فہرست
حرف اول ٧-----
انتساب٢4-----
مقدمہ٢٥-----
کچھ اپنی باتيں٢٨-----
پہالسبق
اعتقادی مباحث کی اہميت ٣١-----
دينی عقيده کے آثار ٣٢-----
دين اور معاشرتی عدالت کی حفاظت ٣٥-----
دوسرا سبق
توحيد فطری٣٩-----
فطرت يا معنوی خواہشات ٣٩-----
فطرت روايات کی روشنی ميں ٤٠-----
مذہبی فطرت اور دانشمندوں کے نظريات٤٢ -----
اميدوں کا ٹوٹنا اور ظہور فطرت٤٣ -----
تيسرا سبق
وجود انسان ميں خدا کی نشانياں ٤٧-----
انسان کا جسم ٤٨-----
جسم انسان ايک پراسرار عمارت ٤٩-----
دماغ کی حيرت انگيز خلقت٥١-----
روح انسان مخلوقات عالم کی عجيب ترين شیء ٥١-----
روح انسان کی سرگرمياں ٥٢-----
اپنی پہچان٥٣-----
چوتھا سبق
آفاق ميں خدا کی نشانياں ٥٥-----
چاند او رسورج ٥٦-----
پانچواں سبق
آفاق ميں خدا کی نشانياں ٥٩ -----
آسمانوں کی خلقت ميں غور و خوض٥٩-----
خلقت آسمان اور معصومين نکے نظريات واقوال ٦١-----
چھٹاسبق
برہان نظم ٦٦-----
برہا ن نظم کی بنياد٦٧-----
خلقت ،خالق کا پتہ ديتی ہے ٦٨-----
موحد وزيرکی دليل منکر بادشاه کيلئے ٧٠-----
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برہان نظم کا خال صہ اور نتيجہ٧١ -----
ساتواں سبق
توحيد اور خدا کی يکتائی ٧٣-----
توحيداور يکتائی پر دليليں٧٣-----
مراتب توحيد ٧٦-----
قرآن او رتوحيد در عبادت ٧٩-----
آٹھواں سبق
صفات خدا )فصل اول(٨١-----
صفات ثبوتيہ وسلبيہ ٨٢-----
صفات ثبوتيہ ياجماليہ ٨٢-----
صفات سلبيہ يا جال ليہ ٨٢-----
صفات ذات وصفات فعل ٨٢-----
علم خدا وند ٨٣-----
نوانسبق
صفات خداوند )فصل دوم( ٨٥-----
قدرت خدا کے متعلق ايک سوال٨٦-----
خدا حی و قيوم ہے ٨٨-----
ذات خداميں تفکر منع ہے ٩٠-----
دسواں سبق
صفات سلبيہ ٩٣-----
صفات سلبی کی وضاحت ٩٤-----
خدا جسم نہيں رکھتا اور دکھائی نہيں دے گا ٩٤-----
وه ال مکاں ہے او رہر جگہ ہے ٩٥-----
وه ہر جگہ ہے ٩٦-----
گيا رہواں سبق
عدل ٰالہی ١٠١-----
عدل ٰالہی پر عقلی دليل١٠٢-----
عدالت خدا کے معانی ١٠٣-----
بارہو اں سبق
مصيبتوں اور آفتوں کا راز )پہال حصہ( ١٠٧-----
ناپسند واقعات اور ٰالہی سزائيں ١٠٩-----
عذاب او رسز ا کے عمومی ہو نے پر کچھ سوال ١١٠-----
تيرہواں سبق
مصائب وبليات کا فلسفہ)حصہ دوم (١١٥-----
فلسفہ مصائب کا خال صہ اور نتيجہ ١١٨-----
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چودہواں سبق
اختيار اور ميانہ روی ١١٩-----
عقيده اختيار ١٢٠-----
عقيده اختيار اور احاديث معصومين ١٢١-----
جبر واختيار کا واضح راه حل ١٢٢-----
پندرہواں سبق
نبو ت عامہ )پہلی فصل ( ١٢٥-----
وحی اور بعثت انبياء کی ضرورت١٢٥-----
نتيجہ بحث١٣٠-----
سولہواں سبق
نبو ت عامہ )دوسری فصل ( ١٣١-----
بعثت انبياء کا مقصد ١٣٢-----
پيغمبروں کے پہچاننے کا طريقہ ١٣٣-----
سترہواں سبق
نبو ت عامہ )تيسری فصل (١٣٧-----
جا دو،سحر ،نظر بندی اورمعجزه ميں فرق !١٣٧-----
ہر پيغمبر کامعجزه مخصوص کيوں تھا ؟١٣٩-----
خال صہ١٤١-----
اٹھارہواں سبق
نبوت عامہ )چوتھی فصل (١٤٣-----
فلسفہ عصمت ١٤٤-----
ٔ
انبياء اور ائمہ کی عصمت اکتسابی ہے يا خدا دادی ١٤٦-----
معصومين کا فلسفہ امتياز١٤٧-----
امام صادق ں اور ايک ماديت پرست کامناظره ١٤٨-----
انيسواں سبق
نبوت عامہ )پانچويں فصل ( ١٥١-----
آدم کا عصيان کياتھا ؟١٥٣-----
ظلم کيا ہے اور غفران کے کيامعنی ہيں ؟١٥٤-----
بيسواں سبق
نبوت عامہ )چھٹی فصل(١٥٧-----
انبيا ء او رتاريخ ١٥٩-----
انبياء کی تعداد١٥٩-----
اکيسواں سبق
نبوت خاصہ )پہلی فصل (١٦١-----
نبوت خاصہ او ربعثت رسول اکرم ۖ ١٦١-----
رسالت پيغمبر پر دليليں ١٦٢-----
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قرآن رسول اکر م ۖ کا دائمی معجزه ١٦٣-----
اعجاز قرآن پر تاريخی ثبوت ١٦٥-----
بائيسواں سبق
نبوت خاصہ )دوسرا باب ( ١٧١-----
خاتميت پيغمبر اسالم ۖ١٧١-----
فلسفہ خاتميت١٧٣-----
تيئسواں سبق
امامت ١٧٧-----
امامت کا ہو نا ضروری ہے ١٧٨-----
ہدف خلقت ١٨٠-----
چوبيسواں سبق
عصمت وعلم امامت اور امام کی تعيين کا طريقہ ١٨٣-----
قرآن اور عصمت امام ١٨٣-----
ظالم او رستمگر کون ہے ؟١٨٤-----
علم امام ١٨٦-----
امام کيسے معين ہوگا ١٨٨-----
پچيسواں سبق
امامت خاصہ -----؛١٩١-----
موالئے کا ئنات کی امامت اور واليت پر عقلی دليل ؛١٩١-----
عصمت اور آية تطھير ١٩٢-----
اہل بيت سے مراد ؟١٩٣-----
عصمت کے متعلق دوحديث١٩٧-----
چھبيسواں سبق
قرآ ن اور موالئے کائنات کی امامت١٩٩ -----
دواعتراض اور ان کا جواب ٢٠١-----
علی کی امامت اور آيت انذار و حديث يوم الدار ٢٠٥-----
ستائيسواں سبق
موالئے کائنات کی امامت اور آية تبليغ ٢٠٧-----
موالئے کائنات کی امامت اور حديث غدير ٢٠٨-----
لفظ موال کے معنی پر اعتراض اور اسکا جواب٢١١-----
اٹھائيسواں سبق
حضرت مہدی ں)قسم اول( ٢١٥-----
حضرت مہدی ں کی مخفی والدت ٢١٦-----
امام زمانہ کی خصوصيت ٢١٨-----
امام زمانہ نکے شکل و شمائل )دوسری فصل ( ٢٢٣-----
ٰ
صغری٢٢٤-----
امام زمان کی غيبت
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ٰ
کبری-----
امام زمانہ کی غيبت
انتيسواں سبق
واليت فقيہ ٢٢٧-----
واليت فقيہ پر دليل ٢٢٨-----
ولی فقيہ کے شرائط٢٣١-----
تيسواں سبق
معاد ٢٣٣-----
اعتقاد معاد کے آثار٢٣٣ -----
قيامت پرايمان رکھنے کا فائده قرآن کی نظر ميں ٢٣٦-----
اکتيسواں سبق
اثبات قيامت پر قرآنی دليليں ٢٣٩-----
مسئلہ قيامت اور دليل عدالت ٢٤٢-----
بتيسواں سبق
معاد اور فلسفہ خلقت ٢٤٥-----
قرآن ميں قيامت کے عينی نمونے٢٤٧-----
تيتيسواں سبق
بقاء روح کی دليل ٢٥٣-----
روح کے مستقل ہو نے پر دليل ٢٥٥-----
روح کی بقاء اور استقالل پر نقلی دليل ٢٥٦-----
چوتيسواں سبق
معاد جسمانی اور روحانی ہے ٢٥٩-----
پيتيسواں سبق
برزخ يا قيامت صغری ٰ٢٦٥-----
برزخ ٢٦٥-----
برزخ کے سلسلے ميں قرآنی آيات ٢٦٨-----
قبر دوسری دنيا کی پہلی منزل ٢٦٩-----
چھتيسواں سبق
صورکا پھونکنا ،اور نامہ اعمال ٢٧٣-----
صحيفہ يا نامہ اعمال ٢٧٥-----
نامہ اعمال احاديث معصومين عليھم السالم کی نظر ميں ٢٧٧-----
نامہ اعمال کسے کہتے ہيں٢٧٨-----
سيتيسواں سبق
قيامت کے گواه اور اعمال کا ترازو ٢٨١-----
قيامت ميں ميزان اعمال ٢٨٦-----
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ميزان قيامت کسے کہتے ہيں ؟٢٨٧-----
ميزان قيامت کون لوگ ہيں ؟٢٨٨-----
اڑتيسواں سبق
قيامت ميں کس چيز کے بارے ميں سوال ہوگا ٢٩١-----
روز قيامت او رحقوق ناس کاسوال ٢٩٣-----
صراط دنيا يا آخرت کياہے ؟٢٩٥-----
انتاليسواں سبق
بہشت اور اہل بہشت  ،جہنم اور جہنمی ٣٠١-----
روحانی سرور ٣٠٣-----
جہنميوں کی جسمانی سزا ٣٠٥-----
روحانی عذاب ٣٠٧-----
چاليسواں سبق
شفاعت ٣١١-----
اثبات شفاعت ٣١٢ -----
شفاعت کے بعض شرائط٣١٥-----
منابع ومآخذ٣١٧-----

نام کتاب :اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (
مولف :شيخ علی اصغر قائمی
مترجم :سيد مبين حيدررضوی
نظر ثانی :مرغوب عالم عسکری
پيشکش :معاونت فرہنگی ،ادار ٔه ترجمہ
کمپوزنگ  :سيد مظہر علی رضوی
ناشر :مجمع جہانی اہل بيت عليھم السالم
طبع اول ١٤٢٧ :ھ  ٢٠٠٦ء
تعداد ٣٠٠٠ :
مطبع  :اعتماد
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حرف اول
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودارہوتاہے کائنات کی ہر چيزاپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب ہوتی
ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ وکلياں رنگ ونکھار پيدا کرليتی ہيں
تاريکياں کافور اور کوچہ وراه اجالوں سے پرنور ہوجا تے ہيں  ،چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ واديوں
ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسال م کا سورج طلوع ہوا ،دنيا کی ہرفرد اور ہر قوم نے قوت وقابليت کے
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اعتبار سے فيض اٹھايا۔
اسال م کے مبلغ وموسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے کر
آئے اور علم وآگہی کی پياسی اس دنياکو چشمہء و حق وحقيقت سے سيراب کرديا ،آپ کے تمام ٰالہی پيغامات ايک ايک
عقيده اور ايک ايک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا ،اس لئے  ٢٣برس کے مختصر
عرصے ميں ہی اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران وروم کی قديم
تہذيبيناسالمی قدروں کے سامنے ماند پﮍ گئيں ،وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت
وعمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ ،ولولہ اور شعورنہ رکھتے تو مذہب عقل وآگہی سے رو
برو
ہونے کی توانائی کھو ديتے ہيں ۔يہی وجہ ہے کہ ايک چھوتھا ئی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان
ومذاہب اور تہذيب وروايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
اگرچہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی يہ گرانبہاميراث کہ جس کی اہل بيت اور ان کے پيروں نے خود کو
طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت وپاسبانی کی ہے وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری
کے سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنکنائيونکا شکا ر ہوکراپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کر دی
گئی تھی ،پھر بھی حکومت وسياست کے عتاب کی پرواکئے بغير مکتب اہل بيت نے اپنا چشمہ فيض جاری رکھا اور
چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء ودانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنہوں نے
بيرونی افکار ونظريات سے متاثر اسال م وقرآن مخالف فکری ونظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروناور
تقريروں سے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دوراور ہر زمانے ميں ہرقسم کے شکوک وشبہات کا ازالہ
کياہے ،خاص طورپر عصرحاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگا ہيں ايک بارپھر اسال م و
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السال م کی طرف اٹھی اور گﮍی ہوئی ہيں ،دشمنان اسالم اس فکری ومعنوی قوت واقتدار
کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اورثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کا مياب وکا مراں
زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی
تبليغ اور نشرواشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل وشعورکو جذب کرنے والے افکار و نظريات
دنياتک پہنچائے گا ،وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا ۔
)عالمی اہل بيت کونسل (مجمع جہانی اہل بيت عليہم السال م نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت وطہارت
کے پيرووں کے درميان ہم فکری ويکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم
اٹھا يا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے ،تاکہ موجوده دنيائے بشريت
جو قرآن وعترت کے صاف وشفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق ومعنويت سے سرشار اسالم کے اس
مکتب عرفان وواليت سے سيراب ہو سکے ،ہميں يقين ہے عقل وخرد پر استوار ماہر انہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت
وطہارت کی ثقافت کو عام کياجائے اور حريت وبيداری کے علمبردار خاندان نبوت ورسالت کی جاوداں ميراث اپنے
صحيح خدوخال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخال ق وانسانيت کے دشمن ،انانيت کے شکا ر ،سامراجی خوں خواروں
کی نام نہاد تہذيب وثقافت اور عصرحاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں
کے ذريعہ امام عصر )عج( کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے ۔
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کو ششوں کے لئے محققين ومصنفين کے شکر گزارہيں اور خود کو مؤلفين
ومترجمين کا ادنی خدمتگارتصور کرتے ہيں  ،زير نظر کتاب مکتب اہل بيت کے ترويج واشاعت کے اسی سلسلے کی
ايک کﮍی ہے ،فاضل عالم آقای شيخ علی اصغر قائمی کی گرانقدر کتاب'' اصول عقائد'' کوجناب موالنا سيد مبين حيدر
رضوی نے اردو زبا ن ميں اپنے ترجمہ سے آراستہ کياہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور مزيد
توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کابھی صميم قلب سے شکريہ اداکرتے ہيں
کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھا ئی ہے ،خدا کرے کہ ثقافتی
مولی کاباعث قرار پائے ۔
ادنی جہاد رضائے
ٰ
ميدان ميں يہ ٰ
والسالم مع اال کرام
مدير امور ثقافت ،مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم
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اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

انتساب
بطلہ کربال
ميں اپنی اس ٰ
ادنی کو شش کو ُمک ِمل مقصد حسينی ٔ ،
ٰ
کبری سالم ﷲ عليہا کی پاک
ثانی زہرا ،حضرت زينب
بارگاه ميں پيش کر کے شرف قبوليت کامتمنی ہو ں۔
سيد مبين حيدر رضوی

مقدمہ
بسم ﷲ ال ّرحمٰ ن ال ّرحيم
ﷲ فی االٔرضين و لعنة ّ
علی سيّدنا وآلہ الطيبين الطاھرين ال سيّما بقية ّ
صلی ّ
علی
َوب ِہ نَستعين الحم ُد ّ ِ َربﱢ العالمينَ و
ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
ٰ
الی قيام يوم ال ّدين ۔
أعدائھم و مخالفيھم أجمعين من االن ٰ
اصول عقائد دين اسال م کی اساس اور بنياد ہے  ،ہرمسلمان کے عقيده کودليل و برہان پر مبنی ہو نا چاہئے ۔ اسی لئے اسالم
کی عظيم دانشمند ہستيوں نے صديوں پہلے سے ہی عقيدتی مسائل کی تبيين و تشريح کی ہے اور آج بھی ان کے قيمتی آثار و
خدمات ہمارے درميان موجود ہيں ۔
تقريبا ً دس سال کا عرصہ گذر چکا ہے کہ حقير ،مديريت حوزه علميہ قم کے پروگراموں کے تحت اصول عقائد کے تدريسی
فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ اسی دوران ايک کتابچہ تيار کيا جو )توحيد تا معاد (عقائد پر مشتمل تھا اور طالب کی خدمت
ميں پيش کيا  ،اس کتابچہ کی تياری کے لئے ميں نے عقائد کی متعدد جديد و قديم کتب کا بغور مطالعہ کيا اور وه مسائل جو
جوان طالب کے لئے مفيد و موثر تھے ان کا انتخاب کيا۔
اس کتابچہ پہ ميں نے بارہا تجديد نظر کی اور حد امکا ن اس کی خا ميوں کو دور کيا ،بات يہا ں تک آ پہنچی کہ بعض
مسئولين و اساتيد و طالب نے اس بات کی رائے دی کہ يہ چھپ جا ئے تو بہتر ہو گا  ،خدا کا شکر ہے کہ ان کے آرا ء نے
عملی جا مہ پہنا اور يہ کتاب جو چاليس اسباق پر مشتمل ہے حسب ذيل خصوصيات کے ساتھ آپ کے ہا تھو ں ميں ہے ،ہم
اس بات کی اميد کرتے ہينکہ يہ خدمت حضرت بقية ﷲ االعظم عجل ﷲ فرجہ  ..کی تائيد سے شرفياب ہوسکے ۔
١۔چونکہ اس کتاب کی تدوين کے لئے دسيوں جديد و قديم عقائد ی کتب کا مطالعہ کيا گيا ہے اور ان سے خاطر خواه استفاده
کيا گيا ہے نيزاس بات کی سعی پيہم کی گئی ہے کہ ہر کتاب کی خصوصيت کا خيال کرتے ہوئے اس کے پيچيده مسائل اور
مشکل عبا رتوں سے پر ہيز کيا جائے ۔
٢۔باوجود يکہ اس کتاب کے اسباق نہا يت ساده و سليس اور عام فہم زبان ميں عام لو گو ں کے لئے مرتب کئے ہيں  ،اس ميں
عقلی و نقلی دال ئل کا بھر پور سہا را ليا گيا ہے نيز وه نوجوان و جو ان جو عقيدتی مسائل کو تقليد سے ہٹ کر تحقيق کی رو
سے ماننا اور سمجھنا چاہتے ہيں ان کے لئے نہا يت تسلی بخش اسلو ب کو اپنايا گيا ہے اور ثقل و سنگينی سے قطعی پر ہيز
کيا گيا ہے ۔
٣۔يہ کتاب جوان طالب کے درميان کئی برسوں کے تجربہ کے بعد وجو د ميں آئی ہے ل ٰہذا ايّام تبليغ ميں مبلغين کے لئے کال
س داری نيز ديگر امور ميں نفع بخش ثابت ہو گی ۔
٤۔اس کتاب ميں اس بات کی کو شش کی گئی ہے کہ عقيدتی پنجگا نہ اصولوں سے متعلق جو سوال پيدا ہوتے ہيں ان کا مدلّل
جواب ديا جا سکے ۔
٥۔ آخرميں يہ با ت قابل ذکر ہے کہ اس کتاب ميں متعدد کتب سے استفاده کيا گيا ہے جن کا تذکره حسب ضرورت کيا گيا ہے
،بعض مواقع پر ان کتابوں کی عين عبارت کو بھی نقل کيا گيا ہے ہم ان مؤلفين کی زحمات و خدمات کے مرہو ن و مديو ن
ہيں۔
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اساتيد و علم دوست افراد سے اس بات کی توقع ہے کہ اپنے مفيد مشوروں سے ہم کو ضرور آگا ه فرمائيں گے تاکہ آئنده
طباعت ميں اس کی اصال ح ہو سکے ۔
وما توفيقی ّاال با ّ توکلت عليہ وأليہ أنيب
اصغر قائمی حوزه علميہ قم
کچھ اپنی بات
تمام تعريف اس خدا کے لئے جس نے ہاديوں کو خلق کيا تاکہ لوگ صراط مستقيم پر گامزن ره سکيں ،درود پاک رسول وآل
وسطی ،خيرالبرية ،ائمہ ٰ
مايہ رحمت اور سبب ہدايت ہيں  ،جن کی کرم
رسول پر جو امت
ٰ
ہدی اور کا ئنا ت کے لئے ٔ
فرمائيوں کے سبب آج دنيا ميں خدا کادين باقی ہے دنياکے کسی گوشہ وکنار کارہنے واالہو کسی طبقہ سے اس کا تعلق ہو ،
ايک چيز جوبال تفريق ہر انسان ميں پائی جاتی ہے وه ہے فطرت اور فطری تقاضے ،جس کا پہال قدم ،ضرورت مذہب ہے ۔
اس کو کئی ناموں سے ياد کيا جاتاہے مذہب در حقيقت انسانی کامياب زندگی کے ال ئحہ عمل کا نام ہے ۔
اب سوال يہ ہے کہ يہ دين ،يا دھرم يا مذہب ،خدا ساختہ ہے يا خود ساختہ مسئلہ کی وضاحت لفظوں سے واضح ہے :
آج کی ترقی يافتہ دنيا ميں ،نظريہ وعقيده کی جنگ ہے اب جنگ اسلحوں کی کم ،نظريات وعقائد کی زياده ہے ،اس جنگ
ميں ہر شخص اپنے حريف پر اپنے عقائد کی تبيين نہيں تحميل چاہتاہے  ،ليکن عدل وانصاف کاتقاضايہ ہے کہ اگر آپ کے
نظريات صحيح اورمعقول ہيں تو اس کو دليل وبرہان کے ذريعہ پيش کريں نہ کہ سر تھوپيں...
اور يہ حقيقت ہے کہ حق کا جادو ہميشہ سر چﮍھ کر بولتاہے کہا جا تاہے کہ ''انسان کے عمل ميں اس کاعقيده دخيل ہو تاہے
''۔اگر انسان کا عقيده اس کے جذبات او راحساسات وذہنی اپج کی بنا پر ہے تو اس کے اعمال کا رنگ ڈھنگ دوسرا ہوگا
،ليکن اگر اس کے عقائد آسمانی تائيدا ت کے تحت ہونگے تواس کے اعمال ورفتار وکردار ميں ٰالہی رنگ جلوه نما ہوگا ،اس
دورميں تو ہر شخص يہ کہہ کر اپنا قد اونچا کرنا چاہتاہے کہ '' صاحب !ہم تو کتاب ،حديث اور مجتہد کچھ نہيں جانتے ہمارا
عقيده يہ کہتا ہے!! '' ''،ايسا ہے جناب ،ميں روايت وتاريخ کی بات نہيں جانتا ،ميری نظر ميناور ميرے عقيده کے حساب سے
تويوں ہے!! ''۔
ظاہر سی بات ہے جہاں ٰالہی نظام ميں  ،ميں ،ہم ،کا دخل ہوجائے گا وہاں للہيت کتنی باقی رہے گی اس کا فيصلہ تو صاحبان
عقل ہی کر سکتے ہيں ،ضروری ہے کہ دين ميں ''ميناور ہم ''نہ آئے اور خالص رہے ،تو خالص دين کہا ں تال ش کريں؟۔
خالص دين،انبياء ومرسلين واوصياء ٰالہی سے ليں ،خدا نے اپنے دين اسالم کو صاحبان کتاب وشريعت رسولوں کے ذريعہ ہم
تک پہنچايا ہے اماموں نے اس کو بچايا ،اور اس کی مکمل تشريح وتفسير کی ہے  ،اور زمانہ غيبت ميں ،علماء کرام نہايت
ہی جانفشانی سے اس کو نسالًبعد نسل ٍ منتقل کرتے رہے ہيں ،خدا ان کی ارواح طيبہ پر نزول رحمت فرمائے آمين۔
يہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں ميں ہے اس کو حجةاالسالم والمسلمين جناب اصغر قائمی استا د حو زه علميہ قم نے مرتب فرمايا
ہے جس کانام )اصول عقائدہے( ہم نے بھی اس کا اردو ترجمہ ''اصول عقائد '' ہی کياہے ۔
عقائدکے عنوان سے سر دست متعدد علماء کی کتابيں موجودومقبول ہينليکن جو بات اس کتاب کو ديگرکتب سے ممتاز کر
ديتی ہے وه اس کی سالست وعام فہم دليل اورطرز بيان ہے ،جس کو ہر طبقہ اور ہر فکر کاانسان پﮍھ اورسمجھ سکتا ہے ۔
اس کتاب ميں نہ ہی پيچيده فلسفی اصطالحيں استعمال کی گئيں ہيں اور نہ ہی بے جاغرب اور غرب زده افراد کے نظريات
کا کھوکھالسہارا لے کر خود کو بہت ہی روشن فکر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔عقيدئہ،معاد ،برزخ ،حقيقت روح ،جيسے
پيچيده مسائل کو نہايت ہی خوش اسلوبی سے دليلوں کے ساتھ پيش کيا ہے۔ نيز اختالفی عقائد کو بہت برمال بيان کياہے اس
کی افاديت کا علم تو اس کے مطالعہ کے بعد ہی ہوگا ۔
ميں عزيزالقلب حجة االسالم والمسلمين جنا ب موالنا سيد مظہر علی رضوی کا تہہ دل سے شکر گذار ہو ں کہ جنہو ننے
ميری عديم الفرصتی کے سبب اس کتاب کے ترجمہ مينمددکی ،خداان کے قلم وزبان ميناستحکام اور اثرپيداکرے تاکہ دين آل
ۖ
محمد کے مدافع ووکيل بن سکيں ،آمين ۔
صاحبان علم وادب سے مفيد مشوروں کا متمنی
خاکپائے اوالد زہرا
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سيد مبين حيدر رضوی)پپروی (

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

پہال سبق
اعتقادی مبا حث کی اہميت

علم عقائد
ہر علم کی اہميت اور قدر و قيمت کا دار و مدار اس کے موضوع پہ ہو تا ہے اور تمام علوم کے درميان علم عقائد کا
موضوع سب سے بہتر اور بيش قيمت ہے ۔
ہر انسان کی جملہ مادی ومعنوی افکا ر و افعال کی بنياد در اصل اس کے عقائد ہيں  ،اگر وه صحيح و سالم ،قوی اور بے
عيب ہو ں تو اس کے اعمال و افکا ر اور مختلف نظريات سبھی صحيح اور شائستہ ہو ں گے ،اسی بنياد پر فروع دين )جو
کہ اسالم کے عملی احکام ہيں ( کی جا نب ہر انسان کی کمی و کيفی توجہ اس بات پر موقوف ہو تی ہے کہ اصول دين کے
سلسلہ ميں اس کا عقيده کس معيار پر کھرا اترتا ہے ۔
دوسرے يہ کہ اعتقاد ی مسائل ميں خدا شناسی ) معرفت خدا ( کا ايک خاص مقام ہے کيونکہ ايک موحد انسان کے تمام عقائد
نقطہ مرکزی اس کی خدا شناسی ہے !
اور دنيا پر طرز نگاه کی اصل بنياد اور
ٔ
قال الصادق عليہ السال م :لو يعلم الناس ما فی فضل معرفة ٰ ّ
الی ما متع بہ االٔعداء من زھرة الحياة الدنيا و
ﷲ ما مدوا أعينھم ٰ
نعيمھا وکا نت دنياھم ،أقل عندھم مما يطئونہ بأرجلھم )(١
اگر لوگ معرفت خدا کی حقيقت سے آگاه ہوجا تے تو دنياجس سے دشمنان خدا نے زياده استفاده کيا ہے اس کی رنگينيوں کی
جانب کبھی آنکھ اٹھا کر نہ ديکھتے اور دنيا ان کی نگا ہوں مينپيروں سے روندی ہوئی خاک سے بھی زياده کم قيمت ہوتی ۔
اس چھوٹے سے مقدمہ کے بعد اصول عقائد کی بحث ،خاص طور توحيد ٰالہی کی اہميت بالکل روشن اور واضح ہو جا تی
ہے ،ليکن اس سے پہلے کہ توحيد کی بحث شروع کی جائے بہتر يہ ہو گا کہ دين پر اعتقاد رکھنے کے جو فوائد اور نتائج
ہيں ان کو بيان کرديا جائے ۔
..............
)(١وافی جلد ،١٠ص ٤٢

دينی عقيدے کے آثار
١۔ دين ،زندگی کو وزنی بناتاہے ،اگر دين کو زندگی سے جدا کرليں تو کھوکھالپن اور حيرانی کے سوا کچھ بھی نہيں ره
جائے گا ۔
٢۔ دين حيرت و استعجاب کو دور کرتا ہے .يعنی اس حيرانی کو دورکرتاہے کہ کہاں تھے؟ کہا ں ہيں ؟کس لئے ہيں اور
کہاں جا ئيں گے ؟
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موال اميرالمومنين ں فرماتے ہيں'':رحم ّ
ﷲ امرء علم من أين وفی أين و الی أين''خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو يہ
جا نتاہے کہ کہا ں سے آيا ہے ،کہاں ہے اور کہا ں جا نا ہے!
٣۔ انسان ذاتی طور پر ترقی اور کمال کا تشنہ اور اس کا فدائی ہو تا ہے اور صرف دين وه شی ٔہے جو انسان کو حقيقی کمال
کی جا نب ہدايت کر سکتا ہے۔
امام با قر نفرماتے ہيں '':الکمال کل الکمال التفقہ فی الدين والصبر علی النائبة و تقدير المعيشة''تمام کے تمام کماال ت کا
خالصہ دين ميں بصيرت ،مشکال ت ميں صبر اور زندگی ميں ميانہ روی اختيار کرنا ہے۔)(١
٤۔ فکری سکو ن صرف آغوش دين مينہے ،بے دين ہميشہ مضطرب خائف اورپريشان رہتا ہے  ،اگر دنيا کی فيصدی آبادی
کو مال حظہ کيا جا ئے تو ذہنی او ر اعصابی نيز نفسانی بيمارياں ان معاشروں ميں زياده ہيں جہا ں دين نام کی کسی چيز کا
ک لَھُم االٔمنُ َو ھُم ُمھتَ ُدونَ ()(٢
وجود نہيں ہے جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہے ):الّذينَ آ َمنُوا ولم يَلبسُوا اِيمان ِھم
بظلم اُولئِ َ
ٍ
''جو لوگ ايمان ال ئے او ر ايمان کو ظلم سے آلو ده نہيں کيا وه وہی لوگ ہيں جن کے لئے امن و سکو ن ہے اور وه سالکين
راه ہدايت ہيں ''۔
٥۔ کو شش اور اميد صرف دامن دين ميں ہے جب کبھی حوادث روزگا ر اور زندگی کے پيچيده مسائل انسان کی زندگی ميں
سر اٹھا تے ہيں اور اس کو تمام راہيں مسدود نظر آتی ہيں اور وه ان مشکال ت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس ،مجبور و
کمزور محسوس کرتاہے تو ايسے وقت ميں صرف مبداء و معاد ،توحيد و قيامت پر ايمان ہی وه
..............
) (١منتھی االمال ،کلمات امام باقر
) (٢انعام آية٨٢ :

مرکز ہے جو بے تکان اس کی مدد کو دوڑتا ہے اور اس کو قوت عطا کرتا ہے،ايسے وقت ميں و ه ا پنے آپ کو تنہا
محسوس نہيں کرتا بلکہ اس با ت کا احساس کرتاہے کہ ايک بہت بﮍی طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے ۔
پھر اميد اور حوصلہ کے ساتھ اپنی محنت اور کو شش کو جا ری رکھتا ہے او رسختيوں کا گال گھونٹ ديتاہے ل ٰہذا تو حيد او
رقيامت پر ايمان رکھنا انسان کے لئے پشت پناه نيز استقامت و جواں مردی کا سر چشمہ ہے ۔
نبی اکرم ۖ فرماتے ہيں '':ال ُمؤمنُ
کالجبل
الراسخ ال تحرّکہ العواصف''
ِ
ِ
''مومن اس پہا ڑکی مانند ہے جس کو آندھياں ہال بھی نہيں سکتی ہيں ''
دين کے فوائد کے با رے ميں حضرت علی نکے چند اقوال :
١۔الدين أ ٰ
قوی عماد'' دين سب سے مستحکم پايگاه ہے''۔
٢۔صيانة المرء علی قدر ديانتہ''انسان کی حفاظت اس کی ديانت داری کی مطابق ہو تی ہے ''۔
٣۔ال ّدين أفضل مطلوب''دين بہترين مطلوب و مقصود ہے ''۔
٤۔اجعل دينک کھفک'' دين کو اپنی پنا ه گا ه قرار دو'' ۔
٥۔ال ّدين يص ّد عن المحارم ''انسان کو گنا ہونسے بچائے رکھتاہے ''۔
٦۔سبب الورع صحة الدين دين کی سال متی پرہيز گاری کا سبب ہے ۔
٧۔يسير ال ّدين خير من کثير الدنيا'' تھوڑا سا دين بہت ساری دنيا سے بہتر ہے ''۔
٨۔من رزق ال ّدين فقد رزق خير الدنيا و االخرة''جوکوئی بھی ديندار ہو گيا گو يا خير دنيا و آخرت اس کو عطا کر دی گئی ''۔
٩۔ال ّدين نور''دين نو ر ہے''۔
١٠۔نعم القرين ال ّدين''بہترين ساتھی او ردوست دين ہے''۔ )(١
دين او رمعاشرتی عدالت کی حفاظت
کسی نے امام رضا نسے سوال کيا کہ خدا  ،رسول اور امام پر ايمان النے کا فلسفہ کيا ہے؟ تو آپ نے فرمايا  :لعلل کثيرة
ّ
يستلذ ِمن الفساد
منھا ان من لم يق ّر با ّ ع ّزو ج ّل لم يجتنب معاصيہ ولم ينتہ عن ارتکاب الکبائر ولم يراقب أحداً فيما يشتھی و
والظلم )(٢
''ممکن ہے اس کی بہت ساری علتيں ہو ں جن ميں سے ايک يہ ہے کہ جو شخص خدا پر ايمان نہيں رکھتا و ه گنا ہوں سے
پر ہيز نہيں کرتا  .اور گنا ہان کبيره کا مرتکب ہو تا ہے او ر وه فساد و ظلم جو اس کے لئے باعث لذت ہے اس کو انجام
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دينے ميں کسی بات کی پرواه نہيں کرتا ''۔
يہ بالکل عام سی بات ہے کہ جو شخص خدا و قيامت پر يقين نہيں رکھتا اسی کے
..............
)(١تمام احاديث ،غرر ودرر جلد  ،٧باب دين،
) (٢ميزان الحکمة ،با ب معرفت ۔

لئے عدالت مساوات ،ايثار ،عفو ودر گذشت بلکہ تمام اخال قی مسا ئل بالکل کھو کھلے بے معنی اور بے قيمت ہيں ۔
اور ايسے شخص کی نظر ميں عادل ،ظالم ،صالح اور مجرم کے درميان کو ئی فرق نہينہے کيونکہ اس کی نظر ميں مرنے
کے بعد سب ايک مساوی نقطہ پر پہنچيں گے۔
ل ٰہذا پھر کو نسی ايسی چيز ہے جو اس انسان کو فتنہ و فساد اور ہو س رانی سے روک سکے ۔
نتيجةًخدا اور قيامت پر ايمان اس بات کا باعث ہو تا ہے کہ انسان اپنے ہر فعل پر خو د کو خدا کے سامنے جو اب ده و ذمہ
دار قرار دے ۔
ايک متدين انسان اس بات کا يقين رکھتا ہے کہ اس کا معمولی سا عمل چاہے نيک ہو يا بد اس کا حساب ضرور ہوگا ۔
)فَ َم ْن يَعمل ِمثقا َل َذ ﱠر ٍة َخيْراً يَ َرهُ َو َم ْن يَعمل ِمثقا َل َذ ﱠر ٍة َش ّراً يَ َرهُ()''(١جو کو ئی بھی ذره برابرنيک عمل کرے گا اس کو) روز
محشر( ديکھے گا اور جو ذره برابر براعمل انجام دے گا اس کو )روزمحشر ( ديکھے گا ''۔
بيشمار مسلمان دين کے واال مقام تک کيو ں نہيں پہونچ سکے؟
گذشتہ بحثوں ميں دين پر اعتقادرکھنے کے جو نتائج و فوائدبيان کئے گئے ہيں ان کی روشنی ميں يہ سوال پيدا ہو تا ہے کہ
اگر دين زندگی کو قيمتی اور بھاری بھر کم بناتا
..............
) (١)١سو ره زلزال ٧۔٨

انسان کو حيرانی و سر گردانی سے نکا لتانيز انسان کے لئے کمال و سعادت کا باعث ہوتااور اگردين سکو ن قلب کاسبب او
رقوم وملت ميں عدل وانصاف کے پھيلنے کا باعث ہوتا تو مسلمانو ں کی اکثريت ان مقامات کو کيوں نہ پاسکی ؟اس سوال
کا جو اب اميرالمومنين کے کال م کی روشنی ميں مال حظہ فرمائيں ۔
ب و عمل بالجو ارح ''
قال علی ''اليمانُ اِقرار باللسان ومعرفة بالقل ِ
''ايمان زبان سے اقرار ،دل سے معرفت اور اعضا ء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے ''۔ اور يہ بات بالکل روز روشن
کی مانند واضح ہے کہ مسلمانوں کی اکثرتعداد پہلے مرحلہ سے آگے نہ بﮍھ سکی'' ۔)(١
نتيجہ يہ ہو ا کہ معرفت وعمل کے بغير صر ف زبانی ايمان کا کو ئی اثراور فائده نہيں ہو ا ۔
علی العمل و من لم يعمل فال معرفة لہ )(٢
قال الصادق عليہ السالم  :ال معرفة االّ بالعمل فَ َم ْن عرف دلتہ المعرفة ٰ
''معرفت ،عمل کے سو ا کچھ بھی نہيں اور جس نے بھی معرفت حاصل کی معرفت نے اسی کو عمل کی راه پر گا مزن
کرديا ل ٰہذا جو شخص با عمل نہيں وه با معرفت بھی نہيں ''۔
امام جعفر صادق عليہ السالم کے اس نورانی قول کی روشنی ميں يہ با ت ثابت
..............
) (١بحا راالنوار جلد  ،٦٩ص (٢) ٦٨اول کا فی .باب جو نادانستہ عمل کرے )حديث دوم (

ہو جا تی ہے کہ ايمان کے آثار و فوائد اس وقت ظاہر ہوتے ہيں جب ايمان دل کی تہوں ميں اترجا ئے اور دل کے توسط سے
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اعضا ء و جو ارح کے ذريعہ عمل ظہو رپذير ہو جا ئے ۔
سواال ت
١۔ اصول دين ميں بحث کيوں اہميت رکھتی ہے ؟
٢۔دين پر اعتقاد رکھنے کے آثارخال صہ کے طور پر بيان کيجئے ؟
٣۔ خدا اور رسول و امام پر عقيده رکھنے کا فلسفہ کيا ہے ؟
٤۔ مذہبی معاشره ،دين کے فوائد اور اس کے آثار سے کيو ں بہرمندنہيں ہوسکا؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

دوسراسبق
توحيد فطری
فطرت کے لغوی معنی سرشت و طبيعت سے عبارت ہے اور اصطال ح ميں ہر انسان کے معنوی جذبہ او ر خو اہش کو
فطرت کہا جا تاہے ،انسان کے اندر دو طرح کے خو اہشات پا ئے جا تے ہيں ۔
١۔ما دی خو اہشات :جو مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انسانی وجو د ميں پوشيده ہو تی ہيں  .جيسے حب ذات
،بھوک ،پيا س  ،خو ف ،اميد و غيره ۔
٢۔ معنوی خو اہشات  :جيسے ترقی ،دوستی  ،ايثارو قربانی  ،احسان و شفقت اور اخال قی ضمير ،يہ خو اہشات انسانی وجو د
ميں اس لئے رکھی گئی ہيں تاکہ وه حيو انيت کے حدود سے نکل کر واقعی او رحقيقی کماال ت تک پہو نچ سکے ۔
فطرت يا معنوی خو اہشات
معنوی خو اہشا ت يا فطرت اسے کہتے ہيں کہ جس کو انسان خود بخودپاليتا ہے اور اس کو سيکھنے کی ضرورت نہيں
ہوتی فطرت ،معرفت و شناخت کے سر چشموں مينسے ايک سر چشمہ ہے ،کبھی اس سر چشمہ شناخت کو قلب سے بھی
تعبير کيا جا تا ہے اور عقل جوکہ تفکرو ادراکا ت نظری کا مرکز ہے اس سے بہت جداہے اور يہ سب کے سب انسانی روح
کے ايک ہی درخت کے پھل اور اس کی شاخيں ہيں يہ معنوی معرفت ہر انسان کے اندر موجو د ہے۔
البتہ کبھی کبھی سياه پردے بيچ ميں حائل ہو جا تے ہيں اور يہ فطرت آشکا ر نہيں ہو پاتی .انبياء کی بعثت نيز اماموں کا
سلسلہ انہيں پردوں کو ہٹانے او رفطرت ٰالہی کے رشد کے لئے تھا انسان فطرت توحيد کے ساتھ دنيا ميں آتا ہے ۔
ٰ
َلق ٰ ّ
ﷲ ذلک الدّينُ القَيّ ُم
ﷲ ال ِتی فَط َر النّ َ
جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہے  ):فَأَ ِقم َوجھ َ
ک لل ّدين َح ِنيفًا ِفط َرتَ ّ ِ
اس َعلَيھا ال تَب ِدي َل ِلخ ِ
ٰ
ول َ ّ
اس َال يَعلَ ُمونَ ()''(١آ پ اپنے رخ کو دين کی طرف رکھيں اور باطل سے کناره کش رہيں کہ يہ دين فطرت الہی
کن أَکثَ ُر النّ ِ
ٰ
ہے جس پر اس نے انسانوں کو پيدا کياہے اور خلقت الہی ميں کوئی تبديلی نہيں آسکتی ،يقينا يہی سيدھا اور مستحکم دين ہے
مگر لوگو ں کی اکثريت اس بات سے بالکل بے خبر ہے'' ۔
فطرت ،روايا ت کی روشنی ميں
قال رسول ّ
ٔ
ٔ
ِحتی يکون ابواه يھّودانہ اوينصّرانہ'')(٢ہر بچہ فطرت )توحيد و اسال م ( پر پيدا ہو
علی الفِطرة ٰ
ﷲ ُۖ '':کلﱡ مولو ٍد يُول ُد ٰ
تا ہے مگر يہ کہ اس کے ماں باپ اس کو يہودی يا عيسائی بنا ديتے ہيں ۔
..............
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)(١سو ره روم آيت  (٢) ٣٠:بحاراالنوار جلد ،٣ص٢٨١

ﷲ عليہ السالم عن قول ّ
علی التوحيد
ﷲ التی فطرالنّاس عليھا قال :فطرھم جميعا ً ٰ
ﷲ ع ﱠز◌َ وج ﱠل فطرةُ ّ ِ
عن زراره سالت أبا عبد ّ ِ
)(١
جنا ب زراره کہتے ہيں کہ ميں نے امام جعفر صادق نسے خدا کے اس قول ) فطرة ﷲ ( کے بارے ميں پوچھا تو آپ نے
فرمايا :کہ خدا نے سب کو فطرت توحيد پر پيدا کيا ہے۔
امام جعفر صادق عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ آيت کريمہ ميں فطرت سے کيا مراد ہے تو آپ نے ارشاد فرمايا  :اسال م مراد
ہے کيونکہ خدا نے جب انسانوں سے توحيد اور معرفت خدا کا عہد ليا تھا اسی وقت ضرورت دين کو بھی ان کے وجو د ميں
جا گزيں کر ديا تھا ) (٢عن عل ّی ابن مو سی الرﱢضا صلوات ّ
ﷲ عليہ عن أبيہ عن جده مح ّمد بن عل ﱢی بن الحسين عليھم السالم
ّ
التی فطر النّاس عليھا:قال ھوالألہ اِ ّال ّ
فی قولہ ۔فطرة ّ
اميرالمومنيننالی ٰھھنا التوحيد )(٣
ﷲ ُمح ّمد رسول ﷲ عل ﱢی
ٰ
ﷲ ِ
امام رضا ناپنے والد بزرگو ار سے انہوں نے اپنے جدامام باقر ں سے نقل کيا ) فطرةﷲ ( کے معنی ال الہ اال ّ
ﷲ محمد رسول
ّ
ﷲ۔
..............
) (١بحاراالنوار جلد ،٣ص٢٧٨،
)(٢بحاراالنوار جلد،٣ص ٢٧٨
)(٣بحاراالنوار جلد،٣ص٢٧٧

علی امير المومنين نہيں يعنی خداکی وحدانيت کے اقرار ميں رسالت محمدی کا يقين اور واليت امير المومنين کا اقرار بھی
شامل ہے ۔
ﱢين َحنيفًا(سے مراد وال يت ہے۔ ) (١حقيقت امر يہ ہے کہ
ابو بصير نے امام محمد با قرنسے نقل کيا ہے کہ ) فَأقِم َوجھک للد ِ
ہر انسان اپنے آپ ميں ايک پيدا کرنے والے کا احساس کرتاہے اور يہ وه کيفيت ہے جس کو خدانے انسانوں کی سرشت و
فطرت ميں وديعت کرديا ہے ۔ يہ ايک ايسا مسئلہ ہے جس کو غير مسلم دانشوروں نے بھی قبول کيا ہے جن کے چند نمونوں
کی جا نب ہم اشاره کريں گے
مذہبی فطرت اور دانشوروں کے نظريات !
بغير کسی استثناکے عقيده او رمذہب سب ميں پايا جاتاہے اور ميں اس کو پيدائشی مذہبی احساس کا نام ديتاہو ں،اس مذہب ميں
انسان آرزوں اور مقاصد کے کم ہو نے اور عظمت وجال ل جو ان امور کے ماوراء اور مخلو قات ميں پوشيده ہوتے ہيں انکا
احساس کرتاہے۔ )'' (٢انسٹن''
''دل کے پاس کچھ ايسی دليليں ہيں کہ جہا ں تک عقل کی رسائی نہيں ہے'')(٣
''پاسکال''
ميں بالکل کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہو نکہ مذہبی زندگی کا سرچشمہ دل ہے۔)'' (٤ويليم جيمز''
..............
)(١بحاراالنوار جلد،٣ص٢٧٧
)(٢دنيا ی کہ من می بينم ص٥٣
)(٣سير حکمت دراروپاص١٤،
)(٤سير حکمت دراروپاص ٣٢١

ہمارے اسال ف نے با رگا ه خدا وندی ميں اس وقت سر کو جھکا ديا تھا جب وه خدا کو کوئی نام بھی نہ دے سکے تھے ۔
)'' (١ماکس مولر''
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جو حقيقت کھل کر ہما رے سامنے آتی ہے وه يہ ہے کہ عرفانی احساس ايک ايسی لہر ہے جو ہماری فطرتونکے تہہ سے
اٹھتی ہے اور در حقيقت وہی اصل فطرت ہے جس طرح انسان پانی اور آکسيجن کا محتاج ہے اسی طرح خدا کی ضرورت
بھی ہے۔ )(٢
''الکسس کا رل''
انسان اس بات کا احساس کرتاہے کہ اسے آب و دانہ کی ضرورت ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی بہترين روحا نی
غذائوں کی ضرورت ہے ۔اسی احساس کا نام ہے دين ،جس کی جانب پہلے ہی انسان کی ہدايت کر دی گئی تھی ،گو يا يہ کہ
اگر دنيا کی وحشی ترين قوم سے ايک بچہ کولے ليں اور اس کو آزاد چھوڑ ديں کہ وه جيسے چاہے ويسے زندگی گزارے
اور اس کو کسی بھی دين سے آشنا نہ کرائيں وه جس وقت بﮍا ہوگا اورجس قدر اس کا شعور و ادراک کامل ہوگاہم اس بات
کو محسوس کريں گے کہ وه کسی گمشده شی ٔکی تال ش مينہے اور ہر دم اور ہميشہ اصل فطرت و سرشت کی بنا پر ادھر
ادھر ہا تھ پير مارے گا تاکہ اپنے دماغ ميں کسی چيز کا تصور کر سکے او رہم اس کی اس تگ ودواور فکر کو دين کہتے
ہيں۔ ''سقراط حکيم''
..............
) (١مقدمہ نيايش ص ٣١
) (٢نيايش ص ٢٤،١٦

اميدونکا ٹوٹنا اور ظہو ر فطرت
ہر انسان ا ضطراب اور غير خدا سے قطع تعلقات کے وقت ﷲ سے لو لگاتا
ہے اور فطرتا ً اپنے کو اس بے نياز کا محتاج محسوس کرتاہے۔ اگر ہر وقت يہی کيفيت برقرار رہے تو اس کا مطلب يہ ہے
کہ انسان کا اس کے معبود سے نا تہ ٹوٹا نہيں ہے )(١
ّ
اميرالمومنين ں کلمہ)ﷲ( کی تفسير يوں فرماتے ہيں کہ ا..ھوالذی يتألہ اليہ عند الحوائج وال ّشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء
من جميع من ھودونہ وتقطع االسباب من کل من سواه) (٢خدا اس ذات کا نام ہے کہ سختی اور حاجات کے وقت جب دنيا کی
ہر مخلوق کے ناتے ٹوٹ جاتے ہيں اور اميديں غير خدا سے منقطع ہوجاتی ہيں تو اس کی پنا ه ميں آتے ہيں ۔
ايک شخص نے امام جعفر صادق نسے عرض کيا يا بن رسول ﷲ! خدا کی معرفت عطاکريں کيونکہ اہل مجا دلہ ) بحث
کرنے والوں ( نے ہم سے بہت ساری باتينکی ہيں اور ہميں پريشان کر کے رکھ ديا ہے۔
آپ نے فرمايا کہ :کيا تم کبھی کشتی پر سوار ہو ئے ہو ؟اس نے کہا ہا ں۔ آپ نے فر مايا :کيا کبھی ايسا نہيں ہو اکہ تمہاری
کشتی بھنور ميں پھنس گئی ہو اور اس وقت نہ کوئی دوسری کشتی اور نہ ہی کوئی شناگر )تيراک( ہو جو تم کو نجا ت دے
سکے  .اس نے عرض کی جی ہاں ۔
آپ نے فرمايا :کيا اس وقت تم نے اس بات کا احساس نہيں کيا کہ اب بھی کوئی ايسی طاقت ہے جو تم کو اس خطرناک
موجونسے نجات دال سکتی ہے .اس نے
..............
) (١آيات قران بہ ترتيب  ،١٢،٨،٦٥،٣٣،٣٢سوره ،يو نس ،زمر  ،عنکبوت ،روم ،لقمان ،
) (٢ميزان الحکمةج ا  ،ص ٧٨٢با ب صانع

کہا :ہاں ۔ آپ نے فرمايا :وہی خدا ہے جو تم کو اس جگہ نجا ت دے سکتا ہے جس جگہ کوئی نجات دينے واال نہيں اور نہ
ہی کو ئی فرياد رس ہے )(١
گويا يہ خدا شنا سی کی فطرت وجو د انسان کے بنيادی سرمايہ ميں سے ہے جو کہ آئين ساز حقيقت کی رہنمائی کرتی ہے
۔مگر بسا اوقات دنيا سے بہت زياده وابستگی فاسد ماحول بلکہ ايک لفظ ميں يو ں کہا جائے کہ گنا ه ،فطرت کی حقيقت نمائی
سے روک ديتا ہے اور صاف و شفاف آئينہ کو دھندھال اور غبار آلو د کرديتاہے۔
) ثُ ﱠم َکا نَ عَاقبةَ الﱠذينَ أَسآؤا الس ٰ
ﷲ َو َکانُوا بِھا يَستھزؤنَ ( ) (٢جن افراد نے بہت زياده گناه کيا اس کا نتيجہ يہ
ت ِّ
ﱡوای أَن َک ﱠذبوا بآيا ِ
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ہو ا کہ انھو ں نے آيات ٰالہی کو جھٹاليا اور مسخر ه بنا يا ۔
..............
) (١بحار االنوار ج  ،٣ص ٤١،
) (٢سور ٔه روم ١٠۔

سواال ت
١۔ لغت اور اصطال ح ميں فطرت کے کيا معنی ہيں ؟
٢۔ آيت ميں) فطرة ّ
ﷲ التی فطرالناس عليھا(آيا ہے اس سے مراد کيا ہے ؟
٣۔ سقراط نے فطرت توحيدی کے بارے ميں کيا کہا ہے ؟
٤۔امام جعفر صادق نے اس کو کيا جو اب ديا جو خدا کی معرفت چاہتا تھا ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

تيسرا سبق
وجو د انسان ميں خدا کی نشانياں
حتی يَتبيﱠن لَھُم أَنﱠہُ ال َح ﱡ
ق() (١ہم اپنی نشانيو ں کو دنياميں اورانسان کے وجو د مينلوگوں
فی
االفاق َو ِفی أَنفُ ِسھم ٰ
ِ
) َسنُ ِري ِھم آيا ِتنَا ِ
کو دکھال ئيں گے تا کہ وه جا ن ليں کہ خدا حق ہے ۔
) َوفِی خَلقِ ُکم َو َما يَب ﱡ
ُث ِمن دَا بّ ٍة آيا ُ
لقوم يُوقنُونَ () (٢اور خو د تمہا ری خلقت ميں بھی اور جن جانوروں کو وه پيداکرتا رہتا
ت ٍ
ب ثُ ّم اِذا أَنتُم بَ َش ُر
ہے  ،ان ميں بھی صاحبان يقين کے لئے بہت ساری نشانياں ہيں ۔ ) َو ِمن آيا ِتہ أَن خَلقَل ُکم ﱢمن تُرا ٍ
تَنت َِشرُون()(٣اس کی نشانيوں ميں سے يہ بھی ہے کہ اس نے تمہيں خاک سے پيدا کيا اور انسان بناياپھر تم زمين پر پھيل
گئے ۔
جب کہ دنيا کے چوٹی کے دانشورا ور مفکرين ،مختلف النوع اشياء کا مختلف انداز ميں معائنہ کر رہے ہيں ليکن خود وجود
انسان ايک نا شناختہ وجو د بنا ہو ا ہے اور برسوں درکا ر ہيں اس بات کے لئے کہ دنيا کے دانشور حضرات دنيا کے اس
سب سے بﮍے معمہ کی گتھی کو سلجھا سکيں اور اسکے زاويئے کو آشکا ر کر سکيں اور شايد يہ حل نہ ہو نے والی پہيلی
ہے۔
..............
)(١سوره فصلت آيہ ٥٣:
) (٢سو ره جا ثيہ آيہ٤:
) (٣سوره روم آية٢٠ :
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انسان کا جسم
اصحاب امام صادق ں ميں سے ايک کہتے ہيں کہ ميں نے ہشام بن حکم )امام جعفر صادق نکے شاگرد ( سے پوچھا کہ اگر
کو ئی مجھ سے يہ سوال کرلے کہ تم نے خدا کو کيسے پہچانا تواس کا کيا جواب ہوگا؟ ہشام کہتے ہيں ہم اس کے جو اب
ميں يہ کہيں گے کہ خدا کوہم نے اپنی ہی ذات کے ذريعہ پہچانااس لئے کہ وه تمام چيزوں ميں سب سے زياده نزديک ہے،
ميں يہ ديکھ رہا ہو ں کہ ميرے جسم کی اتنی عظيم عمارت مختلف اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر کو ئی اپنے مخصوص
اندازومقام پر رواں دواں ہے ان اجزاء کا نظم و ضبط اس بات کا غماز ہے کہ ان کا خالق بہت ہی متين اور دقيق ہے۔ اور)يہ
جسم( مختلف اقسام کے رنگ و روغن سے آراستہ ہے ،ميں اس با ت کا قطعی مشا ہده کر رہا ہوں کہ ميرے مختلف النوع
حواس ،طرح طرح کے اعضا ء و جوارح جيسے آنکھ کا ن  ،شامہ  ،ذائقہ  ،ال مسہ  ،خلق کئے  ،او رتمام عقال ء کی عقل
اس بات کو محال جا نتی ہے کہ ايک منظم پروگرام کسی ناظم کے بغير يا کوئی اچھوتی اور نفيس تصوير کسی ماہر نقاش
کے بغير وجو د ميں آجا ئے ل ٰہذاميں نے اس سے اس بات کا پتہ لگا يا کہ ميرے جسم کا نظام ميرے بدن کی نقاشی اس قانون
سے مستثنی )جدا ( نہيں ہے بلکہ کسی خالق کی محتاج ہے۔ )(١
ايک شخص نے امام رضا نسے وجو د خدا پر دليل طلب کی تو آپنے فرمايا :
..............
)  (١بحار اال نوار ج  ،٣ص ٥٠،

ُ
''علَ ُ
مت اَ ﱠن لھذا البنيان بانيا ً فأ
قررت بہ''
ميں نے اپنے وجو د ہستی پر نظر کی تو اس بات کا انکشاف کيا کہ کو ئی اس کا خالق ہے ل ٰہذا ميں نے اس کے وجو د
کااقرار کرليا۔ )(١
صادق آل محمد فرماتے ہيں  :مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو يہ تصور کرتا ہے کہ خدا بندوں کی نظروں سے پو
شيده ہے جبکہ اس کی خلقت کے آثار خو د اپنے آپ ميں ديکھتاہے اور وه ايسے آثار ہيں جو عقلوں کو مبہوت اور غلط افکا
ر کو باطل کر ديتے ہيں ۔
ميرے جا ن کی قسم! اگر نظام خلقت ميں غور کر ليتے تو يقينا خالق کا ئنات کی جانب مدلل ثبو توں کے ذريعہ پہنچ جاتے۔
)(٢
جسم انسان ايک پر اسرار عمارت
دا نشور و مفکرين حضرات نے خصوصيات انسان کو جاننے کے لئے کچھ علوم کی بنيا د رکھی ہے او راس کے توسط
سے کچھ رازوں کو جان سکے ہيں۔
کيو نکہ انسان کے اعضا ء ميں سے ہر عضو اسرار توحيد کی ايک دنيا چھپائے ہو ئے ہے  ،ان اسرار کو حسب ذيل امور
ميں تال ش کيا جا سکتا ہے ۔
١۔جسم انسان کے پر اسرار انگ  :انسان کا بدن ايک عمارت کی مانند مختلف خليونسے مل کر بنتاہے جس کا ہر ايک خليہ
مستقل زنده وجود ہے او رديگر جاندار کی طرح ہضم ،جذب  ،دفع  ،اور توليد مثل رکھتاہے انسان کے جسم ميں معموالوه
خليہ جو
..............
) (١اصول کا فی کتاب التوحيد ۔ با ب  ١:حديث۔٣
)(٢بحار االنوار ج،٣ص ١٥٢

مستقل دل کی مدد سے خون کے سہارے غذا حاصل کرتے ہيں  .کروروں کی تعداد ميں ہيں ان ميں سے ہر ايک خليہ خاص
اندازميں مرتب اور کا رفرما ہيں ۔ کبھی گو شت کی صورت مينکبھی پو ست کی شکل ميں کبھی دانت کے مثانے کبھی
اشک چشم کی صورت ميں متشکل ہو تے ہيں  ،يہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان ميں سے ہر ايک خاص غذا کا محتاج
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ہوتاہے جو خون کے ذريعہ دل کے فرمان کے تحت ان تک پہنچاياجا تا ہے ۔
٢۔ مرکز ہضم ،جسم کے باورچی خانہ کی حيثيت رکھتاہے ۔
٣۔ مرکز گردش خو ن ،پورے بدن ميں غذا رسانی کاکام کرتاہے۔
تصفيہ خون کا کام انجام ديتاہے۔
٤۔ مرکز تنفس بدن انسانی ميں
ٔ
٥۔ مرکز مغز و اعصاب تمام انسانی قوا کا فرمانروا ہے ۔
٦۔ کان ،آنکھ  ،ناک ،يہ سب مغز کے مواصال تی مراکز ہيں ۔
٧۔تمام اعضاء بدن مرکزی حيرت انگيز مشينری ہينجو دانااو رتواناخالق کی جانب راہنمائی کرتی ہيں ۔)(١
تمام اعضا ء بدن کی فعاليت اور ان کی فيزيکی نشوء ونما کے بارے ميں ہزاروں دانشوروں نے مطالعہ کر کے ہزاروں
کتابيں لکھی ہيں ،کيا کوئی بھی اس بات پر يقين کرے گا کہ ان اعضاء ميں ہرايک کی شناخت کے لئے اتنے عقول ،ذکا وت
و درايت کی ضرورت ہے ليکن ا س کی تخليق کے لئے کسی بھی علم و عقل کی قطعی ضرورت نہيں ہے !
..............
) (١راه خدا شنا سی ۔ استاد سبحانی

يہ کيسے ممکن ہے کہ اعضاء انسانی کی فعاليت اور کيفيت کا رکے لئے برسوں مطالعہ کی ضرورت ہے ،مگر ان کی
خلقت بے شعور عوامل کے توسط سے ہوجائے آخر دنيا کی کو ن سی عقل اس بات کو قبول کرے گی ؟۔
دماغ کی حيرت انگيز خلقت
جسم انسان کا اہم ترين اور دقيق ترين مرکز انسان کا دماغ ہے دماغ تمام قوائے بدن کا فرمانروا اور وجود انسان کے تمام
اعصابی مراکز کا اصلی مرکز ہے ،دماغ ضروری اطالعات کی فراہمی ،اعضاء کے احتياجا ت نيز بدن تک اپنے تمام
فرامين کے پہچانے کے لئے جسم کے تمام باريک اجزاء جو جسم بھر ميں پھيلے ہو ئے ہيں ان کا سہارا ليتا ہے او ران
سلسلہ اعصاب ( کہتے ہيں ۔
اجزاء کو )
ٔ
انسان کی چھو ٹی سی کھوپﮍی ميں اتنا عظيم الشان مرکز کس طرح فعاليت کرتا ہے ،اگر اس جا نب توجہ کريں تو ہم کو اس
کا ئنات کے خالق کی عظمت و قدرت و حکمت کی جانب راہنمائی کرتا ہے ۔
روح انسان مخلوقات عالم کی عجيب ترين شی ٔ
وجو د انسان کے ابعاد ميں سے ايک روح ہے ،روح کا ئنا ت کی عجيب ترين اورپر اسرار موجودات ميں شمار ہو تی ہے
جبکہ تمام چيزوں سے زياده ہم سے نزديک ہے پھر بھی اس کی معرفت سے قاصر ہيں ۔ ہر چند دانشمند وں نے اس کی
شناخت کے لئے انتھک کو شش کر ڈالی ہے ،مگر اب بھی روح کااسرار آميز وجود جوں کاتوں ہے اور اس کے رخ سے
رموز کے پردے ہٹائے نہيں جاسکے ہيں ۔
ُ
َ
ّ
ً
وح قُ ِل الرﱡ و ُح ِمن أم َر َربّی َوما أوتِيتُم ِمنَ ال ِع ِلم اِال قليال()(١يہ تم سے روح کے بارے ميں سوال
قال ﷲ ):يَسئلُونَک ع َِن الرﱡ ِ
کرتے ہيں کہہ دوکہ روح فرمان ٰالہی ميں سے ہے اور تم کو تھو ڑے سے علم کے سوا کچھ نہيں ديا گيا ہے يہ سر
بمہرجواب اس بات کی جا نب اشاره ہے کہ روح کا ئنات کے موجودات ميں سے نہا يت ہی سرّی وجود ہے اور اس سے ال
علمی وعدم آگا ہی کم تعجب کی بات نہيں ہے کہ اسرار روح سے آگا ه نہ ہو سکے ۔
يہ عجوبہ قادر ومتعال خدا کی عظيم نشانيوں مينسے ايک ہے ۔
روح انسان کی سرگرمياں
ہم بے شمار روحی اور فکری سر گرمياں رکھتے ہينچاہے خود آگا ه طور پر يا ناخود آگا ه طور پر  ،اور ہر ايک ان ميں
سے ايک مستقل موضوع بحث ہے نيز متعدد کتابوں ميں اس کے بارے ميں بحث ہو چکی ہے ان سرگرميونمينسے کچھ
حسب ذيل ہيں ۔
١۔تفکر  :مجہو ال ت کا حصول او رحل مشکال ت ۔
٢۔ تجدد  ):نياپن ( ۔ متعدد حاجات کوپورا کرنا  ،مختلف حو ادث کا مقابلہ کرنا ايجاد ات وانکشافات ۔
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..............
) (١سوره اسرار آية ٨٥:

٣۔ حافظہ  ،ان معلومات کو محفوظ رکھنے کے لئے جو حس  ،تفکر کے ذريعہ انسان کو حاصل ہو ئی ہے ،پھر ان کی درجہ
بندی و حفاظت اور وقت ضرورت ان کی يا د آوری ۔
٤۔ مسائل کا تجزيہ اور ان کی تحليل :حادثات کے علل و اسباب کو معلوم کرنے کے لئے مفاہيم ذہنی کو ايک دوسرے سے
جدا کرنا پھر انہيں مرتب کرنا تاکہ حادثہ کے علل و اسباب کو بخوبی معلوم کياجاسکے ۔
٥۔ تخيل :يعنی ذہنوں شکلوں کا ايجاد کرنا جو بسا اوقات خارج ميں موجود نہيں ہوتيں اور وه نئے مسائل کے سمجھنے کو
مقدمہ ثابت ہو تی ہيں ۔
٦۔ قصد و اراده  :امور کی انجام دہی  ،ان کو متوقف کرنا يا ان کو اتھل پتھل کرنا
٧۔ محبت و دوستی  ،دشمنی و نفرت :اور ان کے مانند دسيوں احساسات جو انسانی اعمال ميں مثبت و منفی اثرات رکھتے
ہيں۔ )(١
اپنی پہچان
خدا کی حکمت اور اس کی اہم ترين تدبيری نشانيوں ميں سے ايک شیء خلقت انسان ہے اس کی شنا خت  ،شنا خت خدا وند
کامقدمہ ہے ۔
قال عل ﱢی ںَ :من عرفَ نفسہ فقد عرف ربّہ)''(٢جس نے اپنے آپ کو پہچان ليا اس نے گويا خدا کو پہچان ليا'' ۔
قال أمي ُر المومنينَ عليہ السالم :ع ُ
َجبت لِمن يجھل نفسہ
..............
)(١پيام قرآن جلد ،٢بحث روح
) (٢غرر و درر ۔ با ب معرفت

کيف يعرف ربّہ ) ''(١ميں تعجب کرتا ہوں اس شخص پرجو خو د اپنے آپ سے جاہل ہے وه خدا کو کيسے پہچانے گا ''.
الی غاية ک ّل معرفة و علم )''(٢جن نے خدا کو پہچان ليا گو يا اس نے ہر علم
قال علی عليہ السالم َ :من عرف نفسہ فقد
انتھی ٰ
ٰ
ودانش کو پاليا ''۔
قال عل ّی عليہ السالم  :معرفة النفس أنفع المعارف )'' (٣نفس کی پہچان بہترين معرفت ہے ''۔
قال امير المومنين عليہ السالم  :عجبت لمن ينشد ضالتہ و
قد أض ﱠل نفسہ فال يطلبھا)(٤
''ميں حيران اس شخص پر جو کسی گمشده شیء کو تال ش کر رہا ہے جبکہ وه خو د کوگم کر بيٹھا ہے اور اس کو تال ش
نہيں کررہا ہے'' ۔
..............
)(٤)(٣)(٢) (١غرر و درر ۔ با ب معرفت

سواال ت
١۔معرفت نفس کے سلسلہ ميں حضرت علی کی ايک حديث بيان کريں ؟
٢۔ شناخت خدا کے بارے ميں ہشام کی کيا دليل تھی ؟
٣۔ بطور خال صہ بيان فرمائيں کہ جسم انسان کن چيزوں سے بنا ہے ؟
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٤۔ روح کی سر گرميوں کو بطور خال صہ بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چوتھا سبق
آفاق ميں خدا کی نشانياں )فصل اول (

زمين:
ُ
آيات لِل ُموقنينَ () (١زمين ہی اہل يقين کے لئے نشانياں ہيں۔قرآن ميں تقريبا ً اسّی مقامات پر خلقت زمين کے
ٔرض
) َوفِی اال
ِ
سلسلہ ميں بحث کی گئی ہے او رعشاق و فدائيان قران کو عظمت و خلقت زمين کی معرفت کی دعوت دی گئی ۔
امام جعفر صادق ننے مفضل کو مخاطب کر کے فرمايا :اس زمين کی خصوصيات پر غور کرو  ،اس کی خلقت کچھ يوں کی
گئی ہے کہ مستحکم واستوار ہے اور مختلف النوع اشياء کا مستقر و پناه گاه ہے او رتمام فرزندان آدم اپنی حاجا ت بر آنے
کيلئے اس پر تالش و کوشش کر سکتے ہيں سکون و آرام کے وقت اس پر بيٹھ سکتے ہيں اور لذت خو اب سے بہره امند
بھی ہو سکتے ہيں  ..ل ٰہذا عبرت حاصل کرو اس وقت سے جب زلزلہ کے جھٹکے لگتے ہيں اور زمين کو قرار نہيں رہتا
اور لوگ ناچار ہو کر گھروں کو چھوڑ کر فرار کی راه ليتے ہيں )(٢
تعجب خيز بات تويہ ہے کہ يہ کشتی فضا ان تمام عظمتوں کے ہمراه کروڑوں لوگوں کو اپنے دوش پر اٹھا ئے ہو ئے نہا يت
ہی سرعت کے ساتھ ايک گہوارے کی
مانند متمکن ومستقر۔
..............
) (١سوره ذاريات آية٢٠ :
) (٢بحار االنوار ج، ٣ص ١٢١

علی دعائے صبا ح ميں فرماتے ہيں  :يا َ من أَرقَدنِی فِی مھاد أمنہ و أمانہ''اے وه !جس نے امن وامان کے گہوارے ميں لذت
خو اب عطاکيا'' زمين کے بہترين حصہ دريائوں او رسمندروں کی نذر ہو گئے اور ان ميں ايسے ايسے عجا ئبات پائے
جاتے ہيں جن کی تفصيل کے لئے مستقل بحث کی ضرورت ہے  ،يا من فی البحار عجا ئبہ  ،اے وه ذات! جس کے عجا ئبا
ت کے مظہر دريا ئوں ميں اٹے پﮍے ہيں۔ )(١
ُ
ٔ
ٔرض
ال
ا
فی
و
عظمتک
السمائ
فی
الذی
نت
ا
:
ہے
موال ئے متقيان کی دوسری منا جات ميں آيا
وفی البحار عجا ئبک
درتک
ق
ِ
ِ
ِ
ِ
)(٢تو خدا وه ہے جس کی عظمت کے شاہکار آسمان ميں  ،قدرت کے نمونے زمين ميناور حيرت انگيز تخليقات دريا ئوں
ميں بکھری پﮍی ہيں ۔
امام جعفر صادقننے مفضل سے فرمايا  :اگر تم خالق کی حکمتوں اور مخلوقات کی کم مائيگی علم کو جاننا چاہتے ہو تو پھر
سمندروں کی مچھليوں اور آبی جا نوروں اور اصداف کو ديکھو يہ اتنی تعدادمينہيں کہ ان کا محاسبہ نہيں کيا جا سکتا اور ان
کی منفعت کا علم بشريت پر دھيرے دھيرے روشن ہوگا ۔)(٣
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..............
)(١جو شن کبير
) (٢بحار االنوار ج، ٩٧ص
 (٣)٩٧بحار االنوار ج ،٣ص ١٠٣

چاند اور سورج
)قال ّ
ﷲ
تعالی :و ِمن آيا تِ ِہ اللَي ُل و النﱠھا ُر َو ال ﱠشمسُ
ٰ
والقَ َمرُ()(١اور خدا کی نشانيا ں ميں سے دن  ،رات  ،اور چاند وسورج ہيں۔
سوره يونس ميں ارشاد ہو ا کہ وه خدا ہے جس نے سورج کو چمک عطا کی اور چاند کو چاندنی سے نوازا او ران کے
مستقر کو معين کيا تاکہ برسوں اور صديوں کے حساب کو جا ن سکو اور خدا نے ان سب کو بجز حق خلق نہيں کيا ہے .
اور وه اہل علم و فکر کے لئے اپنی نشانيوں کو بيان کرتاہے ۔
سورج اپنی تابناکيو ں کے ذريعہ صرف بستر موجودات کا ئنات ہی کو گرم اور منور نہيں کرتا ،بلکہ حيوانات و نباتات کو
کره زمين کی تمام
حيات عطا کرنے ميں ايک اہم کردار ادا کرتاہے۔ آج دنيا کے سامنے يہ حقيقت کھل کرآگئی ہے کہ ٔ
حرکات خورشيد کی ضياء باريوں کا صدقہ ہے ،خورشيد کا حجم دنيا کے حجم کے  ١٣تيره ال کھ ہزار کے برابر بﮍا ہے
برج آسمانی ميں سورج کا منظم حرکت کرنا اس کا دقيق طلوع و غروب کرنے کے عال وه مختلف فصلو ں کا تعين او رزمان
کی تعيين انسانوں کی اجتماعی زندگی ميں بہت ہی مفيد اور بے حد معاون ہے ۔
چاند ہر گھنٹہ ميں تين ہزار چھ سو کيلو ميٹر زمين کے اطراف ميں اپنی مسافت طے کرتا ہے اور قمری مہينوں مينچاند کم و
بيش  ٢٩روز کے اندر زمين کا مکمل چکر لگاتا ہے اور زمين کے ساتھ سال ميں ايک بار سورج کا چکر لگا تا ہے چاند ،
سورج  ،ان ميں سے ہر ايک کی گردش ايک خاص نہج پر ہے جس کو فکر بشر درک کرنے سے عاجز ہے  ،جو کچھ ہم
درک کرتے ہيں وه يہ ہے کہ يہ منظم و مرتب طريقہ سے گردش کرنا ،زمان کی
..............
) (١سو ره فصلت آية٣٧ :

ترتيب او رشب و روز اور ماه و سال کی پيدائش کا سبب ہے ۔
امام صادقنے مفضل سے روايت کرده حديث ميں فرمايا :سورج کے طلوع اورغروب ميں تدبر کرو خدا نے دن و رات کی
حاکميت کو سورج کے حوالے سے معين کياہے اگر سورج طلوع نہ ہو تا تو نظام دنيا درہم برہم ہو جاتا ،اگر اس کا نور نہ ہو
تا تو حيات کا ئنات بے نور ہوجا تی  ،اور وه غروب نہ ہو تا تو لوگوں کا چين حرام ہوجا تا کيو نکہ روح وجسم کو آرام و
سکو ن کی شديد ضرورت ہو تی ہے سورج کا نشيب و فراز ميں جا نا چار فصلو ں کے وجو د کا سبب ہے اور جو کچھ اس
کے منافع و آثار ہيں ،ان کے بارے ميں غور و فکر کرو ،چاند کے ذريعہ خدا کو پہچانو کيونکہ لوگ اسی کے مخصوص
نظام کے ذريعہ مہينو ں کو پہنچانتے ہيں اور سال کے حساب کو مرتب کرتے ہيں  ،ذرا ديکھ تو سہی کہ کس طرح اندھيرے
کے سينے کو چاک کرکے رات کو روشنی بخشتا ہے اور اس ميں کتنے فوائد پو شيده ہيں۔ )(١
ستارے  :قال ّ
ب ) (٢ہم نے دنياوی آسمان کو ستاروں کی محفل سے سجا يا ہے ،موالئے
ﷲ :اِنﱠا َزيﱠنﱠا أل ﱠس َمآ َ
ئ ال ﱡدنيَا ِب ِزينَة ال َک َوا ِک ِ
کا ئنا ت فرماتے ہيں  :آسمانوں ميں بکھرے ہو ئے ستارے زمينوں پر بسے ہوئے شہروں کے مانند ہيں اور ان ميں سے
ايک شہر دوسرے شہر سے نورانی ستون سے متصل ہيں ۔)(٣
..............
) (١بحا راالنوارج ٥ ٥ ،ص ١٧٥
) (٢سو ر ه صافات آية ،
 (٣)٦بحا االنوار ج٥٥ص ٩١
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سواالت
١۔ امام جعفرصادق نے خلقت زمين کے بارے ميں کيا فرمايا ہے ؟
٢۔ امام جعفرصادق نے سورج کے با رے ميں کيا فرمايا ہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

پانچواں سبق
آفاق ميں خدا کی نشانياں )فصل دوم (

آسمانوں کی خلقت ميں غور وخوض
ت وا َٔ
قال ّ
ت لل ُمؤمنِينَ () (١بے شک زمين وآسمان ميں اہل ايما ن کے لئے بے شمار نشانياں ہيں ۔
ال
رض الٔيا ٍ
ﷲ  ):اِ ﱠن فِی السﱠمٰ َوا ِ
ِ
َ
ﱠ
قال ّ
ﱠ
ت وا ٔ
ب() (٢بے شک زمين و آسمان کی
ال
ﷲ
ٰ
ھار آليا ٍ
ت الٔولِی االٔلبا ِ
رض َو اختِ ِ
َلق السﱠمٰ وا ِ
الف الل ِ
تعالی ):اِ ﱠن فِی خ ِ
يل والن ِ
ِ
ت
ﷲش ُ
اطرالسﱠموا ِ
ک فَ ِ
مخلو ق او ر روز و شب کی آمد ورفت مينصاحبان عقل کے لئے نشانياں ہيں ۔ )قَالَت ُر ُسلُھُم أَ ِفی ّ ِ
ٔرض() (٣ان کے رسولو ں نے کہا  :کيا وجو د خداميں شک ہے جو زمين و آسمان کا خالق ہے ؟
واال
ِ
آل عمران کی آيت١٩٠کی تفسير کے سلسلے ميں حديث ميں وارد ہو اہے کہ نبی اکرم ۖ ايک تھوڑی سی استراحت کے بعد
اٹھے وضو فرمايا اور مشغول نماز ہوگئے اور اتناگريہ فرمايا کہ آپ کے لباس کا سامنے کاحصہ تر ہو گيا اس کے بعد
سجدے ميں جاکر
..............
) (١سوره جا ثيہ آية٣:
) (٢سوره آل عمران آية١٩٠ :
) (٣سوره ابراہيم آية١٠ :

اتنا گريہ کيا کہ اشک سے زمين نم ہو گئی  ،اور گريہ و ندبہ کی يہ کيفيت اذان صبح تک جاری رہی جب موذن رسول عربی
بال ل نے آپ کو نماز صبح کے لئے آواز دی تو کيا ديکھاکہ آپ کی آنکھيں گريا ں کنا ں ہيں بال ل نے پوچھ ہی ليا يا رسول
ﷲ ! گريہ کا سبب کيا ہے ؟جبکہ الطاف و اکرام ٰالہی آپ کے گرد حلقہ کئے ہوئے ہيں۔
آپ نے فرمايا  :کہ کيا ميں خدا کا شاکر بنده نہ رہو ں ؟اور گريہ کيوں نہ کروں ؟آج رات مجھ پر دل ہال دينے والی آيات کا
نزول ہو اہے پھر موال نے آل عمران کی مذکوره آيت کے بعد کی چار آيتوں کی تال وت فرمائی اور آخرميں فرمايا َ '' :وي ُل
لِ َمن قرٔاھا ولم يتفکر فيھا'' ويل )جہنم کا ايک کنواں( ہے اس شخص کے لئے جو اس آيت کو پﮍھے اور اس ميں تفکر و تدبر
نہ کرے ۔) (١
فضا کا تحقيقی مطالعہ کرنے کے بعد دائره حيرت ميں جو چيز وسعت کا سبب بنتی ہے وه يہ ہے کہ اگر گھٹا ٹوپ اندھيرا ہو
اور آسمان پر چاند بھی نہ چمک رہا ہو ايسے ميں آسمان کی جانب ديکھيں تو جو ايک طوالنی عالقہ کمان کی مانند ايک افق
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سے دوسرے افق تک ديکھا ئی دے رہا ہے وه سيا ہی زمين،ميں ايک سفيد نہرکے مانند ديکھا ئی دے گاوہی کہکشاں ہے ہر
کہکشاں ميں بے شمار ستارے ہوتے ہيں ہماری کہکشاں کی مسافت ايک ) جو کہ ہمارا شمسی نظام اس ميں پايا جاتا ہے (
ہزار نوری سال ہے  ،سورج جوکہ از حد سرعت کے ساتھ اس کہکشاں کا چکر لگا رہا ہے ڈھائی کروڑ سال ميں اس
کہکشاں کا مکمل چکر لگاتا ہے۔ )(٢
..............
)(١پيام قرآن ج،٢ص  )١٦٢متعدد تفاسير کے حوالے سے (
) (٢راه تکامل ج،٦ص ١٠٣

آخری تحقيقات کے مطابق کم سے کم ايک کروڑ کہکشاں اس عالم ميں ہيں اورصرف ہماری کہکشاں ميں ايک ارب ستارے
پائے جاتے ہيں۔ )(١
خدا وند متعال کی عظيم نشانيوں مينسے ايک نشانی خلقت آسمان ہے جس کو قرآن نے نہايت ہی اہتمام سے بيان کيا ہے ،
اورتين سو تيره مرتبہ مفرد وجمع مال کر آيات قرآنی ميں لفظ آسمان کو ذکر کيا ہے ،اور علی االعالن بشريت کو خلقت
آسمان ميں تدبر کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی معرفت ميں اضافہ ہوسکے ۔
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
ج(کيا انھو ننے اپنے سر
و
ر
و
اھا
ن
ي
ز
و
َا
ف
ن
م
ھا
ل
ا
م
سوره ق کی آية  ٦ميں ارشاد ہو ا ۔) أَفَلَم يَنظُرُوا اِ ٰ
ُ
ِ
ﱠمائ فَوقَھُم َکيفَ بَنيناَھ َ
َ َ
لی الس ِ
ٍ
پہ سايہ فگن آسمان کو نہيں ديکھا ) اس ميں تفکر نہيں کيا ( کہ ہم نے اس کو کيسے بنايا اس کو )ستاروں ( کے ذريعہ سجا يا
سنوارا اور اس ميں ) بال برابر ( شگاف نہيں ہے ۔
روايا ت ميں آيا ہے کہ شب زنده دار افراد جب سحر کے وقت نمازشب کے لئے اٹھيں تو پہلے آسمان کی جانب ديکھيں اور
سوره آل عمران کی آخری آيات کی تالوت کريں ۔
..............
) (١پيام قرآن ج،٢ص ١٧٦

خلقت آسمان اور معصومين کے نظريات واقوال
نبی کريم ۖ جب نما ز شب کے لئے اٹھتے تھے ،پہلے مسواک کرتے تھے پھر آسمان کی جانب ديکھتے تھے اور اس آيت )
ٔرض
ت َو اال
َلق السﱠمٰ وا ِ
اِ ّن َفِی خ ِ
ِ
 (١) (...کی تالوت کرتے تھے ۔
مطالعہ آسمانی کے وقت امير المومنين کی منا جات
امير المومنين عليہ السالم کے ايک صحابی جن کا نام حبﱠہ عرنی ہے کہتے ہيں کہ ايک رات ميں نو ف کے ساتھ داراالماره
ميں سويا ہوا تھا ،رات کے آخری حصہ ميں کيا ديکھاکہ امير المومنين داراال ماره کے صحن ميں ايک حيران اور مضطرب
شخص کی طرح ديوار پر ہاتھ رکھ کر ان آيا ت کی تال وت فرمارہے ہيں ۔
ت الٔولِی ا َٔ
ت وا َٔ
ّ
ﱠ
ً
ُ
ُ
وعلی ُجنوبِ ِھم َو
ب الذينَ يَذکروُنَ ﷲَ قِيا ًما َو قعُودا
ال
ٰ
ھار آليا ٍ
اللبا ِ
رض َو اختِ َال ِ
َلق السﱠموا ِ
ف اللﱠ ِ
)اِ ﱠن فِی خ ِ
يل والنﱠ ِ
ِ
َ
ت وا َٔ
ار فَقَد أخ َزيتہُ َوما
ال
يتفَ ﱠکرُونَ فِی
اطالً سُبحاَنک فَقِنا َع َذ َ
ار َربّنا اِنﱠک َم ْن تُ ِ
رض َربﱠنا ما َخلقتَ ھذا بَ ِ
خلق السﱠموا ِ
ِ
دخل النﱠ ِ
اب النﱠ ِ
ِ
َ
ُ
ﱠ
ﱢ
للِظﱠال ِمينَ ِمن أ
لاليمان أ ْن آ ِمنوا بِ َربﱢ ُکم فأ َمنﱠا َربﱠنا فَاغفِرلَنَا ذنُوبَنا َو َکفر عَنا َسيئاتَنا َو تَ َوفنَا َم َع
ُنادی
ِ
نصار َربﱠنا اِنّنَا َس ِمعنا ُمناديًا ي ِ
ٍ
ا َٔ
خزنَا يَو َم ال ِقيَام ِة اِنﱠک َال تُخ ِلفُ ال ِمي َعادَ()(٢بيشک زمين و آسمان کی خلقت ليل و
برار َربﱠنا وآ ِتنا َما َوعَدتنا ٰ
علی ُر ُس ِلک وال تُ ِ
ال ِ
نہا ر کی آمد ورفت ميں صاحبان عقل کے لئے قدرت کی نشانياں ہيں ۔ جولوگ اٹھتے بيٹھتے ليٹتے،خدا کو ياد کرتے ہيں اور
آسمان و زمين کی خلقت ميں غور وفکر کرتے ہيں کہ خدا يا تونے يہ
..............
) (١مجمع البيا ن۔ مذکوره آية کے ذيل ميں
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)(٢سو ره آل عمران آية ١٩٠سے١٩٤تک۔

سب بيکا ر نہيں پيدا کيا ،توپاک وبے نيازہے ہمينعذاب جہنم سے محفوظ فرما۔
پرور دگار !تو جسے جہنم ميں ڈالے گا گويا اس کو ذليل ورسوا کرديا اور ظالمين کاکوئی مدد گار نہيں ہے پرور دگا ر! ہم
نے اس منا دی کوسنا جو ايمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ايمان لے آئو تو ہم ايمان لے آئے ،پرور دگار!اب
ہما رے گنا ہو ں کو معاف فرما اور ہماری برائيوں کی پرده پوشی فرما اورہميں نيک بندوں کے ساتھ محشور فرما
،پروردگار! جو تونے اپنے رسولوں کے ساتھ وعده کيا ہے اسے عطا فرمااور روز قيامت ہمينرسوا نہ کرنا کہ تو وعده کے
خالف نہيں کرتا ۔
حبہ کہتے ہيں کہ حضرت ان آيا ت کی بار بار تال وت فرما تے تھے اور خوبصورت آسمان اور اس کے خوبصورت خالق
کے تدبر ميں کچھ يوں غرق تھے کہ جيسے آپ کھوئے ہوئے ہوں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ميرے پاس آئے اور فرمايا:
حبّہ جگ رہے ہو يا سورہے ہو؟ ميں نے کہا آقا،جگ رہا ہو ں،ليکن ميرے سيد و سردار!آپ نے اتنے جہاد کئے اتنا روشن
وتابناک آپ کا ماضی ہے اس قدر آپ کا زہد و تقوی ہے اورآپ گريہ فرمارہے ہيں ،موال نے آنکھو ں کو جھکاليا اور
ہچکياں لينے لگے پھر فرمايا  :اے حبّہ ! ہم سب پيش پروردگا ر حاضر ہيں ،اور ہما را کوئی عمل اس پر پوشيده نہيں ہے،
حبہ يہ بات بالکل قطعی ہے کہ خدا ہماری او رتمہاری شہ رگ سے بھی زياده قريب ہے اور کو ئی چيز ہم کو او رتم کو خدا
سے چھپا نہيں سکتی ۔
اس کے بعد موال ،ميرے ساتھی نوف کی جا نب متوجہ ہو ئے اور فرمايا :نوف سو رہے ہو ؟ انھو ں نے کہا :نہيں موال آپ
کی حيرت انگيز کيفيت کی وجہ سے آج کی رات بہت رويا ہو ں ۔آپ نے فرمايا :اے نوف اگر آج رات خو ف خداسے گريہ
کروگے توکل پيش پروردگار تمہاری آنکھيں روشن ومنو ر ہونگی ۔اے نوف ! کسی کی آنکھ سے ايک قطره بھی آنسو کا
نہيں گرتا مگر يہ کہ ايک آگ کے دريا کو بجھا ديتا ہے )نوف کہتے ہيں ( آقا کا آخری جملہ يہ تھا کہ ترک ذمہ داری پر خدا
سے ڈرو  ،اور زمزمہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے سے گذر ے اور فرمايا  :اے ميرے پروردگا ر ! اے کا ش ميں يہ جا ن
سکتا کہ جس وقت ميں غافل ہو ں تونے مجھ سے منھ مو ڑ ليا ہے يا ميری جانب متوجہ ہے ! اے کا ش ميں جان سکتا کہ
اتنی طويل ترين غفلت اور تيری شکرگزار ی ميں کوتاہيوں کے باوجو د تيرے نزديک مير اکيا وقار ہے نوف کہتے ہيں خدا
کی قسم صبح تک آقا کی يہی کيفيت تھی۔ )(١
امام سيد سجا د ں نماز شب کے لئے اٹھے پانی ميں ہاتھ ڈاال تاکہ وضو فرماليں اس بيچ آسمان کی جا نب ديکھا اور اس ميں
تفکر کرتے ہو ئے اس قدر مشغول ہو گئے کہ صبح ہو گئی اور موذن نے اذان کہہ دی اور آپ کا دست مبارک ابھی تک
وضو کے پا نی ميں ڈوبا ہواتھا ۔
نری من َخلقک وما أصغر ک ّل عظيمة فی جنب قدرتک وما اھول ما ٰ
امير المومنين ں فرماتے ہيں  :سُبحانک ما اعظم ما ٰ
نری
..............
) (١سفينہ البحار ج۔ ١ص  ٩٥بحار االنوار ج ٤١،ص ٢٢

ِمن ملکو تک و ما احقر ذلک فيما غاب عنا من سلطانک وما أسبغ نعمک فی الدنيا وما أصغرھا فی نعم اآلخرة )(١
اے پاک وپاکيزه پروردگار تو کتنا عظيم ہے ان چيزوں سے جو تيری مخلوقات مينمشاہده کرتے ہيں تيری قدرت کے سامنے
سارے بلند قامت کس قدر )بونے دکھا ئے ديتے ہيں اور ( چھو ٹے ہيں  ،ملکو ت کتنا حيرت انگيز )شاہکا ر ( ہے او رکتنی
ايسی چھوٹی چيزيں ہيں جو تيری سلطنت ميں ہما ری نگا ہو ں سے اوجھل ہيں دنيا ميں تيری نعمتيں کتنی بے شمار ہيں اور
آخرت کی نعمتوں کے مقابل يہ کتنی تھوڑی سی معلوم ہوتی ہيں ۔
..............
) (١نہج البالغہ
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سواال ت
١۔ پيغمبر کے گريہ کا سبب کيا تھا اور بال ل سے کيا فرمايا ؟
٢۔ کہکشاں کيا ہے ؟اور ہماری کہکشاں کا دائره کتناہے ؟
٣۔ منا جا ت اميرالمومنين کے سلسلہ ميں حبہ کی داستان کا خال صہ بيان کريں؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چھٹا سبق
برہا ن نظم
پچھلے سبق سے يہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ دنيا کی ہر چيز مينايک خاص قسم کا نظام پايا جاتا ہے اور اس بات کا امکا ن
بھی نہيں ہے کہ موجودات عالم ميں پائے جانے والے نظم ونسوق کی ترديد کو ئی بھی عاقل انسان کر سکے  ،کا ئنا ت کے
مادی ذرات ميں سے سب سے چھوٹی شی )ايٹم ( او ربﮍی سے بﮍی چيز ،کہکشاں ہے سب جگہ اور ہر چيز ميں ايک
خاص نظم وضبط پايا جاتا ہے اور دقيق حساب کے تحت گردش کرتے ہيں ۔
انسان ،حيوان  ،نباتات وجمادات او رزمين وآسمان کی دوسری تمام موجودات ايک مقصد کے پيش نظر پيدا کی گئی ہيں اور
ان پر ايک خاص قانون ہے جو حکمرانی کرتا ہے اور ان کی ہدايت کر رہا ہے يہ بات بالکل مسلّم ہے کہ اگر دنياپر نظم و
تنظيم کی حکمرانی نہ ہو تی تو دنيا کے بارے مينمعلومات بھی حاصل نہ ہوتی،کيونکہ علم کے معنی ہی يہ ہيں کہ ان
عمومی نظام و قوانين کی دريافت ہو جودنياپر حکم فرما ہيں ۔
اگر جسم انسان کے خليہ کی نقل و حرکت اور جسمانی نظم کی رد و بدل ايک خاص راه و روش پر مشتمل نہ ہو تی تو فيزيو
لوزی اور علم طب کا وجو د کيسے آتا ؟
اگر سيارات وکو اکب ايک خاص نظام کے تحت گردش نہ کرتے ہو تے توعلم نجو م ) ستاره شناسی ( کا وجو د کيو نکر ہو
تا؟اور اگر ان مينخاص نظم و ضبط نہ ہو تا تو ستاره شنا س افراد چاند گہن اور سورج گہن کو کيسے معين کرسکتے ؟ اور
سورج کے طلوع و غروب کو ہميشہ کيسے معين کرسکتے ؟
اور يہی نظم جو کائنات پر کار فرماہے اسی بات کا سبب بنا ہے کہ دانشمند افراد رياضی اور فيزيکی طريقہ سے اندازه لگا
کر بغير کسی ذمہ دار )کنٹرولر ( کے ايک خاص سفينہ تيار کر کے کو اکب کی سير کو بھيج ديتے ہيں۔
خال صہ يہ کہ علم نظام ،اشياء کا مفسّر ہے جو دوسری چيزوں ميں پايا جاتاہے اور علم ونظم کا رشتہ بالکل واضح و روشن
ہے ۔
قرآن مجيدنے خدا کو پہچاننے کے لئے برہان نظم سے بہت استفاده کيا ہے اوراس جا نب ہم پہلے ہی اشاره کر چکے ہيں  ،يا
يو ں کہا جا ئے کہ قرانی نظرئے کے تحت خدا کو پہچاننے کا بہترين اور واضح راستہ نظام خلقت اورآثار موجودات کا
مطالعہ ہے ۔
برہان نظم کی بنيا د
يہ دليل دو بنيادوں ) صغری و کبری( اورايک نتيجہ پر مشتمل ہے
١۔ يہ دنيا ايک خاص نظام او ردقيق حساب کے تحت خلق ہو ئی ہے اور موجودات کے ہر ذرے ميں ايک خاص قسم کا
قانون کار فرما ہے جس ميں تبديلی نا ممکن ہے ۔
٢۔ جہاں بھی نظم وتدبير کا دقيق خيال رکھا گيا ہو وہاں اضافات و اتفاقات کا امکان نہيں ہے اور يہ کيفيت يقينا کسی علم و
قدرت سے منسلک ہے ۔
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نتيجہ :اس دنيا کا نظم وضبط اور اس کی تدبيربہ نحو احسن اس بات پر گواه ہے کہ ايک عليم و خبير خالق نے نہايت خو ش
اسلو بی سے اس کا نقشہ تيار کيا ہے اس کے بعد عالم ہستی کو انہيں بنيادوں پر قائم کيا۔
خلقت ،خالق کا پتہ ديتی ہے
اگر ايک گاڑی کا وجو د اس کے بنانے والے او رايک کتاب کا وجو د اس کے لکھنے والے ،ايک مکان کا وجود اس کے
معمار کا پتہ ديتاہے تويہ عظيم خلقت يہ دقيق نظام ،حکيم وعليم ،قادر يعنی خدا وند متعال کے وجو د کا جيتا جا گتا ثبوت ہے
۔
ايک سيٹ الئٹ بنا نے کے لئے سيکﮍوں سائنس داں ،دن رات سرجو ڑ کر تحقيق کرتے ہيں اور دقيق رياضی اور علم
حساب کے تحت ا س کو فضا ميں چھوڑتے ہيں اور اس ميں حرکت پيدا کرتے ہيں ۔
منظومہ شمسی ہيں او ر ان ميں سے ہر ايک ميں کروڑوں سيارات وکو اکب پائے جا
کروڑوں کہکشائيں جس ميں کروڑوں
ٔ
تے ہيں اور سب کے سب فضا ميں بغير کسی تھوڑی سی غلطی کے گردش کرتے ہيں کياقادر مطلق خدا کے وجود پر دليل
نہيں ہيں ؟۔
نيوٹن اورايک مادی دانشمند کا دلچسپ مباحثہ
مشہو ر ستاره شناس اور رياضی داں نيوٹن نے ايک ماہر مکينک سے کہا کہ ايک چھوٹا سا سانچہ ،منظومہ شمسی کے لئے
تيار کرو اس منظومہ کے سيارات چھوٹے چھوٹے گيند تھے جو ايک تسمہ سے بندھے ہو ئے تھے اوران کے لئے ايک
ہينڈل بناياگيا تھا جب اس کو چالتے تھے تو نہايت ہی دلکش کيفيت ميں وه سارے گيند اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے تھے
اور اپنے مرکز کے ارد گرد چکر لگا تے تھے ۔
ايک دن نيوٹن اپنے مطالعہ کی ميز کے پاس بيٹھا تھا او ريہ سا نچہ بھی وہيں رکھاتھا ۔ اس کا ايک قريبی دوست جو ميٹر
ياليزم کا مفکر ودانشمند تھا آيا جيسے ہی اس کی نگا ه اس خوبصورت سانچہ پر پﮍی وه ششدر ره گيا اورجب نيوٹن نے اس
ہينڈل کو گھمايا اور وه سارے سيارا ت بہت ہی آہستہ او ردلکش انداز ميں اپنے مرکز کے گرد چکر لگانے لگے تو اس کی
حيرانی ميں اور اضا فہ ہو گيا او رچيخ پﮍا ،ارے واه ،يہ تو بہت ہی حيرت انگيز چيزہے اس کو کس نے بنايا ہے ،نيو ٹن
نے کہا کسی نے نہيں ،يہ يک بيک بن کر تيار ہوگياہے ،اس مادی مفکر نے کہا:نيوٹن صاحب آپ کياسمجھتے ہيں کہ
ميننراپاگل ہو ں  .يہ سانچہ خو د بخود کيسے بن سکتا ہے کيا يہ ممکن ہے !۔
نہ صرف يہ کہ اس کا بنا نے واال کو ئی ہے بلکہ اس کا بنانے واال عصر حاضر کا نا بغہ ہے نيوٹن آہستہ سے اٹھا اوراس
مفکر کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بوال ميرے اچھے دوست جو تم ديکھ رہے ہو وه صرف ايک سانچہ ہے جو ايک عظيم نظام
شمسی کے تحت بنايا گيا ہے ! اور تم اس بات پر بالکل راضی نہيں ہوکہ يہ خو د بخود بن گيا ہے توتم اس بات کو کيسے
مان ليتے ہو کہ خود نظام شمسی اپنی تمام تر وسعت و پيچيدگی کے ساتھ بغير کسی عاقل وقادر کے وجو دميں آگيا ؟!مادی
مفکر بہت شرمنده ہو ااور ال جواب ہو کر ره گيا جی ہاں
يہ وہی برہان نظم ہے جو قادر و توانا خدا کے وجود پر دليل ہے )(١
مو حد وزير کی دليل منکر بادشاه کے لئے
ايک خدا کے منکر بادشاه کا ايک توحيد پرست وزير تھا وزير جو بھی دليل پيش کرتا وه قبول نہ کرتا .يہاں تک کہ وزير نے
بادشاه کو اطالع دئے بغير ايک بہترين محل بنوايا ،جو آب وہوا کے حساب سے بھی بہت منا سب تھا اور اس ميں انواع و
اقسام کے پھل اورپھول لگے ہو ئے تھے ايک دن وزير نے بادشاه کو اس محل کے ديدار کی دعوت دی ،بادشاه کو وه محل
بہت پسند آيا اس نے پوچھا اس کا معمار و انجينئرکو ن تھا؟وزير نے فوراً جو اب ديا بادشاه سال مت نہ ہی اس کا کو ئی
انجينئر ہے اور نہ معمار  ،ہم نے ديکھا کہ اچانک ايک محل تيار ہو گيا  .بادشاه آگ بگو لہ ہو گيا او ربوال کہ تم ميرا مذاق
اڑا رہے ہو کيا ايسا ممکن ہے کہ کوئی چيز خودبخود پيد ا ہو جا ئے ؟وزير نے کہا  :بادشاه سال مت اگر يہ چھوٹا سا قصر
بغير کسی بنا نے والے کے نہيں بن سکتا تو اتنی بﮍی دنيا اپنی تمام ترعظمتوں کے ساتھ يہ زمين وآسمان يہ دريا و سمندر
اور اس کے تما م موجودات بغير خالق کے کيسے وجود ميں آگئے؟بادشاه سمجھ گيا اس نے وزير کو سراہا اور خدا شناسی
کی راه پرآگيا ۔
..............
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) (١ہستی بخش ص  ١٤٩شہيد ھا شمی نژاد

برہا ن نظم کا خال صہ اور نتيجہ
تما م مخلو قات منجملہ:
 ١۔کہکشاں ،سيارات وکواکب
٢۔انسان او ر اس کے تمام رموز و اسرار جو اس کی خلقت ميں پوشيده ہيں ۔
٣۔ ايٹمس  ،خليہ اور اعصاب
٤۔حيوانات اور ان کے مختلف اقسام
٥۔ نبا تات اور ان کے خو اص
٦۔دريا ،سمندر اور ان کے عجائبات و مخلو قات
٧۔ جہا ن خلقت کا دقيق نظم وضبط
٨۔اس دنيا کی وه ساری چيزيں جو ابھی عقل بشر ميں نہيں آئی ہيں سب کی سب حکيم و دانا اور قادر خداوند عالم کے وجود
پر دليل ہے۔
سواال ت
۔نظم جہان کے علم کی پيدا وار کيسے ہو ئی ؟
ِ ١
٢۔ برہا ن نظم کی اساس و بنياد کيا ہے ؟
٣۔ نيو ٹن اور مادی مفکر کے مباحثہ کا خال صہ بيا ن کريں ؟
٤۔ موحد وزير کی دليل منکر بادشاه کے لئے کيا تھی ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

ساتواں سبق
توحيد اور خدا کی يکتائی
قال ّ
لی ):فَاِ ٰلھُ ُکم اِلہُ َواح ُد فَلَہُ أَسلِ ُموا() (١تم سب کا خد اايک ہے ل ٰہذا اس کے سامنے سر تسليم خم کردو ۔)ال تَجعل َم َع
ﷲ تعا ٰ
ٰ
ٰ
َ
ﷲ اِلھًا آخَر() (٢خدا کے ساتھ کو ئی دوسرا معبود قرار نہ دو )لَوکانَ فِي ِھما َ ألِھةُ اِ ّال ّ
ﷲُ لَفَ َس َدتَا() (٣اگر زمين و آسمان ميں دو
ِّ
خدا ہوتے تو زمين و آسمان ختم ہوجا ئے ۔
تمام ٰالہی رسولوں کا اصلی نعره توحيد تھا اور پيغمبر عربی کو ه حرا سے''قولوا ال الہ اال ٰ ّ
ﷲ تفلحوا'' کہتے ہو ئے آئے اور
ﷲ بہترين عبادت ال الہ اال ٰ ّ
آپ نے حديث ميں فرمايا کہ :افضل العبادة قول الالہ اال ٰ ّ
ﷲ کہنا ہے ۔
توحيد اور يکتائی پر دليليں
١۔ وه خدا جوکما ل مطلق ہے اور اس کے لئے کو ئی حد اور مقدار نہيں ہے وه پروردگارجو ازلی و ابدی ہے ،وه پرور
دگار کہ زمان و مکا ن جس کی پيداکی ہوئی مخلوق
..............
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)(١سوره حج آيہ٣٤ :
) (٢سوره اسراء آية٢٢ :
) (٣سوره انبياء آية٢٢:

ہے اور وه ايک ہی ہے ۔ اگر خدا کے ال محدود و ال متناہی ہو نے کے بارے ميں غور و فکر کريں تو بات يہ کھل کر
سامنے آئے گی کہ ايک کے عالوه نہيں ہو سکتا اس لئے کہ تع ّدد محدوديت کا سبب ہے ۔
٢۔ دنيا مينايک نظام کا بول باال ہے اور ايک نظام کسی ايک ناظم کے وجو د کا متقاضی ہے ستاره شناس ،دا نشور جن
قوانين و نظام کا مشاہده کہکشاں وکرات ميں کرتے ہيناورا يٹمی ماہرين بھی ايٹمی ذرات ميں انہيں قوانين کامشاہده کرتے
ہيننيز يہی قوانين جسم انسان ميں بھی کا ر فرما ہيں ،او راگر ايک کے سوا دوسراحاکم و ناظم ہو تا تو عالمی نظام درہم برہم
ہو جا تا  ،يہی معنی ہيں)لَو َکانَ ِفي ِھ َما آ ِلھةُ اِالّ ٰ ّ
ﷲُ لَفَس َدتَا()(١کے۔
٣۔ وحدانيت خدا پر تمام انبيا ء کی خبريں اس کی وحدانيت پر ٹھوس دليل ہيں وه تمام انبياء و مرسلين جو خدا کی جانب سے
احکام ٰالہی کو پہچانے پر متعين تھے سب نے خدا کو واحد بتايا ہے .حضرت اميرالمومنيننامام حسننسے وصيت کرتے وقت
فرماتے ہيں :واعل ْم يا بُنی أَنہ لو کان لربک شريک الٔتتک رسلہ و لرأت آثار ملکہ و سلطانہ و معرفة أفعالہ وصفاتہ و لکنﱠہ ٰ ّ
ﷲ
واحد کما وصف نفسہ)(٢ميرے ال ل جان لو کہ اگر خداکاکوئی شريک ہو تا تو اس )شريک(کا کو ئی رسول تم تک ضرور آتا
اور اس کی قدرت و ملوکيت
..............
) (١سو ره انبيا ء آية٢٢ :
) (٢نہج البال غہ مکتوب٣١ ،۔امام حسن سے وصيت سے متعلق

کے آثار تم ضرور ديکھتے  ،اس کے افعال و صفات سے ضرور آگا ه ہو تے ليکن وه واحد ويکتا ہے جيسا کہ خو د اس نے
وحی اِليہ أنﱠہُ ال اِلہ اِ ﱠال أَنا فَاعبُدُون)(١ميرے حبيب ہم نے تم سے
ُول اِ ﱠال نُ ِ
اپنی توصيف ميں کہاہے ) َو َما أَر َسلنا ِمن قَبلِک ِم ْن َرس ٍ
پہلے کسی نبی کو نہيں مبعوث کيا مگر يہ کہ ہم نے اس تک وحی کی کہ ميرے عالوه کو ئی معبود نہيں  ،لہٰذا ميری عبادت
کرو ۔
مسئلہ توحيد تمام اوصاف الہيہ کی شنا خت کا بنيا دی مسئلہ ہے کيونکہ اس کی يکتائی اس کے ال محدود ہو نے پر دال لت کر
تی ہے اور يہی وجو د )وحدا نيت ( ہے جو تمام کماال ت کا مجموعہ ہے او رہر طرح کے عيب سے پاک ومنزه ہے خال صہ
کال م يہ کہ اگر ہم نے خد اکو حقيقی معنوں ميں واحد ويکتا مان ليا تو گويا اس کے سا رے صفات سے آشنا ہو گئے ۔
عَن أَبی عبد ٰ
ﷲ ع ّما ح ّرم ّ
ﷲ ُمخلِصا ً دخل الجنﱠة و اِخالصہ أن تحجزه ال اِلہ ّاال ّ
اللّہں قال َ :من قال ال اِلہ ﱠاال ّ
ﷲ ع ّزوج ﱠل )(٢
ِ
امام صادق ں نے فرمايا:جو کو ئی خلو ص کے ساتھ ال اِلہ ّاال اللّہکہے گا وه داخل بہشت ہو گا اور اس کا خلو ص اس بات کا
متقاضی ہے کہ''ال اِلہ ّاال ّ
ﷲ'' کو ہر اس چيز سے دور رکھے جس کو خد انے حرام قرار ديا ہے ۔
..............
) (١سو ره انبياء آية٢٥
) (٢توحيد صدوق باب ثواب المو حدين حديث ٢٦

ﷲ عليہ السالم َ :من قال ال الہ اِالّ ّ
قال ابو عبد ّ
ﷲ مائة مرّة کان أَفضل النّاس ذلک اليوم عمالً اِ ّال من زاد۔
امام جعفر صادقں نے فرمايا  :جو شخص سو مرتبہ خلوص کے ساتھ ال الہ اال اللّہکہے تو روز محشر )اس( عمل کے باعث
افضل ناس ميں شمار ہو گا مگر يہ کہ کو ئی اس سے زياده کہے ہو )(١
ّ
ّ
نبی اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں کہ  :پيش پروردگار ال اِلہ اِال اللہسے بہتر کو ئی کال م نہيں ہے جو شخص ال
اِلہ اِ ّال ّ
ﷲ کی تکرار کرے گا اس کے گنا ه يوں ختم ہوں گے جيسے درخت سے سو کھے پتے جھﮍجاتے ہيں۔ )(٢
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مراتب توحيد
ئ َوھُ َو ال ﱠس ِمي ُع البَصيرُ( )(٣
يس َک ِمثل ِہ شَي ُ
١۔توحيد ذاتی :يعنی ہر جہت سے بے نظير اور تمام جہات سے کا مل ہو۔ )لَ َ
َ
ً
ٔ
شی نہيں ہے وه سننے اور ديکھنے واال ہے) ولَم يَکن لَہُ ُکفوا احد() (٤اس کا کو ئی ہمسرو ہم پلہ نہيں
اس کی مانند کو ئی ٔ
ہے ۔
٢۔ توحيد صفاتی  :يعنی اس کے تمام صفات کی بازگشت صرف ايک طرف ہے اس کے صفا ت اس کی عين ذات ہے يعنی
وہی خدا ہے جو عالم ،قادر ،حی  ...،ہے ايک
..............
) (١توحيد صدوق باب ثواب المو حدين ۔ ١حديث ٣٣،
)(٢سابق حوالہ حديث ١٥،
) (٣سوره شوری آية ١١
) (٤توحيد٤۔

شخص رسول خدا ۖ کے پاس آيا اور عرض کی بنياد علم کيا ہے ؟ آپ نے فرمايا  :معرفة ّ
ﷲح ﱡ
ق معرفتہ )خدا کے شايان شان
اس کی معرفت حاصل کرنا ہے (اس نے عرض
کيا حق معرفت کيا ہے ؟آپ نے فرمايا  '':اِن تعرفہ بال مثال وال شبہ وتعرفہ اِلھا واحداً خالقا ً قادراً ا ّوالً وآخراً وظاھرأً وباطنا ً ال
کفو لہ وال مثل لہ فذاک معرفة ّ
ﷲح ّ
ق معرفتہ''اس کو بال شبيہ وبال مثل جانو ،اس کو ايسا خدا جانو جو واحد ،خالق  ،قادر ،
اول ،آخر ،ظاہر وباطن ہے ،نہ ہی ا س کا کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے  ،خدا کو اس طرح جاننا اور ماننا
حق معرفت خدا وندی ہے۔ )(١
٣۔ توحيد افعالی :توحيد افعال کا مطلب دونوں عالم کے تمام امور فعل خداوند سے متعلق ہينتمام موجو دات جس خاصيت کے
بھی حامل ہو نذات ٰالہی کی مرہون منت ہيں،گلوں کی شگفتگی ،سورج کی ضيا ء باری  ،مشکالت کا حل ،سب کا سب اس
کی ذات سے متعلق ہے .يعنی کا ئنات ہستی کی کسی شئی ميں استقال ل نہيں ،اس دنيا ميں مستقل و موثر صرف ذات
خداوندی ہے ،دوسرے لفظوں ميں يو ں کہا جائے کہ موجودات عالم جس طرح اپنے وجو د ميں ذات ٰالہی سے وابستگی پر
وعالم اسبا ب کی نفی
مجبور ہيں اپنے تاثير و فعل ميں بھی مجبور ہيں  .البتہ اس کے معنی يہ ہرگزنہيں ہينکہ قانو ن عليت
ِ
کردی جا ئے ۔
َ
ّ
ّ
ٔ
ٔ
ٔ
ب) (٢خدااس بات سے پر ہيز کرتا ہے کہ کوئی چيز
امام صادقں کے فرمان کے مطابق کہ :ابی ﷲ ان يجری االٔشياء اِال باسبا ٍ
حرکت نہ
..............
) (١بحااال نوار ج ٣ص  ١٤۔
)(٢اصول کا فی باب معرفة االمام حديث ٧۔

کرے مگر اپنے اسبا ب کے تحت ،توحيد افعالی کا اعتقاد ہرگزانسان کے لئے جبرا ور سلب اختيار کاموجب نہيں ہو گا
؛انشاء ﷲ آئنده بحثوں ميں اس بات کی جانب اشاره کريں گے کہ انسان اپنے افعال ميں خو د مختار ہے ليکن تمام قوت و
قدرت حتی اراده انسا ن بھی خدا کے ہاتھوں ہے )قُ ِل ّ
ﷲُ خَالِ ُ
َيئ َوھُ َو ال َواح ُد القَھّارُ() (١اے نبی! کہہ ديجئے کے خدا
ق ُک ﱢل ش ٍ
تمام اشياء کا خالق ہے وه ايک او رقہا ر ہےَ ).ذل ُک ُم ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ﷲُ َربﱠکم ال اِلہ اِال ھُ َو خَالِ ُ
يل(
علی ک ﱢل
َيئ فَاعبُد ُوهُ َو ھُو ٰ
شييئ َو ِک ٍ
ٍ
ق ک ﱢل ش ٍ
) (٢ﷲ ہی تمہارا خدا ہے اس کے سو ا کو ئی معبود نہيں وه ہر شی ٔکا خالق ہے ل ٰہذا اس کی عبادت کرو وه ہر شی ٔ کا محافظ
و مدبر ہے ۔
٤۔ توحيد در عبادت :توحيد کی قسمو نميں حساس ترين قسم توحيد در عبادت ہے وه يہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش
نہ کريں او راس کے عالوه کسی کے سامنے سرتسليم خم نہ کريں ،توحيد در عبادت  ،توحيد در ذات اور توحيد در صفات کا
ال زمہ ہے جب يہ بات مسلم ہو گئی کہ وه واجب الوجو د ہے او راس کے سو ا سبھی ممکن و محتاج ہيں ل ٰہذا عبادت صرف
اسی سے مخصوص ہے اور وه کمال مطلق ہے اس کے عال وه کسی کمال مطلق کا وجو د نہيں ہے ۔عبادت کا مقصد بھی
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کمال طلبی ہے لہٰذا عبادت صرف ذات پروردگا ر سے مخصوص ہے تمام انبياء و مرسلين کی تبليغ کا عنوان کلی ،توحيد در
عبادت تھا آيات قرآنی بھی اس سلسلہ ميں موجود ہيں ۔
..............
) (١سوره رعد آية١٦ :
)(٢انعام آية ١٠٢

قرآن او رتوحيد در عبادت
١۔) َو لَقَد بَعثَنَا ِفی ُک ﱢل أُم ٍة َرسُوالً أَن اعبُدُوا ّ
ﷲ وا َجت ِنبوا الطﱠا ُغوتَ () (١ہم نے ہر امت ميں ايک رسول بھيجا تاکہ خدا ئے يکتا
کی عبادت کريں او رطاغوت سے پر ہيز کريں ۔
َ
َ
ﱠ
ّ
َ
ٔ
ٔ
ُون() (٢ہم نے آپ سے قبل کسی رسول کو مبعوث نہيں
ُول اِ ّال نُ ِ
٢۔) َوما َ أَر َسلنَا ِم ْن قَبلِک ِم ْن َرس ٍ
وحی اِليہ انہُ ال اِلہ اِال انَا فاعبُد ِ
کيا مگر يہ کہ اس پر وحی کی کہ ميرے عالوه کو ئی معبود نہيں ل ٰہذا ميری عبادت کرو ۔
٣۔ ) َو اِ ﱠن ٰ ّ
صراطُ ُمستقِي ُم()(٣بيشک ﷲ ہمارا او رتم سب کا پر ور دگا رہے ل ٰہذا اس کی عبادت
ﷲَ َربﱢی َو َربﱡ ُکم فَاعبُدُوه ھذا ِ
کرو اوريہی سيدھا راستہ ہے۔
اس نکتہ کی جانب توجہ ضروری ہے کہ احترام ،تواضع او رخشوع کے مراتب و درجات ہيں اور سب سے آخری اور اعلی
درجہ پرستش و عبوديت ہے .اوريہ مرحلہ صرف ذات خدا وند سے مخصوص ہے جس کا بين ثبوت سجده ہے ۔
اسی بناء پر غير خداکا سجده کرنا جائز نہينہے .او ريہ بات مسلّم ہے کہ اگر انسان عبوديت کے اس مرحلہ پر پہنچ جائے اور
پيش پرور دگا ر اپنی پيشانی کو خاک پر رکھ دے تو گويا اس نے اطاعت خدا کی راه اور اپنے تکامل مينبہت زياده پيش
قدمی
..............
) (١سوره نحل آية٣٦ :
) (٢سوره انبيا ء آية٢٥ :
) (٣سوره مريم آية٣٦:

کی ہے ايسی خالص عبادت ،عشق محبوب سے مکمل لبريز ہے اور اس محبت کا اثر خدا کی جانب پيش قدمی کا بہت اہم
سبب ہے ،کمال مطلق کی جانب پيش قدمی گناہو ں اور تمام آلودگيو ں سے کناره کشی کا پيش خيمہ ہے ۔
حقيقی عبادت گذار اس بات کی سعی پيہم کرتا ہے کہ خود کو محبوب کے جيسا قراردے اور ا سی طرح سے خود کو صفات
جمال و جال ل ٰالہيہ کا پر توقرار ديتا ہے اور يہ امور انسان کے تربيت وتکامل ميں بہت اہم کردار ادا کرتے ہيں ۔
سواالت
١۔خدا کی وحدانيت پر دليل پيش کريں ؟
٢۔ مراتب توحيد کيا ہيں ؟
٣۔ توحيد افعال سے مراد کياہے ؟
٤۔ توحيد در عبادت کی وضاحت کيجئے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (
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آٹھواں سبق
صفات خدا )فصل اول (
جس طرح سے شناخت خدا وندمتعال اور اس کے اصل وجو د کو جا ننا آسان ہے اسی طرح اس کے صفات سے آگاہی
چنداں آسان نہيں ہے .کيونکہ خد اکی شنا خت کے لئے آسمان کے ستارے ،درختوں کے پتے ،متنوع برگ وگياه  ،جاندار
اشياء بلکہ ايٹمی ذرات کی تعداد يہ سب اس کے وجود پر دليل ہيں يہ سب کے سب اس کے عظمت کی نشانياں ہيں ،ليکن اس
کی صفات کی پہچان کے لئے غوروخو ض او ر دقت نظر کی ضرورت ہے تاکہ تشبيہ اور قيا س آرائی سے دور رہيں
صفات خدا کی شناخت کی پہلی شرط ،صفات مخلو قات کی خدا سے نفی کرنا او رخدا کاکسی مخلوق سے تشبيہ نہ دينا ہے .
کيو نکہ خدا کی کسی صفت کا مخلوقات کی صفت سے کسی طرح موازنہ ہو ہی نہيں سکتا ،مادی صفات ميں سے کو ئی
صفت اس کی پاک ذات ميں دخيل نہيں ہے کيو نکہ مادی صفت محدوديت کا سبب ہے اور وه ال محدود ہے اور تمام مراتب
کمال کا مجموعہ ہے ل ٰہذا ہم اس کی ذات کوکماحقہ درک نہيں کر سکتے اور اس طرح کی کو ئی اميد بھی نہيں رکھنی
چاہئے ۔
يہاں پر يہ سوال پيدا ہو تا ہے کہ عقل ،خد اکی حقيقت ذات اور اس کے صفات کو کيوں نہيں درک کر سکتی ؟ تو اس
کاجواب اس طرح ديا جا سکتا ہے کہ اس کی ذات اقدس ہررخ سے بے نظير و ال محدود ہے ،علم ،قدرت اور اس کے تمام
صفات اس کی ذات کی طرح ال محدود ہيں  ،اور دوسری طرف ہم او رجو کچھ ہم سے مربوط ہے  ،علم ،قدرت ،حيات
،فرمان ،مکا ن ،سب محدود ومتناہی ہے ۔تو ان تمام تر محدوديت کے ساتھ اس کی حقيقت ذات کو کہ جوالمحدود ہے کيسے
درک کر سکتے ہيں ؟!اس کی حقيقت ذات کو آخر کيسے درک کريں جس کی کو ئی شبيہ ومثيل نہيں ؟۔
صفات ثبوتيہ و سلبيہ :
صفات خدا کو دو قسمونميں تقسيم کر سکتے ہيں ۔ ثبوتيہ و سلبيہ
صفات ثبوتيہ يا جماليہ
''عالم ،قادر  ،حی ،مريد  ،مدرک  ،سميع  ،بصير  ،متکلم و صادق ''۔خدا وند کمال مطلق ہے جو کچھ صفات ثبوتيہ کے عنوان
سے پيش کيا گيا ہے وه اصول صفات ہيں نہ يہ کہ خدا ان ميں منحصر و محدود ہے ۔
صفات سلبيہ يا جالليہ
''وه مرکب ومجسم نہيں  ،قابل ديد و محلول نہيں ،اس کا کوئی شريک نہيں ''
صفات ذات و صفات فعل
صفات ثبوتيہ کی دوقسميں ہيں ۔ صفات ذات و صفات فعل
صفات ذات :جو اس کی عين ذات ہيں انہيں کو ذات خدا وندی سے جدا نہيں کرسکتے جيسے علم ،قدرت،حيات ،اور جن کی
بھی ان تينوں صفات کی طرف بازگشت ہو جيسے سميع  ،بصير ،قديم ،ازلی ،ابدی ،مدرک ،حکيم ،غنی ،کريم ،عزيز و غيره
۔
صفات فعل  :وه صفات جو افعال خدا وندسے متعلق ہيں يعنی جب تک وه افعال اس سے صادر نہ ہو ں وه صفات اس سے
متصف نہيں ہو نگے جيسے خالق رازق يااس کے ماننددوسرے صفات اور کبھی اس سے يہ صفات سلب بھی ہو جا تے ہيں
ﷲُ ول ْم يُخلق شيئا ً ثُم َخلَق ۔ أراد ّ
جيسے'' کان ٰ ّ
ﷲ شيئا ً ولم يرد شيئا ً آخر شاء ولم يشائ''وه خدا تھا جس نے خلق نہيں کيا تھا
موسی ولم
پھراس نے خلق کيا ،خدا نے ايک چيز کا اراده ،کيا دوسری چيز کا اراده نہيں کيا  ،چاہا اور نہيں چاہا ۔''تکلم مع
ٰ
يتکلم مع فرعون يُحب َمن أطاعہُ وال يُحب َم ْن عصاه'' حضرت موسی سے ہم کالم ہوا فرعون سے کالم نہينکيا ،جو اس کی
اطاعت کرتا ہے اس کو دوست رکھتا ہے اور جو اس کی نا فرمانی کرتاہے اس کو دوست نہيں رکھتا  ،اس کے صفات فعل
ﷲ'' اس کی صفات ذات ميں'' اِذا َع ِلم ّ
ئ ّ
ﷲ
ميں ''اذا '' اور '' ِان'' کا لفظ داخل و شامل ہو تا ہے جيسے '' اِذا أراد شيئا ً و اِن شا َ
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''اور''اِن َع ِلم ''نہيں کہہ سکتے۔
علم خداوند
وه واجب الوجود جو عالم علم کل ہے اس کی حيرت انگيز نظم و ہماہنگی پوری کائنات پر محيط ہے ،جو اس کے ال متناہی
علم کا بيّن ثبوت ہے اس کے علم کے لئے ماضی حال ،مستقبل سب برابر ہے  ،اس کا علم ازل و ابد پر محيط ہے کروڑوں
سال قبل و بعد کاعلم اس کے نزديک آج کے علم کے برابر ہے جس طرح سے کل کا ئنا ت کا خالق ہے اسی طرح تمام
ذرات کی تعداد اور ان کے اسرار مکنونہ کا مکمل عالم ہے  .انسان کے نيک و بد اعمال نيز ان کی نيات ومقاصد سے آگا ه و
باخبر ہے ،علم خداوند اس کی عين ذات ہے اور اس کی ذات سے جدا نہيں ۔
َ
) َو اعلموا أَ ﱠن ّ
ّ
فی ا ٔ
رض يَعلَ ُم س ﱠر ُکم
ال
فی السﱠمٰ وا ِ
ﷲَ ِبک ﱢل ش ٍ
ت َو ِ
َيئ َعلِي ُم() (١جان لو کہ خد اہر شی ٔسے آگا ه ہے۔ ) َوھَ َو ﷲُ ِ
ِ
کسبُونَ ()''(٢وه خد اوه ہے جو زمينو ں و آسمانو ں ميں تمہارے ظاہر و باطن کا عالم ہے او رجو کچھ
َو َجھَ َر ُکم َو يَعل ُم ما تَ ◌َ ِ
تم انجام ديتے ہو اس کا عالم ہے'' ۔
..............
) (١سوره بقره آية ٢٣١
)(٢سوره انعام آية ٣،

سواالت
١۔عقل ،خد اکی حقيقت ذات اور ا س کے صفات تک کيو ں نہيں پہنچ سکتی ؟
٢۔صفات ثبوتيہ وصفات سلبيہ کی تعريف کريں ؟
٣۔ صفات ذات و صفا ت فعل ميں کيافرق ہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

نواں سبق
صفات خدا وند )فصل دوم (
خد اوند متعال بے پنا ه قوتوں کامالک ہے  .اتنی بﮍی کا ئنا ت اپنی تمام عظمتوں او روسعتوں کے ساتھ سيارات وکواکب
،کہکشائيں ،بے کراں سمندر  ،دريا اور ان ميں مختلف النوع مخلو قات و موجودات سب کے سب اس کی قدرتوں کے کرشمہ
ہيں ! خدا ہر چيز پر قادر ہے اور ہر شی ٔپر اس کی قدرت يکساں و مساوی ہے۔
کے
َيئ قَديرُ()''(١بابرکت ہے وه ذات جس
قبضہ قدرت ميں کا ئنا ت کی باگ ڈور ہے
ذی ِبيَ ِد ِه ال ُملک َوھ
ٰ
ُوعلی ُک ﱢل ش ٍ
)تَبَا َرک الّ ِ
ٔ
وه ہر چيز پر قادر ہے'' ۔
ت وا َٔ
ُ
َ
َ
ﱠ
َيئ قديرُ( )''(٢زمين وآسمان اورجوکچھ اس کے درميان ہے ان سب کی
ال
رض َوما ِفيھن َو ھُو ٰ
) ِ ّ ُملک السﱠمٰ وا ِ
علی ک ﱢل ش ٍ
ِ
حکومت خدا سے مخصوص ہے او روه ہرچيز پرقادر ہے'' ۔
َ
ب اِنﱠا لَقَا ِدرُونَ () (٣ميں
َارق َوال َمغَار ِ
)فال أُ ِ
قس ُم بِربﱢ ال َمش ِ
..............
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) (١سوره ملک آية ١
) (٢مائده آية ١٢٠
) (٣معارج آية ٤٠

تمام مشرق و مغرب کے پروردگا ر کی قسم کھا کر کہتا ہو ں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہيں۔
قران کی متعدد آيات جوقدرت خداوندعالم کو بيا ن کرتی ہيں اس سے يہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قدرت خد الئے کو
ئی حدو قيد نہيں ہے بلکہ جس وقت وه چاہے انجام دے ديتا ہے او رجب کسی چيز کی نا بودی کا اراده کرے تواس چيز
کومٹ ہی جا نا ہے ۔
خال صہ يہ کہ کسی قسم کی ناتوانی او رضعف کا تصور نہيں کيا جا سکتا۔آسمان ،عظيم ترين سيارات اور ذرات سب اس کے
لئے يکساناور برابر ہيں ۔
علی عليہ السالم :وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوی والضعيف من خلقہ اِ ّال سواء
عن ﱟ
امير المومنيننفرماتے ہيں '':آشکا ر وپوشيده ،وزنی او ر ہلکا ،قوی وضعيف يہ سب کے سب خلقت ميں اس کے نزديک برابر
ہيں'' )(١
امام جعفر صادق نے فرمايا  :جس وقت حضرت
موسی طور پر تشريف لے گئے عرض کی ! خدا يا ! اپنے خزانے کا نظاره
ٰ
کرادے تو خدا نے فرمايا  :ميراخزانہ يوں ہے کہ جس وقت ميں کسی چيز کا اراده کرکے کسی چيز کو کہو نکہ ہو جا تو وه
وجو د ميں آجائے گی )(٢
..............
) (١نہج البالغہ خ ٨٠:
)(٢توحيد صدوق باب  ٩حديث ١٧

قدرت خداکے متعلق ايک سوال
کبھی کبھی يہ سوال اٹھا يا جا تا ہے کہ کيا خدا اپنا جيسا ايک خدا پيدا کرسکتا ہے؟
اگر يہ جواب ديا جا ئے کہ کيو ں نہيں ؟تو دو خداہو جا ئيں گے ! اوراگر کہا جائے کہ نہيں کرسکتا تو ايسی صورت ميں
قدرت خدا محدود ہو جا ئے گی ۔ يا يہ کہ کيا خدا اتنی بﮍی کائنات کو ايک مرغی کے انڈے کے اندر دنيا کو چھوٹی اور
انڈے کو بﮍ ا کئے بغير سمو سکتاہے۔؟
اس کے جو اب ميں يہ کہا جا ئے گا کہ ايسے مواقع کے لئے )نہيں ہو سکتا ( يا )نہيں کرسکتا ( کی لفظيں استعمال نہيں
کريں گے ،يا واضح لفظوں ميں يہ کہا جا ئے کہ يہ سوال ہی نامعقول ہے کيو نکہ جب ہم يہ کہيں گے کہ کيا خدا اپنے جيسا
دوسرا بنا سکتا ہے تو خود لفظ )خلقت( کے يہ معنی ہيں کہ وه شیء ممکن الوجود و مخلو ق ہے اور جب ہم يہ کہيں گے
)خدا وند ( کے معنی وه شی ٔہے جو واجب الوجود ہے ۔
تو اس کا نتيجہ يہ ہو گا کہ کيا خدا اس با ت پر قادر ہے کہ ايسی چيز کو خلق کرے جو ايک ہی وقت ميں واجب الوجو د بھی
ہو اور نہ بھی ہو ،ممکن الوجود بھی ہو اور غير ممکن الوجود بھی  ،خالق بھی ہو اور مخلوق بھی يہ سوال غلط ہے خدا ہر
چيز پر قادر ہے۔
اسی طرح سے جب يہ کہا جا ئے کہ کيا خدا اس بات پر قادر ہے کہ کل کا ئنا ت کو ايک مرغی کے انڈے ميں سمودے اس
طرح سے کہ نہ دنيا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بﮍا تو اس کے معنی يہ ہو ئے کہ دنيا اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ بﮍی بھی ہے
اور چھوٹی بھی اس سوال کے بے تکے ہو نے کی وجہ سے جواب کی بالکل ضرورت نہيں ہے کيو نکہ محال سے قدرت
کا تعلق خود محال ہے ۔
اسی سوال کو ايک شخص نے حضرت اميرنسے پوچھا تھا آپ نے فرمايا:
..............
) (١نہج البالغہ خ ٨٠:
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)(٢توحيد صدوق باب  ٩حديث ١٧

اِ ﱠن ّ
لتنی ال يکون ''خدا کی جا نب عجز و ناتوانی کی نسبت نہيں دی جاسکتی
ﷲ تبارک
وتعالی ال ينسب اِ ٰ
ٰ
لی العجز والّ ِ
ذی سأ ِ
؛ليکن تم نے جو سوال کيا وه انہونی ہے'' )(١
ايک روايت ميں آيا ہے کہ امام رضاننے ) اس سوال کے جو اب ميں( فرمايا  :ہا ں کيو ں نہيں انڈے سے بھی چھوٹی
چيزميں اس دنيا کو رکھ سکتا ہے خدا اس بات پر قادر ہے کہ دنيا کو تمہاری آنکھ کے اندر رکھ دے جو انڈے سے بھی
چھوٹی ہے )در حقيقت يہ جو اب موال کا نقضی جو اب تھا کيو نکہ سوال کرنے واال ايسے مسائل کے تحليل کی طاقت نہيں
رکھتا تھا(۔)(٢
خدا حی وقيوم ہے
خدا حيات جاوداں کا مالک ہے وه ثابت و قائم ہے وه اپنی ذات پر قائم ہے دوسری موجودات اس کی وجہ سے قائم ہيں حيات
خدا اور حيات موجو دات ميں فرق ہے کيو نکہ حيات ،خد اکی عين ذات ہے نہ عارضی ہے اور نہ ہی وقتی ۔
حيات خدا يعنی اس کا علم او راس کی قدرت ،خدا کی حيات ذاتی ،ازلی ،ابدی ،نہ بدلنے والی اور ہر طرح کی محدوديت سے
خالی ہے وه قيوم ہے يعنی موجودات کے مختلف امو ر اس کے ہاتھ ميں ہيں مخلوقات کی رزق ،عمر ،حيات اور موت اس
کے حسن تدبير کی وجہ سے ہے ۔
..............
) (١توحيد صدوق باب  ، ٩حديث ٩
)(٢پيام قرآن ج  ،٤ص ١٨٣

اسی لئے يا حی يا قيوم جا مع اذکا رميں سے ايک ہے اس لئے کہ )حی( اس کے بہترين صفات ذات يعنی علم وقدرت ميں
سے ہے اور )قيوم ( اس کے صفات فعل ميں سے ہے اس وجہ سے امير المومنين سے نے ارشاد فرمايا  :فلسنا نعل ُم ُکنہ
عظمتک ﱠِاال انﱠا نعلم اِنﱠک ح ّی قيﱡوم ال تاخذ ک ِسنةُ وال نوم )(١
''ہم کبھی تيری حقيقت ذات کو درک نہيں کر سکتے ہم بس اتنا جا نتے ہيں کہ حی و قيوم ہے اور کبھی بھی تجھے نينداور
جھپکی نہيں آتی )اپنے بندوں کے حال سے بے خبر نہيں ہے (''
امير المو منين سے روايت ہے آپ فرماتے ہيں کہ جنگ بدر کے دن ميں رسول اکرم ۖ کے پاس گيا تو ديکھا کہ آپ سجدے
ميں سر رکھ کر ''يا حی يا قيوم '' کا ورد کر رہے ہيں کئی دفعہ گيا اور واپس آگيا آپ مستقل اسی ذکر کا ورد فرمارہے تھے
يہا ں تک جنگ بدر فتح ہو گئی ۔)(٢
جو کچھ اب تک ذکر کيا گيا ہے وه صفات خد ا کے اصول تھے اور دوسری صفات بھی ہيں کہ جن کے صرف ترجمہ پر
اکتفا کيا جائے گا ۔
َ
ﱠ
ُ
ٔ
والباطنُ َو
ر
اھ
والظ
ر
اآلخ
و
ل
و
ال
ا
و
ھ
ہے
نہيں
انتہا
و
آغاز
لئے
کے
اس
گا
رہے
ہميشہ
اور
تھا
سے
ہميشہ
قديم و ابدی  :يعنی
ُ
ُ
ُ
َ ّ
ِ
ِ
َيئ َعلِي ُم )'' (٣وه اول و آخر ہے وه ظاہر و باطن ہے وه ہرشی ٔکا جاننے واال ہے ''۔
ھُ َو ِب ُک ﱢل ش ٍ
..............
) (١نہج البال غہ خ ١٦٠،
) (٢تفسير روح البيا ن آيہ الکرسی کے بيان ميں۔
) (٣حديد آية٣،

مريد  :يعنی وه صاحب اراده ہے وه اپنے کاموں ميں مجبو ر نہينہے وه جس کام کو بھی انجام ديتا ہے اس کا ہدف اور اس
کی حکمت پيش نظر ہو تی ہے )وه حکيم ہے (
مدرک  :ساری چيزوں کو درک کرتا ہے .ساری چيزوں کو ديکھتا ہے او رہر آواز کو سنتا ہے۔ ) وه سميع و بصير ہے (
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متکلم  :خدا ہو ائوں ميں آواز پيدا کر سکتا ہے وه اپنے رسولوں سے گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو زبا ن و لب و حلق کی
محتا ج نہيں ۔
صادق  :يعنی خدا جوکچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور عين حقيقت ہے کيو نکہ جھوٹ جھل ونادانی کے باعث يا کسی کمزوری
کے سبب ہوتا ہے او رخد اان سے پاک ومنزه ہے۔
خال صہ کالم يہ کہ خد اکمال مطلق ہے او رکسی قسم کا نقض و عيب اس کی ذات سے متصف نہيں اور ہم کو اس کی
صفات کی شناخت ميں بھی اپنے عجز کا اعتراف کرنا چاہئے ۔
ذات خد اميں تفکر منع ہے
صفات کے بارے ميں جو مختصر بيا ن تھا اس کے بعد يہ جاننا ضروری ہے کہ صفات خدا عين ذات ہيں ل ٰہذانہ اس کی ذات
او ر نہ ہی اس کی صفات ميں از حد تفکر کريں کيو نکہ از حد تفکر حيرانی او ر سر گردانی کاسبب ہے صرف اس کی
مخلوقات ميں غور خوض کريں ۔
ٰ
ٰ
َ
ّ
ّ
ّ
ً
ﷲ ال يزاد صاحبة اال تحيّرا''خلقت خداکے
فی ﷲ فأ ﱠن الکالم فی ِ
فی خلق ﷲ وال تکلموا ِ
قال االما ُم البا قر عليہ السالم '' :تکلموا ِ
با رے ميں گفتگو کرو .خدا کے با رے ميں گفتگو نہ کرو اس لئے کہ خدا کے بارے ميں گفتگو صاحب کال م کے حق ميں
تحيّر کے سوا کچھ اضا فہ نہ کرے گا۔
عالمہ مجلسی او رديگر علما ء نے کہا ہے کہ ذات و صفات خدا ميں تفکر و تکلم سے منع کرنے کا مطلب کيفيت ذات خدا
وندعالم ہے ۔
ٰ
ّ
لی عظيم خلقہ'' ذات خد اميں
لی عظمتہ فانظروا اِ ٰ
قال االمام الباقر عليہ السالم :اِياکم و التف ّکر فی ﷲ لکن اِ َذا أردتم أن تَنظروا اِ ٰ
غور و خو ض سے پرہيز کرو جب جب بھی اس کی عظمتوں کوديکھنا چاہوتو اس کی عظيم خلقت )اس دنيا (کوديکھو ''۔)(١
..............
) (١اصول کا فی باب نہی از کالم در کيفيت حديث ١،۔٧

سواال ت
١۔ خدا کے قدرت کی نشانيا ں کيا ہيں ؟
٢۔ قديم  ،ابدی ،متکلم  ،صادق کے کيا معنی ہيں ؟
٣۔ ذات خد اميں غو ر و خو ض کيوں منع ہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

دسواں سبق
صفات سلبيہ
ايک جملہ ميں يو ں کہا جا سکتا ہے کہ صفات سلبيہ يعنی  :خدا وند ہر طرح کے عيب و نقص  ،عوارض نيز صفات
ممکنات سے پاک ومنزه ہے ۔ ليکن ان صفات ميں بعض پر بحث کی گئی ہے جيسے وه مرکب نہيں ہے  ،جسم نہيں رکھتا ،
قابل رئويت نہيں  ،اس کے لئے زمان ومکا ن ،کو ئی ٹھکا نہ يا جہت معين نہيں کرسکتے .وه ہر طرح کے نياز و احتياج
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سے دور ہے ،اس کی ذات واال صفات محل حوادث نہيں اور عوارض وتغيير وتبدل کا شکا ر نہيں ہو سکتی ،صفات خدا
ونداس کی عين ذات ہے اس کی ذات مقدس پر اضا فہ نہينہے ۔
ٔ
سيد االولياء اميرالمومنين ايک خطبہ کی ابتدا ميں يو ں گويا ہيں'' ال يشغلہ شان وال يغيره زمان وال يحويہ مکان واليصفہ
لسان''کو ئی چيز اس کو اپنے آپ ميں مشغول نہيں کرسکتی ،زما نہ کا تغيير وتبدل اس ميں کوئی تبديلی نہيں ال سکتا کو ئی
مکان اپنے ميں سمو نہيں سکتا ،کو ئی زبا ن اس کی مدح نہيں کر سکتی۔ )(١
..............
)(١نہج البال غہ خطبہ١٧٨،

دوسری حديث ميں امام جعفر صادق ں سے نقل ہے کہ'' اِ ﱠن ّ
تعالی ال يُوصف بزمان وال مکان وال حرکة وال انتقال
ﷲَ تبارک و
ٰ
وال سکون بل ھو خالق الزمان والمکان والحرکة واالنتقال تعالی ّ
ﷲ عما يقول الظالمون عل ًوا کبيراً ''خدا وندتعالی کی تعريف
وتوصيف زمان و مکا ن ،حرکت و انتقال مکان و سکو ن کے ذريعہ سے نہيں کی جا سکتی  ،وه زمان ومکا ن نيزحرکت
ونقل مکا ن، ،اور سکون کا خالق ہے ،خدا اس سے کہيں زياده بلند و باال ہے جو ظالم او رستمگر افراد تصور کرتے ہيں۔
)(١
صفات سلبی کی وضاحت
خدا مرکب نہيں ہے يعنی اجزاء ترکيبی نہيں رکھتا کيو نکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کامحتاج ہو تا ہے جبکہ خدا کسی شی ٔ کا
محتا ج نہيں ہے  ،وحدانيت کی بحث ميں ہم نے يہ بات کہی تھی کہ خدا کمال مطلق ہے  ،اور ا س کے لئے کو ئی حد
ومقدار نہيں ہيں ،ل ٰہذا اس بات کی جا نب ہماری توجہ ضروری ہے کہ جو محدوديت يا احتيا ج کا سبب ہے وه ممکنات سے
مخصوص ہے خدا ان سے پاک و منزه ہے تعالی ّ
ﷲ عنہ ذلک علواً کبيراً۔
خدا جسم نہيں رکھتا اور دکھائی نہيں دے گا
ّ
ُدرک االٔبصا َر َوھو الل ِطيفُ ال َخبِير( ) (٢آنکھيں اس کو ديکھ نہيں سکتی وه تمام آنکھوں کو ديکھتا
در ُکہُ االٔب َ
صا ُر و ھُ َو ي ِ
)الَ تُ ِ
ہے وه لطيف وخبير ہے
..............
) (١کتاب بحاراالنوار ج، ٣ص٣٠٩،
) (٢سوره انعام آية ۔١٠٣

سوال  :خدا کو ديکھنا کيو ں ناممکن ہے ؟
جواب  :اس لئے کہ ديکھنے کے جو لوازمات ہيں ،ان ميں سے کوئی ايک بھی خداکے لئے ممکن نہيں يعنی خدا کو
اگرديکھنا چاہيں تو ضروری ہے کہ وه جسم رکھتا ہو جہت اورسمت رکھتا ہو ،اجزاء رکھتا ہو اس لئے کہ ہر جسم اجزاء و
عوارض جيسے رنگ ،حجم اور ابعاد رکھتا ہے ،نيز تمام اجسام تغيير وتبدل رکھتے ہيں اور مکا ن کے محتاج ہيں اور يہ
سب ممکنات کی خصوصيات ہيں  ،اورنياز واحتياج کے شکا رہينخدا ان سے پاک ومنزه ہے۔
خال صہ کال م يہ کہ نہ خدا جسم ہے اورنہ ہی ديکھا جاسکتا ہے ) اہل سنت کے بعض فرقے اس بات کے قائل ہيں کہ خدا
روز محشر مجسم ہوگا اور دکھا ئی دے گا اس کے ضمن ميں ان کی جانب سے بہت ساری باتيں مضحکہ خيز ہيں اورکسی
عقل و منطق سے سروکا ر نہيں رکھتيں ۔
ٰ
َ
امام علی رضا ں سے روايت ہے :أنّہ لَيس ِمنﱠا َمن زعم أ ﱠن ّ
ﷲ ع ﱠزوج ﱠل جسم ونحن منہ براء فی الدنيا واآلخرة ) (١جو شخص
اس بات کا قائل ہے کہ خدا جسم و جسمانيت رکھتا ہے وه ہم مينسے نہيں ہے او رہم دنيا وآخرت ميں ايسے شخص سے دور
و بيزار ہيں ۔
..............
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)(١توحيد صدوق باب  ،٦حديث٢٠ ،

وه ال مکاں ہے او رہر جگہ ہے
ماده سے خالی ايک شی ٔ کی شناخت ان انسانو ں کے لئے جو ہميشہ مادی
قيدخانہ ميں اسير رہے اور اس کے عادی ہو گئے بہت ہی مشکل کام ہے شناخت خدا کا پہال زينہ اس )خدا ( کو صفات
مخلوقات سے منزه جاننا ہے ،جب تک ہم خداکو ال مکا ن وال زمان نہ جا نيں گے در حقيقت اس کی معرفت ہی حاصل
نہينکر سکتے ۔محل او رمکان رکھنا جسم وجسمانيت کاالزمہ ہے او رہم پہلے ہی عرض کر چکے ہيں کہ وه جسم نہيں
رکھتا وه ہر جگہ ہے ۔
وه ہر جگہ ہے
ٰ
َ
ّ
ﱠ
ُ
شر ُ
واس ُع عَلي ُم() (١مشرق ومغرب ﷲ ہی کے لئے ہے اور تم جس جانب
ﷲ اِ ﱠن ﷲَ ِ
غربُ فَأينَ َما تُولوا فَثَ ﱠم َوجہُ ِ
ق وال َم ِ
) َو ﱠ ِ ال َم ِ
بھی رخ کروگے خدا وہاں موجود ہے خدا بے نياز اور صاحب علم و حکمت ہے ۔
) َوھُ َو َم َع ُکم ٔاَينَ َما ُکنتُم َو ّ
ﷲُ ِب َما تَعملُونَ بَصيرُ() (٢تم جس جگہ بھی ہو خدا تمہارے ہمراه ہے اور جو کچھ تم انجام ديتے ہو
اس پر ناظر ہے ۔
امام موسی کا ظم ننے فرمايا  :اِ ﱠن ٰ ّ
وتعالی کان لم ينزل بال زمان وال مکان وھو اآلن کما کان ال يخلو منہ مکان وال
ﷲَ تبارک
ٰ
يشغل بہ مکان وال يح ّل فی مکان ) (٣خدا ہميشہ سے زمان ومکان کے بغير موجود تھا اور اب بھی ہے ،کو ئی جگہ اس سے
خالی نہيں اور درعين حال کسی جگہ ميں قيد نہيناس نے کسی مکا ن ميں حلول نہينکيا۔
..............
)(١سوره بقره ص ١١٥۔
) (٢سوره حديد آية ٤،
) (٣توحيد صدوق باب ،٢٨حديث ١٢

ايک شخص نے حضرت امام علی سے سوال کيا کہ موال ہمارا خدازمين وآسمان کو پيد اکرنے سے پہلے کہاں تھا ؟آپ نے
فرمايا  :کہاں کا لفظ مکا ن کے حوالے سے ہے جبکہ وه اس وقت بھی تھا جب مکان نہيں تھا۔ )(١
..............
) (١سابق حوالہ حديث٤،

خدا کہا نہے ؟
کتاب ارشاد واحتجاج ميں ذکر ہے کہ ايک يہودی مفّکر ،خلفاء ميں سے ايک کے پاس آيا او رسوال کيا کہ آپ جانشين رسول
ہيں ؟ انھو ں نے جو اب ديا ہاں اس نے کہا خد اکہا ں ہے ؟
حيطہ قدرت سے خالی ہے
انہو ں نے جواب ديا آسمان ميں عرش اعظم پر بر اجمان ہے اس نے کہا پھر تو زمين اس کے
ٔ
خليفہ ناراض ہو گئے اور چيخ کر بولے فوراً يہاں سے دفع ہو جا ئو ورنہ قتل کرادونگا ،يہودی حيران ہوکر اسالم کا مذاق
اڑا تا ہو ا باہر نکل گيا۔
جب اميرالمومنين نکو اس بات کی اطالع ہو ئی توآپ نے اس کو طلب کيا اور فرمايا ميں تمہارے سوال اور دئے گئے جواب
دونونسے باخبر ہوں،ليکن ميں بتاتا ہو ں کہ اس نے مکا ن کو خلق کيا ہے ل ٰہذا اس کے لئے يہ ناممکن ہے کہ وه خود
صاحب مکان ہو اور کسی مکان ميں مقيد ہو۔
وه اس سے کہيں بلند وباال ہے کہ مکان اس کو اپنے آپ ميں سمو لے ،کياتم
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نے اپنی کتابوں ميں نہيں پﮍھا کہ ايک دن حضرت موسی بن عمران بيٹھے ہو ئے تھے۔
ايک فرشتہ مشرق سے آيا آپ نے پوچھا کہا ں سے آرہے ہو ؟اس نے جواب ديا خدا کے پاس تھا اس کے بعد ايک فرشتہ
مغرب سے آيا آپ نے پوچھا کہا ں سے آرہے ہو ؟اس نے جواب ديا خدا کے پاس تھا اس کے بعد ايک فرشتہ آياآپ نے سوال
کياکہاں سے آرہے ہو؟ اس نے جواب ديا کہ ساتويں آسمان ميں خدا کے پاس تھا اس کے بعد ايک فرشتہ اور آيا اس سے
سوال کيا کہا ں تھے؟ اس نے کہازمين کے ساتويں طبق سے خدا کے پاس تھا ،اس کے بعد حضرت موسی نے کہاپاک ہے
وه ذات جس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہيں ہے اور اس کے نزديک کوئی جگہ دوسری سے نزديک نہيں ۔
يہودی نے کہا کہ  :ميں اس بات کی گواہی ديتا ہو نکہ حق مبين يہی ہے اور آپ پوری کائنات ميں سب سے زياده وصی
رسول خدا ۖ کی اہليت رکھتے ہيں ۔)(١
ہم دعا کرتے وقت ہاتھ آسمان کی جانب کيوں بلند کرتے ہيں ؟
ہشام بن حکم کہتے ہيں کہ ايک کا فر ،حضرت امام جعفر صادق ں کی خدمت ميں حاضر ہو ا اور'' الرحمن علی العرش
استوی '' کی تفسير جاننی چاہی امام نے دوران تفسير وضاحت فرماتے ہو ئے ارشاد فرمايا  :خدا کسی مخلوق ومکان کا
محتاج نہيں بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہيں  ،اس نے عرض کی تو پھر دعا کرتے وقت
..............
) (١پيام قرآن نقل جلد، ٤ص ٢٧٤

چاہے ہاتھ آسمان کی جانب رکھيں يا زمين کی طرف اس ميں کوئی حرج نہيں ہے ،آپ نے فرمايا  :يہ موضوع اس کے علم
اور احاطہ قدرت ميں برابر ہے ليکن خدانے اپنے بندوں کو حکم ديا ہے کہ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی جانب
عرش کی طرف بلند کريں کيونکہ معد ن رزق وہاں ہے ۔جو کچھ قرآن اور فرمان رسول ہے ہم اس کو پہچاتے ہيں  ،اس کے
بعد فرمايا  :اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند کرو اوريہ وه موضوع ہے جس پر تمام امتوں کا اتفاق ہے ۔)(١
حضرت امير المومنين ننے فرمايا  :کہ تم ميں سے کوئی بھی جب نماز تمام کرے تو دعا کے لئے ہاتھوں کوآسمان کی جانب
بلند کرے پھر دعا کرے ،ايک شخص نے سوال کيا کہ کيا خدا ہر جگہ نہيں ہے ؟ آپ نے فرمايا  :ہا ں ہے ۔ اس نے کہاپھر
ہاتھو ں کو آسمان کی طرف کيوں اٹھاتے ہيں ،آپ نے فرمايا :تم نے )قرآن مجيدميں( نہيں پﮍھا آسمان ميں تمہاری روزی ہے
اورجو کچھ تم سے وعده کياگيا ہے۔ انسان محل رزق کے عالوه کہا نسے رزق طلب کرے گا محل رزق اور وعده ٰالہی
آسمان ہے ۔)(٢
..............
) (١پيام قرآن از بحاراالنوار ج،٣ص ٣٣٠
) (٢پيام قرآن نقل از بحاراالنوار ج ،٩٠ص ٣٠٨

سواالت
١۔ صفات سلبيہ سے مراد کياہے ؟
 ٢۔ خدا کو ديکھنا کيوں ناممکن ہے ؟
 ٣۔ يہو دی دانشمند جس نے سوال کيا تھا کہ خدا کہا نہے حضرت امير نے
اس کو کيا جواب ديا ؟
٤۔ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی جانب کيو ں اٹھا تے ہيں ؟
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اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

گيارہواں سبق
عدل ٰالہی
اصول دين کی دوسری قسم عدل سے متعلق ہے ،عدل ،خداکے صفات جماليہ ميں سے ايک ہے عدالت ٰالہی ايک طرف تو
ايمان بہ خدا سے مربوط ہے تو دوسری طرف معاد سے ،ايک طرف مسئلہ نبوت وامامت سے تودوسری طرف سے
فلسفہ ٔاحکام سے کبھی ثواب و عقاب تو کبھی جبر و تفويض سے اسی بناپر اصل عدالت کا اقرار يا انکا ر ممکن ہے کہ تمام
اعتقاد اور معرفت کے چہرے کو بدل دے اس کے عال وه اجتماعی  ،اخالقی اور تربيتی مسائل ميں بھی عدل ٰالہی سے انکا
ر نہينکيا جاسکتاانہيں خصوصيات کی وجہ سے عدل ٰالہی کو اصول دين مينشمار کيا گياہے ۔
موال ئے کا ئنا ت نے ايک مختصر اورمفيد عبارت کے ذريعہ توحيد اور عدل کو ايک جگہ رکھ کر فرمايا '':التوحيد ان ال
تتوھمہ والعدل ان ال تتھمہ'' توحيد وه ہے جوتمہاری واہمہ سے دور ہے )کيو نکہ جو واہمہ ميں سماجائے وه محدود ہے(اور
عدل اس چيز کا نام ہے جسے تم متہم نہ کرو ) برے کام جو تم انجام دے رہے ہو اسے خدا کی طرف نسبت نہ دو ( )(١
..............
) (١کلمات قصار نہج البال غہ حکمت ٤٧٠

عدل ٰالہی پر عقلی دليل
ظلم قبيح )ناپسند( ہے او رصاحب حکمت خدا کبھی قبيح فعل انجام نہينديتا کيونکہ ظلم کے کچھ اسباب ہيں اور خدا ان چيزوں
سے منزه ہے ۔
ظلم کے اسباب اور اس کی بنياد
١۔ضرورت :وه شخص ظلم کرتاہے جوکسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وه مقصد صرف ظلم ہی کے راستے سے ممکن
ہے ۔
 ٢۔ جہالت اور نادانی :وه شخص ظلم کرتا ہے جو ظلم کی برائيوں اور اس کی قباحت سے واقف نہينہوتا ۔
٣۔اخالقی برائی :وه شخص ظلم کرتاہے جس کے اندر کينہ ،عداوت ،حسد خواہشات پرستی ہے۔
٤۔ عجز و ناتوانی  :وه شخص ظلم کرتا ہے جو خطره اور نقصان کو اپنے سے دور کرنے سے عاجز ہو اور اپنے مقاصد
تک پہنچنے کے لئے ظلم کے عالوه کو ئی راستہ نہ پاتا ہو ۔
اس دنيا ميں جو بھی ظلم ہو تا ہے انہيں ميں سے کسی ايک کی بنا پر ہوتاہے اگر يہ اسباب نہ پائے جا ئيں تو کہيں بھی کو
ئی ظلم نہ ہو او رمذکوره اسباب مينسے کو ئی ايک بھی خداکے لئے ممکن نہيں ہے کيونکہ خدا وند عالم :
الف ( :غنی ہے او رکسی کا محتاج نہيں ہے ۔
ب( :اس کا علم ال محدودہے اور کبھی ختم ہو نے واال نہينہے۔
ج( :تمام اچھے صفات کا مالک ہے اور تمام عيوب اور نواقص سے پاک اور پاکيزه ہے ۔
د( :ال محدود قدرت کامالک ہے لہٰذا وه عادل ہے ۔
ٰ
صحيفہ سجاديہ کی دعا نمبر  ٤٥مينآيا ہے'' وعفوک تفضل وعقوبتک عدل''بارالہا! تيری عفو و بخشش تيرے فضل کانتيجہ
ٔ
ہے اور تيرا عقاب عين عدالت ہے۔
الہی أَنّہ ليس فی نقمتک عجلة
ائمہ معصومين سے نقل ہے کہ نماز شب کے اختتام پر اس دعا کو پﮍھا جائے ''وقد علمت يا ِ
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لی ظلم الضعيف وقد تعاليت يا ألہی عن ذلک علواً کبيراً'')(١
وال فی حکمک ظلم واِنﱠما يُعجّل من يخاف الفوت واِنﱠما يحتاج اِ ٰ
ٰ
''بارالہا ! ميں جانتا ہو نکہ توعقاب ميں جلدی نہيں کرتا اور تيرے حکم ميں ظلم نہيں پايا جا تا ،جلدی وه کرتاہے جو ڈرتا ہے
کہ کہيں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ظلم وه کرتا ہے جو ضعيف اور ناتواں ہوتا ہے اور اے ميرے پروردگار تو ان سے
کہيں زياده بلند و برتر ہے'' ۔
عدالت خدا کے معانی
عدل کے اس مشہور معنی کے عال وه )کہ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہيں کرتا( دوسرے کئی معانی پائے جاتے ہيں ۔
..............
) (١مصباح المتہجد شيخ طوسی ص ) ١٧٣دعاء بعد از نماز شب (

١۔ خد اعادل ہے يعنی خالق کا ئنا ت ہر اس کا م سے دور ہے جو مصلحت اورحکمت کے خال ف ہے ۔
٢۔ عدل يعنی  :تمام لوگ خدا کی نظر مينايک ہيں تمام جہات سے اور کو ئی بھی اس کے نزديک بلند وباال نہيں ہے مگر وه
ﷲ أتَقا ُکم اِ ﱠن ٰ ّ
ﷲَ عَلي ُم
شخص جو تقوی اور اچھے اعمال کے ذريعہ اپنے کو فساد اور نابودی سے بچائے)اِ ّن أَک َرم ُکم ِعند ﱠ ِ
َخبيرُ(بے شک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وہی ہے جو زياده پرہيز گار ہے اور ﷲ ہر شی ٔ کا جاننے واال اور
ہر بات سے با خبر ہے۔ )(١
٣۔ حق کے ساتھ فيصلہ او رجزا  :يعنی خدا وند عالم کسی بھی عمل کو چاہے وه کتنا ہی چھوٹا اور حقير کيو ں نہ ہو اس کے
بجا النے والے کا حق ضائع نہيں کرتا اور بغير جزاء کے نہيں رہنے ديتا او ربغير کسی امتياز کے تمام لوگوں کو ان کے
اعمال کی جزاملے گی
) فَ ْ
من يَعملْ ِمثقا َل َذ ﱠر ٍة َخيراً يَرهُ َو َم ْن يَعمل ِمثقا َل َذ ﱠر ٍة شَراً يَرهُ( پھر جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے ديکھے
گا او رجس نے ذره برابربرائی کی ہے وه اسے ديکھے گا ۔)(٢
شيئ موضعہ'' عادل وه شخص ہے جوہر چيز کو اس کی جگہ پر
٤۔ ہر چيز کو اس کی جگہ پر رکھنا'' العادل الواضع ُک ّل ٍ
قرار دے۔ )(٣
خدا وند عالم نے تمام مخلوقات کو اس کی مناسبت سے خلق کيا ہے اور اس کے
..............
)(١سوره حجرات آية ١٤
) (٢سوره زلزال آية ٧
) (٣مجمع البحرين کلمہ عدل

شيئ
اندر کی چيزيں اسی کے لحاظ سے خلق کی ہيں تمام موجودات عالم ميں تعادل وتناسب پايا جاتاہے ''أنبتنا فيھا ِمن ُک ّل ٍ
موزون'' ) (١اور ہر چيز کو معينہ مقدار کے مطابق پيدا کياہے۔
ہرکا م مقصد کے تحت  :يعنی دنيا کی تمام تخليق کا ايک مقصدہے اور اس دنيا کو خلق کرنے مينکچھ اسرارو رموز پوشيده
ہيں اوراس دنيامينکو ئی چيز بيکار و عبث نہيں ہے )أ فَ َح ِسبتُم انﱠما َخلَقنَا ُکم عَبثا ً َو أَنﱠکم اِلينَا ال تُرجعُون(کياتمہا را خيال يہ تھا
کہ ہم نے تمہيں بيکا ر پيدا کيا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہيں ال ئے جا ئو گے )(٢
ان مذکوره عدالت کے معانی پر اعتقاد اور يقين اور ان ميں سے ہر ايک معنی کو اپنی زندگی ميں عملی جامہ پہنانے کی
وجہ سے بہت سے اخالقی آثار مرتب ہو ں گے عادل عدالت کا خواہاں ہو تا ہے ۔
..............
)(١سوره حجر آية ١٩
) (٢سوره مومنون آية ١١٥:
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سواالت
١۔ کيو ں عدل کو اصول دين مينشامل کيا گياہے ؟
٢۔ عدل خدا پر عقلی دليل کيا ہے ؟
٣۔ ظلم کے اسباب کياہيں ؟
 ٤۔ عدالت کے معانی بطور خال صہ بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

بارہوانسبق
مصيبتوں اور آفتوں کا راز)پہال حصہ (
يہ ثابت ہو جا نے کے بعد کہ خدا عادل ہے او ر اس کے تمام کام حکمت کی بنياد پر ہيں کچھ ايسے مسائل ہيں جو واضح
نہيں ہو سکے لہٰذا ان کو واضح کردينا ضروری ہے يعنی آفتيں اور بالئيں ،دردورنج ،ناکامی او ر شکست ،نقائص اور
بحران خد اکی عدالت سے کيسے سازگارہے ؟
ٰ
تھوڑا غورکرنے پر واضح ہوجاتاہے کہ يہ تمام حاالت عدل الہی کے موافق رہے ہيں نہ کہ مخالف ،مذکوره سواالت کے
سلسلہ ميں دو بہترين جواب دئے جا سکتے ہيں۔
١۔ مختصر اور اجمالی  ٢۔تفصيلی
اجمالی جواب:
جب عقلی اور نقلی دليلو ں سے ثابت ہوچکا کہ خداحکيم و عادل ہے اور اس کی تمام تخليق ہدف اور حکمت کے ساتھ ہے
اور يہ کہ خدا وند متعال کسی شخص اورکسی کاکبھی بھی محتاج نہيں اور وه ہر چيز سے باخبر ہے خال صہ يہ کہ وه کوئی
سرچشمہ جہل اورعاجزی ہے اس کا تصور ذات اقدس کے لئے ممکن ہی
بھی کام خالف حکمت انجام نہيں ديتا ،ظلم جوکہ
ٔ
نہيں اس کے باوجود اب اگر ہم مذکوره حوادث وحاالت کے فلسفہ کونہ سمجھ سکيں تو ہميں يہ مان لينا چاہئے کہ يہ ہمارے
علم کی محدوديت اور اس کا قصور ہے  ،چونکہ جس نے بھی خدا کو اس کے صفات کی روشنی ميں پہچانا اس کے لئے يہ
جواب کافی ووافی ہے ۔
تفصيلی جواب :
ان مصيبتوں کے ذمہ دار خو د ہم ہی ہيں ۔انسان کی زندگی ميں بہت زياده مصيبتيں دامن گير ہوتی ہيں جس کی اصلی وجہ
او رسبب خو د وہی ہے اگرچہ اکثر ناکاميوں کاسبب،سستی وکاہلی او رسعی وتالش کو چھوڑ دينا ہے ۔
زياده تر بيمارياں شکم پرستی اورہوائے نفس کی وجہ سے آتی ہيں ،بے نظمی ہميشہ بد بختی کا سبب رہی ہے اور اسی
طرح اختالف وجدائی ہميشہ مصيبت اور بد بختی کا پيش خيمہ رہے ہيں اور تعجب تو يہ ہے کہ زياده تر لوگوں نے علت
ومعلول کے رابطہ کو بھالکر ساری مصيبتوں کا ذمہ دار خداکو ٹھراياہے۔
ان باتوں کے عال وه بہت سے نقائص اور کميا نجيسے بعض بچوں کا ناقص الخلقت ہو نا )اندھا ،بہرا اور گونگا  ،مفلو ج ہو
نا ( والدين کی کوتاہی او ر شريعت کے اصول و قوانين کی رعايت نہ کرنے کی وجہ سے ہے  ،اگر چہ بچہ کا کوئی قصور
نہيں ليکن يہ والدين کے جہل او رظلم کا طبيعی اثر ہے )بحمد ﷲ معصوم ہاديوں نے ان نقائص کو روکنے کے لئے کچھ
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قوانين بتائے ہيں يہاں تک کہ بچے کے خوبصورت اور با استعداد ہونے کے لئے بھی قوانين وآئين بتائے ہيں ( ۔
اگر والدين نے ان قوانين کی پيروی نہيں کی تو عا م سی بات ہے کہ اس نواقص کے ذمہ دار ہو ں گے اور ان ميں سے کسی
ايک کو بھی خدا کی طرف منسوب نہيں کر سکتے بلکہ يہ ايسی مصيبت ہيں جسے انسان نے خود اپنے يا دوسروں کے لئے
صابَک ِمن َحسنَ ٍة فَ ِمن ٰ ّ
َفسک(جو بھی
ﷲ َو َما أَ َ
پال رکھی ہے۔ قرآن اس جانب اشاره کرتا ہے َ ):ما أَ َ
صابَک ِمن َسيئَ ٍة فَ ِمن ن ِ
نيکياں)اچھائياں او رکا ميابياں( تم تک پہونچی ہيں وه خدا کی جانب سے ہے اور جو بھی برائياں) بدبختياناور ناکامياں( تمہا
رے دامن گير ہو تی ہيں وه خود تمہاری کرتوتوں کا نتيجہ ہيں۔ )(١
َ
ّ
ﱠ
ٔ
ا
ُرجعُونَ (
ت
ب
س
حر ِبما َک
ال
عض
ب
يقھم
ذ
ي
ل
اس
ن
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يدی
ُ
ذی َع ِملوا لَ َعلﱠھُم ي َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اور دوسری جگہ قرآن فرماتاہے ):ظَھَر الفَ َسا ُد فی البَ ﱢر َوالبَ ِ
لوگوں کی بد اعماليوں کی وجہ سے دريا اور خشکی ميں فساد پھيل گيا )ل ٰہذا ( خدا ان کے بعض اعمال کا مزه انہيں چکھا
دينا چاہتا ہے شايد وه بدل جا ئيں۔)(٢
نا پسند واقعات او ٰ
رالہی سزائيں
حديثوں ميں بھی متعدد مقامات پر اس طرح ذکر ہو ا:انسانوں کے دامن گير ہونے والی مصيبتوں کا زياد ه تر حصہ گناہو ں
کی سزا کا ہو تا ہے ۔
ّ
ايک حديث ميں امام علی رضا نسے روايت ہے '':کلما أحدث ال ِعباد من الذنوب ما لم يکونوا يعملون أحدث لھم من البال ء ما لم
يکونوا
..............
) (١سوره نساء آية ٧٩
) (٢سوره روم آية ٤١

يعرفون''جب بھی خدا کے بندے ايسے گناہو نکو انجام ديتے ہيں جنہيں کبھی پہلے
انجام نہيں ديا تھا توخدا انہيں نامعلوم اور نئی مصيبتوں ميں گرفتار کرديتاہے ۔)(١
ﱠ
ٔ
ﱠ
حضرت امام صادق نسے منقول ہے  '':أِ ﱠن الرج َل ليذنب الذنب فيحرم صال ة الليل واِن عمل الشراسرع فی صاحبہ من السکين
فی اللحم''کبھی انسان ايسے گنا ه کو انجام ديتا ہے جس کے نتيجہ ميں نماز شب سے محروم ہو جا تاہے )کيونکہ ( برے عمل
کا برا اثر اس کے انجام دينے والے ميں اس چاقو سے زياده تيز ہو تا ہے جوگوشت کو کا ٹنے ميں ہو تا ہے۔ )(٢
حضرت علی ابن ابی طالب ں فرماتے ہيں  :کسی قوم کی خوشی اور نشاط اسی وقت چھنتی ہے جب وه براکام انجام ديتی ہے
کيو نکہ خدا بندوں پر ظلم نہيں کرتا۔ )(٣
ايک دوسری جگہ امام علی فرماتے ہيں  :گناہو نسے دوری اختيار کرو کيونکہ تمام بال ئيں او رمصيبتيں ،روزی کا کم ہو نا
،گناه کی وجہ سے ہے يہانتک کہ بدن ميں خراش کا آنا ،ٹھوکر کھا کر گر جانا ،مصيبتوں ميں گرفتار ہو نا ،يہ سب گناه کا
نتيجہ ہے ،خداوند متعال کا ارشاد ہے  :جو بھی مصيبت تم تک آتی ہے وه تمہا رے ہی اعمال کا نتيجہ ہے۔
..............
) (١سابق ، ،ص ٣٥٨
) (٢نہج البال غہ خطبہ ١٧٨
) (٣سوره نساء ، ٧٩بحاراالنوار ج ، ٨٣ص )٣٥٠مزيد معلومات کے لئے تفسير برہان ج ٤،ص  ١٢٧او رنور الثقلين آية  ٧٨کے ذيل
ميناو ر بحاراالنوار ج، ٧٨ ،ص  ٥٢کی طرف رجوع فرمائيں

عذاب او رسزا کے عمومی ہونے پر کچھ سوال
بہت سی مصيبتيں اور بال ئيں تاريخی شواہد ،حديثوں او رقرآن کی روشنی ميں
عذاب او ر سزا کے عنوان سے ہو تی ہيں۔
ليکن يہانپر جو سوال ذہن ميں آتاہے وه يہ ہے کہ عذاب او رسزائوں ميں گرفتار ہونے والے افراد دوطرح کے ہيں ،ظالم اور
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مظلوم ،مومن او رکافر توآخر سبھی لوگ کيو نعذاب ميں گرفتار ہو کر ہال ک ہوگئے ۔؟
جو اب  :اسال م کی رو سے مظلو مين يا مومنين کی مشکال ت او رمصيبتيں نہی عن المنکر کو ترک کرنے او ر گمراہی
صيبَ ﱠن الﱠ ِذينَ ظَلَ ُموا ِمن ُکم َخاصةً(ايسے فتنہ سے بچو جس کے اثرات
وظالمين کامقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے )اِتقُوا فِتنةً التُ ِ
صرف ظالموں تک ہی نہيں بلکہ سبھی کو گھيرليتے ہيں۔ )(١
صلی ّ
قال رسول ّ
ّ
ﱠ
ﱠ
ولتنھن عن المنکر أو ليعمنکم عذاب ﷲ) (٢امر بمعروف اور نہی
لتامرن بالمعروف
ﷲ عليہ وآلہ وسلم :
ﷲ
ٰ
عن المنکر ضرور انجام دو ورنہ خدا کا عمومی عذاب تم کو بھی گھيرلے گا ۔
دوسراسوال يہ ہے  :کبھی ہم ديکھتے ہيں کہ گنہگار وں او رظالموں کی دنياوی زندگی بہت اچھی ہے او ر انہيں کسی قسم
کی کوئی پريشانی نہيں ،جبکہ ان کے مقابل نيک اور مومن لوگو ں کو پريشان حال ديکھتے ہيں آخر ايسا کيوں ؟۔
جو اب:آيات و روايات کی روشنی ميں پتہ چلتا ہے کہ ظالموناور گنہگاروں کو مہلت اور نعمتيں ان کے عذاب کی شدت کا
باعث ہے ۔
..............
) (١سوره انفال آية ٢٠
)(٢وسائل الشيعہ جلد ،١١ص٤٠٧

ملی لَھُم لِيَزدادوا ثما ً َو لَھُم عَذابُ ُم ِھينُ ()(١
ملی لَھم َخي ُر الٔنفُ ِس ِھم اِنﱠما نُ ِ
) َو َال يَح َسبَ ﱠن الﱠذينَ َکفَروا أَنﱠما نُ ِ
کفار ہر گز اس خوش فہمی ميں نہ رہيں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی تو اس ميں ان کی بھال ئی ہے ،ہم نے ان کو اس
لئے مہلت دی ہے تاکہ وه زياده سے زياده گنا ه کريں  ،سخت عذاب ا ن کے انتظار ميں ہے ۔
ک سبحانہ يُتابع عليک نعمة وأَنت تعصيہ فاحذره'' فرزند آدم جب تم يہ
حضرت علی ننے فرمايا  '':يابن آدم اِذا رأيتَ رب َ
محسوس کرنا کہ خدا نا فرمانی کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو اس سے ہوشيار رہنا )(٢
امام صادق ں فرماتے ہيں :
ّ
اِذا أَراد ّ
ً
ً
ٔ
ﷲ بعبد خيراً فأذنب ذنبا تبعہ بنقمة فيذکره االستغفار واذا اراد ﷲ بعب ٍد شرا فاذنب ذنبا تبعہ بنعمة لينسيہ االستغفار
ويتمادی بہ وھو قول ّ
ﷲ ع ﱠزوج ﱠل )سنستدرجھم من حيث ال يعلمون( بالنعم عند المعاصی'' ) (٣جب خدا کسی بنده کی بھال ئی
اور خوش نصيبی چاہتا ہے تو اس کے گناه کرنے پر کسی پريشانی ميں مبتال کرديتا ہے او راسے استغفار کی طرف متوجہ
کر تا ہے ،اور جب )نا فرمانی او رسر کشی کی وجہ سے ( کسی بنده کی
..............
)(١سوره آل عمران آية ١٧٨
)(٢شرح ابن الحديد  ،ج ١٩،ص  ٢٧٥۔
) (٣اصول کا فی ج،٢ ،باب استدراج  ،حديث ۔١

تباہی وبربادی چاہتا ہے تو اس کے گناه پر ايسی نعمت ديتا ہے جس سے استغفار کو بھول جائے اور اپنی عادت پر باقی ره
جائے ۔
اور يہ وہی چيز ہے جس کے بارے ميں خد اکا ارشاد ہے  ،ہم انہيں آہستہ آہستہ ايسے راستوں سے عذاب کی طرف لے جا
تے ہيں کہ ان کو خبر تک نہينہو پا تی اور وه يہ کہ نافرمانی کے موقع پر ہم انہيں نعمت عطا کر ديتے ہيں ۔
سواالت
١۔ ناپسندواقعات کااجمالی جواب تحرير کريں ؟
٢۔ اپنی کمائی ہو ئی مصيبتوں سے مراد کياہے ؟
٣۔ مومنين ومظلومين مشکال ت سے کيوں دوچار ہيں حديث رسول بيا ن کريں ؟
ب تدريجی کی تعريف کريں ؟
٤۔ عذا ِ
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اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

تيرہواں سبق
مصائب وبليات کا فلسفہ )حصہ دوم (
مومنين کے لئے بال ء ومصيبت ا ن کے علو درجات کے لئے ہے او ر کبھی ان کی ياد دہانی اور بيداری کے لئے بعض
وقت ان کے گناہو ں کا کفاره ہيں اور يہ سب کی سب چيزيں خدا کی طرف سے مومنين پر لطف ہيں ۔
ٔجر ل َمع عظيم البال ء وما أحب ٰ ّ
ﷲ قوما ً اال ابتالھم'' اجرت کی زيادتی بال ئوں کی کثرت
امام صادق ں فرماتے ہيں'':اِ ﱠن عَظيم اال ِ
پر ہے اور خدا جس قوم کو دوست رکھتا ہے اس کو بال ئو ں ميں مبتال ء کرتا ہے۔ )(١
امام باقرں فرماتے ہيں'':لو يعلم المؤمن مالہ فی المصائب من االجر لتمنی أَنﱠہ يُقرض بالمقاريض'' اگر مومن کو اس بات کاعلم
ہو جائے کہ آنے والی مصيبت کااجر کتنا ہے تو وه اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کو قينچيوں سے ٹکﮍے ٹکﮍے کر ديا
جائے۔ )(٢
ابتلی بالھم وال
امام علی ں فرماتے ہيںَ '':من قَصﱠر فی العمل
ٰ
..............
) (١بحار جلد ، ٦٧ص٢٠٧
) (٢بحار جلد ، ٨١ص  ١٩٢۔

حاجة ٰ ّ فِي َمن ليس ّ فی نفسہ وما لہ نصيب'' جس نے اعمال ميں کمی کی وه مشکال ت کا شکار ہو ا اور جس کے جان ومال
ميں کسی قسم کا نقصان نہ پايا جائے تو وه لطف خدا کا مستحق نہيں ہے۔ )(١
امام صادق ں نے فرمايا :ساعات ا َٔ
عي ّ
الوجا ُ
ُذھبن بساعات الخطايا)  (٢مصيبت کی گھﮍيا ں خطا کے لمحات کو مٹاديتی ہيں۔
)بيماری گناہوں کا کفاره ہے ( ۔دوسری جگہ امام صادق ں فرماتے ہيں  :ال تزال الغموم والھموم بالمؤمن حتی التدع لہ
ذنباً◌ً ) (٣مومن ہميشہ مصيبت وبال ء ميں اس لئے گرفتار رہتا ہے تاکہ اس کے گنا ه باقی نہ ره جائيں ۔
حتی ال يکون عليہ
امام رضا ننے فرمايا  :المرضُ للمؤمن تطھيرو رحمة و للکافر تعذيب ولعنة وأَن
المرض ال يزال بالمؤمن ٰ
َ
ذنب) (٤مومن کی بيماری اس کی پاکيزگی او ررحمت کا سبب ہے او رکا فر کے لئے عذاب و لعنت کا سامان ہے ،مومن
ہميشہ بيماری ميں مبتالرہتا ہے تاکہ اس کے سارے گناه بخش دئيے جائيں ۔
علی قدر دينہ او قال علی حسب دينہ'' مومن دنيا ميں مراتب دين کے تحت
امام باقر نفرماتے ہيں  '':أِنﱠما ي ٰ
ُبتلی المؤمن فی الدنيا ٰ
مصيبت ميں مبتالہو تا ہے۔ )(٥
..............
) (١بحار االنوار ج ٨١،ص ١٩١،۔)(٣بحار االنوار جلد٦٧باب ابتالء لمومن
)(٢بحار االنوار جلد٨١،ص(٤)١٩١،بحار االنوار جلد ،٨١ص (٥)١٨٣،بحار االنوار ج ٨١،ص ١٩٦،۔

دوسری حديث ميں امام صادق ننے فرمايا :مومن کے لئے چاليس شب نہيں گذرتی کہ اس کے اوپر کو ئی بﮍی مصيبت
آپﮍتی ہے تاکہ وه ہو شيار ہوجائے ۔)(١
قرآن مجيد ميں کم وبيش ،بيس مقامات پر امتحان ٰالہی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے ۔يہ امتحان خدانے ہم سے آگا ہی کے
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لئے نہيں ليا ہے کيونکہ وه ابتداء ہی سے ہم سے با خبر ہے بلکہ اس امتحان ميں تربيت کاايک پہلو ہے۔ ٰالہی امتحانات روح
َوف
َيئ ِمن الخ ِ
اورجسم کے لئے تکامل کاذريعہ ہيں او ردوسری طرف امتحان کے بعد جزاوسزا کا استحقاق ہے) َولَنَبلُونﱠ ُکم ِبش ٍ
ت و بَ ّشر الصﱠابِرينَ () (٢او رہم يقينا تمہيں تھوڑے خوف ،تھوڑی بھوک اور
س والثﱠمرا ِ
َقص ِمن اال ِ
ٔموال َو االٔنفُ ِ
ُوع َون ٍ
والج ِ
اموال ونفوس او رثمرات کی کمی سے آزمائيں گے اور اے پيغمبر! آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت ديديں ۔) َونَبلُونﱠ ُکم
ير فَتنة واِلينا تُرج َعونَ ( )(٣اور ہم تو اچھائی او ربرائی کے ذريعہ تم سب کو آزمائيں گے اور تم سب پلٹا کر ہماری
بال ﱠش ﱢر وال َخ ِ
بارگاه ميں الئے جائوگے ۔
ولکن ّ
ّ
ﷲَ يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدھم بأنواع المجاھد و يبتليھم بضروب المکاره )(٤
موالئے کائنا ت نے فرمايا ...:
خدا وند تعالی اپنے بندوں کو مختلف سختيوں کے ذريعہ آزماتاہے او ربندے کو مختلف مشکلوں ميں عبادت کی دعوت ديتا
ہے اور متعدد پريشانيوں ميں مبتال کر تا ہے ۔
..............
)(١بحار االنوار جلد٦٧باب ابتالء لمومن
) (٢سوره بقره آية ١٥٥
) (٣سوره انبياء آية (٤)٣٥نہج البال غہ خطبہ ١٩٢

فلسفہ مصائب کا خال صہ اور نتيجہ
بہتيرے اعتراضات ،عدل ٰالہی کے سلسلہ ميں جہالت او ربال ء و مصيبت کے فلسفہ کو درک نہ کرنے کے باعث ہو ئے ہيں
مثاليہ خيال کريں کہ موت فنا ہے اور اعتراض کر بيٹھيں کہ فالں شخص کيو ں جوانی کے عالم ميں مر گيا اور اپنی زندگی
کا لطف نہ اٹھا سکا ؟ ہم يہ سوچتے ہيں کہ دنيا ابدی پناه گاه ہے لہٰذا يہ سوال کرتے ہيں کہ سيال ب اور زلزلے کيو ں بہت
سارے لوگو ں کو موت کے گھاٹ اتار ديتے ہيں ہے ؟ ہماری فکر کے اعتبار سے يہ دنيا آرامگاه ہے تو پوچھتے ہيں کہ
بعض لوگ بے سروسامان کيوں ہيں ؟۔
)يہ سارے سواالت ( ان لوگو ں کی مانند ہيں جو دوران درس اعتراضات کی جھﮍ لگاديتے ہيں کہ چائے کياہوئی ،کھا نا
کيوں نہيں التے ،ہما را بستر يہاں کيوں نہيں ہے ؟ان سارے سوالوں کے جواب ميں صرف اتنا کہہ سکتے ہيں کہ يہ درس گا
ه ہے مسافر خانہ نہيں ۔در حقيقت گزشتہ سارے اعتراضات کابہترين راه حل اس دنيا کو پہچاننا اور موجودات عالم کے
مقصد خلقت کو درک کرنا ہے ۔
سواالت
١۔مومنين دنيا ميں مصائب وآال م کے شکا رکيو ں رہتے ہيں ؟
٢۔ خدا اپنے بندو ں کا امتحان کيو ں ليتا ہے ؟
٣۔ فلسفہ ٔمصائب کا خال صہ او رنتيجہ بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چودہواں سبق
اختيار او ر ميا نہ روی
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شيعہ حضرات ائمہ معصومين کی اتباع کی بناپر يہ عقيده رکھتے ہيں کہ مشيت ٰالہی کے باوجود انسان اپنے کام ميں صاحب
اختيار ہے ۔
شی ہے اس کے باوجود بعض لوگوننے اپنے ضمير
کسی کا م ميں اختيا ر ،اراده ،انتخاب ان سب کا ہو ناايک ناقابل انکا ر ٔ
اور فطرت کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قبول کرنے سے انکا ر کر ديا ۔بعض افراد اس کے مقابل ميں تفويض کے قائل ہو
گئے ۔
آخرکار :اس بحث ميں تين نظريہ قائم ہو ئے ہيں ۔
 ١۔ جبر و بے اختيار :ا س نظريہ کے قائل افراد کہتے ہيں کہ انسان اپنے کامونميں ذره برابر بھی اختيار نہيں رکھتا ۔ او
رانسان کسی ماہر فن کے ہاتھ مينبے شعور اوزار کی طرح ہے ،اور جوکچھ بھی معرض وجو د مينآتا ہے وه مشيت خد اہے
۔
٢۔ تفويض يا آزادی:اس نظريہ کے معتقد افراد کاکہنا ہے کہ خد انے انسانوں کو خلق کر کے اور دل و دماغ کی قوت بخش
کے انہيں ان کے کاموں ميں مکمل اختيار دے ديا ہے ل ٰہذا ان کے افعال وکردار ميں خد ا کا کو ئی دخل نہيں او رقضا و قدر
کابھی کو ئی اثر نہيں ہے ۔
٣۔اختيار يا ميانہ روی ۔ نہ جبر نہ تفويض بلکہ اختيارا ور امر بين االمرين )ميانہ روی(
عقيده اختيار
ٔ
اہل تشيع نے اس عقيده کو ائمہ معصومين عليہم السالم کے ارشادات کی روشنی ميں اختيار کيا ہے ،يعنی انسانوں کے کام
خود اس کی ذات سے مربوط ہيں اور وه صاحب اختيار ہے ليکن خواستہ ٰالہی بھی اس کے شامل حال ہے او رقضا ء وقدر
ٰالہی کا اثر بھی ہے۔ جس طرح تمام موجودات کاوجود خدا کے وجود کی بنا پر ہے اور ہر صاحب قدرت کی قوت اور ہر
صاحب علم کا علم مرہون لطف ٰالہی ہے اسی طرح سے ہر صاحب اختيار کا اراده اوراختيار خد ا کے ارادے اور اختيارکے
سايہ ميں جنم ليتا ہے ۔اسی لئے جب انسان کسی کام کااراده کرتاہے تويہ اختيار اور قدرت خداکی طرف سے ہے يا يوں
کہاجائے کہ اراده وقدرت خدا وندی کے سايہ ميں انسان کسی کام کا اراده کرکے اس کو انجام دے سکتا ہے اوريہی معنی
ہيں۔ ) وما تشاؤن اال أن يشاء ّ
ﷲ رب العالمين ( )'' (١تم لوگ کچھ نہيں چاه سکتے مگر يہ کہ عالمين کاپرور دگا ر خدا
چاہے'')يعنی تمہا را اراده خدا کی چاہت ہے نہ يہ کہ تمہارا کام خدا کی درخواست اور اراده کی وجہ سے ہے ۔)(٢
..............
) (١سوره تکوير آخری آية
) (٢گم شده شما ۔محمد يزدی

عقيده اختيار اور احاديث معصومين عليہم السالم
احمد بن محمد کہتے ہيں کہ ميننے امام علی رضا عليہ السال م کی خدمت ميں عرض کيا موال بعض لوگ جبر اور''تفويض
''اختيار مطلق کے قائل ہيں امام عليہ السالم نے فرمايا لکھو !
قال علی ابن الحسيننقال عزوجل'':يا بن آدم بمشيتی کنت انت الذی تشاء بقوتی اديت الی فرائضی وبنعمتی قويت علی معصيتی
ک من حسنة ف ِمن ّ
ولی
ک وأنت أ ٰ
ک أنﱢی أ ٰ
ک من َ
ولی بحسنات َ
ک من سيئ ٍة فمن نفسک وذل َ
ﷲ وما أصاب َ
جعلتک سميعا ً بصيراً ما أصاب َ
شيئ تُريد''
ک أنﱢی الأسئل عماأفعل وھم يُسئلون قد نظمت ل َ
منی وذل َ
ک ک ّل ٍ
بسيئاتک ِ
امام زين العابدين عليہ السالم نے فرمايا کہ خدا وند کريم کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم !تم ہمارے خواہش کے تحت اراده
کرتے ہو اور ہماری دی ہو ئی طاقت سے ہما رے واجبات پر عمل کرتے ہو اور ہماری عطا کرده نعمتوں کے نا جائز
استعمال سے گناه ومعصيت پر قدرت حاصل کرتے ہو ہم نے تم کو سننے او ر ديکھنے واال بنايا جو بھی نيکی تم تک پہنچے
وه خدا کی جانب سے ہے اور جو بھی برائی وجود ميں آئے اس کے ذمہ دار تم ہو کيونکہ ميں تمہاری نيکيو ں کے سلسلہ
ميں تم سے زياده حق دار ہوں اور تم اپنی برائی کے بابت مجھے سے زياده مستحق ہوکيونکہ ميں کچھ بھی انجام دونگا جو
اب ده نہيں ہونگا ليکن وه جو اب ده ہو ں گے تم نے جو کچھ سوچا ہم نے تمہارے لئے مہيا کر ديا۔)(١
ايک صحابی نے امام جعفر صادق سے سوال کيا کہ کيا خدا نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال پر مجبور کيا ہے ۔ اما م نے
فعل ثُ ﱠم ّ
فرمايا ّ
يعذبہ عليہ''خدا عادل مطلق ہے اس کے لئے يہ بات روانہيں کہ وه بندو ں کو
'':ﷲُ أعدل ِمن أَن يجبر عبداً ٰ
علی ٍ
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کسی کا م پر مجبور کرے پھر انہيں اسی کام کے باعث سزادے۔)(٢
دوسری حديث ميں امام رضاننے جبر وتفويض کی ترديد کی ہے اور جس صحابی نے يہ سوال کيا تھا کہ کيا خدا نے بندوں
کو ان کے اعمال ميں مکمل اختيار ديا ہے تو آپ نے جو اب ميں فرمايا تھا ۔
ّ
''ﷲ ٔاعد ُل وأحکم من ذلک'' خدا اس سے کہيں زياده صاحب عدل وصاحب حکمت ہے کہ ايسا فعل انجام دے۔ )(٣
..............
) (١اصول کا فی باب امربين االمرين حديث ١٢
) (٢بحار االنوار ج  ٥ص ٥١
) (٣اصول کا فی باب امر بين االمرين حديث ٣

جبر واختيار کا واضح راه حل
عمومی فکر اور عالمی فطرت ،دونوں اختيار پر ايک واضح دليل ہيں اور اختيار وجبر کے معتقد يں بھی ،عملی ميدان
مينآزادی اور اختيار ہی کو مانتے ہينل ٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ !
١۔ تمام لوگ اچھا ئی کرنے والوں کی مدح اور تحسين کرتے ہيں اور برائی کرنے والے کی تحقير اورتوہين کرتے ہيں ،اگر
انسان مجبور ہوتا اور اس کے اعمال بے اختيار
ہو تے تو مدح وتحسين ،تحقير وتوہين کو ئی معنی نہيں رکھتی ۔
٢۔ سبھی لوگ اپنے بچوں کی تعليم وتربيت ميں کوشش کرتے ہيں اگر انسان مجبور ہو تا تو تعليم و تربيت کا کوئی مقصد
نہيں باقی رہتا ہے۔
٣۔ کبھی انسان اپنے ماضی سے شرمنده ہو تاہے اور اس بات کااراده کرتا ہے کہ ماضی کے بحرانی آئينہ ميں مستقبل کو
ضرور سنوارے گا  ،اگر انسان مجبور ہوتا تو ماضی سے پشيمان نہ ہو تا اور مستقبل کے لئے فکر مند نہ ہو تا ۔
٤۔ پوری دنيا ميں مجرمونپر مقدمہ چال يا جاتاہے اور ان کو کيفر کردار تک پہنچايا جاتا ہے اگر وه لوگ اپنے کاموں ميں
مجبور تھے تو ان پر مقدمہ چالنا ياسزا دينا سراسر غلط ہے ۔
٥۔ انسان بہت سارے کاموں ميں غور و خو ض کرتا ہے اور اگر اس کی پرواز فکر کسی نتيجہ تک نہيں پہنچ پاتی تو
دوسرے افراد سے مشوره کرتا ہے۔ اگر انسان مجبور ہو تا توغور وفکر او رمشورت کا کوئی فائده نہيں ہے )(١
..............
) (١تفسير نمونہ جلد  ٢٦ص  ٦٤،خالصہ کے ساتھ۔'' عدالت کے سلسلہ ميں ان کتب سے استفاده کياگيا ہے ۔ اصول کا فی ،نہج البال
غہ ،پيام قران ،تفيسر نمونہ ،اصول عقائد ''

سواال ت
١۔ جبروتفويض اور عقيده اختيار کی تعريف کريں ؟
٢۔ انسان کے مختار ہونے کے بارے ميں شيعہ عقيده کيا ہے ؟
عقيده اختيار کے بارے ميں سيد سجا د کی حديث پيش کريں ؟
٣۔
ٔ
٤۔ عقيده ٔجبر واختيار کاکوئی واضح راه حل بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (
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پندرہواں سبق
نبوت عامہ )پہلی فصل (
اصول دين کی تيسری قسم نبوت ہے توحيد وعدل کی بحث کے بعد انسان کی فطرت ايک رہبر ورہنما اور معصوم پيشوا کی
ضرورت محسوس کرتی ہے ۔
يہاں وحی ،حامال ن وحی ا ور جو افراد لوگوں کو سعادت وکمال تک پہنچاتے ہيں ان کی شناخت کے سلسلہ ميں بحث کی
جائے گی ۔
اس بحث ميں سب سے پہلے انسان کووحی کی ضرورت اور بعثت انبياء کے اغراض ومقاصد نيز ان کی صفات وخصوصيا
ت بيان کئے جائيں گے جس کو علم کالم کی زبان ميں نبوت عامہ کہتے ہيں۔
اس کے بعد پيغمبر اسال مۖ کی نبوت اور ان کی خاتميت کی بحث ہوگی کہ جس کو نبوت خاصہ کہتے ہيں ۔
وحی اور بعثت انبياء کی ضرورت
 (١مخلوقات کو پہچاننے کے لئے بعثت ال زم ہے ۔
اگر انسان کا ئنات کو ديکھے تو وه اس بات کو قبول نہيں کرے گا کہ دنيا کی خلقت بغير ہدف ومقصد کے ہوئی ہے گزشتہ
بحث ميں يہ بات گذر چکی ہے کہ خدا حکيم ہے اور عبث وبيکا ر کام نہيں کرتا ۔ کا ئنات کا نظم ،موجودات عالم کا ايک
ساتھ چلنا بتاتا ہے کہ تخليق کا کوئی معين ہدف ومقصد ہے ل ٰہذا يہ سوال ذہن ميں آتا ہے کہ :
١۔ خدا نے اس دنيا کو کس لئے پيدا کيا او رہما ری خلقت کا سبب کيا ہے ؟
٢۔ ہم کس طر ح سے اپنے مقصد تخليق تک پہنچيں  ،کاميا بی اور سعادت کا راستہ کون سا ہے اور اسے کس طرح سے
طے کريں۔ ؟
٣۔ مرنے کے بعد کيا ہو گا کيا مو ت فنا ہے يا کوئی دوسری زندگی ؟ موت کے بعد کی زندگی کيسی ہو گی ؟ا ن سارے
سوالوں کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ کوئی خدا کی جانب سے آئے جو سبب خلقت اور راه سعا دت کی نشان دہی
کرے اور موت کے بعد کی زندی کی کيفيت کو ہما رے سامنے اجا گر کرے ،انسان اپنی عقل کے ذريعہ دنيوی زندگی کے
مسائل حل کر ليتا ہے ،ليکن سعادت وکمال تک پہنچنے سے مربوط مسائل اور موت کے بعد کی زندگی اور اخروی حيات
جو موت کے بعد شروع ہوگی يہ سب اس کے بس کے باہر ہے ۔
ل ٰہذا اس حکيم خدا کے لئے ضروری ہے کہ وه معصوم نبيوں کو ان تما م مسائل کے حل اور کمال تک پہنچنے کے لئے اس
دنيا ميں بھيجے ۔
ہشام بن حکم کہتے ہيں کہ ايک ال مذہب شخص نے امام صادق نسے سوال کياکہ بعثت انبيا ء کی ضرورت کو کيسے ثابت
کريں گے۔ ؟
آپنے فرمايا :ہم ثابت کرچکے ہيں کہ ہمارے پاس ايساخالق ہے جوتمام مخلوقات سے افضل واعلی ،حکيم وبلند مقام واال ہے
چونکہ لوگ براه راست اس سے رابطہ نہيں رکھ سکتے ل ٰہذا ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ وه ا پنی مخلوقات ميں رسولو ں
کو مبعوث کرتا ہے جو لوگو ں کو ان کے فائدے اور مصلحت کی چيزوں کو بتاتے ہيں اور اسی طرح ان چيزوں سے بھی
آگا ه کرتے ہيں جو انسان کی بقاء کے لئے ضروری ہيں اور ترک ميں فناونابودی ہے ،ل ٰہذايہ بات ثابت ہو چکی کہ جو خدا
کی جانب سے لوگو ں کے درميان حکم دينے والے او ربرائيو ں سے روکنے والے ہيں ،انہيں کو پيغمبر کہا جا تا ہے۔ )(١
امام رضا ں فرماتے ہيں:جبکہ وجود انسان ميں مختلف خواہشات اور متعدد رمزی قوتيں ہيں ،مگر وه چيز جو کما ل تک
پہنچا سکے اس کے اندر نہيں پا ئی جا تی اور چونکہ خدا دکھا ئی نہيں ديتا اور لوگ اس سے براه راست رابطہ نہيں رکھ
سکتے ،ل ٰہذا اب اس کے سوا کوئی چاره نہيں کہ خد اپيغمبروں کو مبعوث کرے جو اس کے احکا م کوبندوں تک پہنچا ئيں
اور بندو ں کو اچھا ئيوں کاحکم ديں اور برائيو سے بچنا سکھائيں۔ )(٢
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..............
) (١اصو ل کا فی کتاب الحجة با ب اضطرار ا لی الحجة حديث ١،
) (٢بحاراالنوار جلد ، ١١ص ٤٠

 (٢انسان کے لئے قانو ن تکا مل ال نے کے لئے پيغمبر کی ضرورت۔
انسان کو اپنے مقصد خلقت جوکہ کمال واقعی ہے اس تک پہنچنے کے لئے کچھ قانو ن گذار افراد کی ضرورت ہے جو ان
شرائط کا حامل ہو۔
١۔ انسان کو مکمل طريقہ سے پہچانتا ہو اور اس کے تمام جسمانی اسرار ورموز اس کے احساسات و خواہشات ارادے
وشہوات سے مکمل آگاه ہو ۔
٢۔ انسان کی تمام صال حيت  ،اس کے اندر پو شيده خصو صيات اور وه کماال ت جو امکا نی صورت ميں پائے جا سکتے
ہيں سب سے باخبر ہو ۔
 ٣۔انسان کو کمال تک پہنچانے والے تمام اصولو ں کو جانتاہو راه سعادت ميں آڑے آنے والی تمام رکاوٹوں سے آگاه ہو ،
اور شرائط کمال سے باخبر ہو ۔
٤۔ کبھی بھی اس سے خطا ،گناه اور نسيا ن سرزد نہ ہو ۔ اس کے عال وه وه نرم دل مہربان ،شجاع ہو او ر کسی بھی قوت
سے مرعوب نہ ہو ۔
٥۔ لوگو ں سے کسی قسم کی منفعت کی توقع نہ رکھتا ہو تاکہ اپنی ذاتی منفعت سے متاثر ہو کر لوگوں کے لئے خالف
مصلحت قانون تيار کردے ۔
جس کے اندر مذکوره شرائط پائے جاتے ہو ں وه بہترين قانون گذار ہے کيا آپ کسی ايسے شخص کی نشان دہی کر سکتے
ہيں جو جرأت کے ساتھ اس بات کادعوی کر سکے کہ ميں انسان کے تمام رموز واسرار سے واقف ہو ں ،اس کے بر خال ف
تمام علمی شخصيتوں نے اس بات کااعتراف کياہے کہ ہم ابھی تک انسان کے اندر پائے جا نے والے بعض رموز تک پہنچ
بھی نہيں سکے ہيں ۔ اور بعض نے انسان کو ال ينحل معمہ بتاياہے کيا آپ کی نظر ميں کو ئی ايسا شخص ہے جو يہ کہہ
سکے کہ ميں نے انسان کے تمام کماالت کو سمجھ ليا ہے ۔اور کمال تک پہنچنے والے تمام شرائط وموانع کو جانتا ہو ں ۔کيا
کوئی ايسا ہے جس سے کسی بھی خطاکا امکان نہ پايا جاتا ہو۔ ؟
يہ بات بالکل مسلّم ہے کہ اگر دنياميں تالش کر يں تب بھی کسی کو نہ پا ئيں گے جس ميں مذکوره تمام شرائط پائے جاتے
ہوں يابعض شرطيں ہو ں ،اس کی سب سے بﮍی دليل مختلف مقامات پر متعدد قوانين کا پا يا جاناہے ۔ل ٰہذا ہم اس نتيجہ تک
پہنچتے ہيں کہ بہترين قانون بنا نے واال صرف اور صرف خدا ہے جوانسان کی خلقت کے تمام اسرار ورموز سے واقف
ہے ،صرف وه ہے جودنيا کے ماضی ،حال ،مستقبل کو جانتا ہے ۔فقط وه ہر چيز سے بے نيا زہے اور لوگو ں سے کسی
چيز کی توقع نہيں رکھتا وه خد اہے جو سب کے لئے شفيق و مہربان ہے او رانسانوں کے کمال تک پہنچنے کے تمام شرائط
کو جانتا ہے ۔
ل ٰہذا صرف خدا يا وه افراد جو براه راست اس سے رابطہ ميں ہيں ،وہی لوگ قانون بنانے کی صال حيت رکھتے ہيں اور اصو
ل وقانون کو صرف مکتب انبياء اور مرکز وحی سے سيکھنا چاہئے ۔
ُ
سوسُ بِہ نَف ُسہُ() (١اور ہم نے ہی انسان کو خلق
قرآن نے اسی حقيقت کی جا نب اشاره کيا ہے َ ):ولَقَد َخلَقنَا النسانَ َونَعل ُم َما ت َو ِ
کيا ہے اور ہميں معلوم ہے کہ اس کا نفس کياکيا وسوسے پيدا کرتا ہے ۔
در ِه اِذ قَالُوا َما أنَ َز َل ّ
) َو َما قَدرُوا ّ
ﷲَ َح ﱠ
َر ﱢمن
ﷲُ ٰ
علی بَش ٍ
ق قَ ِ
..............
) (١سوره ق آية١٦ :
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شيئ()(١اور ان لوگو ں نے واقعی خدا کی قدر نہيں کی جب کہ يہ کہہ دياکہ ﷲ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہيں نازل کيا ۔
ٍ
نتيجہ بحث
)اِن الحُکم اِ ّال ّ ِ( ) (٢حکم صرف ﷲ کے اختيار ميں ہے ۔
..............
) (١سوره انعام آية٩١ :
) (٢سوره انعام آية٥٧:

سواالت
١۔ سبب خلقت کو سمجھنے کے لئے بعثت انبيا ،کيو ں ضروری ہے ؟
٢۔ کيا انبياء کا مبعوث ہو نا ضروری ہے حديث امام صادق نقل کريں ؟
٣۔ بعثت کے ال زم ہونے پر امام رضاننے کيا فرمايا ؟
 ٤۔ قانون گذار کے شرائط کو بطور خال صہ بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

سولھواں سبق
نبوت عامہ )دوسری فصل (

ہدايت تکوينی اور خواہشات کا اعتدال
انبياء کی بعثت کا مقصد ،خو اہشات کا اعتدال اور فطرت کی جانب ہدايت کرنا ہے ،اس ميں کو ئی شک نہيں کہ انسان خو
اہشات اور فطرت کے روبرو ہے اور ان ميں سے ہر ايک کی اپنی ضرورت ہے۔
خواہشات ،انسان کے اندر مادی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے ہو تے ہيں اور فطرت انسان کو حيوانيت سے نکال کر
کمال واقعی تک پہنچاتی ہے اگر فطرت کی ہدايت کی جا ئے تو انسان کمال کی بلنديو ں تک پہنچ جائے گا ،ورنہ خو اہشات
سے متاثر ہو کر ذلّت کی پاتال ميں غرق ہو جا ئے گا ل ٰہذا ضروری ہے کہ خواہشات معتدل رہيں اور فطرت کی ہدايت ہو
اور بغير کسی شک وترديد کے اس اہم عہده کا ذمہ دار وہی ہوسکتا ہے جو انسان کے اندر کے اسرار ورموز سے مکمل
باخبر ہو ۔
خو اہشات کے اعتدال کی راه ،نيز فطرت کی راہنمائی سے مکمل آگاہوباخبر ہو يہ بات ہم عرض کر چکے ہيں کہ دانشمند
وں نے اس بات کا اعتراف کيا ہے کہ انسان اسرار ورموز کا معمہ ہے ۔
نتيجة ً انسان کاپيدا کرنے واال جو کا ئنا ت کابھی مالک ہے صرف وہی تمام خصوصيات سے با خبر ہے اس کے لطف وکرم
کا تقاضا ہے کہ نعمتوں کی تکميل او ر انسان کو کمال کی بلنديو ں تک پہنچنے کے لئے ايسے انبيا ء کو مبعوث کرے
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جوبراه راست اس سے وحی کے ذريعہ منسلک ہيں تاکہ انسان کی ہدا يت ہوسکے ۔
بعثت انبياء کا مقصد
انبياء کے عنوان سے قرآن نے چند اصول بيان کئے ہيں ۔
ّ
َ
ُ
َ
َ
ذی بَ َع َ
َ
فی ا ٔ
ّ
ا
و
ة
کم
والح
َاب
ت
ک
ال
م
ھ
ضالَ ٍل
ل
ل
ب
ق
ن
م
وا
ن
ا
ک
ن
م
ُعل
ي
و
م
ھ
ي
ُزک
ي
و
ی
ف
ُ
ُ
ِ َ ُ ُ ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِميينَ َرسُوال ِمنھُم يَتلُوا َعلَي ِھم آيا ِتہ َ
١۔) ھُ َو الّ ِ
ث ِ
بين()(١اس نے مکہ والوں ميں ايک رسول بھيجا ہے جو انہيں ميں سے تھا تاکہ ان کے سامنے آيا ت کی تال وت کرے ان
ُم ٍ
کے نفسوں کوپاکيزه بنائے اور انہينکتاب وحکمت کی تعليم دے ،اگر چہ يہ لو گ بﮍی کھلی ہو ئی گمراہی ميں مبتال تھے اس
ميں کو ئی شک نہيں کہ سب سے پہال زينہ جو انسان کے مادی ومعنوی کمال تک رسائی کا سبب ہے وه علم ہے او رعلم
کے بغير کمال تک پہنچنا ناممکن ہے ۔
مذکو ره آيت ميں علم سے مراد مادی علوم نہيں ہيں کيونکہ مادی علوم دنيا ميں آرام وآسائش کی ضمانت ليتے ہيں اور انبياء
انسان کی سعادت کے لئے دنيوی واخروی دونو ں
..............
)(١سوره جمعہ آية٢ :

زندگيو ں کی ضما نت ليتے ہيں۔
ُ
َ
ﱠ
ّ
ً
ُ
ُ
َ
َ
َ
ٔ
ٔ
تَ
فی ک ﱢل ام ٍة َر َس ُوال ان اعبُدُوا ﷲ واجتَنبُوا الطاغو '' (١)(...او ريقينا
خداکی عبادت او رطاغو ت سے اجتناب ومقابلہ) َولقد بَ َعثنا ِ
ہم نے ہر امت ميں ايک رسول بھيجا ہے کہ تم لوگ ﷲ کی عبادت کرو او رطاغوت سے اجتناب کرو'' ۔
سط()(٢
ت وأَن َزلَنا َم َعھُ ُم ال ِک َ
٢۔عدالت وآزادی دال نا ۔)لَقَ ْد أَر َسلَنا ُر ُسلَنَا بِالبَيّنَا ِ
تاب َوال ِمي َزانَ لَيَقُو َم النﱠاسُ بِالقِ ِ
بيشک ہم نے اپنے رسولو ں کو واضح دال ئل کے ساتھ بھيجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب وميزان کو نازل کيا ہے تاکہ لوگ
انصاف کے ساتھ قيام کريں ۔ اصل مقصد وه تمام اصول جنہيں پيغمبروں کے مبعوث ہو نے کا سبب بتايا گيا ہے تمام کے تمام
انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے ہيں۔
يعنی انبياء کے آنے کا اصل مقصد بندوں کو خدا پرست بنانا ہے اور يہ ﷲ کی بامعرفت عبادت کے ذريعہ ہی ميّسرہے اور
انسان کی خلقت کا اصل مقصدبھی يہی ہے )و َما َخلَ ُ
االنس اِ ّال لِيَعبُدونَ () '' (٣ہم نے جنا ت وانسان کو نہيں خلق کيا
الج ّن َو
َ
قت ِ
مگر يہ کہ وه ميری عبادت کريں''۔
پيغمبروں کے پہچاننے کا طريقہ
لوگوں کی ہدايت کے لئے انبيا ء کا مبعوث ہونا اس بحث کے بعد اب يہ بات
..............
) (١سوره نحل آية ٣٦:
) (٢سوره حديد آية٢٥:
) (٣سوره ذاريا ت٥٦،

سامنے آتی ہے کہ ہم کيسے پہچانيں کہ نبوت کا دعوی کرنے واالاپنے دعوی ميں سچا ہے۔؟
اگر کو ئی کسی منصب ياعہدے کا دعوی کرے جيسے ،سفير ،مجسٹريٹ  ،يا ڈی ايم ،يا اس جيسا کو ئی اورہو جب تک وه
اپنے دعوی پر زنده تحرير پيش نہ کرے کوئی بھی اس کے حکم کی تعميل نہيں کرے گا ۔
مقام رسالت او رسفير ان ٰالہی کا دعوی کرنے والوں کی تو بات ہی ديگر ہے نبوت و رسالت سے بلند مرتبہ اور کياشی ٔ ہو
سکتی ہے ؟ ايک انسان دعوی کرے کہ ﷲ کا سفير ہوں اور خدا نے مجھے زمين پر اپنا نماينده بناکر بھيجاہے ل ٰہذاسبھی کو
چاہئے کہ ميری اتباع کريں ۔
فطرت کسی بھی شخص کو بغير کسی دليل کے دعوی کوقبول کرنے کی اجا زت نہيں ديتی ،تاريخ گواه ہے کہ کتنے جاه
طلب افراد نے ساده دل انسانوں کو دھو کا دے کر نبوت ورسالت کا دعوی کيا ہے ،اسی لئے علماء علم کال م نے پيغمبروں
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

کوپہچاننے کے لئے راستے او رطريقے معين کئے ہيں ،ان ميں سے ہر ايک پيغمبروں کو پہچاننے او ران کی حقانيت کے
لئے زنده دليل ہے ۔
پہلی پہچان :معجزه ہے علماء کال م او رديگر مذاہب کا کہنا ہے کہ معجزه ايسے حيرت انگيز اور خال ف طبيعت کام کو
کہتے ہيں کہ جسے نبوت کا دعوی کرنے واال اپنے اور خدا کے درميان رابطہ کو ثابت کرنے کے لئے انجام ديتا ہے او ر
تمام لوگو ں کواس کے مقابلہ کے لئے چيلنج کرتا ہے اور ہر شخص اس جيسا فعل انجام دينے سے قاصر ہے ل ٰہذا معجزه
کے تين رخ ہيں ۔
حتی نوابغ دہر کی بس سے باہر ہو ۔
١۔ايسا کام جو انسانو ں کی طاقت سے ٰ
٢۔ معجزه نبو ت ورسالت کے دعوی کے ساتھ ہو او ر اس کا عمل اس کے دعوی کے مطابق ہو۔
٣۔دنيا والو نکے لئے اس کا مقابلہ کرنا ''اس کے مثل النا''ممکن نہ ہو سبھی اس سے عاجز ہو ں ۔
اگر ان تينو ں ميں سے کو ئی ايک چيز نہيں پائی جا تی تو وه معجزه نہينہے ابوبصير کہتے ہيں کہ ہم نے امام صادق نسے
پوچھا کہ ،ﷲ نے انبياء و مرسلين اور آپ ''ائمہ '' کو معجزه کيو ں عطاکيا ؟آپ نے جواب مينفرمايا  :تاکہ منصب کے لئے
دليل قرار پائے او رمعجزه ايسی نشانی ہے جسے خدا اپنے انبياء ،مرسلين اور اماموں کو عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذريعہ
جھوٹے او رسچے کی پہچان ہو سکے ۔)(١
..............
) (١بحار االنوار جلد ، ١١ص ٧١

سواالت
١۔ فطرت کی راہنمائی او رخو اہشات کے ميانہ روی کے لئے انبيا ء کا ہو نا
کيو نضروری ہے ؟
٢۔ قرآن کی نظر ميں پيغمبروں کی بعثت کا مقصد کيا ہے ؟
٣۔ پيغمبروں کے پہچاننے کا راستہ کيا ہے؟
٤۔ معجزه کياہے اور اس کے شرائط کيا ہيں بيا ن کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

سترہواں سبق
نبو ت عامہ )تيسری فصل (

جا دو ،سحر ،نظر بندی اور معجزه ميں فرق !
جب کبھی معجزه کے بارے ميں بات کی جا تی ہے تو کہا جا تا ہے کہ معجزه ايک ايسے حيرت انگيز فعل کانام ہے جو ہر
ايک کے بس ميں نہيں ہے۔
ليکن سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ معجزه  ،جادو  ،سحر نيز نظر بندکرنے والوں کے حيرت انگيزکرتبوں ميں کيسے فرق قائم کيا
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جائے ۔
جو اب :معجزه اور دوسرے خارق العادت کاموں ميں بہت فرق ہے ۔
ا۔ نظر بندی او رجادو گری ايک قسم کی رياضت کانام ہے اور جادوگر استاد سے جادو سيکھتا ہے لہٰذا ا ن کے کرتب
مخصوص ہينجو انھو ننے سيکھا ہے وه فقط اسی کو انجام دے سکتے ہيں اس کے عالوه کسی کام کو انجام نہيں دے سکتے
ليکن نبی ورسول معجزے کو کسی استاد سے نہيں سيکھتے ،ليکن پھر بھی معجزے کے ذريعہ ہرکام انجام دے سکتے ہيں
جيسا کہ حضرت صالح سے پہاڑ سے او نٹ نکالنے کوکہاگيا انہو ننے نکا ل ديا  ،جب حضرت مريم سے بيٹے کے بارے
ميں پوچھا گيا تو حضرت عيسی جوکہ گہوارے ميں ابھی چند دن کے تھے فرماتے ہيں :
نی نَبِيّا ً(''ميں ﷲ کابنده ہو ں ﷲ نے مجھے کتا ب دی ہے اور نبی بناکر بھيجاہے''۔)(١
ُﷲ آ ٰتنی ال ِکت َ
)قا َل أِنﱢ ِی عَبد ّ ِ
َاب َو َجعلَ ِ
يا جب رسول اکرم ۖ سے معجزه کی مانگ کی گئی تو پتھروں نے آنحضرت کے دست مبارک پرآکر ان کے رسالت کی
گواہی دی ۔
٢۔ جادو گر وں يا شعبده بازوں کے کرتب زمان ومکان او رخاص شرائط ميں محدود ہيں او رمخصوص چيزوں کے وسيلوں
کے محتاج ہيں ،ليکن پيغمبرونورسولوں کے معجزے چونکہ ان کا سرچشمہ خدا کی ال متناہی قدرت ہے ل ٰہذا کو ئی محدديت
نہيں ہے وه کبھی بھی کو ئی بھی معجزه پيش کر سکتے ہيں ۔
٣۔جادوگروں اور نظربندوں کے کام زياده تر مادی مقصدکے پيش نظر انجام پاتے ہيں ) چاہے پيسوں کی خاطر ہو يا لوگو ں
کو اپنی طرف کھينچنے يا دوسرے امور کے لئے ( ليکن انبياء کامقصد متدين افراد کی تربيت اور معاشره کو نمونہ بنانا ہے
۔ اور وه لوگ )انبياء ومرسلين ( کہتے تھے ) َو َما َ أَسئَلُ ُکم َعلَي ِہ ِم ْن أَ ٍ َ
علی َربﱢ ال َعال ِمينَ ()''(٢اور ميں تم سے اس
جری اِ ﱠال ٰ
جر اِن أ ِ
کی کوئی اجرت بھی نہيں چاہتا ہو ں اس لئے کہ ميرا اجر تو عالمين کے رب کے ذمہ ہے'' ۔
٤۔جادوگروناورشعبده بازونکے کرتبونکامقابلہ ممکن ہے يعنی دوسرے
..............
) (١سوره مريم آية ٣٠:
) (٢سوره شعراء آية١٦٤،١٤٥،١٢٧،١٠٩، ١٨٠:

بھی اس جيسا فعل انجام دے سکتے ہيں ،ليکن پيغمبروں کے معجزه کی طرح کوئی غيرمعصوم شخص انجام نہيں دے سکتا ۔
ہر پيغمبر کا معجزه مخصوص کيو نتھا ؟
جبکہ ہر نبی ہر حيرت انگيز کام کو انجام دے سکتا تھا اور ان ميں سے ہر ايک کے پاس متعد د معجزے تھے مگر ايک ہی
کوزياده شہرت ملی ۔
موسی بن عمران کو يد بيضا اور جادوگروں جيسا
نے
خدا
ں
:کيو
پوچھا
سے
ں
ہادی
امام
نے
مفکر
ابن سکيت نامی ايک
ٰ
عيسی کو مريضوں کو شفادينا اور مردونکو زنده کرنے واال معجزه عطاکيا؟اور رسول اسال م کو قران
معجزه ديا؟ حضرت
ٰ
جيسے حيرت انگيز کالم کے مجموعے کے ساتھ لوگوں ميں بھيجا۔
امام ننے فرمايا  :جب خدا نے حضرت موسی کو مبعوث کياتو ان کے زمانے ميں جادوکا بول با ال تھا ل ٰہذا خدانے اس زمانے
جيسا معجزه ديا چونکہ اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس ميں نہيں تھا او راپنے معجزه کے ذريعہ جادوگروں کے جادو کو
شکست دی اور ا ن پر حجت تمام کی ۔
عيسی لوگوں کی ہدايت کے لئے آئے تواس وقت حکمت وطبابت کا شہره تھا ل ٰہذا خدا کی جانب سے اس زمانے
جب جنا ب
ٰ
کے مطابق معجزه لے کر آئے اوراس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کا روگ نہيں تھا ،انھوں نے مردو ں کو زنده کرکے اور
مريضو ں کو شفا دے کر ،نابينا کو آنکھ عطاکر کے جذام کودور کرکے تمام لوگوں پر حجت تمام کی ۔
ک
وقت
اس
جب نبی کريم ۖ مبعوث برسالت ہوئے تو اس وقت فصاحت وبال غت کا سکہ چل رہا تھا خطبہ او رانشاء
سکہ
ے
ٔ
رائج الوقت اور مقبول عام تھے نبی اکرم ۖ نے خدا کی جانب سے ان کو موعظہ ونصيحت کے حوالے سے گفتگو کی جس کا
مقابلہ کرنالوگوں کی سکت ميں نہيں تھا ،اپنے مواعظ ونصائح کو قرآنی پرتو ميں پيش کيا او رباطل خياالت کو نقش بر آب
کرديا ۔
دوسری پہچان ۔انبياء کی شناخت کادوسرا طريقہ يہ ہے کہ جس نبی کی نبوت دليل کے ذريعہ ثابت ہوچکی ہو وه اپنے آنے
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والے نبی کے نام اور خصوصيات کو لوگوں کے سامنے پيش کرے جيساکہ تو ريت وانجيل ميں رسول اکرمۖ کے حوالے
عيسی کے قول کو بطور نمونہ پيش کرتا ہے ) َواِذْ
سے پيشين گوئيانکی گئی ہيں ،قرآن ان پيشين گو ئيو ں ميں سے حضرت
ٰ
ً
ّ
ٔ
صدﱢقا ً لِ َما بَينَ يَد ﱠ
عدی ا ُس ُمہ
قَا َل ِع ٰ
ﷲ اِلي ُکم ُم َ
يسی بنُ َمريَم يا بَنی اِسرائِي َل اِنﱢ ِی َر ُس ُو ُل ّ ِ
ی ِمن التورا ِة و ُمبشرا بِرس ٍ
ُول يَاتِی ِمن بَ ِ
عيسی بن مريم نے کہا کہ اے بنی اسرائيل! ميں تمہاری طرف ﷲ کا رسول ہو ناپنے پہلے
أحمدُ()(١اس وقت کوياد کرو جب
ٰ
کی کتاب تورات کی تصديق کرنے واال او راپنے بعد کے لئے ايک رسول کی بشارت دينے واال ہو ں ،جس کا نام احمد ہے
اسی طرح سوره اعراف کی آية  ١٥٧ميں ارشاد ہوا )الذين يتبعون (...
..............
) (١سوره صف آية٦ :

تيسری پہچان ۔ تيسرا طريقہ انبياء کو پہچاننے کا وه قرائن وشواہد ہينجوقطعی طور پر نبوت ورسالت کوثابت کرتے ہيں ۔
خال صہ
١۔جو نبوت کا دعوی کرے اس کے روحانی اور اخالقی خصوصيات کی تحقيق۔ )مدعی نبوت کی صداقت کی نشانيوں ميں
اعلی صفات او ربلند اخالق ہو نا ہے اور اس کا ثبوت يہ ہے کہ لوگوں ميں نيک چلن اور صاحب کردار کے نام سے
سے
ٰ
جانا جائے(
ٰ
٢۔ عقلی پيرائے ميناس کے احکام وقوانين کو پرکھاجائے کہ کيا اس کے احکام وقوانين ،الہی آئين کے تحت اور معارف
اسالم وفضائل انسانی کے مطابق ہيں؟يا اس کی دوسری پہچان ہے ۔
٣۔ اپنے دعوی پہ ثابت قدم ہو ا ور اس کا عمل اس کے قول کاآئينہ دار ہو ۔
٤۔ اس کے ہمنوااور مخالفين کی شناخت ۔
٥۔ اسلو ب تبليغ کے ساتھ يہ ديکھيں کہ اپنے قوانين کے اثبات کے لئے کن وسائل اور کن راستو ں کاسہارالے رہا ہے ۔
جب يہ تمام قرآئن وشواہد اکٹھا ہو جائيں تو ممکن ہے مدعی نبوت کی نبوت کی يقين کاباعث بنے ۔
سواالت
١۔ سحر ،نظر بندی ،اور معجزه مينکيا فرق ہے ؟
 ٢۔ ہر نبی کا معجزه مخصوص کيو ں تھا ؟
٣۔ انبياء کی شناخت کے قرائن وشواہد کياہيں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

اٹھاروانسبق
نبوت عامہ )چوتھی فصل (

عصمت انبياء
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انبياء کی سب سے اہم خاصيت ا ن کا معصوم ہو نا ہے۔
عصمت؛ لغت ميں روکنے ،حفاظت کرنے ياغير اخال قی چيزوں سے دور رہنے کے معنی ميں ہے اور عقيده کی بحث ميں
جب انبياء کی عصمت کی با ت آتی ہے تو اس کے معنی ان کا گناہو ں سے دور رہنا اور خطا ونسيان سے پاک رہنا ہے
۔اسی لئے انبياء وائمہ کرام نہ ہی کبھی گناه کرتے ہيناو رنہ ہی کبھی تصور گناه ۔
سوال۔ انبياء کا معصوم ہونا اور خطاونسيان سے محفوظ ہو نا کيوں ضروری ہے ؟
جو اب ١۔ بعثت انبياء کا مقصد ہدايت بشريت ہے او ريہ بات مسلّما ت ميں سے ہے کہ تربيت ميں مربی کاعمل اس کے قول
سے زياده موثر ہو تا ہے ،ل ٰہذا اگرتربيت کرنے واال خو د گناہوں سے آلوده ہوگا تودوسروں کو کس طرح سے منع کرے گا
۔؟
٢۔ انبياء در حقيقت مربی بشريت ہيں ل ٰہذا ان کی ذات لوگوں کے لئے قابل قبول او ربھروسہ مند ہو نا چاہئے ۔ سيد مرتضی
علم الہدی کے بقول اگر ہم کو کسی شخص کے بارے ميں شائبہ بھی ہے يقين نہيں ہے کہ وه گناه بھی کرتا ہے يا نہيں؟
توکبھی بھی اس کی باتوں کودل سے قبول نہيں کريں گے ۔ل ٰہذا انبياء کا خطاونسيان سے بچنا ضروری ہے کيونکہ خطا
اوربھول چوک بے اعتمادی کاسبب بنتا ہے اور ان)انبياء ( کو قابل اعتماد ہونا چاہيئے ۔
فلسفہ عصمت
يہ کيسے ممکن ہے کہ انسان گناہو ں سے معصوم )محفوظ ( ہو يہاں تک کہ تصور گناه بھی نہ کرے؟۔
اس کے جواب ميں ہم يہ کہتے ہيں کہ جب کسی چيز کے با رے ميں ہم يقين کر ليں تواس کے برخال ف کبھی عمل کر ہی
نہيں سکتے ،کيا کوئی عقلمنداور سليم الطبع شخص آگ يا گندگی کوکھا نے کی سونچ سکتا ہے ؟کيا کو ئی صاحب شعور آگ
کے گﮍھے ميں کودنے کوتيار ہو گا ؟ کيا کوئی صحيح الدماغ جام زہر خو شی خو شی نوش کرے گا ؟
ان سارے سواال ت کے جو اب ميں آپ کہيں گے  ،ہرگز نہيں عاقل شخص کبھی ايسا کر ہی نہيں سکتا ،يہاں تک کہ اس کی
فکر بھی يا تمنابھی نہيں کرے گا اور اگر کوئی ايسا کرتاہے توکسی مرض ميں مبتال ہے ۔
نتيجہ يہ نکال :ہر عاقل انسان ايسے کاموں کے مقابل دوری يادوسرے لفظوں ميں کہا جا ئے کہ ايک عصمت کامالک ہے ؛
اوراگر آپ سے سوال کياجائے کہ کيوں انسان ايسے کاموں کے مقابل ميں معصوم ہے تو کہيں گے کہ چونکہ اس کے عيب
ونقصان کاعلم ويقين اس کو ہو گيا ہے ۔ اور يہ جانتا ہے کہ اس کے ارتکاب کے بعد فنا ونابودی کے سوا کچھ ہاتھ نہيں آئے
گا ۔
اسی طرح اگر انسان گنا ه اوراس کے نقصانات سے باخبر ہو کر يقين تک پہنچ جا ئے تو عقل کی طاقت سے شہوت پر
غالب ہو کر کبھی گناه ميں مبتال نہيں ہو سکتا يہا ں تک کہ اس کا خيال بھی ذہن ميں نہيں ال ئے گا ۔
جو شخص خدا اور اس کی عدالت پر يقين رکھتا ہے کہ پوری کائنا ت پيش پروردگار ہے او روه اس پر حاضر وناظر ہے تو
ايسے شخص کے لئے گنا ه اورفعل حرام ميں مبتالہونا  ،آگ ميں کو دنے  ،اور جام زہر پينے کی مانند ہے ل ٰہذا کبھی بھی
اس کے قريب نہيں جاتا اور ہميشہ دور رہتا ہے ۔
پيامبران ٰالہی اس يقين کے ساتھ جو گناه کے آثار ونتائج کے بارے ميں رکھتے ہيں نہ صرف يہ کہ گناه بلکہ تصور گناه کے
بابت بھی معصوم ہو تے ہيں۔ آثار عمل کو ديکھنے ،نيکيوں کی جانب دھيان دينے اور گناہوں سے پرہيز کے لئے بہتر ہے
کہ موال ئے کا ئنا ت کی اس حديث ميں غور وفکر کرے َ '':من أَيقن َٔانّہ يفارق االٔحباب ويسکن التراب ويواجہ الحساب
لی ما ق ّدم کان حريا ً بقصراالٔمل وطول العمل''جس شخص کو يہ يقين ہوجائے کہ وه حتمی طور
ويستغنی ع ّما خلف ويفتقر اِ ٰ
سے اپنے دوستوں سے جدا ہورہا ہے اورمٹی کو اپناگھر بنارہا ہے اور حساب کے لئے جا رہا ہے اور کئے ہوئے سے بے
نياز ہے اور جو بھيج چکا ہے اس کا محتاج ہے تو يقينااس کی آرزوئيں کم اور عمل طوالنی ہوجائے گا۔ )(١
انبياء اور ائمہ کی عصمت اکتسابی ہے يا خدا دادی
عصمت ائمہ کے بارے ميں علما ء علم کالم کی جا نب سے بہت سارے مطالب بيان کئے گئے ہيں اور جس بات کو سب
مانتے ہيں وه يہ کہ عصمت کی طاقت ائمہ اور انبياء ميں اجباری نہيں ہے يعنی ايسا نہيں ہے کہ وه پاکيزگی نقص پر مجبور
ہو ں بلکہ تمام لوگوں کی طرح گناه کر نے کی قدرت رکھتے ہيں ليکن چونکہ وه ايک طرف گنا ه کے نقصانا ت ومفاسد کو
بہ خوبی جانتے ہيں نيز ان کی معرفت اور شناخت خدا کے حوالے سے بہت زياده ہے يعنی وه اپنے آپ کو ہميشہ خد اکے
حضورميں سمجھتے ہيں اسی لئے اپنے اراده واختيار سے گناه اور برائی کو نہ کرنے پر پوری طرح قادر ہيں اور کبھی اس
کے قريب نہينجاتے۔
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انبياء وائمہ کی عصمت ا ن کے اختيار واراده کا نتيجہ ہے او ران کی کاوشوں اورزحمات کا ثمره ہے جو انھوں نے راه خدا
ميں برداشت کی ہيں ۔
تعالی ان کی خلقت سے قبل جا نتا تھا کہ يہ فدائی اور ايثار کے پيکرہيں اسی لئے ان کی ابتدائی زندگی سے
چونکہ خدا وند
ٰ
انھيں اپنے لطف وکرم کے سائے ميں رکھا اور بے راه روی سے محفوظ رکھا ۔علوم خاص وعام نيز عنايت خاص سے
نوازا ل ٰہذا اس رخ سے کوئی محل اعتراض نہيں کہ انبياء وائمہ ايک قسم کی جسمانی اور روحانی خصوصيت
..............
) (١بحار االنوار جلد ، ٧٣ص ١٦٧

کے مالک ہيں،کيونکہ اس خصوصيت کی وجہ خود ان کا کرداراور عمل ہے ،يہ ايک طرح کا انعام ہے جو ﷲ نے انھيں
عمل سے پہلے عطاکياہے ۔
نتيجہ :خدا وند عالم اس علم کے ذريعہ جو انسانوں کے مستقبل کے سلسلہ ميں رکھتا ہے وه جا نتا ہے کہ ان کے درميان
بعض افراد خاص اہميت کے حامل ہيں ) اور يہ ايساعلم ہے جس ميں تبديلی ممکن نہيں ہے اور اس کا تحقق يقينی ہے ( ل ٰہذا
انہيں معاشره کی ہدايت اور رہبری کی وجہ سے اپنی عنايت خاص سے نوازا ٰ
۔الہی نمايندونکے لئے ان عنايتوں کا ہونا
ضروری ہے ۔
ّ
ٔ
امام محمد باقرں نے فرمايا  :اِذا عَلم ﷲ حُسن نيّة من اح ٍد اکتنفہ بالعصمة )  (١خدا وند عالم جب کسی کی حسن نيت سے مطلع
ہو جا تا ہے تو اسے عصمت کے ذريعہ محفوظ کرديتا ہے ۔
معصومين کا فلسفہ امتياز
عبدﷲٔ :اَن ﱠ
ّ
ّ
ٔ
خلقی اطالعة فلم أجد فی خلقی اش ّد تواضعا ً لی منک فمن
ا
طلعت
ا
ی
ن
ا
موسی
يا
فقال
موسی
لی
ا
وحی
بی
ِلیٰ
ٰ
ﷲ أ ٰ ِ ٰ
ٰ ِ
ِ
عن ٔاَ ِ
می ِمن بَين خَلق)(٢
ث ﱠم خصصتک
ِ
بوحيی وکال ِ
امام صادق ں فرماتے ہيں  :خدانے جناب موسی پر وحی کی کہ اے موسی! ہم نے تمام انسانوں کو ديکھا ان ميں سے
تمہارے تواضع کواورونسے زياده
..............
) (١بحاراالنوار جلد  ،٧٨ص ١٨٨،
) (٢وسائل الشيعہ جلد  ،٤ص١٠٧٥ ،

پايا ،اسی وجہ سے تمہيں اپنے کالم اور وحی کے لئے چنا او رسب ميں سے تم کو منتخب کيا ۔
َلی قَدر النّية تکو ن من ّ
ﷲ العطيّة )(١
قال علی :ع ٰ
امير المو منين نے فرمايا :خدا کا لطف وکرم نيتوں کے مطابق ہے قرآن نے سوره عنکبوت کی آخری آية ميں اسی کی طرف
اشاره کيا ہے) َوالﱠ ِذينَ َجاھدُوا فِينَا لنَھ ِدينﱠھُم ُسبُلنا واِ ﱠن ّ
حسنيِنَ ()(٢
ﷲَ ل َم َع ال ُم ِ
او رجن لوگوں نے ہماری راه مينجہاد کيا يقينا ہم ان کو اپنے راستوں کی جانب ہدايت کريں گے بيشک خدا افراد صالح کے
ساتھ ہے ۔
امام صادق ں اور ايک ماديت پر ست کا مناظره
ايک ماديت پرست انسان نے امام صادقنسے سوال کيا :ﷲ نے بعض انسانو ں کو شريف اور نيک خصلت او ربعض کوبری
خصلت کے ساتھ کيوں خلق کيا؟۔
امام نے فرمايا :شريف وه شخص ہے جو خدا کی اطاعت کرے اور پست وه ہے جواس کی نافرمانی کرے اس نے پوچھا کہ
کيا لوگ ذاتی طور پر ايک دوسرے سے برتر نہيں ہيں ؟۔
آپ نے فرمايا :نہيں صرف برتری کا معيار تقوی ہے  ،اس نے پھر سوال کيا کہ کيا آپ کی نظر ميں تمام اوالد آدم ايک
جيسی ہيں اور فضيلت کا معيار صرف تقوی ہے ؟ آپ نے فرمايا :ہاں ۔
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..............
) (١غرر الحکم
)(٢سوره عنکبوت آية٦٩:

ميں نے ايسا ہی پايا کہ سب کی خلقت مٹی سے ہے سبھی کے مانباپ آدم وحوا ہيں وحده ال شريک خدا نے ان کو خلق کياہے
اور سب خد اکے بندے ہينالبتہ خدانے آدم کی بعض اوالدونکو منتخب کيا او ر ان کی خلقت کو طاہر بنايا اور ان کے جسموں
کوپاک کيا اور ان کو صلب پدر اور ارحام مادر کے حوالے سے بھی نجاست سے دور رکھا اور انھيں کے درميان سے
نبيوں کا انتخاب کيا اور وه جناب آدم کی بہترين اور افضل ترين اوال د ہيں اور اس امتيازو فضيلت کی وجہ يہ ہے کہ خدا
جانتاتھاکہ وه اس کے اطاعت گذار بندو ں مينسے ہيں اور کسی کو اس کا شريک نہيں قرار ديں گے ،گويا بلند مرتبہ ہو نے
کا اصل راز ،ان کے اعمال اور ان کی اطاعت ہے۔ )(١
..............
) (١بحار االنوار جلد ،١٠ص ١٧٠

سواالت
١۔يہ کيسے ممکن ہے کہ انسان گناه حتی تصور گنا ه سے بھی معصوم ہو ؟
٢۔ ائمہ اور انبياء کی عصمت اکتسابی ہے يا خدا دادی ؟
٣۔ ائمہ کی فضيلت کا فلسفہ امام صادق کی نظرميں کيا ہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

انيسوانسبق
نبوت عامہ )پانچويں فصل (

کيا قرآن نے انبيا ء کو گناه گار بتايا ہے ؟
عصمت کی بحث کے بعد يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ذنب وعصيا ن اور اپنے اوپر ظلم ،جيسی لفظيں جو بعض انبيا ء کے
سلسلہ ميں آئيں ہيں اس سے مراد کيا ہے ؟ اس کی وضا حت کے لئے کچھ نکا ت کی جانب توجہ ضروری ہے ۔
١۔ عصمت انبياء کا مطلب جيسا کہ بيا ن کيا جا چکا ہے يہ ہے کہ انبياء حرام کام يا گناه نہيں کر تے ،ليکن وه کا م جس
کاچھوڑنا بہتر ليکن انجام دينا حرام نہينہے گذشتہ انبياء سے ممکن اور جائز ہے اور يہ فعل ا ن کی عصمت کے منا فی
اولی ہے (
نہينہے۔ )يہی ترک ٰ
٢۔ سب سے اہم بات کلما ت قرآن کے صحيح معنوں پر توجہ کرنا ہے کيونکہ قرآن عربی زبان ميں نازل ہو اہے ل ٰہذا يہ
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ديکھنا ضروری ہے کہ عربی لغت ميں کلمات قرآن کے کيا معنی ہيں ؟ليکن افسوس کی بات ہے کہ بسا اوقات ا س جانب
غور نہ کرنے کے باعث قرآن کی آيتوں کے غلط معنی بيا ن کئے جاتے ہيں ۔
٣۔اہل بيت عصمت وطہارت کی قرآنی تفاسير کا بغور مطالعہ کياجائے اس ميں غور وخوض کيا جائے کيونکہ وہی حقيقی
مفسر قرآن ہيں ہم يہا ں پرا ن آيتوں کی طرف اشاره کر رہے ہيں جن کے بارے ميں يہ خيال کيا جاتا ہے کہ ان آيتوں ميں
ٰ
فغوی(بعض نے اس آية کا ترجمہ يو ں کيا ہے
ص ٰی آد َم ربّہ
انبياء کو گنہگار بتايا گيا ہے تاکہ اعتراض ختم ہو جا ئے )و َع َ
،آدم نے اپنے رب کی معصيت کی او روه گمراه ہو گئے ۔ جبکہ اس کا صحيح ترجمہ يہ ہے  ،آدم نے رب کا اتباع نہينکيا
ل ٰہذا محروم ہو گئے ،مرحوم طبرسی اس آيت کے ذيل ميں مجمع البيان ميں کہتے ہيں کہ آدم نے اپنے رب کی مخالفت کی
ل ٰہذا ثواب سے محروم رہے ۔
ٰ
يہاں معصيت سے مراد حکم الہی کی مخالفت ہے چاہے وه حکم واجب ہو يا مستحب ،محدث قمی سفينة البحار ميں لفط )عصم
( کے معنی عالمہ مجلسی سے نقل کرتے ہيں '' ان ترک ال ُمستحب وفعل المکروه قد سُم ذنبا'' مستحب کو ترک کرنا اور فعل
مکروه کو انجام دينا کبھی کبھی گناه ،ذنب ،اور عصيان کے معنی مينآتاہے ۔گذشتہ موضوع کو ثابت کرنے کے لئے لغت کی
طرف رجوع کريں گے المنجد ) جوکہ ايک مشہو ر لغت ہے ( ميں ہے کہ )عصيان ( اتباع نہ کرنے اور پيروی نہ کرنے
کے معنی ميں ہے ۔اسی طرح اغوی کے معنی )خاب ( يعنی محروم ہونے اور نقصان اٹھا نے کے ہيں اگر آدم وحوا کے
قصہ کو ديکھا جائے توپتہ چلے گا کہ عصيان )عصی ( سے مراد حرام کام کرنا ياواجب کوچھوڑنا نہينہے ۔
آدم کا عصيان کيا تھا ؟
قرآن اس واقعہ کو يوں نقل کرتاہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ شيطان تمہا را اور تمہاری اہليہ کا دشمن ہے ل ٰہذا کہيں وه تمہيں
جنت سے باہر نہ کرادے اور تم زحمت وتکليف ميں پﮍجا ئو پھر شيطان نے آدم کو بہکا يا اور انھو ننے اس درخت کا پھل
کھا ليا ،نتيجہ ميں جنت کے لبا س اتار لئے گئے کيو نکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کياگيا تھا اور انھوں نے
نافرمانی کی ل ٰہذا بہشتی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔ )(١
جيسا کہ آپ نے ديکھا کہ جنت کاپھل کھا نے سے روکنا صرف نہی ارشادی تھا اور درخت کاپھل نہ کھانا ہميشہ جنت ميں
رہنے کی شرط تھی ل ٰہذا مذکوره آيتوں سے يہ بات واضح ہو جا تی ہے کہ آدم کافعل گناه نہيں تھا بلکہ اس کا نقصان جنت
سے نکا ال جانااور دنيوی زندگی کی سختياں تھيں  ،اب اگر يہ سوال کيا جائے کہ اگر آدم کافعل گناه نہيں تھا پھر توبہ کرنا
)جيسا کہ اگلی آيتوں ميں ذکر ہے ( کيا معنی رکھتا ہے ۔
جو اب ميں کہيں گے کہ ہر چند )درخت کاپھل کھا نا( گناه نہيں تھا ليکن چونکہ حضرت آدم نے نہی ارشادی کی مخالفت کی
ل ٰہذا ان کا مقام خدا کے نزديک کم ہوگيا اور آدم نے دوباره اس مقام تک پہنچنے کے لئے توبہ کی اورخدا نے ان کی توبہ
قبول کرلی۔
مامون نے جب جناب آدم کی معصيت کے بارے ميں پوچھا تو امام رضاعليہ السالم نے فرمايا  :ولم يک ذلک بذنب کبير
يستحق بہ دخول
..............
) (١سوره طہ آية ١١٦ :تا ١٢١

الوحی عليھم)(١جو کام آدم نے انجام ديا وه گناه کبيره
علی االٔنبياء قب َل نزول
النّار واِن کان من الصغائر الموھوبة التی تجوز ٰ
ِ
نہيں تھا جس کے باعث جہنم کے مستحق ہوجائيں بلکہ ايک معمولی سا ترک اولی تھا جو معاف ہو گيا اور انبياء نزول وحی
سے قبل ايسے کام کرسکتے ہيں۔
ظلم کيا ہے اور غفران کے کيا معنی ہيں ؟
)قا َل َربﱢ اِنﱢ ِی ظَلَ ُ
مت نَفس فاغفِرلِی() (٢خدا يا ميں نے اپنے نفس کی خاطر مصيبت مول لی ،ل ٰہذا معاف کردے ان مقامات ميں
سے ايک يہ بھی ہے جہا ں اس با ت کا گمان کياگيا ہے کہ قرآن نے انبياء پر گنا ه کاالزام لگا يا ہے يہ آيت جنا ب موسی کے
واقعہ سے مربوط ہے جب قبطی )فرعون کے ساتھی ( کو قتل کر ديا تھا تو کہا َ ،ربﱢ ِانﱢی ظَلَ ُ
َفسی  .....المنجد نے لکھا
مت ن ِ
ہے کہ )الظلم وضع الشیء فی غير محلہ(ظلم يعنی کسی شی ٔ کو ايسی جگہ قرار دينا جو اس کا مقام نہ ہو )کسی فعل کاغير
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مناسب وقت پر انجام دينا ( اس ميں کوئی فرق نہيں ہے کہ وه عمل صحيح ہو او ر بے محل انجام پائے يا عمل غلط اور حرام
ہو ل ٰہذا ہر ظلم حرام نہيں ہے ۔
ّ
َ
الشی غطاه وستره ( غفر اس وقت استعمال کرتے ہيں جب کوئی شی ٔ چھپا ئی
المنجد ميں غفر کے معنی لکھے ہيں َ ،غفر ٔ
ہواو رمخفی کی گئی ہواس لئے اس کے معنی يو ں ہوں گے موسی نے کہا ،اے پرور دگا ر !ميں نے فرعون کے ايک
ساتھی کو قتل کر
..............
) (١تفسير برہان ج ،٣ص ٤٦
)(٢سوره قصص آية١٦ :

کے بيجا فعل انجام ديا گوکہ ہمارے لئے اس کا قتل جائز تھا ليکن ابھی اس کاوقت نہيں تھا ل ٰہذا )فاغفرلی( اے خدا ہمارے اس
کام پر پرده ڈال دے تاکہ ميرے دشمن ميری گرفتاری پر کاميا ب نہ ہو سکيں ۔تو ايسی صورت ميں گناه ،ظلم يا حرام کام کی
نسبت موسی کی جانب نہيں دی گئی ہے ۔
ّ
ُ
نفسی فی غير
ضعت
مامون نے مذکوره آيت او رظلم کے معنی کے سلسلہ ميں پوچھا تو امام رضاں نے فرمايا :اِنی و َ
ِ
موضعھا بدخول ھذه المدينة فَ
موسی نے خد ا سے عرض کی ،ميننے
رلی من ٔاعدائک لئال يظفروابی فيقتلونی ۔
ٰ
اغفرلی أ ِ
ی أستّ ِ
ِ
اس شہر ميں داخل ہو کر )اور فرعون کے ايک ساتھی کو قتل کرکے ( بے محل کام انجام ديا لہٰذا )فاغفرلی( مجھے اپنے
دشمنو ں کی نگا ہو ں سے مخفی کردے مبادا ہم کو گرفتار کر کے قتل کرديں ۔
نتيجہ :ظلم اور غفران کے معنی کلی ہيں نہ کہ وه خاص معنی جو ان الفاظ سے سمجھے جاتے ہيں لہٰذا يہ آية بھی عصمت
کے منا فی نہيں ہے ۔
سواال ت
١۔قران نے انبياء پر گناه کی تہمت نہيں لگا ئی اس کو سمجھنے کے لئے کن نکات
کيجانب توجہ ضروری ہے ؟
٢۔ عصی آدم ربہ فغوی سے کيا مراد ہے ؟
٣۔ ظلمت نفسی فاغفرلی کا کيا مطلب ہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

بيسواں سبق
نبو ت عامہ )چھٹی فصل (

سوره فتح ميں ذنب سے کيا مراد ہے ؟
)اِنﱠا فَت َحنا لَک فَتحا ً ُمبينا ً لِيَغفَرلَک ّ
ﷲَ َما تَق ﱠد َم ِمن َذنبِک َو َما تأ ﱠخ َر()(١بيشک ہم نے آپ کوکھلی ہو ئی فتح عطا کی تاکہ خدا آپ
کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے ۔
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يہ انہيں مقامات ميں سے ہے جہاں يہ خيال کياجاتا ہے کہ خدا نے رسول اکر ۖم کو گنہگا ر گردانا ہے اور پھر معاف
کردياہے ۔
يہاں بھی '' ذنب''''غفران'' کے صحيح معنی کی طرف دھيان نہيں ديا گيا ہے قابل افسو س مقام ہے کہ اصلی معنی سے غفلت
برتی گئی ہے ۔
عربی لغات نے ''ذنب '' کے اصلی معنی اور مفہو م کلی سے مراد پيچھا کرنے واال اور آثار ليا ہے ،يعنی نتيجہ اور اس کا
نب َذنبا ً تبعہ فلم يُفارق أثره'' ذنب کہتے ہيں اس عمل کے نتيجہ او ر آثار کو جواس سے الگ
رد عمل مراد ہے المنجد ميں '' َذ َ
نہيں ہوتا
..............
) (١سوره فتح آية١ :

اور گناه کو ذنب اس لئے کہاجاتا ہے چونکہ گناه نامناسب عمل اور اس کے آثار و نتيجہ کی بنا پر وجودميں آتاہے ۔
اس معنی کے ذريعہ جو غفران کے لئے پہلے بيان کئے گئے ہيں اس آية کا مفہوم واضح ہو جا تا ہے مزيد وضاحت کے
لئے اس حديث کی جانب توجہ فرمائيں ۔
امام رضا ننے مذکو ره آية کی توضيح ميں فرمايا :مشرکين مکہ کی نظر ميں پيغمبر سے بﮍا کوئی گنہگار نہيں تھا چونکہ
نبی اکرم ۖ نے اپنے خاندان والوں کو خدائے وحده الشريک کی طرف دعوت دی تھی  ،اس وقت ان کے پاس  ٣٦٠بت تھے
اور وه انھيں کی پرستش کرتے تھے ،جب نبی نے ان کو وحده ال شريک کی عبادت کی دعوت دی تويہ بات ان کو سخت نا
گوار گذری اور کہنے لگے کيا ان تمام خدائوں کو ايک خدا قرار دے سکتے ہيں ،يہ تعجب کی بات ہے ہم نے اب تک ايسی
بات نہيں سنی تھی ل ٰہذا يہا ں سے چلو او راپنے بتوں کی عبادت پر قائم رہو ۔
جب خدانے اپنے رسول کے ذريعہ مکہ فتح کيا تو ان سے فرمايا ؛)اِنﱠا فَت َحنا لَ َٔ
ک فَت َحا ً (...بيشک ہم نے آپ کو کھلی ہو ئی فتح
عطاکی تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کردے جو مشرکين آپ پر وحده الشريک کی طرف دعوت دينے
کی بنا پر عائد کرتے ہيں چونکہ فتح مکہ کے بعد کافی لوگ مسلمان ہوگئے اوربعض بھاگ نکلے اورجوبچ گئے تھے ان کی
ہمت نہيں تھی کی خدا کی وحدانيت کے خالف لب کھول سکيں مکہ کے لوگ جوگناه اور ذنب کا الزام لگا رہے تھے وه
پيغمبر اسالم کی فتح اور ان پر غلبہ نے چھپا ديا اورسب ساکت ہوگئے۔ )(١
انبياء او رتاريخ
قرآن کی رو سے انسانی تاريخ اور وحی ونبوت کی تاريخ ايک ہے اور جس وقت سے انسان کی تخليق ہوئی اسی وقت سے
وحی بھی اس کی ارتقاء وسعادت کی خاطر موجود رہی ہے )واِ ﱠن ِم ْن أُم ٍة اِ ﱠالخ ََال فِيھا نَ ِذيرُ( )(٢اور کوئی قوم ايسی نہيں ہے
جس ميں کوئی ڈرانے واال نہ گذرا ہو ۔
ّ
ُ
موال ئے کا ئنات نے فرمايا :ولم يخل ﷲ سبحانہ خلقہ من نَب ﱢی ُمرسل أوکتاب ُمنزل أوحجّة الزمة اومح ّجة قائمة) (٣خدانے
کبھی بھی انسان کو تنہا نہيں چھو ڑا پيغمبر ياآسمانی کتاب ،واضح دليل يا صراط مستقيم کوئی نہ کوئی ضرور تھا ۔
حتی أفضت کرامة ّ
مضی منھم سلف قام منھم بدين ّ
لی محمد
موال نے خطبہ  ٩٣ميں فرمايا ۔ ُکلّما
عالی اِ ٰ
ﷲ سبحانہ ت ٰ
ﷲ خلف ٰ
ٰ
صلی ّ
ﷲ عليہ وآلہ وسلم ۔''جب کبھی کسی پيغمبر کی رسالت تمام ہوتی تھی اور اس دنيا سے کوچ کرتاتھا دوسرا نبی خدا کے
دين کوبيان کرنے کے لئے اٹھ کھﮍا ہو تا تھا اوريہ سنت ٰالہی اسی طرح چلتی رہی يہاں تک لطف خدا وندی پيغمبر اسالم
کے شامل حال ہوئی''۔
انبياء کی تعداد
عن أبی جعفر قال :قال رسول ٰ ّ
ﷲ کان عدد جميع االٔنبياء
..............
) (١تفسير برہان ج ٤ ،ص ١٩٣
) (٢سوره فاطر آية ٢٤:
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) (٣نہج البال غہ خطبہ ١

وعيسی ومحمد ۖ''
مائة الف نب ﱢی وأربعة وعشرون ألف نب ﱢی خمسة منھم أولوا العزم :نوح و ابراہيم وموس ٰی
ٰ
امام باقر سے روايت ہے کہ نبی اکرم نے فرمايا کی کل انبياء کی تعداد ايک الکھ جو بيس ہزار ہے اور ان مينسے پانچ
اولوالعزم ہيں ۔نوح ،ابراہيم موسی  ،عيسی  ،اورمحمد عربی ۔اسی مضمون کی دوسری حديث بحار کی گيا رہويں جلد مينبھی
ہے )(١
قرآنی رو سے تمام انبياء پر ايما ن النا ضروری اور الزم ہے ۔
ُ
ُ
ُ
ٔ
ٔ
ٰ
وعيسی و َما اوتِی
وسی
ٰ
ٔسباط َو َما اوتِی ُم ٰ
نز َل اِ ٰ
لی ِابراہي َم َواِس َماعي َل واِسح َ
ق ويَعق َ
وب َواال ِ
نز َل اِلَينَا َو َما أ ِ
قُولُوا آ َمنّا با ّ ِ َو َما أ ِ
فر ُ
ق بَينَ ٔا ِح ٍد ِمنھُم َونَحنُ لَہُ ُمس ِل ُمون)(٢
النبيﱡون من َربﱢھم ال نُ ِ
اور مسلمانو ں تم ان سے کہدو کہ ہم ﷲ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھيجا ہے اور جو ابراہيم ،اسماعيل واسحاق ويعقوب
،عيسی اور ديگر انبياء کو پر وردگار کی جانب سے ديا گيا ہے ،ان
اور اوال د يعقوب کی طرف نازل کياہے اور جو موسی
ٰ
سب پر ايما ن لے آئے ہيں ،ہم پيغمبروں ميں تفريق نہيں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہيں۔
..............
) (١بحاراالنوار جلد ، ١١ص ٤١
) (٢بقره آية١٣٦ :

سواالت
١۔ سوره فتح کی پہلی آية ميں ذنب اور غفران سے کيا مراد ہے۔ ؟
٢۔ پيغمبروں کی تعداد او ر اوالعزم رسولو ں کے نام بتائيں ۔؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

اکيسواں سبق
نبوت خاصہ )پہلی فصل (

نبوت خاصہ اور بعثت رسول اکرم ۖ
چوده سو سال پہلے  ٦ ١٠ھ ميں جب شرک وبت پرستی نے پوری دنيا کو اپنی آغوش ميں لے رکھا تھا او رمظلوم افراد ظالم
حکمرانوں کے شکنجو ں ميں بے بسی سے ہاتھ پير ماررہے تھے اور سبھی لوگ نااميد ی کے سائے ميں زندگی گذار رہے
تھے ايک شريف خاندان سے شرافت و طہارت کا ايک پيکر اٹھاجس نے مظلو موں کی حمايت کی ،عدالت وآزادی کا نعره
بلند کيا ،اسيروں کے زنجيروں کی گرہوں کو کھوال ،علم وتربيت کی جانب لوگو ں کو دعوت دی ،اپنی رسالت کی بنياد
فرمان ووحی ٰالہی کو قرار ديتے ہو ئے خود کو خاتم اال نبياء کے نام سے پہنچوايا ۔
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وه محمد بن عبد ﷲ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہا ں وہی قبيلہ بنی ہاشم جو شجاعت ،شہا مت ،سخاوت ،طہارت ،اصالت
مينتمام قبائل عرب مينمشہور تھا وه ہماليائی عظم واستقال ل کا پيکر جس کی لياقت اور روحی کمال کی حد درجہ بلندی کی
پوری دنيا کے مورخو ں چاہے دوست ہو ں يا دشمن سب نے گواہی دی ہے اعال ن رسالت سے قبل ان کی چاليس سالہ
زندگی سب کے سامنے آئينہ کی طرح شفاف و بے داغ تھی ،اس نامساعد حاالت اور جزيرة العرب کی تاريکيوں کے باوجود
پيغمبر اسال م کی فضيلت کا ہر باب زبان زد خاص وعام تھا ،لوگوں کے نزديک اس قدر بھروسہ مند تھے کے سب آپ کو
محمد امين کے نام سے جانتے تھے ،خدا کا کروروں سالم ان پر اور ان کی آل پاک پر ۔
رسالت پيغمبر پر دليليں
انبياء کی شناخت کے لئے جتنے اصول وقوانين بتائے گئے ہيں ،سب آنحضرت کی رسالت پر مدلل ثبوت ہيں )يعنی معجزه
،گذشتہ نبی کی پيشين گو ئی ،شواہد قرآئن ( تاريخ ،قرائن وشواہد رسول کی رسالت کے ،او ربعثت پر گواه ہے ۔
گذشتہ انبياء کے صحيفے پيغمبر اسال م کی بعثت کی بشارت دے چکے ہيں  ،ليکن پيغمبر کے معجزات دوطرح کے ہيں ۔
پہلی قسم ان معجزات کی ہے جوکسی خاص شخص يا گروه کی درخواست پر آنحضرت نے خد اسے طلب کيا اور وه معجزه
آپ کے ہاتھوں رونما ہوا جيسے درخت اورسنگريزوں کا سالم کرنا دريائی جانور کاآپ کی رسالت کی گواہی دينا شق القمر)
چاند کے دوٹکﮍے کرنا ( مردوں کو زنده کرنا ،غيب کی خبر دينا ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ چار ہزار چار سو چاليس
معجزے رسول اکرم کے تھے جن ميں سے صرف تين ہزار معجزوں کاذکر ملتاہے ۔
قرآن رسول اکرم ۖ کا دائمی معجزه
دوسری قسم  :قرآن رسول اکرم کاابدی معجزه ہے جو ہر زمانے اورہر جگہ کے لئے قيامت تک معجزه ہے ،رسول اکرم ۖ
اور دوسرے انبياء کے درميان امتيازی فرق يہ ہے کہ ان سب کی رسالت محدود تھی وه کسی خاص گروه يا محدود امت کے
لئے مبعوث ہو ئے تھے ،بعض محدود ومکان اور محدود زمانے ميں تھے اگر ان ميں سے بعض مکانی لحاظ سے محدود
نہيں تھے توا ن کی رسالت ايک زمانے تک محدود تھی اور وه دائمی رسالت کے دعويدار بھی نہيں تھے ،اسی لئے ان کے
معجزے بھی فصلی اور وقتی تھے ،ليکن چونکہ نبی اکرمۖ کی رسالت ابدی اور عالمی ہے اس لئے ان کے عصری اور وقتی
معجزے کے عالوه دائمی معجزه )قرآن (بھی ہے جو ہميشہ کے لئے ہے اور ہميشہ ان کی رسالت پر گواه ہے۔
نتيجہ  :قرآن کی خصوصيات ميں سے يہ ہے کہ:
١۔ اس نے زمان ومکان کی سرحدوں کی ختم کرديا او رقيامت تک معجزه ہے ۔
٢۔ قرآن روحانی معجزه ہے يعنی دوسرے معجزے اعضاء بد ن کو قانع کرتے ہيں ليکن قرآن ايک بولتا ہوامعجزه ہے
جوڈيﮍھ ہزار سال سے اپنے مخالفو ں کوجواب کی دعوت ديتا آرہاہے اورکہہ رہا ہے اگرتم سے ممکن ہوتومجھ جيسا سوره
الکر بتاؤ اور چوده سوسال اس چيلنج کو گذر رہے ہيں مگر آج تک کوئی اس کو جواب نہ ال سکا اورنہ ہی صبح قيامت تک
الس کے گا ۔
َ
ً
ُ
َ
ُ
َ
ٔ
ٔ
ٔ
ﱡ
َ
عض ظ ِہيرا()(١
ت النسُ
مثل ھذا القرآن الياتونَ بِ ِمثلِہ َولوکانَ بَع ُ
والجن ٰ
)قُلْ لَئِن اجتَ َم َع ِ
ِ
علی ان يَاتوا بِ ِ
ضھُم لِبَ ٍ
آپ کہہ ديجئے کہ اگر انسان وجنات اس بات پر متفق ہوجا ئيں کہ اس قرآن کامثل لے آئيں توبھی نہيں ال سکتے چاہے سب
ايک دوسرے کے مددگار اور پشت پنا ه ہی کيوں نہ ہو جائيں ۔
دوسرے مقام پر ان کے مقابلہ کی ناکامی کو چيلنچ کرتے ہو ئے فرمايا :اگر يہ دعوی ميں سچے ہيں توان سے کہہ ديجئے
علی عَب ِدنا فَأتوا بِسور ٍة
ب ِم ﱠما نَ ﱠزلنَا ٰ
اس کے جيسے دس سوره تم بھی لے آئو ) (٢تيسرے مقام پہ ارشاد ہو ا ) واِ ْن ُکنتُم فِی َري ٍ
صا ِدقيِن(َ )(٣
ﷲ اِن ُکنتُم َ
ِمن ِمثل ِہ َو ادعُوا ُشھدا َ
ُون ّ ِ
ئ ُکم ِمن د ِ
''اگرتمہيں اس کے بارے ميں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کيا ہے تو اس کے جيسا ايک ہی سوره لے آئو
اور ﷲ کے سوا جتنے تمہا رے مدد گار ہيں سب کوبال لو اگر تم اپنے دعوی او رخيال ميں سچے ہو'' ۔
تو اس کا نتيجہ يہ ہو ا کہ وه ايک سورے کابھی جواب النے سے عاجز ہيں ۔
يہ بالکل واضح اور روشن سی بات ہے کہ اگر اس وقت کے فصحاء اور بلغا ء قرآن کے ايک بھی سوره کا جواب النے کی
صال حيت رکھتے ہوتے تو پھر پيغمبر اورمسلمانوں
کے خال ف اتنی جنگيں نہ لﮍتے بلکہ اسی سوره کے ذريعہ اسال م کے مقابلہ ميں آتے
..............
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) (١سوره اسراء آية٨٨ :
)(٢سوره بقره آية ٢٣:
) (٣سوره ھو د آية١٣:

بعثت کے چوده سوسال گذرنے کے بعد بھی اسال م کے اربوں جانی دشمن اور ليچﮍ قسم کے لوگ نت نئی سازشيں مسلمانوں
کے خال ف کياکرتے ہيں ۔
اگر ان ميں طاقت ہو تی توقرآن کے جيسا سوره لے آتے اور يقينا اس کے ذريعہ اسالم سے نبر د آزما ہوتے ۔علم بال غت
کے ماہر افراد نے اعتراف کياہے کہ قرآن کاجواب ال ناناممکن ہے اس کی فصاحت وبال غت حيرت انگيز ہے اس کے
احکام وقوانين مضبوط ،اس کی پيشين گوئياں اور خبريں يقينی او رصحيح ہيں ،بلکہ زمان ومکان وعلم سے پرے ہيں ۔
يہ خو د اس بات کی بين دليل ہے کہ يہ انسان کا گﮍھا ہو ا کال م نہينہے بلکہ ہميشہ باقی رہنے واال معجزه ہے۔
اعجاز قرآن پر تاريخی ثبو ت
جب قرآن نے ان آيتوں کے ذريعہ لوگو ں کو چيلنج کيا تو اس کے بعد اسالم کے دشمنوں نے تمام عرب کے فصيح وبليغ
افراد سے مددمانگی ليکن پھر بھی مقابلہ ميں شکست کاسامنا کرنا پﮍا اورتيزی سے عقب نشينی کی۔ ان لوگو ں ميں سے
جومقابلہ کے لئے بال ئے گئے تھے وليد بن مغيره بھی تھا ،اس سے کہا گيا کہ غور وخوض کرکے اپنی رائے پيش کرو
وليد نے پيغمبر اسال م سے درخو است کی کہ کچھ قرآنی آيا ت کی تالوت کريں رسول نے حم سجده کی چند آيتوں کی تال
وت کی ۔ ان آيا ت نے وليد کے اندرکچھ ايسا تغيير وتحول پيدا کياکہ وه بے اختيار اپنی جگہ سے اٹھا اوردشمنو ں کے بيچ
جا کر کہنے لگا خداکی قسم محمد سے ايسی بات سنی جونہ انسانوں کے کالم جيسا ہے او رنہ پريوں کے کالم کی مانند ۔
ُعلی عليہ''اس کی باتوں ميں عجيب شيرنی ہے
واِ ﱠن لہ لحالوة وأَ ﱠن عليہ لطالوة و ِا ﱠن أعاله ل ُمثمر ؤا ﱠن أسفلہ لمغدق أَنّہ يعلو وال ي ٰ
اس کا عجيب سحر ابيان لب ولہجہ ہے اس کی بلندی ايک پھل دار درخت کی مانند ہے اس کی جﮍيں مضبوط اور مفيد ہيں،
اس کا کالم سب پر غالب ہے کسی سے مغلو ب نہيں ''يہ باتيں اس بات کا سبب بنی کہ قريش ميں يہ چہ ميگو ئياں شروع ہو
گئيں کہ وليد محمد کا شيدائی اورمسلمان ہوگيا ہے ۔
يہ نظريہ مشرکين کے عزائم پر ايک کا ری ضرب تھی ل ٰہذا اس مسئلہ پرغور و خو ض کرنے کے لئے ابو جہل کا انتخاب
کيا گيا وه بھی وليد کے پاس آيا اور مشرکين مکہ کے درميان جو خبر گشت کر رہی تھی اس سے وليد کو باخبر کيا اور اس
کو ان کی ايک ميٹينگ ميں بال يا وه آيا اورکہنے لگا تم لوگ سوچ رہے ہو کہ محمد مجنون ہيں کيا تم لوگوں نے ان کے اندر
کو ئی جنون کے آثار ديکھے ہيں ؟۔
سب نے ايک زبان ہو کر کہا نہيں  ،اس نے کہا تم سوچتے ہو وه جھو ٹے ہيں )معاذﷲ( ليکن يہ بتائو کہ کيا تم لوگوں ميں
سچے امين کے نام سے مشہور نہيں تھے۔ ؟
بعض قريش کے سرداروں نے کہا کہ محمد کو پھر کس نام سے ياد کريں ؟ وليد کچھ دير چپ رہا پھر يکا يک بوال اسے
جادوگر کہو کيو ں کہ جو بھی اس پر ايمان لے آتا ہے وه سب چيز سے بے نياز ہو جا تا ہے مشرکين نے اس ناروا تہمت کو
خوب ہوادی تاکہ وه افراد جوقرآن سے مانوس ہو گئے تھے انھيں پيغمبر اسال مۖ سے الگ کر ديا جائے ليکن ان کی تمام
سازشيں نقش بر آب ہو گئيں اور حق وحقيقت کے پياسے جوق در جوق پيغمبر کی خدمت ميں آکر اس آسمانی پيغام اور اس
کی دلکش بيان سے سيراب ہونے لگے ۔
جادوگر کا الزام در حقيقت قرآن کے ّ
جذاب اور ہر دل عزيز ہو نے کا ايک اعتراف تھا ،انھوں نے اس کشش کو جادو کانام
دے ديا جبکہ اس کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہيں تھا ۔
قرآن علوم کا خزانہ ہے ۔ فقہ کی کتا ب نہيں ہے مگر بندونکے قانون عبادت ،او رسياسی و معاشرتی جزاوسزا اور اجرای
احکام سب اس ميں پائے جا تے ہيں فلسفہ کانصاب نہيں مگر فلسفہ کی بہت ساری دليليں اس ميں ہيں ،علم نجوم کی کتاب
نہيں پھر بھی ستاره شناسی کے بہت ظريف اور باريک نکا ت اس ميں پائے جا تے ہيں جس نے دنيا کے تمام مفکروں کو
اپنی جانب کھينچ لياہے۔
علم حياتيات کا مجموعہ نہيں پھر بھی بہتيری آيات اس حوالے سے موجود ہيں ل ٰہذ اقرآن معجزه ہے او ران علوم سے ارفع
واعلی ہے ۔
اگر نزول قرآن کی فضاپر غور کی جائے تو پيغمبر اسال م اور قرآن کی عظمت ميں مزيد اضافہ ہوگا ۔
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اس ماحول ميں جہا ں بہت کم لوگ پﮍھے لکھے تھے وہانايک ايسا شخص اٹھا جس نے نہ دنيا وی مدرسہ ميں علم حاصل
کيا نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہہ کيا اور ايسی کتاب ليکر آيا کہ چوده سوسال بعد بھی علماء او رمفکرين اس
کے معنی ومطلب کی تفسير ميں جوجھ رہے ہيں اور ہر زمانے ميں اس سے نئے مطالب کا انکشاف ہو تا ہے۔
قرآن نے اس دنياکو اس طرح تقسيم کياکہ جوبہت ہی دقيق او رمنظم ہے توحيد کو بہ نحو احسن بيان کيازمين وآسمان کی
تخليق کے اسرار ورموز اور انسان کی خلقت اوردن ورات کی خلقت کے راز کو خد اکے وجود کی نشانياں قرار ديتے ہو
ئے مختلف طريقہ سے ذکر کيا ہے کبھی فطری توحيد توکبھی استدالل توحيد پر بحث کی ہے يہ پوری کائنات خدا کے ہاتھ
مينہے اسے بہت طريقہ سے بيا ن کياہے جب معاد اور قيامت کی بات آتی ہے تو مشرکين کے تعجب پر فرمايا ہے  :کيا جس
نے اس زمين وآسمان کو ان عظمتوں کے ساتھ پيدا کيا اس کے لئے يہ ممکن نہينکہ تم جيسا خلق کردے جی ہاں پيداکرنے
واال قادر اور صاحب حکمت ہے اور اس کی طاقت اس حد تک ہے کہ جس چيز کا اراده کرے اور اسے حکم دے دے
ہوجابس وه فوراً وجود ميں آجاتی ہے ۔
خالصہ يہ کہ قرآن ايک ايسی کتاب ہے کہ جسے النے والے )پيغمبر ( اور تفسير کرنے والے )ائمہ معصومين ( کے عال وه
اس کا مکمل علم کسی کے پاس نہيں اس کے باوجود قرآن ہميشہ ہم لوگوں کے لئے بھی ايک خاص چاشنی رکھتا ہے چونکہ
دلونکی بہار ہے ل ٰہذا جتناہی پﮍھيں گے اتنا ہی زياده لطف اندوز ہونگے جی ہاں قرآن ہميشہ نيا ہے اور ہميشہ زنده رہنے
واال ہے چونکہ يہ پيغمبر اسالم کا دائمی معجزه ہے ۔
ُ
ٔ
والتنقضی غرائبہ )(١
حضرت امير نے قرآن کے بارے ميں فرمايا :واِ ﱠن
عجائبہ
فنی
ت
ال
عميق
وباطنہ
نيق
ا
ظاہره
ٰ
القرآنَ
ِ
''بيشک قرآن ظاہر ميں حسين اورباطن ميں عميق ہے اس کے عجائبات انمٹ ہيں''۔
اس کے غرائب اور اس کی تازگی ميں ہميشگی ہے وه کبھی کہنہ او رفرسوده نہ ہوگی ۔
نہج البالغہ کے خطبہ ١٧٥ميں آيا ہے )فيہ ربيع القلب وينابيع العلم وماللقلب جال ء غيره (دلوں کی بہار قرآن ميں ہے اس ميں
دل کے لئے علم کے چشمے ہيں اس کے عال وه کوئی نور موزون نہيں ہے ۔
امام علی رضا عليہ السالم نے فرمايا :ايک شخص نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے سوال کيا کہ کيوں قرآن کی ترويج
اور اس ميں تفحص کے ساتھ ساتھ اس کی تازگی اور باليدگی ميں مسلسل اضافہ ہوتا جارہاہے ؟
تعالی لم يجعلہ لزمان دون زمان و اللناس دون ناس فھو فی کل زمان جديد و عند کل قوم
امام نے فرمايا'':الن ﷲ تبارک و
ٰ
..............
) (١نہج البال غہ خطبہ ١٨

غض الی يوم الق ٰيمة ''
ب
''اس لئے کہ ﷲ تبارک و
ٰ
تعالی نے قرآن کو کسی خاص زمانہ اور کسی خاص گروه سے مخصوص نہيں کيا )بلکہ يہ کتا ِ
ٰالہی تمام زمانے اور تمام انسانوں کے لئے ہے(پس قرآن ہر زمانہ کے لئے جديد اور تمام انسانوں کے لئے قيامت تک زنده
ہے۔''
سواالت
١۔ خصوصيات قرآن بيان کريں ؟
٢۔ اعجاز قرآن کے سلسلہ ميں وليد کا قصہ بيا ن کريں ؟
٣۔ امير المومنين نے قرآن کے سلسلہ ميں کيا فرمايا ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (
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بائيسواں سبق
نبوت خاصہ )دوسراباب (

خاتميت پيغمبر اسالم ۖ
حضرت محمد ۖ سلسلہ رسالت کی آخری کﮍی ہيں ،نبوت کاسلسلہ ان پر خدا نے ختم کرديااور اسی لئے ان کا لقب بھی خاتم
)خاتم چاہے زير ہو يا زبر خاتَم ،کسی طرح بھی پﮍھا جائے اس کے معنی کسی کام کا اتمام ياختم ہونا ہے ،اسی
االنبياء ہے
ِ
بناپر عربی ميں انگوٹھی کوخاتم کہا جاتا ہے چونکہ انگوٹھی اس زمانے ميں لوگوں کے دستخط اور مہر کا مقام رکھتی تھی
او رجب کہيں خط لکھتے تو اس کے آخر ميناپنی انگوٹھی سے مہر لگا ديتے تھے ۔
پيغمبر ۖ اکرم کی نبوت کا اختتام بھی ايک اسالمی ضرورت ہے اور اسے ہر مسلمان مانتا ہے کہ اب حضرت محمد ۖ کے بعد
قيامت تک کوئی نبی نہيں آئے گا ،اس اصل پر تين دليل ہے ۔
١۔ خاتميت کا ال زم او رضروری ہونا٢۔ قرآن کی آيتيں ٣۔ بہت ساری حديثيں
١۔خاتميت کا ضروری ہو نا:اگر کسی نے اسال م کو دليل ومنطق کے ذريعہ مان ليا تو اس نے خاتميت پيغمبر اسال م کو بھی
قبول کر ليا ،اسی لئے مسلمانو ں کا کو ئی فرقہ کسی نئے پيغمبر کے انتظار ميں نہيں ہے يعنی خاتميت مسلمانو ں کی نظر
ميں ايک حقيقی اورضرور ی چيز ہے ۔
ّ
٢۔قرآن کی آيتيںَ ) :ما َکانَ ُمح ﱠم ُد أَبَا أح ٍد ِم ْن ِرجالِ ُکم َو ْ
ﷲ وخَاتَم النَبِيينَ (محمد تم مردو ں ميں سے کسی ايک کے
لکن َرسُو َل ِ
اس( )اور پيغمبر ہم نے
باپ نہيں ہيں بلکہ وه ﷲ کے رسول ہيں اور سلسلہ انبياء کے خاتم ہيں۔ )َ ) (١و َما َٔار َسلنَا ک اِ ﱠال َکافَةً للنﱠ ِ
آپ کو تمام لوگو ں کے لئے بھيجا ہے۔ )(٢
٣۔ احاديث  :حديث منزلت جسے شيعہ وسنی دونو ں نے پيغمبر اسال م سے نقل کياہے کہ حضرت رسول اکرم ۖنے موال ئے
کا ئنات سے مخاطب ہو کر فرمايا :أنَتَ ِمنی بِمنزلة ھارون من
موسی اِ ﱠال أَنﱠہ ال نَب ّی بَعدی ، :تم ميرے نزديک ويسے ہو جيسے
ٰ
موسی کے لئے تھے فرق يہ ہے کہ ميرے بعد کو ئی نبی نہيں آئيگا ۔
ہارون
ٰ
معتبر حديث ميں جابر بن عبدﷲ انصاری سے روايت ہے کہ رسو ل خدانے فرمايا ميری مثال پيغمبروں کے بيچ بالکل ايسی
جيسے کو ئی گھربنايا جائے اور اسے خوب اچھی طرح سجا يا جائے مگر اس ميں ايک اينٹ کی جگہ خالی ہو اب جو بھی
ديکھے گا کہے گا بہت خوبصورت ہے مگر يہ ايک جگہ خالی ہے ميں وہی آخری اينٹ ہو ں اور نبو ت مجھ پر ختم ہے۔
)(٣
لی يوم
اما م صادق ں نے فرمايا :حالل ُمح ﱠمد حالل أبداً اِ ٰ
..............
) (١سوره احزاب آية٤٠ :
) (٢سو ره سبا آية٢٨ :۔
) (٣نقل از تفسير مجمع البيا ن مرحو م طبرسی

القيامة وحرامہ حرام أبداً اِلی يوم القيامة)''(١اِ ﱠن ّ
ی بعده أبداً''
ﷲَ ختم بنبيّکم النبييﱠن فال نَب ﱠ
امام صادقننے فرمايا  :بيشک ﷲ نے تمہا رے پيغمبر کے بعد نبو ت کا سلسلہ ختم کرديا ہے اور اب اس کے بعد کو ئی نبی
نہيں آئے گا ۔)(٢
َ
علی جميع المخلوقين أہل السﱠمٰ وات وا ٔ
الرضين''
پيغمبر اسالم ۖنے خطبہ کے درميان فرمايا  :أناخات ُم النبييّن وال ُمرسلينَ وال ُح ّجة ٰ
ميں آخری نبی اور آخری ٰالہی نماينده ہو ں اور تمام اہل زمين وآسمان کے لئے آخری حجت ہو ں''۔ )(٣
'':حتی تمت نبيّنا ُمح ّمد حجتّہ وبلغ المقطع عذره ونذره''ہاں تک کہ
موالئے کا ئنا ت نے نہج البال غہ کے خطبہ  ٩١ميں فرمايا
ٰ
خدا نے ہمارے نبی کے ذريعہ حجت کو تمام کرديااور تمام ضروری احکامات کو ان کے لئے بيا ن کر ديا خطبہ ١٧٣ميں
پيغمبر اسالم کے صفات کے سلسلہ ميں اس طرح فرمايا '':امين وحيہ وخاتم رسلہ وبشير رحمتہ'' محمد خداکی وحی کے امين
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اور خاتم الرسل اور رحمت کی بشارت دينے والے ہيں
..............
) (١اصو ل کا فی ج ،١ص ٥٨
) (٢اصول کا فی ج،١ص ٢٦٩
)(٣مستدرک الوسائل ج ،٣ص ٢٤٧

فلسفہ خاتميت
ممکن ہے کسی کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہو کہ انسانيت ہميشہ تغيير وتحول سے دوچار ہو تی ہے يہ کيسے ممکن ہے ،ايک
ثابت اورناقابل تبديل قانون پوری انسانيت کے لئے جواب ده ثابت ہو اور يہ کيسے ممکن ہے کہ پيغمبر اسالمۖ خاتم النبيين بن
جا ئيں
اور دوسرے پيغمبر کی ضرورت نہ پيش آئے !
اس کاجو اب ہم دو طرح سے ديں گے :
١۔ دين اسالم فطرت سے مکمل ہماہنگی رکھتا ہے اور فطرت کبھی تبديل نہيں ہوتی :
َ
ّ
َ
َ
َ
ٔ
ﱠ
ّ
س اليَعلَ ُمونَ (آپ اپنے
ا
ن
ال
ر
ث
ک
ا
کن
ل
و
م
ي
ق
ﷲ َذ ِل َ
ﷲ ال ِتی فَطَرالنﱠ َ
)فَأَ ِقم َوجھَ َ
َلق ﱠ ِ
ين َحنيفًا ِفط َرتَ ﱠ ِ
ک الدﱢين ال ُ َ
ک لل ّد ِ
ِ
اس عليھا ال تَب ِدي َل ِلخ ِ
ٰ
رخ کو دين کی طرف قائم رکھيں اور باطل سے کناره کش رہيں کہ يہ دين فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانو ں کو پيدا
کياہے اور خلقت ٰالہی ميں کوئی تبديلی نہيں ہو سکتی ہے ۔)(١
جيسے انصاف  ،سچائی ،ايثار  ،درگذر ،لطف و کرم  ،نيک خصلت ہميشہ محبوب ہے اور اسی کے مقابل ظلم  ،جھوٹ،بے
جا اونچ نيچ ،بد اخالقی يہ سب چيزيں ہميشہ الئق نفرت تھيں اور رہيں گی۔
ل ٰہذا قوانين اسالم جو کہ انسانوں کی ہدايت کے لئے ہے ہميشہ اسرار خلقت کی طرح زنده ہے۔
٢۔ دين اسالم قرآن و اہلبيت کے سہارے ہے ۔ قرآن المتناہی مرکز علم سے صادر ہوا ہے اور اہل بيت وحی ٰالہی پر بھروسہ
کرتے ہيں ۔ قرآن و اہل بيت ايک
..............
)(١سوره روم آيت٣٠۔

دوسرے کے مفسر ہيں ۔ اور رسول اکرم کی حديث کے مطابق يہ رہبران اسالم ايک دوسرے سے تا قيامت جدا نہيں ہوں گے
۔ ل ٰہذا اسالم ہميشہ زنده ہے ،اور بغير کسی ر ّد و بدل کے ترقی کی راه پر گامزن اور بشريت کی مشکالت کا حل کرنے واال
حتی يردا علی
ہے ۔'' قال رسول ﷲ ۖ  :انی تارک فيکم الثقلين کتاب ﷲ و عترتی ما ان تمسکتم بھما لن تضلوا ابدا انھما لن يفترقا ٰ
الحوض''ميں تمہارے لئے دو گرانقدر چيزيں قرآن و ميری عترت چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک ان سے متمسک رہو گے
گمراه نہ ہوگے يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہ ہو نگے يہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے مالقات کرينگے۔)(١
..............
)(١المراجعات؛سيد شرف الدين عاملی۔

سواالت
١۔قرآن نے اس دنيا کی تقسيم کس طرح کی ہے مختصر بيان کريں ؟
 ٢۔پيغمبر اسالم کے خاتم النبيين ہونے پر دليل پيش کريں؟
٣۔ چونکہ دنيا ميں تبديلياں ہوتی رہتی ہيں لہٰذا محمد آخری رسول او ر اسالم
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آخری دين کيسے ہو سکتاہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

تيئسواں سبق
امامت
دين اسالم کی چوتھی اصل اور اعتقاد کی چوتھی بنياد امامت ہے لغت ميں امام کے معنی رہبر ا ور پيشوا کے ہيں اور
اصطالح ميں پيغمبر اکرم کی وصايت وخالفت اور ائمہ معصومين کی رہبری مراد ہے ،امامت شيعوں کی نظرميں اصول
دين ميں سے ايک ہے اور امام کا فريضہ شيعوں کی نظر ميں پيغمبر اسالم کے فرائض کی انجام دہی ہے۔
يعنی پيغمبر اکرم ۖکے بعثت کااور ائمہ کے منصوب ہونے کا مقصد ايک ہے اور جو چيز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ﷲ
رسول کو مبعوث کرے وہی چيز اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ خد اامام کو بھی معين کرے تاکہ رسول کی ذمہ
داريونکو انجام دے سکے ،امام کے بنيادی شرائط ميں سے ہے کہ وه بے پناه علم رکھتا ہو اور صاحب عصمت ہو نيز خطا
ونسيا ن سے دور ہو اور ان شرائط کے ساتھ کسی شخصيت کا پہچاننا وحی کے بغير ناممکن ہے اسی لئے شيعہ معتقد ہينکہ
منصب امامت بھی ايک ٰالہی منصب ہے اور امام کو خدا کی طرف سے معين ہو نا چاہئے ل ٰہذا امامت او رخالفت کی بحث
ايک تاريخی گفتگو نہيں ہے بلکہ حکومت اسالمی کی حقيقت او رپيغمبر اکرم ۖکے بعد اختتام دنيا تک حکو مت کرنا ہے اور
ہماری آئنده کی زندگی سے مکمل طور پر مربوط ہے ،اسی طرح يہ ديکھنا ضروری ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ کی وفات کے
بعداعتقادی اور فکری مسائل ميں لوگ کس کی طرف رجوع کريں ۔
شيعونکاکہنا ہے کہ پيغمبر اسالم کے بعد حضرت علی عليہ السال م اور ان کے بعد ان کے گياره فرزند ايک کے بعد ايک
پيغمبر اکرم ۖ کے حقيقی جانشين ہيں ،شيعہ او رسنی کے درميان يہی بنيادی اختالف ہے ۔
ہمارا اصل مقصد اس بحث ميں يہ ہے کہ امامت پر عقلی ،تاريخی ،قرآنی اور سنت نبوی سے دليليں پيش کرينکيونکہ ہم ا س
بات کے معتقد ہينکہ اسالم حقيقی کانورانی چہره مذہب شيعہ ميں پايا جاتا ہے اورصرف شيعہ ہيں جو حقيقی اسال م کو اپنے
تمام ترکماالت کے ساتھ پوری دنيا مينپہچنوا سکتے ہيں ل ٰہذا ہميناس کی حقانيت کو دليل ومنطق کے ذريعہ حاصل کرنا
چاہئے ۔
امامت کا ہو نا ضروری ہے
امامت عامہ
دليل لطف  :شيعہ معتقد ہيں کہ بندو ں پرخداکا لطف اور اس کی بے پناه محبت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ پيغمبر اکرم کے
بعد بھی لوگ بغير رہبر کے نہ رہيں يعنی جو دليليں پيغمبر اکرمۖ کے مبعوث ہونے کے لزوم پر دال لت کر تی ہيں وہی
دليليناس بات کی متقاضی ہيں کہ امام کا ہو نابھی ضروری ہے تاکہ پيغمبر اکرم ۖ کی طرح دنيا اورآخرت کی سعادت کی
طرف لوگوں کی رہبری کر سکيں اوريہ بھی ممکن نہيں ہے کہ وه مہربان خدا بنی نوع انسان کو پيغمبر اکرم ۖکے بعد بغير
کسی ہادی اوررہبر کے چھو ڑدے ۔
مناظره ہشام بن حکم
ہشام کا شمار امام جعفر صادقں کے شاگردو نميں ہے  :کہتے ہيں ميں جمعہ کوبصره گيااور وہاں کی مسجد ميں داخل ہوا
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

عمروبن عبيد معتزلی )عالم اہل سنت( وہاں بيٹھے تھے اور ان کو لوگ گھيرے مينلئے ہوئے سوال وجواب کر رہے تھے
ميں بھی ايک گوشہ ميں بيٹھ گيا اورکہا :ميں اس شہر کانہيں ہوں کيا اجازت ہے کہ ميں بھی سوال کروں ؟کہا جو کچھ
پوچھنا ہو پوچھو :ميننے کہا آپ کے پاس آنکھ ہے ؟ اس نے کہا ديکھ نہيں رہے ہو يہ بھی کوئی سوال ہے۔ ؟
ميں نے کہا ميرے سواالت کچھ ايسے ہی ہيں کہا اچھا پوچھو ہر چند کہ يہ بيکارہے انہو ں نے کہا جی ہاں آنکھ ہے ،ميں
نے کہا ان آنکھو ں سے کيا کام ليتے ہيں؟ کہا ديکھنے والی چيزيں ديکھتا ہو ں ا قسام او ررنگ کو مشخص کرتا ہو ں ،
ميننے کہا زبان ہے ؟کہا جی ہا ں  ،ميں نے کہااس سے کيا کرتے ہيں؟ جواب ديا کہ اس سے کھانے کی لذت معلو م کرتاہوں
ميں نے کہا ناک ہے ؟کہنے لگے جی ہا ں ميں نے کہا اس سے کيا کرتے ہيں؟ کہا خوشبو سونگھتا ہو ں او راس سے
خوشبو اور بدبو ميں فرق کرتا ہوں ميں نے کہا کان بھی ہے ؟جواب ديا جی ہا ں ،ميں نے کہا اس سے کيا کرتے ہيں؟ جو
اب ديا اس سے مختلف آوازوں کو سنتا ہو ں او ر ايک دوسرے کی تشخيص ديتا ہو ں ،ميں نے کہا اس کے عال وه قلب )عقل
( بھی ہے ؟کہا جی ہا ں۔ ميں نے پوچھا اس سے کيا کرتے ہيں؟جواب ديا اگر ہما رے اعضاء وجوارح مشکوک ہو جاتے ہيں
تواس سے شک کو دور کرتا ہو ں ۔
قلب اور عقل کاکام اعضا ء وجوارح کو ہدايت کرنا ہے ،ہشام نے کہا:ميں نے ان کی بات کی تائيد کی کہا بالکل صحيح۔
خدانے عقل کو اعضاء وجوارح کی ہدايت کے لئے خلق کيااے عالم! کيايہ کہنا صحيح ہے کہ خدانے آنکھ کان کو اور
دوسرے اعضاء کو بغير رہبر کے نہيں چھوڑااور مسلمانو ں کو پيغمبر اکرم ۖ کے بعد بغير ہادی ورہبر کے چھوڑ ديا تاکہ
لوگ شک و شبہ اور اختال ف کی باعث فنا ہو جائيں کياکوئی صاحب عقل اس بات کو تسليم کرے گا ؟!۔
ہدف خلقت
َ
ﱠ
ً
ُ
َ
َ
قرآن ميں بہت سی آيتيں اس بات پر داللت کرتی ہيں) ھَ َو ال ِذی َخلق لکم َمافِی ا ٔ
رض َج ِميعا(وه خدا وه ہے جس نے زمين کے
ال
ِ
مس َوالقَ َمر(''اور اسی نے تمہارے لئے رات و
تمام ذخيره کو تم ہی لوگو ں کے لئے پيدا کيا۔ )َ ) (١س ﱠخ َر لَ ُک ُم اللﱠي َل َوالنﱠھا َر وال ﱠش َ
دن اورآفتاب وماہتاب سب کو مسخر کرديا ''۔)(٢
چونکہ انسان کی خاطر يہ دنيا خلق ہوئی ہے اور انسان عبادت اور خدا تک پہونچنے کے لئے خلق ہو اہے تاکہ اپنے حسب
لياقت کمال تک پہونچ سکے ،اس
..............
) (١سوره بقره آية ٢٩:
) (٢سوره نحل آية ١٢:

مقصد کی رسائی کے لئے رہبر کی ضرورت ہے اور نبی اکرم کے بعدامام اس تکامل کا رہبر وہادی ہے ۔
مہربا ن ودرد مند پيغمبر او رمسئلہ امامت :
ئ ُکم َرسُو ُل ِمن أَنفُ ِس ُکم عَزي ُز َعلَيہ َما َعنِتُم َح ِريصُ َعلَي ُکم ِبال ُمؤمنينَ َرؤُفُ َر ِحي ُم ( يقينا تمہا رے پاس وه پيغمبر آيا ہے
)لَقَد َجا َ
جو تمہيں ميں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصيبت شاق ہو تی ہے وه تمہاری ہدا يت کے بارے ميں حرص رکھتا ہے اور
مومنين کے حال پر شفيق اور مہربان ۔)(١
پيغمبر اکرمۖ جب کبھی کسی کا م کے لئے کچھ دن کے واسطے مدينہ سے باہر تشريف لے جاتے تھے چاہے مقصد جنگ ہو
يا حج ،لوگو ں کی سرپرستی کے لئے کسی نہ کسی کو معين کر جاتے تھے تاکہ ان کی راہنمائی کر سکے آپ شہروں کے
لئے حاکم بھيجتے تھے ل ٰہذا وه پيغمبر جولوگوں پر اس قدر مہربان ہوکہ بقول قرآن ،اپنی زندگی مينکبھی بھی حتی کہ تھوڑی
مدت کے لئے بھی لوگوں کو بغير رہبر کے نہيں چھوڑا ،تو يہ بات بالکل قابل قبول نہيں کہ وه اپنے بعد لوگو ں کی رہبری
کے لئے امامت و جانشينی کے مسئلہ ميں تساہلی وسہل انگا ری سے کام ليں گے اور لوگوں کو سرگردان اور بغير کسی
ذمہ داری کے بے مہار چھوڑ دينگے ۔عقل وفطرت کہتی ہے کہ يہ کيسے ممکن ہے کہ وه پيغمبر جس نے لوگوں کے
چھوٹے سے چھو ٹے مسائل چاہے مادی ہو ں يا معنوی سبھی کو بيان کر
..............
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) (١سوره توبہ آية ١٢٨

ديا ہو اور اس نے سب سے اہم مسئلہ يعنی رہبری اور اپنی جانشينی کے تعين ميں غفلت سے کام ليا ہو اورواضح طور پر
لوگوں سے بيان نہ کياہو!۔
سواالت
١۔ امام کا ہو نا ضروری ہے دليل لطف سے ثابت کريں ؟
٢۔ ہشام بن حکم اور عمروبن عبيد کے درميان مناظره کا خال صہ بيا ن کريں ؟
٣۔ امام کا ہونا الزم ہے خلقت کے ذريعہ کس طرح استدالل کريں گے ؟
٤۔ سوره توبہ کی آية  ١٢٨کے ذريعہ کس طرح امامت کااستدال ل کريں گے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چوبيسواں سبق
عصمت اورعلم امامت نيزامام کی تعيين کاطريقہ
عقل وسنت نيزقرآن کی نظر ميں عصمت امامت کے لئے بنيادی شرط ہے اورغير معصوم کبھی اس عہده کا مستحق قرار
نہيں پاسکتا ،نبوت کی بحث ميں جن دليلوں کا ذکر انبياء کی عصمت کے لئے الزم ہونے کے طور پر پيش کيا گياہے ان کو
مالحظہ فرمائيں۔
قرآن اور عصمت اما م
َ
ُ
ُ
ً
ﱠ
ﱢ
َ
َ
َ
ٔ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
َھدی الظﱠالَ ِمينَ (اور اس وقت کو
ع
ل
م
ت
ا
ف
ت
کلما
لی اِبراہي َم َربﱡہُ ِب
نا
ي
ال
ل
ا
ق
ی
ت
ي
ر
ذ
ن
م
و
ل
ا
ق
ا
ام
م
ا
اس
ن
لل
ک
ل
ع
ا
ج
ی
ن
ا
ل
قا
ُن
ھ
ُ
) َواِذابت ٰ
ﱢ
ٍ ﱠ
َ َ
َ ِ َ
ِ
َ َ ِ
َ ِ
ِ َِ
ِ
ياد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذريعہ ابراہيم کاامتحان ليا اور انھو ننے پوراکرديا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں
کاامام اورقائد بنا رہے ہيں انھوننے عرض کيا کہ کيا يہ عہده ميری ذريت کو بھی ملے گا؟ارشاد ہو اکہ يہ عہدئہ امامت
ظالمين تک نہيں پہونچے گا ۔)(١
..............
) (١سوره بقره آية١٢٤ :

ظالم اور ستمگر کون ہے ؟
اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ اس بلند مقام کاحقدار کو ن ہے او ر کون نہيں ہے يہ ديکھنا پﮍے گا کہ قرآن نے کسے
ظالم کہا ہے ۔؟
کيونکہ خدانے فرماياہے :کہ ميرا يہ عہده ظالمين کو نہيں مل سکتا ۔قرآن نے تين طرح کے لوگو ں کو ظالم شمار کياہے ۔
َظي ُم( لقمان نے اپنے بيٹے سے کہا:بيٹا خبردار کسی
شرک با ﱠ ِ اِ ﱠن ال ﱢشر َ
ک لَظُل ُم ع ِ
١۔ جولوگ خد ا کا شريک مانيں )يَا ب ﱠُن◌َ َالتُ ِ
کو خد ا کاشريک نہ بنانا کيونکہ شرک بہت بﮍا ظلم ہے۔ )(١
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اس َويَب ُغونَ ِفی ا َٔ
ير ال َح ﱢ
ق أول ِئک لَھُم
ال
٢۔ ايک انسان کادوسرے انسان پر ظلم کرنا):اِنﱠما السﱠبي ُل ع ٰ
َلی الﱠذينَ يَظ ِل ُمونَ النﱠ َ
رض ِب َغ ِ
ِ
َع َذابُ ألِي ُم (الزام ان لوگوں پر ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہيں اور زمين ميں ناحق زيادتياں پھيال تے ہيں انہيں لوگوں کے
لئے درد ناک عذاب ہے۔ )(٢
َ
ُ
ُ
َ
ق
ب
ا
س
ُم
ھ
ن
م
و
د
َص
ت
ق
ت( ان ميں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے
يرا
خ
ال
ب
م
ُم
ھ
ن
م
و
ہ
َفس
ن
ل
م
ال
ظ
ُم
ھ
ن
م
ُ ِ َ ِ
ِ
ُ ِ ِ ِ َ ِ
٣۔ اپنے نفس پر ظلم کرنا):فَ ِ
َ ِ ِ
والے ہيں اور بعض اعتدال پسند ہيں اور بعض خداکی اجازت سے نيکيوں کی طرف سبقت کرنے والے ہيں ۔)(٣
..............
)(١سو ره لقمان آية١٣ :
) (٢سوره شوری آية٤٢ :
) (٣سوره فاطر آية٣٢ :

انسان کو کمال تک پہنچنے اور سعادت مند ہو نے کے لئے پيدا کيا گياہے ،اب جس نے بھی اس راستہ سے روگردانی کی او
َﷲ فَقَد ظَلَ َم نَف َسہُ(جس نے بھی خدا کے حکم سے روگردانی کی ،اس نے
رخدا ئی حد کو پار کيا وه ظالم ہے ) َو َم ْن يَت َع ﱠد ُحدُود ﱠ ِ
اپنے اوپر ظلم کيا۔ )(١
قرآن ميں ان تينوں پر ظلم کااطالق ہوتاہے ليکن حقيقت ميں پہلی اوردوسری قسم کے ظلم کااطالق بھی اپنے نفس ہی پر
ہوتاہے ۔
نتيجہ :چار طرح کے لوگ ہيں
١۔ جوابتداء زندگی سے لے کر آخر عمر تک گناه اور معصيت کے مرتکب ہوتے رہے ۔
٢۔ جنہو ننے ابتداء ميں گناه کيا،ليکن آخری وقت ميں توبہ کر ليا اورپھر گناه نہيں کرتے ۔
 ٣کچھ ايسے ہيں جو ابتدا ميں گناه نہيں کرتے ليکن آخری عمر ميں گناه کرتے ہيں۔
٤۔ وه لوگ جنہوں نے ابتداء سے آخر عمر تک کوئی گناه نہيں کيا۔
قرآ ن کی رو سے پہلے تين قسم کے لوگ مقام امامت کے ہرگز حقدار نہيں ہوسکتے ،کيو نکہ ظالمين مينسے ہيں اور خدا
نے حضرت ابراہيم سے فرماياکہ ظالم اس
..............
) (١سوره طال ق آية١ :

عہده کا حقدار نہيں بن سکتا ،ل ٰہذا مذکوره آية سے يہ نتيجہ نکالکہ امام او ررہبر کو معصوم ہونا چاہئے اور ہر قسم کے گناه
او رخطا سے پاک ہو اگر ان تمام واضح حديثوں کو جو رسول اسالم سے امام علی اور گياره اماموں کی امامت کے سلسلہ
ميں ہيں ،يکسر نظر اندا ز کر ديا جائے ،تب بھی قرآن کی رو سے مسند خال فت کے دعويدار افراد خال فت کے مستحق او
رپيغمبر کی جانشينی کے قابل بالکل نہيں تھے کيو نکہ تاريخ گواه ہے کہ يہ ظالم کے حقيقی مصداق تھے اور خدا نے فرمايا
ہے کہ ظالموں کو يہ عہده نہيں مل سکتا اب فيصلہ آپ خو د کريں!
١۔ وه لوگ جو ابتداء عمر سے ہی کافر تھے ۔
٢۔ وه لوگ جنہو ں نے بشريت پر بالخصوص حضرت علی وفاطمہ زہرا ۖ پر ظلم کيا ۔
٣۔وه لوگ جنہو ننے خو د اعتراف کيا کہ ميں نے احکام ٰالہی کی مخالفت کی اور اپنے نفس پر ظلم کيا  ،کيا ايسے لوگ
پيغمبر اکرم ۖ کے خليفہ اور جانشين بن سکتے ہيں۔ ؟
علم امام
امام کو چاہئے کہ وه ان تمام احکام وقوانين کوجانتا ہو جولوگوں کے لئے دنيا اور آخرت کی سعادت کے لئے ضروری ہيں
يعنی امام کا علم اہل زمين کے تمام لوگو ں سے زياده ہو ،تاکہ وه رہبری کا حقدار بن سکے وه تمام دليليں جو امام کی
ضرورت کے لئے ہم نے بيان کی ہيں ،وہی يہاں بھی امام کے افضل واعلم ہونے پر داللت کر تی ہيں ،قرآن نے اس کی
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ﱢی اِ ﱠال ٔا ْن ي ٰ
ق ٔا َح ُ
لی ال َح ﱢ
ُھدی فَما لَ ُک ْم َکيفَ تَح ُک ُمونَ (او رجو حق
طرف اس طرح اشاره کيا ہے ٔ):افَ َم ْن يَھ ِدی اِ ٰ
ق ٔا ْن يُتﱠبَ َع أ َمنَ َاليَھد ِ
کی ہدايت کرتا ہے وه واقعا قابل اتباع ہے يا جو ہدايت کرنے کے قابل بھی نہيں ہے مگر يہ کہ خود اس کی ہدايت کی جائے
آخر تمہيں کيا ہوگياہے اورتم کيسے فيصلے کر رہے ہو۔ )(١
اما م کے تعيين کا طريقہ
جب ہم نے امام کے صفات اور کماالت کوپہچان لياتو اب يہ ديکھنا ہے کہ
ايسے امام کو کس طريقہ سے معين ہونا چاہئے۔
آج کل کی دنيا ميں ذمہ دار اور عہده دار کے چننے کابہترين طريقہ انتخا بات ہے) چنائو کے ذريعہ ( البتہ يہ چناؤ را ه حل
تو ہوسکتا ہے ليکن ہميشہ راه حق نہينہوتا کيونکہ چنائو واقعيت کو تبديل نہيں کر سکتا نہ حق کو باطل اور نہ باطل کو حق
بنا سکتا ہے،ہر چندکہ عملی ميدان ميں اکثريت کو مد نظر رکھا جاتاہے ليکن يہ چنے ہو ئے فرد کی حقانيت کی دليل نہيں
ہے ،تاريخ گواه ہے کہ انتخابات ميں بعض لوگ اکثريت کے ذريعہ چنے گئے پھر تھوڑے يازياده دن کے بعديہ پتہ چل جاتا
ہے کہ يہ انتخاب اور چنائوسے آنے واال شخص غلط تھا حقيقت يہ ہے کہ ہم علم غيب ياآئنده کی بات نہيں جانتے لوگوں کے
باطن کے سلسلہ ميں ہم کس طرح حتمی فيصلہ يا صحيح فيصلہ کر سکتے ہيں۔؟
ل ٰہذا کبھی بھی اکثريت حق کی دليل اور اقليت باطل کی دليل نہيں بن سکتی دوسری طرف قرآن نے تقريبا ً اسی مقامات پر
اکثريت کی مذمت کی ہے اور سوره
..............
) (١سو ره يونس آية ٣٥:

ﷲ اِن يَتﱠ ِبعُونَ اِالﱠالظﱠ ﱠن َواِن ھُم
فی اال
ٔرض يُض ﱡلو َ
يل ﱠ ِ
ک عَن َس ِب ِ
انعام کی آية  ١١٦ميں ارشاد ہوتا ہےَ ):ؤا ْن تُ ِطع َٔاک َثر َم ْن ِ
ِ
صوُنَ (اور اگر آپ روئے زمين کی اکثريت کا اتباع کريں گے تويہ راه خدا سے بہکا ديں گے يہ صرف گمان کا اتباع
اِ ﱠاليَخر ُ
کرتے ہيں اور صرف اندازوں سے کام ليتے ہيں۔
اس سے ہٹ کر امامت اوررہبری کاکام فقط دين اور سماجی زندگی کو چالنے کا نام نہيں ہے بلکہ امام دين کا محافظ اور دين
ودنيا مينلوگوں کی حفاظت کرنے واال ہے لہٰذا ضروری ہے کہ وه ہرگز گناه وخطا سے معصوم ہواور تمام لوگوں ميں افضل
واعلم ہو اور ايسے شخص کو لوگ نہيں چن سکتے کيونکہ لوگوں کو کيا معلوم کہ کو ن شخص صاحب عصمت اور علوم
ٰالہی کاجاننے واال اوردوسری فضيلتوں کامالک ہے تاکہ اسے چنا جائے چونکہ صرف خدا انسان کے باطن اور مستقبل سے
باخبر ہے ل ٰہذا اس کو چاہئے کہ بہترين شخص کو اس مقام کے لئے چنے اور اسے اس کی شايان شان کمال سے نواز کر
لوگوں کے سامنے پہچنوائے ۔
امام کيسے معين ہوگا ؟
رسول کے بعد امامت وپيشوای يعنی کار رسالت کوانجام دينا،امام اوررسول مينبس فرق يہ ہے کہ رسول بانی شريعت اور
صاحب کتاب ہوتاہے اور امام اس کے جانشين کی حيثيت سے محا فظ شريعت اور اصول دين وفروع دين کابيا ن کرنے واال
اورنبوت کی تمام ذمہ داريوں کونبھانے واالہوتا ہے جس طرح نبی کاانتخاب خدا کے ہاتھ ميں ہے اسی طرح امام کاانتخاب
بھی خدا کی جانب سے ہوناچاہئے جيسا کہ سوره بقره کی آية  ١٢٤مينہے کہ امامت عہدخداوندی ہے اورخدا کاعہده انتخاب
اور چنائو سے معين نہيں ہوسکتا کيونکہ چنائو اورشوری لوگوں سے مربوط ہے۔
َ
جن دوآيتوں مينمشورت کا ذکر کياہے وہاں لفظ امر آيا ہے ) َؤاَم ُرھُم ُش ٰ
فی ا ٔ
مر( ان دو آيتوں ميں
وری بَينَھم ()وشَاورْ ھُم ِ
ال ِ
جومشورت کے لئے کہاگياہے وه معاشرتی امور لوگو ں کے لئے ہے اور يہ خدا کے عہدوپيمان ميں شامل نہيں ہو گا سوره
قصص کی  ٦٨آية ميں ارشاد ہوتا ہے)و َ َربﱡک يَخلُ ُ
الخيَرةُ(اور آپ کا پرور دگار جسے چاہتا ہے
ق َما يَشا ُ
ئ َو يَختَا ُر َما َکانَ لَھُ ُم ِ
پيدا کرتاہے اور پسند کرتاہے ۔
ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کاکوئی حق نہيں ہے مرحوم فيض کاشانی تفسير صافی ميں اس آيت مذکوره کے ذيل ميں
حديث نقل کرتے ہيں کہ :جب خداوند عالم کسی کو امامت کے لئے منتخب کردے تو لوگ دوسرے کی طرف ہرگز نہيں
جاسکتے اور دوسری حديث ميں ارشاد ہوا :
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چنائو ميں خطا کے امکان کی بناپر اس کی اہميت کم ہو جا تی ہے صرف خدا کاچناہوا اہميت کا حامل ہوسکتا ہے چونکہ
لی
ئ ٰ
صرف وه ہمارے باطن اور مستقبل کوجانتا ہے ل ّما َکانَ النبّ ﱢی يَعرضُ نَف َسہُ ٰ
ب فقالوا  :نُبايعک ع ٰ
علی القبائل جا َ
الی بنَی کال ِ
أَن يکون لنا االٔمر ب َعدک فقال :ا َٔ
وفی غيرکم ،جس وقت پيغمبر اکرم ۖ قبيلوں مينجاکر لوگوں کو
المر ﱠ فاِن شاَء کان فيکم أَ ِ
دعوت ديتے تھے جب قبيلہ بنی کالب ميں گئے تو ان لوگوں نے کہا ہم اس شرط پرآپ کی بيعت کريں گے کہ امامت آپ کے
بعد ہمارے قبيلہ ميں رہے حضرت نے فرمايا :امامت کی ذمہ داری خداکے ہاتھ ميں ہے اگروه چاہے گا تو تم ميں رکھے گا
ياتمہارے عالوه کسی او ر ميں۔ )(١
..............
) (١بحاراالنوار جلد ٢٣،ص ٧٤

سواالت
١۔ عصمت امام پر قرآن سے دليل پيش کريں ؟
٢۔ قرآن کی نظر ميں ظالمين کون لوگ ہيں ؟
٣۔ کيوں امام کو انتخاب او رمشورت سے معين نہيں کر سکتے ؟
٤۔امام کا تعين کيسے کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

پچيسواں سبق
امامت خاصہ
موال ئے کائنات ں اور ان کے گياره فرزندونکی امامت وواليت کااثبات:
ہم گذشتہ بحثوں ميں امام کی صفات اور ضروری خصوصيات سے آگاه ہوچکے ہينل ٰہذا اب ہم کو يہ تحقيق کرناچاہئے کہ
پيغمبر ۖ کے بعد ان کا حقيقی جانشين کون ہے اوريہ صفات کن ميں پائے جا تے ہيں تاکہ وه عقيده جوہمارے پاس ہے اس کا
عقلی ونقلی دليلوں سے اثبات ہوسکے تاکہ جولوگ حق وحقانيت سے دور ہيں ان کی ہدايت کرسکيں۔
موالئے کا ئنات ں کی امامت اور واليت پر عقلی دليل
دومقدمہ ايک نتيجہ
١۔ موالئے کائنات تمام انسانی فضائل وکماالت کے حامل تھے جيسے علم تقوی ،يقين ،صبر  ،زہد  ،شجاعت  ،سخاوت
،عدالت ،عصمت  ،اور تمام اخالق حميده يہاں تک بال شک وشبہہ)دشمنوں کوبھی اعتراف تھا ( تمام کماالت ميں سب سے
افضل وبرتر ہيں اور يہ فضائل شيعہ اور سنی دونوں کی کتابوں ميں بھرے پﮍے ہيں ۔
٢۔عقل کی روسے مفضول کوفاضل پر ترجيح دينا قبيح ہے اور جو بھی مذکوره فضائل کاحامل نہينہے اس شخص پر جو ان
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فضائل کاحامل ہے ترجيح دينا قبيح ہے ۔
نتيجہ
حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب ہی پيغمبر اکرم ۖکے حقيقی جانشين ہيں۔
دوسری دليل
جيسا کہ بيان ہوچکاہے کہ عقلی ونقلی اعتبار سے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور ہر خطا وغلطی سے پاک اور دور
ہوناچاہيئے ،آئنده بحث ميں انشاء ﷲ قران وحديث سے ہم ثابت کريں گے کہ يہ صفات وخصوصيات صرف اہل بيت سے
مخصوص ہيں ،ل ٰہذ ا حضرت علی اور ان کے گياره فرزندوں کے عال وه کوئی عہدئہ امامت کے الئق نہينہے ۔
عصمت اور آيہ تطہير
ﱠ
ب عَنک ُمُ
ﱠ
ُ
ہم پہلے کہہ چکے ہيں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے ،اب يہ ديکھيں کہ معصوم کو ن ہے ؟) اِن َما ي ُِريد ﷲُ لِيُذ ِھ َ
ت َويُطھﱢر ُکم تَط ِھيراً()) (١بس ﷲ کا اراده يہ ہے کہ اے اہل بيت! تم سے ہر برائی دور رکھے اوراس طرح
الر َ
ﱢجس َٔاھَ َل البَي ِ
پاک وپاکيزه رکھے جو پاک وپاکيزه رکھنے کا حق ہے۔
..............
)(١سوره احزاب ۔آية٣٣ :

اہل بيت سے مراد ؟
شيعہ اور سنی کی بہت سی متواتر حديثيں اس بات پر دال لت کرتی ہيں کہ آية تطہير رسول اکرم اور اہل بيت عليہم السالم کی
شان ميں نازل ہوئی ہے يہ حديثيں اہلسنت کی معتبر کتا بو ں ميں موجود ہيں جيسے صحيح مسلم  ،مسنداحمد،
درالمنثور،مستدرک حاکم ،ينابيع المو دة ،جامع االصول ،الصواعق المحرقہ ،سنن ترمذی ،نور االبصار مناقب خوارزمی
وغيره اور شيعوں کی ال تعداد کتب ميں موجود ہيں۔
امام حسن ننے اپنے خطبہ ميں فرمايا  :ہم اہل بيت ہيں جن کے واسطے خدا وند عالم نے قرآن ميں فرمايا  ) :اِنﱠ َمايُ ِري ُد ُﱠ
ﷲ
ت َويُطھﱢر ُکم تَط ِھيرا( )(١
ب عَن ُک ُم ال ﱢر َ
ِليُذ ِھ َ
جس أَھَ َل البَي ِ
انس بن مالک کہتے ہيں کہ  :رسو ل خد ا چھ مہينے تک نماز کے وقت جب جناب زہرا ۖکے گھر پہونچتے تھے فرماتے
تھے اے اہل بيت وقت نماز ہے ) اِنﱠ َماي ُِري ُد ﱠ
ت َويُطھﱢر ُکم تَط ِھيرا()(٢
ب عَن ُک ُم الر َ
ﷲُ ِليُذ ِھ َ
ﱢجس َٔاھَ َل البَي ِ
ابن عباس بيان کرتے ہيں  :کہ رسول خدا نو مہينے تک وقت نماز جنا ب امير عليہ السالم کے دروازے پر آکر فرماتے تھے
سالم عليکم يا أَھ َل البَيت:
َ
) اِنﱠ َما ي ُِري ُد ﱠ
ت َويُطھ ّر ُکم تَط ِھيراً()(٣
ب عَن ُک ُم ال ﱢر َ
ﷲُ لِيُذ ِھ َ
جس أھَ َل البَي ِ
..............
)(١ينابيع المودة ص١٢٦۔
)(٢جامع االصول جص١١٠۔
)(٣االمام الصادق والمذاہب االربعہ ج١،ص٨٩۔

موال ئے کائنات فرماتے ہيں کہ رسول خدا ہر روز صبح ہمارے گھر کے دروازے پر آکر فرماتے تھے خدا آپ پر رحمت
نازل کرے نماز کے لئے اٹھو :
َ
) اِنﱠ َماي ُِري ُد ﱠ
ت َويُطھﱢر ُکم تَط ِھيرا()(١
ب عَن ُک ُم الر َ
ﷲُ لِيُذ ِھ َ
ﱢجس ٔاھَ َل البَي ِ
پيغمبر اکرم ۖ کافی دن اس پر عمل کرتے رہے تاکہ اہل بيت کی پہچان ہوجائے اور ان کی اہميت لوگوں پر واضح ہوجائے ۔
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شريک ابن عبدﷲ بيان کرتے ہيں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد موالئے کائنات نے اپنے خطبہ مينفرمايا  :تم لوگونکو قسم
ہے اس معبود کی بتاؤکہ کيا ميرے اورميرے اہل بيت کے عالوه کسی اور کی شان ميں يہ آية نازل ہو ئی ہے  ) :اِنﱠ َما ي ُِري ُد ﷲُﱠ
ت َويُطھرﱢ ُکم تَط ِھيراً()(٢لوگوں نے جواب ديا نہيں ۔
ب عَن ُک ُم ال ﱢر َ
لِيُذ ِھ َ
جس أَھَ َل البَي ِ
حضرت علی ننے ابوبکر سے فرمايا تمہيں خداکی قسم ہے بتائو آية تطہير ميرے اور ميری شريک حيات اور ميرے بچوں
کی شان ميں نازل ہو ئی ہے يا تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے ؟جواب ديا :آپ اور آپ کے اہل بيت کی شان ميں نازل ہو
ئی ہے۔ )(٣
..............
) (١غايةالمرام ص ٢٩٥
) (٢غايةالمرام ص٢٩٣ ،
) (٣نو ر الثقلين ج  ،٤ص ٢٧١

اعتراض :
لوگو ں کاکہنا ہے کہ آية تطہير پيغمبر کی ازواج کی شان ميں نازل ہوئی ہے کيونکہ اس کے پہلے اور بعد کی آيات پيغمبر
کی ازواج کے سلسلے ميں ہے يا کم ازکم پيغمبر کی ازواج بھی اس ميں شامل ہيں ۔اسی لئے يہ ان کی عصمت کی دليل
نہينہوسکتی ہے کيونکہ کوئی بھی پيغمبر کی ازواج کومعصوم نہيں مانتا ہے ۔
جواب
عالمہ سيد عبد الحسين شرف الدين نے اس کے چند جواب ديئے ہيں ۔
١۔ يہ اعتراض اور شبہ نص کے مقابلہ ميں اجتہا د کرناہے کيونکہ بے شمار روايتيں اس سلسلے ميں آئی ہيں جوتواتر کے
ۖ
پيغمبر فاطمہ زہرا ۖ علی  ،وحسنين کی شان ميں نازل ہو ئی ہے ۔
حد تک ہيں کہ آية تطھير
ۖ
پيغمبر کی ازواج کی شان ميں ہو تی تو مخاطب مونث ہوناچاہئے نہ کہ مذکر ،يعنی آيت اس طرح ہو نی
٢۔ اگر آية تطہير
َ
ﱠ
ت َويُطھﱢر ُک ﱠن تَط ِھيرا''
ب عَن ُک ﱠن الر َ
چاہئے '' اِنﱠ َماي ُِري ُد ﷲُ لِيُذ ِھ َ
ﱢجس ٔاھَ َل البَي ِ
٣۔آية تطھير اپنے پہلے اور بعد کی آيت کے درميان جملہ معترضہ کے طور پر ہے اور يہ چيز عربوں ميں فصيح مانی
َ
عرض عَن ھَذا
جاتی ہے اور قرآن ميں بھی آيا ہے) :فَلَ ﱠما َرأ ٰی قَ ِميصہُ قُ ﱠد ِم ْن ُدب ٍُر قا َل اِنﱠہ ِم ْن َکي ِد ُک ﱠن اِ ﱠن َکي َد ُک ﱠن َع ِظي ُم يُوسُف أ ِ
َ
عرض عَن ھَذا'' :مخاطب يو سف ہيں اور يہ جملہ معترضہ ہے اور پہلے
ت ِم ْن الخ ِ
ک انک ُکن ِ
ری لِ َذنبِ ِ
َواستغفِ ِ
َاطئيِنَ ( ''يُوسُف أ ِ
اور بعد کی آية ميں زليخا سے خطاب ہے(١):
آية تطہير او رموال ئے کا ئنا ت اور انکے گياره فرزندوں کی عصمت وامامت
ﱠ
ﱠ
ب
موالئے کائنات نے ارشاد فرمايا ہم ام سلمہ کے گھر ميں رسول خدا کے پاس بيٹھے تھے کی آية تطہير ) اِن َماي ُِري ُد ﷲُ لِيُذ ِھ َ
ت َويُطھ ﱢر ُکم تَط ِھيرا( نازل ہو ئی۔
عَن ُک ُم الر َ
ﱢجس َٔاھ ََل البَي ِ
رسول خدا ۖ نے فرمايا :يہ آيت آپ اور آپ کے فرزند حسن وحسين عليہما السالم اور ان اماموں کی شان ميں نازل ہو ئی ہے
جو آپ کی نسل سے آئنده آئينگے ميں نے عرض کيا يارسول ﷲ آپ کے بعد کتنے امام ہو نگے ۔؟
حضور اکرمۖ نے فرمايا  :ميرے بعد آپ امام ہو ں گے اورآپ کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسين اور ان کے بعد ان کے
فرزندموسی
فرزند علی پھر علی کے فرزند محمد اور پھر محمدکے فرزندعلی اور علی کے فرزندجعفر اورجعفر کے
ٰ
ۖ
محمد کے فرزند علی ،علی کے فرزند حسن ،حسن کے فرزند حجت امام ہو
،موسی کے فرزند علی ،علی کے فرزند محمدۖ ،
ٰ
ں گے ان تمام کے اسماء گرامی اسی ترتيب سے عرش پر لکھے ہيں ميننے خدا سے پوچھا يہ کون ہيں ؟جواب يہ تمہارے
بعد کے امام ہيں جو پاک اور معصوم اور ان کے دشمن ملعون ہونگے۔ )(٢
..............
)(١سوره يوسف آية٢٨:۔ ٢٩
) (٢غاية المرام ص ٢٩٣ ،
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ل ٰہذا يہ آية تطہير چوده معصوم کی شان ميں نازل ہوئی ہے اور رسول خدانے اپنی بے شمار احاديث کے ذريعہ ) انشاء ﷲ ان
ميں سے بعض کی طرف اشاره کريں گے ( لوگوں کويہ بتايا کہ يہ عہده امامت قيامت تک انہيں مخصوص حضرات سے
مربوط ہے کيو نکہ يہ صاحب عصمت ہيں اور اس عہدے کے تمام شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہيں ۔
عصت کے متعلق دوحديث
ّ
ّ
ٔ
ناوعلی والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطھّرون
صلی ﷲ وآلہ وسلم يقول  :ا
عن ابن عبّاس قال سمعت رسول ﷲ
ٰ
ِ
معصومون)(١ابن عباس بيان کرتے ہيں کہ ميننے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ ميں اور علی ،حسن و حسين اور
حسين کی نسل سے ان کے گياره فرزندپاک اور معصوم ہيں ۔
قال امير المومنين :اِ ّن ّ
ٔ
علی خلقہ وحجّتہ فی ارضہ وجعلنا مع القرآن وجعل
لی طھّرنا وعصمنا وجعلنا شھداء ٰ
ﷲ تبارک وتعا ٰ
القرآن معنا النفارقہ وال يفارقنا)(٢
موالئے کائنا ت نے فرمايا  :بيشک خدا نے ہميں پاک ومعصوم بنايا ہے اور اپنی مخلوق کا گواه اور زمين پر حجت قرار ديا
اور ہميں قرآن کے ساتھ اورقرآن کو
ہمارے ساتھ رکھا ہے نہ ہم قرآن سے الگ ہو سکتے ہيں نہ قرآن ہم سے الگ ہوسکتا ہے ۔
..............
)(١ينابيع المودة ص ٥٣٤
) (٢اصول کا فی کتاب الحجة

سواالت
١۔ موال ئے کائنات کی امامت پر عقلی دليل بيان کريں ؟
٢۔آية تطہير سے اہل بيت سے مراد کون لوگ ہيں حديث سے ثابت
کريں ؟
٣۔ آية تطہير ميں پيغمبر کی ازواج شامل کيوننہيں ہوسکتی ہيں ؟
٤۔ باره اماموں کی امامت کے سلسلہ ميں موالئے کا ئنات کی حديث
بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چھبيسواں سبق
قرآن اور موالئے کا ئنات کی امامت

آية واليت

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

)اِنﱠ َما َولي ُک ُم ﱠ
ﷲُ َو َرسُولُہُ َوالﱠ ِذينَ آ ُمنوا الﱠ ِذينَ يُ ِقي ُمونَ الص ٰﱠلوةَ ُويُؤتُونَ ال ﱠز ٰکوةَ َوھُم َرا ِک ُعونَ ( ايمان والو تمہارا ولی بس ﷲ ہے او ر
اس کا رسول اور وه صاحبان ايمان جونماز قائم کرتے ہيں اورحالت رکوع ميں زکاةديتے ہيں۔ )(١
خدا وند عالم نے اس آيت ميں لفظ ،،انما ،،کے ذريعہ جو انحصار پر دال لت کرتاہے۔ مسلمانوں کا ولی و سرپرست صرف
تين شخصيتوں کوقرار دياہے خود خدا ،پيغمبر اور جو لوگ صاحبان ايمان ہينکہ جونماز قائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں
زکوة ديتے ہيں۔
آية کا شان نزول
آيت سے خدا اورسول کی وال يت ميں کسی کو شک نہيں ليکن تيسری واليت
..............
) (١سوره مائده آية٥٥ :

''والذين آمنوا''کے بار ے ميں شيعہ اور سنی دونو ں کے يہا ں بے شمار حديثيں پائی جاتی ہيں کہ يہ آية موال ئے کا ئنات
نکی شان ميں نازل ہوئی ہے اس وقت کہ جب انھو ننے حالت رکوع ميں اپنی انگو ٹھی سائل کو دے دی شيعوں ميں اس
سلسلہ مينکوئی اختالف نہيناوراہل سنت کے علماء ميں سے فخر رازی نے تفسيرکبير ميں،زمخشری نے کشاف ميں ،ثعلبی
نے الکشف والبيان ميں ،نيشاپوری بيضاوی ،بہيقی ،نظيری اورکلبی نے اپنی اپنی تفسير وں ميں ،طبری نے خصائص ميں ،
خورازمی نے مناقب ،احمد بن حنبل نے مسند ميں ،يہاں تک کہ تفتازانی اورقوشجی نے اتفاق مفسرين کا دعوی کيا ہے غاية
المرام ميں  ٢٤حديثيں اس سلسلے ميں اہل سنت سے نقل کی گئی ہيں ،مزيد معلو ما ت کے لئے الغدير کی دوسری جلد اور
کتاب المراجعات ،کی طرف رجوع کريں ۔
يہ مسئلہ اس حد تک مشہور ومعروف تھا اور ہے کہ )پيغمبر کے زمانے کے مشہورشاعر(حسان بن ثابت نے اسے اپنے
شعر کے ذريعہ بيان کيااور موال سے مخاطب ہو کرکہتے ہيں:
ذی أَعطيت اِذ کنت راکعا ً
فأنتَ الﱠ ِ
زکاةً فَد تک النفس يا خيرراکع
فانزل فيک ّ
ﷲ خير وال ية
وبيّنھا فی محکمات الشرائع

''اے علی آپ نے حالت رکوع ميں زکوة دی ۔ميری جان آپ پر قربان اے بہترين رکوع کرنے والے ''۔
خدانے بہترين واليت آپ کے لئے نازل کی اور قرآن ميں اسے بيان فرمايا ،ل ٰہذا موالئے کائنات تمام مومنين کے ولی مطلق
ہيں اور عقل کی رو سے ايسا شخص ابوبکر وعمر وعثمان کا تابع نہيں ہوسکتا ،ہاں اگر يہ افراد مومن تھے تو ا ن کو
موالئے کائنات کی اتباع وپيروی کرنی چاہئے ۔
دواعتراض اور انکا جواب
بعض اہل سنت کا کہناہے کہ ولی کے معنی دوست اورساتھی کے ہيننہ کہ رہبر وولی مطلق کے ۔
جو اب :
الف (پہلی بات تويہ کہنا ہی نص آية اورظاھر کے خالف ہے اس سے ہٹ کر ولی کے معنی عرف عام ميں ولی مطلق ،اور
اولی بہ تصرف کے ہيں اور دوسرے معنی ميں استعمال کے لئے قرينہ کی ضرورت ہے چونکہ اولی کا لفظ آيت ميں) النﱠبﱡ
ولی ِبال ُمؤمنِينَ ِمن أنفُس ِھم()(١کا لفظ حديث غدير ميں ''من کنت مواله'' واليت مطلق پرواضح طور پر دال لت کرتا ہے ۔
أَ ٰ
ۖ
ورسول اور علی ہی پر منحصر نہيں ہے ۔بلکہ
ب( آية واليت ميں لفظ ''انما'' کے ذريعہ انحصار ہے اور دوستی صرف خدا
ُ
ٔ
عض(اب
تمام مومنين ايک دوسرے کے دوست ہيں جيسے کہ خدا وند عالم نے فرمايا) ال ُمؤمنون والمؤمنات بعضھم اوليا ُ
ئ بَ ٍ
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

چونکہ دوستی کا انحصار فقط خدا اور رسول ۖ وعلی سے مختص نہيں ہے۔ )(٢
..............
)(١االحزاب آية٦:
) (٢سوره توبہ آية٧١:

بلکہ اس کاتمام مومنين سے ہے آيہ اِنﱠما َوليﱡ ُکم ّ
ﷲ )ميں انحصار کاحکم ہے ل ٰہذا وال يت کے معنی رہبر وولی مطلق کے ہيں۔
بعض متعصب اہل سنت نے اعتراض کياکہ موالئے کائنات جب نماز ميں اتنا محو رہتے تھے کہ حالت نماز ميں تير نکلنے
کابھی انہينپتہ نہيں چلتا تھا تو کس طرح ممکن ہے کہ سائل کے سوال کو سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں۔
جواب:
يقينا موال ئے کائنات حالت نماز ميں مکمل طور سے خدا کی طرف دھيان رکھتے تھے ،اپنے آپ اور ہر مادی شی ٔ سے جو
روح عبادت کے منافی ہوتی تھی بيگانہ رہتے تھے ۔ليکن فقير کی آواز سننا اور اس کی مدد کرنا اپنی طرف متوجہ ہونا نہيں
ہے بلکہ عبادت ميں غرق ہو نے کی دليل ہے دوسرے لفظوں مينيوں کہا جائے کہ آپ کا يہ فعل عبادت ميں عبادت ہے اس
کے عالوه عبادت ميں غرق ہونے کامطلب يہ بھی نہيں ہے کہ اپنے اختيارات کھو بيٹھيں يا بے حس ہو جا ئيں بلکہ اپنے
اختيار کے ذريعہ اپنی توجہ اور وه چيز جوراه خدا ميں سد راه ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کرليں ۔
يہا ں نمازبھی ايک عبادت ہے اور زکوة بھی ،اور دونونخداکی خوشنودی کے راستے ہيں ،ل ٰہذا موالئے کائنات کومتوجہ ہونا
صرف خداکے لئے تھا اس کی دليل خود آيت کانازل ہو نا ہے ،جو تواتر سے ثابت ہے ۔
آيت اطاعت اولی االمر:
ُ
)يَاأيﱡھا الﱠذينَ آ َمنُوا أَ ِطيعُوا ﱠ
ٔمر ِمن ُکم( ''ايمان والوﷲ کی اطاعت کرو اوراس کے رسول اورصاحبان
ﷲَ َوأ ِطيعُوا ال ﱠرسُو َل َوأ ِ
ول اال ِ
امر کی اطاعت کرو جو تم مينسے ہيں''۔)(١
اس آيت ميں صاحبان امرکی اطاعت بغير کسی قيد و شرط کے خد ااوررسول کے اطاعت کے ساتھ واجب قرار دياہے
شيعوں کانظريہ ہے کہ اولی االمر سے مراد باره امام معصوم ہيں اوراہل سنت سے بھی روايت پائی جاتی ہے کہ اس سے
مراد امام معصوم ہيں۔
مشہور مفسر ،ابوحيان اندلسی مغربی نے اپنی تفسير بحارالمحيط ،اور ابوبکر مومن شيرازی نے اپنے رسالہ اعتقادی ميں
،سليمان قندوزی نے ينابيع المو دة ميں ان روايتوں کو بطور نمونہ ذکر کيا ہے ،شيعوں کی تفسير وں ميں بھی اس آيت کے
ذيل مينرجوع کريں منجملہ تفسير برہان ،نورالثقلين ،تفسير عياشی ،اور کتاب غاية المرام اوردوسری بہت ساری کتابوں ميں
آپ رجوع کريں۔يہاں پر بعض احاديث کونقل کررہے ہيں جابر بن عبدﷲ انصاری نے پيغمبر اکرم ۖسے سوال کياکہ اولی
االمرجن کی اطاعت کا ہمينحکم دياگيا ہے اس سے مراد کون ہيں۔ ؟
آنحضرت نے جواب ميں فرمايا  :ميرے بعد کے خليفہ وجانشين جو ميری ذمہ داريوں کو سر انجام دينے والے ان ميں سب
سے پہلے ميرے بھائی علی ہينان
..............
)(١سوره نساء آية٥٩:

کے بعد حسن وحسين عليہماالسالم پھر علی بن الحسين ان کے بعد محمد باقر )تم اسوقت تک رہوگے اور اے جابر! جب ان
سے مالقات ہو تو انہيں ہماراسالم کہنا(پھرجعفر صادق ان کے بعد موسی کاظم ا ن کے بعد علی الرضا ا نکے بعد محمد
جواد پھر علی ہادی ان کے بعد حسن عسکری او ران کے بعد قائم منتظر مہدی ميرے بعد امام او ر رہبر ہونگے۔
اسی حديث کو امام زمانہ کے سلسلے ميں تفسير نورالثقلين کی پہلی جلد ميں صفحہ  ٤٩٩ميں واضح طور سے بيان کياہے ،
لی علی والحسن والحسين عليہم السالم ،ثم قال فی قول ﱠ
وصی رسول ّ
عن أبی جعفر عليہم السالم :أ
ﷲ اِ ٰ
ٰ
ﷲ ع ﱠزوج ﱠل ):يَا أيﱡھا الﱠذينَ
ُ
َ
آ َمنُوا أَ ِطيعُوا ﱠ
ٔمر ِمن ُکم ( قا َل :ا ٔ
علی وفاطمہ أِلی أن تقوم الساعة)(١
ﷲَ َوأ ِطيعُوا ال ﱠرسُو َل َوأ ِ
الئِمة ِمن ُولِد ِ
ول اال ِ
امام محمد باقر سے روايت ہے کہ رسول ﷲ نے موالئے کا ئنات اورحسن وحسين عليہم السالم کی امامت کے لئے وصيت
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ُواﷲ'' اورفرمايا:بقيہ امام ،علی و فاطمہ کی اوال د سے ہونگے يہانتک کہ
کی ،پھرخد اکے اس قول کی طرف اشاره کيا''ٔا ِطيع ﱠ َ
قيامت آجائے گی ل ٰہذا اولی االمر کی اطاعت کاتذکره جس آ يت ميں ہے وه چند طريقوں سے موالئے کائنات اميرالمومنين
ناورانکے گياره فرزندوں کی امامت پر داللت کرتی ہے اولی االمر کی اطاعت خدا ور رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے
چونکہ اطاعت مطلق طور پرواجب ہے ل ٰہذا انہيں پہچانناضروری ہے ۔
جس طرح خد انے رسول خدا کی اطاعت کو واجب کرکے خود رسول کو معين
..............
) (١تفسير نورا لثقلين ج  ١ص ،٥٠٥دالئل امامت ٢٣١

کرديا اسی طرح جب اولی االمر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ انہيں بھی معين کرے ورنہ تکليف
مااليطاق ہوجا ئے گی)يعنی جسے ہم نہيں جانتے اس کی اطاعت ہمارے امکان سے با ہر ہے( بے شمار روايتوں نے آيت
کے شان نزول کو موالئے کا ئنات اور ان کے گيا ره فرزندو ں سے مختص کياہے ۔
علی کی امامت اورآيت انذار وحديث يوم الدار
حديث يوم الدار
ک ا َٔ
الق َربِينَ:
پيغمبر اسالم ۖکو بعثت کے تيسرے سال ميں حکم ہوا کہ دعوت اسال م کو علی االعالن پيش کريں َ :وأن ِذر ع َِشي َرتَ َ
))(١اپنے قريبی رشتے داروں کوانذار کرو ،ڈرائو ( اس حکم کے ساتھ پيغمبر اسالم نے اپنے رشتے داروں کو جناب
ابوطالب کے گھر ميں اکٹھا کيا اورکھانے کے بعد فرمايا :اے عبد المطلب کے فرزندو! خد اکی قسم ميں عرب ميں کسی کو
نہيں جانتاکہ اپنی قوم وقبيلہ کے لئے اس سے بہترچيز جو ميں پيش کر رہا ہو ں اس نے پيش کی ہو  ،ميں دنيااور آخرت کی
فالح وبہبودی تمہارے لئے الياہوں اورخدا نے حکم ديا ہے کہ مينتمہيں اس کی توحيد اور اس کی وحدانيت اوراپنی رسالت
کی طرف دعوت دوں،تم ميں سے کون ہے؟ جو اس سلسلے ميں ميری مددکرے گاتاکہ وه ميرا بھائی ميراولی وجانشين بن
سکے ۔
کسی نے اس جانب کو ئی توجہ نہيندی ۔پھر موالئے کائنات کھﮍے
..............
)(١سوره شعراء آية٢١٤:

ہوئے اور عرض کيا :يا رسول ﷲ ميں حاضر ہو ں ،اس سلسلہ مينآپ کا ناصر ومددگار ہوں يہاں تک تين مرتبہ پيغمبر نے
اس جملہ کی تکرار کی،اور علی کے عالوه کسی نے کوئی جواب نہيں ديا  ،اس وقت پيغمبر ۖنے حضرت کے گلے ميں باہيں
خی َووصي ﱢی وخليفتی فيکم فاسمعوا لہ ؤاطيعوه بيشک يہ ميرابھائی ہے تم لوگونميں ميراوصی
ڈال کے فرمايا  :اِ ﱠن ھذا أ ِ
وجانشين ہے اس کی باتو ں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔
اس حديث کو اہل سنت کے علماء کرام جيسے ابن ابی جرير  ،ابو نعيم ،بہيقی ،ثعلبی ابن اثير ،طبری اور دوسرے بہت سے
علماء نے نقل کيا ہے ،مزيد معلومات کے لئے کتاب المراجعات کے صفحہ  ١٣٠کے بعد اور احقاق الحق ج ٤کے ص
٦٢نيزاس کے بعد مالحظہ فرمائيں ،يہ حديث واضح طورپر علی کی وال يت وامامت کو ثابت کرتی ہے ۔
سواالت
١۔ آيت وال يت ''انما وليکم ﷲ'' کے ذريعہ موالئے کا ئنا ت کی
امامت کو کيسے ثابت کريں گے ؟
٢۔'' انما وليکم'' ميں ولی کس معنی ميں ہے اور اس کی دليل کياہے ؟
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٣۔ اطاعت اولی االمر کی داللت کوبيا ن کريں ؟
٤۔ آية انذار اور حديث يوم الدار سے کس طرح موالئے کائنات کی
امامت پر استدالل کريں گے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

سواں سبق
ستا ٔ
موال ئے کا ئنا ت کی امامت اور آية تبليغ
اس اِ ﱠن ﱠ
ک َواِ ْن لَ ْم تَف َعل فَ َما بَلﱠغتَ ِر َسا َلتہُ َو ﱠ
ﷲ َال يَھ ِدی القَو َم
عص ُم َ
ک ِم ْن َربﱢ َ
)يَأَايﱡھا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َمأاُ ِنز َل اِلي َ
ﷲ ُ يَ ِ
ک ِمنَ النﱠ ِ
ال َکافِ ِرين(اے پيغمبر!ٍ آپ اس حکم کوپہنچاديں جوآپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کياگيا ہے اور اگر آپ نے يہ نہ کيا
تو گويا اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ ﷲ کافروں کی ہدايت نہيں کرتا
۔)(١
خطاب کا انداز بتا رہا ہے کہ کو ئی اہم ذمہ داری ہے کہ جس کے چھو ڑنے سے رسالت ناقص ہو جائيگی اور يہ آيت يقينا
توحيد يا جنگ يادوسری چيزوں کے واسطے نہيں تھی چونکہ اس آيت کے نازل ہو نے سے پہلے يہ تمام مسائل حل ہو
چکے تھے کيونکہ يہ آيت پيغمبر کی زندگی کے آخری وقت ميں نازل ہو ئی ہے بغير کسی شک کے يہ آيت مسئلہ امامت
اور جانشين پيغمبر سے متعلق ہے۔ يہا نتک کہ اہل سنت کے بے شمار علماء ،مفسرين اور مورخين نے اس بات کا اعتراف
کيا ہے کہ مذکو ره آيت
..............
)(١سوره مائده آية٦٧ :

واقعہ غدير اور موال ئے کا ئنا ت کے لئے نازل ہوئی ہے مرحوم عالمہ امينی نے اپنی کتاب مقدس الغدير ميں حديث غديرکو
 ١١٠صحابہ سے اور  ٣٦٠بزرگ علماء اور مشہو ر اسال می کتابو ں سے نقل کياہے اورکسی نے اس حديث کے صدور پر
شک نہيں کيا ہے اگر آية تبليغ اور حديث غدير کے عال وه کوئی دوسری آيت يا حديث نہ بھی پا ئی جاتی تب بھی موالئے کا
ئنات کی خال فت بال فصل کو ثابت کرنے کے لئے يہی دوآيتيں کا فی تھيں اس کے باوجود بے شمار آيتيں موال ئے کا ئنا ت
اور ان کے فرزندوں کی امامت کے سلسلہ ميں نازل ہو ئی ہيں اورہمارا اعتقاد ہے کہ پوراقرآن مفسر اہل بيت ہے اور اہل
بيت مفسر قرآن ہيں اور حديث ثقلين کی نظر سے يہ کبھی بھی ايک دوسرے سے جدا نہيں ہو سکتے ،اس سلسلہ ميں روائی
تفسيروں مينمن جملہ نورالثقلين ،تفسير برہان ،تفسير عياشی اور کتاب غاية المرام او ر دوسری بہت سی کتابو ں ميں ديکھ
سکتے ہيں ہم يہيں پر اس بحث پر اکتفا کرتے ہو ئے بحث کو مکمل کرنے کے لئے مشہور حديث غدير کو نقل کرتے ہيں ۔
موال ئے کا ئنات کی امامت اور حديث غدير
ۖ
پيغمبر کا آخری حج تھا ل ٰہذا تاريخ ميں اسے حجة الوداع
پيغمبر اسالم ۖ ١٠ھميں مکہ کی طرف حج کے قصد سے گئے يہ
بھی کہتے ہيں اس سفر ميں پيغمبر کے ساتھ ايک ال کھ بيس ہزار صحابی تھے مدينہ کی طرف واپسی پر  ١٨ذی الحجہ کو
غدير خم )مکہ اور مدينہ کے درميان ايک جگہ ہے ( ميں جبرئيل نازل ہو ئے او راس آيت کو پيش کيا )يَأَايﱡھاال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ
عص ُمک ِمنَ النﱠاس اِ ﱠن ﱠ
َماأُنِز َل اِليک ِم ْن َربﱢک َواِ ْن لَ ْم تَف َعل فَ َما بَلﱠغتَ ِر َسالَتہُ َو ﱠ
ﷲ َال يَھ ِدی القَو َم ال َکافِ ِرين(
ﷲ ُ يَ ِ
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قبل اس کے کہ مسلمان يہا ں سے جداہو ں پيغمبر اسالم ۖنے سب کو رکنے کاحکم ديا جوآگے بﮍھ گئے تھے انہيں پيچھے بال
يا اورجو پيچھے ره گئے تھے ان کا انتظارکيا بہت گرم اور جھلسا دينے والی ہوا چل رہی تھی مسلمانوں نے نماز ظہر
پيغمبر اسالم کی امامت ميں ادا کی ،نماز کے بعد آنحضرت نے طويل خطبہ پﮍھااور اس کے ضمن ميں فرمايا :ميں جلد ہی
خدا کی دعوت پر لبيک کہنے واال ہوں اور تمہارے درميان سے چالجائو ں گا پھر فرمايا :اے لوگوں! ميری آواز سن رہے
ہو سب نے کہا ،ہاں  ،پيغمبر اسالم ۖنے فرمايا :يَا أَيﱡھاالنﱠاس َمن أولَ ٰی النّاس بال ُمؤمنين من أ نفسھم اے لوگو! مومنين کے نفوس
پر کون زياده حقدار ہے  ،سب نے ايک آواز ہوکر کہا خدا اوراس کا رسول بہتر جانتا ہے حضرت نے فرمايا خدا ميرا رہبر
وموالہے اور ميں مومنين کارہبر وموالہوں او رمومنين پر ان سے زياده ميراحق ہے پھر موال ئے کا ئنا ت کو ہاتھو ں پہ بلند
کيا اور فرماياَ '' :م ْن کنت مواله فعلﱢمواله''جس کا ميں موال ہوں اس کے يہ علی موال ہيں اس جملہ کو تين بار دہرايا پھر آسمان
وال َمن َوااله وعاد َم ْن عاداه وانصر من نصره واخذل َمن خذلہُ''خدا يا! تو اس کو
کی طرف سر کو بلند کيا اور فرمايا'':اللﱠھ ﱠم ِ
دوست رکھ جو اس )علی (کو دوست رکھے تو اس کی مدد کر جو اس کی مددکرے تواس کو رسواوذليل کر جوان کی عزت
نہ کرے پھر فرمايا  :تمام حاضرين غائبين تک يہ خبر پہونچا ديں ابھی مجمع چھٹا نہيں تھا کہ جبرئيل نازل ہو ئے اور اس
لت لَ ُکم ِدينَ ُکم َوأَت َم ُ
ض ُ
آيت کی پيغمبر پر تال وت کی ):اليَو َم أک َم ُ
اال َ
سال َم دينا ً(''آج ميں نے تمہارے
مت َعلَي ُکم ِنع َم ِ
يت لَ ُک ُم ِ
ت َو َر ِ
لئے دين کوکامل کر ديا ہے اور اپنی نعمتوں کوتم پر تمام کر دياہے او رتمہارے دين اسالم سے راضی ہوگيا''۔ )(١
اسی وقت پيغمبر اسالمۖ نے فرمايا ﱠ
:ﷲُ أَکب ُر الل ّ
ضی الرّب برسالتِوالوالية لعل ّی ِمن
ور ٰ
ّ◌ه أکب ُر ٰ
علی ٰاِکمال الدﱢين واِتمام النّعمة ِ
بعدی ﷲ بہت بﮍا ہے ﷲ بہت بﮍا ہے دين کو کامل کرنے ،اور اپنی نعمتوں کے تمام کرنے اورميری رسالت پر راضی ہونے
ِ
،اور ميرے بعد علی کی واليت پر راضی ہو نے پر  ،اسی وقت لوگو ں کے بيچ ايک خبر گشت کرنے لگی او ر تمام لوگ
موالئے کائنا ت کو اس مقام و منزلت پر مبا رک باد پيش کرنے لگے يہاں تک عمر نے لوگو ں کے درميان موال ئے کا ئنا
بی طالب أَصبحتَ وأَمسيتَ
ومولی ُک ّل ُمؤمن ومؤمنة''مبارک ہو مبارک اے ابو طالب
موالی
ٰ
ِ
بخ ِ◌ لَک يابنَ أَ ِ
''بخ ِ◌ ِ
ت سے کہاِ :
کے بيٹے آپ کی صبح وشام اس حالت ميں ہے کہ ميرے اور ہر مومن اور مومنہ کے موال ہيں اس حديث کو مختلف الفاظ
ميں کبھی تفصيل کے ساتھ کبھی اختصار سے بے شمار علماء اسالم نے نقل کيا ہے اس حد تک کہ کسی کو بھی اس کے
صادر ہونے پر شک نہيں ہے مرحوم بحرانی
..............
)(١سوره مائده آية٣:

نے اپنی کتاب غاية المرام ميں اس حديث کو  ٨٩سند کے ساتھ اہل سنت سے اور ٤٣سند کے ساتھ شيعہ سے نقل کياہے
اوراس سلسلہ ميں بہترين کتاب جولکھی گئی ہے وه ''الغدير ''ہے جسے عالمہ امينی نے بے انتہا زحمتوں کے بعد لبا س
وجود عطا کيا ہے ۔
لفظ موال کے معنی پر اعتراض اور اس کا جو اب
جب بعض نے يہ ديکھا کہ حديث کی سند انکا ر کے قابل نہيں تو لفظ موال کے معنی ميں شک ايجاد کيا اور کہنے لگے کہ
يہ دوست کے معنی ميں ہے ۔
جو اب :
دس دليلوں کی بنا پر لفظ مولی صرف وال يت ورہبری کے معنی ميں ہے اور دوست کے معنی ہر گز نہينہو سکتے ۔
ولی النّاس بالمؤمنين ِمن أنفسھم'' اور پھر يہ جملہ''من کنت
١۔ خو د پيغمبر اسالم نے علی کے تعارف سے قبل فرمايا َ '':م ْن أَ ٰ
مواله فعلی مواله'' ' فرمايا توپھر جس طرح پہال جملہ وال يت کے لئے ہے  ،دوسرے کو بھی اسی طرح ہو نا ضروری ہے
تاکہ دونو ں جملہ ميں ربط باقی رہے ۔
٢۔ آية تبليغ جو موال ئے کا ئنا ت کو پہنچنوانے سے قبل نازل ہو ئی پيغمبر سے خطاب کرکے فرمايا  :اگر آپ نے يہ نہ
ۖ
پيغمبر علی سے دوستی کا اعالن نہيں کرتے تو رسالت ناقص رہتی ؟ جبکہ
کياتوگويا اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا،کيا اگر
متعدد بار رسول اسال م حضرت علی سے بے انتہا محبت اور دوستی کا اظہار کر چکے تھے يہ کو ئی نئی بات نہيں تھی ۔
ق عن الھَ ٰ
نط ُ
وی''کا خطاب مال ہو ا س سخت گرمی ميں ہزاروں لوگو ں
٣۔ کيا يہ بات معقول ہے کہ وه پيغمبر جسے'' َمايَ ِ
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کوروک کر کہے :اے لوگو ں جس کا ميں دوست ہو ں علی بھی اس کے دوست ہيں۔ ؟
٤۔ جو آيتيں علی کے تعارف کے بعد نازل ہوئيں ہيں جيسے اليوم  ...آج دين کامل ہوگيا نعمتيں تم پر تمام کرديں او رتمہارے
لئے دين اسالم کو پسنديده بناديا۔) (١دوسری آيت اليَو َم يَئِس الّذين َکفَرُوا.....اور کفار تمہارے دين سے مايوس ہوگئے ) (٢يہ
تمام چيزيں کيا اس بناپر تھيں کہ پيغمبر نے علی کو دوست بنايا تھا۔ ؟
٥۔ وه تمام خو شياں اور حتی عمر کی مبارکبادی صرف پيغمبر اور علی کی دوستی کی وجہ سے تھی کيا يہ کوئی نئی بات
تھی۔ ؟
٦۔پيغمبر اسالم اورائمہ معصومين نے يوم غدير کومسلمانوں کے لئے سب سے بﮍی عيد قرار ديا ہے تاکہ ہر سال يہ واقعہ
زنده رہے کيا صرف دوستی کااعالن کرنا ان تمام چيزوں کا باعث بنا کہ اسے سب سے بﮍی عيد قرار دے ديا جائے ۔؟
ّ
اس''کيا پيغمبر اسالم علی سے دوستی کا اعال ن کرنے سے ڈر
 ٧۔تعارف کرانے سے پہلے آيت آئی
''وﷲ يَ ِ
عص ُمک ِم ْن النﱠ ِ
رہے تھے کہ خدا کو کہنا پﮍا کہ خدا آپ کو دشمنو ں کے شر سے محفوظ رکھے گا ياامامت اورجانشينی کااہم مسئلہ تھا۔ ؟
٨۔ شعراء اور اديبوں نے اس وقت سے لے کر آج تک جو اشعار غدير کے سلسلہ ميں کہے ہيں ان سب نے خطبہ غدير کو
وال يت اور امامت موالئے کا ئنات
..............
) (١سوره مائده آية٣
) (٢سوره مائده آية ٣

سے مرتبط ماناہے اور موالئے کائنات کی جانشينی کو بيان کياہے ان اشعار کا تذکره عالمہ امينی نے اپنی کتاب الغدير کی
پہلی جلد ميں کيا ہے۔ ؟
٩۔ موالئے کائنات اور دوسرے ائمہ معصومين نے بہت سی جگہوں پر حديث غدير کے ذريعہ اپنی امامت ثابت کی ہے اور
سب نے ان کے کالم سے واليت ورہبری کو جانا،قائل ہوئے اور قبول کيا ۔
١٠۔ مرحوم عالمہ امينی نے الغدير کی پہلی جلد کے ص  ٢١٤پر اہل سنت کے مشہو ر مفسر ومورخ محمد جرير طبری
سے نقل کياہے کہ پيغمبر اسالم نے آيت تبليغ کے نازل ہونے کے بعد فرمايا  :کہ جبرئيل خداکی طرف سے حکم الئے ہيں
کہ اس جگہ رک کرسبھی اورسب کالے اور گورے کو بتاديں کہ :علی ابن ابی طالب ميرے بعد ميرے بھائی ميرے وصی و
جانشين اورامام ہيں۔
سواالت
١۔آيةتبليغ موالئے کائنات کی امامت پر کيوں کر داللت کرتی ہے ؟
٢۔ حديث مقدس غدير کا خالصہ بيان کريں ؟
٣۔کيوں لفظ موال حديث غدير ميں صرف واليت اور رہبری کيلئے آيا ہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

اٹھائيسواں سبق
حضرت مہدی ں )قسم اول (
امامت کی بحث کے بعد ،امام زمانہ کے سلسلہ ميں اب مختصر سی بحث ضروری ہے کچھ روايتيں جواہل سنت کے يہاں
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پائی جاتی ہيں پہلے ان کاذکر کرتے ہيں تاکہ وه رواتينان کے لئے دليل بن سکيں ۔
قال رسول ّ
ال االٔرض ً
ککنيتی يم ٔ
ک
کاسمی وکنيتہ
ولدی اسمہ
ﷲ :يخر ُج فی آخرالزمان رجل من
عدال کما ملئت جوراً فذل َ
ِ
ِ
ِ
ھوالمھدی ِ :آخر زمانے ميں ہماری نسل سے ايک ايساشخص قيام کرے گا جس کا نام ميرے نام پر ہو گا اور جس کی کنيت
ميری کنيت ہوگی  ،اوروه زمين کو عدل وانصاف سے بھر دے گا جس طرح وه ظلم وجور سے بھری ہوگی اوروہی مہدی
عليہ السالم ہيں۔ )(١
ّ
قال النبی صلی ّ
ً
ّ
ً
ً
ﷲ عليہ وآلہ'':لولم يبق من الدھر اِال يوم لبعث ﷲ رجال ِمن اھل بيتی يمالٔھا عدال کما ُملئت َجورا'' اگر اس
دنياکے ختم ہونے ميں ايک دن بھی باقی رہے گا تو اس دن بھی خدا وند عالم ميرے اہل بيت سے ايک شخص کومبعوث
کرے گا تاکہ دنيا کو عدل وانصاف سے بھر دے جس
..............
) (١التذکره ص ٢٠٤۔منھا ج السنہ ص ٢١١۔

طرح ظلم وجور سے بھری ہوئی ہوگی ۔)(١
ال ا َٔ
قال رسول ّ
ٔ
متی رجل من ولد الحُسين يم ٔ
الرض عدالً کما ُملئت ظلما ً ''اس دنيا کا اختتام اس
ا
ﷲ '' :ال تذھب ال ّدنيا حتی يقوم ِمن
ِ
وقت تک نہيں ہوگا جب تک کہ ہماری امت سے ايک شخص قيام نہ کرے جو نسل امام حسين سے ہو گا وه زمين کوعدل
وانصاف سے بھر دے گا جس طرح وه ظلم وستم سے بھری ہو ئی ہوگی ۔)(٢
شيعہ مصنفين نے بہت سی کتابيں لکھی ہيں جن مينبے شمارروايتيں حضرت مہدی کے حوالے سے نقل کی ہيں ۔ليکن مطلب
روشن ہونے کی خاطر انہيں نقل کرنے کی ضرورت نہيں ہے ۔
حضرت مہدی ں کی مخفی وال دت
حضرت حجت بن الحسن المہدی کی وال دت پندره شعبان  ٢٥٥ھ کوہوئی ماں کا نام نرجس اورباپ کا نام امام حسن عسکری
ہے ۔مخفی وال دت کاسبب يہ تھا کہ امام کی وال دت ايسے زمانے ميں ہوئی جب عباسی دور خالفت کے ظالم وجابر اسالمی
حکمران ملکوں پر قابض تھے وه بہت سی حديثوں کے ذريعہ جانتے تھے کہ امام حسن عسکری کے يہاں ايک بچہ پيدا
ہوگا جو ظالم اور ستمگر حکومتوں کوجﮍ سے اکھاڑ پھينکے گا ل ٰہذا وه اس تاک ميں تھے کہ قائم آل محمد کی ہر نشانی
کومٹاديں ،اسی لئے متوکل عباسی نے  ٢٣٥ھ ق ميں حکم ديا کہ حضرت ہادی اور ان کے رشتہ داروں کو مدينہ سے سامره
..............
)(١ينابيع المودة ،ج،٣ص ٨٩سنن سجستانی ،ج  ٤ص  ١٥١مسند  ،ج  ١ص  ٩٩نوراالبصار ،ص٢٢٩
) (٢مودة القربی ،ص  ٩٦ينابيع المودة ص ٤٥٥

)حکومت کے پايہ تخت ( ميں اليا جائے اور عسکر نامی محلے ميں مستقر کر کے ان پر کﮍی نظر رکھی جائے معتمد
عباسی امام حسن عسکری کے اس نومولددفرزندکاشدت سے انتظار کررہا تھا اور اس نے اپنے جواسيس اور دائيوں کو اس
امرکے لئے معين کرد ياتھا تاکہ علويونکے گھروں خاص کر امام حسن عسکری کے گھرکا وقتا فوقتا معاينہ کريناور اگر
کوئی بچہ ملے جس پر منجی بشريت کاگمان ہوتو اسے فوراً قتل کرديا جائے اسی لئے احاديث معصومين ميں امام زمانہ کی
مخفی وال دت کو جناب موسی کی والدت سے تشبيہ دی گئی ہے اور اسی خاطر ان کی ماں کاحمل ،موسی کی ماں کی طرح
،حتی حکيمہ خاتون )امام حسن عسکری کی پھوپھی( کو بھی علم نہيں تھاجب نيمہ
ظاہر نہيں ہوا او ر کسی کو علم نہيں تھا
ٰ
شعبان کی رات امام نے ان سے کہا ،آج رات يہيں ٹھہريں )چونکہ آج وه بچہ آنے واال ہے جس کا وعده کياگيا ہے ( تو انھوں
نے تعجب کيا،کيونکہ نرجس خاتون ميں حمل کے کوئی آثار نظر نہيں آرہے تھے جب امام زمانہ کی وال دت ہوئی تو ان کے
والد انہينلوگونکی نظروں سے چھپا کے رکھتے تھے ،صرف اپنے مخصوص اصحاب کو انکی زيارت کرائی ۔
شيخ صدوق اپنی کتاب اکمال الدين ميں احمد بن حسن قمی سے روايت نقل کرتے ہيں کہ امام حسن عسکری کے يہاں سے
ايک خط ہمارے دادا )احمد بن اسحق ( کے پاس آيا ،جس ميں لکھا تھا :ہمارے يہاں بچہ پيداہواہے ليکن يہ خبر لوگوں سے
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چھپی رہے کيونکہ اس بات سے ہم صرف اپنے اصحاب اور قريبی رشتہ داروں کو ہی مطلع کررہے ہيں ۔
امام زمانہ کی خصوصيت
١۔امام زمانہ کانورائمہ کے نور کے درميان اس ستاره کی مانند ہو گا جوکواکب کے درميان درخشاں ہو تا ہے ۔
٢۔ شجره شرافت ،پدر کے ذريعہ ائمہ عليہم السال م اور پيغمبراکرم ۖ تک او رماں کے ذريعہ قيصر روم اورشمعون الصفا
عيسی عليہ السال م کے وصی سے ملتا ہے ۔
حضرت
ٰ
٣۔وال دت کے روز امام زمانہ کو عرش لے جا يا گيا اور خدا کی جانب سے آواز آئی ،مرحبا اے ميرے خاص بندے ،ميرے
دين کی مدد کرنے والے ،ميرے حکم کوجاری کرنے والے ،اور ميرے بندوں کی ہدايت کرنے والے ۔
٤۔نام اورکنيت رسول ۖ کے نام اورکنيت پر ہے ۔
٥۔ وصی کا سلسلہ امام زمانہ پر ختم ہے ،جس طرح پيغمبر اسالم خاتم االنبياء ہيں اسی طرح امام زمانہ خاتم اال وصياء ہيں ۔
٦۔ ابتدائے وال دت سے ہی روح القدس کے سپرد ہيں  ،مقدس فضا اورعالم انوار ميں تربيت ہوئی اٹھنا بيٹھنا مقدس ارواح اور
بلند ترين لوگو ں کے ساتھ ہے ۔
٧۔ کسی ظالم وجابر کی بيعت نہ کی تھی ،نہ کی ہے اور نہ کريں گے۔
٨۔امام زمانہ کے ظہور کی عجيب وغريب ،زمينی او رآسمانی نشانياں ظاہر ہوں گی ،جوکسی حجت کے لئے نہيں تھيں ۔
٩۔ ظہور کے قريب آسمان سے ايک منادی آپ کے اسم گرامی کو پکا رے گا ۔
 ١٠۔وه قرآن جو اميرالمومنين نے پيغمبر کے انتقال کے بعد جمع کيا تھا اور محفوظ رکھا تھا وه امام کے ظہو ر کے وقت
ظاہر ہوگا ۔
١١۔ عمر کا طوال نی ہونا ياشب وروز کی گردش سے آنجنا ب کے مزاج يا اعضاء وجوارح پر کوئی اثر نہيں پﮍے گا ۔اور
جب سرکار کاظہور ہوگا توآپ ايک چاليس سالہ جوان کی مانند نظر آئيں گے ۔
١٢۔ ظہور کے وقت زمين اپنے تمام خزانے اور ذخيرے کو اگل دے گی ۔
 ١٣۔لوگو ں کی عقل سرکار کے وجود کی برکت سے کامل ہوجائے گی ،اور آپ لوگو ں کے سروں پر ہاتھ پھيريں گے جس
سے لوگونکے دل کا کينہ وحسد ختم ہوجائے گااورلوگوں کے دل علم سے لبريز ہوں گے ۔
١٤۔ آپ کے اصحاب کی عمر کافی طوالنی ہوگی ۔
١٥۔مرض ،بالء ،مصيبت ،کمزوری ،غصہ ،يہ تمام چيزيں آپ کے اصحاب کے جسم سے ختم ہوجائے گی اور ان کے
اصحاب مينہر ايک کی طاقت چاليس جوان کے برابر ہوگی ۔
١٦۔آپ کی حکمرانی اور سلطنت مشرق سے مغرب تک پوری دنيا پر ہوگی ۔
١٧۔ پوری دنيا عدل وانصاف سے بھر جائے گی ۔
١٨۔بعض مردے زنده ہوکر آپ کے ساتھ ہوجا ئيں گے منجملہ ٢٧افراد اصحاب موسی سے اور  ٧آدمی اصحاب کہف سے
۔يوشع بن نون ،سلمان ،ابوذر،مقداد مالک اشتر يہ لوگ تمام شہروں ميں حاکم ہوں گے ۔ اور جو بھی چاليس صبح دعائے عہد
پﮍھے گا اس کا شمار امام کے ساتھيوں ميں ہوگا او راگر حضرت کے ظہور سے پہلے انتقال کر گيا تو خدا وند عالم اسے
زنده کرے گا تاکہ امام کی خدمت مينحاضری دی سکے۔
١٩۔ وه تمام ٰالہی احکام جو ابھی تک نافذ نہيں ہو سکے نافذ ہوں گے ۔
٢٠۔علم کے تمام ٢٧حروف ظاہر ہوجا ئينگے ۔اور امام کے ظہور تک صرف دو حرف ظاہر ہو ئے ہونگے ۔
٢١۔ کفا ر ومشرکين سے تقيہ کا حکم ،آپ کے زمانہ ميں ہٹا ليا جائے گا۔
٢٢۔ کسی سے گواہی يا دليل نہيں مانگی جائے گی،امام خود حضرت داود کی طرح اپنے علم امامت سے فيصلہ کريں گے ۔
٢٣۔ با رش ،درخت  ،ہريالی ،ميوه جات اور دوسری نعمتيں بے شمار ہوں گی۔
٢٤۔آپ کی مدد کے لئے جناب عيسی آسمان سے اتريں گے اور آپ کے پيچھے نما ز پﮍھيں گے۔
٢٥۔ ظالموں کی حکومت اور جابروں کی سلطنت کا خاتمہ ہوجائے گا ۔
لِک ﱢل أُناس دولة يرقبونھا
ودولتنا فی آخر ال ﱠدھر تظھر
روايت ميں ہے کہ امام صادق ہميشہ اس شعر کو زمزمہ کيا کرتے تھے ۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ترجمہ) :تمام لوگو ں کے لئے ہرزمانہ مينحکومت ہے جس پر وه نظر جمائے ہيں اور ہماری حکومت آخری زمانہ ميں
ہوگی( امام زمانہ کی حکومت آنے پر تمام ائمہ معصومين رجعت فرمائيں گے۔ )(١
..............
) (١يہ ان خصوصيات کا خال صہ ہے جنہيں محدث قمی نے منتھی االما ل ميں نقل کيا ہے ۔

سواالت
١۔پيغمبر اسالم ۖسے ايسی روايت بيان کريں جوآپ کے ظہور اور آفاقی عدالت
پر دال لت کرتی ہے ؟
٢۔ امام زمانہ کی وال دت مخفی کيوں تھی ؟
٣۔ امام زمانہ کی خصوصيات بطور خال صہ بيان کريں ؟

امام زمانہ کے شکل وشمائل )دوسری فصل (
روايت ميں ہے کہ امام زمانہ رسول ﷲ سے بہت زياده مشابہ ہوں گے اور آپ کے شکل وشمائل کے حوالے سے جو کچھ
تاريخ ميں درج ہے وه يہ ہيں۔
١۔سفيدی وسرخی کا سنگم نورانی چہره۔
٢۔ رخسار مبارک گندمی ليکن شب زنده داری کے باعث زردی مائل۔
٣۔ کشاده اور تابناک پيشانی۔
٤۔ بھويں آپس ميں متصل اور ناک ستواں۔
٥۔دلکش چہره ۔
٦۔ ريش مبارک اور سر کے بالوں کی سياہی پر رخ زيبا کانور غالب ہوگا۔
٧۔ داہنے رخسار پر ايک تل ہوگا۔
٨۔سامنے کے دندان مبارک ميں )رسول خدا کی مانند ( شگاف ہوگا )جو حسن کو دوباالکردے گا ( ۔
 ٩۔ آنکھيں سياه وسرمئی اور سرپر ايک نشان ہوگا ۔
١٠۔ بھرے اور کشاده شانے ۔
١١۔ روايت ميں ہے کہ ''المھ ﱢد طاووس أھ َل ال َجنﱠ ِة وجھہ کالقمر الدری عليہ جالبيب النور'' امام زمانہ اہل بہشت کے لئے
طائووس )مور ( کی طرح ہيں آپ کاچہره چاند کی طرح منور اور جسم پر نورانی لباس ہوگا ۔
١٢۔ نہ دراز نہ پستہ بلکہ ميا نہ قد ہونگے ۔
ّ
١٣۔ قدوقامت ايسا اعتدال وتناسب کے سانچہ ميں ڈھال ہوگا کہ چشم عالم نے اب تک نہ ديکھا ہوگا ۔''صلی ﷲ عليہ وعلی آبائہ
الطاہرين ''
ٰ
صغری
امام زمانہ کی غيبت
ٰ
صغری کا آغاز آپ کے پدر بزگوار کی شہا دت اور ان پر نماز پﮍھنے کے بعد ہو ا ۔اس غيبت ميں امام زمانہ نے
غيبت
اپنے لئے خصوصی نائب چنے جن کے ذريعہ شيعوں کی ضروريات اور ان کے سواالت کا جواب ديتے تھے کچھ دن تک
چار نمايندے ايک کے بعد ايک آپ کاحکم اور جو اب لے کر شيعوں تک پہنچاتے تھے ۔
امام کے پہلے نائب خاص :ابو عمر عثمان بن سعيد العمری االسدی تھے جن کی نيابت ٢٦٠ھ سے شروع ہوکر ٢٨٠ھ پر
ختم ہو گئی ۔
دوسرے نائب :ان کے بيٹے محمد بن عثمان العمری تھے جو باپ کے انتقال کے بعد  ٢٨٠ھ سے  ٢٠٥ھتک نائب تھے ۔
تيسرے نائب :ابوالقاسم الحسين بن روح نو بختی جن کی نيابت  ٣٠٥ھ سے لے کر ٣٢٦ھ تک تھی ۔
چوتھے نائب :ابو الحسن علی بن محمد سمری ٣٢٦ھ سے لے کر  ٣٢٩ھتک تھے او ر اسی سال ١٥شعبان کو انتقال کر
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گئے ۔
ٰ
کبری کا آغاز ہوجاتا ہے۔
ان حضرات کے نيابت کی جگہ بغداد تھی اور يہ سب بغداد ميں ہی مدفون ہيں اس کے بعد غيبت
ٰ
کبری
امام زمانہ کی غيبت
امام زمانہ کی غيبت کبری علی بن محمد سمری کے انتقال سے چھ دن قبل امام زمانہ کی جانب سے توقيع شريف جاری
ہوئی ۔
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ّ
لی أحد فيقوم
يا عل ﱢی بن مح ّمد ا لسّمری أعظم ﷲ أجر اخوانک فيک فاِنّک ميت ما بينک وبين ستة أيام فاجمع أمرک وال توص اِ ٰ
مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغيبة التامة فال ظہور اِالّ بعد اِذن ّ
تعالی ذکره و ذلک بعد طول االٔمد وقسوة القلوب وامتالء
ﷲ
ٰ
ّ
شيعتی َمن
االٔرض جوراً وسياتی من
فھوکذاب مفت ّر وال
ّفيانی والصيحة
يدعی المشاھدة اال فمن
ٰ
ِ
ادعی المشاھدة قبل خروج الس ِ
ِ
حول وال قوة اِ ّال با ّ ال َعلﱢی العظيم.
اے علی بن محمد سمری! ''خدا تمہاری موت پر تمہارے بھائيوں کو صبر اور اجر عظيم عطا کرے اب سے چھ دن کے اندر
تمہارا انتقال ہوجائے گا ،ل ٰہذا اب تم اپنے امور کو مرتب کرلو اور آئنده کے لئے کسی کو اپنا وصی مقرر نہ کرنا،جو تمہارے
انتقال کے بعدتمہارا جانشين قرار پائے کيونکہ اب غيبت تامہ )کبری ( کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اب اس وقت ظہور
ہوگا جب خدا کا حکم ہو گا اوريہ ايک طويل مدت اوردلو ں کے سخت ہوجانے اور زمين کے ظلم سے بھر جانے کے بعد
ہی ہو گا ۔آئنده زمانے ميں ہمارے شيعو ں ميں سے بعض اس بات کا دعوی کريں گے کہ ہم نے امام زمانہ کو ديکھا ہے
ليکن جو شخص سفيانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے مجھے ديکھنے کا دعوی کرے وه جھوٹا اور افترا پرداز ہے
اور کوئی طاقت وقوت نہيں سوائے بلند وعظيم خد اکے''۔ )(١
ل ٰہذا اب لوگ غيبت کبری ميں علماء مجتہدين کی طرف رجوع کريں جيسا کہ خود امام زمانہ نے اسحاق بن يعقوب کے مسئلہ
کے جواب ميں جومحمد بن عثمان بن سعيد سمری کے ذريعہ امام تک پہنچاتھا ۔آپ نے فرمايا '' :ؤا ّما الحوادث الواقعة
ﷲ عليھم'' ا ب اگر کوئی نيا مسئلہ درپيش ہوجا ئے تو اس ميں
فارجعوا فيھااِ ٰ
لی رواة أ َحاديثنا فأِنّھُم ُح ﱠجتِی عليکم وأنا ُحجّة ّ ِ
راويان حديث کی جانب رجوع کرنا کيونکہ يہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہيں اور ہم خدا کی طرف سے ان کے لئے
حجت ہيں۔
''اللﱠھ ﱠم َعجّل فَرجہ واجعلنا من أعوانہ وأنصاره'' )آمين ( )(٢
..............
) (١منتھی االمال نقل از شيخ طوسی وصدوق ۔)(٢بحث امامت کی تدوين و ترتيب ميں حسب ذيل کتابوں سے استفاده کيا گيا ہے ؛
بحاراالنوار  ،حق اليقين مرحوم مجلسی ؛ اثبات الھدی ،شيخ الحر عاملی ؛ المراجعات شرف الدين  ،بررسی مسائل کلی امامت ابراہيم
امينی اصول اعتقادرا اين گونہ تدريس کنيم  ،امامی  ،آشتيانی  ،حسنی ( کتابھا  ،عقائد آقايان مکارم شيرازی  ،سبحانی استادی ری
شہری ،قرأتی کلمة الطيب  ،مرحوم طيب۔

سواالت
١۔امام زمانہ کے شمائل کو مختصر طور پر بيان کريں ؟
٢۔ غيبت صغری کسے کہتے ہيں اور يہ کب تک جاری رہی ؟
٣۔نواب اربعہ کے نام بتائيں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (
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انتيسواں سبق
واليت فقيہ
عربی ميں وال يت کے دومعنی بيان کئے گئے ہيں ١۔رہبری اور حکومت
 ٢۔ سلطنت )(١جب واليت کسی فقيہ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی معاشره کی راہنمائی اور ان کی رہبری ہے اگر
اسالم کے سياسی نظام کی شرح کی جائے اور اس کے سياسی پہلوئوں کو اجاگر کياجائے تواس صورت ميں واليت فقيہ
غيبت امام زمان ميں اس مذہب کا ايک اہم رکن ہوگا ۔
اہل تشيع کے نزديک عصر غيبت مينواليت فقيہ ائمہ معصومين کی واليت کی تکميل واستمرار ہے جس طرح ائمہ کی امامت
رسول کی وال يت کا دوام ہے اس عقيده کااصل مقصد يہ ہے کہ اسالمی حکومت کی کليد باگ ڈور سنبھالنے کے لئے ايک
صدر مقام ہو اور وه ايک ايسے شخص کے ہاتھوں ميں ہوجواسالم کی صحيح شناخت رکھتا ہو اگر عصر معصوم ہے تو
خود معصوم اس کی نظارت فرمائيں اور ان کی عدم موجودگی ميں فقيہ جامع الشرائط اس عہده کو ذمہ دار ہو گا۔چونکہ
اسالم کی نظرميں حکومت کا اصل کام ضروريات اسالم اوراحکام اسالمی کو لوگوں کے درميان نافذ کرنا ہے۔اور اس مقصد
تک پہنچنے کے
لئے ضروری ہے کہ حکم کوقطعی اور حتمی صورت دينے واال شخص دين کی مکمل شناخت رکھتاہو ۔
..............
) (١قاموس المحيط ص ١٧٣٢،مصباح المنير ج ٢،ص  ٣٩٦تاج العروس ج ١٠،ص  ٣٩٨۔

واليت فقيہ پر دليل
واليت فقيہ پرعقلی دليل
اس ميں کو ئی شک نہيں کہ ہرسماج اورہر حکومت کے لئے رہبر کا ہونا ضروری ہے ،اگر کسی سماج ميں اسالمی
حکومت وسلطنت ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اس حکومت کی باگ ڈور ايسے ہاتھ مينہوجو احکام وقوانين اسالمی کومکمل
طور سے جانتا ہو ،اب اگر امام معصوم لوگوں کے درميان ہے تو وه اس منصب کا حقيقی حقدار ہے ۔
ليکن زمانہ غيبت ميں معاشره کی رہبريت کی صال حيت رکھنے واال فقيہ عادل اس مقام کامستحق ہے۔دوسرے لفظونميں يوں
کہاجائے کہ اسالمی قوانين اوراحکام اسالمی کوجاری کرنے والے کے لئے تين شرطوں کاہونا ضروری ہے ۔
١۔''بہترين قانون شناس ہو'' ٢۔'' قوانين اسالم کابہترين مفسر ہو''
٣۔''قوانين اسالم کا بہترين عالم اور نافذ کرنے واالہو او ر کسی قسم کے اغراض ومقاصد کے تحت مخالفت کاقصدنہ رکھتا
ہو ''۔
اس خصوصيت کا حامل اس زمانہ غيبت مينولی فقيہ ہے ۔
واليت فقيہ :يعنی ايسے اسالم شناس عادل کی طرف رجو ع کرناجو سب سے زياده امام معصوم سے قريب ہو ۔
دليل نقلی:
واليت فقيہ کے اثبات کے لئے بہت ساری روايتيں پائی جاتی ہيں جن ميں بعض کی جانب اشاره کرتے ہيں ۔
١۔ توقيع شريف جيساکہ صدوق نے اسحاق بن يعقوب سے نقل کياہے کہ امام زمانہ نے ان کے سوال کے جواب ميں جوخط
لکھا تھا وه يہ حکم تھا۔
ّ
ﷲ عليھم''اگر کو ئی مسئلہ درپيش ہوتو ہما
'' وأ ّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيھا اِ ٰ
لی رواة أ َحاديثنا فأِنّھُم ُح ﱠجتِی عليکم وأنا ُحجّة ِ
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رے راويان حديث کی طرف رجو ع کريں کيونکہ وه ہماری طرف سے تم پر حجت ہيں اور ہم ﷲ کی طرف سے ان پر
ﷲ عليھم''کی جگہ''
حجت ہيں۔) (١مرحوم شيخ طوسی نے بھی کتاب ''الغيبة'' ميں اس حديث کونقل کيا ہے فقط'' اَنَا ُح ّجةُ ّ ِ
اناحجة ﷲ عليکم''کالفظ استعمال کياہے کہ )ميں تم پر حجت خداہوں (اس حديث سے اس طرح استدالل کياجائيگاکہ اس حديث
ﷲ'' اس طرح بيان فرمايا جو بالکل روشن ہے راويا ن حديث
ميں امام زمانہ نے دوجملوں'' فأِنّھُم ُح ﱠج ِتی عليکم وأنا ُحجّة ّ ِ
جويہی فقہاء ہيں ان کا حکم امام کے حکم کے مانند ہے يعنی فقہاء لوگوں کے درميان امام کے نائب ہيں ۔
٢۔وه حديث جو امام صادق نسے نقل ہوئی ہے اور مقبولہ محمد بن حنظلہ
فی
کے نام سے مشہور ہے '' َم ْن کا ن منکم قَد رو َ
ی حديثنا ونظر ِ
ً
حاللنا وحرامنا وعرف أحکامنا فليرضوا بہ حکما فاِنﱢی قد جعلتہ عليکم
..............
)(١اکمال الدين صدوق ج٢،ص ٤٨٣

علی ّ
حاکما ً فاِذا َحکم بحکمنا فلم يقبلہ منہ فانما استخف بحکم ّ
علی ح ّد ال ﱢشرک با ﱢ '' )(١
ﷲ وھو ٰ
ﷲ وعلينا ر ّد والرّاد علينا کالرّاد ٰ
تم ميں جو بھی ہماری حديثيں بيان کرے اور جو ہمارے حالل وحرام ميں صاحب نظر ہو اور ہمارے احکام کو صحيح طريقہ
سے جانتا ہو اس کی حاکميت سے راضی ہو کيونکہ ہم نے ان کو تم سب پر حاکم قرار دياہے اگر انھو ں نے ہمارے حکم
کے مطابق حکم کيا اور قبول نہيں کيا گيا تو حکم خدا کو ہلکا سمجھنا ہے اور ہمارے قول کی ترديد ہے اور ہماری ترديد
حکم خدا کی ترديد ہے اور يہ شرک کے برابر ہے ۔آج کی اصطالح ميں فقيہ اس شخص کو کہتے ہيں جوحديث کی روشنی
ميں حالل وحرام کو درک کرسکے ۔اس حديث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ جب امام معصوم کی موجود گی ميں امام تک پہنچنا
ممکن نہ ہو اور امام معصوم کی حکومت نہ ہو تو ايسی صورت ميں لوگوں کاکام فقيہ جامع الشرائط کی طرف رجوع
کرناہے اس زمانہ غيبت امام ميں جبکہ کوئی امام موجود نہينہے تولوگو ں کی يہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فقيہ جامع الشرا ئط
کی طرف رجو ع کريں ۔
٣۔شيخ صدوق امير المومنين نسے روايت نقل کرتے ہيں کہ رسول
حديثی
بعدی يرون
لفائ الّذين يأ تون ِمن
ِ
خدا نے فرمايا'':اللﱠھ ﱠم ارحم ُخ ِ
ِ
وسنتی'' )(٢خدا يا!ہمارے خلفاء پر رحم فرما آپ سے پوچھا گيا آپ کے جانشين
ِ
کون ہيں ؟تو آپ نے فرمايا جو ہمارے بعد آئيں گے اورہماری سنت واحاديث کو نقل
کريں گے ۔اس حديث سے وال يت فقيہ کے اثبات ميندو نکتہ پر غور کرنا ضروری ہے ۔
) (١اصول کافی ج ،١ص  (٢)٦٧من ال يحضر ه الفقيہ ج٤،ص  ٤٢٠وسائل الشيعہ ج  ١٨،ص ٦٥
الف ( رسول اسالم تين چيزوں کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔
١۔ آيات ٰالہی کی تبليغ احکام شرعی کی تو ضيح وتفسير اور لوگو ں کی ہدايت کے لئے۔
٢۔ اختالفات اور تنازع کے وقت قضاوت کے لئے۔
٣۔ حکومت اسالمی کی تشکيل اور اس کی حسن تدبير يعنی واليت کے لئے۔
ب( جو رسول کے بعد آئيں گے اور ان کی سنت واحاديث کو بيان کريں گے ان سے مراد فقہاء ہيں ۔راويان ومحدثين مراد
نہيں ہيں کيونکہ راويان حديث فقط حديث نقل کرتے ہيناور ان کو اس بات کا علم نہيں ہوتا کہ يہ حديث ياسنت خود رسول
اکرم ۖکی ہے بھی يانہيں ؟کو ن سی حديث ميں تعارض )ٹکرائو( ہے اور کون سی مخصصّ ہے ان تمام چيزوں کو وہی جانتا
ہے جو مقام اجتہاد اور درجہ فقہاہت تک پہنچ چکا ہوتا ہے ان دو نکتوں کی جانب توجہ کرنے کے بعد اس حديث سے يہ
بات سمجھ ميں آتی ہے کہ فقہا پيغمبر ۖکے جانشين ہيں اور وه تمام چيزيں جوپيغمبر اسالمۖ کے لئے تھيں )جيسے تبليغ دين ،
فيصلہ ،حکومت وواليت ( ان کے لئے بھی ہيں ۔
ولی فقيہ کے شرائط
١۔اجتہاد وفقاہت :دينی واسالمی حکومت ميں سماج ومعاشره کی زمامداری اسالمی قوانين کی بنا ء پر ہو تی ہے ل ٰہذا جو
شخص اس منزل و مقام پر ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسالمی قانون کو اچھی طرح جا نتا ہو تاکہ معاشره کی رہبری
کے وقت اس کے قانو ن کی مخالفت نہ ہو ۔ اور ان قوانين کا علم اجتہاد ی منزل ميں ہو نا چاہئے ۔
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٢۔ عدالت وتقوی :اگر عالم وفقيہ عدالت وتقوی سے دور ہوگا تواقتدار ومسند نشينی اس کو تباه کردے گی بلکہ اس بات کا
امکا ن ہے کہ ذاتی ياخاندانی منفعت کوسماجی وملی منفعت پر مق ّدم کردے۔ولی فقيہ کے لئے پرہيزگا ری،امانتداری،اور
عدالت شرط ہے تاکہ لوگ اعتما د اوراطمينا ن کے ساتھ مسند واليت اس کے حوالے کرديں ۔
٣۔سماجی مصلحت کی شناخت اور اس کی درجہ بندی  :يعنی مدير ومدبر ہو ۔ قال علی '':أَيﱡھا النّاس أِ ﱠن أح ّ
ق النﱠاس بھذا ا ٔ
المر
مر ّ
ﷲ فيہ'') (١اے لوگو ! حکومت کامستحق وه شخص ہے جو تم ميں سب سے زياده شجاع ہو اور
أقواھم عليہ وأعلمھم بأ ِ
احکا م ٰالہيہ کا تم ميں سب سے زياده جاننے واال ہو۔ )(٢
..............
)(١نہج البالغہ خطبہ  (٢)١٧٣واليت فقيہ کی بحث کو مصباح يزدی ہادوی تہرانی  ،کی بحثوں سے اقتباس کيا ہے۔

سواالت
١۔ واليت عربی لغت ميں کن معنوں مينمستعمل ہواہے اور واليت فقيہ سے مرادکون ہيں؟
٢۔ واليت فقيہ کے لئے عقلی دليل بيان کريں ؟
٣۔ امام زمانہ کی توقيع مقدس جو فقہاء کے طرف رجو ع کے سلسلہ ميں ہے بيان کريں ؟
٤۔ مقبولہ عمر وبن حنظلہ سے کس طرح استدال ل کياجا ئے گا ؟
٥۔ حديث ''اللّھم اِرحم خلفائی'' ميں ولی فقيہ کا امتياز کياہے ؟
٦۔ولی فقيہ کے شرائط کيا ہيں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

تيسواں سبق
معاد
توحيد کے بعد اعتقادی امور ميں قيامت سے اہم کوئی مسئلہ نہيں ہے ،قرآن ميں تقريبا باره سو آيتيں صرف معاد کے لئے ہيں
،اس طرح تقريبا ہر صفحہ پر معاد کاتذکره ہے اور تيس مقامات پر خداپر ايمان کے بعد اس دوسری دنيا پر ايمان کا تذکره
ہے جيسے''و يؤمنون با ّ واليوم االخر'' خدا اوراس کی حکمت وعدالت اور قدرت پر ايمان ،معاد کے ايمان کے بغير ناممکن
ہے ۔
اعتقاد معاد کے آثار
١۔معاد پر ايمان واعتقاد انسانی زندگی کوايک مفہوم عطاکرتاہے اوراس دنيا کی کھوکھلی زندگی سے رہائی دالتا ہے ۔٢۔
معاد کا عقيده انسان کوکمال کے راستے پر گامزن کرتاہے اوراسے ادھر ادھر حيران وسرگردان ہو نے سے بچاتا ہے۔ ٣۔
معاد پر ايمان تمام احکام ٰالہی کے اجراء کی ضمانت ،حقدار کو ان کا حق ملنے کا سبب اور انسان کو مشکالت سے مقابلہ
کرنے کا حوصلہ ديتا ہے ۔٤۔معاد پر ايمان کا اصلی مقصد پاکيزگی نفس ،احکام شرعی پرعمل پيرا ہونا اورايثار وقربانی ہے
۔٥۔ معاد کا عقيده دنياداری کے اس جﮍکو اکھاڑ پھينکتاہے جس پر خطا ومظالم کی بنياد ہے اوريہ فعل خود تمام گناہو ں سے
دوری کا سبب ہے ۔
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خالصہ کالم يہ کہ معاد پر ايمان کے نتيجہ ميں انسان کے اعمال ميں بہت زياده فرق آجا تا ہے او راس کا گہرا اثر پﮍتا ہے،
کيونکہ انسان کے اعمال کی بازگشت اس کے اعتقادکی طرف ہوتی ہے دوسرے لفظوں مينيوں سمجھيں کہ ہر انسان کے
کردار اوراعتقاد کارابطہ دوسری دنيا سے براه راست ہوتاہے جوبھی معاد پر اعتقاد رکھتا ہے اپنی اوراپنے اعمال کی
اصالح ميں حد سے زياده سخت اور حساس ہوتاہے وه جب بھی کوئی کام کرتاہے اس کا قطعی نتيجہ اپنی آنکھو سے ديکھ
ليتاہے اسی لئے وه ہميشہ اپنے اعمال پر نظر رکھتاہے ان لوگو ں کے بہ نسبت جو مرنے کے بعد والی زندگی کی طرف
توجہ نہينکرتے ،انکی دنياوی زندگی عبث ،بيکا راور تکراری ہے اگر دنيا کی زندگی کو آخرت پر ايمان رکھے بغير
ديکھيں توبالکل ويسے ہے جيسے وه بچہ جو بطن مادر ميں ہے اور اس کے لئے يہ دنيا نہ ہو تو وه ايک تاريک قيد خانہ
کے سوا کچھ نہيں ہے ۔
درحقيقت اگراس دنيا کا اختتام فقط فنا ونابودی ہے توکتناخوفناک اور بھيانک ہے يہاں تک آرام ده زندگی بھی عبث اور بے
فائده ہوجائے گی کچھ دن تک ساده لوح اورناتجربہ کار پھر ہر طرح سے آماده کچھ دن غم وآالم کی زندگی پھر پيری
وبﮍھاپا اورموت ونابودی يہ سب کيامعنی رکھتا ہے تو پھر کس کے لئے زنده ہيں ؟صرف کھانے لباس زحمات کامقابلہ
کرنے کے لئے ؟اس تکراری زندگی کو دسيوں سال کھينچنے سے کيا فائده؟ کياواقعا ً اتنا وسيع آسمان اور يہ زمين اور يہ
حصول علم کی زحمت اور تجربات يہ اساتيد اور مربی يہ سب فقط چند دن کی زندگی کے لئے تھے پھر ہميشہ کے لئے
فناونابودی ہے اس جگہ قيامت پر ايمان نہ رکھنے والو ں کے لئے زندگی کاعبث وبيکار ہو ناقطعی ہوجاتاہے ليکن جو لوگ
معاد پر اعتقاد رکھتے ہيں دنياکو آخرت کی کھيتی سمجھتے ہيں اس کسا ن کی مانند ہے جوفصل اس لئے اگا تاہے کہ اس
سے ايک مدت تک بلکہ ہميشہ اپنی زندگی بسر کرئے گا ۔زندگی ايک پل اور صراط مستقيم کی مانند ہے جس پر چل
کرانسان ايک مقصد تک پہنچتاہے جيساکہ قرآن نے فرمايا َ ):وفيھَا َما تَشتَ ِھي ِہ االٔنفُسُ َوتَل ﱡذ االٔعيُنُ ( ) (١وہاں ان کے لئے وه
تمام چيزيں ہونگی جس کی دل ميں خواہش ہو اور جو آنکھوں کوبھلی معلوم ہوتی ہو اورتم اس ميں ہميشہ رہنے والے ہو اس
دنيا جيسی با عظمت) ''العينُ رأت وال أذنُ َس ِمعت'' نہ آج تک کسی آنکھ نے ديکھا ہوگا او رنہ کسی کا ن نے سنا ہو گا ( مقام
کوپانے کے لئے سختياں آسان ،کوششيں شيريں ہوجاتی ہيں مشکال ت کو برداشت کرنا اور سختيوں کوتحمل کرنا بہت آسان
لگتا ہے کيو نکہ اس کے نتيجہ ميں ہميشہ رہنے واال آرام وآسائش ہے قيامت پر ايمان رکھنے کا پہال فائده بامقصد ہونا ہے
کيونکہ قيامت پر اعتقاد رکھنے والوں کی نظر ميں موت فناونابودی کانام نہيں بلکہ ايک ابدی زندگی کے لئے ايک روشن
دان کی مانند ہے۔
..............
)(١سوره زخرف آية٧١ :

قيامت پر ايمان رکھنے کا فائده قرآن کی نظرميں
قيامت پر ايمان انسان کی تربيت کا اہم سبب ،اچھے کام انجام دينے اورمعاشره کی خدمت کرنے کامح ّرک نيز گناہو ں سے
روکنے کاايک مضبوط ذريعہ ہے قرآن ميں اہم تربيتی مسئلہ کو اسی راستہ سے پيش کياگيا ہے جيساکہ بعض آيات ميں ہے
کہ نہ تنہا قيامت پرايمان اور اعتقاد بلکہ ظن واحتمال بھی مثبت آثار کا باعث ہے ۔
لربﱢ ال َعالَمينَ ( ) (١کيا انہيں يہ خيال نہيں کہ يہ ايک روز دوباره
١۔)أال يَظُ ﱡن أُولئِک أَنﱠھُم َمبعُوثُونَ لِيوم ٍع ٍ
َظيم يَو َم يَقُو ُم النﱠاسُ ِ
اٹھائے جا نے والے ہيں بﮍے سخت دن کہ جس دن سب رب العالمين کی بارگاه ميں حاضر ہونگے ۔
 ٢۔دوسری آيت ميں اشاره ہو ا ہے کہ صرف اس دوسری دنيا کی اميد وتوقع ہی گناہو ں سے روکنے اورعمل صالح کرنے
ُشرک بِعبا َد ِة َربﱢہ أَحداً(''ل ٰہذا جو بھی اس کی مال قات
ئ َربّ ِہ فَليَع َملْ َع َمالً َ
کے لئے کافی ہے)فَ َم ْن َکانَ يَرجوا لِقَا َ
صالحا ً َوال ي ِ
کااميد وار ہے اسے چاہئے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پرور دگار کی عبا دت ميں شريک نہ بنا ئے''۔ )(٢
٣۔ قرآن کا صريحی اعالن ہے کہ انسان کے افعال وکردار ابديت کا لبا س پہن ليتے ہيں اورقيامت ميں اس سے الگ نہيں ہو
س
ں گے )يَو َم تَج ُد ُک ﱠل نَفَ ٍ
..............
)(١سو ره مطففين آية٤:تا٦
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) (٢سوره کھف آخری آيت

ضراً َو َما َع ِملَ ْ
ُوئ تَو ﱡد لوأَ ﱠن بَينَھا َوبَينَہُ أَ َمداً بَعيدا()''(١اس دن کو ياد کرو جب انسان اپنے اعمال
ير ُمح َ
ت ِمن س ٍ
َما َع ِملت ِم ْن َخ ٍ
نيک کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی جن کو ديکھ کر يہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے او ران برے اعمال کے
درميان طويل فاصلہ ہوجاتا'' ۔
٤۔قيامت کا معتقد کسی اچھے يابرے کام کو چھو ٹا نہيں سمجھتا ہے کيو نکہ قرآن کے مطابق چھوٹی چيز کابھی حساب ہوگا
)فَ َم ْن يَع َملْ ِمثقَا َل َذر ٍة َخيراً يَ َرهُ َو َم ْن يَع َمل ِمثقا َل َذر ٍة شَراً يَ َرهُ( ) (٢پھر جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے
ديکھے گا اور جس نے ذره برابر برائی کی ہے وه بھی اسے ديکھے گا ۔
ايک شخص مسجد نبوی ميں آيا اورکہنے لگا يا رسول ﷲ! ہميں قرآن کی تعليم ديں پيغمبر نے ايک صحابی کے حوالے
کرديا تاکہ وه اس کو قرآن کی تعليم دے وه مسجد کے کونے ميں بيٹھ کراسی دن قرآن سيکھنے لگا ،معلم نے سوره زلزال
پﮍھانا شروع کيا جب اس آيت پر پہنچا تو اس آدمی نے رک کر تھوڑا سونچا اورپوچھتا ہے کيايہ وحی ہے؟ معلم نے کہا
ہاں؛ اس نے کہا بس کيجئے ہم نے اس آيت سے سبق سيکھ ليا جب ہمارے ہر چھوٹے بﮍے اچھے برے اعمال کاحساب ہوگا
تواب ہم کو اپنی ذمہ داريوں کا علم ہوگيا يہی جملہ ہماری زندگی کی کا يا پلٹنے کے لئے کافی ہے اس نے خدا حافظی کی
اور چال گيا۔ معلم،رسول کے پاس آيا ساراواقعہ بيان کيا ،حضرت نے فرمايا '' :رجع فقيھا ً''گو کہ وه چال گيا مگر سب کچھ
سمجھ کرگيا ہے ۔
..............
)(١سور ٔه آل عمران ٣٠
) (٢سوره زلزال آخری آية

قيامت کامعتقد خدا کی راه ميں تمام سختياں اورمشکالت برداشت کرتاہے اور اخروی زندگی کی خاطر اس دنيوی زندگی کو
خير باد کہہ ديتا ہے جيساکہ جادوگر وں نے جب موسی کے معجزه کو ديکھا او رسمجھ گئے کہ يہ خدا کی جا نب سے ہے
تو سب ان کی رسالت پرايمان لے آئے فرعون نے کہا ہم سب کے ہا تھ پير کاٹ ديں گے اور سولی پرلٹکا ديں گے ان لوگوں
نے جواب ميں کہا ):فَ
ﱢحر
َقض ھَ ِذ ِه ال َحياة ال ﱡدنيا اِنﱠا أَمنﱠا بِ َربﱢنَا لِيَغف َر لَنَا خَطايَانَا َو َما أ َ
کرھتَنا عَلي ِہ ِمنَ الس ِ
اقض َماأنتَ قَ ٍ
اض اِنﱠما ت ِ
ِ
َو ﱠ
ﷲ َخير َوأبقَ ٰی( )''(١اب تجھے جو فيصلہ کرناہے کرلے تو فقط زندگا نی دنيا ہی تک کا فيصلہ کرسکتاہے ہم اپنے پرور دگا
ر پر ايما ن لے آئے ہينکہ وه ہماری خطائو ں کو معاف کردے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تونے ہميں مجبور کياتھا
اورﷲ سب سے بہتر اوروہی باقی رہنے واالہے ۔
..............
)(١سوره طہ آية ٧٢:تا٧٣

سواالت
١۔ قيامت پر ايما ن رکھنے کے فوائد بيان کريں ؟
٢۔ جو قيامت کا معتقد نہيں ہے اس کی زندگی کيسی ہے ؟
٣۔ قيامت پرايمان رکھنے کافائده بطور خال صہ بيان کريں ؟
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اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

اکتيسواں سبق
اثبات قيامت پر قرآنی دليليں

پہلی خلقت کی جانب ياد دہانی
) َوھ ُو ال ّ
ذی يَبدؤُا ال َخلَق ثُ ﱠم يُعي ُدهُ َوھُ َو أَھ َونُ َع ِليہ( )'' (١اور وہی وه ہے جو خلقت کی ابتدا ء کرتاہے اور پھر دوباره بھی پيدا
ّ◌ ِ
َ
کرے گا اوريہ کام اس کے لئے بے حد آسان ہے'' ) َکما بدأ ُکم تَعُو ُدونَ () (٢اس نے جس طرح تمہاری ابتداء کی ہے اسی
النسانُ
طرح تم پلٹ کر بھی جائو گے) َويَقو ُل ا ِٔ
ئ ذا َما ِم ﱡ
ت ل َسوفَ اخرج حيّا ً أوال يَذ ُکر ا ِٔ
ک شَيئا ً( ) (٣اور يہ انسان کہتا ہے کہ کيا ہم جب
النسانُ اِنّاخَلقَناهُ ِم ْن قَب ُل َولَ ْم يَ ُ
َ
مرجائيں گے تو دوباره زنده کرکے نکالے جائينگے کياوه اس بات کو ياد نہيں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے اسے خلق کياہے جب
يہ کچھ نہينتھا )فَسيقُولُونَ َم ْن يُعي ُدنَا قُل الﱠ ِذی فَطَ َر ُکم أَ ّو َل َم َر ٍة()(٤عنقريب يہ لوگ کہيں گے کہ ہم کو کون دوباره واپس
السکتاہے توکہہ ديجئے جس نے تمہيں پہلی بار پيداکيا ہے ۔
..............
) (١سوره روم ،آية٢٧:
)(٢سوره اعراف ،آية٢٩:
) (٣سوره مريم آية ٦٦:۔٦٧
) (٤سوره اسراء آية٥١:

ايک صحرای عرب کو ايک انسان کی بوسيده ہڈی کاکوئی ٹکﮍا مال وه اس کو لے کر دوڑتاہو ا شہر کی جانب آيا اور پيغمبر
کو تالش کرتا ہو ا حاضر خدمت ہوااور چيخ کرکہتا ہے کون اس پرانی ہڈی کودوباره زنده کرے گا ؟۔
ق َعلِي ُم()'' (١آپ کہہ ديجئے جس نے پہلے خلق کياہے وہی زنده بھی
ارشاد ہو ا ):قُلْ يُحييھَاالﱠ ِذی أَن َشأَھَا أَ ﱠو َل َم َرة َوھُ َوبِ ُکلﱢ خَل ٍ
کرے گا اوروه ہر مخلوق کا بہتر جاننے واال ہے'' ۔
مذکوره اور ان جيسی آيات کے پيش نظر انسانوں کو تخليق کی ابتداء کی طرف توجہ دينے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانو ں
کو دوباره پلٹانا خداکے لئے بہت آسان ہے يعنی قادر المطلق خداکے لئے يہ ساری چيزيں بہت آسان ہے )تخليق کی ابتدا ء
اور دوباره قيامت ميں واپس پلٹانا ايک ہی چيز ہے ۔
قيامت اورخداکی قدرت مطلقہ
خدا کی قدرت :خدا کی ايک صفت قادرمطلق ہونا ہے جوتوحيد کے بحث ميں گزر چکی ہے يہ وسيع آسمان يہ کہکشاں
،منظومہ کثير اور عظيم کواکب ،مختلف النوع مخلوقات يہ سب کے سب اس کے قادر مطلق ہونے پر داللت کرتے ہيں ان
سب کومان لينے کے بعد سوال کا کوئی مقام نہيں رہتا کہ انسان کيسے دوباره زنده ہوگا )أَ َولَ ْم يَ َروا أَ ﱠن ﱠ
ت
ﷲَ الﱠ ِذ ِ◌ َخلَ َ
ق السﱠموا ِ
َوا َٔ
عی بِخَلق ِھ ﱠن
ال َ
رض َولَ ْم يَ ِ
..............
)(١سوره يس آية ۔٧٩
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َيئ قَ ِدير()''(١کيا انھوں نے نہيں ديکھا جس نے زمين وآسمان کو پيدا کيا اوروه ان
لی اِنﱠہُ ٰ
وتی بَ ٰ
علی أَن يُحيال َم ٰ
ادر ٰ
علی ُک ﱢل ش ٍ
ِبقَ ٍ
کی تخليق سے عاجز نہيں تھا وه اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زنده کر دے کہ يقينا وه ہر شی ٔ پر قدرت رکھنے
ت وا َٔ
لی َوھُ َو الخ ﱠَال ُ
ق ال َع ِلي ُم()''(٢تو کيا جس نے زمين
ق ِمثلَھُم بَ ٰ
رض ِبقَا ِد ٍر ٰ
يس الﱠ ِذ َخلَ َ
علی أَ ْن يَخلُ َ
ال َ
واالہے '')َٔا َو لَ َ
ق السﱠمٰ وا ِ
وآسمان کو پيدا کيا و ه اس بات پر قادر نہيں ہے کہ ان کا مثل دوباره پيداکر ے يقينا ہے ا ور وه بہترين پيدا کرنے واالاو
علی أن نُس ﱢو بَنَانہُ() (٣کيا انسان يہ خيال کرتاہے کہ ہم اس
ٰ
رجاننے واال ہے ''۔)أَيَح َسبُ ِاالنسانُ أَ ْن لَ ْن نَج َم َع ِعظَاَمہُ بَ ٰ
ادرينَ
لی قَ ِ
َ
کی ہڈيوں کوجمع نہيں کرسکيں گے يقينا ہم اس بات پر قادر ہيں کہ اس کے انگليوں کے پور تک درست کرديں۔)أيَحسبُ
ين ﱠ
ق فَ ٰ
ا ِٔ
الذ َک َر َوا ٔ
ادر
ی أَلَ ْم يَک نُطفةً ِم ْن َمنِ ٍی ي ٰ
الُ ٰ
النسانُ أَ ْن يُت َرک سُد ً
ُمنی ثُ ﱠم َکانَ َعلَقةً فَخَل َ
ليس َذلِ َ
نثی أَ َ
سوی فَ َجع َل ِمنہُ ال ﱠزو َج ِ
ک بِقَ ٍ
َ
ٔ
َلی ان يُحی ال َموت َٰی()''(٤کيا انسان کا خيال ہے کہ اسے اسطرح آزاد چھوڑ دياجا ئے گا کيا وه اس منی کاقطره نہيں تھا
ع ٰ
جسے رحم ميں ڈاال جاتاہے پھر علقہ بنا پھر اس کو خلق کرکے برابر کيا پھر اس سے عورت اورمرد کوجوڑا تيار کيا ۔کيا
فی ا َٔ
رض فَانُظُروا َکيفَ بَدأ
ال
وه خدا اس بات پر قادر نہيں ہے کہ مردوں کو دوباره زنده کرسکے'' ۔)قُل ِسيرُوا ِ
ِ
) (١احقاف آيہ٣٣ :
) (٢يس آية٨١ :
) (٣قيامت آية ٣:۔٤
) (٤قيامت آية٤٠:۔٣٦
َ
ﱠ
ق ثُ ﱠم ﱠ
ُ
َ
ٔ
ﱠ
ﷲُ ينُشُ النﱠشأَةَ ا ٔ
َيئ ق ِديرُ( )(١
خرةَ اِن ﷲ ع ٰ
ال َخلَ َ
َلی ک ﱢل ش ٍ
ال ِ
''آپ کہہ ديجئے کہ تم لوگ زمين پر سير کرو اور ديکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کياہے اس کے بعد وہی آخرت
ميں دوباره ايجاد کرے گا بيشک وہی ہر چيز پر قدرت رکھنے واالہے'' ۔
مسئلہ قيامت اوردليل عدالت
ٔ
قيامت اور خدا کی عدالت  :خداکے حکم کے مقابلہ ميں دوطرح کے لوگ ہيں کچھ اس کے مطيع اور فرمانبردار کچھ عاصی
اور گنہگا ر ۔
اس طرح کچھ لوگ ظالم ہيں کچھ مظلوم ) جو سختی کی زندگی گذاررہے ہيں ( کچھ زندگی کی ہر آسائش وآرام سے لطف
اندوز ہو رہے ہيں کچھ ايسے ہيں جو فقروفاقہ اور تنگ دستی کی زندگی گذاررہے ہيں ۔
ل ٰہذاخدا کی قدرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنيا کے بعد قيامت اور حساب وکتاب ہو تاکہ ان مسائل کی مکمل تحقيق
ت َس َوا ً
ئ َما يَح ُک ُمونَ
ئ َمحيَاھُم َو َم َماتُھُم َسا َ
ہوسکے ۔)أ ْم َح ِس َ
ب الﱠ ِذينَ اجتَرحُوا السﱠيئَا ِ
ت أَ ْن نَج َعلھُم کالﱠ ِذينَ آمنُوا َوعَملوا الصﱠا ِلحا ِ
َ
ق َولتُجز ٰ
رض بِالح ﱢ
ت وا ٔ
س بِما َک َسبت َوھُ ْم الَ يُظلَ ُمونَ () ''(٢کيا برائی اختيار کرنے والوں نے يہ
َو َخلَ َ
ال َ
ق ال َل◌َ هُ السﱠموا ِ
َی ﱡکلﱡ نَف ٍ
سونچ ليا ہے کہ ہم ان کو ايمان النے والوں اورنيک کام
..............
)(١سوره عنکبوت آية٢٠:
)(٢جاثيہ٢١ :۔٢٢

انجام دينے والوں کے برابر قرار ديں گے سب کی موت وحيات ايک جيسی ہو گی يہ ان لوگوں نے نہايت بدترين فيصلہ کيا
ہے اور ﷲ نے زمين وآسمان کوحق کے ساتھ پيداکيا ہے اور اس لئے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دياجاسکے
اسقا ً َال يَستوُونَ ( ) ''(١کيا وه شخص جو صاحب ايمان ہے
اوريہاں کسی پر ظلم نہيں کيا جائے گا '')أفَ َمن َکانَ ُمؤ ِمنا ً َک َم ْن َکا نَ فَ ِ
َ
جر ِمينَ َمال ُکم َکيفَ
اس کے مثل ہوجا ئے گا جوفاسق ہے ہر گز نہيں ،دونو ں برابر نہيں ہوسکتے'' ).أفَ َ
نجع ُل ال ُمسل ِمين کال ُم ِ
ﱠ
تَح ُک ُمونَ ( )''(٢کيا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جيسا بناديں تمہيں کيا ہوگياہے تم کيسا فيصلہ کر رہے ہو'' ۔)اَم نَج َع ُل الذينَ
فی ا َٔ
رض أَم نَج َع ُل ال ُمتﱠ ِقينَ َکالفُجﱠار( ) ''(٣کيا ہم ايما ن النے والے اورنيک عمل کرنے
ال
ت کال ُم ِ
ﱠالحا ِ
آ َمنُوا َو َع ِملُوا الص ِ
فس ِدينَ ِ
ِ
والوں کو زمين ميں فساد برپا کرنے والو ں جيسا قرار ديدينگے يا صاحبان تقوی کوفاسق وفاجر جيسا قرار ديديں گے''؟!)اِلَي ِہ
القسط َوالﱠ ِذينَ َکفَرُوا لَھُم َشرابُ ِم ْن
ِ
جز ِ◌ الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصﱠالِحا ِ
رج ُع ُکم َجميعا ً َوع َد ﱠ ِ
َم ِ
ت بِ
ﷲ َحقﱠا ً اِنﱠہُ يَبدؤا ال َخلَق ثُ ﱠم يُعي ُدهُ لِيَ ِ
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َح ِم ٍيم َو َع َذابُ أ ِلي ُم ِب َما َکانُوا يَکفُرُونَ () (٤اس کی طرف تم سب کی
..............
) (١سوره سجده آية١٨:
) (٢قلم ٣٥،٣٦:
) (٣سوره ص٢٨ :
) (٤سوره يونس آية٤ :

بازگشت ہے يہ خدا کا سچاوعده ہے وہی خلقت کا آغاز کرنے واال ہے اور واپس لے جانے واالہے تاکہ ايمان اورنيک اعمال
کو عادال نہ جزا دے سکے اورجو کافر ہو گئے ان کے لئے تو گرم پانی کامشروب ہے اور ان کے کفر کے بنا پر درد ناک
عذاب
بھی ہے۔
سواالت
١۔ پہلی خلقت قيامت پر کس طرح دليل ہے ؟
٢۔خدا کی قدرت قيامت کے لئے کس طرح دليل ہے ايک آيت پيش کريں ؟
٣۔ دليل عدالت ،قيامت کو کس طرح ثابت کرتی ہے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

بتيسواں سبق
معاد اور فلسفہء خلقت
قرآن کی تقريباًسو آيتونميں خدا کو لفظ حکيم سے ياد کيا گيا ہے ۔اور ہم اس کی حکمت کی نشانيوں کودنيابھر ميں ديکھتے
ہيں ۔اگر ہم فرض کريں کہ موت زندگی کے خاتمہ کانام ہے اورمرنے کے بعد قيامت نہيں ہے تو خلقت بيکار وعبث ہو جا
ئے گی اور حکيم خداکبھی بھی بيکار کام انجام نہيں ديتا ،کيا کوئی سونچ سکتاہے کہ وه تمام حکمتيں جوخدا نے دنيا کی
خلقت کے لئے قرار دی ہيں و ه سب عبث ہيں اور اس دنيا کا اختتام فنا ونا بودی ہے؟ کيايہ يقين کرنے کے قابل ہے کہ خدا
اس دنيا کے دستر خوان کوبچھائے اور دنيا کی تما م ضروريا ت زندگی کو مہيا کرے اور اس کے بعد موت کی وجہ سے يہ
اطالً( ) (١خد ايا! تونے اس کا
ساری چيزيں ختم ہوجائيں اور يہ دنيا کابچھا ہو ا دستر خوان سمٹ جا ئے ) َربﱠنَا َماخَلقَتَ ھذا بَ ِ
ئنات کو بيکا ر وعبث خلق نہيں کيا ہے ۔
ل ٰہذا حکيم وعليم خدا پرايمان رکھنا موت کے بعد کی زندگی پر ايمان رکھنے کے برابر ہے يعنی اگرکو ئی وحدانيت کاقائل
ہے تو ضروری ہے کہ وه قيامت پر بھی ايمان
..............
) (١آل عمران ١٩١
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رکھتا ہو اس سلسلہ مينبہت ساری آيتيں ہيں جن ميں سے بعض کو بطور نمونہ پيش کررہے ہيں ۔
)أَفَ َح ِسبتُم اِنﱠ َما َخلَقنَا ُکم َعبَثا ً َوأَنﱠ ُکم اِلَينا َال تُرجعُونَ (''کيا تم نے يہ گمان کرليا ہے کہ ہم نے تمہيں بيکار خلق کياہے اورتم ہماری
ظ ﱠن الﱠ ِذينَ َکفَرُوا فَ َويل لِلّ ِذينَ َکفَر ْ
اطالً ذلِک َ
ئ َوا ٔ
ُوا ِمنَ
ال َر َ
طرف پلٹ کرنہيں آئوگے''۔ )َ )(١و َماخَلقَنا السﱠما َ
ض َو َما بَينَھُ َما بَ ِ
ار(''ميننے آسمان وزمين اوراس کے درميان کی چيزونکو بيکا ر خلق نہيں کياہے يہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کا فر
ال ن ّ ِ
َ
رض َو َما بَينَھُما اِ ّال بِالَح ﱢ
ت َوا ٔ
ق واِ ﱠن السﱠاعَة
ال َ
)و َما َخلَقَنا ال ﱠس َموا ِ
ہوگئے ہيں پس کافروں کے واسطے جہنم کی آگ ہے''۔ )َ (٢
آلتِيَةُ فَاصفَح ال ﱠ
صفَح ال َج ِمي َل( ''ميں نے آسمان وزمين او ر اس کے درميان کی چيزوں کو خلق نہيں کيا مگر حق پر اور قيا مت
َ
َ
يقينی ہے''۔))(٣أَيَح َسبُ ا َٔ
وجين ﱠ
ق فَسو ٰ
الذ َک َر
ی ألَم يَ ُ
ال ِ◌نسانُ أ ْن يُترک سُد ً
ک نُطفَةً ِم ْن َم ِن◌ٍ ي ٰ
ُمنی ثُ ﱠم َکانَ َعلَقةً فَخَل َ
ﱠی فَ َجع َل ِمنہُ ال ﱠز ِ
َوا ٔ
وتی() ''(٤کياانسان کاخيال ہے کہ اسے اس طرح آزاد چھو ڑ ديا جائے گا؟ کيا وه
علی أَن يُحيَی ال َم ٰ
قادر ٰ
الُ ٰ
نثی أَلَ َ
يس َذلِک بِ ٍ
اس منی کا قطره نہينتھا جسے رحم ميں ڈاال جاتاہے ۔پھر علقہ بناپھر اس کو خلق کر کے برابر کياپھر اس سے عورت اور
مرد کاجوڑا تيار کيا ۔کيا وه خدا اس بات پر قادر نہيں ہے کہ مردوں کو دوباره زنده کرسکے۔؟
..............
) (١مومنون آية١ ١٥ :
) (٢سوره ص آية٢٧ :
) (٣سو ره حجر آية٨٥ :
) (٤سوره قيامت آية٣٦ :۔٤٠

قرآن ميں قيامت کے عينی نمونہ
َ
َ
ُحيی ھذ ِه ﱠ
ﱠ
ﷲُ بَ َع َد َموتِھا فأَماتہُ ﱠ
ُ
ّ
َ
َ
ﷲ ِمائةَ
ٔ
ٔ
ُ
َ
ا
ل
ا
ق
ھا
ُوش
ر
ع
علی
ة
اوي
خ
ی
ھ
و
ة
ري
ق
ا
):
عزير يا ارميا ی پيغمبر کاقصہ
ي
ی
ن
ﱠعلی
ر
م
ذ
وکال
ٰ
ٰ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
ِ
َ
ُ
ُ
ً
ﱠ
َ
عام ثُ ﱠم بَ َعثہُ قَا َل َکم لَبِثتَ قَا َل لَبِ ُ
لی
عام فَانظر اِ ٰ
لی طعا ِمک َو َش َرابِک لَ ْم يَتسنہ َوأنظر اِ ٰ
ثت يَوما أوبَ َ
وم قَا َل بَل لبِثتَ ِمائةَ ٍ
عض يَ ٍ
لی ال ِعظَ ِام َکيفَ نُنش ُزھَا ثُ ﱠم نَ َکسُوھَا لَح ًما فَل ﱠما تَ َبيّنَ لَہُ قَا َل أَعل ُم أَ ﱠن ﱠ
َيئ قَديرُ(
ﷲَ ع ٰ
اس َوانظُر اِ ٰ
َلی ُک ﱢل ش ٍ
ارک َو ِلنَج َعلک آيةً للنﱠ ِ
ِح َم ِ
)''(١جنا ب عزير کا ايک ديہات سے گزر ہوا آپ نے ديکھا کہ وه تباه وبرباد پﮍا ہو اہے ۔ کہا خدا ان مردوں کو کيسے زنده
کريگا خدانے انہيں سوسال کی موت ديدی پھر انہينزنده کيا پوچھاکتنے دن تک سوئے رہے کہا ايک دن يا اس سے کم خدا
نے کہاتم يہا ں سوسال تک سوتے رہے ہو ذرا اپنے کھانے اورپينے کی طرف ديکھو جو ختم ہوچکا ہے اپنے گدھے کی
طرف ديکھو جو خاک ميں مل چکا ہے تاکہ ميں تمہيں لوگوں کے لئے نشانی قرار دوں اپنی ہڈيوں کيطرف ديکھو کہ انہيں
جمع کرکے ان پر گوشت چﮍھا يا چونکہ يہ بات ان کے واسطے واضح ہوچکی تھی کہا :جانتا ہو ں خد اہر چيز پر قدرت
وطاقت رکھتا ہے ''وه برباد شہر جيسا کہ بعض روايات ميں ہے کہ )بيت المقدس ( تھا اور يہ تباہی بخت النصر کے ذريعہ
ہوئی ہے۔
..............
)(١سوره بقره آية ٢٥٩:

حضرت عزير جب کھانا پانی لے کر اپنے گدھے پر سوار اس شہر سے گذرے ديکھا گھر تباه اور ا ن کے رہنے والے مٹی
ميں مل چکے ہيں ان کی ہڈيا ں پرانی ہوکر زمين ميں بکھری پﮍی ہيں اس المناک منظر نے پيغمبر کوسونچنے پر
مجبورکرديا اور خود سے کہنے لگے خدايا! انہيں کب اور کيسے زنده کرے گا؟۔
خدا نے انہيں عملی جواب ديا انہيں اوران کے گدھے کو سوسال تک کے لئے موت دی اس کے بعد پہلے انہيں زنده کياتاکہ
خد اکی طاقت کا وه خود اندازه لگائيں کہ کھانا جو جلدی خراب ہوجاتا ہے تبديل نہينہوا اور مردوں کو زنده ہو تے وه خو د
ديکھ ليں ۔
حضرت عزير نے جيسے ہی اپنی سواری کو زنده ہو تے ديکھا کہا کہ جانتا ہو نخدا ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے يہ آية اور يہ
پيغمبر کا قصہ معاد جسمانی کو ثابت کرنے کے لئے بہترين دليل ہيں ۔
َ
لی َولَ ِکن لِيَط َمئِ ﱠن قَلبِی قا َل فَ ُخ ْذ أَربعةً
ُ
َ
تی قَا َل أولم تؤ ِمن قَا َل بَ ٰ
حيی ال َمو ٰ
حضرت ابراہيم کاقصہ ):واِذ قَا َل اِبراھي ُم َربﱢ أَرنِی َکيفَ تُ ِ
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علی ُک ﱢل َجبَ ٍل ِمنھ ﱠُن جُزأ ثُ ﱠم اد ُعھ ﱠُن َيأ ِتينَک َسعيًا َوأعل ْم أ ﱠن ﱠ
ﷲَ َع َزي ُز َحکي ُم()'' (١جناب ابراہيم نے
ير فَصُرھ ﱠُن اِ ِليک ثُ ﱠم اج َعلْ ٰ
ِمنَ الطﱠ ِ
عرض کيا بارالہا! مجھے دکھا دے کيسے مردوں کو زنده کرے گا؟ خدا نے کہامگر تمہيں
..............
) (١سوره بقره ٢٦٠:

ہم پرايمان نہيں ہے کہا ہے تو مگر چاہتا ہو ں دل کو سکون مل جائے کہا چار طرح کے پرندوں کو جمع کرو )مرغ ،مور
،کبوتر  ،کوا(،انہيں ذبح کرکے گوشت پہا ڑ پر رکھد و او ر ان کے ہر جزء کو ﷲ کے نام پر بال ئو وه دوڑے چلے آئيں گے
اورجان لو کہ خدا بﮍی حکمت واال ہے'' ۔
مفسرين نے اس آية کے ذيل ميں لکھا کہ حضرت ابراہيم دريا کے کنارے سے گذر رہے تھے ايک مردے کو ديکھا کہ جو
دريا کے کنارے پﮍا ہے مرده خور جانور اس کے چارونطر ف جمع ہيں اورکھا رہے ہيں جب حضرت ابراہيم نے اس منظر
کوديکھا تو مردوں کے زنده ہونے کے بارے مينسونچنے لگے کہ وه کس طرح زنده کئے جا ئيں گے )کيونکہ اس مرده کا
گوشت دوسرے کا جزء بن چکا تھا ( جبکہ جناب ابراہيم کو علم اليقين تھا کہ خد امردوں کو زنده کرے گا ليکن اسے آنکھو ں
سے زنده ہوتے ديکھنا چاہتے تھے ۔
مقتول بنی اسرائيل کاقصہ:
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
)واِ َذ قَتَلتُم نَفسًا فَا ﱠدا َرأتُم فِيھَا وﷲ
عضھَا کذلِک يُحيِی ﷲُ ال َم ٰ
وتی َوي ُِريکم آياتِ ِہ لعلکم تَعقِلونَ
ضربُوهُ بِبَ ِ
ُمخر ُج َماکنتم تَکت ُمونَ فقلنَا ا ِ
ِ
()''(١جب تم لوگو ں نے ايک شخص کو قتل کرکے اس کے سلسلے ميں اختالف کيا کہ کس نے قتل کيا ہے جسے تم چھپانا
چاہتے تھے خدااسے ظاہر کرتاہے پس
..............
) (١سوره بقره آية ٧٢تا٧٣

ہم نے کہا اس گائے کا کچھ حصہ اس مقتول کے بدن پر مارو خدا مردوں کو اس طرح زنده کرتاہے آيت خود تمہيں دکھا
رہی ہے شايد عقل سے کام لو ''۔
بنی اسرائيل کا ايک آدمی مخفيانہ طور پر قتل کرديا گيا تھا اس کے قاتل کے سلسلے ميں اختالف ہوا ہر قبيلہ دوسرے قبيلے
پر الزام لگا رہا تھا قريب تھاکہ ايک جنگ چھﮍ جائے ان لوگوں نے جنا ب موسی سے مدد چاہی جناب موسی نے لطف خدا
سے ان کی مددکی حکم خدا کے مطابق گائے کو ذبح کرکے اس کے گوشت کومقتول کے جسم پرمارا وه شخص تھوڑی دير
کے لئے زنده ہوگيا اور قاتل کی شناخت کی يہ معا د اور مردوں کے زنده ہونے کے لئے بھی دليل ہے ۔
حتی نَ َر ٰی ﱠ
ﷲَ َجھَرةً فَاَخذت ُکم الصﱠا ِعقَةُ َوأَنتُم تَنظُرُونَ ثُ ّم
قوم موسی ٰسے ستر آدميونکا زنده ہو نا َ ):واِذ قُلتُم يَا ُم ٰ
وسی لَن نُؤ ِمنَ لَک ٰ
بَ َعثنا ُکم ِمن بَع ِد َموتِ ُکم لَعلﱠ ُکم تَش ُکرُونَ ( جب تم لوگو ں نے موسی سے کہا کہ ہم اس وقت تک خدا پرايمان نہيں الئيں گے جب
تک اپنی آنکھو ں سے ديکھ نہ ليں پھر بجلی نے )موت ( تم سب کواپنی لپيٹ ميں لے ليا اورتم ديکھتے رہے پھر ہم نے تم
سب کو موت کے بعد دوباره زنده کيا تاکہ تم شکر گذار بن جائو ،بنی اسرائيل کے سرکرده افراد جنا ب موسی کے ساتھ کو ه
طور پر گئے تھے اور خداکو اپنی آنکھو ں سے ديکھنے کی بات دہرائی موت کی بجلی چمکی پہاڑ ريزه ريزه ہوا حضرت
موسی ٰبے ہو ش ہو گئے بنی اسرائيل کے نمائندوں کو موت نے اپنی آغوش ميں ليا پھر خدا نے انہيں زنده کيا تاکہ اس کی
نعمت کا شکريہ اداکريں۔ )(١
قيامت کو ثابت کرنے کے لئے قرآ ن کی دوسری دليل ہے جس ميں مردے کوزنده کياگياہے ۔
..............
) (١سو ره بقره آية ٥٥
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سواالت
١۔ فلسفہ خلقت کے ذريعہ کس طرح قيامت کو ثابت کريں گے ؟
٢۔ جنا ب عزير ياارميا پيغمبر کاواقعہ بيان کريں ؟
٣۔ جناب ابراہيم کا قصہ بيان کريں ؟
٤۔ مقتول بنی اسرائيل کا واقعہ بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

تيتيسواں سبق
بقاء روح کی دليل
روح باقی او رمستقل ہے َ ):و َال تَح َسبَ ّن الﱠ ِذينَ قُتِلُوا فِی َس ِبيل ﱠ
ئ ِعن َد َربﱢ ِھم يُر َزقُونَ (''جو ﷲ کی راه ميں قتل
ﷲِ أَمواتا ً بَلْ أَحيا ُ
ُ
ُ
ہوتے ہيں انہيں ہرگز مرده نہ سمجھنا بلکہ وه زنده ہيں اور ﷲ کی طر ف سے انہيں رزق ملتاہے'' )َ )(١و َال تَقولوا لِ َمن يُقت ُل
ﷲ أَ
ُ
ئ ول ِکن َال تَش ُعرُونَ (جو ﷲ کی راه ميں قتل ہو گئے ہيں انہيں مرده ہرگز نہ کہنا بلکہ وه زنده ہيں
موات بَل أَحيا ُ
يل ﱠ ِ
ِفی َس ِب ِ
ليکن تم انہيں نہيں سمجھ سکتے ہو۔ ))(٢قُلْ يَتَوفا ُکم َملَ ُٔ
لی َربﱢ ُکم تُر َجعُونَ ( کہدو کہ موت کافرشتہ
ذی و ﱢک َل ِب ُکم ثُ ﱠم اِ ٰ
ک ال َمو ِ
ت الﱠ ِ
جوتم پر معين کياگيا ہے وه تمہاری روح قبض کر کے تمہارے رب کی طرف پلٹا دے گا۔ )(٣
مذکوره آيات بقاء روح کی بہترين دليل ہے اگرموت زندگی کے خاتمہ کانام ہوتا توشہداء کے لئے حيات کا مختلف انداز ميں
ذکر کرنا کوئی معنی نہيں رکھتا پہلے کی دو آييتں ﷲ کی راه ميں شہيد ہونے والو ں کے لئے ہيں اور ان کی روح کی بقاء
کے حوالے سے ہيں ۔
..............
)(١آل عمران آية ١٦٩
) (٢بقره آية ١٥٤
) (٣سجده آية ١١

تيسری آيت عام ہے کہ تمام لوگ خدا کی طر ف پلٹ کر جائيں گے جو تمام انسانوں کے باقی رہنے پردليل ہے ۔کتاب
مفردات ميں راغب کے بقول وافی کے اصل معنی کمال تک پہونچنے کے ہيں لہٰذا توفی کے معنی مکمل گرفت کے ہيں اس
سے يہ بات واضح ہوگئی کہ موت فناکانام نہيں بلکہ مکمل طور پر دسترسی ہے۔
مر َربﱢی َو َما أُوتِيتُم ِمنَ ال ِع ِلم اِالﱠ قَلِيالً(اے رسول! تم سے روح کے بارے مينسوال ہوتا ہے
) َويسئلُونَ َ
ک ع َِن الرﱡ وح قُلْ ال ﱢرو ُح ِمن أ ِ
کہدو روح امرخداہے اس کا تھوڑا ساعلم آپ کو عطاکياگياہے۔ )(١
انسان خواب و موت کو ديکھتا ہے کہ جسمانی کمی وبيشی کے عالوه ايک خاص قسم کی تبديلی پيداہوتی ہے يہيں سے پتہ
چلتاہے کہ انسان کے پاس جسم کے عالوه بھی کوئی جوہر ہے ۔ کسی نے بھی روح کے وجود کاانکا ر نہيں کيا ہے يہاں
تک کہ مادی حضرات نے بھی اس کے وجود کوقبول کياہے اسی بناء پر نفسيات ان علوم مينسے ہے جس پر دنيا کی بﮍی
بﮍی يو نيورسٹيوں ميں تحقيق ہورہی ہے ۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

وه واحد بحث جو خد اکے ماننے والوں اورمادی حضرات کے درميان چل رہی ہے وه روح کے مستقل ہو نے يانہ ہونے کے
سلسلے ميں ہے اسالمی مفکرين اسالم کی بھر پور مدد سے اس بات کے قائل ہينکہ روح باقی ہے اورمستقل ہے روح کے
مستقل ہونے پر بہت سی دليليں ہيں ۔
..............
) (١اسراء آية ٨٥:

پہلے عقلی دليل پھر نقلی دليل پيش کريں گے اگر چہ قرآن پر اعتقاد رکھنے والے بہترين دليل کالم خدا کوتسليم کرتے ہيں
اور اسی کواصل مانتے ہيں۔
روح کے مستقل ہو نے پر دليل
١۔ہم اپنے اندر يہ محسوس کرتے ہينکہ ہم متفکر ومدرک ومريد ہيں يہ چيز فکر اوراراده اور ادراک سے الگ ہے دليل يہ
ہے کہ بوال جاتاہے ميری فکر ميرا اراده ميرا ادارک اس کا مطلب يہ ہے کہ ہم فکر سے الگ ہيں ہم اراده سے ہٹکر ہيں
درک اورہے ہم اور ہيں يہ سب ہم سے ہے اورہم اسے اپنی ذات ميں پا تے ہيں ہم دماغ ،دل اور اعضاء سے الگ ہيں يہ )ہم
( وہی روح ہے ۔
٢۔ جب بھی انسان اپنے کو جسم سے جدا فرض کرتاہے اورتمام اعضاء بدن کا ناطہ اپنے آپ سے توڑ ديتاہے پھر بھی اپنے
کو زنده محسوس کرتاہے جبکہ اجزاء بدن نہيں ہيں اوريہ وجود وہی روح ہے جومستقل ره سکتی ہے ۔
٣۔پوری عمرميں شخصيت ايک ہے ۔ يہ ''ہم'' ابتداء زندگی سے آخر عمر تک ايک ہے يہ ''ہم'' دس سال پہلے بھی ہے اور
پچاس سال بعد بھی ،اگرچہ علم وقدرت زندگی کی کمال تک پہونچ جائے ليکن ''ہم'' اپنی جگہ برقرار ہے جبکہ آج کے علم
نے ثابت کر ديا کہ انسان کے عمر ميں کئی بار جسم ميں ،رگو ں ميں ،يہاں تک کہ دماغ کی شريانوں ميں تبديلی ہوتی ہے
چوبيس گھنٹے کے اندر کروروں رگيں ختم ہو تی ہيں اور کروڑوں ان کی جگہ پيداہوتی ہيں جيسے بﮍے حوض ميں پانی
ايک جگہ سے جاتاہے اور دوسری طرف سے آتاہے ظاہر ہے بﮍے حوض کاپانی ہميشہ بدلتاہے اگرچہ لوگ اس پر توجہ
نہيں ديتے ہيں اور اس کوايک ہی حالت ميں ديکھتے ہيں ۔
نتيجہ:
اگر انسان صرف اجزاء بدن کا نام ہو تا اورصرف دل و دماغ ہو تا يعنی روح نہ ہوتی تواپنے اعمال کا ذمہ دار نہيں قرار پاتا
،مثال اگر کو ئی دس سال پہلے کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اسے سزا نہيں دے سکتے اس لئے کہ جسم کے
تمام خليئے تبديل ہوگئے ہيں گويا اب وه دس سال پرانا جسم نہيں ہے۔اگر انسان ہميشہ ذمہ دار ہے يہانتک کہ وه خوداس کا
اعتراف کررہا ہے تو يہ اس بات کی دليل ہے اگرچہ تمام اعضاء بدل چکے ہيں مگر وه خود باقی ہے اوريہ وہی روح ہے۔
روح کی بقاء اور استقالل پر نقلی دليل
تاريخ اسالم ميں بہت سی جگہ موت کے بعد روح سے مربوط چيزيں آئی ہيں جن ميں سے بعض يہاں پيش کی جارہی ہے
جنگ بدر کے بعد پيغمبر اسال م ۖنے حکم دياکہ دشمن کی الشوں کوايک کنويں ميں ڈال دياجائے اس کے بعد پيغمبر ۖنے
کنويں کی طرف مخاطب ہوکر فرمايا  '':ھل وجد تم ماوعدکم ربکم حقا ً فِانّی قَد وجدت ماوعدنی َربﱢی حقا ً''کيا تم لوگو ننے وعده
خداکے مطابق سب کچھ پاياہے ؟ہم نے تو ﷲ کے وعده کو حق ديکھا ( بعض افراد نے عرض کيا :کيا آپ بے جان لوگو ں
سے باتيں کر رہے ہيں ،وه سب توايک ال ش کی شکل ميں پﮍے ہيں پيغمبر اسالم نے فرمايا :وه لوگ تم سے بہتر ميری آواز
سن رہے ہيں دوسرے لفظوں ميں يو ں کہا جائے کہ تم لوگ ان سے بہتر ميری بات نہيں سمجھ رہے ہو۔ )(١
سلمان فارسی موال امير المومنينں کی طرف سے والی مدائن تھے اصبغ بن نباتہ کہتے ہيں  :ايک دن سلمان فارسی کی عيا
دت کوگيا ،جب وه مريض تھے اورمرض ميں اضافہ ہوتاجارہاتھا يہا نتک کہ موت کی جانب قدم بﮍھا رہے تھے مجھ سے
ايک دن فرمايا اے اصبغ! رسول خد ا نے مجھ سے فرمايا ہے جب موت قريب ہو گی تو مرده تم سے باتيں کرينگے
ہمينقبرستان کی طرف لے چلو حکم کے مطابق انہيں قبر ستان ميں لے جاياگيا کہامجھے قبلہ رخ کرو اس وقت بلند آواز سے
کہا :
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''السالم عليکم يا اھ َل عرصة البال ء السالم عليکم يامحتجبين عن ال ﱡدنيا''ميرا سالم ہو تم پر اے بال ء کی وادی ميں رہنے
والوميراسالم ہو اے اپنے کو دنيا سے چھپا لينے والو۔اسی وقت روحوں نے سالم کا جواب ديااورکہا جو چاہتے ہو سوال کرو
جناب سلمان نے پوچھا تم جنتی ہويا جہنمی؟مرده نے کہا خدا نے مجھے دامن عفو ميں جگہ عنايت کی ہے اورميں جنتی ہو
ں جناب سلمان نے موت کی کيفيت اورموت کے بعد کے حاالت دريافت کئے ا س نے
..............
) (١سيره ابن ہشام ج  ١،ص ٦٣٩

سب کاجواب ديا اس کے بعد جناب سلمان کی روح قفس عنصری سے پرواز کرگئی )(١
موال اميرالمومنين نجنگ صفين سے واپسی پر شہر کوفہ کے پيچھے قبر ستا ن کے کنارے کھﮍے ہو ئے اور قبروں کی
طرف رخ کر کے فرمايا :اے حولناک او ر تاريک قبروں کے رہنے والوتم اس قافلہ کے پہلے افراد ہو ہم بھی تمہارے
پيچھے آرہے ہيں ليکن تمہارے گھردوسروں کے ہاتھوں ميں چلے گئے ہيں اور تمہاری بيويوں نے شادی کر ليں
ٔ
لی أَصحابہ فقال ا ّما
اورتمہارے مال واسباب تقسيم ہوچکے ہيں يہ سب ميری خبر تھی تمہارے پاس کيا خبرہے ؟''ثُ ﱠم التفت اِ ٰ
ٰ
التقوی'' )(٢
فی الکالم الٔخبروکم أَ ﱠن خير الزاد
لوأ ِذن ِ
پھر اصحاب کی طرف رخ کيا اور فرمايا جان لو اگر انہيں بولنے کی اجازت ہوتی تويہ تمہيں بتا تے کہ بہترين زاد راه تقوی
وپرہيز گا ری ہے ۔
..............
) (١بحار االنوار ج ،١معادفلسفی ٣١٥
)(٢نہج البالغہ ،کلمات قصار ١٢٥

سواالت
١۔قرآن بقاء روح کے لئے کيا کہتا ہے آيت کے ذريعہ بيان کريں ؟
٢۔ استقالل روح کے لئے عقلی دليل بيان کريں ؟
 ٣بقاء روح کے لئے ايک نقلی دليل بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چوتيسواں سبق
معاد جسمانی اورروحانی ہے
کياموت کے بعد زندگی روحانی ہے ؟يعنی جسم کہنہ ہو کر بکھر جائے گااور آخرت کی زندگی فقط روح سے مربوط ہے
يافقط جسمانی ہے اور روح کاشمارجسم کے آثاروخواص مينہے ؟يا يہ کہ آدھی روحانی اور آدھی جسمانی ہے جسم لطيف
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اس دنيا وی جسم سے افضل ہے ياموت کے بعد زندگی مادی او رروحانی ہے اور دوباره دونوں جمع ہوکر حاضر ہونگے،
ان چاروں نظريوں کے حامی اور طرفدارموجود ہيں ليکن شيعوں کا نظريہ )عقيده(يہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آيتيں اور
حديثيں معاد جسمانی اور روحانی پر داللت کرتی ہيں اور اس مسئلہ ميں کوئی شک وترديد کی گنجائش نہيں ہے ۔
١۔ بہت سی جگہو ں پر قرآن نے منکريں معاد کو جو يہ سوال کرتے ہيں کہ ''جب ہم خاک ميں مل جائيں گے او رہماری
ہڈياں پرانی ہوکر پھر زنده ہونگی'' جواب ديا ہے  ،اور انہيں اس بحث ميں بيان کيا جاچکا ہے جہاں معاد پر قرآن کی دليل
پيش کی گئی ہے جيسے )سوره يس آية  (٨٠ميں واضح طور پر معاد جسمانی اور روحانی کوبيان کياگيا ہے ۔
٢۔ دوسری جگہ )سوره قيامت آية  (٣،٤ميں فرمايا :کياانسان يہ خيال کرتاہے کہ ہم اس کی ہڈيو ں کو جمع نہيں کرينگے بلکہ
ہم قادر ہيں کہ انگليو ں کے نشانات کو بھی ترتيب ديديں ،ہڈيو ں کو جمع کرنا انگليوں کے نشانات کو دوباره مرتب کرنا يہ
معا د جسمانی اورروحانی کی ايک او ر دليل ہے ۔
٣۔ تيسری مثال وه آيتيں جوکہتی ہيں کہ انسان قبر سے اٹھے گا اس سے ظاہر ہے کہ قبر انسانی جسم کے لئے گھر قرار ديا
گيا ہے اور اسالمی منکرين کی نظر ميں يہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ جسم کے بغير روح کا پلٹنا ممکن نہيں ہے جسم بغير
روح کے صرف الش ہے خالصہ يہ کہ اس طرح کی آيتيں معاد جسمانی اور روحانی کے لئے واضح دليل ہے ۔ ) َوأَ ﱠن السﱠاعةَ
يب فِيھا وأَ ﱠن ﱠ
ﷲَ يَب َع ُ
ُور(قيامت کے سلسلے ميں کو ئی شک نہيں او رخدا وند عالم ان تمام افراد کو جو
آتِيةُ ال َر َ
ث َمن فی القُب ِ
قبروں ميں ہيں دوباره زنده کرے گا ۔) (١سوره يس کی آية  ١٥١ :اور  ١٥٢اور دوسری آيات اس پر شاہد ہيں ۔
٤۔ وه آيتيں جو بہشتی نعمتوں کے سلسلے ميں ہيں ۔ميوے ،غذائيں مختلف کپﮍے اوردوسری جسمانی لذتيں وغيره ،جنت کی
لذتييں اور نعمتيں صرف ماديت پر منحصر نہيں ہيں بلکہ معنوی اور روحی لذتيں بھی بہت ہيں جن کا تذکره جنت کی بحث
ميں آئے گا انشاء ﷲ ...
ليکن سوره رحمن اور اس جيسی آيتوں سے يہ بات واضح ہو جا تی ہے کہ معاد جسمانی اور روحانی دونونہی اعتبارسے
ہے اور جسم اور روح کے لئے لذتيں ہيں يہ
..............
) (١سو ره حج آية ٧

ہے کہ جنت کی نعمتيں دنياوی نعمتوں سے الگ ہيں او ران سے بہتر ہيں مگر يہ سب
معاد جسمانی اور روحانی کے لئے دليل ہيں ۔
٥۔وه آيتيں جو مجرموں کے لئے مختلف طرح کے عذاب اور سزا کو بيان کرتی ہيں ان ميں سے بہت سی جسم سے مربوط
َار َجہَنﱠم فَتُ ٰ
کوی بِھا ِجبَاھُھُم
ہيں يہ آيتيں قرآن ميں بہت ہيں ان ميں بعض کی جانب اشاره کررہے ہيں) يَو َم يُح َم ٰی َعلَيھا فِی ن ِ
َو ُجنُوبُھُم َوظُہُو ُرھُم(''جس دن انہيں دوزخ ميں کھواليا جائے گا اورجال يا جا ئے گا اور ان کی پيشانياں نيز ان کے پہلو اور
َلی ُوجُوھ ِھ ِم ُذوقُوا َمسﱠ َسقَ َر( ''جس دن دوزخ کی آگ ان کے چہرے پر ڈالی
ار ع ٰ
پشت کوداغا جائے گا''))(١يَو َم يُسحبُونُ فِی النّ ِ
يس لَھُم طَ َعا ُم
َصلی نَاراً َحا ِميةً تُ ٰ
جا ئيگی او ران سے کہا جا ئے گا آج دوزخ کی آگ کا مزه چکھ لو'' ))(٢ت ٰ
َين آني ٍة لَ َ
سقی ِمن ع ٍ
ض ِري ُع ال يُسمن َ
ُوع()'' (٣بھﮍکتی آگ ميں داخل ہونگے کھولتے پانی سے سيراب کيا جائے گا ،خشک
وال ي ٰ
اِ ﱠال ِمن َ
ُغنی ِمن ج ٍ
کا نٹا کﮍوا اور بدبو دار کھانے کے عالوه کچھ ميسر نہ ہو گا ايسا کھانا جو نہ انہيں موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات
اب أِ ﱠن ﱠ
َض َج ْ
َزيزاً َح ِکيما ً()(٤جيسے ہی کافر کی کھال جل
ت ُجلُودُھ ُم بَ ﱠدلنَاھُم ُجلُوداً غَي َرھا ِليَ ُذوقُوا ال َع َذ َ
دالئے گا''۔ ّ) ُکلﱠ َما ن ِ
ﷲ َکانَ ع ِ
کر ختم ہو جا ئے گی اس کی جگہ دوسری کھال کا اضافہ کيا جائے گا تاکہ عذاب
..............
) (١سوره توبہ آية٣٥ :
) (٢سوره قمر آية ٤٨:
) (٣غاشيہ آية ٤:۔٧
) (٤سوره نسا ء آية ٥٦

کامکمل مزا چکھ ليں بيشک خدا عزيز اور حکمت واال ہے ۔
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اس طرح کہ بہت سی آيتيں ہيں جن کا تذکره جہنم کی بحث ميں آئيگا سب کے سب معاد جسمانی اور روحانی کے لئے دليل
ہيناگر معاد فقط جسمانی ہوتی تو روحانی غذ اکا کوئی مفہوم نہ ہوتا ؟۔
٦۔ وه آيتيں جو روز قيامت اعضاء وانسان کے بات کرنے کے بارے ميننازل ہوئی ہيں وه معا د جسمانی اور روحانی پر
َلی أَف َوا ِھ ِھم
واضح دليل ہينچونکہ ايسی آيتيں بھی بہت ہيں ل ٰہذانمونہ کے طور پرکچھ کا يہاں ذکر کرتے ہيں) اليَو َم نَخ ِت ُم ع ٰ
کسبُونَ (''آج ان کی زبانو ں پر تالے لگ جائنگے ان کے ہاتھ باتيں کريں گے ان کے
َوتُ َکلﱢ ُمنَا أَي ِدي ِھم َوتَشھد أَرجلُھُم بِ َما َکانُوا يَ ِ
صا ُرھُم َو ُجلُو ُدھُم بِ َما َکانُوا
تی اِذ َما َجا ُ
پائوں جو کئے ہونگے اس پر گواہی ديں گے'' ۔)َ ) (١ح ٰ
ئ وھَا َش ِھ َد َعلَي ِھم َسمعُھم َوأَب َ
يَع َملُونَ ('' يہانتک کہ جب پہونچيں گے ان کی آنکھيں او رگوشت وپوست جو عمل انجام ديئے ہيں انکی گواہی ديں
گے'') َوقَالُوا لِ ُجلُو ِد ِھم لِ َم َش ِھدتُم َعلَينَا قَالُوا أنطَقَنا ﱠ
َيئ('' وه اپنے جسم سے سوال کريں گے کيوں ميرے
ﷲُ الﱠ ِذی أنطَ َ
ق ُک ﱢل ش ٍ
خالف گواہی ديتے ہو؟ وه جواب مينکہينگے وه خدا جس نے سب کو قوت گويا ئی عطاکی ہے اس نے ہميں بولنے کے لئے
کہا''۔ )(٢
..............
) (١سوره يس ٦٥
) (٢سوره فصلت ٢١،

٧۔وه آيتيں جومعاد جسمانی اور روحانی کو بطور نمونہ اس دنيا ميں ثابت کرتی ہيں جيسے حضرت ابراہيم کا قصہ او رچار
پرندے جوزنده ہو ئے )سوره بقره آية (٢٦٠مقتول بنی اسرائيل کا واقعہ جو زنده ہوا )بقره آية  (٧٣جنا ب ''عزير'' يا''ارميا ' '
پيغمبر کا واقعہ )بقره ( ٢٥٩جناب حزقيل پيغمبر کاقصہ اورموت کے بعد بہت سارے لوگوں کا زنده ہوناجيسا کہ سوره بقره
کی آيت  ٢٤٣ميں ملتا ہے ،جناب عيسی کا مردو ں کو زنده کرنا )مائده  ١١٠آل عمران (٤٩ميں آيا ہے جناب موسی کے
زمانے مينموت کے بعد ستر آدميوں کازنده ہونا )بقره  (٥٦٥٥يہ سب کے سب واقعے معاد جسمانی اور روحانی پر محکم
دليل ہيں ۔
سواالت
١۔موت کے بعدکے حيات کی کيفيت کے بارے ميں کيا نظر يہ ہے ؟
٢۔شيعہ موت کے بعد کی زندگی کو کس طرح جانتے ہيں ايک دليل قرآن سے
ذکر کريں ؟
٣۔ معادجسمانی اور روحانی کانمونہ جو اسی دنيا ميں واقع ہوا ہے بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

پيتيسواں سبق
برزخ يا قيامت صغری
جوبھی اس دنيا ميں آتاہے ان چار مراحل کو اسے طے کرنا ضروری ہے ۔
١۔ پيدائش سے لے کر موت تک کيونکہ يہ دنيا کی زندگی ہے۔
٢۔موت کے بعدسے قيامت تک کی زندگی اسے عالم برزخ کہتے ہيں۔
٣۔قيامت کبری
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٤۔جنت يا دوزخ
برزخ
برزخ؛ دو چيز کے درميان کے فاصلے کانام ہے يہاں برزخ سے مراد وه دنيا ہے جواس دنيا اور آخرت کے درميان ہے جب
روح قفس عنصری سے پرواز کرجاتی ہے )قبل اس کے کہ يہ روح قيامت کے لئے دوباره اصل بدن ميں واپس آئے ( ايک
ايسے نازک جسم ميں رہتی ہے جسے جسم مثالی کہتے ہيں تاکہ قيامت کے وقت وه اسی کے ساتھ ہو ۔
موت کے وقت انسان دنيا او رآخرت کے درميان ہوتا ہے موال امير المومنين نے فرمايا :لِک ﱢل دار باب وباب دار اآلخرة الموت
ہر گھر کا ايک دروازه ہوتا ہے او رآخرت کا دروازه موت ہے ) (١جيسا کہ بعض احاديث ميں واضح طور پر ملتا ہے کہ
موت کے وقت بہت سی چيزيں ہمارے لئے واضح اور روشن ہوجاتی ہيں ۔
١۔ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو ديکھنا
) (٢پيغمبر اکرمۖ او ر دوسرے ائمہ عليہم السالم کی زيارت
) (٣جنت يا دوزخ ميں اپنی جگہ کا ديکھنا
) (٤اعمال کامجسم ہونا او راپنے گذرے ہوئے اعمال کو ديکھنا
) (٥دولت کا مجسم ہونا جو جمع کر رکھی ہے
) (٦اوال د رشتہ دار اور دوستوں کا مجسم ہونا
) (٧شيطان کامجسم ہونا
يہ کيفيت جس سے اچھے اعمال انجام دينے والے بھی ڈرتے ہيں اور خدا سے پناه مانگتے ہيں ۔اس وقت انسان بعض پس
پرده رموز واسرار کو ديکھتا ہے او راس کا اعمال اس کے سامنے ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نيکيوں سے خالی اور گناه
کے بوجھ تلے محسوس کرتاہے اپنے کئے پرنادم وپشيمان ہو کر پلٹنے کی التجا کرتا ہے تاکہ اپنے کئے کا جبران کر سکے
صالِحا ً فِي َما ت ُ
َرکت َک ﱠال اِنﱠھَا َکلِمةُ ھُ َو قَائِلُھَا(''جب ان
ئ أَ َح َد ھُ ُم ال َموت قا َل َربﱢ
۔) َح ٰ
تی اِ َذا َجا َ
ُون لَعلّ ِی أَع َم ُل َ
ِ
ارجع ِ
..............
) (١شرح نہج البال غہ ابن ابی الحديد

ميں سے کسی کے پاس موت آتی ہے فرياد کرتے ہيں بارالہا !مجھے پلٹادے تاکہ جو کچھ چھوٹ گياہے اسے پورا کرليں
اور اچھے اعمال انجام دے ليں اس سے کہا جا ئے گا ايسا نہيں ہوسکتايہ فرياد ہے جو وه کريں گے''۔ )(١
يہ باتيں زبان پر ہونگی او راگر پلٹا ديا جائے تو اعمال پہلے کی طرح ہو ں گے جس طرح جب مجرم گرفتار ہوتاہے او
راسے سزادی جاتی ہے تو يہی کہتا ہے ليکن جيسے ہی اس کی گرفتاری اور سزاختم ہو جاتی ہے اکثر پھر وہی اعمال
دہراتا ہے ۔
تقوی ﷲﱠ
ﱠ
ٰ
االيمان ِبا واجعل زادک فيھا
ک فيھا عالم کثير فاجعل سفينت َ
ُنی اِ ﱠن ال ﱡدنيا بحر عميق وقد ھل َ
ک فِيھَا ِ
قَال لقمان البنہ :يَا ب ِ
ﱠ
ّ
َ
ْ
ک وأشد ساعاتہ يوم يولد ويوم يموت ويوم يُبعث۔''جنا
ّت
و
نج
ن
ا
ف
ﷲ
علی
ل
واجعل شراعھا التو ّک
فبذنوب
فيہ
ھلکت
وان
ﷲ
فبرحمة
ٰ
َ
ِ
ب لقمان نے اپنے بيٹے سے فرمايا :اے ميرے لخت جگر !يہ دنيا بہت گہرا سمندر ہے کتنے لوگ اس ميں ڈوب چکے ہيں
لذا تم خدا پر ايما ن ،اپنے لئے کشتی نجا ت اور زاد راه ،پرہيز گاری نيز لنگر خدا پر بھروسہ کرو اب اگر ڈوبنے سے بچ
گئے تو يہ خدا کی رحمت ہے اور اگر غرق ہوگئے تو يہ تمہا رے گناه کے با عث ہوگا اور سخت ترين لمحہ زندگی انسان
کے لئے وه ہے جب وه اس دنيا ميں قدم رکھتا ہے يا وه دن ہے جب اس دنيا کو خدا حافظ کہتاہے يا پھر وه دن ہوگا جب پلٹايا
جائے گا ''۔)(٢
..............
) (١سوره مومنون آية ٩٩ ،۔١٠٠
)(٢بحاراالنوار جلد  ٦،ص ٢٥٠

عالم برزخ کے اثبات کے سلسلہ ميں بہت سی آيتيں وروايتيں پائی جا تی ہيں اگر چہ يہ بات عقل ومحسوسات کے ذريعہ بھی
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ثابت ہو چکی ہے۔
برزخ کے سلسلے ميں قرآنی آيا ت
ُ
ً
ﱢ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
ُ
ئ أَح َدھُ ُم ال َم ُ
َ
ٔ
لی يَوم
وت قا َل َربﱢ
صالِحا فِيما تَرکت َکال اِنھَا َکلِ َمة ھُ َو قائِلھَا َو ِمن َورائِ ِھم بَر َزخ اِ ٰ
) َح ٰ
ُون لعلی اع َم ُل َ
تی اِ َذا َجا َ
ِ
ارجع ِ
يُبعثُونَ ()(١يہا ں تک کہ جب ان ميں سے کسی کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ پرور دگار مجھے پلٹا دے شايد ميں اب کوئی
نيک عمل انجام دوں ،ہرگز نہيں يہ ايک بات ہے جويہ کہہ رہا ہے او ر ان کے پيچھے ايک عالم برزخ ہے جو قيامت کے
دن تک قائم رہنے واالہے يہ آيت واضح طور پر برزخ کی طرف اشاره کررہی ہے۔
ئ ِعن َد َربﱢ ِھم يُر َزقُونَ () (٢خبردار راه خد اميں قتل ہونے والوں کومرده خيال
ﷲ أَمواتا ً بَلْ أَحيا ُ
) َو َالتَح َسبَ ّن الﱠ ِذينَ قُتِلُوا فِی َس ِبيل ﱠ ِ
َ
َ
ﱠ
ُ
ُ
ُ
ﷲ أ
ئ
موات بَل أحيا ُ
يل ِ
نہ کرنا وه زنده ہيں او راپنے پرور دگا ر کے يہا ں سے رزق پارہے ہيں ۔) َو َال تَقولوا لِ َم ْن يُقتَ ُل فِی َسبِ ِ
ول ِکن َال تَش ُعرُون()'' (٣اور جو لوگ راه خدا ميں قتل ہو جاتے ہيں انہيں مرده نہ کہو بلکہ وه زنده ہيں ليکن تمہيں ان کی
زندگی کاشعورنہيں ہے ''۔
يہ دو آيتيں برزخ کی زندگی اور شہداء کے رزق کو ثابت کرتی ہيں۔
..............
) (١سوره مومنون ۔٩٩۔١٠٠
) (٢آل عمران آية ١٦٩،
) (٣بقره آية ١٥٤:

برزخ ميں کافروں پر عذاب
ب( ہر صبح وشام آگ انہيں پيش کی جاتی ہے
عرضُونَ عَليھا ُغ ُد ّواً َوع َِشيّا ً َويَو َم تَقَو ُم السﱠاعَة أَ ِ
دخلُوا آ َل فِرعَون أَ َش َد ال َع َذا ِ
)النﱠا ُر يَ ِ
اور جب قيامت آئے گی اس وقت حکم ديا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترين عذاب سے گذارا جائے۔ )(١
امام صادق نسے روايت ہے کہ دنيا ميں آل فرعون ہر صبح وشام آگ کے سامنے پيش کئے جا ئيں گے ليکن قيامت ميں )يوم
تقوم الساعة(ہے ) (٢آيت نے واضح طور پر عذاب کو دوحصوں ميں آل فرعون کے لئے تقسيم کياہے۔
١۔برزخ ميں صبح وشام آگ۔٢۔ قيامت ميں سخت ترين عذاب۔
قبر دوسری دنيا کی پہلی منزل
سوال قبر :
جب انسان کو قبر ميں رکھ ديا جائے گا اور خدا کے دوفرشتے جنہيں نکير ومنکر يا ناکر ونکير کہا جاتا ہے اس کے پاس
آئيں گے اوراس سے خد اکی وحدانيت ،نبوت  ،وواليت اور نماز وغيره کے بارے ميں سوال کرينگے ۔
ّ
عن أب
عبدﷲ قالَ '':من أَن َکر ثال ثة أشياء فليس من شيعتنا المعراج والمسألة فی القبر و الشفاعة''
..............
)(١غافر آية ٤٦:
) (٢بحا راالنوار ج ،٦ص ٢٨٥

ۖ
رسول  ،قبر ميں سوال اور شفاعت۔
امام صادق ننے فرمايا جو شخص تين چيز کامنکرہے وه ميرا شيعہ نہينہے معراج
امام زين العابدين ں ہرجمعہ کو پيغمبر اکرمۖ کی مسجد ميں لوگوں کو نصيحت کرتے تھے لوگ اسے حفظ بھی کرتے تھے او
رتحرير بھی کرتے تھے ،امام فرماتے ہيں :
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أيﱡھا النﱠاس اتقوا ّ
ﷲ واعلموا أنﱠکم اليہ تُرجعون فتجد ُک ﱢل نفس ما عملت فی ھذه الدنيا من خير محضراً وما عملت من سوء تو ﱡد لو
َ
َ
َ
ّ
ّ
شيئ اِليک قد أقبل
أَ ﱠن بينھا و بينہ أمداً بعيداً و يحذرکم ﷲ نفسہ و يحک ابن آدم الغافل و ليس بمغفول عنہ ابن آدم أ ﱠن أجلک أسرع ٍ
ک فيہ
ک وصرت اِ ٰ
ک أ ﱠن يدرک َ
ک و يوش َ
ک حثيثا ً يطلب َ
نحو َ
ک روح َ
ک و قبض المل َ
ک وکان قد َٔاوفيت أجل َ
لی منزل وحيداً فر ﱠد اِلي َ
َ
َ
ٔ
ٔ
ٔ
ﱠ
َ
ب
ر
عن
ک
ن
مايسئال
ّل
و
ا
ن
ا
و
ال
ا
ک
امتحان
وشديد
ک
لمسئلت
ونکير
ک الّ ِذی کنت تعبده وعن
منکر
ک
ملکا
فيہ
ک
علي
واقتحم
ک
ﱢ
َ َ
َ
َ
َ
َ
روح َ
ّ
ک
ک الذی کنت تتواله ثم عن عمر َ
ک ال ِذی کنت تتلوه وعن اِمام َ
ک ال ِذی کنت تدين بہ وعن کتاب َ
ک وعن دين َ
نبيّک الذی أرسل اِلي َ
َ
ٔ
ٔ
ٔ
ک واعد للجواب قبل االمتحان والمسالة واالختبار''
فيما أَفنيتہ و مال َ
ک من اين اکتسبتہ؟وفيما اتلفتہ فخذ حذر َ
ک و انذر لنفس َ
ٰ
اے لوگو ! تقوی الہی اختيار کرو او ريہ جان لو کہ اسی کی طرف پلٹ کے جا نا ہے اب جس نے اس دنيا ميں نيک کام انجام
ديا وه اس کا صلہ پائے گا ۔اسی طرح برائياں بھی ہيں کہ جس کے لئے تمنا کرے گا اے کا ش! ميرے او ران گناہو ں کے
درميان ايک لمبا فاصلہ ہوتا ۔اور خدا آپ کو ڈرا رہا ہے کہ اے غافل انسان تجھ سے غفلت نہيں برتی گئی ہے ۔
اے فرزند آدم موت تجھ سے سب سے زياده قريب ہے اور عنقريب وه تجھے اپنی آغوش ميں لے ليگی گويا موت آچکی ہے
او رفرشتہ نے تمہاری روح کو قبض کرليا ہے او رتم ايک گوشہ تنہائی ميں داخل ہو گئے ہو اور تمہاری روح پلٹا دی گئی
ہے اور نکير ومنکر تمہارے سوال او رسخت امتحا ن کے لئے حاضر ہوگئے ہيں جاگ جائو سب سے پہال سوال جو تم سے
کيا جائے گا ،اس خد اکے سلسلہ ميں ہو گا جس کی تم عبادت کرتے تھے اور اس پيغمبر کے بارے ميں پوچھا جائے گا جو
تمہاری طرف بھيجا گيا تھا اس دين کے بارے ميں ہوگا جس کے تم معتقدتھے او راس قرآن کے بارے ميں ہوگا جس کی تم
تال و ت کرتے تھے او راس امام کے بارے ميں جس کی وال يت کو تم نے مانا تھاپھر تمہاری عمرکے سلسلہ ميں سوا ل
ہوگا کہ کس چيز ميں گذاری اور مال کے بارے ميں کہ تم نے اسے کہاں سے حاصل کيا اورکہا ں خرچ کيا ؟ل ٰہذا احتياط کا
دامن نہ چھوڑو اور اپنے سلسلہ ميں سوچو ،امتحان اور سواالت سے پہلے اپنے کو تيار رکھو ۔)(١
..............
) (١بحار االنوار جلد  ٦،ص ٣٢٢

سواالت
١۔ انسا ن موت کے وقت کس چيز کا مشاہده کرے گا ؟
٢۔ ہر شخص وال دت کے بعد کتنے مراحل طے کرتاہے ؟
٣۔ برزخ کيا ہے اور کس مرحلے کانام ہے ؟
٤۔ قرآن برزخ کے لئے کيا فرماتا ہے آيت لکھيں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چھتيسواں سبق
نامہ اعمال
صور کا پھونکنا ،اور ٔ
اس دنيا کا اختتام اور دوسری دنيا کا آغاز ايک قيامت خيز چيخ کے ساتھ ہوگا قرآن کی بہت سی آيتوں ميں صور پھونکنے
کی طرف اشاره ہے ان تمام آيتوں سے يہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دوبارصورپھونکا جائے گا۔
١۔اس دنيا کے خاتمہ کے وقت جس سے تما م مخلوق خدا فنا ہوجا ئے گی يہ صورموت ہے ۔
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٢۔ قيامت کے وقت جب تمام مخلو ق کو دوباره زنده کيا جائے گا اوريہ صور قيامت ہے ان دواہم واقعہ کو قرآن نے مختلف
ق َمن فِی
ور فَص ُِع َ
طريقوں سے بيان کيا ہے'' نفخ صور'' صيحہ' نقر در ناقور'' '' صاخہ''''،قارعہ'' ''زجرة''۔) َونُفِ َخ ِ
فی الصﱡ ِ
ت َو َمن فِی ا َٔ
الرض اِال َمن شاء ﱠ
ﷲ ثُ ﱠم نُفِ َخ في ِہ أُخ ٰ
َری فاِذاھُم قِيَا ُم يَنظُرونَ (''اور جب صور پھو نکا جائے گا اس وقت تمام
السﱠموا ِ
مخلوق جو آسمان و زمين مينہيں سب کے سب فنا ہوجائيں گے مگرصرف وه لوگ بچيں گے جنہيں خدا چاہے گا پھر دوباره
صور پھونکا جائيگا کہ اچانک سبھی اٹھ کھﮍے ہو نگے اورحساب اور جزاء کے منتظر ہونگے ''۔
سوره يس کی  ٥٣آيت ميں اس واقعہ کو''صيحہ ''چنگھا ڑ کے نام سے ياد کياگياہے ۔
ٔ
ضرُونَ ( يس (٥٣:قيامت توصرف ايک چنگھاڑ ہے اس کے بعد سب ہماری
احدةً فاِ َذا ھُم َج ِمي ُع لدَينا ُمح َ
)اِ ّن َکانَت اِ ﱠال َ
صي َحةً َو ِ
ور
بارگا ه ميں حاضر کردئے جائيں گے او رسوره مدثر کی آيت  ٨ميں نقر وناقور کے نام سے جانا جاتاہے)فَاِ َذا نُقِ َر فِی النﱠاقُ ِ
فَذلِک يَو َمئ ٍذ يَوم عَسير(پھر جب صور پھونکا جائے گا تو وه دن انتہائی مشکل دن ہوگا اور سوره عبس کی آية  ٣٣ميں )فاِ َذا
جاء ت الصﱠا َخةُ(پھر جب کان کے پردے پھاڑ نے والی قيامت آجا ئے گی ۔
ُ
ُ
ارعة َو َما أد َراک
ار َعة َما القَ ِ
اور سوره قارعة کی ايک سے تين تک کی آيتوں ميں اس اہم واقعہ کو قارعہ سے ياد کيا ہے۔)القَ ِ
ار َعةُ (کھﮍکھﮍانے والی اور کيسی کھﮍکھﮍانے والی اورتمہيں کيامعلوم کہ وه کيسے کھﮍکھﮍانے والی ہے اور سوره
َما القَ ِ
احدةُ فَاِ َذا ھُم يَنظُرُونَ (يہ قيامت تو صرف ايک للکا ر
صافات کی آية ١٩ميں زجر کے نام سے ياد کياگياہے) فَاِنّما ِھ َی َز َج َرةُ َو ِ
ہوگی جس کے بعد سب ديکھنے لگيں گے ان تمام آيات سے يہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنيا کا خاتمہ اور دوسری دنيا کا آغاز
اچانک اور ايک چنگھا ڑ ''صيحہ '' کے ذريعہ ہوگا يہ تمام عنوان جو ذکر کئے گئے ہيں يہ سب کنايہ ہيں نفخ چاہے
پھونکنے کے معنی ميں ہو يا صورکے البتہ يہ بات ظاہر ہے کہ يہ واقعہ سخت ہوگا او رصور کا پھونکا جانا عام طرح سے
نہيں ہوگا بلکہ ايک سخت دن ہوگا اور عجيب طريقہ کی چنگھاڑ ہوگی جس سے ايک سکنڈ ميں تمام زمين او رآسمان والے
نابو د ہو جا ئيں گے خدااپنے دوسرے حکم سے قيام قيامت کی خاطر سب کو دوباره زنده کرے گا ان دو حکم کے درميان کا
فاصلہ ہميں معلوم نہيں ۔
يانامہ اعمال
صحيفہ
ٔ
قرآن او راحاديث معصومين عليہم السالم ميں نامہ اعمال کے متعلق بہت طويل بحث ہے ايسانامہ اعمال جس ميں انسان کے
تمام اعمال ثبت ہو ں گے اور قيامت کے دن ظاہر ہوں گے ۔
ُ
بين( اور ہم ان گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو
م
مام
ا
ی
ف
ھ
َا
ن
ي
ص
ح
َيئ أَ َ
ِ ِ ٍ ُ ٍ
١۔ اعمال کا ثبت ہوناَ ):ونَکتُبُ َما قَ ﱠدموا َوآثَارھم و ُک ﱠل ش ٍ
َيئ فَ َعلُوهُ فِی ﱡ
بير
الزب ُِر َو ُکلﱡ َ
لکھتے جاتے ہيں اورہم نے ہر شی ٔ کو ايک روشن امام ميں جمع کردياہے۔ )َ )(١و ُک ّل ش ٍ
ير َو َک ٍ
ص ِغ ٍ
نامہ اعمال ميں محفوظ ہے اور ہر چھوٹا اور بﮍا عمل اس ميں درج
ُمستَطرُ( اور ان لوگو ں نے جو کچھ بھی کيا ہے سب ٔ
رون( اور ہمارے نماينده تمہا رے مکر کو برابر لکھ رہے ہيں۔ ) )(٣أَم يَح َسبُونَ أِنﱠا
کردياگيا ہے۔ ))(٢اِ ﱠن ُر ُسلُنا يَکتُبُونَ َما تَم ُک َ
َال نَسم ُع ِسرﱠھ ُم و ن ٰ
لی َو ُر ُسلَنَا لَدي ِھم يَکتبُونَ ( يا ان کاخيال ہے کہ ہم ان کے راز اور خفيہ باتوں کو نہيں سن سکتے ہيں
َجوھم بَ ٰ
تم ہم کيا ہمارے نماينده سب کچھ لکھ رہے ہيں۔ )(٤
ت َوھُ َو ُمؤ ِمنُ فال ُکفرانَ لِ َسعي ِہ َواِنﱠا لَ ُہ
)فَ َم ْن يَع َمل ِمنَ الصﱠا ِل َحا ِ
..............
)(١سوره يس آية١٢ :
) (٢سوره قمر آية٥٢ :۔٥٣
) (٣سوره يونس آية٢١ :
) (٤سوره زخرف آية٨٠ :

َکاتِبُونَ (پھر جوشخص صاحب ايما ن ره کر عمل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی اورہم اس کی کوشش کوبرابر لکھ
رہے ہيں۔ )(١
َ
نامہ اعمال منتشر کر دئے جائيں گے تب ہر نفس
اعمال کا ظاہر ہونا َ ):واِ َذا ال ُ
ص ُحفُ نُ ِش َرت َعلِ َمت نَفسُ َما أ َح َ
ضرت(اورجب ٔ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
کومعلوم ہوگا کہ اس نے کيا حاضرکيا ہے۔ )) (٢بَل بَدا لھُم َما کا نوا يُخفونَ ِمن قبلُ( بلکہ ان کے لئے وه سب واضح ہوگيا
جسے پہلے سے چھپا رہے تھے۔) )(٣يُنبﱠوا ا ِٔ
الن َسانُ يَومئِ ٍذ ِب َما قَ ﱠد َم و ا ﱠخ َر ( اس دن انسان کو بتايا جائے گا کہ اس نے پہلے اور
ً
ً
ُ
َ
خر ُج لَہُ يَو َم القِيَا َم ِة ِکتَابا يَلق ٰيہُ َمنشورا()(٥اور ہم نے ہر
بعد کياکيا اعمال کئے ہيں۔ )َ ) (٤و ُک ﱠل اِ ٍ
نسان ألزمنَاهُ طائِرهُ فِی ُعنُق ِہ َونُ ِ
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انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن ميں آويزان کرديا ہے اور روز قيامت اسے ايک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پيش
ص ِغي َرةً َو َال َک ِبي َرةً اِالﱠ
ض َع ال ِکتَابُ فَت ٰ
ب َال يُغَا ِد ُر َ
ال ھَذا ال ِکتَا ِ
کرديں گے ) َو ُو ِ
َری ال ُمجر ِمينَ ُمشفِقِينَ ِم ﱠما فِي ِہ َويَقُولُونَ يا َويلَتَنَا َم ِ
َ
ً
ً
ٔ
ک ا َحدا(اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا توديکھو گے کہ مجرمين
اضرا َوالَ يَظلِ ُم َربﱡ َ
أَحص ٰيھا َو وجدُوا َما َع ِملوا َح ِ
اس کے مندرجات کو ديکھ کر خوفزده ہوں گے اورکہيں گے ہا ئے افسوس اس کتاب نے چھوٹا بﮍا کچھ نہيں چھوڑا ہے اور
سب کو جمع کرليا ہے اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائيں گے اور تمہارا پرور دگار
..............
) (١سوره انبياء آية٩٤ :
) (٢تکوير آية١٠ :۔١٤
) (٣سوره انعام آية٢٨ :
) (٤سوره قيامت آية١٣ :
)(٥سوره اسراء آيت١٣

کسی ايک پربھی ظلم نہيں کرتا ہے۔ ) (١
نامہ اعمال احاديث معصومين عليہم السالم کی نظر ميں
ٔ
امام محمدباقرں سوره اسراء کی آية  ١٤کی تفسير ميں فرماتے ہيں ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن ميں لٹکاديا جائيگا ۔
حتی
يعطی کتابہ يوم القيامة بما عمل ( انسان کی اچھائياں اور برائياں نہ الگ
ٰ
)خيره وشره معہ حيث کان ال يستطيع فراقہ ٰ
ہونے والے ساتھی کی طرح ہميشہ اس کے ساتھ ہيں يہاں تک)نامہ اعمال( وه کتاب ان کے کئے ہو ئے اعمال کے ساتھ اس
کی خدمت ميں پيش کی جائے گی۔ )(٢
ﷲ عليہ السالم :اذاکان يوم القيامة دفع االنسان کتابہ ثم قيل لہ اقرأ فقال الراوی فيعرف ما فيہ :فقال أِ ﱠن ﱠ
عن أَبی عبد ّ
ﷲَ يُذ ّکره ،
ب َاليُغا ِد ُر
مال ھَ َذا ال ِکتَا ِ
فما من لحظة وال کلمة والنقل قدم وال شیء فعلہ االذکره کأنہ فعلہ تلک الساعة فلذلک قالوا يا َويلتَنا ِ
صغيرةً وال َکبيرةً اِ ﱠال أَحص ٰيھَا.
َ
امام جعفر صادقننے فرمايا :جب قيامت آئے گی انسان کے نامہ اعمال کواس کے ہاتھ ميں ديا جائے گا اور اس سے کہا جا
ئے گا پﮍھو راوی کہتا ہے کيا ان
..............
) (١سوره کہف آية ٤٩
) (٢نورالثقلين ج ٣،ص ١٤٤،

مطالب کو وه جانتا ہوگا ؟امام نے فرمايا  :خدا وند عالم اسے ياد دال ئے گا اس طرح کہ جو بھی اس نے وقت گذار اجو کہا
،جو قدم اٹھايا ،يادوسری چيزيں جس پر عمل کيا ہوگا خدا اسے ان تمام لمحات کو اسے اس طرح ياد دالئے گا جيسے اس نے
اسی وقت انجام دياہواور وه کہيں گے ہا ئے افسوس يہ کيسی کتاب ہے کہ جس ميں ہر چھوٹا ،بﮍا سب کچھ لکھ ديا گياہے
۔)(١
نامہ اعمال کسے کہتے ہيں
ٔ
جوچيز يقينی اور مسلّم ہے وه يہ کہ انسان کے تمام اعمال اور کردار لکھے جاتے ہيں ،اب کيا يہ کا غذ ،ورق يا کتاب ہے
يادوسری چيز ہے ؟اس کی مختلف تفسيريں کی گئيں ہيں تفسير صافی ميں مرحوم فيض کاشانی کہتے ہيں نامہ اعمال روح
انسان کے لئے کنايہ ہے کہ اس ميں تمام اعمال کے آثار چھپ جاتے ہيں۔
تفسير الميزان ميں عالمہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہيں نامہ اعمال انسان کے تمام حقيقت کو اپنے اندر شامل کئے ہوگا
اوراس کے خطوط دنياوی کتاب سے مماثلت نہيں رکھتے ہونگے بلکہ وه خود اعمال انسان ہے،کہ جس سے خدا باکل واضح
طور پر انسان کو بتا دے گا اور مشاہده سے بﮍھ کر کوئی دليل نہيں ہے انھوں نے سوره آل عمران کی آيت  ٣٠سے استفاده
نامہ اعمال کو
کيا جس ميں ارشاد ہو ا )جس دن انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کو سامنے ديکھے گا () (٢اور بعض نے ٔ
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..............
)(١پيام قرآن ج ٦،ص ١٠١
) (٢الميزان ج١٣ ،ص٥٨،

نامہ اعمال کا قرآن واحاديث ميں کافی ذکر ہے
ويڈيوکيسٹ کی تصوير يا ٹيپ کی کيسٹ سے مشابہ بتايا ہے بہر حال چونکہ ٔ
ہم اس پر ايما ن رکھيں ہر چند اس کی حقيقی کيفيت کاہميں علم نہيں ہے ۔
سواالت
١۔نفخ ،صور سے کيامراد ہے اور يہ کب واقع ہوگا ؟
نامہ اعمال کے سلسلے ميں کيا فرمايا ہے ؟
٢۔ امام محمد باقر ننے ٔ
٣۔ نامہ اعمال کسے کہتے ہيں واضح کيجئے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

سيتيسواں سبق
قيامت کے گواه اور اعمال کا ترازو
خدا وند عالم لوگوں کی تما م اچھائياں اوربرائياں اچھی طرح سے جانتا ہے چاہے انہيں ظاہر ميں انجام ديا ہو ياچھپ کر
ليکن خدا کی مصلحت اور حکمت اس چيز پر قائم ہوگی کہ قيامت ميں لوگوں سے سواالت ان کے اعمال کے کارنامہ اور
گواہوں کی گواہی کے اعتبار سے ہو گی اور وه گواه يہ لوگ ہيں ۔
ّ
١۔خدا وند عالم :جوپہال گواه ہے )اِ ﱠن ّ
ً
ُ
َ
ﱠ
َ
َيئ َش ِھيدُ( بيشک خدا ہر چيز پر گواه ہے۔ ))(١اِن ﷲَ کانَ َعليکم َرقيبا(ﷲ تم
ﷲَ ٰ
علی ُک ﱢل ش ٍ
رج ُعھُم ثُ ﱠم ﱠ
َلی َمايَف َعلُونَ (بہر حال پلٹ کر ہماری ہی بارگاه ميں آنا ہے اس
ﷲ َش ِھي ُد ع ٰ
سب کے اعمال کانگراں ہے۔ )) (٢فَاِلَينَا َم ِ
کے بعد خدا خود ان کے اعمال کا گواه ہے۔ )(٣
َوالء َش ِھيداً
ً
ُ
َ
َ
٢۔انبياء اور ائمہ عليہم السالم َ ):و يَ ُکونَ ال ﱠرسُو ُل َعليکم ش ِھيدا ( اور پيغمبر آپ پرگواه ہونگے۔)َ )(٤و ِجئنَابِک ع ٰ
َلی ھ ِ
( اورپيغمبر آپ کو ان سب کاگواه بنا کر بالئيں گے۔ )َ ) (٥ويَو َم نَب َع ُ
ث ِمن ُک ﱢل أُ ﱠم ٍة
..............
) (١سوره حج آية١ ٧:
) (٢سوره نسا ء آية١ :
) (٣سوره يونس آية٤٦ :
) (٤سوره بقره آية١٤٣:
) (٥سوره نسا ء آية٤١:

َش ِھيداً (اور قيامت کے دن ہم ہر امت ميں سے ايک گواه الئيں گے۔ )(١
ابوبصير کے بقول امام صادقنسے اس قول خدا کی تفسير ميں :
ً
ُ
َ
علی الناس بما
اس َويَ ُکونَ ال ﱠرسُو ُل َعليکم َش ِھيدا( فرماتے ہيں '':نحن الشھداء ٰ
ئع ٰ
ک َج َعلنَا ُکم أ ﱠمةً َو َسطَا ً لِتَ ُکونُوا ُشھدَا َ
) َو َکذلِ َ
َلی النﱠ ِ
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عند ھم من الحالل والحرام وبما ضيعوا منہ'' )ہم لوگوں پر گواه ہو نگے اس چيز کے لئے جو حال ل اور حرام ان کے پاس
ہے اور جو انھوں نے ضايع کيا ہے۔ )(٢
او ردوسری روايت ميں ہے کہ ہم امت وسط ہيں اور ہم خدا کی طرف سے امت کے گواه ہيں اور خدا کی زمين پر حجت ہيں۔
)(٣
ئ ْ
س َم َعھا َسائِ ُ
ق َو َش ِھي ُد ( اور ہر انسان آئے گا اس حال ميں کہ فرشتے اسے لے جائيں گے اور
٣۔فرشتے َ ):و َجا َ
ت ُکلﱡ نَف ٍ
ّ
َ
َ
َ
َ
فرشتے ان کے کامو ں پر گواه ہوں گے)ما يَلفظ ِمن قول اِال لدَيہ َرقِيب عَتيد ( وه کو ئی بات منھ سے نہيں نکالتا ہے مگر يہ
کہ ايک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ )(٤
ّ
امير المومنين دعائے کميل ميں فرماتے ہيں'':وک ﱠل سيئة أمرت بِاثباتھا الکرام الکاتبين الذين وکلتھم بحفظ مايکون منی وجعلتھم
شھوداً عل ﱢی مع جوارحی''بارالہا ! ميرے ان گنا ہوں کومعاف کردے جنہيں لکھنے کے لئے اپنے
..............
) (١سوره نحل آية٨٩:
) (٢تفسير نورالثقلين ج،١ص ١٣٤
) (٣حوالہ سابق
) (٤سوره ق آية١٨ ،٢١:

محبوب فرشتوں کو حکم ديا ہے اور انہيں ہما رے اعضاء جسمانی کے ساتھ گواه بنايا ہے۔
٤۔زمين  ):يَومئ ٍذ تُ َح ّدث أخباَرھا( )زمين ( اس دن وه اپنی خبريں بيان کريگی ) (١پيغمبر اسالم ۖنے جب اس آيت کو پﮍھا
علی ظھرھا'' جانتے ہو زمين کی
فرمايا '':ا تدرون ما اخبارھا؟ جاء ن جبرئيل قال خبرھا اِذا کان يوم القيامة أخبرت بک ﱢل عمل ٰ
خبريں کيا ہيں ؟ جبرئيل نے مجھ سے بتايا ہے کہ زمين اس چيز کے بارے ميں بتائے گی جو اس پر انجام ديا گيا ہے۔ )(٢
موالئے کا ئنات فرماتے ہيں '':صلوا المساجد فی بقاع مختلفة فاِ ﱠن ُک ﱠل بقعة تشھد للمصلی عليھا يوم القيامة''مسجد ميں ہر جگہ
نما ز پﮍھو چونکہ ہر جگہ قيامت کے دن نماز پﮍھنے والے کے لئے گواہی دے گی ۔اسی طرح جب موالئے کائنات بيت
المال کو مستحقين ميں تقسيم کردينے کے بعدجب زمين خالی ہوجاتی تھی تو دورکعت نماز پﮍھتے تھے اور بيت المال کی
زمين سے خطاب کر کے کہتے تھے قيامت ميں گواه رہنا حق کے ساتھ يہا ں مال جمع کيا اور حق کے ساتھ تقسيم کيا۔ )(٣
ّٰ
علی اِبن آدم اِ ّال قال ذلک اليوم  :يا بن آدم أنا يوم جديد وأنا
٥۔ زمان )رات ودن ( قال أبو
عبدﷲ عليہ السالم :ما ِمن يوم يأتی ٰ
ً
ﱠ
َ
ٔ
عليک شھيد فقل فَ ّی َخيراً أشھُد لک يوم القيامة فاِنک لن ترانِی بعدھا ابدا ''امام صادق
..............
) (١سوره زلزال آية٤:
) (٢درالمنثور ج ٢،معاد فلسفی ٣٣٤
) (٣لئالی االخبارص٤٦٢

نے فرمايا  :کوئی دن انسان کے لئے نہيں گذرتا مگر وه دن انسان سے کہتا ہے اے فرزند آدم! ميں نيا دن ہو ں اور ہم تمہا
رے اوپر گواه ہيں ل ٰہذا آج اچھائی انجام دو تاکہ قيامت کے دن تمہارے لئے گواہی ديں اور اس کے بعد تم مجھے کبھی نہيں
ديکھو گے ۔
َ
وعنہ عن أبيہں :قال اللّيل اِذا اقبل ٰ
علی ما ف ﱢی شھيد فخذ منی فأنﱢی
نادی منا ٍد بصوت يسمعہ الخالئق اِ ّال الثّقلين :يا ابن آدم !أنﱢی ٰ
ﱠ
َ
لوطلعت الشمس لم تزد ف ّی حسنہ ولم تستعتب ف ﱢی من سيئة وکذلک يقول النھار اِذا ادبر الليل''امام صادق ں اپنے والد بزرگوار
امام باقر سے نقل کرتے ہيں کہ انھو ں نے فرمايا جب رات آتی ہے تو آواز دينے واال آواز لگا تا ہے جس کو انسان او
رجنات کے عالوه سبھی سنتے ہيں کہتاہے :اے فرزند آدم !جو کچھ ہم ميں انجام پايا ہے اس پرگواه ہيں ل ٰہذا زاد راه کو مجھ
سے حاصل کرلو کيونکہ اگر سورج نکل آيا تو پھر مجھ ميں اچھا ئيوں کا اضافہ نہيں کرسکتے او ر گنا ه کو واپس نہيں لے
سکتے اور يہی فرياددن کی ہوتی ہے جب رات گذر جاتی ہے۔ )(١
َ
ُ
ُ
لسنَتھُم َو أَي ِدي ِھم َو أر ُجلھُم بِ َما َکا نُوا يَعملون( قيامت کے دن ان کے خال ف ان
٦۔ انسان کے اعضاء وجوارح ):يَو َم تَشھَ ُد َعلَي ِھم أ ِ
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

َلی أف َوا ِھ ِھم َو تُ َکلﱢمنَا أي ِدي ِھم َوتَشھُد
کی زبانيں اور ان کے ہاتھ پائوں سب گواہی ديں گے کہ يہ کيا کررہے تھے۔))(٢اليَو َم نَخ ِت ُم ع ٰ
کسبُونَ (آج
أَرجلُھُم ِب َما َکانُوا يَ ِ
..............
)(١بحا االنوار ج ،٧ص ٣٢٥
)(٢سو ره نور آية٢٤ :۔

ہم ان کے منھ پر مہر لگا ديں گے اور ان کے ہاتھ بوليں گے او ران کے پائو ں گواہی ديں گے کہ يہ کيسے اعمال انجام ديا
کرتے تھے۔ )َ ) (١ش ِھ َد َعلَي ِھم َسمعُھم و أَبصا ُرھُم َو ُجلُو ُدھُم ِب َما َکا نُوا يَع َملُونَ (ان کے کا ن اور انکی آنکھيں اور جلد سب ان
کے اعمال کے بارے ميں ان کے خال ف گواہی ديں گے۔)(٢
٧۔ خود عمل کا حاضر ہونا :عمل کا مجسم ہوکر سامنے آنا سب سے بﮍا گواه ہے )يَو َمئِ ٍذ يَص ُد ُر النﱠاسُ أَشتاتا ً لِيُروا أَ َع َمالَھُم فَ َمنْ
يَع َملْ ِمثقَا َل َذر ٍة َخيراً يَ َرهُ َو َم ْن يَع َمل ِمثقا َل َذر ٍة شَراً يَ َرهُ (اس روز سارے انسان گروه در گروه قبروں سے نکليں گے تاکہ اپنے
اعمال کو ديکھ سکيں پھر جس شخص نے ذره برابر نيکی کی ہے وه اسے ديکھے گا اور جس نے ذره برابر برائی کی ہے
ک أَحداً(او رسب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائيں گے
ضراً َو َال يَظلِ ُم َر ﱡب َ
وه اسے بھی ديکھے گا ۔)َ ) (٣و َو َجدُوا َما َع ِملوا حاَ ِ
ضراً َو َما َع ِملَ ْ
س َما َع ِم ْ
ت ِمن
ير ُمح َ
او رتمہا را پرو ردگا ر کسی ايک پر بھی ظلم نہيں کرتا ہے۔ )) (٤يَو َم تَج ُد ُک ﱠل نَفَ ٍ
لت ِم ْن خَ ٍ
ُوئ تَو ﱡد لوأَ ﱠن بَينَھا َوبَينَہُ أَ َمداً بَعيدا(اس دن کو ياد کرو جب ہر نفس اپنے نيک اعمال کو حاضر پائے گا او ر اعمال بد کو بھی
س ٍ
کہ جن کو ديکھ کر يہ تمنا کرے گا کہ کاش ہما رے اور ان برے اعمال کے درميان طويل فاصلہ ہو جا تا۔ )(٥
..............
) (١سوره يس آية٦٥ :
) (٢سوره فصلت آية٢٠ :
)(٣سوره زلزال آية٦ :تا آخر۔
) (٤سوره کہف آية ٤٩
)(٥سوره آل عمران آية ٣٠۔

اعمال کے مجسم ہونے اور حاضر ہونے کے سلسلے ميں بہت سی حديثيں ہيں پائی جا تی ہيں جيسا کہ شيخ بہا ئی مرحوم
کہتے ہيں '':تُجسّم االٔعمال فی النشأة ا ٔ
فی أحاديث ُمتکثرة من طرق المخالف والمؤالف''اعمال کا دوسری
ال خروية قد ورد ِ
دنياميں مجسم ہونا بہت سی حديثوں ميں سنی او ر شيعہ دونوں کے يہاں موجود ہے۔ )(١
نمو نہ کے طورپر پيغمبر کی ايک حديث کی طرف اشاره کرتے ہيں ....و اِذا جاء أخرجوا من قبورھم خرج من ک ّل اِنسان
عملہ
الذی کان عملہ فی الدنيا الٔن عمل ک ّل اِنسان يصحبہ فی قبره ''جب تمام لوگ اپنی قبروں سے باہر آئيں گے ان کے اعمال
ِ
بھی ان کے ساتھ آئيں گے کيونکہ ہرانسان کا عمل اس کی قبر ميں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ )(٢
قيامت ميں ميزان اعمال
قرآن اور احاديث معصومين مينقيامت کے ترازو کے بارے ميں بہت زياده تذکره ہے ،ترازو تولنے کاذريعہ ہے ہر چيز کا
ترازو اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے سبزی بيچنے کے لئے مخصوص ترازو ہے ،الئٹ اور پانی کا ترازو مخصوص ميٹر
ہے ،ٹھنڈی اورگرم ہواکا پتہ لگا نے کے لئے تھرما ميﮍہے اور قيامت کا ترازو اعمال کو تولنے کا ذريعہ ہوگا ۔
قبل اس کے کہ قيامت کے ميزان )ترازو( کے معنی اور اس کی تفسير بيان کريں
..............
) (١بحار االنوار ج ،٧ص ٢٢٨
)(٢تفسير برہان ج ،٤ص ٨٧
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ازينَ ال ِقس َ
وم ال ِقيَا َم ِة فَالَ تُظلَ ُم نَفَسُ شَيئا ً َواِن کان ِمثقَا َل َحبﱠ ٍة
ط ِليَ ِ
اس سلسلے ميں قرآن کی آيتوں کو مال حظہ فرمائيں ) َونَض ُع ال َم َو ِ
اس ِبين(او رہم قيامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کريں گے او رکسی نفس پر ادنی ظلم نہيں کيا
ِمن خَرد ٍَل أتَينَا ِبھَا َو َک ٰ
فی ِبنَا َح ِ
جائے گا اوراگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئيں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے
لئے کافی ہيں۔ )(١
ُ
َ
ﱠ
ُ
ﱠ
ازينُہُ فَأولئِک ھُ ُم ال ُمفلِحُونَ َو َمن َخف ْ
) َوال َوزنُ يَو َمئِ ٍذ ال َح ﱡ
َسرُوا أنف ُسھُم
ازينُہَ ُ◌ فَاولئِک الذينَ خ ِ
ت َم َو ِ
ق فَ َمن ثَقُلَت َم َو ِ
بِ َما َکانُوا بِآياتِنَا يَظ ِل ُمونَ (آج کے دن اعمال کاوزن ايک برحق شی ٔ ہے پھر جس کے نيک اعمال کا پلہ بھا ری ہوگا وہی لوگ
نجات پانے والے ہيں ۔)(٢
ُ
ﱠ
ُ
َاويَة(تو اس دن جس کی نيکيوں کاپلہ بھاری ہوگا وه
ازينُہُ فَھُو فِی ِعيش ٍة َر ِ
اضيَ ٍة َو أ ﱠما َمن َخفت َم َوازينُہُ فَأ ﱡمہُ ھ ِ
) فَأ ﱠما َم ْن ثَقُلَت َم َو ِ
پسنديده عيش ميں ہوگا اور جس کاپلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز جہنم ہے۔ )(٣
ميزان قيامت کسے کہتے ہيں ؟
مرحوم طبرسی فرماتے ہيں  :آخرت ميں انصاف کا نام ترازو ہے او روہا ں کسی پر ظلم نہيں کياجائے گا ،وزن سے مراد
عظمت مومن اور اس کی فضيلت کااظہار ہے اور کفار کو ذليل اور رسوا کرنا ہے جيسا کہ سوره کہف کی آية ١٠٥
مينمشرکين کے سلسلہ ميں آيا
..............
) (١سوره انبياء آية ٤٧
) (٢سوره اعراف آية٨۔٩
)(٣سوره قارعة آيت ٦۔٩

وازينُہُ'' سے
ہے ''فال نقيم لھم يَومئ ٍذ وزنا''او رہم قيامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہيں کريں گے اور آية'' ثَقُلَت َم ِ
مراد يعنی ان کی خوبيانبھاری ہونگی اورنيکياں زياده ہونگی اور ''خفت موازينہ''سے مراد يعنی خوبيا ں ہلکی او راطاعتيں
کم ہونگی۔) (١اور جوچيز مرحوم طبرسی نے بيان کيا ہے اس روايت کے ذيل ميں ہے جو ہشام بن حکم نے امام صادق نے
نقل کيا ہے۔ )(٢
ميزان قيامت کون لوگ ہيں ؟
بحااالنوار کی ساتويں جلد کے ص  ٢٤٢کے ذيل ميں جو بيان ہواہے او رتفسير
صافی ميں جو ميزان کے معنی بيان کئے گئے ہيں اس کا خالصہ يہ ہے آخرت ميں لوگوں کا ترازو وه چيز ہے جس کے
ذريعہ ہر شخص کی قيمت ومنزلت کو اس کے عقيده اور اخال ق وعمل کے اعتبار سے توال جائے گا تاکہ ہر انسان کو اس
کی جزا مل سکے ،اور اس کے ميزان انبياء اور اوصياء ہوں گے کيونکہ ہرانسان کی قدرو منزلت انہيں انبياء کا اتباع اور
ان کی سيرت سے قربت کے مطابق ہوگا اور اس کا سبک وہلکا ہونا انبياء اور اوصياء سے دوری کے باعث ہوگا ،کافی اور
ليوم القيامة'' اور ہم قيامت کے دن انصاف
معانی االخبار ميں امام صادق نے اس آيت کی تفسير ميں''ونض َع الموازين القِسطَ ِ
کی ترازو قائم کرينگے فرمايا '':ھُم ا ٔ
ال نبياء واالٔوصيائ'' يعنی ميزان عمل انبياء او راوصياء ہو ں گے
دوسری روايت ميں فرمايا'' :نحن موازين القسط''ہم ميزان عدالت ہيں۔)(٣
..............
) (١بحاراالنوار ج ٧،ص ٢٤٧و ٢٤٣
) (٢بحار االنوار ج ٧،ص
 (٣)٢٤٨بحاراالنوار ج ٧،ص ٢٤٧و ٢٤٣

مرحوم عالمہ مجلسی ،شيخ مفيد سے نقل فرماتے ہيں کہ روايت ميں آياہے کہ '':ان أميرالمؤمنين واالٔئمة ِمن ذريتہ ھم الموا
زين ''بيشک امير المومنين اوران کی آل پاک ائمہ اطہار عليہم السالم قيامت ميں ميزان عدالت ہو ں گے۔ )(١
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امير المومنين ں کی پہلی زيارت مطلقہ ميں آياہے '':السالم عليک ياميزان االعمال''ميرا سالم ہو آپ پر اے ميزان اعمال ۔ل ٰہذا
جو کچھ اب تک بيان کيا گيا ہے وه ميزان عدل ٰالہی ہے پيغمبر اکرمۖ او ر ہمارے ائمہ معصومين عليھم السالم اس کی عدالت
کے مظہر او رنمونہ ہيں ،بعض محققين کے بقول معصوم امام ترازو کے ايک پلﮍے کے جيسے ہيں اور تمام لوگ اپنے
اعمال وعقيده کيساتھ ترازو کے دوسرے پلﮍے کی مانند ہيں اب ايک دوسرے کے ساتھ توال جا ئيگا اب ہما را عمل او ر
عقيده جتنا ان کے عقيده اورعمل سے قريب او ر مشابہ ہوگا اتنا ہی ہمارا وزن بھاری ہوگا جيسا کہ مرحوم طبرسی مجمع
البيان ميں سوره کہف کی آية  ١٠٥کے ذيل ميں فرماتے ہيں روايت صحيحہ ميں ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا :
''انہ ليأ تِی الرجل العظيم السمين يوم القيامة اليزن جناح بعوضة''قيامت کے دن ايک فربہ اور بھاری بھرکم آدمی کوال يا جائيگا
اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہيں ہوگا۔يعنی وه انتہائی معمولی اور ہلکا ہوگاکيونکہ اس کے اعمال افکاراور
اس کی شخصيت اس کے ظاہری قيافہ کے بالکل خال ف چھوٹی اور ہلکی ہوگی۔
..............
) (١بحار االنوار ج ٧،ص ٢٤٨

سواالت
١۔ قيامت ميں گواه کون لوگ ہونگے بطور خالصہ بيان کريں ؟
٢۔ ميزان کے کيا معنی ہيں اور قيامت ميں ميزان کيساہوگا ؟
٣۔ قيامت ميں ميزان عمل کون لوگ ہو ں گے ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

اڑتيسواں سبق
قيامت ميں کس چيز کے بارے مينسوال ہوگا ؟
روز قيامت سب سے پہلے اس چيز کے بارے ميں پوچھا جائے گا جس کی طرف توجہ دينابہت اہم اور زندگی ساز ہے عن
الرﱢضا عن آبائہ عن عل ﱢی عليہ السالم قا ل'':قال النﱠب ﱢی أوﱠل ما يسأل عنہ العبد حبنا اھل البيت''امام رضا ننے اپنے والد اور انھوں
نے موالئے کائنات سے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا :سب سے پہال سوال انسان سے ہم اہل بيت کی محبت کے
بارے ميں ہوگا۔ )(١
ُ
سمعت أ با جعفر عليہ السالم يقول'' :اوّل ما يُحاسب العبد الصالة فاِ ْن قُ ِبلت قُ ِب َل ما سواھا''ابو بصير کہتے
عن أبی بصير قال :
ہيں کہ امام صادق ں کو ميں نے فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے جس کا حساب ليا جائے گا وه نماز ہے اگر يہ قبول تو
سارے اعمال قبول ہوجائيں گے۔ )(٢
ّ
پہلی حديث ميں عقيده کے متعلق پہال سوال ہے اور دوسری حديث ميں عمل کے متعلق پہالسوال ہے عن أبی عبدﷲ عليہ
السالم فی قول ّ
ﷲ:
..............
) (١بحاراالنوار ج٧،ص ٢٦٠
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) (٢بحا راالنوار ج ٧،ص ٢٦٧

''اِ ّن السمع والبصروالفؤاد ُک ّل أول ِئک کان عنہ مسئوال قال يُسال السمع ع ّما يسمع والبصر عما يطرف والفؤاد ع ّما عقد عليہ''امام
صادقننے خدا وند عالم کے اس قول کی تفسير ميں جس ميں کہا گياہے کہ کان آنکھ اور دل سے سوال ہوگا فرمايا :جوکچھ
کان نے سنا اورجوکچھ آنکھو ں نے ديکھا اور جس سے دل وابستہ ہوا سوال کيا جائے گا )(١عن أبی عبداللّہں قال ،قال:
علی ّ
رسول ّ
ﷲ ثُ ﱠم يُق ّدم علّکتاب ّ
ﷲ ثُ ﱠم يُقدم ع ّل أھل بيتی ثُ ﱠم يقدم ع ّل أمت فيقفون فيسألھم ما فعلتم فی کتابی وأھل
ﷲ أنا أوّل قادم ٰ
بيت نبيّکم؟اما م صادق نسے نقل کيا گيا ہے کہ رسول خدا نے فرمايا :ميں وه شخص ہو ں جو سب سے پہلے خدا کی بارگاه
ميں جائوں گا پھر کتاب خدا )قرآن( اس کے بعد ميرے اہل بيت پھر ميری امت آئے گی ،وه لوگ رک جائيں گے اور خدا ان
سے پوچھے گا کہ ميری کتاب اور اپنے نبی کے اہل بيت کے ساتھ تم نے کياکيا؟ ) (٢عن الکاظم عن آبائہ قال  :قال رسول
ّ
حتی يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وشبابہ فيما اباله وعَن مال ِہ من اين کسبہ وفيما أنفقہ
ﷲ :ال تزول قدم عبد يوم القيامة ٰ
وعن حبنا اھل البيت۔امام کاظم نے اپنے آباء واجداد سے نقل کياہے کہ رسول خدا نے فرمايا کہ روز قيامت کسی بندے کاقدم
نہيناٹھے گا مگر يہ کہ اس سے چار چيزوں کے بارے ميں پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے ميں کہ
..............
)  (١بحاراالنوار ج٧ص ٢٦٧،
) (٢بحاراالنوار ج ،٧ص ٢٦٥

کس راه ميں صرف کی؟ اس کی جوانی کے متعلق کہ کس راه ميں برباد کيا ؟اور مال کے بارے ميں کہ کہا ں سے جمع کيا
اورکہانخرچ کيا ؟اورہماری کی محبت کے بارے ميں۔)(١
روز قيامت او ر حقوق الناس کا سوال
جس چيز کا حساب بہت سخت دشوار ہوگا وه لوگوں کے حقوق ہيں جو ايک دوسرے پر رکھتے ہيں ا س حق کو جب تک
صاحب حق نہيں معاف کر ے گاخدا بھی نہيں معاف کرے گا اس سلسلہ ميں بہت سی روايتيں پائی جاتی ہيں ان ميں سے
بعض بطور نمونہ پيش خدمت ہے۔
ﱠ
ً
ٔ
ٔ
ﱠ
علی نفسہ فقال:
الذی ال يغفر فمظالم العباد بعضھم لبعض ان ﷲ تبارک
قال علی ں :أ ّما الذنب
وتعالی اِذا برز لخلقہ اقسم قسما ٰ
ٰ
ِ
علی أحد مظلمة موالئے
حتی اليبقی الٔحد ٰ
وعز ِتی وجال ِلی ال يجوز ِنی ظلم ظالم ولو کف بکف ...فيقتص للعباد بعضھم من بعض ٰ
کائنات نے فرمايا وه گناه جو قابل معافی نہيں ہيں وه ظلم ہے جو لوگ ايک دوسرے پر کرتے ہيں خداوند عالم قيامت کے دن
اپنے عزت وجالل کی قسم کھا کر کہے گا کہ آج کسی کے ظلم سے در گذر نہيں کياجائے گا چاہے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ
مارنا ہی کيوننہ ہو پھر اس دن لوگوں کے ضائع شده حقوق کوخدا واپس پلٹائے گا تاکہ کوئی
..............
) (١بحا االنوار ج٧،ص ٢٥٨

مظلوم نہ ره جائے۔ ) (١موال ئے کائنات نے فرمايا ايک دن رسول خدا ۖنے اصحاب کے ساتھ نماز پﮍھی اور پھر فرمايا :
يہاں قبيلہ بنی نجار کاکوئی ہے ؟ان کا دوست جنت کے دروازے پر روک لياجائے گا اسے داخل ہو نے کی اجازت نہيندی
جائے گی صرف ان تين درہم کے لئے جو فالں يہودی کا مقروض ہے جبکہ وه شہدا ء کے مرہون منت ہے۔ ) (٢قال ابو
جعفرُ '':کلﱡ َذنب يُکفرّه القتل فی سبيل ّ
ﷲ اِ ّال الدين فانّہ ال کفّارة لہ اِ ّال أدائہ أو يقضی صاحبہ أو يعفو الذی لہ الحق''امام محمد باقر
ں نے فرمايا :ﷲ کی راه ميں شہيد ہونا ہرگناه کے لئے کفاره ہے سوائے قرض کے چونکہ قرض کا کوئی کفاره نہيں ہے
صرف ادا ہے چاہے اس کا دوست ہی ادا کرے ياقرض دينے واال معاف کردے۔ )(٣
رسول ۖ
خدا نے ايک دن لوگو ں کو مخاطب کرکے فرمايا :جانتے ہو فقير کو ن ہے ،مفلس کون ہے ؟ انھوں نے کہا جس کے
پاس دولت وثروت نہ ہوہم اسے مفلس کہتے ہينحضرت نے فرمايا :ميری امت ميں مفلس وه شخص ہے جو روزه ،نماز اور
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زکوةکے ساتھ محشر ميں آئے گا ليکن کسی کو گالی دی ہو يا غلط تہمت لگا يا ہو اور کسی کے مال کوغصب کيا ہو اورکسی
کو طمانچہ ماراہو اس کے گناه کو ختم کرنے کے لئے اس کی اچھائيوں کوبانٹ دياجائے گااگر اس کی نيکياں تمام ہو گئيں
تو صاحبان حق کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال ميں لکھ ديا جائے گا اور اسے جہنم مينڈال دياجائے گا۔ )(٤
..............
)(١معاد فلسفی ج،٣ص  ١٧٢ازکافی
)(٢معا د فلسفی ج،٢ص  ١٩٤احتجاج طبرسی
) (٣سابق حوالہ  ١٩٥از وسائل الشيعہ
) (٤معاد فلسفی ج ٣ازمسند احمد وصحيح مسلم

ّ
عبدﷲ ں'':أما أنّہ ما ظفر ٔاحد بخير من ظفر بالظلم أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أکثر مما يأخذ الظالم من مال
قال أ ّبو
المظلوم ''امام صادق ننے فرمايا :يہ جان لوکہ کوئی شخص ظلم کے ذريعہ
کامياب نہيں ہو سکتا اور مظلوم ظالم کے دين سے اس سے زياده حاصل کرے گا جتنا اس نے مظلوم کے مال سے حاصل
کياہے۔ )(١
صراط دنيا يا آخرت کياہے ؟
صراط کے معنی لغت ميں راستہ کے معنی ہيں قران اور احاديث پيغمبر کی اصطالح ميں صراط دومعنی ميں استعمال ہو
اہے ايک صراط دنيا اوردوسرا صراط آخرت
ً
ﱠ
ﱠ
َ
ٔ
َ
ّ
َ
اطی ُمستقيما فاتبِعُوه َوال تتبِعُوا ال ﱡسبُ َل
صراط دنيا :نجات وکاميابی او ر سعادت کی راه جيسا کہ قرآن ميں آيا ہے)وان ھَذا ِ
ص َر ِ
ق ِب ُکم عَن س ِبيلِ ِہ (اور يہ ہمارا سيدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو اوردوسرے راستوں کے پيچھے نہ جائو کہ راه خدا سے
فَتَفَ ﱠر َ
ُ
ً
ک ُمستَقِيما(اور يہی تمہارے پروردگار کا سيدھا راستہ ہے۔ )(٣
ص َراط َربﱢ َ
الگ ہوجا ئو گے۔ ))(٢وھَ َذا ِ
يہ صراط دنيا حديثوں ميں مختلف طريقوں سے آيا ہے من جملہ خدا کو پہچاننے کاراستہ اسالم ،دين ،قرآن ،پيغمبر
،اميرالمومنين ،ائمہ معصومين اور يہ سب کے سب ايک معنی کی طرف اشاره ہيں وه ہے سعادت اور کاميابی کاراستہ۔اس
راستہ
..............
) (١کافی جلد  ،٣از مسند احمد وصحيح مسلم
) (٢سوره انعام آية
(٣)١٥٣سوره انعام آية ١٢٦

کو پار کرنے کا مقصد عقائد حقہ کا حاصل کرنا ہے )خدا وند عالم کو پہچاننے سے لے کر اس کے صفات اور انبياء اور
ائمہ کی معرفت اورتمام اعتقادات کی شناخت نيز دين کے احکا م پر عمل کرنا اور اخالق حميده کا حصول ہے ( ۔اس سے پتہ
چلتا ہے کہ يہ راستہ بال سے زياده باريک اور تلوار کی دھار سے زياده تيز ہے او رجو بھی دقت اور غور وفکر کے ساتھ
اس سے گزر جائے گا وه راه آخرت طے کرلے گا۔ صراط آخرت  :اس پل اور راستہ کو کہا جا تاہے جو جہنم پر سے گذر ا
ہے اور اس پل کادوسرا سراجنت کوپہنچتا ہے جوبھی اسے طے کرلے گا وه ہميشہ کی کاميابی پالے گا اور جنت ميں اس کا
ٹھکانہ جاودانی ہوگا اور جو بھی اس سے عبور نہيں کرپائے گا آگ ميں گر کر مستحق عذاب ہوجائے گا ) َواِن ِمن ُکم اِ ﱠال
نجی الﱠذينَ أِتﱠقوا َو نَذ ُر الظﱠالِ ِمينَ فِيھَا َجثِيا ً (اور تم ميں سے کوئی ايسا نہينہے مگر يہ کہ
ٰ
ار ُدھَا َکانَ
علی َربﱢک َحتَما ً َم ِ
قضيا ً ثُ ﱠم نُ ِ
َو ِ
اسے جہنم ميں وارد ہوناہے ہو کہ يہ تمہارے رب کاحتمی فيصلہ ہے اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے ديں گے اور
ظالمين کو جہنم ميں چھوڑ ديں گے۔ )(١
اس آيت کے ذيل ميں پيغمبر اکرم ۖ کی حديث ہے جس ميں فرمايا ہے :بعض لوگ بجلی کی طرح پل صراط سے گذر جائيں
گے ،بعض لوگ ہوا کی طرح اور بعض لوگ گھوڑے کی طرح اور بعض دوڑتے ہو ئے اوربعض راستہ چلتے ہوئے اوريہ
ان کياعمال کے لحاظ سے ہوگا ۔
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..............
) (١سوره مريم آية ٧٢،

جابر ابن عبدﷲ انصاری کہتے ہيں  :ميننے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا :کوئی نيک يا گنہگار نہيں بچے گا
مگر يہ کہ اسے دوزخ ميں ڈاال جائے گا ليکن مومن کے لئے ٹھنڈی اور سالم ہوگی جيسے جناب ابراہيم کے لئے آگ تھی
پھر متقی اس سے نجات پا جائے گا اور ظالم وستم گر اسی آگ ميں رہينگے ۔)(١
جوبھی دنيا کے راستے پر ثابت قدم رہے گا وه آخرت ميں لﮍکھﮍا ئے گا نہيں
لی معرفة ّ
ﷲ ع ﱠزوج ﱠل وھما صراطان
ﷲ عليہ السالم عن الصﱢراط فقال:ھو الطريق اِ ٰ
عن مفضل بن عمر قال :سألت أبا عبد ّ ِ
ٰ
واقتدی بھداه م ّر
الذی فی الدنيا فھو االٔمام المفروض الطاعة من عرفہ فی الدنيا
فی اآلخرة فَأ ّما صراط
ِ
فی ال ّدنيا وصراط ِ
صراط ِ
ٰ
علی ال ّ
فتردی فی نار جہنم ۔
صراط ِفی اآلخرة
ٰ
علی الصّراط الذی ھو جسر جھنم فی اال خرة ومن لم يعرفہ فی الدنيا زلت قدمہ ٰ
مفضّل بيان کرتے ہيں ميننے امام صادق سے صراط کے بارے ميں پوچھا  :امام نے فرمايا :وہی خدا کو پہچانتے کاراستہ
ہے اوريہ دو راستے ہيں ايک دنيا ميں اور ايک آخرت ميں ليکن دنياميں صراط امام ہے جس کی اطاعت واجب ہے اور جو
بھی اسے پہچان لے او راس کی اتبا ع کرے تو اس پل سے جو جہنم پر ہے آسانی سے گذر جائے گا اور جس نے بھی اسے
نہيں پہچانا اس کے قدم صراط آخرت پہ
..............
) (١تفسير نورالثقلين ج ٣،ص ٣٥٣

لﮍکھﮍائيں گے او رجہنم مينگرجائے گا ۔)(١
سوره الحمد کے ِاھدنا الصﱢراط ال ُمستقي َم کے ذيل ميں بہت سے حديثيں تفسير روائی ميں بيان کی گئی ہيں ،تفسير نورالثقلين
سے ،ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کرتے ہيں ''قال رسول ّ
ﷲ :اِھدنا الصﱠراط ال ُمستقي َم صراط االٔنبيّاء و ھم الّذين أنعم ّ
ﷲ
عليھم''رسول ﷲ نے فرمايا صراط مستقيم انبياء کا راستہ ہے اور يہ وہی لوگ ہيں جن پر خدا نے نعمت نازل کی ہے ۔
ّ
:وﷲ نحن الصّ ّ◌راط
امام صادقننے فرمايا :صراط مستقيم امام کو پہچاننے کا راستہ ہے اور دوسری حديث ميں فرمايا
صراط الّذين أنَعمتَ عَليھم کی تفسير ميں فرمايا کہ اس سے محمد اور ان کی
المستقيم خد اکی قسم ہم ہی صراط مستقيمہيں۔ ِ
ذرية) صلوات ﷲ عليہم ( مراد ہے ۔
امام محمد باقر ں نے آيت کی تفسير ميں فرمايا  :ہم خد ا کی طرف سے روشن راستے اورصراط مستقيم ہيں اور مخلوقات خد
ا کے لئے نعمات ٰالہی ہيں۔ )(١
دوسری حديث ميں امام جعفر صادق نے فرمايا :الصﱠراط المستقيم أمي ُر المؤمنين۔ امير المومنين صراط مستقيم ہيں ۔قال النبّی
علی جہنم لم يجز عليہ اِ ّال َمن کان معہ جواز فيہ والية علی بن أبی طالب عليہ السالم وذلک
:اِذاکان يوم القيامة ونصب الصّراط ٰ
قولہ:
..............
) (١تفسير نور الثقلين ج،١ص  ٢٠تا ٢٤

) َوقفُوھُم أَنﱠھم َمسئُولُونَ (يعنی عن والية علی بن ابی طالب ؛ پيغمبر اسالمۖ نے فرمايا جب قيامت آئے گی اور پل صراط کو
جہنم پر رکھاجائے گا کوئی بھی اس پر سے گذر نہيں سکتا مگر جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس ميں علی ں کی واليت
ہوگی اور يہی ہے قول خدا :کہ روکو انہيں ان سے سوال کيا جائے گايعنی علی ابن ابی طالب کی وال يت کے سلسلے ميں
سوال کياجائے گا ۔
دوسری حديث ميں پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا  :پل صراط پر وه اتنا ہی ثابت قدم ہوگا جو ہم اہل بيت سے جتنی محبت کرے گا۔
)(١
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..............
) (١بحاراالنوار ج ، ٨ص ٦٨۔٦٩

سواالت
١۔قيامت ميں کس چيز کے بارے ميں سوال ہوگا ؟
٢۔ پيغمبر کی نظرميں فقير اور مفلس کون ہے ؟
٣۔ صراط دنيا اور صراط آخرت کسے کہتے ہيں ؟
٤۔ امام صادق ننے صراط کے سلسلے ميں مفضل سے کيافرمايا ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

انتاليسواں سبق
بہشت اور اہل بہشت  ،جہنم اور جہنمی
انسان کا آخری مقام جنت يا دوزخ ہے يہ قيامت کے بعد او ر ابدی زندگی کی ابتدا ء ہے جنت يعنی جہاں تمام طرح کی
معنوی اورمادی نعمتيں ہو ں گی دوزخ يعنی تمام طرح کی مصيبت سختی اور شکنجہ کا مرکز ۔ بہت سی آيتيں اور روايتيں
جنت کی صفات ونعمات اور جنتی لوگوں کے بارے ميں آئی ہيں يہ نعمتيں روحانی بھی ہيں اور جسمانی بھی ،پہلے جيسا کہ
بيان کياجاچکا ہے کہ معاد جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ل ٰہذا ضروری ہے جسم اور روح دونوں مستفيض ہوں يہاں فقط
ان نعمتوں کی فہرست بيان کر رہے ہيں ۔
جسمانی نعمتيں
١۔ جنتی باغ  :قرآن مجيد کی ١٠٠سے زياده آيتيں ہيں جس ميں جنت اور جنات وغيره جيسے الفاظ استعمال ہوئے ہيں ايسے
باغ جن کا دنيا کے با غات سے تقابل نہيں کيا جاسکتا اور وه ہمارے لئے بالکل قابل ادراک نہيں ہے ۔
٢۔بہشتی محال ت  :مساکن طيبہ کے لفظ سے يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ بہشتی محل ميں تمام سہولتيں مہيا ہو ں گی ۔
٣۔ مختلف النوع تخت اور بستر  :جنت کی بہترين نعمتوں مينسے وہاں کے بہتريں بستر ہيں جو انسان کے دلوں کو موه ليں
گے اوردل کو لبھا نے والے ہيں جنکے لئے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہيں ۔
٤۔ جنتی خو ان  :تمام آيتوں سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ جنت ميں طرح طرح کے کھانے ہو نگے جملہ ِم ﱠما يشَتھُونَ )من چاہا (
کے بہت وسيع معنی ہيں اور اس کی بہترين تعبير رنگ برنگ کے پھل ہيں ۔
٥۔ پاک مشروب :جنت ميں مشروب مختلف النو ع اور نشاط آورہو گی اور قرآن کے بقول '' لَذةُ لِل َشاربينَ '' پينے والو ں کے
لئے لذت وسرور کا باعث
ہوگا ہميشہ تازه  ،مزه مينکوئی تبديلی نہيں شفاف او رخوشبو دار ہوگا ۔
٦۔ لبا س اور زيورات :انسان کے لئے بہترين زينت لباس ہے قرآن وحديث ميں اہل بہشت کے لبا س کے سلسلے ميں مختلف
ا لفاظ استعمال ہوئے ہيں جس سے ان کے لبا س کے خوبصورتی او رکشش کا پتہ چلتاہے ۔
٧۔ جنتی عورتيں  :شريف عورت ،انسان کے سکو ن کاباعث ہے بلکہ روحانی لذت کا سرچشمہ ہے قرآن اور احاديث
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معصومين ميں مختلف طريقہ سے اس نعمت کا ذکر ہواہے اور اس کی بہت سے تعريف کی گئی ہے يعنی جنتی عورتيں تمام
ظاہری اور باطنی کماالت کی مظہر ہو نگی ۔
٨۔ جو بھی چاہئے ''فِيھا َماتشتھيِ ِہ االٔنفُس وتَل َذ االٔعيُن'' جو بھی دل چاہے گا اور جو بھی آنکھو نکی ٹھنڈک کا باعث ہوگا وه
جنت ميں موجود ہوگا يہ سب سے اہم چيز ہے جو جنت کے سلسلہ ميں بيان کی گئی ہے يعنی تمام جسمانی او رروحانی لذتيں
پائی جا ئيں گی ۔
روحا نی سرور
جنت کی روحانی نعمتيں مادی اور جسمانی لذتوں سے بہتر او ر افضل ہوں گی چونکہ ان معنوی نعمتوں کا ذکر پيکر الفاظ
ميں نہيں سماسکتا  :يعنی کہنے اور سننے والی نہيں ہيں ،بلکہ درک کرنے والی او رحاصل کرنے والی اوربراه راست قريب
سے لذت بخش ہيں ،اسی لئے قرآن او رحديث ميں زياده ترکلی طور پر او رمختصر بيان کياگياہے۔
١۔ خصوصی احترام  :جنت ميں داخل ہوتے وقت فرشتوں کے استقبال اور خصو صی احترام کے ذريعہ آغاز ہوگا اورجس
دروازه سے بھی داخل ہوگا فرشتے اسے سالم کريں گے اور کہيں گے صبر اور استقامت کے باعث اتنی اچھی جزاملی ہے
۔
ُ
َ
٢۔سکون کی جگہ:جنت سالمتی کی جگہ ہے سکون واطمينان کاگھر)أد ُخلُوا ال َجنﱠةَ َال خَوفُ َعلَي ُکم َو َال أنتُم تَح َزنُونَ ( جا ئو
جنت ميں داخل ہو جائو۔جہاں نہ کسی طرح کاخوف ہوگا نہ حزن ومال ل پايا جائے گا۔ )(١
..............
)(١سوره اعراف آية ٤٩

٣۔باوفا دوست اور ساتھی  :پاک اورباکمال دوستوں کا ملنا يہ ايک بہترين روحانی لذت ہے جيسا کہ قرآن ميں آيا ہے ) َو َحسُنَ
ک َرفِيقا ً(کتنے اچھے دوست ہيں يہ فضل ورحمت خدا ہے۔
أُولئِ َ
٤۔شيريں لہجہ ميں گفتگو  :جنت ميں بے لوث اور اتھاه محبت فضاکو اور شاداب وخوشحال کردے گی وہا ں لغو اوربيہوده
باتيں نہيں ہوں گی فقط سالم کياجائيگا ''فی شغل فاکھون''خوش وخرم رہنے والے کام ہو ں ۔
ضرةَ النﱠع ِي ِم( تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کامشاہده کروگے
فی ُوجُو ِھ ِھم نَ َ
َعرفُ ِ
٥۔ بيحد خو شحالی او رشادابی  ):ت ِ
ُ
ستبش َرة (مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے ہونگے۔ )(٢
)َ )(١و ُوجُوهُ يَوم ِئ ٍذ ُمسفِ َرةُ ضاحکةُ ُم ِ
٦۔خد ا کی خوشنودی کا احساس :محبوب کی رضايت کاادراک سب سے بﮍی معنوی لذت ہے جيسا کہ سوره آل عمران کی
آية ١٥ميں جنت کے سرسبز باغ او رپاک وپاکيزه عورتوں کے ذکر کے بعد ارشاد ہوتاہے َو ِرضوان ِمن ّ
ﷲ )خداکی
ض َی ﱠ
ﷲُ عَنھُم َو َرضُوا عَنہُ َذلِک الفَو ُز ال َع ِظي َم'' خدا ان سے راضی ہوگا اور وه خدا سے اور يہی ايک عظيم
خوشنودی ('' َر ِ
کاميابی ہے۔ )(٣
٧۔ بہشتی نعمتوں کاجاويدانی اور ابدی ہونا  :خوف اور ہراس ہميشہ فنا اور نابودی سے ہوتا ہے ليکن جنت کی نعمتيں ابدی
او رہميشہ رہنے والی ہيں فنا کاخوف
..............
) (١سوره مطففين آية٢٤ :
) (٢سوره عبس آية٣٨:۔ ٣٩
) (٣سوره مائده آية١١٩ :

نہيں ہے يہ بہترين اورابدی خاصيت کے حامل ہيں:أُ ُکلُھَا دَائ ُم َو ِظلﱡھَا ۔ )(١
اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سايہ بھی ہميشہ رہے گا ۔
خفی لھُم ﱢمن قُ ﱠر ِة أعيُن(کوئی نہيں جانتا کہ اس کے لئے ايسی
٨۔ پرواز فکر کی رسائی جہا ں ممکن نہيں  ):فَ َال تَعل ُم نَفس َماأ ٰ
مخفی جزاء ہے جواس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگی۔)(٢پيغمبر اسالمۖ نے فرمايا :جنت ميں ايسی چيزيں ہوں گی
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جسے نہ کسی آنکھ نے ديکھا ہو گا او رنہ کا ن نے سنا ہوگا او رنہ ہی قلب کی رسائی وہانتک ہوئی ہوگی۔ )(٣
جہنم او رجہنمی لوگ
جہنمٰ ،الہی قہر وغضب کانام ہے جہنم کی سزا جسمانی اور روحانی دونونہے ،اگرکوئی شخص انہيں فقط روحی اور معنوی
سزا سے مخصوص کرتا ہے تويہ قرآن کی بہت سی آيتوں پر توجہ نہ کرنے کے سبب ہے ،قيامت کی بحث ميں ذکر کيا
گياہے کہ قيامت جسمانی اور روحانی دونونہے لہٰذا جنت اورجہنم دونوں ميں يہ صفت ہے ۔
جہنميوں کی جسمانی سزا
١۔ عذاب کی سختی :
جہنم کی سزا اس قدر سخت ہوگی کہ گنہگار شخص چاہے گا کہ بچے ،بيوی ،بھا ئی
..............
)(١سوره رعد آية ٣٥:
) (٢سوره سجده آية١٧ :
) (٣الميزان ومجمع البيان

دوست ،خاندان يہانتک کہ روی زمين کی تمام چيزوں کو وه قربان کر دے تاکہ اس کے نجات کاباعث قرار پائے ۔)يَ َو ﱡد
فی ا َٔ
ُنجي ِہ ( مجرم چاہے گا کہ
ال
ب يَو َمئِ ٍذ بِبَنِي ِہ َو َ
ص ِ
جر ُم لويَفتَ ِد ِمن َع َذا ِ
صيلتِہ ال ِ
احبتِہ وأَ ِخي ِہ َوفَ ِ
رض َجميعا ً ثُ ﱠم ي ِ
ت تُؤي ِہ َو َمن ِ
ال ُم ِ
ِ
کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اوالد کو لے
ليا جائے اور بيوی اوربھائی کو اور اس کے کنبہ کو جس ميں وه رہتا تھا اورروی زمين کی ساری مخلوقات کو اور اسے
نجات دے دی جائے۔ )(١
َ
ُ
ُ
ﱠ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ٔ
غل ال َح ِم ِيم (بے شک آخرت ميں ايک تھوہﮍ
يم
ث
ال
ا
م
ا
ع
ط
وم
ق
ز
ال
ة
ر
ج
ش
ن
ا
):
ونوش
٢۔جہنميونکا خورد
ک
ون
ط
ب
ال
فی
غل
ي
ھل
م
ال
ک
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
ِ
کادرخت ہے جوگنہگا ر ونکی غذاہے وه پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پيٹ ميں جوش کھائے گا جيسے گرم پانی جوش
کھاتاہے۔ )(٢
َ
٣۔جہنمی کپﮍے َ ):وت ٰ
فی ا ٔ
َغشی ُوجُوھَھم النﱠا ُر (اور تم اس دن
ران َوت ٰ
الصفَا ِد َس َرا ِبيلُھُم ِمن قَ ِط ٍ
جر ِمينَ يَومئِ ٍذ ُمقَ ﱠرنِينَ ِ
َری ال ُم ِ
مجرموں کو ديکھو گے کہ کسی طرح زنجير وں مينجکﮍے ہوئے ہيں ان کے لباس قطران )بدبودار ماده کے( ہونگے اور ان
وس ِھم
وق ُر ُٔو ِ
َار يُصبﱡ ِمن فَ ِ
کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھا نکے ہوئے ہوگی)) (٣فَالﱠ ِذينَ َکفَرُوا قُ ِط َعت لَھُم ِثيَابُ ِمن ن ٍ
فی بُطُونِ ِھم َوال ُجلُودُ(جولوگ کافر ہيں ان کے واسطے آگ کے
ال َح ِمي ُم يُصھَ ُر ِب ِہ َما ِ
..............
) (١سوره معارج ١١۔١٤
) (٢سوره دخان ٤٣۔٤٦
)(٣سوره ابراہيم ٤٩۔ ٥٠

کپﮍے قطع کئے جائيں گے او ران کے سروں پر گرما گرم پانی انڈيالجائے گا جس سے ان کے پيٹ کے اندر جو کچھ ہے
او ران کی جلديں سب گل جا ئيں گی ۔)(١
ﱠ
٤۔ ہر طرح کاعذاب  :جہنم ميں ہر طرح کا عذاب ہوگا کيونکہ جہنم خدا کے غيظ وغضب کانام ہے ) ٔاِ ﱠن الذيِنَ َکفَرُوا بِآياتِنا
اب اِ ﱠن ﱠ
َض َجت ُجلُو ُدھُم بَ ﱠدلنَا ھُم ُجلُوداً غَي َرھا ِليَ ُذوقُوا ال َع َذ َ
َسوفَ نُص ِلي ِھ َم نَاراً ُکلﱠما ن ِ
ﷲَ
َزيزاً َح ِکيما ً(اور بے شک جن لوگو ں نے ہماری آيتوں کاانکا ر کياہے ہم انہيں آگ ميں بھون ديں گے اور جب ايک
َکانَ ع ِ
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کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دينگے تاکہ عذاب کامزه چکھتے رہيں خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے )(٢
روحانی عذاب
ُ
َ
َ
ﱠ
ُ
ُ
ُ
َ
ٔ
ٔ
ٔ
ريق ( جب يہ جہنم کی تکليف سے
١۔ غم والم اور نااميدی  ):کلما ارادُوا ا ْن يَخ ُرجُوا ِمنھا ِمن َغ ﱟم اعيدُوا فِيھَا َوذوقوا َعذ َ
اب ال َح ِ
نکل بھاگنا چائيں گے تو دوباره اسی ميں پلٹا ديے جائيں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزه چکھو ۔)(٣
٢۔ذلت ورسوائی ) َو الﱠ ِذينَ َکفَرُوا َو َک ﱠذبُوا بِآياتِنَا فَأُولئِک لَھُم َع َذابُ ُم ِھينُ (اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا اورہماری آيتوں کی
تکذيب کی ان کے لئے نہا يت درجہ رسواکن عذاب ہے۔ )(٤
قرآن ميں متعدد جگہ اہل جہنم کی ذلت اور رسوائی کوبيان کيا گيا ہے جس
..............
) (١سوره حج  ١٩تا٢٠
) (٢سوره نساء آية ٥٦
) (٣سوره حج آية ٢٢
) (٤سوره حج آية ٥٧

طرح وه لوگ دنيا ميں مومنين کو ذليل سمجھتے تھے ۔
٣۔تحقير وتوہين :جب جہنمی کہيں گے با ر الہا! ہميں اس جہنم سے نکا ل دے اگر اس کے بعدھم دوباره گنا ه کرتے ہيں تو ہم
واقعی ظالم ہيں ان سے کہا جا ئيگا۔ )أخ َسئوا فِيھَا َو َال تُکلﱢ ُمونَ (اب اسی ميں ذلت کے ساتھ پﮍے رہو اور بات نہ کرو )(١
اخساء کا جملہ کتے کو بھگانے کے وقت کيا جاتا ہے اوريہ جملہ گنہگا روں اور ظالموں کو ذليل کرنے کے لئے استعمال ہو
اہے ۔
َ
ﱠ
ً
ﱠ
عص ﷲَ َو َرسُولَہُ فَأِ ﱠن لَہُ نَا َر َجہَن َم خَالِدينَ فِيھَا أبَدا( اور جو ﷲ او ررسول کی نافرمانی کرے
٤۔ابدی سزا اور امکا نات َ ):و َم ْن يَ ِ
گا اس کے لئے جہنم ہے اور وه اسی ميں ہميشہ رہنے واال ہے۔ )(٢
دائمی اور ابدی ہونا جو جہنميونکے لئے ہے بہت دردنا ک اور سخت ہوگا چونکہ ہر پريشانی او ر سختی ميں نجا ت کی اميد
ہی خوشی کاسبب ہوتی ہے ليکن يہاں سختی اور بے چينی اس لئے زياده ہوگی،کہ نجا ت کی کوئی اميد نہيں ،اس کے عال وه
رحمت خدا سے دوری سخت روحی بے چينی ہے ۔
سوال؟ يہ کيسے ہو گا کہ وه انسان جس نے زيا ده سے زياده سوسال گنا ه کئے اسے کروڑوں سال بلکہ ہميشہ سزادی جائے
البتہ يہ سوال جنت کے دائمی ہو نے پر بھی
..............
) (١سوره مومنون آية١٠٨:
)(٢سوره جن آية ٢٣

ہے ليکن وہاں خداکا فضل وکرم ہے ليکن دائمی سزا عدالت ٰالہی سے کس طرح سازگا ر ہے ؟۔
جواب  :بعض گنا ه جيسے) کفر (کا فر ہونااس پر دائمی عذاب يہ قرين عقل ہے بطور مثال اگر ڈرائيور کا ٹرافيک کے قانو
ن کی خالف ورزی کے باعث ايکسيڈنٹ ميں پير ٹوٹ جائے تو اس کی خال ف ورزی ايک سکنڈ کی تھی مگر آخری عمر
تک پير کی نعمت سے محروم رہے گا ۔
ماچس کی ايک تيلی پورے شہر کو جال نے کے لئے کا فی ہے انسان کے اعمال بھی اسی طرح ہيں ،قرآن ميں ارشاد رب
العزت ہے ) َو َال تُج َزونَ اِ ﱠال َما ُکنتُم تَعم َل ُ◌ونَ (اورتم کو صرف ويسا ہی بدلہ ديا جا ئے گا جيسے اعمال تم کررہے ہو )(١
دائمی ہونا يہ عمل کے باعث ہے ۔
..............
)(١سوره يس آية ٥٤
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سواالت
١۔ جنت کی پانچ جسمانی نعمتوں کو بيان کريں ؟
٢۔جنت کی پانچ روحانی نعمتونکا بيان کريں ؟
٣۔ اہل جہنم کی تين جسمانی سزائيں بيان کريں ؟
٤۔ اہل جہنم کی تين روحانی عذاب کو بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (

چاليسواں سبق
شفاعت
شفاعت ايک اہم دينی اور اعتقادی مسائل ميں سے ہے قرآن اور احاديث معصومين ميں اس کا متعدد بار ذکر آياہے اس کی
وضاحت کے لئے کچھ چيزوں پر توجہ ضروری ہے !
الی المطلوب''
١۔ شفاعت کے کيا معنی ہيں ؟ لسان العرب ميں ماده شفع کے يہ معنی ہيں '' :ال ﱠشاف ُع الطالب لغيره يتشفع بہ ٰ
)شافع اسے کہتے ہيں جو دوسرے کے لئے کوئی چيز طلب کرے ( مفردات راغب ميں لفظ شفع کے يہ معنی بيان کئے گئے
الی آخر ناصراً لہ وسائالً عنہ'' شفاعت ايک دوسرے کا ضم ہو نا اس لحاظ سے کہ وه اس کی مدد
ہيں '':الشفاعة االنضمام ٰ
کرے او راس کی طرف سے اس کی ضروريا ت کا طلبگار ہو ۔
موال ئے کائنات نے اس سلسلے ميں فرمايا  :الشفيع جناح الطالب شفاعت کرنے واال محتاج کے لئے اس کے پر کی مانند ہے
جس کے مدد سے وه مقصد تک پہنچے گا۔ )(١
..............
) (١نہج البالغہ حکمت ٦٣

٢۔ ہما ری بحث کا مقصد وه شفاعت ہے جس کے ايک طرف خدا ہو يعنی شفاعت کرنے واال ،خالق اور مخلوق کے درميان
واسطہ بنے ،دو مخلوق کے درميان شفاعت ميرامقصد نہيں ہے دوسرے لفظوں ميں يوں سمجھ ليں کہ قوی او رمضبوط
شخص کاکمزور کے کنارے ہو نااور اس کی مدد کرنا تاکہ وه کمال کی منزل تک پہنچ سکے اور اولياء خداکا لوگو ں کے
واسطے شفاعت کرنا ،قانو ن کی بناء پر ہے نہ کہ تعلقات کی بناء پر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت اور پارٹی بازی ميں
فرق ہے ۔
اثبات شفاعت
٣۔ شفاعت مذہب شيعہ کی ضروريات ميں سے ہے اور اس پربہت سی آيات ور روايات دال لت کرتی ہيں) َو َال تَنفَ ُع ال ﱠش ٰفا َعةُ
ِعن َدهُ اِ ﱠال ِل َمن اَ ِذنَ لَہُ( اس کے يہاں کسی کی بھی سفارش کام آنے والی نہيں ہے مگر وه جس کو خود اجازت دے دے )(١
ض َی لَہُ قَوال( اس دن کسی کی سفارش کام نہيں آئے گی سوائے ا ن کے
)يَو َمئِ ٍذ ال تَنفَ ُع ال ﱠش ٰفا َعةُ اِ ﱠال َمن أَ ِذنَ لَہُ الرﱠحمٰ َ نُ َو َر ِ
يع اِ ﱠال ِمن بَع ِد اِذنِ ِہ(کوئی اس کی اجازت
جنہيں خدا نے خوداجازت دی ہے ہو اور وه ان کی بات سے راضی ہے)َ )(٢ما ِمن َشفِ ٍ
کے بغير شفاعت کرنے واالنہيں ہے( )َ ) (٣م ْن َذا الّ ِذ يَشف ُع ِعندُه اِ ﱠال ِباِذ ِن ِہ(کو ن ہے جواس کی بارگا ه ميں اس کی اجازت کے
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

بغير سفارش کر سکے؟ )َ )(٤وال َيشفَعُونَ أِل ّ
َضی(اور
ّ◌ا ِل َم ِن ارت ٰ
..............
) (١سوره سبائ ٢٣
) (٢سوره طہ ٩،١٠
) (٣سوره يونس ٣
) (٤سوره بقره ٢٥٥

فرشتے کسی کی سفارش بھی نہيں کر سکتے ،مگر يہ کہ خدا اس کو پسند کرے ) (١ان مذکوره تمام آيتوں ميں کہ جن ميں
شفاعت کے لئے خد ا کی رضايت اور اجازت شرط ہے يہ تمام کی تمام آيتينشفاعت کو ثابت کر تی ہيں اور واضح ہے کہ
پيغمبر اکرم اور دوسرے معصومين کا شفاعت کرنا خدا کی اجا زت سے ہے ۔
ُ
ﱠ
سوال :بعض قرآنی آيتوں ميں شفاعت کا انکا ر کيونکيا گيا ہے ؟جيسے سوره مدثر کی آيت ) ٤٨فَ َما تَنفَ ُعھُم َشفَا َعة الشافِ ِعينَ (
س شَيئا ً َو َال يُقب ُل ِمنھا
َجز ِ◌ نَفسُ عَن نَف ٍ
تو انہيں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائده نہ پہنچائے گی ) َواتﱠقُوا يَوما ً ت ِ
صرُونَ (اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش
شَفاعةُ َو َال يُؤ َخ ُذ ِمنھا عَد ُل َو َال ھُ ْم يُن َ
قبول نہ ہو گی نہ کوئی معاوضہ ليا جا ئے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ )(٢
جواب  :پہلی آيت ان لوگوں کے بارے ميں ہے کہ جنہو ں نے نماز اور خدا کی راه ميں کھا نا کھال نے کو چھوڑ ديا اور
قيامت کو جھٹال تے ہيں ،آيت ميں ارشاد ہے کہ ان لوگو ں کے لئے شفاعت کو ئی فائده نہيں پہنچائے گی اس ميں بھی ضمنی
طور پر شفاعت کاہو نا ثابت ہے يعنی پتہ چلتا ہے کہ قيامت ميں شفاعت ہے ہر چند کہ بعض لوگوں کے لئے نہيں ہے ۔
اور دوسری آيت کے سياق وسباق سے پتہ چلتا ہے کہ يہ قوم يہو د کے
..............
)(١سورہانبياء ٢٨
) (٢سوره بقره آية ٤٨

بارے ميں ہے کہ انہوں نے کفر اور دشمنی کو حق کے مقابلے قرار دياہے يہا ں تک کہ انبياء ٰالہی کو قتل کيا ،ل ٰہذا ان کے
لئے کوئی شفاعت فائده نہ دے گی ۔ اوپر کی آيت کلی طور پر شفاعت کی نفی نہيں کر رہی ہے اس کے عال وه اس کے
پہلے کی آيتيں اور متواتر روايات اور اجما ع امت سے شفاعت کاپاياجانا ثابت ہوتا ہے ۔
سوال  :بعض آيتوں ميں شفاعت کو کيوں فقط خدا سے مخصوص کرديا ہے ؟
يع( اور تمہارے لئے اس کے عالوه کوئی سرپرست ياسفارش کرنے واال نہيں ہے۔
جيسے)ما لَ ُکم ِم ْن دُون ٍہ ِم ْن َو ِل ﱟی َو َال َش ِف ٍ
) )(١قُلْ ِ ّ ِ ال ﱠشفا َعةُ َجميعا ً(کہہ ديجئے کہ شفاعت کا تما م تر اختيار ﷲ کے ہاتھوں مينہے۔ )(٢
جواب  :واضح رہے کہ بالذات اور مستقل طور پر شفاعت فقط خدا سے مخصوص ہے او ردوسروں کا خدا کی اجازت سے
شفاعت کرنا يہ منا فی نہيں ہے ان مذکوره آيتوں کے مطابق کہ جن مينشفاعت کوخدا کی اجازت کے ساتھ جانا ہے اس سے
نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ بعض شرائط کے تحت دوسروں کے لئے بھی شفاعت ثابت ہے۔
فلسفہ شفاعت
ٔ
شفاعت ايک اہم تربيتی مسئلہ ہے جو مختلف جہتوں سے مثبت آثار کاحامل اور زندگی ساز ہے ۔
١۔ اولياء خدا او رشفاعت کئے جانے والے لوگو ں کے درميان معنوی رابطہ
..............
) (١سوره سجده آية ٤
) (٢سوره زمر آية ٤٤
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واضح سی بات ہے جو قيامت کے خو ف سے مضطرب او ر بے چين ہو ايسے کے لئے ائمہ اور پيغمبر اسال م ۖ سے
شفاعت کی اميد اس بات کا باعث بنے گی کہ وه کسی طرح ان حضرات سے تعلقات بحال رکھے ۔
اور جوان کی مرضی ہو اسے انجام دے اور جوان کی ناراضگی کا سبب ہو اس سے پرہيز کرے کيو نکہ شفاعت کے معنی
سے يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت پانے والے کے درميان معنو ی رابطہ ہونا ضروری ہے ۔
٢۔ شرائط شفاعت کا حاصل کرنا وه آيت اور احاديث جو پہلے ذکر کی گئيں ان ميں شفاعت کے لئے بہت سی شرطيں قرار
دی گئی ہيں يہ با ت مسلّم ہے کہ جو شفاعت کی اميد ميں اور اس کے انتظار ميں ہے وه کوشش کرے گا کہ يہ شرطيں اپنے
اندر پيدا کرے سب سے اہم ان ميں خدا کی مرضی حاصل کرناہے يعنی الزم ہے ايسا کام انجام دے جوخدا کو مطلوب ہو اور
جو شفاعت سے محروميت کا باعث بنے اسے چھوڑ دے ۔
شفاعت کے بعض شرائط
الف ( بنيا دی شرط ايمان ہے جولوگ باايمان نہيں ہيں يا صحيح عقيده نہيں رکھتے ہينشفاعت ان کو شامل نہيں ہوگی ۔
ب( نماز چھوڑ نے واال نہ ہو يہاں تک کہ امام صادق کی روايت کے مطابق نماز کو ہلکا بھی نہ سمجھتا ہو ۔
ج( زکا ت نہ دينے والوں ميں سے نہ ہو ۔
د( حج چھوڑنے والو ں ميں سے نہ ہو ۔
َ
ھ( ظالم نہ ہو) َو َما لِلظﱠالِ ِمينَ ِمن َح ِميم َو َال َشفِيع يُطاع (کيوں کہ ظالموں کے لئے کوئی مہربان دوست يا کوئی شفاعت فائده
نہيں دے گی ،سوره مدثر ميں ارشاد ہوا ہے کچھ چيزيں ايسی ہيں جوشفاعت سے انسان کو محروم کرديتی ہيں۔
١۔نماز کی طرف دھيان نہ دينا۔
٢۔ معاشره ميں محروم لوگوں کی طرف توجہ نہ کرنا۔
 ٣۔باطل امور ميں لگ جانا۔
 ٤۔قيامت سے انکا رکرنا۔
يہ تمام چيزيں سبب بنتی ہيں کہ وه انسان جوشفاعت کا خواہاں ہے اپنے اعمال ميں نظر ثانی کرے اپنے آئنده کے اعمال ميں
سدھار الئے ل ٰہذا شفاعت زندگی ساز اور مثبت آثار کا حامل ہے اور ايک اہم تربيتی مسئلہ ہے )(١
رب العالمينَ
والحم ُد ّ ِ ﱢ
..............
) (١قيامت کی بحث ميں ان کتابو ں سے نقل يا استفاده کياگياہے ،نہج البال غہ ،بحاراالنوار  ،تسلية الفوائد مرحوم شبر،کلم الطيب
)مرحوم طيب( ،محجة البيضاء )مرحوم فيض ( ،معاد آقای فلسفی  ،معاد آقای مکارم ،معاد آقای قرائتی معاد آقای سلطانی ،تفسير نمونہ
اور سب سے زياده جس سے استفاده کيا گياہے وه ہے پيام قرآن ج ٥،و ٦۔

سواال ت
١۔ شفاعت کسے کہتے ہيں اور شفاعت کرنے والے کون ہيں ؟
٢۔ شفاعت کے زندگی ساز اور مثبت آثار بيان کريں ؟
 ٣۔ شفاعت کے شرائط بيان کريں ؟

اصول عقائد )چاليس اسباق ميں (
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منا بع وماخذ
١۔قرآن
٢۔نہج البال غہ
٣۔توحيد صدوق
٤۔تفسير پيام قرآن
٥۔بحاراالنوار...............................................................محمدباقر مجلسی
٦۔تفسير نورالثقلين.........................................عبد علی بن جمعہ عروسی الحويزی
٧۔تفسير برہان . ............................................................سيد ہاشم بحرانی
٨۔تفسيرالميزان..............................................عالمہ سيد محمد حسين طباطبائی
٩۔تفسير نمونہ........................................................آية ﷲ مکارم شيرازی
١٠۔اصول کافی .........................................................محمد بن يعقوبی کلينی
١١۔المراجعات . ...................... ....................مرحوم سيد شرف الدين عاملی
١٢۔الغدير ................................................................مرحوم عالمہ امينی
١٣۔اثبات الھداة ..........................................................مرحوم حر عاملی
١٤۔کلم الطيب .......................................................مرحوم طيب اصفہانی
١٥۔غاية المرام .........................................................مرحوم عالمہ بحرانی
١٦۔غررودرر..................................................................مرحوم آمدی
١٧۔منتھی االمال .........................................................مرحوم محدث قمی
١٨۔بررسی مسائل کلی امامت ........................................آية ﷲ ابراہيم امينی
١٩۔تسليةالفواد.................................................................مرحوم شبّر
٢٠۔سلسلہ بحثھای اعتقادی .......................................آية ﷲ مکارم شيرازی
٢١۔سلسلہ بحثھای اعتقادی .................................................آية ﷲ سبحانی
٢٢۔سلسلہ بحثھای اعتقادی ..............................................آية ﷲ استادی
٢٣۔سلسلہ بحثھای اعتقادی ......................حجةاالسالم والمسلمين محمدی ری شہری
٢٤۔درسھای از قرآن ....................................حجةاالسالم والمسلمين قرآئتی
٢٥ہستی بخش ورہبران راستين .............................................شہيد ہاشمی نژاد
٢٦۔گمشده شما ..............................................................آية ﷲ يزدی
٢٧۔اصول عقائد رااينگونہ تدريس کنيم .............آقايان )آشتيانی ۔امامی ۔حسنی(
٢٨۔خدا شناسی درکالس درس ................................................استاد ھريسی
٢٩۔معاد ......................................................حجةاالسالم والمسلمين فلسفی
٣٠۔معاد ..................................................حجةاالسالم والمسلمين سلطانی
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