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کتاب نامہ :اصول دين سے آشنائی
العظمی حاج شيخ حسين وحيد خراسانی مدظلہ العالی کی توضيح المسائل کا مقدمہ
حضرت آية ﷲ
ٰ
ناشر :مدرسة االمام الباقر العلوم عليہ السالم
دوسرا ايڈيشن ١۴٢٨ :ه ،مطابق  ٢٠٠٧ئ
پريس :نگارش
ملنے کا پتہ:
قم ،صفائيہ روڈ ،گلی نمبر  ، ٣٧مکان نمبر  ، ٢١ٹيليفون ٧٧۴٣٢۵۶ :۔ ٠٢۵١
ٰ
ﱠحي ِْم
ﷲ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
بِس ِْم ّ ِ
ٰ
ٰ
ٰ
صلﱠی ّ
ضيْن
ﷲُ ع ٰ
اَ ْل َح ْم ُد ِ ّ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِميْنَ ،و َ
ﷲ فِی ْاال َٔر◌َ ِ
َلی َسيﱢ ِدنَا ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ٓا ِل ِہ الطﱠا ِھ ِر ْينَ  ،الَ ِسيﱢ َما بَ ِقيﱠ ِة ّ ِ
٣
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پيش گفتار
يہ کتا ب فروع دين سے متعلق ھے،ليکن يہ مقدمہ اصول دين سے ٓاگاھی کی غرض سے لکھا گيا
ھے۔جس طرح نور کے مراتب ھيں اور سورج وشمع کا نور بھی حقيقی نور کے مراتب ميں سے ھيں ،اسی
طرح اصول دين کی معرفت کے بھی مراتب ھيں۔يہ مقدمہ کوئی عميق تحقيق نھيں ،بلکہ اس راه ميں قدم
رکھنے والوں کے لئے اصول دين سے ٓاشنائی کی حد تک ايک شمع کی مانند ھے۔
اس مقدمے ميں عقلی اعتبار سے نھايت ٓاسان تمھيدات پر مبنی دالئل سے استدالل کيا گيا ھے اور
ب احاديث اور مشہور تواريخ ميں
روائی اعتبار سے ان منقوالت پر مشتمل ھے جو سنی اور شيعہ کی کت ِ
مذکور ھيں اور اس بارے ميں خبر دينے کے لئے،اگر چہ راوی ثقہ ھے يا جو بات نقل کی گئی ھے مورد
وثوق ھے،ھمارا مستند وھی کتب ھيں جھاں سے ھم نے انھيں نقل کيا ھے۔
ٓ
مبانی دين ميں انوار ٓايات وروايات سے پر تو افشانی اس لئے کی گئی ھے کہ قران وسنت ،فطرت
ِ
کو بيدار کرنے والے اور حکمت کے دقيق ترين قواعد پر مشتمل ھيں۔
روايات کے ترجمے ميں مضمون حديث کے تقريباًمطابق ،مختصر مضمون کو پيش کيا گيا
ھے،عمومی جہت کو مد نظر رکھتے ھوئے بعض دقيق علمی نکات سے صرف نظر کی گئی ھے اور
اختصار کے پيش نظر مطالب سے مربوط تمام جھات کو پيش نھيں کيا گيا ھے۔
اصول دين کی مقدماتی بحثيں
اصول دين کے بيان سے پھلے چند امور کی جانب توجہ ضروری ھے:
١۔تحصيل معرفت کا ضروری ھونا :
مبدا ومعاد کے وجود کا احتمال ،معرفت دين اور اس سلسلے مينتالش و جستجو کو ضروری
خالق جھاں ،عليم وحکيم ھو،زندگی کا اختتام موت نہ ھو،خالق انسان نے اسے
قرار ديتا ھے ،کيونکہ اگر
ِ
کسی مقصد و ھدف کے تحت خلق کيا ھو اور اس کے لئے ايک ايسا نظام معين کيا ھو جس کی مخالفت
ابدی بد بختی کاسبب ھو تو انسانی جبلت وفطرت اس امر کا تقاضا کرتی ھيں کہ چاھے يہ احتمال کم ھی
کيوں نہ ھو ،ليکن جس چيز کا احتمال ديا جارھا ھے اس کی عظمت واھميت کو مد نظر رکھتے ھوئے اس
کے مطابق عمل کرنا ضروری ھے ،تاکہ تحقيق کے ذريعے منفی يا مثبت نتيجے تک پھنچا جا سکے۔جيسا
کہ اگر بجلی کے تار ميں شارٹ سرکٹ کا احتمال ھو اور طے ھو کہ اس صورت ميں زندگی ٓاگ کا لقمہ بن
سکتی ھے تو انسان اس وقت تک ٓارام وچين سے نھيں بيٹھتا جب تک اسے خطره ٹلنے کا يقين نہ ھوجائے۔

اصول دين سے آشنائی

دين حق کی ضرورت :
٢۔انسان کو ِ
انسان کا وجودجسم وروح اور عقل وہوس کا مرکب ھے اور اسی کا اثر ھے کہ اس کی فطرت
مادی ومعنوی سعادت اور کمال مقصد تخليق کو پانے کی جستجو ميں ھے۔
ادھر انسان کی زندگی کے دو پھلو ھيں ،فردی او ر اجتماعی،بالکل ايسے ھی جيسے انسانی بدن
کا ھر عضو اپنی ذاتی زندگی سے قطع نظر دوسرے اعضاء کے ساته بھی متقا بالًتاثير و تا ثر رکھتا ھے۔
ل ٰہذا  ،انسان کو ايسے قانون و ٓائين کی ضرورت ھے جو اسے مادی ومعنوی سعادت اور پاک
وپاکيزه انفرادی اوراجتماعی زندگی کی ضمانت دے اور ايسا ٓائين ،دين حق ھے کہ جس کی انسان کو
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فطری طور پر ضرورت ھے ١
------------- 1سوره روم ،آيت  ٣٠۔ ”پس )اے نبی!( تم خالص دل سے دين کی طرف اپنا رخ کئے رہو خدا کی بنائی ھوئی سرشت
جس پر اس نے انسانوں کو پيدا کيا ھے “۔

۴
ھر موجود کے لئے ايک کمال ھے جس تک رسائی،اس کے مربوطہ تکامل وتربيت کے لئے
معين کرده قاعدے و قانون کی اتباع کے بغير ناممکن ھے اور انسان بھی اس عمومی قاعدے و قانون سے
مستشنی نھيں ١
ٰ
٣۔انفرادی زندگی ميں دين کا کردار
انسان کی زندگی متن وحاشيہ اور اصل وفرع پر مشتمل ھے۔متن واصل ،خود اس کا اپنا وجود ھے
اور حواشی وفروع وه چيزينھيں جو اس انسان سے تعلق رکھتی ھيں جيسے مال،مقام،شريک حيات،اوالد
اور رشتہ دار۔
اپنی ذات اور اس سے متعلق اشياء کی محبت نے انسانی زندگی کو دو ٓافتوں،غم واندوه اور خوف
وپريشانی کا ٓاميزه بنا رکھا ھے۔جو کچه اس کے پاس نھيں ھے اسے حاصل کرنے کا غم واندوه اورجو کچه
اس کے پاس ھے،حوادث زمانہ کے تحت اسے کھو دينے کا خوف و اضطراب۔
خداون ِد متعال پر ايمان ان دونوں ٓافتوں کو جﮍ سے اکھاڑ پھينکتا ھے،کيونکہ عالم وقادر اور حکيم
ورحيم پروردگار پر ايمان ،اسے اپنی مقرره ذمہ داريوں سے عھده بر ٓاہونے پر ابھارتا ھے اور فرائض
بندگی پر عمل پيرا ھو کر وه جان ليتا ھے کہ خداون ِدمتعال اپنی حکمت ورحمت کے وسيلے سے ،خير
ب شر و شقاوت کو اس سے دور
وسعادت کا باعث بننے والی چيزيں اسے عنايت فرمائے گا اور اسبا ِ
فرمائے گا۔
بلکہ ،اس حقيقت مطلق کو پا لينے کے بعد ،کہ جس کے مقابلے ميں ھر حقيقت مجاز ھے اور جس
کے عالوه باقی سب بظاھر پانی دکھائی دينے والے سراب ھيں،اس نے کچه کھويا ھی نھيں اور اس امر پر
يقين و ايمان رکھتے ھوئے کہ ٢
کسی بھی فانی وناپائدار چيز ميں اس کے لئے جاذبيت ھی نھيں کہ اس کے نہ ھونے سے غمگين
اور چھن جانے سے مضطرب ھو
ری فی ْالحياة ال ﱡد ْنيا و فی ْاآلخرة الَ تَ ْبد ْيل ل َکلمات ٰ
ٰ
ّ
ک ھُ َو ْالفَوْ ُز ْال َع ِظ ْي ُم< ٣
ل
ذ
ﷲ
ِ َ ِ َِ ِ ِ ِ َ
ِ َِ
َ َ ِ
ََ ِ
يَتﱠقُوْ نَةلَہُ ُم ْالبُ ْش ٰ ِ
اس زندگی ميں انسانی اعصاب کو کھوکھال کر دينے والی چيز ،مادی خواھشات کو پانے کی
خوشی اور انھيں نہ پانے کے دکه سے حاصل ھونے والی اضطرابی وھيجانی کيفيت ھے اور لنگر ايمان
ھی ان طوفانی امواج ميں مومن کو ٓارام واطمينان عطا کيا کرتاھے
ِب َما ا َٔ
ت◌َ ا ُک ْم< ٤
٥
۴۔اجتماعی زندگی ميں دين کا کردار
زياده سے زياده پانے کی ھوس کے غريزئہ افزون طلبی کی بدولت انسان ميں موجود شہوت
وغضب کسی حد تک محدود نھيں۔اگر مال کی شہوت اس پر غلبہ کر لے تو زمين کے خزانے بھی اسے
قانع نھينکر سکتے اور اگر مقام کی شہوت اس پر سوار ھو جائے تو روئے زمين کی حکومت و بادشاھی
-------------موسی نے کھا ھمارارب وه ھے جس نے ھر شئے کو اس کی خلقت عطا کی ھے اور پھر
 1سوره طہٰ  ،آيت  ۵٠۔”
ٰ
ھدايت بھی دی ھے“۔
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 2سوره نحل ،آيت  ٩۶۔”جو کچه تمھارے پاس ھے وه سب تمام ھو جائے گا اور جو کچه ﷲ کے پاس ھے وھی باقی
رھنے واال ھے“۔
 ۶۴۔”آگاه ھو جاو کہ اولياء خدا پر نہ خوف طاری ھوتا ھے اور نہ وه محزون اور  3 ، ۶٣،سور ه يونس  ،آيت ۶٢
زنجيده ھوتے ھيں۔يہ وه لوگ ھيں جو ايمان الئے اور خدا سے ڈرتے رھے ۔ان کے لئے زندگانی دنيا اور آخرت دونوں مقامات
پر بشارت اور خوشخبری ھے اور کلمات خدا ميں کوئی تبديلی نھيں ھو سکتی ھے اور يھی در حقيقت عظيم کاميابی ھے“۔
 4سوره حديد  ،آيت  ٢٣۔ ”جو چيز تم سے جاتی رھی تو تم اس کا رنج نہ کيا کرو اور جب کوئی چيز )نعمت( تم کو خدا
دے تو اس پر نہ اِتريا کرو“۔
 5سوره رعد  ،آيت  ٢٨۔”يہ وه لوگ ھيں جو ايمان الئے ھيں اور ان کے دلوں کو ياد خدا سے اطمينان حاصل ھو تا
ھے اور آگاه ھو جاو کہ اطمينان ياد خدا سے ھی حاصل ھو تا ھے“۔

۵
اس کے لئے ناکافی ثابت ھوتی ھے اور وه چاہتا ھے کہ دوسرے سياروں پر اپنی قدرت و حاکميت کا پرچم
لھرائے ١
انسان کا سر کش نفس ،شکم ودامن ،مال و مقام کی شہوت اور کبھی ختم نہ ھونے والی اندھی
ت غضب کو کام ميں النے کے بعد کسی حدو حدود کو خاطر ميں نھيں التا اور کسی بھی
ھوس کے لئے قو ِ
حق کو پامال کرنے سے گريز نھيں کرتا۔ ايسی نفسانی شہوت کا نتيجہ بربادی اور ايسے غضب کا انجام
ت فکر کے
خونريزی اور خاندانوں کے اجﮍنے کے عالوه کچه اور نھيں ھو سکتا ،کيونکہ انسان اپنی قو ِ
ذريعے اسرار طبيعت کے طلسم کو توڑنے اور اس کی قوتو ں کو اپنا غالم بنا کر اپنی نامحدود نفسانی
خواھشات کو پا نے کے لئے حيات ،بلکہ کره ارض کو جو انسانی حيات کا گہواره ھے،نابودی کی طرف
لے جا رھا ھے ٢
مبدا ومعاد اور ثواب وعقاب پر ايمان کی طاقت ھی اس سر کش نفس کو مھار،انسانی شہوت
وغضب کو تعادل اور فردی واجتماعی حقوق کی ضمانت فراھم کر سکتی ھے،کہ ايسے خدا پر اعتقاد جو
٣
اور اعمال کی ايسی جزا وسزا جو
يﱠ َره<  ٤پر ايمان کی وجہ سے ،انسان ھر خير کی جانب گامزن اور ھر شر سے دور ھو گا اور ايک ايسا
معاشره وجود ميں ٓائے گا جس کی بنياد بقاء کے لئے ٹکراو کے بجائے بقاء کے لئے مصالحت کے فلسفے
پر ھوگی۔
۵۔اصول دين سے ٓاگاھی کی فضيلت و عظمت
فطری طور پر انسان علم کا پياسا ھے ،اس لئے کہ جو چيز انسان کو انسان بناتی ھے،عقل ھے
اور عقل کا پھل علم ھے۔ يھی وجہ ھے کہ جب کسی جاھل کو جاھل کھا جائے تو يہ جاننے کے باوجود
بھی کہ جاھل ھے غمگين ھو جاتا ھے اور اگر اسے علم سے نسبت ديں تو خوش ھوجاتا ھے۔
اسالم نے ،جو دين فطرت ھے،علم کے مقابلے ميں جھالت کو وھی مقام ديا ھے جو نور کے
مقابلے ميں ظلمت اور زندگی کے مقابلے ميں موت کو حاصل ھے )) ٕانما ھو نور يقع فی قلب من يريد ٰ ّ
ﷲ
تبارک وتعالی ا ٔن يھديہ(( ))٥العالم بين الجھال کا لحی بين اال ٔموات(( ٦
ليکن يہ جاننا ضروری ھے کہ علم ذاتی طور پربا فضيلت ھونے کے باوجود مختلف مراتب کا
حامل ھے،مثال کے طور پر علم کی فضيلت ميں اس کے موضوع،نتيجے اور اس علم سے متعلق استدالل
کی روش کے لحاظ سے تفاوت پايا جاتا ھے ،جيسا کہ نباتات شناسی کی نسبت انسان شناسی اسی قدر افضل
ھے جس قدر نباتات پر انسان کو فوقيت و فضيلت حاصل ھے۔انسانی زندگی کو سالمتی عطا کرنے واال علم
اس کے مال کی حفاظت کرنے والے علم سے اتنا ھی اشرف و با فضيلت ھے جتنا انسانی زندگی کو اس
کے مال پر برتری وفضيلت حاصل ھے اور وه علم جس کی بنياد دليل و برھان پر قائم ھے فرضی نظريات
کی بنياد پر قائم شده علم سے اتنا ھی زياده باشرف ھے جتنا گمان کے مقابلے ميں يقين کو برتری وشرافت
حاصل ھے۔
خالق کائنات کی ذات ھے ،ليکن يہ
ل ٰہذا ،تمام علوم ميں وه علم اشرف وافضل ھے جس کا موضوع
ِ
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غير خدا کو خدا کے مقابلے ميں وه نسبت بھی حاصل نھيں ھے جو قطرے کو اقيانوس
بات م ّدنظر رھے کہ ِ
اور ذرے کو سورج کے مقابلے ميں حاصل ھے۔ ان کے درميان ال متناھی او رمتناھی کی نسبت ھے،بلکہ
------------- ٣٧۔”اور فرعون نے کھا کہ )ھامان( ميرے لئے ايک قلعہ تيار کر کہ ميں اس کے اسباب تک  1 ،سوره غافر ،آيت ٣۶
پھنچ جاو ٔں۔ اور جو آسمان کے راستے ھيں“۔
 2سوره روم  ،آيت  ۴١۔”خود لوگوں ھی کے اپنے ھاتھوں کی کارستانيوں کی بدولت خشک و تر ميں فساد پھيل گيا“۔
 3سوره حديد  ،آيت  ۴۔”اور وه تمھارے ساته ھے تم جھاں بھی رہو“۔
 4سوره زلزلة  ،آيت  ٧،٨۔”پھر جس شخص نے ذره بھر برابر نيکی کی ھے وه اسے ديکھے گا۔اور جس نے ذره
برابر برائی کی ھے وه اسے ديکھے گا“۔
 5بحار االنوار،جلد  ،١صفحہ  ٢٢۵۔”بے شک صرف وه ”علم “نور ھے کہ خدای متعال جس کی ھدايت چاہتا ھے اس
کے دل ميں ڈال ديتا ھے“۔
 6بحاراالنوار جلد  ،١صفحہ  ١٧٢۔”جاھلوں کے درميان ايک عالم ايسا ھے جيسے مردوں ميں زنده“۔

۶
دقيق نظر سے ديکھيں توال شئی اور فقير بالذات کا غنی بالذات سے کوئی مقابلہ ھی نھيں
لِ ْل َح ﱢی ْالقَيﱡوْ ِم< ١
وعمل صالح ھيں جن کی بدولت انسان کو دنيوی اور اخروی
اور اس علم کا ثمر ونتيجہ ايمان
ِ
سعادت کے عالوه انفردی و اجتماعی حقوق حاصل ھوتے ھيں
ُمو ْٔم ِ◌ ٌن فَلَنُحْ ِييَنﱠہ َحيَاةً طَيﱢبَةً<  ٢اور اس علم کی بنياد،يقين و برھان پرھے،ظن وگمان کی پيروی پر نھيں۔>اُ ْد ُ
ع
ک بِ ْال ِح ْک َم ِة< ٥ ٤ ٣
ِٕا ٰ
لی َسبِي ِْل َربﱢ َ
اب تک کی گفتگوسے اس حديث کے معنی واضح ھو جاتے ھےں کہ )) ٕان ا فٔضل الفرائض
واالقرار لہ بالعبودية(( ٦
االنسان معرفة الرّب ٕ
وا ٔوجبھا علی ٕ
ت پر وردگار تک رسائی کی شرط
۶۔ايمان ومعرف ِ
ت انسانی ،سر چشمہ وجود کو پانے
انسان ،ھر اثر کے مؤثر کی تالش وجستجو ميں ھے اور فطر ِ
کی پياسی ھے۔
وردگارعالم ،جو گنجينہ علم ومعرفت
پر
معرفت
اور
ايمان
گوھر
کہ
ھے
ضروری
ليکن يہ جاننا
ِ
ِ
کے انمول جواھر ھيں ،عدل وحکمت کے قاعدے وقانون کے مطابق کسی ايسے شخص کو نصيب نھيں ھو
ت پروردگار عالم کے حق مينظلم سے ٓالوده ھو ،کيونکہ نا اھل کو حکمت عطاکرنا
سکتے جو ايمان و معرف ِ
حکمت کے ساته ظلم ھے اور اھل سے دريغ کرنا اھل حکمت کے ساته ظلم وزيادتی ھے۔
اور يہ جاننا نھايت ضروری ھے کہ خدا اور قيامت کا انکار اس وقت تک ممکن نھيں جب تک
انسان تمام ھستی کا احاطہ کر نے اورعلل ومعلوالت کے تمام سلسلوں تک پھنچنے کے بعد بھی مبدا
ومعادکو نہ پا سکے اور جب تک مذکوره امور پر محيط فھم وادراک پيدا نہ ھوگا ،مبدا ومعا د کے نہ ھونے
کا يقين محال ھے ،بلکہ جو ممکن ھے وه مبدا ومعاد کو نہ جاننا ھے۔
ل ٰہذا ،عدل وانصاف کا تقاضا يہ ھے کہ جس کسی کو بھی ﷲ کے وجود کے بارے ميں شک ھے
اسے چاہئے کہ قولی اور عملی طور پر مقتضائے شک پر عمل کرے۔مثال کے طورپر اگر کوئی شخص
ايسے خدا کے وجود کا احتمال دے کہ جس پر ايمان کی بدولت ابدی سعادت اور ايمان نہ ھونے کی صورت
ميں ابدی شقاوت اسے نصيب ھو سکتی ھے،عقلی نکتہ نظر سے اس کی ذمہ داری يہ ھے کہ وه دل وزبان
سے اس کے وجود کا انکار نہ کرے اور عملی ميدان ميں جس قدر ممکن ھو اس حقيقت کی تالش و جستجو
منزل عمل ميں احتياط کا دامن نہ چھوڑے کہ کھيں ايسا نہ ھو کہ اس پروردگا رکی
ميں کوشاں رھے اور
ِ
ذات موجود ھو جس کے احکامات سے سر تابی ابدی شقاوت کا باعث ھو ،بالکل اسی طرح جيسے لذيذ ترين
کھانے ميں زھر کا احتمال دينے پربحکم عقل اس کھانے سے پرھيز ضروری ھے۔
خدا کے وجود ميں شک کرنے واال ھر شخص ،اگرعقل کے اس منصفانہ حکم کے مطابق عمل
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وايمان خدا کو پالے گا ٧
کرے تو بغير کسی شک وترديد کے ،معرفت
ِ
ورنہ اس حقيقت کی ظلم سے ٓالودگی کے ساته اس قدوس و متعال ذات کی معرفت حاصل نہ ھوگی
ت◌َ ْال ِح ْک َمةَ فَقَ ْد ا ُٔو ْ◌تِ َی َخ ْيرًا ًکثِيْراً< ١ ٨
ْال ِح ْک َمةَ َم ْن يﱠشَا ُء َو َم ْن يﱡو ْٔ
------------- 1سوره طہ  ،آيت  ١١١۔”اس دن سار ے چھرے خدائے حی وقيوم کے سامنے جھکے ھوں گے“۔
 2سوره نحل  ،آيت  ٩٧۔” جو شخص بھی نيک عمل کرے گا وه مرد ھو يا عورت بشرطيکہ صاحب ايمان ھوھم اسے
پاکيزه حيات عطا کريں گے“۔
 3سوره نحل ،آيت  ١٢۵۔”آپ دعوت ديں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے“۔
 4سوره اسراء ،آيت  ٣۶۔”اور جس چيز کا تمھيں علم نھيں اس کی پيروی مت کرنا“۔
 5سوره يونس ،آيت  ٣۶۔”بے شک گمان حق کے بارے ميں کوئی فائده نھيں پھنچا سکتا“۔
 6بحاراالنوار ،جلد ،۴صفحہ ٔ ۵۵۔”سب بﮍا واجب انسان پر يہ ھے کہ وه اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور اس
کی عبوديت )بندگی( کا اقرار کرے“۔
 7سوره عنکبوت ،آيت  ۶٩۔”اور جن لوگوں نے ھمارے حق ميں جھاد کيا ھے ھم انھيں اپنے راستوں کی ھدايت کريں
گے“ ۔
 8سوره بقرة ،آيت  ٢۶٩۔”وه جس کو چاہتا ھے حکمت عطا کرديتا ھے اور جسے حکمت عطا کردی جائے اسے گويا
خير کثير عطا کرديا گيا “۔

اصول دين سے آشنائی

٧
مذکوره باال نکات کی وضاحت کے بعد اب ھم اصول دين کی بحث شروع کرتے ھيں:
خدا پر ايمان النے کا راستہ :
خدا پر ايمان النے کی راھيں متعدد ھيں :
اھل ﷲ کے لئے اس کی دليل ومعرفت کا ذريعہ خود اس کی ذات ھے
َیء َش ِھيْد< ))٢يا من دل علی ذاتہ بذاتہ(( ))، ٣بک عرفتک وا نٔت دللتنی عليک(( ٤
ُک ﱢل ش ْ
اوراھل ﷲ کے عالوه بقيہ افراد کے لئے چند راہوں کی طرف مختصر طور پر اشاره کرتے ھيں :
الف(:انسان جب بھی خود اپنے يا اپنے حيطہ ادراک ميں موجود ،موجودات کے کسی بھی جزء
کے متعلق غور کرے تو اس نتيجے پر پھنچے گا کہ اس جزء کا نہ ھونا محال نھيں ھے اور اس کا ھونا يا
نہ ھونا ممکن ھے۔اس کی ذات عدم کی متقاضی ھے اور نہ ھی وجود کی۔اور مذکوره صفت کی حامل ھر
ذات کوموجود ھونے کے لئے ايک سبب کی ضرورت ھے ،اسی طرح جس طرح ترازو کے دو مساوی
پلﮍوں ميں سے کسی ايک پلﮍے کی دوسرے پر ترجيح بغيرکسی بيرونی عامل وسبب کے ناممکن ھے ،اس
فرق کے ساته کہ ممکن الوجود اپنے سبب کے ذريعے موجود ھے اور سبب نہ ھونے کی صورت ميں عدم
کا شکار ھے اور چونکہ اجزاء عالم ميں سے ھر جزء کا وجود اپنے سبب کا محتاج ھے ،لہٰذااس نے يا تو
خود اپنے ٓاپ کو وجود عطا کيا ھے يا موجودات ميں سے اسی جيسے موجود نے اسے وجود بخشا ھے۔
ليکن جب اس کا اپنا وجود ھی نہ تھا تو خود کو کيسے وجود عطا کرسکتا ھے او راس جيساممکن الوجود
جس چيز پر خود قادر نھيں غير کو کيا دے گا۔اور يہ حکم وقاعده جوکائنات کے ھر جزء ميں جاری ھے،
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کل کائنات پر بھی جاری وساری ھے۔
جيسا کہ ايک روشن فضاکا وجود،جس کی اپنی ذاتی روشنی کوئی نھيں اس بات کی دليل ھے کہ
اس روشنی کامبدا ضرور ھے جو اپنے ھی نور سے روشن ومنور ھے ورنہ ايسے مبدا کی غير موجودگی
ميں فضا کا روشن ومنور ھونا ممکن ھی نھيں ھے ،کيونکہ ذاتی طور پر تاريک موجو د کا غير  ،تو
درکنار خود کو روشن کرنا بھی محال ھے۔
اسی لئے وجود کائنات اور اس کے کماالت ،مثال کے طورپر حيات ،علم اور قدرت ،ايک ايسی
حقيقت کے وجود کی دليل ھيں جس کا وجود ،حيات ،علم اورقدرت کسی غير کے مرھون منت نھيں
َی ٍء ا َٔم ْ◌ ھُ ُم ْالخَالِقُوْ نَ < )) ٥عن ابی الحسن بن موسی الرضا )ع( ا نٔہ دخل عليہ رجل فقال لہ:
ُخلِقُوْ ا ِم ْن َغي ِْر ش ْ
يا ابن رسول ٰ ّ
ﷲ! ما الدليل علی حدوث العالم؟ فقال )ع( :ا نٔت لم تکن ثم کنت وقد علمت ا نٔک لم تکوّن نفسک
وال کوّنک من ھو مثلک(( ٦
ٓ
ابو شاکر ديصانی نے چھٹے امام )ع( سے پوچھا :اس بات کی کيا دليل ھے کہ اپ )ع( کو کوئی
خلق کرنے واال ھے؟ امام نے فرمايا)) :وجدت نفسی ال تخلو من ٕاحدی الجھتينٕ ،اما ا ٔن ا کٔون صنعتھا ا نٔا ا ٔو
صنعھا غيری ،فإن کنت صنعتھا ا نٔا فال ا ٔخلو من ا ٔحد المعنيينٕ ،اما ا ٔن ا کٔون صنعتھا وکانت موجودة ،ا ٔو
صنعتھا وکانت معدومة فإن کنت صنعتھا وکانت موجودة فقد استغنيت بوجودھا عن صنعتھا ،و ٕان کانت
معدومة فإنک تعلم ا ٔن المعدوم ال يحدث شيئًا ،فقد ثبت المعنی الثالث ا ٔن لی صانعا ً وھو ٰ ّ
ﷲ رب العالمين(( ٧
------------- 1سوره ابراھيم ،آيت  ٢٧۔”اور ظالمين کو گمراھی ميں چھوڑ ديتا ھے اور وه جو بھی چاہتا ھے انجام ديتا ھے‘ ‘۔
 2سوره فصلت ،آيت  ۵٣۔”اور کيا پروردگار کے لئے يہ بات کافی نھيں ھے کہ وه ھر شئے کا گواه اور سب کا
ديکھنے واال ھے“۔
 3بحار االنوار،جلد  ، ٨۴صفحہ  ، ٣٣٩بيان مولی الموحدين عليہ السالم۔”اے وه کہ جس کی ذات داللت کرتی ھے اس
کی ذات پر )اپنی شناخت ميں کسی کا محتاج نھيں(
 4بحاراالنوار ،جلد  ، ٩۵صفحہ  ، ٨٢بيان حضرت امام زين العابدين عليہ السالم۔”تجه کو تيرے ھی ذريعہ پہچانا ھے
اور تو خوداپنی ذات پر داللت کرتا ھے“۔
 5سوره طور ،آيت  ٣۵۔”کيايہ بغير کسی چيز کے از خود پيدا ھوگئے ھيں يا يہ خودھی پيدا کرنے والے ھيں“۔
 6بحاراالنوار جلد  ،٣صفحہ  ٣۶۔حضرت امام علی رضا عليہ السالم سے روايت ھے کہ ايک شخص آپ کے پاس آکر
پوچھتا ھے ” :يابن رسول ﷲ عالَم کے حادث ھونے پر کيا دليل ھے؟حضرت فرماتے ھيں:تم پھلے نھيں تھے پھر تم ھوگئے
باتحقيق تم جانتے ھو کہ تم نے اپنے آپ کو نھيں پيدا کيا)اور يہ بھی جانتے ھو کہ(جس نے تم کو وجود بخشا ھے وه تمھارے
جيسا نھيں ھے“۔
 7 .سوره توحيد ،صحفه ٢٩٠

٨
جو چيز نہ تھی اور موجود ھوئی يا تو خود اس نے خود کو وجود عطاکيا يا کسی غير نے۔ اگر
خود اس نے خود کو موجود کيا ،يا تو وه خودپھلے سے موجود تھی اور اس نے خود کو موجود کيا يا پھلے
سے موجود نہ تھی،پھلی صورت ميں موجود کو وجود عطا کرنا ھے جو محال ھے اور دوسری صورت
ميں معدوم کو وجود کی علت وسبب قرار دينا ھے اور يہ بھی محال ھے۔ اگر کسی دوسرے نے اسے وجود
عطا کيا ھے اور وه بھی پھلے نہ تھا اور بعد ميں موجود ھوا ھے تو وه اسی کی مانند ھے۔
ل ٰہذا ،بحکم عقل جو بھی چيز پھلے نہ تھی اور بعد ميں موجود ھوئی اس کے لئے ايسے خالق کا
ھونا ضروری ھے جس کی ذات ميں عدم ونابودی کا سرے سے کوئی عمل دخل نہ ھو۔
اسی لئے ،کائنات ميں رونما ھونے والی تمام تبديلياں اور موجودات اس خالق کے وجود پر دليل
ھيں جسے کسی دوسرے نے خلق نھيں کيا ھے اور وه مصنوعات ومخلوقات کا ايسا خالق ھے جو خود
مصنوع و مخلوق نھيں ھے۔
ب(:اگر کسی بيابان مينکوئی ايسا ورق پﮍا ملے جس پر الف سے ياء تک تمام حروف تھجی
ترتيب سے لکھے ھوں،ھر انسان کا ضمير يہ گواھی دے گا کہ ان حروف کی لکھائی اور ترتيب ،فھم و
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ادراک کا نتيجہ ھيں اور اگر انھی حروف سے کلمہ اور کلمات سے لکھا ھوا کالم ديکھے تو اس کالم کی
بناوٹ و ترکيب ميں موجود دقّت نظر کے ذريعے مو ٔلف کے علم وحکمت پر استدالل کرے گانيز اگر کسی
کی گفتار ميں انھی خصوصيات کا مشاھده کرے گا تو مقرر کے علم وحکمت کا معترف ھو جائے گا۔کيا
ايک پودے ميں موجود عناصر اوليہ کی ترکيب،کتاب کی ايک سطر کی جملہ بندی سے کم تر ھے ،جو
لکھنے والے کے علم پر نا قابل انکار دليل ھے؟!
وه کونسا علم اور کيسی حکمت ھے جس نے پانی اور مٹی ميں بيج کے چھلکے کے لئے موت
اور بوسيدگی کا ماده فراھم کيا ھے اور اس بيج کے مغز کو پودے کی شکل ميں زندگی عطا کی ھے ؟!
جﮍ کو وه قدرت وطاقت عطا کی ھے کہ زمين کے دل کو چيرکر مٹی کی تاريک تہوں سے
پودے کے لئے خوراک جذب کرتی ھے اور مٹی کے حصوں سے مختلف درختوں کے لئے خوراک فراھم
کی ھے ،تاکہ ھر پودا اور ھر درخت اپنی مخصوص خوراک حاصل کر سکے اور درختوں کی جﮍوں کو
ايسا بنا يا ھے کہ وه اپنی مخصوص خوراک کے عالوه جو ا س درخت کے مخصوص پھل کو جاملتی ھے،
کوئی اور خوراک جذب نہ کريں اور زمين کی کشش ثقل کا مقابلہ کرتے ھوئے پانی اور خوراک درخت
کے تنے اور شاخوں تک پھنچائيں۔جس وقت جﮍيں زمين سے پانی اور خوراک لے کر درخت کے تنے اور
شاخوں تک پھنچانے ميں مصروف عمل ھوتی ھيں ،اسی دوران تنا بھی فضا سے ھوا اور روشنی لينے
کے عمل کو انجام دے رھا ھوتا ھے ))ک ّل ميسّر لما خلق لہ(( ،١جس قدر بھی کوشش کی جائے کہ جﮍ،
جسے مٹی کے اعماق تک جانے اور تنا جسے فضا ميں سر بلند کرنے کے لئے بنا يا گيا ھے،کو اس
حکيمانہ سنت سے روکيں اور اس کے برعکس جﮍ کو فضا اور تنے کو مٹی ميں قرار ديں تو يہ دونوں
قانون کی اس خالف ورزی کا مقابلہ کرتے ھوئے طبيعی طريقہ کار کے مطابق اپنی نشونما جاری رکھيں
گے ٢
فقط ايک درخت اور ان رگوں کی جو اس کی جﮍوں سے ہزار ھا پتوں تک حيرت انگيز نظام کے
ساته پھنچائی گئی ھيں ،بناوٹ اور پتوں کے ھر خليے کو دی جانے والی قدرت وتوانائی ميں غور وفکر،
جس کے ذريعے وه جﮍو ں سے اپنی خوراک اورپانی کوجذب کرتے ھيں ،اس بات کے لئے کافی ھے کہ
انسان ال متناھی علم وحکمت پر ايمان لے ٓائے
ٰ
ٰ
ّ
ﷲ بَلْ ھُ ْم قَوْ ٌم يﱠ ْع ِدلُوْ نَ < ٣
فَا َٔن ْ◌بَ ْتنَا ِبہ َحدَائِ َ
ق َذاتَ بَ ْہ َج ٍة ﱠما َکانَ لَ ُک ْم ا َٔن ْ◌ تُ ْن ِبتُوْ ا َش َج َرہَا ا ٕاِلہٌ ﱠم َع ِ
ْ
ٔ
ْ
َش َج َرتَہَا ا َٔم ْ◌ نَحْ نُ ال ُمن ِشو ُن◌َ < ٥ ٤
------------- 1بحاراالنور،جلد  ،۴صفحہ  ٢٨٢۔”جو چيز جس امر کے لئے پيدا کی گئی ھے اس کے لئے سھل وآسان ھے“۔
 2سوره احزاب  ،آيت  ۶٢۔”اور خدائی سنت ميں کوئی تبديلی نھيں ھو سکتی ھے“۔
 3سوره نمل  ،آيت  ۶٠۔”بھال وه کون ھے جس نے آسمان و زمين کو پيدا کيا ھے اور تمھارے لئے آسمان سے پانی
برسايا ھے پھر ھم نے اس سے خوشنما باغ اگائے ھيں کہ تم ان کے درختوں کو نھيں اگا سکتے تھے کيا خدا کے ساته کوئی اور
خدا ھے نھيں بلکہ يہ قوم وه ھے جس نے حق سے عدول کيا ھے۔
 4سوره واقعہ ،آيت  ٧٢۔”اس کے درخت کو تم نے پيدا کيا ھے يا ھم اس کے پيدا کرنے والے ھيں“۔
 5سوره حجر ،آيت  ١٩۔”اور ھر چيز کو معينہ مقدار کے مطابق پيدا کيا ھے “۔

٩
نيز جس پودے اوردرخت کو ديکھيں ،جﮍ سے لے کر پھل تک حق تعالی کے علم،قدرت اور
حکمت کی ٓايت ونشانی ھے اور ان کی نشونما کے لئے جو ٓائين مقرر کيا گيا ھے اس کے سامنے سر
جھکائے ھوئے ھے ١
جيسا کہ کسی بھی جاندار کی زندگی ميں غوروفکر ،انسان کے لئے خدا کی طرف رھنماھے۔
ابو شاکر ديصانی نے چھٹے امام )ع( کی خدمت ميں حاضر ھو کر کھا :اے جعفر بن محمد
)عليھما السالم(! مجھے ميرے معبود کی جانب رھنمائی فرمائيں۔ ايک چھوٹا بچہ مرغی کے انڈے کے ساته
کھيل رھا تھا۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

امام )ع( نے اس بچے سے انڈا لے کر فرمايا ”:اے ديصانی!اس انڈے کے گرد محکم حصار
ھے ،اس کا چھلکا سخت ھے اور اس چھلکے کے نيچے باريک جھلی ھے۔ اس باريک جھلی کے نيچے
پگھال ھوا سونا اور سيال چاندی موجود ھے جو ٓاپس ميں نھيں ملتے۔نہ تو اندر سے کوئی مصلح باھر ٓايا
ھے جو اس کے بارے ميں اصالح کی خبر دے اور نہ ھی کوئی مفسد باھر سے اندر گيا ھے جو فساد کی
اطالع دے اور نہ ھی کوئی يہ جانتا ھے کہ انڈا نر کے لئے بنا يا گيا ھے يا ماده کے لئے۔“ ٢
ٓايا تصفيہ شده چونے کے ذريعے محکم حصار کو ،جس ميں بے انتھا اسرار پوشيده ھيں ،کس
صاحب تدبير نے مرغی کے کھائے ھوئے دانوں سے جدا کر کے اس کے تخم دان ميں چوزے کی پرورش
کے لئے ايسا مقام امن بنايا اور اس کے اندر نطفے کو ،صدف ميں گوھر کی مانند جگہ دی۔ چونکہ چوزه
اس دوران ماں سے دور ھے اور رحم مادر ميں نھيں ھے جھاں سے اپنی خوراک حاصل کر سکے ،ل ٰہذا
اس کے لئے اسی محکم حصار کے اندر اس کے قريب ھی خوراک کا انتظام کيا۔چونے کی سخت ديوار اور
چوزے اور اس کی خوراک کے درميان نرم ونازک جھلی بنا ئی تاکہ چوزه اور اس کی خوراک حصار کی
سختی سے محفوظ رھيں۔ اس اندھيری اور تاريک فضا ميں اس کے اعضاء وجوارح کو ہڈيوں ،پٹھوں،
رگوں ،اعصاب اور حواس ،جن ميں سے فقط اس کی ٓانکه کا دقيق مطالعہ محيّرا لعقول ھے ،کے ذريعے
پايہ تکميل تک پھنچا کر ھر ايک کو مناسب جگہ قرار ديا۔
اورچونکہ اس چوزے کو اپنی خوراک کے لئے مٹی اور پتھروں کے درميان سے دانے چننے
ھيں ،ل ٰہذا اس کی چونچ ہڈی کی ايک خاص قسم سے بنائی تاکہ زمين پر موجود پتھر وں کے ساته ٹکرانے
سے اسے کوئی نقصان نہ پھنچے۔ اورکھيں اپنی خوراک سے محروم نہ ھوجائے ،ل ٰہذااسے سنگدانہ عطا
نظام ہضم کے حوالے
کيا تاکہ جو بھی دانہ ملے اسے کھاکر اس ميں محفوظ کر لے اور پھر اسے بتدريج
ِ
کرے۔اس کی نازک کھال کو پروں کے ذريعے ڈھانپ کر سردی،گرمی ،چوٹ اور جانوروں کے آزار سے
محفوظ کيا۔ ضروريات
ت زندگی عطا کرنے کے عالوه ظاھری خوبصورتی جيسے مستحبات سے غفلت نھيں
وواجبا ِ
برتی اور اس کے پروں کو دل موه لينے والے رنگوں سے رنگ ديا ،جيسا کہ امام )ع( نے فرمايا )):تنفلق
عن مثل ا ٔلوان الطواويس(( ٣
اور چونکہ چوزے کے تکامل کے لئے مرغی کے سينے کی مناسب حرارت کی ضرورت ھے،
وه مرغی جسے فقط رات کی تاريکی ھی سعی و کوشش اورحرکت سے روک سکتی ھے اچانک اس کی
کيفيت يہ ھوجاتی ھے کہ تالش وجستجو کو چھوڑ کر جب تک حرارت کی ضرورت ھو ،اس انڈے پر
بيٹھی رہتی ھے۔
وه کونسی حکمت ھے جس نے مرغی پر خمار جيسی کيفيت طاری کر دی ھے تاکہ وه چوزے
ميں زندگی کی حرکت کو وجود ميں السکے؟! اور وه کونسا استاد ھے جس نے اسے دن رات انڈوں کے
رخ تبديل کرنا سکھايا ھے تاکہ چوزے کے اعضاء ميں تعادل برقرار رھے،جو چوزے کی راھنمائی کرتا
ميدان زندگی
ھے کہ خلقت مکمل ھونے کے بعد انڈے کے اس محکم حصار کو چونچ سے توڑدے اور اس
ِ
ميں قدم رکھے جس کے لئے اسے يہ اعضاء وجوارح عطا کئے گئے ھيں۔اور وه مرغی جو اپنی حيوانی
جبلّت کے تحت ،فقط اپنی زندگی سے نقصان ده چيزوں کو دور اورفائده مند چيزوں کو انتخاب کرنے کے
------------- 1سوره الرحمن ،آيت ۶۔”اور ستارے اور درخت سب اسی کا سجده کررھے ھيں“۔
 2بحاراالنوار ،جلد  ،٣صفحہ  ٣١۔
 3بحاراالنوار ،جلد  ،٣صفحہ  ٣٢۔ ”اور موروں کے رنگ کی طرح مختلف رنگ پھوٹيں گے“۔

١٠
عالوه کوئی دوسرا عمل انجام ھی نہ ديتی تھی ،اچانک اس ميں ايسا انقالب برپا ھوجاتا ھے کہ اس ناتوان
اور کمزور چوزے کی حفاظت کی خاطر سينہ سپر ھو جاتی ھے اور جب تک چوزے کے لئے محافظ کی
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ضرورت ھے ،اس ميں يہ محبت باقی رہتی ھے ؟!
کيا مرغی کے ايک انڈے کے متعلق غوروفکر ،اس خالق کائنات کی رھنمائی کے لئے کافی نھيں
ھے کہ ١
طرق ملياً ،ثم قال :ا شٔھد ا ٔن ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
اسی لئے امام )ع( نے فرمايا )):ا تٔرا لھا مدبر اً؟ قال :فا ٔ
ﷲ
وحده ال شريک لہ وا شٔھد ا ٔن محمداً عبده ورسولہ ،وا نٔک ٕامام وحجة من ٰ ّ
ﷲ علی خلقہ وا نٔا تائب م ّما کنت
فيہ(( ٢
ھاں ،وھی علم و قدرت اور حکمت جو مٹی کے گھپ اندھيرے ميں بيج اور انڈے کے چھلکے کی
تاريکی ميں چوزے کو کسی ھدف اور مقصد کے لئے پروان چﮍھاتا ھے ،ماں کے پيٹ اور اس کے رحم
کی تاريکيوں ميں انسانی نطفے کو ،جو ابتداء ميں خوردبين سے نظر ٓانے والے جاندار سے بﮍه کر نھيں
رحم مادر سے باھرزندگی بسر کرنے
ھوتا اور اس ميں انسانی اعضاء و جوارح کے ٓاثار تک نھيں ھوتےِ ،
کے لئے تمام ضروريات زندگی سے ليس کرتا ھے۔
مثال کے طور پر جنين ميں ،ہڈيوں کو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لئے مختلف شکل اور حجم ميں
مشعل ادراک
بنايا ،مختلف حرکات کے لئے عضالت کو قرار ديا،دماغ کی حيرت انگيز بناوٹ کے ذريعے
ِ
ت حيات کو زندگی
کو روشن کيا اور دل کی فعاليت کے ذريعے جو ھرسال کروڑوں بار دھﮍکتا ھے ،حرار ِ
کے اس مرکز ميں محفوظ فرمايا۔
انسانی جسم کی اس ساده ترين ترکيب ميں غوروفکر ،عزيز و عليم خدا کی تقدير پر ايمان النے
کے لئے کافی ھے۔ مثال کے طور پر انسان کے منہ ميں تين قسم کے دانت بنائے ،پھلے ثنايا اس کے بعد
انياب ،پھر اس کے بعد چھوٹے طواحن اور ٓاخر ميں بﮍے طواحن کو قرار ديا ٣۔اگر ثنايا ،انياب اور چھوٹے
طواحن کو بﮍے طواحن کی جگہ قرار ديا جاتا تو دانتوں کی ترتيب ميں يہ بگاڑ ،غذا توڑنے اور چبانے
سے لے کر اس چھرے کی بد صورتی اور خوبصورتی ميں کيا کردار ادا کرتا ؟!
اگر بھنويں جو ٓانکھوں کے اوپر ھيں ،نيچے اور ناک کے سوراخ ،نيچے کے بجائے اوپر کی
سمت ھوتے تو کيا ھوتا؟!
زمين کی ٓابادی اور اس پر ٓابا د کاری ،چاھے کاشتکاری ھو يا مضبوط ترين عمارت يانازک و
دقيق ترين صنعت  ،سب کے سب ،انگلی کی پوروں اور اس پر ناخنوں کے اگنے سے وابستہ ھيں۔
وه کونسی حکمت ھے جس نے ناخن بنانے واال ما ّده ،انسان کی غذا ميں فراھم کيا ،اسے حيرت
انگيز طريقے سے ہضم کے مرحلے سے گزارا اورپھر رگوں ميں داخل کر کے انگليوں کی پوروں تک
پھنچايا اور اس تخليق کی غرض کو مکمل کرنے کے لئے گوشت اور ناخن ميں پيوند کے ذريعے ان دونوں
کے درميان ايسا رابطہ بر قرار کيا کہ ان دونوں کو ايک دوسرے سے جدا کرنا نھايت طاقت فرسا کام ھے،
ليکن غرض ومقصد حاصل ھونے کے بعد ان کو اس طرح ايک دوسرے سے جدا کر ديا کہ ناخن ٓاسانی
کے ساته کاٹے جاسکيں؟!
ّ
تعجب ٓاور تو يہ ھے کہ جس غذا سے ناخن کا ماده اس سختی کے ساته تيار ھوا ھے ،اسی غذا
کمال لطافت کے ساته ايک صاف اورشفاف ما ّده ،بينائی کے لئے بھی تيا رہوا ھے جو ہضم وجذب کے
سے
ِ
ٓ
مراحل کو طے کرنے کے بعد انکه تک جا پھنچتا ھے۔
تقسيم رزق ميں کام الٹ جاتا اورناخن ٓانکه سے نکل آتا ،جب کہ وه
اگر ان دونوں کے طے شده
ِ
ظام زندگی ميں کتنا بﮍا
صاف شفاف ما ّده ٓانکھوں کی بجائے انگليوں کی پوروں تک جا پھنچتا ،تو انسانی ن ِ
خلل واقع ھوجاتا ؟!
------------- 1سوره اعلی ،آيت ٢و ٣۔”پيدا کيا اور درست بنا ياھے۔جس نے تقدير معين کی ھے اور پھر ھدايت دی ھے“۔
 2بحاراالنوار ،جلد  ،٣صفحہ  ٣٢۔”حضرت فرماتے ھيں:کيا اس کے لئے کسی مدبر کو ديکھتے ھو:تھوڑی دير
سکوت کے بعد خدا کی وحدانيت ومحمد کی رسالت وآنحضرت کی امامت پر ايمان لے آيا اور اپنے گذشتہ عمل کی توبہ کی“۔
 3ثنايا :اوپر کے دو دانت جو سامنے کی طرف ھوتے ھيں ،انياب :اوپر کے دو نوک دار دانت ،طواحن :ڈاڑھيں۔
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١١
يہ علم وحکمت کے ٓاثار کا ساده ترين نمونہ ھے جو کسی دقّت نظر کا محتاج نھيں
ْصرُوْ نَ < ١تو انسانی خلقت کے ان عميق ترين اسرار کے بارے ميں کيا کہئے گا کہ جن کی تہہ تک
ا َٔ
ف◌َ الَ تُب ِ
رسائی کے لئے انسان کو اپنے علم کو جديد ترين ٓاالت کی مدد سے کام ميں التے ھوئے،سرجری اور
اعلی مھارت بھی حاصل کرنی پﮍے۔
اعضائے انسانی کی خصوصيات و کردار جيسے شعبوں ميں
ٰ
يَتَفَ ﱠکرُوْ ا فِ ْی ا َٔن ْ◌فُ ِس ِہ ْم< ٢
جی ھاں ،اتنی زياده علمی کاوشوں کے بعد اب تک جس موجود کی جلد کی حکمت ھی واضح نہ
ھوسکی ھو ،اس کے باطن اور مغز ميں کيسے عظيم اسرار پنھاں ھيں ،جيسے مالئمات کو جذب کرنے
والی شہوت اور ان کی حفاظت ونا مالئمات کو دفع کرنے والے غضب سے لے کر ،ان دو کے عملی تعادل
کے لئے عقل اور نظری تعادل کے لئے حواس کی ھدايت سے سرفراز کيا گيا ھے
تُحْ صُوْ ہَا< ٣
حکمت کی ايسی کتاب کو علم وقدرت کے کون سے قلم سے پانی کے ايک قطرے پر
لکھاگياھے؟! ٤
ث< ٥
ت ثَالَ ٍ
ظُلُ َما ٍ
يہ کيسا علم اور کيسی قدرت وحکمت ھے کہ جس نے غليظ وپست پانی ميں تيرنے والے
اعماق ٓافاق وانفس کی جستجو کرے
مشعل ادراک،
خوردبينی حيوان سے ايسا انسان خلق کيا ھے جس کی
ِ
ِ
ٓ
ک ْاالَ ْک َر َمةالﱠ ِذیْ عَلﱠ َم بِ ْالقَلَ ِمةعَلﱠ َم ْا ِٕال ْن َسانَ َمالَ ْم يَ ْعلَ ْم ٦اور زمين واسمان کو اپنی قدرت وجوالن فکر کا
اِ ْق َرا َو َربﱡ َ
ميدان قرار دے؟
ٰ
ْ
ّ
ب ﱡمنِي ٍْر< ٧
ﷲ بِ َغي ِْر ِعل ٍم ﱠوالَ ھُدًی ﱠوالَ ِکتَا ٍ
ﱠوبَ ِ
اس َم ْن يُ َجا ِد ُل فِی ِ
اطنَةً ﱠو ِمنَ النﱠ ِ
اس علم وقدرت اور رحمت وحکمت کے سامنے انسان ،خود پروردگار عالم کے اس فرمان کے
عالوه کيا کہہ سکتا ھے کہ  ٨اور اس کے سوا کيا کر سکتا ھے کہ خاک پر
گر کر اس کے ٓاستانہ جالل پر ماتھا رگﮍ کر کھے)):سبحن ربی اال ٔعلی وبحمده((
فاق
اس ٓايت کريمہ ٩کے مطابقٓ ،ا ِ
جھاں ميں بھی دقّت نظر ضروری ھے کہ الکھوں سورج،چاند وستارے جن ميں سے بعض کا نور ہزاروں
نوری سالونکے بعد زمين تک پھنچتا ھے ،جب کہ نور ھر سيکنڈ ميں تقريبا تين الکه کلو ميٹر کا فاصلہ
طے کرتا ھے ،اور جن ميں سے بعض کا حجم،زمين کے حجم سے کروڑوں گنا زياده ھے ،ان سب کے
درميان اتنا گھرا انتظام اتنے دقيق حساب کے ساته بر قرار کيا گيا ھے ،ان ميں سے ھر ايک کو اس طرح
ت جاذبہ ودافعہ کے درميان ايسا عمومی تعادل برقرار ھے کہ ان
اپنے معين مدار مينرکھا گيا ھے اور قو ِ
------------- 1سوره ذاريات ،آيت  ٢١۔”اور خود تمھارے اندر بھی ۔ کيا تم نھيں ديکه رھے ھو“۔
 2سوره روم ،آيت ٨۔”کيا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نھيں کی ھے“۔
 3سوره نحل ،آيت  ١٨۔”اور تم ﷲ کی نعمتوں کو شمار نھيں کر سکتے ھو“۔
سوره نحل ،آيت  ١٨۔”اور تم ﷲ کی نعمتوں کو شمار نھيں کر سکتے ھو“۔
 4سوره طارق  ،آيت  ۵،۶۔”پھر انسان ديکھے کہ اسے کس چيز سے پيدا کيا گيا ھے۔وه ايک اچھلتے ھوئے پانی سے
پيدا کيا گيا ھے“۔
 5سوره زمر ،آيت ۶۔ ”وه تم کو تمھاری ماو ٔں کے شکم ميں خلق کرتا ھے ايک کے بعد ايک خلقت جو تين تاريکيوں
کے درميان ھے“۔
 6سوره علق ،آيت  ۴،۵،٣۔ ”پﮍھو! اور تمھارا پروردگار بزگوار ھے ،جس نے قلم کے ذريعہ تعليم دی ھے۔ اور انسان
کو وه سب کچه بتا ديا ھے جو اسے نھيں معلوم تھا“۔
 7سوره لقمان ،آيت  ٢٠۔”کيا تم لوگوں نے نھيں ديکھا کہ ﷲ نے زمين وآسمان کی تمام چيزوں کو تمھارے لئے مسخر
کرديا ھے اور تمھارے لئے تمام ظاھری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر ديا ھے اور لوگوں ميں بعض ايسے بھی ھيں جو علم
وھدايت اور روشن کتاب کے بغير بھی خدا کے بارے ميں بحث کرتے ھيں“۔
 8سوره م ٔومنون ،آيت  ١۴۔”وه خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے واال ھے“۔
 9سوره فصلت ،آيت  ۵٣۔”ھم عنقريب اپنی نشانيوں کو تمام اطراف عالم ميں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھالئيں
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گے تاکہ ان پر يہ بات واضح ھو جائے کہ وه حق ھے“۔

١٢
تمام سياروں کے درميان کسی قسم کے ٹکراؤ ياتصادم کا واقع ھونا ،ناممکن ھے
ک ْالقَ َم َر َوالَ الﱠ ْي ُل َسابِ ُ
ک يﱠ ْسبَحُوْ نَ < ١
ار َو ُک ﱞل فِی فَلَ ٍ
تُ ْد ِر َ
ق النﱠہَ ِ
زمين کو،جو انسانی زندگی کا مرکز ھے ،اس پر محيط ايک کروی فضاء کے ذريعے محفوظ کيا
جس سے دن رات ہزاروں شھاب ٹکرا کر ختم ھو جاتے ھيں۔
سورج اورزمين کے درميان اتنا مناسب فاصلہ برقرار کيا کہ معادن ،نباتات ،حيوانات اور انسانی
زندگی کی نشو نما کے اعتبار سے ،روشنی وحرارت تما م شرائط کے مطابق موجود رھے۔
زمين کی اپنے مدار اور محور دونوں پر حرکت کو اس طرح منظّم کيا کہ زمين کے زياده تر
حصے ميں طلوع وغروب اور دن ورات ھر ٓان موجود رھيں ،آفتاب طلوع ھوتے ھی سورج کی روشنی
حصول رزق ومعاش کا بازار گرم ھوجائے اور
نظام زندگی کو روشنی اور گرمی ملے اور
وحرارت سے
ِ
ِ
ٓ
غروب ٓافتاب کے ساته ھی ارام وسکون کے لئے رات کا اندھيرا ،جو بقا ِء زندگی اور تجديد نشاط کے لئے
نظام حيات
ضروری ھے ،اپنے ڈيرے ڈال دے تاکہ سورج کی مستقل حرارت يا اس کے مکمل انقطاع سے
ِ
ميں کوئی خلل واقع نہ ھو ٢
ُ
َ
الﱠ ْي َل َوالنﱠھَا َر لِتَ ْس ُکنُوْ ا فِ ْي ِہ َو لِتَ ْبتَغوْ ا ِم ْن فضْ لِہ< ٣
ٰ
ضيَا ٍء ا ًٔ
ف◌َ الَ تَ ْس َمعُوْ نَ < ٤
ﷲ يَا ْٔ
ت ِ◌ ْي ُک ْم ِب ِ
َغ ْي ُر ّ ِ
نوروظلمت اور روز و شب دونوں ،آپس کے انتھا درجے کے تضا ّد و اختالف کے باوجود ،مل کر
مصروف عمل ھيں اور دوسری جانب جو کچه زمين ميں ھے اسے
ايک ھی ھدف ومقصد پورا کرنے ميں
ِ
دن اور جو کچه ٓاسمانوں ميں ھے اسے رات کے وقت انسان کی نظروں کے سامنے رکھا گيا ھے تاکہ دن
رات ٓاسمانوں اور زمين کے ملک وملکوت انسان کی بصارت اور بصيرت کے سامنے موجود رھيں۔
ب وجود کی دن رات ورق گردانی کی تاکہ وه زمين و ٓاسمان کے صفحے سے
انسان کے لئے کتا ِ
ت خدا کا مطالعہ کر سکے
ٓايا ِ
َی ٍء< ٦ ٥
ش ْ
قوانين
ميں
بشر
ذھن
جو
واسرار کا ئنات کے انعکاس کو علم وحکمت کا معيار و مالک
انسان
وه
ِ
ِ
سمجھتا ھو،کس طرح ممکن ھے کہ وه مغز،ذھن اوردانشوروں کے تفکر کو بنانے والے ،کائنات پر حکم
اسرار نظام ھستی کو وجود عطا کرنے والی ھستی کو فاق ِد علم وحکمت
فرما قوانين کو نافذ کرنے والے اور
ِ
سمجھے ،حاالنکہ تمام مفکرين کے اذھان ميں منعکس ھوجانے والے قوانين کا ئنات کی نسبت ان قوانين
کے مقابلے ميں جو اب تک مجھول ھيں ،ايسی ھے جيسے قطرے کے مقابلے ميں ايک سمندر > َو َما
ا ُٔو ْ◌تِ ْيتُ ْم ِمنَ ْال ِع ْل ِم ِٕاالﱠ قَلِ ْيالً< ٧
اس بات پر کيسے يقين کيا جا سکتا ھے کہ کتاب ھستی سے چند سطروں کی نقول تيار کرلينے
ب وجود کا مصنف ،اس نقل تيار کرنے والے کا خالق اور نقل کے
واال تو عليم وحکيم ھو ليکن خود کتا ِ
وسيلے کو فراھم کرنے واال ھی بے شعور و بے ادراک ھو؟!يھی وجہ ھے کہ منکر کی فطرت بھی دانا
ض َو َس ﱠخ َر
وتوانا خالق کے وجود کی گواھی و شھادت ديتی ھے َولَئِ ْن َسا َٔل ْ◌تَھُ ْم َم ْن َخلَ َ
ت َو ْاال َٔر ْ◌ َ
ق ال ﱠس َما َوا ِ
------------- 1سوره يس ،آيت  ۴٠۔”نہ آفتاب کے بس ميں ھے کہ چاند کو پکﮍے اور نہ رات کے لئے ممکن ھے کہ وه دن سے
آگے بﮍه جائے ۔ اور يہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار ميں تيرتے رہتے ھيں“۔
 2سوره فرقان ،آيت  ۶٢۔”اور وھی ھے جس نے رات اور دن ميں ايک کو دوسرے کا جانشين بنايا ھے اس کے لئے
جو عبرت حاصل کرنا چاہتا ھے“۔
 3سوره قصص ،آيت  ٧٣۔”يہ اس کی رحمت کا ايک حصہ ھے کہ اس نے تمھارے لئے رات لے آئے گا رات اور دن
دونوں بنائے ھيں تاکہ آرام بھی کر سکو اور رزق بھی تالش کر سکو“۔
 4سوره قصص ،آيت  ٧١۔”آپ کہئے کہ تمھارا کيا خيال ھے اگرخدا تمھارے لئے رات کو قيامت تک کے لئے ابدی
بنادے تو کيا اس کے عالوه اور کوئی معبود ھے جو تمھارے لئے روشنی کو لے آسکے تو کيا تم بات سنتے نھينہو“۔

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

 5سوره اعراف ،آيت  ١٨۵۔”اور کيا ان لوگوں نے زمين وآسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلوقات ميں غور نھيں
کيا“۔
 6سوره انعام ،آيت  ٧۵۔”اور اسی طرح ھم ابراھيم کو ملکوت آسمان و زمين دکھالئيں گے ،اور اس لئے کہ وه يقين
کرنے والوں ميں شامل ھو جائيں“۔
 7سوره اسراء ،آيت  ٨۵۔”اورتمھيں بہت تھوڑا سا علم ديا گيا ھے“۔

١٣
ٰ
ْ
ّ
ْ
ّ
ُ
ُ
ُ
َ
ٔ
َ
َ
ﱠ
َ
ف◌َ کوْ نَ < ١
س َوالق َم َر ليَقوْ لن ﷲُ فا ن ٰی يُو ٔ
ال ﱠش ْم َ
ْال َع ِز ْي ُز ْال َعلِ ْي ُم< ٢

منکرين خدا ميں سے ايک شخص آٹھويں امام)ع( کے پاس ٓايا تو امام )ع( نے اس سے فرمايا:اگر
تمھارا عقيده صحيح ھو ،جب کہ ايسا نھيں ھے ،تب بھی ھميں نماز،روزه،زکات اور اقرار سے کوئی
نقصان نھيں پھنچا۔ )کيونکہ دينی فرائض جو ايمان النا،عمل صالح کرنا اور منکرات کو ترک کرنا ھے،روح
کے اطمينا ن اور معاشرے کی اصالح کا سبب ھيں اور اگر بالفرض عبث اور بے کار ھوں تب بھی،مبدا
ومعاد کے احتمالی وجود کے مقابلے ميں ان اعمال کے مطابق عمل کی تکليف اور نقصان نھايت کم ھے،
کيونکہ دفع شر اور بے انتھا خير کثير کو جلب کرنا،جو محتمل ھو ،عقالًضروری ھے(۔
اس شخص نے کھا  :جس خدا کے تم لوگ قائل ھو وه کيسا ھے اور کھاں ھے؟
امام )ع( نے فرمايا :اس نے اَين کو اَينيت اور کيف کو کيفيت عطا کی ھے۔ )وھی اَين و مکان اور
کيف و کيفيت کا خلق کرنے واال ھے ،جب کہ مخلوق کبھی بھی خالق کے اوصاف و احوال کا حصہ نھيں
بن سکتی ،کيوں کہ خالق ميں مخلوق کے اوصاف موجود ھونے کا الزمی نتيجہ يہ ھے کہ خالق مخلوق کا
محتاج ھوجائے ،اسی لئے خداوند متعال کو نہ کسی کيفيت يا مکانيت سے محدود کيا جاسکتا ھے ،نہ کسی
حس کے ذريعے محسوس کيا جاسکتا ھے اور نہ ھی کسی چيز کے ساته پرکھا جا سکتاھے(۔
اس شخص نے کھا:بنا برايں اگراسے کسی حس کے ذريعے محسوس نھيں کيا جاسکتا ،تو اس کا
وجود نھيں ھے۔
امام )ع( نے فرمايا  :جب تيری حس اس کے ادراک سے عاجز ھوئی تو تو ا س کا منکر ھوا اور
جب ھم نے حواس کو اس کے ادراک سے عاجز پايا تو ھميں يقين ھوا کہ وه ھمارا پروردگا ر
ھے۔)موجودات کو محسوسات تک منحصر سمجھنے واال اس بات سے غافل ھے کہ حس موجود ھے ليکن
محسوس نھيں ،بينائی اور شنوائی موجود ھے ليکن ديکھی اور سنی نھيں جاسکتی ھے ،انسان ادراک کرتا
ھے کہ غير متناھی محدود نھيں ھے جب کہ ھر محسوس ھونے والی چيز محدود ومتناھی ھے------------
؛کتنے ھی ذھنی وخارجی موجودات ايسے ھيں جو حس ومحسوسات سے ماوراء ھيں ،جب کہ وه شخصموجود کو محسوس تک محدود خيال کرنے کی وجہ سے خالق حس ومحسوس کا منکر ھو ا اور امام )ع(
نے اس شخص کی اسی حقيقت کی جانب ھدايت کی کہ حس ومحسوس،وھم وموہوم اور عقل ومعقول کا
خالق حس ،وھم اورعقل ميں نھيں سما سکتا،کيونکہ حواس خمسہ جس چيزکا ادراک کرتے ھيں اس پر
محيط ھوتے ھيں جب کہ يہ حواس خد اکی مخلوق ھيں اور خالق اپنی مخلوق پر مکمل احاطہ رکھتاھے،
ل ٰہذا
خالق حس ووھم وعقل کا خودان کے دائره ادراک ميں ٓاجانا،جبکہ وه ان پر محيط ھے اور محيط کا
ِ
محاط ميں تبديل ھونا ممکن ھی نھيں ھے اور اگر خداون ِد متعال محسوس يا موہوم يا معقول ھو تو حواس
سے درک ھونے والی اشياء کے ساته شبيہ وشريک قرار پائے گااور اشتراک کا الزمہ اختصاص ھے ،جب
کہ ترکيب مخلوق کی خصوصيت ھے ،ل ٰہذا اگر خداون ِدمتعال حس ووھم وعقل ميں سما جائے تو مخلوق ھوا
نہ کہ خالق(۔
اس نے پوچھا :خدا کب سے ھے ؟
امام )ع( نے فرمايا  :تم يہ بتاو کہ کب نہ تھا؟ )خداون ِد متعال جو زمان وزمانيات اور مجردات
وماديات کے لئے قيوم ھے ،اس کی ذات اقدس عدم ،نابودی اور زمان ومکان سے مبراھے(
پھر اس نے امام )ع( سے پوچھا  :پس اس کے وجودکی دليل کيا ھے ؟
ت خد ا کی ھدايت کی اور جسم کی بناوٹ ميں تفکروتدبر
امام )ع( نے ٓافاق و انفس ميں موجود ٓايا ِ
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کے ذريعے اس نکتے کی طرف توجہ دالئی کہ اپنے وجود کی اس بناوٹ ميں جن باريک نکات اور لطا
ئف حکمت کا خيال رکھا گيا ھے ،ان کے ذريعے اس خالق کے علم وحکمت کا اندازه لگائے۔ اسے بادلوں،
ھوا ،سورج،چاند اور ستاروں کی حرکت ميں غوروفکر کرنے کو کھا تاکہ اجرام فلکی ميں موجود عجائب
------------- 1سوره عنکبوت ،آيت  ۶١۔”اور اگر آپ ان سے پوچھيں گے کہ آسمان و زمين کو کس نے پيدا کيا ھے اور آفتاب و
ماہتاب کو کس نے مسخر کيا ھے تو فوراً کھيں گے کہ ﷲ ،تو يہ کدھر بہکے چلے جارھے ھيں“۔
 2سوره زخرف ،آيت ٩۔”اور آپ ان سے سوال کريں گے کہ زمين وآسمان کو کس نے پيدا کيا ھے تو يقينا يھی کھيں
گے کہ ايک زبردست طاقت والی اور ذی علم ھستی نے خلق کيا ھے“۔

١۴
قِدرت وغرائب حکمت ميں تفکر وتدبر کے ذريعے عزيز و عليم کی قدرت تک پھنچ سکے اور متحرکات
ٓاسمانی کی حرکت کے ذريعے تغير وحرکت سے منزه محرّک پر ايمان لے ٓائے۔ ١
ج( :ما ّدے و طبيعت ميں موجود تغير وتحول ،اس ما ّدے وطبيعت سے برتر قدرت کی دليل
ھيں،کيونکہ ما ّده يا اس سے منسوب کسی بھی ما ّدی شے ميں تاثير،وضع ومحاذات کی محتاج ھے۔مثال کے
طور پر ٓاگ جو حرارت جسم ميں تاثير رکھتی ھے يا چراغ جس کی شعاع فضا کوروشن ومنور کرتی ھے،
جب تک آگ يا چراغ کی اس جسم يا فضا کے ساته خاص نسبت پيدا نہ ھو ،ممکن ھی نھيں ھے کہ جسم ا
س ٓاگ کی حرارت سے گرم يا فضا اس چراغ کے نور سے روشن و منور ھوجائے ،اورچونکہ معدوم کے
ساته وضع اورنسبت کا برقرار ھونا محال ھے ،ل ٰہذ ا ايسے موجودات جو پھلے ماده و طبيعت ميں نہ تھے
اور بعد ميں وجودپايا يا پائےں گے ،ان موجودات ميں ماده وطبيعت کی تاثير ممکن نھيں ھے۔ ٓاسمان و زمين
ميں موجود ھونے واال ھر معدوم ايسی قدرت کے وجود کی دليل ھے جس کو تاثير کے لئے وضع ومحاذات
کی ضرورت نھيں ھے اوروه ماورائے جسم وجسمانيات ھے
فَيَ ُکوْ نُ < ٢
د(:خدا پر ايمان انسان کی سرشت ميں موجود ھے ،کيونکہ فطری اعتبار سے انسان اپنے ٓاپ کو
ب معيشت کی مصروفيت اور خواھشات نفسانی سے
ايک مرکز سے وابستہ اور محتاج پاتا ھے ،ليکن اسبا ِ
لگاؤ اس وابستگی کے مرکز کو پانے ميں رکاوٹ ھيں۔
جب بے چارگی اور نااميدی اسے چاروں طرف سے گھير ليتی ھے اور فکر کے تمام چراغوں کو
بجھا ھو ا اور تمام صاحبان قدرت کو عاجز پاتا ھے ،اس کا سويا ھوا ضمير جاگ اٹھتا ھے اور جس غنی
بالذات پر فطرتا ً بھروسا کئے ھوئے ھے ،اس سے بے اختيار مدد طلب کرتا ھے
ضرﱡ عا ً ﱠو ُخ ْفيَةً لﱠئِ ْن ا َٔن ْ◌ َجاْنَا ِم ْن ٰھ ِذه لَنَ ُکوْ ن ﱠَن ِمنَ ال ﱠشا ِک ِر ْينَ < ٣
ْالبَ ﱢر َو ْالبَحْ ِر تَ ْد ُعوْ نَہ تَ َ
ٰ
ّ
ﱢ
ً
ْ
ُض ﱠل ع َْن َسبِ ْيلِہ< > ٤ھ َُو
َربﱠہ ُمنِ ْيبًا ِٕالَ ْي ِہ ثُ ﱠم ِٕا َذا َخ ﱠولَہ نِ ْع َمة ﱢمنہُ ن َِس َي َما َکانَ يَ ْد ُعوْ ا ِٕالَ ْي ِہ ِم ْن قَ ْب ُل َو َج َع َل ِ ِ ا َٔن ْ◌دَادًا لي ِ
ّ
َاص ٌ
ف ﱠو
الﱠ ِذی يُ َسيﱢ ُر ُک ْم ِفی ْالبَ ﱢر َو ْالبَحْ ِر َح ٰتی ِٕا َذا ُک ْنتُ ْم ِفی ْالفُ ْل ِ
ْح طَيﱢبَ ٍة ﱠو فَ ِرحُوْ ا ِبہَا َجائَ ْتہَا ِر ْي ٌح ع ِ
ک َو َج َر ْينَ ِب ِہ ْم ِب ِري ٍ
ان ﱠو ظَنﱡوا ا َّٔن◌َ ہُ ْم ا ُٔح ِ◌ ْيطَ ِب ِہ ْم َد َع ُوا ٰ ّ
ص ْينَ لَہُ ال ﱢد ْينَ لَئِ ْن ا َٔن ْ◌ َج ْيتَنَا ِم ْن ٰہ ِذه لَنَ ُکوْ ن ﱠَن ِمنَ
ﷲَ ُم ْخلِ ِ
َجائَہُ ُم ْال َموْ ُج ِم ْن ُک ﱢل َم َک ٍ
ّٰ
الش ِک ِر ْينَ < ٥
ﷲ! دلّنی علی ٰ ّ
ايک شخص نے امام صادق )ع( سے عرض کی )) :يا ابن رسول ٰ ّ
ﷲ ما ھو ،فقد
ا کٔثر عل ّی المجادلون و حيرونی۔ فقال لہ :يا عبد ٰ ّ
ﷲ  ،ھل رکبت سفينة قط؟ قال :نعم۔ قال :فھل کسر بک حيث
ال سفينة تنجيک و ال سباحة تغنيک؟ قال :نعم ،قال :فھل تعلق قلبک ھنالک ا ٔن شيئا ً من اال شٔياء قادر علی ا ٔن
يخلصک من ورطتک؟ قال :نعم ،قال الصﱠادق )ع( :فذلک الشی ھو ٰ ّ
االنجاء حيث ال منجي
ﷲ القادر علی ٕ
االغاثة حيث ال مغيث(( ٦
وعلی ٕ
جيسا کہ بے چارگی کے عالم ميں دوسروں سے انقطاع مطلق کے دوران خداون ِد متعال کی يہ
معرفت اور فطری ارتباط حاصل ھو جاتا ھے ،اختياری حالت ميں بھی اسے علم وعمل جيسے دو پروں کے
ذريعے پرواز کر کے حاصل کيا جاسکتا ھے:
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------------- 1توحيد ،صفحہ  ٢۵٠۔
 2سوره يس،آيت  ٨٢۔”اس کا صرف امر يہ ھے کہ کسی شئے کے بارے ميں يہ کھنے کا اراده کر لے کہ ھو جااور
وه شئے ھو جاتی ھے“۔
 3سوره انعام ،آيت  ۶٣۔”ان سے کہہ ديجئے کہ خشکی اور تری کی تاريکيوں سے کون نجات ديتا ھے جب تم گﮍا گﮍا
کر اور خفيہ طريقہ سے آواز ديتے ھو کہ اگر اس مصيبت سے نجات دے دے گا تو ھم شکر گذار بن جائيں گے“۔
 4سوره زمر ،آيت ٨۔”اور جب انسان کو کوئی تکليف پھنچتی ھے تو پوری توجہ کے ساته پروردگار کو آواز ديتا ھے
پھر جب وه اسے کوئی نعمت ديديتا ھے تو جس بات کے لئے اس کو پکاررھا تھا اسے يکسر نظر انداز کرديتا ھے اور خدا کے
لئے مثل قرار ديتا ھے تاکہ اس کے راستے سے بہکا سکے“۔
 5سوره يونس ،آيت  ٢٢۔”وه خدا وه ھے جو تمھيں خشکی اور سمندر ميں سيرکراتا ھے يھاں تک کہ جب تم کشتی
ميں تھے اور پاکيزه ھوائيں چليں اور سارے مسافر خوش ھوگئے تو اچانک ايک تيز ھواچل گئی اور موجوں نے ھر طرف سے
گھيرے ميں لے ليا اور يہ خيال پيدا ھو گيا کہ چاروں طرف سے گھر گئے ھيں تو دين خالص کے ساته ﷲ سے دعا طلب کرنے
لگے کہ اگر اس مصيبت سے نجات مل گئی تو ھم يقينا شکر گذار وں ميں ھو جائيں گے“۔
 6بحاراالنوارجلد ،٣صفحہ  ، ۴١ترجمہ :ايک شخص نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے عرض کيا :يابن رسول ﷲ
! مجه کو خداکے بارے ميں بتايں کہ وه کيا ھے؟ميں نے بہت زياده مجادلہ کرنے والوں کو ديکھا ليکن ان سب کی بحثوں نے
مجه کو پريشان کرديا ھے۔

١۵
حضرت فرماتے ھيں:کيا کبھی کشتی پر سوار ھوئے ھو؟کہتا ھے :ھاں حضرت فرماتے ھيں :کيا
کبھی ايسا بھی ھوا ھے کہ کشتی ٹوٹ گئی ھو اور وھاں پر کوئی اور کشتی نہ جس پر سوار ھو جاو اور
نجات مل جائے اور نہ تيرنا ٓاتا ھو جس سے تم نجات پاجاو جوا ب ديتا ھے :ھاں حضرت نے فرمايا:
ايسے حال ميں تمھارے دل ميں کسی قادر توانا کا خيال ٓايا جو تم کو ابھی بھی نجات دال سکتا ھے؟کہتا ھے
:ھاں حضرت نے فرمايا:بس وھی خدا ھے جو ايسے حاالت ميں بھی تم کو نجات دے سکتا ھے جب کوئی
تمھاری مدد نہ کرسکے۔
اول(يہ کہ نور عقل کے ذريعے انسان ،جھالت وغفلت کے پردوں کو پاراکرے اور ديکھے کہ
موجودات کا وجود اور ان کے کماالت ذاتی نھيں ،بلکہ سب کے سب ذات قدوس کی جانب منتھی ھوتے ھيں
١
ْال ُح ْس ٰنی< ٢
ٰ
گوھروجود سے
وتقوی کے ذريعے ٓالودگی او ر رذايل نفسانی کی کدورت کو
دوم(يہ کہ طھارت
ِ
دور کرے ،کيونکہ خدا اور اس کے بندے کے درميان جھالت وغفلت اور کدورت گناه کے عالوه کوئی
دوسرا پر ده نھيں ھے کہ جسے علمی وعملی جھاد کے ذريعے پارا کرنا ضروری ھے
لَنَ ْھ ِديَنﱠھُ ْم ُسبُلَنَا< ٣
چھٹے امام )ع( نے ابن ابی العوجا ء سے فرمايا :
))ويلک وکيف احتجب عنک من ا ٔراک قدرتہ في نفسک؟ نشؤک ولم تکن و کبرک بعد صغرک و
قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و سقمک بعد صحتک و صحتک بعد سقمک و رضاک بعد غضبک
و غضبک بعد رضاک و حزنک بعد فرحک ،و فرحک بعد حزنک و حبک بعد بغضک و بغضک بعد حبک
ک بعد عزمک و شہوتک بعد کراہتک وکراہتک بعد شہوتک و رغبتک بعد
و عزمک بعد ٕابائک و ٕاباو ٔ
رھبتک و رھبتک بعد رغبتک ورجائک بعد يا ٔسک و يا ٔسک بعد رجائک و خاطرک بما لم يکن فی وھمک و
عزوب ما ا نٔت معتقده عن ذھنک و مازال يعد علی قدرتہ التی فی نفسی التی ال ا ٔدفعھا حتی ظننت ا نٔہ سيظھر
فيما بيني وبينہ(( ٤
------------- 1سوره حديد ،آيت ٣۔”وھی اول ھے وھی آخر وھی ظاھر ھے وھی باطن ھے اور وھی ھر شئے کا جاننے واال
ھے“۔
 2سوره حشر ،آيت  ٢۴۔”وه ايسا خدا ھے جوپيدا کرنے واال ،ايجاد کرنے واال اور صورتيں بنانے وال ھے اس کے لئے
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بہترين نام ھيں“۔
 3سوره عنکبوت ،آيت  ۶٩۔”اور جن لوگوں نے ھمارے حق ميں جھاد کيا ھے ھم انھيں اپنے راستوں کی ھدايت کريں
گے “۔
 4بحاراالنوارجلد  ،٣صفحہ ٔ ۴٣۔ترجمہ :حضرت ابن ابی العوجاء سے فرماتے ھيں:وای تجه پر وه ذات کيسے تجه سے
چھپ سکتی جس نے خود تيرے نفس ميں اپنے وجود کا اظھار کيا ھے تو نھيں تھا تجه کو پيد اکيا خود تيرا چھوٹے سے بﮍا ھونا
 ،تيری قدرت و توانائی تيری عاجزی کے بعد ،تيری ناتوانی قدرت کے با وجود ،تيرا مريض ھو نا تيری صحت مندی کے بعد،
بيماری کے بعد پھر تيراصحتياب ھونا  ،تيرا غصہ خوشی کے يا پھر تيری خوشی غصہ کے بعد غم شادی کے بعد و سرور غم و
حزن کے بعد تيری دوستی دشمنی کے بعد يا پھر دشمنی دوستی کے بعد ،تيرا عزم واراده انکار کے بعديا پھر تيرا انکار کرنا
عزم و اراده کے بعد تيرا اشتياق تيری ناراحتی کے بعد يا پھر تيری کراہت شوق کے بعد۔
تيرا شوق و عالقہ خوف وحراس کے بعد يا تيرا ڈرنا رغبت کے بعد تيری اميدی نا اميدی کے بعد يا نااميدی اميدی کے
بعد ،جس کو تونے سوچا بھی نہ وه تمھارے خيال ميں آجائے اور جو تمھارے ذھن پر سوار تھا ايک دم غائب ھو جائے ۔
ابن ابی العوجا ء کہتا ھے:اس طرح کی قدرت کے آثار کو ميرے وجود ميں گنوارھے تھے کہ جس کا انکار و چشم
پوشی ممکن نھيں تھا يھاں تک مجه کو احساس ھوا کہ عنقريب خدائے وحده الشريک ميرے و امام کے درميان ظاھر ھو جائے گا

۔

اصول دين سے آشنائی

توحيد
توحيد سے مراد ايسے خداوند عالم پر اعتقاد ھے جو يکتا ھے اور اجزاء وصفات کی ترکيب سے
مبرا ھے ،اس لئے کہ ھر مرکب ،وجود کو اجزاء اور ان اجزاء کو ترکيب دينے والے کا محتاج ھے اور
محال ھے کہ جو محتاج ھو وه اپنے ٓاپ يا کسی غير کو وجود عطا کرسکے۔ خداوندمتعال کی ذات وصفات
ميں اس کا کوئی شريک نھيں ھے۔ 1
------------- 1توحيد کے چند مرتبہ ھيں:
توحيد ذات:
ھر موجود مر ّکب ھے سوائے خداوندعالم کی ذات کے ،وه ايسا واحد ھے جس کی يکتائی عين ذات ھے۔
اس کے عالوه ھر موجود جز جز ھونے کے قابل ھے جس طرح جسم ماده اور صورت دو جز پر تقسيم ھوتا ھے ،قوه
وھم ميں زمان کو لحظات پر تقسيم کيا جاتا ھے ،عقل انسان کو انسانيت و وجود اور ھر متناھی موجود کو محدود اور حد پر منقسم
کرتی ھے۔
جنگ جمل کے موقع پر حضرت امير المومنين عليہ السالم سے سوال ھوا :يا امير المومنين! )عليہ السالم( کيا آپ
فرماتے ھيں :کہ بے شک خدا ايک ھے؟ لوگوں نے اس پر اعتراض کيا ،تيرے سوال کا اس حالت ميں موقع نھيں ھے۔
حضرت نے جواب ديا :اس کو چھوڑ دو ،يہ جو سوال مجه سے پوچه رھا ھے ،ميں وھی اس قوم سے خواھاں ھوں،
ميری مراد توحيد ھے ،اس کے بعد حضرت نے فرمايا :يہ جملہ کہ خدا ايک ھے ،چار قسموں پر تقسيم ھوتا ھے۔
اس ميں سے دو قسميں خدا کے سلسلے ميں جائز نھيں ليکن دوسری دو قسميں اس کی ذات کے لئے ثابت ھيں ،اور وه
دو قسميں جو جائز نھينھيں يہ ھيں:
٣۔۔۔( اس کی واحدانيت ،عددی وحدانيت نھيں ھے،کيونکہ اپنا ثانی  (١ ، ٢،وه ايک جو دعدد ميں آتا ھے )جيسے ١
رکھنے والے واحد ،اور اپنا ثانی نہ رکھنے والے واحد پر بطور يکساں واحد کا اطالق نھيں کيا جاسکتا،
ﷲَ ثَالِ ُ
ث ثَالَثَ ٍة< )سوره مائده آيت ” ، ٧٣بے شک وه لوگ کافر ھوگئے جنھوں کھا :ﷲ ان تين ميں سے تيسرا ھے“۔
 (٢ايسا واحد جو کسی جنس کی ايک قسم پر اطالق ھوتا ھو ،مثالً کھا جائے” :وه لوگوں ميں سے ايک ھے“ ،ايسا
واحد جو کسی نوع و صنف کی ايک فرد پر اطالق ھوتا ھے ،خداوندعالم پر اطالق نھيں ھوتا کيونکہ اس اطالق و ا ستعمال ميں
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تشبيہ پائی جاتی ھے ،حاالنکہ خدا کوئی شبيہ نھيں رکھتا۔
ليکن وه قسميں جو خدا کی ذات پر اطالق کرنا جائز ھے:
-------------(١وه ايسا واحد ھے جس کی کوئی شبيہ نھيں ھے۔
 (٢خداوندعالم ايسا واحد جس کی تقسيم عقل و وھم ميں بھی ممکن نھيں ھے) ،بحار االنوار ،ج  ،٣ص  ٢٠۶۔(

تو حيد ذات و صفات:
يعنی خدا کے صفات ذاتی ھيں ،جيسے حيات ،علم ،قدرت عين ذات ھيں ،و گرنہ ذات و صفت
جدا جدا ھونا تجزيہ و ترکيب کا باعث ھوگا ،وه جو اجزاء سے م ّرکب ھوگا وه جو اجزاء سے مرکب ھو وه اپنے اجزا کا محتاج
ھوگا) ،اور محتاج خدا نھيں ھوسکتا(
اسی طرح اگر صفات کو ذات سے جدا مان ليں تو الزم يہ آتا ھے وه مرتبہ ذات ميں فاقد صفات کمال ھو ،اور اس کی
ذات ان صفات کے امکان کی جہت پائی جائے ،بلکہ خود ذات کا ممکن ھونا الزم آئے گا ،کيونکہ جو ذات صفات کمال سے خالی
ھو اور امکان صفات کی حامل ھو وه ايسی ذات کی محتاج ھے جو غنی بالذات ھو۔
حضرت امير المومنين عليہ السالم فرماتے ھيں :خدا کی سب سے پھلی عبادت اس کی معرفت حاصل کرنا ھے۔اور
اصل معرفت خدا کی وحدانيت کا اقرار ھے ،اور نظام توحيد يہ ھے کہ اس کی صفات سے صفات کی نفی و انکار کرنا ھے،
)زائد بر ذات( اس لئے کہ عقل گواھی ديتی ھے کہ ھر صفت اور موصوف مخلوق ھوتے ھيں ،اور ھر مخلوق کا وجود اس بات
) پر گواه ھے کہ اس کا کوئی خالق ھے ،جو نہ صفت ھے اور نہ موصوف۔ )بحار االنوار ،ج  ، ۵۴ص ۴٣
توحيد در الوھيت:
) )سوره بقره ،آيت ١۶٣
”تمھارا خدا خدائے واحد ھے کوئی خدا نھيں جز اس کے جو رحمن و رحيم ھے“۔
توحيد در ربوبيت:
خداوندعالم کا ارشاد ھے:
) )سوره انعام ،آيت ١۶۴
”کہو کيا ﷲ کے عالوه کسی دوسرے کو رب بنائيں حاالنکہ کہ وه ھر چيز کا پروردگار ھے“۔
اح ُد ا ْلقَہﱠا ُر )سوره يوسف ،آيت ٣٩
) ا ا َٔر◌ْ بَ ٌ
اب ُمتَفَ ﱢرقُونَ َخ ْي ٌر ا َٔم◌ْ ﷲُ ا ْل َو ِ
رب کا ھونا بہتر ھے يا ﷲ سبحانہ کا جو واحد اور قھار ھے“۔
”آيا متفرق و جدا جدا ّ
توحيد در خلق:
)سوره رعد ،آيت ١۶
”کہہ ديجئے کہ ﷲ ھر چيز کا خالق ھے اور وه يکتاقھار ھے“۔
) )سوره نحل ،آيت ٢٠
”اور وه لوگ جن کو خدا کے عالوه پکارا جاتا ھے وه کسی کو خلق نھيں کرتے بلکہ وه خلق کئے جاتے ھيں“۔
توحيد در عبادت:
يعنی عبادت صرف اسی کی ذات کے لئے منحصر ھے۔
) سوره مائده ،آيت  ٧۶۔(”کہ کيا تم خدا کے عالوه ان کی
عبادت کرتے ھو جو تمھارے لئے نہ نفع رکھتے ھيں نہ نقصان ؟(
توحيد در ا ٔمر وحکم خدا:
ک ﷲُ َر ﱡب ا ْل َعالَ ِمينَ <) سوره اعراف  ،آيت  ۵۴۔(
> ا َٔالَلَہُ ا ْل َخ ْل ُ
ار َ
ق َو ْاال َٔم◌ْ ُر تَبَ َ
”آگاه ھو جاو صرف خدا کے لئے حکم کرنے و خلق کرنے کا حق ھے باال مرتبہ ھے خدا کی ذات جو عالمين کا رب
ھے“۔
) سوره يوسف ،آيت  ١٠۔(”کوئی حکم نھيں مگر خدا کا حکم“۔
توحيد در خوف وخشيت:
)يعنی صرف خدا سے ڈرنا( ) سوره ٓا ل عمران ،آيت  ١٧۵۔(”پس ان سے نہ ڈرو اگر صاحبان ايمان ھو تو
مجه سے ڈرو“۔
١٧
اس سے متعلق بعض دالئل کی طرف اشاره کرتے ھيں :
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١۔تعدد ٰالہ سے خداوند متعال ميں اشتراک ضروری قرار پاتا ھے اس لئے کہ دونوں خدا ھيں ،اور
اسی طرح دونوں ميں نقطہ امتياز کی ضرورت پيش آتی ھے تاکہ دوگانگی تحقق پيدا کرے اور وه مرکب
جو بعض نکات اشتراک اور بعض نکات امتياز سے مل کر بنا ھو ،ممکن ومحتاج ھے۔
فقدان کمال کا سبب ھے۔ فاق ِد
٢۔تعدد الہ کا کسی نقطہ امتياز کے بغير ھونا محال ھے اور امتياز،
ِ
کمال محتاج ھوتا ھے اور سلسلہ احتياج کا ايک ايسے نکتے پر جاکر ختم ھونا ضروری ھے جو ھر اعتبار
سے غنی بالذات ھو ،ورنہ محال ھے کہ جو خود وجود کا محتاج وضرور ت مند ھو کسی دوسرے کو وجود
عطا کرسکے۔
٣۔خدا ايسا موجود ھے جس کے لئے کسی قسم کی کوئی حد مقرر نھيں کيونکہ ھر محدود ،دو
چيزوں سے مل کر بنا ھے  ،ايک اس کا وجوداور دوسرے اس کے وجود کی حد اور کسی بھی وجود کی
اقسام ترکيب کی
منزل کمال تک نہ پہچنے کی دليل ھے اور يہ ترکيب،
حد اس وجود ميں فقدان اور اس کے
ِ
ِ
بد ترين قسم ھے ،کيونکہ ترکيب کی باقی اقسام ميں يا تو دو وجودوں کے درميان ترکيب ھے يا بود ونمود
کے درميان ترکيب ھے ،جب کہ ترکيب کی اس قسم ميں بود ونبود کے درميان ترکيب ھے!! جب کہ خد ا
کے حق ميں ھر قسم کی ترکيب محال ھے۔وه ايسا واحد وجود ھے جس کے لئے کسی ثانی کا تصور نھيں،
) سوره مائده ،آيت  ۴۴۔(”لوگوں سے مٹ ڈرو مجه سے ڈرو)خشيت خدا حاصل کرو“۔
توحيد در ُملک:
)يعنی کائنات ميں صرف اس کی حکومت ھے(
ک< )سوره اسراء  ،آيت  ١١١۔(”کہو ساری تعريفيں ھيں
> َوقُ ْل ا ْل َح ْم ُد ِ ﱠ ِ الﱠ ِذی لَ ْم يَت ِﱠخ ْذ َولَدًا َولَ ْم يَ ُکنْ لَہُ َ
ش ِري ٌ
ک فِی ا ْل ُم ْل ِ
اس خدا کی جس کا کوئی فرزند نھيں اور ملک ميں اس کا کوئی شريک نھيں“۔
توحيد در ملک نفع وضرر:
يعنی نفع و نقصان کا مالک وه ھے(
) سوره اعراف ،آيت  ١٨٨۔(”کہو بس اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک
نھيں ھوں مگر وه جو ﷲ سبحانہ چاھے“۔
ض ًّرا ا َٔو◌ْ ا َٔر◌َ ا َد بِ ُک ْم نَ ْف ًعا۔۔۔<) سوره فتح ،آيت  ١١۔(”کہو بس کون ھے
ک لَ ُک ْم ِمنْ ﷲِ َ
> قُ ْل فَ َمنْ يَ ْملِ ُ
ش ْيئًا ِٕانْ ا َٔر◌َ ا َد بِ ُک ْم َ
تمھارے لئے خدا کے مقابل ميں کوئی دوسرا اگر وه تمھارے لئے نفع و نقصان کا اراده کرے“۔
توحيد در رزق:
)رزاق صرف خدا ھے(
)سوره سباء ،آيت  ٢۴۔(”کہو کون ھے جو زمين وآسمان سے تم کو
روزی عطاء کرتا ھے کہوخدائے متعال(
) سوره ملک  ،آيت  ٢١۔(”آيا کون ھے تم کو روزی دينے واال اگر وه تمھارے
رزق کو روک لے“۔
توحيد در توکل:
)بھروسہ صرف خدا کی ذات پر(
) سوره احزاب ،آيت ٣۔(”اور ﷲ پر بھروسہ کرو اس کو وکيل بنانا دوسرے سے
بے نياز کرديتا ھے“۔
تعالی کے بس
) سوره ،تغابن آيت  ١٣۔(”کوئی خدا نھيں سوائے ﷲ سبحانہ
ٰ
مومنوں کو چاہئے خدا پر توکل کريں“۔
توحيد در عمل:
)عمل صرف خدا کے لئے(
)سوره ليل ،آيت ۔  ٢٠۔  ١٩۔(”اور لطف ٰالھی يہ ھے
کہ(کسی کا اس پر احسان نھيں جس کا اسے بدلہ ديا جاتا ھے بلکہ )وه تو(صرف اپنے عاليشان پروردگار کی خوشنودی حاصل
کر نے کے لئے )ديتاھے(
توحيد در توجہ :
)انسان کی توجہ صرف خدا کی طرف ھونی چاہئے(
) سوره انعام ،آيت  ٧٩۔(”بے شک ميں نے اپنے رخ اس کی طرف
موڑ ليا جس نے زمين وآسمان کو خلق کيا“۔
يہ ان لوگوں کا مقام ھے جو اس راز کو سمجه چکے ھيں کہ دنيا و مافيھا سب کچه ھالک ھوجائے گا۔
) سوره قصص ،آيت  ٨٨۔()کائنات ميں(ھر چيز ھال ک ھو جائے گی جز اس ذات
واالکے“ ) سوره رحمن ،آيت  ٢٧۔  ٢۶۔(”ھر وه چيز جو روئے زمين پر
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ھے سب کچه فنا ھونے والی ھے اور باقی رھنے والی )صرف(تيرے پروردگار کی ذات ھے جو صاحب جاللت وکرامت ھے“۔
فطرت ميں جو توحيد خدا پنھاں ھے اس کی طرف توجہ سے انسان کے اراده ميں توحيد جلوه نمائی کرتی ھے جس کا
نتيجہ يہ ھے کہ )سوره طہ ،آيت ”( ١١١اور ساری خدائی کے منه زنده وپائنده خدا کے سامنے جھک
جائيں گے“۔ )فطرت توحيدی کی طرف توجہ انسان کے اراده کو توحيد کا جلوه بنا ديتی ھے(

١٨
کيونکہ ثانی کا تصور اس کے لئے محدوديت اور متناھی ھونے کا حکم رکھتا ھے ،ل ٰہذا وه ايسا يکتاھے کہ
جس کے لئے کوئی ثانی نہ قابل تحقق ھے اور نہ ھی قابل تصور۔
ت نظم برقرار ھونے سے وحدت ناظم ثابت ھو جاتی ھے،
۴۔ کائنات کے ھر جزء وکل ميں وحد ِ
ت انواع کائنات ميں موجود تمام اجزاء کے ھر ھر جزء مينموجود نظم وترکيب اور پوری
کيونکہ جزئيا ِ
کائنات کے آپس کے ارتباط کے تفصيلی مطالعے سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ جزء و کل سب ايک
ھی عليم ،قدير اورحکيم خالق کی مخلوق ھيں۔ جيسا کہ ايک درخت کے اجزاء کی ترکيب ،ايک حيوان کے
اعضاء و قوتوں کی ترکيب اور ان کا ايک دوسرے نيز چاند اور سورج سے ارتباط ،اسی طرح منظومہ شمسی کا دوسرے
منظومات اور کہکشاؤں سے ارتباط ،ان سب کے خالق کی وحدانيت کامنہ بولتا ثبوت
ھيں۔ايٹم کے مرکزی حصے اور اس کے مدار کے گردگردش کرنے والے اجزاء سے لے کر سورج و
منظومہ شمسی کے سيارات اور کہکشاؤں تک ،سب اس بات کی عالمت ھيں کہ ايٹم،سورج اور کہکشاو ٔں
کا خالق ايک ھی ھے ١
ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
ﱠ
ُ
ُ
ُ
َ
ً
َ
َ
ْ
ْ
ض فِ َراشا وﱠال ﱠس َما َء بِنَا ًء ﱠو ا َٔن◌ َز َل ِمنَ
ا ْعبُ ُدوْ ا َربﱠ ُک ُم الﱠ ِذي َخلَقَ ُک ْم َوال ِذ ْينَ ِم ْن ق ْبلِک ْم ل َعلک ْم تَتقوْ نَةال ِذیْ َج َع َل لک ُم اال َٔر◌ َ
ت ِر ْزقا ً لﱠ ُک ْم فَالَ تَجْ َعلُوْ ا ِ ٰ ّ ِ ا َٔن ْ◌دَادًا ﱠو ا َٔن ْ◌تُ ْم تَ ْعلَ ُموْ نَ < ٢
ال ﱠس َما ِء َما ًء فَا َٔخ ْ◌ َر َج ِبہ ِمنَ الثﱠ َم َرا ِ
وخالق کائنات کا ايک سے زياده ھونا کيوں ممکن
۵۔چھٹے امام )ع( سے سوال کيا گيا :صانع
ِ
نھيں ھے ؟ ٓاپ )ع( نے فرمايا  :اگر ٰ
دعوی کرو کہ دو ھيں تو ان کے درميان شگاف کا ھونا ضروری ھے
تاکہ دو بن سکيں ،پس يہ شگاف تيسرا ھوا اور اگر تين ھو گئے تو پھر ان کے درميان دو شگافوں کا ھونا
ضروری ھے تاکہ تين محقق ھوسکيں،بس يہ تين پانچ ھوجائيں گے او راس طرح عدد بے نھايت اعداد تک
بﮍھتا چال جائے گا۔ نتيجہ يہ ھوا کہ اگر خدا ايک سے زياده ھوئے تو اعداد ميں خداؤں کی نا متناھی تعداد
کا ھونا ضروری ھے۔ ٣
۶۔امير المو ٔمنين )ع( نے اپنے فرزند امام حسن )ع( سے فرمايا)):واعلم يابنی ا نٔہ لو کان لربک
شريک ال تٔتک رسلہ ولرا ٔيت ٓاثار ملکہ وسلطانہ ولعرفت ا فٔعالہ وصفاتہ(( ٤
اور وحدانيت پروردگارپر ايمان کا نتيجہ ،عبادت ميں توحي ِد ھے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے
الئق نھيں ،چونکہ اس کے عالوه سب عبد اور بندے ھيں
َعبْداً<  ٥غير خد اکی عبوديت وعبادت کرنا ذليل سے ذلت اٹھانا،فقير سے بھيک مانگنا بلکہ ذلت سے ذلت
اٹھانا اور گداگر سے گداگری کرناھے ٦
وحدانيت خداوندمتعال پر ايمان،اور يہ کہ جو کچه ھے اسی سے اور اسی کی وجہ سے ھے اور
سب کو اسی کی طرف پلٹنا ھے ،کو تين جملوں ميں خالصہ کيا جاسکتا ھے ))ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
ﷲ(())،ال حول وال
قوة ٕاال با ٰ ّ ((٧ ،
سعادت مند وه ھے جس کی زبان پر يہ تين مق ّدس جملے ھر وقت جاری رھيں ،انھی تين جمالت
کے ساته جاگے،سوئے،زندگی بسر کرے ،مرے اور يھاں تک کہ  ٨کی حقيقت کو
پالے۔
------------- 1سوره زخرف ،آيت  ٨۴۔”اور وھی وه ھے جو آسمان ميں بھی خد اھے اور زمين ميں بھی خدا ھے اور وه صاحب
حکمت بھی ھے“۔
 2سوره بقره ،آيت  ٢١۔  ٢٢۔”اے انسانو!پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمھيں بھی پيدا کيا ھے اور تم سے پھلے
والوں کو بھی خلق کيا ھے شايد کہ تم اسی طرح متقی اور پرھيزگار بن جاو ۔ٔاس پروردگار نے تمھارے لئے زمين کا فرش اور
آسمان کا شاميانہ بنايا ھے اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمھاری روزی کے لئے زمين سے پھل نکالے ھيں لہٰ ذا اس کے لئے
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کسی کو ھمسراور مثل نہ بناو اور تم جانتے ھو“۔
 ٢٣٠۔  3 /بحار االنوار ،ج ٣
 4نھج البالغہ خطوط  ٣١۔ حضرت کی وصيت امام حسن عليہ السالم کے نام۔
ترجمہ):جان لو اے ميرے الل!اگر خدا کا کوئی شريک ھوتا تو اس کے بھيجے ھوئے پيامبر بھی تمھارے پاس آتے
اور اس کی قدرت وحکومت کے آثار ديکھتے اور اس کی صفات کو پہچانتے(
 5سوره مريم،آيت  ٩٣۔”زمين وآسمان ميں کوئی ايسا نھيں ھے جو اس کی بارگاه ميں بنده ھو کر حاضر ھونے واال نہ
ھو“۔
 6سوره فاطر ،آيت  ١۵۔”انسانو! تم سب ﷲ کی بارگاه کے فقير ھو اور ﷲ غنی )بے نياز( اور قابل حمد و ثنا ھے“۔
 7سوره آل عمران ،آيت  ١٠٩۔”اور ﷲ کی طرف پلٹتے ھيں سارے امور“۔
 8سوره بقره،ا يت  ١۵۶۔”ھم ﷲ ھی کے لئے ھيں اور اسی کی بارگاه ميں واپس جانے والے ھيں“۔

١٩
اور توحيد پر ايمان کا اثر يہ ھے کہ فرد ومعاشرے کی فکر و اراده ايک ھی مقصد وھدف
پرمرتکز رھيں کہ جس سے بﮍه کر ،بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا ھدف و مقصد ھے ھی نھيں
نفس انسانی ميں تمرکزسے
اح َد ٍة ا َٔن ْ◌ تَقُوْ ُموْ ا ِ ٰ ّ ِ َم ْث ٰنی َو فُ َر ٰادی< ١۔ اس توجہ کے ساته کہ اشعہ
ا َع ِ
ٔ◌ظُ ُک ْم ِب َو ِ
ِ
انسان کو ايسی قدرت مل جاتی ھے کہ وه خيالی نقطے ميں مشق کے ذريعے حيرت انگيز توانائياں دکھا
سکتا ھے ،اگر انسانی فکر اور ارادے کی شعاعيں اسی حقيقت کی جانب مرتکز ھو ں جومبدا ومنتھی اور
واعلی مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ھے ؟!
٢ھے تو کس بلند
ٰ
جس فرد ومعاشرے کی
ْال ُم ْش ِر ِک ْينَ < ٣کے مقام تک رسائی ھو ،خير وسعادت وکمال کا ايسا مرکز بن جائے گا جو تقرير وبيان سے
بہت بلند ھے۔
ً
عن ا ٔبی حمزة عن ا ٔبی جعفر )ع( )):قال سمعتہ يقول :ما من شيء ا ٔعظم ثوابا من شھادة ا ٔن ال ٕالہ
ﷲ ،ال ٔن ٰ ّ
ٕاال ٰ ّ
ﷲ عزوجل ال يعدلہ شی وال يشرکہ فی اال ٔمر ا ٔحد(( ٤
اس روايت سے يہ بات واضح ھوتی ھے کہ جيسا کہ کوئی بھی چيز خداوند متعال کی مثل وھمسر
نھيں ،اس ذات قدوس کے امرميں بھی کوئی اس کا شريک نھيں ھے۔ کوئی عمل اس حقيقت کی گواھی کا
مثل و ھمسر نھيں جو کلمہ طيبہ ))ال ٕالہ ٕا ٰ ّ
الﷲ((کا مضمون ھے اورعمل کے ساته شايان شان جزاکے
ثواب مينبھی اس کا کوئی شريک نھيں۔
زبان سے ))ال ٕالہ ٕا ٰ ّ
الﷲ(( کی گواھی ،دنيا ميں جان ومال کی حفاظت کا سبب ھے اور دل سے اس
کی گواھی آتش جھنم کے عذاب سے نجات کا باعث ھے اور اس کی جزا بھشت برينھے۔ يہ کلمہ طيبّہ
رحمت رحمانيہ ورحيميہ کا مظھر ھے۔
چھٹے امام )ع( سے روايت ھے کہ :خداوند تبارک وتعالی نے اپنی عزت وجالل کی قسم کھائی
ھے کہ اھل توحيد کو ٓاگ کے عذاب ميں ھر گز مبتال نہ کرے گا۔ ٥
اوررسول خدا )ص(سے منقول ھے)) :ماجزاء من ا نٔعم عزوجل عليہ بالتوحيد ٕاال الجنة(( ٦
جو اس کلمہ طيبہ کا ھر وقت ورد کرتاھے  ،وه حوادث کی جان ليوا امواج ،وسواس اور خواھشات
لنگر ))ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
ﷲ(( کے ذريعے ھالکتوں کی گرداب سے نجات
نفسانی کے مقابلے ميں کشتی ٔدل کو
ِ
دالتا ھے ٧
کيا
ادا
سے
طريقوں
دونوں
ات
جامع
کہ
ھے
جاسکتا
باالخف
اور
کوبالجھر
حروف
کے
کلمہ طيبہ
ِ
ٰ
ّ
ذکر جلی وخفی ھے اور اسم مقدس ))ﷲ((پر مشتمل ھے ،کہ اميرالمو ٔمنين )ع( سے منقول ھے کہ:
ِ
ّٰ
))ﷲ(( اسماء خدا ميں سے بزرگترين اسم ھے اور ايسا اسم ھے جو کسی مخلوق کے لئے نھيں رکھا گيا۔
اس کی تفسير يہ ھے کہ غير خدا سے اميد ٹوٹ جانے کے وقت ھر ايک اس کو پکارتا ھے
ٰ
ٰ
ْ
َ
ﷲ ا َٔو ْ◌ ا َٔ
ِٕا ْن ا َٔ
ےک ِشفُ َما تَ ْد ُعوْ نَ ِٕال ْي ِہ
ﷲ تَ ْد ُعوْ نَ ِٕا ْن ُک ْنتُ ْم َ
ت◌َ ْت ُک ُم السﱠا َعةُ ا َغي َْر ّ ِ
ت◌َ ا ُک ْم َع َذابُ ّ ِ
صا ِدقِ ْينَةبَلْ ِٕايﱠاهُ تَ ْد ُعوْ نَ فَ َ
ِٕا ْن شَا َء َو تَ ْن َسوْ نَ َما تُ ْش ِر ُکوْ نَ < ٨
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 1سوره سباء،ا يت  ۴۶۔”پيغمبر آپ کہہ ديجئے کہ ميں تمھيں صرف اس بات کی نصيحت کرتا ھونکہ ﷲ کے لئے دو
دو اور ايک ايک کرکے قيام کرو“۔
 2سوره نورٓ ،ا يت  ٣۵۔”ﷲ آسمانوں اورزمين کا نور ھے“۔
 3سوره انعام ،آيت  ٧٩۔” ميرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف سے جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ھے اور ميں
استقامت کے ساته توحيد ميں ھوں اور مشرکوں ميں سے نھيں ھوں“۔
 4توحيد صدوق ص  ١٩۔
 5توحيد ص  ٢٠۔
 6توحيد ص  ٢٢۔ اس شخص کی جزا اس کو خدا نے نعمت توحيد سے نوازا ھے جز بھشت کچه نھيں ۔
 7سوره رعد ،آيت  ٢٨۔”يہ وه لوگ ھيں جو ايمان الئے ھيں اور ان کے دلوں کو ياد خدا سے اطمينان حاصل ھوتا
ھے اور آگاه ھو جاو کہ اطمينان ياد خدا سے ھی حاصل ھوتاھے“۔
 8سور ه انعام ،آيت  ۴٠۔  ۴١۔”آپ ان سے کہئے کہ تمھارا کيا خيال ھے کہ اگر تمھارے پاس عذاب يا قيامت آجائے تو
کيا تم اپنے دعوے کی صداقت ميں غير خدا کو بالو ٔگے۔ تم خدا ھی کو پکاروگے اور وھی اگر چاھے گا تو اس مصيبت کو رفع
کر سکتا ھے۔اور تم اپنے مشرکانہ خداو ٔں کو بھول جاو ٔگے“۔

٢٠
ابو سعيد خدری نے رسول خدا )ص(سے روايت کی ھے کہ خداوند جل جاللہ نے حضرت
موسی )ع( سے فرمايا :
ٓ
اے موسی! اگر ٓاسمانوں ،ان کے اباد کرنے والوں )جو امر کی تدبير کرنے والے ھيں(اور ساتوں
زمينوں کو ايک پلﮍے ميں رکھا جائے اور))ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
ﷲ(( کو دوسرے پلﮍے ميں تو يہ دوسرا پلﮍا بھاری
ھوگا۔ ) ١يعنی اس کلمے کے مقابلے ميں تمام ما ّديات ومجرّدات سبک وزن ھيں(۔
------------- 1توحيد ،ص  ٣٠۔

اصول دين سے آشنائی

عدل
خداون ِد متعال کی عدالت کو ثابت کرنے کے لئے متعدد دالئل ھيں جن ميں سے ھم بعض کاتذکره
کريں گے:
١۔ھر انسان ،چاھے کسی بھی دين ومذھب پر اعتقاد نہ رکھتاہو ،اپنی فطرت کے مطابق عدل کی
اچھائی و حسن اور ظلم کی بدی و برائی کو درک کر سکتا ھے۔حتی اگر کسی ظالم کو ظلم سے نسبت ديں
تو اس سے اظھار نفرت اور عادل کھيں تو خوشی کا اظھار کرتا ھے۔شہوت وغضب کا تابع ظالم فرمانروا،
جس کی ساری محنتوں کا نچوڑ نفسانی خواھشات کا حصول ھے ،اگر اس کا واسطہ محکمہ عدالت سے پﮍ
جائے اور قاضی اس کے زور و زر کی وجہ سے اس کے کسی دشمن کا حق پامال کر کے اس ظالم کے
حق ميں فيصلہ دے دے ،اگر چہ قاضی کا فيصلہ اس کے لئے باعث مسرت وخوشنودی ھے ليکن اس کی
عقل وفطرت حکم کی بدی اور حاکم کی پستی کو سمجه جائيں گے۔جب کہ اس کے برعکس اگر قاضی اس
کے زور و زر کے اثر ميں نہ آئے اور حق وعدل کا خيال کرے ،ظالم اس سے ناراض تو ھو گا ليکن
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فطرتا ً وه قاضی اور اس کے فيصلے کو احترام کی نظر سے ديکھے گا۔
تو کس طرح ممکن ھے کہ جس خدا نے فطرت انسانی ميں ظلم کو برا اور عدل کو اس لئے اچھا
قرار ديا ھو تاکہ اسے عدل کے زيور سے مزين اور ظلم کی ٓالودگی سے دور کرے اور جو
ِب ْال َع ْد ِل
ان< ،٣ ،٢
َو ْا ِٕالحْ َس ِ
َوالَ تَتﱠبِ ِع ْالھَ ٰوی< ٤جيسی ٓايات کے مطابق عدل کا حکم دے وه خود اپنے ملک وحکم ميں ظالم ھو؟!
٢۔ظلم کی بنياد يا تو ظلم کی برائی سے العلمی ،يا مقصد و ھدف تک پھنچنے ميں عجز يا
لغووعبث کام ھے ،جب کہ خداون ِدمتعال کی ذات جھل ،عجز اور سفا ہت سے پاک ومنزه ھے۔
ل ٰہذا ،علم ،قدرت اور ال متناھی حکمت کا تقاضا يہ ھے کہ خداوند متعال عادل ھو اور ھر ظلم و
قبيح سے منزه ھو۔
٣۔ ظلم نقص ھے اور خداون ِدمتعال کے ظالم ھونے کا الزمہ يہ ھے کہ اس کی ترکيب ميں کمال
ونقصان اور وجود وفقدان بيک وقت شامل ھوں ،جب کہ اس بات سے قطع نظر کہ يہ ترکيب کی بدترين قسم
ھے ،کمال ونقص سے مرکب ھونے واال موجود محتاج اور محدود ھوتا ھے اور يہ دونوں صفات مخلوق
ميں پائی جاتی ھيں نہ کہ خالق ميں۔
ل ٰہذا نتيجہ يہ ھوا کہ وه تخليق کائنات
الَ ِٕا ٰلہَ ِٕاالﱠ ھُ َو ْال َع ِز ْي ُز ْال َح ِک ْي ُم< ،٥قوانين واحکام
ْط<  ٦اور قيامت کے دن لوگوں کے حساب وکتاب  ١ميں
النﱠاسُ بِ ْالقِس ِ
عادل ھے۔
------------- 2سوره نحل ،آيت  ٩٠۔”باتحقيق خدا وند متعال عدل واحسان کا امر کرتا ھے“۔
 3سوره اعراف ،آيت  ٢٩۔ ”کہو ميرے رب نے انصاف کے ساته حکم کيا ھے“۔
 4سوره ص ،آيت  ٢۶۔ ”اے داو ٔد )ع(!ھم نے تم کو روئے زمين پر خليفہ بنايا ھے تو تم لوگوں کے درميان بالکل
ٰ
ھوی وہوس کی پيروی مت کرو“۔
ٹھيک فيصلہ کرو اور
 5سوره آل عمران  ،آيت  ١٨۔”خدا نے خود اس بات کی شھادت دی کہ سوائے اس کے کوئی معبود نھيں ھے و کل
فرشتوں نے اور صاحبان علم نے جو عدل پر قائم ھيں )يھی شھادت دی( کہ سوائے اس زبردست حکمت والے کے اور کوئی
معبود نھيں ھے“۔
 6سوره حديد  ،آيت  ٢۵۔ ”ھم نے يقينا اپنے پيغمبروں کو واضح و روشن معجزے دے کر بھيجا ھے اور ان کے ساته
کتاب )انصاف کی(ترازو نازل کی تاکہ لوگ قسط وعدل پر قائم رھيں“۔

٢١
ٔ
عن الصادق )ع( ٕ )):انہ سا لہ رجل فقال لہ ٕ :ان ا ٔساس الدين التوحيد والعدل ،وعلمہ کثير ،وال بد
لعاقل منہ ،فا ٔذکر ما يسھل الوقوف عليہ ويتھيا حفظہ ،فقال :ا ٔما التوحيد فا ٔن ال تج ّوز علی ربک ماجاز
عليک ،و ا ٔما العدل فا ٔن ال تنسب ٕالی خالقک ما المک عليہ((  ٢اور ھشام بن حکم سے فرمايا)) :ا ٔال ا ٔعطيک
جملة في العدل والتوحيد ؟ قال :بلی ،جعلت فداک ،قال :من العدل ا ٔن ال تتّھمہ ومن التوحيد ا ٔن ال تتوھّمہ(( ٣
ﷲ منہ فھومنک،وکل ما حمدت ٰ ّ
اور امير المومنين )ع( نے فرمايا)):کل ما استغفرت ٰ ّ
ﷲ عليہ
فھومنہ(( ٤

اصول دين سے آشنائی
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نبوت
نبوت عامہ
خالق حکيم کا وجود ثابت ھونے کے بعد نبوت اور نبی کے وجود کی ضرورت خود بخود ثابت
ِ
ھے۔
ٰ
سب سے پھلے ھم تعليم وتربيت الھی کی ضرورت کو بيان کرتے ھيں :
انسان،ھدف خلقت اور اس ھدف
ھدايت انبياء کی انسانی ضرورت کو سمجھنے کے لئے خلقت
ِ
ومقصد تک پھنچنے ميں رکاوٹوں کی شناخت ضروری ھے اور جيسا کہ عنوان بحث سے معلوم ھے ،ان
مباحث کی عميق تحقيق کواس مختصر مقدمہ ميں بيان نھيں کيا جاسکتا ،ليکن ضروری حد تک بعض نکات
پيش کئے جارھے ھيں:
اول:
انسان ميں مختلف شہوتيں اورخواھشات موجود ھيں اور انسانی زندگی ،نباتاتی حيات سے
شروع ھو کر ،جو حيات کا ضعيف ترين مرتبہ ھے ،عقل و شعور کے مرتبے تک جا پھنچتی ھے۔
انسان فطرت و عقل ،محدود حوائج رکھنے والے جسم اور نا محدود خواھشات رکھنے والی روح
سے مرکب ھے۔ترقی اور بلندی ميں فرشتوں سے بﮍه کر ،جب کہ انحطاط وتنزل کے اعتبار سے جانوروں
سے پست تر ھے۔
ٰ
ّ
ّٰ
عبدﷲ بن سنان ،قال سالت ا ٔبا عبدﷲ جعفر بن محمد الصادق عليھما السالم ،فقلت  :المالئکة
))عن
ٰ
افضل ام بنو ٓادم ؟ فقال )ع(  :قال امير المو ٔمنين علی بن ابی طالب )ع( :ان ّ
ﷲ عزوجل رکب فی المالئکة
عقالً بال شھوة ،ورکب فی البھائم شھوة بال عقل،و رکب فی بنی ٓادم کليھما ،فمن غلب عقلہ شھوتہ فھو خير من
المالئکة ،ومن غلبت شھوتہ عقلہ فھو شر من البھائم(( ٥
------------- 1سوره يونس ،آيت  ۵۴۔ ”اور ان کے درميان انصاف کے ساته حکم کيا جائے گا اور ان پر ذره برابر بھی ظلم نھيں
کيا جائے گا“۔
 2بحار االنوار ج  ۴ص  ٢۶۴۔
امام جعفر صاد ق عليہ السالم فرماتے ھيں :بتحقيق دين کا اساس توحيد و عدل ھے اور اس کا علم بھی بہت زياده ھے
ھر ذی عقل کے لئے الزم و ضروری ھے کہ اس کو حاصل کرے پس ميں ان امور کو ذکر کرتا ھوں جن پر ٹھھر کر ان کی
حفاظت کی آمادگی کرنا آسان ھے پھر فرمايا:بس توحيد يعنی وه چيزيں جو تم پر جائز ھيں خدا پر جائز نہ جاننا “۔
اور عدل:يعنی اپنے خالق کی طرف ان امور کو نہ پلٹانا جن پر اس نے تيری مالمت کی ھے۔
 3بحار االنوارج  ۵ص  ۵٨۔
حضرت امام ششم عليہ السالم نے ھشام سے فرمايا:کيا تم کو توحيد و عدل کا جملہ عطا کردوں ھشام نے جواب ديا
ميری جان فدا ھو آپ ھاں۔حضرت نے فرمايا:عدل يہ ھے کہ اس کوکسی امر مينمتھم نہ کرو اور توحيد يہ ھے کہ کسی بھی
طرح کا توھم اس کے بارے ميں نہ کرنا“۔
 4بحار االنوارج  ۵ص  ۵٩۔
حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:ھر وه چيز جس پر خدا سے استغفار کرتے ھو وه تم سے ھے اور ھر وه چيز
جس پر تم خدا کی حمد کرتے ھو وه خدا سے ھے“۔
 5علل الشرايع ،ج ، ١ص  ،۵باب  ،۶حديث ١۔)عبد ﷲ بن سنان نے کھا ميں نے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم
سے پوچھا مالئکہ افضل ھيں يا بنی نوع آدم؟
امام نے عليہ السالم نے فرمايا :حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب عليہ السالم فرماتے ھيں:خد اوند متعال نے
مالئکہ کو عقل بغير شہوت وھواء پرستی کے عطا کی ھے اور جانوروں ميں شہوت بغير عقل کے اور انسان ميں ان دونوں کو
جمع کيا ھے بس جو اپنی عقل کے ذريعہ شہوت کو قابو ميں رکھے وه مالئکہ سے افضل ھے اور وه جس کی عقل پر اس کی
شہوت غلبہ کر لے وه جانور وں سے بدتر ھے۔
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٢٢
اور اس تخليق ميں اتنی تازگی ھے کہ اس پيکر انسان کو ھر طرح سے مکمل کرنے اور اس ميں
حق جل و عل ٰی سے منسوب روح پھونکنے کے بعد  ،١اس مخلوق کو تمام موجودات کے مقابلے ميں ممتاز
وجود سے سر فراز کيا ،جس کی عظمت اس ٓايہ کريمہ
ْالخَالِقِ ْينَ <  ٢سے روشن ھے۔
انسان جانتا ھے کہ اسے محدود مادی زندگی کے لئے خلق نھيں کيا گيا ،کيونکہ حکمت کا تقاضا
يہ ھے کہ اوزار و ٓاالت کو کام سے متناسب اور خلقت کی کيفيت کو ھدف ومقصد کے مطابق ھونا چاہئے۔
ادراک حيوانی جو اس
اگر انسان کی زندگی اسی دنيا تک محدود ھوتی تو شہوت،غضب اور
ِ
زندگی کے لذائذ کو جذب اور منفورات کو دفع کرتے ھيں ،اس کے لئے کافی تھے۔عقل ،جو المحدود علم
اوراخالقی وعملی کماالت سے ٓاراستگی کی خواھاں وعاشق ھے اور ايک مقام ومرتبے کو پانے کے بعد
باالتر مقام ومرتبے کی پياسی فطرت ،کا انسان کو عطا کياجانا اس بات کی دليل ھے کہ وه المحدود زندگی
کے لئے خلق ھوا ھے ،جيسا کہ حديث نبوی ميں ھے)):ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و ٕانما تنقلون من دار
ٕالی دار(( ٣
ت کائنات ميں قرار ديا
حکيم علی االطالق کی حکمت کا تقاضا يہ ھے کہ جس استعداد کو مخلوقا ِ
ھے ،اس قابليت کو فعليت تک پھنچانے کے عوامل بھی مھيا کرے،کيونکہ فعليت کا روپ نہ دھارنے والی
توانائی اور مطلوب کو حاصل نہ کرسکنے والی طلب بے کا ر ولغو ھيں۔
جس ال محدود علم وقدرت نے بيج کو پھلنے پھولنے کی استعداد وصالحيت دی ھے اس نے پانی،
خاک اور ھوا کو بھی خلق کيا ھے ،جو بيج کے پھلنے پھولنے ميں موثر عوامل ھيں۔اگر انسانی نطفہ کو
مختلف اعضاء وجوارح ميں تبديل ھونے کی استعداد وصالحيت دی ھے تو اس استعداد کو فعليت تک
رحم مادر کو خلق کيا ھے ،ل ٰہذ ا کيسے ممکن ھے کہ عقل کا بيج ،جس کا ثمر علم وعمل
پھنچانے کے لئے ِ
ھيں اور روح کی لطافت کو تو خلق کردے ،جس ميں علمی،عملی و اخالقی کمال اور خدا کی معرفت
حاصل کرنے کی استعداد وصالحيت ھو ،ليکن عقل کے بيج کو ثمر تک پھنچنے اوراستعدا ِد روح کے
فعليت تک پھنچنے کے نہ تو وسائل مھيا کرے اور نہ ھی اس کی مقص ِد خلقت کی جانب ھدايت کرے ؟!
ٓايا ممکن ھے کہ  ٤جيسے عمومی قانون سے انسان مستثنی ھو ؟!
ٰ
يھينسے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ انسان کو مقص ِد خلقت تک پھنچانے کے لئے الھی ھدايت
ضروری ھے۔
دوم:
انسان فطری طور پر اپنے خالق کی تالش وجستجو ميں ھے اور يہ جاننا چاہتا ھے کہ اسے
عدم سے وجود ميں کون اليا ھے ،يہ اعضاء و جوارح اسے کس نے عطا کئے ھيں او ر نعمتوں کے
منعم حقيقی کی شکر گذاری جيسی ذمہ داری کو
دسترخوان پر اسے کس نے بٹھايا ھے ،تاکہ بحکم عقل،
ِ
انجام دے۔
ادھر اس کی ذات مقدس کو اس سے کھيں بلند وباال سمجھتا ھے کہ خود جو سراپا جھل و خطا اور
ھوی وہوس ھے ،اس حس ومحسوس ،وھم وموہوم اور عقل ومعقول کے خالق کے ساته اپنی مشکالت کے
حل کے لئے سوال و جواب کا رابطہ برقرار کرے ،جس کی عظمت جمال وکمال المتناھی اور ذات تمام
نقائص وقبائح سے سبوح وقدوس ھے ۔
اس مسئلے کے حل کے لئے اسے ايک ايسے واسطے کی ضرورت ھے جو خلق کے ساته
رابطے کے لئے ضروری ھونے کے اعتبار سے انسانی صورت ميں ھو اور اور قانون تناسب فاعل اور
ٰ
ھوی وہوس سے
قابل کے اعتبار سے ،جو خالق کے ساته رابطے کا الزمہ ھے ،خطا سے پاک ومنزه عقل،
دور نفس اور ٰالھی سيرت سے مزين ھو ،تاکہ اس ميں يہ صالحيت آجائے کہ نور وحی سے منور ھو سکے
ت حق سبحانہ سے
اور ابواب معارف الھيہ کو انسانوں کے سامنے پيش کر سکے،اور انھيں عقل کی معرف ِ
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 1سوره حجر کی آيت نمبر  ٢٩کی طرف اشاره ھے:
”بس جس وقت ميں نے اس کا پتال بنايا اور اس ميں روح پھونکی)اور کھا (آدم کے لئے سجده ميں گر جاو “ٔ۔
 2سوره مومنون ،آيت  ١۴۔”اس کے بعد ھم نے اس کو ايک دوسری صورت ميں پيدا کيا تو )سبحان ﷲ (خدا با برکت
ھے جو سب بنانے والوں سے بہتر ھے“۔
 3بحار االنوارج  ۶ص  ٢۴٩۔”تم فنا کے لئے نھيں پيدا ھوئے ھو بلکہ باقی رھنے کے لئے خلق ھوئے ھو اور بے شک
اس کے عالوه کچه بھی نھيں کہ ايک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ھو رھے ھو“۔
 4سوره طہ ،آيت  ۵٠۔”ھر چيز کو اس نے خلق کيا پھر ھدايت کی“۔

٢٣
تعطيل کی تفريط اور خدا کو خلق سے تشبيہ جيسے افراط  ١سے نجات دالتے ھوئے دين قيم کی صراط
مستقيم کی جانب ھدايت کرے :
تَتﱠقُوْ نَ < ٢
سوم:
واسرار خلقت کو کشف کرنے اور ان کو اپنی خدمت
قوانين
ذريعے
کے
فکر
قدرت
اپنی
انسان
ِ
پر مامور کرنے کی صالحيت رکھتا ھے،اس کے ساته ساته ايسی ھوا و ھوس اور شہوت وغضب کا مالک
ھے جو انسانی طبيعت کے خاصہ کے مطابق حد شکنی اور افزون طلبی پر کمر بستہ رھنے کی وجہ سے
قناعت پذير نھيں ھے۔ان خصو صيات کی بنا پر زمين ميں نيکی و بُرائی ،انسان کی نيکی وبُرائی سے
وابستہ ھے  ٣بلکہ
ٰ
ْ
ﱠ
ت لﱢقَوْ ٍم يﱠتَفَ ﱠکرُوْ نَ < ٤کے مطابق تو دوسرے سياروں ميں نيکی و بُرائی بھی
ل
ذ
ی
ف
ن
ا
ہ
ن
ک آليَا ٍ
ض َج ِميْعا ً ﱢم ُ ِٕ ِ ِ َ
ْاال َٔر ْ◌ ِ
انسان کی نيکی و بُرائی سے وابستہ ھے اور اس انسان کی اصالح فقط ھدايت پروردگار عالم سے ممکن
ھے ،جو اعتدال فکری کو عقائد حقہ اور اعتدال روحی کو اخالق فاضلہ اوراعمال صالحہ کے ذريعے مھيا
کرتی ھے۔
چھارم:مختلف ضروريات کی وجہ سے انسان کی زندگی معاشرے سے وابستہ ھے اور يہ
وابستگی مختلف اورمتقابل حقوق کا سبب بنتی ھے۔ ايک دوسرے کے حقوق کو تسليم اور ادا کئے بغير
اجتماعی زندگی بقا کے قابل نھيں ھے اور يہ حقوق اس وقت تک حاصل نھيں ھو سکتے جب تک قانون
ساز اور ان قوانين کا اجراء کرنے واال ھر قسم کے نقص وخطا سے محفوظ اور ذاتی مصلحتوں اور حق
وانصاف کے سلسلے ميں ،ھر قسم کے انحراف سے پاک ومنزه نہ ھو اور يہ کام خدائی اصول و قوانين
ٰ
اورالھی نمائندوں کے بغير نا ممکن ھے:
٥
اب جب کہ ثابت ھوگيا کہ مبدا ومعاد اورمقص ِد تخليق کی جانب انسان کی ھدايت ضروری ھے اور
يہ بات بھی واضح ھوگئی کہ فکری وعملی اعتبار سے انسان کی کمال تک رسائی ،خواھشات نفسانی
کاتعادل اورانفرادی واجتماعی حقوق کاحصول ايک الزمی امر ھے ،يہ جاننا نھايت ضروری ھے کہ ان
مقاصد کو وحی ونبوت کے عالوه کسی دوسرے طريقے سے عملی جامہ پھنانا ممکن نھيں ۔ خطا سے ٓالوده
ٰ
ھوی وہوس کی قيد ميں جکﮍے ھوئے ھاتھوں کے ذريعے يہ اھم مقاصد حاصل نھيں ھو سکتے
ذھن اور
اورصرف تفکر وتدبر کے چراغوں سے انسانی فطرت ميں موجود ،مبھم نقاط روشن وواضح نھيں ھو
سکتے۔
اسرار جھان کی تالش و
انسان جب اپنی مافوق العاده استعداد ،صالحيت اور افکار کے ذريعے
ِ
عناصر اربعہ سے ترکيب اور چار مخالف طبيعتوں کو
جستجو ميں نکال تو ناگھاں اس نے ديکھا کہ بدن کی
ِ
مختلف امراض و علل کی بنياد سمجھنے کے بارے ميں اس کا تصور غلط ھے اور خلقت کے بارے ميں
جو تانا بانا اس نے مٹی ،پانی ،ھوا ،آگ اور ناقابل رسوخ وغير پيوستہ آسمانی سياروں سے بن رکھا تھا سب
کھل کر ره گيا اور يہ بات واضح و ثابت ھوگئی کہ وه ترکيب بدن جيسی خود سے نزديک ترين چيز اور
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اس کی صحت و امراض کے علل و اسباب سے ناواقف تھا اور جو کچه نزديک ترين آسمانی سيارے يعنی
چراغ فکر ،معرفت مبدا و معاد اور اسباب
چاند کے بارے ميں سمجھتا تھا سب غلط نکال۔آيا اس انسان کا يہ
ِ
ِسعادت و شقاوت کی جانب اس کی ھدايت و راھنمائی کر سکتا ھے؟!
------------- 1افراط در تشبيہ):يعنی خدا کو مخلوق کی طرح سمجھنا(
 2سوره انعام  ،آيت  ١۵٣۔”اور بے شک يھی ميرا سيدھا راستہ ھے بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو جو
ٰ
تقوی اختيار
تم کو ﷲ کے راستہ سے بھٹکا کر تتر بتر کرديں گے يہ وه باتيں ھيں جن کا خدا نے تم کو توصيہ کيا ھے تاکہ تم
کرو“۔
 3سوره روم  ،آيت  ۴١۔”خود لوگوں ھی کے اپنے ھاتھوں کی کارستانيوں کی بدولت خشک وتر ميں فساد پھيل گيا“۔
 4سوره جاثيہ  ،آيت  ١٣۔”خدانے تمھارے لئے تسخير کرديا ان سب کو جو زمين وآسمان ميں ھے يہ سب خدا کی
طرف سے ھے بے شک ان سب ميں لوگوں کے لئے نشانياں ھيں جو تفکر کرتے ھيں“۔
 5سوره حديد  ،آيت  ٢۵۔”بہ تحقيق ھم نے اپنے پيغمبروں کو دالئل کے ساته بھيجا ھے اور ان کے ساته کتاب ميزان
کو نازل کيا ھے تاکہ لوگ عدل کو برپا کريں“۔

٢۴
انسانی علم و دانش جو ايک ذرّے کے دل ميں چھپے ھوئے اسرار کے ادراک سے عاجز ھے،
انسان و جھان کے آغاز و انجام کے لئے ھادی ،معرفت مبدا و معاد کے لئے مشکل کشاء اور اس کی دنيوی
و اخروی سعادت کے لئے رھنما کيسے ثابت ھو سکتا ھے ؟!
))فبعث فيھم رسلہ و واتر ٕاليھم ا ٔنَبيائہ ليستا ٔدوھم ميثاق فطرتہ و يذکروھم منسی نعمتہ و يحتجوا
عليھم بالتبليغ و يثيروا لھم دفائن العقول و يروھم آيات المقدرة(( ١
انبياء )عليھم السالم( کے خصوصيات
پيغمبر کی شخصيت ميں بہت سی خصوصيات پائی جاتی ھيں۔ ھم ان ميں سے دو کے ذکر پر اکتفا
کرتے ھيں:
١۔عصمت:
ت انبياء عليھم السالم کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے دالئل موجود ھيں۔ ھم ان ميں سے دو
عصم ِ
کے ذکر پر اکتفاء کرتے ھيں:
١۔ھر موجود کو جس کمال اور مرتبے تک پھنچنے کے لئے خلق کيا گيا ھے ،اس کے لئے ايک
قانون و طريقہ مقرر ھے اور سابقہ مباحث سے يہ بات واضح ھو چکی ھے کہ انسان کے اپنے مقصد
دين
تخليق کے کمال کو پانے کے لئے جن قوانين و طور طريقوں کو مقرر کيا گيا ھے وه ھداي ِ
ت ٰالھی اور ِ
حق ھے۔
اور اس کمال کا حصول انھی طور طريقوں پر مشتمل دين کی تبليغ اور اسے عملی جامہ پھنانے
سے وابستہ ھے ،جب کہ پيغمبر ،انھی طور طريقونکے مطابق انسانی تعليم و تربيت کا عھديدار ھے۔ ان
نقض غرض ھے۔ نيز وه امر جو مبلغ و حی
طور طريقوں کی تبليغ و اجراء ميں نقص واقع ھونے کا الزمہ،
ِ
اور تربيت ٰالھی کے مربی کے انحراف کا باعث ھو سکتا ھے وه خطا يا ھوا و ھوس ھے۔ اور ان ميں سے
جو چيز بھی انحراف کا باعث ھو ،مقص ِد تخليق حاصل نہ ھوگا۔
ٰ
ھدايت ٰالھی کے کمال کو پانے کے لئے با کمال ھادی کی ضرورت اور سنت و دين الھی کی
عصمت ،کہ  ٢کا الزمی نتيجہ يہ ھے کہ دين وسنت ٰالھی کا معلم
و اجراء کننده معصوم ھو۔
٢۔عقلی و نقلی نقطہ نظر سے دين ،انسان کو پاک و پاکيزه زندگی عطا کرنے کے لئے آيا
ھے
يَ ْع َملُوْ نَ < ٣
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پاک و پاکيزه زندگی کے لئے ايمان و عمل صالح کو آب حيات قرار ديا گيا ھے ،کہ جن سے
مجموعہ دين تشکيل پاتا ھے اور اس آب حيات کا راستہ پيغمبر کا وجود اطھر ھے۔ اگر راستہ آلوده ھو تو
ب حيات بھی آلوده ھوجائے گا اور آلوده پانی کے ذريعے پاک و پاکيزه زندگی ثمر بار نھيں ھوسکتی۔
آ ِ
------------- 1نھج البالغہ خطبہ نمبر ١۔)پس خدانے ان کے درميان اپنے رسولوں کو مبعوث کيا اور لگا تار وه بھيجتا رھا تاکہ وه
لوگ اس عھد وپيمان کو جو خدانے ان کی فطرت کے ساته باندھا تھا طلب کر سکيں اور لوگوں کو فراموش شده نعمت کو ياد
دالئيں) سوره مائده  ،آيت ”(٧اور تبليغ وحی ٰالھی کے ذريعہ ان پر حجة کو تمام
کرديں اور عقل کے چھپے خزانوں کو آشکار کرديں اور قدرت کی نشانيوں کو ان کے سامنے پيش کريں“۔
 2سوره فصلت  ،آيت  ۴٢۔”جھوٹ و باطل نہ اس کے آگے پھٹک سکتا ھے اور نہ اس کے پيچھے سے“۔
 3سوره نحل ،آيت  ٩٧۔”مرد ھو يا عورت جو شخص نيک کام کرے گا اور وه ايمان دار بھی ھوتو ھم اس )دنيا ميں
بھی(پاک پاکيزه زندگی عطا کريں گے اور)آخرت ميں بھی(جو کچه وه کرتے تھے اس کا اچھے سے اچھا اجر وثواب عطا
فرمائيں گے“۔

٢۵
٣۔چونکہ بعثت کی غرض پيغمبرکے امر و نھی کی اطاعت ھی سے حاصل ھو سکتی ھے ،جب
کہ خطا کار و گنھگار کی اطاعت جائز نھيں ھے ،ل ٰہذا پيغمبر کا خطا و گناه سے محفوظ نہ ھونا نقض
غرض اور نتيجہ بعثت کے بطالن کا سبب ھے۔
۴۔اگر پيغمبر خطا و لغزش سے محفوظ و معصوم نہ ھو توامت کو ،تبليغ وحی ميں اس کی سچائی
و صحت گفتار کايقين حاصل نھيں ھوسکتا اور اگر گناه سے محفوظ و معصوم نہ ھوا تو گناه کی آلودگی
عالم بے عمل و واعظ غير متّعظ کی گفتار
کے باعث لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا اور جس طرح ِ
کاانسانی نفوس پر کوئی اثر نھيں ھوتا ،اسی طرح غرض بعثت بھی حاصل نہ ھوگی۔
عقل کامل جسے حق اليقين
۵۔خطا وگناه کا سبب عقل وارادے کی کمزوری ھے۔ وحی سے متصل ِ
حاصل ھے اور تمام اشياء کی حقيقت کو کما حقہ ديکه رھا ھے ،جس کا اراده خدا کے ارادے کے سوا
کسی اور کے ارادے کو قبول نھينکرتا۔ اس پيغمبر کے وجود ميں گناه وخطا کی ذره برابر گنجائش باقی
نھيں رہتی۔
٢۔معجزه :
ٰ
کوئی بھی
دعوی قبول کرنے کے لئے دليل ضروری ھے اور دليل ومدعا کے درميان اس طرح کا
رابطہ برقرار ھونا چاہئے کہ دعوے کی حقانيت کا يقين ،دليل سے انفکاک وجدائی کے قابل نہ ھو۔
ت ٰالھی ھے اور يہ مدعا خدا کی جانب سے ان
پيغمبر کا مدعا خداون ِدمتعال کی طرف سے سفار ِ
کی گفتار کی تصديق کے بغير ثابت نھيں ھوسکتا اور معجزه پيغمبر کے دعوے کے لئے خداون ِد متعال کی
عملی تصديق ھے ،کيونکہ معجزه در حقيقت وه شے ھے جو بغير کسی مادی واسطے کی وساطت کے،
اسباب ومسببّات پر محيط ارادے ،سبب کی مسبب ميں تاثير اور مسبب ميں سبب سے اثر پذيری کی وجہ
سے وقوع پذير ھوتاھے۔
جو شخص نبوت کا دعوی کرے اور عقلی اعتبار سے اس کی تصديق ممکن ھو اور اس دعوے
کے ساته ما فوق الفطرت کام انجام دے تو يہ اس کی حقانيت کے قطعی گواه ھيں ،کيونکہ اگر حق پر نہ ھو
تو اس کے ذريعے ما فوق الفطرت کاموں کا انجام پانا ،جھوٹے کی تصديق اور مخلوق کی گمراھی کا سبب
ھے،جب کہ بارگاه اقدس ربوبيت اس امر سے پاک ومنزه ھے۔
نبوت عامہ کی بحث کو ھم دو حديثوں کے ذکر کے ساته ختم کرتے ھيں :
ً
ً
)) ٕانا لما اثبتنا ا ٔن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وکان ذلک الصانع حکيما متعاليا لم
يجز ا ٔن يشاھده خلقہ و ال يالمسوه فيباشرھم و يباشروه ،و يحاجھم و يحاجوه ،ثبت ا ٔن لہ سفراء فی خلقہ،
يعبرون عنہ ٕالی خلقہ و عباده ،و يدلونھم علی مصالحھم و منافعھم و ما بہ بقاو ٔھم و فی ترکہ فنائھم ،فثبت
اآلمرون و الناہون عن الحکيم العليم فی خلقہ و المعبرون عنہ جل و ع ّز ،و ھم اال نٔبياء عليھم السالم و صفوتہ
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من خلقہ ،حکماء مو ٔدبين بالحکمة ،مبعوثين بھا ،غير مشارکين للناس ،علی مشارکتھم لھم فی الخلق و
الترکيب ،فی شیء من ا ٔحوالھم ،مو ٔيدين من عند الحکيم العليم بالحکمة ،ثم ثبت ذلک فی کل دھر و زمان مما
ا تٔت بہ الرسل و اال نٔبياء من الدالئل و البراھين ،لکيال تخلو ا ٔرض ٰ ّ
ﷲ من حجة يکون معہ علم يدل علی صدق
مقالتہ و جواز عدالتہ (( ١
امام جعفر صادق )ع( نے نبوت کے بارے ميں جن مباحث کواس حديث ميں پيش کيا ھے ،ان ميں
سے ھم بعض کی طرف اشاره کرتے ھيں :
بعثت انبياء کی ضرورت سے متعلق دليل کو جملہ ))وکان ذلک الصانع حکيما متعاليا( سے
))يدلّونھم((تک ذکر کيا گيا ھے،کيونکہ انسان سے سرزد ھونے والی ھر حرکت وسکون اور فعل وترک
دنيا و ٓاخرت کے اعتبار سے يا تو اس کے لئے نفع بخش ھے يا نقصان ده اور يا نہ تو نافع ھے اور نہ ھی
مضر۔ بھر حال انسان کے لئے اپنی دنيا و ٓاخرت کے نفع ونقصان اور مصلحت ومفسده کو جاننا ضروری
ھے اور ان امور کی معرفت انسان کو فقط اور فقط اسی ذات کی جانب سے وديعت ھوسکتی ھے جو انسان
کی دنيوی اور اُخروی زندگی پر اثر انداز ھونے والی تمام حرکات و سکنات اورفعل و ترک پر محيط ھو۔وه
ذات جو دنيا ٓ ،اخرت اور انسان کی خالق ھے۔ اور خالق کی حکمت کا تقاضا يھی ھے کہ وه ھدايت کا انتظام
کرے۔ اب چونکہ اس کی داللت وھدايت اس کے عالی مرتبت ھونے کی وجہ سے کسی عادی سبب کی
------------- 1اصول کافی ج  ١ص  ١۶٨۔

٢۶
ٰ
وساطت کے بغير ممکن نھيں ھے ل ٰہذا الھی نمائندوں کا ھونا ضروری ھے کہ ))يدلونھم علی مصالحھم ومنا
فعھم ومابہ بقاو ٔھم وفی ترکہ فنائھم((
مذکوره باال دليل ،فالسفہ کی برھان نبوت پر واضح فوقيت رکھتی ھے ۔کيونکہ اس دليل ميں انسان
کی تمام مصلحتوں اور منافع کو عالم وجود کے تمام مراحل ميں خاص توجہ دی گئی ھے جب کہ فالسفہ
کی برھان نبوت ميں فقط انسان کے مدنی الطبع ھونے اور اجتماعی معامالت اور سماجی روابط ميں عدل
کو مد نظر رکھا گيا ھے ۔
مخلوق کے ساته مشترک اور ان سے ممتاز ھونے کے اعتبار سے انبياء عليھم السالم کے استثنائی
وجود اور جن چيزوں ميں اشتراک اور جن کی بنياد پر امتياز ھے ،ان کی طرف جملہ ))غير مشارکين
للناس،علی مشارکتھم لھم فی الخلق والترکيب ،فی شیء من احوالھم((ميں اشاره کيا گياھے۔
اور جملہ ))صفوة من خلقہ((ميں باقی مخلوق سے انبياء کے برگزيده ھونے کی طرف توجہ دالئی
گئی ھے کہ اس برگزيده خلقت کے ذريعے خالق ومخلوق کے درميان مقام وساطت پر فائز ھونے کے ساته
ساته عالی و دانی کے درميان رابطہ بر قرار کر سکے۔
اور جملہ ))يعبرون عنہ((ميں موجود ”،خدا سے تعبير“ کے لفظ کی لطافت ،پيغمبر کے مقام
ومنزلت کو روشن کرتی ھے کہ وه زبان کی مانند ،جو مافی الضمير کی بيان گر ھے ،مقاص ِد خداوند متعال
کو مخلوق تک پھنچاتاھے اور اس مقام ومنزلت کے لئے تقد س وعصمت پيغمبر کا ھونا ضروری ھے۔
ت نبوت کے لئے ضرورت معجزه کی دليل کو بيان
جملہ ))يکون معہ علم يدل علی صدق مقالتہ وجواز عدالتہ(( ميں اثبا ِ
فرمايا اور چونکہ منشاء نبوت حکيم علی االطالق کی حکمت ھے اور اس کا ثمر
ت نظری اور
بھی حکمت ھے  ٢ ،١انبياء کی حکم ِ
حکمت عملی ميں برتری کی جانب توجہ دالئی گئی ھے کہ اس حکمت نظری کی بنياد فکر اور يہ حکمت
عملی ))يعبرون عنہ(( اور))و من عند الحکيم العليم(( کے تقاضے کے مطابق نور کا ايسا چراغ ھے جو
کسی انسانی تعليم و تربيت کے بغير نور السماوات واال ٔرض سے مرتبط ھونے کی وجہ سے منور اور
روشن ھے ٣
اوراس کے ساته کہ يہ جملہ ارشاد فرمايا ))حکماء مو ٔدبين بالحکمة(( ،تھوڑے فاصلے کے بعد
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ھی يہ فرمايا))مو ٔيدين من عند الحکيم العليم بالحکمة((۔ پھلے جملے ميں حکمت کے ذريعے مو ّدب اورمہذب
ب وحی کا حدوث و
ت انبياء اور مکت ِ
اور دوسرے جملے ميں حکمت کے ذريعے تائيد کا ذکر ھے ،اور حکم ِ
فکر انسانی پر اس حکمت کی برتری کو اس حد تک
بقاء کے اعتبار سے بارگاه حکيم و عليم سے رابطہِ ،
روشن کر ديتا ھے جو ما عند ﷲ اور ما عند الناس کے درميان کی حد ھے۔اور جملہ))وکان ذلک الصانع
حکيما(( اور انبياء کی ))حکماء مو ٔدبين بالحکمة مبعوثين بھا(( سے توصيف اس مطلب کی بيان گر ھے کہ
منتھی کے درميان حد وسط بھی حکمت ھی
نبوت کی علت فاعلی اور علت غائی ،حکمت ھے ،اور مبدا و
ٰ
ھے
ْ
ْ
ُ
ﱢ
ْ
ضالَ ٍل ﱡمبِي ٍْن< ٤
َاب َوال ِحک َمةَ َو ِٕا ْن َکانُوْ ا ِم ْن قَ ْب ُل لَفِ ْی َ
َرسُوْ الً ﱢم ْنہُ ْم يَ ْتلوْ ا َعلَي ِْہ ْم آيَاتِہ َو يُ َز ﱢکي ِْہ ْم َو يُ َعل ُمہُ ُم ال ِکت َ
کالم امام )ع( کے اشارات و لطيف نکات ميندوسرے بيش قيمت مباحث موجود ھيں ،ليکن
اختصار کو مدنظر رکھتے ھوئے ان کے ذکر سے صرف نظر کرتے ھيں۔
امام ھشتم حضرت علی بن موسی الرضا )ع( نے نبوت کی بحث ميں ارشاد فرمايا)):فإن قال :فلم
واالذعان لھم بالطاعة؟ قيل :ال نٔہ لما لم يکن فی خلقھم و قولھم و قواھم
االقرار بھم ٕ
وجب عليھم معرفة الرسل و ٕ
ما يکملون لمصالحھم وکان الصانع متعاليا ً عن ا ٔن يری ،وکان ضعفھم و عجزھم عن ٕادراکہ ظاھراً لم يکن ب ّد
------------- 1سوره زخرف ،آيت  ۶٣۔”توا نھوں نے کھا کہ ميں تمھارے پاس حکمت لے کر آياہوں“۔
 2سوره نحل ،آيت  ٢۵ا۔”آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصيحت کے ذريعہ دعوت ديں“۔
 3سوره نور ،آيت  ٣۵۔”قريب ھے کہ اس کا روغن روشنی دينے لگے ،چاھے اسے آگ مس بھی نہ کرے“۔
 4سوره جمعہ ،آيت  ١،٢۔”زمين وآسمان کا ھر ذره اس خدا کی تسبيح کررھا ھے جو بادشاه ،پاکيزه صفات،صاحب
عزت اور صاحب حکمت ھے۔اس خدا نے ايک رسول بھيجا ھے جو انھينميں سے تھا کہ ان کے سامنے آيات کی تالوت کرے،
ان کے نفوس کو پاکيزه بنائے اور انھيں کتاب و حکمت کی تعليم دے اگر چہ يہ لوگ بﮍی کھلی ھوئی گمراھی ميں مبتالتھے۔“

٢٧
ّ
من رسول بينہ و بينھم معصوم يو ٔدی ٕاليھم ا ٔمره و نھيہ و ا ٔدبہ و يقفھم علی ما يکون بہ ٕاحراز منافعھم و دفع
مضارھم ٕاذ لم يکن فی خلقھم ما يعرفون بہ ما يحتاجون ٕاليہ من منافعھم و مضارھم(( ١

اصول دين سے آشنائی

نبوت خاصّہ
چونکہ پيغمبر اکرم )ص( کی رسالت رہتی دنيا تک کے لئے ھے اور آپ )ص( خاتم النبيين ھيں،
ل ٰہذا ضروری ھے کہ آنحضرت )ص( کا معجزه بھی ھميشہ باقی رھے۔
دوسرے يہ کہ آپ )ص( کی بعثت کا دور کالم ميں فصاحت و بالغت کے اعتبار سے مقابلے کا
دور تھا اور اس معاشرے ميں شخصيات کی عظمت و منزلت ،نظم و نثر ميں فصاحت و بالغت کے مراتب
کی بنياد پر طے ھوتی تھی۔
ان ھی دو خصوصيات کے سبب قرآن مجيد ،مختلف لفظی اور معنوی اعتبارات سے حضور اکرم
)ص( کی نبوت و رسالت کی دليل قرار پايا۔ جن ميں سے بعض کی طرف ھم اشاره کرتے ھيں:
١۔قرآن کی مثل النے سے انسانی عجز:
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پيغمبر اکرم )ص( نے ايسے زمانے اور ماحول ميں ظہور فرمايا جھاں مختلف اقوام کے لوگ
گوناگوں عقائد کے ساته زندگی بسر کر رھے تھے۔ کچه تو سرے سے مبدا متعال کے منکر اور ماده
پرست تھے اور جو ماوراء ماده و طبيعت کے قائل بھی تھے تو ،ان ميں سے بھی بعض بت پرستی اور
بعض ستاره پرستی ميں مشغول تھے۔ باقی جو ان بتوناور ستاروں سے دور تھے وه مجوسيت ،يہوديت ،يا
عيسائيت کی زنجيروں ميں جکﮍے ھوئے تھے۔
دوسری جانب شھنشاه ايران اور ھرقل روم کمزور اقوام کی گردنوں ميں استعمار و استحصال کے
طوق ڈالے ھوئے تھے يا پھر جنگ و خونريزی ميں سرگرم تھے۔
ايسے دور ميں پيغمبر اسالم )ص( نے غيب پر ايمان اور توحيد کے پرچم کو بلند کرکے کائنات
کے تمام انسانونکو پروردگار عالم کی عبادت اور کفر و ظلم کی زنجيريں توڑنے کی دعوت دی۔ ايران کے
ٰ
پروردگار
کسری اور قيصرروم سے لے کر غسان و حيره کے بادشاہوں تک ،ظالموں اور متکبروں کو
ِ
ٰ
قبول اسالم ،قوانين الھی کے سامنے تسليم اور خود کو حق و عدالت کے سپرد کرنے کی
عالم کی عبوديت،
ِ
دعوت دی۔
ٰ
مجوس کی ثنويت،
نصاری کی تثليث ،يہود کی خدا اور انبياء عليھم السالم سے ناروا نسبتوں اور
جاھليت کی ان غلط عادات ورسوم سے ،جو آباء و اجداد سے وراثت ميں پانے کے سبب جزيرة العرب کے
لوگوں کے ر گ وپے ميں سما چکی تھيں ،مقابلہ کيا اور تمام اقوام و امم کے مدمقابل اکيلے قيام فرمايا۔
باقی معجزات کو چھوڑ کر معجزه قرآن کو اثبات نبوت کی قاطع دليل قرار ديا اور قرآن کو چيلنج
بناتے ھوئے بادشاہوں ،سالطين ،نيز علمائے يہود اورعيسائی راھبوں جيسی طاقتوں اور تمام بت پرستوں
کو مقابلے کی دعوت دی
ٰ
صا ِدقِ ْينَ < ٢
ﷲ ِٕا ْن ُک ْنتُ ْم َ
ُدوْ ِن ّ ِ
------------- 1بحار االنوار ج  ۶ص  ۵٩۔”امام نے اس حديث ميں پيغمبران خدا کی معرفت اور ان کی رسالت کا اقرار اور ان کی
اطاعت کے واجب ھونے کے سلسلے ميں فرمايا:کيونکہ مخلوق خلقت کے اعتبار سے اپنی مصلحتوں تک نھيں پہونچ سکتے
تھے ،دوسرے طرف خالق عالی ومتعالی ھے مخلوق اپنے ضعف و نقص کے ساته خدا کا ادراک نھيں کرسکتے لہٰ ذا کوئی اور
چاره نھيں تھا کہ ان دونوں کے درميان ايک معصوم رسول وسيلہ بنے جو خدا کے امر و نھی کو اس کمزور مخلوق تک پہونچا
سکے ۔
اور ان کے مصالح و مفاسد سے آگاه کرے کيونکہ ان کی خلقت ميں اپنی حاجتوں کے مطابق مصلحتوں اور نقصان
دينے والی چيزوں کو پہچاننے کی صالحيت نھيں ھے“۔
 2سوره بقره  ،آيت  ٢٣۔”اگر تمھيں اس کالم کے بارے ميں کوئی شک ھے جسے ھم نے اپنے بندے پر نازل کيا ھے
تو اس کا جيسا ايک ھی سوره لے آو اور ﷲ کے عالوه جتنے تمھارے مددگار ھيں سب کو بال لو اگر تم اپنے دعوے ميناور
خيال ميں سچے ھو“۔

٢٨
واضح ھے کہ عوام الناس کا اپنے عقائد ميں تعصب ،علماء مذاھب کی اپنے پيروکاروں کے ثابت
قدم رھنے پر سختی اور سالطين کے لئے رعايا کی بيداری کا خطره ھوتے ھوئے اگر ان کے بس ميں ھوتا
تو قرآن کا جواب النے ميں ھرگز سستی نہ کرتے۔
دانشوروں ،شعراء ،اور اھل سخن کے ھوتے ھوئے جو فصاحت و بالغت کے ماھرين تھے اور
بازار عکاظ کو ان کے مقابلوں کا ميدان قرار ديا جاتا تھا اور ان مقابلوں ميں جيتنے والوں کے اشعارکو
خانہ کعبہ کی ديوار پر بطور افتخار ٓاويزاں کياجاتا تھا ،اگر ان ميں مقابلے کی قدرت ھوتی تو آيا اس مقابلے
ميں ،جس ميں ان کے دين و دنيا کی ھار جيت کا سوال تھا ،کيا کچه نہ کرتے؟
آخر کار آپ )ص( کی گفتار کو جادو سے تعبير کرنے کے سوا دوسرا کوئی چاره نہ کر سکے
١
اور يھی وجہ تھی کہ جب ابو جھل نے فصحاء عرب کے ملجا و مرجع ،وليد بن مغيره سے قرآن
کے متعلق رائے دينے کی درخواست کی تو کھنے لگا)):فما ا قٔول فيہ ّ
فوﷲ ما منکم رجل ا ٔعلم باال شٔعار
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وﷲ ما يشبہ الذی يقول شيئا ً من ہذا ،و ّ
منی وال ا ٔعلم برجزه منی وال بقصيده وال با شٔعار الجنّ ،
وﷲ ٕان لقولہ
ٰ
ّ
لحالوة و ٕانہ ليحطم ما تحتہ و ا نٔہ ليعلو و ال يعلی۔ قال ابوجھل :وﷲ ال يرضی قومک حتی تقول فيہ ،قال:
فدعنی حتی ا فٔک ّر فيہ ،فل ّما ف ّکر ،قال :ھذا سحر يا ٔثره عن غيره(( ٢
وليد بن مغيره کا يہ بيان اعجاز قرآن کے مقابلے ميں شکست تسليم کرنے کی دليل ھے ،کيونکہ
جادو کی انتھا بھی عادی اسباب پر ھے جو انسان کی قدرت سے باھر نھيں اور تاريخ گواه ھے کہ اس
زمانے ميں جزيرة العرب اور اس کے ھمسايہ ممالک ميں جادوگروں اور کاھنوں کی ايک بﮍی تعداد
موجود تھی جو جادو اور علم نجوم ميں کمال کی مھارت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود پيغمبر اکرم )ص(
کا قرآن کے ذريعے چيلنج کرنا اور ان سب کا قرآن کے مقابلے ميں عاجز ھونا تاريخ کے اوراق ميں ثبت
ھے ،ل ٰہذا قرآن سے مقابلے کے بجائے آنحضرت )ص( کو مال و مقام کا اللچ ديا گيا اور جب ان کی اس
سعی و کوشش نے بھی اپنا اثر نہ دکھايا تو آپ )ص( کی جان کے درپے ھوگئے۔
٢۔ھدايت قرآن
ايسے دور ميں جب ايک گروه کا ماوراء الطبيعت پر اعتقاد ھی نہ تھا بلکہ ادارک سے عاری اور
عالم وجود کے حيرت انگيز نظام کے انتظام وانصرام کا مالک سمجھتے تھے ،جب کہ
بے شعور ما ّدے کو ِ
ماوراء الطبيعت پر اعتقاد رکھنے والے گوناگوں بتوں کی صورت ميں اپنے اپنے معبودوں کی پوجا کرتے
تھے اور آسمانی اديان کے معتقد ،تحريف شده کتب کے مطابق ،خالق کو اوصاف خلق سے متصف خيال
کرتے تھے۔ ايسا ماحول جھاں تاريخ ،عوام کے شديدفکری ،اخالقی اور عملی انحطاط کی گواه ھے ،وھاں
ايک ايسے فرد نے قيام کيا جس نے نہ کھيں سے پﮍھا اور نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہہ کيا
تھا ،ليکن گمراھی کی ھرتاريک کھائی کے مقابلے ميں ھدايت کی عظيم شاھراه ترسيم کی۔ انسان کو ايسے
پروردگار عالم کی عبادت کی دعوت دی جو ھر قسم کے نقص سے پاک و منزه اور تمام کمال و جمال اسی
الئق عبادت نھيں،
کے وجود سے ھيں ،ساری تعريفيں اسی کے لئے مخصوص ھيں ،جس کے سوا کوئی
ِ
اس کی ذات اس سے کھيں بﮍه کر ھے کہ اس کے لئے کوئی حد معين کی جائے يا اوصاف ميں سے کوئی
صفت بيان کی جا سکے ))سبحان ٰ ّ
ﷲ ّٰ
ﷲ والحمد ٰ ّ وال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
وﷲ ا کٔبر( ٣
------------- 1سوره مائده ،آيت  ١١٠۔”يہ سب کھال ھواجادو ھے“۔
 2تفسير طبری ج  ٢٩ص  ١۵۶۔سوره مدثر کی ،آيت  ٢۴۔ )کھا اس بارے ميں کھيں؟بس خدا کی قسم تم ميں سے کوئی
ايک بھی مجه سے زياده شعر ميں معلومات نھيں رکھتا اس طرح رجز خوانی و قصيده واشعار ميں بھی مجه سے زياده عالم نھيں
خدا کی قسم جو وه )پيغمبر(کہہ رھا ھے ان ميں سے کسی ايک کے طرح نھيں خدا کی قسم بس اس کے کالم ميں ايسی مٹھاس
ھے جو ھر کالم کو بے مزه بنا دے گی بے شک سب سے برتر ھے اور اس پر کوئی کالم برتری نھيں رکھتا۔
ابو جھل نے کھا:خدا کی قسم تمھاری قوم اس وقت تک راضی نہ ھوگی جب تک اس کالم کی برائی ميں کچه نہ کہہ
دو ۔
وليد بن مغيره نے جواب ديا:مجه کو کچه مھلت دو تاکہ اس باره ميں غور وفکر کرويں پھر کچه فکر کرنے کے بعد
کہتا ھے يہ جادو ھے جو دوسروں کی باره ميں خبر رکھتا ھے“۔
” 3پاک ومنزه خدا کی ذات جو ھر نقص و صفات مخلوق سے بری ھے ساری تعريفيں خدا کے لئے ھيں کوئی بھی
تعالی کے  ،خداباال وبرتر ھے اس سے کہ اس کی توصيف کی جائے“۔
الئق پرستش نھيں جز ﷲ سبحانہ
ٰ

٢٩
ان ايام ميں جب عدد ومعدود کے خالق او ر اوالد و ازواج سے پاک ومنزه ذات کو ترکيب،
ٓ
تثليث،احتياج اور توليد نسل سے نسبت دينے کے ساته ساته اس کا ھمسر بھی تصور کيا جاتا تھا ،قران نے
اس کی ذات کو ان تمام اوھام سے پاک ومنزه قرار ديتے ھوئے پروردگار عالم کی وحدانيت کا اعالن فرمايا
کہ خدا کی ذات ھر قسم کی عقلی ،وھمی اور حسی ترکيب سے منزه ھے ،وه ھر شخص اور ھر شے سے
بے نياز ھی نھيں بلکہ اس کے عالوه ھر چيز وھر شخص محتاج ھے  ،اس کی مقدس ذات ميں تولي ِد نسل
کو عقالً وحسا کسی بھی معنی کے اعتبار سے گنجائش نھيں ،تمام موجودات اس کی قدرت وارادے سے
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موجود ومخلوق ھيں۔ذات ،صفات اور افعال ميں اس کی کوئی مثا ل نھيں ۔
اعلی صفات اور اسماء حسنی سے متعلق ايک ہزار
اگر چہ قر ٓان ميں پروردگار عالم کی معرفت،
ٰ
سے زياده ٓايات موجود ھيں ،ليکن ان ميں سے ايک سطر ميں تدبر وتفکر ھی ھدايت کی عظمت کو وا ضح
وروشن کر ديتا ھے
کالم اھل بيت عليھم السالم ،جو معرفت کے خزانوں کی کنجی ھے،يھاں ان ميں سے دوحد يثيں نقل
کرتے ھيں :
١۔امام جعفر صادق )ع( فرماتے ھيں ٕ )) :ان ٰ ّ
ﷲ تبارک وتعالی خلو من خلقہ وخلقہ خلو منہ وکل ما
ﷲ عزوجل فھو مخلوقّ ٰ ،
وقع عليہ اسم شیء ما خال ٰ ّ
وﷲ خالق کل شیء ،تبارک الذي ليس کمثلہ شی (ٔ( ١
٢۔امام باقر)ع( فرماتے ھيں )):کلما ميزتموه با ٔوھامکم فی ا ٔدق معانيہ ،مخلوق مصنوع مثلکم
مردود ٕاليکم(( ٢
ٰ
ٓاسمانی کتاب ،جن پر کروڑوں يہود ونصاری کے عقائد کی بنياد ھے ،کے عھ ِد عتيق وجديد کا
معارف الھيہ سے متعلق ھدايت قر ٓان کی عظمت ٓاشکار ھوتی ھے۔ اس مقدمے ميں
مطالعہ کرنے کے بعد
ِ
نمونے کے طور پر چند ايک کا ذکر کرتے ھيں:
يھوديوں کے بعض عقيدے
سفر تکوين )پيدائش (باب دوم ”:اور ساتويں دن اسے اپنے تمام کاموں سے فراغت ملی ۔ اس نے
ساتويں دن اپنے تمام کاموں کو انجام دينے کے بعد فرصت پائی ۔ پھر خدا نے ساتويں دن کو مبارک اور
پاکيزه قرار ديا کيونکہ اس دن اس نے اپنے تمام امور سے فراغت کے بعد فرصت پائی ۔۔۔۔
خداوند خدا نے ٓادم کو حکم ديتے ھوئے فرمايا  :بغير کسی روک ٹوک کے باغ کے تمام درختو ں
سے کھا سکتے ھو ،ليکن نيک وبد کی معرفت کے درخت سے ھر گزنہ کھانا ،کيونکہ جس دن اس سے
کھاؤ گے يقينا ً مر جاؤ گے۔“
سفر تکوين )پيدائش ( باب سوم ”:خداوند خدا کے خلق شده صحرائی حيوانات ميں سے سانپ سب
سے زياده ھوشيار تھا ،اس نے عورت سے کھا :کيا واقعی خدا نے تمھيں باغ کے تمام درختوں سے کھانے
سے منع کيا ھے؟ عورت نے سانپ سے کھا  :ھم باغ کے باقی درختونسے تو پھل کھا سکتے ھيں سوائے
اس درخت کے جو باغ کے درميان ميں ھے ،خدا نے فرمايا ھے کہ اس درخت سے نہ کھانا اور اسے
چھونا بھی نھيں ورنہ مر جاؤگے ۔ سانپ نے کھا  :ھر گز نہ مرو گے،بلکہ خد اجانتا ھے جس دن تم نے
اس سے کھا ليا تمھا ری ٓانکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائيں گے اور خدا کی طرح تمھيں بھی نيک
وبد کی معرفت حاصل ھوجائے گی ۔ جب عورت نے ديکھا کہ اس درخت سے کھانا اچھا ھے جس کی ديد
خوش نما و دلپذير ھے اور جو معرفت بﮍھانے واال ھے ،پس اس درخت سے پھل توڑ کر خود بھی کھايا
اور اپنے شوھر کو بھی ديا ،جو اس نے کھا ليا ۔ جب وه کھا چکا ،اس وقت دونوں کی ٓانکھوں کے سامنے
سے پردے ہٹ گئے دونوں نے ديکھا کہ ان کے جسم عرياں ھيں انہوں نے انجير کے پتوں کو ٓاپس ميں
نسيم صبح
جوڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے کا سامان فراھم کيا اور انہوں نے خدا وند خدا کی ٓاواز سنی جو ِ
کے چلنے کے وقت باغ ميں خراماں خراماں ٹھل رھا تھا۔ ٓادم اور ا س کی بيوی نے خود کو خداوند خدا کی
------------- 1بحار االنوار ج  ۴ص  ١۴٩۔”چھٹے امام ارشاد فرماتے ھيں:بے شک خدا وند متعال کی ذات واالميں مخلوق کی کوئی
صفت نھيں اور مخلوق ميں کوئی خداکی صفت نھيں بلکہ خدا اور مخلوق ميں ذات وصفات کے اعتبار سے تبائن ھے ايک واجب
ھے تو دوسرا ممکن کسی طرح کی مشابہت خالق و مخلوق ميں نھيں پائی جاتی ھر وه چيز جس پر اسم خدا کے عالوه کسی چيز
کا اطالق ھو وه مخلوق ھے اور خدا ھر چيز کا خالق ھے بابرکت ھے وه ذات جس کا مثل کوئی نھيں “۔
 2بحار االنوار ج  ۶۶ص  ٢٩٣۔پانچويں امام کا ارشاد ھے”:ھر وه چيز جس کو تم اپنے خيال خام ميں اس کے دقيق
ترين معنی ميں دوسروں سے جدا جانو وه تمھاری طرح ايک مخلوق و مصنوع ھے جس کی باز گشت تمھاری طرف ھے“۔

٣٠
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نظروں سے اوجھل کر کے خود کو باغ کے درختوں کے درميان چھپا ليا ۔ خداوند خدا نے ٓادم کو ٓاواز دی
اور کھا :تم کھاں ھو؟ ٓادم نے کھا  :ميں باغ ميں تمھاری ٓاواز سن کر چوں کہ عريانہوں ،ڈر گيا ھوں اور
خود کو چھپا ليا ھے۔ کھا :کس نے تمھيں ٓاگاه کيا کہ تم عرياں ھو ؟ ٓايا تمھيں جس درخت سے کھانے کو منع
کيا تھا ،تم نے اس سے کھا ليا ؟…“
اسی باب کی بائيسويں ٓايت ميں ھے”:اور خداوند خدا نے کھا :بے شک انسان نيک وبد کی معرفت
ت حيات سے بھی کھا لے اور
کے بعد ھماری مانند ھوگياھے ۔ اب کھيں ايسا نہ ھو کہ ھاته بﮍھا کر درخ ِ
ھميشہ باقی رھے۔“
باب ششم کی چھٹی اور ساتويں ٓايت ميں يہ مذکور ھے” :اور خداوند زمين پر انسان کی خلقت سے
پشيمان اور اپنے دل ميں غمگين ھوا ،خداوند نے کھا  :انسان کو جو خلق کيا ھے اس زمين کو انسان،
حيوانات ،حشرات االرض اور پرندوں کے وجود سے پاک کردوں ،کيونکہ انھيں خلق کر کے پشيمان
ھوں۔“
اب ھم ان آيات ميں سے بعض نکات کی جانب اشاره کرتے ھيں:
١۔پروردگار عالم نے انسان کو خلق کيا ھے اور اسے عقل عطا کی ھے تاکہ وه اچھے اور برے
کی پہچان کر سکے۔ اس نے عقل کو علم و معرفت کے لئے پيدا کيا ھے ،کيسے ممکن ھے کہ وه اسے
اچھے اور برے کی پہچان سے روک دے؟!
ْ
ﱠ
ﱠ
ُ
ب
جب کہ ھدايت قر ٓان يہ ھے > قُلْ ھَلْ يَ ْست َِوی ال ِذ ْينَ يَ ْعلَ ُموْ نَ َوال ِذ ْينَ الَ يَ ْعلَ ُموْ نَ ِٕانﱠ َما يَتَ َذ ﱠک ُر ا ُٔو ْ◌لواال َٔل ْ◌بَا ِ
> ٢ ،١
علم ،معرفت،تعقل ،تفکر ،اور تدبر کے بارے ميں ٓايات قر ٓان اتنی زياده ھيں کہ اس مختصر مقدمے
ميں ذکر کرنا ممکن نھيں ھے ۔
٢۔جو يہ کھے کہ اگر اس نيک وبد کے درخت سے کھايا تو مر جاؤگے جب کہ ٓادم اور اس کی
زوجہ کھاتے ھيں اور نھيں مرتے ،يا تو جانتا تھا کہ نھيں مريں گے ،ل ٰہذا جھوٹا ھے ،يا نھيں جانتا تھا پس
جاھل ھوا ۔ کيا جھوٹا اور جاھل” ،خداوند“ کے نام کا حق دار ھوسکتاھے ؟!
اس سے زياده عجيب يہ کہ سانپٓ ،ادم اور اس کی زوجہ کو نيک وبد کی معرفت کے درخت سے
کھانے کے لئے ھدايت کر کے ،خدا کے جھوٹ کو ان پر ٓاشکار اور بناوٹی خد ا کے فريب اوردھوکے
بازی کو نمايانکرتا ھے ؟!
ليکن خدا کے علم سے متعلق قر ٓان کا نمونہ يہ ھے
َی ٍء ﱢم ْن ِع ْل ِمہ ِٕاالﱠ بِ َما شَا َء< ،٤ ،٣
بِش ْ
ﷲٰ
َی ٍء ِع ْلما ً<  >،٦ ،٥الَ َج َر َم ا َّٔن◌َ َّ
ش ْ
يَ ْعلَ ُم َما ي ُِسرﱡ وْ نَ َو َما يُ ْعلِنُوْ نَ < ٨ ،٧
------------- 1سوره زمر  ،آيت ٩۔”کہہ ديجئے کہ کيا وه لوگ جو جانتے ھيں ان کے برابر ھو جائيں گے جو نھيں جانتے ھيں ،
اس بات سے نصيحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ھيں“۔
 2سوره انفال  ،آيت  ٢٢۔”ﷲ کے نزديک بد ترين زمين پر چلنے والے وه بھرے اور گونگے ھيں جو عقل سے کام
نھيں ليتے ھيں“۔
 3سوره ،بقره آيت  ٢۵۵۔”وه جو کچه ان کے سامنے ھے اور جو پس پشت ھے سب کو جانتا ھے اور لوگ اس کے
علم سے کسی چيز پر بھی احاطہ نھيں کر سکتے مگر وه جس قدر چاھے“۔
 4سوره سباء ،آيت ٣۔”اس کے علم سے زمين وآسمان کا کوئی ذره دور نھيں ھے“۔
 5سوره طہ ،آيت  ٩٨۔”يقينا تم سب کا خدا صرف ﷲ ھے جس کے عالوه کوئی خدا نھيں ھے اور وھی ھر شئے کا
وسيع علم رکھنے واال ھے“۔
 6سوره فرقان ،آيت ۶۔”آپ کہہ ديجئے کہ اس نے قرآن کو نازل کيا ھے جو آسمان اور زمين کے رازوں سے باخبر
ھے اور يقينا بﮍا بخشنے واال ھے“۔
 7سوره نحل ،آيت  ٢٣۔”يقينا ﷲ ان تمام باتوں کو جانتا ھے جنھيں يہ چھپاتے ھيں يا جن کا اظھار کرتے ھيں“۔
 8سوره حشر ،آيت  ٢٢۔”خدا وه ھے جس کے عالوه کوئی خدا نھيں ھے اور وه پوشيده اور ظاھر کا جاننے واال وه ھی
بﮍا مھربان اور نھايت رحم واال ھے “۔
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٣١
ٓ
٣۔ايسا موجود جو خود محدودہو اور جو ادم کو باغ کے درختوں ميں گم کردے اور کھے :کھاں
ھو؟ تاکہ ٓادم کی ٓاواز سن کر اسے ڈھونڈے ،باغ کے درخت جس کے ديکھنے ميں مانع ھوں ،وه رب
عالم السر والخفيات ،خالق کون ومکان اور زمين و ٓاسمان پر محيط کيسے ھوسکتاھے ؟!
العالمينِ ،
ٓ
ت قران کا نمونہ يہ ھے
جب کہ اس کے مقابلے ميں ھداي ِ
ْ
ْ
َويَ ْعلَ ُم َما فِی ْالبَ ﱢر َو ْالبَحْ ِر َو َما تَ ْسقُطُ
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ب ﱡمبِي ٍْن< ١
ِکتَا ٍ
ٓ
َ
ْس
۴۔انجيل کی مذکوره باال ايات خدا کی توحيد اور تقديس کی جانب ھدايت کرنے کے بجائے کہ>لي َ
ص ْيرُ<  ،٢اس کی ذات مينشرک اور تشبيہ پر داللت کرتی ھےں اور کہتی ھےں
َک ِم ْثلِہ ش ْ
َی ٌء ﱠوھُ َو ال ﱠس ِم ْي ُع ْالبَ ِ
…”:خدا نے کھا :نيک وبد کی معرفت حاصل کر کے انسان يقينا ھماری طرح ھوگيا ھے…۔“
۵۔پروردگار عالم کا تخليق ٓادم سے پشيمان ھونا اس بات کی دليل ھے کہ وه اپنے کام کے انجام
سے جاھل تھا۔ کيا پروردگار عالم کو جاھل سمجھنا ،کہ جس کا الزمہ محدوديت ذات ومخلوقيت خالق اور
نور علم وظلمت جھل کی حق متعال کے ساته ترکيب ھے ،انسان کو خدا کی جانب ھدايت کرنے والی
ِ
ٓاسمانی کتاب سے ممکن ھے؟!
جب کہ ھدايت قر ٓان يہ ھے کہ ٣
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
نُ
ُ
ک قا َل
ض َخلِ ْيفَةً قَالُوْ ا ا تَجْ َع ُل فِ ْيھَا َمن يﱡف ِسد فِ ْيھَا َويَ ْسفِ ُ
ک َونقدﱢسُ ل َ
ک ال ﱢد َما َء َونَحْ ن َسبﱢ ُح بِ َح ْم ِد َ
َجا ِع ٌل فِی ْاال َٔر ْ◌ ِ
ِٕانﱢ ْی ا َع ْ
ٔ◌لَ ُم َما الَ تَ ْعلَ ُموْ نَ < ٤
۶۔پروردگا ر عالم سے حزن ومالل کو منسوب کيا جو جسم ،جھل اور عجز کا الزمہ ھيں اور اس
بارے ميں ھدايت قر ٓان يہ ھے
ّ
ض يُحْ ی َويُ ِمي ُ
َی ٍء َعلِ ْي ٌم< ٥
ْت َوھُو ع ٰ
َلی ُک ﱢل ش ْ
َی ٍء قَ ِد ْيرٌخ ھُ َو ْاال َٔو◌َ ُل َو ْاآل ِخ ُر َو الظﱠا ِھ ُر َو ْالبَ ِ
اطنُ َوھُ َو ِب ُک ﱢل ش َ
َو ْاال َٔر ْ◌ ِ
عيسائيوں کے بعض مخصوص عقائد
عيسی مسيح ھے ،خدا کابيٹا ھے اور
١۔رسالہ اول يوحنا رسول باب پنجم” :جس کا عقيده يہ ھوکہ
ٰ
جو والد سے محبت کرے اس کے بيٹے سے بھی محبت کرتاھے …کون ھے جو دنيا پر غلبہ حاصل کرے
عيسی
عيسی خدا کا بيٹا ھے۔ يہ وھی ھے جو پانی اور خون سے ٓايا يعنی
مگر وه جس کا عقيده يہ ھو کہ
ٰ
ٰ
فقط پانی سے نھيں بلکہ پانی ،خون اور روح سے ھے ،جو گواھی ديتی ھے ،کيونکہ روح حق ھے ۔ تين
ھيں جو گواھی ديتے ھيں يعنی روح ،پانی اور خون اور يہ تينوں ايک ھيں ۔“
٢۔انجيل يوحنا ،باب اول ،پھلی ٓايت سے ”:ابتدا ميں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے پاس تھا اور کلمہ
خدا تھا ،وھی ابتدا ميں خدا کے پاس تھا ۔ تمام چيزيں اسی کے لئے خلق کی گئيں۔ موجودات نے اس کے
سوا کسی اور سے وجود نھيں پايا۔ اس ميں زندگی تھی اور زندگی انسان کا نور تھی ،نور کی درخشش
يحيی نامی ايک شخص بھيجا گيا،
تاريکی ميں ھوتی ھے ،اور تاريکی اس کو نہ پاسکی ۔ خدا کی جانب سے
ٰ
وه گواھی دينے آيا تاکہ نور پر گواھی دے اور سب اس کے وسيلے سے ايمان الئيں ۔ وه خود نور نہ تھا
بلکہ نور پر گواھی دينے آياتھا ۔ وه حقيقی نور تھا جو ھر انسان کو منور کر ديتا ھے اور اسے دنيا ميں ٓانا
تھا ،وه کائنات ميں تھا اور کائنات کو اسی کے لئے خلق کيا گيا اور کائنات نے اسے نہ پہچانا ،اپنے خواص
کے پاس گيا ،اس کے خواص نے بھی اسے قبول نہ کيا ،ليکن جنہوں نے اسے قبول کيا انھيں قدرت عطا
------------- 1سوره انعام ،آيت  ۵٩۔”اور اس کے پاس غيب کے خزانے ھيں جنھيں اس کے عالوه کوئی نھيں جانتا ھے اور وه
خشک و تر سب کا جاننے واال ھے کوئی پتہ بھی گرتا ھے تو اسے اس کا علم ھے۔ زمين کی تاريکيوں ميں کوئی دانہ يا کوئی
خشک و تر ايسا نھيں ھے جو کتاب مبين کے اندر محفوظ نہ ھو“۔
ٰ
شوری ،آيت  ١١۔”اس کا جيسا کوئی نھيں ھے وه سب کی سننے واال ھے اور ھر چيز کا ديکھنے واال ھے“۔
 2سوره
 3سوره ملک ،آيت  ١۴۔”اور کيا پيدا کرنے واال نھيں جانتا ھے جب کہ وه لطيف بھی ھے اورخبير بھی ھے“۔
 4سوره بقره ،آيت  ٣٠۔”اے رسول! اس وقت کو ياد کرو جب تمھارے پروردگار نے مالئکہ سے کھا کہ ميں زمين ميں
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اپنا خليفہ بنانے واال ھوں اور انھوں نے کھا کہ کيا اسے بنائے گا جو زمين ميں فساد برپا کرے اور خونريزی کرے جب کہ ھم
تيری تسبيح اور تقديس کرتے ھيں تو ارشاد ھوا کہ ميں وه جانتا ھوں جو تم نھيں جانتے ھو“۔
١۔”محو تسبيح پروردگار ھے ھر وه چيز جو زمين وآسمان ميں ھے اور وه پروردگار صاحب  5 /٢/سوره حديد  ،آيت ٣
عزت بھی ھے اور صاحب حکمت بھی ھے۔آسمان و زمين کا کل اختيار اسی کے پاس ھے اور وھی حيات و موت کا دينے واال
ھے اور ھر شئے پر اختيار رکھنے واال ھے۔وھی اول ھے وھی آخر وھی ظاھرھے وھی باطن اور وھی ھر شئے کا جاننے واال
ھے“۔

٣٢
کی کہ خدا کے فرزند بن سکيں۔ يعنی جوکوئی اس کے نام پر ايمان اليا جو نہ تو خون ،نہ جسمانی خواھش
اور نہ ھی لوگوں کی خواھش سے ھے ،بلکہ خدا سے متولد ھوئے ھيں۔کلمہ جسم ميں تبديل ھوا اور
ھمارے درميان سکونت اختيار کی ۔اسے فيض،سچائی اور جالل سے پُر ديکھا ،ايسا جالل جو بے مثال باپ
کے بيٹے کے شايان شان تھا۔“
٣۔انجيل يوحنا ،باب ششم،اکياونويں ٓايت سے ”:ميں ٓاسمان سے نازل ھونے والی زنده روٹی ھوں ۔
اگر کوئی اس روٹی سے کھا لے تاابد زنده رھے گا ۔اور جو روٹی ميں عطا کر رھا ھوں وه ميرا جسم ھے،
جسے ميں کائنات کی زندگی کے لئے عطا کررھا ھوں ،يہود ايک دوسرے سے جھگﮍ کر کھا کرتے تھے
عيسی نے ان سے کھا ٓ :امين
کہ يہ شخص اپنے جسم کو ھميں کھانے کے لئے کس طرح دے سکتا ھے۔
ٰ
ٓامين ،ميں تمھيں کہہ رھا ھوں کہ اگر تم نے انسان کے بيٹے کا جسم نہ کھايا اور اس کا خون نہ پيا ،تو تم
لوگ اپنے اندر زندگی نہ پاؤگے ۔ اور جو کوئی ميرا جسم کھائے اور ميرا خون پئيے وه جاودانہ زندگی
پائے گا ۔اور
روزقيامت اسے ميں اٹھا ؤں گا کيونکہ ميرا جسم حقيقی کھانا اور ميرا خون حقيقی پينے کی
ِ
شے ھيں۔ بس جو بھی مير اجسم کھائے گا اور ميرا خون پئے گا وه مجه ميں اور ميں اس ميں رہوں گا ۔
جيسا کہ مجھے زنده باپ نے بھيجا ھے اور ميں اس کی وجہ سے زنده ھوں ،اسی طرح جو مجھے کھائے
گا وه بھی ميری وجہ سے زنده رھے گا ۔“
عيسی کی ماں نے اس سے
۴۔انجيل يوحنا ،باب دوم ،تيسری ٓايت سے ”:اور شراب ختم ھوئی تو
ٰ
۔عيسی نے جواب ديا :اے عورت مجھے تم سے کيا کام ھے ،ابھی ميرا
کھا  :ان کے پاس شراب نھيں ھے
ٰ
وقت نھيں ھوا۔ اس کی ماں نے نوکروں سے کھا :تم سے يہ جو کھے انجام دو ۔ اس جگہ تطھير يہود کے
حساب سے چه سنگی ساغر رکھے ھوئے تھے ،جن ميں سے ھر ايک ميں دو سے تين کيل تک کی
عيسی نے کھا :اب
عيسی نے ان سے کھا :ساغروں کو پانی سے پر کرو۔ انھيں پر کيا گيا تو
گنجائش تھی
ٰ
ٰ
انھيں اٹھا کر صدر مجلس کے پاس لے جاؤ۔ وه لے گئے ،جب صدر مجلس نے اس پانی کو جو شراب ميں
تبديل ھوچکاتھا ،چکھا  ،ليکن اسے معلوم نہ ھوا کہ کھاں سے ٓايا ھے ،البتہ پانی نکالنے والے نوکر جانتے
تھے۔ صدر مجلس نے دولھا سے مخاطب ھوکر کھا :ھر ايک پھلے اچھی شراب التاھے اور جب نشہ چھا
جائے تو اس سے بدتر ،ليکن تم نے ابھی تک اچھی شراب بچا کر رکھی ھوئی ھے۔اور يہ وه ا بتدائی
عيسی سے قانائے جليل ميں صادر ھوئے ۔ اوراپنے جالل کو ظاھر کيا اور اس کے
معجزات ھيں جو
ٰ
شاگرد اس پر ايمان الئے ۔“
اور اب ان ٓايات کے متعلق بعض نکات کی طرف اشاره کرتے ھيں :
ٰ
الف۔نصاری کے اصول وعقائد ميں جو بات مورد اتفاق ھے وه تثليث پر اعتقاد ھے ۔ جب کہ انجيل
ٓ
يوحنا کے سترہويں باب کی تيسری ايت يہ کہتی ھے ”:جاودانہ زندگی يہ ھے کہ تيری ،حقيقی خدائے واحد
عيسی مسيح کی معرفت حاصل کريں ۔“
کے طور پراور تيرے بھيجے ھوئے
ٰ
اصل مسلم ھے اور انجيل يوحنا
ل ٰہذا جب انہوں نے ديکھا کہ ان کے نزديک تثليث پر اعتقاد ايک
ِ
نے خدا کو وحدت حقيقی سے توصيف کيا ھے تو جيسا کہ جز اول يوحنا ميں بھی مذکور ھے کہ”تينوں
ايک ھيں “،ان کے پاس اس کے سوا کوئی چاره نہ رھا کہ توحيد اور تثليث کو جمع کريں اور کھيں کہ يہ
حقيقتا ً جدا بھی ھيں اور حقيقتا ً متحد بھی ۔
کئی دالئل کی بنياد پر يہ عقيده باطل ھے جن ميں سے بعض يہ ھيں ١ :۔اعداد کے مراتب ،مثال
کے طور پر ايک اور تين ،ايک دوسرے کی ضد ھيں اورضدين)دو متضاد اشياء( کا ٓاپس ميں اجتماع محال
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ھے،يہ کيسے ممکن ھے کہ ايک ھی وقت ميں وه تينوں ايک ھوں اور وھی ايک تين ھوں ۔
٢۔جيسا کہ توحيد کی بحث ميں بيان ھو چکا ھے ،عقيده تثليث کا الزمہ يہ ھے کہ پانچ خداو ٔں پر
اعتقاد ھو اور اسی طرح اس عدد کی تعداد ال متنا ھی حد تک پھنچ جائے گی ،ل ٰہذا عيسايوں کے پاس
المتناھی خداؤں پر ايمان النے کے سوا کوئی چاره نھيں ۔
٣۔تثليث کا الزمہ ترکيب ھے اور ترکيب کا الزمہ اجزاء اور ان اجزاء کو ترکيب دينے والے کی
ضرورت ھے ۔
خالق عددکو مخلوق سے توصيف کرنا ھے ،کيونکہ عدد و معدود ،دونوں
الزمہ،
کا
۴۔عقيده تثليث
ِ
مخلوق ھيں اور خداوند ھر قسم کی معدود يت سے يھاں تک کہ وحدت عددی سے پاک ومنزه ھے
الﱠ ِذ ْينَ قَالُوْ ا ِٕا ﱠن ٰ ّ
ﷲَ ثَالِ ُ
َ
ﱠاح ٌد ﱠو ِٕا ْن لﱠ ْم يَ ْنتَھُوْ ا َع ﱠما يَقُوْ لُونَ لَيَ َمس ﱠﱠن الﱠ ِذ ْينَ َکفَرُوْ ا ِم ْنہُ ْم َعذابٌ
ث ثَ َالثَ ٍة ﱠو َما ِم ْن ِٕا ٰل ٍہ ِٕاالﱠ ِٕا ٰلہٌ و ِ
٣٣
عيسی )ع( کو فرزند خدا کھا ،جب کہ قرآن کہتا ھے> َما
ا َٔل ِ◌ ْي ٌم<  ١اور انہوں نے صراحت کے ساته حضرت
ٰ
ْال َم ِس ْي ُح ابْنُ َمرْ يَ َم ِٕاالﱠ َرسُوْ ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ک ُ◌الَ ِن الطﱠ َعا َم ا ْنظُرْ َک ْيفَ نُبَيﱢنُ لَھُ ُم ا ٓ
ت
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِہ الرﱡ ُس ُل َوا ُّٔم ُ◌ه ِ
اليَا ِ
ص ﱢد ْيقَةٌ َکانَا يَا ْٔ
ثُ ﱠم ا ْنظُرْ ا ٔنَ ٰ ّ
ف◌َ ُکوْ نَ <  ٢اور يہ جملہ اس بات کی طرف اشاره ھے کہ ايسے طعام کی
ی يُو ْٔ
محتاج موجود ،جو انسانی بدن ميں جذب بھی ھوتا ھے اور اس سے خارج بھی ھوتا ھے ،عبادت کے الئق
نھيں ھوسکتی۔
ب۔ان باتوں پر عقيده کہ حضرت
عيسی عليہ السالم کلمہ تھے ،کلمہ خدا تھا اور وه کلمہ جو خدا تھا
ٰ
اس کائنات ميں ٓايا اور جسم ميں تبديل ھوگيا ،روٹی بن گيا ،اپنے پيروکاروں کے گوشت اور خون کے ساته
متحد ھوگيا اور اس کاپھال معجزه يہ تھا کہ پانی کو شراب ميں تبديل کيااور جو رسول عقول کی تکميل کے
لئے مبعوث ھوا ھو اس کا معجزه نشے ميں مدہوش ھونا اور زوال عقل کا باعث ھو ،کس عقل ومنطق سے
مطابقت رکھتا ھے؟!
عيسی کو خدا قرار ديا دوسری طرف سموئيل کی کتاب دوم کے گيارہويں باب ميں
ج۔ايک طرف
ٰ
داو ٔد پيغمبر )ع( کو شادی شده عورت سے زنا کی نسبت دی کہ داو ٔد نے اس عورت سے ز نا کيا جس
کے نتيجے ميں وه حاملہ ھو گئی ،اس کے بعد اس کے شوھر کو جنگ پر بھيج ديا او رفوج کے سپہ ساالر
سے کھا کہ اسے جنگ کے دور ان لشکر کی اگلی صفوف ميں رکھو اور اس کے پيچھے سے ہٹ جاؤتاکہ
عيسی کا
مارا جائے اور اس طرح اس کی بيوی اپنے گھر لے ٓايا ،جب کہ انجيل متی کے باب اول ميں
ٰ
شجره نسب اس شادی تک پھنچاتے ھيں اور صاحب کتاب زبور داو ٔد پيغمبر پر اس گناه کی تھمت لگاتے
ھيں ۔
يہ ھدايت قر ٓان ھی تھی جس نے خداوند عالم کو ان اوھام سے پاک ومنزه اورا بن مريم پر اعتقاد
کو ،انھيں )نعوذ با (زنا زاده سمجھنے والوں کی تفريط اور خدا کا بيٹا قرار دينے والوں کے افراط سے
پاک ومنزه قرار ديا اور فرمايا ٣يھاں تک کہ فرمايا
 ٤اور داو ٔد کو پاکيزگی کی وه منزلت عطا کی کہ فرمايا :
 ٥اور پيغمبر خاتم)ص( سے مخاطب ھو کر فرمايا
ي ْ◌ ِد ِٕانﱠہ ا َّٔو◌َ ابٌ < ٦
يَقُوْ لُوْ نَ َو ْاذ ُکرْ َع ْب َدنَا دَاو ُٔد◌َ َذا اال َٔ
ت خدا کے سلسلے ميں ھدايت قر ٓان کا ايک نمونہ تھا۔
يہ معرف ِ
جب کہ تعليمات قرآن مجيد ميں انسان کی سعادت کا نمونہ يہ ھے :
طاقت ،دولت ،قبيلے اور رنگ جيسے امتيازات کے مقابلے ميں انسانی کماالت کو فضيلت کا معيار
قرار ديا اور فرمايا
ٰ
ت ْ◌قَا ُک ْم ِٕا ﱠن ٰ ّ
ﷲ ا َٔ
ﷲَ َعلِ ْي ٌم َخبِ ْيرٌ< ٧
ِّ
نشہ ٓاور چيزوں کے استعمال سے فاسد شده افکار اور وسيع پيمانے پر پھيلے ھوئے جوئے اور
سود خوری کی وجہ سے بيمار اقتصاد کا ان ٓايات کے ذريعہ اصالح ومعالجہ کيا يَا ا ٔﱠ
ي ُ◌ھَا الﱠ ِذ ْينَ ٓا َمنُوا ِٕانﱠ َما
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 1سوره مائده  ،آيت  ٧٣۔”يقينا وه لوگ کافر ھيں جن کا کھنا يہ ھے کہ ﷲ تين ميں کا تيسرا ھے ۔حاالنکہ ﷲ کے عالوه
کوئی خدا نھيں ھے اور اگر يہ لوگ اپنے قول سے باز نہ آئيں گے تو ان ميں سے کفر اختيار کرنے والوں پر دردناک عذاب نازل
ھو جائے گا“۔
 2سوره مائده ،آيت  ٧۵۔”مسيح بن مريم کچه نھيں ھيں صرف ھمارے رسول ھيں جن سے پھلے بہت سے رسول
گذرچکے ھيں اور ان کی ماں صديقہ تھيں اور وه دونوں کھا نا کھايا کرتے تھے ۔ ديکھو ھم اپنی نشانيوں کو کس طرح واضح کر
کے بيان کرتے ھيں اور پھر ديکھو کہ يہ لوگ کس طرح بہکے جا رھے ھيں“۔
 3سوره مريم  ،آيت  ١۶۔”اور پيغمبر اپنی کتاب ميں مريم کا ذکر کرو کہ جب وه اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی
سمت کی طرف چلی گئيں“۔
 4سوره مريم  ،آيت  ٣٠۔”بچہ نے آواز دی کہ ميں ﷲ کا بنده ھوں اس نے مجھے کتاب دی ھے اور مجھے نبی بنايا
ھے“۔
 5سوره ص  ،آيت  ٢۶۔”اے داو ٔد! ھم نے تم کو زمين ميں اپنا جانشين بنا ياھے“۔
 6سوره ص  ،آيت  ١٧۔”آپ ان کی باتوں پر صبر کريں اور ھمارے بندے داو ٔد کو ياد کريں جو صاحب طاقت بھی
تھے اور بيحد رجوع کرنے والے بھی تھے“۔
 7سوره حجرات  ،آيت  ١٣۔”انسانو!ھم نے تم کو ايک مرد اور ايک عورت سے پيدا کيا ھے اور پھر تم ميں شاخيں
اور قبيلے قرار ديئے ھيں تاکہ تم ايک دوسرے کو پہچان سکو بے شک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وھی ھے جو
زياده پر ھيزگار ھے اور ﷲ ھر شئے کا جاننے واال اور ھر بات سے باخبر ھے “۔
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ال ﱢربَا< ٣ ،٢
 ،انسانی جانوں کو ان ٓايات کے ذريعے تحفظ فراھم کيا ٤
٥
کمزوروں پر طاقتوروں کے ظلم وتعدی کے باب کوبند کيا اور لوگوں پر عدل واحسان کے
دروازے کھول کر فرمايا ،٦
ض < ٨ ،٧
ِٕالَ ْي َ
ک َوالَ تَب ِْغ ْالفَ َسا َد فِی ْاال َٔر ْ◌ ِ
َاشرُوْ ھُنﱠ
اور اس دور ميں جب عورتوں کے ساته حيوانوں جيسا برتاو کيا جاتا تھا فرمايا > َوع ِ
ف< ١٠ ، ٩
ِب ْال َم ْعرُوْ ِ
ھر قسم کی خيانت سے روکا اور فرمايا
اس ا َٔن ْ◌ تَحْ ُک ُموا بِ ْال َع ْد ِل < ١١
بَ ْينَ النﱠ ِ
عھد وپيمان کے پورا کرنے کو ايمان کی نشانيوں سے قرار ديتے ھوئے فرمايا:
ِال َٔم◌َ انَاتِ ِہ ْم َو َع ْہ ِد ِھ ْم َرا ُعوْ نَ < ١٣ ، ١٢
اور امت کو ٓايہ  ١٤کے ذريعے
جھالت ونادانی کی ذلت سے اس طرح نجات دی کہ دنيا ميں علم وحکمت کے علمبردار بن کر سامنے ٓائے ۔
اپنے پيروکاروں کو ھر اچھائی کا حکم ديا اور ھر قسم کی برائی سے روکا ،طيب وپاکيزه چيزوں
کو ان کے لئے حالل اور خبيث اشياء کو ان کے لئے حرام قرار ديا اور ان تمام قيود سے جن کا انہوں نے
خود کو فطرت کے اصولوں کے برخالف پابند کر رکھا تھا ،نجات دالئی ۔
ت َويُحْ ﱢر ُم َعلَ ْي ِھ ُم الَ َخبَا ِئ َ
ض ُع َع ْنھُ ْم ِٕاصْ َرھُ ْم َو ْاال َٔغ ْ◌ َالَ َل الﱠ ِت ْی
ث َويَ َ
ِب ْال َم ْعرُوْ ِ
ف َويَ ْنھَاھُ ْم ع َِن ْال ُم ْن َک ِر َو ي ُِحلﱡ لَھُ ُم الطﱠيﱢبَا ِ
ٰ
ْ
ﱠ
ﱠ
ْ
ٔ
َکان ْ
ک ھُ ُم ال ُمفلِحُوْ نَ < ١٥
َت َعلَ ْي ِھ ْم فَال ِذ ْينَ آ َمنُوْ ا بِہ َو َع ﱠزرُوْ هُ َونَ َ
صرُوْ هُ َواتﱠبَعُوا النﱡوْ َر ال ِذیْ ا ُن ْ◌ ِز َل َم َعہ ا ُٔو ْ◌لئِ َ
------------- 1سوره مائده ،آيت  ٩٠۔”ايمان والو!شراب  ،جوا ،بت ،پانسہ يہ سب گندے شيطانی اعمال ھيں لہٰ ذا ان سے پر ھيز کرو
تاکہ کاميابی حاصل کر سکو“۔
 2سوره بقره ،آيت  ٢٧۵۔”جب کہ خدا نے تجارت کو حالل قرار ديا ھے اور سود کو حرام“۔
 3سوره بقره ،آيت  ١٨٨۔”اور خبردار ايک دوسرے کامال ناجائز طريقہ سے نہ کھانا“۔
 4سوره انعام ،آيت  ١۵١۔”اور کسی ايسے نفس کو جسے خدا نے حرام کر ديا ھے قتل نہ کرنامگر يہ کہ تمھار ا کوئی
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حق ھو“۔
 5سوره مائده ،آيت  ٣٢۔”اور جس نے ايک نفس کو زندگی دے دی اس نے گويا سارے انسانوں کو زندگی ديدی“۔
 6سوره بقره  ،آيت  ١٩۴۔”لہٰ ذا جو تم پر زيادتی کرے تم بھی ويسا ھی برتاو کرو جيسی زيادتی اس نے کی ھے“۔
 7سوره قصص  ،آيت  ٧٧۔”اور نيکی کرو جس طرح ﷲ نے تمھارے ساته نيک برتاو کيا ھے اور زمين ميں فساد کی
کوشش نہ کرو“۔
 8سوره نحل ،آيت  ٩٠۔”بے شک ﷲ عدل اور احسان کا حکم ديتا ھے“۔
 9سوره نساء ،آيت  ١٩۔”اور ان کے ساته نيک بر تاو کرو“۔
 10سوره بقره  ،آيت  ٢٢٨۔”اور عورتيں کے لئے ويسے ھی حقوق بھی ھيں جيسی ذمہ دارياں ھيں شريعت کے
موافق“۔
 11سوره نساء  ،آيت  ۵٨۔”بے شک ﷲ تمھيں حکم ديتا ھے کہ امانتوں کو ان کے اھل تک پھنچا دو اور جب کوئی
فيصلہ کرو تو انصاف کے ساته کرو“۔
 12سوره مومنون ،آيت ٨۔”اور جو مومنين اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ھيں“۔
 13سوره اسراء  ،آيت  ٣۴۔”اور اپنے عھدوں کو پورا کرنا کہ عھدکے بارے ميں سوال کيا جائے گا“۔
 14سوره بقره ،آيت  ٢۶٩۔”وه جس کو بھی چاہتا ھے حکمت عطا کرديتا ھے ۔ اور جسے حکمت عطاکردی جائے
اسے گويا خير کثير عطا کر دی
 15سوره اعراف  ،آيت  ١۵٧۔”جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ھيں جس کا ذکر اپنے پاس توريت اور انجيل
ميں لکھا ھو پاتے ھيں کہ وه نيکيوں کا حکم ديتا ھے اور برائيوں سے روکتا ھے اور پاکيزه چيزوں کو حالل قرار ديتا ھے اور
خبيث چيزوں کو حرام قرار ديتا ھے اور ان پر سے سنگين بوجه اور قيد و بند کو اٹھا ديتا ھے پس جو لوگ اس پر ايمان الئے
اس کا احترام کيا اس کی امدادکی اور اس نور کا اتباع کيا جو اس کے ساته نازل ھوا ھے وھی درحقيقت فالح يافتہ اور کامياب ھيں“۔

اصول دين سے آشنائی

٣۵
نيک افعال کے کے دائرے کو عقائد حقہ ،اخالق حميده اور اعمال صالحہ تک وسعت دی،نيز برے
اعمال کو باطل عقائد،اخالق رذيلہ اور فاسد کردار تک بﮍھا کر امر بالمعروف ونھی عن المنکر کو تمام
مومنين و مومنات کی ذمہ داری قرار ديا اور فرمايا:
ﷲُٰ
ٰ
ْ
ٰ
ک َسيَرْ َح ُمھُ ُم ّ
کوةَ َو ي ُِط ْيعُوْ نَ ّ
ت ُ◌وْ نَ ال ﱠز ٰ
ف َويَ ْنھَوْ نَ ع َِن ْال ُم ْن َک ِر َويُقِ ْي ُموْ نَ ال ﱠ
صالَةَ َويُو ٔ
ﷲَ َو َرسُوْ لَہ ا ُٔو ْ◌لئِ َ
ِب ْال َم ْعرُوْ ِ
ِٕا ﱠن ٰ ّ
ٌ
َز ْيز َح ِک ْي ٌم<  ١اور دوسرے مقام پر فرمايا
ﷲَ ع ِ
ا َٔن ْ◌ تَقُوْ لُوْ ا َماالَ تَ ْف َعلُوْ نَ <  ٢ان دو ٓايات کے ذريعے ھر فرد کے لئے اپنے تمام امور زندگی ميں حکمت ،عفت،
شجاعت اور عدالت تک رسائی اور تمام فضائل انسانيت سے مزين مدينہ فاضلہ کی تشکيل کا راستہ دکھايا ۔
اور يہ سب کے سب نمونے ٓافتاب ھدايت قر ٓان کی ايک کرن تھے وگرنہ تمام معارف الھيہ نيز
ِدنيوی اور اخروی سعادت سے متعلق رھنمائی کے لئے ضروری ھے کہ انسان عقائد ،اخالق،عبادات،
معامالت اور سياست سے متعلق ،قر ٓانی ٓايات کے اسرار و رموز کا مطالعہ کرے ،جس کے لئے مفصل
کتب تحرير کرنا ھوں گی ۔
٣۔قر ٓا ن کی غيب سے متعلق خبريں :
پروردگار عالم کی جانب سے رسالت کے حامل نيز تا قيامت انسانی ھدايت کے دعويدار کے لئے
سب سے زياده دشوار کام ٓائنده کی خبريں دينا ھے ،کيونکہ اگر اس کے غلط ھونے کا رتی برابر ايک
موھوم سا انديشہ بھی ھو تو اس محتمل کی عظمت کے باعث جو اس کے ٓائين کی بنياد کے منھدم ھونے کا
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سبب بن سکتی ھے ،ضروری ھے کہ احتياط کا دامن تھامتے ھوئے اپنے لبوں کو سی لے ۔اب اگر ھم
ديکھيں کہ وه يقين اور نھايت اطمينا ن خاطر کے ساته ٓائنده واقع ھونے والے امور سے متعلق اطالع دے
رھا ھے اور وه خبريں بھی سچ ثابت ھو رھی ھيں ،تو اس کی ان خبروں سے يہ بات ثابت ھو جائے گی کہ
وه ايسے علم سے متصل ھے جوزمان اور زمانيات کا احاطہ کئے ھوئے ھے۔
قر ٓان کی غيب سے متعلق بعض خبريں يہ ھيں :
ٓ
الف۔ مغلوب ھونے کے بعد دوباره روم کے غالب انے کی خبر دينا
ض َوہُ ْم ِم ْن بَ ْع ِد َغلَ ِب ِھ ْم َسيَ ْغلِبُوْ نَ <  ٣اور يہ خبر اس وقت دی گئی جب کوئی شخص ايران کی شکست اور
ْاال َٔر ْ◌ ِ
روم کی فتح کا تصور بھی نھيں کر سکتا تھا ،جس کی کتب تاريخ گواه ھيں۔
ب۔ ٓانحضرت )ص( کے دوباره مکہ ٓانے کی خبر دينا
َم َعا ٍد< ٤
ٓ
ج۔منافقين کی پيغمبر )ص( کو قتل کرنے کی سازش اور پروردگار عالم کا اپ کی حفاظت کی
خبر دينا
اس< ٥
النﱠ ِ
د۔فتح مکہ،کے موقع پر مسلمانوں کے مسجدالحرام ميں داخل ھونے ،نيز اس موقع پران کے
روحی وجسمانی حاالت و احساسا ت کی خبر دينا
ﱢر ْينَ الَ تَخَافُوْ نَ < ٦
َو ُمقَص ِ
------------- 1سوره توبہ ،آيت  ٧١۔”مومن مرد اور عورتيں آپس ميں سب ايک دوسرے کے ولی اور مددگار ھيں يہ سب ايک
دوسرے کو نيکيوں کا حکم ديتے ھيں اور برائيوں سے روکتے ھيں  ،نماز قائم کرتے ھيں ۔ زکوة ادا کرتے ھيں ﷲ اور رسول
کی اطاعت کرتے ھيں۔ يھی وه لوگ ھيں جن پر عنقريب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وه ھر شئے پر غالب اور صاحب حکمت
ھے“۔
٢۔”ايمان والو! آخر وه بات کيوں کہتے ھو جس پر عمل نھيں کرتے ھو۔بے شک ﷲ کے نزديک  2 /سوره صف ،آيت ٣
يہ سخت ناراضگی کا سبب ھے کہ تم وه کہو جس پر عمل نھيں کرتے ھو“۔
١۔ ”ا ٓل ٓم۔روم والے مغلوب ھوگئے۔قريب ترين عالقہ ميں ليکن يہ مغلوب ھو جانے کے بعد  3 /٢/سوره روم  ،آيت ٣
عنقريب پھر غالب ھو جائيں گے“۔
 4سوره قصص  ،آيت  ٨۵۔”بے شک جس نے آپ پر قرآن کا فريضہ عائد کيا ھے وه آپ کو آپ کی منزل تک ضرور
پھنچا ئے گا“۔
 5سوره مائده  ،آيت  ۶٧۔”اے پيغمبر آپ اس حکم کو پھنچاديں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ھے
اور اگر آپ نے يہ نہ کيا تو گويا اس کے پيغام کو نھيں پھنچايا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا“۔
 6سوره فتح  ،آيت  ٢٧۔”تو تم لوگ مسجد الحرام ميں امن وسکون کے ساته سر کے بال منڈا کر اور تھوڑے سے بال
کاٹ کر داخل ھوگے اور تمھيں کسی طرح کا خوف نہ ھوگا “۔

٣۶
ٓ
ه۔غزوه تبوک سے لوٹنے کے بعد منافقين کے بارے ميں يہ ايت نازل ھوئی
ب◌َ داً ﱠولَ ْن تُقَا ِتلُوْ ا َم ِع َی َع ُد ًّوا<  ١اور ويسے ھی ھو اجس کی ٓايت نے پھلے خبر دی تھی۔
ا َٔ
و۔جنگ بدر ميں کفار کو اپنی تعداد پراس قدر غرور تھا کہ وه اپنی جيت کو يقينی سمجھتے تھے،
تو يہ ٓايت نازل ھوئی ٢
ز۔فتح خيبر اور مسلمانوں کو غنيمت ملنے سے پھلے اور ان دنوں جب ايران اور ديگر ممالک کے
خزائن پر تسلط کا خيال بھی کسی کے ذھن ميننھيں ٓاسکتا تھا يہ ٓايات نازل ھوئيں
ث◌َ ابَہُ ْم فَ ْتحا ً قَ ِريْبا ًخ ﱠو َمغَانِ َم َکثِ ْي َرةً
ک تَحْ تَ ال ﱠش َج َر ِة فَ َعلِ َم َما فِی قُلُوْ بِ ِہ ْم فَا َٔن ْ◌ َز َل ال ﱠس ِک ْينَةَ َعلَي ِْہ ْم َو ا َٔ
ْال ُمو ْٔم ِ◌نِ ْينَ ِٕا ْذ يُبَايِعُوْ نَ َ
ٰ
ْ
َزيْزاً َح ِکيْماًخ ﱠو َع َد ُک ُم ّ
يﱠا ْٔخ ُ◌ ُذوْ نَہَا َو َکانَ ٰ ّ
ﷲُ َمغَا ِن َم َکثِ ْي َرةً تَا ٔخ ُ◌ ُذوْ نَہَا فَ َع ﱠج َل لَ ُک ْم ٰھ ِذه َو َک ﱠ
اس َع ْن ُک ْم
ف ا َٔ
ي ْ◌ ِدی النﱠ ِ
ﷲُ ع ِ
ﷲُ بِہَا َو َکانَ ٰ ّ
ری لَ ْم تَ ْق ِدرُوْ ا َعلَ ْيہَا قَ ْد ا َٔح◌َ اطَ ٰ ّ
ص َراطا ً ﱡم ْستَقِيْماًخ ّو ا ُٔخ ْ◌ ٰ
َلی ُک ﱢل
ﷲُ ع ٰ
َو لِتَ ُکوْ نَ آيَةً لﱢ ْل ُمو ْٔم ِ◌نِ ْينَ َو يَ ْھ ِديَ ُک ْم ِ
َی ٍء قَ ِد ْيرًا< ٣
ش ْ
ح(جب رسول ﷲ )ص( کے فرزند کے انتقال پر عاص بن وائل نے کھا  :بے شک محمد ابتر
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ھے۔ اس کا بيٹا نھيں رھا جو اس کا قائم مقام ھو ،ل ٰہذا اس کی موت کے ساته لوگ اسے بھی بھال ديں گے،
تو يہ سوره نازل ھوئی  ٤اور ساته ساته
يہ بھی خبر دی کہ ٓاپ )ص( کی نسل باقی رھے گی اور ابتر کھنے والوں کی اپنی نسليں منقطع ھوجائيں
گی ۔ ٥
۴۔اسرار خلقت سے مکمل ٓاگاھی :
جس زمانے ميں انسانی علم ودانش کے مطابق اجرام فلکی کو بسيط خيال کيا جاتا تھا اور ان ميں
حرکت کا تصور تک نہ تھا اس وقت کو اکب کی خاص مداروں ميں حرکت کی خبر دی
ک ْالقَ َم َر َو الَ الﱠ ْي ُل َسابِ ُ
ک يﱠ ْسبَحُوْ نَ < ٦
ار َو ُک ﱞل فِی فَلَ ٍ
لَھَا ا ْٔن تُ ْد ِر َ
ق النﱠھَ ِ
قانون زوجيت کے عمومی ھونے کی خبر تک نہ تھی
جس زمانے ميں اشياء کے درميان
ِ
فرمايا ٧
اور جس وقت دوسرے سياروں پر جاندارونکے وجود کا احتمال تک نہ تھا فرمايا:
ِم ْن دَابﱠ ٍة< ٨
اور اسی طرح نباتات کے درميان ھوا کے ذريعے تلقيح کی خبر دی ٩
------------- 1سوره توبہ ،آيت  ٨٣۔”تو آپ کہہ ديجئے تم لوگ کبھی ميرے ساته نھيں نکل سکتے اور کسی دشمن سے جھاد نھيں
کر سکتے“۔
 2سوره قمر  ،آيت  ۴۴،۴۵۔”يا ان کا کھنا يہ ھے کہ ھمارے پاس بﮍی جماعت ھے جو ايک دوسرے کی مدد کرنے
والی ھے۔عنقريب يہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پيٹه پھير کر بھا گ جائيں گے“۔
 ١٨۔”يقينا خدا صاحبان ايمان سے اس وقت راضی ھو گيا جب وه درخت کے نيچے آپ  3 /٢٠/١٩/سوره فتح  ،آيت ٢١
کی بيعت کر رھے تھے پھر اس نے وه سب کچه ديکه ليا جو ان کے دلوں ميں تھا تو ان پر سکون نازل کر ديا اور انھيں اس کے
عوض قريبی فتح عنايت کردی۔اور بہت سے منافع بھی ديديئے جنھيں وه حاصل کريں گے اور ﷲ ھر ايک پر غالب آنے واال اور
صاحب حکمت ھے۔اس نے تم سے بہت سے فوائد کا وعده کيا ھے جنھيں تم حاصل کروگے پھر اس غنيمت )خيبر( کو فوراً عطا
کر ديا اور لوگوں کے ھاتھوں کو تم سے رو ک ديا اور تاکہ يہ صاحبان ايمان کے لئے ايک قدرت کے نشانی بنے اور وه تمھيں
سيدھے راستہ کی ھدايت دے دے۔اور دوسری غنيمتيں جن پر تم قدرت نھيں رکھتے خدا ان پر محيط ھے اور خدا ھر چيز پر
قادر ھے“۔
١۔”بے شک ھم نے آپ کو کوثر عطا کياھے۔لہٰ ذا آپ اپنے رب کے لئے نماز پﮍھيں اور  4 /٢/سوره کوثر  ،آيت ٣
قربانی ديں۔يقينا آپ کا دشمن ھی بے اوالد رھے گا“۔
 5تفسير کبير فخر رازی ج  ، ٣٢ص  ، ١٢۴تفسير مجمع البيان ،ج  ، ١٠ص  ۴۵٩۔
 6سوره يس ،آيت  ۴٠۔”نہ آفتاب کے بس ميں ھے کہ چاند کو پکﮍ لے اور نہ رات کے لئے ممکن ھے کہ وه دن سے
آگے بﮍه جائے ۔ اور يہ سب کے سب اپنے اپنے فلک ومدار ميں تيرتے رہتے ھيں“۔
 7سوره ذاريات ،آيت  ۴٩۔”اور ھر شئے ميں سے ھم نے جوڑا بنا يا ھے کہ شايد تم نصيحت حاصل کرسکو“۔
ٰ
شوری  ،آيت  ٢٩۔”ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ھيں“۔
 8سور ه
 9سوره حجر  ،آيت  ٢٢۔”اور ھم نے ھواو ٔں کو بادلوں کا بوجه اٹھانے واال بنا کر چاليا ھے“۔

٣٧
جس زمانے ميں اجرام فلکی کو بسيط اور ان کی خلقت کواجرام ارضی سے جدا اور مختلف خيال
کيا جاتا تھا اور کسی کو ان کے رتق وفتق ١کے بارے ميں خبر تک نہ تھی فرمايا
ض َکانَتَا َر ْتقًا فَفَتَ ْقنَاھُ َما< ٢
ت َو ْاال َٔر ْ◌ َ
ال ﱠس َما َوا ِ
اور جس وقت انسان کائنات کی گستردگی سے بے خبر تھا فرمايا
ﱠو ِٕانﱠالَ ُموْ ِسعُوْ نَ < ٣
اور جب ٓاسمانی سياروں کے بارے ميں ماھرين فلکيات خرق  ٤والتيام کے قائل نہ تھے يعنی کسی
بھی جسم کو ان سياروں کے مدار کے درميان سے عبور کرنے کو ناممکن سمجھتے تھے۔اور جب کوئی
ان ميں انسان کے عبور کرنے کا تصور بھی نہ کرتا تھا ،يہ ٓايت نازل ھوئی
قْ
ان< ٥
ا ْستَطَ ْعتُ ْم ا َٔن ْ◌ تَ ْنفُ ُذوْ ا ِم ْن ا َ
ار ال ﱠس َما َوا ِ
ض فَا ْنفُ ُذوْ ا الَ تَ ْنفُ ُذوْ نَ ِٕاالﱠ ِبس ُْلطَ ٍ
ٔ◌طَ ِ
ت َو ْاال َٔر ْ◌ ِ
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اسرارکائنات کے بارے مينآيات کا نزول ،کہ جن کی جانب مختصراً اشاره کيا گيا اس امر کی
نشاندھی کرتا ھے کہ يہ کتاب حق تعالی کی جانب سے نازل کرده ھے۔
۵۔قر ٓان کی جذابيت
ھر باانصاف انسان جو قر ٓان کريم کے اسلوب بيان کو اچھی طرح جانتا ھو اس بات کا معترف ھے
کہ چاھے کوئی بھی کالم فصاحت وبالغت کے معيار کے مطابق بلند ترين درجے کا حامل ھی کيوں نہ ھو،
پھر بھی قر ٓان کی روح اور جذابيت کے مقابلے ميں اس کی حيثيت اصلی پھول کے مقابلے ميں کاغذی اور
حقيقی انسان کی نسبت مجسمے کی ھے۔
۶۔قر ٓان ميں عدم اختالف:
اس بات ميں شک وترديد کی گنجائش نھيں کہ انسان ميں موجود فکری تکامل کے وجہ سے اس
کے اعمال واقوال کبھی يکساں نھيں رہتے خواه کسی ايک فن ميں ماھر ھونے کے ساته ساته تمرکز افکار
کے لئے تمام وسائل بھی اسے مھيا کر ديئے گئے ھوں تب بھی ھر ماھر فن کی زندگی کے مختلف مراحل
ميں اس کے علمی ٓاثار ميں تبديلياں رونما ھوتی ھيں ،کيونکہ فکری تحول کے نتيجے ميں اس فکر کے
تحت رونما ھونے والے ٓاثار وافعال ميں تحول ايک ضروری امر ھے۔
قر ٓان ايسی کتاب ھے جومعرفت مبدا ومعادٓ ،ايات ٓافاق وانفس ،خالق وخلق کے ساته انسان کے
روابط ،فردی واجتماعی ذمہ دارياں ،گذشتہ امم کے قصوں اور انبياء کے حاالت جيسے مختلف امور پر
مشتمل ھوتے ھوئے ايک ايسے شخص کی زبان پر جاری ھوئی جس نے نہ تو کھيں سے پﮍھا اور نہ ھی
کوئی اس کا استاد تھا اور جس کے لئے مکہ ميں مشرکين کے شر اور مدينہ ميں کفار سے جنگوں اور
منافقين کے مکر وحيلوں ميں مبتال ھونے کی وجہ سے پريشانی افکار کے تمام اسباب موجودتھے۔
ان پر ٓاشوب حاالت کو مد نظر رکھتے ھوئے طبيعی ھے کہ ايسے شخص کی زبان سے بيان شده
کتاب کو بہت ھی زياده اختالفات پر مشتمل ھونا چاھيے تھا ،ليکن قر ٓان ميں عدم اختالف سے يہ بات ثابت
فکر انسانی کے افق سے کھيں بلند تر ھے ،کيونکہ يہ مقام وحی ھے جو جھالت
ھوتی ھے کہ اس کا نزول ِ
اور غفلت سے منزه ھے ٦
------------- 1رتق :بند ھونا فتق:شگاف ڈالنا۔
 2سوره انبياء ،آيت  ٣٠۔”کيا ان کافروں نے يہ نھيں ديکھا کہ يہ زمين وآسمان آپس ميں جﮍے ھوئے تھے اور ھم نے
ان کو الگ کيا ھے“۔
 3سوره ذاريات ،آيت  ۴٧۔”اور آسمان کو ھم نے اپنی طاقت سے بنايا ھے اور ھم ھی اسے وسعت دينے والے ھيں“۔
 4خرق والتيام :کسی شئے کے پھٹ جانے کو خرق اور ان دونوں پھٹے ھوئے کناروں کو دوباره جﮍجانے کو التيام
کھاجاتا ھے۔ ماضی ميں ستاره شناس اور ماھرين فلکيات کا خيال تھا کہ زمين کے اوپر خالء ميں مختلف افالک ھيں جو تہہ در
تہہ پياز کی تہوں کی مانند ھيں بنابر اين ماھرين ان افالک کی تہوں سے عبور کرنے کو ناممکن سمجھتے تھے اور اس امر کے
ناممکن ھونے کی دليل ان افالک ميں خرق و التيام کا ناممکن ھونا تھی ۔
 5سوره رحمن  ،آيت  ٣٣۔”اے گروه جن وانس اگر تم ميں قدرت ھو کہ آسمان وز مين کے اطراف سے باھر نکل جاو تو نکل جاو مگر
ياد رکھو کہ تم قوت وغلبہ کے بغير نھيں نکل سکتے ھو“۔
 6سوره نساء ،آيت  ٨٢۔”کيا يہ لوگ قرآن ميں غور وفکر نھيں کرتے ھيں کہ اگر غير خدا کی طرف سے ھوتا تو اس
ميں بﮍا اختالف ھوتا“۔

٣٨
٧۔قر ٓان کی علمی اور عملی تربيت :
دعوی ھو کہ وه تمام اطباء جھان سے بﮍا ھے تو يہ ٰ
اگر کسی کا ٰ
دعوی ثابت کرنے کے لئے اس
کے پاس دو راستے ھيں :
يا تو علم طب سے متعلق ايسی کتاب پيش کرے کہ اس کی طرح امراض کے اسباب ،دواؤں اور
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عالج کو پھلے کسی نے ذکر نہ کيا ھو۔
يا پھر ايسے مريض کو جس کے تمام اعضاء وجوارح بيماريوں ميں مبتال ھوں ،تمام اطباء اس
کے عالج سے عاجز ٓاچکے ھوں اور وه مرنے کے قريب ھو ،اگر اس کے سپرد کرديا جائے تو وه ايسے
مريض کو صحت وسالمتی کا لباس پھنا دے۔
انبياء عليھم السالم ،افکار وروح کے طبيب اور امراض انسانيت کے معالج ھيں۔
ٓ
ان ميں سرفھرست پيغمبر اسالم )ص( کی ذات اطھر ھے ،جس کی علمی دليل قران جيسی کتاب
ھے جو انسان کے فکری ،اخالقی اور عملی امراض کے اسباب وعالج ميں بے مثال ھے اورھدايت قرآن
کی بحث ميں مختصر طور پر جس کے چند نمونے ذکر کئے گئے ھيں اور عملی دليل يہ ھے کہ پيغمبر
امراض انسانيت ميں مبتال ايک معاشرے ميں مبعوث ھوئے جن کے افراد فکری
اسالم )ص( بد ترين
ِ
اعتبار سے اس حد تک گر چکے تھے کہ ھر قبيلے کے پاس اپنا ايک مخصوص بت تھا ،بلکہ گھروں ميں
افراد اپنے لئے کجھور اور حلوے سے معبود بناتے تھے ،صبح سويرے ان کے سامنے سجده بجا التے اور
بھوک کے وقت ان ھی معبودوں کو کھا ليا کرتے تھے۔
معرفت اور ايمان کے مرھم کے ذريعے ناسور زده افکار کا ايسا عالج کيا کہ وه لوگ خالق جھاں
کی تعريف ان الفاظ ميں کرنے لگے
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ْ
ْ
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ْ
ض َوالَ يَو ُٔد ُ◌ه ِحفظہُ َما َو ھو ال َعلِ ﱡی ال َع ِظ ْي ُم<  ١اور اس خالق حقيقی کے
ت َواال َٔر ْ◌ َ
شَا َء َو ِس َع ُکرْ ِسيﱡہُ ال ﱠس َما َوا ِ
سامنے سجده ريز ھوکر کھنے لگے ))سبحا ن ربی االعلی وبحمده((
باھمی الفت کے اعتبار سے حيوانات سے زياده پست تھے کہ باپ اپنے ھی ھاتھوں اپنی بيٹی کو
نھايت ھی سنگدلی سے زنده دفن کرديتا تھا۔  ٢اس درنده صفت قوم ميں باھمی الفت کو اس طرح زنده کيا کہ
مصر کی فتح کے بعد جب مسلمانوں نے ديکھا کہ ايک خيمے ميں پرندے نے گھونسال بنايا ھوا ھے تو
واپس پلٹتے وقت اس خيمے کو وھيں پر رھنے ديا کہ کھيں پرندے کے بچے اور گھونسال ويران نہ
ھوجائيں اور اسی لئے وھاں ٓاباد ھونے والے شھر کا نام ”فسطاط“ رکھا گيا۔ ٣
اظھار قدرت وگستاخی کو اس طرح دور کيا کہ ايک دن جب
فقراء کے مقابلے ميں اغنياء کے
ِ
ٓانحضرت )ص( کی خدمت ميں ايک مالدار شخص بيٹھا تھا ،ايسے ميں ايک نادار شخص ٓاکر اس کے ساته
بيٹه گيا ،اس مالدار شخص نے اپنا دامن ہٹا ليا اور جب متوجہ ھوا کہ ٓانحضرت )ص( يہ سب ديکه رھے
ھيں ،کھنے لگا  :يا رسول ﷲ )ص( !ميں نے اپنی ٓادھی ثروت اس غريب کو دی ،اس غريب نے کھا :
مجھے قبول نھيں ھے،کھيں ميں بھی اس مرض ميں مبتال نہ ھوجاؤں جس ميں يہ مبتال ھے ۔ ٤
يہ کيسی تربيت تھی کہ مالدار کو ايسی بخشش اور نادار کو اتنی بلند نظری عطا کی اور امير کے
تکبر کو تواضع اور غريب کی ذلت کو عزت ميں تبديل کر ديا ۔کمزور پر طاقتور کے مظالم کا اس طرح
قلع قمع کيا کہ امير المومنين )ع( کی حکومت کے زمانے ميں جس وقت مسلمانوں کے خليفہ کے پاس
ايران اور روم کے شھنشاہوں جيسی عظيم فوجی طاقتيں موجود تھيں اور مالک اشتر سپہ ساالر تھے ،ايک
دن جب مالک اشتر ايک ساده اور عام انسان کی طرح بازار سے گزر رھے تھے تو کسی نے ان کا مذاق
------------- 1سوره بقره ،آيت  ٢۵۵۔”ﷲ جس کے عالوه کوئی خدا نھيں ھے زنده بھی ھے اور اسی سے کل کائنات قائم ھے اسے
نہ نيند آتی ھے نہ اُنگه آسمانوں اور زمين ميں جو کچه بھی ھے سب اسی کا ھے۔ کون ھے جو اس کی بارگاه ميں اس کی اجازت
کے بغير شفاعت کر سکے ۔ وه جو کچه ان کے سامنے ھے اور جو پس پشت ھے سب کو جانتا ھے اور يہ اس کے علم کے
ايک حصہ کا بھی احاطہ نھيں کر سکتے مگر وه جس قدر چاھے ۔ اس کی کرسی علم واقتدار زمين وآسمان سے وسيع تر ھے
اور اسے ان کے تحفظ ميں کوئی تکليف بھی نھيں ھوتی وه عالی مرتبہ بھی ھے اور صاحب عظمت بھی“۔
 2کافی ج  ٢ص  ، ١۶٢کتاب االيمان و الکفر  ،باب البر بالوالدين ،ح  ، ١٨الجامع الحکام القرآن ،ج  ،٧ص  ، ٩٧آيت ١۴٠
سوره انعام ،اور دوسری کتابيں۔
 3معجم البلدان ج  ۴ص  ٢۶٣۔
 4کافی ج  ٢ص  ٢۶٢۔
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٣٩
اڑايا۔لوگوں نے کھا جس کا تم نے مذاق اڑايا ،جانتے ھو وه شخص کون ھے؟ اس نے کھا :نھيں ؛جب اسے
بتايا گيا کہ کون تھاتو پريشان ھوا کہ مالک اشتر کے پاس اس قدرت مطلقہ کے ھوتے ھوئے اب اس کا کيا
حشرہوگا ،مالک کی تالش ميں نکال ،اسے بتايا گيا کہ مالک اشتر مسجد کی طرف گئے ھيں ،سر جھکائے
مالک کے پاس گيا تاکہ اپنے کئے کی معافی مانگے ،مالک نے کھا ”:تيرے عمل کی وجہ سے ميں نے
مسجد ميں ٓاکر دو رکعت نما زادا کی ھے تاکہ خدا سے تيری مغفرت کی درخواست کر سکوں ۔“ ١
يہ تربيت ھی کا اثر تھا کہ طاقت وقدرت کا غرور اسے حی قيوم کے سامنے پيشانی رگﮍنے سے
نہ روک سکا اور اھانت کرنے واال جب سزا پانے کے خوف واضطراب ميں مبتال تھا ،اسے سزا دينے کے
ب مغفرت جيسا بہترين تحفہ عطا کيا ۔
بجائے خدا سے طل ِ
قومی فاصلے اس طرح مٹا ئے کہ عجم کی نسبت عرب قوميت کے رسوخ کے باوجود ،سلمان
فارسی کو اس آيت کے حکم کے مطابق ٢
ک َع ْنہُ ْم تُ ِر ْي ُد ِز ْينَةَ ْال َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا َو الَ تُ ِط ْع َم ْن ا َٔغ ْ◌فَ ْلنَا قَ ْلبَہ ع َْن ِذ ْک ِرنَا َو اتﱠبَ َع ھواهُ َو َکانَ ا َٔم ْ◌رُه
َوجْ ھَہ َوالَ تَ ْع ُد َع ْينَا َ
فُرُطا ً<  ٣اپنے پھلو ميں بٹھايا  ٤کہ جس کے نتيجے ميں مدائن کی امارت ان کے حوالے کی گئی۔
رنگ ونسل کے امتيازات کو جﮍ سے يوں اکھاڑا کہ بالل حبشی جيسے غالم کو اپنا مو ٔذن قرار
ديا ،اس وقت جب ٓانحضرت )ص( سے کھا گيا کہ ٓاپ نے جو بھی حکم ديا ھم نے قبول کيا ليکن اس کالے
کوے کی ٓاواز سننے کو تيار نھيں ،تو ٓاپ )ص( کا جواب يہ تھا،
ٰ
ٰ
ّ
ﱠ
ﷲ ا َٔ
ت ْ◌قَا ُک ْم ِٕان ﷲَ َعلِ ْي ٌم َخبِ ْيرٌ< ٥
َو َج َع ْلنَا ُک ْم ُشعُوْ با ً ﱠو قَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوْ ا ِٕا ﱠن ا َٔ
ک ْ◌ َر َم ُک ْم ِع ْن َد ّ ِ
ايسا پاک و پاکيزه درخت کاشت کيا کہ علم ومعرفت جس کی جﮍيں،مبدا ومعاد پر اعتقاد اس کا تنا،
ٰ
تقوی وپرھيزگاری اس کی کلياں ،محکم وسنجيده گفتار اور
واخالق فاضلہ اس کی شاخيں،
ت حميده
ملکا ِ
ِ
پسنديده کردار جس کے پھل تھے
ک ُ◌لَہَا ُک ﱠل ِحي ٍْن ِبإِ ْذ ِن َربﱢھَا< ٦
فِی ال ﱠس َمائِخ تُو ْٔ
ت ِ◌یْ ا ُٔ
انسانيت کے درخت کو اس تعليم و تربيت کے ساته پروان چﮍھايا او رعلی ابن ابی طالب )ع( کی
شکل ميں اس درخت کا بہترين ثمرعالم بشريت کے حوالے کيا کہ جس کے علمی و عملی فضائل کے عظيم
الشان مجموعے ميں سے يھی چند سطريں بہت ھيں کہ حيات رسول خدا )ص( ميں جس کے ادب کا تقاضہ
يہ تھا کہ اپنے علم و عرفان کا اظھار نہ کرتے  ،لہٰ ذا آفتاب کی شعاع کے تحت ماہتاب کی طرح رھے اور
آنحضرت )ص(کے بعد بھی استبداد کی گھٹا چھا جانے کے باعث نور افشانی نہ کر پائے اور تقريبا ً پانچ
سال کی مدت ميں جمل ،صفين و نھروان جيسی فتنہ انگيز اور تباه کن جنگوں ميں مبتال ھونے کے باوجود،
نھايت ھی کم فرصت ميں جب منبر خطابت پر بيٹھنے کا موقع مال تو گفتار کا يہ عالم تھا کہ ابن ابی الحديد
معتزلی کے بقول آپ )ع( کا کالم خالق کے کالم سے نيچے اورمخلوق کے کالم سے بلند قرار پايا۔  ٧معرفت
خدا ،تربيت نفس اور مضبوط معاشرتی نظام کے لئے فقط نھج البالغہ کے بالترتيب خطبہ اول ،خطبہ متقين اور عھد مالک
اشتر کا مطالعہ ھی يہ بات واضح اور روشن کرنے کے لئے کافی ھے کہ علمی و
بحر بے کراں ھے کہ يہ تمام نمونے جس کے قطروں کی مانند ھيں۔
عملی حکمت کا وه کيسا ِ
------------- 1بحار االنوارج  ۴٢ص  ١۵٧۔
 2مجمع البيان ج  ،۶ص  ٣٣٧مذکوره آيت کی تفسير کے ذيل ميں ۔
 3سوره کہف  ،آيت  ٢٨۔”اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساته صبر پر آماده کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو
پکارتے ھيں اور اسی کی مرضی کے طلب گار ھيں اور خبردار تمھاری نگاھيں ان کی طرف سے پھر نہ جائيں کہ زندگانی دنيا
کی زينت کے طلب گار بن جاو اور ھر گز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ھم نے اپنی ياد سے محروم کر ديا ھے اور
وه اپنے خواھشات کا پيروکار ھے اور اس کا کام سراسر زيادتی کرناھے“۔
 4مجمع البيان ج  ،٩ص  ، ٢٢۶مذکوره آيت کی تفسير کے ذيل ميں۔
 5سوره حجرات  ،آيت  ١٣۔”انسانو!ھم نے تم کو ايک مرد اور ايک عورت سے پيدا کيا ھے اور پھر تم ميں شاخيں
اور قبيلے قرار ديئے ھيں تاکہ ايک دوسرے کو پہچان سکو بے شک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وھی ھے جو
زياده پر ھيزگار ھے اور ﷲ ھر شئے کا جاننے واال اور ھر بات سے باخبر ھے “۔
 6سوره ابراھيم ،آيت  ٢۵،٢۴۔”کياتم نے نھيں ديکھا کہ ﷲ نے کس طرح کلمہ طيبہ کی مثال شجره طيبہ سے بيان کی
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ھے جس کی اصل ثابت ھے اور اس کی شاخ آسمان تک پھنچی ھوئی ھے۔يہ شجره ھر زمانہ ميں حکم پروردگار سے پھل ديتا
ھے “۔
 7شرح نھج البالغہ ابن ابی الحديد ج  ١ص  ٢۴۔

۴٠
جب ميدان جنگ ميں قدم رکھا تو تاريخ اس جيسا دالور نہ دکھا سکی ،جس کی پيٹه زره سے خالی
ھوا کرتی تھی اور جس نے ايک ھی رات ميں پانچ سو تيئيس بار صدائے تکبير بلند کی اور ھر تکبير پر
دشمن اسالم کو واصل جھنم کيا۔  ١اسی رات باوجود اس کے کہ چاروں طرف سے تيروں کی بارش
ايک
ِ
ھورھی تھی اور دائيں بائيں تير گر رھے تھے ،بغيرکسی کمترين اضطراب و پريشانی کے ھميشہ کی طرح
بندگی و عبادت خدا سے غافل نہ ھوئے اور نھايت سکون و اطمينان کے ساته ميدان جنگ ميں
دونونلشکروں کے درميان نماز شب ادا کی  ،٢اور عمرو بن عبدو ّد جيسے تنو مند اور ديو ھيکل سوار کو
زمين پر پٹخ ديا۔ سنی و شيعہ محدثين نے رسول خدا )ص(سے يہ روايت نقل کی ھے کہ آپ )ص( نے
فرمايا)) :لمبارزة علی بن ا ٔبی طالب لعمرو بن عبدو ّد يوم الخندق ا فٔضل من عمل ا ٔمتي ٕالی يوم القيامة(( ٣
فتح خيبرکے روز ايک ھی وار ميں يہود کے ي ّکہ تازدالور ،مرحب کے دو حصّے کرديئے اس
کے بعد ستر سواروں پر تن تنھا حملہ کرکے انھيں اس طرح ھالک کيا کہ مسلمان و يہود سب کے سب
متحير ره گئے  ٤اور اس شجاعت کے ساته خوف خدا کا ايسا امتزاج پيش کيا کہ نماز کا وقت آتے ھی
چھرے کا رنگ زرد پﮍ جاتا اور بدن لرزنے لگتا تھا ،لوگ پوچھتے تھے :کيا ھوا؟ آپ کی ايسی حالت کيوں
ھورھی ھے؟ تو فرماتے”:اُس امانت کا وقت آ پھنچا ھے کہ اسے جب آسمان و زمين اور پھاڑوں کے
سامنے پيش کيا گيا تو انہوں نے يہ ذمہ داری لينے سے انکار کر ديا اور انسان نے وه امانت لے لی۔“ ٥
وه ،کہ جس کی ھيبت سے دن کے وقت ميدان جنگ ميں بﮍے بﮍے بھادروں کے بدن کانپ اٹھتے
تھے ،راتوں کو محراب عبادت ميں مار گزيده انسان کی مانند ،تﮍپتے ھوئے اشکبار آنکھوں کے ساته اس
طرح فرياد کرتا تھا” :اے دنيا! اے دنيا! کيا تو ميرے پاس آئی ھے؟! کيا تو ميری مشتاق ھے؟! ھيھات!
ھيھات! کسی اور کو دھوکہ دے ،مجھے تيری کوئی حاجت نھيں ،ميں نے تجھے تين طالقيں ديں …،آه! آه!
زاد راه کتنا کم ھے اور راه کتنی طويل ھے؟“ ٦
سائل کے سوال کرنے پر حکم ديا :اسے ايک ہزار دے دو۔ جسے حکم ديا تھا اس نے پوچھا:
سونے کے ہزار سکے دوں يا چاندی کے؟ فرمايا  :ميرے نزديک دونوں پتھر ھيں ،جس سے سائل کو زياده
فائده پھنچے وه دے دو۔ ٧
شجاعت اور سخاوت کا ايسا امتزاج کس امت و ملت ميں پايا جاتا ھے کہ ميدان جنگ ميں لﮍائی
کے دوران جب ايک مشرک نے کھا :يا ابن ابی طالب! ھبنی سيفک ،تو آپ )ع( نے تلوار اس کی جانب
پھينک دی۔ جب مشرک نے کھا:وا عجبا!اے فرزند ابی طالب!ايسے سخت وقت ميں تم نے ا پنی تلوار
مجھے دے دی؟ تو آپ )ع(نے فرمايا :تم نے ميری طرف دست سوال دراز کيا تھا اور سائل کو رد کرنا کرم
کے خالف ھے۔ اس مشرک نے اپنے آپ کو زمين پر گرا کر کھا :يہ اھل دين کی سيرت ھے!! ،پھر آپ
کے قدموں کا بوسہ ليا اور مسلمان ھوگيا۔ ٨
ابن زبير نے آپ )ع(کے پاس آکر کھا :ميں نے اپنے والد کے حساب کتاب ميں ديکھا ھے کہ آپ
)ع( کے والدميرے والد کے اسّی ہزار درھم کے مقروض تھے ۔ آپ )ع( نے وه رقم اسے دے دی۔ اس
کے بعد دوباره پلٹ کر واپس آيا اور کھنے لگا مجه سے غلطی ھوئی ھےٓ ،اپ کے والد نھيں بلکہ ميرے
والد ٓاپ کے والد کے مقروض تھے۔ آپ نے فرماياوه رقم تمھارے والد کے لئے حالل اور جو رقم تم نے
مجه سے لی وه بھی تمھاری ھوئی۔ ٩
زمانہ ايسے صاحب منصب کی مثال کھاں پيش کر سکتا ھے جس کی حکومت مصر سے خراسان
تک پھيلی ھوئی ھو اور عورت کے کاندھے پر پانی کی مشک ديکه کر اس سے لے اور منزل تک پھنچا
آئے۔ اس سے احوال پرسی کرنے کے بعد ،صبح تک اضطراب کی وجہ سے سو نہ سکے کہ اس بيوه
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 1مناقب آل ابی طالب ،ج ٢ص  ٨۴۔
 2بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ١٧۔
 3المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص  ٣٢؛ تاريخ بغداد ج  ١٣ص  ١٩۔بحار االنوار ج  ۴١ص  ٩۶۔
 4بحار االنوار ج  ۴٢ص  ٣٣۔
 5بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ١٧۔
 6بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ١٢١۔
 7بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ٣٢۔
 8بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ۶٩۔
 9بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ٣٢۔

۴١
عورت اور اس کے بچوں کا خيال کيوں نہ رکھا گيا۔ اگلے دن صبح سويرے يتيموں کے لئے اشياء خوردنی
لے جائے ،کھانا پکا کر اپنے ھاتھوں سے بچوں کو کھالئے اور عورت امير المومنين )ع( کو پہچاننے
کے بعد جب شرمندگی کا اظھار کرے تو اس کے جواب ميں کھے :اے کنيز خدا! تم سے شرمنده تو ميں
ھوں۔ ١
اپنی خالفت کے زمانے ميناپنے نوکر کے ساته کپﮍے کے بازار سے گزرتے ھوئے لٹھے کی دو
خواھش آرائش
قميضيں خريدے اور ان ميں سے اچھی قميض اپنے نوکر کو عطا کردے تاکہ نوجوان کی
ِ
کی تسکين ھوتی رھے اور کم قيمت لباس خود پھنے۔ ٢
ٰ
ّ
زر و جواھر کے خزانے اختيار ميں ھونے کے باوجود فرمايا)) :وﷲ لقد رقعت مدرعتي ھذه حتی
استحييت من راقعھا(( ٣
آپ)ع( کی خدمت ميں مال غنيمت اليا گيا جس پر ايک روٹی بھی رکھی تھی۔ کوفہ کے سات
محلّے تھے۔ اس غنيمت اور روٹی کے سات حصے کئے ،ھر محلے کے منتظم کو بال کر اسے غنيمت اور
روٹی کا ايک حصہ ديا ٤۔ غنيمت کو تقسيم کرنے کے بعد ھميشہ دو رکعت نماز بجا التے اور
فرماتے)):الحمد ٰ ّ الذي ا ٔخرجنی منہ کما دخلتہ(( ٥
ايام حکومت ميں اپنی تلوار بيچنے کی غرض سے بازار ميں رکھوائی اور فرمايا :اس خدا کی قسم
جس کے قبضہ قدرت ميں علی کی جان ھے! اگر ايک لنگ خريدنے کے بھی پيسے ميرے پاس ھوتے تو
اپنی تلوار ھرگز نہ بيچتا۔ ٦
جب کبھی آپ )ع( پر کوئی مصيبت وارد ھوتی اس دن ہزار رکعت نماز بجاالتے ،ساٹه مسکينوں
کو صدقہ ديتے اور تين دن روزه رکھتے تھے۔ ٧
خون پسينے کی کمائی سے ہزار غالم آزاد کئے  ،٨اور دنيا سے رخصت ھوئے تو آٹه الکه درھم
کے مقروض تھے۔ ٩
جس رات افطار کے لئے اپنی بےٹی کے ھاں مھمان تھے ،اس وسيع ملک کے فرمانروا کی بيٹی
کے دستر خواں پر َجو کی روٹی ،نمک اوردوده کے ايک پيالے کے سوا کچه بھی نہ تھا۔ آپ )ع( نے َجو
کی روٹی اور نمک سے افطار فرمايا اور دوده چھوا تک نھيں کہ کھيں آپ )ع( کا دستر خوان رعايا کے
دستر خوان سے زياده رنگين نہ ھوجائے۔ ١٠
تاريخ کو اس جيسی کوئی دوسری شخصيت ديکھنا نصيب ھی نہ ھوئی کہ مصر سے خراسان تک
سلطنت ھونے کے باوجود خود اس کے اورا س کے گورنروں کے لئے حکومت کا منشور ايسا ھو جسے
اميرالمو ٔمنين )ع( نے عثمان بن حنيف کے خط ميں منعکس کيا ھے۔ اس خط کا مضمون و مفہوم تقريبا ً يہ
ھے:
”اے ابن حنيف! مجھے يہ اطالع ملی ھے کہ بصره کے بﮍے لوگوں ميں سے ايک شخص نے
تمھيں کھانے پر باليا اور تم لپک کر پھنچ گئے۔ رنگا رنگ کھانے اور بﮍے بﮍے پيالے تمھارے لئے الئے
گئے۔ اميد نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن ميں فقير و نادار دھتکارديئے گئے
ھوناور جن ميں دولت مند مدعو ھوں۔ جو لقمے چباتے ھوانھيں ديکه ليا کرو اور جس کے متعلق شبہ ھوا
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سے چھوڑ دو اور جس کے پاک وپاکيزه راه سے حاصل ھونے کا يقين ھو اس ميں سے کھاؤ۔
------------- 1بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ۵٢۔
 2بحار االنوار ،ج  ، ۴٠ص  ٣٢۴۔
 3نھج البالغہ خطبہ ) ١۶٠خدا کی قسم اپنی قبا ميں اتنے پيوند لگائے کہ درزی سے شرم آنے لگی(
 4حلية االولياء ج  ٧ص  ٣٠٠۔
 5بحار االنوار ،ج  ، ۴٠ص  ٣٢١۔)حمد ھے اس خدا کی جس نے مجه کو اس سے اسی طرح نکاال جيسے اس ميں داخل
ھواتھا(
 6بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ۴٣۔
 7بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ١٣٢۔
 8بحار االنوار ،ج  ، ۴١ص  ۴٣۔
 9بحار االنوار ،ج  ، ۴٠ص  ٣٣٨۔
 10بحار االنوار ،ج  ، ۴٢ص  ٢٧۶۔

۴٢
جان لو کہ ھر مقتدی کا ايک پيشوا ھوتا ھے جس کی وه پيروی کرتا ھے اور جس کے نورعلم
سے کسب نور کرتا ھے۔ديکھو تمھارے امام کی حالت تو يہ ھے کہ اس نے دنيا کے سازوسامان ميں سے
دو بوسيده چادروں اور دو روٹيوں پر قناعت کرلی ھے۔ يہ تمھارے بس کی بات نھينھے ليکن اتنا تو کرو
کہ پرھيزگاری ،سعی وکوشش  ،پاکدامنی اور امور ميں مضبوطی سے ميرا ساته دو  ،خدا کی قسم ميں نے
تمھاری دنيا سے سونا سميٹ کر نھيں رکھا ،نہ اس کے مال و متاع ميں سے انبار جمع کر رکھے ھيں  ،نہ
اپنے اس بوسيده لباس کی جگہ کوئی اور لباس تيار کيا ھے اور نہ ھی اس دنيا کی زمين سے ايک بالشت پر
بھی قبضہ جمايا ھے۔“
يھاں تک کہ فرماتے ھيں ”:اگر ميں چاہتا تو صاف ستھرے شھد  ،عمده گيہوں اور ريشم کے بنے
ھوئے کپﮍوں کو اپنے لئے مھيا کر سکتاتھا ،ليکن يہ کيسے ھو سکتاھے کہ خواھشات مجه پر غلبہ حاصل
کرليں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانے چن لينے کی دعوت دے ،جب کہ حجاز اور يمامہ ميں شايد
ايسے لوگ ھوں کہ جنھيں ايک روٹی ملنے کی آس بھی نہ ھو اور نہ ھی کبھی انھيں پيٹ بھر کر کھانا
نصيب ھوا ھو۔“ ١
اسالمی حکومت کی حقيقت کو ايسے شخص کے ٓائينے ميں ديکھنا چاہئے جو خود کوفہ ميں
ھوتے ھوئے لذيذ کھانے کی طرف اس احتمال کی بنا پر ھاته تک نھيں بﮍھاتا کہ کھيں حجاز يا يمامہ ميں
کوئی بھوکے پيٹ نہ ہو ،جو لٹھے کے ايک پرانے پيوند لگے کرتے کے ھوتے ھوئے دوسرے پرانے
کرتے کے بارے ميں سوچتا بھی نھيں اور اپنے لئے ايک بالشت زمين تک تيار نھيں کرتا ۔اس دنيا سے اس
کی روٹی ،کپﮍے اور مکان کی حديھيں تک ھے کہ کھيں اس کا
معيار زندگی اس کی رعايا کے فقير ترين
ِ
فرد سے بہتر نہ ھوجائے ۔
اس کی سلطنت ميں عدالت اس طرح حکم فرما تھی کہ ايک دن اپنی زره يہودی کے پاس ديکھی
کمال جرات کے
تو اس سے کھا”:يہ زره ميری ھے“ ۔اسالم کی پناه ميں زندگی بسر کرنے والے يہودی نے
ِ
ساته جواب ديتے ھوئے کھا ” :يہ زره ميری ھے اور ميرے ھاته ميں ھے ،ميرے اور تمھارے درميان
مسلمانوں کا قاضی فيصلہ کرے گا“۔
يہ جاننے کے باوجود کہ يہودی نے خيانت کی ھے اور زره چرائی ھے اس کے ساته قاضی کے
پاس گئے اور جب قاضی ،حضرت )ع(کے احترام ميں کھﮍا ھوا تو قاضی کے اس امتياز برتنے پر اس
سے ناراضگی کا اظھار کيا اور فرمايا:اگر يہ مسلمان ھوتا تو ضرور اس کے ساته ھی تمھارے سامنے
بيٹھتا۔
اس
کار
ٓاخر
عدل مطلق کو ديکه کر يہودی نے اعتراف کر ليا اور اسالم لے ٓايا۔ ٓاپ )ع( زره کے
ِ
ٓ
ساته اپنا مرکب بھی اس يہودی کو بخش ديتے ھيں ۔يہودی مسلمان ھونے کے بعد اپ )ع( سے جدا نہ ھوا
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يھاں تک کہ جنگ صفين ميں شھادت کے مقام پر فائز ھوا۔ ٢
جب ٓاپ)ع( کو خبر ملی کہ اسالم کی پناه ميں زندگی گزارنے والی غير مسلم عورت کے پاؤں
سے پازيب چھين لی گئی ھے تو اس قانون شکنی کا تحمل نہ کرپائے اور فرمايا)):فلو ٕان ٕامرا مسلما مات
من بعد ھذا ا ٔسفا ماکان بہ ملوما،بل کان بہ عندی جديرا(( ٣
ت سوال دراز کرتے ھوئے ديکه کر جستجو شروع کی کہ اس کے
راستے ميں ايک بوڑھے کو دس ِ
ٓ
بھيک مانگنے کا سبب کيا ھے ۔ ٓاپ )ع( کو تسلی ديتے ھوئے کھا گيا يہ بوڑھا نصرانی ھے۔ اپ )ع( نے
ناراضگی کا اظھار کرتے ھوئے فرمايا:جوانی ميں اس سے کام ليتے رھے اور بﮍھاپے ميں بھيک مانگنے
کے لئے چھوڑ دياھے ؟!اور حکم ديا کہ اس کے مخارج زندگی بيت المال سے ديئے جائيں ۔ ٤
خلق کو حقوق مھيا کرنے کا يہ حال تھا کہ چيونٹی کے منہ سے اس کی محنت سے حاصل کيا ھوا
جوکا چھلکا چھيننے کے بدلے ميں ہفت اقليم بمع ان اشياء کے جو ان کے ٓاسمانوں کے نيچے ھيں لينے کو
------------- 1نھج البالغہ خطوط  ۴۵۔
 2حلية االولياء ج  ۴ص  ١٣٩۔
 3نھج البالغہ خطبہ ) ٢٧اگر ايک مسلمان اس واقعہ کو سننے کے بعد افسوس ميں مر جائے تو کوئی مالمت کا مقام
نھيں بلکہ ميرے نزديک اس پرمر ناھی مناسب ھے(
 4وسائل الشيعہ ج  ١۵ص  ، ۶۶کتاب الجھاد ،ابواب جھاد العدو ،باب  ١٩۔

۴٣
تيار نہ تھے ١ ،اور خالق کے حقوق نبھانے ميں يہ کيفيت تھی کہ نہ جنت کے شوق،نہ جھنم کے خوف ،
بلکہ اسی کو اھل عبادت جان کر اس کی عبادت وبندگی ميں ھمہ تن مصروف تھے ۔ ٢
جيسا کہ پيغمبر اسالم)ص( نے فرمايا)):ا نٔا ا ٔديب ٰ ّ
ﷲ وعلی ا ٔديبی(( ٣ ،ايسے انسان کی تربيت کر
مقام کمال پر پھنچا ديا ،کہ جس نے ميدان جنگ کی ايسی پامردی واستقامت دکھائی کہ جس
کے بشريت کو ِ
کی مثال تاريخ ميں نھيں ملتی اور ايسی رقت قلبی کا امتزاج پيش کيا کہ اگر يتيم کے چھرے پر نظر پﮍ
جاتی تو رخسار پر ٓانسو جاری ھوجاتے اور جگر سوز فرياد بلند ھوتی اور اس تربيت سے اسے ٓازادی
وحريت کی اس منزل تک پھنچا ديا کہ پھر وه دنيا کے محدود اور ٓاخرت کے نامحدود تمام مصالح ومنافع
سے بلند وباال ھو کر صرف بندگی وعبادت پروردگار عالم کے طوق غالمی کو ،وه بھی اپنے فائدے کے
لئے نھيں بلکہ اس کی اھليت کی وجہ سے اپنی گردن ميں ڈال ليا۔اور ٓازادی کے ساته ايسی بندگی کا امتزاج
پيش کيا جو خلقت جھان وانسان کا اصل مقصد ھے اور اپنی رضا وغضب کو خالق کی رضا وغضب ميں
اس طرح فنا کيا کہ جس پر ليلة المبيت  ٤ميں رسول ﷲ )ص( کے بستر پر نيند اور خندق کے دن ثقلين کی
عبادت سے افضل ضربت ٥ ،گواه ھيں ۔
يقينا ،ايسا باغبان جو سيم زده جزيرة العرب ميں چند محدود سالوں کے عرصے ميں سخت ترين
ت ٓادميت کا ايسا بہترين پھل
مشکالت ميں مبتال ھونے کے باوجود ،دنيا کے سامنے ايک ايسی امت اور درخ ِ
پيش کرے ،يہ کھنے کا حق رکھتا ھے کہ بوستان انسانيت کا سب سے بﮍا باغبان ميں ھوں ۔
ٓايا عقل وانصاف يہ تقاضا نھيں کرتے کہ ان معجزات سے قطع نظرکرتے ھوئے کہ جنھيں اس
مختصر مقدمے ميں ذکر کرنا ممکن نھيں  ،صرف اس ايک علمی وعملی نمونے کی بنياد پر کہ جس کا
نھايت ھی مختصر الفاظ ميں ذکر کياگيا  ،انسان تعصب اور ھوا وہوس کو خود سے دور کرتے ھوئے اس
بات پر ايمان لے ٓائے کہ فقط آئين اسالم ھی بشريت کو کمال کے ٓاخری درجے تک پھنچا سکتا ھے ؟!اور
ٓايا فطرت وعقل انسانی جس چيز کا دين سے علما ً وعمالً تقاضا کرتی ھے ،کيا اس دين ميں کماحقہ موجود
نھيں ؟!
ٓايا انسان سازی کے لئے انفرادی واجتماعی نقطہ نظر سے اس سے بﮍه کر کوئی اور تعليم
وتربيت بھی ھے؟!
يھی چيز پيغمبر اسالم )ص( کی خاتميت اور ان کی شريعت کے ابدی ھونے پر ايمان ھے > َما
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ﱢےنَ َوکاَنَ ّ
َی ٍء َع ِليْما ً< ٦
ﷲُ ِب ُک ﱢل ش ْ
ﷲ َوخَاتَ َم النﱠ ِبي ْ
َکانَ ُم َح ﱠم ٌد ا َٔ
ب◌َ ا ا َٔح◌َ ٍد ﱢم ْن ِر َجا ِل ُک ْم َو ٰل ِک ْن َرسُوْ َل ّ ِ
------------- 1نھج البالغہ خطہ  ٢٢۴۔
 2عوالی اللئالی ج  ١ص  ۴٠۴۔
 3بحار االنوار ج  ١۶ص ) ٢٣١ميں خدا کا تربيت شده ھوں اور علی )ع( ميرے تربيت شده ھيں(
 4بحار االنوار ج  ٣۶ص  ۴٠۔
 5بحار االنوار ج  ٣٩ص ٢۔
 6سوره احزاب  ،آيت  ۴٠۔”محمد تم ميں سے کسی کا باپ نھيں ھے بلکہ خدا کا بھيجا ھوا پيغمبر اور خاتم النبيين ھے
اور خدا ھر چيز کا جاننے واال ھے“۔
 ١٨٢۔  7 ،بحار االنوارج  ١٨ص ١٨٠

اصول دين سے آشنائی

آنحضرت )ص( کی آفتاب زندگی کی کرن
ٓاخر ميں ٓانحضرت )ص( کے خورشيد زندگی کی ايک شعاع پر  ،جو اِن کی رسالت کی گواه بھی
ھے ،نظر ڈالتے ھيں :
جس دور ميں دعوت اسالم کے اظھار پر مال ومقام کی پيشکش اور دھمکياں اپنی ٓاخری حد کو
پھنچ گئيں ،قريش نے ابو طالب )ع( کے پاس ٓاکر کھا :تمھارے بھتيجے نے ھمارے خداؤں کو برا کھا ،
ھمارے جوانوں کو تباه اور جماعت کو منتشر کرديا۔اگر اسے مال چاھيے تو ھم اتنا مال ودولت جمع کريں
گے کہ تمام قريش ميں بے نياز ترين شخص بن جائے اور جس عورت سے چاھے اس سے شادی کرديں
گے ،يھاں تک کہ سلطنت وبادشاھی کا وعده بھی ديا گيا ،ليکن ٓانحضرت کا جواب يہ تھا  :اگرميرے داھنے
ھاته پر سورج اوربائيں ھاته پر چاند ال کر رکه ديں پھر بھی ميناس دعوت سے باز نھيں ٓاؤں گا۔ ٧
يہ ديکه کر کہ اس اللچ دالنے کا بھی اثر نہ ھوا تو انہوں نے دھمکيوں اور اذيتوں کا سھارا ليا ،
جن کا ايک نمونہ يہ ھے کہ جب ٓاپ )ص( مسجد الحرام ميں نماز شروع کرتے بائيں جانب سے دوشخص
۴۴
ٓ
سيٹی اور دائيں طرف سے دو شخص تالياں بجاتے ،تاکہ نماز ميں خلل ڈاليں۔  ١راستہ چلتے وقت اپ )ص(
سرمبارک پر خاک پھينکا کرتے اور سجدے کی حالت ميں ٓاپ )ص(پر بھيﮍ کی اوجھﮍی پھينکتے۔ ٢
کے ِ
حضرت ابوطالب)ع( کی رحلت کے بعد ٓاپ نے قبيلہ ثقيف کے بزرگوں سے تبليغ دين کے
سلسلے ميں مدد لينے کے لئے طائف کی جانب سفر کيا ،ليکن انہوں نے ديوانوں اور غالموں کواس بات پر
اکسايا کہ ٓانحضرت)ص( کا پيچھا کر کے ٓاپ کو ٓازار پھنچائيں۔ ٓانحضرت )ص(نے ايک باغ مينپناه لی اور
انگور کی بيل کے سائے ميں بيٹه گئے۔ ٓانحضرت )ص(کی حالت اتنی رقت بار تھی کہ مشرک دشمن کو
بھی ٓاپ )ص(کی حالت پر رحم ٓاگيا اور عداس نامی نصرانی غالم سے کھا :انگور توڑ کر اس کے پاس
لے جاؤ۔جب غالم نے انگوروں کا طبق ٓاپ )ص( کے پاس ال کررکھآ ،اپ )ص(نے ھاته ٓاگے بﮍھاتے
ھوئے کھا :بسم ﷲ ۔
غالم نے کھا :اس شھر کے لوگ تويہ کلمات نھيں بولتے ۔
فرمايا:کس شھر سے ھو؟اور تمھارا دين کياھے؟اس نے کھا :نصرانی ھوں اور ميرا تعلق نينوا
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سے ھے ۔
فرمايا :يونس بن متی کے شھرسے ؟
عداس نے کھا :يونس کو کھاں سے جانتے ھو؟
فرمايا :وه ميرا بھائی اور پيغمبر تھا ،ميں بھی پيغمبر ھوں۔ يہ سنتے ھی عداس نے ٓانحضرت
)ص( کے ھاته پاؤں کا بوسہ ليا۔ ٣
ٓانحضرت )ص( کے پيروکاروں کو سخت ترين تشدد کے ذريعے تکاليف ميں مبتال کيا جاتا اور ان
ميں سے بعض کوجلتی دھوپ ميں ڈال کر ان کے سينوں پر بھاری بھر کم پتھر رکھے جاتے ليکن اس کے
باوجود ان کی زبان پر يہ کلمات جاری ھوتے”:احد ،احد۔“ ٤
عمار ياسر کی ضعيف العمر اور ناتواں ماں سميہ کو نھايت شديد اذيتوں ميں رکھا گيا تاکہ دين خدا
کو چھوڑ دےٓ ،اخر کا ر جب وه بوڑھی خاتون نہ مانی تو اسے دردناک طريقے سے قتل کرديا گيا۔ ٥
اس قوم سے اتنی زياده تکاليف کا سامنا کرنے کے بعد جب ٓاپ )ص( سے ان کے خالف بد دعا
کرنے کو کھا گيا تو فرمايإ )):انما بعثت رحمة للعالمين ((  ٦اور ان مظالم کے مقابلے ميں اس قوم پر عنايت
ومھربانی کا يہ عالم تھا کہ يہ دعا فرماتے ” :اے پروردگار!ميری قوم کو ھدايت فرما کہ يہ نادان ھيں۔ “ ٧
عذاب مانگنے کے بجائے رحمت کی دعا کيا کرتے۔ رحمت بھی وه کہ جس سے بﮍی رحمت کا
تصور نھيں کيا جاسکتا ،يعنی نعمت ھدايت۔”قومی“ )ميری قوم(کا لفظ استعمال کر کے اس قوم کو خود سے
منسوب کرديا کہ اس نسبت سے ان کو عذاب خدا سے بچاؤ کا تحفہ عطا کرديں ،خدا کی بارگاه ميں ان کی
شکايت کرنے کے بجائے شفاعت کرتے اور ان کی جانب سے يہ عذر پيش کرتے کہ يہ نادان ھيں۔
زندگی گزارنے کا انداز يہ تھا کہ جوکی روٹی خوراک تھی،اس کو بھی کبھی سيرہو کر تناول نہ
کيا۔ ٨
ٰ
غزوه خندق ميں آپ )ص( کی بيٹی صديقہ کبری عليھا السالم ،آپ )ص( کے لئے روٹی کا ايک
ٹکﮍا الئی جو تين دن کے فاقے کے بعد پھلی غذا تھی ،جسے آپ )ص( نے تناول فرمايا۔ ٩
اور زندگی کا يہ اندازتنگدستی کی وجہ سے نہ تھا  ،اس لئے کہ اسی زمانے ميں آپ )ص( کی
بخشش و عطا سو اونٹوں تک بھی پھنچتی تھی۔ ١٠
------------- 1بحاراالنوار ج  ١٨ص  ١۶٠۔
 2بحار االنوارج  ١٨ص  ٢٠۵؛بحار االنوار ج  ١٩ص  ١٧؛الکامل فی التاريخ ج  ٢ص  ۶٣۔
 3مناقب آل ابی طالب ج  ١ص  ۶٨۔
 4حلية االولياء ج  ١ص  ١۴٨۔
 5بحار االنوار ج  ١٨ص  ٢١٠۔
 6بحار االنوار ج  ١٨ص ) ٢۴٣بے شک ميں فقط عالمين کے رحمت بن کر مبعوث ھوا ھوں(
 7الخرائج والجرائح ج  ١ص  ١۶۴۔
 8بحار االنوارج  ١۶ص  ٢۴٣۔
 9بحار االنوارج  ١۶ص  ٢٢۵۔
 10بحار االنوار،ج  ، ٢١ص  ١٧٠۔

۴۵
دنيا سے جاتے وقت نہ آپ )ص( نے درھم و دينار چھوڑے ،نہ غالم و کنيز اور نہ ھی کوئی بھيﮍ
اوراونٹ ،بلکہ آپ کی زره بھی مدينہ کے ايک يہودی کے پاس تھی ،جسے آپ )ص( نے گھر والوں کی
غذا کے انتظام کے لئے خريدے گئے بيس صاع جو کے بدلے گروی رکھوايا تھا۔ ١
دو نکات کی طرف توجہ ضروری ھے :
١۔اس ميں کوئی شک نھيں کہ ٓانحضرت )ص( کے مقام ومنزلت اور بے نظير امانت داری کے
ھوتے ھوئے کوئی بھی ٓاپ سے گروی رکھنے کا تقاضا نھيں کرتا تھا ،ليکن يہ سمجھانا مقصود تھا کہ
قرض کی تحريری دستاويز نہ ھونے کی صورت ميں ،اسالم کی عظيم ترين شخصيت تک ،ايک يہودی کے
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ب مال کے لئے وثيقہ ھے ۔
حق ميں بھی
قانون رھن کا خيال رکھے ،جو صاح ِ
ِ
٢۔لذيذ ترين غذائيں فراھم ھونے کے باوجود پوری زندگی جو کی روٹی سے اس لئے سير نہ
ھوئے کہ کھيں آنحضرت کی غذا رعايا کے نادار ترين فرد کی غذاسے بہتر نہ ھو۔
ٓاپ )ص( کے ايثار کا نمونہ يہ ھے کہ وه بيٹی جس کے فضائل سنی اور شيعہ کتب ميں بکثرت
ذکر کئے گئے ھيں ،قر ٓان مجيد ميں مباھلہ  ٢اور تطھير  ٣جيسی ٓايات اور حديث کساء  ٤و عنوان ))سيدة نساء
ا ٔھل الجنة((  ٥جيسے بلند مرتبہ مضمون پر مشتمل احاديث جو اس انسان کامل ميں ممکنہ کمال انسانی کے
مکمل تحقق کی دليل ھيں ،ايسی بيٹی جس کے توسط سے رسول خدا )ص( کی نسل تاقيات باقی رھے گی،
مطلع
وه جس کی ٓاغوش ميں
نجوم ھدايت اور ائمہ اطھار پروان چﮍھتے رھے اور پيغمبر اسالم)ص(کے
ِ
ِ
ٓ
نزديک جس کے احترام کا عالم يہ تھا کہ جب بھی انحضرت )ص(کی خدمت ميں تشريف التيں
ٓانحضرت)ص( اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ھاتھوں کا بوسہ ليا کرتے تھے۔ ٦وه بيٹی جووالد گرامی کی اقتداء
ميں محراب عبادت ميں اتنا قيام کرتيں کہ دونوں پاؤں پر ورم ٓاجاتا  ٧اور اتنا زياده محو عبادت ھونے کے
باوجود امير المومنين)ع(کے گھر اس طرح خانہ داری کرتيں کہ ايک دن جب پيغمبر اسالم)ص(تشريف
الئے تو ٓاپ بچے کو دوده پالنے کے ساته ساته چکی بھی چال رھی تھيںٓ ،انحضرت )ص( نے ٓانسوؤں
سے تر ٓانکھوں کے ساته يہ رقت بار منظر ديکھا اور فرمايا)):تعجلی)تجرئی(مرارة الدنيا بحالوة ا ٓ
الخرة(( ٨
تو ٓانحضرت کے جواب ميں کھا)):يا رسول ٰ ّ
ﷲ)ص((! الحمد ٰ ّ علی نعمائہ والشکر ٰ ّ علی ٓاالئہ((۔ ايسی
بيٹی اپنے چکی چالنے کی وجہ سے گٹے پﮍے ھوئے ھاتھو ں کولے کر والد گرامی کے پاس کنيز
مانگنے کے لئے تو ٓائی ليکن اپنی حاجت بيان کئے بغيرلوٹ گئی اور وه باپ جو اگر چاہتا تو بيٹی کے گھر
ميں رزو جواھر کا انبار لگا سکتا تھا ،خدمت گزاری کے لئے غالم اور کنيزيں دے سکتا تھا ،اس نے
خدمت گزارکے بجائے چونتيس مرتبہ تکبير ،تينتيس مرتبہ تحميد اور تينتيس مرتبہ تسبيح تعليم فرمائی۔ ٩
يہ ھے کردار حضرت ختمی مرتبت)ص( ،کہ اتنے سخت حاالت ميں زندگی بسر کرنے والی ايسی
بيٹی کے مقابلے ميں ناداروں کے ساته کس طرح ايثار فرماتے ھيں اور وه ھے والد گرامی کی صبر کی
ٰ
کبری ،جو رضا بقضائے ٰالھی
تلقين کے جواب ميں مادی ومعنوی نعمتوں کا شکر بجا النے والی صديقہ
مينفنا اور الطاف الھيہ ميں استغراق کا ايسا نمونہ پيش کرتی ھے کہ کﮍواہٹ کو مٹھاس اور مصيبت
------------- 1بحار االنوارج  ١۶ص  ٢١٩۔
 2سوره آل عمران ،آيت  ۶١۔
 3سوره احزاب ،آيت  ٣٣۔
 4االصابة فی تمييز الصحابة،ج  ،۴ص  ۴۶٧؛ تفسير الطبری ج  ٢٢ص  ،٩آيہ تطھير کے ذيل ميں؛مستدرک صحيحين
؛  ، ٣٢٣اور دوسری کتب اھل سنت؛کافی ج  ١ص  ، ٢٨٧ج  ٢ص  ۴١۶؛تفسير قرطبی ج  ١۴ص  ١٨٣؛مسند احمد حنبل ج  ۶ص
٢٩٨
الخصال ص  ۵۵٠ودوسری کتب خاصہ۔
 5صحيح بخاری ،ج  ،۴ص  ، ١٨٣باب عالمات البنوة فی االسالم اور اس کتاب کے دوسرے مقامات؛ صحيح ابن حبان
ج  ، ١۵ص ، ۴٠٢حديث نمبر  ، ۶٩۵٢اور اھل سنت کی دوسری کتابيں؛ بحار االنوارج  ٢٢ص  ، ۴٨۴اور شيعوں کی دوسری
کتابيں ۔
 6بحار االنوار ج  ۴٣ص  ٢۵۔
 7بحار االنوارج  ۴٣ص  ٧۶۔
 8بحار االنوار ج  ۴٣ص  ٨۶۔)اے ميری بيٹی دنيا کی سختيوں کو آخرت کی مٹھاس کے مقابل ميں جلدی کرو)برداشت
کرو(
 9بحار االنوارج  ۴٣ص  ٨۵۔

۴۶
وپريشانی کو اس کی نعمت قرار ديتے ھوئے ا س پر صبر کے بجائے حمد وشکر کو اپنی ذمہ داری
سمجھتی ھے ۔
ٓاپ )ص(کے اخالق وکردار کا نمونہ يہ ھے کہ خاک پر بيٹھتے  ١غالموں کے ساته کھانا کھاتے
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اور بچوں کوسالم کرتے تھے ۔ ٢
ايک صحرانشين عورت ٓاپ )ص( کے پاس سے گزری تو ديکھا ٓا پ )ص( خاک پر بيٹھے کھانا
کھا رھے ھيں۔ ا س عورت نے کھا:اے محمد )ص(!تمھاری غذا غالموں جيسی ھے اور بيٹھنے کا انداز
بھی غالمو ں جيسا ھے۔ ٓاپ )ص( نے فرمايا :مجه سے بﮍه کر غالم کون ھوگا۔ ٣
اپنے لباس کو اپنے ھاتھوں سے پيوند لگاتے ،٤بھيﮍ کا دوده نکالتے ٥اور غالم و ٓازاد دونوں کی
دعوت قبول کرتے تھے ۔ ٦
اگر مدينہ کے ٓاخری کونے ميں بھی کوئی مريض ھوتا اس کی عيادت کو جاتے ۔ ٧
فقراء کے ساته ھم نشينی فرماتے اور مساکين کے ساته دسترخوان پر بيٹه جاتے ۔ ٨
ٓاپ )ص( غالموں کی طرح کھاتے اور غالموں کی مانند بيٹھتے تھے۔ ٩
جو کوئی ٓاپ )ص( سے ھاته مالتا ،جب تک وه خود نہ چھوڑتا ٓاپ اپنا ھاته نھيں کھينچتے تھے
۔ ١٠
جب کسی مجلس ميں تشريف التے تو ٓانے والے جھانتک بيٹه چکے ھوتے ان کے بعد بيٹه
جاتے  ١١اور کسی کی طرف ٹکٹکی بانده کر نھينديکھتے ۔ ١٢
پوری زندگی ميں سوائے خدا کی خاطر کسی پر غضب نہ کيا ۔ ١٣
ايک عورت ٓانحضرت )ص( کے ساته گفتگو کر رھی تھی ،بات کرتے وقت اس کے بدن پر
کپکپی طاری ھوگئی تو ٓاپ نے فرمايا ٓ :ارام واطمينان سے بات کرو ،ميں کوئی بادشاه نھيں ہوں ،ميں اس
عورت کا بيٹا ھوں جو سوکھا گوشت کھايا کرتا تھی۔ ١٤
انس ابن مالک نے کھا :ميں نو سال ٓانحضرت )ص( کی خدمت ميں تھا ٓاپ )ص( نے کبھی نہ کھا
”:ايسا کام کيوں کيا؟“ اور کبھی عيب جوئی نہ فرمائی۔ ١٥
ٓ
ٓ
ايک دن مسجد ميں تشريف فرما تھے ،انصار کے بچوں ميں سے ايک بچی نے اکر اپ )ص(
کے لباس کا ايک کونا پکﮍا ۔ ٓاپ )ص( اس کی حاجت روائی کے لئے اٹھے ،ليکن نہ تو اس بچی نے کچه
کھا اور نہ ٓاپ )ص( نے پوچھا کہ تمھينکيا چاھيے ؟يھاں تک کہ يہ عمل چار مرتبہ تکرار ھوا۔چوتھی
مرتبہ اس نے حضرت )ص(کے لباس سے دھاگہ توڑ ليا اور چلی گئی۔اس بچی سے پوچھا گيا :يہ تم نے
کيا کام کيا؟
------------- 1بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٢۔
 2بحار االنوار ج ١۶
 3بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢۵۔
 4بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٧۔
 5بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٧۔
 6بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٧۔
 7بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٨۔
 8بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٨۔
 9بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢۵۔
 10بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٨۔
 11بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٨۔)پوری عمر ميں خدا کے عاله کسی اور چيز کے خاطر غضب ناک نھيں ھوا(
 12بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٧۔
 13بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٧۔
 14بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٢٩۔
 15بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢٣٠۔

۴٧
اس بچی نے کھا :ھمارے يھاں ايک شخص مريض ھے۔مجھے بھيجا گيا کہ ميں اس کی شفا کے
لئے ٓانحضرت )ص( کے لباس سے دھاگہ توڑ کر ٓاؤں ۔جب بھی ميں دھاگہ لينا چاہتی تھی ميں ديکھتی تھی
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کہ ٓانحضرت )ص( مجھے ديکه رھے ھيں اور اجازت لينے ميں مجھے شرم ٓاتی تھی ،يھاں تک کہ چوتھی
بار دھاگہ نکالنے ميں کامياب ھوگئی۔ ١
ٓ
احترام انسان کے سلسلے ميں ،يہ واقعہ انحضرت )ص(کی خاص توجہ کی نشاندھی کرتا
ِ
ھے،کيونکہ اپنی فراست سے بچی کی حاجت اور سوال سے کراہت کو سمجه کر اس کی حاجت روائی کے
لئے چار مرتبہ اپنی جگہ سے اٹه کھﮍے ھوئے ،ليکن يہ نہ پوچھاکہ اسے کيا چاہئے ،تاکہ اس کےلئے
ت سوال کا باعث نہ ھو۔
ذھنی پريشانی وذل ِ
اس باريکی اوردقت نظری سے بچی کی حرمت وعزت کا پاس رکھنے والے کی نظر مبارک ميں
بﮍوں کے مقام ومنزلت کی کيا حد ھوگی ۔
جن دنوں يہودی،کافر ذمی کے عنوان سے اسالم کے زير سايہ زندگی بسر کررھے تھے اور
ٓانحضرت )ص( کا اقتدار اپنے عروج پر تھا۔ ايک يہودی کے چند دينار ٓاپ )ص( پر قرض تھے ۔جب اس
يہودی نے واپسی کا مطالبہ کيآ ،اپ)ص(نے فرمايا” :اس وقت ميرے پاس تمھيں دينے کو کچه نھيں ھے۔“
يہودی نے کھا ”:ميں اپنے دينار لئے بغير ٓاپ )ص( کو بالکل نھيں چھوڑوں گا ۔“
فرمايا”:اچھا ميں تمھارے پاس بيٹھا ھوں۔ “ ظھر ،عصر ،مغرب  ،عشاء اور صبح کی نماز وھيں
ادا کی ،صحابہ نے اس يہودی کو دھمکی دی ،تو ٓاپ )ص( نے فرمايا”:اس کے ساته ايسا سلوک کيوں کر
رھے ھو ؟“
ت کہ ٓا پ )ص( کو محبوس
اصحاب نے کھا ”:يا رسول ﷲ )ص(! اس يہودی کی يہ جرا ٔ
کرے؟“
فرمايا”:پروردگا ر عالم نے مجھے اس لئے مبعوث نھيں کيا کہ ظلم کروں“ ۔جيسے ھی دن چﮍھا
اس يہودی نے کھا”:اشھد ان ال الہ ﷲ واشھد ان محمداًعبده ورسولہ ،ميں اپنے مال کا ايک حصہ خدا کی راه
ميں ديتا ھوں ،خدا کی قسم! ميں نے ٓاپ )ص(کے ساته ايسا سلوک صرف اس لئے کيا تاکہ تورات ميں ٓاپ
سے متعلق درج شده صفات کو عملی طور پر ٓاپ )ص(ميں ديکه سکوں۔“ ٢
عقبہ بن علقمہ کہتا ھے:ميں علی )ع( کی خدمت ميں حاضر ھوآ ،اپ)ع( کے سامنے سوکھی
روٹی رکھی تھی ،پوچھا:اے اميرالمومنين )ع( ! کيا ٓا پ )ع( کی غذا يھی ھے ؟
فرمايا:رسول خدا )ص( کی روٹی اس سے زياده خشک اور لباس ميرے لباس سے زياده کھردرا
ٓ
تھا۔اگر ميں ٓانحضرت )ص( کی طرح زندگی بسر نہ کروں تو مجھے ڈر ھے کھيں ايسا نہ ھو کہ اپ
)ص( سے ملحق نہ ھوسکوں۔“ ٣
جب امام زين العابدين علی ابن الحسين )ع(سے پوچھا گيا کہ ٓا پ )ع( کی عبادت کو
اميرالمومنين)ع(کی عبادت سے کيا نسبت ھے ؟ ٓا پ )ع( نے فرمايا” :ميری عبادت کو ميرے جد کی عبادت
سے وھی نسبت حاصل ھے جو ميرے جد کی عبادت کو رسول خدا )ص( کی عبادت سے نسبت تھی۔“ ٤
ت ٰالھی کواپنانے کا
زندگی کے ٓاخری لمحات ميں بھی اپنے قاتل سے درگزر کرتے ھوئے صفا ِ
ايسا نمونہ پيش کيا جو خدا کی رحمت رحمانيہ کے ظہور کا عملی نمونہ ھے ۔ ٥
لﱢ ْل َعالَ ِم ْينَ < ٦اور فقط اسی کو يہ کھنے کا حق ھے کہ)) ٕانما بعثت ال تٔمم مکارم اال ٔخالق(( ٧
ايسی شخصيت کے اخالقی فضائل کی شرح کھاں ممکن ھے جس کے بارے ميں خداوند عظيم نے
يہ فرمايا ھوکہ ١
------------- 1بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢۶۴۔
 2بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢١۶۔
 3بحار االنوار ج  ۴٠ص  ٣٣١۔
 4بحار االنوار ج  ۴١ص  ١۴٩۔
 5اصول کافی ج  ٢ص  ١٠٨کتاب االيمان والکفر باب العفو ح نمبر ٩۔
 6سوره انبياء  ،آيت  ١٠٧۔” نھيں بھيجا تم کو مگر عالمين کے لئے رحمت بنا کر“۔
 7بحار االنوار ج  ١۶ص  ٢١٠۔)ميں مبعوث ھوا ھوں تاکہ اخالق کو پايہ تکميل تک پہونچا سکوں(
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۴٨
ٓ
ٓاپ )ص( کی زندگی سے اخالق وکردار کا مطالعہ وتحقيق ،ھر باانصاف شخص کے لئے اپ
)ص( کی نبوت پر ايمان کے لئے کافی ھے
ٰ
ﷲ بِإِ ْذنِہ َو ِس َراجا ً ﱡمنِ ْيرًا< ٢
ِّ
اور يہ ٓاسمانی کتب کی ان بشارتوں کا ظہور ھے جن کی سابقہ انبياء عليھم السالم نے خبر دی
تھی۔ اگر چہ تحريف کے ذريعے انھيں مٹانے کی مکمل کوشش کی گئی ليکن باقی مانده اثرات ميں غور
وفکر
،اھل نظر کو حقائق تک پھنچانے کے لئے مشعل راه ھے ۔ھم ان ميں سے دو نمونوں پر اکتفا کرتے
ِ
ھيں :
١۔تورات ،سفر تثنيہ  ،تينتيسويں باب ميں ذکر ھوا ھے ”:اور يہ ھے وه برکت جو موسی جيسے
مرد خدا نے اپنی وفات سے پھلے بنی اسرائيل کو عطا کی اور کھا :يھوه سيناسے ٓايا اور سعيرسے ان پر
طلوع کيا اور جبل فاران سے چمکااور الکھوں مقدسين کے ساته ٓايا اور اس کے دائيں ھاته سے ان کے لئے
ٓاتشيں شريعت ظاھر ھوئی ۔“
عيسی بن مريم
موسی بن عمران پر وحی نازل ھوئی ۔”سعير “
”سينا“وه جگہ ھے جھاں حضرت
ٰ
ٰ
کے مبعوث ھونے کی جگہ اور ”فاران“کا پھاڑ جھاں يھوه چمکا،تورات کی گواھی کے مطابق ”مکہ“کا
پھاڑ ھے۔
ٓ
کيونکہ سفر تکوين کے اکيسويں باب ميں حضرت ھاجره اور اسماعيل سے مربوط ايات ميں
مذکور ھے کہ ”:خدا اس بچے کے ساته تھا اور وه پروان چﮍه کر،صحرا کا ساکن ھوا اور تير اندازی ميں
بﮍا ھوا اور فاران کے صحرا ميں سکونت اختيار کی ،اس کی ماننے اس کے لئے مصر سے بيوی کا
انتخاب کيا۔“
”فاران “مکہ معظمہ ھے ،جھاں حضرت اسماعيل اور ان کی اوالد رھائش پذير تھے اور کوه حرا
سے ٓاتشيں شريعت اور فرمان ٣کے ساته ٓانے واال پيغمبر ٓانحضرت
)ص( کے عالوه اور کون ھو سکتا ھے؟
اور کتاب حبقّوق)حيقوق(نبی کے تيسرے باب ميں نقل ھوا ھے کہ ”:خدا تيمان سے ٓايا اور قدوس
فاران ساله کے پھاڑ سے  ،اس کے جالل نے ٓاسمانوں کو ڈھانپ ليا اور زمين اس کی تسبيح سے لبريز
ھوگئی  ،اس کا پر تو نور کی مثل تھا اور اس کے ھاتھوں سے شعاع پھيلی۔ “
مکہ معظمہ کے پھاڑ سے ٓانحضرت )ص(کے ظہور کی بدولت ھی يہ ھوا کہ ساری زمين
ﷲ ّٰ
ﷲ والحمد ٰ ّ وال الہ اال ٰ ّ
))سبحان ٰ ّ
وﷲ اکبر((کی صداو ٔں سے گونج اٹھی اور ))سبحان ربی العظيم
وبحمده((و ))سبحان ربی اال ٔعلی وبحمده (( ساری دنيا کے مسلمانوں کے رکوع وسجود ميں منتشر ھوئے۔
٢۔انجيل يوحنا کے چودہويں باب ميں مذکور ھے کہ ”:اور ميں اپنے والد سے چاہوں گا اور وه
تمھيں ايک اور تسلی دينے واال عطا کرے گا جو ھميشہ کے لئے تمھارے ساته رھے۔“
اور پندرہويں باب ميں مذکور ھے کہ ”:اور جب وه تسلی دينے واال ٓائے  ،جسے والد کی جانب
سے تمھارے لئے بھيجوں گا يعنی حقيقی روح جو والد سے صادر ھوگی  ،وه ميری گواھی دے گی ۔“
عيسی جس کے متعلق خدا سے سوال کريں گے ،کو ”پار قليطا“کے نام
اصلی نسخے کے مطابق ،
ٰ
سے ياد کيا گيا ھے جو ”پر يکليطوس “ھے اور اس کاترجمہ ”تعريف کيا گيا“ ”،احمد“اور”محمد“کے
موافق ھے،ليکن ”انجيل “لکھنے والوں نے اسے ”پاراکليطوس“ميں تبديل کر کے ”تسلی دينے واال“کے
معنی ميں بيان کيا ھے ۔
اوريہ حقيقت انجيل برنابا کے ذريعے واضح و ٓاشکار ھوگئی کہ اس ميں ”فصل  “ ١١٢ميں نقل ھوا
ھے کہ (( ١٣ ))-” :اور اے برنابا !جان لوکہ اس لئے ميرے اوپر اپنی نگھداری واجب ھے اور نزديک ھے
کہ )عنقريب (مير اايک شاگرد مجھے تيس کپﮍوں کے عوض نقد بيچ دے گا )) (( ١۴اور ل ٰہذا مجھے يقين
ھے کہ مجھے بيچنے واال ميرے نام پر ماراجائے گا))  (( ١۵کيونکہ خدا مجھے زمين سے اٹھا لے گا اور
اس خائن کی صورت اس طرح بدل دے گا کہ ھر شخص گمان کرے گا کہ ميں ھوں )) (( ١۶اور اس کے
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------------- 1سوره قلم  ،آيت ۴۔”يقينا اے محمد ! آپ خلق عظيم پر فائز ھيں“
 2سوره احزاب  ،آيت  ۴۵،۴۶۔”اے پيغمبر ! ھم نے تم کو لوگوں پر گواه ،بشارت دھنده اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا
ھے ﷲ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دينے واال  ،اور روشن چراغ بنا کر بھيجا ھے“۔
 3سوره توبہ ،آيت  ٧٣۔”اے پيغمبر ! کفار و منافقين کے ساته جھاد کرو“۔

۴٩
ساته جو وه بدترين موت مرے گا ميں بچ جاو ٔں گا اور دنيا ميں دراز مدت تک رہوں گا )) (( ١٧ليکن جب
محمد پيغمبر خدا ))محمد رسول ٰ ّ
ﷲ(( ٓائے گا مجه سے يہ عيب اٹھا ليا جائے گا “۔
اور محمد رسول ﷲ )ص( کی بشارت انجيل کی فصول ميں ذکر ھوئی ھيں ۔
اور اس انجيل کی بعض فصول ميں))محمد رسول ٰ ّ
ﷲ((کے عنوان سے بشارتيں مذکور ھيں ،جيسا
کہ انتاليسويں فصل ميں ھے” :اور جب ٓادم اپنے قدموں پرکھﮍا ھوا تو اس نے فضا ميں کلمات لکھے ھوئے
ديکھے جو سورج کی طرح چمک رھے تھے کہ جن کی صريح نص يہ تھی ))ال الہ ٰ ّ
االﷲ ((اور ))محمد
رسول ٰ ّ
ﷲ(()) (( ١۵پس اس وقت ٓادم نے لب کھولے اور کھا  :اے پروردگار !ميرے خدا ميں تيرا شکر ادا
کرتا ھوں کيونکہ مجھے زندگی عطا کر کے تو نے اپنا تفضل فرمايا )) (( ١۶ليکن تيری بارگاه ميں فرياد
کرتا ھوں کہ تو مجھے ان کلمات ))محمد رسول ٰ ّ
ﷲ(( کے معنی بتا دے )) (( ١٧پس خدا نے جواب ديا
:مرحبا!اے ميرے عبد ٓادم)) (( ١٨بے شک ميں تمھيں بتاتا ھوں کہ تم پھلے شخص ھو جسے ميں نے خلق
کيا ھے۔“
اور اکتاليسويں فصل ميں ھے(( ٣٣ ))” :جب ٓادم نے توجہ کی تو دروازے کے اوپر))ال الہ اال ٰﷲّ
،محمد رسول ٰ ّ
ﷲ(( لکھا ھوا ديکھا۔ “
اور چھيانويں فصل ميں ھے(( ١١ ))” :اس وقت خد اجھان پر رحم فرمائے گا اور اپنے پيغمبر
ٓ
کوبھيجے گا ،جس کے لئے ساری دنيا خلق کی ھے ۔)) (( ١٢جو قوت کے ساته جنوب کی جانب سے ائے گا
اور بتوں اور بت پرستوں کو ھالک کردے گا ۔)) (( ١٣اور شيطان کے انسان پرتسلط کو جﮍ سے اکھاڑ
پھنيکے گا))  (( ١۴اور خدا کی رحمت سے خود پر ايمان النے والوں کی خالصی کے لئے ٓائے گا
(( ١۵اور جو اس کے سخن پر ايمان الئے گا بابرکت ھوگا۔“ ((
اور ستانويں فصل ميں ھے((١ ))”:اور اس کے باوجود کے ميں اس کے جوتوں کے تسمے
کھولنے کے قابل نھيں ھوں ،خدا کی رحمت سے اس کی زيارت سے شرفياب ھوا ھوں۔ “
تورات اور انجيل کی بشارتوں کو ثابت کرنے کے لئے يھی بات کافی ھے کہ رسول خدا)ص( نے
ٰ
يہوديوں،
نصاری او ر ان کے احبار ،قسيسين اور سالطين کو اسالم کی دعوت دی۔ يہود کے اس اعتقاد
ٰ
نصاری کے اعتقاد  ٢کو غلط قرار ديتے ھوئے ان کے
کہ  ١اور
مقابلے ميں قيام کيااور مکمل صراحت کے ساته اعالن کيا کہ ميں وھی ھوں جس کی بشارت تورات وانجيل
ميں دی گئی ھے َ > ٣و ِٕا ْذ
ٰ
ْ
ّ
ً
ﱢ
ً
ﱠ
ُ
ﱢ
َ
ت ِ◌یْ
صدﱢقا ل َما بَ ْينَ يَ َد ﱠ
ی ِمنَ التوْ َرا ِة َو ُم ْبشرا بﱢ َرسُوْ ٍل يﱠا ٔ
ﷲ ِٕال ْيک ْم ُم َ
قَا َل ِع ْي َسی ابْنُ َمرْ يَ َم يَا بَنِ ْی ِٕا ْس َرائِ ْي َل ِٕان ﱢی َرسوْ ُ◌ ُل ِ
ِم ْن بَ ْع ِدی ا ْس ُمہ ا َٔح ْ◌ َمدُ< ٤
اگر ٓاپ)ص(کا دعوی سچا نہ ھوتا تو کيا ان دشمنوں کے سامنے جو اپنی معنوی اور مادی سلطنت
کو خطرے ميں ديکه رھے تھے اور ھر کمزور پھلو کی تالش وجستجو ميں تھے  ،پيغمبر اکرم)ص( کا اس
قاطعيت سے اعالن کرنا ممکن تھا؟!
ٰ
ونصاری اور سالطين ،جنہوں نے ٓاپ)ص(کے مقابلے ميں ھر
احبار ٥ ،قسيسين ٦ ،علماء يہود
حربے کا سھارا ليا ،يھاں تک کہ جنگ اور مباھلہ سے عاجز ھو کر جزيہ دينا قبول کر ليا،پيغمبر اسالم
)ص(کے اس دعوے کے مقابلے ميں کس طرح ال چار ھوکر ره گئے اور ان کے لئے ممکن نہ رھا کہ
ٓانحضرت)ص( کے اس دعوے کا انکار کر کے ٓ ،اپ کی تمام باتوں کو سرے سے غلط ثابت کرديں
ٰ
نصاری کا حيرت انگيز سکوتٓ ،اپ)ص(کے
! ٓانحضرت)ص( کا صريح دعوی او رعلماء وامراء يہود و
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برھان قاطع ھے۔
عصر ظہور ميں ان بشارتوں کے ثبوت پر
ِ
ِ
------------- 1سوره توبہ  ،آيت  ٣٠۔”عزيز ﷲ کے بيٹے ھيں“۔
 2سوره مائده  ،آيت  ٧٣۔”خدا ان تين ميں کا تيسرا ھے“۔
 3سوره اعراف  ،آيت  ١۵٧۔”جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ھيں جس کا ذکر اپنے پاس توريت اور انجيل
ميں لکھا ھوا پاتے ھيں“۔
عيسی بن مريم نے کھا کہ اے بنی اسرائيل ميں تمھاری طرف ﷲ
 4سوره صف ،آيت ۶۔”اور اس وقت کو ياد کرو جب
ٰ
کا رسول ھوں اپنے پھلے کی کتاب توريت کی تصديق کرنے واال اور اپنے بعد کے لئے ايک رسول کی بشارت دينے واالہوں
جس کا نام احمد ھے“۔
 5احبار:علمائے يہود۔
ٰ
نصاری۔
 6قسيسين:علمائے

۵٠
اگرچہ اس کے بعد حب جاه ومقام اورمال ومتاع کی وجہ سے انھينتحريف کے عالوه کوئی
دوسری راه نہ سوجھی کہ جس کا نمونہ فخراالسالم نے اپنی کتاب ”انيس االعالم“ ميں اپنے ذاتی حاالت کا
تذکره کرتے وقت پيش کيا ھے ،جس کا خالصہ يہ ھے کہ :ميں اروميہ کے گرجا گھر ميں متولد ھوا اور
تحصيل علم کے ٓاخری ايام ميں کيتھولک فرقے کے ايک بﮍے عالم سے استفاده کرنے کا موقع ميسر ھوا۔
اس کے درس ميں تقريبا چار سو سے پانچ سو افراد شرکت کرتے تھے۔ ايک دن استاد کی غير موجودگی
ميں شاگردوں کے درميان بحث چھﮍ گئی۔ جب استاد کی خدمت ميں حاضر ھوا تو انہوں نے پوچھا بحث کيا
تھی؟ ميں نے کھا”:فارقليط“کے معنی کے بارے ميں۔ استاد نے اس بحث ميں شاگردوں کے نظريات معلوم
کرنے کے بعد کھا ”:حقيقت کچه اور ھے “ ،پھر اس مخزن کی جسے ميں اس کا خزانہ تصور کرتا تھا،
چابی مجھے دی اور کھا ”:اس صندوق ميں سے دو کتابيں جن ميں سے ايک سريانی اور دوسری يونانی
زبان ميں جو حضرت خاتم االنبياء کے ظہور سے پھلے کھال پر لکھی ھوئی ھے ،لے کر ٓاؤ۔“
پھر مجھے دکھايا کہ اس لفظ کے معنی ”احمد“اور ”محمد“ لکھے ھوئے تھے اور مجه سے
کھا”:حضرت محمد )ص(کے ظہور سے پھلے عيسائی علماء ميں اس کے معنی ميں کوئی اختالف نہ تھا
ٰ
اور ٓانحضرت )ص( کے ظہور کے بعد تحريف کی“۔ ميں نے
نصاری کے دين سے متعلق اس کا نظريہ
دريافت کيا۔اس نے کھا” :منسوخ ھوچکاھے ۔اور نجات کا طريقہ محمد )ص( کی پيروی ميں منحصر
ھے۔“ ميں نے اس سے پوچھا” :اس بات کا تم اظھار کيوں نھيں کرتے ؟“
اس نے عذر يہ بيان کيا تھا کہ اگر اظھار کروں مجھے مار ڈاليں گے اور …اس کے بعد ھم
دونوں روئے اور ميں نے استاد سے يہ استفاده کرنے کے بعد اسالمی ممالک کی طرف ھجرت کی ۔ ١
ان دو کتابوں کا مطالعہ اس عالی مقام راھب کے روحی انقالب کا سبب بنا اور اسالم النے کے بعد
عيسائيت کے بطالن اور حقانيت اسالم کے بارے ميں کتاب انيس االعالم لکھی جو عھد قديم  ٢وجديد  ٣ميں
اس کے تتبع اور تحقيق کا منہ بولتا ثبوت ھے ۔

اصول دين سے آشنائی

معاد
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:دليل عقلی اور عقل پر مبنی دليل نقلی
معاد پر اعتقاد دو راہوں سے حاصل ھوتا ھے
ِ
دليل عقلی:
١۔ھر عاقل کی عقل يہ درک کرتی ھے کہ عالم وجاھل  ،اخالق فاضلہ مثال کے طورپر بخشش
وکرم سے ٓاراستہ اور اخالق رذيلہ مثال کے طور پر بخل وحسد سے ٓالوده اور نيک وبد انسان برابر نھيں
ھيں اور کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا وسزا نہ دينا ظلم ھے ۔
اور جيسا کہ اس زندگی ميں اچھے اعمال بجاالنے والوں کو اچھائی کی جزا اور برے اعمال بجا
النے والوں کو برائی کی سزا ملنا چاھيے نھيں ملتی ،ل ٰہذا اگر اس کے عالوه عقائد ،اخالق اور اعمال سے
متناسب عذاب وثواب پر مشتمل کوئی دوسری زندگی نہ ھو تو يہ ظلم ھوگا اور اسی بناء بر حشر ونشر
،حساب و کتاب اور ثواب و عقاب کا ھونا عدل پروردگار کا عين تقاضا ھے
ﱠار< ٤
الصﱠالِ َحا ِ
ض ا َٔم ْ◌ نَجْ َع ُل ْال ُمتﱠقِ ْينَ َک ْالفُج ِ
ت َک ْال ُم ْف ِس ِد ْينَ فِی ْاال َٔر ْ◌ ِ
٢۔خداوند متعال حکيم ھے ل ٰہذا عبث ولغو عمل اس سے صادر نھيں ھوتا ،اس نے انسان کو خلق
کيا اور اسے نباتات وحيوانات کے لئے ضروری صفات ،مثال کے طور پر دفع وجذب اور شہوت وغضب،
کے ساته ساته ايسی صفات سے مزين کيا کہ جو اسے علمی کماالت  ،اخالقی فضائل اور شائستہ گفتار
ورفتار کی جانب دعوت ديتی ھے۔ کماالت تک پھنچنے کے لئے کسی حد پر نھيں ٹھھرتی اور علم وقدرت
کے کسی بھی مرتبے تک پھنچنے کے باوجود اگلے مراحل کی پياس باقی رہتی ھے ۔پھر انبياء عليھم
السالم کو اسی فطرت کی تربيت کے لئے بھيجا تاکہ اسے نامتناھی کمال کی ابتداء کی جانب ھدايت کريں
------------- 1انيس االعالم ج  ١ص ۶۔
عيسی عليہ السالم سے پھلے نازل ھونے والی وحی اور احکامات۔
 2عھد قديم :حضرت
ٰ
 3عھد جديد :وحی و الھام کا وه مجموعہ جسے حضرت عيس ٰی عليہ السالم کے بعد تاليف کيا گيا۔
 4سوره ص  ،آيت  ٢٨۔”کيا ھم ايمان النے والے اور نيک عمل کرنے والوں کو زمين ميں فساد برپا کرنے والوں جيسا
ٰ
تقوی کو فاسق و فاجر افراد جيسا قرار ديديں“۔
قرار ديديں يا صاحبان

۵١
۔اگر انسان کی زندگی اسی دنيا تک محدود ھوتی تو اس فطرت کا وجود اور ھدايت کے لئے انبياء کی بعثت
لغو وعبث قرار پاتی ۔
ل ٰہذا ،حکمت خداون ِد متعال کا تقاضا يہ ھے کہ انسان کی زندگی اسی حيات مادی وحيوانی تک ختم
نہ ھو بلکہ اس کمال کو پانے کے لئے جو خلقت کا مقصد ھے ٓائنده بھی جاری ھے
َعبَثا ً ﱠو ا َّٔن◌َ ُک ْم ِٕالَ ْينَا الَ تُرْ َجعُوْ نَ < ١
٣۔فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ھے کہ ھر صاحب حق کواس کا حق اور ظالم کے مقابلے
ميں ھر مظلوم کو انصاف ملنا چاھيے اور يھی فطرت ھے جو ھر دين ومسلک سے تعلق رکھنے والے
انسان کو ،عدل وانصاف فراھم کرنے کے لئے ،قوا نين اور عدالتيں بنانے پر مجبور کرتی ھے۔
نيز يہ بات بھی واضح وروشن ھے کہ دنياوی زندگی ميں بہت سے ظالم ،مسند عزت واقتدار پر
زندگی بسر کرتے ھيں اور مظلوم تازيانوں اور شکنجوں ميں سسک سسک کر جان دے ديتے ھيں ۔حکمت
،عدل ،عزت اور رحمت خداوند متعال کا تقاضا يہ ھے کہ ظالموں سے ان مظلوموں کا بدلہ ليا جائے > َوالَ
تَحْ َسبَ ﱠن ٰ ّ
صا ُر < ٢
ب ْ◌ َ
ﷲَ غَافِالً َع ﱠما يَ ْع َم ُل الظﱠالِ ُموْ نَ ِٕانﱠ َما يُو َٔخ ِ◌ ّ◌ ُرھُ ْم لِيَوْ ٍم تَ ْشخَصُ فِ ْي ِہ ْاال َٔ
غرض خلقت اور مقصد وجود تک رسائی
۴۔حکمت خداوند متعال کا تقاضا يہ ھے کہ انسان کی
ِ
کے لئے ،اسے وسائل فراھم کرے  ،جو اسباب سعادت کے حکم اور اسباب شقاوت سے نھی کئے بغير
ٰ
قوانين ٰالھی کا اجراء بغيرخوف ورجاء کے ممکن
ھوی وہوس کے مخالف
ميسر نھيں۔ اسی طرح انسانی
ِ
نھيناور يہ دونوں بشارت وانذار کے بغير متحقق نھيں ھوسکتے  ،اُدھر بشارت وانذار کا الزمہ يہ ھے کہ
اس زندگی کے بعد ثواب وعقاب اور نقمت ونعمت ملے ورنہ بشارت وانداز کو جھوٹ ماننا پﮍے گا ،جب کہ
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خداون ِد متعال ھر قبيح سے منزه ھے ۔
دليل نقلی :
ٰ
ٓ
پيغمبران الھی کا خبر دينا ھے ۔ ان
تمام اديان اسمانی معاد کے معتقد ھيں اور اس اعتقاد کی بنياد
ِ
کا خبر دينا وحی ٰالھی سے مستند ھے  ،جب کہ عصمت انبياء عليھم السالم اوروحی کا ھر خطاولغزش سے
محفوظ ھونا معاد پر ايمان اور اعتقاد کو ضروری و واجب قرار ديتا ھے ۔
معاد اور حشر ونشر کے منکرين کے پاس پيغمبروں کی اس خبر کے مقابلے ميں اسے بعيد
الوقوع کھنے کے عالوه کوئی دوسرا بھانہ نہ تھا کہ يہ کيسے ھوسکتا ھے کہ مرنے کے بعد دوباره زنده
ھوں ؟بوسيده وخاک ھونے کے بعد يہ مرده و پراگنده ذرات ٓاپس ميں مل کر نئی زندگی کيسے پا سکتے ھيں
؟
جب کہ وه اس بات سے غافل ھيں کہ بے جان و پراگنده اجزاء ھی سے تو زنده موجود ات کو بنايا
گيا ھے ۔وھی علم ،قدرت اور حکمت جس نے بے جان ومرده ما ّدے کو خاص ترکيب اور مخصوص نظام
کے ساته حيات وزندگی قبول کرنے کی صالحيت عطا کی ھے اور جو انسان جيسے ان تمام اعضاء
وقوتوں کے مجموعے کو بغير کسی سابقہ مثال ونمونے کی موجودگی کے بنا سکتا ھے وه انسان کے
مرنے اور منتشر ھونے کے بعد اس کے تمام ذرات کو ،چاھے کھيں بھی ھوں اور کسی بھی حالت ميں
ھوں،جو اس کے احاطہ علم ونظروں سے اوجھل نھيں،جمع کر سکتا ھے اور جس قدرت کے ساته پھلی
مرتبہ بغير کسی مثال ونمونے کے خلق فرمايا تھا دوسری بار نمونے اور سابقہ تجربے کے ھوتے ھوئے
جو اور بھی زياده ٓاسان ھے ،انجام دے سکتا ھے ٣
٤
وه قدرت جو سر سبز درختوں سے ٓاگ کو روشن اور خزاں کی موت کے بعد مرده زمين کو ھر
بھار ميں زندگی عطا کرتی ھے ،اس کے لئے موت کے بعد زندگی عطا کرنا ھر گز مشکل کام نھيں اَلّ ِذیْ
------------- 1سوره مومنون ،آيت  ١١۵۔”کيا تمھارا خيال يہ تھا کہ ھم نے تمھيں بيکار پيدا کيا ھے اور تم ھماری طرف پلٹا کر
نھيں الئے جاو ٔگے“۔
 2سوره ابراھيم  ،آيت  ۴٢۔”اور خبردار خدا کو ظالمين کے اعمال سے غافل نہ سمجه لينا کہ وه انھيں اس دن کے لئے
مھلت دے رھا ھے جس دن آنکھيں )خوف سے (پتھرا جائيں گی“۔
 3سوره مومنون  ،آيت  ٨٢۔”کيا اگر ھم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ھو گئے تو کيا ھم دوباره اٹھائے جانے والے ھيں“۔
 4سوره يس  ،آيت  ٨١۔”تو کيا جس نے زمين وآسمان کو پيدا کی ھے وه اس بات پر قادر نھيں ھے کہ ان کامثل دوباره
پيدا کردے يقينا ھے اور وه بہترين پيدا کرنے واال اور جاننے واالھے“۔

۵٢
ض ِر نَارًا فَإِ َذا ا َٔن ْ◌تُ ْم ِم ْنہُ تُوْ قِ ُدوْ نَ < ١
َج َع َل لَ ُک ْم ِمنَ ال ﱠش َج ِر ْاال َٔخ ْ◌ َ
ت لَ َعلﱠ ُک ْم تَ ْعقِلُوْ نَ < ٢
ْاآليَا ِ
وه قدرت جو ھر رات ،انسان کے ادراک کی مشعل کو نيند کے ذريعے بجھاتی اور اس سے علم
واختيار کو سلب کرليتی ھے  ،موت کے ذريعے بجھنے کے بعد بھی اسے دوباره ادراک کی روشنی عطا
کرنے اور فراموش شده معلومات کو پلٹانے پر قادر ھے ))لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون(( ٣

اصول دين سے آشنائی
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امامت
شيعہ وسنی کے درميان اس بات ميں کوئی اختالف نھيں خليفہ پيغمبر )ص( کا ھونا ضروری
ھے۔ اختالف اس ميں ھے کہ ٓايا پيغمبر اسالم )ص( کے خليفہ کی خالفت انتصابی ھے يا انتخابی۔
اھلسنت کا عقيده ھے کہ خدا اور رسول )ص( کی جانب سے کسی کے معين کئے جانے کی
ضرورت نھيں بلکہ خليفہ رسول امت کے انتخاب سے معين ھوجاتا ھے جب کہ شيعوں کا عقيده يہ ھے کہ
پيغمبر اکرم کے انتخاب کے بغير جو درحقيقت خدا کی جانب سے انتخاب ھے  ،کوئی بھی فرد خالفت کے
لئے معين نھيں ھوسکتا۔
ٓ
اس اختالف ميں حاکميت عقل ،قران اور سنت کے ھاته ھے۔
ت عقل
الف۔قضاو ِ
اور اس کے لئے تين دليليں کافی ھيں:
١۔ اگر ايک موجد ايسا کارخانہ بنائے جس کی پيداوار قيمتی ترين گوھر ھو اور اس ايجاد کا مقصد
پيدا وار کے اس سلسلے کو ھميشہ باقی رکھنا ھو ،يھاں تک کہ موجد کے حضوروغياب اور زندگی وموت،
غرض ھر صورت ميں اس کام کو جاری رکھنا نھايت ضروری ھو ،جب کہ اس پيداوار کے حصول کے
لئے ،اس کارخانے کے ٓاالت کی بناوٹ اور ان کے طريقہ کار ميں ايسی ظرافتوں اور باريکيوں کا خيال
رکھا گيا ھو جن کے بارے ميں اطالع حاصل کرنا ،اس موجد کی رھنمائی کے بغير نا ممکن ھو ،کيا يہ بات
قابل يقين ھے کہ وه موجد اس کام کے لئے ايک ايسے دانا شخص کومعين نہ کرے جو اس کارخانے کے
ٓاالت کے تمام رازوں سے باخبر ھو اور ان کے صحيح استعمال سے واقف ھو ؟! بلکہ اس کارخانے کے
انجينئير کے انتخاب کا حق مزدوروں کو دے دے جو ان ٓاالت سے نا ٓاشنا اور ان دقتوں اور باريکيوں سے
نا واقف ھيں ؟!
وه باريک بينی جس کا انسانی زندگی کے تمام شعبوں ميں جاری ھونے والے ٰالھی قوانين ،سنن
اور تعليمات ميں خيال رکھا گيا ھے جو کارخانہ دين خدا کے ٓاالت واوزار ھيں ،کہ جس کارخانے کی پيدا
ت پروردگار کے کمال تک پہچانا
وار  ،خزانہ وجود کا قيمتی ترين گوھر ،يعنی انسانيت کو معرفت وعباد ِ
اور شہوت انسانی کو عفت ،غضب کو شجاعت اور فکر کو حکمت کے ذريعے توازن دے کر ،انصاف
وعدالت پر مبنی معاشرے کا قيام ھے ،کيامذکوره موجد کے ايجادکرده کار خانے ميں جاری ھونے والی
باريکی اور دقت نظری سے کم ھے ؟!
ْ
ْ
َی ٍء ﱠوھُدًی
َاب تِ ْبيَانًا لِ ُک ﱢل ش ْ
ک ال ِکت َ
جس کتاب کی تعريف ميں خداوند متعال نے فرمايا َونَ ﱠزلنَا َعلَ ْي َ
اس ِمنَ ﱡ
ْ
ْ
َاب ا ِٔالﱠ
ﱡ
َ
ْ
ک ال ِکت َ
ت ِٕال َی النوْ ِر  ٥اور َو َما ا َٔن◌زَلنَا َعل ْي َ
ک لِتُ ْخ ِر َج النﱠ َ
ﱠو َرحْ َمةً<  ٤اور ِکتَابٌ ا َٔن ْ◌ز َْل ٰنہُ ِٕالَ ْي َ
الظلُ َما ِ
------------- 1سوره يس ،آيت  ٨٠۔”اس نے تمھارے لئے ھرے درخت سے آگ پيدا کردی ھے تو تم اس سے اور آگ سلگا ليتے
ھو“۔
 2سوره حديد  ،آيت  ١٧۔”ياد رکھو کہ خدا مرده زمينوں کا زنده کرنے واال ھے اور ھم نے تمام نشانيوں کو واضح کر
کے بيان کر ديا تاکہ تم عقل سے کام لے سکو“۔
 3بحار االنوارج  ٧ص ) ۴٧يقينا تم موت کے گھاٹ اتروگے جيسے تم سوتے ھو اور دوباره زنده کئے جاو ٔگے جيسا کہ
تم سوکر دوباره جاگتے ھو(
 4سوره نحل ،آيت  ٨٩۔”اور ھم نے آپ پر کتاب نازل کی ھے جس ميں ھر شے کی وضاحت موجود ھے اور يہ کتاب
ھدايت اور رحمت ھے “۔
 5سوره ابراھيم ،آيت ١۔”کتاب جسے ھم نے آپ کی طرف نازل کيا ھے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاريکيوں
سے نکال کر نور کی طرف لے آئيں“۔

۵٣
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ِلتُبَيﱢنَ لَھُ ُم الﱠ ِذیْ ْ
اختَلَفُوْ ا ِف ْي ِہ < ١اس کتاب کے لئے ايسے مبيّن کا ھونا ضروری ھے جو اس کتاب ميں موجود
ھر اس چيز کا استخراج کر سکے جس کے لئے يہ کتا ب تبيان بن کر ٓائی ھے ،ايک ايسا فردجو انسان کے
فکری ،اخالقی اور عملی ظلمات پر احاطہ رکھتے ھوئے ،عالم نور کی جانب انسان کی رھنمائی کر سکے،
جو نوع انسان کے تمام تر اختالفات ميں حق و باطل کو بيان کر سکتا ھو ،کہ جن اختالفات کی حدود مبداء
ومعاد سے مربوط وجود کے عميق ترين ايسے مسائل ،جنہوں نے نابغہ ترين مفکرين کو اپنے حل ميں
الجھا رکھا ھے ،سے لے کر مثال کے طور پر ايک بچے کے بارے ميں دو عورتوں کے جھگﮍے تک
ھے جو اس بچے کی ماں ھونے کی دعويدار ھيں۔
کيا يہ بات تسليم کی جاسکتی ھے کہ عمومی ھدايت ،انسانی تربيت ،مشکالت کے حل اور
اختالفات کے مٹانے کے لئے قرآن کی افاديت ،پيغمبر اکرم )ص( کی رحلت کے ساته ختم ھو گئی ھو؟!
ٓايا خدا اور اس کے رسول )ص( نے اس قانون اور تعليم وتربيت کے لئے کسی مفسر ومعلم اور
مربی کا انتظام نھيں کيا؟! اور کيا اس مفسر ومعلم ومربی کو معين کرنے کا اختيار ،قران کے علوم
ومعارف سے بے بھره لوگوں کو دے ديا ھے؟!
عقل انسان کی پيشوائی وامامت ،کيونکہ امامت کی بحث کا
٢۔ انسان کی امامت ورھبری يعنی ِ
االنسان العقل(( ٢
موضوع ”انسان کا امام ھے“اور انسان کی انسانيت اس کی عقل وفکر سے ھے ))دعامة ٕ
خلقت انسانی کے نظام ميں بدن کی قوتيں اور اعضاء ،حواس کی رھنمائی کے محتاج ھيں،
اعصاب حرکت کواعصا ب حس کی پيروی کی ضرورت ھے اور خطا ودرستگی ميں حواس کی رھبری
ت نفسانی سے متاثر ھونے کی وجہ سے خود
عقل انسانی کے ھاته ھے ،جب کہ محدود ادراک اور خواھشا ِ
ِ
عقل کامل کی رھبری کی ضرورت ھے جو بيماری وعالج اور انسانی نقص وکمال کے
ايسی
کو
انسان
عقل
ِ
ِ
ٰ
ھوی سے محفوظ ھو ،تاکہ اس کی امامت ميں انسانی عقل کی
عوامل پر مکمل احاطہ رکھتی ھواور خطاو
ھدايت تحقق پيدا کر سکے اور ايسی کامل عقل کی معرفت کا راستہ يھی ھے کہ خدا اس کی شناخت
کروائے۔ اس لحاظ سے امامت کی حقيقت کا تصور ،خدا کی جانب سے نصب امام کی تصديق سے جدا
نھيں۔
٣۔ چونکہ امامت قوانين خدا کی حفاظت ،تفسير اور ان کا اجراء ھے ،ل ٰہذا جس دليل کے تحت
قوانين ٰالھی کے مبلغ کا معصوم ھونا ضروری ھے اسی دليل سے محافظ ،مفسر اور قوانين ٰالھی کے اجراء
کننده کی عصمت بھی ضروری ھے اور جس طرح ھدايت ،جو کہ غرض بعثت ھے ،اس وقت باطل
ٰ
ھوجاتی ھے جب مبلّغ ميں خطا
وہوی آجاتی ھے ،اسی طرح مفسر ومجری قوانين ٰالھی کا خطا کار ھونا
اور خواھشات کے زير اثر آجانا،اضالل وگمراھی کا سبب ھے اور معصوم کی پہچان خداون ِد متعال کی
رھنمائی کے بغير ناممکن ھے۔
ب۔ قضاوت قر ٓان :
اختصار کی وجہ سے تين ٓايات کی طرف اشاره کرتے ھيں:
پھلی ٓايت :
٣
ھر درخت کی شناخت اس کی اصل وفرع ،جﮍ اور پھل سے ھوتی ھے۔شجر امامت کی اصل
وفرع ،قر ٓان مجيد کی اس ٓايت ميں بيان ھوئی ھے۔
صبر اور ٓايات خداوند کريم پر يقين ،امامت کی اصل ھے اور يہ دو لفظ انسان کے بلند ترين مرتبہ
کمال کو بيان کرتے ھيں کہ کمال عقلی کی بناء پر ضروری ھے کہ امام معرفت ٰالھی اور ٓايات ربانی ۔ کہ
جن ٓايات کوصيغہ جمع کے ساته ذات قدوس ٰالھيہ کی جانب نسبت دی ھے۔کے لحاظ سے يقين کے مرتبہ پر
------------- 1سوره نحل  ،آيت  ۶۴۔”اور ھم نے آپ پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ھے کہ آپ ان مسائل کی وضاحت کرديں
جن ميں يہ اختالف کرتے ھيں“۔
 2بحار االنوارج  ١ص ) ٩٠انسان کا ستون اس کی عقل ھے(
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 3سوره سجده  ،آيت  ٢۴۔”اور ھم نے ان ميں سے کچه لوگوں کو امام اور پيشوا قرار ديا ھے جو ھمارے امر سے
لوگوں کی ھدايت کرتے ھيں اس لئے کہ انھوں نے صبر کيا ھے اور ھماری آيتوں پر يقين رکھتے تھے“۔

۵۴
اور ارادے کے اعتبار سے مقام صبر پر ،جو نفس کو مکروھات خدا سے دور اور اس کے پسنديده اعمال
پر پابند کردينے کا نام ھے ،فائز ھو اور يہ دو جملے امام کے علم اور اس کی عصمت کے بيان گر ھيں۔
امر ٰالھی کے ذريعے ھدايت سے عالَم خلق
امر خدا کے ذريعے ھدايت کرنا ھے اور ِ
فرع امامتِ ،
ِ
ت امام ثابت ھوتی ھے اورخود يھی فرع جو اس اصل کا ظہور ھے ،امام کے
اور عالَم امر کے مابين وساط ِ
علم وعصمت کی ٓائينہ دار ھے۔
وه شجره طيبہ جس کی اصل وفرع يہ ھوں ،اس کی پرورش قدرت خدا کے بغير ناممکن ھے،
اسی لئے فرمايا:
دوسری ٓايت :
َع ْھ ِدی الظﱠالِ ِم ْينَ < ١
امامت وه بلند مقام ومنصب ھے جو حضرت ابراھيم )ع( کو کٹھن ٓازمائشوں ،مثال کے طور پر
خدا کی راه ميں بيوی اور بچے کو بے ٓاب و گياه بيابا ن ميں تنھا چھوڑنے ،حضرت اسماعيل کی قربانی
اور ٓاتش نمرود ميں جلنے کے لئے تيار ھونے ،اور نبوت ورسالت وخلت جيسے عظيم مراتب طے کرنے
کے بعد نصيب ھوا اور خداوند متعال نے فرمايا اس مقام کی عظمت نے ٓاپ عليہ
السالم کی توجہ کو اتنا زياده مبذول کيا کہ اپنی ذريت کے لئے بھی اس مقام کی درخواست کی تو خداوند
متعال نے فرمايا
اس جملے ميں امامت کو خداوند متعال کے عھد سے تعبير کيا گيا ھے جس پر صاحب عصمت
کے عالوه کوئی دوسرا فائز نھيں ھو سکتا اور اس ميں بھی شک وترديد نھيں کہ حضرت ابراھيم)ع( نے
اپنی پوری کی پوری نسل کے لئے امامت نھيں چاھی ھو گی کيونکہ يہ بات ممکن ھی نھيں کہ خليل ﷲ نے
عادل پرودرگار سے کسی غير عادل کے لئے انسانيت کی امامت کو طلب کيا ھو ،ليکن چونکہ حضرت
ابراھيم )ع( نے اپنی عادل ذريت کے لئے جو درخواست کی تھی،اس کی عموميت کا دائره ذريت کے اس
فرد کو بھی شامل کررھا تھا جس سے گذشتہ زمانے ميں ظلم سرزد ھوچکا ھو۔ل ٰہذا خدا کی جانب سے دئے
گئے جواب کا مقصد يہ تھا کہ ايسے عادل کے حق ميں ٓاپ کی يہ دعا مستجاب نھيں جن سے پھلے گناه
سرزد ھو چکے ھيں بلکہ حکم عقل وشرع کے مطابق امامت مطلقہ کے لئے عصمت وطھارت مطلقہ شرط ھيں۔
تيسری ٓايت :
٢
اس ٓايت کريمہ ميں اولی االمر کو رسول پر عطف ليا گيا ھے اور دونوں ميں ايک پر
اکتفا کرنے سے يہ بات ظاھر ھوتی ھے کہ اطاعت اولی االمر اور اطاعت رسول )ص(کے وجوب کی
سنخ وحقيقت ايک ھی ھے اور اطاعت رسول )ص(کی طرح ،جو وجوب ميں بغير کسی قيد وشر ط اور
واجب ميں بغير کسی حد کے ،الزم وضروری ھے اور اس طرح کا وجوب ولی امر کی عصمت کے بغير
نا ممکن ھے ،کيونکہ کسی کی بھی اطاعت اس بات سے مقيد ھے کہ اس کا حکم ،ﷲ تعالی کے حکم کا
مخالف نہ ھو اور عصمت کی وجہ سے معصوم کا فرمان ،خد اکے فرمان کے مخالف نھيں ھو سکتا ،ل ٰہذا
اس کی اطاعت بھی تمام قيود وشرائط سے ٓازاد ھے۔
مرکز ملت کی حفاظت کے لئے،
اس اعتراف کے بعد کہ امامت ،در حقيقت دين کے قيام اور
ِ
رسول )ص(کی ايسی جا نشينی کا نام ھے کہ جس کی اطاعت وپيروی پوری امت پر واجب ھے  ٣اور ِٕانﱠ
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 1سوره بقره ،آيت  ١٢۴۔”اور اس وقت کو ياد کرو جب خدا نے کلمات کے ذريعہ ابراھيم کا امتحان ليا اور انھوں نے
پورا کر ديا تو اس نے کھا کہ ھم تم کو لوگوں کا امام بنا تے ھيں ۔ انھوں نے عرض کيا کہ ميری ذريت ؟ارشاد ھوا کہ يہ مير
اعھده )امامت( ظالمين تک نھيں جائے گا“۔
 2سوره نساء ،آيت  ۵٩۔”ايمان النے والو! ﷲ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کروجو تم ميں
سے ھيں“۔
 3شرح المواقف ج  ٨ص  ٣۴۵۔

۵۵
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ھو تو اس کی اطاعت مطلقہ کا الزمہ يہ ھے کہ خدا ظلم ومنکر کا امر کرے اور عدل ومعروف سے نھی
کرے۔
اس کے عالوه ،ولی امر کے غير معصوم ھونے کی صورت ميں عين ممکن ھے کہ اس کا حکم
ت خدا و رسول )ص(اور اطاعت ولی
خدا اور رسول کے فرمان سے ٹکرائے اور اس صورت ميں اطاع ِ
امر کا حکم ،اجتماع ضدين اور ايک امر محال ھو گا۔
ل ٰہذا ،نتيجہ يہ ھوا کہ کسی قيد وشرط کے بغير اولی االمر کی اطاعت کا حکم ،اس بات کی دليل
ھے کہ ان کا حکم خدا اور رسول کے فرمان کے مخالف نھيں ھے اور خود اسی سے عصمت ولی امر بھی
ثابت ھو جاتی ھے۔
اور يہ کہ معصوم کا تعين عالم السر و الخفيات کے عالوه کسی اور کے لئے ممکن نھيں ھے۔

اصول دين سے آشنائی

ج۔قضاوت سنت:
)اھل سنت کے سلسلوں سے مروی روايات کے ذريعے امامت امير المو ٔمنين )عليہ السالم( پر
استدالل کا مقصد اتمام حجت اور جدال احسن ھے۔ ورنہ متواتر احاديث کی روشنی ميں يہ بات ثابت ھونے
کے بعد کہ قر ٓان و سنت ميں بيان کرده امامت کی شرائطٓ ،اپ کے نفس قدسی ميں موجود ھيں ،مذکوره باال
طريقہ استدالل کی قطعا ً ضرورت نھيں۔اھل سنت سے منقول روايات پر ”صحيح“ کا اطالق انھی کے معيار
و ميزان کے مطابق کيا گيا ھے ،اور شيعہ سلسلوں سے منقول روايات پر صحيح کا اطالق اھل تشيع کے
مطابق روايت کے معتبر ھونے کی بناء پر ھے۔ اب خواه يہ روايات اصطالحا ً صحيح ھوں يا موثق ،اور اس
کا انحصار شيعہ علم رجال کے معيار و ميزان پر ھے۔(
ادراک عقل کے تقاضے اور حکم کتاب خدا کے مطابق ھے کہ معصوم
سنت رسول کی پيروی،
ِ
کی پيروی کرنا ضروری ھے ٣
اور ھم سنت ميں سے فقط ايسی حديثيں بيان کريں گے جس کا صحيح ھونا مسلّم اور فرمان خدا
کے مطابق ان کا قبول کرنا واجب ھے۔ اس حديث کو فريقين نے رسول خدا )ص( سے نقل کيا ھے اور
ٓانحضرت )ص( سے صادر ھونے کی تصديق بھی کی ھے۔ اگر چہ اس حديث کو متعدد سلسلہ ھائے اسناد
کے ساته نقل کيا گيا ھے ،ليکن ھم اسی ايک پر اکتفا کرتے ھيں جس کا سلسلہ سند زياده معتبر ھے۔ اور وه
روايت زيد بن ارقم سے منقول ھے:
))قال:لما رجع رسول ٰ ّ
ﷲ )ص( من حجة الوداع ونزل غدير خم ا ٔمر بدوحات فقممن ،فقال:کا نٔی قد
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دعيت فا ٔجبتٕ ،انی قد ترکت فيکم الثقلين ا ٔحدھما ا کٔبر من اآلخر کتاب ّ
ﷲ و عترتی فانظروا کيف تخلفونی
فيھما ،فإنھما لن يتفرقا حتی يردا عل ّی الحوض ،ثم قالٕ :ان ٰ ّ
ﷲ ع ّز و ج ّل موالی و ا نٔا مولی کل مو ٔمن ،ثم ا ٔخذ
بيد علی رضی ٰ ّ
ﷲ عنہ فقال :من کنت مواله فہذا وليہ ،اللّھم وال من وااله و عاد من عاداه ،وذکر الحديث
بطولہ (( ٤
امت کی امامت ٓانخضرت )ص( کی نگاه ميں اتنی زياده اھميت کی حامل تھی کہ ٓاپ )ص( نے نہ
صرف حجة الوداع سے لوٹتے وقت بلکہ مختلف مواقع پر ،حتی زندگی کے ٓاخری لمحات ميں موت کے
بستر پر ،جب اصحاب بھی ٓاپ کے کمرے ميں موجود تھے ،کتاب وعترت کے بارے ميں وصيت فرمائی،
------------- 1سوره نحل ،آيت  ٩٠۔”بے شک خدا وند متعال عدل اور احسان کا حکم کرتا ھے“۔
 2سوره اعراف ،آيت  ١۵٧۔”ان کو نيکوں کا امر کہتا ھے اور ان کو برائيوں سے روکتا ھے“۔
 3سوره حشر ،آيت ٧۔”جو کچه رسول نے تم کو دے اس کو لے لو اور جن چيزوں سے روکے اس سے رک جاؤ“۔
 4مستدرک صحيحين ج  ٣ص  ١٠٩۔”زيد ابن ارقم سے روايت ھے کہ جب رسول خدا )ص( آخری حج سے لوٹ رھے
تھے تو غدير خم پہونچ کر آپ نے سائبان لگانے کا حکم ديا پھر فرمايا:گويا مجھے باليا گيا ھے اور ميں نے بھی اس پر لبيک
کہہ ديا ھے ،ميں تمھارے درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑ رھا ھوں ان ميں سے ايک دوسری سے بﮍی ھے ،ايک کتاب خدا
دوسرے ميرے اھل بيت پس نگاه کرو تم ان دونوں کے ساته ميرے بعد کيسا برتاو کروگے يہ دونوں ھر گز ايک دوسرے سے
تعالی ميرا موال ھے اور ميں ھر مومن کا موال
جدا نہ ھوں گے يھاں تک کہ حوض کوثر پر مجه سے مالقات کريں پھر فرمايا ﷲ
ٰ
ھوں پھر علی کا ھاته پکﮍ کر فرمايا:جس کا ميں موال اس کے علی )ع(ولی ھيں ،پھر دعا فرمائی :بار ٰالھا! اس کو دوست رکھنا
جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے“،
اسی طرح کمال الدين و تمام النعمة ص  ٢٣۴و  ، ٢٣٨اور شيعوں کی دوسری کتابوں ميں۔

۵۶
کبھی ))انی قد ترکت فيکم الثقلين((  ١اور کبھی ))انی تارک فيکم خليفتين(( ٢ ،بعض اوقات ))انی تارک فيکم
الثقلين((  ٣کے عنوان سے اور کسی وقت ))لن يفترقا((  ٤اور کبھی))لن يتفرقا((  ٥کی عبارت کے اضافے کے
ساته اور بعض مناسبتوں پر ))ال تقدموھما فتھلکوا وال تعلموھما فإنھما ا ٔعلم منکم ((  ٦اور کبھی اس طرح
گويا ھوئے )) ٕانی تارک فيکم ا ٔمرين لن تضلوا ٕان اتبعتموھما(( ٧
اگرچہ کالم رسول خدا )ص( ميں موجود تمام نکات کو بيان کرنا تو ميسر نھيں ،ليکن چند نکات
کی طرف اشاره کرتے ھيں :
١۔جملہ ))انی قد ترکت((اس بات کو بيان کرتاھے کہ امت کے لئے آنحضرت )ص( کی طرف
سے قر ٓان وعترت بطور ترکہ وميراث ھيں ،کيونکہ پيغمبر اسالم )ص( کو امت کی نسبت باپ کا درجہ
حاصل ھے ،اس لئے کہ انسان جسم وجان کا مجموعہ ھے اور روح کو جسم سے وھی نسبت ھے جو معنی
کو لفظ او ر مغز کو چھلکے سے ھے۔ اعضاء اور جسمانی قوتيں انسان کو اپنے جسمانی باپ سے ملی ھيں
اور عقائد حقہ ،اخالق فاضلہ واعمال صالحہ کے ذريعے ميسر ھونے والے روحانی اعضاء وقوتيں ،پيغمبر
)ص(کے طفيل نصيب ھوئی ھيں،جو انسان کے روحانی باپ ھيں۔روحانی سيرت وعقالنی صورت کے
افاضے کا وسيلہ اور مادی صورت وجسمانی ھيئت کے افاضے کا واسطہٓ ،اپس ميں قابل قياس
نھينھيں،جس طرح مغز کاچھلکے سے ،معنی کا لفظ سے اور موتی کا سيپ سے کوئی مقابلہ نھيں۔
------------- 1مسند احمد ج  ٣ص  ، ٢۶السنن کبری للنسائی ،ج ،۵ص  ، ١۴۵رقم  ٨١۴٨؛ سيرة ابن کثير ،ج  ،۴ص  ۴١۶اور اھل سنت کی ديگر
کتابيں۔
؛  ٢٣٨؛ المناقب ، ١۵۴ ،بصائر الدرجات ،ص  ، ۴٣۴جز ثامن ،باب  ، ١٧حديث ۴؛ کمال الدين و تمام النعمة ،ص ٢٣۶
 ، ١٢٢اور اھل شيعوں کی ديگر کتابوں ميں۔  ، ١١۶،العمده ،ص  ، ٧١الطرائف ،ص ١١۴
 2مسند احمدج  ۵ص  ١٨١و  ١٨٩فضائل الصحابہ الحمد بن حنبل ،ج  ، ٢ص  ، ۶٠٣رقم  ١٠٣٢؛ المصنف ابن ابی شيبہ،
ج  ،٧ص ) ۴١٨الخليفتين( ،الجامع الصغير ،ج  ،١ص  ، ۴٠٢اور ديگر کتابيں۔
کمال الدين و تمام النعمة ،ص  ٢۴٠؛ العمدة ،ص  ۶٩؛ سعد السعود  ،ص  ، ٢٢٨اور شيعوں کے ديگر منابع و مآخذ۔
 3فضائل الصحابہ الحمد بن حنبل ،ج ، ١ص  ۵٧٢حديث  ، ٩۶٨مسند احمد ،ج  ، ۴ص  ، ٣٧١المستدرک علی الصحيحين،
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ج  ، ٣ص  ١۴٨؛ المعجم الکبير ،ج ، ۵ص ، ١۶۶اور دوسری کتابيں۔
بصائر الدرجات ،ص  ، ۴٣٢جز ثامن ،باب  ، ١٧حديث  ٣و حديث  ،۵و حديث ۶؛ دعائم االسالم ،ج  ،١ص  ٢٨؛ االمالی
للصدوق ،ص  ، ۵٠٠مجلس  ، ۶۴حديث  ١۵؛ کمال الدين و تمام النعمة ،ص  ، ٢٣۴وغيره ،معانی االخبار ،ص  ، ٩٠اور شيعوں کے
ديگر منابع۔
ٰ
الکبری ،ج  ،٢ص  ، ١٩۴مسند ابی يعلی ،ج  ،٢ص  ٢٩٧رقم ۴٨
 4 ،البدايةوالنھاية،ج  ،۵ص ، ٢٢٨وج  ،٧ص ، ٣٨۶الطبقات
 ،جواھر العقدين ،ص  ٢٣١و  ٢٣٢و  ، ٢٣٣مسند ابن الجعد ،ص  ، ٣٩٧رقم  ، ٢٧١١رقم  ، ٢٨٠۵خصائص امير المومنين ،ص ٩٣
مسند احمد ،ج  ، ٣ص  ، ١۴اور دوسری کتابيں۔
 ، ۴٣۴جز ثامن ،باب  ١٧؛ الکافی ،ج  ،٢ص  ۴١۵؛ الخصال ۶۵ ،؛ االمالی للصدوق ،ص  ،بصائر الدرجات ،ص ۴٣٣
 ٢٣۴ ، ٢١٧،وغيره؛ کفاية االثر ،ص  ٩٢؛ االحتجاج ،ج  ،١ص  ، ۶١۶ ، ٩۴، ٧۵مجلس  ، ٧٩ح ١؛ کمال الدين و تمام النعمة ،ص
۶۴
 ٨٣وغيره؛ تفسير قمی ،ج  ،١ص  ، ١٧٢التبيان ،ج  ،١ص  ،٣اور شيعوں کے  ٢۵٢ ، ٧١،؛ العمدة ،ص  ، ٣٩١ ، ۶٨و ج  ،٢ص
١۴٧
ديگر منابع۔
 5مسند احمد ،ج  ،۵ص  ١٨٢؛ السنن الکبری للنسائی ،ج  ،۵ص  ۴۵وغيره؛ کتاب السنة ابن ابی عاصم ،ص  ۶٢٩رقم
 ١۵۴٩و ص  ۶٣٠رقم  ، ١۵۵٣المستدرک علی الصحيحين ،ج  ٣ص  ، ١٠٩اور دوسری کتابيں۔
روضة الواعظين ،ص  ٩۴؛ المناقب ،ص  ١۵۴؛ تفسير القمی ،ج  ،٢ص  ، ۴۴٧سوره فتح کی تفسير ميں ،تفسير فرات
الکوفی ، ١٧ ،اور شيعوں کے ديگر منابع ۔
 6مذکوره عبارت يا اس جيسی عبارتيں مجمع الزوائد ،ج  ،٩ص  ١۶۴؛الصواعق المحرقة ،ص  ١۵٠و  ٢٢٨؛ جواھر
العقدين ص  ٢٣٣و  ، ٢٣٧الدر المنثور ،ج ، ٢ص  ، ۶٠اور دوسری کتب۔
 ٢۵٠؛ تفسير القمی ،ج  ،١ص  ،۴تفسير فرات الکوفی ،ص  ١١٠؛ االمامة و التبصرة ،ص  ،تفسير العياشی ،ج  ،١ص ۴
 ٢٩۴؛ االمالی للصدوق ،ص  ، ۶١۶مجلس  ، ٧٩ح ١؛ کفاية االثر ،ص  ١۶٣؛ مناقب امير المومنين  ۴۴ ، ٢٨٧،؛ کافی ،ج  ،١ص
٢٠٩
 ۴۶٧؛ االرشاد ،ج  ،١ص  ، ١٨٠اور شيعوں کے ديگر منابع۔  ،عليہ السالم ،ج  ،٢ص  ٣٧۶؛ المسترشد ،ص ۴٠١
 7 ،المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص  ، ١١٠جامع االحاديث ،ج  ،٣ص  ۴٣٠حديث  ٩۵٩١؛ينابيع المودة  ،ج ١
ص  ، ١۶۶تاريخ مدينة دمشق ،ج ، ۴٢ص  ٢١۶۔ اور دوسری کتابيں۔
 ٢٣٧وغيره؛ کفاية االثر ،ص ، ٢۶۵تحف العقول ،ص  ۴۵٨؛ مناقب امير المومنين  ،کمال الدين و تمام النعمة ،ص ٢٣۵
عليہ السالم ،ج  ،٢ص  ١٠۵وغيره ،ص  ، ١۴١و  ١٧٧؛ شرح االخبار ،ج  ،١ص  ١٠۵اور شيعوں کے ديگر منابع۔

۵٧
ايسا باپ اپنے اس جملے ))کا نٔی قددعيت فاجبت ((سے اپنی رحلت کی خبر دينے کے ساته ساته
اپنی اوالد کے لئے ميراث وترکہ معين فرما رھا ھے کہ امت کے لئے ميرے وجود کا حاصل اور باقی دو
چيزيں ھيں ))کتاب ٰ ّ
ﷲ وعترتی ((
قر ٓان امت کے ساته خدا ،اور عترت امت کے ساته رسول )ص(کا رابطہ ھيں۔ قر ٓان سے قطع
رابطہ خدا کے ساته قطع رابطہ او ر عترت سے قطع رابطہ پيغمبر اکرم )ص( کے ساته قطع رابطہ ھے
اور پيغمبر خدا سے قطع رابطہ خود خدا سے قطع رابطہ ھے۔
ٓ
اضافہ کی خصوصيت يہ ھے کہ مضاف ،مضاف اليہ سے کسب حيثيت کرتا ھے۔ اگرچہ قران کا
خدا کی جانب اور عترت کا پيغمبر خاتم )ص(،جو کائنات کے شخص اول ھيں ،کی طرف اضافہ ،قر ٓان
وعترت کے مقام و منزلت کو واضح وروشن کر رھا ھے ليکن مطلب کی اھميت کو مد نظر رکھتے ھوئے
ٓانحضرت )ص( نے ان دو کو ثقلين سے تعبير کياھے جس سے پيغمبر اکر م )ص( کی اس ميراث کی
اھميت اور سنگينی کا اندازه بخوبی لگايا جا سکتا ھے۔
ٓ
قر ٓان کے معنوی وزن کی سنگينی اور نفاست،ادراک عقول سے باالتر ھے ،اس لئے کہ قران
مخلوق کے لئے خالق کی تجلی ھے اور عظمت قر ٓان کو درک کرنے کے لئے يہ چند ٓايات کافی
ھيں ِٕ ،٢ ١انﱠہ لَقُرْ ٌ
ب ﱠم ْکنُوْ نٍةالَ يَ َمسﱡہ ِٕاالﱠ ْال ُمطَہﱠرُوْ نَ
آن َک ِر ْي ٌمة فِی ِک ٰت ٍ
>٣
يَتَفَ ﱠکرُوْ نَ < ٤
اور عترت وقر ٓان کو ايک ھی وصف سے توصيف کرنا اس بات کا کھال ثبوت ھے کہ کالم رسول
ﷲ )ص( کے مطابق عترت ،قر ٓان کی ھم پلہ وشريک وحی ھے۔
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ھمسر قر ٓان ھونا ممکن نھيں
پيغمبر خاتم )ص(کے کالم ميں ،جو ميزان حقيقت ھے ،عترت کا
ِ
مگر يہ کہ عترت  ٥ميں شريک علم اور  ٦ميں
شريک عصمت قر ٓان ھو۔
٢۔جملہ ))فإنھما لن يتفرقا(( قر ٓان وعترت کے الزم وملزوم اور ايک دوسرے سے ھر گز جدا نہ
ھونے پر داللت کرتا ھے۔ يعنی ان دونوں ميں جدائی ھو ھی نھيں سکتی ،اس لئے کہ قر ٓان ايسی کتاب ھے
جو تمام بنی نوع انسان کی مختلف ظرفيتوں اور قابليتوں کے حساب سے نازل ھوئی ھے جس ميں عوام
کے لئے عبارات ،علماء کے لئے اشارات ،اولياء کے لئے لطيف نکات اور انبياء کے لئے حقائق بيان ھوئے
ھيں اور بنی نوع انسان کے پست ترين افراد ،جن کا کام فقط مادی ضرورتوں کو پورا کرنا ھے ،سے لے
کر بلند مرتبہ افراد ،جن کے روحی اضطراب کو ذکر خد ا کے بغير اطمينان حاصل نھيں ھوتا اور جو
ھميشہ اسمائے حسنی،امثال عليا اور تحمل اسم اعظم کی تالش ميں ھيں ،کو اس کی ھدايت سے بھره مند
ھونا ھے۔
اور يہ کتا ب سورج کی مانند ھے کہ ٹھنڈک محسوس کرنے واال اس کی حرارت سے خود کو گرم
کرتا ھے ،کاشتکار اس کے ذريعے اپنی زراعت کی پرورش چاہتا ھے ،ماھر طبيعيات اس کی شعاعوں کا
تجزيہ اور معادن ونباتات کی پرورش ميں اس کے ٓاثار کی جستجو کرتاھے اور عالم ربانی دنياومافيھا ميں
سورج کی تاثير ،طلوع وغروب اور قرب وبعد ميں موجود سنن وقوانين کے ذريعے اپنے گمشده کوپاتاھے،
جو سورج کا خالق ومدبر ھے۔
ٓ
ايسی کتاب کے لئے ،جو تمام بنی نوع انسان کے لئے ھے اور دنيا وبرزخ واخرت ميں انسانيت
کی تمام ضرورتوں کوپوراکرتی ھے ،ايسے معلم کی ضرورت ھے جو ان تمام ضرورتوں کا علم رکھتا
------------- 1سوره يس  ،آيت  ١،٢۔”يس قرآن حکيم کی قسم“۔
 2سوره ق ،آيت ١۔”ق قرآن مجيد کی قسم“۔
 3سوره واقعہ ،آيت  ٧٧،٧٨،٧٩۔”يہ بﮍا محترم قرآن ھے۔ جسے ايک پوشيده کتاب ميں رکھا گيا ھے۔ اسے پاک پاکيزه
افراد کے عالوه کوئی چھو بھی نھيں سکتا ھے“۔
 4سوره حشر  ،آيت  ٢١۔”ھم اگر اس قرآن کو کسی پھاڑ پر نازل کرديتے تو تم ديکھتے کہ پھاڑ خوف خدا سے لرزاں
اور ٹکﮍے ٹکﮍے ھو جاتا ھے اور ھم ان مثالوں کو انسانوں کے لئے اس لئے بيان کرتے ھيں کہ شايد وه کچه غور وفکر سکيں
“۔
 5سوره نحل ،آيت  ٨٩۔”جس ميں ھر شئے کی وضاحت موجود ھے“۔
 6سوره فصلت ،آيت  ۴٢۔”قرآن کے نہ سامنے سے اور نہ پيچھے سے جھوٹ و باطل کو راستہ نھيں ھے“۔

۵٨
ھو ،کيونکہ طبيب کے بغير طب ،معلم کے بغير علم اور مفسر کے بغير زندگی ومعاد کو منظم کرنے واال
ٰالھی قانون ناقص ھيں اور نہ فقط يہ بات  ١کے ساته سازگار نھيں بلکہ قر ٓان کے
نقض غرض الزم ٓاتی ھے اور ٢کے ساته قابل جمع نھيں
نزول سے
ِ
ھے۔ جب کہ حکيم وکامل علی االطالق سے قبيح ھے کہ دين کو ناقص بيان کرے اورمحال ھے کہ نقص
غرض کرے،اسی لئے فرمايا))لن يتفرقا((
٣۔ايک روايت کے مطابق فرمايا))يا ا ٔيھا الناس ٕانی تارک فيکم ا ٔمرين لن تضلوا ٕان اتبعتموھما((
اور جيسا کہ سابقہ مباحث ميں اشاره کيا جاچکا ھے کہ خلقت کے اعتبار سے انسان ،جو موجودات جھان کا
نچوڑ اور دينوی ،برزخی ،اخروی ،ملکی وملکوتی موجود ھونے کی وجہ سے عالم خلق وامر سے وابستہ
ھے اور ايسی مخلوق ھے جو بقا کے لئے ھے نہ کہ فنا کے لئے ،ايسے انسان کی ھدايت ،سعادت ابدی
اوراس کی گمراھی شقاوت ابدی کا باعث ھو سکتی ھے اور يہ تعليم وتربيت ،وحی ٰالھی کی ھدايت کے
بغير نا ممکن ھے،جو ظلمات کے مقابلے ميں نور مقدس ھے ٣اور
معلم قر ٓان کا بھی خطا سے معصوم ھونا ضروری ھے ،کيونکہ انسان ،با
قانون تناسب وسنخيت کے مطابقِ ،
عصمت ھدايت اور معصوم ھادی کے ساته تمسک کے ذريعے ھی فکری ،اخالقی وعملی گمراھيوں سے
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محفوظ ره سکتا ھے ،ل ٰہذا ٓاپ )ص( نے فرمايا ))لن تضلوا ٕان اتبعتموھما ((۔
۴۔اور ٓاپ )ص( کے اس جملے ))وال تعلموھما فإنھما ا ٔعلم منکم ((کے بارے ميں ايک انتھائی
متعصب سنی عالم کا يہ قول ھی کافی ھے کہ ))وتميزوا بذلک عن بقية العلماء ال ٔن ٰ ّ
ﷲ ا ٔذھب عنھم الرجس
وطھرھم تطھيرا(( يھاں تک کہ کہتا ھے ))ثم ا ٔحق من يتمسک بہ منھم ٕامامھم و عالمھم عل ّی بن ا ٔبی طالب
کرّم ٰ ّ
ﷲ وجھہ لما قدمناه من مزيد علمہ ودقائق مستنبطاتہ ومن ثم قال ا ٔبوبکر :عل ّی عترة رسول ٰ ّ
ی الذين
ﷲا ٔ
حث علی التمسک بھم ،فخصہ لما قلنا ،وکذلک خصہ بما مر يوم غدير خم(( ٤
اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ھے کہ اس تصديق کے باوجود کہ ٓايت تطھير کی وجہ سے
علی )ع( باقی تمام علماء سے افضل ھيں ،کيونکہ اس ٓايت کے مطابق رجس سے بطورمطلق پاک ھيں،
اور اس اقرار کے باوجود کہ پيغمبر اکرم )ص( علی)ع( کو باقی تمام امت سے اعلم شمار فرماتے تھے
اور خدا بھی فرماتا ھے ٥اور
ّ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
ُ
ٰ
َ
ق ا َٔح◌َ ﱡ
يﱠ ْھ ِدیْ ِٕالَی ْال َح ﱢ
ق ا َٔن ْ◌ يﱡتبَ َع ا َٔم◌َ ْن ال يَ ِھدﱢیْ ِٕاال ا َٔن ْ◌ يﱡھْدی فَ َما لک ْم َک ْيفَ تَحْ ک ُموْ نَ <  ٦اور اس حديث )) ٕانی تارک
ٰ
فيکم ا ٔمرين لن تضلوا ٕان اتبعتموھما وھما کتاب ّ
ﷲ و ا ٔھل بيتی عترتی(( کے صحيح ھونے کے اعتراف
کے ساته ،ضاللت وگمراھی سے نجات پانے کے لئے پوری امت کو علی )ع( کی پيروی کا حکم ديا گيا
ھے اور اس طرح علی )ع(کی متبوعيت وعموم امت کی تابعيت کے بارے ميں بغير کسی استثناء کے
حجت قائم ھے ٧
۵۔قانون کو بيان کرنے کے بعد مصداق کو معين کرنے کی غرض سے حضرت علی )ع( کا
ھاته پکﮍ کر ٓاپ کا تعارف کروايا کہ يہ وھی ثقل ھے جو قر ٓان سے ھر گز جدا نہ ھوگا اور اس کی
عصمت ،ھدايت امت کی ضامن ھے اور جس طرح پيغمبر )ص( تمام مومنين کے موالھےں اسی طرح
------------- 1سوره مائده  ،آيت ٣۔”آج ھم نے تمھارے دين کو مکمل کرديا“۔
 2سوره نحل ،آيت  ٨٩۔” ھم نے تم پر ايسی کتاب کو نازل کيا جو ھر چيز کو بيان کرنے والی ھے“۔
 3سوره مائده ،آيت  ١۵۔”بتحقيق ﷲ کی طرف سے تمھارے پاس نورآيا اور کھلی ھوئی کتاب آئی“۔
 4صواعق محرقہ ص ) ١۵١اھل بيت اطھار )ع( کتاب خداو سنت رسول کے ذريعہ دوسرے علماء سے جدا ھيں کيونکہ
تعالی نے ان سے ھر رجس کو دور رکھا اور ان کو ايسا پاک پاکيزه رکھا جو پاکيزگی کا حق ھے(
ﷲ
ٰ
يھاں تک کہ فرماتا ھے کہ ان ميں تمسک و اتباع کے لئے سزاوار ترين شخص ان کے امام علی بن ابی طالب ھيں،
کيونکہ ان کا علم دوسروں سے زياده ھے اور استنباط احکام ميں دقيق ھيں اسی وجہ سے ابو بکر نے کھا علی عترت رسول ھيں
وه عترت کہ جس سے تمسک کے لئے خدا نے حکم ديا ھے  ،تو ان کو مخصوص کيا ان باتوں سے جو ھم نے بيان کيں ،اور
اسی طرح ان امور سے مخصوص کيا جو کہ غدير خم کے دن ميں ذکر کيا جاچکا ھے۔
 5سوره زمر  ،آيت ٩۔”کہہ ديجئے کہ کيا وه لوگ جو جانتے ھيں ان کے برابر ھو جائيں گے جو نھيں جانتے ھيں ،
اس بات سے نصيحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ھيں“۔
 6سوره يونس ،آيت  ٣۵۔”اور جو حق کی ھدايت کرتا ھے وه واقعا ً قابل ابتاع ھے يا جو ھدايت کرنے کے قابل بھی
نھيں ھے مگر يہ کہ خود اس کی ھدايت کی جائے تو آخر تمھيں کيا ھو گيا ھے اور تم کيسے فيصلے کر رھے ھو“۔
 7سوره انعام ،آيت  ١۴٩۔”کہہ ديجئے کہ سب سے بﮍی حجت خدا ھی کی ھے“۔

۵٩
علی )ع( کا موالہونا بھی ثابت ھے
َوھُ ْم َرا ِکعُوْ نَ < ١
اگر چہ خالفت ،امامت عامہ اور امامت خاصہ کا مسئلہ عقل،کتاب اور سنت کے حکم سے روشن
ھو چکا ھے اور امام کے لئے ضروری اوصاف ،ائمہ معصومين عليھم السالم کے عالوه کسی اور ميں
نھيں پائے جاتے ،ليکن اتمام حجت کے پيش نظر ،حديث ثقلين کے عالوه ،حضرت سيد الوصييّن امير
المو ٔمنين )ع( کی شان ميں چند اور احاديث کو پيش کيا جارھا ھے جن کا صحيح ھونا محدثين کے نزديک
ثابت ومسلم ھے۔
پھلی حديث
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ﷲ )ص()):من اطاعنی فقد اطاع ّ
ﷲ عنہ قال:قال رسول ّ
عن ابی ذر رضی ّ
ﷲ ومن عصانی فقد
عصی ٰ ّ
ﷲ ومن اطاع عليا فقد اطاعنی ومن عصی عليا فقد عصانی (( ٢
اس حديث ميں ،جس کے صحيح ھونے کی اکابر اھل سنت تصديق کرتے ھينھے ،بحکم فرمان
رسول )ص( ،جن کی عصمت گفتارکا تذکره خداوند متعال نے قرآن ميں کيا ھے اور اس بات پر عقلی دليل
بھی قائم ھوچکی ھے ،علی )ع( کی اطاعت وعصيان دراصل اطاعت وعصيان پيغمبر )ص(
ھے اور اطاعت وعصيان پيغمبر )ص( دراصل خدا کی اطاعت وعصيان قرار پاتی ھے۔
اس توجہ کے ساته کہ اطاعت و عصيان کا تعلق امر ونھی سے ھے اور امر ونھی کی وجہ اراده
وکراہت ھے،ل ٰہذا علی )ع( کی اطاعت وعصيان کا خدا کی اطاعت وعصيان قرار پانا اسی وقت ممکن ھے
جب علی )ع( کا اراده و کراہت ،خدا کے ارادے وکراہت کا مظھرہو۔
اور جس کا اراده وکراہت ،خدا کے ارادے وکراہت کا مظھر ھو اس کے لئے مقام عصمت کا ھونا
ضروری ھے ،تاکہ اس کی رضا وغضب ،باری تعالی کی رضا وغضب ھو اور کلمہ )) َم ْن ((کی عموميت
کا تقاضا يہ ھے کہ جو بھی خدا وپيغمبر )ص( کی اطاعت کے دائرے ميں ھے علی )ع( کے فرمان کے
ٓاگے سر تسليم خم کردے ،اور اگر ايسا نہ کرے تو اس نے خدا و رسول کی نافرمانی کی ھے:
ض َال ًال ُمبِينًا< ٤ ٣
ض ﱠل َ
ﷲَ َو َرسُولَہُ فَقَ ْد َ
اور جس نے حضرت علی عليہ السالم کی اطاعت کی اس نے خدا اور اس کے ر سول کی اطاعت
ت تَجْ ِری ِم ْن تَحْ تِہَا ْاال َٔن ْ◌ہَارُ< ٥
کی ھےَ > :و َم ْن ي ُِط ِع ﷲَ َو َرسُولَہُ يُ ْد ِخ ْلہُ َجنﱠا ٍ
َظي ًما< ٧ ٦
فَوْ ًزا ع ِ
دوسری حديث
)) ٕان رسول ٰ ّ
ﷲ )ص( خرج ٕالی تبوک واستخلف عليا فقال ا تٔخلفنی فی الصبيان والنساء ،قال:
ا ٔالترضی ا ٔن تکون منی بمنزلة ھارون من موسی ٕاال ا نٔہ ليس نبی بعدی(( ١
------------- 1سوره مائده  ،آيت  ۵۵۔”بے شک فقط تمھاراولی خدا ھے اور اس کا رسول اور وه لوگ جو ايمان الئے اور نماز کو
قائم کرتے ھيں اور حالت رکوع مينزکوة اداء کرتے ھيں“۔
 2ابوذر رضی ﷲ عنہ سے روايت ھے کہ رسول خدا )ص( نے فرمايا:جس نے ميری اطاعت کی اس نے ﷲ کی
اطاعت کی اور جس نے ميرا عصيان کيا اس نے خدا کا گناه کيا اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے ميری اطاعت اور جس
نے علی کی نافرمانی کی اس نے ميری نافرمانی ھے ۔مستدرک صحيحين ج  ٣کتاب معرفة صحابہ ،ص  ، ١٢١بحار االنوارج ٣٨
ص  ١٢٩۔
 3سوره احزاب ،آيت  ، ٣۶ترجمہ :جو کوئی بھی خدا کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کرتا ھے وه آشکار گمراھی
ميں ھے۔
 4سوره جن ،آيت  ، ٢٣ترجمہ :جو کوئی خدا اور رسول کی نافرمانی کرتا ھے اس کے لئے جھنم کی آگ ھميشہ کے
لئے ھے۔
 5سوره نساء ،آيت  ، ١٣ترجمہ :جس نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کو جنت ميں داخل کيا جائے گا
جس کے نيچے نھريں جاری ھيں۔
 6سوره احزاب ،آيت  ، ٧١ترجمہ :جس نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وه عظيم کاميابی پاگيا۔
 7سوره نساء ،آيت  ، ۶٩ترجمہ :جس نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وه ان کے ساته ھے جس پر خدا نے
نعمت نازل کی ھے۔ ۔

۶٠
يہ روايت ،اھل سنت کی معتبر کتب صحاح اور مسانيد ميں ذکر ھوئی ھے۔ اکابراھل سنت نے اس
حديث کے صحيح ھونے پر اتفاق کو بھی نقل کيا ھے۔ ان کی گفتار کا نمونہ يہ ھے ))ھذا حديث متفق علی
صحتہ رواه االئمة الحفاظ ،کا ٔبی عبد ٰ ّ
ﷲ البخاری فی صحيحہ ،ومسلم ابن الحجاج فی صحيحہ ،وا ٔبی داود فی
سننہ ،وا ٔبی عيسی الترمذی فی جامعہ ،و ا ٔبی عبد الرحمان النسائی فی سننہ ،وابن ماجة القزوينی فی سننہ،
واتفق الجميع علی صحتہ حتی صار ذلک اجماعا منھم ،قال الحاکم النيسابوری ھذا حديث دخل فی ح ّد
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التواتر(( ٢
اس روايت ميں منزلت کے عمومی بيان کا تقاضا يہ ھے کہ حضرت موسی )ع( کی نسبت جناب
ھارون )ع( کو جو مقام حاصل تھا پيغمبر )ص( کی نسبت حضرت علی )ع( کے لئے بھی وه مقام ثابت
ھے اور استثناء مقام نبوت اس عموم کی تاکيد ھے۔
موسی )ع( سے اس طرح بيان فرمائی گئی
قر ٓان مجيد ميں حضرت ھارون )ع( کی نسبت ،حضرت
ٰ
ھے ٣ ،
ھَارُوْ نَ ْ
ص ْ◌لِحْ َوالَ تَتﱠ ِب ْع َس ِب ْي َل ْال ُم ْف ِس ِد ْينَ < ٤
اخلُ ْفنِ ْی فِ ْی قَوْ ِم ْی َو ا َٔ
اور يہ مقام ومنزلت پانچ امور کا خالصہ ھے:
١۔وزارت :
وزير وه ھے جو بادشاه کی ذمہ داريوں کا بوجه اپنے کاندھوں پر ليتا ھے اور ان امور کو انجام
ديتا ھے ،اور حضرت علی)ع( کے لئے يہ مقام نہ فقط اس حديث منزلت ،بلکہ اھل سنت کی ديگر معتبر
کتب حديث وتفاسير ميں بھی ذکر ھوا ھے۔ ٥
------------- 1صحيح بخاری باب غزوه تبوک ،ج  ،۵ص  ، ١٢٩حديث نمبر )٢رسول خدا جنگ تبوک تشريف لے گئے اور علی کوا
پنا خليفہ بنايا علی نے حضرت سے فرمايا:آيا آپ ھم کو عوتوں اور بچوں ميں چھوڑ کے جارھے ھيں حضرت نے جواب ديا کيا
موسی کے لئے تھے فرق فقط اتنا ھے کہ ميرے بعد
تم اس پر راضی نھيں ھو کہ تم ميرے نزديک ويسے ھی ھو جيسے ھارون
ٰ
کوئی نبی نھيں ھے۔
مذکوره حديث  ،حديث منزلت کے نام سے مختصر سے فرق کے ساته اکثر سنی اور شيعہ کتابوں ميں موجود ھے۔
صحيح بخاری ج  ،۴ص  ،، ٢٠٨صحيح مسلم ج  ،٧ص  ، ١٢٠،١٢١الجامع الصحيح ترمذی ،ج  ،۵ص  ، ٣٠٢سنن ابن
 ، ۵٠اور اسی کتاب ميں دوسرے مقامات پر،المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص  ،ماجہ  ،ج  ،١ص  ، ۴۵خصائص نسائی ،ص ۴٨
 ، ٣٣٨ج  ،۶ص  ، ٣۶٩اور اھل سنت کے ديگر منابع۔  ، ١٧٣ ،ج  ،٣ص  ، ١٠٨ ، ٣٢مسند احمد ،ج  ،١ص ١٧٠
المحاسن للبرقی ،ج ، ١ص  ، ١۵٩کافی ،ج ، ٨ص  ، ١٠٧دعائم االسالم ،ج ، ١ص  ، ١۶علل الشريع ،ج  ،١ص  ، ۶۶عيون
االخبار الرضا ،ج ، ٢ص  ، ١٢٢باب  ٣۵دوسری شيعہ کتب۔
 2کفاية الطالب ص ) ٢٨٣يہ وه حديث ھے جس کے صحت پر علماء اھل سنت کا اتفاق ھے اور اس حديث کو نقل کيا
ھے جيسے بخاری مسلم ابن دادو ٔ ،ترمذی  ،نسائی ،ابن ماجہ ،اس حديث کی صحت پر سب کا اتفاق ھے ،يھاں تک اس پر اجماع
ھے ،يھاں تک نيشاپوری نے کھا کہ يہ حديث تو اتر کی حد تک نقل ھوئی ھے۔
بعض بزرگ علماء اھل سنت اس حديث کے سلسلے ميں فرماتے ھيں:
 ١٠٩٨ميں نقل کرتے ھيں کہ اے علی ! تمھارے نسبت ميرے نزديک  ،الف:ابن عبد البر استيعاب قسم سوم ص ١٠٩٧
موسی سے تھی۔
ويسے ھی ھے جو ھارون کو
ٰ
ب:جزری اسنی المطالب ص  ۵٣ميں لکھتے ھيں اس حديث کی صحت پر اتفاق ھے جس کو رسول سے صحابہ کے
ايک گروه نے نقل کيا ھے ان ميں عمر خود بھی ،ابن عباس عبد ﷲ بن جعفر  ،معاذ معاويہ ،جابر بن عبد ﷲ ،وجابر بن سمرة ،
ابو سعيد ،وبراء بن عازب ،،وزيد بن ارقم  ،وزيدبن ابی اوفی ،ونبيط بن شرايط  ،وحبشی بن جناده ،وماھر بن الحويرث ،وانس بن
مالک ،وابی الطفيل ،وام سلمہ ،واسماء بنت عميس  ،وفاطمہ بنت حمزه۔
ج:شرح السنة بغوی ج  ١۴ص  ) ١١٣ھذا حديث متفق علی صحة(اس حديث کے صحت پر اتفاق ھے۔
د:شواھد التنزيل حاکم حسکانی ج  ١ص  ١٩۵۔”ھذا ھو حديث المنزلة الذی کان شيخنا ابو حازم الحافظ يقول خرجتہ بخمسة
االف اسناد۔“)يہ وه حديث منزلت ھے جس کے بارے ميں ميرے استاد فرماتے تھے کہ ميں پانچ ہزار سند کے ساته استخراج کيا
ھے(
 3سوره طہ  ،آيت  ٢٩،٣٠،٣١،٣٢۔”اور ميرے اھل سے ميرا وزير قرار ديدے۔ھارون کو جوميرابھائی بھی ھے۔اس
سے ميری پشت کو مضبوط کر دے۔اور ميرے کام ميں شريک بنادے“۔
 4سوره اعراف ،آيت  ١۴٢۔”اور انھوں نے اپنے بھائی ھارون سے کھا کہ تم قوم ميں ميری نيابت کرو اور اصالح
کرتے رہو اور خبردار مفسدوں کے راستہ کا اتباع نہ کرنا“۔
 5تفسير کبير فخر رازی ج  ١٢ص  ٣۶کے ذيل ميں طبقات ابن سعد ج  ٣ص  ٢٣۔

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

اصول دين سے آشنائی

۶١
٢۔اخوت وبرادری :
چونکہ حضرت موسی اور ھارون عليھما السالم کے درميان نسب کے اعتبار سے برادری تھی،
رسول خدا)ص( نے حضرت علی عليہ السالم کے ساته اس منزلت کو عقد اخوت کے ذريعے قائم فرمايا ،کہ
اس بارے ميں شيعہ اور سنی روايات کثرت سے موجود ھيں ،جن ميں سے ايک روايت کا پيش کردينا کافی
ھے :
عبدﷲ بن عمرکاکھنا ھے :مدينہ ميں داخل ھونے کے بعد پيغمبر اکرم )ص( نے اصحاب کے
درميان اخوت وبرادری کا رشتہ برقرار کيا۔ حضرت علی)ع( آبديده ھو کر ٓاپ )ص( کی خدمت ميں
حاضر ھو کر گويا ھوئے :يارسول ﷲ! ٓاپ نے تمام اصحاب کو اخوت اور برادری کے رشتے ميں پرو ديا
ليکن مجھے کسی کا بھائی قرار نھيں ديآ ،اپ )ص( نے فرمايا))يا علی ا نٔت ا ٔخی فی الدنيا و ا ٓ
الخرة(( ١
يہ اخوت اس امر کی نشاندھی کرتی ھے کہ ِٕانﱠ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ِٕا ْخ َوة۔  ٢کے نزول کے وقت حضرت علی
عليہ السالم کی منزلت ھر مومن سے اعلی و ارفع تھی۔ کيونکہ فريقين کے منابع و مآخذ کے مطابق
ٓانحضرت نے اصحاب کے مقام و منزلت کے مطابق انھيں ايک دوسرے کا بھائی قرار ديا تھا۔
جيسے کہ ابوبکر و عمر ،عثمان و عبدالرحمن اور ابوعبيده و سعد بن معاذ و غيره کو ايک
دوسرے کا بھائی قرار ديا تھا۔  ٣جبکہ حضرت علی عليہ السالم کو اپنی اخوت کے لئے چنا تھا۔ ل ٰہذا حضرت
علی عليہ السالم بنی ٓادم کے درميان سب سے افضل و اشرف کيوں نہ ھوں؟ جبکہ رسول اکرم )ص( نے
دنيا و ٓاخرت ميں ٓاپ کے ساته اپنی اخوت کا صراحتا ً اعالن بھی فرما ديا ھو۔ يہ اخوت اس امر کو واضح
کرديتی ھے کہ حضرت علی اور کائنات کی افضل ترين مخلوق يعنی رسول اکرم )ص( کے درميان
روحی ،علمی ،عملی اور اخالقی مشابہت و مساوات وجود ميں ٓاچکی تھی ٤
جبکہ دنيا و ٓاخرت کے مراتب انسان کی سعی و کوشش اور کسب و اکتساب ھی کے مرھون منت
ھيں٥ :
يقينا خداوند متعال علی بن ابی طالب عليہ السالم کے اس حق جھاد کو بہتر جانتا ھے جو ٓاپ عليہ
السالم نے خداوند متعال کے لئے انجام ديا۔ يھاں تک کہ ٓاپ عليہ السالم اس دنيا ميں اس ھستی کے ھم مرتبہ
تعالی نے يہ فرمايا٦ :
ھوگئے کہ جس کے لئے خداوند
ٰ
اس مقام و منزلت کو بجز ٓانحضرت کے الفاظ کے عالوه کسی اور الفاظ ميں بيان نھيں کيا جاسکتا
ٰ
کہ جن مينآپ )ص(نے فرمايا) :انت اخی فی الدنيا وا ٓ
الخرة( اور حضرت امير عليہ السالم ،عبوديت الھی
کے بعد اسی اخوت کے مرتبے پر افتخار کيا کرتے تھے ،جيسا کہ خود ٓاپ نے فرمايا”:انا عبد ﷲ واخي
رسولہ“ ٧ميں خدا کا بنده اور رسول خدا )ص( کا بھائی ھوں۔ اور بروز شوری ٓاپ)ع(نے فرمايا :کيا ميرے
عالوه تم ميں کوئی ايسا شخص ھے جسے رسول خدا )ص( نے اپنا بھائی قرار ديا ھوں۔ ١
-------------) 1 ،اے علی ! تم دنيا وآخرت ميں ميرے بھائی ھو( ،مستدرک صحيحين ج  ٣ص  ١۴؛ سنن الترمذی ،ج  ،۵ص ٣٠٠
؛ نمبر  ٣٨٠۴؛ اسد الغابة ،ج  ،۴ص  ٢٩؛ البداية و النھاية ،ج  ،٧ص  ٣٧١؛ مجمع الزوائد ،ج  ،٩ص  ١١٢؛ فتح الباری ،ج  ،٧ص
٢١١
تحفة االحوذی ،ج  ، ١٠ص  ١۵٢؛ تاريخ بغداد ،ج  ، ١٢ص  ٢۶٣؛ نظم درر السمطين ،ص  ٩۵؛ کنزل العمال ،ج  ، ١٣ص  ١۴٠؛
تاريخ
مدينة دمشق ،ج  ، ۴٢ص  ١٨و  ۵٣و  ۶١؛ ا نٔساب االشراف ،ص  ١۴۵؛ ينابيع المودة ،ج  ،٢ص  ، ٣٩٢اور اھل سنت کے ديگر
مآخذ۔
مناقب آل ا ٔبی طالب ،ج  ،٢ص  ١۵٨؛ اور اسی سے ملتی جلتی عبارت خصال  ،ص  ۴٢٩؛ باب  ، ١٠ح  ،۶مناقب ا ٔمير
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 ٣۴٣و  ٣۵٧؛ شرح االخبار ،ج  ،٢ص  ١٧٨و  ۴٧٧و  ۵٣٩؛ العمدة ،ص  ، ٣١٩، ٣٢۵، ١۶٧المومنين عليہ السالم ،ج  ،١ص ٣٠۶
و  ، ١٧٢اور شيعوں کے ديگر منابع۔
 2سوره حجرات آيہ  ١٠ترجمہ :مومنين آپس ميں بھائی بھائی ھيں۔
 3المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص  ، ١۴و  ، ٣٠٣الد ّر المنثور ،ج  ،٣ص  ، ٢٠۵اور اھل سنت کے ديگر منابع،
اال ٔمالی شيخ طوسی ،ص  ۵٨٧؛ مناقب آل ابی طالب ،ج  ،٢ص  ١٨۵؛ العمدة ،ص  ، ١۶۶اور شيعوں کے ديگر منابع۔
 4سوره انعام آيہ  ، ١٣٢اور جس نے جيسا )بھال يا برا( کيا ھے اسی کے موافق ھر ايک کے درجات ھيں۔
 5سوره انبياء  ، ۴٧قيامت کے دن تو ھم )بندوں کے برے بھلے اعمال تولنے کے ليے( انصاف کی ترازوئيں کھﮍی
کرديں گے تو پھر کسی شخص پر کچه بھی ظلم نہ کيا جائے گا۔
 6سوره اسراء ،آيہ  ٧٩۔ ترجمہ :خدا تم کو مقام محمود تک پھنچائے۔
 7سنن ابن ماجہ  ،ج  ،١ص  ۴۴؛المستدرک علی الصحيحينج  ،٣ص  ١١٢؛ ذخائر
العقبی ،ص  ۶٠؛منصف ابن ابی شيبہ،
ٰ
ٰ
الکبری للنسائی ،ج  ،۵ص  ١٠٧و ١٢۶
ج  ،٧ص  ۴٩٧و  ۴٩٨؛ اآلحاد والمثاني ،ج  ،١ص  ١۴٨؛ کتاب السنة ،ص  ۵٨۴؛السنن
؛خصائص
 ،امير المومنين عليہ السالم  ،ص  ٨٧؛ مسند ابی حنيفہ ،ص  ٢١١؛ شرح نھج البالغہ البن ابی الحديد ،ج  ،٢ص  ٢٨٧وج ١٣
ٰ
الکبری ،ج ،٢
؛ ص  ٢٠٠و  ٢٢٨؛نظم درر السمطين،ص  ٩۵و۔۔۔کنزالعمال ،ج  ، ١١ص  ۶٠٨وج  ، ١٣ص  ١٢٢و  ١٢٩؛ الطبقات
ص ٢٣
 ،تاريخ مدينةدمشق ،ج  ، ۴٢ص  ۵٩و  ۶٠و  ۶١؛ ميزان االعتدال ،ج  ،١ص  ۴٣٢؛ تہذيب التہذيب ،ج  ،٧ص  ٢٩۶؛ تاريخ الطبری،
ج٢
ص  ۵۶؛ البداية والنھاية ،ج  ،٣ص  ، ٣۶وج  ،٧ص  ٣٧١؛ ينابيع المودة ج  ،١ص  ١٩٣؛اور دوسرے حواالجات اھل سنت عيون
اخبار
الرضا عليہ السالم ،ج  ،٢ص  ، ۶٣باب  ، ٣١ح  ٢۶٢؛ مناقب اميرالمومنين عليہ السالم  ،ج  ،١ص  ٣٠۵وغيره؛ المسترشد،
 ،ص  ٢۶٣و۔۔۔و  ٣٧٨؛ شرح االخبار ،ج  ،١ص  ١٩٢؛ االمالی للمفيد ،ص ۶؛ االمالی للطوسی ،ص  ۶٢۶و  ٧٢۶؛ مجمع البيان ،ج ۵
ٰ
الوری ،ج  ،١ص  ٢٩٨؛ کشف الغمة ،ج  ،١ص  ٨٩و ج  ،١ص  ، ۴١٢العمدة ،ص
 ، ٢٢٠الخصال ،ص  ۴٠٢اور  ،ص  ١١٣؛ اعالم
۶۴
دوسرے شيعہ حوالہ جات ۔

۶٢
پشت پناھی
بعض ديگر مروی احاديث کے مطابق رسول اکرم)ص( نے اپنی پشت کو حضرت علی)ع( کے
ذريعے مضبوط و مستحکم قرار دينے کی خدا سے درخواست کی۔ خداوند متعال نے بھی نيز حضور کی
دعا کو مستجاب فرمايا۔ ٢
بال شبہ خداوند متعال کی جانب سے عائد کرده فرائض ميں سے ختم نبوت کا فريضہ سب سے
زياده کٹھن اور پر خطر ھے ،خاتم المرسلين کے عالوه ،جو خود بھی پشت و پنا ِه انبياء ھيں ،کوئی اور اس
خطير و سنگين ذمہ داری کا بوجه نھيں اٹھا سکتا۔
ل ٰہذا خداوند متعال کی جانب سے اس سنگين ذمہ داری کو صبر و تحمل سے سنبھالنے کے بعد
ٓاپ)ص( نے حضرت علی عليہ السالم کے ذريعے اپنی پشت و بازو اور طاقت و قوت کو مستحکم و
مضبوط بنانے کی خداوند تعالی سے دعا کی۔ خدا نے حضرت موسی کی دعا کی مانند ٓاپ کی دعا کو بھی
مستجاب فرمايا۔ ٣
رسول خدا)ص( کی يہ دعا اور خدا کی جانب سے استجابت اس امر کا ثبوت ھے کہ امر رسالت
کا پايہ تکميل تک پھنچا صرف اس علی بن ابی طالب کے دست و زبان کے ذريعے ھی ممکن ھے کہ جس
کا ھاته قدرت ٰالھی کے ذريعے ھر شئے پر غالب اور جس کی زبان حکمت خداوندی کے سبب ناطق ھے۔
کيا عقل اس بات کو تسليم کرتی ھے کہ رسول اکرم)ص(کے بعد اس ھستی کے عالوه کوئی اور
اس امت کا حامی و مددگار قرار پائے کہ جو خود رسول اکرم)ص( کا بھی حامی و مددگار تھا۔
نيز کيا يہ ممکن ھے کہ رسول اکرم)ص( کے يارو مددگار کے عالوه امت کسی اور کو اپنا يارو
مددگار قرار دے سکے؟
اصالح امر:
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٤
موسی کی قوم کے مصلح اور اصالح امت کے سلسلے ميں
جس طرح سے جناب ھارون ،حضرت
ٰ
موسی کے جانشين تھے ،اسی طرح سے اس امت ميں يہ مقام و منزلت حضرت امير عليہ السالم
حضرت
ٰ
سے مخصوص ھے۔ اور بغير کسی قيد و شرط کے ھر قسم کی اصالح کرنا اسی شخص کی شان ھوسکتی
ھے جو خود ”ھر قسم“ کی صالح و کمال سے متصف ھو۔ ل ٰہذا کسی بھی قسم کی صالح کے کسی بھی
مرتبے و درجے پر فائز شخص مذکوره باال منزلت پر فائز نھيں ھوسکتا۔ وھی صالح جو قر ٓان مجيد ميں
حضرت يحيی > َو َسيﱢدًا َو َحصُورًا َونَ ِبيًّا ِم ْن ال ﱠ
صلِ ِحينَ < ٥
اور حضرت عيسی کے لئے  ٦بيان کی گئی ھے۔
------------- 1لسان الميزان  ،ج  ،٢ص  ١۵٧؛ االحتجاج ؛لطبرسی ،ج  ،١ص  ١٩٧اور دوسرے حواالجات شيعہ۔
 2الدر المنثور اس آيت کے ذيل ميں  ،ج  ،۴ص  ٢٩۵؛ التفسير الکبير ،ج  ، ١٢ص  ٢۶اس آيت کے ذيل ميں
 ،ﷲ<؛ شواھد التنزيل  ،ج  ،١ص  ٢٣٠و  ۴٨٢؛ المعيار والموازنة ،ص  ٧١و  ٣٢٢؛ نظم دررر السمطين  ،ص  ٨٧؛ ينابيع المودة ،ج
١
ص  ، ٢۵٨ج  ،٢ص  ١۵٣اور اھل سنت کے دوسرے حوالہ جات ۔
 ٢۴٨ ،و  ، ٢۵۵و  ، ٢۵۶شرح االخبار ،ج  ، ١مناقب امير المومنين )ع( ،ج  ،١ص  ٣۴٨؛ تفسير فرات کوفی ،ص ٩۵
 ، ١٩٢کنز الفوائد ،ص  ، ١٣۶مجمع البيان ،ج  ،٣ص  ، ٣۶١نيز شيعوں کے ديگر منابع۔
 3سوره قصص آيہ  ، ٣۵عنقريب تمھارے بھائی کی وجہ سے تمھارے بازو قوی کرديں گے۔
 4سوره اعراف آيت  ١۴٢۔ موسی نے اپنے بھائی ھارون سے کھا :ميری قوم ميں ميرے جانشين بن کر رھو اور
اصالح کرتے رہو۔
 5سوره آل عمران  ٣٩ترجمہ :سردار اور پارسا اور نيکو کار بنی ھوگا۔
 6سوره آل عمران ، ۴۶ترجمہ :اور جھولے ميں اور بﮍی عمر کا ھوکر )دونوں حالتوں ميں يکساں( لوگوں سے باتيں
کرے گا اور نيکو کاروں ميں ھوگا۔

۶٣
شرکت در امر:
جس طرح سے حضرت ھارون ،حضرت موسی کے شريک تھے ،مذکوره حديث کے مطابق
سوائے نبوت کے يھی مقام و منزلت حضرت علی عليہ السالم کے لئے بھی ثابت ھے۔
پيامبر اکرم)ص( کے مناصب ميں سے ايک منصب اس کتاب کی تعليم ھے جس ميں تمام چيزيں
بيان کردی گئی ھيں۔ نيز اس حکمت کی تعليم بھی آپ)ص(ھی کی ذمہ داری ھے جس کے بارے ميں
خداوند متعال ارشاد فرماتا ھے۔ ١
٢
بال شبہ خداوند متعال کی جانب سے حضور اکرم)ص( پر نازل کرده کتاب و حکمت کے علوم
صرف سابقہ انبياء و مرسلين پر نازل کرده علوم کے ھی حامل نھيں بلکہ مزيد علوم کے بھی حامل ھيں اور
يہ از دياد و اضافہ ٓانحضرت)ص(کی نبوت عامہ رسالت خاتميت نيز تمام انبياء اور ديگر تمام مخلوقات ٰالھی
پر ٓاپ کی برتری و بزرگی کے سبب ھے۔
اس کے عالوه لوگوں کے درميان اختالف کی صورت ميں ان کے درميان حکم صادر کرنا بھی
ٓانحضرت کے فرائض رسالت ميں سے ھے۔ ٣
َاب ِب ْال َح ﱢ
ک ﷲُ < ٤
ک ْال ِکت َ
> ِٕانﱠا ا ٔنَز َْلنَا ِٕالَ ْي َ
اس ِب َما ا َٔر◌َ ا َ
ق لِتَحْ ُک َم بَ ْينَ النﱠ ِ
مزيد بر ٓاں حضرت ختمی مرتبت کی شان رسالت ميں مومنين پر خود ان سے زياده باختيار اور
اولی ھونا بھی شامل ھے۔ بنا برايں حضرت علی عليہ السالم اس ھستی کے شريک کار ھيں جس کے ھاته
نظام تکوين و تشريع کی واليت ھے۔
خالفت:
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

جس طرح سے جانب ھارون ،حضرت موسی کے خليفہ تھے ،مذکوره ،حديث کے ذريعے جناب
امير عليہ السالم کی خالفت بال فصل بھی ثابت ھوجاتی ھے۔
خليفہ اور جانشين اس شخص کا وجود تنزيلی اور قائم مقام ھے جس کے مقام پر وه خليفہ مسند
نشيں ھوا ھے ،اس کی غيبت اور عدم موجودگی کے ذريعے پيدا ھونے والے خالء کو خليفہ ھی پر کرتاتھا۔
جناب خاتم االنبياء کا جانشين کسی بھی نبی کے جانشين ،بلکہ تمام کے تمام انبياء کی بيک وقت
جانشينی کے ساته بھی قابل مقايسہ و موازنہ نھيں۔ کيونکہ ختمی مرتبت کا جانشين اس ھستی کا جانشين ھے
عيسی بن مريم )ع(تک تمام انبياء اس کے لواء و علم تلے ھيں۔ عرش کے سائے سے کس طرح
کہ ٓادم سے
ٰ
اس شئے کا موازنہ کيا جاسکتا ھے جو عرش کے سائے سے بھی ادنی ھو۔
جی ھاں جناب ھارون ،حضرت موسی کے خليفہ ھيں ،اس کے جانشين ھيں کہ جس کی منزلت
کے بارے ميں خداوند متعال نے يوں فرمايا ھے٥ :
ليکن علی بن ابی طالب ،خاتم النبيين کا خليفہ ھے۔ اس کا جانشين ھے کہ جس کی منزلت کو خدا
نے قر ٓان ميں يوں بيان فرمايا ھے ٦
ابان احمر سے روايت صحيحہ ميں منقول ھے کہ امام صادق عليہ السالم نے فرمايا :اے ابان!
لوگ کس طرح سے امير المومنين کی اس بات کا انکار کرتے ھيں کہ ٓاپ)ع(نے فرمايا :اگر ميں چاھوں تو
اپنے پير کو دراز کرکے شام ميں پسر ابوسفيان کے سينے پردے ماروں اور اسے اس کے تخت سے نيچے
------------- 1سوره بقره آيہ  ، ٢۶٩ترجمہ :وه جس کو چاہتا ھے حکمت عطا فرماتا ھے جس کو خدائی کی طرف سے حکمت
عطا کی گئی تو اس ميں شک ھی نھيں کہ اسے خير کثير عطاء کيا گيا۔
 2سوره نساء آيہ  ، ١١٣ترجمہ :اور خدا نے تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی اور جو باتيں تم نہ جانتے تھے تمھيں
سکھاديں اور تم پر تو خدا کا بﮍا فضل ھے۔
 3سوره نحل آيت  ، ٣٩اس لئے ان کے سامنے صاف اور واضح کردے گا جب باتوں پر يہ لوگ اختالف کرتے ھيں۔
 4سوره نساء  ، ١٠۵ھم نے تم پر برحق کتاب اس لئے نازل کی ھے تاکہ تم کو جيسا کہ خدا نے دکھاليا ھے لوگوں
کے درميان حکم کرو۔
 5سوره مريم  ، ۵٢ھم نے ان کو وادی مقدس طور سے آواز دی اور اپنے مقام قرب کے لئے انتخاب کيا۔
 6سوره نجم آيہ ٨۔ ،٩پھر قريب آئے اور ان پر وحی حق نازل ھوئی۔ ايسا قريب ھوئے دو کمان سے اس سے بھی
قريب فاصلہ ره گيا۔

۶۴
ٓ
الکھينچوں ليکن اس بات کا انکار نھيں کرتے کہ اصف ،وصی سليمان ،سليمان کے دربار ميں سليمان کی
پلک جھپکنے سے قبل تخت بلقيس کو النے کی طاقت رکھتاتھا!
کيا ھمارے پيغمبر افضل االنبياء اور ان کا وصی افضل االوصياء نھيں ھيں؟
کيا خاتم النبيين کے وصی کوسليمان کے وصی کی مانند بھی نھيں سمجھتے؟!
ھمارے اور ھمارے حق کے منکروں اور ھماری فضيلت کے جھٹالنے والوں کے درميان اب خدا
ھی فيصلہ کرے“ ١۔
بنا برايں رسول اکرم)ص( کی وزارتٓ ،اپ کی پشت کی مضبوطیٓ ،اپ کے امر ميں شرکتٓ ،اپ
سے اخوت و برادری ،امر امت کی اصالح اور ٓاپ کی خالفت ھرگز اس شخص سے قابل مقايسہ ھوھی
نھيں سکتی کہ جس نے رسول اکرم)ص( کے عالوه کسی اور سے ان فضيلتوں کو پايا ھو۔
جو شخص بھی حديث منزلت ميں عميق غور کرے نيز کتاب ميں تدبر اور سنت ميں تفقہ کا حامل
ھو تو وه يقينا اسی نتيجے پر پھنچے گا کہ ٓانحضرت)ص(کے ھاتھوں آنحضرت)ص(کی زندگی ھی ميں
خالف حکم عقل اور
جانشين رسول قرار پانے والی ھستی اور ٓانحضرت)ص(کے درميان فصل و جدائی،
ِ
قر ٓان و سنت سے متضاد ھے۔
ت سند کے خود اھل سنت بھی متعرف
بکير بن مسمار سے منقول روايت ميں کہ جس کی صح ِ
ھيں ،بکير نے کھاھے :ميں نے عامر بن سعد سے سنا کہ معاويہ نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا:
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ابوطالب کے بيٹے پر سب و شتم کرنے سے تجھے کيا چيز روکتی ھے؟
جواب ديا :جب بھی مجھے وه تين چيزيں ياد ٓاتی ھيں جو رسول اکرم)ص( نے علی کے بارے ميں
کھيں تو ميں علی پر سب و شتم نھيں کرپاتا اور ان ميں سے ھر شئے ايسی ھے جو ميرے لئے ”حمر نعم“
)ھر قيمتی شئے( سے بھی زياده محبوب و پسنديده ھے۔
معاويہ نے پوچھا :اے ابو اسحاق! وه تين چيزيں کونسی ھيں؟
ٓ
ابو اسحاق نے کھا :ميں علی پر سب و شتم نھيں کرسکتا کہ جب مجھے ياد اتا ھے کہ رسول
خدا)ص( پر وحی نازل ھوئی جس کے بعد ٓاپ نے علی ان کے دونوں فرزندوں اور فاطمہ کا ھاته تھام کر
اپنی عبا کے نيچے جمع کيا اور پھر فرمايا :بار ٰالھا! يھی ھيں ميرے اھل بيت )عليھم السالم(۔
اور ميں سب و شتم نھيں کرونگا کہ جب مجھے يہ ياد ٓاتا ھے کہ ٓانحضرت نے علی کو غزوه
تبوک کے موقع پر )مدينے ميں ھی( باقی رکھا ،جس پر علی نے عرض کی :کيا مجھے بچوں اور عورتوں
کے ساته چھوڑ کر جارھے ھيں؟ ٓاپ)ص(نے فرمايا :کيا تم اس بات پر راضی نھيں ھو کہ تمھيں مجه سے
وھی نسبت ھے جو ھارون کو موسی سے تھی فرق صرف يہ ھے کہ ميرے بعد کوئی نبی نھيں ٓائے گا۔
اور ميں علی پر سب و شتم نھيں کرسکتا کہ جب مجھے روز خيبر ياد ٓاتا ھے کہ جب رسول
خدا)ص( نے فرمايا :يقينا اس پرچم کو ميں اسے دونگا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ھے اور
خدا اسی کے ھاتھوں فتح نصيب کرے گا ل ٰہذا ھم سب اسی سوچ ميں تھے کہ ديکھيں رسول اکرم)ص( کی
نگاه انتخاب کس پر ھے؟ کہ ٓانحضرت نے فرمايا :علی کھاں ھے؟ لوگوں نے جواب ديا :ان کی ٓانکھوں ميں
تکليف ھے۔ فرمايا علی کو بالو  ٔ،علی کو باليا گيآ ،انحضرت)ص(نے اپنے لعاب دھن کو علی کے چھرے
پر مال اور اپنا علم سونپا ،خداوند متعال نے علی کے ھاتھوں ھی مسلمانوں کو فتح نصيب فرمائی۔
راوی کہتا ھے :خدا کی قسم جب تک سعد بن ابی وقاص مدينے ميں رھے معاويہ نے ان سے کچه
نہ کھا۔ ٢
حاکم نيشا پوری کا کھنا ھے :حديث مو أخاة اور حديث رايت )علم( پر بخاری و مسلم دونوں متفق
ھيں۔ ٣
بخاری نے سھل بن سعد سے نقل کيا ھے کہ :رسول اکرم)ص( نے بروز خيبر فرمايا :يقينا کل ميں
يہ علم اسے دونگا کہ جس کے ھاتھوں خدا فتح و کامرانی نصيب کرے گا وه خدا اور اس کے رسول سے
محبت کرتا ھے نيز خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ھيں۔
------------- 1االختصاص ،ص  ٢١٢۔
 2المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص  ١٠٨؛نيز اس کے خالصہ ميں بھی ھے ،صحيح مسلم ،ج  ،٧ص  ، ١٢٠سنن
ترمذی ،ج  ،۵ص  ، ٣٠١وغيره
 3المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص ١٠٩

۶۵
ل ٰہذا تمام لوگوں نے وه رات اضطراب و پريشانی کے عالم ميں بسر کی کہ ديکھينرسول خدا يہ
علم کس کو عطا کرتے ھيں۔
جب صبح ھوئی تو ھم لوگ علم پانے کی اميد لے کر رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ھوئے۔
ٓانحضرت نے فرمايا :علی بن ابی طالب کھاں ھيں؟ جواب ديا گيآ :انکھوں کی تکليف ميں مبتال ھيں
فرمايا :علی کو الو ۔ٔ
علی ٓائے اور ٓانحضرت نے اپنا لعاب دھن ان کی ٓانکھوں پر مال اور دعا فرمائی ،درد اس طرح
سے دور ھوا گويا علی کی ٓانکھوں ميں کوئی تکليف ھی نہ تھی۔
پھر انھيں علم ديا۔ علی نے عرض کی :يا رسول ﷲ! ان لوگوں کے ساته اس وقت تک جنگ کروں
گا جب تک کہ يہ لوگ ھماری طرح نہ ھوجائيں )ايمان لے ٓائيں(۔ جس کے بعد ٓانحضرت نے فرمايا :نرمی
اور ثبات کے ساته بنا کسی عجلت کے ميدان جنگ ميں داخل ھونا ،يھاں تک کہ ان کے لشکر کے مد مقابل
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پھنچ جاو  ٔ،اس کے بعد انھيں اسالم کی دعوت دے کر ان پر واجب حق ﷲ کی انھيں خبر دينا۔ پس خدا کی
قسم! يقينا اگر خدا تمھارے ھاتھوں ايک انسان کی بھی ھدايت کردے تو يہ تمھارے لئے حمر نعم اور ھر
قيمتی شئے سے زياده بہتر ھے۔ ١
يہ بات مخفی نھيں کہ ٓانحضرت کا يہ فرمانا :علم اسے دونگا جو خدا اور اس کے رسول سے
محبت کرتا ھے اور خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ھيں۔ اس راز سے پرده اٹھاتا ھے کہ
اصحاب رسول ميں سوائے حضرت علی )ع(کے کوئی بھی شخص مذکوره باال صفت سے متصف نہ تھا،
ورنہ رسول اکرم)ص(کی جانب سے صرف علی سے اس صفت کو مختص کرنا بغير ترجيح و سبب کے
ھوگا اور بارگاه قدسی رسول اکرم)ص( عقلی و شرعی باطل امور سے مبرّا و منزه ھے۔
علم کا عطاء کرنا اور علی کے ھاتھوں فتح ،حديث منزلت ھی کی تفسير ھے اس کے معنی يھی
ھيں کہ علی ھی وه ھستی ھے کہ جس کے ذريعے خداوند تعالی نے اپنے پيغمبر کی پشت کو مستحکم
فرمايا اور اپنے نبی کے دست و بازو کی مدد عطا فرمائی۔
------------- 1صحيح البخاری ،ج  ،۵ص  ، ٧۶و ج  ،۴ص  ، ١٢و ص  ، ٢٠و ص  ، ٢٠٧نيل االوطار ،ج  ،٨ص  ، ۵۵و  ، ۵٩فضائل
الصحابہ ،ص  ، ١۶مسند احمد ،ج  ،١ص  ، ٩٩وص ، ١٨۵و ج  ،۴ص  ، ۵٢صحيح مسلم ،ج  ،۵ص  ، ١٩۵و ج  ،٧ص  ، ١٢٠و
 ، ١٢٢سنن ابن ماجہ ،ج  ،١ص  ۴۵؛سنن الترمذی ،ج  ،۵ص  ، ٣٠٢السنن الکبری للبيہقی ،ج  ،۶ص  ، ٣۶٢و ج  ،٩ص  ، ١٠٧و
 ، ۵٢٢مسند سعد بن ابی  ١٣١ ،؛ مجمع الزوائد ،ج  ،۶ص  ، ١۵٠و ج  ،٩ص  ، ١٢٣وغيره ،مصنف ابن ابی شيبہ ،ج  ،٨ص ۵٢٠
ٰ
الکبری ،ج  ،۵ص ۴۶
؛  ١٠٨و۔۔۔ و ص  ، ١۴۵وقاص ،ص  ، ۵١بغية الباحث ،ص  ، ٢١٨کتاب السنة ،ص  ، ۵٩۴وغيره ،السنن
 ، ١١۶ ، ۵٣١،مسند ابی يعلی ،ج  ،١ص  ، ٢٩١و ج  ، ١٣ص  ، ۵٢٢خصائص امير المومنين )عليہ السالم( ص  ۴٩وغيره ،و ٨٢
 ، ١٩٨ ،و ج  ، ١٨٧، ٧صحيح ابن حبان ،ج  ، ١۵ص  ، ٣٧٧و  ، ٣٨٢المعجم االوسط ،ج  ،۶ص  ، ۵٩المعجم الکبير ،ج  ،۶ص
١۶٧
 ، ٢٣٨مسند الشامين ،ج  ،٣ص  ٣۴٨؛ دالئل النبوة ،ص  ، ١٠٩٢الفائق فی  ، ٧٧ ،و ج  ، ١٨ص  ١٧ ، ٣۵، ٣۶، ٢٣٧و  ، ٣١ص
١٣
غريب الحديث ،ج  ،١ص  ، ٣٨٣االستيعاب ،ج  ،٣ص  ، ١٠٩٩شرح نھج البالغہ البن ابی الحديد ،ج  ، ١١ص  ، ٢٣۴و ج  ، ١٣ص
؛  ١٢٣و  ١٨۶ ، ١۶٣؛ النظم الدرر السمطين ،ص  ، ٩٨و  ١٠٧؛ کنز العمال ،ج  ، ١٠ص  ، ۴۶۶و ص  ، ۴۶٨و ج  ، ١٣ص ١٢١
ٰ
 ، ٢۶٧ ،شرح السنة للبغوی ،ج  ، ١۴الطبقات
الکبری ،ج  ،٢ص  ١١١؛ التاريخ الکبير ،ج  ،٢ص  ١١۵؛ الثقات البن حبان ،ج  ،٢ص
١٢
؛  ٨١و۔۔۔ ،و  ، ۴٣٢ص  ، ١١١تاريخ بغداد ،ج  ،٨ص  ،۵تاريخ مدينةدمشق ،ج  ، ١٣ص  ، ٢٨٨و ج  ، ۴١ص  ، ٢١٩و ج  ، ۴٢ص
١۶
اُسد الغابة ،ج  ،۴ص  ، ٢۶و  ، ٢٨ذيل تاريخ بغداد ،ج  ،٢ص  ، ٧٨البداية و النھاية ،ج  ،۴ص  ٢١١و۔۔۔ ،و ج  ،٧ص  ٢۵١و ٣٧٢
ٰ
 ،وغيره ،السيرة النبوية ،ج  ،٣ص  ، ٧٩٧سبل
الھدی و الر شاد ،ج  ،٢ص  ، ٣٢و ج  ،۵ص  ، ١٢۴و ج  ، ١٠ص  ، ۶٢ينابيع المودة
ج١
ص  ، ١۶١ج  ،٢ص  ، ١٢٠و  ، ٢٣١و  ٣٩٠؛اور اھل سنت کے دوسرے حوالہ جات ۔
 ،رسائل
المرتضی ،ج  ،۴ص  ، ١٠۴الدعوات ،ص  ، ۶٣زبدة البيان ،ص  ، ١١کشف الغطاء ،ج  ،١ص  ، ١١الکافی ،ج ٨
ٰ
 ،ص  ، ٣۵١علل الشرائع ،ج  ،١ص  ، ١۶٢باب  ، ١٣٠ح  ،١الخصال ،ص  ، ٢١١و ص  ، ٣١١و ، ۵۵۵االمالی للصدوق ،ص ۶٠۴
 ٨٩و  ، ۵٣٧ ، ۴٩۶و ج  ، ٢المجلس السابع والسبعون ،ح  ، ١٠روضة الواعظين ،ص  ، ١٢٧مناقب اميرالمومنين )ع(  ،ج  ،١ص
٣۴۵
 ١٩۵و  ،وغيره؛ المسترشد ،ص  ، ٢٩٩و  ، ٣٠٠و  ، ٣۴١و  ، ۴٩١و  ، ۵٩٠شرح االخبار ،ج  ،١ص  ، ٣٠٢و ج  ،٢ص
١٧٨،١٩٢
 ١٩٧ ،؛ النکت االعتقاديہ ،ص  ، ۴٢االرشاد ،ج  ،١ص  ، ۶۴االختصاص ،ص  ٢٠٩ ، ۶٨، ٨۶، ١۵٧، ١۵٠؛ االفصاح ،ص ٣۴
؛  ، ٣٨و  ، ۵۴۶و  ، ۵٩٩االحتجاج ،ج  ،١ص  ، ۴٠۶و ج  ،٢ص  ، ٣٠٧ ۶۴و  ، ٠االمالی للفميد ،ص  ، ۵۶االمالی للطوسی ،ص
١٧١
 ١٣٩ ،و۔۔۔ ،و  ، ١٨٨و  ١٨٩و  ٢١٩؛ الفضائل ،ص  ١۵٢؛ التبيان ،ج  ، ٣الخرائج الجرائح ،ج  ،١ص  ، ١۵٩العمدة ،ص  ، ٩٧و
١٣١
 ، ٢٠١نيز شيعوں کے بہت سے منابع۔  ،ص  ، ۵۵۵و ج  ،٩ص  ، ٣٢٩مجمع البيان ،ج  ،٣ص  ، ٣۵٨و ج ٩

۶۶
مزيد بر ٓاںٓ ،انحضرت)ص(کا يہ فرمانا کہ خداوند تعالی علی کے ھاتھوں کا فتح عطافرمائے گا،
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اس امر کا بيانگر ھے کہ فعل ٰالھی علی کے ھاتھوں اسی طرح جاری ھوتا ھے جس طرح پيامبر کے
ھاتھوں جاری ھوا جس کے بارے ميں قر ٓان کريم نے فرماياَ :و َما َر َميْتَ اِ ْذ َر َميْتَ َو ٰل ِک ﱠن ٰ ّ
ﷲَ َرمٰ ی ١
اور خود جناب امير سے بھی يہ نقل ھوا ھے کہ ٓاپ نے فرمايا :خدا کی قسم! ميں نے در خيبر کو
جسمانی طاقت سے نھيں اکھاڑا تھا ٢۔ جی ھاں ،جس کے ھاتھوں خداوند متعال در خيبر کو فتح کروائے وھی
يدﷲ ھے ،کيا خدا کی افضل ترين مخلوق کے دست و بازو بجز يدﷲ کے کسی اور وسيلے سے مستحکم
ھوسکتے ھيں:
ک لَ ِذ ْک َری لِ َم ْن َکانَ لَہُ قَ ْلبٌ ا َٔو ْ◌ ا َٔل ْ◌قَی ال ﱠس ْم َع َوھو ش َِہي ٌد ٣
ِٕا ﱠن فِی َذلِ َ

اصول دين سے آشنائی

تيسری حديث
اس حديث کو حاکم نيشابوری نے مستدرک  ٤اور ذھبی نے تلخيص ٥ميں بريده اسلمی سے نقل کيا
ھے کہ اس نے کھا”:مينايک غزوه ميں علی)ع( کے ساته يمن گيا اور ٓاپ)ع( کا ايک عمل مجه پرناگوار
گذرا۔ رسول خدا)ص( کی خدمت ميں حاضر ھو کرميں نے علی)ع( پر نکتہ چينی شروع کی۔ ميں نے ديکھا
رسول خدا)ص( کے چھرے کا رنگ متغير ھوگيااور آپ)ص( نے فرمايا :اے بريده! ٓايا ميں مومنين کی
نسبت ان پر خود ان سے زياده اختيار نھيں رکھتا ؟ ميں نے کھا  :ھاں ،يا رسول ﷲ)ص(ٓ ،اپ نے فرمايا:
جس جس کا ميں موال ھوں علی)ع( اس کے موالھيں۔“
اوريہ وھی غدير خم واال بيان ھے جسے ٓانحضرت)ص( نے بريده سے بھی فرماياھے،اور واقعہ غدير خم کو اکابر محدثين،
مو ٔرخين اور مفسرين  ٦نے اپنے اپنے فن ميں موضوع کی مناسبت سے ذکر کيا
------------- 1سوره انفال آيت  ،، ١١١ترجمہ :تم نے نھيں پھينکا جس وقت تم نے پھينکا بلکہ خدا نے پھينکا.
 2ديکھئے :کتاب بہ ياد اول مظلوم روزگار ،ص  ١٢٧۔
 3سوره ق آيہ ، ٣٧ترجمہ :اس ميں شک نھيں کہ جو شخص )آگاه( دل رکھتا ھے يا کان لگا کر حضور قلب سے سنتا
ھے اس کے لئے اس ميں کافی نصيحت ھے۔
 4مستدرک صحيحين ج  ٣ص ، ١١٠مناقب امير المومنين عليہ السالم ج  ٢ص  ، ۴٢۵کشف الغمہ فی معرفة االئمة ،ج ١
ص  ٢٩٢اور دوسری کتب۔
 5ذيل المستدرک ،ج  ،٣ص  ١٠٩۔
 ، ٣٧٢ ،ج  ٣٣١ ، ٣۶٨، ٣٧٠، ۵و ج  ،۴ص  ٨۴ ، ١١٩، ١۵٢، ٢٨١و  6 ، ١١٨فضائل الصحابہ ، ١۴ ،مسند احمد ،ج ١
 ، ۴۵المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص  ، ١١۶اور اس کی تلخيص ميں بھی  ۴١٩ ،؛ سنن ابن ماجہ ،ج ٣۴٧، ٣۶۶، ٣٧٠، ١
 ، ۵٣٣اور اس کی تلخيص ميں بھی موجود ھے؛  ،موجود ھے ،ص  ، ١٣۴اور اس کی تلخيص ميں بھی موجود ھے ،ص ٣٧١
 ١۶۴؛ فتح الباری ،ج  ،٧ص  ۶١؛ المصنف لعبد الرزّاق ،ج  ، ١١ص  ،مجمع الزوائد ،ج  ،٧ص  ، ١٧ج  ،٩ص  ١٠٣وغيره ،ص
١٢٠
 ٢١٠وغيره ، ٣٢٢ ،مصنف ابن ابی شيبة ،ج  ،٧ص  ۴٩۵وغيره ،االحاد والمثانی ،ج  ،۴ص  ، ٢٢۵ ، ٣٢۵معيار الموازنة ٧٢
 ١٣٠وغيره؛ خصائص امير المومنين عليہ  ۵٩٠ ، ١٠٨،وغيره ،السنن الکبری للنسائی ،ج  ،۵ص  ، ۴۵وغيره ،کتاب السنة۵۵٢ ،
 ، ٣٧۶المعجم  ٩۴ ،وغيره؛ المسند ابی يعلی ،ج  ،١ص  ، ۴٢٩ج  ، ١١ص  ٣٠٧؛ صحيح ابن حبان ،ج  ، ۶۴، ١۵السالم ،ص ۵٠
 ، ٧٠ ،ج  ، ٣۶٩ ، ٨ج  ،۶ص  ، ٢١٨ج  ٧١ ، ٢٧۵، ٣٢۴، ٧؛ المعجم االوسط ،ج  ،١ص  ، ١١٢ج  ،٢ص  ، ٢۴الصغير ،ج  ،١ص
۶۵
 ١٧١وغيره ،ص  ١٧٣ ، ١٧٠، ١٩۴وغيره ،ج  ،۵ص  ، ١٨٠ ، ١۶۶ج  ،۴ص  ، ١٧ص  ٢١٣؛ المعجم الکبير ،ج  ،٣ص ١٧٩
 ٢١٢و ج  ، ١٢ص  ، ٧٨ج  ، ١٩ص  ٢٩١؛ مسند الشامين ،ج  ،٣ص  ، ٢٢٣شرح نھج البالغہ البن ابی الحديد ، ٢٠۴، ،وغيره،
٢٠٣
 ، ١٠٩،ج  ،٣ص  ، ٢٠٨ج  ،۴ص  ، ٧۴ج  ،۶ص  ، ١۶٨ج  ،٨ص  ٢١؛ اور اس کتاب کے ديگر موارد؛ نظم الدر السمطين ،ص ٩٣
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 ۶۴٣ ،؛ کنز العمال ،ج  ،١ص  ١٨٧وغيره ،ج  ،۵ص  ، ٢٩٠ج  ، ١١ص  ١١٢ ، ٣٣٢؛ موارد الظمان ،ص  ، ۵۴٣الجامع الصغير ،ج
٢
 ٢۵١ ،وغيره ، ١٣١ ، ٣۵٢ ،اور اس کتاب کے ديگر موارد ،شواھد التنزيل ،ج  ،١ص  ۶٠٨ ، ٢٠٠وغيره ،ج  ، ١٣ص ۶٠٣، ١٠۵
 ، ٢٩٣ ،ج  ،۵ص  ١٨٢؛ تاريخ بغداد ،ج  ،٧ص  ٣٨١ ، ٣٨٩وغيره  ٣٩١؛ تفسير ابن کثير ،ج  ،٢ص  ، ١۵الد ّر المنثور ،ج  ،٢ص
٢۵٩
 ، ٢٣٣ ، ٢٧۴، ٣٠٧، ٣٢١،ج  ،٣ص  ، ٣۶٩ ، ٩٢ج  ، ٢٨۴ ، ٢ج  ، ١٢ص  ، ٣۴٠ج  ، ١۴ص  ٢٣٩؛ اُسد الغابہ ،ج  ،١ص
 ، ٣۶٧ج ٨
 ٢٨٣؛ ذيل تاريخ بغداد ،ج  ،٣ص  ، ١٠اور اھل سنت کے بہت سی ديگر کتابيں۔  ، ٢٠۵، ٢٠٨، ٢٧۶،ج  ،۴ص  ، ٢٨ج  ،۵ص ۶
المرتضی ،ج  ،٣ص ٢٠
؛  ١٣٠؛ االقتصاد للشيخ الطوسی ،ص  ، ٢١۶الھداية للشيخ الصدوق ،ص  ، ١۴٩ص  ١۵٠؛ رسائل
ٰ
 ، ٢٩۴ج  ،۴ص  ، ۵۶٧ج  ،٨ص  ٢٧؛ دعائم االسالم ،ج  ،١ص  ،الرسائل العشر للشيخ الطوسی ،ص  ، ١٣٣الکافی ،ج  ،١ص ٢٨٧
 ، ١۴٨ ،ح  ، ۶٨۶ج  ،٢ص  ، ٣٣۵حديث  ، ١۵۵٨الصالة فی مسجد غدير خم؛علل الشرائع ،ج  ١٩ ، ١؛ من اليحضره الفقيہ ،ج ١
١۶،
 ، ١۶۴ ، ٢١١، ٢١٩، ٣١١، ۴٧٩،ج  ،٢ص  ۵٨؛ الخصال ،ص  ، ۶۴، ۶۶ص  ، ١۴٣عيون اخبار الرضا عليہ السالم ،ج  ،١ص ۵٢
؛ ۶٧٠ ، ٣٣٧؛ کمال الدين و تمام النعمة ،ص  ۵٧٨ ، ١۴٩، ١٨۴، ١٨۵، ١٨۶، ۴٢٨، ٢٧۶؛ االمالی للصدوق ،ص ۴٩۶، ۴٩
 ۶٧؛ المجازات النبوية للشريف الرضی ،ص  ٢١٧؛ خصائص االئمہ ،ص  ۴٢؛ تہذيب  ، ۶۶،التوحيد ،ص  ٢١٢؛ معانی االخبار۶۵ ،
 ۵٣۶؛ مناقب امير المومنين عليہ السالم ٣۵٠ ، ،؛ االيضاح ،ص  ، ١٠٣، ٩٩االحکام ،ج  ،٣ص  ٢۶٣؛ الروضة الواعظين ،ص ٩۴
؛ ، ٣۶٢ ، ۶٣٢ج  ،٢ص  ٣۶۵؛ اور اس کتاب کے ديگر مقامات ،المسترشد ،ص  ۴۶٨وغيره ، ١٣٧، ١٧١، ۶٢٠ ،ج  ،١ص ١١٨
 ٢۶٠؛ اور اس کتاب کے  ،دالئل االمامة ،ص  ١٨؛ شرح االخبار ،ج  ،١ص  ٩٩وغيره ٢٢٨ ،وغيره ٢۴٠ ،وغيره ،ج  ،٢ص ٢۵۵
 ٣۵١؛ االختصاص ،ص  ٧٩؛ امالی شيخ مفيد ۴٨۵ ، ،؛ کتاب الغيبة ،ص  ۶٨؛ االرشاد ،ج  ،١ص  ، ١٧۶ديگر موارد ،ج  ،٣ص ۴٩۶
 ٣٣٣ ،وغيره ٢٢٣ ، ٢٢٧، ٢۴٧، ٢۵۴، ٢۵۵، ٢٧٢، ٣٣٢، ٣۴٣ ،؛ کنز الفوائد ،ص  ٢٢۵وغيره؛ االمالی للطوسی ،ص ٨۵، ٩
 ٩٢وغيره ، ٢٧١ ،اور اس  ٢٠٧ ،؛ العمدة ١۵۵ ، ٨۵ ،؛ الخرائج و الجرائج ،ج  ۵۵۵ ، ٩۶، ١وغيره؛ االحتجاج ،ج  ،١ص ٧۵
۵۴۶،
 ٣٢٠؛ تفسير  ٣٣٢ ، ٩٨، ١٠٠، ٣٠٧،وغيره ،ج  ، ٢۵٠، ٣٨١، ٣٢٧، ٣٢٩، ٢کتاب کے ديگر موارد ،تفسير العياشی ،ج  ،١ص ۴
 ۴٩۵وغيره ٣۴۵ ، ۴٩٠، ،وغيره ٢٠١ ، ١١٠، ١٢۴، ١٣٠، ۴۵١ ،؛ تفسير فرات الکوفی ، ٣٠١ ، ۵۶ ،ج  ، ٢الق ّمی ،ج  ،١ص
١٧۴
 ١١٩اور شيعوں کی بہت سی  ، ٣٨٣ ، ۵٩،ج  ،٨ص  ، ١٢۵ج  ۵٧۴ ، ٣٨٢، ١٠؛ مجمع البيان ،ج  ،٣ص  ۵٠٣ ، ٢٧۴وغيره،
۵١۶
ديگر کتابيں۔

۶٧
ھے ،بلکہ بزرگا ن اھل لغت نے اس واقعہ کو لغت کی کتابوں ميں بھی نقل کيا ھے ،مثال کے طور پر ابن
دريد نے جمھرة اللغة ميں کھا ھے )):غدير معروف وھوالموضع الذی قام فيہ رسول ٰ ّ
ﷲ)ص(خطيبا يفضّل
ا ٔمير المو ٔمنين علی ابن ابی طالب )ع( ١
اور تاج العروس ميں کلمہ ))ولی((کے ضمن ميں کھا کہ )):الذی يلی عليک ا ٔمرک…
ومنہ الحديث  :من کنت مواله فعلی مواله((اور ابن اثير” ،نھايہ“ ميں کلمہ ))ولی((کے ضمن
ی ولی کل مومن ((
صحبت مولی کل مومن ،ا ٔ
ميں کہتا ھے ))وقول عمر لعل ّی :ا ٔ
اور حديث غدير اھل سنت کے نزديک صحيح سلسلہ اسناد کے ساته نقل ھوئی ھے ،اگرچہ سلسلہ ھائے اسناد اتنے زياده ھيں
کہ صحت سند کی ضرورت باقی نھيں رہتی۔
حافط سليمان بن ابراھيم قندوزی حنفی نے ينابيع المودة ميں کھا ھے  ”:مشھور و معروف مو ٔرخ
جرير طبری نے حديث غدير خم کو پچھتر مختلف سلسلہ اسناد کے ساته نقل کيا ھے اور اس موضوع پر
))الوالية((کے نام سے مستقل کتاب بھی لکھی ھے۔ اسی طرح حديث غديرکو ابوالعباس احمد بن محمد بن
سعيد بن عقده نے بھی روايت کيا ھے اور اس موضوع پر ))المواالة ((کے نام سے مستقل کتاب لکھی ھے
اور اس حديث کو ايک سو پچاس مختلف سلسلہ اسناد کے ساته ذکر کيا ھے۔“
اور اس کے بعد لکھا ھے کہ ”:عالمہ علی بن موسی اور ابو حامد غزالی کے استاد امام الحرمين
علی ابن محمد ابی المعالی الجوينی تعجب کرتے ھو ئے کھا کرتے تھے  :ميں نے بغداد ميں ايک جلد ساز
کے پاس روايات غدير کے موضوع پر ايک جلد ديکھی کہ اس پر لکھا تھا :يہ پيغمبر اکرم)ص( کے اس
قول ))من کنت مواله فعلی مواله((کے سلسلہ ھائے اسناد کے سلسلے ميں اٹھائيسويں جلد ھے۔ انتيسويں
جلد اس کے بعد آئے گی۔“ ٢
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ابن حجر اپنی کتاب تہذيب التہذيب ٣ميں حضرت علی)ع( کے حاالت زندگی کا تذکره کرتے ھوئے،
ابن عبد البر سے اس حديث کو حضرت علی)ع( ،ابوھريره ،جابر ،براء بن عازب اور زيد ابن ارقم کے
واسطوں سے نقل کرنے کے بعدکہتا ھے”:اس حديث کے ذکر شده سلسلہ ھائے اسناد کے کئی گنا دوسرے
سلسلہ ھائے اسناد ،ابن جرير طبری نے اپنی کتاب ميں جمع کيے ھيں۔اور ابوالعباس بن عقده نے سلسلہ اسناد کو جمع کرنے
ميں خاص توجہ کی ھے اور حديث کو ستّر يا اس سے زياده اصحاب سے نقل کيا
ھے۔“
امير المومنين)ع( کی واليت اور خالفت بال فصل پر اس حديث کی داللت واضح و روشن ھے۔
))مولی(( متعدد معنی ميں استعمال ھوا ھے ،ليکن جن قرائن سے يہ بات ثابت ھے کہ
اگرچہ لفظ
ٰ
مولی سے واليت امر مراد ھے ان ميں سے بعض کو ھم يھاں ذکر کرتے ھيں :
اس حديث ميں
ٰ
١۔ اس مطلب کوبيان کرنے سے پھلے حضرت رسول خدا)ص( نے اپنی رحلت کی خبر دی اور
قر ٓان وعترت کی پيروی کی تاکيد فرمائی اور فرمايا کہ يہ دونوں ايک دوسرے سے ھر گز جدا نھيں ھوں
گے۔ اس کے بعد اس عنوان کے ساته کہ جس جس کاميں موالھوں علی )ع(اس کے موالھيں ،حضرت
علی)ع( کا تعارف کروانا اس بات کی دليل ھے کہ اس سے ٓانحضرت)ص( کا مقصد ايسے شخص کی
پہچان کروانا ھے کہ جس شخص اور قرآن سے تمسک رکھتے ھوئے امت ،آپ)ص(کے بعد ضاللت
وگمراھی سے نجات پا سکتی ھے۔
------------- 1جمھرة اللغة ،جزء اول ص  ١٠٨۔
 2ينابيع المو دة ،ج ١ص  ١١٣۔
 3تہذيب التہذيب ،ج  ،٧ص  ٢٩٧۔

۶٨
٢۔اس عظيم اجتماع کو حج سے واپسی کے دوران فقط يہ بتانے کے لئے کہ علی)ع( اھل ايمان کا
دوست ،اور مددگار ھے ،تپتے ھوئے صحراء ميں روکنا اور پاالن شتر سے منبر بنانآ ،اپ)ص( کے مقام
خاتميت کے ساته تناسب نھيں رکھتا ،بلکہ يہ خصوصيات اس امر کی نشاندھی کرتی ھيں کہ کوئی اھم
اعالن کرنا مقصود تھا اور لفظ موال سے واليت امرھی مراد ھو سکتی ھے۔
٣۔واحدی نے اسباب النزول ميں ابی سعيد خدری سے نقل کيا ھے کہ
ک َو ِٕا ْن لﱠ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغتَ ِر َسالَتَہ َو ٰ ّ
اس< ١غدير خم کے روز ،علی بن ابی
ْص ُم َ
ک ِم ْن ﱠربﱢ َ
ِٕالَ ْي َ
ﷲُ يَع ِ
ک ِمنَ النﱠ ِ
طالب)ع( کی شان ميں نازل ھوئی ٢۔
ٓايت کريمہ کے شان نزول سے معلوم ھوتاھے کہ جس مطلب کی تبليغ کے لئے رسول خدا)ص(
مامور تھے اس کی دو خصوصيات تھيں:
اول۔مرتبے کے اعتبار سے اس کی تبليغ اتنی زياده اھميت کی حامل ھے کہ خداوند متعال فرما
رھا ھے ”:اگر اسے انجام نہ ديا تو تبليغ رسالت ھی کو انجام نہ ديا۔“
دوم۔يہ کہ اس تبليغ ميں خدا تمھيں بچانے واال ھے ،يعنی معلوم ھوتا ھے کہ اس اعالن کے بعد
منافقين کی سازشوں کا سلسلہ چل پﮍے گاجو ٓاپ)ص(کے ظھور اورتوسيع حکومت کے بارے ميں اھل
کتاب سے سن کر اس حکومت کو حاصل کرنے کے لئے آنحضرت)ص( سے ٓاملے تھے ،ل ٰہذا
))مولی((
ٰ
کے معنی ،واليت امرکے عالوه اور کچه نھيں ھوسکتے۔
۴۔خطيب بغدادی نے ابوھريره سے روايت نقل کی ھے کہ”:جو اٹھاره ذی الحجہ کو روزه رکھے
اس کے لئے ساٹه ماه کے روزے لکھے جاتے ھيں اور يہ غدير خم کا دن ھے ،جب نبی اکرم)ص( نے علی
بن ابی طالب)ع( کا ھاته پکﮍ کر فرمايا ٓ :ايا ميں مومنين کا موالھوں ؟سب نے کھا :ھاں ،يا رسول ﷲ)ص(،
تو فرمايا :جس جس کا ميں موالھوں علی)ع( بھی اس کے موالھيں۔
يہ سن کر عمر بن خطاب نے کھا  :ﱟ
بخ ب ﱟخ يا ابن ابی طالب ،آپ ميرے اور تمام مسلمانوں کے موال
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قرار پائے  ،پھر خدا نے يہ ٓايت نازل فرمائی ٣
وه چيز جس کے ذريعے اکمال دين واتمام نعمت خدا ھے اور جس کی وجہ سے دين اسالم خدا کے
نزديک پسنديده ھے ،وه
احکام خدا کے معلم اور انھيں عملی جامہ پھنانے والے کا تعين ھے۔
ِ
۵۔نور االبصار ميں شبلنجی نے لکھاھے ”:٤امام ابو اسحاق ثعلبی اپنی تفسير ميں نقل کرتے ھيں
کہ :سفيان بن عيينہ سے پوچھا گيا کہ ٓايت ١کس کی شان ميں نازل ھوئی ھے؟
------------- 1سوره مائده  ،آيت  ۶٧۔”اے پيغمبر آپ اس حکم کو پھنچاديں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ھے
اور آگر آپ نے يہ نہ کيا تو گويا اس کے پيغام کو نھيں پھنچايا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا“۔
 ٢۵٧و  ، ۴٠٢و ج  ،٢ص  ٣٩١و  ۴۵١؛ الد ّر  2 ، ٢۵۴، ٢۵۵،اسباب النزول ص  ١٣۵؛ شواھد التنزيل ،ج  ،١ص ٢۴٩
المنثور ،ج  ،٢ص  ٢٩٨؛ الفتح الغدير ،ج  ،٢ص  ۶٠؛ المعيار و الموازنة ،ص  ، ٢١۴تاريخ مدينة دمشق ،ج  ، ۴٢ص  ٢٣٧؛ ينابع
 ، ٢٨۵و ج  ،٣ص  ٢٧٩۔  ،المودة ،ج  ،١ص  ، ٣۵٩و ج  ،٢ص ٢۴٨
المرتضی ،ج  ،٣ص  ، ٢٠و ج  ،۴ص  ١٣٠؛ الکافی ،ج  ،١ص  ، ٢٨٩و ٢٩٠
؛ دعائم االسالم ،ج  ،١ص  ١۵؛ رسائل
ٰ
؛ االمالی ،للصدوق ،ص  ، ۴٣۵مجلس نمبر  ، ۵۶ح  ، ١٠و ص  ۵٨۴؛ کشف الغطاء ،ج  ،١ص  ١٠؛ التوحيد ،ص  ، ٢۵۴و ٢۵۶
 ٣٨٢؛ المسترشد ،ص  ٩٢ ،؛ مناقب امير المومنين )ع( ،ج  ،١ص  ، ١۴٠و  ، ١٧١و ج  ،٢ص  ، ٣٨٠روضة الواعظين ،ص ٩٠
 ، ۴۶۵و  ، ۴٧٠و  ۶٠۶؛ شرح اخبار ،ج  ،١ص  ، ١٠۴و ج  ،٢ص  ، ٢٧۶و  ٣٧۴؛ االرشاد ،ج  ،١ص  ١٧۵؛ االحتجاج ،ج  ،١ص
 ١۵٢؛ تفسير ابی حمزة الثمالی ،ص  ٧٠ ،؛ مناقب آل ابی طالب ،ج  ،٣ص  ، ٢١و  ٢٣؛ العمدة ،ص  ٩٩؛ الطرائف ،ص  ١٢١و ١۴٩
 ، ١٧۴و ج  ،٢ص  ٢٠١؛ تفسير  ٣٣١ ،وغيره ،و ج  ،٢ص  ٩٧؛ تفسير الق ّمی ،ج  ،١ص  ، ١۶٠ ، ١٧١تفسير عياشی ،ج  ،١ص
٣٢٨
 ١٢٩وغيرهٕ ،اعالم الوری ،ج  ،١ص  ، ٢۶١اور شيعوں کے ديگر منابع و مدارک۔  ،فرات الکوفی ،ص ١٢۴
 3تاريخ بغداد ج  ٨ص  ٢٨۴؛ شواھد التنزيل ،ج  ،١ص  ٢٠٠وغيره ،و ج  ،٢ص  ٣٩١؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ، ۴٢ص
 ٢٣۴؛ البداية و النھاية ،ج  ،٧ص  ، ٣٨۶المعيار و الموازنة ،ص  ، ٢١٢ينابيع المودة ،ج  ،٢ص  ٢۴٩؛ نيز اھل سنت کے ٢٣٣،
ديگر منابع۔
المرتضی ،ج  ،۴ص  ١٣١؛ االقتصاد ،ص  ٢٢٠؛ االمالی  ،العمدة ،ص  ١٠۶و ١٧٠
 ٢۴۴؛ الطرائف ،ص  ١۴٧؛ رسائل
ٰ
للصدوق ،ص  ، ۵٠مجلس نمبر  ،١ح ٢؛ روضة الواعظين ،ص  ٣۵٠؛ تفسير فرات کوفی ،ص  ۵١۶؛ خصائص الوحی المبين ،ص
 ٩٧؛ اور شيعوں کے ديگر منابع و مآخذ۔
 4نور االبصار ،ص  ٨٧۔)فصل مناقب سيدنا علی بن ابی طالب ابن عم الرسول و سيف ﷲ المسلول ميں ذکر کيا ھے(
 ، ٣٧٠شواھد  ،اسی طرح رجوع فرمائی ،نظم درر السمطين ،ص  ، ٩٣الجامع الحکام القرآن ،ج  ، ١٨ص  ، ٢٧٩ينابع المودة ،ج ٢
التنزيل ،ج  ،٢ص  ، ٣٨١اور اھل سنت کے ديگر منابع۔

۶٩
اس _______نے کھا:مجه سے تم نے ايسے مسئلے کے بارے ميں سوال کيا ھے جسے تم سے پھلے کسی
اور نے نھيں پوچھا۔ ميرے لئے ميرے والد نے جعفر بن محمد اورانھوں نے اپنے اجداد سے حديث بيان کی
ھے کہ غدير خم کے مقام پر جب رسول خدا)ص( نے لوگوں کو باليا اور سب جمع ھوچکے تو ٓاپ)ص(
نے علی عليہ السالم کا ھاته پکﮍکر فرمايا)):من کنت مواله فَعل ّی مواله((،اس طرح يہ بات شھروں ميں
مشھور ھونے لگی اور جب يہ خبر حارث بن نعمان فھری تک پھنچی تو وه رسول خدا)ص( کے پاس ٓايا
اور کھا :اے محمد)ص(! تو نے حکم ديا تھا کہ خدا کی وحدانيت اور تيری رسالت کااقرار کريں ،سو ھم نے
اقرار کيا ،تو نے حکم ديا کہ پانچ وقت کی نمازيں پﮍھيں ،ھم نے قبول کيا ،زکات دينے کو کھا ،ھم نے قبول
کيا ،حکم ديا کہ رمضان کے روزے رکھيں ھم نے قبول کيا ،حج کرنے کا حکم ديا ،ھم نے يہ بھی مان ليا،
ليکن تم اس پر بھی راضی نہ ھوئے اور اپنے چچا زاد بھائی کا ھاته پکﮍکر اسے ھم پر فضيلت دينا چاھی
اور کھا ))من کنت مواله فعل ّی مواله((ٓ ،ايا يہ تمھارا فيصلہ ھے يا خداوند عزوجل کا حکم ھے ؟
پيغمبر اکرم)ص( نے فرمايا:والذی ال ٕالہ ٕاال ھو ،يقينا يہ خداوند عزوجل کا حکم ھے۔
حارث بن نعمان سوار ھونے کے لئے اپنی سواری کی طرف بﮍھااور کھا:بار الھا! جو کچه
محمد)ص( کہہ رھا ھے اگر يہ سچ ھے تو ھم پر ٓاسمان سے سنگ يا دردناک عذاب نازل فرما۔
ابھی وه اپنی سواری تک نہ پھنچا تھا کہ خدا وند عزوجل نے پتھر نازل فرمايا جو اس کے سر پر
آيااور دوسری طرف سے نکل گيا او ر وه وھيں مر گيا۔ اس موقع پرخداوند عزوجل نے يہ ٓايت نازل فرمائی
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٢
اس ميں کسی قسم کے شک وترديد کی گنجائش نھيں کہ علی)ع( کے بارے ميں ،لوگوں نے
رسول خدا)ص( سے فضائل سن رکھے تھے۔ وه بات جو حارث بن نعمان جيسے افراد کے لئے نئی،
شھروں ميں منتشر شده اور نا قابل يقين فضيلت تھی ،وه رسول خد ا)ص( کی جانب سے ،علی)ع( کے
لئے،مولی اور ولی ھونے کا اعالن تھا ،جو اس جيسے افراد برداشت نہ کر سکتے تھے ،نہ يہ کہ مولی کے
ٰ
کوئی دوسرے معنی ھوں۔
۶۔احمد بن حنبل نے مسند ميں  ،٣فخر رازی نے تفسيرميں ،٤خطيب بغدادی نے تاريخ بغداد ميں ٥
اور ان کے عالوه دوسروں  ٦نے بھی اس روايت کو نقل کيا ھے ،ليکن ھم فقط مسند احمد کی روايت پر اکتفا
کرتے ھيں :
احمد نے براء بن عازب سے نقل کيا ھے کہ اس نے کھا :ھم رسول خدا)ص( کے ساته ھمسفر
تھے۔ غدير خم کے مقام پر رکے ،نماز جماعت کے لئے باليا گيا ،رسول خدا)ص( کے لئے دو درختوں
کے نيچے جھاڑو دی گئیٓ ،اپ)ص( نے نماز ظھر ادا کی اور علی)ع( کا ھاته پکﮍ کر فرمايا :کيا تم لوگ
نھيں جانتے کہ ميں مومنين سے ان کی اپنی نسبت اولی ھوں؟ سب نے کھا:ھا ں ،فرمايا:کيا تم نھينجانتے
ھو کہ مينھر مومن سے خود اس کی نسبت اولی ھوں ؟سب نے کھا:ھاں ،پھر ٓاپ نے علی)ع( کا ھاته بلند
کر کے فرمايا ))من کنت مواله فعلی مواله ٰ
اللّھم وال من وااله وعاد من عاداه((۔براء بن عازب کہتا ھے :اس
کے بعد عمر نے علی )ع(کے ساته مالقات کی اور ٓاپ سے کھا))ھنيئا ً يا ابن ابی طالب ،اصحبت وامسيت
مولی کل مومن ومومنة((۔
شرح االخبار ،ج  ،١ص  ٢٣٠؛ مناقب آل ابی طالب ،ج  ،٣ص  ، ۴٠تفسير فرات کوفی ،ص  ۵٠۵؛ الطرائف ،ص  ١۵٢؛
مناقب آل
ابی طالب ،ج  ،٣ص  ، ۴٠اور شيعوں کے ديگر منابع۔
------------- 1سوره معارج ،آيت ١۔”ايک مانگنے والے نے واقع ھونے والے عذاب کا سوال کيا“۔
 2سوره معارج ،آيت  ١،٢،٣۔”ايک مانگنے والے نے واقع ھونے والے عذاب کا سوال کيا۔جس کا کافروں کے حق
ميں کوئی واقع کرنے واال نھيں ھے۔ بلنديوں والے خدا کی طرف سے ھے“۔
 3مسند احمد بن حنبل  ،ج  ،۴ص  ٢٨١۔
 4تفسير کبير  ،ج  ، ١٢ص ، ۴٩آيہ کی تفسير کے ذيل ميں۔
 5تاريخ بغداد ،ج  ،٨ص  ٢٨۴۔
العقبی ،ص  ۶٧؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ، ۴٢ص  ٢٢٠وغيره؛ البداية و النھاية،
 6نظم درر السمطين ،ص  ١٠٩؛ ذخائر
ٰ
 ٢٨۵؛ اور اھل سنت کے ديگر منابع و مآخذ۔  ، ١٠١ ،ج  ،٢ص  ، ٩٨، ١۵٨ج ،٧ص  ٣٨۶؛ ينابيع المودة ،ج ١
اور شيعہ منابع ميں بھی ذکر ھے :مناقب امير المومنين عليہ السالم ،ج  ،١ص  ، ۴۴٣ج  ،٢ص  ۴۴١؛ المسترشد ،ص
 ۴۵؛ الطرائف ،ص  ١۵٠؛ اختيار معرفة الرجال ،ج  ،١ص  ، ٨٧اور شيعوں کے ديگر منابع و  ۴٧٢ ،؛ مناقب آل ابی طالب ،ج  ٣مآخذ۔

٧٠
عمر جيسے شخص سے اس طرح کی مبارک باد ،ايک ايسی چيز کے لئے جس ميں حضرت
علی)ع( کے ساته دوسرے مومنين بھی شريک ھوں ،دوستی کے معنی ميں نھيں ،بلکہ بال شبہ مبارک باد کا
يہ انداز کسی خاص فضيلت کے لئے ھی ھوسکتا ھے اور وه فضليت زعامت امت ومنصب خالفت رسول
خدا)ص( کے سوا کچه نھيں۔
٧۔اکابر اھل سنت کی ايک جماعت مثالابن حجر عسقالنی نے اال صابة ميں  ،١ابن اثير نےاسد الغابة
ميں  ٢اور ديگر علماء نے اس حديث کو نقل کيا ھے۔ھم ابن اثير کی روايت پر اکتفا کرتے ھيں :
”ابو اسحاق کہتا ھے :ميرے لئے اس حديث کو بيان کرنے والوں کی تعداد اتنی زياده ھے کہ ميں
بيان نھيں کرسکتا ،کہ علی)ع( نے رحبہ کے مقام پر رسول خدا)ص( کے اس قول ))من کنت مواله فعلی
مواله ٰ
اللّھم وال من وااله وعاد من عاداه((کو سننے والوں کو طلب کيا ،ايک گروه نے اٹه کر گواھی دی کہ
انھوں نے اسے رسول خدا)ص( سے سنا ھے،جب کہ کچه لوگوننے اسے چھپايا اور جنھوں نے وھاں
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گواھی نہ دی تھی،اندھے ھونے اور آفت ميں گرفتار ھونے سے پھلے نہ مرے۔“
حضرت علی)ع( کا اس روايت کے ذريعے اتمام حجت کرنا اور گواھی کے لئے لوگوں کو طلب
کرنا اس بات کا کھال ثبوت ھے کہ حديث ميں ،منصب واليت امر اور زعامت امت ھی مراد ھے۔
٨۔واليت علی ابن ابی طالب)ع( کو بيان کرنے سے پھلے ٓانحضرت)ص( نے فرمايا” :خدا مير ا
موالھے اور ميں ھر مومن کا موالھوں۔“ خدا ٓاپ)ص(کا موالھے يعنی خدا کے عالوه کسی اور کو
ٓانحضرت)ص( پر واليت حاصل نھيں اور جس طرح سے خدا ٓاپ)ص( کا موالھےٓ ،اپ بھی اسی طرح ھر
مومن کے موالھيں اور اھل ايمان پر جو واليت ٓانحضرت)ص( کو حاصل ھے حضرت علی)ع( کو بھی
وھی واليت حاصل ھے۔ اور واضح وروشن ھے کہ اس واليت سے رسول خدا)ص( کی خالفت مراد ھے۔
٩۔حضرت علی)ع( کا اس طرح تعارف کرانے سے پھلے ٓاپ)ص(نے اس جملے کے ذريعے
اعتراف واقرار ليا کہ ))ا ٔلست ا ٔولی بکم(( سب نے کھا:ھاں يارسول ﷲ ،اور يہ وھی اولويت ھے جسے
خداوند متعال نے قر ٓان ميں فرمايا ھے ٣
اور اس کے بعد يہ فرمايا” :جس جس کا ميں موالھوں ،علی بھی اس کے موالھيں“،اور جملہ ))ا ٔلست ا ٔولی بکم((کو پھلے
ذکر فرما کر کلمہ ولی کے بارے ميں تمام شبھات کو برطرف کر ديا ،اور اس
طرح يہ مطلب واضح کر ديا کہ مومنين کی نسبت جو اوليت ٓاپ)ص( کو حاصل ھے ،حضرت علی عليہ
السالم کے لئے بھی وھی الوھيت ثابت ھے۔
حديث چھارم:
ٓ
چوتھی حديث جناب ختمی مرتبت)ص( کا وه فرمان ھے جس ميں اپ نے جناب اميرعليہ السالم
سے يوں فرمايا” :انت منی وانا منک“  ٤اس حديث کو بخاری کے عالوه ديگر اکابر ائمہ حديث نے بھی نقل
کيا ھے۔
------------- 1االصابہ فی تمييز الصحابہ ،ج  ،۴ص ، ٣٠٠پھلی قسم عبد الرحمن بن مد لج۔
 ، ١٠٧السنن الکبری  2 ،اسد الغابہ  ،ج  ،٣ص  ، ٣٢١مسند احمد بن حنبل ،ج  ،١ص  ، ١١٩مجمع الزوائد ،ج  ،٩ص ١٠۵
 ،للنسائی ،ج  ،۵ص  ١٣١وغيره ،مسند ابی يعلی ،ج  ،١ص  ۴٢٨؛ البداية والنھاية ،ج  ،۵ص  ٢٢٩؛ السيرة النبوية ،ابن کثير ،ج ۴
 ١٠٠ ، ١٧١،وغيره ١٣٢ ،؛ المعجم االوسط ،ج  ،٧ص  ، ٧٠المعجم الکبير ،ج  ، ۴١٨ ، ۵خصائص اميرالمومنين عليہ السالم ،ص
٩۶
شرح نھج البالغہ البن ابی الحديد ،ج  ، ١٩ص  ٢١٧؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ، ۴٢ص  ٢٠۵اور اھل سنت کے ديگر منابع۔
 ٣٣۴وغيره؛  ١٠٠ ،؛ االمالی للطوسی ،ص  ، ٢٧٢مناقب امير المومنين عليہ السالم ،ج  ،٢ص  ، ٣٧٢شرح االخبار ،ج ١
العمدة ٩٣ ،؛ الطرائف ،ص  ١۵١اور شيعوں کی ديگر کتابيں۔
اولی ھے“۔
 3سوره احزاب  ،آيت ۶۔”بے شک نبی تمام مومنين سے ان کے نفس کی بہ نسبت زياده ٰ
 4صحيح بخاری  ،ج  ،٣ص  ، ١۶٨کتاب الصلح باب کيف يکتب ھذا۔۔۔ ،وج  ،۴ص  ، ٢٠٧باب مناقب علی بن ابی طالب،
ج  ،۵ص  ، ٨۵باب عمرة القضاء؛ مسند احمد بن حنبل ،ج  ،١ص  ٩٨و  ، ١١۵وج  ،۵ص  ٢٠۴؛وصحيح ابن حبان ،ج  ، ١١ص
 ٢٢٩و
ٰ
الکبری للبيہقی ،ج  ،٨ص ۵؛ مجمع الزوائد ،ج  ،٩ص  ٢٧۵؛ المنصف لعبد الرزاق ،ج  ، ١١ص  ٢٢٧؛ مصنف ابن ابی
 ٢٣٠؛ سنن
ٰ
شيبہ ،ج  ،٧ص  ۴٩٩؛ سنن
الکبری للنسائی ،ج  ،۵ص  ١٢٧و  ١۴٨و  ١۶٨و  ١۶٩؛ خصائص امير المومنين عليہ السالم  ،ص ٨٨
و ٨٩
و  ١٢٢و  ١۵١؛ کنز العمال ،ج  ،۵ص  ، ۵٧٩وج  ، ١١ص  ۵٩٩و  ۶٣٩و  ٧۵۵و ج  ١٣ص ، ٢۵۵معانی قرآن ،ج  ،۵ص ، ۴٠
شواھد
التنزيل ،ج  ،٢ص  ، ١۴٣الجامع الحکام القرآن ،ج  ، ١٣ص  ، ۶٠وج  ، ١۵ص  ٢١۵؛ تفسير ابن کثير ،ج  ،٣ص  ۴٧۵و ج ۴
؛ ص  ٢١٨؛تاريخ بغداد ،ج  ،۴ص  ٣۶۴؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ، ١٩ص ، ٣۶٢وج  ، ۴٢ص  ۵٣و  ۶٣و  ١٧٩؛تہذيب الکمال ،ج
 ،۵ص  ۵۴البداية االنھاية،ج  ،۴ص  ٢۶٧؛ اور اھل سنت کے دوسرے حوالہ جات ۔
؛ مناقب امير المومنين عليہ السالم  ،ص  ۴٧٣؛ مناقب آل ابی طالب ،ج  ،١س  ٣٩۶؛ الخصال  ،ص  ۴٩۶و  ۵٧٣و ۶۵٢
عيون اخبار الرضا عليہ السالم ،ج  ،٢ص  ،، ۵٨باب  ، ٣١ح  ٢٢۴؛ االمالی للصدوق ،ص  ۶۶المجلس الرابع ،ح  ،٢ص ، ١۵۶
المجلس
الحادی والعشرون ،ج  ،١ص  ، ٣۴٢المجلس الخامس واالربعون ،ح ،٢اس کتاب سے دوسرے مورد ؛ کمال الدين وتمام النعمة،
 ،ص  ٢۴١؛ کفاية االثر ،ص  ١۵٨؛ روضة الواعظين ،ص ، ١١٢و  ٢٩۶؛ المسترشد  ،ص  ۶٢١و  ۶٣۴و۔۔۔شرح االخبار ،ج  ،١ص
٩٣
وج  ،٢ص  ٢۵٠؛ االرشاد ،ج  ،١ص  ۴۶؛ االمالی للمفيد ،ص  ٢١٣؛ االمالی للطوسی ،ص  ٢٠٠و  ٣۵١؛ العمدة  ،ص  ١۴۶و  ٢٠١؛
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اور دوسرے حواالجات شيعہ۔

٧١
ت
اس ميں کوئی شک نھيں کہ کمال عالم ھستی ،عقل ،علم ،عبوديت اور اپنے اختيار سے اطاع ِ
ٰ
ٰالھی کی بنا ء پر ھے۔ اور انسان کی خلقت کا امتيازی پھلو بھی اسی عقل اور اپنے اختيار سے اطاعت الھی
کے سبب ھے۔ نيز انسان کی خلقت کا ھدف و مقصد بھی يھی ھے۔
بنا بر ايں انسان کا کمال عالم غيب سے اس کے مرتبہ اتصال اور نور وحی کے ذريعے اس کی
عقل کے نورانی ھونے سے وابستہ ھے اور يھی مرتبہ نبوت ھے۔
اور کمال مرتبہ نبوت ،خالق کی جانب سے مخلوق کے لئے سفارت ٰالھی کے عھدے پر فائز
ھوکر ،ان کی عقول کو نور حکمت ٰالھی سے منور کرنے سے وابستہ ھے اور يہ مرتبہ رسالت ھے
اور کمال مرتبہ رسالت ،مرتبہ خاتميت تک رسائی ھے جو تا ابد زنده رھنے والی شريعت کے
ساته مبعوث ھونے کا مقام ھے اور انسانی کمال کی ٓاخری حد بھی يھی ھے۔ اور اس مرتبے کا مالک خاتم
ماسبق اور فاتح مااستقبل ،صاحب اسم اعظم اور مثل اعلی يعنی حضرت محمد مصطفی)ص( ھيں ۔
امير المومنين عليہ السالم اس ھستی کے مرتبے پر فائز ھيں کہ جن کے بارے ميں خداوند تعالی
نے فرمايا١ :
اور اس ھستی نے آپ عليہ السالم کے بارے ميں فرمايا” :عل ّی منی“ )علی مجه سے ھے( يعنی
عالم امکان کے اس گوھر يکتا سے علی کا اشتقاق ھوا ھے جو نفس قدسی بھی ھے نينر تخليق کائنات اور
خالفت ٓادم کی علت غائيہ بھی۔
اور ٓانحضرت)ص(نے صرف اسی جملے پر اکتفاء نھيں کيا بلکہ اس کے بعد فرمايا ” - :وانا
منہ“ تا کہ اس نکتے کو سمجھا سکيں کہ ختمی مرتبت کے وجود اور ان کی بعثت کا مقصد و ھدف اور اس
بعثت کی حفاظت کی بنياد )يعنی دين قويم و صراط مستقيم کی جانب ابتداء اً و استمراراً ھدايت بجز علی اور
ان کی معصوم اوالد کے عالوه کسی اور کے ذريعے ممکن ھی نھيں۔
بنا بر ايں يہ کس طرح ممکن ھے کہ جو شخص پيغمبر سے اور پيغمبر اس سے ھوں اس کے اور
پيغمبر کے درميان کوئی اور خالفت حد فاصل واقع ھوجائے ۔

اصول دين سے آشنائی

پانچويں حديث:
فريقين کے اکابر ائمہ حديث  ،اس حديث کی صحت پر متفق ھيں کہ ٓانحضرت نے فرمايا:
علی مع القر ٓان والقر ٓان مع علی لن يتفرقا حتی يردا علی الحوض۔ ٢
اس حديث کے معنی ،قر ٓان مجيد کی شناخت کے بعد ھی واضح ھوسکتے ھيں۔ مندرجہ ذيل سطور
ميں بطور اختصار چند نکات ذکر کئے جارھے ھيں۔
١۔ ٓاسمانی کتب ميں قر ٓان مجيد سے افضل کتاب موجود نھيں
ُمتَشَابِہًا< ٣
١
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 1سوره نجم آيت  :٣وه تو اپنی نفسانی خواھش سے کچه بولتے نھيں ھيں۔
 2علی)ع( قرآن کے ساته ھيں اور قرآن علی)ع( کے ساته جو کبھی بھی ايک دوسرے سے جدا نھيں ھوسکتے ،يھاں
تک حوض کوثر پر ميرے پاس پھنچ جائيں۔
المستدرک علی الصحيحين ،ج  ،٣ص  ، ١٢۴نيز اس کتاب کے خالصہ ميں بھی يہ حديث موجود ھے ،المعجم الصغير،
 ،ج  ،١ص  ، ٢۵۵المعجم االوسط ،ج  ،۵ص  ، ١٣۵الجامع الصغير ،ج  ،٢ص  ، ١٧٧کنز العمال ،ج  ، ١١ص  ، ۶٠٣فيض القدير ،ج
۴
ٰ
الھدی و الرشاد ،ج  ، ١١ص  ، ٢٩٧ينابيع المودة ،ج  ،١ص  ١٢۴و  ، ٢۶٩نيز اھل سنت کے ديگر منابع۔
ص  ، ۴٧٠سبل
 ، ٢٩٧ ،الطرائف ،ص ، ١٠٣ ،االربعون حديثا ً ،ص  ، ٧٣کشف الغ ّمہ ،ج  ،١ص  ، ١۴٨االحتجاج ،ج  ،١ص ٢٢۵،٢١۴
االمالی شيخ طوسی ،ص  ، ۴۶٠المجلس السادس عشر ،ح  ، ٣۴و ص  ، ۴٧٩و  ، ۵٠۶نيز شيعوں کے ديگر منابع۔
 3سوره زمر آيہ  ، ٢٣خدا نے قرآن کو نازل فرمايا جو کہ بہترين حديث ھے ايسی کتاب جس کی آيات متشابہ ھيں۔

٧٢
٢۔ خداوند متعال نے قر ٓان کريم کو ايسے اوصاف سے متصف فرمايا ھے کہ زبان ان کے بيان
سے اور قلم ان کی تحرير سے عاجز ھے ۔
٢
ُ
ْ
> ِٕانﱠہُ لَقرْ ٌ
ون < ٣
آن َک ِري ٌم فِی ِکتَا ٍ
ب َمکنُ ٍ
ک َس ْبعًا ِم ْن ْال َمثَا ِنی َو ْالقُرْ آنَ ْال َع ِظي َم < ٤
َا
> َولَقَ ْد آتَ ْين َ
> يَس َوالقُرْ ٓا ِن ْال َح ِکي ِْم< ٥
ْ
ﱠ
ُ
ٓ
ٓ
ٓ
َ
٣۔ خداوند تعالی نے اپنے اپ کو معلم قران قرار ديا ھے۔> الرﱠحْ مٰ نُ عَل َم القرْ انَ < ٦
۴۔ جبروت ٰالھی سے جب امور نے اس کتاب ميں تجلی کی ھے ان کی جانب اشاره کرتے ھوئے
ارشاد پروردگار ھے۔ ٧
ّ
ٓ
ٓ
تعالی کے قدرت نے ايات قران ميں تجلی کی
۵۔ اسراز و رموز کے پردے ميں مخفی ،خداوند
ٰ
ت ِب ِہ ْال ِجبَا ُل ا َٔو ْ◌ قُطﱢ َع ْ
ھے۔ اس کی نشاندھی کرتے ھوئے خداوند تعالی نے فرماياَ >:ولَوْ ا َّٔن◌َ قُرْ آنًا ُسيﱢ َر ْ
ت ِب ِہ
ْاال َٔر ْ◌ضُ ا َٔو ْ◌ ُکلﱢ َم بِ ِہ ْال َموْ تَی< ٨
۶۔ يہ کتاب ،مظھر علم و حکمت ٰالھی ھے ٩
١٠
ْ
٧۔ اس کتاب کے نازل کرنے پر خداوند تعالی نے خود اپنی تعريف و تمجيد فرمائی ھے۔ >اَل َح ْم ُد
َاب َولَ ْم يَجْ َعلْ لَہُ ِع َو َجا < ١١
ِ ﱠ ِ الﱠ ِذی ا ٔنَ َز َل َعلَی َع ْب ِد ِه ْال ِکت َ
٨۔ اس کتاب عزيز سے تمسک رکھنے کے سلسلے ميں ٓانحضرت فرماتے ھيں :پس جب بھی فتنے
اور آشوب تم پر مشتبہ ھوکر تمھيں اپنی لپيٹ ميں لے ليں تو قر ٓان کا رخ کرو کيونکہ قر ٓان يقينا ايسا شفيع
ھے کہ جس کی شفاعت قبول کرلی گئی ھے ،برائيوں کی خبر دينے واال ايسا مخبر ھے جس کی خبر
مصدقہ ھے ۔ جو بھی اسے اپنا رھبر بنائے گا يہ جنت کی جانب اس کی رھبری کرے گا جو بھی اسے پس
پشت رکھے گا يہ اسے جھنم کی جانب لے جائے گا قر ٓان بہترين راھوں کی جانب راھنمائی کرنے واال
راھنما ھے۔ يہ وه کتاب ھے جس ميں تفصيل و بيان ھے اور حصول حقائق کا طريقہ يہ حق کو باطل سے
جدا کرتی ھے اس کا کالم قطعی اور نپا تال ھے۔ شوخی و مزاح نھيں۔ اس کا ايک ظاھر ھے اور ايک
باطن۔ ا س کا ظاھرحکم اور باطن علم ھے۔ اس کے ظاھر حسين و جميل اور باطن عميق اور گھرا ھے ۔
اس کی حدود ھيں اور ان حدود کی بھی حدود ھيں۔ اس کی محيّر العقول باتيں نا قابل شمار ھيں اور اس کے
عجائب و جدتيں کبھی پرانی نہ ھونگی۔ اس ميں ھدايت کے چراغ ھيں۔ نور حکمت کے پرتو اسی سے
نکلتے ھيں جو اسے سمجه لے تو يہ کتاب طريق معرفت کے لئے اس کی دليل و راھنما ھے“-۔ ١٢
------------- 1سوره اسراء آيہ  ، ٩بے شک قرآن اس راستہ کی ھدايت کرتا ھے ،جو سب سے زياده سيدھی ھے۔
 2سوره بروج آيہ  ٢٠۔ ، ٢١بلکہ يہ قرآن مجيد جو لوح محفوظ ميں لکھا ھوا ھے۔
 3سوره واقعہ آيہ  ٧٧۔ ، ٧٨بے شک يہ بﮍے رتبہ کا قرآن ھے جو کتا ب )لوح( محفوظ ميں لکھا ھوا ھے۔
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 4سوره حجر آيہ  ، ٨٧اور ھم نے تم کو سبع مثانی )سوره حمد( اور قرآن عظيم عطاء کيا ھے۔
 5سوره يس ١۔  ،٢يس )اس( پر از حکمت قرآن کی قسم۔
 6سوره رحمن۔ ١۔ ٢۔ ،خدای مھربان۔ تعليم دی قرآن کی۔
 7سوره حشر آيہ  ، ٢١اگر نازل کرتے قرآن کو پھاڑ پر تو تم ديکھتے کہ کس طرح پھاڑ خشيت خدا سے ريزه ريزه
ھوجاتے۔
 8سوره رعد۔ آيہ  ، ٣١ترجمہ :اور اگر کوئی ايسا قرآن )بھی نازل ھوا( ھوتا جس کی برکت سے پھاڑ )اپنی جگہ سے(
چل کھﮍے ھوتے يا اس کی وجہ سے زمين )کی مسافت( طے کی جاتی اور اس کی برکت سے مردے بول اٹھتے۔
 9سوره نمل آيہ ۶۔ ،اے رسول آيات قرآن عظيم از طرف خدای حکيم و دانا آپ پر وحی القاء ھوتی ھے۔
 10سوره نحل آيہ  ، ٨٩ھم نے اس قر ٓان عظيم کو تم پر نازل کيا جو کہ ھر چيز کی حقيقت کو روشن کرتا ھے اور
ھدايت و رحمت ھے۔
 11سوره کہف آيت ١۔ ھر طرح کی تعريف خدا ھی کو سزاوار ھے جس نے اپنے بندے محمد ) )ص(( پر کتاب
)قرآن( نازل کی اور اس ميں کسی طرح کی کجی )خرابی( نہ رکھی۔
 12الکافی ،ج  ،٢ص  ۵٩٩۔

٧٣
جی ھاں ،خداوند متعال نے اس کتاب ميں اپنی مخلوق کے لئے تجلی کی ھے۔ جس ذات نے اس
کتاب کو نازل کيا ھے اسی نے قر ٓانی ٓايات ميں اور جس پر يہ کتاب نازل ھوئی ھے اس نے اپنی باالئی
سطور ميں اس قر ٓان کی تعريف کی ھے۔ کيا عظيم قدر و منزلت ھے اس شخص کی جسے ختمی مرتبت
نے قر ٓان کے ھمراه اور قر ٓان کو اس کے ھمراه قرار ديا ھے۔
حامل حکمت قر ٓان ھونے کی بناء پر وه ظاھر قر ٓان کے ھمراه اور علم قر ٓان کا حامل ھونے کی
بناء پر وه باطن قر ٓان کے ھمراه ھے ۔ يہ ھستی شمار نہ کئے جانے والے عجائبات اور کبھی ختم نہ ھونے
والے محيّر العقول غرائبات کے ساته ھے۔ اور اس معيت و ھمراھی کی بنا ء پر گذشتہ تمام انيباء پر نازل
ھونے والی حکمت و کتاب ،اس کے پاس ھے۔
ُ
ُ
فريقين کے اکابر مفسرين و محدثين ١سے منقول روايات کے مطابق کالم مجيد ميں مذکور ”اذن
واعيہ“ )تمام چيزوں کو اچھی طرح سے سننے واال کان( علی ھی ھے۔ جھاں ارشاد قدرت ھےَ ” :و تَ ِعيہَا
اُ ُذ ٌن َوا ِعيَةٌ“ ٢
وھی جس نے کھا) :سلونی فوﷲ التسا ٔلونی عن شی يکون ٕالی يوم القيامة االﱠ حدثتکم بہ و سلونی
عن کتاب ﷲ ،فو ﷲ ما من آية ٕاالﱠ و ا نٔا ا ٔعلم ا ٔبليل نزلت ا ٔم بنھار۔ ٣
ٓ
اس ھستی کی کيا عظيم منزلت ھوگی کہ جسے رسول اکرم)ص( نے قران کے ھمراه قرار ديا ھو۔
واضح ھے کہ ھمراھی اور معيت ھميشہ دو طرفہ ھوا کرتی ھے يعنی جب علی قر ٓان کے ساته ھيں تو قر ٓان
بھی يقينا علی کے ساته ھے ليکن اس کے باوجود ٓانحضرت نے علی مع القر ٓان فرما نے پر اکتفا ء نہ کيا
بلکہ ٓاپ عليہ السالم کی عظمت ميں اضافہ کرتے ھوئے فرمايا :والقر ٓان مع علی ،اور اس نکتے کو صرف
اولوااللباب ھی درک کرسکتے ھيں۔
اس حديث کے پھلے جملے ميں علی سے کالم کی ابتداء کرنا اور قر ٓان پر ختم کرنا نيز دوسرے
جملے ميں قر ٓان سے ابتداء اور علی پر جملے کا اختتام کرنا وه بھی فصيح و بليغ ترين ھستی کی زبان سے،
ايسے باريک و دقيق نکات پر مشتمل ھے کہ جس کی تشريح و تفسير اس مختصر کتاب ميں نھيں کی
جاسکتی۔
المختصر يہ کہ انبياء و مرسلين کے درميان رسول امين سے افضل کوئی نھيں اور کيونکہ علی
--------------1عليہ السالم آنحضرت)ص(سے اور آنحضرت)ص(علی عليہ السالم سے ھيں )انت منی و انا منک( لہٰ ذا خدا کی افضل ترين مخلوق کے
بعد بال فصل آپ عليہ السالم ھی کا رتبہ ھے۔
ادھر دوسری طرف تمام آسمانی کتب ميں قرآن مبين سے اعلی و ارفع کوئی کتاب نھيں ،اور
کيونکہ علی قرآن کے اور قرآن علی کے ساته ھے )عل ّی مع القرآن والقرآن مع علی ( لہٰ ذا قلب علی بن ابی
؛ 1 ، ١٧٧شرح نھج البالغہ البن ابی الحديد ،ج  ،٧ص  ٢٢٠؛ نظم درر السمطين ،ص  ٩٢؛ کنز الع ّمال ،ج  ، ١٣ص ١٣۵
 ٣۶٢ ،وغيره؛ الجامع الحکام القرآن ،ج  ، ١٨جامع البيان ،ج  ، ٢٩ص  ۶٩؛ اسباب النزول ،ص  ٢٩۴؛ شواھد التنزيل ،ج  ،٢ص
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٣۶١
 ،ص  ٢۶۴؛ تفسير ابن کثير ،ج  ،۴ص  ۴۴١؛ الدر المنثور ،ج  ،۶ص  ٢۶٠؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ، ٣٨ص  ، ٣۴٩ج  ، ۴١ص
۴۵۵
ج  ، ۴٢ص  ، ٣۶١اور اھل سنت کی ديگر کتابيں۔
بصائر الدرجات ،ص  ، ۵٣٧الجزء العاشر ،باب  ، ١٧ح  ۴٨؛ الکافی ،ج  ،١ص  ۴٢٣؛ عيون اخبار الرضا )عليہ السالم(،
ج  ،٢ص  ، ۶٢باب  ، ٣١ح  ٢۵۶؛ روضة الواعظين ،ص  ١٠۵؛ مناقب امير المومنين عليہ السالم ،ج  ،١ص  ١۴٢وغيره؛ دالئل
االمامة،
ص  ٢٣۵؛ تفسير العياشی ،ج  ،١ص  ١۴؛ تفسير فرات الکوفی ،ص  ۴٩٩؛ التبيان ،ج  ، ١٠ص  ٩٨؛ مجمع البيان ،ج  ، ١٠ص ١٠٧
اور
شيعوں کی ديگر کتابيں۔
 2سوره حاقہ ،آيت  ، ١٢اور اسے ياد رکھنے والے کان سن کر ياد رکھيں۔
 3مجه سے سوال کرو ،خدا کی قسم مجه سے کوئی چيز نھيں پوچھوگے قيامت تک مگر يہ کہ ميں اس کے بارے ميں
خبر دوں گا ،قرآن کے بارے ميں سوال کرو ،خدا کی قسم کوئی بھی آيت ايسی نھيں ھے جس کے بارے ميں ميں نہ جانتا ھوں کہ
يہ رات ميں نازل ھوئی ھے يا دن ميں۔
 ،فتح الباری ،ج  ،٨ص  ، ۴۵٩کنز العمال ،ج  ،٣ص  ، ۵۶۵اور تھوڑے سے فرق کے ساته شواھد التنزيل ،ج  ،١ص ۴٢
تفسير ثعالبی ،ج  ،١ص  ، ۵٢الجامع الحکام القرآن ،ج  ،١ص  ، ٣۵الجرح و التعديل ،ج  ،۶ص  ، ١٩٢تہذيب الکمال ،ج  ، ٢٠ص
العقبی ،ص ٨٣
 ، ۴٨٧ ،تہذيب التہذيب ،ج  ،٧ص  ، ٢٩٧ا نٔساب االشراف ،ص  ، ٩٩ينابيع المودة ،ج  ،٢ص  ، ١٧٣و  ، ۴٠٨ذخائر
ٰ
تفسير القرآن عبد الرزاق ،ج  ،٣ص  ، ٢۴١الطبقات الکبری ،ج  ،٢ص  ، ٣٣٨تاريخ مدينة دمشق ،ج  ، ۴٢ص  ٣٩٨ميں ،اور اھل
سنت کے ديگر مصادر۔
مناقب آل ابی طالب ،ج  ،١ص  ۶۴؛ وصول االخيار الی اصول االخبار ،ص ۴؛ المناقب ،ص  ٩۴؛ کشف الغمة ،ج  ،١ص
 ١١٧؛ سعد السعود ،ص  ، ٢٨۴تفسير العيّاشی ،ج  ،٢ص  ، ٢٨٣اور شيعوں کے ديگر منابع و مآخذ۔

٧۴
ٓ
طالب عليہ السالم خداوند تعالی کی جانب سے نازل کرده تمام امور کا ائينہ ھے اب خواه وه امر ھدايت
ھو،نور ھو ،حکمت ھو يا کوئی بھی اور شئے۔
کيا ان تمام صفات سے متصف ھونے کے بعد بھی کوئی شک و شبہ باقی ره جاتا ھے کہ رسول
اکرم)ص( کی خالفت اور قر ٓان عظيم کی تفسير کے لئے علی عليہ السالم کی ذات شائستہ ترين ھے؟
کيا اس بات ميں کوئی شک باقی ره جاتا ھے کہ علی عليہ السالم خدا پر ايمان رکھنے والے ھر
انسان کے موال ھيں کہ جس نے فرمايا٢ ١ :
حديث ششم:
رجال اھل سنت نے اعتراف کيا ھے۔
وه حديث ھے جس کی سند کے صحيح ھونے کا محدثين اور
ِ
اس کا خالصہ يہ ھے کہ کچه لوگ ابن عباس کے پاس ٓائے جو امير المومنين)ع( کے بارے ميں ناروا الفاظ
استعمال کر رھے تھے ،تو ابن عباس نے کھا:ايسے شخص کے بارے ميں ناروا کہہ رھے ھو جو ايسی
دس فضيلتوں کا مالک ھے کہ اس کے عالوه کسی اور کے لئے نھيں ھيں۔
١۔جنگ خيبر ميں )جب دوسرے گئے اور عاجز ھو کر پلٹ ٓائے تو( رسول خدا)ص( نے فرمايا:
ايسے شخص کو بھيجوں گا جسے خدانے ھر گز ذليل ورسوا نھيں کيا وه خدا ورسول)ص(سے محبت کرتا
ھے اور خدا اور رسول)ص( اس سے محبت کرتے ھيں۔
سب گردنيں اٹھا اٹھا کر ديکھنے لگے کہ وه کون ھے ؟ ٓانحضرت)ص( نے فرمايا :علی)ع( کھاں
ھيں؟ ٓاپ دکھتی ٓانکھوں کے ساته ٓائے ،رسول خدا سے شفا پانے کے بعدٓ ،انحضرت)ص(نے علم کو تين
مرتبہ لھرانے کے بعد علم علی)ع( کو ديا۔
٢۔فالں کو رسول خدا)ص( نے سوره توبہ کے ساته مشرکين کی جانب روانہ کيا ،پھر اس کے
پيچھے علی)ع( کو بھيجا اور اس سے سوره لے کر فرمايا :يہ سوره اس فرد کے عالوه کوئی نھيں لے
جاسکتا جو مجه سے ھے اور ميں اس سے ھوں۔
٣۔رسول خد ا)ص( نے فرمايا :تم ميں سے کون ھے جو دنيا او ر ٓاخرت ميں ميرا ولی ھو؟ کسی
نے قبول نہ کيا ،علی)ع(سے فرمايا:دنيا و ٓاخرت ميں تم ميرے ولی ھو۔
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۴۔ خديجہ کے بعد علی)ع( سب سے پھلے ايمان الئے۔
۵۔ رسول خدا)ص( نے چار افراد علی و فاطمہ وحسن وحسين عليھم السالم پر اپنی چادر اوڑھا
کر فرمايا:
۶۔ علی)ع( وه ھے جس نے اپنی جان کو رسول خدا)ص( پر فدا کيآ ،انحضرت)ص( کا لباس پھن
کر رات بھر ٓاپ)ص( کے بستر پر سوئے اور صبح ھونے تک مشرکين ٓاپ)ع( کو پيغمبر سمجه کر پتھر
برساتے رھے۔
٧۔ غروه تبوک ميں علی)ع( کو اپنا نائب بنا کر مدينہ ميں رھنے کو کھا۔ جب علی)ع( رسول
خدا)ص( کے فراق کی وجہ سے آبديده ھوئے تو آپ)ص( نے فرمايآ :ايا تم راضی نھيں ھوکہ تمھاری نسبت
مجه سے وھی ھو ،جوھارون کو موسی سے تھی،سوائے اس کے کہ ميرے بعد کوئی پيغمبر نھينھے۔
يقيناميرا جانا اسی وقت سزاوار ھے جب تم ميرے خليفہ ھو۔
٨۔رسول خدا)ص( نے علی)ع( سے فرمايا:ميرے بعد تم ھر مومن ومومنہ کے ولی ھو۔
٩۔رسول خدا)ص( نے علی)ع( کے گھر کے دروازے کے عالوه مسجد نبوی ميں کھلنے والے
تمام دروازوں کو بند کيا۔
 ١٠۔رسو ل خدا)ص( نے فرمايا )):من کنت مواله فعلی مواله(( ٣
------------- 1سوره حشر آيہ  ،٧اور جو تم کو رسول دے ديں وه لے ليا کرو۔
 2سوره نور آيہ  ، ۵۴اور رسول پر رسالت کامل کے ابالغ کے عالوه کچه فرض نھيں ھے۔
ٰ
کبری ،ج  ،۵ص  ، ١١٢معجم کبير،
 3مستدرک صحيحين ،ج  ،٣ص ، ١٣٢مسند احمد بن حنبل ،ج  ،١ص  ٣٣٠؛ سنن
ج  ، ١٢ص  ، ٧٧فضائل الصحابہ الحمد بن حنبل ،ج  ،٢ص  ، ۶٨٢حديث نمبر  ، ١١۶٨اور اھل سنت کی دوسری کتابيں۔
تفسير فرات الکوفی ،ص  ٣۴١؛ شرح االخبار ،ج  ،٢ص  ، ٢٩٩العمدة ،ص  ٨۵و ص  ، ٢٣٨کشف الغمةفی معرفة االئمة،
ج  ،١ص  ٨٠اور شيعوں کی دوسری کتابيں۔

٧۵
ٓايا پيغمبر)ص( کی اس نص کے باوجود کہ تمام اصحاب کے ھوتے ھوئے فتح کاعلم علی)ع( کو
ديا،صرف اس کو خدا اور رسول)ص(کا حبيب و محبوب کھا ،خدا کے پيغام کو دوسروں سے لے کراسے
ديا کہ ضروری ھے کہ علی)ع( مبلّغ کالم خدا ھو ،کيونکہ وه مجه سے او رميں اس سے ھوں ،اسی طرح
ٓانحضرت)ص( کی يہ تصريح کہ ميرا جانا اس وقت تک سزاوار نھيں جب تک کہ تم ميرے خليفہ نہ ھو،
علی)ع( کی واليت مطلقہ و کليہ کا بيان ))ا نٔت ولی کل مومن بعدی ومومنة (( اور ))من کنت مواله فعلی
مواله((۔کيا اس سنت صحيحہ کے باوجود علی)ع( کی خالفت بال فصل ميں اھل نظر وانصاف کے لئے کسی
قسم کے شک و ترديد کی گنجائش باقی ره جاتی ھے ؟!
اس مختصر مقدمے ميں اس موضوع سے متعلق ٓايات واحاديث کی گنجائش نھيں ،جيسا کہ
اعالم
پانچويں صدی ھجری کے نامور افراد ميں سے حسکانی حنفی نے مجاھد جيسے بزرگ تابعين اور
ِ
مفسرين سے نقل کيا ھے کہ علی)ع( کے لئے ستر فضيلتيں ايسی ھيں جن ميں سے کوئی ايک بھی ،پيغمبر
اکرم)ص( کی کسی صحابی کو حاصل نھيں ھے ،جب کہ اصحاب پيغمبر)ص( کے تمام فضائل ميں علی)ع(
ان کے شريک ھيں۔ ١
اور ابن عبا س سے روايت کی ھے کہ قر ٓان کی جيسی تمام ٓايا ت
کے مصاديق ميں علی)ع( سب کے سيد وسردار ھيں اور اصحاب محمد)ص(ميں سے کوئی ايسا نھيں جس
پر خدا نے ناراضگی کا اظھار نہ کيا ھو ،جب کہ علی)ع( کو اچھائی کے عالوه ياد نھينکيا۔ ٢
علی)ع( ميں اٹھاره فضيلتيں ايسی ھيں کہ اس امت کے کسی فرد کے پاس اس جيسی ايک فضيلت
بھی ھو تو اس کے ذريعے نجات يافتہ ھوجائے اور باره فضيلتيں ايسی ھيں جو اس امت ميں سے کسی کے
پاس بھی نھيں ھيں۔ ٣
ابن ابی الحديد کہتا ھے”:ھمارے استاد ابوالہذيل سے پوچھا گيا:خدا کے نزديک علی)ع( کا مقام
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زياده بلند ھے يا ابو بکر کا ؟“
جواب ديا ”:خدا کی قسم! خندق کے دن علی)ع( کا عمرو سے مقابلہ ،تمام مھاجرين وانصار کے
اعمال واطاعت کے برابر ھے ،تم تنھاابو بکر کی بات کرتے ھو“ ٤
صحاب رسول ٰ ّ
ﷲ من الفضائل ماجاء
حنبلی مذھب کے امام ،احمد کا کھنا ھے)):ماجاء ال ٔحد من ا ٔ
لعل ّی بن ا ٔبی طالب(( ٥
لغت وادب کے ماھر اور علم عروض کے بانی ،خليل بن احمد کے بقول”:کسی کے بھی فضائل
يا دوستوں کے ذريعہ نشر ھوتے ھيں يا دشمنوں کے ذريعے۔ علی بن ابی طالب)ع( کے فضائل کو دوستوں
نے خوف اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپايا ،اس کے باوجود ٓاپ کے فضائل اس طرح سے نشر
ھوگئے“ ٦
ت بنو اميہ و بنی عباس کی اندھيری
اگر دشمنوں کا حسد اور دوستوں کو خوف نہ ھوتا اور حکوم ِ
راتوں کی تاريکياں اس سورج پر پردے نہ ڈالتيں تو علی)ع( کی فضيلتوں کا نور ٓافاق کو کس طرح روشن
و منور کر ديتا؟!
اس مقدس گفتگو کو ٓاپ)ع( کی شان ميں دو ٓايتوں کے ذکر پر ختم کرتے ھيں:
١۔ ٧
اکابر علمائے اھل سنت نے ،اس ٓايت کے امير المومنين)ع(کی شان ميں نازل ھونے کا اعتراف
کيا ھے،فخر رازی کی نقل کرده حديث کو بطور خالصہ مالحظہ فرمائيے:
------------- 1شواھد التنريل ،ج  ،١ص  ٢۴۔
 2شواھد التنريل ،ج  ،١ص  ٣٢۔
 3شواھد التنريل ،ج  ،١ص  ٢٢۔
 4شرح نھج البالغہ ابن ابی الحديد ،ج  ، ١٩ص  ۶٠۔
 5مستدرک صحيحين ،ج  ،٣ص  ١٠٧۔”جيسے فضائل علی کے لئے وارد ھوئے ھيں کسی دوسری صحابی کے لئے
نھيں ھيں“۔
 6تنقيح المقال ،ج  ،١ص  ۴٠٢۔
 7سوره مائده ،آيت  ۵۵۔”بے شک فقط تمھاراولی خدا ھے اور اس کا رسول اور وه لوگ جو ايمان الئے اور نماز کو
قائم کرتے ھيں اور حالت رکوع مينزکوة اداء کرتے ھيں“۔

٧۶
”ابو ذر کہتے ھيں:ميں نے ظھر کی نماز رسول خدا)ص( کے ساته ادا کی ،ايک سائل نے مسجد
ميں آکر بھيک مانگی۔ کسی نے اسے کچه نہ ديا ،علی)ع( رکوع کی حالت ميں تھےٓ ،اپ )ع(نے اس انگلی
سے ،جس ميں انگوٹھی تھی،سائل کو اشاره کيا ،سائل نے ٓاپ کے ھاته سے وه انگوٹھی لے لی۔ پيغمبر
اکرم)ص( نے خدا سے التجا کی اور فرمايا:خدايا! ميرے بھائی موسی پيغمبر نے تجه سے سوال کيا اور کھا
 :تو نے اس پر نازل کيا  ،بار الھا!
ٓ
ميں محمد تيرا بنده ھوں ،مجھے شرح صدر عطا فرما ،ميرا کام اسان فرما اور ميرے اھل سے علی کو
ميرا وزير قرار دے۔اس کے ذريعے ميری پشت کومضبوط فرما۔ ابو ذر کہتے ھيں :خدا کی قسم! ابھی
رسول خدا)ص( کے کلمات ختم نہ ھوئے تھے کہ جبرئيل اس آيت کے ساته نازل ھوئے۔“ ١
رسول خدا)ص( کی دعا کے بعد اس ٓايت کا نازل ھونا ٓاپ)ص( کی دعا کا اثر ھے،کہ جو مقام
ھارون کو موسی کی نسبت حاصل تھا وھی مقام و مرتبہ علی)ع( کو رسول خدا)ص( کی نسبت عطا کيا گيا۔
اور اس ٓايت ميں حرف عطف کی بنا پر جو ٰالھی واليت ،رسول خدا)ص( کے لئے ھے ،علی)ع(
کے لئے بھی ثابت ھے۔اور لفظ )) ٕانما(( انحصار پر داللت کی وجہ سے اس بات کو ثابت کرتا ھے کہ اس
ٓايت ميں خدا ،رسول اور علی کی واليت ايسی واليت ھے جو صرف ان تين ميں منحصر ھے اور ” ولی“
کے معانی ميں سے اس کا معنی ،واليت امر کے عالوه کچه نھيں ھوسکتا۔
٢۔
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َوا َٔن ْ◌فُ َسنَا َو ا َٔن ْ◌فُ َس ُک ْم ثُ ﱠم نَ ْبتَ ِھلْ فَنَجْ َعلْ لﱠ ْعنَةَ ّ
ﷲِ عَل َی ْال َکا ِذ ِب ْينَ < ٢
اس ٓايت کريمہ ميں اھل نظر کے لئے چند نکات ھيں ،جن ميں سے تين نکات کی طرف،طويل
تشريح سے گريز کرتے ھوئے اشاره کرتے ھيں۔
رسو ل خدا)ص(کامباھلہ کے لئے دعوت دينا ٓاپ)ص(کی رسالت کی دليل وبرھان ھے ،جب کہ
ٰ
نصاری کا مباھلہ سے گريزنصرانيت کے بطالن اور ٓائين محمدی کی حقانيت کا اعتراف ھے۔ لفظ
ٓ
نفس
))ا نٔفسنا((امير المومنين علی)ع( کی خالفت بال فصل کی دليل ھے ،کيونکہ نص قران کے مطابق
ِ
تنزيلی کے ھوتے ھوئے ،جو در حقيقت وجو ِد ختمی مرتبت)ص(کا تسلسل ھے،کسی اور کی جانشينی ھی
نھيں۔
تمام جيّد مفسرين ومحدثين کا جس بات پر اتفاق ھے وه يہ ھے کہ))ا ٔبنائنا((سے مراد حسن وحسين
عليھما السالم)) ،نسائنا((سے مراد فاطمة الزھر اسالم ﷲ عليھا اور))ا نٔفسنا((سے مراد علی ابن ابی
طالب)ع( ھيں۔ اس سلسلے ميں ايک حديث کا مضمون بطور خالصہ مالحظہ ھو ،جسے فخر رازی نے اس
ٓايت کی تفسير ميں نقل کيا ھے:
ٰ
نصاری کے سامنے اپنے دالئل پيش کر دئے اور وه اپنی
”رسول خدا)ص( نے جب نجران کے
جھالت پر قائم رھے تو ٓاپ)ص( نے فرمايا” :خدا نے مجھے حکم فرمايا ھے کہ اگر تم دليل نھيں مانتے ھو
تو ميں تمھارے ساته مباھلہ کروں۔“ يہ سن کر انھوں نے کھا”:اے ابو القاسم! ھم جا رھے ھيں ،اپنے امور
ميں سوچ بچار کے بعد دوباره لوٹ کر آئيں گے۔“جب وه پلٹ کر گئے تو انھوں نے اپنے صاحب رائے،
ٰ
نصاری تم جان چکے ھو کہ
عاقب سے پوچھا”:اے عبد المسيح! تيرا کيا مشوره ھے؟“ تو اس نے کھا :اے
کالم حق الئے ھيں۔خدا کی قسم!
محمد خد اکے فرستاده نبی ھيں اور تمھارے لئے،
ٰ
عيسی کے بارے ميں ِ
کسی ايسی قوم نے پيغمبر کے ساته مباھلہ نھيں جس کے بﮍے زنده بچے ھوں اور چھوٹے پرورش پاسکے
ھوں ،اگر تم نے اس کام کو انجام ديا تو جﮍ سے اکھﮍ جاؤگے۔ اگر اپنے دين پر باقی رھنا ھی چاہتے ھو تو
اس سے رخصت ھو کر اپنے شھروں کو لوٹ جاؤ۔“
ٓ
ادھر رسول خدا اس حالت ميں باھر آئے کہ حسين کو اغوش ميں لئے ھيں ،حسن کا ھاته تھامے
ھوئے ھيں ،فاطمہ )سالم ﷲ عليھا( ٓانحضرت کے پيچھے اور ان کے پيچھے پيچھے علی عليہ السالم
آرھے ھيں۔ ٓانحضرت)ص( نے ان سے فرمايا” :جب ميں دعا کروں ،تم ٓامين کھنا۔“
ٰ
نصاری،ميں ايسے چھرے ديکه رھا ھوں کہ اگر خدا سے
نجران کے راھب نے کھا”:اے گروه
چاھيں کہ پھاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ان صورتوں اور رخساروں کے لئے پھاڑوں کو اپنی جگہ
------------- 1تفسير کبير ،فخررازی ،ج  ، ١٢ص  ٢۶۔
 2سوره آل عمران ،آيت  ۶١۔”پيغمبر علم آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کريں ان سے کہہ ديجئے کہ آو ٔھم
لوگ اپنے اپنے فرزند ،اپنی اپنی عورتوں اوراپنے اپنے نفسوں کو بالئيں اور پھر خدا کی بارگاه ميں دعاکريں اور جھوٹوں پر
خدا کی لعنت قرارديں“۔

٧٧
سے ہٹا دے گا،مباھلہ نہ کرنا کہ ھالک ھوجاو گے اور قيامت تک روئے زمين پر ايک بھی نصرانی باقی
نھيں رھے گا۔“
مباھلہ سے جان چھﮍا کر صلح پر راضی ھوگئے ،مصالحت کے بعد رسول خدا)ص( نے
فرمايا”:اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ھے! ھالکت اھل نجران کے نزديک تھی۔
اگر مباھلہ ومالعنہ کرتے تو بندر اور سور کی شکلوں ميں مسخ ھوجاتے ،يہ وادی ان کے لئے ٓاگ بن
جاتی اور ايک سال کے اندر اندر تمام نصاری ھالک ھوجاتے۔“
اورروايت ھے کہ جب ٓانحضر ت)ص( سياه کساء ميں باھر ٓائے تو سب سے پھلے حسن کو اس
کساء ميں داخل کيا ،پھر اس کے بعد حسين ،پھر جناب سيده اور اس کے بعد علی کو اور فرمايا
ت َويُطَھﱢ َر ُک ْم ت ْ
ّٰ
َط ِھ ْيرًا<
ب َع ْن ُک ُم الرﱢجْ َ
ﷲُ ِلي ُْذ ِھ َ
س ا ٔهَ ْ◌ َل ْالبَ ْي ِ
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اس کے بعد فخر رازی کہتا ھے)):واعلم ا ٔن ھذه الرواية کالمتفق علی صحتھا بين ا ٔھل التفسير
والحديث (( ١
اگر چہ اس ٓايت اور مورد اتفاق حديث کی تشريح کی گنجائش تو نھيں ،ليکن صرف دو نکات کی
طرف اشاره کرتے ھيں :
١۔باھر ٓاتے وقت ان ھستيوں کو کساء تلے جمع کرکے يہ ثابت کرنے کے لئے ٓايت تطھير کی
تالوت فرمائی کہ ايسی مافوق العاده دعاجو اسباب طبيعی کو ناکاره بنا کر بال واسطہ طور پر خد ا کے
ارادے سے تحقق پيدا کرے ،ضروری ھے کہ ھر رجس سے پاک روح کی جانب سے سبوح وقدوس کی
بارگاه تک پھنچے کہ  ٢اور جس طھارت کا پروردگا ر عالم نے اراده کيا ھے وه
ان ھستيوں ميں ھی پائی جاتی ھے۔
٢۔نجران کے نصاری کے ساته رسول خدا)ص( کا مباھلہ ،اس قوم کے لئے رحمت خدا سے دوری
کی درخواست تھی اور وه دعا جس کی قبوليت سے انسان حيوان کی شکل ميں منقلب ھوجائے،خاک اپنی
حالت تبديل کرکے ٓاگ بن جائے اور ايک امت صفحہ ھستی سے مٹ جائے،
يﱠقُوْ َل لِہ ُک ْن فَيَ ُکوْ نُ <  ٣کے ارادے سے متصل ھوئے بغير نا ممکن ھے۔ يہ انسان کامل کی منزلت ھے کہ
اس کی رضا وغضب خدا کی رضا وغضب کا مظھر ھو اوريہ مقام حضرت خاتم)ص( اوران کے جانشين
کا مقام ھے۔وه واحد خاتون جو اس مقام پر فائز ھوئيں ،صديقہ کبری کی ھستی ھے ،جس سے يہ بات
ٰ
کبری جو واليت کليہ اورامامت عامہ کی روح ھے ،فاطمہ زھرا عليھا السالم
سامنے ٓاتی ھے کہ عصمت
ميں موجود ھے۔
اور يہ حديث بھی ،کہ علماء اھل سنت جس کے صحيح ھونے کے معترف ھيں ،اسی امر کو بيان
کر رھی ھے کہ رسول خدا نے فرمايا)):فاطمة بضعة منی فمن ا غٔضبھا ا غٔضبنی((  ٤اورباوجود اس کے کہ
قر ٓان وسنت کے حکم کے مطابق پيغمبر)ص( کا غضب ،خدا کا غضب ھے،علماء اھل سنت نے يہ حديث
بھی نقل کی ھے :قال رسول ٰ ّ
ﷲ لفاطمةٕ )) :ان ٰ ّ
ﷲ يغضب لغضبک ويرضی لرضاک(( ٥
جس کی رضا پر خدا بغير کسی قيد وشرط کے راضی اور جس کے غضب پر غضبناک ھو ،عقل
ٰ
ٰ
کبری ھے۔
ھوی وھوس سے پاک ھواور يھی عصمت
کا تقاضا يہ ھے کہ اس کی رضا وغضب ،خطا اور
------------- 1تفسير کبير ،فخر رازی ،ج  ،٨ص  ٨۵۔”جان لوکہ يہ وه روايت ھے جس کے صحيح ھونے پر اھل تفسير وحديث نے
اتفاق کيا ھے“۔
 2سوره فاطر  ،آيت  ١٠۔”پاکيزه کلمات اسی کی طرف بلند ھوتے ھيں“۔
 3سوره يس ،آيت  ٨٢۔”اس کا صرف امر يہ ھے کہ کسی شئے کے بارے ميں يہ کھنے کا اراده کر لے کہ ھو جااور
وه شئے ھو جاتی ھے“۔
 4صحيح بخاری باب مناقب فاطمہ سالم ﷲ عليھا ،ج  ،۵ص  ٢٩۔”فاطمہ ميرے بدن کا ٹکﮍا ھے جس نے اس کو
غضبناک کيا اس نے مجه کو غضبناک کيا۔“
 5مستدرک صحيحين ،ج  ،٣ص  ١۵۴ومعجم کبير ،ج  ،١ص  ١٠٨واالحاد والمثانی ،ج  ،۵ص  ٣۶٣۔”رسول خدا)ص(نے
جناب فاطمہ زھرا سالم ﷲ عليھا کے لئے فرمايا:بے شک خدا وند عالم تمھارے غضب سے غضبناک ھوتا ھے اور تمھاری
رضايت سے راضی ھوتا ھے“۔

اصول دين سے آشنائی
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٧٨
ائمہ اثنا عشر
جو کچه بيان ھو ا وه مسئلہ امامت کے سلسلے ميں مذھب حقہ کے مختصر دالئل تھے۔ ائمہ
معصوم کی تعداد کے بارے ميں اثنا عشری شيعوں کا عقيده يہ ھے کہ امام باره ھيں۔ پھلے :علی ابن ابی
طالب ،دوسرے :حسن بن علی  ،تيسرے :حسين بن علی  ،چوتھے :علی بن الحسين  ،پانچويں :محمد بن
علی ،چھٹے  :جعفر بن محمد  ،ساتويں :موسی بن جعفر ٓ ،اٹھويں :علی بن موسی  ،نويں :محمد بن علی
ت
 ،دسويں :علی بن محمد  ،گيارھويں:حسن بن علی  ،بارھويں:حضرت محمد مھدی عليھم السالم۔علم ،اجاب ِ
دعوت اور نصّ معصوم کے اعتبار سے ،ان ميں سے ھر ايک کی امامت کے تفصيلی دالئل ،عليحده
فرصت کے طلبگار ھيں۔
البتہ اھل سنت کی معتبر و قابل اعتماد کتب ميں موجود ،بعض ان روايات کی طرف اشاره
ضروری ھے ،جن ميں خود حضرت رسول خد ا)ص( نے اپنے باره خلفاء اور باره سربراھوں کا ذکر کيا
ھے۔
١۔صحيح بخاری)) :عن جابر بن سمرة قال:سمعت النبی)ص( يقول:يکون اثنا عشرا ٔميرا فقال کلمة
لم ا ٔسمعھا ،فقال ا ٔبیٕ :انہ قال:کلھم من قريش(( ١
٢۔صحيح مسلم )):عن جابر بن سمرة قال:دخلت مع ا ٔبی علی النبی)ص( فسمعتہ يقولٕ :ان ھذا اال ٔمر
ال ينقضی حتی يمضی فيھم اثنا عشر خليفة ،قال:ثم تکلم بکالم خفی علی ،قال:فقلت ال بٔی:ماقال؟ قال:کلھم من
قريش(( ٢
٣۔صحيح مسلم)):عن جابر بن سمرة قال:سمعت النبی)ص( يقول:اليزال ا ٔمرالناس ماضيا ما وليھم
اثنا عشر رجال ،ثم تکلم النبی)ص( بکلمة خفيت علی ،فسئلت ا ٔبی:ماذا قال رسول ٰ ّ
ﷲ صلی ﷲ عليہ و سلم؟
فقال:کلھم من قريش(( ٣
ٰ
ّ
۴۔صحيح ابن حبان )):سمعت رسول ﷲ)ص( يقول:يکون بعدی اثنا عشر خليفة کلھم من قريش(( ٤
۵۔جامع ترمذی)):يکون من بعدی ٕاثنا عشر ا ٔميرا ،قال :تم تکلم بشی لم ا فٔھمہ ،فسا ٔلت الذی يلينی،
فقال :قال :کلھم من قريش(( ٥
۶۔مسند احمد بن حنبل)):يکون بعدی ٕاثنا عشر خليفة،کلھم من قريش(( ٦
٧۔مسند احمد بن حنبل)):يکون بعدی ٕاثنا عشر ا ٔميرا ،ثم ال ا ٔدری ماقال بعد ذلک ،فسا ٔلت القوم کلھم،
فقالوا :قال:کلھم من قريش(( ٧
ٔ
٨۔مسند احمد بن حنبل )):يکون بعدی ٕاثنا عشر ا ٔميرا ،فتکلم فخفی عل ّی ،فسا لت الذی يلينی ا ٔو ٕالی
جنبی ،فقال:کلھم من قريش(( ٨
٩۔مسند احمد بن حنبل )):يکون بعدی ٕاثنا عشر ا ٔميرا،قال:ثم تکلم فخفی عل ّی ما قال ،قال:فسا ٔلت
بعض القوم ا ٔو الذی يلينی ماقال؟ قال:کلھم من قريش(( ٩
 ١٠۔مسند ابن الجعد)):يکون بعدی اثنا عشر اميرا ،غيرا ٔن حصينًا قال فی حديثہ :ثم تکلم بشی لم
ا فٔھمہ ،وقال بعضھم :فسا ٔلت ا بٔی ،وقال بعضھم :فسا ٔلت القوم فقال:کلھم من قريش(( ١٠
 ١١۔مسند ابی يعلی)):يقول:ال يزال الدين قائما حتی تقوم الساعة ويکون عليکم ٕاثنا عشر خليفة کلھم من
قريش(( ١
------------- 1صحيح بخاری ،کتاب احکام کے آخر ميں ،ج  ٨٩ص  ، ١٢٧ومسند احمد حنبل ،ج  ،۵ص  ٩٣۔
 2صحيح مسلم  ،ج  ،۶ص )،٣کتاب االمارة ،الخالفة فی قريش(
 3صحيح مسلم  ،ج  ،۶ص ،٣و مسند احمد حنبل ،ج  ،۵ص  ٩٨۔
 4صحيح مسلم  ،ج  ، ١۵ص  ۴٣۔
 5صحيح مسلم  ،ج  ،٣ص  ٣۴٠۔
 6صحيح مسلم  ،ج  ،۵ص  ٩٢۔
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 7صحيح مسلم  ،ج  ،۵ص  ٩٢۔
 8صحيح مسلم  ،ج  ،۵ص  ٩٩۔
 9صحيح مسلم  ،ج  ،۵ص  ١٠٨۔
 10صحيح مسلم  ،ص  ، ٣٩٠نمبر  ٢۶۶٠۔

٧٩
ٰ
ّ
 ١٢۔مسند احمد بن حنبل )):عن جابر بن سمرة قال :خطبنا رسول ﷲ)ص( بعرفات فقال:ال يزال ھذا
اال ٔمر عزيزا منيعا ظاھرا علی من ناواه حتی يملک اثنا عشر کلھم ،قال:فلم ا فٔھم ما بعد ،قال:فقلت ال ٔبی ما قال
بعد ما قال:کلھم ،قال:کلھم من قريش(( ٢
ٰ
ّ
ٓ
ٔ
 ١٣۔مستدرک حاکم )):عن مسروق قال:کنا جلوسا ليلة عند عبد ﷲ يقرئنا القران فسا لہ رجل فقال:يا
ا ٔبا عبدالرحمن ھل سا ٔلتم رسول ٰ ّ
ﷲ)ص( کم يملک ھذه اال ٔمة من خليفة؟ فقال عبد ٰ ّ
ﷲ:ماسئلنی ھذا ا ٔحد منذ
قدمت العراق قبلک ،قال :سئلناه ،فقال:اثنا عشر عدة نقباء بنی اسرائيل(( ٣
اس موضوع سے متعلق روايات صرف ان مذکوره کتب ميں ذکر نھيں ھوئيں بلکہ ان کتب ميں بھی
ذکر شده روايات سے کھيں زياده روايات ذکر ھوئی ھيں،ليکن اختصار کی وجہ سے اس تعداد پر اکتفا کيا
گياھے۔ ٤
باره اماموں کے بارے ميں رسول خدا)ص( سے منقول نصوص جنھيں عبدﷲ بن عباس ،عبدﷲ بن
مسعود ،سلمان فارسی،ابی سعيد خدری ،ابی ذر غفاری ،جابر بن سمرة،جابر بن عبدﷲ،انس بن مالک،زيد بن
ثابت ،زيد بن ارقم،ابی عمامہ ،واصلة بن اسقع،ابی ايوب انصاری ،عمار بن ياسر ،حذيفہ بن اسيد ،عمران بن
حصين ،سعد بن مالک ،حذيفہ بن يمان اور ابی قتاده انصاری جيسے بزرگ وجليل القدر اصحاب کے عالوه
دوسرے بزرگان نے بھی روايت کيا ھے ،کہ اختصار کے پيش نظر جن کے ذکر سے صرف نظر کيا جاتا
ھے۔
اس روايت ميں بعض خصوصيات کا تذکره ھے ،جيسے :
١۔خلفاء کا فقط باره افراد پر مشتمل ھونا۔
٢۔ان باره افراد کی خالفت کا قيامت تک باقی رھنا۔
٣۔دين کی عزت واستقامت کا ان سے وابستہ ھونا۔
قيام دين ان خلفاء کے ذريعے
۴۔علمی وعملی اعتبار سے ان کے ذريعے دين کا قائم ھونا،کيونکہ ِ
قوانين
و
حق
سے
اعتبار
عملی
اور
وحقائق دين کو بيان کريں
ھی ممکن ھے جو علمی اعتبارسے معارف
ِ
ِ
عادلہ کو جاری کرنے والے ھوں اور ان دو اھم اجزاء کا ميسر ھونا ان شرائط کے بغير نا ممکن ھے،
جس کے شيعہ ،باره اماموں کے بارے ميں قائل ھيں۔
۵۔نقباء بنی اسرائيل کی نظير قرار دينے سے کشف ھوتا ھے کہ منصوب من ﷲ ھيں ،جيسا کہ اس
ت کريمہ ميں بيان کيا گيا ھے ٥
ٓاي ِ
۶۔ا ن سب کا قريش سے ھونا۔
ٓايا يہ خصوصيات رکھنے والے خلفاء طريقہ حقہ اثنا عشری اور باره اماموں کے عالوه کھيں اور
قابل انطباق ھيں؟!
------------- 1صحيح مسلم  ،ج  ، ١٣ص  ۴۵۶۔
 2صحيح مسلم  ،ج  ،۵ص  ٩٣۔
 3صحيح مسلم  ،ج  ،۴ص  ۵٠١۔
 4مستدرک صحيحين ،ج  ،٣ص  ، ۶١٨سنن ابی داو ٔد ،ج  ،۴ص  ، ١٠۶نمبر  ۴٢٨٠مسند احمد حنبل ،ج  ،١ص  ، ٣٩٨نمبر
 ١٠٨؛ مسند ابی يعلی ٣٧٨١ ، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩۴، ٩۵، ٩٧،١٠٠، ١٠١، ١٠۶، ١٠٧، ،وص  ، ۴٠۶نمبر  ٣٨۵٩۔ ج  ،۵ص
٨۶
 ، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠۶، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١۴، ٢١۵،ج  ،٨ص  ، ۴۴۴نمبر  ۵٠٣١وج  ،٩ص  ، ٢٢٢نمبر  ، ۵٣٢٢معجم کبير ،ج ،٢
ص ١٩۶
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 ،١ ،نمبر  ١٠٣١٠وج  ، ٢٢ص ، ١٢٠االحاد المثانی ،ج  ، ٢۵۵ ٣وج  ، ١٠ص ٢١٨، ٢٢٣، ٢٢۶، ٢۴٠،٢۴٨، ٢۵٣، ٢۵۴، ۵٧
 ،ص  ، ١٢٨التاريخ الکبير ،ج  ،٣ص  ، ١٨۵نمبر  ۶٢٧وج  ،٨ص  ، ۴١٠تہذيب الکمال،ج  ،٣ص  ، ٢٢٣ج  ، ٣٣ص  ، ٢٧٢نمبر
٧٣٣۵
الثقات،ج  ،٧ص  ، ٢۴١طبقات المحدثين باصبھان والواردين عليھا ،ج  ،٢ص  ، ٨٩مسند ابی داو ٔد الطيالسی ،ص  ، ١٠۵نمبر  ٧۶٧و
ص  ، ١٨٠نمبر  ، ١٢٧٨المعجم االوسط ،ج  ،١ص  ، ٢۶٣نمبر  ، ٨۶٣تعجيل المنفعہ بزوائد رجال االئمة االربعة ،ص  ، ۵٣٨اور اھل
سنت کے ديگر منابع۔
کشف الغطاء ،ج  ،١ص  ،٧عيون االخبار الرضا عليہ السالم ،ج  ،١ص  ، ۴٩باب  ،۶ح ٩؛ الخصال  ،ص  ۴۶٧وغيره؛
االمالی للصدوق ،ص  ، ٣٨۶مجلس  ، ۵١ح  ،۴ص  ، ٣٨٧وغيره؛ کمال الدين و تمام النعمة ،ص  ، ۶٨وغيره، ٢٧١ ،وغيره؛ کفاية
؛  ، ٢۶٢دالئل االمامة ،ص  ٢٠؛ شرح االخبار  ،ج  ،٣ص  ٣۵٠و  ۴٩ ، ۴٠٠وغيره ،روضة الواعظين ،ص  ، ٢۶١االثر ،ص ٣۵
 ١٢٠وغيره؛ الغيبة للطوسی ١٢٨ ،وغيره؛ مناقب آل ابی طالب ،ج  ،١ص  ٢٩۵؛ العمدة ،ص  ،کتاب الغيبة ،ص  ١٠٣وغيره١١٨ ،،
 ۴١۶وغيره؛ الطرائف ،ص  ١۶٩وغيره ،اور شيعوں کے ديگر منابع۔
 5سوره مائده ،آيت  ١٢۔”اور ھم نے ان ميں سے باره نقيب بھيجے“۔

٨٠
کيا يزيد اور يزيد جيسوں کی خالفت ميں ،نقباء بنی اسرائيل جيسی اسالم کی عزت ،امت کی
نگھداشت اور ويسی حکومت ميسر ٓاسکتی ھے ؟!
اور اھل سنت کے بعض محققين نے بھی اس بات کا اعتراف کيا ھے کہ يہ حديث نہ تو پيغمبر کے
بعد کے خلفاء پر قابل انطباق ھے،اس لئے کہ ان کی تعداد باره سے کم ھے ،نہ سالطين نبی اميہ پر حمل
کی جاسکتی ھے ،ان کے مظالم اور تعداد ميں باره سے زياده ھونے کی وجہ سے،اور نہ ھی ملوک بنی
قابل تطبيق ھے ،کيونکہ ان کی تعداد بھی باره سے زياده ھے اور انھوں نے بھی ٓايت
عباس پر ِ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
ٓ
ٓ
ْ
ﱠ
َ
بی<  1کا حق ادا نھينکيا۔ يہ احاديث انحضرت)ص( کی ال وعترت کے
س ْ◌ئَلُ ُک ْم َعلَ ْي ِہ ا َٔج◌رًا ِٕاال ال َم َودة فِی القرْ ٰ
ا َٔ
عالوه کسی اورمقام پر منطبق نھيں ھو سکتيں کيونکہ وه اپنے اپنے زمانے ميں باقی تمام بنی نوع انسان
سے اعلم ،اجل ،اورع اور اتقی ھونے کے ساته ساته حسب ونسب کے اعتبار سے بھی افضل واعلی اور
دوسروں کی نسبت خدا کے نزديک زياده صاحب اکرام تھے۔ اھل علم وتحقيق اور اھل کشف وتوفيق نے ان
ھستيوں کو اسی مقام ومنزلت پر فائز پايا ھے۔ ٢
اور سدی نے اپنی تفسير ميں نقل کيا ھے ”:چونکہ ساره کو ھاجره کے ساته رھنا ناپسند تھا خداوند
کريم نے حضرت ابراھيم)ع( پر وحی نازل کی اور فرمايا :اسماعيل او ران کی والده کو يھاں سے سے
”نبی تھامی کے گھر“ يعنی مکہ لے جاؤ ،ميں تمھاری نسل کو پھيالؤں گا اور ميرے بارے ميں کفر کرنے
والوں پر انھيں قدرت عطا کروں گا اور اس کی نسل سے باره کو عظيم قرار دوں گا۔“ ٣
اور يہ بات تورات ميں سفر تکوين کے سترھويں باب ميں موجو داس عبارت کے موافق ھے کہ
خدا نے حضرت ابراھيم سے فرمايا”:ميں نے تمھاری دعا کو اسماعيل کے بارے ميں بطور خاص قبول
کيا ،اب اپنی برکت سے اسے صاحب اوالد بنا ؤں گا اور اس کو بہت کثرت عطا کروں گا،اس سے باره
سردار بنيں گے اور اس سے عظيم امت پيدا کروں گا۔“
اور باره ائمہ کی امامت ،صحيح روايات اور معصوم سے مروی متواتر نصوص جو سند کی بحث
ث لوح“ پر اکتفا کرتے ھيں ،جسے
سے بے نياز ھوتی ھيں ،کے ذريعہ ثابت ھے۔ ھم اس مقدمے ميں ”حدي ِ
متعدد اسناد کے ساته ،جن ميں سے بعض معتبر ھيں ،بزرگ محدثين نے نقل کيا ھے۔ ھم ان ميں سے دو
روايات کو يھاں ذکر کرتے ھيں :
پھلی روايت:
يہ وه روايت ھے جسے شيخ صدوق ۺنے پانچويں امام)ع( اور انھوننے جابر بن عبد ﷲ
انصاری سے نقل کيا کہ جابر بن عبد ﷲ انصاری نے کھا :ميں حضرت فاطمہ زھرا عليھا السالم کی خدمت
ميں حاضر ھوا ،ان کے سامنے ايک لوح رکھی تھی جس پر اوصيا ء کے نام تھے۔ميں نے انھيں گنا تو باره
تھے جن ميں سے آخری قائم تھے ،تين محمد اور چار علی تھے۔ ٤
دوسری روايت:
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يہ حديث اخبار غيبی پر مشتمل ھے اور خود اس کا متن اس کے مقام عصمت سے صادر ھونے
پر گواه ھے۔ اسے شيعہ اکابر محدثين جيسے شيخ مفيد ،شيخ کلينی،شيخ صدوق اور شيخ طوسی اعلی ﷲ
مقامھم نے عبد الرحمن بن سالم ،انھوننے ابی بصير اور انھوں نے چھٹے امام )ع(سے نقل کيا ھے اور
مضمون روايت تقريبا ً يہ ھے کہ:
”ميرے والد گرامی نے جابر بن عبدا انصاری سے فرمايا” :مجھے تم سے ايک کام ھے،
تمھارے لئے کس وقت ٓاسانی ھے کہ تم سے اکيلے ميں ملوں او راس بارے ميں سوال کروں ؟“
جابر نے کھا” :جس وقت ٓاپ پسند فرمائيں ۔“
-------------ٰ
شوری ،آيت  ٢٣۔”تو آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس تبليغ رسالت کا کوئی اجر نھيں چاہتا عالوه اس کے کہ
 1سوره
ميرے اقربا سے محبت کرو“۔
 2ينابيع المودة ،ج ،٣ص  ٢٩٢۔
 3کشف الغطاء،ج  ،١ص ٧۔
 4کمال الدين وتمام النعمة ،ص  ٢۶٩۔

٨١
پھر ايک دن جابر سے تنھائی ميں مالقات کی اور فرمايا”:اے جابر! جو لوح تم نے ميری والد ه
گرامی حضرت فاطمہ بنت رسول ﷲ)ص( کے ھاته ديکھی تھی اور لوح پر لکھے ھوئے کے بارے ميں جو
ميری مادر گرامی نے بتايا تھا ،مجھے اس کے بارے ميں بتاؤ۔“
جابر نے کھا”:خدا کو گواه کر کے کہتا ھوں کہ رسول خدا)ص( کی زندگی ميں ٓاپ کی والده
امام حسين)ع( کی
گرامی فاطمہ زھر ا سالم ﷲ عليھا کی خدمت ميں حاضر ھو کر ميں نے نھيں والد ِ
ت ِ
مبارک باد دی۔ان کے ھاتھوں ميں سبز رنگ کی ايسی لوح ديکھی کہ جس کی بارے ميں مجھے گمان ھوا
کہ زمرد کی ھے اور اس ميں سورج کے رنگ کی مانند سفيد لکھائی ديکھی ،ان سے کھا ” :ميرے ماں
باپ ٓاپ پر فدا ھوں ،اے دختر رسول خدا)ص( ! يہ لوح کيا ھے ؟“
تو ٓاپ نے فرمايا” :يہ لوح خدا نے اپنے رسول کو تحفہ دی ھے ،اس ميں ميرے بابا ،ميرے
شوھر،ميرے دوبيٹوں اور ميری اوالد ميں سے اوصياء کے نام ھيں اور بابانے يہ لوح مجھے عطا فرمائی
ھے تاکہ اس کے ذريعے مجھے بشارت ديں۔“
جابر نے کھآ ”:اپ کی والده گرامی حضرت فاطمہ )سالم ﷲ عليھا( نے وه لوح مجھے دی ،ميں
نے اسے پﮍھا اور اس سے ايک نسخہ اتارا۔“
ميرے والد نے فرمايا ”:اے جابر ،کيا وه نسخہ مجھے دکھا سکتے ھو؟“
جابر نے کھا”:ھاں“،پھر ميرے والد اس کے ساته اس کے گھر گئے ،وھاں پھنچ کر نازک کھال
پر لکھا ھوا ايک صحيفہ نکاال اور فرمايا” :اے جابر!جو ميں بول رھاھوں تم اپنے نوشتے سے مالتے
جاو ۔ٔ“
جابر نے اپنے نسخہ پر نظر کی اور ميرے والد نے اس کی قرائت کی ،کسی ايک حرف ميں بھی
اختالف نہ تھا۔ جابر کہتے ھيں”:خدا کو گواه بنا کر کہتا ھوں کہ لوح ميں اس طرح لکھا ھوا ديکھا:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم۔ يہ تحرير خداوند عزيز وحکيم کی طرف سے محمد کے لئے ھے جو اس
کا پيغمبر ،اس کا نور ،اس کا سفير ،اس کا حجاب اور اس کی دليل ھے ،کہ جسے روح االمين نے رب
العالمين کی طرف سے نازل کيا ھے۔ اے محمد! ميرے ناموں کی تنظيم کرو ،ميری نعمتوں کا شکر بجا
الؤاور ميرے الطاف باطنی کا انکار نہ کرو ،بے شک ميں وه خدا ھوں جس کے سوا کوئی دوسرا خدا
نھيں،ظالموں کو توڑ دينے واال ،مظلوموں کو حکومت عطا کرنے واال ،جزا کے دن جزا دينے واال۔ بے
شک ميں ھی وه خدا ھوں جس کے سوا کوئی دوسرا خدانھيں ھے ،جو کوئی بھی ميرے فضل کے عالوه
کسی چيز کا اميدوار ھو يا ميرے عدل کے عالوه کسی چيز کا خوف کھائے اسے ايسا عذاب دوں گا کہ دنيا
والوں ميں سے کسی کو اس طرح کا عذاب نہ ديا ھوگا۔ بس ميری عبادت کرو اور مجه پر توکل کرو۔ بے
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شک ابھی تک ميں نے کوئی پيغمبر نھيں بھيجا کہ اس کے دن پورے ھونے اور مدت گزرنے سے پھلے
اس کا وصی مقرر نہ کرديا ھو۔بے شک ميں نے تمھيں انبياء پر اور تمھارے وصی کواوصياء پر فضيلت
دی ھے ،حسن اور حسين جيسے دو سبط و شبل عطا کر کے تمھيں احترام بخشا ھے۔
پس حسن کو اس کے والدکی مدت پوری ھونے کے بعد اپنے علم کی معدن قرار دياھے اور
حسين کو ميں نے اپنی وحی کا خزينہ دار قرار ديا ھے ،اسے شھادت کے ذريعے عزت عطا کی ،اس کا
اختتام سعادت پرکيا ،پس وه تمام شھيدوں سے افضل ھے اور اس کا درجہ تمام شھداء سے بﮍه کر ھے۔
اپنے کلمہ تامہ کو اس کے ساته اور اپنی حجت بالغہ کو اس کے پاس رکھا،اس کی عترت کے وسيلے سے
ثواب دوں گا اور عقاب کروں گا۔ ان ميں پھال علی ھے جو سيد العابدين اور ميرے سابقہ اولياء کی زينت
ھے۔ اس کا فرزند محمد اپنے جد محمود کی شبيہ ھے ،باقر ،جو ميرے علم کو شگافتہ کرنے واالھے اور
ميری حکمت کا معدن ھے۔ جعفر ميں شک وترديد کرنے والے جلد ھی ھالک ھو جائيں گے اس کی بات
ٹھکرانے واال ايسا ھے جيسے ميری بات کو ٹھکرائے۔ ميرا يہ قول حق ھے کہ جعفرکے مقام کو گرامی
موسی
رکھتاھوں اوراسے،اس کے پيروکاروں ،انصاراور دوستوں کے درميان مسرور کرونگا۔اس کے بعد
ٰ
ھے کہ اس کے زمانے ميں اندھا وتاريک فتنہ چھا جائے گا ،چونکہ ميرے فرض کا رشتہ منقطع نھيں ھوتا
اور ميری حجت مخفی نھيں ھوتی ،بے شک ميرے اولياء سر شار جام سے سيراب ھوں گے ،جو کوئی ان
ميں سے کسی ايک کا انکار کرے اس نے ميری نعمت کا انکار کيا ھے اور جو کوئی ميری کتاب ميں سے
ايک ٓايت ميں بھی رد و بدل کرے اس نے مجه پر بہتان باندھا ھے۔ ميرے عبد ،ميرے حبيب اور ميرے
موسی کی مدت تمام ھونے کے بعد وائے ھو علی کا انکار کرنے والوں اور اس پر بہتان باندھنے
مختار،
ٰ
والوں پرجو ميرا ولی،ميرا مددگا ر ھے ،نبوت کے سنگين بوجھوں کو اس کے کاندھوں پر رکھوں گا اور
اس کی انجام دھی ميں شدت وقوت سے آزماؤں گا ،اسے ايک مستکبر عفريت قتل کرے گا اور جس شھر
٨٢
کی بنياد ،عبد صالح نے رکھی ھے اس ميں بد ترين مخلوق کے پھلو ميں دفن ھو گا۔ ميرا يہ قول حق ھے
کہ اسے اس کے فرزند محمد کے ذريعے مسرور کروں گا جو اس کے بعد اس کا خليفہ اور اس کے علم کا
وارث ھوگا ،پس وه ميرے علم کا معدن ،ميرا رازداں اور خلق پر ميری حجت ھے۔کوئی بھی اس پر ايمان
نھيں الئے گا مگر يہ کہ بھشت کو اس کا مسکن بنادونگا۔ اس کی شفاعت اس کے ستر اھل خانہ کے حق
ميں قبول کروں گا ،جو ٓاتش جھنم کے مستحق ھوچکے ھوں گے۔ اور سعادت کے ساته ختم کروں گا اس
کے فرزند علی کے لئے جو ميرا ولی،ميرا مددگا ر ،خلق کے درميان ميرا گواه او رميری وحی ميں ميرا
امين ھے۔ اس سے اپنی راه کی جانب دعوت دينے واال َحسن نکالوں گا ،جو ميرے علم کا خزينہ دار ھوگا
موسی کا
اور اسے اس کے فرزند م ح م د سے کامل کروں گا ،جو رحمة للعالمين ھے ،جس ميں
ٰ
کمال،عيسی کی ھيبت اور صبر ايوب ھے۔ ا س کے زمانے ميں ميرے اولياء ذليل ھوں گے اور ان کے
ٰ
سر ،ترک وديلم کے سروں کی طرح لوگ ايک دوسرے کو تحفے کے طور پر دينگے۔ وه مارے جائيں
گے ،جالئے جائيں گے ،خوف زده ،ڈرے ھوئے اور سھمے ھوئے ھوں گے ،ان کے خون سے زمين
رنگين ھوگی،ان کی عورتوں کی فرياد بلند ھوگی ،حقا کہ وه ميرے اولياء ھيں ،ان کے ذريعے ھر اندھے
فتنے کی تاريکی وسختی کو دور کروں گا۔ ان کے ذريعے زلزلوں کو کشف کردونگا ،بوجھوں اور
زنجيروں کو دور کروں گا۔ يہ وه ھيں جن پر ان کے پروردگا ر کی طرف سے صلوات اور رحمت ھے اور
يھی ھدايت پانے والے ھيں۔“ ١
حديث مکمل کرنے کے بعد ابو بصير نے عبد الرحمن بن سالم سے کھا ”:اگر ساری زندگی اس
کے عالوه کوئی دوسری حديث نہ بھی سنو تويھی ايک حديث تمھارے لئے کافی ھے ،اسے نا اھل سے
چھپا کر رکھنا۔“
اور ائمہ معصومين کی امامت پر اس سے کھيں زياده دالئل موجود ھيں ،جنھيں ا س مختصر
اعلی مقام کی معرفت کی غرض سے ايک روايت ذکر کر
مقدمے ميں نھيں سمويا جا سکتا ،ليکن امامت کے
ٰ
کے اس بحث کو ختم کرتے ھيناور يہ روايت وه ھے جسے شيخ المحدثين محمد بن يعقوب کلينی نے محمد
صحابنا فی زمانہ ،ثقة،عين،اور
بن يحيی سے )کہ نجاشی جس کی شان بيان کرتے ھوئے کہتے ھيں :شيخ ا ٔ
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ان سے چه ہزار کے قريب روايات نقل کی ھيں ( ،انھوں نے احمد بن محمد بن ٰ
عيسی سے )جو شيخ القميين
ووجھھم وفقيھھم غير مدافع اور امام رضا ،امام تقی وامام نقی عليھم السالم کے صحابی تھے (،انھوں نے
حسن بن محبوب سے )جو اپنے زمانے کے ارکان اربعہ ميں سے ايک اور ان فقھاء ميں سے ھيں کہ جن
تک صحيح سند اگر پھنچ جائے تو ان کی منقولہ روايت کی صحت پر اجماع ھے۔( ،انھوں نے اسحاق بن
غالب سے )بطور خاص توثيق کے عالوه جن کی شان يہ ھے کہ صفوان بن يحيی جيسی عظيم شخصيت
نے ان سے روايات نقل کی ھيں( ،انھوں نے ابی عبد ﷲ)ع( کے خطبے سے روايت نقل کی ھے ،جس ميں
حضرت نے احوال وصفات ائمہ کو بيان کيا ھے۔ چونکہ کالم امام ميں موجود خاص لطافت قابل توصيف
نھيں ھے ل ٰہذا يھاں پر خود متن کا کچه حصہ ذکر کرتے ھيں:
ٰ
ّ
ّٰ
ّ
عبدﷲ عليہ السالم فی خطبة لہ يذکر فيھا حال اال ئٔمة عليھم السالم و صفاتھمٕ :ان ﷲ عز
))عن ا ٔبی
و جل ا ٔوضح با ئٔمة الھدی من ا ٔھل بيت نبينا عن دينہ ،و ا ٔبلج بھم عن سبيل منھاجہ ،و فتح بھم عن باطن ينابيع
علمہ ،فمن عرف من ا ُمٔة محمد)ص( واجب حق امامہ ،وجد طعم حالوة ايمانہ ،و علم فضل طالوة اسالمہ،
ال ٔن ٰ ّ
ﷲ تبارک و تعالی نصب االمام علما ً لخلقہ ،و جعلہ حجة علی ا ٔھل مواده و عالمہ ،و ا ٔلبسہ ٰ ّ
ﷲ تاج
الوقار ،و غشاه من نور الجبار ،يمد بسبب الی السماء ،ال ينقطع عنہ مواده ،و ال ينال ما عند ٰ ّ
ﷲ اال بجہة
اسبابہ ،و ال يقبل ٰ ّ
ﷲ ا ٔعمال العباد ٕاالّ بمعرفتہ ،فھو عالم بما يرد عليہ من ملتبسات الدجی ،و معميّات السنن ،و
ٰ
مشبّھات الفتن ،فلم يزل ّ
ﷲ تبارک و تعالی يختارھم لخلقہ من ولد الحسين)ع( من عقب کل ٕامام يصطفيھم لذلک
و يجتبيھم ،و يرضی بھم لخلقہ و يرتضيھم ،ک ّل ما مضی منھم ٕامام نصب لخلقہ من عقبہ ٕاماما ً علما بيّناً ،و ھاديا ً
ﷲ ،يھدون بالحق و بہ يعدلون ،حجج ٰ ّ
نيّراً و ٕاماما ً قيّماً ،و حجة عالماً ،ا ئٔمة من ٰ ّ
ﷲ و دعاتہ و رعاتہ علی
خلقہ ،يدين بھديھم العباد و تستھل بنورھم البالد ،و ينمو ببرکتھم التالد ،جعلھم ٰ ّ
ﷲ حياة لال نٔام ،و مصابيح
السالم ،جرت بذلک فيھم مقادير ٰ ّ
ﷲ علی محتومھا۔
للظالم ،و مفاتيح للکالم ،و دعائم ل ٕ
ٰ
ّ
فاالمام ھو المنتجب المرتضی ،و الھادی المنتجی ،و القائم المرتجی ،اصطفاه ﷲ بذلک و اصطنعہ
ٕ
علی عينہ فی الذ ّر حين ذرا ٔه ،و فی البرية حين برا ٔه ،ظال قبل خلق نسمة عن يمين عرشہ ،محب ّواً بالحکمة فی
علم الغيب عنده ،اختاره بعلمہ ،و انتجبہ لطھره ،بقية من آدم )ع(و خيرة من ذرية نوح ،و مصطفی من آل
------------- 1اصول کافی ،ج  ،١ص ) ۵٢٧ماجاء فی االثنا عشر(

٨٣
ٕابراھيم ،و ساللة من ٕاسماعيل ،و صفوة من عترةمحمد)ص( لم يزل مرعيّا ً بعين ٰ ّ
ﷲ ،يحفظہ و يکلئہ بستره،
مطروداً عنہ حبائل ٕابليس و جنوده ،مدفوعا ً عنہ وقوب الغواسق و نفوث کل فاسق ،مصروفا ً عنہ قوارف
السوء ،مبرّئا ً من العاھات ،محجوبا ً عن اآلفات ،معصوما ً من ال ّزالت ،مصونا ً عن الفواحش کلھا ،معروفا ً بالحلم
و الب ّر فی يفاعہ ،منسوبا ً ٕالی العفاف و العلم و الفضل عند انتھائہ ،مسنداً ٕاليہ ا ٔمر والده ،صامتا ً عن المنطق فی
حياتہ۔
فاذا انقضت م ّدة والده ،الی ا ٔن انتہت بہ مقادير ٰ
االرادة من ٰ ّ
ّ
جائت
و
مشيئتہ،
لی
ا
ﷲ
ﷲ فيہ ٕالی
ٕ
ٕ
ٕ
ٕ
محبتہ ،و بلغ منتھی مدة والده)ع( فمضی و صار ا ٔمر ٰ ّ
ﷲ ٕاليہ من بعده ،و قلده دينہ ،و جعلہ الحجة علی عباده،
و قيمہ فی بالده ،و ا ٔيّده بروحہ ،و آتاه علمہ ،و ا نٔبا ٔه فصل بيانہ ،و استودعہ س ّره ،و انتدبہ لعظيم ا ٔمره ،و
ا نٔبا ٔه فضل بيان علمہ ،و نصبہ علما ً لخلقہ ،و جعلہ حجة علی ا ٔھل عالمہ ،و ضياء ال ٔھل دينہ ،و القيم علی
عباده ،رضی ٰ ّ
ﷲ بہ ٕاماما ً لھم…((۔ ١
 1اصول کافی ،ج  ،١ص  ، ٢٠٣کتاب الحجة ،باب نادر جامع فی فضل االمام و صفاتہ ،حديث ٢۔ )بے شک خداوندعالم
نے ھم اھل بيت ميں سے رھبران ھدايت کے ذريعہ اپنے دين کو واضح اور اپنی راه کو روشن کيا ھے ،اور اپنے علم کے
باطنی
چشموں کو ان کے ذريعہ جاری کئے ھيں ،ل ٰہذا امت محمدی ميں سے جو شخص اپنے امام کے واجب حق کو پہچانے تو ايسا
شخص اپنے ايمان کی شيرينی کا مزه حاصل کرے گا ،اپنے اسالم کی فضيلت کی مسرت تک پھنچ جائے گا ،کيونکہ
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خداوندعالم
نے امام کو اپنی مخلوق کے لئے نشانی قرار ديا ھے اور اس کو کائنات اور اھل فيض پر حجت قرار ديا ھے ،وقار کا تاج ان
کے
نور جبّار کا سايہ کيا ھے۔
پر
اس
اور
رکھا
پر
سر
ِ
وه ايک سبب کے ذريعہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ھے ،اس سے فيض و کرم کا سلسلہ ختم نھيں ھوتا ،اور
خداوندعالم کے پاس موجود چيزوں کو اس کے وسيلہ کے عالوه حاصل نھيں کيا جاسکتا ،نيز خداوندعالم اپنے بندوں کے
اعمال
کو اس کی معرفت کے بغير قبول نھيں کرتا۔
پس وه تاريکی کی مشکالت کا عالم ھے اور سنت کے مع ّموناور فتنوں کی مشتبہ چيزوں کو جانتا ھے۔
خداوندعالم نے ھميشہ مخلوق کے لئے امام حسين عليہ السالم کی نسل سے يکے بعد ديگرے امام کو انتخاب کيا ھے،
اور ان کو مخلوق کے امور کے لئے انتخاب کيا ھے نيز خداوندعالم ان کے ذريعہ سے اپنی مخلوق سے راضی اور اپنی
مخلوق
کو قبول کرتا ھے۔
جب ان ميں سے کوئی ايک رحلت کرتا ھے تو اس امام کی اوالد ميں سے ايک بزرگوار امام ظاھر  ،نور بخش رھبر،
سرپرست پيشوا اور عالم کو مخلوق کے لئے حجت معين فرماتا ھے ،ايسے رھبر جو خدا کی طرف سے حق کی طرف
ھدايت
کرنے والے ھيں ،اور حق و انصاف کے ساته فيصلے کرتے ھيں ،اور لوگوں کو صراط مستقيم پر قائم رکھتے ھيں ،خدا کی
حجتيں ،اس کی طرف دعوت دينے والے اور مخلوق کی تدبير کرنے والے خدا کی طرف سے معين ھوتے ھيں ،خدا کے
بندے
ان کی ھدايت کے ذريعہ ديندار ھوتے ھيں اور ان کے نور سے شھر روشن و منور ھوتے ھيں ،اور ان کی برکت سے پرانی
دولت رشد و نمو کرتی ھے۔
خداوندعالم نے ان حضرات کو لوگوں کے لئے )باعث( حيات ،اندھيروں ميں چراغ ،کالم کی کنجی ،اور اسالم کی
بنياد قرار ديا ھے ،خداوندعالم کے حتمی مقدرات انھيں حضرات کے ذريعہ جاری ھوتے ھيں۔
ل ٰہذا امام  ،وھی پسنديده منتخب  ،اسرار ٰالھی کی طرف ھدايت کرنے واال اور ايسا قائم ھے جس کی طرف اميديں لگی
ھوئی ھيں ،خداوندعالم نے اس کے ذريعہ ان کو منتخب کيا ھے ،اور جب خداوندعالم نے اس کو عالم ذ ّر ميں خلق فرمايا تو
اپنی
)خاص( نظر سے خلق فرمايا ،اور مخلوق اور جاندار کو خلق کرنے سے پھلے عرش يمين کے زير سايہ ان کو اس حال
ميں
خلق فرماياکہ ان کو اپنے علم غيب کی حکمت سے نوازا ،اور ان کو اپنے علم کے لئے اختيار کيا اور ان کی طھارت کی
وجہ
سے انتخاب کيا ،اس حال ميں کہ وه حضرت آدم کی نسل سے باقی رھنے واال اور ذريت نوح سے انتخاب شده اور آل
ابراھيم
سے منتخب شده نسل اسماعيل سے اور عترت محمد)ص( سے منتخب شده ھے۔
ھميشہ خداوندعالم ان کی حفاظت کرتا ھے ،اور اپنے پرده سے حفاظت کرتا ھے ،حاالنکہ شيطانی جال اور اس کے
لشکر کو ان سے دور رکھا گيا ھے ،ھر فاسق کے خطره اور ديگر خطرات سے ان کی حفاظت کی گئی ھے ،اور بری نيت
والوں کے ارادوں کو دفع کيا گيا ھے ،فتنہ و فساد سے پاک ،آفتوں سے دور ،خطاؤں سے معصوم اور تمام برائيوں سے
محفوظ
ھے۔
امام اپنی جوانی ميں حلم اور نيک کام ميں مشھور ،اور بوڑھاپے ميں عفت و علم اور فضيلت سے منسوب ھوتا
ھے،اس کی طرف اس کے والد کی طرف سے مستند اور ان کی حيات ميں گفتگو کرنے سے خاموش رہتے ھيں ،اور جب
ان
ٰ
کے والد کی امامت کی مدت ختم ھوتی ھے ،يھاں تک کہ اس کی نسبت تقدير الھی تمام ھوجائے ،اور خدا کا اراده ان کو ان
کی
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محبت کی طرف کھينچتا ھے ،اور جب ان کے پدر گرامی کی مدت )امامت( ختم ھوجاتی ھے ،اور ان کی رحلت ھوجاتی
ھے،
جن کے بعد خدا کا امر اس کی طرف منتقل ھوتا ھے ،اور خدا اپنے دين کی باگ ڈور ان کے حوالہ کرديتا ھے ،اور اس کو
بندوں پر اپنی حجت اور اپنے ملک پر سرپرست قرار ديتا ھے ،اور اپنی روح سے اس کی تائيد کرتا ھے ،اور اپنا علم اس
کو
عطا کرتا ھے ،اور اس کو اپنے بيان فصل )جو حق کو باطل سے الگ کرديتا ھے( کی خبر ديتا ھے ،اور اپنے اسرار سے
آگاه
کرتا ھے ،اور اس کو اپنے عظيم امر کے لئے دعوت ديتا ھے ،اور اپنے بيان علم کی فضيلت سے آگاه کرتا ھے ،اور اس
کو
اپنی مخلوق کے نشانی قرار ديا ھے ،اھل کائنات کے لئے حجت ،اپنے دين والوں کے نور ،اور اپنے بندوں کا سرپرست
قرار ديا
ھے ،اور اس کو امت کی امامت کے لئے پسند کرتا ھے۔
٨۴
اگر چہ اس حديث کا ھر جملہ مفصل تشريح کا طالب ھے ،ليکن ھم يھاں بعض جملوں سے متعلق
چند نکات ذکر کرتے ھيں:
ٰ
الف۔پھلے جملے ميں امام)ع( نے ائمہ ھدی کو خطبے کا موضوع قرار ديا،کيونکہ امت کے لئے
امام ھدايت ھونا
وجود امام کی ضرورت واضح ھے ١اور امت کے امام کا ِ
ضروری ھے جيسا کہ خداوند متعال نے فرمايا،٢ :
ت ھدايت کے لئے اس موضوع
امام ھدايت کی معرفت ،معرف ِ
ت ھدايت پر متوقف ھے۔معرف ِ
قَوْ ٍم ھَا ٍد<  ٣اور ِ
سے متعلق قر ٓان مجيد ميں موجود ان ٓايات ميں تدبر وتفکر ضروری ھے جن کی تعداد تقريبا دو سونوے
کمال خلقت ھے
ھے۔ اس مقدمے ميں ان کی تشريح کرنا مشکل ھے ،اس لئے کہ ھدايت،
ِ
َی ٍء خ َْلقَہ ثُ ﱠم ھ ٰ
ا َع ْ
َدی<  ٥ ،٤اور
ٔ◌ ٰ
طی ُک ﱠل ش ْ
ت انسان کی اساس احسن
مخلوق ميں ھر ايک کی ھدايت اس کی خلقت کے تناسب سے ھے۔ اب چونکہ خلق ِ
تقويم ھے،ل ٰہذا اس کی ھدايت بھی عالم امکان کا سب سے بﮍا کمال اور اشرف المخلوقات کو عنايت کی
جانے والی بزرگترين نعمت ھے۔ ٦امام)ع(نے ))ائمہ ھدی((
فرما کر مقام امامت کی عظمت کو بيان فرمايا ،بلکہ اھل نظر کے لئے تو امام کی خصوصيات کو واضح
کرديا کہ ايسے ملزوم کے لئے کن لوازم کی ضرورت ھے۔ پھر اس اجمال کے بعد تفصيل بيان کی ،دين
ميں امام کے کردار پر روشنی ڈالی کہ خداوند متعال نے اپنے قانون کی تفسير کا حق ايسی مخلوق کو عطا
نھيں کيا جن کی آراء ميں خطا اور اختالف پايا جاتا ھے ،اس لئے کہ ان دو ٓافتونسے تشريع دين کی غرض
نور ھدايت کی بجائے گمراھی کی تاريک واديوں ميں بھٹک جائے گی ،بلکہ
نقض ھو جائے گی اور امتِ ،
پروردگا رعالم نے اصول وفروع دين ميں ،انسان کے لئے پيش آنے والے مبھم نقاط کو ائمہ ٰ
ھدی کے
ذريعے دور کيا ھے ))ا ٔن ٰ ّ
ﷲ عزوجل ا ٔوضح با ئٔمة الھدی من ا ٔھل بيت نبينا عن دينہ((
ب۔چونکہ فطری تقاضے کے مطابق انسان اپنے خالق اورپروردگا ر عالم کی تالش وجستجو ميں
ھے اور يہ فطرت راه خداتک،جوکہ دين خدا ھے ،پھنچے اور اس پر ثابت قدم رھے بغير اپنے مقصد ميں
کامياب نھيں ھوسکتی ٧اور چونکہ اشتباھات اور
شياطين جن وانس جيسے لٹيرے،
ر
او
اسباب
والے
کرنے
ت نفسانی جيسے راه خدا سے منحرف
خواھشا ِ
ِ
ق بِ ُک ْم ع َْن َسبِ ْيلِہ( ،٨
ھر وقت موجود ھيں َو َال تَتﱠبِعُوا ال ﱡسبُ َل فَتَفَ ﱠر َ
ِٕانﱠھُ ْم َسآ َء َما َکانُوْ ا يَ ْع َملُوْ نَ <  ٩ل ٰہذا تکوين فطرت کی غرض يعنی خدا تک رسائی کے حصول اور دين کی
سيدھی راه ،جو خدا تک رسائی کی راه ھے ،کی تشريع کے لئے ،ايک ايسے ھادی ورھبر کی ضرورت
ھے جس کے نور سے يہ ھدف ومقصد پايہ تکميل تک پھنچ سکے ))وابلج عن سبيل منھاجہ((۔
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 1سوره اسراء ،آيت  ٧١۔”قيامت کا دن وه ھوگا جب ھم ھر گروه انسانی کو اس کے امام کے ساته بالئيں گے“۔
 2سوره سجده ،آيت  ٢۴۔”اور ھم نے ان ميں سے کچه لوگوں کو امام اور پيشوا قرار ديا ھے جو ھمارے امر سے لوگوں کی ھدايت
کرتے ھيں“۔
 3سوره رعد ،آيت ٧۔”آپ کہہ ديجئے کہ ميں صرف ڈرانے واال ھوں اور ھر قوم کے لئے ايک ھادی اور رھبر ھے“۔
موسی نے کھا کہ ھمارا رب وه ھے جس نے ھر شئے کو اس کی خلقت عطا کی ھے اور پھر ھدايت بھی دی
 4سوره طہ ،آيت  ۵٠۔”
ٰ
ھے“۔
اعلی ،آيت ١تا ٣۔”اپنے بلند ترين رب کے نام کی تسبيح کرو۔جس نے پيدا کيا ھے اور درست بنايا ھے ۔ جس نے تقدير معين
 5سوره
ٰ
کی ھے اور پھر ھدايت دی ھے“۔
 6سوره فتح ،آيت ٢۔”اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر ے اور آپ کو سيدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے“۔
 7سوره يوسف ،آيت  ١٠٨۔”آپ کہہ ديجئے کہ يھی ميرا راستہ ھے کہ ميں بصيرت کے ساته خدا کی طرف دعوت ديتا ھوں ميں اور
ميری اتباع کرنے واال“۔
 8سوره انعام ،آيت  ١۵٣۔”اور دوسرے راستوں کے پيچھے نہ جاو کٔہ راه خدا سے الگ ھو جاو ٔگے“۔
 9سوره توبہ ،آيت ٩۔”انھوں نے آيات ٰالھيہ کے بدلے بہت تھوڑی سی منفعت کو لے ليا ھے اور اب راه خدا سے روک رھے ھيں۔ يہ
بہت براکام کر رھے ھيں“۔

٨۵
ت انسان کی،
ذا
اور
ھے
پھنچنا
تک
حقيقت
کی
ومعرفت
علم
غرض،
کی
عقل
ت
خلق
ميں
ج۔انسان
ِ
ِ
خالق عقل وادراک سے يہ استدعا ھے کہ پروردگارا! ھر چيز کی حقيقت کو جيسی ھے ويسی ھی مجه پر
ِ
نماياں کر دے۔ وه يہ جاننا چاہتا ھے کہ کھاں سے ٓايا ھے ؟ کھاں ھے؟ کس طرف جارھا ھے؟ اس کے
ب حيات کو
وجود اور کائنات کا ٓاغاز وانجام کيا ھے؟اور
علم ٰالھی جيسے ٓا ِ
ِ
ادراک انسان کی يہ پياسِ ،
حاصل کئے بغير نھيں بجه سکتی ،ور نہ حکمت کا آخری مرحلہ بھی جو حيرةالکمل)کامل ترين افراد کے
لئے مقام تحير ھے( کا مقام ھے،اس کے سوا کچه نھينھے کہ انسان يہ جان لے کہ ميننھيں جانتا۔يھی وجہ
علوم ٰالھی کے سرچشموں کا وارث ھو،
ھے کہ ايک ايسے ٰالھی انسان کے وجود کی ضرورت ھے جو
ِ
تاکہ
ت عقل وادراک کی غرض حاصل ھو ،جيسا کہ
تشنگان حقيقت اس کے ھاتھوں سيراب ھوں اور خلق ِ
ِ
ٰ
ّ
امام نے ايک معتبر نص ميں فرمايا ھے )):من زعم ا ٔن ﷲ يحتج بعبد فی بالده ثم يستر عنہ جميع ما يحتاج
ٕاليہ فقد افتری علی ٰ ّ
ﷲ(( ١
يقينا يہ سمجھنا کہ خداوند متعال کسی کو اپنے بندے پرحجت قرار دے اوروه تمام چيزيں جن کی
اسے ضرورت ھے ،اپنی حجت سے چھپالے اور ان کا علم اسے عطا نہ کرے تو يہ ايک ايسی تھمت ھے
جو المتناھی علم،قدرت اور حکمت کی عدم شناخت کی بنا پر لگائی گئی ھے ۔ اسی لئے فرمايا)):و فتح بھم
عن باطن ينا بيع علمہ((۔
د۔))والبسہ تاج الوقار((علم اور قدرت ھے جو امام کے سر پر وقار کا تاج ھے))،فداللة االمام فيما
ھی؟ قال:فی العلم واستجابة الدعوة((  ٢اس لئے کہ انسان کے اضطراب اور پستی کی وجہ اس کا عجز اور
اس کی جھالت ھے اور چونکہ امام ،کتاب خدا کا معلم ھے ،جب کہ حديث ثقلين کی صريح نص کے
مطابق ،کتاب خدا اور امام ايک دوسرے سے کبھی جدا نھيں ھو سکتے اور اس ٓايت
َی ٍء<  ٣کے مطابق ،قر ٓان ھر چيز کو بيان کرنے واال ھے،ل ٰہذا ممکن ھی نھيں ھے کہ وه قر ٓان
تِ ْبيَانًا لِ ُک ﱢل ش ْ
ميں موجود تمام علوم پر احاطہ نہ رکھتا ھو اور يہ بات اس معتبر حديث سے ثابت ھے ))عن ابن بکير عن
ابی عبد ٰ ّ
ﷲ)ع( قال:کنت عنده فذکرواسليمان وما ا ٔعطی من العلم وما ا ٔوتی من الملک ،فقال)ع( لی:وما
ﷲ قل کفی با ٰ ّ
االسم اال ٔعظم ،وصا حبکم الذی قال ٰ ّ
ا ٔعطی سليمان ابن داود ٕانما کان عنده حرف واحد من ٕ
علی علم الکتاب ،فقلت:صدقت ٰ ّ
شھيدا بينی وبينکم ومن عنده علم الکتاب ،وکان ٰ ّ
وﷲ ،جعلت
وﷲ عند ﱟ
تاج
فداک((امر ﷲ سے مرتبط ھونے کی بنا پر امام ٤مستجاب الدعوه ھے اوراسی علم وقدرت کی وجہ سے ِ
وقا ر ،امام کے سر مبارک کی زينت ھے۔
ه۔))وغشاه من نور الجبار(( لفظ نور،اسم مقدس جبار کی طرف اضافہ ھواھے۔اسماء ٰالھی کی جانب
اضافہ ھونے واال ھر اسم اضافے کی وجہ سے اسی اسم کی خصوصيات کسب کرليتاھے اور خداوند عالم
جبار ھونے کے ناطے ھر ٹوٹ پھوٹ کا مداوا کرنے واال ھے ))يا جابر العظم الکسير((  ،٥امام کے وجود
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پيکر اسالم ومسلمين ميں پﮍنے والی دراڑوں کا اس نور
نور جبار کے نور سے منور کيا گيا ھے تاکہ
ِ
کو ِ
کے ذريعے مداوا و ازالہ کرسکے۔
و۔))ائمة من ٰ ّ
ﷲ يھدون بالحق وبہ يعدلون(( امام وه ھے جو خدا کے اختيار سے مختار ،اس کے
برگزيده کرنے سے مصطفی اور اس کے انتخاب سے امامت ورھبری کے لئے مجتبی ھے۔ اسی لئے
ضروری ھے کہ ايک امام کی رحلت کے بعد پروردگار عالم دوسرا امام نصب کرے جو واضح عالمت،
ت انسان
را ِه دين کو روشن کرنے واال ھادی ،سرپرستی کرنے واال رھبر اور صاحب علم حجت ھو تاکہ خلق ِ
ت انبياء کی غرض جو دو کلمونميں خالصہ ھوتی ھے ،حاصل ھوسکے اور وه دو کلمے،حق کی
اور بعث ِ
جانب ھدايت اور حق کے ساته عدالت کا برقرار کرنا ھے جو نظری اور عملی حکمت کا لب لباب اور
انسان کے ارادے وعقل کا نقطہ کمال ھے اور ان دو کا تحقق سوائے ايسی عقل ،جو ھر چيز کو اس کی
------------- 1بحار االنوار ،ج  ، ٢۶ص  ١٣٩۔
 2بحار االنوار ،ج  ، ٢۵ص  ١٢۴۔”امام کی پہچان کس چيز ميں ھے فرمايا:علم اور دوسروں کی مشکل کو حل کرنے
ميں“۔
 3سوره نحل ،آيت  ٨٩۔”اور ھم نے آپ پر کتاب نازل کی جس ميں ھر شئے کی وضاحت موجود ھے“۔
 4بحار االنوار ،ج  ، ٢۶ص  ١٧٠۔”ابن بکير سے روايت ھے کہ ميں چھٹے امام کے پاس تھا کہ سليمان پيغمبر اور ان
کو عطا شده علم وملک کا تذکره نکل آيا تو حضرت نے فرمايا جو کچه ان کو عطا ھوا تھا وه صرف اسم اعظم کا ايک حرف تھا
اور تمھارے موال کے بارے ميں خدا فرماتا ھے خدا کی قسم علی عليہ
السالم کے پاس پوری کتاب کا علم تھا۔ ميں نے جواب ديا خدا کی قسم سچ فرمايا ميری جان فدا ھو آپ پر“۔
 5بحار االنوار ،ج  ، ١٢ص  ٣١٩۔”وه ٹوٹی ھوئی ہڈی کو جوڑنے والے“۔

٨۶
حقيقت کے ساته جان لے ،اور ايسے ارادے ،جو ھر کام کو اس کی اصل وحقيقت کے مطابق انجام دے،
کے بغير نا ممکن ھے جو علمی اور عملی عصمت کا منصب ھے ،ل ٰہذا فرمايا))ا ئٔمة من ٰ ّ
ﷲ يھدون بالحق
وبہ يعدلون((
ٰ
ّ
ز۔))اصطفاه ﷲ بذلک واصطنعہ علی عينہ فی الذرحين ذرا ٔه((امام وه ھے جس کے
گوھر وجود
ِ
کو خود پروردگار عالم نے عالم ذ ّر ميں عرش کے دائيں بنايا ،اپنی نگرانی ميں اس کی تربيت فرمائی اور
علم غيب کے ذريعے جو اس ذات مقدس کے عالوه کسی اور کے پاس نھيں
ٓ
ﱠرسُوْ ٍل< ١اسے حکمت عطا کی ھے۔خلقت ميں نسب کے اعتبار سے ذريت نوح کا بہترين ،ال ابراھيم کا
برگزيده ،ساللہ اسماعيل اور عترت محمد سے منتخب شده ھے۔
اس کا جسم تمام عيوب سے منزه ،جب کہ روح ھر قسم کی لغزش سے معصوم اور ھر گناه سے
محفوظ ھے۔
ابليس ،جس نے کھا تھا کہ  ٢امام کی
مقدس ذات سے اس قدرت کی وجہ سے دور ھے کہ ٣
))وصار ا ٔمر ٰ ّ
ﷲ ٕاليہ من بعد ((،وه امر ﷲ کو جو ايک امام کے بعد دوسرے کو نصيب ھوتا ھے،
چھٹے امام )ع(نے حديث صحيحہ ميں يوں بيان فرماياھے ٕ )):ان ٰ ّ
ﷲ واحد متوحد بالواحدانية ،متفرد بامره
فخلق خلقا فقدره لذلک االمر ،فنحن ھم يابن ابی يعفور ،فنحن حجج ٰ ّ
ﷲ فی عباده وخزانہ علی علمہ والقائمون
بذلک (( ٤
ح۔))وا ٔيده بروحہ(( جس روح کے ساته خدا نے امام کی تائيد فرمائی ھے يہ وه روح ھے جسے
ابو بصير نے حديث صحيحہ ميں بيان کيا ھے ”:ميں نے ابی عبد ﷲ)ع( کو يہ فرماتے ھوئے سنا:
٥جو جبرئيل ومکائيل سے بھی اعظم مخلوق ھے۔ گذشتگان
ميں سے محمد)ص( کے عالوه کسی اور کو عطانھيں کی گئی اور وه روح اب ائمہ کے پاس ھے جو
استقامت وثابت قدمی ميں ان کی مدد کرتی ھے…۔“ ٦
))و ٓاتاه علمہ ((اور اسے اپنا علم عطا فرمايا ھے۔امام محمد باقر)ع( سے مروی صحيح نص کے
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مطابق خدا کے دو علم ھيں ،ايک علم وه ھے جسے اس کی ذات کے عالوه کوئی دوسرا نھيں جانتا اور
دوسرا علم وه ھے جسے اس ذات اقدس نے مالئکہ وپيغمبران عليھم السالم کو تعليم فرمايا ھے اور جس علم
کی مالئکہ وانبياء عليھم السالم کو تعليم دی ھے ،امام اس سے ٓاگاه ھے۔ ٧
------------- 1سوره جن  ،آيت  ٢٧۔”مگر جس کو پيغمبر پسند فرمائے“۔
 2سوره ص ،آيت  ٨٢۔  ٨٣۔”اس نے کھا تو پھر تيری عزت کی قسم  ،ان ميں سے تيرے خالص بندوں کے سوا سب کو
ضرور گمراه کروں گا۔
 3سوره حجر ،آيت  ۴٢۔”ميرے بندوں پر تيرا کوئی اختيار نھيں ھے“۔
 4کافی ج  ١ص  ١٩٣۔)چھٹے امام ايک حديث ميں فرماتے ھيں خدا ايک ھے اپنی وحدانيت کے ساته اپنے امر وحکم
کے سبب تک و تنھا ھے تو اس نے خلق کيا ايک مخلوق کو پھر اپنے امر کی خاطر ان کو معين کيا اب ھم لوگ وھی لوگ ھيں
اے ابن ابی يعفور !ھم خدا کی حجت ھيں ھم اس کے بندوں کے درميان اور ھم اس کے علم کے خزانہ دار ھيں اور ھمارا قيام و
ثبات اسی کی ذات پر ھے ۔
 5سوره اسراء ،آيت  ٨۵۔ ”اور پيغمبر يہ آپ سے روح کے بارے ميں دريافت کرتے ھيں تو کہہ ديجئے کہ يہ ميرے
پروردگار کا ايک امر ھے“۔
 6اصول کافی،ج  ،١ص  ٢٧٣۔
 7بحار االنوار ،ج  ، ٢۶ص  ١۶٣۔

٨٧
))واستودعہ سره((اور اپنا راز اس کے سپرد کيا ھے۔ صحيح حديث کے مطابق امام ابوالحسن
)ع(نے فرمايا”:خدا نے اپنا راز جبرئيل)ع( کے سپرد کيا ،جبرئيل نے محمد)ص( کے سپرد کيا اور
محمد)ص(نے اس کے سپرد کيا جس کے بارے ميں خود خدا نے چاھا۔“ ١
ط۔))رضی ٰ ّ
ﷲ بہ ٕاماما لھم((اس ميں کسی قسم کے شک وترديد کی گنجائش نھيں کہ امت کو امام
کی ضرورت ھے اور امت کے امام کا خدا کا مورد پسند ھونا ضروری ھے۔ وه خدا جو علم وجھل ميں سے
علم کو پسند فرماتا ھے ،٢سالمتی و ٓافت ميں سے سالمتی کو
پسند فرماتا ھے  ،٣حکمت وسفاہت ميں سے حکمت کو پسند
فرماتا ھے  ،٤عدل وفسق مينسے عدل کو
پسند فرماتا ھے  ،٥حق وباطل ميں سے حق کو پسند فرماتا ھے
ھے>الَ
َ
ْال َح ﱡ
اط َل َکانَ َزھُوْ قا ً<  ،٦اورصواب وخطا ميں سے صواب کو پسند فرماتا
ق َو زَ ھَ َ
اط ُل ِٕا ﱠن ْالبَ ِ
ق ْالبَ ِ
ص َوابًا<  ،٧امت کی اطاعت کے لئے بھی يقينا اس کو پسند فرمائے گا
يَتَ َکلﱠ ُموْ نَ ِٕاالﱠ َم ْن ا َٔذ ِ◌نَ لَہُ الرﱠحْ مٰ نُ َوقَا َل َ
جس کی امامت علم ،عدل ،سالمتی ،حکمت ،صواب ،حق او رھدايت کی امامت ھو۔ ساته اس کے کہ بہترين
کا انتخاب کرنا خدا کے نزديک پسنديده ھے  ،٨بہترين کو ھی حاصل
کرنے کاحکم فرماياھے ٩اور بہترين قول کا حکم ديا ھے
ْ
الﱠتِ ْی ِھ َی ا َٔح ْ◌ َسنُ <  ١٠اور مجادلے کے وقت بہترين طريقے سے گفتگو کرنے کا حکم فرمايا ھے > َو َجا ِدلھُ ْم
ِبالﱠ ِت ْی ِھ َی ا َٔح ْ◌ َسنُ <  ١١اور رد کرتے وقت ،بہترين طريقے سے رد کرنے کی تلقين فرمائی ھے
ا َٔح ْ◌ َسنُ <  ١٢اور جو خود ھی احسن جزا دينے واال ھے  ١٣اور
جو خود بہترين حديث نازل کرنے واال ھے  ، ١٤کيا ممکن ھے امت کی امامت کے
لئے اکمل ،افضل ،اعلم،اعدل اوراس احسن حديث ميں موجود تمام صفات کے مالک کے عالوه کسی او ر
کو پسند فرمائے؟!
جب احسن کی اتباع کے حکم کا الزمہ يہ ھے کہ احسن کی پيروی ھو تو کيسے ممکن ھے کہ
پروردگار عالم کسی غير احسن کی امامت وپيروی سے راضی ھوجائے ؟!
 ١٥اور اسی لئے فرمايا)):وانتدبہ بعظيم ا ٔمره وا نٔبا ٔه فضل
بيان علمہ ونصبہ علما لخلقہ وجعلہ حجة علی ا ٔھل عالمہ وضياء ال ٔھل دينہ والقيم علی عباده رضی ٰ ّ
ﷲ بہ
ٕاماما لھم ((۔
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------------- 1بحار االنوار ،ج  ،٢ص  ١٧۵۔
 2سوره زمر ،آيت ٩۔”کہہ ديجئے کہ کيا وه لوگ جو جانتے ھيں ان کے برابر ھو جائيں گے جو نھيں جانتے ھيں“۔
 3سوره مائده ،آيت  ١۶۔”جس کے ذريعہ خدا پنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سالمتی کے راستہ کی ھدايت
کرتا ھے“۔
 4سوره بقره ،آيت  ٢۶٩۔”وه جس کو بھی چاہتا ھے حکمت عطا کر ديتا ھے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے
خير کثير عطا کر ديا گيا“۔
 5سوره نحل ،آيت  ٩٠۔”بے شک ﷲ عدل اور احسان کا حکم ديتا ھے“۔
 6سوره اسراء ،آيت  ٨١۔”اور کہہ ديجئے کہ حق آگيا اور باطل فنا ھو گيا کہ باطل بھر حال فنا ھونے واال ھے“۔
 7سوره نباء ،آيت  ٣٨۔”اور کوئی بات بھی نہ کر سکے گا عالوه اس کے جسے رحمان اجازت ديدے اور صحيح بات
کرے“۔
 8سوره زمر ،آيت  ١٨۔”جو باتوں کو سنتے ھيں اور جو بات اچھی ھوتی ھے اس کا ابتاع کرتے ھيں“۔
 9سوره اعراف ،آيت  ١۴۵۔”اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے ليں“۔
 10سوره اسراء ،آيت  ۵٣۔”اور ميرے بندوں سے کہہ ديجئے کہ صرف اچھی باتيں کيا کريں“۔
 11سوره نحل ،آيت  ١٢۵۔اور ان سے اس طريقہ سے بحث کريں جو بہترين طريقہ ھے“۔
 12سوره مومنون ،آيت  ٩۶۔”اور آپ برائی کو اچھائی کے ذريعہ دفع کيجئے“۔
 13سوره نحل ،آيت  ٩٧۔”اور انھيں ان عمال سے بہتر جزاديں گے جو وه زندگی ميں انجام دے رھے تھے“۔
 14سوره زمر ،آيت  ٢٣۔”اس نے بہترين کالم اس کتاب کی شکل ميں نازل کيا ھے“۔
 15سوره مائده ،آيت  ۵٠۔”جب کہ صاحبان يقين کے لئے ﷲ کے فيصلہ سے بہتر کس کا فيصلہ ھو سکتا ھے“۔

اصول دين سے آشنائی

٨٨
امام زمانہ)عجل ﷲ تعالی فرجه الشريف(
رسول خدا)ص( کی فريقين سے مروی اس روايت کے مطابق کہ جو شخص اس دنيا ميں اپنے
زمانے کے امام کو پہچانے بغير مر جائے اس کی موت جاھليت کی موت ھے  ،١اگر چہ امام زمانہ)ع( کی
تفصيلی معرفت تو ميسر نھيں ھے ليکن اجمالی معرفت کو اختصار کے ساته بيان کيا جارھا ھے۔
امام معصوم کی ضرورت ،عقلی ونقلی دالئل کے ذريعہ بحث امامت ميں ثابت ھو
ھر زمانے ميں ِ
چکی ھے۔
عقلی نقطہ نگاه سے
عقلی دالئل کا اجمالی طور پر خالصہ يہ ھے کہ نبوت ورسالت کا دروازه پيغمبر خاتم)ص( کے
بعدھميشہ ھميشہ کے لئے بند ھو چکا ھے۔ ليکن قر ٓان کو سمجھنے کے لئے ،جو ٓا نحضرت)ص( پر نازل
ھوا ھے اور ھميشہ کے لئے انسان کی تعليم وتربيت کا دستور العمل ھے ،معلم ومربی کی ضرورت ھے۔
وه قرآن ،جس کے قوانين مدنی البطع انسان کے حقوق کے ضامن تو ھيں ليکن ايک مفسراور ان قوانين کو
عملی جامہ پھنانے والے کے محتاج ھيں۔
بعثت کی غرض اس وقت تک متحقق نھيں ھو سکتی جب تک کہ تمام علوم قر ٓانی کا معلم موجود
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نہ ھو۔ايسے بلند مرتبہ اخالقی فضائل سے ٓاراستہ ھو کہ جو ))انما بعثت ال تٔمم مکارم اال ٔخالق((  ٢کا مقصد
ھے۔نيز ھر خطا و خواھشات نفسانی سے پاک ومنزه ھو جس کے سائے ميں انسان اس علمی و عملی کما ل
تعالی کی غرض ھے۔ ٣
تک پھنچے جو خدا وند
ٰ
مختصر يہ کہ قر ٓان ايسی کتاب ھے جو تمام انسانوں کو فکری ،اخالقی اور عملی ظلمات سے
نکال کر عالم نور کی جانب ھدايت کرنے کے لئے نازل ھوئی ھے
ﱡ
ت ِٕالَی النﱡوْ ِر< ٤
الظلُ َما ِ
اس غرض کا حصول فقط ايسے انسان کے ذريعے ممکن ھے جو خود ظلمات سے دور ھو اور
اس کے افکار ،اخالق و اعمال سراپا نور ھوں اور اسی کو امام معصوم کہتے ھيں۔
اور اگر ايسا انسان موجود نہ ھوتو تعليم کتاب وحکمت اور امت کے درميان عدل کا قيام کيسے
ميسر ھو سکتا ھے ؟ اور خود يھی قر ٓان جو اختالفات کو ختم کرنے کے لئے نازل ھوا ھے ،خطاکار افکار
ٰ
ھوی و ھوس کے اسير نفوس کی وجہ سے ،اختالفات کا وسيلہ و ٓالہ بن کر ره جائے گا۔
اور
آيا وه خداجو خلقت انسان ميں احسن تقويم کو مدنظر رکھتے ھوئے انسان کی ظاھری خوبصورتی
کے لئے بھنوں تک کا خيال رکه سکتا ھے ،کيا ممکن ھے کہ مذکوره ھدف ومقصد کے لئے کتاب تو بھيج
دے ليکن بعثت انبياء اور کتب نازل کرنے کی اصلی غرض ،جو سيرت انسان کو احسن تقويم تک پہچانا
ھے ،باطل کر دے ؟!
اب تک کی گفتگو سے رسول خدا ا)ص( کے اس کالم کا نکتہ واضح وروشن ھو جاتا ھے کہ
جسے اھل سنت کی کتابوں نے نقل کيا ھے ))من مات بغير ٕامام مات ميتة جاھلية(( ٥اور کالم معصومين
عليھم السالم کا نکتہ بھی کہ جسے متعدد مضامين کے ساته شيعی کتب ميں نقل کيا گيا ھے۔مثال کے طور
پر حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( نے شرائع دين سے متعلق ،مامون کو جو خط لکھا اس کا مضمون
------------- 1رجوع کريں آئنده صفحہ حاشيہ نمبر ٢۔
 2بحار االنوار ج  ١۶ص ) ٢١٠فقط مبعوث ھوا ھوں اس لئے کہ مکارم االخالق کو پايہ تکميل تک پھنچا سکوں۔
 3سوره فاطر ،آيت  ١٠۔” پاکيزه کلمات اسی کی طرف بلند ھوتے ھيں اور عمل صالح انھيں بلند کرتا ھے“۔
 4سوره ابراھيم ،آيت ١۔”ا ٓلر يہ کتاب ھے جسے آپ کی طرف نازل کيا ھے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاريکيوں
سے نکال کر نور کی طرف لے آئيں“۔
” 5جواس حال ميں مر جائے کہ اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے تو وه جھالت کی موت مرے گا“۔مسند الشاميين،
ج  ،٢ص  ، ۴٣٧المعجم الکبير ،ج  ، ١٩ص  ٣٨٨۔
مسند احمد بن حنبل ،ج  ،۴ص  ٩۶اور دوسری کتابيں۔

٨٩
يہ ھے ))و ٕان االرض ال تخلو من حجة ٰ ّ
الوثقی((يھاں
ﷲ تعالی علی خلقہ فی کل عصر وا ٔوان و ٕانھم العروة
ٰ
تک کہ ٓاپ)ع( نے فرمايا ))ومن مات ولم يعرفھم مات ميتة جاھلية(( ١
اب جب کہ اکمال دين واتمام نعمت ھدايت ميں ايسی شخصيت کے وجود کی تاثير واضح ھو چکی،
اگر اس کی عدم موجودگی سے خدا اپنے دين کو ناقص رکھے تو اس عمل کی وجہ يا تويہ ھو گی کہ ايسی
شخصيت کا وجود ناممکن ھو يا خدا اس پر قادر نھيں اور يا پھر خدا حکيم نھيں ھے اور ان تينوں کے
واضح بطالن سے امام کے وجود کی ضرورت ثابت ھے۔
حديث تقلين جس پر فريقين کا اتفاق ھے ،ايسی شخصيت کے وجود کی دليل ھے جو قر ٓان سے اور
قر ٓان جس سے ،ھر گز جدا نہ ھوں گے اور چونکہ مخلوق پر خدا کی حجت ،حجت بالغہ ھے ،ابن حجر
ھيثمی جس کا شيعوں کی نسبت تعصب ڈھکاچھپا نھيں ،کہتا ھے))والحاصل ا ٔن الحث وقع علی التمسک
بالکتاب وبالسنة وبالعلماء بھما من ا ٔھل البيت ويستفاد من مجموع ذلک بقاء اال ٔمور الثالثہ ٕالی قيام الساعة ،ثم
اعلم ا ٔن لحديث التمسک بذلک طرقا ً کثيرةً وردت عن نيف وعشرين صحابيا(( ٢
ابن حجر اعتراف کر رھا ھے کہ حديث ثقلين کے مطابق ،جسے بيس سے زياده اصحاب نے
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پيغمبر اکرم)ص( سے نقل کيا ھے ،پوری امت کو کتاب ،سنت اور علماء اھل بيت سے تمسک کا حکم ديا
گيا ھے اور ان سب سے يہ نتيجہ نکلتا ھے کہ يہ تينوں قيامت کے دن تک باقی رھيں گے۔
اور مذھب حق يھی ھے کہ قر ٓان کے ھمراه اھل بيت عليھم السالم سے ايسے عالم کا ھونا
ضروری ھے جو قر ٓان ميں موجود تمام علوم سے واقف ھو ،کيونکہ پوری امت مسلمہ کو ،بغير کسی
استثناء کے ،کتاب،سنت او راس کی پيروی کا حکم ديا گيا ھے ،اور ھر ايک کی ھدايت کا دارومدار اسی
تمسک پر ھے۔
روائی نقطہ نگاه سے:
بارھويں امام)ع( کے متعلق شيعوں کا اعتقاد اور ٓاپ کا ظھور معصومين عليھم السالم سے روايت
شده متواتر نصوص سے ثابت ھے ،جواثبات امامت کے طريقوں ميں سے ايک ھے۔
قرآن مجيد ميں ايسی ٓايات موجود ھيں ،جنھيں شيعہ وسنی کتب ميں امام مھدی )ع(کی حکومت کے
ظھور سے تفسير کيا گيا ھے۔ ان ميں سے بعض کو ھم يھاں ذکر کرتے ھيں :
١۔ ٣
ابو عبد ﷲ گنجی کتاب ”البيان فی اخبار صاحب الزمان)ع( “ ميں کہتا ھے کہ ”:اور بالتحقيق،
مھدی کی بقا کا تذکره قر ٓان وسنت ميں ھوا ھے۔ قر ٓان ميں يوں کہ سعيد بن جبير قر ٓان ميں خداوند متعال کے
اس فرمان کی تفسير ميں کہتے ھيں)):ھو المھدی من عترة
فاطمہ عليھا السالم((“ ٤
٢۔ ٥
فخر رازی کہتا ھے”:بعض شيعوں کے عقيدے کے مطابق غيب سے مراد مھدی منتظر )ع(ھے،
کہ جس کا وعده خدا نے قر ٓان اور حديث ميں کيا ھے۔ قر ٓان ميں يہ کہہ کر
ض َک َما ا ْست َْخلَفَ الﱠ ِذ ْينَ ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم < اورحديث ميں قول پيغمبر اکرم)ص( کے اس
الصﱠالِ َحا ِ
ت لَيَ ْست َْخلِفَنﱠھُ ْم فِی ْاال َٔر ْ◌ ِ
ٰ
قول کے مطابق ))لو لم يبق من الدنيا ٕاال يوم واحد لطول ّ
ﷲ ذلک اليوم حتی يخرج رجل من ا ٔھل بيتی يواطی
------------- 1عيون اخبار الرضاعليہ السالم،ج  ،٢ص  ١٢٢۔”زمين حجت خدا سے کسی زمانہ ميں خالی نہ ھوگی اور يہ حجت
مستحکم وسيلہ ھيں يھاں تک کہ فرمايا جو مرجائے اور ان کو نہ پہچانتا ھو وه جھالت کی موت مرتا ھے“۔
 2صواعق محرقہ ،ص  ١۵٠۔
 3سوره توبہ ،آيت  ٣٣۔”وه خدا وه ھے جس نے اپنے رسول کو ھدايت اور دين حق کے ساته بھيجا تاکہ اپنے دين کو
تمام اديان پر غالب بنائے چاھے مشرکين کو کتنا ھی ناگوار کيوں نہ ھو“۔
 4البيان فی اخبار صاحب الزمان عجل ﷲ فرجہ الشريف،ص ) ۵٢٨کتاب کفاية الطالب ميں(
 5سوره بقره ،آيت ٣۔”جوغيب پر ايمان رکھتے ھيں ۔پابندی سے پورے اہتمام کے ساته نماز ادا کرتے ھيں اور جو
کچه ھم نے رزق ديا ھے اس ميں سے ھماری راه ميں خرچ بھی کرتے ھيں“۔

٩٠
اسمہ اسمی وکنيتہ کنيتی ،يمال اال ٔرض عدال وقسطا کما ملئت جورا وظلما((  ،١اس کے بعد يہ اشکال کرتا
ھے کہ بغير دليل کے مطلق کو تخصيص دينا باطل ھے۔“ ٢
فخر رازی نے  ،حضرت مھدی موعود)ع( کے بارے ميں قر ٓان وحديث پيغمبر خدا)ص( کی
داللت کو تسليم کرنے اور ٓاپ)ع( کی غيب ميں شموليت کے اعتراف کے بعد ،يہ سمجھا ھے کہ شيعہ ،غيب
کو فقط حضرت مھدی)ع( سے اختصاص دينے کے قائل ھيں ،جب کہ فخر رازی اس بات سے غافل ھے
کہ شيعہ امام مھدی)ع( کو
مصاديق غيب ميں سے ايک مصداق مانتے ھيں۔
ِ
٣۔ ٣
ابن حجر کے بقول ”:مقاتل بن سليمان اور اس کے پيروکار مفسر ين کہتے ھيں کہ يہ ٓايت مھدی
کے بارے ميں نازل ھوئی ھے۔“ ٤
۴۔
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َضی لَھُ ْم َولَيُبَ ﱢدلَنﱠھُ ْم ﱢم ْن بَ ْع ِد َخوْ ِف ِھ ْم ا َٔم ْ◌نا ً يﱠ ْعبُ ُدوْ نَ ِنی َاليُ ْش ِر ُکوْ نَ ِب ْی َشيْئا ً ﱠو َم ْن َکفَ َر َب ْع َد
َولَيُ َم ﱢکن ﱠَن لَھُ ْم ِد ْينَھُ ُم الﱠ ِذی ارْ ت ٰ
اسقُوْ نَ < ٥
ک فَا ُٔو ْ◌ ٰلئِ َ
ٰذلِ َ
ک ھُ ُم ْالفَ ِ
اس ٓايت کو امام مھدی)ع( او ر ٓاپ کی حکومت سے تفسير کيا گيا ھے۔ ٦
۵۔ ٧
لفظ)) ٓاية(( کی تفسير ،حضرت مھدی)ع( کے ظھور کے وقت دی جانے والی ندا کو
اس ٓايت ميں ِ
ﷲ قد ظھر عند بيت ٰﷲّ
بتاليا گيا ھے ،جسے تمام اھل زمين سنيں گے اور وه ند ايہ ھوگی ))ا ٔال ٕان حجة ٰ ّ
فاتبعوه فإن الحق معہ وفيہ(( ٨
۶۔ ٩
امير المومنين)ع( فرماتے ھيں  ”:يہ دنيا منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ھماری طرف جھکے گی
جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ھے۔“ اس کے بعد مذکوره ٓايت کی تالوت
فرمائی۔ ١٠
٧۔ ١١
اس ٓايت کو امام مھدی)ع( اور ٓاپ )ع(کے اصحاب کے بارے ميں تفسير کياگيا ھے۔ ١اور اس ٓايت
کا مضمون ،يعنی زمين پر صالح افراد کی حکومت ،زبور حضرت داود)ع( ميں موجود ھے :
------------- ” 1اگر دنيا کے ختم ھو جانے ميں ايک دن بھی باقی ره جائے تو خدا اس کو اتنا طوالنی کر دے گا کہ ميرے اھل
بيت)ع( ميں سے ايک شخص قيام کرے جو ميرا ھم نام اور اس کی کنيت ميری کنيت ھوگی جو زمين کو عدل وانصاف سے ويسا
بھر دے گا جيسے ظلم و جور سے بھری ھوگی“۔
 2تفسير کبير ،فخر رازی،ج  ،٢ص  ٢٨۔
 3سوره زخرف ،آيت  ۶١۔”اور بے شک يہ قيامت کی واضح دليل ھے لہٰ ذا اس ميں شک نہ کرو اور ميرا اتباع کرو کہ
يھی سيدھا راستہ ھے“۔
 4صواعق محرقہ ،ص  ١۶٢۔
 5سوره نور ،آيت  ۵۵۔”ﷲ نے تم ميں سے صاحبان ايمان وعمل صالح سے وعده کيا ھے کہ انھيں روئے زمين ميں
اس طرح اپنا خليفہ بنائے گا جس طرح پھلے والوں کو بنايا ھے اور ان کے لئے اس دين کو غالب بنائے جسے ان کے لئے
پسنديده قرار ديا ھے اور ان کے خوف کو امن سے تبديل کر دے گا وه سب صرف ميری عبادت کريں گے اور کسی طرح کا
شرک نہ کريں گے اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ھوجائے تو درحقيقت وھی لوگ فاسق اور بدکردار ھيں“۔
 6تفسير کبير ،،فخر رازی ،ج  ،٢ص  ٢٨۔غيبة نعمانی ،شيخ طوسی  ،ص  ١٧٧؛ تفسير القمی ،ج  ،١ص  ، ١۴اور ديگر
منابع۔
 7سوره شعراء ،آيت ۴۔”اگر ھم چاہتے تو آسمان سے ايسی آيت نازل کرديتے کہ ان کی گردنيں خضوع کے ساته
جھک جاتيں“۔
 8ينابيع المودة ،ج  ،٣ص  ٢٩٧۔ ”آگاه ھو جاو کٔہ خدا کی حجت کا ظھور خانہ خدا ميں ھوگيا ھے تو اس کی پيروی
کرو کيونکہ حق اس کے ساته ھے اس کی ذات کے اندر ضم ھے“۔
 9سوره قصص ،آيت ۵۔”اور ھم يہ چاہتے ھيں کہ جن لوگوں کو زمين ميں کمزور بنادياگيا ھے ان پر احسان کريں اور
انھيں لوگوں کا پيشوا بنائيں اور زمين کا وارث قرا ر ديديں“۔
 10نھج البالغہ،شماره ، ٢٠٩از حکمت امير المومنين عليہ السالم۔
 11سوره انبياء ،آيت  ١٠۵۔”اور ھم نے ذکر کے بعد زبور ميں لکه ديا ھے کہ ھماری زمين کے وارث ھمارے نيک
بندے ھی ھوں گے“۔

٩١
کتاب مزامير۔ زبور حضرت داود )ع(،سينتيسويں مزمور کی انتيسويں ٓايت ميں ھے”:اور نسل
شرير منقطع ھوجائے گی اور صالح افراد زمين کے وارث ھوں گے اور اس ميں ابد تک رھيں گے ،صالح
دھان حکمت کو بيان کرے گا اور اس کی زبان انصاف کا تذکره کرے گی۔ اس کے خدا کی شريعت اس کے
دل ميں ھو گی۔ ل ٰہذا اس کے قدم نہ لﮍکھﮍائيں گے۔“
کتاب مزامير کے بہترويں مزمور کی پھلی آيت”:اے خدا بادشاه کو اپنا انصاف اور اس کے فرزند
کو اپنی عدالت عطا کر اور وه تيری قوم کے درميان عدالت سے فيصلہ کرے گا اور تيرے مساکين کے
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ساته انصاف کرے گا۔ اس وقت پھاڑ ،قوم کے لئے سالمتی کا سامان مھيا کريں گے اور ٹيلے بھی۔ قوم کے
مساکين کے درميان عدالت برقرار کرے گا ،فقراء کی اوالد کو نجات دالئے گا او ر ظالموں کو سرنگوں
کرے گا اور جب تک سورج اور چاند اپنے سارے طبقات کے ساته باقی ھيں وه تجه سے ڈريں گے۔ وه
کٹے ھوئے سبزه زار وں پر برسنے والی بارش کی طرح برسے گا اور زمين کو سيراب کرنے والی
بارشوں کی طرح اس کے دور ميں صالح افراد خوب پھلے پھوليں گے اور سالمتی ھی سالمتی ھو گی،
يھاں تک کہ چاند نابود ھو جائے گا ،ايک سمندر سے دوسرے سمندر اور نھر سے دنيا کے ٓاخری کونے
تک اس کی حکومت ھو گی ،اس کے سامنے صحرا نشين گردنيں جھکائيں گے اور اس کے دشمن خاک
چاٹيں گے۔“
ٓاپ)ع( کے بارے ميں فريقين کی کتابوں ميں تواتر کی حد تک روايات موجود ھيں۔ ابوالحسن
ابری،جو اھل سنت کے بزرگ علماء ميں سے ھے ،کا کھنا ھے ”:راويوں کی کثير تعداد نے حضرت محمد
مصطفی)ص( سے مھدی کے بارے ميں روايت کی ھے جو متواتر ومستفيض ھيں اور يہ کہ وه اھل بيت
پيغمبر)ص( سے ھے ،سات سال حکومت کرے گا ،زمين کو عدل سے پر کر دے گا ،حضرت عيسی)ع(
خروج کريں گے اور دجال کو قتل کرنے ميں ٓاپ)ع( کی مدد کريں گے۔ امت کی امامت مھدی)ع( کرائيں
عيسی)ع( ٓاپ کے پيچھے نماز پﮍھيں گے ۔“ ٢
گے جب کہ
ٰ
شبلنجی نور االبصار ميں کہتا ھے”:پيغمبر اکرم)ص( سے متواتر احاديث ھيں کہ مھدی)ع(
ٓانحضرت)ص( کے اھل بيت سے ھے اور زمين کو عدل سے پر کر دے گا۔“ ٣
ابن ابی حديد معتزلی کہتا ھے ”:فرقہ ھائے مسلمين کا اس بات پر اتفاق ھے کہ دنيا اور دينی ذمہ
دارياں حضرت مھدی)ع( پر ختم ھوں گی ۔“ ٤
زينی دحالن کے بقول ”:جن احاديث ميں مھدی)ع( کے ظھور کا ذکر ھوا ھے وه بہت زياده اور
متواتر ھيں۔“ ٥
ٓاپ)ع( کی خصوصيات اور شمائل کو تو اس مختصر مقدمے ميں تحرير نھيں کيا جاسکتا ،ليکن
پھر بھی شيعہ اور سنی کتب ميں مذکور چند خصوصيات کی طرف اشاره کرتے ھيں :
١۔نماز جماعت ميں افضل کو تقدم حاصل ھے ،جيسا کہ يہ مطلب سنی اور شيعہ روايات ميں ذکر
ھوا ھے )) :امام القوم وافدھم فقدموا ا فٔضلکم (( ٓ ٦اپ)ع( کے ظھور اور حکومت حقہ کے قيام کے وقت
عيسی بن مريم)ع( ٓاسمان سے زمين پر تشريف الئيں گے اور سنی اور شيعہ روايات کے مطابق ٓاپ)ع( کی
ٰ
امامت ميں نماز ادا کريں گے۔ ٧
وه ايسی ھستی ھيں کہ کلمة ﷲ ،روح ﷲ اور مردوں کو حکم خدا سے زنده کرنے والے اولوالعزم
رسول سے افضل ھيں اور ٓاپ کی وجاہت اور قرب ،خدائے ذوالجالل کے نزديک زياده ھے ۔وقت نماز،
------------- 1بحار االنوار ،ج  ، ۵١ص  ، ۴٧نمبر ۶۔
 2تہذيب التہذيب ،ج ،٩ص ) ، ١٢۶محمد بن خالد جندی کے ترجمہ ميں(
 3نو ر االبصار ،ص  ١٨٩۔
 4شرح نھج البالغہ ابن ابی الحديد ،ج  ، ١٠ص  ٩۶۔
 5الفتوحات االسالميہ ،ج  ،٢ص  ٣٣٨۔
” 6ھر قوم کا امام وه ھوتا ھے جو سب سے پھلے خدا پر وارد ھوتا ھے تو تم لوگ بھی افضل کو آگے کرو“۔ بغية
الباحث عن زوائد مسند الحارث ،ص  ، ۵۶نمبر  ١٣٩۔ وسائل الشيعہ ،کتاب الصالة ،ابواب الجماعة ،باب  ، ٢۶ج  ،٨ص  ٣۴٧۔
 7الصواعق المحرقہ ،ص  ، ١۶۴فتح الباری ،ج  ،۶ص ، ٣۵٨اور اسی کے مشابہ صحيح بخاری ،ج  ،۴ص  ١۴٣؛ صحيح
مسلم ،ج  ،١ص  ٩۴؛سنن ابن ماجہ ،ج  ،٢ص  ١٣۶١؛عقد الدرر ،دسواں حصہ،اور اھل سنت کی دوسری کتابيں۔
الغيبة نعمانی ،ص  ٧۵۔بحار االنوار ،ج  ، ٣۶ص  ٢٧٢اور شيعوں کی دوسری کتابيں۔

٩٢
عيسی بن مريم ٓاپ کی اقتداء کريں گے اور ٓاپ کی زبان مبارک کے
جو خدا کی طرف عروج کا وقت ھے،
ٰ
ذريعے خدا سے ھم کالم ھوں گے۔
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گنجی نے البيان ميں نماز وجھاد ميں ٓاپ کی امامت کے بارے ميں مروی روايات کے صحيح
ھونے اور اس تقدم وامامت کے اجماعی ھونے کی تصديق کے بعد ،مفصل بيان کے ذريعے ثابت کيا ھے
کہ اس امامت کو معيار قرار ديتے ھوئے ٓاپ )ع( ،عيسی سے افضل ھيں۔ ١
عقدالدرر ،باب اول ميں سالم اشل سے روايت نقل کی ھے کہ وه کہتا ھے” :ميں نے ابی جعفر
محمد بن علی الباقر )عليھما السالم( کو فرماتے سنا کہ :موسی )ع(نے نظر کی تو پھلی نظر ميں وه کچه
ديکھا جو قائم ٓال محمد)صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم( کو عطا ھونا تھا ،پس
موسی نے کھا :اے پروردگار
ٰ
!مجھے قائم ٓال محمد )صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم( قرار دے۔ ان سے کھا گيا  :کہ وه محمد) صلی ﷲ عليہ وآلہ
وسلم( کی ذريت سے ھے۔ دوسری بار بھی اس کی مانند ديکھا اور دوباره وھی درخواست کی اور وھی
جواب سنا ،تيسری بار بھی اسی کو ديکھا اور سوال کيا تو تيسری بار بھی وھی جواب مال۔“ ٢
باوجود اس کے کہ حضرت موسی بن عمران)ع( خدا کے اولوالعزم پيغمبر وکليم ﷲ ھيں > َو َکلﱠ َم
ّٰ
ﷲُ ُموْ ٰسی تَ ْکلِيْما ً<  ٣اور خدا نے انھيں نو ٓايات کے ساته مبعوث فرمايا ٤
اور مقرب درگاه باری تعالی ھيں ٥۔ حضرت مھدی)ع( کے
لئے وه کيا مقام و منزلت تھی جسے ديکھنے کے بعد پانے کی ٓارزو ميں حضرت موسی)ع( نے خدا سے
تين مرتبہ درخواست کی۔
حضرت موسی بن عمران کا ٓاپ)ع( کے مقام کو پانے کی ٓارزو کرنا ايسی حقيقت ھے جس کے
عيسی )ع(جيسے اولو العزم پيغمبر
لئے کسی اور حديث وروايت کی ضرورت نھيں ،اس لئے کہ حضرت
ٰ
کا ٓاپ)ع( کی
اقتدا ميں نماز پﮍھنا اس مقام کی حسرت و ٓارزو کے لئے کافی ھے۔ اس کے عالوه عالم و ٓادم کی
خلقت کا نتيجہ اور ٓادم سے لے کر خاتم تک تمام انبياء)ع( کی بعثت کا خالصہ ان چار نکات ميں مضمر
ھے:
الف۔ معرفت وعبادت خدا کے نور کا ظھور ،جو ساری دنيا کو منور کردے
بِنُوْ ِر َربﱢھَا< ٦
ب۔ کائنات کو علم وايمان سے بھر پور زندگی عطا ھونا جو
َموْ تِھَا<  ٧کا بيان ھے۔
ج ۔باطل کے زوال او رحق کی حکومت کا قائم ھونا جو
َکانَ زَ ھُوْ قا ً< ٨کی تجلّی ھے۔
د۔تمام انسانوں کا عدل وانصاف کو اپنانا،جو تمام انبياء ورسل کے ارسال اور کتب کے نزول کی
علت غائی ھے ٩
ان تمام ٓاثار کا ظھور قائم ٓال محمد)ص(کے ھاتھوں ھوگا ))يمال ٰ ّ
ﷲ بہ اال ٔرض قسطا وعدال بعد ما
عيسی تک تمام انبياء نے
ملئت جورا وظلما((  ١اور يہ وه مقام ھے جس کی حسرت و ٓارزو ٓادم سے لے کر
ٰ
کی ھے۔
-------------تعالی فرجہ الشريف ،ص  ۴٩٨۔
 1البيان فی اخبار صاحب الزمان عجل ﷲ
ٰ
 2عقد الدرر ،پھال حصہ،ص  ، ٢۶الغيبة نعمانی ،ص  ٢۴٠۔
 3سوره نساء ،آيت  ١۶۴۔ ”اور موسی سے خدا نے کالم کيا جو حق کالم کرنے کا تھا“۔
موسی کو نو کھلی ھوئی نشانياں دی تھيں
 4سوره اسراء ،آيت  ١٠١۔”اور ھم نے
ٰ
 5سوره مريم ،آيت  ۵٢۔”اور ھم نے انھينکوه طور کے داھنے طرف سے آواز دی اور راز ونياز کے لئے اپنے سے
قريب بال ليا“۔
 6سوره زمر ،آيت  ۶٩۔”اور زمين اپنے رب کے نور سے جگمگااٹھے گی“۔
 7سوره حديد ،آيت  ١٧۔”ياد رکھو کہ خدازنده کرتا ھے زمين کو اس کی موت کے بعد“۔
 8سوره اسراء ،آيت  ٨١۔”اورکہہ ديجئے کہ حق آگيا اور باطل فنا ھو گيا کہ باطل ھر حال فنا ھونے واال ھے“۔
 9سوره حديد ،آيت  ٢۵۔”بے شک ھم نے اپنے رسولوں کو واضح دالئل کے ساته بھيجا ھے اور ان کے ساته کتاب اور
ميزان کو نازل کيا تاکہ لوگ انصاف کے ساته قيام کريں“۔
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٩٣
ٓ
٢۔سنی اور شيعہ روايات ميں اپ)ع( کو خليفة ﷲ کے عنوان سے ياد کيا گيا ھے ))يخرج
المھدی وعلی را ٔسہ غمامة فيھا مناد ينادی :ھذا المھدی خليفة ٰ ّ
ﷲ فاتبعوه((  ٢ﷲ جيسے مقدس اسم کی طرف
اضافے کا تقاضا يہ ھے کہ ٓاپ)ع( کا وجود تمام اسماء حسنی کی ٓايت ھے۔
٣۔ ٓاپ)ع( کے مقام کی عظمت وبلندی ٓاپ کے اصحاب کے مقام ومنزلت سے روشن ھوتی ھے،
جس کا ايک نمونہ روايات اھل تشيع ميں يہ ھے کہ ٓ ”:اپ)ع( کے اصحاب کی مقدار ،اھل بدر کی تعداد کے
برابر ھے ٣اور ان پر تلواريں ھيں کہ ھر تلوار پر ايک کلمہ لکھا ھوا ھے جو ہزار کلمات کی کنجی ھے ۔“ ٤
اور روايات اھل سنت ميں بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق ايک صحيح روايت کا کچه مربوط
حصہ ،جسے حاکم نيشاپوری نے مستدرک اور ذھبی نے تلخيص ميں نقل کيا ھے ،يہ ھے))ال يستوحشون
صحاب بدر لم يسبقھم اال ٔولون وال يدرکھم اآلخرون وعلی
ٕالی ا ٔحد وال يفرحون با ٔحد يدخل فيھم علی عدة ا ٔ
صحاب طالوت الذين جاوزوا معہ النھر(( ٥
عدة ا ٔ
۴۔رسول اکرم)ص(اور حضرت مھدی ميں خاتميت کی مشترکہ خصوصيت اس بات کی متقاضی
ھے کہ جس طرح نبوت ٓاپ)ص(پر ختم ھو ئی اسی طرح امامت حضرت مھدی پر ختم ھوگی ۔نيز کار دين
کا ٓاغاز ٓانحضرت)ص(کے دست مبارک سے ھوا اور اختتام حضرت مھدی کے ھاتھوں ھوگا۔اسی نکتے کی
جانب شيعہ اور سنی روايات ميں اشاره کيا گيا ھے کہ ٓانحضور)ص(نے فرمايا )):المھدی منا يختم الدين بنا
کما فتح بنا(( ٓ 6اپ)ع( ميں خاتم کی جسمانی ،روحانی اور اسمی تمام خصوصيات جلوه گر ھيں۔
دو مختلف شخصيات ،يعنی خاتم النبين وخاتم الوصيين کا کنيت ،اسم ،سيرت وصورت کے اعتبار
سے ايک ھونا يعنی ابوالقاسم محمد پر دين کا افتتاح واختتام ،اھل نظر کے لئے ايسے مافوق ادراک مقام
ومرتبے کی حکايت کرتا ھے جو ناقابل بيان ھے۔
اس بارے ميں بطور خاص وارد شده بعض روايات مالحظہ ھوں :
الف۔رسول خدا)ص( سے روايت ھے کہ ٓاپ)ص(نے فرمايا”:ميری امت ميں ايسا فرد ظھور کرے
گا کہ اس کا نام ميرا نام اور اس کا اخالق ميرا اخالق ھے ،زمين کو عدل وانصاف سے اس طرح پر کر
دے گا جس طرح ظلم وجور سے بھر چکی ھو گی۔“ ٧
ب۔ايک صحيح روايت کے مطابق جسے جعفر بن محمد عليھما السالم نے اپنے ٓاباء واجداد اور
انھوں نے رسول خد ا)ص( سے نقل کيا ھے کہ ٓاپ)ص( نے فرمايا ” :مھدی ميری اوالد سے ھے جس کا
نام ميرا نام اور اس کی کنيت ميری کنيت ھے۔ خَلق و ُخلق ميں مجه سے سب سے زياده شباہت رکھتا ھے۔
-------------” 1 ،خدا زمين کو اس کے ذريعہ عدل وانصاف سے بھر دے گا جيسے ظلم و جور سے پر تھی“۔ بحار االنوار ،ج ٣٨
تعالی فرجہ الشريف ،ص )، ۵٠۵کتاب کفاية
ص  ١٢۶۔اسی مضمون سے ملتی ھوئی عبارت البيان فی اخبار صاحب الزمان عجل ﷲ
ٰ
الطالب(
صحيح ابن حبان ،ج  ، ١۵ص  ٢٣٨۔ مستدرک صحيحين ،ج  ،۴ص  ۵١۴۔مسند احمد بن حنبل ،ج  ،٣ص  ، ٣۶مسند ابی
يعلی ،ج  ،٢ص  ٢٧۴نمبر  ٩٨٧اور دوسری کتابيں۔
 2بحار االنوار ،ج  ، ۵١ص  ٨١۔ ”مھدی اس حال ميں خروج کرے گا کہ اس کے سر پر ايک ابر ھوگا جس ميں ايک
منادی ندا دے گا يہ مھدی ھے جو خدا کا خليفہ ھے بس اس کی اتباع کرو“۔
عنوان خليفة ﷲ مستدرک صحيحين  ،ج  ،۴ص  ۴۶۴ميں
سنن ابن ماجہ ،ج  ،٢ص  ١٣۶٧مسند احمد بن حنبل ،ج  ،۵ص  ٢٧٧نور االبصار،ص  ١٨٨۔
عقد الدرر الباب الخامس ،ص  ١٢۵اور دوسری کتابوں ميں آياھے۔
 3بحار االنوار ،ج  ، ۵١ص  ١۵٧۔
 4بحار االنوار ،ج  ، ۵٢ص  ٢٨۶۔
 5مستدرک صحيحين  ،ج  ،۴ص ) ۵۵۴ان کو خوف نھيں کہ کسی سے مدد حاصل کريں اور نہ کسی سے خوش ھوتے
ھيں کہ ان ميں داخل ھوجائيں ان کی تعداد اصحاب بدر کے برابر ھيں نہ ان سے کوئی سبقت لے پايا ھے اور نہ ھوئی ان تک
پھونچ سکتا ھے ان کی تعداد طالوت کے اس لشکر کے جتنی ھے جس نے طالوت کے ساته نھر کو پار کيا تھا۔
 6صواعق محرقہ ،ص  ١۶٣۔اسی مضمون سے ملتی ھوئی عبارت المعجم االوسط ميں ،ج  ،١ص  ۵۶ميں ھے۔
عقد الدرر الباب السابع ،ص  ، ١۴۵اور اھل سنت کی دوسری کتابيں۔
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بحار االنوار ، ۵١ ،ص  ٩٣اور شيعوں کی دوسری کتابيں ميں آياھے۔
 7صحيح ابن حبان ،ج  ،٨ص ، ٢٩١ح  ۶٧٨۶اور دوسری کتابيں۔

٩۴
اس کے لئے ايسی غيبت اور حيرت ھے کہ لوگ دين سے گمراه ھوجائيں گے ،پھر اس کے بعد وه شھاب
ثاقب کی مانند ظھور کرے گا اور زمين کو عدل وانصاف سے اس طرح پر کردے گا جس طرح ظلم وجور
سے بھر چکی ھوگی ۔“ ١
ٓ
ج۔ صحيح نص کے مطابق چھٹے امام جعفر بن محمد عليھما السالم نے اپنے ابا ء اور انھوں نے
رسول خدا)ص( سے نقل کيا ھے کہ ٓاپ)ص( نے فرمايا”:جو ميری اوالد ميں سے قائم کا انکار کرے ،يقينا
اس نے ميرا انکار کيا ھے۔“ ٢
د۔شيخ صدوق ا علی ﷲ مقامہ نے دو واسطوں سے احمد بن اسحاق بن سعد االشعری سے ،جو
نھايت ھی بزرگ ثقہ افراد ميں سے ھيں ،نقل کيا ھے کہ انھوں نے کھا”:ميں حسن بن علی عليھما السالم کی
خدمت ميں ان کے بعد ان کے جانشين کے متعلق سوال کرنے کی غرض سے حاضر ھوا۔ اس سے پھلے
وتعالی نے جب سے ٓادم کو خلق
کہ ميں سوال کرتا ٓاپ)ع( نے فرمايا ”:اے احمد بن اسحاق !خداوند تبارک
ٰ
کيا ھے زمين کو اپنی حجت سے خالی نھيں رکھا اور نہ ھی اسے قيامت تک اپنی حجت سے خالی رکھے
گا۔ وه اپنی حجت کے ذريعے اھل زمين سے بالو ٔں کو دور کرتا ھے ،اس کے وسيلے سے بارش برساتا
ھے اور اس کے وجود کی بدولت زمين سے برکات نکالتا ھے۔“
احمد بن اسحاق کہتے ھيں ،ميں نے پوچھا ” :يا بن رسول ﷲ ! ٓاپ کے بعد امام وخليفہ کون ھے؟“
حضرت امام حسن عسکری)ع( اٹھے ،تيزی سے گھر ميں داخل ھوئے اور جب باھر تشريف الئے
تو ٓاپ)ع( اپنے شانے پر ايک تين سالہ بچے کو لئے ھوئے تھے جس کا چھره چودھويں کے چاند کی طرح
دمک رھا تھا ،اس کے بعد ٓاپ)ع( نے فرمايا ”:اے احمد بن اسحاق !اگر تم خدا اور اس کی حجتوں کے
لئے محترم نہ ھوتے تو تمھيں اپنے بيٹے کی زيارت نہ کراتا ،يہ پيغمبر خدا)ص( کا ھمنام اور ھم کنيت
ھے۔ يہ وه ھے جو زمين کو عدل وانصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح ظلم وجور سے بھر
چکی ھوگی۔
اے احمد بن اسحاق !اس امت ميں اس کی مثال خضر وذوالقرنين کی ھے۔ خدا کی قسم ،اس کی
غيبت ايسی ھوگی کہ ھالکت سے اس کے سوا کوئی نہ بچ سکے گا جسے خدا اس فرزند کی امامت پر ثابت
قدم رکھے اور جسے خدا نے دعائے تعجيل فرج کی توفيق عنايت کی ھو۔“
پھر احمد بن اسحاق کہتے ھيں کہ ميں نے پوچھا”:اے ميرے ٓاقا !کيا کوئی عالمت ھے جس سے
ميرا دل مطمئن ھو جائے ؟ “
ٰ
ّ
اس بچے نے فصيح عربی ميں کھا )):ا نٔا بقيةا فی ا ٔرضہ والمنتقم من اعدائہ(( ميں اس زمين پر
بقيةﷲ اور دشمنان خدا سے انتقام لينے واال ھوں۔ اے احمد بن اسحاق! ديکھنے کے بعد طلب اثر نہ کرو۔“
احمد بن اسحاق کہتا ھے کہ ميں مسرور وخوشحال باھر ٓايا اور اگلے دن امام)ع( کی خدمت ميں
جا کر عرض کی”:يابن رسول ﷲ! ٓاپ)ع( نے مجه پر جو احسان فرمايا اس سے ميری خوشی ميں بے انتھا
اضافہ ھوا ھے۔ اس بچے ميں خضر وذوالقرنين کی صفت کو بھی ميرے لئے بيان فرمائيے ؟“
امام)ع( نے فرمايا”:غيبت کا طوالنی ھونا ،اے احمد۔“
عرض کی ”:يا بن رسول ﷲ !اس بچے کی غيبت طوالنی ھوگی ؟“
امام)ع( نے فرمايا  :ھاں ،خدا کی قسم ايسا ھی ھوگا۔ غيبت اتنی طوالنی ھوگی کہ اکثر غيبت کے
ماننے والے بھی انکار کرنے لگيں گے اور سوائے ان کے کوئی نہ بچے گا جن سے خداوند متعال ھماری
واليت کا اقرار لے چکا ھے او رجن کے دلوں ميں ايمان کو لکه ديا ھے اور اپنی روح کے ساته جن کی
راز خدا ميں سے ايک راز اور غيب
تائيد فرمائی ھے۔اے احمد بن اسحاق! يہ امر خدا ميں سے ايک امرِ ،
خدا ميں سے ايک غيب ھے۔
ميں نے جو کچه ديا ھے اسے لے لو ،اسے چھپا کر رکھو اور شاکرين ميں سے ھوجاو تاکہ
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قيامت کے دن ھمارے ساته عليين ميں سے ھوسکو۔“ ٣
۴۔سنی اور شيعہ روايت کے مطابق ٓاپ)ع( کا ظھور خانہ کعبہ سے ھوگا۔ ٓاپ)ع( کے _______دائيں جبرئيل
اور بائيں ميکائيل ھوں گے۔ چونکہ حضرت جبرئيل)ع( انسان کے حوائج معنوی يعنی افاضہ علوم اور
------------- 1کمال الدين وتمام النعمة ،باب  ، ٢۵رقم  ،۴ص  ٢٨٧۔
 2کمال الدين وتمام النعمة ،باب  ، ٣٩رقم  ،٨ص  ۴١٢۔
 3کمال الدين وتمام النعمة ،ص  ٣٨۴و ينابيع المودة،ص  ۴۵٨۔

٩۵
معارف الھيہ کا واسطہ ،اور حضرت ميکائيل)ع( مادی ضروريات يعنی افاضہ ارزاق کا واسطہ ھيں ،بنا بر
ايں علوم وارزاق کے خزائن کی کليد ٓاپ)ع( کے اختيار ميں ھے۔ ١سنی او رشيعہ روايت ميں ظھور کے
موسی وبھاء عيسی
وقت ٓاپ)ع( کی صورت مبارک کو کوکب درّی سے تشبيہ دی گئی ھے  ٢اور ))لہ ھيبة
ٰ
وحکم داوود وصبر ايوب (( ،٣امام علی رضا)ع( کی حديث کے مطابق ايسے لباس ميں ملبوس ھوں گے کہ
))عليہ جيوب النور تتوقد من شعاع ضياء القدس(( ٤
۵۔الغيبة ميں شيخ طوسی اور صاحب عقدالدرر کی روايت کے مطابق ٓاپ)ع( عاشور کے دن
ظھور فرمائيں گے  ٥تاکہ  6کی تفسير
ٓ
ٓ
ظاھر ھو۔ اور امام حسين عليہ السالم کے پاکيزه خون سے ابياری شده اسالم کا شجره طيبہ اپ کی برکت
سے ثمر بخش بنے اور يہ ٓايت کريمہ ٧اپنے عالی ترين مصداق
سے منطبق ھو۔

اصول دين سے آشنائی

امام زمانہ )عليہ السالم( کی طوالنی عمر
ممکن ھے کہ طول عمر ،ساده لوح افراد کے اذھان ميں شبھات ايجاد کرنے کا سبب ھو ليکن يہ
جاننا ضروری ھے کہ ايک انسان کی عمر کا ہزاروں سال تک طوالنی ھونا ،نہ تو عقلی طور پر محال ھے
او رنہ ھی عادی اعتبار سے ،کيونکہ محال عقلی يہ ھے کہ دو نقيضين کے اجتماع يا ارتفاع کا سبب ھو،
مثا ل کے طورپر جيسا کہ ھم کھيں کہ کوئی بھی چيز يا ھے يا نھيں ھے ،يا مثالًعدد يا جفت ھے يا طاق،
کہ ان کا اجتماع يا ارتفاع عقال محال ھے اور محال عادی يہ ھے کہ عقلی اعتبار سے تو ممکن ھو ،ليکن
قوانين طبيعت کے مخالف ھو مثال کے طور پر انسان ٓاگ ميں گر کر بھی نہ جلے۔
ِ
انسان کا ہزار ھا سال طول عمر پانا ،اور اس کے بدن کے خليات کا جوان باقی رھنا نہ تو محال
عقلی ھے اور نہ محال عادی ،ل ٰہذا اگر حضرت نوح علی نبينا وآلہ وعليہ السالم کی عمر اگر نو سو پچاس
سال يا اس سے زياده واقع ھوئی ھے تواس سے زياده بھی ممکن ھے اور سائنسدان اسی لئے بقاء حيات
ونشاط جوانی کے راز کی جستجو ميں تھے اور ھيں۔ جس طرح علمی قوانين وقواعد کے ذريعے مختلف
دھاتوں کے خليات کی ترکيب ميں تبديلی سے انھيں ٓافات اور نابود ھونے سے بچايا جاسکتا ھے اور لوھے
کو کہ جسے زنگ لگ جاتا ھے اور تيزاب جسے نابود کر ديتا ھےٓ ،افت نا پذير طالئے ناب بناياجا سکتا
ھے ،اسی طرح علمی قوانين وقواعد کے ذريعے ايک انسان کی طوالنی عمر بھی عقلی وعملی اعتبار سے
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ممکن ھے ،چاھے ابھی تک اس راز سے پردے نہ اٹھے ھوں۔
اس بحث سے قطع نظر کہ امام زمان)ع( پر اعتقاد ،خداوند متعال کی قدرت مطلقہ ،انبياء کی نبوت
ٓ
اور معجزات کے تحقق پر ايمان النے کے بعد کا مرحلہ ھے ،اسی لئے جو قدرت ابراھيم)ع( کے لئے اگ
کوسرد اور سالم قرا ر دے سکتی ھے ،جادوگروں کے جادو کو عصائے موسی کے دھن کے ذريعے نابود
عيسی کے ذريعے زنده کر سکتی ھے اور اصحاب کہف کو صديوں تک بغير
کر سکتی ھے ،مردوں کو
ٰ
کھائے پيئے نيند کی حالت ميں باقی رکه سکتی ھے  ،اس قدرت کے لئے ايک انسان کو ہزاروں سال تک
جوانی کے نشاط کے ساته اس حکمت کے تحت سنبھال کر رکھنا نھايت ھی سھل اور آسان ھے کہ زمين پر
------------- 1عقدالدرر الباب الخامس وفصل اول الباب الرابع،ص  ۶۵؛ االمالی للمفيد ،ص  ۴۵۔
 2فيض القدير ،ج  ،۶ص  ، ٣۶٢نمبر  ٩٢۴۵۔کنزالعمال ،ج  ، ١۴ص  ، ٢۶۴نمبر  ٣٨۶۶۶۔
ينابيع المودة ،ج  ،٢ص  ، ١٠۴ج  ،٣ص  ، ٢۶٣اور اھل سنت کی دوسری کتابيں
 ٢٢٢وج ، ۵١ص  ٨٠اور دوسرے موارد اور شيعوں کی دوسری کتابيں۔  ،بحار االنوار ،ج  ، ٣۶ص ٢١٧
 3بحار االنوار،ج  ، ٣۶ص  ٣٠٣۔
 4بحار االنوار ،ج  ، ۵١ص  ١۵٢۔”اس پر نور کے اس طرح لباس ھيں جو قدس کی روشنی سے روشن رہتے ھيں“۔
 5الغيبة ،ص  ۴۵٢و  ، ۴۵٣عقدالدرر الباب الرابع ،فصل اول  ،ص  ۶۵۔
 6سوره صف ،آيت ٨۔”يہ لوگ چاہتے ھيں کہ نور خدا کو اپنے منه سے بجھا ديں اور ﷲ اپنے نور کو مکمل کرنے
واال ھے چاھے يہ بات کفار کو کتنی ناگوار کيوں نہ ھو“۔
 7سوره اسراء ،آيت  ٣٣۔”جو مظلوم قتل ھوتا ھے ھم اس کے ولی کو بدلہ کا اختيار دے ديتے ھيں“۔

٩۶
حجت باقی رھے اور باطل پر حق کے غلبہ پانے کی مشيت نافذ ھو کر رھے
يَقُوْ َل لَہ ُک ْن فَيَ ُکوْ نُ < ١
ٓ
اس واقعے کو زياده عرصہ نھيں گزرا کہ شھرری ميں شيخ صدوق کی قبر ٹوٹی اور اپ کے تر
وتازه بدن کے نماياں ھونے سے يہ بات ثابت ھوئی کہ ٓا پ کے جسم پر قوانين طبيعت کا کوئی اثر نھيں ھوا
اور بدن کو فاسد کرنے والے تمام اسباب وعوامل بے کار ھو کر ره گئے۔ اگر طبيعت کا عمومی قانون امام
زمانہ)ع( کی دعا سے پيدا ھونے والے شخص کے بارے ميں ٹوٹ سکتا ھے ،جس نے ٓاپ)ع( کے عنوان
سے ”کمال الدين وتمام النعمة “ جيسی کتاب لکھی ھے ،تو خود اس امام)ع( کے بارے ميں قانون کا
ث تعجب نھيں ھونا چاہئے۔
ٹوٹناجو نائب خدا اور تمام انبياء واوصياء کا وارث ھے ،باع ِ
امام زمانہ )عليہ السالم( کے کچه معجزات
شيخ الطائفہ اپنی کتاب ”الغيبة“ ميں فرماتے ھيں”:غيبت کے زمانے ميں ٓاپ)ع( کی امامت کو
ثابت کرنے والے معجزات قابل شمارش نھيں“ ٢۔ اگر شيخ طوسی کے زمانے تک ،جنھوں نے  ۴۶٠ھجری
ميں وفات پائی ھے ،معجزات کی تعداد کا اندازه لگانا مشکل تھا تو موجوده زمانے تک معجزات ميں کتنا
اضافہ ھو چکاھو گا؟!
ليکن اس مقدمے ميں ھم ،دو مشھور روايتيں پيش کرتے ھيں ،جن کا خالصہ علی بن عيسی
اربلی٣ ،جو فريقين کے نزديک ثقہ ھيں ،کی روايت کے مطابق يہ ھے کہ ”:امام مھدی)ع( کے متعلق لوگ
ما فوق العادة خبريں اور قصے نقل کرتے ھيں جن کی شرح طوالنی ھے۔ ميں اپنے زمانے ميں واقع ھونے
والے دو واقعات ،جنھيں ميرے دوسرے ثقہ بھائيوں کے ايک گروه نے بھی نقل کيا ھے ،ذکر کرتا ھوں:
١۔حلہ ميں فرات او ردجلہ کے درميان ٓابادی ميں اسماعيل بن حسن نامی شخص رہتا تھا ،اس کی
بائيں ران پر انسان کی مٹھی کے برابر پھوڑا نکل ٓايا۔ حلّہ اور بغداد کے اطباء اسے ديکھنے کے بعد ال
عالج قرار دے چکے تھے۔ ل ٰہذاوه سامره ٓاگيا اور دو ائمہ حضرت امام ھادی اور امام عسکری عليھما
السالم کی زيارت کرنے کے بعد اس نے سرداب ميں جاکر خدا کی بارگاه ميں دعا و گر يہ وزاری کی اور
امام زمانہ)ع( کی خدمت ميں استغاثہ کيا ،اس کے بعد دجلہ کی طرف جاکر غسل کيا اور اپنا لباس پھنا۔
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معاًاس نے ديکھا کہ چار گھﮍسوار شھر کے دروازے سے باھر ٓائے۔ ان ميں سے ايک بوڑھا تھا جس کے
ھاته ميں نيزه تھا ،ايک جوان رنگين قبا پھنے ھوئے تھا ،وه بوڑھا راستے کی دائيں جانب اور دوسرے دو
جوان راستے کی بائيں جانب اور وه جوان جس نے رنگين قبا پھن رکھی تھی ان کے درميان راستے پر تھا۔
رنگين قبا والے نے پوچھا ”:تم کل اپنے گھر روانہ ھو جاو گے ؟“
ميں نے کھا”:ھاں۔“ اس نے کھا”:نزديک ٓاو ذرا ديکھوں تو تمھيں کيا تکليف ھے ؟“
اسماعيل ٓاگے بﮍھا ،اس جوان نے اس پھوڑے کو ھاته سے دبايا اور دوباره زين پر سوار ھوگيا۔
بوڑھے نے کھا”:اے اسماعيل ! تم فالح پا گئے ،يہ امام)ع( تھے۔“
وه روانہ ھوئے تو اسماعيل بھی ان کے ساته ساته چلنے لگا ،امام)ع( نے فرمايا”:پلٹ جاو ۔ٔ“
اسماعيل نے کھآ ”:اپ سے ھر گز جدا نھيں ھوں گا۔“ امام)ع( نے فرمايا”:تمھارے پلٹ جانے ميں
مصلحت ھے۔“ اسماعيل نے دوباره کھآ ”:اپ سے ھر گز جدا نھيں ھوسکتا۔“ بوڑھے نے کھا”:اسماعيل
!تمھيں شرم نھيں ٓاتی ،دو مرتبہ امام نے فرمايا ،پلٹ جاو او رتم مخالفت کرتے ھو؟“
اسماعيل وھيں رک گيا ،امام چند قدم ٓاگے جانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ھوئے اور فرمايا:
”جب بغداد پھنچو گے ،ابو جعفر يعنی خليفہ مستنصر با  ،تمھيں طلب کرے گا۔ جب اس کے پا س جاو اور تمھيں کوئی چيز
دے ،اس سے نہ لينا اور ھمارے فرزند رضا سے کھنا علی بن عوض کو خط لکھيں،
ميں اس تک پيغام پھنچا دوں گا کہ جو تم چاھو گے تمھيں عطا کر ے گا۔“
اس کے بعد اصحاب کے ساته روانہ ھو گئے اور نظروں سے اوجھل ھونے تک اسماعيل انھيں
ديکھتا رھا۔ غم وحزن اور افسوس کے ساته کچه دير زمين پر بيٹه کر ان سے جدائی پر روتا رھا۔ا س کے
------------- 1سوره يس ،آيت  ٨٢۔”اس کا صرف امر يہ ھے کہ کسی شئے کے بارے ميں يہ کھنے کا اراده کر لے کہ ھو جااور
وه شئے ھوجاتی ھے“۔
 2الغيبةشيخ طوسی ،ص  ٢٨١۔
 3کشف الغمة ،ج  ،٢ص  ۴٩٣۔

٩٧
ٓ
بعد سامره ايا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ھوکر پوچھنے لگے کہ تمھارے چھرے کا رنگ متغير کيوں
ھے ؟ اس نے کھا :کيا تم لوگوں نے شھر سے خارج ھونے والے سوارونکو پہچانا کہ وه کون تھے ؟
انھوں نے جواب ديا :وه باشرافت افراد ھيں ،جو بھيﮍوں کے مالک ھيں۔ اسماعيل نے کھا :وه امام)ع( اور
ٓاپ )ع(کے اصحاب تھے اور امام )ع(نے ميری بيماری پر دست شفا پھيرديا ھے۔
جب لوگوں نے ديکھا کہ زخم کی جگہ کوئی نشان تک باقی نھيں رھا ،اس کے لباس کو بطور
تبرک پھاڑ ڈاال۔ يہ خبر خليفہ تک پھنچی ،خليفہ نے تحقيق کے لئے ايک شخص کو بھيجا۔
اسماعيل نے رات سرداب ميں گزاری اور صبح کی نماز کے بعد لوگوں کے ھمراه سامراء سے
باھر ٓايا ،لوگوں سے خدا حافظی کے بعد وه چل ديا ،جب قنطره عتيقہ پھنچا تو اس نے ديکھا کہ لوگوں کا
ھجوم جمع ھے اور ھر ٓانے والے سے اس کا نام ونسب پوچه رھے ھيں۔نشانيوں کی وجہ سے اسے
پہچاننے کے بعد لوگ بعنوان تبرک اس کا لباس پھاڑ کر لے گئے۔
تحقيق پر مامور شخص نے خليفہ کو تمام واقعہ لکھا۔ اس خبر کی تصديق کے لئے وزير نے
اسماعيل کے رضی الدين نامی ايک دوست کو طلب کيا۔ جب دوست نے اسماعيل کے پاس پھنچ کر ديکھا کہ
اس کی ران پر پھوڑے کا اثر تک باقی نھيں ھے ،وه بے ھوش ھوگيا اور ھوش ميں ٓانے کے بعد اسماعيل
کو وزير کو پاس لے گيا ،وزير نے اس کے معالج اطباء کو بلوايا اور جب انھوں نے بھی معائنہ کيا او
رپھوڑے کا اثر تک نہ پايا تو کھنے لگے ”:يہ حضرت مسيح کا کام ھے“ ،وزير نے کھا ” :ھم جانتے ھيں
کہ کس کا کام ھے۔“
وزير اسے خليفہ کے پاس لے گيا ،خليفہ نے اس سے حقيقت حال کے متعلق پوچھا ،جب واقعہ
ت نھيں
بيان کيا تو اسے ہزار دينار دئيے ،اسماعيل نے کھا :ميں ان سے ايک ذرے کو لينے کی جرا ٔ
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کرسکتا۔ خليفہ نے پوچھا :کس کا ڈر ھے ؟ اس نے کھا” :اس کا جس نے مجھے شفا دی ھے ،اس نے مجه
سے کھا ھے کہ ابو جعفر سے کچه نہ لينا۔“ يہ سن کر خليفہ رونے لگا۔
عيسی کہتے ھيں :ميں يہ واقعہ کچه لوگوں کے لئے نقل کر رھا تھا ،اسماعيل کا فرزند
علی بن
ٰ
شمس الدين بھی اس محفل ميں موجود تھا جسے ميں نھيں پہچانتا تھا ،اس نے کھا” :ميں اس کا بيٹا ھوں۔“
ميں نے اس سے پوچھا  ”:کيا تم نے اپنے والد کی ران ديکھی تھی جب اس پر پھوڑا تھا؟“ اس نے
کھا”:ميں اس وقت چھوٹا تھا ليکن اس واقعے کو اپنے والدين ،رشتہ داروں او رھمسايوں سے سنا ھے اور
جب ميں نے اپنے والد کی ران کو ديکھا تو زخم کی جگہ بال بھی ٓاچکے تھے۔“
عيسی کہتے ھيں ”:اسماعيل کے بيٹے نے بتايا کہ صحت يابی کے بعد ميرے والد
اور علی بن
ٰ
چاليس مرتبہ سامراء گئے کہ شايد دوباره ان کی زيارت کر سکيں۔“
عيسی کہتے ھيں ”:ميرے لئے سيد باقی بن عطوه علوی حسنی نے حکايت بيان کی کہ
٢۔علی بن
ٰ
ٓ
ان کے والد عطوه امام مھدی)ع( کے وجود مبارک پر ايمان نہ رکھتے تھے اور کھا کرتے تھے ”:اگر ائے
اور مجھے بيماری سے شفا دے تو تصديق کروں گا۔“ اور مسلسل يہ بات کھا کرتے تھے۔
ايک مرتبہ نماز عشاء کے وقت سب گھر والے جمع تھے کہ والد کے چيخنے کی آواز سنی ،تيزی
سے ان کے پاس گئے۔ انھوں نے کھا”:امام)ع( کی خدمت ميں پھنچو کہ ابھی ابھی ميرے پاس سے باھر
گئے ھيں۔“
باھر ٓائے تو ھميں کوئی نظر نھيں ٓايا ،دوباره والد کے پاس پلٹ کر ٓائے تو انھوں نے کھا” :ايک
شخص ميرے پاس ٓايا اور کھا :اے عطوه ،ميں نے کھا :لبيک ،اس نے کھا  :ميں ھوں مھدی ،تمھيں اس
بيماری سے شفا دينے ٓايا ھوں اس کے بعد اپنا دست مبارک بﮍھا کر ميری ران کو دبايا او ر واپس چلے
گئے۔“
اس واقعہ کے بعد عطوه ھرن کی طرح چلتے تھے ۔
زمانہ غيبت ميں امام زمانہ )عليہ السالم( سے بھره مند ھونے کا طريقہ:
اگر چہ امام زمانہ)ع( ھماری نظروں سے غائب ھيں اور اس غيبت کی وجہ سے امت اسالمی
ٓاپ)ع( کے وجود کی ان برکات سے محروم ھے جو ٓاپ)ع( کے ظھور پر متوقف ھيں ،ليکن بعض
فيوضات ظھور سے وابستہ نھيں ھيں۔
ٓ
ٓاپ)ع( کی مثال آفتاب کی سی ھے ،کہ غيبت کے بادل پاکيزه دلوں ميں اپ)ع( کے وجود کی تاثير
ميں رکاوٹ نھيں بن سکتے ،اسی طرح جيسے سورج کی شعاو ٔں سے اعماق زمين ميں موجود نفيس جواھر
٩٨
پروان چﮍھتے ھيں اور سنگ و خاک کے ضخيم پردے اس گوھر کو ٓافتاب سے استفاده کرنے سے نھيں
روک سکتے۔
جيسا کہ خداوند متعال کے الطاف خاصّہ سے بھره مند ھونا دوطريقوں سے ميسر ھے۔
اول۔جھاد فی ﷲ کے ذريعے ،يعنی خدا کے نور عنايت کے انعکاس ميں رکاوٹ بننے والی
کدورتوں سے نفس کوپاک کرنے سے۔
دوم۔اضطرار کے ذريعے جو فطرت اور مبدء فيض کے درميان موجود پردوں کو ہٹاتا ھے
ے ِجيْبُ ْال ُمضْ طَ ﱠر ِٕا َذا َدعَاهُ َو يَ ْک ِشفُ السﱡوْ َء< ١
ُ
ٰ
َ
اعلی ھے ،دو طريقوں
اسی طرح فيض الھی کے وسيلے سے استفاده کرنا جو اسم اعظم و َمث ِل
ٰ
سے ممکن ھے :
اول۔فکری،ا خالقی اور عملی تزکيہ کہ ))ا ٔما تعلم ا ٔن ا ٔمرنا ھذا الينال ٕاال بالورع(( ٢
دوم۔اضطرار اوراسباب مادی سے قطع تعلق کے ذريعے کہ اس طريقے سے بہت سے افراد
جن کے لئے کوئی چاره کار نہ بچا تھا اور جو بالکل بے دست وپا ھو کر ره گئے تھے ،امام)ع( سے
استغاثہ کرنے کے بعد نتيجہ حاصل کرنے ميں کامياب ھو گئے۔
ٓاخر ميں ھم ساحت مقدس امام زمانہ)ع( کے حضور ميں اپنے قصور وتقصير کا اعتراف کرتے
ھيں۔ ٓاپ)ع( وه ھيں جس کے وسيلے سے خدا نے اپنے نور اور ٓاپ)ع( ھی کے وجو ِد مبارک سے اپنے
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کمال دين امامت سے ھے اور کمال امامت ٓاپ)ع( سے ھے اور ٓاپ
کلمے کو پايہ تکميل تک پھنچايا ھے،
ِ
ٰ
ّ
)ع(کی والدت کی شب يہ دعا وارد ھوئی ھے ))اللھم بحق ليلتنا ھذه ومولودھا وحجتک وموعودھا التی قرنت
ٕالی فضلھا فضلک ،فت ّمت کلمتک صدقا ً و عدالً ،ال مب ّدل لکلماتک و ال معقّب آلياتک ،و نورک المتعلق و
ضيائک المشرق و العلم النور فی طخياء الديجور الغائب المستور ج ّل مولده و کرم محتده ،و المالئکة َشہﱠدَه
ّٰ
وﷲ ناصره و مو ٔيّده ٕاذا آن ميعاده ،والمالئکة امداده ،سيف ٰ ّ
ﷲ الذی ال ينبو ،و نوره الذی ال يخبو ،و ذو الحلم
الذی ال يصبو…((۔ ٣

اصول دين سے آشنائی

فروع دين
اس مقدمے ميں فروع دين کے اسرار اور حکمتوں کو بيان کرنے کی گنجائش نھيں ،اس لئے کہ
فروع دين ،انسان کے ذاتی اور اجتماعی احوال سے مربوط قوانين اور خالق و مخلوق کے ساته ،اس کے
رابطے کا نام ھے ،کہ اس سے متعلق فقہ کا ايک حصہ اڑتاليس ابواب پر مشتمل ھے ،ليکن اس مجموعے
ميں سے ھم نماز و زکات کی حکمت کو مختصر طور پر بيان کرتے ھيں:
الف۔ نماز
نماز چند اجزا ،شرائط اور موانع پر مشتمل ھے۔ ان ميں سے بعض کی حکمت ذکر کرتے ھيں:
نماز ادا کرنے کی جگہ مباح ھونے کی شرط انسان کو متوجہ کرتی ھے کہ کسی کے حق سے
تجاوز نہ کرے اور نماز ميں خبث و حدث سے پاکيزه ھونے کی شرط اسے اس بات کی طرف متوجہ کرتی
ھے کہ پانی سے دھل جانے والی نجاست يا مثال کے طور پر روح کے ٓائينے ميں بے اختيار جنابت سے
پيدا ھونے والی کدورت ،نماز کے باطل ھونے کا سبب اور ذوالجالل و االکرام کی بارگاه ميں جانے سے
ت نماز سے
مانع ھے ،ل ٰہذا جھوٹ ،خيانت ،ظلم ،جنايت اور اخالق رذيلہ جيسے قبيح اعمال ،انسان کو حقيق ِ
محروم کرنے ميں ،جو مومن کی معراج ھے ،کتنی تا ٔثير رکھتے ھوں گے۔
اذان ،جو خدا کے حضور حاضر ھونے کا اعالن ھے اور اقامت جو مقام قرب کی طرف روح کی
معارف دين کا خالصہ ھيں۔
پرواز کے لئے ايک مقدماتی عمل ھے،
ِ
------------- 1سوره نمل ،آيت  ۶٢۔”بھال وه کون ھے جو مضطر کی فريا د کو سنتا ھے جب وه اس کو آواز ديتا ھے اور اس کی
مصيبت کو دور کرديتا ھے“۔
ٰ
 2بحار االنوار ،ج  ، ۴٧ص  ٧١۔”کيا تم نھيں جانتے کہ ھمارے امر تک نائل نھيں ھوسکتے مگر
تقوی کے ذريعہ“۔
 3مصباح متھجد ،ص  ٨۴٢۔

٩٩
اسالم کی تعليم و تربيت بيان کرنے کے لئے فقط اذان و اقامت ميں يہ تا ٔمل اور تفکر ھی کافی ھے
کہ ان دونوں ميں تکبير سے ابتداء اور تھليل پر اختتام ھوتا ھے اور چونکہ تکبير کی ابتداء اور تھليل کی
انتھا ٰ ّ
))ﷲ(( ھے ،ل ٰہذا اس مکتب نماز سے نماز گذار يہ سيکھتا ھے کہ ١
ٰ
اذان و اقامت کی ابتداء و انتھاء ميں لفظ ّ
))ﷲ(( کا ھونا ،بچے کے دائيں کان ميں اذان اور بائيں
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کان ميں اقامت اورمحتضر کے لئے کلمہ توحيد کی تلقين کا مستحب ھونا ،اس بات کا اعالن ھے کہ انسان
کی زندگی کی ابتداء و انتھاء خدا کے نام پر ھونا چاھيے۔
تکبير کے بعد ))ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
ٓ
ﷲ(( کی دو بار گواھی ديئے جانے کے بعد اخر ميں اس جملے کو
تکرار کرنا انسان کے علمی و عملی کمال ميں اس کلمہ طيبّہ کے کردار کی وضاحت کرتا ھے۔
لفظ و معنی کے اعتبار سے اس جملے ميں يہ خصوصيات موجود ھيں:
اس جملے کے حروف بھی وھی کلمہ ٰ ّ
))ﷲ(( والے حروف ھيں اور چونکہ اظھار کئے بغير
اسے زبان سے ادا کيا جاسکتا ھے ،ل ٰہذا اس ميں رياکاری کی کوئی گنجائش نھيں ھے۔
نفی و اثبات پر مشتمل ھے ،ل ٰہذا اس پر راسخ اعتقاد انسان کو اعتقادات ،اخالق اور اعمال ميں
ت حق تک پھنچاتا ھے اور حديث سلسلة الذھب کے معانی ٓاشکار و واضح ھوتے ھيں
باطل کی نفی اور اثبا ِ
کہ ))کلمة ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
ﷲ حصنی فمن دخل حصنی ا ٔمن من عذابی(( ٢
اور بشريت ،رسول اکرم)ص( کے بيان کی گھرائی کو درک کرسکتی ھے کہ ٓاپ)ص( نے فرمايا:
))قولوا ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
ﷲ تفلحوا((  ٣اور يھی منفی و مثبت ھيں جو انسان کی جان کو مرکز وجود کے جوھر سے
متصل کر کے فالح و رستگاری کے نور سے منور کرتے ھيں۔
))ال ٕالہ ٕاال ٰ ّ
ٓ
روح نماز گزار ميں پاکيزگی انے پر وه اس مقام تک
ﷲ(( ميں ت ّدبر کے وسيلے سے،
ِ
رسائی حاصل کرليتا ھے کہ کھے :
ْال ُم ْش ِر ِک ْينَ <  ٤اور فاطر السماوات واالرض کی طرف توجہ کے ذريعے زمين و ٓاسمان سے گذر کر ،سات
تکبيروں کی مدد سے سات حجابوں سے بھی گذر جاتا ھے اور ھاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے خدا کے
سوا باقی سب کو پيٹه پيچھے ڈال ديتا ھے۔ اس کی ھر ح ّدو وصف سے کبريائی کا اعالن کر کے اس کی
عظمت کے سامنے سے اوھام و افکار کے پردے ہٹا ديتا ھے ٰ ّ
))ﷲ ا کٔبر من ا ٔن يوصف(( اور خدا سے
کالم کے لئے تيار ھو جاتا ھے ،کيونکہ نماز ،خدا کے ساته انسان کی گفتگو ھے اور قر ٓان ،انسان کے ساته
خدا کی گفتگو ھے۔ ليکن خدا کے ساته انسان کی گفتگو کالم خدا ھی سے شروع ھوتی ھے ،اس لئے کہ
انسان نے غير خدا سے جو کچه سيکھا ھے اس کے ذريعے خدا کی حمد و تعريف ممکن ھی نھيں ھے اور
کالم خدا کی عزت و حرمت کی بدولت اس کی گفتگو سنے جانے کے قابل ھوتی ھے ))سمع ٰ ّ
ﷲ لمن
حمده((۔
ّ
))ال صالة لہ ٕاال ا ٔن يقرا بھا((  ٥کے تقاضے کے مطابق نماز کا حمد پر مشتمل ھونا ضروری ھے
اور جس طرح قر ٓان جو خالق کی مخلوق کے ساته گفتگو ھے ،سوره حمد سے شروع ھوا ھے ،نماز بھی
چونکہ مخلوق کی خالق کے ساته گفتگو ھے ،سوره حمد سے شروع ھوتی ھے۔
نماز گزار کے لئے ضروری ھے کہ وه حمد و سوره کو کالم خدا کی قرائت کی نيت سے پﮍھے
ليکن
روح نماز ،نماز کے اقوال و افعال ميں موجود معانی ،اشارات اور لطيف نکات کی طرف توجہ دينے
ِ
سے حاصل ھوتی ھے ،ل ٰہذا ھم سوره حمد کی بعض خصوصيات کی طرف اشاره کرتے ھيں:
اس سوره مبارکہ ميں مبدا و معاد کی معرفت ،اسماء و صفات خداوندمتعال ،خدا کا انسان اور
انسان کا خدا سے عھد اور بعض روايات  ٦کے مطابق اس سورے ميں ﷲ کے اسم اعظم کو اجزاء ميں تقسيم
------------- 1سوره حديد ،آيت ٣۔”وھی اول ھے وھی آخر“۔
 2بحار االنوار ،ج  ، ۴٩ص  ١٢٣۔”کلمہ ال الہ االﷲ ميرا قلعہ ھے جو اس ميں داخل ھو گيا وه ميرے عذاب سے بچ
جائے گا“۔
 3بحار االنوار ،ج  ، ١٨ص  ٢٠٢۔”ال الہ اال ﷲ کھوتاکہ فالح و بھبودی پاسکو“۔
 4سوره انعام ،آيت  ٧٩۔ ”ميں تو سچے دل اور اطاعت گزاری کے لئے صرف اس کی طرف اپنا رخ کرتا ھوں جس
نے آسمانوں کو اوز زمين کو پيدا کيا ھے اور ميں مشرکين ميں سے نھيں ھوں“۔
 5وسائل الشيعہ ،ج  ،۶ص  ، ٣٧با ب اول از ابواب قرائت حديث ١۔”اس کی نماز نہ ھو گی مگر سوره حمد کے ساته“۔
 6وسائل الشيعہ ،باب اول از ابواب قرائت حديث  ،۵ج  ،۶ص  ٣٨۔
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١٠٠
کرکے سمو ديا گيا ھے۔ اس سوره مبارکہ کا ايک امتياز يہ بھی ھے کہ اس کا نصف يعنی
ال ﱢدي ِْن< تک خدا کے لئے اور بقيہ حصہ يعنی سے ٓاخر تک انسان کے لئے اور
درميانی ٓايت خدا و عبد کے درميان اس طرح تقسيم ھوئی ھے کہ عبادت خدا کے لئے اور استعانت انسان
کے لئے ھے۔
ٰ
ّ
صبح رسالت بھی اسی سے طلوع ھوئی تھی
ﷲ(( سے ھے کہ
سورے کی ابتداء))بِس ِْم ِ
ِ
ک< ١
ب ِ◌ ّ◌ َ
َر َ
حسنی جمع ھيں > َو ِ ٰ ِّ
اسم ذات ھے جس ميں تمام اسماء
ٰ
اسم ﷲ کی خصوصيت يہ ھے کہ يہ وه ِ
ْنی فَا ْد ُعوْ هُ بِھَا< ٢
س ْ◌ َما ُء ْال ُحس ٰ
ْاال َٔ
اور اس سے مراد ايسا معبود ھے جس کے بارے ميں مخلوق متحيّر اور اس کی پناه چاہتے ھيں
))عن علی )ع(ّ ٰ :
ﷲ معناه المعبود الذی يا ٔلہ فيہ الخلق و يولہ ٕاليہ((  ٣اور خدا کی نسبت انسان کے لئے جو
کمال معرفت ممکن ھے وه يہ ھے کہ اس کی معرفت کو نہ پاسکنے کا ادراک رکھتا ھو۔
ّٰ
ت رحمانيّہ و رحيميّہ کی شرح
))ﷲ(( کی صفات ))رحمٰ ن و رحيم(( بيان کی گئی ھيں اس کی رحم ِ
اس مقدمے ميں بيان کرنا ناممکن ھے۔ بس فقط يہ بات مورد توجہ رھے کہ خداوندمتعال نے انسان سے
اپنے کالم اور اپنے ساته انسان کے کالم کو سے شروع فرمايا ،اس ٓاسمانی
جملے کو مسلمانوں کے قول وفعل کا سرچشمہ قرار ديا اور پانچ واجب نمازوں ميں صبح و شام اس جملے
کو تکرار کرنے کا حکم فرمايا ھے اور انسان کو يہ تعليم دی کہ نظام ٓافرنيش کا دارومدار رحمت پر ھے
اور کتاب تکوين و تشريع رحمت سے شروع ھوتی ھے۔
ت رحمانيّہ کی بارش ھر مومن و کافر اور متقی و فاجر پر ھوتی ھے۔ جس طرح اس
اس کی رحم ِ
کی رحمت رحيميہ کی شعاع سے ھر پاک دل روشن ھوتا ھے ٤
دين خدا ،دين رحمت اور اس کا رسول  ٥ھے اور دين ميں موجود حدود و
ب امر بہ معروف و نھی از منکر کے ذريعے واضح ھو جاتا ھے
تعزيرات بھی رحمت ھيں۔ يہ مطلب مرات ِ
کہ اگر پيکر اجتماع کا ايک عضو ،فرد و معاشرے کی مصلحت کے برخالف عمل کرے يا فردی و نوعی
فساد کا مرتکب ھو ،تو سب سے پھلے مالئمت و نرمی کے ساته اس کے عالج کی کوشش کرنا ضروری
موسی بن عمران )ع( ،نو معجزات کے ھوتے ھوئے جب فرعون جيسے طاغوت
ھے ،جيسا کہ حضرت
ٰ
کے زمانے ميں مبعوث ھوئے تو خداوندمتعال نے ٓاپ اور ٓاپ کے بھائی ھارون کو حکم ديا کہ اس کے
ساته نرمی سے پيش ٓائيں کيونکہ بعثت کا مقصد تسلّط و قدرت نھيں بلکہ تذکر ،خشيت اور ھدايت ھے
 6اور جب تک طبابت کے ذريعے عالج ممکن ھو اس عضو کو
نشتر نھيں لگانا چاھيے اور اگر دوا سے عالج ممکن نہ ھو تو معاشرے کے جسمانی نظام ميں خلل ڈالنے
والے فاسدمادے کو نشتر کے ذريعے نکال دينا چاہئے اورجھاں تک ممکن ھو اس عضو کی حفاظت
ضروری ھے اور اگر نشتر کے ذريعے بھی اس کی اصالح نہ ھو تو معاشرے کی سالمتی کے لئے اسے
پيکر اجتماع سے جدا کردينا ضروری ھے۔
نظام تکوين اورقوانين دين کی تفسير ھے۔ اس تعليم و تربيت
اسی لئے
ِ
ٓ
کے ساته خدا کے بندوں کے لئے ھر مسلمان کو رحمت کا پيام اور ھونا چاھيے۔
خدا کے نام سے شروع کرنے کے بعد نماز گذار کے جملے کی طرف
متوجہ ھوتا ھے کہ تمام تعريفيں خدا کے لئے ھيں ،اس لئے کہ وه رب العالمين ھے اور ھر کمال و جمال
اسی کی تربيت کا مظھر ھے۔ يہ جملہ کہتے وقت اس کی ربوبيت کے ٓاثار کو اپنے وجود اور کائنات ميں
ديکھنے کے بعدٓ ،اسمان ،زمين ،جمادات ،نباتات ،حيوانات اور انسان ،تمام تعريفوں کوفقط اسی کی ذات سے
اعلی ترين وجود تک ميں،
منسوب کرتے ھيں۔ اور چونکہ پست ترين موجودات سے لے کر کائنات کے
ٰ
------------- 1سوره علق ،آيت ١۔”اپنے پروردگار کے نام سے پﮍھو“۔
حسنی ھيں پس اس کو ان کے وسيلہ سے پکارو“۔
 2سوره اعراف ،آيت  ١٨٠۔”خدا کے اسماء
ٰ
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 3بحار االنوار ،ج  ،٣ص  ٢٢١۔”حضرت علی عليہ السالم سے نقل ھوا ھے کہ آپ نے فرمايا :ﷲ کا معنی ايسا معبود
ھے کہ مخلوق جس ميں متحير و حيران ھے اور اس کی پناه ميں رہتی ھے“۔
 4سوره انعام ،آيت  ۵۴۔”تمھار ے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت الزم قرار دے لی ھے“۔
 5سوره انبياء ،آيت  ١٠٧۔”رحمت ھے عالمين کے لئے “۔
 6سوره طہ ،آيت  ۴۴۔”اس کے ساته نرمی کے ساته بات کرو شايد پند ونصيحت قبول کرے يا خوف کھائے“۔

١٠١
ٓ
خدا کی تربيت کے اثار اس کی عمومی و خصوصی رحمت کا ظھور ھيں ،ل ٰہذا دوباره کو
اپنی زبان پر جاری کرتا ھے۔
عدل خدا سے غافل نہ ھو
ت خدا ميں مستغرق ھوتے ھوئے اس غرض سے کہ کھيں
فضل و رحم ِ
ِ
جائے کہتا ھے :اس لئے کہ معصيت ،خدا کی ہتک حرمت ھے اور المتناھی عظمت کی
حرمت المتناھی ھوتی ھے اور المتناھی کی ہتک حرمت کسی بھی ہتک حرمت کے ساته قابل قياس نھيں
ھے اور انسان کے بارے ميں جس ھستی کے حق اور نعمتوں کا اندازه نھيں لگايا جاسکتا ،اس ھستی کی
نافرمانی کی سزا بھی اس عمل کے تناسب سے ھوگی۔
اور ھر گناه ميں صرف ھونے والی قوت و قدرت اسی دنيا سے حاصل شده ھے ،اس لئے کہ
انسان کی زندگی اس دنيا سے وابستہ ھے۔ انسان جو گناه انجام ديتا ھے وه زمين و ٓاسمان کی نعمتوں کے
ساته خيانت ھے اور اسے حساب و کتاب اور روز جزاء درپيش ھيں ،کہ خدا نے فرمايا ھے
ض َع ْ
ت َح ْم ٍل
اتﱠقُوْ ا َربﱠ ُک ْم ِٕا ﱠن َز ْل َزلَةَ السﱠا َع ِة ش ْ
ت َو تَ َ
ض َع ٍة َع ﱠما ا َٔر ْ◌ َ
ض ُع ُکلﱡ َذا ِ
َی ٌء ع ِ
َظ ْي ٌم ة يَوْ َم تَ َروْ نَھَا ت َْذھَ ُل ُکلﱡ ُمرْ ِ
ٰ
اری َو َما ھُ ْم بِ ُس َک ٰ
اس ُس َک ٰ
ﷲ َش ِد ْي ٌد< ، 1اسی لئے پر توجہ
اری َو ٰل ِک ْن َع َذ َ
َح ْملَھَا َو تَ َری النﱠ َ
اب ّ ِ
عرفاء کو لرزه بر اندام کر ديتی ھے ،کہ امام العارفين حضرت زين العابدين)ع( جب اس جملے پر پھنچتے
تھے تو اتنا دھراتے تھے کہ))کاد ا ٔن يموت(( ٢
اور نماز گذار کو خوف و رجا کے بال و پر عطا کرتے
اور خدا کی رحمت و عزت سے ٓاشنا کرتے ھيں۔ پھلے جملے ميں انسان کی نظر مغفرت و ثواب اور
دوسرے جملے ميں سزا و عقاب پر ھوتی ھے۔
اور اس وقت الوہّيت ،ربوبيت ،رحمانيت ،رحيميت ،فضل اور عدل خدا کی عظمت اس کے دل کو
تسخير کر ليتی ھيں اور وه صيغہ غائب سے خطاب کی طرف اس ادراک کے ساته متوجہ ھوتا ھے کہ اس
کے سوا کوئی عبادت کے الئق نھيں ،ل ٰہذا کہتا ھے :اور اس توجہ کے ساته کہ يہ عبادت بھی
اسی کی ھدايت اور حول و قوت سے ھے ،کہتا ھے :۔
ميں ديکھتا ھے کہ عبادت عبد کی جانب سے ھے اور ميں اسے نظر ٓاتا ھے
کہ مدد خدا کی جانب سے ھے کہ ))الحول والقوة ّاال با ٰ ّ ((
ميں نظريہ جبر اور ميں نظريہ تفويض کی نفی ھے اور انھيں اس
لئے صيغہ جمع کے ساته بيان کيا گيا ھے تا کہ خود کو مسلمانوں سے جدا نہ سمجھے اور
ک نَ ْستَ ِعيْن< ميں کلمہ توحيد اور توحي ِد کلمہ ،دونوں کو جامہ عمل پھناتا ھے۔
َو ِٕايﱠا َ
فريضہ عبوديت انجام دينے کے بعد عبد کی موال سے دعا و درخواست کی باری ھے ،ل ٰہذا کہتا
ھے ، :انسانيت کی علوّھمت اور الوھيّت کے جالل و اکرام کا تقاضا يہ ھے کہ اس
سے قيمتی ترين گوھر کی درخواست کی جائے اور وه گوھر صراط مستقيم کی ھدايت ھے جو ھر طرح کی
افراط و تفريط سے دور ھے اور راه مستقيم متعدد نھيں ھيں۔ خدا ايک ھے اور اس کی راه بھی ايک اور
اس راستے کی ابتداء انسان کے نقطہ نقص سے ھوتی ھے
کمال مطلق اس کی انتھا قرار پاتی ھے کہ ))ماذا وجد من فقدک ،وماالذی فقدمن وجدک((  ٤اور
َشيْئا ً<  3اور
ِ
5
راه مستقيم ان کا راستہ ھے جن پر خداوندعالم نے اپنی نعمتيں نازل
فرمائی ھيں
ٰ
ْ
ً
ْ
ٔ
ک َرفِيقا< 6
َوالصﱠالِ ِح ْينَ َو َحسُنَ ا ُو◌لئِ َ
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------------- 1سوره حج ،آيت  ١،٢۔”لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قيامت کا زلزلہ بہت بﮍی شئے ھے۔ جس دن تم ديکھو گے
کہ دوده پالنے والی عورتيں اپنے دوده پيتے بچوں سے غافل ھو جائيں گی اور حاملہ عورتيں اپنے حمل کو گراديں گی اور
لوگ نشہ کی حالت ميں نظر آئيں گے حاالنکہ وه مست نھيں ھوں گے بلکہ ﷲ کا عذاب ھی بﮍا سخت ھوگا“۔
 2بحار االنوار ،ج  ، ۴۶ص  ١٠٧۔”نزديک تھا کہ مرجائے“۔
 3سوره نحل ،آيت  ٧٨۔”خدا نے تم کو تمھارے ماو ٔں کے پيٹ سے با ھر نکاال حاالنکہ تم کچه نھيں جانتے تھے“۔
 4بحار االنوار ،ج  ، ٩۵ص  ٢٢۶۔”جس نے تجھے کھوديا اس کيا مال ؟اور وه جس نے تجھے پاليا اس نے کيا کھويا“۔
 5سوره نجم ،آيت  ۴٢۔”بس ھر امر کی انتھا تمھارے پروردگار کی طرف ھے“۔
 6سوره نساء ،آيت  ۶٩۔”اور جو بھی ﷲ اور رسول کی اطاعت کرے گا وه ان لوگوں کے ساته رھے گاجن پر خدا نے
نعمتيں نازل کی ھيں انبياء صديقين،شھداء اور صالحين اور يھی بہترين رفقاء ھيں“۔

١٠٢
مسلمان اپنے خدا سے انبيا ،مرسلين ،شھدا اور صديقين کی صف ميں شامل ھونے کی دعا اور
ب ٰالھی ميں گرفتار و گمراه لوگوں سے دوری کی درخواست کرتا ھے۔ اس دعا کا تقاضہ يہ ھے کہ
غض ِ
اخالق انبياء سے ٓاراستہ اور اھل غضب و اضالل کے رويّے سے اجتناب کرے اور َ ٰ ُّ
کو
خود
انسان
>ﷲ
ِ
َولِ ﱡی الﱠ ِذ ْينَ ٓا َمنُوْ ا ي ُْخ ِر ُجھُ ْم ِمنَ ﱡ
ت
الظلُ َما ِ
ت ِٕال َی النﱡوْ ِر<  1کا تقاضا يہ ھے کہ ذات قدوس جو >نُوْ رُال ﱠس َما َوا ِ
ض<  2ھے کی طرف متوجہ رھے اور حقيقت ايمان سے منور دل کی ٓانکھوں سے اس کی عظمت
َو ْاال َٔر ْ◌ ِ
حکم  3کو بجاالتے ھوئے اس کے سامنے سرتسليم خم کرے اور
کو جانے اور
ِ
کھے ))سبحان ربی العظيم و بحمده((
رکوع سے سر اٹھائے اور سجدے کے ذريعے حاصل ھونے والے مقام قرب کے لئے تيار ھو اور
حکم  ٤کی اطاعت کرتے ھوئے خاک پر سجده ريز ھو جائے اور پيشانی خاک پر
ِ
چراغ عقل
رکه کر اس عنايت کو ياد کرے کہ اس ناچيز خاک سے خلق کرنے کے با وجود اس کے دل کو
ِ
سے روشن و منور فرمايا ،خاک پر سر رکھنے سے  5پر نظر
االعلی وبحمده(( اور سر اٹھاتے وقت
کرے اور کھے ))سبحان ربی
ٰ
ا َٔح ْ◌ َسنُ ْالخَالِقِ ْينَ < ٦
ٰ
اور اپنی حيات دنيوی پر نظر ڈالے اور کھے ّ
))ﷲ ا کٔبر((۔ دوباره خاک پر گر کر اس دن کو ياد
کرے جب اس کی منزل اس تاريک و اندھيری خا ک ميں ھوگی۔ زندگی کے بعد موت پر نظر کرے اور
دوباره سر اٹھا کر موت کے بعد کی زندگی کو ديکھے اور دو سجدوں ميں
ِم ْنہَا نُ ْخ ِر ُج ُک ْم تَا َرةً ا ُٔخ ْ◌ ٰ
ری< ٧کے معنی کو سمجھے اور اپنے وجود کے مراحل کی معرفت کو طے کرے۔
انوار خورشيد ميں سے ايک
جو کچه بيان کيا گيا ھے وه نماز ميں موجود حکمت و ھدايت کے
ِ
شعاع کی مانند ھے اور سوره حمد کے بعد پﮍھی جانے والی سوره ،اذکار ،قيام ،قعود ،قنوت ،تسبيحات
اربعہ ،تشھد ،سالم اور ٓاداب نماز کے اسرار کو اختصار کی غرض سے بيان نھيں کيا گيا ھے۔
يہ تھا اسالم ميں عبادت کا نمونہ ،اس کے مدمقابل عيسائيوں کی عبادت يہ ھے”:اور عبادت کرتے
ھوئے سابقہ امتوں کی طرح بے کار ميں تکرار نہ کرو ،چونکہ وه گمان کرتے تھے کہ زياده کھنے کے
سبب ان کی عبادت قبول ھوگی ،پس ان کی طرح نہ ھونا ،کيونکہ تمھارا باپ ،اس سے پھلے کہ تم سوال
کرو ،تمھاری حاجات سے واقف ھے ،پس تم اس طرح سے دعا مانگو :اے ھمارے پدر! کہ تيرا نام ٓاسمان
پر مقدس رھے۔ تيرا ملکوت ٓاجائے ،جس طرح تيرا اراده ٓاسمان ميں ھے زمين ميں ويسے انجام پائے۔ ھميں
ٓاج کے دن کافی ھو جانے والی روٹی دے دے اور ھمارے قرضے معاف فرما دے جيسا کہ ھم بھی اپنے
قرض داروں کو بخش ديتے ھيں۔ ھميں امتحان ميں نہ ڈال ،بلکہ ھميں شرير سے نجات دے ،کيونکہ
ملکوت ،قوت و جالل ابدا ٓ
الباد تک تيرے لئے ھے۔ ٓامين“ ٨
ھم اس عبادت ميں بعض نکات کی طرف اشاره کرتے ھيں:
١۔ ”اے ھمارے پدر!“ خدا پر باپ کا اطالق يا حقيقی ھے يا مجازی ،اگر حقيقی ھو تو خدا کو
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توليد کی نسبت دينا ،درحقيقت اس کے لئے مخلوق کی صفت ثابت کرنا اور خالق کو مخلوق تصور کرنا
ھے اور اگر مجازی ھو تو تشبيہ ھے اور خالق کی مخلوق سے تشبيہ ،مخلوق کی صفت کو خالق کے لئے
ثابت کرنا ھے۔ اور ايسی عبادت مخلوق کے لئے ھوسکتی ھے ،خالق کی نھيں ،جبکہ اسالم ميں عبادت،
ايسے خداوندمتعال کی عبادت ھے جس کی معرفت سے عقول کو رھائی نھيں اور غير سے تشبيہ دينے کی
اجازت نھيں ھے۔
------------- 1سوره بقره ،آيت  ٢۵٧۔”ﷲ صاحبان ايمان کا ولی ھے وه انھيں تاريکيوں سے نکال کر روشنی ميں لے آتا ھے“۔
 2سوره نور ،آيت  ٣۵۔”آسمان اورزمين کا نور ھے“۔
 3سوره واقعہ ،آيت  ٧۴۔”اب آپ اپنے عظيم پرور دگار کے نام کی تسبيح کريں“۔
اعلی  ،آيت ١۔”اپنے بلند ترين رب کے نام سے تسبيح کرو“۔
 4سوره
ٰ
 5سوره مومنون ،آيت  ١٢۔”اور ھم نے انسان کو گيلی مٹی سے پيدا کيا ھے“۔
 6سوره مومنون ،آيت  ١۴۔”پھر ھم نے اسے ايک دوسری صورت ميں پيدا کيا تو کس قدر بابرکت ھے وه خدا جو سب
سے بہترخلق کرنے واال ھے“۔
 7سوره طہ ،آيت  ۵۵۔”تم کو اس سے پيدا کيا اور اسی ميں واپس لے جائيں گے اور دوباره پھر اس سے نکالينگے“۔
متی باب ششم۔
 8انجيل ٰ

١٠٣
٢۔ ثناء پروردگار کے بعد ان کی خدا سے درخواست ،اس دن کفايت کرنے والی روٹی ھے۔
عيسائی نماز ميں پيٹ کی روٹی چاہتا ھے کہ جو انسان کے جسم کے لئے ايسے ھی ھے جيسے حيوان کے
لئے گھاس۔ جب کہ مسلمان ،صراط مستقيم کی ھدايت جيسی پسنديده راه کی درخواست کرتا ھے ،جو عقل
کی ٓانکه کا نور اور جس کا مقصد خدا ھے،کہ نہ تو ھدايت سے بﮍه کر،کہ جو کمال انسانيت ھے،کوئی
قيمتی گوھر ھے۔ اور نہ ھی خداوند عز و جل سے بﮍه کر کوئی موجود ھے۔
٣۔”ھمارے قرض معاف فرما دے ،جيسا کہ ھم اپنے قرض داروں کو بخش ديتے ھيں۔“ جھوٹ،
خدا کی نافرمانی و معصيت ھے اور معصيت کے ساته عبادت کرنا ممکن نھيں ،کيا عيسائی اپنے قرض
داروں کا قرضہ معاف کرتے ھيں جو اپنے خدا سے اس طرح کہتے ھيں؟!
اختصار کے پيش نظر ،بقيہ اديان کی عبادتوں کے ساته مقايسے سے صرف نظر کرتے ھيں۔
ب۔ زکات:
ٓ
ٓ
نماز انسان کا خالق سے اور زکات انسان کا مخلوق سے رابطہ ھے۔ قران مجيد کی بہت سی ايات
عبدﷲ عليھما السالم قاال:فرض ٰ ّ
ّٰ
ﷲ
مينزکات کا تذکره نماز کے ساته کيا گيا ھے ))عن ا ٔبی جعفر و ا ٔبی
الزکاة مع الصّالة(( ١
انسان مدنی الطبع ھے۔ مال ،مقام ،علم و کمال ميں سے جو کچه بھی اس کے پاس ھے ،سب
معاشرتی روابط کی بدولت ھے اور کيونکہ جس معاشرے ميں زندگی بسر کر رھا ھے وه اس کی مادی و
معنوی کمائی ميں حقدار ھے ،ل ٰہذا ضروری ھے کہ معاشرے کا قرض ادا کرے۔
اور اسالم کے زکات و صدقات سے متعلق قوانين پر عمل کے ذريعے ،ھر فرد معاشرے کا قرض
ادا کرسکتا ھے۔
اسالم ميں زکات ،صدقات و انفاقات کا سلسلہ اتنا وسيع ھے کہ اگر اس پر صحيح عمل ھو تو
معاشرے ميں کوئی ضرورت مند باقی نہ رھے ،جس کے نتيجے ميں دنيا ٓاباد ھو جائے اور ضرورت
مندوں و بھوکوں کی سرکشی و طغيان کے وجود سے مطمئن ھوکر امن و امان کے تمدن کا گھواره بن
جائے۔
امام جعفر صادق)ع( فرماتے ھيںٕ )) :ان ٰ ّ
ﷲ عزوجل فرض للفقراء فی مال اال غٔنياء مايسعھم،
ولوعلم ا ٔن ذلک اليسعھم لزادھم ا نٔھم لم يؤتوا من قبل فريضة ٰ ّ
ﷲ ع ّزوج ّل لکن ا ٔوتوا من منع من منعھم حقّھم
ال م ّما فرض ٰ ّ
بخير(( ٢
ﷲ لھم ولوا ّٔن الناس ا ّٔدواحقوقھم لکانوا عائشين
ٍ
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اور محتاجوں کو نہ ملنے کے مفسده کی اھميت کے پيش نظر فرمايا
ضةَ َوالَ يُ ْنفِقُوْ نَھَا فِی َس ِبي ِْل ٰ ّ
َو ْالفِ ﱠ
ب ا َٔل ِ◌ي ٍْم< ٣
ﷲِ فَبَ ﱢشرْ ھُ ْم ِب َع َذا ٍ
عطا و بخشش کے اثر کے ذريعے معاشرے سے فقر کی بنيادوں کو نابود کرنے ،انسان کے
سخاوت و کرم سے ٓاراستہ ھونے اور فرد و معاشرے کی سعادت ميں اس کے کردار کی اھميت کے باعث
رسول اکرم)ص( نے سخاوت مند مشرک کو امان عطا کر دی  ٤اور اسی سخاوت کی بدولت اسے اسالم
موسی)ع( کو پروردگار عالم نے وحی فرمائی کہ
کی ھدايت نصيب ھوئی۔ روايت ميں ھے کہ حضرت
ٰ
سامری کو قتل نہ کرو ٥کيونکہ وه سخاوتمند ھے۔
------------- 1وسائل الشيعہ،ج  ،٩ص  ، ١٣کتاب الزکاة ،ابواب ماتجب فيہ الزکاة ،باب  ،١حديث ٨۔”خدا نے ٰ
زکوة کو نماز کے ساته
واجب کيا ھے“۔
 2وسائل ج  ٩ص  ، ١٠کتاب الزکاة ابواب ماتجب فيہ الزکاة ،باب اول ح ٢۔خدا نے مالداروں کے مال ميں فقراء کا اتنا
حصہ معين کرديا ھے جس سے وه اپنی زندگی بسر کر سکيں اور اگر اس کے علم ميں اس سے زياده ان کے لئے ضروری ھو
تاتو اس کو معين کر ديتا ليکن فقيروں کا يہ حال ان مالداروں کی وجہ سے جو ان کا مال روکيں ھيں نہ کہ خدا کی طرف سے اور
اگر لوگ فقراء کے حقوق کو ادا کريں تو ان کی مشيعت با خير )اچھی( ھوگی۔
 3سوره توبہ ،آيت  ٣۴۔”وه لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ھيں اور راه خدا ميں خرچ نھيں کرتے ان کو دردناک
عذاب کی بشارت ديدو“۔
 4وسائل الشيعہ ج  ٩ص  ، ١٧کتاب الزکاة ،ابواب ماتجب فيہ الزکاة ،باب  ،٢حديث ۴۔
 5وسائل الشيعہ ج  ٩ص  ، ١٧کتاب الزکاة ،ابواب ماتجب فيہ الزکاة ،باب  ،٢حديث ۶۔

١٠۴
فقراء کی ديکه بھال کی اھميت اتنی زياده ھے کہ کسی فقير کو پيٹ بھر کر کھالنے ،لباس پھنانے
اور ايک خاندان کو سوال کی شرمندگی سے بچا کر ان کی ٓابرو کی حفاظت کرنے کو ستر بار حج بيت ﷲ
سے افضل قرار ديا گيا ھے ۔ ١
صدقہ و احسان کا دائره اتنا زياده وسيع ھے کہ امام محمد باقر)ع( نے فرمايإ )):ان ٰ ّ
ﷲ تبارک و
ظلّہ ٰ ّ
تعالی يحّب ٕابراد الکبدالحرّی و من سقی کبداً حرّی من بھيمة وغيرھا ا ٔ
ﷲ يوم الظل ٕا ّالظلہ(( ٢
ٰ
ٓ
اسالم ميں صدقات کے اداب معين ھيں۔ ان ميں سے ايک ادب ،صدقے کو چھپا کر دينا ھے ،تا کہ
صدقہ لينے والے کی حيثيت و ٓابرو محفوظ رھے ٣ ،جتنا بھی زياده ھو اسے کم جانے  ٤کيونکہ صدقہ و
احسان جتنا بھی زياده ھو ،لينے واال ان سے زياده بﮍا ھے ٥۔
اس پرا حسان نہ جتائے  ٦بلکہ اس کا شکر گذار ھو کہ وه اس کے مال و جان کی طھارت کا وسيلہ
بنا ھے۔ اس کے سوال و درخواست کرنے سے پھلے عطا کرنے ميں جلدی کرے ،کہ امام جعفر صادق)ع(
فرماتے ھيں”:کسی کے سوال کرنے کے بعد جو تم نے اسے عطا کيا ھے وه اس کی عزت و ٓابرو کے
مقابلے ميں ھے۔“  ،٧اپنے چھرے کو اس سے مخفی رکھے  ٨صدقہ لينے والے سے التماس دعا کھے ٩اور
جس ھاته ميں صدقہ دے اس ھاته کا بوسہ لے اس لئے کہ بظاھر لينے والے کو صدقہ دے رھا ھے اور
حقيقت ميں لينے واال خدا ھے ١١ 10
اور ضرورتمندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اتنی توجہ کی کہ ايثار کا دروازه کھول ديا
اور ارشاد ھوا 12 :اور ايثار کو کمال کے اس درجے تک
پھنچاتے ھوئے کہ جس کے بعد کوئی اور درجہ قابل تصور نھيں ،فرمايا:
ٰ
س ِ◌يْراًة ِٕانﱠ َما نُ ْ
ﷲ الَ نُ ِر ْي ُد ِم ْن ُک ْم َج َز ٓا ًء و َﱠال َش ُکوْ رًا< 13
ِم ْس ِکيْنا ً ﱠويَتِيْما ً ﱠو ا َٔ
ط ِع ُم ُک ْم لِ َوجْ ِہ ّ ِ
دين اسالم نے انفاق و صدقے کو فقط مال تک محدود نھيں کيا بلکہ کمزور کی مدد اور نابينا کی
راھنمائی کو بھی صدقہ قرار ديا ھے۔ اعتبار و حيثيت کی بدولت کسی کی مشکالت حل کرنے کو جاه و مقام
کی زکات قرار ديا۔ فقط حوائج مادی پوری کرنے پر اکتفا نہ کيا بلکہ فرمايا 14 :اور
ھر وه چيز انسان کا رزق ھے جس پر زندگی کا دارومدار ھو اسی لئے فرمايا)):و م ّما علمناھم يبثون((  ١٥۔
جو کچه بيان کيا گيا وه زکات و صدقات سے متعلق مختصر طور پر اسالم کی حکمت کا تذکره تھا۔
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اسالم نے اس مقدس قانون کے ذريعے اغنياء کے نفوس کو بخل ،حرص اور طمع کی کدورت اور زنگ
سے بچايا اور ان کے اموال کو فقراء کے حقوق ،جو ان کے خون کے مترادف ھيں ،کی ٓالودگی سے پاک
------------- 1وسائل الشيعہ ج  ٩ص  ، ١٧کتاب الزکاة ،ابواب صدقہ ،باب  ،٢حديث ١۔
تعالی دوست رکھتا
 2وسائل الشيعہ ج  ٩ص  ۴٠٩کتاب الزکاة ابواب صدقہ باب  ١٩حديث ٢۔)بے شک خدا وند تبارک
ٰ
ھے کہ کسی مصيبت زده کو خوش کيا جائے اور جو شخص ايسے شخص کو سيراب کرے )مدد کرے(چھارپا جانور يا کسی اور
چيز کو خدااس دن سايہ دے گا جس دن اس کے ساته کے عالوه کوئی سايہ نہ ھوگا،اس کا ساته دے گا جب اس کے عالوه کوئی
اور ساته دينے واال نہ ھوگا۔
ٰ
الزکوة ،ابواب الصدقہ ،باب  ، ٣٩حديث ٣۔
 3وسائل الشيعہ ،ج  ،٩ص  ، ۴۵٧کتاب
 4من اليحضره الفقيہ،ج  ،٢ص  ، ٣١ح  ١٢۔
ٰ
الزکوة ،ابواب الصدقہ ،باب  ٢٩۔
 5وسائل الشيعہ ،ج  ،٩ص  ، ۴٣٣کتاب
ٰ
الزکوة ،ابواب الصدقہ ،باب  ٣٧۔
 6وسائل الشيعہ ،ج  ،٩ص  ، ۴۵١کتاب
ٰ
الزکوة ،ابواب الصدقہ ،باب  ٣٩۔ حديث ١۔
 7وسائل الشيعہ ،ج  ،٩ص  ، ۴۵۶کتاب
ٰ
الزکوة ،ابواب الصدقہ ،باب  ٣٩۔حديث ٢۔
 8وسائل الشيعہ ،ج  ،٩ص  ، ۴۵۶کتاب
ٰ
الزکوة ،ابواب الصدقہ ،باب  ٢۵۔
 9وسائل الشيعہ ،ج  ،٩ص  ، ۴٢۴کتاب
ٰ
الزکوة ،ابواب الصدقہ ،باب  ٢٩۔
 10وسائل الشيعہ ،ج  ،٩ص  ، ۴٣٣کتاب
 11سوره توبہ ،آيت  ١٠۴۔”کيا يہ نھيں جانتے کہ ﷲ ھی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ھے اور ٰ
زکوةوخيرات کو
وصول کرتا ھے“۔
 12سوره حشر ،آيت ٩۔”اور اپنے نفس پر دوسروں پر مقدم کرتے ھيں چاھے انھيں کتنی ھی ضرورت کيوں نہ ھو“۔
 13سوره انسان ،آيت ٨۔ ٩۔”يہ اس کی محبت ميں مسکين ،يتيم اور اسير کو کھانا کھالتے ھيں۔ ھم صرف ﷲ کی
مرضی کی خاطر تمھيں کھالتے ھيں ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ھيں نہ شکريہ“۔
 14سوره بقره ،آيت ٣۔”اس ميں سے ھمارے راه ميں خرچ کرتے ھيں“۔
 15بحار االنوار  ،ج  ،٢ص  ١٧۔”جو کچه ھم نے سيکھا ھے اس ميں سے نشر کرتے ھيں دوسروں تک“۔

١٠۵
کيا ۔ اور اس طرح سے غنی و فقير کے رشتے کو مستحکم کيا اور ان دو طبقات ،جن سے معاشرے کا
بنيادی ڈھانچہ تشکيل پاتا ھے ،کے درميان تمام فاصلے مٹاکر کدورت کو الفت ميں تبديل کر ديا اور ان
قوانين و ٓاداب کی برکت سے نہ صرف يہ کہ ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کيا بلکہ ان کی عزت
ت انسانی کی حفاظت فرمائی۔
نفسٓ ،ابرو ،شرافت اور عظم ِ
غنی کو بخشش،کے بعد فقراء کا احسانمند اور شکر گذار ھونے کا حکم ،ايسی باران رحمت کی
مانند ھے جس کے ذريعے خداوند
اموال اغنياء کو ،جن کا
تعالی نے فقراء کی ٓاتش حسد کو بجھايا،
ٰ
ِ
معاشرے کی رگوں ميں خون کی مانند دوڑنا ضروری ھے تاکہ امت کے معاشی نظام کی حفاظت ھوتی
رھے ،زکات و صدقات کے حصار ميں بيمہ کر ديا۔ اميرالمومنين)ع( فرماتے ھيں)):و حصّنوا ا ٔموالکم
بالزکاة(( ١
کيا اغنياء کے مال اور دانشوروں کے علم کی اس کميّت و کيفيت کے ساته عطا و بخشش کے
ذريعے معاشرے سے مادی و معنوی فقر کی بنيادوں کو نھينڈھايا جاسکتا؟!
يہ فرد و معاشرے کی سعادت کے لئے نماز و زکات کی حکمت و اثر کا نمونہ تھا۔ ل ٰہذا جس دين
نے ھر حرکت وسکون اور فعل و ترک ميں انسان کی کچه ذمہ دارياں معيّن کی ھوں جو واجبات ،محرمات،
مستحبات ،مکروھات اور مباحات کے مجموعے کو تشکيل ديتی ھيں اور افراد کی جان ،عزت و ٓابرو اور
مال کی حفاظت کے لئے جو قوانين ،حقوق اور حدود معيّن کئے گئے ھيں ،ان پر عمل کرنے سے کيسا
مدينہ فاضلہ تشکيل پاسکتا ھے؟
مثال کے طور پر وه حيوان جس سے انسان کام ليتا ھے ،اس کے حقوق کا مطالعہ کرنے سے يہ
بات واضح وروشن ھو جاتی ھے کہ اس دين مبين ميں انسانی حقوق کی کس طرح ضمانت دی گئی ھے۔
جس جانور پر انسان سوار ھوتا ھے ،اس کے حقوق يہ ھيں :منزل پر پھنچنے کے بعد ،اپنے
کھانے کا انتظام کرنے سے پھلے ،اس کے لئے چاره مھيا کرے ،جب کھيں پانی کے پاس سے گزرے اسے
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پانی پالئے تا کہ پياسا نہ رھے ،اس کے منہ پر تازيانہ نہ مارے ،اس کی پيٹه پر ميدان جھاد ميں ضرورت
کے وقت کے عالوه ،کھﮍا نہ ھو ،اس کی طاقت سے زياده سنگين وزن نہ الدے اور کام نہ لے ،اسے بُرا
بھال نہ کھے ،اس کے چھرے کو بدصورت نہ بنائے ،خشک زمين پر تيز اور علف زار ميں ٓاھستہ چالئے
اور اس کی پيٹه پر گفتگو کی محفل نہ جمائے۔
اور اگر دريا کے کنارے دسترخوان لگائے ،باقی بچنے والی غذا کو پانی ميں ڈال دے تا کہ دريائی
جانور اس کی ھمسائيگی سے بے بھره نہ رھيں۔
اور جس زمانے ميں پانی ميں موجود خوردبين سے نظر ٓانے والے جانداروں کی کسی کو خبر
تک نہ تھی ،حکم ديا کہ پانی ميں پيشاب نہ کريں کہ پانی کی بھی کچه مخلوق ھے۔
حيوانات کے بعض حقوق اور ان کے بارے ميں انسانی ذمہ داريوں کو ذکر گيا گيا ،جس سے
اجتماعی عدالت اور انسانی حقوق کے سلسلے ميں دين اسالم کا آئين واضح ھوتا ھے۔
دين اسالم کا مقصد دنيا و ٓاخرت کو ٓاباد کرنا اور انسان کے جسم و جان کو قوت و سالمتی عطا
کرنا ھے ٢
دنيا و ٓاخرت اور جسم و روح کی ايک دوسرے سے وابستگی اور عدل و حکمت کے تقاضے کے
مطابق انسان کی مادی و معنوی زندگی ميں سے ھر زندگی کی جتنی اھميت و ارزش تھی ،اتنی ھی اس کی
جانب توجہ دالئی اور فرمايا3 :
دنيا کو ٓاباد کرنے اور انسان کی ٓاسودگی و ٓارام پر مکمل توجہ رکھی،دنيا و ٓاخرت کو ان کی خلقت
کے تقاضے کے مطابق بالترتيب ثانوی و طفيلی اور بنيادی و مرکزی حيثيت ديتے ھوئے ،دنيا و ٓاخرت ميں
نيکی و حسنات کو انسان کی درخواست اور دعا قرار ديا کہ کالم امام معصوم)ع( ميں دنيا کے حسنہ کو
حسن خلق ،جبکہ ٓاخرت کے حسنہ کو رضوان خدا و بھشت بتاليا گيا
رزق و معاش ميں وسعت اور
ِ
------------- 1نھج البالغہ ،حکمت ،شماره ١۴۶ ،۔” ٰ
زکوة کے ذريعہ اپنے مال کو محفوظ کرو“۔
 2سوره بقره ،آيت  ٢٠١۔”پروردگار ھميں دنيا ميں بھی نيکی عطا فرما اور آخرت ميں بھی اور ھم کو عذاب جھنم سے
محفوظ فرما“۔
 3سوره قصص ،آيت  ٧٧۔”اور جو کچه خدا نے ديا ھے اس سے آخرت ميں گھر کا انتظام کرو اور دنيا ميں اپنا حصہ
بھول نہ جاو “ٔ۔

١٠۶
ھے۔اقتصادی ترقی بالخصوص زراعت و تجارت کو اھميت دی اور 1
کے حکم کے مطابق مؤمن کو سخاوت اور بے نيازی کی بدولت عزيز جانا۔ امام جعفر صادق )ع(سے
روايت نقل ھوئی ھے)):و ما فی اال ٔعمال شی ا ٔحب ٕالی ٰ ّ
ﷲ من الزراعة((  2۔ اميرالمومنين علی بن ابی
طالب)ع( نخلستان ميں کاشتکاری و ٓابياری کيا کرتے تھے۔
ايک دوسری روايت ميں ھے کہ امام جعفر صادق)ع(نے بازار سے کناره گيری کرنے والے سے
فرمايا)) :ا غٔد ٕالی ع ّزک((  3اور ايک روايت ميں اميرالمومنين)ع( فرماتے ھيں)):تعرضوا للتجارات(( ٤
اسالم ميں بازار و تجارت کی بنياد ھوشياری ،امانت ،عقل  ،درايت اور احکام تجارت کا خيال
رکھنے پر ھے))اليقعدن فی السوق ٕاالمن يعقل الشراء و البيع(( )) 5الفقہ ثم المتجر(( ٦
ليکن دين کے لئے اسالم ميں واجبات و مستحبات اور محرمات و مکروھات مقرر کئے گئے ھيں،
يھاں ان کی تفصيل ذکر کرنا تو ممکن نھيں ھے ،البتہ ان ميں سے چند ايک کی طرف اشاره کرتے ھيں:
ھر قسم کے لين دين ميں سود ،قسم کھانا ،بيچنے والے کا اپنی چيز کی تعريف کرنا ،خريدار کا
خريدی جانے والی چيز ميں عيب نکالنا ،عيب کو چھپانا ،دھوکہ دينا اور مالوٹ کرنا ممنوع قرار ديا گيا
ھے۔
تاجر کو چاھيے کہ حق دے اور حق لے ،خيانت نہ کرے۔ اگر مد مقابل پشيمان ھو تو سودا کالعدم
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کردے اور اگر تنگدستی و مشکل ميں گرفتار ھو جائے تو اسے مھلت دے ،اگر کوئی شخص کسی چيز کے
خريدنے کو کھے جو کچه اس کے پاس ھو اس سے اسے نہ بيچے ،اور اگر کسی چيز کے فروخت کرنے
کو کھے اسے اپنے لئے نہ خريدے ،ترازو ھاته ميں لينے واال کم لے اور زياده دے ،چاھے اس کی نيت يہ
ھو کہ اپنے فائدے سے کچه کم يا زياده نہ کرے۔ اپنی گفتار ميں سچے تاجر کے عالوه باقی سب تاجر،
فاجرھيں۔
اور جس سے يہ کھے” :سودے اور لين دين ميں تم سے احسان و اچھائی کروں گا “،اس سے
منافع نہ لے ،کسی رابطے کا خيال کئے بغير تمام خريداروں کو برابر سمجھے اور جس چيز کی قيمت
معلوم و معين ھو ،قيمت کم کر وانے والے اور خاموش شخص کو ايک ھی قيمت پر بيچے ،حساب اور
لکھنا جانتا ھو کہ حساب اورلکھائی سيکھے بغير سودا نہ کرے ،لوگوں کو جس چيز کی ضرورت ھے
اسے ذخيره نہ کرے ،لين دين ميں نرمی سے پيش ٓائےٓ ،اسانی کے ساته خريد و فروخت کرے،سھولت کے
ساته لوگوں کو ان کا حق دے اور ان سے اپنا حق لے ،مقروض پر سختی نہ کرے ،لين دين طے ھونے کے
بعد قيمت کم کرنے کو نہ کھے ،مؤذن کی ٓاواز سن کر بازار سے مسجد کی طرف جانے ميں جلدی کرے،
اپنے دل کو ذکر خدا کے ذريعے صفا عطا کرے اور نماز کے ذريعے عالم طبيعت سے ماوراء طبيعت کی
جانب پرواز کرے
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اگر چہ اسالم کی تعليم و تربيت کے معجزانہ اثرات کی تالش و جستجو ،قر ٓان کی تمام ٓايات اور
ب قر ٓان و سنت کی
سنت اھل بيت ِعصمت و طھارت عليھم السالم ميں کرنا ضروری ھے ،ليکن چونکہ ٓافتا ِ
ھر شعاع ،علم و ھدايت کے نور کا مرکز و سرچشمہ ھے  ،ل ٰہذا سوره فرقان کی ٓاخری ٓايات اور تين احاديث
کو ذکر کرتے ھيں،جو اس مکتب سے تربيت يافتہ افراد کی عکاسی کرتی ھيں:
------------- 1سوره منافقون ،آيت ٨۔”عزت فقط خدا کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنين کے لئے ھے“۔
 2وسائل الشيعہ ،ج  ، ١٧ص  ، ۴٢کتاب تجارت ،ابواب مقدمات تجارت ،باب ، ١٠حديث ٣۔”خدا کے نزديک زراعت سے محبوب تر
کوئی کام نھيں ھے“۔
 3وسائل الشيعہ ،ج  ، ١٧ص  ، ١٠کتاب تجارت ،ابواب مقدمات تجارت ،باب ،١حديث ٢۔”اپنی عزت کے ساته سويرا کرو۔“
 4وسائل الشيعہ ،ج  ، ١٧ص  ، ١١کتاب تجارت ،ابواب مقدمات تجارت ،باب ،١حديث ۶۔”تجارت کی طرف توجہ کرو“۔
 5وسائل الشيعہ ،ج  ، ١٧ص  ، ٣٨٢کتاب تجارت ،ابواب مقدمات تجارت ،باب ،١حديث ٣۔”بازار ميں نہ بيٹھو مگر يہ کہ خريدو فروش
کی عقل رکھتے ھو“۔
 6وسائل الشيعہ ،ج  ، ١٧ص  ، ٣٨١کتاب تجارت ،ابواب مقدمات تجارت ،باب ،١حديث ١۔”اور فقاہت بعد تجارت“۔
 7سوره نور  ،آيت  ٣۶۔  ٣٧۔ ”يہ چراغ ان گھروں ميں ھے جن کے بارے ميں خدا کا حکم ھے کہ ان کی بلندی کا
اعتراف کيا جائے اور ان ميں اس کے نام کا ذکر کيا جائے کہ ان گھروں ميں صبح و شام اس کی تسبيح کرنے والے ھيں“۔

اصول دين سے آشنائی

١٠٧
ٓايات
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ض ھونًا ﱠو ِٕا َذا خَا َ
ےنَ
طبَہُ ُم ْال َج ِاہلُوْ نَ قَالُوا َسالَ ًما ة ﱠو اﱠل ِذ ْ
١۔ َو ِعبَا ُد الرﱠحْ مٰ ِن الﱠ ِذ ْينَ يَ ْم ُشوْ نَ َعلَی ْاال َٔر ْ◌ ِ
اب َجہَنﱠ َم ِٕا ﱠن َع َذابَہَا َکانَ َغ َرا ًما ة ِٕانﱠہَا َسائ ْ
يَ ِب ْيتُوْ نَ لِ َرب ِﱢہ ْم ُس ﱠجدًا ﱠو قِيَا ًما ة ﱠو الﱠ ِذ ْينَ يَقُوْ لُوْ نَ َربﱠنَا اصْ ِر ْ
َت
ف َعنﱠا َع َذ َ
ٰ
ﷲ ِٕا ٰلہًا
ْرفُوْ ا َو لَ ْم يَ ْقتُرُوْ ا َو َکانَ بَ ْينَ ٰذلِ َ
ک قَ َوا ًما ة ﱠو الﱠ ِذ ْينَ الَ يَ ْد ُعوْ نَ َم َع ّ ِ
ُم ْستَقَ ًّرا ﱠو ُمقَا ًما ة ﱠو الﱠ ِذ ْينَ ِٕا َذا ا َٔن ْ◌فَقُوْ ا لَ ْم يُس ِ
س الﱠ ِت ْی َح ﱠر َم ٰ ّ
ق ا َٔ
ضاع ْ
ﷲُ ِٕاالﱠ ِب ْال َح ﱢ
َف لَہُ ْال َع َذابُ يَوْ َم
ک يَ ْل َ
ق َو الَ يَ ْزنُوْ نَ َو َم ْن يﱠ ْف َعلْ ٰذ ِل َ
ث◌َ ا ًما ة يﱡ َ
آ َخ َر َو َال يَ ْقتُلُوْ نَ النﱠ ْف َ
ٰ
ٰ
ت ﱠو َکانَ ٰﷲُّ
ّ
ک يُبَ ﱢد ُل ﷲُ َسيﱢئَاتِ ِہ ْم َح َسنَا ٍ
صالِحًا فَا ُٔو ْ◌لئِ َ
َاب َو آ َمنَ َو َع ِم َل َع َمالً َ
ْالقِيَا َم ِة َو يَ ْخلُ ْد فِ ْي ِہ ُمہَانًا ة ِٕاالﱠ َم ْن ت َ
ٰ
ﷲ َمتَابًا ة ﱠو الﱠ ِذ ْينَ الَ يَ ْشہَ ُدوْ نَ ﱡ
الزوْ َر َو ِٕا َذا َمرﱡ وْ ا ِباللﱠ ْغ ِو
َاب َو َع ِم َل َ
ﱠح ْي ًما ة ﱠو َم ْن ت َ
صالِحًا فَإِنﱠہ يَتُوْ بُ ِٕالَی ّ ِ
َغفُوْ رًا ر ِ
ص ّمًا ﱠو ُع ْميَانًا ة ﱠو الﱠ ِذ ْينَ يَقُوْ لُوْ نَ َربﱠنَا ہَبْ لَنَا ِم ْن
ت َرب ِﱢہ ْم لَ ْم يَ ِخرﱡ وْ ا َعلَ ْيہَا ُ
َمرﱡ وْ ا ِک َرا ًما ة ﱠو الﱠ ِذ ْينَ ِٕا َذا ُذ ﱢکرُوْ ا ِبآيَا ِ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ً
اجنَا َو ُذ ﱢريﱠاتِنَا قُ ﱠرةَ ا َع ْ
صبَرُوْ ا َو يُلَقوْ نَ ِف ْيہَا ت َِحيﱠة ﱠو
ک يُجْ َزوْ نَ ال ُغرْ فَةَ بِ َما َ
ٔ◌ي ٍُن ﱠو اجْ َعلنَا لِل ُمتﱠقِ ْينَ ِٕا َما ًما ة ا ُٔو ْ◌لئِ َ
ا َٔز ْ◌ َو ِ
ً
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
َسالَماًة خَالِ ِد ْينَ فِ ْيھَا َح ُسنت ُم ْستق ّرا ﱠو ُمقاما< 1
خداوند رحمان جس کی رحمت واسعہ سے ھر متقی و فاجر فيض ياب ھو رھا ھے ،کی بندگی کا
اثر يہ ھے کہ عبادالرحمن کا زمين پر چلنا ،جو ان کے اخالق کا ٓائينہ دار ھے ،نہ تو اکﮍ کے ساته ھے اور
نہ ھی اس ميں تکبّر ھے۔
عبادالرحمن وه لوگ ھيں جو خدا کے سامنے ذليل اور مخلوق کے مقابل متواضع ھيں۔ نہ صرف يہ
کہ کسی کو اذيت نھيں پہچاتے بلکہ دوسروں کی تکاليف کو بھی برداشت کرتے ھيں اور جھل و نادانی سے
بات کرنے والوں کے ساته جيسے کو تيسا کے بجائے نہ صرف يہ کہ اپنے حلم و بردباری کی بدولت ان
سے جھگﮍا نھيں کرتے بلکہ ان کے لئے جھالت کی بيماری سے نجات کی بھی ٓارزو کرتے ھيں
خَاطَبَہُ ُم ْال َج ِاہلُوْ نَ قَالُوا َسالَما ً<
اجنبيوں اور مخالفين کے ساته جن کا رويہ سالم و سالمتی ھے ،ان سے اپنوں اور موافق افراد کے
ساته مواسات و ايثار کے عالوه کوئی اور اميد نھيں کی جاسکتی۔
ٓ
ٓ
يہ تو دن ميں ان کی رفتار و کردار ھے اور رات ميں ان کا طريقہ يہ ھے کہ افاق اسمان پر نظريں
جماکر ستاروں اور کہکشاؤنميں موجود ،خداوند متعال کے علم و قدرت اور حکمت کی نشانيوں ميں تدبّر و
تفکر کرتے ھيں اور ان ٓايات و نشانيوں ميں خداوند متعال کی تجلّی کی عظمت کو ديکه کر ،رات قيام و
سجود ميں گزار ديتے ھيناور جب غور سے ديکھتے ھيں کہ کروڑونستارے
اس کے حکم کے مطابق حرکت کر رھے ھيں اور اپنے مدار سے ذره برابر بھی منحرف نھيں ھوتے ،دين
اور قانون ٰالھی ميں اپنے انحراف کے خوف سے کہتے ھيں:
َغ َراما ً<
اور اپنے اموال کی نسبت ،جو خون کی طرح معاشرے کے لئے مايہ حيات ھے ،اس طرح عمل
کرتے ھيں کہ روک لينے کی صورت ميں فشار خون اور بخشش ميں اسراف سے قلت خون جيسی
بيماريوں ميں مبتال نھيں ھوتے اور ميانہ روی سے تجاوز نھيں کرتے تا کہ اپنی اور دوسروں کی
ضروريات کو پورا کرسکيں
------------- 1سوره فرقان ،آيت  ۶٣۔  ٧۶۔”اور ﷲ کے بندے وھی ھيں جو زمين پر آھستہ چلتے ھيں اور جب جاھل ان سے خطاب
کرتے ھيں تو سالمتی کا پيغام دے ديتے ھيں۔يہ لوگ راتوں کواس طرح گذارتے ھيں کہ اپنے رب کی بارگاه ميں کبھی سر
بسجود رہتے ھيں اور کبھی حالت قيام ميں رہتے ھيں۔اور يہ کہتے ھيں پروردگار ھم سے عذاب جھنم کو پھيردے کہ اس کا
عذاب بہت سخت اور پائيدار ھے۔وه بد ترين منزل اور محل اقامت ھے۔اور يہ لوگ جب خرچ کرتے ھيں تو نہ اسراف کرتے ھيں
اور نہ کنجوسی سے کام ليتے ھيں بلکہ ان دونوں کے درميان اوسط درجہ کا راستہ اختيار کرتے ھيں ۔اور وه لوگ خدا کے ساته
کسی اور کو نھيں پکارتے ھيں اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار ديديا ھے تو اسے حق کے بغير قتل نھيں کرتے
ھيں اور زنا بھی نھيں کرتے ھيں کہ جو ايسا عمل کرے گا وه اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا۔ جسے روز قيامت دگنا
کر ديا جائے گا اور وه اسی ميں ذلت کے ساته ھميشہ ھميشہ پﮍا رھے گا۔عالوه اس شخص کے جو توبہ کرلے اور ايمان لے آئے
اور نيک عمل بھی کرے کہ پروردگار اس کی برائيوں کو اچھائيوں سے تبديل کر دے گا اور خدا بہت زياده بخشنے واال اور
مھربان ھے۔اور جو توبہ کرلے گا اور عمل صالح انجام دے گا وه ﷲ کی طرف واقعا رجوع کرنے واال ھے ۔اور وه لوگ جھوٹ
اور فريب کے پاس حاضر بھی نھيں ھوتے ھيں اور جب لغو کاموں کے قريب سے گذرتے ھيں تو بزرگانہ انداز سے گذر جاتے
ھيں ۔ اور ان لوگوں کو جن آيات ٰالھيہ کی ياد دالئی جاتی ھے تو بھرے اندھے ھوگر گر نھيں پﮍتے ھيں۔ اور وه لوگ برابر دعا
ٰ
تقوی کا پيشوا بنا
کرتے رہتے ھينکہ خدايا ھميں ھماری ازواج اور اوالد کی طرف سے خنکی چشم عطا فرمااور ھميں صاحبان
دے۔يھی وه لوگ ھيں جنھيں ان کے صبر کی بنا پر جنت کے باال خانے عطا کئے جائيں گے اور وھاں انھيں تعظيم اور سالم کی
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پيش کش کی جائے گی ۔ وه انھيں مقامات پر ھميشہ ھميشہ رھيں گے کہ وه بہترين مستقر اور حسين ترين محل اقامت ھے۔“

١٠٨
خون ناحق اور اپنے دامن کو
ان کی دوسری صفات يہ ھيں کہ وه دل و زبان کو شرک ،ھاتھوں کو
ِ
زنا سے آلوده نھيں کرتے
ق ا َٔ
ث◌َ اما ً<
ک يَ ْل َ
يَ ْزنُوْ نَ َو َم ْن يﱠ ْف َعل ٰذ ِل َ
جھوٹ اور باطل سے دوری اختيار کرتے ھيں ،لغو اور عبث رفتار و گفتار کے مقابلے ميں
بردباری کے ساته گذر جاتے ھيں۔ ايسے افراد جو باطل و ناحق مجالس سے پرھيز کرتے ھيں اور اپنی
ت وجود سے فقط علم،
عظمت و بردباری کے سبب خود کو لغو و عبث سے ٓالوده نھيں کرتے۔ ان کے درخ ِ
حکمت ،امانت ،صداقت اور عدالت کے پھل حاصل ھوتے ھيں
َمرﱡ وْ ا ِک َرا ًما<
جب ٓايات خدا کے ذريعے انھيں ياد دھانی کرائی جاتی ھے تو اندھوں اور بھروں کی طرح ان ٓايات
پر نھيں گرتے بلکہ ان ٓايات کو دل و جان سے سنتے ھيں اور تفکر و تدبر کی نظر سے ان ميں غور کرتے
ھيں
ايسے افراد کو حق حاصل ھے کہ وه خدا سے پرھيز گاروں کی امامت کی درخواست کريں اور
کھينفکری ،اخالقی اور عملی
عوامل انحراف کے مقابلے ميں خودسازی کرنے
ِ
والوں کے لئے خداوندمتعال کی جانب سے وه حجره عطا ھوگا جس کا انھيں وعده ديا گيا ھے اور اس
حجرے ميں سالم و تحيت جيسے بلند و باال عطيہ ٰالھی کو پائيں گے
َويُلَقﱠوْ نَ فِ ْيھَا ت َِحيﱠةً ﱠو َس َالما ً<1 ،
٢۔رسول خدا)ص( سے روايت ھے کہ ٓاپ)ص( نے فرمايا :مؤمن کا ايمان اس وقت تک کامل نھيں
ھوتا جب تک اس ميں ايک سو تين صفات جمع نہ ھوں۔ ان صفات ميں سے چند ايک کے مفھوم کو ذکر
کرتے ھيں:
مومن کا علم کثير اور حلم عظيم ھے ،غافل کے لئے ياد دھانی کا باعث اور جاھل کے لئے معّلم
ھے ،جو اسے اذيت دے وه ا سکی جوابی ايذا رسانی سے محفوظ ھے ،بے کار کے کام ميں ھاته نھيں ڈالتا،
مصيبت ميں کسی کو برا بھال نھيں کہتا ،کسی کی غيبت نھيں کرتا ،پرديسی کا مددگار اور يتيموں کا
غمخوار ھے ،اس کی خوشی اس کے چھرے پر اور غم واندوه اس کے دل ميں ھوتا ھے۔کسی کے اسرار
سے پرده نھيں اٹھاتا ،کسی کے دامن عفت پر کيچﮍ نھيں اچھالتا ،امانتوں کا امين اور خيانت سے دور ھے،
اعلی اور اخالق ميں بہترين کا طلبگار ھے،
اس کا کردار مؤدبانہ اور گفتار شگفت انگيز ھے ،امور ميں
ٰ
ٰ
باتقوی اور علم پاکيزه ھے ،قدرت پانے کے باوجود عفو کرتا ھے ،جو وعده دے اسے پورا کرتا
اس کا دل
ھے ،نہ تو بغض ميں غرق ھوتا ھے اور نہ ھی اسے حب ھالک کرتی ھے )حب اور بغض اسے اعتدال
سے خارج نھيں کرتے( ،باطل کو دوست سے بھی قبول نھيں کرتا اور دشمن کے کھے ھوئے حق کو بھی
رد نھيں کرتا ،باخبر ھونے کے لئے سيکھتا ھے ،علم حاصل نھيں کرتا مگر اس پر عمل پيرا ھونے کی
غرض سے ،اگر اھل دنيا کے ساته چلے تو ان ميں ھوشيار ترين اور اگر اھل ٓاخرت کے ساته ھو تو ان
ميں پارسا ترين ھوتا ھے۔ 2
٣۔دين کے پيشواؤں کے کلمات ميں کمال کا دارومدار عقل علم اور ايمان پر ھے۔ اور ان ميں سے
ً
ھر ايک کے لئے ،امام زين العابدين)ع( سے منقول روايت کا اقتباس کافی ھے ،جس کا مضمون تقريباکچه
يوں ھے:
اگر کسی شخص کو ديکھو جو اپنی سيرت و منطق کے ذريعے خوف ،عبادت و زھد اور اپنے
کردار ميں خضوع و فروتنی کا اظھار کرتا ھے ،جلد بازی نہ کرو ،اس کے چکر ميں نہ ٓاؤ ،کتنے ھی افراد
ايسے ھيں جو دنيا کی دسترسی سے عاجز ھيں ،دين کو دلوں کے شکار کا وسيلہ بناتے ھيں ،ليکن اگر ان
کے لئے حرام ممکن ھو تو اس ميں ڈوب جاتے ھيں۔
اور اگر ديکھو کہ حرام سے بھی پرھيز کرتے ھيں ،پھر بھی دھوکہ نہ کھانا ،افراد کی شھوت و
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ھوس مختلف ھے ،کتنے ھی افراد ايسے ھيں جو مال حرام سے دور بھاگتے ھيں چاھے کتنا ھی زياده ھو،
ليکن شھوت کے مقابلے ميں اپنا دامن ٓالوده کرليتے ھيں ،اور اگر ديکھو کہ اس سے بھی اپنا دامن ٓالوده
نھيں کرتے تب بھی دھوکہ نہ کھانا جب تک يہ نہ ديکه لو کہ اس کی عقل کيسی ھے؟ کيونکہ کتنے ھی
------------- 1سوره يس ،آيت  ۵٨۔”ان کے حق ميں ان کے مھربان پروردگار کا قول صرف سالمتی ھے“۔
 2بحار االنوار  ،ج  ، ۶۴ص  ٣١٠۔

١٠٩
عقل متين کی طرف رجوع نھيں کرتے اور عقل کو
افراد ايسے ھيں جو ان سب کو ترک کرتے ھيں ليکن ِ
بروئے کار الکر ترقی و اصالح کرنے سے کھيں زياده اپنے جھل کے ذريعہ تباھی پھيالتے ھيں،اگر اس
کی عقل کو متين پاؤ پھر بھی دھوکہ نہ کھانا بلکہ عقل و ھوائے نفس کے درميان مقابلے کے وقت ديکھو کہ
ٰ
ھوی کے خالف عقل کا ساته ديتا ھے ،جاه طلبی کا کتنا رسيا
ٓايا عقل کے برخالف ھونے کا ساته ديتا ھے يا
تارک دنيا ھيں۔ 1
ھے کيونکہ لوگوں ميں بہت سے افراد ايسے ھيں جو دنيا کی خاطر
ِ
نتيجہ يہ ھوا کہ کمال کا معيار فريب دينے والی باتيں اور متواضعانہ اعمال ،مال و شکم اور دامن
کی شھوت کو ترک کرنا نھيں ھے بلکہ کمال کا معيار وه عقل ھے جو جھالت کی کدورت سے پاک ھو کر
ٰ
ھوی ھے جو ﷲ
صالح و اصالح کا مبدا و سرچشمہ قرار پائے اور وه
تعالی کے احکام اور فرمان کے
ٰ
ت جاه و مقام اسے فريب نہ دے سکے اور باطل کی ھمراھی
تابع ھو کہ جسے کوئی بھی ھوس حتی شھو ِ
ميں ملنے والی عزت کو ٹھکراتے ھوئے ،حق کے سائے ميں ملنے والی ذلت کو گلے لگائے۔
۴۔عنوان بصری جس کی زندگی کے چورانويں سال گذر چکے تھے اور سالھا سال سے مالکی
مذھب کے امام ،مالک ابن انس ،کے پاس تحصيل علم کے لئے جس کی ٓامد ورفت تھی۔ چھٹے امام)ع( کے
ب علم کی درخواست کی ،حضرت امام صادق)ع( نے
مدينہ تشريف النے پر اس نے ٓاپ سے کس ِ
فرمايا”:ميں ايک مطلوب فرد ھوں ،کہ ميری طلب ميں ھيں ،اور اس کے باوجود رات و دن کی ھر گھﮍی
ميں اوراد و اذکار ميں مشغول ھوں“۔
يہ جواب سن کر عنوان نھايت غمگين ھوا ،رسول خدا)ص( کے روضہ اقدس پر حاضری دی ا ور
دو رکعت نماز پﮍه کر امام)ع( کے قلب کو اپنی طرف معطوف کرنے اور ٓاپ کے علم سے بھره مند ھو کر
خدا کی راه مستقيم کی جانب ھدايت کے لئے دعا کی اور اسی غمگين حالت ميں گھر لوٹ ٓايا۔ دل آپ)ع( کی
محبت ميں اسير تھا ،تحصيل علم کے لئے مالک کے پاس جانا بھی چھوڑ ديا اور واجب نماز ادا کرنے کے
عالوه گھر سے باھر نہ ٓاتا تھا۔
جب صبر کا پيمانہ لبريز ھوا تو ايک دن نماز عصر کے بعد ٓاپ)ع( کے دروازے پر ٓايا ،خادم نے
پوچھا :تمھاری حاجت کيا ھے؟
جواب ديا :ميری حاجت شريف کی خدمت ميں سالم کرنا ھے۔
خادم نے کھا :اپنے مصلّے پر عبادت ميں مشغول ھيں۔
عنوان چوکھٹ پر بيٹه گيا ،خادم نے باھر ٓاکر کھا :برکت خدا کی خدمت ميں حاضر ھو۔
عنوان کہتا ھے :داخل ھو کر ميں نے سالم کيا۔ ٓاپ )ع(نے سالم کا جواب ديا اور فرمايا :بيٹه
جاؤ ،خدا تمھاری بخشش فرمائے۔ کچه دير تک ٓاپ سر جھکائے بيٹھے رھے ،اس کے بعد سراٹھا کر ميری
کنيت کے بارے ميں پوچھا اور دعا دی۔
ميں نے خود سے کھا :اس سالم و زيارت سے اگر اس دعا کے عالوه کوئی دوسری چيز ميرے
نصيب ميں نہ ھو تو يھی دعا بہت ھے۔
اس کے بعد سر اٹھا کر فرمايا :کيا چاہتے ھو؟
ميں نے کھا :خدا سے التجا کی ھے کہ ٓاپ کے دل کو ميری طرف متوجہ اور ٓاپ کے علم سے
مجھے بھی کچه نصيب کرے ،اميدوار ھوں ميری دعا قبول ھوچکی ھو۔
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ٓاپ )ع(نے فرمايا :اے اباعبدﷲ! علم تعلم سے نھيں ،علم ايسا نور ھے کہ خدا جس کی ھدايت
چاہتا ھے اس کے دل ميں قرار دے ديتا ھے ،پس اگر تمھاری مراد علم ھے تو اپنے اندر حقيقت بندگی کو
طلب کرو اور علم کو اس کے استعمال و عمل کے ذريعے طلب کرو اور خدا سے فھم مانگو تاکہ تمھيں
سمجھائے۔
ميں نے کھا :حقيقت بندگی کيا ھے؟
ٓاپ نے فرمايا :تين چيزيں ھيں:
يہ کہ خدا کا بنده ،جو کچه اسے خدا نے عطا کيا ھے ،خود کو اس کا مالک نہ سمجھے ،کيونکہ
بندگان خدا کسی چيز کے مالک نھيں ھوتے ،مال کو خدا کا مال سمجھتے ھيں اور جس جگہ خدا حکم دے
وھاں خرچ کرتے ھيں۔
------------- 1بحار االنوار  ،ج  ،٢ص  ٨۴۔

١١٠
اور يہ کہ بنده اپنے لئے کوئی تدبير نہ کرے۔
اور يہ کہ وه صرف اس بات ميں مصروف ھو کہ خدا نے اسے کس چيز کا حکم ديا ھے اور کن
امور سے روکا ھے۔
پس جب خود کو کسی مال کا مالک نہ سمجھے گا تو خدا نے جھاں جھاں مال کے انفاق کا حکم ديا
ب دنيا اس پر
ھے اس کے لئے انفاق ٓاسان ھو جائے گا ،جب اپنی تدبير اپنے مدبّر کو سونپ دے گا تو مصائ ِ
آسان ھوجائينگے اور خدا کے امر و نھی ميں مصروف عمل ھونے سے اسے لوگوں کے ساته فخر و
مباھات اور رياکارانہ بحث کی فرصت نہ ملے گی۔ پس جب خدا نے اپنے بندے کا ان تين صفات کی وجہ
سے اکرام و احترام کرديا تو دنيا شيطان اور خلق اس کے لئے سھل و ٓاسان ھو جائيں گے ،مال و دولت کو
جمع ٓاوری اور فخر فروشی کے لئے طلب نھيں کرے گا اور جو کچه لوگوں کے پاس ھے اسے اپنی عزت
و برتری کے لئے نھيں چاھے گا اور اپنی زندگی کے ايّام لغوو بے کار باتوں ميں نھيں گنوائے گا۔
ٰ
تعالی نے فرمايا:
يہ
تقوی کا پھال درجہ ھے ،کہ خداوندتبارک و
ٰ
ُ
ض َوالَ فَ َساداً< 1
ي ُِر ْي ُدوْ نَ ُعل ًّوا فِی ْاال َٔر ْ◌ ِ
ميں نے کھا :اے ابا عبدﷲ !مجھے وصيت فرمائيں۔
امام )ع(نے فرمايا :تمھيں نو چيزوں کے بارے ميں وصيت کرتا ھوں اور جن کا مقصود و
مطلوب راه خدا ھے ،ان کے لئے بھی ميری يھی وصيت ھے ،خدا تمھيں ان پر عمل پيرا ھونے ميں کامياب
فرمائے۔
تين وصيتيں رياضت نفس ،تين وصيتيں حلم اور تين وصيتيں علم کے بارے ميں ھيں۔ رياضت کے
بارے ميں ميری وصيت يہ ھے کہ :اس چيز کے کھانے سے پرھيز کرو جسے کھانے کی طلب نہ ھو کہ
يہ کم عقلی و نادانی کا سبب ھے۔ جب تک بھوک نہ ھو نہ کھاؤ۔ جب بھی کھاؤ ،حالل کھاؤ ،خدا کے نام
سے شروع کرو اور پيغمبر اکرم)ص( کی حديث ياد رکھو کہ ٓاپ)ص( نے فرمايا :انسان نے اپنے شکم سے
بدترظرف کو پُر نھيں کيا ،پس اگر ناچار ھو تو اس کی ايک تھائی کو کھانے ،ايک تھائی کو پينے اور ايک
تھائی کو سانس لينے کے لئے خالی رکھے۔
حلم کے بارے ميں ميری وصيت يہ ھے کہ :جو کوئی تم سے کھے :اگر ايک کھی تو دس
سنوگے ،اس کے جواب ميں کھو :اگر دس بھی کھو تو ايک نہ سنو گے۔ جو تمھيں ناروا باتيں کھے اس کے
جواب ميں کھو :جو کچه تم نے کھا اگر اس ميں سچے ھو ميری خدا سے التجا ھے کہ مجھے بخش دے
اور اگر جھوٹے ھو تو خدا سے تمھاری بخشش چاہتا ھوں اور جو تمھيں نازيبا و رکيک کھنے کا وعده دے
تم اسے نصيحت کا وعده دو۔
اور علم کے بارے ميں ميری وصيت يہ ھے کہ :جو کچه نھيں جانتے صاحبان عقل سے پوچھو،
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ليکن ان کو آزمانے يا شرمسار کرنے کی غرض سے کبھی ان سے نہ پوچھنا ،جس چيز کو نھيں جانتے اس
کے بارے ميں اپنی ذاتی رائے اور گمان پر ھرگز عمل نہ کرنا،جھاں تک ممکن ھو احتياط پر عمل کرو،
ٰ
فتوی دينے سے اس طرح پرھيز کرو جيسے شير سے دور بھاگتے ھو اور اپنی گردن کو لوگوں کے
گزرنے کے لئے پل قرار نہ دو۔
اٹه کھﮍے ھو کہ تمھيں وصيت کرچکا اور ميرے ِورد کو ميرے لئے فاسد قرار نہ دو کہ ميں اپنے
آپ مينمشغول ھوں 2
اس مختصر مقدمے ميں ان ٓايات و روايات کی تشريح بيان کرنا ناممکن ھے۔ ان ٓايات ميں سے ھر
ٓايت اور روايات کے ھر جملے کو سمجھنے کے لئے مفصل بحث کی ضرورت ھے ،ل ٰہذا جو کچه بيان کيا
گيا اسی پر اکتفا کرتے ھيں۔
ٓاخر ميں دو نکات کی جانب توجہ ضروری ھے۔
------------- 1سوره قصص ،آيت  ٨٣۔”يہ دار آخرت وه ھے جسے ھم ان لوگوں کے لئے قرار ديتے ھيں جو زمين ميں بلندی اور
فساد کے طلبگار نھيں ھوتے ھيں“۔
 2بحار االنوار  ،ج  ،١ص  ٢٢۴۔

اصول دين سے آشنائی

١١١
١۔ دين کے سامنے سر تسليم خم کرنا
دين اسالم کے اصول و فروع کا مالحظہ ،عبادات و معامالت ميں تفکر ،نفس انسانی،گھر اور
شھر کی تدبير کے بارے ميں اس دين کے طور طريقونميں تا ّٔمل اور مستحبات و مکروھات کے سلسلے
ميں اس دين کے بتائے ھوئے ٓاداب ميں تدبر ،ان قوانين ميں حکمت بالغہ کے بيان گر ھيں۔ يہ طبيعی امر
ھے کہ تمام احکام کی حکمت کو درک کرنا بلکہ انسان کی سعادت پر مبنی دين ميں ،کسی بھی ايک حکم
کی تمام حکمت کا درک سوائے اس فرد کے لئے ميّسر نھيں جو اِن عوالم اور ان ميں موجود انسان کی
ضروريات اور ان ضروريات کو پورا کرنے کے طريقوں پر محيط ھو۔ کسی حکم کی حکمت کو نہ جاننا
عدم حکمت کی دليل نھيں ھوسکتا۔
اس حکم ميں ِ
ب خلقت ميں محکمات و متشابھات موجود ھيں اسی طرح کتاب تشريع ميں بھی
اور جس طرح کتا ِ
محکمات و متشابھات پائے جاتے ھيں اور متشابھات کی بنا پر محکمات سے ھاته نھيں اٹھايا جاسکتا ،اسی
نظام خلقت و دين ميں عبث و لغو قرار نھيں ديا جاسکتا
طرح متشابھات کو
ِ
بِہ ُک ﱞل ﱢم ْن ِع ْن ِد َربﱢنَا< ١
ٓ
اور يہ جاننا ضروری ھے کہ انسان کی دنيوی زندگی ،اخرت کی بہ نسبت رحم مادر ميں جنين کی
زندگی کے مانند ھے ،کہ رحم مادر ميں اسے جو اعضاء اور طاقتيں عطا کی جاتی ھيں ،اگر جنين عقل و
شعور رکھتا بھی ھو تو ان اعضاء کے استعمال اور ان کے فوائد کو درک کرنا اور انھيں عملی جامہ پھنانا
اس کے لئے ناممکن ھے ،وه دماغ کی پيچيده اور پر اسرار بناوٹ کی حکمت کو نھيں جان سکتا يا اسی
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طرح وه نھيں سمجه سکتا کہ ديکھنے اور سننے کی مشينری اور نظام تنفس اس کے کس کام کے ھيں۔ دنيا
ميں ٓانے کے بعد اس کے لئے ان سب کی حکمت واضح ھوگی۔
اسی طرح طبيعت کے رحم مادری ميں زندگی گزارنے والے انسان کے لئے ضروری ھے کہ وه
وحی ٰالھی کی تعليم و تربيت کے وسيلے سے ان اعضاء و صالحيتوں سے ليس ھو جو اس کی حيات ابدی
کے سازوسامان ھيں اور اس کے لئے ان احکامات کی حکمت عالم ٓاخرت ميں قدم رکھنے کے بعد واضح و
روشن ھوگی ،جھاں کی اس دنيا سے وھی نسبت ھے جو دنيا کی رحم مادر سے ھے۔
کمال انسانی
ل ٰہذا  ،دين کے سامنے سر تسليم خم کرنا ،انسانی خلقت کی ضروريات ميں سے ،بلکہ
ِ
کی ضروريات ميں سے ھے ،کيونکہ عامل کی اھميت عمل سے اور عمل کی اھميت اس عمل کے داعی
اور محرّک عامل سے ھے۔ معصوم عليہ السالم کا بيان بھی اسی حقيقت کی جانب ھماری راھنمائی کرتا
ھے)) ٕانما اال ٔعمال بالنيات و لکل امر ٍء ما نوی(( 2
ل ٰہذا کسی قسم کی مصلحت و مفسده اور نفع و ضرر سے چشم پوشی کرتے ھوئے ،صرف خدا
کے لئے اطاعت خدا بجاالنا ،مقام مقربيّن کی عالمت ھے۔
٢۔ علماء دين کی تقليد کا الزم و ضروری ھونا
ايسے افرادکے لئے علماء دين کی تقليد کرنا ضروری ھے ،جو احکام خدا کے استنباط کی قدرت
نھيں رکھتے۔ انسان ،جس کی زندگی و سالمتی ،قوانين و قواعد کے تابع ھے ،اس کی حفاظت و سالمتی
قابل اعتماد و ماھر طبيب کی طرف رجوع کرے اور
کے لئے ضروری ھے کہ يا خود طبيب ھو يا کسی ِ
اس کے احکامات کے مطابق عمل کرے يا احتياط کا دامن تھام لے اور جس چيز کے بارے ميں اسے يہ
احتمال ھو کہ اس سے اسے نقصان پھنچ سکتا ھے اس سے پرھيز کرے ،يھاں تک کہ اس کے بارے ميں
جان لے يا کسی صاحب علم سے پوچه لے۔
ت زندگی ميں سے ھے۔ جاھل کے لئے تقليد
بلکہ چاھے عالم ھو يا جاھل ،تقليد انسان کی ضروريا ِ
کی ضرورت کسی دليل کی محتاج نھيں ھے۔ عالم کے لئے بھی اس اعتبار سے تقليد کی ضرورت ھے کہ
ھردانشمند کے علم کا دائره محدود ھے۔ مثال کے طور پر گھربنوانے کے سلسلے ميں ڈاکٹر کے لئے
انجينئر اور معمار کی تقليد کرنا ضروری ھے۔ اسی طرح ھوائی جھاز ميں سوار ھونے کے بعد اس کے
------------- 1سوره آل عمران ،آيت ٧۔”اور انھيں جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ھيں جن کا کھنا يہ ھے کہ ھم کتاب پر ايمان
رکھتے ھيں اور يہ سب کی سب محکم ومتشابہ ھمارے پروردگار ھی کی طرف سے ھے“۔
 2وسائل الشيعہ ،ج  ،١ص  ، ۴٩ابواب مقدمہ عبادات ،باب  ،۵حديث  ١٠۔”فقط اعمال کو ان کی نيتوں سے توال جائے ھر
شخص کے لئے وھی ھے جس کی اس نے نيت کر رکھی ھو“۔

١١٢
لئے ھواباز اور بحری جھاز ميں قدم رکھنے کے بعد بغير کسی چوں و چرا کے ناخدا کی تقليد ضروری
ھے۔
بلکہ علم طب ميں مختلف شعبوں کے وجود ميں آنے کی وجہ سے اگر کوئی ايک عضو ميں
مھارت حاصل کرچکا ھو تب بھی باقی اعضاء ميں اس کے لئے دوسرے ڈاکٹروں کی تقليد ضروری ھے۔
نتيجے کے طور پر کسی بھی فرد کے لئے تقليد کے بغير زندگی گزارنا ناممکن ھے۔
اسی لئے دين پر ايمان رکھنے واال جانتا ھے کہ اس کے لئے دين ميں جو احکام معين کئے گئے
ھيں ،بحکم عقل و فطرت انسان مجبور ھے کہ وه ان احکام کو جاننے اور ان پر عمل پيرا ھونے کے لئے
ان تين ميں سے کسی ايک راستے کا انتخاب کرے۔ يا ان کے بارے ميں تحصيل علم کرے يا ان کا علم
رکھنے والے ماھر و متخصص کی پيروی کرے اور يا احتياط کا راستہ اختيار کرے۔ ليکن ايسی صورت
ميں کہ جب نہ تو ان احکام کا علم رکھتا ھو اور نہ ھی احتياط پر عمل پيرا ھو اس کے لئے فقط ايک ھی
راستہ باقی ره جاتا ھے اور وه يہ ھے کہ کسی عالم کے نظريات کے مطابق ان احکام پر عمل کرے اور
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اختالف رائے پايا جاتا ھو تو ان ميں سے اعلم کی تقليد
اگر ان احکام ميں محققين و ماھرين کے درميان
ِ
کرے۔ جيسا کہ کسی بيماری کی تشخيص و عالج ميں اگر چند ڈاکٹروں کے درميان اختالف نظر ھو ان ميں
سے اعلم کی طرف رجوع کرنا ضروری ھے۔
اور چونکہ دين اسالم دين علم ھے اور ھر عمل کی بنياد ،چاھے بالواسطہ ھی سھی ،ضروری
احکام دين ميں
ھے کہ علم کی بنياد پر ھو ،تقليد کی بنياد بھی علم ،عقل اور فطرت پر ھے جو در حقيقت
ِ
عالم و مجتھد کی مستند رائے و نظر پر اعتماد کرنے کا نام ھے
ک َکانَ َع ْنہُ َم ْسئُوْ الً< ١
ص َر َو ْالفُؤَا َد ُکلﱡ ا ُٔو ْ◌ ٰلئِ َ
َو ْالبَ َ
تمت بالخير
------------- 1سوره اسراء ،آيت  ٣۶۔”اور جس چيز کا تمھيں علم نھيں ھے اس کی پيروی مت کرنا کہ روز قيامت کان ،آنکه اور
قلب سب کے بارے ميں سوال کيا جائے گا“۔
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