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذ ُنِزَل َمَعہُ ُْولَئَِک ہُْم اْلُمْفلُِحون)(   )١( فَالَِّذيَن آَمنُوا بِِہ َوَعزَّ
کا احترام کيا، ان کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کيا جو ان کے ساتھ نازل ہوا پس جو لوگ پيغمبر پر ايمان الئے اور ان 

  ہے وہی درحقيقت فالح يافتہ اور کامياب ہيں.
گزشتہ آيت کی روشنی ميں بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ اسالم کی نگاه ميں پيغمبراکرۖم کا احترام انتہائی پسنديده کام ہے اور 

ه رکھنے اور ان کے بلند مقام کی تعظيم کے لئے جشن منانا خداوندعالم کی خوشنودی کا باعث بنتا ان کی ياد کو ہميشہ زند
  ہے کيونکہ اس آيت ميں 

.............  

  ١٥٧)سوره اعراف آيت: ١(

  فالح يافتہ لوگوں کے لئے چار صفات ذکر کی گئی ہيں:
  .الف:ايمان(الَِّذيَن آَمنُوا بِہ) وه لوگ نبۖی پر ايمان الئے

  ب:ان کے نور کی پيروی (َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذ ُنِزَل َمَعہُ) اور اس نور کی پيروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا.
  ج:ان کی نصرت کرنا (َونََصُروه) اورانہوں نے ان کی نصرت کی.

ُروه) اور ان کا احترام کيا.   د:پيغمبراکرۖم کی تعظيم(َوَعزَّ
پر ايمان النے اور ان کی نصرت کرنے اور ان کے دئيے ہوئے احکام کی پيروی کرنے کے اس اعتبارسے پيغمبر اکرۖم 

عالوه آنحضرت ۖ کا احترام اورآۖپ کی تعظيم بھی ايک ضروری امر ہے اس لحاظ سے حضور سرورکائنات ۖ کی ياد کو باقی 
ُروهُ'' کے امر کا امتثال ہے.   رکھنا ''َوَعزَّ

  لم کی پيروی ہے.۔انکی ياد منانے ميں خداوندعا٣
  خداوندعالم قرآن مجيد ميں پيغمبراکرۖم کی عظمت کو بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

  )١(َو َرفَْعٰنا لََک ِذْکَرَک)(
  اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کرديا.
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  اس آيت کی روشنی ميں معلوم ہوجاتا ہے کہ خداوندعالم يہ چاہتا ہے کہ پيغمبراکرۖم 
.............  

  ٤)سوره انشراح آيت ١(

کی عظمت و جالل کو اس دنيا ميں پھيال دے اور خود ذات کردگار نے بھی قرآن مجيد ميں آنحضرۖت کی تعظيم کی ہے اس 
لئے ہم بھی قرآن مجيد کی پيروی کرتے ہوئے پيغمبراکرۖم جو کہ اسوه کمال و فضيلت ہيں کی ياد منا کر ان کی تعظيم کرتے 

  روردگار عالم کی پيروی کرتے ہيں.ہيں .اور اس طرح پ
  واضح ہے کہ مسلمانوں کا ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد پيغمبراکرۖم کے ذکر کو بلند کرنے کے عالوه کچھ نہيں ہے.

  ۔وحی کا نازل ہونا دسترخوان کے نازل ہونے سے کم نہيں ہے ٤
  قرآن مجيد نے حضرت عيسٰی ـ کی دعا کو يوں بيان کيا ہے:

لِنَا َوآِخرِ ( قَا نَا َوآيَةً ِمْنَک َواْرُزْقنَا َوَ◌ْنَت َخيُر َل ِعيَسی اْبُن َمْريََم اللھُمَّ َربَّنَا َنِزْل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السََّماِئ تَُکوُن لَنَا ِعيًدا ِلَ◌وَّ
اِزقِيَن )(   )١الرَّ

سترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوںعيسٰی ابن مريم نے کہا اے خدا! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے د
  کے لئے عيد ہوجائے اور تيری طرف سے نشانی بن جائے .

  حضرت عيسٰی ـ نے خداوندعالم سے درخواست کی تھی کہ ان پر آسمان سے ايک
.............  

  ١١٤)سوره مائده آيت : ١(

  لئے عيد بن جائے .دسترخوان نازل کيا جائے تاکہ اس کے نازل ہونے کادن ان کي
اب ہم يہ سوال کرتے ہيں کہ جب خدا کے ايک نبی کی نگاه ميں دسترخوان (جس سے جسمانی لذت حاصل ہوتی ہے ) کے 

نازل ہونے کا دن عيد ہے تو اب اگر دنيا کے مسلمان وحی کے نازل ہونے اور( پيغمبراکرۖم جو انسانوں کی بخشش کا ذريعہ 
) کی والدت با سعادت کے دن کو عيد قرار ديتے ہوئے اس دن جشن منائيں اور محفليں منعقد اور حيات ابدی کا سرچشمہ ہيں

  کريں تو کيا يہ شرک يا بدعت ہوجائے گا؟!

  ۔ مسلمانوں کی سيرت٥
دين اسالم کے پيرو پيغمبراکرۖم کی ياد کو ہميشہ زنده رکھنے کے لئے مدتوں سے اس قسم کی جشن منعقد کرتے آرہے ہيں 

  لے ميں حسين بن محمد دياربکری اپنی کتاب ''تاريخ الخميس'' ميں يوں لکھتے ہيں :اس سلس
''واليزال ٔاھل االسالم يحتفلون بشھر مولده عليہ السالم و يعملون الوالئم و يتصدقون ف لياليہ بٔانواع الصدقات و يظھرون 

  )١ھم من برکاتہ کل فضل عميم''(السرور و يزيدون ف المبرات و يعتنون بقرائة مولده الکريم و يظھر علي
.............  

  طبع بيروت. ٢٢٣ص  ١) حسين بن محمد بن حسن ديار بکری ، تاريخ الخميس جلد ١(

دنيا کے مسلمان ہميشہ سے پيغمبر اکرۖم کی والدت کے مہينے ميں جشن کی محفليں منعقد کرتے ہيں اور لوگوں کو کھانا 
طرح طرح کے صدقے ديتے ہيں اور خوشی کا اظہار کرتے ہيں اور بہت زياده  کھالتے ہيں اس مہينے کی راتوں ميں

نيکياں انجام ديتے ہيں وه لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی والدت کی مناسبت سے قصيدے پڑھتے ہيں اور ان کی برکت 
  سے ان پر ہر قسم کے فضل ظاہر ہوتے ہيں .

کی نگاه ميں اوليائے خدا کی ياد منانا ايک پسنديده اور جائز عمل ہے  اس بيان سے واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن اور مسلمانوں
اور ساتھ ہی ساتھ اوليائے خدا کی ياد منانااور اسی طرح يہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ وه لوگ جو اوليائے خدا کی ياد منانے 

ء خدا کی ياد منانے کو بدعت کو شرک سمجھتے ہيں ان کا يہ دعوی بے بنياد اور بے دليل ہے اور اسی کے ساتھ اوليا
سمجھنے والے لوگوں کا نظريہ بھی باطل ہوجاتا ہے کيونکہ يہ فعل اس وقت بدعت قرار پاتا جب اس عمل کا جائز ہونا ، 
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خصوصی يا عمومی طور پر قرآن وسنت سے ثابت نہ ہوتا جبکہ ہم ديکھتے ہينکہ قرآن مجيد ميں کلی طور پر اس مسئلہ کا 
  مسلمانوں کی سيرت ميں بھی اس کے نقوش ملتے ہيں . حکم موجود ہے اور

اسی طرح يہ محفليں خدا کے نيک بندوں کو خدا کی مخلوق اور اس کا محتاج سمجھتے ہوئے صرف ان کے احترام کی 
  خاطر منعقد کی جاتی ہيں.

ہ وه لوگ جو اولياے خداس اعتبار سے يہ عمل توحيد سے مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے. اور يہ بھی واضح ہوجاتا ہے ک
 اکی ياد منانے کو شرک سمجھتے ہيں ان کا يہ دعوی بے بنياد اور بے دليل ہے۔

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  ستائيسواں سوال
  

  شيعہ پانچ نمازوں کو تين اوقات ميں کيوں پڑھتے ہيں؟

  
  بہتر ہے کہ اس بحث کی وضاحت کے لئے سب سے پہلے اس بارے ميں فقہاء کے نظريات بيان کردئيے جائيں : جواب:

۔سارے اسالمی فرقے اس مسئلہ پر متفق ہيں کہ ميدان'' عرفات'' ميں ظہر کے وقت نماز ظہر اور نماز عصر کو اکھٹا اور ١
بغير فاصلے کے پڑھا جاسکتا ہے اسی طرح ''مزدلفہ'' ميں عشا کے وقت نماز مغرب اور عشا کو ايک ساتھ پڑھنا جائز ہے 

.  
عصر اور نماز مغرب و عشاء کو اکھٹا ايک وقت ميں پڑھنا صرف دو ہی مقامات  ۔حنفی فرقہ کا کہنا ہے کہ : نماز ظہر و٢

  ''ميدان عرفات'' اور ''مزدلفہ'' ميں جائز ہے اور باقی جگہوں پر اس طرح ايک ساتھ نمازيں نہ پڑھی جائيں .
ن گزشتہ دو مقامات کے ۔حنبلی، مالکی اور شافعی فرقوں کا کہنا ہے کہ: نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ا٣

عالوه سفر کی حالت ميں بھی ايک ساتھ ادا کيا جاسکتا ہے ان فرقوں ميں سے کچھ لوگ بعض اضطراری موقعوں جيسے 
بارش کے وقت يا نمازی کے بيمار ہونے پر يا پھر دشمن کے ڈر سے ان نمازوں کو ساتھ ميں پڑھنا جائز قرار ديتے ہيں 

)١(  
ں کہ نماز ظہر و عصر اور اسی طرح نماز مغرب و عشاء کے لئے ايک ''خاص وقت'' ہے اور ۔شيعہ يہ عقيده رکھتے ہي٤

  ايک ''مشترک وقت'':
الف:نماز ظہر کا خاص وقت شرعی ظہر (زوال آفتاب) سے ليکر اتنی دير تک ہے جس ميں چار رکعت نما زپڑھی جاسکے 

.  
وقت باقی بچا ہو کہ اس ميں چار رکعت نماز پڑھی  ب: نمازعصر کا مخصوص وقت وه ہے کہ جب غروب آفتاب ميں اتنا

  جاسکے.
ج:نماز ظہر و عصر کا مشترک وقت نماز ظہر کے مخصوص وقت کے ختم ہونے اور نماز عصر کے مخصوص وقت کے 

  شروع ہونے تک ہے.
  سکتے ہيں.شيعہ يہ کہتے ہيں کہ ہم ان تمام مشترک اوقات ميں نماز ظہر و عصر کو اکٹھا اور فاصلے کے بغير پڑھ 

ليکن اہل سنت کہتے ہيں : کہ نماز ظہر کا مخصوص وقت، شرعی ظہر (زوال آفتاب) سے ليکر اس وقت تک ہے جب ہر 
چيز کا سايہ اس کے برابر ہوجائے اس وقت ميں نماز عصر نہيں پڑھی جاسکتی اور اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب 

  ہر نہيں پڑھی جاسکتی.تک نماز عصر کا مخصوص وقت ہے اس وقت ميں نماز ظ
  د:نماز مغرب کا مخصوص وقت شرعی مغرب کی ابتدا سے لے کر اس وقت تک ہے 
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  )''الفقہ علی المذاھب االربعہ'' کتاب الصلوة الجمع بين الصال تين تقديًما و تاخيًرا ، سے اقتباس١(

  ز مغرب ہی پڑھی جاسکتی ہے.کہ جس ميں تين رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے .اس وقت ميں صرف نما
ھ: نماز عشاء کا مخصوص وقت يہ ہے کہ جب آدھی رات ميں صرف اتنا وقت ره جائے کہ اس ميں چار رکعت نماز پڑھی 

  جاسکے تواس کوتاه وقت ميں صرف نماز عشاء ہی پڑھی جائے گی۔
سے لے کر نماز عشاء کے و: مغرب و عشاء کی نمازوں کا مشترک وقت نماز مغرب کے مخصوص وقت کے ختم ہونے 

  مخصوص وقت تک ہے.
شيعہ يہ عقيده رکھتے ہيں کہ اس مشترک وقت کے اندر مغرب و عشاء کی نمازيں ايک ساتھ اور بغير فاصلے کے ادا کی 

جاسکتی ہيں ليکن اہل سنت يہ کہتے ہيں کہ نماز مغرب کا مخصوص وقت غروب آفتاب سے لے کر مغرب کی سرخی زائل 
ر اس وقت ميں نماز عشاء نہيں پڑھی جاسکتی پھر مغرب کی سرخی کے زائل ہونے سے ليکر آدھی رات ہونے تک ہے او

  تک نماز عشاء کا خاص وقت ہے اور اس وقت ميں نماز مغرب ادا نہيں کی جاسکتی.
فاصلہ نتيجہ:يہ نکلتا ہے کہ شيعوں کے نظرئيے کے مطابق شرعی ظہر کا وقت آجانے پر نماز ظہر بجاالنے کے بعد بال

نماز عصر ادا کرسکتے ہيں نماز ظہر کو اس وقت نہ پڑھ کر نماز عصر کے خاص وقت تک پڑھتے ہيں۔ اس طرح کہ نماز 
ظہر کو نماز عصر کے خاص وقت کے پہنچنے سے پہلے ختم کرديں اور اس کے بعد نماز عصر پڑھ ليں اس طرح نماز 

ہ نماز ظہر کو زوال کے بعد ادا کيا جائے اور نماز عصر کو ظہر و عصرکو جمع کيا جاسکتا ہے اگرچہ مستحب يہ ہے ک
  اس وقت ادا کيا جائے کہ جب ہر چيز کا سايہ اس کے برابر ہوجائے.

اسی طرح شرعی مغرب کے وقت نماز مغرب کے بجاالنے کے بعد بال فاصلہ نماز عشا پڑھ سکتے ہيں يا پھر اگر چاہيں تو 
ے قريب پڑھيں وه اس طرح کہ نماز مغرب کو نماز عشاء کے خاص وقت کے نماز مغرب کو نماز عشاء کے خاص وقت ک

پہنچنے سے پہلے ختم کرديں اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھ ليں اس طرح نماز مغرب و عشاء کو ساتھ ميں پڑھا جاسکتا 
رب کی سرخی کے ہے . اگرچہ مستحب يہ ہے کہ نماز مغرب کو شرعی مغرب کے بعد ادا کيا جائے اور نماز عشاء کو مغ

  زائل ہوجانے کے بعد بجااليا جائے يہ شيعوں کو نظريہ تھا .
ليکن اہل سنت کہتے ہيں کہ نماز ظہر و عصر يا مغرب و عشاء کو کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ميں ايک ساتھ ادا 

ايک ساتھ پڑھی جاسکتی  کرنا صحيح نہيں ہے اس اعتبار سے بحث اس ميں ہے کہ کيا ہر جگہ اور ہر وقت ميں دو نمازيں
  ہيں ٹھيک اسی طرح جيسے ميدان عرفہ اور مزدلفہ ميں دو نمازوں کو ايک ساتھ ايک ہی وقت ميں پڑھا جاتا ہے .

۔سارے مسلمان اس بات پر متفق ہيں کہ پيغمبراکرۖم نے دو نمازيں ايک ساتھ پڑھی تھيں ليکن اس روايت کی تفسير ميں دو ٥
  نظرئيے پائے جاتے ہيں :

لف: شيعہ کہتے ہيں کہ اس روايت سے مراد يہ ہے کہ نماز ظہر کے ابتدائی وقت ميں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز ا
عصر کو بجااليا جاسکتا ہے اور اسی طرح نماز مغرب کے ابتدائی وقت ميں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز عشا کو 

ور کسی خاص جگہ يا خاص حاالت سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ہر جگہ پڑھا جاسکتا ہے اور يہ مسئلہ کسی خاص وقت ا
  اور ہر وقت ميں ايک ساتھ دونمازيں ادا کی جاسکتی ہيں .

ب:اہل سنت کہتے ہيں مذکوره روايت سے مراد يہ ہے کہ نماز ظہر کو اس کے آخری وقت ميں اور نماز عصر کو اس کے 
کو اس کے آخری وقت ميں اور نماز عشاء کو اس کے اول وقت ميں اول وقت ميں پڑھا جائے اور اسی طرح نماز مغرب 

  پڑھاجائے .
اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کے لئے ان روايات کی تحقيق کرکے يہ ثابت کريں گے کہ ان روايات ميں دو نمازوں کو 

ا جاسکتا ہے اور يہ جمع کرنے سے وہی مراد ہے جو شيعہ کہتے ہيں . يعنی دو نمازوں کو ايک ہی نماز کے وقت ميں پڑھ
  مراد نہيں ہے کہ ايک نماز کو اس کے آخری وقت ميں اور دوسری نماز کواس کے اول وقت ميں پڑھا جائے :

  روايات ميں دو نمازوں کے ايک ہی ساتھ پڑھنے کا تذکره
  ۔احمد ابن حنبل نے اپنے کتاب مسند ميں جابر بن زيد سے روايت کی ہے ١

ع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول ّهللا ۖ ثمانيًا جميًعا، و سبًعا جميًعا قال قلت لہ يا ٔابا الشعثاء ٔاظنّہ ٔاخبرن جابر بن زيد ٔانہ سم
  )١ٔاّخرالظھر وعّجل العصر و ٔاّخر المغرب وعّجل العشاء قال ؤانا ٔاظن ذلک.(
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  ٢٢١ص  ١)مسند احمد ابن حنبل ، جلد١(

ہوں نے ابن عباس سے سنا ہے کہ وه کہہ رہے تھے : ميں نے پيغمبراکرۖم کے ساتھ آٹھ رکعت جابر بن زيد کا بيان ہے کہ ان
نماز (ظہر و عصر) اور سات رکعت نماز (مغرب وعشاء ) کو ايک ساتھ پڑھا ہے ابن عباس کہتے ہيں کہ ميں نے ابوشعثاء 

اور نماز عصر کو جلد ادا کيا ہے اسی طرح  سے کہا: ميرا يہ گمان ہے کہ رسول خدۖا نے نماز ظہر کو تاخير سے پڑھا ہے
  نماز مغرب کو بھی تاخير سے پڑھا ہے اور نماز عشاء کو جلدی ادا کيا ہے ابوشعثاء نے کہا ميرا بھی يہی گمان ہے .

اس روايت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ پيغمبراکرۖم نے ظہر وعصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کوايک ساتھ 
  فاصلے کے پڑھا تھا .اور بغير 

  ۔احمد ابن حنبل نے عبدهللا بن شقيق سے درج ذيل روايت نقل کی ہے :٢
  ''خطبنا ابن عباس يوًما بعد العصر حتی غربت

  الشمس و بدت النجوم و علق الناس ينادونہ 
  الصالة و ف القوم رجل من بن تميم فجعل يقول:
  الصالة الصالة : قال فغضب قال ٔاتعلّمن بالسنة؟

  ھدت رسول ّهللاۖ  جمع بين الظہر والعصرش
  والمغرب والعشاء . قال عبدهللا فوجدت ف 
  نفس من ذلک شيئًا فلقيت ٔاباھريرة فسٔالتہ 

  )١فوافقہ''(
.............  

  .٢٥١ص  ١)مسند احمد، جلد١(

ستارے چمکنے لگے اور ايک دن عصر کے بعد ابن عباس نے ہمارے درميان خطبہ ديا يہاں تک کہ آفتاب غروب ہوگيا اور 
لوگ نماز کی ندائيں دينے لگے ان ميں سے بنی تميم قبيلے کا ايک شخص''نماز '' ''نماز '' کہنے لگا ابن عباس نے غصے 

ميں کہا کيا تم مجھے سنت پيغمبر کی تعليم دينا چاہتے ہو؟ ميں نے خود رسول خدۖا کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی 
ڑھتے ديکھا ہے عبدهللا نے کہا اس مسئلے سے متعلق ميرے ذہن ميں شک پيدا ہوگيا تو ميں ابوہريره نمازوں کو ايک ساتھ پ

  کے پاس گيا اور ان سے سوال کيا تو انہوں نے ابن عباس کی بات کی تائيد کی .
مبراکرم ۖ نے نماز اس حديث ميں دو صحابی ''عبدهللا ابن عباس'' اور ''ابوہريره'' اس حقيقت کی گواہی دے رہے ہيں کہ پيغ

ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ايک ساتھ پڑھا ہے اور ابن عباس نے بھی پيغمبراکرم ۖ کے اس عمل کی پيروی کی ہے.
  ۔مالک بن انس کا اپنی کتاب ''موطٔا'' ميں بيان ہے:٣

  )١صلّٰی رسول ّهللا ۖ الظہر والعصر جميًعا والمغرب والعشاء جميًعا ف غير خوف وال سفر(
.............  

  طبع بيروت ، باب  ١٥١ص  ٢صحيح مسلم جلد  ١٧٨حديث  ١٢٥(بيروت) ص  ٣)موطٔا مالک ، کتاب الصلوة طبع ١(
  الجمع بين الصالتين فی الحضر.

رسول خدا ۖ نے ظہر وعصر اور مغرب و عشاء کی نمازيں ايک ساتھ پڑھی تھيں جبکہ نہ تو کسی قسم کا خوف تھا اور نہ 
  ميں تھے .ہی آۖپ سفر 

  ۔مالک بن انس نے معاذبن جبل سے يہ روايت نقل کی ہے :٤
  )١فکان رسول ّهللا ۖ يجمع بين الظہر والعصر والمغرب والعشائ(

  رسول خدا ۖ نماز ظہر عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ايک ساتھ بجاالتے تھے .
  يت نقل کی ہے :۔ مالک بن انس نے نافع سے اور انہوں نے عبدهللا بن عمر سے يوں روا٥

  )٢کان رسول ّهللا ۖ اِذا عّجل بہ السير يجمع بين المغرب والعشائ.(
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  جس وقت رسول خدۖا کو کوئی مسافت جلدی طے کرنی ہوتی تو وه مغرب و عشاء کی نمازوں کوايک ساتھ بجاالتے تھے .
  ۔مالک ابن انس نے ابوہريره سے يوں روايت نقل کی ہے :٦

.............  

  .١٥٢صفحہ  ٢ھ. صحيح مسلم طبع مصر جز ١٤٠٣بيروت سال طبع  ٣طبع  ١٧٦حديث  ١٣٤الک کتاب الصلوة صفحہ )موطا م١(
  .١٧٧حديث  ١٢٥) موطٔا مالک کتاب الصلوة ص ٢(

  ) ١ن رسو ل هللا ۖ کان يجمع بين الظہر والعصر ف سفره اِلی تبوک (
  ک ساتھ پڑھيں تھيں .پيغمبراکرۖم نے تبوک کے راستے ميں ظہر و عصر کی نمازيں اي

  ۔مالک نے اپنی کتاب موطٔا ميں نافع سے يوں روايت نقل کی ہے : ٧
  )٢ن عبدّهللا بن عمر کان اِذا جمع األمراء بين المغرب والعشاء ف المطر جمع معھم (

ی نمازوں کو جب بھی بارش کے دوران حکام مغرب اور عشاء کو اکھٹا پڑھتے تھے تو عبدهللا بن عمر بھی ان کے ساتھ اپن
  ايک ساتھ پڑھ ليا کرتے تھے.

  ۔مالک ابن انس نے علی بن حسين سے يوں نقل کيا ہے :٨
  )٣کان رسول ّهللا ۖ اِذا ٔاراد ٔان يسير يومہ جمع بين الظہر والعصر و اِذا ٔاراد ٔان يسير ليلہ جمع بين المغرب والعشاء (

.............  

  .١٧٥ حديث ١٢٤)موطٔا مالک کتاب الصلوة ص ١(
  .١٧٩حديث  ١٢٥) موطٔا مالک کتاب الصلوة ص ٢(
  .١٨١حديث  ١٢٥)موطٔا مالک، کتاب الصلوة ص ٣(

پيغمبراکرم ۖ جب دن ميں سفر کرنا چاہتے تھے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکھٹا ادا کرليا کرتے تھے اور جب رات 
  اتھ پڑھتے تھے .ميں سفر کرنا ہوتا تھا تو مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ايک س

  ۔ محمد زرقانی نے موطٔا کی شرح ميں ابن شعثا سے يوں روايت نقل کی ہے ٩
  )١اِّن ابن عباس صلّٰی بالبصرة الظھر والعصر ليس بينھما شء والمغرب والعشاء ليس بينھما شء (

ر اسی طرح نماز مغرب بے شک ابن عباس نے بصره ميں نماز ظہر و عصر کو ايک ساتھ اور بغير فاصلے کے پڑھا تھا او
  وعشاء کو بھی اکھٹا اور بغير فاصلے کے بجاالئے تھے 

  ۔زرقانی نے طبرانی سے اور انھوننے ابن مسعود سے نقل کيا ہے : ١٠
  )٢جمع النّب ۖ بين الظہر والعصر و بين المغرب والعشاء فقيل لہ ف ذلک فقال : صنعت ھذا لئال تحرج ٔامت(

و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ايک ساتھ پڑھا تو آنحضرۖت سے اس کے بارے ميں  پيغمبراکرۖم نے جب نماز ظہر
  پوچھا گيا

.............  

  طبع مصر.٢٩٤)موطٔاپرزرقانی کی شرح ، جز اول باب الجمع بين الصالتين فی الحضر والسفر ص ١(
  )گزشتہ حوالہ.٢(

  ديا ہے تاکہ ميری امت مشقت ميں نہ پڑ جائے. جواب ميں آپ ۖنے فرمايا کہ ميں نے اس عمل کو اس لئے انجام
 ۔مسلم بن حجاج نے ابوزبير سے اور انہوں نے سعيد بن جبير سے اور انہوں نے ابن عباس سے يوں روايت نقل کی ہے :١١

  )١صلّٰی رسول ّهللا ۖ بين الظہر والعصرجميًعا بالمدينة ف غير خوف والسفر(
  خوف و سفر کے نماز ظہر و عصر کوايک ساتھ پڑھا تھا .پيغمبراکرۖم نے مدينہ منوره ميں بغير 

  اس کے بعد ابن عباس نے پيغمبر اکرۖم کے اس عمل کے بارے ميں کہا کہ :
  )٢آنحضرت چاہتے تھے کہ ان کی امت ميں سے کوئی بھی شخص مشقت ميں نہ پڑ نے پائے (

  عباس سے يوں روايت نقل کی ہے :۔مسلم نے اپنی کتاب صحيح ميں سعيد بن جبير سے اور انہوں نے ابن ١٢
  جمع رسول ّهللا ۖ بين الظہر والعصر والمغرب والعشاء ف المدينة من غير خوف 
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.............  

  باب الجمع بين الصالتين فی الحضر ،طبع مصر . ١٥١ص  ٢)صحيح مسلم جزء ١(
  )يہ مطلب گزشتہ کتاب ميں اسی حديث کے ذيل ميں مذکور ہے.٢(

  )١والمطر. (
  مبر اکرۖم نے مدينہ منوره ميں بغير خوف اور بارش کے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو اکھٹا پڑھا تھا.پيغ

اس وقت سعيد ابن جبير نے ابن عباس سے پوچھا کہ پيغمبر اکرۖم نے اس طرح کيوں کيا؟ تو ابن عباس نے کہا آنحضرت ۖ 
  )٢اپنی امت کو زحمت ميں نہيں ڈالنا چاہتے تھے. (

۔ابوعبدهللا بخاری نے اپنی کتاب صحيح بخاری ميں اس سلسلے ميں ''باب تٔاخير الظہراِلی العصر '' کے نام سے ايک ١٣
  )٣مستقل باب قرار ديا ہے.(

يہ خود عنوان اس بات کا بہترين گواه ہے کہ نماز ظہر ميں تاخير کرکے اسے نماز عصر کے وقت ميں اکھٹا بجااليا جاسکتا 
  د بخاری نے اسی مذکوره باب ميں درج ذيل روايت نقل کی ہے :ہے اس کے بع

  )٤ّن النّب ۖ صلّٰی بالمدينة سبًعا و ثمانيًا الظھر والعصر والمغرب والعشاء (
.............  

  . ١٥٢)گزشتہ حوالہ، صفحہ نمبر ١(
  ميں اسی حديث کے ذيل ميں مذکور ہے . ١٥٢)يہ مطلب گزشتہ کتاب کے صفحہ ص ٢(
  ھ.١٣١٤کتاب الصلوة باب تاخير الظہر الی العصر طبع مصر نسخہ اميريہ  ١١٠بخاری جز اول ص )صحيح ٣(
  ) گزشتہ حوالہ.٤(

  بہ تحقيق پيغمبر اکرۖمنے مدينہ ميں سات رکعت (نماز مغرب و عشائ) اور آٹھ رکعت (نماز ظہر وعصر)پڑھی ہيں .
ہر ميں تاخير کرکے اسے نماز عصر کے وقت ميں نماز اس روايت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ جس طرح نماز ظ

عصر کے ساتھ بجااليا جاسکتا ہے ،اسی طرح سياق حديث ميں موجود قرينہ اور پيغمبراکرم ۖ کی سيرت سے سمجھ ميں 
  آتاہے کہ نماز مغرب ميں بھی دير کر کے اسے نماز عشاء کے وقت ميں نماز عشاء کے ساتھ بجااليا جاسکتا ہے .

  ی نے اپنی کتاب صحيح ميں ايک اور مقام پر لکھاہے :۔بخار١٤
  )١قال ابن عمر و ٔابو ٔايوب و ابن عباس رض ّهللا عنھم صلّٰی النّب ۖ المغرب والعشاء (

عبد هللا بن عمر و ابوايوب انصاری اور عبدهللا بن عباس نے کہا ہے کہ : پيغمبرخدۖا نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ايک
  ے.ساتھ پڑھا ہ

بخاری اس حديث سے مسلم طور پر يہ سمجھانا چاہتے تھے کہ پيغمبر اکرۖم نے نماز مغرب و عشاء کو ايک ساتھ پڑھا تھا 
  کيونکہ يہ تو يقينی ہے کہ بخاری ہرگز اس حديث کے ذريعے حضوۖر کے نمازی ہونے کو ثابت نہيں کرنا چاہتے تھے .

.............  

  ھ.١٣١٤طبع مصر  ١١٣)صحيح بخاری جز اول کتاب الصلوة باب ذکر العشاء ص ١(

  ۔مسلم بن حجاج نے اپنی کتاب صحيح ميں بيان کيا ہے :١٥
قال رجل البن عباس الصالة فسکت ثم قال الصالة فسکت ثم قال الصالة فسکت ثم قال:ال ٔام لک ٔاتعلمنا بالصٰلوة و کنّا نجمع بين 

(الصال تين علٰی    )١عھد رسول ّهللا . ۖ
ايک شخص نے ابن عباس سے کہا : ''نماز'' تو ابن عباس نے کچھ نہ کہا اس شخص نے پھر کہا ''نماز'' پھر بھی ابن عباس 
نے اسے کوئی جواب نہ ديا تو اس شخص نے پھر کہا ''نماز'' ليکن ابن عباس نے پھر کوئی جواب نہيں ديا جب اس شخص 

نماز'' تب ابن عباس بولے او بے اصل!تم ہميں نماز کی تعليم دينا چاہتے ہو ؟ جبکہ ہم پيغمبر خدۖا کے نے چوتھی مرتبہ کہا: ''
  زمانے ميں دو نمازوں کو ايک ساتھ بجااليا کرتے تھے .

  ۔مسلم نے يوں روايت نقل کی ہے :١٦
عصر والمغرب والعشاء . قال سعيد فقلت: اِّن رسول ّهللا ۖ جمع بين الصالة ف سفرة سافرھا ف غزوة تبوک فجمع بين الظہر وال
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  البن عباس:
.............  

  باب الجمع بين الصالتين فی الحضر ١٥٣ص  ٢)صحيح مسلم جز ١(

  )١ما حملہ علی ذلک ؟ قال ٔاراد ٔان اليحرج اُمتہ (
ايک ساتھ پڑھا تھا پيغمبر خدۖا نے غزوه تبوک کے سفر ميں نمازوں کو جمع کر کے نماز ظہر و عصر اور مغرب عشاء کو 

سعيد بن جبير نے کہا کہ ميں نے ابن عباس سے آنحضرۖت کے اس عمل کا سبب دريافت کيا تو انہوں نے جواب ديا 
  آنحضرت چاہتے تھے کہ ان کی امت مشقت ميں نہ پڑ ے .

  ۔ مسلم ابن حجاج نے معاذ سے اس طرح نقل کيا ہے :١٧
  )٢صّل الظہر والعصر جميًعا والمغرب و العشاء جميًعا.(خرجنا مع رسول ّهللا ۖ ف غزوة تبوک فکان يُ 

ہم پيغمبرخدۖا کے ساتھ غزوه تبوک کی طرف نکلے تو آنحضرت ۖ نے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب وعشاء کو ايک 
  ساتھ پڑھا .

  ۔مالک ابن انس کا اپنی کتاب ''الموطٔا'' ميں بيان ہے کہ :١٨
  دهللا : ھل يجمع بين الظہر والعصر ف السفر؟ فقال نعم عن ابن شھاب ٔانّہ سٔال سالم بن عب

.............  

  طبع مصر ١٥١ص  ٢)صحيح مسلم جز ١(
  )گزشتہ حوالہ٢(

  )١البٔاس بذلک ، ٔالم تر الٰی الصالة الناس بعرفة ؟(
اليا جاسکتا تھا ؟ سالم ابن شہاب نے سالم بن عبد هللا سے سوال کيا کہ کيا حالت سفر ميں نماز ظہر و عصر کو ايک ساتھ بجا

  بن عبدهللا نے جواب ديا ہاں اس کام ميں کوئی حرج نہيں ہے کيا تم نے عرفہ کے دن لوگونکو نماز پڑھتے نہيں ديکھا ہے؟
يہاں پر اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ عرفہ کے دن نماز ظہر و عصر کو نماز ظہر کے وقت ميں بجاالنے کو سب 

مقام پر سالم بن عبدهللا نے کہا تھا کہ جيسے لوگ عرفہ کے دن دو نمازوں کو اکھٹا پڑھتے  مسلمان جائز سمجھتے ہيں اس
  ہيں اسی طرح عام دنوں ميں بھی دو نمازوں کو ايک ساتھ پڑھا جاسکتا ہے .

  ۔متقی ہندی اپنی کتاب ''کنزالعمال'' ميں لکھتے ہيں :١٩
بين الظہر والعصر والمغرب والعشاء فقال رجل البن عمر : لم تری النّب ۖ فعل  قال عبدّهللا: جمع لنا رسول ّهللا ۖ مقيًما غير مسافر

  )٢ذلک ؟ قال : اِلٔن اليحرج اُمتہ ان جمع رجل.(
.............  

  ،بيروت. ٣طبع  ١٨٠حديث  ١٢٥)موطٔا مالک ص ١(
  ھ.١٣٩١لب ح١طبع  ٢٤٦ص  ٨) کنزالعمال کتاب الصلوة ،باب الرابع فی صالة المسافر باب جمع جلد ٢(

  عبد هللا ابن عمر نے کہا: کہ پيغمبر خدۖا نے بغير سفر کے نماز ظہر
وعصر اور مغرب و عشاء کو اکھٹا پڑھا تھا ايک شخص نے ابن عمر سے سوال کيا کہ پيغمبراکرۖم نے ايسا کيوں کيا ؟ تو 

اکہ اگر کوئی شخص چاہے تو دو نمازوںابن عمر نے جواب ديا کہ آنحضرۖت اپنی امت کو مشقت ميں نہيں ڈالنا چاہتے تھے ت
  کو ايک ساتھ بجاالئے .

  ۔اسی طرح کنزالعمال ميں يہ روايت بھی موجود ہے :٢٠
  )١عن جابر ٔاّن النّب ۖ جمع بين الظہر والعصر بٔاذان و اِقامتين(

  نبی اکرم ۖ نے ظہر وعصر کی نمازوں کو اکھٹا ايک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھا تھا .
  ۔ کنزالعمال ميں درج ذيل روايت بھی موجود ہے:٢١

  )٢عن جابر ٔاّن رسول ّهللا ۖ غربت لہ الشمس بمکة فجمع بينھما بسرف(
)کے مقام پر نماز ٣جابر بن عبدهللا سے منقول ہے کہ مکہ ميں ايک دفعہ جب آفتاب غروب ہوگيا تو رسول خدۖا نے ''سرف'' (
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  مغرب و عشاء کو اکھٹا پڑھا تھا.
.............  

  حلب. ١طبع  ٢٤٧ص  ٨)کنزالعمال کتاب الصلوة ، باب الرابع فی صلوة المسافر باب جمع جلد١(
  ) گزشتہ حوالہ.٢(
  )سرف مکہ سے نوميل کے فاصلے پر واقع مقام کا نام ہے (يہ بات کنزالعمال سے اسی حديث کے ذيل سے ماخوذ ہے)٣(

  ۔کنزالعمال ميں ابن عباس سے يوں منقول ہے :٢٢
جمع رسول ّهللا ۖ بين الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة ف غير سفر وال مطر قال : قلت البن عباس : لم تراه فعل ذلک؟ 

  )١قال: ٔاراد التوسعة علٰی ٔامتہ(
ہے کہپيغمبر خدۖا نے مدينہ ميں بغير سفر اور بارش کے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو اکھٹا پڑھا تھا. راوی کہتا 

ميں نے ابن عباس سے پوچھا آنحضرۖت کے اس عمل کے سلسلے ميں آپ کا کيا نظريہ ہے؟ تو ابن عباس نے جواب ديا 
  آنحضرۖت اپنی امت کے لئے سہولت اور آسانی قرار دينا چاہتے تھے . 

  نتيجہ:
ريہ کے صحيح ہونے پر چنداب ہم گزشتہ روايات کی روشنی ميں دو نمازوں کو جمع کرنے کے سلسلے ميں شيعوں کے نظ

  دليليں پيش کريں گے:
۔دونمازوں کو ايک وقت ميں ايک ساتھ بجاالنے کی اجازت نمازيوں کی سہولت اور انہيں مشقت سے بچانے کے لئے دی ١

  گئی ہے.
  متعدد روايات ميں اس حقيقت کو بيان کيا گيا ہے کہ اگر نماز ظہر و عصر يا مغرب و 

.............  

  .٨مال ،کتاب الصلوة ، الباب الرابع ، باب جمع جلد )کنزالع١(

عشاء کو ايک وقت ميں بجاالنا جائز نہ ہوتا تو يہ امر مسلمانوں کے لئے زحمت و مشقت کا باعث بنتا اسی وجہ سے پيغمبر 
ے (اس سلسلے اسالۖم نے مسلمانوں کی سہولت اور آسانی کے لئے دو نمازوں کو ايک وقت ميں بجاالنے کو جائز قرار ديا ہ

  ميں دسويں ، سولہويں ، انيسويں ، اور بائيسويں حديث کا مطالعہ فرمائيے)
واضح ہے کہ اگر ان روايات سے يہ مراد ہو کہ نماز ظہر کواسکے آخری وقت( جب ہر چيز کا سايہ اسکے برابر ہوجائے )

ے اس طرح ہر دو نمازيں ايک ساتھ مگر تک تاخير کر کے پڑھا جائے اور نماز عصر کو اسکے اول وقت ميں بجااليا جائ
اپنے اوقات ہی ميں پڑھی جائيں( اہل سنت حضرات ان روايات سے يہی مراد ليتے ہيں ) تو ايسے کام ميں کسی طرح کی 

سہولت نہيں ہوگی بلکہ يہ کام مزيد مشقت کا باعث بنے گا جبکہ دو نمازوں کو ايک ساتھ بجاالنے کی اجازت کا يہ مقصد تھا
  ازيونکيلئے سہولت ہو.کہ نم

اس بيان سے يہ واضح ہوجاتا ہے کہ گزشتہ روايات سے مراد يہ ہے کہ دو نمازوں کو ان کے مشترک وقت کے ہر حصے 
ميں بجااليا جاسکتا ہے اب نماز گزار کو اختيار ہے کہ وه مشترک وقت کے ابتدائی حصے ميں نماز پڑھے يا اس کے آخری

مراد نہيں ہے کہ ايک نماز کو اس کے آخری وقت ميں اور دوسری کو اس کے اول وقت  حصے ميں اور ان روايات سے يہ
  ميں ادا کيا جائے.

۔روز عرفہ دونمازوں کو اکھٹا پڑھنے کے حکم سے باقی دنوں ميں نمازوں کو ايک ساتھ پڑھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے ٢
  )١کو ايک وقت ميں بجاالنا جائز ہے (تمام اسالمی فرقوں کے نزديک عرفہ کے دن ظہر وعصر کی نمازوں 

مزيدبراں گزشتہ روايات ميں سے بعض اس بات کی گواه ہيں کہ ميدان عرفات کی طرح باقی مقامات پر بھی نمازوں کو 
اکھٹا بجااليا جاسکتا ہے اب اس اعتبار سے روز عرفہ اور باقی عام دنوں کے درميان يا عرفات کی سرزمين اور باقی عام 

  کوئی فرق نہيں ہے اس سلسلہ ميں اٹھارويں حديث کا مطالعہ فرمائيں . جگہوں ميں
لہذا جس طرح مسلمانوں کے متفقہ نظرئيے کے مطابق عرفہ ميں ظہر و عصر کی نمازوں کو ظہر کے وقت پر ايک ساتھ 

  پڑھا جاتا ہے اسی طرح عرفہ کے عالوه بھی ان نمازوں کو ظہر کے وقت اکھٹا پڑھنا بالکل صحيح ہے .
۔سفر کی حالت ميں دو نمازوں کو اکھٹا پڑھنے کے حکم سے غير سفر ميں بھی نمازوں کے ايک ساتھ بجاالنے کا جواز ٣
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معلوم ہوتا ہے .ايک طرف سے حنبلی، مالکی، اور شافعی يہ عقيده رکھتے ہيں کہ حالت سفرميں دو نمازوں کو اکھٹا بجااليا 
حت کے ساتھ کہہ رہی ہيں کہ اس اعتبار سے سفر اور غير سفر ميں جاسکتا ہے اور دوسری طرف گزشتہ روايات صرا

  کوئی فرق نہيں ہے کيونکہ پيغمبراکرۖم نے دونوں حالتوں ميں نمازوں کو اکھٹا پڑھا تھا.
  (اس سلسلے ميں تيسری، گيارہويں، تيرہويں، اور بائيسويں حديث کا مطالعہ فرمائيں)

  جس طرح حالت سفر ميں دو  اس بنياد پر (شيعوں کے نظرئيے کے مطابق)
.............  

  )الفقہ علی المذاھب االربعہ ، کتاب الصلوة ،الجمع بين الصلٰوتين تقديما و تاخيرا .١(

  نمازوں کو اکھٹا بجاالنا صحيح ہے اسی طرح عام حاالت ميں بھی دو نمازوں کو اکھٹا پڑھا جاسکتا ہے .
ھنے کے حکم سے عام حالت ميں بھی نمازوں کے اکھٹا پڑھنے کا جواز ۔اضطراری حالت ميں دو نمازوں کے اکھٹا پڑ٤

معلوم ہوجاتا ہے.اہل سنت کی صحيح اور مسند کتابوں مينسے بہت سی روايات اس حقيقت کی گواہی ديتی ہيں کہ پيغمبراکرۖم 
کی حالت ميں  اور ان کے اصحاب نے چند اضطراری موقعوں پر جيسے بارش کے وقت يا دشمن کے خوف سے يا بيماری

نمازوں کو ايک ساتھ اور ايک ہی وقت ميں (ٹھيک اسی طرح جيسے شيعہ کہتے ہيں) پڑھا تھا اور اسی وجہ سے مختلف 
اسالمی فرقوں کے فقہاء نے بعض اضطراری حاالت ميندو نمازوں کو ايک ساتھ پڑھنا جائز قرار ديا ہے جب کہ گزشتہ 

رہی ہيں کہ اس سلسلے ميں اضطراری اور عام حالت ميں کوئی فرق نہيں ہےروايات اس بات کو وضاحت کے ساتھ بيان کر
  . اور پيغمبراکرۖم نے دونوں حالتوں ميں اپنی نمازوں کو ايک ساتھ پڑھا ہے .

  اس سلسلے ميں تيسری، گيارہويں ، اور بارہويں ، اور بائيسويں روايت کا مطالعہ کيجئے
  ايک ساتھ بجاالنے کا جواز معلوم ہوتا ہے. ۔اصحاب پيغمبۖر کی روش سے دو نمازوں کے٥

گزشتہ روايات ميں يہ نکتہ موجود ہے کہ آنحضرۖت کے بہت سے اصحاب دو نمازوں کو ايک وقت ميں بجاالتے تھے 
جيسے کہ عبدهللا ابن عباس نے نماز مغرب ميں اتنی دير کردی تھی کہ اندھيرا چھا گيا تھا اور آسمان پر ستارے چمکنے 

ور لوگوں نے نماز کی صدائيں دينا شروع کردی تھيں مگر ابن عباس نے ان کی طرف توجہ نہيں کی تھی لگے تھے ا
سرانجام جب رات کا کچھ حصہ گزر گيا تب انہوں نے نماز مغرب و عشاء پڑھی تھی.اور اعتراض کرنے والوں کو يہ 

نيز ابوہريره نے بھی ابن عباس کی اس بات کی جواب ديا تھا : ميں نے پيغمبراسالۖم کو اسی طرح نماز پڑھتے ديکھا ہے 
  تائيد کی تھی (اس سلسلے ميں دوسری، ساتويں، نويں ، اور پندہوريں روايت کا مطالعہ فرمائيں)

گزشتہ روايات کی روشنی ميں اب اس بات ميں کوئی شک نہيں ره جاتا کہ پيغمبراسالۖم کے صحابی ابن عباس نے شيعوں 
  وقت ميں پڑھا تھا . کی طرح دو نمازوں کو ايک

۔پيغمبراسالۖم کی سيرت سے دو نمازوں کو ايک ساتھ بجاالنے کا جواز معلوم ہوتا ہے. اکيسويں حديث کی روشنی ميں يہ ٦
بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ نماز مغرب کے وقت پيغمبراکرۖم مکہ مکرمہ ميں تشريف فرماتھے ليکن آنحضرۖت نے 

اور ''سرف'' نامی عالقہ( جو مکہ سے نوميل کے فاصلے پر واقع تھا)ميں پہنچ کر نماز نماز مغرب ميں تاخير کی تھی 
مغرب و عشاء کو ايک ساتھ پڑھا تھاجب کہ يہ واضح ہے کہ اگر آنحضرت مکہ سے مغرب کے اول وقت ميں چلے ہوں 

صہ گزر جانے کے بعد ہیگے تو اس زمانے کی کم رفتار سواری کے ذريعے سفر کرنے کی وجہ سے يقينا رات کا کافی ح
سرف کے مقام تک پہنچے ہوں گے اسی وجہ سے حضوۖر نے مغرب و عشاء کی نمازوں کو ايک ساتھ پڑھا تھا اہل سنت 
حضرات کی صحيح اور مسند کتابوں سے منقول گزشتہ روايات شيعوں کے نظرئيے( ظہر و عصر يا مغرب و عشاء کی 

ی صورتحال ميں ايک ساتھ پڑھنا جائز ہے )کے صحيح ہونے کی گواہی ديتی نمازوں کو ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر طرح ک
 ہيں.

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں
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  اٹھائيسواں سوال
  

  شيعوں کی فقہ کے ماخذ کون سے ہيں؟ 

  
شيعہ ،قرآن مجيد اور سنت نبوی کی پيروی کرتے ہوئے احکام شرعی کو درج ذيل چاربنيادی مآخذ سے حاصل کرتےجواب:

  ہيں :
  ۔کتاب خدا١
  ۔سنت٢
  ۔اجماع٣
  ۔عقل٤

مذکوره ماخذو منابع ميں سے قرآن مجيد اور سنت نبوۖی فقہ شيعہ کے بنيادی ترين ماخذ ہيں اب ہم يہاں ان دونوں کے سلسلے
  ميں اختصار کيساتھ گفتگو کرينگے :

  کتاب خدا؛ قرآن مجيد
ار سمجھتے ہيں کيونکہ مکتب تشيع کے پيرو قرآن مجيد کو اپنی فقہ کا محکم ترين منبع اور احکام الہی، کی شناخت کا معي

شيعوں کے ائمہ ٪ نے فقہی احکام کے حصول کے لئے قرآن مجيد کو ايک محکم مرجع قرار ديا ہے اور يہ حکم ديا ہے کہ 
کسی بھی نظرئيے کو قبول کرنے سے پہلے اسے قرآن مجيد پر پرکھا جائے اگر وه نظريہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہو تو 

  س نظرئيے کو نہ مانا جائے .اسے قبول کرليا جائے ورنہ ا
  اس سلسلے ميں امام صادق ـفرماتے ہيں:
  )١وکل حديث اليوافق کتاب ّهللا فھو زخرف.(

  ہر وه کالم جو کتاب خدا سے مطابقت نہ رکھتا ہو وه باطل ہے.
  اسی طرح امام صادق ـنے رسول خدۖا سے يوں نقل کيا ہے:

  )٢نا قلتہ وماجاء کم يخالف کتاب ّهللا فلم ٔاقلہ(ٔايّھا الناس ماجائکم عن يوافق کتاب ّهللا فأ 
اے لوگو! ہر وه کالم جو ميری طرف سے تم تک پہنچے اگر وه کتاب خدا کے مطابق ہو تو وه ميرا قول ہے ليکن اگر تم تک

  پہنچنے واال کالم کتاب خدا کا مخالف ہو تو وه ميرا قول نہيں ہے.
کہ شيعوں کے ائمہ ٪ کی نگاه ميں احکام شرعی کو حاصل کرنے کے لئے کتابان دو حديثوں سے بخوبی معلوم ہوجاتا ہے 

  خدا محکم ترين ماخذ شمار ہوتی ہے.
.............  

  .٣، کتاب فضل العلم ، باب االخذ بالسنة و شواہد الکتاب ، حديث  ١)اصول کافی، جلد١(
  .٥) گذشتہ حوالہ حديث ٢(

  

  سنت
  

  ل اور کسی کام کے سلسلے ميںحضرت رسول اکرم ۖ کا قول و فع
آنحضرۖت کی تائيد کو سنت کہتے ہيں اسے شيعوں کی فقہ کا دوسرا ماخذ شمار کيا جاتا ہے سنت نبوۖی کو نقل کرنے والے 

  ائمہ معصومين٪ ہيں جو آنحضرۖت کے علوم کے خزينہ دار ہيں.
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ی شيعہ قبول کرتے ہيں.يہاں پرضروری ہے کہ البتہ نبی اکرۖم کے چند دوسرے طريقوں سے نقل ہونے والے ارشادات کو بھ
  ہم دو چيزوں کے متعلق بحث کريں :

سنت نبوۖی سے تمسک کی دليليں: شيعوں کے ائمہ ٪ نے اپنی پيروی کرنے والوں کوجس طرح قرآن مجيد پر عمل کرنے کا 
اپنے ارشادات ميں ان دونوں حکم ديا ہے اسی طرح انہوں نے سنت نبوی کی پيروی کرنے کی بھی تاکيد کی ہے اور ہميشہ 

  سے تمسک اختيار کرنے کا حکم ديا ہے . امام صادق ـ فرماتے ہيں : 
  )١اِذا ورد عليکم حديث فوجدتم لہ شاھًدا من کتاب ّهللا ٔاو من قول رسول ۖوااِل فالذ جائکم بہ ٔاولٰی بہ.(

کی تائيد حاصل ہوجائے تو اسے قبول کرلينا ور جب کوئی کالم تم تک پہنچے تو اگر تمہيں کتاب خدا يا سنت نبوۖی سے اس 
  نہ وه کالم 

  بيان کرنے والے ہی کو مبارک ہو .
.............  

  .٢کتاب فضل العلم ، باب االخذ بالسنہ و شواھد الکتاب حديث  ١)اصول کافی جلد١(

اہم ترين شرط قرار ديتے  اسی طرح امام محمدباقر ـ نے ايک جامع الشرائط فقيہ کے لئے سنت نبی اکرم سے تمسک کو
  ہوئے يوں فرمايا ہے:

  )١اِّن الفقيہ حق الفقيہ الزاھد ف الدنيا والراغب ف اآلخرة المتمسک بسنّة النّب ۖ (
بے شک حقيقی فقيہ وه ہے جو دنيا سے رغبت نہ رکھتا ہو اور آخرت کا اشتياق رکھتا ہو ، نيز سنت نبوی ۖسے تمسک 

  رکھنے واال ہو.
٪ نے اس حد تک سنت نبوۖی کی تاکيد فرمائی ہے کہ وه کتاب خدا اور سنت نبوی کی مخالفت کو کفر کی ائمہ معصومين 

  اساس قرار ديتے ہيں اس سلسلے ميں امام صادق ـ يوں فرماتے ہيں :
  )٢َمن خالف کتاب ّهللا وسنّة محّمد ۖ فقد کفر.(

  گيا .جس شخص نے کتاب خدا اور سنت محمدی ۖ کی مخالفت کی وه کافر ہو
اس بيان سے واضح ہو جاتا ہے کہ شيعہ مسلمانوں کے بقيہ فرقوں کی بہ نسبت نبی اکرۖم کی سنت کو زياده اہميت ديتے ہيں 

  اور اسی طرح بعض لوگوں کايہ نظريہ بھی باطل ہوجاتا ہے کہ شيعہ نبی اکرۖم کی سنت سے بيگانہ اور دور ہيں .
.............  

  ٨) گذشتہ حوالہ حديث ١(
  ٦) گذشتہ حوالہ حديث ٢(

  

  احاديث اہل بيت سے تمسک کے دالئل
عترت پيغمبرکی احاديث کے سلسلے مينشيعوں کے نظريہ کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم ذيل کے دو موضوعات 

  پر گفتگو کريں :

  الف: ائمہ معصومين کی احاديث کی حقيقت.
ے دالئل . اب ہم يہاں ان دو موضوعات کے سلسلے ميں مختصرب:اہل بيت رسوۖل سے تمسک کے اہم اور ضروری ہونے ک

  طور پر تحقيقی گفتگو کريں گے :

  عترت رسوۖل کی احاديث کی حقيقت
شيعونکے نکتہ نظر سے فقط خداوندحکيم ہی انسانوں کے لئے شريعت قرار دينے اور قانون وضع کرنے کا حق رکھتا ہے 

پيغمبراکرۖم کے ذريعہ لوگوں تک پہنچتے ہيں. واضح ہے کہ نبی اکرۖم خدا اور اور اس کی طرف سے يہ شريعت اور قوانين 
انسانوں کے درميان وحی کے ذريعہ حاصل ہونے والی شريعت کے پہنچانے کے لئے واسطے کی ذمہ داری کو نبھاتے ہيں 

رتے ہيں تو ہرگز اس کا يہ اس سے يہ واضح ہوجاتا ہے اگر شيعہ اہل بيت ٪ کی احاديث کو اپنی فقہ کے ماخذ ميں شمار ک
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مطلب نہيں ہے کہ اہل بيت ٪ کی احاديث سنت نبوۖی کے مقابلے ميں کوئی مستقل حيثيت رکھتی ہيں بلکہ احاديث اہل بيت ٪ 
  اس وجہ سے معتبر ہيں کہ وه سنت نبوۖی کو بيان کرتی ہيں.

بلکہ جو کچھ وه فرماتے ہيں وه در  اس اعتبارسے ائمہ معصومين ٪ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہيں فرماتے
حقيقت سنت پيغمبۖر ہی کی وضاحت ہوتی ہے يہاں پر ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ائمہ معصومين ٪ کی چند روايات 

  پيش کريں گے :
  ۔امام صادق ـ نے ايک شخص کے سوال کے جواب ميں يوں فرماياہے:١

  )١قول برٔاينا من شئ.(مھما ٔاجبتک فيہ بشء فھو عن رسول هللا ۖ لسنا ن
اس سلسلے مينجو جواب ميں نے تمہينديا ہے وه رسول خدۖا کی طرف سے ہے ہم کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہيں کہتے 

  :اور ايک مقام پر يوں فرماتے ہيں:
 حديث حديث ٔاب ، و حديث ٔاب حديث جد و حديث جد حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث

  )٢ٔاميرالمؤمنين ، و حديث ٔامير المؤمنين حديث رسول ّهللا ۖ و حديث رسول ّهللا قول ّهللا عّز وجّل.(
  ميری حديث ميرے والد (امام باقر ـ)کی حديث ہے ،

.............  

  ١٢٩ص  ١)جامع االحاديث الشيعہ جلد١(
  ١٢٧) گذشتہ حوالہ ص ٢(

اور ميرے والد کی حديث ميرے دادا (امام زين العابدين ـ) کی حديث ہے اور ميرے دادا کی حديث امام حسين ـ کی حديث ہے 
اور امام حسين ـ کی حديث امام حسن ـ کی حديث ہے اور امام حسن ـ کی حديث امير المومنين ـ کی حديث ہے اور امير 

  ر رسول خدا ۖکی حديث خداوندمتعال کا قول ہے .المومنين ـکی حديث رسول خدا ۖکی حديث ہے او
  ۔امام محمد باقر ـنے جابر سے يوں فرمايا تھا :٢

  )١حدثن ٔاب عن جد رسول ّهللا ۖ عن جبرائيل ـ عن ّهللا عّزوجّل و کلما ٔاحّدثک بھذا األسناد.(
نے خداوندعالم سے روايت کی ہے  ميرے پدربزرگوار نے ميرے دادا رسول خدا ۖ سے اور انہوں نے جبرئيل سے اور انہوں

  اور جو کچھ ميں تمہارے لئے بيان کرتا ہوں ان سب کا سلسلہ سند يہی ہوتا ہے.
.............  

  ١٢٨) گذشتہ حوالہ ص١(

  

  اہل بيت پيغمبۖر سے تمسک کے اہم اور ضروری ہونے کے دالئل
  کہ رسول خدا ۖ شيعہ اور سنی دونوں فرقوں کے محدثين اس بات کا عقيده رکھتے ہيں 

نے بھی ميراث کے طور پر اپنی امت کے لئے دو قيمتی چيزيں چھوڑی ہيں اور تمام مسلمانوں کو ان کی پيروی کا حکم ديا 
ہے ان ميں سے ايک کتاب خدا ہے اور دوسرے آنحضرۖت کے اہل بيت ہيں يہاں ہم نمونے کے طور پر ان روايات ميں سے 

  بعض کا ذکر کرتے ہيں :
  نے اپنی کتاب صحيح ميں جابر بن عبدهللا انصاری سے اور انہوں نے نبی اکرۖم سے روايت کی ہے : ۔ ترمذی١

  )١يأايّھا النّاس اِّن قد ترکت فيکم ما اِن ٔاخذتم بہ لن تضلّوا : کتاب ّهللا و عترت ٔاہل بيت.(
ے تو ہرگز گمراه نہ ہوگے اور وه اے لوگو! ميں تمہارے درميان دو چيزيں چھوڑے جارہا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہ

  کتاب خدا اور ميری عترت ہيں.
  ۔اسی طرح ترمذی نے اپنی کتاب صحيح ميں يہ حديث نقل کی ہے :٢

قال رسول ّهللا ۖ اِّن تارک فيکم ما اِن تمسکتم بہ لن تضلّوا بعد ٔاحدھما ٔاعظم من اآلخر : کتاب ّهللا حبل ممدود من السماء اِلٰی 
  ٔاھل بيت ولن يفترقا حتٰی يردا األرض و عترت 

.............  
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  طبع بيروت. ٣٧٨٦حديث  ٦٦٢ص  ٥)صحيح ترمذی ، کتاب المناقب ، باب مناقب اہل بيت النبی جلد١(

  )١عّل الحوض فانظروا کيف تخلفون فيھما.(
راه نہ ہوگے . ان دو ميں تمہارے درميان دوگرانقدر چيزيں چھوڑے جارہا ہوں جب تک تم ان سے متمسک رہوگے ہرگز گم

چيزوں ميں سے ايک دوسری سے بڑی ہے ، کتاب خدا ايک ايسی رسی ہے جو آسمان سے زمين تک آويزاں ہے اور 
دوسرے ميرے اہل بيت ہيں اور يہ دونوں ہرگز ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے 

  تھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو.آمليں لہذا يہ ديکھنا کہ تم ميرے بعد ان کے سا
  ۔مسلم بن حجاج نے اپنی کتاب صحيح ميں پيغمبراکرم ۖ سے يہ روايت نقل کی ہے:٣

فخدوا  ٔاال ٔايّھا النّاس فاِنّما ٔانا بشر يوشک ٔان ئات رسول رّب فٔاجيب و ٔانا تارک فيکم ثقلين ٔاولھما کتاب ّهللا فيہ الھدٰی والنور
ہ فحّث علٰی کتاب ّهللا و رّغب فيہ ثم قال : ٔاہل بيت ٔاذکرکم ّهللا ف ٔاہل بيت ٔاذکرکم ّهللا ف ٔاہل بيت ٔاذکرکم بکتاب ّهللا واستمسکوا ب

  )٢ّهللا ف ٔاہل بيت.(
.............  

  .٣٧٨٨حديث  ٦٦٣) گذشتہ حوالہ ص ١(
  .١٢٣اور  ١٢٢فضائل علی ابن ابی طالب ص  ٧)صحيح مسلم جز ٢(

  
بشر ہوناور قريب ہے کہ ميرے پروردگار کا بھيجا ہوا نمائنده آئے اور ميں اسکی دعوت قبول  اے لوگو!بے شک ميں ايک

کروں اور ميں تمہارے درميان دو وزنی چيزيں چھوڑے جارہاہوں ايک کتاب خدا ہے جس ميں ہدايت اور نور ہے کتاب خدا 
مل کرنے کی تاکيد فرمائی اور اس کی جانب کو لے لو اور اسے تھامے رکھو اور پھر پيغمبر اسالۖم نے کتاب خدا پر ع

رغبت دالئی اور اس کے بعد يوں فرمايا اور دوسرے ميرے اہل بيت ہيں اور ميں تمہيں اپنے اہل بيت کے سلسلے ميں 
  وصيت و تاکيد کرتا ہوں اور اس جملے کو تين مرتبہ دہرايا .

  ۔بعض محدثين نے پيغمبراسالۖم سے يہ روايت نقل کی ہے:٤
  ) ١ارک فيکم الثقلين کتاب ّهللا و ٔاہل بيتو اِنّھما لن يفترقا حتٰی يردا عّل الحوض(اِّن ت

بے شک! ميں تمہارے درميان دووزنی چيزيں چھوڑے جارہا ہوں ايک کتاب خدا اور دوسرے ميرے اہل بيت ہيں اور يہ 
  دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آمليں .

.............  

  اس مضمون کے قريب بعض ١٤٩فصل اول ص  ١١، الصواعق المحرقہ باب  ١٤٨ص  ٣)مستدرک حاکم جز ١(
۔کنز العمال ،جز اول باب االعتصام بالکتاب والسنة ص ١٨٣اور ١٨٢ص ٥درج ذيل کتابوں ميں بھی روايات موجود ہيں.مسنداحمد جز 

٤٤.  

اتنی زياده حديثيں موجود ہيں کہ ان سب کا اس مختصر کتاب ميں  يہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اس سلسلے ميں
ذکر کرنا ممکن نہيں ہے.عالمہ ميرحامد حسين نے اس روايت کے سلسلٔہ سند کو اپنی چھ جلدوں والی کتاب (عبقات االنوار) 

  ميں جمع کر کے پيش کيا ہے.
خدا اور سنت نبوۖی کے ساتھ ساتھ آنحضرۖت کے  گذشتہ احاديث کی روشنی ميں يہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ کتاب

  اہل بيۖت سے تمسک اور ان کی پيروی بھی اسالم کے ضروريات ميں سے ہے.
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ عترت پيغمبر ۖسے مراد کون افراد ہيں کہ جن کی پيروی کو نبی اکرم ۖ نے سب مسلمانوں پر 

  واجب قرار ديا ہے ؟
  لئے ہم احاديث کی روشنی ميں عترت نبۖی کے سلسلے ميں تحقيق پيش کرنا چاہيں گے: اس مسئلے کی وضاحت کے

  اہل بيت پيغمبر ۖکون ہيں؟
گذشتہ روايات سے واضح ہوجاتا ہے کہ پيغمبراسالۖم نے سب مسلمانوں کو اپنی عترت کی اطاعت کا حکم ديا ہے اور کتاب 

اور صاف لفظوں ميں فرمايا ہے کہ ''قرآن اور عترت ہرگز ايک  خدا کی طرح انہيں بھی لوگوں کا مرجع قرار ديا ہے
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دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے'' اس بنياد پر اہل بيت پيغمبۖر وه ہيں کہ جنہيں آۖپ نے قرآن مجيد کا ہم پلہ قرار ديا ہے اور جو
ان صفات کے مالک نہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ معارف اسالمی سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہيں.کيونکہ اگر وه 

ہوں تو قرآن مجيد سے جدا ہو جائيں گے جبکہ پيغمبراسالم ۖ نے فرمايا ہے کہ : قرآن اور عترت ہرگز ايک دوسرے سے جدا
نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے مالقات کريں . اس طرح يہ ثابت ہوجاتا ہے کہ اہل بيت ٪ اور ان کی 

شناخت ايک ضروری امر ہے اب ہم اس سلسلے ميں مسلمانوں کے درميان بزرگ سمجھنے اعلی صفات کی صحيح طور پر
  جانے والے محدثين سے منقول روايات کی روشنی ميں چند واضح دليليں پيش کريں گے :

  ۔ مسلم بن حجاج نے حديث ثقلين کا ذکر کرنے کے بعد يوں کہا ہے کہ: ١
ل بيت پيغمبۖر کون ہيں ؟ کيا وه پيغمبراکرمۖ  کی بيوياں ہيں؟'' زيد بن ارقم نے ''يزيد بن حيان نے زيد بن ارقم سے پوچھا اہ

  جواب ديا :
حرموا  ال و ٔايم ّهللا اِّن المرٔاه تکون مع الرجل العصر من الدھر ثم يطلّقھا فترجع اِلٰی ٔابيھا و قومھا ٔاھل بيتہ ٔاصلہ و عصبتہ الذين

  )١الصدقة بعده.(
جب ايک مدت تک کسی مرد کے ساتھ رہتی ہے اور پھر وه مرد اسے طالق دے ديتاہے تو وه نہيں خدا کی قسم عورت 

  عورت اپنے باپ اور رشتے داروں کے پاس واپس چلی جاتی ہے اہل بيت 
.............  

  طبع مصر.١٣٢باب فضائل علی بن ابی طالب ـ ،ص  ٧)صحيح مسلم جز ١(

رۖم کے اصلی اور قريبی رشتہ دار ہيں کہ جن پر آنحضرۖت کے بعد صدقہ حرام پيغمبۖر سے مراد وه افراد ہيں جو پيغمبراک
  ہے.

يہ قول بخوبی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وه عترت پيغمبۖر جن سے تمسک قرآن کی پيروی کی طرح واجب ہے ان 
جو آنحضرۖت سے جسمانی اور سے ہرگز آنحضرۖت کی بيوياں مراد نہيں ہيں بلکہ اہل بيت پيغمبۖر سے وه افراد مراد ہيں 

معنوی رشتہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چندخاص صالحتيں بھی پائی جاتی ہوں.تبھی تو وه قرآن مجيد کی طرح 
  مسلمانوں کا مرجع قرار پاسکتے ہيں.

ن کی تعداد ۔پيغمبراکرۖم نے صرف اہل بيت ٪ کے اوصاف بيان کرنے پر ہی اکتفاء نہيں کی تھی بلکہ حضور اکرۖم نے ا٢
  (جو کہ باره ہے)کو بھی صاف لفظوں ميں بيان کرديا تھا :

  مسلم نے جابر بن سمره سے نقل کيا ہے:
سمعت رسول ّهللا ۖ يقول: اليزال ااِلسالم عزيًزا اِلٰی اثن عشر خليفة ثم قال کلمة لم ٔافھمھا فقلت ألب ماقال ؟ فقال: کلھم من 

  )١قريش.(
فرماتے ہوئے سنا کہ اسالم کو باره خلفاء کے ذريعہ عزت حاصل ہوگی اور پھر پيغمبراکرۖم نے ميں نے پيغمبرخدا ۖ کو يہ 

  کوئی لفظ 
.............  

  طبع مصر. ٣ص ٦)صحيح مسلم جلد ١(

کہا جسے ميں نہيں سمجھ سکا لہذا ميں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پيغمبراکرۖم نے کيا فرمايا ہے تو انہوں نے جواب ديا کہ 
  غمبراکرۖم نے فرمايا ہے کہ وه سب خلفاء قريش ميں سے ہوں گے .پي

  مسلم بن حجاج نے اسی طرح رسول خدۖا سے يہ روايت بھی نقل کی ہے :
  )١اليزال ٔامر الناس ماضيًا ماوليھم اثنا عشر رجالً.(

  لوگوں کے امور اس وقت تک بہترين انداز ميں گزريں گے جب تک ان کے باره والی رہيں گے.
دو روايتيں شيعوں کے اس عقيدے کی واضح گواه ہيں'' کہ پيغمبراسالۖم کے بعد عالم اسالم کے باره امام ہی لوگوں کے  يہ

حقيقی پيشوا ہيں'' کيونکہ اسالم ميں ايسے باره خلفاء جو پيغمبراسالۖم کے بعد بالفاصلہ مسلمانوں کے مرجع اور عزت اسالم 
ماموں کے عالوه نہيں ملتے کيونکہ اگر اہل سنت کے درميان خلفاء راشدين کہے کا سبب بنے ہوں ، اہل بيت کے باره ا

جانے والے چار خلفاء سے صرف نظر کرليا جائے پھر بھی بنی اميہ اور بنی عباس کے حکمرانوں کی تاريخ اس بات کی 
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ی کا سبب بنتے رہے ہيناس بخوبی گواہی ديتی ہے کہ وه ہميشہ اپنے برے کردار کی وجہ سے اسالم اور مسلمين کی رسوائ
  اعتبار سے وه (اہل بيت)کہ جنہيں پيغمبراسالم ۖ نے قرآن مجيد کا ہم پلہ اور مسلمانوں کا مرجع 

.............  

  ) گذشتہ حوالہ.١(

 قرار ديا ہے وه عترت نبۖی کے وہی باره امام ہيں جو سنت نبۖی کے محافظ اور آنحضرۖت کے علوم کے خزينہ داررہے ہيں.
حضرت امير المومنين علی بن ابی طالبـ کی نگاه ميں بھی مسلمانوں کے ائمہ کو بنی ہاشم سے ہونا چاہيے يہ بات شيعوں ۔٣

کے اس نظرئيے (کہ اہل بيت کی شناخت حاصل کرنا ضروری ہے) پر ايک اور واضح دليل ہے . حضرت امام علی ـ 
  فرماتے ہيں:

  )١ن بن ہاشم التصلح علٰی َمن سواھم وال تصلح الوالة من غيرھم۔(اِّن األئمة من قريش غرسوا ف ھذا البطن م
ياد رکھو قريش کے سارے امام جناب ہاشم کی اسی کشت زار ميں قرار دئيے گئے ہيں اور يہ امامت نہ ان کے عالوه کسی 

  کو زيب ديتی ہے اور نہ ان سے باہر کوئی اس کا اہل ہوسکتا ہے.

  نتيجہ:
  ميں دو حقيقتيں آشکار ہوجاتی ہيں: گزشتہ روايات کی روشنی

  ۔قرآن مجيد کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اہل بيت ٪ سے تمسک اور ان کی پيروی بھی واجب ہے .١
 ۔پيغمبر اسالم کے اہل بيت جو قرآن مجيد کے ہم پلہ اور مسلمانوں کے مرجع ہيں مندرجہ ذيل خصوصيات کے مالک ہيں:٢

.............  

  .١٤٤صالح)خطبہ  )نہج البالغہ (صبحی١(

  الف:وه سب قبيلٔہ قريش اور بنی ہاشم کے خاندان ميں سے ہيں.
  ب:وه سب پيغمبراکرۖم کے ايسے رشتہ دار ہيں جن پر صدقہ حرام ہے .

ج:وه سب عصمت کے درجے پر فائز ہيں ورنہ وه عملی طور پر کتاب خدا سے جدا ہوجائيں گے جبکہ پيغمبراکرۖم کا ارشاد 
(قرآن و عترت) ہرگز ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آمليں گے ہے کہ يہ دونوں

.  
  د:ان کی تعداد باره ہے جو يکے بعد ديگرے مسلمانوں کے امام ہوں گے.
  ھ:پيغمبراکرۖم کے يہ باره خلفاء اسالم کی عزت و شوکت کا سبب بنينگے.

رکھنے سے يہ بات آفتاب کی مانند روشن ہوجاتی ہے کہ وه اہل بيت جن کی گذشتہ روايات مينموجود اوصاف کو مدنظر 
پيروی کا پيغمبراکرۖم نے حکم فرمايا ہے ان سے آنحضرۖت کی مراد وہی باره ائمہ٪ ہيں جن کی پيروی کرنے اور احکام فقہ 

 ميں ان سے تمسک اختيار کرنے کو شيعہ اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے ہيں۔

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  انتيسواں سوال
  

  کيا ابوطالب ايمان کے ساتھ اس دنيا سے گئے ہيں کہ آپ ان کی زيارت کے لئے جاتے ہيں؟ 
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ـ کے والد ماجد، رسوۖل کے چچا جناب ابوطالب بن عبدالمطلب شيعوں کے عقيدے کے مطابق نبی اکرۖم حضرت علی جواب:

کی رسالت پر مکمل ايمان رکھتے تھے اور وه صدر اسالم کی تمام سختيوں اور مشکالت ميں آنحضرۖت کے سب سے بڑے 
  حامی و ناصر تھے.

  خاندان جناب ابوطالب 
يں آنکھ کھولی جس کی سرپرستی پيغمبراکرۖم کے جد امجد دين ابراہيمی کے پيرو جناب جناب ابوطالب نے ايسے گھر م

عبدالمطلب کے ہاتھوں ميں تھی جزيرٔه عرب کی تاريخ ميں معمولی غور و فکر سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جناب 
ی اور آئين توحيد کی حمايت عبدالمطلب اپنی زندگی کے سخت ترين حاالت اور پر خطر مراحل کے دوران بھی خدا پرست

  سے دستبردار نہيں ہوئے تھے.
جس وقت ابرہہ کا لشکر ہاتھيوں پر بيٹھ کر خانہ کعبہ کو ويران کرنے کے قصد سے مکہ کی طرف آرہا تھا تو اس نے 

  راستے ميں جناب عبدالمطلب کے اونٹوں کو پکڑليا 
لئے ابرھہ کے پاس پہنچے تو اس نے بڑے ہی تعجب کے  تھا اور جس وقت جناب عبدالمطلب اپنے اونٹوں کے مطالبے کے

ساتھ ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کيا ليکن مجھ سے يہاں سے واپس جانے اور خانہ کعبہ کو
اسے يہ  ويران نہ کرنے کا مطالبہ نہيں کيا ؟ اس وقت جناب عبدالمطلب نے اپنے ايمان و اعتقاد پر بھروسہ کرتے ہوئے

  جواب ديا تھا :
  )١ٔانا رّب ااِلبل وللبيت رّب يمنعہ (يحميہ).(

  ميں اونٹوں کا مالک ہوناور اس گھر (خانہ کعبہ) کا بھی مالک موجود ہے جو خود اس کی حفاظت و حمايت کرے گا .
ڈی پکڑ کر يوں کہا :اس کے بعدجناب عبدالمطلب مکہ کی طرف روانہ ہوگئے . پھر مکہ ميں خانہ کعبہ کے دروازے کی کن

  
  يا رّب الٔارجو لھم سواکا 
  يارّب فامنع منھم حماکا

  اِن عدوالبيت َمن عاداکا 
  )٢امنعھم ٔان يُخّربوا فناکا(

.............  

  ھ.١٣٤٨طبع مصر ،  ٢٦١ص  ١)کامل ابن اثير جلد ١(
  ) گذشتہ حوالہ.٢(

گارا!تو خود ان دشمنوں کے مقابلے ميں اپنے حرم کی اے پروردگارميں تيرے سوا کسی سے اميد نہيں رکھتا . پرورد
  حفاظت فرما.

  اس گھرکے دشمن تجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہيں انہيں روک دے تاکہ تيرے گھر کو ويران نہ کرسکيں . 
اس قسم کے بلند پايہ اشعار جناب عبدالمطلب کے مومن اور خدا پرست ہونے کے واضح گواه ہيں اسی وجہ سے يعقوبی نے 

  نی تاريخ کی کتاب ميں جناب عبدالمطلب کے متعلق يوں تحرير کيا ہے:اپ
  )١رفض عبادة األصنام و وّحد ّهللا عّز وجّل.(

  عبدالمطلب نے بتوں کی پوجا سے انکار کيا تھا اور آپ خدا کے موحد بندے تھے .
  ابوطالب کی کيا منزلت تھی؟آئيے اب يہ ديکھا جائے کہ اس مومن اور خدا پرست شخصيت کی نگاه ميں ان کے بيٹے 

  عبدالمطلب کی نگاه ميں ابوطالب
تاريخ شاہد ہے کہ بعض روشن ضمير نجوميوں نے جناب عبدالمطلب کو پيغمبراکرۖم کے روشن مستقبل اور ان کی نبوت 

  سے باخبر کرديا تھا جس وقت ''سيف بن ذی يزان'' 
.............  
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  طبع مصر. ٧ص  ٢)تاريخ يعقوبی جلد١(

ے حکومت حبشہ کی باگ ڈور سنبھالی تو جناب عبدالمطلب ايک وفد کے ہمراه حبشہ تشريف لے گئے اس وقت ''سيف بن ن
ذی يزان'' نے ايک اہم خطاب کے بعد جناب عبدالمطلب کو يہ خوشخبری دی ''آپ کے خاندان ميں ايک عظيم القدر نبۖی 

  وصيات يوں بيان کئے:تشريف الچکے ہيں'' اس کے بعد اس نے پيغمبراکرۖم کے خص
  )١اسمہ محمد ۖيموت ٔابوه و ٔامہ و يکفلہ جّده و عّمہ.(

  انکا نام محمۖد ہے انکے ماں باپ کا (جلد ہی) انتقال ہوجائے گااور ان کی سرپرستی ان کے دادا اور چچا کريں گے .
  اس وقت اس نے پيغمبراکرۖم کے صفات بيان کرتے ہوئے يہ جملے بھی کہے تھے :

ّرحٰمن و يدحض الشيطان و يخمدالنيران و يُکّسر األوثان قولہ فصل و حکمہ عدل و ئامر بالمعروف و يفعلہ و ينھٰی عن يعبد ال
  )٢المنکر و يبطلہ.(

 وه خدائے رحمن کی عبادت کريں گے، شيطان کے دام ميں نہيں آئيں گے، جہنم کی آگ کو بجھائيں گے اور بتوں کو توڑيں 
.............  

  .١١٥۔١١٤،اور طبع بيروت ص  ١٣٧، ١٣٦طبع مصر ص ١ه حلبی جلد)سير١(
  ) گذشتہ حوالہ.٢(

گے .ان کا قول حق و باطل ميں جدائی کا ميزان ہوگا وه دوسروں کو نيکی کا حکم ديں گے اور خود بھی اس پر عمل پيرا 
  ہوں گے وه دوسروں کو برائی سے روکيں گے اور اسے باطل قرار ديں گے .

  نے جناب عبدالمطلب سے کہا : اور پھر اس
  )١اِنک لجده يا عبدالمطلب غير کذب(

  اے عبدالمطلب اس ميں کوئی جھوٹ نہيں کہ آپ ان کے دادا ہيں .
 جناب عبدالمطلب نے جب يہ خوشخبری سنی تو سجده شکر بجاالئے اور پھر اس بابرکت مولود کے احوال کو يوں بيان کيا:

ا وعليہ رقيقاً و ِّن زوجتہ کريمة من کرائم قوم آمنة بنت وھب بن عبدمناف ابن زھره فجاء ت بغالماِنّہ کان ل ابن و کنت بہ معجبً 
  )٢فسّميتہ محمًدا مات ٔابوه و ٔامہ و کفلتہ ٔانا و عّمہ (يعنی ٔاباطالب).(

يں سے ايک ميرا ايک بيٹا تھا جس سے مجھے بہت زياده محبت تھی ميں نے اس کی شادی اپنے شرافتمند رشتہ داروں م
  نيک سيرت خاتون ''آمنہ'' بنت وہب بن عبدمناف سے کی تھی اس 

.............  

  )گذشتہ حوالہ.١(
  طبع مصر. ١٣٧ص  ١)سيره حلبی جلد٢(

خاتون کے ہاں ايک بيٹا پيدا ہوا ہے ميں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اس کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہوچکا ہے اس 
  نے اور اس کے چچا ابوطالب نے اپنی ذمہ لی ہے .کی سرپرستی ميں 

  جناب عبدالمطلب کے اس کالم سے يہ سمجھ ميں آتا ہے کہ وه اس يتيم بچے 
کے روشن مستقبل سے اچھی طرح باخبر تھے اس لئے انہوں نے اس بچے کو اپنے سب سے عزيز بيٹے جناب ابوطالب کی

اور کے نصيب ميں نہيں آنے ديا تھا اس سے يہ معلوم ہوجاتا ہے کہ  سرپرستی ميں ديا تھا اور اس عظيم سعادت کو کسی
جناب ابوطالب اپنے مومن اور موحد والد کی نگاه ميں ايمان کے اس درجہ پر فائز تھے کہ صرف وہی پيغمبراکرۖم کی 

  )١سرپرستی کی لياقت رکھتے تھے.(
  ليليں پيش کرتے ہيں:اب ہم مزيد وضاحت کے لئے جناب ابوطالب کے ايمان پر چند واضح د

.............  

،طبع بيروت اور  ١٨٩ص ١طبع مصر اور ''سيره ابن ہشام''جلد ١٣٤ص  ١)زياده وضاحت کے لئے ان کتابوں ''سيره حلبی'' جلد١(
  طبع بيروت کا مطالعہ مفيد ہوگا. ١١٧ص ١طبع بيروت اور'' طبقات کبرٰی''جلد  ١٠٩''ابوطالب مومن قريش'' ص 
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  ب کے مومن ہونے کی دليليںجناب ابوطال

  

  ۔جناب ابوطالب کے علمی اور ادبی آثار ١

مسلمان مورخين اور علماء نے جناب ابوطالب کے بہت سے بليغ قصيدے اور متعدد قسم کے علمی و ادبی آثار نقل کئے ہيں 
  جو ان کے محکم ايمان کی دليل ہينيہاں ہم ان کثير آثار ميں سے بعض کا تذکره کرتے ہيں:

  
  يعلم خيار الناس ٔان محمًدال

  نب کموسٰی والمسيح ابن مريم
  اتانا بھٍد مثل ما ٔاتيا بہ

  )١فکل بٔامر ّهللا يھد و يعصم(
شريف لوگ يہ جان ليں کہ موسٰی و عيسٰی ابن مريم کی طرح محمد بھی نبی خدا ہيں وه ہمارے لئے اسی طرح کا پيغام ہدايت 

  پس سارے نبی ، خدا کے حکم سے ہدايت کرتے ہيں اور گناہوں سے روکتے ہيں . الئے ہيں جيسا کہ يہ دو نبی الئے تھے
  

  ٔالم تعلموا ٔانّا وجدنا محمداً 
  رسوالً کموسٰی خط ف ٔاول الکتب

  و ٔان عليہ ف العباد محبة 
  )٢وال حيف فيمن خصہ ّهللا بالحب(

.............  

  طبع بيروت ميں بھی موجود ہے.٦٢٣ ص ٢اور اسی کے مثل مستدرک جلد  ٥٧)''کتاب الحجة''ص ١(
  (طبع دوم) ٧٢ص ١٤،اور شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) جلد ٤٢ص  ١)تاريخ ابن کثير جلد ٢(

کيا تم نہيں جانتے کہ ہم نے موسٰی کی طرح محمد(ص) کو بھی رسول پايا ہے جن کا ذکر پہلی (آسمانی) کتابوں ميں بھی آيا 
ہے ؟ لوگ ان سے محبت کرتے ہيں اور جس شخص کے دل کو خداوندعالم نے انکی محبت کيلئے چن ليا ہے اس پر افسوس

  نہ کيا جائے
  لقد ٔاکرم ّهللا النّب محّمداً 

  کرم خلق ّهللا ف الناس ٔاحمدفأ 
  و شّق لہ من اسمہ ليجلہ 

  )١فذوالعرش محمود وھذا محمد (
خداوندعالم نے اپنے نبی محمد ۖ کو مکرم قرار ديا ہے اس اعتبار سے وه مخلوقات خدا ميں سب سے زياده مکرم ہيں 

  ور يہ محمۖد ہيں.پروردگار نے ان کے نام کو اپنے نام سے مشتق کيا ہے پس صاحب عرش محمود ہے ا
  

  وّهللا لن يصلوا اِليک بجمعھم
  حتی ٔاوسد ف التراب دفينا

  فاصدع بٔامرک ما عليک غضاضة
  وابشر بذلک و قر منک عيونا
  و دعوتن و علمت ٔانک ناصح

  ولقد دعوت وکنت ثم ٔامينا
  ولقد علمت بٔاّن دين محمد 
  )٢من خير ٔاديان البريّة دينا(
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.............  

، ٢٦٦صفحہ  ١،تاريخ ابن کثير جلد ٢٧٥ص  ١طبع دوم، تاريخ ابن عساکر جلد  ٧٨ص  ١٤البالغہ ابن ابی الحديد جلد)شرح نہج ١(
  .٢٥٤ص  ١تاريخ الخميس جلد

(طبع ٥٥ص  ١٤، اور شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) جلد  ٤٢ص  ٣اور تاريخ ابن کثير جلد  ٢٦١ص  ١)خزانہ االدب بغدادی جلد٢(
  .١٢ھ. اور ديوان ابی طالب ص ١٣٥٨(طبع مصر)  ١١٦ص  ٤. اور االصابہ جلد١٥٥. ١٥٣ص  ٧تح الباری جلددوم) اور ف

( اے رسول خدۖا)خدا کی قسم ہرگز آۖپ کے دشمن آۖپ تک نہ پہنچ پائيں گے يہاں تک کہ ميں خاک تلے دفن ہوجاؤں پس آپ 
ر بشارت دے کر آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائيں آۖپ نےکو جس چيز کا حکم مال ہے بے خوف و خطر اس کا اظہار کريں او

مجھے اپنے دين کی طرف دعوت دی ہے اور ميں جانتا ہوں کہ آۖپ ميرے خير خواه ہيں بے شک آۖپ اپنی دعوت ميں امانت 
  دار ہيں ميں نے يہ جان ليا ہے کہ محمۖد کا دين دنيا کے سارے دينوں سے بہتر ہے.

  يا شاھد ّهللا عّل فاشھد 
  ّن علٰی دين النّب ٔاحمداِ 

  )١من ضل ف الدين فّن مھتد(
اے خدا کے مجھ پر گواه آپ گواہی ديجئے کہ ميں احمد، رسول خدا کے دين پر ہوں کوئی اپنے دين ميں گمراه ہو تو ہو ،ميں

  تو ہدايت يافتہ ہوں .
مع کر کے ان اشعار کے ذريعہ انہيں و:جناب ابوطالب نے اپنی بابرکت زندگی کے آخری ايام ميں قريش کے سرداروں کو ج

  پيغمبر اکرم ۖ کی مکمل طور پر حمايت کرنے کی دعوت دی تھی:
  ٔاوص بنصر الخير ٔاربعة

  ابن عليًا و شيخ القوم عباسا
  و حمزة األسد الحام حقيقہ

  وجعفر ٔان تذودوا دونہ الناسا
  کونوا فداًئ لکم ٔام وماولدت

  ف نصر ٔاحمد دون الناس اتراسا
.............  

  .٧٥اور ديوان ابوطالب ص  ٧٨ص ١٤)شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) جلد ١(

ميں چار لوگوں کوسب سے افضل نبی کی مدد کرنے کی تاکيد کرتا ہوں . اپنے بيٹے علی ، اپنے قبيلے کے بزرگ عباس ، 
کہ آنحضرۖت کے ہميشہ ناصر و مددگار رہيں  شير خدا اور مدافع پيغمبۖر حمزه اور( اپنے بيٹے )جعفر کو نصيحت کرتا ہوں

اور تم لوگ (ميری ماں اور ان کی تمام اوالديں تم سب پر قربان ہوں) احمد کی مدد کے لئے لوگوں کے سامنے سپر بن 
  )١جانا.(

ہر روشن ضمير اور انصاف پسند شخص ان بليغ ادبی آثار( جو صراحت کے ساتھ جناب ابوطالب کے خدا اور رسول پر 
مان کامل کی گواہی دے رہے ہيں ) کو ديکھ کر شيعوں کے جناب ابوطالب کے ايمان کے سلسلے ميں نظرئيے کو صحيح اي

مان لے گا اور چند سياسی اہداف کی خاطر بعض مصنفين کی طرف سے مومن قريش ، عم پيغمبر ۖ اور صدر اسالم کے 
  والی تہمتوں پر افسوس کرے گا. سخت حاالت ميں شريعت کے محافظ جناب ابوطالب پر لگائی جانے

  ۔جناب ابوطالب کا پيغمبراکرۖم کے ساتھ نيک سلوک ان کے ايمان کی عالمت ہے.٢
  تمام مشہورمسلمان مورخين نے جناب ابوطالب کی پيغمبراسالۖم کے سلسلے ميں

.............  

  ن ينصره)کی تفسير سے ماخوذ.)متشابہات القرآن ، (ابن شہر آشوب) سوره حج کی اس آيت (ولينصرن هللا م١(

فداکاريوں کو نقل کيا ہے اور يہ چيز جناب ابوطالب کے محکم ايمان کی واضح دليل ہے کہ جناب ابوطالب نے اسالم کی 
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حمايت اور پيغمبۖر خدا کی حفاظت کے لئے آنحضرۖت کے ساتھ تين سال تک اپنا گھر چھوڑ کر ''شعب ابی طالب'' ميں زندگی
انہوں نے اپنی اس زندگی کو قبيلہ قريش کی سرداری پر ترجيح دی تھی اور مسلمانوں کی اقتصادی پابندی  گزاری تھی اور

  )١کے خاتمے تک انتہائی سخت حاالت ہونے کے باوجود آنحضرۖت کے ہمراه ره کر تمام مشکالت کو برداشت کياتھا.(
علی ـ کو بھی حضوراکرۖم کی نصرت کرنے اور  اس سے بڑھ کر يہ کہ جناب ابوطالب نے اپنے عزيز ترين فرزند حضرت

  صدر اسالم کی مشکالت ميں آنحضرۖت کا ساتھ نہ چھوڑنے کا حکم ديا تھا .
ابن ابی الحديد معتزلی نے نہج البالغہ کی شرح ميں جناب ابوطالب کے ان جملوں کو نقل کيا ہے جو انہوں نے حضرت علی 

  ـ سے کہے تھے مالحظہ ہو:
  )٢يں صرف نيکی کی طرف دعوت ديتے ہيں لہذا کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا''(''پيغمبرخدۖا تمہ

.............  

(طبع دوم مصر)  ١٣٤ص  ١۔ سيره حلبی جلد ١)اس سلسلے ميں مزيد وضاحت کے لئے درج ذيل کتابوں کا مطالعہ فرمائيں: ١(
۔ (شرح نہج البالغہ ابن ابی ٤طبع بيروت. ١٨٩ص  ١لد۔سيره ابن ہشام ج٣بيروت)  ٣(طبع  ٢٥٤اور  ٢٥٣ص  ١۔تاريخ الخميس جلد ٢

 ١۔طبقات کبرٰی جلد٧طبع مصر)  ١١٥ص  ٤۔(االصابہ جلد٦طبع نجف)  ٢۔ (تاريخ يعقوبی اول جلد٥طبع دوم)  ٥٢ص  ١٤الحديد جلد 
  ھ.١٣٨٠طبع بيروت ١١٩ص

  طبع دوم.٥٣ص  ١٤)شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) جلد٢(

ابوطالب کی وه خدمات جو آپ نے پيغمبرخدۖا کے سلسلے ميں انجام دی ہيں اور آپ کی اسالم کے دفاع اس اعتبار سے جناب 
  ميں بے لوث فداکارياں آپ کے ايمان کی واضح گواه ہيں.

اسی بنياد پر عالم اسالم کے بزرگ دانشور (ابن ابی الحديد) نے پيغمبرخدۖا کی حفاظت اور دين اسالم کی خدمت کے سلسلے 
  ناب ابوطالب کے زنده کردار سے متعلق يہ اشعار کہے ہيں:ميں ج

  
  ولوال ٔابوطالب و ابنہ 

  لما مثّل الدين شخًصا فقاما
  فذاک بمکة آوٰی و حام

  وھذا بيثرب جّس الحماما
  وما ضّرمجد ٔاب طالب

  )١جھول لغ ٔاو بصير تعامٰی(
م کو استحکام حاصل نہ ہوتا اابوطالب نے مکہ ميں اگر ابوطالب اور ان کے بيٹے( حضرت علی )نہ ہوتے تو ہرگز دين اسال

پيغمبراکرۖم کو پناه دی تھی اور ان کی حمايت کی تھی اور ان کے بيٹے نے يثرب ميں (پيغمبراسالۖم کی نصرت کے 
  لئے)اپنی جان کی بازياں لگائی تھيں. 

  ۔ابوطالب کی وصيت ان کے ايمان کی گواه ہے٣
  يسے ''حلبی شافعی''نے اپنی کتاب سيرٔه حلبی ميں اور عالم اسالم کے مشہور مورخين ج

.............  

  .٣طبع  ٨٤ص  ١٤)شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد)جلد١(

''محمد ديار بکری''نے اپنی کتاب تاريخ الخميس ميں لکھا ہے کہ جناب ابوطالب نے اپنی زندگی کے آخری لمحات ميں اپنے 
  ت کے سلسلے ميں يہ وصيت کی تھی:قبيلے سے پيغمبراسالۖم کی نصر

  يا معشر قريش کونوا لہ والة، ولحزبہ حماة ، وّهللا 
  اليسلک ٔاحد منکم سبيلہ ااِلّ رشد،وال ئاخذ ٔاحد

  بھديہ ااِلّ سعد، ولوکان لنفس مدة وألجل تٔاخر لکففت
  )١عنہ الھزائز، ولدفعت عنہ الدواھ، ثم ھلک۔ (
اور ان کے ماننے والوں کے حامی و ناصر بن جاؤ خدا کی قسم تم ميں سے جو  اے قبيلہ قريش!تم سب مصطفی کے محب
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شخص بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا وه ضرور ہدايت پائے گا اور جو کوئی ان سے ہدايت حاصل کرے گا وه کامياب 
سختيوں سے آنحضرۖت ہوجائے گا اگر ميری زندگی باقی رہتی اور موت نے مجھے مہلت دی ہوتی تو ميں يقينا فتنوں اور 

  کی محافظت کرتا اور پھر يہ آخری کلمات کہتے کہتے جناب ابوطالب نے داعی اجل کو لبيک کہا تھا.

  ۔پيغمبر٤
  خدۖا کی ابوطالب سے محبت ان کے ايمان کی دليل ہے

  پيغمبرخدۖانے مختلف موقعوں پر اپنے چچا ابوطالب کا احترام و اکرام کيا ہے اور ان 
.............  

  (طبع مصر)٣٩١ص ١، طبع بيروت اور سيره حلبی جلد٣٠١اور  ٣٠٠ص  ١)تاريخ الخميس جلد١(

  سے اپنی محبت کا اظہار فرمايا ہے يہاں ہم ان ميں سے صرف دو کا تذکره کرتے ہيں :
بن ابی  الف:بعض مورخين نے اپنی کتابوں ميں پيغمبراسالۖم کی درج ذيل روايت نقل کی ہے جس ميں آۖپ نے جناب عقيل

  طالب سے مخاطب ہوکر يوں فرمايا ہے:
  )١ن احبک حبّين حبًّا لقرابتک مّن و حبًّا لما کنت ٔاعلم من حّب عم اِيّاک(

ميں تم سے دوہری محبت کرتا ہونايک تمہاری مجھ سے قريبی رشتے داری کی وجہ سے ہے اور دوسری محبت اس وجہ 
  بت کرتے تھے .سے ہے کہ ميں جانتا ہوں ابوطالب تم سے بہت مح

ب:حلبی نے اپنی کتاب سيرت ميں پيغمبرخدۖا کی يہ روايت نقل کی ہے جس ميں آۖپ نے جناب ابوطالب کی تعريف فرمائی 
  ہے :

  )٢مانالت قريش مّن شيئًا ٔاکرہہ (ٔا ٔاشد الکراہة)حتی مات ٔابوطالب.(
  سکے۔جب تک ابوطالب زنده رہے مجھے قريش کسی بھی قسم کی تکليف نہيں پہنچا 

  رسول خدۖا کا ابوطالب سے محبت کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا جناب ابوطالب 
.............  

  ٥٠٩ص ٢(طبع بيروت) االستيعاب جلد١٦٣ص  ١)تاريخ الخميس جلد١(
  (طبع مصر).٣٩١ص  ١)سيره حلبی جلد٢(

رکھتے تھے اور مشرکين و کفار سے کے محکم ايمان کی واضح دليل ہے کيونکہ پيغمبرخدۖا صرف مومنين ہی سے محبت 
  سخت گيری کرتے تھے جيسا کہ قرآن مجيد فرماتا ہے:

د َرُسوُل ا   )١َوالَِّذيَن َمَعہُ َِشدَّاُئ َعلَی اْلُکفَّاِر ُرَحَماُئ بَْينَہُْم...)(هللاِ ( ُمَحمَّ
  يں انتہائی مہربان ہيں.محمد ۖهللا کے رسول ہيں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہيں وه کفار کے لئے سخت ہيناور آپس م

  ايک اورجگہ فرماتا ہے :
وَن َمْن َحادَّ اهللاِ (الَتَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا َوَرُسولَہُ َولَْو َکانُوا آبَائَہُْم َْو َْبنَائَہُْم َْو ِْخَوانَہُْم َْو َعِشيَرتَہُْم ُْوٰلئِکَکتََب ِف هللاَ َواْليَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّ

  )٢يَماَن... )(قُلُوبِِہْم اْل◌ِ 
آپ کو کبھی ايسے افراد نہيں مليں گے جو هللا اور روز آخرت پر ايمان رکھنے والے (بھی) ہوں ليکن هللا اور اس کے رسول 
کے دشمنونسے محبت رکھتے ہوں چاہے وه ان کے باپ يا بيٹے يا بھائی يا خاندان والے ہی کيوں نہ ہوں يہ وه لوگ ہيں جن 

  يمان لکھ ديا ہے.کے دلوں ميں هللا نے ا
ان آيات کا جب پيغمبراکرۖم کی ابوطالب سے محبت اور مختلف موقعوں پران کی ستائش سے موازنہ کيا جائے تو اس بات 

  ميں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہيں ره جاتا کہ جناب ابوطالب ايمان کے اعلی ترين درجہ پر فائز تھے .
.............  

  .٢٩)سوره فتح آيت:١(
  .٢٢وره مجادلہ آيت: )س٢(
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  ۔حضرت علی ـ اور اصحاب رسوۖل کی گواہی٥
  حضرت اميرالمومنين ـ اوراصحاب پيغمبۖر نے جناب ابوطالب کے محکم ايمان کی گواہی دی ہے مالحظہ ہو:

ـ کی خدمت ميں ايک شخص نے جناب ابوطالب پر ايک ناروا تہمت لگائی تو الف:جس وقت حضرت اميرالمومنين علی 
  حضرت علی ـ کے چہرے پر غصے کے آثار نماياں ہوگئے اور آپ نے فرمايا:

  )١َمہ ، فّض ّهللا فاک والذ بعث محّمًدا بالحّق نبيًّا لو شفع ٔاب ف کل مذنب علٰی وجہ األرض لشفعہ ّهللا.(
و توڑ دے مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے محمۖد کو برحق نبی قرار ديا ہے اگر ميرے والد چپ ره! هللا تيرے منہ ک

  (ابوطالب)روئے زمين کے سارے گناه گاروں کی شفاعت کرنا چاہيں تو بھی پروردگار ان کی شفاعت کو قبول کرے گا .
  ايک اورجگہ فرماتے ہيں :

.............  

  .٢٤)الحجة ص ١(

  )١عبدمناف بن عبدالمطلب مؤمنًا مسلًما يکتم اِيمانہ مخافة علٰی بن ہاشم ٔان تنابذھا قريش.(کان وهللا ابوطالب 
خدا کی قسم ابوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب مومن اور مسلمان تھے اور اپنے ايمان کوقريش کے کفار سے مخفی رکھتے 

  تھے تاکہ وه بنی ہاشم کو ستا نہ سکيں.
صرف جناب ابوطالب کے ايمان کی تائيد کرتے ہيں بلکہ ان کو ايسے اوليائے خدا کی حضرت علی ـکے يہ ارشادات نہ 

  صف ميں کھڑا کرديتے ہيں جو پروردگار عالم کے اذن سے شفاعت کا حق رکھتے ہيں .
  ب: جناب ابوذر غفاری نے جناب ابوطالب کے بارے مينکہا ہے:

  )٢.(وّهللا الذ الاِلہ ااِل ھو ما مات ابوطالٍب حتٰی ٔاسلم
  قسم ہے اس خد اکی جس کے سوا کوئی معبود نہيں ابوطالب اسالم النے کے بعد اس دنيا سے رخصت ہوئے ہيں.

.............  

  .٢٤)الحجة ص ١(
  (طبع دوم).٧١ص ١٤)شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد) جلد٢(

  ھ يہ روايت نقل ہوئی ہے :ج:عباس بن عبدالمطلب اور ابوبکر بن ابی قحافہ سے بھی بہت سی سندوں کے سات
  )١اِّن ٔاباطالب مامات حتٰی قال: الالہ اال ّهللا محمد رسول ّهللا.(

  بے شک ابوطالب ''الالہ اال ّهللا محمد رسول ّهللا''کہنے کے بعد دنيا سے رخصت ہوئے ہيں.

  ۔ابوطالب اہل بيت کی نگاه ميں٦
ظوں ميں بيان فرمايا ہے اور مختلف موقعونپر پيغمبراسالۖم کے ائمہ معصومين ٪ نے جناب ابوطالب کے ايمان کو صاف لف

  اس فداکار کا دفاع کيا ہے يہاں پر ہم ان ميں سے صرف دو نمونوں کا تذکره کرتے ہيں:
  الف:امام محمد باقر ـ فرماتے ہيں:

  )٢لووضع اِيمان ٔاب طالٍب ف کفة ميزان و اِيمان ھذا الخلق ف الکفة األخری لرجح اِيمانہ.(
اگر ابوطالب کے ايمان کو ترازو کے ايک پلڑے ميں اور تمام مخلوقات کے ايمان کو اس کے دوسرے پلڑے ميں رکھ ديا 

  جائے 
  تو ايمان ابوطالب ان کے ايمان سے بھاری ہوگا.

.............  

  ھ).١٣٧٨بيروت  ٣تفسير وکيع سے نقل کرتے ہوئے (طبع ٣٩٨ص ٧)الغدير ، جلد ١(
  .١٨(طبع دوم ) الحجة ص ٦٨ص  ١٤غہ ابن ابی الحديد جلد )شرح نہج البال٢(
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  ب:امام جعفرصادق ـ رسول اکرۖمسے نقل فرماتے ہيں :
ه ّهللا اِّن ٔاصحاب الکہف ٔاسّروا االيمان و ٔاظہروا الکفر فآتاھم ّهللا ٔاجرھم مّرتين و اِّن ٔاباطالب ٔاسّر االيمان و ٔاظہر الشرک فآتا

  )١ٔاجره مرتين.(
کہف (چند مصلحتوں کی وجہ سے) اپنے ايمان کو چھپا کر کفر کا اظہار کرتے تھے تو پروردگار عالم نے انہيں اصحاب 

دہرا اجر عطا فرمايا تھا. ابوطالب نے بھی اپنے ايمان کو چھپا کر (کسی مصلحت کی وجہ سے) شرک کا اظہار کيا تو انہيں 
  بھی پروردگارعالم نے دوہرا اجر ديا ہے .

  لوں کی روشنی ميں آفتاب کی طرح واضح و روشن ہوجاتا ہے کہ گزشتہ دلي
  جناب ابوطالب درج ذيل بلند مقامات پر فائز تھے:

  ۔خدا و رسوۖل پر محکم ايمان.١
  ۔پيغمبرخدۖا کے بے لوث حامی و ناصر اور راه اسالم کے فداکار.٢
  ۔پيغمبراکرم ۖ کے بے نظير محبوب.٣
  عت کے مالک.۔خداوند عالم کے نزديک عہدٔه شفا٤

.............  

  .١١٥(طبع دوم )الحجة ص ٧٠ص  ١٤)شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد جلد ١(

اس اعتبار سے ثابت ہوجاتا ہے کہ جناب ابوطالب پر لگائی گئی نسبتينباطل اور بے بنياد ہيں.جو کچھ بيان ہوچکا ہے اس 
  سے دو حقيقتيں آشکار ہوجاتی ہيں:

اميرالمومنين ، ائمہ معصومين٪ اور اصحاب پيغمبر ۖ کی نگاه ميں جناب ابوطالب ايک باايمان شخص ۔پيغمبراکرۖم، جناب ١
  تھے.

۔جناب ابوطالب پر کفر کا الزام باطل اور بے بنياد ہے اور ان پر يہ تہمت بنی اميہ اور بنی عباس (جو ہميشہ سے اہل بيت٪ ٢
  ے اشاروں پر بعض سياسی مفادات کے تحت لگائی گئی تھی .اور جناب ابوطالب کی اوالد سے جنگ کرتے آئے ہيں) ک

اب ہم ضروری سمجھتے ہيں کہ اس حديث کا جائزه ليں جو ''حديث ضحضاح''کے نام سے مشہور ہے اور جسے بعض 
لوگوں نے سند قرار ديتے ہوئے جناب ابوطالب کی شخصيت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے ہم يہاں قرآنی آيات ، سنت 

  اور عقل کی روشنی ميں اس حديث کے باطل اور بے بنياد ہونے کے دالئل پيش کريں گے: نبویۖ 

  حديث ضحضاح کا تحقيقی جائزه
بعض مصنفين جيسے بخاری اور مسلم نے ''سفيان بن سعيد ثوری'' ''عبدالملک بن عمير'' ''عبدهللا العزيز بن محمددراوردی'' 

  ے ہوئے ان دو اقوال کو پيغمبراکرۖم سے منسوب کيا ہے:''ليث بن سعد'' جيسے راويوں سے نقل کرت
  الف:''وجدتہ ف غمراٍت من النار فٔاخرجتہ الی ضحضاح''.

  ) کی طرف منتقل کرديا۔١ميں نے انہيں آگ کے انبار ميں پايا تو انہينضحضاح(
  'ب:''لعلہ تنفعہ شفاعت يوم القيامة فيجعل ف ضحضاح من النار يبلغ کعبيہ يغل منہ دماغہ '

قيامت کے دن شايد ميری شفاعت ابوطالب کے کام آجائے تاکہ انہيں ضحضاح ميں ڈال ديا جائے جس کی گہرائی پاؤں کے 
  )٢ٹخنوں تک ہوگی اور جس ميں ان کا (معاذهللا) دماغ کھولے گا (

باطل اور بے  اگرچہ جناب ابوطالب کے ايمان سے متعلق گزشتہ روايات اور دالئل کی روشنی ميں اس حديث ضحضحاح کا
بنياد ہونا اچھی طرح ثابت ہوجاتا ہے ليکن پھر بھی اس مسئلے کی وضاحت کيلئے حديث ضحضاح سے متعلق دو چيزوں 

  کی تحقيق ضروری ہے :
  ۔اس حديث کے سلسلہ سند کا باطل ہونا .١
  ۔اس حديث کے متن کا کتاب خدا اور سنت پيغمبۖربر خالف ہونا .٢

.............  

  ''ايسے گڑھے کو کہتے ہيں جس کی گہرائی آدمی کے قد سے کچھ کم ہو.)''ضحضاح ١(
  طبع مصر.٤٦کتاب االدب باب کنية المشرک ص  ٨اور جلد  ٥٢ابواب مناقب باب قصہ ابوطالب ص ٥)صحيح بخاری جلد٢(
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  حديث ضحضاح کے سلسلہ سند کا باطل ہونا
ثوری''''عبدالملک بن عمير'' ''عبدالعزيز بن محمددراوردی'' اور  ہم نے بيان کيا تھا کہ اس حديث کے راوی ''سفيان بن سعيد

  ''ليث بن سعد ''ہيناب ہم ان راويوں کے سلسلے ميں اہل سنت کے علمائے رجال کے نظريات کی تحقيق کريں گے:

  الف: ''سفيان بن سعيد ثوری''
ئے رجا ل ميں ہوتا ہے انہوں نے سفيان بن سعيد ابوعبدهللا بن احمد بن عثمان ذھبی کا شمار اہل سنت کے بزرگ مرتبہ علما

  )١ثوری کے بارے ميں يوں کہا ہے: ''کان يدلس عن الضعفائ.''(
  سفيان بن سعيد ثوری ضعيف راويونکی گھڑی ہوئی حديثيں نقل کرتا تھا.

ديثيں نقل کيا کرتا ذہبی کا يہ کالم اس بات کی واضح دليل ہے کہ سفيان ثوری ضعيف اور مجہول الحال قسم کے افراد سے ح
  تھا اس اعتبار سے اس کی نقل کی ہوئی حديثوں کا کوئی اعتبار نہيں ہے .

.............  

  ھ.١٣٨٢بيروت  ١طبع ١٦٩ص ٢)ميزان االعتدال (ذہبی) جلد١(

  

  ب:عبدالملک بن عمير
  اس کے بارے ميں ذہبی نے بھی کہا ہے :

غيّر حفظہ و قال ٔاحمد: ضعيف يخلط و قال ابن معين : مخلط و قال ابن خراشطال عمره وساء حفظہ ، قال ٔابوحاتم ليس بحافظ ت
  )١کان شعبة اليرضاه و ذکر الکوسج عن ٔاحمد ٔانہ ضعفہ جًدا.(

اس کی عمر زياده ہوگئی تھی اور اس کا حافظہ کام نہيں کرتا تھا اور اسی طرح ابوحاتم نے اس کے بارے ميں کہا ہے کہ : 
حفظ کرنے کی قدرت ختم ہوگئی تھی اور اس کی ياداشت جاتی رہی تھی اسی طرح احمد بن حنبل نے اس کے اندر حديثيں 

اس کے بارے ميں کہا ہے کہ وه ضعيف تھا صحيح حديث کو جعلی حديث سے مال کر بيان کرتا تھا اور ابن معين نے اس 
تھا اورابن خراش نے بھی اس کے بارے ميں  کے بارے ميں کہا ہے کہ وه صحيح اور غلط حديثوں کو آپس ميں مال ديا کرتا

کہا ہے کہ شعبہ بھی اس سے راضی نہ تھے اور کوسج نے احمد ابن حنبل سے يوں نقل کيا ہے کہ وه عبدالملک بن عمير کو
  نہايت ہی ضعيف قسم کا شخص شمار کرتے تھے.

  ات کا مالک تھا:گذشتہ اقوال کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے ''عبدالملک بن عمير'' درج ذيل صف
.............  

  ، بيروت)١(طبع ٦٦٠ص ٢)ميزان االعتدال جلد١(

  ۔اس کا حافظہ ختم ہوگيا تھا اور وه بھول جاتا تھا .١
  ۔علم رجال کی اصطالح ميں وه ايک ضعيف شخص تھا اور اسکی روايات پر اعتماد نہيں کيا جا سکتا.٢
  ۔بہت زياده غلطياں کرنے واال شخص تھا.٣
۔صحيح اور غلط کو آپس ميں مال کر بيان کرنے واال شخص تھا۔واضح ہے کہ مذکوره صفات ميں سے صرف ايک صفت ٤

بھی عبدالملک بن عمير کو ضعيف اور ناقابل اعتماد شخص قرار دينے کيلئے کافی تھی جبکہ اسکے اندر تو يہ سارے 
  نقائص جمع تھے.

  ج:عبدالعزيز بن محمد دراوردی
علمائے رجال نے اسے حافظہ سے بے بہره اور بھول جانے واال ايسا شخص قرار ديا ہے کہ جس کی روايات اہل سنت کے 

پر اعتماد نہيں کيا جاسکتا. احمد بن حنبل نے عبدالعزيز بن محمد دراوردی کے بارے ميں يہ کہا ہے : اِذا حّدث من حفظہ جاء
  )١ببواطيل. (
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  قل کرتا ہے تو وه باطل اور بے ہوده اقوال سے پر ہوتی ہے .جب بھی وه اپنے حافظے سے کوئی روايت ن
  )اس کی ٢اسی طرح ابوحاتم نے اس کے بارے مينيہ کہا ہے:''اليحتج بہ''(

.............  

  .٦٣٤) گذشتہ حوالہ ص١(
  )گذشتہ حوالہ.٢(

يعنی اس کا حافظہ صحيح نہيں تھاحديث کے ذيعہ استدالل نہيں کيا جاسکتا .اور ابوزارعہ نے اسکے بارے ميں ''ّسء الحفظ''
  )١جيسے الفاظ استعمال کئے ہيں(

  د:ليث بن سعد
اہل سنت کے علمائے رجال کی کتابوں کے مطالعہ سے يہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ وه راوی جن کے نام ''ليث'' ہيں 

) ليث بن ٢اور اعتماد نہيں کيا جاسکتا(وه سب ايسے مجہول الحال يا ضعيف افراد ہيں جن کی نقل کی ہوئی احاديث پر عمل 
سعد بھی انہی ضعيف اور الپرواه افراد ميں سے تھا جو احاديث کے سننے اور ان کے راويوں سے لينے ميں انتہائی 

  الپرواہی سے کام ليتے تھے.
  )٣يحيی بن معين نے ا سکے بارے ميں کہا ہے : اِنّہ کان يتساہل ف الشيوخ والسماع .(

  افراد سے حديث لينے اور سننے ميں الپرواہی کيا کرتا تھا.ليث بن سعد، 
''نباتی ''نے بھی اسے ضعيف افراد ميں قرار ديا ہے اور اپنی کتاب ''التذليل علی الکامل'' (جسے انہوں نے ضعيف افراد کی 

  پہچان کے لئے لکھا ہے) ميں ''ليث بن سعد'' 
.............  

  .٦٣٤)گذشتہ حوالہ ص ١(
  ،بيروت. ١طبع  ٤٢٣تا ٤٢٠ص  ٣العتدال جلد)ميزان ا٢(
  .٤٢٣) گذشتہ حوالہ ص ٣(

  )١کے نام کا بھی ذکر کيا ہے.(
اس بيان سے معلوم ہوجاتا ہے کہ حديث'' ضحضاح''کے سارے راوی انتہائی ضعيف تھے لہذا ان سے منقول احاديث پر 

  اعتماد نہيں کيا جاسکتا.
ہے اس حديث ميں پيغمبراکرۖم کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ آۖپ نے حديث ضحضاح کا مضمون قرآن و سنت کے خالف 

جناب ابوطالب کو(معاذهللا) آگ کے شعلوں کے انبار سے نکال کر ضحضاح کی طرف منتقل کرديا تھااس اعتبار سے 
رزو پيغمبراکرۖم نے ان کے عذاب ميں کمی کرادی تھی يا آنحضرۖت نے قيامت کے دن ان کے حق ميں شفاعت کرنے کی آ

کی تھی جبکہ قرآن مجيد اور سنت نبوۖی کے اعتبار سے آنحضرت ۖ کا عذاب ميں کمی کرانے يا شفاعت کرنے کا حق صرف
مومنوں اور مسلمانوں سے ہی مخصوص ہے لہذا اگر (معاذهللا) جناب ابوطالب کافر ہوتے تو ہرگز پيغمبراکرۖم ان کے عذاب 

. اس اعتبار سے يہ ثابت ہوجاتا ہے کہ (حديث ضحضاح) کا مضمون باطل اورميں کمی يا ان کی شفاعت کی آرزو نہ کرتے 
  بے بنياد ہے اب 

  ہم قرآن وسنت کی روشنی ميں اس مسئلے کی چند واضح دليليں پيش کرتے ہيں:
  الف: قرآن مجيد اس سلسلے ميں فرماتا ہے:

  فَيَُموتُوا َوالَيَُخفَُّف َعْنہُْم ِمْن َعَذابِہَا َکٰذلَِک  ( َوالَِّذيَن َکفَُروا لَہُْم نَاُر َجہَنََّم الَيُْقَضی َعلَْيِہمْ 
.............  

  .٤٢٣ص ٣اور ميزان االعتدال جلد ٧٥)شيخ االبطح ص١(

  )١نَْجِز ُکلَّ َکفُوٍر)(
ميں  اور جنہوں نے کفر اختيار کيا ان کيلئے جہنم کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مرجائيں اور نہ ہی انکے عذاب
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  کوئی تخفيف کی جائی گی ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا ديا کرتے ہيں.
ب:سنت نبۖی ميں بھی کفار کے حق ميں شفاعت کی نفی کی گئی ہے: ابوذر غفاری نے پيغمبراکرۖم سے يہ روايت نقل کی ہے

:  
ّ شيئًا.   ٔاعطيت الشفاعة وھ نائلة من ٔاُمت َمن اليشرک با

نے کا حق ديا گيا ہے اور وه ميری امت کے ايسے افراد کے لئے ہوگی جنہوں نے خداوندعالم کے سلسلےمجھے شفاعت کر
  ميں شرک نہ کياہو.

  لہذا حديث ضحضاح کا مضمون باطل ، بے بنياد اور قرآن و سنت کے اصولوں کے خالف ہے.

  نتيجہ
  ن کے اعتباراس بيان کی روشنی ميں يہ واضح ہوجاتا ہے کہ حديث ضحضاح سند و مت

سے ناقابل عمل روايت ہے. اس طرح جناب ابوطالب کی باايمان شخصيت کو داغدار کرنے والی مہمل روايت باطل ہوجاتی 
  ہے اور پيغمبراکرۖم کے حامی و ناصر جناب ابوطالب کا ايمان محکم طريقہ سے ثابت ہوجاتا ہے۔

.............  

 .٣٦)سوره فاطر آيت : ١(
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  تيسواں سوال
  

کيا شيعوں کی نظر ميں جبرئيل ـ نے منصب رسالت کے پہنچانے ميں خيانت کی ہے اور کيا يہ صحيح ہے کہ انہوں نے 
  حضرت علی ـکے بجائے قرآن مجيد کو رسول اکرۖم پر نازل کيا ہے؟

  
بعض جاہل اور خود غرض افراد نے شيعوں پر يہ تہمت لگائی ہے .اس مسئلے کے جواب سے پہلے ہم ضروری  جواب:

  سمجھتے ہيں کہ اس سوال کے پيداہونے کا اصلی سبب بيان کرديں:

  اس تہمت کا اصلی سبب
کے پہنچانے ميں خيانت  قرآنی آيات اور احاديث نبوی کے مطابق يہوديوں کا يہ عقيده تھا کہ حضرت جبرئيل ـ نے رسالت

کی ہے کيونکہ خداوندعالم نے انہيں حکم ديا تھا کہ منصب نبوت کو خاندان اسرائيل ميں قرارديں ليکن انہوں نے پروردگار 
عالم کے حکم کی خالف ورزی کرتے ہوئے منصب نبوت کو اوالد اسماعيل ميں قرار دے ديا اسی بنياد پر يہودی جناب 

  )١مجھتے ہيں (جبرئيل کو اپنا دشمن س
اور ان کے بارے ميں ہميشہ ''خان االمين'' ''جبرائيل نے خيانت کی'' کا جملہ استعمال کرتے ہيں اسی وجہ سے قرآن مجيد 

نے ان پر اعتراض کيا ہے اور ان کے نظرئيے کو باطل قرار ديتے ہوئے مندرجہ ذيل آيت ميں جناب جبرئيل کو فرشتہ 
  :''امين'' کے نام سے ياد کيا ہے

وُح اْلَ◌ِميُن ة َعلٰی قَْلبَِک لِتَُکوَن ِمْن اْلُمنِذِريَن)(   )٢( نََزَل بِِہ الرُّ
اس( قرآن مجيد)کو روح االمين (جبرائيل) لے کر نازل ہوئے ہيں يہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب 

  الہی سے ڈرانے والوں ميں سے ہوجائيں.
  ہے:ايک اور آيت ميں ارشاد ہوتا 
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لَہُ َعلَی قَْلبَِک ِبِ◌ْذِن ا ا لِِجْبِريَل َفِ◌نَّہُ نَزَّ   )٣هللاِ )((قُْل َمْن َکاَن َعُدّوً
.............  

  ھ.١٣٠٨طبع مصر  ٤٣٧اور  ٤٣٦ص  ١)تفسير فخررازی جلد١(
  .١٩٤)سوره شعراء آيت: ٢(
  .١٩٤۔٩٣)سوره بقره آيت: ٣(

ان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو حکم خدا سے آپ کے قلب پر نازل آپ کہہ ديجئے: جو کوئی جبرئيل کا دشمن ہے وه يہ ج
  کيا ہے.

اگر ان آيات کی تفسير کا مطالعہ کيا جائے تو يہ بات واضح ہوجائے گی کہ قوم يہود چند وجوہات کی بنا پر جناب جبرئيل کو 
اال تصور کرتی تھی لہذا اس کلمے اپنا دشمن شمار کرتے ہوئے انہيں فرشتٔہ عذاب اور رسالت پہنچانے ميں خيانت کرنے و

''خان االمين'' کا سرچشمہ قوم يہود کا عقيده ہے اور بعض جاہل مصنفين نے شيعوں سے اپنی پرانی دشمنی کے نتيجے ميں 
  بے انصافی سے کام ليتے ہوئے يہوديوں کے اس جملے کو شيعہ قوم سے منسوب کرديا ہے.

  شيعوں کی نگاه ميں منصب نبوت
وسنت کی پيروی اور ائمہ معصومين ٪ کی روايات کی روشنی ميں نہ صرف يہ کہ حضرت محمد بن عبدهللا ۖ کو  شيعہ ،قرآن

حکم خدا سے ساری دنيا کے لئے نبی برحق سمجھتے ہيں بلکہ وه آنحضرۖت کو آخری نبی اور سيد المرسلين بھی مانتے ہيں 
.  

  ہربار کالم ميں اس حقيقت کی يوں گواہی ديتے ہيں:شيعوں کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب ـ اپنے اس گ
  )١ؤاشھد ٔان الالہ اال ّهللا وحده الشريک و ٔاشھد ٔان محّمًدا عبده و رسولہ خاتم النبيّين و حجة ّهللا علٰی العالمين.(

ی ديتا ہوں کہ ميں گواہی ديتا ہوں کہ کوئی معبود نہيں ہے سوائے اس خدائے واحد کے جس کا کوئی شريک نہيں اور گواہ
  حضرت محمد خدا کے بندے اس کے رسول ، خاتم االنبياء اور سب جہانوں پر خدا کی حجت ہيں.

  امام جعفرصادق ـ نيز فرماتے ہيں:
  )٢''لم يبعث ّهللا عّزوجّل من العرب ااِل خمسة ٔانبياء ھوًدا و صالًحا و اسماعيل و شعيبًا و محمًدا خاتم النبيّين ۖ'.'(

ے پانچ انبياء کو قوم عرب ميں سے مبعوث فرمايا ہے : حضرت ہود، حضرت صالح ، حضرت اسماعيل خداوندعالم ن
.   ،حضرت شعيب اور خاتم النبيين حضرت محمد مصطفی ۖ

يہ حديث بخوبی شيعوں پر لگائی گئی نسبت کو باطل کرديتی ہے اور حضرت محمدبن عبدهللا کو خدا کے آخری نبی کی 
  ) ٣حيثيت سے پہچنواتی ہے(

.............  

  تہران. ٢طبع ٦٧صفحہ ٨طبع بيروت اور کافی جلد  ١٨٨ص  ١)نہج السعادة جلد١(
  ھ .١٤٠٣بيروت  ٢طبع  ٤٢ص  ١١)بحار االنوار جلد٢(
)پيغمبراسالۖم کی خاتميت کے سلسلے ميں زياده روايات سے آگاہی کے لئے استاد جعفر سبحانی کی کتاب ''مفاہيم القرآن'' کا مطالعہ ٣(

  فرمائيں.

اسی بنياد پر تمام شيعہ جناب جبرئيل کو رسالت پہنچانے ميں امين سمجھتے ہيناوراسی طرح ان کا عقيده ہے کہ حضرت 
محمد بن عبدهللا ۖ خدا کے آخری اور برحق نبی تھے اور حضرت علی بن ابی طالب ـ آنحضرت ۖ کے حقيقی وصی اور 

  جانشين تھے۔
ہ پيغمبراکرۖم کی درج ذيل حديث پيش کريں جس کے صحيح ہونے پر شيعہ اور سنی يہاں پر ہم ضروری سمجھتے ہيں ک

دونوں اتفاق نظر رکھتے ہيں اور دونوں ہی فرقوں کے محدثين نے اس حديث کو اپنی معتبر کتابوں ميں نقل کيا ہے يہ حديث 
ان کرنے کے بعد حضرت علی ـ کو''حديث منزلت'' کے نام سے مشہور ہے اس حديث ميں آپ نے اپنی رسالت کی خاتميت بي

  اپنا وصی اور جانشين معين فرماياہے پيغمبراکرم ۖ نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمايا ہے:
  )١ٔاما ترضٰی ٔان تکون مّن بمنزلة ھارون من موسٰی اال اِنّہ النّب بعد(

.............  
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  ں:)اس حديث کے بے شمار ماخذ موجود ہيں ان ميں سے بعض يہ ہي١(
  باب غزوه تبوک (طبع مصر) ٣ص ٦۔صحيح بخاری جلد١
  باب فضائل علی (طبع مصر) ١٢٠ص  ٧۔صحيح مسلم جلد٢
  باب فضائل اصحاب النبی ۖ (طبع اول مصر) ٥٥ص ١۔سنن ابن ماجہ جلد٣
  (طبع بيروت) ١٠٩ص  ٣۔مستدرک حاکم جلد٤
  ٣٢ص ميں  ٣اور جلد  ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٠ص  ١۔مسند احمد جلد٥
  باب مناقب علی بن ابی طالب (طبع بيروت) ٢١ص ٥۔صحيح ترمذی جلد٦
  ھ ١٤٠٣طبع بيروت  ٢٧۔مناقب ابن مغازلی ص ٧
  ھ١٤٠٣بيروت  ٢طبع  ٢٥٤ص  ٣٧۔بحاراالنوار جلد ٨
  ھ١٣٩٩طبع بيروت  ٧٤۔معانی االخبار (شيخ الصدوق) ص٩
  ھ١٤٠٥طبع بيروت  ١٦٨ص  ٢۔کنزالفوائد جلد١٠

اس بات سے خوش نہيں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ويسی ہی ہے جيسی ہارون کو موسٰی سے تھی  (اے علی )کياتم
  صرف يہ (فرق ہے) کہ ميرے بعد کوئی پيغمبر نہيں آئے گا.

يہ حديث جو کہ سند کے اعتبار سے شيعہ و سنی محدثين کی نظر ميں معتبر ہے شيعوں کے درج ذيل دو نظريوں کی واضح 
  دليل ہے:

  محمد بن عبدهللا ۖ خدا کے آخری نبی ہيں.۔حضرت ١
  ۔حضرت علی بن ابی طالبـ پيغمبراکرۖم کے جانشين اور بالفصل خليفہ ہيں۔٢

  اکتيسواں سوال
  

  تقيہ کا معيارکيا ہے؟

  
دشمنوں کے مقابلے ميں دنياوی اور دينی نقصانات سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے باطنی عقيدے اور ايمان کو جواب:

  ا نام تقيہ ہے تقيہ ہر مسلمان شخص کا ايک ايسا شرعی فريضہ ہے جس کا سرچشمہ قرآنی آيات ہيں:چھپانے ک

  قرآن کی نگاه ميں تقيہ
  قرآن مجيد ميں تقيہ سے متعلق بہت سی آيات ہينان ميں سے يہاں ہم بعض کا ذکر کرتے ہيں :

  )١ف َشْ◌ٍئ ِالَّ َْن تَتَّقُوا ِمْنہُْم تُقَاةً)(هللاِ ِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِک فَلَْيَس ِمَن ا(اليَتَِّخْذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَکافِِريَن َْولِيَاَئ ِمْن ُدو
.............  

  .٢٨)سوره آل عمران آيت: ١(

ا خدا مومنوں کو چاہيے کہ وه اہل ايمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور دوست نہ بنائيں اور جو کوئی ايسا کرے گا اس ک
  سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر يہ کہ تمہيں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج نہيں ہے .

يہ آيت بخوبی اس بات کی گواہی ديتی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھنا جائز نہيں ہے ليکن اگر جان خطره ميں ہو تو تقيہ 
  کرتے ہوئے ان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کيا جاسکتا ہے.

َولَہُْم َعَذابهللاِ ِہْم َغَضب ِمْن اِمْن بَْعِد ِيَمانِِہ ِالَّ َمْن ُْکِرهَ َوقَْلبُہُ ُمْطَمئِّن بِاْلِ◌يَماِن َوٰلِکْن َمْن َشَرَح بِاْلُکْفِر َصْدًرا فََعلَيْ هللاِ ْن َکفََر بِاب:( مَ 
  )١َعِظيم )(

ر مجبور کرديا جائے اور اس کا دل ايمان جو شخص بھی ايمان النے کے بعد کفر اختيار کر لے سوائے اس کے جسے کفر پ
سے مطمئن ہو (تو کوئی حرج نہيں ہے)ليکن وه شخص جس کے سينہ ميں کفر کے لئے کافی جگہ پائی جاتی ہو اس کے 

  اوپر خد ا کا غضب ہے اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے . 
مار ابن ياسر کو ان کے ماں باپ کے ہمراه مفسرين نے اس آيت کے شان نزول ميں يہ لکھا ہے :ايک دن کفار نے جناب ع

  گرفتار کرليا اور ان سے کہنے لگے کہ اسالم کو 
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.............  

  ١٠٦)سوره نحل آيت: ١(

چھوڑ کر کفر و شرک اختيار کرلو تو عماربن ياسر کے ہمراه افراد نے ان کے جواب ميں توحيد و رسالت کی گواہياں دينا 
شروع کرديں جس پر کفار نے ان ميں سے بعض کو شہيد کرڈاال اور بعض پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے لگے اس 

اختيار کرکے ظاہری طور پر کفر کے کلمات کو اپنی زبان پر وقت جناب عمار نے اپنے باطنی عقيدے کے برخالف تقيہ 
جاری کيا تو کفار نے انہيں چھوڑ ديا پھر اسکے بعد جناب عمار انتہائی پريشانی کے عالم ميں رسول خدا کی خدمت ميں 

  )  ١پہنچے تو آنحضرت نے انہيں تسلی دی اور پھر اس سلسلے ميں يہ آيت نازل ہوئی .(
تفسير سے بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ پيغمبرخدۖا کے زمانے ميں اصحاب بھی جان ومال کی حفاظت اس آيت اور اس کی 

  کے لئے اپنے باطنی عقيدے کو چھپا کر تقيہ کرتے تھے.

  تقيہ شيعوں کی نگاه ميں
عام ميں  بنی اميہ اور بنی عباس کے ظالم حکمران ہميشہ شيعوں سے برسرپيکار رہے ہيں اور انہوں نے شيعوں کے قتل

  ) ٢کوئی کسر اٹھا نہيں رکھی ہے(
اس بنا پر اس زمانے ميں شيعوں نے قرآن مجيد کے حکم کے مطابق انتہائی سخت حاالت ميں اپنے سچے عقائد چھپا کر 

اپنی اور دوسرے مسلمان بھائيوں کی جانيں محفوظ کی تھينواضح ہے کہ اس ظلم و ستم کی فضا ميں شيعوں کے لئے تقيہ 
کوئی ايسا چارٔه کار نہيں تھا جو شيعوں کو نابودی سے بچاتالہذا اگر وه ظالم حکام، شيعوں کے دشمن نہ ہوتے  کے عالوه

اور شيعوں کا بے گناه قتل عام نہ کرتے تو ہر گز شيعہ تقيہ اختيار نہ کرتے يہاں پر اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ 
ے مسلمان بھی جب اپنے ايسے دشمنوں کے مقابلے ميں قرار تقيہ صرف شيعوں سے ہی مخصوص نہيں ہے بلکہ دوسر

پاتے ہيں جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے دشمن ہيں (جيسے کہ خوارج اور وه ظالم حکومتيں جو ہر حرام کام کو جائز 
ے ہيں اس سمجھتی ہيں )اور ان سے مقابلہ کی طاقت بھی نہيں ہوتی تو وه اپنی جان کی حفاظت کی خاطر تقيہ کا سہاراليت

بنياد پر اگر اسالمی معاشرے کے تمام افراد اپنے فقہی مذاہب ميں اتفاق رائے رکھتے ہوئے وحدت واخوت کی زندگی گزارنا
  شروع کرديں تو پھر ہرگز انھيں تقيہ کی ضرورت باقی نہيں رہے گی.

.............  

  (طبع بيروت) کا مطالعہ کيجئے. ١٣١ص ٤)اس سلسلے ميں جالل الدين سيوطی کی تفسير در المنثور جلد١(
)بنی اميہ اور بنی عباس کے حکام کے حکم پر شيعوں کے بے رحمانہ قتل عام کے سلسلے ميں تفصيلی معلومات حاصل کرنے کے ٢(

مصنفہ محمدلئے ان کتابوں''مقاتل الطالبين''(مصنفہ ابوالفرج اصفہانی) ''شہداء الفضيلة(مصنفہ عالمہ امينی)''، ''الشيعہ والحاکمون''(
  جواد مغنيہ)کا مطالعہ مفيد ثابت ہوگا.

  

  نتيجہ

  گزشتہ بحث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ: 
۔تقيہ کی اساس قرآن مجيد پر ہے اور صدر اسالم ميں پيغمبراکرۖم کے اصحاب بھی تقيہ کر تے تھے اور آنحضرۖت ان کے ١

  يليں ہيں.اس عمل کی تائيد فرماتے تھے يہ سب تقيہ کے جائز ہونے کی دل
  ۔شيعہ اپنے مذہب کو بچانے اور دشمنوں کے سفاکانہ قتل عام سے محفوظ رہنے کے لئے تقيہ کرتے تھے .٢
  ۔تقيہ صرف شيعوں سے مخصوص نہيں ہے بلکہ دوسرے مسلمان بھی تقيہ کرتے ہيں.٣
بلکہ تقيہ کا معيار (مسلمانوں کی جان ۔تقيہ کرنا اور اپنے باطنی عقائد چھپانا صرف کفار کے مقابلے ميں ہی انجام نہيں پاتا ٤

بچانا) عموميت رکھتا ہے اور ہر ايسے ظالم دشمن کے سامنے کہ جس کے ساتھ مقابلے کی قدرت نہ ہو يا اس سے جہاد 
  کرنے کے شرائط پورے نہ ہورہے ہوں تقيہ ضروری ہوجاتا ہے .

 ن کے درميان تقيہ کی ضرورت باقی نہيں رہے گی.۔اگر مسلمانوں ميں مکمل وحدت اور ہم فکری پيدا ہوجائے تو ہرگز ا٥
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 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  بتيسواں سوال
  

  ايران کے بنيادی قانون ميں کيوں جعفری مذہب (شيعہ اثناعشری) کو حکومت کا مذہب قرار ديا گيا ہے؟ 

  
کی نظر ميں تمام اسالمی مذاہب محترم و معزز شمار اس ميں شک نہيں کہ جمہوری اسالمی ايران کے بنيادی قانون جواب:

کئے جاتے ہيں ليکن يہ بات بھی طے ہے کہ اسالمی و فقہی مذاہب (:جيسے جعفری، مالکی، شافعی، حنبلی ، حنفی و...) 
کے ماننے والے اپنے فردی اور اجتماعی احکام ميں يکساں اور متحد نہيں ہيں اور ان کے درميان بہت سے اختالفات 

کھائی ديتے ہيں دوسری طرف سے ايک معاشرے کے قوانين و حقوق کا آپس ميں منظم اور يک رنگ ہونا وقت کی شديد د
ترين ضرورت ہے اس اعتبار سے واضح ہے کہ ہر سرزمين پر ان مذاہب ميں سے صرف ايک مذہب ہی اجتماعی قوانين کو

کبھی بھی ايک جيسے اور يکساں قوانين نہيں بنائے نافذ کرسکتا ہے اس لئے کہ قانون گزاروں کے مختلف ہونے سے 
جاسکتے اس بنياد پر يہ ضروری ہے کہ ہر معاشرے ميں اسالمی اور فقہی مذاہب ميں سے صرف ايک مذہب ہی باضابطہ 
طور پراجتماعی قوانين کا ماخذ قرار پائے تاکہ اس مملکت کے قوانين و ضوابط ميں کسی طرح کی دو روئی اور بدنظمی 

  نہ ہونے پائے اور فردی و اجتماعی امور مينمنظم اور يکساں قوانين و ضوابط بنانے کا زمينہ ہموار ہوسکے . پيدا

  جعفری مذہب کی تعيين کا معيار
گزشتہ وضاحت کے بعد اب دوسرا سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ آپ نے کس معيار کے تحت تمام مذاہب ميں سے صرف جعفری 

  ضوابط کا ماخذ قرار ديا ہے؟ مذہب کو ملک کے قوانين و
اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے چونکہ ايران ميں عوام کی اکثريت ايسے مسلمانوں کی ہے جو جعفری مذہب کو مانتے 
ہيں لہذا اس ملک کے بنيادی قوانين ميں جعفری مذہب کو ملک کا رسمی مذہب قرار ديا گيا جو کہ ايک فطری امر ہے اور 

  وقی ضابطوں سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے.تمام منطقی اور حق
  ايران ميں دوسرے اسالمی مذاہب کا درجہ

اگرچہ ايران کے بنيادی قوانين ميں جعفری مذہب کو ملک کا رسمی مذہب قرار ديا گيا ہے ليکن اس کے باوجود اس اسالمی 
کو) نہ صرف محترم شمار کيا گيا ہے مملکت ميں دوسرے اسالمی مذاہب (جيسے شافعی، حنبلی ،حنفی، مالکی، اور زيدی 

  بلکہ ان مذاہب کے ماننے والوں کو درج ذيل امور ميں اپنی فقہ پر عمل کرنے ميں مکمل اختيار بھی ديا گيا ہے:
  ۔اپنے مذہبی مراسم کے انجام دينے ميں .١
  ۔اپنی دينی تعليم و تربيت کے سلسلے ميں.٢
  يں.۔اپنے ذاتی اور شخصی کاموں کو انجام دينے م٣
  ۔اپنے مذہب کے خصوصی قوانين و ضوابط ميں (جيسے نکاح، طالق، ميراث، وصيت وغيره).٤

اس کے عالوه اگر کسی عالقے ميں مذکوره مذاہب ميں سے کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد زياده ہوگی وہاں کے 
يں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے قونصل خانوں ميں ان کے لئے ان کے مذہب کے مطابق قوانين و ضوابط وضع کئے جائ

  مذاہب کے لوگوں کے حقوق بھی محفوظ رہيں گے .
يہاں پر اس موضوع کی مزيد وضاحت کے لئے ہم ايران کے بنيادی قانون کی بارہويں اصل کو آپ کی خدمت ميں پيش 

  کرتے ہيں :
ناقابل تبديل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ  ''ايران کا رسمی دين اسالم اور مذہب جعفری اثنا عشری ہے يہ ہميشہ رہے گا اور

دوسرے مذہبوں. جيسے شافعی، حنبلی ،حنفی، مالکی، اور زيدی مذاہب کے ماننے والے بھی مکمل طور پر محترم شمار 
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کئے جائيں گے '' اور ان مذاہب کے پيرو اپنی فقہ کے مطابق اپنے مذہبی رسومات کے انجام دينے ميں آزاد ہوں گے اور 
اپنی دينی تعليم و تربيت اور اپنے ذاتی مسائل جيسے نکاح ،طالق ، ميراث،وصيت،لڑائی جھگڑوں کے مسائل اسی طرح وه 

اور عدالتوں ميں مقدموں کے سلسلے ميں رسمی طور پر اپنے مذہب کی فقہ پر عمل کرنے کا اختيار رکھتے ہيں اور جس 
يں ہوں گے اس جگہ کے عالقائی قوانين ان کے مذہب جگہ بھی مذکوره مذاہب ميں سے کسی ايک مذہب کے پيرو اکثريت م

کے مطابق ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے ايران کے قانون 
  اساسی کی اس بارہويں اصل کی روشنی ميں تمام اسالمی مذاہب کا احترام روشن ہوجاتا ہے ۔

  تينتيسواں سوال
  

  نماز وتر کو واجب سمجھتے ہيں؟کيا شيعہ 

  
نوافل شب ميں سے ايک نماز وتر بھی ہے جس کا پڑھنا اسالم کے ماننے والوں اور رسوۖل خدا کی پيروی کرنے جواب:

والوں کے لئے مستحب ہے ليکن شيعہ فقہاء نے کتاب و سنت کی روشنی ميں چند امور کو پيغمبراسالۖم کی خصوصيات ميں 
  ی ميں سے ايک حضوۖر پر اس نماز کا واجب ہونا بھی ہے .سے قرار ديا ہے ان ہ

چنانچہ عالمہ حلی نے اپنی کتاب ''تذکرة الفقہائ'' مينتقريباً ستر چيزوں کو پيغمبراکرم ۖ کی خصوصيات مينشمار کيا ہے اور 
  انہوں نے اپنے کالم کے آغاز ہی ميں يہ کہا ہے:

مور: الف۔ السواک ،ب۔ الوتر، ج۔األضحيہ، رو عنۖہ ٔانہ قال : ثالث کتب عّل ولم تکتب ''فٔاّما الواجبات عليہ دون غيره من ٔاّمتہ أ 
  )١عليکم : السواک والوتر واألضحيّة... ''(

.............  

  کتاب النکاح مقدمہ چہارم۔ ٢)تذکرة الفقہاء جلد١(

ہيں وه يہ ہيں:الف :مسواک کرنا،ب:نماز  وه چيزيں جو صرف پيغمبراسالۖم پر واجب ہيں اور ان کی امت کے لئے واجب نہيں
  وتر پڑھنا، ج: قربانی کرنا،.

رسول خدا سے نقل ہوا ہے کہ آنحضرۖت نے فرماياہے : تين چيزيں ميرے اوپر واجب کی گئی ہيں ليکن تم لوگوں پر واجب 
ر شيعوں کی نظر ميں صرف رسول نہينہيں اور وه ہيں مسواک کرنا ، نماز وتر پڑھنا اور قربانی کرنا ''اس بنياد پر نماز وت

  خدۖا پر واجب ہے اور دوسروں کے لئے اس کا پڑھنا مستحب ہے.

  چونتيسواں سوال
  

  کيا اوليائے خدا کی غيبی طاقت پر عقيده رکھنا شرک ہے؟

  
يہ بات واضح ہے کہ جب کبھی کوئی شخص دوسرے سے کسی کام کی درخواست کرتا ہے تو وه اس شخص کو اس  جواب:

  کے انجام دينے ميں اپنے سے قوی اور طاقتور سمجھتا ہے اور يہ طاقت دو قسم کی ہوتی ہے :کام 
  ۔کبھی يہ قدرت مادی اور فطری ہوتی ہے جيسے ہم کسی شخص سے کہيں مجھے ايک گالس پانی الدو .١
يہ عقيده ہو کہ  ۔بعض اوقات يہ طاقت مادی اور فطری نہيں ہوتی بلکہ غيبی صورت ميں ہوتی ہے جيسے کسی شخص کا٢

خدا کے کچھ نيک بندے جناب عيسٰی کی طرح العالج مرض سے شفا عطا کرنے کی طاقت رکھتے ہيں اور مسيحائی کا 
مظاہره کرتے ہوئے شديد قسم کے مريض کو بھی نجات عطا کرتے ہيں يہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی غيبی طاقتوں پر 

ھ کر عقيده رکھنا فطری و مادی قدرتوں پر عقيده رکھنے کی طرح ہے اور يہ انہيں خدا کے ارادے اور قدرت کا محتاج سمج
ہرگز شرک قرار نہيں پاسکتا اس لئے کہ خداوندعالم ہی نے يہ مادی اور فطری طاقتيں انسان کو عطا کی ہيں اور اسی نے 
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  غيبی طاقتوں کو اپنے نيک بندوں کو عنايت فرمايا ہے .
احت کرنے کے لئے يہ کہيں گے کہ اوليائے خدا کی غيبی قدرت و طاقت پر دو طرح يہاں پر ہم اس جواب کی مزيد وض

  سے عقيده رکھا جاسکتا ہے :
۔کسی شخص کی غيبی قدرت پر اس طرح عقيده رکھا جائے کہ اسے اپنی اس طاقت ميں مستقل اوراصل سمجھيں اور ١

يں شک نہيں کہ يہ عقيده شرک شمار ہوگا خدائی امور کو مستقل طور پر اس کی طرف نسبت دينے لگيں اس صورت م
کيونکہ اس طرح ہم نے غير خدا کو طاقت ميں مستقل سمجھ کر خدائی امور کو غير خدا کی طرف منسوب کرديا ہے جب کہ 

  يہ طے ہے کہ پروردگار عالم کی المتناہی طاقت و قدرت ہی سے تمام طاقتوں اور قدرتوں کاسرچشمہ بناہے .
ايمان بندوں کی غيبی طاقت پر اس طرح اعتقاد رکھيں کہ انہوں نے اپنی يہ قدرت پروردگار عالم کی ۔خدا کے نيک اور با٢

المحدود قدرت سے حاصل کی ہے اور درحقيقت ان قدرتوں کو حاصل کرنے کا سبب يہ ہے کہ ان کے ذريعے خدا کی 
تقالل نہيں رکھتے ہينبلکہ وه اپنی ہستی اور المحدود قدرت کا اظہار کيا جاسکے اور وه خود اپنی ذات ميں کسی طرح کا اس

  اپنی غيبی قدرت کے استعمال ميں پوری طرح ذات پروردگار پر منحصر ہيں.
واضح ہے کہ اس طرح کا عقيده اوليائے الہی کو خدا سمجھنے يا ان کی طرف خدائی امور کی نسبت دينے کی طرح نہيں 

دے اس کی اجازت اور ارادے سے اس کی عطا کرده غيبی طاقت کا ہے کيونکہ اس صورت ميں پروردگار عالم کے نيک بن
  اظہا ر کرتے ہيں . قرآن مجيد اس سلسلے ميں فرماتا ہے:

  )١ِهللا )((َوَما َکاَن ِلَرُسوٍلَ ْن َیْ◌ِتَ◌ بِآيٍَة اِلَّ ِبِ◌ْذِن ا
  اور کسی رسول کو يہ اختيار نہيں ہے کہ وه هللا کی اجازت کے بغير کوئی نشانی لے آئے.

بيان کی روشنی ميں واضح ہوجاتا ہے کہ ايسا عقيده باعث شرک قرار نہيں پائے گا بلکہ توحيد و يکتا پرستی سے مکمل  اس
  طورپر مطابقت رکھنے واال عقيده نظر آئے گا.

  قرآن مجيد کی نظر ميں اوليائے الہی کی غيبی طاقت
ان نيک بندوں کا تذکره کيا ہے جنہوں نے پروردگار مسلمانوں کی آسمانی کتاب نے وضاحت کے ساتھ پروردگار عالم کے 

  عالم کی اجازت سے اپنی حيرت انگيز قدرت کا مظاہره کيا تھا اس سلسلے ميں قرآن مجيد کے بعض جملے مالحظہ ہوں:
.............  

  ٣٨)سوره رعد آيت : ١(

  

  ۔حضرت موسٰی کی غيبی طاقت١
  اپنے عصا کو پتھر پر ماريں تاکہ اس  خداوندعالم نے حضرت موسٰی کو حکم ديا تھا کہ

  سے پانی کے چشمے جاری ہوجائيں:
  )١(َوِ◌ْذ اْستَْسقَی ُموَسی لِقَْوِمِہ فَقُْلنَا اْضِرْب بَِعَصاَک اْلَحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنہُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا )(

ہم نے کہا : اپنا عصا پتھر پر مارو جس کے  اور اس وقت کو ياد کرو جب موسٰی نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کيا تو
  نتيجے ميں اس سے باره چشمے پھوٹ نکلے.

  حضرت عيسٰی کی غيبی طاقت
قرآن مجيد ميں مختلف اور متعدد مقامات پر حضرت عيسٰی کی غيبی قدرت کا تذکره ہوا ہے ہم ان ميں سے بعض کو يہاں 

  پيش کرتے ہيں:
َوُ◌ْبِرُئ اْلَ◌ْکَمہَ َواْلَ◌ْبَرَص َوُ◌ْحِی اْلَمْوتَٰی ِبِ◌ْذِن هللاِ ( َنِّ َْخلُُق لَُکْم ِمْن الطِّيِن َکہَْيئَِة الطَّْيِر َفَ◌نفُُخ فِيِہ فَيَُکوُن طَْيًرا ِبِ◌ْذِن ا

  )٢هللاِ )(ا
يں پھونک مارونگا تو (حضرت عيسٰی نے فرمايا)ميں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناؤں گا اور اس م

  وه خدا کے حکم سے پرنده بن جائے گا اور ميں پيدائشی اندھے اور برص
  کے مريض کا عالج کروں گا اور خدا کے حکم سے مردوں کو زنده کروں گا.
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.............  

  ٦٠)سوره بقره آيت: ١(
   ٤٩)سوره آل عمران آيت : ٢(

  

  حضرت سليمان کی غيبی طاقت
  بی طاقتوں کے سلسلے ميں قرآن مجيديہ فرماتا ہے:حضرت سليمان کی غي

  )١ا لَہَُو اْلفَْضُل اْلُمبِيُن )((َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَاَيُّہَا النَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق الطَّْيِر َوُ◌وتِينَا ِمْن ُکلِّ َشْ◌ٍئ ِنَّ ہَذَ 
گو! ہميں پرندوں کی زبان کا علم ديا گيا ہے اور ہميں ہر طرح کی اور سليمان، داؤد کے وارث بنے اور انہوں نے کہااے لو

  چيزيں عنايت کی گئی ہيں بے شک يہ تو ايک نماياں فضل ہے.
اس ميں شک نہيں ہے کہ اس قسم کے کام جيسے حضرت موسٰی کا سخت پتھر پر عصا مار کر پانی کے چشمے جاری 

کردينا اور العالج مريضوں کو شفا عطا کرنا اور مردوں کو زنده  کردينا حضرت عيسٰی کا گيلی مٹی سے پرندوں کا خلق
کرنا حضرت سليمان کا پرندوں کی زبان سمجھنا يہ سب نظام فطرت کے خالف شمار ہوتے ہيں اور درحقيقت انبيائے الہی 

  نے اپنے ان کاموں کو اپنی غيبی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے انجام ديا ہے .
  نی آيات ميں بيان کيا ہے کہ خداوندعالم کے نيک بندےجب قرآن مجيد نے اپ

غيبی طاقت رکھتے ہيں تو اب کيا ان آيات کے مضامين پر عقيده رکھنا شرک يا بدعت شمار کيا جاسکتا ہے؟ان بيانات کی 
ں کہ روشنی ميں بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ خدا کے نيک بندوں کی غيبی قدرتوں پر عقيده رکھنے کے معنی يہ نہيں ہي

  انہيں خدا مانا جائے يا ان کی طرف خدائی امور کی نسبت دی جائے اس لئے کہ ان کے بارے ميں اس قسم 
کے عقيده سے ان کی خدائی الزم آتی ہے اور اگر ايسا ہے تو پھر حضرت موسٰی حضرت عيسٰی اور حضرت سليمان وغيره

ہيں کہ کتاب الٰہی کی نگاه ميں اوليائے الہی صرف خد  قرآن کی نظر ميں خدا شمار ہونگے جب کہ سب مسلمان يہ جانتے
اکے نيک بندوں کی حيثيت رکھتے ہيں يہاں تک کی گفتگو سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اوليائے الہی کی غيبی طاقت کے 

اس سلسلے ميں يہ عقيده رکھنا کہ انہيں يہ قدرت پروردگار کی المحدود قدرت ہی سے حاصل ہوئی ہے اور درحقيقت ان کی 
قدرت کے ذريعے پروردگار عالم کی المحدود قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو اس صورت ميں ہمارے يہ عقائد باعث شرک قرار 
نہيں پائيں گے بلکہ عقيده توحيد کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ نظر آئيں گے کيونکہ توحيد اور يکتا پرستی کا معيار يہ ہے

  ی طرف پلٹائيں اور اسی کی ذات کو تمام قدرتوں اور جنبشوں کا سرچشمہ قرار ديں ۔کہ ہم دنيا کی تمام قدرتوں کو خدا ک
.............  

  ١٦)سوره نمل آيت :١(
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  پينتيسواں سوال
  

  کيوں منصب امامت منصب رسالت سے افضل ہے؟

  
اس سوال کے جواب کے لئے سب سے پہلے ہم قرآن و حديث کی روشنی ميں ان تين لفظوں نبوت، رسالت اور امامت جواب:
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  کی وضاحت پيش کريں گے تاکہ يہ معلوم ہوجائے کہ منصب امامت ان دو منصبوں سے افضل ہے.

  ۔منصب نبوت١
اعتبار سے نبی کے لغوی معنی ہيں وه شخص جس کے لفظ نبی کو''نبٔا'' سے اخذ کيا گيا ہے جس سے مراد ''اہم خبر''ہے اس

  )١پاس کوئی اہم خبر ہو يا وه اس خبر کو پہنچانے واال ہو. (
قرآن کی اصطالح ميں بھی ''نبی'' ايسے شخص کو کہا جاتا ہے جو خداوندعالم سے مختلف طريقوں سے وحی حاصل کرتا 

  تا ہو علماء نے نبی کی يہ تعريف کی ہے:ہو اور کسی بشر کے واسطے کے بغير خد اکی طرف سے خبر دي
.............  

  )اگر نبی صيغٔہ الزم ہو گا تو پہلے معنی ميں ہوگا اور اگر متعدی ہوگا تو دوسرے معنی ميں ہوگا.١(

  )١اِنّہ مؤٍد من ّهللا بالواسطة من البشر (
  اتا ہےنبی ايسا شخص ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغير خدا کی طرف سے پيغام پہنچ

اس بنياد پر ''نبی '' کاکا م صرف يہ ہے کہ پروردگار عالم سے وحی حاصل کرے اوراس پر جوالہام ہوا ہے اسے لوگوں تک
  پہنچادے اوربس. قرآن مجيد اس سلسلے ميں يہ فرماتا ہے:

  )٢(فبعث ّهللا النبيّين مبشرين و منذرين)(
  ء بھيجے .پھر هللا نے بشارت دينے والے اور ڈرانے والے انبيا

  ۔منصب رسالت٢
وحی اٰلہی کی اصطالح ميں رسول ان پيغمبروں کو کہا جاتا ہے جو خدا سے وحی لينے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے 

عالوه خدا کی طرف سے اس کی شريعت کو بيان کرنے اور اپنی رسالت کے اعالن کرنے کی اجازت بھی رکھتے ہوں قرآن
  ا ہے:مجيد اس سلسلے ميں يہ فرمات

  )٣(َفِ◌ْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا َنََّما َعلٰی َرُسولِنَا اْلباَلُغ اْلُمبِيُن)(
.............  

  .١١١)رسائل العشر (مصنفہ شيخ طوسی )ص ١(
  .٢١٣)سوره بقره آيت: ٢(
  .٩٢)سوره مائده آيت ٣(

  ضح طور پر حکم پہنچادينا ہے.پھر اگر تم نے منہ پھير ليا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس وا
لہذا منصب رسالت ايک ايسا منصب ہے جو نبی کو عطا کيا جاتا ہے دوسرے لفظوں ميں نبوت اور رسالت دونوں ہی الفاظ 

اس خصوصيت کی طرف اشاره کرتے ہيں جو پيغمبروں ميں پائی جاتی ہے اگر پيغمبر صرف وحی الہی کو لے کر 
  يکن اگر وه رسالت و شريعت بھی لوگوں تک پہنچائے تو اسے رسول کہا جاتا ہے .پہنچادے تو اسے نبی کہتے ہيں ل

  ۔منصب امامت٣
قرآن مجيد کی نظر ميں منصب امامت، نبوت او رسالت کے عالوه ايک تيسرا عہد ه ہے جس ميں صاحب منصب کو لوگوں 

  کی رہبری کے ساتھ ساتھ کچھ زياده تصرفات کا اختيار حاصل ہوتا ہے.
  قرآنی آيات کی روشنی ميں اس موضوع کے بارے ميں چند واضح دالئل پيش کرتے ہيں . اب ہم

  ۔قرآن کريم حضرت ابراہيم خليل کو منصب امامت عطا کرتے ہوئے فرماتا ہے:١
ہُنَّ قَاَل ِنِّ َجاِعلَُک لِلنَّاِس َِماًما قَاَل َومِ  يَِّت)(( َوِ◌ْذ اْبتَلَی ِْبَراِہيَم َربُّہُ بَِکلَِماٍت َفَ◌تَمَّ   )١ْن ُذرِّ

.............  

  .١٢٤)سوره بقره آيت : ١(
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اور (وه وقت ياد کيجئے) جب ابراہيم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذريعہ آزمايا اور انہوں نے ان کو پورا کردکھايا تو 
  ارشاد ہوا ميں تمہيں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں انہوں نے کہا اور ميری ذريت ؟ 

  ی اس آيت سے دو حقيقتيں آشکار ہوجاتی ہيں :قرآن مجيد ک
الف: مذکوره آيت بخوبی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ منصب امامت ، نبوت و رسالت کے عالوه ايک تيسرا منصب 
ہے کيونکہ حضرت ابراھيم ان آزمائشوں (منجملہ قربانی اسماعيل سے پہلے ہی ) مقام نبوت پر فائز تھے يہ بات درج ذيل 

  سے ثابت ہوتی ہے:دليل 
ہم سب يہ جانتے ہيں کہ خداوندعالم نے حضرت ابراہيم کو بڑھاپے ميں حضرت اسماعيل و اسحاق عطا فرمائے تھے قرآن 

  مجيد حضرت ابراہيم کی زبان سے يوں حکايت کرتا ہے :
ِ الَِّذ َوہََب ِل َعلٰی اْلِکبَِر ِْسَماِعيَل َوِ◌ْسَحاَق)( َّ ِ   )١(اْلَحْمُد 

  اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے ميں اسماعيل و اسحق عطاکئے.شکر ہے 
  اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہيم کی مذکوره آزمائشوں ميں سے ايک 

.............  

  .٣٩)سوره ابراہيم آيت :١(

ا تھا نيز انہيں يہحضرت اسماعيل کی قربانی بھی تھی اور اس مشکل آزمائش کے مقابلے ميں انہيں منصب امامت عطا کيا گي
منصب ان کی عمر کے آخری حصے ميں عطا کيا گياتھا.جبکہ وه کئی سال پہلے ہی سے منصب نبوت پر فائز تھے کيونکہ 

  )١حضرت ابراہيم پر ان کی ذريت سے پہلے بھی وحی الہی (جو کہ نبوت کی نشانی ہے) نازل ہوا کرتی تھی (
اِہيَم َربُّہُ بَِکلَِماٍت...)سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امامت اور رہبری کا منصب نبوت و ب:اسی طرح اس آيت ( َوِ◌ْذ اْبتَلَٰی ِْبرَ 

رسالت سے باالتر ہے کيونکہ قرآن مجيد کی گواہی کے مطابق خداوندکريم نے جناب ابراہيم کو نبوت و رسالت کے عہده پر 
قسم کے امتحان سے آزمايا تھا اور جب وه اس  فائز ہونے کے باوجود جب انہيں امامت عطا کرنی چاہی تو انتہائی سخت

امتحان ميں کامياب ہوئے تب اس کے بعد يہ منصب انہيں ديا تھا اس بات کی دليل واضح ہے اس لئے کہ امامت کے فرائض 
ميں وحی الہی کے حاصل کرنے اور رسالت و شريعت کے پہنچانے والے کے عالوه امت کی رہبری اور ان کی ہدايت 

انہيں کمال وسعادت کی راه پر گامزن کرنا بھی شامل ہے اب يہ بات فطری ہے کہ وه منصب ايک خاص قسم کرتے ہوئے 
  کی عزت و عظمت کا حامل ہوگا جس کا حصول انتہائی سخت آزمائشوں کے بغير ممکن ہی نہ ہو. 

  ۔گذشتہ آيت سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ خداوندعالم نے سخت آزمائشوں٢
.............  

اور سوره ہود کی  ٥٤اور ٥٣تک اور سوره حجر کی آيت نمبر ١٠٢سے لے کر  ٩٩)اس سلسلے ميں سوره صافات کی آيت نمبر١(
  کا مطالعہ فرمائيں. ٧١اور  ٧٠آيت 

کے بعد جناب ابراہيم کو امامت اورمعاشره کی قيادت عطا فرمائی تھی اور اس وقت جناب ابراہيم نے خدا سے درخواست کی
! اس منصب کو ميری ذريت ميں بھی قرار دينا اب قرآن مجيد کی چند دوسری آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ تھی خدايا

پروردگارعالم نے جناب ابراہيم کی يہ درخواست قبول کرلی تھی اور نبوت و امامت کے بعد امت کی رہبری اور حکومت کو
  . قرآن مجيد اس سلسلے ميں فرماتا ہے:جناب ابراہيم کی نيک اور صالح ذريت ميں بھی قرار دے ديا تھا

  )١(فَقَْد آتَْينَا آَل ِْبَراِہيَم اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوآتَْينَاہُْم ُمْلًکا َعِظيًما)(
  تو پھر ہم نے آل ابراہيم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انکو عظيم سلطنت عنايت کی.

ے الگ ايک منصب ہے جسے خداوندعالم نے اپنے عظيم القدر نبی اس آيت سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ ''امامت'' نبوت ، س
جناب ابراہيم کو سخت آزمائشوں کے بعد عطا فرمايا تھا اور انہوں نے اس وقت خداوندعالم سے درخواست کی تھی کہ 

مانی کتاب امامت کو ميری ذريت ميں بھی قرار دے تو خدائے حکيم نے ان کی يہ درخواست قبول فرمائی تھی اور انہيں آس
اور حکمت (جو کہ نبوت و رسالت سے مخصوص ہے) کے عالوه ''ملک عظيم'' (يعنی لوگوں پر حکومت)بھی عطا کی تھی 

.  
لہذا ہم ديکھتے ہيں کہ خداوندکريم نے جناب ابراہيم کی ذريت کے بعض افراد (جيسے حضرت يوسف حضرت داؤد اور 
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نے اور لوگوں کی رہبری کے لئے بھی منتخب فرمايا تھا ان بياناتحضرت سليمان ) کو منصب نبوت کے عالوه حکومت کر
کی روشنی ميں معلوم ہوجاتا ہے کہ امامت کا عہده نبوت و رسالت کے عالوه ايک تيسرا منصب ہے جو کہ مزيد قدرت اور 

  ذمہ داريوں کی وجہ سے دوسرے عہدوں کی بہ نسبت زياده اہميت کا حامل ہے .
.............  

  .٥٤نساء آيت  )سوره١(

  

  منصب امامت کی برتری

گذشتہ بيانات سے واضح ہوجاتا ہے کہ نبی اور رسول کا کام صرف لوگوں تک پيغام پہنچانا اور انہيں راه دکھانا ہے اور اگر
کوئی نبی منصب امامت پر فائز ہوجاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور نتيجے ميں معاشرے کو سنوارنے اور 

کو نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے دوش پر آجاتی ہے اس طرح وه  سعادت مند بنانے کے لئے شريعت کے احکامات
  امت کو ايسے راستے پر گامزن کرديتا ہے جس سے وه دونوں جہان ميں خوشبخت بن جاتی ہے .

واضح ہے کہ اس قسم کی اہم ذمہ داری ايک عظيم معنوی قدرت او ر خاص لياقت کی نياز مند ہے اور اس سنگين عہدے 
خدا ميں صبراور ثبات قدم کی ضرورت ہے کيونکہ اس راه ميں ہميشہ سخت مشکالت کا سامنا کرتے ہوئے کے لئے راه 

خواہشات نفسانی سے نبردآزما ہونا پڑتا ہے يہی وجہ ہے کہ عشق خدا اور رضائے پروردگار کے بغير اس عظيم منصب کا 
م کو ان کی عمر کے آخری حصے ميں انتہائی حصول ممکن نہيں ہے ان ہی سب وجہوں سے خداوندعظيم نے جناب ابراہي

سخت آزمائشوں کے بعد يہ منصب عطا کيا تھا اور پھر اپنے بہترين بندوں جيسے حضرت پيغمبر ختمی مرتبت ۖکو يہ منصب
  امامت و رہبری عنايت فرمايا تھا.

  کيا نبوت اور امامت ايک دوسرے کے لئے الزم ملزوم ہيں؟
ھی سامنے آتا ہے اور وه يہ ہے کہ : کيا ہر نبی کے لئے امام ہونا اور ہر امام کے لئے نبی اس سوال سے ايک اور سوال ب

  ہونا ضروری ہے؟
ان دو سوالوں کا جواب منفی ہے ہم اس جواب کو واضح کرنے کيلئے وحی الہی کا سہارا ليں گے وه آيتيں جو طالوت اور 

ت کو بيان کرتی ہيں کہ خداوند عالم نے حضرت موسٰی کے بعد ظالم جالوت کی جنگ کے سلسلے ميں نازل ہوئی ہيں اس با
منصب نبوت کو بظاہر ''اشموئيل'' نامی شخص کو عطا فرمايا تھا اور ساتھ ہی ساتھ منصب امامت و حکومت کو جناب 

  طالوت کے سپرد کيا تھا اس قصے کی تفصيل يوں بيان کی گئی ہے :
ايک گروه نے اپنے زمانے کے پيغمبرسے کہا کہ ہمارے لئے ايک حضرت موسٰی کی وفات کے بعدبنی اسرائيل کے 

  حکمران معين کيجئے تاکہ اس کی سربراہی ميں ہم راه خدا ميں جنگ کرينتو اس وقت ان کے پيغمبر نے ان سے يوں کہا:
لَہُ اْلُمْلُک َعلَْينَا َونَْحُن ََحقُّ بِاْلُمْلِک ِمْنہُ َولَْم يُْؤَت َسَعةً ِمْن اْلَماِل  قَْد بََعَث لَُکْم طَالُوَت َملًِکا قَالُواَ نَّٰی يَُکونُ هللاَ ( َوقَاَل لَہُْم نَبِيُّہُْم ِنَّ ا

  )١َواِسع َعلِيم)(هللاُ يُْؤِت ُمْلَکہُ َمْن يََشاُئ َواهللاُ اْصطَفَاهُ َعلَْيُکْم َوَزاَدهُ بَْسطَةً ِف اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواهللاَ قَاَل ِنَّ ا
ان سے کہا : هللا نے طالوت کو تمہارے لئے بادشاه مقرر کيا ہے . ان لوگوں نے کہا: اسے ہم اور ان کے پيغمبرنے 

پربادشاہی کرنے کا حق کيسے مل گيا ہے؟ ہم خود بادشاہی کے اس سے زياده حق دار ہيں . وه تو کوئی دولت مند آدمی نہيں 
ر اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے . نبی نے جواب دياکہ هللا نے اسے تمہارے لئے منتخب کيا ہے او

  ہے اور هللا جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے ديتا ہے اور هللا بڑا وسعت واال، دانا ہے.
  اس آيت سے درج ذيل باتيں سامنے آتی ہيں :

ے اور ايک ۔يہ ممکن ہے کہ کچھ مصلحتيں اس بات کا تقاضا کريں کہ منصب نبوت کو منصب امامت سے جدا کرديا جائ١
ہی زمانے ميں دو الگ الگ افراد نبی و امام ہوں اور ان ميں سے ہر ايک اپنے خاص منصب ہی کی لياقت وصالحيت رکھتا 

  ہو .
اسی لئے بنی اسرائيل نے اپنے زمانے ميں ان دو منصبوں کے جدا ہونے پر کوئی اعتراض نہيں کيا تھا کہ اے پيغمبر آپ 

  ر ہيں .بلکہ طالوت سے زياده حکومت کے حقدا
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.............  

  .٢٤٧)سوره بقره آيت ١(

  انہوں نے يہ اعتراض کيا تھا کہ ہم اس سے زياده حکومت کے حقدار ہيں.
  ۔جناب طالوت کو حکومت خداوندکريم ہی نے عطا کی تھی قرآن مجيد اس سلسلے ميں فرماتا ہے :٢
هللاَ لوت کو تمہارے لئے بادشاه مقرر کيا ہے اور يہ بھی ارشاد ہوتا ہے(ِنَّ اقَْد بََعَث لَُکْم طَالُوَت َملًِکا)هللا نے طاهللاَ نَّ ا◌ِ )

  اْصطَفَاهُ َعلَْيُکْم) بے شک هللا نے اسے تمہارے لئے منتخب کيا ہے. 
۔جناب طالوت کايہ الہی منصب صرف فوج کی سربراہی تک محدود نہيں تھا بلکہ وه بنی اسرائيل کے حاکم و فرمانروا بھی٣

قرآن نے انہيں ''َمِلکاً'' کہہ کر ياد کيا ہے اگرچہ اس دن اس رہبری کامقصد يہ تھا کہ جہاد کرنے کے لئے بنی  تھے کيونکہ
اسرائيل کی سربراہی کريں ليکن ان کا يہ الہی منصب انہيں دوسری حکومتی ذمہ داريوں کو بھی انجام دينے کی اجازت ديتا 

  تھا .
  ں فرماتا ہے :اس لئے قرآن مجيد اس آيت کے اختتام مي

  يُْؤِت ُمْلَکہُ َمْن يََشائ) اور هللا جسے چاہے اپنا ملک ديدے .هللاُ (َوا
۔امت کی رہبری اور امامت کے لئے اہم ترين شرط يہ ہے کہ اس ميں علمی، جسمانی،اور معنوی توانائی پائی جاتی ہو اس ٤

ميں حاکم خود ميدان ميں حاضر ہو کر جنگ کرتا قسم کی صالحيت اس زمانے ميں زياده اہميت رکھتی تھی کيونکہ ان ايام 
  )١تھا(

.............  

  )منشور جاويد (مصنفہ استاد جعفرسبحانی) سے ماخوذ.١(

گذشتہ بيانات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ نبوت اور امامت ايک دوسرے کے لئے الزم و ملزوم نہيں ہيں بلکہ ممکن ہے کہ 
پر فائز نہ ہو يا يہ کہ کوئی شخص خدا کی جانب سے امام تو ہو ليکن اسے عہدٔه ايک شخص نبی تو ہو ليکن منصب امامت 

نبوت حاصل نہ ہوا ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ پروردگارعالم يہ دونوں منصب ايک ہی شخص کو عطا کردے جيسا کہ قرآن
  مجيد فرماتا ہے:
ا يََشاُئ)(هللاُ ا َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ هللاِ (فَہََزُموہُْم ِبِ◌ْذِن ا   )١اْلُمْلَک َواْلِحْکَمةَ َوَعلََّمہُ ِممَّ

چنانچہ هللا کے اذن سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کرديا اور هللا نے انہيں 
  سلطنت و حکمت عطافرمائی اور جو کچھ چاہا انہيں سکھاديا.

.............  

 . ٢٥١)سوره بقره آيت ١(
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  چھتيسواں سوال
  

  توحيد اور شرک کی شناخت کا معيار کياہے؟

''توحيد'' اور شرک کی بحثوں ميں سب سے اہم مسئلہ ان دونوں کی شناخت کے معيار کا ہے اور جب تک يہ مسئلہ حل نہيں 
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ہوگا بعض دوسرے اہم مسائل بھی حل نہيں ہوپائيں گے اس لئے ہم مسئلہ توحيد و شرک پر مختلف زاويوں سے مختصراً 
  بحث پيش کررہے ہيں :

  ۔توحيد ذاتی١
  دو صورتوں ميں پيش کی جاتی ہے :توحيد ذاتی 

الف:خدا ايک ہے اور کوئی اس جيسا نہيں (اس مفہوم کو علم کالم کے علماء واجب الوجود کے نام سے ياد کرتے ہيں ) اور 
  يہ وہی توحيد ہے کہ جسے خداوند عالم نے مختلف صورتوں ميں قرآن مجيد ميں ذکر فرمايا ہے مالحظہ ہو:

  (ليس کمثلہ شئ) 
  )١ی کوئی چيز نہيں ہے.(اس جيس

  ايک اور جگہ پر فرماتا ہے:
  )٢( ولم يکن لہ کفواً ٔاحد)(

  اور کوئی بھی اس کا کفو اور ہمسر نہيں ہے.
البتہ بعض اوقات توحيد کی اس قسم کی تفسير عاميانہ طور پر کردی جاتی ہے کہ جس ميں توحيد عددی کا رنگ دکھائی 

تا ہے کہ خدا ايک ہے اور دو نہيں اس قسم کا جملہ سن کر کچھ کہے بغير واضح دينے لگتا ہے وه اس طرح کہ : کہا جا
  ہوجاتا ہے کہ خدا کی طرف اس قسم کی توحيد (عددی) کی نسبت دينا صحيح نہيں ہے.

ب: خدا کی ذات بسيط ہے نہ کہ مرکب کيونکہ ہرمرکب موجود (چاہے اس کا وجودذہنی اجزاء سے مرکب ہو يا خارجی 
کب ہو ) اپنے وجود ميں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور محتاج ہونا ممکن ہونے کی عالمت ہے اور ہر ممکن اجزاء سے مر

  علت کا محتاج ہوتا ہے. اور يہ سب کچھ واجب الوجود کے ساتھ کسی بھی صورت ميں مطابقت نہيں رکھتا .
.............  

  .١١)سوره شورٰی آيت: ١(
  .٤)سوره اخالص آيت:٢(

  

  ت مينتوحيد۔ خالقي٢

توحيدکے وه مراتب جنہيں عقل و نقل دونوں نے قبول کيا ہے ان ميں سے ايک توحيد خالقيت بھی ہے عقل کی روسے 
  خداوندعالم کے عالوه جو کچھ بھی ہے وه سب عالم 

تا ہے وه امکان کے زمرے ميں آتا ہے اور ہر قسم کے جمال وکمال سے عاری ہوتا ہے اور جو کچھ عالم امکان ميں پايا جا
غنی بالذات (خدا)کی بے کراں رحمتسے فيض ياب ہوتا ہے اس اعتبار سے اس دنيا ميں دکھائی دينے والے جمال وکمال کے 

جلوے اسی کے مرہون منت ہوتے ہيں قرآن مجيد نے بھی توحيد خالقيت کے سلسلے ميں بہت سی آيات پيش کی ہيں ہم ان 
  يں:ميں سے صرف ايک آيت کی طرف اشاره کرتے ہ

  )١َخالُِق ُکلِّ َشْ◌ٍئ َوہَُو اْلَواِحُد اْلقَہَّاُر )(هللاُ ( قُْل ا
  کہہ ديجئے : ہر چيز کا خالق صرف هللا ہے اور وه يکتا ، بڑا غالب ہے.

لہذاخدا پرستوں ميں مجموعی طور پر توحيد خالقيت کے سلسلے ميں اختالف نہيں پايا جاتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ توحيد 
  ارے ميں دو قسم کی تفسيريں پائی جاتی ہيں ان دونوں کو ہم يہاں بيان کرتے ہيں:خالقيت کے ب

الف:موجودات عالم ميں پائے جانے والے ہر قسم کی علت اور معلول والے نظام اور نيز ان کے درميان پائے جانے والے 
اب(جس کا کوئی سبب نہ ہو) تک سبب او ر مسبب کے رابطے سب ہی علة العلل (جس کی کوئی علت نہ ہو)اور مسبب االسب

پہنچتے ہيں اور درحقيقت اصلی اور مستقل خالق خداوندعالم ہی کی ذات ہے اور خدا کے عالوه باقی سب علل واسباب ، 
  خداوندعالم کی اجازت و مشيت کے تابع ہيں.

  اس نظريہ ميندنيا ميں علت و معلول کے نظام کا اعتراف کيا گيا ہے .اور علم بشر
.............  
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  .١٦)سوره رعد آيت: ١(

نے بھی اس کو تسليم کيا ہے ليکن اس کے باوجود کل نظام کا تعلق ايک لحاظ سے خدا ہی سے ہے اور اسی نے اسباب کو 
  سببيت ، علت کو عليت اور موثر کو تاثير عطا کی ہے .

نظام ہستی ميں اشياء کے درميان ايک ب:اس دنيا ميں صرف ايک ہی خالق کا وجود ہے اور وه خداوندعالم کی ذات ہے اور 
دوسرے کيلئے کسی قسم کی اثر گزاری اور اثرپذيری نہيں پائی جاتی بلکہ تمام مادی موجودات کا خالق بال واسطہ خدا ہی 

ہے .اسی طرح انسان کی طاقت بھی اس کے اعمال پر اثر انداز نہيں ہوتی ہے . لہذا نظام ہستی ميں صرف ايک ہی علت پائی
  ہے اور وہی ان فطری علتوں کی رئيس و اصل ہے . جاتی

)اور شيخ ١البتہ توحيد خالقيت کی يہ تفسير اشاعره نے پيش کی ہے ليکن ان ميں سے بعض افراد جيسے امام الحرمين (
  محمدعبده نے رسالہ توحيد ميں اس تفسير کو چھوڑ کر پہلی تفسير کو مانا ہے .

  ۔تدبيرمينتوحيد ٣
لق کرنا خدا ہی سے مخصوص ہے لہذا نظام ہستی کی تدبير بھی اسی کے ہاتھ ميں ہے اور اس دنيا ميں چونکہ عالم کو خ

صرف ايک ہی مدبر کا وجود ہے اور وه عقلی دليل کہ جو توحيد خالقيت کو ثابت کرتی ہے وہی دليل تدبير ميں بھی توحيد 
  کو ثابت کرتی ہے .

  مدبر ہونے کو بيان کيا ہے اس سلسلے ميں يہ آيت مالحظہ ہو: قرآن مجيد کی متعدد آيات نے خداوندعالم کے
.............  

  .١)ملل و نحل(شہرستانی)جلد١(

  )١ْبِغ َربًّا َوہَُو َربُّ ُکلِّ َشْ◌ئ)(هللاِ ََغْيَر ا◌َ )
  کہہ ديجئے : کہ کيا ميں خد اکے عالوه کوئی اور رب تالش کروں جب کہ وه ہر چيز کا رب ہے.

يريں جو توحيد خالقيت ميں پائی جاتی ہيں وہی توحيد تدبيری ميں بھی پائی جاتی ہيں اور ہمارے عقيدے البتہ وه دونوں تفس
  کے مطابق توحيد تدبيری سے مراد يہ ہے کہ مستقل طور پر تدبير کرنا صرف خدا سے مخصوص ہے

وجود ميں آتی ہيں قرآن مجيد اس بنياد پر نظام ہستی کے موجودات کے درميان بعض تدبيريں خدا کے ارادے اور مشيت سے
  نے بھی حق سے متمسک مدبروں کے بارے ميں يوں فرمايا ہے :

  )٢(فالمدبرات امًرا)(
  پھر امر کی تدبير کرنے والے ہيں.

  ۔حاکميت ميں توحيد٤
سا کہ حاکميت ميں توحيد سے مراد يہ ہے کہ حکومت کا حق فقط خداوندعالم کو ہے اور صرف وہی انسانوں پر حاکم ہے جي

  قرآن مجيد فرماتا ہے :
.............  

  .١٦٤)سوره انعام آيت:١(
  . ٥)سوره نازعات آيت :٢(

)( ّٰ ِ   )١(اِِن اْلُحْکُم ااِل 
  حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے.

اس اعتبارسے خدا کے عالوه کسی اور کی حکومت صرف خدا کے ارادے اور مشيت سے ہونی چاہيے تاکہ نيک اور صالح
د ہی معاشرے کے امور کی باگ ڈور سنبھاليں اور لوگوں کو کمال و سعادت کی راه پر گامزن کرسکيں جيسا کہ قرآن افرا

  مجيد فرماتا ہے :
)(   )٢(يَاَداُووُد ِنَّا َجَعْلنَاَک َخلِيفَةً ِف اْلَ◌ْرِض فَاْحُکْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ

  ا ہے لہذا آپ لوگوں کے درميان حق کے ساتھ فيصلہ کريں.اے داؤدہم نے آپ کو زمين پر اپنا جانشين بناي
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.............  

  .٤٠)سوره يوسف آيت :١(
 .٢٦)سوره ص آيت٢(

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

  

  ۔اطاعت ميں توحيد٥
اطاعت ميں توحيد سے مراد يہ ہے کہ حقيقی اور ذاتی طور پرخدائے بزرگ کی پيروی ضروری ہے لہذا بعض دوسرے 

  افراد (جيسے پيغمبر، امام، فقيہ ، باپ اور ماں)کی اطاعت کا الزم ہونا پروردگارعالم کے حکم اور ارادے سے ہے. 

  ۔شريعت قرار دينے اور قانون گزاری ميں توحيد٦
  زاری ميں توحيد سے مراد يہ ہے کہ شريعت قرار دينے اور قانون گزاریقانون گ

کا حق فقط خداوندعالم کو ہے اسی بنياد پر قرآن مجيد ہر اس حکم کوجو حکم الہی کے دائرے سے خارج ہو اسے کفر، فسق 
  اور ظلم کا سبب قرار ديتا ہے مالحظہ ہو:

  )١ئَِک ہُْم اْلَکافُِروَن)(َفُ◌ْولٰ هللاُ (َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما َنَزَل ا
  اور جو لوگ بھی خدا کے نازل کرده حکم کے مطابق فيصلہ نہ کريں وه ظالم ہيں.

  )٢َفُ◌ْولَئَِک ہُْم اْلفَاِسقُوَن )(هللاُ (َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما َنَزَل ا
  اور جو لوگ هللا کے نازل کرده حکم کے مطابق فيصلہ نہ کريں وه فاسق ہيں.

  )٣َفُ◌ْوٰلئَِک ہُْم الظَّالُِموَن)(هللاُ يَْحُکْم بَِما َنَزَل ا (َوَمْن لَمْ 
  اور جو لوگ هللا کے نازل کرده حکم کے مطابق فيصلہ نہ کرينوه ظالم ہيں.

.............  

  .٤٤)سوره مائده آيت:١(
  .٤٧)سوره مائده آيت:٢(
  . ٤٥)سوره مائده آيت ٣(

  

  ۔عبادت ميں توحيد٧

ميں اہم ترين بحث ''عبادت'' کے معنی کی شناخت ہے کيونکہ سب مسلمان اس بات پر اتفاق عبادت ميں توحيد کے سلسلے 
رکھتے ہيں کہ عبادت صرف خدا سے مخصوص ہے اوراس کے عالوه کسی اور کی پرستش نہ کی جائے جيسا کہ قرآن 

  مجيد اس سلسلے ميں فرماتا ہے :
  )١( ِيَّاَک نَْعبُُد َوِ◌يَّاَک نَْستَِعيُن)(

  ی ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھی سے مدد مانگتے ہيں.ہم تير
قرآن مجيد کی مختلف آيات سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ تمام انبياء کی دعوتوں کا بنيادی عنصر يہی عقيده تھا قرآن مجيد اس 

  سلسلے ميں فرماتا ہے :
ٍة َرُسوالً َْن اُْعبُُدوا ا   )٢بُواالطَّاُغوت)(َواْجتَنِ هللاَ (َولَقَْد بََعْثنَا ِف ُکلِّ ُمَّ

  اور يقينا ہم نے ہر امت ميں ايک رسول بھيجا تاکہ تم لوگ هللا کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو.
لہذا اس مسلم الثبوت اصل ميں کوئی شک نہيں کہ عبادت کا حق صرف خدا کا ہے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت 
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  ل پر ايمان نہ رکھنے واال نہيں کی جاسکتی نيز يہ کہ اس اص
  موحد نہيں ہوسکتا.

.............  

  .٤)سوره حمد آيت: ١(
  .٣٦)سوره نحل آيت:٢(

  ليکن ہماری گفتگو اس سلسلے ميں ہے کہ ''عبادت'' اور غير عبادت کی شناخت کا معيار کيا ہے؟
کے ہاتھوں کا بوسہ لے يا اپنے ذوی  مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے استاد اور ماں باپ يا علماء اور مجتہدين

الحقوق کا احترام کرے تو کيا اس کا يہ عمل ان کی عبادت شمار ہوگا؟ يا ايسا نہيں ہے بلکہ کسی کے مقابلے ميں خضوع و 
خشوع کو عبادت نہيں کہتے بلکہ عبادت کے لئے ايک خاص صفت کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کے بغير چاہے جس بھی 

و عبادت نہيں کہالئے گااب ديکھنا يہ ہے کہ وه کونسی بنيادی صفت ہے جو کسی بھی طرح کے خضوع طرح کا خضوع ہ
  کو عبادت بناسکتی ہے؟

  لفظ عبادت کے غلط معنی
کچھ مصنفين نے اپنی کتابوں ميں عبادت کے معنی خضوع اور يا زياده خضوع بيان کئے ہيں ليکن ان مصنفين کو قرآن مجيد

رجمہ ميں مشکل پيش آتی ہے کيونکہ ان آيتوں ميں خداوندکريم نے صراحت سے يہ بيان کيا ہے کہ اس کی بعض آيات کے ت
  نے فرشتوں کو جناب آدم کا سجده کرنے کا حکم ديا تھا مالحظہ ہو:

  )١(َوِ◌ْذ قُْلنَا لِْلَمالَئَِکِة اْسُجُدوا آِلَدَم )(
.............  

  .٣٤)سوره بقره آيت:١(

  د کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کو سجده کرو.اور اس وقت کو يا
حضرت آدم کے لئے بعينہ اسی طرح سجده بجااليا گيا جس طرح خداوندکريم کے لئے سجده کيا جاتا تھا جبکہ جناب آدم کے 

جاالياسامنے يہ سجده خضوع اور تواضع کے اظہار کی خاطر انجام پايا تھا اور خدا کا سجده عبادت و پرستش کے طور پر ب
  جاتا ہے اب ديکھنا يہ ہے کہ يہ ايک ہی طرح کے سجدوں ميں کيسے دومختلف حقيقتيں پيداہوگئيں؟

  قرآن مجيد ايک اور جگہ فرماتا ہے کہ جناب يعقوب نے اپنے بيٹوں کے ہمراه جناب يوسف کے سامنے سجده کيا تھا:
ًدا وا لَہُ ُسجَّ   )١َوقَاَل يَاَبَِت ہََذا َتْ◌ِويُل ُرْؤيَا ِمْن قَْبُل قَْد َجَعلَہَا َربِّ َحقًّا''( ( َوَرفََع َبََوْيِہ َعلَی اْلَعْرِش َوَخرُّ

اور يوسف نے اپنے والدين کو تخت پر بٹھايا اور وه سب انکے سامنے سجدے ميں گر پڑے اور يوسف نے کہا: اے باباجان!
  ہے. يہی ميرے پہلے خواب کی تعبير ہے بے شک ميرے رب نے اسے سچ کردکھايا

يہاں پر اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ جناب يوسف نے پہلے خواب کی طرف اشاره کيا تھا جس سے مراد وہی خواب 
  تھا جس ميں انہوں نے ديکھا تھا کہ چاند اور 

.............  

  .١٠٠)سوره يوسف آيت:١(

  ے يوں نقل کيا ہے:سورج کے ہمراه گياره ستارے ان کے سامنے سجده ريز ہيں اس بات کو قرآن مجيد ن
  )١نِّ َرَ◌ْيُت ََحَد َعَشَر َکْوَکبًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َرَ◌ْيتُہُْم ِل َساِجِديَن)(◌ِ )

  ميں نے خواب ميں گياره ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو ديکھا ہے کہ يہ ميرے سامنے سجده کررہے ہيں.
  چاند اور سورج سے ان کے ماں اور باپ مراد ہيں.اس آيت مينگياره ستاروں سے جناب يوسف کے گياره بھائی اور 

اس بيان سے واضح ہوجاتا ہے کہ نہ صرف حضرت يعقوب کے بيٹوں نے بلکہ خود جناب يعقوب نے بھی جناب يوسف کے 
  سامنے سجده کيا تھا.

  اب يہاں ہم يہ سوال کرنا چاہتے ہيں :
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  سجده نہايت خضوع اور تواضع کے ساتھ بجااليا گيا تھا؟اس قسم کے سجده کو عبادت ميں شمارکيوں نہيں کيا جاتا جبکہ 

  عذر بدتراز گناه
  يہاں پر چونکہ مذکوره مصنفين اس سوال کا جواب نہيں دے پائے لہذا يوں کہتے ہيں :

.............  

  .٤)سوره يوسف آيت :١(

اسے شرک شمار نہيں کياجاسکتا .ليکن چونکہ اس قسم کا خضوع و خشوع پروردگارعالم کے حکم سے انجام ديا گيا تھا لہذا 
يہ بات معلوم ہے کہ ان کی يہ تاويل کسی بھی اعتبار سے صحيح نہيں ہے اس لئے کہ اگر کوئی عمل باعث شرک ہو تو 

  خداوندعالم ہرگز اس کا حکم نہيں دے سکتا.
  قرآن مجيد فرماتا ہے:

  )١َما التَْعلَُمون)(هللاِ ا الََیْ◌ُمُر بِاْلفَْحَشاِئ َتَقُولُوَن َعلَیهللاَ (قُْل ِنَّ ا
  کہہ ديجئے هللا يقينا برائی کا حکم نہيں ديتا . کيا تم هللا کے بارے ميں ايسی باتيں کرتے ہو جن کا تمہيں علم ہی نہيں؟

اصولی طور پر خداوندعالم کا حکم کسی چيز کی حقيقت کو نہيں بدلتا اگر ايک انسان کے مقابلے ميں خضوع کرنا اس کی 
  ور خدائے بزرگ نيز اس کا حکم دے تو اس کا نتيجہ يہ ہوگا کہ خدا اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے.عبادت ہو ا

  مسئلے کا جواب اور عبادت کے حقيقی معنی کی وضاحت
يہاں تک يہ واضح ہوگيا کہ ''غير خدا کی عبادت کے ممنوع ہونے کے سلسلے ميں'' دنيا کے تمام موحد متفق ہيں اور 

  يہ بھی روشن ہوچکا ہے کہ فرشتوں کا دوسری طرف سے 
.............  

  .٢٨)سوره اعراف آيت:١(

حضرت آدم کے سامنے اور حضرت يعقوب اور ان کے بيٹوں کا حضرت يوسف کے سامنے سجده کرنا ان کی عبادت نہ تھا 
اب ضروری ہے کہ ہم اس نکتے کی طرف توجہ دالئيں کہ وه کون سی خاص صفت ہے جس کے نہ ہونے سے ايک عمل 

  مار ہوتاہے.عبادت نہيں بن پاتا جبکہ اگر وه پائی جاتی ہو تو وہی عمل عبادت ش
قرآنی آيات کی روشنی ميں واضح ہوجاتا ہے کہ کسی موجود کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے خضوع کرنا يا اس کی طرف
خدائی امور کی نسبت دينا اس کی عبادت کہالتا ہے اس بيان سے بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ اگر کسی کو خدائی امور انجام 

امنے خضوع کيا جائے تو يہ عمل اسی کی عبادت شمار ہوگا .دنيا کے مشرک ايسےدينے پر قادر سمجھتے ہوئے اس کے س
موجودات کے سامنے خضوع کيا کرتے تھے کہ جنہيں وه مخلوق خدا تو سمجھتے تھے ليکن وه اس بات کے معتقد تھے کہ 

  کچھ خدائی امور جيسے کہ گناہوں کی بخشش ، 
  ے ہيں .اور حق شفاعت انہيں موجودات کو سونپ ديئے گئ

سرزمين بابل کے کچھ مشرک آسمانی ستاروں کو اپنا رب اور دنيا اور انسانوں کی تدبير کا مالک سمجھ کر ان کی عبادت 
کرتے تھے ليکن انہيں اپنا خالق نہيں سمجھتے تھے حضرت ابراہيم نے بھی اسی اصل کی بنا پر اپنی قوم کے ساتھ مناظره 

ک ہرگزسورج چاند اور ستاروں کو اپنا خالق نہيں سمجھتے تھے بلکہ وه انہيں ايسی کيا تھا کيونکہ سرزمين بابل کے مشر
باقدرت مخلوق سمجھتے تھے جنہيں ربوبيت اور دنيا کی تدبير سونپ دی گئی تھی قرآنی آيات ميں بھی حضرت ابراہيم اور 

گيا ہے اور يہ واضح ہے کہ لفظ رب  )بيان کيا١مشرکين بابل کے درميان مناظرے ميں لفظ رب کو محور قرار ديتے ہوئے (
کے معنی يہ ہيں کہ کسی کو اپنا صاحب اور اپنی مملوک کے امور کا مدبر قرار ديا جائے .عربی زبان ميں گھر کے مالک 

کو'' رب البيت''اور کھيتی باڑی کے مالک کو رب الضيعہ کہتے ہيں اس لئے کہ گھر اور کھيتی باڑی کی تدبير ان کے 
  ے ہوتی ہے .مالکوں کے ذم

قرآن مجيد مشرکين کے مقابلے ميں صرف خداوندعالم کو اس نظام ہستی کا رب اور مدبر قرار ديتا ہے اور سب کو خدائے 
  يگانہ کی پرستش کی دعوت ديتے ہوئے فرماتا ہے:
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  )٢َربِّ َوَربُُّکْم فَاْعبُُدوهُ ہََذا ِصَراط ُمْستَقِيم)(هللاَ نَّ ا◌ِ )
  ھی رب ہے لہذا اس کی عبادت کرو کہ يہی سيدھا راستہ ہے.هللا ميرا رب اور تمہارا ب

  ايک اور جگہ فرماتا ہے:
  )٣َربُُّکْم ال ِٰلہَ ِالَّ ہَُو َخالُِق ُکلِّ َشْ◌ٍئ فَاْعبُُدوهُ)(هللاُ (َذلُِکْم ا

  وہی هللا تمہارا پروردگار ہے جس کے عالوه کوئی معبود نہيں وه ہر چيز کا خالق ہے لہذا اس کی عبادت کرو.
.............  

  .٧٨تا  ٧٦)سوره انعام آيت ١(
  .٥١)سوره آل عمران آيت ٢(
  .١٠٢)سوره انعام آيت: ٣(

  اس طرح قرآن مجيد سورٔه دخان ميں فرماتا ہے:
لِيَن)(   )١( الَِ◌لَہَ ِالَّ ہَُو يُْح َويُِميُت َربُُّکْم َوَربُّ آبَائُِکْم اْلَ◌وَّ

ر موت ديتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آبائو اجداد کا بھی رب اس کے سوا کوئی معبود نہيں وہی زندگی او
  ہے.

  اسی طرح قرآن مجيد نے حضرت عيسٰی کے قول کو يوں نقل کيا ہے:
  )٢َربِّ َوَربَُّکْم)(هللاَ (َوقَاَل اْلَمِسيُح يَابَِن ِْسَرائِيَل اْعبُُدوا ا

  ادت کرو جو ميرا اور تمہارا رب ہے.اور مسيح نے کہا : اے بنی اسرائيل تم هللا ہی کی عب
گذشتہ بيانات کی روشنی ميں واضح ہوجاتا ہے کہ ہروه خضوع جو کسی مخلوق کے سامنے اسے رب اور خدا سمجھے 

بغير يا اس کی طرف خدائی امور کی نسبت دئيے بغير انجام ديا جائے وه ہرگز عبادت شمار نہيں کيا جاسکتا اگرچہ يہ 
کيوں نہ ہوجائے اس اعتبار سے امت کا پيغمبراکرۖم يا اپنے والدين کے سامنے انہيں خدا قرارنہ  خضوع حد سے زياده ہی

  ديتے ہوئے خضوع وخشوع کرنا ہرگز ان کی عبادت شمار نہيں کيا جاسکتا . اسی بنياد پر بہت 
ں اور ضريحوں کوسے موضوعات جيسے اوليائے الہی سے منسوب چيزوں کو متبرک سمجھنا ،حرم کے دروازوں، ديوارو

چومنا، خدا کی بارگاه ميں اوليائے الہی سے متوسل ہونا، اوليائے الہی کو پکارنا، ان کے ايام والدت ميں جشن منانا اور 
محفليں برپا کرنا اور ان کے ايام وفات و شہادت ميں مجلسيں منعقد کرنا ہرگز اوليائے الہی کی عبادت شمار نہيں کيا جاسکتا 

گاه افراد ان کاموں کو غير خدا کی عبادت اور شرک سمجھتے ہينجبکہ ان سارے کامونکو کسی بھی طرح اگرچہ بعض ناآ
  سے غير خدا کی عبادت اور شرک شمار نہيں کيا جاسکتاہے۔

.............  

  ٨)سوره دخان آيت١(
 .٧٢)سوره مائده آيت:٢(

 

 


