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 فہرست مطالب

   مقدمہ
  

  پہلى فصل: 
   قرآن مجيد ہر قسم كى تحريف سے منّزه ہے

   عدم تحريف قرآن
   فريقين كى دو كتابيں

   فرقہ و ارانہ دشمنى كى خاطر اسالم كى جڑوں كوكھوكھالنہ كيا جائے
   عدم تحريف پر عقلى اور نقلى دليليں :

   ميہ كلماتاختتا
  

  دوسرى فصل: 
   'تقيہ'' قرآن و سنت كے آئينہ ميں

   _ تقيّہ كيا ہے ؟1
   _ تقيہ اور نفاق كا فرق2
   _ تقيہ عقل كے ترازو ميں3
   _ تقيہ، كتاب الہى ميں4
   _ تقيہ، اسالمى روايات ميں5
   _ كيا تقيہ صرف كفّار كے مقابلے ميں ہے6
   _ حرام تقيّہ7
   _ مصلحت آميز تقيّہ8

  
  تيسرى فصل: 
   عدالت صحابہ

   _ دو متضاد عقيدے1
   _تنزيہ كے سلسلہ ميں شّدت پسندي: .2
   _ الجواب سواالت3
   _ صحابہ كون ہيں؟4
   ''كا اصلى سبب _''عقيده تنزيہ5
   _ كيا تمام اصحاب بغير استثناء كے عادل تھے؟6
   _ اصحاب پيغمبر (ص) كى اقسام .7
   _ تاريخى گو اہى8
   _ پيغمبر(ص) كے زمانے ميں يا اس كے بعد بعض صحابہ پر حد كا جارى ہون9

   _ نادرست توجيہات .10
   _ مظلوميّت على _ .11
   _ ايك دلچسپ داستان .12
  

  چوتھى فصل: 
   بزرگوں كى قبروں كا احترام

   اجمالى خاكہ .
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   زيارت قبول كى گذشتہ تاريخ .
   قبور كى زيارت كے سلسلہ ميں شرك كا توہّم:

   كيا شفاعت طلب كرنا ،توحيد ى نظريات كے ساتھ سازگار ہے؟
   مخصوص نہيں ہےاوليائے الہى كى شفاعت صرف ظاہرى زندگى كے ساتھ 

   ہم ان متضاد باتوں كو كيسے قبول كريں .
   خواتين اور قبور كى زيارت

   ''شّد رحال'' فقط تين مساجد كے ليے جائز ہے؟ .
   كيا قبور پر عمارت بنانا ممنوع ہے ؟

   وہابيّت كے ہاتھوں ،ثقافتى ميراث كى نابودى
   بہانے

   _ قبروں كو مسجد نہيں بنانا چاہيئے1
   _ ايك اور بہانہ2

   بزرگان دين كى قبور كى زيارت كے مثبت آثار
   نوع ہے:تبّرك چاہنا اور طلب كرنا مم3

   علمائے اسالم كى اہم ذمہ دارى
  

  پانچويں فصل: 
   نكاح موقت ( متعہ)

   متعہ يا ازدواج موقت
   _ ضرورت اور نياز1

   نكاح مسيار
   متعہ كيا ہے؟
   سوء استفاده .

   ور اجماع كى روشنى ميں .نكاح متعہ، قرآن وسنت ا
   كس نے متعہ كو حرام كيا .

   الف) خليفہ اّول كے دورميں متعہ كا حالل ہون
   ب) اجتہاد در مقابل نصّ 

   ج) حضرت عمر كى مخالفت كا سبب .
   د) متعہ كى تحريم كے بعد لوگوں كا رّد عمل

   بہترين راه حل
  

  چھٹى فصل: 
   زمين پر سجده

   _ عبادات ميں سجده كى اہّميت1
   _ غير خدا كے ليے سجده كرنا جائز نہيں ہے2
   ے؟_ كس چيز پر سجده كرنا چاہيئ3
   _ مسئلہ كى ادلّہ4

   الف) زمين پر سجده كے حوالے سے معروف حديث نبوى
   ب) سيرت پيغمبر(ص) .

   ج) صحابہ اور تابعين كى سيرت
  

  ساتويں فصل: 
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   جمع بين صالتين
   بيان مسئلہ

   اسالمى معاشروں ميں پانچ اوقات پر اصرار كے آثار
   دو نمازوں كو اكٹھا پڑھنے كے جواز پر روايات

   _ مذكوره احاديث كا نتيجہ1
   _ قرآن مجيد اور نماز كے تين اوقات2

  
  آٹھويں فصل: 

   وضو ميں پاؤں كا مسح
   قرآن مجيد اورپاؤں كا مسح

   عجيب توجيہات
   نص ّ كے مقابلے ميں اجتہاد اور تفسير بالرائي

   جوتوں پر مسح كرن
   پاؤں پر مسح اور احاديث اسالمى :

   مخالف روايات
   سہل اور آسان شريعت

   نعوذ با من ہذه االكاذيب
   جوتوں پر مسح ،عقل و شرع كے ترازو ميں

   روايات چند اقسام پر مشتمل ہيں:
   بحث كا آخرى نتيجہ : .

  
  نويں فصل: 

   بسم هللا ،سورة الحمدكاجز ہے
   ايك تعجب آور نكتہ

   رے ميں احاديث نبوي(ص)بسم هللا كے بلند آواز سے پڑھنے كے با
   مابين الدفتّين قرآن ہے

   بحث كا خالصہ
  

  دسويں فصل: 
   اوليائے الہى سے توسل

   ''توّسل'' قرآنى آيات اور عقل كے آئينہ ميں:
   توّسل ،احاديث كى روشنى ميں

   چند قابل توّجہ نكات
   _ وہابيوں كے بہانے1
   _ ''افراطى اور غالى افراد''2
   _ تنہا توّسل كافى نہينہے3
  _ امور تكوينى ميں توّسل4
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  شيعہ جواب ديتے ہيں 
  (اہل سنت اور شيعہ كے ما بين دس اہم مورد بحث مسائل پر تحقيق) 

  
   نام كتاب: شيعہ جواب ديتے ہيں

   مؤلف: حضرت آيت هللا العظمى مكارم شيرازي
  مترجم: معارف اسالم پبلشرز 

  ناشر: انتشارات نور مطاف 
  اشاعت: پہلي 

  ھ _ق  1429تاريخ اشاعت: ربيع الثانى 
  5000تعداد: 

Web : www.maaref‐foundation.com  
E‐mail: info@maaref‐foundation.com  

  
  جملہ حقوق طبع بحق معارف اسالم پبلشرز محفوظ ہيں _ 
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  مقدمہ:

حمدہے اس ذات كے ليئے جس نے انسان كو قلم كے ساتھ لكھنا سكھايا اور درود و سالم ہواس نبى (ص) پر جسے اس 
مبعوث فرمايا اور سالم و رحمت ہو ان كى آل (ع) پر جنہيں اس نے پورے نے عالمين كے ليئے سراپا رحمت بناكر 

  جہاں كے ليئے چراغ ہدايت بنايا _ 
اما بعد: آپ كے ہاتھوں ميں موجود كتاب كے عظيم مصنف نے اس ميں اسالم كے مختلف مكاتب فكر كے درميان پائے 

  منصفانہ بحث كى ہے_ جانے والے دس اختالفى مسائل پر انتہائي مختصر ، عام فہم اور 
مصنف كى روش يہ ہے كہ ايك مسئلہ كوپيش كركے اس پر طرفين كى ادلہ ذكر كرتے ہيں اور آخر ميں نتيجہ قارئين 

  محترم پر چھوڑ ديتے ہيں تا كہ قارئين كرام خود فيصلہ كرسكيں كہ حق كس كے ساتھ ہے_ 
معارف اسالم پبلشرز كو عنايت فرمائي ہے اور اس  هللا تعالى نے اس عظيم كتاب كے ترجمہ كى سعادت و توفيق بھى

خوبصورت ترجمہ اور تصحيح كى زحمت فاضل برادر جناب آقاى سيد محسن على كاظمى و آقاى عمران سہيل نے 
اٹھائي ہے _ خدا انكى توفيقات ميں اضافہ فرمائے ،ہميں اميد ہے كہ يہ كتاب مسلمانوں كے درميان وحدت كا باعث بنے 

  گي_ 
  

   ف اسالم پبلشرزمعار
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  مقدمہ

  يہ راستہ وحدت كى طرف نہيں جاتا 
اس دنيا كے موجوده حاالت پر ايك اجمالى نگاه دوڑانے سے پتہ چلتاہے كہ شديدطوفان چل رہے ہيں ،پردے ہٹ چكے 

وں كى ہيں، دلفريب باتوں،انسانى حقوق كے دعوے ،ڈيموكريسى اور اقوام متحده جيسے بين االقوامى اداروں كے نعر
حيثيت واضح ہوچكى ہے _ عالمى طاقتوں نے دوسرے ملكوں پر قبضہ كرنے كے لئے خطرناك سازشيں آماده 

  كرركھى ہيں اور وه لگے لپٹے الفاظ ميں اپنے دل كى باتوں كو بيان كررہے ہيں_ 
ماد كرنيوالوں كى آنكھوں سےاور كتنا اچھا ہو ا كہ انہوں نے ان تمام باتوں كا اظہار كرديا ہے اور اپنے اوپر بے جا اعت

    

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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پرده ہٹادياہے_اور اب هللا تعالى كے لطف و عنايت كے بعد قوموں كى اپنى قدرت و طاقت كے عالوه كوئي پناه گاه باقى 
  نہيں رہى ہے_ہاں اپنے آپ كو طاقتور بنانا چاہيے كيونكہ دنيا كے اس نظام ميں كمزور كو پايمال كيا جاتاہے_ 

رى دنيا كے مسلمان متحد ہوجائيں اور اپنى عظيم ثقافتى اور مادى طاقت كو استعمال كريں تو اسى ان شرائط ميں اگر پو
صورت ميں طاغوتى طاقتوں كے شر سے امان ميں ره سكتے ہيں_كئي سالوں سے ہر جگہ وحدت مسلمين كى باتيں 

  زبانوں پر جارى ہيں_ ہفتہ وحدت كى تشكيل ، وحدت كے 
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  اور سيميناروں كے انعقادكى خبروں كا چرچاہے_  سلسلہ ميں كانفرنسوں
اگر چہ ان اقدامات كے سياسى اور اجتماعى ميدانونميں اچھے آثار سامنے آئے ہيں اور دشمن خوفزده ہوگئے ہيں _ 

ليكن ابھى تك ان اقدامات سے ايسى وحدت وجود ميں نہيں آئي جس كا الزمہ ان عظيم طوفانوں كے مقابلے ميں ڈٹ جانا 
  مقاومت كرنا ہو_ اور 

  اس بات كے اسباب كو چند امور ميں خالصہ كيا جاسكتاہے: 
_اس سلسلہ مينكئے جانے والے اقدامات بنيادى نہيں تھے جس كى وجہ سے مسئلہ وحدت اسالمى ،معاشروں كے 1

  پر اكٹھا كرتا_ عمق اور مسلمانوں كے افكار ميننفوذ نہيں كرسكاہے تا كہ پورى دنيا كے مسلمانوں كو ايك ہى راستے 
_ دشمنوں نے بدگمانى ، سوء ظن، اختالف اور نفاق ايجاد كرنے كيلئے وسيع پيمانے پر كام كياہے _ اور جسطرح  2

خبروں سے اندازه ہوتاہے انہوں نے ان مسائل كو عملى بنانے كے ليے مادى اعتبار سے بھى بہت بھارى سرمايہ 
را كرنے كے لئے دونوں طرف سے متعصب اور شدت پسند افراد كو مختص كيا ہوا ہے اور اپنے شوم مقاصد كو پو

  استعمال كرتے ہيں _ من جملہ: 
الف) ہميں با وثوق ذرائع سے معلوم ہواہے كہ حال ہى ميں سعودى عرب كے متعصب سلفيوں نے ايك كروڑ تفرقہ 

ت كا ذريعہ تھا، كو نفاق كے وسيلہانگيز كتابيں چھپواكر حجاج كے درميان تقسيم كى ہيں اور حج جو مسلمانوں كى وحد
  مينتبديل كرديا ہے اور افسوس كے ساتھ كہنا پڑتاہے كہ اس قسم كے كام ہر سال كيے جاتے ہيں_ 

ب) حج اور عمره كے ايام ميں متعصب وہابى خطيب نفاق پيداكرنے كے ليے زہر اگلنے كا كام كرتے ہيں اور ايران و 
  د انہوں نے شيعوں كے سعودى عرب كے اچھے تعلقات كے باوجو
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  خالف حملے اور زياده كرديے ہيں _ 
ج) سپاه صحابہ كے حملے اور مظلوم و بے گناه افراد كا وحشيانہ قتل، اور اس سے بھى زياده افسوسناك اس قتل و 
غارت اور دہشت گردى پر فخر كرناہے جسے آئے دن تھوڑے تھوڑے وقفى انجام ديا جاتاہے_ يہ بات سب لوگوں 

  رعياں ہے_ پ
د) طالبان جيسے انتہا پسندگروہوں كو اكسانا، شواہد كے مطابق يہ كام بھى امريكى ايجنسيوں كى طرف سے انجام پانے 

واال ايك خطرناك كام تھا تا كہ ايك طرف تو اسالم كے چہرے كو بدنما، بے رحم اور علم و دانش اور تہذيب و تمدن 
سلمانوں كے درميان تفريق كو زياده كريں_اگر چہ يہ مغربى سياست كے سے بے بہره ظاہر كريناور دوسرى طرف م

سائے ميں پلنے واال گروه آخر كار انكے كنٹرول سے خارج ہوگيا تھا اور خود ان ہى كے خالف برسرپيكار ہوگيا تھا _ 
  درپے ہوا_  اسطرح جب امريكہ كو اپنے نمك خواروں كے تلخ نتائج كا سامنا كرنا پڑا تووه انكے ختم كرنے كے

_بعض اسالمى سياستدانوں كى كوتاه فكرى بھى پائيدار وحدت كے اہداف كے حصول ميں مانع ثابت ہوئي كيونكہ 3
پنے محدود اوروقتى منافع كو ،عالم اسالم كے طوالنى منافع پر مقدم كيا _ مثال كے طور پر ہم بعض 1انہوں نے 

دود اوركم اہميت منافع كى خاطر اسرائيل كے ساتھ بہت زياده اسالمى ممالك كو جانتے ہيں كہ جنہوں نے اپنے مح
سياسى اور اقتصادى تعاون كيا، يہانتك كہ اس كے ساتھ مشتركہ جنگى مشقيں كيں اور يہ بات آج سب پر آشكار ہوچكى 

  ہے_ 
توجہ كرتے بہر حال جو چيز علمائے اسالم كے اختيار ميں ہے وه يہ كہ ضمناً ان غلطيوں كے برے نتائج كى طرف م

  ہوئے اور اس جانب متوجہ كرتے ہوئے كہ كوئي ملك يا اسالمى گروه ، ان 
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اسالم دشمن طاغوتى طاقتوں كى ظالمانہ اور بے رحم سياست سے امان ميں نہيں رہے گا ،يہ كريں كہ جہاں تك ممكن 

متعصب گروہوں كو سوء ظن پيداكرنے كا ہو مذہبى مسائل كو شفاف بنائيں تا كہ دشمنوں كو زہر اگلنے اور انتہا پسند و 
  موقع نہ مل سكے_ 

اس نكتہ كے پيش نظر ہم نے اس كتاب ميں كہ جو قارئين محترم كے ہاتھ ميں ہے، مسلمانوں كى صفوں كو تقويت 
پہنچانے كے لئے ايك جديد اور دلكش روش سے استفاده كياہے_ اس روش ميں يہ مسئلہ مكمل طور پر روشن ہوجائيگا 

تب اہل بيت (ع) كے پيروكاروں اور اہلسنت كے درميان اہم اختالفى مسائل كى بنياد خود انكى اپنى مشہور كتابيں كہ مك
ہيں اور ان مسائل ميں شيعہ حضرات كے نظريات كى واضح اور روشن دليليں اہل سنت كى اپنى كتابوں ميں موجود 

نے مذہب كے تمام اصول اور فروع كو ہمارى كتب سے ثابتہيں_ اہلسنت كے ايك آزاد فكر عالم دين كے بقول ''شيعہ اپ
  كرسكتے ہيں''_ 

اگر يہ بات ثابت ہوجائے ، كہ انشاء هللا اس كتاب ميں ثابت ہوجائيگي، تو پھر مكتب اہلبيت (ع) كے پيروكاروں كے 
يہ بات يقينا منطقى عقائد كى نسبت كسى طرح كے تردد، مذمت يا شبہہ ايجاد كرنے كى گنجائشے باقى نہ رہے گي_بلكہ

اور منصف مزاج افراد سے سوء ظن كو برطرف كرنے اور مسلمانوں كى صفونميں اتحاد پيدا كرنے نيز حسن ظن 
ركھنے كا باعث بنے گى اور ايران جو ايك قدرتمند اسالمى ملك ہے اسى طرح اسالم كے مدافع كے اعتبار سے باقى 

 ى _اب حضور وااليہ آپ اور يہ ہمارى دليليں ! رہے گا ، اور اسى طرح تمام شيعيان جہان بھ

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں
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  قرآن ھر قسم كى تحريف سے منزه ہے
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  عدم تحريف قرآن:

شيعوں كے خالف ہونے والے جھوٹے پروپيگنڈے كے برعكس ہم اعتقاد ركھتے ہيں كہ آج جو قرآن مجيدہمارے اور تمام 
مسلمانوں كے پاس ہے يہ بالكل وہى قرآن مجيد ہے جو پيغمبر اكرم (ص) پر نازل ہوا اور اس ميں حتى ايك لفظ كى بھى كمى

نى تفسير ، اصول فقہ و غيره كى متعدد كتب ميں وضاحت كے ساتھبيان كيا و زيادتى نہيں ہوئي ہے _ ہم نے اس مسئلہ كو اپ
  ہے اور عقلى و نقلى ادلّہ كے ذريعہ اسے ثابت كيا ہے _ 

ہم قائل ہيں كہ تمام مسلمان علماء اعم از شيعہ و سنى كا اس بات پر اجماع ہے كہ قرآن مجيد ميں كسى چيز كا اضافہ نہيں ہوا 
محققين كى اكثريت جو اتفاق كے قريب ہے اس بات كى قائل ہے كہ اس ميں كسى قسم كى كمى بھىہے اور دونوں مذہب كے 

  واقع نہيں ہوئي ہے _ 
دونوں طرف كے چند گنے ُچنے افراد اس بات كے قائل ہيں كہ قرآن مجيد ميں كمى واقع ہوئي ہے جبكہ مشہور علماء اسالم 

  ان كى اس بات كے طرفدار نہيں ہيں_ 

  كى دو كتابيں:فريقين 
ان گنتى كے چند علماء ميں سے ايك اہل سنت عالم دين ''ابن الخطيب مصري'' ہيں جنہوننے ''الفرقان فى تحريف القرآن''نامى 

  عيسوى بمطابق 1948كتاب لكھى جو 
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اور انہوں  ہجرى قمري)ميں نشرہوئي _ ليكن بروقت االزہر يونيورسٹى كے علماء اس كتاب كى طرف متوجہ ہوگئے 1367(
نے،اس كتاب كے نسخوں كو جمع كركے ضائع كردےاليكن اس كے چند نسخے غير قانونى طور پر آس پاس كے لوگوں تك 

  پہنچ گئے_ 
اسى طرح ايك كتاب (فصل الخطاب فى تحريف كتاب رّب اال رباب) كے نام سے شيعہ محدث حاجى نورى كے توسط سے 

ئي_اس كتاب كے شائع ہوتے ہى حوزه علميہ نجف اشرف كے بزرگ علماء ہجرى قمرى ميں شائع ہو1291لكھى گئي جو 
نے اس كتاب كے مطالب سے اظہار برائت كيا اور اس كتاب كى جمع آورى كا حكم ديديا_اور اس كے بعد كئي كتابيں اس 

  كے رد ميں لكھى گئيں_جن ميں سے چند ايك كے نام يہ ہيں_ 
ھ_ق) نے (كشف االرتياب فى عدم 1313م المعروف بہ معرب طہرانى (متوفى سال _نامور فقيہ مرحوم محمود بن ابى القاس1

  تحريف الكتاب)نامى كتاب لكھى جو كتاب فصل الخطاب كا رّد تھا_ 
ھ_ق )نے بھى ايك كتاب بنام (حفظ الكتاب الشريف عن شبہة القول 1315_مرحوم عالمہ سيد محمد حسين شہرستانى (متوفي2

  كتاب فصل الخطاب كے جواب ميں لكھى _  بالتحريف)حاجى نورى كى
ھ_ق ) حوزه علميہ نجف كے عظيم محقق نے بھى اپنى مشہور كتاب (تفسير آالء 1352_مرحوم عالمہ بالغى (متوفى 3

  ) 1الرحمن )ميں ايك قابل مالحظہ باب ،فصل الخطاب كے رد ميں لكھا ہے (
-------------------------   

  _25ص 1) آالء الرحمن ،جلد 1

  
_ہم نے بھى اپنى كتاب (انوار االصول )ميں عدم تحريف قرآن مجيد كے بارے ميں انتہائي مفصل بحث كى ہے اور 4 15

  فصل الخطاب كے شبہات كا دندان شكن جواب ديا ہے_ 
وره مرحوم حاجى نورى اگر چہ عالم دين تھے ليكن بقول عالمہ بالغى انہوں نے ضعيف روايات پر اعتماد كيا ہے اور مذك

كتاب شائع ہونے كے بعد خود بھى نادم و پشيمان ہوئے_اور حوزه عليمہ نجف اشرف كے تمام بزرگ علماء نے اس اقدام كو 
  ) 1واضح طور پر ايك غلطى قرار دياہے_(

اور دلچسپ بات يہ ہے كہ كتاب فصل الخطاب كے شائع ہونے كے بعد ہر طرف سے حاجى نورى كى مخالفت كا ايسا عظيم 
اٹھا كہ وه خود اپنے دفاع ميں ايك رسالہ لكھنے پر مجبور ہوگئے جس ميں انہوں نے لكھا كہ ميرى مراد عدم تحريف طوفان 

  ) 2قرآن مجيد تھى لوگوں نے ميرى تعبيرات سے سوء استفاده كيا ہے_(
بزرگ نے اس وقت مرحوم عالمہ سيد ھبة الدين شہرستانى كہتے ہيں كہ ميں اس وقت سامرا ميں تھا اور ميرزا شيرازى 

سامرا كو علم و دانش كا مركز بنا ديا تھا _جس محفل ميں بھى ہم جاتے ہر طرف سے حاجى نورى اور اُن كى كتاب كے 
  ) 3خالف صدائيں بلند ہوتى تھيں _اور بعض لوگ تو انتہائي نازيباالفاظ كے ساتھ انكو يا دكرتے تھے (

  باتوں كو شيعہ عقيده شمار كرنا چاہيے؟ بعض كيااتنى مخالفت كے با وجود بھى حاجى نورى كى 
 --------------------------------   

  _311ص  2) آالء الرحمن ،جلد 1
  _231ص 16) الذريعہ ، جلد 2
  _143) برہان روشن،ص 3
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االنكہمتعصب وہابى اس كتاب (فصل الخطاب)كو بہانہ بنا كر تحريف قرآن كے نظريہ كو شيعوں كى طرف نسبت ديتے ہيں ح
 :  
_ايك كتاب كى تاليف اس مسئلہ ميں شيعہ عقيده پر دليل بن سكتى ہے تو پھراس تحريف قرآن والے نظريہ كو علمائے اہل 1
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سنت كى طرف بھى نسبت دينى چاہيے كيونكہ ابن الخطيب مصرى نے بھى تو(الفرقان فى تفسير القرآن)نامى كتاب لكھى تھى 
ى ترديد اس كتاب كے مطالب كى نفى پر دليل بن سكتى ہے تو علمائے نجف اشرف كا اور اگر جامعة االزہر كے علماء ك

  اظہار برائت بھى فصل الخطاب كے مفاہيم كى نفى پردليل بن سكتاہے_ 
_اہل سنت كى دو مشہور تفاسير ، تفسير قرطبي،اور تفسير در المنثورميں حضرت عائشےه (زوجہ رسول(ص) ) سے نقل 2

  كيا گيا ہے كہ : 
  ) 1) كانت ماتى آية فلم يبق منہا ااّل ثالٌث و سبعين) (11و انّہا _اى سورة االحزاب ((

  سے زياده باقى نہيں بچى ہيں  73آيات تھيں اور اب  200سورة االحزاب كى 
  ) 2اس سے بڑھ كر صحيح بخارى اور صحيح مسلم ميں بھى ايسى روايات نظر آتى ہيں جن سے تحريف كى بُو آتى ہے(

م ہر گز كسى ايك مصنف يا چند ضعيف روايات كى وجہ سے تحريف والے قول كو اہل سنت كى طرف نسبت نہيں ليكن ہ
  ديتے ہيں_ 

  اسى طرح انہيں بھى كسى ايك مصنف يا چند ضعيف روايات كى وجہ سے كہ جنكا جمہور علمائے 
 ---------------------------   

  _180ص  5منثور ،جلد و تفسير الدر ال113ص 14) تفسير قرطبي،جلد 1
  _116،ص  5و جلد 167، ص 4و صحيح مسلم ،جلد 211تا  208ص 8) صحيح بخارى ،جلد 2
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  شيعہ نے انكار كيا ہے ،اس قول تحريف كو شيعونكى طرف نسبت نہيں دينى چاہيے_ 
و يا تو فاسد المذہب ،يا _حاجى نورى كى كتاب فصل الخطاب ميں عام طور پر ان تين راويوں سے احاديث لى گئي ہيں كہ ج3

كّذاب اورجھوٹے يا مجہول الحال ہيں _(احمد ابن محمد السيارى ،فاسد المذہب ،على ابن احمد كوفي، كّذاب،اور ابى الجارود 
  ) 1مجہول يا مردود)(

  فرقہ و ارانہ دشمنى كى خاطر اسالم كى جڑوں كوكھوكھالنہ كيا جائے _
عہ كو تحريف قرآن كے عقيده سے متہم كيا جائے ، گويا وه اس بات كى طرف _جن لوگوں كا اصرار ہے كہ مذہب شي4

متوجہ نہيں ہيں كہ فرقہ وارانہ خصومت كى خاطر وه اسالم كى جڑيں كاٹ رہے ہيں _كيونكہ غير مسلم لوگ كہيں گے كہ 
  عدم تحريف كا عقيده مسلمانوں كے در ميان مسلم اور متفقہ عقيده نہيں ہے _ 

يم گروه تحريف قرآن كا قائل ہے _ ہم ان بھائيوں كو نصيحت كرتے ہيں كہ فرقہ واريت اور تعصب آميز كيونكہ ايك عظ
دشمنى كى خاطر قلب اسالم يعنى قرآن مجيد كو نشانہ نہ بنائيں_آيئےسالم اور قرآن پر رحم كيجئے اور بے جا تحريف كى 

  باتوں كو اُچھال كر دشمن كو موقع فراہم نہ كيجئے_ 
كے خالف يہ تہمت اور افترا اس قدر پھيل چكى ہے كہ ايك مرتبہ ہم عمره كى خاطر بيت هللا مشرف ہوئے _  _شيعوں5

سعودى عرب كے وزير مذہبى امور سے ہمارى مالقات ہوئي اس نے ہمارا پر تپاك استقبال كيا _ليكن كہنے لگا تمہارا قرآن 
  ا) ہمارے قرآن سے مختلف ہے (سمعت ان لكم مصحفا غير مصحفن

 ----------------------------   

  ) ان تين راويوں كے مزيد حاالت كے ليے رجال نجاشي،فہرست شيخ اور ديگر رجالى كتب كى طرف مراجعہ كيا جائے _1
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ميں نے جواب ميں كہا ،اس بات كو آزمانا انتہائي آسان ہے _آپ خود ہمارے ساتھ تشريف لے چليے يا اپنا نمائنده بھيج 
ام اخراجات ہمارے ذمہ ہونگے )واپس تہران چلے چلتے ہيں_ قرآن مجيد تمام مساجد اور گھروں ميں موجود ہيں ديں(تم

_تہرا ن ميں ہزاروں مسجديناور الكھوں گھر ہيں _مسجد يا گھر كا انتخاب آپكے نمائندے كے اختيار ميں ہوگا _وه جس گھر 
مجيد طلب كريں گے اس وقت آپ ديكھ لينا كہ شيعوں كے گھروں ميں كا انتخاب كرے گا ہم اُس دروازے پر دستك ديكر قرآن
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موجود قرآن مجيد، ديگر مسلمان ممالك كے قرآن مجيد كے ساتھ ايك لفظ كا بھى فرق نہيں ركھتا ہے _ آپ جيسے اعلى تعليم 
  يافتہ لوگوں كو اس قسم كى جھوٹى افواہوں كا شكار نہيں ہونا چاہيے 

نٹرنيشنل مقابلہ قرا ت ميناّول نمبر پرآئے ہيں _ہمارے حافظ ، بالخصوص ہمارے كمسن حفاظ _ہمارے بہت سے قاري، ا6
نے بہت سے اسالمى ممالك ميں تعجب خيز اور قابل تحسين قرآنى منظر پيش كيئے ہيں_ ہر سال ہزاروں كى تعداد ميں 

ہ جگہ حفظ ،قرا ت،تفسير قرآن كى ہمارے حفّاظ اور قاريوں ميں اضافہ ہوتا ہے_ ہمارے وسيع و عريض ملك ميں جگ
كالسيں اور علوم قرآن كے كالج و يونيورسٹياں موجود ہيں _ان تمام چيزوں كا اثبات ،نزديك سے مشاہده كے ذريعہ تمام 

  لوگوں كے لئے آسان ہے _ 
اور ہمارا كوئي بھى ان تمام موارد ميں صرف اسى قرآن مجيد سے استفاده كيا جاتا ہے جو تمام مسلمان ممالك ميں متداول ہے

باشنده اس معروف قرآن كے عالوه كسى دوسرے قرآن كو نہيں پہچانتا ہے _ اور ہمارے ہاں كسى بھى مجلس يا محفل ميں 
  تحريف قرآن كى بات نہينكى جاتى ہے_ 
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  عدم تحريف پر عقلى اور نقلى دليليں :

د ہيں جو قرآن مجيد كى عدم تحريف پر داللت كرتے ہيں _ہمارے عقيده كے مطابق بہت سے عقلى اور نقلى دالئل موجو7
كيونكہ ايك تو خود قرآن مجيد فرماتا ہے : (انا نحن نزلنا الذكر و انا لہ لحافظون) (ہم نے قرآن مجيد كو نازل كيا اور اس كى 

  ) ايك اور مقام پريوں ارشاد ہوتا ہے: 1حفاظت بھى ہمارے ذمہ ہے(
  ) 2الباطل من بين يديہ و ال من خلفہ تنزيل من حكيم حميد_((و انہ لكتاب عزيز_اليا تيہ 

''يہ كتاب شكست ناپذير ہے _اس ميں باطل اصال سرايت نہيں كر سكتا ہے نہ سامنے سے ا ور نہ پيچھے كى طرف سے 
  كيونكہ يہ حكيم و حميد خدا كى طرف سے نازل ہوئي ہے '' 

  هللا تعالى نے لى ہو اس ميں كوئي تحريف كرسكتا ہے ؟ كيا اس قسم كى كتاب جسكى حفاظت كى ذمہ دارى خود 
  اور ويسے بھى قرآن مجيد كوئي متروك اور بھالئي گئي كتاب نہيں تھى كہ كوئي اس ميں كمى يا زيادتى كرسكے _ 

د فورا) تك نقل كى گئي ہے _جيسے ہى كوئي آيت نازل ہوتى يہ افرا400كاتبان وحى كى تعدادچوده سے ليكر تقريبا چار سو (
اسے لكھ ليتے تھے _ عالوه بر اين سينكڑوں حافظ قرآن پيغمبر اكرم (ص) كے زمانہ ميں تھے جو آيت كے نازل ہوتے ہى 

  اس كو حفظكر ليتے تھے اور قرآن مجيد كي 
 -----------------------------   

  _9) سور ةحجر آيت 1
  _42و 41) سورة فصلت آيت 2
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 انكى سب سے اہم عبادت شمار ہوتى تھى _ اور دن رات قرآن مجيد كى تالوت كى جاتى تھى _ تالوت كرنا اس زمانے ميں 
اس سے بڑھ كر قرآن مجيد، اسالم كا بنيادى قانون اور مسلمانوں كى زندگى كا آئين و اصول تھا اور زندگى كے ہر شعبے 

  ميں قرآن مجيد حاضر و موجود تھا _ 
  ميں تحريف اور كسى كمى اور زيادتى كا امكان نہيں ہے_  عقل يہ حكم لگاتى ہے كہ ايسى كتاب

  آئمہ معصومينسے جو روايات ہم تك پہنچى ہيں وه بھى قرآن مجيد كى عدم تحريف اور تماميت پر تاكيد كرتى ہيں _ 
  امير المومنين على _ ،نہج البالغہ ميں واضح الفاظ ميں فرماتے ہيں ; 

 ) 1و عمر فيكم نبيّہ ازمانا حتى اكمل لہ و لكم فيما انزل من كتاب، دينہ الذى رضى لنفسہ)(( انزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شى 
(هللا تعالى نے ايسا قرآن مجيد نازل كيا جو ہر شے كو بيان كرتا ہے پھراس نے اپنے پيغمبر (ص) كو اتنى عمر عطا فرمائي 

  يں _ كہ وه اپنے دين كوتمہارے ليے قرآن مجيد كے وسيلہ سے كامل كرد
نہج البالغہ كے خطبوں ميں بہت سے مقامات پر قرآن مجيد كا تذكره ہوا ہے ليكن كہيں بھى قرآن مجيد كى تحريف سے 
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  متعلق زره برابراشاره نہيں ملتا بلكہ قرآن مجيد كے كامل ہونے كو بيان كيا گيا ہے_ 
--------------------------   

  _86) نہج البال غہ خطبہ 1

  
حضرت امام محمد تقى _ اپنے ايك صحابى كو لوگوں كے حق سے منحرف ہو جانے كے بارے ميں فرماتے  نويں امام 21

  ہيں _ 
  ) 1(و كان من نبذہم الكتاب ان ا قامو حروفہ و حرفو حدودهُ )(

ہيم بعض لوگوں نے قرآن مجيد كو چھوڑ ديا ہے ،وه اس طرح كہ اس كے الفاظ كو انہوں نے حفظ كرليا ہے اور اس كے مفا
  ميں تحريف كى ہے_ 

يہ اور اسكى مانند ديگر احاديث سے يہ پتہ چلتا ہے كہ قرآن مجيد كے الفاظ ميں كسى قسم كى تبديلى نہيں ہوئي بلكہ اس كے 
معانى ميں تحريف ہوئي ہے _ بعض لوگ اپنى خواہشات اور ذاتى منافع كى خاطر آيات كى خالف واقع تفسير و تو جيہ 

يك اہم نكتہ واضح ہو جاتا ہے كہ اگر بعض روايات ميں تحريف كى بات ہوئي بھى ہے تو اس سے كرتے ہيں _يہانسے ا
  تحريف معنوى اور تفسير بالرائي مراد ہے نہ الفاظ و عبارات كى تحريف_ 

دوسرى طرف سے بہت سى معتبر روايات جو ائمہ معصومينسے ہم تك پہنچى ہيں ميں بيان كيا گيا ہے كہ روايات كے 
و ناصحيح ہونے كى تشخيص كے لئے بالخصوص جب انكے در ميان ظاہراً تضاد و اختالف پايا جارہاہو تو معيار صحيح 

،قرآن مجيد كے ساتھ تطبيق دينا ہے _ جو حديث قرآن مجيد كے مطابق ہو وه صحيح ہے اس پر عمل كيا جائے اور جو 
  حديث قرآن مجيد كے خالف ہو اسے چھوڑ ديا جائے _ 

-----------------------   

  _53ص  8) كافى ،جلد1
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  ) 1(اعرضوا ہما على كتاب هللا فما وافق كتاب هللا فخذوه و ما خالف كتاب هللا فرّدوه)(
يہ بالكل واضح دليل ہے كہ قرآن مجيد ميں تحريف نہيں ہوئي ہے_ كيونكہ اگر تحريف ہوجاتى تو قرآن مجيد حق و باطل كى 

  تشخيص كا معيار قرار نہيں پاسكتاتھا_ 
) جس ميں1ان تمام ادلہ سے بڑھ كر مشہور حديث ''حديث ثقلين'' شيعہ و اہل سنت كتابوں ميں كثرت كے ساتھ نقل ہوئي ہے (

  پيغمبر اكرم (ص) نے فرمايا: 
  (انى تارك فيكم الثقلين كتاب هللا و عترتى اہل بيتى ما ان تمسكتم بہما لن تضلو) 

ميں تمہارے در ميان دو يادگارگرانبہا چيزيں چھوڑ كر جارہاہوں ايك هللا كى كتاب اور دوسرى ميرى عترت ہے اگر ان 
  _  دونوں سے تمسك ركھا تو ہر گز گمراه نہيں ہوگے

يہ پر مغز حديث شريف بالكل واضح كررہى ہے كہ قرآن مجيد ،عترت پيغمبر(ص) كے ساتھ قيامت تك لوگوں كى ہدايت كے 
ليے ايك انتہائي مطمئن پناه گاه ہے _ اب اگر قرآن مجيد خود تحريف كا شكار ہو جا تا تو وه كس طرح لوگوں كے لئے ايك 

  ر قسم كى گمراہى سے نجات دال سكتا تھا_ مطمئن پناه گاه بن سكتا تھا اور انہيں ہ

  اختتاميہ كلمات:
آخرى بات يہ ہے كہ هللا تعالى كے نزديك يہ گناه كبيره ہے كہ كسى پر ايسى بات يا ايسے كام كى تہمت لگائي جائے جو اس 

  نے نہ كہى ہو يا اُسے انجام نہ ديا ہو _ 
 ----------------------------   
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  _80ص 18لد ) وسائل الشيعہ ،ج1
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ہم نے ہر مقام پر كہا ہے اور اب بھى كہتے ہيں كہ مذہب شيعہ كے علماء و محققين ميں سے كوئي بھى (خود انكى اپنى 
كتابوں كى گواہى كے مطابق) تحريف كا قائل نہيں تھا اور نہ ہے _ليكن پھر بھى بعض تعصب اور ہٹ دھرم قسم كے لوگ 

ہ نہيں قيامت والے دن وه كيا جواب ديں گے كيونكہ ايك طرف تو تہمت لگا رہے ہيں اور اس تہمت پر اصرار كرتے ہيں _پت
  دوسرى طر ف قرآن مجيد كى اہميت كو كم كررہے ہيں _ 

اگر آپ كا بہانہ وه بعض ضعيف روايات ہيں جو ہمارى كتابوں ميں نقل ہوئي ہيں تو اس قسم كى ضعيف روايات آپ كى حديث
  ں بھى موجود ہيں_ جنكى طرف پہلے اشاره كياجاچكا ہے_ و تفسير كى كتابوں مي

  كوئي بھى مذہب ضعيف روايات كى بنا پر استوارنہيں ہوتا ہے _ 
اور ہم نے كبھى بھى ابن الخطيب مصرى كى كتاب (الفرقان فى تحريف القرآن ) كى خاطر يا آپ كى ان ضعيف روايات كى 

ف قرآن كى تہمت نہيں لگائي _ اور ہم كبھى بھى قرآن مجيد كو تخريب خاطر جو تحريف قرآن پر مشتمل ہيں آپ پر تحري
  كارى كرنے والے تعّصب كا شكار نہيں ہونے ديں گئے_ 

دن رات تحريف قرآن كى باتيں نہ كيجئے _ اسالم ،مسلمين اور قرآن مجيد پر ظلم نہ كيجئے اور اپنے مذہبى تعصب كى وجہ 
پورى دنيا كے مسلمانوں كے اصلى سرمائے يعنى قرآن مجيد كے اعتبار كو كم نہ سے بار بار تحريف قرآن كى رٹ لگا كر 

كيجئے _دشمن كو بہانہ فراہم نہ كيجئے _تم اگر اس طريقے سے شيعوں اور اہل بيت (ع) كے پيروكاروں سے انتقام لينا 
  چاہتے ہو تو جان لوتم جہالت 
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ہے ہو_كيونكہ تم كہتے ہو كہ مسلمانوں كا ايك عظيم گروه تحريف قرآن اور نادانى سے اسالم كى بنيادوں كو كھو كھال كرر
  كا قائل ہے اور يہ قرآن مجيد پر ظلم عظيم ہے _ 

آخر ميں پھر ايك دفعہ صراحت كے ساتھ كہتے ہيں كہ شيعہ اوراہل سنت كا كوئي محقق بھى تحريف قرآن كا قائل نہيں ہے 
ر (ص) اكرم پر نازل ہوا اور جو آج مسلمانوں كے ہاتھوں ميں ہے ايك ہى بلكہ سب علما ء اس قرآن مجيد كو جو پيغمب

سمجھتے ہيں _اور خود قرآن مجيد كى تصريح كے مطابق عقيده ركھتے ہيں كہ هللا تعالى نے قرآن مجيد كى حفاظت كا ذمہ 
   اُٹھايا ہے اور ہر قسم كى تحريف ،تبديلى اور زوال سے اسے محفوظ ركھنے كى ضمانت دى ہے _

ليكن دونوں طرف سے بعض بے خبر، نا آگاه متعصب قسم كے لوگ ،ايك دوسرے كى طرف تحريف كى نسبت ديتے ہيں اور
 اس مسئلے كو اختالف كے عروج تك پہنچاديتے ہيں هللا تعالى ان سب كو ہدايت فرمائے _(آمين) 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں
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  ''تقيہ'' قرآن و سنت كے آئينہ ميں

  
دوسرا مسئلہ جس پر ہميشہ ہمارے متعصب مخالفين اور بہانہ تالش كرنے والے افراد، مكتب اہلبيت كے پيروكاروں پر  27

  تشنيع كرتے ہيں ،''تقيہ''كا مسئلہ ہے _ 
  وه كہتے ہيں تم كيوں تقيہ كرتے ہو؟كيا تقيہ ايك قسم كا نفاق نہيں ہے ؟ 
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يہ لوگ اس مسئلہ كو اتنا بڑھا چڑھا كر پيش كرتے ہيں كہ گويا تقيہ كوئي حرام كام يا گناه كبيره يا اس سے بھى بڑھ كر 
كو مخصوص شرائط كے ساتھ جائز كوئي گناه ہے _يہ لوگ اس بات سے غافل ہيں كہ قرآن مجيد نے متعدد آيات ميں تقيہ 

شمار كيا ہے _اور خود انكے اپنے مصادر ميں منقول روايات اس بات كى تائيد كرتى ہيں _اور اس سے بڑھ كر تقيہ (اپنى 
مخصوص شرائط كے ساتھ)ايك واضح عقلى فيصلہ ہے _خود ان كے بہت سے لوگوں نے اپنى ذاتى زندگى ميں اس كا 

  مل كرتے ہيں _ تجربہ كيا ہے اور اس پر ع
  اس بات كى وضاحت كے ليے چند نكات كى طرف توجہ ضرورى ہے _ 

  تقيہ كيا ہے ؟-1
تقيہ يہ ہے كہ انسان اپنے مذہبى عقيده كو شديداور متعصب مخالفين كے سامنے كہ جو اس كے لئے خطره ايجاد كرسكتے 

ستوں كے چنگل ميں پھنس جائے، اب اگر وه اسالم ہوں چھپا لے_ مثال كے طور پر اگر ايك موّحد مسلمان،ہٹ دھرم بت پر
اور توحيد كا اظہار كرتا ہے تو وه اس كا خون بہا ديں گے يا اسے جان ،مال يا ناموس كے اعتبار سے شديد نقصان پہنچائيں 

  گے _ اس 
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ا مثال،اگر ايك شيعہ مسلمان حالت ميں مسلمان اپنے عقيده كو ان سے پنہاں كر ليتا ہے تا كہ انكے گزند سے امان ميں رہے ي
كسى بيابان ميں ايك ھٹ دھرم وہابى كے ہاتھوں گرفتار ہوجائے جو شيعوں كا خون بہانا مباح سمجھتا ہے _ اس حالت ميں وه

مومن اگر اپنى جان،مال اور ناموس كى حفاظت كے لئے اُس وہابى سے اپنا عقيده چھپا ليتا ہے تو ہر عاقل اس بات كى 
ے كہ ايسى حالت ميں يہ كام مكمل طور پر منطقى ہے اور عقل بھى يہاں يہى حكم لگاتى تھے _كيونكہ خواه تصديق كرتا ہ

  مخواه اپنى جان كو متعصب لوگوں كى نذرنہيں كرنا چاہيئے 

  _تقيہ اور نفاق كا فرق:2
يده نہ ركھتا ہو يا انكے بارے ميں نفاق بالكلتقيہ كے مقابلے ميں ہے_ منافق وه ہوتا ہے جو باطن ميں اسالمى قوانين پر عق

  شك ركھتا ہو ليكن مسلمانوں كے در ميان اسالم كا اظہار كر تا ہو_ 
جس تقيہ كے ہم قائل ہيں وه يہ ہے كہ انسان باطن ميں صحيح اسالمى عقيده ركھتا ہو، البتہ صرف ان شدت پسند وہابيوں كا 

افر سمجھتے ہيں اور انكے ليے كفر كا خط كھينچ ديتے ہيں اور انہيں پيروكارو نہيں ہے جو اپنے عالوه تمام مسلمانوں كو ك
دھمكيانديتے ہيں_ جب بھى ايسا با ايمان شخص اپنى جان،مال يا ناموس كى حفاظت كے لئے اس متعصب ٹولے سے اپنا 

  عقيده چھپا لے اس كو تقيہ كہتے ہيں اور اسكے مقابل واال نكتہ نفاق ہے_ 

  ميں :_تقيہ عقل كے ترازو 3
  تقيہ حقيقت ميں ايك دفاعى ڈھال ہے_ اسى ليے ہمارى روايات ميں اسے (تُرس 
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المومن) يعنى (باايمان لوگوں كى ڈھال)كے عنوان سے ياد كيا گيا ہے _كسى انسان كى عقل اجازت نہيں ديتى كہ انسان اپنے 
خواه مخواه اپنى جان، مال يا ناموس كو خطرے  باطنى عقيده كا خطرناك اور غير منطقى افراد كے سامنے اظہار كرے اور

  ميں ڈالے _كيونكہ بالوجہ طاقت اوروسائل كو ضائع كرنا كوئي عقلى كام نہيں ہے _ 
تقيہ:اس طريقہ كار كے مشابہہ ہے جسے تمام فوجى ،ميدان جنگ ميں استعمال كرتے ہيں اپنے آپ كو دختوں ،سرنگوں اور 

ہيں اور اپنا لباس درختوں كى شاخوں كے رنگ جيسا انتخاب كرتے ہيں تا كہ بال وجہ ريت كے ٹيلونكے پيچھے چھپا ليتے 
  ان كا خون ہدر نہ جائے _ 

دنيا كے تمام عقالء اپنى جان كى حفاظت كے لئے سخت دشمن كے مقابلے ميں تقيہ والى روش سے استفاده كرتے ہيں_ 
يں كرينگے_آپ دنيا ميں ايك انسان بھى ايسا نہيں ڈھونڈسكتے كبھى بھى عقالئ، كسى كو ايسا طريقہ اپنا نے پر سرزنش نہ

  جو تقيہ كو اس كى شرائط كے ساتھ قبول نہ كرتاہو_ 

  _تقيہ كتاب الہى ميں:4



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

 
 

قرآن مجيد نے متعدد آيات ميں تقيہ كو كفار اور مخالفين كے مقابلہ ميں جائز قرارديا ہے _ مثال كے طور پر چند آيات 
  پيشخدمت ہيں_ 

  ل فرعون كے مؤمن كى داستان ميں يوں بيان ہوا ہے _ الف)آ
  (و قال رجل مومن من آل فرعون يكتم ايمانہ اتقتلون رجال ان يقول ربى هللا و قد جاء كم 
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  ) 1بالبينات ...)(
ے مرد كو قتلآل فرعون ميں سے ايك باايمان مرد نے كہ جو (موسى كى شريعت پر) اپنے ايمان كو چھپا تا تھا كہا: كيا تم ايس

  كرنا چاہتے ہو جو كہتا ہے كہ ميرا پروردگار خدا ہے اوروه اپنے ساتھ واضح معجزات اور روشن دالئل ركھتا ہے_ 
پھر مزيد مؤمن كہتا ہے (اسے اس كے حال پر چھوڑ دو اگر جھوٹ كہتا ہے تو اسجھوٹ كا اثر اس كے دامن گير ہوگا اور 

كى جو دھمكياں اس نے سنائي ہيں وه تمہارے دامن گير ہوجائيں)پس اس طريقے  اگر سچ كہتا ہے تو ممكن ہے بعض عذاب
سے آل فرعون كے اس مومن نے تقيہ كى حالت ميں (يعنى اپنے ايمان كو مخفى ركھتے ہوئے ) اس ھٹ دھرم اور متعصب 

  ٹولے كو كہ جو حضرت موسى (ع) كے قتل كے درپے تھا ضرورى نصيحتيں كرديں _ 
  ايك دوسرے صريح فرمان ميں ہم يوں پڑھتے ہيں _  ب)قرآن مجيد كے

  (اليتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون 
  ) 2المومنين و من يفعل ذلك فليس من هللا فى شئي اال ان تتقو منہم تقاة ً___) (

مگر يہ كہ تقيہ كے مومنين كو نہيں چاہيے كہ كفار كو اپنا دوست بنائيں _ جو بھى ايسا كريگا وه خدا سے بيگانہ ہے ہاں 
  طور پر ايسا كيا جائے _ 

اس آيت ميں دشمنان حق كى دوستى سے مكمل طور پر منع كيا گيا ہے مگر اس صورت ميں اجازت ہے كہ جب ان كے ساتھ
اظہار دوستى نہ كرنا مسلمان كى آزار و اذيت كا سبب بنے، اس وقت ايك دفاعى ڈھال كے طور پر ان كى دوستى سے تقيہ 

  ت ميں فائده اٹھايا جائے_ كى صور
-------------------------   

  _28)سوره غافر آيت 1
  _28)سوره آل عمران آيت 2
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ج) جناب عمار ياسر اور انكے ماں ،باپ كى داستان كو تمام مفسرين نے نقل كيا ہے _ يہ تينوناشخاص مشركين عرب كے 
اكرم (ص) سے اظہار براء ت كرنے كوكہا _جناب عمار كے  چنگل ميں پھنس گئے تھے _اور مشركين نے انہيں پيغمبر

والدين نے اعالن ال تعلقى سے انكار كيا جس كے نتيجہ ميں وه شہيد ہوگئے _ليكن جناب عمار نے تقيہ كرتے ہوئے انكى 
يت مرضى كى بات كہہ دي_ اور اس كے بعد جب گريہ كرتے ہوئے پيغمبر اكرم (ص) كى خدمت ميں آئے تو اس وقت يہ آ

  نازل ہوئي _ 
  (من كفر با من بعد ايمانہ اال من اكره و 

  ) 1قلبہ مطمئن بااليمان ...)(
  جو لوگ ايمان النے كے بعد كافر ہو جائيں ... انكے لئے شديد عذاب ہے مگر وه لوگ جنہيں مجبور كيا جائے_ 

عمار ياسر كى آنكھوں سے آنسو صاف كيے  پيغمبر اكرم (ص) نے جناب عمار كے والدين كو شہداء ميں شمار كيا اور جناب
اور فرمايا تجھ پر كوئي گناه نہيں ہے اگر پھر مشركين تمھيں مجبور كريں تو انہى كلمات كا تكرار كرنا_تمام مسلمان مفسرين

ي كا اس آيت كى شان نزول كے بارے ميں اتفاق ہے كہ يہ آيت جناب عمار ياسر اور انكے والدين كے بارے ميں نازل ہوئ
اور بعد ميں رسول خدا (ص) نے يہ جمالت بھى ادا فرمائے_ تو اس اتفاق سے عياں ہوجاتا ہے كہ سب مسلمان تقيہ كے 

جواز كے قائل ہيں_ ہاں يہ بات باعث تعجب ہے كہ قرآن مجيد سے اتنى محكم ادلہ اور اہل سنت مفسرين كے اقوال كے با 
  _ - جاتا ہے وجود شيعہ كو تقيہ كى خاطر مورد طعن قرار ديا
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جى ہاں نہ تو جناب عمار منافق تھے نہ ہى آل فرعون كا وه مومن منافق تھا بلكہ تقيہ كے دستور الہى سے انہوں نے فائده 
  اٹھايا_ 

  _تقيہ اسالمى روايات ميں :5
ے ذكر ملتا ہے_مثال كے طور پر مسند ابى شيبہ اہل سنت كى معروف مسند ہے اسالمى روايات ميں بھى تقيہ كاكثرت س

_اس ميں (مسيلمہ كذاب) كى داستان ميں نقل ہوا ہے كہ مسيلمہ كذاب نے رسو ل خدا (ص) كے دو اصحاب كو اپنے اثر و 
يں خدا كا نمائنده ہوں؟ ايك نے رسوخ والے عالقے ميں گرفتار كرليا اور دونوں سے سوال كيا كہ كيا تم گواہى ديتے ہو كہ م

گواہى دے كر اپنى جان بچالى اور دوسرے نے گواہى نہيں دى تو اسكى گردن اڑادى گئي_ جب يہ خبر رسول خدا (ص) تك 
پہنچى تو آپ(ص) نے فرمايا جو قتل ہو گيا اس نے صداقت كے راستے پر قدم اٹھايا اور دوسرے نے رخصت الہى كو قبول 

  ) 1ئي گناه نہيں ہے (كرليا اوراس پر كو
ائمہ اہل بيت كى احاديث ميں بھى بالخصوص ان ائمہ كے كلمات ميں كہ جو بنوعباس اور بنو اُميّہ كى حكومت كے زمانہ ميں
زندگى بسر كرتے تھے اور اس دور ميں جہاں كہيں محب على ملتا اسے قتل كرديا جاتا تھا_تقيہ كا حكم كثرت سے ملتا ہے 

  ر تھے كہ ظالم اور بے رحم دشمنوں سے اپنى جان بچانے كے لئے تقيہ كى ڈھالسے استفاده كريں_ _ كيونكہ وه مامو

  _كيا تقيہ صرف كفار كے مقابلے ميں ہے؟6
ہمارے بعض مخالفين جب ان واضح آيات اور مندرجہ باالروايات كا سامنا كرتے ہيں تو اسالم ميں تقيہ كے جواز كو قبول 

  س كوئي چاره نہيں ہوتا_ اس وقت وه كرنے كے عالوه انكے پا
 ------------------------------   

  _358ص  12) مسند ابى شيبہ ، ج1
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يوں راه فرار تالش كرتے ہيں كہ تقيہ تو صرف كفار كے مقابلہ ميں ہوتا ہے_ مسلمانوں كے مقابلے ميں تقيہ جائز نہيں ہے 
  ل واضح ہے كہ ان دو موارد ميں كوئي فرق نہيں ہے_ _ حاالنكہ مندرجہ باال ادلہ كى روشنى ميں بالك

_ اگر تقيہ كا مفہوم متعصب اور خطرناك افراد كے مقابلے ميں اپنى جان ،مال اور ناموس كى حفاظت كرنا ہے، اور حقيقت1
حكم لگاتى ہے  مينبھى يو نہى ہے، تو پھر نا آگاه اور متعصب مسلمان اور كافركے در ميان كيا فرق ہے ؟ اگر عقل و خرد يہ

كہ ان امور كى حفاظت ضرورى ہے اور انہيں بيہوده طور پر ضائع كرنا مناسب نہيں ہے تو پھر ان دومقامات ميں كيا فرق 
  ہے_ 

دنيا ميں ايسے افراد بھى موجود ہيں جو انتہائي جہالت اور غلط پروپيگنڈه كى وجہ سے كہتے ہيں كہ شيعہ كا خون بہانا 
نتا ہے _ اب اگر كوئي مخلص شيعہ جو امير المومنين _ كا حقيقى پيرو كار ہو اور اس جنايت كارٹولے قربت الہى كا ذريعہ ب

كے ہاتھوں گرفتار ہوجائے اور وه اس سے پوچھيں كہ بتا تيرا مذہب كيا ہے ؟ اب اگر يہ شخص واضح بتادے كہ ميں شيعہ 
رنے كے عالوه كوئي اور چيزہے؟ كوئي بھى صاحب عقل وہوں تو يہ خواه مخواه اپنى گردن كو جہالت كى تلوار كے سپردك

  خرد يہ حكم لگا سكتا ہے ؟ 
باالفاظ ديگر جو كام مشركين عرب نے جناب عمار و ياسريا مسيلمہ كذاب كے پيروكاروں نے دواصحاب رسول خدا كے 

تھ انجام ديں تو كيا ہم تقيہ كو حرام ساتھ كيا اگر وہى كام بنو اميہ اور بنو عباس كے خلفاء اور جاہل مسلمان، شيعوں كے سا
كہيں اور اہل بيتكے سينكڑوں بلكہ ہزاروں مخلص پيروكاروں كى نابودى كے اسباب فراہم كريں صرف اس خاطر كہ يہ 
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  ) 1الدين التقيہ) دس ميں سے نو حصے دين تقيہ ہے _( (تسعة اعشار
تو بنو اميہ اور بنو عباس كے دور ميں شيعوں كے مقتولين كى تعداد شايد الكھوں بلكہ كروڑوں تك پہنچ جاتى _ يعنى انكى 

  بے رحمانہ اوروحشيانہ قتل و غارت دسيوں گنا زياده ہوجاتي_ 
رے ميں ذره برابر شك ره جاتا ہے ؟ہم يہ بات فراموش نہيں كرسكتے كہ جب اہل آيا ان شرائط ميں تقيہ كى مشروعيت كے با

سنت بھى سالہا سال مذہبى اختالفات كى خاطر ايك دوسرے سے تقيہ كرتے تھے _ من جملہ قرآن مجيد كے حادث يا قديم 
كہ جو آج محققين كى نظر ميں بالكل ہونے پر انكا شديد اختالف تھا اور اس راه ميں بہت ساروں كا خون بہايا گيا (وہى نزاع 

بيہوده اوربے معنى نزاع ہے )كيا جو گروه اپنے آپ كو حق پر سمجھتا تھا اگر ان ميں سے كوئي شخص مخالفين كے چنگل 
ميں گرفتار ہوجاتا تو كيا اسے صراحت كے ساتھ كہہ دينا چاہيے كہ ميرا يہ عقيده ہے چاہے اس كا خون بہہ جائے اور اس 

  ہنے كا نہ كوئي فائده ہو اور نہ كوئي تاثير؟ كے خون ب
)كى تفسير ميں كہتے ہيں كہ آيت كا ظہور يہ ہے كہ تقيہ غالب كافروں 2_جناب فخر رازى اس آيت (اال ان تتقوا منہم تقاة )(2

ن و المشركين حلّتكے مقابلے ميں جائزہے ( اال ان مذہب الشافعى _رض_ان الحالة بين المسلمين اذا شاكلت الحالة بين المسلمي
التقيہ محاماة على النفس ) ليكن مذہب شافعى يہ ہے كہ اگر مسلمانوں كى كيفيت بھى ايك دوسرے كے ساتھ مسلمين و كفار 

  جيسى ہوجائے تو اپنى جان كى حفاظت كے لئے تقيہ جائزہے _ 
 ------------------------------   
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اس كے بعد حفظ مال كى خاطر تقيہ كے جواز پر دليل پيش كرتے ہينكہ حديث نبوى ہے (حرمة مال المسلم كحرمة دمہ ) 
مسلمان كے مال كا احترام اس كے خون كى مانند ہے ) اور اسى طرح دوسرى حديث ميں ہے (من قتل دون مالہ فہو شہيد) 

  )_ 1ہوئے ماراجائے وه شہيد ہے (جو اپنے مال كى حفاظت كرتے 
  تفسير نيشاپورى ميں كہ جو تفسير طبرى كے حاشيہ پر لكھى گئي ہے يوں بيان كيا گيا ہے كہ قال االمام الشافعى : 

  ) 2(تجوز التقيہ بين المسلمين كما تجوز بين الكافرين محاماة عن النفس ) (
مانوں سے تقيہ كرنا بھى جائز ہے _ جس طرح كفار سے تقيہ كرنا امام شافعى فرماتے ہيں كہ جان كى حفاظت كى خاطر مسل

  جائز ہے _ 
_دلچسب بات يہ ہے كہ بنى عباس كى خالفت كے دور ميں بعض اہل سنت محدثين (قرآن مجيد كے قديم ہونے ) پر عقيده 3

ے اعتراف كرليا كہ قرآنركھنے كيوجہ سے بنو عباس كے حّكام كى طرف سے دباؤ كا شكار ہوئے انہوں نے تقيہ كرتے ہوئ
  مجيد حادث ہے اوراس طرح انہوننے اپنى جان بچالى _ 

''ابن سعد'' مشہور مورخ كتاب طبقات ميناور طبرى ايك اور مشہور مورخ اپنى تاريخ كى كتاب ميں دو خطوط كى طرف 
سحق بن ابراہيم) كى طرف اشاره كرتے ہيں كہ جو مامون كى طرف سے اسى مسئلہ كے بارے ميں بغداد كے پوليس افسر (ا

  ارسال كيے گئے _ 
 ----------------------------   

  _13ص  8) تفسير كبير فخر رازي، جلد 1
  _118، ص 3) تفسير نيشابورى (تفسير الطبرى كے حاشيہ پر) جلد 2
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پہلے خط كے بارے ميں ابن سعد يوں لكھتا ہے كہ مامون نے پوليس افسر كو لكھا كہ سات مشہور محدثين ( محمد بن سعد 
كاتب واقدى _ابو مسلم_يحيى بن معين_زہير بن حرب_ اسمعيل بن داوود_ اسمعيل بن ابى مسعود_ و احمد بن الدورقى ) كو 

يہ افراد مامون كے پاس پہنچے تو اس نے ان سے آزمانے كے ليے  حفاظتى اقدامات كے ساتھ ميرى طرف بھيج دو_جب
سوال كيا كہ قرآن مجيد كے بارے ميں تمہارا عقيده كيا ہے؟ تو سب نے جواب ديا كہ قرآن مجيد مخلوق ہے (حاالنكہ اس 

ر ان محدثين كا وقت محدثين كے درميان مشہور نظريہ اس كے برعكس تھا يعنى قرآن مجيد كے قديم ہونے كے قائل تھے او
) ہاں انہوں نے مامون كى سخت سزاؤں كے خوف سےتقيہ كيا اور قرآن مجيد كے مخلوق ہونے كا 1بھى يہى عقيده تھا (

اعتراف كرليا اور اپنى جان بچالى _مامون كے دوسرے خط كے بارے ميں كہ جسے طبرى نے نقل كيا ہے اور وه بھى بغداد
ے ہيں كہ جب مامون كا خط اس كے پاس پہنچاتو اس نے بعض محدثين كو كہ جنكى كے پوليس افسر كے نام تھايوں پڑھت

چھبيس افراد تھى حاضر كيا اور مامون كا خط انكے سامنے پڑھا_پھر ہر ايك كو الگ الگ پكار كر قرآن مجيد 26تعداد شايد 
ا كہ قرآن مجيد مخلوق ہے ( اور تقيہ كے بارے ميں اُسكا عقيده معلوم كيا_ ان ميں سوائے چار افراد كے سب نے اعتراف كي

كركے اپنى جان بچالى ) جن چار افراد نے اعتراف نہيں كيا انكے نام يہ تھے احمد ابن حنبل ، سجاده ، القواريري، اور محمد 
بن نوح _ پوليس انسپكٹر نے حكم ديا كہ انہيں زنجيروں ميں جكڑ كر زندان ميں ڈال ديا جائے _ دوسرے دن دوباره ان 

ارونافراد كو باليا اور قرآن مجيد كے بارے ميں اپنے سوال كا تكرار كيا _سجادة نے اعتراف كرليا كہ قرآن مجيد مخلوق چ
  ہے وه آزاد ہو 

 --------------------------------   

  ، چاپ بيروت_167،ص 7) طبقات ابن سعد، جلد 1
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ه زندان بھيج ديا گيا_ اگلے دن پھر ان تين افراد كو باليا گيا اس مرتبہ گيا _ باقى تين نے مخالفت پر اصرار كيا ،انہيں دوبار
(القواريري)نے اپنا بيان واپس لے ليا اور آزاد ہوگيا_ليكن احمد ابن حنبل اور محمد بن نوح اسى طرح اپنے عقيده پر مّصر 

  ) شہر ميں جال وطن كرديا_ 1رہے _ پوليس انسپكٹر نے انہيں (طرطوس ) (
وگوں نے ان تقيہ كرنے والوں پر اعتراض كيا تو انہوں نے كفار كے مقابلے ميں جناب عمار ياسر كے عمل كو جب كچھ ل

)ان موارد سے بالكل روشن ہوجاتا ہے كہ جس دقت انسان كسى چنگل ميں گرفتار ہوجائے اور 2دليل كے طور پر پيش كيا (
يہ راستہ اختيار كر سكتا ہے خواه يہ تقيہ كافر كے مقابلہ ميں ہو  اس وقت ظالموں سے نجات پانے كا تنہا راستہ تقيہ ہوتو وه

  يا مسلمان كے مقابلے ميں ہو_ 

  ) حرام تقيہ:7
بعض موارد ميں تقيہ حرام ہے اور يہ اس وقت ہے كہ جب ايك فرد يا گروه كے تقيہ كرنے اور اپنا مذہبى عقيده چھپا نے 

ا مسلمانوں كو شديد نقصان ہو تا ہو_ اس وقت اپنے حقيقى عقيده كو ظاہر كرنا سے اسالم كى بنياد كو خطره الحق ہوتا ہو ي
چاہيے، چاہے ان كے لئے خطرے كا باعث ہى كيوں نہ ہو _اور جو لوگ خيال كرتے ہيں كہ يہ اپنے آپ كو ہالكت ميں ڈالنا 

  التہلكة) يہ  ہے اور قرآن مجيد نے صراحت كے ساتھ اس سے منع فرمايا ہے ( وال تلقو بايديكم الى
--------------------------   

  )_30، ص 4) يہ شام ميں دريا كے كنارے ايك شہر ہے (معجم البلدان جلد1
  _197، ص 7) تاريخ طبرى جلد 2

  
38   

لوگ سخت خطاء سے دوچار ہيں كيونكہ اس كا الزمہ يہ ہے كہ ميدان جہاد ميں حاضر ہونا بھى حرام ہو حاالنكہ كوئي بھى 
سى بات نہيں كرتا ہے _يہاں سے واضح ہوتا ہے كہ يزيد كے مقابلے ميں امام حسين _ كا قيام يقينا ايك دينى فريضہ عاقل اي
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تھا _ اسى لئے امام _ تقيہ كے طور پر بھى يزيديوں اور بنو اميہ كے غاصب خلفاء كے ساتھ كسى قسم كى نرمى دكھانے پر 
كرنے سے اسالم كى بنياد كو شديد دھچكا لگے گا_ آپ (ع) كا قيام اور آپكى راضى نہ ہوئے_ كيونكہ وه جانتے تھے كہ ايسا 

  شہادت مسلمانوں كى بيدارى اور اسالم كو جاہليت كے چنگل سے نجات دالنے كا باعث نبي_ 

  (مصلحت آميز ) تقيّہ:
ميں وحدت برقرار ركھنے يہ تقيہ كى ايك دوسرى قسم ہے اور اس سے مراد يہ ہے كہ ايك مذہب والے ،مسلمانوں كى صفوں

كے لئے ان باتوں ميں جن سے دين و مذہب كى بنيادكو كوئي نقصان نہيں پہنچتا، دوسرے تمام فرقوں كے ساتھ ہماہنگى اور 
يكجہتى كا ثبوت ديتے ہيں _ مثال مكتب اہل بيتكے پيرو كار يہ عقيده ركھتے ہيں كہ كپڑے اور قالين پر سجده نہيں 

غيره پر سجده كرنا ضرورى ہے _اور پيغمبر اكرم (ص) كى اس مشہور حديث (جعلت لى االرض  ہوتااورپتھريا مٹى و
) ''زمين كو ميرے لئے محل سجده اور وسيلہ تيّمم قرار ديا گيا ہے '' كو اپنى دليل قرار ديتے ہيں اب اگر 1مسجداً و طہورا)(

ساجد مينيامسجد الحرام اور مسجد نبوى ميں جب نماز وه وحدت برقرار ركھنے كيلئے ديگر مسلمانوں كى صفوں ميں انكى م
  پرھتے ہيں تو ناگزير كپڑے پر سجده كرتے ہيں _ يہ كام جائز ہے اور ايسى نماز ہمارے عقيده كے مطابق 

 -----------------------------   

  ہوئي ہے )_ (اور بھى بہت سى كتب ميں يہ حديث نقل433ص  2و سنن بيہقى ،جلد 91ص  1)صحيح بخارى جلد 1

  
درست ہے اور اسے ہم مدارا كرنے واال ( مصلحت آميز )تقيہ كہتے ہيں _كيونكہ اس ميں جان و مال كا خوف دركار  39

نہيں ہے بلكہ اس ميں تمام اسالمى فرقوں كے ساتھ مدارا كرنے اورحسن معاشرت كا عنوان در پيش ہے _تقيہ كى بحث كا 
  اختتام كرتے ہيں _  ايك بزرگ عالم دين كے كالم كے ساتھ

ايك شيعہ عالم دين كى مصر ميں االزہر كے ايك بزرگ استاد سے مالقات ہوئي اس نے شيعہ عالم كو سرزنش كرتے ہوئے 
ميں نے سنا ہے تم لوگ تقيہ كرتے ہو؟ شيعہ عالم دين نے جواب ميں كہا( لعن هللا من حملنا على التقية ) رحمت الہى سے -كہا

  ) 1وں نے ہميں تقيہ پر مجبور كيا (دور ہوں وه لوگ جنہ
------------------------------------   

 ) يعنى اگر دشمنوں كى طرف سے ہمارى جان و مال كو خطره نہ ہوتا تو ہم كبھى بھى تقيہ نہ كرتے (مترجم)1
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

41   
3   

  عدالت صحابہ

  
43   

اس ميں كوئي شك و شبہہ نہيں ہے كہ پيغمبر اكرم(ص) كے اصحاب خصوصى امتيازات سے بہره مند تھے _ وحى الہى 
اور آيات كو پيغمبر اكرم(ص) كى زبان مبارك سے سنتے تھے_ آنحضرت(ص) كے معجزات كا مشاہده كرتے تھے _اور 

  نمونوں اور اسوه حسنہ سے بہره مند تھے _  آپكى قيمتى باتوں كے ذريعے پرورش پاتے تھے آنحضرت (ص) كے عملى
اسى وجہ سے انكے در ميان ايسى بزرگ اور ممتاز شخصيات نے تربيت پائي كہ جہان اسالم جنكے وجود پر فخر و مباہات 
كرتا ہے _ ليكن اہم مسئلہ يہ ہے كہ كہ كيا تمام اصحاب بغير كسى استثناء كے مومن،صالح،سچے،درستكار اور عادل افراد 
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  ھے يا ان كے در ميان غير صالح افراد بھى موجود تھے _ ت

  _ دو متضاد عقيدے :1
صحابہ كے بارے ميں دو مختلف عقيدے موجود ہيں : پہال عقيده يہ كہ تمام اصحاب بغير كسى استثناء كے پاكيزگى و طہارت

ے ان ميں سے جو بھى پيغمبر كے نور سے منور ہيں اور سب ہى صالح، عادل ، باتقوى اور صادق تھے _ اسى وجہ س
اكرم(ص) سے حديث نقل كرے صحيح اور قابل قبول ہے _ اور ان پر كوئي چھوٹا سا اعتراض بھى نہيں كيا جا سكتا ہے اور

  اگر ان سے غلط كام سرزد ہوجائے تو ان كى توجيہ كرنا چاہيئے_يہ اہل سنت كے اكثر گروہونكا عقيده ہے _ 
  
44   

اگر چہ ان كے در ميان باشخصيت،فداكار،پاك اور باتقوى افراد موجود تھے ليكن منافق اور غير دوسرا عقيده يہ ہے كہ 
  صالح افراد بھى موجود تھے _اور قرآن مجيد اور پيغمبر اكرم (ص) نے ان سے اظہار بيزارى كيا ہے _ 

ار ہم يہاں بھى جارى كريں گے _ با الفاظ ديگر اچھے اور برے كى تشخيص كا جو معيار ہر جگہ استعمال ہوتا ہے وہى معي
ہاں چونكہ يہ پيغمبر اكرم(ص) كے اصحاب تھے اس لئے ان كے بارے ميں ہمارا اصلى و بنيادى نظريہ يہ ہوگا كہ يہ نيك و 

پاك افراد ہيں ،ليكن اس كے با وجود ہم حقائق سے ہرگز چشم پوشى نہيں كريں گے _اور عدالت و صدق سے منافى اعمال 
بصر نہيں كريں گے _چونكہ يہ كام ،اسالم اور مسلمين پر ايك كارى ضرب لگا تا ہے اور اسالم كى چار  كے صدورپر غض

  ديوارى ميں منافقين كے داخلہ كا سبب بنتا ہے_ 
  مذہب شيعہ اور اہلسنت كے روشن فكر علماء كے ايك گروه نے اس عقيده كا انتخاب كيا ہے_ 

  _تنزيہ كے سلسلہ ميں شّدت پسندي:2
نزيہ صحابہ والے نظريہ كے طرفداروں كے ايگ گروه نے اتنى شدت اختيار كى ہے كہ جو بھى اصحاب پر تنقيد كر دے ت

  اسے فاسق اوركبھى ملحد اور زنديق شمار كرتا ہے اور يا اس كا خون بہانا ُمباح سمجھتا ہے_ 
ھو كوئي شخص اصحاب پيغمبر(ص) ميں سے كسى من جملہ ابو زرعہ رازى كى كتاب '' االصابة'' ميں يونملتا ہے:'' اگر ديك

پر تنقيد كر رہا ہے تو جان لو كہ وه زنديق ہے_ يہ فتوى اس لئے ہے چونكہ رسولخدا(ص) حق اور قرآن حق ہے اور جو 
  كچھ پيغمبر پر نازل ہوا حق ہے اور ان تمام چيزوں كو 

  
45   

ارے شہود (گواہوں) كو بے اعتبار كرديں تا كہ كتاب و سنت صحابہ نے ہم تك پہنچايا ہے اور يہ ( مخالفين) چاہتے ہيں ہم
  ) 1ہاتھ سے چلى جائے''(

'' عبدهللا موصلى '' اپنى كتاب '' حتى ال ننخدع '' ميں يوں رقمطراز ہيں'' يہ اصحاب ايسا گروه ہے جنہيں هللا تعالى نے اپنے 
ہے_ اور انہيں پيغمبر(ص) كا وزير قرار ديا ہے_ پيغمبر(ص) كى ہم نشينى اور دين و شريعت كے قوام كے ليے ُچن ليا 

انكى محبت كو دين و ايمان اور انكے بُغض كو كفر و نفاق شمار كيا ہے اور امت پر واجب كيا ہے كہ ان سب كو دوست 
ركھيں اور ہميشہ انكى خوبياں اور فضائل بيان كريں اور انكى آپس ميں جو جنگيں اور جھگڑے ہوئے ہيں ان پر خاموشى 

  ) 2اختيار كريں'' (
  عنقريب روشن ہو جائيگا كہ يہ بات قرآن و سنت كے خالف ہے_ 

  _ ال جواب سواالت:3
ہر عقلمند اور منصف مزاج انسان جو ہر بات كو بغير دليل اور آنكھيں بند كر كے قبول نہيں كرتا اپنے آپ سے يہ سواالت 

  كرتا ہے_ 
  كے بارے ميں يوں فرماتا ہے كہ:  هللا تعالى قرآن مجيد ميں ازواج پيغمبر(ص)

  ) 3'' يَانساَئ النّبى َمن يَات منُكنَّ بفاحشة: مبيّنة: يُضاَعُف لَہَا العذاُب ضعفَين و كاَن ذلك على هللا يسيراً'' (
 ---------------------------   

  _17، ص 1) االصابہ ، جلد 1
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  _2) حتى الننخدع ، ص 2
  _30)سوره احزاب، آيت 3

  
46   
زواج رسول(ص) تم ميں سے جس نے بھى كھلم كھال گناه كيا اس كى سزا دو برابر ہوگى اور يہ بات هللا تعالى كے ليے اے ا

  انتہائي آسان ہے_ 
ہم صحابہ كى جو بھى تفسير كريں ( عنقريب اصحاب كى مختلف تعريفيں بيان ہونگي) بالشك ازواج نبي(ص) اصحاب كا 

  روشن ترين مصداق ہيں_ 
  كہتا ہے كہ نہ صرف يہ كہ انكے گناہوں سے چشم پوشى نہيں كى جائے گى بلكہ انكى سزا دوبرابر ہوگي_  قرآن مجيد

  كيا ہم اس آيت پريا نظريہ تنزيہ كے طرفداروں كى بال مشروط حمايت پريقين ركھيں؟ 
ں فرماتا ہے '' إنّہ نيز قرآن مجيد ،شيخ االنبياء حضرت نوح _ كے فرزند كے بارے ميں اس كى غلطيوں كى وجہ سے يو

  ) 1عمٌل غيُر صالح:'' وه غير صالح عمل ہے _(
  اور جناب نوح (ع) كو خبردار كيا گيا كہ اس كى شفاعت نہ كريں 
  كيا ايك نبي(ع) كا فرزند اہم ہوتا ہے يا اس كے اصحاب و اعوان؟ 

  ے: حضرت نوح اور لوط عليہما السالم كى بيويوں كے بارے ميں قرآن مجيد يوں كہتا ہ
  ) 2'' َو فََخانَتاہُما فلم يُغنيَا عنہما من هللا َشيئاً و قيَل ادُخال النّاَر مع الدَّاخلين''(

ان دو نے اپنے شوہروں ( نوح (ع) اور لوط(ع) ) كے ساتھ خيانت كى ( اور دشمنوں كا ساتھ ديا) اور وه دو پيغمبر انكى 
  وزخيوں كے ساتھ آگ ميں داخل ہوجاؤ_ شفاعت نہ كر سكے اور ان دونوں كو حكم ديا گيا كہ د

-------------------   

  _46) سورة ہود آيت 1
  _10)سورة تحريم آيت 2

  
كيا يہ آيات صراحت كے ساتھ بيان نہيں كر رہيں كہ افراد كى خوبى اور بدى كا معيار انكا اپنا ايمان اور عمل ہے_ حتى  47

  ٹا ہونا بھى جہنم ميں جانے سے نہيں روك سكتا_ كہ اگر بُرے اعمال ہوں تو نبي(ع) كى بيوى يا بي
اس كے باوجود كيا صحيح ہے كہ ہم آنكھيں بند كرليں اور كہيں كہ فالں شخص چونكہ كچھ عرصہ كے ليئے بنى (ص) كا 
صحابى رہا ہے لہذا اس كى محبت دين و ايمان اور اس كى مخالفت كفر و نفاق ہے_ چاہے وه صحابى بعد ميں منافقين كى 

ميں داخل ہوگيا ہو اور اس نے نبى اكرم(ص) كا دل دكھايا ہو اور مسلمانوں كے ساتھ خيانت كى ہو_ كيا عقل و خرد  صف
  اس بات كو قبول كرتى ہے؟ 

ے اسالم ميں اچھے انسان تھے ليكن جس وقت حكومت كى ہوس اُن پر سوار ہوئي تو -اگر كوئي كہے كہ طلحہ و زبير ابتدائ
ص) ( حضرت عائشےه) كواپنے ساتھ ليا اور حضرت علي(ع) كے ساتھ اپنى بيعت و پيمان توڑ ڈالىانہوں نے زوجہ رسول(

حاالنكہ تقريبا تمام مسلمانوں نے ان كے ہاتھ پر بيعت كرلى تھي_ پھر انہوں نے جنگ جمل كى آتش كو بھڑ كايا اور اس 
سے منحرف ہوگئے تھے اور اس عظيم تعداد كا طرح ستره ہزار مسلمان اس جنگ كا لقمہ بن گئے_ پس يہ لوگ راه راست 

  خون انكى گردن پر ہے اور قيامت كے دن يہ جوابده ہونگے_ 

  كيا يہ بات حقيقت كے خالف ہے؟
يا اگر كوئي كہے چونكہ معاويہ نے حضرت على (ع) كى بيعت كى خالف ورزى كى اور جس خالفت كو تمام مسلمانوں نے 

ر كيا اور جنگ صفين كى آگ بھڑكائي جس ميں ايك الكھ سے زياده مسلمان لقمہ اجل بن گئے_قبول كر ليا تھا تو اس نے انكا
  لہذا معاويہ سمتگر آدمى تھا_ كيا يہ بات نا حق ہے؟ 

  
48   
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كيا تاريخ كے ان تلخ حقائق سے چشم پوشى كى جاسكتى ہيں_ يا ان غلط توجيہات كى خاطر كہ جنہيں كوئي بھى عقلمند آدمى 
كرتا ان نہايت افسوس ناك حوادث سے صرف نظر كيا جاسكتا ہے؟ كيا '' عبدهللا موصلى كے بقول ايسے افراد كى قبول نہيں 

  محبت، دين و ايمان ہے اور انكا بغض كفر و نفاق ہے؟ 
كيا ہمارا فريضہ يہ ہے كہ ان غلط كاموں كے سامنے جو ہزاروں مسلمانوں كے قتل كے موجب بنے ہيں سكوت اختيار 

كونسى عقل يہ حكم لگاتى ہے؟ قرآن مجيد كہتا ہے كہ پيغمبر اكرم(ص) كے گرد جمع ہونے والوں ميں منافق لوگ كريں؟ 
  بھى تھے كيا ان آيات قرآن سے چشم پوشى كرليں؟ 

  قرآن مجيد يوں فرماتا ہے : 
  ) 1لَُمہُم نَحُن نَعلَُمہُم ...''('' و ممَّن َحولَكم من األعراب ُمنافقُوَن و من أہل المدينة َمَرُدوا على النّفاق ال تَع

  كيا آپ يہ توقع ركھتے ہيں كہ اس قسم كى منطق كو دنيا كے عقلمند انسان قبول كرليں؟ 

  : صحابہ كون ہيں؟4
  اس مقام پر ايك اور اہم نكتہ مفہوم '' صحابہ'' ہے_ 

ے كہ صحابہ سے كون لوگ مراد ہيں صحابہ كہ جن كے بارے ميں طہارت و پاكيزگى كى بات كى جاتى ہے تو مسئلہ يہ ہ
  _اس سلسلہ ميں علمائے اہل سنت كى جانب سے مكمل طور پر مختلف تعريفيں بيان كى گئي ہيں_ 

-----------------------   
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حضرت (ص) _ بعض نے تو اس كے مفہوم كو بہت وسيع كرديا ہے _وه كہتے ہيں كہ مسلمانوں ميں سے جس نے بھى آن1

  كو ديكھا ہے وه آپ (ص) كاصحابى ہے 
  اسى تعبير كو '' بخاري'' نے ذكر كيا ہے وه يوں لكھتے ہيں '' من َصَحَب رسوُل هللا او رآه من المسلمين فہو من أصحابہ'' 

''أصحاُب اہل سنت كے معروف عالم جناب احمد بن حنبل نے بھى صحابى كے مفہوم كو بہت وسيع بيان كيا ہے وه لكھتے ہيں
  رسول هللا كلُّ مَن َصَحبہ ، َشہراً أو يَوماً أو َساَعةً أو َرآه'' 

''رسولخدا(ص) كا صحابى وه ہے كہ جس نے رسولخدا(ص) كى صحبت اختيار كى ہو چاہے ايك ماه ايك دن يا حتى ايك 
  گھنٹے كيلئے بھى بلكہ اگر كسى نے آنحضرت(ص) كى زيارت كى ہو وه بھى صحابى ہے'' 

بعض علماء نے صحابى كى تعريف كو محدود انداز ميں پيش كيا ہے مثال '' قاضى ابوبكر محمد ابن الطيّب'' لكھتے ہيں كہ_ 2
اگرچہ صحابى كا لغوى معنى عام ہے ليكن اُمت كے عرف عام ميں اس اصطالح كا اطالق صرف اُن افراد پرہوتا ہے جو 

ان لوگوں پركہ جو صرف ايك گھنٹہ كى محفل ميں بيٹھاہو يا  كافى عرصہ تك آنحضرت(ص) كى صحبت ميں رہے ہوننہ
  آپ(ص) كے ساتھ چند قدم تك چال ہو يا اُس نے ايك آدھ حديث آنحضرت(ص) سے ُسن لى ہو''_ 

_ بعض علماء نے صحابى كى تعريف كا دائره اس سے بھى زياده تنگ كرديا ہے جيسے'' سعيد بن المسيّب'' لكھتے ہيں كہ 3
) كا صحابى وه ہے جو كم از كم ايك يا دو سال آنحضرت(ص) كے ساتھ رہا ہو اور ايك يا دو غزووں ميں اس '' پيغمبر (ص

  ) 1نے آنحضرت(ص) كے ساتھ شركت كى ہو''(
 -----------------------------   
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ہ سے ذكر نہيں كيا جا رہا ہے مشّخص نہيں ہے كہ اس ان تعاريف اور ديگر تعريفوں ميں كہ جنہيں طوالت كے خوف كيوج
قداست كے دائرے ميں آنے والے افراد كون سے ہيں_ اكثر علماء نے اسى وسيع معنى كو اختيار كيا ہے_اگرچہ ہمارى مّد 

نظر ابحاث ميں ان تعريفوں كے اختالف سے زياده فرق نہيں پڑتا ہے_ جيسا كہ عنقريب روشن ہوجائيگا كہ سيرت 
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  ول(ص) كى خالف ورزى كرنيوالے اكثروه افراد ہيں جو كافى عرصہ تك آپ(ص) كے ہمنشين رہے ہيں_ رس

  :''عقيده تنزيہ كا اصلى سبب''5
اس كے باجود كہ اصحاب كى اس حد تك پاكيزگى كا عقيده ركھنا كہ جو بعض لحاظ سے عصمت كے مشابہ ہے نہ تو قرآن 

ميں بلكہ قرآن ، سنت اور تاريخ سے اس كے برعكس مطلب ثابت ہے حتى كہ كہا  مجيد ميں اس كا حكم آيا ہے نہ احاديث
جاسكتا ہے كہ پہلى صدى ميں اس قسم كا كوئي عقيده موجود نہيں تھا_ تو پھر ديكھنا يہ ہے كہ بعد والى صديوں ميں يہ مسئلہ

  كيوں اور كس د ليل كى بناپرپيش كيا گياہے؟ 
  ے انتخاب كى چند وجوہات تھيں ہمارے خيال كے مطابق اس عقيده ك

_ اگر كمال ُحسن ظن سے كام ليا جائے تو ايك وجہ تو يہى ہے جسے سابقہ ابحاث ميں ذكر كيا گيا ہے كہ بعض لوگ گمان 1
كرتے ہيں كہ اگر صحابہ كرام كا تقدس پائمال ہوجائے تو انكے اور پيغمبر(ص) كے درميان حلقہ اتصال ٹوٹ جائے 

  د اور پيغمبر اكرم(ص) كى سنت انكے واسطہ سے ہم تك پہنچى ہے_ گا_كيونكہ قرآن مجي
ليكن اس بات كا جواب بالكل واضح ہے كيونكہ كوئي بھى مسلمان معاذ هللا تمام اصحاب كو غلط اور كاذب نہيں كہتا ہے 

  كيونكہ انكے درميان ثقہ اور مورد اطمينان افراد كثرت كے ساتھ 
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ارے اور پيغمبر اكرم(ص) كے درميان حلقہ اتصال بن سكتے ہيں_ جس طرح ہم شيعہ، اہلبيت(ع) تھے،وہى بااعتماد افراد ہم
  كے اصحاب كے بارے ميں يہى نظريہ ركھتے ہيں_ 

دلچسپ بات يہ ہے كہ بعد والى صديوں ميں بھى يہى مشكل موجود ہے كيونكہ آج ہم كئي واسطوں كے ذريعے اپنے آپ كو 
صل كرتے ہيں_ ليكن كسى نے دعوى نہيں كيا كہ يہ تمام واسطے ،ثقہ اور صادق ہيں اور ہر زمانہ پيغمبر(ص) كے ساتھ متّ 

  صدى كے لوگ بڑے مقدس تھے اور اگر ايسا نہ ہوتو ہمارا دين متزلزل ہوجائيگا_ 
  بلكہ سب يہى كہتے ہيں كہ روايات كو ثقہ اور عادل افراد سے اخذ كرنا چاہيئے_ 

  كا مقصد يہى ہے كہ ثقہ كو غير ثقہ سے ممتاز كيا جاسكے_ علم رجال كى كتب تحرير كرنے 
تواب كيا مشكل ہے كہ اصحاب كرام كے بارے ميں بھى ہم وہيطريقہ عمل اختيار كريں جو ان سے بعد والوں كے بارے ميں 

  اختيار كرتے ہيں؟ 
يان كرنے اور ان پر تنقيد : بعض لوگ يہ خيال كرتے ہيں كہ بعض صحابہ كے بارے ميں ''جرح'' يعنى انكے نقائص ب2

  كرنے سے پيغمبر اسالم(ص) كے مقام و منزلت ميں كمى واقع ہوتى ہے_ اس ليے اصحاب پر تنقيد جائز نہيں ہے_ 
جو لوگ اس دليل كا سہارا ليتے ہيں ان سے ہمارا سوال يہ ہے كہ كيا قرآن مجيد نے پيغمبر(ص) كے گرد جمع ہونے والے 

نہيں كيے ہيں؟ كيا آنحضرت(ص) كے خالص اور صادق اصحاب كے درميان منافقين كى  منافقين پر شديد ترين حملے
  موجودگى كى وجہ سے آپ(ص) كى شان ميں كمى واقع ہوئي ہے؟ ہرگزايسا نہيں ہے 

  خالصہ يہ كہ ہميشہ اور ہر زمانے ميں حتى تمام انبياء كے زمانوں ميں اچھے اور بُرے افراد 
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  كے مقام و منزلت پر اس سے كوئي فرق نہيں پڑتا تھا_  موجود تھے_ اور انبياء
_ اگر اصحاب كے اعمال پر جرح و تنقيد كا سلسلہ شروع ہوجائے تو بعض خلفاء راشدين كى شخصيت پر حرف آتا 3

ہے_اس لئے ان كے تقدس كى حفاظت كيلئے صحابہ كى قداست پر تاكيد كرنا چاہئے تا كہ كوئي شخص مثال حضرت عثمان 
ن كاموں پر اعتراض نہ كرے جو بيت المال كے بارے ميں اور اس كے عالوه ان كے دور حكومت ميں وقوع پذير كے اُ 

  ہوئے اور يہ نہ كہے كہ انہوں نے ايسا كيونكيا_ 
يہانتك كہ اس قداست كے قالب ميں معاويہ اور اس كے اقدامات ;جيسے كہ اس نے خليفہ رسول(ص) حضرت على _ كى 

ن كے ساتھ جنگيں كيں اور مسلمانوں كے قتل عام كا موجب بنا;كى توجيہ كى جاسكے، اور اس ہتھيار كے مخالفت كى اور اُ 
ذريعے ايسے افراد كو تنقيد سے بچايا جاسكے_ البتہ اس سے پتہ چلتا ہے كہ اس قداست والے مسئلہ كى بنياد ابتدائي صديوں

االمر'' كى تفسير، ''حاكم وقت'' كى تا كہ بنو اميہ اور بنو عباس كے سياستدانوں نے ركھي_ جسطرح انہوں نے كلمہ '' اولى 
كے ظالم حكام كى اطاعت كو بھى ثابت كيا جاسكے نيز يہ حكام كا سياسى پروگرام اور الئحہ عمل تھا_ ہمارا يہ خيال ہے كہ 
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  مقصود تھي_  ايسى باتوں سے ان كا مقصدسب صحابہ كو بچانا نہ تھا بلكہ اپنے مورد نظر افراد كى حمايت
_ بعض لوگ يہ عقيده ركھتے ہيں كہ اصحاب كے تقدس كا عقيده قرآن مجيد اور سنت نبوي(ص) كے فرمان كے مطابق 4

  ہے كيونكہ قرآن مجيد كى بعض آيات اوربعض احاديث ميں يہ مسئلہ بيان كيا گيا ہے_ 
وم ہوتا ہے كہ ان آيات و روايات ميں جس چيز كو وهاگرچہ يہ بہترين توجيہ ہے ليكن جب ہم اّدلہ كى تحقيق كرتے ہيں تو معل

  ثابت كرنا چاہتے ہيں موجود نہيں ہے_سب سے اہم آيت 
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  جس كو دليل كے طور پر ذكر كيا گيا ہے مندرجہ ذيل آيت ہے: 
و عنہ و أَعدَّ لہم َجنّات: تَجرى '' و السابقون االّولون من الُمہاجريَن و األنصار َو الَّذين اتّبُعوہُم إےحسان َرضى هللا عنہم و َرضُ 

  ) 1تَحتہَا األنہاُر خالدين فيہا أبداً ذلك الفَوُز العظيم'' (
مہاجرين اور انصار ميں سے سبقت كرنے والے اور جنہوں نے نيكى كے ساتھ انكى پيروى كى هللا تعالى ان سے راضى ہے 

يار كر ركھے ہيں جنكے نيچے نہريں بہہ رہى ہيں يہ ہميشہ اور وه خدا سے راضى ہيں اور هللا تعالى نے انكے لئے باغات ت
  ان ميں رہيں گے اور يہ بہت بڑى كاميابى ہے _ 

اہلسنت كے بہت سے مفّسرين نے اس آيت كے ذيل ميں ( بعض صحابہ اور پيغمبر(ص) اكرم سے حديث ) نقل كى ہے جس 
وُمسيئہم'' اس حديث ميں مذكوره باال آيت سے استناد كيا گيا  كا مضمون يہ ہے كہ '' جميع أصحاب رسول هللا فى الجنّة ُمحسنہم

  ) 2ہے_ (
دلچسپ يہ ہے كہ مذكوره باال آيت كہتى ہے كہ تابعين اس صورت ميں اہل نجات ہيں جب نيكيوں ميں صحابہ كى پيروى 

كيا اس كا مفہوم يہ ہے كريں ( نہ برائيوں ميں) اور اس كا مفہوم يہ ہے كہ صحابہ كے ليے بہشت كى ضمانت دى گئي ہے _
  كہ وه گناہوں ميں آزاد ہيں؟ 

جو پيغمبر(ص) ، لوگوں كى ہدايت اور اصالح كے لئے آيا ہے كيا ممكن ہے كہ وه اپنے دوستوں كو استثناء كر دے اور ان 
ك كے گناہوں سے چشم پوشى كرے_ حاالنكہ قرآن مجيد ،ازواج رسول(ص) كے بارے ميں فرماتا ہے كہ جو سب سے نزدي

  صحابيہ تھيں، اگر تم نے گناه كيا تو تمہارى سزا دو 
-----------------------   

  _100) سورة توبہ آيت 1
  ) تفسير كبير فخر رازى و تفسير المنار ذيل آيت مذكوره_2
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  ) 1برابر ہے_(
رفع كر ديتى ہے  29قابل توجہ نكتہ يہ ہے كہ اگر اس آيت ميں كسى قسم كا ابہام بھى ہو تو اسے سورة فتح كى آيت نمبر 

  كيونكہ يہ آيت پيغمبر اكرم(ص) كے سّچے اصحاب كى صفات بيان كر رہى ہے_ 
داً يَبتَُغوَن فَ    ضالً مَن هللا و رضَواناً سيَماہُم فى ُوُجوہہم من أثَر الُسُجود'' ''أشدَّاء َعلى الكفّار ُرَحَماُئ بَينَہُم تراہُم ُركَّعاً ُسجَّ

يہ لوگ كفار كے مقابلے ميں شديد اور زبردست ہيں اور آپس ميں مہربان ہيں انہيں ہميشہ ركوع و سجود كى حالت ميں ديكھو
  وں پر نماياں ہيں''_ گے اس حال ميں كہ مسلسل فضل و رضائے خدا كو طلب كرتے ہيں_ سجده كے آثار ان كے چہر

جنہوں نے جمل و صفّين جيسى جنگوں كى آگ بھڑكائي اور امام وقت كے خالف اٹھ كھڑے ہوئے اورہزاروں مسلمانوں كو 
قتل كرايا_ كيا وه ان سات صفات كے مصداق تھے؟ كيا وه آپس ميں مہربان تھے؟ كيا انكے عمل كى شدت كفار كے مقابلے 

  بلے ميں؟ ميں تھى يا مسلمانوں كے مقا
  هللا تعالى نے اسى آيت كے ذيل ميں ايك جملہ ارشاد فرمايا ہے جو مقصود كو مزيد روشن كرتا ہے 

  ) 2''َوَعَد هللا الّذين آَمنُو و َعملُو الّصالحات منہم َمغفَرةً و أجراً َعظيماً''(
  هللا تعالى نے ( ان اصحاب ميں سے) جو ايمان الئے اور اعمال صالح انجام ديتے 

----------------------   
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  _30) سوره احزاب آيہ 1
  _29) سوره فتح آيہ 2

  
  رہے ان سے مغفرت اور اجر عظيم كا وعده ديا ہے_  55

پس واضح ہوگيا كہ مغفرت اور اجر عظيم كا وعده صرف ان لوگوں كے ليے ہے جو با ايمان اور اعمال صالح انجام ديتے 
وں كو قتل كيا اور اس جيسى جنگوں كو بھڑكايا اور حضرت عثمان كے دور ميں ہيں_ جن لوگوں نے جنگ جمل ميں مسلمان

  بيت المال كو ہڑپ كيا وه كيا اعمال صالح انجام دينے والے تھے؟ 
قابل توجہ بات يہ ہے كہ هللا تعالى نے اپنے اولوالعزم پيغمبروں كا ايك ترك اولى كى خاطر مؤاخذه كياہے _ حضرت آدم(ع) 

ى كى خاطر بہشت سے نكال ديا_ حضرت يونس (ع) كو ايك ترك اولى كى خاطر ايك عرصہ مچھلى كے پيٹكو ايك ترك اول
  ميں ،تين اندھيروں مينبند ركھا_ 

حضرت نوح (ع) كو اپنے گناه گار بيٹے كى سفارش پر تنبيہ فرمائي_تو اب كيا يہ يقين كرنے كى بات ہے كہ اصحاب 
  پيغمبر(ص) اس قانون سے مستثنى ہوں_ 

  _ كيا تمام اصحاب بغير استثناء كے عادل تھے؟:6
  جيسا كہ بيان كيا گيا ہے اكثر برادران اہلسنت اسى بات كے قائل ہيں كہ تمام صحابہ يعني 

جو پيغمبر اكرم(ص) كے زمانے ميں تھے يا جنہوں نے آپ(ص) كے زمانے كو پويا اور كچھ عرصہ تك آپ(ص) كے ساتھ
  كے مقام عدالت پر فائز تھے اور قرآن مجيد اسى بات كى گواہى ديتا ہے_  رہے ہيں بغير كسى استثناء

مقام افسوس يہ ہے كہ ان بھائيوں نےقرآن كى كچھ اُن آيات كو جو ان كے نفع ميں تھيں قبول كر ليا ہے ليكن دوسرى آيات 
  سے انہوں نے چشم پوشى كى ہے اُن آيات سے جن ميں اس 
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  ( جيسا كہ واضح ہے كہ ہر عموم كے لئے عام طور پر استثناء موجود ہوتا ہے)_  بات سے استثناء موجود ہے
  ہم عرض كريں گے: 

ميں يوں 155كہ يہ كيسى عدالت ہے جس كے خالف قرآن مجيد نے بارہا گواہى دى ہے _ من جملہ سورة آل عمران كى آيت 
  بيان ہوا ہے_ 

  مَعان انّما إستََزلَّہُم الَشيطاُن ببَعض َما َكَسبُوا َو لَقَد َعفاَ هللا عنہم إّن هللا غفوٌر َحليم'' '' اّن الّذين تََولَّوا منُكم يَوَم التقَي الجَ 
اس آيت ميں ان لوگوں كى طرف اشاره كيا گيا ہے جو جنگ اُحد كے دن فرار كر گئے اور پيغمبر اكرم(ص) كو دشمن كے 

لوگ دو لشكروں كے روبرو ہونے والے دن ( يعنى جنگ احد ميں )  مقابلہ ميں تنہا چھوڑ گئے تھے_ آيت فرماتى ہے '' جو
فرار كر گئے تھے_ شيطان نے انہيں انكے بعض گناہوں كى وجہ سے بہكا ليا هللا تعالى نے انہيں معاف كرديا چونكہ هللا 

  تعالى بخشنے واال اور بردبار ہے''_ 
كر گيا تھا اور تاريخ ميں اس گروه كى تعداد بہت زياده ذكر  اس آيت سے بخوبى واضح ہوجاتا ہے كہ اُس دن ايك گروه فرار

كى گئي ہے اور دلچسپ يہ ہے كہ قرآن مجيد كہتا ہے شيطان نے ان پر غلبہ كيا اور يہ غلبہ انكے اُن گناہوں كى وجہ سے 
رار اور ميدان اورتھا جس كے وه پہلے مرتكب ہوچكے تھے_ اس سے پتہ چال كہ سابقہ گناه ايك بڑے گناه يعنى غزوه سے ف

  دشمنسے پشت كركے فرار كرنے كا موجب بنے_ اگرچہ آيت كا ذيل يہ ہے كہ هللا تعالى نے انہيں بخش ديا_ 
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  يہ بخشش پروردگارپيغمبر اكرم(ص) كى وجہ سے تھي_ 
فرما رہا ہے كہ انہوں اس كا يہ مطلب نہيں كہ وه عادل تھے اور انہوں نے گناه نہيں كيا_ بلكہ صراحت كے ساتھ قرآن مجيد 

  نے متعّدد گناه كيئے_ 
ميں بعض كو فاسق كے عنوان سے ياد كر رہا  6يہ كيسى عدالت ہے كہ هللا تعالى قرآن مجيد ميں سورة حجرات كى آية نمبر 

  ہے: 
  لى َما فََعلتُم نَادمين'' ''يا ايّہا الّذين آَمنُو إن جاء ُكم فاسٌق بنَبا فَتَبَيَّنُوا أن تُصيبُوا قوماً بجہالة فَتُصبُحوا ع
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اے ايمان والو اگر كوئي فاسق تمہارے پاس خبر لے كر آئے تو اس كے بارے ميں تحقيق كرو كہيں ايسا نہ ہو كہ ال علمى 
  ميں تم لوگ كسى كونقصان پہنچا بيٹھواور پھر بعد ميں اپنے كيے پر پشيمان ہو'' 

ن ُعقبہ كے بارے ميں نازل ہوئي ہے_ پيغمبر اكرم' نے اسے ايك جماعت مفّسرين كے درميان مشہور ہے كہ يہ آيت '' وليد ب
كے ساتھ '' بنى المصطلق'' قبيلہ كے پاس زكات كى جمع آورى كے ليئے بھيجا_ واپسى پر وليد نے كہا كہ وه زكوة نہيں 

يقين كرليا اور اس قبيلہ كےديتے اور اسالم كے خالف انہوں نے قيام كرليا ہے مسلمانوں كے ايگ گروه نے وليد كى بات پر 
ساتھ جنگ كے ليے تيار ہوگئے_ ليكن سوره حجرات كى يہ آيت نازل ہوئي اور مسلمانوں كو خبردار كيا كہ اگر ايك فاسق 

آدمى خبر لے كر آئے تو اس كے بارے ميں تحقيق كرليا كرو_ كہيں ايسا نہ ہو كہ اس جھوٹى خبر كى وجہ سے تم كسى قبيلہ
  اؤ اور پھر بعد ميں اپنے كيئے پر كو نقصان پہنچ
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  پشيمان ہو_ 
اتفاقاً تحقيق كے بعد واضح ہوا كہ بنى المصطلق قبيلہ كے لوگ مؤمن ہيں اور وليد كے استقبال كے ليئے باہر آئے تھے نہ 

تا تھا اسى امر كا اسالم اوراس كے خالف قيام كرنے كے ليے ليكن چونكہ وليد انكے ساتھ سابقہ ( قبل از اسالم ) دشمنى ركھ
بہانہ بنا كر واپس چال آيا اور غلط خبر پيغمبر اكرم(ص) كى خدمت ميں پيش كردي_ وليد صحابى پيغمبر(ص) تھا_ يعنى اُن 
افراد ميں سے تھا جنہوں نے پيغمبر اكرم (ص) كے زمانے كوپايا اور آپ(ص) كى خدمت ميں رہے_ جبكہ قرآن مجيد اس 

  ہے _كيا يہ آيت تمام اصحاب كى عدالت والے نظريہ كے ساتھ سازگار ہے؟ آيت ميں اُسے فاسق بتارہا 
يہ كيسى عدالت ہے كہ بعض اصحاب زكاة كى تقسيم كے وقت پيغمبر اكرم(ص) پر اعتراض كرتے ہيں__ قرآن مجيد انكے 

  ميں نقل فرماتا ہے :  58اعتراض كو سوره توبہ آيہ
  طُوا منہا َرُضوا َو إن لم يُعطُوا منہا اذأ ہم يَسَخطُون'' '' و منہم َمن يَلمُزك فى الّصدقات فان اُع

'' انكے درميان ايے لوگ بھى ہيں جو غنائم كى تقسيم ميں آپ(ص) پر اعتراض كرتے ہيں اگر انہيں اس ميں سے عطا كيا 
  جائے تو راضى ہيں اور اگر نہ ديا جائے تو غّصے ميں رہتے ہيں'' كيا اس قسم كے افراد عادل ہيں؟ 

ميں جنگ احزاب كى منظر كشى كرتے ہوئے  13اور  12يہ كيسى عدالت ہے كہ قرآن مجيد سوره احزاب كى آيت نمبر 
فرماتا ہے كہ بعض منافقين او ر بيماردل لوگ جو پيغمبر اكرم' كى خدمت ميں تھے اور انہوں نے جنگ ميں شركت كى ليكن 

  پيغمبر اكرم(ص) پر فريب كارى كى تہمت لگائي_ 
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'' ما َوَعَدنا هللا و رُسولہ االّ ُغروراً'' خدا اور رسول(ص) نے ہميں صرف اور صرف جھوٹے وعدے ديئے ہيں ان ميں سے 
بعض يہ خيال ركھتے تھے كہ اس جنگ ميں پيغمبر اكرم(ص) كو شكست ہوگى اور احتماالً وه قتل ہوجائيں گے اور اسالم 

  كى بساط لپٹ جائيگي_ 
بق جنہيں شيعہ و سنّى نے نقل كيا ہے يہ معلوم ہوتاہے كہ خندق كھودنے كے دوران ايك پتھر مال يا ان روايا ت كے مطا

جسے آپ(ص) نے توڑا اور مسلمانوں كو شام ، ايران اور يمن كى فتح كا وعده ديا تو ايك گروه نے آنحضرت(ص) كى اس 
  بات كا مذاق اڑايا_ 

ات كو بعد والى آيت بيان كر رہى ہے كہ '' ان ميں سے ايك گروه نے ( كيا يہ اصحاب نہيں تھے؟اور اس سے زياده عجيب ب
مدينہ كے بعض لوگوں كو كہ جو جنگ ميں حاضر ہوئے تھے مخاطب كر كے )كہا يہ تمہارے ٹھہرنے كى جگہ نہيں ہے 

  '' اپنے گھروں كو واپس چلے جاؤ ''و إذ قَالَت طائفةٌ منہم يا اَہَل يَثرَب ال ُمقَاَم لكم فَارجُعوا
اور پھر ايك گروه آنحضرت(ص) كى خدمت ميں آيا اور ميدان احزاب سے فرار كرنے كے بہانے بنانے لگا_ اسى آيت ميں 

ں سے ايك گروه يوں ارشاد ہے ''َو يَستَأذُن فريٌق منہم النّبى يَقُولُون إن بُيُوتَنَا َعوَرة و َما ہى بَعوَرة إن يُريُدوَن اال فراراً'' ان مي
رم(ص) سے واپسى كى اجازت مانگتا تھا اور كہتا تھا كہ ہمارے گھر اكيلے ہيں لہذا ہميں اجازت ديجئے تا كہ اپنے پيغمبر اك

گھروں كى حفاظت كے ليے واپس مدينہ چلے جائيں_يہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے ان كے گھر اكيلے نہيں تھے_ يہ صرف
ے ہم كيسے ان تمام امورسے چشم پوشى كرليں اور ان پر تنقيد كو فرار كا بہانہ تالش كر رہے تھے'' اب خود ہى فيصلہ كيجئ

  جائز نہ سمجھيں؟ 
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ان سب سے بدتر بعض اصحاب كا پيغمبر اكرم(ص) كى طرف خيانت كى نسبت دينا ہے اور قرآن مجيد نے سورة آل عمران 

ل يَأت بما َغلَّ يَوَم القياَمة ثُم تَُوفّى ُكّل نفس: ّما كسبَت و ميں اسے منعكس كيا ہے '' و ما َكاَن لنَبّي أن يَُغلَّ و من يَغلُ  161كى آيت 
  ہُم ال يُظلَُموَن'' 

''ممكن نہيں ہے كہ كوئي نبى خيانت كرے اور جو كوئي خيانت كرے گا قيامت كے دن جس قسم كى خيانت كى ہوگى اسے 
اور كسى پر ظلم نہيں كيا جائيگا'' يعنى اگر سزا ملے اپنے ساتھ ديكھے گا_ پھر ہر ايك كو اس كے اعمال كا بدلہ ديا جائيگا_ 

  گى تو انكے اپنے اعمال كا نتيجہ ہوگي_ 
اس آيت كى دو شأن نزول بيان كى گئي ہيں_ بعض نے كہا ہے كہ يہ آيت ''عبدهللا بن ُجبير'' كے دوستوں كے بارے ميں نازل 

اور جب جنگ كى ابتداء ميں اسالم كا لشكر دشمن پر فتح ہوئي ہے كہ وه جنگ اُحد ميں ''عينين'' نامى مورچہ ميں تھے_ 
پاگيا تو عبدهللا كے ہمراه تيرانداز تھے حاالنكہ رسولخدا(ص) نے فرمايا تھا كہ تمہيناپنى جگہ سے حركت نہيں كرنى جبكہ 

ں تھيں كہ كہتے اس گروه نے اپنا مورچہ چھوڑ ديا اور غنائم لوٹنے كے پيچھے دوڑ پڑے_ اس سے بھى بُرا عمل انكى باتي
تھے كہ ہميں خطره ہے كہيں رسولخدا(ص) ہمارا حق ہميں نہ ديں (اور اس قسم كے جملے كہے جنہيں لكھنے سے قلم شرم 

  محسوس كرتى ہے)_ 
''ابن كثير'' اور '' طبري'' نے اسى آيت كے ذيل ميں اپنى تفسير ميں ايك اور شان نزول كوذكر كيا ہے_ وه يہ كہ جنگ بدر 

ابى كے بعد ايك سرخ رنگ كا قيمتى كپڑا گم ہوگيا_ بعض كم عقل لوگوں نے رسولخدا(ص) كو خيانت سے متہم ميں كامي
  كيا_ كچھ ہى دير گزرى تھى كہ كپڑا مل گيا اور معلوم ہوا كہ لشكر ميں موجود فالں شخص نے اٹھايا تھا_ 
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كيا عدالت باقى رہتى ہے؟ اگر ہم اپنے وجدان كے  پيغمبر اكرم(ص) كى طرف اس قسم كى ناروا نسبتيں دينے كے باوجود
ساتھ قضاوت كريں تو كيا قبول كريں گے كہ اس قسم كے افراد عادل اور پاك و پاكيزه تھے اور كسى كو انكے ايسے كاموں 

  پر تنقيد كرنے كا حق نہيں ہے؟ 
با تقوى اور پاكيزه انسان تھے_ ليكن سب  ہم اس بات كا انكار نہيں كرتے ہيں كہ پيغمبر اكرم(ص) كے اكثر اصحاب و ياران

كے ليے ايك ہى حكم لگا دينا اور سب پر تقوى اور عدالت كى قلعى چڑھا دينا اور ان پر كسى قسم كى تنقيد كرنے كا حق 
  سلب كردينا ايك انتہائي عجيب بات ہے_ 

ے ( ہمارا مقصود معاويہ ہے ) نبى يہ كيسى عدالت ہے كہ ايك انسان جو ظاہراً پيغمبر اكرم(ص) كے اصحاب ميں سے ہ
اكرم(ص) كے با عظمت صحابى حضرت على _ پر سال ہا سال سّب و لعن كرتا ہے اور تمام شہروں ميں سب كواس كام كا 

  حكم ديتا ہے_ 
  ان دو احاديث كى طرف توجہ فرمايئے 

  _ صحيح مسلم ميں كہ جو اہلسنت كى معتبر ترين كتاب ہے يوں بيان ہوا ہے_ 1
'معاويہ'' نے ''سعد بن ابى وقاص''سے كہا كہ كيوں ابو تراب (على ابن ابى طالب) پر سّب و لعن سے پرہيز كرتے ہو؟ اسكہ '

نے كہا ميں نے پيغمبر اكرم (ص) سے اُن كے بارے ميں تين فضائل ايسے سنے ہيں كہ اگر وه ميرے بارے ميں ہوتے تو 
  ) 1ركھتے _ اس ليے ميں اُن پر َسّب و شتم نہيں كرتا ہوں_ (ميرے ليئے دنيا كى عظيم دولت سے زياده اہميت 

---------------------------------   

پر  60ص  7، كتاب فضائل الصحابہ اور اسى طرح كتاب فتح البارى فى شرح صحيح البخاري، جلد 1871ص  4) صحيح مسلم، جلد 1
  _ آيت مباہلہ)_3_حديث العطين الراية غداً 2يث منزلت، _ حد1بھى يہ حديث بيان ہوئي ہے ( وه تين فضلتيں يہ ہيں: 

  
62   
_ كتاب '' العقد الفريد'' ميں كہ جسے اہلسنت كے بزرگ عالم دين ( ابن عبد ربّہ اندلسى ) نے تأليف كيا ہے يوں بيان ہوا ہے 2

دينہ آيا اُس كا اراده تھا كہ مدينہ كہ جب امام حسن ابن على عليہما السالم كى شہادت ہوئي، اس كے بعد معاويہ مّكہ كے بعد م
ميں منبر رسول (ص) سے حضرت على _ پَر سّب و لعن كرے_ لوگوں نے كہا كہ '' سعد بن ابى وقاص'' بھى مسجد ميں ہے 
اورہمارے خيال كے مطابق وه تيرى اس بات كو تحمل نہيں كريگا اور شديد رّد عمل كا اظہار كرے گا لہذا كسى كو اُس كے 
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  كر اُس كى نظر معلوم كرلو_ پاس بھيج
معاويہ نے ايك آدمى كو سعد كے پاس بھيجا اور اس مطلب كے بارے ميں استفسار كيا سعد نے جواب ميں كہا كہ اگر معاويہ 

 نے يہ كام كيا توميں رسولخدا(ص) كى مسجد سے باہر چال جاؤں گا اور پھر كبھى بھى مسجد نبوى ميں داخل نہيں ہوں گا_ 
يہ پيغام اور رّد عمل ّسننے كے بعد سب و شتم سے پرہيز كيا_ يہاں تك كہ سعد فوت ہوگئے _ سعد كى وفات كے معاويہ نے 

بعد معاويہ نے منبر سے حضرت على (ع) پر لعنت كى اور اپنے تمام اہلكاروں كو حكم ديا كہ منبروں سے حضرت پر لعن و
جناب ام سلمہ زوجہ پيغمبر(ص) كو پتہ چال تو انہوں نے معاويہ سب كريں _ اُن سب نے بھى يہى كام كيا_ اس بات كا جب 

كے نام ايك خط ميں يوں لكھا كہ '' تم كيوں منبروں سے خدا و رسول(ص) پر سّب و لعن كرتے ہو كيا تم يوں نہيں كہتے ہو 
عالى ،حضرت علي(ع) سےكہ على (ع) اور اسكے چاہنے والوں اور محبت كرنيوالوں پر لعنت، ميں گواہى ديتى ہوں كہ هللا ت

محبت كرتا ہے اور رسولخدا(ص) بھى حضرت على (ع) سے بہت محبت كرتے ہيں_ پس حقيقت ميں تم خدا اور 
  ) 1رسولخدا(ص) پر سّب و لعن كرتے ہو'' معاويہ نے جناب ام سلمہ كا خط پڑھا ليكن اس كى كوئي پرواه نہ كى (

--------------------------   

تاليف محمد بن احمد الدمشقى  228ص  2و جواہر المطالب فى مناقب االمام على ابن ابى طالب، جلد  366ص  4جلد  )العقد الفريد،1
  الشافعي، متوفائے قرن نہم ہجرى قمري_
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كيا اس قسم كے بُرے كام عدالت كے ساتھ سازگار ہيں؟ كيا كوئي عاقل يا عادل انسان يہ جرا ت كرسكتا ہے كہ حضرت على 
  يسى با عظمت شخصيت كو اس شرمناك انداز اور اتنے وسيع پيمانے پر گالياں دے_ (ع) ج

  
  ايك عرب شاعريوں كہتا ہے: 

  اعلى المنابر تعلنون بسبّہ و بسيفہ نصبت لكم أعوادہا؟ 
  كيا منبر سے اس شخصيت پر لعن كرتے ہو جس كى تلوار كى بركت سے يہ منبرقائم ہوئے ہيں_ 

  ى اقسام:_اصحاب پيغمبر(ص) ك7
  رسولخدا(ص) كے اصحاب كو _ قرآن مجيد كى گواہى كے مطابق _ پانچ اصلى گروہوں ميں تقسيم كيا جاسكتا ہے_ 

_ پاك و صالح: يہ افراد مؤمن اور با اخالص تھے_ ايمان ان كے دل كى گہرائيوں ميں نفوذ كرچكا تھا_ يہ لوگ راه خدا 1
سم كے ايثار اور قربانى سے دريغ نہيں كرتے تھے_ يہ وہى گروه ہے جس كىميں اور كلمہ اسالم كى بلندى كے ليے كسى ق

ميں اشاره ہوا ہے كہ هللا تعالى ان سے راضى تھا اور يہ بھى هللا تعالى كے الطاف پر  100طرف سوره توبہ كى آيت نمبر 
  راضى تھے_'' رضى هللا عنہم و َرضُو عنہ'' 

اور عمل صالح ركھنے كے باوجود كبھى كبھار لغزش كا شكار ہوجاتے تھے  _ مؤمن خطاكار: يہ وه گروه ہے جو ايمان2
  اور اعمال صالح اور غير صالح كو آپس ميں مخلوط كرديتے تھے_ 

  اور اپنے گناہوں كا اعتراف كرتے تھے_ ان كے عفو و بخشش كى اميد ہے جيسا كہ سوره توبہ 
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  هللا تعالى نے اس گروه كا تذكره كيا ہے_ ميں پہلے گروه كو بيان كرنے كے بعد  102كى آية 
  ''و آَخُرون اعتَرفُوا بُذنُوبہم َخلَطُوا َعَمالً َصالحاً و آَخَر َسيّأً َعسى هللا أن يَتُوَب عليہم'' 

_ گناہگار افراد: يہ وه گروه ہے جس كے ليے قرآن مجيد نے فاسق كا نام انتخاب كيا ہے_ كہ اگر فاسق تمہارے لئے خبر 3
ميں اس مطلب كى طرف اشاره ہوا ہے: '' يا ايّہا الّذين  6تو بغير تحقيق كے قبول نہ كرنا_ سوره حجرات كى آيت نمبر الئے 

  آمنوا ان جاء ُكم فاسٌق بنباء فَتَبَيّنُوا'' اس آيت كا مصداق شيعہ و سنّى تفاسير ميں ذكر كيا گيا ہے_ 
كرتے تھے ليكن ايمان ان كے دلوں ميں داخل نہيں ہوا تھا_ سوره _ ظاہرى مسلمان: يہ وه لوگ ہيں جو اسالم كا دعوى 4

ا  حجرات كى چودھويں آيت ميں اس گروه كى طرف اشاره ہوا ہے ''قال االعراُب آَمنّا قُل لَم تُؤمنُوا و لكن قُولُوا أسلَمنا و لَمَّ
  يَدُخل االيماُن فى قُلوبُكم'' 
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تھ مسلمانوں كے درميان چھپے ہوئے تھے كبھى ان كى شناخت ہوجاتى اور_ منافقين: يہ وه گروه ہے جو روح نفاق كے سا5
كبھى نہ ہوتى تھي_ يہ لوگ اسالم اور مسلمين كى ترقى كى راه ميں روڑے اٹكانے سے باز نہيں رہتے تھے_ سوره توبہ 

   ميں ان منافقين كا تذكره كيا گيا ہے_ 101ميں ہى مؤمن و صالح گروه كى طرف اشاره كے بعد آيت 
كا  '' و ممَّن َحولَُكم مَن االعراب ُمنافقُوَن و من اَہل الَمدينَة َمَردوا َعلى النّفاق'' بے شك ان تمام گروہوں نے پيغمبر اكرم (ص)

ديدار كيا تھا اور آنحضرت (ص) كے ساتھ مصاحبت اور معاشرت ركھتے تھے_ اور ان ميں سے بہت ساروں نے غزووں 
  مين شركت كى 
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ہم صحابہ كى جو تعريف بھى كريں ان پانچوں گروہونپر صادق آتى ہے كيا سب كو اہل بہشت اور پاكيزه شمار كيا  تھي_ اور
جاسكتا ہے؟ كيا قرآن مجيد كى صراحت كے بعد يہ مناسب نہيں ہے كہ ہم راه اعتدال كو اپنائيں اور اصحاب كو قرآن مجيد 

ميں سے نيك و باتقوى اصحاب كے ليے انتہائي احترام كے قائل ہوں اور  ميں بيان شده پانچ گروہوں ميں تقسيم كريں اور ان
ديگر گروہوں ميں سے ہر ايك كو انكے مقام پر ركھيں_ اور غلّو، افراط اور تعّصب سے پرہيز كريں_( اور انصاف كے 

  ساتھ قضاوت كريں) 
بہت سى مشكالت ايجاد كى ہيں_ ان  _تاريخى گواہي: تمام اصحاب كى قداست كے عقيدے نے اس كے طرفداروں كے لئے8

عظيم مشكالت ميں سے ايك تاريخى حقائق ہيں_ كيونكہ انكى معروف اور مورد اعتماد تاريخى كتب ميں حتى صحاح ستّہ كى 
احاديث ميں بعض صحابہ كى شديدلڑائي اور جنگ كے تذكرے ہيں ايسى صورتحال ميں ہم فريقين كو عادل، صالح اور 

سكتے ہيں كيونكہ يہ كام ضّدين كے درميان جمع كرنا ہے اور ضدين كے درميان جمع نہ ہوسكنا ايك مقدس شمار نہيں كر
  واضح عقلى فيصلہ ہے جس كا انكار ممكن نہيں ہے_ 

جنگ جمل اور صفين كے عالوه كہ جو طلحہ ، ُزبير اور معاويہ نے امام المسلمين حضرت على _ كے مقابلہ ميں لڑيں اگر 
پوشى نہ كريں تو حتماً جنگ بھڑكانے والوں كى غلطيوں اور جنايتوں كا اعتراف كريں گے_ اوراس  ہم حقائق سے چشم

  سلسلہ ميں بہت سے تاريخى شواہد موجود ہيں_اس مختصر كتاب ميں ہم صرف تين نمونوں پر اكتفا كريں گے_ 
( زوجہ پيغمبر(ص) كے بارے ميں جو  _ امام بُخارى اپنى كتاب صحيح ميں كتا ب التفسير ميں مسئلہ افك كے بارے ميں1

  تہمت لگائي گئي تھى ) لكھتے ہيں: كہ ايك دن پيغمبر اكرم (ص) منبر پر تشريف 
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لے گئے اور فرمايا اے مسلمانو ں كون اس شخص كوسزادے گا ( مقصود عبدهللا بن سلول تھا جو منافقين كاايك سر غنہ تھا ) 
وى پر تہمت لگائي ہے حاالنكہ ميں نے اپنى بيوى ميں كوئي ايسى بات نہيں ديكھي ... مجھے بتايا گيا ہے كہ اس نے ميرى بي

سعد بن معاذ انصارى ( مشہور صحابى ) اٹھ كھڑے ہوئے اور عرض كي، ميں اس كو سزا دوں گا اگر يہ '' اوس'' قبيلہ سے 
آپ صادر فرمائينگے ہم انجام ديں گے_ سعد ہوا تو ميں اس كى گردن اڑا دونگا اور اگر يہ خزرج قبيلہ سے ہوا تو جو حكم 

بن عباده، خزرج قبيلہ كا سردار كہ جو اس سے پہلے صالح آدمى تھا قبائلى تعصب كى وجہ سے سعد بن معاذ كو كہنے لگا 
خدا كى قسم تو جھوٹ بول رہا ہے تيرى اتنى جرا ت نہيں ہے كہ تو يہ كام كرسكے اسيد بن ُخضير ( سعد بن معاذ كا چچا 

د) كہنے لگا كہ خدا كى قسم تو جھوٹا ہے يہ شخص منافقين ميں سے ہے ہم اسے ضرور قتل كريں گے_ نزديك تھا كہ زا
) كيا يہ سب افراد صالح صحابى1قبيلہ اوس و خزرج كى آپس ميں جنگ چھڑ جائے_ رسولخدا(ص) نے انہيں خاموش كرايا(

  تھے؟ 
نساب'' ميں لكھتے ہيں كہ '' سعد بن ابى وقاص'' كوفہ كے والى تھے، حضرت : معروف دانشمند '' بالذري'' اپنى كتاب '' اال2

عثمان نے انہيں معزول كرديا اور '' وليد بن عقبہ'' كو انكى جگہ گورنر بناديا_ عبدهللا بن مسعود اس دوران بيت المال كے 
المال كى چابياں طلب كيں_ عبدهللا نے  خزانہ دار تھے جب وليد ،كوفہ ميں داخل ہوا تو اس نے عبدهللا ابن مسعود سے بيت

چابياں وليد كے سامنے پھينكتے ہوئے كہا كہ خليفہ نے سنت ( رسول(ص) ) كو تبديل كرديا ہے_ سعد بن ابى وقاص جيسے 
آدمى كو معزول كركے وليد جيسے آدمى كو اپنا جانشين منتخب كر ليا ہے؟ وليد نے حضرت عثمان كو خط ميں لكھا كہ 

  مسعود آپ پر تنقيد كرتا ہے خليفہ نے جواب لكھا  عبدهللا بن
--------------------------   
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  _57ص  5) صحيح بخاري، جلد 1
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كہ اسے حكومت كى نگرانى ميں ميرے پاس بھيج ديا جائے _جب عبدهللا بن مسعود مدينہ ميں وارد ہوا تو خليفہ منبر پر تھے 
ڑى تو كہنے لگے بُرا جانورداخل ہوگيا ہے ( اور بہت سى گالياں ديں قلم جنہيں جيسے ہى انكى نظر عبدهللا بن مسعود پر پ

لكھنے سے شرم محسوس كرتا ہے) عبدهللا بن مسعود كہنے لگے ميں ايسا نہيں ہوں،ميں رسولخدا(ص) كا صحابى ہوں_ 
  جنگ بدر اور بيعت رضوان ميں شريك تھا_ 

يكن حضرت عثمان كا غالم ،عبدهللا كو مسجد سے باہر لے گيا اور انہيں حضرت عائشےه ،عبدهللا كى حمايت كے ليے اٹھيں ل
  ) 1زمين پر پٹخا اور انكى پسلياں توڑديں (

: بالذرى اپنى اُسى كتاب انساب االشراف ميں نقل كرتے ہيں كہ مدينہ كے بيت المال ميں بعض جواہرات اور زيورات تھے 3
ھروالوں كو بخش ديئےجب لوگوں نے ديكھا تو كھلے عام اعتراض حضرت عثمان نے ان ميں سے كچھ زيورات اپنے گ

شروغ كرديا اور انكے بارے ميں سخت وگھٹيا باتيں كہيں حضرت عثمان كو غصہ آگيا اور وه منبر پر گئے اور خطبہ كے 
  دوران كہا ہم غنائم ميں سے اپنى ضرورت كے مطابق اٹھائيں گے اگرچہ لوگوں كى ناك زمين پر رگڑى جائے 

  اس پر حضرت على _ نے كہا كہ '' مسلمان خود تمہارا راستہ روك ليں گے'' 
  جناب عّمار ياسر نے كہا: سب سے پہلے ميرى ناك زمين پر رگڑى جائے گي 

  ( اس بات كى طرف اشاره تھا كہ ميں تنقيد سے باز نہيں آؤنگا) 
  ى ہے_ اس كو گرفتار حضرت عثمان كو غصہ آگيا اور كہنے لگے تو نے ميرى شان ميں گستاخى ك

--------------------------   

  ( خالصہ)_ 32حوادث سال  183و 163ص  7، تاريخ ابن كثير، جلد 147ص  6) انساب االشراف، جلد 1
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كر لو_ لوگوں نے جناب عّمار كو پكڑ ليا اور عثمان كے گھر لے گئے وہاں انہيں اسقدر ماراگيا كہ وه بے ہوش ہوگئے_ اس 
انہيں جناب ام سلمہ ( زوجہ پيغمبر (ص) ) كے گھر اليا گيا وه اس وقت بے ہوشى كے عالم ميں تھے يہانتك كہ انكى كے بعد

ظہر، عصر اور مغرب كى نماز قضاء ہوگئي_ جب انہيں ہوش آيا تو انہوں نے وضو كركے نماز ادا كى اور كہنے لگے يہ 
) ( ان واقعات كى طرف اشاره تھا جنكا زمانہ 1ر پہنچائي جارہى ہے_(پہلى بار نہيں ہے كہ ہميں خدا كى خاطر اذيت و آزا

  جاہليت ميں كفار كيطرف سے انہيں سامنا كرنا پڑا تھا)_ 
ہم ہرگز مائل نہيں ہيں كہ تاريخ اسالم كے اس قسم كے ناگوار حوادث كو نقل كريں ( ترسم آزرده شوى ورنہ سخن بسيار 

ور انكے تمام كاموں كے تقّدس پر اصرار نہ كرتے تو شايد اتنى مقداركے نقل كرنے است) اگر ہمارے بھائي تمام صحابہ ا
ميں بھى مصلحت نہيں تھي_ اب سوال يہ ہے كہ اصحاب رسول(ص) ميں سے تين پاكيزه ترين افراد ( سعد بن معاذ ،عبدهللا 

تى ہے؟ ايك باعظمت صحابى كو اتنا مارا ابن مسعود اور عمار ياسر) كو گالياں دينے اور مارنے پٹينے كى كيا تو جيہ ہوسك
  جائے كے اسكى پسلياں ٹوٹ جائيں اور دوسرے كو اتنا مارا جائے كہ بے ہوش ہوجائے اور اس كى نمازيں قضاہوجائيں_ 
كيا يہ تاريخى شواہد كہ جنكے نمونے بہت زياده ہيں ہميں اجازت ديتے ہيں كہ ہم حقائق سے چشم پوشى كريں اور كہيں كہ 

اصحاب اچھے اور انكے تمام كام صحيح تھے_ اور ايك سپاه ''سپاه صحابہ '' كے نام سے بناديں اور انكے تمام كاموں كاتمام 
  بال مشروط دفاع كريں_ 

  كيا كوئي بھى عقلمند اس قسم كے افكار كو پسند كرتا ہے؟ 
 ----------------------------   

  _161ص  6) انساب االشراف جلد 1
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پر پھر تكرار كرتے ہيں كہ رسولخدا(ص) كے اصحاب ميں مؤمن ، صالح اور پارسا افراد بہت سے تھے ليكن كچھ  اس مقام

ايسے افراد بھى تھے جنكے كاموں پر تنقيد كرنا چاہيے اور انكى تحليل كرتے ہوئے انہيں عقل كے ترازو پر تولنا چاہيے 
  اور اس كے بعد انكے بارے ميں حكم لگانا چاہيے_ 

  _ پيغمبر(ص) كے زمانے ميں يا اس كے بعد بعض صحابہ پر حّد كا جارى ہونا9
صحاح ستّہ يا برادران اہلسنت كى ديگر معروف كتابوں ميں كچھ موارد ايسے ديكھنے كو ملتے ہيں جن ميں بعض اصحاب، 

ہذا اُن پر حد جارى رسولخدا(ص) كے زمانے ميں يا اس كے بعد ايسے گناہوں كے مرتكب ہوئے جن كى حد وسزا تھي_ ل
  كى گئي _ 

كيا اس كے باوجود آپ كہہ سكتے ہيں كہ يہ سب عادل تھے؟ اور ان سے كوئي غلطى نہيں ہوئي؟ يہ كيسى عدالت ہے كہ 
 ايسا گناه كيا جائے جس پر حد جارى ہوتى ہو اور ان پرحد جارى ہونے كے بعد بھى عدالت اپنى جگہ محكم باقى رہتى ہے؟ 

  ہ كے طور پر چند موارد كى طرف اشاره كرتے ہيں: ہم ذيل ميں نمون
  ) 1الف) ''نعيمان'' صحابى نے شراب پي، پيغمبر اكرم (ص) نے حكم صادر فرمايا اور اسے تازيانے مارے گئے (

  ) 2ب) ''بنى اسلم '' قبيلہ كے ايك مرد نے زنائے محّصن كيا تھا_ پيغمبر اكرم (ص) كے حكم پر اسے سنگسار كرديا گيا (
- ------------------------------   

  ، كتاب الحّد_ 6775، حديث نمبر 13ص  8)صحيح بخارى ، جلد 1
  _6820، حديث  22ص  8) صحيح بخارى ، جلد 2
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  ) 1ج) واقعہ افك ميں پيغمبر اكرم (ص) كے حكم پر چند افراد پر حّد قذف جارى كى گئي تھى (
عمر اور عقبہ بن حارث بدرى نے شراب پى او ر مصر كے امير عمر ابن  د) پيغمبر اكرم (ص) كے بعد عبدالرحمن بن

)2عاص نے ان پر حّد شرعى جارى كى _ اس كے بعد عمر نے دوباره اپنے بيٹے كو باليا اور دوباره اس پر حّد جارى كى (
چار ركعت پڑھا دى _ اُسے ه) وليد بن عقبہ كا واقعہ مشہور ہے كہ اس نے شراب پى اور مستى كے عالَم ميں صبح كى نماز

  ) 3مدينہ حاضر كركے شراب كى حد اس پر جارى كى گئي_(
ان كے عالوه اور بہت سے موارد ہيں، مصلحت كى خاطر جن كے ذكر سے اجتناب كيا جا رہا ہے_ اس كے باوجود كيا اب 

  ے؟ بھى ہم حقائق كے سامنے آنكھيں اور كان بند كرليں اور كہہ ديں كہ سب اصحاب عادل تھ

  _ نادرست توجيہات10
_ تنزيہ او رہر لحاظ سے تقّدس كے نظريہ كے طرفدار جب متضاد حاالت كے انبوه سے روبرو ہوتے ہيں تو اپنے آپ كو 1

اس توجيہ كے ساتھ قانع كرتے ہيں كہ سب صحابہ ''مجتہد'' تھے اور ہر ايك نے اپنے اجتہاد كے مطابق عمل كيا_يقيناً يہ تو 
  كو فريب دينا ہے كہ يہ برادران اس قسم كے آشكار اختالفات ميں اس بوگس توجيہہ كا سہارا ليں_  ضمير اوروجدان

 -----------------------------   

  و كتب ديگر_ 128ص  23) المعجم الكبير، جلد 1
  اور بہت سى كتب _ 312ص  8) السنن الكبرى ، جلد 2
  _1707حديث نمبر  126، ص  5) صحيح مسلم، جلد 3
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كيا بيت المال كو ہڑپ كرنے كے بارے ميں ايك معمولى سى تنقيد اور ساده سے امر بالمعروف و نہى عن المنكر كے مقابلے 
ميں ايك مؤمن صحابى كو اتنا مارنا كہ وه بے ہوش اور اس كى نمازيں قضا ہوجائيں، اجتہاد ہے؟ كيا ايك اور مشہور صحابى
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كى خاطر جو اس نے كياكہ كيوں ايك شرابى ( وليد ) كو كوفہ كا حاكم تعيين كيا گيا  كى پسلياں توڑ دينا صرف اس اعتراض
  ہے، اجتہاد شمار ہوتا ہے؟ 

اس سے بڑھ كر امام المسلمين كے مقابلے ميں كہ جو مقامات الہى كے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں كے منتخب كرده اتّفاقى 
كى خاطر جنگ كى آگ بھڑ كانا جس ميں ہزاروں مسلمانوں كا خون خليفہ تھے، صرف جاه طلبى اور حكومت حاصل كرنے 

  بہہ جائے، اجتہاد شمار ہوتا ہے؟ 
اگر يہ موارد اور ان كى مثل ، اجتہاد كى شاخيس شمار ہوتى ہيں تو پھر طول تاريخ ميں ہونے والى تمام جنايات كى يہى 

  توجيہ كى جاسكتى ہے_ 
منحصر تھا يا كم از كم چند صديوں بعد بھى امت اسالمى ميں كثرت كے ساتھ اس كے عالوه كيا اجتہاد صرف اصحاب ميں 

مجتہد موجود تھے بلكہ بعض علمائے اہلسنت كے اعتراف اور تمام علمائے شيعہ كے مطابق آج بھى تمام آگاه علماء كے لئے
  اجتہاد كا دورازه كھال ہے؟ 

  ے افعال كى توجيہہ كرنے كو حاضر ہيں؟ يقيناًايسا نہينہے_ جو افراد اس قسم كے بھيانك افعال انجام ديں كيا آپ انك
  : كبھى كہا جاتا ہے كہ ہمارا فريضہ يہ ہے كہ انكے بارے ميں سكوت اختيار كريں_ 2

  ) 1'' تلك اُمةٌ قد َخلَت لَہَا ما َكَسبَت و لَُكم ما َكَسبتُم و اَل تُسأَلُوَن َعّما َكانُوا يَعَملُون'' (
 ------------------------   

  _134) سورة بقره آيت 1
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وه ايك اُّمت ہيں جو گزرچكے انكے اعمال انكے ليئےيں اور تمہارے اعمال تمہارے ليئےاور آپ سے انكے اعمال كے بارے
  ميں نہيں پوچھا جائيگا_ 

چاہتے ہيں كہ پيغمبر  ليكن سوال يہ ہے كہ اگر وه ہمارى سرنوشت ميں مؤثر نہ ہوتے تو پھر يہ بات اچھى تھى _ ليكن ہم
اكرم (ص) كى روايات كو انكے توسط سے دريافت كريں اور انہيں اپنے ليئے نمونہ عمل قرار ديں_ تو كيا اس وقت يہ ہمارا 

حق نہيں ہے كہ ثقہ اور غير ثقہ اسى طرح عادل اور فاسق كى شناخت كريں تا كہ اس آيت '' إن جاء كم فاسٌق بنبائ: فَتَبَيَّنُوا'' 
  )پر عمل كرسكيں_ 1فاسق تمہارے پاس خبر الئے تو تحقيق كيجئے ''(اگر 

  _ مظلوميّت على (ع)11
جو بھى تاريخ اسالم كا مطالعہ كرے اس نكتہ كو با آسانى درك كرسكتا ہے كہ انتہائي افسوس كا مقام ہے كہ حضرت على _ 

اسالم كے سب سے بڑے مدافع تھے، انہيں اسطرح جو علم و تقوى كا پہاڑ، پيغمبر اكرم (ص) كے نزديك ترين ساتھى اور 
  ہتك حرمت، توہين اور سّب و شتم كا نشانہ بناياگيا_ 

انكے دوستوں كو اسطرح دردناك اذيتوں اور مظالم سے دوچار كيا گيا كہ تاريخ ميں اسكى نظير نہيں ملتي_ وه بھى ان افراد 
  كرتے ہيں_  كيطرف سے جو اپنے آپ كو پيغمبر اكرم (ص) كا صحابى شمار

  چند نمونے مالحظہ فرمايئے 
  الف) لوگوں نے على ابن جہم خراسانى كو ديكھا كہ اپنے باپ پر لعنت كر رہا ہے جب وجہ 

-----------------------   

  _6) سورة حجرات آية 1
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  ) 1پوچھى گئي تو كہنے لگا: اس لئے لعنت كر رہاہوں كيونكہ اس نے ميرا نام على ركھا ہے_(
) معاويہ نے اپنے تمام كارندوں كو آئين نامہ ميں لكھا: جس نے بھى ابوتراب (على _ ) اور انكے خاندان كى كوئي فضيلتب 

نقل كى وه ہمارى امان سے خارج ہے (اس كى جان و مال مباح ہے ) اس آئين نامہ كے بعد سب خطباء پورى مملكت ميں 
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تم كرتے اور اُن سے اظہار بيزارى كرتے تھے_ اس طرح ناروا منبر سے على االعالن حضرت على (ع) پر سّب و ش
  ) 2نسبتيں انكى اور انكے خاندان كى طرف ديتے تھے_ (

ج ) بنواميّہ جب بھى ُسنتے كہ كسى نو مولود كا نام على ركھا گيا ہے اسے فوراً قتل كرديتے_ يہ بات سلمة بن شبيب نے 
  ) 3ابوعبدالرحمن عقرى سے نقل كى ہے_(

خشرى اور سيوطى نقل كرتے ہيں كہ بنو اميّہ كے دور حكومت ميں ستّر ہزار سے زياده منابر سے سّب على (ع) كيا د) زم
  ) 4جاتاتھا اور يہ بدعت معاويہ نے ايجاد كى تھي_(

ه) جس وقت عمر بن عبدالعزيز نے حكم ديا كہ اس بُرى بدعت كو ختم كيا جائے اور نماز جمعہ كے خطبوں ميں 
  نين على _ كو بُرا بھالنہ كہا جائے تو مسجد سے نالہ و فرياد بلند اميرالمؤم

ہوگئي اور سب عمربن عبدالعزيز كو كہنے لگے '' تركَت الُسنّة تركَت الُسنّة'' تونے سنت كو ترك كرديا ہے_ تونے سنّت كو 
  ) 5ترك كرديا ہے_(

--------------------------   

  _210ص  4) لسان الميزان ، جلد 1
  _72النصائح الكافيہ ص  )2
  _102، ص 5و سير اعالم النبالء ، جلد  429، ص 20) تہذيب الكمال ، جلد 3
  عن السيوطي_ 79و النصائح الكافيہ، ص  186، ص 2) ربيع االبرار ، جلد 4
  _59و تہنئة الصديق المحبوب، تاليف سقاف ص  116) النصائح الكافيہ ، ص 5
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رادران اہلسنت كى معتبر اور صحيح كتب كى روايت كے مطابق پيغمبر اكرم (ص) نے يہ سب اس صورت ميں ہے كہ ب
فرمايا ہے كہ '' َمن َسبَّ عليّاً فَقد َسبّنى و َمن سبّنى فقد سبَّ هللا '' جس نے على (ع) كو گالى دى اس نے مجھے گالى دى اور 

  ) 1جس نے مجھے گالى دى اس نے خدا كو گالى دى '' (

  سپ داستان: ايك دلچ12
ُحسن اختتام كے طور پر شايد اس واقعہ كو نقل كرنے ميں كوئي مضائقہ نہ ہو كہ جو خود ہمارے ساتھ مسجد الحرام ميں پيش

  آيا ہے_ 
ايك دفعہ جب عمره پر جانے كا اتفاق ہوا تو ايك رات ہم مغرب و عشاء كى نماز كے درميان مسجد الحرام ميں بيٹھے تھے كہ

كے ساتھ تمام اصحاب كے تقّدس كے بارے ميں ہمارى بحث شروع ہوگئي، وه معمول كے مطابق اعتقاد كچھ علماء حجاز 
ركھتے تھے كہ اصحاب پر معمولى سى بھى تنقيد نہيں كرنا چاہيے _يايوں كہہ ديجئے كہ پھول سے زياده نازك اعتراض 

ہا : آپ فرض كيجيئے كہ اس وقت'' جنگ صفين '' بھى ان پر نہيں كرنا چاہئے _ ہم نے اُن كے ايك عالم كو مخاطب كركے ك
  كا ميدان گرم ہے_ آپ دو صفوں ميں سے كس كا انتخاب كريں گے؟ صف على (ع) كا يا صف معاويہ كا؟ 

  كہنے لگے: يقيناً صف على (ع) كا انتخاب كروں گا_ 
  ل كرديں تو آپ كيا كريں گے؟ ميں نے كہا: اگر حضرت على (ع) آپ كو حكم ديں كہ يہ تلوار لے كر كر معاويہ كو قت

-----------------------   

ہُ و ا قّره الذہبى ( مستدرك الصحيحين ، جلد 1   )_121، ص 3) اخرجہ الحاكم و َصحَّ
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  كچھ دير سوچنے كے بعد كہنے لگے كہ معاويہ كو قتل كردوں گا ليكن اس پر كبھى بھى تنقيد نہيں كرونگا 
پر اصرار كرنے كا نتيجہ كہ اس وقت دفاع بھى غير منطقى ہوتا ہے اور انسان سنگالخ ميں ہاں يہ ہے غير منطقى عقائد 

  پھنس جاتا ہے_ 
حق يہ ہے كہ يوں كہيں: قرآن مجيد اور تاريخ اسالم كى شہادت كے مطابق، اصحاب پيغمبر اكرم (ص) ايك تقسيم كے مطابق
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جو شروع ميں پاك، صادق اور صالح تھا اور آخر تك وه اپنے چند گروہوں پر مشتمل تھے_ اصحاب كا ايك گروه ايسا تھا 
  تقوى پر ثابت قدم رہے_ ''عاُشوا سعداء و ماتوا السعدائ'' انہوں نے سعادت كى زندگى گذارى اور سعادت كى موت پائي_ 

انہوں نے جاه ايك گروه ايسا تھا جو آنحضرت(ص) كى زندگى ميں تو صالح اور پاك افراد كى صف ميں تھے ليكن بعد ميں 
طلبى اور حّب دنيا كى خاطر اپنا راستہ تبديل كر ليا تھا_اور ان كا خاتمہ خير و سعادت پر نہيں ہوا ( جيسے جمل و صفين كى

  آگ بھڑ كانے والے) 
اور تيسرا گروه شروع سے ہى منافقوں اور دنيا پرستوں كى صف ميں تھا_ اپنے خاص مقاصد كى خاطر وه مسلمانوں كى 

 يں گھسے ہوئے تھے جيسے ابوسفيان و غيره يہاں پر پہلے گروه كى طرف اشاره كرتے ہوئے ہم يوں كہيں گے_ صفوں م
حيم'   ) 1' ('' ربّنا اغفر لنا و إلخواننا الّذين َسبَقُونَا باإليمان و ال تجَعل فى قلوبنا غاّلً للّذين آَمنُوا َربّنا إنّك َرء وٌف رَّ

-----------------------   

 _10سوره حشرآيت ) 1
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

77   
4   

  بزرگوں كى قبروں كا احترام
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  اجمالى خاكہ

اس مسئلہ ميں ہمارے مخاطب صرف شدت پسند وہابى ہيں_كيونكہ اسالم كے بزرگوں كى قبور كى زيارت كو مسلمانوں كے 
تمام فرقے (سوائے اس چھوٹے سے گروه كے ) جائز سمجھتے ہيں_ بہرحال بعض وہابى ہم پر اعتراض كرتے ہيں كہ تم 

  كيوں مذہبى رہنماؤں كى زيارت كے ليے جاتے ہو؟ 
ں '' قبوريّون'' كہہ كر پكارتے ہيں_حاالنكہ پورى دنيا ميں لوگ اپنے گذشتہ بزرگوں كى آرام گاہوں كى اہميت كے اور ہمي

  قائل ہيں اور انكى زيارت كے ليے جاتے ہيں_ 
مسلمان بھى ہميشہ اپنے بزرگوں كے مزاروں كى اہميت كے قائل تھے اور ہيں اور انكى زيارت كے ليے جاتے تھے اور 

ں_ صرف ايك چھوٹا سا شدت پسند وہابى ٹولہ انكى مخالفت كرتا ہے اور اپنے آپ كو پورى دنيا كے مسلمان ہونے جاتے ہي
  كا دعويدار اور ٹھيكيدار سمجھتا ہے_ 

البتہ بعض مشہور وہابى علماء نے صراحت كے ساتھ كہا ہے كہ پيغمبر اكرم (ص) كى قبر مبارك كى زيارت كرنا مستحب 
ى نيّت سے رخت سفر نہيں باندھنا چاہيے _ يعنى مسجد النبى (ص) كى زيارت كے قصد يا اس ميں ہے، ليكن زيارت ك

عبادت كى نيّت سے يا عمره كى نيت سے مدينہ آئيں اور ضمناً پيغمبر اكرم (ص) كى قبر كى زيارت بھى كرليں_ ليكن خود 
  زيارت كے قصد سے بار سفر نہيں باندھنا چاہيئے_ 

وہابى مفتى كہ جو كچھ عرصہ قبل ہى فوت ہوئے ہيں_ الجزيره اخبار كے مطابق وه يہ كہتے تھے'' جو  '' بن باز'' مشہور
  مسجد نبوي(ص) كى زيارت كرے اس كے ليے مستحب ہے كہ روضہ رسول(ص) 
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اں مدفونميں دو ركعت نماز ادا كرے اور پھر آنحضرت(ص) پر سالم كہے اور نيز مستحب ہے كہ جنت البقيع ميں جا كر وہ
  ) 1شہداء پر سالم كہے''(
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اہلسنت كے چاروں ائمہ '' الفقہ على المذاہب االربعہ'' كى نقل كے مطابق پيغمبر اكرم (ص) كى قبر مبارك كى زيارت كو بغير
  ان قيود اور شروط كے مستحب سمجھتے ہيں_ 

مستحبّات ميں سے ہے اور اس بارے ميں اس كتاب ميں يوں نقل ہوا ہے'' پيغمبر اكرم (ص) كى قبر كى زيارت اہم ترين 
  ) 2متعّدد احاديث نقل ہوئي ہيں'' اس كے بعد انہوں نے چھ احاديث نقل كى ہيں_(

  يہ وہابى ٹولہ اس مسئلہ ميں مجموعى طور پر تين نكات ميں دنيا كے باقى مسلمانوں كے ساتھ اختالف ركھتا ہے_ 
  _ قبروں پر تعمير كرنا 1
  يئے سفر كا سامان باندھنا ( شّد رحال ) _ قبور كى زيارت كے ل2
  _ خواتين كا قبروں پر جانا 3

انہوں نے بعض روايات كے ذريعے ان تين موارد كى حرمت كو ثابت كرنے كى كوشش كى ہے كہ ان روايات كى يا تو سند 
كى جائے گئي) ہمارے خيال درست نہيں يا اس مطلب پر ان كى داللت مردود ہے ( انشاهللا عنقريب ان روايات كى تشريح بيان

كے مطابق يہ لو گ اس غلط حركت كے ليے كچھ اور مقصدركھتے ہيں اور وه يہ ہے كہ يہ لوگ توحيد و شرك والے مسئلہ 
ميں وسوسے ميں گرفتار ہيں_ شايد خيال كرتے ہيں كہ قبروں كى زيارت كرنا انكى پوجا كرنے كے مترادف ہے اس ليے 

  مسلمان انكے نزديك مشرك اور ملحد ہيں انكے عالوه پورى دنيا كے 
----------------------   

  ق)_ 1411ذى القعده  22( 6826) الجزيره اخبار شماره 1
  _590،ص  1) الفقہ على المذاہب االربعہ، جلد 2

  
81   

  زيارت قبول كى گذشتہ تاريخ:

حترام ) بہت قديم زمانے سے چال آرہاہے_ گذشتہ لوگوں كى قبروں كا احترام ( بالخصوص بزرگ شخصيّات كى قبروں كا ا
ہزاروں سال پہلے سے لوگ اپنے مردوں كا احترام كرتے تھے اور انكى قبروں اور بالخصوص بزرگان كى قبروں كى تكريم

  كرتے تھے_ اس كام كا فلسفہ اور مثبت آثار بہت زياده ہيں_ 
حرمت كى حفاظت ہے اور ان كى قدردانى انسانى عزت و  _ گذشتہ لوگوں كى تكريم كا سب سے پہال فائده، ان بزرگوں كى1

  شرافت كى عالمت ہے_ اسى طرح جوانونكے ليے ان كى سيرت پر عمل پيرا ہونے كے ليئےشويق كا باعث بنتى ہے_ 
_ دوسرا فائده ان كى خاموش مگر گويا قبروں سے درس عبرت حاصل كرنا اور آئينہ دل سے غفلت كے زنگ كو دور 2

  ى زرق و برق كے مقابلے ميں ہوشيارى اور بيدارى پيدا كرنا ہے اور ہوا و ہوس پر قابو پانا ہے_ كركے دنياو
  جيسا كہ اميرالمؤمنين(ع) نے فرمايا كہ ُمردے بہترين وعظ و نصيحت كرنے والے ہيں_ 

حساس كرتے ہيں_ _ تيسرا فائده پسماندگان كى تسلى كا حصول ہے كيونكہ لوگ اپنے عزيزوں كى قبروں پر سكون كا ا3
گويا وه انكے ساتھ ہمنشين ہيں_ اسطرح قبروں پر جانے سے انكے غم كى شدت ميں كمى آجاتى ہے شايد يہى وجہ ہے كہ 
جو جنازے مفقود االثر ہوجاتے ہيں انكے وارث انكے ليے ايك قبر كى عالمت اور شبيہ بنا ليتے ہيں اور وہاں پرانہيں ياد 

  كرتے ہيں_ 
يہ كہ گذشتہ شخصيات كى قبروں كى تعظيم و تكريم ہر قوم و ملت كى ثقافتى ميراث كو زنده ركھنے كا ايك _ چوتھا فائده 4

طريقہ شمار ہوتى ہے اور ہر قوم اپنى قديمى ثقافت كے ساتھ زنده رہتى ہے_ پورى دنيا كے مسلمان ايك عظيم اور بے نياز 
  ثقافت ركھتے ہيں جس كا ايك اہم حصہ 
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ئے سلف اور سابقہ دانشوروں كى آرامگاہوں كى صورت ميں ہے اور بالخصوص بزرگان دين اور روحانى شہدائ، علما
پيشواؤں كے مزاروں ميں نہفتہ ہے_ ايسے بزرگوں كى قبور كى يادمنانا اور انكى حفاظت و تكريم اسالم اور سنّت 

  پيغمبر(ص) كى حفاظت كا موجب بنتى ہے_ 
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ں نے مكہ ، مدينہ اور بعض دوسرے شہروں ميں بزرگان اسالم كے پر افتخار آثار كو محو وه لوگ كتنے بے سليقہ ہيں جنہو
  كر كے اسالمى معاشرے كو عظيم خسارے سے دوچار كرديا ہے_ 

نہايت افسوس كے ساتھ كہنا پڑتا ہے كہ نادان اور محدود فكر ركھنے والے سلفيوں نے غير معقول بہانوں كى آڑ ميں يہ كام 
  الم كى ثقافتى ميراث پر ايسى شديد ضربيں لگائي ہيں جنكى تالفى نا ممكن ہے_ كركے پيكر اس

كيا يہ عظيم تاريخى آثار صرف اس ٹولے كے ساتھ مخصوص ہيں كہ اسقدر بے رحمى كے ساتھ انہيں نابود كيا جارہا ہے_ 
  ى كے ہاتھ ميں نہينہونى چاہيے؟ كيا ان آثار كى حفاظت و پاسدارى پورى دنيا كے اسالم سے آگاه دانشوروں كى ايك كميٹ

_ پانچواں فائده يہ كہ دين كے عظيم پيشواؤں كى قبروں كى زيارت اور بارگاه الہى ميں ان سے شفاعت كا تقاضا كرنا عند 5
ت هللا، توبہ اور انابہ كے ہمراه ہوتا ہے_ اور يہ چيز نفوس كى تربيّت اور اخالق و ايمان كى پرورش ميں انتہائي مؤثر ہے بہ

سے گناہوں ميں آلوده لوگ جب انكى بارگاه ملكوتى ميں حاضرى ديتے ہيں تو توبہ كر ليتے ہيں اور ہميشہ كے ليئے ان كى 
  اصالح ہوجاتى ہے_ اور جو نيك و صالح افراد ہوتے ہيں انكے روحانى ومعنوى مراتب ميں مزيد اضافہ ہوجاتا ہے _ 

  قبور كى زيارت كے سلسلہ ميں شرك كا توہّم:
  كبھى كمزور فكر لوگ ائمہ اطہار كى قبو ر كے زائرين پر '' شرك'' كا ليبل لگاديتے ہيں يقينا اگر 
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  وه زيارت كے مفہوم اور زيارت ناموں ميں موجود مواد سے آگاہى ركھتے تو اپنى ان باتوں پر شرمنده ہوتے_ 
تا ہے_ بلكہ يہ بات تو انكے ذہن ميں خطور بھى نہيں كوئي بھى عقلمند آدمى پيغمبر اكرم (ص) يا آئمہكى پرستش نہيں كر

  كرتى ہے_ تمام آگاه مؤمنين احترام اور طلب شفاعت كے ليئےيارت كو جاتے ہيں_ 
ہم اكثر اوقات زيارت نامہ پڑھنے سے پہلے سو مرتبہ '' هللا اكبر'' كہتے ہيں اور اسطرح سو مرتبہ توحيد كى تاكيد كرتے ہيں

  شبہہ كو اپنے سے دور كرتے ہيں_  اورشرك كے ہر قسم كے
  معروف زيارت نامہ '' امين هللا '' ميں ہم آئمہ كى قبروں پر جا كر يوں كہتے ہيں: 

  ''أشہَُد أنّك َجاہَدَت فى هللا حقَّ جہاده و َعملَت بكتابہ و اتَّبَعَت ُسنََن نبيّہ حتى َدعاك هللا إلى َجواره'' 
خدا ميں جہاد كيا اور جہاد كا حق ادا كرديا_ كتاب خدا پر عمل كيا اور سنت پيغمبر(ص) '' ہم گواہى ديتے ہيں كہ آپ نے راه 

  كى پيروى كى يہانتك كہ هللا تعالى نے آپ كو اس جہان سے اپنى جوار رحمت ميں باُلليا_'' 
  كيا اس سے بڑھ كر توحيد ہوسكتى ہے؟ 

  : اسى طرح مشہور زيارت جامعہ كبيره ميں ہم يُوں پڑھتے ہيں كہ
  '' الى هللا تدُعون و عليہ تَُدلُّون و بہ تؤمنُون و لَہ تُسلُّموَن و بأمره تَعَملُون و إلى َسبيلہ 
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  تَرُشُدوَن'' 
( ان چھ جملوں ميں سب ضميريں هللا تبارك و تعالى كى طرف لوٹتى ہيں، زائرين يوں كہتے ہيں)'' كہ آپ آئمہ، هللا تعالى كى 

ى طرف راہنمائي كرتے ہيں_ اور آپ هللا تعالى پر ايمان ركھتے ہيں اور اس كے سامنے تسليم طرف دعوت ديتے اور اس ك
  ہيں اور لوگوں كو هللا كے راستے كى طرف ارشاد و ہدايت كرتے ہيں'' 

جگہ ان زيارت ناموں ميں ہر جگہ هللا تعالى اور دعوت توحيد كى بات ہے كيا يہ شرك ہے يا ايمان؟ اسى زيارت نامہ ميں ايك
  يوں كہتے ہيں: 

  '' مستشفٌع إلى هللا عّزوجل بكم'' ميں آپ كے وسيلہ سے هللا تعالى كى بارگاه ميں شفاعت كو طلب كرتا ہوں_ 
  اور اگر بالفرض زيارت ناموں كى بعض تعبيروں ميں ابہام بھى ہو تو ان محكمات كيوجہ سے كامالً روشن ہوجاتا ہے_ 

  ظريات كے ساتھ سازگار ہے؟كيا شفاعت طلب كرنا توحيد ى ن
ايك اور بڑى خطا جس سے وہابى دوچار ہوئے ہيں يہ ہے كہ وه بارگاه رّب العزت ميں اولياء الہى سے شفاعت طلب كرنے 

  كو بتوں سے شفاعت طلب كرنے پر قياس كرتے ہيں (وہى بُت جو بے جان اور بے عقل و شعور ہيں) 
ے كہ انبياء الہي، اسكى بارگاه ميں گناہگاروں كى شفاعت كرتے تھے_ چند نمونے حاالنكہ قرآن مجيد نے كئي بار بيان كيا ہ

  حاضر خدمت ہيں: 



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

 
 

  _ برادران يوسف نے حضرت يوسف(ع) كى عظمت اور اپنى غلطيوں كو سمجھنے كے بعد حضرت 1
  
85   

  يعقوب(ع) سے شفاعت كا تقاضا كيا اور انہوں نے بھى انہيں ُمثبت وعده ديا_ 
  ) 1أبَانَا استغفر لنا ُذنوبَنا إنّا ُكنّا َخاطئين، قال َسوَف أستغفُر لكم َربّى إنَّہ ہُو الغفوُر الّرحيم''( '' قالُوا يا

  كيا ( معاذ هللا ) يعقوب مشرك پيغمبر(ص) تھے؟ 
  _ قرآن مجيد گنہگاروں كو توبہ اور پيغمبر اكرم (ص) سے شفاعت طلب كرنے كى تشويق كرتے ہوئے يوں فرماتا ہے: 2

ُسوّل لََوَجُدوا هللا تَّواباً رحيماً''    ''و لَو انّہم إذ ظَّلَموا أنفَسہُم َجاء وك فاستغفروا هللا و استغفر لَہُم الرَّ
'' جب بھى وه اگراپنے آپ پر ( گناہوں كى وجہ سے ) ظلم كرتے اور آپ (ص) كى خدمت ميں آتے اور توبہ كرتے اور 

  ) 2تے_ تو وه هللا تعالى كو توبہ قبول كرنيواال اور مہربان پاتے '' (رسولخدا(ص) بھى انكے ليے استغفار كر
  كيا يہ آيت شرك كى طرف تشويق كر رہى ہے؟ 

  _ قرآن مجيد منافقين كى مذّمت ميں يوں كہتا ہے: 3
وَن َو ہُ  وا ُرئُوَسہُم و رأيتَہُم يَُصدُّ   ) 3م ُمستَكبُرون'' ('' و إذا قيَل لَہُم تََعالَوا يَستَغفر لكم َرُسوُل هللا لَوَّ

 ---------------------------   

  _98،  97) سورة يوسف آيات 1
  _64) سورة نساء آيت 2
  _5) سورة منافقون آيت 3
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جب انہيں كہا جاتا ہے كہ آؤ تا كہ رسولخدا(ص) تمہارے ليئے مغفرت طلب كريں تو وه (طنزيہ ) سر ہالتے ہيں اور 
  باتوں سے بے پرواہى برتتے اور تكبّر كرتے ہيں'' آپ(ص) نے ديكھا كہ وه آپكى 

  كيا قرآن مجيد، كفار اور منافقين كو شرك كى طرف دعوت دے رہا ہے؟ 
_ ہم جانتے ہيں كہ قوم لوط بدترين امت تھى ليكن اس كے باوجود حضرت ابراہيم _ شيخ االنبياء نے انكے بارے ميں 4

ہيں مزيد مہلت دى جائے شايد توبہ كرليں ) ليكن يہ قوم چونكہ اپنى حد سےشفاعت كى ( اور خداوند سے درخواست كى كہ ان
بڑھى ہوئي بد اعماليوں كى وجہ سے شفاعت كى قابليت كھوچكى تھى _ اس ليے حضرت ابراہيم (ع) كو كہاگيا كہ انكى 

  شفاعت سے صرف نظر كيجئے _ 
ا ذہََب عن إبراہيَم الّروُع و َجاء تہُ البُشرى يُج ادلُنا فى قوم لُوط، إّن إبراہيَم لَحليٌم أواهٌ ُمنيٌب يَا إبراہيُم أعرض َعن ہذا إنَّہ قد '' فلمَّ

  ) 1َجاء أمُر َربّك و أنہم آتيہم عذاٌب َغيُر َمرُدود'' (
'' جس وقت ابراہيم كا خوف ( اجنبى فرشتوں كى وجہ سے ) ختم ہوگيا اور ( بيٹے كى والدت كى ) بشارت انہيں مل گئي تو 

م لوط كے بارے ميں ہم سے گفتگو كرنے لگے (اور شفاعت كرنے لگے) كيونكہ ابراہيم (ع) بردبار، دلسوز اور توبہ قو
كرنے والے تھے (ہم نے ان سے كہا ) اے ابراہيم(ع) اس (درخواست ) سے صرف نظر كيجئے كيونكہ آپ كے پروردگار كا

  انكى طرف آئيگا '' فرمان پہنچ چكا ہے اور يقينى طور پر ناقابل رفع عذاب 
---------------------   

  _76تا  74) سورة ہود آيات 1
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دلچسب يہ ہے كہ هللا تعالى نے اس شفاعت كے مقابلے ميں حضرت ابراہيم (ع) كى عجيب تمجيد فرمائي اور كہا '' إّن ابراہيم 
ے گذر چكا ہے اور شفاعت كى گنجائشے باقى نہيں رہى لَحليم اواهُ ُمنيٌب'' ليكن اس مقام پر انہيں تذكر ديا ہے كہ پانى سر س
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  ہے_ 

  اوليا ء الہى كى شفاعت اُنكى ظاہرى زندگى كے ساتھ مخصوص نہيں ہے:
بہانہ تالش كرنے والے جب ايسى آيات كا مشاہده كرتے ہيں كہ جن ميں صراحت كے ساتھ انبيائے الہى كى شفاعت كى 

ول كرنے كے سواء كوئي چاره بھى نہيں ہے تو پھر ايك اور بہانہ بناتے ہيں اور يوں قبوليت كا تذكره ہے اور ان آيات كو قب
كہتے ہيں كہ يہ آيات انبياء كرام كى زندگى كے ساتھ مربوط ہيں_ ان كى وفات كے بعد شفاعت پر كوئي دليل نہيں ہے 

  اسطرح شرك والى شاخ كو چھوڑ كر دوسرى شاخ كو پكڑ تے ہيں_ 
ل سامنے آئيگا كہ كيا پيغمبر اكرم(ص) اپنى رحلت كے بعد خاك ميں تبديل اور مكمل طور پر نابود ليكن اس جگہ يہ سوا

  ہوگئے ہيں يا حيات برزخى ركھتے ہيں؟ ( جسطرح بعض وہابى علماء نے ہمارے سامنے اس بات كا اقرار كيا ہے) 
سے كم ہے جنكے بارے ميں قرآن مجيد گواہى  اگر حيات برزخى نہيں ركھتے تو اوالً كيا پيغمبر اكرم (ص) كا مقام شہداء

  ) 1ديتا ہے كہ '' بل أحياٌئ عند ربّہم يُرَزقُون'' (
ثانياً : تمام مسلمان نماز كے تشہّدميں آنحضرت(ص) پر سالم بھيجتے ہيں اور يوں كہتے ہيں: ''السالم عليك ايّہا النبّي ...'' اگر 

  لى شے كو سالم كيا جاتا ہے؟ آنحضرت (ص) موجود نہيں ہيں تو كيا يہ كسى خيا
 ---------------------------   

  _169) سوره آل عمران آيت 1
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ثالثاً: كيا آپ معتقد نہيں ہيں كہ مسجد نبوى ميں پيغمبر اكرم (ص) كے مزار كے قريب آہستہ بولنا چاہيے كيونكہ قرآن مجيد 
) اور اس آيت كو تحرير كر كے آپ لوگوں 1أصواتكم فَوَق صوت النّبي ...'' (نے حكم ديا ہے كہ '' يا ايّہا الذين آمنوا ال ترفَُعوا 

  نے پيغمبر اكرم (ص) كى ضريح پر نصب كيا ہوا ہے؟ 

  ہم ان متضاد باتوں كو كيسے قبول كريں
نياٌم فإذا ماتُوا رابعاً: موت نہ فقط زندگى كا اختتام نہيں ہے بلكہ ايك نئي والدت اور زندگى ميں وسعت كا نام ہے_ '' الناس 

  ) لوگ غفلت ميں ہيں جب مريں گے تو بيدار ہونگے_ 2إنتبہوا'' (
خامساً: ايك معتبر حديث ميں جسے اہلسنت كى معتبر كتب ميں ذكر كيا گيا ہے_ عبدهللا بن عمر نے رسولخدا(ص) سے يوں 

نے ميرى قبر كى زيارت كى اسكے ليے ميرى) جس 3نقل كيا ہے كہ آپ(ص) نے فرمايا'' من زاَر قبرى َوَجبَت لہ شفاعتي'' (
  شفاعت يقينى ہوگئي_ 

) جس نے4ايك اور حديث ميں يہى راوى پيغمبر اكرم (ص) سے نقل كرتا ہے '' َمن َزارنى بَعَد َموتى فَانّما زارنى فى حياتي'' (
  ميرى رحلت كے بعد ميرى زيارت كى وه ايسا ہي 

 -----------------------------   

  _ اے صاحبان ايمان ،اپنى آوازوں كو نبى كى آواز سے بلند نہ كيجئے_2ة حجرات آيت ) سور1
  _73ص  4) عوالى اللئالي، جلد 2
) دلچسپ يہ ہے كہ عالمہ امينى نے 278ص  2) دار قطنى مشہور محدث نے اس حديث كو اپنى كتاب '' سنن'' ميں نقل كيا ہے ( جلد 3

  93ص  5ابوں سے نقل كيا ہے مالحظہ فرمائيں الغدير ج مشہور كت 41اسى حديث كو اہلسنت كى 
  كتابوں سے نقل كيا ہے_ 13) (سابقہ مدرك) عالمہ امينى نے اس حديث كو 4

  
89   

  ہے جيسے اس نے ميرى زندگى ميں ميرى زيارت كى ہو'' 
لہذا حيات اور ممات كے درميان فرق ڈالنا صرف ايك موہوم خيال ہے_ اور اس كے ساتھ ساتھ اس حديث كے اطالق سے يہ 
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بھى بخوبى معلوم ہوجاتا ہے كہ آپ(ص) كى قبر كى زيارت كے قصد سے '' شّد رحال'' سامان باندھنے اور سفر كرنے ميں 
  كوئي اشكال نہيں ہے_ 

  رتخواتين اور قبور كى زيا
خواتين زياده عطوفت اور رقّت قلب كى وجہ سے اپنے عزيزوں كى قبروں پر جانے كى زياده ضرورت محسوس كرتى ہيں 

تا كہ انہيں صبر اور تسلّى حاصل ہوسكے_ اور تجربے كے ذريعے يہ بات ثابت ہے كہ اولياء الہى كى قبور كى زيارت كے 
  ليے بھى وه زياده مشتاق ہوتى ہيں_ 

فسوس ہے كہ يہ وہابى ٹولہ ايك مشكوك حديث كى خاطر، خواتين كو ان قبور كى زيارت سے شدت سے منع ليكن مقام ا
كرتے ہيں_ حتى كہ جنوب ايران ميں انكى عوام كى زبانوں پريہ بات مشہورہے كہ اگر كوئي عورت كسى كى قبر پر جائے 

  تو وه ُمرده اس خاتون كو بالكل برہنہ حالت ميں ديكھتا ہے 
الم كہہ رہے تھے ميں نے وہابيوں سے كہا كہ پيغمبر اكرم (ص) اور خليفہ اّول و دّوم كى قبريں حضرت عائشےه كے ايك ع

  كمرے ميں تھيں اور وه كافى عرصہ تك اُسى كمره ميں رہتى رہيں يا كم از كم كمره ميں آمد و رفت ركھتى تھيں_ 
پاس دليل كے طور پر ايك مشہور حديث ہے جسے وه  بہرحال ( خواتين كے ليئےيارت قبور كى حرمت پر ) ان كے

رسولخدا(ص) كى طرف نسبت ديتے ہيں كہ آپ(ص) نے فرمايا '' لعن هللا زائرات القبور'' '' هللا تعالى قبروں كى زيارت 
  كرنے والى خواتين پر لعنت كرے'' 
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كيا گيا ہے كہ جو مبالغہ كےليے استعمال كيا جاتا ہے_بعض كتابوں ميں '' زائرات'' كے لفظ كى بجائے ''زّوارات القبور'' نقل 
) و غيره فرماتے ہيں كہ يہ حديث اس زمانے كے ساتھ مخصوص ہے جب 1اہلسنت كے بعض علماء جيسے ترمذى (

  آنحضرت(ص) نے اس بات سے منع فرمايا تھا_ بعد ميں يہ حكم نسخ ہوگيا تھا اور آپ(ص) نے اجازت فرمادى تھي ... 
علماء كہتے ہيں كہ يہ حديث ان خواتين كے ساتھ مخصوص ہے جو اپنا زياده وقت زيارت قبور كے ليے َصرف  بعض ديگر

كرتى تھيں اور اس طرح انكے شوہروں كے حقوق ضائع ہوتے تھے اور لفظ '' زّوارات'' و االنسخہ كہ جو مبالغے كا صيغہ 
  ہے اس بات كى دليل ہے_ 

ار كرديں ليكن حضرت عائشےه كے كام كاتو انكار نہيں كرسكتے ہيں كيونكہ پيغمبر يہ برادران چاہے سب چيزوں كا انك
  اكرم(ص) اور پہلے و دوسرے خليفہ كى قبريں انكے گھر ميں تھيں اور وه ہميشہ ان قبروں كے نزديك تھيں_ 

  '' شّد رحال'' فقط تين مساجد كے ليے
ور بزرگان بقيع كى قبور كى زيارت كے ليے شّد رحال كرتے تھےتاريخ اسالم ميں صديوں سے مسلمان، پيغمبر اكرم(ص) ا

  ( يعنى اس زيارت كے قصد سے سامان باندھتے ) اور سفر كرتے تھے اور كسى كو كوئي اعتراض نہيں ہوتا تھا_ 
 -------------------------------   

ما جاء من الرخصة فى زيارة القبور'' يعنى وه باب جس  ( انہوں نے باب كا عنوان يہ ركھا ہے '' باب 371ص  3) سنن ترمذى ، جلد 1
  ميں زيارت قبور كى اجازت دى گئي ہے_
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يہانتك كہ ساتويں صدى ميں ابن تيميّہ كا زمانہ آيا اور اس نے اپنے پيروكاروں كو اس بات سے منع كيااور كہا كہ '' شّد 
ہ مسجدوں كے ليے حرام ہے اور اس بارے ميں دليل كے رحال'' صرف تين مسجدوں كى زيارت كے ليے جائز ہے اور بقي

  طور پر ابوہريره كى اس حديث كو نقل كيا كہ ابوہريره نے پيغمبر اكرم (ص) سے نقل كيا ہے كہ آپ(ص) نے فرمايا : 
  ) 1'' ال تشد الرحال اال الى ثالثة مساجد، مسجدى ہذا و مسجد الحرام و مسجد االقصى '' (

ئے رخت سفر باندھا جاتا ہے ايك ميرى مسجد اور دوسرى مسجد الحرام اور تيسرى مسجد االقصى صرف تين مساجد كے لي
)1 (  

حاالنكہ اوالً اس حديث كا موضوع مساجد كے ساتھ مخصوص ہے نہ دوسرے مقامات كى زيارت كے ساتھ _ لہذا اس حديث 
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  فر نہيں باندھا جاتا ہے_ كا مفہوم يہ ہوگا كہ تين مساجد كے عالوه ديگر مسجدوں كے ليے سامان س
ثانياً: يہ حديث ايك اور طر ح بھى نقل ہوئي ہے اور اس نقل كے مطابق انكے مقصود پر اصالً داللت نہيں كرتى ہے وه 

) اور يہ در حقيقت اس كام پر 1اسطرح كہ ''تشّد الرحال الى ثالث مساجد'' تين مساجد كے ليئے سامان سفر باندھا جاتا ہے'' (
ا ہے_ اس تشويق سے دوسرے مقامات كى زيارت كى نفى نہيں ہوتى ہے كيونكہ ايك شے كے ثابت كرنے سے تشويق كرن

دوسرى شے كى نفى نہيں ہوتى _ اور چونكہ معلوم نہيں ہے كہ اصل حديث كا متن پہلى طرح يا دوسرى طرح تھا اس ليے 
  حديث مجمل ہوجائيگى اور استدالل كے قابل نہيں رہے گي_ 

-----------------------   
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ممكن ہے كوئي كہے كہ اسى كتاب ميں دوسرے مقام پر يوں نقل كيا گيا ہے كہ '' انّما يسافر الى ثالثة مساجد'' سفر صرف تين
  مساجد كے ليے جائز ہے'' 

  لہذا شّد رحال صرف تين مساجد كے ليے جائز ہے 
اب واضح ہے اوالً: اّمت كا اس بات پر اجماع ہے كہ بہت سے دينى اور غير دينى سفر مختلف مقاصد كے اس سوال كا جو

ليے جائز ہيں_ سفر صرف تين مساجد كے ليے منحصر نہيں ہے لہذا يہ حصر اصطالحاً '' حصر اضافى '' ہے يعنى مساجد 
ياً : حديث كا متن مشكوك ہے معلوم نہيں ہے كہ پہال متن ميں سے يہ تين مسجديں ہيں جنكے ليے شّد رحال كيا جاتا ہے _ ثان

درست ہے يا دوسرا يا تيسرا_ اور يہ انتہائي بعيد ہے كہ پيغمبر اكرم (ص) نے اس مطلب كو تين مرتبہ مختلف الفاظ ميں 
ا ہے اور جب كسى حديث بيان كيا ہو_ ظاہراً يہ لگتا ہے كہ راويوں نے نقل بہ معنى كيا ہے لہذا اس حديث ميں ابہام پايا جات

  كا متن مبہم ہوتو اس كے ساتھ كيا گيا استدالل معتبر نہيں ہوتا ہے_ 

  كيا قبور پر عمارت بنانا ممنوع ہے؟
صديوں سے يہ سلسلہ چال آرہا ہے كہ مسلمان بزرگان اسالم كى قبور پر تاريخى اور عام عمارتيں تعمير كرتے تھے اور ان 

تے اوران سے متبرك ہوتے تھے اور اس بات پر كوئي اعتراض نہيں كرتا تھا_ حقيقت ميں كى قبور كى زيارت كے ليے آ
  اس عمل پر مسلمانوں كا اجماع تھا اور اس سيرت عملى كے بارے ميں كسى كا اختالف نہيں تھا_ 

ے) او ر سيّا مورخين نے تاريخ ميں جيسے مسعودى نے مرّوج الذہب ميں ( كہ جنہوں نے چوتھى صدى ميں زندگى گذارى ہ
حوں جيسے ابن ُجبير اور ابن بطوطہ نے ساتويں اور آٹھويں صدى ميں اپنے سفر ناموں ميں اس قسم كى عظيم عمارتوں كا 

  تذكره كيا ہے_ 
-----------------------   
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حمد ابن عبدالوہاب پيدا ہوئے اور انہوں نے قبور يہانتك كہ ساتويں صدى ميں ابن تيميّہ اور بارہويں صدى ميں انكے شاگرد م
  پر ان عمارتوں كو بدعت، شرك اور حرام قرار ديا_ 

وہابيوں كے پاس چونكہ اسالمى مسائل كى تحليل كے ليے علمى قدرت كم تھى اس ليے بالخصوص توحيد اور شرك كے 
اس كى مخالفت كے ليے اٹھ كھڑے ہوئے_ اسى مسئلہ ميں وسواس كا شكار ہوگئے _ انہيں جہاں بھى كوئي دستاويز ملى 

ليے زيارت ، شفاعت ، قبروں پر عمارات اور ديگر مسائل كو انہوں نے شريعت كے خالف شمار كرتے ہوئے شرك اور 
بدعت كے ساتھ تعبير كيا_ اور ان ميں سے اہم ترين مسئلہ بزرگان دين كى قبروں پر تعميرات كرانے كامسئلہ ہے آج بھى 

ز كے پورى دنيا ميں سابقہ انبياء اور بزرگان دين كى قبور پر عظيم تاريخى عمارتيں موجود ہيں جو بہت سى سوائے حجا
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  تاريخى يادوں كو تازه كرتى ہيں_ 
مصر سے ليكر ہندوستان تك اور الجزائر سے ليكر انڈونيشيا تك سب لوگ اپنے ملك ميں موجود اسالمى آثار كا احترام كرتے 

ين كى قبروں كے ليئےيك خاص اہميت كے قائل ہيں_ ليكن حجاز ميں ايسى بات نظر نہيں آتى ہے_ اس كى ہيں اور بزرگان د
  وجہ يہ ہے كہ وه لوگ اسالمى مفاہيم كى صحيح تحليل نہيں كر پائے ہيں_ 

  وہابيت كے ہاتھوں ثقافتى ميراث كى نابودي
ے مسلمانوں كو ہميشہ كے ليئےسالمى تاريخ كے آثار سے گذشتہ صدى ميں سرزمين وحى پر ايك تلخ واقعہ رونما ہوا جس ن

ھ ق) جب حجاز كيحكومت  1344) سال پہلے ( 80محروم كرديا اور وه حادثہ وہابيت كا بر سر اقتدار آنا تھا_ تقريباً يہى (
ا بدعت كے وہابيت كے ہاتھوں آئي تو انہوں نے ايك بے بنياد سازش كے تحت تمام اسالمى تاريخ كى عمارتوں كو شرك ي

  بہانے سے 
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  ويران كركے خاك كے ساتھ يكساں كرديا_ 
البتہ انكى يہ جرا ت نہ ہوئي كہ پيغمبر(ص) گرامى اسالم كى قبر مطہر كو خراب كريں_ اس خوف سے كہ كہيں پورى دنيا 

  وں سے تقيہ كيا كے مسلمان انكے خالف اٹھ كھڑے نہ ہوں اور حقيقت ميں ان تقيہ كے مخالفين نے دوسرے سب مسلمان
مكہ مكّرمہ كے بعض سفروں كے دوران ہم نے دوستانہ ماحول ميں وہابيت كے بزرگان سے يہ دريافت كيا كہ آپ نے 

سوائے روضہ رسول(ص) كے باقى سب قبور كو ويران كرديا ہے اس قبر كے باقى ركھنے كا راز كيا ہے؟ تو اس سوال 
  يں تھا_ كے جواب ميں انكے پاس كوئي عذر و بہانہ نہ

بہرحال قوموں كى حيات مختلف امور كے ساتھ وابستہ ہے جن ميں سے ايك انكى ثقافتى ميراث اوراپنے دينى و علمى آثار 
كى حفاظت ہے_ جبكہ نہايت افسوس كے ساتھ يہ كہنا پڑتا ہے كہ سرزمين وحى بالخصوص مكہ اور مدينہ ميں مسلمانوں كى

نيت ركھنے والے كج سليقہ اور متعّصب ٹولے نے اسالم كى انتہائي قيمتى ميراث كو غلط تدبير كى وجہ سے ايك پسمانده ذہ
بوگس بہانوں كے ذريعہ برباد كر ديا ہے_ ايسى ميراث جس كى ہر ايك عمارت اسالم كى پر افتخار تاريخ كو ياد دالتى تھي_ 

يران نہيں كيا گيا بلكہ اس ٹولے نے جہاں صرف آئمہ اطہار (ع) اور جنت البقيع مينمدفون دوسرے بزرگوں كى قبروں كو و
بھى كہيں اسالمى تاريخ كا كوئي اثر پايا اسے ويران كرديا_ اور اس سے ايك بہت بڑا ناقابل تالفى خساره مسلمانوں كے دامن

  گير ہوا_ 
تھے_ جنت البقيع يہ تاريخى آثار ايك عجيب جاذبيّت ركھتے تھے_ اور انسان كو اسالمى تاريخ كى گہرائيونسے آشنا كرتے 

ايك وقت انتہائي با عظمت جلوه ركھتا تھا اور اس كا ہر گوشہ ايك اہم تاريخى حادثہ كى ياد دالتا تھا ليكن آج ايك ويران بيابان 
  ميں تبديل ہوچكا ہے، 
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ور زياه جو انتہائي عجيب لگتا ہے اور وه بھى بڑے بڑے خوبصورت ہوٹلوں اور زرق برق والى عمارتوں كے درميان ا
عجيب لگتا ہے_ اس كے لوہے كى سالخوں كے دروازے صرف ايك دو گھنٹے كے ليئے وه بھى فقط مرد زائرين كيلئے 

  كھولے جاتے ہيں _ 

  بہانے:
  

  _ قبروں كو مسجد نہيں بنانا چاہيے:1

ہ حديث اس كے جائز نہ كبھى كہتے ہيں كہ قبروں پر عمارت بنانا انكى پرستش كا باعث بنتا ہے_ اور بنى اكرم(ص) كى ي
ہونے پر دليل ہے'' لعن هللا اليھود اتّخذوا قبور انبيائہم مساجد'' '' هللا تعالى نے يہوديوں پر لعنت كى ہے كيونكہ انہوں نے اپنے 

  ) 1انبياء كى قبروں كو مسجد بناليا تھا''(
كرتا ہے_ اور زيارت اور عبادت كے سب مسلمانوں پر واضح ہے كہ كوئي بھى اوليائے الہى كى قبروں كى پوجا نہيں 
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درميان واضح فرق ہے_ ہم جس طرح زنده لوگوں كى زيارت و مالقات كے ليے جاتے ہيں بزرگوں كا احترام كرتے ہيں اور
اُن سے التماس ُدعا كرتے ہيں ايسے ہى مردوں كى زيارت كے ليئے بھى جاتے ہيں اور بزرگان دين اور شہداء فى سبيل هللا 

  كرتے ہيں اور اُن سے التماس دعا كہتے ہيں_  كا احترام
كيا كوئي بھى عاقل يہ كہتا ہے كہ زندگى ميں بزرگوں كى زيارت اس طرح كرنا جس طرح كہ بتايا گياہے عبادت يا كفر و 

  شرك ہے؟ مرنے كے بعد بھى انكى زيارت اسى طرح ہے_ 
------------------------   

، ص 2ديث '' و النصارى '' كے لفظ كے اضافہ كے ساتھ صحيح مسلم ميں بھى آئي ہے (جلد يہى ح 110، ص 1) صحيح بخاري، جلد1
67_(  
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پيغمبر اكرم (ص) جنت البقيع ميں قبروں كى زيارت كے ليے جايا كرتے تھے اور كتب اہلسنت ميں بھى بہت سى روايات 
ي ہيں_ اگر هللا تعالى نے يہوديوں پر لعنت كى ہے پيغمبر اكرم (ص) كى قبراور ديگر قبور كى زيارت كے بارے مينذكر ہوئ

اس كى وجہ يہ ہے كہ انہوں نے انبياء كى قبروں كو سجده گاه ( سجده كا مقام ) قرار ديا تھا_ جبكہ كوئي بھى مسلمان كسى 
ہ مبارك، مسجد قبر كو اپنا سجده كا مقام قرار نہيں ديتا ہے_ قابل توجہ بات يہ ہے كہ آج بھى پيغمبر اسالم (ص) كا روض

نبوى كے ساتھ موجود ہے اور تمام مسلمان حتى كہ وہابى بھى اس روضہ مقدسہ ( مسجد نبوى كے اس حصے مينجو 
آنحضرت(ص) كى قبر مبارك سے متّصل ہے ) كے ساتھ پانچ وقت واجب نمازيں اور اس كے عالوه مستحبى نمازيں پڑھتے 

يارت كرتے ہيں _ كيا يہ كام قبروں كى پوجا شمار ہوتا ہے اور حرام ہے؟ ہيں اور آخر ميں پيغمبر اكرم (ص) كى قبر كى ز
يا يہ كہ پيغمبر اكرم(ص) كى قبر اس حرمت سے مستثنى ہے؟ كيا غير خدا كى پوجا كى حرمت كى دليليں بھى قابل استثناء 

  ہيں؟ 
ر مبارك كے ساتھ يا ديگر اولياء الہى يقينا قبروں كى زيارت انكى عبادت شمار نہيں ہوتى ہے اور پيغمبر اكرم (ص) كى قب

كى قبروں كے نزديك نماز پڑھنے ميں كوئي حرج نہيں ہے اور مندرجہ باال حديث ان لوگوں كے ساتھ مخصوص ہے جو 
واقعاً قبروں كى پوجا اور پرستش كرتے تھے _جو لوگ شيعوں كى اپنے آئمہ اطہار كى قبور كى زيارت كے ساتھ آشنا ہيں 

كہ جب واجب نمازوں كے اوقات ميں مؤذن اذان ديتا ہے تو سب رو بہ قبلہ كھڑے ہو كر ان نمازوں كو  ُوه جانتے ہيں
جماعت كے ساتھ انجام ديتے ہيں_ اور زيارت كرتے وقت سب سے پہلے سو مرتبہ تكبير كہتے ہيں اور زيارت كے بعد دو 

ہاء ميں روشن ہوجائے كہ پرستش صرف هللا تعالى كے ساتھ ركعت نماز زيارت رو بہ قبلہ انجام ديتے ہيں تا كہ ابتدا اور انت
  مخصوص ہے_ 
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ليكن مقام افسوس يہ ہے كہ كچھ خاص مقاصد كى خاطر تہمت، افتراء اور جھوٹ كے دروازے كھول ديئےے ہيں اور وہابى 
وں كى بہترين توجيہہ ہم يہى حضرات جوكہ اقلّيت ميں ہيں اپنے تمام مخالفين پر قسم قسم كى تہمتيں لگاتے ہيں_ انكى بات

كرسكتے ہيں كہ يہ لوگ كم علمى كى وجہ سے مسائل كى درست تحليل نہيں كر سكتے اور توحيد و شرك كى حقيقت كو 
  خوب سمجھ نہيں پائے ہيں اور انہينعبادت و زيارت ميں واضح طور پر فرق معلوم نہيں ہوسكا ہے_ 

  _ايك اور بہانہ:2
  نقل كرتے ہيں كہ ابوالھيّاج نے پيغمبر اكرم(ص) سے اسطرح حديث نقل كى ہے: صحيح مسلم سے ايك حديث 

) 1('' قال لى على ابن ابى طالب ا ال ابعثك على ما بعثنى عليہ رسول هللا ا ن ال تدع تمثاالً ااّلطمستہ و ال قبراً مشرفا اال سّويتہ'' 
جو مجھے رسول خدا(ص) نے سونپى تھي: كہ جہاں ( ذى '' حضرت على نے مجھے فرمايا كيا تجھے وه ذمہ دارى سونپوں 

  روح) كى تصوير ديكھو مٹادو او ر جہاں كہيں اُبھرى ہوئي قبر ديكھو اسے صاف كردو'' 
اس حديث سے غلط مفہوم نكالنے كى وجہ سے بعض لوگوں نے بيلچے اٹھاليے اور تمام بزرگان دين كى قبريں ويران 

پہلے و دوسرے خليفہ كى قبريں باقى رہنے ديں اور ايسے استثناء كے قائل ہوئے جس كرديں_ صرف پيغمبر اكرم(ص) اور 
  پر كوئي دليل موجود نہيں ہے_ 
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  يہ روايت اہلسنت كے بعض ديگر مصادر ميں بھى نقل ہوئي ہے_ 61ص  3) صحيح مسلم، جلد 1
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ليكن اوال: اس حديث كى سند ميں كئي افراد ايسے ہيں جو رجال اہلسنت كے مطابق بھى مورد تائيد نہيں ہيں اور ان ميں سے 
  بعض دھوكہ و فريب دينے والے شمار ہوتے ہيں جيسے بالخصوص '' سفيان ثورى '' اور '' ابن ابى ثابت'' 

ہے كہ قبر كى پشت صاف ہونى چاہئے (مچھلى كى پشت كى طرح  ثانياً: بالفرض اگر يہ حديث صيح ہو تو اس كا مفہوم يہ
ابھرى ہوئي نہيں ہونى چاہيے جيسا كہ كفار كى رسم تھى ) اور بہت سے اہل سنت فقہاء نے فتوى ديا ہے كہ قبر كى پشت 

  صاف اور مسطّح ہونى چاہيے اور يہ بات مذكوره بحث كے ساتھ مربوط نہيں ہے_ 
ہ حديث كا مفہوم يہ ہے كہ قبر زمين كے ساتھ ہم سطح ہونى چاہيے اور بالكل اُبھرى ہوئي نہيں ثالثاً: فرض كرليتے ہيں ك

ہونى چاہيے _ ليكن اس مسئلہ كا قبروں پر عمارت بنانے سے كيا تعلق ہے؟ فرض كيجئے پيغمبر اكرم(ص) كى قبر مبارك 
بارگاه جو آجكل موجود ہے يہ بھى باقى ہو ان  كا پتھر زمين كے ساتھ ہم سطح اور اس كے ساتھ ساتھ يہ روضہ گنبد اور

  دونوں كے درميان كيا منافات ہے؟ 
جسطرح قرآن مجيد ميں پڑھتے ہيں كہ جس وقت اصحاب كہف كا راز فاش ہوگيا تو لوگوں نے كہا كہ ان كى قبروں پر 

ن عليہم مسجداً'' جو لوگ انكے واقعہ سے عمارت بنائيں گے_ قرآن مجيد يوں فرماتا ہيں '' قال الذين َغلبُوا على أَمرہم لنتّخذّ 
  ) 1آشنا تھے كہنے لگے ان كے مقام پر مسجد بنائيں گے _(

قرآن مجيد نے مثبت اندازميں اس داستان كو نقل كيا اور اس پر اعتراض نہيں كياہے_ اس كا مطلب يہ ہے كہ بزرگان كى 
  قبروں كے ساتھ مسجد بنانے ميں كوئي حرج نہيں ہے_ 

---------------------   

  _21) سورة كہف آيت 1
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  بزرگان دين كى قبور كى زيارت كے مثبت آثار

اگر لوگوں كو صحيح تعليم دى جائے كہ ہر قسم كے افراط وتفريط سے پرہيز كرتے ہوئے ان مزاروں كے پاس ياد خدا ميں 
ليں تو يقيناً يہ قبريں تعليم و تربيت كا مركز  رہيں اور اپنے گناہوں سے توبہ كرتے ہوئے اوليائے الہى كى افكار سے الہام

  اور هللا تعالى كى طرف توبہ اور تہذيب نفوس كا محور بن جائيں گيں_ 
يہ بات ہمارے ليے تجربہ شده ہے كہ ہر سال آئمہ اطہار اور شہدائے راه حق كى قبور كى زيارت كو جانے والے الكھوں 

اكيزه دل كے ساتھ واپس آتے ہيں اور اس زيارت كى نوارنيت ،كافى عرصہ تك زائرين، بہتر جذبہ اور نوراني، صاف اور پ
انكے عمل سے نماياں ہوتى ہے_ اور جب يہ لوگ ان بزرگان كو درگاه ربُّ العّزت ميں شفاعت كے ليے پكارتے ہيں اور هللا 

معنوى رابطہ برقرار كرنے كى تعالى سے اپنے گناہوں كى توبہ اور دينى و دنيوى حاجات طلب كرتے ہيں تو روحانى اور
خاطرانكے ليے ضرورى ہوتا ہے كہ حتماً گناہوں سے دورى اختيار كريں اور نيكى و پاكى كے راستے پر چليں_ اسطرح يہ

  توّسل انكى نيكى كا باعث بنتا ہے_ 
ب كرنا انسان كو مشكالت عالوه بر اين بزرگان كى طرف يہ توّجہ اور توّسل اور هللا تعالى كى بارگاه ميں ان سے شفاعت طل

كے مقابلے ميں باہمت بناتا ہے اور مايوسى و نااميدى كى راه ميں ركاوٹ بنتا ہے اور اس كے جسمانى و روحانى درد و غم 
  كا مداوا بنتا ہے_ اس كے عالوه اور بہت سى بركتوں كا موجب بنتا ہے_ 

ے كيوں لوگوں كو ان روحانى وجسمانى اور معنوى ہم زيارت، شفاعت اور توّسل والے مسائل ميں كج فہمى كى وجہ س
  بركتوں سے محروم كريں؟ كونسى عقل سليم اس بات كى اجازت ديتى 
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ہے؟ ان روحانى و معنوى منزلوں كو طے كرنے سے روكنا عظيم خسارے اور نقصان كا موجب بنے گا_ ليكن كيا كريں 

يں بے جا وسواس نے بہت سے لوگوں كو اس عظيم فيض سے افسوس يہ ہے بعض لوگوں كے توحيد و شرك كے مسئلہ م
  محروم كرديا ہے_ 

  :تبّرك كو چاہنا اور طلب كرناممنوع ہے_3
بہانہ ديگر : جو لوگ بزرگان كى قبروں كى زيارت كے ليے جاتے ہيں اور ان قبور سے متبرك ہوتے ہيں اور كبھى قبر يا 

اس ليئےاجى صاحبان نے ديكھا ہوگا كہ پيغمبر اكرم (ص) كى قبر  ضريح كو چومتے ہيں_ اس سے شرك كى بو آتى ہے_
مبارك كے نزديك ہر طرف سرسخت سپاہى كھڑے ہوتے ہيں اور نبي(ص) كے عاشقوں كو ان كى ضريح اور قبر مطہّر كى 

دالوہاب'' كىطرف كھلنے والى جالى كے نزديك جانے سے روكتے ہيں _كبھى اس حرمت كو '' ابن تيميہ'' اور '' محمد ابن عب
طرف نسبت ديتے ہيں_ ہميں يقين ہے كہ اگر يہ دو افراد كہ جو وہابيت كے بانى ہيں رسولخدا(ص) كے زمانے ميں ہوتے 
اور صلح حديبيہ اور فتح مكہ كے موقع پر اپنى آنكھوں سے ديكھتے كہ جب آنحضرت(ص) وضو كرتے تو اصحاب كرام 

  ) 1ے كى كوشش كرتے تا كہ ايك قطره بھى زمين پر نہ گرے(ايك دوسرے سے آگے بڑھ كر وضو كا پانى لين
ايسا منظر ديكھ كر اگريہ افراد زبان سے اعتراض نہ كرسكتے تو دل ہى دل ميں ضرور كڑھتے اور يوں كہتے كہ يہ كام 

  پيغمبر اكرم (ص) اور صحابہ كرام كى شان كے مطابق نہيں ہے اس سے تو شرك كى بو آتى ہے 
 ------------------   

ص  16اور كنز العمال ،جلد  1943، ص  4) يہ مسئلہ پيغمبر اكرم(ص) كى زندگى ميں كئي مرتبہ وقوع پذير ہوا ( صحيح مسلم، جلد 1
  كى طرف رجوع كياجائے)_ 249
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اور يا اگريہ لوگ نبى اكرم (ص) كى رحلت كے بعد مدينہ ميں ہوتے تو اپنى آنكھوں سے ديكھتے كہ آنحضرت(ص) كے 
) يا حضرت بالل 1سے پہلے ميزبان جناب ابوايوب انصارى قبر مبارك پر رخسار ركھ كے تبرك حاصل كرتے تھے_( سب

مؤّذن آنحضرت (ص) كى قبر كے نزديك بيٹھ كر شديد گريہ كرتے تھے اور شدت غم كيوجہ سے اپنا چہره قبر مبارك پر 
گريبان پكڑ كر انہيں دور دھكيلتے كہ يہ كام شرك ہے_ ) وہابى حضرت، بالل اور ابو ايوب انصارى كا 2رگڑ تے تھے_(

  وہى كام كہ جو آجكل اس مكتب كے پيروكار رسولخدا(ص) كے زائرين كے ساتھ كرتے ہيں_ 
حاالنكہ تبرك حاصل كرنے كا پرستش و پوجا كے ساتھ ذره بھر بھى كوئي تعلق نہيں ہے بلكہ اس تبرك كا مطلب ايك قسم كا 

اميد كے ساتھ كہ جس خدا نے اپنے رسول(ص) كو مبعوث فرمايا ہے اس ادب و احترام كى خاطر  احترام و ادب ہے_ اس
  زيارت كرنيوالے پر اپنى رحمت و بركت نازل فرمائے_ 

  علمائے اسالم كى اہم ذمہ داري:
اعالم اور  اس وجہ سے كہ عوام الناس كے بعض كاموں كى وجہ سے مخالفين كو بہانہ مل جاتا ہے اس ليے تمام علماء

دانشمند حضرات كى يہ ذمہ دارى بنتى ہے كہ عوام كو پيغمبر اكرم(ص) ، آئمہ بقيع اور ديگر آئمہ اطہار و شہدائے اسالم كى
قبور مباركہ كے نزديك غير سنجيده حركات كرنے سے روكيں اور انہيں زيارت، توّسل ، تبرك اور شفاعت كے حقيقى مفہوم 

  كى تعليم ديں_ 
------------------------   

  _560، ص  4) مستدرك الصحيحين ، جلد 1
  _137ص  7) تاريخ ابن عساكر، جلد 2
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تمام لوگوں پر يہ واضح كرديں كہ تمام امور هللا تعالى كے اختيار ميں ہيں اور وہى ذات مسبّب االسباب ،قاضى الحاجات، 
ص) اورآئمہ اطہار كے ساتھ توسل كرتے ہيں تو يہ ذوات مقّدسہ كاشف الكربات اور كافى المہمات ہے_ اگر ہم پيغمبر اكرم (

بھى اذن پروردگار اور اس كى مدد كے ساتھ ہر كام انجام ديتے ہيں_ يا اس كے حضور ہمارى شفاعت اور اس سے ہمارى 
  حاجات كے برآنے كا تقاضا كرتے ہيں_ 

ايسے جملے ادا كرنا جن سے انكى الوہيّت كى بو آتى  عوام ميں سے بعض لوگوں كا ان قبور مقدسہ كے سامنے سجده كرنا يا
ہو يا ضريح پر كسى چيز سے گره لگانا و غيره يہ تمام ناشائستہ امور ہيں اور ان سے مشكل ايجاد ہوتى ہے_ اور ايك مثبت 

سے وه تمام اور انتہائي تعميرى كام ( زيارت) كا چہره مسخ ہوجاتا ہے اور تجھ مجھ كو بہانہ مل جاتا ہے جس كى وجہ 
 لوگوں كو زيارت كى بركتوں سے محروم كرديتے ہيں_ 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں
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  نكاح موقّت (ُمتعہ )
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  متعہ يا ازدواج موقت

تمام علمائے اسالم اس بات كے قائل ہيں كہ متعہ پيغمبر اكرم(ص) كے زمانے ميں ايك عرصہ تك رائج تھا_ ايك گروه قائل 
ہے كہ يہ خليفہ ثانى كے دور ميں خود اس كے توسط سے اور دوسرا گروه قائل ہے كہ خودپيغمبر اكرم(ص) كے زمانے 

مكتب اہلبيتكے پيروكاروں كا اس بات پر اتفاق ہے كہ متعہ ہرگز حرام نہيں  ميں متعہ كو دوباره حرام كرديا گيا تھا_ اور ہم
  ہوا ہے اور اس كا جواز باقى ہے ( البتہ مخصوص شرائط كے ساتھ) 

اس عقيده ميں بہت كم اہلسنت ہمارے ساتھ متفق ہيں جبكہ انكى اكثريت اس مسئلہ ميں ہمارے مخالف ہے _ بلكہ ہميشہ ہميں 
يتے اور اعتراض كرتے ہيں حاالنكہ اس مسئلہ ميں نہ صرف اعتراض كا مقام نہيں بلكہ يہ بہت سى اس بات كا طعنہ د

  اجتماعى مشكالت كے حل كرنے ميں ايك اہم كردار ادا كرتا ہے_ 
  اس مطلب كى وضاحت آئنده ابحاث ميں بيان كى جائيگي_ 

  ضرورت اور نياز
ر شادى كى قدرت نہيں ركھتے ہيں كيونكہ عام طور پر شادى كرنے بہت سے لوگ ( بالخصوص جوان لوگ) دائمى نكاح او

كے ليئے مقدمات، اخراجات اور بہت سى ذمہ داريوں كو قبول كرنے كى ضرورت ہوتى ہے اور ايك بڑى تعداد كے ليے 
  شرائط ابھى آماده اور ميسر نہيں ہيں_ 
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  مثال كے طور پر : 
ادى كرنے كى قدرت نہيں ركھتے ہيں (بالخصوص ہمارے زمانے ميں تو تعليمى _ بہت سے جوان اپنے تعليمى دور ميں ش1

دورانيہ طوالنى ہوچكا ہے) كيونكہ نہ تو ان كى كوئي مالزمت و غيره ہے اور نہ ہى رہائشے كے ليئے كوئي مناسب مكان 
  فراہم نہيں ہيں_  اور نہ ديگر اخراجات، جس قدر بھى سادگى كے ساتھ شادى كرنا چاہيں پھر بھى بنيادى وسائل

: بعض افراد شادى شده ہيں ليكن بيرون ممالك سفر پر جاتے ہيں اور انكے سفر لمبے ہوجاتے ہيں_ وہاں وه جنسى 2
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محروميّت كا شكار ہوجاتے ہيں كيونكہ نہ تو اپنى بيويوں كو ساتھ لے جاسكتے ہيں اور نہ ہى اس ملك ميں دوسرى شادى كر 
  سكتے ہيں_ 

ہيں جنكى بيوياں مختلف بيماريوں يا مشكالت كا شكار ہوجاتى ہيں اور اس وجہ سے وه اپنے شوہروں  : بعض لوگ ايسے3
  كى جنسى خواہشات كو پورا نہينكرسكتى ہيں_ 

: بہت سے فوجى ايسے ہيں جو بارڈر و غيره كى حفاظت كے ليے يا كسى اور مناسبت سے لمبى ڈيوٹى پر اپنے گھر سے 4
  ہاں جنسى مشكالت سے دوچار ہوتے ہيں_ دور چلے جاتے ہيں اور و

اور جيسا كہ آئنده بيان كيا جائيگاپيغمبر اكرم (ص) كے زمانے ميں بھى بہت سے اسالمى فوجيوں كے ليئےہى مشكل پيش 
  آئي اور اسى وجہ سے متعہ كو حالل كيا گيا_ 

تا ہے كہ كچھ عرصہ كے ليئےپنى : بعض اوقات حمل كے دوران يا بعض ديگر وجوہات كى بناء پر انسان مجبور ہوجا5
  بيوى كے ساتھ جنسى روابط ترك كردے اور ممكن ہے شوہر جو ان بھى ہو اور اس محروميت ميں گرفتار ہو_ 

  اس قسم كى اجتماعى ضروريات اور مشكالت ہميشہ تھيں اور ہميشہ رہيں گى اور يہ مسائل صرف 
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يں بلكہ ہمارے زمانے ميں تحريك جنسى كے عوامل كى زيادتى كى پيغمبر اكرم(ص) كے زمانے كے ساتھ مخصوصنہيں ہ

  وجہ سے يہ مسائل شدت اختيار كرچكے ہيں_ 
ايسے موقع پر لوگوں كے سامنے دو راستے كھلے ہيں_ يا تو معاذ هللا بدكارى اور گناہوں ميں آلوده ہو جائيں يا ايك ساده سے

شادى كى مشكالت و مسائل بھى نہيں ہيں اور دوسرى طرف يہ وقتى طور نكاح يعنى متعہ سے استفاده كريں كيونكہ اس ميں 
پر انسان كى جنسى ضروريات كو پورا كرتا ہے _پارسائي كا مشوره دينا اور دونوں راستوں سے چشم پوشى كرنا اگرچہ 

  يالى راستہ ہے_ اچھا مشوره ہے ليكن بہت سے مقامات پر قابل عمل نہيں ہے اور كم از كم بعض افرادكيلئے صرف ايك خ

  نكاح مسيار:
دلچسپ بات يہ ہے كہ حتى متعہ كے منكر علماء ( يعنى اكثر اہلسنت برادران) جب جوانوں اور ديگر محروم لوگوں كى 

طرف سے دباؤ كا شكار ہوئے تووه تدريجاً ايك نكاح كے قائل ہوگئے جو متعہ كے مشابہ ہے اور اسے وه '' ازدواج مسيار'' 
ہيں _ گرچہ اس نكاح كا نام نكاح موقت يعنى متعہ نہيں ہے ليكن عمل ميں يہ متعہ كے ساتھ كوئي فرق نہيں كرتا كا نام ديتے 

  ہے_ 
پس اسطرح وه علماء بھى اجازت ديتے ہيں كہ يہ ضرورت مند انسان اس عورت كے ساتھ دائمى نكاح كر سكتا ہے حاالنكہ 

دے دے گا اور اس كے ساتھ يہ شرط كرتا ہے كہ وه نفقہ كا حق نہيں  اس كا اراده يہ ہے كہ كچھ مدت كے بعد اسے طالق
ركھے گى اور نہ ہى رات ساتھ سونے اور وراثت كا حق ركھے گى يعنى بالكل متعہ كے مشابہ ہے_ فرق صرف اتنا ہے كہ 

  ے ذريعے يا اس نكاح مسيار ميں طالق كے ذريعہ دونوں جدا ہوتے ہيں جبكہ متعہ ميں باقى مانده مدت كو بخشنے ك
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نكاح كى مدت ختم ہوجانے كے ذريعے مرد و عورت ايك دوسرے سے جدا ہوتے ہيں كيونكہ انہوں نے ابتداء سے ہى عقد 

  ميں ايك محدود مدت معين كى تھي_ 
اوراس سے بڑھ كر بھى دلچسپ يہ ہے كہ ماضى قريب ميں ہى بعض اہلسنت جوانوں نے كہ جنہيں شادى كى مشكل تھى اور

ه مسائل سے دوچار تھے، انٹرنيٹ كے ذريعے ہمارے ساتھ رابطہ كيا ہے اور سوال كيا كہ كيا ہم متعہ كے مسئلہ ميں شيعہ و
مجتہد كے فتوى پر عمل كر سكتے ہيں؟ ہم نے جواب ديا جى ہاں آپ اس مسئلہ ميں شيعہ مسلك كے مطابق عمل كر سكتے 

  ہيں_ 
'' مسيار'' كو اختيار كرتے ہيں در حقيقت وه متعہ پر عمل كر رہے ہيں صرف اس جو لوگ متعہ كا انكار كرتے ہيں اور نكاح

  كا نام نہيں لينا چاہتے ہيں 
  ہاں '' ضروريات'' انسان كو '' حقائق'' كے تسليم كرنے پر مجبور كر ديتى ہيں اگرچہ اس كا نام زبان پر نہ الئيں_ 

اصرار كرتے ہيں وه دانستہ يا نادانستہ طور پر برائيوں اور  پس يوں نتيجہ ليتے ہيں كہ جو لوگ متعہ كى مخالفت پر
بدكاريوں كے ليئےاه ہموار كر رہے ہيں مگر يہ كہ متعہ كے مشابہ '' نكاح مسيار'' كا فتوى ديں_ اسى ليے آئمہ اطہار (ع) 
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خالفت نہ كرتے تو كوئي كى روايات ميں يہ بات بيان ہوئي ہے '' كہ بعض لوگ اسالمى طريقہ كے مطابق نكاح موقت '' كى م
  ) 1بھى زنا سے آلوده نہ ہوتا''(
--------------------------   

) اہلسنت كى كتاب 24حديث  420ص  14) امام صادق (ع) فرماتے ہيں '' لو ال ما نہى عنہا عمر ما زنى االشقّي'' (وسائل الشيعہ جلد 1
 5' لو ال اّن عمر نہى عن المتعة ما زنى اال شقّي'' ( تفسير طبرى ،جلد ميں بھى يہ حديث كثرت كے ساتھ بيان ہوئي ہے_ قال على _ '

  )_130،ص  5و تفسير قرطبى ،جلد  140،ص  2; تفسير در المنثور، جلد  119،ص 
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اسى طرح جولوگ اس متعہ سے سوء استفاده كرتے ہيں ( حاالنكہ يہ محروم لوگوں كى ضروريات اور مسائل كے حل كے 
طرف سےتجويز ہوا ہے) اور لوگوں كى نظروں ميں اس كا چہره مسخ كرتے ہيں اور اسے اپنى ہوس رانى  ليئےريعت كى

كے ليئے استعمال كرتے ہيں وه بھى اسالمى معاشروں ميں برائي اور زنا كى راه ہموار كرنے ميں مدد كر رہے ہيں اور گناه 
  ہ كے صحيح استعمال كى راه ميں ركاوٹ ہيں_ ميں آلوده لوگوں كے ساتھ شريك ہيں كيونكہ يہ لوگ عمال متع

بہرحال اسالم كہ جو الہى قانون ہے اور انسان كى فطرت كے عين مطابق ہے اور انسان كى تمام ضروريات كو احاطہ كيے 
وقت پر ہوئے ہےممكن نہيں ہے كہ متعہكا مسئلہ اسالم كے احكام ميں بيان نہ ہوا ہو جيسا كہ بعد ميں بيان كيا جائيگا_ نكاح م

قرآن مجيد بھى شاہد ہے اور احاديث نبوى ميں بھى يہ مسئلہ بيان ہوا ہے اور اصحاب كى ايك جماعت كا عمل بھى اس پر 
رہاہے_ ہاں بعض لوگ اس اسالمى حكم كے منسوخ ہوجانے كے قائل ہيں اور جيسا كہ آپ مالحظہ فرمائيں گے كہ نسخ كے

  ه دليل موجود نہيں ہے_ قائلين كے پاس كوئي معقول اور قانع كنند

  متعہ كيا ہے؟
بعض ناآگاه لوگ '' نكاح موقت '' كو انتہائي مسخ چہرے كے ساتھ پيش كرتے ہيں اور اسے '' گناه، فحشاء اور جنسى آزادى 

  كو قانونى شكل دينے'' كے مترادف شمار كرتے ہيں 
نہيں تھى ليكن افسوس يہ ہے كہ اہلسنت كے  اگر اس قسم كے لوگ سب كے سب عوام الناس ميں سے ہوتے تو كوئي مشكل

بعض علماء بھى اس قسم كى نازيبا نسبتيں ديتے ہيں_ يقيناً شديد مذہبى تعصب انہيں اپنے مد مقابل كى كتابوں كا مطالعہ 
  كرنے كى اجازت نہيں ديتا ہے اور شايد 
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 العہ نہ كيا ہو اور اسى بات پر ہميں افسوس ہے_ بعض علماء نے تو اس مسئلہ ميں شيعوں كى كتب كى ايك سطر كا بھى مط
اس ليے ہم اس مختصر سى كتاب ميں نكاح موقت كى شرائط اور اس كا نكاح دائم كے ساتھ فرق واضح الفاظ ميں بيان كريں 

  گے تا كہ سب پر حجت تمام ہوجائے_ 
  نكاح موقت اكثر شرائط و احكام ميں نكاح دائم ہى كى طرح ہے_ 

ت دونوں مكمل رضايت اور اختيار كے ساتھ بغير كسى جبر كے ايك دوسرے كو مياں بيوى بننے اور شادى _ مرد و عور1
  كے ليئے قبول كريں_ 

 _ عقد كا صيغہ لفظ''نكاح'' '' ازدواج'' يا '' متعہ'' كے ذريعے جارى كيا جائے اس كے عالوه دوسرے الفاظ كافى نہيں ہيں_ 2
  اجازت ضرورى ہے اگر باكره نہ ہو تو اجازت شرط نہيں ہے_  _ اگر لڑكى باكره ہو تو ولى كى3
_ عقد كى مّدت اور حق مہر دقيق اور واضح طور پر معين كيا جائے_ اگر مدت كو نكاح كے درميان بيان كرنا بھول جائے 4

دليل ہے كہ ہر دو تو بہت سے فقہاء كے فتوى كے مطابق يہ عقد، نكاح دائم ميں تبديل ہوجائيگا ( اور يہ خود اس بات كى 
  نكاح كى حقيقت ايك ہى ہے صرف مدت كے ذكر كرنے يا نہ كرنے كے اعتبار سے فرق ہے) ( توجہ فرمايئے 

  _ مدت كا اختتام، طالق كى مثل ہے بالفاصلہ عورت كو عّدت گزارنا ہوگى ( البتہ اگر آميزش واقع ہوئي ہے) 5
ہے يعنى تيسرى مرتبہ ماہوارى ديكھنے كے بعد عدت تمام ہوجائيگي_ : عقد دائم كى عدت تين مرتبہ ماہوارى كا ديكھنا 6

  ليكن عقد موقّت كى عدت دو مرتبہ ماہوارى كا ديكھنا ہے_ 
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: عقد متعہ سے پيدا ہونے والے بچے شرعى حوالے سے اوالد شمار ہوتے ہيں_ انكے ليئےمام وہى احكام ہيں جو عقد دائم 7

حكام ہيں_ اور اسى طرح يہ بچے ماں، باپ، بھائيوں اور دوسرے رشتہ داروں سے وراثت سے پيدا ہونے والے بچوں كے ا
  بھى پائينگے_ ان بچوں اور دائمى شادى سے پيدا ہونے والے بچوں كے حقوق ميں كوئي فرق نہيں ہے_ 
لے بچوں كى طرح يہ بچے بھى ماں،باپ كى كفالت ميں رہيں گے ان كے تمام اخراجات اور نفقہ نكاح دائمى سے ہونے وا

  الزمى ہے كہ ادا كئے جائيں_ 
بعض لوگ يہ شرائط ُسن كر شايد حيران ہوں _ انكا حق بنتا ہے كيونكہ متعہ كے بارے غلط اور عوامانہ ذہنيت بنائي گئي 
نا ہے _شايد لوگ اسے مخفى ، ناجائزاور غير قانونى شادى تصّور كرتے ہيں ، يعنى ايك لفظ ميں كہا جائے تو اسے جو ز

  كے مشابہ خيال كرتے ہيں_ حاالنكہ ايسا بالكل نہيں ہے_ 
ہاں ان دو نكاحوں كے درميان مياں بيوى كے حقوق كے لحاظ سے كچھ فرق ہے_ اس نكاح ميں عقد دائم كى نسبت آپس كے 

  _ من جملہ : تعہد اور ذمہ دارياں بہت كم ہيں_ كيونكہ اس نكاح كا مقصد ہى سہولت اور قوانين كا بہت سخت نہ ہونا ہے
_ بيوى عقد متعہ ميں نفقہ اور وراثت كى حقدار نہيں بنتي_ البتہ بعض فقہاء قائل ہيں كہ يہ اُس صورت ميں ہے جب نكاح 1

ميں نفقہ اور وراثت كى شرط نہ لگائي جائے يعنى اگر نكاح ميں يہ شرط ركھ دى ہے تو پھر اس شرط كے مطابق عمل كرنا 
  ہوگا_ 

ت آزاد ہے كہ گھر سے باہر جاكر كام ( مالزمت) كرسكتى ہے _اس كے ليے شوہر كى اجازت شرط _ اس نكاح ميں عور2
نہيں ہے جب تك يہ كام شوہر كے حقوق كو تلف نہ كرتا ہو_ ليكن عقد دائم ميں بيوى كيلئے شوہر كى رضايت كے بغير باہر 

  مالزمت كرنا جائز نہينہے_ 
  رات كو اپنى بيوى كے پاس رہے_ : اس نكاح ميں مرد پر واجب نہيں ہے كہ 3
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مذكوره احكام ميں غور و فكر كرنے سے بہت سے سواالت، غير منصفانہ قضاوت، شبہات اور تہمتوں كا جواب روشن 
ہوجائيگا_اور اسالم كے اس حكيمانہ اور مقدس حكم كے بارے ميں بنائي گئي غلط ذہنيت خودبخود ختم ہوجائيگي_ اور اس 

ت بھى بالكل واضح و روشن ہوجاتى ہے كہ اس نكاح موقّت كا زنا اور ديگر عفت كے منافى اعمال كے ساتھ گفتگو سے يہ با
كوئي واسطہ نہيں ہے_ جو لو گ ان دونوں كا آپس ميں قياس كرتے ہيں وه يقيناً ناآگاه ہيں اور انہيں نكاح متعہ كى حقيقت اور 

  شرائط كے بارے ميں بالكل معلومات نہيں ہيں_ 
  
  ء استفاده:سو

ہميشہ مثبت امور سے سوء استفاده بد زبان لوگوں كى زبان كھولتا اور بہانہ گروں كو بہانہ فراہم كرتا ہے تا كہ اسے بہانہ بنا 
  كر مثبت امور كے خالف كام كريں اور اپنا زہر اگليں_ 

  نكاح متعہ بھى اس قسم كى بحثوں كا ايك روشن مصداق ہے_ 
ہنا پڑتا ہے كہ بعض ہوس پرستوں نے اس نكاح متعہ كو جو كہ حقيقت ميں ضروريات كى گره انتہائي افسوس كے ساتھ ك

كھولنے اور اجتماعى مشكالت كو حل كرنے كے ليئے تشريع كيا گيا تھا، بازيچہ بناديا ہے اور بے اطالع لوگوں كے سامنے
  حكيمانہ حكم تنقيد كا نشانہ بن گيا ہے_ اس كا چہره مسخ كركے مخالفين كو بہانہ فراہم كيا ہے_ جس كى وجہ سے يہ 

ليكن سوال يہ ہے كہ وه كونسا حكم ہے جس سے ايك دن ضرور سوء استفاده نہ كيا گيا ہو اور وه كونسا نفيس سرمايہ ہے 
  جس سے نا اہل غلط طور پربہره مندنہ ہوئے ہوں؟ 

كيا تا كہ اپنى ظالم حكومت كا دفاع كرسكيں تو اگر لوگوں نے ايك دن جھوٹ اور دھوكے سے قرآن مجيد كو نيزوں پر بلند 
  كيا اس كا يہ مطلب ہے كہ ہم قرآن مجيد كو چھوڑ ديں؟ 
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يا اگر ايك دن منافقين نے مسجد ضرار بنادى جس كے ويران كرنے اور جالنے كا حكم خود پيغمبر اسالم(ص) نے صادر 
  ى اختيار كرليں؟ فرمايا تو كيا اس كامطلب يہ ہے كہ ہم مسجد سے كناره كش

بہرحال ہم اس بات كا اعتراف كرتے ہيں كہ بعض نادان لوگوں نے اسالمى حكم سے سوء استفاده كيا ہے ليكن چند بے 



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

 
 

  نمازيوں كى وجہ سے مسجد كو تاال نہيں لگايا جاسكتا ہے_ 
  ےحيح راه حل نكاال جائے_ اس كا طريقہ يہ ہے كہ ہوس پرستوں كے ليئے راستہ بند كيا جائے اور اس نكاح متعہ كے ليئ

بالخصوص ہمارے زمانے ميں يہ كام منظّم اور دقيق راه حل كے بغير ممكن نہيں ہے_ لہذا ضرورى ہے كہ بعض شائستہ 
اور ماہر شخصيات اور اہل خبره لوگ اس مسئلہ كے ليئےيك كار آمد اور قابل اجراء قانون نامہ لكھ كرشياطين كے ہاتھ قطع 

انہ حكم كے خوبصورت چہره كو آشكار كرديں_ تا كہ دو گروہوں كے ليئےاستہ بند ہوجائے_ ايك ہوس كرديں اور اس حكيم
  پرست گروه اور دوسرا تنقيد كرنے واال كينہ توزٹولہ_ 

  نكاح متعہ، قرآن و سنّت اور اجماع كى روشنى ميں:
ميں بيان كيا گيا ہے_ ارشاد بارى  24آيت نمبر قرآن مجيد ميں نكاح موقّت كو '' متعہ'' كے عنوان كے ساتھ سوره نساء كى 

  ں ادا كرو'' تعالى ہے '' فََما استَمتَعتُم بہ منہُنَّ فَآتُوہُنَّ أُجوَرہُنَّ فَريَضةً'' پس جن خواتين كے ساتھ تم متعہ كرو انكا حق مہر انہي
لفظ، نكاح موقت كے ليئےستعمال كيا گيا  اور اہم نكتہ يہ ہے كہ رسولخدا(ص) سے نقل شده بہت سى احاديث ميں '' متعہ'' كا

ہے ( جيسا كہ آئنده ابحاث ميں يہ روايات قارئين كى نظروں سے گزريں گي) اس كے عالوه فقہاء اسالم كى كتابوں ميں 
  چاہے وه شيعہ ہوں يا ُسنّى ہر جگہ نكاح 
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مات كا انكار شمار ہوگا ( فقہاء كے بعض كلمات بھى موقت كو '' متعہ'' كے ساتھ تعبير كيا گيا ہے_ پس اس بات كا انكار مسلّ 
  آئنده اوراق ميں آپكى خدمت ميں پيش كيے جائينگے) 

اس كے باوجود بعض لوگوں كا اصرار ہے كہ اس آيت ميں '' استمتاع'' كا لفظ '' لذت اٹھانے'' اور ہمبسترى كرنے'' كے معنى
يہ ہے كہ جس وقت تم بيويوں سے جنسى استفاده كرو تو انكا حق مہر  ميں استعمال ہوا ہے_ اور كہتے ہيں اس آيت كا مفہوم

  ادا كيا كرو_اس بات ميں دو واضح اعتراض ہيں: 
اوالً: حق مہر كى ادائيگى كا وجوب، عقد اور نكاح پر موقوف ہے_ يعنى نكاح ہونے كے فوراً بعد عورت اپنے پورے حق 

ترى نہ ہى كى ہو حتى خوش فعلى بھى واقع نہ ہوئي ہو ( ہاں اگر ہمبسترى مہر كى ادائيگى كا مطالبہ كرسكتى ہے چاہے ہمبس
  سے پہلے طالق واقع ہوجائے توطالق كے بعد حق مہر آدھا ہوجاتا ہے) (غور فرمايئے 

ثانيا: جيسا كہ كہا ہے كہ متعہ كى اصطالح شريعت كى عرف ميں، شيعہ اور سنّى فقہاء كے كلمات اور احاديث كى زبان ميں
  نكاح موقّت'' كے معنى ميں استعمال ہوتى ہے_ اس بات كى ادلّہ مفصل طور پر آپ كے سامنے پيش كى جائيں گي_ '' 

مشہور مفّسر مرحوم طبرسي، تفسير مجمع البيان ميں اس آيت كى تفسير كے ذيل ميں وضاحت فرماتے ہيں كہ اس آيت كے 
جو استمتاع كو '' لذت اٹھانے'' كے معنى ميں تفسير كرتے ہيں_ _ ايك اُن لوگوں كا نظريہ ہے 1بارے ميں دو نظريے ہيں، 

_ دوسرا اُن لوگوں 2اس كے بعد انہوں نے بعض اصحاب يا تابعين وغيره كو اس نظريہ كے قائلين كے طور پر پيش كيا ہے 
نہوں نے ابن عباس و كا نظريہ ہے جو قائل ہيں كہ يہ آيت عقد متعہ اور نكاح موقت كے بارے ميں نازل ہوئي ہے اور اسے ا

  سدى و ابن مسعود اور تابعين كے ايك گروه كا نظريہ قرار ديا ہے_ 
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اس كےبعد وہتفسير كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ دوسرا نظريہ واضح ہے كيونكہ متعہ اور استمتاع كا لفظ شريعت كى عرف 

يل يہ ہے كہ حق مہر كا وجوب لذت اٹھانے كے ور اس كے عالوه دوسرى دل 1ميں نكاح موقّت كے ليے استعمال ہوتا ہے_ 
  ) 1ساتھ مشروط نہيں ہے_(

قرطبى اپنى تفسير ميں فرماتے ہيں:كہ جمہور كے عقيده كے مطابق اس آيت سے مراد وہى نكاح موقت ہے جو صدر اسالم 
  ) 2ميں رائج تھا_(

عالبى نے اپنى تفاسير ميں اس معنى كى طرف اس كے عالوه سيوطى نے تفسير در المنثور ميں اور ابوحيان، ابن كثير اور ث
  اشاره كيا ہے_ 

يہ مسئلہ تمام علمائے اسالم ( شيعہ ، سنّي) كے نزديك مسلّم ہے كہ نكاح موقّت ( متعہ) پيغمبر اكرم(ص) كے زمانے ميں 
لبتہ كس زمانے ميں موجود تھا_ ليكن فقہائے اہلسنت كى ايك بڑى جماعت قائل ہے كہ يہ حكم بعد ميں منسوخ ہوگيا تھا_ ا

  منسوخ ہوا؟ اس بارے ميں انكا شديد اختالف ہے_ اور يہ بات توجہ طلب ہے_ 



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

 
 

  من جملہ مشہور عالم '' جناب نووي'' صحيح مسلم كى شرح ميں يوں اقوال نقل كرتے ہيں: 
  _ بعض كہتے ہيں كہ ( متعہ كو) غزوه خيبر ميں پہلے حالل كيا گيا پھر حرام كرديا گيا_ 1
  عمرة القضاء ميں حالل تھا_  _ صرف2
  _ فتح مكہ كے دن پہلے حالل اور پھر حرام كرديا گيا_ 3
  ہجرى ق) ميں حرام كيا گيا_  9_ غزوه تبوك ( سنہ 4
  ہجرى ق) ميں حالل كيا گيا_  8_ صرف جنگ اوطاس ( سنہ 5

 ---------------------------   

  _60،ص  3) تفسير مجمع البيان، جلد 1
  _449ص  1وفتح الغدير ، جلد  120،ص  5بى ، جلد ) تفسير قرط2
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  ) 1ہجرى ق) ميں حالل كيا گيا_( 10_ حجة الوداع ( سنہ 6
دلچسپيہ ہے كہ اس بارے ميں متضاد روايات نقل كى گئي ہيں بالخصوص جنگ خيبر ميں اس كى تحريم اور حجة الوداع ميں

فقہاء نے ان دو احاديث كو جمع كرنے كے ليئےہت كوشش كى ہے اس كى تحريم والى روايات مشہور ہيں_ بعض اہلسنت 
  ) 2ليكن كوئي مناسب راه حل پيش نہيں كرسكے ہيں_ (

ّمہ ثم اََحلَّ  ہ ، اور اس سے زياده دلچسپ بات يہ ہے كہ جناب شافعى كا يہ جملہ ہے: وه فرماتے ہيں''ال اَعلَُم َشيئاً اََحَل هللا ثم حرَّ
َمہ اال الُمتعة '' مجھے متعہ كے عالوه كس اور چيز كا علم نہيں ہے كہ اسے پہلے هللا تعالى نے حالل كيا ہو پھر حرام ثم حرَّ

  ) 3كرديا ہو پھر دوباره حالل كيا ہو اور اس كے بعد پھر حرام كرديا ہو''(
راويوں  دوسرى طرف سے ابن حجر، سھيلى سے نقل كرتے ہيں كہ غزوه خيبركے دن متعہ كى تحريم ايسى چيز ہے جسے

  ) 4اور ارباب تاريخ ميں سے كسى نے نقل نہيں كيا_(
: ايك اور قول يہ ہے كہ متعہ رسولخدا(ص) كے زمانے ميں حالل تھا، بعد ميں حضرت عمر نے اس سے منع كيا ہے_ 7

ابن عبدهللا جيسا كہ اہلسنت كى معتبرترين كتاب صحيح مسلم ميں يوں آيا ہے '' ابن ابى نضرة'' كہتے ہيں ميں جناب جابر 
انصارى كى خدمت ميں تھا، وه كہنے لگے كہ ابن زبير اور ابن عباس كے درميان عورتوں كے ساتھ متعہ اور متعہ حج ( 

  حج تمتع يعنى عمره اور حج كے 
 ------------------------------   

  _191ص  9) شرح صحيح مسلم جلد 1
  ) ايضاً_2
  _572ص  7) المغنى ابن قدامہ، جلد 3
  _138ص  9تح الباري، جلد ) ف4
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درميان فاصلہ ہو) كے مسئلہ ميں اختالف تھا (ميں نے كہا آپ كى كيا نظر ہے؟) كہنے لگے: ہم نے ہر دو مسئلوں پر 
رسولخدا(ص) كے زمانے ميں عمل كيا ہے يہانتك كہ حضرت عمر نے ہر دو سے منع كرديا اس كے بعد ہم نے پرہيز 

  ) 1كيا''(
بعد اور وه بھى صحيح مسلم جيسى كتاب ميں، كيا اب بھى كہا جاسكتا ہے كہ متعہ رسولخدا(ص) كے اس صريح نص كے 

  دور ميں حرام ہوگيا تھا_ 

  كس نے متعہ كو حرام كيا؟
جس بات كو ہم نے اوپر جناب جابر ابن عبدهللا انصارى سے نقل كيا ہے وه اس مشہور حديث كى طرف اشاره ہے جسے 
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  محّدثين ، مفّسرين اور فقہاء نے اپنى كتابوں ميں خليفہ دوم سے نقل كيا ہے_ حديث كا متن يوں ہے: اہلسنت كے بہت سے 
  '' متعتان كانتا مشروعتين فى َعہد رسول هللا و أنا اَنہى َعنہما: متعة الحج و متعہ النسائ'' 
ے منع كرتا ہوں ايك حج متعہ اور دو قسم كے متعے ،رسولخدا(ص) كے زمانے ميں جائز اور حالل تھے ميں اُن دونوں س

  دوسرا متعة النساء ( نكاح موقت ) 
بعض كتابوں ميں يہ حديث اس جملہ كے اضافہ كے ساتھ نقل ہوئي ہے'' و اُعاقُب عليہما'' اور ميں ان دونوں پر سزا دوں گا_ 

ج كے دنوں ميں دوباره حج كا متعہ حج سے يہ ُمراد ہے كہ حاجى پہلے عمره بجاالئے اور احرام كھول دے اس كے بعد ح
  احرام باندھ لے_ 

-------------------------   

  ، دارالفكر بيروت_ 3307حديث  59، ص 4) صحيح مسلم جلد 1
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يہ حديث اُن مشہور احاديث ميں سے ہے جو تھوڑے بہت اختالف كے ساتھ حضرت عمر سے نقل ہوئي ہے كہ انہوں نے 
نے بيان كى _ ہم ذيل ميں اہلسنت كى حديث ، فقہ اور تفسير كى كتب ميں سے اس حديث كےمنبر سے يہ بات لوگوں كے سام

  سات حوالے ذكر كرتے ہيں_ 
  _ 325صفحہ  3_ مسند احمد، جلد  1
  _ 206صفحہ  7_ سنن بيہقي، جلد  2
  _ 27صفحہ 4_ المبسوط سرخسى ، جلد  3
  _ 571، صفحہ 7_ المغنى ابن قدامہ، جلد  4
  _ 107، صفحہ 7زم ، جلد _محلى ابن ح5
  _ 521صفحہ  16_كنز العّمال، جلد 6
  _ 52صفحہ  10_تفسير كبير فخر رازى جلد 7

  يہ حديث متعّدد مسائل سے پرده اٹھاتى ہے_ 

  الف) خليفہ اول كے دور ميں متعہ كا حالل ہونا:
متعہ ( نكاح موقت) رسول اكرم(ص) كى طول حيات ميں بلكہ خليفہ اول كے دور حكومت ميں بھى حالل تھا اور خليفہ دوم 

  نے بعد ميں اس سے منع كيا_ 

  ب) اجتہاد در مقابل نّص:
مى حكم جعل خليفہ اپنى اتنى اتھارٹى سمجھتے تھے كہ پيغمبر اكرم (ص) كى صريح نص كے مقابلے ميں نيا قانون اور اسال

  كريں حاالنكہ قرآن مجيد واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے كہ: 
119   

  ) 1'' و ما آتاكم الّرسول فَُخُذوهُ و ما نَہاُكم عنہ فانتَہُوا''(
  پيغمبر (ص) جو كچھ آپ كو ديں اسے لے ليں اور جس چيز سے منع كريں اس سے پرہيز كريں'' 

  احكام الہى ميں تصّرف كرنے كا حق حاصل ہے؟  كيا پيغمبراكرم(ص) كے عالوه كسى اور كو
  كيا كوئي بھى شخص يوں كہہ سكتا ہے كہ پيغمبر اكرم (ص) نے ايسا كيا ليكن ميں يوں كرتا ہوں؟ 

  كيا پيغمبر اكرم(ص) كى صريح نص كے مقابلے ميں كہ جو وحى سے اخذ شده ہے اجتہاد كرنا جائز ہے؟ 
ام كو اتنى الپرواہى كے ساتھ رّد كرنا واقعاً تعجب آور ہے اور اس سے بڑھ كر حقيقت تو يہ ہے كہ رسولخدا(ص) كے احك

اگر نّص كے مقابل ميں اجتہاد كا دروازه كھول ديا جائے تو كيا ضمانت ہے كہ دوسرے لوگ ايسا كام نہيں كريں گے؟ كيا 
  اجتہاد صرف ايك آدمى كے ساتھ مخصوص تھا اور دوسرے لوگ مجتہد نہيں ہوسكتے ہيں؟ 

يہ بہت حّساس مسئلہ ہے كيونكہ نص كے مقابلے ميں اجتہاد كا دروازه كھل جانے كے بعد احكام الہى ميں سے كچھ بھى 
محفوظ نہيں رہے گا; اور اسالم كے جاودانہ احكام ميں عجيب ہرج پيدا ہوجائيگا اور اس طرح تمام اسالمى احكام خطرے 
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  ميں پڑ جائيں گے_ 

  بب:حضرت عمر كى مخالفت كا س
  كيوں حضرت عمر،ان دو احكام الہى كى مخالفت ميں اٹھ كھڑے ہوئے؟ حج تمتّع كے 

-------------------   

  _7) سوره حشر آيہ 1
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بارے ميں انكا خيال يہ تھا جو مسلمان حج كے ليے آتے ہيں انہيں حج اور عمره ختم كرنے كے بعد احرام كھولنے چاہئيں 
ويوں كے ساتھ آميزش كرنى چاہيئےاور يہ كہ عمره تمتع انجام دينے كے بعد حاجى چند دن كے ليئےاور بعد ميں مثالً اپنى بي

  احرام كھول دے اور آزاد ہوجائے يہ كوئي اچھى بات نہيں ہے اور روح حج كے ساتھ سازگار نہيں ہے 
عمال كے درميان ايك ماه سے زياده يہ خيال درست نہيں ہے، كيونكہ حج اور عمره دو عليحده عمل ہيں اور ممكن ہے ان دو ا

فاصلہ ہو_ مسلمان ماه شوال يا ذى قعده ميں مكہ مشّرف ہوتے ہيں اور عمره بجاالتے ہيں اس كے بعد آٹھ ذى الحّجہ تك آزاد 
ہوتے ہيں پھر حج كے موسم ميں دوباره احرام باندھتے ہيں اور عرفات چلے جاتے ہيں اس بات پر كيا اشكال ہے جسكى وجہ

حضرت عمر نے اَپنے سخت رّد عمل كامظاہره فرمايا اور بہرحال متعہ اور نكاح موقّت كے بارے ميں ( بعض لوگوں سے 
كے عقيده كے مطابق ) انكا خيال يہ تھا كہ اگر متعہ جائز ہو تو پھر نكاح اور زنا كے درميان شناخت مشكل ہوجائيگي_ 

ا ديكھا جائے تو وه كہہ ديں گے كہ ہم نے آپس ميں متعہ كيا ہوا ہےكيونكہ اس صورت ميں اگر كسى مرد اور عورت كو اكٹھ
  اس طرح زنا كى شرح بڑھ جائيگي 

يہ خيال تو اس پہلے خيال سے زياده بوگس ہے، چونكہ اتفاقاً مسئلہ الٹ ہے كيونكہ عقد متعہ سے منع كرنا، زنا اور بے 
اہے كہ بہت سے ايسے جوان جو دائمى ازدواج كى قدرت نہيں عفتى كے بڑھاؤ كا موجب ہے_ جيسا كہ پہلے بھى بيان كيا گي

ركھتے ہيں يا ايسے لوگ جو اپنى بيويوں سے دور ہيں اور زنا يا نكاح موقت كے عالوه ان كے پاس كوئي راستہ نہيں ہے 
  ہے_ واضح سى بات ہے كہ انہيں صحيح راستے اور عقد موقت سے روكنا گناہوں اور بے عفتى كى وادى ميں دھكيلنا 

  يہى وجہ ہے كہ اميرالمؤمنين حضرت على _ كى مشہور حديث ميں يوں نقل ہوا ہے كہ اگر 
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جناب عمر متعہ سے منع نہ كرتے تو سوائے شقى اور بدبخت كے كوئي بھى انسان دنيا ميں زنا سے آلوده نہ ہوتا'' لو ال ا ّن 

شقي''(   ) 1عمر نہى النّاس عن المتعة ما زنى االَّ

  كى تحريم كے بعد لوگوں كا رّد عمل: متعہ
مذكوره باال روايت سے كہ جسے اہلسنت كے بہت سے محّدثين،مفّسرين اور فقہاء نے نقل كيا ہے بالكل واضح ہوجاتا ہے كہ 

متعہ كى تحريم حضرت عمر كے زمانے ميں تھى نہ پيغمبر اكرم(ص) كے زمانے ميں، اس كے عالوه اور بھى بہت سى 
  ى كتب ميں نقل ہوئي ہيں اس بات كى تائيد كرتى ہيں_ نمونہ كے طور پر چند ايك روايات ذكر كرتے ہيں: روايات جو انہ

_ مشہور محّدث جناب ترمذى نقل كرتے ہيں كہ اہل شام كے ايك آدمى نے جناب عبدهللا بن عمر سے متعہ نساء كے بارے 1
والد حضرت عمر نے اس سے منع كيا ہے_ جناب عبدهللا بن ميں سوال كيا، انہوں نے كہا _حالل ہے_ سائل نے كہا آپ كے 

  عمر نے كہا : 
  ) 2'' ا را يت إن كان ا بى قد نہى عنہا و قد َسنَّہا رسوُل هللا ، ا نترك السنّة و نَتبُع قوَل ا بي؟'' (

 ---------------------------   

  _50، ص 10)تفسير كبير فخر رازى جلد 1
شده صحيح ترمذى ميں اس طرح نہيں ہے بلكہ اس ميں متعة النساء كى جگہ متعة الحج آيا ہے _ ليكن جناب) يہ حديث آجكل كى شائع 2

زين الدين المعروف شہيد ثانى نے كہ جو دسويں صدى كے علماء مينسے تھے كتاب شرح لمعہ ميں اور مشير ابن طاؤوس نے كہ جو 
ى حديث كو متعہ النساء كے ساتھ نقل كيا ہے ايسا لگتاہے كہ صحيح ساتويں صدى كے علماء ميں سے تھے كتاب الطرائف ميں اس
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ترمذى كے قديمى نسخوں ميں يہ حديث اسى طرح تھى ليكن بعد ميں اس ميں تبديلى كردى گئي ہے ( اس قسم كى مثاليں بہت زياده 
  ہے)_
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و تو كيا ہم آنحضرت(ص) كى سنت كو اگر ميرے والد ايك چيز سے منع كريں ليكن رسولخدا(ص) نے اسے سنت قرار ديا ہ
  ترك كركے اپنے باپ كى بات پر عمل كريں گے؟ 

ايك اور حديث ( صحيح مسلم) ميں جناب جابر ابن عبدهللا انصارى سے نقل كيا گيا ہے كہ انہوں نے فرمايا كہ ہم 
كر ليا كرتے تھے اور  رسولخدا(ص) كے زمانے ميں تھوڑى سى كجھوروں يا آٹے كے حق مہر پر چند دن كے ليئے متعہ

يہ سنت حضرت ابوبكر كے زمانے ميں بھى جارى تھى يہاں تك كہ حضرت عمر نے '' عمروبن حريث'' والے واقعہ كى 
  ) 1وجہ سے اس كام سے منع كرديا_(

رے ميں _ اسى كتاب ميں ايك اور حديث ميں يوں آيا ہے كہ ابن عباس اور ابن ُزبير كا متعة النساء اور متعة الحج كے با3
اختالف ہوگيا ( اور انہوں نے جناب جابر ابن عبدهللا انصارى كو ثالث بنايا) تو جابر نے كہا ہم نے ان دونوں پر 

  ) 2رسولخدا(ص) كے زمانے ميں عمل كيا ہے، اس كے بعد حضرت عمر نے منع كيا اور ہم نے پرہيز كيا(
لقب ديا گيا ہے ، رسولخدا(ص) كے زمانے ميں حكم متعہ كے _ ابن عباس كہ جنہيں ''حبر االّمة'' ( امت كے عالم) كا 4

منسوخ نہ ہونے كے قائل تھے اس بات كى دليل انكے اور جناب عبدهللا بن ُزبير كے درميان ہونے والى بحث ہے جسے 
سامنے جن صحيح مسلم ميں نقل كيا گيا ہے: عبدهللا بن زبير نے مكہ ميں رہائشے ركھى ہوئي تھى ايك دن ( كچھ لوگوں كے 

ميں جناب ابن عباس بھى تھے) كہنے لگے بعض ايسے لوگ كہ خداوند نے انكے دل كى آنكھوں كو اُنكى ظاہرى آنكھوں كى 
طرح اندھا كرديا ہے،وه فتوى ديتے ہيں كہ متعہ جائز ہے_ انكا مقصد ابن عباس كو سنانا تھاجو كہ اس زمانے ميں نابينا 

  ُسنى تو كہنے لگے  ہوچكے تھے_ ابن عباس نے جب يہ بات
 ------------------------------   

  _131،ص 2)صحيح مسلم ، جلد 1
  _131،ص 2) صحيح مسلم ، جلد 2
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كہ تو ايك بے وقوف اور نادان آدمى ہے، مجھے اپنى جان كى قسم ہم نے رسولخدا(ص) كے زمانے ميں اس سنت پر عمل 
الپرواہى كرتے ہوئے) كہا: تو آزما كر ديكھ لے، خدا كى قسم اگر تو نے  كيا ہے_ ابن زبير نے ( رسولخدا(ص) كے نام سے

  ) 1اس پر عمل كيا تو تجھے سنگسار كردوں گا_(
  يعنى منطقى بات كا جواب زور اور دھمكى كے ساتھ ديا 

ابن عباس  احتماالً يہ بات اس زمانے كى ہے جب عبدهللا بن زبيرنے مكہ ميں حكومت حاصل كرلى تھى اسى ليے تو اس نے
جيسے دانشمند اور عالم كے مقابلے مينايسى بات كرنے كى جسارت كي_ حاالنكہ ابن عباس، سن كے اعتبار سے اس كے 
باپ كے برابر تھے اور علم كے اعتبار سے تو يہ انكے ساتھ قابل قياس ہى نہينتھا_ بالفرض اگر علم ميں انكے برابر بھى 

نہيں پہنچتا تھا_ كيونكہ اس قسم كے احكام ميں اگر كوئي اپنے فتوى پر عمل كرے ہوتا تو اس قسم كى دھمكى كا حق اسے 
اور بالفرض اس كا فتوى غلط بھى ہو تب بھى '' وطى بالشبہہ'' شمار ہوگى اور معلوم ہے كہ وطى بالشبہہ ميں حد جارى نہيں 

  ہے_ ہوتى ہے لہذا سنگسار كرنے كى دھمكى دينا ايك بے معنى اور جاہالنہ سى بات 
البتہ اس قسم كى بے ہوده دھمكى عبدهللا بن زبير جيسے ايك نادان اور گستاخ جوان كى طرف سے بعيد نہيں ہے دلچسپ بات 
يہ ہے كہ راغب نے كتاب محاضرات ... ميں نقل كيا ہے كہ عبدهللا ابن زبير نے سرزنش كے لہجہ ميں ابن عباس كو كہا كہ 

ہے_ ابن عباس نے كہا جا كر اپنى ماں سے پوچھ لے وه اپنى ماں كے پاس آيا_ ماں نے تو كيوں '' متعہ'' كو حالل سمجھتا 
  اس سے كہا '' ما ولدتك ااّل فى المتعہ'' تو اس زمانے ميں پيدا ہوا تھا جب ميں تيرے باپ كے متعہ ميں 

-------------------------   
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  _ چاپ دار الفكر_3307، حديث 59، ص 4) صحيح مسلم، جلد1
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  ) 1تھي''(
_ مسند احمد ميں '' ابن حصين'' سے نقل كياگيا ہے، وه كہتے ہيں كہ قرآن مجيد ميں متعہ كى آيت نازل ہوئي اور اس پر ہم 5

  ) 2نے عمل كيا اور اس كو نسخ كرنے والى آيت نازل نہيں ہوئي يہانتك كہ رسولخدا(ص) كى رحلت ہوگئي_(
  حت كے ساتھ حكم متعہ كے منسوخ نہ ہونے كو بيان كرتے ہيں_ يہ ان روايات كے بعض نمونے ہيں جو صرا

ان روايات كے مقابلے ميں كچھ روايات نقل كى گئي ہيں جو كہتى ہيں كہ يہ حكم رسولخدا(ص) كے زمانے ميں منسوخ 
كہ ہر روايت ہوچكا تھا_ اے كاش يہ روايات آپس ميں متفق ہوتيں اور ايك ہى زمانے كى نشاندہى كرتيں ليكن افسوس يہ ہے 

  نے دوسرى روايت سے جداگانہ زمانے كو بيان كياہے_ 
) 3ہجرى ميں) صادر ہوا_( 7_ ان روايات ميں سے بعض ميں ذكر ہوا ہے كہ متعہ كى تحريم كا حكم جنگ خيبر والے دن 1
كہ كے اندر متعہ ہجري) ميں م 8_ بعض دوسرى روايات ميں آيا ہے كہ رسولخدا(ص) نے عام الفتح ( فتح مكہ والے سال 2

  ) 4كى اجازت فرمائي اور كچھ عرصہ كے بعد اسى سال منع فرماديا_(
  _بعض ديگر روايات ميں آيا ہے كہ غزؤه اوطاس ميں (فتح مكہ كے بعد )ہوازن كي 3

--------------------------   

  _130،ص  20و شرح نہج البالغہ ابن ابى الحديد، جلد  214، ص 2) محاضرات، جلد 1
  _436،ص  4مسند احمد، جلد) 2
  _486،ص 2) دّر المنثور جلد 3
  _133، ص  4) صحيح مسلم ، جلد4

  
) اگر كوئي مختلف اقوال كى 1سرزمين پر (مكہّ كے نزديك) تين دن كے ليے اجازت فرمائي اس كے بعد منع فرماديا( 125

ہے كيونكہ اہلسنت كے مشہور فقيہ (جناب نووى  تحقيق انجام دے تو معلوم ہو گا كہ اس مسئلہ ميں اختالف اس سے كہينزياده
)نے صحيح مسلم كى شرح ميں اس مسئلہ كے بارے مينچھ قول نقل كيے ہيں اورہر قول كسى نہ كسى روايت كے ساتھ 

  سازگار ہے : 
  _متعہ جنگ خيبر ميں حالل كيا گيا اور پھر (اس كے چند دن بعد )تحريم ہوگيا 1
  پھر حرام ہوگيا ) _عمرة القضاء ميں حالل ہوا (2
  _فتح مكہ كے دن حالل ہوا اس كے بعد حرام ہو گيا 3
  (ص) نے اسے غزوه تبوك كے دن حرام كيا --- _رسولخدا 4
  _جنگ ہوازن ميں (سرزمين اوطاس پر )حالل كيا گيا 5
  ) 2_حجة الوداع ميں پيغمبر اكرم (ص) كى زندگى كے آخرى سال ميں اسے حالل قرار ديا گيا ہے (6

ب اقوال سے تعجب آور امام شافعى كا كالم ہے وه كہتے ہيں''مجھے متعہ كے عالوه كوئي چيز ايسى نہيں ملى جسے ان س
  ) 3هللا تعالى نے پہلے حالل كيا ہو پھر حرام كرديا ہو اس كے بعد دوباره حالل كيا ہو اور پھر حرام كرديا ہو ''(

ا اطمينان حاصل كرليتا ہے كہ يہ روايات جعلى اورايك سياسى ہر محقّق ان متضاد روايات كا مشاہده كركے اس بات ك
  منصوبہ بندى كے تحت جعل كى گئي ہيں _ 

  بہترين راه حل
  حقيقت يہ ہے كہ ان مختلف اور متضاد اقوال كو ديكھ كو ہر انسان اس مسئلہ ميں تحقيق و جستجو كي 

-----------------------   

  _131)مصدر سابق، ص 1
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  _191، ص 9مسلم از نووى ، جلد  ) شرح صحيح2
  _572، ص  7)المغنى ابن قدامہ، جلد 3
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طرف مائل ہو تا اور سوچتا ہے كہ ايسا كونسا واقعہ رونما ہو اہے كہ مسئلہ ميں اسقدر متضاد و متناقض روايات بيان كى 
  گئي ہيں اور ہر محدث يا فقيہ نے كيوں اپنا جدا گانہ راستہ اختيار كيا ہے؟ 

  متضاد روايات كے در ميان كس طرح جمع كيا جا سكتاہے ؟ ان 
كيا يہ َسب اختالف اس بات كى دليل نہيں ہے كہ اس مقام پر كو ئي نازك سياسى مسئلہ درپيش تھا جس نے حديث گھڑ نے 

روايات والوں كو اس بات پر ابھاراكہ روايات جعل كريں اور اصحاب رسول (ص) كے نام سے سوء استفاده كرتے ہوئے ان 
كوانكى طرف نسبت ديں كہ انہوں نے آنحضر ت (ص) سے اس طرح نقل كيا ہے_ اور وه سياسى مسئلہ اس كے سوا كچھ نہ

تھا كہ خليفہ دوم نے كہا تھا ''دوچيزيں رسولخدا (ص) كے زمانے ميں حالل تھيں اور ميں انہيں حرام كر رہا ہوں ان ميں 
ايك عجيب منفى اثر تھا كيونكہ اگر اّمت كے افراد يا خلفاء ،اسالم كے احكام كو اس  سے ايك ''متعة النساء ہے '' _اس بات كا

صراحت كے ساتھ تبديل كرديں تو پھر يہ كام صرف خليفہ ثانى كے ساتھ مخصوص نہ رہتا بلكہ دوسرونكو بھى يہ حق مل 
م اسالم يعنى واجبات اور محّرمات جاتا كہ رسولخدا(ص) كى نّص كے مقابلے ميں اجتہاد كريں _اور اس صورت ميں احكا

  كے در ميان ہر ج و مرج پيدا ہوجاتا اور زمانہ گزر نے كے ساتھ ساتھ اسالم كے دامن ميں كچھ باقى نہ رہتا _ 
اس منفى اثر كوختم كرنے كے ليے ايك گروه نے يہ كام شروع كيا كہ كہنے لگے: ان دو احكام كى حرمت خود رسولخد(ص)

  ع ہوئي تھى _ ہر ايك نے نئي حديث گھڑلى اور اسے اكے زمانے ميں واق
اصحاب رسول(ص) كى طرف نسبت دے دى _كيونكہ كوئي بھى حديث واقعيّت نہيں ركھتى تھى اس ليے ايك دوسرے سے 

  متضاد بن گئيں 
ے كے ورنہ كيسے ممكن ہے كہ اتنى احاد يث ايك دوسرے كے مخالف ہوں حتى كہ بعض فقہاء كو انكے در ميان جمع كرن

  ليے كہنا پڑا كہ متعہ ايك زمانے ميں مباح تھا پھر حرام ہو گيا پھر مباح 
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  ہوگيا پھر حرام ہوگياكيااحكام الہى كھيل ہيں كہ جو ہر روز تبديل ہوتے رہيں_ 

ان سب باتوں سے قطع نظررسولخدا(ص) كے زمانے ميں متعہ كا مباح ہونا حتماً ايك ضرورت كى وجہ سے تھا اور وه 
ضرورت دو سرے زمانوں مينبھى موجود ہے _ با لخصوص ہمارے زمانے ميں مغربى ممالك كى طرف طوالنى سفر كرنے

  والے بعض جوانوں كے ليے يہ ضرورت شّدت كے ساتھ موجودہے پس متعہ كيوں حرام ہو ؟ 
رده عورتيں 'فلميں ،ٹيلى ويناس زمانے ميں اسالمى معاشر ے ميں جذبات بھڑ كانے كے عوامل اتنے زياده نہيں تھے _بے پ

،انٹرنيٹ،ڈش، فسا د والى محفليں اور فاسدلٹريچر و غيره جو سب كچھ آج كے زمانے ميں بہت سے جوانوں كے دامن گير ہو
تے ہيں اُس زمانے ميں نہيں تھے_ اُس زمانے ميں متعہ كو ايك احتياج اور ضرورت كے عنوان سے جائزقرار ديا گيا اور 

  شہ كے ليے اس سے منع كرديا گيا ہے ؟ كيا يہ بات قابل قبول ہے ؟ اس كے بعد ہمي
ان سب ادلہ سے چشم پوشى كرتے ہوئے فرض كرليتے ہيں كہ بہت سے فقہائے اسالم اس كو حرام شمار كرتے ہيں اور 

يں ہے كہ حالل فقہاء كا ايك گروه اس كوجائز سمجھتاہے_ اور يہ ايك اختالفى مسئلہ ہے_ پس اس صورت ميں يہ سزاوار نہ
كے طرفدار لوگ اسے حرام سمجھنے والوں پراحكام دين كى پابندى نہ كرنے كى تہمت لگائيں_ اسى طرح اسكى حرمت 

كے قائل افراد كيلئے يہ سزاوار نہيں كہ اسے مباح سمجھنے والوں پر معاذ هللا زنا كے طرفدار ہونے كى تہمت لگائيں _ اگر 
 تعالى كے حضور كيا جواب ديں گے؟ پس پتہ چلتا ہے كہزياده سے زياده يہ ايك اجتہادى ايسا كريں تو قيامت والے دن هللا

  اختالف ہے_ 
  جناب فخر رازى اس قسم كے مسائل ميں ايك خاص تعّصب ركھنے كے باوجود اپنى تفسير ميں 
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اد منہم ا نّہا بقيت كما كانت'' امت كى اكثريتفرماتے ہيں كہ '' ذہب السواد االعظم من االُمة الى انّہا صارت منسوخة و قال السو
) يعنى يہ ايك اختالفى مسئلہ 1قائل ہے كہ يہ حكم منسوخ ہوچكا ہے ليكن ايك گروه قائل ہے كہ يہ حكم اسى طرح باقى ہے'' (
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  ہے_ 
اور بغير علم كےہم اس جگہ نكاح موقّت كى بحث كو تمام كرتے ہيں _ اور سب لوگوں سے اميد كرتے ہيں كہ تہمتيں لگانے 

قضاوت كرنے كى بجائے ايك بار پھر اس مسئلہ پر تحقيق اور اس كے بعد قضاوت كريں_ يقيناً انہيں اطمينان ہوجائيگا كہ 
  متعہ آج بھى ايك حكم الہى ہے اور شرائط كى پابندى كرتے ہوئے يہ آج بھى بہت سى مشكالت كو حل كرتا ہے_ 

 ------------------------------   

 _49، ص 10) تفسير كبير فخر رازى ، جلد 1
 

 شيعہ جواب ديتے ہيں
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   زمين پر سجده
131   

  عبادات ميں سجده كى اہميت:

اسالم كى نظر ميں سجده، هللا تعالى كى سب سے اہم يا اہم ترين عبادات ميں سے ايك ہے_ اور جيسا كہ احاديث ميں بيان كيا 
گيا ہے، كہ انسان سجده كى حالت ميں ديگر تمام حاالت كى نسبت سب سے زياده هللا تعالى كے نزديك ہوتا ہے_ تمام بزرگان 

لبيتبہت طوالنى سجدے كيا كرتے تھے_ خدا كى بارگاه ميں طوالنى سجدے انسان دين بالخصوص رسو ل اكرم(ص) اور اہ
كى روح اور جان كى نشو ونما كرتے ہيں_ اور يہ اس لم يزل كى بارگاه ميں خضوع اور عبوديت كى سب سے بڑى عالمت 

  شمار ہوتے ہيں_ اسى ليے نماز كى ہر ركعت ميں دو سجدے بجاالنے كا حكم ديا گيا ہے_ 
طرح سجده شكر اور قرآن مجيد كى تالوت كے دوران مستحب اور واجب سجدے بھى اسى سجده كا واضح ترين مصداقاسى 

  شمار ہوتے ہيں_ 
انسان سجده كى حالت ميں سوائے خدا كے ہر چيز كو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ كو اس كے بہت نزديك پاتا ہے اور گويا وه

  اپنے آپ كو بساط قرب پر پاتا ہے_ 
يہى وجہ ہے كہ سيرو سلوك و عرفان كے اساتيد اور اخالق كے معلم حضرات ،سجده كے مسئلہ پر انتہائي تاكيد فرماتے 

  ہيں_ 
  

132   
مذكوره باال مطالب اس مشہور حديث پر ايك روشن دليل ہيں كہ انسان كا كوئي عمل بھى شيطان كو اتنا پريشان نہيں كرتا جتنا 

  سجده اسے پريشان كرتا ہے_ 
ايك اور حديث ميں آيا ہے كہ '' جناب ختمى مرتبت نے اپنے ايك صحابى كو مخاطب كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: اگرچاہتے ہو

  كہ قيامت كے دن ميرے ساتھ محشور ہو تو خداوند قہار كے حضور طوالنى سجدے انجام ديا كرو'' 
  ) 1َد بين يََدي هللا الواحد القہّار'' (و اذا اََردَت ا ن يحُشَرك هللا معى يَوَم القيامة فأطل الّسجو

  غير خدا كے ليے سجده كرنا جائز نہيں ہے:
ہمارا عقيده ہے كہ اس واحد و يكتا پروردگار كے سوا كسى كو سجده كرنا جائز نہيں ہے كيونكہ سجده انتہائي عاجزى اور 

  ات خدا كے ساتھ مخصوص ہے_ خضوع كى عالمت اور پرستش كا روشن مصداق ہے اور پرستش و عبوديّت صرف ذ
ّ يَسُجد َمن فى السموات و االرض'' ( ) ميں كلمہ '' هللا '' كو مقدم كيا گيا ہے اور يہ تقديم حصر پر 2قرآن مجيد كى اس آيت '' و

  داللت كر رہى ہے يعنى زمين اور آسمان كى ہر چيز صرف اور صرف هللا تعالى كو سجده كرتى ہے 
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نمبر آيت '' و لہ يسجدون'' بھى اس بات پر بہترين دليل ہے كہ سجده صرف هللا تعالى كى  206ى اسى طرح سوره اعراف ك
  ذات كے ساتھ مخصوص ہے_ 

 ----------------------------   

  ) سفينة البحار ، ماده سجده_1
  _15) سورة رعد، آيہ 2

  
ے ساتھ مخصوص ہے_ لہذا كسى اور شخص حقيقت ميں سجده خضوع كا آخرى درجہ ہے اور يہ درجہ خداوند عالم ك 133

  يا چيز كے ليے سجده كرنا گويا خداوند عالم كے برابر قرار دينا ہے اور يہ درست نہيں ہے_ 
ہمارے نزديك توحيد كے معانى ميں سے ايك معنى '' توحيد در عبادت'' ہے يعنى پرستش اور عبادت صرف هللا تعالى كے 

  يد كامل نہيں ہوتى ہے_ ساتھ مخصوص ہے اور اس كے بغير توح
دوسرے الفاظ ميں: غير خدا كى عبادت كرنا شرك كى ايك قسم ہے اور سجده عبادت شمار ہوتا ہے_ اس ليے غير خدا كو 

  سجده كرنا جائز نہيں ہے_ 
ول يا تواور جو سجده مالئكہ نے حضرت آدم كو كيا تھا ( اور اسكا قرآن مجيد ميں كئي مقامات پر تذكره ہے ) مفسرين كے بق

يہ حضرت آدم(ع) كى تعظيم ، تكريم اور احترام كا سجده تھا نہ عبادت كا سجده، بلكہ اسى سجده سے مالئكہ كى مراد يہ تھى 
كہ چونكہ يہ سجده هللا تعالى كے حكم كى تعميل ہے لہذا اس ذات حق كى عبوديت ہے _ اور يا يہ شكر خدا كا سجده تھا_اسى 

) اورانكے بيوى بّچوں نے حضرت يوسف _ كے ليے كيا تھا اور اسے قرآن مجيد نے '' طرح جو سجده حضرت يعقوب(ع
داً'' اور سب انكے سامنے سجده ميں گر پڑے'' كے الفاظ كے ساتھ ياد كيا ہے_ يہ بھى هللا تعالى كے سامنے  خرَّ و لہ ُسجَّ

  تھا_  سجده شكر تھا_ يا ايك قسم كى تعظيم، تكريم اور احترام كے معنى ميں سجده
اور قابل توجہ يہ ہے كہ '' وسائل الشيعہ'' كہ جو ہمارى كتب حديث كاايك مصدرشمار ہوتى ہے، ميں سجده نماز كے ابواب 

ميں ايك مكمل باب ''عدم جواز السجود بغير هللا '' كے عنوان سے ذكر ہوا ہے اور اس ميں پيغمبر اكرم(ص) اور آئمہ 
  ) 1ں كہ غير خدا كو سجده كرنا جائز نہيں ہے_(معصومينسے سات احاديث نقل كى گئي ہي

 ------------------------------   

  _984، ص 4)وسائل الشيعہ، جلد 1
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  اس بات كو اچھى طرح ذہن نشين فرما ليجئے كيونكہ آئنده اسى گفتگو سے ہم نتيجہ اخذ كرينگے_ 

  كس چيز پر سجده كرنا چاہيے:
كا اس بات پر اتفاق ہے كہ زمين كے عالوه كسى چيز پر سجده نہيں ہوسكتا ہے، ہاں البتہ مكتب اہلبيت(ع) كے پيروكاروں 

جو چيزيں زمين سے اُگتى ہيں اور كھانے و پہننے كے كام نہيں آتيں جيسے درختوں كے پتے اور لكڑى و غيره اسى طرح 
ور پر معتقد ہيں كہ ہر چيز پر سجده كيا حصير و بوريا و غيره_ ان پر سجده كيا جاسكتا ہے_ جبكہ علماء اہلسنت عام ط

جاسكتا ہے_ ہانان ميں سے صرف بعض علماء نے لباس كى آستين اور عمامہ وپگڑى كے گوشے كو مستثنى كيا ہے كہ اُن 
  پر سجده كرنا جائز نہيں ہے_ 

ى احاديث اور اصحاب كااس مسئلہ ميں مكتب اہلبيت(ع) والوں كى دليل، رسولخدا(ص) اور آئمہ اطہار(ع) سے نقل ہونے وال
عمل ہے_ ان محكم ادلّہ كى وجہ سے وه اس عقيده پر اصرار كرتے ہيں اور اس ليے مسجد الحرام اور مسجد نبوي(ص) ميں
اس بات كو ترجيح ديتے ہيں كہ قالين و غيره پر سجده نہ كريں بلكہ پتھر پر سجده كريں اور كبھى حصير اور مصلى و غيره 

  اور ا س پر سجده كرتے ہيں_  اپنے ساتھ التے ہيں
ايران، عراق اور ديگر شيعہ نشين ممالك كى تمام مساجد ميں چونكہ قالين بچھے ہوئے ہيں، اس ليے خاك سے ''سجده گاه'' بنا 

كر اسے قالين پر ركھتے ہيں اور اس پر سجده كرتے ہيں تاكہ پيشانى كو كہ جو تمام اعضاء ميں اشرف و افضل ہے هللا 
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حضور، خاك پر ركھا جاسكے_ اور اس ذات احديّت كى بارگاه ميں انتہائي تواضع و انكسارى كا مظاہره كيا تعالى كے 
  جاسكے_ كبھى يہ '' سجده گاه'' 
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شہداء كى تربت سے بنائي جاتى ہے تا كہ راه خدا ميں ان كى جانثارى كى ياد تازه ہو اور نماز ميں زياده سے زياده حضور 
_اور پھر شہدائے كربال كى تربت كو دوسرى ہر قسم كى خاك پر ترجيح دى جاتى ہے ليكن شيعہ ہميشہ قلب حاصل ہوسكے

اس تربت يا دوسرى خاك كے پابند نہيں ہيں بلكہ جيسا كہ بيان كيا گيا ہے مساجد كے صحنوں ميں لگے ہوئے پتھروں ( 
  آسانى سجده كر ليتے ہيں ( غور كيجئے)  جيسے مسجد الحرام اور مسجد نبوى كے صحن والے سنگ مرمر) پر بھى با

بہرحال مكتب اہلبيت(ع) كے پاس زمين پر سجده كے وجوب كے بارے ميں بہت سى ادلّہ ہيں من جملہ پيغمبر اكرم(ص) كى 
احاديث ، صحابہ كى سيرت جو آئنده بحث ميں بيان ہوگى اور آئمہ اطہار سے نقل ہونے والى روايات كہ جنہيں ہم عنقريب 

  ريں گے_ نقل ك
ہميں تعجب يہ ہے كہ بعض اہلسنت برادران ہمارے اس فتوى كے مقابلے ميں كيوں اسقدر شديد رّدعمل كا مظاہره كرتے 

  ہيناور كبھى اسے بدعت سے تعبير كرتے ہيں حتى بعض اوقات اسے كفر اور بُت پرستى شمار كرتے ہيں_ 
ا(ص) اور انكے اصحاب، زمين پر سجده كرتے تھے تو كيا پھر اگر ہم خود ان كى اپنى كتابوں سے ثابت كرديں كہ رسولخد

  بھى يہ عمل بدعت ہوگا؟ 
اگر ہم ثابت كرديں كہ آنحضرت(ص) كے بعض اصحاب جيسے جناب جابر ابن عبدهللا انصارى وغيره جب شديد گرمى كى 

ھ ميں تبديل كرتے تھے تا كہ وجہ سے پتھر اور ريت گرم ہوجاتى تھى تو وه كچھ مقدار ريت كو ايك ہاتھ سے دوسرے ہات
) تو كيا اس صورت ميں جناب جابر ابن عبدهللا كو بت پرست يا بدعت 1كچھ ٹھنڈى ہوجائے اور اس پر سجده كيا جاسكے''(

  گزار شمار كريں گے؟ 
 -----------------------------   

  _239ص 1و سنن بيہقى جلد 327، ص 3) مسند احمد ، ج 1
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ر سجده كرتا ہے يا ترجيح ديتا ہے كہ مسجد الحرام يا مسجد نبوي(ص) كے فرش پر سجده كرے تو پس جو شخص حصير پ
  كيا وه حصير كى پرستش كرتا ہے يا مسجد كے فرش كى پوجا كرتا ہے؟ 

كيا ضرورى نہيں ہے كہ يہ برادران اس موضوع پر مشتمل ہمارى ہزاروں فقہى كتابوں ميں سے كم از كم ايك كتاب كا 
  كريں تا كہ انہيں پتہ چل جائے كہ ان ناروا نسبتوں ميں ذّره برابر بھى حقيقت كى جھلك نہيں ہے؟  مطالعہ

 آيا كسى پر بدعت يا كفر و بت پرستى كى تہمت لگنا،كم گناه ہے اور قيامت كے دن هللا تعالى اسے آسانى سے معاف كرديگا؟ 
ے ہيں، امام صادق _ كى اس حديث كى طرف توجہ كافى ہے_ اس بات كو جاننے كے ليے كہ كيوں شيعہ زمين پر سجده كرت

ہشام بن حكم نے كہ جو امام كے خصوصى اصحاب ميں سے تھے سوال كيا، كہ كس چيز پر سجده كيا جاسكتا ہے اور كسى 
الرض اال ما چيز پر سجده كرنا جائز نہيں ہے؟ امام (ع) نے جواب ميں فرمايا'' السجود ال يجوز اال على االرض او ما انبتت ا

أكل اَو لبس'' كسى چيز پر سجده كرنا جائز نہيں ہے مگر صرف زمين پر يا ان چيزوں پر جو زمين سے اگتى ہيں اور كھانے 
  اور پہننے كے كام نہيں آتيں ہشام كہتا ہے ميں نے عرض كى آپ(ع) پر قربان ہوجاؤں اس كى حكمت كيا ہے ؟ 

نيا َعبيد ما يا كلون آپ(ع) نے فرمايا:''الّن الّسُجوَد ہُو ا ّ عّزوجل فال ينبغى أن يكوَن على ما يُؤَكُل و يُلبس الّن أَبناء الدُّ لخضوع 
نيا الذين اغتَرُّ وا  بغرورہا'' و يلبسون و الساجُد فى ُسجوده فى عبادة هللا فال ينبغى أن يََضَع َجبہَتَہُ فى ُسجوده على معبود أبناء الدُّ

كے سامنے خضوع اور انكسارى ہے اس ليے مناسب نہيں ہے كہ انسان كھانے اور پہننے كى چيزوں كيونكہ سجده هللا تعالى 
  پر سجده كرے_ 

  
137   

كيونكہ دنيا پرست لوگ كھانے اور پہننے والى چيزونكے بندے ہوتے ہيں_ جبكہ وه شخص جو سجده كر رہا ہے سجده كى 
ب نہيں ہے كہ انسان اپنى پيشانى كو سجده كى حالت ميں ايسى حالت ميں هللا تعالى كى عبادت ميں مشغول ہے پس مناس



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

 
 

  چيزوں پر ركھے جو دنيا پرستوں كے معبود ہيناور انكى زرق و برق كے وه فريفتہ ہيں_ 
ّ عزوجل''كہ زمين پر  اس كے بعد امام _ نے اضافہ فرمايا: '' و الّسجوُدعلى االرض أفضُل النّہ أبلغ للتواضع و الُخضوع 

  ) 1رنا افضل ہے كيونكہ يہ هللا تعالى كے حضور بہتر طور پرخضوع وتواضع اور انكسارى كى عالمت ہے_(سجده ك

  _ مسئلہ كى ادلّہ:4
  اب ہم اس مسئلہ كى ادلّہ بيان كرتے ہيں _سب سے پہلے رسول اكرم(ص) كے كالم سے شروع كرتے ہيں: 

  الف) زمين پر سجده كے سلسلہ ميں معروف حديث نبوي:
حديث كو شيعہ و اہل سنت نے پيغمبر اكرم(ص) سے نقل كيا ہے كہ آپ(ص) نے فرمايا ''ُجعلت لى االرُض مسجداً و  اس

  ) 2طہوراً'' كہ زمين ميرے ليے محل سجده اور طہارت ( تيمم) قرار دى گئي ہے'' (
دت كا مقام ہے_ پس عبادت كا بعض علماء نے يہ خيال كيا ہے كہ حديث كا معنى يہ ہے كہ پورى روئے زمين هللا كى عبا

  انجام دينا كسى معيّن مقام كے ساتھ مخصوص نہيں ہے جيسا كہ يہود 
-----------------------------------   

  _341، ص 2) علل الشرائع، جلد 1
  ے)_(ا ور بہت سى دوسروى كتابوں ميں يہ حديث نقل ہوئي ہ 433_ ص 2و سنن بيہقي، جلد 91، ص 1) صحيح بخارى جلد 2

  
  و نصارى گمان كرتے تھے كہ عبادت كو حتماً كليساؤں اور عبادت خانوں ميں انجام دينا چاہيے''_  138

ليكن اگر غور كيا جائے تو معلوم ہوتا ہے كہ يہ تفسير حديث كے حقيقى معنى كے ساتھ سازگار نہيں ہے كيونكہ پيغمبر 
' اور ہم جانتے ہيں كہ جو چيز طہور ہے اور جس پر تيّمم كيا اكرم(ص) نے فرما يا'' زمين طہور بھى ہے اور مسجد بھي'

  جاسكتا ہے وه زمين كى خاك اور پتھر ہيں پس سجده گاه كو بھى وہى خاك اور پتھر ہونا چاہيے_ 
اگر پيغمبر اكرم(ص) اس معنى كو بيان كرنا چاہتے كہ جسكا بعض اہلسنت كے علماء نے استفاده كيا ہے تو يوں كہنا چاہيے 

ا كہ '' ُجعلت لى االرض مسجداً و ترابُہا طہوراً'' پورى سرزمين كو ميرے ليے مسجد قرار ديا گيا اور اس كى خاك كو تھ
طہارت يعنى تيمم كا وسيلہ قرار ديا گياہے'' ليكن آپ(ص) نے يوں نہيں فرمايا_ اس سے واضح ہوجاتا ہے كہ يہاں مسجد 

  اسى چيز سے ہونا چاہيے جس پر تيمم ہوسكتا ہے_  سے مراد جائے سجده ہے لہذا سجده گاه كو بھى
پس اگر شيعہ زمين پر سجده كرنے كے پابند اور قالين و غيره پر سجده كو جائز نہيں سمجھتے تو يہ كوئي غلط كام نہيں 

  كرتے بلكہ رسولخدا(ص) كے دستور پر عمل كرتے ہيں_ 

  ب) سيرت پيغمبر(ص) :
كہ پيغمبر اكرم(ص) بھى زمين پر سجده كرتے تھے، كپڑے يا قالين و غيره پر سجده نہيں  متعّدد روايات سے استفاده ہوتا ہے

  كرتے تھے_ 
ابوہريره كى ايك حديث ميں يوں نقل ہوا ہے وه كہتا ہے '' سجد رسول هللا (ص) فى يوم مطير حتى أنّى النظر الى أثر ذلك فى 

  جبہتہ و ارنبتہ'' ميں نے رسولخدا(ص) كو ايك 
  

139   
  ) 1رانى دن زمين پر سجده كرتے ہوئے ديكھا _ سجده كے آثار آپ كى پيشانى اور ناك پر نماياں تھے_(با

اگر سجده كپڑے يا درى و غيره پر جائز ہوتا تو ضرورت نہيں تھى كہ آنحضرت(ص) بارش كے دن بھى زمين پر سجده 
  كريں_ 

جہہ بشيئ''ميں نے كبھى نہيں ديكھا كہ آنحضرت(ص) ( سجده حضرت عائشےه نيز فرماتى ہيں '' ما رأيُت رسول هللا متقياً و
  ) 2كے وقت ) اپنى پيشانى كسى چيز سے ڈھانپ ليتے ہوں'' (

ابن حجر اسى حديث كيتشريح ميں كہتے ہيں: كہ يہ حديث اس بات كيطرف اشاره ہے كہ سجده ميں اصل يہ ہے كہ پيشانى 
  ) 3ب نہيں ہے_(زمين پر لگے ليكن اگر قدرت نہ ہو تو پھر يہ واج
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ايك دوسرى روايت ميں جناب ميمونہ ( رسول اكرم(ص) كى ايك دوسرى زوجہ) سے يوں نقل ہوا ہے كہ ''و رسول هللا يّصلى
  على الُخمرة فيسجد'' پيغمبر اكرم حصير (چٹائي) پر نماز پڑھتے اور اس پرسجده كرتے تھے_ 

كہ پيغمبر اكرم(ص) '' خمره'' پر نماز پڑھتے تھے ( ُخمره اس  اہلسنت كى معروف كتب ميں متعّدد روايات نقل ہوئي ہيں
چھوٹے سے مصلى يا حصير كو كہتے ہيں جو كجھور كے پتوں سے بنايا جاتا تھا)تعجب يہ ہے كہ اگر شيعہ اسى طرح عمل

ي جاتى كريں اور نماز پڑھتے وقت كوئي مصلى بچھاليں تو ان پر بعض متعصب لوگوں كى طرف سے بدعت كى تہمت لگائ
  ہے_ اور غصے كے ساتھ انہيں 
 -------------------------------   

  _397، ص  1) مصنف ابن ابى شيبہ ، جلد 2_ 126، ص 2) مجمع الزوائد، جلد 1
  _404، ص 1) فتح البارى ، جلد3
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  ديكھا جاتا ہے_ 
  حاالنكہ يہ احاديث بتاتى ہيں كہ يہ كام پيغمبر اكرم(ص) كى سنت ہے_ 

  افسوس كا مقام ہے كہ سنّت كو بدعت شمار كيا جائے  كتنے
مجھے نہيں بھولتا كہ ايك مرتبہ حج كے موقع پر مدينہ ميں، ميں مسجد نبوي(ص) ميں ايك چھوٹى سى چٹائي پر نماز پڑھنا 

ى گويا وه بھى چاہتا تھا تو ايك متعّصب وہابى عالم دينآيا اور اس نے بڑے غّصے كے ساتھ چٹائي اٹھاكر كونے ميں پھينك د
  اس سنت كو بدعت سمجھتا تھا_ 

  ج) صحابہ اور تابعين كى سيرت
ے افراد (يعنى تابعين) كے حاالت كا غور -اس بحث ميں دلچسپ موضوع يہ ہے كہ اگر ہم اصحاب اور انكے بعد آنے وال

  سے مطالعہ كريں تو پتہ چلتا ہے وه بھى زمين پر سجده كرتے تھے مثال كے طور پر: 
_ جابر ابن عبدهللا انصارى فرماتے ہيں'' كنُت اُصلّى مع النّبى الظہر فآخذ قبضة من الحصى فاجعلہا فى كفّى ثُم احولہا الى 1

الكّف االُخرى حتى تبرد ثم اضعہا لجبينى حتى اسجد عليہا من ّشدة الحّر''ميں پيغمبر اكرم(ص) كے ساتھ نماز ظہر پڑھتا تھا_ 
ھ سنگريزے ہاتھ ميں لے ليتا تھا اور انہيں ايك ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ميں تبديل كرتا رہتا تھا تا شديد گرمى كى وجہ سے كچ

  ) 1كہ وه كچھ ٹھنڈے ہوجائيں اور ان پر سجده كرسكوں يہ كام گرمى كى شدت كى وجہ سے تھا'' (
 -------------------------------   

  _439، ص  1، سنن بيہقى ، جلد 327، ص 3) مسند احمد ، جلد 1

  
141   

اس حديث سے واضح ہوجاتا ہے كہ اصحاب پيغمبر(ص) زمين پر سجده كرنے كے پابند تھے، حتى كہ شديد گرمى ميں بھى 
  اس كا م كے ليے راه حل تالش كرتے تھے_ اگر يہ كام ضرورى نہ ہوتا تو اتنى زحمت كى ضرورت نہيں تھي_ 

 (ص) فى شّدة الحّر فيأخذأحدنا الحصباء فى يده فإذا برد وضعہ و سّجد عليہ '' ہم _ انس بن مالك كہتے ہيں '' ُكنّا مع رسول هللا2
شديد گرمى ميں رسولخدا(ص) كے ساتھ تھے ہم ميں سے بعض لوگ كچھ سنگريزے ہاتھ ميں لے ليتے تھے تا كہ ٹھنڈے 

  ) 1ہوجائيں پھر انہيں زمين پر ركھ كر اُن كے اوپر سجده كرتے تھے_(
  بتاتى ہے كہ يہ كام اصحاب كے درميان رائج تھا_ يہ تعبير يہى 

_ ابوعبيده نقل كرتے ہيں '' اّن ابن مسعود ال يسجد _ أو قال ال يصلّى _ اال على االرض'' كہ جناب عبدهللا ابن مسعود صرف 3
  ) 2زمين پر سجده كرتے تھے يا يوں كہا كہ صرف زمين پر نماز پڑھتے تھے_(

غيره مراد ہوتى تو كہنے كى ضرورت نہيں تھى اس سے پتہ چلتا ہے كہ زمين سے وہى خاك:  اگر زمين سے قالين يا درى و
  ريت اور سنگريزے و غيره مراد ہيں_ 
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_ عبدهللا ابن مسعود كے ايك دوست مسروق بن اجدع كے بارے ميں نقل ہوا ہے كہ '' كان ال يرخص فى السجود على غير 4
سفينة شيئاً يسجدعليہ'' وه سوائے زمين كے كسى شے پر سجده كرنے كى اجازت االرض حتى فى السفينة وكان يحمل فى ال

  نہيں ديتے تھے حتى اگر كشتى ميں سوار ہونا ہوتا تو كوئي چيز اپنے ساتھ كشتى ميں ركھ ليتے تھے جس 
 -------------------------------   

  _106، ص 2) السنن الكبرى بيہقى ، جلد 1
  _397، ص 1جلد  ) مصنف ابن ابى شيبہ ،2
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  ) 1پر سجده كرتے'' (
_ جناب على ابن عبدهللا ابن عباس نے '' رزين '' كو خط ميں لكھا'' ابعث الّي بلوح من أحجار المروة عليہ اسُجد'' كہ مروه 5

  ) 2كے پتھروں ميں سے ايك صاف سا پتھر ميرے ليے بھيجنا تا كہ ميناس پر سجده كرسكوں'' (
رى ( شرح صحيح بخاري) ميں نقل ہوا ہے كہ '' كان عمر ابن عبدالعزيز ال يكتفى بالخمرة بل يضع عليہا _ كتاب فتح البا6

التراب و يسجد عليہ'' عمر ابن عبدالعزيز نماز كے ليے صرف چٹائي پر اكتفا نہيں كرتے تھے بلكہ اس پر مٹى ركھ ليتے اور
  ) 3اس پر سجده كرتے تھے_(
ھ ميں آتا ہے؟ كيا يہى سمجھ ميں نہيں آتا كہ اصحاب اور انكے بعد آنے والے افراد كى ( ابتدائي ان تمام روايات سے كيا سمج

  صديوں ميں) يہى سيرت تھى كہ زمين پر يعنى خاك ، پتھر، ريت اور سنگريزوں و غيره پر سجده كرتے تھے_ 
  بدعت كے عنوان سے ياد كيا جائے؟  اگر آج ہمارے زمانے ميں كچھ مسلمان اس سنت كو زنده ركھنا چاہيں تو كيا اسے

كيا فقہائے اہلسنت كو نہيں چاہيے كہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس سنّت نبوى (ص) كو زنده كريں، وہى كام جو هللا تعالى كى 
بارگاه ميں انتہائي خضوع، انكسارى اور عاجزى سے حكايت كرتا ہے اور سجده كى حقيقت كے ساتھ زياده سازگار ہے_ ( 

  كى اميد كے ساتھ)_  ايسے دن
------------------------   

  _53، ص 6) طبقات الكبرى ، ابن سعد، جلد 1
  _151،ص  2) اخبار مّكہ ازرقي، جلد 2
  _410، ص  1) فتح البارى ، جلد 3

 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں
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7   

  جمع بين صالتين

  
145   

  بيان مسئلہ:
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نماز، خالق اور مخلوق كے درميان ايك اہم ترين رابطہ اور تربيّت كے ايك اعلى ترين الئحہ عمل كا نام ہے_ نماز خودسازى 
اور تزكيہ نفوس كا ايك بہترين وسيلہ اور فحشاء و منكر سے روكنے والے عمل كا نام ہے_ نماز قرب الہى كا بہترين ذريعہ 

  ہے_ 
ى قّوت و قدرت اور انكى صفوف ميں وحدت كا مظہر اور اسالمى معاشرے كے ليے با اور با جماعت نماز مسلمانوں ك

  افتخار زندگى كا باعث ہے_ 
نماز اصولى طور پر دن رات ميں پانچ مرتبہ انجام دى جاتى ہے جس سے انسان كے دل و جان ہميشہ فيض الہى كے چشمہ 

  زالل سے ُدھلتے رہتے ہيں_ 
) ارشاد فرمايا اور 1آنكھوں كا نور قرار ديا اور اس كے ليے '' قرةُ عينى فى الصالة '' ( نماز كو رسول خدا(ص) نے اپنى

) كى صدا بلند كى اور اسے متّقين كے ليئے قرب الہى2اسے مؤمن كى معراج شمار كرتے ہوئے_ ''الصلوة معراج المؤمن'' (
  كے وسيلہ كے عنوان سے 
-------------------------   

  _461الق ، ص ) مكارم االخ1
) اگرچہ يہ جملہ كتب احاديث ميں نہيں مال ليكن اسقدر مشہور ہے كہ عالمہ مجلسى نے اپنے بيانات كے دوران اس جملہ سے 2

  )_303، 248ص  79استشہاد فرمايا ہے ( بحار االنوار ، جلد 
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  ) 1متعارف كرايا ''الصالة قربان كلى تقّي'' (
كہ كيا پانچ نمازوں كا پانچ اوقات ميں عليحده عليحده انجام دينا ايك واجبى حكم ہے؟ اور اس اس مقام پر موضوع سخن يہ ہے 

كے بغير نماز باطل ہوجاتى ہے ( جسطرح وقت سے پہلے نماز پڑھ لينا ،اس كے باطل ہونے كا سبب بنتا ہے ) يا اسے تين 
  وقتوں ميں انجام ديا جاسكتا ہے؟ 

غرب و عشاء كى نماز كو جمع كر كے ادا كيا جائے) علمائے شيعہ _ مكتب اہلبيت(ع) كى( يعنى ظہر و عصر كى نماز اور م
پيروى كرتے ہوئے _ عموماً اس بات پر اتفاق نظر ركھتے ہيں كہ پانچ نمازوں كو تين وقتوں ميں انجام دينا جائز ہے اگرچہ 

  _ افضل و بہتر يہ ہے كہ نماز پنچگانہ كو پانچ وقتوں ميں انجام ديا جائے
ليكن علمائے اہلسنت كى اكثريت _ سوائے چند ايك كے _ اس بات كى قائل ہے كہ نماز پنچگانہ كو عليحده عليحده پانچ اوقات 

ميں انجام دينا واجب ہے ( صرف عرفہ كے دن ميدان عرفات ميں ظہر و عصر كى نماز وں كو اكٹھا پڑھا جاسكتا ہے اور 
ب و عشاء والى نماز كواكٹھا بجااليا جاسكتا ہے البتہ بہت سے علماء نے سفر اور عيد قربان كى رات مشعر الحرام ميں مغر

بارش كے اوقات ميں كہ جب نماز جماعت كے ليے مسجد ميں رفت وآمد مشكل ہو دو نمازوں كو اكٹھا پڑھنے كى اجازت 
  دى ہے)_ 

  نے كى فضيلت پر شيعہ فقہاء كى نظر ميں _ جيسا كہ بيان ہوا _ نماز پنچگانہ كے جدا جدا پڑھ
تاكيد كے ساتھ _ نمازوں كو تين اوقات ميں بجاالنے كى اجازت اور ترخيص كو ايك عطيہ الہى شمار كيا جاتا ہے جسے امر 

  نماز ميں سہولت اور لوگوں كے ليے وسعت كى خاطر پيش كيا گيا ہے_ 
 ------------------------------   

  _26، حديث  265، ص 3) كافى جلد 1
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اور اس اجازت كو روح اسالم كے ساتھ سازگار سمجھا جاتا ہے كيونكہ اسالم ايك ''شريعة سمحة و سہلة'' (آسان و سہل) ہے_
تجربے سے يہ بات ثابت ہوئي ہے كہ نماز كے ليے پانچ وقتوں پر عليحده عليحده تاكيد كبھى اس بات كا سبب بنتى ہے كہ 

  ض لوگ نماز كو ترك كرديں_ اصل نماز بالكل فراموش ہوجائے اور بع
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  اسالمى معاشروں مينپانچ اوقات پر اصرار كے آثار:
اسالم نے كيوں عرفہكے دن ظہر و عصر كى نماز اور مشعر الحرام ميں مغرب اور عشاء كى نمازوں كو جمع كرنے كى 

  اجازت دى ہے؟ 
اور بارش كے اوقات ميں دو نمازوں كے  كيوں بہت سے اہلسنت فقہائ، روايات نبوي(ص) كى روشنى ميں سفر كے دوران

  اكٹھا پڑھنے كو جائز سمجھتے ہيں؟ يقيناً امت كى سہولت كى خاطر يہ احكام نازل ہوئے ہيں_ 
يہ تسہيل تقاضا كرتى ہے كہ ديگر مشكالت ميں بھى چاہے سابقہ زمانے ميں ہوں يا اس دور ميں _ نماز كے جمع كرنے كى 

  اجازت دينى چاہيے_ 
نے ميں لوگوں كى زندگى تبديل ہوچكى ہے_ كارخانوں ميں بہت سے مزدوروں، دفتروں ميں بہت سے مالزمين ہمارے زما

اور كالسوں ميں بہت سے طالب علموں كو پانچ وقت نماز كى فرصت نہيں ملتى ہے يعنى انكے ليےكام كرنا كافى دشوار اور
  پيچيده ہوجاتا ہے_ 

(ص) سے نقل ہوئي ہيں اور آئمہ طاہرين نے ان پر تاكيد كى ہے اگر لوگوں كو دو پس ان روايات كے مطابق جو پيغمبر اكرم
  نمازوں كو اكٹھا پڑھنے كى اجازت دے دى جائے تو اس اعتبار سے 
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  انكے كام ميں سہولت حاصل ہوگي_ اور نماز پڑھنے والوں كى تعداد بڑھ جائيگي_ 
گا اور تارك صلوة لوگوں كى تعداد بڑھتى جائيگى شايد يہى وجہ ہے كہ بہت اگر ايسا نہ كيا جائے تو ترك نماز ميں اضافہ ہو

  سے اہلسنت كے جوان نماز كو چھوڑ تے ہيں اور اہل تشيع ميں تاركين نماز كى تعداد بہت كم ہے_ 
ت كى روشنى ) اور رسولخدا(ص) سے نقل ہونے والى متعدد روايا1انصاف يہ ہے كہ '' بُعثُت الى الشريعة السمحة السہلة'' (

ميں لوگوں كو تين اوقات ميں نماز پڑھنے كى اجازت دينى چاہيے اسى طرح فرادى نماز كى بھى اجازت دينى چاہيے تا كہ 
زندگى كى مشكالت، ترك نماز كا موجب نہ بنے _ اگرچہ اسالم ميں پانچ وقت نماز كى فضيلت پر تاكيد ہوئي ہے اور وه بھى 

  جماعت كے ساتھ_ 

  كو اكٹھا پڑھنے كے جواز پر روايات:دو نمازوں 
اہلسنت كى معروف كتب جيسے صحيح مسلم ، صحيح بخارى ، سنن ترمذى ، مؤطّاء مالك، مسند احمد، سنن نسائي، مصنف 

روايات نقل كى گئي ہيں جن ميں بغير سفر اور مطر ( بارش) كے،  30عبدالّرزاق اور ديگر مشہور كتابوں ميں تقريباً تيس 
ور ضرر كے ، نماز ظہر و عصر يا نماز مغرب و عشاء كے اكٹھا پڑھنے كو نقل كيا گيا ہے_ ان ميں سے اكثر بغير خوف ا

  روايات كو ان پانچ مشہور اصحاب نے نقل كيا ہے_ 
_ ابوہريره ، ان ميں سے بعض 5_ عبدهللا ابن عمر ، 4_ ابو ايّوب انصارى ، 3، جابر ابن عبدهللا انصاري، 2_ ابن عباس، 1
  ہم قارئين محترم كے ليئے نقل كرتے ہيں_  كو

 ------------------------------   

  )ُمجھے ايك سہل اور آسان شريعت كے ساتھ مبعوث كيا گيا ہے ( ترجمہ)_1
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_ ابوزبير نے سعيد بن جبير سے ، انہوں نے ابن عباس سے نقل كيا ہے كہ '' صلّى رسول هللا(ص) الظہر و العصر جميعاً 1
مدينة فى غير خوف و ال سفر'' رسولخدا(ص) نے مدنيةميں بغير كسى خوف اور سفر كے نماز ظہر او ر عصر كو اكٹھا بال

  انجام ديا_ 
ابو الزبيركہتے ہيں ميں نے سعيد ابن جبير سے پوچھا كہ پيغمبراكرم(ص) نے ايسا كيوں كيا؟ تو وه كہنے لگے كہ يہى سوال 

نہوں نے جواب ميں كہا تھا '' أراد أن ال يَحرَج أحداً من أّمتہ '' آنحضرت(ص) كا مقصد يہ ميں نے ابن عباس سے كيا تھا تو ا
  ) 1تھا كہ ميرى امت كا كوئي مسلمان بھى زحمت ميں نہ پڑے'' (

  
فى _ايك اور حديث ميں ابن عباس سے نقل كيا گيا ہے '' َجمع رسول ّهللا بين الظہر و العصر و المغرب و العشاء فى المدينة 2
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غير خوف و ال مطر'' ''پيغمبر اكرم(ص) نے مدينہ ميں بغير كسى خوف اور بارش كے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و 
  عشاء كو اكٹھا انجام ديا''_ 

حديث كے ذيل ميں آيا ہے كہ جب ابن عباس سے سوال كيا گيا كہ پيغمبر اكرم(ص) كا اس جمع بين صالتين سے كيا مقصد 
جواب ميں كہا'' أراد أن ال يحرج'' آنحضرت(ص) كا يہ مقصد تھا كہ كوئي مسلمان بھى زحمت و مشقت سے  تھا تو انہوں نے
  ) 2دوچار نہ ہو_(

  
  _ عبدهللا ابن شقيق كہتے ہيں: 3

' ' خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس يقولون الصالة، الصالة قال فجائہ، رجل 
  بنى تميم ال  من

 ----------------------------   

  _151،ص 2) صحيح مسلم، جلد 1
  _152،ص 2) صحيح مسلم، جلد 2
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يفتر و ال يتني: الصلوة ، الصلوة فقال ابن عباس أتعلّمنى بالّسنّة ال اَّم لك ثّم قال: رايت رسول هللا جمع بين الظہر و العصر و 
  ) 1ن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شيء فأتيُت ابا ہريره فسألتہ ، فّصدق مقالتَہ'' (المغرب و العشاء قال عبدهللا ب

كہ ايك دن ابن عباس نے نماز عصر كے بعد خطبہ پڑھنا شروع كيا يہانتك كہ سورج غروب ہوگيا اور ستارے ظاہر ہوگئے ، 
ہ كا ايك آدمى آيا وه مسلسل نماز، نماز كى لوگوں نے نماز، نماز كى آوازيں لگانا شروع كرديں_ ايسے ميں بنو تميم قبيل

صدائيں بلند كر رہا تھا اس پر ابن عباس نے كہا ، تو مجھے سنت رسول(ص) سكھانا چاہتا ہے اے بے حسب و نسب ميں نے 
ديكھا ہے كہ رسولخدا(ص) نے نماز ظہر و عصر كو ،اسى طرح نماز مغرب و عشاء كو اكٹھا پڑھا ہے عبدهللا بن شقيق كہتا 

ے ميرے دل ميں شك سا پيدا ہوگيا، ميں ابوہريره كے پاس آيا اور اُن سے يہى بات دريافت كى انہوں نے ابن عباس كے كالمہ
  كى تصديق كي_ 

  
_ جابر ابن زيدلكھتے ہيں كہ ابن عباس نے كہا كہ : '' صلّى النّبي(ص) سبعاً جميعاً و ثمانياً جميعاً'' پيغمبر اكرم(ص) نے 4

ر آٹھ ركعتيں اكٹھى پڑھيں'' (مغرب اور عشاء كى نماز اسى طرح ظہر اور عصر كى نماز كے اكٹھا پڑھنے سات ركعتيں او
  ) 2كى طرف اشاره ہے) (

 ----------------------------   

  ) سابقہ مدرك_1
  ( باب وقت المغرب)_ 140، ص 1) صحيح بخارى ، جلد 2
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  كہ:  _ سعيد بن ُجبير، ابن عباس سے نقل كرتے ہيں5
'' َجمع رسوُل هللا (صلى هللا عليہ و آلہ و سلم ) بين الظہر و العصر و بين المغرب و العشاء بالمدينة من غير خوف و ال مطًر 

  ) 1قال: فقيل ألبن عباس : ما أراد بذلك؟ قال أراد أن ال يحرج أمتّہ''(
ہر و عصر كى نماز، اسى طرح مغرب و عشاء '' پيغمبر اكرم (ص) نے مدينہ ميں بغير دشمن كے خوف اور بارش كے ، ظ

كى نمازوں كو اكٹھا پڑھا، ابن عباس سے پوچھا گيا كہ آنحضرت(ص) كا اس كام سے كيا مقصدتھا؟ تو انہوں نے كہا 
  آپ(ص) چاہتے تھے كہ انكى امت مشقّت ميں نہ پڑے'' 

  
  ) 2بن عباس سے نقل كى ہے_(_ امام احمد ابن حنبل نے بھى اسى كے مشابہ حديث اپنى كتاب مسند ميں ا6
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  _ امام مالك نے اپنى كتاب '' مؤطا'' ميں مدينہ كا تذكره كيے بغير ابن عباس سے يہ حديث نقل كى ہے: 7

  ) 3'' صلَّ رسوُل هللا (ص) الظہر و العصر جميعاً و المغرب و العشاء جميعاً فى غير خوف و ال مطر''(
 -------------------------------   

  _187حديث  121ن ترمذى ، جلد ) سن1
  _223، ص  1) مسند احمد، جلد 2
  _144، ص  1) مؤطا مالك، جلد 3
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'' رسولخدا(ص) نے ظہر و عصر كى نماز كو اسى طرح مغرب و عشاء كى نماز كو اكٹھا پڑھا حاالنكہ نہ تو دشمن كا خوف 
  تھا اور نہ ہى بارش كا خطره'' 

  
  كتاب ميں جناب عبدهللا ابن عمر سے نقل كيا گيا ہے كہ:  : '' مصنف عبدالرزاق'' نامى8

'' َجمع لنا رسوُل هللا صلَّى هللا عليہ و آلہ و سلم مقيماً غير مسافربين الظہر و العصرفقال رجٌل ألبن عمر : لم ترى النّبى (ص) 
  ) 1فعل ذلك؟ قال ألن ال يحرج اُّمتہ أن جمع رجل'' (

ے يعنى قيام كى حالت ميں ظہر و عصر كى نمازوں كو اكٹھا پڑھايا، كسى نے ابن عمر پيغمبر اكرم (ص) نے بغير سفر ك
سے پوچھا آپ كے خيال كے مطابق پيغمبر اكرم (ص) نے يہ كام كيوں كيا؟ اس پرانہوں نے كہا آپ(ص) نے يہ كام اس ليے 

بتال نہ ہو( لوگ اس پراعتراض نہ انجام ديا كہ اگر امت ميں سے كوئي ان دو نمازوں كو اكٹھا پڑھ لے توزحمت ميں م
  كريں)_ 

  
  _ جابر ابن عبدهللا كہتے ہيں كہ: 9

  ) 2'' َجمع رسوُل هللا (ص) بين الظہر و العصر و المغرب و العشاء فى المدينة للّرخص من غير خوف: و ال علّة'' (
مغرب و عشاء كى نمازوں كو '' رسولخدا(ص) نے مدينہ ميں بغير دشمن كے خوف اوربغير كسى عذر كے ظہر و عصر اور

  اكٹھا پڑھا تا كہ امت كے ليے اجازت اور رخصت شمار ہو _ 
------------------------------------   

  _556، ص  2) مصنف عبدالرزاق ، جلد 1
  _161، ص  1) معانى اآلثار، جلد 2
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  _ ابوہريره نيز نقل كرتے ہيں كہ: 10

  ) 1ہ و آلہ و سلم ) بين الصلوتين فى المدينة من غير خوف:''('' جمع رسول هللا (صلى هللا علي
  رسولخدا(ص) نے مدينہ ميں بغير دشمن كے خوف كے دو نمازوں كو اكٹھا پڑھا _ 

  
  _ عبدهللا بن مسعود بھى نقل كرتے ہيں كہ: 11

  ) 2ئاّل تكون أمتى فى حرج'' ('' جمع رسول هللا (ص) بين االولى و العصر و المغرب و العشاء فقيل لہ فقال(ص) : صنعتہ ل
رسولخدا(ص) نے مدينہ ميں ظہر و عصر كى نماز، اسى طرح مغرب و عشاء كى نمازوں كو اكٹھا پڑھا_ كسى نے آپ (ص)
سے اس كے سبب كے بارے ميں سوال كيا تو آپ(ص) نے فرمايا كہ يہ كام ميں نے اس ليے كيا ہے تا كہ ميرى اّمت مشقّت 

  ميں نہ پڑے_ 
  ح اور بہت سى احاديث موجود ہيں جو اسى مطلب كى طرف اشاره كرتى ہيں_ اسى طر
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  يہانپر دوسوال پيش نظر ہيں: 

  _ مذكوره احاديث كا نتيجہ :1
مذكوره باال تقريباً تمام احاديث ميں '' كہ جو اہلسنت كى مشہور اور درجہ اول كى كتب ميں ذكر ہوئي ہيں اور ان كى سند 

  بعض بزرگ اصحاب تك پہنچتى ہے'' د و نكات پر تاكيد كى گئي ہے: 
 ------------------------------   

  _283، ص  1) مسند البّزاز، جلد 1
  _10525، حديث  219، ص 10اني، جلد ) المعجم الكبير طہر2
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ايك تو يہ كہ رسولخدا(ص) نے دو نمازوں كو اس حال ميں اكٹھا انجام ديا كہ كسى قسم كى مشكل جيسے دشمن كا خوف، 
  سفر ، بارش و غيره، در پيش نہيں تھي_ 

  دالنا'' تھا_  اور دوسرے يہ كہ آپ(ص) كا مقصد '' امت كو رخصت دينا'' اور '' عسر و حرج سے نجات
آيا ان نكات كى روشنى ميں سزاوار ہے كہ بعض لوگ اعتراض تراشى كريں اوريوں كہيں كہ يہ اكٹھا پڑھنا اضطرارى 

موارد ميں تھا؟ہم كيوں حقائق سے چشم پوشى كريں، اور اپنے خام نظريات كو رسولخدا(ص) كے صريح فرامين پر ترجيح 
  ديں؟ 

ت دى ہے ليكن افسوس يہ ہے كہ اّمت كے بعض متعّصب لوگ اجازت نہيں ديتے آخر خدا اور اس كے رسول(ص) نے اجاز
  كيوں؟ 

يہ لوگ كيوں نہيں چاہتے ہيں كہ مسلمان جوان ہر حال ميں اور ہر جگہ پر ، اسالمى ممالك كے اندر اور باہر، يونيور 
  زيوں) پر عمل كريں؟ سٹيوں، دفتروں اور كارخانوں ميں اس اہم ترين اسالمى فريضہ (يعنى يوميہ نما

  ہمارا نظريہ ہے كہ اسالم قيامت تك ہر زمان اور ہر مكان كے ليے ہے_ 
پيغمبر اكرم (ص) يقينا اپنى وسعت نظرى كے ذريعہ تمام دنيا كے مسلمانوں اور تمام زمانوں اور صديوں كے لوگوں كو 

ں نماز پڑھنے پر مقيّد كريں گے تو اس كے مدنظر ركھے ہوئے تھے وه جانتے تھے كہ اگر تمام لوگوں كو پانچ وقت مي
نتيجے ميں بعض لوگ تارك الصالة ہوجائيں گے ( جيسا كہ ہم آجكل ديكھ رہے ہيں) اسى ليے انہوں نے اپنى امت پر احسان 

  كيا اور كام كو آسان 
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  _ كرديا تا كہ سب لوگ ہر زمان و مكان ميں آسانى كے ساتھ روزانہ كى نمازوں كو بجاال سكيں

  قرآن مجيد فرماتا ہے: 
  ) 1'' و َما َجَعل َعليُكم فى الّدين من َحَرج:'' (

  _ قرآن مجيد اور نماز كے تين اوقات:2
اسى مسئلہ ميں تعجب كى بات يہ ہے كہ قرآن مجيد كى دو آيات ميں جب نماز كے اوقات كا تذكره كيا گيا ہے، وہاں يوميہ 

ے گئے ہيں_ تعجب يہ ہے كہ كيوں ان بھائيوں ميں سے ايك گروه پانچ اوقات كے نمازوں كے ليے صرف تين اوقات ذكر كي
  وجوب پر اصرار كرتا ہے_ 

پانچ اوقات ميں نماز كى زياده فضيلت كے بارے ميں كسى كو انكار نہيں ہے_ ہميں بھى اگر توفيق الہى شامل حال رہے تو 
  پانچ اوقات ميں نماز ادا كرتے ہيں_ 

  چ اوقات كے وجوب كے بارے ميں ہے_ اختالف صرف ان پان
_ پہلى آيت سوره ہود ميں ہے:''و أقم الصلوة طََرفى النہار و زلفاً من اللّيل'' دن كے دو اطراف ميں اور رات كے كچھ حّصے1

  ) 2ميں نماز ادا كرو ...''(
ظہر و عصر كى طرف اشاره ہے '' طرفى النہار'' نماز صبح كى طرف جو دن كى ابتداء ميں انجام دى جاتى ہے، اور نماز 
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كہ جن كا وقت سورج غروب ہونے تك باقى ہے_ بالفاظ ديگر نماز ظہر و عصر كے وقت كا غروب آفتاب تك باقى رہنا اس 
 آيت سے با آسانى استفاده ہوتا ہے اور ''ُزلفاً من الليل'' كہ جس ميں لفظ '' ُزلف'' استعمال ہوا ہے جس كے بارے ميں '' مختار 

---------------------------------   

  _ اور هللا نے تم پر دين كے مسئلے ميں كوئي حرج اور مشقت نہيں ركھي_78) سورة حج آيت 1
  _114) سورة ہود آيت 2
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الصحاح'' اور راغب نے كتاب المفردات ميں لكھا ہے كہ يہ '' زلفة'' كى جمع ہے اور اسے رات كے ابتدائي حصوں كے 
مال كيا جاتا ہے_ اس سے واضح ہوتا ہے كہ يہ ''زلفاً من الليل'' مغرب اور عشاء كے وقت كى طرف اشاره بارے ميں استع

  ہے_ 
بنابراين اگر پيغمبر اكرم (ص) نمازوں كو عام طور پر پانچ وقتوں ميں انجام ديتے تھے تووه يقينا ان پانچ اوقات كى فضيلت 

ہم كيوں قرآن مجيد كى آيت كے ظہور سے چشم پوشى كريں اور دوسرى كے اعتبار سے تھا كہ جس كے ہم سب معتقد ہيں 
  تاويلوں كو تالش كريں؟ 

_ دوسرى آيت سوره اسراء ميں ہے; '' أقم الصلوة لُدلُوك الشمس إلى َغَسق الليل و قرآن الفجر إّن قرآن الفجر كاَن مشہوداً'' 2
  ) 1اسى طرح قرآن فجر ( نماز صبح) ادا كرو ...'' (نماز كوزوال آفتاب كے آغاز سے رات كى تاريكى تك ادا كرو 

'' دلوك'' متمايل ہونے اور جھكنے كے معنى ميں آتا ہے_ يہاں نصف النہار سے سورج كے تمايل كى طرف اشاره ہے يعنى 
  زوال كا وقت_ 

ر بعض نے آدھى رات'' غسق الليل'' رات كى تاريكى كے معنى ميں ہے، بعض نے اسے رات كى ابتداء سے تعبير كيا ہے او
كے معنى ميں اس كى تفسير كى ہے_ جيسا كہ راغب نے ''مفردات'' ميں لكھا ہے كہ '' غسق'' رات كى و تاريكى كى شّدت 

  كے معنى ميں ہے اور يہ وہى آدھى رات كے وقت ہوتى ہے _ 
ور غسق الليل سے نماز ان معانى كے مطابق دلوك شمس سے نماز ظہر و عصر كے وقت كى ابتداء كى طرف اشاره ہے ا

  مغرب و عشاء كے وقت كى انتہا كى طرف اشاره ہے اور قرآن فجر سے 
-------------------------   

  _78) سورة اسرائ، آيت 1
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  نماز صبح كى طرف اشاره ہے_ 
  جناب فخر رازى نے اس آيت كى بہترين تفسير بيان كى ہے، وه يوں رقمطراز ہيں كہ : 

الغسق بظہور اّول الظلمة_ و حكاه عن ابن عباس و عطا و النضر بن شميل_ كان الغسق عبارة عن أول المغرب و '' إن فَّسرنا 
على ہذا التقدير يكون المذكور فى اآلية ثالث اوقات وقت الّزوال ووقت أول المغرب و وقت الفجر، و ہذا يقتضى أن يكون الزوال 

ركاً بين الصلوتين و أن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب و العشاء فيكون ہذا الوقت وقتا، للظُہر و العصر فيكون ہذا الوقت مشت
  ) 1مشتركاً ايضاً بين ہاتين الصلوتين فہذا يقتضى جواز الجمع بين الظہر و العصر و المغرب و العشاء مطلقاً''(

بن عباس عطا اور نضر بن شميل بھى اگر ہم كلمہ غسق كو رات كى تاريكى كے آغاز كے معنى ميں تفسير كريں ( جيسا كہ ا
اسى كے قائل ہيں) تو اس وقت غسق سے مغرب كے ابتدائي وقت كى طرف اشاره ہوگا_ اور اس بناء پر آيت ميں تين اوقات 

  ذكر 
 --------------------------------   

  _27، ص 21) تفسير كبير فخر رازى ، ج 1
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ر فجر كا وقت_ اس كے بعد كہتے ہيں كہ يہ تين اوقات تقاضا كرتے ہيں كہ زوال ہوئے ہيں زوال كا وقت_ غروب كا وقت او
نماز ظہر و عصر كا مشتركہ اورغروب نماز مغرب و عشاء كا مشتركہ وقت ہو اس كا نتيجہ يہ نكال كہ نماز ظہر اور عصر 

   كو ،اسى طرح نماز مغرب اور عشاء كو بغير كسى قيد وشرط كے اكٹھا پڑھا جاسكتا ہے''
جناب فخر رازى نے يہانتك تو بالكل صحيح بات بيان كى تھى اور آيت كے مفہوم كو اچھى طرح سمجھا اور سمجھايا_ ليكن 
اس كے بعد كہتے ہيں كہ چونكہ ہمارے پاس دليل موجود ہے كہ دو نمازوں كے درميان بغير عذر و سفر كے جمع كرنا جائز

  ) 1محدود كرينگے_( نہيں ہے، اس ليئےم آيت كو عذر كى حالت ميں
موصوف كو ياد دہانى كرانى چاہيے كہ نہ صرف يہ كہ ہمارے پاس آيت كو صرف حال عذر ميں محدود كرنے پر دليل 

موجود نہيں ہے بلكہ متعّدد روايات موجود ہيں ( جنكى طرف اشاره ہوچكا ہے ) كہ رسولخدا(ص) نے بغير عذر اور بغير 
غرب و عشاء كو اكٹھا پڑھا تا كہ اّمت كو سہولت دى جاسكے اور وه اس رخصت سےسفر كے نماز ظہر و عصر اور نماز م

  بہره مند ہوسكيں_ 
عالوه بر اين آيت كے اطالق كو كس طرح انتہائي محدود موارد كے ساتھ مختص كيا جاسكتا ہے حاالنكہ علم اصول ميں يہ 

  بات مسلّم ہے كہ تخصيص اكثر جائز نہيں ہے_ 
  كل وضاحت كے ساتھ نماز كے جو تين اوقات ذكر كيے ہيں اُن سے چشم پوشى نہيں كى جاسكتى ہے_ بہرحال آيت نے بال

  سابقہ بيان سے ہم مندرجہ ذيل نتائج اخذ كرتے ہيں_ 
 -----------------------------   

  ) سابقہ مدرك_1
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  و جائز قرار ديا ہے_ _ قرآن مجيد نے وضاحت كے ساتھ پانچ نمازوں كى تين اوقات ميں بجا آورى ك1
_ فريقين كى كتب ميں بيان كى جانے والى اسالمى احاديث سے اس بات كا پتہ چلتا ہے كہ پيغمبر اكرم (ص) نے كئي مرتبہ2

دو نمازوں كو اكٹھا پڑھا حاالنكہ نہ ہى سفر ميں تھے اور نہ ہى كوئي اور عذر تھا_ اور اس كام كو انہوں نے مسلمانوں كے 
  ار كيا تا كہ وه مشقتسے دوچار نہ ہُوں_ ليئے رخصت شم

_ اگرچہ پانچ اوقات ميں نماز پڑھنا فضيلت ہے، ليكن اس فضيلت پر اصرار كرنے اور ترخيص كى راه ميں ركاوٹ بننے 3
كى وجہ سے بہت سے لوگ بالخصوص جوان نسل اصل نماز سے فرار كر جاتے ہيں _ اور اس بات كى تمام ذمہ دارى 

  ن كے دوش پر آتى ہے_ ترخيص كے مخالفي
كم از كم اہلسنت علماء اتنا قبول كرليں كہ اس مسئلہ ميں انكے جوان بھى مكتب اہلبيت(ع) كے پيروكاروں كے فتوى پر عمل 
كرليں جيسا كہ بزرگ عالم دين شيخ االزہر '' جناب شيخ محمد شلتوت'' نے مذہب جعفريہ كے تمام فتاوى پر عمل كرنے كو 

   جائز قرار دياہے_
آخر مينپھر ہم دوباره تاكيد كرتے ہيں _ كہ ہميں قبول كرنا چاہيے كہ آج كل دنيا ميں بہت سے مزدوروں ، مالزمين ، سكول 
و كا لجز كے طالب اور ديگر طبقات كے لوگوں كے ليے پانچ اوقات ميں عليحده عليحده نماز پڑھنا بہت مشكل كام ہے_ كيا 

دى گئي اس سہولتسے استفاده كريں جو آجكل كے معاشرے كو مد نظر ركھتے ہوئے ہميں نہيں چاہيئے كہ رسولخدا(ص) كى
  عنايت كى گئي ہے تا كہ نسل جوان اور ديگر لوگ نماز ترك كرنے كے بہانے نہ بنائيں_ 

 كيا '' سنت '' پر اس حد تك اصرار كرنا صحيح ہے كہ جو '' فريضہ'' كے ترك كرنے كا سبب بنے؟ 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں
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  وضو ميں پاؤں كا مسح
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  قرآن مجيد اور پاؤں كا مسح:

وضو ميں پاؤں كا مسح ايك اور ايسا اعتراض ہے جسے اہلسنت كے بعض علماء ، شيعوں پر كرتے ہيں _ چونكہ اُن كى 
  اكثريت پاؤں دھونے كو واجب سمجھتى ہيں اور پاؤں كے مسح كو كافى نہيں سمجھتى _ 
تب اہلبيت(ع) كے پيروكاروں كا حاالنكہ قرآن مجيد نے بالكل واضح الفاظ ميں پاؤں كے مسح كا حكم ديا ہے_ اس طرح مك

) 30عمل قرآن مجيد كے بالكل مطابق ہے_ اس كے عالوه پيغمبر اكرم(ص) كى بہت سى احاديث جن كى تعداد تقريباً تيس (
سے بھى زياده ہے پاؤں كے مسح كو بيان كر رہى ہيں_ اور اس كے عالوه بہت سے اصحاب اور تابعين ( وه لوگ جو 

 نے ميں تھے) كا عمل پاؤں كے مسح كے بارے ميں موجود ہے نہ پاؤں دھونے كے بارے ميں_ اصحاب كے بعد والے زما
ليكن مقام افسوس ہے كہ بعض مخالفين نے ان تمام ادلّہ سے چشم پوشى كرتے ہوئے، بغير كسى غور و فكر كے، ہم پر حملہ 

تيار كرتے ہوئے اس مذہب حقہ كے كرنا شروع كرديا اور تند و تيز الفاظ كے ذريعے، حق و عدالت سے ُدورى اخ
پيروكاروں كى سرزنش شروع كردى ہے_ ابن كثير ، مذہب اہلسنت كے معروف عالم دين اپنى كتاب '' تفسير القرآن العظيم'' 

  ميں كہتے ہيں: 
  

164   
اور جہالت  '' روافض ( ان كا مقصود اہلبيت(ع) كے پيروكار ہيں) نے وضو ميں پاؤں دھونے كے مسئلہ ميں مخالفت كى ہے

و گمراہى كى وجہ سے بغير كسى دليل كے مسح كو كافى سمجھ ليا ہے_ حاالنكہ قرآن مجيد كى آيت سے پاؤں دھونے كا 
وجوب سمجھا جاتا ہے_ اور رسولخدا(ص) كا عمل بھى آيت كے مطابق تھا_ حقيقت ميں اُن كے پاس اپنے نظريہ پر كوئي 

  ) 1دليل نہيں ہے(
اسكى اندھى تقليد كرتے ہوئے اسكى بات كو اخذ كر ليا ہے اور اس مسئلہ پر تحقيق كرنے كى  بعض ديگر علماء نے بھى

  زحمت گوارا نہيں كى اور اپنى دلخواه نسبت شيعوں كى طرف دى ہے_ 
 شايد وه اپنے تمام مخاطبين كو عوام تصّور كر رہے تھے اور انہوں نے يہ نہ سوچا كہ ايك دن محققين انكى باتوں پر تنقيد

  كريں گے اور( انہيں باطل ثابت كريں گے )اس طرح انہيں اسالمى تاريخ كے سامنے شرمنده ہونا پڑے گا_ 
اس وقت ہم سب سے پہلے قرآن مجيد كى خدمت ميں حاضر ہوتے ہيں اور اس مسئلہ كا فيصلہ دريافت كرتے ہيں_ سورة 

ميں يوں ارشاد بارى تعالى  6رت ہے ) كى آيت نمبر مائده ( كہ جو پيغمبر اكرم(ص) پر نازل ہونے والى سب سے آخرى سو
  ہے: 

  ''يا ايّھا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا ُوجوہكم و أيديكم إلى المرافق و اَمَسُحوا بُرء وسكم و أرجلكم إلى الكعبين'' 
ھولو اور اپنے سر اور پاؤں كا اے صاحبان ايمان جب تم نماز كے ليے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں كو كہنيوں تك د

  ابھرى ہوئي جگہ تك مسح كرو'' 
 ---------------------------   
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  واضح ہے كہ كلمہ ''ارجلكم'' ( اپنے پاؤں)كا كلمہ '' روسكم'' ( اپنے سر) پر عطف 
دھونا_ چاہے '' ارجلكم'' كو نصب كے ساتھ پڑھا جائے يا جر كے ہے اور اس وجہ سے دونوں كا مسح كرنا واجب ہے نہ كہ
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  ) 1ساتھ ( غور كيجئے)(
-------------------------------------   

) اس مطلب كى وضاحت يہ ہے كہ كلمہ '' ارجلكم'' كے اعراب كے بارے ميں دو مشہور قرا تيں ہيں ايك جر كے ساتھ قرا ت كہ جسے1
حمزه ، ابوعمرو، ابن كثير اور حتى عاصم نے ( ابوبكر كى روايت كے مطابق ) الم كى زير كے ساتھ پڑھا ہے بعض مشہور قّراء جيسے

اور دوسرى طرف بعض مشہور قّراء نے اسے نصب كے ساتھ پڑھا ہے اور آجكل قرآن مجيد كے تمام رائج نسخوں ميں اسى دوسرى 
  قرا ت كے مطابق اعراب لگايا گيا ہے_

اب كے مطابق يقينا معنى كے اعتبار سے كوئي فرق نہيں پڑتا ہے_ كيونكہ اگر زير كے ساتھ پڑھا جائے تو بالكل واضحليكن دونوں اعر
ہے كہ ''ارجلكم'' كا '' رؤس'' پر عطف ہے اس كا معنى يہ ہے كہ وضو ميں پاؤں كا مسح كرو (جسطرح سر كا مسح كرتے ہو)اگر 

  كے اور بھى بہت سے طرفدار ہيں تو اس ميں كيا عيب ہے؟شيعہ اس قرا ت كے مطابق عمل كريں كہ جس 
اور اس سے بڑھ كر اگر فتح ( زبر) كے ساتھ بھى پڑھا جائے پھر بھى ''ارجلكم ''كا عطف ''برو سكم'' كے محل پر ہوگا اور واضح 

ميں آيت كا معنى يہى بنے  ہے كہ برؤسكم محل كے اعتبار سے منصوب ہے كيونكہ '' و امسحوا'' كا مفعول ہے _ پس دونوں صورتوں
  گا كہ پاؤں كا مسح كرو_

ہاں بعض لوگوں نے يوں خيال كيا ہے كہ اگر ''ارجلكم '' كو فتح ( زبر) كے ساتھ پڑھا جائے تو اس كا '' وجوہكم'' پر عطف ہوگايعنى 
خالف اور قرآن مجيد كى فصاحت ہاتھ اور منہ كو دھويئےس طرح پاؤں كو دھوليجئے حاالنكہ يہ بات ادبيات عرب كے قواعد كے بھى 

  كے ساتھ بھى سازگار نہيں ہے_
بہرحال يہ بات ادبيات عرب كے اس لئے خالف ہے كيونكہ معطوف اور معطوف عليہ كے در ميان كبھى اجنبى جملہ واقع نہيں ہوتا ہے_

كيونكہ ہرگز فصيح عربى ميں ايسا جملہ بلكہ ايك معروف اہلسنت عالم كے بقول محال ہے كہ '' ارجلكم '' كا ''وجوہكم'' پر عطف ہو 
نہيں بوال جاتا ہے كہ مثال كوئي كہے '' ضربُت زيداً و مررُت ببكر و عمراً'' كہ ''ميں نے زيد كو مارا اور بكر كے قريب سے گزرا اور 

  )16عمر كو'' يعنى عمرو كو بھى مارا ( شرح منية المصلى ص 
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  ں مسح كا حكم ديا ہے_ بہرحال قرآن مجيدنے پاؤں كے بارے مي

  عجيب توجيہات
بعض لوگوں نے جب قرآن مجيد كے حكم كو اپنے پہلے سے معين كرده مفروضہ كے خالف ديكھا تو توجيہات كرنا شروع 

  كرديں_ ايسى توجيہات كہ جو انسان كو حيران كر ديتى ہيں_ من جملہ: 
  
) سے نقل ہوئي ہيں انكى خاطر منسوخ ہوگئي ہو ابن حزم _ يہ آيت سنت پيغمبر (ص) كى وجہ سے اور جو احاديث آپ(ص1

نے اپنى كتاب '' االحكام فى اصول االحكام'' ميں لكھا ہے كہ ''چونكہ سنت ميں پاؤں دھونے كا حكم آيا ہے اس ليے ہميں قبول 
  كرنا چاہيے كہ مسح واال حكم منسوخ ہوگيا ہے''_ 
:تمام مفسرين نے اس بات كو قبول كي ا ہے كہ سوره مائده وه آخرى سوره ہے جو پيغمبر اكرم (ص) پر نازل ہوئي جبكہ اوال ً

  ہے اور اس كى كوئي بھى آيت منسوخ نہيں ہوئي ہے_
حتى كہ عام افراد بھى اس قسم كا جملہ نہيں بولتے ہيں چہ جائيكہ قرآن مجيد جو فصاحت كا اكمل و اتم نمونہ ہے اس قسم كا 

  جملہ بيان كرے_
ت كے بعض محققين نے كہا ہے كہ بالشك و شبہہ نصب كى صورت ميں كلمہ '' ارجلكم'' كا عطف '' بر پس جس طرح اہلسن

  ء ؤسكم'' كے محل پر ہوگا اور ہرحال ميں آيت كا مفہوم يہى بنے گا كہ وضو كرتے وقت سر اور پاؤں كا مسح كرو_
  
  

167   
(ص) سے وضو ميں پاؤں دھونے والى روايات نقل ہوئي ہيں ثانياً : جس طرح عنقريب بيان كيا جائيگا كہ جہاں پيغمبر اكرم 

اُن كے مقابلے ميں آپ(ص) سے ہى متعدد روايات پاؤں كے مسح كے بارے ميں بھى نقل ہوئي ہيں كہ آپ(ص) وضو ميں 
  پاؤں كا مسح كيا كرتے تھے_ 

  ں_ كس طرح ممكن ہے كہ ہم قرآن مجيد كے دستور كو اس قسم كى روايات كے ذريعے نسخ كردي
عالوه بر اين ،تعارض روايات كے باب ميں ثابت كيا گيا ہے كہ جب بھى روايات كے درميان تضاد ہو تو قرآن مجيد سے ان 
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كى مطابقت كرنى چاہيے ، جو روايات قرآن مجيد كے مطابق ہوں انہيں قبول كر لينا چاہيے اور جو قرآن مجيد كے مخالف 
  ہوں ان پر عمل نہيں كرنا چاہيے_ 

  
وسرے كچھ افراد جيسے '' جصاص'' نے '' احكام القرآن'' نامى كتاب ميں لكھا ہے كہ ''وضو والى آيت مجمل ہے اور ہم _ د2

  ) 1احتياط پر عمل كرتے ہوئے پاؤں دھو ليتے ہيں تا كہ دھونا بھى صادق آجائے اور مسح بھي'' (
مختلف اور متباين مفہوم ہيں اور دھونا ہرگز مسح كو شامل  حاالنكہ سب جانتے ہيں كہ (َغسل) '' دھونا'' اور '' مسح كرنا'' دو

  نہيں ہوتا ہے_ 
  ليكن كياكيا جائے انكى پہلے سےقضاوت انہيں قرآن مجيد كے ظہور پر عمل نہيں كرنے ديتي_ 

 ---------------------------   
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ر '' جّر'' كے ساتھ بھى قرا ت كى جائے يعنى ''ارجلكم'' كا '' روؤسكم'' پر عطف كيا_ جناب فخر رازى كہتے ہيں كہ حتى اگ3
جائے تو بالكل واضح طور پر يہ پاؤں كے مسح پر داللت كرتا ہے، ليكن پھر بھى اس كا مقصد پاؤں كا مسح كرنا نہيں ہوگا، 

  ) 1رنے ميں اسراف نہ كرو'' (بلكہ پاؤں كے مسح سے ُمراد يہ ہوگى كہ پاؤں دھوتے وقت پانى استعمال ك
حاالنكہ اگر آيات قرآن ميں اس قسم كے اجتہاد اور تفسير بالرا ى كا دروازه ُكھل جائے تو پھر ظواہر قرآن پر عمل كرنے 

كے ليے كوئي چيز باقى نہيں رہے گي_ اگر ہميں اجازت ہو كہ ہم ''مسح'' كو '' دھوتے وقت اسراف نہ كرنے'' كے معنى ميں
  تو پھر تمام آيات كے ظواہر كى دوسرى طرح تفسير كى جاسكتى ہے_ لے ليں 

  نص ّ كے مقابلے ميں اجتہاد اور تفسير بالرا ي:
بہت سے قرائن سے اندازه ہوتا ہے كہ جسطرح ہمارے زمانے ميں اجتہاد در مقابل نص ايك قبيح اور غير قابل قبول امر 

اسطرح نہيں تھا_ با الفاظ ديگر جسطرح آج ہم احاديث پيغمبر(ص) اور آيات سمجھا جاتا ہے ، اسالم كے ابتدائي زمانے ميں 
  قرآن كے مقابلے ميں تعبّد اور تسليم محض ركھتے ہيں_ اُس زمانے ميں يہ تعبّد اس شّدت و قوت كے ساتھ نہيں تھا_ 

النبي(ص) و ا نا أحرمہما و مثال جب حضرت عمر نے اپنے معروف جملے ميں يوں كہا كہ '' متعتان كانتا محللتان فى زمن 
  اعاقب عليہما متعة النساء و متعة الحج'' دو 

 -----------------------------   
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متعے رسولخدا(ص) كے زمانے ميں حالل تھے ميں اُن دونوں كو حرام كرتا ہوں اور جو بھى اس حكم كى مخالفت كريگا 
) ( يعنى حج تمتع اپنے خاص احكام كے ساتھ'' تو بہت كم يا 1گا، ايك متعة النساء اور دوسرا متعہ حج(ميں اسے سزا دون

اصالً ديكھنے ميننہيں آيا ہے كہ اصحاب ميں سے كسى نے اُن پر تنقيد كى ہو اور كہا ہو كہ نص كے مقابلے ميں اجتہاد جائز
  نہيں ہے ( اور وه بھى اس شدت كے ساتھ ) _ 

اگر ہمارے زمانے ميں كوئي بڑے سے بڑا مسلمان فقيہہ يا دانشمند كہہ دے كہ ''فالن عمل رسولخدا(ص) كے حاالنكہ 
زمانے ميں حالل تھا اور ميں اسے حرام كر رہا ہوں'' سب اس پر تعّجب كريں گے اور اس كى بات كو فضول اور غير قابل 

ہيں ہے كہ حرام خدا كو حالل يا حالل خدا كو حرام كر قبول سمجھيں گے اور جواب ميں كہيں گے كہ كسى كو بھى حق ن
  سكے كيونكہ احكام كو منسوخ كرنا يا نص ّكے مقابلے ميں اجتہاد كرنا كسى كے ليئے جائز نہيں ہے_ 

ليكن اسالم كے ابتدائي زمانے ميں اسطرح نہيں تھا_ اسى ليے بعض موارد ديكھنے كو ملتے ہيں كہ جس ميں فقہائ، احكام 
  مقابلے ميں مخالفت كى جرا ت كرتے تھے_  الہى كے
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شايد پاؤں پر مسح كے انكار اور اسے دھونے ميں تبديل كرنے كامسئلہ بھى اسى اجتہاد كا شكار ہوا ہوگا_ شايد بعض لوگوں 
يا نے سوچا ہوگا كہ پاؤں چونكہ آلودگى كے نزديك رہتے ہيں بہتر ہے كہ انہيں دھوليا جائے چونكہ ان كے مسح كرنے كا ك

  فائده ہے؟ 
بالخصوص اُس زمانے ميں تو بعض لوگ ننگے پاؤں رہتے تھے اور بالكل جوتے نہيں پہنتے تھے اسى وجہ سے آداب 

  احترام مہمان ميں سے ايك يہ تھا كہ گھر ميں داخل ہوتے وقت اس كے پاؤں دھلواتے تھے 
 --------------------------------   

  ت كى بحث ميں بيان ہوچكے ہيں_) اس حديث كے مصادر ،نكاح موقّ 1
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ہمارى اس بات پر گواه صاحب تفسير المناركا كى كالم ہے جسے انہوں آيت وضو كے ذيل ميں پاؤں دھونے كے قائل افراد 
كى توجيہ ميں بيان كيا ہے _ وه كہتے ہيں كہ '' پاؤں پر تر ہاتھ كھينچ دينے سے ، كہ جو اكثر اوقات غبار آلود اور كثيف 

  تے ہيں نہ صرف كوئي فائده نہيں ہے بلكہ پاؤں زياده كثيف ہوجاتے ہيں اور ہاتھ بھى آلوده اور كثيف ہو جاتا ہے_ ہو
ھ ق) بعض علماء سے نقل كرتے ہيں كہ پاؤں چونكہ آلودگى كے نزديك 620اور اہلسنت كے معروف فقيہ ابن قدامہ ( متوفى 
) اسطرح انہوں 1ہ پاؤں كو دھو ليا جائے اور سر كا مسح كر ليا جائے (ہيں جبكہ سر اس طرح نہيں ہے لہذا مناسب ہے ك

نے اپنے اجتہاد اور استحسان كو ظاہر قرآن پر ترجيح ديتے ہوئے مسح كو چھوڑ ديا ہے اور آيت كى غلط توجيہ كردى ہے_
ر كا مسح كرنا وه بھى بعض اس گروه نے شايد اس بات كو بُھال ديا ہے كہ وضو نظافت اور عبادت دونوں كا مرّكب ہے، س

  كے فتوى كے مطابق صرف ايك انگلى كے ساتھ ، نظافت كا فائده نہيں ديتا ہے اس طرح پاؤں كا مسح بھي_ 
حقيقت ميں سر اور پاؤں كا مسح اس نكتہ كى طرف اشاره ہے كہ وضو كرنے واال آدمى سر سے ليكر پاؤں تك هللا تعالى كا 

  نظافت كا موجب بنتا ہے اور نہ ہى پاؤں كا مسح_  مطيع ہو_ ورنہ نہ تو سر كا مسح
بہرحال ہم هللا تعالى كے فرمان كے تابع ہيں اور ہميں حق نہيں پہنچتا كہ اپنى قاصر عقول كے ساتھ احكام الہى ميں تبديلياں 

تھ اور منہ كوكريں_ جس وقت قرآن مجيد نے پيغمبر(ص) پر نازل ہونے والى آخرى سو رت ميں حكم دے ديا ہے كہ اپنے ہا
  دھولو اور سر اور پاؤں كا مسح كرلو تو 

--------------------------   
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ہميں اپنى ناقص عقلوں كے ذريعے فلسفہ چينى كر كے اس حكم كى مخالفت نہيں كرنى چاہيے اور اپنى مخالفتوں كى توجيہ 
  جيہات نہيں كرنى چاہئيں_ كے ليے كالم خدا كى نامعقول تو

تفسير بالرا ى اور نص ّكے مقابلے ميں اجتہاد دو ايسى عظيم مصيبتيں ہيں جنہوں نے بعض مقامات ميں فقہ ا سالمى كے 
  چہرے كو مخدوش كرديا ہے_ 

  جوتوں پر مسح كرنا
رادران كہ جو وضو ميں پاؤں پر واقعاً يہ عجيب بات كہ جس نے ہر غير جانبدار محقق كو حيرت ميں ڈال ديا ہے كہ يہى ب

مسح كے جائز نہ ہونے پر اتنا اصرار كرتے ہيں اور پاؤں دھونے كو واجب سمجھتے ہيں _ اكثر وضاحت كے ساتھ لكھتے 
ہيں كہ پاؤں دھونے كى بجائے جوتوں پر مسح كيا جاسكتا ہے وه بھى مجبورى كے عالم ميں نہيں بلكہ اختيار كى حالت ميں 

  ں نہيں بلكہ حضر ميں بھى اور ہر حال ميں جوتوں پر مسح كيا جاسكتا ہے_ اور صرف سفر مي
واقعاً انسان اس قسم كے احكام پڑھ كر حيران ره جاتا ہے كہ پاؤں كا دھونا واجب تھا اور يا پھر جوتوں كے اوپرسے مسح 

  جائز ہوگيا ہے 
جوتوں پر مسح كو جائز نہيں سمجھتے ہيں جيسے  البتہ ايك گروه كہ جو فقہ اہلسنت كى نظر ميں اقليّت شمار ہوتے ہيں
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حضرت على ابن ابى طالب _ ، جناب ابن عباس اور امام مالك كہ جو اہلسنت كے ايك امام ہيں ( انكے فتوى كے مطابق 
  جوتوں پر مسح جائز نہيں ہے)_ 

ہميت كے قائل ہيں، ايك دلچسپ يہ ہے كہ حضرت عائشےه، كہ اہلسنت برادران جنكے فتاوى اور روايات كے ليے خاص ا
مشہور حديث ميں فرماتى ہيں كہ '' لئن تقطع قدمايى أحّب إلّي من أن أمسح على الخفّين''اگر ميرے دنوں پاؤں كاٹ ديے جائيں 

  ميرےليے 
  

172   
  ) 1اس سے زياده پسنديده ہے كہ ميں ( وضو ميں) جوتوں پر مسح كروں''(

  ھيں اور آپ(ص) كا وضو ديكھ چكى تھيں_ جبكہ وه دن رات پيغمبر اكرم(ص) كے ساتھ ت
بہرحال اگر يہ برادران اہل بيت رسولكى احاديث كى پيروى كرتے كہ جو ظاہر قرآن كے مطابق ہيں تو كبھى بھى پاؤں كے 

  مسح كے عالوه كسى چيز كو قبول نہ كرتے_ 
ن دو گرانقدر چيزيں چھوڑكر جا رہا ہوں پيغمبر اكرم(ص) ، نے معتبر اور صحيح حديث ميں فرمايا كہ '' ميں تمہارے درميا

  ايك كتاب خدا اور دوسرى ميرى عترت اور اہلبيت كہ اگر ان دونوں سے تمسك كروگے تو كبھى گمراه نہيں ہوگے_ 
_ مسكرات كے نہ پينے ميں ( چونكہ 1امام محمد باقر _ فرماتے ہيں كہ تين چيزوں ميں ، ميں كسى سے تقيّہ نہيں كرتا ہوں 

_ حج تمتع ميں _ '' ثالثةٌ ال أتّقى فيہّن أحدا3ً_ جوتوں پر مسح والے مسئلہ ميں اور 2ء نبيذ كو جائز سمجھتے تھے) بعض فقہا
  ) 2ُشرُب الُمسكر و مسٌح الُخفّين و ُمتعة الحّج'' (

  پاؤں پر مسح اور احاديث اسالمى :
اماميہ فقہاء اس بات پر متّفق ہيں كہ وضو ميں پاؤں كے مسح كے عالوه كوئي چيز قابل قبول نہيں ہے_ اور اس مسئلہ ميں 

  اہلبيت كے واسطہ سے منقول روايات بھى بالكل واضح ہيں_ 
سم كى اور بہت سىآپ نے امام باقر _ سے نقل كى گئي مذكوره باال روايت كو مالحظہ فرمايا كہ جو بالكل واضح ہے، اسى ق

  روايات موجود ہيں_ 
 -------------------------------   

  _98، ص 1) مبسوط سرخسى ، جلد 1
  _32، ص 3) كافى ، جلد 2
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ليكن جو احاديث اہلسنت كى كتب ميں بيان ہوئي ہيں وه ايك دوسرے سے مكمل طور پر اختالف ركھتى ہيں_ دسيوں احاديث 
ره يا اسے بيان كرتى ہيں كہ پيغمبر اكرم(ص) سر كے مسح كے بعد پاؤں پر مسح كرتے تھے، پاؤں پر مسح كى طرف اشا

جبكہ بعض دوسرى احاديث ميں پاؤں دھونے كو پيغمبر (ص) كى طرف نسبت دى گئي ہے_ اور بعض ميں جوتوں پر مسح 
  كرنے كى نسبت دى گئي ہے 

  سنت كى معروف كتب ميں موجود ہيں جيسے:  احاديث كى پہلى قسم كہ جو صرف مسح كا حكم ديتى ہيں اہل
  _ صحيح بخاري 1
  _ مسند احمد 2
  _ سنن ابن ماجہ 3
  _ مستدر ك حاكم 4
  _ تفسير طبرى 5
  _ دّر المنثور 6
  _كنزل العمال 7

  و غيره كہ ان كتب كا معتبر ہونا اہلسنت كے نزديك مسلم ہے_ 
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  يسے: اور ان روايات كے راوى بھى مشہور اصحاب ميں سے ہيں_ ج
  _ اميرالمؤمنين على (ع) 1
  _ جناب ابن عباس 2
  _ انس بن مالك ( پيغمبر اكرم(ص) كے مخصوص خادم) 3
  _ جناب عثمان بن عفّان 4
  _ بسر بن سعيد 5
  _ رفاعہ 6
  _ ابوظبيان و غيره 7

  ہم يہاں ان روايات ميں سے صرف پانچ كو نقل كرنے پر اكتفاء كرتے ہيں_ 
  

174   
سى جيسے مشہور مفّسر كى بات پر ہے، وه كہتے ہيں كہ پاؤں پر مسح كے بارے ميں صرف ايك روايت ہميں تعجب تو آلو

  ) 1ہے جو شيعوں كے ليے ثبوت بن گئي ہے(
_ عن علّي ابن ابى طالب (ع) قال: كنُت أرى أن باطَن القََدَمين أحّق بالمسح من ظاہر ہما حتّي رأيُت رسوُل هللا (ص) يمسح 1

  ظاہَرہُما: 
اميرالمؤمنين على _ فرماتے ہيں كہ ميں خيال كرتا تھا كہ پاؤں كے تلولے ان كى پُشت كى نسبت مسح كرنے كے زياده  ''

  ) 2سزاوار ہيں يہانتك كہ ميں نے رسولخدا(ص) كو ديكھا كہ پاؤں كى پشت پر مسح كرتے ہيں''(
  ى علّي ّ _ و _ عن ابى مطر قال: بينما نحن جلوس مع على _ فى المسجد، جاء رجٌل إل2

قال: أرنى وضوء رسول هللا (ص) فدعا قنبر فقال أتيتنى بكوز من مائ، فغسل يده و وجہہہ ثالثاً فأدَخل بعض أصابعة فى فيہ و 
  ) 3استنشق ثالثاً و غسل ذارعيہ ثالثاً و مسَح رأسہ واحدة ____ و رجليہ إلى الكعبين''(

 ---------------------------   

  _87، 6، جلد ) روح المعانى 1
  _124ص  1) مسند احمد جلد 2
  _448، ص 9) كنز العمال، جلد 3
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ابى مطر كہتے ہيں كہ ہم ايك مرتبہ حضرت على (ع) كے ہمراه مسجد ميں بيٹھے تھے كہ اتنے ميں ايك آدمى آيا اور آپ(ع) 
ے قنبر كو آواز دى اور كى خدمت ميں عرض كرنے لگا كہ مجھے رسولخدا(ص) جيسا وضو كركے دكھا يئےآپ(ع) ن

فرمايا كہ پانى كا ايك برتن لے آؤ، اس كے بعد آپ(ع) نے ہاتھ اور منہ كو تين مرتبہ دھويا _ انگلى كے ذريعے دانت صاف 
كيے اور تين مرتبہ استنشاق كيا ( ناك ميں پانى ڈاال) اور پھر ( چہرے ) اور ہاتھوں كو تين مرتبہ دھويا اور ايك مرتبہ سر كا 

  ور ايك مرتبہ اُبھرى ہوئي جگہ تك پاؤں كا مسح كيا'' مسح ا
اگرچہ دونوں حديثيں اميرالمؤمنين على _ كے توسط سے پيغمبر اكرم(ص) سے نقل ہوئي ہيں ليكن دو مختلف واقعات كو 

  حكايت كرتى ہيں _ اور ان ميں قدر مشترك يہ ہے كہ رسولخدا(ص) وضو كے دوران پاؤں پر مسح كيا كرتے تھے_ 
عن بسربن سعيد قال: أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضض و استنشق ، ثم غسل وجہہ ثالثاً و يديہ ثالثاً ثالثاً ثم مسح : 3

  برأسہ و رجليہ ثالثاً ثالثاً ، ثم قال : رأيُت رسول هللا ہكذا توّضأ، يا ہؤالئ 
  ) 1أكذلك ؟ قالوا: نعم لنفر من أصحاب رسول هللا (ص) عنده:(

د نقل كرتے ہيں كہ حضرت عثمان بيٹھك ميں ( جہاں لوگ مل بيٹھتے ہيں) آئے اور وضو كے ليے پانى مانگا بسر بن سعي
  اور كلّى كى اور ناك ميں پانى ڈاال، اس كے بعد 

 ---------------------------   
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  _67، ص  1) مسند احمد، جلد 1
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تين مرتبہ دھويا اور سر اور پاؤں كا تين مرتبہ مسح كيا، اس كے چہرے كو تين مرتبہ دھويا اور دونوں ہاتھوں كو بھى تين 
بعد كہنے لگے ميں نے پيغمبر اكرم(ص) كو ديكھا ہے كہ اس طرح وضو فرماتے تھے ( اس كے بعد حاضرين محفل كو 

  مخاطب كرتے ہوئے فرمايا كہ جواصحاب رسول تھے ) اے لوگو كيا اسى طرح ہے ؟ سب نے كہا جى ہاں'' 
سے معلوم ہوتا ہے كہ نہ صرف حضرت عثمان بلكہ ديگر اصحاب بھى صراحت كے ساتھ گواہى ديتے تھے كہ  اس حديث

پيغمبر اكرم(ص) وضو كے وقت پاؤں پر مسح كيا كرتے تھے ( اگرچہ اس روايت ميں سر اور پاؤں كا مسح تين مرتبہ ذكر 
  كا اشتباه ہو)  كيا گيا ہے _ممكن ہے بعض اصحاب كى نظر ميں يہ مستحب ہو يا راوى

:عن رفاعة بن رافع أنہ، سمع رسول هللا (ص) يقول: أنّہ ال تتّم صلوة ألجد حتى يسبغ الوضوئ، كما أمره هللا عز وجّل يغسل 4
  وجہہ و يديہ إلى المرفقين و يمسح برأسہ و رجليہ إلى الكعبين; 

تم ميں سے كسى كى نماز اس وقت تك صحيح رفاعہ بن رافع كہتے ہيں كہ ميں نے رسولخدا(ص) سے ُسنا فرما رہے تھے 
نہيں ہے جب تك اس طرح وضو نہ كرے جسطرح هللا تعالى نے حكم ديا ہے: كہ چہرے كو اور ہاتھوں كوكہنيوں تك دھوئے 

  ) 1اور سركا اور پاؤں كا اُبھرى ہوئي جگہ تك مسح كرے ''(
-------------------------   

  _156، ص  1) سنن ابن ماجہ ، جلد 1
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:عن ابى مالك االشعرى أنّہ قال لقومہ : اجتمعوا اصلّى بكم صلوة رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ و سلم فلّما اجتمعوا قال : ہل 5
فيكم أحد من غيركم؟ قالوا ال ااّل ابن أخت لنا، قال : ابن أخت القوم منہم ، فدعا بجفنة فيہا ماء فتوّضا و مضمض و استنشق و 

  ) 1ثاً و ذراعيہ ثالثا ثالثاً و مسح برأسہ و ظہر قدميہ ثم صلّى بہم،(غسل وجہہ ثال
ابومالك اشعرى سے نقل ہوا ہے كہ انہوں نے اپنى قوم سے كہا كہ جمع ہو جاؤ تا كہ ميں تمہارے سامنے رسولخدا(ص) 

؟ سب نے كہا نہيں جيسى نماز پڑھوں_ جب سب جمع ہوگئے تو انہوں نے پوچھا تمہارے درميان كوئي غير تو نہيں ہے
صرف ايك ہمارا بھانجا ہے ( كہ ہمارى اس بہن كى شادى دوسرے قبيلے ميں ہوئي تھي) كہنے لگے ، كوئي بات نہيں 

_بھانجا بھى قبيلہ كا فرد ہوتا ہے ( اس عبادت سے پتہ چلتا ہے كہ اس دور كى حكومت كى طرف سے _ بعض سياسى مسائل
ا وضو كى وضاحت كرنا ممنوع تھا) اس كے بعد انہوں نے پانى كا برتن مانگا اور كى وجہ سے _ رسولخدا(ص) كى نماز ي

  اس طرح 
وضو كيا_ كلّى كى اور ناك ميں پانى ڈاال اور چہرے كو تين مرتبہ دھويا اسى طرح ہاتھوں اور بازوؤں كو تين مرتبہ دھويا 

  ے ساتھ نماز پڑھي''_ اس كے بعدسركا اور پاؤں كى پشت كا مسح كيا اس كے بعد اپنے قبيلہ ك
------------------------   

  _342، ص  5) مسند احمد، جلد 1
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مندرجہ باال نقل ہونے والى روايات، اُن روايات كا مختصر سا حصہ ہيں جو اہلسنت كى معروف كتب ميں مشہور راويوں كے
يت نقل نہيں ہوئي يا صرف ايك روايت نقل توسط سے نقل ہوئي ہيں_ لہذا جو لوگ كہتے ہيں كہ اس بارے ميں كوئي روا

ہوئي ہے وه ناآگاه اور متعّصب قسم كے لوگ ہيں جو خيال كرتے ہيں كہ شايد حقائق سے چشم پوشى كرنے يا ان كا انكار 
  كرنے كى وجہ سے انہيں ختم كيا جاسكتا ہے_ 

كار كرتے ہيں اور حتى كہ كہتے ہيں يہ وہى لوگ ہيں جو سوره مائده كى آيت كے مسح كے وجوب پر داللت كرنے سے ان
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  كہ يہ آيت صراحت كے ساتھ پاؤں دھونے پر داللت كرتى ہے جس كى وضاحت سابقہ صفحات پر گذر چكى ہے_ 

  مخالف روايات:
ہم اس بات كا انكار نہيں كرتے ہيں كہ سابقہ روايات كے مقابلے ميں دو قسم كى دوسرى روايات بھى اہلسنت كى معروف 

  قل ہوئي ہيں_ كتب ميں ن
ان ميں سے ايك گروه وه روايات ہيں جو كہتى ہيں كہ رسولخدا(ص) وضو كے وقت پاؤں دھوتے تھے_ اور دوسرا گروه ان 

روايات كا ہے جو كہتى ہيں كہ آپ(ص) وضو كے وقت نہ پاؤں كو دھوتے تھے اور نہ مسح كرتے تھے بلكہ جوتوں پر 
  مسح كرتے تھے 

ول كے مسلّم قاعده كو فراموش نہيں كرنا چاہيے كہ اگر ايك مسئلہ كے بارے ميں روايات كے ايسے وقت ميں ہميں علم اص
دو گروه آپس ميں متضاد اور متعارض ہوں تو سب سے پہلے داللت كے لحاظ سے جمع كرنے كى كوشش كرنى چاہيے يعنى

يں جمع ہوجائيں ( البتہ يہ تفسير اور ان روايات كى اس طرح تفسير كرنى چاہيے كہ تضاد ختم ہوجائے اور روايات آپس م
  جمع ،عرفى فہم 
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  كے معياروں كے مطابق ہونى چاہيے)_ 
اور اگر يہ جمع داللى ممكن نہ ہو تو پھر روايات كى قرآن مجيد كے ساتھ تطبيق كرنا چاہيے_ يعنى ديكھنا چاہيے كہ كونسى 

سرى روايت كو ترك كرنا چاہيے_ يہ ايسا قانون ہے جو معتبرروايت قرآن مجيد كے مطابق ہے اسے اخذ كرنا چاہيے اور دو
  ادلّہ كے ذريعے ثابت ہے_ 

اب اس قاعده كے مطابق ان دو قسم كي( مسح اور دھونے والى ) روايات كے درميان جمع يوں كيا جاسكتا ہے كہ 
كبھى پاؤں كودھوليا كرتے رسولخدا(ص) وضو كے دوران مسح والے حكم پر عمل كرتے تھے اور بعد ميں نظافت كے ليے 

تھے اور يہ دھونا وضوكا حّصہ نہيں تھا_ بعض راوى جو اس منظر كا مشاہده كر رہے ہوتے تھے خيال كرتے كہ يہ پاؤں 
  دھونا، وضو كا جزء ہے_ 

اتفاق سے شيعوں ميں بھى بہت سے افراد اكثر يہى كام كرتے ہيں يعنى وضو ميں مسح والے فريضےپر عمل كرنے كے بعد 
  صفائي كى خاطر اپنے دونوں پاؤں كو اچھى طرح دھوليتے ہيں_ 

اور اس زمانے ميں اس كام كى زياده ضرورت محسوس ہوتى تھى كيونكہ گرمى كى وجہ سے كھلے جوتے پہنے جاتے 
  تھے نہ كہ بند جوتے، اور كھلے جوتے ميں پاؤں جلدى آلوده ہوتے ہيں_ 

  جو عام طور پر دھوئے جانے والے پاؤں سے ُجدا تھا_ بہرحال پاؤں كا مسح ايك واجبى فريضہ تھا 
يہ احتمال بھى ہوسكتا ہے كہ بعض فقہاء كو نص ّ كے مقابلہ ميں اجتہاد نے اُكسايا ہوكہ مسح كے مقابلے ميں پاؤں دھونے كا

ہوں نے فتوى ديں كيونكہ انہوں نے سوچا ہوگا كہ پاؤں كى آلودگى صرف دھونے سے ہى دور ہوسكتى ہے_ اس ليے ان
سوره مائده كے ظہور كو ترك كرديا جو واضح طور پر مسح كا حكم ديتا ہے جيسا كہ علمائے اہلسنت كے بعض كلمات ميں 
 اس بات كى طرف اشاره ہے كہ بہتر يہ ہے كہ آلودگى كو دور كرنے كيلئے پاؤں كو دھوليا جائے اور مسح كافى نہيں ہے_ 
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  سہل اور آسان شريعت:

الم ايك عالمگير مذہب ہے جو روئے زمين كے تمام عالقوں اور تمام زمانوں كے ليئے ہے_ اس كے ساتھ ساتھ مكمل يقيناً اس
طور پر آسان اور سہل شريعت ہے _ ذرا سوچئے دن رات ميں پانچ مرتبہ پاؤں كو دھونا، دنيا كے مختلف عالقوں ميں كتنى 

  عض لوگ وضو اور نماز سے بيزار ہوجائيں_ مشكالت ايجاد كريگا_ اس سختى كى وجہ سے ممكن ہے ب
  اور يہ نص ّ كے مقابلے ميں اجتہاد اور مسح كى روايات كو چھوڑنے كا نتيجہ ہے_ 

يہ احتمال بھى منتفى نہيں ہے كہ پاؤں دھونے كى بعض احاديث (نہ سارى احاديث ) بنواميّہ كے دور ميں كہ جب احاديث 
على احاديث گھڑنے كے ليے بہت سى رقم خرچ كرتا تھا، جعل كى گئي ہوں_ كيونكہ گھڑنے كا بازار گرم تھا اور معاويہ ج

سب لوگ جانتے تھے كہ حضرت على (ع) ، وضو ميں پاؤں كے مسح كے قائل ہيں اور معاويہ كا اصرار تھا كہ ہرچيزميں 
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  ئے_ على (ع) كى مخالفت كى جائے اور برعكس عمل كيا جائے_ مندرجہ ذيل دو احاديث پر غور كيج
_ صحيح مسلم ميں بيان ہوا ہے كہ معاويہ نے سعد بن ابى وقاص كو حكم ديا كہ اميرالمومنين على (ع) پر سب و شتم كرے 1

اور لعنت كرے( كيونكہ سعد بن ابى وقاص سختى كے ساتھ اس كام سے پرہيز كرتے تھے) سعد نے كہا ميں نے 
ے ميں ايسى سنى ہيں جنہيں ميں كبھى نہيں بُھال سكتا ہوں ، اے رسولخدا(ص) كى زبان سے تين فضيلتيں على (ع) كے بار

كاش اُن ميں سے ايك فضيلت ميرے ليے بھى ہوتى تو ميں اسے عظيم ثروت پر ترجيح ديتا_ اس كے بعد انہوں نے جنگ 
يبر كاواقعہ اور تبوك كا واقعہ اور '' اما ترضى أن تكون لى بمنزلة ہارون من موسى '' كا جملہ نقل كيا_ اسى طرح جنگ خ

  حضرت على (ع) كى شان ميں رسولخدا(ص) كا مشہور جملہ جو آپ(ص) نے حضرت على (ع) كے بارے 
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  ) 1ميں فرمايا تھااور واقعہ مباہلہ كونقل كيا_(

  اس حديث سے بخوبى اندازه ہوتا ہے كہ معاويہ ، اميرالمؤمنين على _ كى مخالفت پر كتنا اصرار كرتا تھا_ 
سى روايات سے استفاده ہوتا ہے كہ اسالم كى ابتدائي صديوں ميں دو گروہوں نے جعل حديث كا سلسلہ شروع كيا : بہت 2

  تھا_ 
ايك گروه_ بظاہر صالح اور زاہد ( مگر ساده لوح) افراد پر مشتمل تھا جو قصد قربت كے ساتھ احاديث گھڑتا تھا_ ان ميں 

الوت قرآن كى رغبت ايجاد كرنے كے ليے اس كى سورتوں كے فضائل سے بعض ايسے ديندار لوگ تھے جو لوگوں ميں ت
كے بارے ميں عجيب و غريب احاديث بناتے تھے اور پيغمبر اكرم(ص) كى طرف نسبت ديتے تھے اور مقام افسوس يہ ہے 

  كہ ان كى تعداد بھى كم نہيں تھي 
كھتے ہيں: كہ ان احاديث كا كوئي اعتبار نہيں ) پر ل155اہلسنت كے معروف عالم جناب قرطبى اپنى كتاب تذكار كے ( ص 

جنہيں جھوٹى احاديث گھڑنے والوں نے قرآن مجيد كى سورتوں كے فضائل كے بارے ميں جعل كيا ہے_ كيونكہ يہ كام ايك 
بڑى جماعت نے قرآن كى سورتوں كے فضائل ميں بلكہ تمام اعمال كے بارے ميں انجام ديا ہے انہوں نے قصد قربت كے 

احاديث گھڑى ہيں _وه خيال كرتے تھے كہ اس انداز ميں لوگوں كو نيك اعمال كى طرف دعوت ديتے ہيں ( وه لوگ ساتھ 
  جھوٹ كو جو كہ ايك بدترين گناه ہے زہد و فقاہت كے ساتھ بالكل ُمنافى نہيں سمجھتے تھے) 

----------------------   

  _120، ص 7) صحيح مسلم ، جلد 1
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قرطبي) اپنى كتاب كے بعد والے صفحہ پر خود '' حاكم'' سے اور بعض شيوخ محّدثين سے نقل كرتے ہيں كہ يہى دانشمند ( 
ايك زاہد نے اپنى طرف سے قربة الى هللا قرآن مجيد اور اس كى سورتوں كے فضائل كے بارے ميں احاديث جعل كيں جب 

يں نے ديكھا ہے كہ لوگ قرآن مجيد كى طرف كم توجہ اس سے پوچھا گيا كہ يہ كام تم نے كيوں كيا ہے؟ تو كہنے لگے م
كرتے ہيں انہيں رغبت دالنے كے ليئے ميں نے يہ كام كيا ہے_ اور جب ان كو كہا گيا كہ پيغمبر اكرم(ص) نے خود فرمايا 

اب ميں كہنے ہے كہ '' من كّذب علّي فليتبوء مقعده من النّار'' جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس كا ٹھكانہ جہنم ہے_ تو جو
لگے پيغمبر اكرم(ص) نے فرمايا ہے كہ '' من كذب علّي ...'' جس نے ميرے خالف جھوٹ بوال_ اور ميں نے تو آپ(ص) 

  كے فائدے ميں جھوٹ بوال ہے 
اس قسم كى احاديث نقل كرنے ميں قرطبى تنہا نہيں ہيں بلكہ اہلسنت كے بعض ديگر علماء نے بھى انہيں نقل كيا ہے ( مزيد 

  حت كے ليے كتاب '' الغدير'' كى پانچويں جلد ميں ''كّذابين اور وّضاعين'' كى بحث كيطرف رجوع كيجئے) _ وضا
دوسرا گروه: ان لوگوں كا تھا جو بھارى رقم لے كر معاويہ اور بنو اميہ كے حق اور اميرالمؤمنين(ع) كى مذمت ميں احاديث 

نے چار الكھ درہم معاويہ سے ليے اور يہ حديث اميرالمؤمنين (ع) گھڑتے تھے_ ان ميں سے ايك سمرة ابن جندب تھا جس 
كى مذمت اور انكے قاتل كى شان ميں گھڑى اور كہا كہ يہ آيت شريفہ''و من الناس من يشرى نفسہ ، ابتغاء مرضات هللا ...'' 

  ) على (ع) كے قاتل عبدالرحمن ابن ملجم كى شان ميں نازل ہوئي ہے_ 1(
-----------------------   
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  _207) سوره بقرة آيت 1
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  ) 2) علي(ع) كے بارے ميں نازل ہوئي ہے_(1اور يہ آيت '' و من الناس من يُعجبك قولہ فى الحياة الدنيا ...'' (

  نعوذ با من ہذه االكاذيب_
  ل كردى گئي ہوں_ اس بناء پر تعجب نہيں ہے كہ على _ كى مخالفت ميں كچھ روايات وضو ميں پاؤں دھونے كے ليئے جع

  جوتوں پر مسح، عقل و شرع كے ترازو ميں:
جيسا كہ پہلے بھى اشاره كياگيا ہے كہ جو لوگ پاؤں پر مسح كے مسئلہ كى شّدت كے ساتھ نفى كرتے ہيں اور پاؤں دھونے 

ے طورپر كو واجب سمجھتے ہيں_ وہى لوگ اجازت ديتے ہيں كہ وضو ميں جوتوں پر مسح كيا جاسكتا ہے اور دليل ك
پيغمبر اكرم(ص) سے نقل ہونے والى بعض روايات كو پيش كرتے ہيں حاالنكہ اہلبيتكے توسط سے نقل ہونے والى احاديث 

عموماً اس بات كى نفى كرتى ہيں اور خود اہلسنت كے واسطہ سے نقل ہونے والى متعدد معتبر احاديث صريحاً اس كے 
  خالف ہيں_ 

حاديث اہل بيت (ع)كى پيروى كرتے ہوئے شيعہ فقہاء كا اس بات پر اجماع ہے كہ اس بات كى وضاحت ضرورى ہے كہ ا
جوتوں پر مسح كرنا كسى صورت ميں جائز نہيں ہے_ ليكن بہت سے اہلسنت فقہاء نے اس كام كو سفر اور حضر ميں بطور 

  مطلق جائز قرار ديا ہے اگرچہ بعض علماء نے اسےضرورت كے مقامات ميں منحصر كيا ہے_ 
--------------------------   

  _204) سورة بقرة آية 1
  ) ابن ابى الحديد معتزلى طبق نقل منتہى المقال شرح حال ''سمرة ''_2
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  يہاں پر چند سواالت سامنے آتے ہيں ، من جملہ: 

_ پاؤں پر مسح كرنا تو جائز نہينتھا كسى طرح جوتوں پر مسح كرنا جائز ہوگيا ہے حاالنكہ جب پاؤں دھونے كى بات آتى 1
  تھى تو دليل يہى تھى كہ پاؤں چونكہ آلوده ہوتے ہيں اس ليے انہيں دھونا بہتر اور مسح كرنا كافى نہيں ہے_ 

  ائم مقام بن سكتا ہے_ كيا آلوده جوتوں پر مسح كر لينا پاؤں دھونے كا ق
  جبكہ بہت سے علماء اہلسنت اس بات كے قائل ہيں كہ پاؤں دھونے اور جوتوں پر مسح كرنے ميں اختيار ہے_ 

: كيوں علماء نے قرآن مجيد كے ظہور كو ترك كرديا ہے جس ميں سر اور پاؤں كے مسح كا حكم تھا اور جوتوں پر مسح 2
  كو ترجيح دى ہے؟ 

ہلسنت، روايات اہلبيت(ع) سے چشم پوشى كرتے ہيں جس ميں باالتفاق جوتوں پر مسح كرنے سے منع كيا : كيوں علمائے ا3
  گيا ہے _ اور پيغمبر اكرم(ص) نے اہلبيت (ع) كو ہى قرآن مجيد كے ساتھ باعث نجات شمار كيا ہے؟ 

ہ پيغمبر اكرم(ص) نے جوتوں پر : درست ہے (برادران كى كتب ميں )بعض روايات نقل ہوئي ہيں جن ميں بيان ہوا ہے ك4
مسح كيا ہے ليكن اس كے مقابلے ميں ديگر معتبر ورايات بھى موجود ہيں جن ميں ذكر كيا گيا ہے كہ پيغمبر اكرم(ص) پاؤں 

پر مسح كيا كرتے تھے_ روايات كے تعارض اور تضاد كے وقت كيوں علمائے اہلسنت قرآن مجيد كى طرف رجوع نہيں 
  اختالف كے حل كيلئے اسے حاكم قرار ديتے ہوئے اسے اپنا مرجع قرار نہيں ديتے ہيں_  كرتے اور روايات كے

  اس مسئلہ ميں ہم جتنا زياده غور و فكر كرتے ہيں ہمارے تعجب ميں اضافہ ہوتا ہے_ 
  

185   
ر مسح كرنا واجب كتاب '' الفقہ على المذاہب االربعہ'' ميں يوں بيان كيا گيا ہے كہ ضرورت اور اضطرار كے وقت جوتوں پ
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  اور بغير ضرورت كے جائز ہے اگرچہ پاؤں كا دھونا افضل ہے_ 
اس كے بعد '' حنابلہ'' سے نقل كيا گيا ہے كہ جوتوں پر مسح كرنا اُن كو باہر نكالنے اور پاؤندھونے سے افضل ہے_ كيونكہ 

عض پيروكاروں نے بھى اس بات كى تائيد اس ميں رخصت كا اخذ كرنا اور نعمت كا شكر بجا النا ہے_ امام ابوحنيفہ كے ب
  ) 1كى ہے_(

اس كے بعد اسى كتاب ميں دعوى كيا گيا ہے كہ جوتوں پر مسح كرنا بہت سى روايات كے ذريعہ ثابت ہے جو تواتر كے 
  ) 2قريب ہيں_(

كيا ہيں، مسح قابل توجہ يہ ہے كہ اس كتاب ميں جوتوں كے بارے ميں مفّصل بحث كى گئي ہے كہ ايسے جوتوں كى شرائط 
كى مقدار كيا ہے، مسح كى مدت كتنى ہے ( يعنى كتنے دن تك لگاتار جوتوں پر مسح كيا جاسكتا ہے) جوتوں پر مسح كرنے 

كے مستحبّات ، مكروہات اور ُمبطالت كيا ہيں_ اس طرح اگر ايك جوتے پر دوسرا جوتا پہنا ہو اس كا كيا حكم ہے، جوتے 
ورى ہے كہ جوتا حتماً چمڑے كا ہو يا اگر چمڑے كے عالوه كسى اور چيز سے بنايا گيا كى جنس كيا ہونى چاہيے كيا ضر

  ہو تو كافى ہے_ 
اسى طرح شگاف دار جوتوں اور بے شگاف جوتوں كا كيا حكم ہے؟ ... الغرض اس كتاب ميں بہتمفّصل گفتگو انہى جوتوں 

  ) 3كے بارے ميں كى گئي ہے_(
-------------------------   

  _135، ص  1لفقہ على المذاہب االربعہ، جلد ) ا1
  _136) ايضاً، ص 2
  _147تا ص  135) ايضاً، از ص 3
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: علماء اہلسنت كيوں جوتے پر مسح والى روايات كو ضرورت ، سفر اور جنگ كے موارد اور جہاں جوتوں كا اتارنا ممكن5
جن كا جواب نہيں ہے اور صرف پہلے ہى سےقضاوت  نہيں يا بہت ہى مشكل ہے، حمل نہيں كرتے يہ ايسے سواالت ہيں

  كرلينا اس ساده سے مسئلہ ميں شور و غل كا باعث بنا ہے_ 
ميں نے خود جّده ائير پورٹ پر مشاہده كيا كہ برادران اہلسنت ميں سے ايك آدمى وضو كے ليے آيا اس نے وضو كے دوران 

يا اس نے ہاتھ ، منہ دھونے كے بعد جوتوں پر ہاتھ پھير ليا اور اچھى طرح اپنے پاؤں كو دھويا_ اس كے بعد دوسرا شخص آ
نماز كے ليے چال گيا ميں حيرت ميں ڈوب گيا اور سوچنے لگا كہ كيا ممكن ہے كہ پيغمبر اكرم(ص) جيسے حكيم كى طرف 

  سے ايسا حكم ديا گيا ہو جس كى توجيہ ممكن نہيں ہے_ 
كے اصلى مدارك كى تالش ميں جائيں_ اور روايات كے درميان سے اس ان سواالت كے بعد ضرورى ہے كہ ہم اس مسئلہ 

  فتوى كے اصلى نكتہ اور اسى طرح ايك عقلى راه حل كو تالش كريں_ 

  روايات چند اقسام پر مشتمل ہيں:
ى ہيں_ الف) جو روايات اہلبيتكے منابع ميں نقل ہوئي ہيں وه عام طور پر بلكہ باالتفاق جوتے پر مسح كرنے سے منع كرت

  مثال كے طور پر : 
_ شيخ طوسى نے ابوالورد سے نقل كيا ہے، وه كہتے ہيں كہ ميں نے امام محمد باقر _ كى خدمت ميں عرض كيا كہ 1

ابوظبيان نقل كرتا ہے كہ ميں نے حضرت على _ كو ديكھا كہ انہوں نے پانى پھينك ديا اور جوتوں پر مسح كرليا_ آپ(ع) 
  ٹ بولتا ہے_ نے فرمايا ابوظبيان جھو
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'' أما بلغكم قول علّي (ع) فيكم : سبق الكتاُب الُخفّين؟ فقلُت : ہل فيہما ُرخصةٌ؟ فقال إال من َعُدّو تقيّةً اُو ثُلج: تخاف على 
  ) 1رجليك''(

ہے) جوتوں كيا تم نے نہيں ُسناہے كہ على _ نے فرمايا ہے كتاب خدا ( سورة مائده كى آيت جو پاؤں كے مسح كا حكم ديتى 
پر مسح كرنے والے حكم پر مقدم ہے ميں نے عرض كى كيا جوتوں پر مسح كرنے كے بارے ميں كوئي رخصت ہے؟ 
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آپ(ع) نے فرمايا نہيں مگر يہ كہ دشمن كے خوف سے تقيّہ كرنا مقصود ہو يا برف بارى كى وجہ سے تمہارے پاؤں كو 
  خطره ہو_ 

   اس حديث سے چند نكات كا استفاده ہوتا ہے_
اوالً: حاالنكہ اہلسنت كى روايات ميں مشہور يہ ہے كہ حضر ت على (ع) جوتے پر مسح كو جائز نہيں سمجھتے تھے_ پھر 

كس طرح ابوظبيان و غيره نے جرا ت كى ہے كہ آپ(ع) كى طرف جھوٹى نسبت ديں، كيا يہ كوئي سازش تھي؟ اس سوال كا 
  جواب ہم بعد ميں ديں گے_ 

نے راستہ دكھايا ہے وه فرماتے ہيں كہ قرآن مجيد ہر چيز پر مقدم ہے، كوئي چيز قرآن مجيد پر مقدم  ثانياً: حضرت على (ع)
  نہيں ہوسكتى ہے_ اگر كوئي روايت ظاہرى طور پر قرآن مجيد كے خالف ہو تو اس كى توجيہ و تفسير كرنى چاہيے_ 

بيان ہوا ہے) كے خالف ہو كہ اس كى كوئي بھى بالخصوص اگر كوئي روايت سورة مائده ( وه سورة جس ميں وضو كا حكم 
  آيت نسخ نہيں ہوئي ہے_ 
-------------------------   

  _1092، حديث 1)تہذيب االحكام، جلد 1

  
188   

ثالثاً: امام محمد باقر _ نے بھى رہنمائي كى ہے كہ اگر جوتوں پر مسح كے بارے ميں كوئي روايت وارد ہوئي ہو تو اسے 
  ، جيسے شديد سردى كہ جسكى وجہ سے پاؤں كو خطره ہو، پر حمل كيا جائيگا_  ضرورت و اضطرار

: مرحوم شيخ صدوق نے '' من ال يحضره الفقيہ'' ميں ايك حديث ميں اميرالمؤمنين (ع) سے نقل كيا ہے كہ آپ(ع) نے فرمايا2
 :  

  ) 1وليَستنَّ بُسنتنا'' ('' إنّا اہُل بيت: ... ال نمسح على الخفّين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا 
كہ ہم خاندان اہلبيت جوتے پر مسح نہيں كرتے ہيں پس جو بھى ہمارا پيروكار ہے ہمارى اقتداكرے اور ہمارى سنت كے 

  مطابق عمل كرے_ 
  : ايك حديث مينامام جعفر صادق _ سے عجيب تعبير نقل ہوئي ہے كہ آپ(ع) نے فرمايا: 3

  ) 2ف هللا و رؤسولَہ و كتابَہُ و وضوئہ لم يتّم و صالتُہ غيُر ُمجزية''('' َمن َمسح على الخفّين فقد خال
جس نے جوتے پر مسح كيا، اس نے خدا، رسول(ص) اور قرآن مجيد كى مخالفت كي، اس كا وضو درست نہيں ہے اور اس 

  كى نماز كفايت كرنے والى نہيں _ 
  ے ميں نقل ہوئي ہے، حضرت على _ سے جو روايت جوتوں پر مسح كى ممنوعيّت كے بار

------------------------   

  _415، ص 4) من ال يحضره الفقيہ ، جلد 1
  _279، ص 1) وسائل الشيعہ ، جلد 2
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ہميں جناب فخر رازى كى اُس بات كى ياد دالتى ہے جو انہوں نے بسم هللا كے جہر و اخفاء والے مسئلہ ميں بيان كى ہے_ 
لوگ قائل تھے كہ اس كا آہستہ پڑھنا واجب ہے جبكہ حضرت على _ بسم هللا كو بالجہر پڑھنا بسم هللا كے بارے ميں كچھ 

  ضرورى سمجھتے تھے تو اس پر جناب فخر رازى كہتے ہيں كہ: 
  ) 1'' من اتخّذ عليّا إماماً لدينہ قد استمسك بالعروة الوثقى فى دينہ و نفسہ''(

نايا تو وه اپنے دين اور نفس ميں عروة وثقى (مضبوط سہارے) سے جس نے دين ميں حضرت على (ع) كو اپنا پيشوا ب
  متمسك ہوگيا ہے _ 

  ليكن اس كے باوجود ہم ديگر روايات كو بھى ذكر كر ديتے ہيں تا كہ كسى كو اعتراض نہ رہے 
  ب) جو روايات جوتوں پر مسح كرنے كى اجازت ديتى ہيں دو قسم كى ہيں: 
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طور پر اس مسح كى اجازت ديتى ہيں جيسے سعد بن ابى وقاص كى مرفوعہ حديث جو  قسم اول : وه روايات ہينجو مطلق
  ) 2انہوں نے رسولخدا(ص) سے جوتوں پر مسح كے بارے ميں نقل كى ہے كہ ''أنہ ال يأس بالوضوء على الخفّين'' (

منقول ہے_ يوں آيا ہے ايك دوسرى حديث مينكہ جو بيہقى كى نقل كے مطابق صحيح بخارى اور صحيح مسلم ميں حذيفہ سے
  كہ: 

  '' مشى رسول هللا إلى سباطة قوم فبال قائماً ثم 
--------------------------   

  _207، ص 1)تفسير كبير فخر رازى جلد1
  _269، ص 1)السنن الكبرى ، جلد 2
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  ) 1دعا بمائ: فجئتُہ بماء فتوّضأ و مسح على ُخفّيہ''(
اتھ مجبوراً اس حديث كا ترجمہ كر رہے ہيں ''رسولخدا(ص) ايك قوم كے كوڑا كركٹ انتہائي معذرت اور شرمندگى كے س

پھينكنے كى جگہ گئے اور كھڑے ہوكر پيشاب كيا_ اس كے بعد پانى مانگا، ميں ( حذيفہ) ان كے ليے پانى ليكر گيا_ 
  آپ(ص) نے وضو كيا اور جوتوں پر مسح كيا'' 

ر بعض منافقين كى طرف سے رسولخدا(ص) كے تقدس كو داغدار كرنے كے ہميں اطمينان ہے كہ يہ حديث جعلى ہے او
ليے جعل كى گئي ہے_ اور اس كے بعد صحيح بخارى اور صحيح مسلم جيسى كتب ميں ( مصنفين كى سادگى كى وجہ سے)

  شامل ہوگئي ہے_ 
ے نامطلوب لوازم ہوں؟ مقام جو شخص تھوڑى سى بھى شخصيّت كا مالك ہو، كيا اس قسم كا كام كرتا ہے كہ جس كے بہت س

  افسوس ہے كہ صحاح ستّہ ميں اس قسم كى روايات نقل كى گئي ہيں اور آج تك علماء ان روايات سے استدالل كرتے ہيں_ 
  بہرحال ان روايات اور اس قسم كى دوسرى روايات ميں جوتوں پر مسح كو بغير كسى قيد و شرط كے ذكر كيا گيا ہے_ 

  قسم دوم:
سے استفاده ہوتا ہے كہ جوتوں پر مسح ( اگر جائز ہے) تو صرف ضرورت كےمقامات كے ساتھمخصوصہے_ ان روايات 

جيسے مقدام بن شريح كى روايت جو انہوں نے حضرت عائشےه سے نقل كى ہے_ وه كہتا ہے ميں نے حضرت عائشےه 
  سے جوتوں پر مسح كے بارے ميں 

------------------   

  _270) ايضاً ، ص 1
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سوال كيا ، انہوں نے كہا حضرت على _ كے پاس جاؤ وه سفر ميں رسولخدا(ص) كے ہمراه جاتے تھے ميں انكى خدمت ميں
  آيا اور ان سے اس مسئلہ كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا 

  ) 1''كنّا إذا سافرنا مع رسول هللا (ص) يأمرنا بالمسح على خفافنا'' (
  ہمراه سفر پر جاتے تھے تو آپ(ص) ہميں جوتوں پر مسح كرنے كا دستور ديتے تھے'' جب ہم رسولخدا(ص) كے 

اس تعبير سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے كہ جوتوں پر مسح كرنے كا مسئلہ ضرورت كے موارد كے ساتھ مربوط تھا_ 
  وايات_ اس ليئے فرمايا ہے كہ رسولخدا(ص) سفر ميں يوں دستور ديتے تھے_اور اس قسم كى ديگر ر

اہلسنت كے معروف منابع ميں ذكر ہونے والى تمام روايات ميں ( پہلے سے كى جانے والى قضاوت سے چشم پوشى كرتے 
  ہوئے) غور فكر كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ : 

ت كو اوال: علم اصول كے مشہور قاعده ( قاعده جمع يعنى مطلق كو مقيد كے ذريعے تقييد لگائي جائے) كے مطابق ان روايا
جو بغير قيد و شرط كے جوتوں پر مسح كوجائز قرار ديتى ہيں، موارد ضرورت و اضطرار پر حمل كيا جائے جيسے سفر يا 
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ميدان جنگ ميں يا اس قسم كے ديگرمقامات ميں_ اور دلچسپ يہ ہے كہ سنن بيہقى ميں ايك مفّصل باب جوتوں پر مسح 
چند روايات كے ذريعے اس مدت كو سفر ميں تين دن اور حضر وغيره كرنے كى مدت كے بارے ميں ذكر كيا گيا ہے اور 

  ) 1ميں ايك دن، بيان كيا گيا ہے_(
-------------------   

  _272) ايضاً ، ص 1
  _276، 275، ص  1) السنن الكبرى ، جلد 2
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ں جو كچھ روايات ميں بيان كيا كيا يہ سارى روايات ، اس حقيقت كيلئے روشن دليل نہيں ہيں كہ جوتوں پر مسح كے بارے مي
گيا ہے وه ضرورت اور اضطرار كے حاالت كے ساتھ مخصوص ہے_ اور عام حاالت ميں جوتے نہ اتارنے اور پاؤں پر 

  مسح نہ كرنے كا كوئي جواز نہيں ہے_ 
قبول نہيں  اور يہ جو بعض علماء كہتے ہيں كہ يہ اجازت امت سے ُعسر و حرج كو دور كرنے كيلئے ہے _ يہ بات قابل

  ہے_ كيونكہ عام جوتوں كے اتارنے ميں ذره بھر زحمت نہيں ہے_ 
ثانياً: اہلبيت اور اہلسنت كے معروف منابع ميں حضرت على (ع) سے متعدد روايات نقل ہوئي ہيں كہ وه فرماتے تھے يہ مسح

ى بھى تو آيت كے نزول سے پہلےسوره مائده كى چھٹى آيت كے نزول سے پہلے تھا_اس سے پتہ چلتا ہے كہ اگر اجازت تھ
تھي_ آيت كے نزول كے بعد حتى جنگ اور سفر ميں بھى جوتوں پر مسح جائز نہيں تھا_ كيونكہ جوتے نہ اتار سكنے كى 

  صورت ميں اصحاب تيّمم كرتے تھے، چونكہ تيّمم كا حكم بھى بطور كلى اس آيت كے ذيل ميں آيا ہے_ 
كرم(ص) كو حضر ميں جوتوں پر مسح كرتے ديكھا ہے تو اس كى وجہ يہ ہے كہ ثالثاً: اگر بعض اصحاب نے پيغمبر ا

  پيغمبر اكرم(ص) كے جوتوں پر شگاف تھا جس ميں سے پاؤں پر مسح كرنا ممكن تھا_ 
مشہور شيعہ محّدث مرحوم صدوق اپنى شہره آفاق كتاب '' من ال يحضره الفقيہ'' ميں لكھتے ہيں كہ : نجاشى نے پيغمبر 

كو جوتے ہديہ ميں ديے تھے جنكے اوپر شگاف تھا، پيغمبر اكرم(ص) نے ايك مرتبہ جوتے پہنے ہوئے اپنے اكرم(ص) 
  ) 1پاؤں پر مسح كيا، بعض ناظرين نے گمان كيا كہ آپ(ص) نے جوتوں پر مسح كيا ہے_(

  معروف محدث جناب بيہقى نے اپنى كتاب '' السنن الكبرى '' ميں ايك باب''باب الخّف 
---------------------   

  _48، ص 1) من ال يحضره الفقيہ، جلد 1
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الذى مسح عليہ رسول هللا(ص) '' ( وه مخصوص جوتے جن پر رسولخدا(ص) نے مسح كيا) كے عنوان سے ذكر كيا ہے_ 
اس باب كى بعض احاديث سے معلوم ہوتا ہے كہ اكثر مہاجرين اور انصار كے جوتے بھى اسى طرح اوپر سے كھلے 

  ) 1''و كانت كذلك خفاف المہاجرين و األنصار مخرقة مشققة''(تھے
اس بناء پر قوى احتمال ہے كہ وه اصحاب بھى اپنے پاؤں پر مسح كرتے ہوں_ اس بحث كے تعّجب آور مراحل ميں سے ايك 

مت ميں يہ ہے كہ جن راويوں نے جوتوں پر مسح والى روايات كو نقل كيا ہے انہيں كبھى كبھار رسولخدا(ص) كى خد
حاضرى كا شرف حاصل ہوتا تھا_ ليكن حضرت على (ع) كہ جو ہميشہ آنحضرت(ص) كى خدمت ميں موجود رہتے تھے; 

  اہلسنت كى مشہور ورايات كے مطابق; اس مسح كے مخالف تھے_ 
  اس سے زياده تعجب آور يہ ہے كہ حضرت عائشےه كہ جو اكثر اوقات آنحضرت(ص) كے ہمراه تھيں، فرماتى ہيں : 

  ) 1'' لئن تقطع قدمايى أحّب إلّي من أن أمسح على الخفّين''(
  اگر ميرے دونوں پاؤں كٹ جائيں يہ ميرے ليئےس سے زياده پسنديده ہے كہ ميں اپنے جوتوں پر مسح كروں'' 

-----------------------------------   
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  _283، ص 1) السنن الكبرى ، جلد 1
  _98، ص 1) مبسوط سرخسى ، جلد 2
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  بحث كا آخرى نتيجہ:

) اس طرح اہلبيتكى تمام 6_ قرآن مجيد نے وضو ميں اصلى فريضہ پاؤں كے مسح كو قرار ديا ہے ( سوره مائده آيت 1
  روايات اور انكى اتباع كرنے والے تمام اماميہ فقہاء كا فتوى بھى اسى آيت كے مطابق ہے_ 

اؤں دھونے كو قرار ديتے ہيں ليكن ان ميں اكثر اجازت ديتے ہيں كہ : اہلسنت كے فقہاء ،وضوميں اصلى فريضہ غالباً پ2
اختيارى صورت ميں جوتوں پر مسح كيا جاسكتا ہے البتہ ان ميں سے بعض اس مسح كو ضرورت كے موارد ميں منحصر 

  كرتے ہيں_ 
متناقض ہيں كہ ہر محقق  : جو روايات اہلسنت كے منابع ميں جوتوں پر مسح كے بارے ميں ذكر ہوئي ہيں اس قدرمتضاد و3

كو شك ميں ڈال ديتى ہيں_ بعض روايات بغير كسى قيد و شرط كے جوتوں پر مسح كى اجازت ديتى ہيں، بعض كلى طور پر 
منع كرتى ہيں جبكہ بعض ضرورت كے مواقع كے ساتھ مختص كرتى ہيں اور اس كى مقدار سفر ميں تين دن اور حضر ميں 

  ايك دن بيان كرتى ہيں_ 
وايات كے درميان بہترين جمع كا طريقہ يہ ہے كہ اصلى حكم پاؤں پر مسح كرنا ہے (اور انكے عقيده كے مطابق پاؤں : ر4

دھونا ہے) اور ضرورت و اضطرار كے وقت جيسے جنگ اور دشوار سفر كہ جس ميں نعلين كے بجائے بند جوتے (انكى 
 مشكل تھا جوتونپر ( مسح جبيره كى مثل) مسح كرتے تھے_ تعبير كے مطابق ُخّف) پہنتے تھے اور اُن كا اتارنا بہت 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

195   
9   

  بسم هللا سورة الحمد كا جزء ہے
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   ايك تعجب آور نكتہ :

جب شيعيان اہلبيت (ع) خانہ خدا كى زيارت سے مشرف ہوتے ہيں تو اس وحدت كو محفوظ ركھنے كے ليے جس كا حكم 
ائمہ اہلبيت(ع) نے ديا ہے وه اہلسنت برادران كى نماز جماعت ميں شركت كرتے ہوئے مسجدالحرام اور مسجد النبّي(ص) 

سب سے پہلى چيز جو انكى توجہ كو اپنى طرف جلب كرتى ہے ميں با جماعت نماز كا ثواب حاصل كرتے ہيں_ تو اس وقت 
يہ ہے كہ وه مشاہده كرتے ہيں كہ امام جماعت سورة الحمد كى ابتداء ميں يا تو بالكل بسم هللا پڑھتے نہيں ہيں يا اگر پڑھتے 

  لندپڑھا جاتا ہے _ ہيں تو آہستہ اور مخفى انداز ميں پڑھتے ہيں حتى كہ مغرب و عشاء كى نماز ميں جنہيں با آواز ب
حاالنكہ دوسرى طرف وه اس بات كا بھى مشاہده كرتے ہيں كہ موجوده قرآن مجيد كے تمام نسخوں ميں كہ جو اكثر مكہ 

مكّرمہ سےشائع ہوتے ہيں سورة حمد كى سات آيات ذكر كى گئي ہيں جن ميں سے ايك بسم هللا ہے_ يہ بات سب كے ليے 
جيد كى سب سے اہم ترين آيت '' بسم هللا'' كے ساتھ يہ سلوك كيوں كيا جارہا ہے؟ او رجس تعجب كا باعث بنتى ہے كہ قرآن م

وقت لوگ ہم سے سوال كرتے ہيں اور ہم انكے سامنے اس بارے ميں اہلسنت كے مذاہب و روايات كے اختالف كا تذكره 
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  كرتے ہيں تو ان كے تعجب ميں اور بھى اضافہ ہوتا ہے_ 
ہ پہلے ہم اس مسئلہ ميں موجود فتاوى اور اس كے بعد بحث ميں وارد ہونے والى مختلف روايات اس مقام پر ضرورى ہے ك

  كى طرف رجوع كريں_ 
  

198   
  اس مسئلہ ميں مجموعى طور پر اہلسنت كے فقہاء تين گروہوں پر مشتمل ہيں_ 

  _ بعض علما كہتے ہيں كہ سوره حمد كى ابتداء ميں بسم هللا پڑھنا چاہيے_ 1
ازوں ميں بلند آواز كے ساتھ پڑھنا چاہيے اور اخفاتى نمازوں ميں آہستہ پڑھنا چاہيے_ يہ امام شافعى اور انكى جہرى نم

  پيروى كرنے والے علما ہيں _ 
_ بعض علما كہتے ہيں كہ بسم هللا پڑھى چاہيے ليكن ہميشہ دل ميں يعنى آہستہ پڑھنى چاہيے_ يہ حنبلى علماء ( امام احمد 2

  پيروكاروں) كا نظريہ ہے_ ابن حنبل كے 
_ ايك گروه بسم هللا پڑھنے كو اصالً ممنوع سمجھتا ہے_ يہ امام مالك كے پيروكار ہيں_ امام ابوحنيفہ كے پيروكاروں كى 3

  نظر بھى مالكى مذہب والوں كے قريب ہے_ 
  اہلسنت كے مشہور فقيہ ''ابن قدامہ'' اپنى كتابمغنى ميں يوں رقمطراز ہيں: 

ء ة بسم هللا الرحمن الّرحيم مشروعةً فى اّول الفاتحة و اّول كّل سورة فى قول ا كثر ا ہل العلم و قال مالك و اال وزاعى '' اّن قرا
اليقرؤہا فى اول الفاتحة ... و ال تختلف الرواية عن احمد ان الجہر بہا غير مسنون ... و يروى عن عطاء و طاووس و مجاہد و 

  ) 1و مذہب الشافعي ...، (سعيد بن جبير الجہر بھا و ہ
  سوره حمد اور ہردوسرى سورت كے آغاز ميں بسم هللا الرحمن الرحيم كا پڑھنا اكثر 

-------------------------   

  _521ص  1) المغنى ابن قدامہ، جلد 1
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ابتداء ميں بسم هللا نہ  اہلسنت كے نزديك جائز ہے ليكن مالك اور اوزاعى ( اہلسنت كے فقہائ) نے كہا ہے كہ سورة حمد كى
پڑھى جائے ( اور بسم هللا كے بالجہر پڑھنے كے بارے ميں) جتنى روايات بھى امام احمد بن حنبل سے نقل ہوئي ہيں سب 
كى سب كہتى ہيں كہ بسم هللا كو بالجہر( بلند آواز كے ساتھ) پڑھنا سنت نہيں ہے ... اور عطا، طاووس، مجاہد اور سعيد بن 

  ت نقل ہوئي ہے كہ بسم هللا كو بالجہر پڑھنا چاہيے اور امام شافعى كا بھى يہى مذہب ہے'' جبير سے رواي
  اس عبارت ميں انكے تينوں اقوال نقل ہوئے ہيں : 

  تفسير ''المنير'' ميں وھبہ زحيلى نے يوں لكھا ہے_ 
  ورة النمل ... ''قال المالكيّة و الحنفيّہ ليست البسملة بآية من الفاتحة و ال غيرہا ااّل من س

  ااّل ا ن الحنفيّة قالوا يقرء المنفرد بسم هللا الرحمن الّرحيم مع الفاتحة فى كّل ركعة: سّراً ... 
يجہر بَہا و قال الشافعيّة و الحنابلة البسملة آية من الفاتحة يجب قرائتہا فى الصلوة ااّل ا ن الحنابلة قالوا كالحنفيّة يقرؤ بہا سّراً و ال

  ) 1فعيّة: يّسّر فى الصلوة السّرية و يجہر بہا فى الصالة الجہريّة(و قال الشا
 -----------------------------   

  _46، ص 1)تفسير الميز، جلد 1
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امام مالك اور ابوحنيفہ كے پيروكار كہتے ہيں كہ بسم هللا سوره حمد اور قرآن مجيد كى ديگر سورتوں كى جزء نہيں ہے 
  كر ہونے والى آيت جو بسم هللا پر مشتمل ہے سورت كا جزء ہے ... صرف سوره نمل ميں ذ

ليكن امام ابوحنيفہ كے پيروكار كہتے ہيں كہ جو شخص فرادى نماز پڑھ رہا ہے وه ہر ركعت ميں صرف سوره حمد كے 
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  يں: ساتھ آہستہ آواز ميں بسم هللا پڑھے ... ليكن امام شافعى اور امام احمد بن حنبل كے پيروكار كہتے ہ
كہ بسم هللا سوره فاتحہ كى ايك آيت ہے اور نماز ميں اس كا پڑھنا واجب ہے اس فرق كے ساتھ كہ حنبلى كہتے ہيں كہ بسم 

هللا كو آہستہ پڑھا جائے، بالجہر پڑھنا جائز نہيں ہے ليكن شافعى مذہب والے كہتے ہيں كہ اخفاتى نمازوں ( ظہر و عصر كى 
  ر بالجہر نمازوں ( مغرب، عشا اور صبح كى نماز) ميں بلند آواز سے پڑھا جائے '' نماز) ميں آہستہ پڑھا جائے او

ان اقوال ميں شافعى مذہب والوں كا قول: شيعہ فقہا كے نظريہ سے نزديك ہے_ اس فرق كے ساتھ كہ ہمارے علماء تمام 
 پڑھنے كو متفقہ طور پر واجب نمازوں ميں بسم هللا كو بالجہر پڑھنا مستحب سمجھتے ہيں اور سوره حمد ميں بسم هللا

  سمجھتے ہيں اور ديگر سورتوں ميں مشہور و معروف قول بسم هللا كا جزء سوره ہونا ہے_ 
  سچ تو يہ ہے كہ ايك غيرجانبدار محقق واقعاً حيرت ميں ڈوب جاتاہے_ 

اتھ اور سب كے سامنے سال اپنى اكثر نمازوں كو جماعت كے س 23چونكہ وه ديكھتاہے كہ پيغمبر اكرم(ص) نے پورے 
  پڑھا_ اور سب اصحاب نے آنحضرت(ص) كى نمازوں كو اپنے كانوں 
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سے سنا ليكن تھوڑا سا عرصہ گزرنے كے بعد اتنا شديد اختالف پيدا ہوگيا ہے كہ بعض كہتے ہيں كہ بسم هللا كا پڑھنا اصال 
روه كہتاہے كہ آہستہ پڑھا جائے جبكہ دوسرا گروه ممنوع ہے جبكہ بعض دوسرے كہتے ہيں كہ اسكا پڑھنا واجب ہے، ايك گ

  كہتاہے كہ جہرى نمازوں ميں بلند آواز سے پڑھنا چاہيے_ 
كيا اس عجيب اور ناقابل يقين اختالف سے اس بات كا اندازه نہيں ہوتاہے كہ يہ مسئلہ عادى نہيں ہے بلكہ اس مسئلہ كى پشت 

  ديث كو جعل كيا اور انہيں رسالتمآب كى طرف نسبت دے دى ہے_ پر ايك سياسى گروه كا ہاتھ ہے جس نے متضاد احا
امام بخارى نے صحيح بخارى ميں ايك حديث نقل كى ہے جو اس راز سے پرده اٹھاتى ہے وه كہتے ہيں ; مطرف نے '' 

  عمران بن حصين'' سے نقل كيا ہے كہ جب اس نے بصره ميں حضرت على (ع) كے پيچھے نماز پڑھي، تو كہا 
  نا ہذا الرجل صالة كنّا نصليہا مع رسول هللا '' '' ذكر

  ) 1اس مرد نے اپنى نماز كے ذريعے ہميں رسولخدا(ص) كى اقتداء ميں پڑھى ہوئي نمازوں كى ياد دال دى ہے_(
 اس سے معلوم ہوتاہے كہ ہر چيز حتى نماز بھى تبديل ہوگئي تھى امام شافعى مشہور كتاب''االم'' ميں ''وہب بن كيسان'' سے

نقل كرتے ہيں كہ '' كل سنن رسول هللا (ص) قد غيّرت حتى الصالة'' پيغمبر اكرم(ص) كى تمام سنتوں حتى نماز كو تبديل 
  ) 2كرديا گيا(

 ----------------------------   

  _190ص  1) صحيح بخارى ج 1
  _269ص  1) االّم، جلد 2
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  يث نبويبسم هللا كو بلند آواز سے پڑھنے كے بارے ميں احاد

اس مسئلہ كے بارے ميں اہلسنت كى معروف كتب ميں مكمل طور پر مختلف اقسام كى احاديث نقل ہوئي ہيں_ يہى احاديث 
انكے فتاوى ميں اختالف كا سبب بنى ہے اور عجيب يہ ہے كہكبھى ايك ہى مشخص راوى نے متضاد روايات نقل كى ہيں_ 

  ائينگے_ جنكے نمونے آپ آئنده احاديث ميں مالحظہ فرم

  پہلى قسم كى احاديث:
اس قسم ميں وه روايات ہيں جو نہ صرف بسم هللا كو سوره حمد كا جزء شمار كرتى ہيں بلكہ بلند آواز ميں پڑھنے كو بھى 

  مستحب (يا ضروري) قرار ديتى ہيں اس گروه ميں ہم پانچ مشہور راويوں كى پانچ احاديث پر اكتفاء كرتے ہيں: 
المؤمنين على (ع) سے نقل ہوئي ہے _ انكا مقام و منزلت سب پر عياں ہيں كہ وه جلوت و خلوت اور سفر _ يہ حديث امير 1

وحضر ميں رسول خدا(ص) كے ساتھ رہے ہيں_دار قطنى نے اپنى كتاب سنن ميں آ پ (ع) سے اس حديث كو نقل كيا ہے كہ
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  ) 1ميعاً'' ('' كان النبى (ص) يجہر ببسم هللا الرحمن الرحيم فى السورتين ج
  پيغمبر اكرم(ص) دو سورتوں (حمد اور بعد والى سورت) ميں بسم هللا الرحمن الرحيم كو بلند آواز سے پڑھتے تھے'' 

 ----------------------------   

  پر نقل كيا ہے _ 22ص  1، اسى حديث كو سيوطى نے دّر المنثور ميں جلد 302ص 1) سنن دار قطني، جلد 1
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يت انس بن مالك سے نقل ہوئي ہے كہ جو پيغمبر اكرم(ص) كے خصوصى خادم اور جوانى سے ہى آپ(ص) كى _ يہ روا2
  خدمت ميں پہنچ گئے تھے_ حاكم نے مستدرك ميں اس روايت كو نقل كيا ہے _ وه كہتے ہيں : 
بقرائة بسم هللا الرحمن الرحيم''  '' صلّيت خلف النبى و خلف ابى بكر و خلف عمر و خلف عثمان و خلف على كلَّہم كانوا يجہرون

)1 (  
_ حضرت عائشےه عام طور پر شب و روز پيغمبر اكرم(ص) كے ہمراه تھيں _دارقطنى كى روايت كے مطابق وه فرماتى  3

  ہيں كہ : 
  ) 2''ان رسول هللا (ص) كا ن يجہر ببسم هللا الرحمن الرحيم'' (

  ز كے ساتھ پڑھتے تھے'' رسول خدا(ص) بسم هللا الرحمن الرحيم كو بلند آوا
_ اہلسنت كے معروف راوى جناب ابوہريرة كہ جن كى بہت سى روايات كو صحاح ستّہ ميں نقل كيا گيا ہے يوں كہتے ہيں ''4

كان رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ يجہر ببسم هللا الرحمن الّرحيم فى الصلوة'' كہ رسولخدا(ص) نماز ميں بسم هللا الرحمن الّرحيم
  لند آواز كے ساتھ پڑھا كرتے تھے_ ب

----------------------------------   

، ميں نے رسولخدا(ص) حضرت ابوبكر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان اور حضرت على كے 232،ص  1) مستدرك الصحيحين، جلد 1
  پيچھے نمازيں پڑھيں سب كے سب بسم هللا كو بلند آواز كے ساتھ پڑھتے تھے_مترجم

  _23ص  1المنثور جلد ) الّدر 2
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  ) ميں نقل ہوئي ہے_ 3) اور ''سنن دار قطني'' (2) '' مستدرك حاكم'' (1يہ حديث تين معروف كتب '' السنن الكبري'' (
_ ايك اور حديث ميں آيا ہے كہ جبرائيل امين نے بھى پيغمبر اكرم(ص) كو نماز كى تعليم ديتے وقت بسم هللا كو بلند آواز 5

ڑھا_ دار قطنى كى نقل كے مطابق نعمان بن بشير يوں كہتے ہيں ''اَمَّنى جبرئيل عند الكعبة فجہر ببسم هللا الرحمن كے ساتھ پ
 ) 4الر ّحيم'' جبرائيل امين نے خانہ كعبہ كے پاس ميرى امامت كى ( مجھے نماز پڑھائي) اور بسم هللا كو بلند آواز سے پڑھا(

بسم هللا بالجہر پڑھنے والى احاديث كو نقل كرنے كے ساتھ يہ تصريح كى ہے كہ  دلچسپ يہ ہے كہ بعض معروف علماء نے
  ان احاديث كے راوى عام طور پر ثقہ ہيں جيسے حاكم نے مستدرك ميں اس بات كى تصريح كى ہے_ 

ى ايك آيت شمار يہاں ہميں اس بات كا اضافہ كرنا چاہيے كہ مكتب اہلبيتكى فقہ و حديث كى كتب ميں بسم هللا كو سورة حمد ك
كياگيا ہے اور اس بارے ميں احاديث تقريباً متواتر ہيں اور اسى طرح بہت سى احاديث ميں بسم هللا كو بالجہر پڑھنے كے 

  بارے ميں تصريح كى گئي ہے_ 
باب نمبر  ان روايات كے بارے ميں مزيد آگاہى كے ليئے كتاب ''وسائل الشيعہ'' ميں ''نماز ميں قراء ت'' والے ابواب ميں سے

  كى طرف رجوع كيا جائے_ وہاں دسيوں  22، 12،21، 11
---------------------------------   

  _47، ص  2) السنن الكبرى جلد 1
  _208، ص 1) مستدرك الصحيحين، جلد 2
  _ 306،ص  1) دار قطني،جلد 3
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  _309، ص 1) سنن دار قطني، جلد 4
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ي ہيں اور ديگر معتبر كتب جيسے كافي، عيون اخبار الّرضا(ع) ، اور مستدرك روايات آئمہ اہلبيت (ع) سے نقل كى گئ
  الوسائل ميں ( نماز ميں قرائت قرآن كے مربوطہ ابواب ميں ) بھى بہت سى روايات ذكر كى گئي ہيں_ 

جيد اور ميرے حديث ثقلين كى روشنى ميں كہ جسے فريقين نے نقل كيا ہے اور اس مينحكم ديا گيا ہے كہ ميرے بعد قرآن م
اہلبيت(ع) كا دامن تھام كر ركھنا تا كہ گمراہى سے بچے رہو_ كيا ہميں اس قسم كے اختالف انگير مسئلہ ميں مذہب اہلبيت 

  كى پيروى نہيں كرنا چاہيے (تا كہ گمراہى سے محفوظ رہيں )؟ 

  دوسرى قسم كى احاديث:
كا جزء شمار نہيں كرتيں يا بسم هللا كوبلند آواز كے ساتھ پڑھنے يہ قسم ان احاديث پرمشتمل ہے جو بسم هللا كو سوره حمد 

  سے منع كرتى ہيں_ 
  _ يہ حديث صحيح مسلم ميں قتاده سے نقل ہوئي ہے جس ميں انس كہتے ہيں كہ: 1

  ) 1'' صلّيت مع رسول هللا (ص) و ابى بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احداً منہم يقرء بسم هللا الرحمن الّرحيم'' (
ميں نے رسولخدا (ص) ، حضرت ابوبكر، حضرت عمر اور حضرت عثمان كے ساتھ نماز پڑھى ميں نے كسى سے نہيں سنا

  كہ انہوننے نماز ميں بسم هللا الرحمن الّرحيم پڑھى ہو'' 
 ---------------------------   

  _12، '' باب حجة من قال ال يجہر بالبسملة'' ص 2)صحيح مسلم، جلد 1
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  كرنى چاہيےكہ اس حديث ميں حضرت على (ع) كى قراء ت كے بارے ميں كوئي بات نہيں كى گئي ہے  توجہ

واقعاً تعجب آور ہے كہ ايك مّعين شخص جيسے انس ايك مرتبہ كہتے ہيں كہ ميں نے رسولخدا(ص) ، خلفائے ثالثہ اور 
ساتھ پڑھتے تھے_ دوسرى جگہ وہى  حضرت على (ع) كے پيچھے نماز پڑھي_ سب كے سب بسم هللا كو بلند آواز كے

كہتے ہيں كہ ميں نے رسولخدا(ص) اور خلفائے ثالثہ كے پيچھے نماز پڑھى كسى نے بھى نماز ميں بسم هللا نہيں پڑھى چہ 
  جائيكہ بلند آواز سے پڑھنا_ 

ن حديث نے ( جيسا كہكيا ہرصاحب فہم يہاں يہ سوچنے پر مجبور نہيں ہوتا كہ پہلى حديث كو بے اثر كرنے كے ليئے جاعلي
عنقريب بيان كيا جائيگا) اس دوسرى حديث كوجعل كيا ہے اور اسے انس كى طرف نسبت دى ہے اور چونكہ حضرت على 

(ع) كا بسم هللا كو بلند آواز سے پڑھنا مشہور ہے اور انكے پيروكار جہاں كہيں بھى ہيں يہى كام كرتے ہيں اس ليے ان كا نام 
  ڈھول كاپول نہ كھل جائے؟  نہيں ليا گيا ہے تاكہ

  _ سنن بيہقى ميں عبدهللا بن مغفل سے نقل ہوا ہے، وه كہتے ہيں: 2
 ''سمعنى ا بى و ا نا ا قرا بسم هللا الرحمن الّرحيم فقال; ا ى بنّي محدث؟ صلَّيُت خلف رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ و ا بى بكر و

  ) 1هللا الّرحمن الّرحيم'' (عمر و عثمان فلم ا سمع ا حداً منہم جہر بسم 
---------------------------------   

  _52، ص  2) السنن الكبري، جلد 1
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ميرے والد نے مجھے نماز ميں بسم هللا پڑھتے سنا توكہنے لگے: كيا بدعت ايجاد كرنا چاہتے ہو ؟ ميں نے رسولخدا(ص) 
حضرت ابوبكر، حضرت عمر اور حضرت عثمان كے پيچھے نماز پڑھى ان ميں سے كسى كو ميں نہيں ديكھا كہ بسم هللا 
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  كوبلند آواز كے ساتھ پڑھتا ہو'' _ 
  حضرت على _ كى نماز كا تذكره نہيں ہوا ہے  اس حديث ميں بھى

  _ جناب طبرانى كى كتاب'' المعجم الوسيط'' ميں ابن عباس سے نقل ہوا ہے كہ : 3
'' كان رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ اذا قرء بسم هللا الّرحمن الّرحيم ہزء منہ المشركون و قالوا محمد يذكرا لہ اليمامة_ وكان 

  حمن'' فلّما نزلت ہذه اآلية امر رسول هللا صلى هللا عليہ و آلہ ان ال يجہر بہا؟ مسيلمة يسمى ''الرّ 
كہ رسولخدا(ص) جب نماز مينبسم هللا الرحمن الرحيم پڑھتے تھے تو مشركين تمسخر كرتے تھے_ كيونكہ يمامہ كى سرزمين

تھے كہ محمد(ص) كى مراد وہى يمامہ كا  پر خدائي كا دعوى كرنے والے مسيلمہ كا نام رحمن تھا_ اس ليئے مشركين كہتے
  خدا ہے_ اس وجہ سے پيغمبر اكرم(ص) نے حكم دے ديا تھا كہ اس آيت كو بلند آواز سے نہ پڑھا جائے '' 

  اس حديث ميں جعلى ہونے كے آثار بالكل نماياں ہيں كيونكہ : 
مقامات پر ذكر ہوا ہے_  56يں آيا ہے بلكہ اور بھى اواّل: رحمن كاكلمہ قرآن مجيد ميں صرف بسم هللا الّرحمن الّرحيم ميں نہ

  مرتبہ تكرار ہوا ہے_ اگر  16صرف سوره مريم ميں ہى اس كا سولہ
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  يہى وجہ ہے تو قرآن مجيد كى دوسرى سورتوں كو بھى نہيں پڑھنا چاہيے، كہيں مشركين مسلمانوں كامذاق نہ اڑائيں _ 

آيات كا تمسخركرتے تھے جيسا كہ متعدد آيات ميں اس بات كا تذكره كياگياہے من جملہ ثانياً : مشركين تو قرآن مجيد كى تمام 
  سوره نساء كى چاليس نمبر آيت '' اذا سمعتم آيات هللا يكفر بہا و يُستہزا بہا فال تقعدوا معہم'' 

آيت ميں تذكره ہوا ہے  نمبر 58مشركين نماز كے ليے دى جانے والى اذان كا بھى مذاق اڑاتے تھے جيسے سوره مائده كى 
''و اذا ناديتم الى الصلوة اتخذوہا ہُُزواً '' كيا پيغمبر اكرم(ص) نے اذان كے ترك كرنے كا بھى حكم ديا ہے_ يا اذان آہستہ كہنے 

  كا حكم ديا ہے كہ كہيں مشركين مذاق نہ اڑائيں _ 
كہ اس آيت ميں تذكره ہوا ہے ''و اذا آك الذين بنيادى طور پر مشركين خود پيغمبر اكرم(ص) كا استہزاء كرتے تھے جيسا 

  ) 1كفروا ان يتّخذونك ااّل ہُُزواً'' (
  اگر يہى دليل ہے تو خود پيغمبر اكرم(ص) كو لوگوں كى آنكھوں سے پوشيده ہوجانا چاہيے تھا_ 

) كو استہزا كرنے ان سب ادلّہ سے قطع نظر هللا تعالى نے اپنے حبيب كو بڑى صراحت كے ساتھ وعده ديا تھا كہ آپ(ص
  ) 2والون كے شر سے محفوظ ركھے گا '' انّا كفيناك المستہزئين'' (

  ثالثاً: مسيلمہ كوئي ايسى شخصيت نہيں تھا جس كو اسقدر اہميت دى جاتى كہ پيغمبر اكرم(ص) اس كا نام 
 ---------------------------   

  _36) سورة انبياء آيت 1
  _95) سورة حجرات آيت 2
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من ہونے كى وجہ سے قرآن مجيد كى آيات كو مخفى كرتے يا آہستہ پڑھتے_ خاص طور پر اس بات كيطرف بھى توجہ رح

رہے كہ مسيلمہ كے دعوے ہجرت كے دسويں سال منظر عام پر آئے تھے اوراس وقت اسالم مكمل طور پر قوت اور قدرت 
  پيدا كرچكا تھا_ 

  والے اپنے كام ميں مہارت نہيں ركھتے تھے اور نا آگاه تھے_ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے كہ حديث گھڑنے 
: ابن ابى شيبہ نے اپنى كتاب '' مصنف'' ميں ابن عباس سے نقل كيا ہے '' الجہر ببسم هللا الرحمن الّرحيم قرائة اال عراب'' بسم4

  ) 1هللا كو بلند آواز كے ساتھ پڑھنا عرب كے بّدووں كى عادت تھي'' (
ور حديث ميں على ابن زيد بن جدعان نے بيان كيا ہے كہ ''عبادلہ'' ( يعنى عبدهللا ابن عباس، عبدهللا ابن عمر اور حاالنكہ ايك ا

  ) 2عبدهللا ابن زبير) تينوں بسم هللا كوبلند آواز كے ساتھ پڑھتے تھے''(
نى كتب ميں مشہور ہے كيا اس سے بڑھ كر حضرت على _ بسم هللا كو ہميشہ بالجہر پڑھتے تھے_ يہ بات تمام شيعہ و س

  على _ بيابانى اعراب ميں سے تھے؟ كيا ان متضاد احاديث كا وجود انكے سياسى ہونے كى دليل نہيں ہے؟ 
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ہاں حقيقت يہ ہے كہ حضرت على _ ہميشہ بسم هللا كو بالجہر پڑھتے تھے_ جب اميرالمؤمنين كى شہادت اور امام حسن _ 
  كے ہاتھ مينحكومت كى مختصر سى خالفت كے بعد معاويہ 

-----------------------------------   

  _89ص  2) مصنف ابن ابى شيبة ، جلد 1
  _21ص  1) الدر المنثور ،جلد 2
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كى باگ ڈور آگئي، تو اس كى پورى كوشش يہ تھى كہ تمام آثار علوى كو عالم اسالم كے صفحہ سے مٹا دے كيونكہ وه جانتا 
  (ع) كے فكرى اور معنوى افكار كا نفوذ اس كى سلطنت كے ليے خطره ہے_ تھا كہ مسلمانوں ميں آپ

اس بات كا منہ بولتا ثبوت اس حديث ميں ملتا ہے جسے حاكم نے مستدرك ميننقل كيا اور معتبر قرار ديا ہے (پيغمبر 
نماز ( مغرب، عشاء  اكرم(ص) كے خصوصى خادم ) جناب انس بن مالك فرماتے ہيں كہ معاوية مدينہ ميں آيا اس نے جہرى

ويا صبح كى نماز) ميں سورة الحمد سے پہلے بسم هللا كو پڑھا ليكن بعد والى سورت ميں نہيں پڑھا_ جب نماز ختم كى تو ہر 
طرف سے مہاجرين و انصار كى ( كہ جو شايد جان بچانے كى خاطر نماز ميں شريك ہوئے تھے) صدائيں بلند ہوگئيں '' 

'' كہ تو نے نماز ميں سے چورى كى ہے يا بھول گياہے ؟ معاويہ نے بعد والى نماز ميں سوره حمد اسرقت الصلوة ام نسيت؟ 
  ) 1سے پہلے اور بعد والى سورت سے پہلے بھى بسم هللا پڑھي''(

معاويہ گويا اس بات كے ذريعے مہاجرين و انصار كو آزمانا چاہتا تھا كہ يہ لوگ بسم هللا اور اس كے بالجہر پڑھنے كے 
  لسلہ ميں كتنى توجہ و سنجيدگى ركھتے ہيں_ ليكن اس نے اپنا كام شام اور ديگر عالقوں ميں جارى ركھا_ س

  ما بين الّدفتين قرآن ہے:
يقينا جو كچھ قرآن كى دو جلد كے درميان ہے وه قرآن مجيد كا جزء ہے_ يہ جو بعض لوگ كہتے ہيں كہ بسم هللا قرآن مجيد 

  ں كو ايك دوسرے سے جدا كرنے كا جز نہيں ہے صرف سورتو
---------------------------------   

  _233ص  1) مستدرك الصحيحين، جلد 1
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كے ليے ہے_ اّوالً يہ بات سوره حمد كے بارے ميں صحيح نہيں ہے كيونكہ جيسا كہ قرآن مجيد كے تمام نسخوں ميں آيات 
  آيت شمار كيا گيا ہے_ كے نمبر لگائے گئے ہيں_ بسم هللا كو سوره حمد كى 

ثانياً: يہ سورتوں كو ايك دوسرے سے جدا كرنے واال كام كيوں سوره براء ة ميں نہيں كيا گياہے_ اور اگر جواب ميں كہا 
جائے كہ چونكہ اس سورت كا سابقہ سوره ( سورة انفال) كے ساتھ رابطہ ہے تو يہ بات كسى صورت ميں بھى قابل قبول 

اً سوره انفال كى آخرى آيات اور سوره براء ة كى ابتدائي آيات كے درميان كوئي مفہومى رابطہ نہيں نہيں ہے كيونكہ اتفاق
ہے_ حاالنكہ قرآن مجيد ميں اور كئي سورتيں ہيں جو ايك دوسرے كے ساتھ ارتباط ركھتى ہيں ليكن بسم هللا نے انہيں ايك 

  دوسرے سے جدا كرديا ہے_ 
ہر سوره كا جزء ہے_ جيسا كہ قرآن مجيد كا ظاہر بھى اس بات كى خبر ديتا ہے _ اور اگر حق يہ ہے كہ كہا جائے بسم هللا 

سوره توبہ ميں بسم هللا كو ذكر نہيں كياگيا ہے تو اس كى وجہ يہ ہے اس سورت كا آغاز پيمان شكن دشمنوں كے ساتھ اعالن 
ھ سازگارى نہيں ركھتا ہے كيونكہ يہ نام جنگ كے ذريعے ہوتا ہے اور اعالن جنگ ، رحمن اور رحيم كے نام كے سات

  رحمت عاّمہ اور رحمت خاصہ الہى كى حكايت كرتا ہے _ 

  بحث كا خالصہ :
_ پيغمبر اكرم(ص) سوره حمد اورديگر تمام سورتوں كى ابتدا ميں بسم هللا پڑھتے تھے( ان كثير روايات كے مطابق جو 1



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

 
 

اور متعدد روايات كے مطابق آپ(ص) بسم هللا كو بالجہر پڑھا كرتے آپ(ص) كے نزديك ترين افراد سے نقل ہوئي ہيں ) 
  تھے_ 

  _ سابقہ روايات كے مقابلے ميں جو روايات كہتى ہيں كہ بسم هللا اصالً قرآن مجيد كا جزء 2
  

212   
ود ہيں نہيں ہے يا آنحضرت(ص) ہميشہ اسے باالخفات پڑھتے تھے_ مشكوك ہيں بلكہ خود ان روايات ميں ايسے قرائن موج

جن سے اندازه ہوتا ہے كہ يہ روايات جعلى اور ان كے پيچھے بنو اميّہ كى پر اسرار سياستيں ہيں _ كيونكہ يہ بات مشہور 
تھى كہ حضرت على _ بسم هللا كو بالجہر پڑھتے ہيں اور يہ تو معلوم ہے كہ جو كچھ بھى حضرت على (ع) كى خصوصيت 

پيغمبر اكرم(ص) سے حاصل كى ہوئي ہوتى تھي) بنو اميّہ اس كى شدت كے ساتھ يا عالمت شمار ہوتى تھى ( اگر چہ وه 
مخالفت كرتے تھے يہ موضوع اس شديد اعتراض كے ذريعے آشكار ہو جاتا ہے كہ جو اصحاب نے معاويہ پر كيا _ اور اس

  كے عالوه بھى قرائن و شواہد موجود ہيں جنہيں ہم نے سطور باال ميں ذكر كيا ہے _ 
ہ ا ہلبيتكا اميرالمؤمنين(ع) ( كہ انہوں نے سالہا سال پيغمبر اكرم(ص) سے بسم هللا كو بالجہر ادا كرنے كا درس ليا _ ائم3

  تھا) كى پيروى كرتے ہوئے اس بات پر اتفاق ہے_ يہانتك كہ امام جعفر صادق _ فرماتے ہيں : 
  ) 1حمن الّرحيم ''(''اجتمع آُل محّمد صلى هللا عليہ و آلہ على الجہر ببسم هللا الرّ 

  كہ آل محّمد (ص) كا بسم هللا كے بلند پڑھنے پر اتفاق ہے '' 
حداقل اس قسم كے مسائل ميں حديث ثقلين پر عمل كرتے ہوئے روايات اہلبيت (ع) كيطرف توّجہ كرنى چاہيے اور تمام 

  و بالجہر پڑھنا واجب قرار ديں_ اہلسنت فقہاء كو چاہيے كہ امام شافعى كى طرح حداقل جہرى نمازوں ميں بسم هللا ك
 _ حسن اختتام كے عنوان سے اس بحث كے آخر پر دو باتيں جناب فخررازى صاحب''تفسير الكبير'' سے نقل كرتے ہيں : 4

---------------------------------   

  _189ص  4) مستدرك الوسائل ، جلد 1

  
213   

  وه كہتے ہيں كہ: 
لجہر بالتسمية فلما وصلت الدولة الى بنى اميّہ بالغوا فى المنع من الجہر سعياً فى ابطال آثار علّى _ '' ''اّن عليّا _ كا ن يبالغ فى ا

)1 (  
حضرت على _ بسم هللا كے بالجہر پڑھنے پر اصرار كرتے تھے، جب حكومت، بنواميہ كے ہاتھ آئي تو انہوں نے بسم هللا 

  حضرت على _ كے آثار كو مٹايا جاسكے'' كے بلند پڑھنے سے منع كرنے پر اصرار كيا تا كہ 
اہلسنت كے اس عظيم دانشمند كى گواہى كے ذريعے بسم هللا كے آہستہ پڑھنے يا اس كے حذف كرنے والے مسئلہ كا سياسى 

ہونا اور زياده آشكار ہوجاتا ہے _اسى كتاب ميں ايك اور مقام پر جناب فخررازي، مشہور محدث بيہقى سے اس بات كونقل 
كے بعد كہ حضرت عمر ابن خطاب، جناب ابن عباس، عبدهللا بن عمر اور عبدهللا بن زبير سب كے سب بسم هللا كو بلندكرنے 

  آواز سے پڑھتے تھے اس بات كا اضافہ كرتے ہيں: 
قد اہتدي، و الدليل عليہ'' اَّما ا نَّ على ابن ابى طالب كان يجہر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر و من اقتدى فى دينہ بعلّى ابن ابى طالب ف

  ) 2قول رسول هللا اللّہم ا در الحق مع على حيث دار، (
---------------------------------   

  _206، ص 1) تفسير كبير فخررازى ، جلد 1
  _205و  204) ايضاً ص 2

  
214   

اور جو بھى دين ميں حضرت  بہر حال حضرت على (ع) بسم هللا كو بالجہر پڑھتے تھے يہ بات تواتر كے ذريعہ ثابت ہے
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على (ع) كى پيروى كريگا يقينا ہدايت پاجائيگا_ اس بات كى دليل رسولخدا(ص) كى يہ حديث ہے كہ بارالہا حق كو ہميشہ 
 على (ع) كے ساتھ ركھ اور حق كو اسى طرف پھير دے جس طرف على (ع) رخ كرے'' 

 

 شيعہ جواب ديتے ہيں

 

215   
10   

  اَوليائے الہى سے توّسل

  
217   

  ''توّسل'' قرآنى آيات اور عقل كے آئينہ ميں:

بارگاه الہى ميں اوليائے الہى سے توّسل كے ذريعہ ماّدى اور معنوى مشكالت حل كرانے كا مسئلہ، وہابيوں اور ديگر 
مسلمانوں كے درميان ايك اہم ترين اور متنازعہ مسئلہ ہے_ وہابى صراحت كے ساتھ كہتے ہيں كہ نيك اعمال كے ذريعے 

الہى كے ساتھ توّسل كرنا جائز نہيں ہے كيونكہ وه لوگ اسے ايك قسم كا توّسل كرنے ميں كوئي حرج نہيں ہے ليكن اوليائے 
شرك سمجھتے ہيں_ جبكہ دنيا كے دوسرے مسلمان اس توّسل كو ( جس كے مفہوم كى ہم وضاحت كريں گے ) جائز 

  سمجھتے ہيں_ 
ار ديتى ہيں _ من جملہ يہ آيت وہابيوں كا گمان يہ ہے كہ قرآن مجيد كى آيات اس توّسل سے منع كرتى ہيں اور اسے شرك قر

  كريمہ 
  ) 1'' ما نعبد ہم ااّل ليقّربُونا الى هللا ُزلفى '' (

يہ آيت فرشتوں كى مانندمعبودوں كے بارے ميں ہے كہ جن كے ليے مشركين كہتے تھے '' كہ ہم اس ليے ان كى پوجا كرتے
  ہيں تا كہ يہ ہميں خدا كے نزديك كريں'' اور اس بات كو 

--------------------   

  _3) سورة زمر آية 1
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قرآن مجيد نے شركقرار ديا ہے _ ايك اور آيت ميں يوں ارشاد رُب العّزت ہے '' فال تدعوا مع هللا ا حداً'' خدا كے ساتھ كسى 
  ) 1كو نہ پكارو'' (

م بشيئ:،'' جو غير خدا كوپكارتے ہيں ، وه ايك دوسرى روايت مينيوں بيان كيا گيا ہے '' والّذين يَدُعوَن من ُدونہ ال يستجيبون لہ
  ) 2انكى كوئي حاجت پورى نہيں كرسكتے ہيں'' (

  وہابيوں كا توہّم اور خيال يہ ہے كہ يہ آيات اوليائے الہى كے ساتھ توّسل كرنے كى نفى كر رہى ہيں_ 
ى مينپيغمبر اكرم(ص) كى اس كے عالوه وه ايك اور بات بھى كرتے ہيں وه يہ كہ بالفرض اگر بعض روايات كى روشن

  زندگى ميں اُن سے توّسل جائز ہو ليكن وفات كے بعد ان سے توّسل كے جواز پر كوئي دليل نہيں ہے_ 
يہ وہابيوں كے دعووں كا خالصہ تھا ليكن مقام افسوس يہ ہے كہ اسى قسم كى بے دليل باتونكى خاطر وہابيوں نے بہت سے 

گائيں اور ان كے خون بہانے كو مباح قرار ديا ہے ، اسى طرح انكے مال كو مباح مسلمانوں پر شرك اوركفر كى تہمتيں ل
  جانا ہے _ اسى بہانے بہت سا خون بہايا گيا اور بہت سا مال غارت كيا گيا ہے _ 
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اس وقت جبكہ ہم انكے عقيده كو سمجھ چكے ہيں بہتر ہے كہ اصل مسئلہ كى طرف لوٹ كر اسى توّسل كے مسئلہ كو بنيادى 
  ر پر حل كريں_ طو

-----------------------   

  _18) سوره جن ، آية 1
  _14) سورة رعد، آيہ 2
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سب سے پہلے ہم '' توسل'' كو لغت، آيات اور روايات كى روشنى ميں ديكھتے ہيں: سب ميں '' توّسل'' وسيلہ كے انتخاب كے 
  انسان كوكسى دوسرے سے قريب كرے  معنى ميں استعمال ہوتا ہے اور وسيلہ اس چيز كو كہاجاتا ہے جو

  لغت كى مشہور كتاب '' لسان العرب'' ميں توّسل كو يوں بيان كيا گيا ہے _ 
ل الى هللا وسيلةً اذا َعمل عمالً تقرب اليہ والوسيلة ما يتقّرب بہ الى الغير; خدا كى طرف توّسل كرنا اور وسيلہ منتخب كرنا ''وصَّ

دے جس سے اسے خدا كا قرب نصيب ہو ، اور وسيلہ اس چيز كے معنى ميں ہے جس كے  يہ ہے كہ انسان ايسا عمل انجام
  ذريعے انسان دوسرى چيز سے نزديك ہوتا ہے '' 

مصباح اللغة ميں بھى يوں ہى بيان كيا گيا ہے : '' الوسيلة ما يتقّرب بہ الى الشيء و الجمع الوسائل'' وسيلہ اس شے كوكہتے 
  وسرى شے يا شخص كے نزديك ہوتا ہے اور وسيلہ كى جمع ''وسائل '' ہے_ ہيں جس كے ذريعے، انسان د

  مقاييس اللغة ميں يوں بيان كيا گيا ہے : '' الوسيلة الرغبة و الطلب'' وسيلة رغبت اور طلب كے معنى ميں ہے'' _ 
ھى ہے جس كے ان لغت كى كتب كے مطابق، وسيلہ، تقرب حاصل كرنے كے معنى ميں بھى ہے اور اس چيز كے معنى ب

  ذريعے انسان دوسرى شے كا قرب حاصل كرتا ہے _ اور يہ ايك وسيع مفہوم ہے 
  اب ہم قرآن مجيد كى آيات كى طرف رجوع كرتے ہيں_ 

  قرآن مجيد ميں وسيلہ كى اصطالح دو آيات ميناستعمال ہوئي ہے_ 
  

220   
  ويں آيت ميں يوں ارشاد ہے : 35_ سوره مائده كى 1

  ين آمنو اتقوا هللا و ابتغوا اليہ الوسيلة و جاہُدوا فى سبيلہ لعلكم تفلحون'' '' يا ايّہا الّذ
  اس آيت ميں تمام اہل ايمان كو مخاطب قرار دياگيا ہے اورتين دستور بيان كيے گئے ہيں _ 

ا مينجہاد كرنے اّول تقوى كا حكم، دّوم، وسيلہ منتخب كرنے كا حكم ، وه وسيلہ جو ہمينخدا سے نزديك كرے_ سّوم : راه خد
كا حكم، ان مجموعہ صفات ( تقوى ، توّسل اور جہاد) كانتيجہ وہى چيز ہے جسے آيت كے آخر ميں بيان كياگيا ہے: '' لعلكم 

  تفلحون'' يعنى يہ صفات تمہارى فالح اور رستگارى كا باعث ہيں'' 
 56و سمجھنے كے ليے ہمينپہلے آيت كے معنى ك 57مينوسيلہ كا تذكره كياگيا ہے _ آيت  57_ سورة اسرا كى آيت 2

  كامطالعہ كرنا چاہيے جس ميں يوں ارشاد ہے 
  ''قل ادعوا الّذين َزعمتم من ُدونہ فَال يملكوَن كشَف الُضّر عنكم و ال تحويالً'' 

ر ديكھ لوكہ اے پيغمبر: كہہ ديجئے كہ خدا كے عالوه تم جنہيں پكارتے ہو اور انہيں اپنا معبود تصّور كرتے ہو انہيں پكار ك
  وه تمہارى مشكل كوحل كريں، وه تمہارى كوئي مشكل حل نہيں كرسكتے ہيں اور نہ ہى كسى قسم كى تبديلى السكتے ہيں'' 

''قُل ادعوا الّذين'' والے جملہ سے معلوم ہوتا ہے كہ اس آيت ميں معبودوں سے مراد بت يا اس قسم كى كوئي اور چيزنہيں ہے
  ب شعور اور صاحب عقل افراد كے ، كيونكہ كلمہ الذين صاح

  
221   

ليے استعمال كياجاتا ہے_ لہذا اس آيت ميں وه فرشتے مراد ہيں جنہيں لوگ پوجتے تھے يا حضرت عيسى مراد ہيں كہ ايك 
گروه معبود كے عنوان سے انكى پرستش كرتا تھا_ يہ آيت بيان كررہى ہے كہ نہ فرشتے اور نہ ہى حضرت عيسى (ع) 

  كو حل كرسكتے ہيں _ تمہارى مشكل 
بعد والى آيت مينيوں ارشاد ہے '' اولئك الّذين يَدُعون يبتغون الى ربّہم الوسيلة ; خود يہ لوگ ( فرشتے اور حضرت عيسى (ع) 
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) وه ہيں جو خداوند كى بارگاه ميں وسيلہ كے ذريعہ تقرب حاصل كرتے ہيں وه وسيلہ كہ ايہم اقرب جو سب سے زياده نزديك
رجون رحمة'';اور هللا تعالى كى رحمت كى اميد ركھتے ہيں'' '' و يخافون عذابہ '' اور اس كے عذاب سے ڈرتے ہيں ہو '' و ي

  كيونكہ '' اّن عذاب ربك كان محذوراً ; تيرے پروردگار كاعذاب ايسا ہے جس سے سب ڈرتے ہيں''_ 
ہى كے ساتھ توّسل كا مفہوم يہ ہے كہ انہيں ( وہابيوں كى سب سے بڑى غلطى يہ ہے كہ وه گمان كرتے ہيں كہ اوليائے ال

كاشف الضر) سمجھا جائے يعنى انہيں مستقل طور پر مشكالت كا حل كرنے واال سمجھا جائے اور قضائے حاجات اور دفع 
  كر بات كا سرچشمہ سمجھا جائے حاالنكہ توّسل كا يہ معنى نہيں ہے _ 

بارے ميں بيان كرتى ہيں _ حاالنكہ كوئي بھى اوليائے الہى كى عبادت جن آيات كو وہابيوں نے پيش كيا ہے وه عبادت كے 
  نہيں كرتا ہے _ 

ہم جس وقت پيغمبر اكرم(ص) كے ساتھ توّسل كرتے ہيں كيا انكى عبادت كرتے ہيں؟ كيا ہم پيغمبر اكرم(ص) كو هللا تعالى 
  كے عالوه مستقل طور پر مؤثر اور كاشف ضر سمجھتے ہيں؟ 

  قرآن مجيد نے دعوت دى ہے وه يہ ہے كہ اس وسيلہ كے ذريعے خدا  جس توّسل كى طرف
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كے نزديك ہوں، يعنى يہ ذوات مقّدسہ، بارگاه خدا ميں شفاعت كرتى ہيں_ وه چيز جو ہم نے شفاعت كے بارے ميں بيان كى 

  ہے_ 
و ثابت كرتى ہيں اور دو آيات توسل در حقيقت توّسل كى واقعيّت اور شفاعت كى واقعيّت ايك ہى ہے_ بہت سى آيات شفاعت ك

نمبر آيت '' ايہم اقرب'' كے ذريعے توّسل كو بيان كرتى ہے يعنى  57كو بيان كرتى ہيں دلچسپ بات يہ ہے كہ سورة مائده كى 
فرشتے اور حضرت عيسى (ع) بھى اپنے ليے وسيلہ منتخب كرتے ہيں وه وسيلہ جو زياده نزديك ہے ''ہم'' جمع كى ضمير 

صاحب عقول كے ليے استعمال كيجاتى ہے_ يعنى اوليائے الہى اور صالحين كے ساتھ توّسل كرتے ہيں، ان صالحين ہے جو 
  ميں سے ہر ايك خدا كے نزديك تر ہيں_ 

  بہرحال سب سے پہلے واضح ہونا چاہيے كہ اوليائے الہى كے ساتھ توّسل كيا ہے؟ 
  ايسا نہيں ہے_ كيا يہ توّسل ان كى عبادت اور پوجا كرنا ہے؟ ہرگز 

كيا انہيں مستقل طور پر مؤثر جاننا ہے؟ ہرگز ايسا نہيں ہے_ كيا انہينمستقل طور پر قاضى الحاجات اوركاشف الكربات جاننا 
ہے؟ ہرگز ايسا نہيں ہے بلكہ يہ ذوات مقّدسہ اس شخص كے ليے جس نے انكے ساتھ توّسل كيا ہے خداوندعالم كى بارگاه ميں

رتى ہيں_ اس كى مثال ايسے دى جاسكتى ہے كہ ميں كسى بڑى شخصيّت كے گھر جانا چاہتا ہوں وه شفاعت اور سفارش ك
مجھے نہيں جانتا ہے ، ميں ايك ايسے شخص كوواسطہ بناتا ہوں كہ جو مجھے بھى جانتا ہے اور اس كے اس شخصيت كے 

ساتھ ميرا تعارف كراديں اور سفارش  ساتھ بھى تعلقات ہيں_ اسے كہتاہوں كے آپ ميرے ساتھ چليں اور اس شخصيت كے
  كرديں_ يہ كام نہ تو عبادت ہے اور نہ ہى تاثير ميناسے مستقل سمجھنا ہے_ 
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يہاں مناسب يہ كہ ہم '' ابن علوي'' كا كالم نقل كريں جو انہوں نے اپنى مشہور كتاب ''مفہوم يجب ان تصّحح'' ميں بيان كيا 
نے توّسل كى حقيقت كے سمجھنے ميں غلطى كى ہے_ اس ليے ہم (اپنى نظر كے  ہے_ وه كہتے ہيں كہ بہت سے لوگوں

مطابق) توّسل كا صحيح مفہوم پيش كرتے ہيں_ اور اسے بيان كرنے سے پہلے محترم قارى كى توجہ چند نكات كى طرف 
  مبذول كراتے ہيں_ 

توّجہ كرنے كا ايك دروازه ہے، پس ہدف اور  _ توّسل دعا كا ايك انداز ہے اور حقيقت ميں هللا تبارك و تعالى كى طرف1
اصلى مقصد هللا تعالى ہے، اور جس شخصيّت كے ساتھ آپ توّسل كر رہے ہيں وه واسطہ اور تقرب بہ خدا كا وسيلہ ہے، اگر 

  كوئي توّسل ميں اس كے عالوه كوئي عقيده ركھتا ہوتو وه مشرك ہے_ 
ى كى بارگاه ميں حاضرى ديتا ہے حقيقت ميں يہ انسان كا اسى شخصيّت _ جو انسان كسى شخصيّت كے وسيلہ سے هللا تعال2

كے ساتھ اظہار محبّت ہے اوروه اس شخصيت كے بارے ميں اعتقاد ركھتا ہے كہ وه هللا تعالى كے ہاں مقّرب ہے اور 
ہے بلكہ اس كى بالفرض اگر مسئلہ الٹ ثابت ہوجائے تو وہى انسان اس شخصيّت سے مكمل طور پر دورى اختيار كرليتا 

مخالفت كرنے لگتا ہے_ تو ہميں يہاں تك معيار كا علم ہوگيا ہے كہ توّسل كا معيار خداوند كے نزديك اس شخصيّت كا مقرّب 
  ہونا ہے_ 
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_ اگر توّسل كرنے واال انسان اس بات كا عقيده ركھتا ہو كہ ( متوّسٌل بہ) جس شخصيّت كے ساتھ اس نے توّسل كيا ہے، وه 3
  مستقل طور پر نفع ونقصان پہنچانے ميں هللا تعالى كى طرح ہے، تو ايسا انسان مشرك ہے _  ذاتى اور
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_ توّسل كوئي واجب يا ضرورى چيز نہينہے اور نہ ہى يہ دعا قبول ہونے كا منحصر راستہ ہے، اہم چيز دعا ہے اور 4
خود خداوند نے ارشاد فرمايا ہے كہ ''واذا سا لك خداوند كى بارگاه ميں حاضر ہونا ہے جس صورت ميں بھى ہو_ جيسا كہ 

  ) 1عبادى عنّى فانّى قريٌب''(
''ابن علوى مالكي'' اس مقدمہ كو بيان كرنے كے بعد، توّسل كے بارے ميں اہلسنت كے علما، فقہاء اور متكلمين كے نظريات 

روعيّت ( جواز) كے بارے ميں مسلمانوں كے بيان كرتا ہے_ اور كہتا ہے كہ اعمال صالحہ كے ذريعے توّسل الى هللا كى مش
درميان كوئي اختالف نہيں ہے يعنى انسان نيك اعمال كے وسيلہ سے هللا تعالى كا تقرب حاصل كرنے كى كوشش كرے، يہ 
اختالفى مسئلہ نہيں ہے_ مثالً كوئي روزه ركھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجيد كى تالوت كرتا ہے، صدقہ ديتا ہے اور ان 

  اعمال كے ذريعے هللا تعالى كا تقرب حاصل كرنے كى كوشش كرتا ہے_ يہ چيز مسلّماً صحيح ہے_ 
اس قسم كے توّسل كو حتى كہ سلفيوں نے بھى قبول كيا ہے _ من جملہ ''جناب ابن تيميّہ نے اپنى مختلف كتب ميں 

  سم كے توّسل كو قبول كيا ہے_ بالخصوص اپنى كتاب '' القاعدة الجليلة فى التوّسل و الوسيلة'' ميں اس ق
ابن تيميّہ نے اس قسم كے توّسل يعنى نيك اعمال كے ذريعے توّسل كے جواز كے بارے ميں تصريح كى ہے_ پس اختالف 

  كہاں ہے؟ 
كيا اختالف ، اعمال صالحہ كے عالوه توّسل كے بارے ميں ہے؟ مثالً اوليائے الہى كے ساتھ توّسل كيا جائے اور يوں كہا 

  : اللّہم انّى اتوّسل اليك بنبيك محّمد(ص) ;  جائے
 ----------------------------   

  (ترجمہ )جب ميرے بندے مجھ سے سوال كرتے ہيں تو ميں قريب ہوں'' _ 186) سوره بقرة آيہ 1
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ت كو وسيلہ بناتا ہوں_ بارالہا ميں تيرى بارگاه ميں تقرب كے ليے تيرے نبى محمد مصطفى صلّى هللا عليہ و آلہ و سلم كى ذا
اس كے بعد ابن علوى اضافہ كرتے ہوئے يوں لكھتے ہيں كہ اس معنى ميں اختالف اور وہابيوں كا اوليائے الہيسے توّسل كا 

  انكار كرناحقيقت ميں صرف ظاہرى اور لفظى اختالف ہے، واقعى اورحقيقى اختالف نہيں ہے_ 
وليائے الہى كے ساتھ توّسل حقيقت مينانكے نيك اعمال كے ساتھ توّسل ہے باالفاظ ديگر صرف لفظوں كا نزاع ہے_كيونكہ ا

  اور يہ ايك جائز امر ہے_ 
پس اگر مخالفين بھى انصاف اور بصيرت كى نگاه سے ديكھيں تو انكے ليے مطلب واضح اور اعتراض ختم ہوجائيگا، 

  گانے كى نوبت نہيں آئيگي_ اسطرح فتنہ خاموش جائيگا_ اورمسلمانوں پر مشرك اور ضاللت كى تہمت ل
اس كے بعد موصوف اس مطلب كى وضاحت كرتے ہوئے لكھتے ہيں كہ جوانسان بھى اوليائے الہى كے ساتھ توّسل كرتا ہے

  اس ليے ہے كہ وه ان سے محبّت كرتاہے_ 
ه ہے، يا اس ليئےه وه اور كيوں اس كے ساتھ محبت كرتا ہے؟ اس ليے كہ اس انسان كا عقيده ہے كہ وه شخص هللا كا نيك بند

شخص هللا كے ساتھ محبت كرتا تھا_ يا هللا تعالى اس كے ساتھ محبّت كرتا ہے_ يا يہ كہ انسان اس وسيلہ كو پسند كرتا ہے 
اور اس كے ساتھ محبت كرتا ہے_ جب ہم ان تمام امور ميں غور و فكر كرتے ہيں تو ديكھتے ہيں كہ ان سب كے باطن ميں 

ى حقيقت ميں يہ خدا كى بارگاه ميں نيك اعمال كے ذريعے توّسل ہے_ اور يہ وہى چيز ہے جس پر تمام عمل پوشيده ہے يعن
  ) 1مسلمانوں كا اتفاق ہے_(

 ----------------------------   

  _117، 116) كتاب مفاہيم يجب ان تصّحح ص 1
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چہ انكى شان اور مقام كى خاطر ہو نہ انكے نيك اعمال  البتہ ہم بعد ميں بيان كريں گے كہ اوليائے الہى كے ساتھ توّسل اگر

كى خاطر اس اعتبار سے كہ يہ ذوات مقدسہ خداوند كى بارگاه ميں آبرومند ، عزيز اور سربلند ہيں يا كسى بھى خاطر يہ 
ں تو ايسا توّسل نہ كفر توّسل ہو، تو جب تك انہيں تاثير ميں مستقل نہ سمجھيں بلكہ هللا تعالى كى بارگاه ميں انہيں شفيع سمجھي

  ہے اور نہ خالف شرع_ 
قرآن مجيد ميں متعّدد مقامات پر اس قسم كے توّسل كى طرف اشاره كيا گياہے شرك تو تب ہوتا ہے كہ ہم كسى چيز كو هللا 

 ليقّربونا تعالى كے مقابلے ميں مستقل طور پر مؤثر سمجھيں_ وہابيوں كى غلطى يہ ہے كہ انہوں نے اس آيت '' ما نعبدہم ااّل 
) ميں ''عبادت اور ''شفاعت'' كو آپس ميں مخلوط كرديا ہے_ اور يہ گمان كيا ہے كہ شفاعت بھى شرك ہے_ 1الى هللا زلفي'' (

  حاالنكہ ان واسطوں كى عبادت كرنا شرك ہے نہ انكى شفاعت اور انكے ساتھ توسل كرنا شرك ہے _ (غور كيجيئے 

  ميں:توسل، اسالمى احاديث كى روشنى 
آيات توّسل ،كے اطالق كے عالوه ،جوہر اس توسل كو جو اسالم كے صحيح اعتقادى اصولوں كے خالف نہ ہو، جائز بلكہ 

  مطلوب قرار ديتى ہيں، ہمارے پاس توسل كے بارے ميں بہت سى روايات بھى ہيں جو متواتر ياتواتر كے نزديك ہيں _ 
كى ذ ات كے ساتھ توّسل سے مربوط ہيں_ كہ وه توسل كبھى آپ(ص) ان ميں سے بہت سى روايات خود پيغمبر اكرم(ص) 

  كى والدت سے پہلے كبھى والدت كے بعد، آپ كى حيات ميں يا آپ(ص) كى رحلت كے بعد، كيا گياہے_ 
 ---------------------------   

  _3) سوره زمر، آيت 1
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  ات سے توّسل كے ساتھ مربوط ہيں_ البتہ كچھ روايات پيغمبر اكرم(ص) كے عالوه ديگر دينى شخصي
ان ميں سے بعض روايات ،در خواست اور دعا كى صورت ،بعض بارگاه الہى ميں شفاعت كے تقاضا كى صورت ميں ہيں، 

بعض ميں هللا تعالى كو پيغمبر اكرم(ص) كے مقام كا واسطہ دياگيا ہے_ خالصہ يہ كہ توّسل كى تمام اقسام ان روايات ميں 
  ى ہيں_ اور اس انداز ميں ہيں كہ بہانے تالش كرنے والے تمام وہابيوں پر راستہ بند كرديتى ہيں_ ديكھنے كو ملت

  اب ان روايات كے چند نمونوں كو مالحظہ فرمايئے 

  _ پيغمبر اكرم(ص) كى والدت سے پہلے حضرت آدم(ع) كا آپ(ص) سے توّسل كرنا1
كتب ميں اس حديث كو نقل كيا ہے كہ آنحضرت(ص) نے فرمايا: كہ جس ''حاكم'' نے ''مستدرك'' اور ديگر محدثين نے اپنى 

وقت حضرت آدم (ع) سے خطا سرزد ہوئي تو آپ (ع) نے هللا سے دعا كرتے ہوئے عرض كيا: '' يا رّب اسئلك بحّق محّمد: 
بخش دے'' هللا لّما غفرت لي'' پروردگارا ميں تجھے حضرت محمد(ص) كے حق كا واسطہ دے كر سوال كرتا ہوں كہ مجھے 

  تعالى نے فرمايا كہ تو نے محمد(ص) كو كہاں سے پہچانا حاالنكہ ابھى ميں نے اسے خلق نہيں كيا ہے ؟ 
حضرت آدم (ع) نے عرض كي: پروردگارا اس معرفت كا سبب يہ ہے كہ جب تو نے مجھے اپنى قدرت سے خلق كيا اور 

جملہ عرش كے پائے پر لكھا ہوا تھا: '' ال الہ ااّل هللا محّمد رسول هللا '' مجھ ميں روح پھونكي، ميں نے سر اٹھا كر ديكھا تو يہ 
اس عبارت سے ميں سمجھ گيا كہ يہ جو محّمد كا نام تو نے اپنے نام كے ساتھ لكھا ہے وه تمام مخلوقات ميں سے تيرے 

  حب الخلق الَّي'' وه نزديك سب سے زياده محبوب ہے هللا تعالى نے فرمايا: اے آدم تو نے سچ كہا'' انہ ال
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  ميرے نزديك تمام مخلوقات سے زياده محبوب ہے: 

  ) 1'' ''ادعونى بحقّہ فقدغفرت لك''(
  اس كے حق كا واسطہ دے كر مجھے سے مانگ مينتجھے معاف كردونگا'' 

مانے ميں دوسرى حديث حضرت ابوطالب كے توّسل كے ساتھ مربوط ہے جو انہوں نے پيغمبر اكرم(ص) كے بچپن كے ز
  آپ(ص) كے ساتھ كيا_ حديث كا خالصہ يوں ہے كہ جسے ''ابن عساكر'' نے ''فتح الباري'' ميں نقل كيا ہے: 
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كہ ايك مرتبہ مكہ ميں خشك سالى ہوگئي، تمام قريش جمع ہوكر حضرت ابوطالب(ع) كے پاس گئے اور كہنے لگے كہ 
ى ہے_ آؤ خداوند كے حضور چليں اور بارش كے ليے دعا سارے كھيت خشك ہوچكے ہيں، قحط نے ہر جگہ تباہى مچا ركھ

  كريں_ 
حضرت ابوطالب(ع) ساتھ چلے اور انكے ساتھ ايك بچہ بھى تھا ( بچے سے مراد پيغمبر اكرم(ص) ہيں جو ابھى طفوليّت كا 

ميں ليا  زمانہ گزار رہے تھے ) اس بچے كا چہره آفتاب كى طرح درخشاں تھا_ جناب ابوطالب(ع) نے اس بچے كو گود
ہواتھا _ اسى حالت ميں اپنى كمر كو خانہ كعبہ كى ديوار كے ساتھ لگايا اور اس بچے سے توسل كيا; اسى وقت آسمان پر 
بادل اُمڈ آئے اور ايسى بارش برسى كہ جس كے نتيجے ميں خشك بيابان سرسبز ہوگئے_ اس وقت جناب ابوطالب(ع) نے 

  ں ہے_ پيغمبر(ص) كى شان ميں ايك شعر كہا جويو
 --------------------------------   

پر اورحافظ سيوطى نے ''الخصائص النبويّة'' ميں اسے نقل كيا ہے اور صحيح قرار ديا ہے اور  615ص  2) حاكم نے مستدرك ، جلد 1
ہيں اور قسطالنى اور  بيہقى نے اسے ''دالئل النبوة'' ميں نقل كيا ہے كہ عام طور پر اس كتاب ميں وه ضعيف روايت نقل نہيں كرتے

زرقانى نے مذاہب اللدنيّہ ميں اس حديث كونقل كيا اور صحيح قرار ديا ہے اور ديگر علماء نے بھى اسے نقل كيا ہے _ مزيد توضيح 
  اور اسكے بعد رجوع فرمائيں''_  121كے ليئےتاب '' مفاہيم يجب ان تصّحح ص 
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  ''و ابيض يستسقى الغمام بوجہہ 
  ) 1ى عصمة لال رامل ''(ثمال اليتام

كہ پيغمبر اكرم(ص) كے نورانى چہرے كے صدقے يہ بادل برس رہے ہيں_ يہ بچہ يتيموں كا ملجا اور بيوه عورتوں كى پناه
  گاه بنے گا '' 

ايك نابينا مرد نے پيغمبر اكرم(ص) كى ذ ات سے توّسل كيا_ وه آپ(ص) كى نبّوت كے زمانے ميں آپكى خدمت ميں پہنچا، 
  ل كر كے شفا پالى اور اسكى آنكھيں واپس لوٹ آئيں توسّ 

) اس سے پتہ چلتا ہے كہ 1يہ روايت صحيح ترمذي، اسى طرح سنن ابن ماجہ ، مسند احمد اورديگر كتب ميں نقل ہوئي ہے (
  سند كے اعتبار سے حديث محكم ہے_ بہرحال حديث يوں ہے_ 

  اورعرض كرنے لگا:  ''كہ ايك نابينا آدمى آنحضرت(ص) كى خدمت ميں پہنچا
  اے رسول(ص) خدا هللا تعالى سے ُدعا كيجئے كہ وه مجھے شفا دے اور ميرى آنكھوں كى بينائي مجھے لوٹا دے _ 

پيغمبر اكرم(ص) نے فرمايا: اگر تو كہتا ہے تو ميں تيرے ليے دعا كرنے كو تيار ہوں اور اگر صبر كرتا ہے تو يہ صبر 
يرى مصلحت اسى حالت ميں ہو) ليكن اس بوڑھے آدمى نے اپنى حاجت پر اصرار كيا_ تو تيرے ليئے بہتر ہے( اور شايد ت

اس پر پيغمبر اكرم(ص) نے اس بوڑھے آدمى كو حكم ديا كہ مكمل اور اَچھے اندازميں وضو كرو اور دو ركعت نماز پڑھو 
  ، نماز كے بعد يہ دعا پڑھو: 

  د (ص) '' اللّہم انّى اسئلك و ا توّجہ اليك بنبيك محمّ 
  نبّى الّرحمة يا محّمد (ص) انّى اتوّجہ بك الى 

 ----------------------------   

  _116ص  1و اسى طرح سيره حلبي، جلد  494ص  2) فتح الباري، جلد 1
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)''   ) 1ربّى فى حاجتى لتُقضى ، اللّہم َشفّعہ، فيَّ
ہوں تيرے نبى محمد مصطفي(ص) كے واسطے كہ جو نبى بار الہا ميں تجھ سے سوال كرتا ہوں اور تيرى طرف توجہ كرتا 

رحمت ہيں_ اے محمد(ص) ميں آپ(ص) كے وسيلہ سے اپنے پروردگار كى طرف اپنى حاجت طلب كرنے چال ہوں تا كہ 
  ميرى حاجت پورى ہوجائے اور اے هللا انہيں ميرا شفيع قرار دے_ 
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اكرم(ص) كى تعليم دى ہوئي دعاپڑھے_ اس حديث كا راوى  وه نابينا آدمى چالتا كہ وضو كرے، نماز پڑھے اور پيغمبر
عثمان بن عمير كہتا ہے كہ ہم بہت سے افراد اسى محفل ميں بيٹھے ہوئے تھے اور باتيں كررہے تھے_ كچھ دير بعد وہى 

پر باقى نہينتھا  بوڑھا آدمى مجلس ميں داخل ہوا اس حال ميں كہ اس كى آنكھيں بينا ہوچكى تھيں اور نابينائي كا كوئي اثر اس
 _  

دلچسپ يہ ہے كہ بہت سے اہلسنت كے اكابر نے صراحت كے ساتھ كہا ہے كہ يہ حديث صحيح ہے_ ترمذى نے اس حديث 
كو صحيح جانا ہے _ ابن ماجہ نے بھى كہا ہے كہ يہ حديث صحيح ہے_ رفاعى نے بھى كہا ہے كہ بالشك و شبہہ يہ حديث 

  ) 2صحيح اور مشہور ہے _(

  اكرم(ص) كى رحلت كے بعد اُن سے توسل'' پيغمبر
  اہلسنت كے معروف عالم دين '' دارمي'' نے اپنى مشہور كتاب ''سنن دارمي'' ميں ايك 

-----------------------------------   

  _138، ص 4، ومسند احمد، جلد  1385، حديث 441، ص 1، اور سنن ابن ماجہ، جلد 3578، حديث 119) صحيح ترمذى ، ص 1
طبع بيروت ، كيطرف رجوع فرمائيں_ ابن تيميّہ كى عين 18ص  1) مزيد وضاحت كے ليے آپ كتاب مجموعة الرسائل و المسائل ، جلد 2

ال هللا عبارت يہ ہے '' ان النسائي و الترمذى رويا حديثاً صحيحاً ان النّبى علّم رجالً ان يدعو فيسال هللا ثم يخاطب النبى فيوّسل بہ ثم يس
  شفاعتہ''قبول 

  
231   

باب اس عنوان سے قرار دياہے كہ '' باب ماحكم هللا تعالى نبيّہ (ص) بعد موتہ'' ( يہ باب اس كرامت اور احترام كے بارے 
  ميں ہے جو هللا تعالى نے پيغمبر(ص) كے ساتھ مختص كيا ہے ان كى رحلت كے بعد) اس باب ميں وه يوں رقمطراز ہيں_ 

ديد قحط پڑ گيا_ بعض لوگ حضرت عائشےه كى خدمت مينگئے اور ان سے چاره جوئي كے ليے '' ايك مرتبہ مدينہ ميں ش
كہا_ حضرت عائشےه نے فرمايا جاؤ پيغمبر اكرم(ص) كى قبر پر چلے جاؤ_ اور قبر والے كمرے كى چھت مينسوارخ 

انہوننے اسى انداز ميں سوراخ  كرو، اس انداز ميں كہ آسمان اندر سے نظر آئے اور پھر نتيجہ كى انتظار كرو_ لوگ گئے
كيا كہ آسمان وہاں سے نظر آتا تھا; بارش برسنا شروع ہوگئي اسقدر بارش برسى كہ كچھ ہى عرصہ ميں بيابان سرسبز 

  ) 1ہوگئے اور اونٹ فربہ ہوگئے _(
  ''پيغمبر اكرم(ص) كے چچا حضرت عباس سے توسل'': 

ك مرتبہ مدينہ ميں قحط تھا تو حضرت عمر ابن خطاب نے هللا تعالى كو امام بخارى نے صحيح بخارى ميں نقل كيا ہے كہ اي
حضرت عباس بن عبدالمطلب كا واسطہ ديتے ہوئے باران رحمت طلب كى انكى دعا كى عبارت يہ تھى '' اللّہم انّاكنّا نتوّسل 

مبر (ص) كے ساتھ توسل كرتے تھے تو توہم پر باران اليك بنبيّنا و تسقينا و انّا نتوّسل اليك بعّم نبيّنا فاسقنا'' بارالہا ہم اپنے پيغ
رحمت نازل فرماتا تھا_ آج ہم تجھے اپنے نبي(ص) كے چچا كاواسطہ دے كر دعا كرتے ہيں كہ ہم پر باران رحمت نازل 

  فرما'' 
  ) 2راوى كہتا ہے، اس دعا كے بعد فراوان بارش نازل ہوئي (

 -----------------------------   

  _43ص  1ي، جلد ) سنن دارم1
  ، باب صالة االستسقائ_16ص  2) صحيح بخاري، جلد 2
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_ ابن حجر مّكى نےصواعق محرقہ ميں امام شافعى سے نقل كيا ہے كہ امام شافعى ہميشہ اہلبيت(ع) رسول(ص) كے ساتھ 6
  توّسل كرتے تھے انہوں نے يہ مشہور شعر، ان سے نقل كيا ہے: 

  
  آل النّبى ذريعتى 
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  يہ وسيلتي و ہم ال
  ا َرجوا بہم ا عطى غداً 

  بيد اليمين صحيفتي 
  

رسولخدا(ص) كاخاندان ميرا وسيلہ ہيں، خداوند كى بارگاه ميں وہى ميرے تقرب كا ذريعہ ہيں _ ميں اميد كرتا ہوں كہ كل 
  قيامت كے دن انكى بركت سے ميرا نامہ اعمال ميرے دائيں ہاتھ ميں تھمايا جائے 

  ) 1ي'' نے اپنى كتاب ''كتاب التوصل الى حقيقة التوّسل'' ميں بيان كيا ہے(اس حديث كو ''رفاع
احاديث توّسل  26اسى مصنف نے كہ جو توّسل كے بارے ميں بہت سخت عقيده ركھتا ہے_ اہلسنت كے مختلف منابع سے 
اہر كرے ليكن كے بارے ميں نقل كى ہيں اگر چہ اس كى كوشش يہى رہى ہے كہ بعض احاديث كے بارے ميں خدشہ ظ

احاديث تواتر كى حد تك ياتواتر كے قريب ہيں اور اہلسنت كى مشہور كتب ميں نقل كى گئي ہيں_لہذا ان احاديث پر اتنى جلدى 
اعتراض نہيں كيا جاسكتا ہے _ اور ہم نے تو يہاں پر اس باب سے صرف چند احاديث كا تذكره كيا ہے ورنہ اس بارے ميں 

  احاديث بہت زياده ہيں _ 
-----------------------   

  _329)التوصل إلى حقيقة التوّسل ، ص 1
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  چند قابل توّجہ نكات

  

  _ وہابيوں كے بہانے:1

متعّصب وہابى اپنے ہدف كو ثابت كرنے كيلئے، يعنى ان مسلمانوں پر فسق اور كفر كى تہمت لگانے كے ليے كہ جو اولياء 
آيات اور روايات كے مقابلے ميں كہ جو مختلف شكلوں ميں توّسل كوجائز قرارديتى  كے سا تھ توّسل كرتے ہيں، مندرجہ باال

  ہيں بہانے بناتے ہيں اور يہ بہانہ جوئي ايسے ہى ہے جيسے بچے بہانے بناتے ہيں 
كبھى يہ لوگ كہتے ہيں كہ ان صالحين اور بزرگان كى ذات سے توّسل كرنا حرام ہے، ان كے مقام كے ساتھ توّسل كرنا 

رام نہيں ہے_ اسى طرح انكى دعا اور شفاعت ميں بھى كوئي حرج نہيں ہے صرف انكى ذات كے ساتھ توّسل كرنا حرام ح
  ہے_ 

كبھى كہتے ہيں كہ انكى زندگى ميں توّسل كرنا تو جائز ہے ليكن وفات كے بعد توّسل كرنا جائز نہيں ہے_ چونكہ جب وه اس 
ساتھ رابطہ منقطع ہوجاتا ہے_ قرآن مجيد فرماتا ہے '' انّك ال تُسمع الموتى '' اے  دنيا سے منتقل ہوجاتے ہيں توان كا ہمارے

  ) يعنى آپ(ص) كا رابطہ انكے ساتھ منقطع ہوچكا ہے_ 1پيغمبر آپ(ص) مردوں تك اپنى آواز نہيں پہنچا سكتے ہيں '' (
  ليكن اس قسم كى بہانہ تراشياں واقعاً شرمناك ہيں كيونكہ : 

جيد نے ايك عاّم حكم بيان كيا ہے ہم اس آيت كے عموم يا اطالق كے ساتھ تمسك كرتے ہوئے توّسل كى ان تمام اّوالً: قرآن م
  اقسام كو جائز سمجھتے ہيں جو '' توحيد عبادي'' اور توحيد افعالي'' كے ساتھ منافى نہ ہوں_ 

-------------------------   

  _80) سورة نمل آية 1

  
234   

'' وابتغوا اليہ الوسيلہ'' جيسا كہ بيان كيا ہے وسيلہ اس چيز كو كہتے ہيں جو خدا كے تقّرب كا ذريعہ قرآن مجيد ميں ہے 
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بنے_ پس جو شے بھى آپ كو خدا كے قريب كرنے كا وسيلہ بن سكتى ہے آپ اسے انتخاب كرسكتے ہيں_ چاہے وه 
كہ وه هللا تعالى كى بندگي، اطاعت، عبوديت اور پيغمبر(ص) كى دعا ہو يا شفاعت، مقام پيغمبر(ص) ہو يا ذات پيغمبر(ص) 
  ديگر صفات حسنہ كى وجہ سے اس كى بارگاه ميں محبوب و مقّرب ہے_ 

هللا تعالى نے اس آيت ميں فرمايا ہے كہ ان امور كے ذريعے بارگاه خدا ميں تقّرب حاصل كرو_ پس وسيلہ كو صرف انسان 
  ليل نہيں ہے جس كا وہابى دعوى كرتے ہيں_ كے اپنے نيك اعمال ميں منحصر كرنے پر كوئي د

وسيلہ كى جو اقسام ہم نے بيان كى ہيں نہ تو يہ توحيد در عبادت ميں رخنہ پيدا كرتى ہيں كيونكہ ہم صرف خدا كى عبادت 
نقصان كرتے ہيں نہ پيغمبر اكرم(ص) كى اور نہ ہى توحيد افعالى ميں خدشہ ايجاد كرتى ہيں، كيونكہ صرف هللا تعالى نفع و 

كا مالك ہے، اس كے عالوه جس كسى كے پاس جو كچھ بھى ہے وه هللا تعالى كى طرف سے عطا كرده ہے اور اسى كے 
  واسطہ سے ہے _ 

  آيات ميں اس قسم كے عموم كے بعد اب كس چيز كا انتظار ہے؟ 
ن'' جتنا قرآن مجيد كى تالوت كرسكتے يہ بہانہ تراشى تو ايسے ہے جيسے قرآن مجيد فرماتا ہے'' فاقرء وا ما تيسَّر من القرآ

) اب ا گر كوئي بہانہ بنائے اور شك كرے كہ كھڑے ہوكر قرآن مجيد كى تالوت كرنا جائز ہے يا نہيں؟ ليٹ كر 1ہو كرو '' (
تالوت كرنا كيسے ہے؟ آيت كا عموم كہہ رہا ہے تالوت قرآن كى تمام اقسام جائز ہيں_ تالوت سفر ميں ہو يا حضر ميں_ 

  كے ساتھ ہو يا بغير وضو كے اس وقت تك جائز ہے جب تك كوئي دليل اس عموم كے خالف قائم نہ ہوجائے _  وضو
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قرآن مجيد كے عمومات اور اطالقات اس وقت تك قابل عمل ہيں، جب تك كوئي مانع اور ركاوٹ در پيش نہ آئے_ توّسل والى 

ياجاسكتا ہے جب تك كوئي مانع نہ ہو_ پس ہم بھى ان عمومات پر عمل آيات بھى عام ہيں اور آيات قرآن كے عموم پر عمل ك
  كريں گے اور يہ بہانے تراشياں قبول نہيں كرينگے_ 

ثانياً: توّسل كے مسئلہ ميں بيان ہونے والى روايات كہ جن ميں سے بعض كو ہم نے اوپرپيش كيا ہے اس قدر متنّوع ہيں كہ 
يں_ خود پيغمبر اكرم(ص) كى ذات كے ساتھ توّسل جيسے نابينا والے واقعہ ميں بيان توّسل كى تمام اقسام كى اجازت ديتى ہ

ہوا_ پيغمبر اكرم(ص) كى قبر مبارك كے ساتھ توّسل جيسا كہ بعض واقعات ميں بيان ہوا_ اسى طرح پيغمبر كى دعا سے 
تنّوع اور مختلف روايات كى روشنى ميں توّسل، انكى شفاعت سے توّسل جيسا كہ ديگر واقعات مينبھى بيان كياگيا ہے _ ان م

  بہانہ تراشيوں كى كوئي گنجائشے باقى نہيں رہتى ہے_ 
ثالثاً: پيغمبر اكرم(ص) كى ذات سے توسل سے كيا مراد ہے؟ ہمارى نظر ميں كيونپيغمبر اكرم(ص) كى ذات كااحترام ہے 

كہ پيغمبر اكرم(ص) اطاعت اور عبوديّت كى اعلى ترين اور ہم انہيں هللا تعالى كى بارگاه ميں شفيع بناتے ہيں؟ يہ اس ليے 
منزل پر فائز تھے_ پس حقيقت مينپيغمبر(ص) كى ذات كے سا تھ توّسل انكى اطاعات، عبادات اور افعال حسنہ كے ساتھ 
اتھ توّسل ہے او ريہ وہى چيز ہے جسے متعصب وہابى بھى جائزقرار ديتے ہيں_ كيونكہ وه بھى قائل ہيں كہ طاعات كے س

  توسل كرنے ميں كوئي حرج نہيں ہے_ 
  پس صرف الفاظ كا جھگڑا ہے _ 

تعّجب كى بات تو يہ ہے كہ بعض وہابى پيغمبر اكرم(ص) كى برزخى زندگى كا انكار كرتے ہيں اور انكى وفات كو (معاذ هللا 
  )كفار كى وفات جيسا سمجھتے ہيں _ حاالنكہ قرآن مجيد شہداء كے ليے حيات 
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  ) 1كا تذكره كرتا ہے '' بل احياٌئ عند ربّہم يرزقون'' ( جاويد

كيا پيغمبر اكرم(ص) كا مقام شہداء كے مقام سے كم ہے، جبكہ آپ سب لوگ اپنى نمازوں ميں ان پر درودبھيجتے ہيں_ اگر 
ہے ( خدا سے  رسولخدا(ص) وفات كے بعد توسل كرنے والوں كے توّسل كو نہيں سنتے توپھر آپ كا سالم بھيجنا بے فائده

  پناه مانگتے ہيں اس اندھے تعصب سے كہ جو انسان كو كہاں سے كہانتك پہنچاديتا ہے) _ 
البتہ ان ميں سے بعض علماء آنحضرت كى حيات برزخى كے قائل ہيں انہيں اپنے اس نظريہ كے مطابق اپنا اعتراض واپس 

  لے لينا چاہيے_ 

  _ ''افراطى اور غالى افراد''2
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ر تفريط كرنے وا لے دونوں گروہوں كے درميان ميں ہيں ايك طرف وه لوگ ہيں جو توّسل كے مسئلہ ميں مقّصر ہم افراط او
ہيں اور اعتراض تراشى كرتے ہيں اور جس توّسل كى قرآن و حديث نے اجازت دى ہے وه اسے جائز نہيں سمجھتے ہيں_ 

باعث ہے حاالنكہ وه سراسر غلطى پر ہيں_ كيونكہ اوليائے اور گمان كرتے ہيں كہ ان كا يہ نظريہ انكى توحيدكے كمال كا 
الہى كے ساتھ انكى اطاعت ، عبادت، اعمال اور بارگاه الہى ميں انكے تقّرب كيوجہ سے توّسل كرنا، مسئلہ توحيد پر تاكيد 

  ہے اور ہر شے كا خدا سے طلب كرنا ہے_ 
ا راستہ اختيار كرتے ہيں_ ان غاليوں كا خطره اور نقصان دوسرى طرف ايك افراطى گروه ہے جو توّسل كى آڑ ميں غلّو ك

اس پہلے گروه سے كم نہيں ہے كيونكہ يہ لوگ بعض اوقات ايسے جملے استعمال كرتے ہيں جو توحيد افعالى كے ساتھ 
  سازگار نہيں ہيں_ يا بعض اوقات ايسى باتيں 

 ---------------------------   
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كرتے ہيں جو عبادت ميں توحيد كے ساتھ منافى ہيں_ چونكہ ''المؤثر فى الوجود ااّل ّهللا'' اس عالم وجود ميں مؤثّر واقعى 
  صرف هللا تعالى كى ذات ہے اور جو كچھ بھى موجود ہے اس كى بدولت ہے_ 

ں ارشاد كرنا چاہيے اور غلطيوں سے لہذا جس طرح ہميں صحيح توّسل كے منكر افراد كے ساتھ مقابلہ كرنا چاہيے يا انہي
 روكنا چاہيے، اسى طرح افراطى گروه اور غاليوں كو بھى ارشاد كرنا چاہيے اور انہيں راه راست كى طرف لوٹانا چاہيے_ 
در واقع يہ كہا جاسكتا ہے كہ توّسل كے منكرين كى پيدائشے كا ايك سبب توّسل كے قائل افراد ميں سے بعض كا افراط اور 

ہے جب انہوں نے افراط سے كام لينا شروع كيا تو فطرتى سى بات تھى كہ تفريطى ٹولہ انكے مقابلے ميں ايجاد  غلّو
ہوجائيگا_ يہ ايك ايسا قانون ہے جو تمام اعتقادي، اجتماعى اور سياسى مسائل ميں پايا جاتا ہے اور انحرافى گروه ہميشہ ايك 

  گروه غلط راستے پر ہٹ دھرمى كے ساتھ گامزن رہتے ہيں_  دوسرے كے الزم و ملزوم ہوتے ہيں اور دونوں

  : تنہا توّسل كافى نہيں ہے _3
لوگوں كو اس بات كى تلقين كرنى چاہيے كہ صرف اوليائے الہى اور صالحين كے ساتھ توّسل پر اكتفانہ كريں_ كيونكہ توّسل 

كہ ہم ان اولياء كے ساتھ كيوں توّسل كرتے ہيں ؟ تو ہمارے ليئے ايك درس ہے_ وه اسطرح كہ ذہن ميں سوال اٹھتا ہے، 
جواب يہ ہے كہ اس ليے توّسل كرتے ہيں كيونكہ يہ لوگ هللا تعالى كى بارگاه ميں آبرومند ہيں، كيوں آبرومند ہيں؟اپنے نيك 

ل ہميں درس اعمال كى وجہ سے آبرومند ہيں پس ہميں بھى نيك اعمال كى طرف جانا چاہيے_ يہاں سے پتہ چلتا ہے كہ توسّ 
  ديتا ہے كہ هللا تعالى كا قرب نيك اعمال كے ذريعے 
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  حاصل كيا جاسكتا ہے_ 

اور اوليائے الہى كے ساتھ توّسل بھى انكے نيك اعمال كيوجہ سے ہى كيا جاتا ہے_ وه اپنے اعمال صالح كيوجہ سے خدا كا 
هللا تعالى كے ہاں ہمارى بھى شفاعت كريں ، لہذا قرب حاصل كرچكے ہيں اور ہم توّسل ميں ان سے تقاضا كرتے ہيں كہ 

ہميں بھى كوشش كرنى چاہيے كہ جس راستے كو انہوں نے طے كيا ہے ہم بھى اس راستے پر عمل پيرا ہوں_ توّسل كو ايك 
س كے بلندانسان ساز اور تربيت كرنے والے مكتب ميں تبديل ہونا چاہيے_ كہيں ايسا نہ ہو كہ ہم توّسل پر ہى رك جائيں اور ا

  مقاصد كو فراموش كرديں_ يہ ايك اہم بات تھى جس كى طرف ہم سب كو متوجہ رہنا چاہيے_ 

  : امور تكوينى ميں توّسل:4
ايك اور نكتہ جس كى طرف توجہ ضرورى ہے، يہ ہے كہ عالم اسباب كے ساتھ توّسل جسطرح امور تشريعى ميں موجود 

ے اور ان ميں سے كوئي سا توسل بھى توحيد كى راه ميں مانع نہيں ہے_ ہم ہے اسى طرح امور تكوينى ميں بھى موجود ہ
جس وقت اپنے مطلوبہ نتائج تك پہنچنا چاہتے ہيں تو اپنى عادى زندگى ميں اسباب كے پيچھے جاتے ہيں، زمين ميں ہل 

كاٹتے ہيں اور اس سے چالتے ہيں، بيج بوتے ہيں آبيارى كرتے ہيں_ فصل كى حفاظت كرتے ہيں، اور پھر موقع پر فصل 
اپنى زندگى ميں استفاده كرتے ہيں كيا يہ اسباب كے ساتھ توّسل كرنا ہميں هللا تعالى سے غافل كرديتا ہے؟ كيا اس بات كا 
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عقيده ركھنا كہ زمين سبزه اگاتى ہے_ اور سورج كانور اور بارش كے حيات بحش قطرے بيج، گل و گياه اور پھلوں كى 
بت ہوتے ہيں_ يا كلّى طور پر عالم اسباب كے وسيلہ ہونے كے بارے ميں عقيده ركھنا كيا توحيد افعالىپرورش ميں مددگار ثا

  كے منافى 
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ہے؟ يقينا منافى نہينہے_ كيونكہ ہم عالم اسباب ميں صرف اسباب مہيّا كرتے ہيں اور مسبب االسباب هللا تعالى كى ذات كو 

  جانتے ہيں _ 
كے ساتھ توّسل كرنا توحيد كے ساتھ منافى نہيں ہے اسى طرح عالم تشريع ميں انبيائ، اولياء  پس جس طرح طبيعى اسباب

اور معصومين (ع) كے ساتھ توّسل كرنا اور ان سے هللا تعالى كى بارگاه ميں شفاعت كا تقاضا كرنا بھى توحيد كے ساتھ 
  منافى نہيں ہے_ 

گروه موجود ہے جو اصالً عالم اسباب كا انكار كرتے ہيں_ وه گمان  البتہ اس عالم تكوين كے بارے ميں بھى ايك افراطى
كرتے ہيں كہ عالم اسباب پر عقيده ركھنا توحيد افعالى كے ساتھ منافى ہے_ اسى ليے وه قائل ہيں كہ آگ نہيں جالتى ہے بلكہ 

آگ كو نہيں بجھاتا ہے بلكہ جس وقت آگ كسى شے كے نزديك ہوتى ہے تو هللا تعالى اس شے كو جالتا ہے، اسى طرح پانى 
جس وقت آگ پر پانى ڈاال جاتا ہے تو هللا تعالى اس آگ كو بجھاديتا ہے_ يہ لوگ اس انداز ميں علّت اور معلول كے درميان 

  پائے جانے والے تمام واضح اور بديہى روابط كا انكار كرتے ہيں_ 
ہے اور فرماتا ہے كہ ہم بادلوں كو بھيجتے ہيں اور يہ بادل حاالنكہ قرآن مجيد واضح انداز ميں عالم اسباب كو قبول كرتا 

  ) 1تشنہ زمينوں كو سيراب كرتے ہيں اور انكے ذريعے مرده زمينيں زنده ہوجاتى ہيں '' فيُحيى بہ االرض بعد موتہا'' (
اب كے وسيلہ ہونے''يُحيى بہ '' يعنى يہ بارش كے قطرے زمين كو حيات بخشتے ہيں_ اس كے عالوه بہت سى آيات عالم اسب

كو واضح طور پر بيان كرتى ہيں ليكن بہرحال يہ اسباب ذاتى طور پر كوئي قدرت نہيں ركھتے ہيں بلكہ جو كچھ بھى ان كے 
پاس ہے هللا تعالى كى طرف سے عطا كرده ہے_ يہ آثار هللا تعالى نے انہيں عطا فرمائے ہيں_ جس طرح اسباب طبيعى كے 

  منكر، 
 -----------------------   
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  غافل خطاكار ہيں اسى طرح عالم تشريع ميں بھى اسباب كا انكار كرنے والے غلطى پر ہيں_ 
ہم اميد كرتے ہيں كہ گذشتہ سطور كى روشنى ميں يہ لوگ تعّصب سے ہاتھ كھينچ ليں اور صحيح راستہ كا انتخاب كرليں 

ا خاتمہ ہوجائے اورپورى دنيا كے مسلمان آپس ميں اتحاّد كا مظاہره كرتے ہوئے ان اور اسطرح بے جا تكفير اور تفسيق ك
دشمنوں كے مقابلے ميں سيسہ پالئي ہوئي ديوار كى طرح ڈٹ جائيں جنہوں نے قرآن، اسالم اور خدا كو اپنے حملوں كا نشانہ

ى اور كوتاہى و نقصان سے پاك كر كے پورى بنايا ہوا ہے_ اور اسطرح اسالمى تعليمات كو ہر قسم كے شرك ، غلو و زيادت
  دنيا كے سامنے پيش كريں _ 

  
  والسالم 
  ھ ق  1426شعبان 

  ناصر مكارم شيرازي

 

 


