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مقدمہ ناشر
الحمد رب العالمين والصلوة والسالم علی سيدنا محمد وآلہ الطيبين الطاھرين۔
قارئين کرام ! واجب الوجود خداوندعالم اور اصول دين کے اثبات کے سلسلہ ميں انسانی عقل کی رسائی کا خالصہ
مولف )خدا ان کو بہترين اجر وثواب عنايت
واضح و روشن بيان کے ساتھ آپ کے ھاتھوں ميں موجود ھے ،جس ميں ٔ
فرمائے( نے صديوں کے تجربات اور علم وسائنس کے کشفيات اور الکٹرونک وغيره کے ذريعہ وجود خدا کو ثابت کيا
ھے ،جو در حقيقت بہت سے زخموں کی دوا اور اپنے گمشده کی تالش ميں مشعل راه ھے جس کے ذريعہ انسان اسباب
وتعالی،انبياء کرام عليھم السالم اور اس کی
ايمان اور خداوندعالم کی معرفت تک پہنچ سکتا ھے ،تاکہ خداوندتبارک
ٰ
کتاب پر اس کا ايمان پختہ ھوجائے۔
موسسہ امام علی عليہ السالم نے اردو متکلمين کے ذريعہ اس کتاب کا ترجمہ کرايا جس ميں قرآن وسنت
اسی وجہ سے ٔ
اور عقلی دالئل واضح اور بہترين انداز ميں بيان کئے گئے ھيں،تاکہ ھمارا اپنا واجب فريضہ بھی ادا ھوجائے ،کلمہ
حق سرفراز اور ہدايت کا راستہ واضح اور روشن ھوجائے۔
ھم خدا وندعالم کی بارگاه ميں دست بدعا ھيں کہ ھماری اس ناچيز خدمت دين کو شرف قبوليت عطا فرمائے  ،اور
ھماری توفيقات ميں اضافہ فرمائے۔ ھو حسبنا ونعم الوکيل۔
والسالم عليکم ورحمة ﷲ وبرکاتہ
شيخ ضياء جواھری
موسسہ امام علی عليہ السالم

مقدمہ
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مرتضی حکمی دامت برکاتہ
حضرت عالمہ سيد
ٰ
اديان عالم ميں دين اسالم ايک امتيازی شان کا حامل ھے کيونکہ اس دين کی بنياد فطرت اور عقلی برھان پر قائم ھے،
چنانچہ اس دين کے معارف کا سرچشمہ يھی فطرت انسانی ھے ،اور اس کی تعليمات عقل وشعور کے چشموں سے پھوٹتی
ھيں اس کے نتائج عقلی منطق پر مشتمل ھوتے ھيں ،جب بھی انسان اس دين سے وابستہ ھوگا تو اس کی فکری طاقتوں ميں
کمال پيدا ھوگا  ،اس کی غور وفکر ميں ايک جوالنی کيفيت طاری ھوگی ،اس کی ذاتی قدرت ميں چار چاند لگ جائيں گے۔
چنانچہ يھی دين اسالم ھے جس کی بنا پر انسان کی ذاتی فطرت ميں کمال پيداھوتا ھے  ،اوريھی دين اسالم ھے جو انسان کو
اقوام عالم ميں سربلندی وسرفرازی عطاکرتا ھے  ،حقيقت تالش دل اور ہدايت حاصل کرنے والی آنکھيں اور کان عطا کرتا
ھے ،اور ايسی مہذب زبان عطا کرتا ھے جس سے کلمہ خير کے عالوه اور کچھ صادر نھيں ھوتا ،اور يھی دين اسالم ،
انسانی روح کو وه بلندی عطا کرتا ھے جس کے بعد کمال کا کوئی درجہ متصور نھيں ھوسکتا۔
المختصر اسی اسالم کی وجہ سے انسان معرفت اور کمال کے آخری درجات پر پہنچتا ھے ،چنانچہ خدا پر ايمان رکھنا اور
ٰ
تقوی ٰالھی اختيار کرنا اسی اسالم کا ايک ثمره ھے ،اسی طرح عدل ٰالھی پر عقيده رکھنا انسان کے دل ودماغ کو حياتی
معراج عطا کرتا ھے ،اور خدا کی آسمانی رسالت پر ايمان رکھنا انسان کو اس منزل پر پھونچاديتا ھے کہ اس ميں ھر خير
وشر کے ادارک کا ماده پيدا ھوجاتا ھے اسی طرح قيامت پر ايمان رکھنے سے انسان ھر ھر قدم پر اپنی ھميشگی جائگاه پر
نظر رکھتا ھے،اسی طرح عقيده امامت انسانی فکر کو محکم اور استوار بناتا ھے جس سے اس کی اسالمی شخصيت بلند
ھوجاتی ھے ،بشرطيکہ عقيده امامت سے ھميشہ متمسک رھے۔
بھر کيف اسالمی عقائد انسان کی اسالمی شخصيت کو معراج عطا کرتے ھےں ،اور زندگی ميں ان کے اثرات ظاھر ھوتے
رہتے ھيں ،اسی وجہ سے عالمہ شيخ محمد حسن آل ياسين صاحب نے اسالمی عقائدومعارف سے متعلق جديد اور واضح
اسلوب پر مشتمل چند علمی کتابيں مرتب کيں ،جو انسان کوراه ضاللت سے نکال کر راه ہدايت پر گامزن کرتی ھيں۔
العظمی خوئی رحمة ﷲ عليہ کے ممتاز شاگرد تھے ،ل ٰہذا خوئی صاحب نے آپ
اور چونکہ عالمہ موصوف؛ حضرت آيت ﷲ
ٰ
سے فرمائش کی کہ اسالمی اصول عقائد کے بارے ميں جديد طريقہ سے کوئی ايسی کتاب لکھيں جس ميں دور حاضر کے
لحاظ سے اسالمی حقانيت کو ثابت کيا جائے اور اس سلسلہ ميں ھوئے نئے نئے اعتراضات کا بھی کافی وشافی جواب ديا
جائے۔
اور جب عالمہ موصوف نے کتاب ہذا کو مترتب کيا تو آيت ﷲ خوئی صاحب نے اس کی نشر واشاعت ميں بھر پور تعاون
فرمايا ،اور کتاب کو بہت جلد چھپواديا۔
ل ٰہذا کتاب ہذا کی اھميت کے پيش نظر آپ حضرات سے گزارش ھے کہ اس کتاب کو دقت نظرسے مطالعہ کر کے بغير
کسی شک وشبہ کے اسالمی حقائق سمجھنے کی کوشش فرمائيں ۔
اميد ھے کہ موصوف کی يہ کاوش اسالمی عقائدسمجھنے کے سلسلہ ميں مشعل راه قرار پائے۔
مرتضی حکمی
سيد
ٰ
نجف اشرف  /١٣ ،رجب المرجب ١٣٩٢ھ

عرض مترجم

خدائی مخلوق کے شاہکارحضرت انسان نے جب اس دنيا ميں قدم رکھا تو اسی وقت سے اس کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ھوا
کہ اس کی خلقت کيسے اور کيونھوئی اور اس زندگی کے بعد اس کی بازگشت کھاں ھے؟ ! انھيں تمام سواالت کے پيش نظر
اس نے ماوراء طبيعت کا پتہ لگانا چاھا اس کی فطرت نے مدد کی اور خدا شناسی کے راستوں کو ھموار کيايھاں تک کہ اس
نے يقين کرليا کہ اس کا وجود بغير بنانے والے کے نھيں پيدا ھوا ،کوئی ايسی طاقت ھے جس نے اسے خلق کيا ھے ،اور
وه ذات ھے خداوندعالم کی۔
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تاريخ بشريت اس بات کی گواه ھے کہ ھر زمانہ ميں انسان خدا کی الوھيت کا عقيده رکھتا تھا ،يہ اور بات ھے کہ بعض
زمانہ ميں اور بعض محدود مقامات پر خدا کے وجود کا انکار کرديا گيا جيسا کہ آج بھی بہت سے لوگ اپنی فطرت کا گال
گھونٹتے ھوئے خدا کے وجود کا انکار کرتے ھيں اورکہتے ھيں کہ يہ دنيا ”ما ّده“ کی مخلوق ھے ،ليکن آج جبکہ سائنس
ترقی کررھا ھے تو وجود خدا کے دالئل مزيد واضح وروشن ھوتے جارھے ھيں اور خود سائنس اس بات کی ر ّد کرتا ھے
کہ ماده کسی چيز کا خالق ھو۔
بھر حال يہ بات مسلم ھے کہ خدا ھی انسان کا خالق ھے ،وھی عالمين کا ربّ حقيقی ھے ،تب ھی اس نے انسان کی دوسری
ضروريات کی طرح ہدايت کا انتظام بھی فرمايااور ھر زمانہ ميں انبياء بھيجے ،اور جيسے جيسے انسانی معاشره نے ترقی
کی اسی لحاظ سے انبياء عليھم السالم کو بھيجا گيا يھاں تک کہ سر زمين مکہ پر ھمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلمآخری نبی بنا کر بھيجے گئے ،اور آپ نے اسالم کی تبليغ اس طرح فرمائی کہ خدا کو کی سند دينا پﮍی،
ليکن جب يہ آخری نبی بھی اس دنيا سے جانے لگا تو چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ھوچکا تھا ،ہدايت کے بغير انسان کفر
وضاللت کے دلدل ميں پھنس جاتا ،مگرﷲ نے اپنے محبوب رسول کے ھاتھوں غدير خم ميں امامت وواليت کا سلسلہ قائم
اور حضرت علی عليہ السالم کو اپنے بعد کے لئے خليفہ معين فرماديا ،اور اسی امامت کی وجہ سے ڈوبتی ھوئی کشتی
اسالم نہ جانے کتنی بارساحل پر لگی ،اور آج بھی اسی امامت کے ذريعہ انسانيت ہدايت سے فيضياب ھورھی ھے اور ايک
دن وه آئے گا جب اسی امامت کے ذريعہ؛ ظلم وجورسے بھری دنيا عدل وانصاف سے بھرجائے گی ،تب اس کے بعد دنيا کا
خاتمہ ھوگا ،اس دنياوی زندگی کے بعد ايک روز حساب وکتاب کے لئے رکھا گيا ھے ،کيونکہ ھر صاحب عقل نيک کام کو
اچھا اور برے کام کا برا سمجھتا ھے ،نيز نيک کام پر مستحق مدح وثواب اور برے کام پر مستحق ذم وعذاب پر انسانی عقل
شھادت ديتی ھے ،اور اسی عذاب وثواب کے دن کو قيامت کھا جاتا ھے ،جس دن خدا عدل وانصاف کے ساتھ جزا يا سزا
دے گا۔
انھيں تمام باتونکی تفصيل پر مشتمل ھے عاليجناب عالمہ شيخ محمد حسن آل ياسين صاحب کی يہ کتاب ”اصول دين“ ،جس
ميں موصوف نے عمده انداز ،بہترين استدالل ،مستحکم بيان اور جديد طرز پر اپنے قلم کے جوھر دکھائے ھيں،اور خدا
شناسی ،عدل ٰالھی  ،نبوت،امامت،مہدويت اور قيامت کے بارے ميں مفصل استدالل اور برھان قائم کئے ھيں،نيز اس سلسلہ
ميں بہت سے اعتراضات اور شبھات کے جوابات بھی دئے ،واقعا ً کتاب ہذاايک جامع اور بہترين کتاب ھے۔
اعلی حجة االسالم والمسلمين شيخ جواھری صاحب نے اس عظيم کتاب کے ترجمہ کی
موسسہ امام علی عليہ السالم کے مدير
ٰ
ٔ
ذمہ داری اس بنده ناچيز کو عنايت فرمائی ،حقير کو اپنی ناتوانی کے ساتھ قلم کی ناتوانی کا بھی اقرار ھے جس کے پيش
نظرحقير کے لئے اس عظيم ذمہ داری کا نبھانا لمحہ فکريہ تھا ،ليکن خدا کے لطف و کرم اوراس کی توفيق کے سھارے
مولف کی بات کو کسی دوسری زبان ميں منتقل کرنا اور اس کی روانگی اور
کمر ھمت باندھ کرترجمہ شروع کرديا۔ کسی ٔ
سالست کو باقی رکھنا واقعا”کارے دارد“ ۔ عالمہ موصوف نے اپنی کتاب ميں مختلف استدالل کے اندر عربی اصطالحات
کے عالوه سانئس کی اصطالحات بھی کافی استعمال کی ھيں جن کی اردوکے ساتھ انگلش تلفظ کو حتی االمکان تالش کرکے
لکھ ديا گيا ھے ،اور باب توحيد کے عالوه دوسرے تمام ابواب ميں اکثر آيات کا حوالہ تحقيق کرکے رقم کر ديا ھے ،ليکن
کھاں تک کامياب ھوا ھوں اس کا فيصلہ آپ حضرات فرمائيں گے۔
آخر ميں ان دوستوں اور احباب کو بھی فراموش نھيں کيا جاسکتا جنھوں نے کتاب کی تصحيح ،کمپوزنگ ،اور پروف
ريڈنگ وغيره ميں ھر ممکن تعاون کيا  ،خداوندعالم ھم سب سے اس ناچيز خدمت کو قبول فرمائے اور مزيد توفيقات ميں
اضافہ فرمائے۔ آمين يا ربّ العالمين۔ والسالم
اقبال حيدر حيدری ۔
حوزه علميہ ،قم ،ايران
 /١٨ذی الحجہ ١۴٢۴ھ
IHH2001@YAHOO.COM

توحيد
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خدا کی معرفت عقل و فطرت کی روشنی ميں
ت َو ْ َٔ
االرْ ض"][1
" أَفِی ﷲِ َش ﱞ
اط ِر ال ﱠس َما َوا ِ
ک فَ ِ
”کيا تم کو خدا کے بارے ميں شک ھے جوسارے آسمان وزمين کا پيدا کرنے واال ھے۔؟“
حضرت امام حسين عليہ السالم:
”کيف يستدل عليک ،بما ھو فی وجوده مفتقر اليک ،أيکون لغيرک من الظھور ماليس لک حتی يکون ھو المظھر لک ،متی
غبت حتی تحتاج الی دليل يدل عليک ،ومتی بعدت حتی تکون اآلثار ھی التي توصل اليک۔“
)بارالہٰا ! تيری معرفت کا ذريعہ وه شی ٔ کيسے قرار دی جاسکتی ھے جس کا وجود خود تيرا محتاج ھے ،کيا تيرے عالوه
بھی کوئی ايسی شی ٔ ھے جوبذات خود ظاھر ھو جب تک تو اس کا مظھر قرار نہ پائے؟ تو کب غائب تھا کہ ھميں تيری
راہنمائی کے لئے کسی راہنما کی ضرورت ھو؟ اور تو کب ھم سے دور تھا کہ ھم ان وسائل )آثار(کو تالش کريں جو ھميں
تجھ تک پھونچائيں؟(
قديم شاعر:
فواعجبا کيف يعصی االلہ
ام کيف يجحده الجاحد
و فی کل تحريکة
وفی کل تسکينة شاہد
وفی کل شیء لہ آية
تدل علی انہ واحد
اس انسان پرتعجب ھے جو اپنے پروردگار کی )عمداً( معصيت کرتا ھے ،بھال خدا جيسی ذات کا کوئی انکار کرنے واال
انکار کرسکتا ھے؟ !کيونکہ ذات پروردگار وه ہستی ھے جس کی معرفت کے لئے ھر شی ٔ ميں نشانی موجودھے جو
خداوندعالم کے وحده الشريک ھونے پر داللت کرتی ھے۔
ﱠحي ِْم۔ الحمد رب العالمين والصلوة والسالم علی سيدنا محمد وآلہ الطيبين الطاھرين۔
مقدمہ بِس ِْم ﷲِ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
جب سے انسان نے اس فرش زمين پر لباس وجود زيب تن کرکے قدم رکھا ھے اسی وقت سے اس نے اپنی حيات کے خلق
اور عنايت کرنے والے کے بارے ميں غور و فکر کرنا شروع کرديا ،ل ٰہذا واجب الوجود )خدا ( کے بارے ميں لوگوں کی
گفتگو صرف آج کی پيدوار نھيں بلکہ يہ گفتگو قديم زمانہ سے چلی آرھی ھے ،البتہ زمانہ قديم کے لوگ اپنی خالص فطرت،
محدود مدرک علمی اوراپنی کم صالحيت کے اعتبار سے مورد بحث قرار ديتے تھے يعنی جتنی ان کے پاس بحث کرنے
کے لئے مدارک اور محدود ذہنی سطح تھی اسی لحاظ سے بحث کياکرتے تھے ،ليکن آج جب زمانہ نے ترقی کی اور انسان
وسيع الذہن ھوا تو اس )خدا( کے بارے ميں گفتگو کا ميدان بھی وسيع ھوا ،يعنی جيسے جيسے عقل وشعورنے ترقی کی اور
ذہن انسانی ميں وسيع نشوونما ھوئی يھاں تک کہ اس فلسفی زمانہ ميں عقل اپنے کمال تک پھونچی تو يہ واجب الوجود کے
بارے ميں بحث ومباحثہ بھی اسی بلندی کے ساتھ لوگوں ميں رائج قرار پايا،جس ميں جاھل اور منکرين خدا کے لئے کسی
طرح کا کوئی اشکال واعتراض کرنے کا راستہ نھيں ره جاتا۔
چنانچہ آج جبکہ علم اور سائنس کافی ترقی کررھا ھے بعض اسالم دشمن عناصر نے دين اسالم سے مقابلہ کی ٹھان لی ھے
اور اسی سائنس وعلم کے ذريعہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ھيں اور مسلمانوں کے عقائد کو کمزور وضعيف کرنے کی
کوشش کرتے رہتے ھيں ،چنانچہ کہتے ھيں کہ يہ عقلی قاعده)کہ ھر مخلوق کے لئے ايک خالق اور ھر موجود کے لئے
موجد کا ھونا ضروری ھے( درست نھيں ھے! بلکہ يہ کائنات خود بخوداور اتفاقی طور پر پيدا ھوگئی ھے!!۔
ايک
ِ
خالصہ يہ کہ اس سلسلہ ميں انھوں نے بہت سے اعتراضات او رشبھات ايجاد کردئے اور بعض جھوٹی اور مظنون چيزوں
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کو مشھور کرکے ڈھول بجاديا کہ ”ماده“ ازلی ھے !اور يہ ھميشہ باقی رھے گا ،چنانچہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے
نظريات ميں شکوک وشبھات ڈالنے شروع کردئے ل ٰہذا وه لوگ جن کے عقائد تقليدی اور سنے سنائے اور بغير دليل کے
تھے وه ان اعتراضات وشبھات کے دريا ميں بہنے لگے۔
اور چونکہ ھم يہ عقيده رکھتے ھيں کہ اسالم کبھی بھی علم وعقل سے نھيں ٹکراتا ،بلکہ اسالم تو علم وعقل پر قائم ھے ،ل ٰہذا
ھمارے لئے اس ماحول ميں ”الوھيت“ )خدا کی معرفت( کی بحث اسی علم وسائنس کی روشنی ميں بيان کرنا ضروری تھا
جس طرح سائنس داں افراد نے اسی علم وسائنس کے ذريعہ اس سلسلہ ميں تخريب کاری کی ھے ،چنانچہ اس سائنس کے
بعض نتائج کا خالصہ يہ ھے کہ آج کے علم کی جديد ايجادات واکتشافات ھی ھيں جو خدا پر ھمارے ايمان کو زياده کرديتے
ھيں،اور ھمارے لئے يہ علم ايسے ايسے استدالل وبرھان قائم کرتا ھے جن کا تذکره گذشتہ مولفين ومحققين کے يھاں نھيں
ملتا ،ل ٰہذا يھی سائنس )مکمل وضاحت کے ساتھ( ان لوگوں کے نظريہ کو باطل کرديتا ھے جو کہتے ھيں کہ ماده ازلی ھے
اور کائنات ميں خلق وايجاد کے يہ اثرات اسی ماده کے ھيں ،يعنی ان لوگوں کے تمام نظريات باطل ھوجاتے ھيں جو کہتے
ھيں کہ يہ تمام کائنات خود بخود )اتفاقی طور پر( پيدا ھوگئی ھے۔
اور چونکہ ھماری يہ کتاب موضوع کے تمام اطراف وجوانب پر مشتمل ھے ل ٰہذا ھم نے مناسب سمجھا کہ اس ميں فطرت
سليم ،فلسفہ اور علم کالم کے دالئل کو اختصار کے طور پر بيان کر کے قرآن کريم سے تفصيل کے ساتھ برھان واستدالل
نقل کريں کيونکہ قرآنی استدالل ھی بہترين استدالل ھيں ،جن ميں عقل وشعور اوراحساس سب کچھ پايا جاتا ھے  ،اور پھر
اس کے بعد سائنس کے ذريعہ خدا کے وجود پر دليل وبرھان قائم کريں گے۔
بھرحال ھماری اس بحث کا مقصد يہ ھے کہ محترم قارئين اس سے استفاده اور ہدايت حاصل کريں اور ھم بھی اجر وثواب
کے مستحق قرارپائےں۔
و][3
”شکر ھے اس خدا کا جس نے ھميں اس )منزل مقصود( تک پہنچاديا اور اگر خدا
ھميں يھاں نہ پہچاتا تو ھم کسی طرح يھاں نہ پہنچ سکتے ۔
اے ھمارے پالنے والے )جب( ھم نے ايک آواز لگانے والے )پيغمبر( کو سنا کہ وه ايمان کے لئے يوں پکارتا تھا کہ اپنے
پروردگار پر ايمان الؤ تو ھم ايمان الئے ،پس اے ھمارے پالنے والے ھمارے گناه بخش دے اور ھماری برائيوں کوھم سے
دور کردے اورھميں نيکو کاروں کے ساتھ )دنيا سے( اٹھالے۔“
وﷲ ولی التوفيق۔
شيخ محمد حسن آل ياسين کاظمين
 ،عراق۔
-----------------------خالق ازلی کے وجود کی ضرورت
وجودخالق کائنات کے دالئل کی بحث ايک قديم زمانہ سے چلی آرھی ھے اور مختلف زمانہ ميں مختلف طريقوں سے بحث
ھوتی رھی ھے نيز دالئل وبرھان بھی بدلتے رھے ھيں۔
اور جب سے انسان نے شعور اور ترقی کی طرف قدم اٹھانا شروع کيا ھے اسی وقت سے اس کی دلی خواہش يہ رھی ھے
کہ وه ”ماوراء الغيب“ کی باتوں کا پتہ لگائے ،کيونکہ اس کی فطرت ميں يہ بات داخل ھے کہ وه مختلف اشياء کے حقائق
اور انتھا کا پتہ لگانے کے لئے بے چين ر ھے  ،اوراس کے ذہن ميں ھميشہ يہ سوال اٹھتا رہتا ھے کہ وه کھاں سے آيا؟ اور
اس کی کيسے خلقت ھوئی؟ اوراسے آخر کھاں جانا ھے۔؟
چنانچہ اسی فطرت کے تحت اس نے کائنات کے بارے ميں معلومات کرنا شروع کی اور اس سلسلہ ميں غور وفکر سے
نھيں گھبرايا اپنی استعداد کے مطابق اس نے ھر زمانہ ميں اپنی کوشش جاری رکھی اور مبداء اول )وه خداجو تمام چيزوں
کو وجود بخشنے واال ھے (کے وجود کی بحث اوراس کائنات کے اسرار کی معلومات ايک مقدمہ رھی ھے جس کا سمجھنا
مشکل کام رھا ھے اگرچہ انسان نے اپنی بھر پور کوشش صرف کردی ھے۔
اور جب انسان نے اشياء کے حقائق سمجھ لئے تو اس نے سب سے پھلے وجود کو محدود اور بسيط پايا اس کے بعد اس نے
مرور زمان کے ساتھ اپنی معرفت کے لحاظ سے اس دائره معرفت کو وسيع کيا چنانچہ اس نے اپنی عقل کے معيار کے
مطابق اس کائنات کے خالق کے وجود کے بارے ميں اعتقاد پر دليل قائم کی۔
اسی وجہ سے ھم ديکھتے ھيں کہ اس قديم زمانہ ميں انسان نے حيوانات ،ستاروں اور دوسرے جمادات کی عبادت کی اور
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ان کو اپنا خدا تصور کيا ،ان کا عقيده يہ تھا کہ يھی موت وحيات ديتے ھيں يھی خلق کرتے ھيں يھی رزق ديتے ھيں يھی
عطا کرتے ھيں اور کسی چيز ميں مانع ھوتے ھيں اور صرف ان کی عبادت يا ان کی تصديق پر ھی اکتفاء نہ کی بلکہ يہ ان
کے لئے قربانی کيا کرتے تھے اور ان سے قريب کرنے والے کاموں کو کيا کرتے تھے تاکہ ان تک خير وبرکت پھونچے
اور ان سے بالء وشر دور رھے۔
چنا نچہ انسانوں کے ايک گروه نے جب سورج کو ديکھا کہ وه سب چيزوں کو حيات ورُشد عطا کرتا ھے اور اس کے بغير
کو ئی بھی چيز زنده نھيں ره سکتی ل ٰہذا اسی کو خدا مان بيٹھے۔
جب انھوں نے چاند کو رات کے اندھيروں ميں بھٹکتے ھوئے لوگوں کو نور ديتے ھوئے ديکھا تو اسی کو خدا مان ليا۔
جب انھوں نے ان ستاروں کود يکھا جو اپنی شعاعونکی چمک دمک کو ايک دور درازمقام سے زمين کی طرف بھيجتے
ھيں جو انسان کو سرگرداں اور حيران کردينے والی ھيں جو فکر انسان کو متحر ک کرکے مسدود کرديتی ھيں تو انسان يہ
سمجھا کہ يھی نجوم خدا ھيں جن کی چمک دمک کائنات کو حيران وپريشان کئے ھوئے ھے۔
اورآخر ميں جب انھوں نے بعض ان حيوانات کو ديکھا جن کے ذريعہ سے ان کے کھانے پينے يا پہننے کی چيزيں حاصل
ھوتی ھيں يا ان ميں عجيب وغريب چيزيں پائی جاتی ھيں يا ان کی قوت اور بھاری جسم کو ديکھا تو اس اعتقاد کے ساتھ کہ
يھی خدا ھيں ان کی ھی عبادت شروع کردی۔!!
يہ باتيں صرف اس بات پر داللت کرتی ھيں کہ انسان اپنی فکر وعقل ميں کمزور تھا جس طرح سے يہ بات بھی واضح ھے
کہ انسان کی صحيح وسالم فطرت اس بات کی طرف اشاره کرتی ھے کہ کوئی خدا ھے جس نے اس کائنات کو خلق کيا ھے۔
ليکن جب خداوندعالم نے آسمانی کتابيں اور انبياء ومرسلين بھيجے تو انسان کو يہ معلوم ھوا کہ ان تمام چيزوں کا خالق ھی
ھمارا ربّ ھے۔
][4
”جس نے سات آسمان تلے اوپر بنا ڈالے ،کياتجھے خدا کی آفرينش ميں کوئی کسر نظر آتی ھے؟ تو پھر آنکھ اٹھا کر ديکھ
بھال تجھے کوئی شگاف نظر آتا ھے پھر دوباره آنکھ اٹھاکر ديکھ تو )ھر بار تيری( نظر ناکام او رتھک کر تيری طرف پلٹ
آئے گی“
بے شک انسان اپنی فطرت کے ذريعہ ھی اپنے رب کو پہچان کر اس پر ايمان السکتا ھے ،چنانچہ يھی فطرت انسانی )جس
کو ال شعو رکہتے ھيں( انسان کو اس کائنات کے خالق کے وجود تک پھونچاتی ھے جس نے ان تمام موجودات کو خلق کيا
اوران کو عدم سے وجود بخشا  ،ھر چيز کے لئے ايک مخصوص نظام وقوانين وضع فرمائے تاکہ ان کے تحت وه سب اپنے
فرض کو پورا کرتی ھوئی اپنے اغراض ومقاصد تک پھونچ جائيں اور وه نظام بھی ايسا ھو جو دقيق اور مرتب ھو جس ميں
کسی قسم کی کوئی تبديلی نہ ھو۔
جزيره مابقہ اور فلپين کے بعض
نيز
جزائر
نيکوبار
انڈومان
افريقا،
وسطی
نے
ماھرين
اور جيسا کہ فرانس کے بعض
ٔ
عالقوں ميں پائی جانے والی قوم”اقزام“) ايک پستہ قد قوم جو بﮍی بھادر ھوتی ھے( کی حيات کے بارے مينتحقيق کی تو
اس نتيجہ تک پھونچے کہ يہ قوم ايک قديم ترين طور وطريقہ اور ثقافت کی نشاندھی کرتی ھے جس کی بنا پر ھميں بشر
کے جنسی طور وطريقہ اور ثقافت کے بارے ميں معلومات فراھم ھوتی ھےں اور ھميں پتہ چلتا ھے کہ يہ قوم ابتداء ميں
مشرقی ايشياء کے جنوبی ممالک کے تمام قوم وقبيلہ پر حاکم تھی۔
چنانچہ اس جماعت کے عقائد کے بارے ميں تحقيق کرنے والے ماھر ”ينشمٹ“ وغيره نے کوئی ايسا اثر ونشانی نھيں پائی
جس کی بنا پر يہ سمجھا جاسکے کہ يہ لوگ ماديات اور ارواح کی عبادت کرتے تھے ليکن ان کا سحر وجادو پر اعتقاد
رکھنا يہ ناقص اور کم سے کم عقيده تھا،بلکہ مزيد تحقيقات سے پتہ چال کہ وه ايک موجود اسمی کی عبادت کرتے تھے جس
کے بارے ميں يہ کھا جاسکتا ھے کہ وه سيد عالم )خدا ( ھے۔
ھمارے لئے کافی ھے کہ ھم ان قديم قبيلوں اور ان کے عقائد کو ديکھيں ليکن يہ تاريخ اديان خطرناک کشف ھے کيونکہ وه
)مستحکم اور قطعی دالئل کی بنياد پر( فطرت انسان اور توحيد )خدا( کے بارے ميں ايک خاص رابطہ کا اقرار کرتے
تھے۔][5
چنانچہ اسکاٹ لينڈ کے ايک دانشمند ”النج“ کہتے ھيں:
”ھر انسان اپنے اندر ”علت“ کا نظريہ لئے ھوئے ھے اور اس کا اس کائنات کے بنانے والے خالق کا عقيده رکھنے کا
نظريہ کافی ھے۔“][6
ل ٰہذا انسان نے اسی فطرت کے ذريعہ اس حقيقت کو سمجھا اورجب انسان کی يھی فطرت بسيط )غير واضح( تھی تو اس کی
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دليل بھی غير واضح رھی اور جب فطرت انسانی واضح اور مکمل ھوگئی تو انسان کی دليل بھی واضح اور مکمل ھوگئی،
موثر پر داللت کرتا ھے اور ھر
اس حيثيت سے کہ انسان اسی فطرت کے تحت اس بات کو مانتا رھا ھے کہ ھر اثر اپنے ٔ
موجود اپنے موجد )بنانے والے( پر داللت کرتا ھے کيونکہ اونٹ کے پير کے نشان اونٹ کے وجود پر داللت کرتے ھيں
اسی طرح پيروں کے نشانات گذرنے والوں پر داللت کرتے ھيں توپھر يہ زمين وآسمان کس طرح لطيف وخبير )خدا( پر
داللت نھيں کرتے۔؟!!
قارئين کرام ! انسانی فطرت اور اس کی وجہ سے خدا پر ايمان رکھنے والی مثال کی طرح درج ذيل واقعہ بھی ھے:
”ھم ايک روز بغداد ميں دينی مسائل کے بارے ميں تقريرکررھے تھے کہ اچانک ايک دھريہ اس تقرير کے دوران آگيا اور
اس نے خدا کے وجود کے لئے دليل مانگی ،چنانچہ صاحب مجلس نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے متکلمين کے پاس
ايک شخص کو بھيجا ل ٰہذا وه شخص ايک متکلم کے پاس گيا اور واقعہ کی تفصيل بيان کی چنانچہ اس متکلم نے اس شخص
سے کھا کہ تم چلو ميں آتا ھوں۔
ادھر سب لوگ اس کے منتظر تھے ليکن جب بہت دير ھوگئی اور لوگ اٹھنا ھی چاہتے تھے تو وه متکلم بﮍبﮍاتے ھوئے
مجلس ميں وارد ھوا ،اور صاحب مجلس سے اپنی تاخير کی عذر خواھی کی اور کھا کہ ميں نے خواه مخواه دير نھيں کی
بلکہ ميں راستے ميں ايک عجيب وغريب واقعہ ديکھ کر مبھوت ره گيا اور مجھے وقت کا احساس نہ ھوا اور جب کافی دير
کے بعد مجھے احساس ھوا تو ميں دوڑتا ھوا چال آيا۔
اور جب اس سے اس تعجب خيز واقعہ کے بارے ميں پوچھا گيا تو اس نے کھا:
”جب ميں آتے وقت دجلہ کے ساحل پر پھونچا تو ميں نے ايک بہت بﮍے درخت کو ديکھا کہ وه دجلہ کی طرف جھکا اور
خود بخود اس کے برابر تختے کٹتے چلے گئے او رپھروه تختے آپس ميں مل گئے يھاں تک وه ايک بہترين کشتی بن گئی
اور ساحل پر آکر رگ گئی اور ميں اس کشتی ميں سوار ھوگيا اور وه بغير چالنے والے کے چل پﮍی يھاں تک کہ اس نے
مجھے دريا کے اس طرف چھوڑديا او رپھر دوسرے لوگ اس ميں سوار ھوئے تو ان کو اُس طرف لے جاکر چھوڑ ديا اور
وه اسی طرح چلتی رھی ،ميں کھﮍا اس منظر کو ديکھتا رھا ،اوريھی ميری تاخير کا سبب ھے“
ابھی ان صاحب کی گفتگو تمام ھی ھوئی تھی کہ اس دھريہ نے ايک زور دار قہقہہ لگايا اور اس کا مذاق بناتے ھوئے کھا:
”واقعا ً مجھے اپنے اوپر افسوس ھورھا ھے کہ ميں نے اس شخص کے انتظار ميں اپنا اتنا وقت برباد کيا! ميں نے اپنی
زندگی ميں اس سے زياده بے وقوف اور احمق شخص نھيں ديکھا ! کيا کسی انسان کی عقل اس بات کو قبول کرسکتی ھے
کہ کوئی درخت خود بخود کٹے،اس کے تختے بنيں اور وه آپس ميں جﮍےں اور کشتی بن جائے او ر پھر وه کشتی خود
بخود چل پﮍے اور مسافروں کو ادھر سے ادھر پھونچائے؟!!
يہ سن کر وه متکلم بول اٹھے:
”جب اس چھوٹی سی کشتی کا بغير بنانے والے کے بن جانا عقلی طور پر ناممکن ھے اور بہت ھی تعجب او ربے وقوفی
کی بات ھے ،تو پھر يہ زمين وآسمان ،چاند وسورج او راس کائنات کی دوسری چيزيں خود بخود کس طرح بن سکتی ھيں؟!!
او راب بتا کہ ميری باتيں تعجب خيز ھيں يا تيری؟۔
يہ سن کر وه دھريہ خاموش ھوگيا  ،اس کا سر جھک گيا اور اس کے سامنے اپنے غافل ھونے کے اقرار کے عالوه کوئی
دوسرا راستہ دکھائی نہ پﮍا۔
دليل اعتقاد بن سکتی ھے اور يہ وه راستہ ھے جس کے ذريعہ انسان آسان طريقہ سے فلسفی دليل
اس طرح فطرت انسان ِ
وبرھان اور اس کی اصطالحات کے دلدل ميں پھنسے بغير وجود خالق پر دليل قائم کرسکتا ھے ۔
وجود خدا پر عقلی اور فلسفی دالئل
قارئين کرام ! فلسفہ کی دليل وبرھان کے مختلف طريقے ھيں چنانچہ فالسفہ حضرات نے وجود خدا کے بارے ميں منطقی
اور عقلی برھان قائم کئے ھيں جو خداوندعالم کے وجود پر ايمان کو پختہ اور شبھات واعتراضات کا خاتمہ کرديتے ھيں۔
چنانچہ فالسفہ حضرات کی سب سے واضح دليل يہ ھے:
”اگر کوئی موجود ”واجب الوجود“ ھو تو ھمارا مقصود ثابت ھوجاتا ھے اور اگر وه وجود واجب الوجود نہ ھوتو پھر”
دور“ " "Viciouscircleيا” تسلسل“" "Infinitc Regressالزم آئے گا جو عقلی طور پر محال ھے۔
توضيح :
جو چيز ھمارے سامنے موجود ھے اگر وه ”واجب الوجود“ ھے توھمارا مقصود ثابت ھے اور اگر ممکن الوجود ھو تو اس
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موثر شے واجب الوجود ھو تو
موثر شئے کا ھونا ضروری ھے جو اس کو وجود عطا کرے اور اگروه ٔ
کے لئے کوئی ايسی ٔ
موثر کی محتاج ھوگی جو اس کو
موثر شے ممکن الوجود ھو تو وه بھی ايک ايسے ٔ
ھمارا مقصود ثابت ھے اور اگر وه ٔ
موثر شے واجب الوجود ھوگی تو ھمارا مقصود ثابت ،اور اگر وه بھی ممکن الوجود ھو تو پھر
وجود عطا کرے ،اور اگر وه ٔ
اس طرح تسلسل الزم آتا ھے جو عقلی طور پر باطل ھے۔
مزيد وضاحت :
جو چيز ھمارے سامنے موجود ھے اس کے وجود ميں کسی کو بھی شک نھيں ھوتا او راگر يہ وجود اپنی ذات کے لئے
واجب ھو )يعنی اس کا وجود ذاتی ھو جس طرح آگ کے لئے حرارت( توھمارا مقصود ثابت ھے )يعنی وھی خدا ھے( اور
موثر اپنی ذات ميں
اگرو ه چيز اپنی ذات ميں ممکن ھو ،تو پھر يہ چيز اپنے وجود ميں کسی ٔ
موثر کی محتاج ھے اور اگر وه ٔ
موثر کی محتاج ھو او روه غير خود اپنے
واجب ھے تو بھی ھمارا مقصود ثابت ھے او راگر وه بھی اپنے وجود ميں کسی ٔ
موثر ھو تو اس صورت ميں ”دور“ الزم آتا ھے جو محال ھے کيونکہ اس وقت ھر ايک بذات خود دوسرے
نفس کے لئے ٔ
موثر کا اثر پر مقدم ھونا الزم ھے۔
پر موقوف ھوگی ،جبکہ ٔ
موثر کوئی دوسری چيز ھو تو پھر درج ذيل حاالت سے خالی نھيں:
اور اگر وه ٔ
١۔ وه چيز ايسے وجود پر جاکر رکے جو اپنی ذات ميں واجب ھو۔
٢۔ اس سلسلہ کی کوئی انتھا نہ ھو۔
موثر
ايک
لئے
کے
شے
ممکن
ھر
کيونکہ
ھے
باطل
صورت
دوسری
جبکہ
ھے
ثابت
مقصود
اگر پھلی صورت ھو تو ھمارا
ٔ
موثر تين حال سے خالی نھيں ھے:
کا ھونا ضروری ھے اور يہ ٔ
موثر ھو۔
١۔ کوئی چيز بذات خود اپنے لئے ٔ
موثر ھو۔
٢۔اس مينکوئی اندرونی شے ٔ
موثر ھو۔
٣۔ کوئی بيرونی شے اس ميں ٔ
موثر کا اثر سے پھلے ھونا ضروری ھے کيونکہ کسی چيز کا اپنے نفس پر
پھلی صورت ناممکن او رمحال ھے کيونکہ ٔ
مقدم ھونا عقلی لحاظ سے ممنوع ھے۔
موثر ھونا چاہئے اور اگر اس کا کوئی
موثر ھونا اس کے ھر جز ميں ٔ
دوسری صورت بھی محال ھے کيونکہ کسی چيز کا ٔ
موثر کا ھونا الزم آتا ھے اور يہ
بھی
ميں
اثر
راپنے
او
ھے
آتا
موثر ھونا الزم
ٔ
موثر ھو تو پھر خود اپنے نفس ميں ٔ
جز ٔ
دونوں محال ھيں پھلی صورت اس لئے محال ھے کہ ”تقدم الشی علی نفسہ“ )کسی چيز کا اپنے اوپر مقدم ھونا( الزم آتا ھے
اور دوسری صورت اس لئے محال ھے کہ ”دور“ الزم آتا ھے اور دور بھی محال وباطل ھے۔
موثر ھونا ،او
کا
شے
بيرونی
اور جب پھلی دوصورت باطل ھيں تو پھر تيسری صورت صحيح ھے يعنی ھر چيز ميں کسی
ٔ
راگر وه بيرونی شے ممکنات ميں سے ھے ،تو وه اپنی ذات کے لئے ممکن نھيں بن سکتی ،کيونکہ اگر ايسا ھو)يعنی اپنی
ذات کے لئے ممکن ھو( تو پھر وه شی اس ميں داخل ھے ،بلکہ اس چيز کا بيرونی ھونا ضروری ھے اور يھی ھماری بات
کو ثابت کردتيا ھے۔
مذکوره دليل کا خالصہ :
”بے شک اس کائنات کا پيدا کرنے واال کوئی نہ کوئی ھے کيونکہ کسی چيز کا خود بخود عدم سے وجود ميں آنا ممکن نھيں
ھے تو پھر اس پيدا کرنے والے کا وجود بھی ضروری ھے کيونکہ يہ بات بھی مسلم ھے کہ کسی امر عدمی کے ذريعہ
کوئی چيز وجود ميں نھيں آسکتی ،تو پھر يہ پيدا کرنے واال يا تو واجب الوجود ھے يا واجب الوجود نھيں ھے۔
اور اگر واجب الوجود ھو تو ھمارا مقصد ثابت ھوجاتا ھے )کہ يھی واجب الوجود ذات خدا ھے(
موثر
موثر کی ضرورت ھے جو اس کو وجود عطا کرے اور اگر يہ ٔ
اور اگر واجب الوجود نھيں ھے تو اس کے لئے ايک ٔ
موثر کی
اور سبب واجب الوجود ھو تو بھی ھمارا مقصود ثابت ھے اور اگر واجب الوجود نہ ھو پھر اس کے لئے بھی ايک ٔ
ضرورت ھے  ،اسی طرح ھم آگے بﮍھتے رھيں گے يھاں تک کہ وجود خالق اور واجب الوجود جو اس کائنات کا خالق ھے
اس تک پھونچ جائيں ورنہ تو درج ذيل دو چيزوں ميں سے ايک چيز الزم آئے گی )جو محال ھے(:
١۔ ”تسلسل“ تسلسل کے معنی يہ ھےں کہ ھر موجود اپنے موجد )بنانے والے( پر موقوف ھو او رپھر يہ موجود دوسرے مو
عقل انسانی نے اس بات کو ثابت کيا ھے
جود پر موقوف ھوگا او رپھر وه دوسرے پر  ،اسی طرح يہ سلسلہ چلتا رھے اور ِ
کہ جس سلسلہ کی کوئی انتھا نہ ھو وه باطل ھے کيونکہ انسان اس سے کسی نتيجہ پرنھيں پہنچ سکتا۔
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موثر نے ايسی چيز کو خلق کيا جس کو اثر کھا جاتا ھے او رخود اس اثرنے اس
٢۔ ”دَور“ دور کے معنی يہ ھےں کہ موج ِد ٔ
موثر کو خلق کيا اور يہ واضح البطالن ھے کيونکہ اس کا مطلب يہ ھے کہ يہ دونوں چيزيں ايک دوسرے پر موقوف
موج ِد ٔ
ھےں۔
جيسا کہ ھم نے بيان کيا جب تسلسل او ردور دونوں باطل ھيں تو پھر ضروری ھے کہ ھم ايسے پيدا کرنے والے موجد کا
اقرار کريں جس کا وجود اپنی ذات کے لئے واجب ھے )يعنی جو واجب الوجود ھے( اور وھی خدا کی ذات ھے۔
متکلمين کا استدالل
قارئين کرام ! خداوندعالم کے وجود کے سلسلے ميں متکلمين حضرات نے ايک دوسرا طريقہ اختيار کيا ھے جس ميں
صرف عقلی طريقہ پر اعتماد کيا گيا ھے جس ميں کسی طرح کی آيات وروايات اور تقليد سے کام نھيں ليا گيا چنانچہ ان کے
دالئل ميں سے بعض دالئل اس طرح ھيں ،ان کا کہنا ھے:
”تمام اجسام )بدن( حادث ھيں اور ان کے حدوث کی دليل يہ ھے کہ ان ميں تج ّدد )تبديلی اور نيا پن( ھوتارہتا ھے )يعنی تمام
چيزيں ھميشہ ايک سی نھيں رہتيں بلکہ بدلتی رہتی ھيں( اور جب يہ چيزيں تجدد سے خالی نھيں ھيں تو پھر ان کا محدث
ھونا ضروری ھے اور جب ان کا حادث ھونا ثابت ھوگيا ھے تو پھر اپنے افعال کے بارے ميں قياس کرسکتے ھيں کہ ان کا
بھی حادث کرنے واال ھے ،مثالً:
”يہ جھان محدث ھے ،پھلے نھيں تھا بعد ميں وجود ميں آيا ،کيونکہ کائنات کی ان تمام چيزوں ميں خلقت کے آثار پائے
جاتے ھيں بعض چيزيں چھوٹی ھيں بعض بﮍی ،کسی ميں زيادتی ھے کسی ميں کمی ،اور ان سب کی حالتيں بدلتی رہتی
ھيں جيسا کہ رات دن سے بدل جاتی ھے ،ل ٰہذا خداوندعالم ھی ان تمام چيزوں کا خالق ھے کيونکہ ھر چيز کے لئے ايک
بنانے والے کا ھونا ضروری ھے اور ھر کتاب کے لئے لکھنے والے کا نيز مکان بنانے کے لئے ايک معمار کا ھونا
ضروری ھے“
مذکوره استدالل کا خالصہ :
يہ عالم؛ جس ميں جمادات ،نباتات اور ديگر موجودات شامل ھيں ،يہ حادث ھے يعنی پھلے نھيں تھا بعد ميں موجود ھوا جيسا
کہ ان تمام ميں واضح طور پر آثار وجود پائے جاتے ھيں کہ ان چيزوں ميں کمی وزيادتی طول وقصر موجود ھے اور ايک
حال سے دوسرے حال ميں بدلتے رہتے ھيں يا اسی طرح کے دوسرے آثار جن سے ان کے حادث ھونے کا پتہ چلتا ھے کہ
يہ چيزيں عدم سے وجود ميں آئی ھيں۔
اور جب اس کائنات کی تمام چيزوں ميں تغيير وتبديلی پائی جاتی ھے اور ھمارے افعال وحرکات کے ذريعہ ان چيزوں ميں
تبديلی آتی رہتی ھے اس طرح ھمارے افعال بھی خود بخود نھيں ھوتے بلکہ ھم ھيں جو ان کو انجام ديتے ھيں جيسا کہ ھم
ديکھتے ھيں کہ کھانا پينا ،حرکت کرنا ،لکھنا ،پﮍھنا اور ھمارے روز مرّه کے امور انجام دينے والے کا ھونا ضروری ھے
تو اس کائنات کا خلق کرنے والے کا بھی ھونا ضروری ھے اور وه خداوندعالم کی ذات اقدس ھے جس طرح ھر چيز کے
لئے بنانے والے ،کتاب کے لکھنے کے لئے کاتب اور مکان کے بنانے کے لئے معمار کا ھونا ضروری ھے۔
قرآن کريم سے استدالل
ھم اس وقت قرآن کريم کی ان آيات کو بيان کرتے ھيں جن کے ذريعہ اس حقيقت کی واضح طور پر برھان ودليل قائم کی
گئی ھےں۔
قارئين کرام ! قرآن کريم وجود خالق پر مختلف طريقوں سے بہت سی دليليں اور برھان بيان کرتا ھے اور اس سلسلہ ميں
بہت زياده اہتمام کيا ھے جبکہ دوسری آسمانی کتابوں ميں اس قدر اہتمام نھينکيا گيا ھے بلکہ جس قدر قرآن کريم نے وجود
خدا پر دالئل وشواہد پيش کئے ھيں کسی بھی)آسمانی( کتاب ميں نھيں ھيں ،قرآن کريم ميں سوئی ھوئی عقلوں کو مکمل طور
پر بيدار کرديا گيا ھے۔
شايد يھی سبب ھو کہ توريت ميں ملحدين اور خدا کے بارے ميں شک کرنے والوں کو قانع کرنے کا کوئی اہتمام نھيں کيا گيا
کيونکہ توريت ميں ان لوگونکو مخاطب کيا گيا ھے جو اسرائيل کے خدا پر ايمان رکھتے تھے ،اور اس کے وجود ميں ذرا
بھی شک نھيں کرتے تھے بلکہ توريت ميں خدا کے غضب سے ڈرايا ھے او رغير خدا پر ايمان النے والوں کی عاقبت سے
باخبرکيا گيا ھے اور اگر ان کو اپنے واجبات ميں غفلت کرتے ديکھا گيا تو ان کو خدا کے وعده اوروعيد کی ياد دھانی
کرائی گئی ھے۔
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اسی طرح انجيل )جبکہ بعض تواريخ ميں کئی انجيل بتائی گئی ھيں( اور مذھب اسرائيل ميں وجود خدا کے سلسلے ميں
کوئی اختالف نھيں تھا بلکہ سب سے بﮍا اختالف يہ تھا کہ اس قوم کے سردار نفاق کے شکار ھوگئے تھے اور انھوں نے
دين کا مذاق بنا رکھا تھا اور مال ودولت ا ورجاه وحشم کے پيچھے پﮍے ھوئے تھے )چنانچہ انجيل ميں ان سب چيزوں کے
بارے ميں توجہ دالئی گئی ھے(
اور جب اسالم کا ظھور ھوا ،او رقرآن کريم نازل ھوا تو اس وقت لوگوں ميں وجود خدا کے بار ے ميں بہت زياده اختالف
پايا جاتا تھا اس دور ميں ملحد) دھريہ(مشرک اور توريت وانجيل کے ماننے والے پائے جاتے تھے او ران سب کا خدا اور
اس کے
طريقہ عبادت ميں اپنا الگ الگ نظريہ تھا ل ٰہذا قرآن کريم کے لئے اس سلسلے ميں خاص اہتمام کرناضروری تھا
ٔ
کيونکہ اس دور ميں سبھی لوگوں کو اسالم کی دعوت دينا تھی اور ان کو قانع کرنا اور راه راست کی طرف ہدايت
کرنامنظور تھا۔
اور چونکہ اسالم خاتم االديان اور قرآن کريم خاتم الکتب ھے ،اور اس دين اور اس کتاب کی خصوصيت يہ ھے کہ اس ميں
ووں پر توجہ
قيامت تک کے لوگوں کے لئے اعتقادی اور دنياوی پھلوؤں کو بيان کيا گيا ھے ل ٰہذا قرآن کريم ميں ان تمام پھل ٔ
بہت ضروری تھی ،ل ٰہذا قرآن کريم ميں وجو ِد خداوندعالم پر دالئل بيان کئے ھيں اور ملحدين ومشککين اور جاھلوں کو اس
کائنات کے خالق اور ان عظيم آثار کی طرف توجہ دالئی جو خداوندعالم کے وجود او رکمال پر داللت کرتے تھے ،ل ٰہذا اس
سلسلہ ميں موجود ھر طرح کے شبھات واعتراضات کا س ّد باب کردياگيا۔
چنانچہ قرآن مجيد کی درج ذيل آيات نے ان موضوعات کی طرف عقل انسانی کو بہت ھی نرم انداز ميں متوجہ کيا او راس
کو اصلی ہدف ومقصد کی راہنمائی کی اورنرم لہجہ ميں راه مستقيم کی ہدايت کی اور انسان کے سامنے خلقت کے آثار
وشواہد کو مکمل طور پر واضح کرديا اور کائنات کے دقيق حقائق پر حکمت کے ذريعہ متوجہ کيا اور انسان ميں اٹھتے
ھوئے طوفان کويقين وقناعت کے ساحل پر لگاديا۔
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ض َآليَا ٍ
االرْ ِ
”بے شک آسمان وزمين کی پيدائش اور رات دن کے ر ّد وبدل ميں اور کشتيوں )جھازوں( ميں جو لوگوں کے نفع کی چيزيں
)مال تجارت وغيره( دريا ميں لے کر چلتے ھيں اور پانی ميں جو خدا نے آسمان سے برسايا ھے پھر اس سے زمين کو مرده
)بے کار( ھونے کے بعد جال ديا )شاداب کرديا( اور اس ميں ھر قسم کے جانور پھيال دئے اور ھواؤں کے چالنے ميں اور
ابر ميں جو آسمان وزمين کے درميان )خدا کے حکم سے( گھرا رہتا ھے )ان سب باتو ں ميں( عقل والو ں کے لئے )بﮍی
بﮍی( نشانياں ھيں۔“
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> ِٕا ﱠن ِفی خ َْل ِ
ِ َ َ ِ
”اس ميں تو شک ھی نھيں کہ آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور رات دن کے پھير بدل ميں عقلمندوں کے لئے )قدرت خدا
کی( بہت سی نشانياں ھيں“
قارئين کرام ! درج ذيل تمام قرآنی آيات خداوندعالم کے وجود پر داللت کرتی ھيں بشرطيکہ خلقت انسان او رديگر مخلوقات
کی پيچيدگيوں اور دوسرے امور ميں توجہ کی جائے کيونکہ يہ تمام مخلوق بغير کسی قادر کی قدرت اور بغير کسی خالق
کے اراده کے وجود ميں نھيں آسکتی۔
ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے:
][9
”جس نطفہ کو تم )عورتوں کے ( رحم ميں ڈالتے ھو کيا تم نے ديکھ بھال ليا ھے؟ کيا تم اس سے آدمی بناتے ھو يا ھم بناتے
ھيں؟“
][10
”تو انسان کو ديکھنا چاہئے کہ وه کس چيز سے پيدا ھوا ھے؟ اچھلتے ھوئے پانی )منی( سے پيدا ھوا جو پشت اور سينے
کی ہڈيوں کے بيچ سے نکلتا ھے۔“
][11
”کيا يہ لوگ کسی کے )پيدا کئے ( بغير پيدا ھوگئے ھيں يا يھی لوگ )مخلوقات کے( پيدا کرنے والے ھيں؟“
][12
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”اور اس )کی قدرت( کی نشانيوں ميں سے يہ بھی ھے کہ اس نے تم کو مٹی سے پيدا کيا ،پھر يکايک تم آدمی بن کر )زمين
پر( چلنے پھرنے لگے“
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ال ْب َ
ماوں کے پيٹ سے نکاال )جب( تم بالکل نا سمجھ تھے او رتم کو کان دئے آنکھيں )عطا
”اور خدا ھی نے تمھيں تمھاری ٔ
کيں( اور دل عنايت کئے“
تو کيا انسان کی يہ عجيب وغريب خلقت اور دوسرے شواہد خداوندعالم کے وجود پر داللت نھيں کرتے ؟!!
سائنس کے نظريات
جيسا کہ آج کا سائنس کہتا ھے :
”انسان کا اصل وجود ايک خَليہ " )" Cellجسم کا مختصر ترين حصہ(سے ھوا ھے او ريھی ايک خليہ" "Cellھر مخلوق
کی بنياد ھے اورھر خليہ ايک باريک پرده مينلپٹا ھوا ھوتا ھے )جو غير جاندار ھوتا ھے( اور يھی پرده ،خليہ کی شکل
وصورت کو محدود کرتا ھے ،پھر اس پرده کے اندر سے خليہ کا احاطہ کرليتا ھے ايک اور جاندار پرده ،جو نھايت صاف
و شفاف اور رقيق ھوتا ھے اور يھی وه پرده ھے جو خليہ ميں دوسرے جزئيات کو داخل ھونے کی اجازت ديتا ھے اور
بعض جزئيات کو اس سے خارج ھونے کا حکم ديتا ھے۔
اس کے بعد اس ميں مختلف قسم کے الکھوں کيمياوی ") "Chemistryکيمسٹری( اجزاء پائے جاتے ھيں ليکن يہ اجزاء بہت
ھی محدود ھوتے ھيں  ،چنانچہ ان ميں سے بعض تو اتنے نازک ھوتے ھيں کہ صرف دوذرّوں والے ھوتے ھيں )جيسے
کھانے کا نمک( اور بعض تين ذرووں والے ھوتے ھيں )جيسے پانی کے اجزاء( اور بعض چار ،پانچ ،دس ،سو اور ہزار
اجزاء والے ھوتے ھيں جبکہ بعض الکھوں ذرات سے تشکيل پاتے ھيں )جيسے پروٹن " "Protenاور وراثتی
""Geneticcsاجزاء(
اسی طرح ہزاروں قسم کے اجزاء کا سلسلہ جاری رہتا ھے جن ميں سے انسانی حيات کے لئے بعض قسم کے اجزاء پيدا
ھوتے ھيں اور بعض ختم ھوجاتے ھيں اور يہ سب ايک دقيق کيمياوی مشين کے ذريعہ فعاليت جاری رکھتے ھيں جن کے
سامنے انسانی فکردنگ ره جاتی ھے۔
آج کے اس ترقی يافتہ دور ميں بھی ھم اس بات پر قادر نھيں ھيں کہ پروٹن کا ايک چھوٹا سا جز بھی بناليں،جبکہ خود خليہ
کے اندر چندسيکنڈ کے اندر بن جاتا ھے۔
اور صرف پروٹن ھی نھيں ھيں بلکہ کيمياوی مختلف عمليات ھےں جو بہت زياده دقيق  ،نظام دقيق خليہ اور اس کی ھيئت
کے قانون کے زير نظر جاری ھوتی ھے  ،اور اسی کو خليہ کا کيمياوی اداره کھا جاتا ھے۔
اسی خليہ اوراس پر حاکم اداره کے اندر بہت سے اھم امور تشکيل پاتے ھيں۔ چنانچہ اس خليہ ميں دو جزء پائے جاتے
ھينجو دونوں اس کی زندگی ميں بہت قيمتی جزء ھوتے ھيں جن کے نام درج ذيل ھيں:
پھال  :حامض ھے ،جس کو ”حامض ڈی اوکسی ريبو نيوکليک“ ""Deoxy Ribonuclec acidکھا جاتا ھے جس کا مخفف
""h.d,nھوتا ھے۔
دوسرا :حامض اس کو ”حامض ريبو نيو کليک “ "" Ribonuclec Acidکھا جاتا ھے اوراس کا مخفف ”ح۔ر۔ن“
""h.r.nھوتا ھے۔
ليکن ”ح۔ ڈ ۔ ن“  ” ،ح۔ر۔ن“سے بہت زياده شباہت رکھتا ھے صرف تھوڑا سا فرق ھے ليکن يہ کيمياوی فرق ھی عالم خليہ
""Cellsميں اصل ھے مثالً وراثتی " "Geneticcsاجزاء ميں ”ح۔ ڈ ۔ ن“ھی اصل ھے اور ”ح۔ر۔ن“کا درجہ اس سے کم
ھے۔
ل ٰہذا خليہ کی زندگی اسی طريقہ ”ح۔ ڈ ۔ ن“ھی کی وجہ سے يہ اجزاء بﮍھتے ھيں اور ان ھی کی وجہ سے اصل کے مطابق
شکل وصورت بنتی ھے چنانچہ اس کے تحت کروڑوں سال سے انسان کی شکل وصورت اسی طريقہ پر ھوتی ھے اور اس
ميں کوئی تبديلی نھيں آتی ،اسی طريقہ سے گدھا اور مينڈھک ميں بھی ھےں کہ وه اسی طرح کی شکل وصورت رکھتے
ھيں اورا نھيں اپنے اپنے خليوں کی بنا پر انسان بنتا ھے  ،گدھا اور مينڈھک بنتا ھے او رھر مخلوق کی تمام صفات انھيں
”ح۔ ڈ ۔ ن“کی بنا پر بنتی ھيں۔
اور يھی ”ح۔ ڈ ۔ ن“ ”ح۔ ر۔ ن“کو دوسرے اجزاء کے بنانے کے لئے معين کرتے ھيں تاکہ چھوٹے چھوٹے وه اجزاء جن پر
فعاليت کرنا اس ”ح۔ ڈ ۔ ن“کی شايان شان نھيں ھے ان ”ح۔ر۔ن“ فعاليت انجام ديں اور يہ ”ح۔ ر ۔ ن“چھوٹے چھوٹے اجزاء
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پر حکومت کرتے ھيں يھاں تک کہ ان اجزاء کی تعداد اس قدر زياده ھوجاتی ھيں جو معمہ کی شکل بن جاتی ھے۔
چنانچہ اس ايک خليہ" "Cellکی ترکيب وترتيب سے انسان بنتا ھے اور انھيں سے انسان کے تمام اعضاء وجوارح بنتے ھيں
اس کی وجہ سے بعض انسان پستہ قد اور بعض ديگر لوگ بلند قد ھوتے ھيں بعض کالے اور بعض گورے ھوتے ھيں ،در
حقيقت انسان کی حيات اسی خليہ کی بنا پر ھوتی ھے،جبکہ آج کا سائنس اس ترکيب کو کشف کرسکتا ھے اس کی حرکت کا
مقايسہ کرسکتا ھے اور اس کے ماده کی تحليل اور طريقہ تقسيم کو معلوم کرسکتا ھے ليکن اس ميں چھپے حياتی اسرار کو
جاننے والے ماھرين بھی اس بات کا اعتراف کرتے ھيں کہ يہ کام صرف اور صرف خداوندعالم کی ذات کا ھے۔
چنانچہ شکم مادر ميں جو بچہ ھوتا ھے کس طرح اپنی غذا حاصل کرتا ھے ،کس طرح سانس ليتا ھے اور کس طرح اپنی
حاجت کو پورا کرتا ھے ،کس طرح اپنے اندر موجود اضافی چيزوں کو باھر نکالتا ھے اور کس طرح اپنی ماں کے شکم
سے جﮍا ھوتا ھے جس کی وجہ سے وه غذا حاصل کرکے اپنی آخری منزل تک پھونچتا ھے ،کيونکہ بچہ کی غذا اس تک
پھونچنے سے پھلے کس طرح تيار ھوتی ھے اور اس تک پھونچتی ھے يا جو غذا اس کے لئے باعث اذيت ھوتی ھے کون
سی چيز اس تک پھونچنے ميں مانع ھوتی ھے؟!
اور جب حمل )بچہ( اپنی آخری منزل پر پھونچ جاتا ھے تو پھر وه کثير غدد )رحم مادر(سے جدا ھوجاتا ھے کيونکہ وه غدد
مختلف اغراض کے لئے ھوتے ھيں ان ميں سے بعض تو وه ھوتے ھيں جن کی وجہ سے رحم کھلتا او ربند ھوتا ھے ان
ميں ھی سے بعض وه ھوتے ھيں جن کی وجہ سے بچہ پير پھيالسکتا ھے اور انھيں ميں سے بعض وه ھوتے ھيں جن کی
وجہ سے بچہ کی پيدائش طبيعی طور پر ھونے ميں مدد ملتی ھے۔
اور چونکہ پستان بھی ايک غده ھے اور جب حمل پورا ھوجاتا ھے تو پھر اس ميں دودھ پيدا ھوجاتا ھے جو ھلکے زرد
رنگ کا ھوتا ھے اور واقعا ً يہ عجيب چيز ھے کہ يہ دودھ ايسے کيمياوی اجزا سے بنتا ھے جو بچے کو بہت سی بيماريوں
سے بچاتا ھے ليکن يہ والدت کے بعد ھی پيدا ھوتا ھے اور واقعا ً نظام قدرت کس قدر عظيم ھے کہ پستان مادر ميں ھر روز
اس دودھ ميں اضافہ ھوتا رہتا ھے اور اس دودھ کے اجزاء ميں تبديلی ھوتی رہتی ھے کيونکہ شروع ميں يہ پانی کی طرح
ھوتا ھے جس ميں اجزاء رشد اور شکر کم ھوتی ھے ليکن )بچہ کی ضرورت کے تحت( اس ميں اجزاء رشد ونمو  ،شکر
اور چربی بﮍھتی رہتی ھے۔
اور جب بچہ بﮍا ھوجاتا ھے تواس کے منھ ميں دانت نکلنا شروع ھوتے ھيں کيونکہ اس وقت بچہ کچھ کھانا کھاسکتا ھے
چنانچہ انھيں دانتوں کو خدا کی نشانيوں ميں شمار کيا جاتا ھے اور يہ بھی مختلف طريقہ کے ھوتے ھيں کچھ کھانا کاٹنے
کے لئے ھوتے ھيں تو کچھ چبانے کے لئے اور ان ميں چھوٹے بﮍے بھی ھوتے ھيں تاکہ کھانے کو اچھی طرح چبايا
جاسکے ،اگرچہ بعض ماھرين نے انسان کے مصنوعی دانت بنالئے ھيں يا دانتوں ميں تبديلی کے طريقے بنالئے ھيں ليکن
وه بھی خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ھوئے کہتے ھيں کہ انسان کے اصلی دانت ھی طبيعی نظام کو مکمل کرسکتے ھيں
اگرچہ انھوں نے طبيعی دانتوں کی طرح مصنوعی دانت بنالئے ھيں ۔
اسی طرح جب بچہ کا دودھ چھﮍايا جاتا ھے اور وه کھانا کھانا شروع کرديتا ھے تو خداوندعالم کی بہت سی نشانياں ظاھر
ھونے لگتی ھيں کيونکہ ھم ديکھتے ھيں کہ انسان کے اندر کتنی عجيب خلقت ھے جو انسان کی زندگی کو محفوظ کرتی
ھے ،مثالً انسان کے منھ ميں تين راستہ ھوتے ھيں ايک ناک واال ،ايک سانس واال اور ايک حلق واال راستہ ھوتا ھے۔
چنانچہ آج کا علم طب کہتا ھے کہ اگرکچھ گرد وغبار سانس والے راستہ سے جانا چاھے تو وه خود بخود رک جاتا ھے اس
طرح سانس والے راستہ سے غذا بھی نھيں جاسکتی جبکہ يہ سب راستے ايک دوسرے سے ملے ھوئے ھوتے ھيں اور اگر
غبار کا ايک ذره بھی )کھانے پينے کی چيزيں تو دور کی بات ھے( سانس والی نالی ميں پھونچ جائے تو انسان فوراً مر
جائے گا اور اس کام کے لئے ”چھوٹی زبان“ کا کردار عجيب وغريب ھے جو کھانے کے راستہ سے صرف غذائی چيزوں
ھی کو جانے ديتی ھے اور اس زبان کی خلقت کتنی عجيب ھے کہ دن ميں سيکﮍوں مرتبہ انسان کھاتاپيتا ھے ليکن کبھی
بھی يہ زبان غلطی نھيں کرتی بلکہ غذا کو اپنے مخصوص راستہ ھی سے اندرجانے ديتی ھے۔
اس کے بعد اس غذا کے ھاضمہ کی بات آتی ھے تو واقعا ً کتنے منظم اور دقيق لحاظ سے يہ کھانا ہضم ھوتا ھے کيونکہ
ايک خاص مشين کی دقيق فعاليت کے ذريعہ کھانا ہضم ھوتا ھے جو اس بات کی بہترين دليل ھے کہ اس بہترين نظام کو
خلق کرنے والی ﷲ کی ذات ھے۔
کيونکہ انسان دن بھر مختلف چيزيں کھاتا ھے چاھے وه بہنے والی ھوں يا منجمد )جمی ھوئی( ،سخت ھوں يا نرم ،ھلکی ھو
ں يا بھاری ،کﮍوی وتيز ھوں يا ميٹھی ،ٹھنڈی ھوں يا گرم يہ سب کی سب صرف ايک ھی چيز اور ايک ھی طريقہ سے
ہضم ھوتی ھيں کيونکہ اس غذا پر ايک ترش )کﮍوے( قسم کے غده سے کچھ رس نکلتا ھے جو اس غذا کو ہضم کرتا ھے
او راگر يہ رس ذرا بھی کم ھوجائے تو غذا ہضم نھيں ھوگی اور اگر تھوڑا بھی زياده ھوجائے تو انسان کا جسم جلنے لگے
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او رپورے بدن ميں سوزش ھونے لگے۔
اور جس وقت غذا منھ ميں رکھی جاتی ھے تو ھاضمہ سسٹم کا پھال کام شروع ھوجاتا ھے کيونکہ يہ غذا لعاب دہن سے
مخلوط ھوتی ھے اور لعاب لعابی غدود سے نکلتا ھے جو کھانے کوہضم کرنے کا پھال مرحلہ ھوتا ھے کيونکہ جس طرح
يہ لعاب کﮍوی  ،تيز اور تکليف ده چيزوں کے اثر کو ختم کرنے ميں اصلی عامل ھے ،اور اسی کی وجہ سے کھانے کے
درجہ حرارت کو کم کيا جاتا ھے اور ٹھنڈی چيزوں کی ٹھنڈک کو کم کيا جاتا ھے چاھے وه برف ھی کيوں نہ ھو،بھرحال
جب يہ غذا دہن ميں اپنے لعاب کے ذريعہ خوب چباکر مھين کرلی جاتی ھے تووه پھر وه آہستہ آہستہ حلق تک پھونچتی ھے
اس کے بعد آنتوں کے ذريعہ معده تک پھونچتی ھے ،اور يہ معده ”کلور وڈريک حامض“ جدا کرتا ھے ،کيونکہ يہ کلور
معده سے خاص نسبت رکھتا ھے اور اس کی نسبت ہزار ميں چار يا پانچ ھوتی ھے ،اور اگر اس حامض کلورکی نسبت
زياده ھوجائے تو پھر پورا نظام معده جل اٹھے گا،چنانچہ يھی کلور حامض مختلف اجزا ميں جدا ھونے کے بعد کھانے کو
اچھے طريقہ سے ہضم کرديتا ھے ،ل ٰہذا يہ آنتوں کا عصاره اور عصاره ٔ زردنيز ”بنکرياس“ وغيره يہ تمام عصارات اس
غذا سے مالئمت رکھتے ھيں۔
اسی طرح آج کاسائنس يہ بھی کہتا ھے کہ وه پانی جو معده او رآنتوں سے نکلتا ھے اس طرح وه پانی جو ان کے پردوں ميں
ھوتا ھے يہ دونوں ان اھم عاملوں ميں سے ھيں جو مختلف قسم کے مکروب" Microbeسے لﮍتے ھيں کيونکہ جب يہ
عصارات )پانی( نکلتے ھيں تو دوسرے قسم کے پانی ان دونوں کے درميان حائل ھوجاتے ھيں اور ايک دوسرے سے ملنے
نھيں ديتے يھاں تک وه فضلہ کے ساتھ انسان سے خارج ھوجاتے ھيں۔
چنانچہ ابھی چند سال پھلے تک يہ بات معلوم نھيں تھی کہ ان ”ص ّماء غدوں“ )بھرے غدوں( کاکيا کام ھے۔
او رکيمياوی چھوٹے عامل جسم کی ضروری ترکيبات کو پورا کرتے اور ان کے کروڑوں اجزاء ھوتے ھيں ،اور اگر ان
مينسے کوئی ايک جزء بھی ناکاره ھوجائے تو انسان کا پورا جسم متاثر ھوجاتا ھے کيونکہ ان غدوں سے نکلنے واال پانی
خطره جان بن جاتا ھے۔
جو ايک دوسرے کی تکميل کا باعث ھوتا ھے ،چنانچہ ان ميں ذرا سا بھی اختالل ،انسان کے لئے
ٔ
اور واقعا ً يہ بھی عجيب بات ھے کہ آج کا سائنس اس نتيجہ پر پھونچ چکا ھے کہ انسان کے جسم ميں موجود انتﮍياں
ساڑھے چھ ميٹر کی ھوتی ھيں او ران کے اندر دو طرح کی حرکت ھوتی ھے:
١۔ ”حرکت خلط“ جس کے ذريعہ کھانے کو اچھی طرح باريک کيا جاتا ھے اور آنتوں ميں موجود مختلف قسم کے
عصارات سے وه کھانا بالکل ہضم ھوجاتا ھے۔
٢۔ ہضم شده کھانے کو جسم کے مختلف اعضاء تک پھونچانا اور آنتوں ميں جس وقت کھانا ہضم ھوتا ھے تويہ کھانا
دوحصوں ميں تقسيم ھوجاتا ھے ہضم شده کھانا )غذائيت( اور غالظت ،ل ٰہذا اس حرکت کی بنا پر انسان کے جسم سے صرف
غالظت باھر نکلتی ھے جس کے باقی رہنے سے کوئی فائده نھيں ھوتا )بلکہ نقصان ھوجاتا ھے(
اسی انسان کے جسم ميں ان پيچيده مختلف کيمياوی مادوں کے عالوه دوسرے” ميکروب “ " ،"Microbeجراثيم""Virus
اور باکٹريا " "Bacteriaبھی ھوتے ھيں جيسا کہ ماھرين علم کا کہنا ھے کہ اگر ميکروب اور جراثيم ميں کسی قسم کا کوئی
اضافہ ھوجائے يا ان ميں سے کوئی اپنا کام کم کرنے لگے يا ان کا تناسب کم وزياد ھوجائے تو انسان ھالک ھوجاتا ھے۔
اور يھی غ ّدے اور ان سے نکلنے واال مختلف قسم کا پانی ھی آٹوميٹک طريقہ سے کھانے کو مشکل سے آسان  ،سخت سے
نرم اور نقصان ده سے فائده مند بناديتے ھيں چنانچہ ماھرين علم نے معده کے اندر ان ميکروب اور جراثيم کی تعداد ايک
مربع سينٹی ميٹر) (C.Mميں ايک الکھ بتائی ھے ۔
اسی طرح ھمارے پورے جسم پرجو کھال ھوتی ھے اس کے اندرايسے سوراخ ھوتے ھيں جن کے ذريعہ بدن سے فاضل
پانی )پسينہ( نکلتا ھے ليکن قدرت کانظام ديکھئے کہ اس کھال کے سوراخوں سے باھر کا پانی اندر نھيں جاتا اور چونکہ
فضا ميں موجود جراثيم جب اس کھال کے اوپر حملہ آور ھوتے ھيں تو يھی کھال ان کو مار ڈالتی ھے اور جب بيرونی
جراثيم اس کھال پر غلبہ پانا چاہتے ھيں اور منطقہ جلدکو اکھاڑپھينکنا چاہتے ھيں تو يھاں پر ايک جنگ کا دور شروع
ھوجاتا ھے اور اس جگہ نگھبان جراثيم جو جلد کی حفاظت کی خاطر پائے جاتے ھيں وه جلدی سے اس جنگ کے موقع پر
حاضر ھوجاتے ھيں اور اپنے دشمن کے اردگرد ايک مضبوط حصار بناديتے ھيں اس کے بعد ياتويہ ان باھری جراثيم کو
جسم سے دور کرنے ميں کامياب ھوجاتے ھيں يا پھر ھمارے جسم کا نگھبان جراثيمی گروه حمالت کی تاب نہ الکر موت
کے گھاٹ اترجاتا ھے ليکن فوراً اس کے بعد جسم کا نگھبان دوسراگروه حاضر ھوجاتا ھے اور وه بھی بيرونی جراثيم سے
مقابلہ کرنا شروع کرديتا ھے اور جب يہ گروه بھی تاب مقاومت کھوبيٹھتا ھے تو پھر تيسرا گروه آتا ھے اسی طريقہ سے
يکے بعد ديگرے بيرونی جراثيم سے مقابلہ کرنے کے لئے جسم کے نگھبان گروه آتے رہتے ھيں يھاں تک کہ يہ نگھبان
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گروه بيرونی جراثيم کوشکست دينے ميں کامياب ھوجاتے ھيں ،اور يہ جسم کے نگھبان گروه خون کے ذرات ھوتے ھيں ،
جن کی تعداد تقريبا ً تيس ہزار بلين" (,Billion" (30,000,000,000,000,000ھوتی ھے جس ميں کچھ ذرے سفيد ھوتے
ھيں اور کچھ سرخ۔
چنانچہ جب آپ کھال کے اوپر کسی سرخ پھنسی کو ديکھيں کہ جس کے اندر پيپ پيدا ھوچکا ھے تو سمجھ ليں کہ وه گروه
جوجسم کی حفاظت کے لئے مامور تھا وه اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے ميں مرجاتا ھے کيونکہ يہ اپنے وظيفہ کی ادائيگی
ميں مارا گيا ھے اور يہ پھنسی کے اندر جو سرخی ھے يہ خون کے وھی ذرات ھيں جو اپنے خارجی دشمن کے سامنے
ناکام ھونے کی صورت مينپھنسی کی شکل ميں پيدا ھوگئے ھيں۔
اسی طرح اگر ھم کھال پر تھوڑی سی دقت کريں تب ھميں اس کی عجيب خلقت کا احساس ھوگا کيونکہ جب انسان اس خلقت
پر توجہ کرتا ھے تو يھی انسان کا سب سے بﮍا عضو دکھائی ديتا ھے چنانچہ ايک متوسط قامت انسان کی کھال تقريبا تين
ہزار بوصہ )دو ميٹر( ھوتی ھے اور ايک مربع بوصہ ميں دسيوں چربی کے غدے اور سيکﮍوں عرق کے غدے اور
سيکﮍوں عصبی خليے " "Cellsھوتے ھيں جن ميں چند ھوائی دانہ ھوتے ھيں اور مليونوں خليے ھوتے ھيں۔
اور اس کھال کی مالئمت اور لطافت کے بارے ميں اگر ھم بات کريں تو اس کو ھماری آنکھيں جس طريقہ سے ديکھ رھی
ھيں در حقيقت يہ کھال ويسی نھيں ھے بلکہ اگر اس کو ميکرواسکوپ" "Maicroscopeکے ذريعہ ديکھيں تو يہ کھال اس
سے کھيں زياده فرق رکھتی ھے جيسا کہ ھم ديکھتے ھيں ،چنانچہ جب ھم اس ميکرواسکوپ کے ذريعہ ديکھيں گے تو اس
کے اندربہت سے ابھاراور بہت سے گﮍھے نظر آئيں گے جيسے بال کی جﮍوں کے سوراخ ،جن کے اندر سے روغن نکلتا
ھے تاکہ ھماری کھال کی سطح کو چربی مل سکے ،اور انھيں جﮍوں کے ذريعہ پسينہ نکلتا ھے اور يہ پسينہ وه سسٹم ھے
کہ جب درجہ حرارت شديد ھوتا ھے تو جلد کو شدت گرمی سے محفوظ رکھتا ھے۔
اسی طرح اگر آپ کھال کے باھری حصہ کو ميکرواسکوپ کے ذريعہ مشاہده کريں تو اس ميں واضح طور پر ان اسباب کو
ديکھيں گے جن کی وجہ سے کوئی چيز باھر نکلتی ھے ،جس طرح پھاڑوں ،پتھروں وغيره ميں ھوتے ھيں۔
اسی طرح ھمارے جسم کی کھال کجھالنے يا دھونے سے بعض چيزيں خارج ھوتی ھيں ،اور اس کھال سے بعض مواد کے
خارج ھونے کا نتيجہ يہ ھوتا ھے کہ اس کھال پر ايک باريک پرده پيدا ھوتا ھے جس کو ھم اپنی آنکھوں سے ديکھتے ھيں
ليکن اگر اس کو ميکرواسکوپ کے ذريعہ ديکھيں تو گويا بہت سے مرده خليے ھيں جو اپنی اصلی حالت کو کھوبيٹھے ھيں،
چنانچہ ھر روز اسی طرح ھماری کھال پر ہزاروں باريک باريک پرده بدلتے رہتے ھيں ،ليکن اگر يھی مرده کھال تبديل نہ
ھو تو انسان کی صورت مسخ شده حيوان کی طرح دکھائی دے ،ل ٰہذا ان مرده خليوں او رمرده کھال کے لئے ضروری ھے
کہ يہ تبديل اور تعويض ھوتی رھے ،تاکہ ان مرده کھال کی جگہ نئی کھال آجائے ،اور يہ سلسلہ اس زندگی ميں چلتا رہتا
ھے  ،بھر کيف ھر جسم کے لئے اسی طرح کی کھال کا بدلتے رہنا ضروری ھے گويا يہ خليوں کا ايک طبقہ ھوتا ھے،
جبکہ کھال کے اندر سے ان کی غذا ان تک پھونچتی رہتی ھے تاکہ دن ميں الکھوں خليے بنتے رھيں اور مرده ھوکر باھر
نکلتے رھيں۔
اسی طرح ھميں انسان کے جسم کے بارے ميں بھی توجہ کرنی چاہئے !کيونکہ اسی انسان کے کان کے ايک جز ميں ايسا
سلسلہ ھوتا ھے جو چار ہزارباريک اور ايک دوسرے سے بندھے ھوئے قوس)کمان( سے بنتا ھے ،جو حجم اور شکل
وصورت کے لحاظ سے ايک عظيم نظام کی نشاندھی کرتا ھے۔
چنانچہ ان کو ديکھ کر يہ کھا جاسکتا ھے کہ گويا يہ ايک آلہ ٔ موزيک ھے کيونکہ ان ھی کے ذريعہ انسان کی سنی ھوئی
باتيں عقل تک پھونچتی ھيں  ،چاھے وه معمولی آواز ھو يا بجلی کی آواز سبھی کوعقل انسانی سمجھ ليتی ھے کہ يہ کس
چيز کی آواز ھے۔
اسی طرح انسان ميں عجيب وغريب گذشتہ چيزوں کے عالوه دوسری چيزيں بھی موجود ھيں جيسے قوت سامعہ )کان(،
قوت باصره) ،آنکھ( قوت شامہ )ناک( اور انسانی ذوق ،انسان کی ہڈياں ،رگيں ،غدے ،عضالت ونظام حرارت وغيره۔
المختصر يہ کہ طرح انسانی وجود ميں ہزاروں دليليں موجود ھيں جو اس بات پر داللت کرتی ھيں کہ انسانی جسم کا يہ نظام
ايک اتفاق نھيں ھے اور نہ ھی اتفاقی طور پر پيدا ھوگيا ھے اور نہ ھی ”بے جان ماده“ کی حرکت کا نتيجہ ھے )جيسا کہ
بعض لوگ کہتے ھيں(۔
ھم اس سلسلے کی اپنی بحث کے اختتام پر سائنس کے کشف شده نتيجہ پر ختم کرتے ھيں جو کہتا ھے کہ انسان کے جسم
ميں ايک عجيب وغريب سسٹم ھے جس کو ”کروموسوماٹ“ " "Chromosomicکھا جاتا ھے۔
کيونکہ ”کروموسوماٹ“ بہت ھی دقيق اور باريک ريشہ ھوتا ھے جس کی تشکيل ايسے ذرات کرتے ھيں جن پر ايک
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باريک پرده ھوتا ھے اور وه اپنے اطراف کی تمام چيزوں سے جدا ومحفوظ رہتا ھے ،گويا يہ باريک ريشہ اپنے اس مقصد
کے تحت اپنا پورا کام بغير کسی رکاوٹ کے انجام ديتا رہتا ھے ،ليکن يہ باريک پرده دوسرے کيمياوی مرکبات سے مل کر
بغير کسی رکاوٹ کے رشد ونموکرتے ھيں،جو”سيٹوپالزم“ ""Cytoplasmسے اس باريک پرده کی طرف مندفع ھوتے
ھيں ،تاکہ ان کيمياوی مرکبات کے ذريعہ ”کروموسوماٹ“ سے اجزاء تشکيل پائيں ،اور زندگی کے مورد نياز عناصر کی
تخليق ھوسکے۔
کيونکہ کروموسوماٹ کی ترکيب ""D.N.Aکے اجزاء سے ھوتی ھے جس کو ” وراثتی " “"Geneticcsاجزاء بھی کھا جاتا
ھے،اس کی وجہ سے انسان لمبا اور ناٹا ھوتا ھے اور اسی کی بنا پر انسان کے جسم ،آنکھ اور بالوں کا رنگ تشکيل پاتا
ھے اور ان تمام سے باال تر انسان کی آدميت تشکيل پاتی ھے اور انھيں وراثتی اجزاء کی بناپر گھوڑے سے گھوڑا ھی پيدا
ھوتا ھے او ربندر سے بندر ،چنانچہ اسی کے باعث ھر مخلوق اپنی خاص شکل وصورت پر پيدا ھوتی ھے اور کروڑوں
سالوں سے ھر مخلوق اپنی گذشتہ صنف کے مشابہ پيدا ھوتی ھے ،چنانچہ کبھی آپ نے يہ نہ ديکھا ھوگا کہ کسی انسان
سے گدھا متولد ھوا ھو ،يا کسی گدھے سے بندر پيدا ھوا ھو؟! اور کسی درخت سے پھولوں کی جگہ پرندے پيدا ھوئے
ھوں؟!!۔
کيونکہ يہ تمام صفات ""D.N.Aکی بناپر ھوتے ھيں۔
جزی“)اجزاء(کی تشکيل کا طريقہ کار بہت ھی عمده اور بہترين ھے ،اور يہ گول قسم کے ھوتے ھيں اور باھم ملے
اوران ” ٔ
ذرات سے مل کر کبھی تو ”ريبوز“ نامی سوگر ""Sugarپيدا ھوتی ھے  ،جس کا پتہ ماھرين آج تک نھيں لگاپائے کہ کھاں
سے آتی ھے او رکيسے پيدا ھوتی ھے ،اور ريبوز”فاسفيٹ“" "Phoohateکے ذرات سے مرتبط ھے،اور يہ عمل
کروڑوں مرتبہ تکرار ھوتا ھے فاسفيٹ اور شوگر کے درميان،اور اس کا ھميشہ ايسے عمل کرتے رہنا ضروری ھے۔
چنانچہ اس شکل کے درجات کيمياوی ماھرين کے تعريف سے کھيں زياده قيمتی ھيں ،جو چار قوانين کے تحت تشکيل پاتے
ھيں:
١۔”آڈنين“۔
٢۔”ثمين“۔
٣۔”غوانين“
۴۔”سيٹوسين“
يھاں پرسوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ ان ميں کا پھال تيسرے سے ياچوتھے سے کيوں نھيں بدلتا؟ اور کون ھے جو اس ميں مانع
ھے؟
ل ٰہذا اس کے منع ميں دوران ہندسہ  ،دوری اور زاويہ مانع ھوتے ھيں کيونکہ ان ميں سے ھرايک کے لئے محدوديت ھے
جو ان ميں سے دوسرے کے عالوه صرف ايک ميں حلول کرتا ھے۔
اور شايد يہ عظمت اور خوبصورتی کے بہترين عکاس ھينجو ان عمليات ميں جو ايک نئے جز کے بنانے کے وقت آپ
مشاہده کريں ،چنانچہ يہ دائره نما شکل اپنے اطراف ميں مليونونالٹے چکر لگاتی رہتی ھے جو آخر ميں ايک بغير بنی رسی
نما بن جاتی ھے  ،چنانچہ آج کا سائنس ابھی تک اس بات کو کشف کرنے سے عاجز ھے کہ اس ميں ايسی طاقت کھاں سے
آئی ؟!
اسی طرح کسی قادر کی قدرت کے ذريعہ اس چيز ميں دو شگاف ھوجاتے ھيں وه بھی اس طرح جيسے کسی آری سے
دوٹکﮍے کردئے گئے ھوں ،اور مليونوں مرتبہ يہ شگاف پيدا ھوتا ھے تب جاکے کھيں اس ذره کی پيدائش ھوتی ھے ،اور
پھر اس پرده کی طرف سے جزئيات کے اندر يا شوگر ،فوسفات ،آڈينين ،ثيمين ،غوانين اور سيٹوسين کے اندر داخل ھوتا
ھے  ،اور يہ تمام سوائے فوسفات کے عالوه جادوئی طريقہ سے بن جاتے ھيناس کے بعد اپنی شکل کے اطراف ميں
گھومنے لگتے ھيں ،جبکہ ان ميں سے بعض تو اس شکل کے دوسری )بيرونی( طرف گھومتے ھيں جن کی وجہ سے
شوگر اور فوسفات بنتے ھيں اور ان سب سے مل کر اس کے دوبﮍے جزء بنتے ھيں  ،اور اس کے بعد ان عمليات کی دس
کروڑبار تکرار ھوتی ھے تب جاکے ايک شکل بنتی ھے اور پھر دسيوں کروڑ بار يہ عمليات جاری ھوتے ھےں اسی
طريقہ سے اس کی شکليں بنتی جاتی ھيں تاکہ پروٹن کے ذرات تشکيل پائيں۔
جبکہ  .D.N.Aکے اجزاء انسان سے مخصوص نھيں ھيں بلکہ يہ تمام زنده چيزونکے مکروب سے لے کر حشرات او
رھاتھی وغيره ميں بھی پائے جاتے ھيں اور يھی اساسی او ربنيادی اجزاء ھيں جن کی بنا پرحيات مکمل ھوتی ھے۔
حاالنکہ علم کيمياء نے اس بات کی وضاحت کی ھے کہ وه قواعد جن کی بنا پر تمام چيزوں مينجو الزمی اجزاء ھوتے ھيں
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تو وه تمام کائنات ميں ان کی ترکيب ميں اختالف نھيں ھوتا ،تو پھر سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ يہ تمام کائنات کی چيزيں ايک
دوسرے سے الگ کيوں ھيں؟!!
چنانچہ بعض ماھرين نے اس اختالف کی وجہ يہ بتائی ھے کہ .D.N.Aکے اجزاء کی مقدار اور گذشتہ چار قواعد کی بنا پر
ان تمام چيزوں ميں اختالف پايا جاتا ھے۔
ليکن کسی بھی ماھر نے کوئی ايسی مطمئن بات نھيں بتائی جس کوانسان قبول کرسکے۔
کيونکہ جن ماھرين نے حيات کے اسرار کے بارے ميں بہت سی کتابيں لکھيں ھيں ان سب ميں ”شايد“ ” ،بالفرض“
”،بسااوقات“ جيسے الفاظ استعمال کئے ھيں مثالً شايد اس کی وجہ يہ ھے ،بالفرض اس کی وجہ يہ ھو ،جو اس بات پر
بہترين دليل ھے کہ وه ابھی تک حياتی اسرار سے پرده نھيں اٹھاپائے ھيں۔
کيونکہ اس شکل ميں کروموساٹ ھوتے ھيناور کروموساٹ ژين اور وراثتی اجزاء بنتے ھيں  ،اور يہ وراثتی اجزاء
.D.N.Aکے اجزاء سے بنتے ھيں اور يہ .D.N.Aجزئيات سے بنتے ھيں اور يہ جزئيات چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنتے
ھيں ،گويا يہ ايک ايسی عمارت ھے جس کے اندر ايک کمره اس کمره ميں ايک اور کمره اور اس کمره ميں ايک اور
کمره۔۔۔۔۔۔
وجود خدا پر قرآنی آيات
قارئين کرام ! آئےے قرآن مجيد کی ان آيات کا مطالعہ کرتے ھيں جن ميں خداوندعالم کے وجود کو بيان کيا گيا ھے کيونکہ
درج ذيل آيات ميں حيوانات کی خلقت اور دوسرے دقيق نظام کو بيان کيا گيا ھے جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو يہ يقين
ھوجاتا ھے کہ حساب شده نظام يونھی اتفاقی طور پر پيدا نھيں ھوا۔
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”اور خدا ھی نے تمام زمين پر چلنے والے )جانوروں( کو پانی سے پيدا کيا اوران ميں سے بعض تو ايسے ھيں جو اپنے
پيٹ کے بل چلتے ھيں اور بعض ان ميں سے ايسے ھيں جو دو پاؤں سے چلتے ھيں اور بعض ان ميں سے ايسے ھيں جو
چار پاؤں پر چلتے ھيں  ،خدا جو چاہتا ھے پيدا کرتا ھے۔“
][15
”اور اسی طرح آدميوں اور جانوروں اور چار پايوں کی بھی رنگتيں طرح طرح کی ھيں“
ض َو َال ٓ
ط◌ٓ ٰ◌ائِ ٍر ي ِﱠط ْي ُر بِ َجنَا َح ْي ِہ اِ ٰالّ اُ َم ٌم أَ ْمثَالُ ُک ْم<][16
> َو َما ِم ْن دَآبﱠ ٍة فِی االٔرْ ِ
”زمين ميں جو چلنے پھرنے واال )حيوان( يا اپنے دونوں پروں سے اڑنے واال پرنده ھے ان کی بھی تمھاری طرح جماعتيں
ھيں“
ٰ
ٰ
ﱠ
ْ
ﱠ
ُ
َ
> اَ َول ْم يَ َروا اِلی الطي ِْر فَوْ قَہُ ْم ٰ
ت َويَقبِضْ نَ َما يُ ْم ِسکھ ﱠُن اِال الرﱠحْ مٰ نُ <][17
صف ٍ
”کيا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے نھيں ديکھا جو پروں کو پھيالئے رہتے ھيں اور سميٹ ليتے ھيں کہ خدا
کے سوا انھيں کوئی روکے نھيں ره سکتا“
][18
ُ
”اسی نے چار پايوں کو بھی پيداکيا کہ تمھارے لئے ان )کی کھال اور اون ( سے جاڑوں )کاسامان( ھے اس کے عالوه اور
سرشام چرائی پر سے التے ھو جب سويرے ھی
بھی فائدے ھيں اور ان ميں سے بعض کو تم کھاتے ھو اور جب تم انھيں ِ
چرائی پر لے جاتے ھو تو ان کی وجہ سے تمھاری رونق بھی ھے اور جن شھروں تک بغير بﮍی جان کپھی کے پہنچ نہ
سکتے تھے وھاں تک يہ چوپائے تمھارے بوجھ اٹھائے لئے پھرتے ھيں ،اس ميں شک نھيں کہ تمھاراپروردگار بﮍا شفيق
مھربان ھے اور )اسی نے( گھوڑوں ،خچروں اور گدھوں کو) پيدا کيا(تاکہ تم ان پر سوار ھو اور )اس ميں( زينت )بھی(
ھے )اس کے عالوه( اور چيزيں بھی پيدا کرے گا جن کو تم نھيں جانتے“
اقسام حيوانات
ماھرين علم نے حيوانوں کی بہت سی قسميں بيان کی ھيں ،اور ان حيوانوں کے رہنے کی جگہ بھی مختلف ھے مثالً:
خشکی ،دريا جن ميں مختلف حيوانات رہتے ھيں اور ان حيوانات کے مختلف طريقوں کے ساتھ ايک بہت بﮍا اختالف نظر آتا
ھے کيونکہ ھر حيوان اپنی زندگی کے لئے ايک مخصوص گھر بناتا ھے او ران کی غذا بھی مختلف ھوتی ھے۔
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يہ منھ ھاضمہ کے لئے سب سے پھال مرحلہ ھے اور اس کے لئے ايک عظيم فکر کی گئی ھے جو فکر وتصميم گيری
کرنے والے اور ان چيزوں کے خلق کرنے والے کی عظمت پر داللت کرتی ھے۔
ان حيوانات ميں کچھ ايسے ھيں جو صحرائی اور جنگلی ھوتے ھيں جيسے شير اور بھيﮍئے  ،ان کے لئے وھاں کوئی غذا
نھيں ھوتی مگر جس کا وه شکار کرليں چنانچہ ان کے لئے تيز اور سخت دانت اور بہت طاقتور ھاتھ اورپيروں کی
ضرورت ھوتی ھے تاکہ يہ شکار کرسکيں ،اسی طرح ان کے لئے پنجونميں طاقتور ناخن اور قوی ھاضمہ کا ھونا
ضروری ھے تاکہ گوشت اور اپنے سخت کھانے کو ہضم کرسکےں۔
اور کچھ حيوانات ايسے ھيں جو چراگاه ميں زندگی گذارتے ھيں جن سے انسان خدمت ليتا ھے انسان ان کے قوام کے لئے
نباتات اور چھوٹے چھوٹے درختوں اور گھاس وغيره کے ذريعہ غذا فراھم کرتا ھے ،چنانچہ ان کے ھاضمہ کاسسٹم ان کے
جسم کے لحاظ سے بنايا گيا ھے ،اسی وجہ سے ان کے منھ نسبتا ً بﮍے ھوتے ھيں ،ليکن ان کا منھ کچھ مخصوص دانتوں
سے خالی ھوتا ھے ،جن کے بدلے ان کو ﷲ نے ايسے دانت دئے ھيں جن کے ذريعہ مختلف درختوں اور گھاس وغيره کو
بہت جلد کھا جاتے ھيں ،اور اس کو ايک دفعہ ميں نگل جاتے ھےں ليکن اس کے ہضم کے لئے عجيب مشين موجود ھے
،وه جو کچھ بھی کھاتے ھےں وه معده ميں جاتا ھے جو کھانے کا مخزن ھے اور جب حيوان کھانا کھاليتا ھے اور آرام کے
لئے بيٹھتا ھے تو پھر يہ کھانا معده سے ايک دوسرے” تجويف“نامی جگہ کی طرف چال جاتا ھے اور پھراس معده کے منھ
تک آتا ھے تاکہ ا سکو اچھی طرح کوٹ لے اس کے بعد پھر ايک دوسری تجويف ميں چال جاتا ھے اور پھر چوتھی بار
بھی اسی طرح ھوتا ھے کيونکہ يہ تمام فعاليت حيوان کے لئے فائده مند ھوتی ھے۔
چنانچہ آج کے سائنس کا کہنا ھے کہ حيوان کے جسم کے لئے جگالی کرنا نھايت ضروری اور حياتی ھے کيونکہ گھاس کا
ہضم ھونا ايک مشکل کام ھے کيونکہ اس ميں ايسے اجزاء اور سليلوز ھوتے ھيں جن پر سبزی کے خليے کے غالف
ھوتے ھينجن کو ہضم کرنے کے لئے حيوان کو کافی وقت کی ضرورت ھوتی ھے اور اب اگر يہ حيوان جگالی نہ کرے
اور اس کے لئے حيوان کے پاس مخزن نہ ھو تو اس صورت ميں حيوان کا چاره چرنے ميں کافی وقت ضايع ھوگا يھاں تک
وه صبح سے شام تک بھی چرتا رھے گا تب بھی پيٹ نہ بھرے گالہٰذا حيوان کی غذا ہضم ھونے کے لئے ضروری ھے کہ
اس کے پاس ايک ايسا مخزن ھو جس ميں وه اپنی غذا کو جگالی کے ذريعہ تحليل کرے تاکہ بدہضمی کا شکار نہ ھو اور يہ
غذا اس کے لئے سود مند ثابت رھے۔
ليکن پرندوں کے ھاضمہ کا سسٹم مذکوره حيوانوں سے بالکل الگ ھوتاھے کيونکہ ھر پرنده کی صرف ايک چونچ ھوتی
ھے جس ميں ہڈی نما دانت بھی ھوتے اوران کے نہ منھ ھوتا ھے اورنہ ھونٹ ھوتے ھيں چنانچہ پرنده غذا کو بغير چبائے
کھاتا ھے۔
ان پرندوں کی غذا کی طرح ان کی چونچ بھی الگ الگ طرح کی ھوتی ھيں ان ميں جو شکاری پرندے ھوتے ھيں ان کی
چونچ قوی اور لمبی ھوتی ھے تاکہ گوشت کو خوب کوٹ ليں اور ”بطخ“ اور” ہنس“ کی چوڑی چونچ ھوتی ھيں تاکہ وه
اپنی غذا مٹی اور پانی دونوں سے تالش کرسکيں اور چونچ کے اطراف ميں چھوٹی چھوٹی کچھ اضافی چيز بھی ھوتی ھے
)جس طرح چھوٹے چھوٹے دانت( جو ان کی غذا کے کاٹنے ميں مدد کرتی ھيں ليکن چﮍيا ،کبوتر اور دوسرے پرندوں کی
چونچ چھوٹی ھوتی ھيں تاکہ وه اپنے ہدف تک پھونچ سکيں۔
ً
ان کے عالوه بھی ھم اس مخلوقات کی عظيم او رمنظم چيزوں کا مشاہده کرتے ھيں مثال حيوانات کے پير ،جن کی وجہ سے
حيوان چلتا پھرتا ،دوڑتااور بوجھ اٹھاتا ھے ،کيونکہ يھی پير حيوان کو تيز دوڑنے کی صالحيت عطا کرتے ھيں اورحيوان
کے ھر پير مين ُکھر ھوتے ھيں جو دوڑتے وقت احتمالی ضرر سے محفوظ رکھتے ھيں۔
ليکن گائے اور بھينس کے پير چھوٹے اور مضبوط ھوتے ھينجن ميں کھُر ھوتے ھيں جو زراعتی اور نرم زمين پر چلنے
ميں مدد کرتے ھيں ،اسی طرح اونٹ کے پير اس قسم کے ھوتے ھيں جو اس کو ريت پر چلنے ميں مدد کرتے ھيں اسی
طرح اس کے پيروں پر موٹی اورسخت کھال ھوتی ھے جو اس کو کنکريوں اور ريت پر بيٹھنے ميں مدد کرتی ھے۔
اسی طرح پرندوں کے پير بھی ان کی طبيعت کے لحاظ سے مختلف ھوتے ھيں چنانچہ ان ميں سے بعض گوشت خوار
ھوتے ھيں اور ان کے پنچے سخت او رمضبوط ھوتے ھيں تاکہ وه شکار کرنے ميں ان کی مدد کريں جيسے باز اور
گدھ،ليکن وه پرندے جو اناج اور ديگر دانے وغيره کھاتے ھيں جيسے مرغ اور کبوتر ان کے پنچوں ميں ا يسے ناخن ھوتے
ھيں جن سے صرف زمين کھود سکتے ھيں )تاکہ اس ميں چھپے دانوں کو نکال سکےں( ،ليکن وه حيوانات جو اپنی غذا
پانی ميں تالش کرنے پر مجبور ھيں ان کی انگليوں کے درميان ايک پرده ھوتا ھے جس کی وجہ سے وه پانی ميں تير کر
اپنی غذا تالش کرتے ھيں۔
اسی طرح انھی عجيب وغريب خلقت ميں سے مينڈھک کی خلقت بھی ھے  ،کيونکہ اس کی زبان دوسرے زنده موجودات
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سے لمبی ھوتی ھے اور اس کی لمبائی اس کے قدکے نصف ھوتی ھے اور اس ميں چپک ھوتی ھے جس سے وه مکھيوں
کا آسانی سے شکار کرتا ھے ،کيونکہ مينڈھک بالکل کوئی حرکت نھيں کرتا مگر يہ کہ مکھی اس کے قريب ھوجائے اور
جب زبان باھر نکالتا ھے تو اپنے سامنے موجود مکھيوں کا شکار کرليتا ھے۔
اور واقعا ً مينڈھک ميں يہ بات کتنی عجيب ھے کہ اگر اس ميں وه گردن نہ ھوتی جس سے وه اپنے سر کو حرکت دے کر
اپنے اطراف ميں ديکھتا ھے تو پھر اس کی آنکھيں کھلی کی کھلی ره جاتيں جو چاروں جانب )گردن کے حرکت کرنے کی
بنا پر( حرکت کرتی ھيں۔
قوه شامہ“ )سونگھنے
”
ميں
"حيوانات
Mammals
"
پستاندار
اکثر
کہ
ھے
کی
کشف
بات
يہ
نے
سائنس
قارئين کرام ! آج کے
ٔ
کی قوت(قوی ھوتی ھے برخالف قوت باصره کے ،جبکہ پرندوں ميں ديکھنے کی قوت زياده تيز اور قوی ھوتی ھے اور
اس کا راز يہ ھے کہ حيوانات کی غذا معموالً زمين پر ھوتی ھے اور وه اس کو سونگھ کر حاصل کرسکتے ھيں ليکن
پرندے معموالً آسمان ميں پرواز کرتے ھيں ل ٰہذا ان کو اپنی غذا کی تالش ميں تيز آنکھوں کی ضرورت ھوتی ھے ،تاکہ وه
دور سے اپنی غذا کو ديکھ سکيں۔
ليکن ” ُمحّار“)ايک دريائی حيوان( جس کی آنکھيں ھماری طرح ھوتی ھيں البتہ ھماری صرف دو آنکھيں ھوتی ھيں ليکن
اس کی کئی عدد ھوتی ھيں اور ان ميں التعداد چھوٹی چھوتی پتلياں ھوتی ھيں جن کا احصاء ممکن نھيں  ،اور کھا يہ جاتا
ھے کہ ان کی مدد سے داہنے سے اوپر کی طر ف ديکھ سکتی ھيں ،اور چھوٹی چھوٹی پتلياں انسانی آنکھوں ميں نھيں پائی
جاتيں ،تو کيا يہ پتلياں اس محار ميں اس وجہ سے ھوتی ھيں کہ اس ميں انسان کی طرح سوچنے کی صالحيت نھيں ھوتی؟
اسی طرح کھا يہ جاتا ھے کہ بعض حيوانوں ميں دو آنکھيں اور بعض ميں ہزار آنکھيں ھوتی ھيں جو سب کی سب الگ
ھوتی ھيں تو کيا طبيعت علم مرئيات ميں اتنے عظيم مرتبہ پر فائز ھے۔؟! يعنی کيا يہ تمام کی تمام دقيق اور حساب شده
چيزيں بغير کسی خالق کے وجود ميں آسکتی ھيں؟!!
اسی طرح مچھلی ميں عجيب وغريب حس پائی جاتی ھے جس کی بنا پر درياؤں کے پتھروں اور دوسری چيزوں سے نھيں
ٹکراتی  ،چنانچہ بعض ماھرين نے اس سلسلہ ميں غور وخوض کرکے يہ نتيجہ پيش کيا ھے کہ مچھلی کے دونوں طرف
ايک طوالنی خط )لکير( ھوتا ھے  ،جبکہ يہ خط اتنا باريک ھوتا ھے کہ صرف دوربين ھی کے ذريعہ ديکھا جاسکتا ھے
اور اس ميں قوت حس کے بہت سے اعضاء ھوتے ھيں چنانچہ مچھلی انھيں کے ذريعہ پتھر يا کسی دوسری چيز کا احساس
کرليتی ھے جب پانی پتھروں اور دوسری چيزوں سے ٹکراتا ھے اور يہ پتھر وغيره کو ديکھ کر اپنا راستہ بدل ديتی ھے۔
اسی طرح چمگادڑکی خلقت بھی کتنی عجيب وغريب ھے جيسا کہ ماھرين نے اس پر توجہ دالئی ھے ،يہ چمگادڑ رات ميں
اڑتا ھے ليکن اپنے راستہ ميں کسی مکان  ،درخت يا کسی دوسری چيز سے نھيں ٹکراتا،چنانچہ اٹلی کے ايک ماھراور
سائنسداں نے اس کی قدرت کے سلسلہ ميں تحقيق کی ،اس نے ايک کمرے ميں کچھ رسياں باندھيں ،ھر رسی ميں ايک
چھوٹی گھنٹی باندھی کہ اگر رسی سے کوئی بھی چيز ٹکرائے تو وه گھنٹی بجنے لگے  ،اس کے بعد اس نے کمرے کو
بالکل بند کرديا اور اس ميں چمگادڑ کو چھوڑ ديا چنانچہ چمگادڑ اس کمرے ميں اڑنے لگا ليکن کسی بھی گھنٹی کی کوئی
آواز سنائی نہ دی ،يعنی وه کسی بھی رسی سے نھيں ٹکرايا  ،اس کی وجہ يہ بتائی گئی کہ چمگادڑ ميں ايسی طاقت ھوتی
ھے کہ جب وه اڑتاھے تو اس کے اندر سے ايک ايسی آواز نکلتی ھے جو کسی بھی چيز سے ٹکراکر واپس آتی ھے اور
اسی واپس آئی آواز کے ذريعہ وه اس چيز کا احساس کرليتا ھے  ،پس ثابت يہ ھوا کہ اس کے احساس کا طريقہ بالکل
”راڈار“ کی طرح ھے۔
اسی طرح اونٹ کی خلقت بھی بﮍی عجيب ھے،چنانچہ اس کو خدا کی عظيم نشانيوں ميں شمار کيا جاتا ھے جيسا کہ
خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا:
][19
”تو کيا يہ لوگ اونٹ کی طرف غور نھيں کرتے کہ کيسا )عجيب( پيدا کيا گيا ھے“
چونکہ اونٹ کی زندگی زياده تر جنگل اور ريگستان ميں بسر ھوتی ھے چنانچہ خداوندعالم نے اس کو ايسا خلق کيا ھے
جس سے وه ايک طوالنی مدت تک بغير کچھ کھائے پئے ره سکے ،اور اپنی بھوک وپياس پر کافی کنٹرول رکھ سکے۔
اسی طرح اونٹ کی لمبی اور گھنی پلکيں ھوتی ھيں جن کی بنا پر شديد طوفان او رآندھی ميں بھی اپنی آنکھيں کھولے رکھتا
ھے اور اس کی آنکھيں محفوظ رہتی ھيں  ،اور جس طرح ھم آندھی کے وقت اپنی آنکھوں کے بند کرنے پر مجبور ھوتے
ھيں وه اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر مجبور نھيں ھوتا۔
اسی طرح اس کے پاؤں اس طرح نرم ھوتے ھيں جن سے وه ريت پر آسانی سے چل سکتا ھے اور اس کے پير ريت اور
ريگستان ميں نھيں دھنستے ،اور اس کی ناک بھی آندھی کے وقت کھلی رہتی ھے ليکن پھر بھی اس ميں کوئی گرد وغبار
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نھيں جاتا ،اور اس کا اوپر واال ھونٹ نکال ھوا ھوتا ھے تاکہ اس کے ذريعہ کانٹوں والی گھاس وغيره کا آسانی سے پتہ
لگاسکے۔
اسی طرح چيونٹی کی خلقت بھی کتنی عجيب ھے چنانچہ چيونٹی ميں بہت سی خدا کی نشانياں بتائی جاتی ھيں ،کيونکہ اس
ميں فھم وادراک ،صبراور احساس اس قدر ھوتا ھے کہ کوئی شخص اس کے چھوٹے سے جسم اور حجم کو ديکھنے کے
بعد نھيں سمجھ سکتا ،اور شايد آج کی بہت سی جديد چيزيں اسی ميں غور وفکر کرنے سے وجود ميں آئی ھيں کيونکہ اس
کی خلقت ميں بہت ھی دقت اور نظم وترتيب کا لحاظ رکھاگيا ھے۔
چنانچہ بعض چيونٹی سردی کے زمانہ ميں دوسری ان چيونٹيوں کے لئے کھانے دانے کا انتظام کرتی ھيں جو باھر نھيں
نکل سکتيں ،اسی طرح ان ميں سے بعض وه ھوتی ھيں جو دانوں کاآٹا بناتی ھيناور وه ھمہ وقت اسی کام ميں مشغول رہتی
ھےں۔
اور بعض چيونٹياں ايسی ھوتی ھيں جن کی فطرت ميں کھانا کھانے کا مخصوص گھر بنانے کا ميالن ھوتا ھے  ،جن کو
کھانے کا باغيچہ کھا جاسکتا ھے اور وھاں پر مختلف کيﮍے مکوڑوں کا شکار کرکے التی ھيناور وھاں پر آرام سے بيٹھ
کر کھاتی ھينان ميں سے بعض ان شکار شده کيﮍے مکوڑوں کے اندر سے ايک طريقہ کا رس نکالتی ھيں جو شہد کے
مشابہ ھوتا ھے تاکہ اس کا کھاتے وقت مزه ليں۔
اسی طرح ان ميں سے بعض وه بھی ھوتی ھيں جو اپنے گروه کوايک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ھيں اور ان ميں
محافظ کا کام کرتی ھيں  ،نيز بعض چيونٹياں اپنے لئے گھر بنانے کی ذمہ داری نبھاتی ھيں جبکہ دوسری چيونٹياں اس طرح
کے پتّے کاٹتی ھيں جو ان کے اندازه کے مطابق ھوتے ھيں،اور ان ميں سے بعض اپنے گھر کے اردگرد پھره داری کرتی
ھيں۔
قارئين کرام ! ان تمام تفصيالت کے پيش نظر کيا ماده کے لئے يہ ممکن ھے کہ وه اتنی دقيق چيزوں کو پيدا کرے جن ميں
ايک چيونٹی بھی ھے جو اتنے دقيق حساب وکتاب سے رہتی ھے؟
پس ان تمام چيزوں کے پيش نظر حيوانات قابل توجہ ھيں چنانچہ قرآن مجيد نے اس بارے ميں پھلے ھی بيان کرديا ھے،
تعالی ھوتا ھے:
جيسا کہ ارشاد باری
ٰ
َ
ُ
ٌ
ْ
ْ
> َحتﱠی ِٕا َذا أَتَوْ ا َعلَی َوا ِدی النﱠ ْم ِل قَالَت نَ ْملَة يَاأيﱡہَا النﱠ ْم ُل ا ْد ُخلوا َم َسا ِکنَ ُک ْم الَيَحْ ِط َمنﱠ ُک ْم ُسلَ ْي َمانُ َو ُجنُو ُدهُ َوہُ ْم الَيَش ُعرُونَ <][20
”يھاں تک کہ جب )ايک دن( چيونٹيونکے ميدان ميں آنکلے توايک چيونٹی بولی اے چيونٹيو ! اپنے اپنے بلوں ميں گھس جاؤ
ايسا نہ ھو کہ سليمان اور ان کا لشکر تمھيں روند ڈالے اور انھيں خبر بھی نہ ھو۔“
اس کے صديوں بعد کھيں علم نے ان حقائق اور معلومات کو ثابت کيا ھے۔
ً
قارئين کرام ! مذکوره حيوانات کے عالوه اور بھی بہت سی مختلف قسم کے حيوانات اور جانور ھوتے ھيں،مثال يھی مرغ
جس سے ھم زياده سروکار رکھتے ھيں ان کی آواز بھی مختلف ھوتی ھے چنانچہ جب مرغی چھوٹے بچوں کو دانے ملنے
کی بعد آواز لگاتی ھے تو اس کی آواز اور ھوتی ھے اسی طرح جب ان کو اپنے گھر کی طرف بالتی ھے تو اس کی آواز
کچھ اور ھوتی ھے۔
اسی طرح شہد کی مکھی جب کھيں پھولوں والی زمين ميں جاتی ھے تو اپنے ايک خاص انداز ميں گھومتی ھے جيسے
انگريزی ميں ""8کا ھوتا ھے اور پھول ميں شہد ھوتا ھے تو اس کو حاصل کرليتی ھے۔
چنانچہ ايک ماھر دانشور جس نے چيونٹی کے متعلق تحقيق کی ھے وه کہتا ھے کہ ميں نے ايک چيونٹی کو اپنے بل سے
دور ديکھا جس نے اپنے ڈنک سے ايک مکھی کاشکار کيا اور اس کو تھوڑی دير کے لئے وھيں پر ڈال ديا تقريبا ً بيس منٹ
بعد جب اس کومکھی کے مرنے کا يقين ھوگيا تو اس کو اٹھاکر اپنے بل کی طرف چلنا شروع کيا  ،ليکن جب اس ميں لے
جانے کی طاقت نہ رھی تو اس نے تنھا جاکراپنے ساتھيوں کو باخبر کيا تو ان چيونٹيوں کا ايک گروه اس کے ساتھ نکال
يھاں تک کہ سب نے مل کر اس کے ٹکﮍے ٹکﮍے کرڈالے اور پھر سبھوں نے اس کے مختلف اجزاء کو اٹھايا،اور اپنے بل
ميں لے گئيں ،اب يھاں سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ جب وه پھلی چيونٹی ،تنھا بغير کچھ لئے اپنے بل ميں گئی تو اس کے ساتھ
کوئی ايسی چيز نہ تھی جس کو ديکھ کر دوسری چيونٹيوں کو اس شکار کے بارے مينمعلوم ھوتا تو پھر اس چيونٹی نے
دوسری چيونٹيوں کو کس زبان ميں باخبر کيا کہ ميننے ايک بہترين شکار کيا ھے آؤ مدد کرو تاکہ اس کو اپنے بل ميں لے
آئيں۔)پس معلوم ھوا کہ ان کی بھی ايک خاص زبان ھے جس سے وه سمجھتی اور سمجھاتی ھيں(۔
اسی طرح آپ ھاتھی کی خلقت پر غور کريں تو اس ميں بھی عجيب وغريب قدرت کے آثار مالحظہ کريں گے مثالًھاتھيوں
کا جھنڈ جب ايک ساتھ چلتا ھے تو ان کے درميان سے مسلسل ھمھمہ کی آواز آتی رہتی ھے ليکن جب يھی ھاتھی اپنے
گروه سے جدا ھوکر الگ الگ چلتے ھيں توان کی وه آواز ختم ھوجاتی ھے ،آخر ايسا کيوں ھے؟!۔
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اسی طرح جناب کوے کی آواز کس قدر مختلف اور بامفھوم ھوتی ھے چنانچہ وه خطره کے وقت رونے جيسی آواز نکالتا
ھے تاکہ اس کے دوسرے ساتھی خطر ه سے مطلع ھوجائيں  ،اور يھی کوا جب کوئی خوشی کامقام ديکھتا ھے تو ايسی آواز
نکالتا ھے جو قہقہہ اور ہنسی سے مشابہت رکھتی ھے۔
قارئين کرام ! حيوانات ميں کوئی ايسی زبان نھيں ھے جس کو سب سمجھتے ھوں  ،بلکہ ان ميں سے ھر صنف کی الگ
الگ زبان ھوتی ھے ،مثالً آپ مکﮍی کو ديکھيں  ،يہ جب جاال بناتی ھے تو اس جالے کے تار ان کے درميان گفتگو کاوسيلہ
بنتے ھےں ،چنانچہ کھا جاتا ھے کہ جب جالے کے ايک طرف مذکر اور دوسری طرف مونث ھو تو اسی جالے کے تارکے
ذريعہ ان کے درميان تبادلہ خياالت ھوتا ھے،اور اس کی ماده اپنے شوھر کے استقبال کے لئے اسی جالے کے تار کے
ذريعہ رابطہ قائم کرتی ھے ،جس طرح آج کل فون کے ذريعہ گفتگو کی جاتی ھے۔
اور جب ھم مرغی کو ديکھتے ھيں تو اس کے اندر ٰالھی شاہکار کی بہت سی عحيب وغريب نشانياں پاتے ھيں ،چنانچہ
ھمارے لئے درج ذيل حقائق پر نظرکرکے خالق خائنات کی معرفت حاصل کرنا ھی کافی ھے:
ايک امريکی ماھر نے مرغی کے انڈے سے بغير مرغی کے بچہ نکالنا چاھا ،چنانچہ اس نے انڈے کو ايک مناسب حرارت
)گرمی( ميں رکھا  ،جس مقدار ميں مرغی انڈے کو حرارت پھونچاتی ھے  ،ل ٰہذا اس نے چند عدد انڈوں کو جمع کرکے ايک
مشين ميں رکھا ،وھاں موجود ايک کاشتکار نے اس کو بتايا کہ انڈوں کو الٹتا پلٹتا رھے ،کيونکہ اس نے مرغی کو ديکھا
ھے کہ وه انڈوں کو الٹتی پلٹتی رہتی ھے ،ليکن اس ماھر نے اس کاشتکار کا مذاق اڑاتے ھوئے کھا کہ مرغی اس لئے
انڈے کو بدلتی ھے تاکہ اپنے جسم کی گرمی انڈے تک پھونچاتی رھے،الغرض اس نے انڈوں کو چاروں طرف سے حرارت
پھونچانے والی مشين ميں رکھا ليکن جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آيا تو کوئی بھی انڈا نہ پھٹا تاکہ اس سے بچہ نکلتا،
)وه حيران ھوگيا( اور دوباره اس نے کاشتکار کے کہنے کے مطابق انڈوں کو مشين ميں رکھ کر بچے نکلنے کی مدت تک
ان کو الٹتا پلٹتا رھا ،چنانچہ جب ان کا وقت آيا تو انڈے پھٹ گئے اور ان سے بچے نکل آئے۔
مرغی کے انڈوں سے بچے نکلنے ميں الٹ پلٹ کرنے کی ايک دوسری علمی وجہ يہ ھے کہ جب انڈے کے اندربچہ بن
جاتا ھے تو اس کی غذائی موادنيچے کے حصہ ميں چلی جاتی ھے اب اگر اس کو مرغی نہ گھمائے تو وه انڈا پھٹ جائے ،
يھی وجہ ھے کہ مرغی پھلے اور آخری دن انڈوں کو نھيں پلٹتی کيونکہ اس وقت پلٹنے کی ضرورت نھيں ھوتی  ،پس کيا يہ
تصور کيا جاسکتا ھے کہ ان اسرار کو وه بغير کسی ٰالھی الھام کے سمجھتی ھے ،جس کے سمجھنے سے انسان بھی قاصر
ھے؟
ٰ
چنانچہ يھی الھی الھام ھے جس کی بنا پر پانی ميں رہنے والے جانور بالخصوص سانپ اپنی جگہ سے ہجرت کرکے دور
درازگھرے سمندروں ميں جيسے ”جنوبی برمودا “ چلے جاتے ھيں  ،پس يہ کتنی عجيب مخلوق ھے کہ جب ان کا رشد
ونمو مکمل ھوجاتا ھے تو درياؤں سے ہجرت کرکے مذکوره سمندروں ميں چلے جاتے ھيں ،وھيں انڈے ديتے ھيں اور کچھ
مدت کے بعد مرجاتے ھيں ليکن ان کے بچے جو اس جگہ کے عالوه کسی دوسری جگہ کو نھيں پہنچانتے يہ لوگ اس
راستہ کی تالش ميں رہتے ھينکہ جدھر سے ان کے والدين آئے تھے ،اس کے بعد سمندری طوفان اور تھپيﮍوں سے مقابلہ
کرتے ھوئے اپنے آبائی وطن پھونچ جاتے ھيں اور جب ان کا رشد ونمومکمل ھوجاتا ھے تو ان کو ايک مخفی الھام ھوتا
ھے کہ وه جھاں پيدا ھوئے تھے وھی جائيں  ،ل ٰہذا ان چيزوں کو مالحظہ کرنے کے بعد يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ ايسی کون
سی طاقت ھے جو ان کو اس طرح کا الھام عطا کرتی ھے؟! ،چنانچہ يہ کھيں نھيں سنا گيا ھے کہ امريکی سمندروں کے
سانپ يورپی سمندر ميں شکار کئے گئے ھوں ،يا اس کے برعکس ،اور قابل توجہ بات يہ ھے کہ يورپی سانپوں کا رشد
ديگر سانپونکی بنسبت ايک سال يا اس سے زياده کم ھوتا ھے ،کيونکہ يہ لوگ طوالنی مسافت طے کرتے ھيں۔
بھرحال ان تمام چيزوں پر غور کرنے کے بعد سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ ان سانپوں کے اندر يہ طاقت اور فکرکھانسے آئی
جس کی بناپر يہ سب اپنی سمت ،سمندر کی گھرائی وغيره کو معين کرتے ھيں،ل ٰہذا کيا يہ تصور کيا جاسکتا ھے کہ يہ سب
”بے جان ماده“کی مخلوق ھيں؟!!
اسی طرح ٰالھی الھام کی وجہ سے مختلف پرندے جب بﮍے ھوجاتے ھيں تو اپنے والدين کی طرح اپنے لئے الگ آشيانہ
بناتے ھيں اور وه بھی بالکل اسی طرح جس ميں وه رہتے چلے آئے ھيں ،يعنی ان کے گھونسلوں ميں کوئی فرق نھيں پايا
جاتا۔
يھی ٰالھی الھام ھے کہ جس کی بنا پر بعض حيوانات کے اجزاء کٹنے يا جلنے کے بعد دوباره اسی طرح سے بن جاتے ھيں،
مثالًجب سمندری سرطان )کيکﮍا( اپنے جسم کے پنجوں کو ضائع کربيٹھتا ھے تو جلد ھی ان خليوں کی تالش ميں لگ جاتا
ھے جو اس کے پنجوں کی جگہ کام کريں اور جب خليے بھی ناکاره ھوجاتے ھيں تووه سمجھ جاتا ھے کہ اب ھمارے آرام
کرنے کا وقت آپہنچاھے ،اور يھی حال پانی ميں رہنے والے ديگر جانوروں کا بھی ھے۔
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اسی طرح ايک دريائی حيوان جس کو ”کثير االرجل“)بہت سے پير واال(کہتے ھيں اگر اس کے دوحصہ بھی کردئے جائيں
تو اس ميں اتنی صالحيت ھوتی ھے کہ اپنے باقی آدھے حصے سے دوسرا حصہ بھی مکمل کرلے۔
اسی طرح ”دودة الطعم“نامی کيﮍے کی اگر گردن کاٹ دی جائے تووه اس سر کے بدلے ميں ايک دوسرا سر بنا ليتا ھے،
جس طرح جب ھمارے جسم پر کوئی زخم ھوجاتا ھے يا گوشت کا ٹکﮍا الگ ھوجاتا ھے تو وه آہستہ آہستہ صحيح ھوجاتا
ھے اور جب يہ زخم بھرتے ھيں تو پتہ چلتا ھے کہ يہ خليے کس طريقہ سے حرکت کرتے ھيں جن کے نتيجہ ميں نيا
گوشت ،نئی ہڈی اور نئے ناخن يا کوئی دوسرا جز بن جاتا ھے۔
قارئين کرام ! حشرات کی دنيا بھی کيا چيز ھے چنانچہ اس ميں غور وفکر کرنے کے بعد انسان کو تعجب ھوتاھے ،اور
شايد ان کی ”شناخت غرائز“ کے بعد ان کی تفصيل ھمارے سامنے مجسم ھوجائے۔
کيونکہ ”ابو دقيق “ حشره جو کرم کلے )بندگوبھی( ميں پايا جاتا ھے اور اس ميں انڈے ديتا ھے جبکہ وه بند گوبھی کو نھيں
کھاتا ليکن اس کے اندر ايک ايسا غريزه ھوتا ھے جس کی بناپر اس کا انتخاب کرتا ھے  ،چنانچہ جب اس کے انڈوں سے
بچے نکلتے ھيں وه بند گوبھی کو کھاجاتے ھيں  ،پس معلوم يہ ھوا کہ يہ کيﮍاانڈے دينے کے لئے بند گوبھی کا اس لئے
انتخاب کرتا ھے تاکہ اس کے بچوں کو مخصوص غذا مل سکے۔
تو کيا يہ ابو دقيق نامی کيﮍا اس مسئلہ کو عقلی طور پر سمجھتا ھے؟!
اسی طرح ”زنبور الطين“ )انجن ھاری،جس کو کمھاری بھی کہتے ھيں( جو کيﮍے مکوڑوں کا شکار کرتی ھے اور اپنے
مٹی کے چھتے ميں لے جاتی ھے تاکہ کھانے کے لئے گوشت جمع رھے ،اوراس کے بعداس پر ايک انڈا ديتی ھے ،اس کو
اپنے گھر ميں رکھ ديتی ھے  ،پھر گارے مٹی کی تالش ميں نکلتی ھے جب اس کو مل جاتی ھے تو اس سے اپنے گھر کا
دروازه بند کرديتی ھے تاکہ جب انڈے پھٹنے کا وقت آئے اور بچے باھر نکلےں تو ان کا کھانے پھلے سے موجود رھے۔
اسی طرح وه مچھر جو پانی پر اپنے انڈے ديتے ھينليکن کبھی بھی اس کے انڈے بچے پانی ميں ضايع نھيں ھوتے تو کيا يہ
مچھر قوانين ”ارشميڈس“کو جانتا ھے۔
اسی طرح وه حشره جس کو علم حشرات ميں ”قاذفة القنابل“ کہتے ھيں جو پھاڑ کھانے والے حيوانات کے آگے آگے بغير
کسی خوف وھراس کے چلتا ھے اور اگرکسی جانور نے اس کو کھانے کے لئے منھ کھوال تو اپنے پيٹ پر موجود ايک
تھيلی کو فشار ديتا ھے تاکہ اس سے تين قسم کے غدے نکلےں جس ميں ”ھيڈروکينون“ ” ،فوق اکسيڈھيڈ روجين“ اور
”ازيم خاص“ اور جب يہ تينوں چيزيں مخلوط ھوتی ھيں تو ان ميں سے ايک قسم کا گيس نکلتا ھے جس کی وجہ سے وه
درنده حيوان بھی ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگتا ھے  ،تو کيا اس حشره اور کيﮍے نے علم کيمسٹری ميں کامبرج يونيورسٹی
سے ڈيپلم" "Diplomaکيا ھے؟!!
اسی طرح ابريشم کے کيﮍے  ،جو نھايت ھی باريک جال بناتے ھيں۔اور اسی طرح وه جگنو جو رات ميں روشنی پھيالتا
پھرتا ھے تاکہ روشنی پر آنے والے چھوٹے چھوٹے کيﮍوں کا شکار کرسکے۔
نيز اسی طرح پانی کے کچھ خاص کيﮍے جو چند ميٹر پانی ميں پہنچ جاتے ھيں اور پھر آسمان ميں بھی کافی اوپر اڑليتے
ھيں۔
اسی طرح وه تتلی جس کے پر بہت ھی نازک اور شفاف ھوتے ھيں جب ان پر روشنی پﮍتی ھے تو وه نيلے رنگ کے
دکھائی پﮍتے ھےں ،اور اگر اس ميں دسيوں ہزار ميں سے ايک جز بھی متغير ھوجائے تو پھر اس کی روشنی ميں بھی
فرق آجائے گا يا بالکل ختم ھوجائے گی۔
قارئين کرام ! يھاں تک ھماری گفتگو کا خالصہ يہ ھوا کہ حيوانات کی دنيا واقعا ً عجيب وغريب ھے جن کی خلقت اور
نوآوری وغيره کو ديکھنے کے بعد)اگرچہ حيوانات کے صفات اس مختصر کتاب ميں کماحقہ بيان نھيں کئے جاسکتے(
انسان اس نتيجہ پر پھونچتا ھے :
][21
”)يہ بھی ( خدا کی کاريگری ھے کہ جس نے ھر چيز کو خوب مضبوط بنايا ھے بے شک جو کچھ تم کرتے ھو اس سے وه
خوب واقف ھے۔“
تعالی ﷲ يقول المنکرون الجاحدون علوا کبيرا“
” ٰ
قارئين کرام ! ھم يھاں پر ان آيات کريمہ کو بيان کرتے ھيں جو خداوند عالم کے وجود پربہترين دليل ھيں ،جن ميں انسان
کونباتات،آسمان سے بارش ھونے اور زمين وآسمان کے درميان موجودعجائبات ميں غوروفکر کی دعوت دی گئی ھے،
کيونکہ ان تمام چيزوں کا اس قدر دقيق اور خصوصيات کے ساتھ پايا جانا اس بات پر داللت کرتا ھے کہ يہ صفات ان ميں
خود بخود نھيں پائے جاتے بلکہ ان سب کو مذکوره صفات عطا کرنے واال خدوندعالم ھے۔
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ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے:
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َ
َ َ
ار ُعونَ ۔ لَوْ نَشَا ُء لَ َج َع ْلنَاهُ ُحطَا ًما۔۔۔<][22
> أفَ َرأ ْيتُ ْم َما تَحْ ُرثُون۔ أأ ْنتُ ْم ت َْز َرعُونَہُ أ ْم نَحْ نُ ال ﱠز ِ
”بھال ديکھو تو کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ھو کيا تم لوگ اسے اگاتے ھو يا ھم اگاتے ھيں ،اگر ھم چاہتے تو اسے چور چور
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> أَفَ َرأَ ْيتُ ْم النﱠا ِ
ُ ِ
َ
”توکيا تم نے آگ پر بھی غور کيا جسے تم لوگ لکﮍی سے نکالتے ھو کيا اس کے درخت کو تم نے پيدا کيا ھے يا ھم پيدا
کرتے ھيں۔“
][24
”اور وه وھی )قادر وتوانا( ھے جس نے آسمان سے پانی برسايا پھر ھم نے اس کے ذريعہ سے ھر چيز کے کوئے نکالے
پھر ھم ھی نے اس سے ھری بھری ٹہنياں نکاليں کہ اس سے ھم باھم گتھے ھوئے دانے نکالتے ھيں اور چوھارے کے
درخت سے لٹکے ھوئے گچھے )پيدا کئے( اور انگور اور زيتون اور انار کے باغات جو باھم صورت ميں ايک دوسرے
سے ملتے جلتے ھيں اور )مزے ميں( جداجدا ،جب يہ پھلے او رپکے تو اس کے پھل کی طرف غور تو کرو بے شک اس
ميں ايماندارلوگوں کے لئے بہت سی )خداکی ( نشانياں پائی جاتی ھيں۔“
َ
َ
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ت َشتﱠی <][25
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”وه وھی ھے جس نے تمھارے) فائده کے واسطے(زمين کو بچھونا بنايا اور تمھارے لئے اس ميں راھيننکاليں اور اس نے
آسمان سے پانی برسايا پھر )خدا فرماتا ھے کہ (ھم ھی نے اس پانی کے ذريعہ مختلف قسموں کی گھاسيں نکاليں۔“
ت َو ْ َٔ
ﷲ بَلْ
ع
م
> أَ ﱠم ْن َخلَ َ
ض َوأَن َز َل لَ ُک ْم ِم ْن ال ﱠس َما ِء َما ًء فَأَ ْنبَ ْتنَا ِب ِہ َحدَا ِئ َ
االرْ َ
ق َذاتَ بَ ْہ َج ٍة َما َکانَ لَ ُک ْم أَ ْن تُ ْن ِبتُوا َش َج َرہَا أَ ء ِلَہٌ َ َ ِ
ق ال ﱠس َما َوا ِ
ہُ ْم قَوْ ٌم يَ ْع ِدلُونَ <][26
”بھال وه کون ھے جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا اور تمھارے واسطے آسمان سے پانی برسايا پھر ھم ھی نے پانی
سے دلچسپ اور خوشنما باغ اگائے ،تمھارے تو يہ بس کی بات نہ تھی کہ تم ان سے درختوں کو اگاسکتے تو کيا خدا کے
ساتھ کوئی اور بھی معبود ھے ؟ )ھر گز نھيں( بلکہ يہ لوگ خود) اپنے جی سے گﮍھ کے بتوں کو(اس کے برابربناتے
ھيں۔“
قارئين کرام ! نباتات کی دنيا بھی کس قدر عجيب ھے چنانچہ زمين شناسی )جيولوجی( ""Geologicalکے ماھرين اس بارے
ميں ھميشہ بررسی وتحقيق مينمشغول ھيں کيونکہ وه ھر روز ايک نہ ايک نئی چيز کشف کرتے ھيں۔
اورجيسا کہ ماھرين نے بيان کيا ھے کہ نباتات کی تقريبا ً پانچ الکھ قسميں ھيں اور وه ترکيب اورتزويج اور عمر کے لحاظ
سے مختلف ھيں کيونکہ انھيں نباتات ميں سے وه بھی ھيں جن کی عمر کچھ دن کی ھوتی ھے اور ان ميں سے بعض وه ھيں
جن کی عمر کچھ سال ھوتی ھے اور ان ميں سے بعض کی عمر انسان کے کئی برابر ھوتی ھے۔
معموالً نباتات وھاں پيدا ھوتی ھيں جھاں پر ان کے لئے مناسب اسباب موجود ھوں  ،ان کے بيج طوالنی مدت تک باقی رہتے
ھيں کيونکہ جب تک ان کے لئے مناسب پانی اور مناسب گرمی موجود نہ ھوں تب تک پيدا نھيں ھوتيں) ،جيسا کہ معلوم ھے
کہ نباتات ميں سے ھر ايک معين گرمی ميں پيدا ھوتی ھيں( اسی طريقہ سے ان کے لئے ھوا کا بھی ھونا ضروری ھے
کيونکہ وه اسی کی بدولت زنده رہتی ھے اور اسی سے سانس ليتی ھے۔
اور جب دانہ اگنا شروع ھوتا ھے ،تو پھلے چھوٹی چھوٹی جﮍيں پيدا ھوتی ھيں اس وقت وه اپنی غذا کو خود دانہ سے
حاصل کرتا ھے يھاں تک کہ اس کی جﮍيں زمين ميں پھيلنا شروع ھوتی ھيں اس وقت وه اپنی غذا زمين سے حاصل کرتا
ھے گويا وه انسان اور حيوان کے بچوں کی طرح ھے کہ جب تک وه شکم مادر ميں رہتا ھے تو اس کی غذا اس کی مادر
کے ذريعہ پھونچتی ھے  ،اس کے بعد اس کے دودھ سے غذا پھونچتی ھے اور جب بچہ بﮍا ھوجاتا ھے تو پھر وه اپنی غذا
ميں خود مختار ھوجاتا ھے۔
قارئين کرام ! کيا ان تمام چيزوں کے مالحظہ کرنے کے بعد کوئی يہ کہہ سکتا ھے کہ ان تمام چيزوں کو خدا کے عالوه
کسی اور نے پيدا کيا ھے؟
اور نباتات کا غذائی سسٹم،جﮍونپر منحصر ھوتا ھے کيونکہ يہ جﮍيں ھی غذائی سسٹم کا پھال جز ھےں ،اور جﮍيں نباتات
کی احتياجات کی بنا پر مختلف ھوتی ھيں ،پس ان ميں سے کچھ گاجر جيسی اور بعض آلو جيسی اور بعض جالی نما ھوتی
ھيں ،جبکہ ان تمام ا ختالف کے باوجود ايک ھی مقصد کے لئے پيدا کی گئی ھيں۔اور يہ مقصد نباتات کا اپنے لئے غذا
حاصل کرنا ھے۔
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اورجب يہ جﮍيں رشد کرتی ھيں تو اس پر موجود چھلکا زمين سے رطوبت حاصل کرکے اس کو جﮍوں کے اوپرپھونچاتا
ھے ،اور يھاں سے نباتات تک غذا پھونچتی ھے جس کے ذريعہ وه رشد کرتی ھيں اور يہ بات بھی طے شده ھے کہ نباتات
کے لئے روشنی ،پانی اور ديگر ضروری عنصر کا پايا جانا ضروری ھوتا ھے جيسے کاربن "Carbon" ،آکسيجن،
" "Oxygenفسفور "” ،"Phosphoreکاربرائڈ“" "Carbideوغيره۔
يہ بات بھی ذہن نشين رھے کہ نباتات اپنے پتوں کے ذريعہ سانس ليتی ھيں جو ان کے پھيپھﮍوں کا کام کرتے ھيں چنانچہ
نباتات حيوانوں اور انسانوں کی طرح انھيں پتوں کے ذريعہ آکسيجن "Oxygen"،کو حاصل کرتی ھےں اور کاربن اکسيڈ
عمل
دوم ""Carbon oxideکو نکالتی ھے،اور نباتات کے سانس لينے سے گرمی ميں کمی پيدا ھوتی ھے اور نباتات کا
ِ
تنفس شب وروز جاری وساری رہتا ھے ،مگر اس کا نتيجہ دن ميں عمل کاربن کے مقابلہ ميں ظاھر نھيں ھوتا کيونکہ عمل
کاربن کو نباتات عمل تنفس سے زياده جلدی انجام ديتی ھيں پس آکسيجن نکلتا رہتا ھے اور کاربن ڈائی اکسيڈ دوم" Carbon
 "Dioxideکو حاصل کرتا ھے۔
چنانچہ آج کے سائنس کا کہنا ھے کہ کاربن " "Carbonکا پيدا ھونا ھی ،ڈائی اکسيڈ کاربن " "Carbon Dioxideکی نابودی
کے لئے کافی ھے  ،اگر صرف اسی چيز پر اکتفا کی گئی ھوتی تو کافی تھا ،ليکن خداوندعالم نے جو خالق عظيم ھے ايسی
دوسری زنده موجوات کوبھی خلق کيا جو اپنے سانس لينے ميں کاربن اکسيڈ " "Carbon oxideنکالتی ھيں  ،جيسا کہ مرده
جسم بھی کاربن اکسيڈ نکالتے ھيں نيز ديگر امور کی وجہ سے بھی يہ ماده نکلتا ھے۔
چنانچہ اس کاربن اکسيڈ " "Carbon oxideکی نابودی ميں کبھی کوئی کمی يا زيادتی نھيں ھوتی ،بلکہ قدرت اور حکمت
خدا کا تقاضا يہ ھے کہ فضا ميں کاربن آکسائيڈ کی نسبت دس ہزار اجزا ميں سے تين يا چار ھوتی ھے ،اور اس نسبت کا
اس مقدار ميں موجود ھونا کائنات کی حيات کا سبب ھے  ،اور )کاربن " "Carbonاور کاربن اکسيڈ" "Carbon oxideکی
عمليات( ميں ابھی تک کوئی ايسا موقع نھيں آيا جب اس نسبت ميں کوئی اختالف ھوا ھو۔
چنانچہ بعض ماھرين کا کہنا ھے کہ اگرھوا ميں آکسيجن ٢١% "Oxygen"،کے بجائے  ۵٠%ھوجائے تو اس کائنات مينجو
چيزيں جلنے کے قابل ھيں ان سب ميں آگ لگ جائے اور بجلی کی کوئی چنگاری اگر درخت تک پھونچ جائے تو وه تمام
آگ کی نذر ھوجائےں ،اسی طرح اگر ھوا ميں آکسيجن١٠% "Oxygen"،يا اس بھی کم ھوجائے تو پھر تمام چيزوں کی
زندگی خطره ميں پﮍجائے۔
تو کيا ان تمام تحقيقات کے بعد بھی کوئی انسان بے جان ماده کوان تمام عجيب وغريب موجوات کا خالق کہہ سکتا ھے؟!!!
پانی کی خلقت
پانی ايک حياتی اور ضروری ماده ھے جو تمام ھی زنده چيزوں کے لئے نھايت ضروری ھے:
][27
”اور ھم ھی نے ھر جاندار کو پانی سے پيدا کيا “
ل ٰہذا پانی ضروريات زندگی ميں سب سے اھم کردار رکھتاھے ،اسی وجہ سے قرآن مجيد نے اس عظيم نعمت پر غور وفکر
کرنے کی دعوت ھے بلکہ کره زمين پر موجود پانی کو ديکھ کر تمام لوگوں کواس خالق کے وجود پر دليل کو درک کرنے
کی دعوت دی گئی ھے:
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َ
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”کيا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو )دن رات( پيتے ھو،کيا اس کو بادل سے تم نے برسايا يا ھم برساتے ھيں؟اگر ھم چاھيں
تو اسے کھاری بناديں تو تم لوگ شکر کيوں نھيں کرتے؟!
][29
”اور اس کی )قدرت کی( نشانيوں ميں سے ايک يہ بھی ھے کہ وه تم کو ڈرانے اور اميد دالنے کے واسطے بجلی دکھاتا
ھے اور آسمان سے پانی برساتا ھے اور اس کے ذريعہ سے مرده زمين کوآباد کرتا ھے “
چنانچہ پانی کے ماھرين کا کہنا ھے کہ سمندر ھی آب شيرين)پينے کاميٹھا پانی( کی بنياد اور اساس ھے اگرچہ سمندر کا
پانی بہت زياده نمکين ھوتا ھے جس کو زمين پر زنده موجودات استعمال نھيں کرسکتی ،ليکن خدا وندعالم نے اپنی موجودات
کے لئے پانی کو بارش کے ذريعہ صاف وخوشگوار بنايا ھے کيونکہ بارش کے ذريعہ ھی يہ نمکين پانی صاف اورگورا
بنتا ھے۔
خدا وندعالم آسمان سے بارش برساتا ھے:
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> َو َما ٔان َز َل ﷲُ ِم ْن ال ﱠس َما ِء ِم ْن َما ٍء فَأحْ يَا ِب ِہ ْ َٔ
ض َب ْع َد َموْ ِتہَا<][30
االرْ َ
”اور وه پانی جو خدا نے آسمان سے برسايا پھر اس سے زمين کو مرده )بيکار( ھونے کے بعد جال ديا)شاداب کرديا(
اور اگرخدا چاہتا تو يہ کھارا اور نمکين پانی اپنی پھلی والی حالت پر باقی رہتاجيسا کہ خداوندعالم نے ارشاد فرمايا ۔
جبکہ ھم يہ بھی جانتے ھيں کہ سمندر کے پانی کا نمکين ھونا بھی ضروری ھے کيونکہ سمندر بہت وسيع اور گھرے ھوتے
ھيں ليکن محدود اور بند ھوتے ھيں اور ان ميں پانی بھرا رہتا ھے اور اگر يہ پانی نمکين نہ ھوتا تو ايک مدت کے بعد يہ
پانی خراب اور بدبودار ھوجاتا۔
قارئين کرام ! ان کے عالوه بھی پانی کی اھم خصوصيات ھوتی ھيں ،مثالً جب انسان سمندر کے پانی کو ديکھتا ھے تو اسے
خدا کی قدرت اور اس کی تدبير کا احساس ھوتا ھے ،کيونکہ زمين کے تين حصے پانی ھيں تو اس سے ھوا او رگرمی پر
بہت اثر پﮍتا ھے ،اور اگر پانی کے بعض خواص ظاھر نہ ھوں تو پھر زمين پر بہت سے حادثات رونما ھوجائيں ،اور
چونکہ پانی پانی ھے اور سالوں باقی ره سکتا ھے اور پانی کی گرمی بھی زياده ھوتی ھے جو اوپر رہتی ھے جس کی بنا
پر درجہ حرارت سطح زمين سے اوپر ھی رہتا ھے اور زمين ميں سخت گرمی ھونے سے روکتاھے ،اور يہ چيز زمين کو
طوالنی حيات کرنے ميں مدد کرتی ھے جس کی وجہ سے سطح زمين پر موجود انسانوں )اور حيوانوں( کو فرحت ونشاط
ملتی ھے۔
اسی طرح مذکوره خواص کے عالوه بھی پانی کی کچھ منفرد خاصيتيں ھيں جو اس بات پر داللت کرتی ھيں کہ اس کے
خالق نے اس کو اس طرح اس لئے خلق کيا ھے تاکہ اس کی مخلوقات مکمل طريقہ سے فائده اٹھاسکے۔ پس پانی ھی وه
مشھورومعروف اورواحدماده ھے جسکی کثافت " "Densityپانی کے جماد کے وقت سب سے کم ھوتی ھے اور اس کی يہ
خاصيت زندگی کے لئے بہت اھم ھے ،کيونکہ اسی کی وجہ سے جب سخت سردی کے موسم ميں پاال پﮍتا ھے تو وه اس کو
ختم کرديتا ھے بجائے اس کے کہ وه پانی کے اندر جائے اور غرق ھوجائے اور وه آہستہ آہستہ جم جاتا ھے ليکن يہ پاال
پﮍنا اس پانی کو برف بننے سے روک ديتا ھے اگرچہ ٹھنڈک کتنی ھی زياده کيوں نہ ھو  ،اسی وجہ سے پانی ميں موجود
مچھلی او رديگر حيوانات زنده رہتے ھيں اور جب گرمی آتی ھے تو يہ پاال بہت جلد ختم ھوجاتا ھے۔
ان کے عالوه بھی ھم پانی کے دوسرے عجيب فوائد کا ذکر کرسکتے ھيں ،مثالً نباتات کے لئے زمين کی سطح کو نرم
کرديتا ھے ،جس کی بنا پر نبات ميں زمين کے اندر سے غذائی موادحاصل کرنے کے بعد رشد کرنے کی صالحيت پيدا
ھوتی ھے ،چنانچہ يھی پانی ھے جو ديگر چيزوں کے اجسام کو نرم کرتا ھے  ،اسی طرح پانی ھی وه شے ھے جو انسان
کے بدن ميں داخل ھوکراس کے حياتی مختلف عمليات ميں مددگار ثابت ھوتا ھے ،مثالً خون يا خون کے مرکبات ،اسی طرح
پانی کا ايک بخار ھوتا ھے جس کی وجہ سے درجہ حرارت کم ھوجاتا ھے اور اسی وجہ سے پانی ايک طوالنی مدت تک
پانی کی شکل ميں بہنے واال باقی رہتا ھے ورنہ تو گرمی کی وجہ سے خشک ھوکر ختم ھوجائے۔
قارئين کرام ! سمندر اور دريا خدا کی عظيم نشانياں ھيں ،چنانچہ ان ميں خشکی سے زياده متعدد قسم کے حيوانات پائے
جاتے ھيناور اس کائنات ميں بہت زياده اختالف پايا جاتا ھے ،مثالً ايک مربع ميٹر ميں الکھوں چھوٹے چھوٹے حيوانات
پائے جاتے ھيں ،جبکہ انھيں سمندروں ميں بﮍی بﮍی مچھلياں بھی پائی جاتی ھيں  ،واقعا ً خداوندعالم کا قول صادق اور سچا
ھے ،جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے:
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
اخ َر فِي ِہ َولِتَ ْبتَ ُغوا ِم ْن فَضْ لِ ِہ َولَ َعل ُک ْم
> َوھو الﱠ ِذی َس ﱠخ َر ْالبَحْ َر لِتَ ْأ ُکلُوا ِم ْنہُ لَحْ ًما طَ ِريًّا َوتَ ْست َْخ ِرجُوا ِم ْنہُ ِحليَةً تَلبَسُونَہَا َوتَ َری الفُل َ
ک َم َو ِ
تَ ْش ُکرُون<][31
”اور وھی وه خدا ھے جس نے دريا کو )بھی تمھارے( قبضہ ميں کرديا تاکہ تم اس ميں سے )مچھليوں کا( تازه تازه گوشت
کھاؤ اور اس ميں سے زيور )کی چيزيں موتی وغيره(نکالو جن کو تم پہنا کرتے ھو اور تو کشتيوں کو ديکھتا رھے کہ )آمد
ورفت ميں( دريا ميں )پانی کو( چيرتی پھاڑتی آتی جاتی ھے اور )دريا کو تمھارے تابع( اس لئے کرديا کہ تم لوگ اس کے
فضل )نفع وتجارت( کی تالش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔“
قارئين کرام ! يہ تو تھيں سمندر کی گھرائيوں کی باتيں اور اگر ھم اپنے اوپر وسيع وعريض نيلے آسمان پر دقت کے ساتھ
غور وفکر کريں تو ھميں معلوم ھوجائے گا کہ آسمان ميں کس قدر چاند ،سورج اور ستارے موجود ھيں  ،اور اگر کوئی
واقعا ً ان ميں غوروفکر کرے تو وه بالکل دنگ ره جائے گا اسی وجہ سے قرآن مجيد نے اس طرف توجہ دالئی ھے تاکہ ھم
ايک عظيم اور ھميشگی نتيجہ پر پھونچ جائيں ،اور وه يہ کہ يہ تمام عجيب وغريب چيزيں اتفاقی طور پر پيدا نھيں ھوئيں
اور نہ ھی ان کا پيدا کرنا واال ”ماده“ ھے:
ت َو ْ َٔ
َی ٍء<][32
ض َو َما َخلَ َ
ق ﷲُ ِم ْن ش ْ
ت ال ﱠس َما َوا ِ
> أَ َولَ ْم يَنظُرُوا ِفی َملَ ُکو ِ
االرْ ِ
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”کيا ان لوگوں نے آسمان وزمين کی حکومت اور خدا کی پيدا کی ھوئی چيزوں ميں غور نھيں کيا ؟!!“
ت َو ْ َٔ
االرْ ض<][33
> قُ ِل ا ْنظُرُوا َما َذا فِی ال ﱠس َما َوا ِ
”)اے رسول ( تم کہہ دو کہ ذرا ديکھو تو سھی کہ آسمانوں اور زمين ميں )خدا کی نشانياں( کيا کچھ ھيں۔۔۔“
> أَفَلَ ْم يَ ْنظُرُوا ِٕالَی ال ﱠس َما ِء فَوْ قَہُ ْم َک ْيفَ بَنَ ْينَاہَا َو َزيﱠنﱠاہَا َو َما لَہَا ِم ْن فُرُوج<][34
”تو کيا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر نھيں کی کہ ھم نے اس کو کيونکر بنايا ھے اور اس کو )کيسی( زينت
دی اور اس ميں کھيں شگاف تک نھيں“
ت بِ َغي ِْر َع َم ٍد تَ َروْ نَہَا<][35
> ﷲُ الﱠ ِذی َرفَ َع ال ﱠس َما َوا ِ
”خدا وھی تو ھے جس نے آسمانوں کو جنھيں تم ديکھتے ھو بغير ستون کے اٹھاکھﮍا کرديا۔۔۔“
وسعُونَ <][36
> َوال ﱠس َما َء بَنَ ْينَاہَا ِبأَي ٍد َو ِٕانﱠا لَ ُم ِ
”اور ھم نے آسمانوں کو اپنے بل بوتے سے بنايا اور بے شک ھم ميں سب قدرت ھے“
][37
”اسی نے چاند اور سورج کو اپنی مطيع بنارکھا ھے کہ ھر ايک اپنے )اپنے( معين وقت پر چالکرتا ھے“
ستاروں کی يہ کائنات کروڑوں ستاروں پر مشتمل ھے جن ميں سے بعض ايسے ھيں جن کو آنکھ سے ديکھا جاسکتا ھے
ليکن بعض کو دوربين وغيره ھی کے ذريعہ ديکھا جاسکتا ھے ،جبکہ ان ميں سے بعض ايسے بھی ھيں جن کے وجود کا
محققين وماھرين احساس کرتے ھيں ليکن ان کو ديکھا نھيں جا سکتا ،ل ٰہذا ان تمام چيزوں کا مشاہده کرنے کے بعد انسان دنگ
ره جاتا ھے ،کيونکہ کوئی ايسا مقناطيسی سسٹم نھيں ھے جس کی بناپر ان کو ايک دوسرے سے قريب يا ايک دوسرے سے
دور کردے،جيسا کہ آپ ديکھتے ھيں کہ کسی سمندر ميں دو اسٹمير " "Steamerايک راستہ پر ايک ھی سرعت کے ساتھ
چلتے ھيں اوران کا آپس ميں ٹکرانے کا احتمال ھوتا ھے۔
چنانچہ آج کا سائنس کہتا ھے کہ روشنی کی رفتارفی سيکنڈ  ١٨۶٠٠٠ميل ھے ،ان ميں سے بعض ستارونکی روشنی فوراً
ھی ھم تک پہنچ جاتی ھے اور بعض کی روشنی مھينوں اور بعض کی سالوں ميں پھونچتی ھے تو آپ اندازه لگائيں يہ
آسمان کتنا وسيع وعريض اور عجيب وغريب ھے۔؟!
تو کيا يہ تمام چيزيں يونھی اتفاقی طورپر اور بغير کسی قصد واراده کے پيدا ھوگئيں؟! اور کيا يہ تمام چيزيں بغير کسی
بنانے والے کے بن گئيں؟! اور کيا ”ماده“ ان تمام چيزوں کو اتنا منظم خلق کرسکتا ھے؟!!
][38
”)اے رسول ان سے کہہ دو کہ ( يہ تو خدا کی خلقت ھے پھر )بھال( تم لوگ مجھے دکھاؤ تو کہ جو )معبود( خدا کے سوا تم
نے بنارکھے ھيں انھوں نے کيا پيدا کيا بلکہ سرکش لوگ )کفار( صريحی گمراھی ميں )پﮍے( ھيں۔“
قارئين کرام ! اس زمين کو خداوندعالم نے اس طرح خلق کيا ھے تاکہ اس پر مختلف چيزيں زندگی کرسکيناور يہ زمين
گھومتی ھے تاکہ اس کے ذريعہ شب وروز وجود ميں آئيں۔
کره زمين پر
اور يہ زمين سورج کے گرد بھی گھومتی ھے جس کی وجہ سے سال اور فصل بنتی ھيں  ،جس کی بنا پر ٔ
موجوده مختلف مقامات پر ساکنين کے لئے مساحت زياده ھوجائے ،اور زمين پر نباتات کی فراوانی ھوسکے۔
زمين کا يہ گھومنا بہت ھی حساب شده ھے ،چنانچہ نہ اس ميں کمی ھوتی ھے اور نہ ھی اس ميں اضافہ ھوتا ھے کيونکہ
اگر اس زمين کی موجوده حالت ميں کمی يا اضافہ ھوجائے توزندگی کا خاتمہ ھوجائے۔
اور جيسا کہ آپ جانتے ھيں کہ اس زمين پر گيس کا غالف ھوتا ھے جو گيس زندگی کے لئے ضروری ھے ،چنانچہ يہ
گيس زمين سے  ۵٠٠/ميل کے فاصلہ پر رہتی ھے اوريہ غالف اتنا ضخيم ھوتا ھے ،جو آج کے دور ميں ايک سيکنڈ ميں
تيس ميل کی دوری کو تيزی کے ساتھ طے کرتا ھے۔
جس کی بناپر ان ستاروں کی گرمی کو کم کرديتا ھے کہ اگر يہ غالف نہ ھو تو پھر زمين پر کوئی زنده باقی نہ بچے ،اور
اسی غالف کی وجہ سے مناسب گرمی ھم تک پھونچتی ھے اسی طرح اس زمين سے پانی کا بخار بھی بہت دور رہتا ھے
تاکہ خوب بارش ھوسکے ،اور مرده زمين سبزه زار بن جائے کيونکہ بارش ھی کی وجہ سے پانی اتنا صاف ھوتا ھے اور
اگر يہ چيزيں نہ ھوں تو پھر زمين چٹيل ميدان نظر آئے اور اس ميں زندگی بسرکرناغير ممکن ھوجائے۔
اسی طرح پانی کا ايک اھم خاص امتياز يہ ھے کہ وه سمندر اور خشکی ميں موجود تمام چيزوں کی حيات کی حفاظت کرتا
ھے خصوصا ً وه برفيلے عالقے جھاں پر کﮍاکے کی سردی ھوتی ھے کيونکہ پانی آکسيجن کی کافی مقدار کو اپنے اندر
جذب کرليتا ھے جب کہ آکسيجن کا درجہ حرارت کم ھو اور جو سمندر اور نھروں ميں پانی کی سطح پر پاال ھوجاتا ھے
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اس کو يہ پانی ختم کرديتا ھے ،کيونکہ نسبی طور پر خفيف ھوتا ھے پس اس بنا پر ٹھنڈے عالقے مينتمام پانی ميں رہنے
والے موجودات کازندگی گذار نا آسان ھوجاتا ھے ،اور جب پانی جم جاتا ھے تو اس کے اندر سے کچھ حرارت نکلتی ھے
جو سمندری حيوانات کی زندگی کی محافظت کرتی ھے۔
اب رھی خشک زمين تو يہ بھی بہت سی چيزوں کی حيات کے لئے بنائی گئی ھے  ،چنانچہ اس ميں ايسے بہت سے عناصر
ھيں جو نباتات اور دوسری چيزوں کی حيات کی اھم ضرورت ھےں ،جن سے انسان اور حيوانات کی غذا فراھم ھوتی ھے،
چنانچہ بہت سے معادن زمين پر يا اس کے اندر پائے جاتے ھيں ،اور اس سلسلہ ميں بﮍی بﮍی کتابينبھی لکھی گئی ھيں۔
اور اگراس زمين کا قُطر موجوده قطر کے بجائے ايک چھارم ھوتا تو پھر اس کے اطراف ميں موجود پانی اور فضائی
دونوں غالف کو يہ زمين اپنے اوپرروک نہ پاتی اور اس زمين پر اتنی گرمی ھوتی کہ کوئی بھی چيز زنده نھيں ره پاتی۔
اور اگر اس زمين کا اندازه موجوده صورت کے بجائے دوبرابر ھوتا اور اس زمين کی مساحت دوبرابر ھوتی  ،اور اس وقت
موجوده زمينی جاذبہ دوبرابر ھوجاتا ،جس کی بنا پر ھوائی غالف کا نظام خفيف ھوجاتا ،اور فضائی تنگی ايک کيلو گرام
موثر ثابت
سے دو کيلوگرام فی مربع سينٹی ميٹر ھوجاتی ،اور يہ تمام چيزيں سطح زمين پر موجوده تمام اشياء کے لئے ٔ
ھوتيں ،تو ٹھنڈے عالقے کی مساحت اور وسيع ھوجاتی ،اور وه زمين جو قابل سکونت ھے اس کی مساحت کافی مقدار ميں
کم ھوجاتی ،چنانچہ ان وجوھات کی بناپر انسانی زندگی درھم وبرھم ھوجاتی۔
اسی طرح ا گرسطح زمين موجوده مقدار سے زياده بلند ھو تو اس صورت ميں يہ آکسيجن اور ڈائی اکسيڈ کاربن دوم
""Carbon Dioxideزياده جذب کرتی جس کی بنا پر نباتات کی زندگی تنگ ھوجاتی۔
اسی طريقہ سے اگر زمين کی سورج سے موجوده دوری کو دوبرابر بﮍھا ديا جائے تو اس کی سورج سے لی جانے والی
موجوده حرارت سے ايک چوتھائی کم ھوجائے گی اور اس صورت ميں زمين کا سورج کے اردگرد چکر لگانا طوالنی مدت
طے پائے گا جس کی بنا پر سردی کا موسم بﮍھ جائے گا اور سطح زمين پر رہنے والے موجودات کی زندگی مفلوج ھوکر
ره جائے گی۔
اسی طرح سے اگرزمين اور سورج کے درميان موجوده مسافت کو کم کرکے نصف کرديا جائے تو موجوده حرارت مينچار
گنا اضافہ ھوجائے گا ،اور گردش زمين سورج کے اطراف ميں تيز ھوجائے گی ،جس کی بنا پر زمين پر کسی بھی موجود
کا زنده رہنا ناممکن ھوجائے گا۔
يھاں تک کہ کره ارض کا ميالن کہ جس کی مقدار ٢٣زاويہ فرض کی گئی ھے يہ بھی بغير مصلحت نھيں ھے کيونکہ اگر
اس ميں يہ ميالن نہ ھوتا تو زمين کے دونوں قطب مسلسل اندھيرے ميں ڈوبے رہتے اور پانی کے بخارات شمال وجنوب
ميں منڈالتے رہتے ،اور ايک دوسرے پر پاال يا برف بن کر منجمد ھوجاتے۔
المختصر زمين کا موجوده دقيق نظام مختل ھوجائے تو تمام جاندار اشياء کی زندگی نيست ونابود ھوکر ره جائے گی ،کيونکہ
زمين کے اندر پائے جانے والے نظام جاندار اشياء کے لئے اسباب حيات فراھم کرتے ھيں ،تو کيا يہ سارا نظام اتفاقی اور
تصادفی ھے؟!!
قارئين کرام ! زمين کی مٹی بھی عجيب کائنات ھے اور اسی سے بہت سی چيزيں مربوط ھوتی ھيں ،جو تمام اس بات پر
داللت کرتی ھيں کہ اس زمين اور مٹی کا بنانے واال کوئی نہ کوئی ھے  ،کيونکہ جب ھم مٹی کو ديکھتے ھيں کہ يہ کس
طرح کی فعاليت انجام ديتی ھے اور کس طرح بہت سے نتائج پيش کرتی ھے چنانچہ ماھرين نے اس کے نتائج کی درج ذيل
قسميں بيان کی ھيں :کہ اس کا نچال حصہ گول ھوتا ھے اس پر مٹی کا ايک طبقہ ھوتا ھے ،جب وه ہٹ جاتا ھے تو دوسرا
طبقہ اس کی چگہ پر آجاتا ھے۔
اور يہ بھی مسلم ھے کہ ھمارے لئے مٹی بہت ھی مفيد ھے کيونکہ اکثرکھانے کی چيزيں اسی سے دستياب ھوتی ھيں،
کيونکہ تمام نباتات مٹی کی وجہ سے ھی رشد ونمو کرتی ھيں اور يہ بات بالکل واضح ھے کہ بغير زمين کے نباتات کا
کوئی وجودھو ھی نھيں ھوسکتا،اور جب ان نباتات کی جﮍيں کسی بھی موٹے پتھر سے ٹکراتی ھيں تو وه آہستہ آہستہ ان
سے ہٹتے جاتے ھيں البتہ پتھروں کا ہٹ جانا ان قواعد کے تحت ھوتا ھے جن سے پتھر پانی مينپگھل جاتے ھيں مثالً ان ميں
کيلسم " ،"Calciumميگنيسم" ، "Magnesiumاورپوٹاشم" "Potassiumھوتے ھيں اسی طرح ان ميں سلکون اسيڈس
""Silicon Acidsباقی رہتے ھيں اور المينيم اور لوھے کا مٹی ميں زياده غلبہ ھے ۔
جبکہ سلکون کے عناصر کے بارے ميں يہ بتايا جاتا ھے کہ بﮍے سے بﮍے پتھر کو پانی بناسکتے ھينل ٰہذا پتھر کو پانی
بنانے والے اجزاء بھی اسی نبات ميں ھوتے ھيں اور اسی طرح ان نبات ميں وه اجزاء بھی ھوتے ھيں جو ان کو رشد
ونموديتے ھيں تو يہ دونوں ايسی چيزينھيں جو ايک دوسرے کے سوفی صد مخالف ھينتوکيا ايک ساتھ ره کر کام کرسکتی
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ھيں او ردرختوں اور نباتات پر کوئی منفی اثر نھيں پﮍتا۔
ليکن يھی نيٹروجن""Nytrogenجس کے ذريعہ بجلی بنتی ھے اور اس بجلی کو بہت سے لوگ موت کا فرشتہ بھی کہتے
ھيں ،چنانچہ اسی نيٹروجن""Nytrogenکے ""OXidSسے بجلی کی طاقت پيدا ھوتی ھے ،ليکن جب يھی نيٹروجن کے
اکسيڈس بارش يا برف کے ذريعہ مٹی ميں جذب ھوتے ھيں تو اس کو يا اس پر موجود درختوں کو جالنے کے بجائے ان کو
رشد ونمو عطا کرتے ھيں ،چنانچہ مٹی ميں موجود نيٹروجن کی مقدار کو ساالنہ سوڈيم کی تيس بالٹی حاصل کرتی ھے اور
يہ مقدار درختوں او رديگر نباتات کے رشد ونمو کے لئے کافی ھوتی ھے۔!!
اور يہ بات معلوم ھونا چاہئے کہ يہ نيٹروجن جس سے بجلی بنتی ھے تو يہ مستوی عالقوں ميں بنسبت مرطوب اور معتدل
عالقوں کے زياده ھوتا ھے پس خشک اور جنگلی عالقوں ميں اس کی مقدار ميں اضافہ ھوتا رہتاھے ،خالصہ يہ کہ يہ
نيٹروجن عالقے کی ضرورت کے تحت مختلف چيزوں ميں کارگر ھوتا رہتاھے کيونکہ ھر عالقہ ميں اس کی ايک خاص
ضرورت ھوتی ھے تو کيا اس کی تدبير کے لئے کوئی نھيں ھونا چاہئے؟!!
الغرض اس دنيا کے عجائبات ميں سے کس کس چيز کا ذکر کيا جائے مثالً پانی کا دوره ،اکسيڈ کاربن دوم کا دوره ،عجيب
انداز ميں زاد ولد ھونا اسی طرح روشنی اور نور کی عمليات ان سب کی قوت شمس کے خزانہ ميں بہت زياده اھميت ھے ،
اسی طرح اس موجوده کائنات کی زندگی ميں اھم کردار رکھتے ھيں  ،چنانچہ اس کائنات کی ظاھری چيزيں اور سبب واقع
ھونے والی چيزيں اسی طرح تکامل وتوافق او رتوازن جن کے ذريعہ سے بہت سی چيزيں منظم ھوتی ھيں ،توکيا يہ اتنی
عجيب وغريب چيزيں اتفاقی اور اچانک پيدا ھوگئيں)،انسان کی عقل کو کيا ھوگيا اور ان تمام مخلوقات ميں غور نھيں کرتا(
چنانچہ يہ بسيط جزئيات جن کی کوئی صورت معين نھيں ھوتی اور نہ ھی ان کے درميان خالی جگہ ھوتی ھے  ،ليکن ان
سے کروڑوں کواکب اور ستارے نيز مختلف عالم وجود ميں آئے جن کی معين صورت بھی ھوتی ھے اورطوالنی عمر بھی
اور اپنے خاص قوانين کے تحت کام کرتے ھيں ،تو کيا يہ بھی سب کچھ اتفاقی طور پر اچانک پيدا ھوگيا؟!!
اور يہ کيمياوی مشھور عناصر جن کی تعداد سو سے بھی زياده ھے تو کيا انسان ان ميں تشابہ اور اختالف کی صورتوں کو
مالحظہ نھيں کرتا؟کيونکہ ان ميں بعض رنگين ھيں اور بعض رنگين نھيں ھيں ،ان ميں سے بعض ايسے گيس ھيں جن کو
سائل )بہنے والی(يا جامد بنانا مشکل ھے اور بعض سائل ھيں ،اور بعض ايسے سخت ھيں جن کو سائل يا گيس بنانا مشکل
ھے  ،ان ميں سے بعض کمزور ھيں اور بعض سخت ،ان ميں سے بعض ھلکے اور بعض بھاری ،بعض مقناطيسی ھيں اور
بعض مقناطيسی نھيں ھيں ،ان ميں سے بعض نشاط آورھيں اور بعض بے قدرے ،بعض احماض )کﮍوے( ھيں اور بعض
کﮍوے نھيں ھيں ان ميں بعض کافی عمر کرتے ھيں اور بعض کچھ دن ھی عمر کرتے ھيں  ،ليکن يہ تمام ايک ھی قانون
کے تحت ھوتے ھيں اور وه قانون ”قانون دوری“ ""Periodic Lawھے۔
کيونکہ ان معين عنصر اور غير معين عنصر کے ذرات کے درميان فرق صرف پروٹونات اور نيوٹرونات کی تعداد ميں ھوتا
ھے جو گٹھلی کی طرح ھوتے ھيناور دوسرا فرق يہ ھے کہ عدد اور الکٹرونات جو گٹھلی سے باھر ھوتے ھيں اور ان کا
طريقہ تنظيم بھی جدا ھوتا ھے ،ل ٰہذا اس بنا پر مواد مختلفہ کی کروڑوں قسميں چاھے وه عناصر ھوں يا مرکب چيزيں”
کھربائی“" "Electricityجزئيات سے مل کر بنتی ھيں اور ان ميں يا تو فقط صورت ھوتی ھے يا طاقت  ،او رچونکہ ماده
بھی جزئيات او رذرات سے تشکيل پاتا ھے  ،اور جزئيات وذرات ”الکٹرونات“ و”نيوٹرونات“سے ذرات تشکيل پاتے ھيں
اسی طرح طاقت او رکھرباء" "Electricityيہ تمام کے تمام معين قوانين کے تحت ھوتے ھيں اس حيثيت سے کہ ان ذرات
کی ايک مقدار بھی ان کی معرفت اور خصوصيات کو کشف کرنے کے لئے کافی ھے۔
کيا يہ تمام چيزيں اتفاقی ھوسکتی ھيں؟ اسی طرح کيا يہ تمام قوانين اور نظام کائنات صدفةً اور اچانک ھوسکتے ھيں؟!!
آج کا سائنس ماده کے ازلی ھونے کو ر ّد کرتا ھے
ھميں اس بات کا يقين ھے اور اس بات پر ايمان رکھتے ھيں کہ يہ تمام جھان اور جو کچھ بھی اس ميں موجود ھے جسے ھم
مالحظہ کررھے ھيں يہ سب قديم زمانہ سے موجود ھيں اور يہ بات بھی مسلم ھے کہ ” عدم“ کے ذريعہ کوئی چيز وجود
نھيں پاتی؟! بلکہ ھر چيز کے لئے ايک بنانے والے کا ھونا ضروری ھے  ،يعنی يہ تمام چيزيں پھلے نھيں تھيں اور بعد ميں
وجود ميں آئيں ،تو اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ ان کا پيدا کرنے واال کون ھے؟
ماده ھے يا خدا؟
اس جگہ اگر کوئی يہ کھے کہ ان کا پيدا کرنے واال ماده ھے جيسا کہ بعض لوگ اس نظريہ کے قائل ھيں تو ھم ان سے يہ
سوال کرتے ھيں کہ يہ ماده کيسے پيدا ھوا ؟اور اس کو کس نے پيدا کيا؟
ھمارے اس سوال کے جواب ميں اھل ماده کہتے ھيں:
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”ماده چونکہ پھلے سے موجود تھااور وه ازلی ھے ل ٰہذا اس کے پيدا ھونے اوراس کو پيدا کرنے والے کی ضرورت ھی
نھيں “
قارئين کرام ! آج کل کے سائنس نے اس نظريہ کو بہت ھی آسان طريقہ سے ر ّد کيا ھے  ،کيونکہ سائنس نے يہ بات واضح
کردی ھے کہ يہ کائنات ازلی نھيں ھوسکتی ،کيونکہ نظام کائنات کا دستور يہ ھے کہ گرم اجسام سے گرمی سرد اجسام کی
طرف جاتی ھے اورذاتی طور پر اس کے برعکس نھيں ھوتی ،مثالً گرمی ٹھنڈی چيزوں سے گرم چيزوں کی طرف منتقل
ھو ،اس کے معنی يہ ھيں کہ اس کائنات ميں تمام اجسام کا درجہ حرارت متعادل رہتا ھے اور اس ميں معين طاقت جذب
ھوتی ھے ،اور اگر ايک روز ايسا آجائے کہ جب اس ميں کيمياوی اور طبيعی کارکردگی نہ ھو ،تو اس کائنات ميں کوئی
شی بھی زنده باقی نہ بچے ،جبکہ ھم ديکھ رھے ھيں کہ اس کائنات ميں حيات باقی ھے تو اس کا مطلب يہ ھے کہ اس ميں
مختلف قسم کی کارکردگی ھورھی ھے  ،ل ٰہذا ھم يہ نتيجہ حاصل کرتے ھيں کہ يہ کائنات ازلی نھيں ھے اور اگر اس کو
ازلی مان ليا جائے تو اس کائنات کی تمام موجودات کبھی کی ختم ھوگئی ھوتيں۔
چنانچہ آج سائنس نے ايسے آالت بنالئے ھيں جن کی وجہ سے زمين کی عمر کا پتہ لگايا جاسکتا ھے  ،ليکن پھر بھی اس
کے نتائج تخمينی ھوتے ھيں ليکن ان سے يہ بات معلوم ھوتی ھے کہ يہ کائنات کروڑوں اور اربوں سال پھلے ايجاد ھوئی
ھے ،يعنی اس کا مطلب يہ ھے کہ يہ ازلی )ھميشہ سے(نھيں ھے اور اگر ازلی ھوتی تو اس ميں کوئی بھی عنصر نہ پايا
جاتا ،چنانچہ قوانين ”ڈينا ميکا حراری“ ""Thermo Dynamicsکا قانون دوم بھی اسی بات کی تصديق کرتا ھے۔
ليکن وه نظريہ جوکہتا ھے کہ” يہ کائنات دوری“ ھے يعنی پھلے يہ کائنات سُکﮍی ھوئی تھی  ،پھر پھيل گئی اور اس کے
بعد پھر سُکﮍ ے گی اوريہ سلسلہ اسی طرح جاری ھے۔
ليکن يہ نظريہ بھی درست نھيں ھے اور نہ ھی اس کی دليل قابل قبول ھے نيز نہ ھی اس کو علمی نظريہ کھا جاسکتا ھے،
کيونکہ ”قوانين ڈينا ميکا حراری“ " ، "Thermo Dynamicsدالئل فلکی اور جيولوجی" "Geologicalان تمام چيزوں سے
مذکوره نظريہ کی تائيد نھيں ھوتی بلکہ يہ چيز اس جملہ کی تائيد کرتی ھے کہ ”زمين وآسمان کو ابتداء مينخداوندعالم نے
خلق کيا ھے“:
”لقد خلق ﷲ فی البداية السماوات واالرض“
)بے شک خدا نے ھی زمين وآسمان کو ابتداء ميں خلق کيا ھے۔(
اسی طرح يہ بے عيب سورج اور چمکتے ھوئے ستارے اوريہ زمين اپنی تمام زندگی کے اسباب کے ساتھ بہترين دليل ھے
کہ اس کائنات کی اصل واساس ايک خاص زمانہ سے مربوط ھے جس کا مطلب يہ ھے کہ يہ بعد ميں حادث ھوئی )يعنی
ازلی اور ھميشہ سے نھيں ھے۔(
اسی طرح علم کيميا )کيمسٹری(بھی داللت کرتا ھے کہ تمام مادے زوال اور فنا کی طرف بﮍھ رھے ھيں چاھے ان کی رفتار
تيز ھو يا کم ،ل ٰہذا اس سے يہ ثابت ھوتا ھے کہ ماده ھميشہ باقی نھيں رھے گا ،اور نہ ھی يہ ماده ازلی تھا پس اس ماده کی
بھی کوئی ابتداء تھی کہ جب يہ وجود ميں آيا  ،چنانچہ اس بات پر علم کيميا اور سائنس بھی داللت کرتے ھينکہ ماده کی ابتدا
ء تدريجی نھيں بلکہ يہ اچانک اور يکايک پيدا ھوا ھے ،ل ٰہذا سائنس کے ذريعہ اس کے پيدا ھونے کا وقت معين کيا جاسکتا
ھے  ،تو پھر ان تمام چيزوں سے يہ بات واضح ھوتی ھے کہ يہ عالَ ِم مادی مخلوق ھے اور يہ جب سے خلق ھوا ھے تو
اسی وقت سے خاص قوانين کے تحت ھے اور کائنات کے قوانين کے ساتھ محدود ھے جس ميں کوئی اتفاقی عنصر نھيں پايا
جاتا۔
قارئين کرام ! تقريبا ً سوسال پھلے روس کے ايک ماھر ”مانڈليف“ نے ايسے کيمياوی عناصر مرتب کئے جو ذرات کے وزن
کو ترتيب دوری کے لحاظ سے بﮍھاديتے ھيں ،اور اس نے ايسے عناصر کا پتہ لگايا ھے جن کے ذريعہ ماده کی ايک نئی
قسم ايجاد ھوتی ھے جس کی صفات تقريبا ً ايک دوسرے کے مشابہ ھوتی ھيں ،تو کيا ان تمام باتوں کو ديکھ کر يہ کھا
جاسکتا ھے کہ يہ کائنات تصادفی اور اتفاقی طور پر پيدا ھوگئی ھے؟!!
بتحقيق ”مانڈاليف“ کے کشفيات کو ”مصادفہ دوری“ کا نام نھيں ديا جاسکتا ،البتہ اسے”قانون دوری“ ""Periodic Lawکھا
جاسکتا ھے۔
کيا يہ ممکن ھے کہ ان کو مصادفہ اور اتفاق کا نام ديديں جيسا کہ ماھرين سائنس کا درج ذيل نظريہ :
عنصر ”الف“ ،عنصر ”ب“ کے ذريعہ متاثر ھوتا ھے ليکن عنصر ”الف“ ،عنصر ”ج“ کے ذريعہ متاثر نھيں ھوتا۔؟!
نھيں ھرگز نھيں! کيونکہ سائنسدانوں کا يہ ماننا ھے کہ اس کائنات کے تمام عنصر ”الف“ ،وعنصر ”ب“ ميں قوت جاذبہ
اور رجحان ھوتا ھے ليکن يہ طاقت عنصر”ج“ ميں نھيں ھوتی۔
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چنانچہ ماھر سائنسدانافراد کا ماننا ھے ھلکے معادنی ذرات اور پانی کے درميان سرعت تفاعل معادنی ذرات کے اوزان کی
زيادتی کی وجہ سے بﮍھتی رہتی ھے  ،اس حال ميں کہ عناصر ”ھالوجينيہ “ جو جدا ھوئے ھيں ان کی گردش ،مذکوره
گردش کے بالکل مخالف ھوتی ھيں ،اور آج تک بھی اس مخالفت کا سبب کسی کو معلوم نہ ھوسکا ،اس کے باوجود بھی
کسی بھی شخص نے اس چيز کو محض مصادفہ کا نام نھيں ديا ھے ،اور نہ کسی نے يہ گمان کيا ھے کہ ان عناصر کی
مذکوره گردش کبھی کبھی ايک دو ماده کے بعد معتدل ھوجاتی ھے ،يا زمان ومکان کے اختالف کی بناپر معتدل ھوجاتی
ھے ،اور نہ ھی کسی کے دل ميں يہ خيال آيا کہ يہ تمام ذرات بنفسہ کبھی کبھی اپنے تفاعل سے خارج ھوجاتے ھيں ،يا
برعکس فعاليت کرنا شروع کرديتے ھيں يا بغير کسی سوچے سمجھے اپنی فعاليت انجام ديتے ھيں۔
سائنس نے ترکيب ذرات کوکشف کيا ھے کہ کيميا کی وه فعاليت جو ھم مشاہده کرتے ھيں اور ان کی خاصيت کو مالحظہ
کرتے ھيں يہ سب کے سب ،خاص قوانين کے تحت ھوتے ھيں جن ميں تصادفی اور اتفاقی کوئی چيز نھيں ھے۔
تاکہ ھم نامعلوم ذرات کے ذريعہ اس واضح نظريہ کو اخذ کرينکہ ھم يہ تصور کريں کہ اگر ”ھيڈروجن“ ""Hydrogenکے
کروڑوں ذرات ايک جگہ جمع ھوجائےں تو ايک ملی ميﮍ )(m.mجگہ ميں جمع ھوجاتے ھيں۔
بالفرض اگر ھم پياسے ھو ں اور ھم پانی پئيں تو جو پانی ھم پيتے ھيں تو اس ميں کچھ ريت کے ذرات ھوتے ھيں کيونکہ
سمندر اور زمين ميں ھونے کی وجہ سے پانی ميں مٹی کے ذرات پائے جاتے ھيں۔
اور کبھی کبھی يہ ذرات بہت ھی باريک باريک پتھر سے تشکيل پاتے ھينجو بالکل ذره کے برابر ھوتے ھيں۔
اور يہ ذره ايک نوات ) بہت ھی باريک پتھر (سے وجود ميں آتا ھے کيونکہ يہ نوات باريک پتھر سے بنتے ھيں ،چنانچہ ان
ميں کے بعض پروٹن ھوتے ھيناور بعض نيوٹرن  ،جبکہ ان کے اردگرد ايک بعيد فاصلہ پر الکٹرون گردش کرتی ھے۔
چنانچہ سائنسدانوں نے اس نظام ميں بہت سی چيزوں کو کشف کيا ھے جن کی اب تک  /٣٠قسموں کاپتہ چل چکا ھے جن
ميں سے بعض وه ھيں جن کو ھم نے ابھی ذکر کيا ھے جيسے ”پروٹن“” ،نيوٹرون“ اور ”الکٹرون“۔
""Proton","Neutron", "Electron۔
اور ماھرين کا کہنا ھے کہ ”الکٹرون“ کے چ ّکر ايک سيکنڈ ميں  ٧بلين ") "Billionملين در ملين( ھوتے ھيں۔
جبکہ بعض ذرات ايسے ھوتے ھيں جو ايک دوسرے ميں جذب ھوجاتے ھيں اور بعض ذرات کی خاصيت يہ ھے کہ وه
ايک دوسرے سے دور بھاگتے ھيں چونکہ ذرات کے بھی کچھ قوانين ھيں جو انسان ميں شادی اور طالق کے قوانين سے
دقيق تر ھيں۔
اسی طرح ھم جس نمک کو مختلف غذاؤں ميں استعمال کرتے ھيں اس کے دو جز ھوتے ھيں جو ايک ساتھ رہتے ھيں اور
اگر اس کے يہ دو جز ايک ساتھ نہ ھوں تو پھر ان ميں کا ھر ايک جزء جسم ميں فساد اور خرابی ايجاد کرديتا ھے ،کيونکہ
نمک ميں دو درج ذيل چيزيں ھوتی ھيں:
١۔”کلورائيڈ“ " "Chlorideجو ايک قسم کی گيس ھوتی ھے جس کو اگر کوئی زنده حيوان سونگ لے تو وه موت کے گھاٹ
اتر جائے۔
٢۔” سوڈيم“ ""Sodiumجو ايک نرم عنصر ھوتا ھے جو پانی کو خشک کرديتا ھے اور اس کے اندر سے دھواں اور
شعلے نکلتے ھيں يہ بھی اگر کسی کے بدن ميں داخل ھوجائے تو وه بھی مرجائے  ،ليکن يھی دونوں زھريلی اور خطرناک
چيزيں جب آپس ميں مل جاتی ھيں تو نمک بن جاتاھے جس کے بعد نہ نقصان ده ھوتا ھے اور نہ شعلہ ور۔
اسی طرح پانی کے بھی تين اجزاء ھوتے ھيں جس طرح سے اسالمی قوانين کے مطابق انسان کو يہ اختيار ھے کہ وه ايک،
دو تين يا چار بيويوں سے )ايک وقت ميں( شادی کرسکتا ھے اسی طرح ذرات کا قانون بھی ھے پس جب ”کلورائيڈ“
”سوڈيم“ سے ملتا ھے تو ھمارے لئے نمک بن جاتا ھے گويا يہ کلورڈ ايک ذره سے مال ھے ،اسی طرح جب
آکسيجن ،"Oxygen"،ھيڈروجن " "Hydrogenکے دو ذروں سے ملتا ھے تو پانی بنتا ھے ،اور جب ”نيٹروجن“ تين ذروں
سے ملتا ھے تو ”امونےا“نامی گيس بنتی ھے )جس کا مزه منھ جالنے واال ھوتا ھے جو بے رنگ اور تيز مزه رکھتی ھے(
اور جب ”کاربن“ " "Carbonھيڈروجن ""Hydrogenکے چار ذروں سے ملتا ھے تو ”ميٹھن“ ""Methaneنامی گيس
بنتی ھے۔
اسی طرح بعض عناصر ايسے ھينجو انفرادی طور پر رہتے ھيناور ان ميں کے بعض ذرات کے نام اس طرح ھيں” :نيون“
اور ”راڈون“)جو دونونگيس ھيں(
قارئين کرام ! جيسا کہ آپ حضرات نے مالحظہ کيا کہ عالم ذرات بھی کتنا عجيب ھے جس ميں مختلف فائده مندجزئيات
ھوتے ھيں اور يہ ھماری زمين پر اس طرح ايک دوسرے سے مرتبط ھيں کہ انسان تصور کرنے سے قاصر ھے  ،بس
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ايسے سمجھ ليجئے کہ جس طرح کسی بھی زبان کے حروف )جيسے عربی زبان ميں حروف تہجی کی تعداد  /٢٨ھے( کو
ايک دوسرے سے مالتے جائےں ،ان سے کلمات بنتے جائيں تب آپ ديکھيں کہ کتنے عنصر بنتے ھيں حقيقت تو يہ ھے کہ
الکھوں او ر کروڑوں کی تعداد ھوجائے گی۔
مثال کے طور پر يھی تين چيزيں :
١۔ کاربن۔" "Carbon۔
٢۔آکسيجن" "Oxygen۔
٣۔ ھيڈروجن""Hydrogen۔ کو اگر ايک دوسرے سے مالئيں تو الکھوں کيميائی مرکب تيار ھوسکتے ھيں جن ميں سے ھر
ايک کی الگ الگ خاصيتيں ھونگی۔
جيسا کہ ماھرين کا کہنا ھے کہ انسانی جسم کے مختلف پروٹن ""Proteinکی اتنی قسم ھيں جن کی تعداد دسيوں الکھ تک
پھونچتی ھے جبکہ پروٹن" ،"Proteinکاربن" ،"Carbonھيڈروجن" "Hydrogenاور آکسيجن "Oxygen"،کے بغير وجود
ميں نھيں آتی۔اور کبھی کبھی پروٹن کے ساتھ ”فاسفور " "Phosphoreاور ”کاربرائڈ“""Carbideھوتے ھيں اور کبھی
نھيں ھوتے۔
اسی طريقہ سے ھمارے لئے حيات کے تمام جزئيات واضح ھوتے جاتے ھيں اوريہ جزئيات حيات اسی طريقہ سے جاری
وساری ومتحدو منفصل )جدا( ھوتے جاتے ھيں ،چنانچہ اس زندگی کے تمام جزئيات کے ادوار اور اس کے اتحاد وانفصال
کی تمام صورتيں ايک معين اور معلوم مقدار کے مطابق رواں دواں ھے نہ اس ميں کمی ھوتی ھے نہ زيادتی ،کيونکہ
ھرحالت کے لئے ايک قطعی قانون اور محکم نظام ھوتا ھے ۔
کيا کوئی صاحب عقل اور مفکر انسان يہ سوچ سکتا ھے کہ عقل وحکمت سے خالی ماده اپنے آپ کو خود بخود اچانک
وجود ميں لے آئے؟! يا يہ مجرد ماده پھلے اس کائنات کے قوانين ونظام کا موجداور پھر ان قوانين کو اپنے اوپر الگوبھی
کردے يعنی پھلے ان قوانين کو اس ماده نے ايجاد کيا اورپھر يہ ماده ان قوانين کے ماتحت ھوجاتا ھے؟!!
بال شبہ ھر صاحب عقل کا جواب يھاں نفی ميں ھوگا ،بلکہ ماده جب طاقت ميں تبديل ھوتا ھے يا ماده ميں طاقت آتی ھے تو
يہ تمام چيزيں معين قوانين کے تحت ھوتی ھيں ،اور وه ماده جو وجود ميں آيا ھے وه بعد مينان قوانين کا محکوم ھوتاھے
يعنی اس پر معين قوانين الگو ھوتے ھيں۔
اور جب ھمارا يہ مادی عالم اپنے جيسا) عالم( خلق کرنے يا ايسے قوانين تعين کرنے سے) ،جو اس کے زير اثر ھوں(عاجز
ھے تو پھر ضروری ھے کہ اس عالم کی خلقت ايک ايسے موجود کے ذريعہ وجود ميں آئے جو ماده کے عالوه ھو۔
چنانچہ ھماری اس بات کی تائيد قوانين حرارت کرتے ھيں ،اور ھم انھيں کے ذريعہ طاقت ميسوره اور طاقت غير ميسوره
کے درميان فرق محسوس کرتے ھيں،اور بتحقيق يہ بات ظاھر ھے کہ جب کوئی بھی حرارت متغير ھو توطاقت ميسوره کا
ايک معين جز طاقت غير ميسوره ميں تبديل ھوجاتا ھے ،جبکہ يہ بات بھی واضح ھے کہ طبعيات ميں يہ تغيير و تبديلی اس
کے برخالف نھيں ھوتی،اور يہ” ڈينا ميکا حرارتی قوانين“ ""Thermo Dynamicsکا دوسرا قانون ھے۔
اور جب يہ بات طے ھوگئی کہ ماده ازلی نھيں ھے بلکہ حادث ھے )جيسا کہ تفصيل گذر چکی ھے( تواس کے لئے کسی
محدث کا ھونا ضروری ھے،کيونکہ کوئی بھی چيز اپنے کو پيدا نھيں کرسکتی ،بلکہ يہ بات عقلی طور پر محال ھے کہ
کوئی شے اپنی موجد ھو۔
پس نتيجہ يہ نکال کہ ماده کا خالق اور موجد خداوندعالم کے عالوه کوئی دوسر انھيں ھوسکتا۔
صُدفہ نظريہ کے دالئل اور اس کی ر ّد
اگر ھم تھوڑی دير کے لئے يہ فرض کرليں کہ” تطورماده“ )حرکت ماده( بر بناء صُدفہ ھے،تو ھميں تسليم کرنا پﮍے گا کہ
يہ مصادفت )اتفاق( موجودات عالم کے لئے بمنزلہ سبب ھے ،اور کوئی بھی عقل اس بات کو قبول نھيں کرسکتی۔
چنانچہ علم طبيعات کے ماھر ڈاکٹر ”نوبلٹشی“کہتے ھيں:
”ميں کبھی بھی يہ تصور نھيں کرسکتا کہ صرف مصادفت )اتفاق( الکٹرون پھلے پروٹن کے لئے مظھر ھو يا پھلے ذرات،
اولی يا عقل اول کے لئے مظھر ھو !! بلکہ ميرا
ياپھلے احماض االمينيةيا پروٹوپالزم االول " "Protoplasm 1stيا بذرة ٰ
عقيده تو يہ ھے کہ ان تمام چيزوں کا مظھر اور مفسر واجب الوجود ﷲ کی ذات ھے جو کائنات کی تمام اشياء پر محيط ھے۔
قارئين کرام ! مصادفہ اور احتمال کا نظريہ رياضی " "Mathe maticalلحاظ سے تفصيلی طور پر گذر چکاھے  ،جس کی
بنا پر ھم بعض چيزوں کے بارے ميں اتفاقی وجودکے قائل ھوئے کہ جن کی تفسير اس کے عالوه کوئی نھيں ھوسکتی ليکن
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مذکوره بحث کے مطالعہ سے اس بات پر قادر ھوجاتے ھيں کہ ھم ان اشياء کے درميان اتفاقی اور غير اتفاقی اشياء کے
درميان فرق کرليں ،ل ٰہذا اب ھم يھاں پروه بحث بيان کرتے ھيں جس ميں ماده کو منشاء حيات قرار ديا گياھے۔
چنانچہ بال شبہ يہ بات طے شده ھے کہ اساسی مرکبات کے پروٹن" "Proteinتمام زنده خليے ""Cellsپانچ عناصرسے
مرکب ھوتے ھيں:
١۔ کاربن""Carbon۔
٢۔ ھيڈروجن""Hydrogen۔
٣۔ نيٹروجن""Nytrogen۔
۴۔ آکسيجن "Oxygen"،۔
۵۔کبريت) سلفور(""Sulfur
اور پروٹن کے ايک جز ميں ۴٠’٠٠٠ذرات پائے جاتے ھيں ،اور اب تک سائنس نے  /١٠٢عناصر کا پتہ لگايا ھے توکيا ان
کی تقسيم ايک اتفاقی اور تصادفی ھے،اورجب يہ پانچ عناصر ايک جگہ جمع ھوتے ھيں تو پروٹن کا ايک جز بنتا ھے  ،ل ٰہذا
جب اس پروٹن کے ايک جز کے لئے اتنا دقيق حساب درکار ھے تو اس ماده کے لئے جو تمام چيزوں کا الزمہ ھے اس ميں
ان ذرات کا حساب کس قدر دقيق ھونا چاہئے۔
جيسا کہ سويسی رياضی داں ”ٹشالزيوجن“ نے ا ن تمام اسباب کا حساب وکتاب پيش کيا ھے ،چنانچہ وه کہتا ھے کہ اس
کائنات کا صدفةً اور اتفاقی پيدا ھونے کا احتمال اربوں اور کھربوں ميں سے صرف ايک احتمال ھے  ،کيونکہ اس نے اس
طرح حساب کيا ھے کہ اگر عدد  /١٠کو  ١٠ميں  /١۶٠مرتبہ گنا کيا جائے تو اربوں کھربوں اور پدم وغيره سے بھی بﮍی
رقم بنی گی جس کو الفاظ ميں بيان کرنا مشکل ھے تو اس رقم ميں سے صرف ايک احتمال پايا جاتا ھے اور پھر کائنات کے
لئے ماده کی آزمايش کے لئے مليونوں بار آزمائش کی ضرورت پﮍی گی کيونکہ صرف زمين پر موجود پروٹن کے ايک
جز کے لئے اربوں کھربوں سال کی ضرورت پﮍے گی جس کا حساب مذکوره دانشمند نے اس طرح کيا کہ عدد  ١٠کو ١٠
ميں  ٢۴٣بار گنا کيا جائے تو يہ رقم تو گذشتہ رقم کے الکھوں گنا ھوجائے گی جس کو بيان کرنے کے لئے انسان کے پاس
الفاظ نھيں ھے  ،مطلب يہ ھے کہ ان تمام حساب وکتاب کے پيش نظر اس کائنات کو اتفاقی کی پيدا وار کہنے کی کوئی
صورت نھيں ھے ،کيونکہ زمين کی پيدائش کا اندازه لگايا ليا گيا ھے ليکن اس اعتبار سے ہزاروں برابر سال درکار ھيں
تاکہ صرف زمين پر موجودات اس اعتبار سے پيدا ھوں۔
اور اگر ھم مذکوره قاعده سے تھوڑا تنزل کريں اور ”ھيموغلوبين“ " "Hemogbobinکے ذرات کو ديکھيں جو کہ خون
ميں الل رنگ کے ھوتے ھيں )جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ھے کہ يہ پروٹن" "Proteinکی ترکيب کا سب سے کم درجہ ھے( تو
ان ميں ”کاربن“ ""Carbonکے /۶٠٠متحد ذروں سے بھی زياده پائيں گے جن ميں ھيڈروجن ""Hydrogenکے /١٠٠
ذروں سے کم نھيں ھوتے اور نيٹروجن کے  /٢٠٠ذروں سے زياده ھوتے ھيں اسی طرح آکسيجن "Oxygen"،کے بھی
 /٢٠٠ذروں سے زياده ھوتے ھيں يھاں تک کہ انسان ميں /٢۵ٹريلين ) ((,25,000,000,000,000,000,000خون کے
دائرے ھوتے ھيں۔
اسی طرح علم کيميا کے ماھر ڈاکٹر” بوھلﮍ “ کہتے ھيں :
اورجس وقت انسان ،قوانين مصادفہ )اتفاقی نظريہ( کو مالحظہ کرتا ھے تاکہ اس بات کا اندازه لگائے کہ کائنات کے کسی
ايک پروٹن کے کسی ايک جز کا اتفاقی ھونا کھاں تک درست ھے ،تو معلوم ھوتا ھے کہ زمين کی عمر تقريبا ً تين
بلين)مليون در مليون( ) (,3,000,000,000,000,000سال يا اس سے بھی زياده ھے ليکن اس طويل مدت سے يہ ظاھر
ھوتا ھے کہ يہ کائنات اتفاقی نھيں ھے۔
قارئين کرام ! مذکوره باتوں کے پيش نظر يہ بات ثابت ھے کہ يہ پروٹن " "Proteinزندگی دہنده کيمياوی مواد ھيں اور ان
ميں زندگی نھيں پائی جاتی مگر جب تک ان ميں وه عجيب وغريب راز وديعت نہ کيا جائے جس کی حقيقت کو ھم نھيں
پہچانتے۔
بتحقيق اساسی مواد ميں جن ميں" ,"Hydrogen","Oxygen","Carbonکے ساتھ کچھ عناصر نيٹروجن اور ديگر عناصر
پائے جاتے ھيں تو ان کے لئے مليونوں ذرات پائے جاتے ھيں تب ايک چھوٹا سا مواد بنتا ھے  ،اور جب ھم اس سے بﮍے
جسم والے مواد کو ديکھتے ھيں تو اس ذرات کی بنا پر مصادفہ )اتفاقی( نظريہ کا بہت کم احتمال باقی بچتا ھے جس کو عقل
انسانی سوچنے کے لئے بھی تيار نھيں ھوتی اور اس کو ماننے سے انکار کرديتی ھے ۔
چنانچہ مذکوره گفتگو کے پيش نظر ”علوم اکاڈمی نيويورک“ کے صدر استاد ”کرس موريسن“ وضاحت کرتے ھيں:
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

”فرض کريں کہ آپ کے ايک تھيلے ميں پتھر کے  ١٠٠عدد ٹکﮍے ھيں جن ميں /٩٩کالے ھيں اور ايک سفيد ھے،اور ان
کو آپس ميں مالليناس کے بعد اگر آپ تھيلے ميں ھاتھ ڈال کر ان ميں سے سفيد پتھر نکالنا چاھينتو اس سفيد پتھر کے نکلنے
کا احتمال ايک فيصد ھے ،اسی طرح اگر آپ اس کے بعد دوباره پتھر نکالنا شروع کريں تو بھی سفيد پتھر کے نکلنے کا
احتمال ايک ھی فيصد رھے گا ليکن اگر اسی کام کو دومرتبہ لگاتار نکاليں تو اس کا احتمال دس ہزار ميں سے ايک ھے
اور اگر تيسری مرتبہ لگاتار نکالنا چاھےں تو اس کا احتمال دس الکھ ميں سے ايک ھے ،اور اگر اس کے بعد اس کام کو
چار بار لگاتار نکاليں تو رقم زياده ھوجائے گی ،کيونکہ ھر بار اس عدد کو اسی ميں گنا کيا جائے گا ،مثالً  ١٠٠گنا ١٠٠
دس ہزار ھوتے ھيں اسی طرح اگر تين بار لگاتار نکالنا چاھيں تو دس ہزار دس ہزار ميں گنا کيا جائے گا جس سے دس الکھ
بن جائے گا ،تو جتنی مرتبہ ميں آپ اس سفيد پتھر کو نکالنا چاھيں تو اس عدد کو اسی ميں گنا کرتے چلے جائيں گے  ،اور
اس سفيد پتھر کے نکلنا کا چانس گھٹتا چال جائے گا۔
چنانچہ اس طريقہ کار سے ھمارا مقصد يہ ھے کہ ھم اپنے قارئين کو علمی اورواضح طريقہ سے ان دقيق حدود کو بيان
کريں جن کے ذريعہ زمين پر زندگی بسرکرنا ممکن ھے اور حقيقی برھان کے ذريعہ زندگی حقيقی کے تمام مقومات کو
ثابت کريں اور يہ بتائيں کہ کسی بھی وقت ميں کوئی ايک ستاره صرف صدفہ اور اتفاقی طور پر پيدا نھيں ھوا ھے۔
کيونکہ جب ھم عالم مادی کی طرف دقت سے ديکھتے ھيں تو ھميں معلوم ھوتا ھے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذره اور بﮍے
سے بﮍاايٹم  ،ان ميں خاص قوانين اور حساب وانضباط پايا جاتا ھے۔
يھاں تک کہ الکٹرون بھی ايک مدار سے دوسری مدار کی طرف نھيں جاتے جب تک کہ وه ان کو اس طرح کی مساوی
طاقت نہ مل جائے تاکہ وه ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ھوجائے ،گويا ايک مسافر کی طرح ھے کہ جب تک اس کو
زاد راه نہ ديا جائے وه سفر نھيں کرسکتا۔
چنانچہ ستاروں کی پيدائش اور ان کی موت کے بھی خاص قوانين اور اسباب ھيں۔
ستاروں کے گھومنے ميں طاقت متعادل ھے۔
اسی طرح ماده ايک طاقت ميں تبديل ھوتا ھے اور سورج کے جسم کو نور معادلة کی طرف روانہ کرتا ھے۔
اسی طرح نور کے لئے بھی ايک معين رفتار ھے۔
اسی طرح ھر موج کے لئے طول ھوتا ھے اور حرکت کرنے والی طاقت بھی اور اس کی معين رفتار بھی۔
جيساکہ ھر معادن کے لئے کچھ ايسے مقناطيسی واضح اجزاء وخطوط ھوتے ھيں جن کے ذريعہ سے يہ معادن گردشی
سسٹم ميں قابل شناخت ھيں۔
اسی طرح ھر معدن اپنی خاص مقدار ميں ھوتا ھے اس ميں گرمی او ر سردی خاص مقدار ميں ھوتی ھے اسی طرح ھر
معدن کے لئے ضخامت اور بدن اور خاص وزن ھوتا ھے۔
چنانچہ ”اينش ٹن“ نے يہ ثابت کيا ھے کہ ھر معادن کے جسم اور اس کی رفتار ميں خاص تناسب ھے  ،اسی طرح زمانہ
اور نظام حرکت جو ايک متحرک مجموعہ ھے اس ميں اور زمان ومکان ميں رابطہ پايا جاتا ھے۔
جس طرح بجلی بھی خاص قوانين کے تحت پيدا ھوتی ھے۔
اسی طرح زلزلہ جس کے بارے ميں کھا جاتا ھے کہ يہ بے قانونی کی وجہ سے حادث ھوتا ھے ليکن يہ بھی ايک خاص
نظام کے تحت ھوتا ھے۔
اسی طرح کره زمين کا حجم اور اس کی سورج سے دوری  ،اسی طرح سورج کی گرمی اور اس کی شاعيں جن کی وجہ
سے مختلف چيزوں کو حيات ملتی ھے  ،اسی طرح زمين کا اوپری حصہ ،نيزپانی کی مقدار  ،اور ”ڈائی آکسائيڈ کاربن
ثانی“""Carbon Dioxideاسی طرح نايٹروجن کا حجم  ،اور انسان کی پيدائش اور اس کا زندگی بھر باقی رہنا ،يہ تمام کی
تمام )کسی کے (ارادے اور قصد پر موقوف ھيناور جيسا کہ معلوم ھوا ھے کہ يہ تمام چيزيندقيق اور باريک حساب کے
تحت ھوتے ھيں ،توکيا ان سب کا اتفاقی طور پر پيدا ھونا ممکن ھے؟!!
ليکن مادی لوگوں نے اتفاقی نظريہ کو ثابت کرتے ھوئے کھا ھے:
”بالفرض اگر حروف ابجد سے ايک صندوق بھرا ھوا ھو جس کی ترتيب وتنظيم کو الکھوں اور کروڑوں مرتبہ التعداد
صديوں ميں انجام ديا گيا ھو  ،اس صورت ميں کوئی مانع پيش نھيں آتا کہ ھم ايک منظوم قصيده کے نظم ونسق وترتيب کو
صرف ايک دفعہ ميں جدا کرديں ،چنانچہ اس صورت ميں قصيده کے حروف کی دوباره ترتيب مينصرف ھم کو ايک عمل
کرنا پﮍے گا اور وه عمل وھی ھے جو ھم نے قصيده کی ترتيب وتنظيم کے جدا کرنے ميں انجام ديا تھا ،پس ترتيب جدا
کرنے مينھم کو صرف ايک عمل )مصادفت(کے عالوه اور کسی چيز کی ضرورت نھيں ھوئی۔
اسی طريقہ سے ھمارا يہ عالم مادی جس کے بارے ميں بہت سی ممکنہ مصادفات )اتفاقات( ھماری عقل ميں آسکتی ھيں
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چنانچہ گذشتہ مثال کی طرح ھم عالم مادی ميں بھی يھی طريقہ اپنا سکتے ھيں يعنی عقل اس بات سے منع نھيں کرتی کہ ھم
اس نظام ميں متعدد پائے جانے والے اتفاقات ميں سے ايک اتفاق کو جدا کرليں ،اور يہ عالم ماده چاھے عالَم جماد ھو يا عالم
حيات۔“
ليکن ان کے قول کو ر ّد کرنے کے لئے مذکوره مثال کی تحليل کرنا ھی کافی ھے ،جس ميں چند احتماالت پائے جاتے ھيں:
١۔سب سے پھلے ھمارے پاس ايسے حروف ھونا ضروری ھے جن سے قصيده کھا جاسکتا ھو ،ان ميں سے نہ ايک حرف
کم ھو اور نہ زياده۔
٢۔ ان حروف کومنظم ومترتب کرنے والی طاقت کا ھونا بھی ضروری ھے۔
٣۔ اس طاقت کا باقی رہنا تاکہ نظم وترتيب ھوتی رھے اور بيچ ميں متوقف نہ ھو۔
 ۴۔ ايسی بافھم قوت کا ھونا ضروری ھے جو قصيده تمام ھونے پر تنظيم وترتيب کی حرکت کو موقوف کردے۔
ٰ
دعوی کو باطل کرنے والی دليل موجود ھے۔
چنانچہ ان چاروں احتماالت ميں ان کے
پھلے فرضيہ ميں ھم يہ سوال کريں گے کہ مذکوره حروف جن کو ترتيب ديا گيا کس طرح پيدا ھوئے؟ اور ماده مختلف
اجزاء ميں کس طرح تقسيم ھوا اور اس طرح کے نتائج کيسے برآمد ھوئے؟ اس کے بعد اس تقسيم کے لئے کس طرح اتحاد
کی قابليت پيدا ھوئی؟!
دوسرے فرضيہ ميں ھم يہ سوال کريں گے :
وه کونسی طاقت ھے کہ جس کے تحت يہ ترتيب وتنظيم انجام پائی اور کيا يہ عقلی طور پر صحيح ھے کہ يھی حروف بذات
خود اس بات کی صالحيت رکھتے ھوں کہ وه خود بخود محرک ھوکر کوئی قصيده بن جائےں؟
تيسرے فرضيہ ميں ھم يہ سوال کرتے ھيں کہ اگر ھم يہ فرض کرليں کہ حروف کے درميان ايک قوت محرکہ پائی جاتی
ھے جو تنظيم وترتيب کاکام انجام ديتی ھے ليکن سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ آيا وه کونسی طاقت ھے جو اس قوت محرکہ کو
اثنائے حرکت ميں رکنے نھيں ديتی ،کيا اس قوت محرکہ کے پاس اس حرکت کو مسلسل جاری رکھنے کا ادراک پايا جاتا
ھے؟!
چوتھے فرضيہ ميں ھمارا سول يہ ھے کہ وه طاقت کونسی ھے جس نے اس قصيده کے تمام ھونے پر اس قوه محرکہ کے
استمرار کو روک ديا،اور پھريہ قوت کيوں اس کام کو مسلسل جاری رکھنے سے متوقف ھوگئی؟!
ت َو ْ َٔ
ض أَ ْن تَ ُزوالَ َولَ ِئ ْن زَالَتَا ِٕا ْن أَ ْم َس َکہُ َما ِم ْن أَ َح ٍد ِم ْن بَ ْع ِد ِه ِٕانﱠہُ َکانَ َح ِلي ًما َغفُورًا <][39
> ِٕا ﱠن ﷲَ يُ ْم ِس ُ
االرْ َ
ک ال ﱠس َما َوا ِ
”بے شک خدا ھی سارے آسمان اور زمين اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ھوئے ھے اور اگر )فرض کرو کہ( يہ اپنی
جگہ سے ہٹ جائيں تو پھر اس کے سوا انھيں کوئی نھيں روک سکتا بے شک وه بﮍا بردبار )اور( بﮍا بخشنے واال ھے۔“
قارئين کرام ! گذشتہ مطالب کے پيش نظريہ بات واضح ھوچکی ھے کہ مذکوره نظريہ کو نہ تو منطق قبول کرتی ھے اور
نہ ھی عقل تسليم کرتی ھے،چنانچہ يہ تمام احتماالت اس بات پر داللت کرتے ھيں کہ ايک ايسی قوت کا ھونا ضروری ھے
جو ازلی  ،ابدی  ،ھميشگی اور صاحب عقل ھو،
اور اسی نے اس عظيم کائنات کو بغير کسی اضطراب و اتفاق کے مرتب و منظم طريقہ سے خلق کيا ھے ۔
ھم نظريہ صدفہ کے باطل ھونے کے سلسلے ميں مزيد عرض کرتے ھيں:
اگر ھم بدون حيات ماده ميں حيات کا تصور کريں تو ھماری عقل دوچيزوں ميں سے ايک چيز کو قبول کرتی ھے اور اس
ميں کسی تيسری چيز کا تصور نھيں :
١۔ يا تو حيات ماده کی خصوصيات اور لوازم ميں سے ھے تو پھر اس صورت ميں حيات کی خلقت کے لئے خالق مريد کی
کوئی ضرورت نھيں !
٢۔ يا پھر حيات کا کوئی خالق ھے۔
پس اگر کوئی يہ کھے کہ حيات اورزندگی ماده کی خاصيتوں ميں سے ھے تو ھم اس سے يہ کھےں گے کہ اس صورت
ميں ماده ازلی اور ابدی ھے جس کا اول وآخر نھيں ھے اور وه ازل سے اپنی تمام خصوصيات کے ساتھ موجود ھے ،اور
اس کی خصوصيات اس کے ساتھ ھيں چاھے جھاں بھی رھے۔
ليکن اس صورت ميں يہ کہنا غلط ھوگا کہ فالں ستاره پيدا ھوا اور فالں ستاره پيدا نھيں ھوا کيونکہ حيات کی تمام
خصوصيات کا بغيرکسی اثر کے اربوں سال تک باقی رہنے کا کوئی مقصد نھيں ھے کہ حيات ايک زمانے کے بعد ظاھر
ھو جس کا تاريخ نے اربوں سال کا حساب کيا ھے ل ٰہذا اس جگہ سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ حيات اتنے طوالنی عرصے کے
بعد کيوں ظاھر ھوئی جبکہ حيات کے خصوصيات ازل سے موجود ھيں؟!!
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اور اگر ھم يہ فرض کرليں کہ حيات کا ماده ازلی ھے تو اب سوال يہ در پيش ھے کہ يہ اتفاق)صدفہ( سے پيدا ھوکر دائمی
کسيے ھوگئی؟ اوريہ اتنی طوالنی مدت کھاں رھی ؟ يھاں تک کہ وه يکايک بغير کسی اراده وقصد کے وقوع پذيرھوگئی ؟!!
پس ان تمام باتوں سے يہ ثابت ھوا کہ ھم اس دوسرے فرضيہ کو صحيح مانيں کہ اس مجرد)بدون حيات( ماده کے لئے
ظھور حيات ايک خالق ازلی ،مريداور صاحب اختيار سے وجود ميں آئی ھے جو اس کے ظھور کے لئے زمانہ معين کرتا
ھے اور جس جگہ رکھنا چاھے رکھتا ھے ،پس اسی نے اس کائنات کو اپنے اراده اور حکمت سے خلق کيا ھے ،اور اسی
وتعالی ھے۔
کا نام ﷲ تبارک
ٰ
زمين پر حيات کی شروعات
ھم اپنی بات کو تمام کرنے سے پھلے اس سوال کا جواب دينا اپنے لئے ضروری اور مناسب سمجھتے ھيں :زمين پر زندگی
کا آغاز کيسے ھوا؟ اور کيا اس حيات کی اصل سورج ھوسکتا ھے؟!
ل ٰہذا ھم اس سوال کے جواب ميں يہ عرض کرتے ھيں کہ حيات اور زندگی کيا ھے؟ کيا يہ حجم والی چيز ھے يا وزن دار
ماده؟ يا يہ ان دونوں چيزوں سے مل کر تشکيل پاتی ھے؟
حيات ايک ايسا اثر ھے جس کا ايک زنده خَليہ " " Cellميں مشاہده کيا جاسکتا ھے وه بھی ٹلسکوپ " "Telescopeوغيره
کے ذريعہ ،ل ٰہذا جب يہ معمولی اور سب سے چھوٹا نقطہ جو ”پروٹو پالزم“ ""Protoplasmسے مخلوط ھوتا ھے اور اس
ميں زندگی کے آثار پائے جاتے ھينجو ھوا ميں سے ""Carbon Dioxide2thخورشيد سے حاصل کرتا ھے  ،اور پانی
سے " ,"Hydrogenنکلتا ھے چنانچہ ان دونوں چيزوں سے اس کی غذا فراھم ھوتی ھے جس کے ذريعہ وه رشد ونموکرتا
ھے۔
چنانچہ ماھرين نے ”پروٹو پالزم “ ""Protoplasmکو بارھا مختلف وسائل اور مختلف زمانے ميں خلق کرنا چاھاليکن سب
ناکام رھے اور اسی وجہ سے خدا پر ايمان ميں اضافہ ھوا جو ان تمام خليوں کا خالق ھے کيونکہ مخلوقات اپنی کو نھيں
بناسکتی۔
چنانچہ يھی واحد زنده خليہ جو حيات کا واحد عنصر ھے جس کی بنا پر يہ کائنات وجود ميں آئی تو کيا يہ پھال خليہ خود
بخود اچانک پيدا ھوگيا يا اس کو کسی نے خلق کيا ھے؟!
قارئين کرام ! زندگی کی ابتداء کے بارے ميں مختلف قسم کے نظريات پائے جاتے ھيں جن ميں سے بعض افراد نے يہ
کھاھے کہ حيات ”پروٹوجن “يا ”فيروس“ سے شروع ھوئی ھے يا ”پروٹن“ کے وجود سے شروع ھوئی ھے جبکہ بعض
لوگوں کا يہ بھی گمان ھے کہ ان نظريات نے اس ميدان کا دروازه بند کرديا جس سے عالم جماد اور عالم حيات ميں فرق پيدا
ھوتا ھے ۔
جبکہ حقيقت تو يہ ھے کہ مذکوره کسی بھی نظريہ ميں اتنی صالحيت نھيں ھے کہ ان کو قبول کرليا جائے کيونکہ ان کی
دليليں بہت کمزور ھيں ۔
ان تمام کے باوجود جو شخص بھی خدا کے وجود کا انکار کرتا ھے وه کوئی ايسی علمی دليل پيش کرنے سے قاصر ھے
کہ تمام ذرات جمع ھوکر اتفاقی طور پر زندگی کے اسباب بن گئے  ،کيونکہ خليوں ميں ھر ايک خليہ اتنا دقيق ھے کہ
ھماری سمجھ ميں آنا مشکل ھے اور اس کائنات ميں اربوں ،کھربوں خليہ موجود ھيں جو اپنی زبان بے زبانی سے خدا کی
قدرت کی گواھی دے رھے ھيں ،جن پر عقل وفکر اور منطق داللت کررھی ھيں۔
اسی طرح حيات کی يہ تعريف کرنا کہ يہ ايک کيمياوی نشاط ھے  ،يہ تعريف بھی قابل قبول نھيں کيونکہ مرده جسم ميں بھی
کيمياوی ماده پايا جاتاھے ،اسی طريقہ سے خود مٹی ميں بھی لوھا ،تانبا اور کاربن نکلتا ھے۔
اسی طرح يہ کہنا کہ جنسی خواہشات ” تستوسترون ھارمون“""Testosterone Hormoneکی وجہ سے ھوتا ھے ،ليکن
اس کے بھی کوئی معنی نھيں ھےں کيونکہ ھم يہ کہتے ھيں اس Hormoneميں يہ فاعليت اور خاصيت کس نے عطا کی؟!!
اسی طريقہ سے وه لوگ جو کہتے ھيں کہ عالم نباتات کی حرکت سورج مکھی کے پھول کی طرح ھے جس ميں ”ھارمون
اکسين“ " ".Hormone Auxinکا کردار ھوتاھے اورھميشہ اسی طرح يہ پھول سورج کی طرف گھومتا رہتا ھے اور اس
ميں کوئی مشکل ايجاد نھيں ھوتی۔
ل ٰہذا ھم يھاں پر يہ سوال کرتے ھيں کہ وه کونسی طاقت ھے جس نے ماده کو اس طرح کی تاثير عنايت کی جو نباتات ميں
اسی طرح کيمياوی عناصر کو پھونچاتی ھے۔؟
کيونکہ ابھی تک خليہ ميں کيمياوی ترکيب نے ھمارے اوپر راز حيات کو واضح نھيں کيا ھے کيونکہ حيات صرف مجرد
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منظومہ اور جامد مثالً مکان نھيں ھے بلکہ يہ تو حيات منظومہ صاحب حيات ھے جس ميں ايک طاقت ھوتی ھے جن کے
اندر ايسی قدرت ھوتی ھے جس کے ذريعہ وه ہدايت کرتا ھے اور ايک ايسی فطرت ھے جس ميں تنظيم و ترتيب کی
صالحيت ھوتی ھے۔
اسی طرح سائنس کا ايک نظريہ يہ بھی ھے کہ يہ ھماری زمين سورج سے جدا ھوئی ھے اور جس وقت يہ سورج سے جدا
ھوئی ،اس وقت اس کی گرمی سورج کے برابر تھی اور ھمارے فرض کے حساب سے اس کا درجہ حرارت  ،سورج کے
اس وقت کی گرمی کے برابر ھے اور چونکہ مليونوں سال سے اس کی گرمی ميں کمی واقع ھورھی ھے۔
ل ٰہذا اس وقت اس کی سطح کی گرمی ) (۶٠٠٠درجہ ھے  ،ليکن اس کے اندر کا درجہ حرارت چاليس ملين )چار کروڑ(
درجہ ھے ،اور جب اس زمين نے ان گيسوں کو حاصل کرناشروع کيا جو سورج سے جدا ھوئيں تھيں تو يہ زمين سطح
ارض پر ٹھنڈی ھونے لگی اور پانی جب زمين کے اس حصے سے مس ھوا جو مرتفع اور حرارتی تھا تو يہ پانی فضا کی
جانب بخار کی شکل ميں جانے لگا کہ جس کا درجہ قابل تصور نہ تھا پس يہ پانی اس فضا کے مقابل قرار پايا جو سورج
اور زمين کے درميان ٹھنڈی تھی اس کے بعد يہ زمين کی طرف ھالک کننده طوفان کی طرح واپس ھوا ،اور آہستہ آہستہ
جب اس ميں درجہ حرارت کم ھوا تو پانی ايک جگہ رک گيا اور کھيں سمندر کی شکل ميں اور کھيں منجمد ھوکر
پھاڑونکی شکل ميں ظاھر ھوا۔
اور اگر کره ارضيہ کے بارے ميں يہ فرضيہ صحيح ھو تو پھر ذرا اس زنده خليہ کے بارے ميں فکر کريں جس کے بارے
ميں کھا جاتا ھے کہ يہ زمين کے ساتھ سورج سے جدا ھوا ھے ،تو پھر يہ کيسے ممکن ھے کہ  /۶٠٠٠درجہ حرارت ميں
کس طرح باقی ره سکتا ھے  ،اگرچہ يہ خليے غالف شده ھی کيوں نہ ھوں۔
کيونکہ انسان کا درجہ حرارت / ٣٧درجہ ھوتا ھے ليکن جب مريض ھوتا ھے تو يہ درجہ حرارت / ۴٠درجہ تک پھونچ
جاتا ھے  ،اور جب پانی کا درجہ حرارت سوپر پھونچ جاتا ھے تو وه بخار بن جاتا ھے ،اور اس صورت ميں ہزارواں درجہ
کفايت کرے گا کيونکہ يہ درجہ ھر شے کو گيس کا درجہ بناديتا ھے اس صورت ميں کوئی بھی سخت سے سخت چيز پگھل
جاتی ھے ،پس اگر يہ درجہ حرارت / ۶٠٠٠پر پھونچ جائے توپھر اس کائنات کا کيا حال ھوگا؟!!
ل ٰہذا علم وعقل دونوں اس بات پر متفق ھيں کہ سورج کے جدا شده خليہ کے ذريعہ حيات کا آغاز ھونا محال اور ناممکن ھے،
ل ٰہذا اس کے لئے ضروری ھے کہ ايک خالق ح ّی ھو جو زمين پر مخلوقات کو پيدا کرے۔
چنانچہ ايک مشھور ومعروف ماھر ”غوسٹاف بونيہ“ کا يہ قول کتنا بہترين ھے:
”اگرھم نے زنده ماده کو خلق کيا ھے تو پھر يہ فکر کرنا کيسے ممکن ھے کہ کتنے ھی اجتماعی ،وراثتی اور پيچيده پيش
آنے والے خصائص ”پروٹوپالزم ح ّی“کے ٹکﮍے ميں پائے جاتے ھيں۔؟“
.....
قارئين کرام !
ان تمام باتوں کی تفصيل کے بعد ھم يھاں ايک يہ اھم سوال کرنا چاہتے ھيں:
”يہ پھلی موجود جس ميں پھلے حيات نہ تھی کھاں سے آئی؟ اور کس طرح مختلف حاالت ميں تبديل ھوئی؟ جبکہ اس ميں
پھلے کبھی حيات نہ تھی۔کيا يہ عدم سے وجود ميں آگئی؟ يا مرده ماده سے پيدا ھوئی؟!!
اور کس طرح ايک مرده شے سے زنده چيز بن سکتی ھے اور وجود ،عدم سے کيسے بن سکتا ھے۔؟“
اس سوال کا جواب سائنس کے پاس مفروضوں اور تخمينوں کے عالوه اور کچھ نھيں ھے۔
مثالً ايک صاحب کہتے ھيں کہ يہ پھلی مخلوق  ،آسمان سے شھاب) بجلی( کے ذريعہ نازل ھوئی ھے  ،يعنی جب بہت ھی
دوری پر موجود ستاروں سے شھاب جداھوئے تو ان کے ذريعہ يہ زندگی وجود ميں آئی۔
اس کاجواب تو خود ھمارے سوال کی طرف پلٹ رھا ھے  ،يعنی ھم پھر سوال کرتے ھيں کہ يہ پھلی مخلوق ان دوردراز
ستاروں ميں کھاں سے آئی؟
چنانچہ ايک اور ماھرسائنس کہتا ھے کہ يہ حيات مرده ماده کے ذرات کی ترتيب سے وجود ميں آئی ھے  ،اور اس نظريہ
پر ھماری دليل يہ ھے کہ زنده ماده ،مرده عناصر سے وجود ميں آتا ھے جيسا کہ ھم ديکھتے ھيں ھمارے اردگرد موجود
پتھر  ،پانی اور مٹی جيسے عناصر کے ذريعہ يہ ماده تشکيل پاتا ھے اوريہ ذرات کاربن ،ھيڈروجن ،آکسيجن اور نيٹروجن
" "Hydrogen","Oxygen", "Carbon", "Nytrogenھی سے ماده بنتا ھے چنانچہ ھم انھيں کو ترتيب دے کر دوباره
دوسرے ماده بناسکتے ھيں اور کبھی ان ميں ”امينہ“ پروٹن  ،نشويات اور سوگر کا اضافہ کرتے ھيں تو ايک نيا ماده تشکيل
پاتا ھے ،اور يہ فرضيہ ميں کافی نھيں ھے بلکہ اس پر کچھ تجربات کئے جانے ضروری ھيں جس ميں بجلی اور شعائيں
ھوتی ھيں اور جس ميں مختلف قسم کی گيس ھوتی ھيں جيسے نوشادر آکسيڈ کاربن ” "CarbonDioxide"،ميٹھن“
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" "Methaneاور پانی کے بخارات کے فعل وانفعاالت کے بعد آثار احماض امينيہ پيدا ھوتے ھيں۔
”احماض امينيہ“ )کﮍوی گيس( جو ايک دودھ جيسی گيس ھوتی ھے جس کا تمام زنده چيزوں ميں ھوناضروری ھے اور
جب ان احماض کو آپس ميں ماليا جاتا ھے تو ايک دوسری قسم کی پروٹن بن جاتی ھے  ،يھاں تک کہ ان کو آپس ميں
مالنے سے کروڑوں قسم کی پروٹن بن سکتی ھيں جس طريقہ سے کسی زبان کے الفابيٹ کے ذريعہ سے مختلف کلمات
بنتے جاتے ھيں تاکہ ان سے مختلف مفاھيم ومعانی حاصل کريں ،اور يہ نتيجہ بخش پروٹن ھميشہ حرارت وبرودت )ٹھنڈک(
روشنی اور بجلی کے لئے اھم مواد ھوتے ھينپس يہ پرو ٹن مرکب ھوکر دوسری خارجی چيزوں کے بننے کے باعث ھوتے
ھينتب جاکے جوھرحيات کی صفت بنتے ھيں۔
جبکہ زمين کو تقريبا ً کروڑوں سال ھوچکے ھيں اور مختلف تجربے ھوتے رہتے ھيناور اس مرکب ”احماض امينيہ“ کے
بے مثال تجربہ ھوچکے ھيناور يہ احماض امينيہ پانی ميں اپنے جوھر کے ساتھ گھُل جاتے ھيں تاکہ پروٹن کے الکھوں
مواد کوتشکيل دے ،اور ضروری ھے کہ يہ احماض امينيہ ايک مرتبہ جب بے مثال گيس ) حامض ديزوکسی ربيونيوکلئيک
( " "D.N.Aسے ملتے ھيں اور اسی جز سے ”فيروس“ بنتا ھے۔
يہ تمام مفروضوں کا مجموعہ تھا جو ايک دوسرے سے ٹکراتے ھيں۔
چنانچہ ماھرين کا کہنا ھے کہ قانون صدفہ ھماری تائيد کرتا ھے ،جيسا کہ اگر کمپيوٹر پر بيٹھ کر ايک بندر کی بورڈ کے
بٹن کو بہت ھی دقت سے دباتا چال جائے تو کيا اس کے لکھنے سے کسی مشھور شاعر کا شعر بن سکتا ھے؟!!!ھر گز
نھيں  ،چاھے سالوں بيٹھ کر لکھتا رھے ليکن کبھی بھی اس کا يہ کام نتيجہ بخش نھيں ھوسکتا۔
چنانچہ ماھرين کا کہنا کہ احماض امينيہ اپنی ھيئت مخصوص " "D.N.Aپر باقی رہتا ھے تب کھيں منفرد ماده اپنے اوپر
تسلط پيداکرتا ھے اور پھر يہ منفرد ماده اپنے مخصوص طريقوں کے ذريعہ تکاثر پيدا کرتا ھے اور اس کے ذريعہ بذر
حيات برقرار رہتا ھے۔
ً
بالفرض اگر ھم جدلی طريقہ سے قبول کريں اور فرض کريں کہ مٹی اور پانی کے عناصر بغير کسی علت کے صدفة اور
اتفاقا ً ) (D.N.Aحامض کے لحاظ سے پيدا ھوتے ھيں ۔
اس کے بعد اس ) (D.N.Aسے مختلف الکھوں چيزيں بننے کا سبب بنتا ھے۔
ليکن ان تمام چيزوں ميں وه حيات نھيں ھے جس کا ھم مشاہده کرتے ھيں۔
ً
ً
پس ضروری ھے کہ ھم پلٹ کر يہ کھيں کہ اس حامض کے اجزاء بھی اتفاقا اور صدفة ھونے چاہئے تاکہ ان سے پروٹن
وجود ميں آئيں۔
ً
اس کے بعد پروٹن بھی اتفاقا خليہ کے شکل ميں ايجاد ھونے چاہئے۔
پھر يہ خلےے بھی اپنی ذات ميں خود بخود اور اتفاقی طور پر پيدا ھوکر نباتی شکل اختيار کريں اور پھر دوسرا خليہ انسانی
شکل کو پيدا کرے۔
اس کے بعد ھم زندگی کی تمام کﮍيوں کودرجہ بدرجہ مالتے جائيں ،تو اس جادوئی کليد )کنجی(کا مطلب يہ بھی ھوگاکہ يہ
بھی صدفةً اور اتفاقی طور پر پيدا ھوا ھے؟!
ليکن کيا يہ عقل ميں آنے والی باتيں ھےں:
کيااتفاقی طور پر پرندے اور مچھليوں کااپنے گھروں سے الکھوں ميل فاصلہ پر چلے جانے کے باو جود اپنے گھروں ميں
واپس آجانا اتفاقی ھے؟!!
کيا يہ بھی اتفاق ھے کہ مرغی کا بچہ انڈے کو توڑ کر خود بخودباھر نکل جائے!!
کيا زخم کا خود بخود ٹھيک ھوجانا يہ بھی اتفاق ھے!!
ٰ
وماوی سورج
کيا يہ بھی اتفاق ھے کہ ”سورج سے جدا شده اجزا“ اس بات کا ادراک رکھتے ھيں کہ ان کی حيات کا ملجاء
ھے تاکہ وه اس کی اتباع کريں!!
کيا يہ بھی اتفاق ھے کہ جنگل اور پھاڑوں ميں درخت خود بخود اگ جائيں ۔!!
کيا يہ بھی اتفاق ھے کہ”فيروس“ خليہ کو کشف کرتا ھے اوراس سے اپنی حيات حاصل کرتا ھے۔
کيا يہ بھی اتفاق ھے کہ نباتات اپنے لئے ”کلوروفيل“ ""Chlorophillکشف کرتے ھيں اور اس کو استعمال کرتے ھيں تاکہ
ان کی حيات باقی رھے۔
کيا يہ بھی اتفاق ھے کہ مچھر بﮍی ھوشياری سے پانی پرتيرے اور وھاں انڈے دے اور پانی پر تيرتا رھے اور ھالک نہ
ھو۔!!
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کيا يہ بھی اتفاق ھے کہ چيونٹی اپنے اندرمو جود زھر کو محفوظ رکھے اور اپنے بچوں کو دی جانے والی غذا ميں اسے نہ
مالئے ۔ کيا يہ اتفاق کی ناؤ ريت پر چل سکتی ھے!!
اسی طرح شہد کی مکھی اتنے منظم طريقہ سے شہد کو جمع کرتی ھے ،مختلف پھولوں سے رس چوستی ھے اور اس کو
شہد ميں تبديل کرتی ھے اور اس کے موم سے شمع بنائی جاتی ھے کيا يہ بھی اتفاق ھے۔!!!
اسی طرح زمين پر رينگنے والے حشرات )کيﮍے مکوڑے( فضا ميں موجود قوانين کو سمجھتے ھيں اور اسی کے تحت
اپنی زندگی چالتے ھيں کيونکہ بہت سے کيﮍے صرف برسات کے موسم ميں نکلتے ھيں  ،کيا يہ بھی اتفاق ھے !!!
اسی طرح رنگ برنگے حشرات جو اپنے اندر ايسی صالحيت رکھتے ھيں جو ان کے رنگ سے مطابقت رکھتے ھيں۔
اسی طرح وه حشرات جو بہت سی زھريلی گيس بناتے ھيں اورفضا ميں چھوڑتے ھيں ،کيا يہ بھی اتفاق ھے ؟!!
قارئين کرام ! اگر ھم ان تمام باتوں کو تسليم کرليں کہ يہ حيات بھی اتفاقی طور پر وجود ميں آئی ھے تو ھم کيسے مان
سکتے ھيں کہ يہ مذکوره تمام چيزيں اتفاقی طور پر وجود ميں آگئی ھيں۔!!
چنانچہ ان تمام بے ھوده باتونکو عقل انسانی تسليم نھيں کرسکتی۔
اور جب ماده پرستوں نے اپنے کواتفاق)صدفہ(کی اس کشمش ميں پايا تو اس سے چھٹکارا پانے کے لئے صدفہ )اتفاق( کی
جگہ ايک دوسرا لفظ رکھا اور اس طرح کھا کہ يہ ھماری حيات )جو مختلف الوان واقسام سے مزين ھے( ايک ضرورت
کے تحت پيدا ھوئی جس طرح ايک بھوکا انسان غذا تالش کرتا ھے اور مختلف غذا فراھم کرتا ھے اسی طرح ھماری
زندگی ميں مختلف ضروريات پيش آتی رھی اور ھمارے سامنے بہت سی چيزيں وجودميں آتی گئيں!!۔
قارئين کرام ! آپ نے مالحظہ فرمايا کہ يہ سب الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے عالوه اور کچھ نھيں ھے ،کيونکہ انھوں
نے لفظ ”صدفہ “)اتفاق( کی جگہ ” ضرورت کے تحت “ رکھا ! ۔
يہ کيسے تصور کيا جاسکتا ھے کہ ايک چھوٹا سا واقعہ بغير کسی عقل کی کارکردگی کے ايک بہت بﮍا واقعہ بن جائے؟!!
ل ٰہذا يھاں سوال يہ پيدا ھو تا ھے کہ ”ضرورت“ کو کس نے پيدا کيا؟۔
اور يہ” ضرورت“ ”الضرورت“ سے کيسے وجود ميں آئی؟!!
کيونکہ يہ سب چيزيں حقيقت کو چھپانے والی ھيں جس کا عقل انسانی اور فطرت بديھی طور پر انکار کرتی ھيں پس معلوم
يہ ھوا کہ ان تمام چيزوں کا خالق ايک مدبر اور حکيم ھے۔
پس ھم ان زور گوئی والی باتونکو بغير دليل کے کس طرح قبول کرسکتے ھيں؟!!
ھم کيسے ان محاالت کو قبول کرسکتے ھيں؟!! تاکہ واضح حقائق کی پرده پوشی ھوجائے جو کہ ھماری بديھی فطرت ميں
شامل ھيں اور ھم ان کا مشاہده کررھے ھيں۔!! اور اگر ھم ان تمام چيزوں کی بداہت کو جھٹالئيں تو پھرگويا ھم نے عقل کو
بيچ ڈاال  !!،کيونکہ يہ تمام چيزيں منطقی اور عقلی بديھيات ميں سے ھيں۔ اگر ھم ان تمام چيزوں کا انکار کريں تو گويا ھم
نے اپنی عقل کو باالئے طاق رکھديا حاالنکہ ھم اپنے کو بہت بﮍاعاقل اور عالمہ سمجھتے ھيں۔
چنانچہ علم طبيعيات کے مشھورو معروف ماھر ڈاکٹر ”کونجڈن“کہتے ھيں” :کائنات ميں موجود ھر شے خدا کے وجود ،
اس کی قدرت اور اس کی عظمت پر داللت کرتی ھے  ،اور جب ھم اس کائنات کی چيزونکو مالحظہ کرتے ھيں تو ھميں
نعمت خدا کے عالوه اور کچھ نظر نھيں آتا ،پس خدا ھی کی ذات ھے جس نے کائنات ميں ان نعمتوں کو ھماری خدمت کے
لئے خلق کيا  ،ل ٰہذا ھم کسی مادی علمی وسيلہ سے خدا کو نھيں پہچان سکتے ،ليکن ھم اپنے اندر اور کائنات کے ذره ذره
مينخدا کی نشانياں واضح طور پر ديکھتے ھيں :خالصہ يہ کہ يہ علوم  ،مخلوقات اور خدا کی قدرت کے عالوه اور کسی
چيز کا پتہ نھيں دے سکتے۔ چنانچہ خداوندعالم کا ارشاد ھوتا ھے:
> َذلِ ُک ْم ﷲُ َربﱡ ُک ْم الَ ِٕالَہَ ِٕاالﱠ ھو خَا ِل ُ
<]
ل
ٌ
ي
ک
و
ء
َی
[40
ق ُک ﱢل ش ْ
َی ٍء فَا ْعبُدُوهُ َوھو َعلَی ُک ﱢل ش ْ ٍ َ ِ
”)لوگو( وھی ﷲ تمھارا پروردگار ھے اس کے سوا اور کوئی معبود نھيں وه ھر چيز کا پيدا کرنے واال ھے تو اسی کی
عبادت کرو اور ھی ھر چيز کا نگھبان ھے ۔“
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱢ
ت
ک ِٕاال بِال َحق يُف ﱢ
اب َما خل َ
َاز َل لِت ْعل ُموا َع َد َد ال ﱢسنِينَ َوال ِح َس َ
> ھو الﱠ ِذی َج َع َل ال ﱠش ْم َ
ق ﷲُ ذلِ َ
س ِ
ص ُل اآليَا ِ
ضيَا ًء َو ْالقَ َم َر نُورًا َوقَ ﱠد َرهُ َمن ِ
ِلقَوْ ٍم يَ ْعلَ ُمونَ < )][41
”وھی وه )خدائے قادر( ھے جس نے آفتاب کو چمکدار اور ماہتاب کو روشن بنايا اور اس کی منزليں مقرر کيں تاکہ تم لوگ
برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلو ،خدا نے اسے حکمت ومصلحت سے بنايا ھے وه اپنی آيتوں کو واقف کار لوگوں
کے تفصيل وار بيان کرتا ھے۔“
َ
َ
ت َو ْ َٔ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ی فِی البَحْ ِر
> ﷲُ الﱠ ِذی َخلَ َ
االرْ َ
ک لِتَجْ ِر َ
ت ِر ْزقًا لَ ُک ْم َو َس ﱠخ َر لَ ُک ْم الفُل َ
ض َوأن َز َل ِم ْن ال ﱠس َما ِء َما ًء فَأ ْخ َر َج بِ ِہ ِم ْن الث َم َرا ِ
ق ال ﱠس َما َوا ِ
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ِبأ ْم ِر ِه َو َس ﱠخ َر لَ ُک ْم ْ َٔ
س َو ْالقَ َم َر دَا ِئبَي ِْن َو َس ﱠخ َر لَ ُک ْم اللﱠ ْي َل َوالنﱠہَا َر۔ َوآتَا ُک ْم ِم ْن ُک ﱢل َما َسأ ْلتُ ُموه۔۔۔<][42
االنہَا َر۔ َو َس ﱠخ َر لَ ُک ْم ال ﱠش ْم َ
”خدا ھی ايسا )قادر وتوانا( ھے جس نے آسمان وزمين پيدا کرڈالے اورآسمان سے پانی برسايا پھر اس کے ذريعہ سے
)مختلف درختوں سے( تمھاری روزی کے واسطے )طرح طرح کے( پھل پيدا کئے اور تمھارے واسطے کشتياں تمھارے
بس ميں کرديں تاکہ اس کے حکم سے دريا ميں چليں اور تمھارے واسطے نديوں کو تمھارے اختيار ميں کرديا اور سورج
چاند کو تمھارا تابعدار بناديا کہ سدا پھيری کيا کرتے ھيں او ررات دن کو تمھارے قبضہ ميں کرديا )کہ ھميشہ حاضر باش
رہتے ھيں( اور) اپنی ضرورت کے موافق( جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس ميں سے بقدر مناسب تمھيں ديا ۔۔۔“
ق َو ْ َٔ
> أَالَلَہُ ْالخ َْل ُ
ک ﷲُ َربﱡ ْال َعالَ ِمين<][43
اال ْم ُر تَبَا َر َ
”ديکھو حکومت او رپيداکرنا بس خاص اسی کے لئے ھے۔“
--------------------------------------------] [1سوره ابراھيم آيت ١٠
] [2سوره اعراف آيت ۴٣۔
] [3سوره آل عمران آيت ١٩٣۔
] [4سوره ملک آيت ۴ ،٣۔
] [5نشأة الدين ص ١٩۶،١٩٧۔
] [6نشأة الدين ص ١٨۴۔
] [7سوره بقره آيت ١۶۴۔
] v [8سوره واقعہ آيت ۵٨،۵٩۔
] [9سوره واقعہ آيت ۵٨،۵٩۔
] [10سوره طارق آيات ۶تا ٨۔
] [11سوره ٰطہ آيت ٣۵۔
] [12سوره روم آيت ٢٠۔
] [13سوره نحل آيت ٧٨۔
] [14سوره نور آيت ۴۵۔
] [15سوره فاطر آيت ٢٨۔
] [16سوره انعام آيت ٣٨۔
] [17سوره ملک آيت ١٩۔
] [18سوره نحل آيات  ۵تا ٨۔
] [19سوره غاشيہ آيت ١٧۔
] [20سوره نمل آيت َ◌ ١٨
] [21سوره نمل آيت ٨٨۔
] [22سوره واقعہ آيت ۶٣تا ۶۵۔
] [23سوره واقعہ آيت ٧١تا ٧٢۔
] [24سوره انعام آيت ٩٩۔
] [25سوره ٰطہ آيت ۵٣۔
] [26سوره نمل آيت ۶٠۔
] [27سوره انبياء آيت  ٣٠۔
] [28سوره واقعہ آيات ۶٨تا٧٠۔
] [29سوره روم آيت ٢۴۔
] [30سوره بقره آيت ١۶۴۔
] [31سوره اعراف آيت ١٨۵۔
] [32سوره ٔ نحل آيت  ١۴۔
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] [33سوره يونس آيت ١٠١۔
] [34سوره ق آيت ۶۔
] [35سوره رعد آيت ٢۔
] [36سوره ذاريات آيت ۴٧۔
] [37سوره فاطر آيت ١٣۔
] [38سوره لقمان آيت ١١۔
] [39سوره فاطر آيت ۴١۔
] [40سوره انعام آيت١٠٢۔
] [41سوره يونس آيت۵۔
] [42سوره ابراھيم آيت ٣٢تا٣۴۔
] [43سوره اعراف آيت۵۴۔

عدل ٰالھی

)باعتبارجبر واختيار(
][1
”بے شک خداوند عالم انصاف اور )لوگوں کے ساتھ( نيکی کرنے اور احسان کا حکم کرتا ھے۔“
][2
”اور تمھارا پروردگا تو بندوں پر )کبھی( ظلم کرنے واال نھيں ھے۔“
صدق ٰ ّ
ﷲ العلی العظيم
مقدمہ
ﱠحْ
ن
ر
ال
ﷲ
ﱠحي ِْم۔
ر
ال
مٰ
ِبس ِْم ِ
ِ
ِ
ٰ
ٰ
ّ
ّ
الحمد علی نعمائہ والصالة علی خاتم انبيائہ وعلی آلہ الطيبين الطاھرين حجج ﷲ واوليائہ۔
خداوند عالم پر ايمان النے والوں کے نزديک عدل ٰالھی ايک ايسی چيز ھے جس کے بارے ميں کوئی شک وشبہ نھيں ھے۔
عقل سليم اور علمی منطق مکمل طريقہ سے عدل ٰالھی کا اقرار کرتے ھيں۔
تمام آسمانی اديان ،ھر ِ
ٰ
ل ٰہذا صرف عدل ٰالھی ا ن عقائد ميں سے نھيں ھے جس کی تصحيح کے لئے يہ خاص بحث کی جائے يعنی عدل الھی پر
کوئی دليل قائم کرنے يااس سلسلہ ميں ھوئی قيل وقال اور شبھات کے جوابات کی کوئی ضرورت نھيں ھے بلکہ يہ تو ايک
واضح بحث ھے ،جس کے لئے کسی وضا حت اور استدالل کی بھی ضرورت نھيں کيونکہ توضيح واضحات اور مسلمات
پر استد الل کی کوئی ضرورت نھيں ھوا کرتی ۔
ليکن ان واضح اور بد يھی فکر ی مسائل ميں کبھی کبھی کچھ مالوٹ اور حاشيہ زنی ھوجاتی ھے اور فرعی طور پر گمراه
کن چيزيں اضافہ ھوجاتی ھيں اور غلط ونا مناسب تفسير وتاويالت کے ذريعہ بعض مشکالت پيدا ھوجاتی ھيں ،تو پھر اس
قدر واضح وروشن چيزوں کی شفافيت مکدر ھوجاتی ھے ۔اور ان کا وضوح انحراف وکجروی کی طرف مٹرجاتا ھے ۔اس
صورت ميں ان چيزوں کو واضح کر نے کے لئے مزيد بحث وگفتگو کی ضرورت ھوتی ھے تاکہ حقيقت سے پرده اٹھايا
جاسکے ۔تاکہ پھر حواشی اور فروعات پر کوئی پرده باقی نہ رھے نيزبحث وجدل کے وجہ سے مکدرفضا کوخوشگوار
بنايا جاسکے ۔
چنانچہ علماء علم کال م نے مسئلہ جبر واختيار کے سلسلے ميں ايک طويل بحث کی ھے ۔ اور ان کو دو متقابل يا دومتضاد
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صفات ميں تقسيم کيا ھے۔
ٰ
ٰ
ٰ
اور ان تمام بحثوں کا نتيجہ عدل الھی ليا ھے ل ٰہذا جبر واختيار کا مسئلہ عدل الھی کی ايک فصل بن چکی ھے يا عدل الھی
کے ابواب ميں سے ايک باب بن گيا ھے ۔
اسی طرح علماء علم کالم نے مسئلہ قضاوقد رميں بھی بہت تفصيلی گفتگو کی ھے اور بعض جگہ افراط کيا ھے يھاں تک
کہ اس کو ايک مشکل مسئلہ بنا ديا ھے اور اس بحث کو عدل ٰالھی کے ساتھ اضا فہ کرديا ھے اور اس کو اس اھم بحث کی
ايک فصل قرار ديديا ھے ۔
اس کے بعد بعض لوگوں نے اس مشکل کے بارے ميں اکثر مسلمانوں کو اس بحث ميں جاھل بتا يا ھے ۔اور بعض جوانوں
کو مسئلہ قضا وقدر ميں شک کرنے واالبتايا ھے ۔
انھی وجوھات کی بناپر ھمارے لئے ضروری ھے )تاکہ اپنے دينی فريضہ کو پورا کر سکيں اور اپنے قارئين کی خد مت
بھی ( کہ ھم اس اسالمی عقيده کے تحت ايک تفصيلی بحث کريں ۔ل ٰہذا اميد کرتے ھيں کہ اس بحث کو مکمل طور پر واضح
کريں اور اس مسلہ ميں موجود شک وشبھات کو دور کريں اور حقيقت سے پرده اٹھائيں۔
چونکہ يہ بحث علم کالم کی اصطالحات والفاظ پر مشتمل ھے جس ميں مختلف اقوال ونظريات اور شبھات واحتماالت پائے
جاتے ھيں ،ليکن ھماری پوری کوشش رھے گی کہ اس بحث کو آسان الفاظ اور واضح مطلب کے ذريعہ مکمل کريں تا کہ
عصر حاضر کے تمام متعلم وطلباء اور عام لوگوں پر حقيقت واضح ھوجا ئے ۔
درجہ قبوليت عطا کرے اور ھمارے لئے )اور دوسروں کے لئے
ھماری دلی آرزويہ ھے کہ خداوندعالم ھماری اس سعی کو
ٔ
( سود مند وثواب واجر کا باعث بنے ۔
والحمد ٰ ّ الذی ہدانا وما کنا لنھتدی لوال ان ھدانا ٰﷲ۔ّ
خداوندعالم عادل ھے
خداوند عالم پر سچا اور واقعی ايمان ) جيسا کہ ھماری عقل اور ديگر دالئل اس بات پر داللت کرتے ھيں( يہ ھے کہ ھم
ت خالقيت پر ايمان رکھيں،۔ وه قدرت خداجس کے ذريعہ يہ تمام کائنات اور جو کچھ بھی اس ميں
خداوند عالم کی قدر ِ
موجودھے اور اس کا ئنات کے لئے ايک مرتب نظام اور مسلم قوانين ترتيب دئے جن کو علماء کرام قوانين ”اال سباب
والمسبات“ يا” علل ومعلوالت“ کہتے ھيں ۔
اس نظام کائنات کی ايجاد جس ميں دقيق اور حساب شده قوانين پائے جاتے ھيں جس ميں عمل وسلوک کا بہترين طريقہ ھے،
جو ايسی تنظيم ھے جس کا ہدف صواب ،ثبوت اور استقرار ھے )جيسا کہ گذشتہ باب ميں تفصيل گذر چکی ھے( يہ تمام
چيزيں اس بات کی طرف واضح اشاره کرتی ھيں کہ بے شک ان تمام چيزوں کا خلق کرنے واال عاقل ،حکيم ،صاحب اختيار
ت جمال
اور قادر مطلق ھے اس کے حی )زنده( ھونے ميں بھی کوئی شک نھيں ھے بلکہ يہ کھا جائے کہ وه تمام صفا ِ
وکمال کا مالک ھے) ،ان الفاظ کے بھر پور معنی ميں( اور اس کی يہ صفات ذاتی ھيں يعنی اضافی نھيں ھيں  ،جيسا کہ
بعض اذھا ن ميں اس کا تبادر ھوتا ھے ،بلکہ خداوند عالم کی يہ تمام صفات ذاتی اور الزمی ھيں جن کو علماء علم کالم
”عين ذات“ کہتے ھيں۔
اور يہ بات اپنی جگہ ثابت ھوچکی ھے کہ حقيقی حاکميت خداوندعالم ھی کی ھے کيونکہ وھی ھر چيز پر قادر ھے جو
چاھے کرسکتا ھے اس کی ذات ھے :
][3
”جو کچھ وه کرتا ھے اس کی پوچھ گچھ نھيں ھوگی )ھاں( اور لوگوں سے باز پرس ھوگی۔“
][4
”)اے رسول( تم ان لوگوں سے پوچھو کہ بھال اگر تم کچھ جانتے ھو تو)بتاؤ( کہ وه کون ھے جس کے اختيار ميں ھر چيز
کی بادشاہت ھے۔“
اس کی ذات ميں خطا اور غلطی کا ذره برابر بھی امکان نھيں ھے اور اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی قدرت نھيں
آسکتی۔
ت قانونی صرف اور صرف خداوندعالم ھی کی ذات کے لئے ھے جس ميں
نيز اسی طرح يہ بات بھی مسلم ھے کہ حاکمي ِ
اس کا کوئی شريک نھيں ھے:
][5
”حکومت تو بس خدا ھی کے لئے خاص ھے اس نے تو حکم ديا ھے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“
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][6
”)اور سمجھ لو( جو شخص خدا کی نازل کی ھوئی )کتاب( کے مطابق حکم نہ دے تو ايسے ھی لوگ کافر ھيں۔“
يہ بات گذشتہ آيات ودالئل کے ذريعہ ثابت ھوچکی ھے کہ انسا ن کی موت کے بعد اس سے بﮍا سخت حساب وکتاب ھوگا
کہ اگر انسان فرمانبردار تھا تو اس کو جزا وثواب ملے گا اور اطاعت کے بدلے اس کو نعمتيں اور سعادت ابدی نصيب
ھوگی ،اور اگر کوئی شخص گناہگار تھا تو اس کی نافرنی کی بدولت اس کو عذاب اور بدبختی ميں مبتال کيا جائے گا۔
چنانچہ ان تمام مذکوره باتوں سے نتيجہ يہ نکلتا ھے جس کو ماننا اور اقرار کرنا ھر انسان کا فريضہ ھے کہ وه حاکم مطلق
جس ميں حقيقی اور قانونی حاکميت دونوں موجودھےں اور جس کے قبضہ قدرت ميں ثواب وعقاب ھے توپھر اس حاکم کے
لئے ضروری ھے کہ وه پاک وپاکيزه اور عادل ھو ،اور اس کی پاکيزگی عدل مطلق کے درجہ تک پھونچی ھوئی ھو ،تاکہ
انسان اپنی خوشی اور اطمينان اور رضايت کے ساتھ اس کی اطاعت کرے اور اس کی ذات کو تمام شھوات اور نفسانی
خواہشات سے پاک ومنزه مانے ،اس حاکم کی عدالت پر بھر پور اعتماد کرے ،تاکہ اس کے احکام اور اس کی عدالت ميں
کوئی شک وشبہ نہ ھونے پائے ،اور اگر اس حاکم کی عدالت پر ايما ن نہ ھو اور اس کو ظلم وجور سے پاک ومنزه نہ مانے
تو پھر انسان اپنے نفس کو نفس پرستی سے نھيں روک سکتا  ،اور نہ ھی اپنے کو اعمال صالحہ پر پابند بناسکتا ھے اور نہ
ھی اپنے کو محرمات سے روک سکتا ھے۔
عدل کے عقيده کے لئے اور اس کو ارکان اسالم کا ايک اھم رکن ماننے نيز ظلم کو قبيح ماننے اور اسی کو برائی وفساد کی
بنياد ماننے کے لئے ھمارے لئے کافی ھے کہ قرآن کريم نے ھم سب لوگوں کو عدل وانصاف کا حکم ديا ھے اور ظلم وستم
سے منع فرمايا ھے جيسا کہ عقل بھی يھی حکم کرتی ھے ،چنانچہ قرآن مجيد ميں مختلف مقامات پر اس مسئلہ پر روشنی
ڈالی گئی ھے۔
عدل کے بارے مينقرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے:
][7
”بے شک خداوند عالم انصاف اور )لوگوں کے ساتھ( نيکی کرنے اور احسان کا حکم کرتا ھے۔“
][8
”تم )ھر حال ميں( انصاف کرو ،يھی پرھيزگاری سے بہت قريب ھے۔“
][9
”اور جب لوگوں کے باھمی جھگﮍوں کا فيصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فيصلہ کرو۔“
][10
”اور مجھے حکم ھوا ھے کہ ميں تمھارے )اختالفات کے( درميان انصاف )سے فيصلہ( کروں۔“
][11
”کيا وه شخص جو لوگوں کو عدل ميانہ روی کا حکم کرتا ھے اور وه خود بھی سيدھی راه پر قائم ھے۔“
][12
”اور سچائی اور انصاف ميں تو تمھارے پروردگار کی بات پوری ھوئی۔“
اسی طرح قرآن مجيد ميں ظلم وستم سے نھی کی گئی ھے اور ظلم کے نتائج سے باخبر کيا گيا ھے ،چنانچہ ارشاد خداوندی
ھے:
][13
” جو شخص سرکشی کرے گا ھم اس کو فوراً سزا ديں گے۔“
][14
”خدا ظالموں کو دوست نھيں رکھتا۔“
][15
”ظالموں پر خدا کی لعنت ھے۔“
][16
”اور جن لوگوں نے ظلم کيا انھيں عنقريب معلوم ھوجائے گا کہ وه کس جگہ لوٹائے جائيں گے۔“
][17
”جن لوگوں نے ظلم کيا ان پر درد ناک دن کے عذاب سے افسوس ھے۔“
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][18
”ان پر کچھ ظلم نھيں کيا مگر وه لوگ خود اپنے اوپر ستم توڑتے رھے ھيں۔“
][19
”اور ھم نے کسی طرح ان پر ظلم نھيں کيا بلکہ ان لوگوں نے آپ اپنے اوپر )نافرمانی کرکے( ظلم کيا۔“
قارئين کرام ! يہ تھيں قرآن مجيد کی بعض وه آيات جن ميں خداوند عالم نے عدل کا حکم ديا ھے اور عدل کی ترغيب
)رغبت( دالئی ھے نيز ظلم وجور سے روکا ھے اور اس کے نتائج سے مسلمانوں کو باخير کياھے) ،اور اس سلسلہ ميں
مزيد بہت سی آيات ھيں جن کو اختصار کے پيش نظر بيان نھيں کيا گيا ھے(
ل ٰہذا ان تمام آيات کے پيش نظر خداوندعالم کو عادل مطلق اور ظلم سے پاک وپاکيزه ماننا ضروری ھے۔
حقيقت يہ ھے کہ خداوندعالم کو عادل ماننے کے لئے ھميں کسی قرآنی آيت يا دوسری لفظی دليلوں کے سھارے کی کوئی
ضرورت نھيں ھے بلکہ خود عقل انسانی اس مسئلہ پر بہترين دليل ھے ،کيونکہ عدل کو حسن ماننا اور ظلم کو قبيح ماننا
عقل کے ان مسلمات ميں سے ھے جن کے لئے کسی بھی دليل وبرھان کی ضرورت نھيں ۔
کيونکہ اگر کوئی انسان آپ کی مکمل طور پر اطاعت کرے اور آپ کے احکامات کو مکمل طريقہ سے انجام دے ليکن پھر
بھی آپ کی طرف سے يہ يقين ھو کہ آپ اس کو پريشان کريں گے يا اس کو اذيت ديں گے يا آپ اس کی اطاعت کا صلہ
نھيں ديں گے ،تو انسانی عقل چاھے مومن ھو يا کافر اس بات کے لئے قطعی راضی نھيں ھوگی بلکہ اس کام کو بہت برا
اور پست ترين صفات ميں شمار کرے گی۔
اسی بنا پر اس مسئلہ ميں کوئی بھی مخالف نھيں ھے۔
کمال مطلق ھے( ايک عام انسان کے اخالق سے گرا ھوا نھيں ھے )تعالی ٰ ّ
ﷲ عن ذالک علواً
اور چونکہ خداوندعالم )جوکہ
ِ
کبيراً(
مزيد وضاحت:
قارئين کرام ! ھم ايک بنيادی اور اھم قاعده پر ايمان رکھتے ھيں )جيسا کہ عقل کا فيصلہ بھی يھی ھے( جس کا خالصہ يہ
فعل قبيح کا مرتکب
ھے کہ خداوندعالم کے افعال صرف اور صرف حسن )نيک( ھوتے ھيں ،يعنی خداوندعالم کسی بھی ِ
نھيں ھوتا کيونکہ خداوندعالم اس برے فعل کی برائی جانتا ھے اور اس فعل کے انجام دينے ميں کوئی رغبت بھی نھيں
رکھتا،کيونکہ جب کوئی انسان کوئی برا کام کرتا ھے تو اس کو کسی نہ کسی غرض کے لئے يا اس کی برائی سے العلمی
کی وجہ سے يا اس کو کسی ذاتی مصلحت کے لئے انجام ديتا ھے ،ل ٰہذا خداوندعالم اس برے کام کو اس لئے نھيں انجام ديتا
کہ وه ھر چيز سے بے نياز ھے ،ھر چيز کا عالم ھے اور کسی چيز کا محتاج نھيں ھے۔
اسی طرح ھم يہ بھی عقيده رکھتے ھيں )گذشتہ قاعده کے تحت اور عقلی حکم کی بنا پر بھی( کہ خداوندعالم کا ھر کام کسی
نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی فائده کے لئے ھوتا ھے:
][20
”اور ھم نے آسمان اور زمين اورجو چيزينان دونوں کے درميان ھيں بے کار نھيں پيدا کيا۔“
][21
”تو کيا تم يہ گمان کرتے ھو کہ ھم نے تم کو يوں )ھی( بے کار پيدا کيا ھے۔“
مذکوره آيت ميں فعل عبث )بے ھوده کام(کی نفی کی گئی اور بے ھوده کام بے غرض ھوتا ھے اور بے غرض وبے مقصد
کام حکيم اور صاحب عقل کے لئے قبيح ھوتاھے اور جيسا کہ ھم نے پھلے بھی عرض کيا کہ فعل قبيح خداوندعالم کے لئے
محال ھے۔
غرض سے ھماری مراد يہ نھيں ھے )جيسا کہ بعض خود غرض لوگوں نے مراد لی ھے( بلکہ وه غرض جو خدا کی طرف
پلٹتی ھے وه ذاتی مصلحت يا ذاتی منفعت کے تحت ھوتی ھے ،اور چونکہ خداوندعالم کسی چيز کا محتاج نھيں ھے اور نہ
خدا کے لئے ھماری اصطالح کے مطابق کوئی مصلحت ھے بلکہ اس غرض سے انسانوں کا فائده اور نظام کائنات کی
مصلحت مراد ھوتی ھے۔
اور چونکہ خداوندعالم کا کوئی بھی کام عبث اور لھو ولعب نھيں ھوتا ،تو پھر ضروری ھے کہ خدا کے بارے ميں يہ ايمان
رکھيں کہ وه اپنے بندوں سے اطاعت چاہتا ھے اور نافرمانی کو ناپسند سمجھتا ھے:
][22
”خدا يہ چاہتا ھے کہ دينی باتونسے حق کو ثابت کرے“
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][23
”)خدا( اپنے بندوں سے کفر اور ناشکری پسند نھيں کرتا“
][24
”خدا قوم فاسقين سے ھر گز راضی نہ ھوگا“
][25
”)خدا( يہ چاہتا ھے کہ تم کو پاک وپاکيزه کردے اور تم پر اپنی نعمتيں پوری کردے“
][26
”خدا تو يہ چاہتا ھے کہ )اپنے احکام( تم لوگوں سے صاف صاف بيان کردے اور جو اچھے لوگ تم سے پھلے گذر چکے
ھيں ان کے طريقہ پر چالدے“
قارئين کرام ! يہ وه حقيقت ھے جس کے لئے کسی لفظی دليل کی ضرورت نھيں ھے بلکہ ھمارے لئے کافی ھے کہ
خداوندعالم نے تمام لوگوں کی اطاعت کا حکم ديا ھے) ،اور اس کے لئے حکم کرنا صحيح نھيں ھے مگر وھی کام جس کا
وه اراده کرے( اور خداوندعالم نے لوگوں کو اپنی نافرمانی سے منع فرمايا ھے )اور اس کا نھی کرنا صحيح نھيں ھے مگر
جس کام کو وه ناپسند کرے( بلکہ يہ بات عقلی لحاظ سے بھی صحيح نھيں ھے کہ جس کام کو نھيں چاہتا اس کا حکم دے
اور جس کو پسند کرتا ھے اس سے روکے۔
ليکن بعض مسلمان متکلمين نے اس بات کو ماننے سے انکار کيا ھے اور کہتے ھيں کہ وه تمام اطاعتيں اور نافرمانياں جن
کے انسان مرتکب ھوتے ھيں وه تمام افعال خدا ميں سے ھيں اور وه سب خداکے خاص اراده کے تحت انجام پاتے ھيں،
)يعنی تمام کام خدا کرتا ھے انسان کچھ نھيں کرتا(
چنانچہ اس بات پر ان کی دليل دو چيزيں ھيں:
پھلی دليل:۔ اگر خداوندعالم صرف اطاعت کا اراده کرے ،تو پھر اس کا اراده ھر حال ميں متحقق ھونا چاہئےے ،اگرچہ بنده
اس کی مخالفت ھی کيوں نہ کرنا چاھے  ،کيونکہ اگر انسان نافرمانی کا اراده کرے ،تو يہ خداوندعالم کے اراده کے خالف
ھے جس کے معنی يہ ھيں کہ خداوندعالم کا اراده فيل ھوگيا ھے) ،نعوذ با ( اور خدا کے اراده پر بنده کے اراده کا غلبہ
ھوگيا ھے ،اور يہ بات غير ممکن اور غير معقول ھے۔
ل ٰہذا يہ بات کھی گئی کہ خداوندعالم ھميشہ اپنے بندوں سے اطاعت نھيں چاہتابلکہ جو وه چاھے وه انجام پاتا ھے۔
قارئين کرام ! اس مذکوره اعتراض کا جواب يہ ھے کہ خداوندعالم ھرحال ميں اطاعت چاہتا ھے ليکن خداوندعالم بنده کو
مجبور نھيں کرتا بلکہ وه يہ چاہتا ھے کہ بنده خود اپنی مرضی،رغبت اور يقين کے ساتھ اس کی اطاعت کرے ،اور صرف
مکلف کے اراده سے وجود پائے ،بغير اس کے خداوندعالم کے اراده سے اس کا کوئی ربط ھو۔
دوسری دليل:۔ خداوندعالم جس چيز کے انجام پانے کے بارے ميں علم رکھتا ھے اس کا انجام پانا ضروری ھوتا ھے اور
اس کا جس چيز کے نہ ھونے پرعلم ھوتا ھے اس کو انجام نھيں پانا چاہئے۔
پس جب خداوندعالم کسی انسان سے اطاعت نہ کرنے کا علم رکھتا ھے تو پھر انسان پر اس کا انجام دينا محال ھے ،کيونکہ
وه ايسا کام کيسے کرسکتا ھے جو محال ھو ،اور چونکہ خداوندعالم ھر چيز پر احاطہ رکھتا ھے تو پھر بندوں کے تمام
افعال ،خداوندعالم کے علم کے مطابق ھونے چاہئےں  ،چاھے بنده اس کام کا اراده کرے يا نہ کرے ،ل ٰہذا انسان کے لئے
اطاعت ونافرمانی ميں کوئی اختيار نھيں ھے۔
اس اعتراض کے جواب کا خالصہ يہ ھے کہ خداوندعالم کے علم کا مطلب يہ ھے کہ اس کے سامنے تمام حقائق واضح
اورتمام چيزيں روشن ھيں اسی وجہ سے خداوندعالم کا ابولھب کے کفر اور ھميشگی عذاب کے بارے ميں خبر دينا ھے،
کيونکہ خداوندعالم کو معلوم ھے کہ يہ شخص اسالم کا اقرار نھيں کرے گا اور آخر عمر تک اپنے کفر پر بضد رھے گا،
اس کا مطلب يہ نھيں ھے کہ خداوندعالم کا علم اس کے ايمان نہ النے کا سبب ھے اور آخر عمر تک اس کے کفر پر باقی
رہنے کا باعث ھے۔
قارئين کرام ! اس بات کو سمجھانے کے لئے ھم ايک دنياوی مثال پيش کرتے ھيں:
فرض کيجئے جب کوئی ڈاکٹر کسی مريض کود يکھتا ھے اور اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے نہ بچنے کی خبر ديتا
ھے تو اس کی وجہ اس کا خطرناک مرض ھوتاھے اور کبھی کبھی اس کے تيمارداروں کو يہ بھی خبر ديديتا ھے کہ يہ
شخص مرنے سے پھلے بہت زياده درد وپريشانی ميں مبتال رھے گا۔
کيونکہ ڈاکٹر اس کے مرض کی کيفيت کو اچھی طرح جانتا ھے تو کيا کوئی انسان يہ کہہ سکتا ھے کہ اس شخص کی موت
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کا سبب ڈاکٹر کا علم ھے؟! يا يہ کہ ڈاکٹر کا علم اور اسی کی موت کا خبر دينا ڈاکٹر پر اس کی حقيقت واضح و روشن
ھونے کی وجہ ھے۔
اس طرح کی گفتگو کرنے والوں پر يہ بات پوشيده رھی ھے اور انھوں نے دو فاعلوں ميں غلط فھمی کی ھے کيونکہ کوئی
مولف اور شاعر کے لئے ضروری ھے کہ يہ لوگ پھلے اپنے کام کو اپنے ذہن ميں تصورکريں
فاعل جيسے انجينيرٔ ،
کيونکہ اسی تصور کے تحت ان کی کتاب ،قصيده اور نقشہ تيار ھوتا ھے جو ان کے سابق علم کا معلول ھوتا ھے۔
ليکن واقعيات کا علم )مثالً بندوں کے افعال پر خداوندعالم کاعلم( اس کے بر خالف ھوتا ھے کيونکہ ان کا علم صرف کشف
حقيقت ھوتا ھے اور جس طرح ھونے واال ھوتا ھے اسی پرعلم ھوتا ھے اور اس علم ميں علت وسبب کا کوئی تصور نھيں
پايا جاتا۔
قارئين کرام ! ھمارے لئے يہ بات واضح ھے کہ ان دونوں اعتراضات ميں کوئی بھی ايسی دليل نھيں ھے جس سے گذشتہ
مطلب ثابت ھوسکے ،کيونکہ خداوندعالم اپنے اراده ميں انسان کو مجبور نھيں کرتا ،اور نہ ھی اس کا علم اطاعت ومعصيت
کا سبب بنتا ھے۔
جيسا کہ ارشاد پروردگار ھے:
][27
”اور يہ کہ انسان کو وھی ملتا ھے جس کی وه کوشش کرتا ھے۔“
][28
”جوکافر بن بيٹھا اس پر اس کے کفر کا وبال ھے اور جنھوں نے اچھے کام کئے وه اپنے ھی لئے آسائش کا سامان کررھے
ھيں“
قارئين کرام ! ان اعتراضات کے جوابات اور ر ّد نيز ان جيسے اعتراضات کے مزيد جواب آئنده صفحات ميں مالحظہ
فرمائيں۔
جبر واختيار
”جبر واختيار“ کا مسئلہ ايک طوالنی بحث کا حامل ھے چند صفحات ميں اس کو بيان نھيں کيا جاسکتا اور نہ ھی اس کتاب
ميں اس کی تفصيل بيان ھوسکتی ھے۔
اور چونکہ مسئلہ ”جبر“ ايک سياسی حربہ ھے يہ صرف غير مذھبی حکام نے اپنے افعال واعمال کو صحيح کرنے کا ايک
ذريعہ نکاال ھے  ،ان کا مقصد صرف اسالم کے مخالف اعمال کو غير اختياری )جبری( کہہ کر عذر پيش کرنا ھے ۔
يہ موضوع بہت سے شعبے اور مختلف پھلو رکھتا ھے اسی وجہ سے علم کالم کے اھم مسائل ميں شمار ھوتا ھے اور عقائد
کے باب ميں اھم باب ھے اور دينی مسائل کا ايک مشکل مسئلہ ھے۔
مسئلہ ”جبر“ يااس کے مثل دوسرے مسائل جن پر بعض مسلمانوں کا عقيده ھے ان کی بنياد يہ ھے کہ انسان کے افعال
واعمال صرف اس کے اراده واختيار سے انجام نھيں پاتے بلکہ وه خداوندعالم کے اراده اور اس کے حکم سے انجام پاتے
ھيں اور ان کے انجام دينے ميں انسان کا کوئی کردار نھيں ھوتا ،اس نظريہ کو ”جبر“ کھا جاتا ھے جس کے نتيجہ ميں
انسان کو مجبور ماننا پﮍتا ھے ،چاھے وه اطاعت ھو يا معصيت يعنی ان کے انجام پر مجبور ھوتا ھے چاھے ان کا اراده
کرے يا نہ کرے۔
چنانچہ جبر کے قائل لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق قرآن کريم کی بعض وه آيات جن ميں اس بات کا ايک ھلکا سا اشاره
پايا جاتا ھے ،پيش کی ھيں جيسا کہ ارشاد خداوندی ھے:
][29
”)اے رسول( تم کہہ دو کہ ھم پر ھر گز کوئی مصيبت نھيں پﮍسکتی مگر وھی جو خدا نے )ھماری تقدير ميں( لکھ ديا
ھے۔“
][30
”)اے رسول( تم کہہ دو کہ سب خدا کی طرف سے ھے“
ل ٰہذا ان آيات کے پيش نظر ان لوگوں نے يہ گمان کرليا کہ ان آيات کے ذيل ميں انسان کے افعال واعمال بھی آتے ھيں۔
جبکہ بعض مسلمانوں کا عقيده يہ ھے )کيونکہ وه مذکوره نظريہ کو باطل جانتے ھيں( کہ انسان او ر خداوندعالم ميں سوائے
خلق اول کے کوئی رابطہ نھيں ھے ،يعنی خداوندعالم نے ان کو خلق کرنے کے بعد مکمل آزاد کرديا ھے اور تمام چيزوں
کو انھيں پر چھوڑ ديا ھے  ،ان کا خدا سے کوئی ربط نھيں ھے ،ان کا ماننا يہ ھے کہ علت محدثہ معلول کی بقا کے لئے
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کافی ھے ،اس حيثيت سے کہ معلول اپنے وجود کے بعد اپنی علت سے بے نياز ھوجاتا ھے کيونکہ وه فقط پھلی علت حدوث
کا محتاج ھوتا ھے ،چنانچہ علماء علم کالم اس نظريہ کو” تفويض“ کہتے ھيں يعنی خداوندعالم نے تمام کاموں کو انسان پر
چھوڑ ديا ھے اور اب اس سے کوئی مطلب نھيں۔
جبکہ حقيقت ميں صحيح نظريہ ان دونوں نظريات کا درميانی راستہ ھے ،اس سلسلہ ميں حضرت امام صادق عليہ السالم کا
بيان بہترين او ر دقيق ھے ،آپ نے اپنی مشھور حديث ميں فرمايا:
”ال جبر وال تفويض  ،بل منزلة بين المنزلتين“][31
)نہ جبر اور نہ تفويض بلکہ دونوں کا درميانی راستہ صحيح ھے(
وضاحت:
ھرانسان فطری طور پر اس بات کو سمجھتا ھے کہ وه بہت سے کاموں پر قادر ھے اور وه جن کاموں کا اراده کرے ان کو
انجام دے سکتا ھے اور جن کاموں کو انجام نہ دينا چاھے ان کو چھوڑ سکتا ھے اور ھمارے لحاظ سے کوئی بھی ايسا
انسان نھيں ھوگا جو اس بات ميں شک کرے ،جو اس بات کی بہترين دليل ھے کہ انسان مکمل طور پر آزاد ھے۔
اسی طرح ھر انسان يہ بات بھی اچھی طرح سمجھتا ھے کہ تمام صاحبان عقل اس بات پر متفق ھيں کہ جو شخص اچھے کام
کرتا ھے اس کی مدح وتعريف کرتے ھيں اور جو شخص برے کام کرتا ھے اس کی مذمت کرتے ھيں ،اور يہ بھی اس بات
کی بہترين دليل ھے کہ انسان اپنے افعال ميں مکمل آزاد ھے اور )اگر اختيار نہ ھو( تو صاحبان عقل کا مدح ومذمت کرنا
صحيح نہ ھوگا۔
اسی طرح انسان فطری طور پر اس بات کا بھی احساس کرتا ھے کہ انسان کے کسی بلندی سے سيﮍھی کے ذريعہ نيچے
اترنے اور بلندی سے زمين کی طرف کودنے ميں فرق ھے کيونکہ انسان پھلی صورت پر قادر ھے اور دوسری صورت
ميں مجبور۔
اسی طرح عقل سليم کے نزديک يہ بات بھی مسلم ھے اور کسی کو بھی اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ انسان ميں ان طاقت
موثر
وتوانائی کا خلق کرنے واال ان کو ايجادکرنے کے بعد ان سے جدانھينھوا ھے ،بلکہ ان چيزوں کاباقی رہنا ھر لمحہ اس ٔ
کا محتاج ھے،کيونکہ ان اشياء کا خالق کسی معمار کی طرح نھينھے کہ مکان بننے کے بعد مکان کو معمار کی ضرورت
نھيں ھوتی،بلکہ عمارت اپنی جگہ پرباقی رہتی ھے چاھے اس کابنانے واال معمار مرھی کيوں نہ ھوجائے ،اسی طرح کتاب
جو اپنے لکھے جانے مينکاتب کی محتاج ھے  ،بلکہ اس کائنات اور جوکچھ اس ميں موجود ھے؛کاخالق روشنی کے لئے
بجلی کی طرح ھے کہ جب تک بجلی رہتی ھے روشنی باقی رہتی ھے ،اورروشنی اپنی بقاء ميں ھر لمحہ بجلی کی محتاج
رہتی ھے اوراگر بجلی کا تار ايک لمحہ کے لئے ہٹالياجائے تو روشنی فوراًختم ھوجاتی ھے،بالکل اسی طرح اس کائنات
کی تمام چيزيں اپنے وجود اور بقاء مينھر لمحہ اپنے مبدع اور مصدر )خالق( کی محتاج ھيں۔
قارئين کرام ! ھماری گذشتہ باتوں سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ انسان کے اعمال وافعال جبر وتفويض کے درميان
ھوتے ھيں ،اور ان کے لئے دونوں ميں حصہ ھوتا ھے ،ل ٰہذا فعل يا ترک کو انجام دينے کی طاقت اگرچہ انسان کے اختيار
سے ھی ھوتی ھے ليکن يہ قدرت خدا کا عطيہ ھے ،اور انسان کا فعل ايک لحاظ سے خود انسان کی طرف منسوب
ھوتاھے ،اور ايک لحاظ سے خدا کی طرف منسوب ھوتا ھے۔
قرآن کريم کی وه آيات جن سے ”جبريوں“ نے استدالل کيا ھے وه اس بات کی طرف اشاره کرتی ھيں کہ انسان کا اختيار
کسی کام کو انجام دينے ميں خدا کی قدرت کے نافذ ھونے ميں مانع نھيں بن سکتا ،اس کا مطلب يہ نھيں ھے کہ انسان خدا
کی ذات اور اس کی قدرت سے بے نياز ھوگياھے ؟!!۔
العظمی امام خوئی رحمةﷲ عليہ نے اپنے درس ميں ”المنزلة بين المنزلتين“کی تفسير
اس سلسلہ ميں ھمارے استاد آيت ﷲ
ٰ
کرتے ھوئے درج ذيل بہترين مثال پيش کی:
”اگر کسی انسان کا ھاتھ اس طرح شَل ھوجائے کہ وه اس کو نہ چال سکے ،اور کوئی ڈاکٹر اس کے کوئی ايسا آلہ لگائے
جس کی وجہ سے اس کا ھاتھ حرکت کرنے لگے ،اس طرح کہ جب وه آلہ لگا ھوا ھو تو انسان اپنے ھاتھ کو حرکت دے
سکے ،تو جب تک وه آلہ لگا ھوا ھے اس کا ھاتھ کام کرتا ھے اور جب اس کو الگ کرديا جائے تو اس کا ھاتھ اپنی پھلی
حالت پر پلٹ جائے ،تو جب اس کے وه آلہ لگا ھوا ھے اور وه اپنے ھاتھ کو حرکت دينے پر قادر ھے اور اپنے معمولی
کاموں کو انجام دے رھا ھے تو اس کی يہ حرکت دونوں چيزوں کی سبب ھوگی ايک لحاظ سے صاحب دست کی طرف
مستند ھے کيونکہ وه اپنا ھاتھ خودچال رھا ھے  ،دوسری طرف وه حرکت اس آلہ کی طرف بھی منسوب ھے کيونکہ وه اس
آلہ کے ذريعہ اپنا ھاتھ چالنے پر قادر ھے۔“
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قارئين کرام ! يھی گذشتہ مثال مسئلہ ”جبر وتفويض“ کو اچھی طرح واضح کرديتی ھے کيونکہ ايک انسان حيات وقدرت
کے عطا کرنے والے کا محتاج ھے جو ھر حال ميں خدا کی طرف سے عطا ھوتی ھے ل ٰہذا ”تفويض“ بھی نھيں اوردوسری
طرف انسان اپنے اعمال ميں مجبوربھی نھيں ھے اور اس کے افعال بغير اس کے اراده کے انجام نھيں پارھے ھيں لہٰ ذا
”جبر“ بھی نھيں ھے۔
ل ٰہذامذکوره مطلب کے پيش نظر ھم پر يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ انسان فعل وترک پر مکمل اختيار رکھتا ھے اور اس
ميں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نھيں رہتی۔
اس سلسلہ ميں مزيد وضاحت کے لئے يعنی انسان کے مختار ھونے کے سلسلہ ميں کچھ دالئل پيش کرتے ھيں اور اس
سلسلہ ميں ھوئے اعتراضات کے جوابات بھی پيش کرتے ھيں:
١۔اختياری اوراضطراری افعال ميں فرق
ھم نے اس بات کی طرف پھلے بھی اشاره کيا ھے کہ انسان کے وه افعال جواس کے قصد واراده سے انجام پاتے ھيں اور
ان افعال ميں جو اس کے اراداه کے بغير انجام پاتے ھيں ان دونوں ميں واضح فرق ھے مثالً کسی کے ھاتھ ميں رعشہ پيدا
ھوجائے اور اس کا ھاتھ ھلتا رھے ،تو يہ اس کے مرض کی وجہ سے ھے اور انسان اس کو روکنے پر قادر نھيں ھے
کيونکہ اسکے اختيار اورطاقت سے باھر ھے اور کبھی اس کاکام اختياری ھوتاھے اوروه اپنے اختيارسے انجام ديتاھے۔
اسی طرح انسان دوسرے افعال ميں بھی فرق محسوس کرتاھے کہ کچھ کام اس کے اختيار سے ھوتے ھيں اور کچھ کام بغير
اختيار کے۔
او رجب ھمارے تمام افعال )ايک گمان کے مطابق( خداوندعالم کی مخلوق ھيں اور ان ميں ھميں ذره برابر بھی اختيار نھيں
ھے تو پھر اختياری و اضطراری کاموں ميں فرق کااحساس کيسے کرسکتے ھيں؟!
اس سلسلہ ميں بعض متکلمين نے فلسفہ تراشی کی ھے اور دونوں )اختياری واضطراری( ميں فرق بيان کيا ھے ،ان کا کہنا
ھے کہ فعل اضطراری وه افعال ھيں جو خدا کے اراده سے انجام پاتے ھيں انسان کی قدرت او ر اس کے اراده کا کوئی دخل
نھيں ھوتا ،او ر فعل اختياری وه ھوتے ھيں جن کو خداوندعالم انسان کے اراده کے ساتھ ساتھ ايجاد کرتا ھے۔ ليکن ان کا يہ
قول بالکل واضح البطالن ھے۔
کيونکہ اگرقدرت سے مراد  ،مشھور لغوی معنی ھونکہ” اگر چاھے انجام دے اورنہ چاھے تو انجام نہ دے“ تو يہ مذکوره
جبر کے معنی کے خالف ھيں بلکہ يہ تو اختيار پر دليل ھے اور اگر اس قدرت سے کوئی دوسرے معنی مراد ھوں ،تو پھر
يہ اکراه کے خالف نھيں ھے ،اور اس کو کبھی بھی قدرت نھيں کھا جاسکتا۔
ليکن اگر اراده کے معنی مذکوره فلسفی لحاظ سے لئے جائيں تواسکے معنی بھی اختيار کے ھوں گے۔ )جيسا کہ صحيح بھی
ھے(کيونکہ قائل کے گمان کے مطابق يھانپر اختيار ھے ھی نھيں۔ کيونکہ )دعوی کے مطابق( فعل انسان کے ارادے
واختيارسے نھيں ھے ،او ر اگر قائل کے نزديک اراده کے معنی فعل کوانجام دينے ميں رغبت مراد ھو تو يہ رغبت فعل کا
ايجاد کرنانھينھے جيسا کہ ھماری عقل بھی يھی کہتی ھے،کيونکہ ايسے بہت سے کام ھيں جن ميں انسان رغبت رکھتاھے
ليکن صرف رغبت سے وه کام نھينھوپاتے ،جبکہ رغبت عين فعل نھيں ھے )جيساکہ ھم پھلے کہہ چکے( تو پھراختيار
واضطرار ميں مذکوره فرق الحاصل ھوجاتاھے۔
٢۔اختيارکے سلسلہ ميں قرآن مجيد کی وضاحت :
قرآن مجيد مينايسی بہت سی آيات موجودھيں جو اختيار کو بہترين طريقہ سے ثابت کرتی ھيں،اور واضح طور پر اس بات
کی طرف اشاره کرتی ھےں کہ انسان اپنے افعال واعمال ميں مکمل طور پر مختارھے اوراگر ھر فعل اس انسان کی طرف
منسوب ھے جس ميں کسی بھی طرح کی تاويل وتفسيرنھيں کی جاسکتی۔
ارشادخداوندی ھوتاھے:
][32
”ھرشخص اپنے اعمال کے بدلے ميں گرو ھے“
][33
”اور جو بھی برام کام کرے گا بھر حال اس کو سزا ملے گی“
][34
”اگر تم لوگ اچھے کام کروگے تو اپنے فائده کے لئے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو)بھی( اپنے لئے۔“
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][35
”بس جو چاھے ايمان الئے اور جو چاھے کفر اختيار کرے“
][36
”جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ھے وه اسے ديکھ لے گا اور جس شخص نے ذره برابر بدی کی ھے تو اسے )بھی(
ديکھ لے گا“
][37
”اور رھے ثمود تو ھم نے ان کو سيدھا رستہ دکھاديا مگر ان لوگوننے ہدايت کے مقابلہ ميں گمراھی کو پسند کيا“
][38
”جو کچھ تم کرتے تھے تمھيں اس کی سزا دی جائے گی“
][39
”ھم تم ميں سے کسی کے عمل کو ضايع نھيں کرتے“
اسی طرح قرآن کريم ميں ديگر آيات بھی موجود ھيں جو تمام کی تمام اس بات کی واضح دليل ھيں کہ فعل کی نسبت اس کے
اختيار کی وجہ سے خود انسان کی طرف ھے ،ليکن کوئی فعل خدا کی مشيت اور اس کے ارداه کے بغير انجام نھيں پاتا۔
ليکن بعض لوگوں نے اس نظريہ کو نھيں مانا اور کھا کہ خداوندعالم کا يہ قول:
][40
”ﷲ ھر چيز کا خالق ھے“
َی“ ميں افعال انسان بھی آتے ھيں اور يہ افعال
اس بات کی دليل ھے کہ تمام
ِ
افعال انسان،خدا کی مخلوق ھيں کيونکہ ” ُک ﱢل ش ٍٔ
صرف انسان کی تخليق نھيں ھيں ،ل ٰہذا يہ ”جبر“ ھے۔
جبکہ حقيقت يہ ھے کہ يہ آيت انسان کے افعال واعمال کے سلسلہ ميں نھيں ھے بلکہ اس آيت ميں ان لوگوں کے نظريہ کی
رد ھے جو متعدد خالق مانتے تھے مثالً زمين کا خالق ،افالک کا خالق ،انسانوں کا خالق وغيره وغيره ،ل ٰہذا يہ آيت ان لوگوں
تعالی ھی
کی ر ّد ميں نازل ھوئی ھے اور يہ کہتی ھے کہ ﷲ کے عالوه کوئی خالق نھيں ھے اور تمام اشياء کا خالق ﷲ
ٰ
ھے۔
لفظ ”خالق“ کا خداوندعالم سے مخصوص ھونا اس بات کی دليل نھيں ھے کہ ھم اس کی خلقت کو تمام چيزوں ميں عموميت
ديديں يھاں تک انسان کے افعال بھی خدا کی مخلوق ميں شمار ھونے لگےں ،کيونکہ قرآن مجيد ميں تو خلق کی نسبت انسان
کی طرف بھی دی گئی ھے جيسا کہ ارشاد ٰالھی ھوتا ھے:
][41
”اور جب تم ميرے حکم سے مٹی سے چﮍيا کی مورت بناتے پھر اس پر )کچھ( دم کرديتے تو ميرے حکم سے )سچ مچ(
چﮍيا بن جاتی۔“
ﱠ
ْ
ْ
ﱢ
ً
ُ
> أَنﱢ ْی اَ ْخلُ ُ
ق لَ ُکم ِمنَ الطي ِْن َکھَ ْيئَ ِة الطي ِْربِاِذنِی فَا َ ْنف ُخ فِ ْي ِہ فَيَ ُکوْ نُ طَيْرا بِاِذ ِن ﷲ۔<][42
”ميں گندھی ھوئی مٹی سے ايک پرنده کی مورت بناؤں گا پھر اس پر )کچھ( دم کرونگا تو وه حکم خدا سے اڑنے لگے گا“
[43]:
”تم ان کو گھﮍتے ھو۔“
][44
”)سبحان ﷲ( خدا بابرکت ھے سب بنانے والوں سے بہتر ھے“
][45
”اور خدا کو چھوڑ بيٹھے ھو جو سب سے بہتر پيدا کرنےواال ھے“
قارئين کرام ! مذکوره آيات اس بات پر داللت کرتی ھيں کہ انسان بھی خالق ھے ليکن خداوندعالم احسن الخالقين ھے۔ ليکن
افعال انسان ،خداوندعالم کی ايجاد ھے:
قرآن مجيد کی درج ذيل آيت سے يہ استدالل کرنا کہ
ِ
][46
” خدا تمھارا خالق ھے اور جو کچھ تم انجام ديتے ھو“][47
کيونکہ آيت اس بات کی وضاحت کرتی ھے کہ جو کچھ انسان انجام ديتا ھے وه خداوندعالم کی خلقت ھے تو نتيجہ باطل ھے
آيہ شريفہ پھلی آيت کا نتيجہ ھے ارشاد ھوتا ھے:
کيونکہ يہ ٔ
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][48
)جناب ابراھيم نے کھا کہ افسوس ( تم اس کی پرستش کرتے ھو جسے تم لوگ خود تراش کر بناتے ھو“
ل ٰہذا اس سوال کے جواب ميں يہ مذکوره آيت نازل ھوئی:
][49
اگر انسان ان دونوں آيات کوسامنے رکھے تو نتيجہ يہ نکلے گا کہ يہ آيہ کريمہ ان لوگوں کی ر ّد ميں نازل ھوئی جو لکﮍی
اور پتھر سے بت بناکر ان کی عبادت کياکرتے تھے اور ان سے قربت حاصل کرتے تھے ،ل ٰہذا خداوندعالم نے اس آيت کے
ذريعہ يہ ظاھر کرديا کہ ھم ھی نے ان مشرکين کو پيدا کيا ھے اور ان چيزوں کو پيدا کيا جن کے ذريعہ سے مشرکين بت
بناتے ھيں۔
ل ٰہذا اس آيت ميں بندوں کے افعال واعمال کے متعلق کوئی بات نھيں ھے۔
٣۔ عذاب ،خود اختيا رپر دليل ھے :
قارئين کرام ! خداوندعالم کا گناہکاروں پر عذاب کرنا ،انسان کے مختار ھونے پر بہترين دليل ھے ،اس سلسلہ ميں قرآن
مجيد مينموجوده آيات کو مالحظہ فرمائيں:
][50
”اگر )کھيں( شرک کيا تو يقينا ً تمھارے سارے اعمال اکارت ھوجائيں گے اور ضرور تم گھاٹے ميں آجاؤگے“
][51
”اور برائی کرنے والوں کو اتنی ھی سزا دی جائے گی جيسے وه اعمال کرتے رھے ھيں“
> يَوْ َم تَ ْشہَ ُد َعلَي ِْہ ْم أَ ْل ِسنَتُہُ ْم َوأَ ْي ِد ْي ِھ ْم َواَرْ ُجلُہُ ْم بِ َما َکانُوْ ا يَ ْع َملُوْ نَ <][52
”جس دن ان کے خالف ان کی زبانيں اور ان کے ھاتھ اور پير ان کی کارستانيوں کی گواھی ديں گے“
][53
”اور جيسی جيسی تمھاری کرتوتيں تھيں )ان کے بدلے( اب ھميشہ عذاب کے مزے چکھو“
][54
”اور ظالموں سے کھا جائے گا کہ تم دنيا ميں جو کچھ کرتے تھے اب اس کے مزے چکھو۔“
][55
”جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ )مبادا( ان پر کوئی مصيبت آپﮍے“
][56
”اور جس نے ھمارے حکم سے انحراف کيا اسے ھم )قيامت ميں( جہنم کے عذاب کا مزا چھکائيں گے“
کيونکہ اگر خداوندعالم اپنے بندوں کے افعال کا خالق ھو اور پھر ان کاموں پر ان کو عذاب ميں بھی مبتال کرے تو يہ محال
ھے کيونکہ يہ تو کھلم کھال ظلم ھے) ،کہ افعال کو خود انجام دے اور سزا بندوں کو دے( اور خداوندعالم ھر ظلم سے پاک
وپاکيزه ھے:
][57
”اور تمھارا پروردگا ر بندوں پر )کبھی( ظلم کرنے واال نھيں ھے“
][58
” خدا تو کبھی بندوں پر ظلم کرنے واال نھيں“
][59
”اور ميں اپنے بندوں پر )ذره برابر بھی( ظلم کرنے واال نھيں ھوں“
][60
”اور خدا سارے جھان کے لوگوں )مينسے کسی( پر ظلم کرنا نھيں چاہتا“
][61
”اور خدا تو اپنے بندوں پر ظلم کرنا چاہتا ھی نھيں“
][62
”خدا تو ھر گز ذره برابر بھی ظلم نھيں کرتا“
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][63
”خدا تو ھر گز لوگوں پر کچھ ظلم نھيں کرتا“
][64
”اور تيرا پروردگار کسی پر )ذره برابر( ظلم نہ کرے گا“
)يہ تھيں وه آيات جن ميں خداوندعالم نے اپنے سے ظلم کی نفی کی ھے۔(
ليکن بعض علماء علم کالم نے خداوندعالم کی طرف ظلم کی نسبت کو صحيح مانا ھے  ،چنانچہ ان کے نظريہ کا خالصہ يہ
ھے:
”خداوندعالم کے لئے ظلم قبيح نھيں ھے کيونکہ وه ظلم قبيح ھے جس کو عقل مکروه جانے ،يعنی وه ظلم قبيح ھے جو
دوسرے پر کيا جائے ليکن اگر اپنے پر ظلم کيا جائے چاھے وه اپنے بدن پر ھو يا اپنے مال اور اپنی عزت پر،کيونکہ انسان
اپنے مال ميں تصرف کرنے ميں آزاد ھے اور بغير کسی قيد وشرط کے تصرف کرسکتا ھے اور اس کا يہ تصرف کرنا
قبيح نھيں ھے۔
اسی طرح خداوندعالم کو بھی اپنی مخلوقات ميں تصرف کرنے کامکمل حق ھے کيونکہ وھی ان کا خالق اور مالک ھے اور
چونکہ اس کائنات ميں جو کچھ بھی ھے وه سب ﷲ کی ملکيت ھے اور اس کی قدرت وسلطنت کے آگے خاضع ھيں ،ل ٰہذا وه
جس طرح چاھے ان ميں تصرف کرسکتا ھے ،پس جس کو چاھے عذاب کرے چاھے وه مومن ھی کيوں نہ ھو ،اور جس کو
چاھے اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے چاھے وه کافر ھی کيوں نہ ھو ،کيونکہ تمام انسان اس کی ملکيت ھےں:
][65
”جو کچھ وه کرتا ھے اس کی پوچھ گچھ نھيں ھوسکتی )ھاں( اور لوگوں سے باز پرس ھوگی۔“
ل ٰہذا انسان کو يہ حق نھيں ھے کہ خدا کی عظمت کے سامنے اپنی قابليت دھائے اور کھے کہ خداوندعالم کا يہ فعل حسن ھے
اور يہ فعل قبيح۔
قارئين کرام ! يہ اعتراض چند وجوھات سے مردود اور باطل ھے:
حکم عقل کے فرض کی گفتگو نھيں ھے بلکہ اس چيز کا بيان ھے جس سے بندوں کے
١۔ کيونکہ خداوندعالم کے بارے ميں
ِ
معامالت ميں فضل ولطف کی اميد ھو ،کيونکہ ھم اس بات کو مکمل طور پر قبول کرتے ھيں کہ محال پر تکليف کرنا يا جس
کام کے انجام دھی کی قدرت نہ ھو ،اس کا حکم دينا يا گناہکار کوجنت ميں داخل کرنا يا مطيع اور فرمانبردار کو جہنم ميں
داخل کرنا ،ان تمام چيزوں پر خداوندعالم مکمل قدرت رکھتا ھے ،اور ھر طريقہ کا تصرف کرسکتا ھے اور کوئی بھی حکم
کرسکتا ھے ،اور ھم يہ بھی يقين رکھتے ھيں کہ وه اس طرح کے کام انجام نھيں ديتا ليکن اس کا ان کاموں کو انجام نہ دينا
اس کے لطف وکرم کی وجہ سے ھے نہ يہ کہ وه ان کاموں کو انجام دينے سے قاصر اور عاجز ھے۔
٢۔ اگر ھم ظلم کو قبيح نہ مانيں تو پھر انسان خداوندعالم کے احکامات کی پيروی نھيں کرے گا کيونکہ ان احکامات اور ان
کے نتائج کے درست ھونے پر يقين نہ ھوگا ،اور اسی طرح اس کو خدا کے وعده وفا کرنے پر بھی اطمينان نہ ھو گا۔
جبکہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے:
][66
”بے شک خدا اپنے وعده کے خالف نھيں کرتا“
کيونکہ يہ سب کچھ اس اعتبار سے ھے کہ ظلم ،کذب اور خلف وعده قبيح ھے ،ليکن اگر مسئلہ قبح وقباحت کو ہٹاليا جائے
جيسا بعض لوگوں کا گمان ھے تو پھر انسان ،خدا کی اطاعت ،خواہشات نفس کی مخالفت ھوا اور نفس اماره سے جنگ پر
اطمينان اور اعتماد نھيں کرے گا۔
٣۔ ظلم کسی غير پر تعدی کرنے سے مخصوص نھيں ھے بلکہ درميانی راستہ سے افراط وتفريط کرنا بھی ظلم ھے ،اسی
وجہ سے کھا جاتا ھے کہ فالں شخص نے اپنے اوپر ظلم کيا ،جبکہ اس سے مراد يہ ھوتی ھے کہ وه شخص اپنے تصرف،
لباس ،طعام ،اور خرچ ميں راه اعتدال سے خارج ھوگيا ھے ،درحاليکہ يہ سب کچھ اس کی ملکيت ميں ھوتے ھيں ،اور وه
اپنے مال ميں تصرف کرنے ميں بھی مکمل آزاد ھوتا ھے ليکن مذکوره طريقہ کو عرف عام ميں ظلم شمار کيا جاتا ھے۔
مثالً اگر کوئی انسان کسی حيوان کو مارے جبکہ وه حيوان اس کی ملکيت بھی ھو ،اور اس کا فرمانبردار ،اور اس کو اذيت
نہ دينے واال ھو تو کيا اس کو مارنے پر يہ عذر پيش کرسکتا ھے کہ ميں تو اس کا مالک ھوں؟!
۴۔ ظلم قبيح ھے۔
اگر انسان اپنے افعال کے انجام دينے پر قادر اور مختار نہ ھو،اور صرف اس کے اراده سے ايجاد ھوجائے تو پھر
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خداوندعالم)معاذ ﷲ( ”اظلم الظالمين“ ھوجائےگا ،کيونکہ گناہگار شخص کو عذاب ديا جانا ضروری ھے اور چونکہ
معصيت انسان کے اپنے اختيار سے نھيں ھے ،ل ٰہذا اس کو عذاب کرنا کئی گنا ظلم سے بھی بُرا ھے۔
قارئين کرام ! ”جبر“ کا عقيده رکھنے والے اس سلسلہ ميں دو جواب پيش کرتے ھيں:
١۔ عذاب کسی فعل کی بنا پر نھيں ھے بلکہ ”کسب “کی بنا پر ھے۔
ليکن ھم ان کے جواب ميں کہتے ھيں کہ:
جو بات ”کسب“ کے لغوی معنی اور قرآن کريم ميں استعماالت سے سمجھی جاتی ھے وه يہ ھے کہ کسب اختيار کے ذريعہ
انجام شده فعل کو کہتے ھيں ،جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے:
][67
”اور جو شخص کوئی گناه کرتا ھے تو اس سے کچھ اپنا ھی نقصان کرتا ھے“
][68
”اس )انسان( نے اچھا کام کيا تو اپنے نفع کے لئے اور برا کام کيا تو اس کا )وبال( اسی پر پﮍے گا“
][69
”اور چور خواه مرد ھو يا عورت تم ان کے کرتوت کی سزا ميں ان کا )داہنا( ھاتھ کاٹ ڈالو“
][70
”اور جن لوگوں نے برے کام کئے ھيں تو گناه کی سزا ان کے برابر ھے “
][71
”جو لوگ گناه کرتے ھيں انھيں اپنے اعمال کا عنقريب ھی بدال ديا جائے گا“
اسی طرح قرآن کريم ميں ديگر آيات بھی موجود ھيں جو تما م اس بات پر داللت کرتی ھيں کہ اراده واختيار کے ذريعہ جو
ت انسان ھے۔
فعل انجام پائے اس کو ”کسب“ کہتے ھيں ليکن اختيار کی ايک شرط قدر ِ
ٰ
دعوی ناقص دکھائی ديا تو انھوں نے يہ کھا کہ وه کسب جو عذاب کا سبب بنتا ھے وه ايسا فعل ھے
ل ٰہذا ان کو جب خود اپنا
جو خدا سے صادر ھوتا ھے ليکن انسان کے اراده کے ساتھ يعنی اس فعل کے وجود کے لئے انسان کا اراده اور خدا کا اس
کام کوکردينا ضروری ھے۔
ليکن ھم اس کا جواب يوں ديتے ھيں:
١۔اگر يہ مقارن ھونا )اراده انسان اور فعل خدا کا ايک ساتھ ملنا( اختيار سے خارج ھو تو انسان پر عذاب کرنا صحيح نھيں
ھے کيونکہ ان کے گمان کے مطابق انسان تو صرف اس فعل سے رغبت رکھتا تھا ،ليکن اس فعل کو خداوندعالم نے ايجاد
کيا )ان کے گمان کے مطابق(
ت انسان اور ايجاد خدا ميں مقارنت پائی گئی  ،اور يہ مقارنت بھی خدا کے اراده اور اس کی قدرت کے
پس در حقيقت رغب ِ
ذريعہ پيدا ھوئی کيونکہ ان کے گمان کے مطابق وھی فاعل حقيقی ھے ،تو پھر يہ کس طرح صحيح ھوگا کہ خداوندعالم اس
بنده پر عذاب کرے جس نے فعل ھی انجام نہ ديا ھو ،يا اس مقارنت کی بنا پر جس پر اُسے ذرا بھی اختيار نھيں۔
٢۔ خداوندعالم کا اپنے بندوں پر ظلم کرنا قبيح نھيں ھے کيونکہ يہ تو مالک کے تصرف کا ايک حصہ ھے اور وه جو چاھے
کرسکتا ھے) ،ھم نے اس سلسلہ ميں وضاحت کردی ھے( کيونکہ خود ذات افعال ميں ايسی کوئی چيز نھيں ھے جس کی
وجہ سے ان کو حسن يا قبيح کا نام ديا جائے ،اور انسان کے کاموں کو حسن وقبيح کہنا شريعت کی بناپر ھوتے ھيں کيونکہ
جس کام کا شريعت نے حکم ديديا ھے وه حسن ھے اور جن کاموں سے روک ديا ھے وه قبيح ھيں ،کيونکہ اگر شارع کی
نظر بدل جائے اور جس کام کا امر کيا تھا اس کے بارے ميں نھی کردے اور جس چيز کے بارے ميں منع فرمايا تھا اس کا
حکم ديدے تو پھر قبيح ،حسن سے اور حسن ،قبيح سے بدل جائے گا ،يعنی جو چيز حسن تھی وه قبيح ھوجائے گی اور جو
قبيح تھی وه حسن ھوجائے گی۔
فعل
مطابق(
اور چونکہ )ان کے گمان کے
حکم عقل کی بنا پر ،تو پھر
کہ
نہ
ھے
سے
وجہ
کی
مقدس
شريعت
وقبح
ُسن
ح
کا
ِ
خداوندعالم کے فعل کو حسن وقبح کا نام نھيں ديا جاسکتا کيونکہ وه تو شريعت سے بھی باالتر ھے ،پس نتيجہ يہ ھوا کہ ھر
عقل انسانی يہ حکم کرنے
وه کام جو خدا انجام دے )چاھے ظلم پر ھی کيوں نہ منطبق ھو(وه حسن وجميل اور نيک ھے اور ِ
سے قاصر ھے کہ خداوندعالم سے ظلم صادر ھونا قبيح ھے۔
قارئين کرام ! صحيح نظريہ بيان کرنے سے پھلے ھم حسن و قبح کے معنی کی طرف اشاره کرتے ھيں:
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پھلے معنی :
حسن وقبح کا اطالق کمال ونقص پر ھوتا ھے ،ل ٰہذا علم حسن ھے اور جھل ونادانی قبيح ،شجاعت وکرم حسن ھيں اور ان
کے مقابلہ ميں بزدلی اور بخل قبيح ھيں ،اور ان ميں کسی بھی مفکر اور دانشمند نے کوئی اختالف نھيں کيا ھے کيونکہ يہ
ايسے يقينی مسائل ھيں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے ديکھتا ھے۔
دوسرے معنی:
حسن اس کو کہتے ھيں جو طبيعت کو اچھا لگے ،اور قبيح اس کو کہتے ھيں جس سے طبيعت نفرت کرے،مثالً يہ منظر،
حسن ھے ،يہ آواز حسن ھے يا بھوک کے وقت کھانا کھانا حسن ھے ،اسی طرح يہ بھی کھا جاتا ھے کہ يہ منظر قبيح ھے
يہ آواز قبيح ھے ،اور اس معنی ميں بھی کوئی اختالف نھيں ھے ،کيونکہ اس کا فيصلہ بھی خود انسانی شعور کرتا ھے اور
اس ميں شرع کا کوئی دخل نھيں ھے۔
تيسرے معنی :
حسن وقبح کا اس چيز پر اطالق کرنا جو مستحق مدح وذم ھو ،ل ٰہذا اسی بناپر يہ دونوں اختياری افعال کی صفت قرار پاتے
ھيں،اس حيثيت سے کہ عقالء کے نزديک حسن کے فاعل کو مستحق مدح وثواب سمجھا جاتا ھے اور تمام ھی لوگوں کے
نزديک قبيح کے فاعل کو مستحق ذم وعذاب سمجھا جاتا ھے ،اور يھی تيسرے معنی موضوع بحث ھيں۔
چنانچہ اشاعره کا عقيده ھے کہ افعال کے حُسن وقُبح پر عقل کوئی حکم نھيں کرتی ،بلکہ حسن وه ھے جس کو شريعت حسن
قرار دے اور قبيح وه جس کو شريعت مقدس قبيح قرار دے ،اور ان چيزوں ميں عقل کی کوئی دخالت نھيں ھے۔
ليکن شيعہ اماميہ اور معتزلہ مذکوره نظريہ کو قبول نھيں کرتے بلکہ ان کا عقيده يہ ھے کہ عقل کی نظر ميں خود افعال کی
ارزش واھميت ھے بغير اس کے شريعت کا اس ميں کوئی دخل ھو ،اور انھی افعال ميں سے بعض وه افعال ھيں جو بذات
خود حسن ھيں اور بعض بذات خود قبيح ھيں اور بعض ايسے افعال ھيں جن کو ان دونوں صفات ميں سے کسی بھی صفت
سے متصف نھيں کيا جاسکتا ،شريعت مقدس انھی چيزوں کا حکم کرتی ھے جو حسن ھوتی ھيں اور ان چيزوں سے منع
کرتی ھے جو قبيح ھوتی ھيں اور چونکہ صدق بذات خود حسن ھے اسی حسن کی وجہ سے خداوندعالم نے صدق کے لئے
حکم کيا ھے اور جھوٹ چونکہ بذات خود قبيح ھے  ،اسی قبح کی وجہ سے خداوندعالم نے اس سے روکا ھے ،نہ يہ کہ خدا
نے منع کرنے کے بعد جھوٹ کو قبيح قرار ديا ھو۔
اس مطلب پر ھماری دليل يہ ھے کہ جو لوگ دين اسالم کو نھيں مانتے اور مختلف نظريات کے حامل ھيں وه بھی صدق کو
حسن اور جھوٹ کو قبيح مانتے ھينجبکہ ان کو شريعت نے حسن وقبح کی تعليم نھيں دی ھے۔
ل ٰہذا ان تمام باتوں سے ثابت يہ ھواکہ حسن وقبح ذاتی دونوں شرعی ھونے سے پھلے عقلی ھيں ،عدل حسن ھے کيونکہ عدل
ھے اور ظلم قبيح کيونکہ وه ظلم ھے ،بغير اس کے کہ ان کے حسن وقبح ميں کوئی شرعی اور دينی حکم ھو۔ ل ٰہذا عقلی
لحاظ سے خداوندعالم کا عادل ھونا ضروری ھے کيونکہ عدل حسن ھے ،اسی طرح عقلی لحاظ سے خداوندعالم کا ظالم ھونا
محال ھے کيونکہ ظلم قبيح ھے۔
خالصہ بحث:
عقلی اور قرآنی دالئل کے پيش نظر انسان اپنے فعل ميں صاحب اختيار ھے اور اپنے تصرفات ميں مکمل آزاد ھے اور
کوئی جبر اکراه نھينھے ،اور جو باتيں جبر کو ثابت کرنے کے لئے لوگوں نے بيان کی ھيں وه ھماری بيان کرده محکم
نصوص ودالئل کے سامنے بے کار ھيں۔)ل ٰہذا نظريہ جبر باطل وبے بنياد ھے(
خداوندعالم کا فرمان صادق اور سچا ھے:
ارشاد ھوتا ھے:
][72
”)اور قسم ھے( جان کی جس نے اسے درست کيا پھر اس کی بدکاری اور پرھيزگاری کو اسے سمجھاديا) ،قسم ھے( جس
نے اس جان کو)گناه سے( پاک رکھا وه تو کامياب ھوا ،اور جس نے گناه کرکے اسے دباديا  ،وه نامراد رھا“
قضاء وقدر
مسئلہ” قضاء وقدر“ کی بحث )اگر چہ علماء کالم نے اس کو خاص عنوان کے تحت بيان کيا ھے( ”جبر واختيار“ کا اھم
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حصہ ھے جس کو جبر واختيار کی بحث سے جدا نھيں کيا جاسکتا ،کيونکہ يہ مسئلہ بھی مذکوره بحث کا بنيادی نظريہ ھے۔
پھلووں کوبيان نھيں کريں گے ،کيونکہ بہت سی چيزيں اس کتاب
ھم اس باب ميں اختصار کی خاطر مکمل طريقہ سے تمام ٔ
کی وسعت سے باھر ھيں ،ھم يھاں صرف اس کے اسالمی معنی کو واضح کرنا چاہتے ھيں جيسا کہ قرآن وسنت نے اس
بارے ميں وضاحت کی ھے ،تاکہ ھمارے عزيز قارئين اصول دين کے اس اھم مسئلہ کو پہچان ليں اور اس پر عقيده رکھيں،
خصوصا ً جيسا کہ ھم آج کل ديکھتے ھيں کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کے واقعات،مصيبت و بال اور خير وشر کی
باتوں کو قضا وقدر کہہ ديتاھے ،تو کيايہ تمام کے تمام اسالمی عقيده کے تحت ھيں؟!يا نھيں؟
ھم ان دونوں الفاظ کے معنی اسالمی صحيح نقطہ نظر سے بيان کرنا چاہتے ھيں جيسا کہ لغت اور قرآن کريم ميں استعمال
ھوئے ھيں تاکہ ھم اس طريقہ سے ان دونوں الفاظ کے معنی ميں شريعت کے ہدف ومقصد کو سمجھ سکيں ،اوريہ ديکھ
سکيں کہ اسالمی نصوص ميں ان کا استعمال کس طرح ھوا ھے:
١۔ لغوی معنی:
ً
الشی قضاء ا صنعہ وقدره“
قضی
”
:
ال
مث
ھيں
کے
اندازه
اور
صنعت
معنی
کے
اس
پس
ھيں،
کے
عمل
معنی
”قضا کے
ٔ
)يعنی کسی چيز کو بنانے کے لئے اس کی مقدار معين کی( يا ھر وه کام جس کو کرنے کے لئے تياری کی ،اس کو تمام کيا،
يا کسی چيز کو ادا کيا  ،يا کسی چيز کو واجب کيا يا کسی چيز کا علم پيدا کيا ،يا کسی چيز کو نافذ کيا۔ تو گويا اس نے ان
کاموں کا اندازه معين کيا۔
وقضی ای حکم“ )يعنی اس نے قضا کی يعنی اس پر حکم لگايا( جس طرح کوئی شخص فيصلہ ميں قضاوت کرتے ھوئے
”
ٰ
حکم لگاتا ھے۔
قضا کے ايک معنی اعالن کے بھی ھيں جيسا کہ کہتے ھيں:
”قضينا اليہ ذالک االمر ای ھيناه اليہ وابلغناه ذالک“ ][73
)يعنی ھم نے فالں شخص کے لئے يہ اعالن کيا يعنی اس کو منع کيا اور اس تک خبر پھونچائی(
معنی قدر :قدر کے معنی قضا اور حکم کے ھيں۔ ][74
٢۔ قرآنی معنی:
قرآن مجيد ميں قضا کے درج ذيل چند معنی بيان ھوئے ھيں:
الف :خلق وايجاد ،جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے :
ت <][75
ضاہ ﱠُن َس ْب َع َس َما َوا ٍ
> فَقَ َ
يعنی ھم نے سات آسمان کو خلق کيا۔
ب :وجوب وحکم ،جيسا کہ ارشاد ربّ العزت ھے:
][76
يعنی ھم نے انسان پر واجب اور حکم کيا کہ خدا کے عالوه کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔
ج :اعالن کرنا  ،خبر دينا ،جيسا کہ ارشاد ھے:
ب<][77
> َوقَ َ
ض ْينَا ِٕالَی بَنِی ٕاسْرائِي َل فِی ْال ِکتَا ِ
يعنی ھم نے بنی اسرائيل تک يہ خبر پہنچائی يا ان کے لئے يہ اعالن کيا۔
لفظ ”قدر“ دومعنی ميں استعمال ھوا ھے:
اسی طرح قرآن مجيد ميں ِ
الف :خلق وتنظيم اور تدبير وترتيب ،ارشاد ھوتا ھے:
][78
”اور اس نے ايک مناسب انداز پر اس ميں سامان معيشت کا بندوبست کيا“
][79
”اور ھم نے چاند کے لئے منزليں مقرر کرديں“
][80
”اور خدا ھی رات اور دن کا اچھی طرح اندازه کرسکتا ھے“
][81
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”اور ھر چيز کو اسی نے پيدا کيا پھر اسے اندازے سے درست کيا“
ب :بيان کرنا اور خبر دينا ،جيسا کہ ارشاد ھے:
][82
”يعنی ھم نے )جناب نوح )ع(( کو خبر دی ان کے لئے بيان کيا کہ ان کی بيوی غابرين )تقدير ميں پيچھے رہنے والوں( ميں
سے ھيں۔“
اب جبکہ ھمارے لئے ان دونوں الفاظ کے لغوی اور قرآنی معنی واضح ھوگئے ھيں تو ضروری ھے کہ ھم قضاء وقدر کی
طرف اپنے افعال کو منسوب کرتے ھوئے ان معنی کا لحاظ کريں اور جب ھم يہ کھيں کہ ھمارا يہ کام خداوندعالم کی قضاء
وقدر سے ھے تو ھميں اس کے معنی معلوم ھونے چاہئےں۔
کيونکہ ھميں قضا وقدر سے معنی خلق مراد لينے کا حق نھيں ھے) ،جو قضا وقدر کے ايک معنی ھيں(چونکہ گذشتہ بحث
ميں يہ بات ثابت ھوگئی ھے کہ ھمارے افعال ھمارے اختيار  ،ھمارے اراده اور ھماری ايجاد سے ھوتے ھيں اور
خداوندعالم کی ايجاد اور اس کے خلق کرده نھيں ھوتے۔
پس جب ھم دليل کے ذريعہ اس معنی )خلق( کو مراد نھيں لے سکتے تو پھر ان دونوں الفاظ کے معنی محصور ھوجاتے
ھيں اس وقت خدا کی قضا کے معنی ”وجوب اور حکم“ کے ھوں گے ،اور قدر کے معنی ”بيان اور علم“ کے ھوں گے۔
اس وقت کسی معنی فعل کے بارے ميں ھمارا خبر دينے کا مطلب قضاء ﷲ ھوگی اس کی قدر يعنی کسی چيز کے بارے ميں
وجوب يا اس کو بيان کرنا يا اس کا علم پيدا کرنا۔
ل ٰہذا ھم اس بنياد پر کہتے ھيں کہ ﷲ کی قضا پر راضی رہنا  ،اور اس کی قدر کو قبول کرنا ضروری اور جس چيز کو
خداوندعالم نے ھمارے لئے بيان کيا يا کسی چيز کے بارے ميں حکم کيا ان پر ايمان ويقين رکھنا ضروری ھے ،اور
قضاوقدر کا يھی مطلب ھے ،اس کے عالوه اور کوئی مطلب ومقصد نھيں ھے۔
اس بات کے صحيح ھونے کی دليل ميں ھمارے لئے حضرت علی عليہ السالم کے اس جواب پر توجہ کرنا کافی ھے جوآپ
نے صفين کے راستہ ميں ايک شامی شخص کے سوال) کہ کيا جنگ صفين خداوندعالم کی قضاو قدر سے ھے؟ (کے جواب
ميں فرمايا:
ٰ
ّ
”نعم يا شيخ ،ما علوتم تلعة والھيطتم واديا ً اال بقضاء ﷲ ۔
فقال الشامی:
عند ٰ ّ
ﷲ احستب عنائي يا امير المومنين۔
فقال عليہ السالم:
ٰ
ّ
مہ يا شيخ  ،فان ﷲ قد عظم اجرکم فی مسيرکم وانتم سائرون وفی مقامکم و انتم مقيمون ،وفی انصرافکم وانتم منصرفون ولم
شی من امورکم مکرھين“][83
تکونوا فی ٔ
ھاں اے شيخ ،تم کسی پھاڑی پر نھيں چﮍھتے اور نہ کسی وادی ميں اترتے مگر يہ سب کام خدا کی قضاء قدر سے ھوتے
ھيں ،اس وقت اس شامی نے کھا يا امير المومنين )ع(کيا يہ کام ﷲ کے نزديک عنايت شمار ھوگا يعنی کيا جنگوں کی تمام
پريشانيوں کا ثواب ملے گا؟!
تب حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا :اے شيخ !)صبر کرو تاکہ واضح ھوجائے( خداوندعالم انھيں امور کا تمھيں بہت
زياده اجر ديتا ھے اور تمھارے اٹھنے بيٹھنے اور چلنے ميں ثواب ھے اور تم کسی کام ميں مضطر ومجبور نھيں ھو ۔
اس کے بعد امام عليہ السالم نے فرمايا:
ٰ
ّ
”لعلک ظننت قضاء اً الزما ً وقدراً حاتما ً ولوکان ذلک کذلک لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد ،ان ﷲ سبحانہ امر
عباده تخييرا ونھاھم تحذيراً وکلف يسيرا ولم يکلف عسيراً وأعطی علی القليل کيثراً“][84
کيا تم نے يہ گمان کرليا ھے کہ قضا وقدر حتمی اور ضروری ھيں کيونکہ اگر ضروری اور حتمی ھوں تو پھر ثواب
تعالی نے اپنے بندوں کو اختيار کے ساتھ حکم ديا ھے اور
وعذاب باطل ھوجائيں ،وعده ووعيد ختم ھوجائيں ،بے شک ﷲ
ٰ
ڈرانے کی وجہ سے نھی کی ھے ،کم تکليف کی ھے اور مشکل کاموں پر مکلف نھيں کيا اور وه تو تھوڑے )اعمال( پر
کثير )جزا( ديتا ھے۔
قارئين کرام ! آپ نے توجہ فرمائی کہ حضرت علی عليہ السالم کے يہ فصيح وبليغ کلمات ھماری بات پر واضح دليل ھيں
اور اس بات کی وضاحت کرتے ھيں کہ شام کی طرف حرکت کرنا خدا کے حکم سے تھا )يعنی خداوندعالم کا حکم تھا کہ
باغيوں سے جنگ کرنا واجب ھے( اور خداوندعالم نے ان لﮍنے والوں کے لئے اجر کو عظيم قرار ديا ھے کيونکہ انھوں
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نے خدا کے حکم کی خاطر اس جنگ ميں حصہ ليا ھے۔
اسی طرح حضرت امير المومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم مالئکہ کا ذکر کرتے ھوئے فرماتے ھيں:
والی رسلہ ومختلفون بقضائہ وامره“][85
”ومنھم امناء علی وحيہ والسنة ٰ
)اور ان ميں سے بعض خدا کی وحی پر امين بنائے گئے اور بعض مرسلين کے لئے خدا کی زبان ھيں اور خدا کی قضا اور
اس کے حکم کے پھونچانے والے ھيں(
ھم قضاء ٰالھی اور امر ربی کو نھيں سمجھتے مگر وه واجبات اور احکام جو مالئکہ ،انبياء ومرسلين کے لئے لے کر نازل
ھوتے ھيں تاکہ انبياء اپنی امتوں تک پھونچاديں۔
قدر پر ايمان کے سلسلہ ميں حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ھيں:
ٰ
ٰ
ّ
ّ
”الناس فی القدر علی ثالثة أوجہ:رجل يزعم ان االمر مفوض اليہ فقد وہن ﷲ فی سلطانہ ،فھو ھالک ورجل يزعم ان ﷲ جل
ﷲ فی حکمہ فھو ھالک۔ ورجل يزعم ان ٰ ّ
وعز اجبر العباد علی المعاصی وکلفھم ما ال يطيقون فقدظلم ٰ ّ
ﷲ کلف العباد ما يطيقون
ولم يکلفھم ما ال يطيقون فاذا أحسن حمد واذا أساء استغفر ٰ ّ
ﷲ فہذا مسلم۔“ ][86
قدر کے سلسلہ ميں لوگوں کے تين گروه ھيں:
١۔ وه شخص جو گمان کرتا ھے کہ تمام کام اس پر چھوڑدئے گئے ھيں تو اس نے خدا کی سلطنت ميں اس کی توھين کی
اور وه ھالک ھونے واال ھے۔
٢۔ وه شخص جو گمان کرتا ھے کہ خداوندعالم بندوں کی معصيت کرنے ميں ان کا اجير ھے ،اور اس نے بندوں کو ان
چيزوں پر مکلف بنايا جو ان کی قدرت سے باھر ھيں ،تو اس نے خدا کے حکم کے سامنے خدا پر ظلم کيا اور وه بھی ھالک
ھونے واال ھے۔
٣۔ وه شخص جس کا يہ عقيده ھے کہ خداوندعالم اپنے بندوں کو انھی کاموں پر مکلف کرتا ھے جن کی وه طاقت رکھتے
ھيں اور جس چيز کی طاقت نھيں رکھتے ان پر مکلف نھيں کرتا ،اور وه جب کوئی نيک کام کرتا ھے تو خدا کی حمد کرتا
ھے اور جب کوئی برا کام ھوجاتا ھے تو خدا سے استغفار کرتا ھے پس يھی شخص مسلمان ھے۔( اور يہ خداوندعالم کی
قضاوقدر کے ايک دوسرے معنی ھيں جس ميں اس کے امر) حکم( اور بندوں پر تکاليف کو بيان کيا گيا ھے،ل ٰہذا ھمارا
اسالم پر راضی رہنا اور شريعت مقدسہ کا اقرار کرنا قضاء ٰالھی پر راضی ھونا اور قدر ٰالھی کا اقرار کرنا ھے۔
ہدايت وگمراھی
آخر بحث ميں صرف ”ہدايت وگمراھی“کا مسئلہ باقی ره گيا ھے جس کو علماء کرام نے جبر واختيار اور قضا وقدر کا
ضميمہ قرارديا ھے جيسا کہ قرآن مجيد ميں بہت سی آيات ذکر ھوئی ھيں جن ميں سے ايک اشاره ملتا ھے کہ خداوندعالم
ھی انسان کو ہدايت يا گمراھی ديتا ھے اور اس ميں انسان کو کوئی اختيار بھی نھيں ھے ،ارشاد ھوتا ھے:
][87
”تو يھی خدا جسے چاہتا ھے گمراھی ميں چھوڑديتا ھے اور جس کو چاہتا ھے ہدايت کرتا ھے“
][88
”اور جس کو خدا گمراھی ميں چھوڑدے اس کا کوئی ہدايت کرنے واال نھيں“
قارئين کرام ! يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ اگر ہدايت وگمراھی خدا کی طرف سے
ھے تو پھر گمراھوں کو ان کی گمراھی کی بناپر کيوں عذاب دے گا؟!! اور مومنين کو ان کی ہدايت پر ثواب کيوں دے گا؟!!
جبکہ دونوں خداوندعالم کے افعال اور اس کے اراده سے ھيں۔
اس اعتراض کے جواب سے پھلے ھم ہدايت وگمراھی کے معنی بيان کرنا ضروری سمجھتے ھيں کہ لغت کی کتابوں اور
قرآن مجيد کے استعماالت ميں ان دونوں کے کيا معنی ھيں تاکہ واضح طور پر ان دونوں کے مفھوم کو سمجھ سکيں۔
لغت ميں ہدايت کے معنی:
”الداللة علی الطريق الرشد“][89
)ترقی کے راستہ پر داللت کرنا(
لسان العرب ميں ہدايت کے اس طرح معنی کئے ھيں:
”ہداه للطريق والی الطريق ،۔۔۔۔ اذا دلّہ علی الطريق ،وہديتہ الطريق والبيت ہداية ای عرفتہ۔][90
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اس کی راستہ کی طرف ہدايت کی جبکہ وه راستہ کو جانتا تھا ،يا ميں نے اس کی راستہ کی ہدايت کی يعنی اس کو جانتا تھا
(
ہدايت گمراھی کی ضد ھے ،ہدايت کے معنی راه دکھانا اور داللت کے ھيں۔][91
يا جيسا کہ کھا جاتا ھے ” :ہد يت لک فی معنی بينت لک “۔][92
)ميں نے تمھارے اس معنی ميں ہدايت کی جس کو ميں نے بيان کيا (
اسی طرح سے خدا وند عالم کايہ فرما ن بھی ھے ۔ ][93
”کيا ان لوگوں کو يہ نھيں معلوم۔ “
ليکن خداوند عالم کا يہ فرمان :
][94
”)جناب موسی عليہ السالم نے کھا ( ھمارا پروردگار جس نے ھرچيز کو اسی کے )مناسب ( صورت عطافرمائی اور
پھراس نے ہدايت کی“
اس کے معنی يہ ھيں کہ خداوند عالم نے ھر چيز کو اس طريقہ سے پيدا کيا ھے تا کہ اس سے استفاده کيا جاسکے ۔اس کے
بعد اس کی زندگی کی طرف ہدايت کی ھے۔][95
کالم عرب ميں ہدايت کے معنی توفيق کے بھی ھيں جيسا کہ شاعر کہتا ھے :
والتحر فنی ہداک ٰ ّ
ﷲ مسألتی
والآکونن کمن اودی بہ السفر ۔][96
)يعنی خداوندعالم آپ کو توفيق دے کہ آپ ھماری حاجت پوری کريں ۔(
جيسا کہ خداوند عالم کا فرمان بھی ھے:
][97
يعنی ان کو جہنم ميں داخل کردو۔
” کما تہدی المرأة الی زوجھا يعنی بذلک انھا تدخل اليہ“][98
)جيسا کہ بيوی کو اس کے شوھر کے گھر بھيجا جاتا ھے ،اور )اسی نکاح کے ذريعہ( ان ميں مياں بيوی کا رشتہ قائم
ھوجاتا ھے(
اسی وجہ سے جو شخص قوم کے آگے آگے چلتا ھے يا ان کی ہدايت کرتا ھے اس کو ”ھادی“ کھا جاتا ھے ۔ ][99
او رہدايت کے معنی ثواب کے بھی ھيں ][100
جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے:
][101
”يعنی خدا نے ان کو ايمان کا ثواب عنايت فرمايا۔“
][102
][103
][104
][105
يعنی ان ظالمين ،کافرين ،فاسقين اور خائنين کو ثواب نھيں ديا جائے گا۔
نيز ارشاد قدرت ھوتا ھے:
][106
”يعنی ان کو ثواب نھيں ديا جائے گا او رخدا جس کو چاھے ثواب عطا کرے“
قارئين کرام ! ضالل وگمراھی کے معنی ھالکت کے ھيں  ،جيسا کہ ارشاد خداوندی ھے:
][107
”يعنی ھم نے ان کو ھالک کرديا۔“
اور دين سے گمراھی کا مطلب حق سے دور ھوجانا اور اضالل کے معنی گمراھی کی دعوت دينا ،يا گمراھی کو کسی کے
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سر پر الد دينا ،جيسا کہ خداوندعالم کا فرمان ھے:
][108
”يعنی سامری نے ان کو گمراه کر چھوڑا“
اور اضالل کے معنی گناہگاروں کو جہنم ميں ڈالنے کے بھی ھيں۔ ][109
قارئين کرام ! ہدايت وضالل کے ان تمام مذکوره معنی کے پيش نظر درج ذيل چيزيں روشن ھوجاتی ھيں:
١۔ اضالل کے معنی مخالف حق ،اور گمراھی کی دعوت دينا يا کسی کے سر پر گمراھی کو الد دينا بھی ھيں ،اور ان معنی
کے لحاظ سے خدا کی طرف اس کی نسبت نھيں دے سکتے ،ارشاد ھوتا ھے:
][110
”خدا کی شان يہ نھيں کہ کسی قوم کو جب ان کی ہدايت کرچکا ھو اس کے بعد انھيں گمراه کردے“
بلکہ ضاللت وگمراھی )جيسا کہ قرآن مجيد ميں وضاحت کی گئی ھے( صرف انسان کے اراده واختيار سے ھوتی ھے،
ارشاد ھوتا ھے:
][111
”جس نے کسی کو خدا کا شريک بناليا وه تو بس بھٹک کر بہت دور جاپﮍا“
][112
”)اے رسول ( تم )يہ بھی( کہہ دو کہ اگر ميں گمراه ھوگيا ھوں تو اپنی ھی جان پر ميری گمراھی )کا وبال( ھے“
][113
”جو شخص روبراه ھوتا ھے تو بس اپنے فائده کے لئے راه پر آتا ھے او رجو شخص گمراه ھوتا ھے تو اس نے بھٹک کر
اپنا آپ بگاڑا“
][114
”بے شک تمھارا پروردگار ان سے خوب واقف ھے جو اس کی راه سے بھٹکے ھوئے ھيں“
اسی طرح اضالل  ،ابطال وھالکت کے معنی ميں استعمال ھوا ھے:
ارشاد قدرت ھے:
][115
”يعنی کافرين کو ھالک کرديا گيا“
][116
”يعنی کافرين وظالمين ميں سے خدا جس کو بھی ھالک کرنا چاہتا ھے اس کو ثواب عطا نھيں کرتا“
نيز خداوندعالم کا قول ھے:
َ
َ
َ
َ
ٔ
ُض ﱠل ا ْع َمالہُ ْم<][117
يل ﷲِ فل ْن ي ِ
> َوالﱠ ِذينَ قُتِلُوا فِی َسبِ ِ
”يعنی جو لوگ راه خدا ميں جھاد کرتے ھيں خدا ان کے اعمال کو باطل نھيں کرتا“
٢۔ ہدايت ،حق کی طرف داللت کو کہتے ھيں۔
جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ھے:
][118
”شکر ھے اس خدا کا جس نے ھميں اس )منزل مقصود( تک پھونچايا اور اگر خدا ھميں يھاں تک نہ پھونچاتا تو ھم کسی
طرح يھاں تک نھيں پھونچ سکتے تھے“
][119
”بلکہ اگر تم )دعوی ايمان ميں( سچے ھو تو )سمجھو کہ( خدا نے تم پر احسان کيا کہ اس نے تم کو ايمان کا راستہ دکھايا“
][120
”اور رھے ثمود تو ھم نے ان کو سيدھا رستہ دکھا ديا مگر ان لوگوں نے ہدايت کے مقابلہ ميں گمراھی کو پسند کيا۔“
اسی طرح ہدايت کاثواب پر بھی اطالق ھوتا ھے۔
جيسا کہ ارشاد خداوندعالم ھے:
][121
”يعنی ان کو ثواب ديا جائے گا“
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قارئين کرام ! ہدايت وضاللت کے معنی کی بحث سے درج ذيل نتائج برآمد ھوتے ھيں:
اگر اضالل کے ” خالف حق اشاره کرنے“ کے معنی مرادلئے جائيں تو يہ معنی خداوندعالم کے لئے محال ھيں کےونکہ
عقل انسان بھی حکم کرتی ھے کہ خداوندعالم کبھی بھی خالف حق حکم نھيں دے سکتا۔
خدا تو حق کا حکم ديتا ھے ،جبکہ ِ
ہدی وہدايت کے معنی  ،حق کی طرف داللت کرنا ھے اور يہ کام خداوندعالم نے کيا بھی ھے اور ھر زمانہ ميں ارسال رسل
اور انزال کتب کے ذريعہ حق کی طرف ہدايت کی بھی ھے۔
ل ٰہذا ان تمام باتوں کے پيش نظر ہدايت وگمراھی کے صرف يھی بہترين معنی ھيں کہ اضالل کے معنی ھالکت اور عقاب
کے ھيں او رہدی وہدايت کے معنی ثواب کے ھيں ،اور قرآن مجيد ميں
يھی دونوں معنی مراد بھی ھيں ،جن کا ذکر متعدد مقامات پر آيا ھے ،ارشاد ھوتا ھے:
][122
”يعنی جن کو خدا کے عذاب ميں مبتال کيا ھے کيا وه چاہتے ھيں کہ ان کو ثواب ديا جائے“
][123
”يعنی قرآن کے ذريعہ ،خداوندعالم نے بہت سے لوگوں کو ھالک کرديا  ،کيونکہ ان لوگوں نے قرآن کے مقابلہ ميں سرکشی
کی اور اس کے اوامر ونواھی پر عمل نھيں کيا جبکہ ان پر اس پر عمل کرنا واحب ھے۔“
اور اگر ہدايت کے معنی ثواب نہ ھوں تو پھر ھم قرآن مجيد ميں موجود پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے بارے ميں
ہدايت کے معنی نھيں سمجھ پاتے ،کيونکہ ارشاد ھوتا ھے:
ک ہُدَاہُ ْم َو ٰل ِک ﱠن ٰ ّ
ﷲَ يَ ْہ ِدیْ َم ْن يَشَا ُء <][124
ْس َعلَ ْي َ
> لَي َ
”)اے رسول( ان کا منزل مقصود تک پہچانا تمھارا فرض نھيں ھے )تمھارا کام ( راستہ دکھانا ھے مگر ھاں خدا جس کو
چاھے منزل مقصود تک پھونچادے“
][125
”)اے رسول ( تم جسے چاھو منزل مقصود تک نھيں پھونچاسکتے مگر ھاں جسے خدا چاھے منزل مقصود تک پہنچائے“
کيونکہ اگر ٰ
ہدی کے معنی ارشاد اور داللت کے ھوں تو پھر يہ دونوں آيات نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی رسالت کو
ناکام کرديتی ھيں کيونکہ پھر نبی پر ارشاد اور توجيہ کرنا واجب ھے۔
ل ٰہذا اسی طريقہ پر ھم قرآن مجيد کی دوسری آيات ميں موجود لفظ ٰ
ہدی واضالل کو سمجھ سکتے ھيں کيونکہ ھمارے لئے
واضح ھے کہ يہ تمام نصوص اختيار کامل اور اراده وآزادی کے خالف معنی سے سالم ومحفوظ ھيں۔
اسی بنا پر ھم رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے فرمان کو بہترين طريقہ سے سمجھتے ھيں کہ آنحضرت نے ارشاد
فرمايا:
ُ
” الشقی من شقی فی بطن امہ والسعيد من سعد فی بطن ا ّمہ“
)شقی اپنے ماں کے شکم سے شقی ھوتا ھے او رسعيد اپنی ماں کے شکم سے سعيد ھوتا ھے(
اس کے معنی يہ نھيں ھيں کہ خداوندعالم نے انسان کو مجبور خلق کيا تاکہ وه ضاللت وگمراھی کے ذريعہ شقی ھوجائے يا
اطاعت وہدايت کے ذريعہ سعيد ھوجائے بلکہ مقصد يہ ھے جيسا کہ حضرت امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:
ﷲ وھو فی بطن امہ انہ سيعمل عمل االشقياء ،والسعيد من علم ٰ ّ
”الشقی من علم ٰ ّ
ﷲ وھو فی بطن امہ انہ سيعمل عمل السعداء“
)شقی وه ھے جس کے بارے ميں خدا جانتا ھے )درحاليکہ وه شکم مادر ميں ھوتا ھے( کہ وه اشقياء والے کام انجام دے گا،
اور سعيد وه ھے جس کے بارے ميں خدا جانتا ھے کہ نيک کاموں کو انجام دے گا(
پس ثابت يہ ھوا کہ خداوندعالم پر حقيقت واضح ھوتی ھے ،جيسا کہ ھم پھلے بھی بيان کرچکے ھيں اور اس ميں ذره برابر
بھی معنی جبر واکراه نھيں ھيں۔
وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمين۔
--------------------------------------------------------------------] [1سوره نحل آيت ٩٠۔
] [2سوره فصلت )حم سجده( آيت ۴۶۔
] [3سوره انبياء آيت ٢٣۔
] [4سوره مومنون آيت ٨٨۔
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] [5سوره يوسف آيت ۴٠۔
] [6سوره مائده آيت ۴۴۔
] [7سوره نحل آيت ٩٠۔
] [8سوره مائده ٨/۔
] [9سوره نساء۵٨ /۔
ٰ
شوری آيت١۵۔
] [10سوره
] [11سوره نحل آيت ٧۶۔
] [12سوره انعام١١۵ /۔
] [13سوره کہف٨٧/۔
] [14سوره آل عمران۵٧/۔
] [15سوره اعراف۴۴/۔
] [16سوره شعرا٢٢٧ /۔
] [17سوره زخرف۶۵/۔
] [18سوره نحل١١٨ /۔
] [19سوره ھود ١٠١/۔
] [20سوره ص٢٧/۔
] [21سوره مومنون ١١۵/و
] [22سوره انفال آيت٧۔
] [23سوره نساء آيت ٢۶۔
] [24سوره زمرآيت٧۔
] [25سوره توبہ آيت ٩۶۔
] [26سوره مائده آيت ۶۔
] [27سوره نجم آيت ٣٩،۔
] [28سوره روم آيت ۴۴۔
] [29سوره توبہ آيت ۵١۔
] [30سوره نساء آيت ٧٨۔
] [31عيون اخبار الرضا)ع( تاليف شيخ صدوق  ،ج  ٢ص  ،١١۴روضة الواعظين تاليف فتال نيشاپوری ،ص ،٣٨احجاج
طبرسی ،ص  ،١٩٨بحار ا النوار ج ) ،٣۵۴ ٧۵تحقيق مترجم(
] [32سوره طور آيت ٢١۔
] [33سوره نساء آيت ١٢٣۔
] [34سوره نساء آيت ١٢٣۔
] [35سوره کہف آيت ٢٩۔
] [36سوره زلزلة آيت ٧،٨۔
] [37سوره فصلت) حم سجده(آيت ١٧۔ )(۶سوره تحريم آيت ٧۔
] [38سوره آل عمران آيت ١٩۵۔
] [39سوره زمر آيت ٢۶۔
] [40سوره مائده آيت ١١٠۔
] [41سوره آل عمران آيت ۴٩۔
]v [42سوره عنکبوت آيت ١٧۔
] [43سوره مومنون آيت ١۴۔
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] [44سوره مومنون ،آيت .14
] [45سوره صافات آيت ١٢۵۔
] [46سوره صافات آيت ٩۶۔
] [47ترجمہ معترض کے لحا ظ سے ھے۔ مترجم(
] [48سوره صافات آيت ٩۵۔
] [49سوره صافات آيت ٩۶۔
] [50سوره زمر آيت ۶۵۔
] [51سوره قصص آيت ٨۴۔
] [52سوره نور آيت ٢۴۔
] [53سوره سجده آيت ١۴۔
] [54سوره زمر آيت ٢۴۔
] [55سوره نور آيت۶٣۔
] [56سوره سبا آيت ١٢۔
] [57سوره حم سجده آيت ۴۶۔
] [58سوره آل عمران آيت ١٨٢۔
] [59سوره ق آيت ٢٩۔
] [60سوره آل عمران آيت ١٠٨۔
] [61سوره غافر آيت ٣١۔
] [62سوره نساء آيت ۴٠۔
] [63سوره يونس آيت ۴۴۔
] [64سوره کہف آيت ۴٩۔
] [65سوره انبياء ،آيت  ٢٣۔
] [66سوره آل عمران آيت ٩۔
] [67سوره نساء آيت ١١١۔
] [68سوره بقره آيت ٢٨۶۔
] [69سوره مائده آيت ٣٨۔
] [70سوره يونس آيت ٢٧۔
] [71سوره انعام آيت ١٢٠۔
] [72سوره شمس آيت  ٧تا ١٠۔
] [73لسان العرب ج١۵ص ١٨۶۔١٨٧۔
] [74لسان العرب ج١۵ص٧۴۔
] [75سوره فصلت آيت ١٢۔
] [76سوره اسراء آيت ٢٣۔
] [77سوره اسراء آيت ۴۔
] [78سوره فصلت )حم سجد( آيت ١٠۔
] [79سوره ٰيس آيت ٣٩۔
] [80سوره مزمل آيت ٢٠۔
] [81سوره فرقان آيت ٢۔
] [82سوره نحل آيت ۵٧۔
] [83تحف العقول ص ٣۴٩تا ٣۵٠۔)اصول کافی جلد اول ص  ،١۵۵بحار االنوار ج ۵ص  ، ٧۵مترجم(
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] [84نہج البالغہ ج ٣ص ١۶٧۔
] [85نہج البالغہ ج ٣ص ١۶٧۔
] [86تحف العقول ص ٣۴۴۔
] [87سوره ابراھيم آيت ۴۔
] [88سوره رعد آيت ٣٣۔
] [89التبيان جلد اول ص ۴١۔
] [90لسان العرب ،ج ١۵ص٣۵۵۔
] [91لسان العرب ،ج ١۵ص ٣۵٣تا ص٣۵۴۔
] [92لسان العرب ،ج ١۵ص ٣۵٣تا ص٣۵۴۔
] [93سوره سجده آيت ٢۶۔
] [94سوره ٰطہ آيت ۵٠۔
] [95لسان العرب ،ج ١۵ص ٣۵٣تا ص٣۵۴۔
] [96تفسير طبری جلد اول ص٧٢تا ص٧٣۔
] [97سوره صافات ص٢٣۔
] [98تفسير طبری جلد اول ص٧٣۔
] [99مجمع البيان جلد اول ص ٢٧،٢٨۔
] [100مجمع البيان جلد اول ص ٢٧،٢٨۔
] [101سوره يونس آيت ٩۔
] [102سوره بقره آيت ٢۵٨۔
] [103سوره بقره آيت ٢۶۴۔
] [104سوره مائده آيت ١٠٨۔
] [105سوره سوسف آيت ۵٢۔
] [106سوره بقره آيت ٢٧٣۔
] [107سوره سجده آيت ١٠۔
] [108سوره ٰطہٰ آيت ٨۵۔
] [109التبيان جلد اول ص ۴۶۔
] [110سوره توبہ آيت ١١۵۔
] [111سوره نساء آيت ١١۶۔
] [112سوره سباء آيت ۵٠۔
] [113سوره اسراء آيت ١۵۔
] [114سوره قلم آيت٧۔
] [115سوره غافر آيت ٧۴۔
] [116سوره رعد آيت ٣٣۔
] [117سوره محمد آيت ۴۔
] [118سوره اعراف آيت ۴٣۔
] [119سوره حجرات آيت ١٧۔
] [120سوره فصلت) حم سجده(آيت ١٧۔
] [121سوره محمد آيت ۵۔
] [122سوره نساء آيت ٨٨۔
] [123سوره بقره آيت ٢۶۔
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] [124سوره بقره آيت ٢٧٢۔
] [125سوره قصص آيت ۵۶۔

نبوت

][1
”اور ھم تورسولوں کو صرف اس غرض سے بھيجتے ھيں کہ) نيکوں کو جنت کی(خوشخبری ديں او )بدوں کو عذاب جہنم
سے( ڈرائيں ،پھر جس نے اچھے کام کئے تو ايسے لوگوں پر قيامت ميں کوئی خوف نہ ھوگا اور نہ ھی وه غمگين ھوں
گے۔“
][2
”اے ايمان والو ! خدا اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول )محمد ( پر نازل کی اور اس کتاب پر
جو اس نے پھلے نازل کی ايمان الؤ ،اور )يہ بھی ياد رھے کہ ( جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور
اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ھوا تو وه راه راست سے بھٹک کر بہت دور جا پﮍا۔“
حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں:
”وواتر اليھم انبياء ه ،ليستأدوھم ميثاق فطرتہ ،ويذکروھم منسي نعمتہ ،ويحتجوا عليھم بالتبليغ ،ويثيروا لہ دفائن العقول“
)خدا نے انسانيت کی خاطر مسلسل انبياء بھيجے تاکہ ان کی فطرت کو بيدار کريں اور اور ان کو خدا کی فراموش شده
نعمتوں کے بارے ميں ياد دالئيں ،اور تبليغ کے ذريعہ ان پر حجت قائم کريں ،اور ان کے لئے عقل کے چھپے خزانوں کو
ظاھر کريں(
مقدمہ
ﱠحي ِْم۔
ِبس ِْم ﷲِ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
قارئين کرام ! جب يہ بات طے ھے کہ زمين وآسمان اور جو کچھ ان کے درميان موجو ھے ان پر بغير کسی شريک اور
مخالف کے خدا کا حکم جاری ھے ،کيونکہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھے:
][3
وھی خدا جس کے سوا کوئی قابل عبادت نھيں )حقيقی( بادشاه پاک ذات )ھر عيب سے( بری ،امن دينے واال ،نگھبان ،غالب
زبردست بﮍائی وال ھے۔“
نيز ارشاد ھوتا ھے:
][4
”وھی خدا )تمام چيزوں کا( خالق  ،موجد صورتوں کا بنانے واال اس کے اچھے اچھے نام ھيں“
ايضا ً :
][5
”وھی خدا ھے جس کے سوا کوئی معبود نھيں پوشيده اور ظاھر کا جاننے واال ،وھی بﮍا مھربان نھايت رحم کرنے واال
ھے“
اور جب ان آيات کی روشنی ميں يہ طے ھوگيا ھے کہ تمام چيزوں پر خداوندعالم کا ھی حکم جاری ھے جس کی گواھی
مستحکم دالئل اورفطرت انسانی ديتی ھےں تو اس خدا کے لئے سب سے پھلے يہ ضروری ھے )اس کے لطف وکرم اور
فضل کی بنا پر( کہ وه نوع بشريت کی ہدايت کا انتظام کرے تاکہ اس ہدايت کے ذريعہ نوع بشريت کمال وعروج تک
پھونچے ان کی رفتار وگفتار کی اصالح کرے ،جيسا کہ خدا کے لئے يہ بھی ضروری ھے )لطف وکرم اور فضل کی تکميل
کے لئے( کہ ھر زمانہ کے انسانوں کے لئے حالل وحرام کی تفصيل بيان کرے تاکہ ان پر اتمام حجت ھوجائے اور عام
طور پر سبھی مستفيد ھوسکيں۔
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قارئين کرام ! يہ تھے مختصر طور پر نبوت عام کے معنی۔
عقل انسانی زمانہ کے ساتھ ترقی کررھی ھے اور تيزی سے جديد نتائج اور گھرائيوں کا پتہ لگارھی ھے تو اس
اور جبکہ ِ
لحاظ سے آسمانی اديان بھی جو کہ انسانی عقل کے اعتبار سے نازل کئے گئے ھيں تاکہ ھر قوم وملت اور ھر زمانہ کے
تقاضوں کو پورا کرسکے ،اور ان کی ضروريات کا مکمل طور پر جواب دے سکے نيز اس زمانے کے فکری مسائل کا حل
پيش کرسکے ،يھاں تک کہ اسالم اس درجہ پر پھونچا کہ خداوندعالم نے اس کو منتخب کيا تاکہ قيامت تک کے انسانوں کے
لئے ان کی عقلی پيشرفت اور ترقی کا جواب گو ھوسکے۔
يہ تھے معنی نبوت بمعنی خاص۔
ھم اس حصہ ميں عنقريب نبوت پر عام معنی ميں روشنی ڈاليں گے جو گذشتہ انبياء عليھم السالم سے متعلق ھے ،نيز ھم
نبوت بمعنی خاص کی بھی وضاحت کريں گے جو دين اسالم سے مربوط ھے اور دين اسالم کے مبلغ اعظم حضرت محمد
مصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی زندگی پر بھی روشنی ڈاليں گے۔
البتہ کتاب کی ضخامت کو مد نظر رکھتے ھوئے واضح عبارت اور دليلوں کے ذريعہ گفتگو کريں گے۔
ليکن توجہ رھے کہ ھم آنحضرت ﷺ کی حيات طيبہ اور سيرت پاک کو تفصيل کے ساتھ بيان نھيں کرسکتے کيونکہ اس
کے لئے خود ايک مستقل کتاب کی ضرورت ھے البتہ اس سلسلہ ميں ھم نے ”فی رحاب الرسول )ص(“ نامی کتاب کا کام
شروع کررکھا ھے اميد ھے کہ خداوندمنان توفيق اور فرصت عطا کرے تاکہ اس کو پايہ تکميل تک پھونچاديں۔
اسی وجہ سے ھمارے قارئين محترم اس باب ميں ”نبوت“ اور اس سے مربوط مسائل کے عالوه دوسری گفتگو نھيں پائيں
گے ،خداوندعالم ھماری مدد کرے اور استحکام عطا فرمائے۔
][6
”اے ھمارے پالنے والے )جب( ھم نے ايک آواز لگانے والے )پيغمبر( کو سنا کہ وه ايمان کے لئے پکارتا تھا کہ اپنے
پروردگار پر ايمان الؤ تو ھم ايمان الئے ،پس اے ھمارے پالنے والے ھمارے گناه بخش دے اور ھماری برائيوں کو ھم سے
دور کردے ،اور ھميں نيکيوں کے ساتھ اٹھا ،اور اے پالنے والے اپنے رسولوں کی معرفت ھم سے جو کچھ وعده کيا ھميں
دے ،اور ھميں قيامت کے دن رسوا نہ کر ،تو تووعده خالفی کرتا ھی نھيں۔“
وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمين۔
نبوت بمعنی عام
ھم نے پھلے بيان کيا اور اس نتيجہ کو باقاعده دليلوں کے ذريعہ ثابت کيا کہ اس کائنات کے خالق پر ايمان رکھنا بالکل
واضح ھے جس پرعقل ،منطق ،فطرت اور وجدان سبھی داللت کرتے ھيں ،اور اسی وضاحت کے بارے ميں کسی شک
وشبہ کی گنجائش باقی نھيں رہتی کيونکہ اگر ”ماده“ کا وجود معلول ھے تواس کے لئے ايک ايسی قدرت کا ھونا ضروری
ھے جو معلول نہ ھو ،اسی ذات کو ”واجب الوجود“ اور ”ضروری الوجود“ کہتے ھيں ،نيزاسی ذات اور مصدر اول کاعاقل
ا ور توانا اور حکيم ھونا ضروری ھے ،اور يہ چيزيں ماده ميں نھيں پائی جاتيں۔
ھم نے اس سے قبل اس بات کو بھی ثابت کيا کہ تمام چيزوں پر خداوندعالم کی ھی حاکميت ھے کيونکہ:
> َوھو ع َٰلی ُک ﱢل شَیء ٍقَ ِديْر<][7
”اور وه ھر چيز پر قادر وتوانا ھے“
ک فَعﱠا ٌل لﱢ َماي ُِر ْيدُ< ][8
> اِ ﱠن َربﱠ َ
”بے شک تمھارا پرودگار جو چاہتا ھے کرھی کے رہتا ھے“
][9
”تو وه خدا )ھر نقض سے( پاک وصاف ھے جس کے قبضہ قدرت ميں ھر چيز کی حکومت ھے“
> َال يُ ْسأَ ُل َع ﱠما يَ ْف َع ُل َوہُ ْم يُ ْسأَلُوْ نَ <][10
”جو کچھ وه کرتا ھے اس کی پوچھ گچھ نھيں ھوسکتی )ھاں( اور لوگوں سے باز پرس ھوگی۔“
وه سھو ونسيان سے پاک وپاکيزه ھے وھی غنی وحميد ھے اور ھم کسی ايسی ذات کی حاکميت پر تسليم نھيں کرتے جس
ميں يہ صفات نہ پائی جائيں ،اور عقل اس بات کی طرف واضح ثبوت ديتی ھے کہ يہ تمام صفات ﷲ رب العزت کے عالوه
کسی ميں نھيں پائی جاتے۔ ][11
قارئين کرام ! ھماری مذکوره باتوں سے درج ذيل مسلم نتائج برآمد ھوتے ھيں:
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ھمارا خدا وه ھے جو قادر ،عاقل اور حکيم ھے  ،در حقيقت سارے جھان پر اس کی مکمل طور پر حاکميت ھے اور نظام
بشريت کا اسی حاکميت کے زير سايہ رہنا ضروری ھے تاکہ اس کی حاکميت مزيد روشن ھو ،ايسی حاکميت جس ميں وه
جو چاھے کرے جو چاھے نہ کرے ،کيونکہ خداوندعالم کی ذات عالم ھے اور اس کے علم کی طرح کسی کاعلم نھيں انسان
خدا کے علم کی طرف ہزاروں سال بعد متوجہ ھورھا ھے جبکہ سب لوگوں کے ذوق اور سليقے الگ الگ ھيں جن کے
مصالح اور خواہشات جدا ھيں ،افکار ونظريات مختلف ھيں اور اس شديد اختالف کی صورت ميں کوئی بھی حکومت نھيں
کرسکتا مگر يہ کہ جس کی سب پر حکومت ھو اور تمام افراد اسی کے سامنے سر جھکائيں ،ايسی حکومت جس ميں ھر
انسان کے لئے اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے مسائل کو بيان کيا گيا ھو ،جس کے زير سايہ نوع بشريت کی تمام
مشکالت حل ھوجائيں۔
اس بات کو علماء کالم کی زبان ميں ”ہدف بعثت انبياء )ع( “ کھا جاتا ھے جس کو ”نبوت کے اغراض ومقاصد“ بھی کھا
جاسکتا ھے۔
ھوسکتا ھے کسی ذہن ميں يہ سوال پيدا ھو کہ :خداوندعالم نے نوع انسانی کی زندگی کے لئے ايک خاص نظام کيوں معين
کيا؟! اور کيوں نہ اس کو مکمل طور پر آزاد چھوڑديا تاکہ اپنے نظريات وخياالت کی بنا پر قواعد وضوابط بنائے اور اپنے
تجربہ سے فائده حاصل کرے ،چاھے وه صحيح ھوں يا غلط ،چاھے کسی چيز ميں ترميم کرے ياکسی چيز کو حذف کردے
،کسی چيز کو معتدل بنائے يا اس کو بالکل ھی بدل کر رکھ دے ،يھاں تک کہ اپنی آخری منزل پر ايک بہترين اور کامل
ترين نظام معين کرلے؟!
قارئين کرام ! ھم اس سوال کے تين جواب پيش کرتے ھيں:
پھال جواب:
نظام اورقوانين بنانا صرف اسی کاحق ھے جو ”مصدر سلطنت“ )مالک الملک( ھو اور اس ميں کوئی دوسرا شريک نہ ھو،
اور اسی بات پر آج کے تمام قانون گذار اور سياست مدار اتفاق رکھتے ھيں۔
اور جيسا کہ ھمارا اعتقاد ھے کہ ﷲ رب العزت مالک الملک ھے وھی قانونی اور واقعی طور پر حاکم ھے کسی دوسرے
کو ذره برابر بھی دخالت کرنے کا حق نھيں ھے ،تو پھر نظام انسانی وغير انسانی کے قوانين وضوابط بنانے کا حق اسی کا
ھے:
][12
”)اے رسول ( ان سے کہہ دو کہ بس خدا ھی کی ہدايت تو ہدايت ھے)باقی سب ڈھکوسال ھے( “
دوسرا جواب:
کيونکہ ھم معتقد ھيں کہ عقل انسانی اگرچہ اس کو خالقيت کی قوت دی گئی ھے ليکن پھر بھی بعد والی مصلحتوں کا ادراک
کرنے سے قاصر ھے ،اور انسان اپنے اوپر آنے والی مشکالت کو دور نھيں کرسکتااگرچہ کچھ مشکالت کو تجربات کی بنا
پر حل کرسکتا ھے اور بعض ميں غلطی اور خطا کا بھی امکان ھے ،اور بعض مشکالت تو ايسی ھوتی ھيں کہ انسانی عقل
کی رسائی تک نھيں اور منزل مقصود تک نھيں پھونچا جاسکتا:
][13
”اور ھم نے تم پر کتاب )قرآن( تو اسی وجہ سے نازل کی تاکہ جن باتوں ميں يہ لوگ باھم جھگﮍا کئے ھيں ان کو صاف
صاف بيان کردو“
تيسرا جواب:
اس نظام بشريت سے پھلے بھی خاص نظريات کی حکومت تھی اور بعض امتيازات کو فوقيت دی جاتی تھی ،نظام کے
بنانے والے چاھے جس قبيلہ سے ھوں يا کسی رنگ کے ھوں،ان ميں ذات پات کا انعکاس پايا جاتا تھا۔
اسی لئے ضروری تھا کہ نوع انسانی ان تمام جھل ونادانی اور غلط تجربوں سے چھٹکارا پانے کے لئے ايک ايسا عام نظام
بنائيں جو انسان کی ضرورتوں کو جانتا ھو ،اور ان کی روز مره کی مشکالت کو درک کرنے کی صالحيت رکھتا ھو ،اور
اس کے نفع ونقصان کی چيزوں کو بيان کرتا ھو ،اور نوع انسانی کے تمام افراد کے ساتھ مساوات کے قائل ھو  ،اور يہ نہ
ديکھے کہ يہ کس گروه سے تعلق رکھتاھے کس طبقہ سے مرتبط ھے ،اور کس شھر کا رہنے واال ھے۔
اس کائنات ميں ان صفات کا حامل خداوندعالم کے عالوه کوئی نھيں ھے۔ اور يہ نظام اورقوانين خدا کی طرف سے بھيجے
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گئے انبياء )ع( کی رسالت کے عالوه کچھ نھيں ھے ،خدا نے اپنے انبياء کو روئے زمين پر بھيجا تاکہ انسانيت کو کامياب
وکامران بنائيں اور اس کو اندھيروں سے نکال کر نور کی طرف ہدايت کرےں۔
اور ”لطف“ کے يھی معنی علماء علم کالم کی بھی مراد ھيں ،ل ٰہذا اسی )لطف( کی طرف مستند کرتے ھيں کہ قاعده لطف
کی بنا پر خداوندعالم کے لئے ضروری ھے کہ تاقيام قيامت نبوت کاانتظام کرے تاکہ نبوت کے ذريعہ نوع انسانی ہدايت يافتہ
ھوکر اپنے نفع ونقصان کی باتوں کا پتہ لگاسکے اور ان پر عمل پيرا ھوکر سعادت اخروی حاصل کرلے۔
براھمہ ][14کا نظريہ يہ ھے کہ انسان کو انبياء ومرسلين کی کوئی ضرورت نھيں ان کی دليل اور گمان يہ ھے کہ چونکہ
انبياء )ع( وھی سب کچھ بيان کرتے ھيں جس بات کاعقل حکم کرتی ھے تو جب ھمارے پاس عقل ھے تو پھر انبياء
ومرسلين کی کيا ضرورت ھے؟! اور اگر انبياء وه چيزيں بيان کريں جو عقل کے مخالف ھوں تو ان کو فرض کے خالف
سمجھ کر چھوڑديا جاتا ھے اوران پر عمل نھيں کيا جاتا۔
ليکن ان کی يہ دليل اور گمان بالکل واضح البطالن ھے کيونکہ دليل و برھان ان کے نظريہ کے برخالف ھے ،کيونکہ جو
شخص بھی آسمانی اديان سے واقف ھے اس کو يہ بات اچھی طرح معلوم ھے کہ ھميشہ شريعت ايسی چيزوں پر مشتمل
ھوتی ھے جن ميں سے کچھ چيزيں عقل پر واضح ھوتی ھيں جبکہ کچھ چيزيں واضح نھيں ھوتيں اور جو چيزيں عقل پر
واضح ھوتی ھيں ان پر شريعت زور ديتی ھے اور ان پر عمل کرنے کاحکم ديتی ھے اور اس ميں عقل کی اھميت واضح
ھے۔
ليکن وه چيزيں جو عقل پر واضح اور معلوم نھيں ھوتيں )جبکہ ان کی تعداد بھی بہت زياده ھے( تو ان چيزوں ميں مقصد يہ
ھوتا ھے کہ لوگوں کو ان بہترين کاموں کی طرف ہدايت کرے جن ميں انسان اپنی زندگی کے مشکل  ،مجھول اور جديد
مسائل ميں سرگرداں رہتا ھے۔
يہ وه چيزيں ھيں جن کو عقل نھيں پہچانتی اور جن کو براھمہ نے ”مخالف عقل“ سے تعبير کيا ھے جبکہ ان کی يہ تعبير
بعيد از عقل ھے ،کيونکہ رسالت ونبوت جو کچھ بھی بيان کرتی ھيں وه کبھی بھی عقل کے مخالف نھيں ھوا کرتی،ليکن
چونکہ انھوننے ھر اس چيز کو مخالف عقل قرار ديديا جو عقل پرواضح نہ ھو ،اور يھيں سے رسالت ونبوت مجھول چيزوں
سے پرده برداری کرتی ھيں ،اور عقل کو متوجہ کرتی ھے۔
ارشاد رب العز ت ھے:
َ
ْ
ْ
ْ
> لَقَ ْد َم ﱠن ٰ ّ
ُ
ﱢ
ُ
ْ
ْ
ْ
ً
ﱢ
َ
َ
َ
َاب َوال ِحک َمة<][15
ﷲَ َعلَی ْال ُم ٔو ِمنِ ْينَ اِذ بَ َعث فِي ِْہ ْم َرسُوال ِم ْن أنف ِس ِہ ْم يَتلوْ ا َعلي ِْہ ْم آيَاتِ ِہ َويُ َزکي ِْہ ْم َويُ َعل ُمہُ ُم ال ِکت َ
”خدا نے توايمانداروں پر بﮍا احسان کيا کہ ان کے واسطے انھيں کی قوم سے ايک رسول بھيجا جو انھيں خدا کی آيتيں پﮍھ
پﮍھ کر سناتا ھے اور ان کی طبيعت کو پاکيزه کرتا ھے اور انھينکتاب )خدا( اور عقل کی باتيں سکھاتا ھے“
نيز ارشاد ھوتا ھے:
][16
”)سر تا پا( ہدايت اور رحمت اورخوشخبری ھے“
کيونکہ خداوندعالم نے ان عظيم سُفراء )انبياء )ع(( کو امام کی صفت سے متصف کيا ھے :
][17
”ھم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ھيں“
اسی طرح انبياء )ع( کو خالفت کے نام سے نوازا:
][18
”اے داوود ھم نے تم کو زمين پر )اپنا( نائب قرار ديا“
اور کبھی ان حضرات کو رسالت کے لقب سے سرفراز کيا:
][19
”اور پيغمبروں پر )درود( وسالم ھو“
> اَلﱠذ ْينَ يُبلﱢ ُغوْ نَ رس ٰاال ٰ
ﷲ<][20
ِ َ
َ
ت ِّ
ِ
ِ
”وه لوگ جو خدا کے پيغاموں کو )لوگوں تک جوں کا توں( پہنچاتے ھيں“
اور کبھی ان کو نبوت کا نام ديا:
ث ّٰ
> فَبَ َع َ
ْ
یْ
ﷲُ النﱠبِيﱢ ْينَ ُمبَ ﱢش ِر ْينَ َو ُم ْن ِذ ِر ◌نَ <][21
”تب خدا نے )نجات سے( خوشخبری دينے والے اور )عذاب سے( ڈرانے والے پيغمبروں کو بھيجا“
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اور کبھی بھی ان حضرات کو حاکم کی صفت سے توصيف نھيں فرمايا ،چاھے قانونی معنی کے لحاظ سے ھو يا سياسی
لحاظ سے ،کيونکہ نبی ورسول حاکم اعلی نھيں ھوتے ھيں بلکہ حاکم اعلی )خدا( کے نائب ھوتے ھيں۔
قرآن کريم مذکوره صفات )جن کی طرف ابھی اشاره کيا گيا ھے( ميں آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمسے خطاب کے
لئے فقط نبی اور رسول کہہ کر خطاب فرماتا ھے:
][22
”اے رسول جو حکم تمھارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کيا گيا ھے اس کو پہنچادو“
][23
”اے رسول تم کو بس خدا کافی ھے“
اور يھی دوصفات قرآن مجيد ميں اکثر مقامات پر تکرار ھوئی ھيں ،اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ کيا يہ ان دونوں صفات کے
ايک ھی معنی ھيں يا ان صفات ميں فرق ھے؟!
اس سوال کے جواب ميں صرف اتنا عرض کرنا ھے کہ صاحب علم وبصيرت کے نزديک حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلمکے بارے ميں ان دونوں صفات ميں کوئی فرق نھيں ھے کيونکہ آپ کی ذات گرامی ميں يہ دونوں صفات
جمع ھيں اور آپ کی ذات واال صفات ان دونوں الفاظ کی مصداق ھے ،اور اگر ان دونوں صفات ميں فرق پايا جاتا ھے تو
گذشتہ انبياء ومرسلين ميں ملتا ھے کہ ان ميں سے بعض رسول تھے اور باقی تمام نبی۔
اگرچہ اس سلسلہ ميں بہت سی تاويالت بيان کی گئی ھيں اور ان دونوں صفات کو اس طرح بيان کيا گيا ھے:
نبی وه ھوتا ھے جو خدا کی باتوں کو بغير واسطہ کے انسانوں تک پھونچائے چاھے وه صاحب شريعت ھو يا نہ ھو،
صاحب شريعت ھو جيسے ھمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلميا صاحب شريعت نہ ھو جيسے
يحي عليہ السالم کيونکہ ان کو اس وجہ سے نبی کھا گياکہ ”انھوں نے خدا کی طرف سے خبر دی ھے۔“ نبی
حضرت ٰ
بروزن فعيل بمعنی مفعل ھے][24
اور رسول وه ھوتا ھے جو بغير واسطہ کے خدا کی طرف سے خبر دے اور وه صاحب شريعت بھی ھو۔ ][25
يھاں سے يہ بات ظاھر ھوتی ھے کہ خدا کی طرف سے خبر دينے ميں نبی ورسول دونوں برابر ھيں ليکن رسول کا امتياز
يہ ھے کہ وه صاحب شريعت بھی ھوتا ھے جبکہ نبی عام ھوتا ھے چاھے وه صاحب شريعت ھو يا پھلے نبی کی شريعت
کی تبليغ کرے۔
اور يھی فرق اس سلسلہ ميں بيان شده فرقوں ميں بہتر ھے ،جس کی وجہ سے علماء اھل کالم نے کھا ھے کہ :
”ان کل رسول نبی وال عکس“
)يعنی ھر رسول نبی ھوتا ھے ليکن ھر نبی رسول نھيں ھوتا(
بھر حال ھماری گذشتہ گفتگو سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ خدا پر نبوت کا انتظام کرنا واجب ھے اور اس ”وجوب
نبوت“ پر عقل اور قاعده لطف دونوں حکم کرتے ھيں۔
اسی طرح خدا اور بندوں کے درميان ايسے سفيرونکا موجود ھونا ضروری ھے جو بندوں تک احکام پھونچائيں۔
نيز يہ بھی ضروری ھے کہ انبياء )ع( کے پاس کوئی ايسی نشانی موجود ھو جو نبوت کے دعوے کو سچ کردکھائے،
ٰ
دعوی کيا ھے ل ٰہذا اس منصب کے ادعا
کيونکہ ٰالھی سفارت کا يہ منصب اتنا عظيم ھوتاھے جس کا بہت سے لوگوں نے
کرنے و الے بعض جھوٹے ھوتے ھيں اور بعض سچے ،ل ٰہذا نبی کے پاس وه عظيم نشانی ھو جو طبيعی افعال سے بلندوباال
ٰ
دعوی کرنے واال انجام نہ دے سکتا ھو ،اور يہ عظيم نشانی صرف ”معجزه“ميں منحصر ھے
ھو اور ايسا کام کوئی جھوٹا
جو طبيعی قوانين کا پابند نھيں ھوتا بلکہ ان قوانين کو توڑ ديتا ھے اور ان سے باالتر کی اشياء کو پيش کرتا ھے۔
اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ ”معجزه“ کيا ھے؟ تو معجزه اور اعجاز کے لغت ميں معنی ھيں :عجز کا ايجاد کرنا جيسے
”عجزت زيداً ای جعلتہ عاجزاً“ )ميننے زيد کو عاجز کرديا(
ٰ
دعوی کرنے واال کوئی ايسا کام انجام دے جو طبيعی قوانين سے باالتر ھو،
اصطالحی معنی :خدا کی طرف سے نبوت کا
ٰ
دعوی کی صداقت اور سچائی پر گواه بن
اور )اس زمانہ کے(لوگ ايسا کام کرنے سے عاجز ھوں ،اور يہ معجزه نبی کے
جائے۔
قارئين کرام ! اس بات پر توجہ رکھنا ضروری ھے کہ بعض وه چيزيں جو جادوگر يا بعض علوم کے ماھرين انجام ديتے
ھيں اس کو اصطالح ميں معجزه نھيں کھا جاتا ،اگرچہ جادوگروں کے کام کو کو ئی دوسرا نھيں کرسکتا )ليکن کيا کوئی
دوسرا جادوگر بھی اس کام کو انجام نھيں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ھے( کيونکہ جادوگروں کا کام خاص قواعد کے تحت
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ھوتا ھے او ران قواعد وقوانين کے جاننے والے ان نتائج تک پھونچ ھی جاتے ھيں اگرچہ ضروری ھے کہ وه ان قواعد ميں
ماھر ھونا اورمھارت رکھنا ضروری ھے۔
ٰ
ھوسکتا ھے کوئی شخص منصب ٰالھی کا دعوی کرے او رکوئی ايسا کام بھی انجام دے جس کو دوسرے افراد انجام دينے
سے عاجز ھوں ،ليکن پھر بھی اس کا يہ کام اس کے جھوٹ کی دليل بن جاتا ھے ،جيسا کہ مسيلمہ کذاب کی طرف نسبت
دی گئی ھے کہ جب اس نے ايک کم پانی والے کنويں ميں پانی زياده کرنے کے لئے تھوکا تو اس ميں موجود تمام پانی
خشک ھوگيا ،اسی طرح جب اس کے مواليوں نے بچوں کے سروں پر ھاتھ پھيرنے کو کھا تو جب اس نے ھاتھ پھيرا تو
سب بچے گنجے ھوگئے۔
خالصہ يہ کہ نبوت کے لئے معجزه کا ھونا ضروری ھے۔
ٰ
دعوی کے مطابق ھو۔][26
اور يہ معجزه
ٰ
دعوی( کا معجزه دکھانے واال خدا کی طرف سے سچا نبی ھوتا ھے:
چنانچہ اسی طريقہ )مطابق
][27
”اور کسی پيغمبر کی يہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزه خدا کے اذن کے بغير دکھائے“
ٰ
ٰ
دعوی کی صداقت پر واضح دليل ھوتا ھے کيونکہ
دعوی کرنے والے اور
پس يہ بات صحيح ھے کہ معجزه نبوت کا
صاحب اعجاز ايسا کام انجام ديتا ھے جو قوانين طبيعت کو توڑديتا ھے اور مشھور ومعروف نتائج کا خاتمہ کرديتا ھے اور
يہ کام خداوندعالم کی عطا کرده قدرت کے کے بغير ممکن نھيں ھے:
][28
”)يہ قرآن( کوئی ايسی بات نھيں ھے جو )خواه مخواه( گﮍھ لی جائے بلکہ )جو آسمانی کتابيں( اس کے پھلے موجود ھيں ان
کی تصديق ھے“
ٰ
اور نبوت کا دعوی کرنے والے کے ھاتھوں پر ظاھر ھونے واال يہ معجزه اس کی صداقت پر دليل بن جاتا ھے اور يہ بات
کشف کرتا ھے کہ خداوندعالم اس کی نبوت سے راضی ھے اور اس وجہ سے اس کو معجزه دکھانے کی طاقت عطا کی
ھے ،چنانچہ اسی چيز کی طرف خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا ھے:
اوي ِْل َالَ َخ ْذنَا ِم ْنہُ بِ ْاليَ ِمي ِْن ثُ ﱠم لَقَطَ ْعنَا ِم ْنہُ ْال َوتِ ْينَ <][29
> َولَوْ تَقُ ﱠو َل َعلَ ْينَا بَع َ
ْض االَقَ ِ
”اگر رسول ھماری نسبت کوئی جھوٹ بات بناالتے تو ان کا داہنا ھاتھ پکﮍ ليتے ،پھر ھم ضرور ان کی گردن اڑاديتے“
ٰ
صا ِدقِ ْينَ <][30
ﷲ اِ ْن ُک ْنتُ ْم َ
يَقُوْ لُوْ نَ ا ْفتَ َراهُ قُلْ فَاتُوْ ا بِسُوْ َر ٍة ﱢم ْثلِ ِہ َوا ْد ُعوْ ا َم ِن ا ْستَطَ ْعتُ ْم ِم ْن ُدوْ ِن ّ ِ
”يہ قرآن ايسا نھيں ھے کہ خدا کے سوا کوئی او راپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا ڈالے ،بلکہ )يہ تو( جو )کتابيں پھلے کی(
اس کے سامنے موجود ھيں اس کی تصديق اور )ان( کتابوں کی تفصيل ھے اس ميں کچھ شک نھيں کہ يہ سارے جھان کے
پروردگار کی طرف سے ھے ،کيا يہ لوگ کہتے ھيں کہ اس رسول نے خود جھوٹ موٹ بناليا ھے ) ،اے رسول( تم کھو کہ
ٰ
دعوی ميں( سچے ھو تو ايک ھی سوره اس کے مقابلہ مينبناالؤ ،اور خدا کے سوا جس کو تمھيں )مدد
)اچھا( اگر تم )اپنے
کے واسطے( بالتے بن پﮍے باللو(
خاتم االنبياء حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
گذشتہ بحث کا خالصہ يہ تھا کہ ”نبوت“ کا ھونا ضروری ھے اور ﷲ پر ايمان رکھنے والے شخص کی عقل بھی اس بات
کا تقاضا کرتی ھے ،نيز نوع بشريت بھی اس چيز کی ضرورت کا احساس کرتی ھے اور )خدا کے لطف وکرم اور رحمت
کا تقاضا بھی يھی ھے کہ خدا کی طرف سے ھر زمانہ کے لئے نبی ،رسول ،شريعت اور کتاب کا ھونا ضروری ھے ،يھاں
تک کہ يہ سلسلہ ھمارے نبی حضرت محمدمصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمتک پھونچا ،آپ کی ذات گرامی سيد المرسلين
وخاتم النبيين صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمھے اور آپ کی شريعت دوسری شريعتوں کی خاتم ھے اور تاقيام قيامت باقی رہنے
والی ھے۔
اور شايد يھی ھمارے نبی خاتم کا يہ پھال امتياز ھو کہ خداوندعالم نے ھمارے نبی کو دوسرے تمام انبياء )ع( پر فضيلت دی
ٰ
کبری ،زمان ومکان کے لحاظ سے عالمی ھے
”رسول ﷲ وخاتم النبيين“ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلماور آنحضرت کی رسالت
اور کسی قوم سے مخصوص نھيں اور ايسا نھيں ھے کہ زمين کے کسی ايک حصہ ميں مخصوص ھو اور کوئی دوسرا
حصہ اس ميں شامل نہ ھو اور نہ ھی کسی خاص امت سے مخصوص ھے ،نيز کسی خاص زمانہ سے بھی مخصوص نھيں
ھے ،چنانچہ اس سلسلہ ميں خداوندعالم کا ارشاد ھے:
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> وما أرْ َس ْلنَا َ ٰ
اس<][31
َ َ
ک ِاالّ َکافﱠةً ِل ْلنﱠ ِ
”اے رسول ھم نے تم کوتمام لوگوں کا رسول بناکر بھيجا“
ک اِ ٰالّ َرحْ َمةً لِ ْل َعالَ ِم ْينَ <][32
> َو َما أَرْ َس ْلنَا َ
”)اے رسول( ھم نے تم کو سارے جھاں کے لوگوں کے لئے از سر تا پا رحمت بنا کر بھيجا“
][33
”)اے رسول ( ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو! ميں تم سب کے پاس خداکا بھيجا ھوا )پيغمبر(ھوں“
][34
ڈراوں“
”تاکہ ميں تمھيں اور جس کے پاس اس کی خبر پھونچۓ ،
][35
”)اے رسول( کہہ دو کہ لوگو! ميں تو صرف تم کو کھلم کھال )عذاب سے( ڈرانے واال ھوں“
قارئين کرام ! يہ تمام آيات متفقہ طور پر اس بات کی طرف اشاره کرتی ھيں کہ حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمتمام لوگوں کے نبی ھيں ،چاھے وه آپ کی بعثت کے وقت موجود ھوں يا آپ کے بعد پيدا ھونگے ،چاھے وه جزيرة
العرب ميں ھوں يا دوسرے ممالک ميں۔
اور يہ ايک ايسا امتياز ھے جو آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمسے پھلے کسی نبی يا رسول کو نھيں ديا گيا کيونکہ آپ
سے پھلے انبياء )ع( کسی خاص گروه يا خاص طائفہ کے نبی ھوتے تھے وه بھی خاص زمانہ ميں جيسا کہ قرآن مجيد نے
واضح طور پر اشاره کيا ھے:
> لَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا نُوْ حا ً اِ ٰلی قَوْ ِم ِہ<][36
”ھم نے جناب نوح کو ان کی قوم کے پاس )رسول ( بناکر بھيجا“
][37
”اور ھم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو )رسول بنا کر بھيجا“
][38
ً
موسی کو اپنی نشانياں دے کر فرعون اور اس کے درباريوں کے پاس )پيغمبر بناکر ( بھيجا“
”اور ھم ھی نے يقينا
ٰ
][39
” اور )ياد کرو( جب مريم کے بيٹے عيسی نے کھا اے بنی اسرائيل ميں تمھارے پاس خدا کا بھيجا ھوا )آيا( ھوں“
چنانچہ ان آيات سے يہ بھی واضح ھوجاتا ھے کہ جناب نوح عليہ السالم کو اپنی قوم کا اور جناب صالح عليہ السالم کو قوم
عيسی عليہ السالم کو بنی اسرائيل کا نبی
ثمود کا ،جناب موسی عليہ السالم کو فرعون اور اس کے ساتھيوں کا اور حضرت
ٰ
بنا کر بھيجا گيا ليکن ھمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی ذات گرامی وه واحد ذات ھے جن کو
تمام لوگوں کا نبی بنا کر بھيجا گيا۔
اب اگر کوئی يہ سوال کرے کہ گذشتہ انبياء )ع( کی رسالت وقتی اور خاص زمانہ کے لئے محدود ھونے کی کيا دليل ھے؟
تو اس سلسلہ ميں بھی عرض ھے کہ يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ پھلی والی شريعت بعد والی شريعت کے ذريعہ منسوخ
ھوجاتی ھے ،پھلے والے احکام ختم ھوجاتے ھيں اور ان کی جگہ جديد احکام نافذ کئے جاتے ھيں کيونکہ انسان دونوں
شريعتوں کے احکام پر عمل نھيں کرسکتا جو اکثر احکام ميں مختلف اور مخالف ھوتی ھيں۔
نيز کسی ايک چيز پر دونوں شريعتيں الگ الگ حکم کرتی ھيں اور اس بات پر عقلی دليل اور فطرت انسان داللت کرتی ھے
اور اس کا حکم واضح ھے۔
ليکن اس سلسلہ ميں يھودی کہتے ھيں کہ ھماری شريعت اور ھمارے نبی کی نبوت باقی ھے کيونکہ يہ لوگ ”نسخ“ کے
نظريہ اور نسخ واقع ھونے کی نفی کرتے ھيں][40ان کا گمان يہ ھے کہ اگر نسخ شريعت کو مان بھی ليا جائے تو
خداوندعالم کا جاھل اور غير حکيم ھونا الزم آتا ھے !۔
ان کے اعتراض کی دليل يہ ھے کہ خداوندعالم کے احکام اس زمانے کی مصلحتوں کے لحاظ سے ھوتے ھيں کيونکہ بغير
مصلحت کے احکام عبث وبے ھوده ھوتے ھيں او راس حکيم مطلق کی حکمت کے منافی ھيں۔
ت خداوندی کے خالف ھے کيونکہ اس حکم کے ختم کرنے سے بندوں کی
ل ٰہذا مصلحت کے مطابق احکام کو ختم کرنا حکم ِ
مصلحت کا نابود ھونا الزم آتا ھے مگر يہ کہ تشريع کننده ) خدا ورسول (کے لئے تشريع کے بعد واضح ھوجائے کہ اس
حکم ميں مصلحت نہ تھی ،تو اس کو ختم کرديتا ھے اور اگر ھم اس معنی ميں نسخ کو مانيں تو اس کے معنی يہ ھيں کہ خدا
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جاھل ھے ،ل ٰہذا جب نظريہ نسخ کا نتيجہ نسخ کرنے والے کا جھل اور غير حکيم ھوناالزم آتا ھے ،تو پھر خدا وندعالم کے
بارے ميں ان دونوں چيزوں )جھل اور غيرحکيم ھونا(کا ھونا جائز نھيں ھے تو پھر نسخ کے بارے ميں نظريہ رکھنا بھی
محال ھے۔!
قارئين کرام ! اس اعتراض کا مختصر جواب يہ ھے کہ شريعت کے احکام ومسائل مصلحتوں کے تحت ھوتے ھيں اور يہ
بھی طے ھے کہ زمانہ کے بدلنے سے مصلحتيں بھی بدلتی رہتی ھيں کيونکہ کبھی کبھی کوئی خاص کام کسی قوم اور
کسی زمانہ کے لئے صاحب مصلحت ھوتا ھے تو اس کام کے لئے حکم کيا جاتا ھے ليکن وھی کام دوسری قوم يا دوسرے
زمانہ کے لئے صاحب مصلحت نھيں ھوتا تو اس کام سے روک ديا جاتا ھے۔
عقل بشری کے ساتھ ساتھ آسمانی اديان نے بھی رشد وترقی کی ھے) ،جيسا کہ ھم جانتے ھيں( جس طرح
دوسرے يہ کہ ِ
ايک بچے کی معلومات ميں اضافہ ھوتا ھے اور اس کی عمر ميں اضافہ ھوتا ھے روز بروز اس کے علم وعقل اور قابليت
ميں اضافہ ھوتا رہتا ھے يھاں تک کہ وه اپنے نظريات اور افکار پراعتقاد کرليتا ھے) ،مثالً پھلے بچہ ايک کھيل کو اپنے
لئے صحيح اور ضروری سمجھتا ھے ليکن جب وه باشعور ھوجاتا ھے تو اس کھيل کو عبث اور بے ھوده سمجھتاھے۔(
بالکل يھی حال آسمانی اديان کا بھی ھے جو ھر زمانہ اور ھر قوم کے لئے نازل ھوئے ھيں اور ھر قوم کی مصلحتوں کے
لحاظ سے احکام جاری کرتا ھے اور اس زمانہ کے فکری او رپختہ نظريات کے ساتھ ساتھ چلتا ھے ،يھاں تک کہ شريعت
اسالم ميں اس بلندی پر پھونچا جس کو خداوندعالم نے اختيار اور پسند کرليا ،اور زمانہ اور عقلی رشد کی بلندی پر پہنچے
ھوئے تمام انسانوں کے لئے يہ شريعت مشعل راه بن گئی۔
اس کے معنی يہ نھيں ھيں کہ خداوندعالم مصلحتوں سے جاھل تھا يا اس کے لئے کوئی ايسی چيز کشف ھوئی ھے جو پھلے
کبھی معلوم نہ تھی۔
ان باتوں کے عالوه خود توريت ميں ايسی بہت سی چيزيں موجود ھيں جو وقوع نسخ پر داللت کرتی ھيں مثالً حضرت آدم
موسی عليہ السالم
کی شريعت ميں ايک شخص کا دو بہنوں سے ايک ساتھ نکاح کرنا جائز تھا ليکن يھی کام شريعت جناب
ٰ
ميں حرام قرار ديديا گيا ،جس طرح جناب نوح )ع( کی شريعت ميں ختنہ کرنے ميں بﮍے ھونے تک تاخير کرنا جائز تھا
ليکن حضرت موسی )ع(کی شريعت ميناس تاخير کو حرام کرديا گيا ،اسی طرح دوسرے واقعات بھی موجود ھيں۔
ان تمام باتو نکے پيش نظر نسخ کو محال قراردينا صحيح نھيں ھے اور نہ ھی ان کے پاس کوئی مستحکم دليل ھے جس پر
اعتماد کيا جاسکے ،ل ٰہذا يھوديوں کا يہ گمان خود ان کی کتاب توريت اور حکم عقل کے ذريعہ باطل ومردود ھے:
][41
ٰ
نصاری يھاں تک کہ تم ان کے مذھب کی پيروی کرو) ،اے
”اور )اے رسول( نہ تو يھودی کبھی تم سے رضامند ھونگے نہ
رسول( ان سے کہہ دو کہ بس خدا ھی کی ہدايت تو ہدايت ھے“
َاس ِرينَ <][42
اال ْسالَ ِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِم ْنہُ َوھو ِفی ْاآل ِخ َر ِة ِم ْن ْالخ ِ
> َو َم ْن يَ ْبت َِغ َغ ْي َر ْ ِٕ
”اور جو شخص اسالم کے سوا کسی اور دين کی پيروی کرے تو اس کا وه دين ھرگز قبول ھی نہ کيا جائے گا“
ٰ
دعوی نبوت اس وقت صادق ھوسکتا ھے جب وه
قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے پھلے بھی عرض کيا کہ کسی بھی نبی کا
کوئی معجزه پيش کرے ايسا معجزه جس کی مثال پيش کرنے سے بشر قاصر ھو۔
ھمارے نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمدو طرح کے معجزات لے کر آئے۔
پھال معجزه :قرآن مجيد ۔
دوسرے معجزات :جن کا اس وقت کے مسلمانوں نے مشاہده کيا ھے اور ان کی تعدا دبھی بہت زياده ھے ،اوروه متواتر
طريقوں سے نقل بھی ھوئے ھيننيز ان کے بارے مينبہت سی کتابيں بھی لکھی گئی ھےں،اور علماء حديث نے بھی ان کو
جمع کيا ھے او ريہ نقل وروايت کا سلسلہ آج تک جاری ھے اور ھر زمانہ ميں جاری رھے گا۔ )انشاء ﷲ(
اگرچہ بعض جاھل اور متعصب مولفين نے ان معجزات ميں شک وترديد کی ھے اور بعض نے تو يہ بھی کہہ ڈاال کہ خود
قرآن مجيد ميں ايسی آيات موجود ھيں جو قرآن کے عالوه دوسرے تمام معجزات کی نفی کرتی ھيں اور يہ کہ صرف قرآن
مجيد ھی آپ کا واحد معجزه ھے اور يہ وه معجزه ھے جو آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے پيش کيا تاکہ اپنے دعوے
کا ثبوت پيش کرسکيں۔
چنانچہ ان لوگوں نے اپنی دليل کے طور پر درج ذيل آيت پيش کی جس ميں ارشاد قدرت ھوتا ھے:
][43
”اور ھميں معجزات بھيجنے سے تو اس کے عالوه اور کوئی وجہ مانع نھيں ھوئی کہ اگلوں نے انھيں جھٹاليا“
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کيونکہ انھوں نے گمان کيا کہ اس آيت سے يہ ظاھر ھوتا ھے کہ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمقرآن کريم کے عالوه
کوئی دوسری نشانی )معجزه( لے کر نھيں آئے کيونکہ وه نشانياں جو گذشتہ امتوں پر نازل کی گئينان لوگوں نے ان کو
جھٹاليا )ل ٰہذا ھمارے پيغمبر کو وه نشانياں دے کر نھيں بھيجا گيا(
العظمی امام خوئی ۺنے تفصيل کے ساتھ دندان شکن جواب ديا جس کا
اس اعتراض کے جواب ميں ھمارے استاد آيت ﷲ
ٰ
خالصہ يہ ھے۔][44
آيہ کريمہ ميں جن آيات )نشانيوں( کا ذکر ھے او رجن کی نفی کی گئی ھے اور جن کو گذشتہ امتوں نے جھٹاليا ان
”مذکوره ٔ
سے مراد وه نشانياں ھيں جن کوگذشتہ انبياء )ع( کے امتی اپنے نبی کے لئے
آيہ شريفہ اس بات پر داللت کرتی ھے کہ اے نبی تم پر واجب نھيں ھے کہ مشرکين کی
پيش کرتے تھے  ،پس مذکوره ٔ
تراشيده شده نشانيوں کا جواب دو ،اور يہ آيت نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمسے مطلق طور پر دوسرے معجزات کی
نفی نھيں کرتی ،اور اگر يہ طے ھو کہ کسی آيت )نشانی( کو جھٹالنے کی وجہ سے نشانياں نہ بھيجی جائےں تو پھر تو
قرآن کو بھی نھيں بھيجنا چاہئے تھا ،کيونکہ بعض لوگوں نے تو اس کو بھی جھٹاليا اور يہ وجہ دوسری نشانيوں سے
مخصوص کرنا صحيح نھيں ھے بالخصوص جبکہ قرآن مجيد آنحضرت کے معجزات ميں سے سب سے بﮍا معجزه ھے،
ل ٰہذا ماننا پﮍے گا کہ جن نشانيوں کی نفی کی ھے وه ايک خاص قسم کی نشانياں ھيں مطلق نشانياں نھيں ھےں۔
ت ٰالھی اور نشانياں نہ بھيجنے ميں اثرانداز ھوتا تو پھر
اگر گذشتہ امتوں کا جھٹالنا اس بات کی صالحيت رکھتا ھو کہ حکم ِ
اس بات کی بھی صالحيت رکھتا ھوگا کہ خدا ،رسولوں کونہ بھيجے )کيونکہ دنيا والوں نے نہ معلوم کن کن انبياء کو
جھٹاليا( اور جب يہ بات باطل او رمردود ھے توگذشتہ بات بھی باطل ھے۔
ل ٰہذا طے يہ ھوا کہ خداوندعالم نے جو اپنی نشانياں نازل فرمائيں وه طلب کرنے والوں کی طلب کے مطابق تھيں ،اور يہ بات
واضح ھے کہ وه لوگ اتمام حجت کرنے والی نشانيوں کے عالوه بھی دوسری نشانياں طلب کرتے تھے)،گويا ان کا مقصد
ايمان النانھيں تھا بلکہ اس طرح کی نشانيوں کے مطالبہ کے بعد نبی کو عاجز کرنا ھوتا تھايھی وجہ تھی کہ طلب شده
نشانيوں کے بعد بھی ايمان نھيں التے تھے( اور جب يہ بات طے ھوگئی کہ معجزات ديکھنے کے باوجود بھی وه ايمان نھيں
التے تھے تو اب خدا پر الزم نھيں ھوتا کہ ان لوگوں کے معجزات طلب کرنے پر معجزات ظاھر کردےتا ،اور اگر
خداوندعالم ان ميں مصلحت ديکھتا کہ يہ لوگ ان نشانيوں کو ديکھ کر ايمان لے آئيں گے تو حتما ً ان کی طلب شده نشانيوں کو
بھی نازل کرديتا۔
ل ٰہذا معلوم يہ ھوتا ھے کہ ان لوگوں کے مطالبات اتمام حجت کے بعد تھے اور سابقہ امتو ں کا جھٹالنا ھی سبب تھا کہ
خداوندعالم اپنی نشانيوں کو نہ بھيجے کيونکہ ان نشانيوں کا جھٹالنا ان پر عذاب نازل ھونے کا سبب تھا ليکن امت محمدی
پر خداوندعالم نے اپنے نبی کی خاطر لطف وکرم رکھا کہ اس امت سے اس طرح کی نشانيوں کا انکار کرنے والوں سے
عذاب کو دور کيا ،جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ھے:
][45
”حاالنکہ جب تک تم ان کے درميان موجود ھو تو خدا ان پر عذاب نھيں کرےگا“
ليکن ان نشانيوں کو جھٹالنے والوں پر عذاب اخروی کيا جائے گا کيونکہ اگر خدا کی کوئی نشانی صرف کسی نبی کی نبوت
کے صرف اثبات کے لئے تواس کی تکذيب پر کوئی اخروی عذاب نھيں ھوگا اور اگر عذاب ھوگا تو اس نبی کے جھٹالنے
پر عذاب ھوگا۔
ليکن وه آيات ونشانياں جن پر لوگوں نے اصرار کيا اور ہٹ دھرمی کی اور ان کا مطالبہ کيا تو اگر وه اس وجہ سے ھو کہ
خدا کی پھلی نشانی کی تصديق ھوسکے تاکہ اس نشانی کو ديکھ کر حق واضح ھوجائے اور جب ان کی طلب شده چيز کو
نبی انجام کرکے دکھادے تو پھر ان پر اس نبی کی تصديق کرنا ضروری ھوجاتا ھے او راگر اپنی طلب شده چيز کو ديکھ
کر بھی اس نبی پر ايمان نہ الئے تويہ نبی اور حق کا مذاق اڑانا ھے۔
خالصہ کالم يہ ھے کہ قرآن مجيد ميں ايسی کوئی آيت نھيں ھے جو قرآن کے عالوه دوسرے معجزات کی نفی کرتی ھو
ٔ
اگرچہ يہ بھی طے ھے کہ قرآن مجيد ھمارے لئے عظيم دائمی اعجازھے ،ليکن
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے دوسرے بھی بہت سے معجزات ھيں۔
قارئين کرام ! معجزه ايک ايسی حقيقت ھے جس کے اصلی اور نقلی ھونے کو کوئی آسانی سے نھيں سمجھ سکتا جيسا کہ
گذشتہ اعتراض سے ظاھر ھوتا ھے ،بلکہ اس سلسلہ ميں معلومات رکھنے والے علماء ھی سمجھ سکتے ھيں اور اس کی
خصوصيات سے يھی افراد آگاه ھوتے ھيں اور يھی لوگ تشخيص دے سکتے ھيں کہ نوع انسانی اس طريقہ کا کام انجام
دينے سے قاصر ھے يا وه اس طرح کا کام انجام دے سکتے ھيں اسی وجہ سے علماء ھی سب سے پھلے معجزات پر ايمان
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التے ھيں:
][46
”اس کے بندوں ميں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء )ھی( ھيں“
کيونکہ جاھل انسان صدق وکذب ميں امتياز نھيں کرسکتا او رجو لوگ جاھل ھيں اور جب تک اس علم کے مقدمات سے
جاھل ھينان پر باب شک کھال رہتا ھے کيونکہ يہ لوگ احتمال ديتے رھيں گے کہ اس کام کے کرنے والے نے اس علم کے
مقدمات کے ذريعہ يہ کام کردکھايا ھے اور يہ صاحبان علم کے لئے ايسا کام کرنا کوئی مشکل نھيں ھے ،چنانچہ ان تمام
احتماالت کی بنا پر اس معجزه کی جلدی تصديق نھيں کرتے۔ اسی وجہ سے حکمت ٰالھی کا تقاضا يہ ھے کہ ھر نبی کا
معجزه اس کے زمانہ ميں شايع شده علم کے مشابہ ھو ،جس پر اس زمانہ کے علماء نے ممارست اور تمرين کی ھو اور اس
جيسا عمل انجام دينے کی کوشش کی ھو تاکہ جلد ھی تصديق کرسکےں اور حجت تمام ھوجائے۔
موسی عليہ السالم کی تصديق
موسی عليہ السالم کے زمانہ ميں جادوگروں نے حضرت
اسی بنا پر ھم ديکھتے ھيں کہ جناب
ٰ
ٰ
موسی
کرنے ميں جلدی کی کيونکہ جناب موس ٰی )ع( کے معجزه کو ديکھ کر اس بات کا اندازه لگاليا کہ جو کچھ حضرت
ٰ
)ع( نے انجام ديا وه جادو گری نھيں ھے۔
اسی طرح نزول قرآن کے وقت چونکہ عربوں کی فصاحت وبالغت اپنے عروج پر تھی ،تواس وقت کے لحاظ سے حکمت
ٰالھی کا تقاضا يہ تھا کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکا معجزه فصاحت وبالغت کے لحاظ سے ممتاز ھو ،چنانچہ
پيغمبر اسالم نے قرآن کو معجزه کے طور پر پيش کيا جو فصيح وبليغ تھا تاکہ عرب کے زبان داں اور ممتاز اديبوں پر يہ
بات واضح ھوجائے کہ يہ کالم ٰالھی ھے جو انسانی فصاحت وبالغت اور ان کی فکر سے اوپر ھے۔
قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے پھلے بھی عرض کيا کہ ھمارے نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمقرآن مجيد کے عالوه بھی
دوسرے معجزات رکھتے تھے جن کو اس کتاب ميں بيان نھيں کيا جاسکتا ،ليکن ان تمام معجزات ميں قرآن کريم وه عظيم
معجزه ھے جس کی شان نرالی ھے اور جس کی حجت بھی کامل ترين ھے کيونکہ ايک جاھل عرب جو علوم طبيعت سے
واقف نھيں ھے وه ان معجزات ميں شک کرسکتا ھے اور وه ان اسباب کی طرف نسبت دے سکتا ھے جن سے وه جاھل ھے
او راپنے ذہن ميں يہ سوچ سکتا ھے کہ شايد يہ سب سحر اور جادو ھو ،جيسا کہ سب سے پھال گمان بھی يھی تھا ليکن جب
فنون بالغت اور کالم فصيح کے اسرار ان پر کشف ھوجائيں گے تو ان کو قرآن کے معجزه ھونے ميں کوئی شک نھيں
رھے گا ،ان پر يہ بھی واضح ھوجائے گا کہ اس طرح کا کالم کوئی بشرپيش نھيں کرسکتا ،جبکہ دوسرے معجزات کم مدت
والے ھوتے ھيں اورجب وه ختم ھوجاتے ھيں تو راوی اس کو نقل کرتے ھيں يا اس بات کے چرچے عوام الناس کی زبان
پر ھوتے ھيں اس صورت ميں باب شک کھل جاتا ھے جس ميں بعض لوگ تصديق کرتے ھيں اور بعض لوگ جھٹالتے
ھيں ،ليکن قرآن کريم ايسا معجزه ھے جو زمين وآسمان کے باقی رہنے تک باقی رھے گا ،اور اس کا اعجاز بھی ھر زمانے
کے تمام لوگوں کے سامنے باقی رھے گا۔
بتحقيق ھر وه شخص جس تک اسالم کی دعوت پھونچی ھے يہ بات اچھی طرح جانتا ھے کہ حضرت محمد مصطفی صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے تمام لوگوں اور تمام امتوں کو اسالم کی دعوت دی ھے اور قرآن کريم کے ذريعہ ان لوگونپر حجت
تمام کی ھے اور وه قرآن کا جواب دينے سے قاصر ھيں کيونکہ ان سب سے قرآن کا مثل النے کا مطالبہ کيا ھے ليکن کوئی
بھی جواب پيش نھيں کرسکتا  ،چاھے وه اپنے وقت کا کتناھی بﮍا سورماکيوں نہ ھو۔
اس کے بعد تنزل کرتے ھوئے اس جيسے دس سوروں کا مطالبہ کيا اس کے بعد ايک ھی سورے کا جواب طلب کياگيا اور
اگر عرب کے فصيح وبليغ افراد ميں کوئی بھی اس کا جواب النے کی قدرت رکھتا تو قرآن کے اس چيلنج کا جواب ديتا اور
قرآن کے چيلنج کوختم کرديتا ھے ليکن جب قرآن سنا تو حقيقت امر کا اقرار کيااور قرآن کے اعجاز کے سامنے گھٹنے ٹيک
دئے ،اور يہ يقين کرليا کہ ھم قرآن سے مقابلہ کی طاقت نھيں رکھتے،چنانچہ ان ميں سے بعض نے قرآن کی تصديق کی
اور اسالم قبول کرليا ،ليکن بعض لوگ اپنے بغض وعناد پر قائم رھے اور جنگ وجدل کرنا شروع کرديا۔
چنانچہ بعض مورخين نے اس بات کو نقل کيا ھے کہ وليدبن مغيره مخزومی کا ايک روز خانہ کعبہ سے گذر ھوا او رنبی
اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی زبان سے تالوت کالم پاک کو دور ھی سے کان لگاکر سنا ،اس کے بعد اپنی قوم کے
مشرکين سے جاکر کھا:
”ميں نے محمد )صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم( کے کالم کو سنا ،جو نہ کسی انسان کاکالم ھے اور نہ ھی کسی جن کا ،يہ وه
کالم ھے جس ميں حالوت اور خوبصورتی ھے اس کے اوپر کا) حصہ (ثمر دينے والے درخت کی مانند اور نيچے کاحصہ
گورا ھے ،يہ قرآن کی ترقی کی حالت ميں ھے اور ھميشہ سربلند رھے گا۔ ][47
اسی طرح ہشام بن حکم راوی ھيں کہ ايک سال خانہ کعبہ ميں اپنے زمانہ کے چار بﮍے بﮍے مفکر اور اديب جمع ھوئے
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جن کے نام اسی طرح ھيں:
١۔ ابن ابی العوجاء۔
٢۔ ابو شاکر ديصانی۔
٣۔عبد الملک البصری۔
۴۔ ابن مقفع۔
اور يہ چاروں خدا کا انکارکرنے والے دھريے تھے  ،جو آپس ميں نبی اسالم اور حج کے بارے ميں گفتگو کررھے تھے،
چنانچہ گفتگو کے دوران طے يہ پايا کہ اس قرآن کا مقابلہ کيا جائے جو اس دين کی بنياد ھے تاکہ اس کے مقابلہ اور
تعارض سے قرآن کے اعجاز کو ختم کرديا جائے چنانچہ آپس ميں يہ طے کيا کہ ان ميں سے ھر شخص ايک چھارم ) on
موسم حج طے کيا گيا۔
(quarterقرآن کا جواب الئے ،چنانچہ اس پروگرام کے تحت آئنده سال کا
ِ
محو
اور جب سال گذرنے کے بعد يہ لوگ تاريخ معينہ پر خانہ کعبہ ميں جائے معين پر جمع ھوئے اور ايک دوسرے سے
ِ
گفتگو ھوئے کہ تم نے کيا کيا او رتم نے کياکام انجام ديا ،چنانچہ ابن ابی العوجاء کہتا ھے کہ ميرا پورا سال پريشانی
واضطراب کی حالت ميں گذر گيا اور قرآن مجيد کی اس آيت کے بارے ميں سوچتا رھا:
][48
”پھر جب يوسف کی طرف سے مايوس ھوگئے تو باھم مشوره کرنے کے لئے کھﮍے ھوئے“
اور ميں اس جيسی کوئی آيت نھيں بنا سکا۔
اس کے بعد عبد الملک نے بھی اسی طرح کھا کہ ميں پورے سال قرآن مجيد کی اس آيت سے مقابلہ کے بارے ميں سوچتا
رھا:
][49
”اے لوگو ! ايک مثل بيان کی جاتی ھے تم اسے کان لگاکر سنو کہ خدا کو چھوڑ کرتم جن کو پکارتے ھو اور وه لوگ
اگرچہ سب کے سب اس کا م کے لئے اکٹھے ھوجائيں تو بھی ايک مکھی تک پيدا نھيں کرسکتے ،اور اگر کھيں مکھی کچھ
ان سے چھين لے جائے تو اس سے اس کو چھﮍا نھيں سکتے) ،عجب لطف ھے( کہ مانگنے واال اور جس سے مانگا گيا
ھے دونوں ضعيف ھيں۔“
ليکن ميں اس جيسی آيت بنانے سے قاصر رھا۔
اسی طرح ابی شاکر کا بھی خيال تھا کہ ميں درج ذيل آيت کی طرح سوچنے سے قاصر رھا۔
][50
”بفرض محال زمين وآسمان ميں خدا کے سوا چند معبود ھوتے تو دونوں کب کے برباد ھوگئے ھوتے۔“
اور يھی حال ابن مقفع کا بھی تھا کہ پورا سال گذر گيا اور ميں اس آيت سے مقابلہ نہ کرسکا:
][51
”اور جب خدا کی طرف سے حکم ديا گيا کہ اے زمين اپنا پانی جذب کرلے ،اور اے آسمان )برسنے سے( تھم جا اور پانی
گھٹ گيا اور )لوگوں کا( کام تمام کرديا گيا اور کشتی جودی )نامی پھاڑ( پر جا ٹھھری اور )ھر چھار طرف( پکار ديا کہ
ظالم لوگوں کو خدا )کی رحمت سے( دوری ھو۔“
ہشام کہتے ھيں کہ اسی موقع پر حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم وھاں سے گذرے ،ان لوگوں کو ديکھا تو آپ نے اس
آيت کی تالوت فرمائی:
][52
”)اے رسول( تم کہہ دو کہ اگر ساری دنيا کے آدمی اور جن اس بات پر اکھٹا ھوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئيں تو
)غيرممکن( ،اس کے برابر نھيں السکتے اگرچہ اس کوشش ميں ايک ايک کا مددگار بھی بنے۔“
قارئين کرام ! ھميشہ دشمنان دين چاھے وه کسی بھی عقيده ،نظريات اور فلسفہ کے ماننے والے ھوں ؛ ان کا يہ وطيره رھا
ھے کہ اس معجزه )قرآن کريم( کے اعجاز ميں شک وترديد ايجاد کريں اور ھميشہ اسالم دشمن طاقتوں نے سازش کرکے
حملہ کئے ھيں اور اپنی پوری طاقت صرف کردی تاکہ اپنے شوم اہداف ميں کامياب ھوجائيں ،جيسا کہ تاريخ کے اوراق پر
ان حملوں کی تعدادبے شمار ملتی ھے۔
اس سلسلہ ميں ايک اور اعتراض کيا جاتا ھے کہ قرآن مجيد کی آيات ميں تناقض اور تضاد پايا جاتا ھے جو اعجاز قرآن کے
منافی ھے اور ان کے گمان کے مطابق يہ قرآن انسان کی صفت ھے اور کالم ٰالھی نھيں ھے ،چنانچہ اپنے اعتراض کی
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دليل ميں قرآن مجيد کی درج ذيل آيت پيش کی ھے کہ خداوندعالم نے ارشاد فرمايا:
][53
”تمھاری نشانی يہ ھے کہ تم تين دن تک لوگوں سے بات نہ کرسکو گے مگر اشاره سے۔“
کہ يہ آيہ کريمہ دوسری آيت کے مخالف ھے جس ميں خداوندعالم نے ارشاد فرمايا:
][54
”تمھاری پہچان يہ ھے کہ تم تين رات برابر لوگوں سے بات نھيں کرسکوگے۔“
پس پھلی آيت ميں تين دن کا ذکرھے جبکہ دوسری آيت ميں يہ مدت تين رات بيان کی گئی ھے۔
اس اعتراض کے جواب ميں کافی ھے کہ ھم اشاره کريں کہ لغت عرب ميں ”يوم“ کے معنی کيا ھيں چنانچہ عربی زبان ميں
”يوم“ کہہ کر دن مراد ليا جاتا ھے جيسا کہ ارشاد خداوندی ھے:
ال َوثَ َمانِيَةَ اَي ٍﱠام <][55
> َس َخ ﱠرہَاْ َعلَي ِْہ ْم َس ْب َع لِيَ ٍ
”خدا نے اسے )تيز آندھی کو (سات رات اور آٹھ دن لگاتا ران پر چاليا“
اور کبھی يوم کہہ کرشب وروز )٢۴گھنٹے( مراد لئے جاتے ھيں ،جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے:
][56
”تب جناب صالح نے کھا اچھا تين دن تک )اور(اپنے گھر مينچين سے بيٹھ جاؤ“
جبکہ ”ليل“ سے مراد رات لی جاتی ھے:مثالً:
][57
”رات کی قسم جب )سورج( کو چھپالے“
ايضا ً:
][58
اور کبھی کبھی ”ليل“ سے مراد شب و روز ھوتے ھيں:
][59
موسی سے چاليس راتوں کا وعده کيا“
”اور وه وقت بھی ياد کرو کہ جب ھم نے
ٰ
قارئين کرام ! جب لغت ميں ليل ونھار کا استعمال ان دونوں معنی ميں جائز اور صحيح ھے تو مذکوره دونونآيات ميں کسی
طرح کا کوئی تناقض نھيں ھے کيونکہ يوم اور ليل کبھی دن اور رات کے معنی ميں استعمال ھوتے ھيں اور کبھی يوم اور
ليل کا اطالق ٢۴گھنٹے پر ھوتا ھے ،اور اس ميں ذره برابر بھی شک وشبہ کی گنجائش نھيں ھے اگر خود غرضی نہ ھو:
][60
” تو کيا يہ لوگ قرآن مينغور نھيں کرتے اور )يہ خيال نھيں کرتے( اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آيا ھوتا تو
)ضرور( بﮍا اختالف پاتے“
اب جبکہ يہ طے ھوگيا کہ قرآن کريم اپنی تمام روش ميں بے انتھا فصيح وبليغ معجزه ھے اور اس کی فصاحت وبالغت کا
حال يہ ھے کہ نوع بشر اس کی مثال نھيں السکتی ،اور ايسی منظم کتاب ھے جس ميں ذره برابر بھی تضاد اور اختالف
نھيں پايا جاتا،پس قرآن کريم کے اعجاز کے دوسرے بھی پھلو ھيں جن کی تعداد بہت ھے اور قرآن ميں غور وفکر کرنے
اسرار علوم اور عالم
والے پر بہت سی چيزيں کشف ھوتی ھيں کيونکہ خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں بہت سے معارف،
ِ
کائنات کے حقائق بيان کئے ھےں جن کے بارے ميں کوئی شخص يہ احتمال نھيں دے سکتا کہ يہ اس زمانہ ميں زندگی بسر
کرنے والے انسان کے بيان شده ھيں کيونکہ اس زمانے ميں زندگی بسر کرنے واال شخص ان چيزوں کو درک نھيں کرتا
تھا۔
اور جيسا کہ ھمارا عقيده ھے کہ قرآن کريم دين ،عقيده اور تشريع کی کتاب ھے علم فلکيات ،علم کيميا اور علم فيزيک کی
کتاب نھيں ھے  ،ليکن پھر بھی ھم اس قرآن مجيد ميں بہت سے مقامات پر کائنات اور طبيعت کے بارے ميں بہت دقيق باتيں
ديکھتے ھيں کيونکہ اس زمانہ ميں ايسی چيزوں کا علم ھونا ناممکن ھے مگر يہ کہ خداوندعالم ان چيزوں کے بارے ميں
وحی کرے اور اپنے رسول کو بتائے۔
بتحقيق قرآن کريم نے ان اسرار کو بيان کرنے ميں بہترين انداز اپنايا ھے بعض چيزوں کے بارے ميں صاف صاف وضاحت
کی ھے جبکہ بعض چيزوں کی طرف صرف ايک اشاره کيا ھے کيونکہ اس زمانہ ميں بعض حقائق کو قبول کرنا بہت
مشکل تھا۔
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چنانچہ اس وقت کی حکمت کا تقاضا يہ تھا کہ ان چيزوں کی طرف ايک اشاره کيا جائے تاکہ بعد ميں آنے والے لوگوں کے
لئے جس وقت علم کی پيشرفت ھو اور حقائق ظاھر ھوں ؛يہ چيزيں واضح اور کشف ھوجائيں ،جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد
ھے:
][61
”جس نے زمين کو تمھارے لئے فرش بنايا“
يہ آيہ کريمہ اشاره کرتی ھے کہ زمين گھومتی ھے ليکن اس چيز کو چند صدی گذرنے کے بعد سمجھا گيا کيونکہ لفظ
”المہد“ زمين کی حرکت کی طرف اشاره کررھا ھے ليکن قرآن مجيد کا يہ ايک ھلکا سا اشاره تھا اور اس کو وضاحت کے
ساتھ بيان نھيں کيا گيا ،کيونکہ اس وقت زمين کو حالت سکون ميں سمجھنا ايک عام بات تھی اور اس کے بارے ميں گفت
وشنيد بے کار تھی ،اور اگر اس وقت زمين کی حرکت کی باتيں کی جاتيں تو ان کو خرافات اور محال کہہ کر چھوڑ ديا جاتا
۔
قارئين کرام ! ھم يھاں پر قرآن کريم کے ذکر شده چند حقائق کو بيان کرتے ھيں چاھے ان کو قرآن مجيد نے واضح طور پر
بيان کيا ھو يا ان کی طرف صرف اشاره کيا ھو اگرچہ اس سلسلہ ميں تفصيلی طور پر معلومات حاصل کرنے کے لئے الگ
کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ھے کيونکہ ان کی تعداد بہت زياده ھيں اور ان تمام کو اس کتاب ميں بيان نھيں کيا جاسکتا
ليکن ھمارا مقصد صرف چند مثالوں کو پيش کرنا ھے تاکہ بحث مکمل ھوجائے۔
قرآن مجيد کے ان علمی اور دقيق اشاروں ميں سے ايک يہ ھے جس کا ذکر قرآن مجيد کی درج ذيل آيت ميں موجود ھے:
][62
”اس کے سينہ کو تنگ دشوارگزار کرديتا ھے گويا)قبول ايمان( اس کے لئے آسمان پر چﮍھنا ھے“
جيسا کہ سائنس نے يہ بات ثابت کی ھے کہ جب انسان بلندی کی طرف آسمانوں ميں پرواز کرتا ھے او راوپر کی طرف
بﮍھتا ھے تو اس کے سينہ ميں دباؤ پيدا ھوتا ھے يھاں تک کہ اس کا دم گھٹنے لگتا ھے کيونکہ اس وقت اس کو ”آکسيجن“
""Oxygenنھيں ملتا۔][63
اسی طرح قرآن مجيد کا علمی مسائل کی طرف ايک اشاره درج ذيل آيت ميں ھوتا ھے:
][64
”اور ھم ھی نے وه ھوا بھيجيں جو بادلوں کو پانی سے بھرے ھوئے ھيں“
آج کا سائنس يہ کہتا ھے کہ تلقيح ][65دوقسم کی ھےں:
١۔ذاتی؛ جيسے درخت اور گھاس بطور مستقيم تلقيح کرتے ھيں۔
٢۔خلطی؛ جس ميں تلقيح کے لئے تخم ايک پودے سے دوسرے پودے ميں منتقل ھوجاتا ھے۔ اسی صورت ميں ايسے وسائل
موجود ھونا ضروری ھيں جن کے ذريعہ سے تخم تلقيح ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کيا جاسکے اگر چہ ان کے
درميان کافی دوری ھی کيوں نہ ھو ،تو ان منتقل کرنے والے وسائل ميں سے ھوا ايک اھم وسيلہ ھے کيونکہ اس زمين پر
ايسے بہت سے درخت وغيره ھيں جن کی تلقيح ھوا کے عالوه ممکن ھی نھيں ھے۔ ][66
انھيں اشاروں ميں سے قرآن مجيد کا ايک اشاره يہ بھی ھے جس کو ماھرين فلکيات نے بھی قبول کيا کہ سورج بھی
دوسرے ستاروں کی طرح اپنی حرارت کی زيادتی اور اپنی شعاعوں کو کم کرے کيونکہ اس ميں اتنی شدت پائی جاتی ھے
عقل انسانی قبول نھيں کرسکتی۔يھاں تک کہ اگر زمين سے اس کی دوری کو ختم کرديا جائے تو زمين سے شعلہ
جس کو ِ
نکلنے لگےں ،اور چاروں طرف سے دھواں اٹھنے لگے ،اور يہ دھواں چاند تک پہنچ جائے گا او رپھر تمام نظام شمسی
درھم وبرھم ھوجائےگا۔
اورآسمان پر موجود تمام ستاروں کا اسی اپنی حالت پر گامزن رہنا ضروری ھے قبل اس کے کہ اپنی دائمی محور کو حاصل
کرے ،چنانچہ ھمارا يہ سورج کبھی دائره سے خارج نھيں ھوتا۔
اسی چيز کو مد نظر رکھتے ھوئے خداوندعالم کے فرمان کے معنی سمجھ ميں آتے ھيں کہ خداوندعالم نے روز قيامت سے
کس طرح ھم لوگوں کو ڈرايا ھے اور دنياکی نابودی کی کس طرح تصوير کشی کی ھے:
][67
)جب آنکھيں چکاچوند ھوجائيں گی اور چاند ميں گہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند اکھٹا کردئے جائيں گے تو انسان
کھے گا :آج کھاں بھاگ کر جاؤں(
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قرآن مجيد کے انھی علمی اشاروں ميں سے ايک يہ ھے جس کو قرآن مجيدنے بيان کيا ھے:
][68
”اور )اے رسول( تمھارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل ميں يہ بات ڈال دی کہ تو پھاڑ وناور درختوں اوروه لوگ
جو اونچے اونچے مکان بناتے ھيں ان ميں اپنے چھتے بنا۔“
جيسا کہ ماھرين علم کاکہنا ھے کہ شہد کی مکھی نے سب سے پھلے پھاڑونميں اپنا گھر بنانا شروع کيا اور يہ زياده تر
وھيں پر اپنا گھر بنا کر زندگی کرتی ھيں اور اسی ميں زاد ولد کرتی ھينليکن وھاں پر موجود بعض پريشانيوں کی بنا پر
وھاں سے منتقل ھوکر درختوں ميں اپنا گھر بنايا درختوں کو اس وجہ سے انتخاب کيا کيونکہ اس ميں سوراخ اور کھوکھلی
جگہ ھوتی ھيں تاکہ ان ميں آرام سے زندگی گذار سکيں۔
اور جب انسان نے )دوسرے جانوروں کے گھروں کو ديکھ کر ( اپنے لئے گھر بنانا چاھا تو پھلے گھر بالکل اسی طرح
ھوتے تھے جيسے جانوروں کے ،شروع ميں تو يہ گھر مٹی کے بنائے گئے اور
پھر ان کو خوبصورت بنانا چاھا تو لکﮍی سے بنائے جانے لگے اسی طريقہ سے ان ميں ترقی ھونے لگی اور آج يھاں تک
پھونچ گئے ھيں )کہ بﮍے بﮍے شھرونميں بﮍی بﮍی عمارتوں کی بھر مار ھے(۔
پس شہد کی مکھيوں کا پھاڑ ميں گھر بنانااور پھر ان کا درختوں کا انتخاب کرنا اور ان کو ديکھ کر انسانوں کا گھر بنانا ان
تمام چيزوں کے بارے ميں قرآن کريم نے گفتگو کی ھے ][69
ان ھی علمی حقائق ميں سے جن کے بارے ميں قرآن مجيد نے خبر دی ھے زمين سے متعلق ھے جو ماضی قريب کی
صديوں تک مجھول رھا ۔اور وه يہ ھے کہ زمين ميں سوراخوں کے ذريعہ ھوا داخل ھوتی ان ھی علمی حقائق ميں سے جن
کے بارے ميں قرآن مجيد نے خبر دی ھے زمين سے متعلق ھے جو ماضی قريب کی صديوں تک مجھول رھا ۔اور وه يہ
ھے کہ زمين ميں سوراخوں کے ذريعہ ھوا داخل ھوتی بلکہ زمين کے يھی سوراخ اور ان کا اندازه بھی سب سے اھم سبب
ھے جس کی وجہ سے زمين مختلف ھوتی ھيں کہ بعض زمين سخت ھوتی ھيں اور بعض بھوڑ )ريتيلی زمين ( ،اور يہ بات
ابھی کچھ دن پھلے ھی کشف ھوئی ھے کہ زمين ميں سوراخ ھوتے ھيں اور ان ميں ھوا ھوتی ھے اور جب زمين پر بارش
ھوتی ھے تو اس ھوا کی جگہ وه پانی بھر جاتا ھے اور جيسا کہ علم کيميا نے کشف کيا ھے کہ مٹی پانی کے ذريعہ پھيل
جاتی ھے اور خشک ھونے سے سمٹ جاتی ھے اور جب زمين کے سوراخ ميں پانی بھر جاتا ھے تو مٹی کے اجزا ء پانی
بھرنے سے متحرک ھوجاتے ھيں چنانچہ جب زمين پر بارش ھوتی ھے تو زمين حرکت ميں آجاتی ھے اور اپنے اندازه
سے زياده ھوجاتی ھے زمين کی اس حرکت کو اس وقت ديکھا جاسکتا ھے جب اس ميں پانی بھر جائے اسی طرح اس کے
اندازه کو بھی مالحظہ کيا جاسکتا ھے ۔
قارئين کرام ! يہ وه حقائق ھيں جن کو آج کا سائنس کشف کررھا ھے ليکن قرآن کريم نے اس کے بارے ميں چوده سو سال
پھلے ھی خبر دی ھے جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے:
][70
”اورزمين کو مرده ديکھ رھا ھے پھر جب اس پرپانی برساديتے ھيں تو لھلھانے اور ابھرنے لگتی ھے اور ھر طرح کی
خوشنما چيزيں اگاتی ھے “
يھاں پر” اہتزاز“ کے معنی حرکت کے ھيں اور ربت کے معنی جسم ميں زيادتی کے ھيں ،چنانچہ ان حقائق سے اس وقت
پرده برداری ھوئی جب آج کا علم کہتا ھوا نظر آرھا ھے کہ جب بارش ھوتی ھے تو زمين ميں شگاف پيدا ھوتے ھيں يا پانی
کے ذريعہ اس ميں سوراخ کھل جاتے ھيں۔ ][71
قرآن کريم کے بتائے ھوے انھيں حقائق ميں سے ايک يہ بھی ھے جس کو آج کا سائنس بھی قبول کرتا ھے کہ بدن سے
خارج ھونے والی چيزوں کی دو قسميں ھيں :
١۔جن سے جسم کا فائده ھوتا ھے جيسے افرازات )خارج شده ( چيزيں ہضم ھونے والی چيزيں و ماده تناسل يا بعض وه
چيزيں جو جسم کے اندر ھوتی ھيں اور جسم کے لئے ضروری ھموتے ھيں اور يہ قسم انسان کے بدن کے لئے ضروری
ھے اور ان ميں کوئی ضررو نقصان بھی نھيں ھے
٢۔ دوسری قسم وه ھے جن مينجسم کے لئے کوئی فائده نھيں ھے بلکہ جسم سے ان کا نکلنا ضروری ھے کيونکہ ان ميں
ايک قسم کا زھر پايا جاتا ھے کہ اگر وه جسم ميں باقی رھيں تو جسم کے لئے خطره الحق ھوجائےگا جيسے پيشاب پاخانہ
۔پسينہ اور خون حيض۔
چنانچہ خدا وند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے:
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ْض<][72
> يَ ْسأ لُوْ نَ َ
ْض قُلْ ھو ٔا ًذی فَا ْعت َِزلُوْ ا النﱢ َسا َء ِفی ْال َم ِحي ِ
ک َع ِن ْال َم ِحي ِ
”اے رسول تم سے لوگ حيض کے بارے ميں پوچھتے ھيں تم ان سے کہدو کہ يہ گندگی اور گھن کی بيماری ھے ل ٰہذا تم
ايام حيض مينعورتوں سے الگ رھو “
خداوند عالم نے آج کے علم کواس نتيجہ پر پہنچے سے پھلے ھميں بتا ديا کہ خون حيض اذيت کننده ھے اور اس کا بدن ميں
باقی رہنا جسم کے لئے خطرناک ھے اور اس چيز کے پيش نظر مخصوص ايام ميں عورت سے مباشرت کرنے سے منع
فرمايا کيونکہ اس دوران عورت کا رحم شديد درد کی حالت ميں ھوتا ھے اور اس کا بدن اضطراب و پريشانی کے عالم ميں
ھوتا ھے ۔
کيونکہ اس کے اندرونی غددوں سے يہ خون باھر نکلتا رہتا ھے اور اس حالت ميں جنسی تعلقات ،نقصان ده ھوتے ھيں بلکہ
کبھی کبھی تو حيض آنا بند ھوجاتا ھے نيز دوسرے غلط اثراث مترتب ھوتے ھيں اور کبھی کبھی اعضاء وتناسل ميں
سوزش ھونے لگتی ھے۔][73
انھی حقائق ميں سے ايک يہ بھی ھے جس کے متعلق خداوندعالم نے ارشاد فرمايا:
][74
”تو ميں تاروں کی بنائی کی قسم کھاتا ھوں اور اگر تم سمجھ لو تو يہ بﮍی قسم ھے“
ماھرين فلکيات کا کہنا ھے کہ ستاروں کے درميان تاحد خيال فاصلہ ھے اور يہ وه چيز ھے جس کے بارے ميں خداوندعالم
نے قسم کھائی ھے کيونکہ تمام ستارو ں کی دوری / ٧٠٠نوری سال کے برابر ھے اور ايک نوری سال ميں کروڑوں
کلوميٹر کا فاصلہ ھوتا ھے۔ ][75
انھی حقائق ميں سے ايک يہ ھے کہ جس کی طرف خداوندعالم نے اشاره فرمايا ھے:
][76
”اور ھم نے اس ميں ھر قسم کی مناسب چيز اگائی۔“
آيہ کريمہ داللت کرتی ھے کہ تمام نباتات ميں ايک خاص وزن ھوتا ھے جيسا کہ سائنس نے بھی اس بات کو ثابت
کيونکہ يہ ٔ
کيا ھے کہ نباتات خاص اجزاء سے مرکب ھوتی ھےں اور ان کا ايک خاص وزن ھوتا ھے اس حيثيت سے کہ اگر کسی جز
ميں اس کی مقدار معين ميں کمی يا زيادتی آجائے تو اس کی حقيقت بدل جاتی ھے اور تعجب کی بات يہ ھے کہ ان اجزاء
ميں سے بعض اجزاء کا بہت دقيق وزن ھوتا ھے مثالً ميلی گرام يا اس سے بھی دقيق جس طرح سے آج کل سونا توال جاتا
ھے۔ ][77
قرآن مجيد کتاب خداھے اس ميں ذره برابر بھی شک وشبہ کی گنجائش نھيں ھے اور قيامت تک باقی رہنے واال معجزه ھے:
][78
”اس ميں شک نھيں کہ يہ قرآن اس راه کی ہدايت کرتا ھے جو سب سے زياده سيدھی ھے او رجو ايماندار اچھے اچھے کام
کرتے ھيں ان کو يہ خوشخبری ديتا ھے کہ ان کے لئے بہت بﮍا اجر )وثواب موجود( ھے۔“
][79
”)يہ بھی( خدا کی کاريگری ھے کہ جس نے ھر چيز کو خوب مضبوط بنايا اور بے شک جو کچھ تم کرتے ھو وه اس سے
خوب واقف ھے۔“
شبھات واعتراضات
ھم نے شروع ھی ميں اس بات کی طرف اشاره کيا تھاکہ کتاب کے ان صفحات ميں آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی
سيرت طيبہ اور تاريخ منور کو بيان نھيں کريں گے اور حوالہ ديا تھا کہ ھم آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی سيرت
طيبہ کو ”فی رحاب رسول )ص( “ نامی کتاب ميں تحرير کريں گے۔
ليکن اس کے باوجود بھی نبوت عامہ ،مخصوصا ً ھمارے نبی اعظم کی نبوت کی گفتگو کے دوران دو اھم نکات کی طرف
توجہ کرنا ضروری ھے او راس سلسلہ ميں تحقيق کرنے والے کے لئے ضروری ھے کہ وه ان نکات سے چشم پوشی نہ
کرے ،کيونکہ وه بہت عميق ھيں اور ان ميں خطا وغلطی کا امکان ھے ،خصوصا ً چونکہ يہ دونوں مسائل مقام نبوت سے
ت دنيا نيز گناھوں اور خطاؤں سے
بہت زياده ارتباط رکھتے ھيں کيونکہ مقام نبوت ايک ٰالھی منصب ھے جو شھوات اور لذا ِ
پاک وپاکيزه ھوتا ھے۔
اور وه دو مسئلے در ج ذيل ھيں:
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ت ازواج۔
١۔ کثر ِ
٢۔ عصمت۔
مقام رسالت سے بہت
اور ھمارے خيال کے مطابق اس بات ميں ھمارے قارئين کرام بھی متفق ھوں گے کہ يہ دونوں مسئلے ِ
زياده ارتباط رکھتے ھيں ل ٰہذا يہ دونوں سيرت رسول بيان کرنے سے زياده اھم ھيں۔
قارئين کرام ! ھم آئنده صفحات ميں ان دونوں مسئلوں پر گفتگو کريں گے البتہ کتاب کی ضخامت کے پيش نظر مختصر طور
پر بيان کريں گے ،خداوندمنان ھميں توفيق عنايت کرے۔ )آمين(
ت ازواج
کثر ِ
ت ازواج کا مسئلہ بہت اھم ھے يھاں تک کہ دشمنان
حضرت پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی حيات طبيہ ميں کثر ِ
دين اور انگريز رائٹروں نے اس پر بہت سے اعتراضات کئے ھيں اور اپنے گمان کے مطابق اس مسئلہ ميں دين اسالم او
رپيغمبر اسالم پر لعن وطعن قرار ديا ھے۔
اصل موضوع کو بيان کرنے سے پھلے يہ عرض کردينا ضروری سمجھتے ھيں کہ اگر کوئی عظيم ہستی اپنی بيوی سے
محبت کرے يا وه اس کے ساتھ اپنی مشترکہ زندگی گذارے تو يہ کوئی عيب نھيں ھے بلکہ يہ تو فطری تقاضا ھے اور بقاء
انسانيت کا وسيلہ ھے ،اور چونکہ نبی بھی بشروانسان ھينل ٰہذا ان ميں ايک انسان کے تمام صفات کا پايا جانا ضروری ھے،
ارشاد قدرت ھوتا ھے :
][80
”اور ان لوگوں نے )يہ بھی(کھا کہ يہ کيسا رسول ھے جو کھانا کھاتا ھے اور بازاروں ميں چلتا پھرتا ھے“
][81
”اے رسول تم کہہ دو کہ سبحان ﷲ ميں ايک آدمی ھوں خدا کے رسول کے سوا آخر اور کيا ھوں“
چنانچہ يہ عيب نھيں ھے بلکہ عيب يہ ھے کہ انسان اس محبت ميں اس قدر آگے بﮍھ جائے کہ اپنے واجبات کو ترک کرنے
پر مجبور ھوجائے اور اپنے حدود سے باھر نکل جائے اور اس کی تمام طاقت وتوانائی اسی ميں صرف ھوجائے۔
تو کيا کوئی دشمن حضرت محمد )انگريز ھو يا غير انگريز( يہ بات کہہ سکتا ھے کہ آپ نے کسی زوجہ کی وجہ سے کسی
بھی واجب کو ترک کيا ھے ،بلکہ اس سلسلہ ميں تحقيق کرنے والوں کا نظريہ يہ ھے کہ حضرت محمد کی ذات گرامی
ايسی ذات تھی جس نے نبوت کا بھی مکمل حق ادا کيا اور ازواج کو بھی ان کا کامل حق ديا ،اور يہ چيز ھمارے نبی اکرم
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی عظمت پر بہترين دليل ھے۔
اگر قلب نبی ميں ذره برابر بھی شھوت پرستی اور ھواپرستی پائی جاتی تو پھر آپ کی ذات سر زمين مکہ پر عفت وحيا سے
مشھور نہ ھوتی  ،اور اگر شھوت پرستی کا ذرا بھی وجود پايا جاتا تو آپ اپنے شباب کے عالم ميں اپنی قوم وقبيلہ کی باکره
اور خوبصورت لﮍکيوں سے شادی کرتے ،اوران بيوه اور طالق شده عورتوں سے شادی نہ کرتے ،جن ميں اکثر بوڑھی يا
سن رسيده تھيں۔
بلکہ آنخضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی شاديوں کا مقصد بعض حاالت ميں يہ ھوتا تھا کہ سسرالی رشتہ کی تعداد زياده
ھو ،تاکہ اسالم کی شان وشوکت ميں اضافہ ھو جبکہ بعض حاالت ميں آپ کامقصد يہ ھوتا تھا کہ جو عورتيں اسالمی جنگوں
ميں يا اسالم کی خاطر مصيبت زده ھوتی تھيں يا ان کے شوھر شھيد ھوجاتے تھے ان پر لطف ومھربانی کريں ،چنانچہ يھی
وجہ تھی کہ آپ کی بيويوں کی تعداد ميں اضافہ ھوتا رھا ليکن اس کو اسالم دشمن عناصر نے دليل کے طور پر پيش کيا کہ
)حضرت( محمد )ص( نے شھوت پرستی کی خاطر اتنی شادياں کی ھيں۔!
ل ٰہذا ھم آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی بيويوں کے اسماء گرامی او رمختصر حاالت بيان کرتے ھيں تاکہ اس سلسلہ
ميں ھوئے اعتراضات کا خاتمہ ھوجائے۔
١۔ خديجہ بنت خويلد:
چونکہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمان کے ساتھ مل کر تجارت کاکام کيا کرتے تھے اسی اثنا ميں آپ سے آشنائی اور
واقفيت ھوگئی ،جناب خديجہ )ع( کی اس سے پھلے دو مرتبہ شادی ھوچکی تھی اور اس وقت ان کی عمر چاليس سال تھی
او ر آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی عمر  /٢۵سال تھی ،اس وقت آپ نے جناب خديجہ سے شادی کی ،آنحضرت
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی اس زوجہ کا امتياز يہ ھے کہ انھوں نے آنحضرت کے ساتھ اس وقت زندگی گذاری جب آپ
نے ظاھری طور پر اعالن رسالت نھيں کيا تھا اور آپ ھی کو يہ فخر حاصل ھے کہ آپ سب سے پھلے رسول اکرم صلی
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ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی رسالت پر ايمان الئيں ،اور را ِه اسالم ميں اپنا سارا مال ودولت خرچ کرديا۔
اسی طرح دشمنان اسالم نے رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکويہ بھی طعنہ ديا کہ جناب خديجہ کی عمر چونکہ
حضرت محمد )ص( سے  /١۵سال زياده تھی ليکن ان کے پاس چونکہ بہت زياده مال ودولت تھی اورآنحضرت کے پاس
کچھ نھيں تھا ل ٰہذا آپ نے مال کے اللچ ميں جناب خديجہ سے شادی کی ۔
ليکن يہ اعتراض خود بخود ختم ھوجاتا ھے کيونکہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمخود جناب خديجہ کی ذات کو اس
قدر چاہتے تھے کہ آپ ان کی زندگی ميں بھی ان کو بہت زياده اھميت ديتے تھے او ران کی وفات کے بعد بھی ان کا بہت
زياده احترام اور محبت کا اظھار کيا کرتے تھے اور اس بات کا مشاہده دوسری ازواج نے بھی کيا ھے۔ ][82
کيا کسی انسان کو اتنی محبت واحترام بيوی کے مال کی وجہ سے ھوسکتا ھے۔!
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی ازواج ميں صرف يھی پھلی مومنہ کا امتياز ھے کہ خداوندعالم نے اسی بيوی کے
نسل نبوت کوباقی رکھا اور آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی اکلوتی بيٹی ] [83جناب فاطمہ زھرا = کے ذريعہ
ذريعہ ِ
آپ کی نسل کو بﮍھايا۔
٢۔ سودة بنت زمعة:
يہ بی بی جوانی کے آخری حصے ميں بيوه ھوگئينتھيں کيونکہ ان کا مسلمان شوھر ہجرت سے قبل مکہ ميں ھی وفات
پاگياتھا اور جب ان کی زندگی بيوه ھونے کی وجہ سے تنھائی ميں بسر ھونے لگی تو اس وقت رسول اسالم نے ان پر لطف
وکرم کرتے ھوئے اور ان کی مشکالت کو ديکھتے ھوئے ان سے نکاح کيا تاکہ ان کی مشکالت دور ھوجائيں ،اور ان کے
پﮍھاپہ کا سھارا بن جائيں ،ل ٰہذا ان کے شوھر محمد رسول ﷲ ھيں نہ صرف ”محمد“ )ص(جن کے بارے ميں شھوت پرستی
کا ڈھول بجايا جار ھا ھے۔
٣۔عائشہ بنت ابی بکر:
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی يہ بيوی سب سے کم عمر تھی اور ازواج نبی ميں صرف يھی باکره تھی رسول اکرم
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے ہجرت کے بعد ان سے شادی کی ھے۔
۴۔ حفصہ بنت عمر بن الخطاب:
ان کے پھلے شوھر جنگ بدر ميں زخمی ھوئے او رانتقال کرگئے ،جس وقت حفصہ بيوه ھوئيں تو حضرت عمر نے جناب
عثمان سے مالقات کی اور رودا ِد غم سنائی تب جناب عثمان نے کھا :مجھے عورتوں کے مسئلہ ميں کوئی دلچسپی نھيں
ھے ،اس کے بعد ابوبکر سے مالقات ھوئی اور ان سے بھی کچھ کھا تو وه بھی چُپ رھے تو يہ ديکھ کر حضرت عمر
جناب ابوبکر پر غصہ ھوئے )ليکن جب کسی سے کوئی بات نہ بنی تو( آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے ان سے
نکاح کرليا۔ ] [84گويا رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلماسالمی جنگ ميں شھيدھونے والے اُن کے شوھر کی جگہ لے
لينا چاہتے تھے اور ان کی مشکالت کو دور کرنا چاہتے تھے ،جيسا کہ ان کے پدر بزرگوار )جناب عمر( بھی يھی چاہتے
تھے۔
۵۔زينب بنت خزيمہ:
انھوں نے آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمسے قبل دو دفعہ شادی کی تھی ان کا دوسرا شوھر جنگ بدر ميں شھيد ھوگيا
تھا ،چنانچہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے ان کے اور ان کے شوھر کے اکرام ميں ان سے نکاح کيا ،ليکن
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی يہ بيوی صرف آٹھ ماه زنده رھيں اور اس کے بعد اس دنيا سے چل بسيں۔
۶۔ ام سلمہ:
آپ کے پھلے شوھر جنگ احد ميں زخمی ھوئے اور جب زخم کچھ مندمل ھوگئے تو آپ کو رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمکے سرائے )مھمان خانہ( ميں رکھا گيا ليکن وھاں بھی ان کے زخم ٹھيک نہ ھوئے اور جب زخم بﮍھتے گئے تو ان کی
حالت خراب ھوگئی اور اسی عالم ميں دار فانی سے رخصت ھوگئے ،چنانچہ انھوں نے ام سلمہ اور چند اوالد چھوڑيں۔
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے ان کی اور ان کے بچوں کی حالت پر رحم کرتے ھوئے ان سے نکاح کرليا ،اور
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،چونکہ جناب ام سلمہ کے شوھر آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے چچا زاد بھائی بھی تھے ،چنانچہ جب رسول ﷲ
نے جناب ام سلمہ سے اپنا پيغام بھجوايا تو انھوں نے اپنے بﮍھاپے اور بچوں کی وجہ سے معذرت چاھی ليکن حضرت
رسول خدا نے ان کے عذر پر توجہ نہ دی کيونکہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکا مقصد ان پراور ان کی اوالد کی
حالت پر رحم کرنا مقصودتھا۔
٧۔ زينب بنت جحش:
يہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے چچا کی لﮍکی تھی چنانچہ انھوں نے پھلی مرتبہ زيد بن حارثہ سے شادی کی اور
يہ زيد جناب خديجہ بنت خويلد کے غالم تھے ليکن جناب خديجہ نے ان کو رسول ﷲ کو ھبہ کرديا تھا ،رسول ﷲ نے ان کو
آزاد کرديا او راپنا بيٹا بناليا او ران کو ”زيد بن محمد “ کے نام سے مشھور کرديا گيا ،اور يہ اس شھرت پر باقی رھے يھاں
تک کہ خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا:
][85
”گود لئے بچوں کو ان کے )اصلی( باپوں کے نام سے پکارا کرو“
چنانچہ اس کے بعد ان کو اپنے حقيقی باپ حارثہ کی طرف نسبت دينے لگے اور ان کو زيد بن حارثہ کھا جانے لگا۔
جناب زيد نے رسول ﷲ کی محبت اور رغبت ميں زينب سے شادی کی تھی ،اور خود آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمنے اس شادی ميں حصہ ليا  ،گويا آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمعملی طور پر ذات پات اور آقا وغالم کے فرق کو
ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ اسالم ميں مساوات کو فروغ ملے ،آپ نے زينب کو اس شادی کے لئے راضی کيا اور وه راضی
بھی ھوگئيں  ،اس وقت قرآن مجيد کی يہ آيت نازل ھوئی:
][86
”اور نہ کسی ايماندار مرد کو يہ مناسب ھے اور نہ کسی ايماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی کام کا حکم
ديں تو ان کو اپنے اس کام )کے کرنے يا نہ کرنے( کا اختيار ھو۔(
چنانچہ جناب زينب نے اس شادی کو قبول تو کرليا ليکن مکمل طورپر دل سے راضی نہ تھيں ،اور يہ شادی ھوگئی ليکن
چونکہ جناب زينب مکمل طريقہ سے راضی نہ تھينل ٰہذا يہ شادی زياده دن پابرجا نہ ره سکی ،کيونکہ جناب زينب اس شادی
سے خوش نہ تھی اور زيد بھی جناب زينب کی عظمت اور بزرگی کی گفتگو کيا کرتے تھے ،چنانچہ ان تمام باتوں کے پيش
نظر جناب زيد اس مشترکہ زندگی کو
چالنہ سکے اور طالق کا اراده کرليا تاکہ ان مشکالت سے نجات مل جائے ليکن جناب زيد آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمکے مشورے کے بغير طالق بھی نھيں دے سکتے تھے ،چنانچہ انھوں نے آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمسے
مشوره کيا تو رسول اسالم نے ان کو اس کام سے منع کيا اور فرمايا جيسا کہ قرآن مجيد بھی اس چيز کی حکايت کررھا
ھے:
][87
”)جناب زيد کو حکم ھوتا ھے کہ(تم اپنی زوجہ )زينب( کو اپنی زوجيت ميں رہنے دو اور خدا سے ڈرو“
ليکن رسول اسالم جانتے تھے کہ يہ شادی آخر تک قائم نھيں ره پائے گی اگرچہ آپ نے طالق کو وقتی طور پر رکواديا ،اس
کے بعد آپ نے اراده کرليا کہ اگر زيد ان کو طالق دے بھی ديں تو ميں ان سے نکاح کرلوں گا ،کيونکہ زيد اس شادی کو
اچھا نھيں سمجھتے تھے ادھر رسول اسالم بھی لوگوں کی قيل وقال سے خائف تھے کيونکہ عرب کے دستور کے مطابق
اگر کسی شخص نے کسی کو اپنا لﮍکا بنا رکھا ھو تو اس کی بيوی سے)طالق کی صورت ميں( نکاح کرنا بُرا سمجھا جاتا
ھے۔
ادھر ايک مدت کے بعد جناب زيد نے جناب زينب کو طالق ديدی ،اور جب طالق ھوگئی تو خداوندعالم نے اپنے نبی کو
حکم ديا کہ جناب زينب سے نکاح کرليں ،تاکہ عرب ميں مشھور غلط رواج کو ختم کرديا جائے کہ منھ بولے بيٹے کی بيوی
سے شادی کرنا حرام يا بُرا ھے۔
چنانچہ خداوندعالم نے اس بات کی حکايت کی ھے:
][88
”غرض جب زيد اپنی حاجت پوری کرچکا )اورزينب کوطالق ديدی( تو ھم نے )حکم دے کر( اس عورت )زينب( کا نکاح تم
سے کرديا تاکہ عام مومنين کو اپنے منھ بولے لﮍکوں کی بيويوں )سے نکاح کرنے( ميں کسی طرح کی تنگی نہ رھے“
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حکم شريعت واضح ھوجائے
اس آيت مبارکہ سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ يہ نکاح خداوندعالم کے حکم سے تھا تاکہ
ِ
اور عملی طور پر مساوات کا بہترين ثبوت پيش کيا جاسکے۔
بعض دشمنان دين )خصوصا انگريزوں( نے اس سلسلہ ميں بہت سے قصے اور افسانہ گﮍھ ڈالے او ريہ کھا کہ جب حضرت
محمد زيد کے گھر جاتے تھے تو ان کی بيوی کو تعجب سے ديکھتے تھے چنانچہ انھوں نے زيد کو طالق کے لئے ابھارا
تاکہ خود زينب سے شادی کرليں۔
گمان ناقص ،صاحبان غور وفکر کے نزديک بالکل باطل ومردود ھے کيونکہ جناب زينب آپ کے چچا کی
ليکن ان کا يہ
ِ
لﮍکی تھيں اور آپ نے شادی سے پھلے بھی ان کو ديکھا تھا او ران کوپہچانتے تھے او راگر آپ کے دل ميں ان سے شادی
کرنے کی ذرا بھی رغبت ھوتی تو پھلے ھی ان سے شادی کرسکتے تھے اور زيد کو ان سے شادی کرنے کے لئے نہ
کہتے۔
٨۔ جويرية بنت الحارث:
يہ قبيلہ بنی مصطلق سے تعلق رکھتيں تھيں اور اپنے قبيلہ والے سے ھی شادی کی ،ليکن جب وه اسير کرکے مدينہ الئی
گئيں اور وه مسلمانوں کے حصے مينآ گئيں  ،چنانچہ انھوں نے يہ فيصلہ کرليا کہ اپنے کو ايک مبلغ معين ميں خريد ليں اور
حال حاضر کی حالت بتائی اور درخواست کی کہ آپ اس مبلغ کی ادائيگی
نبی اکرم کے پاس آئيں او راپنا حسب ونسب اور ِ
ميں مدد کريں ،چنانچہ رسول اسالم نے ان پر لطف وکرم اور مھربانی واکرام کرنے کا اراده کيا گويا ان کی قوم والوں کو
اس کام سے اسالم کی طرف رغبت دالئی اور آپ نے ان کو وه مبلغ ديديا تاکہ وه مبلغ ديديں او رآنحضرت سے نکاح کرليں،
چنانچہ اس واقعہ سے سب لوگوں کو خوشی ھوئی۔
چنانچہ اس شادی کا سب سے پھال اثر يہ ھوا کہ اس قبيلہ کے جو اسير مسلمانوں کے پاس تھے وه سب نے آزاد کردئے
کيونکہ يہ سب رسول اسالم کے سسرالی رشتہ دار ھوگئے تھے۔
٩۔ صفيہ بنت حي:
يہ قوم يھود سے تعلق رکھتی تھيں اور انھوں نے اپنے ھی قبيلہ والوں سے دو مرتبہ شادی کی تھی ،ليکن جب جنگ خيبر
ھوئی تو ان کو اسير کرليا گيا تب رسول اسالم نے ان سے نکاح کرليا تاکہ اسيروں کے حال پر رحم وکرم کامکمل ثبوت ديا
جاسکے۔
١٠۔ ام حبيبة بنت ابی سفيان:
ان کی بھی پھلے شادی ھوچکی تھی اور انھوں نے اپنے شوھر اور مسلمان مھاجرين کے ساتھ حبشہ ہجرت کی ،ليکن وھاں
رھيں،عالم غربت ميں اپنے دين وايمان کی حفاظت کرتی رھيناور
جاکر ان کا شوھر مرتد ھوگيا ليکن يہ اپنے اسالم پر باقی
ِ
ايک مدت تک حبشہ ميں مشکالت کی زندگی گذارتی رھيں کيونکہ ان کی ديکھ بھال کرنے واال شوھر بھی نھيں تھا او رنہ
ھی مکہ واپس پلٹ سکتی تھيں چونکہ ان کے باپ اور ان کے بھائی او رديگر قبيلہ والے دشمنان اسالم کی اسيری ميں تھے۔
چنانچہ جب رسول اسالم نے اس واقعہ کی تفصيل سنی تو ايک شخص کو حبشہ بھيجا تاکہ ان سے جاکر نکاح کی بات
کرے ،چنانچہ انھوں نے بھی موافقت کی ،اور جعفر بن ابی طالب کے ساتھ مدينہ واپس آگئيں اور رسول اسالم نے ان سے
نکاح کرليا اور يہ ام المومنين کے دائرے ميں شامل ھوگئيں ،گويا رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے ان کی حبشہ کی
مشکلوں پر صبر وتحمل کرنے اور راه اسالم ميں استقامت کرنے کی وجہ سے ان سے نکاح کيا۔
١١۔ ميمونہ بنت الحارث:
يہ بھی بيوه تھيں اور ان کی عمر  ۴٩سال تھی انھوں نے اپنے نفس کو رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکو ھبہ کرديا
تاکہ آپ بھی ازواج نبی ميں شامل ھوجائيں جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے:
][89
” ايماندار عورت اگر وه اپنے کو )پيغمبر (بنی کو ديدے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ھوں۔“
چنانچہ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے ان پر لطف وکرم کيا او ران کو بھی امھات المومنين ميں شامل کرليا۔
قارئين کرام ! کيا کوئی شخص ازواج نبی کی مذکوره تفصيل پﮍھنے کے بعد بھی يہ کہہ سکتا ھے کہ آنحضرت صلی ﷲ
بيواوں اور بوڑھی عورتوں سے نکاح کيا ھو اس
عليہ و آلہ و سلمايک شھوت پرست تھے؟! کيا ايسے شخص کو جس نے ٔ
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کے بارے ميں يہ کھا جاسکتا ھے کہ غرائز جنسی اور شھوت پرستی کے جال ميں پھنسے ھوئے تھے ،نھيں ھرگز نھيں۔
بلکہ حقيقت تو يہ ھے کہ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمايک معمولی انسان نہ تھے بلکہ خدا کی طرف سے بھيجے
ھوئے رسول تھے او رايسے انسان تھے جو ھر قسم کی شھوت پرستی سے پاک وپاکيزه تھے اور شعور کے اس بلند درجہ
پر فائز تھے کہ جھاں پر انسانيت سے بے پناه محبت والفت اور ذمہ داری کا احساس پايا جاتا ھے۔
عصمت
ٰ
ھر صاحب عقل پر يہ بات واضح ھے کہ نبی چونکہ پيغامات الھی کولوگوں تک پھونچاتا ھے اور ان کے سامنے دينی
احکامات پيش کرتا ھے ل ٰہذا اس کی باتوں پراس وقت يقين کيا جاسکتا ھے جب وه صادق ھو اور بھول چوک اور خطا
وغلطی سے پاک ھو ،اور ھر طرح کی معصيت وگناه سے دور ھو ،نيز خدا کی مکمل طريقہ سے اطاعت کرتا ھو،تاکہ
ث شک
)يقينی اور قطعی طور پر ( ان تمام چيزوں سے پاک ومنزه ھو جو اس کے اقوال ،اعمال اور ديگر امور ميں باع ِ
بنتے ھوں۔
چنانچہ اسی چيز کو علماء علم کالم”عصمت “ کہتے ھيں۔
ترک طاعت ،فعل معصيت اور بری باتوں سے روکتی
کو
نبی
جو
اس بنا پر عصمت کے معنی ايک ايسی داخلی طاقت ھے
ِ
ھے۔
انبياء )ع( کی عمومی زندگی کی معرفت کے بعد انسان اس نتيجہ پر پھونچ جاتا ھے کہ نبی کے لئے صاحب عصمت ھونا
ضروری ھے اور ھمارے لئے انبياء کی عصمت پر يقين رکھنا واجب ھے ،چنانچہ شيعہ حضرات انبياء )ع( کی عصمت کی
ضرورت پر زياده اصرار کرتے ھيں اور اسالمی فرقوں ميں صرف ھمارا واحد مذھب ھے جو انبياء )ع( کی عصمت کا
فرقہ معتزلہ اگرچہ
قائل ھے چونکہ دوسرے اسالمی فرقے انبياء )ع( کی عصمت مطلقہ کو ضروری نھيں سمجھتے ،جبکہ ٔ
انبياء )ع( کو گنا ِه کبيره سے معصوم مانتاھے ليکن ان کے لئے گناه صغيره کو جائز جانتا ھے البتہ ايسے گنا ِه صغيره جو
فقط ثواب کو کم کرتے ھيں ليکن باعث عذاب نھيں ھوتے۔][90
اور چونکہ مسئلہ واضح ھے ل ٰہذا اس ميں زياده گفتگو اور دليل کی کوئی ضرورت نھيں کيونکہ خود انسان کا وجدان اور دل
اس بات کی گواھی ديتا ھے کہ وه نبی جو خطا وغلطی کرتا ھو اور معصيت وگناه کا مرتکب ھوتا ھو اس صورت ميں کوئی
بھی انسان اس کی اطاعت وپيروی نھينکرے گا اور نہ ھی اس کے قول وفعل او رامر ونھی کو قبول کرے گا۔
قارئين کرام ! اس سلسلہ ميں بہت سی کالمی کتابوں ميں بغير سوچے سمجھے لکھ ديا گيا ھے اور اس سلسلہ ميں ان
لوگونکے وھم کی وجہ سے قرآن مجيد کی وه آيات ھيں جن کے ظاھر سے اس بات کااشاره ھوتا ھے کہ آنحضرت صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلمگناه اور معصيت کے مرتکب ھوئے۔
ث نبوت اور نبی کی عظمت کا صحيح طريقہ سے جائزه لينا چاھيں تو ھميں اس طرح کی آيات کے ظاھر
ليکن جب ھم بح ِ
سے پرھيز کرتے ھوئے ان کے اصل مقصد تک پھونچنا چاہئے يھاں تک کہ ھم پر حقيقت امر واضح ھوجائے اور ھم
شکوک وشبھات کا س ّد باب ،مستحکم دليل وبرھان اور فھم صحيح سے کرديں۔ )ل ٰہذا مناسب ھے کہ پھلے ھم ان آيات کو بيان
کريں جن کے ذريعہ سے مخالفين عصمت نے استدالل کيا ھے اور پھر ان کا مکمل جواب پيش کريں۔(
پھلی آيت:
ارشاد خداوندعالم ھوتا ھے:
][91
جيسا کہ بعض لوگوں کا گمان ھے کہ اس آيت ميں آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے گناه کرنے پر واضح طور پر
داللت کرتی ھے )اگرچہ ان کی بخشش کا وعده کيا گيا ھے(
جواب :
قارئين کرام ! اس سلسلہ ميں لفظ ”ذنب“ کے بارے ميں بعض مفسرين نے بہت سی وجوھات بيان کی ھيں ان ميں سب سے
مرتضی ۺ کا علم وادب اور لغت ميں منفرد مقام ھے(
مرتضی ۺ نے اختيار کيا ھے ) ،سيد
بہتر وجہ وه ھے جس کو سيد
ٰ
ٰ
چنانچہ موصوف فرماتے ھيں:
”آيہ کريمہ ميں لفظ ”ذنبک“ سے مراد امت محمدی کے گناه ھيں کيونکہ ذنب مصدر ھے اور مصدر کبھی کبھی فاعل کی
طرف مضاف ھوتا ھے مثالً ”اعجبنی شعرک أو ادبک أو نثرک“ )مجھے تمھارے اشعار يا نثر اور ادب پر تعجب ھے(
کيونکہ اس مثال ميں مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ھوا ھے ،ليکن کبھی کبھی مصدر اپنے مفعول کی طرف بھی
مضاف ھوتا ھے مثالً” :ساء نی سجنک أ و مرضک“ ) ميں آپ کے قيد ھونے يا مرض ميں مبتالھونے کی وجہ سے پريشان
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ھوا( کيونکہ اس مثال ميں مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ھوا ھے اور جس کو قيد ھوئی يا بيمارھو وه مفعول ھے۔
اب آئےے قرآن مجيد کی اس آيت ميں ديکھتے ھيں کہ لفظ ”ذنب“ مفعول کی طرف اضافہ ھوا ھے اور ذنب سے مراد امت
کے ذريعہ نبی کے اوپر واقع ھونے والے سبّ و شتم ا ورمذاق اڑانے کے گناه ھيں نيز آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمکی تکذيب اور جنگ ميں آپ کو اذيت دينے والے کے گناه مراد ھيں۔
اور اگر قرآن کی آيت کے اس طرح معنی نہ کريں تو آيت کی تفسير نھيں ھوسکتی ،آيت کو مالحظہ فرمائيں ارشاد ھوتا
ھے:
][92
”اے رسول يہ حديبيہ کی صلح نھيں )بلکہ( ھم نے حقيقتا ً تم کو کھلم کھال فتح عطا کی ھے تاکہ خدا تمھاری امت کے اگلے
پچھلے گناه معاف کردے اور تم پر اپنی نعمتيں تمام کردے۔“
آيہ کريمہ ميں فتح کے بعد غفران وبخشش کا ذکر ھے اور جس روز فتح حاصل ھوئی اس روز غفران نھيں تھی
کيونکہ اس ٔ
کيونکہ يہ آيت صلح حديبيہ کے بعد نازل ھوئی ،خداوندعالم نے اس صلح کانام فتح رکھا ،اور اسی صلح کے ذريعہ سے فتح
مکہ کے اسباب فراھم ھوئے ،چنانچہ اس طرح سے آيت کے معنی واضح ھوجاتے ھيں :
ک ّٰ
ک َو َما تَأَ ﱠخ َرمنہ بعد ہذا الصلح والی ان َيُ ِت ﱠم الفتح وليتم ِن ْع َمتَ ُہ
” اِنﱠا فَتَحْ نَا لَ َ
ک نَحْ ِو َ
ب قوم َ
ک فَ ْتحا ً ُم ِبيْنا ً ِليَ ْغ ِف َر ِالَ َج ِل َ
ﷲُ َما تَقَ ﱠد َم ِم ْن َذ ْن ِ
ک بالفتح الکبير والنصر العظيم“
َعلَ ْي َ
يعنی اے ميرے حبيب ھم نے تم کو واضح طور پر فتح وکاميابی عنايت کی اور اس صلح کے بعد سے مکمل کاميابی تک آپ
کی وجہ سے آپ کی قوم کے گذشتہ وآئنده کے گناه بخش دئے تاکہ خدا اس عظيم فتح کے ذريعہ تم پر اپنی نعمتيں نازل
کرے۔
قارئين کرام ! اگر مذکوره آيہ مبارکہ کے معنی بعض کج فکر لوگوں کی طرح کريں کہ ذنب سے مراد بذات خود آنحضرت
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے گناه ھيں تو پھر اس فتح کے بعد غفران وبخشش کوئی معنی نھيں رکھتے ،کيونکہ اس بخشش
کے سوا اس کے اور کوئی معنی نھيں ھوتے کہ فتح کے بعد ان لوگوں کے گناه بخش دئے جائيں جنھوں نے رسول اسالم
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی شان ميں بے ادبی کی ،ان لوگوں کے وطن کو لشکر نبوی کے ذريعہ فتح کرائے او ران کے
جاھليت کے زمانہ کو ختم کردے۔
دوسری آيت:
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ضی َز ْي ٌد ِم ْنہَا َوطَرًا َز ﱠوجْ نَا َکہَا۔<][93
ق أَ ْن ت َْخشَاهُ فَلَ ﱠما قَ َ
”اے رسول اس وقت کو ياد کرو جب اس شخص )زيد( سے کہہ رھے تھے جس پر خدا نے احسان )الگ(کيا اور تم نے اس
پر )الگ(احسان کيا )،جناب زيد کو حکم ھوتا ھے کہ(تم اپنی زوجہ )زينب( کو اپنی زوجيت ميں رہنے دو اور خدا سے ڈرو،
غرض جب زيد اپنی حاجت پوری کرچکا )طالق ديدی( تو ھم نے )حکم دے کر( اس عورت )زينب( کا نکاح تم سے کرديا“
ٰ
جيسا کہ بعض لوگوننے
دعوی کيا ھے کہ اس آيہ کريمہ ميں رسول اسالم کی سرزنش اور مالمت کی گئی ھے کيونکہ وه
لوگوں کی قيل وقال سے خوف زده تھے۔
جواب:
جيسا کہ آپ حضرات جانتے ھينکہ يہ آيہ کريمہ زيد بن حارثہ اور ان کی زوجہ جناب زينب بنت جحش کے بارے ميں ھے
او رھم نے چند صفحے قبل اس بارے ميں تفصيل بيان کی ھے جس کے مطالعہ کے بعد قارئين کرام آيت کے سياق وسباق
سے اچھی طرح آگاه ھيں چنانچہ آپ حضرات اس آيت کے ذيل ميں آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی کوئی سرزنش
اور مالمت نھيں پاتے۔
تيسری آيت:
][94
بعض لوگوں کا گمان يہ ھے کہ کلمہ ”عفا ﷲ عنک“ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے گناه پر داللت کرتا ھے کيونکہ
بخشش اور معاف کرنا گناه او رخطا کے بعد ھی تصور کيا جاسکتا ھے۔
جواب:
حقيقت يہ ھے کہ اس آيہ کريمہ کے معنی اس وقت تک سمجھ ميں نھيں آسکتے جب تک اس کے سياق وسباق کو مد نظر نہ
رکھيں کيونکہ ماقبل ومابعد کو سامنے رکھ کر ھی آيت کے اصلی معنی سمجھے جاسکتے ھےں۔
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ارشاد خداوندی ھوتا ھے:
َ
ک َولَ ِک ْن بَ ُعد ْ
َت َعلَي ِْہ ُم ال ﱡشقﱠةُ َو َسيَحْ لِفُونَ ِبا ِ لَ ِو ا ْستَطَ ْعنَا لَ َخ َرجْ نَا َم َع ُک ْم يُ ْہلِ ُکونَ أنفُ َسہُ ْم
اصدًا َالتﱠبَعُو َ
> لَوْ َکانَ َع َرضًا قَ ِريبًا َو َسفَرًا قَ ِ
ْ
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
ُ
ﱠ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ٔ
ٔ
َوﷲُ يَ ْعلَ ُم ِٕانﱠہُ ْم لَ َکا ِذبُونَ ۔ َعفَا ﷲُ َع ْن َ
ص َدقوا َوتَ ْعل َم ال َکا ِذبِينَ ۔الَيَ ْستَا ِذن َ
ک لِ َم ا ِذنتَ لہُ ْم َحتی يَتَبَيﱠنَ ل َ
ک ال ِذينَ َ
ک ال ِذينَ ي ُْؤ ِمنونَ بِا ِ
ْ
ک الﱠ ِذينَ الَي ُْؤ ِمنُونَ ِبا ِ َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َوارْ تَابَ ْ
ت قُلُوبُہُ ْم فَہُ ْم
َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر أَ ْن يُ َج ِاہدُوا ِبأَ ْم َوا ِل ِہ ْم َوأَنفُ ِس ِہ ْم َوﷲُ َع ِلي ٌم ِب ْال ُمتﱠ ِقينَ ۔ ِٕانﱠ َما يَ ْستَأ ِذنُ َ
فِی َر ْي ِب ِہ ْم يَتَ َر ﱠد ُدونَ ۔ َولَوْ أَ َرادُوا ْال ُخرُو َج ََٔ
ْ
ال َع ﱡدوا لَہُ ُع ﱠدةً َولَ ِک ْن َک ِرهَ ﷲُ ا ْن ِب َعاثَہُ ْم فَثَبﱠطَہُ ْم َوقِي َل ا ْق ُعدُوا َم َع القَا ِع ِدينَ <][95
”)اے رسول ( اگر سردست فائده اور سفر آسان ھوتا تو يقينا ً يہ لوگ تمھارا ساتھ ديتے مگر ان پر مسافت کی مشقت طوالنی
ھوگئی ،اور )اگر پيچھے ره جانے کی پوچھو گے تو (يہ لوگ فوراً خدا کی قسميں کھائيں گے کہ اگر ھم ميں سکت ھوتی تو
ھم بھی ضرور تم لوگوں کے ساتھ ھی چل کھﮍے ھوتے )يہ لوگ جھوٹی قسميں کھاکر ( اپنی جان آپ ھالک کئے ڈالتے ھيں
او رخدا تو جانتا ھے کہ يہ لوگ بيشک جھوٹے ھيں ۔)اے رسول ( خدا تم سے درگزر فرمائے تم نے انھيں )پيچھے ره جانے
کی(اجازت ھی کيوں دی تاکہ )تم ايسا نہ کرتے تو( سچ بولنے والے )الگ (ظاھر ھوجاتے اور تم جھوٹوں کو )الگ( معلوم
کرليتے۔ )اے رسول ( جو لوگ )دل سے( خدا اور روز آخرت پر ايمان رکھتے ھيں وه تو اپنے مال سے اور اپنی جانوں
سے جھاد )نہ( کرنے کی اجازت مانگنے کے نھيں )بلکہ وه خود جائيں گے(
اور خدا پرھيزگاروں سے خوب واقف ھے )پيچھے ره جانے کی( اجازت تو بس وھی لوگ مانگيں گے جو خدا او رروز
آخرت پر ايمان نھيں رکھتے اور ان کے دل )طرح طرح کے( شک کررھے ھيں تو وه اپنے شک ميں ڈانوانڈول ھورھے
ھيں )کہ کياکريں او رکيا نہ کريں(اور اگر يہ لوگ )گھر سے( نکلنے کی ٹھان ليتے تو )کچھ نہ کچھ( سامان تو کرتے مگر
)بات يہ ھے ( خد ا نے ان کے ساتھ بھيجنے کو ناپسند کيا تو ان کو کاھل بناديا اور )گويا( ان سے کہہ ديا کہ تم بيٹھنے والوں
کے ساتھ بيٹھے )مکھی( مارتے( رھو۔“
جواب:
قارئين کرام ! ان آيات ميں غور وفکر کرنے سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ کلمہ ”عفا ﷲ عنک“ ميں گناه شرعی نھيں
ھے يعنی حکم خدا کی مخالفت نھيں کی بلکہ ان آيات ميں پيغمبراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکو اس بات کی ہدايت کی گئی
ھے کہ آپ جنگ ميں شرکت نہ کرنے والوں کے جھوٹ وسچ کو کن طريقوں سے پہچانےں تاکہ آپ کو اپنے اصحاب ميں
صادقين وکاذبين کی شناخت ھوجائے ،کيونکہ اگر آپ ان لوگوں کی تاخير ميں اجازت نہ ديتے تو جھوٹے اور سچوں کی
پہچان ھوجاتی ،ليکن چونکہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے ان لوگوں کو جنگ ميں شرکت نہ کرنے کی اجازت
ديدی جو يہ کہہ رھے تھے کہ ھم جنگ ميں جانے سے معذور ھيں ل ٰہذا ان کی سچائی کا ثبوت نہ مل سکا کيونکہ ان ميں
سے بعض لوگ سچے تھے اور بعض لوگ صرف بھانہ کررھے تھے ليکن ان کے درميان کوئی پہچان نہ ھوسکی۔
چوتھی آيت:
][96
اور چونکہ ضالل عصمت کے مخالف ھے اور گمان کرنے والوں نے يہ گمان کرليا کہ جس ميں ضاللت وگمراھی پائی
جائے گی وه ذات معصوم نھيں ھوسکتی۔
جواب:
حقيقت يہ ھے کہ ضالل کے معنی ذھاب اور انصراف کے ھيں جيسا کہ ھم جانتے ھيں کہ رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ
و سلمپھلے يہ نھيں جانتے تھے کہ کس طرح خدا کی عبادت کی جائے اور اپنے واجبات کی ادائيگی کرکے کس طرح تقرب
ٰالھی حاصل کيا جائے تو اس وقت تک خاص معنی ميں عبادت نھيں کرتے تھے يھاں تک کہ خداوندعالم نے آپ کی ہدايت
کی اور رسالت اسالم سے سرفراز کيا اور مذکوره آيت انھيں آيات ميں سے ھے جن ميں خداوندعالم نے اپنے نبی پر نازل
کرده نعمتوں کو شمار کيا اور اپنی خاص عنايات آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے شامل حال رکھيں۔
ارشاد ھوتا ھے:
][97
”کيا اس نے تم کو يتيم پاکر )ابوطالب( کی پناه نھيں دی )ضرور دی( او رتم کواحکام سے ناواقف پايا تو تمھيں منزل مقصود
تک پھونچاديا او رتم کو تنگدست پاکر غنی کرديا“
چنانچہ يہ آيات واضح طور پر ھمارے مطلوب ومقصور پر داللت کرتی ھيں کيونکہ خداوندعالم نے جب حضرت محمد صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلمکو يتيم پايا تو آپ کو پناه دی اور پرورش کی اور جب آپ کو تنگدست پايا تو آپ کو غنی کرديا اس کے
بعد جب خاص معنی ميں عبادت کا طريقہ نھيں آتا تھاتو خداوندعالم نے عبادت خاص کی طرف ہدايت کی۔
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پانچويں آيت:
][98
”اور تم سے وه بوجھ اتارديا“
جبکہ عرف عام ميں”وزر“ کے معنی گناه کے ھيں۔
جواب:
حقيقت يہ ھے کہ لغت ميں ”وزر“ کے معنی ثقل )بوجھ( کے ھيں اور گناھوں کو اسی وجہ سے ”وزر“ کھا جاتا ھے
کيونکہ گناھوں کا انجام دينے واال سنگين ھوجاتا ھے ،چنانچہ اس بناپر ھر وه چيز جو انسان کو بوجھل کردے تو اس کو
”وزر“ کھا جاتا ھے حقيقی ثقل سے شباہت کی وجہ ھے جيسا کہ يہ ذنب سے بھی مشابہ ھے اور ذنب کو بھی ”وزر“کھا
جاتا ھے۔
ليکن وه چيز جو رسول اسالم کو سنگين اور بوجھل کرتی تھی،وه آپ کی قوم کا شرک وکفر اور آپ کی رسالت کا انکار نيز
آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا تھا ليکن جس دين کو آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلملے کر نازل ھوئے آپ اس کی
مسلسل دعوت ديتے رھے جبکہ آپ دشمنوں کے مقابلہ ميں کمزور اور ضعيف تھے او رنہ ھی آپ کے ساتھ بہت زياده افراد
تھے جو اذيت اور شرارت کے وقت ان کا مقابلہ کرتے۔
اور يھی معنی ھيں ”وزر“ کے يعنی ايسی سنگينی جس کے غم والم کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی ھوئی تھی،اور شايد اسی
معنی ميں آيات کاا دامہ بہترين شاہد ھو کہ ارشاد ھوتا ھے:
][99
کيونکہ رفع ذکر اور مشکالت کے بعد آسانيوں کا تذکره اس صورت ميں صحيح ھے جب وزرسے مراد رسول اسالم کی وه
سنگينی مراد لی جائے جو آپ کی قوم ميں ہدايت اور اسالم سے بے توجھی کی وجہ سے آپ کے دل ميں موجود تھی۔
قارئين کرام ! يہ تھی نبوت بمعنی عام کی گفتگو جو ہدايت بشر اور بہترين نظام زندگی کو سازوسامان بخشنے والی ھے اور
يہ تھی بحث ”خاتم النبين“ )ص( کی جو تمام لوگوں کے رسول بناکر بھيجے گئے جو ”شاہد بھی ھےں اور مبشر ونذير بھی
جو خدا کے حکم سے خدا کی طرف دعوت دينے والے سراج منير بھی ھيں۔ آپ کی ذات گرامی ،وه ھے جن کے بارے ميں
ارشاد ھوتا ھے:
ْ
ق ع َِن ال ٰ
> َو َما يَ ْن ِط ُ
ی يُوْ ٰحی<][100
ھوی اِ ْن ھو ِاالﱠ َوحْ ٌ
” وه تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ھی نھيں يہ تو بس وحی ھے جو بولی جاتی ھے“
آخر کالم ميں اس گفتگو کا اختتام اس طرح کرتے ھيں:
][101و][102
)عيسی )ع(( کی پيروی
”اے ھمارے پالنے والے جو کچھ تو نے نازل کيا ھم اس پر ايمان الئے اور ھم نے تيرے رسول
ٰ
اختيار کی“ ”شکر ھے اس خدا کا حس نے ھميں اس )منزل مقصود( تک پھونچايا اور اگر خدا ھميں يھاں تک نہ پھونچاتا تو
ھم کسی طرح يھاں تک نھيں پھونچ سکتے تھے“۔
------------------------------------------------] [1سوره انعام آيت ۴٨۔
] [2سوره نساء آيت ١٣۶۔
] [3سوره حشر آيت ٢٣
] [4سوره حشر آيت ٢۴۔
] [5سوره حشر آيت (٢٢
] [6سوره آل عمران آيت ١٩٣،١٩۴۔
] [7سوره مائده آيت ١٢٠۔
] [8سوره ھود آيت ١٠٧۔
] [9سوره ٰيس آيت ٨٣۔
] [10سوره انبياء آيت  ٢٣۔
ٰ
] [11رجوع فرمائيں باب” عدل الھی بين جبر واختيار “ پر۔
] [12سوره بقره آيت ١٢٠۔
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] [13سوره نحل آيت ۶۴۔
] [14براھمہ کے سلسلہ ميں امام غزالی نے اپنی کتاب ”المنخول“ ص  ١٣ميں وضاحت کی ھے اس سلسلہ ميں ڈاکٹر عبد
الرحمن بدوی کی کتاب ”مذاھب االسالميين“ جلد اول ص  ٧۴۶پر بھی توجہ کرسکتے ھيں۔
] [15سوره آل عمران آيت ١۶۴۔
] [16سوره نحل آيت ٨٩۔
] [17سوره بقره آيت 124
] [18سوره ص آيت٢۶۔
] [19سوره صافات آيت١٨١۔
] [20سوره احزاب آيت٣٩۔
] [21سوره بقره آيت ٢١٣۔
] [22سوره مائده آيت ۶٧۔
] [23سوره انفال آيت ۶۴۔
] [24مجمع البحرين  ،عالمہ طريحی جلد اول ص ، ۴٠۵مطبوعہ نجف اشرف ١٣٧٨ھ۔
] [25مجمع البحرين  ،عالمہ طريحی جلد اول ص ، ۴٠۵مطبوعہ نجف اشرف ١٣٧٨ھ۔
ٰ
ٰ
] [26يعنی اگر مريض کو شفا دينے کا
دعوی کرے اور
دعوی کرے تو مريض شفاياب ھوجائے ايسا نہ ھو کہ شفا دينے کا
وه مرض زياده ھوجائے يا مريض کا جنازه نکل جائے ،مترجم(
] [27سوره رعد آيت  ،٣٨وسوره غافر آيت  ٧٨۔
] [28سوره يوسف آيت ١١١۔
] [29سوره حاقہ آيت  ۴۴تا ۴۶۔
] [30سوره يونس آيات  ٣٧تا ٣٨۔
] [31سوره سباء آيت ٢٨۔
] [32سوره انبياء آيت ١٠٧۔
] [33سوره اعراف آيت ١۵٨۔
] [34سوره انعام آيت ١٩۔
] [35سوره حج آيت ۴٩۔
] [36سوره اعراف آيت ۵٩۔
] [37سوره اعراف آيت ٧٣۔
] [38سوره زخرف آيت ۴۶۔
] [39سوره صف آيت ۶۔
] [40المنخول غزالی ص ٢٨٨۔
] [41سوره بقره آيت ١٢٠۔
] [42سوره آل عمران آيت ٨۵۔
] [43سوره اسراء آيت۵٩۔
] [44البيان فی تفسير القرآن جلد اول ص ٧۶تا٧٩۔
] [45سوره انفال آيت ٣٣۔
] [46سوره فاطر آيت ٢٨۔
] [47المعجزة الخالدة ص ٢١۔
] [48سوره يوسف آيت٨٠۔
] [49سوره حج آيت ٧٣۔
] [50سوره انبياء آيت ٢٢۔
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] [51سوره ھود آيت۴۴۔
] [52سوره اسراء آيت٨٨۔
] [53سوره آل عمران آيت ۴١۔
] [54سوره مريم آيت ١٠۔
] [55سوره حاقہ آيت ٧۔
] [56سوره ھود آيت۶۵۔
] [57سوره ليل آيت١۔
] [58سوره حاقہ آيت ٧۔
] [59سوره بقره آيت ۵١۔
] [60سوره نساء آيت ٨٢۔
] [61سوره ٰطہ آيت ۵٣۔
] [62سوره انعام آيت ١٢۵۔
] [63ﷲ يتجلی فی عصر العلم ص ١۶۶۔
] [64سوره حجر آيت ٢٢۔
] [65طريقہ زاد ولد درخت۔
] [66القرآن الکريم والعلوم الحديثہ ٨١۔٨۵۔
] [67سوره قيامت آيت ٧تا ١٠۔
] [68سوره نحل آيت ۶٨۔
] [69القرآن الکريم والعلوم الحديثہ ص ١٩تا ٢١۔
] [70سوره حج آيت ۵۔
] [71القرآن الکريم والعلوم الحديثہ ص ٨٢تا ٨٣۔
] [72سوره بقره آيت ٢٢٢۔
] [73االسالم والطب والحديث ص ۴٠۔
] [74سوره واقعہ آيت ٧۵تا ٧۶۔
] [75ﷲ يتجلی فی عصر العلم ص ١۶۶۔
] [76سوره حجر آيت ١٩۔
] [77البيان جلد اول ص ۵۴۔
] [78سوره اسراء آيت ٩۔
] [79سوره نمل آيت ٨٨۔
] [80سوره فرقان آيت ٧۔
] [81سوره اسراء آيت ٩٣۔
] [82ام المومنين جناب عائشہ راوی ھيں کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم جناب خديجہ سے جس قدر محبت کيا کرتے
تھے کسی بھی بيوی سے اس قدر محبت نھيں کرتے تھے اگرچہ ميں نے ان کو نھيں ديکھا ،ليکن اس بات کا اندازه ميں نے
اس بات سے کيا کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمجناب خديجہ کا کثرت سے ذکرکيا کرتے تھے ،اور جب کبھی آپ
گوسفند ذبح کرتے تھے توجناب خديجہ کی چاہنے واليوں کو بھيج ديتے تھے۔
اسی طرح جناب عائشہ کا بيان ھے کہ جب آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمگھر سے باھر نکلتے تھے تو جناب خديجہ
کا تذکره اور ان کی مدح وثنا کيا کرتے تھے  ،جب ايک روز آپ نے اسی طرح جناب خديجہ کا ذکر کيا تو ميں نے
آنحضرت سے عرض کيا:
”آپ کيوں اس قدر خديجہ کا ذکر کرتے ھيں درحاليکہ وه تو ايک بوڑھی عورت تھی ،جبکہ خداوندعالم نے آپ کو ان سے
اچھی بيوی عطا کردی ھے“ يہ سن کر آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمبہت غضبناک ھوئے ،غضب کی وجہ سے آپ
کے رونگٹے کھﮍے ھوگئے ،اور آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا” :خدا کی قسم ﷲ نے مجھے ان سے اچھی
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زوجہ نھيں دی !!کيونکہ وه مجھ پر اس وقت ايمان الئينجب لوگوں نے ميرا انکار کيا اور انھوں نے ميری اس وقت تصديق
کی جب لوگوں نے مجھے جھٹاليا ،انھوں نے اپنے مال ميں مجھ سے اس وقت مساوات کی جب لوگوں نے ميری ناکہ بندی
کررکھی تھی ،خداوندعالم نے ان سے مجھے اوالد عطا کی جب مجھے ”الولد“کہہ کر طعنہ ديا جاتا تھا“
چنانچہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی يہ باتيں سن کر ميں نے اپنے دل ميں يہ فيصلہ کرليا کہ اب کبھی جناب
خديجہ کو اس طرح برا نہ کھوں گی۔ )مزيد تفصيالت کے لئے رجوع فرمائيں :نھاية االرب ج ١٨ص(١٧٢
] [83مورخين کے درميان مشھور يہ ھے کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی چار بيٹی تھيں١ :۔زينب۔ ٢۔ رقيہ۔ ٣۔ام
کلثوم۔ ۴۔ فاطمہ زھرا )سالم ﷲ عليھا(
ليکن اگر کوئی تاريخ کے اوراق کو الٹ کر ديکھے تو اپنے کو اس شھر ت کا مخالف پائے گا ،اور اس بات کا يقين کرے گا
کہ جناب فاطمہ زھرا = کے عالوه آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی کوئی بيٹی نہ تھی ،چنانچہ ھم يھاں پر مختصر
طور پر ايک اشاره کرتے ھيں:
الف :جناب زينب:
بعض مورخين کا بيان ھے کہ جب جناب زينب کی والدت ھوئی تو آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی عمر  /٣٠سال
تھی )استيعاب ج۴ص  ،٢٩٢اسد الغابہ ج۵ص ،۴۶٧نھاية االرب ج٨ص (٢١١
زينب کی شادی ابو العاص بن ربيع بن عبد العزی بن عبد شمس سے ھوئی ،اور يہ اس کی خالہ کا لﮍکا تھا چنانچہ زينب کے
دو بچے تھے ايک علی جو بچپن ميں مرگيا دوسرے امامة۔
زينب نے اپنی ماں کے ساتھ اسالم قبول کيا ليکن چونکہ ان کے شوھر نے اسالم قبول نہ کيا ل ٰہذا ان دونوں ميں جدائی
ھوگئی) ،کيونکہ مياں بيوی ميں سے اگر کوئی ايک کافر ھو تو اسالم ان دونوں ميں جدائی کا حکم صادر کرديتا ھے( ليکن
رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمدونوں کی جدائی کو عملی نھيں بناسکے ،ل ٰہذا وه رسول اسالم کے گھر ميں اسالم پر
باقی رھی اور ان کا شوھر اپنے شرک پر باقی رھا )مالحظہ فرمائيں گذشتہ حوالے نيز تاريخ طبری ج  ٢ص ،۶۶٧طبقات
ابن سعد ج٨ص  ،٢۴اسد الغابہ ج  ۵ص  ،۴۶٧نھاية االرب ج١٨ص (٢١١
ھمارا نظريہ يہ ھے جيسا کہ روايات بھی اس بات کی طرف اشاره کررھی ھے کہ جناب زينب کی عمر بعثت پيغمبر کے
وقت دس سال تھی تو کيا يہ ممکن ھے کہ دس سال کی عمر ميں شادی بھی ھوجائے اور دوبچوں کی والدت بھی؟! اور اگر
يہ مان ليں کہ شادی سات يا آٹھ سال کی عمر ميں ھوئی تو پھر زينب جناب خديجہ کے پھلے شوھر ابوھالہ کی لﮍکی تھی )نہ
کہ رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی( )رجوع کريں نھاية االرب ج ١٨ص(١٧١
ب :رقيہ:
ج :ام کلثوم:
جيسا کہ بعض مورخين نے نقل کيا ھے کہ رقيہ کی جب والدت ھوئی تو نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی عمر شريف
٣٣سال تھی اور ام کلثوم اس سے چھوٹی تھی۔ )االستيعاب ج ۴ص  ،٢٩٢نھاية االرب ج١٨ص  (٢١٢اور اس بات پر
مورخين کا اتفاق ھے کہ ان دونوں کی شادی بعثت سے قبل عتبہ اور عتيبہ )فرزندان ابی لھب بن عبد المطلب( سے ھوئی،
اور يہ دونوں اپنے ماں کے ساتھ اول بعثت ميں اسالم الئيں)طبقات ابن سعد ج ٨ص (٢۴،٢۵
اور جب رسول اسالم نے اعالن رسالت کيا تو ابولھب نے اپنے دونوں لﮍکوں کو طالق کا حکم ديديا ،چنانچہ انھوں نے
دونوں کو طالق ديدی ،اس کے بعد جناب رقيہ سے جناب عثمان نے شادی کی اور جب کفار ومشرکين نے مسلمانو نکو
پريشان کرنا شروع کيا تو جناب رقيہ نے ديگر مھاجرين کے ساتھ ہجرت کی۔
)تاريخ طبری ج ٢ص  ،٣٣١ ،٣٣٠وص  ،٣۴٠نھاية االرب ج ١٨ص  ،٢١٢االصابہ ج۴ص(٢٩٧
ھم کہتے ھيں کہ جناب رقيہ کے لئے کيسے ممکن ھے کہ سات سال ھونے سے پھلے ھی شادی کرليں اور طالق بھی
ھوجائے اور ان کی بہن ام کلثوم بھی جو اُن سے ايک سال چھوٹی تھی شادی بھی کرليں اور طالق بھی ھوجائے۔
] [84طبقات ابن سعد ج ٨ص ۵۶تا ۵٧۔
] [85سوره احزاب آيت ۵۶۔
] [86سوره احزاب آيت ٣۶۔
] [87سوره احزاب آيت ٣٧۔
] [88سوره احزاب آيت٣٧۔
] [89سوره احزاب آيت ۵٠۔
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]” [90مذاھب االسالمين “ تاليف ڈاکٹر عبد الرحمن بدوی جلد اول ص  ،۴٧٨اسی طرح امام غزالی کی کتاب ”المنخول“ پر
رجوع فرمائيں ،جيسا کہ مولف کہتے ھيں” :انبياء )ع( کے لئے عصمت کا قائل ھونا ضروری نھيں ھے“ اس کے بعد اضافہ
کرتے ھوئے کہتے ھيں :ھم تو يہ بات بھی جائز جانتے ھيں کہ خدا کسی کافر کو نبی بنائے اور اس کو معجزه عطا کرے“
اسی طرح مذکوره کتاب کے محقق نے اس بات پر حاشيہ لگايا اور کھا :اس سلسلہ ميں رافضی مخالف ھيں کيونکہ وه انبياء
)ع( کو معصيت اور گناه سے پاک وپاکيزه مانتے ھيں اسی طرح معتزلہ کا بھی عقيده ھے مگر يہ لوگ انبياء )ع( کے لئے
گناه صغيره کو جائز مانتے ھيں۔“
] [91سوره فتح آيت٢۔
] [92سوره فتح آيت١،٢۔
] [93سوره احزاب آيت ٣٧۔
] [94سوره توبہ آيت ۴٣۔
] [95سوره توبہ آيات  ۴٢تا ۴۶۔
والضحی آيت ٧۔
] [96سوره
ٰ
والضحی آيت  ۶تا ٨۔
] [97سوره
ٰ
] [98سوره شرح آيت٢۔
] [99سوره انشراح آيت ۵،۶۔
] [100سوره نجم آيت ٣تا ۴۔
] [101سوره آل عمران آيت۵٣۔
] [102سوره اعراف آيت ۴٣۔

امامت

مقدمہ
قارئين کرام ! ”امامت“ کے موضوع پر بہت زياده بحث وگفتگو ھوئی ھے يھاں کہ اس سلسلہ ميں ہزاروں کتابيں لکھيں
جاچکی ھيں۔
مولفين نے کچھ پھلووں پر
بعض
چنانچہ
ھے
کی
گفتگو
تفصيلی
پر
فروعات
سی
بہت
ميں
سلسلہ
اس
نے
لفين
مو
ٔ
اورمتعدد ٔ
مولفين نے بحث امامت کو قرآن
مولفين نے دوسرے پھلو پرروشنی ڈالی ھے ،کيونکہ بعض ٔ
گفتگو کی ھے تو بعض ديگر ٔ
مولفين نے امامت کو علم کالم
مولفين نے امامت کو حديث کی روشنی ميں ،تو بعض ٔ
کی روشنی ميں بيان کيا او ربعض ديگر ٔ
کی روشنی ميں بيان کيا تو کسی نے تاريخ کی روشنی ميں اور کسی نے امامت کی بحث کو وقت وفات النبی سقيفہ کے حدود
ميں بيان کيا ھے تو بعض لوگوں نے ائمہ )ع( کی سوانح حيات اور ان کی تاريخ بيان کی ھے ،چنانچہ آج تک يہ سلسلہ اسی
طرح جاری وساری ھے۔
چونکہ اس سلسلہ ميں لکھی گئی کتابوں کی تعداد بہت زياده ھے ليکن پھر بھی بعض لوگوں نے تعصب اور خود غرضی
کے تحت اس موضوع کی حقيقت ھی کو بيان نھيں کيا ،ل ٰہذا بہت سی کتابيں اسی تعصب اور کج فکری سے بھری پﮍی ھيں
چنانچہ اسی تعصب کا نتيجہ ھے کہ ان کتابوں ميں ايسے مسائل بيان کئے گئے ھيں جن کو عقل ومنطق قبول نھيں کرتی۔
يھی وجہ ھے کہ ان لوگوں نے بحث امامت کو اس طرح پيش کيا ھے جس ميں ھوا پرستی اور خيالی تصورات کے عالوه
کچھ نھيں پايا جاتا اور ان ميں نہ تو امامت کی حقيقت کو بيان کيا گيا ھے اور نا ھی ايسے نکات کو بيان کيا گيا جو بين
المسلمين متفق عليہ ھوں،جبکہ ان نظريات کا سبب صرف يھی کتابيں ھيں جو اصل موضوع سے خارج ھيں۔
ل ٰہذا اب ھم صاف طور پر بيان کرتے ھيں :
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”ھم چونکہ آج امامت کی بحث کرنا چاہتے ھيں جبکہ ”سقيفہ“ کو چوده صدياں گذر گئيں ھيں پس يہ کيوں کھا جاتا ھے کہ
ھم اختالف کررھے ھيں اور جب اختالف کرتے ھيں )جيسا کہ بحث کرنے والوں کا وطيره رھا ھے( تو ھم پر تعصب اور
زياده روی کی تھمت کيوں لگائی جاتی ھے ؟! جبکہ اختالف رائے سے کسی واقعہ کی حقيقت نھيں بدلتی۔“
تو کيا اس موضوع کے بارے ميں ايسے امور ھيں جن کی وجہ سے معاصر انسان مطمئن ھوجائے اور اپنے دل ميں
موجوده شبھات کا حل تالش کرلے؟۔
يا اس سلسلہ ميں کچھ ايسے موارد ھيں جن کی وجہ سے انسان دھوکا کھاجاتا ھے يا جن کی وجہ سے نوع بشر کو مشکالت
کا سامنا ھوتا ھے؟
آج دنيا بھر کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ھيں کہ آج ھمارے سامنے کوئی امام حاضر نھيں ھے  ،جو ان ميں اختالف کا
باعث ھو مثالً بعض لوگ اس کی بيعت کريں او ربعض اس کی بيعت سے انکار کرديں ،اور اسی وجہ سے ايسا کوئی جھگﮍا
نھيں ھے جس سے انسان ڈرے يا اس سلسلہ ميں کچھ کہنے واال کسی سے خوف کھاجائے۔
شايد کسی کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ھو:
”جب باتيں کچھ اس طرح ھيں تو اس گفتگو  ،بحث او رجد جہدکا کيا فائده“؟
جواب:
ھم اس سلسلہ ميں اسالم کا حقيقی نظريہ پيش کرنا چاہتے ھيں ،کيونکہ اسالم ايک ايسا دين ھے جو نظام زندگی ھے اور ھم
اس اھم اور خطرناک موضوع کے بارے ميں پيدا ھونے والے سواالت کا صاف اور واضح جواب پيش کريں ،چنانچہ اس
سلسلہ ميں چند اھم سوال اس طرح ھيں:
١۔اسالم کی نظر ميں ”امامت“ کے کيا معنی ھيں؟
٢۔کيا”امامت“ ضروری ھے اگر ضروری ھے تو کيسے؟
٣۔کيا واضح طور پر کسی کو منصب ”امامت“ پر منصوب کيا گيا ھے يا انتخاب پر چھوڑ ديا گيا ھے؟
۴۔کيا ”امامت“ منصوص ھے؟ ٹيوقراطی ھے"،"Theocraticياڈکٹاٹوری " "Dictaorshipياڈيموکراٹک ""Democratic
ھے ؟
ان سواالت کے عالوه اور ديگر پھلو بھی ھيں جن کے بارے ميں حقيقت کو واضح کرنے کے لئے عميق بحث کی ضرورت
ھے تاکہ اس اھم مسئلہ ميں اسالمی نظريہ واضح ھوجائے۔
چنانچہ ھم اس باب ميں ايسی روش اختيار کريں گے جس سے ھمارے قارئين کرام اسالمی فرقوں ميں موجوده نظريات ميں
سے صحيح نظريہ کا انتخاب کرليں ،اور ادھر اُدھر نہ بھٹکنے پائيں۔
اور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وفات کے بعد کے حاالت سے بعض مسلمانوں کے احساسات کو ٹھيس پھونچ
سکتی ھے ل ٰہذا ھم ان کو بيان نھيں کريں گے۔
ھماری ساری اميد خداوندعالم کی ذات ھے کيونکہ وھی ھماری مدد کرنے واال ھے اور ھمارے لﮍکھﮍاتے ھوئے قدم ميں
ثبات پيدا کرنے واال ھے اور وھی مذکوره باتوں کے بيان کرنے ميں نصرت ومدد کرنے واال ھے خداوند ! ھمارے قلم کو
سھو وخطا سے محفوظ رکھ اور ھميں اس راستہ پر چال جس ميں تيری مرضی ھو ،او رھمارا قول وفعل تيری مرضی کے
مطابق ھو ،انہ خير مسدد وموفق ومعين۔
وآخر دعواناان الحمد رب العالمين۔
امامت کے عام معنی
ٰ
مقتدی کے ھيں )جيسا کہ عربی لغت ميں آيا ھے(۔][1
امام کے معنی اپنی قوم کے آگے چلنے والے رھبر اور
ل ٰہذا امامت کے معنی قيادت اوررياست کے ھيں ،اسی وجہ سے نماز پﮍھانے والے کو بھی امام کھا جاتا ھے کيونکہ وه
دوسروں سے آگے ھوتا ھے۔
چنانچہ قرآن مجيد ميں اسی لغوی معنی کو استعمال کيا گيا ھے؛ ارشاد ھوتا ھے:
][2
”خدا نے فرمايا کہ ميں تم کو )لوگوں کا( پيشوا )امام( بنانے واال ھوں“
][3
موسی کی کتاب )توريت( جو لوگوں کے لئے پيشوا اور رحمت تھی“
)اور اس سے قبل جناب
ٰ
][4
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”اور ھم کو پرھيزگاروں کا پيشوا بنا“
][5
پيشواوں کے ساتھ بالئيں گے۔“
”اس دن کو ياد کرو جب ھم تمام لوگوں کو ان کے
ٔ
اسی طرح قرآن مجيد ميں دوسری جگہ پر لفظ ”امام“ استعمال ھوا ھے۔
معنی خليفہ :جيسا کہ عربی لغت بيان کرتی ھے  :امير ،سلطان اعظم او راپنے سے ماقبل کے جانشين کو خليفہ کھا جاتا
ھے۔][6
ل ٰہذا خالفت کے معنی امارت ،سلطنت اور کسی کے قائم مقام کے ھيں۔
تعالی ھوتا
اور اسی معنی ميں قرآن مجيد ميں لفظ ”خليفہ“ ” ،خالئف“ اور” خلفاء“ استعمال ھوا ھے ،جيسا کہ ارشاد باری
ٰ
ھے:
][7
”ميں )اپنا( ايک نائب زمين ميں بنانے واال ھوں“
][8
”اے داؤد ھم نے تم کو زمين ميں )اپنا( نائب قرار ديا“
][9
”اور وھی تو وه )خدا( ھے جس نے زمين ميں )اپنا( نائب بنايا“
][10
”اور )وه وقت( ياد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خليفہ )وجانشين( بنايا“
قارئين کرام ! ان کے عالوه بھی دوسرے مقامات پر ان الفاظ کو استعمال کيا گيا ھے۔
چنانچہ علماء اھل لغت لفظ ”امامت“ او ر”خالفت“ کے مذکوره معانی پر متفق ھيں ليکن علماء کالم نے اس سلسلہ ميں
اختالف کيا ھے کہ ان دونوں الفاظ کے ايک ھی معنی ھيں يا ان کے الگ الگ معنی ھيں۔
چنانچہ بعض لوگوں نے امامت کی اس طرح تعريف کی ھے:
”امامت ،نبی کی اس خالفت کو کہتے ھيں جس ميں دين اور نظام دنيا کی محافظت کی جاتی ھے۔“ ][11
خالفت کے بارے ميں ابن خلدون صاحب کہتے ھيں:
”خالفت کو تمام مسلمان شرعی طور پر آپس ميں طے کرتے ھيں تاکہ مسلمانوں کے دينی اور دنياوی مشکالت کا حل تالش
کيا جاسکے۔“ ][12
اور اسی بات کی تاکيد کرتے ھوئے موصوف کہتے ھيں:
ٰ
کبری کے تحت ھوتا ھے“][13
ت
”خالفت وه دينی منصب ھے جو امام ِ
ايک صاحب نے اس طرح ان دونوں )خالفت وامامت( ميں رابطہ بيان کرتے ھوئے کھا:
ٰ
ٰ
کبری ھے او رامامت نماز ؛ امامت ِ
صغری ھے۔“ ][14
”خالفت امامت
قارئين کرام ! جيسا کہ آپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ يہ دونوں لفظ ايک ھی مقصد کی طرف اشاره کرتے ھيں ،اور
شايد ”رياست“ و ”قيادت“ مذکوره معنی ميں سب سے جامع معنی ھوں جن پر ان دونوں الفاظ کے معنی متفق ھيں۔
ليکن جب ھم ديکھتے ھيں کہ يہ قيادت ورياست ميدان عمل ميں کس طرح وقوع پذير ھوئی تو ھم اس سلسلہ ميں واضح فرق
ديکھتے ھيں او رايک متکلم دوسرے متکلم سے الگ نظريہ پيش کرتا ھے اور اس طرح سے ان دونوں الفاظ کے معنی کرتا
ھے کہ ان دونوں ميں بہت زياده فرق دکھائی ديتا ھے۔
ل ٰہذا طے يہ ھوا کہ امامت کے معنی دينی رياست کے ھيں جيسا کہ دينی نصوص بھی اس معنی کی طرف اشاره کرتی ھيں
نصوص دينی اشاره کرتی ھيں۔
اور خالفت کے معنی حکومت کی رياست کے ھيں جيسا کہ اس بات پر بھی
ِ
چنانچہ شيعہ وسنی محققين کے نزديک ”امام“ صاحب ح ﱢ
ب سلطنت کو کھا جاتا
ق شرعی کو کھا جاتا ھے جبکہ خليفہ ؛ صاح ِ
ت حکومت تھی  ،دينی سلطنت نھيں۔ ][16
ھے۔ ] [15چنانچہ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر کی خالفت ،سلطن ِ
اسی وجہ سے ان دونوں الفاظ کے لئے ايک خاص ميدان اور معين دائره ھے۔
اس اختالف کے باوجود ھمارا يہ عقيده ھے کہ يہ دونوں منصب ايک شخص ميں جمع ھونے چاہئےں جيسا کہ مذکوره
نصوص سے بھی يھی نتيجہ نکلتا ھے کيونکہ اسالمی نظريہ کے مطابق دين وسياست )حکومت( ميں جدائی نھيں ھے۔
اور جيسا کہ يورپی ممالک سے يہ نظريہ ) دين کا سياست جدا ھونا( ھم تک پھونچا ھے اور بعض حکومتوں ميں ”چرچ “
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)گرجا گھر( لوگوں کے عام امور ميں دخالت کرتا ھے کيونکہ عيسائی نظام ؛حکومت اور روش حکم کو قبول نھيں کرتی،
ليکن ھم مسلمانوں کے لئے شعار کو قبول کرنے ميں کوئی بھی عذر نھيں ھے کيونکہ ھمارا دين در حقيقت ،رسالت دين اور
نظام حکومت ھے۔][17
ل ٰہذا ضروری ھے کہ دين وحکومت کی رياست ايک ھی شخص ميں جمع ھوں کيونکہ اگر دونوں جداجدا ھوں تو پھر نہ ھی
نظام دين چل سکتا ھے او رنہ ھی نظام حکومت۔
ليکن مسلمانوں کے درميان بعض لوگ ايسے بھی ھيں جن کا ماننا يہ ھے کہ امامت جدا ھے  ،اور خالفت جدا ،اور اس
نظريہ کے لئے مسلمانوں کی تاريخ عملی کو دليل کے طور پر پيش کيا ھے جبکہ مسلمانوں ميں امامت ،خالفت سے جدا
رئيس حکومت کے عالوه رھا ھے کيونکہ يزيد بن معاويہ جو خليفہ تھا ليکن مسلمانوں کا امام
رھی ھے اور مرجع دينی
ِ
نھيں تھا او رنہ ھی مسلمان ،دينی مسائل اور عقائد ميں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔
قارئين کرام ! شيعوں کی نظر ميں” امامت“ رسالت کا ايسا جز ھے جس کے ذريعہ رسالت کامل ھوتی ھے او راس کا وجود
جاری وساری رہتا ھے ،چنانچہ عقل بھی اس بات کا حکم کرتی ھے کيونکہ امامت لطف ھے او رھر لطف خداپر واجب ھے
جيسا کہ علم کالم ميں واضح طور پر بيان کيا گيا ھے۔
شی کا نام ھے جس کے ذريعہ سے
اس
لطف
چونکہ
گاکہ
جائے
کيا
عرض
امامت لطف کيوں ھے؟ تو اس کے جواب ميں يہ
ٔ
انسان خدا کی اطاعت سے قريب ،اس کی نافرمانی سے دوراور راه حق پر گامزن رہتا ھے او رحقيقت بھی يھی ھے کہ
امامت کے ذريعہ مذکوره معنی متحقق ھوتے ھيں )يعنی انسان امامت کے ذريعہ خدا کی اطاعت سے قريب اور اس کی
نافرمانی سے دور ھوتا ھے(جيسا کہ ھر شخص جانتا ھے کہ اگر مبسوط اليد )صاحب طاقت وقدرت( قائد جس کی لوگ
اطاعت کريں تو وه ظالم کو نابود کرنے واال ،مظلوم کے ساتھ انصاف کرنے واال اور لوگوں کے امور کو اخالص وايمان
کے ذريعہ منظم کرنے واال نيز لوگوں کو ھوا وھوس او رانانيت سے باھر نکالنے واال ھوتا ھے جن کے ذريعہ سے انسان
خدا کی اطاعت سے قريب ،معصيت وبرائی سے دور اور اس راه پر گامزن ھوجاتا ھے جس کو خداوندعالم نے پسندکيا
ھے ،اور يھی معنی ھيں ”لطف“ کے جس کو ھم نے ابھی بيان کيا ھے۔
چنانچہ اس سلسلہ ميں مزيد گفتگو کی ضرورت نھيں ھے کيونکہ قديم زمانے سے آج تک تمام قوم وقبيلہ کا ايک رئيس اور
سردار رھا ھے جس کے ذريعہ اس قوم کے مسائل حل ھوتے ھيں اور اپنے لئے دستور وقوانين معين کئے جاتے ھيں
چنانچہ آج کا سماج بھی رئيس اور حکومت کی ضرورت کو محسوس کرتا ھے کہ کوئی ايسی حکومت ھو جو انسانی زندگی
کے تمام امور مثالً :سياست ،اقتصاد ،عدالت ،تربيت اور لشکری امور کو بہترين طريقہ سے انجام دے۔
چنانچہ اسالم کی نظر ميں حکومت کی رياست کے لئے وسيع نظر ھے اس لحاظ سے کہ دين او ردنيا دونوں امور ميں اسی
کا حکم نافذ ھونا چاہئے وه امور جن کو شريعت اسالم نے پيش کيا ھے جن ميں اسالمی مناطق ميں تمام طور وطريقہ کو
بيان کيا گيا ھے،چاھے وه انسان کا خدا سے رابطہ ھو يا انسان کی اجتماعی زندگی ميں ايک دوسرے کے ساتھ رابطہ ھو۔
او رچونکہ انسانی سماج کے قوانين انسان کے بنائے ھوئے ھوتے ھيں اور زمان ومکان کے لحاظ سے قابل تبديل ھوتے
ھيں ليکن اسالم کا قانون ايسا نھيں ھے کيونکہ آسمانی دين ميں تغيير وتبديلی نھيں ھوتی ،ليکن دين اسالم کے مکمل اور
کامل ھونے کے ساتھ ساتھ بعض بنيادی اصول ميں نصوص بہت زياده واضح نھيں ھيں ل ٰہذا ضروری ھے کہ مکمل طريقہ
سے ان مسائل کی تشريح اور وضاحت کی جائے۔۔
قارئين کرام ! جو دليل نبوت کی ضرورت پر داللت کرتی ھے وھی دليل امامت کی ضرورت پر بھی داللت کرتی ھے
کيونکہ نبوت کا وجود بغير امامت کے نامکمل ھوتا ھے او راگر امامت کو نبوت سے جدا مان ليا جائے تو يہ حقيقت اسالم
کے منافی ھے کيونکہ رسالت کا قيامت تک باقی رہنا ضروری ھے ،پس:
زندگی کا آغازنبوت ھے ۔
اور امامت اس حيات کا برقرار رکھنا ھے۔
اگر ھم امامت کو چھوڑ کر صرف نبوت کی بات کريں تو ھم يہ کہہ سکتے ھيں کہ نبوت ورسالت کا زمانہ معين ھے اور
رسول کی حيات کے بعد باقی نھيں ره سکتی او راپنے اہداف کی تکميل اور استمرار کے لئے کسی وصی کو بھی معين نھيں
کرسکتی )جب تک خدا کی مرضی نہ ھو (
اور چونکہ اسالم کا ہدف ومقصد ايک ايسی حکومت ھے جو تمام انسانوں کو  ،اختالف ِ وطن و رنگ کے باوجود ايک پليٹ
فارم پر جمع کردے ،ل ٰہذا ضروری ھے کہ اسالم اس ہدف کی خاطر رسول جيسی زندگی رکھنے والے شخص کے ذريعہ
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وفات کے بعد قيادت اور رھبری کا انتظام کرے۔
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خالصہ گفتگو:
در حقيقت منصب امامت ،معنی نبوت کوکامل کرنے واال ھے او رنبی کا وجود بغير امامت کے عملی طور پر مکمل نھيں
ھوسکتا ،اسی وجہ سے شيعوں کا عقيده يہ ھے کہ جس طرح نبوت ضروری ھے اسی طرح امامت بھی ضروری ھے ،جس
طرح خدا پر نبوت واجب ھے اسی طرح امامت بھی واجب ھے اور اس کے لئے بہترين سند اور بہترين دليل درج ذيل
مشھور ومعروف حديث رسول ھے:
”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات ميتةالجاھلية“
)جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغير مرجائے تو اس کی موت جاھليت کی موت ھوتی ھے(
اور جب امامت کا ھونا ضروری ھے تو کيا اسالم نے مسلمانوں کو اس چيز کا اختيار ديا ھے کہ وه اس امام کا انتخاب کريں
جو اس عظيم اور اھم ذمہ داری کو سنبھالے يا منصب امامت کا انتخاب ٰالھی نصوص کے ذريعہ ھوتا ھے اور نبی کے
ذريعہ معين کيا جاتا ھے۔
چنانچہ شيعہ او راکثر معتزلہ کا عقيده ھے کہ امام کے لئے ضروری ھے کہ اس کو خود نبی منصوب کرے اور نبی بذات
خود اس کو معين کرے ۔
جس کی دليل يہ پيش کرتے ھيں:
چونکہ امامت ،نبوت کا استمرار ھے ل ٰہذا اس ميں بھی نبوت کی طرح تعين خاص کی ضرورت ھے جس سے يہ کشف
ھوجائے کہ خداوندعالم نے اس منصب کو اختيار کيا ھے اور خدا اس سے راضی ھے۔
ٰ
ٰ
پس جس طرح نبوت بھی انتخاب اور
شوری کے انتخاب سے نھيں
شوری سے نھيں ھوسکتی اسی طرح امامت بھی
ھوسکتی۔
اور يھی وه راستہ ھے جو امامت وامام کے مسئلہ ميں ثابت اور معين ھے ليکن دوسرے اسالمی فرقوں نے اس سلسلہ ميں
کوئی خاص راستہ نھيں اپنايا۔ ][18
بلکہ کہتے ھيں جو شخص بھی امامت کا متولی ھوگيا او راپنے کو امام تصور کرنے لگا تو وه امام ھے چاھے اس متولی کو
انتخاب کے ذريعہ بنايا گيا ھو جيسے ابوبکر ،عثمان ،حضرت علی )ع( اور امام حسن )ع( کے لئے ھوا ،اور تاريخ اسالم
ميں ان کے عالوه کسی کا انتخاب نھيں ھوا  ،يا اپنے سے ما قبل نے ان کے بارے ميں وصيت کی ھو جيسا کہ عمر بن
خطاب اور اکثر خلفائے اموی ،عباسی اور عثمانی کے لئے ھوا ھے يا چاھے طاقت کے بل بوتہ کی بنا پر ھو جيسے معاويہ
بن ابی سفيان اور ابو عباس السفاح نے کيا ھے۔
چنانچہ شيعہ حضرات تعين امام کے بارے ميں نص کی ضرورت پر اس آيت سے استدالل کرتے ھيں کہ ارشاد قدرت ھے:
][19
”اور تمھارا پروردگار جو چاہتا ھے پيدا کرتا ھے اور) جسے چاہتا ھے( منتخب کرتا ھے ۔“
کيونکہ يہ آيت واضح الفاظ ميں داللت کرتی ھے کہ دين وشريعت کے محافظ ونگھبان کی ذمہ داری خداوندعالم پر ھے،
بندوں کو اس سلسلہ ميں ذرابھی اختيار نھيں ديا ،اور اس موضوع ميں فقط وفقط خداوندعالم ھی کو اختيار ھے۔
ليکن بعض لوگوں نے اس استدالل پر اعتراض کيا کہ اس آيت ميں جس اختيار کی طرف اشاره کياگياھے وه صرف نبوت
سے مخصوص ھے او راگر امامت کے بارے ميں بھی کوئی يھی کھے تو اس کا يہ قول قابل قبول نھيں ھے۔
ليکن جيسا کہ آپ حضرات جانتے ھيں کہ مذکوره آيت کے صدر وذيل ميں کوئی ايسا اشاره نھيں ھے جس ميں اختيار کو
انبياء )ع( سے مخصوص کرديا جائے بلکہ آيت مطلق اختيار کی بات کررھی ھے اور کسی بھی طرح کی کوئی قيد او
رتاويل کو قبول کرنے کے لئے تيار نھيں ھے  ،اور جيسا کہ ھم نے کھا کہ امامت وھی نبوت کا استمرار ھے ،اور امامت،
رسالت کومکمل کرنے والی ھے ل ٰہذا جب نبوت کے اختيار کا حق صرف خدا کو ھے توپھر امامت ميں بھی اختيار صرف
خداوندعالم کی ذات ھی کو ھونا چاہئے۔
اور حق بات تو يہ ھے کہ اگر روايات واحاديث کے ذريعہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وصيت بھی ثابت نہ ھو
تو صرف عقل ھی اس وصيت کو ثابت کرنے کا حکم کرتی ھے کيونکہ ھم ميں سے کوئی ايک بھی اس بات پر راضی نھيں
ھوگا کہ اگر موت قريب ھے تو اگرچہ مال ودولت اور اوالد کم ھو  ،کہ ان کے بارے ميں وصيت نہ کريں بلکہ ھر انسان
ايسے موقع پر کسی کو اپنا وصی بناتا ھے تاکہ وه اس کے بعد اس کی اوالد اور مال ودولت کا خيال رکھے۔
تو کيا پھر وه نبی اعظم جو اتنی عظيم ميراث )اسالم( کو چھوڑکر جارھا ھو تو کيا وه اپنی اس ميراث کا کسی کو وصی نھيں
بنائے گا ،تاکہ وه اس کی محافظت کرے اور اس ميں صحيح طريقہ سے تصرف کرسکے۔؟!
حضرت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وفات کے وقت موجود ه قرائن سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ رسول
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اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے وصيت فرمائی اور اپنی ميراث کو الوارث نھيں چھوڑا تاکہ وه زمانہ کے حوادث وبالء
ميں گرفتار نہ ھوجائے۔
وه اسالم جس نے دنيا کے تمام مسائل ميں احکام وقواعد معين کئے ھيں انسان کی زندگی کے ھر پھلو پر نظر رکھی ھو؛
خريد وفروخت ھو يا حوالہ وکفالہ ،اجاره ووکالت ھو يا مزارعہ ومساقاة ،قرض ورہن ھو يا نکاح وطالق ،صيد وذباحہ ھو يا
اطعمہ واشربہ اور چاھے حدود وديات ھو يا ديگر مسائل  ،جب ان سب کو بيان کرديا تو کيا وه اس اھم مسئلہ امامت کو نھيں
بيان کرے گا؟!
کيونکہ مسئلہ امامت اتنااھم ھے جس کے ذريعہ امت اسالمی کی قيادت او ررھبری ھوتی ھے اور جس چيز کا آغاز خود
رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا ھے اس کو پايہ تکميل تک پھونچانا ھے۔
وه اسالم جو اپنے احکام ميں عدالت ومساوات او رمسلمانوں کے لئے اطمينان کا خيال رکھتا ھے جو ھر خوف سے امان ديتا
ھے اور انسان کے اعضاء وجوارح کو ايسی طاقت عطا کرديتا ھے جس سے خيانت ،فتنہ وفساد او ربرائيوں سے اپنے نفس
کو روک ليتا ھے تو کيا اسالم بغير امام کے اس عظيم ہدف تک پھونچ سکتا ھے؟!!
کيونکہ امام کی لوگوں کو گمراھی سے نجات دينے والتاھے اور بے عدالتی کو ختم کرتاھے کيونکہ بے عدالتی سے حاکم
فاسد ھوجاتا ھے اور حاکم کے فاسد ھونے سے انسانی نظام اوردين فاسد ھوجاتا ھے ل ٰہذا ان تمام برائيوں سے محفوظ
ت کمال موجود ھوں ،ھر برائی سے پاک وپاکيزه ھو ،او
رکھنے کے لئے ايسے امام کی ضرورت ھے جس ميں تمام صفا ِ
راپنے قول وفعل ميں ھر طرح کی خطا وغلطی سے محفوظ ھو ،ھم اسی چيز کو عصمت کہتے ھيں۔
يہ بات واضح ھے کہ ان تمام صفات کے حامل شخص کا انتخاب ھونا ضروری ھے جو کسی معمولی شخص ميں جمع نھيں
ھوسکتيں ،تو پھر نبی کے لئے ضروری ھے کہ وه امت کے سامنے اس منصب کے بارے ميں بيان دے ،اور صاف طور
پر لوگوں کو بتائے کہ ميرے بعد فالں امام ھے۔
اور يہ عصمت جس کے بارے ميں ھم نے اشاره کيا کوئی عجيب چيز نھيں ھے جيسا کہ بعض اسالمی فرقوں خصوصا ً
مولفين کا عقيده ھے بلکہ يہ تو حاکم کے شرائط ميں سے ايک اھم شرط ھے ،اور وه بھی ايسا حاکم جس کا کام قرآن
يورپی ٔ
کی تفسير کرنا اور اسالم کے غير واضح مسائل کی شرح کرنا ھے ،کيونکہ عصمت کے معنی عرب ميں ”منع“ کے ھيں
][20
فعل معصيت او
اور اصطالح مينيھی معنی مراد لئے جاتے ھيں يعنی عصمت ايک نفسانی ملکہ )قوت( ھے جو انسان کو ِ
رترک طاعت سے منع کرے اور اس کی عقل وشعور پر احاطہ رکھے تاکہ اس کو ھر طرح ھوشيار رکھے اور اس سے
کوئی بھول چوک نہ ھو اوراس سے کوئی ايسا فعل سرزد نہ ھو جس سے خدا ناراض ھو۔ کيونکہ معصيت کا مرتکب قرآنی
اصطالح ميں ظالم ھوتاھے:
][21
”اور جو خدا کی مقرر کی ھوئی حدوں سے آگے بﮍھتے ھےنوھی لوگ تو ظالم ھيں“
][22
”اور جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کيا(
][23
”يھی وه لوگ ھيں جنھوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ )بہتان( باندھا ،سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ھے“
][24
”پھر ھم پرھيزگاروں کو بچائيں گے اور نافرمانوں کو اس ميں چھوڑ ديں گے“
اسی طرح قرآن مجيد ميں ديگر مقامات پر اس مضمون کی آيات موجود ھيں۔
اور يہ عاصی )گناہگار( جس کو قرآن مجيد نے ”ظالم“ کھا ھے اس کو کوئی بھی شرعی ذمہ داری جو دين وشريعت اور
خداوندعالم سے متعلق ھو؛ نھيں دی جاسکتی ،اور اس بات پر قرآن مجيد نے واضح طور پر بيان ديا ھے ،ارشاد خداوندعالم
ھوتا ھے:
][25
”)اے رسول اس وقت کو ياد کرو( جب ابراھيم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں ميں آزمايا اور )جب( انھوں نے پورا
کرديا تو خدا نے فرمايا کہ ميں تم کو لوگوں کا پيشوا )امام( بنانے واال ھوں )جناب ابراھيم نے عرض کی اور ميری اوالد
ميں سے بھی ،فرمايا )ھاں مگر( ميرا يہ عہده ظالمين تک نھيں پھونچ سکتا“
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اس آيت کی تفسير ميں فخر رازی صاحب کہتے ھيں:
”يہ بات ثابت ھے کہ اس عہد سے مراد امامت ھے کيونکہ آيت اس بات پر داللت کرتی ھے کہ کوئی فاسق شخص امام نھيں
اولی رسول نہ فاسق ھوسکتا ھے او رنہ ھی گناه اور معصيت کرسکتا ھے۔][26
ھوسکتا ،تو بدرجہ ٰ
اسی طرح يہ بات بھی واضح ھے کہ ”عصمت“ کے معنی اور شرائط امامت ،عجيب وغريب نھيں ھيں بلکہ يہ وه معنی ھيں
اورروح دين مکمل ھوتی ھے۔
جس کے ذريعہ شرعی نصوص
ِ
چنانچہ ڈاکٹر احمد محمود صبحی مسئلہ ”عصمت“ پر شيعوں کے عقيده پر حاشيہ لگاتے ھوئے کہتے ھيں:
”تمام سياسی فالسفہ جس وقت کسی حکومت کی بﮍی رياست کی بات کرتے ھيں يا کسی دوسرے بﮍے عہدے کے سلسلہ
ميں گفتگو کرتے ھيں تو اس کو شبھات واعتراضات سے باالتر قرارديتے ھيں  ،اسی طرح وه سياسی فالسفہ جو ”ڈکٹيٹری“
) (Dictatoryاور کسی حکومت ميں حاکم کی سب سے بﮍی رياست کے قائل ھيں وه اس کے لئے بھی عصمت کے قائل
ھيں اگرچہ دوسرے صفات بھی اس ميں ضروری مانتے ھيں۔
اسی طرح ”ڈيموکراسی“ )(Democracyکے فالسفہ بھی اس کے شعبوں اور قواعد وقوانين ميں عصمت کے قائل ھيں اور
کہتے ھيں کہ ”ان تمام رياستوں کے لئے عصمت کا ھونا ضروری ھے تاکہ ان کا نظام قائم ھو اور ان کے ماتحت افراد ان
کی تائيد کريں“
”تمام سياسی نظام ميں باوجو ِد اختالف ايک ايسی رياست کا وجود ھوتا ھے جس ميں تمام احکام ميں اسی کی طرف رجوع
کيا جاتا ھے او رکسی بھی فرد کوحاکم يا قانون گذار نھيں بنايا جاسکتا ھے جب تک کہ اس ميں قداست اور عصمت نہ پائی
جائے ل ٰہذا صرف شيعہ ھی عصمت کے قائل نھيں ھےں جس سے کسی شخص کو تعجب ھو ،اگرچہ شيعہ حضرات نے ھی
عصمت کے بارے ميں بحث شروع کی ھے ليکن وه اس نظريہ ميں تنھا نھيں ھيں بلکہ دوسرے افراد بھی اس حقيقت کا
اعتراف کرتے ھيں“ ][27
قارئين کرام ! جيسا کہ مذکوره باتوں سے ظاھر ھوتا ھے کہ شيعوں نے اپنے احساسات يا ھمدردی کی بنا پر کسی معين
شخص کا انتخاب نھيں کيا اور نہ ھی کسی سياست سے کام ليا بلکہ انھوں نے نص وروايات سے وه چيزيں حاصل کی ھيں
جس ميں حيات صحيح اور بناء سليم ] [28کا ذريعہ پايا جاتا ھے اور وه اس نظريہ کا دفاع کرتے ھيں جو ايمان ،اسالم او
شعور مصلحت تک پھونچا جاسکتا ھے۔
راخالص کی جان ھے اور اس سے ہدف اور
ِ
ٰ
دعوی کرتے ھيں ان کی بات کی تائيد درج ذيل نکات سے واضح ھوجاتی ھے:
چنانچہ جو لوگ نص کی ضرورت کا
١۔نص کا ھونا ،اس انسانی شعور وفطرت کے مطابق ھے جو انسان کے وجود ميں موجودھے جس کے ذريعہ وه اپنے
ماورائے غيب )خدا( کے محتاج ھونے کی ضرورت کا احساس کرتا ھے کيونکہ تمام امور ميں اسی ذات کی طرف رجوع
کيا جاتا ھے۔) يعنی اگر ھم امام کو منصوص من ﷲ قرار ديں تو ھمارا ربط ھميشہ خدا سے برقرار رھے گا(
پس امامت )منصوص من ﷲ( ھی وه ذريعہ ھے جو انسان کو ما ورائے غيب سے متصل کرتی ھے ،کيونکہ امامت کے پاس
وه شعوروادراک اور اطمنان ھوتا ھے جو انسان کو راه ضاللت سے نکال کر راه ہدايت پر گامزن کرديتا ھے۔
٢۔ نص  ،اس علم نفس کے قاعدے سے بھی ھم آہنگ ھے جو انسان کے اندر قانون سے سرکشی اور طغيانيت کی روح کو
جﮍ سے اکھاڑ پھينکتا ھے۔
کيونکہ جب امام خداوند وحده الشريک کی طرف سے بالفصل معين ھوگا تو تمام لوگوں کے نزديک موثق  ،عادل ،مخلص
اور تمام رذائل و برائی سے پاک وپاکيزه سمجھا جائے گا اور اس امام کے ذريعہ وه اسباب جو انسان کے اندر سرکشی اور
طغيانيت کے پائے جانے والے اسباب ختم ھوجائيں گے۔
٣۔ نص  ،اس نظريہ سے بھی ھم آہنگ ھے جس کو علماء کرام دين کے لئے ضروری سمجھتے ھيں کيونکہ اجتماعی
زندگی ميں روابط کے لئے بہت ضروری چيز ھے جس کی وجہ سے وحدت واتحاد اور استحکام پيدا ھوتا ھے۔
ل ٰہذا امام منصوص ايک عظيم درجہ کانام ھے جو مبداء اعلی اور ايمان بلند درجونپر فائز ھوتاھے۔
ليکن اھل تحقيق اس بات کو جانتے ھيں کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وفات کے وقت بھی خطرناک اور حسّاس
حاالت تھے اور چونکہ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمان حاالت پر مکمل طريقہ سے علم رکھتے تھے او راپنے بعد
ھونے والے واقعات سے بھی باخبر تھے ،چنانچہ اپنے بعد ھونے والے واقعات کی خبر بھی دی اور خداوندعالم نے بعض
واقعات کی طرف اشاره کيا ھے[29]:
پاوں )اپنے کفر کی طرف( پلٹ جاؤ گے“پس کيوں پيغمبر
”اگر )محمد( اپنی موت سے مرجائيں يا مار ڈالے جائيں توتم الٹے ٔ
اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے اپنے بعد کے لئے نص اور وضاحت نھيں فرمائی اور کيوں دوسروں نے اس کام کو انجام
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ديا؟! )معاذ ﷲ( کيا آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمدوسروں سے کم درک وفھم رکھتے تھے او ر آپ ميں ذمہ داری کا
احساس وشعور کم تھا؟!!
چنانچہ يہ نظريہ نقصان ده نھيں ھوتا )جبکہ قرآنی آيات او راحاديث نبوی کے ذريعہ اسالمی اصول ثابت کرنے کے بعد اور
فطرت انسانی اور علمی دالئل نيز اجماع کے قيام کے بعد( کہ اس کو کوئی چھوڑنے واال چھوڑدے يا اس کو برے القاب
سے ياد کرے يا اپنی مرضی سے اس پر کوئی بھی نام منطبق کرے۔
اسی طرح يہ بات بھی امامت کے لئے نقصان ده نھيں ھے کہ اس پر ”ٹيوقراطی“ " "Theocraticکانام ديا جائے جيسا کہ
بعض مولفين نے امامت پر يہ نام منطبق کيا ھے۔
کيونکہ اگر اس سے مراد ”دينی حکومت“ ھو تو اس ميں کوئی حرج بھی نھيں ھے بلکہ صحيح معنی بھی يھی ھيں،اور اگر
اس سے دين کے نام پر لوگوں پر حکومت کرنا مراد ھو تويہ قياس ھے اور نظريہ امامت کے برخالف ھے۔
اسی وجہ سے ڈاکٹر” مجيد خدوری“ نے اس نظريہ کو ر ّد کيا اور امامت پر يہ نام منطبق نھيں کيا کيونکہ يہ واقع پر صادق
نھيں ھے بلکہ ايک دوسرا نام ”نوموقراطی“][30رکھايعنی وه حکومت جس ميں قانون کی حکومت اور قانون کو فوقيت
حاصل ھو ،چنانچہ يہ وه حقيقت ھے کہ جس ميں شک کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کے لئے شک اور انکار کی
کوئی گنجائش باقی نھيں رہتی۔
اسی طرح امامت کو”ڈکٹيٹری“ " "Dictaorshipکا نام دينے ميں بھی کوئی حرج نھيں ھے جيسا کہ بعض مولفين نے ايسا
کھا بھی ھے۔
کيونکہ ”ڈکٹيٹری“ ميں خاص فرد يا خاص افراد کی حکومت ھوتی ھے گويا وه حکومت کے مالک ھوتے ھيں اور قانون ان
کے ھاتھوں ميں ايک کھلونا ھوتا ھے اور يہ ”ڈکٹيٹری“ واقعا ً اسالمی حکومت کے برخالف ھے کيونکہ اسالمی حکومت
ميں تو صرف قانون کی حکومت ھوتی ھے اور اس ميں قانون کے عالوه کچھ بھی نھيں ھوتا۔
اور يہ بات بھی مسلم ھے کہ قانون کی حکومت جيسا کہ حضرت علی عليہ السالم نے اپنے زمانہ ميں )چاھے وه جنگ کا
زمانہ ھو يا غير جنگ کا( قانونی حکومت کو بروئے کار الئے ھينچنانچہ حضرت علی عليہ السالم کی حکومت
”ڈکٹيٹری“سے بالکل مخالف تھی۔
اسی طريقہ سے امامت پر ”طبقاتی حکومت“ )خاص طبقہ کی حکومت( کا نام دينے ميں بھی کوئی حرج نھيں ھے جيسا کہ
بعض لوگوں نے اس نظريہ کو پيش کيا ھے۔
کيونکہ کسی خاص طبقہ کی حکومت کامطلب يہ ھے کہ وه طبقہ تشريعات کو مسخر کرلے اور تمام نظام سے اپنے ذاتی
مفاد کو حاصل کرتا رھے ،چنانچہ اس طرح کی حکومت سے بھی اسالم کا کوئی سروکار نھيں ۔
کيونکہ قانون کی حکومت مينکسی کے لئے کوئی نرمی کا خانہ نھيں ھوتا )يھاں تک کہ خود امام کے لئے( يعنی امام کو
بھی يہ حق نھيں ھوتا کہ وه احکام ميں تبديلی کرے کہ امامت اور طبقہ کے تمام افراد کے درميان قطع تعلق کرے۔
اسی طرح امامت کو ”غيرڈيموکريٹی“ کا نام دينے ميں بھی کوئی حرج نھيں ھے کيونکہ ”ڈيموکريٹی“ ميں اھميت اور بنياد
کسی خاص شعبہ کی حکومت ھوتی ھے اورشعبہ کی حکومت کا مصدر بھی دين ھوتا ھے جو حکومت کی اصل اور بنياد
ھے۔
اور چونکہ خداوندعالم مالک الملک ھے جو چاھے کرے جو چاھے نہ کرے ل ٰہذا اس کے لئے يہ اعتقاد رکھنا ضروری ھے
کہ کائنات کے ھر نظام ميں اس کا حکم اور اس کا فيصلہ آخری فيصلہ ھے ،يعنی ھر حال ميں اس کی اطاعت کرنا
ضروری ھے۔
اور چونکہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلممالک الملک کے نمائندے ھيں اور اسی کی طرف سے بولتے ھيں اور اس
کے امين ھيں ل ٰہذا ان پر امام کو منصوب اور معين کرنا ضروری ھے اور يہ کام خدا کی مرضی سے ھونا چاہئے ،چنانچہ
يھی بات سياسی نظريہ سے بھی ھم آہنگ ھے کہ انتخاب ميں مصدر حکومت سے مشوره ھونا چاہئے۔
امام کے بارے ميں وضاحت
گذشتہ گفتگو کا خالصہ :
١۔ راه اسالم کو جاری وساری رکھنے کے لئے امامت کا ھونا ضروری ھے۔
٢۔ امامت کا انتخاب بذات خود نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمپر ضروری ھے کيونکہ آپ کی ذات کی مصداق ھے اور
جب بات يھاں تک آگئی ھے اور واضح خالصہ بھی آپ حضرات نے مالحظہ فرماليا تو بات آگے بﮍھ کرايک جديد مرحلہ
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تک پھونچتی ھے اوروه يہ کہ ھم اس امام کی تالش کريں جس کے بارے ميں نص او راعالن کيا گيا ھے نيز ان واضح
نصوص کو بھی مالحظہ کريں جن کے ذريعہ سے امام کی معرفت و شناخت ھوتی ھے۔
اور چونکہ امامت سے متعلق روايات اور رايوں کی تعداد اس قدر زياده ھيں کہ اس کتاب ميں ان کو بيان نھيں کيا جاسکتا
اور راويوں کے بيان کرنے کا طريقہ بھی جداجدا ھے ،ليکن ھم يھاں پر فقط تين عدد شاہد پيش کرتے ھيں اور باقی تفصيل
کو تفصيلی کتابوں کی طرف حوالہ ديتے ھيں۔)مثالً الغدير عالمہ امينيۺ  ،عبقات االنوار اورالمراجعات وغيره(
پھلی حديث ” :حديث دار “
ابن جرير طبری نے اس حديث کو اپنی سند کے ساتھ نقل کيا ھے کہ جب رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمپر يہ آيت
نازل ھوئی :
][31
”)اے رسول( تم اپنے قريبی رشتہ داروں کو )عذاب خدا( سے ڈراؤ“
چنانچہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے خاندان عبد المطلب کو دعوت کے لئے باليا جس ميں ان کے چچا جناب
ابوطالب  ،جناب حمزه ،جناب عباس اور ابو لھب بھی تھے اور جب سب لوگ کھانے سے فارغ ھوگئے تو آنحضرت صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے خطبہ ديتے ھوئے فرمايا:
”يا بنی عبد المطلب انی ٰ ّ
ٓ
ٔ
ٔ
وﷲ ما اعلم شابا ً فی العرب جاء قومہ بافضل م ّما قد جئتکم بہ ،انی قد جئتکم بخير الدنيا واالخرة ،وقد
امرنی ٰ ّ
تعالی أن أدعوکم اليہ ،فأيکم يوازرنی علی ہذا االمر علی أن يکون اخي ووصيي وخليفتي فيکم؟“
ﷲ
ٰ
)اے خاندان عبد المطلب ! خدا کی قسم ،ميں عرب ميں کسی ايسے شخص کو نھيں جانتا جو اپنی قوم ميں مجھ سے بہتر پيغام
اليا ھو ميں تم ميں دنيا وآخرت کی بھالئی لے کر آيا ھوں  ،اور خداوندعالم نے مجھے حکم ديا ھے کہ ميں اس دعوت کو
تمھارے سامنے پيش کردوں ،پس تم ميں کون شخص ھے جو اس کام ميں ميری مدد کرے ،اور جو شخص ميری مدد کرے
گا وه ميرا بھائی ،ميرا وصی اور ميرا خليفہ ھوگا۔(
چنانچہ يہ سن کر سب لوگوں نے اپنا سر جھکاليا او رکوئی جواب نہ ديا ،اس وقت حضرت علی عليہ السالم کھﮍے ھوئے
اور کھا:
ٰ
ّ
ٔ
”انا يا نبي ﷲ اکون وزيرک عليہ  ،فقال )ص( ان ہذا اخي ووصيي وخليفتي فيکم ،فاسمعوا لہ واطيعوا“
)يا رسول ﷲ ميں حاضر ھوں اور ميں آپ کا وزير ھوں ،تب رسول ﷲ نے فرمايا:
يہ ميرے بھائی ،ميرے وصی اور تمھارے درميان ميرے خليفہ ھيں ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو( يہ سن کر
سب لوگ جناب ابو طالب کو يہ کہہ کر ہنستے ھوئے چلے گئے:
”اے ابو طالب تم کو حکم ديا گيا ھے کہ اپنے بيٹے کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو“][32
قارئين کرام ! يہ حديث اپنے ضمن ميں حضرت علی عليہ السالم کے لئے تين صفات کی حامل ھے:
١۔وزيرھونا۔
٢۔وصی ھونا۔
٣۔خليفہ ھونا۔
اب ھم يہ سوال کرتے ھيں کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے حضرت علی عليہ السالم کو کس لئے يہ صفات عطا
کئے اور کسی دوسرے کو ان صفات سے کيوں نھيں نوزا؟ اور کيوں آپ نے اس کام کے لئے بعثت کے بعد پھلے جلسہ کا
انتخاب کيا؟
اور چونکہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکو اس کام ميں اپنے لئے ايک مددگار کی ضرورت تھی تو وزارت کافی تھی
ليکن ان کے ساتھ خالفت ووصايت کا کيوں اضافہ کيا؟ اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے اور ان کو اسالم کی دعوت دينے
اور وصايت وخالفت ميں کيا ربط ھے؟ ان سوالوں کے جوابات دينے کے لئے ھم پر مندرجہ ذيل چيزوں کا بيان کرنا
ضروری ھے:
قارئين کرام ! رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلماپنے اس پھلے اعالن ميں عہد جديد  ،جديد معاشرے اورنئی حکومت کی
طرف اشاره کرنا چاہتے ھيں۔
کيونکہ جب کوئی اھم شخصيت اپنے ہدف کو باقی رکھنا چاہتی ھے تو اس رئيساور ايک نائب مقرر کيا جاتا ھے تاکہ اگر
رئيس کو کوئی پريشانی الحق ھوجائے تو اس کے نائب کی طرف رجوع کيا جاسکے۔
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چنانچہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمبھی اس ہدف کے تحت حاضرين کو يہ سمجھانا چاہتے تھے کہ يہ مسئلہ )دين
ودنيا( کوئی ايسا مسئلہ نھيں ھے جو فقط مادام العمر باقی رھے اور اس کے بعد ختم ھوجائے گا کيونکہ يہ ايک ٰالھی رسالت
ھے اور ھميشہ باقی رہنے والی ھے اور رسول کی وفات کے بعد ختم نھيں ھوگی ،بلکہ جب تک زمين باقی ھے اس وقت
تک يہ دين باقی ھے او رميرے بعد بھی اس دين کا باقی رکھنے واال ھوگا اور وه يہ جوان ھے جس نے اس وقت ميری مدد
ووزارت کا اعالن کياھے يعنی حضرت علی بن ابی طالب )عليہ السالم(
اور يہ تمام باتيں مذکوره حديث شريف ميں دقت اور غور وفکر کرنے سے واضح ھوجاتی ھيں اور شايد يھی وجہ تھی کہ
جس کی بنا پر امام رازی نے اس حديث کی صحت اور سند داللت کا اعتراف کيا ليکن خالفت کے معنی ميں شک کيا اور
ٰ
دعوی کيا کہ اگر پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلماپنی وفات کے بعد خليفہ معين کرنا چاہتے تھے تو
اس بات کا
”خليفتي فيکم“ نہ کہتے يعنی علی تم ميں ميرے خليفہ ھيں ،بلکہ ”خليفتي فيکم من بعدی“ )يعنی تم ميں ميرے بعد ميرے
خليفہ ھوں گے( کا اضافہ کرتے تاکہ واضح طور پر نص بن جائے۔
ليکن حقيقت يہ ھے کہ ھم دونوں الفاظ ميں کوئی فرق نھيں پاتے ،اور اگر يہ طے ھو کہ ”خلفتي فيکم من بعدی“ داللت کے
اعتبار سے واضح ھوتی تو پھر ”خلفيتي فيکم“بھی اسی طرح ھے کيونکہ اس کے معنی يہ ھيں کہ اگر مجھ پر کوئی
پريشانی آجائے تو تمھارے درميان علی )ع( خليفہ ھيں اور اسی طرح کے الفاظ موت کے بعد خالفت پر واضح نص ھوتے
ھيں اور اس معنی کی تاکيد لفظ ”وصی“ کرتا ھے کيونکہ اسالم ميں کسی کو موت کے وقت ھی وصی بنايا جاتا ھے کيونکہ
موصی کی موت کے بعد وصی اس کے کاموں پر عمل کرتا ھے۔
اور اگر کسی کام کے بارے ميں موت سے قبل کہنا ھو تو کھا جاتا ھے ”ہذاوکيلی“ )يہ ميرا وکيل ھے(” ،وصيي“)ميرا
وصی( نھيں کھا جاتا کيونکہ وکالت ايک اسالمی تعبير ھے جو اس شخص کے لئے کھی جاتی ھے جو انسان کی قيد حيات
ميں اس کی نيابت ميں کسی کام کو انجام دے۔
ل ٰہذا اس بات پر آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے روز اول ھی واضح بيان فرماياکہ کون ميرے بعد ميرا خليفہ ھوگا
اور کون مسلمانوں ميں ميرا وصی ھوگا تاکہ کشتی اسالم ميری وفات کے بعد امواج زمانہ کی نذر نہ ھوجائے۔
اور يہ اسالم کا آغازجس ميں آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے اس محدود مجمع ميں اپنا خليفہ مقرر کيا اور ھميشہ اس
پر تاکيد فرماتے رھے يھاں تک کہ آخری عمر ميں بھی )غدير خم ميں(اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی۔
دوسری حديث” :حديث المنزلة“
امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ اس حديث کو بيان کيا ھے کہ حضرت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے حضرت
علی )عليہ السالم( کے بارے ميں فرمايا:
موسی اال انہ ال نبی بعدی“][33
”انت منی بمنزلة ھارون من
ٰ
موسی )ع( کے درميان تھی مگر يہ کہ ميرے بعد
)اے علی تم ميں اور مجھ ميں وھی نسبت ھے جو جناب ھارون اور جناب
ٰ
کوئی نبی نھيں(
قارئين کرام ! اگرچہ يہ حديث مختصر ھے ليکن پھر بھی بہت سے معنی کی طرف اشاره کرتی ھے ليکن اگر کوئی طائرانہ
نظر ڈالے گا تو اس پر حديث کے معنی واضح نھيں ھوں گے ليکن اگر کوئی شخص اس حديث ميں غور وفکر کرے گا تو
اس پر يہ معنی بہت واضح ھوجائيں گے۔
چنانچہ يہ حديث شريف حضرت علی عليہ السالم کے لئے اشاره کرتی ھے :
موسی کے وزير تھے:
١۔ حضرت علی عليہ السالم رسول ﷲ کے وزير ھيں کيونکہ جناب ھارون جناب
ٰ
][34
”اور ميرے کنبہ والوں ميں سے ميرے بھائی ھارون کو ميرا وزير بنادے“
موسی کے بھائی تھے:
٢۔آپ رسول ﷲ کے بھائی ھيں کيونکہ جناب ھارون جناب
ٰ
][35
”ميرے بھائی ھارون“
موسی کے شريک تھے:
٣۔ آپ ھی رسول ﷲ کے شريک ھيں کيونکہ جناب ھارون بھی
ٰ
][36
”اور ميرے کام ميں اس کو ميرا شريک بنا“
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موسی کے خليفہ تھے:
۴۔ حضرت علی عليہ السالم خليفہ رسول ھيں  ،جيسا کہ جناب ھارون جناب
ٰ
][37
”)اورچلتے وقت ( موسی نے اپنے بھائی ھارون سے کھا کہ تم ميری قوم ميں ميرے جانشين ھو“
ّ
۵۔ امامت نبوت سے مشتق ھے کيونکہ حديث ميں ضمير ”انتَ “ امامت کی طرف اشاره کرتی ھے اور لفظ ”منی“ نبوت کی
طرف اشاره کرتی ھے اور يھاں پر حرف ”جر “نشو ونمو اور وجود کے معنی ميں ھے اور يہ نشو ونما اس بات کی طرف
اشاره کرتے ھيں کہ يہ دونوں درجہ ميں برابر ھيں تب ھی تو پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرق کو واضح
کرتے ھوئے فرمايا:
”اال انہ ال نبی بعدی“ )مگر ميرے بعد کوئی نبی نھيں(
موسی )ع(نے خدوندعالم سے درخواست کی کہ ان کے اھل سے ان کا وزير معين کردے )جيسا کہ مذکوره
اور جب جناب
ٰ
موسی اس بات پر بھی داللت کرتی ھے کہ نبی کی خالفت ووزارت خدا کے
ت جناب
درخواس
يہ
تو
ھے(
کرتی
آيت بيان
ٰ
ِ
حکم سے ھوتی ھے لوگوں کے انتخاب اور اختيار سے نھيں۔
قارئين کرام ! جب ھم ”حديث منزلت“ کے بارے ميں غور وفکر کرتے ھيں تو يہ بھی واضح ھوجاتا ھے کہ رسول اکرم
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے يہ سب کچھ فقط حضرت علی عليہ السالم کے اکرام اور تجليل کی غرض سے نھيں بيان کيا
پس پرده ايک بہت اھم مقصد تھا اور وه يہ کہ آپ امت کو اس بات پر متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ نبی اپنے بعد
بلکہ اس کے ِ
حکومت کی رياست اور کشتی اسالم کی مھار کس کے ھاتھ ميں دے کر جارھے ھيں۔
اور جيسا کہ يہ حديث شريفہ اشاره کرتی ھے کہ حضرت علی )ع(،نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے ساتھ شريک ھيں
ليکن يہ شرکت کسی تجارت ،صنعت او رزراعت ميں نھيں ھے بلکہ آپ کی شرکت دين اور اسالم ميں ھے اور اسالم ميں
پيش آنے والی تمام زحمتوں کو برداشت کيا اور دين کی اھم ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی،اور چونکہ ايک
معمولی انسان شرکت کے حدود کو آسانی سے نھيں سمجھ سکتا )خصوصا ً جبکہ يہ بھی معلوم ھو کہ جناب ھارون نبی بھی
تھے( اسی وجہ سے رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے حديث منزلت ميں ايسی قيد لگادی تاکہ اشکال نہ ھونے پائے
اور اس شرکت کی حدود بھی معين کردی اسی وجہ سے مطلق طور پر نبوت کی نفی کردی اور نبوت کو شرکت کے حدود
سے نکالتے ھوئے فرمايا:
” ميرے بعد کوئی نبی نھيں“
اور شايد اس حديث کے معنی اس وقت مزيد روشن ھوجائيں جب يہ معلوم ھو کہ حديث منزلت کو رسول اسالم نے اس وقت
بيان فرمايا جب آپ مدينہ منوره سے ”جنگ تبوک“ ميں جارھے تھے اس وقت نائب اور قائم مقام بنايا ۔
ليکن شيخ ابن تيميہ اس حديث کے بارے ميں کہتے ھيں کہ اس حديث سے حضرت علی عليہ السالم کی کوئی بھی فضيلت
ثابت نھينھوتی کيونکہ جس وقت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمجنگ تبوک کے لئے نکلے ھيں تو آپ کے ساتھ تمام
اصحاب اور تمام مومنين تھے او رمدينہ ميں عورتوں اور بچوں کے عالوه کوئی نھيں تھا يا وه لوگ جو جنگ ميں نھيں
گئے تھے چاھے وه مجبور ھوں يا منافق تو ايسے لوگوں پر کسی کو خليفہ بنانا کوئی بھی فضيلت نھيں رکھتا۔ ][38
ليکن حديث پرغوروفکر کرنے واالشخص ابن تيميہ کے نتيجہ سے مطمئن نھيں ھوتا بلکہ ايک دوسرا نتيجہ نکالتا ھے کہ:
اس وقت مدينہ منوره مرکز نبوت اور دار السلطنت تھا۔
جب کسی حکومت کا رئيس اپنے دار السطنت سے کسی دوسری جگہ جاتا ھے )جيسے تبوک( اور چونکہ اس وقت کا
مواصالتی نظام بہت ھی کمزور ھوتا تھا تو گويا جانے واال ايک طويل مدت کے لئے وھاں سے غائب ھورھا تھا اور چونکہ
جنگ کے مسائل ايسے ھوتے ھيں جن کے بارے ميں يہ بھی معلوم نھيں ھوتا کہ کب ختم ھوگی اور کب پلٹ کر آنا ھوگا تو
ايسے موقع پر کسی رئيس کا نائب بنانا اور اس کو دار السلطنت ميں جانشين بناکر چھوڑنا ايک عظيم معنی رکھتا ھے اور
وه بھی ايسے ماحول ميں جب دشمنان اسالم اور منافقين کی طرف سے ھر ممکن خطره موجود ھو اور وه ايک ايسی فرصت
کی تالش ميں ھوں کہ موقع ملنے پر اسالم اور مسلمانوں کو نابود کر ڈاليں ،ل ٰہذايسے ماحول ميں حضرت علی عليہ السالم
کو اپنا خليفہ معين کرنا ايک عظيم فضيلت ھے۔
تيسری حديث” :حديث غدير“
اس حديث کو اکثر صحابہ وتابعين نے روايت کيا ھے اور بہت سے علماء وحفاظ نے اس کو نقل کيا ھے۔ ][39
بطور اختصارھم صرف حديث کے محل شاہد اور ان چيزوں کو بيان کرتے ھيں جو امامت وامام کی وضاحت سے متعلق
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ھيں۔
چنانچہ اکثر روای کہتے ھيں:
”جب ھم حجة الوداع سے واپس پلٹ رھے تھے  ،اورغدير خم ميں پھونچے تو رسول اسالم نے نماز ظھر کے بعد مسلمانوں
کے درميان خطبہ ديا اورحمد باری تعال ٰی کے بعد فرمايا:
”اے لوگو ! قريب ھے کہ ميں اپنے پروردگار کی دعوت پر لبيک کھوں ميں بھی مسئول ھوں او رتم بھی مسئول ھو ،پس تم
لوگ کيا کہتے ھو؟
تب لوگوں نے کھا” :ھم گواھی ديتے ھيں کہ آپ نے دين اسالم کی تبليغ کی ،ھم کو وعظ ونصيحت کی اورجھاد کيا ،
”فجزاک ٰ ّ
ﷲ خيراً“
يھاں تک کہ رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا:
ﷲ موالی وأنا مولی المومنين  ،وانا اولی بھم من انفسھم ،فمن کنت مواله فہذا علی موالهٰ ،
”ان ٰ ّ
اللّھ ّم وال من وااله وعاد من عاداه
ٔ
وانصر من نصره ،واخذل من خذلہ وأدر الحق معہ حيثما دار۔“
اولی بالتصرف ھوں پس جس کا ميں موال ھوں
)ﷲ ميرا موال ھے او رميں مومنين کا موال ھوں اور ميں ان کے نفسوں پر ٰ
اس کے يہ علی بھی موال ھيں ،خدايا تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو
دشمن رکھے ،خدا يا تو اس کی نصرت فرما جو علی کی نصرت کرے ،اور اس کو ذليل کردے جو علی کو ذليل کرنا چاھے
او رجدھر علی جائيں حق کو ان کے ساتھ موڑدے(
اور جب رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکا يہ کالم تمام ھوا تو سب لوگ حضرت علی عليہ السالم کی طرف مبارکباد
دينے کے لئے بﮍھے ،چنانچہ حضرت عمر نے کھا:
”بخ بخ لک يا علی ،اصبحت موالنا ومولی کل مومن ومومنة“
)مبارک ھو مبارک اے علی ،آپ ھمارے اورھر مومن ومومنہ کے موال ھوگئے(
اس کے بعد جناب جبرئيل يہ آيت لے کر نازل ھوئے:
][40
”آج ميں نے تمھارے دين کو کامل کرديا اور تم پر اپنی نعمتيں پوری کرديں اور تمھارے اس دين اسالم کو پسند کيا“
قارئين کرام ! يہ تھا حديث غدير کا خالصہ،اور يہ تھی شان نزول اور يہ تھے الفاظ حديث ،اس حديث شريف ميں نظريہ
”امامت“ کی مکمل وضاحت کی گئی ھے اور يہ واضح کرديا گيا ھے کہ يہ امامت  ،واليت عام او رمطلقہ مسئوليت کی
حامل ھے اور سول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وفات کے بعد جس امام کے بارے ميں سوال کيا جارھا تھا اس کو
رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے لوگونکے سامنے پيش کرديا اور اس حديث ودليل کو سن کر لوگوں نے اپنا مقصد
حاصل کرليا جس کے نتيجہ ميں تہنيت اور مبارکباد پيش کرنے لگے۔
ليکن بعض لوگوں نے فلسفہ چھاڑنا شروع کيا درحاليکہ وه حديث کی صحت کا انکار نہ کرسکے بلکہ يہ کھا کہ يہ حديث
آپ کے مدعا کو ثابت نھيں کرتی چونکہ لغت ميں لفظ” موال“ کے بہت سے معنی ھيں جيسے ناصر ،ابن عم ،رفيق ،وراث
وغيره اور ھم يہ نھيں جانتے کہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی مراد کون سے معنی تھے اور کس معنی ميں
حضرت علی عليہ السالم کو موال کھا ھے۔
ليکن يہ فلسفہ تراشی خود غرضی اور ھوا وھوس کی دين ھے اور نہ ھی معترض نے موضوع ميں غور وفکر کيا ھے۔ ان
اعتراضات کو ختم کرنے کے لئے درج ذيل امور رپر توجہ کرنا:
١۔ اعالن واليت سے قبل آيہ بلّغ کا نازل ھونا چنانچہ مورخين ومفسرين نے روايت کی ھے کہ جب آنحضرت صلی ﷲ عليہ
و آلہ و سلمآخری حج سے واپس آرھے تھے تو اس وقت خداوندعالم نے وحی فرمائی:
][41
”اے رسول جو حکم تمھارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کيا گيا ھے پھونچادو اور اگر تم نے ايسا نہ کيا تو )سمجھ
لو( تم نے اس کا کوئی پيغام ھی نھيں پھونچايا اور )تم ڈرو نھيں( خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا“
٢۔ نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکا اعالن واليت کے لئے جنگل ميں ظھر کے وقت کا انتخاب کرنا۔
٣۔کالم پيغمبر ميں تينوں واليت کا ذکر ھونا:
الفّ ٰ :
ﷲ موالی۔
ﷲ ميرا موال ھے۔
ب :انامولی المومنين۔
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ميں مومنين کا موال ھوں۔
ج :من کنت مواله فہذا علی مواله۔ ][42
جس کا ميں موال ھوں اس کے يہ علی )ع(بھی موال ھيں۔
۴۔ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکا حضرت علی عليہ السالم کے لئے دعا کرنا:
” ٰ
اللّھ ّم وال من وااله وعاد من عاداه واخذل من خذلہ وادرالحق معہ حيث دار۔][43
پروردگارا ! تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے اور ذليل کر اس
کو جو علی کو ذليل کرنا چاھے ،اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائيں ۔
جبکہ اس دعا ميں واليت کے معنی بغير حاکم کے مکمل نھيں ھوسکتے ھيں
۵۔ آيہ اکمال کا نازل ھونا :اليوم اکملت لکم دينکم ۔۔۔] [44جو اس بات پر داللت کرتی ھے کہ يہ ايک اھم مسئلہ تھا جس وجہ
سے خداوندعالم نے دين کو کامل کيا اور نعمتيں تمام کيں۔
۶۔ حاضرين غدير خم کا حضرت علی عليہ السالم کا مذکوره الفاظ ميں مبارک باد پيش کرنا۔][45
مذکوره چھ نکات ميں غور وفکر کرنے سے انسان کو يہ يقين ھوجاتا ھے کہ مسلمانوں کی نظر ميں حضرت علی )ع(
رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے وراث ،ناصر ،دوست او رابن عم نھيں ھيں اور نہ ھی ارث ونصرت کا مسئلہ ھے
اور اگر رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمان باتونکاقصد کرتے توپھر غدير کے ماحول اور ان آيات جن کو خدا نے اس
موقع پر نازل فرمايا اور تبريک وتہنيت کے لئے ايسے الفاظ کی ضرورت نہ تھی کيونکہ اگر لفظ موال سے مراد امامت
وخالفت نہ ھو تو پھر ان سب چيزوں کا وجود کوئی معنی نھيں رکھتا۔
اور جيسا کہ ڈاکٹر احمد محمود صبحی نے حقيقت کا انکشاف کيا ھے اور جو لوگ اس حديث کا انکارکرتے ھيں ان کے
لئے بہترين جواب ديا ھے ،چنانچہ موصوف کہتے ھيں:
”چونکہ اھل ظاھر)حنبليوں( اور سلفيوں) وھابيوں(کے نزديک معاويہ سے محبت کرنے کے عالوه کوئی چاره نھيں تھا ل ٰہذا
اس سے محبت کرنا ھی اپنا شعار بنارکھا  ،اسی وجہ سے انھوں نے مذکوره حديث کے معنی اس لحاظ سے کئے تاکہ علی
کی محبت کو ترک کرنے ميں کوئی مضائقہ پيش نہ آئے۔ ][46
مذکوره باتوں سے يہ بات ثابت ھوجاتی ھے کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے اپنی امت کی قيادت ورھبری کے
لئے امام کی معرفی کی ھے۔
اور مذکوره حديث )اگرچہ اس کے الفاظ او رمناسبت مختلف ھيں( امامت کے بارے ميں صاف اور روشن ھے جو مکمل
طريقہ سے ھمارے مقصود پر داللت کرتی ھے۔
ليکن اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ کيا فقط امام اول کا معين ھوجانا کافی ھے اور باقی ائمہ عليھم السالم کے بارے ميں تعيين
کی ضرورت نھيں ھے يا ان کے لئے بھی نص اور احاديث کا ھونا ضروری ھے؟
يعنی باقی ائمہ )ع( کی امامت کيسے ثابت ھوگی؟ اور ان کو باره کے عدد ميں محدود کرنا )نہ کم وزياد( کيسے صحيح ھے؟
قارئين کرام ! ائمہ )ع(کی امامت کو دو طريقوں سے ثابت کيا جاسکتا ھے:
پھال طريقہ:
ان احاديث کے ذريعہ جن کی تعداد بہت زياده اور بہت مشھور ھيں جيسا کہ حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمنے امام حسن وامام حسين عليھما السالم کو مخاطب کرکے فرمايا:
”انتما االمامان والمکما الشفاعة “ ][47
)تم دونوں امام ھو اور دونوں شفاعت کرنے والے ھو(
اسی طرح امام حسين عليہ السالم کی طرف اشاره کرکے فرمايا:
”ہذا امام  ،ابن امام اخو امام ،ابو االئمة “][48
)يہ خود بھی امام ھيں اور امام کے بيٹے  ،امام کے بھائی او رنو امامونکے باپ ھيں(
اور اس طرح بہت سی روايات موجود ھيں جن سے کتب حديث وتاريخ بھری پﮍی ھيں اور ان ميں امامت کی بحث تفصيل
کے ساتھ بيان کی گئی ھے۔
دوسرا طريقہ:
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گذشتہ امام کے ذريعہ آنے والے امام کا بيان ،اورچونکہ گذشتہ امام کا بيان ،حجت اور دليل ھوتاھے اور اس پر يقين
رکھناضروری ھے جبکہ ھم گذشتہ امام کی امامت پر ايمان رکھتے ھيں اور ان کو صادق اور امين جانتے ھيں۔][49
اب رھا ائمہ )ع( کا باره ھونا نہ کم نہ زياده تو اس سلسلہ ميں بھی بہت سی روايات موجود ھيں] [50اور ھمارے لئے يھی
کافی ھے کہ اس مشھور ومعروف حديث نبوی کو مشھور ومعروف شيوخ نے بيان کيا ھے کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ
و سلمنے ارشاد فرمايا”:اليزال الدين قائما حتی تقوم الساعة ويکون اثنا عشر خليفة کلھم من قريش“ ][51
)دين اسالم قيامت تک باقی رھے گا او رتمھارے باره خليفہ ھوں گے جو سب کے سب قريش سے ھوں گے(
ايک دوسری حديث ميں اس طرح ھے:
”ان ہذا االمر ال ينقضی حتی يمضی فيہ اثنا عشر“][52
)بتحقيق يہ امر )دين( ختم نھيں ھوگا يھاں تک کہ اس ميں باره )خليفہ( ھوں گے(
اور اگر ھم اس حديث شريف ميں غور وفکر کريں )جبکہ اس حديث کو تمام مسلمانوننے صحيح مانا ھے( تو يہ حديث دو
چيزوں کی طرف واضح اشاره کررھی ھے:
١۔دين کا قيامت تک باقی رہنا۔
٢۔قيامت تک فقط باره خليفہ ھی ھوں گے جو اسالم ومسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ھوں گے۔
اور يہ بات واضح ھے کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکا باره خليفہ سے وه ح ّکام مراد نھيں ھيں جو شروع کی
چار صديوں ميں ھوئے ھيں کيونکہ ان کی تعداد باره کے کئی برابر ھے اور ان ميں سے اکثر کتاب وسنت رسول کے تابع
نھيں تھے ل ٰہذا وه رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے حقيقی خليفہ نھيں ھوسکتے۔
تو پھر انکے عالوه ھونے چاہئيں،اور وه حضرت علی )ع( اور ان کے گياره فرزندوں کے عالوه کوئی نھيں ،يہ وه ائمہ ھيں
جن سے لوگ محبت کيا کرتے تھے او ران کا اکرام کيا کرتے تھے اور انھيں سے اپنے دينی احکام حاصل کيا کرتے تھے،
نيز اپنی فقھی مشکالت ميں انھيں کی طرف رجوع کرتے تھے اور جب بھی کوئی مشکل پﮍتی تھی اس کے حل کے لئے
انھيں ائمہ)ع( کے پاس جايا کرتے تھے۔
اگر کوئی شخص اس سلسلہ ميں احاديث نبوی اور ان کے عدد کے بارے ميں مزيد اطالع حاصل کرنا چاھے تو اس کو
چاہئے کہ مخصوص مفصل کتابوں کا مطالعہ کرے۔)مثالً الغدير عالمہ امينی رحمة ﷲ عليہ ،عبقات االنوار سيد حامد حسين
طاب ثراه وغيره(
حضرات ائمہ عليھم السالم
سلسلہ بحث کو مکمل کرنے کے لئے ضروری ھے کہ ھم مختصر طور پر ائمہ )ع( کے اسماء گرامی اور ان کے زمانہ
کے مختصر حاالت بيان کريں نيز مختصر طور پر ان کی چھوڑی ھوئی ميراث کے بارے ميں بھی ذکر کريں او رخود ان
حضرات کی مختصر طورپر سوانح حيات بيان کريں ،ان تمام باتوں ميں ھم اختصار کا پورا خيال رکھےں گے تاکہ ھماری
کتاب بہت زياده ضخيم نہ ھوجائے۔
اور ھماری ساری اميد خداوندعالم کی ذات پر ھے کيونکہ وھی مدد کرنے واال ھے تاکہ ھم ائمہ )ع( کی سوانح حيات کو
تحرير کرسکيں اور ھر امام کے حاالت بيان کريں تاکہ آج کا ھمارا زمانہ ان کی رھبری وقيادت اور ان کی چھوڑی ھوئی
ميراث کو پہچان لے ،چنانچہ انھوں نے زمانہ کے لئے ايسی ايسی ميراث چھوڑی ھيں جو عالم بشريت کے لئے بہت عظيم
سرمايہ اور مايہ سرفرازی وباعث عزت ھے۔
خداوندعالم ھماری مدد ونصرت فرمائے)آمين(
پھلے امام  :حضرت علی بن ابی طالب عليہ السالم
حضرت علی )ع(کا مشھور لقب ”امير المومنين“ ھے آپ کو اس لقب سے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے سرفراز
فرمايا تھا۔][53
آپ کی والدت باسعادت مکہ معظمہ اورخانہ کعبہ ميں /١٣رجب المرجب  ٣٠عام الفيل کو ھوئی۔][54
آپ کو نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے بچپن ھی سے اپنے پاس رکھا تاکہ آپ کے چچا ابوطالب پر کچھ بوجھ کم
ھوجائے ،چنانچہ خداوندعالم نے يہ چاھا کہ آپ کی تربيت اس کا محبوب رسول کرے اور ھر طرح کی مشکالت ومصائب
سے محفوظ رکھے۔جب نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلممبعوث بہ رسالت ھوئے تو سب سے پھلے حضرت علی عليہ
السالم نے اظھار اسالم کيا۔][55
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اور جب آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے اپنے قبيلہ والوں کو اسالم کی دعوت دی تو اسی موقع پر آپ کی وزارت ،
وصايت اور خالفت کے بارے مينواضح بيان ديا )جيسا کہ تفصيل گذر چکی ھے( اور جس وقت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ
و آلہ و سلمنے مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت کا اراده کيا تو حضرت علی عليہ السالم آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمکی شبيہ بن کر آپ کے بستر پر سورھے تاکہ قريش يہ سمجھيں کہ ”محمد“)ص( ابھی بستر پر سورھے ھيں۔
اور مدينہ منوره ہجرت کے بعد آپ نے تمام اسالمی جنگوں ميں شرکت کی اور ھر جنگ ميں پرچم اسالم آپ)ع( ھی کے
ھاتھوں ميں رھا ،اور آپ)ع( ھر جنگ ميں)سوائے جنگ تبوک کے(نبی کے ساتھ ساتھ رھے  ،چونکہ نبی اکرم صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلمنے آپ کو اسالم کی دار السلطنت ميں احتمالی خطرے کی بنا پر مدينہ ميں چھوڑديا تھا )جيسا کہ تفصيل
گذر چکی ھے(
خداوندعالم اور نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے آپ کی تکريم کی خاطر رسول ﷲ کی اکلوتی بيٹی جناب فاطمہ زھرا
سالم ﷲ عليھا سے شادی کی۔][56
اور رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے اپنی آخری عمر ميں آپ کو امامت کے لئے منصوب کيا جيسا کہ حديث غدير
ميں گذر چکا ھے۔
اور چونکہ وفات نبی کے بعد آپ کی زندگی ميں بہت سے حادثات رونما ھوئے ليکن آپ)ع( نے اپنی کوشش اور وعظ
ونصيحت کو جار ی رکھا تاکہ ہدف اسالم آگے بﮍھتا رھے اور اس مقدس راه کی طرف لوگوں کو دعوت ديتے رھے ،اور
مشکل حاالت کو برداشت کرتے رھے۔اور جب لوگوں نے قتل عثمان کے بعد آپ کو خالفت قبول کرانا چاھاتو چنانچہ آپ
نے کراہةً قبول کرلی ليکن اسی مناسبت سے حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:
”اگر حاضرين کی بھيﮍ جمع ھوکر ميرے پاس نہ آتی او ريہ ثابت ھوجاتا کہ ھمارے ناصر ومددگار موجود ھيں او راگر
علماء سے خدا کا عہد وپيمان نہ ھوتا کہ ظالم سے دشمنی اور مظلوم سے ھمدردی کريں تو پھر ميں اس خالفت کی مھار کو
اس کے سوار پر ڈال ديتا اور اس کے دوسرے کو پھلے والے کے کاسہ سے سيراب کرديتا ،کيونکہ ميں نے اس دنياکو
بکری کے ناک سے بہتے گندے پانی سے بھی پست پايا“۔)خطبہ شقشقيہ(
آپ کی خالفت کے دوران ناکثين )اھل جمل( قاسطين )تابع معاويہ( اورمارقين )خوارج( سے جنگ ھوئی ۔][57
آپ کی شھادت ،مظلومانہ طريقہ سے شب  / ٢١رمضان المبارک ۴٠ھ ][58کو کوفہ ميں ھوئی اور آپ کو کوفہ سے باھر
”نجف“ ميں دفن کرديا گيا۔
دوسرے امام  :حضرت حسن بن علی عليہ السالم
مجتبی “ او ر”زکی“ تھے۔
آپ کے دو مشھور ومعروف لقب ”
ٰ
آپ کی والدت باسعادت شب  /١۵رمضان المبارک تين ہجری کو مدينہ منوره ميں ھوئی۔
آپ کی تربيت آغوش پيغمبر اور قرآنی ماحول ميں ھوئی۔
آپ امام ٰ
ہدی ] [59وسيدی شباب اھل الجنة ][60ميں سے ايک ھيں آپ کی ذات ان دوميں سے ايک ھے جن کے ذريعہ ذريت
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمباقی ھے ،آپ ھی ان چار حضرات ميں سے ايک ھيں جن کے ذريعہ رسول اسالم نے
نصاری نجران سے مباھلہ کيا او رآپ ھی پنجتن پاک کی ايک فرد ھيں جن کی شان ميں آيہ تطھير نازل ھوئی۔
آپ نے رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے ساتھ سات سال زندگی گذاری اور اس کے بعد اپنے پدر بزرگوار کے
ساتھ تمام مشکالت ومصائب ميں شريک رھے اور جب حضرت علی عليہ السالم کی وفات ھوئی تو خالفت آپ کے قدموں
ميں آگئی اور معاويہ اور شام کے رہنے والوں کے عالوه پورے عالم اسالم نے آپ کی بيعت کی ،آپ نے دين کی خاطر
اپنے لشکر کو معاويہ اور اس کے لشکر سے مقابلہ کے لئے بھيجا ليکن اس کے بعد آپ کو مشھور ومعروف صلح کرنی
پﮍی آپ کے بارے ميں رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے پھلے ھی ارشاد فرماديا تھا:
” ان ہذا سيد يصلح ٰ ّ
ﷲ علی يديہ بين فئتين عظيمتين“][61
)يہ ميرا بيٹا سيد وسردار ھے خداوندعالم اس کے ھاتھوں پر دو عظيم گروه کی صلح کرائے گا(
قارئين کرام ! صلح امام حسن عليہ السالم کی تفصيل يعنی اس موقع کے حاالت کيا تھے امام عليہ السالم نے کس طرح ان
حاالت کا مقابلہ کيا،صلح کا مقصد کيا تھا  ،اس صلح کے کيا کيا بند تھے ،شرطيں کياکيا تھيں ،کيا معاويہ نے ان شرائط کو
پورا کيا؟ ان تمام چيزوں کو اس کتاب کی ضخامت کے پيش نظر بيان نھيں کيا جاسکتا او رجو شخص ان تمام چيزوں کی
تفصيل جاننا چاھے تووه ”صلح الحسن“نامی کتاب کا مطالعہ کرے ،کيونکہ مذکوره کتاب ميں مکمل طريقہ سے بحث کی
گئی ھے اور اس کتاب کے متعدد ايڈيشن بھی چھپ چکے ھيں۔
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بعض معترضين نے امام حسن عليہ السالم پر يہ بھی اعتراض کيا کہ آپ کی کئی بيويا نتھيں يھاں تک کہ بعض لوگوں نے تو
يہ بھی کہہ ديا کہ آپ کی بيويوں کی تعداد  ٣٠٠سے ٩٠٠کے درميان تھی۔][62
ليکن تاريخ کی تحقيق سے يہ اعتراض بے جا ثابت ھوتا ھے اور يہ بات واضح ھوتی ھے کہ آپ کی سات يا آٹھ بيوياں
تھيں۔] [63جيسا کہ يہ بات بھی کشف ھوجاتی ھے کہ آپ )ع(پنے اپنی تين بيويوں کو طالق بھی دی ھے۔][64
چنانچہ ڈاکٹر احمد محمود صبحی صاحب نے آپ کے مسئلہ تعدد ازواج کے بارے ميں حاشيہ لگايا اور کھا:
”آپ کا تعدد ازواج سے شايد مقصد يہ رھا ھو کہ مختلف قبائل سے آپ کے سسرالی رشتہ داری ھوجائےں کيونکہ )ابن
خلدون کے قول کے مطابق( حاکم وقت اپنی رشتہ داری اورخاندان کے بل بوتہ پر حکومت کرتاتھا يھی وجہ ھے کہ تمام بنی
اميہ نے اس کی حکومت کی طرف داری کی) ،اور اس کی حمايت ميں حکومت شام کے مخالفين کا قتل وغارت کيا(
چنانچہ امام حسن عليہ السالم نے جب يہ ديکھا کہ آپ کی اوالد کو قتل کيا جارھا ھے اور آپ کی نسل کو ختم کرنا چاہتے
ھيں تو آپ نے کثرت ازواج اور کثرت نسل کے عالوه کوئی چاره کار نھيں ديکھا۔][65
آپ کو )معاويہ کے حکم سے( زھر ديا گيا او رآپ مدينہ منوره ميں  /٢٨صفر سن پچاس ہجری ] [66کو شھيد کئے گئے اور
آپ کو جنت البقيع ميں دفن کرديا گيا۔
تيسرے امام  :حضرت حسين بن علی عليہ السالم
آپ کا مشھور ومعروف لقب ”سيد الشہداء“ ھے۔
آ پ کی والدت باسعادت  /٣شعبان المعظم سن چار ہجری کو مدينہ منوره ميں ھوئی۔
سايہ نبوت ،موضع رسالت ،مختلف المالئکہ اور معدن علم ميں ھوئی۔
آپ کی پرورش ٔ
آپ بھی اپنے بھائی امام حسن عليہ السالم کے تمام بنيادی فضائل ميں شريک ھيں يعنی آپ بھی امام ٰ
ہدی ،سيدا شباب اھل
الجنة ميں سے ايک ھيں ،آپ ھی کی ذات ان دو ميں سے ايک ھے جن کے ذريعہ ذريت رسول باقی ھے آپ ھی ان چار
ٰ
نصاری نجران سے مباھلہ کيا اور آپ بھی پنجتن پاک)ع( کی
حضرات ميں سے ايک ھيں جن کے ذريعہ رسول اسالم نے
آيہ تطھير نازل ھوئی۔
ايک فرد ھيں جن کی شان ميں ٔ
آپ)ع( نے رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے ساتھ چھ سال تک کی زندگی گذاری ،او رآپ پر وه تمام مصيبتيں پﮍيں
جو وفات رسول کے بعد اھل بيت )ع(پر پﮍيں يھاں تک کہ آپ کے بھائی امام حسن عليہ السالم کو زھر سے شھيد کرديا گيا
او رآ پ نے اپنی زندگی ميں اپنی والده گرامی ،پدر بزرگوار اور اپنے بھائی کے غم کو برداشت کيا۔
اور جس وقت معاويہ کی موت ھوئی تو يزيد اس کا وارث بنا اوراس نے سب مسلمانوں کو اپنی بيعت کے لئے باليا ،تو ان
ميں سے بعض لوگوں نے ناالئق جوان کی بيعت کرنے سے انکار کرديا۔
چنانچہ آپ کی حکومت وقت سے مخالفت کے تين اھم اسباب تھے:
١۔يزيد کا مستحق خالفت نہ ھونا اور خالفت کی اھليت نہ رکھنا۔
٢۔صلح امام حسن عليہ السالم ميں جو معاہده کيا گيا تھا وه پورا ھوچکا تھا کيونکہ معاويہ کے ساتھ يہ طے ھوا تھا کہ معاويہ
کے بعد خالفت آپ )امام حسن )ع(( ھی کے پاس رھے گی او راگر امام حسن )ع( کے لئے کوئی ناخوشگوار حادثہ پيش آگيا
تو ان کے بعد حق خالفت ان کے بھائی امام حسين عليہ السالم کو ھوگا ،ل ٰہذا معاويہ کو اپنے بعد کسی کو خليفہ معين کرنے
کاکوئی حق نھيں تھا۔ ][67
اس کا مطلب يہ ھے کہ معاويہ کے مرتے ھی امام حسين عليہ السالم در حقيقت صاحب خالفت ھوگئے تھے کيونکہ معاويہ
نے اس معاہده پر بھی دستخط کر رکھے تھے۔
٣۔ اس وقت کے حاالت اس طرح کے تھے کہ ايسے حاالت ميں قيام کرنا واجب ھوجاتا ھے کيونکہ خود آپ )ع( نے ايک
حديث ميں اس طرح اشاره کيا ھے:
ً
ً
ٓ
”انی لم اخرج بطراً و الاشراً والمفسدا والظالما وانما خرجت اطلب الصالح فی امة جدی محمد )ص( اريد ان امر بالمعروف
وانھی عن المنکر“][68
ٰ
)ميں کسی فتنہ وفساد اور ظلم کے لئے نھيں نکل رھا ھوں بلکہ ميں اپنے جد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی امت
کی اصالح کے لئے نکل رھا ھوں اور ميں امر بالمعروف او رنھی عن المنکر کرنا چاہتا ھوں(
اسی طرح اپنے شيعوں کے نام ايک خط لکھتے ھوئے فرماتے ھيں:
”فلعمری ما االمام اال الحاکم بالکتاب ،القائم بالقسط ،الدائن بدين الحق ،الحابس نفسہ علی ذات ﷲ“ ][69
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)خدا کی قسم امام کی ذمہ داری يہ ھوتی ھے کہ قرآن کے مطابق حکم کرے ،عدالت قائم کرے ،دين حق کی طرف دعوت
دے اور پروردگار کے سامنے اپنے نفس کا حساب کرے(
قارئين کرام ! اس اسباب کی تحقيق وبررسی کے بعد ان لوگوں کا نظريہ باطل ھوجاتا ھے جن کی نظر ميں امام حسين عليہ
السالم خطاکار ھيں جيسے ابوبکر بن عربی وغيره ،کيونکہ وه کہتے ھيں کہ امام حسين کے لئے يزيد کی بيعت کرکے
خاموش ھوجانا بہتر تھا۔][70
قارئين کرام ! آپ حضرات غور تو کريں کہ کيسے امام حسين عليہ السالم کے لئے يہ بہتر تھا کہ يزيد کی بيعت کرکے
خاموش ھوجاتے جبکہ امام حسين عليہ السالم اپنے اوپر واجب ديکھ رھے تھے کہ قيام کريں اور خود معاويہ نے اس عہد
نامہ پر دستخط کررکھے تھے جس ميں امام حسين عليہ السالم کو بيعت نہ کرنے اور سکوت اختيار نہ کرنے کا حق تھا۔
ل ٰہذا حضرت امام حسين عليہ السالم تاريخ کے اوراق پر فاتح اکبر کے نام سے مشھور ھيں اگرچہ کربال کے ميدان ميں
ظاھری طور پر آپ کو اور آپ کے لشکر کو تہہ تيغ کرديا گيا جبکہ ان کے قاتلوں پر ھميشہ تاريخ لعنت کرتی چلی آرھی
ھے ،اگرچہ انھوں نے اپنی جنگ ميں غلبہ حاصل کيا،بلکہ تاريخ ميں ايسی کوئی مثال نھيں ملتی کہ جس ميں جنگ
ميں)ظاھری( غلبہ پانے والوں پر دنيا نے اس طرح لعنت ومالمت کی ھو جس طرح قاتلين امام حسين عليہ السالم پر کی
ھے][71
آپ کی شھادت  /١٠محرم ۶١ھ کو عصر کے وقت کربال ميں ھوئی ] [72او رآپ کربالئے معلی ميں دفن ھےں۔
چھوتھے امام :حضرت زين العابدين عليہ السالم
آپ کے دومشھور لقب ھيں ”سجاد“ اور ”زين العابدين“ ،آپ کی والدت باسعادت مدينہ منوره ميں سن اڑتيس ہجری کو
ھوئی،آپ کا اس وقت بچپن تھا جس وقت آپ کے جد امير المومنين عليہ السالم پر مصائب پﮍے اور آپ کے چچا امام حسن
عليہ السالم کے ساتھ سازش کی گئی جس کے بعد آ پ کو معاويہ سے صلح کرنا پﮍی) ،جيسا کہ اشاره گذر چکا ھے(
اور جس وقت واقعہ کربال نمودار ھوا اس وقت آپ کی جوانی کا عالم تھا آپ تمام مصائب کربال ميں شريک تھے يھاں تک
کہ آپ کو اسير کرکے شام لے جايا گيا ليکن آپ اور آپ کی پھوپھی جناب زينب سالم ﷲ عليھا نے يزيد کے مقصد کو ناکام
بناديا کيونکہ يزيد لوگوں کو يہ بتانا چاہتا تھا کہ ايک خارجی نے حکومت وقت پر خروج کيا تھا ل ٰہذا اس کے ساتھ يہ سب
کچھ کيا گيا )ليکن جناب سيد سجاد اور جناب زينب )سالم ﷲ عليھما( کے خطبوں کی وجہ سے يزيد کا سارا ہدف کافور
ھوگيا،چنانچہ امام عليہ السالم کی زندگی ميں واقعہ کربال کے بعد جب مدينہ والوں نے يزيدی ظلم وجور کے خالف علم
بغاوت بلند کيا تو ”واقعہ حره“ پيش آيا جس ميں يزيد نے اپنی فوج کے لئے اھل مدينہ کے مال ودولت اور ناموس کو حالل
کرديا تھا اور انھوں نے ظلم وبربريت کا وه دردناک کھيل کھيال کہ تاريخ شرمنده ھے ،اس واقعہ ميں مروان بن حکم جيسے
آپ کے دشمن کو بھی سوائے آپ کے در دولت کے عالوه کھيں پناه نہ ملی ۔][73
اور ان لوگوں کو اس وجہ سے امام عليہ السالم نے اپنے گھر ميں پناه دی تھی تاکہ تاريخ اور لوگوں کے لئے ايک عظيم
درس مل جائے کہ ٰالھی امام کا کردار کيسا ھوتا ھے۔امام عليہ السالم نے حکومت وقت کے ظلم اور اھل بيت عليھم السالم
کی مظلوميت کو اپنی دعاؤں ميں بيان کرنا شروع کيا اور يہ دعائيں لوگوں کو تعليم دينا شروع کيں ،چنانچہ امام عليہ السالم
کی يہ دعائيں مومنين ميں رائج ھوتی چليں گئيں ان دعاؤں ميں حاکم وقت کی حقيقت اور اس کے ظلم وجور کی طرف اشاره
کيا گيا تھا اور لوگوں کے ذہن کو ان سازشوں کی طرف متوجہ کيا کہ حکومت وقت تعليمات دين کو ختم کرنا چاہتی ھے اور
مقام اولياء ﷲ واصفياء ﷲ پر قبضہ کرنا چاہتی ھے نيز حالل وحرام ميں تحريف کرناچاہتی ھے اور سنت رسول کو نابود
کرنا چاہتی ھے۔ ][74
دعاوں کے مجموعہ کو
چنانچہ امام عليہ السالم نے ان سخت حاالت کا مقابلہ اپنی دعاؤں کے ذريعہ کيا  ،امام )ع( کی ان ٔ
”صحيفہ سجاديہ“ کھا جاتا ھے امام کی يہ عظيم ميراث ھمارے بلکہ ھر زمانہ کے لئے حقيقت کو واضح کرديتی ھے ،يہ
عظيم کتاب مختلف تراجم کے ساتھ سيکﮍوں بار چھپ چکی ھے۔
امام عليہ السالم کی عظيم ميراث ميں سے ”حقوق“ نامی رسالہ بھی ھے جس ميں تمام خاص وعام حقوق بيان کئے گئے ھيں
جس کے مطالعہ کے بعد معلوم ھوجاتا ھے کہ عوام الناس کے حقوق کيا ھےں اور خدا کے حقوق کيا کيا ھےں انسان کو
اپنے اعضاء وجوارح پر کيا حق ھے اور کيا حق نھيں ھے ،چنانچہ يہ رسالہ بھی متعدد بارطبع ھوچکا ھے۔ امام سجاد عليہ
السالم کی شھادت ٩۵ھ کو مدينہ منوره ميں ھوئی اور آپ کو ”جنت البقيع“ ميں دفن کيا گيا۔ ][75
پانچويں امام  :حضرت محمد باقر عليہ السالم
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آپ کا مشھور ومعروف لقب ”الباقر“ ھے او رآپ کو يہ لقب حضرت رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے عطا فرمايا
تھا۔واقعہ کربال ميں آپ کا عہد طفوليت تھااور اپنی جوانی ميں ان تمام مشکالت ومصائب ميں شريک تھے جو آپ کے پدر
بزرگوار امام سجاد عليہ السالم اور دوسرے علويوں پر پﮍے۔جب آپ اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد منصب امامت پر
فائز ھوئے تو آپ حکومت وقت سے بالکل جدا ھوگئے اور کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ نہ رکھا چنانچہ آپ نے اپنا سارا
وقت علوم دينی اور حقائق اسالم کو بيان کرنے ميں صرف کرديا اور گذشتہ اموی حکومت کے زمانہ ميں فقہ وحديث جو
اموی دور مينغبارآلود ھوگئے تھے ان کو صاف کرديا۔
در حاليکہ آپ کا حکام زمانہ سے بالکل رابطہ نھيں تھا ليکن جب بھی انھيں کوئی مشکل اور پريشانی ھوتی تھی توان
مشکالت کو حل کرنے کے لئے آپ کی خدمت ميں حاصر ھوتے تھے ،اور امام عليہ السالم بھی اس سلسلہ ميں ذره برابر
بھی بخل سے کام نھيں ليتے تھے بلکہ اُن کی مشکالت کو حل فرما ديا کرديتے تھے اور ان کو وعظ ونصيحت فرماتے
تھے ،اسالم اور ارکان اسالمی کی حفاظت فرماتے تھے۔
جيسا کہ بعض مورخين نے لکھا ھے کہ عبد الملک بن مروان کا امام عليہ السالم سے مشوره کے بعد ان تمام ظروف او
رکپﮍوں کو بند کرادياجن پر مصر کے بعض عيسائيوں نے سريانی زبان ميں اپنا عقيده ”اب ،ابن اور روح القدس“ چھاپ کر
بازاروں ميں روانہ کيا تھا۔
اسی طريقہ سے جب خليفہ اور بادشاه روم کے درميان گفتگو ھوئی اور خليفہ بادشاه روم کو کوئی مستحکم جواب نہ دے
سکا  ،چنانچہ اس نے خليفہ کی طرف سے بے توجھی کی خاطر سخت رويہ اختيار کيا اور اس نے درھم ودينار پر رسول
اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے لئے نازيبا الفاظ لکھ کر مسلمانوں کے بازار ميں بھيجے کيونکہ اس زمانہ ميں درھم ودينا
ر روم ميں بنائے جاتے تھے۔
جب عبد الملک نے يہ حال ديکھا تو امام عليہ السالم سے مشوره کرنے پر مجبور ھوگيا اور اس سلسلہ ميں آپ کوشام دعوت
دی چنانچہ امام عليہ السالم نے مصلحت کے تحت اس دعوت کو قبول کيا اور آپ شام تشريف لے گئے اور جب عبد الملک
نے آپ کے سامنے مشکل بيان کی تو آپ نے فرمايا کہ صنعت گروں کو باليا جائے ،خليفہ نے ان سب کو حاضر کرليا تب
امام عليہ السالم نے ان لوگوں کو بتايا کہ کس طرح درھم ودينار کا سانچہ بنائيں ،کس طرح ان کی مقدار معين کی جائے اور
کس طرح ان پر کچھ تحرير کيا جائے،چنانچہ امام عليہ السالم نے اس طريقہ سے مسلمانوں کو رسوائی سے بچاليا اور
بادشاه روم ناکام ھوگيا][76
امام عليہ السالم کے بے شمار شاگرد تھے آپ کی ميراث وه گرانبھا ذخيره ھے جس سے تفسير ،فقہ ،حديث ،کالم اور
تاريخی کتب بھری ھيں ،آپ کی شھادت ذی الحجہ ١١۴ھ ] [77مدينہ منوره ميں ھوئی اور آپ کو جنت البقيع ميں دفن کيا گيا۔
چھٹے امام  :حضرت جعفر صادق عليہ السالم
آپ کا مشھور ومعروف لقب ”صادق “ھے۔
آپ کی والدت باسعادت  /١٧ربيع االول ٨٣ھ کو مدينہ منوره ميں ھوئی۔
آپ کے زمانے ميں اموی سلطنت کمزور ھوگئی يھاں تک کہ بالکل ھی اس کا خاتمہ ھوگيا اس کے بعد عباسی حکومت
تشکيل پائی چنانچہ عباسی حکومت اپنے نئے منصوبوں کو تيار کرنے ميں مشغول تھی ل ٰہذا امام عليہ السالم نے موقع غنيمت
شمار کيا اور وسيع پيمانہ پر تعليم وتربيت ميں مشغول ھوگئے ،آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زياده تھی اور ايسے ايسے
شاگرد جو بعد ميں اسالم کی مشھور ومعروف شخصيتيں بن گئيں۔
آپ)ع( کے شاگرد اور آپ سے احاديث روايت کرنے والوں کی تعداد اتنی زياده تھی کہ لوگوں کی زبان پر شيعيت کے
بجائے ”مذھب جعفری“ گردش کرنے لگا ،اور اس مذھب کو امام جعفر صادق عليہ السالم سے منسوب کرنے لگے جبکہ
تشيع تمام اھل بيت )ع(سے منسوب ھے اور کسی ايک امام سے مخصوص نھيں ھے۔
امام عليہ السالم نے اپنے زمانہ ميں کس قدر دينی خدمات انجام ديں ھيں اس کے لئے کافی ھے کہ ھم بعض تاريخوں ميں
آپ کے شاگردوں اور رواة کی تعداد کو مالحظہ کريں جن کی تعدادچار ہزارا تک بتائی جاتی ھے۔][78
اسی طرح ابو الحسن وشاء کہتے ھيں کہ :
”ميں نے اس مسجد )کوفہ( ميں / ٩٠٠راويوں کو ديکھا جو کہتے تھے” :حدثنی جعفر بن محمد)ع(“ )مجھ سے امام جعفر
صادق عليہ السالم نے فرمايا( ][79
اسی طرح ھمارے لئے کافی ھے کہ ھم امام عليہ السالم کی بعض باقی بانده علمی ميراث کو ديکھيں اور امام عليہ السالم کی
عظمت وبلندی کا اندازه لگائيں۔
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اگر آپ کی تفسير قرآن ،علم فقہ ،فلسفہ اور علم کالم وغيره کو ايک ساتھ جمع کيا جائے تو ايک بے نظير عظيم الشان دائرة
المعارف بن جائے گا۔
آ پ کے علمی آثار ميں سے :
طبی قوانين اور صحت سے متعلق دستور جن کو دو کتابوں ميں جمع کيا گيا ھے۔
”توحيد المفضل “ اور ”االھليلجہ “][80
ان دونوں کتابوں ميں مسئلہ ”عدوی “ )جس کے ذريعہ ”مکروب“ " "Microbeکی شناخت ھوتی ھے( کے بارے ميں
مکمل طريقہ سے وضاحت کی گئی ھے۔
اسی طرح علم االمراض کے بارے ميں مکمل طور پروضاحت کی گئی ھے ،امام عليہ السالم نے سب سے پھلے دورة
الدموية تھر ما ميٹر""Thermometerکشف کيا اس کے بعد کھيں ڈاکٹر ”ھارفی بقرون“ نے اس طرح اشاره کيا ھے۔
آپ ھی نے جابر بن حيان کو علم کيميا )(Chemistryکی تعليم دی اسی وجہ سے آپ کو علم کيميا کا موجد کھا جاتا ھے
يحي الھاشمی کہتے ھيں۔ ][81
جيسا کہ ڈاکٹر محمد ٰ
امام عليہ السالم کے طريقہ کار کے بارے ميں استاد ”ڈونالڈسن“ نے تدريس کے طريقہ کو بيا ن کرتے ھوئے کھاھے:
”آپ کی روش تدريس سقراطی تھی آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ھميشہ بحث ومباحثہ کرتے تھے اور خالص او رساده
موضوعات سے اپنی گفتگو کاآغاز فرماکر دقيق ،علمی  ،پيچيده اور مشکل موضوعات پر بحث ختم فرماتے تھے۔][82
آپ کی شھادت ١۴٨ھ ][83کو مدينہ منوره ميں ھوئی اور آپ کوبھی جنت البقيع ميں دفن کيا گيا۔
موسی کاظم عليہ السالم
ساتويں امام  :حضرت
ٰ
آپ کے دو مشھور لقب ”کاظم“ اور ”باب الحوائج“تھے ۔
آپ کی والدت باسعادت ١٢٨ھ کو مقام ”ابواء“ )مدينہ کے قريب ايک مقام(ميں ھوئی۔
آپ کی زندگی بنی عباس سلطنت کے زير اثر مشکالت سے دوچار رھی ھے۔
آپ کی زندگی کس قيد خانہ ميں گذری ھے اس کا بيان کرنا مشکل ھے ھارون الرشيد آپ کا سخت مخالف تھا اس کا سبب
بھی بعض مورخين نے يہ بيان کيا ھے کہ جس وقت ھارون الرشيد مدينہ منوره ميں داخل ھو کرمسجد النبی ميں زيارت کے
لئے گيا اور چونکہ اس نے قبر نبوی پر توجہ دی تو مدينہ کے زعماء اور سردار اس کو تحفے دينے کے لئے گئے او رجب
ھارون قبر رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمپر حاضر ھوا تو اس طرح سالم کيا:
”السالم عليک يا ابن العم“
)اے ميرے چچازاد بھائی تم پر سالم ھو(
اس کا يہ سالم لوگوں کو فريب دينے کے لئے تھا تاکہ لوگ اس قريبی رشتہ داری کو ديکھ کر اس کو خالفت کا مستحق مان
ليں ،ليکن جب امام عليہ السالم نے اس مکر وفريب کو ديکھا تو اس کو بے نقاب کرديا اور رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ
و سلمکو مخاطب کرکے کھا:
”السالم عليک يا ابہ“
)اے پدر بزرگوار تم پر سالم ھو(
يہ سن کر ھارون الرشيد کا سر شرم کی وجہ سے جھک گيا اور اس پر کينہ وکدورت کے آثار ظاھر ھونے لگے۔
چنانچہ اس کے بعد سے امام عليہ السالم اور ھارون الرشيد ميں بہت سے مناظرات ھوئے کہ کون رسول ﷲ سے زياده قريب
ھے ،ھارون الرشيد کی دليل يہ تھی کہ لﮍکی کی اوالد ”ذريت“ اور اس کے اوالد نھيں ھوتی۔ کيونکہ ذريت اور ابناء صرف
باپ کے ذريعہ منسوب ھوتے ھيں ماں کے ذريعہ نھيں۔
ليکن امام عليہ السالم نے ھارون الرشيد کو وه دندان شکن جوابات دئے جن کی وجہ سے اس کو منھ کی کھانی پﮍی ،ان ميں
سے بعض کا خالصہ يہ ھے:
١۔ اگر نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلماب تک زنده ھوتے تو تيری بيٹی سے نکاح کرسکتے تھے ليکن ميری بيٹی سے
ھر گز يہ قصد نہ کرتے۔
٢۔خداوندعالم کا ارشاد ھے:
][84
عيسی )ع( کے بارے ميں حجت
”پھر جب تمھارے پاس علم )قرآن( آچکا اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی )نصرانی( جناب
ٰ
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کرے تو کھو کہ )اچھا ميدان ميں( آؤ ھم اپنے بيٹوں کو بالئيں تم اپنے بيٹوں کو بالؤ۔۔۔۔“
اور اس بات کو تمام مسلمان جانتے ھيں کہ آپ نے مباھلہ ميں بيٹوں کی جگہ امام حسن وامام حسين عليھما السالم کو ليا جو
آپ کی بيٹی کی اوالد ھيں اور قرآن کريم نے ان دونوں کو ابناء )بيٹے( کھا۔
قرآن مجيد نے جناب ابراھيم عليہ السالم کی زبانی نقل کيا:
][85
وموسی وھارون )سب کی ھم نے ہدايت کی( اور
داود  ،سليمان وايوب ويوسف
ٰ
”اور ان ھی )ابراھيم ( کی اوالد سے ٔ
عيسی)ع(۔۔۔(
اور
يحي
اور
زکريا
اور
ھيں
نيکوکاروں کو ھم ايسا ھی صلہ فرماتے
ٰ
ٰ
عيسی )ع(بغير باپ کے پيدا ھوئے ليکن قرآن کريم نے ان کو ماں کی طرف سے ذريت ابراھيم عليہ السالم ميں
اور جناب
ٰ
شمار کيا اس کامطلب يہ ھے کہ انسان ماں کی طرف سے ذريت ميں شامل ھوتا ھے جيسا کہ قرآن کريم اس بات کو صاف
طور پر بيان کيا ھے۔
يہ تمام چيزيں سن کر ھارون الرشيد شرمنده ھوگيا ليکن اس کے دل ميں بھرا بغض وحسد ظاھر ھونے لگا جس کی بنا پر
امام عليہ السالم پر مصائب پﮍنے لگے اور آپ کو قيد خانہ ميں بھيج ديا گيا اور اس پر بھی ھارون کو سکون نہ مال بلکہ امام
کو ايک قيد خانہ سے دوسرے قيد خانہ ميں بھيج ديتا تھا ل ٰہذا امام عليہ السالم کو تعليم وتربيت کا موقع کم مال ھے۔
ليکن پھر بھی آپ نے اپنی آزاد زندگی ميں وه عظيم علمی آثار چھوڑے ھيں جو اسالم کے عظيم منابع ميں شمار ھوتے ھيں۔
آپ)ع( کی شھادت شب  ٢۵رجب ١٨٣ھ ][86کو ھوئی اور آپ کو قريش کے قبرستان ميں دفن کيا گيا جس کو آج کل کاظميہ
)کاظمين( کھا جاتا ھے جو امام عليہ السالم سے منسوب ھے(
آٹھويں امام  :حضرت علی رضا عليہ السالم
آپ )ع(کا مشھور لقب ”رضا“ ھے۔
آ پ )ع(کی والدت باسعادت  /١١ذيقعده ١۴٨ھ کو مدينہ منوره ميں ھوئی۔
آپ )ع(کے زمانہ مينسب سے پھالعباسی خليفہ بنا او رآپ اپنے پدربزرگوار پر پﮍنے والی تمام مشکالت ميں شريک تھے،
جس وقت مامون کو خالفت ملی تو اسالمی عالقوں ميں بہت سی اھم مشکالت پيدا ھوگئيں جن ميں سے بعض يہ ھيں:
امين ومامون کے درميان ھوئی جنگ کے نتيجہ ميں حکومت کی ساکھ کمزور پﮍگئی اور چونکہ مامون نے ايران کو دار
السلطنت بناليا تھا ل ٰہذا عباسی افراد اور ان کے طرفدار برائی کيا کرتے تھے اور اسی طرح علويوں کی طرف سے مکہ
مکرمہ ،يمن ،کوفہ ،بصره اور خراسان سے قيام ھوئے۔
چنانچہ ان تمام مشکالت کو حل کرنے کے لئے ھميشہ مامون پريشان رہتا تھاچنانچہ اس کو کوئی چاره کار دکھائی نہ ديا
مگر يہ کہ امام عليہ السالم کو ”مرو“ )خراسان کا ايک عالقہ( ميں بالليا اور جب آپ سے مالقات ھوئی تو خالفت آپ کے
سپرد کرنے کی پيش کش کی) ،ليکن امام عليہ السالم نے قبول نھيں کی( اس کے بعد مامون نے ولی عہدی کے لئے بہت
اصرار کيا )چنانچہ امام عليہ السالم نے مجبوراً ومصلحتا ً قبول کرليا(
ً
مامون اس کام کے ذريعہ موجوده حاالت سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا خصوصا عالم اسالم کے بعض مناطق ميں حکومت
کی مخالفت ميں قيام ھوچکے تھے۔ل ٰہذا اس حکومت ميں امام رضا عليہ السالم کی شرکت )اگرچہ برائے نام ھی کيوں نہ ھو(
بھﮍکے ھوئے آگ کے شعلوں کو خاموش کرنے ميں مددگار ثابت ھوئی ،کيونکہ ان مناطق ميں حب آل علی پائی جاتی تھی
اور چونکہ امام عليہ السالم اوالد علی ميں سے تھے ل ٰہذا ان کا قيام ختم ھوگيا۔
امام عليہ السالم جانتے تھے کہ مامون کا اصرار صرف ايک چال ھے کيونکہ يھی مامون مستقبل ميں ميرے خالف ايک
زبردست مھم چالئے گا يا بعض علويوں کے ضميروں کو خريد کر اس تحريک کا علمدار بنادے گا۔
ليکن امام عليہ السالم اس علم کے باوجود يہ احساس کررھے تھے کہ اگر اس پيش کش )ولی عہدی( کو قبول نہ کيا تو باعث
عسر وحرج ھوگا کيونکہ اگر آپ قبول نہ کرتے تو اس کے معنی يہ تھے کہ آپ اصالً مستحق خالفت نھيں ھيں يا خالفت کی
مھار سنبھالنے کی لياقت نھيں رکھتے۔
اسی وجہ سے امام عليہ السالم نے ولی عہدی کو قبول کرليا تاکہ مامون کا امتحان ليا جاسکے اور اس کو آزماسکيں۔
چنانچہ امام عليہ السالم رسمی طور رپر ولی عہد ھوگئے۔
اس کے بعد بہت سے واقعات رونما ھوئے اور امام عليہ السالم کی وفات ايسے حاالت ميں ھوئی جن کو ديکھ کر انسان شک
ميں پﮍجاتا ھے )اور وه يہ کہ آپ کی شھادت مامون کے ذريعہ ھوئی ھے( ليکن ان تمام تفصيالت کو يھاں ذکر نھيں کيا
جاسکتا۔
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امام عليہ السالم کے علمی آثار وه عظيم مجموعہ ھے جن کا اسالمی منابع ميں شمار ھوتا ھے ان ميں سے ايک رسالہ جس
کو مامون کے لئے لکھا تھا جس کا نام ”الذھبيہ“ تھا جو طبی مسائل ميں تھا اور ”طب الرضا“ کے نام سے مشھور ھوا ،اس
رسالہ کی شرح ڈاکٹر زينی صاحب نے کی ھے ،اور اس رسالہ کے مطالب او رعلم طب کے درميان مقايسہ کيا ھے،چند
سال قبل يہ رسالہ بغداد سے شايع ھوچکا ھے۔
آپ کی شھادت صفر ٣٠٣ھ ][87کو طوس ميں ھوئی اور طوس )خراسان( ميں دفن ھوئے ھيں ،آج آپ کے مدفن کو ”مشہد“
کھا جاتا ھے۔
نويں امام  :حضرت محمدتقی عليہ السالم
آپ کے دو مشھور لقب تھے ”جواد “ اور ”تقی“ ،آپ کی والدت باسعادت رمضان المبارک ١٩۵ھ کو مدينہ منوره ميں
ھوئی ،آپ نے خليفہ مامون کے زمانہ ميں اپنی زندگی کا آغاز کيا وه مامون جو اھل بيت )ع( اور ان کی واليت کا جھوٹا
مظاھره کررھا تھا۔
اور جس وقت امام رضا عليہ السالم کی وفات واقع ھوئی تو لوگوں کی زبان پر امام عليہ السالم کے قتل کا الزام مامون پر
لگايا جارھا تھا چنانچہ مامون نے اس افواه کو جھوٹا ثابت کرنے اور عملی طور پر دليل قائم کرنے کی کوشش کی اور اس
نے امام تقی عليہ السالم سے محبت کا اظھار کيا او راپنی بيٹی ا ّم الفضل سے آپ کی شادی کرنے کا اراده کيا تاکہ دونوں
خاندانونميں جديد رشتہ داری کی بنا پر محبت پيدا ھوجائے ،ليکن اس کام کے لئے دوسرے عباسيوں نے اپنی ناراضگی
ظاھر کی اور اصرار کيا کہ اس شادی سے صرف نظر کرے او ريہ مطالبہ کيا کہ علويوں کے ساتھ گذشتہ خلفاء کا رويہ
اختيار کرے يعنی ان کے ساتھ جنگ ودشمنی کی جائے،ليکن مامون نے ان کی يہ بات نہ سنی او ران کو جنگ ودشمنی سے
روکا کيونکہ اسے آل علی )ع( سے قطع تعلق کی کوئی خاص وجہ نھيں دکھائی دی اور ان کے سامنے وضاحت کی کہ اپنی
بيٹی کی شادی کسی عاطفہ او رمحبت کی بنا پر نھيں کررھا ھوں بلکہ امام عليہ السالم کی شخصيت وفضيلت تمام علماء اور
ماھرين پر واضح ھے درحاليکہ ان کاسن بھی کم ھے۔
ليکن جب ان لوگوں نے مامون کو اپنے فيصلہ پر مصمم پايا تو کھا کہ امام عليہ السالم کو مزيد علم وفقہ ميں مھارت حاصل
کرنے دو اس وقت مامون نے کھا” :يہ اھل بيت )ع( کی ايک فرد ھيں ان کا علم خدا کی طرف سے ھوتا ھے اور اگر تم
نھيں مانتے تو ان کا امتحان کرلو تاکہ تم پر بھی حقيقت واضح ھوجائے۔“
چنانچہ انھوں نے فيصلہ کيا کہ امام عليہ السالم کا امتحان ليا جائے اور ان ميں سے بعض لوگ امتحان کے لئے تيار
يحي بن اکثم کو آماده کيا کہ وه امام عليہ السالم سے سوال کرکے شکست ديدے۔ ،چنانچہ امتحان
ھوگئے ،اور قاضی القضاة ٰ
يحي بن اکثم کو منھ کی کھانی پﮍی
کی تاريخ پھونچ گئی اور امام
ويحي بن اکثم کے درميان مناظره ھوا جس کے نتيجہ ميں ٰ
ٰ
او رامام عليہ السالم کی شخصيت فقہ اسالمی کے ميدان ميں روز روشن کی طرح عياں ھوگئی،اس مناظره ميں امام عليہ
السالم کی قابليت کو ديکھ کر مامون نے اپنی لﮍکی سے شادی کردی اور امام ومامون کے درميان تعلقات بہتر
ھوگئے۔)ظاھراً(
ليکن جب مامون کے بعد معتصم کو خالفت ملی تو اس نے امام عليہ السالم کو بغداد بالليا اور آپ کو ايک مخصوص گھر
ميں رکھا گيا ليکن آپ کی وفات ان مبھم حاالت ميں ھوئی جن کی بنا پر معتصم پر الزام لگايا جانے لگا کہ اس نے ام الفضل
کے ذريعہ امام عليہ السالم کو زھر پاليا۔
اور چونکہ امام عليہ السالم معتصم کے زير نظر تھے ل ٰہذا بغداد کے ان حاالت ميں بھی امام عليہ السالم نے وه علمی آثار
چھوڑے جن سے مشھور اسالمی کتابيں منور ھيں۔
آپ کی شھادت ذی الحجہ ٢٢٠ھ ] [88ميں ھوئی او رآ پ کو آپ کے دادا کے پاس ”کاظميہ“ )کاظمين( ميں دفن کيا گيا۔
دسويں امام  :حضرت علی نقی عليہ السالم
آپ ”نقی“ او ر”ھادی“ کے لقب سے مشھور تھے۔
آپ کی والدت باسعادت  /١۵ذی الحجہ ٢١٢ھ کو مدينہ منوره ميں ھوئی۔
آپ کی کچھ زندگی معتصم کے زمانہ ميں گذری اور يھی وه زمانہ تھا جس ميں ”سرمن رائے“ تشکيل پائی کيونکہ اس
زمانہ ميں ترکوں او رممالک نے حکومت اسالمی کے لئے بہت سی مشکليں ايجاد کردی تھيں ل ٰہذا معتصم ان مشکلونکا
مقابلہ کرنے کی تياريوں ميں مشغول تھا۔
اس کے بعد واثق کا زمانہ آيا يہ وه زمانہ تھا جس ميں امام عليہ السالم او رخليفہ کے درميان اچھے تعلقات رھے ھيں۔
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اس کے بعد متوکل کا زمانہ آيا ليکن يہ وه زمانہ تھا جس ميں اھل بيت )ع( سے علی االعالن دشمنی او رمقابلہ کيا جانے لگا
اور لوگوں کو ان سے منحرف کياجانے لگا۔
اور جب مدينہ ميں متوکل کے والی کو امام عليہ السالم کی شان وشوکت کو ديکھ کر اپنی حکومت کے ڈگمگانے کا خوف
الحق ھوا تو اس نے متوکل کو خط لکھ کر آگاه کيا کہ امام عليہ السالم تيری حکومت کے خالف انقالب النا چاہتے ھيں۔
جب ان تقارير کا سلسلہ بﮍھنے لگا تو متوکل نے امام عليہ السالم کو خط لکھ کر سرمن رائے باليا تاکہ آپ او رآپ کے اھل
بيت وھاں پر رھيں تاکہ لوگوں کا رجحان آپ کی طرف سے ہٹ جائے اور والی مدينہ کو لکھا کہ امام عليہ السالم کے ساتھ
کچھ محافظين بھيجے تاکہ امام عليہ السالم کے احترام واکرام کا مزيد مظاھره ھوسکے۔
ت سفر باندھ ليا
چنانچہ امام عليہ السالم نے ان حاالت کو ديکھ کر سفر کا اراده کرليا اور سرمن رائے جانے کے لئے رخ ِ
اور جب امام عليہ السالم متوکل کے تيار کرده مکان ميں پھونچے ،چند روز رہنے کے بعد آپ نے اس کا مکان چھوڑ ديا
اور اپنے مال سے ايک مکان خريدا تاکہ خليفہ کے مھمان بن کر نہ رھيں  ،يھی وه مکان تھا جس ميں آپ کو دفن بھی کيا
گيا ،جو آج بھی الکھوں افراد کی زيات گاه ھے۔
امام عليہ السالم نے مجبوراً سرمن رائے مينقيام فرمايا ،يھاں تک کہ آپ کی شھادت واقع ھوئی کيونکہ ھميشہ آپ کے خالف
سازش ھوتی رھی او رآپ کو ھر طرح کی اذيت دی جانے لگی،اس جرم ميں کہ يہ ھماری حکومت کے خالف انقالب النا
چاہتے تھے او رھماری حکومت کے خالف بغاوت کرنا چاہتے تھے۔
ان تمام حاالت کے بعد بھی خليفہ کو جب بھی کوئی شرعی مشکل پيش آتی تھی تو وه امام عليہ السالم کے پاس آکر پنا ه ليتا
تھا کيونکہ خليفہ ميں مسائل شرعی سمجھنے کی صالحيت نہ تھی او رنہ ھی وه شرعی سواالت کا جواب دے سکتا تھا۔
امام عليہ السالم کے علمی آثار نفيس وقيمتی ھيں جن ميں ”جبر وتفويض“ کے موضوع پر بہترين رسالہ ھے جس ميں مسئلہ
کے ھر پھلو پر روشنی ڈالی گئی اور اس ميں موجود ه پيچيدگيوں کا مکمل حل بيان کيا گيا ھے خالصہ يہ کہ اس مسئلہ ميں
مکمل وضاحت کی گئی ھے او رآپ کے جد امجد حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کے قول” :ال جبر وال تفويض  ،بل
امر بين االمرين“ ][89کی مکمل شرح کی گئی ھے۔
آپ کی شھادت رجب ٢۵۴ھ] [90کو سامره ميں ھوئی اور آپ کو اپنے ھی گھر ميں دفن کيا گيا جو ہزاروں مومنين کی
زيارت گاه بنا ھوا ھے۔
گيارھويں امام  :حضرت حسن عسکری عليہ السالم
آپ ”عسکری “ کے نام سے مشھور تھے  ،عسکری ”عسکر“ کی طرف منسوب ھے جوسرمن رائے کے ناموں ميں سے
ايک نام تھا۔
آپ کی والدت باسعا دت ربيع االول ٢٣٢ھ کو مدينہ منوره ميں ھوئی۔
آپ کی حيات طيبہ ميں درج ذيل حکام کا زمانہ تھا:
١۔ خليفہ المعتز ؛ اس زمانہ ميں خليفہ اور امام کے درميان کوئی دشمنی يا سازش نھيں تھی کيونکہ اس زمانہ ميں تُرک
لشکر نے خليفہ کے لئے بہت سی مشکليں ايجاد کر رکھی تھيں ،اس کی حکومت ميں تباه کاری وخرابکاری کر رکھی تھی
اورخليفہ ان مشکالت سے دست وپنجہ نرم کر رھا تھا ليکن آخر کار خليفہ کو خالفت سے معزول ھونا پﮍا۔
ٰ
محفل رقص وسرور
مہتدی؛ اس کے امام عليہ السالم کے ساتھ اچھے روابط تھے اور اسی وجہ سے خليفہ شراب،
٢۔ خليفہ
ِ
سے دور تھا اور نيکی وخير کا مظاھر ه کرتا تھا۔
٣۔ خليفہ معتمد ؛ يہ خليفہ اھل بيت )ع(کا سخت دشمن تھا اسی وجہ سے اس نے امام عليہ السالم کو ايک مدت تک قيد خانہ
ٰ
نصاری نے خليفہ سے کچھ علمی
ميں رکھا ليکن مجبور ھوکر امام عليہ السالم کو آزاد کرنا پﮍا کيونکہ اس وقت کے
ٰ
نصاری کے کھوٹے پن کو ظاھر کرنے کے لئے امام عليہ السالم
سواالت کر لئے تھے چنانچہ اس مشکل کو حل کرنے اور
کی مدد لی جيسا کہ تاريخی کتابيں اشاره کرتی ھيں۔
جس وقت امام عليہ السالم کی وفات کی خبر ملی تو وه نگران تھا کيونکہ اس وقت ”محمد“ مہدی بن امام عسکری عليھما
السالم کی بحث شروع ھوچکی تھی اور اس سلسلہ ميں امام مہدی عليہ السالم کے چچاحعفر بن علی ميں حسد وکينہ بھرا ھوا
تھا او رآپ کے مال ومنال او رآپ کے مقام کی طرف چشم طمع لگائے ھوئے تھا ،اور اپنے بھتيجے )امام مہدی )ع(( کو
تالش کرنا چاہتا تھا ليکن يہ اور خليفہ دونوں اپنے ارادوں ميں ناکام ھوگئے اور امام مہدی دشمنوں کی نظروں سے مخفی
رھے اور خداوندعالم نے ان کو حاسدوں کے حسد سے نجات دی۔
حاالنکہ امام حسن عسکری عليہ السالم کا زمانہ پُر آشوب تھا ليکن پھر بھی راويوننے بہت سی روايات نقل کی ھيں جو علم
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ومعرفت ميں اپنا مقام رکھتی ھيں۔
آپ کی شھادت /٨ربيع االول ٢۶٠ھ ] [91کو سرمن رائے ميں ھوئی اور آپ کو اپنے پدر بزرگوار کے جوار ميں )آپ کے
ھی مکان ميں(دفن کيا گيا۔
بارھويں امام :حضرت محمد بن الحسن )مہدی منتظر )عج(
آپ کے ”مہدی“ اور ”القائم المنتظر“ دو مشھور ومعروف لقب ھيں ۔
آپ کی والدت با سعادت /١۵شعبان المعظم ٢۵۵ھ کو فجر کے وقت سامراء ميں ھوئی۔
جب حکومت وقت نے آ پ کے پدربزرگوار کی وفات کے وقت آپ کے بارے ميں سنا تو آپ کو تالش کيا گيا ،ليکن آپ ان
کی نظروں سے پوشيده رھے۔
ٰ
صغری ميں کچھ مخصوص افراد منتخب کئے جو شيعوں کے مسائل او رسواالت کو امام سے جاکر بيان
آپ نے غيبت
کرتے او ران کے جواب التے تھے۔
اور جب اس غيبت ميں بھی خطره در پيش آيا تو پھر مالقات کا يہ سلسلہ بھی بند ھوگيا اور آپ مکمل طور پر پوشيده ھوگئے
يھاں تک کہ آپ کے نائيبين بھی نہ مل سکے) ،اور امام عليہ السالم آج تک مخفی ھيں(
انشاء ﷲ ايک روز آئے گا جب خداوندعالم آپ کو ظھور کا حکم دے گا او ر آپ ظلم وجور سے بھری دينا کو عدل وانصاف
سے بھر ديں گے جيسا کہ آپ کے جد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے بہت سی احاديث ميں اس طرف اشاره فرمايا
ھے؛مثالً:
”ان عليا وصيي ومن ولده القائم المنتظر المہدی الذی يمالء االرض قسطا ً وعدالً کما ملئت جوراً وظلما ً“
)بے شک علی ميرے وصی ھيں اور ان ھی کی اوالد ميں سے مہدی منتظر ھوں گے جو ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل
وانصاف سے بھر ديں گے(
ايضا ً:
”ابشروا بالمہدی رجل من قريش من عترتی تخرج فی اختالف من الناس وزلزال ،فيمالٔ االرض عدالً وقسطا ً کما ملئت ظلما ً
وجوراً“][92
)اے لوگو ! ميں تم کو مہدی کے بارے ميں بشارت ديتا ھوں جو قريش سے ھوں گے جب لوگوں ميں اختالف اور لغزشيں
پائی جائيں اسی وقت ان کا ظھور ھوگا اور وه ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل وانصاف سے بھر ديں گے(
قارئين کرام ! چونکہ موضوع امام مہدی ايک اھم موضوع ھے ل ٰہذا اس سلسلہ ميں ايک مستقل باب ميں بحث کرتے ھيں اور
اس باب ميں تين مرحلوں ميں بحث کريں گے:
١۔ نظريہ ”مہدويت“ او راس کااسالم سے رابطہ۔
٢۔مسلمانوں کے درميان متفقہ احاديث نبوی ميں امام مہدی کی شناخت او رتعين۔
امکان غيبت اور اس کے دالئل۔
٣۔
ِ
ل ٰہذا اس سلسلہ ميں تفصيلی معلومات کے لئے آئنده باب ميں رجوع فرمائيں۔
قارئين کرام ! بحث ”امامت“ عقل وروايات کی روشنی ميں آپ نے مالحظہ فرمائی اور امامت کے سلسلہ ميں ”احاديث“
صاف اور واضح طور پر مالحظہ کيں۔
نيز ائمہ )ع(کی پاک وپاکيزه زندگی ،سيرت اور علمی عظيم آثار پر بھی توجہ فرمائی۔ کيا ان سب حقائق کو پﮍھنے کے بعد
بھی کوئی شخص يہ کہہ سکتا ھے کہ شيعہ يھوديوں کے پيروکار ھيں اوردائره اسالم سے خارج ھيں؟! اسی طرح گذشتہ
وضاحت کے بعد بھی کيا کوئی يہ کہنے ميں حق بجانب ھوگا کہ شيعيت کا ظھور خالفت عثمان بن عفان کے زمانہ ميں ھوا،
اور مسلمانوں کے ايک گروه نے قيام کيا۔
موسس کھا جاسکتا ھے کہ اس نے اسالم کا لباده پہن کر اسالم کو نابود کرنے کی کوشش
کيا عبد ﷲ بن سبا کو شيعيت کا ٔ
کی؟!
اور کيا تاريخ ميں عبد ﷲ بن سبا کا وجود ھے جس کی طرف شيعيت کی ايجاد کی نسبت دی جائے؟!
اب ھم اس سلسلہ ميں مورخين کے نظريات قلمبند کرتے ھيں:
١۔ ڈاکٹر برنارڈلويس نے عبد ﷲ بن سبا کا وجود صرف خيالی بتايا ھے اور اس بات کی تاکيد کی ھے کہ مختلف زمانے ميں
ابن سبا کی طرف نسبت دينا متاخرين علماء کی من گھﮍت کھانی ھے۔][93
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٢۔ڈاکٹر ٰطہ حسين صاحب نے ابن سبا کی طرف منسوب تمام واقعات کو نا قابل قبول مانا ھے اور مورخين کی روايات پر
حاشيہ لگاتے ھوئے کھا:
”شيعوں پر يہ سب تھمتيں ،شيعہ مخالفين اور شيعہ دشمنوں نے لگائی ھيں“۔][94
٣۔ ڈاکٹر جواد علی صاحب نے عبد ﷲ بن سبا کی تمام باتوں کو مشکوک قرار ديا ھے کيونکہ اس کی تمام روايتيں سيف بن
عمرھی سے ھيں اور اس کے عالوه کسی نے بھی بيان نھيں کی جبکہ سيف بن عمر خود بھی اور اس کی روايات بھی غير
قابل قبول ھيں۔ ][95
ّ
۴۔ ڈاکٹر علی الوردی صاحب کا نظريہ ھے کہ اموی حکام نے جليل القدر صحابی جناب عمار بن ياسر کو عبد ﷲ بن سبا کا
لقب ديا ھے اور اس پر بہت سے قرائن وشواہد ھيں۔][96
 ۵استاد احمد عباسی صالح صاحب کی نظر ميں عبد ﷲ بن سبا کا وجود ايک افسانہ ھے ،جيسا کہ موصوف اپنی گفتگو کے
دوران فرماتے ھيں:
”اس ميں کوئی شک وشبہ نھيں ھے کہ عبد ﷲ بن سبا ايک خرافی تصور کا نام ھے اور لوگوں نے اس خرافی شخص کا
وجوداس لئے تصور کياکہ اس کی طرف جو کچھ بھی نسبت دينا چاھيں وه دے سکيں ،چنانچہ عبد ﷲ بن سبا کے جو واقعات
موجود ھيں وه سب متاخرين کی من گھﮍت کھانياں ھيں کيونکہ قديمی منابع اور کتابوں ميں اس کے وجود پر کوئی دليل نھيں
ھے چہ جائيکہ اس کے نظريات کا کوئی وجود بھی ھو“ ][97
پس خالصہ يہ ھوا کہ عبد ﷲ بن سبا صرف ايک افسانہ ھے جس کا ذکر تاريخ ميں نھيں ملتا تو پھر حقيقت ميں شيعيت کی
بنياد رکھنے واال کون ھے؟ اور کس نے سب سے پھلے اس لفظ کو استعمال کيا؟
جواب :
سب سے پھلے اس لفظ کو حضرت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے استعمال کياجيسا کہ طبری اور حافظ ابن حجر
نے اپنے مشھور حفاظ سے اس روايت کو نقل کيا ھے کہ ايک روز پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے اس آيہ ٔ کريمہ
کی تالوت فرمائی:
][98
”بے شک جو لوگ ايمان الئے اور اچھے اچھے کام کرتے ھيں يھی لوگ بہترين خالئق ھيں“
اور اس کے بعد حضرت علی عليہ السالم کو مخاطب کرکے فرمايا:
”ھم انت وشيعتک“]) [99وه آپ او رآپ کے شيعہ ھيں(
اب جبکہ يہ معلوم ھوگيا کہ سب سے پھلے اس کلمہ کا استعمال پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے کيا اور شيعہ سے
مراد حضرت علی عليہ السالم کے پيروکاروں کو ليا تو پھر خود غرض او ر شک کرنے والوں کے بے جا اعتراضات کا
خاتمہ ھوجاتا ھے۔
ٰ
ی لَو َال اَ ْن ہَدَانَا ٰﷲُ۔ّ
اَ ْل َح ُم ْد ِ ّ ِ الﱠ ِذیْ ہَ َدانَا لِ ٰہ َذا َو َما ُکنﱠا لِنَ ْہتَ ِد َ
والسالم علی المرسلين والحمد رب العالمين ۔
مہدی منتظرکی معرفت عقل وفطرت کی روشنی ميں
)مہدی ومہدويت(
> َو ِٕانﱠہُ لَ ِع ْل ٌم لِلسﱠا َع ِة <][100
ابن حجر ھيتمی شافعی اس آيت کے ذيل مينکہتے ھيں:
”مقاتل بن سليمان اور ان کے تابع مفسرين نے کھا کہ يہ مذکوره آيت )حضرت امام( مہدی )عليہ السالم( کے بارے ميں نازل
ھوئی ھے۔“
> لِي ْ
ْ
ﱢ
ْ
ُ
ُ
ﱢين کل ِہ َولَوْ َک ِرهَ ال ُمش ِرکونَ <][101
ُظھرهُ َعلَی الد ِ
حافظ گنجی شافعی اس آيت کے بارے ميں کہتے ھيں:
”سعيد بن جبير کہتے ھيں کہ )دين اسالم کو تمام اديان پر ظاھر کرنے والے( )حضرت ( امام مہدی اوالد فاطمہ )سالم ﷲ
عليھا( سے ھيں۔“
مقدمہ
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ﱠحي ِْم۔
ﷲ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
ِبس ِْم ِ
ٰ
ّ
الحمد علی ما أنعم وألھم ،صلی ﷲ علی سيدنا محمد وآلہ وسلم۔
قارئين کرام ! حضرت امام ”مہدی منتظر“ کے سلسلہ ميں بہت سے شک وشبھات کے سياه بادل منڈالتے ھوئے نظر آتے
ھيں،اور مسلمانوں کے درميان ميں بہت سی ر ّد وبدل ھوتی رھی ھے ،يھاں تک کہ بعض کتابوں اور بعض مولفين نے ”امام
مہدی“ پر ايمان کو خرافات اور افسانہ پر ايمان رکھنابتايا ھے۔
جبکہ ان بحث کرنے والوں پر الزم تھا کہ اپنی بحث کو صرف اسی حقيقت کوواضح کرنے کے لئے مخصوص کرتے،تاکہ
جو شبھات اس سے متعلق پائے جاتے تھے ان کو دور کرتے ،اور ناقص افتراء پردازی کا خاتمہ کرکے خالص حقيقت سے
پرده برداری کرتے ،تاکہ تمام لوگوں کے سامنے حقيقت واضح اور روشن ھوجائے۔
چنانچہ بعض حضرات ايسے بھی ھونگے جو يہ خيال کريں کہ يہ موضوع او راس طرح کے دوسرے موضوعات نے
مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرديا ھے اور ان کے درميان اختالفات کی آگ بھﮍکادی ھے ،ل ٰہذا ان جيسے موضوعات پر بحث
ھی نہ کی جائے تو زياده مفيد ھے ،ليکن ھمارے لحاظ سے يہ تصور حقيقت سے بہت دور ھے کيونکہ کسی بھی زمانہ ميں
کسی بات پر خاموش رہنا اس طرح کی مشکالت کا عالج نھيں رھا ھے ،ل ٰہذا اس طرح کا خيال خام سوء ظن او رپستی کی
عالمت کے عالوه کچھ نھيں ھوسکتا۔
ل ٰہذا اس سلسلہ ميں صاف اور وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنا ھی مفيد اور بہتر ھے ،تاکہ نامعلوم حقائق سے پرده برداری کی
جاسکے  ،جھوٹ او ربے ھوده باتوں کا پول کھل جائے اور شک وترديد کا سد باب ھوسکے۔
اسی وجہ سے ھم اسی اھم مقصد وہدف کے بارے ميں چند صفحات گفتگو کرنا چاہتے ھيں اور ھم آپ تک خالصانہ واضح
طورپرحقائق کو ھوبھو پھونچانا چاہتے ھيں۔
ھم اس حصہ ميں بھی )اپنی تحقيق اور جستجو (کو محترم قارئين کی خدمت پر پيش کرتے ھوئے اميدوار ھيں کہ اس بحث
کے مطالعہ کے بعد انصاف سے کام ليں اور خود غرضی کا شکار نہ ھوں۔
ھماری دلی آرزو يہ ھے کہ ھمارے قارئين کرام اس بحث کے مطالعہ ميں وه چيزيں پائے گے جن پر گذشتہ صديوں سے
غبار چﮍھا ھوا تھا اور”مہدی ومہدويت“ کے سلسلہ ميں شيعہ حضرات کے عقيده سے بھی آگاه ھوجائيں گے۔
ٰ
ی لَو َال اَ ْن ہَدَانَا ٰ ّ
ﷲُ۔
اَ ْل َح ُم ْد ِ ّ ِ الﱠ ِذیْ ہَدَانَا لِ ٰہ َذا َو َما ُکنﱠا لِنَ ْہتَ ِد َ
پھال مرحلہ :
نظريہ مہدويت
گذشتہ فصل ”امامت“ کا خالصہ يہ ھے کہ امامت نام ھے رسالت کے مکمل کرنے والے جز کا ،جيسا کہ نصوص اور عقل
انسانی بھی داللت کرتی ھےں ،اور جو دليل نبوت کے لئے قائم کی جاتی ھے اسی دليل کے تحت امامت کی بھی ضرورت
کو ثابت کيا جاسکتا ھے ،کيونکہ بغير امامت کے نبوت کا وجود مکمل نھيں ھوتاھے اور اگر نبوت کو ناقص تصور کرليں
تو يہ بات حقيقت اسالم سے منافی ھے کيونکہ اسالم تو يہ کہتا ھے کہ قيامت تک نبوت ورسالت کا ھوناضروری ھے۔
ل ٰہذا نبوت زندگی کا آغاز ھے او رامامت اس زندگی کا دوام او رباقی رہنا ھے ،اور اگر ھم نبوت کوامامت کے بغير تصور
کريں تو پھر ھميں يہ کہنے کا حق ھے کہ رسالت ايک محدود سلسلہ ھے جو رسول کے بعد اپنی حيات کو باقی نھيں رکھ
سکتايعنی اپنے اغراض ومقاصد ميں اپنی وصی کے بغير پايہ تکميل تک نھيں پھونچاسکتی۔
جبکہ حقيقت تو يہ ھے کہ اگر پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وصيت روايات کے ذريعہ بھی ثابت نہ ھو تو
ھماری عقل اس بات کا فيصلہ کرتی ھے کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکو اس طرح کی وصيت کرنی چاہئے،
کيونکہ ھمارے سامنے جب کوئی شخص اس دنيا سے جاتا ھے تو اپنے تھوڑے سے مال کے لئے بھی وصيت کرتا ھے اور
کسی ايک شخص کو اپنا وصی بناتا ھے تاکہ اس کی اوالد اور مال ودولت پر نظر رکھے ،تو کيا وه رسول جوسردار انبياء
ھو اور اتنی عظيم ميراث )نوع بشريت کے لئے اسالم( چھوڑے جارھا ھے ،اس ميراث پر کسی کو وصی نہ بناکرجائے
گا؟!!
ل ٰہذا رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے وقت ِوفات کے حاالت کے پيش نظر يہ بات ثابت ھوجاتی ھے کہ آنحضرت
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے وصی بنايا اور آپ نے اپنی امت کو شک وشبھات کی وادی ميں بے يارو مددگار نھيں چھوڑا۔
اسی طرح يہ بات بھی مزيد روشن ھوجاتی ھے کہ شيعہ اماميہ نے انتخاب کے مسئلہ ميں مخالفت احساسات کی بنا پر نھيں
کی ،يا کسی سياسی پھلو کو مد نظر رکھا ھو ،بلکہ انھوں نے تو روايات اور ديگر نصوص ميں وه چيزيں پائی ھيں جن ميں
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صحيح زندگی کی ضمانت ھے چنانچہ ھم لوگ تو اس مسئلہ ميں اس تائيد کا دفاع کرتے ھيں اور وه بھی اسالم واخالص کی
حقيقت کے پيش نظرتاکہ کسی مقصد تک پھونچ جائيں۔
حضرت علی عليہ السالم سب سے پھلے امام ھيں اور ان تمام ائمہ )ع(کے بارے ميں متواتر احاديث نبی صلی ﷲ عليہ و آلہ
و سلمموجود ھيں جن ميں کبھی تو وضاحت کے ساتھ او رکبھی اشاروں ميں ائمہ )ع(کی امامت کے بارے ميں بيان کيا گيا
ھے) ،جيسا کہ ھم پھلے بيان کرچکے ھيں( اور يہ تمام روايات اپنے انداز بيان کے اختالف کے ساتھ ايک ھی چيز کی
طرف اشاره کرتی ھيں اور وه يہ کہ يہ حضرات رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے بعد امام اور خليفہ ھيں۔
دوسرے امام  :حضرت حسن بن علی )عليہ السالم (
تيسرے امام  :حضرت حسين بن علی) عليہ السالم (
چوتھے امام  :حضرت علی بن الحسين ) ،امام سجاد عليہ السالم (
پانچويں امام  :حضرت محمد بن علی )امام باقر عليہ السالم (
چھٹے امام  :حضرت جعفر بن محمد الصادق )عليہ السالم (
موسی بن جعفر الکاظم )عليہ السالم (
ساتويں امام :حضرت
ٰ
آٹھويں امام  :حضرت علی بن
موسی الرضا )عليہ السالم (
ٰ
نويں امام :حضرت محمد بن علی ،تقی )عليہ السالم (
دسويں امام  :حضرت علی بن محمد نقی )عليہ السالم (
گيارھويں امام :حضرت حسن بن علی عسکری )عليہ السالم (
تعالی فرجہ الشريف(][102
بارھويں امام  :حضرت محمد بن حسن المہدی )عجل ﷲ
ٰ
اوربارھويں امام لوگوں کی نظروں سے غائب ھيں اور جب حکم خدا ھوگا تو آپ ظھور فرمائيں گے” اور ظلم وجور سے
بھری دنيا کو عدل وانصاف سے بھر ديں گے۔“][103
ليکن امام مہدی کے سلسلہ ميں بہت سے لوگوں نے عجيب وغريب اور بے جا اعتراضات کئے ھيں اور آپ کی” غيبت“کے
بارے ميں بہت زياده بے ھوده گفتگو کی ھے جس کی بنا پر سياه بادلوں نے حقيقت پر پرده ڈال ديا اور انسان صحيح طريقہ
مولفين نے اس سلسلہ ميں غور وخوض سے کام نھيں ليا اس خوف سے
پر حقيقت کی پہچان نہ کرسکا ،جبکہ بعض مخلص ٔ
کہ يہ سلسلہ بہت مشکل ھے  ،جبکہ مخالفين اور منکرين اس سلسلہ ميں بہت زياده مذاق اڑانے کی غرض سے خوش ھوتے
ھيں کہ ھم نے اس موضوع کو نابود کرديا اور جس کو يہ لوگ بہت بﮍا اسلحہ سمجھتے ھيں ،کيونکہ ان کا خيال خام يہ ھے
کہ ھماری يہ باتيں
نھايت استدالل اور منطق پر استوار ھيں جن کی کوئی ر ّد نھيں کرسکتا۔
اسی طرح بعض لوگوں نے ”مہدی ومہدويت“ کے بارے ميں علمی استدالالت سے بحث نھيں کی ھے اور نہ ھی خاص
موضوع کو واضح کيا ھے چنانچہ ايسے خياالت کے قائل ھوگئے ھيں کہ عقل ومنطق سے دور ھيں۔
قارئين کرام ! اس کتاب ميں ھماری روش اسی موضوع کے تحت ھوگی تاکہ ھم بھی ان اشکاالت سے دور رھيں جن ميں
دوسرے لوگ گرفتار ھوئے ھيں۔
ل ٰہذا ھم اس کتاب ميں اپنے طريقہ کی بنا پر احاديث کو تين حصوں ميں تقسيم کريں گے :
١۔ وه احاديث جن ميں نظريہ ”مہدويت“ کو بيان کيا گيا ھے اور وه کس طرح اسالم سے ارتباط رکھتی ھيں۔
٢۔ وه احاديث نبوی جن ميں امام” مہدی “کو معين کياگيا ۔
٣۔ وه احاديث جن ميں امکان ”غيبت“ پر بحث کی گئی ھے اور غيبت پر داللت کرتی ھيں۔
چنانچہ ان تمام احاديث کی وضاحت کرنے کے کے بعد حقيقت واضح ھوجائے گی ،اور اس کووه تمام ھی لوگ جو اپنی
ٰ
ھوی وھوس اور خود غرضی کے خواھاں نہ ھوں؛آسانی سے سمجھ سکتے ھيں۔
ً
اگر ھم تاريخ پر ايک سرسری نظر ڈاليں) خصوصا اگر تاريخ اديان کو مالحظہ کريں(تو ھميں معلوم ھوجائے گا کہ
”مہدويت “ کا عقيده صرف اور صرف شيعہ حضرات سے ھی مخصوص نھيں ھے اور نہ ھی ان کی ايجاد ھے )جيسا کہ
بعض مولفين نے کھا ھے کہ مہدويت کا عقيده صرف شيعوں کی ايجاد ھے( بلکہ ھم تو يہ بھی کہہ سکتے ھيں کہ يہ عقيده
مسلمانوں سے بھی مخصوص نھيں ھے بلکہ دوسرے آسمانی اديان بھی اس عقيده ميں شريک ھيں۔
ٰ
ونصاری بھی ايک ايسے مصلح منتظر کا عقيده رکھتے ھيں جو آخرالزمان ميں آئے گا جس کا نام ”ايليا“ ھوگا
کيونکہ يھود
عيسی بن مريم ھونگے۔
)يہ تھا يھوديوں کا نظريہ( جبکہ عيسائيوں کے نزديک وه مصلح منتظر حضرت
ٰ
اسی طرح ديگر مسلمان بھی اپنے مذھبی اختالف کے باوجود اسی چيز کا اقرار کرتے ھيں جبکہ شيعہ امامی اور کيسانيہ
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اور اسماعيليہ ”امام مہدی“ کا عقيده رکھتے ھيں اور اس کو ضروريات مذھب سے شمار کرتے ھيں ،اسی طرح اھل سنت
ٰ
دعوی بھی
حضرات اپنے ائمہ اور علماء حديث کے بارے ميں عقيده رکھتے ھيں،جن ميں سے بعض لوگوں نے مہدويت کا
کيا ھے جيسا کہ مغرب  ،ليبی اور سوڈان ميں اس طرح کے واقعات رونما ھوئے ھيں کہ اھل سنت کے بعض بﮍے بﮍے
علماء نے اپنے کو ”مہدی مصلح“ کھلوايا۔
نيز اسی طرح کا عقيده تينوں آسمانی اديان ميں ملتا ھے۔
اسی طرح يہ عقيده شيعہ حضرات ميں ،دوسرے مسلمان بھائيوں کی طرح پايا جاتا ھے اور امام مہدی کے بارے ميں ان کا
وھی عقيده ھے جس کو ڈاکٹر احمد امين صاحب نے اھل سنت کے نظريہ کو بيان کيا ھے کہ:
”اس وقت تک قيامت نھيں آئے گی جب تک آخرالزمان ميں اھل بيت )ع( سے ايک شخص ظاھر نہ ھوجائے جو دين کی
نصرت کرے گا اور عدل وانصاف کو عام کردے گا ،تمام مسلمان اس کی اتباع وپيروی کريں گے اور تمام اسالمی ممالک
پر حکومت کرے گا جس کا نام ”مہدی“ ھوگا۔][104
شيعہ حضرات بھی وھی کہتے ھيں جو شيخ عبد العزير بن باز رئيس جامعہ اسالميہ مدينہ منوره کہتے ھيں ،چنانچہ
موصوف فرماتے ھيں:
”)حضرت ( مہدی کا مسئلہ معلوم ھے کيونکہ ان کے سلسلہ ميں احاديث مستفيض بلکہ متواتر ھيں جو ايک دوسرے کی
کمک کرتی ھوئی اس بات پر داللت کرتی ھيں کہ واقعا ً مہدی موعود ھيں اور ان کا ظھورحق ھے“۔ ][105
قارئين کرام ! يھانتک يہ بات واضح ھوگئی کہ ”نظريہ مہدويت“ايک صحيح نظريہ ھے جيساکہ معاصر کاتب مصری عبد
الحسيب ٰطہ حميده کہتے ھيں][106
ليکن واقعا ً تعجب خيز ھے کہ جناب عبد الحسيب صاحب اس بات کی طرف متوجہ نھيں ھوئے کہ خود پھلے نظريہ مہدويت
کوصحيح مان چکے ھيں کيونکہ ان کا بعد کا نظريہ پھلے نظريہ کے مخالف ھے جبکہ اس سے پھلے انھوں نے يہ بھی کہہ
ڈاال تھا کہ ”مہدويت کا نظريہ ايک ايسا نظريہ ھے جو يھوديوں سے ليا گيا ھے اور جس کا اسالم سے کوئی سروکار نھيں
ھے“][107
کيونکہ موصوف اپنی اس عبارت سے صرف اور صرف شيعوں پر تھمت لگانا چاہتے ھيں کہ شيعوں کے عقائد يھوديوں
سے لئے گئے ھيں،ليکن موصوف نے اپنے اس اعتراض سے تمام مسلمانوں پر تھمت لگائی ھے )جبکہ اس بات کی طرف
متوجہ بھی نھيں ھيں( کيونکہ ان کی ان دونوں بات ميں واضح طور پر ٹکراؤ ھے کيونکہ پھلے انھوں نے نظريہ مہدويت کو
صحيح تسليم کيا ليکن بعد ميں اس کو يھوديوں کے عقائد ميں سے کہہ ڈاال ،چنانچہ آپ حضرات نے بھی اندازه لگايا ليا ھوگا
کہ موصوف کا اتنی جلدی نظريات کا تبديل کرنا ان کی بد نيتی اور تعصب پر داللت کرتا ھے کيونکہ تاريخ کا مطالعہ کرنے
والے حضرات پر يہ بات واضح ھے کہ عبد ﷲ ابن سبا نامی شخص کا تاريخی وجود ھی نھيں بلکہ يہ صرف خيالی اور
جعلی نام ھے اور صرف اس کے نام سے مختلف عقائد منسوب کردئے گئے ھےں جو سب کے نزديک معلوم ھيں کہ يہ
سب کچھ جعلی اور صرف افسانہ ھے ،اور شايد يہ سب اس وجہ سے ھو کہ صدر اسالم ميں عبد ﷲ بن سبا کا نام بہت زياده
زبان زده خاص وعام تھا اور اس سے مراد رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے جليل القدر صحابی جناب ع ّمار ياسر
ھوتے تھے جيسا کہ بعض مولفين نے اس چيز کی طرف اشاره بھی کيا ھے۔][108
خالصہ بحث يہ ھوا کہ ”نظريہ مہدويت“ شيعوں کی ايجاد کرده نھيں ھے اور نہ ھی اس سلسلہ ميں يھود وغيريھود کی اتباع
کرتے ھيں بلکہ اس سلسلہ ميں تينوں آسمانی اديان )يھودی ،عيسائی اور اسالم( نے بشارت دی ھے  ،اور اسالم نے اس
سلسلہ ميں عملی طور پر مزيد تاکيد کی ھے  ،چنانچہ تمام مسلمانوں نے اس مسئلہ کو قبول کيا ھے اور اس بارے ميں
احاديثيں نقل کی ھيناور ان پر يقين کامل رکھتے ھيں۔
ل ٰہذا ان تمام باتو نکو ”شيعہ حضرات کی گمراھی اور بدعتيں“ کہنا ممکن نھيں ھے اور اس قول پر يقين کرنا ناممکن ھے ،
بلکہ يہ ايک ايساصحيح عقيده ھے جو عقائد اسالم کی حقيقت اور احاديث رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے اخذ شده
ھے جس کا انسان انکار ھی نھيں کرسکتا۔
چنانچہ اس حقيقت کا خالصہ عراقی سنی عالم جناب شيخ صفاء الدين آل شيخ نے يوں کيا ھے:
”حضرت امام مہدی منتظر کے بارے ميں احاديث اس قدر زياده ھيں کہ انسان کو اطمينان حاصل ھوجاتا ھے کہ” وه آخر
الزمان ميں ظاھر ھوں گے اور اسالم کو اس کی صحيح حالت پر پلٹاديں گے ،اوردين و ايمان کی قوت اور رونق کو بھی
پلٹاديں گے اسی طرح دين کی رونق کو بھی لوٹاديں گے“
چنانچہ اس طرح کی روايت بغير کسی شک وشبہ کے متواتر ھيں بلکہ ان سے کم بھی ھوتيں تب بھی علم اصول کی
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اصطالح کی بنا پر ان کومتواتر کہنا صحيح تھا ۔
قارئين کرام ! حضرت امام مہدی کے بارے ميں صاف صاف روايات موجود ھےں اور ان کی تعداد بھی بہت زياده ھے
کيونکہ علماء اھل سنت نے اس سلسلہ ميں بہت سی روايات نقل کی ھيں جيسا کہ برزنجی صاحب نے ”االشاعة الشتراط
الساعة“ ميں  ،جناب آلوسی صاحب نے اپنی تفسير ميں ،ترمذی صاحب  ،ابو داؤد ،ابن ماجہ  ،حاکم ،ابويعلی  ،طبرانی عبد
الرازق ،ابن حنبل ،مسلم ،ابونعيم  ،ابن عساکر ،بيہقی  ،تاريخ بغداد  ،دار قطنی  ،رديانی ونعيم بن حمادنے اپنی کتاب ”الفتن“
ميں اور اسی طرح ابن ابی شيبہ ،ابونعيم الکوفی ،البزار ،ديلمی ،عبد الجبار الخوالنی نے اپنی تاريخ ميں ،جوينی ،ابن حبان،
ابوعمرو الدانی نے اپنی سنن مينو۔۔۔
خالصہ مذکوره حضرات وغيره نے لکھا ھے کہ )امام مہدی( کے ظھور پر ايمان رکھنا ضروری ھے کيونکہ ان کے ظھور
پر اعتقاد رکھنا حضرت رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی احاديث کی تصديق کرنا ھے۔][109
قارئين کرام ! اکثر علماء اسالم نے مہدويت کے بارے ميں اقرار کيا ھے اور اس سلسلہ ميں اخبار وراوايات کی تصحيح کی
خاطر کتابيں تاليف کی ھينتاکہ زمانہ پر حقيقت واضح ھوجائے اور اس حقيقت کو لوگوں کے سامنے پيش کريں جس کو
رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے پيش کيا ھے  ،ل ٰہذا ھم مثال کے طور پر چند مولفين کے نام پيش کرتے ھيں ،
اگرچہ مولفين کی تعداد اس سے کھيں زياده ھے جس کو ھم بيان کرتے ھيں:
١۔ عباد بن يعقوب الرواجنی متوفی ٢۵٠ھ نے کتاب ”اخبار المہدی“ ميں۔
٢۔ ابو نعيم اصفھانی متوفی ۴٣٠ھ نے کتاب ”اربعين حديثا فی امر المہدی“] [110و کتاب ”مناقب المہدی“][111و کتاب
”نعت المہدی“ ميں۔
٣۔محمد بن يوسف کنجی شافعی متوفی ۶۵٨نے کتاب ”البيان فی اخبار صاحب الزمان“ ميں۔
يحي سلمی شافعی متوفی ۶٨۵ھ نے کتاب ”عقد الدرر فی اخبار المہدی المنتظر“ ميں ۔][112
۴۔ يوسف بن ٰ
۵۔ ابن قيم جوزی متوفی ٧۵١ھ نے کتاب ”المہدی“ ميں۔
۶۔ ابن حجر ھيتمی شافعی متوفی ٨۵٢ھ نے کتاب ”القول المختصر فی عالمات المہدی المنتظر“ ميں][113
٧۔ جالل الدين سيوطی متوفی ٩١١ھ نے کتاب ”العرف الوردی فی اخبار المہدی“ جو شايع شده بھی ھے اسی طرح دوسری
کتاب ”عالمات المہدی“ مينبھی۔
٨۔ ابن کمال پاشا حنفی متوفی ٩۴٠ھ نے کتاب ”تلخيص البيان فی عالمات مہدی آخر الزمان“ ميں][114
٩۔ محمد بن طولون دمشقی متوفی ٩۵٣ھ نے کتاب ”المہدی الی ماورد فی المہدی“ ميں۔][115
١٠۔علی بن حسام الدين متقی ہندی متوفی ٩٧۵ھ نے کتاب ”البرھان فی عالمات مہدی آخر الزمان“ اورکتاب ”تلخيص البيان
فی اخبار مہدی آخر الزمان“ ميں۔][116
١١۔ علی قاری حنفی متوفی ١٠١۴ھ نے کتاب ”الرد علی من حکم وقضی ان المہدی جاء ومضی“ وکتاب”المشرب الوردی
فی اخبار المہدی“ ميں ۔][117
١٢۔ مرعی بن يوسف الکرمی حنبلی متوفی ١٠٣١ھ نے کتاب ”فرائد فوائد الفکر فی االمام المہدی المنتظر“ ميں][118
١٣۔ قاضی محمد بن علی شوکانی متوفی ١٢۵٠ھ نے کتاب ”التوضيح فی تواتر ما جاء فی المہدی المنتظر والدجال والمسيح“
ميں۔ ][119
١۴۔ رشيد الراشد التاذفی حلبی )معاصر( نے کتاب ”تنوير الرجال فی ظھور المہدی والدجال“ ميں جو شايع شده بھی ھے۔
قارئين کرام ! يہ تھے چند اھل سنت مولف جنھوں نے حضرت امام مہدی عليہ السالم کے بارے ميں احاديث نقل کی اور
کتابيں لکھيں ھيں۔
اسی طرح شعراء کرام نے بھی حضرت مہدی عليہ السالم کے بارے ميں اپنے اپنے اشعار ميں مہدی او رمہدويت کی طرف
اشاره کيا ھے چنانچہ انھوں نے اپنے اشعار وقصائد ميں حضرت مہدی کی معرفت ،ان کے ظھوراور ان کے وجود کی
ضرورت کو بيان کيا ھے جن کی تعداد بھی بہت زياده ھے  ،ل ٰہذا ھم يھاں پر چند شعراء کے ا شعار بطور مثال پيش کرتے
ھيں:
١۔ کميت بن زيد اسدی متوفی ١٢۶ھ کہتے ھيں:
متی يقوم مہديکم الثانی][120
متی يقوم الحق فيکم ٰ
ٰ
کب ھمارے درميان حق آئے گا اور کب ھمارا مہدی قيام کرے گا۔
٢۔ اسماعيل بن محمد حميری متوفی ١٧٣ھ کہتے ھيں:
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ب
بأن ول ﱠ
ی االمر والقائم الذی تطلع نفسی نحوه بتط ّر ِ
ٰ
ّ
لہ غيبة البد من أن يغيبھا فصلی عليہ ﷲ من متغيب
فيمکث حينا ً ثم يظھر حينہ فيم ٔ
ال عدال کل شرق ومغرب][121
ولی امر قائم منتظر کے لئے ميرا دل خوشحالی سے انتظار کرتا ھے۔
ان کے لئے غيبت ضروری ھے پس اس غائب پر خدا کا درود وسالم ھو۔
وه پرده غيب سے ظاھر ھونگے تو مشرق ومغرب )پوری دينا(کو عدل وانصاف سے بھر ديں گے۔
٣۔ دعبل خزاعی متوفی ٢۴۶ھ کہتے ھيں:
امام ال محالة خارج يقوم علی اسم ٰ ّ
ت
ﷲ والبرکا ِ
خروج ٍ
يميز فينا کل حق وباطل ويجزی علی النعماء والنقمات][122
امام کا ظھور )ايک روز( حتمی اور ضروری ھے اور آپ خدا کے نام او راس کی برکتوں کے ساتھ ظھور کريں گے۔
اور آپ کے ظھور کے وقت حق وباطل الگ الگ ھوجائے گا اور نعمت ونقمت کے لحاظ سے جزا ديں گے۔
۴۔ مھيار ديلمی متوفی ۴٢٨ھ کہتے ھيں:
مغيظ بھم مکم ِد
قلب
ٰ
ٍ
عسی الدھر يشفي غداً من عداک َ
عسی يُغلب النقص بالسودد
عسی سطوة الحق تعلو المحال
ٰ
ٰ
بسمعي لقائمکم دعوة يلبي لھا کل مستنجد ][123
ھم اس دن کے منتظر ھيں کہ جب آپ کے دشمن ھالک ھونگے اور ھم خوشحال۔
عنقريب وه دن آنے واال ھے جب حق باطل پر اور کمزور متکبروں پر غلبہ حاصل کريں گے۔
اور جب ھمارے کانوں ميں حضرت قائم)ع( کی آواز آئے گی تو ھم سب ان کی آواز پر لبيک کھيں گے۔
۵۔ ابن منير طرابلسی متوفی ۵۴٨ھ مخالف کا مسخره کرتے ھوئے کہتے ھيں:
ُ
واليت آل امية ة الطھر الميامين الغرر
ّ
واکذب الراوی وأطعن ن فی ظھور المنتظر][124
ميں آل اميہ کو دوست رکھتا ھوں جن کے صفات عالی ھيں!!
اور ميں اس راوی کی تکذيب کرتا ھوں جو ظھور مہدی کے انتظارميں کہتا ھے!!
۶۔ محمد بن طلحہ شافعی متوفی ۶۵٢ھ کہتے ھيں :
وقد قال رسول ٰ ّ
ﷲ قوال قد رويناه
وقد ابداه بالنسبة والوصف و س ّماه
يکفی قولہ ”منّی“ الشراق محياهُ
ومن بضعتہ الزھراء مرساه ومسراه
فمن قالوا ھو المہدی ما مانوابما فاھوا][125
بال شبہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے )امام مہدی کے بارے مينارشاد فرمايا جس کو ھم نے بيان کيا۔ چنانچہ
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے آپ کی نسبت ،اوصاف اور نام بھی بيان کيا ھے۔
آپ کی شان ميں لفظ ” ِمنﱢی“ کہنا ھی آپ کی عظمت پر داللت کرتا ھے۔ حضرت زھرا )ع(آپ کا ايک جزء ھيں جن سے آپ
باھر جاتے وقت اور واپس آتے وقت )سب سے پھلے( مالقات کيا کرتے تھے۔ جو افراد حضرت مہدی کے بارے ميں کہتے
ھيں وه کوئی نئی چيز پيش نھيں کرتے )بلکہ يہ حقيقت تو پھلے سے معلوم شده ھے(
٧۔ ابن ابی الحديد معتزلی متوفی ۶۵۶ھ کہتے ھيں:
ُ
علمت بانہ ال بد من مہديکم وليومہ أتوق ُع
ولقد
يحميہ من جند االلہ کتائب کاليم أقبل زاخراً يتدف ُع
فيھا آلل أبی الحديد صوارم مشھورة ورما ُح خط شرﱠع][126
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مجھے امام مہدی پر يقين ھے اور ان کے ظھور کا انتظار ھے۔ لشکر خدا کے سپاھی امام زمانہ کی اس طرح حمايت کريں
گے جس طرح دريا کی لھريں اٹھتی ھيں۔
اس وقت آل ابی الحديد تير وتلوار کے ساتھ آپ کی حمايت ميں جنگ کرے گی۔
٨۔ شمس الدين محمد بن طولون حنفی دمشقی متوفی ٩۵٣ھ  ،موصوف ارجوزه کے ضمن ميں فرماتے ھيں جس کوباره
اماموں کی شان ميں کھا ھے :والعسکری الحسن المطھ ُر محمد المہدی سوف يظھرُ][127
امام حسن عسکری عليہ السالم کے بعد حضرت مہدی ظاھر ھوں گے۔
٩۔ عبد ﷲ بن علوی الحداد تريمی شافعی متوفی ١١٣٢ھ فرماتے ھيں:
محمد المہدی خليفة ربنا امام المہدی بالقسط قامت ممالکہ
کأني بہ بين المقام ورکنھا يبايعہ من کل حزب مبارکہ
حضرت امام مہدی ھمارے رب کے خليفہ ھيں جن کی وجہ سے پوری دنيا عدل وانصاف سے بھر جائے گی۔ اور جب آپ
رکن ومقام کے درميان کھﮍے ھوں گے اس وقت ھر گروه آپ کی بيعت کرتا ھوا نظر آئے گا۔
ايک دوسرے مقام پر فرماتے ھيں:
ومنّا امام حان حين خروجہ يقوم بأمر ٰ ّ
ﷲ خير قيام
فيملوھا بالحق والعدل والہدی کما ملئت جوراً بظلم طغام ][128
ٔ
ھمارے امام کے ظھور کا وقت نزديک ھے جو خدا کے حکم سے بہترين قيام کرےں گے۔ چنانچہ آپ ظلم وجور سے بھری
دنيا کو عدل وانصاف سے بھر ديں گے۔
دوسرا مرحلہ :مہدی کون ھيں؟
حضرت مہدی )ع( کی معرفت
ٰ
نصاری
قارئين کرام ! اسالم نے يھوديوں کے اس نظريہ کو باطل قرار ديا ھے کہ ”ايليا“ ھی مصلح منتظر ھے ،اسی طرح
عيسی )ع(کو مصلح منتظر ماننے کوبھی باطل قرار ديا ھے  ،نيز اسی طرح کيسانيہ کا محمد بن حنفيہ کا  ،نيز
کا جناب
ٰ
اسماعليوں کا جناب اسماعيل بن جعفر کا مصلح منتظر ماننے کو باطل اور بے بنياد قرار ديا ھے کيونکہ محمد بن حنفيہ او
راسماعيل بن جعفرزنده نھيں ھيں۔
ل ٰہذا اب فقط شيعہ اور سنی حضرات کے درميان يہ اختالف باقی ھے کہ مہدی کون ھےں؟
چنانچہ اھل سنت کا نظريہ يہ ھے کہ مہدی آخری زمانہ ميں تلوار کے ساتھ ظاھر ھونگے کيونکہ اس سلسلہ ميں حضرت
رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی روايات بہت زياده ھيں جو تواتر کی حد تک پھونچی ھوئی ھيں جن ميں مہدی منتظر
کی بشارت دی گئی ھے اور فرمايا ھے کہ وه ميرے اھل بيت ميں سے ھوں گے اور يہ کہ وه سات سال حکومت کريں گے
عيسی )ع( ان کے
عيسی )ع( بھی ھونگے او ر جناب
نيز وه زمين کو عدل وانصاف سے بھر ديں گے  ،ان کے ساتھ جناب
ٰ
ٰ
پيچھے نماز پﮍھيں گے۔][129
ليکن شيعوں کا نظريہ يہ ھے کہ امام مہدی آخری زمانہ ميں ظاھر ھونگے ان کا نسب علوی ھوگا ان کے ھاتھ ميں تلوار
ھوگی اور وه ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل وانصاف سے بھر ديں گے اور پوری دنيا ميں اسالم کا بول وباال ھوگا۔
دونوں حضرات کے نظريات کا خالصہ آپ نے مالحظہ فرمايا  ،دونوں حضرت مہدی کے ظھور کے قائل ھيں تو پھر ان
دونوں ميں اختالف کيا ھے؟
تو عرض خدمت ھے کہ اختالف صرف اتناھے کہ اھل سنت کا اعتقاد يہ ھے کہ وه آخری زمانہ ميں پيدا ھوں گے يعنی وه
اس وقت موجود نھيں ھےں او ريہ بھی نھيں معلوم کہ وه کب پيدا ھوں گے ان کے باپ کون ھوں گے۔!!
ٰ
دعوی
اسی نظريہ کے تحت ”سنوسی“ نے ليبی ميں او رعبد الرحمن نے سوڈان ميں تلوار کے ذريعہ قيام کيا او رمہدويت کا
کرڈاال ۔
ليکن شيعوں کا عقيده يہ ھے کہ حضرت مہدی  :محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن
علی بن الحسين بن علی بن ابی طالب )عليھم السالم( ھيں اور آپ اس دنيا ميں موجود ھيں ليکن کوئی ان کود يکھ نھيں پاتا۔
اور يھی دونوں فريق ميں نقطہ اختالف ھے۔
اور چونکہ مدعی کے پاس دليل کا ھونا ضروری ھوتا ھے )جيسا کہ فقھی قانون بھی کہتا ھے( ل ٰہذا ھم يھاں پر کچھ ايسے
دالئل پيش کرتے ھيں جن کے ذريعہ شيعہ حضرات اپنے اس عقيده کو ثابت کرتے ھيں نيز منکرين کی طرف سے بيان شده
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دالئل کی بھی ر ّد کريں گے تاکہ صاحبان علم وبصيرت پر حقيقت بالکل واضح اور روشن ھوجائے۔
اور چونکہ شيعوں کا عقيده ھے کہ امامت ٰالھی منصب ھوتا ھے جس ميں نص اور تعين کا ھونا ضروری ھوتا ھے ل ٰہذا
منطق واحاديث کے مستحکم دالئل کی بنا پر شيعہ حضرات امامت حضرت مہدی پر ايمان رکھتے ھيں ۔
يھاں پر کوئی شخص يہ سوال کرسکتا ھے کہ وه احاديث جن کے ذريعہ آپ امام مہدی کی امامت پر ايمان رکھتے ھيں کھاں
ھيں اور ان کے راوی کون کون ھيں۔؟
توھم جواب ميں اس بات کی طرف اشاره کرنا ضروری سمجھتے ھيں کہ ايک يادو حديث نھيں ھيں بلکہ آنحضرت صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلمکی بہت سی احاديث ھيں جن کو اکثر صحابہ نے نقل کيا ھے اور بہت سے حفاظ نے روايت کيا ھے اور
اس قدر روايت وتواتر کے پيش نظر کسی کو ان احاديث کی صحت پر شک وشبہ کی گنجائش نھيں رہتی۔
اس سلسلہ ميں مزيد دقت اور موضوع کی اھميت کے پيش نظر ھم ان احاديث کو سند وداللت کے لحاظ سے تين حصوں ميں
تقسيم کرتے ھيں:
١۔ وه احاديث جن کی سند صحيح ھے اور ان کی داللت بھی واضح ھے نيز ان ميں کوئی شک وشبہ بھی نھيں ھے ،ائمہ
حديث اور بﮍے بﮍے حفاظ نے ان احاديث کے حسن وصحت کا اقرار کيا ھے ،اور بعض نے ان کی صحت کو بخاری اور
مسلم ميں ھونے کو شرط کيا ھے ل ٰہذا ان احاديث کے مطابق عمل کرنا او ران پر اعتقاد رکھنا ضروری ھے۔
٢۔ وه احاديث جو داللت کے اعتبار سے صحيح ھيں ليکن ان کی سند ضعيف ھے ،ان احاديث پر بھی عمل کرنا ضروری
ھے کيونکہ علم حديث کے قواعد کے مطابق ان احاديث کا ضعف سند پھلی قسم کے ذريعہ جبران ھوجاتا ھے او راکثر
مشھور علماء کرام نے ان پر عمل کيا ھے بلکہ ان کے مضمون پر اجماع ھے۔
٣۔ وه احاديث جن ميں بعض صحيح ھيں اور بعض ضعيف ،ليکن يہ احاديث متواتر احاديث کے مخالف ھيں ل ٰہذا اگر ان کی
تاويل ممکن نہ ھو تو پھر ان پر عمل نھيں کيا جاسکتا اور ان کو چھوڑدينا ضروری ھے مثالً جس طرح يہ احاديث جو داللت
کرتی ھيں کہ” حضرت مہدی کا نام احمد ھے يا امام مہدی کے والد کا نام رسول ﷲ)ص( کے پدر بزرگوار کے نام پر ھوگا
يا آپ ابو محمد حسن زکی کی اوالد سے ھونگے“ کيونکہ يہ احاديث شاذاور نادر ھيں اور مشھور نے ان سے اعراض کيا
ھے يعنی ان کے مطابق عمل نھيں کيا۔ ][130
ل ٰہذا قسم اول اور قسم دوم باقی بچتی ھيں جن پر عمل کيا جانا چاہئے جو مختلف طريقہ سے ايک ھی مقصد تک پھونچاتی
ھيں اگرچہ الفاظ مختلف ھيں ليکن سب ايک ھی ہدف کی طرف راہنمائی کرتی ھيں  ،ل ٰہذا ھم يھاں پر ان احاديث کا خالصہ
پيش کرتے ھيں:
وه احاديث جن ميں کھا گيا ھے کہ حضرت مہدی قريش سے ھوں گے:
احمدا ورماوردی نے روايت کی ھے کہ حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا:
ال االرض عدال وقسطا کما ملئت ظلما ً
”ابشروا بالمہدی  ،رجل من قريش من عترتی ،يخرج فی اختالف من الناس وزلزال ،فيم ٔ
وجوراً“ ][131
)ميں تمھيں مہدی کے بارے ميں بشارت ديتا ھوں جو قريش اور ميرے عترت سے ھوں گے وه لوگوں کے اختالف اورتفرقہ
کے وقت ظاھر ھونگے اور ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل وانصاف سے بھرديں گے۔(
بعض احاديث ميں امام مہدی کو اوالد عبد المطلب سے بتايا گيا ھے:
ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ جناب انس بن مالک سے نقل کيا ھے کہ انس کہتے ھيں کہ ميں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
و آلہ و سلمکو يہ فرماتے ھوئے سنا ھے:
”نحن ولد عبد المطلب سادة اھل الجنة انا وحمزه وعلی وجعفر والحسن والحسين والمہدی“][132
)ھم اوالد عبد المطلب اھل بہشت کے سردار ھيں :ميں ،جناب حمزه حضرت علی جناب جعفر امام حسن وامام حسين او رامام
مہدی )عليھم السالم(
جبکہ بعض احاديث کا بيان ھے کہ امام مہدی از آل محمد ھوں گے:
”قال رسول ٰ ّ
ال ا الٔرض عدالً کما ملئت جوراً
ﷲ )ص( يخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی وکنيتہ ککنيتی ،يم ٔ
فذلک ھو المہدی“ )وہذا حديث مشھور (][133
)حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا :ميری اوالد ميں سے ايک شخص ظاھر ھوگا جس کا نام ميرے نام
پر جس کی کنيت ميری کنيت پر ھوگی اور وه ظلم وجور سے بھری دينا کو عدل وانصاف سے بھر ديگا اور وه مہدی ھوگا ،
(اور يہ حديث مشھور ھے۔][134
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اور بعض کابيان ھے کہ مہدی ميری عترت ميں سے ھونگے:
ابوداؤد نے اپنی سند کے ذريعہ جناب ام سلمہ سے روايت کی ھے کہ انھوں نے فرمايا:
”سمعت رسول ٰ ّ
ﷲ )ص( يقول المہدی من عترتی“][135
)ميں نے رسول ﷲ سنا کہ مہدی ميری عترت سے ھوں گے(
بعض احاديث ميں امام مہدی کو اھل بيت سے بتايا گيا ھے:
قال النبی )ص( لولم يبق من الدھر اال يوم لبعث ٰ ّ
ً
يملوھا عدال کما ملئت جورا][136
ﷲ رجال من اھل بيتی ٔ
)حضرت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا کہ اگر )قيامت ميں( ايک روز بھی باقی ره جائے تو خداوندعالم
ميرے اھل بيت سے ايک شخص کو ظاھر کرے گا جو ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل وانصاف سے بھردے گا(
جبکہ بعض روايات ،امام مہدی کو نسل علی عليہ السالم سے بتاتی ھيں:
سعيد بن جبير نے ابن عباس سے روايت کی ھے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا:
”ان عليا وصيي ،و من ولده القائم المنتظر المہدی الذی يم ٔ
ال االرض قسطا وعدال کما ملئت جورا وظلما ً“][137
)بے شک علی ميرے وصی ھيں اور ان ھی کی نسل سے قائم منتظر مہدی ھوں گے جو ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل
وانصاف سے بھر ديں گے(
جبکہ بعض روايات ميں اوالد فاطمہ سالم ﷲ عليھا سے بتايا گيا ھے:
مسلم  ،ابوداؤد  ،نسائی  ،ابن ماجہ  ،بيہقی وغيره نے اس روايت کو نقل کيا ھے کہ حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ
و سلمنے فرمايا:
”المہدی من عترتی من ولد فاطمة“ ][138
)مہدی ميری عترت،جناب فاطمہ )ع( کی اوالد سے ھوں گے(
اوربعض روايات مينآيا ھے کہ امام حسين کی اوالد ميں سے ھوں گے:
”قال رسول ٰ ّ
ﷲ )ص( التذھب الدنيا حتی يقوم بامتی رجل من ولد الحسين يم ٔ
ال االرض عدالً کما ملئت ظلما“][139
)حضرت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا:جب تک حسين کی اوالد سے ميری امت مينايک شخص ظھور نہ
کرلے اس وقت تک قيامت نھيں آسکتی او روه ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل وانصاف سے بھر دے گا“(
بعض روايت ميں آيا ھے کہ ذريت امام حسين عليہ السالم سے نھم ھوں گے:
”عن سلمان الفارسی رضی ٰ ّ
ﷲ عنہ قال۔دخلت علی النبی )ص( فاذا الحسين علی فخذيہ ھويقبل خديہ ويلثم فاه ويقول ۔انت سيد
ابن سيد اخو سيد وانت امام ابن امام اخو امام و انت حجة ابن حجة اخو حجة ابو حجج تسعہ ،تاسعھم قائمھم المھدی][140
)جناب فارسی راوی ھيں کہ جب مينرسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی خدمت عاليہ مينمشرف ھوا توديکھا کہ حضرت
امام حسين عليہ السالم آپ کی آغوش ميں بيٹھے ھيں اور آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمآپ کے رخسار اور منھ کا بوسہ
لے رھے ھيں اور کہہ رھے ھيں تم سيد  ،سيد کے بيٹے اور سيد کے بھائی ھو۔ تم امام ،امام کے بيٹے  ،اور امام کے بھائی
ھو۔ تم حجت ،حجت کے بيٹے  ،حجت کے بھائی اور نو حجتوں کے باپ ھو جن کا نواں مھدی ھوگا(
بعض روايات ميں باره اوصيا باره ائمہ ،باره خليفہ بيان ھوا ھے:
”۔۔۔ان وصيی علی بن ابی طالب وبعده سبطای الحسن والحسين تتلوه تسعہ أئمہ من صلب الحسين ،قال :يامحمد فسمھم لی ،قال :
مضی جعفر فابنہ موسی فاذامضی
اذا مضی الحسين فابنہ علی ،فاذا مضی علی فابنہ محمد فاذا مضی محمد فابنہ جعفر ،فاذا
ٰ
موسی فابنہ علی فاذا مضی علی فابنہ محمد فاذا مضی محمد فابنہ علی فاذا مضی علی فابنہ الحسن فاذا مضی الحسن فابنہ
ٰ
الحجة محمد المہدی فھوالء اثنا عشر “][141
)ميرے وصی علی ابن ابی طالب ھيں ان کے بعد ميرے دونوں نواسے حسن وحسين )ع(ھيں اور ان کے بعد حسين کی نسل
سے / ٩وصی ھوں گے )سائل سے سوال کيا (يا رسول ﷲ آپ ان کے بھی نام بيان فرمائيں ،تب رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلمنے فرمايا :
جب امام حسين گذر جائيں گے تو ان کے فرزند علی )زين العابدين ( اور جب علی گذر جائيں گے تو ان کے فرزند محمد
موسی
)باقر( اور جب محمد گذر جائيں گے تو ان کے فرزند جعفر )صادق(اور جب جعفر گذر جائيں گے تو ان کے فرزند
ٰ
)کاظم (اور جب موسی ٰگذر جائيں گے ان کے فرزند علی )رضا ( اور جب علی )رضا ( گذر جائيں گے تو ان کے فرزند
محمد )تقی ( اور جب محمد گذر جائيں گے ان کے فرزند علی)نقی ( اور جب محمد گذر جائيں گے ان کے فرزند حسن
)عسکری (اور جب حسن گذر جائيں گے تو ان کے فرزند حجت محمد مھدی )عليھم السالم( ھوں گے بس يھی ميرے وصی
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باره ھيں۔“(
يحي بن الحسن نے کتاب عمده ميں اس حديث کے  /٢٠طريقے نقل کئے ھيں کہ رسول اسالم کے بعد  ١٢خليفہ ھوں گے جو
ٰ
سب کے سب قريش سے ھوں گے اور مذکوره بيس طريقے درج ذيل کتابوں ميں اس طرح ھيں :
صيح بخاری ميں /٣طريقے۔
صيح مسلم ميں /٩طريقے ۔
سنن ابی داؤدميں  /٣طريقے۔
سنن ترمذی ميں ايک طريقہ۔
اور حميدی ميں/ ٣طريقے ۔
اور بعض روايات کے مطابق مھدی )ع( ،حسن عسکری )ع(کے فرزند ھوں گے ۔
مناقب ميں جابر بن عبدﷲ انصاری  ،حضرت رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمسے روايت کرتے ھيں:
”۔۔۔فبعده ابنہ الحسن يدعی العسکری فبعده ابنہ محمد يدعی بالمہدی و القائم والحجة فيغيب ثم يخرج فاذا خرج يم ٔ
ال االرض قسطا
وعدال کما ملئت جورا وظلما“][142
)آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمايک حديث کے ضمن ميں فرمايا :ان کے بعد ان کے فرزند حسن عسکری ان کے بعد
ان کے فرزند محمد مہدی والقائم والحجة ھيں پس وه ھونے کے بعد ظاھر ھوں گے اور ظلم وجور سے بھری دنيا کو عدل و
انصاف سے بھر ديں گے ۔(
قارئين کرام ! مذکوره تمام احاديث کو جمع کرنے سے يہ نتيجہ نکلتا ھے کہ اس امت کے مہدی امام حسن عسکری کے
فرزند ھيں چنانچہ اس مسلم نتيجہ سے کوئی گريز نھيں کرسکتا ۔
اس حقيقت کو مزيد واضح کرنے کے لئے ضروری ھے کہ ان اصحاب کے اسماء گرامی کو بيان کيا جائے جنھوں نے
حضرت مہدی سے متعلق احاديث نقل کی ھے اور چونکہ ھر روايت کے تمام افراد کو اس مختصر کتاب ميں بيان نھيں کيا
جاسکتا ۔
)ل ٰہذا صرف راوی کو بيان کرتے ھيں (
 (١ابو اما مة الباھلی ۔
 (٢ابو ايوب االنصاری ۔
(٣ابو سعيد خدری
(۴ابو سليمان راعی رسول ﷲ )ص(۔
 (۵ابوالطفيل۔
(۶ابو ھريره ۔
 (٧ام حبيبہ ام المومنين ۔
 (٨ام سلمہ ام المومنين ۔
 (٩انس بن مالک ۔
 (١٠ثوبان )غالم رسول ( ۔
 (١١جابر بن سمرة ۔
 (١٢جابر بن عبد ﷲ انصاری ۔
 (١٣حذيفہ اليمانی ۔
 (١۴سلمان فارسی ۔
 (١۵شھربن حوشب ۔
(١۶طلحہ بن عبيدﷲ ۔
(١٧عائشہ ام المومنين ۔
 (١٨عبد الرحمن بن عوف ۔
 (١٩عبد ﷲ بن الحارث بن حمزه ۔
 (٢٠عبدﷲ بن عباس ۔
 (٢١عبدﷲ بن عمر ۔
 (٢٢عبدﷲ بن عمرو بن العاص۔
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 (٢٣عبدﷲ بن مسعود ۔
 (٢۴عثمان بن عفان ۔
 (٢۵علی بن ابی طالب ۔
 (٢۶علی الھاللی ۔
) (٢٧عمار بن ياسر ۔
 (٢٨عمران بن حصين۔
 (٢٩عوف بن مالک ۔
 (٣٠قرة بن اياس ۔
 (٣١مجمع بن جارية االنصاری ][143
قارئين کرام ! شيخ عبد المحسن صاحب نے امام مہدی )ع(کے سلسلے ميں احاديث بيان کرنے والے مشھور و معروف حفاظ
کی تعداد  ٣٨بتائی ھے  ،چنانچہ ھم يھاں پر ان افراد کی فھرست بيان کرتے ھيں :
 ١۔ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ميں ۔
٢۔ ترمذی نے اپنی کتاب جامع ميں ۔
٣۔ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ميں ۔
۴۔ نسائی نے اپنی کتاب کبری ميں ۔
۵۔ احمد نے اپنی کتاب مسند ميں ۔
۶۔ ابن حبان نے اپنی کتاب صحيح ميں ۔
٧۔ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک ميں۔
٨۔ابو بکر بن ابی شيبہ نے اپنی کتاب المصنف ميں ۔
٩۔ نعيم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن ميں ۔
١٠۔ ابو نعيم نے اپنی کتاب المھدی والحلية ميں ۔
١١۔ طبرانی نے اپنی کتاب کبير ،اوسط اور صغير ميں۔
١٢۔ دار قطنی نے اپنی کتاب االفراد ميں ۔
١٣۔ بارودی نے اپنی کتاب معرفة الصحابہ ميں ۔
١۴۔ ابو يعلی الموصلی نے اپنی کتاب مسند ميں۔
١۵۔ بزار نے اپنی کتاب مسند ميں ۔
١۶۔ الحارث بن ابی اسامہ نے اپنی کتاب مسند ميں ۔
١٧۔ الخطيب نے اپنی کتاب تلخيص المتشابہ  ،المتفق اور مفترق ميں۔
١٨۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاريخ ميں۔
١٩۔ ابن منده نے اپنی کتاب تاريخ اصفھان ميں۔
٢٠۔ ابو الحسن حربی نے اپنی کتاب االول من الحربيات ميں۔
٢١۔ تمام الرازی نے اپنی کتاب فوائد ميں ۔
٢٢۔ ابن جرير نے اپنی کتاب تہذيب اآلثار ميں ۔
٢٣۔ ابو بکر بن المقری نے اپنی کتاب معجم ميں ۔
٢۴۔ ابو عمر والدانی نے اپنی کتاب السنن ميں۔
٢۵۔ ابو غنم الکوفی نے اپنی کتاب الفتن ميں۔
٢۶۔ الديلمی نے اپنی کتاب مسند الفردوس ميں۔
٢٧۔ ابو بکر االسکاف نے اپنی کتاب فوائد االخبار ميں ۔
٢٨۔ ابو الحسين بن المناوی نے اپنی کتاب المالحم ميں ۔
٢٩۔بيہقی نے اپنی کتاب دالئل النبوة ميں ۔
٣٠۔ ابوعمرا ور المقری نے اپنی کتاب سنن ميں ۔
٣١۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب تاريخ ميں ۔
٣٢۔ يحی الحمانی نے اپنی کتاب مسند ميں ۔
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٣٣۔رويانی نے اپنی کتاب مسند ميں۔
٣۴۔ ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات ميں۔
قارئين کرام ! يہ تھی ان مولفين اور کتابوں کی فھرست جن ميں حضرت امام مھدی کے سلسلہ ميں احاديث بيان کی گئی ھيں۔
حضرت امام مھدی عليہ السالم کی والدت باسعادت
آپ کی والدت با سعادت  ١۵شعبان ٢۵۵ھ کو فجر کے وقت شھرسامراء ميں ھوئی ][144
آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا اور يھی نام رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی اس مشھور حديث کا
مصداق تھا جس ميں آپ نے فرمايا تھا” يواطی اسمہ اسمی “][145
)اس کا نام ميرے نام پر ھوگا ( اور آپ ھی کے والد گرامی نے آپ کی کنيت )ابوالقاسم ( رکھی ][146
يہ وه حقيقت ھے جس پر شيعہ اماميہ اور ديگر اسالمی فرقے متفق ھيں ليکن بعض مسلمانوں نے )حاالنکہ مھدويت کا اقرار
کيا ھے ( حضرت مھدی کا اس وجہ سے انکار کيا چونکہ حضرت امام حسن عسکری عليہ السالم کے کوئی فرزند نھيں تھا
اور اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے چار دليليں بيان کی ھيں جن کو يھاں پر مختصر طور پر بيان کيا جاتا ھے :
١۔ امام حسن عسکری عليہ السالم نے اپنی وفات کے وقت اپنی والده ام الحسن کے لئے تمام مال وقف اور ديگر امور کے
بارے ميں وصيت کی اور اگر امام حسن عسکری )ع(کے کوئی فرزند ھوتا تو ان کو وصيت کرنا چاہئيے تھی۔
٢۔ حضرت امام مھدی کے چچا جعفر بن علی نے اس بات کی گواھی دی ھے کہ ان کے بھائی ) امام حسن عسکری عليہ
السالم ( کے کوئی فرزند نھينتھا اور ايسے مسائل ميں چچا کی گواھی خاص اھميت رکھتی ھے ۔
ٰ
٣۔ شيعہ حضرات جيسا کہ
دعوی کرتے ھيں کہ امام عسکری عليہ السالم نے اپنے بيٹے کو غير خواص سے چھپايا ) يعنی
صرف خاص لوگوں ھی کو معلوم تھا( تو آپ نے ايسا کيوں کيا؟جب کہ اس زمانہ ميں آپ کے اصحاب بہت زياده تھے اور
ھر طرح کی طاقت و توانائی رکھتے تھے جب کہ گذشتہ ائمہ عليھم السالم جو اموی وعباسی حکام کے زمانے ميں زندگی
کرتے تھے اور اس وقت کے
حاالت زياده خراب تھے ،ليکن ان ميں سے کسی نے بھی اس طرح اپنی اوالد کو نھيں چھپايا ۔
۴۔ تاريخ ميں ايسا کوئی ذکر نھيں ھے جس ميں امام حسن عسکری عليہ السالم کا کوئی فرزند ھو اور نہ ھی کسی نے اس
طرح کی روايت کی ھے ۔
انھيں چار دليلوں کے ذريعہ امام مھدی بن الحسن عسکری کی والدت کا انکار کرتے ھيں ۔
قارئين کرام ! ھم ان چار دليلوں کے جواب مختصر طور پر بيان کرتے ھيں تاکہ حق و حقيقت واضح ھوجائے ۔
پھلی دليل کا جواب :
امام عليہ السالم کا اپنی والده گرامی کو وصيت کرنا دليل نھيں ھوسکتا کہ امام کے کوئی فرزند نہ ھو ،امام عليہ السالم اس
وصيت کے ذريعہ دشمنوں کی نظروں کو امام مھدی کی طرف سے ہٹا نا چاہتے تھے اور دشمن کو شک و شبہ ميں ڈالنا
چاہتے تھے کہ ان کے کوئی اوالد ھے يا نھيں؟ اور آپ نے عمداً اس طرح کا شک ايجاد کيا تاکہ حکومت وقت اس وصيت
کو ديکھ کر مزيد شک و شبہ ميں پﮍ جائے ۔][147
امام حسن عسکری عليہ السالم نے گويا اپنے جد امام جعفر صادق عليہ السالم کی روش پر عمل کيا کيونکہ امام صادق عليہ
السالم نے اپنی وفات کے وقت درج ذيل پانچ افراد کے لئے وصيت کی:
١۔منصورعباسی۔
٢۔ ربيع ۔
 ٣و  ۴۔ قاضی مدينہ اور اس کے ساتھ ان کی زوجہ حميده ۔
۵۔ اپنے فرزند امام
موسی کاظم )عليہ السالم( ۔
ٰ
موسی کاظم عليہ السالم سے ہٹانا چاہتے
کيونکہ امام صادق عليہ السالم اپنے اس کام سے دشمنوں کی نظروں کو اپنے فرزند
ٰ
تھے۔][148
اور اگر صرف امام موسی کاظم عليہ السالم ھی کو وصيت فرماتے تو پھر بنی عباس کا رويہ کچھ اور ھی ھوتا چنانچہ جب
منصور عباسی کو امام صادق عليہ السالم کی وفات کی خبرپھونچی تو مدينہ ميں اپنے والی کو خط بھيجا اور لکھا جو
شخص بھی امام عليہ السالم کا وصی ھو اس پر زندگی تنگ کردی جائے ،چنانچہ والی مدينہ نے اپنی تحقيق کے بعد منصور
کو خط لکھا کہ امام )عليہ السالم ( کے پانچ وصی ھيں  ،جن ميں سب سے پھلے اور مھم خود جناب خليفہ ھيں ،ل ٰہذا امام
عليہ السالم نے اپنی اس سياست کے تحت اپنے فرزند موسی کاظم عليہ السالم کو آزار و اذيت سے بچاليا۔
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دوسری دليل کا جواب :
جعفر بن علی ) امام حسن عسکری کے بھائی ( ايک عام انسان تھے اور ان سے بھی خطاو نسيان اور باطل دعوی کا امکان
ھے  ،اور وه گويا قابيل کے مشابہ تھے جس نے اپنے بھا ئی ھابيل کو قتل کرڈاال ،يا جناب يعقوب عليہ السالم کے لﮍکوں
کی طرح جنھوں نے اپنے بھائی )جناب يوسف ( کو کنويں ميں ڈال ديا اور جھوٹی قسميں کھانے لگے کہ ان کو بھيﮍيا کھا
گيا ۔
جعفر کا خيال يہ تھا چونکہ ميرے بھائی کے کوئی اوالد نھيں ھے لہٰذا اگر وه ان کا انکار کريں گے تو وه امام ھوجائيں گے
اور ان کے پاس بيت المال اکٹھا ھوجائے گا ليکن خدا وند عالم کا اراده ھر چيز پر غالب ھوتا ھے ،جو وه چاہتا ھے وھی
ھوتاھے۔
چنانچہ ايک مدت بعد )جعفر( اپنے کئے پر شرمنده ھوے اور توبہ کی يھاں تک کہ جعفر تواب کے نام سے مشھور ھوئے ۔
قارئين کرام ! چچا کا بھتيجہ کے مقابلہ ميں آجانا کوئی عجيب چيز نھيں ھے کيونکہ ابو لھب و عباس دونوں اپنے
بھتيجے)حضرت( محمد) صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم( کے مقابلہ ميں آگئے اور ان کی نبوت کا انکار کيا اور آنحضرت صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی طرف سحر وجنون کی نسبت دی ،آپ سے مقابلہ کے لئے لشکر آماده کيا اور آپ کی دشمنی ميں
مختلف کا رنامے انجام ديئے۔
تيسری دليل کاجواب :
امام عسکری عليہ السالم کا اپنے فرزند کے مسئلہ کو چھپانا  ،ايک اھم مسئلہ تھا چونکہ امام عسکری جانتے تھے کہ يہ
مشھور ھوچکا ھے کہ اھل بيت ميں سے بارھواں امام ،تلوار کے ساتھ قيام کرے گا اور باطل حکومتوں کو ختم کرکے حق
کی حکومت قائم کرےگا اسی وجہ سے اس وقت کے تمام حکام خوف زده تھے ل ٰہذا آپ کی شناخت کے بعد آپ کو قتل کرنے
کے درپے ھوجاتے ۔
اسی وجہ سے امام عسکری عليہ السالم کے لئے ضروری تھا کہ اپنے بيٹے مھدی کو خاص افراد کے عالوه دوسرے
لوگوں سے چھپائيں تاکہ محفوظ ره سکيں  ،اور اس بات کی وضاحت و تائيد اس وقت ھوتی ھے،جب امام عليہ السالم کی
شھادت کے بعد خليفہ نے حکم ديا کہ امام عليہ السالم کے گھر ميں پھونچ کر سب بچوں اور غالموں کو پکﮍ لو۔][149اور
اگر واقعا حکم خدا سے محمد بن الحسن )امام مھدی ( مخفی نہ ھوتے تو ان کوبھی قتل کرديا جاتا ۔
موسی عليہ السالم کی طرح تھا کہ جب ان پر وحی نازل ھوئی کہ
گوياامام حسن عسکری )ع( کا يہ فعل ،مادر حضرت
ٰ
حضرت موسی )ع( کو )صندوق( ميں چھپا ديا جائے ،کيون کہ فرعون سے ان کو خطره ھے جيسا کہ قرآن مجيد ميں بھی
بيان ھو ا ھے ،ليکن گذشتہ ائمہ عليھم السالم کا ايسا نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کا قيام تلوار کے ذريعہ نھيں تھا بلکہ
حاالت زمانہ کے لحاظ سے ھی ان کی ذمہ دارياں تھيں ۔
اسی وجہ سے بعض ائمہ محفوظ اور آزاد تھے اگرچہ صحيح معنی ميں امان اور آزاد نہ تھے ۔
چوتھی دليل کا جواب :
شرع مقدس ميں کسی کی اوالد ،دايہ کے قول يا والدت کے وقت حاضر عورتوں کی کہنے يا باپ کے اعتراف سے يا دو
مسلم افراد کے اقرار سے کہ يہ فالں کا بيٹا ھے ثابت ھوجاتی ھے  ،لہٰذا يہ تمام پھلو اس سلسلے ميں موجود ھيں ۔
چنانچہ جناب حکيمہ بنت امام جواد عليہ السالم نے دايہ کے فرائض انجام دئے ھيں اور والدت )مھدی ( پر گواھی دی ھے ۔
اسی طرح امام عسکری عليہ السالم نے اپنے خاص اصحاب کے سامنے اپنے فرزند کے بارے ميں اقرار کيا ][150
اسی طرح يکے بعد ديگرے مسلمانوں نے )نسل در نسل( اس کی روايت کی ھے اور اس کی صحت کی گواھی دی ھے،
مولفين و مورخين نے بھی خبر والدت کی روايت کی ھے مثال کے طور پر چند
شيعہ اماميہ اجماع کے ساتھ ساتھ بہت سے ٔ
افراد کے اسماء گرامی درج کئے جاتے ھيں :
١۔محمد بن طلحة الشافعی المتوفی ۶۵٢ھ][151
٢۔ سبط ابن الجوزی المتوفی۵۵۴ھ][152
٣۔ الکنجی الشافعی المتوفی ۶۵٨ھ][153
۴۔ابن خلکان الشافعی المتوفی۶٨١ھ][154
۵۔ صالح الدين الصفدی المتوفی ٧۶۴ھ][155
۶۔ابن حجر ھيتمی الشافعی المتوفی ٨۵٢ھ][156
٧۔ ابن الصباغ المالکی المتوفی ٨۵۵ھ][157
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

٨۔ ابن طولون الدمشقی متوفی ٩۵٣ھ۔ ][158
٩۔ الحسين بن عبدﷲ سمرقندی متوفی ١٠۴٣تقريبا۔][159
١٠۔ محمد العيان الشافعی متوفی ١٢٠۶۔][160
١١۔ سليمان القندوزی الحنفی متوفی ١٢٩۴ھ۔][161
١٢۔ محمد امين السويدی متوفی ١٢۴۶ھ۔][162
١٣۔ مومن الشبلنجی الشافی متوفی ١۴۵ھ۔][163
تيسرا مرحلہ :
امکان غيبت اور اس کے دالئل
قارئين کرام ! گذشتہ مرحلوں سے يہ بات ثابت ھوجاتی ھے کہ عقيده مھدويت اسالم کابنيادی عقيده ھے جس کے بارے ميں
رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے بھی )گذشتہ احاديث ميں ( بشارت دی ھے اور اصحاب و علماء نے ھر زمانہ ميں
يکے بعد ديگرے روايت کی ھے ۔
اس طرح يہ بات بھی طے ھوگئی ھے کہ جس مھدی کا احاديث ميں تذکره ھوا ھے وه محمد بن الحسن العسکری )عليہ السالم
( ھيں اور وه سامره ميں پيدا ھوئے اور آپ کی والدت کی خبر اس روز خاص اصحاب تک پھونچی ھے نيز اس کے بعد
سے تاريخ کے دامن ميں اسی طرح مشھور ھے گذشتہ دو مرحلوں کے بعد ضروری ھے کہ تيسرے مرحلہ ميں گفتگو کی
جائے جو خود پھلے دو مرحلوں سے متعلق ھے کہ )حضرت( محمد )بن الحسن امام مہدی( کی والدت ھو چکی ھے اور
وھی مھدی ھيں ،ل ٰہذا بہتر ھے درج ذيل بحث کو مختلف پھلوؤں سے واضح کريں:
١۔کيا امام مھدی غائب ھيں ؟
٢۔اور اگر غائب ھيں تو کيا انسان اتنی طوالنی عمر پا سکتا ھے ؟
اور چونکہ يہ مرحلہ بہت حساس ھے  ،ل ٰہذا ضروری ھے کہ بحث ميں وارد ھونے سے پھلے ايک مقدمہ بيان کريں تاکہ
نتائج اور اہداف کو بہترين طريقہ سے واضح کرنے ميں مدد مل سکے ۔
قارئين کرام ! جيسا کہ آپ حضرات کو معلوم ھے کہ اسالم نے عقيده و ايمان کے لئے عقل کو اساس و مصدر قرار ديا ھے
اور اندھی تقليد سے روکا ھے چونکہ غرض يہ ھے کہ اصول اعتقاد عقل سے مستند ھوں  ،اورعقل کے ذريعہ ھی ان کو
پرکھ کر عقيده کی منزل تک پھونچا جائے  ،اور اس ميں ھوائے نفس نردم دلی اورذاتی نظريات کو دخل نھيں ھونا چاہئے ۔
عقل ھی کے ذريعہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ھے اور يھی ايمان کی طرف ہدايت کرتی ھے اوريھی خدا کے وجود
اور اس کی وحدانيت پر دليل قائم کرتی ھے ۔
انسان اسی عقل کے ذريعہ خدا کے ايمان کے ساتھ ساتھ ضرورت نبوت  ،امامت اور معاد پر دليل قائم کرتا ھے ۔
ليکن احکام شرعی کے دوسرے فرعی احکام ميں عقلی دليل کی ضرورت نھيں ھوتی  ،اور اس طرح کی دليل قائم کرنا
ضروری نھيں ھوتا بلکہ ان کو قبول کرنے کے لئے فقط شرعی طريقہ سے نصوص کا وارد ھوجانا ھی کافی ھے ۔اسی وجہ
سے امت اسالمی مالئکہ کے وجود ،جناب عيسی کے گھواره ميں کالم کرنے نيز آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے
ھاتھوں پر سنگريزوں کے تسبيح کرنے پراعتقاد رکھتے ھيں جو قرآن کريم اور سنت صحيحہ ميں وارد ھوئے ھيں ۔
اسی طرح جب ھم اما م مھدی اور ان کی غيبت کی بحث کرتے ھيں تو ھماری اس بحث سے اصول اسالم کو قبول کرنے
والے افراد مراد ھوتے ھيں  ،اور جوافراد خدا کا بھی انکار کرتے ھيں يا اسالم کے عالوه کسی دوسرے مذھب کو مانتے
ھيں وه ھماری مراد نھيں ھےں ۔ کيونکہ اس مسئلہ کی حقيقت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن و احاديث کا سھارا لينا ضروری
ھے اور جو شخص قرآن و سنت ھی کو نہ مانتا ھو تو اس کے سامنے قرآن و احاديث سے استدالل نھيں کيا جاسکتا۔
دوسرے الفاظ ميں يہ عرض کيا جائے کہ ھم اس موضوع پر دينی اعتقاد کی بنياد پر بحث کرتے ھيں جو شرعی دالئل سے
مستند ھوتے ھيں اور تمام مسلمانوں کے نزديک ان پر عمل کرنا ضروری ھوتا ھے  ،چنانچہ ھم نے کسی دوسری چيز کو
بنياد نھيں بنايا ،اور ھمارا يہ مسئلہ ايک آسان حساب کی طرح نھيں ھے جيسے  ٢اور ٢چار ھوتے ھيں يا کسی فلسفی قاعده
کی طرح جو اپنی جگہ مسلم ھے اور اس ميں کوئی مناقشہ نھيں کيا جاسکتا جيسے دور و تسلسل کے باطل ھونے ميں کسی
کو شک و شبہ نھيں ھوتا۔
قارئين کرام ! ھم اس مسئلہ ميں ھر پھلو کی قرآن و سنت کے ذريعہ وضاحت کريں گے کيونکہ تمام مسلمانوں کے درميا ن
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يھی دونوں باب معرفت اور تشريع کے منابع ھيں ۔
اور اگر کوئی شخص ان دونوں کا انکار کردے وه اسالم اور اسالم کے تمام احکام کے دائره سے خارج ھوجائے گا[164].
اور جب ھمار ی تمھيد واضح ھوگئی ھے تو ھم کہتے ھيں ” :وه احاديث نبی “ جن کو اکثر حفاظ حديث نے بيان کيا ھے اور
ان احاديث ميں لفظ ”غيبت“ کی ][165تکرار ھوئی ھے ۔
ق ْال َکا ِف ِرينَ <][166
ﱢص ﷲُ الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َويَ ْم َح َ
> َو ِليُ َمح َ
”اور يہ بھی منظور تھا( کہ سچے ايمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے )نراکھرا( الگ کرلے اور نافرمانوں )بھاگنے
والوں (کا ملياميٹ کردے“
اس کے بعد جناب جابر سے کھا :يہ خدا کے امور ميں سے ايک امر اور خدا کے اسرار ميں سے ايک راز ھے پس تم کو
کبھی اس سلسلے ميں شک نہ ھو کيونکہ خدا وند عالم کے امور ميں شک کرنا کفر ھے ۔
اور بعض احاديث ميں اس طرح ھے :
تکون لہ غيبة و حيرة تضل فيھا االمم][167
)اس امام مھدی ( کے لئے ايسی غيبت ھوگی جس ميں لوگوں کو حيرت ھوگی اور لوگ گمراه ھوجائيں گے ۔
ايک دوسری روايت ميں اس طرح آيا ھے :
”ال يثبت علی القول بامامة االمن امتحن ٰ ّ
ﷲ قلبہ لاليمان “][168
ان کی غيبت ان کے اصحاب سے بھی ھوگی ان کی غيبت کا اقرار صرف وھی لوگ کرسکتے ھيں جن کا خدا وند عالم نے
ايمان کے لئے امتحان لے ليا ھوگا ۔
اس طرح ابن عباس کی روايت ھے :
”يبعث المھدی بعد اياس حتی يقول الناس :ال مھدی “][169
امام مھدی کا ظھور نا اميدی کے بعد ھوگا يھاں تک کہ لوگ کہنے لگيں گے کہ کوئی مھدی نھيں ھے ۔
قارئين کرام ! مذکوره احاديث ميں لفظ غيبت سے مراد يہ نھيں ھے کہ اما م مھدی مرنے کے بعد دوباره زنده ھونگے اور
اپنی وفات کے بعد دوباره اس دنيا ميں لوٹائے جائينگے بلکہ لفظ غيبت اس بات کی طرف اشاره کررھا ھے کہ وه مخفی ھيں
اور پرده ميں ھيں اور لوگوں کی نظروں سے پوشيده ھيں اور ان کو ديکھا نھيں جاسکتا ،ان احاديث کا مطالعہ کرنے سے
يھی بات انسان کے ذہن ميں آتی ھے۔
اور اس حديث شريف نقل کرنے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ھے:
”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات ميتة جاھليہ “
)جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغير مر جائے اس کی موت جاھليت کی موت ھوتی ھے۔(
اس حديث کے مطابق ھر زمانہ ميں امام کا ھونا ضروی ھے ۔
اب جبکہ والدت محمد بن الحسن المھدی ثابت ھوگئی جس ميں شک و شبہ کی گنجائش نھيں ،تو پھر لفظ ”غيبت “ اور ھر
زمانہ ميں وجود امام کی ضرورت بہترين اور جامع دليل ھيں کہ حضرت امام مھدی عليہ السالم آج تک زنده ھيں اور اس
سلسلہ ميں ھوئے تمام اعتراضات کا خاتمہ کرديتی ھيں۔
اور اگر کوئی شخص امام مھدی کی وفات کی بات کرے تو پھلے تو يہ گذشتہ احاديث کے مخالف ھے جن ميں آپ کی غيبت
اور استمرار حيات کے بارے ميں بيان ھوا ھے اور اس کے عالوه کسی نے بھی آپ کی وفات کے بارے مينکوئی دليل نھيں
بيان کی يھاں تک کہ منکرين کی کتابونميں بھی اس طرح کی کوئی بات ذکر نھيں ھوئی کہ کب آپ کی وفات ھوئی کونسا دن
تھا کونسی تاريخ تھی اور کياسن تھا کب آپ کی تشيع جنازه ھوئی کون لوگ آپ کی تشيع جنازه ميں شريک ھوئے؟ کھاں دفن
ھوئے؟ کس شھر ميں دفن ھوئے؟
ل ٰہذا ان تمام چيزوں کے پيش نظريہ بات ثابت ھوجاتی ھے کہ آپ کا وجومبارک باقی ھے اور آپ دشمنوں کی نگاھوں سے
مخفی ھيں اور آپ اپنی زندگی کی محافظت کررھے ھيں ۔
قارئين کرام ! امام عليہ السالم کی غيبت کے دو مرحلہ تھے ۔
خليفہ وقت کے لشکر نے امام حسن عسکری عليہ السالم کی وفات کے وقت
١۔ آپ کا لوگوں کی نظرونسے مخفی ھوناجب
ٔ
آپ کے گھر کا محاصره کر ليا آپ اسی وقت سے صرف اپنے معتمد نائبين سے مالقات کرتے تھے اور انھی کے ذريعہ
شيعوں کے مسائل اور مشکلوں کا جواب ديا کرتے تھے )امام عليہ السالم کی غيبت کايہ سلسلہ / ٧٠سال تک جاری رھا اور
ٰ
صغری کہتے ھيں(
اس زمانہ کو غيبت
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٢۔ آپ کا مکمل طور سے لوگوں کی نظروں سے غائب ھوجا نا چنانچہ اب کسی سے بھی مالقات نھيں کرتے ۔][170
کسی انسان کے ذہن ميں يہ سوال آسکتا ھے کہ ) جبکہ امام مھدی کے وجوداور آپ کی غيبت اور آپ کی ادامہ حيات کے
بارے ميں يقين ھے ( کہ کيا کوئی انسان اتنی طوالنی عمر پا سکتا ھے ؟ اور کيا عقل اس بات کو قبول کرتی ھے ؟
اس سوال کے جواب سے پھلے ھم قارئين کرام کے اذھان عاليہ کو گذشتہ مطلب کی طرف لے جانا چاہتے ھيں کہ اگر
حقائق شرعی صحيح احاديث کے ذريعہ ثابت ھوجائيں تو چونکہ ھم مسلمان ھيں ل ٰہذا ان کا قبول کرنا ھمارے لئے ضروری
ھے ،چاھے ھمارے ذہن ميں اس کا فلسفہ نہ بھی آئے اور اس بات کو سمجھنے سے قاصر رھيں۔
اور اگر کسی حکم کی حکمت اور علت نہ سمجھ پائيں تو اس کو انکارکرنے سے انسان بری الذمہ نھيں ھوسکتا بلکہ ھر
حال ميں اس پر يقين واعتقاد رکھنا ضروری ھے کيونکہ اسالم کے مسلم احکامات کا اس وجہ سے انکار کرنا صحيح نھيں
ھے کہ يہ چيزيں ھماری سمجھ ميں نھيں آرھی ھيں يا اس کی تاويل سے ھم قانع نھيں ھورھے ھيں۔
چنانچہ طول عمر اور سيکﮍوں سال تک کسی کا زنده رہنا محال نھيں ھے جيساکہ بعض لوگوں کا گمان ھے ،بلکہ مورخين
نے تاريخ بشريت کے ايسے بہت سے واقعات بيان کئے ھيں جن کی بہت زياده عمر رھی ھے ،مثالً حضرت آدم عليہ السالم
نے ہزار سال کی عمر پائی۔
اسی طرح لقمان حکيم)صاحب نسور( نے  ٣۵٠٠سال عمر پائی ،نيز جناب سلمان فارسی ۺ نے طويل عمر پائی جيسا کہ
بعض مورخين کا کہنا ھے کہ جناب سلمان فارسی حضرت
عيسی عليہ السالم کے معاصر تھے اور خليفہ دوم کے زمانہ ميں
ٰ
وفات پائی۔
اسی طرح بہت سے ايسے افراد تھے جنھوں نے سيکﮍوں سال کی عمر کی ،جن کے بارے ميں بہت سے مورخين نے بيان
کيا ھے خصوصا ً جناب سجستانی صاحب نے زياده عمر کرنے والوں کو اپنی کتاب ميں جمع کيا ھے جو ”المعمرون“ کے
نام سے ١٣٢٣ھ مطابق ١٩٠۵ء ميں مصر ميں پھلی مرتبہ طبع ھو چکی ھے۔
قارئين کرام ! يہ تھا تاريخی پھلو جس کے ذريعہ کسی انسان کی طوالنی عمر پانے کا اثبات کيا جاسکتا ھے۔
اب رھا قرآن کے ذريعہ استدالل ،قرآن کريم کی گفتگو تمام مورخين اور روايوں سے زياده صادق اور بہترين دليل ھے جيسا
کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ھے:
”جناب نوح عليہ السالم نے اپنی قوم ميں ” “٩۵٠سال تبليغ کی اور خدابہتر جانتا ھے کہ تبليغ سے پھلے اور طوفان کے بعد
جناب نوح کتنے سال زنده رھے۔ اس طرح جناب يونس عليہ السالم بطن ماھی ميں طويل مدت تک باقی رھے اور اگر خدا کا
لطف و کرم نہ ھوتا تو بطن ماھی ميں قيامت تک باقی رہتے :
][171
”پھر اگر يونس )خدا کی ( تسبيح )وذکر ( نہ کرتے تو روز قيامت تک مچھلی ھی کے پيٹ ميں رہتے پھر ھم نے ان کو
)مچھلی کے پيٹ سے نکال کر( ايک ميدان ميں ڈال ديا“
حضرت يونس کا شکم ماھی ميں باقی رہنا يعنی قيامت تک زنده رہنا اس طرح ان کے ساتھ مچھلی کا بھی اس طوالنی مدت
تک زنده رہنا ثابت ھوتا ھے ۔
اس طرح اصحاب کہف کے بارے ميں ارشاد ھوتا ھے:
][172
”اور اصحاب کہف اپنی غارميں تو تين سو برس سے زياده رھے “
اور يہ بھی معلوم نھيں کہ غار ميں جانے سے قبل اور غار سے باھر نکلنے کے بعد کتنے سال زنده رھے۔
اسی طرح ارشاد خدا وندی ھوتاھے :
َ
َ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َام ث ﱠم بَ َعثہُ قَا َل َک ْم لبِثتَ قَا َل
َاويَةٌ َعلی ُعر ِ
ُوشہَا قَا َل أنی يُحْ يِی ہَ ِذ ِه ﷲُ بَ ْع َد َموْ تِہَا فَأ َماتَہُ ﷲُ ِمائَةَ ع ٍ
> أَوْ َکالﱠ ِذی َم ﱠر َعلَی قَرْ يَ ٍة َو ِہ َی خ ِ
لَ ِب ْث ُ
اس
ک َو ِلنَجْ َعلَ َ
ار َ
ت يَوْ ًما أَوْ بَع َ
ک َو َش َرا ِب َ
َام فَانظُرْ ِٕالَی طَ َعا ِم َ
ْض يَوْ ٍم قَا َل بَلْ لَ ِب ْثتَ ِمائَةَ ع ٍ
ک آيَةً لِلنﱠ ِ
ک لَ ْم يَتَ َسنﱠ ْہ َوانظُرْ ِٕالَی ِح َم ِ
َ
َ
َی ٍء قَ ِديرٌ<][173
نش ُزہَا ثُ ﱠم نَ ْکسُوہَا لَحْ ًما فَلَ ﱠما تَبَيﱠنَ لَہُ قَا َل أ ْعلَ ُم أ ﱠن ﷲَ َعلَی ُک ﱢل ش ْ
َوانظُرْ ِٕالَی ْال ِعظَ ِام َک ْيفَ نُ ِ
”)اے رسول تم نے( مثالً اس )بندے کے حال( پر بھی نظر کی جو ايک گاؤں پر سے )ھوکر( گزرا اور وه ايسا اجﮍا تھا کہ
اپنی چھتوں پر ڈھے کر گرپﮍا تھا يہ ديکھ کر وه بنده کہنے لگا اے ﷲ اب گاؤں کو )ايسی( ويرانی کے بعد کيونکر آباد کرے
گا اس پر خدا نے اس کو )مارڈاال( اور سو برس تک مرده رکھا او رپھر اس کو جال اٹھايا )تب( پوچھا تم کتنی دير پﮍے
رھے ؟ عرض کی :ايک دن پﮍا رھا يا ايک دن سے بھی کم  ،فرمايا :نھيں  ،تم )اس حالت ميں( سو برس پﮍے رھے  ،اب
ذرا اپنے کھانے پينے )کی چيزوں( کو ديکھو کہ ابھی تک خراب نھيں ھوئيں ،اور ذرا اپنی سواری )گدھے( کو ديکھو کہ
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اس کی ہڈياں ڈھير پﮍی ھيں،اور ھم اسی طرح تمھيں لوگوں کے لئے ايک نشانی بنانا چاہتے ھيں ،پھر ان ہڈيوں کو ديکھو
کہ ھم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چﮍھاتے ھيں ،پھر جب ان پر يہ بات واضح ھوگئی تو بيساختہ آواز دی کہ مجھے
معلوم ھے کہ خدا ھر شے پر قادر ھے“۔
کھانے پينے کی چيزوں کاسوسال تک خراب نہ ھونا انسان کی طوالنی عمر سے بھی زياده تعجب خيز ھے ][174
ان کے عالوه مولفين سيرت و حديث نے اس بات کی طرف اشاره کيا ھے کہ جناب خضر عليہ السالم جناب موسی عليہ
السالم سے پھلے تھے اور آخر زمان تک باقی رھيں گے ۔
تو کيا جن باتوں کو قرآن مجيد اور سنت نبوی بيان کررھی ھے ان تمام باتوں کی تصديق کرنا ايک مسلمان پر واجب نھيں
ھے ؟ يا ان باتوں کی تصديق کرنا واجب نھيں ؟ اور اگر ھماری عقل ان باتوں کو نہ سمجھے توکيا ھمارے لئے ان چيزوں کا
انکار کرنا صحيح ھے جس کے بارے ميں آج کا علم کشف اسرار کرنے سے قاصر ھے۔؟
قارئين کرام ! امام مھدی کی غيبت کا موضوع بھی اسی طرح ھے ل ٰہذا مذکوره نصوص ودالئل کے مطابق اور نبی اکرم
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی تصديق کرتے ھوئے آپ کی حيات پر اعتقاد رکھنا ضروری ھے۔
کيونکہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی شان ميں خداوندعالم فرماتا ھے:
قارئين کرام ! تو کيا ڈاکٹر صاحب کو جناب نوح ،جناب يونس)عليھم السالم(،مچھلی اور اصحاب کہف پر موت کا حکم جاری
نہ کرنا عقل کوگھودينے کے مترادف نھيں ھے ۔
ق ع َِن ْال ٰ
> َو َما يَ ْن ِط ُ
ی يُوْ ٰحی<][175
ھوی اِ ْن ھو ِاالﱠ َوحْ ٌ
”اور وه تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ھی نھيں ،يہ تو بس وحی ھے جو بھيجی جاتی ھے۔“
آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لئے حکم خدا ھے :
ْ
> َو َما آتَا ُک ْم ال ﱠرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَہَا ُک ْم َع ْنہُ فَا ْنتَھوا َواتﱠقُوا ﷲَ ِٕا ﱠن ﷲَ َش ِدي ُد ال ِعقَاب<][176
”اور ھاں جو تم کو رسول ديديں وه لے لياکرو ،اور جس سے منع کريں اس سے باز رھو اور خدا سے ڈرتے رھو ،بے شک
خدا سخت عذاب دينے واال ھے۔“
ل ٰہذا )امام مھدی پر ( ھمارا ايمان و عقيده کوئی عجيب وغريب شی نھيں ھے اور نہ ھی کوئی ايسی چيز ھے جس کا سابقہ
اسالم ميں نہ ھو بلکہ يہ تو جناب نوح کی عمر اور جناب يونس کا شکم ماھی ميں باقی رہنا يا سو سال تک کھانے کا خراب
نہ ھونے پر ايمان کی طرح ھے ۔اب جبکہ قرآن واحاديث کے ذريعہ يہ ثابت ھوچکا ھے کہ انسان ہزاروں سال باقی ره سکتا
ھے اور گذشتہ امتوں ميں اس طرح کے واقعات پيش آئے ھيں ۔بس يہ بات مافوق علم يا مافوق عقل نھيں ھے جيسا کہ آج کا
علم بھی اس بات کی طرف اشاره کرتا ھے کہ انسان ہزاروں سال زنده ره سکتا ھے اگر اس کے بدن کی طاقت کو محفوظ
رکھنے کے وسائل مھيا ھوجائيں ۔
چنانچہ آج کل کے ڈاکٹروں کا ماننا يہ ھے کہ جسم کے اھم اجزاء بی نھايت وقت تک باقی ره سکتے ھيں اور انسان کے
لئے ممکن ھے کہ وه ہزاروں سال زنده رھے اگر اس کے لئے ايسے عوارض پيش نہ آئيں جن سے ريسمان حيات قطع
ھوجائے ،اور ان کا يہ کہنا صرف ايک گمان ھی نھيں ھے بلکہ وه اپنے تجربات سے اس نتيجہ پر پھونچے ھيں ۔انسان ساٹھ
،ستر ياسو سال کی عمر ميں نھيں مرتا مگر يہ کہ بعض عوارض کی بنا پر اس کے بعض اعضاء خراب ھوجاتے ھيں يا
بعض اعضاء کا دوسرے اعضاء سے ربط ختم ھوجانے پر انسان کی موت واقع ھوتی ھے اور جب سائنس اتنی ترقی کرلے
گا کہ ان عوارض کو دور کرسکے تو پھر انسان کا سيکﮍوں سال زنده رہنا ممکنات ميں سے ھوجائے گا ][177
اس طرح ”جان روسٹن“ اپنے تجربيات اور کشفيات کی بنا پر قائل ھے کہ انسان کو سالم زنده رکھنا کوئی محال کام نھيں
ھے ][178
کيونکہ مشھورو معروف ماھرين نے جو گذشتہ صديوں ميں اکتشافات کئے ھيں ان سے يہ اميد کی جاتی ھے کہ انسان ايک
ايسا مرکب نسخہ تيار کرے گا جس سے مزيد تحقيق کرنے کے بعد اس مرحلہ تک پھونچ سکتا ھے جيسا کہ ”براون
سيکوارڈ“ ”،کسی کاريل“” ،فورنوف مينش بنکوف“” ،بوغو مولٹينر“اور ”فيالتوف “وغيره نے تجربات کئے ھيں ۔
ليکن” روبرٹ ايٹنجر“ نے ابھی کچھ دنوں پھلے ايک بہترين کتاب بنام”کياانسان کا ھميشہ کے لئے زنده رہنا ممکن ھے “
لکھی جس ميں انسان کو مزيد اميدوار کيا ھے اور يہ کھا يہ انسان جو زنده ھے اور سانس ليتا ھے تو ان فيزيا ئيہ)وظائف
اعضاء بدن( حصہ ميں اپنی بقا کا مالک ھوجاتا ھے ،يعنی انسان کے اعضاء وجوارح اگر ان پر کوئی مشکل نہ پﮍے تو يہ
طوالنی مدت تک کام کرسکتے ھيں۔
ان تمام وضاحتوں کے بعد عالوه جن ميں انسان کا ہزاروں سال باقی رہنا ممکن ھے ،اور اگر انسانی خليوں کو برف ميں
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رکھ ديا جائے تو وه خليے محفوظ رہتے ھيں او راگر ان کو برف سے نکال کر مناسب گرمی دی جائے تو اس کی حرکت
واپس آجائے گی۔اور جب حقيقت يھاں تک واضح ھوگئی اس کے عالوه ھم عصر ماھرين نے بھی انسان کی طويل عمر کے
امکان پر تاکيد اور وضاحت کی ھے  ،او ر ان وسائل کا پتہ لگانا جن کے ذريعہ سے انسان طوالنی عمر حاصل کرسکتا ھے
يھی ايک اسباب ميں سے ايک اھم سبب ھے جس کی وجہ سے انسان دنياوی مشکالت کو دفع کرسکتا ھے،پس جب انسان کا
حسب استعداد وطبيعت باقی رہنے کا امکان صحيح ھے تو پھر حضرت امام مھدی )عج( کا اتنے سال زنده رہنا حسب طبيعت
اور اراده ٰالھی کی بدولت ممکن اور صحيح ھے۔
قارئين کرام ! آپ نے گذشتہ مطالب کو مالحظہ فرمايا اور چونکہ آج کل کا يہ زمانہ جس ميں ھم زندگی گذار رھے ھيں
فکری اعتبار سے پر آشوب زمانہ ھے ل ٰہذا اس دور ميں اس مصلح منتظر کی ضرورت کا احساس ھوتا ھے جو صحيح راه
سے بھٹکی انسانيت کو صراط مستقيم کی طرف ہدايت کرے۔ اور چونکہ عقل بشری )مسلم وغير مسلم( ايسے مصلح منتظر
کے وجود ضروری کا اقرار کرتی ھے ،اگرچہ اس کے پاس آيات وروايات سے کوئی نص بھی موجود نہ ھو جيسا کہ
انگريزی مشھور ومعروف فلسفی ”برنارڈشَو“ نے اس مصلح منتظر کے بارے ميں اشاره کيا ھے او راپنے ذاتی نظريات کو
اپنی کتاب ”االنسان والسوپر مين“ ميں بيان کيا ھے  ،اس کا نظريہ ھے کہ يہ مصلح منتظر ايک زنده اور صاحب جسم انسان
ادنی انسان
ھے جن کا بدن صحيح وسالم ھے اور خارق العادة عقل کا مالک ھے وه ايک ايسا
اعلی انسان ھے جس تک ايک ٰ
ٰ
جدوجہد کے ذريعہ ھی پھونچ سکتا ھے  ،اوراس کی عمر ٣٠٠سال سے کھيں زياده طوالنی ھے ،اور وه قدرت رکھتا کہ ان
تمام چيزوں سے فائده اٹھائے جس کو اس نے اپنی حيات ميں حاصل کيا مثالً اپنی زندگی ميں تجربات کئے ھيں اور ان سے
فائده اٹھاتا ھے تاکہ اپنے بدن کو صحيح وسالم رکھ سکے۔“][179
چنانچہ جناب عباس محمود العقاد” برنارڈشو“ کی گفتگو پر حاشيہ لگاتے ھوئے کہتے ھيں” :موصوف کی باتوں سے يہ
اندازه لگايا جاتا ھے کہ ”سوپر مين شو“ کا وجود ومحال نھيں ھے اور ان کی دعوت ديناايک مسلم حقيقت ھے“ ][180
آئےے آخر کالم ميں خداوندعالم کی بارگاه اقدس ميں عرض کريںٰ ” :
اللّھم انا نشکو اليک فقد نبينا ،وغيبة ولينا وکثرة عدونا
وقلہ عددنا وشدة الفتن بنا ،وتظاھر الزمان علينا ،فصلی علی محمد وآلہ واعنا علی ذلک بفتح منک تعجلہ ،وبضر تکشفہ ونصر
تع ّزه وسلطان حق تظھره“ ٰ
اللّھم انصره نصراً عزيزاً وافتح لہ فتحا ً يسيراً واجعلنا من انصاره واعوانہ انک سميع مجيب“
وآخردعونا ان الحمد رب العالمين۔
ملحق کتاب
اس کتاب کے پھلے ايڈيشن کے بعد استاد شيخ محمد رضوان الکسم )مقيم دمشق( کا ايک خط مال جس ميں انھوں نے ھماری
بعض چيزوں پر اعتراض کيا ۔
ليکن اب جبکہ اس کتاب کا دوسرا ايڈيشن شايع رھا ھے ھم نے ان کے خط اور اپنے جواب کو اس بحث کے خاتمہ پر نقل
کردينا مناسب سمجھاتاکہ ھمارے قارئين کرام بھی اعتراضات مع جوابات مالحظہ کرليں۔
شيخ کسم کا خط
ﱠحي ِْم۔
بِس ِْم ﷲِ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
الحمد رب العالمين والصلوة والسالم علی خاتم النبين ۔
محترم جناب شيخ محمد حسن آل ياسين صاحب
سالم عليکم وروحمة ٰ ّ
ﷲ وبرکاتہ
امابعد:
آپ کی کتاب ”المہدی بين التصور والتصديق“][181نظروں سے گذری اور اس کامطالعہ کيا اور جيسا کہ آپ نے اس ميں
بيان کيا کہ ھماری يہ کتاب ايک بہترين اور صاف ستھری گفتگو نيز خود غرضی سے خالی ھے ليکن کتاب پﮍھتے وقت آپ
کی کچھ باتوں نے مجھے تعجب ميں ڈال ديا جيسا کہ آپ نے فرمايا:
”اسالم نے عقيده کے لئے عقل کو اصل قرار ديا ھے اور اندھی تقليد سے منع کيا ھے“
ليکن ھمارے لحاظ سے آپ کی يہ بات صحيح نھيں ھے کيونکہ اسالمی تعليمات اس کے برعکس ھےں اور خداوند عالم نے
کسی چيز پر بغير يقين کے اعتقاد رکھنے کو سختی کے ساتھ منع فرمايا ھے جيسا کہ ارشاد رب العزت ھے :
][182
”اے رسول تم کھو کہ کيا تمھارے پاس کوئی دليل ھے )اگرھے( تو ھمارے )دکھانے کے واسطے (اس کو نکالو “
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ايضا :
ٰ
َ
ان بَي ٍﱢن فَ َم ْن أ ْ
ظلَ ُم ِم ﱠم ْن اِ ْفت ََر ٰی َعلَی ّ
ﷲِ ِک ْذبا ً<][183
> لَوْ َال يَا تُوْ نَ َعلَ ْي ِھ ْم ِبس ُْلطَ ٍ
)پھر يہ لوگ ان کے معبود ھونے ( کی کوئی صريح دليل کيوں نھيں کرتے اور جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ھيں
ان سے زياده ظالم اور کون ھوگا (
ايضا:
][184
”ان کو اس واقع کی خبر ھی نھيں مگر فقط اس گمان کے پيچھے چل رھے ھيں “
بس گويا خدا وند عالم ھم سے علم و يقين چاہتاھے اور ظن و گمان سے منع فرماتا ھے ،اور ظن پر عمل کرنے والوں کے
لئے وعده عذاب ديا ھے ل ٰہذا ان آيات کی روشنی ميں يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ ھمارے اعتقادات يقين کے مطابق ھونے
ضروری ھيں ۔
اسی طرح آپ کی اس کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ کی اس بات پر بھی اعتراض ھوا کہ حضرت امام مھدی )عج( کے عقيده
کے بارے ميں علم و يقين موجود ھے جيسا کہ آپ نے تحرير کيا کہ آپ )امام مھدی عج( کے بارے مينمتواتر احاديث وارد
ھوئی ھيں اوريہ احاديث صاف طور پر بھی اور اشارتا ً بھی ،اور آپ نے کتاب کے حاشيہ ميں حوالہ ديا شيخ شرف الدين کی
کتاب المراجعات اور عالمہ امينی کی کتاب الغدير ج اول کا ،ليکن جب ھم نے ان دونوں کتابوں ميں رجوع کيا تو ھميں اس
نظريہ پر استدالل کرنے والی احاديث نھيں ملی چونکہ جو احاديث ھيں بھی ان کی سند ،،سند احاد ھيں نہ کہ تواتر جيسا کہ
آپ نے دعوی کيا ھے ،تو کيا يہ احاديث يقين کی منزل تک پھونچاتی ھيں؟ واقعا آپ کی باتيں تعجب خيز ھيں ۔
اس طرح آپ کا يہ قول کہ امام مختار کے لئے تمام برائيوں سے پاک و پاکيزه اور تمام صفات کمال کا حامل ھونا ضروری
ھے )اور اسی کو عصمت کہتے ھيں ۔۔۔تا آخر۔( برادر عزيز !يہ کون سی عصمت ھے کيا کوئی انسان معصوم ھوسکتا ھے
کيا آپ ھی نے امام عليہ السالم کا قول نقل نھيں کيا کہ” کل آدم خطا ء و خيرالخطائين توابون“ )ھرانسان خطاکارھے اور
مستثنی ھے اور جب
بہترين خطا کاروه ھے جو توبہ کرلے (کيا اس قول سے رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی ذات
ٰ
سلممستثنی نھيں ھيں تو پھر آپ کے پاس عصمت کے لئے کيا دليل ھے ؟!
آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و
ٰ
اس کے عالوه آپ نے درج ذيل مرقوم صحيح حديث ”:من مات ولم يعرف امام زمانہ مات ميتة جاھلية “
)جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغير مرجائے اس کی موت جاھليت کی موت ھوتی ھے(؛سے استدالل کيا اور
اس سے محمد بن الحسن )امام مھدی ( کی امامت ثابت کرنا چاھی کيا کوئی عقلمند انسان آپ کی اس بات کو قبول کرسکتا
ھے ؟ ! مذکوره حديث تو اپنے منطوق و مفھوم سے صرف اس بات کی طرف اشاره کرتی ھے کہ ھر مسلمان اپنے زمانہ
کے امام کو پہچانے اور کتاب وسنت پر عمل کے ذريعہ اس )امام (کی بيعت کرے ،ل ٰہذا مذکوره حديث امامت پر داللت نھيں
کرتی  ،تو آپ نے کس طرح )امام( مھدی کی امامت کو مراد ليا اور کس طرح سے باره اماموں کی امامت ميں محصور کيا
آپ کی يہ بات بغير دليل نھيں ھے ؟!!
کيونکہ خدا وند عالم نے ھم تک بيان پہنچاديا ھے لہٰذا ھميں روايات و احاديث کی پير وی کرنا ھوگی ،اور اگر وه احاديث
قطعی ھوں تو ھم ان سے اپنے عقائد اخذ کريں گے اور اگر احاديث ظنی ھونگی تو ان سے صرف احکامات اخذ کرسکتے
ھيں ،پس کسی بھی عقلمند مسلمان کے لئے سزاوار نھيں ھے کہ وه امور مظنونہ کے مطابق اعتقاد رکھے يعنی کسی چيز
کاگمان کے مطابق معتقد ھوجائے اور کہنے لگے کہ )حضرت امام(مھدی عنقريب آئيں گے ،جب تک اس کے پاس ايسی
قرآنی دليل نہ ھو جس کے ذريعہ برھان قائم کرسکے ۔ھم آپ اور آپ کے دوستوں سے اميد وار ھيں کہ ھمارا يہ خط وکتابت
ّٰ
رحمةﷲ
کا سلسلہ اطمينان بخش ثابت ھو ،تاکہ خدا وند عالم کی رضايت و خوشنودی حاصل ھو سکے۔ والسالم عليکم و
وبرکاتہ۔
محمدرضوان الکسم
١۵ربيع الثانی ١٣ ٨٩ھ ١٩۶٩/٧/٢٩ئ
خط کا جواب
ﱠحي ِْم۔
ر
ال
ن
مٰ
ِ
ِبس ِْم ِ
ﷲ الرﱠحْ ِ
جناب محترم محمد رضوان الکسم صاحب
سالم عليکم و رحمة ٰ ّ
ﷲ وبر کاتہ۔
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آپ کا خط مال ،محبت کا شکريہ ۔
١۔ليکن ھم اپنے اس قول سے ذره برابر بھی پيچھے نھيں ہٹےں گے کہ اسالم نے عقل کو مصدر عقيده اور ايمان کی بنياد
قرار ديا ھے اور جيسا کہ آپ نے فرمايا  :عقائد يقين کے ساتھ ھونے چاہئيں ھم اس بات کی تصديق کرتے ھيں اس سلسلہ
ميں بھی ذره برابر عقب نشينی نھيں کريں گے چاھے اس کے نتائج ھمارے حق ميں ھوں يا ھمارے ضرر ميں ۔
٢۔ جن احاديث نبوی کے بارے ميں ھم نے تو اتر کا ادعا کيا ھے وه حضرت علی عليہ السالم سے مخصوص ھيناور وفات
نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکے بعد وھی شرعی طور پر امام ھيں اور ھم نے تواتر سے مراد تواتر معنوی ليا ھے
تواتر لفظی نھيں،کيونکہ وه تمام احاديث اپنی تمام تر تاکيد کے ساتھ حضرت علی عليہ السالم کی امامت پر داللت کرتی ھيں
اگرچہ آپ کے نظريہ کے مطابق ان احاديث کی سند احاد )غير متواتر ( ھيں ليکن وه تمام ايک ھی مطلب)مسئلہ امامت( کی
نشان دھی کرتی ھيں ،پس مسئلہ امامت تمام احاديث ميں متواتر ھے ۔
٣۔ ھم نے عصمت کی تفصيلی بحث کتاب امامت ميں کی ھے ل ٰہذا بحث عصمت کو مذکوره کتاب ميں مالحظہ فرمائيں ،انشاء
ﷲ آپ ھمارے نظريہ سے متفق ھوجائيں گے ۔
۴۔ اب رھا آپ کا وه اعتراض جس ميں آپ نے کھا  :يہ تعين کھاں سے اور باره اماموں سے کس طرح مخصوص کيا کس
نے بيان کيا يہ سب کچھ بغير دليل کے نھيں ھے ؟
تو ان سب سوالوں کے جواب بھی بحث امامت ميں مالحظہ فرمائيں ۔
۵۔ ليکن وه اعتراض جو آپ نے خط کے آخر ميں کيا کہ )امام ( مھدی )ع( کا اعتقاد امور مظنونہ )گمان ( ميں سے ھے ل ٰہذا
اس پر اعتقاد رکھنا صحيح نھيں ھے ۔
آپ کا يہ اعتراض اس بات کی دليل ھے کہ آپ نے ھماری کتاب کو غور سے نھيں پﮍھا اور اگر آپ دوباره اس کتاب کو
غور وفکرکے ساتھ مالحظہ کريں تو آپ ان اصحاب و حفاظ کی فھرست ديکھيں گے جنھوں نے حضرت امام مھدی )عج(
کے بارے ميں رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی احاديث بيان کی ھےں اور ان افراد کی فھرست بھی ديکھيں گے
جنھوں نے امام مھدی کے بارے ميں کتابيں لکھی ھيں يا ان کو اپنی کتابوں ميں بيان کيا ھے،ل ٰہذا ان علماء کا امام مھدی کے
بارے ميں احاديث کا بيان کرنا اور ان کی صحت کا اقرار کرنا کيا انسان کو قطع و يقين کی منزل تک نھيں پھوچاتا ؟!
وسالم علی من اتبع الھدی وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمين۔
محمد حسن آل ياسين
-----------------------------------------------------] [1لسان العرب ج ١٢ص ) ٢۴ماده أم
] [2سوره بقره آيت ١٢۴۔
] [3سوره احقاف آيت ١٢۔
] [4سوره فرقان آيت ٧۴۔
] [5سوره اسراء آيت ٧١۔
] [6لسان العرب ج٩ص  )٨٩ ،٨۴ ،٨٣ماده خلف(۔
] [7سوره بقره آيت ٣٠۔
] [8سوره ص آيت ٢۶۔
] [9سوره انعام آيت ١۶۵۔
] [10سوره اعراف آيت ۶٩۔
] [11االحکام السلطانيہ ص ٣۔
] [12مقدمہ ابن خلدون ص ١۵٩۔
] [13مقدمہ ابن خلدون ص ١٨٣۔
] [14نظرية االمامة ص ٢٢۔
] [15نظرية االمامة ص ٢۴۔
] [16نظرية االمامة ص ٢٠۔
] [17ھماری کتاب ”مفاھيم اسالمی“ميں ”االسالم دين ودولة“ عنوان پر رجوع فرمائيں۔
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] [18ڈاکٹر احمد محمود صبحی کہتے ھيں  :ابوبکر وعمر کی خالفت ايک وقتی مسئلہ تھا تاکہ احتمالی فتنہ وفساد رونما نہ
ھونے پائے اور ان کی حکومت ،کامل نظام کی بنياد کے لئے نھيں تھی۔ )نظرية االمامة ص (٢۶
] [19سوره قصص آيت ۶٨۔
] [20لسان العرب ج١٢ص )۴٠٣ماده عصم(۔
] [21سوره بقره آيت ٢٢٩۔
] [22سوره طالق آيت ١۔
] [23سوره ھود آيت ١٨۔
] [24سوره مريم آيت ٧٢۔
] [25سوره مريم آيت ٧٢۔
] [26سوره بقره آيت ١٢۴۔
] [27نظرية االمامة ص ١٣۵تا ١٣٩۔
] [28يہ بات قابل توجہ ھے کہ جو لوگ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکی وفات کے بعد انتخاب کے قائل تھے ليکن
جناب ابوبکر نے اپنے بعد نص )جناب عمر کی خالفت کی وضاحت( کی توپھر انھوں نے بھی نص کے بارے ميں کہنا
شروع کرديا اور علت يہ بيان کی کہ عام حالت ميں نص ھی کے ذريعہ اپنے بعد والے کو معين کرتے ھيں ليکن چونکہ اس
وقت فتح کی جنگ تھی )يعنی مسلمان دوسرے شھروں کو فتح کرنا چاہتے تھے( اور سرکشی وبغاوت کرنے کا خوف تھا
)ل ٰہذا رسول اسالم نے کسی کی خالفت پر واضح بيان نھيں ديا(
] [29سوره آل عمران آيت .١۴۴
] [30نظرية االمامة ص ۶٢۔
] [31سوره شعراء آيت ٢١۴۔
] [32اس روايت کو خالصہ کرکے نقل کيا ھے ،تاريخ طبری ج٢ص ٣١٩،٣٢١۔ مطبوع دار المعارف ،مصر ١٩۶١ء ۔ اور
جيسا کہ ڈاکٹر محمد حسين ھيکل نے اپنی کتاب ”حياة محمد“ ص ١٠۴کے پھلے ايڈيشن ميں اس حديث کو نقل کيا ليکن
دوسرے ايڈيشن ميں اس حديث کوحذف کرديا ،قارئين کرام اس حديث کے مصادر اور سندوں کو کتاب الغدير ج ٢ص ٢۵٢تا
 ٢۶٠پر مالحظہ فرمائيں۔
] [33صحيح مسلم ج٧ص  ،١٢٠اس حديث کی سند اور منابع کے سلسلہ ميں کتاب الغدير جلد اول ص۴٨تا  ۴٩وج٣ص
١٧٢تا  ١٧۶مالحظہ فرمائيں۔
] [34سوره ٰطہ آيت ٢٩۔
] [35سوره ٰطہ آيت ٣٠۔
] [36سوره ٰطہ آيت ٣٢۔
] [37سوره اعراف آيت١۴ ٢۔
] [38نظرية االمامة ص ٢٢٩۔
] [39ان صحابہ ،تابعين علماء ،حفاظ اور رايوں کے اسماء گرامی نيز منابع حديث کے بارے ميں کتاب الغدير جلد اول مکمل
طور پر مالحظہ فرمائيں۔
] [40سوره مائده آيت ٣
] [41سوره مائده آيت  ،۶٧اس آيت کی شان نزول کے بارے ميں تفسير ”الدر المنثور“ ج٢ص  ،٢٨٩فتح الغدير جلد اول ص
 ۶٠اور کتاب الغدير جلد اول ص  ١٩۶تا  ٢٠٩ميں ذکر شده کتابوں کا مطالعہ فرمائيں۔
] [42سد الغابہ ج ۴ص ،٢٨البداية والنھاية ج۵ص  ،٢١٣ ،٢٠٩اور الغدير کی پھلی جلد ميں بيان شده کتابيں۔
] [43سنن ابن ماجہ جلد اول ص  ، ۴٣البداية والنھاية ج۵ص ،٢١ ٠وفيات االعيان ج۴ص  ، ٣١٨اور الغدير کی پھلی جلد
ميں بيان شده کتابيں۔
] [44اس آيت)سوره مائده آيت (٣کی شان نزول کے بارے ميں تاريخ بغداد ج ٨ص  ،٢٩٠الدر المنثور ج ٢ص  ،٢۵٩اور
الغدير کی پھلی جلدص١٢٠تا  ٢١٧ميں بيان شده کتابيں۔
] [45تاريخ بغداد جلد ٨ص  ،٢٩٠البدايہ والنھاية ج ۵ص  ،٢١٠اور الغدير کی پھلی جلد ميں بيان شده کتابيں۔
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] [46نظرية االمامة ص ٢٢١۔
] [47نزھة المجالس ج٢ص۴٧٢۔
] [48منھاج السنة ج۴ص٢١٠۔
] [49تعيين امامت کے سلسلہ ميں حديث نبوت کوگذشتہ حوالوں کے عالوه ارشاد مفيد ،المناقب شھر آشوب السروی ،فصول
السوال ابن طلحہ شافعی ،ينابيع المودة قندوزی حنفی وغيره مالحظہ فرمائيں۔
المھمہ ،ابن صباغ مالکی ،مطالب ٔ
] [50شيخ قندوزی وغيره نے پيغمبر اکرم سے روايت کی ھے کہ آپ نے فرمايا:
”انا سيد النبيين وعلی سيد الوصيين وان اوصياي بعدي اثنا عشر“اس حديث اور حديث اثنا عشر کے بارے ميں کتاب ينابيع
المودة ص  ۴٩٣ ،۴٩٢ ،۴٨٨ ،۴٨۶،۴٨٧ ،۴۴٧مالحظہ فرمائيں۔
داود ج٢ص  ،۴٢١وجامع
] [51صحيح بخاری ج ٩ص  ،١٠١صحيح مسلم ج۶ص  ،٣سنن ترمذی ج ۴ص  ،۵٠١وسنن ابی ٔ
االصول ج۴ص ۴۴٠تا ۴۴٢۔
اس حديث کے طُرق کے بارے ميں حافظ قندوزی کہتے ھيں :صحيح بخاری ميں اس حديث کو تين طريقوں سے بيان کيا گيا
ھے اور صحيح مسلم ميں نو طريقوں سے ،سنن ابی داؤد ميں دو طريقوں سے ،سنن ترمذی ميں ايک طريقہ سے اور حميدی
ميں تين طريقوں سے بيان کيا گيا ھے ،رجوع فرمائيں ينابيع المودة ص ۴۴۴۔
اضافہ مترجم :يھاں پر صحيح بخاری اور صحيح مسلم سے ايک ايک حديث نقل کردينا بہتر ھے تاکہ قارئين کرام ان دونوں
حضرات کی نقل کو بھی ديکھ ليں:
اثنی عشراميرا ،فقال کلمة ،لم اسمعھا،فقال ابی :انہ
…,,عن عبد الملک؛ سمعت جابر بن سمره ؛قال :سمعت النبی يقول :يکون ٰ
قال :کلھم من قريش“
صحيح بخاری جلد  ،٩کتاب االحکام ،باب” ۵٢استخالف“ حديث۶٧٩۶۔ صحيح مسلم جلد ،۶کتاب االماره ،باب ” ١١الناس تبع
القريش و الخالفة فی قريش“ حديث١٨٢١۔
ترجمہ :۔…عبد الملک نے جابر بن سمره سے نقل کيا ھے کہ :ميں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمايا) :ميرے بعد
ميرے( باره امير و خليفہ ھوں گے ،جابر کہتے ھيں کہ :دوسرا کلمہ ميں نے صحيح سے نھيں سنا جس ميں آنحضرت نے ان
باره خلفاء کے بارے ميں بتاليا تھا کہ وه کس قبيلہ سے ھوں گے ،ليکن بعد ميں ميرے پدر بزگوار نے مجھ سے کھا کہ :وه
جملہ جو اس نے نھيں سنا وه يہ تھا کہ وه تمام خلفاء قريش سے ھوں گے۔
مسلم نے بھی اس حديث کو آٹھ سندوں کے ساتھ اپنی کتاب ميں نقل کيا ھے ،اور ا ن ميں سے ايک حديث ميں اس طرح آيا
ھے:
ٰ
ْ
ّ
ً
ً
َ
ُ
نی َع َش َر خليفة ً،قال
لی اِث ٰ
َزيزا َمنِيعا اِ ٰ
”جابر بن سمره؛ قال :انطلقت الی رسول ﷲ ومعی ابی ،فسمعتہ ،يقول :اليَزَا ُل ہذا الدين ع ِ
ُ
فقلت البی ما قال؟ قال :کلھم من قريش“  ،صحيح مسلم جلد ، ۶کتاب االماره ،باب ١حديث،١٨٢١کتاب
ص ﱠم ِن ْيہَا الناسُ،
کلمة َ ،
االماره کی حديث نمبر٩۔
ترجمہ:۔…جابر بن سمره کہتے ھيں کہ :ايک مرتبہ ميں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ خدمت رسول خدا سے مشرف ھوا تو
ميں نے رسول سے سنا کہ آپ فرما رھے تھے کہ :يہ دين ٰالھی باره خلفاء تک عزيز اور غالب رھے گا  ،اس کے بعد
دوسرا جملہ ميں نہ سن سکا کيو نکہ صدائے مجلس سننے سے حائل ھوگئی تھی ،ليکن ميرے پدر بزرگوار نے کھا :وه جملہ
يہ تھا کہ :تمام يہ باره خلفاء قريش سے ھوں گے۔ )مترجم(۔
] [52صحيح مسلم ج۶ص۴۔
] [53حلية االولياء جلد اول ص ۶٣۔
] [54االرشاد  ،شيخ مفيد ص ٣۔
] [55سب سے پھلے مسلمان کو تعين کرنے کے سلسلہ ميں کتاب الغدير ج ٣ص  ١٩٢تا  ٢٠٩پر رجوع فرمائيں کيونکہ
وھاں پر /۶۶اصحاب اور تابعين کے اقوال نقل کئے ھيں کہ حضرت علی عليہ السالم ھی سب سے پھلے مسلمان ھيں۔
] [56جناب فاطمہ زھرا )ع( آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی اکلوتی بيٹی تھيں اس سلسلہ ميں باب نبوت ص  /٢۴٣کا
حاشيہ مالحظہ فرمائيں۔
] [57چنانچہ رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے پيشن گوئی کی تھی کہ خوارج آپ سے جنگ کريں گے  ،مراجعہ
کريں تاريخ بغداد ج٨ص  ،٣۴٠وج١٢ص  ،١٨٧واالستيعاب ج٣ص۵٣۔
] [58اس شب ميں آپ کی شھادت کے سلسلہ ميں مروج الذھب ج ٢ص  ،٢٩١الکافی جلد اول ص  ،۴٢۵ارشاد ص ، ۶اور
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جيسا کہ طبری نے اپنی تاريخ ج۵ص  ١۴٣ميں بيان کيا ھے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو  ١٧وينيا ١٩ويں کی شب کو
ضربت لگائی اور ضربت کے بعد آپ دو دن تک زنده رھے ل ٰہذا طبری کی ايک روايت کے مطابق ٢١ويں شب کو آپ کی
شھادت واقع ھوئی۔
] [59نزہة المجالس ج ٢ص ۴٧۶۔
] [60سنن ترمذی ج ۵ص ۶۵۶۔
] [61ايضا ً ج ۵ص ۶۵٨۔
] [62عقيدة الشيعہ ص ٩٠۔
] [63اھل البيت ص ٢٨٠تا ٢٨٢۔
] [64اھل البيت ص ٢٨٢۔
] [65نظرية االمامة ص  ٢٨٢تا ٣٢٨۔
] [66الوالدة والوفات از ارشاد ص  ١٩١وص ١٩٧۔
] [67صلح حسن ،ص٢۵٩۔
] [68المناقب ج ٢ص ٢٠٨۔
] [69االرشاد  ،ص ٢١٠۔
] [70العواصم من القواصم ص ٢٣١۔
] [71نظرية االمامة ص ٣٣۶۔
] [72تاريخ والدت وتاريخ شھادت ماخوذ از کتاب ارشاد شيخ مفيد ص ٢٠٣۔)تاريخ والدت مولف نے ارشاد کے مطابق پانچ
شعبان بيان کی تھی جبکہ مشھور ومعروف تاريخ والدت  ٣شعبان ھے)مترجم(
] [73الکامل ج ٣ص ٣١١۔
] [74صحيفہ سجاديہ کے درج ذيل صفحات پر رجوع فرمائيں :ص ،٢۶١ ،٢٣۶ ،١٩۶ ،١۶٩ ،١٠٧ ،٨٢ ،۵۶ ،٣٨ ،٢۵
 ،٣٠۴ ،٢۶٢اور ص ٣٠٨۔
] [75تاريخ والدت وشھادت نقل از کتاب ”االرشاد“ شيخ مفيد ص ٢٧٠۔
] [76اس سلسلہ ميں مزيد آگاھی کے لئے کتاب ”المحاسن والمساوی ،بيہقی ،ص ٢٣٢تا ٢٣۶تک مراجعہ فرمائيں۔
] [77تاريخ والدت وشھادت بنقل از االرشاد ص ٢٧٩۔
] [78المناقب ج ٢ص ٣٢۴۔
] [79الشيعة من حياة الصادق جلد اول ص ٨٨۔
] [80يہ دونوں کتاب نجف ،قاھره  ،ايران اور بيروت سے متعد د بار چھپ چکی ھيں۔
] [81رجوع کريں کتاب ”االمام الصادق ملھم الکيميا “ ڈاکٹر ھاشمی ،طبع دوم سوريا ١٩۵٨ء ۔
] [82مجلہ البالغ  ،سال دوم شماره دوم ص ٨٣۔
] [83تاريخ والدت وشھادت بنقل از االرشاد ص ٢٨٩۔
] [84سوره آل عمران آيت ۶١۔
] [85سوره انعام آيت  ٨۴،٨۵۔
] [86والدت وشھادت منقول از االرشاد ص ٣٠٧۔
] [87تاريخ والدت وشھادت بنابر نقل االرشاد ص ٣٢۵۔
] [88تاريخ والدت وشھادت نقل از االرشاد ص ٣٣٩۔
] [89يہ رسالہ مکمل طور پر تحف العقول ميں نقل کيا گيا ھے ص ٣۴١تا ٣۵۶۔
] [90تاريخ والدت وشھادت منقول از االرشاد ٣۵٢۔
] [91تاريخ والدت وشھادت بنقل از االرشاد ص ٣۶٠۔
] [92پھلی حديث ينابيع المودة ص  ،۴۴٨دوسری حديث صواعق المحرقہ ص ٩٩۔ اس سلسلہ کی مزيد احاديث کو سنن ابی
داؤد ج ٢ص  ۴٢٢والحاوی ج٢ص  ١٢۴تا  ١٢۵مالحظہ فرمائيں۔
] [93اصول االسماعيليہ ص ،٨۶تا ٨٧۔
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ٰ
الکبری جلد اول ص  ،١٣١ص ١٣۴۔
] [94الفتنة
] [95مجلة المجمع العلمی العراقی ج ٣جز اول ص ۵٣۔
] [96وعاظ السالطين ڈاکٹر علی الوردی۔
] [97اليمين واليسار فی االسالم ص ٩۶۔
] [98سوره بينہ آيت ٧۔
] [99تفسير طبری ج ٣٠ص  ،٢۶۵الصواعق المحرقہ ص  ،٩۶نھايہ ابن االثير ج ٣ص  ،٢٢۶الدر المنثور سيوطی ص ٣٧٩۔
] [100سوره زخرف آيت ۶١۔
] [101سوره توبہ آيت ٣٣
] [102اسی کتاب کی فصل امامت پر رجوع فرمائيں۔
] [103اس حديث نبوی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمکو جناب ابن حجر ھيتمی نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ ص ٩٩ميں بيان
کيا ھے۔
] [104المہدی والمہدويہ  ،تاليف ڈاکٹر احمد امين ص ١١٠۔
] [105مجلة الجامعة االسالميہ شماره ٣ص ١۶١تا١۶٢۔
] [106ادب الشيعہ ص  ،١٠١اور اسی بات کی تائيد ڈاکٹر عبد الحليم النجار کتاب ”المہدية فی االسالم“ کے مقدمہ مينکرتے
ھوئے کہتے ھيں :علماء حديث نے حضرت مہدی کے سلسلہ ميں اس قدر روايت بيان کی ھيں جو کہ تواتر معنوی تک
پہنچی ھوئی ھےں۔
] [107ادب الشيعہ ص ١۶۔
] [108وعاظ السالطين  ،ڈاکٹر علی الوردی۔
] [109مجله التربيه اسالميه سال  14شماره  7ص .30
] [110اس کتاب سے ابن صباغ مالکی نے فصول المھمہ ص  ٢٧۵ميں روايت نقل کی ھے۔
] [111اس کتاب سے حافظ کنجی شافعی نے اپنی کتاب ”البيان“ميں بہت سی روايات نقل کی ھيں۔
] [112اس کتاب کا نسخہ ”عہد مخطوطات عربيہ“ قاھره ميں موجود ھے۔
] [113اس کتاب کی روايت ”اسعاف الراغبين“ ص  ١٣٩ميں پائی جاتی ھيں اور اس کتاب کے قلمی نسخے ”حلب“ اور
”استنالبول“ ميں موجود ھيں  ،نيز ھمارے پاس بھی اس کی ايک فوٹو کاپی موجود ھے جو کہ مولف کے سامنے قرائت شده
نسخہ )موجود در ”حلب“ ( ؛کے مطابق ھے۔
] [114اس کتاب کا قلمی نسخہ استانبول )ترکيہ( ميں موجود ھے۔
] [115اس کتاب کا ذکر خود مولف نے اپنی کتاب ”االئمہ االثنی عشر“ ص  ١١٨ميں کيا ھے۔
] [116ان دونوں کتابوں کے قلمی نسخے استانبول ميں موجود ھيں ،اور ھمارے پاس بھی کتاب برھان کی ايک فوٹو کاپی
حرم مکی کتب خانہ سے اخذ شده موجودھے۔
] [117پھلی کتاب کا نسخہ ہندوستان ميں اور دوسری کتاب کا نسخہ استانبول ميں موجود ھے۔
] [118اس کتاب کا قلمی نسخہ استانبول ميں موجود ھے۔
] [119مجلة الجامعة االسالميہ  /شماره  /٣ص ١٣١۔
] [120الغدير ج ٢ص ١٨۴۔ مطبوعہ نجف اشرف ١٣۶۵ھ۔
] [121الغدير ج ٢ص ٢٢٣۔
] [122ديوان دعبل ص ۴٢۔
] [123ديوان مھيار جلد اول ص ٣٠٠۔
] [124الغدير ج۴ص ٢٧٩۔
] [125مطالب السوال ج ٢ص ٧٩۔
] [126شرح القصائد السبع العلويات ص ٧٠۔
] [127االئمہ االثنی عشر ص ١١٨۔
المسمی ”الدر المنظوم ص ١٨و ١۴۶۔
] [128ديوان عبد ﷲ بن علوی
ٰ
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] [129الصواعق المحرقہ ص  ٩٩نيز مراجعہ کريں المہدی والمہدويہ۔
] [130رجوع کريں کتاب المہدی ص ٩پر ۔
] [131الصواعق المحرقہ ص  ،٩٩اسعاف الراغبين ص  ،٢۴٣الحاوی ص ١٢۴۔
] [132سنن ابن ماجہ ج٢ص ،١٣۶فصول المھمہ ص  ،٢٧۶ينابيع المودة ص  ،۴٣۵الحاوی ج٢ص١٢۴۔
] [133تذکرة الخواص ص ،٣٧٧سنن ابی داؤد ج٢ص  ،۴٢٢الصواعق المحرقہ ص  ،٩٨نور االبصار ص ١۵۶تا ١۵٧
والحاوی ج ٢ص ١٢٩تا ١٣٧۔
] [134ظاھراً يہ جملہ راوی کا ھے۔مترجم(
] [135سنن ابی داؤد ج٢ص  ،۴٢٢الصواعق المحرقہ ص  ،٩٧ااسعاف الراغبين  ،١٣١الحاوی ج ٢ص ١٢۴۔
] [136سنن ابی داؤد ج٢ص  ،۴٢٢الصواعق المحرقہ ص  ،٩٧نور االبصار  ،١۵٧الحاوی ج ٢ص ١٢۴تا  ، ١٢۶اور مسند
احمد بن حنبل جلد اول ص ،٣٧۶ص ٣٧٧،۴٣٠،۴۴٨ميں يہ حديث اس طرح ھے” :ال تذھب الدنيا اوال تنقضی الدنيا حتی
يواطی اسمہ اسمی“اسی طرح سنن ترمذی ج۴ص  ،۵٠۵تذکرة الحفاظ ج ٢ص  ۴٨٨ميں بھی
يملک العرب رجل من اھل بيتی
ٔ
ھے ،نيز مراجعہ کريں سنن ابن ماجہ ج ٢ص ١٣۶۶۔
] [137ينابيع المودة ص  ،۴٨٨الحاوی ج ٢ص ١٣٠۔
] [138سنن ابی داؤد ج٢ص  ،۴٢٢البيان ص  ،۶۴الصواعق المحرقہ ص  ،٩٧اسعاف الراغبين ص ،١٣١سنن ابن ماجہ ص
 ٢ص ،١٣۶٨الحاوی ج ٢ص ١٢۴تا  ١٢٧۔
] [139ينابيع المودة ص  ،۴۴۵کتاب البيان ميں اس حديث کے ٨٢جملے ھيں جس ميں رسول اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلمنے امام حسين عليہ السالم کے منکب پر ھاتھ رکھ کر فرمايا” :من ہذا مہدی االمة“)يعنی ان کی نسل سے مہدی امت ھوں
گے(۔
] [140ينابيع المودةص ۴۴۵۔
] [141ينابيع المودةص ۴۴١۔
] [142ينا بيع المودة ص ۴۴٣و اسعاف الراغبين ص ١٣٩تا ١۴٠۔
] [143اس سلسلے ميں مذکوره حوالوں کے عالوه شيخ عبد الحسن العباد کی بحث در مجلہ االسالميہ نمبر  ٣ص  ١٢٨بعنوان
عقيدة اھل بيت السنة وا الثر فی مھدی المنتظر ۔
] [144االشاد ص  ٣٧٢ينابيع الموة ص  ۴۵١و ۴۵٢۔
] [145صحيح ترمزی ج  ٢ص  ٢٧٠و الصواعق المحرقہ ص ٩٧۔
] [146تذ کرة الخواص ۔ص ٣٧٧و صواعق المحرقہ ص ،١٢۴و مطالب السوؤل ج  ٢ص ،٧٩اور نوراالبصارص١۵۴۔
] [147الفصول العشرة شيخ مفيد ص ١٣و١۴۔
] [148الفصول العشرة شيخ مفيد ص ١۴۔
] [149االرشاد ص ٣٧٢۔
] [150ارشاد ص ٣٧٢۔
] [151مطالب السئوول ج  ٢ص  ٧٩۔
] [152تذکرة الخواص ص ٣٧٧۔
] [153البيان ص ١٠٢تا١١٢۔
] [154وفيات االعيان ج ٣ص ٣١۶۔
] [155الوافی بالوفيات ج ٢ص٣٣۶۔
] [156الصواعق محرقہ ص ١٢۴۔
] [157الفصول المھمةص٢٧۴۔
االثنی عشر ص ١١٧۔
] [158االئمہ
ٰ
] [159تحفة الطالب ص )١٧خطی نسخہ در مکتبہ حرم تحت رقم ٣٣تاريخ دھلوی ۔(
] [160اسعاف الراغبين ص ١۴٠۔
] [161ينابيع المودة ص۴۵٠تا۴۵١۔
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] [162سبائک الذھب ص٧٨۔
] [163نور االبصار ص ١۵۴۔
] [164اس سلسہ ميں ڈاکٹر احمد امين صاحب کا قول )اپنی کتاب المھدی والمھدويہ ص١٠٨ميں ( کتنا عجيب ھے  ،وه کہتے
ھيں ابن خلدون کا عقيده يہ ھے کہ اگر خبر واحد کی تائيد عقل کے ذريعہ ھورھی ھے تو اس کو قبول کيا جائے گا ،اور خبر
کثيره کو چھوڑنا ضروری ھے اگر عقل ان کی تائيد نہ کرے ،اسی وجہ سے اس نے مھدی و مھدويت کا انکار کيا کيوں کہ
يہ سب کچھ حکم عقل کے خالف ھے ۔
] [165حافظ گنجی شافعی کی کتاب ”البيان “ ص ١٠٢تا ص١١٣پر رجوع فرمائيں ۔اس طرح شيخ قندوزی حنفی نے اپنی
کتاب ينابيع المودة ص  ۴۴٨ميں يہ روايت نقل کی ھے کہ سعيد بن جبير نے ابن عباس رضی ﷲ عنہ سے روايت کی ھے کہ
رسول اسالم )ص( نے ارشاد فرمايا ” :علی ميرے وصی ھيں اور انھی کی نسل سے القائم المنتظر المھدی ھونگے جو ظلم و
جور سے بھری دنيا کو عدل و انصاف سے بھر ديں گے ،قسم اس پروردگار کی جس نے مجھے بشير و نذير بنا کر بھيجا کہ
جو لوگ ان کی امامت کو ان کی غيبت کے زمانہ ميں قبول کرليں گے تو ان کے لئے باعث عزت و احترام ھے ،يہ سن کر
جابر بن عبد انصاری کھﮍے ھوئے اور عرض کيا  :يا رسول ﷲ ! کيا آپ کے قائم کے لئے غيبت ھوگی؟ تب رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمنے فرمايا  :قسم بخدا،ھاں ۔
] [166سوره آل عمران آيت ١۴١
] [167ينابيع المودة ص۴٨٨۔
] [168ينابيع المودة ص ۴٩۵۔
] [169الحادی ج  ٢ص ١۵٢۔
] [170ڈاکٹر احمد امين امام مھدی کے سلسلے ميں کہتے ھيں کہ شيعہ معتقد ھيں کہ امام مھدی غائب ھے اور اپنے شيعوں
اور تابعين کو ہدايت کرتے ھيں تاکہ ان سے مظالم سے دور رھيں اور وه پرده کے پيچھے سے امرو نھی کرتے ھيں المھدی
والمھدويہ ص ١٠٩تا  ١١٩۔
] [171سوره صافات آيت ١۴٣تا ١۴۴۔
] [172سوره کہف آيت ٢۵۔
] [173سوره بقره آيت ٢۵٩۔
] [174قرآن مجيد کی ان تمام واضح آيات کے بعد بھی ڈاکﮍ احمد امين صاحب کہتے ھيں کہ انسان کے لئے ممکن نھيں ھے
کہ وه اتنی طوالنی عمر مخفی رھے يا زنده رھے مگر يہ کہ خدا وند عالم اس پر حکم موت جاری کرے ليکن يہ کہ ان
لوگوں کے گمان کے ذريعہ جنھوں نے اپنی عقل کو کھو ديا ھو )المھدی و المھدوية ص (٩۶
] [175سوره نجم آيت ٣تا ۴۔
] [176سوره حشر آيت ٧۔
مجلہ مقتطفہ سال  /۵٩حصہ سوم۔
][177
ٔ
] [178اگرچہ محال کہنا صحيح نھيں ھے بلکہ بعيد کہنا صحيح ھے کہ انسان کو زنده رکھنا بعيد نھيں ھے۔
] [179برنارڈ شو  ،عباس محمود العقاد /سلسلہ اقراء /شماره  ٨٩ص ١٢۴تا ١٢۵۔
] [180برنارڈ شو  ،عباس محمود العقاد /سلسلہ اقراء /شماره  ٨٩ص ١٢۴تا ١٢۵۔
] [181عالمہ موصوف کی يہ کتاب پھلے الگ الگ حصوں ميں چھپی تھی بعد ميں ان کو ايک جگہ جمع کرکے چھاپا گيا
ھے۔)مترجم(
] [182سوره انعام آيت ١۴٨۔
] [183سوره کہف آيت ١۵۔
] [184سوره نساء آيت ١۵٧۔
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قيامت

][1
”کافروں کا خيال يہ ھے کہ يہ لوگ دوباره نہ اٹھا ئے جائيں گے )اے رسول( تم کہہ دو ،وھاں اپنے پروردگار کی قسم تم
جاو گے پھر جو جو کام تم کرتے رھے اس بارے ميں تم کو ضرور بتاديا جائے گا اور يہ تو خدا پر ٓاسان
ضرور اٹھا ئے ٔ
ھے“
][2
”)اے رسول (تم کہہ دو کہ خدا ھی تم کو زنده )پيدا(کرتا ھے اوروھی تم کو مارتا ھے پھر وھی تم کو قيامت کے دن جس
)کے ھونے(ميں کسی طرح کا شک نھيں“
مقدمہ
ﱠحي ِْم۔
بِس ِْم ﷲِ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
ٰ
والصلوة و السالم علی خيرخلقہ محمد و ٓالہ الطيبين الطاھرين۔
الحمد رب العالمين
يہ وه عظيم اسالم ھے جس نے اپنے احکامات و تکاليف نوع بشريت کے حوالے کئے ھيں اور اپنے تمام احکامات ميں يا تو
کسی فعل کو طلب کيا ھے يا اس فعل کے ترک کرنے کے لئے کھا ھے اسی طرح اپنے تمام اھداف و مقاصد ميں جتنے بھی
رابطے پائے جاتے ھيں چاھے اس شخص کامعاشره سے رابطہ ھو يا معاشره کا افراد سے رابطہ ھو يا ان تمام کا حکومت
سے رابطہ ھو يا حکومت کا اپنے تمام شعبہ جات سے رابطہ ھو ،اس کے بعد )ان تمام رابطوں سے بﮍھ کر(انسان کا اپنے
پروردگار سے رابطہ کس طريقہ سے ھو يا کس طريقہ سے خدا کی عبادت کی جائے اور اس کا تقرب حاصل کيا جا سکے۔
اس ھميشہ باقی رہنے والے ا سالم نے اپنی تمام تر تعليمات احکام،فرائض اور نظم و ضبط کے باوجود کيااس نے ايک
مسلمان کو عملی ميدان ميں ٓازادی کا اختيار ديا ھے؟کہ اگر وه چاھے تو عمل کرے اور نہ چاھے تو عمل نہ کرے؟
يا اس کو مل َزم اور مجبور کر ديا گيا کہ احکامات و تکاليف پر ھر حال ميں عمل کرے اور کسی بھی صورت ميں ان سے
غفلت نہ کرے ،کيونکہ اگر ان فرائض و احکام کی مخالفت کرے گا تو مستحق عقاب ھوگا ،۔
اور جب ايک مسلمان کے لئے ان تمام احکام پر مکمل طريقہ سے عمل کرنا ضروری ھے ،تو کيا صرف ان مخالفتوں پر
عذاب وعقوبت ھوگی جس کا علم حاکم وقت کو ھوجائے اور وه اس کے لئے قانون کے معين شده عقوبت کو اس پر جاری
کرے اور بس؟
ليکن وه جرائم اور مخالفتيں جو مخفی طورپر انجام پاتی ھيں تو اس صورت ميں تو کسی حاکم کو معلوم نھيں ھوتا تو کيا ان
مخالفتوں پر کوئی عقاب نھيں ھوگا؟!
تو اس بارے ميں کيا نظريہ ھے جس ميں مخالفت اور قانون شکنی پر کوئی بھی ديکھنے واال نھيں ھوتا تاکہ اس کو اس کے
جرائم کی سزا دالسکے ،ل ٰہذا يہ بات ثابت ھوجاتی ھے کہ يہ خدا کے اوامر واحکامات کی مخالفت ھے مثالً انسان کا نمازنہ
پﮍھنا يا روزه نہ رکھنا۔
اور جن مخالفتوں پر مجرم پر حد جاری ھوتی ھے يا اس کو ديت دينا پﮍتی ھے تو کيا ان ميں خداوندعالم کا حق بھی ھوتا
ھے ”جس پر قانون وضعی کی اصطالح مينعام حق کا اطالق ھوتا ھے“ يا فقط مجرم پر حد جاری ھونے سے مجرم بالکل
بری الذمہ ھوجاتا ھے؟
اور يہ مسلمان جو خدا کی خلوص کے ساتھ اطاعت کرتا ھے اور بہت سی لذات وشھوات اور رغبات کو اپنی اوپر حرام کرتا
ھے تاکہ خدا کے احکام کی پابندی کرتے ھوئے اس کا تقرب حاصل کرے  ،جيسا روزه دار جس کو بھوک وپياس کا احساس
ھوتا ھے ليکن خدا کی اطاعت ميں روزه بجاالتا ھے ،يا جس طرح کوئی سامان کا بيچنے واال اگر وه چاھے تو کم تول سکتا
ھے يا کسی چيز ميں مالوٹ کرسکتا ھے  ،ليکن خدا کی اطاعت کی خاطر يہ کام نھيں کرتا ،يا اسی طرح کی دوسری
مثاليں ،جن ميں انسان مخفی طريقہ سے کوئی حرام کام کرسکتا ھے ليکن خدا کی رضا کے پيش نظر اس کو انجام نھيں دے
سکتا۔
چنانچہ يہ مسلمان جو اپنے نفس پر اتنی چيز وں کو صرف خدا کی خوشنودی کے لئے حرام قرار ديتا ھے ،تو کيا اس کا ثمر
ه صرف يہ ھے کہ اس نے خدا کی اطاعت کرلی اور بس  ،مرحبا !،يعنی اس کے بعد کوئی ثواب وجزا نھيں ،يا اس کے بعد
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

انسان کے لئے اس کا معاوضہ ملے گا جو اس نے اس دنيا ميں ره کر بہت سی چيزوں سے پرھيز کيا ھے اس کے بدلہ ميں
اس کو روزقيامت اتنااجر ملے گا کہ اس کا کوئی گھاٹا نھيں ھوگا ،بلکہ اس کا بدلہ کھيں زياده ملے گا ۔
اور جبکہ اس کو يہ معلوم ھے کہ اس کو ان تمام چيزوں کے بدلے ميں اتنا سب کچھ ملے گا تو وه يہ کام اطمينان اور سکون
کے ساتھ انجام دے سکتا ھے  ،اور اس راه ميں آنے والی تمام روکاٹوں کا مقابلہ کرنے کےلئے دلی طور پر آماده رھے گا۔
اور جب يہ بدلہ صحيح ھے جيسا کہ ھم نے ابھی اشاره کيا تو يہ کب ھوگا اور کس طرح؟
تو پھر ضروری ھے کہ انسان اپنی زندگی گذارنے کے بعد اس منزل پر پہنچے جھاں اس کو اطاعت کے بدلے ميں انعام
واکرام ملے اور معصيت نافرمانی کے بدلے ميں عقوبت و عذاب ملے۔
تو پھر انسان کے مرنے کے بعد ايک ايسے دن کا آنا ضروری ھے کہ جب اس کوحساب اور قضاوت کے لئے دوباره زنده
کيا جائے تاکہ معلوم ھوجائے کہ يہ شخص اپنے گذشتہ کاموں کی بنا پر مستحق ثواب وجزا ھے يا مستحق عذاب وسزا۔
ليکن يھاں پر پھونچنے کے بعد يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ کيا يہ سب ممکن ھے؟ اور اس کی کيا دليل ھے؟ اور کيا کوئی
عقلمند انسان اس بات کو قبول کرسکتا ھے کہ وه مرنے کے بعد دوباره زنده کيا جاسکتا ھے؟ تا کہ اس کا حساب وکتاب
ھوسکے اور اس کے ثواب وعذاب کے بارے ميں طے کيا جاسکے؟!
قارئين کرام ! ھم نے انھيں تمام باتوں کی تفصيل بيان کرنے کے لئے اس حصہ کو مرتب ديا ھے تاکہ ھم اپنے قارئين کے
سامنے ان مسائل کی تھوڑی تفصيل بيان کريں ،البتہ ھم مطالب کو آسان عبارت ميں بيان کرنے کی کوشش کريں گے او
رفلسفی اور دقيق اصطالحوں سے پرھيز کريں گے تاکہ مطالب کماحقہ آپ حضرات تک پھونچ سکيں ،اور آپ حضرات کی
فکر روشن ھوجائے۔
ھميں اميد ھے کہ ان صفحات ميں اپنے مقصد کو کما حقہ آپ تک پھونچائيں اور پيچيده مسائل کی توضيح وتفسير بيان
کرينتاکہ آپ حضرات تک اسالمی حقائق پھونچ جائيں۔
اوريہ بات بھی عرض کردينا ضروری ھے کہ :ھمارے قارئين کرام ھم سے يہ چاھيں )جبکہ ھم اصول دين کی اس اھم اصل
)قيامت( کے بارے ميں گفتگو کريں گے( کہ آپ کی بحث صرف عقلی ھونی چاہئے تاکہ نقض وبررسی کی جاسکے اور وه
بھی فلسفی روش کے مطابق تاکہ اس ميں قبول کرنے يا نہ کرنے کا اختيار ھو۔
ليکن حقيقت يہ ھے کہ ھم يھاں پر ايک دوسرا طريقہ اختيار کررھے ھيں جو آپ کی خواہش سے تھوڑا مختلف ھے۔
کيونکہ ھم ديکھتے ھيں کہ کلی طور پر قيامت کا مسئلہ ھمارے عقيده اور شريعت اسالم کی حدود ميں ھے ،ل ٰہذا ھمارے لئے
ضروری ھے کہ پھلے ھم قرآن کريم سے کوئی نظريہ اوردالئل پيش کريں اور اس کے بعد قبول کرنے يا نہ کرنے کا
اختيارآپ لوگوں کوھوگا يا اس پر اشکال کا بھی اختيار ھوگا ،ل ٰہذا ھم اسی روش کو اختيار کرتے ھيں۔
چنانچہ اس چيز کو ماننے ميں کوئی عقلی قباحت نھيں ھے بلکہ يہ تو منطق صحيح کا نتيجہ ھے جس کو ھر شخص قبول
کرتا ھے اور اسی عقل کے ذريعہ انسان آہستہ آہستہ اپنے ايمان کو پختہ کرتا ھے او ر اس کو ھر اعتبار سے اپنے لئے
مشعل راه قرار ديتا ھے۔
اورھم خداوندعالم پر ايمان رکھتے ھيں کہ وھی ھماراخالق اور ايجاد کرنے واال ھے ،جبکہ اس ايمان پر عقل کے عالوه اور
کوئی دليل نھيں ھے۔][3
اسی طرح ھم خدا وندعالم پر ايمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عادل مانتے ھيں جو ھر طرح کی ھواء نفسی ،جھوٹ ،ظلم
اور برے قصد سے پاک و پاکيزه ھے۔ ][4
مصفی
اسی طرح خدا کے ايمان کے ساتھ ساتھ ھم نبوت عامہ )گذشتہ انبياء کی نبوت( اور نبوت خاتم )نبوت حضرت محمد
ٰ
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم( پر بھی ايمان رکھتے ھيں][5
کيونکہ يہ ايمان کے تينوں مراحل ايسے ھيں جو پھلے مرحلہ پر موقوف ھيں اور انھيں تينوں مراحل کی بنا پر ايک دوسرے
مرحلہ کی نوبت آتی ھے جس کو قيامت کھا جاتا ھے ،کيونکہ جب پھلے مرتبہ ميں خدائے خالق وعادل پر ايمان رکھتے ھيں
تو دوسری منزل ميں نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمپر ايمان رکھنا ضروری ھے اور تيسرے مرحلہ ميں خداکی نازل
کرده کتاب )قرآن کريم( پر ايمان رکھنا ضروری ھوجائے گا ،توپھر تعجب کی کوئی بات نھيں کہ اس سلسلہ ميں ان احاديث
نبوی پر بھی عمل کريں جو خدا کی طرف سے نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلمپر وحی نازل ھوئی ھےں۔
ان تمام باتوں کے باوجود ھم اس موضوع کو بيان کرنے ميں صرف عقلی دالئل وبرھان پر ھی اکتفاء نھيں کريں گے بلکہ
ھم يہ بھی بيان کريں گے کہ آيا عقلی طور پر قيامت کا وجود ممکن ھے يا محال؟ اور کيا عقل قيامت کے وجود کا تصور
کرسکتی ھے يا نھيں؟ اور کيا يہ عقيده کے ساتھ ھم آہنگ بھی ھے يا نھيں  ،خالصہ يہ کہ وجود قيامت کو ثابت کرنے کے
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لئے قرآن واحاديث اور عقلی دالئل کی روشنی ميں بغير افرادط وتفريط کے حق کو بيان کريں گے۔
خداوندعالم کا قول صادق اور سچا ھے جيسا کہ ارشاد ھوتا ھے:
ً
ْب فِي ِہ َو َم ْن أَصْ َد ُ
ق ِم ْن ﷲِ َح ِديثا<][6
> ﷲُ الَ ِٕالَہَ ِٕاالﱠ ھو لَيَجْ َم َعنﱠ ُک ْم ِٕالَی يَوْ ِم ْالقِيَا َم ِة الَ َري َ
”کوئی خدا نھيں سوائے اس کے وه تم کو قيامت کے دن جس ميں ذرا بھی شک نھيں ضرور راکھٹا کرے گا اور خدا سے
بﮍھ کر بات ميں کون سچا ھوگا“
ْ
ْ
ُ
ً
صا ِدقِينَ ۔ قلْ لَ ُک ْم ِمي َعا ُد يَوْ ٍم الَتَ ْستَأ ِخرُونَ َع ْنہُ َسا َعة َوالَتَ ْستَق ِد ُمونَ <][7
> َويَقُولُونَ َمتَی ہَ َذا ْال َو ْع ُد ِٕا ْن ُکنتُ ْم َ
”اور )الٹے( کہتے ھيں کہ اگر تم )اپنے دعوے ميں( سچے ھو تو )آخر(يہ )قيامت کا( وعده کب )پورا( ھوگا) ،اے رسول (
تم ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں کے واسطے ايک خاص دن کی ميعاد مقرر ھے کہ نہ تم اس سے ايک گھﮍی پيچھے ره
سکتے ھو اور نہ آگے ھی بﮍھ سکتے ھو۔“
ْ
س َما َع ِملَ ْ
َ
ضرًا َو َما َع ِملت ِم ْن سُو ٍء <][8
ت ِم ْن َخي ٍْر ُمحْ َ
> يَوْ َم ت َِج ُد ُکلﱡ نَ ْف ٍ
”اور) اس دن کو يادرکھو( جس دن ھر شخص جو کچھ اس نے )دنيا ميں( نيکی کی ھے اور جو کچھ برائی کی ھے اس کو
موجود پائے گا“
ْ
ُ
َ
َ
اح َکةٌ
ْ
ْ
ُ
ٌ
احبَتِ ِہ َوبَنِي ِہ  .لِک ﱢل ا ْم ِر ٍء ِمنہُ ْم يَوْ َمئِ ٍذ َشأ ٌن يُغنِي ِہ ُ .وجُوهٌ يَوْ َمئِ ٍذ ُم ْسفِ َرة َ .
> يَوْ َم يَفِرﱡ ْال َمرْ ُء ِم ْن أ ِخي ِہ َ .وأ ﱢم ِہ َوأبِي ِہ َ .و َ
ض ِ
ص ِ
ُم ْستَب ِْش َرةٌ َ .و ُوجُوهٌ يَوْ َم ِئ ٍذ َعلَ ْيہَا َغبَ َرةٌ  .تَرْ ہَقُہَا قَتَ َرةٌ<][9
”اس دن )قيامت( آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے لﮍکوں سے بھاگے گا اس دن ھر شخص )اپنی نجات( کی
(ايسی فکر ميں ھوگا جو اس کے )مشغول ھونے کے (لئے کافی ھو ،بہت سے چھرے تو اس دن چمکتے ھونگے خنداں
شادمان )يھی نيکوکار ھيں( اور بہت سے چھرے ايسے ھوں گے جن پر گرد پﮍی ھوگی اس پر سياھی چھائی ھوئی ھوگی
)اور يھی کفار بدکار ھيں(“
وآخر دعونا ان الحمد رب العالمين
محمد حسن آل ياسين
کاظمين ،عراق --------
قيامت کی ضرورت
جو شخص موضوع قيامت پر گفتگو کرنا چاھے ،تو اس کے لئے ضروری ھے کہ سب سے پھلے مر حلے ميں ”قيامت“ کو
غير تفصيلی طور سے ثابت کرے تاکہ اس کی ضرورت اور اس کے يقينی ھونے پرعقيده رکھے ،نيز اس ضرورت اور
يقينی ھونے کے اسباب کو تالش کرے اور اس کی ضرورت پر دينی دالئل قائم کرے۔
ٓ
اور جب اس ضرورت)معاد( کو انسان دليل و برھان سے ثابت کر ليتاھے تو ايک دوسری بحث کا اغاز ھوتا ھے :کہ اس
معاد کی جزئيات کيا کيا ھيں ،کيونکہ ضرورت معاد وه بنيادی مسئلہ ھے کہ جس کے بغير جزئيات معاد کے بارے ميں بحث
کرنا فضول ھے۔
کيونکہ انسان کسی ٹھوس نتيجہ تک نھيں پھونچ سکتا مگر يہ کہ تدريجی طور پر اس طرح کہ بعد واال مرحلہ پھلے والے
مرحلے سے مر تبط ھو اور ان کے درميان ايک مستحکم رابطہ ھو جس کے ذريعہ حقائق سے پرده اٹھ جائے اور حقيقت
واضح ھوجائے :
١۔کيا خدا وند عالم امر و نھی کرتا ھے؟
ھمارے لحاظ سے ھر عقل مند انسان اس بات کو سمجھتا ھے کہ خدا وند عالم نے امر و نھی کيا ھے ،کيونکہ انھيں اوامر
نواھی کے عظيم مجموعہ کو شريعت اسالم کھا جاتاھے ،
اور اگر ھم قر ٓان مجيد پر ايک طائرانہ نظر ڈاليں تو اس بات کی دليل ٓاسانی سے مل سکتی ھے :جيسا کہ ارشاد خدا وند عالم
ھوتا ھے:
][10
”پا بندی سے نماز اداکرو اور زکوةديا کرو“
][11
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”روزه رکھنا جس طرح تم سے پھلے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کيا گيا ۔“
][12
”اور لوگوں پر واجب ھے کہ محض خدا کے لئے خانہ کعبہ کا حج کريں“
][13
”اور جان لو کہ جو کچھ تم )مال لﮍکر(لوٹو ان ميں کا پانچواں حصہ مخصوص خدا “
][14
”جو حق جھاد کرنے کا ھے خدا کی راه ميں جھاد کرو “
][15
”حاالنکہ خريد وفروخت کو خدا نے حالل اور سود کو حرام قرار ديا “
][16
”اس ميں شک نھيں کہ خدا انصا ف اور)لوگوں کے ساتھ(نيکی کرنے اور قرابت داروں کو )کچھ(دينے کا حکم کرتا ھے
اور بدکاری اور ناشايستہ حرکتوں اور سر کشی کرنے سے منع کرتا ھے“
][17
”نہ تم ميں سے ايک دوسرے کی غيبت کرے“
][18
”ايک دوسرے کے مال کی ٹوه ميں نہ رھا کرو“
][19
”بہتان تو بس وھی لوگ باندھا کرتے ھيں جو خدا کی ٓايتوں پر ايمان نھيں رکھتے۔“
][20
”بہت سے گمان )بد (سے بچے رھو“
][21
”ناپ تول ميں کمی کرنے والوں کی خرابی ھے“
ان کے عالوه اور ديگر ٓايات کريمہ ھيں جن ميں خدا وندا عالم کی طرف سے امر و نھی بيان ھوئے ھيں۔
لہٰذااس وقت ھم يہ بات يقين کے ساتھ کہہ سکتے ھيں کہ خدا وند عالم نے امر و نھی کيا ھے ۔
٢۔کيا يہ اوامر و نواھی الزامی ھوتے ھينيا ارشادی؟
يہ مسئلہ علم اصول فقہ ميں تفصيلی طور پر ثابت ھو چکا ھے جس کا خالصہ يہ ھے کہ جو چيز وجوب پر داللت کرے اور
وجوب ميں ظاھر بھی ھو اگر مستحب پر داللت کرنے والے قرينہ سے خالی ھو ،اس کو امر کھا جاتا ھے،اورحکم عقل کے
ذريعہ اس کا وجوب ھوتا ھے کيونکہ عبد پر موال کے حکم کی اطاعت کرنا ضروری ھے اور موال جس کام کا اراده کرلے
اس کو انجام دينے کے لئے حرکت کرنا ضروری ھے تاکہ عبوديت و مالکيت کا حق ادا ھو سکے۔
جس طرح مسئلہ نھی کا خالصہ تھا:
نھی بھی الزام پر داللت کر نے ميں امر کی طرح ھوتی ھے اور حرمت ميں ظاھر ھوتی ھے اور جب صيغہ نھی کسی
مولی کی وجوب اطاعت ،و حرمت نا فرمانی عقلی طور پر
ايسے شخص سے صادر ھو جس کی اطاعت واجب ھے تو اس
ٰ
مولی منع فرمائے اس کو انجام دينا جائز نھيں ھے[22]،،
ثابت ھونے کا تقاضا يہ ھے کہ جس کام سے
ٰ
اور کيونکر مذکوره مطلب صحيح نہ ھو  ،جبکہ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ھے:
][23
”جو تم کو رسول ديں وه لے ليا کرو اور جس سے منع کريں اس سے باز رھو“
][24
ٓ
”جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ھيں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ)مبادا( ان پر کوئی مصيبت اپﮍے يا
ان پر کوئی درد ناک عذاب نازل ھو“
پس ان تما م چيزوں سے ثابت يہ ھوا کہ خدا وند عالم کے اوامر و نواھی مکمل طور پر الزامی )ضروری(ھوتے ھيں ،اور
اس ميں کسی کو کوئی اختيار و رخصت نھيں ھے۔
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٣۔اگر کوئی ان اوامر و نواھی کی مخالفت کرے تو؟
جيسا کہ ثابت ھو چکا ھے کہ خدا وند عالم نے امر ونھی کيا ھے اور ان اوامر و نواھی پر عمل کرنا ضروری ھے نيز ان
کی مخالفت جائز نھيں ھے تو کيا اگر کوئی انسان خدا کے امر و نھی کی مخالفت کرے تو کيا اس پر عقوبت و عذاب )مادی
معنی ميں(ھونا چاہئے يا نھيں ؟يا ان کی مخالفت پر معنوی ٓاثار مرتب ھوں گے؟
اس سوال کے جواب ميں ھمارے لئے کافی ھے کہ ھم چند قر ٓانی ٓايات کا مطالعہ کرينتاکہ خدا وند عالم کی مخالفت کا نتيجہ
معلوم ھو سکے۔
ارشاد خداوندی ھوتا ھے:
][25
”اور ان ميں سے جس نے ھمارے حکم سے انحراف کيا اسے ھم )قيامت ميں(جہنم کے عذاب کا مزا چکھائيں گے“
][26
”)اے رسول(تم کھو کہ اگر ميں نافرمانی کروں تو بيشک ايک بﮍے )سخت( دن کے عذاب سے ڈرتا ھوں“
][27
”اور بہت سے بستيوں )والے(نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سر کشی کی تو ھم نے ان کا بﮍی
سختی سے حساب ليا اور انھيں بُرے عذاب کی سزا دی“
][28
” ٓاخر تمھيں دوزخ ميں کون سی چيز )گھسيٹ (الئی وه لوگ کھيں گے کہ ھم نہ تو نماز پﮍھا کرتے تھے“
][29
”جن لوگوں نے ظلم کيا ان پر درد ناک عذاب سے افسوس ھے“
پس مذکوره ٓايات کی روشنی ميں يہ بات ثابت ھوتی ھے کہ خدا وند عالم کے اوامر و نواھی جس کو شريعت اسالم کھا جاتا
ھے؛ کی مخالفت پر )ابدی(عذاب ھوتا ھے۔
۴۔کيا خدا وند عالم کے وعدوعيد حقيقی ھيں يا صرف لوگوں کو اطاعت پر تحريک کرنے کے لئے ؟
بعض لوگ يہ کہتے ھيں کہ خدا وند کريم کا قر ٓان مجيدميں بار با ر اس بات کا ذکر کرنا کہ انسان کو مرنے کے بعد قيامت
ميں اٹھا يا جائے گا اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بہشت ميں اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم مينبھيجا جائے گا،يہ
وعد و وعيد صرف لوگوں کی ترغيب اور تحريک کے لئے ھيں ۔تاکہ لوگ خدا کی اطاعت کريں اور اس کی نا فرمانی نہ
کريں جب کہ در حقيقت ان ميں کوئی انعام يا عذاب نھيں ھے گويا اس قول کا کہنے واال يہ عقيده رکھتا ھے کہ يہ مادی جسم
چونکہ موت کے بعد ختم ھو جاتا ھے اور اس کا دوباره اپنی حالت پر پلٹنا محال ھے کيونکہ جو چيز ختم ھو جاتی ھے
دوباره واپس نھيں پلٹ سکتی ۔لہٰذامادی معنی کے لحاظ سے انعام و جزا اور عذاب کا تصور ھی نھيں پايا جاتا۔ گويا يہ وعده
وعيد صرف ايک )دھمکی(ھوتی ھے جس ميں حقيقت کچھ نھيں ھوتی۔
جب کہ حقيقت يہ ھے کہ ھم قر ٓان کريم ميں پﮍھتے ھيں)اور خدا وند عالم نے قر ٓان کريم کو عر بی زبان ميں واضح طور پر
نازل کيا ھے(اور ھم عربی زبان کو جانتے ھيں اور اس کے مورد استعمال نيز اس کے الفاظ کی داللت سے بھی با خبر ھيں
۔چنانچہ ھم کوئی ايسا جواز نھيں پاتے جس سے الفاظ کو اس کے ظاھر کے خالف حمل کريں حاالنکہ خالف ظاھر پر داللت
کرنے والے قرينہ سے خالی ھو۔
اور جب قر ٓان مجيد ميں استعمال شده الفاظ کے ذريعہ کسی کو مخاطب کيا گيا ھو اور اس ميں کوئی ايسا قرينہ بھی نہ ھو
جس سے اس کی تاويل کی جاسکے تو پھر اس کو اس کے حقيقی معنی ميں ھی استعمال کيا جائے گا ،اور ھميں ذره برابر
بھی اس کو مجاز ،مبالغہ اور جھوٹے وعدوں پر حمل کرنے کا حق نھيں ھے۔
قارئين کرام ! ھم ٓاپ کے سامنے ايسی ٓايات قر ٓانی کو بيان کرينگے جن ميں حشر و نشر اور قيامت پر واضح طور پر تائيد
کی گئی ھے اور ايسی وضاحت کے ساتھ بيان کيا گيا ھے جس ميں کسی قسم کی تاويل اور تقييد کی کوئی گنجائش نھيں ھے
،اور جن ميں ذره برابر بھی ھيرا پھيری نھينکی جاسکتی۔
چنانچہ ارشاد خدا وندی ھے:
][30
”جس طرح ھم نے )مخلوقات کو(پھلی بار پيد ا کيا تھا )اسی طرح(دوباره )پيدا (کر چھوڑيں گے)يہ وه(وعده )ھے جس کا
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کرنا(ھم پر )الزم(ھے اور ھم اسے ضرور کر کے رھيں گے“
][31
”اس نے ان)کے موت(کی ايک ميعاد مقرر کر دی ھے جس ميں ذرا بھی شک نھيں “
][32
”اور ھم ان سبھونکو اکٹھا کريں گے تو ان ميں سے ايک کو نہ چھوڑيں گے“
صاھَا
ص ِغ ْي َرةً َو َال َک ِب ْي َرةً أِ ﱠال أِحْ َ
ب َاليُغَا ِد ُر َ
> َو ُو ِ
ال ٰھ َذا ْال ِکتَا ِ
ض َع ْال ِکتَابُ فَتَری ْال ُمجْ ِر ِم ْينَ ُم ْشفَقِ ْينَ ِم ّما َ فِ ْي ِہ َويَقُوْ لُوْ نَ يَا َو ْيلَتَنَا َم ِ
ْ
ُ
َ
َ
ک ا َحدًا<][33
ضرًا َو الَ يَظلِ ُم َربﱡ َ
َو َو َج ُدوْ ا َما َع ِملوْ ا حا ِ
”اور)لوگوں کے اعمال کی(کتاب )سامنے رکھی جائے گی(تو تم گناہگار وں کو ديکھو گے کہ جو کچھ اس ميں )لکھا(ھے
)ديکھ ديکھ کر(سھمے ھوئے ھيں اور کہتے جاتے ھيں ھائے ھماری شامت يہ کيسی کتاب ھے کہ نہ چھوٹے ھی گناه کو
بے قلمبند کئے چھوڑتی ھے نہ بﮍے گناه کو اور جو کچھ ان لوگوں نے )دنياميں( کيا تھا وه سب )لکھاھوا(موجود پائيں گے
اور تيرا پرور دگار کسی پر )ذره برابر(ظلم نھيں کرے گا“
][34
ً
”پھراس کے بعد يقينا تم سب لوگوں کو) ايک نہ ايک دن( مرنا ھے اس کے بعد قيامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے
جاوگے“
اٹھائے ٔ
][35
جاوگے “
”کيا تم يہ خيال کرتے ھو کہ ھم نے تم کو )يونھی ( بيکار پيدا کيا اور يہ کہ تم ھمارے حضور لوٹا کر نھيں الئے ٔ
][36
ٓ
”اے ھمارے پروردگار بيشک تو ايک نہ ايک دن جس کے انے ميں شبہ نھيں لوگوں کو اکٹھا کرے گا)تو ھم پر نظر عنايت
رھے(بيشک خدا اپنے وعدے کے خالف نھيں کرتا “
][37
ٓ
”)پھر ھم پوچھيں گے( کہ کيوناے گروه جن و انس کيا تمھارے پا س تم ھی ميں کے پيغمبر نھيں ائے جو تم سے ھماری
ٓايتيں بيان کريں اور تمھيں تمھارے اس روز )قيامت(کے پيش ٓانے سے ڈرائيں ،وه سب عرض کريں گے)بيشک ٓائے
تھے(ھم خود اپنے اوپر ٓاپ اپنے )خالف( گواھی ديتے ھيں )واقعی(ان کو دنيا کی)چند روزه(زندگی نے انھيں دھوکے ميں
ڈال رکھا“
][38
”بيشک فيصلہ کا دن مقرر ھے“
][39
”وه دن بر حق ھے تو جو شخص چاھے اپنے پروردگار کی بارگاه )اپنا( ٹھکانا بنائے“
][40
”اور جس شخص نے جيسا کيا ھو اسے اس کا پوراپورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ يہ لوگ کرتے ھيں وه اس سے خوب
واقف ھے“
][41
”اور کفار کہنے لگے کہ ھم پر تو قيا مت ٓائے گی ھی نھيں )اے رسول(تم کہہ دو ھاں)ھاں(مجھ کو اپنے اس عالم الغيب
پروردگار کی قسم ھے جس سے ذره برابر)کوئی چيز(نہ ٓاسمان ميں چھپی ھوئی ھے اور نہ زمين ميں کہ قيامت ضرور ٓائے
گی اور ذره سے چھوٹی چيز اور ذره سے بﮍی )غرض جتنی چيزيں ھيں سب (واضح و روشن کتاب)لوح محفوظ(ميں
محفوظ ھيں تاکہ جن لوگوں نے اچھے کام کئے ان کو خدا جزاء خير دے ،يھی وه لوگ ھيں جن کے لئے )گناھوں
کی(مغفرت اور )بہت ھی(عزت کی روزی ھے “
][42
”اور يہ کفار خدا کی جتنی قسميں ان کے امکان ميں تھيں کھا )کر کہتے(ھيں کہ جو شخص مرجاتا ھے پھر اس کو خدا
دوباره زنده نھيں کرے گا )اے رسول کہدوکہ(ھاں ضرور ايسا کرے گا(اس پر اپنے وعده کی وفا الزم و ضروری ھے مگر
بہتيرے ٓادمی نھيں جانتے ھيں)دوباره زنده کرنا اس لئے ضروری ھے (کہ جن باتوں پر يہ لوگ جھگﮍ ا کرتے ھيں انھيں ان
کے سامنے صاف و واضح کر دے گا اور تاکہ کفار يہ سمجھ ليں کہ يہ لوگ )دنياميں(جھوٹے تھے“
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][43
”اور تمھيں کيا معلوم کہ جزا کا دن کيا ھے پھر تمھيں کيا معلوم کہ جزا کا دن کيا چيز ھے ،اس دن کوئی شخص کسی کی
بھالئی نہ کر سکے گا اور اس دن حکم صرف خدا ھی کا ھوگا“
پس نتيجہ بحث يہ ھوا :
١۔خدا وندعالم امر و نھی کرتا ھے۔
٢۔ اس کے امر ونھی الزامی ھوتے ھيں ۔
٣۔ان اوامر و نواھی کی مخالفت موجب عقوبت ھوتی ھے۔
۴۔اسی عقوبت کے حقيقی )مادی(معنی ھيں اور صرف ڈرانے کے لئے نھيں ھيں ۔
ل ٰہذاھم کہتے ھيں کہ ان تمام مطالب کے پيش نظر قيامت کا ھونا ضروری ھے اور ايک مسلمان پر قيامت کا ايمان رکھنا اس
کو ضروری اور قطعی ماننا ضروری ھے۔
ٓ
اور اسی بات پر مذکوره تما م ٓايات داللت کرتی ھيں ،کيونکہ انھيں ايات ميں وضاحت کی گئی ھے کہ قيامت وه چيز ھے
”جس ميں کوئی شک نھيں“اور يھی)يوم الحق(ھے جس ميں ايک ساعت بھی کم و زيادتی نھيں ھو سکتی ،اوراس قيامت کا
مقصد حساب و کتاب ھے کيونکہ ھر انسان کو اس کے اعمال کی بنا پر جزا يا سزا دی جائے گی۔
انھيں ٓايات ميں وضاحت کی گئی ھے کہ:
صاھَا<][44
ص ِغ ْي َرةً َو َال َک ِب ْي َرةً ٕا ٰ ّال أِحْ َ
> َاليُغَا ِد ُر َ
”نہ چھوٹے گناه کو بے قلمبند کئے چھوڑتی ھے نہ بﮍے گناه کو“
انھی ٓايات ميں موجود ھے:
][45
”ھر شخص جو کچھ اس نے )دنياميں ( نيکی کی ھے اور جو کچھ برائی کی ھے اس کو موجود پائے گا“
اور انھيں ٓايات کی بنا پر مجرمين ”مشفقين مما فيہ“دکھائی ديتے ھيں ۔
وعده قيامت ”حق “ ھے اور خدا سے زياده کون صادق الوعد ھو سکتا ھے ،اور جولوگ گمان کرتے
پس خدا وند عالم کا
ٔ
ھيں:
)وه مبعوث نھيں کئے جائيں گے(اور کہتے ھيں کہ قيامت نھيں آئے گی وه کافر اور جھوٹے ھيں۔
][46
”اس دن کو جھٹالنے والوں کی خرابی ھے جو لوگ روز جزا کو جھٹالتے ھيں حاالنکہ اس کو حد سے نکل جانے والے
گنہگار کے سوا کوئی جھٹالتا۔“
پھلوں پر گفتگو ھو جائے (کہ ھم غور و
اور جب گفتگو اس نتيجہ پر پھونچ چکی ھے تو ضروری ھے )تاکہ بحث کے تمام ٔ
فکر اور يقين کے ساتھ يہ بات طے کر يں قيامت کے دن کيا چيزپلٹائی جائے گی؟
کيا وه فقط ”روح“ھے جيسا کہ بعض لوگوں کا گمان ھے کہ روح کا جسم ميں پلٹنا محال ھے؟
يا فقط”جسم“ھے جيسا کہ جناب جبائی اور ان کے پير و کار افراد کا نظريہ ھے کيونکہ ان کا نظريہ يہ ھے کہ روح ھی
جسم ھے؟
يا جسم کے ساتھ روح بھی جيسا کہ اکثر علماء اسالم کا عقيده ھے۔
ت قر ٓانی کے سياق سے ذہن ميناس بات کا تبادر ھوتا ھے کہ قيامت ميں ايسے زنده جسم کے ساتھ
اس موضوع سے متعلق آيا ِ
ت نعمت اور در ِد عذا ب درک کر سکے ،يعنی ”جسم کے ساتھ روح“جس ميں تمام عضوو تمام صفات
اٹھا يا جائے گا جو لذ ِ
ٓ
ٓ
و خصوصيات موجود ھوں گے۔قران مجيد کی مذکوره ايات اپنی تمام وضاحت کے ساتھ اپنے مقصود و معنی کو بيان کرتی
ھيں اور کسی بھی طرح کی تاويل و قيد سے منزه ھے ،اور داللت کے اعتبار سے بھی اتنی واضح ھيں کہ ان ميں کسی
طرح کی ھيرا پھيری نھيں کی جا سکتی ۔
ارشاد خدا وندی ھے:
][47
”اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف ہکائے جائيں گے تو يہ لوگ ترتيب وار کھﮍے کئے جائيں گے يھاں تک کہ
جب سب کے سب جہنم کے پاس جائيں گے تو ان کے کان اور ان کی ٓانکھيں اور ان کے) گوشت پوست( ان کے خالف ان
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کے مقابلہ ميں ان کی کارستانيوں کی گواھی ديں گے اور يہ لوگ اپنے اعضاء سے کھيں گے کہ تم نے ھمارے خالف کيوں
گواھی دی؟!! تو وه جواب ديں گے کہ جس خدا نے ھرچيز کو گويا کيا ،اس نے ھم کو بھی )اپنے قدرت سے(گويا کيا ،اور
کرجاو گے اور)تمھاری تو يہ حالت تھی کہ(تم لوگ اس
اسی نے تم کو پھلی بار پيدا کيا تھا اور ) ٓاخر(اسی کی طرف لوٹ
ٔ
خيال سے )اپنے گناھوں کی(پردا داری بھی تو نھيں کرتے تھے کہ تمھارے کان اور تمھاری ٓانکھيں اور تمھارے اعضاء
تمھارے بر خالف گواھی ديں گے بلکہ تم اس خيال ميں )پھولے ھو(تھے کہ خدا کو تمھارے بہت سے کاموں کی خبر ھی
نھيں“
][48
ٓاج ھم ان کے منھ پر مھر لگا ديں گے اور جو)جو(کارستانياں يہ لوگ )دنيا ميں( کر رھے تھے خود ان کے ھاتھ ھميں بتا
پاوں گواھی ديں گے“
ديں گے اور ان کے ٔ
][49
”)ياد رھے(کہ جن لوگوں نے ھماری ٓايتوں سے انکار کيا انھيں ضرورعنقريب جہنم کی ٓاگ ميں جھونک ديں گے )اورجب
ان کی کھاليں )جل ( جائيں گی تو ھم ان کے لئے دوسری کھاليں بدل کر پيدا کر ديں گے تاکہ وه اچھی طرح عذاب کا مزه
چکھيں“
][50
”کيا انسان يہ خيا ل کرتا ھے کہ ھم اس کی ہڈيوں کو بو سيده ھونے کے بعد )جمع نہ کريں گے ھاں ضرور کريں گے( ھم
اس پر قادر ھيں کہ ھم اس کی پور پور درست کريں۔“
قارئين کرام ! مذکوره ٓايات کا غور و فکر کے ساتھ تالوت کرنا اس بات کی طرف واضح اشاره ھے کہ قيامت ميں انسان کو
”جسم و روح“کے ساتھ اٹھايا جائے گا کيونکہ ٓانکھيں ،کان ،کھال ،منھ ،ھاتھ ،پير ،ہڈی اور درد عذاب کا احسا س سب کچھ
دنياوی طرح سے ھوگا ،اوران تما م چيزوں کے پيش نظر شک و تاويالت کی کوئی گنجائش باقی نھيں ر ه جا تی۔
قارئين کرام ! ھم مذکوره ٓايات ميں سے صرف ٓاخری دو ٓايات کے بارے ميں کچھ علمی مطالب بيان کرنا چاہتے ھيں اور يہ
وه حقائق ھيں جن کو خدا وند عالم نے اس وقت بيان کيا جب يہ علمی کشفيات نھيں تھے،اور ھم ان مطالب کو قر ٓان کے
معجزه ھونے پر دليل بھی کہہ سکتے ھيں۔
چنانچہ پھلی ٓايت ميں کفار کو نار جہنم ميں جالنے کے بارے ميں ارشاد ھوتا ھے:
][51
ٓ
”جس وقت جہنم کی اگ انسان کی کھال کو جالئے گی تو ھم اس کھال کو دوباره بناديں گے تاکہ ھميشہ دردو تکليف ميں
مبتال رھے اورعذاب اليم کا مزه ليتا رھے“۔
پس يہ ان کی کھال کا تبديل کرنا کس لئے ؟
اس کی وجہ کو ٓاج کا علم طب بيان کرتا ھے کہ انسان کی کھال ميں دردو الم کاشديد احساس پايا جاتا ھے ليکن گوشت اور
اندرون اعضاء ميں کم احساس ھوتا ھے اسی وجہ سے ايک طبيب کا يہ ماننا ھے کہ اگر انسان کا جسم معمولی طورپر اس
طرح جلے کہ فقط کھال تک اس کا اثر جائے تو اس کو بہت شديد درد ھوتا ھے اس کے برخالف اس کے جس کے بدن کا
اندرونی حصہ بھی جل جائے اگر چہ اس ميں خطره زياده ھے ليکن درد و تکليف کا احساس زياده نھيں ھوتا۔
قارئين کرام ! ٓاپ نے خدا وندعالم کی حکمت کو مالحظہ فرمايا،جب کہ ٓاج کا انسان تر قی کر کے اس نتيجہ پر پھونچا ھے
”خداوندعالم عزيز و حکيم ھے“][52
دوسری ٓايت :
جس ميں قيامت کے منکرين کے اعتقاد کو بيان کيا گيا ھے اور اس کے بعد قيامت کے بارے ميں تاکيد و اصرار کيا ھے:
][53
انگليوں کے سرے )پورے(کيا خاصيت رکھتے ھيں؟
ٓاج کا سائنس کہتا ھے :
”انگليوں کے سرے گويا ايک عجيب شئی ھے جن ميں لکيرينھوتی ھيں اور ان لکيروں کی شکل و صورت ايک دوسرے
انسان سے مکمل طور پر مختلف ھوتی ھيں اگر چہ حسب و نسب ميں يا خونی رشتہ ميں ايک دوسرے کے قريب ھوں پس
اس پورے عالم بشريت ميں ايک جيسی انگليوں کی لکيريں رکھنے والے نھيں پائے جاسکتے۔
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سب سے پھلے جب ١٨٨۴ء ميں انسان کی انگليوں کی لکيروں کے بارے ميں تحقيق پيش کی گئی کيونکہ جس وقت بﮍی
بﮍی دور بين بنائی گئی اور ان کے ذريعہ سے اس بات کو ثابت کيا گيا کہ ھر انسان کے لئے جدا جدااور دقيق لکيريں ھيں
جو انسان کی انگليوں کی کھال ميں خوبصورتی بھی عطا کرتی ھيں جس کو خدا وند عالم نے اس کی انگليوں مينقرار ديا
ھے۔ اور جو انسا ن کی شخصيت کی نشاندھی کرتی ھيں۔
يہ تمام لکيريں ايسی بناوٹ اور شکل کی ھوتی ھيں کہ ان کے تمام دقيق اجزاء اور تمام مختلف شکل کاغذ پر ٓاجاتی ھيں
،مثالًانگليوں پر روشنائی لگاکر ايک کاغذ پر لگانے سے يہ ساری لکيريں واضح طور پر نماياں ھو جاتی ھيں  ،اسی طريقہ
سے انگليوں کے يہ نشانات لوھے ،شيشے يا چکنی لکﮍی وغيره پر ظاھر ھو سکتے ھيں ،ايک عالمی رپورٹ کے مطابق
 ۴٠٠ملين " "Millionلوگوں کی انگليوں کے نشانات ميں سے صرف ايک نشان معمولی طور پر ايک دوسرے سے مشابہ
پايا گيا ھے ،ليکن وه بھی دو افراد ميں مکمل طور پر ايک دوسرے سے جدا ھے  ،کيو نکہ ان دونوں افراد ميں جو شباہت
پائی گئی ھے وه مکمل طور پر ايک دوسرے پر منطبق نھيں ھوتی ۔
اعلی درسگاھوں ميں اس موضوع کے لئے خاص شعبہ جات کھل گئے ھيں ،تاکہ انگليوں کی
ٓاج کے زمانہ ميں تو دنيا کی
ٰ
لکيروں کے بارے ميں مکمل طور پر تحقيق کر سکيں اور بعض معامالت اور بعض حوادث اور چوری وغيره ميں اشخاص
کی پہچان کر سکيں ،کيونکہ کسی بھی چيز پر مثالً اسلحہ کو پکﮍنے يا دروازے يا تالے پر ھاتھ لگا نے سے ھاتھوں کے
نشانات ان پر منتقل ھو جاتے ھيں ،اور پھران نشانات کو مشينوں کے ذريعہ کاغذپر اتار ليا جاتا ھے اور ان کو بﮍا کر کے
مزيد واضح کيا جاتا ھے تاکہ انھيں نشانيوں کے ذريعہ متھم اور ملزم کی شناخت ھو سکے۔
واقعا ً يہ بات بھی عجيب ھے کہ ھاتھوں کی نشانيوں کا يہ عجيب سسٹم ھے کہ يہ والدت کے وقت سے ٓاخر وقت تک ثابت
رہتی ھيں اور ان ميں کسی طرح کی کوئی تبديلی نھيں ٓاتی ،يھاں تک کہ انسان اپنی عمر کے مختلف حصوں سے گذرتا ھوا
رشد ونمو کرتا ھے ليکن ان ميں کوئی بھی تحريف کوئی بھی تبديلی نھيں ٓاتی ،گويا يہ ايک بﮍی دور بين کے مابين ھيں جو
بچپن کی لکيروں کو ديکھ کر جوانی اور بﮍھاپے کے عالم کی لکيروں کو اصل کے مطابق بناتی رہتی ھيں۔
در حقيقت يہ بات بھی تعجب آور ھے کہ جب انسان کے ھاتھوں کی لکيريں کسی حادثہ کی بناپر ختم ھوجاتی ھيں يا جل
جاتی ھيں تو نظام قدرت کے تحت يہ پھر دوباره اپنی اسی پرانی حالت کے مطابق نقشہ بناتی ھيں جو بالکل پرانی شکل سے
ملتی ھيں ،يعنی ان ميں ذره برابر بھی تبديلی نھيں ھوتی۔ چنانچہ اس علم کے ما ھرين نے ان خطوط اور لکيروں کو چار
حصوں ميں تقسيم کيا ھے:
١۔فصيلة الخطوط المتقوسة )،قوس دار لکيريں (
٢۔فصيلة الخطوط المرادية ۔)جالی ٹائپ کی(
ٓ
ٓ
٣۔ فصيلة الخطوط الدوامية ۔)گول او ردائره والی( جو ايک دوسرے پر چﮍھی رہتی ھيں جو اہستہ اہستہ اندر کی طرف باھر
کی طرف کو پھيلتی بھی ھيں اور يہ وسط ميں موجود مر کز ميں پائی جاتی ھيں۔
۴۔فصائل المرکبات ،يہ گذشتہ تينوں قسموں سے مل کر بنتی ھے ،اورصرف يھی قسم دوسرے لوگوں سے ملتی جلتی ھوتی
ھے،ليکن ان کا پہچاننا مشکل ھوتا ھے۔
المختصر ٓاج کے دور ميں جرائم کی دنيا مينان لکيروں کے ذرريعہ بہت سے جرائم کو کشف کرليا جا تا ھے يھاں تک کہ
ہزاروں انکشافات اس ٰالھی راز سے ھوتے رہتے ھيں جس کو خداوند عالم نے انسان کی ھاتھ کی انگليوں کے سرے ميں
قرار ديا ھے۔
واقعا ً اسالم نے پھلے ھی روز جسم ميں پو شيده اس عظيم راز کی طرف نشاندھی کر دی تھی اور قر ٓان مجيد نے لوگوں کے
ذہنوں کو اس طرف متوجہ کيا کہ ھر انسان کی انگليوں کے سرے پرخاص لکيريں ھوتی ھيں جو ايک دوسرے سے ذره
برابر بھی نھيں ملتی ۔][54
قيامت کا ممکن ھونا اوراس کی دليل
ھم نے اس بحث کے مقدمہ ميں عر ض کيا تھا کہ ھم مسئلہ معاد پر مکمل طور پر عقيده رکھتے ھيں اور وھاں پر ھم نے يہ
اشاره بھی کيا کہ قيامت پر ايمان رکھنا خدا وند عالم کے ايمان کانتيجہ ھے کيونکہ وھی تمام مخلوقات کا خالق ھے اور تمام
موجودات کی اصل وجہ ھے اور وھی مسبب االسباب ھے،بغير اس کے کہ اس کے وجود کے لئے کوئی سبب ھو،يا اس
کے وجود کے لئے کوئی مسبب ھو۔ اور جب ھم نے خدا وند عالم کی ذات اقدس پر مکمل ايمان کر ليا اور يہ مان ليا کہ وھی
تمام مخلوقات کی علت ھے،اور يہ کہ ماده اس کی ايک مخلوقات ميں سے ھے اگر چہ بعض نے ماده کو ازلی اور ابدی
تصور کيا ھے][55
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ل ٰہذا انسان حشر ونشر اور قيامت کے عقيده سے فرار نھيں کرسکتا ،کيونکہ قيامت کا امکان پايا جاتا ھے اور اس کا واقع
ھونا محال نھيں ھے۔
وه عقل جو فاعل اول پر ايمان رکھتی ھے وه ايسے راستے کھول ديتی ھے کہ اس فاعل کی ايسی قدرت پر ايمان رکھے جو
اس فعل کو دوسری مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ انجام دے سکتا ھے اور يہ بات بالکل واضح ھے جس کے لئے مزيد وضاحت
و استدالل کی ضرورت نھيں ھے ليکن اس چيز کے لئے ھم ايک مثال پر اکتفاء کرتے ھيں کہ وه شخص جو کوئی ايک چيز
بنا سکتا ھے )مثالً الکٹرونک عقل يا کوئی گاڑی(تو وه انسان اس چيز کو دوباره بنانے کی بھی قدرت رکھتا ھے ،اور اس
بات ميں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نھيں ھے ،جب کہ ھم يہ بھی عقيده رکھتے ھيں کہ صانع اول خدا وندعالم کی
ذات ھے۔
اسی طرح ايک گاڑی بنانے واال انجينئر اگراس گاڑی کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں مختلف پرزوں کو الگ الگ بھی کردے
،تو وه پھر بھی اس بات پر قادر ھے کہ اس گاڑی کو ويسی ھی بنادے جس طرح وه پھلے تھی ،اور کوئی شخص بھی اس
سے کوئی دليل طلب نھيں کرے گا کہ وه ايسی قدرت کس طرح رکھتا ھے ،کيونکہ جو شخص کسی چيز کو پھلی مرتبہ بنا
سکتا ھے وه اس کو دوباره کيا بلکہ سيکﮍوں اور ہزاروں بار بنا سکتا ھے۔
بالکل اسی طرح قيامت کے امکان پر بھی دليل قائم ھو سکتی ھے چنانچہ اس سلسلے ميں قر ٓان مجيد نے واضح طورپر حشر
ونشر اور قيامت کے عقيده کو بيان کيا ھے،ل ٰہذاھم يھاں پر صاحبان ارباب کے لئے قر ٓان مجيد کی وه ٓايات بيان کرتے ھيں
جن ميں اس حقيقت پر روشنی ڈالی گئی ھے۔ارشاد خدا وندی ھوتا ھے:
َ
َ
ْ
ُ
> َوقَالُوا أَ ِء َذا ُکنﱠا ِعظَا ًما َو ُرفَاتًا أَ ِء نﱠا لَ َم ْبعُوثُونَ خ َْلقًا َج ِديدًا۔ قُلْ ُکونُوا ِح َجا َرةً أوْ َح ِديدًا ۔ أوْ خَلقًا ِم ﱠما يَ ْکبُ ُر فِی ُ
ُور ُک ْم فَ َسيَقُولونَ
صد ِ
َم ْن يُ ِعي ُدنَا قُلْ الﱠ ِذی فَطَ َر ُک ْم َأ ﱠو َل َم ﱠر ٍة <][56
”اور يہ لوگ کہتے ھيں کہ جب ھم )مرنے کے بعد سﮍ گل کر(ہڈياں ره جائيں گے اور ريزه ريزه ھوجائيں گے تو کيا از سر
جاو يا لوھا يا کوئی
نو پيدا کرکے اٹھا کھﮍے کئے جائيں گے؟!! )اے رسول(تم کہہ دو کہ تم )مرنے کے بعد(چاھے پتھر بن ٔ
اور چيز جو تمھارے خيال ميں بﮍی )سخت(ھواور اس کا زنده ھونا دشوار بھی ھو ،وه بھی ضرور زنده ھوگی ،تو يہ لوگ
عنقريب ھی تم سے پوچھيں گے بھال ھميں دوباره کون زنده کرے گا تم کہہ دو کہ وھی )خدا(جس نے تم کو پھلی مرتبہ پيدا
کيا“
][57
ٓ
مرجاوں گا تو جلدی سے جيتا جاگتا
”اور) بعض (ادمی )ابی بن خلف(تعجب سے کھا کرتے ھيں کہ کيا جب ميں
ٔ
جاوں گاکيا وه ) ٓادمی(اس کو نھيں يادکرتا کہ اس کو اس سے پھلے جب وه کچھ نھيں تھا پيدا کيا“
)قبرسے(نکاال ٔ
][58
ٓ
”)يہ( وه دن )ھوگا(جب ھم اسمان کو اس طرح لپيٹينگے جس طرح خطوں کا طومار لپيٹا جاتا ھے جس طرح ھم نے
)مخلوقات کو(پھلی بار پيدا کيا تھا )اسی طرح( دوباره )پيدا(کر چھوڑيں گے )يہ وه(وعده )ھے جس کا کرنا( ھم پر الزم ھے
اور ھم اسے ضرور کر کے رھيں گے“
][59
جاوگے“
لوٹائے
طرف
کی
اس
لوگ
سب
تم
پھر
گا
کرے
)پيدا(
دوباره
وھی
کيا
پيدا
بار
پھلی
کو
مخلوقات
نے
ھی
”خدا
ٔ
][60
”اور يہ لوگ کہتے ھيں کہ جب ھم )مرنے کے بعد سﮍ گل کر (ہڈياں ره جائيں گے اور ريزه ريزه ھو جائيں گے ،تو کيا از
سر نو پيدا کرکے اٹھا کھﮍے کئے جائيں گے“
][61
”کيا ان لوگوں نے اس پر بھی نھيں غور کيا کہ وه خدا جس نے سارے ٓاسمان اور زمين بنائے اس پر بھی )ضرور ( قادر
ھے کہ ان ايسے ٓادمی دوباره پيدا کرے“
][62
”اور ھم نے ٓادمی کو گيلی مٹی کے جوھر سے پيدا کيا ،پھر ھم نے ا س کو ايک محفوظ جگہ )عورت کے رحم ميں(نطفہ بنا
کر رکھا پھر ھم نے نطفہ کو جما ھوا خون بنا يا ،پھر ھم نے منجمد خون کو گو شت کا لوتھﮍا بنايا ،ھم ھی نے لوتھﮍے کی
ہڈياں بنائينپھر ھم ھی نے ہڈيوں پر گو شت چﮍھايا پھر ھم ھی نے اس کو )روح ڈال کر(ايک دوسری صورت ميں پيدا کيا تو
)سبحان ﷲ(خدابا برکت ھے جو سب بنانے والوں سے بہتر ھے پھر اس کے بعد يقينا تم سب لوگوں کو )ايک نہ ايک
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جاوگے“
دن(مرنا ھے اس کے بعد قيامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے ٔ
][63
”تم لوگوں کو)پھلی بار بھی( ھم ھی نے پيدا کيا ھے پھر تم لوگ )دوباره کی( کيوں نھيں تصديق کرتے تو جس نطفہ کو تم
)عورت کے(رحم ميں ڈالتے ھو کيا تم نے ديکھ بھال ليا ،کيا تم اس سے ٓادمی بناتے ھو؟ يا ھم بناتے ھيں ھم نے تم لوگوں
ميں موت کو مقرر کر ديا ھے اورھم اس سے عاجز نھيں ھيں کہ تمھارے ايسے او ر لوگ بدل ڈاليں اور تم لوگوں کو اس
)صورت(ميں پيدا کريں جسے تم مطلق نھيں جانتے اور تم نے پھلی پيدائش تو سمجھ ھی لی ھے )کہ ھم نے کی(پھر تم غور
کيوں نھيں کرتے؟“
][64
ً
”کيا انسان يہ سمجھتا ھے کہ وه يوں ھی چھوڑ ديا جائے گا کيا وه )ابتدا(منی کا ايک قطره نہ تھا جو رحم ميں ڈالی جاتی
ھے پھر لوتھﮍا ھوا پھر خدا نے اسے بنايا پھر اسے درست کيا پھر اس کی دو قسميں بنائيں )ايک(مرد اور)ايک( عورت ،کيا
اس پر قادر نھيں کہ )قيامت ميں(مردوں کو زنده کر دے“
][65
ٓ
”کيا ان لوگوں نے يہ نھيں غور کيا کہ جس خدا نے سارے اسمان و زمين کو پيدا کيا اور ان کے پيدا کرنے سے ذرا بھی
تھکا نھيں ،وه اس بات پر قادر ھے کہ مردوں کو زنده کرے ھاں)ضرور( و يقينا ھر چيز پر قادر ھے“
][66
”کيا ھم نے تم کو ذليل پانی )منی( سے پيدا نھيں کيا؟! پھر ھم نے اس کوايک معين وقت تک ايک محفوظ مقام )رحم(ميں
رکھا ،پھر)اس کا( ايک اندازه مقرر کيا ،تو ھم اچھا اندازه مقرر کرنے والے ھيں ،اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ھے“
][67
”کيا ٓادمی نے اس پر بھی غور نھيں کيا ھم ھی نے اس کو ايک ذليل نطفہ سے پيدا کيا پھر وه يکا يک )ھمارا ھی(کھلم
کھالمقابل )بنا(ھے اور ھماری نسبت باتيں بنانے لگا ھے اور اپنی خلقت )کی حالت(بھول گيا )اور(کہنے لگا کہ بھال جب يہ
ہڈياں )سﮍ گل کر(خاک ھوجائيں گی تو )پھر( کون )دوباره(زنده کر سکتا ھے )اے رسول( تم کہدو کہ اس کو وھی زنده
کرے گا جس نے ان کو )جب يہ کچھ نہ تھے(پھلی مرتبہ حيات دی ،وه ھر طرح کی پيدايش سے واقف ھے“
][68
”)بھال (جس )خدا(نے سارے ٓاسمان اور زمين پيدا کئے کيا وه اس پر قابو نھيں رکھتا کہ ان کے مثل )دوباره(پيدا کردے
ھاں)ضرور قابو رکھتا ھے(اور وه تو پيدا کرنے واالواقف کار ھے“
][69
”تو کيا ھم پھلی بار پيدا کرکے تھک گئے ھيں؟)ھر گز نھيں(،مگر يہ لوگ ازسر نو)دوباره(پيداکرنے کی نسبت شک ميں
پﮍے ھيں“
][70
ٓ
”سارے اسمان اور زمين کا پيدا کرنا،لوگوں کے پيدا کرنے کی نسبت يقينی بﮍا)کام( ھے مگر اکثر لوگ )اتنابھی( نھيں
جانتے“
][71
”اے لوگو! اگر تم کو )مرنے کے بعد(دوباره جی اٹھنے ميں کسی طرح کا شک ھے تو اس ميں شک نھيں کہ ھم نے تمھيں
)شروع شروع مٹی (سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جمے ھوئے خون سے پھر اس لوتھٹر ے سے جو
پورا)سڈول(ھو يا ادھوراھو؛ پيداکيا تاکہ تم پر)اپنی قدرت(ظاھر کر يں )پھر تمھارا دوباره زنده کرنا کيا مشکل ھے(؟! اور
ھم عورتونکے پيٹ ميں جس )نطفہ(کو چاہتے ھيں ايک مدت معين تک ٹھھرا رکھتے ھيں ،پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ھيں
پھر )تمھينپالتے ھيں(تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو ،اور تم ميں سے کچھ لوگ تو ايسے ھينجو )قبل بﮍھاپے کے(مر جاتے
ھيں اور تم ميں سے کچھ لوگ ايسے ھيں جو ناکاره زندگی )بﮍھاپے (تک پھير الئے جاتے ھيں تاکہ سمجھنے کے
بعدسٹھياکے کچھ بھی )خاک(نہ سمجھ سکے اور وه تو زمين کو مرده )بيکار افتاده( ديکھ رھا ھے ،پھر جب ھم اس پر پانی
برساتے ھيں تو لھلھانے اور ابھرنے لگتی ھے اور ھر طرح کی خو شنما چيزيں اگاتی ھے تو يہ )قدرت کے تماشے اس
لئے دکھاتے ھيں تاکہ تم جانو(کہ بيشک خدا بر حق ھے اور )يہ بھی کہ(بيشک وھی مردوں کو جالتا ھے اور وه يقينا ھر
چيز پر قادر ھے اور قيامت يقينا ٓانے والی ھے اس ميں کوئی شک نھيں اور بيشک جو لوگ قبروں ميں ھيں ان کو خدا
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

دوباره زنده کرے گا“
][72
”اور )اس وقت ھم ياد دالئيں گے کہ جس طرح ھم نے تم کو پھلی بار پيدا کيا تھا )اسی طرح (تم لوگوں کو ) ٓاخر(ھمارے
پاس ٓانا پﮍا ،مگر تم تو يہ خيال کرتے تھے کہ تمھارے )دوباره پيداکرنے کے( لئے کوئی وقت ھی نھيں ٹھھرائيں گے“
اس طرح ھمارے بہترين طريقہ سے يہ واضح ھو جا تا ھے :
][73
ٓ
ٓ
”وه خدا جس نے سارے اسمان اور زمين بنائے اس پر بھی )ضرور (قادر ھے کہ ايسے ادمی دوباره پيدا کرے “
کيونکہ دوسری مرتبہ کسی چيز کا پيدا کرنا يا اس کو دوباره بنانا پھلی پيدائش سے مختلف نھيں ھو سکتا ،اور اس کو ھم اپنی
ٓانکھوں سے ديکھتے ھيں اور اس پر دليل بھی قائم ھے۔
اور اس مينکوئی شک نھيں ھے کہ نطفہ ميں اسی طرح کی صالحيت ھے کہ وه نطفہ سے علقہ بنے اور علقہ سے مضغہ
بنے ،اور مضغہ سے جنين بنے اور جنين سے بچہ بنے اور پھر جوان ھو جائے اور ٓاخر مينبﮍھاپے کی منز ل تک پھونچ
جائے ،تو جو خدا ان تمام چيزوں پر قادر ھے ،تووه اس بات پر بھی قادر ھے کہ وه تخليق کے ان مراحل کو دوباره بھی
انجام دے ،انسان کے لئے حشر و نشر قرار دے اور ان کو دوباره زنده کرے۔
][74
” وه ہڈيوں کو راکھ ھونے کے بعد بھی زنده کر سکتا ھے“
جيسا کہ اس نے انسان کو اس وقت بھی پيدا کيا جب کچھ نہ تھا۔
کيونکہ خدا وندا عالم کی ذات کے سامنے کوئی تعجب والی بات نھيں ھے کيونکہ اس کی ذات وه ھے:
][75
”اس کو وھی زنده کرے گا جس نے ان کو)جب يہ کچھ نہ تھے پھلی مرتبہ زنده کيا“
اس کی ذات وه ھے:
][76
” ٓاسمان اور زمين کو پيدا کيا اور ان کے پيدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نھيں“
اورخدا کی ذات ھی وه ھے :
][77
”اور وه تو پيدا کرنے واال واقف کار ھے“
][78
قبضہ قدرت مينھر چيز کی حکومت ھے“
”وه خدا)ھر نفس سے(پاک صاف ھے جس کے
ٔ
][79
”اور وه خدا جو سارے جھاں کا پالنے واال ھے“
قارئين کرام ! يہ منطق و فطرت اور وجدان ھے ،جس ميں کسی طرح کے شک و شبہ اور بے جا احتمال کی کوئی گنجائش
نھيں ھے۔
ليکن اگر کوئی شخص اس ٹھوس حقيقت ميں شک کرے بھی تو ھم اس کو قيامت ميں شک کرنے واال نھيں کھيں گے
،کيونکہ ھم اس پر اعتراض کريں گے ،کہ اس کا يہ شک اس بات پر داللت کرتا ھے کہ وه اپنے ايمان کے دعوے ميں کہ”
خدا ھی مبداء اول ھے“ سچا نھينھے،اور اس کو اس وقت يہ بھی حق نھيں پھونچتا کہ وه قيامت کے بارے ميں استدالل طلب
کرے يا قيامت کا انکار کرے يا قيامت پر يقين نہ کر ے بلکہ اس کے لئے ضروری ھے کہ وه خلق اول اور خالق اول پر
ايمان کے سلسلے ميں بحث کرے،کيونکہ قيامت کا مسئلہ )جيسا کہ ھم پھلے بھی کہہ چکے ھيں( ايسے عمل کی تکرار ھے
جو خدا وندا عالم نے پھلے انجام ديا ھے کيونکہ اگر کوئی شخص گذشتہ مسئلہ پر يقين و ايمان رکھتا ھے تو پھربعد والے
ميں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ھی باقی نھينره جاتی۔
مذکوره مطالب کے پيش نظر کوئی يہ اعتراض کر سکتا ھے کہ قيامت کا انکا ر کرنا خدا وند عالم کے خالق ھونے کا انکار
نھيں ھے بلکہ يہ تو حکم عقل کی بنا پر ھے کہ کسی چيز کا واپس پلٹانا محال ھے ،کيونکہ انسان مرنے کے بعد معدوم ھو
جاتا ھے ،اور يہ بات واضح ھے کہ معدوم کا اعاده محال ھے ،يعنی جو چيز بالکل ختم ھوجائے اس کو دوباره اسی حالت پر
پلٹانا غير ممکن ھے اور ايک عقلمند انسان کے لئے محاالت پر ايمان رکھنا معقول نھيں ھے۔!!
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قارئين کرام ! يہ تھا بعض لوگوں کے اعتراض کا خالصہ ،کيونکہ ان پر يہ بات مخفی رھی ھے اور موت و معاد کے حقيقی
معنی کو صحيح طور پر سمجھ نھيں پائے۔
کيونکہ اگر معتر ض اپپے اعتراض پر تھوڑا سا بھی غور کرے تو اس پر يہ بات واضح ھو جائے گی کہ ان کی موت
کامطلب اس کے اجزاء و اعضاء کا معدوم ھونا نھيں ھے،بلکہ در حقيقت موت کے ذريعہ وه اجزاء متفرق اور پرا کنده ھو
جاتے ھيں ۔ )جيسا کہ مشھور شعر ھے( :
)”موت کيا ھے انھيں اجزاء کا پريشاں ھونا“(
جبکہ بعض لوگوں نے يہ گمان کر ليا ھے جسم کے اعضاء کا متفرق اور بکھرجانا ان کا معدوم ھونا ھے يعنی اس کا کوئی
وجود ھی باقی نھيں رہتا،جب کہ حقيقت ميں يہ اجزاء موجود رہتے ھيں اگر چہ متفرق اور جدا جدا ھوجائيں،اور جب خدا ان
بکھرے ھوئے اعضاء کو اپنی قدرت کاملہ سے جمع کرنا چاھے گا تو ان کو پرانی حالت پر پلٹادے گا اور جسم و روح ايک
جگہ جمع ھو جائيں گے اور اسی کا نام معاد ھے۔
چنانچہ اس معنی کی طرف قر ٓان کريم کی وه ٓايت جس ميں جناب ابراھيم عليہ السالم نے اپنے پر وردگار سے سوال کيا تھا
کہ تو مردوں کو کس طرح زنده کرے گا ،بہترين دليل ھے۔
ارشادخدا وندی ھے:
][80
)پالنے والے تو مجھے دکھا دے کہ مردونکو کس طرح زنده کرے گا(
تو اس وقت خدا وند عالم نے جناب ابراھيم عليہ السالم کے جواب ميں فرمايا:
> قَا َل فَ ُخ ْذ أَرْ بَ َعةً ِم ْن الطﱠي ِْر فَصُرْ ہ ﱠُن ِٕالَيْک<][81
)يعنی جناب ابراھيم عليہ السالم کو حکم ديا گيا کہ چار پرندوں کو لے کر ان کا قيمہ بنا لو ،اور اس کو آپس ميں اس طرح
ماللو کہ وه ايک دوسرے سے الگ کر نے کے قابل نہ رھيں۔
> ثُ ﱠم اجْ َعلْ َعلَی ُک ﱢل َجبَ ٍل ِم ْنہُ ﱠن ج ُْزء اً<][82
”يعنی پھر ا س مخلوط قيمہ کو الگ الگ پھاڑوں پر رکھ دو ۔“
ک َس ْعيًا <][83
> َ ثُ ﱠم ا ْد ُعہُ ﱠن يَ ْأتِينَ َ
”اس کے بعد تم ان کو پکارنا ،وه دوڑے ھوئے تمھارے پاس ٓاجائينگے۔“
يعنی خدا وندعالم نے ان پرندوں کے اعضاء و اجزاء کو ان کے اصلی صاحب سے مالديا جبکہ وه مستقل طريقہ سے ايک
دوسرے سے جدا جدا ھوگئے ،اور جب ھر پرنده کے سارے اجزاء اس سے مل گئے تو خدا وندعالم نے ان کو حيات عطا
کر دی۔
ٓ
ٓ
قارئين کرام ! قران مجيد کی يہ ايت ھمارے لئے بہترين دليل ھے کہ موت نام ھے اجزاء و اعضاء کا متفرق ھوجانا،اور
موت کسی بھی صورت ميں انعدام نھيں ھے جيسا کہ قيامت کے بعض منکرين کا گمان ھے۔
ل ٰہذاطے يہ ھوا کہ اس کام )دوباره زنده کرنے ميں(استحالہ اور محال ھونے کی کوئی بات نھيں ھے،اور عقلی طور پر شک
شبہ کی ذره برابر بھی گنجائش نھيں ھے،جيسا کہ بعض گمان کرنے والوں کا گمان ھے۔
اور جب يہ طے ھو گيا کہ معاد نام ھے انسان کو موت کے بعد حساب و کتاب کے لئے واپس پلٹانے کا،اور اسی محاکمہ کے
نتيجہ ميں ثواب وعقاب کيا جائے گا :
][84
”اورھم ان سبھوں کو اکٹھا کريں گے تو ان ميں سے ايک کو نہ چھوڑيں گے“
س َما َع ِملَ ْ
ضرًا َو َما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن سُو ٍء <][85
ت ِم ْن َخي ٍْر ُمحْ َ
> يَوْ َم ت َِج ُد ُکلﱡ نَ ْف ٍ
”اور اس دن کو يا رکھو (جس دن ھر شخص جو اس نے )دنيا ميں(نيکی کی ھے اور جو کچھ برائی کی ھے اس کو موجود
پائے گا“
تو پھر ضروری ھے کہ تمام عالم اور جو کچھ اس ميں موجود ھے وه فنا ھوں اور ان کی حرکت حيات کی چکی بند ھو
،اور تمام زنده چيزوں کو موت ٓائے۔
][86
”جب ھم ٓاسمان کو اس طرح لپيٹيں گے جس طرح خطوں کا طومار لپيٹا جاتا ھے“
][87
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”جس دن يہ زمين بدل کردوسری زمين کر دی جائے گی اور )اسی طرح( ٓاسمان )بھی بدل دئے جائيں گے“
تو کيا يہ باتيں عقل ميں ٓاتی ھيں؟اور کيا ٓاج کا سائنس اس سلسلہ ميں ھماری راہنمائی کرتا ھے تاکہ ھمارے سامنے ٓافاق کی
مجمل باتيں واضح و روشن ھو جائيں؟
)چند دانشوروں کے نظريات(
قارئين کرام ! اس سلسلے ميں چند دانشوروں کے نظريات مالحظہ فرمائيں:
پرو فيسر”فرانک لين“کہتے ھيں:
”ڈينا ميکا حراری“ ""Thermo Dynamicsکے قوانين اس بات پر داللت کرتے ھيں کہ اس کائنات کی حرارت ٓاہستہ ٓاہستہ
ختم ھو جائے گی،اور ايک دن وه ٓائے گا کہ تمام چيزوں کا درجہ حرارت گھٹ کر بالکل ”صفر“ھوجائے گا ،اور اس وقت
تمام طاقتيں ختم ھو جائيں گی ،اور پھر زندگی محال بن جائے گی ،ل ٰہذاضروری ھے کہ ايک ايسی حالت پيدا ھو جس ميں
تمام طاقتيں ختم ھو جائيں کيونکہ مرور زمان کے ساتھ ساتھ تمام چيزوں کا درجہ حرارت بالکل )صفر( ھو جائےگا“
اسی طرح پرو فيسر ”اڈوارڈ لوثر کيل“کہتے ھيں :
” حرارت گرم چيزوں سے ٹھنڈی چيزوں کی طرف منتقل ھوتی ھے اور کبھی اس کے بر عکس نھيں ھوتا يعنی حرارت اس
کے بر عکس نھيں چلتی کہ ٹھنڈی چيزوں سے گرم چيزوں کی طرف منتقل ھو ،اس کا مطلب يہ ھے کہ ايک دن وه ٓائے گا
جب اس دنيا کی حرارت تمام اجسام ميں برابر ھو جائے گی ،اور اس صورت ميں تمام چيزوں کی طاقت ختم ھو جائے گی
،اور اس وقت کيمياوی يا طبعی عمليات ختم ھو جائيں گی،اور پھر اس کائنات کی حيات ختم ھوجائے گی “
نيز پرو فيسر کلوڈ۔م۔ھا ثاوی کہتے ھيں:
ٓ
”اسحاق نيوٹن،،کی تحقيق يہ ھے کہ يہ نظام کائنات نابودی کی طرف بﮍھ رھا ھے ،اور ايک دن وه ائے گا جب تمام چيزوں
کی حرارت برابر ھو جائے گی…اور حرارت کے بارے مينتحقيق ان نظريات کی تائيد کرتی ھے اور” طاقت
ميسور“”طاقت غير ميسور“ ميں تبديل ھو جائے گی ،اور جب حرارت ميں تبديلی آئے گی تو طاقت ميسور غير ميسور ميں
بدل جائے گی ،اور اس کے بر عکس ھونے کا کوئی راستہ نھيں ھے “
اسی طرح”بولٹز مين“ نے بھی اس نظريہ کی تائيد کی ھے کيونکہ وه اپنی ال جواب تدريس اوررياضی تحقيق کو بروئے کار
اليا ھے يھاں تک کہ اس نے ثابت کيا ھے کہ طاقت ميسور کا ختم ھو جانا جس کی طرف ڈينا ميکا" Thermo
"Dynamicsقوانين کا قانون دوم اشاره کرتا ھے،اور يہ ايک ايسی خاص حالت کا پيدا ھونا ھے جس ميں ھر طبيعی تغير و
تبدلی نظام کائنات ميں نقص اور تحول ايجاد کرتی ھے ،اور حرارت کی اس حالت ميں طاقت ميسور ،طاقت غير ميسور ميں
تبديل ھوکر کم اور ختم ھو جائے گی ،يا بالفاظ ديگر تمام چيزيں منحل اور ختم ھو جائيں گی۔“
اسی طرح ڈاکٹر جمال الدين الفندی کہتے ھيں:
”تمام علماء فلک اس بات پر تائيد کرتے ھيں کہ سورج )ديگر سياروں کی طرح(کی حرارت ،اس کا حجم اور اس کی
شعاعيں اس حد تک خطرناک ھوجاتی ھيں جن تک عقل کی رسائی ممکن نھيں ،اور جب يہ حرارت بيرونی سطح ميں پھيل
جائے گی تو اس کے شعلہ اور دھواں اس قدر پھيل جائے گا کہ وه چاند تک پھونچ جائيں گے ،اور تمام نظام شمسی اپنا تو
ازن ختم کردے گا ٓ ،اسمان ميں ھر ستاره کے لئے ضروری ھے کہ وه اپنا ھميشگی کار نامہ سے پھلے ايسی حالت رکھتا
ھو ،ليکن ھمارا يہ سورج اب تک اس مرحلہ تک نھيں پھونچا ھے۔“][88
خداوندعالم کا ارشاد ھے:
][89
ٓ
”تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ اسمان سے ظاھر بظاھر دھواں نکلے گا“
][90
”جب ٓانکھيں چکا چوند ميں ٓاجائيں گی اور چاند گہن ميں چال جائے گا اور سورج اور چاند اکھٹا کر دئے جائيں گے تو انسان
جاو گے“
کھے گا ٓاج کھاں بھاگ کر ٔ
][91
”زمين اور پھاڑ اٹھا کر اکبارگی )ٹکراکر(ريزه ريزه کر دئے جائيں گے“
قارئين کرام ! جيسا کہ ٓاپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ بﮍے بﮍے دانشوروں کے نظريہ کے مطابق بھی يہ کائنات اور
تمام عالم سب کچھ فنا کی طرف بﮍھ رھا ھے تو پھر قيامت کے دن کا ٓانا بہت ممکن ھے ،بلکہ ٓاج کے علمی لحاظ سے ايک
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يقينی اور قطعی بات ھے۔
اور اب جب کہ ٓاج کے سائنس نے اس حقيقت کے بارے ميں ھميں مزيد اطمينان عطا کرديا ھے ،ليکن بعض قديم فالسفہ جن
کے زمانہ ميں ٓاج کا جديد علم نھيں تھا ،ل ٰہذاان کا نظريہ يہ تھا کہ يہ کائنات اسی صورت پر باقی رھے گی اور اس ميں
زوال و فنا نھيں ھو گا ،کيونکہ وه يہ دليل پيش کرتے تھے کہ چونکہ سورج ميں )اتنی طوالنی عمر کے بعد بھی ( کوئی
کمی اور کاستی نھيں ٓائی ھے،ل ٰہذايہ ھميشہ ھميشہ کے لئے باقی رھے گا ،اور اگر اس ميں فنا کی بات ھوتی تو اب تک اس
ميں تبديلی يا نقص پيدا ھوگيا ھوتا ۔
ليکن ان کا يہ نظريہ درج ذيل حقائق کی روشنی ميں باطل ھو جاتا ھے:
١۔ڈينا ميکا حراری " "Thermo Dynamicsقانون نے يہ بات ثابت کر دی ھے کہ يہ حرارت ھميشہ باقی رہنے والی نھيں
ھے،اور ايک دن ايسا ٓائے گا جب يہ کائنات فنا ھوجائے گی )جيسا کہ تفصيل گزر چکی ھے(
٢۔ستاره شناس افراد نے بہت سی مرتبہ سورج پر ھوئے دھماکوں کا تجربہ کيا جن کے بعد يہ پتہ چلتا ھے کہ سورج کے
اس حصے ميں بوسيدگی آگئی ھے۔
٣۔فلکی ماھرين کی اس بات کی تائيد کرنا کہ سورج کی سطح خارجی چاند تک پھونچ جائے گی ،اور پھر نظام شمسی کا تو
زان ختم ھو جائے گا )جيسا کہ تفصيل گزر چکی ھے(
ل ٰہذاان تمام باتوں کا نتيجہ يہ ھوا کہ يہ کائنات ضرور بالضرور فنا ھوجائے گی ،جبکہ سورج کا ھميشہ کے لئے باقی رہنے
والوں کے قول کے لئے کوئی بھی دليل موجود نھيں ھے۔
التفنی“)ماده کے لئے فنا نھيں ھے(کی بنا پر قيامت کا انکار کيا ھے ،ليکن ان کا يہ
قاعده ”المادة
اسی طرح جب لوگوں نے
ٰ
ٔ
ٓ
قول بھی بے بنياد اور باطل ھے ،کيونکہ ان کا يہ قول بہت قديمی ھے اور اج کے علم نے يہ بات ثابت کی ھے کہ ماده بھی
فنا ھو نے واال ھے ،چاھے ماده فنا ھو يا نہ ھو ،اس مسئلہ کا ھماری بحث )معاد( سے کوئی رابطہ نھيں ھے،کيونکہ معاد
ماده کی صورت کا بدلنا ھے نہ کہ ماده کا فنا ھونا،جيسا کہ خدا وند عالم کا ارشاد ھے :
االرْ ضُ َغ ْي َر ْ َٔ
> يَوْ َم تُبَ ﱠد ُل ْ َٔ
ض َوال ﱠس َما َو ُ
ات <][92
االرْ ِ
”)مگر کب( جس دن يہ زمين بدل کر دوسری زمين کردی جائے گی۔“
اور تبدل اور فنا ميں زمين ٓاسمان کا فرق ھے۔
جبکہ ھميں يہ بھی معلوم ھے کہ” تبدل ماده“ اور ”فنا“ ميں بہت بﮍا فرق ھے۔
خالصہ بحث !
][93
ٓ
”اور قيامت يقينا انے والی ھے اس ميں کوئی شک نھيں اوربيشک جو لوگ قبروں ميں ھيں ان کو خدا دوباره زنده کرے گا“
][94
”جو لوگ قيامت کے بارے ميں شک کرتے ھيں وه بﮍے پر لے درجے کی گمراھی ميں ھيں “
][95
”او ر جس روز قيامت بر پا ھوگی اس روز اھل باطل بﮍے گھا ٹے ميں رھيں گے۔“
اور يہ قيامت عنقريب ٓائے گی جب زمين اپنی پوری آب وتاب پر پھونچ جائے گی اور انسان ترقی کی آخری منزلوں کو طے
کرلے گا  ،اور زمين اپنی تمام تر زينتوں کے ساتھ مزين ھوجائے گی ،اور انسان يہ گمان کرنے لگے گا کہ وه ھر چيز پر
قادر ھے اور اس کی حکومت تمام اشياء پر ھے يھاں تک کہ بارش پر بھی کنٹرول کرنے لگے گا ،اور پھاڑوں پر بھی
زراعت کرنے لگے گا ،نيزمشکل امراض کا عالج کرنے لگے گا ،اور مرده لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کا زنده انسان ميں
پيوند لگانے لگے گا ،اور ستاروں کے درميان سير کرے گا  ،اور ذره کو روشن کردے گا ،اور پھاڑوں کو ہٹانے لگے گا،
کيونکہ انھيں تمام چيزوں کے بارے ميں خداوندعالم نے ڈرايا ھے ،ارشاد ھوتا ھے:
][96
بناو سنگار کر ليا اور ھر طرح ٓاراستہ ھوگئی اور کھيت والوں نے
”يھاں تک کہ جب زمين نے)فصل کی چيزوں سے(اپنا ٔ
سمجھ ليا کہ اب وه اس پر يقينا قابو پا ليں گے )جب چاھيں گے کاٹ ليں گے( يکا يک ھمارا حکم و عذاب رات يا دن کو
ٓاپھونچا تو ھم نے اس کھيت کو ايسا صاف کٹا ھو ا بنادياجيسے کل اس ميں کچھ تھا ھی نھيں“
قارئين کرام !مذکوره ٓايت ميں ايک بﮍا لطيف اشاره ھے کہ خدا وند عالم فرماتا ھے کہ قيامت رات ميں ٓائے گی يا دن
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ميں،اوراس کی تفسير اس کے عالوه کچھ نھيں ھو سکتی کہ زمين کروی)انڈے کے شکل کی(ھے جس ميں ٓادھی ميں رات
ھوتی ھے اور ٓادھی ميں دن ،اور جب قيامت ٓائے گی تو وه ايک لمحہ ميں ٓائے گی:
][97
”قيامت کا واقع ھونا تو ايسا ھے جيسے پلک جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر“
يعنی قيامت کے وقت ٓادھی زمين ميں رات ھوگی اور ٓادھی ميں دن اس کے عالوه قر ٓان مجيد نے قيامت کی ايک دوسری
نشانی بھی بيان کی ھے ،اور وه يہ کہ جب صور پھونکا جائے گا تب قيامت ٓائے گی ۔
اسی طرح قيامت کے لئے قر ٓان مجيد نے ايک اور نشانی بيان کی ھے کہ تمام لوگوں ميں خون برف بن جائے گا چاند و
سورج کو گہن لگے گا پھاڑ ريزه ريزه ھو جائيں گے ،ستارے پھيکے )ماند(پﮍجائيں گے دريا پھٹنے لگيں گے،زمين ميں
زلزلہ ٓاجائے گا ،اور زمين و ٓاسمان ميں تمام زنده چيزيں نابو د ھو جائينگی۔
اور سب کچھ پھلے صور پھونکنے کے نتيجہ ميں ھوگا۔اور دوسرے صور ميں تمام کے تمام زنده ھو جائيں گے اور حساب
کتاب شروع ھوجائےگا۔][98
َ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
ْ
صاہَا َو َو َجدُوا
ص ِغي َرةً َوالَ َکبِي َرةً ِٕاال أحْ َ
ب الَيُغَا ِد ُر َ
ال ہَ َذا ال ِکتَا ِ
> َو ُو ِ
ض َع ْال ِکتَابُ فَتَ َری ْال ُمجْ ِر ِمينَ ُمشفِقِينَ ِم ﱠما فِي ِہ َويَقولونَ يَا َو ْيلَتَنَا َم ِ
َ
ْ
ٔ
َ
ک ا َحدًا<][99
اضرًا َواليَظلِ ُم َربﱡ َ
َما َع ِملُوا َح ِ
”نہ چھوٹے ھی گناه ھو بے قلمبند کئے چھوڑتی ھے نہ بﮍے گناه کو اور جو کچھ ان لوگوں نے)دنياميں (کيا تھا وه سب
)لکھا ھوا( موجود پائيں گے اور تمھارا پروردگار کسی پر )ذره برابر ( بھی ظلم نھيں کرے گا“
َ
ق َوہُ ْم الَي ْ
ْ
ُظلَ ُمونَ ۔ َو ُوفﱢيَ ْ
َ
َ
ٔ
ْ
ض َی بَ ْينَہُ ْم بِ ْال َح ﱢ
س َما َع ِملت َوھو اعل ُم بِ َما
ض َع ْال ِکتَابُ َو ِجی َء بِالنﱠبِيﱢينَ َوال ﱡشہَدَا ِء َوقُ ِ
> َو ُو ِ
ت ُکلﱡ نَ ْف ٍ
يَ ْف َعلُونَ <][100
”اور اعمال کی کتاب )لوگوں کے سامنے(رکھ دی جائے گی اور پيغمبر اور گواه الکر حاضر کئے جائيں گے اور ان ميں
انصاف کے ساتھ فيصلہ کر ديا جائے گا اور ان پر )ذره برابر ( ظلم نھيں کيا جائے گا اور جس شخص نے جيسا کيا ھوگا
اسے اس کا پورا پورا بدال مل جائے گا اور جو کچھ يہ لوگ کرتے ھيں وه اس سے خوب واقف ھے“
والحمد رب العالمين۔
---------------------------------------------------] [1سوره تغابن ٓايت٧۔
] [2سوره جاثيہ ٓايت ٢۶۔
] [3شروع کتاب خدا شناسی پر رجوع فرمائيں۔
] [4بحث عدل ٰالھی رجوع فرمائيں۔
] [5رجوع فرمائيں بحث نبوت پر ۔
] [6سوره نساء آيت ٨٧۔
] [7سوره سباء آيت ٢٩،٣٠۔
] [8سوره آل عمران ٣٠۔
] [9سوره عبس ٣۴تا ۴١۔
] [10سوره بقره ٓايت۴٣۔
] [11سوره بقره ٓايت١٨٣۔
] [12سوره ٓال عمران ٓايت ٩٧۔
] [13سوره انفال ٓايت ۴١۔
] [14سوره حج ٓايت ٧٨۔
] [15سوره بقره ٓايت ٢٧۵۔
] [16سوره نحل ٓايت٩٠۔
] [17سوره حجرات ٓايت ١٢۔
] [18سوره حجرات ٓايت ١٢۔
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] [19سوره نحل ٓايت ١٠۵۔
] [20سوره حجرات ٓايت١٢۔
] [21سوره مطففين ٓايت١۔
] [22صول الفقہ شيخ مظفرۺ جلد اول ص۵۵،۵٩،٨٩،٩٠۔
] [23اوره حشر ٓايت٧۔
] [24سوره نور ٓايت۶٣۔
] [25سوره سباء ٓايت ١٢۔
] [26سوره انعام ٓايت١۵۔
] [27سوره طالق ٓايت ٨۔
] [28سوره مدثر ٓايت۴٢،۴٣۔
] [29سوره زخرف ٓايت ۶۵۔
] [30سوره انبياء ٓايت ١٠۴۔
] [31سوره اسراء ٓايت٩٩۔
] [32سوره کہف ٓايت ۴٧۔
] [33سوره کہف ٓايت۴٩۔
] [34سوره مومنون ٓايت ١۵۔
] [35سوره مومنون ٓايت ١١۵۔
] [36سوره ٓال عمران ٓايت٩۔
] [37سوره انعام ٓايت ١٣٠۔
] [38سوره نباء آيت ١٧۔
] [39سوره نباء آيت ٣٩۔
] [40سوره زمر ٓايت ٧٠۔
] [41سوره سباء ٓايت ٣،۴۔
] [42سوره نحل ٓايت٣٩۔
] [43سوره انفطار ٓايت١٧تا١٩۔
] [44سوره کہف ٓايت۴٩۔
] [45سوره ٓال عمران ٓايت ٣٠۔
] [46سوره مطففين ٓايت ١٠تا١٢۔
] [47سوره فصلت حم السجده ٓايت ١٩تا ٢٢۔
] [48سوره ٰيس ٓايت ۶۵۔
] [49سوره نساء ٓايت۵۶۔
] [50سوره قيامت ٣تا۴۔
] [51سوره نساء آيت ۵۶۔
] [52االسالم و الطب الحديث ص۶۶۔
] [53سوره قيامت ٓايت۴۔
] [54ڈاکٹر ابراھيم الراوی ،مجلة العدل النجفية ۔ ع  ١#س۶ص٢۔
] [55ماده”ازلی نہ ھونے کے سلسلہ ميں اور ازلی کہنے والوں کی دليل کی رد“ھماری کتاب ھوامش علی کتاب نقد
الفکرالدينی ”طبع بيروت ١٣٩١ھ مطابق ١٩٧١ء ميں مالحظہ فرامائيں۔
] [56سوره اسراء ٓايت ۴٩،۵٠۔
] [57سوره مريم ٓايت ۶۶،۶٧۔
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] [58سوره انبياء آيت  ١٠۴۔
] [59سور ه روم ٓايت ١١۔
] [60سوره اسراء ٓايت ۴٩۔
] [61سوره بنی اسرائيل )اسراء( ٓايت ٩٩۔
] [62سوره مومنون ٓايت  ١٢تا ١۶۔
] [63سوره واقعہ ٓايت ۵٧تا ۶٢۔
] [64سوره القيامة ٣۶تا ۴٠۔
] [65سوره احقاف ٓايت٣٣۔
] [66سوره المرسالت ٓايت ٢٠تا٢۴۔
] [67سوره ٰيس ٓايت ٧٧تا٧٩۔
] [68سوره ٰيس ٓايت ٨١۔
] [69سوره ق ٓايت ١۵
] [70سوره مومن ٓايت۵٧۔
] [71سوره حج ٓايت۵تا٧۔
] [72سوره کہف ٓايت ۴٧۔
] [73سوره اسراء ٓايت ٩٩۔
] [74سوره ٰيس ٓايت٧٨۔
] [75سوره ٰيس ٓايت٧٩۔
] [76سوره احقاف ٓايت٣٣۔
] [77سوره ٰيس ٓايت ٨١۔
] [78سوره ٰيس ٓايت٨٣۔
] [79سوره نمل ٓايت ٨۔
] [80سوره بقره آيت ٢۶٠۔
] [81سوره بقره آيت ٢۶٠۔
] [82سوره بقره آيت ٢۶٠۔
] [83سوره بقره آيت ٢۶٠۔
] [84سوره کہف ٓايت ۴٧۔
] [85سوره ٓال عمران ٓايت ٣٠۔
] [86سوره انبياء ٓايت ١٠۴۔
] [87سوره ابراھيم ۴٨۔
] [88گذشتہ علمی مطالب کے سلسلہ ميں کتاب”ﷲ يتجلی فی عصر العلم“ ص ١۶٧، ٨،٢٩،٩٢،٨٣پر رجوع فرمائيں۔
] [89سوره دخان ٓايت ١٠۔
] [90سوره قيامت ٓايت١٠۔
] [91سوره الحاقة ٓايت ١۴۔
] [92سوره ابراھيم آيت۴٨۔
][93سوره حجر ٓايت٧۔
] [94سوره شوری ٓايت ١٨۔
] [95سوره الجاشيہ ٓايت ٢٧۔
] [96سور يونس ٓايت٢۴۔
] [97سوره نحل ٓايت،٧٧وسوره قمر ٓايت ۵٠۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

۔٢٠٩  تا٢٠٧ص: [ القر ٓان مصطفی محمود98]
۔۴٩ [ سوره کہف ٓايت99]
۔٧٠ تا۶٩[ سوره زمر ٓايت100]
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