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  ناشرعرض

 مي اهللا الرحمن الرحبسم

 کے مطابق اس سے تي و ظرفتيح صالی اپنزي ہر چی    جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات ک

 رنگ اںي حاصل کرتے اور غنچہ و کلی کرنوں سے سبزی ننهے ننهے پودے اس کی ہے حتی ہوتابيضيف

 اي چنانچہ متمدن دنں،يہ کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے اںيکی تارںي ہیتي کرلدايونکهار پ

 اي سے جس وقت اسالم کاسورج طلوع ہوا، دنوںياضي فی قدرت کںي موںی سنگالخ وادیسے دور عرب ک

 ۔ای اٹهاضي کے اعتبار سے فتي ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیک

 و آلہ وسلم غار حراء ہي اهللا علی صلی    اسالم کے مبلغ اور موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطف

 رابي سے سقتي و حق کو چشمہ حقاي اس دنیاسي پی کیسے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہ

 تقائے سے ہم آہنگ اری عمل فطرت انسانکی اکی اور ادہي عقکی اکی اغاماتي پی آپ کے تمام الہا،یکرد

 ہر ںي عالم تاب شعاعی اسالم کی ہںي برس کے مختصر عر صہ م٢٣ اس لئے ،ی ضرورت تهی کتیبشر

 قدروں کے سامنے ی اسالمںيبیذ تہمی قدی و روم کرانی پر حکمران ااي اور اس وقت دنںي گئليطرف په

 ہوں اور ی عارسے اگر حرکت و عمل ںي اچهے لگتے ہںي مکهنےی اصنام جو صرف دیبی ، وہ تہذںيماندپڑگئ

 ی سے روبرو ہونے کی کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکهتے تو مذاہب عقل و آگہنےی کو سمت دتيانسان

 و انی اسالم نے تمام ادںي کم مدت می سے بهی صدی چوتهائکی وجہ ہے کہ ایہی ںي ہتےی کهودیتوانائ

 ۔اي پر غلبہ حاصل کرلاتی و روابیمذاہب اور تہذ



 ہمي علتي اہل بی کہ جس کراثي گرانبہا مہی ی و آلہ و سلم کہي اهللا علی    اگر چہ رسول اسالم صل

 ہے، وقت کے یک ی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی نے خود کو طوفانروؤںيالسالم او ر ان کے پ

 وںينگنائ عرصے کے لئے تلی طوکی کے سبب ای اورناقدری بے توجہیہاتهوں خود فرزندان اسالم ک

 استي حکومت و سی پهر به،ی تهی گئی کو عام کرنے سے محروم کردتی افادی عمومیکاشکار ہوکراپن

 رکها اور چودہ سو ی جارضي السالم نے اپنا چشمہ فہمي علتي مکتب اہل بري پروا کئے بغیکے عتاب ک

 کئے جنهوں نے میقد اسالم کو تائےي القدر علماء و دانشور دنلي جلسےی بہت سے اںيسال کے عرصے م

 ںي حق آگی زد پر اپنی موجوں کی و نظری سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکراتی افکارو نظریرونيب

 ہر قسم کے ںي دور اور ہر زمانہ م ہے اور ہری کی پشت پناہی سے مکتب اسالم کروںی اور تقرروںیتحر

 ی کے بعد ساریابي کامی انقالب کی اسالمںي خاص طور پر عصر حاضر ماہے،يشکوک و شبہات کا ازالہ ک

 ی ہوئی او رگڑںي طرف اٹهی السالم کہمي علتي بار پهر اسالم و قرآن اور مکتب اہل بکی اںي نگاہی کايدن

 و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسالم سے اس  قوتی دشمنان اسالم اس فکر اور معنوں،يہ

 حاصل کرنے کے لئے بے ی و کامران زندگابي اور کامجوڑنے موج کے ساته اپنا رشتہ ی اور ثقافتیمذہب

 او رنشر و اشاعت غي تبلی مقابلہ کازمانہ ہے اورجو مکتب بهی اور فکری زمانہ عملہی ں،ي و بے تاب ہنيچ

 اتکي دناتی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریفائدہ اٹها کر انسان سے قوںیکے بہتر طر

  آگے نکل جائے گا۔ںي مدانيپہنچائے گا، وہ اس م

 مسلمانوں خاص طور پر اہل ینے به ) نسل  کوتي اہل بیعالم (  السالم ہمي علتي اہل بی    مجمع جہان

 اہم ضرورت کی ای وقت کنای کو فروغ دیکجہتی و ی ہم فکراني کے درمروؤںيعصمت و طہارت کے پ) ع( تيب

 ضہی حصہ لے کر بہتر اندازسے اپنا فرںي مکی تحری کہ اس نورانہے ای قدم اٹهاںي ہوئے اس راہ متےیقرار د

 سے ادہی ہے زیاسي پیشفاف معارف ک  جو قرآن و عترت کے صاف وتیئے بشرايہ دنادا کرے، تا کہ موجود

 نيقی ںي ہوسکے، ہمرابي سے ستیرشار اسالم کے اس مکتب عرفان و وال سے ستی عشق و معنوادہیز

 جائے اور اي ثقافت کو عام کی و طہارت کتعصم) ع( تي اگر اہل بںيہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز م

 اي دنںيو خال م  خدحي اپنے صحراثي جاوداں میو رسالت ک) ص( کے علمبردار خاندان نبوت یداري و بتیحر

 نام ی خون خواروں کی، سامراج  کے شکارتي، انان  کے دشمنتيانسان  جائے تو اخالق ویک پہنچادت

 ی کو امن و نجات کتي آدمی ماندی جہالت سے تهکافتہی ی ترقی و ثقافت اور عصر حاضر کبینہاد تہذ

 ے۔ جاسکتا ہاي کاري حکومت کے استقبال کے لئے تی عالمیک) عج( امام عصر عہیدعوتوں کے ذر

 اور خود ںي کے شکر گزار ہنيمصنف  وني کوششوں کے لئے محققیقي و تحقی تمام علمںي    ہم اس راہ م

 ی السالم کہمي علتي، مکتب اہل ب  نظر کتابری ز، ںيگار تصور کرتے ہ خدمتی کا ادنٰنيمترجم ر اونيکو مؤلف

 ی کیاطبائ طبنيسح  محمددي ہے، فاضل عالمہ سی کڑکی ای سلسلہ کی و اشاعت کے اسجیترو

 ںي نے اردو زبان می رضوني حسی قلبدي موالنا سليکو فاضل جل'' اسالم اور آج کا انسان''گرانقدر کتاب 

 ں،ي کے آرزومند ہقاتي توفدی جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار اور مزاہےياپنے ترجمہ سے آراستہ ک

 کہ ںي ادا کرتے ہہی قلب سے شکر مي صمی کا بهني ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونںي منزل میاس

 ہے، خدا کرے کہ ی عنوان سے زحمت اٹهائی بهی کسںيجنهوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے م

  کا باعث قرار پائے۔ی جہاد رضائے مولی ادنہی ںي مداني میثقافت

  مع االکرام والسالم

  السالم ہمي علتي اہل بی امور ثقافت، مجمع جہانریمد

 



 

 

 

 

 تفہرس

 

  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبرعنوان

 ٢١ راہ                    یفطرت ک:پہال حصہ٠

 ٣٠            ںي ضرورتیقي حقیاسالم اورہر زمانہ ک٠    

 ۴١ حل کرتا ہے؟        سےي ضرو رتوں کوکیاسالم،ہر زمانہ ک٠    

 ۴٣            لہيکا وس صي تشخی ضرورتوں کی اور انسانیاجتماع٠     

 ۴٨            ہی اسالم کا نظرںي کے بارے متيترب٠    

 ۴٩                ادي بنی کتي و تربميںتعلياسالم م٠    

 ۴٩ قوت فہم                 ی انسان کی فطر٠    

 ۵١                ني قوانرّي ثابت اور متغ٠    

 ۵۵                 نيوانرقّي ثابت اور متغںي اسالم م٠    

 ۵۵                    نيثابت قوان٠    

 ۵٨                    نيرقوانّيمتغ٠    

 ۵٩ وضا حت                    یمطالب ک٠    

  ۶١ کا ازالہ                    ی غلطکیا٠    

 ۶۵ کا مسئلہ                    تيخاتم٠    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عنوان

 ۶۵ ہے؟        ںي ضرورت نہی کیںوحي انسان کو عہد حاضر مايک٠    

 ٧۵ مسائل                     ی ۔ فلسفیعلم:دوسراحصہ٠

 ٧۶ بر ہان                 کیعالم کے حدوث پرا٠    

 ٧٧        لتي فضیک) ص( اسالم غمبريپر پ) ع  (اءيدوسرے انب٠    

 ٧٩ شفاعت                یدکياہل توح٠    

 ٨١                ہي توجی کیںغالمياسالم م٠    

 ٨٨ ہونا                دايانسان کا آدم و حوا سے پ٠    

 ٩٠                ںفرقيعلم نفس اورمعرفت نفس م٠    

 ٩٠معرفت نفس کا مطلب                ٠    

 ٩٠عرفت نفس کا رابطہ             عرفان نفس اور م٠    

 ٩١معرفت اور لقا اهللا کا مطلب                ٠    

 ٩٢ ہے            ی کنجی معر فت کی معرفت خداکینفس ک٠    

 ٩٣ وضاحت                یدو مطالب ک٠    

 ٩۴ کے مقام پر فائز ہونا                یخود شناس٠    



 ٩۴ ہے؟                ايود ک کا مقصادی یخدا ک٠    

 ٩۵ کرسکتا            ںي عطا نہزي سے محروم شخص و ہ چزي چیکس٠    

 ٩۵                ںي حالت می کروتحوليعالم ،تغ٠    

 ٩۶                    نيثابت قوان٠    

  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبرعنوان

 ٩٧ سفر                یکائنات کاارتقائ٠    

 ٩٨             ني قواندیتکامل وارتقائ کے مراحل اور جد٠    

 ٩٩ تکامل وارتقائ کے عوامل                ںي مايدن٠    

 ١٠٠ معاشرہ اور تکامل وارتقا ء کا آهنگ            یانسان٠    

 ١٠١ معاشرہ کے تکامل وارتقاء کے اہم عوامل        یانسان٠    

 ١٠٢ کا تکامل وارتقائ            ںانساني مرہيعلم وغ٠    

 ١٠٣مّجردات کے وجودکے ا ثبات کے دالئل            ٠    

 ١٠٣                لي دلی عقلیختم نبوت ک٠    

 ١٠۵ فرق                ںيعدالت اور عصمت م٠    

 ١٠۶ ہونا                ری ناپزري کا تغنیتکو ٠    

 ١٠٧کا مقصود            ) ارفع درجتہ(ںيتشہد م٠    

 ١٠٧گزشتہ سواالت کے مجّدد جواب                ٠    

 ١١١ فلسفہ کے ترجمہ کا مقصد                یونانی ٠    

 ١١٢        ی زاي بے نی معارف کی فلسفہ سے اسالمیونانی٠    

 ١١۴          فلسفہ کا عروج       ںيعصر مال صدرا م٠    

 ١١۵ کا رابطہ    انيسے حکما ء اور فالسفہ کے ب) ع (ني اور کالم معصومديقرآن مج٠    

 ١١۵        ہي توجی کتوںی موجودہ روا ںي مذمت میفالسفہ ک٠    

 ١١۶                وہي اخالق کا شبیتہذ٠    

  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبرعنوان

 ١١٨                تيفي کیلقت عالم کخ٠    

 ١١٩            اري کامعی برترینبوت پر امامت ک٠    

 ١٢١خدائے متعال،خالق موجودات                ٠    

 ١٢١                ں؟ي ہالي مخلوقات وہم و خايک٠    

 ١٢٢                اہے؟ي کاکنہ کی تعالیذات بار٠    

 ١٢٣         ہی کا نظروںيںصوفياآلخر کے بارے مهواالّول و٠    

 ١٢۴ واجب                 تّي نسبت علیممکنات ک٠    

 ١٢٧             دائشي پی سے مسبوق مادہ کیعدم زمان٠    

 ١٢٨                    وںہے؟يظلم کا وجود ک٠    

 ١٣۴ کادن             امتي اور قتي شخصیانسان ک٠    

  ١٣٧ کا مسئلہ                امتيخلقت اورق:حصہسرايت٠

 ١٣٨ ہے؟                ايخلقت کا مقصد ک٠    



 ١٣٩                ہی اور اس کاتجزقي تحقیسوال ک٠    

 ١۴٢                تي عمومیغرض اور آرزوک٠    

 ١۴۴ خدا کا مقصد            ںي کائنات کو خلق کر نے م٠    

 ١۴٩ آزمائش کرے؟        ی ضرورت ہے کہ انسان کاي کو کخدا٠    

 ١۵١ خلقت            ی کني اور زمںآسمانوںيچه دنوں م٠    

 ١۵٣ پراعتقاد رکهنے کے اثرات            امتيق٠    

  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبرعنوان

 ١۵٩  کچه سواالت اور جوابات              :چوتها حصہ٠

 ١۶٠ںمداخلتي ماستي سی اور عورتوں کتيفي کی ہونے کیمرد اور عورت کے مساو٠    

 ١۶٢            تيفي کی وراثت کیمرد اور عورت ک٠    

 ١۶٣مرداور طالق کا حق                    ٠    

 ١۶٣             ی آزادی کںعورتي امور میاقتصاد٠    

 ١۶٣                 مرد اور تعّددازدواج    ٠    

 ١۶۵ ہونا                بي اسالم کا بے عنید٠    

 ١۶٨ ہونا                 ی اسالم کا فطرنید٠    

 ١۶٩    ںي کے مقام پر فائزتهی عہدتیوال) س (ی کبرنبی حضرت زايک٠    

 ١٧٠                 لي تشکیازدواج اور خاندان ک٠    

 ١٧٢ طالق                    اسالم اور مسئلہ٠    

 ١٧٣عورت اور ہمسر کے انتخاب کا حق            ٠    

 ١٧٣فرزند کامرد سے متعلق ہونا                ٠    

 ١٧٣ فرمائش                ی السالم کہي علیحضرت عل٠    

 ١٧۴   السکتا ہے  ںي نہیلی تبدی کے عالوہ کوئںخداي مني کے احکام وقوانعتیشر٠    

 ١٧٧                ني قوانافتہی یاسالم اور ترق٠    

 ١٧٨ ہونا                 حي فحشااور منکرات کا قب٠    

 ١٧٩ نا شائستہ بات                     کیا٠    

  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبرعنوان

 ١٧٩      ہے            ںي نہاري عمر معںيازدواج م٠    

 ١٨٠ مشروع ہونا                 ںي متعہ کا اسالم م٠    

 ١٨٣ ہے        ںي ر بط نہی کا اسالم سے کوئی کمزوریمسلمانوں ک٠    

 ١٨۶        ںي ہیقانون اور عدالت کے سامنے سب مساو٠    

 ١٨٧ سور کے گوشت کے حرام ہونے کا فلسفہ         ںياسالم م٠    

 ١٨٨ کے حرام ہونے کا فلسفہ     زوںي چی مست کرنے والںياسالم م٠    

 ١٨٨ جائز اور نا جائز تعلقات        انيمرد اور عورت کے درم٠    

 ١٨٩ ہونا                 ري احکام کا نا قابل تغیاسالم٠    

 ١٩٠ پر قابل قبول ہونا         ادي بنی کے احکام کا قرآن وسنت کنید٠    

 ١٩٠ و ضاحت     ی السالم کے کالم کہي علی حضرت علاني متقموالئے٠    



 ١٩٢ ہے             نی اسالم ،خدائے متعال کا دنید٠    

 ١٩٣ ہے             ںي عالمت نہیہالل،اسالم ک٠    

 ١٩۴ ہے             تی آکی سے اںي می الہاتیچاند،آ٠    

 ١٩۴     زبان کا مقام            ی عربںياسالم م٠    

 ١٩۴            ی ذلت وپستیوںکیہودی ںي مايدن٠    

 ١٩٩آواگون اورارواح کا پلٹنا                :پانچواں حصہ٠

 ٢٠٠ ہے ؟                    ايحق ک٠    

 ٢١۵ السالم کا علم                    ہيامام عل:چهٹاحصّہ٠

  �نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ عنوان

 ٢١۶ ہونا    ںآگاہي شہادت کے بارے می السالم کا اپنہي علنيامام حس٠     

 ٢٣١ عقائدکا باطل ہونا                یوہاب:ساتواں حصہ٠

 ٢٣٢ قسم ہے؟    کی ای سے توسل کرنا شرک کی الہٰائےي اور اولاءي انبايک٠    

 ٢۵۵                     تيوجود اور ماه:آٹهواں حصہ٠

 ٢۵۶ علم کے منکر                اوجودی یسو فسطائ٠    

 ٢۶۵ پہچان                     کی ایاسالم ک:نواں حصہ٠

 ٢۶۶ ہونا                    یمباہلہ کاعموم٠    

 ٢۶٧ سے پاک ہونا            فی تحردکايقرآن مج٠    

 ٢۶٨ کا نہ ہونا            ںسہوي کے فعل اورقول مینب٠    

 ٢۶٨ سند            ی سے استخارہ کرنے کحي قرآن اور تسب٠    

 ٢٧٠ بات     کی اںيکے بارے م)س(مصحف حضرت فاطمہ زہرا ٠    

 ٢٧١ ہے             ںي غلو کرنا جائز نہںيائمہ کے بارے م٠    

 ٢٧١            یلّلہ درفالن اورکان لّلہ رضا کے معان٠    

 ٢٧٢ دعوت                ی ک اتحاد اورمحبت٠    

 ٢٧۵ بعثت                ی کاءي انبںي میمشرق وسط٠    

 ٢٧۶                ںفرقياستعدادوںم٠    

 ٢٧٧ بعض شبہات    ںيکے بارے م)ع (یحضرت خضراورحضرت موس٠    

 ٢٧٩                 تی والی اور اعتباریعیتشر٠    

  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عنوان

 ٢٧٩                یکے معن)ڈارانے(انذار٠    

 ٢٨٠حروف مقطعہ کا مقصود                ٠    

 ٢٨١            ضہی پرنمازگزاراور روزہ دارکا فرنيقطب٠    

 ٢٨١ شبہ کاازالہ             کی اںيشقّ القمرکے بارے م٠    

 ٢٨۴                بات      ادي بے بنکیا٠    

 ٢٨۴چورکاہاته کاٹنے کا فلسفہ                 ٠    

 ٢٩٣ علوم                    یقرآن:دسواںحصہ٠

 ٢٩۴                ں؟ي ہےيحروف مقّطعات کس ل٠    



 ٣٠٠                ی بے احترامیدکيقرآن مج٠    

 ٣٠٣    چنداعتراضات اور ان کے جواب        :ارهواںحصہيگ٠

 ٣٠۴                ی شبہ کے معنںياسالم م٠    

 ٣٠٧    ںي معاد کے منکر ہیفرقے جسمان''ہي خانمیکر''اور'' ہيخيش''٠    

 ٣٠٨ ہے؟            دي عرفان اور تصّوف موردتائايک٠    

 ٣١٠                تيفي کیمالئکہ کے ارادہ ک٠    

 ٣١٢        تی رواکی اںيبارے م السالم کے ہي علاسيحضرت ال٠    

 ٣١٣                    نيفر عون اور مجرم٠    

 ٣١٣            یکے معن'' حسنہ'' اصطالحںي مديقرآن مج٠    

 ٣١۴ وجہ            ی اختالف کںي مري تعبیک''یرّب''٠    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبر عنوان

 ٣١۴        ںيتی روای السالم کا قصہ اور اختال فہي علوبیحضرت ا٠    

 ٣١۵ بحث        کی اںي کے بارے مميقل هونباء عظ٠    

 ٣١٧         غاميکاپ)رہ(ی کانفرنس اور عالمہ طباطبائںيکے احترام م)رہ (یدشوشتريشہ٠

 ٣٢١منابع اورمآخذ                        ٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  حصہ پہال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  راہ ی کفطرت

 

  راہی کفطرت

 

 جاسکتا ہے کہ اي نظرباور کشي کے پی ترقزي انگرتي کے حاالت اور روز مرہ حاي موجودہ دنايک:    سوال

 وہ وقت ںي مقتي حقاي کا نظم ونسق چال کر موجودہ ضرورتوں کو پورا کر سکے گا؟کتیاسالم عالم بشر

 رکرنےي کو تسخستاروں قدرت سے آسمانوں پر کمند ڈال رہا ہے اور ی پہنچا ہے کہ جب انسان علم کںينہ

 نئے اور کی کے لئے ای قابل فخرزندگی افکار کوباالئے طاق رکه کراپنیجا رہا ہے ،اب اسے ان کہنہ مذہب

  متمرکزکرنا چاہئے؟وںپري باي شاندارکا می طاقت کواپنی فکروارادہ کی کارکا انتخاب کر کے اپنقہیتازہ طر

 ہے ہی ہے اور وہ ی طرف توجہ مبذول کراناضروری نکتہ ککی سے پہلے انےیاس سوال کا جواب د:   جواب  

 کے نئے پن زي اور ہر چںي نسبت پسند کرتے ہی کزي چی کوپرانزي چی طور پر ہر نئی ہے کہ ہم فطرحيصح:

 کار کو ہر قہیہے اور اس طرں ي قاعدہ نہی کلی کوئہی بہر حال کني لںي ہتےی دحيکو اس کے پرانے پن پر ترج

 رائج ںي جاسکتا ہ ۔مثال کے طور پردو اوردوچار جو الکهوں اورہزاروں سال سے انسان ماي کںيجگہ پر الگو نہ

 ! جاسکتاہےنکاي پهںي جاتا ہے ،اسے کہنہ سمجه کر دور نہايہے اور اس سے استفادہ ک

 ی اب کہنہ ہو چکی زندگی اور معاشرتی اجتماعںرائجي متی کہا جاسکتا ہے کہ عالم بشرںي نہہی    

 کہا ںي نہہی جانا چاہئے۔اي کاآغاز کی زندگی منصوبہ مرتب کر کے انفراداي نکی اںيہے،اس سلسلہ م

 ،اب کہنہ ںي کرتے ہاںعائدی پر پابندی آزادی انفرادی حد تک انسان کی جو کافني قوانیجاسکتا ہے کہ ملک

 لگا ہے ںي مرکرنےي ،اس وقت جب کہ انسان فضا کو تسخںي اور لوگ ان سے تنگ آچکے ہںيہو چکے ہ



 راہ ی نئکی رہا ہے اس لئے اجي سٹال ئٹ بهںي معلومات حاصل کرنے کے لئے ان کے مدار میاورستاروں ک

  کے چنگل سے آزاد ہونا چاہے۔الوںکا انتخاب کرناچاہے اور قانون ،قانون سازاور قانون الگوکرنے و

 ۔اصوًالکہنہ اور نئے پن ںي ہی اور مذاق پر مبنادي کس حد تک بے بنںي باتہیکہ      واضح اور روشن ہے 

 ںي مجہي آتے ہوں،جس کے نتںي وتبّدل کے دائرہ مري جاسکتا ہے کہ جو تغاي کاني مواقع پر بسےیکامسئلہ ا

 ۔ںي ہوجاتے ہافسردہ وجہ سے فرسودہ اوری نا مناسب عوامل کی بہتر اور شاداب اور کبهیکبه

 اور ںي تقاضوں سے متعلق ہی ،جو فطرںي سے مر بوط بحثوںکے سلسلہ می اس لئے ،حققت شناس   

 بحث مسئلہ ہے ری ہمارازیہی کی سے اںيجن م (ںي کرتے ہقي تحقی کني قوانیقيخلقت و کائنات کے حق

 ےباراس کے ) کا نظم و نسق چال جا سکتا ہے ؟تی نظرعالم بشرشي اسالم مو جودہ حاالت کے پايک: 

 مخصوص کی خاص جگہ اور ہر نکتہ کا اکی ای نا چاہے ۔ہر بات کڑي چهںي کہنہ اور نئے پن کا مسئلہ نہںيم

 مکان ہوتا ہے۔

 ی سوال بهہی'' کا نظم ونسق چالسکتا ہےـ؟تی عالم بشرںي اسالم موجودہ حاالت مايک'' کہ ہی کني     ل

 دعوت پر یدکي جو قرآن مجیکے مطابق به ی معنیقي ہے اور اسالم کے حقبی و غربي جگہ پر عجیاپن

 ی اور کائنات کن انسایوہ راستہ ہے جس ک''اسالم ''ونکہي تعجب آور ہے ۔کی سوال انتہائہی ہے یمبن

 خاص فطرت کے ی کتی وہ قواعد وضوابط جو بشریعنی''اسالم'' ہے ۔ی کرتی نشاندہینري مشیخلقت ک

 یقي حقی نظرانسان کشي کے پی مکمل ہم آهنگیال فطرت کے ساته رکهنے وی اور انسان کںيمطابق ہ

 ۔ںي ضرورتوں کو۔۔پورا کرتے ہی اور جذباتیضرورتوں کو ۔۔نہ فرض

 اور انسان جس زمان ی بدلتںي فطرت نہی انسانی بات ہے کہ انسان کے انسان ہو نے تک اس کیہی    بد

 فطرت پر گامزن ہوگا اور فطرت ین انسای بسر کرتا ہووہ اپنی زندگی بهںي ہو اور جس حالت مںيو مکان م

  نہ چلے۔ای ہے،خواہ وہ اس پرچلے اي کني راستہ معکینے اس کے سامنے ا

 کردہ راہ پر چلے تو ٌني معی ہے کہ اگر انسان فطرت کہی ی مذکورہ سوال کا معنںي مقتي    اس بناء پر حق

 کے طور پر امثالینچ سکتا ہے ؟ آرزوؤںتک پہی فطری کو پاسکتا ہے اور اپنی خو شحالی فطری اپناوہيک

 منزل ی فطری وہ اپنايک راہ ۔۔جو مناسب وسائل سے مجہز ہے ۔۔پر چلے توی فطری درخت اپنیاگر کوئ

 شک ںي اس قسم کے سواالت مسّلمات مںي کے بارے ماتيہیمقصود تک پہنچ سکتا ہے ؟واضح ہے کہ بد

  ۔ںي کرنے کے مترادف ہجادیوشبہ ا

 کے مختلف حاالت ی زندگی راہ ہے جواس کیقي حقی انسان کشہي راہ،ہمی ک فطرتیعنی    اسالم، 

 یقي خواہشات۔۔اس کے حقی اورتوہماتی مطالبات ۔۔نہ جذباتی ہے۔اسکے فطری بدلتںي نظرنہشيکے پ

 پنے ای۔خدائے تعالںي تک پہنچنے کے مطالبات ہی منزل مقصود اور سعادت وخوشبختیمطالبات اور فطر

 :ہے فرماتا ںيکالم م

  )٣٠/روم...)(مّي القنی لخلق الَلہ ذلک الَدلی التبدهاي فطر الَناس علی فطرت الَلہ اَلتفاي حننیفأقم وجهک للّد(

 ہے جس پر ی وہ فطرت الہٰنی دہی کہ ںي اور باطل سے کنارہ کش رہںي طرف رکهی کنیآپ اپنے رخ کود''

 دهاي سیہی نايقی ہے۔ ی ہو سکتںي نہیلیبد تی کوئںي می ہے اور خلقت الہاي کداياس نے انسانوں کو پ

 '' ہے ۔نیاور مستحکم د

 مختلف ںي ہے کہ ہمارے لئے واضح اورمشہور ہے کہ عالم خلقت مہی مختصر وضاحت ی    اس مطلب ک

 قہی مخصوص طرکی اور بقاء کے لئے ای زندگی اپنی ککی سے ہر اںي ،ان مخلوقات مںيمخلو قات مو جود ہ

 ني معکی الئے منزل مقصود تک پہنچنے کے ںي راہ می کی زندگی ہے اور وہ اپننيمعکاراور خاص راستہ 



 ںي اس راہ می کی زندگی ہے کہ اپنںي اس می سعادت و خوش قسمتی اور ان کںيراستہ پر گامزن ہ

  ۔ںي منزل مقصود تک پہنچ جائی اپنري رکاوٹ سے دو چارہوئے بغیکس

 پائے جانے والے وسائل اور ںيقاء کے راستے کواپنے وجود م اور بی زندگی اپنںي    دوسرے الفاظ م

 ۔ںي کرکے سر انجام تک پہنچ جائرطےي رکا وٹ کے بغیاسلحوں سے استفادہ کرتے ہوئے کس

 ساخت وساز کے ی خاص راستہ طے کرتا ہے ۔اس کے داخلکی اںي سفر می کا دانہ پنے نباتہوںي    گ

 ی اور گندم کے پودے کںي عمل آتے ہںروبہيالت وشرائط ممخصوص حا'مطابق موجودہ خاص نظم واسلحوں

 مخصوص ی جذب کر کے گندم کے پودے کںي مقدار اور نسبت مني عنا صر کو معینشوونما کے لئے ضرور

 ۔ںي کرکے اسے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیراہ پر راہنمائ

 خاص ںجسيرعوامل کے سلسلہ م ماحول اویروني اوربیںاندروني راہ می نشو ونما کی    گندم کا پودااپن

 ہوتاہے کہ ںي نہسای ای ہے۔مثال کے طور پر کبهںي نہري قابل تغںي صورت میروش کو اپناتا ہے ،وہ کس

 ہو لیںتبدي مدرخت کے بي سکی اچانک ای نشوو نما کاتهوڑاسا راستہ طے کرنے کے بعد ہیگندم کااپن

 ہوکر لی تبدںي پرندہ مکیںاي راہ می کی زندگیپن اايںي اور پتے نکل آئںيں،کونپلي شاخیجائے اور اس ک

 ی قاعدہ سے مستثنی اس کّلی موجود ہے اورانسان بهںي تمام انواع می قاعدہ خلقت کہیپرواز کرے۔

  ہے ۔ںينہ

 منزل مقصود رکهتا ہے جو اس کا کمال،سعادت کی راہ اور ای فطرکیں،اي می زندگی اپنی    انسان به

 راہ کو مشخص ی فطری اسلحوں سے مجّہز ہے جواس کسےیوٹ کچه ا بنای ہے۔اس کیاورخوشبخت

  ۔ںي کرتے ہی طرف راہنمائی منافع کیقي اور اسے حقںيکرتے ہ

 : فرماتا ہے ںي مفی تعری کی راہنمائی مو جود اس عمو مںي    خدائے متعال تمام مخلوقات م

 )۵٠طہ۔)(ی خلقہ ثم هدٍی کّل شیٰ ا عطیاّلذ     (...

 یعنی( ہے ۔ی دی بهتی ہے اور پهر ہدای مناسب خلقت عطا کیہ ہے جس نے ہر شے کواس کخدا و...''

 '') طرفینفع ک

 : فرماتا ہےںي کے بارے می راہنمائی موجود خصوصںي    انسان م

 )١٠۔٧شمس۔)(ونفس وما سوٰها٭فألهمها فجورها و تقوٰها٭قد افلح َمن زکٰها٭وقد خاب َمن دسٰها(

 وہ شکي ہے ۔بی دتی ہدای کی اور تقوی ہے ۔پهر بداي جس نے اسے درست ک قسم اوریاور نفس ک''

 ''۔اہےی نے اسے آلودہ کر داجسي۔اور وہ نامراد ہو گاي بنالزہي جس نے نفس کو پاکاي ہو گابيکام

 یقي حقی اس کںيکہ جس م- راستہ یقي کا حقی زندگی سے واضح ہوتا ہے انسان کاني    مذکورہ ب

 انسان اور ہی ہے اور ی کرتی راہنمائی طر ف فطرت اس کیوہ راستہ ہے جس ک-ے  ہیسعادت وخو شبخت

 ہی اہے پر استوار ہے ،چادي بنی مصلحتوںاور منفعتوں کیقي خلقت کے تقاضوں کے مطابق حقیکائنات ک

 ی کرنیروي پی کی راہنمائی جذبات کو فطرت کونکہي نہ ہو ۔کای خواہشات کے مطابق ہو یاس کے جذبات

  خواہشات اور جذ بات کے تابع ہو۔ی کے تابع ہو نا چا ہئے نہ کہ فطرت انسان کے نفسانی اور اسچاہئے

 پر استوار کرنا چاہئے نہ متزلزل توّہمات اور ی پسندقتي کو حقی زندگی اپنی معاشرہ کو بهی     انسان

 فرق یہی ںيم ني قوانی اوردوسرے ملکني پر۔اسالم کے قوانادوںي بنی والے جذبات کنےیدهوکہ د

 خواہشات کے مطابق ہو یک)١۔���نصف  (تی اکثری معاشرہ کے افراد کني قوانی عام اجتماعونکہيہے۔ک

 عالمت ہے ی کی الٰہںجوارادئہي کے موافق ہوتے ہتی ہدای فطرت کني اسالم کے قوانکني۔لںيتے ہ

 : کہ فرماتا ہےساي حکم کو خدائے متعال سے مخصوص جانتا ہے ،جیعیدتشري لئے قرآن مجیاوراس

 )۴٠/وسفی...)(إن الحکم إّلا لّلٰہ(...



 ''حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے۔...''

 )۵٠/مائدہ)(وقنونیومن أحسن من الّلٰہ حکما لقوم (...

 '' ہو سکتا ہے؟صلہي سے بہتر کس کا فصلہي کے لئے اهللا کے فنيقیصاحبان ... ''

 ی خواہش اور مرضی کتی اکثری لوگوں کایوتا ہے وہ  حکم فرماہںي عام معاشرہ مکی طرح جو کچه ایاس

 کے قتي حق و حقی حکمرانہی خواہش کے مطابق ہو تا ہے ، چاہے ی طاقتور مطلق العنان شخص ککیاای

 ی اسالمیقيحق کني اس کے بر خالف ہو ۔لای ہوی مصلحتوںکو پورا کرتیقي حقیمطابق ہو اور معا شرہ ک

  چاہئے۔ی کر نیروي اطاعت وپی ہے اور لوگوں کو ا س کیت ہو ت حکو می کقتي حق و حقںيمعاشرہ م

 معاشرہ کے مزاج کے مطابق یاسالم انسان ''ی کہی واضح ہو تا ہے اور وہ ی اور شبہ کاجواب بهکی پراہاںی

 سے ی وکامرانیابي کامی سے ماال مال اور ہر قسم کی معاشرے ا ۤج کل مکمل آزاد ی ہے ۔جو انسا نںينہ

 ''۔ںي کے تحت ر ہوںی پابند ی اتنی کہ اسالم کںي ہںي نہاري ،ہر گز تںيبہرہ مند ہ

 اي کے ہر پہلو پر اثر کی زندگی زوال نے انسانیجبکہ اخالق' ںي کو موجودہ حاالت متی     البتہ اگر ہم بشر

ے بادل منڈال  ڈاال ہے اور ہر لمحہ فنا وزوال کہی اور ظلم واستبداد نے اپنا سای بے راہ رویہے اور ہر قسم ک

 یکی تو ہم واضح اورروشن اسالم اورتارںیکر اور پهر اسالم کا اس کے ساته مواز نہ ںی ،فرض کرںيرہے ہ

 ںي نہی توقع بهںي گے اور ہمںي پائںي مطا بقت کو نہی قسم کی بهی کساني کے درمتی بشری ڈوبںيم

 ی احکام کی طور پراسالمیجزئ یعنی رکهتے ہوئے ،ی موجودہ حالت کو جاری چاہئے کہ اسالم کیرکهن

 تو قع بالکل اس امر کے مانند ہے کہ ہم ہی ی کرے گورا مکمل سعادت کو پی کتی صورت عالم بشریظاہر

 کے تی جمہوریقي اور مطلق العنان حکومت سے حقی استبدادکی ای کا صرف دم بهر نے والتیجمہور

 ی ہونے کابی اکتفا کرکے صحت ی نسخہ لکهنے پر ہ ڈاکڑ کےماري کہ بہی ای ںي تو قع رکهینتائج اور فوائد ک

  ۔ںي رہٹهےي بںي مديام

 

سے - فطرت ہے ـــ نی جود- خدا داد فطرت کو مد نظر رکهتے ہوئے اسالم ی اگر ہم صرف لوگوں ککني     ل

 ممکن ہو سکتا ہے کہ فطرت سےي کہی گے۔ ںي پائی مکمل موافقت اور ہم آہنگںي تو ہم اس مںیمواز نہ کر

 اور اس کے عالوہ ے ہی کرتتی طرف ہدای ہے اور اس کاي کني دے کر معصيے جس راستہ کو خود تشخن

  ہے ،اس کے ساته ہم آہنگ نہ ہو؟ی کرتںي اور راستہ کو قبول نہیکس

 جو آج کل وںسےي کج فہموںاوري گمراہی ہوئداي وجہ سے پی کی اوربے راہ روی ال ابالی     البتہ لوگوں ک

 ی شناسائی کار کقہی کردہ طرني معی حدتک فطرت اور اس کی وجہ سے کسیہے اس کفطرت دو چار 

 حاالت سے مقا وافق ہے کہ ان نامہی عاقالنہ روش ںي ان ناگفتہ بہ حاالت مکني ہوا ہے ۔لداي شگاف پںيم

 ین کر انسانچي فطرت پر خط بطالن کهی گئی کہ منحرف کہی ہموار ہو جائے نہ نہي جائے تاکہ زمايبلہ ک

 اور نظام ںي روشی گواہ ہے کہ تمام نئخی ۔تارںی کری ہو کرچشم پو شدي سے ناامیسعادت وخوشبخت

 اور بہت ںي کے ساته نبرد آزما ہوتے ہی گزشتہ روشوں اور پرانے حاالت سے سختںي ابتداء می کامياپنے ق

دم جماکر اپنے  اپنے قںيکے بعد معاشرہ م- ںي ہی پر مشتمل ہوتیزیجو اکثر خوںر- کشمکشوں یس

  ۔ ںي کولوگوں کے ذہنوں سے محو کر سکتے ہادی یسابقہ دشمنوں ک

 ابي کامی پر مبنی مر ضی کے مطابق لوگوں کدہي کے تمام نظام جو ان کے طرفداروںکے عقتی     جمہور

ا  انقالب بر پںي خونی کئںي کے دوسرے ممالک ماي اپنے استحکام کے لئے فرانس اور دنں،نےي نظام ہنیتر

 ی ترقی بشر کںي مر نظیجو اپنے طرفداروں ک- نظام ونسٹي طرح کمی ہے۔اسایکرنے کے بعداستحکام پا

 ںي منيونی تی سوںي ابتداء می کدائشي پی اپنینے به- تحفہ ہے مي کا عظخی اورتارکی تحرافتہی



اںکرنے کے بعد  غلطںي الکهوںاور کروڑوں انسانوںکو خاک وخون مںي مکہی امریني اور الطورپیا،يشیپهرا

  ہے۔ایاستحکام پا

 ای روش کے نا مناسب کی اور مزاحمت ایںناراضگي مرحلہ می ابتدائی معاشرہ ککی طور پرای    مجموع

 رائج ہونے ںي زندہ ہے اور معاشرے مںي ہے۔لہذا اسالم ہر حالت می ہوسکتںي نہلي دلی نے کادہويبے بن

  رکهتا ہے ۔تي و صالحتي قابلیک

  گے۔ںي ڈالی وضاحت کے ساته روشنںي بحثوںمیوضوع پر آنے وال     ہم اس م

 ںي ضرورتیقي حقی اورہر زمانہ کاسالم

 

 سے ہر ںي مسائل می واثبات قرار پانے والے علمی آنے والے اور نفشيںپي کے بارے مقي    بحث وتحق

 تابع ہے جو ان  کےمتي اورقدروقتي اہمی کقتي حقکی امتي قدر وقیقي حقی اور اس کتي اہمیمسئلہ ک

 قي تطبی پر ان کقام جو عمل و نفاذ کے مںي آثار و نتائج کے تابع ہوتے ہسےی اہی ہے اور ی جاتی پائںيم

  ۔ںي آتے ہںي ان سے استفادہ کرتے وقت وجود مںي و فراز مبي کے نشیاور زندگ

 ی لحاظ سے انسان ک کےمتي تصور،قدر وقی ابتدائی انتہائکی سکهانے واال اناي     انسان کو کهانا پ

 کی اںي نظر می ہے جو انسان کمتي قدر وقی کی زندگی وہمتي قدر وقی اس کیعنی کے برابر ہے ۔یزندگ

 ںي کے دماغ مانسانجو- اور مختصر ہے ی معمو لی تصورجو ظاہًرا انتہائکی ہے ،اور اہیگراں بہا سرما

 ی نظام کزي انگرتيہے جو انسان کے ح ی وہمتي قیاس ک- کرتا ہے جادی ضرورت کو ای کی زندگیاجتماع

 دوسرے سے ربط دے کرہر روز کی ہے جو ہر لمحہ انسان کے الکهوں عمل وحرکات سکنات کو امتيق

  التا ہے ۔ںي نتائج کو وجود مے کر کے گونا گوںبُرے اور اچهدايکروڑوںمطلوب او رنامطلوب اثرات کو پ

کا انسان - اسالم نی دسےيج- نی مقدس دکیکتا ہے کہ ا جاساي کںي    البتہ اس بات سے ہر گز انکار نہ

 ی زندگی انسان کہی کے لحاظ سے اول درجہ رکهتا ہے اور تي پورا کرنا،اہمںي ضرورتوں کو ہر زمانہ میک

 ۔ںي کر سکتے ہںي کا تصور نہہی تر سرمایمتي کے برابر ہے کہ ہم اس سے قتي اہمیک

 رکهنے واال ہر مسلمان اس ی اور دلچسپی سے کم ازکم آگاہ اصو لوںیادي اسالم کے بننی     البتہ د

  درج کرتا ہے ۔ںي فہرست می کئے گئے مسا ئل کادیمسئلہ کو اسالم سے 

 ماّدوں کے مانند ی فکرینی الئے گئے دوسرے دںي اسالم کے وجود می ماّدہ بهی فکرہی ںي مقتي     حق

 ی فکر سے دوسرکیجود ہے اور وراثت کے طور پر ا موںي کے ذہنوں مروکاروںي سے ہم ،اسالم کے پوںیصد

 ی مذہبگری دشہيم رکهے ہوئے ہے اور ہی کو جاری خاموش زندگی منتقل ہوتا رہتا ہے اور اپنںيفکرم

 منتقل ہوا ہے اور اس ںي سرشت می سے دامن بچاتے ہوئے انسانوں کصيمقدسات کے مانند بحث و تمح

  ہے۔اي گاي کںيسے استفادہ نہ

 ادی ںي کے بارے مخی تاری اپنے اسالف اور آباواجداد کںي اور جہاں تک ہمںي ہیمشرق     ہم 

 ںي ہر گز ہم- ی گئیہم پر حکومت ک- ںي ماحول می سال گزر چکے ہوں گے،گزشتہ اجتماعدہزاروںیہے،شا

 ںي اور صدراسالم می گئی دںي نہی آزادںي مسائل می مسائل سے مربوط علمی ،خاص کر سماجیفکر

 اور طلوع فجر کے مانند ی تهی کرن نمودار ہوئکی جو اعہیکے ذر)ص( اسالم غمبري پںيختصرمدت م مکیا

 ی اورمصنوعیعي حوادث طبکی چند خود پرستوں اور منافع خوروں کے تاری تهیتی ددی نوی دن کی نورانکیا

 ی و غالمیري اس اور اس کے بعد ہم رہے اوری گئی چلںي کے پردہ میکی دوبارہ تارںي مجہيطوفان کے نت

 خانے اور مرگ تی ،اذاںی کو ٹهری کالی کے پهندے ،زندانوں کیں،پهانسی ،تلوارانےی،ہم رہے اورتاز

 !''کیسعد''و ''کيلب''''ہاںہاں ''ضہی فریمیآورماحول، ہم رہے اورقد



فاق  مقدسات کے ماّدوں کو محفوظ کر سکتا تها اور اتی حدتک اپنے مذہبی    جو بہت چاالک تها وہ اس

 آزاد بحث ںي کے بارے مہّی اس روی اور معاشرہ کا نظم و انتظام چالنے والے بهںي حکومتیسے وقت ک

 مشغول ںي کام مے چاہتے تهے کہ لوگ اپنہی تهے ۔وہ ںي بے غرض نہادہی زںي رکاوٹ ڈالنے مںيکرنے م

 ںي امورمیاورعموم یں،حکومتي رہںلگےي وہ صرف اپنے کام میعنیں،ی نہ دںدخلي امور مںاوردوسرےيرہ

 امورصرف حکومتوںاورمعاشرہ کا نظم وانتظام چالنے والوں کاحق ہيںي نظر می ان کونکہيںکیمداخلت نہ کر

 !تها 

 قسم کا ی اپنے لئے کسںي امور کے پابند ہونے مینی امور اورنسبًتا سادہ دینی     وہ لوگوں کے اغلب د

 چاہتے تهے کہ لوگ ہی ڈرتے تهے،وہ صرف ںي تهے اس لئے اس حالت سے نہکهتےی دںينقصان نہ

 کو قتي اس حقنے انہوں ونکہي ۔کںي اور وہ خود لوگوں کے مفّکربن کے رہںي نہ اتر آئدپريتجّسس اور تنق

 طاقت ہے اور افراد کا ی وسائل افراد کے ارادہ کنی طاقتور ترںي می تها کہ زندگاي طرح سے درک کیاچه

رانہ مغز کے تابع رہے اورمفکروںکے مغز پرتسّلط جماکر ان کے ارادوں  کے مفکراني کے بغدوشرطيارادہ ق

 سوچتے تهے تاکہ ںي کے عالوہ کچه نہے ،اس لئے وہ لوگوں کے افکار پر تسلط جمانںيپرتسلط جماسک

 ۔ںي خود لوگوں کے مفکر بن کے رہںي اصطالح میہمار

 ی آسانی کامطالعہ کرنے واال ہر فرد بڑخی تاری اپنے اسالف کسےي سلسلہ ہے جسای اکی حقائق کا اہی    

  رہے گا ۔ںي نہی قسم کا شک وشبہ باقیکے ساته سمجه سکتا ہے اور اس کے لئے کس

 ی کے ہاں آئوںي کے باسني کرنے کے بعدہم مشرق زمرابي مغرب کوسی آزادی کورپی ںي می    حال ہ

 ی طاقتور گهر کے مالک ککی بعد ا سے اور اس کےتيثي حی محترم مہمان ککی اںيہے ،اس نے ابتداء م

 بسترہ گول ای نے افکار کے گهٹن کا بوری قدم جمائے ہے ۔اگر چہ اس آزادںي سے ہمارے بٌراعظم متيثيح

 ی کهوئی اپنںي جو ہمی فرصت تهنی اور مناسب ترلہي وسنی بہترکی اہیا،ي کا نعرہ بلند کی اور آزادایکر د

 مدد ںي ڈال کر علم وعمل کو حاصل کرنے ملي داغ بی کی زندگی نئکی نعمت کودوبارہ حاصل کرکے ایہوئ

 ی ظالموں کی ،ان ہی نجات دالئے ظالموں سںي جس نے ہم،ی آزادیہی ی کورپی افسوس کني ،لیکرت

 !ی بن کر ہمارے دل ودماغ پر سوار ہوگئنيجانش

 تيثي حیے جب ہم اپن کہ وہ دن گزر گئے تهکهای آئے تو دںي ہوا؟جب ہم ہوش ماي نہ سمجه سکے کہ کہم

 صرف ںي چاہئے بلکہ ہمی کرنںي باتوں پر توجہ نہی طاقتوں کیکے مالک تهے اب خدا اور گزشتہ آسمان

 ںي راہ پر ہمی ،اسںي اور جس راہ پروہ چلتے ہںي ہتےی انجام دیورپی طرح عمل کرنا چاہئے جو کچه یاس

 ! چلنا چاہئے یبه

 ی فلسفی اور اس کی تهی لئے ہوئںي آغوش میکو اپن''ناي سیبو عل ''رانی اني ہزار سال سے سرزمکیا

 خاص ی ورد زبان تهے اور کوئاتی نظری اور اس کے علمںي موجود تهںي موںیری الئبری ہمارفاتي تالیاورطّب

  ۔ی تهںيخبر نہ

 خدمات ہمارا ی اور ان کے ثقافتںي کتابی کیاضی ریک ''ی طوسنیرالديخواجہ نص'' سو سال سے سات

 کے ان کے دانشوروں کے وںيورپی ہم نے کني ،لی تهںي خبر تک نہی اس کںي تها اور کہنيلعنصب ا

خواجہ '' ر اوادگاریکے لئے ہزار سالہ ''ناي سیبوعل'' کرتے ہوئے دي تقلی گار منانے کادی ںيسلسلے م

 ۔ںي منعقدکںيبی تقری گارادیکے لئے سات سو سالہ  ''ی طوسنیرالدينص

 ںکےي رائج تها اور انهںي مرانی اہی نظریکافلسف ''نيصدرالمتالہ''عرصہ سے  ادہی سے زوںی صدنيت

 ی ڈاللي داغ بی کیورسٹيونی طرف سے برسوں پہلے تہران کی جاتا تها ۔ااي سے استفادہ کہی نظریفلسف

 کی اہلے جب چند برس پکني جاتا ہے ،لای فلسفہ پڑهاںي قابل توجہ صورت مںي ہے اور اس میگئ



 ی اور اس کے فلسفی کمي وتعظدي تمجیک''مالصدر ''ںي مری تقری اپنںي میورسٹيونیس مستشرق نے ا

 کی اںي کے بارے مہی نظری اور اس کے فلسفتي شخصی اس کںي میورسٹيونی تو ںي کںيفی تعری کہینظر

 ۔یبے مثال ہلچل مچ گئ

 اور تيثي حیماع اجتی سطح پر ہماری جو عالمںي نمونے ہسےی دوسرے واقعات اسےي اوران جہی    

 ہے اور ہمارے یلي طفتي شخصی فکری کہ ہمارںي کوواضح کرکے بتاتے ہتی ہوی کتي شخصی فکریہمار

  ہے۔ای آںي کے حصہ موںي سے جو کچه چوروں سے بچا ہے وہ جوتشںي مہی سرمایفکر

 یک اپن حدتی کستي جو اقلی حال ہے ۔اور لوگوں کیہی سے اکثرلو گوں کے فہم وادراک کا ںي    ہم م

 کے ہاتهوں لوٹنے سے اري کو مکمل طور پر اغہی ہے اور اپنے دماغ کے سرمای کو محفوظ کرسکی آزادیفکر

 افکار کے دلدادہ ی طرف سے مغربکی لوگ اہی ۔ںي کے شکار ہوئے ہتي تعّدد شخصیمحفوظ رکها ہے وہ به

ر کهلم کهال کوشش کر رہے  اوںي افکار کے غالم بن گئے ہی اورموروثی طرف سے اپنے مشرقیاور دوسر

  ۔ںی مالدںي کوآپس متوںي کہ ان دو متضادشخصںيہ

 ی کیسی کرموی روش کو ڈیکے عنوان سے اسالم ک ''یسی کرموی ڈیاسالم'' دانشور مؤلف کی     ہمارا ا

 ی روش اور طبقاتی کونزميکے عنوان سے کم ''ونزمي کمیاسالم'' کرتا ہے تودوسراقيروش سے تطب

  کرتا ہے۔شي سے نکال کرپنی کار کودقہی دور کرنے کے طراختالفات کو

 ہے کہ ںي می صرف اسی پسندقتي فطانت اور حقی اسالم کںي مقتياگر حق! داستان ہے بي عجکی     ا

 زندہ روح اس ی کونزمي اورکمیسی کرموی ڈی ہوئی کے ساته ہمارے پاس آئی ظاہردارنیواضح اور روشن تر

 رنج ومحنت کے یائ ضرورت ہے کہ ہم چودہ سو سال پرانے چند افکار کو انتہاي چاہئے تو پهر کی ہونںيم

  !ںی پر لٹکادنہي کرکے اپنے سقيساته ان سے تطب

 اي ہے توکقتي جدا،زندہ اور گراں بہا حقکی اقتي حقہی رکهتا ہے اور قتي مستقل حقکی    اگر اسالم ا

 ںي صورت می اورمصنوعںی کریردہ پوش سجاوٹ سے پیضرورت ہے ہم اس کے خداداد حسن کو بناوٹ

  !ںی کرشي کے سامنے پداروںیاسے خر

 ومذاہب انی دانشوروں نے ادی جنگ کے بعد مغربی عالمی دوسریعنی چند برسوں کے دوراں ،ہي    حال

 کے قي تحقی ہے اور اپنی شروع کی کرنقي خاص جوش و جذبہ کے ساته بحث وتحقکی اںيکے بارے م

 ی اسشي نظر،کم وبشي کے پتي و تبعدي ،مذکورہ تقلی اور بے شک ہم بهںينتشر کرتے ہنتائج کو ہر روز م

  :ںي ہتےی گفتگو کا موضوع قراردی چند سواالت کو اپنںي مقدس اسالم کے بارے منیراہ پر چلتے ہوئے د

ور  کے عالوہ کچه ای کڑکی ای اصطال حات کی اجتماعانی ادی آسماناي ومذہب سب حق ہے ؟کنیادي    ک

 احکام ی مذہباي دوسرا مقصد رکهتا ہے ؟کی اصالح کے عالوہ کوئی اور اخالقی پاکی روح کنیاديہے ؟ک

 ی مقصد بهر اوی احکام کے عالوہ کوئی کا عملنی داي گے؟کںي رہی باقشہي ہمںي شکل وصورت میاس

 ...اي اورکاي ضرورتوں کو پورا کرسکتا ہے ؟کی اسالم ہر زمانہ کايہے؟ک

 ی مسئلہ سے نمٹتا ہے تو وہ سب سے پہلے مسئلہ کو مسّلم علمکی محقق دانشوراکیجب ا    البتہ 

 بحث ںي غلط ہونے کے بارے مای حي کرتا ہے پهر اس کے صحري تفسی دے کر اس کقي سے تطباروںيمع

  کرتا ہے ۔ شي پہیکرکے اپنا نظر

 عوامل یاشرہ کے مانند بعض فطر ،جو خود معںي مظہر جانتے ہی اجتماعکی کو انی دانشور ،دی    مغرب

  معلول ہے ۔کیکا ا

 خوش ںي کے موضوع کے بارے منیاگر د- من جملہ اسالم انی تمام ادںي نظر می دانشوروں کی    مغرب

 ،ی پاکی ،جنہوں نے اپنے نفس کںي ذہانت رکهنے والے افراد کے آثارہی معمولريچند غ-فہم ہوں تو 



 اصالح کے لئے ی اپنے معاشرہ کے اخالق واعمال کںي مجہيرادہ کے نت ذہانت اور ناقابل شکست ایانتہائ

 معا ی انسانني قوانہی کرتے تهے۔ ی راہ پرراہنمائی سعادت کی کی زندگی وضع کرکے لوگوں کنيکچه قوان

  ۔ںي منزل تک پہنچتے ہی آخری کر کے ارتقاء کداي پري ارتقائ کے ساته ساته تغیجیشروں کے تدر

 طرف بڑهتا ہے ی طور پر ارتقاء کیجی معاشرہ تدری انسانی ہے کی ثابت کرتخی تاریہیور     حس،تجربہ ا

 اور ی ،قانونیاتي ہے اور نفسی قدم اٹهاتاي نکی ہر روز اںي مداني و تمدن کے مبی تہذتیاور عالم بشر

 کیاشرے اش نظر چونکہ معيفلسفہ کے نتائج کے پ ''الزمیٹري مکيالٹیڈ'' ،خاص کری فلسفی ،حتیاجتماع

 رہ ںي نہی باقںي حالت مکی ای بهني قابل نفاذ قوانںي اس لئے معاشروں مںي رہتے ہںي نہںيثابت حالت م

 سکتے۔

 ی کی سعاد ت مند زندگی انسانوں کی بسر کرنے والے ابتدائی زندگںي کهاکر غاروں موےي می    جنگل

  ہوسکتے۔ںي نہیکے لئے کاف ی زندگی تکلفاتی آج کن،ہرگزيضرورتوں کوپورا کرنے والے قوان

 ی دور کے لئے کسیٹمی کل کے ان،آجي جنگ کرنے والے زمانہ سے مر بوط قوانوںسےی    ڈنڈوںاور کلہاڑ

  سکتے۔ںہوي فائدہ مند نہںيصورت م

 جہاز اور آب دوز ی کل کے جٹ ہوائن،آجي    گهوڑوںاورگدهوںپر سفر کرنے والے زمانے سے مربوط قوان

  ؟ںيے کے زمانے کے کس دردکا عالج کر سکتے ہ سے سفر کرنوںيکشت

 ہے اور نہ اس سے ان کو قبول کر ی کو قبول کرتني نہ اپنے اسالف کے قواناي دنی آج کی کہی    مختصر 

 مسلسل ني نافذ ہونے والے قوا نںي معاشروں می کے طور پر انسانجہي ہے ۔ نتی جاسکتی تو قع کینے ک

 ںي مني اور اعمال کے قوانںيکے گونا گوں تّحوالت کے مطابق مکمل ہوتے ہ تی اور عالم بشرںي ہريقابل تغ

 اور ملکہ ہے جو ںي صورتی ثابت نفسانی اخالق وہونکہي ہے ،کري قابل تغی نظر اخالق بهشي پوںکےيلیتبد

  آتا ہے ۔ںيعمل کے تکرار سے وجود م

 استي سی کی زندگدہيچي اور پکیبار ی کو آج کی ہزار سال قبل خاموش اور سادہ زندگني تای    دوہزار 

 ی کر سکتںي عفت پر عمل نہی کني خواتی دو ہزار سال پرانني خواتی ،آج کے معاشرہ کی کرتںيقبول نہ

  !ںيہ

 صبرو ساي زمانے کے مظلوم طبقات جمی     عصر حاضر کے مزدور،کسان اور دوسرے محنت کش طبقے قد

 مغز والے انسان کو سورج یے والے زمانہ سے مربوط انقالب کرنري ۔فضا کو تسخںي رکه سکتے ہںيتحمل نہ

 ورضا سے قانع ميل توّکل اورقضاپر تسںي سکتا اور انهاجای ڈراںي طوفان سے نہاہيگہن ،چاندگہن اور س

  جا سکتا ۔اي کںينہ

 ہے۔ اور اخالق چاہتاني زمانہ کے مطابق و مناسب قوانی معاشرہ اسی کہ ہر زمانہ کا انسانہی    مختصر 

 سلسلہ کو مد نظر رکها ہے ،جو کی کے اني روش اور قوانکی دعوت نے ای جانب سے اسالم کی    دوسر

 ضرورتوں کو ی کی زندگی ہوئے انسانتےی ضمانت دںي صورت منی بہتری سعادت کی معاشرہ کیانسان

 یاسالم''کہ  سايج)١( کا نام ہے ۔ني واضح ،روشن اورمقدس قوانیاس'' اسالم '' اور ںيپورا کرتے ہ

 مفصل بحث ںيکے موضوع م ''نی دںي نظر میقرآن ک ''ںيکے عنوان سے ہمارے پہلے مجموعہ م'' قاتيتحق

  ہے ۔یہوئ

 خود ںي ان مںي مختلف مظاہر رکهتے ہںي ہر زمانہ مني روش اور قوانی ہے کہ اس قسم کیہی    بد

 نافذ ںياپنے زمانہ م) ص( آپںي جنهںي ہی بهني روش اور قوانی و آلہ وسلم کہي اهللا علی صلغمبراسالميپ

 ہوں گے ني قوانور روش انی اور مقدس ترنی اسالم کے مظاہر بہتری بهںيفرماتے تهے ۔دوسرے زمانوں م

  ۔ںي ضرورتوںکو پورا کرسکی معاشرہ کیجواس زمانے کے انسان



 ی مغربںي ضمن م کرنے کےہي پر تکاروںي معی مسّلم علمںي سے واضح ہوا کہ اس بحث ماني    اس ب

 نی دی ابدکی اسالم اںي نظر می اس کںي کے ضمن مري مذکورہ تفسکنيدانشورکا جواب مثبت ہوگا ،ل

 ین کي سعادت کوضمانت بخشنے کے لئے بعض قوانی اس زمانہ کے معاشرہ کںي ہے جو ہر زمانہ میالہ

  رونما ہوتا ہے ۔ںيصورت م

 ترجمان نی کے مقاصد کا بہترنی کتاب اور اس مقدس دین آسمای اسالم کاي چاہئے کہ ککهنای دکني    ل

 سےيج- سے بي ترتی کو اسنی دی اور آسمانںي می ،نبوت کو مذ کورہ معنی بهديقرآن مج

 کرتا ہے کہ ہر ريتفس- ہے ی گئی کري کر کے تعبہي پر تکادوںي بنی اور مادی ،فلسفیاتي،نفسیاجتماع

 کو قبول کرتا ہے اور اگر اس کے بر نيص کچه جدا قوان اس زمانہ کے مطابق اس سے مخصوںيزمانہ م

 معاشرہ کو ان پر عمل کر ی کو وضع کرکے انسانني عقائد اخالق اور قوانريعکس کچه ثابت اور نا قابل تغ

 اي کقي سے تطبں ضرورتوی مختلف زمانوں کے لوگوں کسےي کںينے کے لئے مکلف کرتا ہے ،تو انه

 جاسکتا ہے؟ 

 ںي ثابت حالت مکی معاشرہ زمانہ کے گزرنے کے ساته ساته ای چاہتا ہے کہ انسانہی دي قرآن مجاي    ک

 مکمل طور تي روز مرہ فعالی اور انسان کںي کے راستے مکمل طور پر بندرہی وتمدن پر ترقبیرہے اور تہذ

 یس ک مقام پر ،جو اے نظام ،سے مقابلہ کی کے فطرتی رواں فطرت اور عالم بشرہیپر سر بستہ رہے ؟

  نکال ہے؟ ٌٌسےي ہے ،کںيحکومت کے قلمرو سے خارج نہ

 سے سر بي کے موضوع اور عالم غنی دی سے آسماناني بیادي اپنے بندي امر مسّلم ہے کہ قرآن مجہی    

 اور ثابت ی احکام کے دائمینی سے رابطہ دايچشمہ حاصل کر نے ،نظام خلقت اور اس مشہوردن

 ضاحت اس طرح وںي کے بارے می وبدبختی خوشبختی معاشرہ کی انسانای فرد کی اخالق،ایہونے،انسان

 نظر ی کدي مذکورہ وضاحت سے مختلف ہے ،ان مطالب کو قرآن مجی دانشور کی مغربکیکرتا ہے جو ا

  ۔ںي بحثوں کو دکها تے ہی وسائل ،مادی جاتا ہے جبکہ بصرکهای دںي صورت میسے دوسر

 سلسلہ جانتا ہے جو سای اکی کو مسائل و احکام کا انيار اورقوان کقہی اسالم کے طرنی ددي    قرآن مج

جو عالم فطرت کا جز تها اور لمحہ - متحول فطرت سےی اپنی خلقت کواسینظام خلقت،خاص کر انسان ک

  کرتاہے ۔ی طرف راہنمائیاپن- کرتا ہے داي پري تغںيبہ لمحہ اپنے وجود م

 سلسلہ جانتا ہے کہ نظام خلقت کا تقا ضا سای اکی کا انيقوان ،اسالم کو دي قرآن مجںي    دوسرے الفاظ م

 ںي خواہشات کے تابع نہی نفسانی کی ہے اور کسري طرح نا قا بل تغی کادي بنیاس کے مطابق ہے اور اپن

 اور مطلق العنان ممالک یاد استبدسےي ،جني ،حق کو مجّسم جاننے والے قوانني قوانہیہے ، اسالم کے 

 ممالک ی کے مطابق اشتراکی کے مرضتی اکثرای ی مرضی اور حاکم کڑيکٹی ڈکیط ، جو اکے قواعد وضواب

 زمام نظام خلقت کے ہاته ی کعی ،اور صرف ان کے وضع اور تشرںي ہوئے ہںي نہٌري طرح متغی کنيکے قوان

 اس  وضاحتیلي تفصی کے تابع ہے ۔ہم اس مطلب کہ ،خالق کائنات کے ارادںي ہے اور دوسرے الفاظ مںيم

  گے ۔ںی کرشي پںيبحث کے دوسرے حصہ م

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پورا کرسکتا ہے ؟ سےي ضرورتوں کوکی زمانہ کاسالم،ہر

 

 یاتي ہے کہ انسان اپنے اردگرد مو جودہ حاي گاي مشاہدہ کی بحثوں کے دوران اس نکتہ کا کافی     اجتماع

ٌ وتنہاپورا کرنے کہی ضرورتوں کو ی کی زندگی اور اپن کر سکا ہےںي نظر ان کو تنہا پورا نہشيضرورتوں کے پ

 ہے ،جس اي کا انتخاب کی زندگی شرتا اور معی رکهتا تها ،اس لئے اس نے مجبو ًرا اجتماعںي قدرت نہیک

 بہت سنا ی بهںي بحثوں می طرح ہم نے قانو نی آتا ہے۔اسںي معاشرہ وجود مای شہر کی اںي مجہيکے نت

 ی وقت پورا کرسکتا ہے جب ان کی اسںي مقتي ضرورتوں کو حقی کی زندگیاد کہے کہ معاشرہ اپنے افر

 معاشرہ کا ہر فرد ںي مہی تاکہ ان کے ساںی کریحکمران آکر ںي وجود منيضرورتوں کے متناسب کچه قوان

 ی سہو لتوں اور امکانات سے استفادہ کرسکے اورافراد کی کیاپنے حقوق کو حاصل کر سکے اور زندگ

 کے سبب اپنا حصہ دائشي پی کني کے نتائج سے معاشرہ کے منعقدہونے اور قوانیکار کردگ یاجتماع

 حاصل کرے۔ 

 ی انسان کی عامل وہی کے اصلني قوانی جاتا ہے کہ،اجتماعاي دو نکتوں سے استفادہ کی    چنانچہ ان ہ

 رکهتا ںي طاقت نہی ک گزانےی لمحہ کے لئے زندگکیراي کہ انسان ان کو پورا کئے بغںي ہںي ضرورتیاتيح

 ضرورتوں کو ی انہجہي اور اس کے بر وقت نفاذکا براہ راست نتدائشي پی اور قانون کلي تشکی۔معاشرہ ک

 ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اقدام نہ کرے ی طور پر کسی ہے کہ جو معاشرہ اجتماعیہیپورا کرنا ہے ۔بد

 ربط نہ رکهتے ہوں ،تو اسے معاشرہ کا نام یئ کام دوسرے افراد سے کوی انفرادںي اس معاشرہ میعنی،

  جاسکتا ہے ۔ای دںينہ

 ی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کی ان کا نفاذ ،لوگوں کای آنا ںي کا وجود مني طرح جن قوانی    اس

 ی لوگوں کیعنی ني قوانیقي اثر نہ رکهتے ہوں ،وہ حقی کوئںي اور سعادت کا سبب بننے میخوشبخت

 ني قوانسےی ۔اہالتے کںي نہنيتوں کو پورا کرنے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والے قوان ضروری کیزندگ

 ضرورتوں کو پوراکر ی معاشرہ کںي صورت ماناقصی ،مکمل طور پر شي ہے جو کم وبیوضوابط کا وجود ضرور

 پسماندہ  اوری وحشی حتںي معاشرہ می ہر انسانی کني اور لوگوں کے لئے قابل قبول ہوں۔ان قوانںيسک

 ضوابط عادات اور ی اورقومني پسماندہ معاشروںکے قوانی ہے ۔منتہی ضرورت ہوتی بهںيمعاشروں م



 ہودہي کے بی آدمکی اای ،ںي آتے ہںي وجود مًجای تدرںي مجہي منظم تصادم کے نتري غںي صورت میرسوم ک

 کے طور پر جہي اور نتںي طرف سے لوگوں پر ٹهونسے جاتے ہی چند طاقتور لوگوں کای عہیارادوں کے ذر

 واضح اور قابل قبول اصول پر مستحکم ہوتا کی اکثرلو گوں کے لئے اای کا اغلب حصہ تمام ی زندگیاجتماع

 بسر ی آداب ورسوم پر زندگی جو قومںي ملتے ہی لوگ بهسےی اںي کے گوشہ وکنار مايہے ۔اس وقت دن

  بکهرجائے۔ہرازي کاشی زندگی اجتماعی بدون اس کے کہ ان کںيکرتے ہ

 ہے اور اگر معاشرہ ی حکومت کرتعتی شری ہو تو آسمانینی ،اگر معاشرہ دںي معاشرے مافتہی ی    ترق

 بال واسطہ وجود ای معاشرہ کے اکثر لوگ بالواسطہ ںي پر عمل در آمد ہوتا ہے جنهني ہو تو ان قوانینی دريغ

 ی نہ کسی افراد کسےسکتا ہے جس ک مل ںي معاشرہ کا سراغ نہسےی اکی ۔بہر حال اںي التے ہںيم

  کرنا مشکل ہے ۔داي معاشرہ پسای وضوابط کے پا بند نہ ہوں اور انيقسم کے قوان

 

 لہـي کا وسصي تشخی ضرورتوں کی اورانسانیاجتماع

 

 چاہئے ان کهنای دکني۔ لںي ہںي ضرورتی کی عامل زندگی اور ضوابط کا اصلني    چنا نچہ معلوم ہوا کہ قوان

  جائے ۔ ی دصيکو کس طرح تشخ- ںي ہںي ضرورتی اور انسانی اجتماعی وہقتيجو در حق-ں ضرورتو

 اور ی اگر چہ اجمالںي چاہئی ہونصي قابل تشخابالواسطہی انسان کے لئے بالواسطہ ںي ضرورتہی    البتہ 

 صي تشخی کفي تکا لی اور اجتماع کی زندگی انسان اپناي کی ہوتا ہے کدي سوال پہی طور پر ضمًنا یکّل

 سعادت یں اس کي می اسدےی دصي تشخی کو بهزي جس چای خطا سے دوچار ہوتا ہے ی کبهی بهںيم

 چاہت ی وہی انسان کیعنی قبول اور نافذ کرنا چاہئے ؟ري ہے اور اسے چون چرا کے بغی ہوتیوخوشبخت

  ۔ی لگا دے گلبي لی طور پر قبول اور نافذ کرنے کی ،اسے ضرورںي صورت می ہو نے کیقي،اس کے حق

 صي تشخی چاہت کو قانون کی کے اکثر لوگ انسان کاي دنںي اصطالح می کاي دنافتہی ی ترقی آج ککني    ل

 کساںی باکل ای چاہت ی ملت کے تمام افراد ککی نظرکہ اشي اس کے پکني ،لںي بتاتے ہزي چی والنےید

 ہوتا ہے زي نا چںي مقا بلہ مکے موارد یاختالف ہو جائے تو وہ بہت کم اور داي توافق پںي اگر کہای ی ہوتںينہ

کو قابل اعتبار جان کر ) کینصف بعالوہ ا(تی اکثری جاسکتا ہے ،لہذا مجبوًرا لوگوں کاي کںيجس پر اعتماد نہ

  جاتا ہے ۔اي کو پائمال کی آزادی کتيکو مسترد کرکے اقل)کی اینصف منہا (تياقل

 کے حاالت ی زندگیہے کہ انسان کے ارادہ اور چاہت کا اس ک جاسکتا اي کںي    البتہ اس سے انکار نہ

 ہزاروں ںي کو پورا کرتا ہے ،اپنے دماغ ماتی ضروری ،جو اپنیرآدمي امکیسے براہ راست ربط ہوتا ہے ۔ا

 بهوک ای ۔ںي ہی ہو سکتںينہ ی بهداي پںي آرزوئہی ںي مفلس و حاجتمند کے ذہن مکی رکهتا ہے کہ اںيآرزوئ

 ہے ،اگر تاي کهانے کو کها لذی لذري اور غذی ہو ،وہ ہر لذای شخص نے اپنا تاب وتحمل کهو د وجہ سے جسیک

 طرف ہاته بڑها تا ی کهانوں کذی ناز ونخروں سے صرف لذٰی آدمري ہو ۔جب کہ امی اور کا مال بهیچہ وہ کس

 اور ی کا سخت الت کو پاتا ہے جناي سے خںبہتي ذہن منے اپںي حالت میہے ۔انسان آرام و آسائش ک

 ! کرتا ںي تصور تک نہںيمشکالت م

 اور ںي ہی جاتجًابدلی تدرںي ضرورتی نظر انسان کشي کے پی ترقی کی زندگی    اس لحاظ سے اجتماع

 سلسلہ کے اعتبار اور نفاذ کی کے اني اور انسان قوانںي ہی ہو تني جانشںي ضرورتی جگہ پر دوسریان ک

 النے پر مجبور ہوتا یلیں تبدي مني پرانے قوانای وضع اورنا فذ کرنے ني قوان ہو کر نئے اور دوسرےازيسے بے ن

 ںي ہتےي لني جگہ نئے قوانی اور ان کںي مسلسل بدلتے رہتے ہني پرانے قوانںيہے ۔اس لئے زندہ قو موں م

 تی حمای النے واالاوراس کںي کو وجود مني ہے کہ قوانہی علت یقي حقی کہ اس کی بات واضح ہوئہی۔



 قوم کے قواعدو ضوابط ی مرضی کتی اکثریہی چاہت ہے اور ی کتی اکثریکرنے واال سبب ملت کے افراد ک

 یقي حقی اگر ان کے معاشرہ کی ہے ، حتیتی مہر لگا دی کقتي شکل دے کر ان پر حقیکو قانون

 اس ںي معاشرہ میسي شخص فرانسکی مثال کے طور پر فرانس کا اونکہي نہ ہو،کںي منيمصلحت ان قوان

 ہونے کے ناطے محترم ہے اور مثال کے طور پر فرانس کا قانون ق کے موافتیمعاشرہ کا رکن اورجز اور اکثر

 کہ ہی نہ ںي می صدںیسوي بی فرد کو تحفظ بخشے اور وہ بهیسي فرانسکی ہے کہ اہیجو چاہتا ہے وہ 

 ںياس سلسلہ م!) بات ہےقابل غور (ںي می صدںی دسوی فرد کیسي فرانسکی اای ی فرد کی برطانوکیا

 بی مؤثر ہے اور تہذںي خواہشات می مذکورہ عامل انسان کاي ضرورت ہے کہ کی وخوض کر نے کشترغوريب

  ہے۔؟ ی رہتی آتیلی ہر لحاظ سے تبدںي کے ساته ساته ان می ترقیوتمدن ک

  رہتا ہے ؟ںي نہی مشترک پہلو باقی کوئاني معاشروں کے درمی انسانںي متی بشرخی تاری پورای    اور 

 یچنانچہ کچه دوسر (ںي اس سے مربوط ہںي چند ضرورتی کیجبکہ فطر ًتازندگ- تي اصل انسانای    

 ںي ہی کے مراکز کے حاالت اور ماحول کے مختلف ہونے سے مر بوط ہوتی مختلف عال قوں اور زندگںيضرورت

 ،جگر اور نظام پهڑےي ،پهدےؤں ،دماغ ،دل ،گر ہے ؟اور پہال انسان مثًالآنکه، کان ،ہاته پای گئجًابدلیتدر-) 

 ںي نہیسی دن اکی ای سر گرمی ان اعضاء کای رکهتا تها ںينہ- ںي پائے جاتے ہںيو ہم م-ہاضمہ کے اعضا ء 

  ہے ؟ ی جاتی آج پائیسي جیته

 ی کے معنی اور صلح وآشتیزی جنگ و خون رسےي آنے والے حاالت ،جشي گزرے ہوئے لوگوں کو پاي    ک

  اسے محفوظ رکهنے کے عالوہ کچه اور تهے ؟اینسان کو نابود کرنے ا

'' ديجمش'')شراب کے افسانہ کے موجد( ،مثًالی مستی ہونے والداي پںي صورت می کنےي شراب پاي    ک

 طرح ی ؟اور اسی تهی رکهنے والے مفہوم کے عالوہ کچه اور مفہوم رکهتںي آج کے زمانہ مںيکے زمانہ م

 لذتوں کے ی کیقي موسی لذت آج کی کیقي مو سی کاروں کیقي موسسےيج''باربد ''اور ''اينکس''ا،يک

  ؟یعالوہ کچه اور ته

 بناوٹ سے بالکل مختلف ی بناوٹ آج کے انسان کی پوری گزشتہ انسان کے وجود کاي کہ کہی    مختصر 

کے انسان کے عالوہ کچه اور  حاالت آثار،عمل اور رٌدعمل ،آج یروني اور بی انسان کے اندرونمی قدای ؟یته

 تهے ؟

 کہا جاسکتا ہے کہ ںي نہہی ںي صورت می بهی ۔کسںي ہی    البتہ ان تمام سواالت کے جوابات منف

 کہ ہی ای ،ی ہوگني جانشای ہے ی بن گئني جانشی اس کزي اورچی ہے اور کوئی ہو گئجًانابودی تدرتيانسان

 والے اور خط نے رہںي ،قطب موقوفيان، عقلمند اورب بوڑهے جودفام،ي فام وسفاہي جو ستياصل انسان

 ںي نہاتی مشترک ہے ،مشترک ضرورںياستواپر رہنے والے اور پرانے زمانے کے انسان اور آج کے انسان م

 ںي خواہش اورارادہ ان کو پورا کرنے سے مربوط نہی ہوں تو انسان کی مشترک بهاتی ضرورہی اگرای ۔یرکهت

 ہے۔

 جن ںي ہی بهی متقاضی کني قوانی اورکچه ثابت اور دائمںي موجود ہںي ضرورتہی ںيم قتي ہاں ،حقی    ج

 کے ی زندگی اس کںي زمانہ می بهی قوم کسی بهی ہے ،کوئںي ربط نہی سے کوئنيکا بدلنے والے قوان

 اور اگر یکرت ںي نہزی جنگ کرنے سے گرںي طور پر خطرہ بننے والے دشمن سے ممکن صورت میلئے قطع

 یزی اورچارہ نظر نہ آئے تو خوں ریدشمن سے نجات پانے کے لئے اسے قتل کرنے کے عالوہ کوئ سےیا

  ۔ی رہتںي نہچهےيبرپا کرنے سے پ



 ان کے ای روک سکتا ہے ،ںي کو نہہی تغذی کے لئے ضروری زندگی معاشرہ اپنے افراد کی    مثًال کوئ

 جو نا قابل ںيبہت سے نمونے موجود ہ لگا سکتا ہے ۔اس قسم کے ںي نہی پر پابندالتی تمایجنس

  ہوتا ۔ںي ربط نہی سے ان کا کوئراحکامي اور قابل تغںي کرتے ہی نشاندہی کراحکاميتغ

  : ںي سے چند موضوع واضح ہو جاتے ہاناتي    مذکورہ ب

  ۔ںي ہاتی ضروری کی عامل زندگی کااصلدائشي پی و ضوابط کني قوانی۔معاشرہ اور اجتماع١    

  ۔ںي ہی اورضوابط رکهتني اپنے لئے کچه قوانی بهںي قومی وحشیمام اقوام حت۔ت٢    

 ی معاشرہ کے لوگوں کلہي واال وسنےی دصي ضرورتوں کو تشخی کی زندگںي نظر می کاي۔موجودہ دن٣    

  ہے ۔ ی مر ضی کتیاکثر

  ۔ی ہوتںي کے مطابق نہقتي حقشہي رائے ہمی کتی۔ اکثر۴    

 ہی اور ںي بدلتے رہتے ہني کے ساته ساته کچه قوانی ترقی وتمدن کبینے اور تہذ۔زمانہ کے گزر ۵    

 سے ادي بنیک''تيانسان'' اور سلسلہ جو کی کا اني قوانکني ،لںي خاص حاالت سے مر بوط ہوتے ہنيقوان

 ہی جبکہ  ۔ابںي ہري تغناقابل ،ںي مشترک ہںيمربوط اور تمام ادوار کے انسانوں اور تمام شرائط اور ماحول م

  ہے ؟اي کہی کہ اسالم کا نظرںي ہکهتےیمو ضو عات واضح ہوگئے،ہم د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ہی اسالم کا نظرںي کے بارے متيترب

 

 رکهتا ںي زمان ومکان کو مد نظرنہني معکی خاص جماعت اوراکی ہے اور انی دی عالمکی    اسالم ،چونکہ ا

 نظر ی اس نے اپنیعنیکو مد نظر رکها ہے ،''  انسانیفطر ''ںي متي وتر بمي تعلیہے ،اس لئے اس نے اپن

 انسان کے شرائط یعموم اور ی عادکی اںي ہے ،جس ماي مخصوص بناوٹ پر متوجہ کی کتيکو صرف انسان

 فام ہو اہي عجم ،سای ہے کہ وہ عرب ہو ںي فرق نہی کوئںيجمع ہو کرانسان کا مصداق بنتا ہے ،اس م

  ۔انادانی جوان اور دانا ہو ای مرد،بوڑها ہو ای کمزور،عورت ہو ای ہو تورر،طاقياامی ہو ري فام ،فقدياسفی

 جو انسان خداداد فطرت کا مالک ہو اور اس کا شعوروارادہ پاک ہوو توہمات اور یعنی'' انسان یفطر    ''

  ''ںي انسان کہتے ہیفطر''خرافات سے آلودہ نہ ہواہو،اسے ہم 

 ہی سے صرف وانوںي جاسکتا ہے کہ انسان کا دوسرے حاي کںي قسم کا شک و شبہ نہی کسںي    اس م

سے کام ''عقل وشعور ''ںي راہ طے کرنے می کی طاقت سے مسلح ہے اورزندگی ہے کہ انسان اپنازيامت

  ۔ںي اس خداداد نعمت سے محروم ہواناتي ہے ،جبکہ دوسرے حتايل



ہ پر منحصر ہے کہ جس کا عامل صرف  شعور ارادسےی اکی-بجز انسان کے - ی سر گرمی    ہر جاندار ک

 ںي کرتے ہی طرف راہنمائی جو اپنے ظہور اور جوش سے اسے اس کے مقاصد کںي کے جذبات ہوانياس ح

 کو وںي گرمسر ی کی زندگی وہ اپنںي مجہي اور اس ارادہ کے نتںي کرنے پر مجبور کرتے ہصلہياور اسے ف

  جاتا ہے ۔ چهےي کے پاتیرور ضی دوسری کیبروئے کار ال کر آب و غذااور زندگ

 جوش دی کے شددي اور خوف وامی ودشمنی وعداوت دوستنہي صرف انسان ہے ،جو مہر ومحبت ،کہی    

 ی نظام سے بهی عدالتکی ہر قسم کے دوسرے جذبات کے عالوہ اںيوجذبہ اورجذب ودفع کے بارے م

 کرکے عمل قي تحقی کی دعوانيم مصلحتوں کے دریقيمسلح ہے ،جو مختلف جذ بات اور طاقتوں اور حق

 خواہش کے باوجود اس کے دی شدی جذبات کی ہے ۔کبهتای دصلہي دے کر اس کے مطابق فصي تشخیک

 سناتا ہے اور صلہي فںي کراہت کے باوجود حق می قدرت اور جذبات کی سناتا ہے اور کبهصلہيبر خالف ف

 ی اور ان کق مصلحتوں پر توا فیور طاقت ک ان جذبات ای پر مجبور کرتا ہے اور کبهیانسان کو سر گرم

 خواہش سے موافقت کا اعالن کرتا ہے ۔

 ادي بنی کتي وتربمي تعلںي ماسالم

 پر ورش سے انجام ی اور مشخصات کازاتي امتی اس نوع کتي مکمل تر بی اصول پر کہ ہر نوع کی    اس

کے اصول '' تعقل''حساسات کے بجائے  کو جذبات و اادي بنی کتي وتربمي تعلی چاہئے ،اسالم نے اپنیپان

 اخالق اور ی،اعل سلسلہ کی دعوت، مقدس عقائد کے ای کنی دںي لئے اسالم می ہے ۔اسايپر استوار ک

 خداداد عقل ی اپنی الگ اور توہمات وخرافات سے خال،بےی انسان اپنی طرف ہے،فطری کني قوانیعمل

 ے ۔ کرتا ہدي تائی ہونے کحي اور صحقتي حقی کیسے، اس

  قّوت فہم ی انسان کیفطر

 سب سے سےي جٹمی کائنات اعي اور وسمي عظہی خداداد قدرت سے سمجهتا ہے کہ ی انسان اپنی    فطر

 کے تحت ني قواننی ترقي نظام اور اپنے دقزي انگرتي حکی کہکشا نوں تک ،اميچهو ٹے ذّرات سے لے کر عظ

 ہونے داي پںيجہ مي کے نتدائشي پی اور اس کدائشي پی ہے اور اس کائنات کی طرف پلٹتیخدائے واحد ک

  ۔ںي مخلوق ہی سب خدائے متعال کی سب کاںي بے شمارسر گرمی اور ان کںيتيوالے آثار ،خاص

 کو ی اکائمي عظکی انسان سمجهتا ہے کہ کائنات ، ان تمام پرا کندہ اور منتشر اجزاء کے باوجود ای    فطر

 طور یقطع (ںیزي اور تمام چںي دوسرے سے مرتبط ہکیء ا تمام اجزاںي ہے ،جس میتی دليتشک

 فکر کے مطابق ہے ی ہماری مکمل ہم بستگاني اور ان کے درمںي ہیتی دخل دںي مزوںي تمام چیدوسر)پر

 ۔

 مظہر سای اکیا- قطرہ ہے ی معمو لکی کا اکراںي چهو ٹا جز اوراس بحربکیجو کائنات کا ا- تی    عالم بشر

 بناوٹ خالق کائنات ی کائنات انکی پورںي مقتي کائنات کا رول ہے اور حقی پورںي مقي تخلیہے ،جس ک

  ہے ۔قي تخلیکے ارادہ ک

 ی زندگںي مہی کے ساتي و تربی رہنمائی مخلوق ہے اور خالق کائنات کی    چنانچہ انسان خالق کائنات ک

 ںيکار ال کر انسان کو اس صورت م ہے ،جس نے بے انتہا عوامل کو بروئے ی خالق کائنات ہہیبسر کرتا ہے ،

 قوتوں اور وسائل سے یروني او ربی پر وردگار ہے جس نے انسان کو خاص اندرونی وہہی ہے ۔اور اي کدايپ

 ہے جو انسان کو گونا گوں وسائل ،قوتوں ،جذبات، عقل اور آخر کار شعور وارادہ ی وہہی ہے اور ايمسلح ک

  کرتا ہے ۔ی طرف راہنمائی والے مقاصد کنےی د ضمانتی سعادت کیقي حقی اس کعہیکے ذر

 کر سکتا زي تمںي وبد اور نفع ونقصا ن مکي با شعوراور با ارادہ مخلوق ہے ، جو نکی انسان اںي مقتي    حق

 ی رہنا چاہئے کہ کائنات کںي اس نکتہ سے غافل نہکنيہے ، ل'' فاعل مختار ''ہی کے طور پر جہيہے ،نت



 اور ںي لئے ہنچي ور باہر کها سب نقش ونگارانسان کے اندرہیرادہ ہے ،جس نے خلقت خالق کائنات کا ا

  ہے ۔ای مطہر کے طور پر خلق کرکے آزاد بنا داري صاحب اختکیاسے ا

 سعادت و ی سمجهتا ہے کہ اس کعہی انسان عقل وشعور کے ذری نظرمادشي افکار کے پی ان ہشکي    ب

 کرنے داي منزل ہے ،جسے اس کو پی مقصد، وہیقي کا حقی زندگی اس کںي ،دوسرے الفاظ میخوشبخت

 کرتا ہے ی طرف رہنمائی ہے اور اسے خلقت کے وسائل کی دصيوالے خالق کائنات نے اس کے لئے تشخ

 ہے جسے خدائے واحد اور کائنات وانسان کے خالق نے اس کے لئے مصلحت زي چی وہی مقصد بهہیاور 

 ) جائےايغور ک( ہے ۔یسمجه

 اور سعادت ی تنہا خوشبختںي راہ می کی کرناہو گا کہ زندگصلہي انسان کو فی کے بعد مادداتيتمہ    ان 

 حالت کو مدنظررکهتے ہوئے اپنے آ پ کو کائنا ت کے خالق ی خلقت کی اپنشہي ہے کہ وہ ہمںي میاس

اور ہر  کرے نہ حکو مت کے تحت جان لے اور اس حالت سے ہر گز غفلت ی خدائے متعال کیعنی یقيحق

 وقت ںي کتاب سے واجب العمل احکام کو پڑه کرانهی خلقت کںي کے مقابلہ میحرکت وآرام اور ہر سرگرم

 پر نافذ کرے۔

 کے عالوہ کتای خدائے ںي می زندگی کہ انسان اپنںي ہہی کہ اس کتاب کے بے شمار احکام ہی    مختصر

 جذبات و خواہشات کے تقاضوں کو عقل یان نہ بنائے اور انسري کے سامنے خضوع اور اپنے آپ کو حقیکس

  شرط پر انجام دے ۔ ی کدي تائیک

  ني قوانّري اور متغثابت

 ںي مجسم ہونے والے تقاضے دو مختلف حصوں مںي صورت می کني احکام و قوانںي نظر می    انسان ک

  : ںي ہوتے ہميتقس

اس لحاظ سے کہ وہ انسان ہے اورہر ( منافع کا تحفظ کرنے والے احکام و ضوابطیاتي۔انسان کے ح١    

 نيہر عقائد وقوان)  بسر کرتا ہے ۔ی زندگںي صورت می اجتماعی جن حاالت کے ساته بهںيزمان ومکان م

 ںيجس م( نسبت ی اور خضوع کو اس کے پروردگار کتی عبودی حصہ کے مانند جو انسان ککیکے ا

 کے مانند جن کے اتّي کے ان کلني۔اور قوانمجسم کرتا ہے ) ہے ںي زوال ممکن نہای ري قسم کا تغیکس

 ان ںي کهانا،گهر ،ازدواج اوردفاع کے سلسلہ مسےي کے اصول، جی زندگی اجتماعی انسان اپنںيبارے م

  مند ہے۔ ازيکا ن

 قوںی کے طورطری رکهتے ہوں اور زندگتي خصوصی دوسرای ی ،مقامی جو عارضني۔وہ احکام اور قوان٢    

 صورت ی ، معاشروں کی تر قی و تمدن کبی حصہ، تہذہی البتہ ںيسے مختلف ہوتے ہ وجہ ی اختالف کںيم

 نظر قابل شي ہونے کے پبود آنے اور ناںي روشوں کے وجود می اور پرانی رونما ہونے اور نئیلی و تبدري تغںيم

  ہے ۔ريتغ

فر کرکے ہر راستے کو  اور گهو ڑے ،گدهے اور خچر پر سدلي پںي زمانہ مکی    مثال کے طور پر ،انسان ا

 ی قسم کی جاتاتها اور سادہ راستوں کے عالوہ اسے کسںي عالقہ سے دوسرے عالقہ مکیطے کرکے ا

 ی ،سمندریاباني،ب ی شہردہيچي اور پکی ہزاروں بارلےي ،جبکہ موجودہ زمانہ کے وسی تهی ہوتںيضرورت نہ

  ۔ںي ہی کے متقاضني قوانیاور ہوائ

 ني اور سادہ قوانزوںي چی ابتدائبًای بسر کرتا تها اور اس کا سرو کار تقریدہ زندگ انسان ،جو سای    ابتدائ

 خواہشات کو پورا کرتا تها ،اگر ی خوراک ،لباس، گهر اور جنسسےي ضرورت ،جیسے تها ،جن سے وہ اپن

 ی زندگیر اپن پقہی رفتار طرزي آج تکني صرف کرتا تها ،لںي اور پر محنت کام مجہيچہ وہ اپنا پورا وقت کم نت

 وجہ سے وہ کام کو مختلف اور ی کی کثرت اور فشردگبي عجی راہ کو طے کرتا ہے اور کام کیک



 جو روزانہ ںي ہوئے ہداي پےی کر نے پر مجبور ہوا ہے اور اس کے ہزاروں زاومي تقسںي شعبوں میخصوص

  ۔ںي کے ساته رونما ہوتے ہنيہزاروں قوان

 ی دعوت سے انسانی ہے اور اپناي انسان سے منحصر کی کو فطرہی نظریتي    اسالم نے اپنے تر ب

 ی معاشرہ کی مقصد رکهنے والے پاک فطری عمل اور پاک فطری اعتقاد ،پاک فطریمعاشرہ کو پاک فطر

 واجب العمل ے انسان کو اپنی اس کے بے داغ افکارنے ،فطرںي کرتا ہے ، اور اعتقاد وعمل میطرف راہنمائ

 اي کمي تقسںي حصوں مر،دوي کو ثابت اور متغني کے طور پر اپنے قوانجہي ہے ۔اور نتایرار دپرو گرام کے تحت ق

 نید'' پر مستحکم ہے اسےادي بنی مشخصات کی خلقت اور اس کے خصوصیہے ۔ پہال حصہ جو انسان ک

 ی کرتی طرف راہنمائی سعادت کیان انسان کو انسںي شعائیکہا جاتا ہے اور اس ک ''ی اسالمعتیوشر

 :ںيہ

  ...) مّي القنی لخلق الّلٰہ ذلک الّدلی ال تبدهاي فطرت الّلٰہ اّلتي فطر الّناس علفًاي حننیفأقم وجهک للّد( 

 )٣٠/روم                         (

 ہے جس پر ی وہ فطرت الہٰنی دہی کہ ںي اور باطل سے کنارہ کش رہںي طرف رکهی کنیآپ اپنے رخ کو د''

 اور دهاي سیہیًنايقی ہے ،ی ہو سکتںي نہیلی تبدی کوئںي می ہے اور خلقت الٰہاي کداياس نے انسانوں کو پ

 '' ... ہے نیمستحکم د

 مختلف ںي پر مشتمل ہے ،اس منيرقواني جاننا چاہئے کہ دوسرا حصہ ،جو قابل تغںي    اس کے ضمن م

کے آثارکے عنوان سے ،جو  عامہ تی ہے ،اور والی ہوتداي پیلی مصلحتوں کے مطابق تبدیزمان ومکان ک

 کے نی ۔ دںي ہند پر پابہی کے نظرنوںي وآلہ وسلم اورآٌپ کے منصوب شدہ جانشہي اهللا علی اکرم صلینب

 نيرقواني مصلحتوں اورتقاضوں کے مطابق قابل تغی زمان ومکان کںي کے سائے منيرقوانيثابت اور ناقابل تغ

  ۔ںي نافذ کرتے ہںي دے کرانهصيکو تشخ

 ںي ہوتے اور انهںي شمار نہںيعتی احکام اور شری آسمانںي اصطالح مینی دنيہ اس قسم کے قوان    البت

 : کہا جاتاہے ـںي نہنید

 )۵٩/نسائ...)( وأولي األمر منکم عوالّرسولي الّلٰہ و اطعواي آمنوا اطنی اّلذهاّی أای(

 '' ...ںي سے ہںي مںيکرو جو تمه اطاعت ی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی والو ،اهللا کمانیا''

 اس مسئلہ ی جواب پهر بهی اجمالکی اںي ضرورتوں کے بارے میقي حقی ہے اسالم کا ہر زمانہ کہی     

 دی مزی اس کںي ضرورت ہے ۔ ہم آئندہ بحث می اورتجسس کقي تحقدی وضاحت اور مزشتري بںيکے بارے م

  گے۔ںیوضاحت کرکے مسئلہ کو واضح تر کر

 

 

 

 

 

 

 

 

  ني قوانرّي ثابت اور متغںي مسالما

 



 ی ہم نے اجمالںيکے عنوان سے گزشتہ بحث م''  ضرورت کو پورا کرتا ہے ی واقعیاسالم ہر زمانہ ک    ''

  ۔نيرقوانّيثابت اور متغ: کرتا ہے مي تقسںي کو دو مختلف حصوں مني کہ اسالم اپنے قوانايطور پر جان ل

  ني قوانثابت

 اي کو مدنظررکها گقتي حقی انسان کی مادںي ،جن کو وضع کرنے مںي قواعد وضوابط ہ ،وہني    ثابت قوان

 عالقہ اور اکمزور،ہری فام،طاقتورہو دي سفای فام ہو اہي ،سیاباني بای ہو ی فطرت خواہ شہری انسانیعنیہے ،

 ی ہوئیبن بناوٹ سے ی انسانرت فطی ہے ۔چونکہ انسانیالتي بساط کو پهی کی زندگی اپنںيہر زمانہ م

 اس سے ای قوّ توں اورآالت سے مسّلح ہے ،اس لئے جب دو افراد یروني اور بی اندرونیہے اور انسان ک

 ،تو خواہ ںي شروع کرتے ہی زندگی دوسرے کے ساته تعاون کرکے اجتماعکی جمع ہو کر اںي آپس مادہیز

 اقدام کرنا چاہئے ںيے لئے انه پوراکر نے کںي جنهہ کںي سلسلہ سے دوچار ہوتے ہکینخواہ ضرورتوں کے ا

 شکي ، بںي ہکساںی ی بهںي متي خصوصی کتي اور وہ انسانکساںہےی عمارت ی،چونکہ ان کے وجود ک

 ضرورت ی کني قوانکساںی ںي ،اس لئے انهںي ہی فطرت رکهتکساںی مشترک اور ی بهںي ضرورتیان ک

  ہے ۔یہوت

 ی اور ان کا عقلںي ہکساںی ) ںي کہ ہم جانتے ہاسيج (ںي ادراک تمام افراد می    انسان کے استدالل

 ہوتا ہے ،اور تمام افراد کساںی- ںي صورت می توہمات اور خرافات داخل نہ ہونے کںي ان کے افکار م- صلہيف

  و اعتقاد سے مطمئن کر نا چاہئے ۔قی طاقت کو تصدی ادراک کںيم

 خواہشات اور لباس ومسکن یورت ،جنس ضری کی اور پانید،روٹي ،ترس وامنہي طرح ،محبت وکی    اس

 شخص کے لئے ان ضرورتوں کو کی اںي ،جس صورت مںي موجود ہںي گوناگوں جذبات تمام لوگوں مسےيج

  ے جانا چاہئاي پوراکی ان ضرورتوں کو بهی دوسرے لوگوں کںي صورت می جاناچاہئے ،اسايپورا ک

 بهوک کو دور کرنا ی شخص ککیا ہے کہ ا کہا جاسکتںي نہہی نظرشي مشترک فطرت کے پی    انسان ک

 صلہي فی عقل کے اضطراری شخص کو اپنکی کہ اہی ای بهوک کو دور کرنا منع ہے ۔یجائز ہے اور دوسرے ک

 ہیای چاہئے ؟ یرن کںي پر توجہ نہصلہي کے فري دوسرے فرد کو اپنے ضمکني ہونا چاہئے لميکے سامنے تسل

کہ ہزاروں برسوں سے قو توں ، جذبات اورشعور کے -مخصوص آثار  اور تي خصوصی فطرت کو اپنیکہ انسان

 پر اعتماد کرنا ري ادراک وضمی اپنے ضرورںي زمانہ مکی کو ا- ںي مشابہ روش پر چلتے ہکیلحاظ سے ا

  چاہئے۔ نای باطل قراردںي انهںيچاہئے اور دوسرے زمانہ م

 وقت اپنے کی کرے ،ااري اختی زندگیفراد بسر کرے اور دوسرے دن انی زندگی دن اجتماعکی    انسان ا

 ی اپنںي زمانہ مکی کو دشمن کے حوالے کردے ،ای ہستی پوریمقدسات کادفاع کرے اور دوسرے وقت اپن

 ی اور اسہے بنا ری لگ جائے اور دوسرے وقت ہاته پر ہاته دهرے تماشائںي موںي سر گرمی کیزندگ

 اور قواعدو ني قوانکساںی قسم کے ثابت اور کیا شہي انسان کو ہمیاس سے ظاہر ہے کہ فطر...طرح

  ضرورت ہے ۔یضوابط ک

 کہاہے ںي لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کے عالوہ کچه نہںي مقدس دعوت می اپنی    اسالم نے به

 کچه قي خلقت کے عام ا ورخاص سسٹم سے قابل تطبی کو انسان کی زندگیانسان ک:۔اسالم کہتا ہے 

  ہے ۔ی بخش سکتںي تحفظ نہزي اور چیضوابط کے عالوہ کوئ اور قواعد ونيقوان

 ی طرف رجوع کرناچاہئے اور ہر قسم کی کے شعورکري خداداد ادراک اور ضمی اپنںيہم:     اور کہتا ہے

 ی کںاسی دے دصي کو حق تشخزي چاہئے اور جس چیارکرني اختی سے دوری اور بے راہ رویہوس ران

اور '' غروریقوم'' ںي چاہئے اور ہمنای دںي کا نام نہدي کرنے کو تقلیروي پی چند حقائق کںي ہمں،ی کریرويپ

 کا نام ی کو کہنہ پرستی خداشناسںي چاہئے ہمی کرنںي نہدي تقلیک'' رسوماتیمیقد''اپنے اسالف کے 



ہ  ہر گوشںي مجہي بننا چاہئے ، جس کے نتںي بن کر ان کے آلہ کار نہرويدے کر کچه طاقتور ہوس رانوں کے پ

کے لفظ کا ''اسالم '' طور پر اسالم نے یاديں ۔بنی کرمي تعظی پتهر کے خدا بنا کران ککڑوںي سںيوکنار م

 طرف توجہ مبذول کرے کہ وہ صرف خدائے ی اس نکتہ کںي دعوت می ہے تاکہ اپناياس لئے انتخاب ک

 یے ہوئے اس ک دعوت کرتی کیروي پی حق کںي پرستش اور دوسرے الفاظ می خالق کائنات ککتااوری

 اعتقادات ،اخالق اور ںي کے مرحلہ مصي تشخیلي تفصی کہی کرتا ہے ۔اسالم نے اس نظریطرف راہنمائ

 واجب االطاعت حق کے طور پر ںي ہے اور انهاي کشي کے سا منے پتی سلسلہ عالم بشرکی کا انيقوان

  رکها ہے ۔ی آسماننی دري ہے اور اس کا نام نا قابل تغاي کیمعرف

 کے اجزا دوسرے اجزا اور دوسرے کی سے ہر اںي مرحلوں ۔اعتقاد ،اخالق اوراحکام۔ منيلبتہ ،ان ت    ا

 مکمل مطا بقت ی خلقت کے ساته بهی اور کائنات کںيمرحلوں کے ساته مکمل طور پر رابطہ رکهتے ہ

 ین ک ہے ،اس لئے ہم ای جاسکتی کںي بحث نہیلي تفصںي ان کے بارے مںي ۔ اس مقالہ مںيرکهتے ہ

 ادہی اس سے زی ۔اور ہمارا مقصد بهںي بحث پر اکتفا کرتے ہی اجمالںي نظران کے بارے مشي کے پليتفص

  ۔ںی سلسلہ کو ثابت کرکی کے اني قوانري موجود نا قابل تغںي ہے کہ اسالم مںينہ

  ني قوانرّيمتغ

 ی فطرکساںیابت اور  جو ث- سلسلہ کی کے اني    جس طرح انسان کو ثابت اور مستقل احکام و قوان

 کی کے اني قوانري طرح وہ قابل تغی ضرورت ہے ،اسی ک-ضرورتوں کے تقاضوں کے مطابق وضع ہوں 

ن کے ي معاشرہ ہر گز اس قسم کے قوانی سے کوئںي معاشروں می محتا ج ہے اور انسا نیسلسلہ کا به

 ی انسان کی فطری ہے کہ اس نکہ واضحوي کر سکتا ہے، کںي حالت حاصل نہی استحکام اور بقاء کريبغ

 ہے ،زمان ومکان کے تقاضوںکے مطابق کساںی نظرثابت اور شي بناوٹ کے پی خصوصی جو اپنیزندگ

 ی عوامل اور زمان ومکان کے گوناگوں شرائط سے بهی روبرو ہے اور انقالبی و ارتقا سے بهريمسلسل تغ

 اسے نئے ماحول کے ساته مطابق بنا تا رہتا  ہوئےجًابدلتےی صورت کو تدریمکمل طور پر دوچار ہے اور اپن

  ۔ںي کا تقاضا کرتے ہلی وتبدري تغںي منيہے ،ان حاالت کا بدلنا قوان

کے  ''اراتيحاکم اخت'' ہم ںي اصول ہے ،اس بحث مکی ،اںي و احکام مني    اسالم کے اس قسم کے قوان

 ضرورتوں کو ري لوگوں کے قابل تغںي م وہ اصول ہے ہر زمان و مکانںي اسالم مہی گے ۔ںیطورپر وضاحت کر

 ضرورتوں کا ی معاشرہ کی انسا نري کو منسوخ اور باطل کئے بغنيپورا کرتا ہے اور اسالم کے ثابت قوان

  جواب دہ ہے ۔یبه

  وضاحت ی کمطالب

 ی کے مطابق اپناراتي رو سے حاصل کئے گئے اختی کني قوانینی فرد دکی معاشرہ کا ای    اسالم

ہر قسم کا اقدام کر )  کرتے ہوئےتی رعای قانون کںي کے سائے میٰتقو (ںي مطي کے محیدگ زنیخصوص

 کے ی زندگی کے مطابق اپنی مر ضی نظر اور اپنشي اپنے مال سے مصلحت کے پسے،يسکتا ہے ،ج

  سےںي ان مای سے استفادہ کر سکتا ہے ،ہی خوراک ،لباس،گهر اور سرمانی کو بہتر بناتے ہوئے بہترحاالت

 طرح اپنے بر حق حقوق کا ہر ظلم اور حملہ کے مقا بلہ ی سے صرف نظر کرسکتا ہے ۔اور اسزوںيبعض چ

 نظر دفاع سے شي پے مصلحت کی وقت کای کے وجود کا تحفظ کر سکتا ہے ،ی زندگی دفاع کر کے اپنںيم

کسب وکار  ی کرسکتا ہے ۔اور اس کے عالوہ اپنے شخصی کرکے اپنے بعض حقوق سے چشم پو شزيپر ہ

 دن ی کے مطابق کسدی صواب دی اپنای رات دن کام کر سکتا ہے ی انجام دے سکتا ہے ،حتی سر گرمںيم

  دوسرے اہم کام کو انجام دے سکتا ہے ۔ی کر کے کسلي کام کو تعطکیا



 کے ی حکمرانیاپن- ہو چکا ہو گا نّي کے مطابق معہی نظریجو اسالم- ني امر مسلمی طرح ولی    اس

 کار اور تی معاشرہ کے افکار کا ہدای اسالمںي مقتي کے مطابق،حقتی والی عمومی رکهنے والںيمعالقہ 

 ہو ںي مطي کے محیندگ زی فرد کواپنکیعام لوگوں کے ارادہ و شعور کا مر کز ہو تا ہے ،جس تصرف کا حق ا

  ہوتا ہے ۔ ںي می عام زندگی تصرف کا حق معاشرہ کی اسی امر کوبهیتا ہے ،ول

 کرتے ہوئے مثال کے طور پر سڑکوں تی رعای کے ثابت احکام کنی ،اور دںي مہی کے سایٰوہ تقو    

 وضع کر سکتا ني قوانی ضرورںي،گزرگاہوں،مکانات ،بازار،کسب وکاراور لوگوں کے مختلف طبقات کے بارے م

 یور ضرے ہر قسم کںي دن دفاع کا حکم صادر کرکے فوج کو مسلح کرنے کے سلسلہ میہے ،وہ کس

 نظر شي مصلحت کے پی مسلمانوں کی کبهای کر کے بر وقت ان کو نافذ کر سکتا ہے ،صلہياقدامات کا ف

  کرکے مناسب معاہدے منعقد کرسکتا ہے ۔زيدفاع سے پرہ

 عي کر کے وسصلہي فںي کے بارے می خوشحال زندگی لوگوں کای ی ترقی سے مربوط ثقافتنی    وہ د

 ی وقت معلومات کے چند سلسلوں کو منسوخ کرکے دوسری کسایہے  کرسکتا ی پر کارروائمانہيپ

 معلومات کو رائج کرسکتا ہے ۔

 کو وضع کرنا ني قواندي کے لئے ہر قسم کے مفی تر قی کی زندگی اجتماعی کہ معاشرہ کہی    مختصر 

اور ان کے  ںي سے مر بوط ہاراتي کے اختني امر مسلمی ہوں ۔ولںي مصلحت می۔جو اسالم اور مسلمانوں ک

 اس قسم ںي مم ہے ۔ البتہ اسالںي نہتي ممنو عی قسم کی اس کے لئے کسںيوضع اور نفاذ کے بارے م

واجب االطاعت  ''ني امر مسلمیول'' کو نافذ کرنے کا پابند ني کا نفاذ اگر چہ الزم ہے اور ان قوا ننيکے قوان

 کا اعتبار ني ہو تے ۔اس قسم کے قوانںينہ اور حکم خدا شمار عتی شرني قوانہی اس کے باوجود کنيہے ، ل

 ںي اور اسے وجود مںي ہی ہوتی متقاضی مصلحتوں کے تابع ہوتا ہے ،جواس کیسی اکی طور پر ایقدرت

 امر ی گزشتہ ولںي قانون ختم ہو تا ہے ،اس صورت مہی ی اور مصلحت کے ختم ہونے کے ساته ہںي ہیالت

 اعالن کرتے ںي آنے کا لوگوں مںياور نئے حکم کے وجود م امر گزشتہ حکم کے ختم ہونے ی ولدی جدای

 ہوئے گزشتہ حکم کو منسوخ کرتا ہے ۔ 

 ی کو ،حتی اور کسںي ہداري کے لئے ثابت اور پائشہي ہمںي کے متن ہعتی ،جو شری احکام الٰہکني    ل

 کی،ان کے ا الکر یلی نظر تبدشي مصلحتوں کے پی وقت کںي ہے کہ ان مںي حق نہہی ی امر کو بهیول

  منسوخ کرے ۔ںي نظر انهشيحصہ کے ختم ہونے کے پ

  کا ازالہ ی غلطکیا

 سے ،اسالم پر ہو نے والے اني مذکورہ بںي کے بارے مني احکام اور قوانرّي    اسالم کے ثابت اور متغ

  د ہو نا واضح اور ثابت ہو جاتا ہے ۔اياعتراضات کا بے بن

 ہو چکا ہے کہ اس کا چودہ سو سال عي وسسای کا دامن ای زندگیتماع اجیانسان ک : ںي کہتے ہہی    جو 

 جاسکتا ہے ،جو قواعد وضوابط صرف آج کل کے نقل و اي کںي قسم کا موازنہ نہی سے کسی زندگیپہل

 الزم ںي میزندگ ی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اسالم صلغمبري ،قطعًا،پںي ہیحمل کے سسٹم کے لئے ضرور

 اتنے ںي کے تمام ابعاد می زندگی انسانی طرح آج کی اسںي تر ہعيواعدو ضوابط سے وس اور قنيتمام قوان

 ںي نہی ضرورت ہی وضع اور نافذ کرنے کںي گزشتہ زمانہ می ،جن کںيبے شمار قواعد وضوابط موجود ہ

 ہے ،اس لئے ںي تک موجود نہان قسم کے احکام کا نام و نشںاسي مني ، چونکہ اسالم کے قوانیته

  ہے ںي کے لئے کار آمد نہاي دنیم آج کل کاسال

 رّي اور اس کے متغںي رکهتے ہںي معلومات نہی کافںي کے بارے منی حضرات اسالم کے مقدس دہی    البتہ 

 عہی احکام کے ذرکساںی چند ثابت اور نی دی آسمانہی کہ ںي کرتے ہالي اور خںي سے بے خبر ہنيقوان



 مقابلہ رقابلي خلقت کے اس غای کا نظم ونسق چالنا چاہتا ہے اي دنشرفتي پراورّي کے لئے متغشہيہم

 یجہالت ک... کو روکنا چاہتا ہے ی ترقی جبری تمدن کی جنگ کر کے انسانعہیسسٹم سے تلوار کے ذر

 یلی تبدی جبرںي می زندگی اجتماعیانسان ک : ںيکچه دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہ! حد ہے 

 لئے اسالم کے ی ،اسںي ہی کے متقاضدل وتبري تغیجی تدرںي مني موجود ہ ثابت قوانںياور ارتقا،معاشرہ م

 وآلہ ہي اهللا علی اسالم صلغمبري صرف پني قوانہی ںي صورت می ہونے کدہي اور سنجحي کے صحنيثابت قوان

 ۔شہيوسلم کے زمانہ کے شرائط اور عوامل کے مطابق قابل نفاذ ہوں گے ،نہ ہم

 کہ ںي ہے اور اس نکتہ سے غافل رہے ہی کںي توجہ نہی کافی بهںي مباحث میانون    ان حضرات نے ق

 ںي نہري طور پر قابل تغی جو اجمالںي دفعات موجود ہسےی کچه اںي مني قوانی موجود ہ تمام شہرںي مايدن

 ني زمانے کے قوانمید اور ضوابط قني کے قواندی جاسکتا ہے کہ عصر جداي کںي شک وشبہ نہںي ۔اس مںيہ

 طور پر اختالف ی کلی سے بهني رکهتے اور آنے والے زمانوں کے قوانںي اختالف نہیصديکے ساته سو ف

 ساي ج- ہو تے ںي پرانے اور نابود نہی جو کبهںي کچه مشترک ابعاد موجود ہںي گے ،بلکہ ان مںي رکهںينہ

 کے وضع ی الہٰني قواناگر چہ اسالم ،-ا ي گاي طرف اشارہ کی ان کںيکہ گزشتہ بحث کے بعض حصوں م

 ںي کے وضع اورنفاذ مني قوانري طرح متغی سے سر چشمہ حاصل کرتا ہے ،اور اسی منبع وحںيکرنے م

 عہی کے ذرتی وضع ہو کر والعہی کے ذریٰ سے سر چشمہ حا صل کرتا ہے ۔جو شوراراتي امر کے اختیول

 ی کے جذباتتیپر استوار ہے نہ اکثر بناء ی کار عقل کقہی طرہیبہر حال اسال م کا - ںينافذ ہو تے ہ

 رکهتا،اسالم ںي حکومتوں سے عدم شباہت نہی اجتماعی اشتراکی اس کے باوجود بهکنيخواہشات پر ،ل

 امور اور مسلمان کے ائےي النا اولیلی تبدںيکے نام پر کچه ثابت احکام رکهتا ہے جن م'' عتی شریآسمان''

 ۔اس کے عالوہ ںي واجب العمل ہںيتمام حاالت اور شرائط م کے لئے شہي ہمکام احہی ہے ۔ںي نہںيبس م

 کے تحول اور ارتقاء کے ساته ی زندگی اجتماعی جو انسان کںي ہی احکام بهري کچه قابل تغںياسالم م

  ۔ںي سعادت کے ضامن ہیجی اور معاشرہ کے تدرںيمطابقت رکهتے ہ

 کرنا جادی ایلی تبدںينون موجود ہے جس م قاکیکے نام سے ا '' نيآئ ''ی بهںي حکومتوں می    اجتماع

 کچه ںي ہو تا ۔اس کے عالوہ ان حکومتوں مںي نہںي ماراتي کے اختنٹي اور سني کے اراکمنٹيحکومتوں ،پارل

 ںي ہني قوانی وہہی ،ںي ہوتے ہني کے پاس کئے ہوئے قوانبنٹياکی منٹي جو پارلںي و ضوابط ہوتے ہنياور قوان

 کی ۔جس طرح اںي ہري اور قابل تغںي وضع ہوتے ہںي مجہي اورتحوالت کے نتراتيغ تںيجو ملک اور معاشرے م

 ني کے قوانفکی چالنے اور ٹری گاڑںي چاہئے کہ مثال دارالخالفہ می رکهنںي توقع نہہیسے  ''نيآئ'' ملک کے 

ے تقاضوں کے  کوںيلی تبدی ہونے والداي پںي منےي ہر مہای اورہرسال کرے اني طور پر بی کو فورالتي تفصیک

 ںي توقع نہہی ی سے بهعتی شری احکام کے ضامن آسمانیادي طرح بنی الئے ،اسیلی تبدںيمطابق ان م

 ی طرح کسیاس)پہلے اعتراض کاجواب( حامل ہو ی کاتي جزئري کے قابل تغتی ہے کہ وہ والی جاسکتیک

 بن جائے ّريصل ہو کر متغ کا حاّردفعاتي کہ وہ تمام متغی جاسکتی کںي تو قع نہی سے بهنيملک کے آئ

 متزلزل اور ی مسائل بهسےي ضرورت جی اور اس کے لئے صدارت کے عہدہ کی آزادی ملک کیٰ،حت

 توقع ی کّرہونےي متغیسے به- احکام کے مانند ہے ري کے ناقابل تغنيجو آئ- عتی طرح شریناپائدارہوں ۔اس

 )دوسرے اعتراض کا جواب ( چاہئے ی رکهنںينہ

 سلسلہ کی کا اني آج کے زمانہ کے مطابق قوانںياسالم کا قانون ناقص ہے اور اس م( اعتراض     لہذا پہال

 جبکہ ںياسالم کے احکام ثابت اور جامد ہ( طرح دوسرا اعتراض ی دہے اور اسايبے بن)  ہے ںيموجود نہ

 کی متعلق ا اعتراض سےسرے دوںي ہاں ،اس باب می ہے ۔ جادي بے بنیبه) چاہئے رہونےي قابل تغنيقوان

 :  ہےہی ہوتا ہے اور وہ داياور سوال پ



 جو ںي پائے جاتے ہی دفعات بهسےی اںي مني رائج قوانںي معاشروں مافتہی ی ہے کہ ترقحي بات صحہی    

 اور ضوابط ،جن سے ني وضع ہوئے تمام قوانںي اسالم معتی شراي ککنيں،لي ہںي نہري طور پر قابل تغیاجمال

 ںي دے سکتے ہانت ضمی سعادت کی معاشرہ کی کے لئے انسانشہي ہے ،ہمیت پالي فقہ تشکیاسالم

 ؟

 راہ پر گامزن ہوسکتا ہے ی کی ترقی اپنعہی کے ذررہيغۃ آج کے تمدن کا قافلہ ،نماز ،روزہ حج اور زکوٰاي    ک

 وضع کئے گئے احکام آج ںي مسائل کے بارے مسےي ،سودجعي ،عورت ،ازدواج ،بی اسالم کے ،غالماي؟ک

  ؟ںي رہ سکتے ہی باقںي صورت می اسںي ماي دنیک

 ضرورت ہے ،اس لئے ان کے بارے ی بحث کلی طوںي جن کے بارے مںي ہی    اس قسم کے مسائل طوالن

  چاہئے۔ی جانی کقي مناسب جگہ پر بحث وتحقںيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کا مسئلہتيخاتم

 

  کا محتاج ہے؟ی وحںي مدی عصر جداانسانيک

 ہے ،پهر ی کہ ہر مخلوق کے لئے ارتقاء ضرورںکہےي شخص اس سوال کے جواب میوئاگر ک:    سوال 

 غمبري پای کہہ کر گو ہی'' ہوں؟غمبري پی آخرںيم'' :ای فرماہی وںي وآلہ وسلم نے کہي اهللا علیحضرت محمد صل

جو کچه  :ںيتے ہ چاہںيہ کہنا نہی،آپ '' ہوںںي ماءيخاتم انب'' :ںي و آلہ وسلم فرماتے ہہي اهللا علیاکرم صل

 ہے کہ انسان اب تک ی کہنا چاہتہی تي ہے ،بلکہ خاتمی طور پر کافی نے کہا ہے وہ انسان کے لئے ابدںيم

 جائے ،اب اس ی کی راہنمائی بشرتي کے لئے ماورائے عقل وتربی زندگیاس کا محتاج تها کہ اس ک

 کے آنے کے تی وتورلياور قرآن ،انج تمدن ی اسالمور ای ،رومیونانی ،ںيم ) یسوي عی صدںیساتو(زمانہ 

 ی کتي ہے اور اس کے بعد انسان اس طرز تربی حدتک انجام پائی ضرورت کتي تربی مذہبیبعدانسان ک

 رکهتے ہوئے اسے پائے ی کو جاری زندگی پر کهڑا ہو کر اپنروںي اپنے پري نبوت کے بغی اور نئی پر وحاديبن

 غمبريانسان راستہ کو خود طے کرسکتا ہے ۔پ! ہے یت ختم ہوئ تک پہنچا سکتا ہے ،اس لئے اب نبوليتکم

 ہو اور تم لوگوں کا شعور مصلحت ،سعادت افتہی تياس کے بعد تم لوگ تر ب : ںيفرماتے ہ)ص(اسالم 

 یعنی ہے اور سمجهتے ہو یںتوانائي ،تم ماہےي حد تک پہنچ گی،ارتقاء اور آرام وآسائش کو برقرار کرنے ک



 ی کیري دستگی کی وحںي ہے کہ اب تمہاي مر حلہ تک پہنچ گسےی اکیفکر، ارتقاء کے ا شعوراور تمہارات

 !...ی ہو گني جانشی کی کرے ،اس کے بعد عقل وحی قدم قدم پر راہنمائںي ہے جو تمهںيضرورت نہ

  ؟ںي نہای ہے یکے مناف''تيخاتم'' ،ري تعبی اس قسم کاي    ک

 گزر گاہ پر قرار ی مخلوقات کے مانند ارتقاء کیانسان دوسر:ہے  ہیمذکورہ استدالل کا خالصہ :    جواب 

 خاص ںي خلقت می معاشرہ زمانہ ا ور وقت کے گزر نے کے ساته ساته اپنی ہے ،اس راہ سے انسانایپا

 ہے ی ضرورت ہو تی کتي اور تازہ تر بدی قرار پاتا ہے ،جس کے لئے مزںي کر کے نئے شرائط مدايحاالت پ

 اس مر حلہ ںي سے ہر مر حلہ پر ،دوسرے الفاظ مںي روش کے مراحل می کی زندگیان اپناس بنا پر ا نس

 کا محتاج ہو تا ہے ،اس لئے وہ ہر ني احکام اور قوانینیسے مر بوط ضرورتوں کے مطابق تازہ اور مناسب د

 عتی کر سکتا ہے ۔من جملہ شرںي لئے فرض نہے کشہي اور ہمی روش کو ابدکی ای کی زندگای نیگز د

اس !  ہو سکتا ہے ںي نہنی دی ابدہی راہنما ہے ، یقي اور بشر کا حقنی دی واقعکی ایمقدس اسالم به

 خاتم ںيم'' :ںيفرماتے ہ) ع( ہو نے کا مطلب ،کہ آپنّيي وآلہ وسلم کا خاتم الّنبہي اهللا علی اکرم صلیلئے نب

 کے لئے تعقل او ی زندگی اپن وجہ سے اب تک انسا نی کی کمزوری ہے کہ عقل کہی'' ہوں نييالنب

 ی ، رومیونانی ںيم) ی ہجری صدںیساتو( اس زمانہکني کا محتا ج تها ،لی سے ماورٰ راہنمائتي تربیٰربشر

 کے نزول کے بعد انسان دي اور قرآن مجليت،انجی تورسےي کتابوں جی تمدن کے آنے اور آسمانیاور اسالم

 ںي کا محتاج نہی راہنمائی کی ہے ،اب وہ وحیہو چک ی حد تک پوری ضرورت کتي تر بی بشرافوق میک

 کا خاتمہ ہو اہے ،انسان کو ی طاقت رکهتا ہے ،اس لئے نبوت اور وحی پر کهڑا ہونے کروںيہے خود اپنے پ

 استد ہی ہے ۔ازي ونبوت سے بے نی رکهنا چاہئے اور وہ اس کے بعد وحی کو جاری عقل سے زندگیاب اپن

 :  مختلف جہات سے مخدوش ہے ـاني بہیابل ذکر بات ہے کہ  قکنيالل کا خالصہ ہے ،ل

 گزرگاہ پر قرار یارتقاء ک)  اجتماع ایفرد ہو ( ہے کہ انسان ںي شک وشبہ نہی کوئںياس م:     پہالاعتراض 

 ہے اور اس کا ارتقاء قتي محدود حقکی ہے کہ انسان اںي شک نہی کوئی بهںي طرح اس می ہے ،اسایپا

 اي تر فرض کعي قدر وسجس کے لحاظ سے محدود ہے نہ ال محدود اور اس کا ارتقاء تّي اورکمتيفي کیبه

 ی پر حکو مت کرنے والتی کے طور پر اس وقت عالم بشرجہي مر حلہ پر رک جائے گا اور نتکیجائے باآلخر ا

 ثابت او کیات خود ا گزرگاہ پر ہو نا بذی ہوں گے ،لہذا انسان کے ارتقاء کّري متغري ثابت اور غنيروش اور قوان

  ۔ی نفی ہے نہ اس کلي دلی کے تحقق کنی دیرابد

 - وار تهے داي پی کني اور اس کے وضع کردہ قوانیجو بت پرست- تمدن ی اور رومیونانی:    دوسرا اعتراض 

 ان ںي متوںی آی کے واضح نص کے خالف ہے کہ بہت سدي سمجهنا قرآن مجیٰ عقل کے ماوریکو انسان

 اعمال کياگر چہ ن- و ہے اور ان کے اعمال کاي گاي راہ شمار کی اور ہالکت کیوم کو گمراہکے رسم و رس

برباد،باطل اور مکمل طور پر بے اثراور بے اعتبار شمار کرتا ہے اور جو راستہ - ہوں ی بهںي صورت میک

اس ( ہوگا ںي راستہ نہ کرنے واالاور سعادت تک پہنچانے واالیگمراہ،بے اثراور بے اعتبار ہو ،ہر گز راہنمائ

 ) ہے ںي ضرورت نہی کہ ان کو نقل کر نے کںي ہادہی اس حد تک زاتی آںيسلسلہ م

 یعنی بعثت کے زمانہ،ی وآلہ وسلم کہي اهللا علیاس بات کا اعالن کہ رسول اکرم صل: اعتراض سراي    ت

 اب ی کیمان آسعتی شرںاوري ہی چونکہ مکمل ہوئںي عقلی کے بعد لوگوں کیسوي عی صدںیساتو

 کے عتی شری آسمانی نئہی نظرہی اي ہے ،کازي سے بے نی راہنمائی کی ہے اور انسان وحںيضرودرت نہ

 یسی اکی ای رکهتا ؟اور وہ بهںي کے ساته واضح تضاد نہنےی طرف دعوت دیالنے اور لوگوں کواس ک

امع ہے ،چنانچہ  جی کعتوںی نص کے مطابق تمام گزشتہ شری کدي جو قرآن مجںي کے بارے معتیشر

 : فرماتا ہے 



 یٰ و موسمي بہ ابراهناي وما وّصکي الناي بہ نوحًا واّلذي اوحی ماوّصنیشرع لکم من الّد(

 )١٣/یٰشور...)(یٰسيوع

 ی وحی ہے اور جس کی نوح کو کحتي نصی ہے جس کاي وہ راستہ مقرر کںي منیاس نے تمہارے لئے د''

 ''... ہے ی کی کو بهیٰسي ٰ اورعی ،موسمي ابراهحتي نصیک ہے اور جس ی کی طرف بهیتمہار !غمبريپ

 عتی شری واضح طور پر اسالم کہا ہے اور اس کںي خداوندمتعال نے اپنے کالم مسےي ، جنی دسای اکی    ا

 کو زي اور چیلوگوں سے اس کے عالوہ کس : ای ہے اور فرمای کري السالم کے طور پر تفسہي علميابراه

 : ہے ںي مخالفت کرنے کا حق نہی کو اس کی کس کرتا اورںيقبول نہ

 )١٩/آل عمران ...)( عند الّلہ االسالم نیإّن الّد(

 '' صرف اسالم ہے ــــــکی کے نزدن،اهللاید''

 ...) منہقبَلُی فلن نًای االسالم دري غبتغیوَمن (

 )٨۵/آل عمران (

 ''... جائے گا ايس سے قبول نہ ک انی تالش کرے گا تو وہ دنی دی بهیاور جو اسالم کے عالوہ کوئ''

 )٧٨/حج ...)(ني المسلمکميٰ هو سّممي ابراهکمي ابۃمّل(

 مسلم اور اطاعت ی بهںي اور اس قرآن می ہے اس نے تمہارا نام پہلے بهنی کادمي تمہارے بابا ابراهیہی''

 ''گزار رکها ہے

 )٣۶/احزاب ...)( من أمرهمۃريهم الخ لکونی الّلہ ورسولہ أمرًا ان یٰ اذا قضۃوما کان لمؤمن والمؤمن( 

 صلہي فںي امر کے بارے می ہے کہ جب خداورسول کسںي نہاري عورت کو اختامومنہی مومن مرد یاور کس''

 ''... بن جائےاري صاحب اختںي اپنے امر کے بارے می تو وہ بهںیکر

 سے تي شخصیہ وسلم ک وآلہي اهللا علی خود رسول خدا صلفي تکالی کہ تمام آسمانںي کہہی ہم ای    

 دي قرآن مجںي آزاد تهے ،اس صورت مںي احکام کے بارے می اورآسمانی اور دوسرے لوگ وحںيمتعلق ته

 ہی کو روکاروںي کے پی ہے ؟وحاي کی کا معنرہيوغ)  آمنوانیهاالذی أای) ( الناسهای أای: (  سب خطاب ہیکے 

 کہ ںي کہہی ہم ای سب انتباہ کس لئے ؟ ہیلوں کو  ؟اور مخالفت کرنے واںي ہی رکهتی معناي کںيسب بشارت

 اسالم کو نی دعوت،دی طرف آٌپ کی کعتی شری ہوئی الئی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اسالم صلغمبريپ

....) نييولکن رسول الّلہ وخاتم النب( ،اس طرح ی کر گئاري صورت اختیزیپہنچانے کے بعد خودبخود تجو

 سے عتی شری اور آسمانی ،وحتی کے بعد ہداخیہے کہ تم انسان اس تار ہی ی معنیکا الزم) ۴٠/احزاب (

 دے کر قدم صي راہ وروش کو تشخی کی زندگیعقلوں کے مطابق اپن- یکامل ہوئ- یآزاد ہو اور اب تم اپن

 ی اپنںي کرتا ہوں کہ انهزی تجوںي ہوں،تمہای مرتب کرکے تمہارے لئے الکو کے ان دفعات ني قوانںيبڑهاؤاور م

 ںي مقتي قبول کر نا اور ان پر عمل کر نا ۔حقںي تو انهی کقی تصدیل سے مواز نہ کرو ،اگر عقل نے ان کعق

 ی لوگوں کني قوانی اجتماعںي ہے ،جس کے مطابق اس تمدن می کے تمدن کا معنتی جمہو ریہی

وآلہ وسلم نے  ہي اهللا علی چاہئے کہ رسول اکرم صلکهنای دکني ،لںي کے مطابق ہوتے ہی ضمر ی کتیاکثر

 سے کس قانون کو نزول کے بعد ںي مني ان احکام اور قوانسےي جرہي وحج و جہاد وغۃنماز،روزہ ،زکوا

 سای اکی اہی؟ ہے اي حا صل کرنے کے بعد اسے نافذ کی رائے اور مرضی کتی ہے اور اکثرای قراردںي میٰشور

  جاسکتا ہے ۔اي کںي نہداي نمونہ تک پکی اںي مرتي اور سخیمطلب ہے جس کا تار

 تيفي کی جامہ پہنانے کی حکم کو عملی اصلکی وآلہ وسلم اہي اهللا علی ہاں ،بعض اوقات آنحضرت صلیج

 کہ ساي صالح ومشورہ فرماتے تهے ،جںي کاموں کے بارے می اطاعت کے لئے اجتماعی کیٰاور حکم الہ



 ای فرماومشورہ صالح ںيمسائل م سےي شہر کے باہر جای جائے اي شہر کے اندر دفاع کںيم''جنگ احد ''

  فرق ہے ۔ںي کار پر عمل کرنے مقہی حکم پر عمل کر نے اور حکم کے طری۔البتہ اصل

 ہے کہ اس ہی یکامعن)۴٠/احزاب ...)(نييولکن رسول اهللا وخاتم النب :(...مہی کرہی کہ اس آںي کہہی اہمی    

 نی دني اور متدہي الئے وہ سنجنیجو د) ع (ںيہ وآلہ وسلم رسول ہي اهللا علی اکرم صلی نظر کہ نبشيکے پ

 حکم ی سے کوئںي احکام مینی دعد ،اگر اس زمانہ کے بی چونکہ نبوت آٌپ کے ساته ختم ہو گئکنيہے ،ل

 پرپرکهنے کے بعدبدل کر ی کسوٹی مصلحت کے مطابق نہ ہو بلکہ مخالف ہو تو اسے عقل کیوقت ک

  کرنا چاہئے ۔نيم جانش حکاي نکی جگہ پر ایمصلحت کے مطابق اس ک

 کے یلی تبدںي زمانوں کے اختالف اور تقاضوں می اسالم بهعتی نکلتا ہے کہ شرجہي نتہی    اس بحث کا 

 ذوق کے ی اسی ہے ۔صدراسالم کے خلفائ نے بهّري طرح متغی کني قوانی نظر دوسرے اجتماعشيپ

 نافذ ںي وآلہ وسلم کے زمانہ مہي اهللا علیجو رسول اکرم صل- احکام کے بعض حصوں ی نظراسالمشيپ

 ی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلی وجہ سے نبی ۔اسی الئیلی تبدںي ان مای ی لگادیپر پابند-تهے 

 حرمت کے تحفظ ی کدي کو، قرآن مجی نسخہ برداری کو نقل کر نے اور ان کثی احادی کرنے والاني برتيس

 ی کی نسخہ برداری کدي اور صرف قرآن مجاياگیار د ممنوع قردًای شدںي می ہجری صدیکے نام پر،پہل

  ۔یاجازت ته

 کا بدلنا۔۔اگرچہ بعض دانشوروں خاص ني احکام اور قوانینی زمانوں کے بدلنے کے ساته دیعنی کار،قہی طرہی

 کے دي کارواضح طور پر قرآن مجقہی طرہی کنيکر اہل سنت والجماعت کے مصنفوں کے رجحان کا سبب بنا،ل

 اپنے دي ہے ۔قرآن مجکرتا ںي کو ہر گز قبول نہیلی تبدی اس قسم کنیاور اسالم کا مقدس د ہے یمناف

 حکم ہے ،کہ حق یہی ی کا بهري بے داغ فطرت اور ضمی فرماتا ہے اور انسان کدي اس بات پر تاکںي ماناتيب

  ہے ۔ںي کے عالوہ کچه نہی مخالفت گمراہی چاہئے اور حق کی جانی کیروي اطاعت و پیک

 )٣٢ /ونسی...)(فماذا بعد الحق اال الضلٰل(...

 ''... ہے ںياور حق کے بعد ضاللت کے سوا کچه نہ...''

 ہو ںي ہے اور نہںي جگہ نہی کوئںي کرتا ہے اور باطل کے لئے اس می طرف راہنمائی حق کدي    قرآن مج

  :یگ

 )۴٢۔۴١/فصلت)(دي حممي من حکلی وال من خلفہ تنزہیدی ني الباطل من بہي تای٭الزیوانہ لکتاب عز(...

 ی طرف سے باطل آبهی کسچهےي پای ،سامنے بی مرتبہ کتاب ہے ۔جس کے قری عالکی اہی شکيب...    ''

 '' کتاب ہے ۔ی ہوئی نازل کی کدي وحممي خدائے حکہی سکتا ہے کہ ںينہ

  ہے ۔یٰ ہونابے معنداي پیلی تبدںي ناقابل بطالن اور منسوخ کتا ب ہے ،اس کے بعض مطالب مدي    قرآن مج

 امر جانتا ہے ی کو خدائے متعال کا خصوصعی کے حکم اور تشرعتی شرںي واضح الفاظ مدي    بلکہ قرآن مج

 : کہ فرماتا ہے ساي ٹهہراتا ،جںي نہکی کو خدا کا شری کسںي کرنے میاور حکم جار

 )۴٠/وسفی...)(اہّیإن الحکم إّلا لّلہ أمَرأّال تعبدوا أّال ا    (...

 عبادت نہ ی کی ہے کہ اس کے عالوہ کسای نے حکم دیحکم کرنے کاحق صرف خد ا کو ہے اور اس...    ''

 ''... جائے یک

 : فرماتا ہے دی    مز

 )١٠/یٰشور...)( الّلٰہی من شيء فحکمہ الہيوما اختلفتم ف    (

 ''..ہے  ںي اهللا کے ہاتهوں مصلہي اختالف کرو گے اس کا فی بهںي مزياور تم جس چ''



 ممکن ہے کہ سےي کہی ہے ،تو ںي کرنے کا حق نہی کو حکم جاری     جب خدائے متعال کے عالوہ کس

  ہو ؟ازي حکم سے بے نی کرے اور آسمانی عقل پر بهروسہ کرکے حکم جاریانسان اپن

 سےی وہ ا اورںي ہري و تغخي جو قا بل تنسںي ہی اور ضوابط ضرورني قوانسےی کچه اںي ہاں ،اسالم می    ج

 نظرشرع شي مصلحتوں کے پی وقت کںيمختلف حاالت م)  حکومت یاسالم( امر ی ولںي جنهںي ہنيقوان

  وضع کرتا ہے ۔ںي مہیکے سا

 چهوٹے گهرانے سے اس کے مالک کی معاشرہ سے نسبت ای امر کی ہے کہ ولوںی وضاحت ی    اس ک

 ہر قسم کا اقدام ںي نظر اپنے گهر مشيے پ نسبت کے مانند ہے ۔گهر کا مالک مصلحت کیاور سر براہ ک

 یار ہر قسم کا حکم جںي مصلحتوں کے مطابق ان کے نفع میکرسکتا ہے اور گهر کے افراد کو ان ک

 اگر مصلحت نہ ای حقوق پر ظلم و ستم ہو جائے تودفاع کر سکتا ہے ،لویکرسکتا ہے اور اگر ان کے گهر

 کرے تو ی قانون جاری کوئای اقدام کرے ی قسم کے به وہ جسکنيل! سکتا ہے ٹهيسمجهے تو خاموش ب

 کے مخالف ہو نی دجو سکتاںدےي کو انجام نہاحکمی اقدام سےی ای کے مطابق ہو نا چاہئے ،وہ کسنیوہ د

 حفاظت کے لئے دفاع اور جہاد کا ی سر حدوں کی ،مصلحت کے تقاضوں کے مطابق ،اسالمی امر بهی۔ول

 ی صلح کای اجنگیکے ساته جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر سکتا ہے  حکومت ی کسایحکم دے سکتا ہے 

 مصلحتوں کے ی اور وقت کنی دني قوانہی... طرح ی لگا سکتا ہے اور اسکسيضرورتوں کے مطابق نئے ٹ

  ۔ںي خودبخود ختم ہو جاتے ہني قوانہی ی ہوتے ہیمطابق ہو نے چاہئے اور ضرورت پور

 آسمان ہی اور نيّرقواني متغريثابت اور غ :ںي ہنيدوقسم کے قوان کے طور پر،اسالم کے پاس جہي    نت

 : فرماتا ہے دي کہ قرآن مجساي ہے ،جعتیشر

 من االمرفأتبعها و ال تّتبع اهواء ۃعی شری٭ثم جعلنک عل...ۃ الکتاب والحکم والنبولي اسرائی بننايولقد آ ت(

 ني بعض والّلٰہ وّلي اّلمتقاءي بعضهم اولنيالظٰلم اواّني من الّلٰہ شغنواعنکی٭ اّنهم لن علمونی ال نیاّلذ

 )١٩۔١۶/ہيجاث)(

پهر ہم نے آپ کو اپنے حکم کے ... ہے ی کو کتاب ،حکومت اور نبوت عطا کلي اسرائی ہم نے بننايقیاور ''

وگ  لہی ۔ںی خواہشات کا اتباع نہ کری اور خبردارجاہلوں کںی کا اتباع کری لہذا آپ اسایواضح راستہ پر لگا د

 تو ںي دوسرے کے دوست ہکی اںين آپس مي اور ظالمںي ہںي ذرہ برابر کام آنے والے نہںيخدا کے مقا بلہ م

 '' کا سر پرست ہے یٰاهللا صاحبان تقو

 اقتضائے مصلحت و زمان کے ںي ،جنهني قوانري کہا جاتا ہے ۔اور قابل تغعتی کو شرني    اس قسم کے قوان

  ۔ںي ہونے پر خودبخود ختم ہو جاتے ہیکرتا ہے ،ضرورت پور امر وضع کرکے نافذ یمطابق ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : حصہدوسرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسائل ی فلسفی                علم

 

  مسائل ی ،فلسفیعلم

 

  عالم پر برہانحدوث

 ہے لي دلی کونسںي کہ آپ کے پاس حدوث عالم کے بارے ماياگي السالم سے سوال کہيامام عل:    سوال 

 ؟

 ی سے بنا ہے اور اس سے نر ومادہ کزوںي چقي کہ دو مختلف رقجئےيانڈے پر توجہ ک :ںي    امام فرماتے ہ

کا ) ع( ہے ۔سائل خاموش ہوتا ہے ۔اماملي دلیہی اور حدوث عالم پرںي ہو تے ہداي مختلف چوزے پںيصورت م

 )١( رکهتا ہے؟لي دلی حدوث عالم پر کونساني بہی

 دائشي پی کا مرکب ہے اور اس سے نرو مادہ اور مختلف چوزوں کزوںي چقي دومختلف رقانڈا:     جواب

 وي ہے کلي طرف مستند ہونے پردلی مافوق علت کی مخلوق ہونے اوراس کے کسیعنیکائنات کے حادث ،

  اور جهوٹاگمان گونا گوں آثارکے ظاہر ہو نے کو وہم وںيصورتوں اورشکلوں م) ی کزوںيچ(نکہ ان مختلف 

 ںي ہںيقتي حقیسی اکی اہی سب سفسطہ ہے بلکہ ہی جائے اکہای جاسکتا ہے ای بتاںيفرض کر کے غلط نہ



 موجود جو اني اور ان کے درمںي پر مشتمل ہتوںي ،آثاراور خصو صتوںی اپنے طور پر مختلف انفرادکیجوہرا

  منظم رابطہ یانتہائ

 

 ٣٠١ص/٢/ ج ی رازرابوالفتوحي۔تفس١

 اي کںي حادثہ اور بدون سبب وعّلت فرض نہی کو اتفاقدائشي پی نظر ان کشيام کے پ نظزي انگرتي حاور

 اور ان ںي ہی جو سبب کے موجودہونے کے لئے استناد رکهتںي ہںيقتي حقیسی اہیجاسکتا ہے ،بلکہ 

 قسم کا اختالف نہ رکهنے والے ی اور کسکساںی ی کسںي ہونے کے سبب انهیقي کے حقںاختالفيم

 سوال ہی ں،توابی اختالف حرکت فرض کرای بي اختالف ترکںي جاننا چاہئے ۔اور اگر مادہ مںيلول نہماّدہ کا مع

  ؟ںي ہی ہوئداي اختالف حرکت کہاں سے پای بي اختالف ترکہی ہے کہ داہوتايپ

  سے بلند تر عّلت وسبباي دنی اختالف کو مادہ اور مادی    لہذا ناچار ،ان شکل و صورتوں اورآثار کے ذات

 ی کے طور پر انڈے کواور اس پر مرتب ہونے والے تمام آثار اوراس کجہي چاہئے اور نتینیسے نسبت د

 ںي جو ہم انڈے متي خصوصیہی جاننا چاہئے ۔اور جہي عّلت کا نتی دوسری کو حادث اورکسبوںيمختلف ترک

 کے لئے ںآنےيجو وجودم کہ،ماّدہ یٰ ہے اورحتی جاتی پائںي تمام مخلو قات می دوسری کائنات کںيپاتے ہ

  محتاج ہے ۔ی تر نظام کے ساته حادث ہے اور علت کعي وسًۃجيشکل و صورت کا محتاج ہے اورنت

  لتي فضی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اسالم صلغمبري السالم پر پہمي علاءي انبدوسرے

 رسول اکرم  موجود ہے جس سےتی آی دوسری خاتم کے عالوہ کوئہی آںي مدي قرآن مجايک:    سوال 

  ہو ؟ی ثابت ہوتتي فضلی پر آپ کغمبروںي اور دوسرے پتي خاتمی وآلہ وسلم کہي اهللا علیصل

  :فہی شرہیجس طرح آ:    جواب 

 )۴٠/احزاب  ...)(نييولکن رسول الّلٰہ وخاتم النب    (...

 ںي ہیپرداللت کرت ہونے ی اسالم کے عام اور ابدنی دںيتی طرح کچه آی ہے ،اسی پر داللت کرتتي    خاتم

  :سےي،ج

 )١٩/انعام ...) ( هذاالقرآن ألنذرکم بہ ومن َبلغیِّ الیوُأوح(...

 ہی اور جس شخص تک ںي تمہںي معہی ہے تاکہ اس کے ذری گئی کی وحی طرف اس قرآن کیرياور م''

 ''... پہنچے سب کو ڈراؤں غاميپ

 : ـفہی شرہی    اور آ

 )۴٢۔۴١/فصّلت)( والمن خلفہہیدی ني من ب الباطلہيأتیزألیوانہ لکتاب عز(...

 سکتا ںي طرف سے باطل آنہی کسچهےي پای ،سامنے بی مرتبہ کتا ب ہے ،جس کے قری عالکی اہیاور...''

 ''ہے ۔

 ہے ںي قابل تصور نہري کے بغتي خاتمی کو النے والے کنی عمر اور دوام ،مذکورہ دی کنی دی کسونکہي    ک

 ۔

 شي داللت پی کلتي افضی کدي نسبت قرآن مجی کتا بوں کی آسمانیوسر دںيتی طرح جو آی     اس

  :ںي ہلی ،حسب ذںي ہیکرت

 )٨٩/نحل...)( شيئانًالکلي الکتب تبکيونّزلنا عل(...

 ''... وضاحت موجود ہے ی ہر شے کںي ہے جس میاور ہم نے آپ پر کتاب نازل ک...''

  :فہی شرہی    اورآ

 )۴٨/مائدہ...)(ہي علمنًاي من الکتاب ومهہیدی نيصدقًا لما ب الکتاب بالحق مکيوأنزلنا ال(



 مصدق ی کلي اور انجتی توری ہے جو اپنے پہلے کی طرف کتاب نازل کیہم نے آپ ک!غمبرياور اے پ''

 '' ...ںی کرصلہي خدا کے مطابق فلی تنزانياورمحافظ ہے لہذا آپ ان کے درم

  :فہی شرہی    اورآ

 یٰسي وعیٰ وموسمي بہ ابراهناي وما وّصکي الناي اوحی بہ نوحًاواّلذی ماوّصنیشرع لکم من الّد(

 )١٣/یٰشور...)(

 ی وحی ہے اورجس کی نوح کو کحتي نصی ہے جس کاي وہ راستہ مقرر کںي منیاس نے تمہارے لئے د''

 ''... ہے ی کی کو بهیسي اور عی ،موسمي ابراهحتي نصی ہے اور جس کی کی طرف بهیتمہار!غمبريپ

 قرآن ونکہي ،کںي ہی داللت کرتی پر بهتي افضلی وآلہ وسلم کہي اهللا علی رسول اکرم صلںيتی مذکورہ آ   

 ہے ںي نہزي اور چی دعوت کا حصہ ہو نے کے عالوہ کوئی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اسالم صلغمبري پديمج

  ہے ۔متي قدر وقیوت ک دعی قدر ومنزلت کا توازن آٌپ کی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلی،اور نب

  شفاعتی کدي توحاہل

 اهللا ی رسول اکرم صلںي کے حاالت کے ضمن منی ،مو حدںيم''ديتوح'' کتاب ی کیعّالمہ مجلس:    سوال

 )٨۶/زخرف )(شفعوني فشفعوني لديوان اهل التوح:( ہےی گئی عبارت نقل کہی وآلہ وسلم سے ہيعل

 ںي شفاعت کرنا تو ممکن نہی کنی موحدري ،غںيعت کرتے ہ شفای لوگوں کدکني کہ اہل توحئےی فرماانيب

 ہی ،پس ںي خود شفاعت کرنے والے ہنی موحدونکہي ہے،کںي نہحي شفاعت کرنا صحی کنیہے اور خود موحد

  ؟ںي شفاعت کرتے ہیکن ک

 )١) (شفعوني فشفعوني لديوان اهل التوح (تی    جواب روا

 : ہو سکتا ہے کیا ی سے کوئںي می دو معنلی    کے مند رجہ ذ

 ی ،اس کںي سب سے کامل اور سب سے بڑے علماء ہںسےي منی سے مقصودموحّددي اہل توحای    

  :ںي ہی کرتشي پمہی کراتی دوآلیداللت مندرجہ ذ

 )٨۶/زخرف)(علمونی اّلامن شهد بالحق وهم ۃ من دونہ الشفاعدعونی نی اّلذملکیوال (

 مگر وہ جو سمجه ںي رکهتے ہںي نہاري اختی وہ سفارش کابهںيے ہ لوگ پکارتہی ںياور اس کے عالوہ جنه''

 '' ۔ںي والے ہنےی دی گواہیبوجه کر حق ک

  :فہی شرہی    اور آ

 )٣٨/نباء )(إّلا من أذن لہ الّرحمٰن وقال صوابا(...

 '' بات کرے ۔کي ٹهکي اور ٹهدےیعالوہ اس کے جسے رحمان اجازت د...''

 ںي کے حق من،جنی گے، موحدنی شفاعت کری مستضف لوگوں کن،ی، موحد ہے کہہی ی اس کا معنای    

 :خدائے متعال فرماتا ہے 

  ) همي علتوبی و اّما عّذبهمیوآخرون مرجون ألمرالّلہ اّما (

 )١٠۶/توبہ  (٣١ح/٢٩ : ديتوح/ ۔صدوق١

                     

 ان ای خدا ان پر عذاب کرے گا ای ہے کہ اي گای پر چهوڑ ددي امی حکم خداکںي جنهںي ہی بهسےیاور کچه ا''

 ''... توبہ کو قبول کر لے گا یک

  ہے۔تای دلي کو تشکتی اکثری    اور بظاہروکمزورطبقہ لوگوںک

  ہي توجی کی غالمںي ماسالم



 سوال ہوا تها جس ںي رہنے کے بارے می کے جاری وبندگی غالمںي اسالم مںيگزشتہ سواالت م:    سوال

 ی جلد کی چهٹی کزانيرالمي اور مکمل جواب کے لئے تفسای جوا ب دے دیر اور اجمالکا آپ نے مختص

  ہے ۔اي گای دںي جواب نہی کے سوال کا کوئري حقںي مزاني المري تها ،جبکہ تفسایطرف رجوع کر نے کو فرما

 اي گایقرار د کو جائز ی بناپر غالمی کچه مصلحتوں کںي کہ اگر اسالم کے اوائل ماہےي نے سوال کںي     م

 آئے گا سای دن اکی ہے اور ای طرف بڑه رہی اور ارتقاء کی فکر ترقی جانتے ہو ئے کہ انسان کہی کنيہے ،ل

 ہے کہ کچه لوگ ںي نہل قابل قبوی روسے بهی اور عقل کی سمجه لے گحي کو قبی غالمتیجب بشر

 مسا ئل ی اور بعض عبادںي لنيچه کوی آزادی ہر قسم کیکچه دوسرے لو گوں کو اپنا استعمار بنا کران ک

 طرح اگر کفار کو اس لئے غالم ی ہے ؟اساي گای درقراري غالم کو پست اور حقوںي دوسرے جوانب سے کای

 تي تبعی کنی ان کے والدوںي اوالد کی ،تو ان کںی حا صل کرتي تربںيبناتے تهے تاکہ اسالم کے ماحول م

 و تے ؟ ہی ،اگر چہ وہ مسلمان بهںي غالم بن گئںيم

 ،تو ہم اس کے ںي کے لئے بہت سے راستے بتائے ہی آزادی گے کہ اسالم نے ان کںي    اگر آپ فرمائ

  کرتا؟ ںي اعتراض کو دور نہںي کے اصل جواز کے بارے می موضوع غالمہی گے کہ ںي کہںيجواب م

 ی چٹهی کزانيم الںي کے اعتراض کے جواب کے بارے می غالمںيآپ نے لکها ہے کہ اسالم م:    جواب 

 ہے اي گای دںي اس اعتراض کا جواب نہںي مري طرف رجوع کرنے کو کہا تها جبکہ مذکورہ تفسیجلد ک

 کو سلب ی مطلق آزادی کو غال م بنانے اور اس کی عقل کسی کہ انسان کو مکمل ہونے والہی،مختصر 

 کہا جائے کہ اسالم کفار ہیر  ہے ،اگںي قابل قبول نہہی ی روسے بهی ہے اور عقل کی جانتحيکرنے کو قب

 یان ک: گے ںي کہہی جائے تو ہم ی کتي تربی ان کںيکو اس لئے غالم بناتاتها تاکہ اسالم کے ماحول م

 ؟اور اگر ںي رہی باقںي حالت می کیغالم ی قصور اور گناہ ہے کہ اسالم قبول کر نے کے بعد بهاياوالد کا ک

اعتراض اس : گے ںي ہے تو ہم کہاي کني کار معقہی طرکی لئے ا کےی آزادی کہا جائے کہ اسالم نے ان کہی

 ... ہے ںي رہنے می کے جاری غالمی اصلیکے غالم بننے کے بعداس ک

 ہے ،لہذا ناچار ہم پهر سے اس ی گئی کںي بحث پر مکمل توجہ نہی گئی درج کںي مري    لگتا ہے کہ تفس

  :ںي وضاحت کرتے ہیک

 ہے اي گاي صفت کے مطابق آزادخلق کی کارياگر چہ انسا ن اخت: چاہئے کہ     سب سے پہلے اصوًال جاننا

 ، ںي طور پر سماج می جا سکتا ہے ۔جو انسان فطراي کںي کا ہر گز تصور نہی اس کے لئے مطلق آزادکني،ل

ر  ہو ،وہ مطلق العنان اور ہتا بسر کری کرتے ہوئے زندگتی قہرًارعای وضوابط کنيمعاشرہ کے تحفظ کے قوان

 اور ضوابط ني بہر حال قوانی آزادی ہو سکتا ہے ۔لہذا انسان کںي سر گرم عمل نہںيخواہش کے سلسلہ م

  ہے ی محدود ہوتںيکے دائرہ م

 ہے ۔معاشرہ کے ںي مکمل طور پر آزادنہیعنی الجملہ آزاد ہے نہ بالجملہ ی انسان فںي    دوسرے الفاظ م

 رکهتے ںي نہی آزادی کنےی کے مطابق ہر قسم کا کام انجام دنيعام اور متوسط افراد بعض مواقع اور قوان

  ہے ۔ ی جاتی بعض شرائط کے تحت سلب کی آزادی اور کچه افراد کںيہ

 دشمن اور ی ہے ،جانی جا سکتی دںي نہی آزادی کنےی اور بچوں کو ہر کام انجام دوقوفي ،بوانہی    د

  ہے ۔ ی جا سکتی دںي نہی آزادی مجرم کو ہر قسم کیالابال

 ی ہے بلکہ ان کے معنںي اور ان کے مانند مسائل پر جهگڑا نہی ،بندگی غالمںي مقتيحق:ہی    دوسرے 

  نہ ہو ۔ ای کا نام ہو ی نزاع ہے ،خواہ ان کے ساته غالمںيم



 کا سلب کرنا ہے اور واضح ہے کہ جسے ارادہ و ی آزادی کا مطلب ارادہ وعمل کقتي حقی کی    غالم

 دی لئے غالموں کو خری ہو گا ،اسںي ماري دوسرے کے اختی نہ ہو ،اس کا ارادہ و عمل کسید آزاںيعمل م

  جاتا تها ۔ايو فروخت ک

 :ی رائج تهںي چار صورتوں ملی مندرجہ ذی غالمںي     گزشتہ اقوام م

  سکتا تها ۔چي اور لڑکے کو بی۔خاندان کا سر پرست اپنے ماتحت لڑک١    

  تها۔تای کو بخش دی اسے کسای تها تای ادهار دای ہی کرای تها،اور کبهچتاي کو بیوي بی اپنی۔مرد،کبه٢    

 چاہتا اسے اپنا غالم وبندہ بنا ی قدرت کے بل بوتے اور استناد پر جسے بهی کا سردار ،اپنلہي قبکی۔ا٣    

 کہا جاتا تها ۔)غالموں کے مالک(''مالک الرقاب''سکتا تها ،چنانچہ پادشاہوں کو 

 دشمن کو زندہ ی فتح حاصل کر نے واال گروہ اگر اپنے جانںي سے جنگ مںي۔ دومتخاصم گروہوں م۴    

  سکتا تها ۔چي بایپکڑتا تها ،وہ اسے اپنا غالم بنا سکتا تها اور اسے مار سکتا تها 

 ی ہے اور اوالد کای قسموں کو منسوخ کر دني سے پہلے تںي مذکورہ چار قسموں می    اسالم نے غالم ک

 نسبت محدود کر ی کیوي طرح شوہر کے حقوق کو بی کے حقوق کو محدود کر کے اور اسنینسبت والد

 ہے ای دنکي کو جڑ سے اکهاڑ کر پهی غالمی طاقت سے اس قسم کی حکومت کی عادل اسالمایکے 

  نکہوي تها ،کںي نہ کر نا ممکن نہدي تائی ہے اور اس کی کقی تصدی قسم کی چوتهی کی غالمکني،ل

 ںي معاشرہ کو نہای فردسےی ای فطرت کے حکم کے مطابق ہے ۔کسني عہی ہے اور نی دی فطرکیاسالم ا

 دشمن کے والے و نا بود کر نے ستي اس کے مقدسات کو نای اور وجودی ہستی جاسکتا ہے ،جو اس کایپا

 یدشمن ک کا دفاع نہ کرے جو اس کے ی ہستی اور اپنٹهےي بن کر بی خاموش تما شائںيمقا بلہ م

 کے نام پر اکتفا کر کے اپنے دشمن یابي فتحی دشمن پر فتح پانے کے بعدصرف اسای پر منحصر ہے ینابود

 ہے ی غالمیجو وہ( نہ کر ے سلبکو دوبارہ اس کے ارادہ وعمل پر آزاد رکهے اور اس کے ارادہ و عمل کو 

 یجہاں تک انسان ہے اور ہو گا اس ک ہو ں ،داي کہ عفو و بخشش کے لئے کچه تقاضے اور عوامل پہی،مگر )

  ۔ی حکم کرے گیہیخداداد فطرت 

 دوسرے ی انسان کسکی ہے کہ اںي قابل قبول نہہی جو آپ نے لکها ہے کہ عقل کے مطابق کني    ل

 ني تی پہلی کی صرف غالماني بہی کو سلب کرے ۔ی آزادی ہر قسم کیانسان کو استعمار کر کے اس ک

  ہو سکتا ہے ۔ںي قسم پر ال گو نہی نظر چوتهشيمذکورہ وضاحت کے پقسموں پر الگو ہے اور 

اگر  (ی کا معناني ہے ،اس بی جانتحي کو قبی فکر ،غالمافتہی ی ترقی جو آپ نے لکها ہے کہ آج ککني    ل

 حي کو قبی سلب آزاداي دنی مغربیعنی اي ہے کہ متمدن دنہی) ہوگا اي نہ کی نے ارادہ بهیچہ جنا ب عال

 کو ی کوششوں اور جدو جہد کے بعد انہوں نے عام غالمی سال پہلے بڑیبًااسی ہے ،چنانچہ تقریجانت

 اي ننگ سے نجات دے کر دنکی کو اتیعالم بشر:  ہے اور اس طرح ان کے بقولايمنسوخ کر نے کا اعالن ک

 حيت اور صح دّقکني ہے ،لیمنت رکه- تها تای اجازت دی اس کنیجن کا د- مسلمانوں پر یکے لوگوں ،حت

 کو منسوخ کر نے کے اس ی نے غالممتوں حکوی چاہئے کہ ان انسان دوست مترقیطور پر توجہ کر ن

 ! ہے ؟ايقانون کو کس قدر نافذ ک

 ہے ،جو ايکو منسوخ ک ) ی اور عورت فروشیفرزند فروش( قسم ی پہلی کیانہوں نے غالم!  ہاں ی     ج

 تها اي جبکہ اسالم نے بارہ سو سال پہلے اسے منسوخ کی رائج تهںي اور اس کے بعض اطراف مقہیافر

 اسالم نے سے ہے ،جاي حکومتوں نے منسوخ کافتہی ی ان ترقی قسم کو بهیسري تی کی غالماي ککني،ل

 سے ان وںی جو صدںي رہنے والے کروڑوں اقوام ا ور ملتںي مرہي وغقہی اور افرايشی ااي تها ؟اور کايمنسوخ ک

 ؟صرف اس ںي ہںينہ)ارادہ وعمل کے احساس سے محروم ( ان کے غالم ںي ہںيط مکے استعمار اور تسل



 جاتا اي فرد سے ککی اںي گزشتہ زما نے مؤ جاتا ہے ،بلکہ جو برتااي لںي کا نام نہیفرق کے ساته کہ غالم

 ںي حکومتافتہی ی ہے کہ ترقہی قتيحق!  ہاںیج! جا تا ہے اي سماج سے ککی طور پر ایتها وہ آج مجموع

 کرتے داي شعور پیاسيس:۔۔ان کے اپنے بقول جًای کو تدروںی بعض نو آبادی جنگ کے بعد اپنی عالمی،دوسر

 متمدن ہی ہے کہ ںي نہلي دلی اور استقالل بخشنا اس بات کی آزادیہیا ي ککني ۔لںي دے رہے ہی ۔۔آزادںيہ

 اور ی ان کے بقول وحشںي قوم کہ، جوںي ؟اور اعتقاد رکهتے ہںي جانتے ہتي ملکی کو اپنیانسان آزاد

 بی اپنے آقاؤں اورتہذںي جب تک زندہ ہیعنی ،ںي ہی رکهتںي کا حق نہی آزادی ارادہ وعمل کںيپسماندہ ہ

  ۔ںي ساالروں کے غالم اور بندے ہلہکے قاف

 نام اور شکل ہی ہے اور ی معناي کا کی کہ اس استقالل وآزادںي جانتے ہی    اس کے عالوہ کہ ہم بخوب

 ی کو سات سمندر کے پانی غالمی انسانوں کافتہی ی ہے ،ان ترقںيورت کے بدلنے کے عالوہ کچه نہوص

  جاسکتا ۔ںي نہای دهویسے به

 کو ی آزادی شکست کهانے والوں کںي اور جنگ موںیدي قیجنگ( قسم ی چوتهی کی طرح غالمی    اس

 آنے شي جنگ کے بعد پی عالمی دوسرںي ہارکئےي اختےّی رواي ان لوگوں نے کںيکے بارے م) سلب کر نے

  عقدہ حل ہو تا ہے ۔ہی اور غور کر نے سے قي تحقی سیوالے حاالت پر تهوڑ

 داخل ہو ئے ںي ،دشمن کے ملک می ڈالنے کے بعد، اتحاداري کے شکست کهانے اور بالشرط ہتهفی    حر

 اتي کے معروف افراد اور شخص اوردشمناي کو لوٹ لزي صنعتوں سے لے کر ہر کار آمد چی بهاریاور ان ک

 ںي متسلط سے جسے چاہا پکڑ کر اسے قتل کر ڈاال اوردشمن کے ملک کو جس طرح چاہا اپنے ںيم

 کے ی مکمل آزادی تک ان کی ،ابهںي سال گزر چکے ہسي اور اب تک کہ اس جنگ کے خاتمہ کو بایقرارد

 ہے ،اور ی جگہ پر باقی مشکل اپنی کی جر منی تک مشرقی ہے اور ابهںي خبر تک نہی کو ئںيبارے م

 ںي کے زندانوں مني نوی تی تعدادسوی بڑکی ای کے دانشوروں کیجرمن)سننے کے مطابق  (ی بهیابه

 شرکت کرنے والے اپنے طاقتور ںي صرف جنگ ماںي اور سختںيتي سب محرو مہی نے وںی ہے ۔اتحادیپڑ

 جًای ہونے والے اطفال جوتدردايگ کے بعد پبلکہ دشمن کے بچوں اوراس جن :ںي رکهںيدشمنوں سے روا نہ

 ںي نہہی ہے اورہر گز ی حالت جاریہی یه بی ہے اور ابهای پنا غالم قراردی کو بهںياب تک نشوونما پارہے ہ

  ۔ںي رکهتے ہںي قصور نہی کوئںي بڑوں کا گناہ تها اور بچے اس سلسلہ مںکہيکہہ رہے ہ

 ی اور بقاء کی ہستی سے وہ اپنہیدالل ہے کہ،اس رو استہی صرف ںي کا اس سلسلہ موںی    اتحاد

 ڈالنے پر اس سے اري نظر دشمن کے بال شرط ہتهشي شرائط کے پی اورصرف استثنائںيحفاظت کرتے ہ

 ی ان کور سے انیاور ان کے فرزندوں کو اپنے والد!صرف نظر کرکے اسے اپنے حال پر چهوڑا جا سکتا ہے 

 شي شرائط کے پی جاسکتا ہے ،مگر استثنائاي کںي جدا فرض نہ نسل کو ان کے اسالف سےیآنے وال

 نظر۔

 رائج تها اور اس کے استناد سے فاتح اپنے ںي متی عالم بشرشہي استدالل ہے جو ہمسای اکی اہی    

 جاتا ہے اور اي کی ہسای ای کو سلب کرتا تها اور اب بهی آزادیشکست خوردہ دشمن سے ارادہ وعمل ک

 ري ،دشمن کو حقسکتا رکها جا ںي دشمن کو آزاد نہی نکہ جانوي ہو تا رہے گا ،کی ہسای ایقطعًاآئندہ به

 پاؤ کهی پر توجہ مر کوز کر کے غور کروگے تو دني قوانی سمجها جاسکتا ہے ۔اب اگر اسالمںياوربے چارہ نہ

 استعمال ںي کے بارے موںیدي قی جنگی معاملوں کو اسالم نے بهی اور فطرني قوانی انسانیگے کہ انہ

 اور بز دالنہ ی بے رحمی اور انتہائیزوروزبردست یاسي لوگ اس کام کو سہی ہے ۔فرق صرف اتنا ہے کہ ايک

 سے نافذ ی اور بہادری ،صداقت،ہمدردی صاف گوئی جبکہ اسالم اسے انتہائںي ہتےی انجام دںيصورت م

 کرتا ہے ۔



 کو ی بنانے کے بعد غالمیدي ہے ،اگر اسالم ق بنانے کے بعدغالم بناتایدي کو قی    اگراسالم کافرحرب

 ںي می صدںیسوي فرزند کہ آج بیہی( جا نتا ہے اور اگر غالموں کے فرزندوں کو ںيمنسوخ کر نے کا سبب نہ

 ہی کے تابع جانتا ہے ،تو نیالدان کے و )ںي رسو مات کا دم بهر تے ہی اپنے آبء واجداداور ان کے قومیبه

 آزاد کر نے کے ی آرام وآسائش اور جلدی۔اس کے باوجود کہ اسالم نے ان ک ہے ںيانصاف کے خالف نہ

  ۔ںي کئے ہايلئے ہر ممکن وسائل مہ

 

  ہو نا داي کا آدم و ہواسے پانسان

 طبقہ سخت افتہی مي تعلںي ہے جس کے بارے مہی مسئلہ کی سے اںي سواالت منیمہم تر:    سوال 

 مشکل بنا ہوا ہے اور وہ اصل خلقت کا یقہ کے لئے سب سے بڑ طبنّی مسئلہ متدہیاعتراض کرتا ہے اور 

  ہے ۔ہيقض

 سے جانتا ہے ،جبکہ ی خلقت کو مٹی واضح طور پر انسان کے جد کو حضرت آدم اور ان کدي    قرآن مج

 شي پہی نظرںمختلفي وتجر بہ کے بعداس مسئلہ مقي تحقیبعض انسان شناس دانشوروں نے ،برسوں ک

 وانوںي سے متفاوت ہے ۔چونکہ ان دانشوروں نے انسانوں اور حہی کے نظردير پرقرآن مج طوی ہے جو کلايک

 ہے کہ آپ اس دي ہے ،بہر حال اماي کشي پہی نظرہیکے مختلف انواع پر مدتوں آزمائش اور تجربہ کے بعد اپنا 

  گے ۔ںي وضاحت فرمائیمسئلہ ک

 یوي بی دوافرادآدم اور ان کںياء کے بارے م ابتدی نسل کے شجرئہ نسب کیموجودہ انسان ک:     جواب 

 صراحت کے ںي اس مطلب کے بارے مںيتی آی کدي ذکر ہوا ہے اور قرآن مجںي مدي قرآن مجںيکے بارے م

 جاسکتا ہے اي کںي ظہور سے انکار نہرمذکورہي برہان کے بغی کہ قطعسےی ،اںي ہی ظہور رکهتی قوکینزد

  ہے ۔ی بحث کںي ابتداء می سورئہ نساء کںيم زانيرالمي تفسںيہم نے اس کے بارے م

 جو اپنا ںي کے سلسلہ مدائشي پی کہ مربوط علوم سے متعلق دانشوروں نے نوع انسان کہی    خالصہ 

 یعلم (ہي فرضی علمکی ہے ای تک پہنچتیامچهلی اصل بندر ی ہے کہ،جس سے انسان کاي کشي پہینظر

 ہے وہ ايش کي انہوں نے جن دالئل کو پںيکے عالوہ کچه نہ) جاتا ہے اي کے لئے فرض کہي تو جیمسائل ک

 مخلو قات یعي اصل دو طبی گئی فرض کی کہ انسان اور اس کںي ہی کرتںي استدالل نہادہیاس سے ز

 کے کی اہی اور ںي کامل و ناقص نسبت رکهتے ہںي جہت سے آپس می ،جو وجوداور وجود کے آثار کںيہ

 تبّدل انواع کے یٰو ہو نے کے عالوہ ہے ،جس کا دعلی تبدںيسرے م کے دوکی اایدوسرے سے استخراج 

  ۔ںي کرتے ہیمدع

 کے ی اور علوم مادںي منطق کے مطابق ہی فطراناتي کے بنی دںي    خاص کر اس لحاظ سے کہ اسالم م

 یبجل :ںي ،چنانچہ وہ کہتے ہںي کرتے ہیروي پی منطق کیاضیر'' زمیآلگور'' غالبًاںي ماناتيدانشوراپنے ب

 سودرجہ پر ابلتا ہے تو کی جب ای ہے اور پانی ہوتلی تبدںي مسيامقناطی حرارت ای حرکت ںيخاص شرائط م

 ہوامثبت عدد ای طرف قرار پاکی کرکے بخار بن جاتا ہے مثًالمساوات کے الی تبدںي متيفي کو کتي کمیاپن

 دانشورانسان کے لئے ہیے کہ  عدد بن جاتا ہے ۔جو آپ نے لکها ہی طرف منتقل ہو جانے پرمنفیدوسر

 ہے ۔اس کے عالوہ الکهوں سال ںي نہیاف کے مننی دی بهی کسہی ،ںيالکهوں سال عمر فرض کرتے ہ

 کہ اس زمانہ کے انسان ںي بن سکتے ہںي نہلي دلی ہو نا اس بات کداي کے آثار،پني اور زمليپرانے ُفس

 پر مختلف ني زمیہ ممکن ہے اس نکوي ،کںي نسل سے تعلق رکهتے ہی ہکیاورآج کے انسان ا

 عمر کی اور ای ہو گی آئںي جدانسل وجود مکی ای انسان کںي سے ہر دور مںيادوارگزرچکے ہوں اور ان م

 ںي اور نسل وجود مکی ای اور کچه مدت کے بعدانسان کی ہو گی و نابودہوئستيگزار نے کے بعدوہ نوع ن



 کے ادوار کا تي موجودہ نسل انسا نی پر انسان کنيم ہے کہ زای آںي متوںی ۔چنانچہ بعض روای ہوگیآئ

 آٹهواں دور ہے ۔

 

  فرقںي نفس اور معرفت نفس معلم

  ؟ےي فرمائاني فرق بںيعلم نفس اور معرفت نفس م:    سوال

 نفس اور اس سے مر بو ط مسائل اور اس ںي جس مںيعام طور پرعلم نفس اس فن کو کہتے ہ:     جواب 

 پہچان کر ی کقتي حقی نفس کعہی ہے اور معرفت نفس،مشاہدہ کے ذری ہو ت بحثی کتوںي خصوصیک

عہ یہے اور معرفت نفس کے ذر'' پہچان یفکر'' پہچان ی نفس کعہی ۔علم نفس کے ذرںينے کو کہتے ہ

 ...ہے'' پہچان یشہود''

  نفس کا مطلب معرفت

مجّرد '' صورت سے ینيماّدہ اور عکو''روح'' ہے کہ انسان اپنے نفسہی معرفت نفس کا مطلب ايک:    سوال

 اور مطلب ہے ؟بہرحال استدعا ہے کہ شناخت نفس کے بارے ی کہ اس کے عالوہ کوئہیایمشاہدہ کرے ''

  ؟ےي وضاحت فرمائی ہو ئے مطلب کاني بںي ت مای و روااتی آںيم

 شناخت ید شہوی ماّدہ سے مجرد نفس کیعنی ہے ،ی پہال معنیکا مطلب وہ''معرفت نفس'':     جواب

 ی اپنی انسان کا نفس اس کونکہيغلط ہے ک''ماّدہ وصورت سے مجردنفس'' ہے کہ اي لکها گہی۔اور جو 

  ہے ۔ای آںي متوںیہے جو روا''ربّ  ''یصورت ہے اور معرفت نفس کا مطلب وہ

  نفس اور معرفت پر وردگارکا رابطہ عرفان

 )١(''من عرف نفسہ فقد عرف ربہ'':ثیمعروف حد:    سوال 

 ١٣/عہیلشر١۔مصباح١

مرحو م  (ںي میکے معن''۔اي اس نے اپنے رب کو پہچان لنايقیايجس نے اپنے نفس کو پہچان ل    ''

 ی شناسائی ،عرفان نفس اوررّب کںي ہوئے ہانيبارہ قول ب )ںي االنوار محي کتاب مصابی شّبرکدعبداهللايس

 ے؟ي فرمائاني کو ن سا رابطہ ہے ،رابطہ کا سبب بانيکے درم

 اني بی بارہ معنںجوي کے بارے متیاس روا) من عرف نفسہ عرف ربہ:( اس طرح ہے تیاصل روا:    جواب

 ہے ،صرف ںي نہی معنقي کا دقتی روای معنی بهی سے کوئںي ہے ،ان مادی کہ مجهے ساي ،جںيہوئے ہ

 جا سکتا ہے ای قرار دی معنی کے ظاہرتی ہے اسے روای گئی کہي راہ سے توجیک''فقد ''یجس صورت ک

 ہے کہ نفس مخلوق اور معلول حق تعالےٰ ہے ںي کا رابطہ اس راہ می شناسائیاور عرفان نفس اور رب ک

 ی رکهتا ہے اور جو کچه اس کے پاس ہے خدا کںي نہی آزادی قسم کی کسںي کے مقابلہ میٰاور حق تعال

  ہے ۔ںي نہرممکني بغ مخلوق کا مشاہدہ حق تعالےٰ کے مشاہدہ کےیطرف سے ہے ،اور اس قسم ک

  اور لقاء ا هللا کا مطلب معرفت

 مقام کے بارے ی السالم اور ان کے نورانہمي ائمہ اطہار علںيم''بصائرالدرجات ''اور ''یاصول کاف'':     سوال

 ی پہلی سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ پر وردگار کںي ،ان مںي ہی نقل ہو ئںيتی روای بہت سںيم

 ہو تا ہے کہ وہ حضرات ہ استفادوںی جامعہ سے ارتی اور زتوںی روای طرح دوسریس ۔اںي ہیمخلوقات وہ

 ںي کہہ سکتے ہہی ہم اي نظرکشي کے پثی ،ان احادںي هللا،جنب اهللا ہدای السالم اسما ء اهللا ،وجہ اهللا، ہميعل

 ہے ای کہ فرماساي معرفت ہے ؟ جی السالم کہمي علني معصومیکہ معرفت اور لقاء اهللا کا مطلب وہ

 استدعا ہے کہ ) ١( الّلہۃ معرفيۃ بالنورانیمعرفت:(

 



 )٢۶/١بحاراالنوار(۔١

  جاسکتا ہے؟اي جمع کسےي کو کثی واضح احادںي اور معرفت پروردگار کے بارے مثی احادان

 ممکن کمال ہے اور نی بلند ترہی کا مقام ان کا کمال ہے اور تی نورای السالم کہمي علنيمعصوم:    جواب 

 قي عمی کدي توحہی ںي جنب اهللا ہداهللای السالم اسماء اهللا،وجہ اهللا ،ہمي ہوا ہے کہ وہ حضرات علانيجو ب ہی

 ہے ۔جو کچه خالصہ کے ںي پر ممکن نہہاںی اني بیلي بحث ہے اور اس کا تفصکی سے اںي بحثوں منیتر

 السالم اسماء اور صفات ہمي ہے کہ وہ حضرات علہی جا سکتا ہے ،وہ اي کشي پںي اصطالح میطور پر علم

 شناخت ی ،ان کںي کے چشمے ہیٰ الہضي اور فّہي کلتی وہ صاحب والں،ي کے مکمل مظہر ہیخداوند 

  شناخت ہے ۔یخدائے متعال ک

  ہےی کنجی معرفت کی معرفت خدا کی کنفس

 ںيس م درج ہے کہ معرفت نفںيم''ّہيرسالئہ لقائ'' کے یچنانچہ مرحوم مرزا جواد آقا ملک:    سوال

 فکر مجّردات تک پہنچ اي سے ہے کںي نظر کہ نفس مجردات مشي ہے ۔اس کے پدي کلیفکر،معرفت خدا ک

 رسالہ اس ںي راہ کے بارے می ،استدعا ہے کہ فکر کںي صورت می ؟اس کے امکان کںي نہای ہے یسکت

  ؟ےي فرمائاني جو کچه درج ہوا ہے ،اس سے واضح تربںيم

 ںي ہے ۔فلسفہ مجّردات کے بارے می پہنچتںي ماتی مادسےي ہے جی پہنچ سکتفکر مجّردات تک:    جواب 

 ہی کے عالوہ ہے اور وہ ی پر فکر کا مطلب اس کے معروف معنہاںی کني ،لںيبہت سے مسائل حل ہوئے ہ

 جائے اي توجہ کپر صورت ی بند کر کے اپنںي کر آنکهٹهي خلوت اور شوروشر سے دور جگہ پر بکیہے کہ ا

 ہر ی نے والداہوي پںي ہے اور وہ اس کے ذہن مکهتای صورت کو دی اپنںي مشہي کے مانند جو ش،اس شخص

  ہے ۔کهتای صورت کو دیشکل وصورت سے ہٹ کرصرف اپن

  وضاحتی کدومطالب

 ںي فکر کے بارے مںيم''معرفت نفس'': پہالمطلبںي دو مطالب ذکر ہوئے ہںيم'' ہيرسالہ لقائ'':    سوال 

 :فرماتا ہے 

 اال سي من العالم لعلمہی لہ ان ما تحققی ی العالم حتیۃ لتجزیٰ نفسہ،واخریۃ لتجزۃاشتغل المتفکر تار''

 '' من نفسۃ لہ انّما هو مر تبۃ وان هذہ العوالم المعلومینفسہ وعالمہ ال العالم الخارج

  ہے ؟اي اور اس کا مقصود کںي ہی معناي    اس عبارت کے ک

 فکر ںي کرے توپهر عدم می کو جب اس کادل نفاليہر صورت و خ'' :ںيرماتے ہ فںيبعد م:    دوسرامطلب

 ہے ؟استدعا ہے کہ ان دونوں عبارتوں کے مقصود کو واضح تر اي فکر کا مقصود کںي اور عدم مینف''کرے 

  ؟ےي فرمائانيب

 کرے نيپ کو تلق اپنے آشہي ہے کہ قائم ہوئے برہان کے مطابق انسان ہمہی عبارت کا مطلب یعرب:    جواب

 درک کرتا ہے ،اسے اپنے اندر درک کر کے پاتا ںي عالم کے بارے میرونياور جان لے جو کچه اپنے اور اپنے ب

 ،ان سے اجتناب کر کے صرف مطلب کا ی نفی صورتوں کیالي ہو۔خای عالم نے خود پایروني کہ بہیہے ،نہ 

 طرف فکر کرنا ہے کہ ی صورت کیر کا مطلب اپن فکںي نظر ڈالتا ہے اور عدم می صورت پر اپنے دل کیاپن

  عدم ہے ۔ںي مقتي ہے اور حقیجس کا وجود مجاز

  کے مقام پر فائز ہونای شناسخود

 ںي مجہي کے نتاضتوںی مسلم ،اپنے مذہب سے مربوط عبادتوں اور رري اور غعہي شري غايک:     سوال 

 مسّلم ہے کہ جس نے اپنے ںي صورت میک ؟ممکن ہو نے ںيکے مقام تک پہنچ سکتے ہ'' یخودشناس''

 تک دي توحیعنی مقدس اسالم کے مقصد نی کے طور پر دجہيآپ کو پہچانا ،اس نے خدا کو پہچانا اور نت



 ای فرض ممکن ہے ہی ايپہنچا ہے اور اس طرح اسالم کے عالوہ دوسرے راستہ سے مقصد تک پہنچاہے ،ک

  ؟ںينہ

 مدارک و اسناد کے ی کتاب وسنت کے اصلکني ،لںيجانتے ہبعض دانشوراس فرض کو ممکن :    جواب

 مجاہد فرض ی کمزورفرضساي جںي کہ مقدمات مہی ،مگر ںي ہںي موافق نہںيظواہر ،اس فرض کے بارے م

  ۔ںیکر

  ہے ؟اي کا مقصود کادی یخداک

 ادی ی خداکاي ؟ک ہےاہيکا مقصود ک'' ہونےںيادمی یخدا ک'' امر کئے گئے ںي ماتی آی کديقرآن مج:     سوال

 ے؟ي فرمائانيکے مقصود کو ب'' ذکراهللا'' ؟ںي نہای ہے ادی ی نعمتوں کی اور خدا کادی ی خدا کائےي،اول

 اور اسے ترک نےی کر نے کا مقصودہر کام کے انجا م دادی واضح ہے اور خدا کو ی کرنے کا معنادی:     جواب

 خدا کے شہي کر نا ہے ،اس سے بڑه کر ہمادی کے مطابق اسے ی مرضی خداکںي ابتداء میکر نے ک

 ہے جو ذات اقدس کهنای اور اس سے بلند تراپنے سامنے خدا کو اس طرح دکهناہےی اپنے آپ کو دںيحضورم

 ... کا حق ہے کهنےیخدا کو د

  کر سکتاںي عطا نہزي سے محروم شخص وہ چزي چیکس

 کر سکتا ہے ںي عطا نہزدوسروںکويچ سے محروم شخص وہ زي چیکس'' کہ واضح ہے سايج:      سوال ـ

 کو جسم بخشا ہے جبکہ اءي ہو اور قابل استثناء نہ ہو ،تو پر وردگار عالم نے کس طرح اشی قاعدہ کلہیاگر ''

 وہ خودجسم سے منّزہ ہے ؟

 قاعدہ اور ی فلسفکیا'' کرسکتا ہے ںي نہزعطاي سے محروم شخص وہ چزي چیکس''قاعدئہ :     جواب 

 جادی ہے جس نے اسے ای حامل ہوتی معلول کیاء ہے اور اس قاعدہ کے مطابق ہر علت اسناقابل استثن

 ہے اور علت کا ںي ہے وہ وجود می طے ہوا۔علت جو اثر معلول پر ڈالتںي بحث میک''جعل '' کہ ساي ہے جايک

 ،وہ وجود  ہےی ہے۔اس بناء پر ،عّلت،جو کمال معلول کو بخشتںي ربط نہی کے سا ته کوئتي ماہیمعلول ک

 ہے۔ جو کچه ی اثر کرتی خالق ہے اورنہ اس پرکوئی علت اس کںنہي کے سلسلہ متي ماہکنيکمال ہے ل

 ہے اور ی ہوتتّي ما ہی اس کفہوم جسم کا مکني ،لںي کماالت ہیموجودات کوبخشتاہے وہ ان کے وجود

  عطاکرتا ہے ۔تي ماہی رکهتا ہے اور نہ ہتّيخدائے متعال نہ ماہ

  ںي حالت می وتحّول کريي ،تغعالم

  ہے ؟ںي حالت می کروتحوليي کائنات تغںي نظر می کااسالميک:     سوال

 کائنات دي اور ناقابل انکار ہے اور قرآن مجیہی کا وجودمشہود،بدروتحّوليي تغںيکائنات کے اجزاء م:    جواب

 : وتحّول کو ثابت کرتا ہے ريي تغںيکے تمام اجزاء م

 )٣/احقاف...)(یٰ إّلابالحق وأجل ُمسّمنهماي واالرض وما بما خلقنا الّسموات(

 مقررمدت کے ساته کی تمام مخلوقات کو حق کے ساته اور ای کاني اور ان کے درمنيہم نے آسمان وزم''

 ''... ہے اي کديپ

عض  بزي چکی ہرای کہ کائنات کںي ہی اور عام طور پر اس بات پر داللت کرتںي بہت ہاتی آی    اس مضمون ک

 اور تی نہاکی ای ہے جو اس کا کمال ہے اوراس کںي مقصد کے تعاقب مکی ای حامل ہے اورکسیآثار ک

 ہو کر ہی تجزف طری اجزاء کی منحل ہو کر اپنے اصلبي ترکیخاتمہ ہے جو اس تک پہنچنے سے اس ک

 مرکب معدوم ہو تا ہے ۔

  ني قوانثابت



 کے ني کہ خود قوانہیای ؟ںي ہريي مطابق اور ناقابل تغ کائنات کے تحّوالت مشخص اصول کےايک:     سوال

  ؟ںي شامل ہوتے ہںيحاالت م

 خلقت ی کني حکم فرماہے اور جن قوانںي کے مطابق ،جو نظام کائنات مہی کے نظرديقرآن مج:    جواب 

 ري تغ اور نا قابلکساںی ںي مںي سّنتی روش اور سنت ہے اور خدائی خدائکی ،اںي کرتے ہیرويکے اجزاء پ

  :ںي نا قابل استثناہني موجود قوانںي اور ان مںيہ

 )۴٣/فاطر) (الی ولن تجد لُسنت الّلہ تحوالیفلن تجد لُسنت الّلہ تبد(...

 '' ہو سکتا ہے ۔ري قسم کا تغی کسںي نہ بدلنے واالہے اور نہ اس می کاربهقہیاور خداکا طر...''

 )۵۶/ہود )(مي صراط مستقی علیاّن رّب(...

 '' ہے ۔دهاي پروردگار کاراستہ بالکل سرےيم...''

  سفر ی کا ارتقائکائنات

 ؟چنانچہ سائنس کہتا ہے ی تهی حرکت ارتقائی کے آغاز سے ،کائنات کدائشي پی کا،کائناتيک:     سوال

 ہوا ،اس سے پہلے کائنات داي پٹمی کے نام پر کائنات کا پہال اڈروجني ارب سا ل پہلے ہائبًادسیتقر: 

 ،نظام ّارےي تک کہکشاں ،سہاںی ،ی تر اور اکٹهاہوئدہيچي دن بدن پکني ،لی تهںي حالت می کسيمنتشرگ

  آئے ؟ںي ارتقاء اور انسان وجود می کی زندگی کے چار مراحل ،زندگني ،زمیشمس

 مطابقت ی بهںي وہ اس سوال کے بارے می ہو ئاني بمہی کرہی جو آںيدوسرے سوال کے جواب م:     جواب

 خاص حرکت اوراپنے خاص نظم کی کائنات ای پوری اور جہاں تک رہے گیے ۔جب سے کائنات ته ہیرکهت

  ۔ی رہے گی ہے اور کرتی رہی کا راستہ طے کرتی طرف تکامل وترقیکے ساته اپنے مقصدک

 

 ہے ںي نہی کے لئے دس ارب سا ل کا فرض کرنا غفلت سے خالدائشي پی کائنات کںي مقتي    حق

 اورامتدادکے مقولہ سے ہے جو حرکت کے ساته قائم ہے اور اس لحاظ تّي کمکیا تعلق ا زمان کونکہي،ک

 امتداد سای اکی زمان اںيّ نظر می کني ہے اور ہم اہل زمی مخصوص زمان رکهتکیسے ہر حرکت اپنے لئے ا

  تمام انسانوں کے لئے مشہود ہے اسہی نظرکہ شي حرکت پر قائم ہے اور اس کے پیہے جو دن رات ک

 اور ںي کرتے ہمائشي پی حرکتوں کی ہم جزئعہی ہے جس کے ذراي گاي اندازہ مقرر ککی کا امائشيلئے پ

 زمانہ کے اجزاء سے موازنہ ی اسکہ ںي ہںي حالتیسی ۔ہر زمانہ کے قبل اور بعد اںيحوادث کا اندازہ لگاتے ہ

 ی لئے کائنات کں،اسي ہی رکهتںي اور اس زمانہ سے باہر ہر گز وجودنہںي ہی آتںي وجود مںي مجہيکے نت

 ہے ںآتاي وجود مںي مجہي اور انتقال حرکت کے نتی دوری کني جو زمنايعمر کے لئے اس زمانہ سے اندازہ ل

  ہو گا ۔ںي نہی سے خالی،غفلت اور سہل انگار

  ني قواندی و ارتقاء کے مراحل اورجدتکامل

 کے یمسٹري کا اضافہ ہوا ہے جس طرح کنيئے قوان تکامل کے ہر مرحلہ کے بعد نںي کائنات مايک:    سوال 

 کے مانند جو ني سے مربوط قواناتي حای ںي آئے ہںي ہو نے کے بعد وجود مداي ماّدہ کے پیاتي کے نامنيقوان

  ؟ںي ہو تے ہداي کے بعدپاتيح

 ديصداق پ کے مني کچه نئے قوانںي کے مطابق کائنات مدائشي پیالبتہ ہر نئے حادثہ اور مظہر ک:    جواب

 ساي اہو جائے ،جدي پہی وتجزري تغںي سنت می جاری کہ خدائے متعال کںي نہ اس صورت مکني لںياہو تے ہ

 :کہ فرماتا ہے 

 ...)  منها أو مثلهاري او ننسها نأت بخیۃماننسخ من آ(

 )١٠۶/بقرہ                          (



 تو اس سے ںي ہتےی سے محو کر دادلوںی ںي کو منسوخ کرتے ہتی آی کسیاوراے رسول ہم جب به''

 ''...ںي ضرور لے آتے ہتی آیسي جی اس کایبہتر

 : فرماتا ہے ںي کے بارے معي توسی طرح کائنات کی    اور اس

 ) و انا لموسعوندی بأناهايوالسماء بن(

 )۴٧/اتیذرا                        (

 '' ںي والے ہنےیسے وسعت د ای اور ہم ہای طاقت سے بنایاورآسمان کو ہم نے اپن''

  تکامل وارتقاء کا عامل ںي مکائنات

  کائنات کا ارتقاء کے عامل تضاد ہے ؟ی سے لے کر انسان تک پورٹمی اايک:     سوال 

 سے جو کچه معلوم ہو توںی آی کدي قرآن مجی کر نے والفي تو صںي کے بارے مقي تخلی کاءياش:    جواب

 ی اور ذاتیعي طبیاپني کاءي کے ارتقاء کے عامل، اشاءيلے کر انسان تک اش سے ٹمی ہے کہ اہیتا ہے ،وہ 

 : فرماتا ہے ںي خلقت کے بارے می چنانچہ انسان کںيحرکات ہ

٭ثم سّو ني من ماٍء مهٍۃ٭ثم جعل نسلہ من ساللني خلقہ وبداخلق االنسان من طءی احسن کل شیاّلذ(

 ...)ۃر واألفئد من روحہ وجعل لکم الّسمع واألبصاہي ونفخ فہیٰ

 )٩۔٧/سجدہ                         (

 ہے ۔اس کے بعد اس اي سے کی خلقت کا آغاز مٹی اور انسا ن کای حسن کے ساته بنازکوياس نے ہرچ'' 

 ہے ی روح پهونک دی اپنںي ہے اس کے بعداسے برابر کر کے اس می سے قرار دی پانلي ذلکی نسل ایک

 '' ...ںيردل بنادئے ہاور تمہارے لئے کان ،آنکه او

 ی دوسری بہت سںي مو ضوع ،انسان اور کائنات کے دوسرے مظاہر کے بارے می اسںي مدي    قرآن مج

 ہو ی طرف پلٹنے اور اس سے مالقی انتہا کو خدا کی اس حرکت کںي متوںی ۔اور بعض آںي موجود ہںيتیآ

 : ہے ی گئی کري تعبینے ک

 )ہيرّبک کدحًا فمالق یٰ االنسان اّنک کادح الهاّی أای(

 )۶/انشقاق                         (

 '' دن اس کا سامنا کرے گا ۔کی کو شش کر رہا ہے ،تو ای طرف جانے کیتو اپنے پروردگار ک!اے انسان ''

 )ري الّلہ المصیولّلٰہ ملک الّسموات واالرض وال(

 )۴٢/نور                        (

 '' باز گشت ہے ی طرف سب کی کی ہے اوراستي ملکیوآسمان ک ني کے لئے زمیاور اهللا ہ''

 ی باز گشت خدا کی ئش کا آغاز خدا سے ہے اور ارتقاء کے ساته ان کداي پی کاءي طور پر اشی    مجموع

 :طرف ہے 

 ) ترجعونہي ثم الدہيعی الخلق ثم بدوایالّلٰہ (

 )١١/روم                         (

 واپس لے ںي بار گاہ می کی ہے اور پهر تم سب استای دیداء کرتا ہے اور پهر پلٹابه ابتی کقي تخلیاهللا ہ''

 ''جائے جاؤ گے ۔

  معاشرے اورتکامل و ارتقاء کا آہنگ یانسان

 ں؟ي طرف بڑه رہے ہی سے آج تک ارتقاء کدائشي معاشرے پی انسانايک:     سوال

 ی فطرت انسانی انسانی ہے کہ انسان اپنہیقتضا کا اتوںی مذکورہ آںيگزشتہ سوالوں کے جواب م:    جواب

 .... چلتا رہے گا یوںہی سلسلہ ہی طرف چل رہا ہے اور ی ارتقاء کشہيکے مطابق ہم



  معاشروے کے تکامل و ارتقاء کے اہم عواملیانسان

  ؟ںي ہاي معاشروں کے ارتقاء کے اہم عوامل کیانسان:    سوال 

 ہو ںيجو موت سے نابود نہ( رکهنے واال موجود ہے اتي حینسان ابد کے مطابق ،اہی کے نظرنید:     جواب

 ہے جو ںي اور عمل صالح ممانیا- صورت ہے ی وجود کیجو اس کے ارتقائ- سعادت ی ابدیاور اس ک) تا 

 : شامل ہے ںي حرکت می ارتقائی نشوونما اور نفس کیقي حقیاس ک

 ...)لحات آمنوا وعملواالّصنیاّن االنسان لفي خسر٭اّلااّلذ(

 )٣۔٢/عصر                (

 ''... اعمال کئے کي الئے اور انہوں نے نمانی ہے۔عالوہ ان لوگوں کے جو اںي انسان خسارہ مشکيب''

 کام اعتقاد کو کي کا سبب بنتا ہے اور نیٰ ،برحق اعتقادات کو قبول کرنا، قرب الہںي    ضدوسرے الفاظ م

  :ںياستحکام اور تحّفظ بخشتے ہ

 ...)رفعہی والعمل الصلح بّي الکلم الطصعدی ہيال.(..

 )١٠/فاطر                        (

 ''... بلند کرتا ہے ںي اور عمل صالح انهںي طرف بلند ہوتے ہی کی کلمات اسزہيپاک...'' 

  انسان کا تکامل و ارتقاء ںي مرہي وغعلم

  ؟ںي منوںي زم تمامای تها ںي انسان کا ارتقاء صرف علم مايک:     سوال 

 اس ںي منوںي ہے اور تمام زمںي کے مطابق انسان کامل کا کمال اس کے وجود مہی کے نظرنید:    جواب 

 توںی آی کدي ہے ۔قرآن مجی کے ساته اس کے علم کے ہمراہ بهی اور اسںي ہںيتي خصوصیکے وجود ک

 ںي مفيوص تی حالت کیس ک ہے اور ای مفصل طور پر آئفي توصی مرحلہ کی اس کے ارتقاء کے آخرںيم

 : ہے مہی کرہی کلمہ آنیجامع تر

 )دی مزنای ولدهاي ون فشاءیلهم ما (

 )٣۵/ق                    (

 '' ہے ۔ی بهدی گے سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزںي چاہیوہاں ان کے لئے جو کچه به''

 ںي ہی کافںيہ مطالب کو ثابت کر نے م ،مزکوراي کا ہم نے ذکر کمہی ت کرای    ان بحثوں کے دوران جن آ

 اتی ۔آاي گاي کزي کو مفصل وضاحت سے پر ہاتی ،اس لئے آی تهںي نہکي صحت ٹهی کري چونکہ حقکني،ل

  جا سکتا ہے ۔اي طرف رجوع کیک'' زانيالم ''ري داللت واضح ہو نے کے لئے تفسی کتيفي کیک

 

  کے وجود کو اثبات کے دالئلمّجردات

 اي کلي دلی عقلی دوسری اشرف کے عالوہ مّجردات کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے کوئامکان:    سوال

 ہے؟ 

 ہے ںي طرف رجوع کر نا چاہئے ،جو امکان اشرف کا قائل نہی کتابوں کی کخيںشياس سلسلہ م:    جواب 

  سےقوںیدوسرے مختلف طر)ںي می مجرد کے معنںيذات اور فعل م(۔اس کے عالوہ مّجردکے وجود کو 

 یںارتقاکي طور پر صادرکومّجرد ہونا چاہئے ، تاکہ اس می کہ ابتدائںي جاسکتا ہے ۔مثًال ہم کہاي ثابت کیبه

 ںي اورکمال نہتي فعلدیںمزياور اس م( ہوی رکهتںکمالي صورت می کتي فعلکني ہو،لیقدرت به

 اورمادہ اورصورت ی صادرمادہی موجود ہوتو ی قوت بهی تکامل کںي جائے کہ اس ماياوراگرفرض ک)آسکتا

 ںگےي مقد م ہونے لگںي مت صوریزپروجودي اجزاء خود اس چزکےي چیںکسيکامرکب ہوگااور اس صورت م

  آرہاہے۔ںي ہے کہ صادراب وجودمہیاور مادہ وصورت اس صادر سے قبل موجودہوںگے،حاالنکہ ہمارافرض 



 ی اس کعہیفس کے تجردکے ذر تجرداورنی کے تجرد سے نفس کاذاتہي طرح ثابت شدہ صور علمی    اس

  ہے۔اجاسکتاي کے تجردتام کوثابت کیعلت فاعل

  لي دلی عقلی نبوت کختم

  ہے ؟اي کلي دلی عقلںيختم نبوت کے بارے م:    سوال 

 بخش جہي نتلي دلی عقلی حکم کی اور شخصی ثابت ہوا ہے کہ جزئںيم'' برہان از منطق''کتاب :    جواب 

 جاسکتا ہے اي کںي سے ثابت نہلي دلی نبوت خاّصہ کو عقلںي کے مقابلہ م ہے ،لہذا نبوت عامہںينہ

 کے ی وراہنما ئتیدا ہی ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ انسان کے ارتقاء کے لئے اور اس کہی۔وضاہت 

 انسان نے سےي ارتقاء کے لئے ہے ،جیجی کا تعّدد تدرعتوںی شریلئے ہے ،کمال کے مراتب اور آسمان

 کو کامل کر نے کا درجہ عتی گزشتہ شرعتی ہے کہ ہر شراي گزرنے کے ساته اسے حاصل کزمانہ کے

 ںي کماالت کا مالک نہی المتنا ہان ہے اور واضح ہے کہ انسی ہو تی ہے اور اس کو منسوخ کر نے والیرکهت

 جہي ،نتںي ہ مرحلہ پر ختم ہو تےکی ہوں ،باآلخر اادہی زی رکهتا ہے ،جتنے بهتي صالحیہے ،جن کماالت ک

 امتي ہے وہ قی کو الئعتی ضامن ہے، وہ خاتم نبوت ہے اور جونبوت شریکے طور پر جو نبوت اس مرحلہ ک

 یسی اکی اںي معتوںی شری ثابت ہو تا ہے آسمانہی سے انيتک مستحکم اور واجب العمل ہے ۔اس ب

  ۔ی ہو گی کو خاتمہ بخشنے والعتوںی جو شری ہو گعتیشر

 اور نيي کو خاتم النبعتی اور بر حق شری آسمانکی ،اعتی مقدس شری اسالم کی به کے مطابقتوںیروا

 : ہےاي کتاب کے طورپرتعا رف کرا گخي کو نا قابل تنسديقرآن مج

 ...)نييولکن رسول الّلٰہ وخاتم النب(...

 )۴٠/احزاب                     (

 )دي حمٍمي من حکلیمن خلفہ تنز والہیدی ني الباطل من بہياتی٭ال زیواّنہ لکتاٌب عز(...

 )۴٢۔۴١/فصّلت                    (

 ںي نہی طرف سے باطل آبهی کسچهےي پای سامنے بی مرتبہ کتا ب ہے ۔جس کے قری عالکی اہیاور ''

 '' کتاب ہے ۔ی ہوئی نازل کی کدي و حممي خدا ئے حکہیسکتا ہے کہ 

 ی کعتوںی شری اور آسمانتي خاتمی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلغمبري نسبت پی کغمبروںي    پ

  ہے ۔ ی ثابت ہو تتي خا تمی اسالم کعتینسبت شر

 تي خاتمی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلغمبري واضح ہو تا ہے کہ پی مطلب بهہی    گزشتہ بحث سے 

 مکمل ںي عقلیں ک سے نبوت کا باب بند ہوا ہے اس لئے لوگوی آورفی تشری ہے کہ آپ کںي نہی معنہیکا 

 عي وسی کالم اسںي ہے اس صورت مںي نہی ضرورت ہی احکام کی اور آسمانی ہے اور اب وحیہو چک

  رہتا ۔ںي نہی باقی معنی اوراحکام کے لئے کوئعتیشر

  فرقںي اور عصمت معدالت

 انيکے درم-ے  رکهتںي نہتي اورقوئہ شہوانہينہ مالئکہ کہ قوئہ غضب- عصمت ی کاءيعدالت اورانب:     سوال

  ہے ؟افرقيک

 پر رہي اور گناہان صغرہي طور پر گناہان کبی طاقت اور ملکہ ہے جس سے انسان عملکیعدالت ا:    جواب 

 کا مرتکب ہو جائے رہي گناہان صغرياصرار کر نے سے اجتناب کرتا ہے اور ممکن ہے اصرار کے بغ

 ای ہو رہي کبہان ، خواہ گناتّيئے مطلق معص انسان کے لعہی طاقت ہے جس کے ذریسی اکیا''عصمت''۔اور

 ی جاتا ہے کہ عصمت علم کاي استفادہ کہی سے اتی آی کدي محال ہوتا ہے ۔اور قرآن مجنای کا انجام درہيصغ

 ی پاتںي ہر گز انجام نہتّي ہونے کا علم ہے جس کے ہوتے ہوئے معصحي کے قبتّي معصہی قسم ہے ۔کیا



 مہلک زہر ہے وہ ہرگز اسے کی کہ وہ اہو علم ی قطعںي کے بارے معیا مکی اسےي شخص کے مانند جکی،ا

 معصوم کی اکني عادل کے لئے ممکن ہے لکی کا مرتکب ہو نا اتّي کے طور پر معصجہي کهائے گا اور نتںينہ

  ہے ۔ںيکے لئے ممکن نہ

  ہوناری نا پذريي کا تغنیتکو

 ضرورت ی کعہيمسّلمات بلکہ مذہب ش کو لي دلی پر عقلاءي عصمت انبکہیباوجود :     سوال

 اور فرض ی ہوتںيمثًالشامل نہ''یرحاضري غکی کے ساته االيع ''ںي مذکورہ ادّلہ مکنياہے،لياگيںشمارکيم

ان احکام ہے ي ادّلہ تمام ہو ،رسالت سے نسبت بںی ہے اور فرض کری شامل ہو جائے ،تو عدالت کافںیکر

 طورپر اس یادي ہے اور بنںي نسبت تمام نہیگناہوں ک سے محفوظ ہے اور دوسرے اني،جو سہو ونس

 غمبري سے محفوظ،پاني شخص عادل خطاونسکی کون ہے ؟اگر ایموضوع کے اثبات پر اصرار کرنے واالداع

  ہے ؟ايہو تواس کا فاسد ک

 تی ہدای بشر کعہی کے ذری آسمانی کے مطابق ،وحلي دلی عقلینبوت عامہ کو ثبت کرنے وال:    جواب

 کے نتائج جو ني کے مضامی ہے تاکہ وحںي خطا اور تخلف معقول نہںي منی کا جزو ہے ،اورتکوینیتکوخلقت 

 کر نے ،اس کے ل کے قبوی وحی نبیعنی ،ںي ،ہو بہو لوگوں تک پہنچ جائںي سے صاد ہوتے ہیمصدر وح

 یاس ک چاہئے ،ی کرنںي نہانتي خطا وخی قسم کی کسںيضبط و تحّفظ اوراسے لوگوں تک پہنچانے م

 نکہ وي سے پاک ہونا چاہئے ،کتي ہر قسم کے تخلف و معصی چاہئے اور اس کا فعل بهیبات محفوظ ہون

 تي کا قول وفعل معصاس نبوت سے قبل اور بعد یعنی سے ہوتا ہے ،ںي مقی کے مصادغياس کا فعل تبل

 احکام سے مربوط انيراحل ب سب مہی ونکہي ،سے منّزہ اور پاک ہو نا چاہئے ،کرہي وصغرہي،اعم از گناہان کب

 وضاحت کے لئے دی ،مزںي ہے ۔اس بحث کے بہت سے ابعاد ہںي نہتي معصی اور احکام سے باہر کوئںيہ

  ۔ںی طرف رجوع کریک''  وشعورمرموزیوح ''ارسالہی''عہي شںياسالم م ''اکتابی جلد یسري تیک'' زانيالم''

 کا مقصود)ارفع درجتہ (ںي متشہد

 لہ باالمکان مکنیکل ما '' کے مطابق انسان کامل وہ ہے جس کے لئےفی تعری کوںيفلسف:     سوال

 منحصر ای وآلہ وسلم ہي اهللا علی کے اتفاق کے مطابق حضرت محمدصلکی ہوچکاہو گا اورہر ایفعل''العالم

ارفع '' دعایل وای جانی پڑهںي تشہد مںي ،اس صورت مںي سے ہںي افراد انسان کامل مای ںيمصداق ہ

  ہے ؟ايکا سبب ک''بلنددرجہ پر پہنچا ہے '' کہ ہی ای'' ہدرجت

 ی طرف سے قطعی کا سوال ہے جوخدائے متعال کہي طرح صلوات اس عطیمذکورہ دعااوراس:     جواب

 ی پر کبيٌ اور حب)ص( طرف سے اپنے رسولی کیٰ خدائے تبارک وتعالںي مقتيطور پر ملنے واال ہے اور حق

  کا اظہار ہے ۔ی خوشحالی ہونے اور دلیاض رںي کے سلسلہ متی عنایگئ

  شتہ سواالت کے مجدد جوابگز

  اهللا وبرکاتہۃ ورحمکمي    السالم عل

 اہےی فرماںي ۔ارسال کئے گئے جوابات کے بارے مہی کے لئے بہت بہت شکری آورادی    آپ کا دوسراخط مال۔

 : ہے اي گاي کںي ،لگتا ہے جواب کے متن پر دقت سے غور نہںيکہ وہ نامکمل ہ

 اور ماورائے ںي جو خدا کے منکر ہںيمّجردات کا ثبوت گمراہ جوانوں کے لئے چاہتے ہ'':۔آپ نے لکها ہے ١    

 ہے اور لي دلی فرعی ہے وہ وجود خدا کی گئی ذکر کلي جو دلںي اور خط مںي ہںي کے قائل نہعتيطب

 '' ہے ۔ںيکارآمد نہ

 اي ذ کر کںي سے ثابت ہوا ہے اور جو کچه خط مقوںیختلف طر مسئلہ ہے اور می فلسفکی مسئلہ ،اہی    

 اور مکان ر،زمانيتغ(ںي خصوصتی مادہ کیّ کے تجّردکو اس راہ سے کہ عمومہي ہے کہ صورت علمہی تها ايگ



 کے رانسانّي نفس کے تجّردکو اس راہ سے کہ بدون تغی اور اس کے بعد انسانںی رکهتا ہے ثابت کرںينہ)

 عّلت ی اور اس کے بعدنفس مجّردہ کںی صورت اس سے قائم ہے ،ثابت کرہي کہ علمہیر لئے مشہود ہے او

 طورپر معلول سے ہو نا ی قوںي حالت می کہ علت کو وجود کںی کے تجّردکو اس راہ سے ثابت کریفاعل

  وجودًامجّرد ہے ۔یچاہئے اور اضعف امر ماد

 ںي نہی کمی قسم کی کسںي کو ثابت کر نے م مکمل برہان ہے اور واجب الوجودکی    مذکورہ برہان ا

 حدتک ی کساني جائے ،اس لئے اس کا بای مسئلہ ناواقف افراد کو سمجهاہی ہے ہیرکهتا ہے ،چونکہ مقصد 

 سادہ اور عام فہم ہو نا چاہئے ۔    

ذکورہ ذکر  مکني برہان اچها ہے ،لی عقلاي گاي ذکر کںي ،ختم نبوت کے بارے مںيخط م'':۔آپ نے لکهاہے ٢    

 ۔'' الباطلہياتی''ہے نہ'' الحق من خلفہہياتی'' ناسخ عتی شرںي ہی کرتںي داللت نہاتی آی قرآنی گئیک

 جہي منسوخ اور باطل ہو تا ہے اور نتعہی کے ذرعتی حکم ہے کہ جو ناسخ شری قرآنکی    باطل کا مطلب ا

  نہ باطل ۔ی جوبالفرض حق ہوگعتیر داخل ہوتا ہے نہ ناسخ شںي مدي باطل حکم قرآن مجکیکے طورپر ا

 عدالت ی امر مبلغ کہی پہنچانا ہے اور رحکمي و خطا کے بغتيکامطلب ،معص''عیتشر'':۔آپ نے لکهاہے ٣    

 کو جعل کرنا عتی ہے اصل شرینی ہے اور جوکچه تکوںي ضرورت نہی انجام پاتا ہے ،اور عصمت کیسے به

 ہر گز بتي غانہي مخفکی ه کے ساتالي اپنے عی کغمبريے وقت پ اور رات کاتي ہے نہ اس کے جزئغياور تبل

  ہے ۔ںي نہغي تبلی اور احکام کینیجزء تکو

 موجودانسان خدائے متعا ل کے اردائہ ںي ہے ۔اگر خارج می اور وجود خارججادی کا مطلب مر حلہ انی    تکو

 طرف اس ی مقصد اور مقصد کی آثار،اس کا وجودی طور پر اس کے وجودی سے متعلق ہو ،توضرورینیتکو

 ہے اوراصل ینیکو ہے کہ اصل خلقت تںي کہنا معقول نہہی ہوںگے ،پهر ینیکا راستہ سب کے سب تکو

 ینی تکوري اور غی اورقراردادی وضعغي تبلی اور اس کقی حکم پہنچنے کے مصادکني ہے ،لینی تکوعتیشر

 کے ہی تغذکني طورپر مقدر ہوا ہے ،لینیو انسان کے لئے تکہی اس کے مانند کہ کہا جائے اصل تغذںيہ

 اس کني اصل ہے ،لغي کہا جائے کہ مبلغ کا قول و فعل اور تبلہیای ۔ںي ہیالي اور خی اورغذا سب وہمقیمصاد

 رہي وصغرہي کر کے گناہان کبی خالف ورزںي اور ممکن ہے مبلغ تمام ان احکام مںي ہںي نہغي تبلقیکے مصاد

 انجام پانے کو محال تي نکہ عدالت،معصوي چاہئے ،کی کرنغي اسے تبلںيبارے مکا مر تکب ہو جائے جن کے 

  ۔ی بناتںينہ

 ہے،مضر ںي نہغي تبلبتي کے ساته شبانہ غالي اپنے عی کغمبريپ'': لکها ہے ںي جو آپ نے خط مہی    اور

 ی کغياسے تبل ہے اور ںي امت کا جزو نہی کغمبري پیوي بی کغمبري پايک! ہےبيبہت عج'' ہے ۔ںي نہیبه

 کا تي معصی کہ اگر بڑہی ای فرق ہے ؟ی کوئںي اور دوسرے لوگوں میوي بی کغمبري پای ہے ںيضرورت نہ

 انجام پائے تو ی ہے اور اگر علنںي ضرورت نہی کغي دوافراد سے انجام پائے تو تبلای کی ارتکاب اانہيمخف

 سے یبار الزم وملزوم ہے ۔قوًالاورفعًالنب عصمت کے بجائے عدالت کا اعتںي می کہ نبہی ہے ؟مختصرغيتبل

 اور ی جائز ہو گی خالف ورزںي تمام احکام مںي صورت می کا انجام پانا جائز ہو نے کتي معصرہي وصغرہيکب

  سے اختالف رکهتا ہے ۔ادي بنی کنی مطلب تکوہی

  کے خالف ہے ۔کا لفظ واضح طور پر دعااور ارتقاء''ارفع درجتہ ''ںيتشہد م:۔آپ نے لکها ہے ۴    

 وآلہ وسلم کو عطا کر کے ا سے ہي اهللا علی درجہ رسول اکرم صلی    خدائے متعال نے کمال امکان کا آخر

 ی ہے اور اگر وہ چاہے تو عطا کی ہوئںي قدرت محدود نہی المتنا ہی ہے ،اس کے باوجود اس کایختم فرما

  لے سکتا ہے ۔ی کو واپس بهزي چیہوئ

 ...)عاي واّمہ وَمن في االرض جممی ابن مرحي المسهلکی ان اراد ان أًايالّلہ ش من ملکیقل فمن (...



 )١٧/مائدہ                         (

 حي ہو گا اگر وہ مساري امر کا صاحب اختی کون کسںيآپ ان سے کہئے کہ پهر خدا کے مقابلہ م!غمبريپ...'' 

 ''...النا چاہے  کو مار ڈني ماں اورسارے اہل زمی اور ان کمیابن مر 

 لئے دعاکرنا مناسب الؤکےي امر کے پهی ر کهنے کے لئے ہے اور حتمی کو جارضي    اس بناء پر، ،دعا ف

 امکان فقر وحاجت ی ذاتی وہبي عںي بحث می ہمارکني ہے لںي می اور کوتاہبيہے اور دعا واضح طور پر ع

  ۔بيہے نہ بالفعل ع

 سای اکی ہے کہ وہ ای معنہی ہے اور اس کا ںي اضافہ نہی لفظںيم''ہ ولي الّٰلیعل'' شہادتی کتی۔وال۵    

  ہے ۔ای قراردی ہے کہ خدا نے اسے ولیول

 

  فلسفہ کے ترجمہ کا مقصدیونانی

 اںی چند صدی بعثت کی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلیجو نب''اتيالٰه'' فلسفہ یونانی ايک:    سوال

 ںي مسلمانوں کے معاشرہ مںي مجہي ترجمہ کئے جانے کے نتںي میعرب کتا بوں کے یونانیگزرنے کے بعد 

 کہ لوگوں کو اہل ہیایں ي ممالک کے علوم سے آشنا ہو جائیرونيداخل ہوا ،صرف اس لئے تها کہ مسلمان ب

  بہانہ تها ؟کی طرف رجوع کرنے سے روکنے کا ای رسوٌلکتيب

 تر جمہ ہوا ہے بلکہ بہت ںي می کا عرباتي الٰہینونای نہ صرف ںي می ہجری صدیسري اورتیدوسر:    جواب

 ی اور دوسریانی ،سر یونانی ی بهرہي اور طب وغیاضی ،علوم ریعيمنطق، علوم طب :سےيسے علوم ،ج

 حکم سے ے خلفائے وقت کںي می ہجری صدی ،لہذا جبکہ پہلںي ترجمہ ہوئے ہںي میزبانوں سے عرب

 ی زبردست ممانعت تهی لکهنے پر بهري اورتفسثی حدیحتز،ي کے لکهے جانے کے عالوہ ہر چديقرآن مج

 مختلف ںي ماي دنیا س وقت ک )ںي کتاببًادوسویاطالع کے مطابق تقر (ںي کتابی شاہد ہے کہ،بہت سخی،تار

 کو مستحکم بنانے ادوںي بنی کہيالم کام ملت اسہی ۔ظاہرًا ںي ہی ،تر جمہ ہوئںي رائج تهںيعلوم کے بارے م

 خلقت کے تمام دي ہے ،چنانچہ قرآن مجای غرض سے انجام پای کنےی صورت دیکو عمل مقاصد ینیاور د

 کرتا ہے اور دي تاکی تعقل وتفکرکرنے کںي کے بارے مواني مخلوقات اور انسان و حیني اورزمیابعاد،آسمان

  چاہئے ۔ی معلومات حاصل کرنںي مارےاس کے مطابق مسلمانوں کو مختلف علوم کے ب

 سے قےی ہر طر- چکے تهے ارکري اختی جن سے وہ دور- کو یٰ ائمہ هدںي حکومتی،وقت ک دوران ی    اس

 طرف رجوع کرنے سے روکنے یسر کوب کرنے اور لوگوں کو ان کے علوم سے استفادہ نہ کرنے اور ان ک

 تي اہل بہ کا ترجماتي نظر کہا جاسکتا ہے کہ الٰہشي ہے اس کے پی نہ رکهی کسر باقیکے لئے کوئ

  تها ۔اي گای السالم کے گهر کو بند کر نے کے لئے انجام دمہيعل

 ںي مقصود،ہمہی سے نا جائز فائدہ اٹهانے کا جی کے ترجمہ اور ترواتي حکومتوں کے الٰہی وقت کاي ککني    ل

  ؟ںی کرزي کر کے اس امر کا سبب بن سکتا ہے کہ ہم اس کام سے پرہازيان بحثوں سے بے ن

 تي صانع ،اس کا واجب الوجود ،وحدانجہي مجمو عہ ہے جن کا نتکی بحثوں کا ایقل ،محض عاتي    خودالٰہ

 ضرورت کو ثابت کرنا ہے ی صفات کمال کو ثابت کرنا اور نبوت ومعادسے اس کے وجود کگریاور اس کے د

 جب ںي سے ثابت ہونے چاہئہ رای عقل کںيکے نام پر ابتدا ء م '' نیاصول د'' جو ںي مسائل ہسےی اہی۔اور 

 ی حجت کا کتاب وسنت سے ہی حاصل ہو جائے ،ورنہ کتاب وسنت کلي دلیلي تفصیتک کتاب وسنت ک

 تي وجود خدا ،وحدانسےي ،جںي کے بارے منی جو مسائل اصول دی اور باطل ہے ۔حتیاستدالل کرنا گردش

ل  سب کاعقل سے استدال،ان ںي ہوئے ہاني بںي کتاب وسنت مںي کے سلسلہ متي ربوبیاور اس ک

  ہے ۔اياگيک



  یازي بے نی معارف کی فلسفہ سے اسالمیونانی

 ہمي علني ہے ،اسالم کے متن اورمعصومایجو کچه اپنے ہمراہ ال)اتيالٰہ( فلسفہ یونانی ايک:      سوال

 ضرورت ہے اي کی توفلسفہ کںي ؟چنانچہ اگر وہ مطالب موجودہںيانہی موجودہے ںي فرمائشات میالسالم ک

 ! ہونے کا سبب بناہے ؟ل کے مکمی فلسفہ معارف اسالمیونانی تو معلوم ہواکہ ںي ہںي نہاور اگر موجود

 ای معارف اجماًالی و عملی تمام ا عتقادںي اور کتاب وسنت کے مشتمالت ماناتي بینید:    جواب

 کے تمام لوگ ،مشمول عالم وجاہل اي کے مخاطب دننی نظر کہ دشي اس کے پکني ،لںي ہًالموجوديتفص

 کرتا ہے تاکہ گو زبان سے گفتیسی اکی انی اس لئے دںي اور مردو زن ہیہاتی اور دی اور کندذہن ،شہرنيذہ،

 کے مطابق اس سے استفادہ کرسکے ۔اس تي ظرفیاپن- موجوداختالف کے باوجود انيان کے درم-ہر ذہن 

 بحث ںي بلند سطح مںي معارف کے بارے می تو ان ہںي ہے کہ اگر ہم چاہںي شک وشبہ نہی کوئںيصورت م

 اور ںي کر سکتے ہخراج استںي افہام سے مخصوص مطالب کو حاصل کر کے انهیکر کے ،ان کے عال

 سلسلہ کو وضع کر نے کے عالوہ کی اور مسائل کو منظم کر کے اصطالحات کے انےی دبيمطالب کو تر ت

  ہے ۔ںي نہزی چارہ اور گریکوئ

 ںيکے مسائل اور معارف کا موجودہو نا، ان مسائل کے بارے م اتي الٰہںي    لہذاکتاب وسنت کے متن م

 ںي دوسرے علوم مونکہي بن سکتا ہے ،کںي نہازي خاص علم کو وضع کر نے سے بے نکی سطح پر ایعال

 ںي ہوجود مںي علم ہے کہ اس کے مسائل کتاب وسنت مسای اکی حالت ہے ،مثًالعلم کالم ایہی یبه

 موجود ہونا ںي اور ان مسائل کا کتاب وسنت مںي منظم کئے گئے ہیے به،جبکہ مستقل طور پر اور الگ س

  کرتا ۔ںي نہازي الگ سے منظم کئے جانے سے بے نںيانه

 موجود نہ ہوں ںي کے بعض مسائل کتاب وسنت کے متن ماتياگر الٰہ'': ہے اي کہا گںي کہ سوال مہی    اور

 اسالم ناقص ہے اور اس کے یعنی''! مکمل کرتا ہے  کوی فلسفہ معارف اسالمیونانیتومعلوم ہوتا ہے کہ 

 ںي معارف میقي سے کہ ہم اسالم کے حقلي اشتباہ ہے ،اس دلکی اہینواقص کو فلسفہ دور کرتا ہے ،

 ،جب کہ کتاب وسنت کے ںي کرسکتے ہںي ثابت نہري مدد کے بغی منطق کی مسئلہ کو بهکی ایسے حت

 ی سے حتںيم) احکام( مسائل ی کے فرعنی طرح دی اور اسںي ہوئے ہںي مسائل ذکر نہی منطقںيمتن م

 ،جبکہ کتاب وسنت کے ںي ہے کرسکتںي استنباط نہري علم اصول سے استفادہ کئے بغی مسئلہ کو بهکیا

 منطق اور ںي کے سلسلہ می ہے ،معارف اسالمںي نام ونشان تک نہںي علم کا کہعي اس وسںيمتن م

  فرق ہے ۔ںي ملي ،مکمل اورتکمقہی ہے اور طرقہیکاطر علم اصول ںي مسائل کے بارے میفقہ

  فلسفہ کا عروج ںي مالصدرا معصر

 کے زمانہ یرازيمالصدراش( فلسفہںي مجہي پائدار کوششوںکے نتی کعوںي بعد شوںیصد:    سوال

 تای وروااتی لکها ہے ،اسے آںيم''اسفار'' کتاب ی جوکچه مرحوم مالصدرا نے اپنايعروج تک پہنچا ،ک)ںيم

  ہے ؟کتا جاساي کو صرف اس پر منطبق کاتی وروااتی کہ آہیای جا سکتا ہے ايکے متون سے ثابت ک

 ی فلسفہي ہے کہ حا لی معنہیفلسفہ اپنے عروج تک پہنچا ہے ،اس کا  :ںي جو ہم کہتے ہہی:    جواب 

 ،نہ ںيپائے ہ سطح پرقرار ی عالکی کے معارف کے مناسب اقتي حقںيمباحث گزشتہ بحثوں کے مقابلہ م

 اور ہر خطا اور نزل می متن ،وحیقي حقرہيوغ'' منظومہ''''اسفار ''سےي جني کتابوں کے مضامی کہ فلسفہی

 ی بهی غلطںي ممکن ہے ان مںي ہحي چونکہ صحںي ہے بلکہ مذکورہ کتابںي نہسایاشتباہ سے پاک ہوں ،ا

 ۔تي شخصیہو ۔بہر حال محّقق برہان ہے نہ صاحبان سخن ک

 

  کارابطہانيسے حکماء اورفالسفہ کے ب)ع (ني معصومداورکالميج مقرآن



 ہے تو ںي فرق نہی اختالف کے عالوہ کوئںي مري سے تعباتی اورروااتیکاآ)اتيالٰہ(اگرفلسفہ،:     سوال

 ہے وہ کامل واکمل ہے ،پهرحکماء ای کے طور پرفرماري السالم نے جو کچه تعبہميپروردگاراورائمہ اطہارعل

  ہے؟اضرورتي کی کراتي تعبیہ کاورفال سف

 ہے ںي فرق نہی اختالف کے عالوہ کوئںي مري تعبںي ماتی وروااتی کہ فلسفہ اورآںي کہہیاگرہم :    جواب

 پائے جانے والے ںي ہے کہ کتاب وسنت مہی )اي گںکہاي کہ دوسرے سوال کے جواب مسايج(،تومطلب 

 اور ان ںي حاصل ہوتے ہںي مجہي بحثوں کے نتی عقلںي زبان می اصطالحات کی اور علمی معارف فّنیقيحق

 کہ ہی زبان کا فرق ہے ،نہ ی اور خصوصی اور سادہ زبان اور فّنی عمومی فرق وہانيدومرحلوں کے درم

  ۔ںي ترہغي وبلحي فصاناتي بینید

  ہي توجی کتوںی موجودہ رواںي مذمت می کفالسفہ

 ںي ہی ہوئاني بںيص کر آخرالزمان کے دورہ کے بارے م خاںي مذمت می اہل فلسفہ کںيتیجوروا:     سوال

 ہے ،کن لوگوںکے بارے اي لکهاگںيم'' عہي الشۃقیحد''،اور''بحاراالنوار ''سےي کتابوں،جی کثی،چنانچہ احاد

  ہے؟اي کا مقصودکتوںی ان رواںاوري ہںيم

 ی نقل ہوئںيت م مذ می اہل فلسفہ کںي الزمان می آخرںي جو بعض کتابوں مںيتی روانيدو ت:جواب

 ۔چنانچہ ںي مذمت می نہ خودفلسفہ کںي ہںي مذمت می اہل فلسفہ کںي صورت می ہو نے کحيں،صحيہ

 فقہ ہ نںي ہںي مذمت می وہ فقہا کںي ہی نقل ہوئی بهںي مذمت می آخر الزمان کے فقہا کںيتیبعض روا

 ںي مذمت میور اہل قرآن ک آخر الزمان کے اہل اسالم اںيتی طرح بعض روای ۔اسںي مذمت می کیاسالم

 :ںي ہینقل ہوئ

 )١('' من االسالم اال اسمہ وال من القرآن اال اسمہیٰبقیال    '' 

  ہے ۔ںي نہںي مذمت می خود اسالم اور قرآن کتی رواہی    

 کہ سايج( مسائل ی ،اور فلسفںي ہو تںي تو خود فلسفہ کے بارے مںي ہو تی خبر واحدظّنںيتی رواہی    اگر 

 درج ںي جو کتاب وسنت مںي مسائل ہیمضمون کے لحاظ سے وہ) ہوااني بںيے سوال کے جواب مدوسر

 مي طور پرتسلی ،اس لئے ان مسا ئل کو جبری مذمت کے مانند تهی مذمت بالکل کتاب وسنت کہی ،ںيہ

 ینيقی  وی قطعکی ای خبر ظّنکی ممکن ہے کہ اسےي ہے ۔اصوًال کاياگي شامل کںي آزاد استدالل مريکئے بغ

 ! آکر اسے باطل کرے ؟ںيبر ہان کے مقا بلہ م

  وہي اخالق کا شبیتہذ

 دوگرہوں عہي بنا پر حضرت کے شی ردعمل کی اجتماعںي السالم کے زمانہ مہي علنيرلمو،منيام:    سوال 

 :ںي ہوئے ہمي تقسںيم

  یاپن شور وغوغا اور کشمکشوں سے دور رہ کرصرف ی جواجتماعںي    پہالگروہ ،وہ لوگ ہ

کے رکاب ) ع( تک حضرتہاںی) کے مانندرہي وغلي اور کمی قرنسیاو( لگ گئے ںي نفس مبی اور تہذاصالح

  سے رخصت ہوئے ۔اي دوسرے کے ہاتهوں قتل ہوئے اور باآلخراس دنیاکسی ہوئے دي شہںيم

 داخل ںي پکڑ دهکڑ اور کشمکشوں می    دوسراگروہ،وہ لوگ تهے جو پہلے گروہ کے بر خالف ،اجتماع

 ۔ رہيمالک اشتر وغ: سےيہوئے اور ہر جگہ سر گرم تهے،ج

 

  نہ بچے گا ی باقرکچهي قرآن کے نام کے بغراورياسالم کے نام کے بغ:،ترجمہ ٣۶/٣٨۴۔بحاراالنوار١



 ی علني دو گروہ موجود تهے ۔پہلے گروہ سے مرحوم حاج مال حسہی ی کے دوران بهوںی صدہي    حال

 کاشف الغطا اور ني محمدحسخيشاگرد وں اور دوسرے گروہ سے مرحوم آقاش اور اس کے خاص یہمدان

  ۔ںي کے نام لئے جا سکتے ہی عاملی جبلنی شرف الدديس

 اور یني کے لئے گوشہ نشااسی اخالق معاشرہ کے اندر ممکن ہے بی تہذاي ہے کہ کہی    اب سوال 

 کرتے دي تائشواي اسالم اور اس کے پیک سے کس روش ںي ہے ؟ان دو روشوں می کرنا ضروراري اختیتنہائ

  کے لئے موثرہے؟ی ترقی اور اسالم کے بلند مقاصد کںيہ

 اور مخلصانہ ی ہے کہ اسالم مکمل خداشناسہیجو کچه کتاب وسنت سے حاصل ہوتا ہے ، وہ :    جواب

مال اور  سے تعلق نہ رکهتا ہو۔اس کی چاہتا ہے ،اس طرح کہ انسان خدائے متعال کے عالوہ کسیبندگ

 :ادی زایارتقاء سے جو کچه ممکن ہے وہ مطلوب ہے ،کم ہو 

 ...)اّتقّواالّلہ حق تقاتہ(

 )١٠٢/آل عمران                 (

 ''...اس طرح ڈرو جو ڈرنے کاحق ہے...''

 :    اور

 ) ني مبری الّلٰہ اني لکم منہ نذیففّروا ال    (

 )۵٠/اتیذار                    (

 '' کهال ہوا ڈرا نے واال ہوں ۔ںي طرف دوڑ پڑو کہ میدا کلہذااب خ'' 

 بی ہے جو لوگ تہذای کو منسوخ کردیني اور گوشہ نشتي ہے جس نے رہباننی دی اجتماعکی    اسالم ا

 دوسروں ںي کمال کو اجتماع کے متن مںي ،انهںي مشغول ہںي می اور خداشناسلي تکمی کمانینفس ،ا

 صدر اسالم ی لوگ بهافتہی تي تر بی السالم کہمي ٰعلیئے ۔ائمہ هد مشارکت سے حاصل کرنا چاہیک

 حکومت ںي درجہ پر فائز تهے ،مدائن مںی کے دسومانی،جو ا) رہ( پر کار بند تهے ۔سلمانہی روی اسںيم

 شرکت ںي مني ضرب المثل بن چکے تهے ،نے جنگ صفی کیٰ ،جو کمال وتقوی قر نسیکرتے تهے اور او

  ہوئے۔دي شہںي کے رکاب منيرالمومني اور امیک

 تيفي کی عالم کخلقت

چونکہ خدائے متعال کا وجودالمحدود ہے اور عالم محدود کو خلق کر نے سے پہلے ہر جگہ موجود :    سوال

 اپنے وجود کے اندر کہ نا ممکن ہے؟اور اگر اپنے وجوداقدس سے اي ؟کاي کداي پسےيتها ،پس کائنات کو ک

 ني عع- نعوذ باهللا - کہ خود ہی ای الزم ہوتا ہے کہ خود اس کائنات کے ساته نہ ہو ںيباہر تها تو اس صورت م

 تا اي کداي پسےيہے ،پس خدائے متعال نے کائنات کو ک)وحدت وجود (دہي فاسد عقی وہہیمخلو قات ہے ، 

 کہ اس کے مقدس وجود کے ساته تضاد نہ ہو ؟

 ہے اي کہا گںي ہے ۔مثًال سوال کے مقدمہ ماياگي کشي پںي طور پر سوال کو غلط صورت میاديبن:    جواب 

خلق کر نے سے پہلے :،جبکہ سب سے پہلے''خدائے متعا ل کا وجود المحدود ہے اور ہر جگہ پر تها'':

 ہو نا ،اس کے وجودکے پر کہ خدا کا ہر جگہ ہیکا دوسرے '' ہر جگہ'' ہے اور نہ ی معنیکا کوئ''جگہ''نہ

 ہے جو مطلق مکان اياگي جسم فرض کی المتناہکی خداکا وجودایعنیوا ہے ،المحدودہو نے سے ماخوذ ہ

 ہے ،جبکہ خدائے متعال کا وجود ماّدہ ی رکهںي نہی جگہ باقی ہے اور دوسروں کے لئے کوئاي گلي پهںيم

 ،جسم اور حجم سے مّنزہ و پاک ہے ۔

 کا ۔اس کاوجود داخل اور خارج  جاسکتا ہے اور نہ زماناي مکان کا فرض کی    لہذا ،اس کے لئے نہ کس

 ںیزي سب چہی ونکہي سے خارج ،کزي چی داخل ہو تا ہے اور نہ کسںي مزي چینہ کس... مّنزہ ہے یسے به



 اور نہ خدا ںي ہج اس لحاظ سے مخلو قات نہ خدا کے داخل اور نہ خارںي عوارض سے مر بوط ہیجسمان

 از مخلوق ري اور پروردگارغںي ہی گئی کداي پیت اس ک وہ پروردگار ہے اورمخلوقاونکہي مخلوقات ہے ،کنيع

 اور ہر فرض ري وشرط کے بغدي قی بهی ہے کہ وہ کسہی یہے اور خدا کے وجود کا المحددودہونے کا معن

 کا مخلوق تي اس کے علم ،قدرت اور مشین موجودہے ۔خد ا کا مخلوق کے ساته ہو نے کا معںيوقدرت م

 ..     .یپر احاطہ ہے ،نہ قرب مکان

 اري کا معی برتری پرامامت کنبوت

 ہي علمي حضرت ابرهیٰ حاصل ہے کہ اهللا تعاللتي فضايمقام امامت کو رسالت اور نبوت پر ک:     سوال

 اگر مقام امامت نبوت سے برتر ا؟اوری امام قرار دںيالسالم پر منت رکهتا ہے کہ امتحان کے ختم ہونے پر انه

 مفضول اور سےي کمطابق السالم ،مسلمانوں کے اتفاق نظر کے ہيعل طالبي بن ابیہے تو حضرت عل

 اني کو بیپر برتر''نبوت ''یک''امامت'' کہ ہی ں؟مختصري وآلہ وسلم فاضل ہہي اهللا علیحضرت محمد صل

 ئے؟یفرما

 )١٢۴/بقرہ ...) (اني جاعلک للناس امامًا:(... جملہ ہیخدائے متعال نے :    جواب

  ''ںيمام اور قائد بنا رہے ہہم تم کو لوگوں کاا''

 ںي موںي ، رسول اور اولوالعزم نبی جبکہ وہ مسّلم نبای السالم کو فرماہي علمي    اس وقت حضرت ابراه

 ی و دعوت کتی طور پر نبّوت ورسالت کے ہمراہ ہدای قدرتدی ا ورصاحب کتاب تهے مزعتیسے صاحب شر

 ںي مفي توصی امام کںي جگہوں پر اپنے کالم م رکهتے تهے اور خدائے متعال نے چندی بهیذمہ دار

 )٧٣ /اءيانب...)( بأمرناهدونی ۃائم:(...ایفرما

  ''ںي کرتے ہتی جو ہمارے حکم سے ہداای قرار دشوايپ...''

  ۔اہےیکا معّرف قرار د''امام'' صفت کو ی کتی    اور ہدا

 تی ہدای کیوہ ہے اور مسّلم طور پر نب کے عالتی ہدای کیت،نبی ہدای پر معلوم ہوتاہے کہ امام کہاںی    

 تی ہے ۔اس لئے ہدای کر نے کا معنی اصطالح راستہ دکهانے اور راہنمائی کتی ہے اور ہداغيدعوت اور تبل

 کرنے اني معارف اور احکام کو بہ چاہئے۔پس امام،چونکناي لںي می مطلوب تک پہنچانے کے معنںيکو امام م

 نشو ی باطنی رکهتا ہے ،اور اشخاص کی بهتي مسؤلی کو ادارہ کرنے ک رکهتا ہے اور اعمالی ذمہ داریک

 امام کا کام ہے ۔چنانچہ لوگوں ی مقاصد تک پہنچانا بهںي کرنا اور انهتی طرف ہدایونما ،اعمال کو خدا ک

 کے دن لوگوں امتي کے موت کے وقت امام کے پہنچنے،قخص کرنے،ہر ششيکے اعمال امام کے سامنے پ

 طر ف رجوع سے متعلق ی اور حساب کا امام کمي تقسیم کے ساته بالنے،نامہ اعمال ککو اپنے اما

  ۔ںي ہی داللت کرتی اس مطلب کںيتیروا

 ہے اور اس لحاظ سے ی ہوتںي نہی وقت امام سے خالی بهی کسني کے مطابق،زمدہي کے عقعوںي    ش

 تهے اور ی امام بهںيعالوہ اپنے زمانہ م اور رسول ہو نے کے ی وآلہ وسلم نبہي اهللا علی اکرم صلغمبري،پ

 امت کا اجماع و ہ ،چنانچںي السالم سے افضل ہہي علی حضرت علںي مجہينبوت،رسالت اور امامت کے نت

  داللت کرتا ہے ۔ی کی اسیاتفاق به

  متعال،خالق موجوداتخدائے

 ہے ،لہذا ايشمہ ل نے خدائے متعال سے سرچیتمام موجودات اورہست :ںيبعض لوگ کہتے ہ:     سوال

 ںي کو مختلف صورتوں می ہم ہستکني ،لںي ہںي منہي وحدت وجودکے زمی طور پرسب مخلو قات خدا کیکل

 آپ کا ںي مرے ،اس مسئلہ کے باںي ہکهتےی دںي صورت می کرہي ،مثًال بعض کو درخت،پتهرآدم وغںيپاتے ہ

  ہے ؟ايجواب ک



اور خدا کو ''فعل'' ،وہ کائنات کو خدا کا ںيخدا کو ثابت کرتے ہجو برہان واستدالل کا ئنات کے لئے :     جواب

 ہے کہ فعل فاعل کے عالوہ ہوناچاہئے اور اگرفعل یہی اور بدںيکے طور پرتعارف کراتے ہ''فاعل''کائنات کا 

 چاہے ،لہذاکائنات خد اکے عالوہ ہے یسے پہلے موجود ہون''فعل''اپنے وجود''فاعل'' فاعل ہو تو،شئےنيع

غلط ... ''ںي ہںي منہي و حدت وجود کے زمی خدا کںیزي طور پر سب چیکل'': ہے اي جو کہا گہیاس بناء پر اور 

 ہے 

  ؟ںي ہالي مخلوقات،وہم وخايک

 ہیپتهر،درخت اور انسان،: سےي جںي اور تصور کرتے ہکهتےی کہ جو کچه ہم دںيبعض لوگ کہتے ہ:     سوال

 اني کر کے اس سوال کا جواب بی ہے ،مہر بانالي خکی ایبه بلکہ خود ہماراوجودںيسب وہم وگمان ہ

  ۔ےيفرمائ

 اگر وہ اس بات کو ںي ہالي وہ وہم وخںي تصور کرتے ہای کهتےیجو کچه ہم د:  کہتا ہے ہیجو :    جواب

 اليوہم وخ''ںي ہالي خںیزيسب چ'' بات کہہی ی کے ساته کہتا ہے ،تو اس کے بقول ،خود اس کیدگيسج

  نکلتا ہے ۔ ںي نہجہي نتی ہے اور اس کا کوئںي قدر ومنزلت نہی کوئیہے اور اس ک

 ابدی ںي ہماري بیاتي تو نفسای لوگ ہی کہا جاتا ہے ی سوفسطائںي انهںي کرتے ہںي باتیسی    جو لوگ ا

 نہ رکهتا ہو اور ی بهیتي وسالم ہو اور بدنحي فکر صحی ورنہ جس انسان کںي بنا پر مغالطہ کرتے ہی کیتين

 الي کائنات کو وہم وخیہی ۔ا کا قائل ہو گقتي پسند ہو تو وہ حققتي حقںي خلقت کے بارے میائنات کک

 اور ںي دوڑتے ہچهےي کے پی دے کر بهوک کے وقت روٹبي کو تر تی زندگیجاننے والے لوگ اپنے لئے اچه

  ہے ۔الي وہم وخیپان اور ی کہ روٹںي کہتے ہںي نہہی اور اس وقت ںي تالش کرتے ہی کی کے وقت پاناسيپ

 ! نہ ہو ،تو خدا ان سب کے اندر داخل ہوا ہے الي سب خہی اگر ںیفرض کر:    سوال

  ہو گا؟اي    آپ کا جواب ک

 ی استدالل کے خالف ہے اور کوئی بات بهہی ہے اي گای بتاںيجس طرح پہلے سوا ل کے جواب م:    جواب

  ہے ۔ی رکهتںي نہلي دلیمنطق

  ہے ؟اياکنہ ک تعالےٰ کی بارذات

 ہی اور ںي خودہم ہی کنہ اوراصلی کہ ذات خدا کںي پر پہنچے ہجہيہم اس نت :ںيبعض لوگ کہتے ہ:     سوال

 ،اصًالپوراوجودصرف ی رکهتںي نہلي مفہوم و دلیکوئ''  ہے ای الںي عدم سے وجودمںيخدانے ہم'':عبارت 

 پر متنّوع اور ور طی کو ظاہراءي ہے اگر چہ ہم اشںي صورت نہی کوئی دوسری ہے اور اس کیوہ

  ہے ؟اي ؟آپ کاجواب کںي ہکهتےیردّيمتغ

 کے ی ہو انہی لوگوں کا فہم جو بهسےی ہے ۔ایٰ بات اور فاقد برہان دعولي بے دلکی ای بات بهہی:     جواب

  ہے ۔ںي نہتي واہممتي قی کوئی کیٰردعوي کے بغلي اور دلںيلئے حجت ہے دوسروں کے لئے نہ

'' هواالول واآلخر ''ںيدمیسورہ حد:ںي کہتے ہیصوف:     سوالہی کانظروںي صوفںي واآلخر کے بارے مہواالّول

 جلد ںی آٹهوی بحاراالنور کی نے بهی ،چنانچہ مر حوم عالمہ مجلسںي السالم ہہي علیکا مقصودحضرت عل

 کو یٰ اگر ہم مذکورہ دعو بنا پرس تر کرتا ہے ۔اعي اشتباہات کو وسنہي زمیہی اور اہےي نقل کی ہسای اںيم

 طرف پلٹنے والے ضمائر قرآن ی خداکونکہي ہے ،کاي بات کو ردکی کی تو ہم نے عالمہ مجلسںیجهٹال د

 : ،مثًالںي بہت ہںي مديمج

 )٧٨/شعرائ )(نیهدیفهو (...

 )٨٠/شعرائ)(نيشفیفهو(...

 )۶۴/زخرف)(مي العلمي فيالّسماء الٰہ وفي االرض الٰہ وهو الحکیوهو اّلذ(



 )۶٢/حج)(ريهوالعلّي الکب(...

 )۵٨/فرقان...)(موتی الیالحّي اّلذ(...

 گے کہ ان ضمائر کا مرجع ںي سمجه لسےي ،ہم کںي ہاري بسںي مدي    اور اس طرح کے ضمائر قرآن مج

  ان ضمائر کے مر جع کو خدا بتاتا ہے ۔اق،ي کا ساتی ہوں گے جبکہ ان آںي السالم نہہي علیعل

 ںي متی روای دوسرکی اور اںي السالم اول وآخر ہہي علی ہے کہ علہی ہے ای آںي متیه رواجو کچ:    جواب

 جو رسول اکرم ںي ہے کہ وہ پہلے شخص ہہی ی السالم کے اول وآخرہونے کا معنہي علینقل ہوا ہے کہ عل

ہ وسلم سے  وآلہي اهللا علی جو رسول خدا صلںي شخص ہی الئے اورآخرمانی وآلہ وسلم پر اہي اهللا علیصل

 ںي مفی وآلہ وسلم کے جسد اطہر کوقبر شرہي اهللا علی وہ وقت تها جب آپ آنحضرت صلہیجدا ہوئے اور 

 رکه کر باہر آئے ۔

سے مراد وہ ہے جس کا وجودعدم ''اّول'' بتاتا ہے کہ ہی اقي ظاہر سںي کے اول کے بارے مدی    سورہ حد

س کا وجودعدم سے ملحق نہ ہو اور وہ خدائے متعال ہے  ہے کہ جہیسے مراد ''آخر''سے مسبوق نہ ہو اور

 : کہ فرماتا ہےساي،ج

 )۴٢/نجم)(یٰ رّبک المنتهیواّن إل(

 '' بارگاہ ہے ی منزل پروردگارکی آخری سب کشکياور ب''

  واجبتّي نسبت علی کممکنات

  دام بقائی ،عالمہ طباطبائنی المفسرزاني    استاد اکبر،م

کے '' بحثیفلسف'' پر ١۵٠اور١۴٩ جلد کے صفحہ نمبر ںی پندرهویک'' زانيلما''     عرض خدمت ہے کہ

 : ہواداي سوال پلی مندرجہ ذںي کے ذہن مري وجہ سے حقی جن کںي ہوئے ہانيعنوان سے ،بعض مسائل ب

 فرماتا دي جاسکتا ہے جبکہ قرآن مجاي تصور کسےي کیہونے کا معن''ۃجزء العل'' کے یٰواجب تعال:    سوال

 :ہے 

 )١١/یٰشور...)( ئی کمثلہ شسيل(...

 ''.... ہے ںي نہی کوئساياس کاج''

  ورحمتہ اهللا وبرکاتہکميالسالم عل:    جواب

 ںي بحث کے بارے می فلسفی گئیپر ک١۵٠اور١۴٩ جلد طبع تہران کے صفحہ ںی پندرهویک ''زانيالم    ''

 کئے گئے اني بہی دو مختلف نظرںي م کے ممکنات کے بارےتّي علی کی واجب تعا لںيآپ کاخط مال۔اس م

 کے مطابق علت تضا کے اقہی علت تامہ کا جزاور دوسرے نظری کے مطابق ،واجب تعا لہی کہ پہلے نظرںيہ

  ۔اہےیتامہ قرار پا

 ی جاتا ہے بلکہ دوسراي طرح عام طورپرتصور کںجسي ہںي نہی متقا بل اور متنافںي آپس مںي دو صورتہی    

  تراور مکمل تر ہے ۔ قيے د ق صورت سیصورت پہل

 کو درک کرتا رتی کثرت اور مغاںي ادراک سے ،ممکنہ موجودات می ضرورکی اںي مہی نظری    انسان ابتدائ

 تي ومعلو لتّي علی کو درک کرتا ہے جو عمومی وابستگی وجودںيہے اور اس کے بعد اس کثرت کے آحاد م

 ی ہے اور اس کت ضروریکن الوجود موجود عّلت ک وجہ سے ہر ممی ہے اور اس کادي بنیکے قانون ک

 عّلت تک پہنچے جو یسی اکی کہ اہاںتکی عّلت چاہتا ہے ی اگر ممکن الوجودہو تو دوسریعّلت به

 بالواسطہ ای)مثل صدر اول( بال واسطہ ںي ہو ،بلکہ تمام ممکن علتازيذاتًاواجب الوجود ہو اور عّلت سے بے ن

 عّلت تامہ اور ہی ںي می مباشر کے معنر اوبی اگر چہ عّلت قرں،يلول ہ معیاس ک)  ممکنات یمثل باق(

  ہے ۔ی کا جزء بهیعّلت فاعل



 حکم فرمااوساط ںي کے مطابق ممکنات مہی کے لحاظ سے اور دوسرے نظرہی نظری ہے پہلے اورابتدائہی    

 ہے یٰ علت تامہ واجب تعالی بناپر ،ممکنات کا پورا مجموعہ واحد ہوتا ہے جس کی کی اور توقف وجودتيعّل

 ی وضاحت کی کںاسي مري ، تفسسےي ہے ،ججادی ای ان سب کجادی کا اکی سے ہر اںياور ممکنات م

  ہے ۔یگئ

 کے باطل ہو ہی پہلے نظرونکہي پر مستحکم ہے، کادي بنی کہی پہلے نظرہی    البتہ واضح ہے کہ دوسرا نظر

 قہی کے طور پر اثبات صانع کا طرجہي نا الزم ہو گا اور نت قانون علت ومعلول کا باطل ہوںي صورت مینے ک

 ہے ںي نہیکے مناف)ی کمثلہ شسيل : ( مہی کرہي کو علت کا جزء شمار کرنا آئیٰبالکل بند ہو گا ۔واجب تعال

 کا جعل یٰ کے واسطہ سے اور واجب تعالضي کاسبب، جب فیٰ واجب تعالري صداقت اورغی عّلت کونکہي،ک

 بناتا ںي نہ- ہو ںي صورت می واستقالل کی ذاتتي عّلیجبکہ اس ک-علل کو واجب کے مثل  یہو تو،امکان

 ی واجب کري صداقت غی کرہي وغريع،بصي ،قادر ،سمالم ،عّیہے ۔چنانچہ سائر صفات کمال مانند ،ح

 جعل اوراضافہ واجب پر منحصر ہے ی موجودہ صفت کمالںي نکہ ممکن موي ہے ، کںي مستلزم نہیشرکت ک

 طور پر مستقل اور دوسرے ی ذاتںي صفات کمال می اپنیٰ ہے ،اس کے بر خالف واجب تعالںيورمستقل نہا

  ہے ۔ازيسے بے ن

 خالق ںي ممہی کرہی ہے اورآںي نہیکے مناف)٣/فاطر)( اهللاريهل من خالق غ :(...مہی کرہی طرح آی    اس

 ونکہيوسروں کا محتاج نہ ہو ،ک دںي مفي توصی کتي سے مستقل خالق ہے جو خالقتيسے مراد خالق

  :ںي ہی خدا کے عالوہ دوسرے خالقوں کو ثابت کرتںيتی آی کديقرآن مج

 )١۴/مؤمنون)(نيفتبارک الّلہ احسن الخالق(

 )١١ہ/مائدہ٣) (رًابإذنيي فتکون طهاي بإذني فتنفخ فري الطئتہي کهنيواذتخلق من الط(...

 ۔ اتیآ ی موجود دوسرںي کے بارے ماقي     اور اس س

  :سےي فرماتا ہے ،جقی تصدی کے قانون کتّي علی عمومںي ماتی آی بہت سدي    اس کے عالوہ قرآن مج

 )٨۔٧/سجدہ  ) (ني من ما ء مهۃثم جعل نسلہ من سال ل٠نيوبدا خلق االنسٰن من ط(...

 سے ی پانلي ذلکی نسل کو ای ہے ۔اس کے بعد اس کاي سے کی خلقت کا آغاز مٹیاور انسان ک...''

 '' ہے ۔ایقرارد

 :    اور

 )١/نسائ...)( ونسائراًًي وخلق منها زوجها وبّث منهما رجاال کثٍۃ خلقکم من نفس واحدیاّلذ(...

 اي اکدي جنس سے پی اس کی ہے اور اس کا جو ڑا بهاي کداي نفس سے پکیجس نے تم سب کو ا...    ''

  ''ںيئے ہ دالي پهںي مايہے اور پهر دونوںسے بکثرت مردوعورت دن

 سے اس کا حصر اشاعرہ یٰ اور واجب تعالی نفی کتّي ہے اور مطلقًاممکنات سے علی مادقی تصدہی    

  ہے ۔ںي راستہ نہیسے منسوب ہے کہ اس کے ثبوت کا کوئ

  سالم واخالص کے ساته اپنے عرائض کو خاتمہ بخشتا ہوں ۔ںي خدمت می    آپ ک

  دائشي پی سے مسبوق مادہ کی زمانعدم

  جاسکتا ہے؟ اي کی سے نفلي طورپر سابقہ ہونے کو کس دلی اور ذاتی ذاتتّي ازلیمادہ ک:     سوال 

 ذات ی ہے جہاں شئے کی جگہ پر استعمال ہوتیسی اصطالح ای خدمت کی اور ذاتتّي ازلیذات:     جواب

پر شئے اپنے  کے طور جہي محال ہے کہ عدم اسے قبول کرے اور نتزي چیسی وجود ہو اور ای ہستنيع

 ہے ںي نہسای ہے کہ ماّدہ ایہی ،اور بدی کرے گںي قبول نہري تغی قسم کی کسںيصفات اور حاالت م



 ہے کہ ہی ہے اور سوال می زمانہ کے لحاظ سے قدی خدمت وہی اور ذاتتّي ازلی ذاتںي ظاہرًاسوال مکني۔ل

 ؟  ںي نہای ہے ی مسبوق بہ عدم زمانںي مدائشي پیاپن )ٹمیا( مادہ ايک

 ہو نے اور لی تبدںي می انرژٹمی کے مطابق، اہی کے نظری علوم مادونکہي    اس سوال کا جواب مثبت ہے ،ک

 لي کو تشکٹمی مجموعہ ہے جو اکی کے دبے ہوئے ذّرات کا ای انرجٹمی رکهتا ہے اور ہر اتي قابلیبر عکس ک

 اور ٹمی ،اںي ہو تا ہے اور اس صورت م مسبوق بہ عدمٹمی اور قہرًااںي التے ہںي اور اسے وجود مںي ہتےید

 کو قبول تّي صرف صورت وفعلتي خاصی جانا چاہئے جس کاي مشترک ماّدہ فرض ککی ااني کے درمیانرژ

) تّيصورت فاعل اور فعل( واال نےی کو انجام دتّيفعل: کہا جاسکتا ہے کہںي نہہی اور اس بناء پر ،یکرنا ہو گ

 اورتحقق پاتا ہے تّي ،فعلںي مہی کے ساتي امر ہے اورمادہ اس فعلادہے م ماورائکی اہیفرض ماّدہ ہے بلکہ 

 اورثابت ورائے عالم ہے اور وہ خدائے ی فاعل کا فعل ہے جوازلسےی اکی کا مشہود عالم ،ای،لہذاہست

 متعال ہے ۔

  ہے ؟وںي کا وجود کظلم

  گے۔ںي رہابي کامںيجہد م جدوی رکهتا ہوں آپ اس علمدي ،آپ کا خط مال ،امکميسالم عل:     سوال

 : تهاای    آپ نے مرقوم فرما

 واني ہوا ہے ۔انسان اور حالي طرف ظلم پهںچاروںي ،اس مںي بسر کر رہے ہی ہم زندگںي مايجس دن     ''

 ںي مظلوم ہی بهري بعض افراد ظالم کے بغای ںيسے جس قدر ممکن ہو سکتا ہے مظلوم کو زدوکوب کرتے ہ

 تر ی اپنے سے قوري بغے گناہ کی کہ کسںي ہکهتےی ن کو دواي حکی ہو نا ۔ہم اماري بچے کا بکی اسےي،ج

 ۔'' ہے تای جان دںي صورت منی بدترعہی کا شکار ہوا ہے اور اس کے ذروانيح

 تّي علادي بنی کے طور پر جاننا چاہئے کہ خلقت کدي داخل ہونے سے پہلے تمہںيبحث م:     جواب 

 بنا پر ادارہ ہوتا ہے نہ کہ جذبات اور احساسات ی ناقابل استثناصول ککی ااي دنی پر ہے اور ماّدتّيومعلول

 اور واناتي لباس ۔درندہ حا ظالم کی کسای کادامن ہو غمبري پی جالنا ہے خواہ کستي خاصیپر،مثًالآگ ک

 ی سے ہقي تخلںي حق انہہی گے اور ںي تومر جائںي جو اگر گوشت نہ کهائںي پرندے گوشت خوا ہیشکار

 ںي نہی ذمہ درای قسم کی کسںي ہے اور اس سلسلہ ماي گای ساخت اور بناوٹ کے مطابق دیبدن ک

 ی قسم کی طور پر کسیاتي نفساور ہوتا ہے ہی کے گوشت سے تغذوانوںي حیرکهتے ،چنانچہ انسان به

  کرتا ہے ۔ںي کا احساس نہتيمسؤ ل

 بر تنے کے ازي امتںي کے نفاذمني قوا نایز کرنے دوسروں کے حق پر تجاو( کے مطابق ،ظلم اني    مذکورہ ب

 رکهتا ہے اور جن ناخوشگوار حوادث کا مشاہدہ ہو تا ہے ںي معاشرہ سے باہر وجود نہیانسان )ںي میمعن

ہوتے '' ريخ'' نسبت ی عّلت کیک دائشي پی جو اپنںيہ''شرور'' سےی اہی کہنا چاہئے بلکہ ںي ظلم نہںيانہ

 کا حق ی کارکردگی اقتضا کے مطابق اپنی نسبت سے شراورعّلت ،اپنے وجودی اور عمل کے موقع کںيہ

 ہے جو اسباب تي محرومکی ہے بلکہ شر اور اںي ظلم نہیماري بی کے بچہ کنےي چه مہکی ۔اںيرکهتے ہ

 پهنس کر ںي جو کّتے کے پنجوں می ہے، بّلیئ ہوداي پںي صورت می کی ماري بںي مجہي کے نتدائشي پیک

 عمل یہی ںي چوہے کے بارے می بّلیہی ہے ،وہ شر ہے نہ کہ ظلم اور ی حالت سے دوچار ہوتنا گوشگوار

  ہے ۔ی ہے اور اسے جائز جانتیتیانجام د

 بناء پر ی جذبات کںي مہی خواہشات کے سای نفسانی کو اپنتي فعالی کی زندگیانسان اپن! ہاں ی    ج

 رکهتا اںی مندازي بے شماراور گونا گوں نںي می زندگیپن وجہ سے وہ ای ہے ، استای طور پر انجام دیارياخت

 طور پر ی ہے اور فطرپرمجبور بسرکرنے ی زندگی کرسکتا ،اس لئے وہ اجتماعںي بسر نہیہے اور تنہا زندگ

 رو ی ہے ،جن کاي کو قبول کنياپنے اجتماع کو استحکام بخشنے کے لئے اس نے کچه واجب االطاعت قوان



 ہے اور اس کے واجب اي گاي توازن کے مطابق، تحفظ کید کے منافع کا ،اجتماعسے معاشر ہ کے ہر فر

 ی خالف ورزی کني اور ان قوانی کا تحفظ ضروران کے مطابق ني ،کہ قوانںياالطاعت حقوق ثبت کئے گئے ہ

 اي گاي کو ظلم کہا جاتا ہے اور اسے جرم شمار کی پائمالی حقوق کی اور قراردادی وضعیممنوع ہے ۔ان ہ

 کرکے اسے پائمال تي کے ثابت حق پر جارحی شخص ناحق طور پر کسی ہے کہ کوئہیہے ۔اس کا خالصہ 

 کرے۔

 ہے اور ںي مصداق نہی ماحول سے باہر ظلم کا کوئی سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اجتماعاني    اس ب

وں کے نا خوشگوار اثرات  عّلتینی ہونا چاہئے ۔اس بناء پر تکوںيبہر حال ظالم کو ظلم کر نے کا حق نہ

 اہم تر حق کے کی اسان طرح جب انی نہ ظلم۔ اور اسںي ہے ،شّر ہای خلقت نے مجہز کر کے حق دںي،جنه

 ظالم ںي طرح ظلم کے مقابلہ می شر ہے نہ ظلم اور اسی اہم حق کو پائمال کرتا ہے وہ بهري غیلئے کس

 سے لئے جا نے واال قصاص ظالم کے لئے شّر ہے نہ ظلم ۔

 )١٩۴/بقرہ...)(کمي علیٰ بمثل مااعتدہي فاعتدوا علکمي علیفمن اعتد(...

 ''... ہےی اس نے کیادتی زیسي برتاؤ کرو جیساہی وی کرے تم بهیادتیلہذا جو تم پر ز...''

 ی ،ان کںي ہی ہسےی ای ناخوشگوار حوادث بهںاوريبتي مصی جانے والی طرح خدا سے نسبت دی    اس

  گا۔ جائےايطرف اشارہ ک

 ن کهاتا ہے ،تو بڑا واي اور بڑاحی قوکی کو اواني چهوٹے حکیجب ا: صاحب کہتا تها کیا:    آپ نے لکهاتها 

 کا جزو بن کر اسے مکمل تر کرتا ہے واني کا گوشت بڑے حواني کمزور حیعنی( کرتا ہے داي ارتقاء پوانيح

  کا گوشت کّتے کا جزوبننا کونسا ارتقاء ہے ؟یبل)

 چونکہ کني سے ہے ،لںيکے فروعات م'' یحرکت جوہر ''ہی نظرہی اورحي اورصحی ہے فلسفی ،نظرناي بہی    

  ہے ۔ںي کرنا ممکن نہاني بںي مادوخطوطی کی ہے ،اس کو اعي اور وسی مسئلہ فّنہی

 ہے ،وہ خود تي ملکی کی کا مالک خدا ہے سب اسزوںي تمام چںيکہتے ہ'': تها ای    آپ نے مرقوم فرما

 واضح طور پر فرماتا ہے دي ہے کہ قرآن مجہی مسئلہ کني جانتا ہوں کہ وہ خودجانتا ہے ،لی بهںي ہے ،مجانتا

 '' کرتا ہے ںيکہ خدا ہر گز ظلم نہ

 جانے واالہر کمال، پروردگار اي جو کچه ہے اور فرض کںي ہے کہ عالم خلقت مہی اني بحي    اس مطلب کا صح

 کہ ري تک اس کا تحفہ اوربخشش ہے ،اس کے بغیے کرکل سے لی ہے ،جزئتي مطلق ملکیعالم ک

 وبخشش کے لئے ہي حق ہو جو اسے عطی راہ سے خدا پر کوئی مخلوق کا استحقاق کی بهیکس

 ہے جس نے خدائے متعال پر اثرڈال کر اجاسکتاي فرض کںي علت کے بارے میسی ای کرے اور نہ کسجبورم

 جائے اس کو اي فرض کی ہو اور جس حق کا بهايمجبور ک کرنے پر اترکی نےی کام کو انجام دیاسے کس

 ہر یال مخلوق کو پہنچنے وی بهی طرف سے کسی طرح خدا کیجعل کرنے واال اور مالک خدا ہے ،اس

 :ی رکهتںي حق نہی خدا پرکوئںي خدا کا حق ہے اور وہ مخلوق اس سلسلہ می اور ناخوشگواربتيمص

 )٢٧/ميابراه)(شائی الّلٰہ مافعلیو    (...

 '' ہے ۔تای چاہتا ہے انجام دیاور وہ جو به..    ''

 ہے ںي کہ وہ ظلم ہے اورخداسے ظلم قابل مذمت نہہی ہو گا نہ ںي طور پر وہ امر ظلم نہی    لہذا اصول

 رحمت ہے جسے خدانازل فرماتا ہے اور عذاب یسی اکی اہي نعمت و عطی کہ خدا کہی ی۔منتہ

 : کہ فرماتا ہےساي ہے ،جیجو امرعدم نازل نہ کرنا ہے بت،رحمتيومص

 )٢/فاطر..)( فال مرسل لہ من بعدہمسکی فال ممسک لها وما ۃ الّلٰہ من رحمفتحیما(



 ہے اور جس کو روک ںي روکنے واال نہیاهللا انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کهول دے ،اس کا کوئ''

 '' ہے۔ںي واال نہجنےي بهیدے اس کا کوئ

 ی بچہ کںي اس صورت مکني منعکس ہو کر ظاہر ہو تاہے ،لںي اوالد میسان کا ظلم اس ک    بعض اوقات ان

 واناتي کے دن گرفتار ہوئے حامتي قکني سزا ۔لی اس کے باپ کا ظلم ہے نہ باپ کے ظلم کی وہبتيمص

 : روز محشر ہے ی کے لئے بهواناتي کے مطابق حدي قرآن مجںي پاداش کے بارے میک

 رّبهم ی ثم الٍی الکتٰاب من شی إّلا امم امثالکم ما فّرطنا فہي بجناحريطیريألرض والطٰ ای فۃومامن داّب(

 )٣٨/انعام)(حشرونی

 جگہ پر ی ہے جو اپنںي نہسای پروں سے پرواز کرنے واال طائر اادونوںی واال نگنےی ری بهی کوئںي منياورزم''

 ہے ی کںي نہی کمیںکوئيکے بارے م شے ی کسںي جماعت نہ رکهتا ہو۔ہم نے کتا ب می طرح کیتمہار

 '' ہوں گے۔شي پںي بارگاہ میاس کے بعد سب اپنے پروردگارک

 ہے کہ خدائے ںي متوںی۔بعض رواںي ہوئے ہںي نہاني بالتي تفصںي کے بارے مامتي ان کے روز قکني    ل

 یگا ۔کل کا قصاص لے وانوںي والے حنگي سري سے بغوانوںي رکهنے والے حنگي کے دن سامتيمتعال ق

 واقعہ مصلحت یه بی کوئںي نظام می جارںي معلوم ہو تا ہے کہ کائنات اور اس مہیطورپرکتاب وسنت سے 

  ہے ۔ہی کا خالصہ ی عرائض اور ناراحترےيم: ۔آپ نے لکهاتها ںي نہ جانای ںي ہے خواہ ہم جانںي نہريکے بغ

  ہو تا۔ںي نہی ظلم ہے اور اکثر قصاص بهںي ماي۔دن١    

 کے امتي ،قںيکے لئے،جو مظلوم واقع ہوتے ہ) واناتيح( نہ ہو اور انیساہی ای کے دن بهامتي قںيکہ۔٢    

  غلط کام ہے ؟کی ظلم ای ہوتا ہے ،جبکہ اول سے ہوںي جزا نہ ہو ۔ظلم کیدن کوئ

 ظلم  اکثر جس کو آپ نےںي مقتيحق'' ہوتا ہے ںي قصاص نہںياکثرظلم م'':  ہے ای فرماہی آپ نے جو کني    ل

 ی کوئںي ۔شرور کے بارے مںي ہو تا ہے نہ مطلق شر مںيکہا ہے ،وہ شر ہے نہ ظلم اور قصاص ظلم م

 واقعًا ظلم ہو تا ہے اور ںي اور جن مواقع ماخصوصًای عمومًاںيمصلحت اور حکمت ہے ۔نظام خلقت کے بارے م

 قصاص نہ ہوا توخد اکے ںي ماير دن قصاص ہوا تو بہتر اور اگںي ماي حق پائمال ہو تا ہے اگر اس کا دنیکوئ

 :  ضرور ہو گاںيواضح وعدوں کے مطابق آخرت م

 )٣١/رعد)(عادي المخلفیان الّلہ ال     (

 '' کرتا ہے ۔ںي اهللا اپنے وعدہ کے خالف نہشکيب    ''

 ومی( ؟خدائے متعال نے آخرت کا ںي نہای مت کے دن جزا ہے اي کے لئے قواناتي کہ مظلوم حہی کني    ل

 ہے اس ای واضح طور پر ذکر فرماںي کے روز محشرکے بارے مواناتيروز جزا نام رکهاہے اور ح) ۴/حمد)(نیاّلد

 : ہے ـای قدرفرمای ہے ،اسای فرماںيہ ناني انجام پائے گا ہمارے لئے بسےي کہی کني پاداش ہو گا ،لیکا ضرور

 )١٧/غافر...)    (وميالظلم ال    (...

 ''کاظلم نہ ہو سکے گا ۔ طرح یآج کس...    ''

  کادنامتي اور قتي شخصی کانسان

 ہے کہ مرنے اوردفن ہو نے کے بعد انسان کا بدن ںي شک نہی کوئںيسائنس کے مطابق اس م:    سوال

 جذب ہو ںي می حصہ مٹکی سے اںي ہو تا ہے ،اس ملی تبدںي اور نائٹروجن مٹیبعض عوامل کے تحت نائٹر

 ںي انهعہی جذب ہوتا ہے اورانسانوں کے ذرںي مزوںي چی گئی مواد کاشت کیہیتا ہے ،اور زراعت کے بعد 

 نئے کی مواد زندہ انسانوں کے نشو ونما کا سبب بنتا ہے اور اس طرح ایہیاستعمال کرنے کے بعد ،

  بناوٹ کا سبب بنتا ہے ۔ی کوںيانسان کے بدن کے خل



 اس ںي ، پہلے انسان کے بدن کو بنانے مںي م صورتی کے دن انسان کے دوبارہ زندہ ہو نے کامتي    ق

 جائے تو، دوسرے شخص کا اي جائے گا ؟اگر اسے اپنے پہلے مواد سے مکمل کاي پورا کسےيکے مواد کو ک

 !بدن نقص سے دوچار ہوجائے گا ،اگر مکمل نہ ہو جائے تو پہلے شخص کا بدن نا مکمل رہے گا

 عمر ی پوری ہے کہ انسان کے بدن کے اجزاء اس کیہوئ بات ثابت ہی سے قاتي تحقیسائنس:      جواب

 ہو کر لی بار سر تا پا مکمل طور پر تبدکی ہر چند سال کے بعد اںي مجہي کے نتراتي وتغہیکے دوران تجز

 تا ہے اور اس کے و سابقہ انسان ہی شخص بالکل وہہی وراس کے باوجود ںي ہتےي جگہ لیپہلے اجزاء ک

  ڈالتا ہے ۔ںي اثرنہی کوئںي کے بدلنے متي شخصیا اس کبدن کے اجزاء کا بدل جان

 پچاس ،ساٹه سال عمر کرنے کے بعد واضح طور پر شي سے ہر شخص کم وبںي     صاف ظاہر ہے کہ ہم م

 جوان اور اب بوڑها ہو چکا ہے ،اور جس ی بچہ تها ،کبهی انسا ن ہے جو کبهیمشاہدہ کرتا ہے کہ وہ

 ںي نہداي پیلی تبدی کوئںي ،اس مںيکہتے ہ'' نفس'' کرتا ہے ،ہم اسے ري سے تعبںي کا وہ لفظ مقتيحق

 ہے تای انجام دںي طرح جوشخص جن جرائم کو بچپن می جگہ پر پائداراورثابت ہے اور اسی ہے اور اپنیہوئ

  ہے ۔ی جاتی سزادںي وجہ سے اسے بوڑها پے می،ان کے مرتکب ہونے ک

 اس کے نفس سے ہے نہ بدن سے انسان کے بدن کے تي شخصی کے مطابق انسان کہی    اس نظر

 بناء پر انسان ی نفس کے ساته تعلق کے فر ض کی سے کچه حصہ کے نابود ہو نے سے ، اسںيماّدہ م

 ود اور نا بافتہی ري کے دن انسان کا نفس اس کے بدن کے تغامتي اوراگر قی ہو تںي نہلی تبدتي شخصیک

 ہو اور ی کمی قسم کی بهی کسںي ماانی اکرے ،دي تعلق پی سے جن اجزاء سے بهںيہو ئے اجزاء م

 یوي دنی کا بدن ہو گا اور شخص انسان وہاي دنیدوسرے اجزاء سے مکمل ہو جائے ،تو انسان کا بدن وہ

 انسان ہو گا ۔

  ی طباطبائني حسمحمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :سراحصہيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کا مسئلہ امتي اورقخلقت

 

 ا مسئلہ  کامتي اور قخلقت

 

  ہے ؟اي کا مقصد کخلقت

 ی کے ابتدائی اور زندگدائشي پی انسان کو اپنںي جن کے وجود کے بارے مںي ہسےی    کچه مجہو الت ا

 تجسس سے ان کا حل طلب ی خدادادعقل سے خواہ نخواہ معلوم ہوا ہے اور اپنے فطریدنوں سے اپن

 ہے ؟اس دا خی کرنے واال کوئداي کا پیلم ہست اس مشہود عاايک:کرتے ہوئے اپنے آپ سے پو چهتا ہے 

 ی ہم پر کوئںي اس صورت ماي ہے ؟کاي ، اس خلقت سے اس کا مقصد کںي صورت میکے خالق ہو نے ک

  ہے ؟ی عائد ہو تفي اورتکلضہیفر

 کا مثبت جواب ہو گا ۔سوال کے مشخصات ،اس کے کی سے ہر اںي ہے کہ مذکورہ سواالت میہی    بد

 -  ہوں گے داي سواالت پی کچه فرعںي ضرورت کے بارے می ،آثار اور اس کے تحقق کتيفي کیوجود ک

  ہے ۔اہاں خوی حّل کی اور منطقی خداداد فطرت،فکر مند ہے اور ان کے قطعیانسان ک- ہوا اني کہ بسايج

 ہے جو کی سے اںي مسائل منی اور اہم ترنی تری واضح ہے کہ مورد سوال مسئلہ ،ابتدائی بهہی    

 ضرورت ی حل کی اور منطقی فطرت اس کے قطعی توجہ کا سبب بنا ہے اور انسان کی فطرت کیانسان

  ہے ۔ی درک کرتںي مر حلہ می کے ابتدائیکوزندگ

 

  ہی اور اس کا تجزقي تحقی کسوال

 سوال کرنے پر ںي خلقت کے مقصد کے بارے مںي ہمزي ہے کہ جو چںي شک وشبہ نہی کوئںي    اس م

 کاموں کو اپنے ان ی اور عقلیاپنے اجتماع- ںي چنانچہ مشاہدہ کرتے ہ- ہے کہ ہم ہی ہے ،وہ یمجبور کرت

 اور ہمارے کام ں طور پر مناسب ہویعي ،جو طبںي ہتےیمقاصداور آرزوؤں کوحاصل کر نے کے لئے انجام د

 ور ی تاکہ سردںي ہ بجهے ،لباس پہنتےاسي تاکہ پںي ہتےي پی ،پانںي ہو جائري ،تاکہ سںي ۔ہم کهاتے ہںيآئ

 ،گفتگو کرتے ںی رہائش حاصل کرںي تاکہ اس مںي بناتے ہں،گهري سے اپنے بدن کو محفوظ رکه سکیگرم

  ...ںی بات کو سمجهادی تاکہ اپنے دل کںيہ



 ںي نہري غرض اور مقصدکے بغی ہے ،کبهتای شعور،جو کام عقل وشعور سے انجام دی    انسان، بلکہ ہر ذ

 مقصدکا ی اسںي افعال می ہے ہمارے ارادتای دںي فائدہ نہ ہو ،اسے انجام نہیام کا کوئہو تا ہے اور جس ک

 ںي اور علم ہے جو ہمکی اے حالت کے لئی ہماراس،ي اس کا قںي حالت کے بارے میمشاہدہ اورہر فا عل ک

 مقصد ايکا خلقت سے ک) فاعل کا مصداق ہے ی علمکیجوا(خالق کائنات '': پوچهنے پر مجبور کرتا ہے ہی

 ضمانت دے سکتا ہے ؟اور ی ہونے کحي اس سوال کے صحاسي اندازہ اور قیہی مشاہدہ کا اي ککنيل'' ہے؟ 

 ہے ی جا سکتی دتي سے تمام موارد کو وسعت اور عمومتي پائے گئے حکم اورخاصںي بعض موارد مايک

 ونکہي ہے ،کقي و تحقہی تجزی کا قطعی ہے اور تنہا راہ حل مقصد کے معنی؟ان سواالت کا جواب منف

  ہے ۔ںي راستہ موجود نہی کے لئے اور کوئقياستحکام اورتحق

 ہی کا تغذیري حاصل ہو تا ہے ،سعہی کے ذرہی تغذںي ہونے کا مقصدہمري ہواکہ،ساني بںي مثال می کہی    تغذ

ہونے کے ساته  داخل ںي ہے اور کهانا معدہ مداواري اور پجہي کام کا نتی اسہی ونکہي رابطہ ہے ،ککیسے ا

 چاہت کو پورا ی کرتا ہے اور اس کازي غذاداخل کرنے سے بے نینظام ہاضمہ کو سر گرم کرتا ہے اوراسے نئ

 مخصوص کام اور کی ای بهہی قسم کا اثراورمعلول ہے اور تغذکی ای کہیتغذ''یريس''کرتا ہے ۔بہر حال 

 ہی تغذیہی ہو کر خود نا بود ہو تا ہے یٰتہپر من'' یريس ''یعنیحرکت ہے جو ہم سے شروع ہو کر اپنے اثر 

 بقاء اور ی ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر اپنہی رکهتا ہے اور وہ ابطہ اور رکیا )ںيجو فاعل ہ(ہمارے ساته 

 بقاء کے ی ،بلکہ صرف اپنںي رکهتے ہںي مواد نہی کے طور پر کوئرہي رکهنے کے لئے ذخی کو جاریزندگ

 ںي غذائدي بقاء کے لئے مفعہی جن کے ذرںي سے مسلح ہوںيل اور توانائتحفظ کے لئے بعض سالح،مسائ

  ۔ںي رکهتے ہی کو جاری زندگی اپنے وجود سے مالکر اپنںي کر کے انهل حاصجًایتدر

 کا احساس کرکے اپنے ی مندازي ،نںي اٹوٹ انگ ہی ،جو عقل وشعور کاںي توانائی اندورونی ہماریہی    

 تاکہ ںي ہی کو سر گرم کرنے پر مجبو رکرتوںياپنے بدن کے وسائل اور توانائ ںي جوش و جذبہ سے ہمیفطر

 کو پورا وںي کمی اپنے وجود کر اوںي غذا اور مواد تک پہنچ جائی خاص حرکتوں کو انجام دے کر ضروریہم اپن

 ہی نکہ وي ہے ،کی رابطہ رکهتکی ای رابطہ تها،ہمارے ساته بهکی سے اہیجس کا تغذ''یريس'' ۔پسںیکر

 کے وںي توانائی اندرونی کو پورا کر تا ہے اور ہماراتی ضروری اور ہماری کمی کمال ہے جو ہمارے وجود ککیا

 کر نے اور اپنے آپ کو اس سے مکمل کر نے پر مجبور کر تا ل اسے حاصںيساته جو ظہور کرتا ہے ،وہ ہم

 ہے ۔

 ںيٹهنے،باتي ،اٹهنے بنےيکهانے، پ:سےي ،جوںي سر گرمیاري اور اختی بے شمار ارادی    اگر ہم اپن

 ی مثال کی کہی جو تغذی حاصل ہوںگںيتي خاصی ،تو وہںی کرقي تحقیک....کرنے،سننے اورآنے جانے 

 ،تو ںی توجہ کرپر والے کاموں نےی انجام دںي می اگر ہم ظاہرًابالکل بے غرضی ۔حتںي سے حاصل ہو ئقيتحق

 ،صرف انسان سےي گے ،جںی دںيہ ہوتو ہم اسے انجام نہ منافع نی کوئںيواضح ہوگا کہ اگر اس کام م

 ہوتا ہے اور مدد کے مانند ںي مقصدنہی اور کوئںي جن ماںيکي نی جانے والی وجہ سے انجام دی کیدوست

 اپنے ںي مقتيان مواقع پر ہم حق....ور مدد کر تا ہے ای کري محتاج فقکی دو لت مند ،اازي بے نکیکہ ا

 جذبات ی حالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے اندرونی کري اور فقںي جامہ پہناتے ہی آرزوؤں کو عملیجذبات

 ... طرحی اور اسںيکو پورا کر کے اپنے نفس کو مطمئن کرتے ہ

فعل کا  ''ںي کاموں میاري جاسکتا ہے کہ اختاي حاصل کجہي نتہی طور پر ی سے عام ا ور کلقي    اس تحق

 ی فعل کہی ہے اور ای قرار پاںيم) مخصوص حر کتیفاعل ک(آخر  مناسب اثر ہے جو فعل کے کیا''مقصد

  کمال ہے جو فاعل کے نقص کو دور کرکے اسے مکمل کرتا ہے ۔ہیسرحد ہے اور 



جو عقل - فاعلوں یاري غرض اور مقصدکو اختںي ابتدا ء میہم موضوع ک- کہ واضح ہوا ساي ج-    البتہ 

 ہو دہي اگر تهوڑا اور سنجکني لںي کام جانتے ہیاريختسے مخصوص اور ان کے ا-وشعور سے مسلح ہوں 

 یعنی فاعلوں یاري افعال اوراختعہی ہم نے ان کے ذرتوںکوي گے کہ جن تمام آثار اور خاصںيکهی تو ہم دںيجائ

 ںي کاموں میعي عاملوں اور ان کے طبیعي طبري کے بغیشي بی کمی ،کسايکے لئے ثابت ک'' غرض''

 سے وںي فاعل کے مانند کچه توانائیاري اختکی ای مرّکب بهی عامل اور ہر مادیعي ہر طبونکہي کںيموجود ہ

 ی ہے اور اپنتاي کے اقتضا کے لئے ان سے کام لعتي طبی کر نے اور اپنیمسلح ہو تا ہے جو ضرورت پور

ے  کو دور کرتا ہی کمی ضرورت کو پورا اور اپنی کو انجام دے کر اپن-جو اس کا عمل ہے -مخصوص حرکت 

 بالواسطہ اور منظم رابطہ ی کے ساته بهتي فعالی اس کی کا اثر ہے بهتي فعالی جو اس کزي چی،اور وہ

 تها اور عقل ی ہسای ای بهںي کے بارے متوںي فعالیاري ۔چنانچہ اختی ہے اور خود اس کر ساته بهیرکهت

 ی قسم کی کسںي عدم تحقق اوراس کے فاعل سے رابطہ مایوشعور کا نہ ہونا اس مقصد کے تحقق 

  کرتا ہے ۔ںيمداخلت نہ

 ،جو زندہ اور باشعور فاعلوں کے ارادہ سے انجام ںي کے بارے می اري    اگر چہ ہم اس موضوع کو افعال اخت

 کر کے اسے زيکے نام سے پرہ''غرض ''ںي افعال میعي اور دوسرے طبںينام رکهتے ہ''غرض '' ،ںيپاتے ہ

 قتي حقںي ان دونوں مکنيں،ليہ اطالق تصور کرتے یکے اطالق کو مجاز''غرض'' اور لفظ ںيکہتے ہ ''تیغا''

 کی کام کو ای ہے استای انجام دںي خانہ مکی کے تارعتي عامل طبیعي طبکی ہے ،اور جوکام ای ہکیامر ا

 یلی تبدی کوئںي اس کے کہ مذکورہ رابطوں مري ،بغتاہےی انجام دںي می روشنیزندہ فاعل علم کے چراغ ک

 آئے ۔

 تي عمومی اورآرزوکغرض

 ہے اور ی رکهتتّيعموم''غرض ''ںي سے واضح ہوتاہے کہ عالم خلقت کے تمام اجزاء ماني    مذکورہ ب

 انجام ري کام مقصد اور غرض کے بغی ،ہر گزکوئںي حکم فرما ہني قوانی کّلگری اور دتي ،معلولتّيجہاںتک عل

  ہے ۔ںي نہازي اور آرزو سے بے نتی غاںي م اور عملی سر گرمی عامل اپنی پاتا ہے اور کوئںينہ

 پودا کی درخت،گندم کا اکی کا ابي ،سڑاي ککی انسان ،اکی اسےي ،جںي فرد کو لے لکی    ہر نوع سے ا

 اپنے اندر سر گرم ںیزي سب چہی گے کہ ںي لکهیہم د ...ی اکائکی ای کجني ٹکڑا ،آکسکی،لوہے کا ا

 کے سر گرم اجزاء احولاردگرد ماحول سے ہم آہنگ ہو کر اور اپنے م اپنے عہی کے ذری موجودگی کوںيتوانائ

 حرکات انجام ی حاصل کر نے کے لئے خصوصںي مقاصدکو اپنے فائدہ می کرکے اپنے ارتقائیسے ہم آہنگ

 ںي صورت میک'' تیغر ض وغا ''جہي ہے ،حرکت کا نتی حرکت تمام ہوتی خصوصہی ی ،جوں ہںي ہتےید

 اس کا مطلوب کمال اس کے وجود ر ہے اوی ہوتی آرزو پوری فطری،اور متحّرک ک ہے تاي جگہ لیحرکت ک

 سے ملحق ہوجاتا ہے ۔

 سےي ،جںي کر رہے ہی دے کر زندگلي بڑے بڑے خاندان کو تشکںي کے گوشہ وکنار ماي    تمام انواع، جو دن

 نوع ی اپنشہي ہم حالت ہے اوریہی ی بهیک... نوعی کے درخت کبي نوع ،سی نوع،گهوڑے کیانسان ک:

 اور ںيہ کو شش کرتے رہتے ی سے اپنے مقاصداورآرز،وؤں کو حاصل کر نے کی سر گرمی خصوصیک

  ۔ںي ہتےي بقا ء کے لئے مدد لی نواقص کو دور کرکے اپنینی حاصل کر کے اپنے تکوںيانه

 حالت یہی ی بهںي کے بارے م- ناقابل انکار رابطہ موجود ہے انيجن کے درم-    کائنات کے تمام اجزاء 

  ہے ۔یجار

 ی جہت سے دوسرکی ہے ای طرف ہو تی طرف سے دوسرکی حرکت ،ای طور پر تحّقق پانے والیادي     بن

 سے زي چی دوسرزکوي چکی ہے اورای ہو تںي حالت می واسطہ کشہي طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہمیجہت ک



 ی ہے ،وہی حرکت چاہتیس ک ہے ،جس جہت اور طرف کوای طرف سے مالتی طرف کو دوسرکیاور ا

 منقطع ںي ہے ،پهر اس حالت می چاہت کو پورا کرتی اور اس کی کمی ہے ،جو متحرک کتی اور غاضغر

 یہی نسبت آرام وسکون شمار ہو تا ہے ،ی ہے جو اس کی ہو تلی تبدںي حالت میسی اکی ایعنی ہے یہوت

 تالش ی کتی غرض وغای دوسرکی ای حرکت ہے جو خود بهی دوسرے کںي صورت میآرام وسکون دوسر

  ہے ۔ںيم

 ای طرف متوجہ نہ ہو ی حرکت محقق ہو جائے اور کسی جاسکتا ہے کہ کوئاي کںي تصور نہہی ی     کبه

 ہو اورصرف اتفاق سے ظاہر ی رابطہ نہ رکهتیحرکت سے کوئ''طرف'' مذکورہ کني طرف متوجہ ہو لیکس

 کا رابطہ تّي اس حر کت سے علکني ہو لی الئںيد م حر کت وجوی طاقت کوئی محّرک کیاکسی ہو یہوئ

  رابطہ ہو ۔یسے اتفاق ''تی غایحرکت ک'' حرکت کے ساته رابطہ ہو نے کے باوجود قوئہ محرکہ کا اینہ ہو 

 نظم اور اس بی وغربي مشاہدہ ہونے واالعجںي کائنات مںاسي مجہي کے نتی سر گرمی    علل وعوامل ک

 حدوث کو ناقابل قبول بناتے ی اتفاقني قوانی عمومريپر حکم فرما ناقابل تغ طور کساںی ںي میعالم ہست

  ۔ںيہ

 زکاي چکی ای پائلي تشکںي مبي خاص ترککی کے صرف دس جزء سے اٹمی اکی دانشور اکی    بقول ا

 ارب ک،دسی منہائے اکني فرض ہے ،لکی سے اںي ہو نے کا فرض ،دس عرب فرضوں مداي طور سے پیاتفاق

 ںي کچه نہوہ تصور کے عالادي اور بے بنوقوفانہي بکی کرنا ایروي پی فرض ککی صرف اںيے مقابلہ مفرضوں ک

 ہے ۔ 

 بے ا نتہا ی کہ کائنات کتےی دںي اجازت نہی شعور ہر گز اس کی افکار اور فطری    انسان کے علم

 اور ناقابل انکار صلوںي فی فعل کے رابطہ سے انکار کرکے تمام علمتی فعل و فاعل اور غاںي متوںيفعال

  جائے ۔ی کی کنخي بی افکار کیانسان

  خدا کامقصدںي کو خلق کرنے مکائنات

 کے ی ثابت اور متحّرک اجرام فلکمي عظکی ذّرہ سے لے کر اري عالم خلقت ،چهوٹے اور حقعي    وس

 لي تشکی اکائمي عظکی اعہی رابطہ کے ذریقي رکهنے والے حقںي کہکشاں ،آپس مزي انگرتيمجموعہ اور ح

)  لحاظ سے ے کتي نسبی مکانینہ صرف اپن( کے ساته تيثي اورحقتيت،حقی تمام ہّوی جو اپنںي ہتےید

 ہی نظری وفلسفیعلم( التے ہوئے ںي حرکت کو وجود می اور عمومی کلکی اںي صورت می وتحول کريتغ

 کیان کے ا)  مطابق  کےہی نظریمذکورہ قطع (ںي طرف گامزن ہی مقصد اور آرزو ککیا) کے مطابق 

 مشترک 

 بن کر اس شور وغوغل سے ني حد پر پہنچنے کے بعد، مذکو رہ مقصد اور غرض ،اس حرکت کا جانشسر

  کر تا ہے ۔لی تبدںي ثابت وآرام عالم مکی کائنات کو ایبهر

ہ روز کے  گزشتہی شکي ہے بچهےي کے پاي دنی ہے ،جو آج کاي دنی آنے وا لے کل ککی ااي آئندہ دنی    ہمار

 کو دور کر کے اسے یشي بی کے نواقص اور کماي اور اس دنی ہو گںي حالت می ثبات وآرام کںيمقابلہ م

  ۔ی کو سر گرم عمل کرے گیمکمل کرکے ہر توا نائ

 ی ہو گںي حالت کے موازنہ می کاي دنی صفت صرف آج کہی ہو گا اور ی ثبات اور کمال نسبہی اي ککني    ل

  ۔؟ی ہو گںي نہداي پیلی قسم کا تحّول اور تبدی کر کے کسداي پیفس ثبات وآرام نای،

 یجو اپنے مقصد اور غرض تک پہنچنے کے بعد اس- حرکت ی کلی سے کائنات کري دوسرے تغاي    اور ک

 حرکتوں کے مقصد اور غرض کے مانند ی جزئی آج ک- ہے ی کرتداي ہو کر آرام پلی تبدںيمقصد اور غرض م

 وفراز بي دوڑ دهوپ اورنشںي جہات سے حرکت می ؟ اگر چہ دوسری حامل ہو گیور آرام ک ای پائدارینسب



 یقي حقی ہر مظہر کںي ماي کمال وثبات ہو گا اور اس دنیقي کا اپنا حقاي کہ آئندہ دنہی ای ہے ںي حالت میک

 نقطہ پر پہنچ یاپنے ابتدائ وتحول کا حساب بالکل بند ہو کر روز گار کا پر کارري کا رول اداکر نے واال تغدائشيپ

 جگہ پر چهوڑدے گا اورآج کے ادراک ی اور مکمل دائرہ کو اپنت ثابکی گردش کو خاتمہ بخش کر ایکر اپن

 ںي بناکر دوسرے دن کے مظاہر گزشتہ اور آنے والے دن کے گرد نہی کر کے ،اسے چار بعدداي پري تغںيم

 ہوں گے ؟

 اورمطلب ہے جو مکمل طور جہي سر بستہ نتسای اکیضح ہوتا ہے ،ا واںي ماني بی    جو کچه مذکورہ اجمال

 با آرام منزل کی ہے ،ااي ثابت اور مکمل دنکی اچهےي کے پاي اور مشکل ہے ،اس روان اور ناقص دندہيچيپر پ

 او ر اس راہ کے تمام ے تالش وکوشش سے رواں دواں ہی طرف کاروان خلقت انتہائیمقصود ہے جس ک

  گے ۔ںی وہاں پر حاصل کرںي صورت می کتّي کو فعلجہي کوششوں کے نتین دن اپکی ایراہ

 دوسرے کڑوںي اور سوںي ،مذکورہ سوال اور دسںي راہ می کو قبول کر نے کجہي    البتہ انسان اس نت

 کچه ںي مقتي اور حقںي کو ظاہر کر تے ہیکی تاری سلسلہ ککیسواالت سے روبرو ہے جو مجہو الت کے ا

 جا ی کمار بحث شی اور فلسفی کلنی ترقي اور عمنی تردہيچي پںي ،جنهںي ہتےی دليمباحث کو تشک

 ۔جہاں تک ہم ںي ہںي ہمارے لئے قابل فہم نہےي نظرئی نکہ حس کا سہارا نہ رکهنے والے کلوي ہے کیسکت

کنار  اس کے گوشہ وںي اور جو کچه ہمںي کے مناظر کا مشاہدہ کرتے ہاي دنی کهول کر اس مادںي آنکهیاپن

 اس کاروان اور اس راہ ی ہے اور ہم خود بهںي حالت می حرکت ،نقل و انتقال اور زوال کتاہےی دیسے دکهائ

 ی کوئںي ہمی سے آنکه بند کر کے چال جاتا ہے ،پهر اس کاي اس دنی سے جو بهںي اور ہم مںي ہیکے راہ

  )ی آتںي خبر لوٹ کے نہیاور جو خبردار ہوا اس سے کوئ (ی ہو تںيخبر نہ

 ںي بحثی فلسفقي دقی استداللوں پر مبنینيقی مقدمات اور ناقا بل انکار اور ی    اس کے باوجودمنطق

 کی ااي رواں اور متحرک دنہی (ہی نظرہی اور ںي ہیتی سے اکثر کا جواب دںي ،جو ان سواالت مںي ہی ہو ئفيتال

 سے ی نے وحنی دائےي اولکو جس معاد کے موضوع کے مطابق ہے)  حامل ہے ی اور ثابت مقصد کداريپائ

  ہے ۔یحاصل کر کے خبر د 

 رابطہ کیکا مو ضوع فعل سے ا''غرض'' ،اس سے واضح ہوا کہی جو بحث ہم نے کںي ابتداء می     مقالہ ک

 رابطہ ہے جو اس کے وجود کی کرتا ہے اور فاعل کے ساته الی تبدںي کو سکون وآرام میہے جو حرکت فعل

 ی استداللی گئی کںيم کر تا ہے ۔خالق کائنات کے بارے لی تبدںي نقص کو کمال م پائے جانے والےںيم

 ی کسںي ہے اور اس مںي نہزي چی مقدس ذات کمال محض کے عالوہ کوئیبحثوں کے مطابق ،اس ک

  جاسکتا ہے ۔ای پاںي کو نہی مندازيقسم کے نقص ون

 جاسکتا ہے ايسبت مقصد واثبات کا فرض ک نی نظر خالق کائنات کے فعل کشي کے پوںی     مذکورہ دونظر

 چاہئے ،اور نای جواب دی منفںي ذات مقدس کے بارے می اس ککني ہوا،لاني طور پر بیلي کہ تفصسايج

 خدائے متعال نے وںي ہے ؟اور کاي جو کہاجاتا ہے کہ اصل خلقت کا مقصوداورغرض کہی ںيدوسرے الفاظ م

 اي ہے کہ خدائے متعا ل کے فعل کا مقصد کہیگر اس کا مقصود  ہے ؟ااي کداي مخلوق کو پیاپنے عالوہ کس

 ہے کہ اس نا ہیاس کا جوا ب )  غرض یفعل ک( طرف ہے ی اور انتہاکتی توجہ کس غایہے اور اس ک

 ی اپنعہی ہے کہ خدائے متعال خلقت کے ذرہی ہے ،اور اگر مراد اي دننی مکمل ترکی کا مقصد ااي دنداريپائ

 سوال غلط ہے اور اس ہی فائدہ اپنے لئے حاصل کرتا ہے تو ایرتا ہے اور کونسا کمال  کو پورا کی کمیکس

  ہے ۔یکا جواب منف

 کر نے کا دايکائنات کو پ'': جاتا ہے ای دںي زبان مینی جو جواب دںي    مقصد خلقت کے سوال کے بارے م

  ہوا ۔اني ہے جو بین معیاس کا مطلب وہ''خداکا مقصد دوسروں کو نفع پہنچانا ہے نہ خود کو 



کا ''مقصد ''ںي مقي ہے کہ،جس طرح بحث وتحقی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری نکتہ کںاسي    آخر م

 صرف ای ہے کہ مقصد اس جگہ پر محقق ہو تا ہے جہاں فعل اور فاعل ہی جہي ،ا س کا نتاي گاي کاني بیمعن

 خالق کے یکس یعنی فعل ،ی، اگر کس نقص ہو جو مقصد سے دور ہو جائے ۔اس بناپری کو ئںيفعل م

 ںي اصطالح میفلسف( جاتا ہوای قسم کا قابل رفع نقص نہ پای کسںي جائے جس ماي فرض کںيبارے م

  ہو گا ۔ںي مقصد نہی کوئںي میتو مذکورہ معن) کے مانندیمجّرد عقل

 فعل کا ںي مقتيحق ہے کہ فعل کا مقصد اي سے ثابت کقي وتحقہی تجزنی ترقيفال سفہ نے دق! ہاں ی    ج

 ہے اور اس کا کمال آخر کار یجی تدری کہ فعل کبهہی یٰکمال اور فاعل کا مقصد فاعل کا کمال ہے ۔منتہ

 ی فعل کا وجود بهںي مت اچانک ماّدہ اور حرکت سے مجّرد ہے اور اس صوریاس سے جا ملتا ہے اور کبه

  خود فعل ہے ۔یاورکمال ومقصد فعل به

 فاعل مکمل ہے اور اس یل ناقص ہے اور فعل کے بعد اپنے کمال کو پاتا ہے اور کبه فاعی    اس طرح کبه

 اور اس لحاظ سے خالق کائنات کا کائنات کو خلق کرنے ی وغرض بهتی ہے اورغای وہ فاعل بهںيصورت م

 کیا ) قتيدر حق( ہو نا،اي ناقص دنہی ہے اور اس کے فعل کا مقصد ںي ذات کے عالوہ کچه نہیکا مقصد اپن

  ہو گا ۔اي کامل تر دنی کا مقصد،خود وہاي ہے اور کامل تر دنايمکمل تر دن

 ہو ی خلقت کا مقصدخود وہی اس کںي طرح ہر فرض کئے جانے والے کامل تر خالق کے بارے می    اور اس

 گا ۔والسالم 

 

 

  آزمائش کرے ؟ی ضرورت ہے کہ انسان کاي کو کخدا

 دستہ او ر دوسرے لوٹے پر دو دستے نصب کرے،خود کی پر اکینائے ا شخص دو لوٹے بکیاگر ا:    سوال 

 دستہ رکهتے ہو ،چونکہ کی اوںي کر سکتا ہے کہ تم کںي دستہ والے لوٹے سے اعتراض نہکیوہ شخص ا

 ان کے حاالت ہ وی جائے پهر بهاي کی آنکهوں سے اوجهل بهیوہ لوٹوں کا صانع ہے اگر لوٹوں کو اس ک

  جانتا ہے ۔ ی بناوٹ،رنگ اور صورت کو بخوبی کسے واقف ہے اور ان

 پسند سے ی کر کے اول سے آخر تک اپنی نقاشی منظر ککی آرٹسٹ نے اکی مثال کے طور پراگر اای    

 ںي کہہ سکتا ہے کہ مںي سے واقف ہے اور وہ خودنہتيفي کی رنگ بهر دئے ہوں ،تووہ منظر کںياس م

 اس کے لئے الزم ائے کو بنزي چی جو اپنے ہاته سے کسونکہي برا ،کای منظر اچها ہے ہیجاننا چاہتا ہوں کہ 

  کرے ۔قي تجسس اورتحقںي ہے اس کے بارے مںينہ

 ہے اور اي کو خلق کاتی و معنواتی مادی وآسمانیني کہ خدائے متعال نے تمام زمہی مطلب ی اصلکني    ل

سب سے پہلے وہ خود اس کا صانع ہے اور  ونکہي جانتا ہے ،کی بخوبںياول سے آخرتک کا ئنات کے بارے م

 خدائے متعال ونکہي سکتا کہو ںي خدا عاجز نہںي کہ اگر نہ جانتا ہو ،تو عاجز ہے اور اس صورت مہیدوسرے 

 خودحق ی ضرورت ہے کہ خدائے متعال بشر کو خود خلق کرکے اس کاي کیعجز سے مبّرا ہے ۔لہذا اس ک

 !پنے کے بعد خود اس کا امتحان لے لے ؟ سونںي اس کے ہاته مری اور تقدتیاراد

 لی خط کے ذںي ذکر کرکے آخر مںي آزما ئش اور خدائے متعال کے امتحان کے بارے میبشر ک:     جواب

 ہے کہ خدائے متعال بشر کو خودخلق کرکے اضرورتي کیاس ک'': ہے اي آپ نے اس عبارت پر خالصہ کںيم

 '' سونپنے کے بعد خود اس کا امتحان لے لے ؟ںي اس کے ہاته مری اور تقداراتياس کے اخت

 سے قوںی دوطرںي خلقت کے راز کے بارے مںي مماتي تعلی خدائے متعال اپنے قرآنی جاننا چاہئے کہی     

 :بحث کرتا ہے 



 ان سے گفتگو ںي زبان می کی سے لوگوں کے متوسط طبقہ سے ان ہقہی منطق کے طری۔اجتماع١    

 منطق کے مطابق خالق کائنات مطلق حکم فرما مطلقہ سلطنت رکهنے واال اور  ہے ۔استای دميکرکے تعل

 ی زندگی اور ابدی اخروی جو ان کی زندگیوي دنی ۔لوگوں کںيبندوں کا مالک ہے کہ سب اس کے بندے ہ

 وہ اپنے ںي چاہئے اور آخرت می کے مطابق ہونفي ،ارادہ، احکام اور تکالتي مشیکا مقدمہ ہے، اس ک

 ی ہو گی زندگی اورامتحانی آزمائشکی ای زندگیوي دنی گے اور اس لحاظ سے ان کںي جزا پائیاعمال ک

 چنانچہ فرماتا ںي ہی کے مطابق بحث کرتہی اس نظراتی آی کدي واالخدا ہے اور قرآن مجنےيان کا امتحان ل

 :ہے 

 )٣۵/ائيانب...)(ۃ فتنري ونبلوکم بالشروالخالموتۃکل نفس ذائق(

 ''... گے ںي تم سب کو آزمائعہی کے ذری اور برائی مزہ چکهنے واالہے اور ہم تو اچهائہرنفس موت کا''

 خدااور ہی نظرہی سے ی عالم شناسیقي اور حقیني بقتي اور حققہی کے طری۔ خالص منطق عقل٢    

 کی ہے جو ایسي جی مثال اس آٹسٹ کی وبد حوادث کے مانند ہے اور ان ککيخلقت عالم اور اس کے ن

 اور اس کے ر کرتا ہے اورپهر اس مصّوی کشری بورڈ پر تصوکی وبد منظر کو اکيصورت اور بدصورت اور نخوب

 کی آتا ہے ۔صرف اںي نہشي پی اور آمائش کا معنی جاتی کںي توجہ نہی قسم کی طرف کسیچہرے ک

ہئے بورڈ پر جو  جانا چااي ہے کہ فرض کہی چاہئے ،اور وہ ی جانی کںي غفلت نہںي نکتہ کے بارے میاديبن

 ہے ی گئی کی کشری تصوطرح اس یعنی ،ںي ہی سے کام کرتاري وہ اپنے اختںي موجود ہںیری تصویانسان

،اور ان کا کام خوبصورت وبد صورت ہے اور ان کے آئندہ کے خوب وبد نقشے ان کے کام کے ساته بال 

 ) جائے یدقت ک( ۔ںيواسطہ رابطہ رکهتے ہ

  خلقت ـی کنيم آسمانوں اور زںي دنوں مچه

 اي ارادہ کرتاہے معدوم ،موجود بن جاتا ہے اس مطلب کے باوجود کی ہے ،جوں ہیخدا کا ارادہ فور:    سوال

  ہے ؟ی انجام پائںي خلقت چه دن میآسمانوں ک

 ی اس کںي کتابوں می اعتراض ہے کہ فلسفہ کی فلسفکی جو اعتراض ذکر ہوا ہے وہ اںيخط م:     جواب

 ی آسما ن کںي ہے اور مذکورہ اعتراض صرف چه دنوں ماي گایہے اور مناسب جواب د ی گئیوضاحت ک

 تحت ے نظر کہ عالم مشہود کے تمام مظہر نظام حرکت کشي ہے ۔بلکہ اس کے پںيخلقت سے مربوط نہ

 ہے اور شے کے ی ہو تیجی تدرقي تخلی ہے اور اس کی خاص حر کتوں سے ہوتدائشي پی کزي اورہر چںيہ

 اشکال ہی ںي ہے ۔ اس عالم کے تمام اجزاء می ہونا موثر کے دفعتہ ہونے کے منافیجیتدروجود کا 

 متعال کا ارادہ دائے نکہ خوي ہے ،کںي ہونے سے مخصوص نہداي پںي آسمانوں کے چه دن مہیموجودہے اور 

 اور  ہے بلکہ صفت فعل ہے جو ذات سے خارج ہے اور فعل کے مقام سے الگ ہوتا ہےںي صفت نہیذات ک

 زي نے اس چیٰ ہے کہ خدائے تعالہی یکا معن ''اي کا ارادہ کزي نے فالںچیٰخدائے تعال'' :ںي کہتے ہہیجو ہم 

اس )  کے تحت ہے تّي اور حکومت قانون علسبابعالم ،عالم ا (ںي کئے ہايکے وجود کے علل واسباب مہ

 ہے یجی تدرںي میجی،دفعتہ ہے اور امور تدر ، مطابقت ارادہ اور مرادارادئہ خدا ںی الوجود یبناء پر اموردفع

 صفت ہے جو فعل سے قائم ہے نہ ذات سے یسی اکی اہی نکہ وي ہے ،کںي نہی قسم کا مانع بهیاور کس

  ۔ئے الزم آري تغںيتا کہ ذات م

 کا ثابت سے رابطہ اور دوسرے الفاظ رّي متغیعنی سے رابطہ،می حادث کا قدی اعتراض،وہی اصلکني    ل

 اياگي کاني بںي کتابوں می فلسفہ اور کالم کہی عّلت سے رابطہ ہے ۔ی کا خارج از زمان کیعلول زمان ،مںيم

  ہے ۔کتا جاساي طرف رجوع کی اور وضاحت کے لئے ان کتابوں کالتي تفصدیہے اور مز



 ی کرّي وتغجی ہے کہ تدرہی جاسکتا ہے ،وہ اي مختصر طور پر اشارہ کںي طرف اس خط می کزي    جس چ

 ی کاي سے ہے کہ اس دنںي می معنیاسي اور قی بڑاپن اور چهوٹا پن ،نسبسےي جیصفت اور زمان کا معن

 نسبت داري اور پائت ثابکی خدائے متعال سے نسبت ای ء کاي ہوتا ہے اور اشدايموجودات توازن کے ساته پ

 : ہے ای فرمااني بںي موںتی دوآلی اس مطلب کو مندرجہ ذدنےيہے اوروہ ان صفتوں سے منّزہ ہے۔ قرآن مج

 )٨٢/سی...)( لہ کنقولی ان أايانّما امرہ اذا اراد ش    (

 ''... کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جاؤہی ںي شے کے بارے می ہے کہ کسہیاس کاامر صر ف ''

 )۵٠/قمر)( کلمح بالبصرۃوماأمرنا اّلا واحد    (

 ''ہے ۔ بات کی ای طرح کیاور ہمارا حکم پلک جهپکنے ک    ''

 ہے اس کا تای کے ارادہ کے وقت انجام دزي چی کے مطابق، جو کام خدائے متعال کسفہی شرہی آی    پہل

 نسبت ی خدا کی کا وجود خارجاءي کے مطابق اشتی آی ہے ۔اور دوسری اس کا وجود خارجیعنی نا ،داہويپ

 اور ںي ہیجی اور تدررّيغ مت،یان نسبت زمی دوسرے ککی ااءي اشیعنیثابت وپائدار اور زمان سے خارج ہے ،

  ۔ںي ہیجی تدرري اور غرّي متغري نسبت ثابت ،غیخدا ک

  پر اعتقاد رکهنے کے اثراتامتيق

 معاشر ہ ی اثر رکهتا ہے ؟اور اس سے انساناي ،انسان کے اخالق و اعمال پر کمانی پر اامتيق:     سوال

 ی جاسکتا ہے کہ انساناي کںيبہ نہ شک وشںي نکہ اس موي ہے ؟کی اصالح ہو تیکے کس حصہ ک

 ی کیگ حس اور زندی کاجي احتی بهی سر گرمی سے زندہ ہے اور افراد کی سر گرمیمعاشرہ افراد ک

 کے اتی ضروری بقاء اور اس بقاء کی ہے۔ انسان اپنی آتںي وجود مںيضرورتوں سے آگاہ ہو نے کے اثر م

کو حاصل کر نے کے لئے ہر ممکن وسائل کو بروئے  رکهتا ہے۔ اس لئے اس آرزو ی دلچسپدی شدںيبارے م

 عمل ی سے جو بهںي اعمال من رکهتا ہے ۔ای کو جاروںي انتهک سر گرمیکار الکر عزم وارادہ کے ساته اپن

  بخشتا ہے ۔تی کو شدت بخش کر اس کت عزم وارادہ کو تقوی سر گرمیمقصد تک پہنچ جائے ،انسان ک

 ی تر قی قسم ککی راستہ پر گامزن ہو تا ہے تو ای اپنے عادی جوں ہ معاشرہی وجہ ہے کہ انسانیہی    

 قي عمکی اںي ہو تا ہے اور اس مزتري تںي حر کت می رفت کشي پیحاصل کرکے ہردن اور ہر ساعت اپن

 فکرکو ی کی زندگی کے بعد آخرت کاد،موتی یاورتازہ جوش وجذبہ ظاہر ہو تا ہے اور واضح ہے کہ موت ک

 وںي ،اگر انسان کے عزم وارادہ کو مفلوج نہ کرتے ہوئے معاشرہ کے روز افزوں سر گرمنای د پرورشںيدماغ م

 قسم کا اثر نہ ی کسںي می اس زندگی وسلوک کري سی کو گهومنے سے نہ روکتا ،تو انسان کئےيکے پہ

  ۔ی جاسکتی پهونکںي روح نہی نئکی اںيہو تا اور اس کے قالب م

 دعوت ی نے اپنانی ادی ہے کہ آسمانںي گنجائش نہیے شک وشبہ ک قسم کی کسںياس م:     جواب 

پر رکها ہے اور خاص )  روزجزایعنی( پاداش ی اور اعمال کتي مسؤ لی کفي حدتک تکلیکے پروگرام کو کس

 سے ںيا ہے ان مي اصولوں پر استوار کني کو تادي بنی دعوت کی مقدس اسالم نے اپننید ) ںيان م(طور پر 

 مثال اس شخص ی شخص کو معاد پر شک ہو تو ،اس کیاد پر اعتقاد ہے۔ چنانچہ اگر کس معسرااصوليت

 ہوا ہے اور مسلمانوں کے ںي داخل نہںي کے حدودو منی نبوت کا منکر ہو ،وہ دای دي ہے جو توحیسي جیک

 کے  ونبوت کے اعتقادديتوح- تيہم ای جانے والی معاد کے اعتقاد کو دی اسالمہاںیزمرہ سے خارج ہے ۔

  ہے ۔ی واضح ہو ت-مانند 

 انسان کو یفطر( فطرت ی آرزو کو انسانی کتي وتر بمي تعلی نظر کہ اسالم نے اپنشي    اس نکتہ کے پ

 کہ اسالم معاد کے ںي کو سمجه سکتے ہقتي ہے ، اس حقای کر نا قرار داءيکو اح)  کر نے کے لئے دايپ



 انسان یقي حقري ہے کہ اس کے بغتای رکن قرار دکی سے اںي ارکان میاتي انسان کے حیاعتقاد کو فطر

  ہے ۔ای کو کهو دادي بنی کلتي سعادت وفضی بے روح جسم کے مانند ہے جس نے ہر انسانکی شکل ایک

 خشک وبے روح مواد ني ہے کہ اسالم کے معارف اور قوانںي گنجائش نہی شک وشبہ کی بهںي    اس م

 کے مقصد سے مرتب دي تعبداورتقلی خشک اورخالایض سے  غری کی سر گرمی ،جو لوگوں کںي ہںينہ

 جانے والے ے پائںي مجموعہ ہے جو اپنے اجزا ء مکی مواد کا ای اور عملی ،رو حی اعتقادہیہوئے ہوں بلکہ 

 ی خلقت کی کے پرو گرام کے عنوان سے اور انسان کی زندگیتشکّل کے کمال اور رابطہ سے انسان ک

 گواہ نی بہتری اس مطلب کاتی آلی مندرجہ ذی کديب ہوا ہے ،چنانچہ قرآن مج نظر مر تشي کے پاتیضرور

  :ںيہ

 )٢۴/انفال ...)(کمييحی لّلٰہ وللّرسول اذا دعاکم لما بواي أمنو ااستجنی اّلذهاّیاأی(

 ںي جس مںی طرف دعوت دی اس امر کںي کہو جب وہ تمہکي آوازپر لبیاهللا ورسول ک! والومانیاے ا''

 ''... ہے ی زندگیتمہار

 )٣٠/روم  ...)(هاي فطرت الّلٰہ اّلتي فطرالّناس علفًاي حننیفأقم وجهک للّد(

 ہے جس پر اس ی وہ فطرت الہٰنی دہی کہ ںي اور باطل سے کنارکش رہںي طرف رکهی کنیآپ اپنے رخ کو د''

 ''... ہے اي اکدينے انسان کو پ

 رکهتا ،جو ںي فرق نہی سے کوئني قوانیان ملک معاشروں کے افتہی ی اسالم تر قنی    اس بناء پر ،د

 ی ۔منتہٰںي حفاظت کے لئے وضع کئے گئے ہی منافع کیاتي اس کے حاوري ضرورتوں کو پورا کرنیمعاشرہ ک

 ی ہے کہ ملکہی فرق یادي جانے واال بنای پااني کے درمني اور انسان کے وضع کئے گئے قواننی دیخدائ

 کو مد ی زندگی چند روز ہ مادی ،صرف اس کںي ضوابط ہیرام کے قانون کے پروگی زندگی ،انسان کنيقوان

 تےی ضرورتوں کو قراردی جذباتی کتی اکثری دفعات کو صرف معاشرہ کی اور مشخص قانونںينظر رکهتے ہ

 ہے جو موت تای دصي تشخی زندگیالمتناہ اوری ابدیسی اکی کو ای زندگی ،انسانی آسماننی دکني ۔لںيہ

 ی کاي دنی دوسری ہے کہ اس کی اور پائدار رہتی باقسےی کے لئے اشہي اور ہمی ہوتںيہسے ہرگز ختم ن

 ہے ۔اس لئے ی کے تناسب سے ہوتوںي اور بهالئوںي برائی کے اعمال کاي اس دنی اور خوشبختیبدبخت

  کا ۔ی زندگی مرتب کرتا ہے نہ جذباتروگرام کا پی اسالم انسان کے لئے عاقالنہ زندگنید

 ہی ہوتا ہے اور ی رائے کا نفاذ ضروری کتی اکثری لوگوں کںي ،معاشرہ مںي نظر می کني قوانی    ملک

 ني قوانسےی اںي معاشرہ مںي نظر می اسالم کنی دکني ہے ۔لی دفعہ ہوتکی سے اںي کے دفعات منيقوان

  نہ ۔ایں  ہومطابق رائے کے ی کتی کے مطابق ہوں ،خواہ اکثری کسوٹی جو حق اور عقل کںيقابل اجرا ہ

 شعور سے یاپنے فطر)  سے پاک وںيخرافات اورہوس ران( انسان ی کرتا ہے کہ فطراني اسالم بنی    د

 کا مالک سمجهتا ہے کہ اسے ی زندگی ابدکی کے طور پر اپنے آپ کو اجہيمعاد کو ثابت کرتا ہے اور نت

 ی شخص کی ماّدکیو ا بسر کرنا چاہئے ،اس کی عقل سے زندگیعنی نعمت ی خصوصی کتيصرف انسان

 مشترک ہے اور اس ںي منطق میواني منطق حہی رہنا چاہئے ،کہ ںي اور معاد سے بے خبر نہادي بنیطرح اپن

 اور معاد پر مانی پر اامتي رکهتا ۔قںي آرزو نہی لذتوں پر تسلط جمانے کے عالوہ کوئی انسان مادںيحالت م

 اعمال کے ی اور انفرادی اجتماعکے اور اس یح،روی،اخالقی فکری پسند انسان کقتي حقکیاعتقاد ا

 تمام ابعاد پر واضح اثر ڈالتا ہے ۔

 - ںي وہ ہسےي ج- کو زوںي سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اورتمام چقہی فکر پر اثر ،اس طری اس ککني    ل

کرتا  موجود مشاہدہ ی انسانکی ۔وہ اپنے آپ کو چند روز کے لئے محدود اکهےی پسندانہ نگاہ سے دقتيحق

 قافلہ کو سےی اکیوعًاا مجمگراجزای کے دی جزو ہے ۔وہ اور عا لم ہستکی کا اايہے جو اس ناپائدار دن



کے  '' یعلت فاعل'' ہے اور خلقت ںي حرکت می کاي دنی پائدار اورابدکی جو شب وروز اںي ہتےی دليتشک

 اس کني ہو تا ہے ،لںيرت م مسافشہي ہمانيکے درم''جذب''کے )امتيق (تی غرض وغایاور خلقت ک''رفع''

 طرز تفکر ی جذ باتی اوراپنے اندورونیني واقع بی اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنںي اس صورت مںي اخالق میکے روح

  مقصد کے مناسب اسلوب سے محدود کرے ۔ںيکو بدل کر انه

زاء سے  کے تمام اجی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے خود کو اس ناپائدار عالم ہستی    جو شخص اپن

 تنکہ کے مانند گرتے اٹهتے کی اںي خطر ناک لہروں کے پنجوں میوابستہ جانتے ہوئے اپنے آپ کو طوفان ک

 ںي کو اپنے دماغ موتوں ،غرور اور جاہالنہ بغای طرف بڑهتا ہوا پائے ،تو وہ اس خود پسندیعام مقصد ک

 بنائے گا ںي کاغالم نہیوس ران خواہشات اور ہی ،نفسانی دے گا ، وہ خود کو شہوت پرستںيپنپنے نہ

 ري کے عالوہ بے مقصد تالش اورکوششوں کا اسزوںي چی کے لئے ضروری زندگی چندروزہ انسانکی،اوروہ ا

 ی انسانںي مجہي کرے گا ۔اس کے نتںي نہلیں تبدي مني خود کار اور بے ارادہ مشکیوگرفتار بن کر خود کو ا

 تالش و ی ہے ،پهر وہ اپنی واقع ہوتی حدتک کمیف کاںي بلواؤں می اور اجتماعی کے فردیزندگ

 دے کر جان ومال سے ہاته دهونا پڑ ی کرے گا جن کے لئے قربانںي ضائع نہںي کاموں مسےیکوششوں کو ا

 قربان ہو جائے تو اس نے اس غمناک ی جان بهی اس کںي راہ میک نےی کام انجام دکي اگر نونکہيتا ہے ،ک

 نتائج کو پاتا ہے اور کي کے نی اور جانثاری زندگی ابدی وہ اس طرح اپنکني،ل ہے ای کو کهو دی زندگیويدن

 یوي دنی اور معاد سے بے خبر شخص کے مانند اپنی مادکیان سے خوشحال ہو گا ،اب اس سے ا

 ضرورت ی کنےي والے اور گمراہ کر نے والے خرافات کا سہارا لنےی دبی کے لئے فرےضرورتوں کو پورا کر ن

 ی جائے کہ معاشرے کے مقدسات ۔آزادی کني تلقی چاہتا ہے کہ اسے اس بات کںي۔اب وہ نہ ہے ںينہ

 ور ای ابدکی وہ اعہی جن کے ذرںي التے ہی اور پائندگی نامکي انسان کے لئے ن-،قانون اور وطن کے مانند 

 ،تو مرنے کے بعد  مر نے کے بعد نابود ہوتا ہےقتًاانساني پاسکتا ہے ،جبکہ اگر حقی زندگیفخر ومباہات ک

 !! رکهتےںي مفہوم نہی اور فخر،خرافات کے عالوہ کوئیزندگ

 کہ موت اور موت ہی ہونا واضح ہو جاتا ہے اور وہ ادي بات کا بے بنی گئی کاني پر،سوال کے آخر پر بہاںی    

 ونکہي کرتا ،کںي کو سلب نہی سر گرمی کی کا تصور ،انسان سے نشاط کار اور زندگاي دنیکے بعد وال

 حس ی کاجي ہے اور معاد کے تصور سے احتی معلول حّسی کاجي احتی سر گرمینشاط کار اور انسان ک

 شتري بی کماتي تعلینی ہے کہ صدر اسالم کے مسلمان دہی ہے ۔اس مطلب کا گواہ ی ہو تںينابود نہ

 رتيگر تها،وہ الجواب اور ح جلو ادہی سے زوںي توانائگری معاد کا تصور دںي کرتے تهے اور ان کے دلوں میرويپ

  مشغول تهے ۔ںي می سر گرمی اجتماعزيانگ

 سے زندہ ہے وہ مانی اس اشہي روح ہمی ہے کہ انسان کہی سے ںي فوائد می کے روحمانی    معاد پر ا

 دن آنے واال ہے جب انتقا م کی سے دوچار ہو ا تو اتي محرومای تي مظلومی کسیجانتا ہے کہ اگر وہ کبه

 ی دن اس ککی گا اے کام انجام دکي نی گا اور اس کا حق اس سے واپس ملے گا اور وہ جو به جائےايل

  ۔ی جائے گی کمي وتعظلي تجلںي صورت منیبہتر

 اس کا اثر اس طرح ہے کہ معاد کا معتقد انسان جانتا ںي اعمال می اور اجتماعی انسان کے فردکني    ل

اعمال ) وآشکار یمخف( اورا س کے ظاہر وباطن ںي ہںيٹرول م تحت نظر اور کنشہيہے کہ اس کے اعمال ہم

 اي کا حساب وکتاب کس دقت سے ای دن آنے واال ہے جب پورکی اںي کے سامنے واضح ہنايخدائے داناو ب

 کے اہل کار اور سي پو لی ہے جو ہزاروں مخفتای کام انجام دسای اکی اںي انسان مدہي عقہیجائے گا ۔اور 

 ی چوکی داخلکی اہی اور ںي وہ سب باہر سے کام کرتے ہونکہي پا سکتا ہے ،کںي نہ سے انجامنیمامور

  جاسکتا ہے۔ ںي نہای رازچهپایدارہے جس سے کوئ
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  سواال ت اورجواباتکچه

 )١( سواالت اورجواباتکچه

 : مداخلتںي ماستي سی اور عورتوں کتيفي کی ہونے کی کے مساومرداورعورت

 معامالت ی اور ملکاستي عورت ساي ؟اور کںي ہی مرداورعورت مساوںي اسالم کے قانون مايک:   سوال 

  ہے؟ ی ہو سکتی ہے اور مرد کے ساته مساوی مداخلت کرسکتںيم

 کی سے اںي مدوںي دو عقلی درج ذںي معاشرہ عورت کے بارے میاسالم کے آغاز پر ،انسان:    جواب

 عورت ںي نظر می سلوک کرتاتها، اس کسايعورتوں کے ساته پالتو جانوروں ج گروہ کیا: رکهتاتهادہيعق

 کئے دے استفاسےي خدمت، جںي نفع می اس سے تسّلط اور معاشرہ ککني لی تهںيمعاشرہ کار کن نہ

 ناقص رکن کیجاسکتے تهے ۔دوسرے گروہ سے تعلق رکهنے والے افرادمہّذب ترتهے اورعورت کے ساته ا

 اور ی تهیلي طفی کے مانند معاشرہ کري اسای بچہ کیهے ۔ان کے سامنے عورت ا سلوک کرتے تسايج

 اسالم تها نیہ دی ۔ی تهی ادارہ ہو تعہی اور مردوں کے ذری تهی حالت کے مطابق کچه حقوق رکهتیاپن

 اس کے کام کو ااوري کا اعال ن کتي مکمل رکنی عورت کںي بارمعاشرہ میںپہلي متیجس نے عالم بشر

 محترم 

 نے استاد عالمہ کی سے ہر اںي دانشوروں ممي مقیرانی اںيم)کہیامر (ارکی وين)ئ١٩۶٢(ه١٣٨٣۔١

 سے اسالم کے مختلف موضوعات پر گوناگوں سواالت کئے تهے کہ عالمہ نے تمام سواالت کے یطباطبائ

  روانہ کئے تهے ۔ںي ساته انهکیجوابات لکه کر ا

 تا کہ ان ںي کرتے ہشي پںي خدمت می کرام کنيبات کو قارئ ان سواالت اور ان کے جواںي اس کتاب مہم

 ) ادارہ (ںی ان سے استفادہ کرني رکهنے والے محققیموضوعات سے دلچسپ

 عورت،تم سب ای کروں گا چاہے وہ مردہو ںي عمل کرنے والے کو ضائع نہی بهی سے کسںي تم مںيم'':جانا

 )١('' خلقت رکهتے ہو ۔کیا



 ی دںي اجازت نہی عورت کو،اسالم نے مداخلت کںي موضوعات مني صرف ت سےںي موضوعات میاجتماع

 - ںي می حصوں کے معنگری نہ جنگ سے مربوط دںي م،ی اور جنگ ،قتل کے معننای دصلہيحکومت،ف:ہے 

 یات اور احساسی جذباتکی ہے کہ عورت ذات اہی - محور سے معلوم ہو تا ہے ینیسادياس کا فلسفہ ۔ج

 نہ ںي مو ضوع استدالل سے مربوط ہني تہی مخلوق ہے اور ی استداللکیر خالف کہ امخلوق ہے، مرد کے ب

 قسم کا دخل ی کسںي امور می استدلیصدي مخلوق کو سو فی جذباتکی ہے کہ ایہیجذبات سے اور بد

  ہے ۔ی پا سکتںي نشو ونما نہںي طور پر وہ اس می چاہئے اور فطرنای دںينہ

 ی نے مرداور عورت کاي دنیوہ مشترک کوشش ہے جس سے مغرب گواہ نی کے لئے بہترہی نظراس

 ںي شعبوں مني اس کے باوجود آج تک معاشرہ کے ان تکني ہے ،لاي استفادہ کںي متي وتر بميمشترک تعل

 ہي عدلںي کر سکے ہںي نہشي قابل توجہ تعداد کو پی کوئی عورتوں کی بهںي شعبہ مکی ایسے کس

 ی ستاروں،نقاشیمثًال،نرسوں ،رقاص ،فلم ( ںي فہرست میبغوں ک سرداروں کے نا ی جنگای استيس،

 ی بات ہی کی ہے ،مساوزي عورتوں کا تناسب بہت ناچںيمردوں کے مقابلہ م) کے برخالفیقياور موس

  ۔ںينہ

 

 

 

 

 )١٩۵/آل عمران ...)( بعضکم من بعضی عمل عامل منکم من ذکراو انثعي ال اضّیان(...۔١

 تيفي کی وراثت کی کمرداورعورت

  ہے ؟ی وراثت کم ملتوںي نسبت کیعورت کو مرد ک:    سوال

 کہ سايج(  ہے تاي حصہ اور مرددوحصے لکی طورپر ای سے مجموعںي مراثي عورت،مںياسالم م:    جواب

کے ذمہ ہے اور اس حکم کا ) شوہر( کا خرچہ مردی زندگی ہے کہ عورت کہیاس کا سبب ) ہےںي متیروا

  ہونا ہے ۔ی ہو اور مرد کا استداللی جذبات عورت کایسر چشمہ به

 ی زندگںي نسل سے متعلق ہو تا ہے جو اس زمانہ مکی اہی پر موجود سرماني زمںيہر زمانہ م:    وضاحت

 ی کے طورپر حاصل کرتراثي کو مہی بن کر اس سرماني جا نشی نسل کی نسل پہلی ہے اور بعد والیکرت

 ںي نظر می ہے اور اسالم کی متفاوت رہشہي ہمی آبادیاورمردوں ک طور پر عورتوں یہے اور چونکہ مجموع

 طرف سے مردکے عورت کے یحصہ عورت کا ہوتا ہے اوردوسر٣/١حصہ مرد کا اور٣/۴ ثروت کا یعموم

 ہے جبکہ ی ہوتکی شرںي مرد کے حصہ مںي وجہ سے عورت اپنے خرچ میاخراجات کا ذمہ دار ہونے ک

 اري پر عورت کے اختور حصہ خرچ کے ط٣/٢ کا ہی کے طورپر سرماجہينت ہے اور یحصہ اپناحصہ رکهت٣/١

 حصہ ٣/٢ کا ہی کے طورپر خرچ کے لحاظ سے سرماجہي قرار پاتا ہے ،نتںي ماريحصہ مرد کے اخت٣/١ اورںيم

 ہی ہے ،اس کے عالوہ مي اور عادالنہ تقسنی بہترکی بذات خود اہیحصہ استدالل کا ہوگا اور ٣/١جذبات کا اور 

 اشارہ ںيکے جواب م١١ ہے ،چنانچہ بندئی اثرات رکهتش گہرے اور نفع بخںي ملي تشکی خاندان کبيترت

 ) ١( جائے گاايک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جائے۔اي طرف رجوع کی ک١۴۵۔ص١۴٣۔ص١

  اور طالق کا حقمرد

  ہے ؟وںيطالق کا حق صرف مرد کو ک:     سوال



 اور عورت کے ی مرد کے استداللی مسئلہ بهہی کے لہجہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اناتي بینید:    جواب

 ،جن کے ںي موجود ہی راستے بهسےی اںي شرع می ہونے سے مربوط ہے ۔اس کے عالوہ اسالم کیجذبات

 طالق کے ئے اپنے لای ہے ی حد تک محدود کرسکتی کو کساراتي عورت ازدواج کے وقت مرد کے اختعہیذر

  ہے ی حاصل کرسکتاراتيکچه اخت

  ی آزادی عورت کںي امور میاقتصاد

  ہے ؟ی آزاد ہو سکتںي امور می اور مالی عورت اقتصادايک:      سوال 

 ی رکهتی آزادی مکمل او ہرقسم کںي امور می اور مالی اقتصادںي عورت اپنے بارے مںياسالم م:     جواب 

 ہے ۔

  تعّددازدواج مرداور

  رکه سکتا ہے ؟ اںیوي بی کئوںيمرد ک:   سوال  

 ہے کہ ی ہے بلکہ صرف اجازت دای دںيالبتہ معلوم ہے کہ اسالم نے تعّددازدواج کو واجب قرارنہ:    جواب 

 اني صرف اس شرط پر کہ ان کے درمی چار عورتوں تک ازدواج کر سکتا ہے وہ بهادہی سے زکیمرد ا

ہ اس طرح ہونا ی یعنی۔اور اس کا حکم صرف ماحول کے مطابق ہے ، آسکے شيمساوات اور عدالت سے پ

 وجہ سے معاشرہ کا نظم ونسق اس عمل ی کی فراوانی اور مردوں کی کمیچاہئے کہ عورتوں ک

 طرف سے واضح ہے ی مردوں ککنيسے درہم برہم ہو کر ہرج ومرج سے دوچار نہ ہو جا ئے ۔ل) تعّددازدواج (

 شرط ہے ،لہذا ی بهی کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے اور عدالت کی رہائش اور زندگیک نکہ عورت اور اوالد وي،ک

 طرف ی اقدام کرنا معدودمردوں کے لئے ممکن ہے نہ ہر ممکن کے لئے ۔دوسرسای اںي مجہياس کے نت

 ںي کر تے ہاي مہادہی نسبت زی تعداد مردوں کی قابل ازدواج عورتوں کشہي حوادث ہمیسے فطرت اور خارج

 ۔

 ںی تو سولهوںی کا موازنہ کردائشي پی مسا وی سا ل کو ابتداء قرار د ے کر ،زن ومرد کنّي معکی اگرہم ا   

 تعداد مردوں ی سال عورتوں کںیسوي اوربی ہوگادہی تعدادسے سات گناہ زیسال قابل ازدواج عورتوں ک

 ہیر ازدواج کا سال ہو تا ہے  پر طوبًاعامی سال ، جو تقرںیسوي اور پچیہوگ)۵ا۔١( اور پانچارہي نسبت گیک

 مرد صدي تو آٹه فںیفرض کر۵/١ تعدد ازدواج والے مردوں کو ںي اور اگر اس صورت میہو گ''١٠۔١۶''نسبت 

 ني مرد تصدي فسي سال بںیسوي والے ہوں گے اور توںیوي مرد چار بصدي فسي والے ہو ں گے اور بیوي بکیا

  والے ہوں گے ۔وںیويب

 تعداد ی عورتوںکوہي بشہي ہمںي ہے اور معاشرہ می ہو تادہی عمر مرد سے زیرت ک    اس کے عالوہ ،عو

 نقصان قابل توجہ حد تک عورتوں ی جانںي ہے ۔اس کے عالوہ مردوں می ہوتادہی سے مردوں سے زوہيب

 چند ہي ۔ہم نے ،حالںي گواہ ہنی اس مطلب کے بہترںي ہو تا ہے اور خاص کر اہم اورعام جنگادہیسے ز

 عورتوں نے حکومت سے ی کی مکرر پڑها ہے کہ جر منںيں کے دوران روزناموں اور مجالت مبرسو

 اور اس طرح بے شوہر ںی رائج کرںي می ہے کہ اسالم کے تعّددازدواج کے قانون کو جرمنیدرخواست ک

 وجہ سے اس درخواست کو ی مخالفت کیسائي حکومت نے کلکني ، لںی ضرورت کو پورا کریعورتوں ک

  ۔اي کںير نہمنظو

 ہے ںي جبّلت کے احساس پر مستند نہی مخالفت فطری طرف سے تعّدد ازدواج سے عورتوں کی    دوسر

 اور جو تےی دںي کام انجام نہہی ی رکهنے والے مرد زبردستیوي بی اور چوتهیسري ،تی دوسرونکہي،ک

 اور ںي ہی اترںيے نہ ،وہ آسمان سںي ہی بن جاتیوي بی چوتهای یسري ،تی دوسری مردکی کسںيعورت

 ںي رسم بہت سے اقوام اورملتوں میہی اور ںي سے ہںي عام عورتوں می بلکہ ان ہںي ہی سے اگنينہ زم



 ی کوئںي می اور نہ عورت ذات کی رونما ہوئی برائی جبّلتی۔ نہ کوئی اور ہزاروں سال سے رائج تهکڑوںيس

  ہے ی گئی محسوس کیکم

  ہو نابي اسالم کا بے عنید

 نی کرسکا ہے تاکہ دںي اسالم زمانہ کے گزرنے کو درک نہنی کہ دںي ا سے قبول کرتے ہاآپيک: سوال    

 زمان ومکان کے مطابق ہو تا ؟

 ہوتا نی دکی کرسکا ہے تا کہ زمان ومکان کے مطابق اںياسالم زمانہ کے گزرنے کو درک نہ ''ہی:    جواب 

 اي کںي نہري تفّکر کے مشابہ ہے ۔زمان ومکان نے تغیر تفکر کے بجائے شعی بات ہے جو فلسفیسی اکیا''

 ني اور زمںي دن اور رات ہیوہ ،دن اوررات ںي کا موجب بنیلی تبدںي مني قوانیہے تاکہ انسان کے اجتماع

 شي کے پی روزافزوں ترقی اپنی طرز زندگی ،صرف انسان کںي ہزاروں سال قبل کے مانند ہرہياور ہوا وغ

 ی انسان کںي ہوتے رہتے ہلی تبدایور دن بدن انسان کے توقعات اور مطالبات بڑهتے  ہے ای ہوئلینظر تبد

 وعشرت کے شي ہے کہ عی جرئت بخشتہی اسے ںي مجہيت افزائش کے نزي انگرتي حی اپنیفعّال توانائ

 پڑ کر ان ںي فکر می کراني کرتے تهے آج کے فقںي کل کے پادشاہ تصور نہںيجن انواع واقسام کے بارے م

  ۔ںیکا مطالبہ کر

 کے ی کے مانند ہے جو اسے زندگیلی تبدی فکرںي فرد مکی بالکل ایلی تبدی فکرہی ںي    معاشرہ م

 ںي فکر می ہاته واالشخص صرف اپنے شکم کی مفلس خالکی ہے ۔ای آتشي وجہ سے پیمختلف حاالت ک

 ی ،لباس کے ہی ہو تاي مہیروٹ ی روزمرہ کی اس کی کو فراموش کر ڈالتا ہے ،جوں ہزيہو تا ہے اور ہر چ

 وںياشي فخر ومباہات ،تکلفات اور گوناگوں عنے،ی کو وسعت دہی پڑتا ہے ،اس کے بعد اوالد ،اور سرماںيفکر م

 ... طرح ی پڑتا ہے اور اسںي فکر می کنےیکو بڑهاواد

 ،اگر چہ ںي ہتےی معاشرہ کے اکثرلوگوں کے مطالبات کو اپنے لئے تحفظ قرار دني قوانی    آج کے اجتماع

 طرز تفکر اس کے عالوہ ہے ،اسالم ی اسالمکني نہ ہوں ،لی مصلحت کے مطابق بهیقي حقیمعاشرہ ک

 ہے تای قراردحّفظت)  فطرت کو ی انسانںي اصطالح میدکيقرآن مج( انسان کا یعي طبںي ماتيعی تشریاپن

 ی کاتیتا ہے اور جن ضرور مد نظر رکهںي عمارت کو اسلحوںسے مسلح صورت می وجودی انسان کیعنی،

 کے طور پر ،اسالم جہي ہے ۔نتی وضع کرتني ہے ان کے برابر مربوط قوانی کرتی مسلح عمارت نشان دہہی

 ی کتی مصلحت کو پورا کرتا ہے ،خواہ اکثریقي حقی سے معاشرہ کني اپنے وضع کئے گئے قوانہیکا نظر

 قابل ںي کانام رکهاہے اور انهعتی شرںيم نے انه کہ اسالںي ہني قوانیہی نہ ۔اور ای کے مطابق ہو یمرض

 ہے ،اور ںي نہري خلقت ہے جو قابل تغی فطری ان کا محافظ انسان کونکہي جانتا ہے ،کںي نہیلی و تبدريتغ

 ني ۔اسالم اپنے ثابت قوانی ہوں گداري ثابت اور پائںيورت ضری فطریجب تک انسان ،انسان ہے اس ک

 سے وںيلی تبدی کی جو زندگںي ہني قوانسےی رکهتا ہے اور وہ ای ضوابط بهريکے عالوہ قابل تغ) عتیشر(

 سے ني کے قوانعتی شری کني قوانري اور ان قابل تغںي کے اثر مشرفتي پی وتمدن کبی ،تہذںيمربوط ہ

  سے نسبت کے مانند ہے ۔ني آئري ناقابل تغی کني قوانخي تنسابل کے قمنٹينسبت ،پارل

 ،ضرورت کے ںي مہی کے ساني کے قوانعتی ہے کہ شرای داريمت کے حاکم کو اخت حکوینی    اسالم نے د

 مصلحت ني قوانہی نافذ کرے اور ںي لے کر انهصلےي فی مصلحت کے تحت ضروری کیٰوقت زمان اور شور

 ۔اس کے برخالف ںي اور مصلحت کے رفع ہو نے پر منسوخ ہو تے ہںيکے تقاضوں کے مطابق اعتبار رکهتے ہ

  ہو تے ۔ںي نہخي قابل تنسنيے قوان کعتیشر

 ںي ہنيپہلے ثابت اور پائدارقوان: رکهتا ہے ني کے مطابق اسالم دو قسم کے قواناني    اس بناء پر مذکورہ ب

  کہا جاتا ہے ۔عتی شرںي ثابت فطرت ہے اور انهی،جن کاضا من انسان ک



 ني قوانہی ضامن ہے ۔ی مصلحت ان کی اور وقت کںي ہو تے ہري جو قابل تغںي ہني    اوردوسرے وہ قوان

 جگہ ی جگہ سے دوسرکی ،اس کے مانند کہ انسان اںي ہو تے ہريمصلحت کے بدلنے کے ساته قابل تغ

 گهوڑے ای تهے چلتے دلياپی مسافرت کے لئے ںي زمانے ممی قدکني ہے ،لںي نہازيمنتقل ہو نے سے بے ن

 ںي ضرورت نہی اورضوابط وضع کر نے کني قوانادہی زاور گدهے پر سوار ہو کر سفر کرتے تهے ،ان کے لئے

 راستے ی دوز اور ہوائني ،زمی ،سمندری وجہ سے صحرائی ہو نے کداي پی ترقںي آج وسائل مکني لیته

 کہنا ہی پر واضح ہو تا ہے کہ ہاںی، ہے ی ہوئداي ضرورت پی وضع کر نے کني قوانقي اور بہت دقںينکلے ہ

  ہے ۔ادباتي بے بنیانتہائ'' ہے اي کںينے کو درک نہاسالم نے زمانہ کے گزر '':

 کر کے ثابت ی نشاندہی ہے کہ اسالم کے ان احکام کہی    جن بات کو صاحب اعتراض کہہ سکتا ہے وہ 

 سوال کرے ںي مصلحت کے بارے می کاحکمی مصلحت کے موافق نہ ہوں یقي حقیکرے جو اس زمانہ ک

 ، اگر اس کے باوجود اس بحث ی وضاحت کیے مطابق اس ک بحث ہے ہم نے گنجائش کعي وسکی اہی۔

  ۔ںي رکهی تا کہ بحث کو جارنای اعتراض ہوتو تذکر دی کوئای ہو ی ابہام باقی کوئدی مزںي بارے مکے

  ہو نای اسالم کا فطرنید

 جو زمان ومکان کے مطابق آج سے ني کہ اسالم کے بہت سے قوانںي کرتے ہالي آپ خايک:     سوال

  بدلنا چاہئے ؟ںي ،انهںي آئے ہںيال پہلے وجود مس١۴٠٠

 انسان ادي بنی کني اسالم کے قوانعتی واضح ہو اہے ۔ شرںياس سوال کا جواب گزشتہ جواب م:     جواب 

 : رائے اور پسند۔خدائے متعال فرماتا ہے یک) کینصف اور ا( تی مخصوص فطرت و خلقت ہے نہ اکثریک

 )٣٠/روم ...)( لخلق الّلٰہلی ال تبدهاي الّلٰہ اّلتي فطرالّناس علفافطرتي حننیفأّقم وجهک للّد(

 ہے ی وہ فطرت الہٰنی دہی کہ ںي اور باطل سے کنار کش رہںي طرف رکهیک) اسالم (نیآپ اپنے رخ کو د''

 ''... ہے ی ہو سکتںي نہیلی تبدی کو ئںي می ہے اور خلقت الہٰاي اکديجس پر اس نے انسان کو پ

 

 

  ؟ںي کے مقام پرفائز تهی عہدتیوال)س (نبی حضرت زايک

 ؟اور اگر ںي تهی کا مقام رکهتی عہدی ولہاي سالم اهللا علنبی کہ حضرت زںي مانتے ہہی آپ ايک:    سوال

 ںي عالمت نہی اس بات کی ذمہ داری ان کے ذمہ دوسرے کاموں کے عالوہ اس کام کاي ،تو کںي تهیرکهت

  ہے ؟ی مرد کے قدم بہ قدم بڑه سکتںي صورت مینے ک رکهتي عورت صالحںيہے کہ اسالم م

 ی عہدی ولںي طور پر اسالم میادي ہے اور بنںي موجود نہلي دلی کوئںياس مسئلہ کے بارے م:    جواب

 ہو تو مستند مدارک کے مطابق یني عہد کا مقصود جانشی ہے ۔اگر ولںي عنوان موجود نہیکے نام پر کوئ

 ہاي سالم اهللا علنبی حضرت زی خواہر گرامیک) ع( نہ آپںيہ) ع(وتهے امام چنيکے جا نش)ع( امام سرےيت

 ۔

 حکومت کے ی ظالمانہ او ر استبدادی کہي امی اور بندیزی معلوم ہو تا ہے کہ ہی سے توںیروا! ہاں ی    ج

 نبی کے مطابق حضرت زتي وصی کدالشہداءي حضرت سںي مکی تحری السالم کہي علنيخالف امام حس

نے ) ع( آپںي نے مها کو نبوںی اور ان ذمہ دارںي تهاںی ذمہ داری کے دوش مبارک پر بهارہاي علسالم اهللا

 طور پر جاننا چاہئے کہ ی ۔اصولاي کا مظاہرہ کتي شخصینی دی معمولري اور غاقتي لی ا ور عملیعلم

 ی اجتماع اوری کے انفرادنید (یٰ علم وتقومتي قدر وقی انسان کںي ،معاشرہ مںي نظر میاسالم ک

 ہی سرماسےي ،جںي ہو تے ہلہي وسا اور نفوذ کازي امور جو امتںدوسرےيپر ہے ۔اور معاشر ہ م) خدمات

 قدر ی قسم کی عہدے کسی کے عہدے اور فوجہي شرافت ،حکومت اورعدلیاورعظمت ،خاندان اورخاندان



ر ان کو دوسروں پر افضل قرار  جو ان کے لئے فخر ومباہات کا سبب بن کں،ي رکهتے ہںي نہازيومنزلت اور امت

 کی جانا چاہئے ،اس بناء پر اای دںي قرار نہاري کا معازي امتی طاقت کا نفوذ جتال نے کو کسںي ۔اسالم مںید

 ہو تو ی رکهتاقتي ہے اور اگر لی مرد کے قدم بہ قدم بڑه سکتںي مازاتي امتینیمسلمان خاتون اپنے د

 یکے عالوہ تمام اجتماع- اور جنگ ہي حکومت ،عدل- مسائل ني ہے اور تیتمام مردوں سے آگے بڑه سکت

 : فرماتا ہے ی ہے ۔خدائے تعا لٰی مردوں کے دوش بدوش شرکت کرسکتںيمشاغل م

 :اورفرماتا ہے '' )١( گار رہےزي پرہادہی ہے جو زی محترم وہادہی زکی سے خدا کے نزدںي تم مشکيب    ''

 '')٢(ں؟ي جانتے ہںي گے جو نہںيبرابر ہو جائ ان کے ںي وہ لوگ جو جانتے ہايک    ''

 لي تشکی اور خاندان کازدواج

  ہے؟ہی نظراي اسالم کا کںي کے بارے ملي تشکیازدواج اور خاندان ک:    سوال 

 اني کو مدارک کے ساته باتي کے کلني قوانںي بارے می اور اس کلي تشکیازدواج اور خاندان ک:     جواب 

 اختصار ںي پر اس سلسلہ مہاںی گنجائش سے باہر جو کچه ی، اس مقالہ ک وضاحت لي تفصیکرنے ک

 ی کو انسانليشک تی ہے کہ اسالم ازدواج اور خاندان کہی جا سکتا ہے وہ اي کانياوراجمال کے ساته ب

 نے انسان کے قي ہے کہ تخلہی ی عامل جانتا ہے۔اس کا معنی بقاء کا اصلی اور اس کدائشي پیمعاشرہ ک

 ی اجتماع بر قرار کرنے کے لئے ،انسان کو مردانہ اور زنانہ آلہ تناسل اور اس کے بعد جبّلاني در مافراد کے

  ايخواہشات سے مسلح ک

 

 )١٣/حجرات...)(اّن اکرمکم عندالّلہ اتقکم (...۔١

 )٩/زمر)(علمونی ال نی واّلذعلمونی نی اّلذیستویهل (...۔٢

 ۔اور اپنے لخت ںی موجود بچہ کو جنم دںير کے دونوں کے مادہ م کداي پیکی نزدںي دونوں آپس مہی تا کہ ہے

 کے بعد اس دائشي نظر حمل کے دوران اور پشي کے پوںی رکهنے والے جذبات اور ہمدردںيجگر کے بارے م

 اںی احساسات اور ہمدردہی اور ان کے رنج وغم اورجذبات سے بهرے ںي پرورش کرتے ہینو مولود بچہ ک

 ۔ماں باپ کے ان ںي کر کے اسے بلوغ کے مرحلہ تک پہنچاتے ہتي تر بی۔اس نومولودک ںي ہیروزبروزبڑهت

 جذبات کا مظاہرہ کر کے اپنے ماں باپ سے رجحان ی کے ردعمل کے طور پر بچہ بهوںیجذبات اور ہمدرد

  اجتماعاتی اور ملکی اور اس کے بعد شہراع اجتمی اجتماع، پهر قومیدکهاتا ہے ۔اس طرح پہلے خاندان

 بقاء اور اس کو نابود ہو نے سے ی معاشرہ کںي ہے کہ اس صورت میہی ۔بدںي آتے ہںياور معاشرہ وجود م

 اور عورت کو اپنے یوي بی قانونی اور مرد کو اپنںي چاہئی خواہشات محدود ہو نیبچانے کے لئے جبّل

چونکہ عورت ( مشخص ہو ں کر نا چاہئے تا کہ نو مولود بچے کا باپي شوہر کے حدود سے تجاوز نہیقانون

 سے ی مرضی صورت نہ ہو تو ہرجوان اپنہیاگر ) ہے اور وہ وضع حمل ہے ی ضامن ،رکهتیماں ہونے کا فطر

 سے في محنت اور تکلی خاندان کلي طور پر استفادہ کر کے تشکی قانونري خواہشات سے غی جنسیاپن

 کے طور جہي گے،نتںی کو کهودناني کے اطم روابطی اس طرح باپ اور فرزند اپنے نسبور گے اںی کریپہلوتہ

 طور پر حفظان صحت ی قہرںي مجہي ۔آخرکارزنارائج ہو نے کے نتی گںی کمزورپڑاںی ہمدردیپر خاندان

 داواري پی کی جو اس فحاش- وںي برائیسي جانتوںي بے شمارخی ،قطع نسل اور دوسری ،اخالقی،اجتماع

 کہ جن ملکوں ںي کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہساي۔ جی گںيکر رہ بالکل نابود ہو اںی ہمدردیسے خاندان- ںيہ

 حالت انسان کے ہی اور ںي ہی جارہی روز بروزنابود ہوتاںی ہمدردی ہے ، وہاں پر خاندانی آزادی جنسںيم

  االرم ہے ۔ی خطرہ ککیمستقبل کے لئے ا



 اور عورتوں کے ناجائز تعلقات  مردںي مکہی پڑهاہے کہ امرںي     چندسال پہلے ہم نے روز ناموں اور مجالت م

 سوسال کے بعد کی نظراشي حالت کے پں،اسي الکه بے باپ بچے متولد ہوئے ہني ساالنہ تںي مجہيکے نت

 تعلقات کو ی کے جنسمرد لئے ،اسالم نے زن ویاس! معاشرہ کہاں پہنچ جائے گای انسا نںيمعلوم نہ

 مرد پر ی ذمہ داری ہے اور بچہ کے اخراجات کايک طور پر ممنوع ی اور راہ سے قطعیازدواج کے عالوہ کس

 رشتہ داروں کے یبی قرںي کا ذمہ داراور مسؤل جانا ہے ۔اسالم می زندگی ہے اوراسے بچہ کیڈال د

 مرد پر حرام یٹي بی اوربہن کی اور بهائیٹيب ،خالہ ،بہن ،ی ماں ،پهپهسےيج: ازدواج ممنوع ہے انيدرم

بہن ( بہن ی کیويب) شرط پری کرنے کزشيماں کے ساته آم (یٹيب ی کیوي طرح بہو ،ساس ،بیہے۔اس

 ی رشتہ دار بهی طرح ہر شوہردارعورت اور رضاعی ۔اسںيمرد پر حرام ہ )ںي صورت می ہونے کںيکے عقد م

 ںي نسبت سے مرد حرام ہوتے ہی اسیں ۔عورت کے لئے بهي رشتہ داروں کے مانند حرام ہوتے ہینسب

 طرح وہ ی اور اسںي ہی ذکر ہوئںي جو سورہ نساء مںي ہاتی وہ آی کديقرآن مج کے مدارک اني۔مذکورہ ب

 ی گئی السالم سے نقل کہمي وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علہي اهللا علی اکرم صلغمبري جو پںي ہی بهںيتیروا

  ۔ںي درج ہںي مکتابوں ی کثی اور احادںيہ

  اور مسئلہ طالقاسالم

  ہے ؟یسيق ک طالںي نظر میاسالم ک:     سوال

 کو خاتمہ ی بدبختی ابدہی سے ہے اور ںي مجلس قانون ساز کے فخر ومباہات میطالق،اسالم ک:    جواب

 ی ہے ۔اس قانون کی رونما ہوتںي مجہي عدم توافق کے نتاني کے درمیوي باںي کہ مزہےي چیبخشنے وال

 ۔اس کا ںي ہی اسے قبول کر رہگرےی بعد دکےیجًای تدری بهںي حکومتی اسالمري عالم ہے کہ غہی کا تياہم

 ١٧۵ ہے ۔مالحظہ ہو ص۔اي گاي کاني بںي خالصہ سواالت کے چوتهے حصہ کے جواب مکیا

 ہے ۔طالق کے ںي ضرورت نہی کرنے کاني ہے اوراس کا مصدر بکی سے اںي اسالم ماتی    طالق ،ضرور

  ہے۔ںيہ پر گنجائش نہاںی ی کر نے کاني اور ان کے مصادربلي تفصی کنيقوان

  اورہمسر کے انتخاب کا حقعورت

 ںي نہای ہے ی کو انتخاب کرنے کا حق رکهتاتي حکی طرح اپنے شری عورت،مرد کںي اسالم مايک:     سوال

 ؟

  آزاد ہے ۔ںي کاانتخاب کرنے ماتي حکی عورت اپنے شرںياسالم م:     جواب

  کا مردسے متعلق ہو نا فرزند

  فرزند کس کا ہو تا ہے ؟ںي صورت می طالق کاني کے درمیوي باںيم:     سوالـ

 ہے کہ وہ اپنے بچہ کو سات سال تک خودپرورش کرے اور اس مدت کے یمطّلقہ عورت حق رکهت:     جواب

 طرف ی فقہ اسالم کںي کا خرچ مرد کے ذمہ ہے ۔اس حکم کے مصدرکے بارے می زندگیدوران بچہ ک

 رجوع کرنا چاہئے ۔

  فرمائشکی ایک السالم ہي علی علحضرت

اپنے فرزندوں کو مستقبل کے :  ہے ای السالم نے فرماہي علی اسے مانتے ہو کہ حضرت علايک:     سوال

 اسالم زمان ومکان کے ني ہے کہ قوانںي نہی معنہی اس فرمائش کا اي کںي کرنا ؟اس صورت متيلئے تر ب

  ؟ںيمطابق بدلنے چاہئ

 ہے ،اس کا ی گئیسے منسوب ک)ع( حضرت ںينہج البالغہ م ہے ،کتاب ثی مرسل حدکی اہی:      جواب

 روزمرہ کے ونکہي چاہئے ،کنای دںي پر انجام نہادي بنی کو آداب ورسوم کتي تربی ہے کہ بچوں کہیمقصود 

 شخص گهوڑے گدهے ی کوئسےي سے روکتا ہے ،جی ترقی کیآداب ورسوم کا جمود انسان کو زندگ



 کرنے اورسڑک کے اتار چڑهاؤ جادی کو ای گاڑی پر اکتفا کرے وہ کبهیس ہو اورای سفر کرنے کا عاددلياپی

  پڑے گا۔ںي نہںي فکر میکو ہموار کرنے ک

کا  ) ںي ہںيرنہيجونص کے مطابق قابل تغ (ني قوانی ہے کہ اپنے فرزندوں کو شرعںي نہہی    اس کا مقصود 

 ونکہي ۔ کرتهےیو مسترد کر نے کے لئے ناگز کثی مقصود ہوتا توہم حدیہی ںي مقتي اور اگر حقںیپابند نہ کر

 ی السالم کا واضح اور قطعہميہارعل وآلہ وسلم اور تمام ائمہ اطہي اهللا علی اکرم صلغمبريہمارے پاس پ

 اور اس ںی کے مخالف ہو اسے مسترد کر کے قبول نہ کردي قرآن مجثی حدیحکم موجود ہے کہ جو به

 ے موازنہ کر نا چاہئے اور اس کے بعد اسے قبول کرنا چاہئے ۔ سدي کا پہلے قرآن مجثیلحاظ سے ہر حد

  السکتا ہے ںي نہیلی تبدی خدا کے عالوہ کوئںي مني کے احکام و قوانعتیشر

  ہے؟ ی کی کوتاہشہي ہموںي کںي النے میلی ومکان کے مطابق تبدںزماني اسالم منيقوان:    سوال

 ںي نہاري قسم کا اختی النے کا کسیلی تبدںيم) عتیشر( ني قوانی خدائاءي امور کے اولینید:     جواب

 لي وککی کتاب وسنت سے استنباط کرنا ہے ،اںي مسائل کے بارے مینی اور ان کا فرض صرف دںيرکهتے ہ

 ںي دفعہ می کسکے ني کہ آئہی سے استنباط کرتا ہے نہ ني مسائل کو ملک کے آئیکے مانند جو قانون

  الئے ۔یلیتبد

 وآلہ وسلم ہي اهللا علی اکرم صلغمبري ،خود پںي نہی بات ہی کنی علمائے دںي کے بارے مني قوانی    شرع

 ی ۔بهںي کے محافظ اور معلم ہعتی ۔جو امام اور شرنيکے جانش)ص(اورآپ- ںي کے النے والے ہعتیجو شر-

 کے اتيران عمی مغربچشمہ رکهتے ۔اس قسم کے سواالت اور اعتراضات کا سرںي نہاري النے کا اختیلیتبد

 تهے نی مفکری چند نوابغ اور اجتماعاءي انبعتیصاحب شر : ںي کہتے ہہیماہروں کا طرز تفکر ہے ، جو 

 ہے اور ی طرف دعوت کی راستہ کدهےي سی انقالب برپا کرکے لو گوں کںي،جنہوںنے معاشرہ کے حق م

 ہے اور خود کو خدا ایسکها کو وضع کر کے لوگوں کو ني فکر سے کچه قوانیاقتضائے زمان کے مطابق اپن

 اور اپنے بے الگ نی وخدا کا دعتی اور خدا کا کالم اور شری وحیکے رسول، اپنے مقدس افکار کوآسمان

  ہے ۔اي کاني بلي ،جبرئیافکار کے سرچشمہ کو فرشتہ وح

 اسالم عتی من جملہ شرني کے قوانی آسمانانی کے مطابق،ادہی ہے کہ اس قسم کے نظریہی    بد

 والے اعتراضات داہونےيکے دوران پ)١( سواالت سي اور ان چالںيائے زمان کے مطابق مرتب ہونے چاہئاقتض

  ۔ںيبجا ہونے چاہئ

 کے غمبروںي کہ پري ۔اوربجائے اس کے بغںي خطا کے مر تکب ہوئے ہںي مہی صاحبان نظر اپنے نظرہی کني    ل

 سند ی کتابوں کی آسمانیے ۔اگر چہ دوسر ہای سنادصلہي فرض پر فادي ،بے بنںی کرقي تحقی کیٰدعو

  یکی ابہام اور تارخی تاری کی زندگی کغمبروںياورگزشتہ پ

 اهللا ی اسالم صلغمبري کتاب ہے اور پی آسمانی کا متن،جو اسالم کدي قرآن مجکني ہے ،لںي مبّرا نہسے

 کے ) ص( وآلہ وسلم اورآپہي اهللا علی اورآنحضرت صلخی تاری کی زندگی وآلہ وسلم کہيعل

  ہے ۔یرہ جات٣٣ تعدادکم ہو کر ی سواالت کو مرتب کرنے کے بعد ان کںي طبع مدی۔ جد١

  ۔ںي کو جهٹالکر مسترد کرتے ہہی اس نظراناتي الصدور بی کے موجودہ قطعنوںيجانش

 نی جو شخص اس دکني چاہتے ،لںي کا دفاع کرنا نہتي حقانی اس کای ی طرفداری    ہم اس وقت اسالم ک

 خاص کر اس کتا ب نی دائےي اور اولدي رکهتا ہو ،قرآن مجی بهی آشنائی سی تهوڑںيصادرکے بارے مکے م

 کو مکمل ہی وہ اس نظرہ نگاہ ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کی پر سر سر اناتيکے ب)ص (غمبريکو النے والے پ

  ۔ںيطور پر مسترد کرتے ہ

 : فرماتا ہے ںي واضح الفاظ مدي    قرآن مج



 رکهتے ںي نہی آزادی اور عمل کاري قسم کا اختی کسںي خدا منی وآلہ وسلم دہي اهللا علی خدا صلرغمبيپ'' 

 )٩٢،٩٩/مائدہ (''۔ںي پہنچانے والے ہغامي اور وہ صرف خداکا پںيہ

 :    واضح طور پر فرماتا ہے 

ردگار عالم نے اسے  پروںي جنهںي ہني احکام وقوانسےی اہی ہے بلکہ ںي نہداواري پی فکر کی خدا بشر نید''

 )۴٣۔۴٠/حاقہ(''  ہےای کے توسط سے اپنے بندوں پر نازل فرماغمبروںيپ

 ںي ہتےیاسے خداسے نسبت د)ص(کا کالم ہے اورآپ) ص(غمبري پدي کہتے تهے کہ قرآن مجہی    جو لوگ 

 : واضح طور پر فرماتا ہے دي قرآن مجںي،ان کے جواب م

 داواري پی فکر کی انسانني اور نہ اس کے مضامںہےيان کا کالم نہ قرآن خدا کا کالم ہے اور انسشکيب'' 

 '')١( ۔ںيہ

 : فرماتا ہے دی    مز

  ہے ای اورنبوت نے خاتمہ پای وحیکے بعد آسمان)  وآلہ وسلمہي اهللا علیصل(  اکرمغمبريپ''

 )٢۵/مدثر(۔ ١

 '') ١(ںي ہخي تک معتبر اور ناقابل تنسامتي قرآ ن کے احکام قاور

 سے ناقابل ی حصہ کو روزمرہ زندگکی کے اني نظر جو شخص اسالم کے قوانشيشتہ مطالب کے پ    گز

 پر - کر تا ہے اني کوبني احکام اور قوانیجو ابد- ادي بنی کتي حقانی قراردے ،اسے اسالم کصي تشخقيتطب

  چاہئے ۔ی کر نی چارہ جوئی النے کیلی تبدںياعتراض کرنا چاہئے اور ان م

  ني قوانافتہی یرق اور تاسالم

 ذمہ ی سے منہ موڑ نے کنی مسلمان نو جوانوں کے دافتہی مي سمجهتے کہ تعلںي نہہی آپ ايک:     سوال

  ؟ںي صنعت وعلم کے مطابق نہی کاي دنںي پر ہے جو موجودہ زمانہ مني ان پس ماندہ قوانیدار

 شي کے چند نمونے پنيپس ماندہ قوان کے بجائے اسالم کے ی عاوادديبہتر تها اگر آپ ان بے بن:     جواب

  پس ںي ۔اسالم می جاتیکرتے تاکہ اس پر مدّلل بحث ک

  !ںي رہ جانے والے مسلمان بہت ہچهےي سے پني قوانکني لںي ہںي نہني قوانماندے

 کے ماورائے ی زندگی اور انسانی زندگی ازلی ابدکی ای اسالم انسان کنی کر دان،خاصی ادیآسمان

 رابطہ ہے ؟ آج اي بحث کا آج کے علم وصنعت سے کی اور اس طرز کںي بحث کرتے ہی ک سے رابطہعتيطب

 بارے کے مادہ ی صنعت بهی ہے اور آج کاتي خصوصی بحث کا موضوع ماّدہ اور ماّدہ کیکل کے علم ک

 اظہار ںي قبول کرنے کے سلسلہ مای اسے مسترد ںي سر گرم ہے ۔اس لحاظ سے ماوراء کے بارے مںيم

  رکهتے ۔ںي حق نہینے کا کوئنظر کر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ۴٠/احزاب (۔١

 ہے اور اس ںي پر نہني قوانینی سے منہ موڑ نے کا گناہ دنی مسلمان نوجوانوں کے دافتہی مي تعلہمارے

 کے تي اور انسانري ہے بلکہ واضح ہے کہ ضمی کی سے رو گرداننیمطلب کا گواہ کہ انسان نے نہ صرف د

 اور یائي ،بے حی ،چاپلوسانتي جهوٹ،خںي نوجوانوں مافتہی مي پائمال کر رہا ہے ہمارے تعلی کو بهنيقوان

  کے ۔نی ،نہ صرف دںي اور حق کے دشمن ہی ،سچائی پاکی کاس ہو ناہے کہ وہ ہر قسم کیبے راہ رو

)  نسبت کم ہے یاگر چہ دوسروں ک( تعداد ی بڑکی ای نوجوانوں کافتہی مي طرف سے ،تعلی    دوسر

کے پابند  ! نيپسماندہ قوان) بقول آپ کے (ی اخالق سے آراستہ اور معارف سے آشنا اور ان ہدہیپسند

 ی لوگ اپنہی ے ہے ،اس لئںي نہی اور چونکہ اسالم ہر گز علم وصنعت کے منا فںياوران پر عمل کرتے ہ



 سے نی دی ہمارے نوجوانوں کںيم قتي کرتے ۔لہذا حقںي کا ہر گزاحساس نہی رنج وناراحتںي میزندگ

 کار قہی کے طرتي وتر بمي تعلی ثقافتی کني مسؤ لی ناشناس ثقافتضہی ہمارے فری ذمہ داری کیروگردان

  ۔ر پني قوانی فضائل اور اخالقی پر اورنہ انسانني قوانینیپر ہے نہ د

  ہوناحي اورمنکرات کا قبیفحاش

 ادہی زوںي کی عورتوں کںي کے بارے م- ںي ہکیرابر شر بںي مرد اور عورتںيجس م- یفحاش:     سوال

 ںي بہتر اور طاقتورترمخلوق ہے ،اس صورت مکی کہ مرد، اںي ہے ؟ اور اگر آپ قبول کرتے ہی جاتیمالمت ک

 چاہئے ی جانی سر زنش کادہی زی نہ کرے تو اس کسایوہ اپنے اعمال کو بہتر کنٹرول کرسکتا ہے اور اگر ا

 ؟

  ہے ۔ںي نہی حکم کا وجود ہی کسسےی اںيماسالم :    جواب

  ناشائستہ بات کیا

 کو اپنامنہ یاگر کس:  ہے ی فرمائدي وآلہ وسلم نے تاکہي اهللا علیکہا جاتا ہے حضرت محمد صل:     سوال

 ںي نہای ہے حي بات صحہی اي برتاؤ کرناچاہئے کساي کا جٹےي بیقي تواس کے ساته اپنے حقٹابنادوگےيبوال ب

 ی طالق دی کٹےي منہ بولے بے وآلہ وسلم اپنہي اهللا علی اسالم صلغمبري پںي صورت میونے ک ہحي؟صح

  آمادہ ہوئے ؟وںي کرنے پر کی سے شادیوي بیگئ

 ہے ی گئی کںي نہدي تاکی کوئیسی طرف سے ہرگز ای وآلہ وسلم کہي اهللا علیآنحضرت صل:    جواب

 ۔اپنے منہ ںيپر لگاتے ہ)ص( آپیسائي عی مغرب تہمت ہے جو اسالم کے دشمن خاص کرکی اہی،بلکہ 

 کہ اس ناپسند ی اصول پر تهی اسی شادیک) ص( سے آنحضرتیوي بی گئی طالق دی کٹےيبولے ب

 ی خاندان کے کسکی اںي اکثر ممالک مںي نکہ اس زمانہ موي ،کںي باطل کر کے اس کا اعالن فرمائکورسم 

 جاتا تها ۔اس سلسلہ اي رشتہ کا برتاؤ کیقي ساته حقفرزند کو دوسرے خاندان سے ملحق کر کے اس کے

  ۔ںي موجود ہںيتی آی کئںي کے سورہ احزاب مدي قرآن مجںيم

  ہے ںي نہاري عمر معںي مازدواج

 مقام پر فائز تهے مي عظکی کے لئے اتي تربی وآلہ وسلم ،بشر کہي اهللا علیحضرت محمد صل:     سوال

 کی اںي مبًابوڑهاپےی تقروںينے ک) ص( آپںينمونے ہونے چاہئکے اعمال دوسروں کے لئے ) ص(اورآپ

 ؟ی کیسے شاد)عائشہ  (ینوسالہ لڑک

 کی ہو گا کہ ایہی ہو تو ،بي عی کوئںي کر نے می بوڑهے مرد سے شادکی ایاگر جوان عورت ک:    جواب

ے عدم  کہ عمر کہی ای ی ہو تںي لذت بخش نہی بوڑهے مردسے مباشرت کرنکیجوان عورت کے لئے ا

 وہي بںي می وجہ سے عام طور پر شوہر عورت سے پہلے مرجاتا ہے اور عورت جوانیتعادل اور تقارب ک

 اس لئے ہمارے پاس ںي ہںي واضح ہے کہ ازدواج کے مقاصد صرف ان دو مقاصد تک محدود نہکني ہے ۔لیہوت

 سے بہت اہم دوسرے  ہے ممکن ہے مذکورہ مقاصدںي موجود نہلي دلی کوئی کے ممنوع ہونے کہیاس رو

  ۔ںي کا سبب بنحي کے لئے ترجی شادی ہوں جو اس قسم کیمقاصدبه

 مسٹرآئزن ہاور نے ہی کے صدرجمہورکہی پڑها ہے کہ چند سال پہلے ،امرںي کہ ہم نے اخباروں مساي    ج

ها کہ  سے پو چهاتزگاني دوشی اور ملک کاتهاي کشي سوال پکی اہی ںي اخباروں مراالشاعتي کے کثکہیامر

 خود مسٹر آئزن ںيم نے اپنے جواب زگاني اکثر دوشی ککہی ہو ؟امری کرنا پسند کرتیتم کس سے شاد

 ی شادی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلغمبري تها ،جبکہ نہ وہ جوان تها اور نہ خوبصورت ۔پايہاورکا نام ل

 اطالع رکهتا ہے ، شيوب کم ںي کے بارے مخی تاری کی زندگیک) ص( ،جوشخص آنحضرتںيکے بارے م

کے ہر کام استدالل ) ص( تهے اور آپںي مرد نہاشّي شہوت پرست اور عکیا) ص( جانتا ہے کہ آپیبخوب



 کے لئے انيسے اس قسم کاکام جواز کے ب)ص( بنا پر ،آنحضرتی پر ہوا کرتے تهے نہ جذبات کادي بنیک

  ۔ںي اثرات رونما ہوئے ہاںیکے نما اس ںي مشرفتي پی دعوت اسالم کیک) ص( ہے اور آپایانجام پا

  متعہ کا مشروع وجائزہوناںي ماسالم

 اور اس ںي ہے ،جبکہ اہل سنت اس کے مخالف ہہی نظراي آپ کا کںيکے حکم کے بارے م'' متعہ '':     سوال

 کے خالف ہے اور عورت کو ني قوانی امرانسانہی سمجهتے کہ ںي نہاآپي ؟ کاہےيعمل کا مقصود ک

 کے ساته اس کا ناجائز ی بناتا ہے تاکہ آسانزي چیسی اکیا) سے قبول کرتے ہو تيثي حی کاگرانسان(

  ؟اجائےیفائدہ اٹها

 ثابت ںي م٢۴ نمبر تی آی کے سورئہ نساء کدي جواز قرآن مجی و شرعتي مشروعینکاح متعہ ک:     جواب

 عمل قرآن ہی ونکہي کرتے ، کںي مخالفت پر اعتنا نہی اہل سّنت کںي اس کے بارے معہيہو چکاہے اور ش

 خالفت ی اول کفہي ،خلںي می زندگی پو ری وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلغمبري ثابت ہے اور پںي مديمج

 مدت تک معمول کے مطابق رائج تها اور اس کے بعد کی ای بهںي خالفت می دوم کفہيکے دوران اور خل

 کر خي تنسی ہدي کے حکم کو صرف قرآن مجديرآن مج اور واضح ہے کہ قاي دوم نے اس کو منع کفئہيخل

 اظہار نظر ںي کے بارے منيقوان)عت کےیشر( ہے کہ موزون ںي حق نہہی حکومت کو یسکتا ہے اور اسالم

 کرے ۔

 جواز مذکورہ ی وشرعتي مشروعی اس کںي نظر می    نکاح متعہ کا مقصود ،موقت ازدواج ہے اور اسالم ک

 ی وشرعتي مشروعیانکار ہے ۔فلسفہ احکام کے نقطہ نظر کے مطابق طالق ک کے مطابق ناقابل اناتيب

 کہ موّقت ںي مت جاسکتا ہے ،اس صورای انجام دی کرتا ہے کہ ازدواج،موقت بهی نشاندہیجوازاس بات ک

ازدواج آثار کے لحاظ سے اس طرح مرتب ہو جائے کہ نقصانات اور مضر نتائج کا سبب نہ بنے ،تو اس کو 

  ہے۔ںي نہلي دلی کوئی نے کممنوع کر

 کے ساته ی ہے جس سے مردآسانیتی دزبناي چیسی اکی عمل عورت کو اہی'' ہے کہاي جو کہا گہی    اور 

 ی سے قبول کرتاري نکہ عورت اس عمل کو اپنے اختوي اور ظلم ہے ،کی زبردستکیا'' ناجائز فائدہ اٹهاتا ہے 

 اور وہ مقاصد اگر ںي ہکتےصد مرد کے لئے فرض کئے جا س جو مقاںيہے نہ جبر واکراہ سے اور اس عمل م

 ،اس لئے ںي دونوں طرف موجود ہہی تو ںي کے دوسرے فوائد ہی اکرنا اور زندگديمصاحبت ،لذت ،اوالد پ

  جائے ۔اي کو دوسرے کا کهلو نا شمار ککی ای سے کسںي ہے کہ دو مںي نہلي دلیکوئ

 گے تو واضح ںی سے غور کریدگي نظر ڈال کر سنجعيام اور وس پر عتی    اس کے عالوہ اگر آپ عالم بشر

 ازدواج تک محدود کر ی کو نکاح اور دائمزشي آمی جنسی معاشرہ کی گے کہ انسانںیطور پر مشاہدہ کر

 کا رواج ہر گز یدائم جاسکتا ہے اور ازدواج اي کںي شمار نہی قانونري کو غزشي آمی دوسریکے ہر قسم ک

  دے سکتا ہے ۔ںيورا کر کے مناسب جو اب نہ جبّلت کو پیاس جنس

 کے زشوںي سے مو قت آمعہی ذری بهی کسںي حکومتی قانونںي ملک می بهی کے کساي    مہذب دن

 ہی ںي صورت مانہي مخفای آشکار ںي شہروں می اور تمام بڑے اور مرکزںي ہی کر سکںي پر کنٹرول نہالؤيپه

 کو ازدواج تک محدود کر کے مکمل طور پر زنا زشي آمیجنس جو مذہب ںيعمل انجام پاتا ہے ۔اس صورت م

 ہے کہ موقت ازدواج کو زنا کے مفاسد کو رفع کر نے کے خاص شرائط ریکو روکنا چاہے ،تو اس کے لئے ناگز

  سے کنٹرول کر سکے ۔قہی جبّلت کا خاطر خواہ طری جگہ دے تاکہ اس عمومںيسے قانون م

کو ممنوع نہ ) موقعت ازدواج( دوم اس نکاح متعہفہياگر خل'': ایم نے فرما السالہي علنيرالمومني    حضرت ام

 پر واضح ہو تا ہاںیاور ) سے ہال کت تک پہنچ گئے ہوں ی ہو تے جو گمراہںگرفتاريکرتے تو صرف وہ لوگ زنا م

  ہے ۔ی سے دورقتي کے خالف شمار کرنا کس قدر حقني قوانیہے کہ اس امر کو انسان



 ني کے قوانی اور حمورابی روممی قدسےي ،جني قوانمی کا مقصود قبل از اسالم قدني قوانین    البتہ انسا

 جاتا تها ،بلکہ ان سے اي سلوک کساي جروںي اسای وانوںي عورت سے حںي مني نکہ ان قوانويں،کي ہںينہ

 کو بوںیر غر معاشرہ اویسان معاشرے کو انی مغربا،ي دنی عالم غرب کو انسانیںاسي ہني قوانیمراد مغرب

 الحال یف)غ،خطاي ،تبلدي ،تقلني ،تلقی ذہنقتيحق( اور ہر قسم کے اوامر سے متاثر ہو کر ںيانسان جانتے ہ

 چاہئے کہ ان فخر کر نے والے کهنای دکني ہمارے ذہنوں پر حکمراں ہے ۔لري وشرط کے بغدي قی فکر کسیہی

 کے خالف ني قوانیانسان( اس ںيعاشرتوں م اور مخلوط میمانسانوں نے ازدواج کے ماحول سے باہر ،عمو

 مردوں اوعورتوں ،لڑکوں ںي رکها ہے اور مہّذب ممالک خاص کر سب سے مہذب ممالک ماي جگہ پر کیک)

 راہ سے جو ی ازدواج کی ہے ؟اور دائمی گزر رہاي کاني اور خود مردوں اور جوانوں کے درموںي لڑکیاور کنوار

 رتي شائع ہو نے والے حںي ؟اور اس سلسلہ مںي سے پو را کرتے ہہقی اسے کس طرہے ی واقع ہو رہیکم

  ؟ںي کرتے ہی غمّازی اعداد وشمار کس بات کزيانگ

  ہےںي ربط نہی کا اسالم سے کوئی کمزوری کمسلمانوں

 ی اور آج کل کني کسان ،صحرانشسےي کا اعتقاد ہے کہ اسالم صرف سادہ لوگوں جبوںیغر:     سوال

 سے ںي کہ مسلمان ممالک مںي ہکهتےی ہے ،چنانچہ ہم دنی رہ جانے والوں کادچهےي تمدن سے پینيمش

 ںي مالک اور متمدن ممی ہے اور اسالم نے صنعتںي نہںي فہرست می ممالک کافتہی ی ترقی ملک بهکیا

 ني قوانی کہ اسالمںي آپ سوچتے ہاي ہے ؟کاي ہے ۔اس کا سبب کیںکي نہشرفتي پی قسم کیاصًال کس

 افراد کے لئے قابل قبول ہوں اور علم کے افتہی مي جائے جو تعلاي کاترجمہی جائے اي کلیح تبدکو اس طر

 موافق ہوں؟

 فہرست ی ممالک کشرفتہي اور پافتہی ی ممالک ترقی ہے کہ اسالمںي شک نہی کوئںياس م:     جواب 

 ںي سے کس ملک مںي ملک کا نام رکهنے والے ممالک می چاہئے اسالمکهنای دکني ۔لںي ہںي نہںيم

 اي کںي کا انہنام ہے اور اس اياگی اسالم کا نام لگانی کہ ان پر دہی ؟اس کے عالوہ ںي نافذہني قوانیاسالم

 نماز،روزہ اورحج کو سےي عبادتوں ،جی کچه لوگ بعض اسالمںيفائدہ مل رہا ہے ؟بجز اس کے ان ممالک م

 کے کن ہي اور عدلیراتي تغ،ی ،اجتماعیکے انفراد لوگ اسالم ہی ،ںي عادت کے طور پر بجا التے ہنہیرید

 ممالک کے تنّزل کا ذمہ دار ی کہ اسالمہے ںي مذاق نہہی اي کںي ؟اس صورت مںي پر عمل کرتے ہنيقوان

  جائے؟ایاسالم کو ٹهہرا

 اصالح ی معاشرے کني ہو تا اور اس کے قواننی دافتہی ی ترقکی کہا جائے کہ اگر اسالم اہی    ممکن ہے 

 اور اس طرح ی ہو تی جگہ بنالی اپنے لئے کوئںي رکهتے ،تو اس نے معاشرے ماقتي لیور ادارہ کر نے کا

 !متروک نہ ہو چکا ہو تا

 تو، ںي ہني قوانی اور تنزل کا سبب اسالمی عدم ترقںي ہو تا ہے کہ اگر معاشرہ مداي سوال پہی کني    ل

 رائج ہے ،نے اپنے لئے ںي سے ان ممالک می روش،جو نصف صدی کیسی کرموی ڈافتہی ی ترقیمغرب

 ی ظاہر نمائاور ہے ای دکهاںي قسم کا اثر نہی کسںي مشرفتي پی ہے اور اپنی بنائںي جگہ نہیوںکوئيک

 فائدہ وںي روش سے کافتہی ی کے مانند اس ترقبوںی لوگ غری ؟اور مشرقی رکهتںي اثر نہیکے عالوہ کوئ

 کے گہوارہ تيجو برسوں سے انسان ''یسی کرمویڈ'' نظام یسان انیہی وںي ؟اور کںي اٹهاسکتے ہںينہ

 ی نزم کوي تها ،کمی جگہ جاری خون کںي رگوں می اپنے لئے جگہ بنا سکا تها اور معاشرہ کںيم'' مغرب''

 ی نسٹ نظام نے کرئہ ارض کوي کمںي سے کم عرصہ می تک نصف صدہاںیآوازکو خاموش نہ کر ساکا ہے ،

 نئے کی اور ہر روز ااي نفوذ کیںبهي کے مرکز مکای اور امرورپی ی اور حتای اپنا تسلط جما پری آبادبًانصفیتقر

 ہی بناپر ی کزی دستاوی اسايسے فتح کر تا جارہا ہے ک) بوںیغر (نوں انساافتہی ی تر قیمورچہ کو ان ہ



 ني کے قوانیسی کرموی ڈای اور اس کا نظام ني قوانافتہی ی نزم کے ترقموي جا سکتا ہے کہ کاي کشي پہینظر

  روش ہے ؟ی کنوںياور اس کا نظام ،بدبختو ں اور صحرا نش

 ی تاکہ اسے اسالم کںي ہںي سے صرف مسلمان ممالک دوچار نہی    اس کے عالوہ ،زوال اور پس ماند گ

  کے تمام ممالک، من جملہ بر ہمن اوربده مذہب سے لے کرقہی اور افراءيشی جائے بلکہ اایگردن پر ڈال د

 اور ايشی انايقی ۔ںي سے دوچار ہی بد قسمتی اسں،ي اور اسالم سے تعلق رہنے والے لوگ رہتے ہتيمسح

 اور ان کے بے حد طمع اي دنی ہے کہ مغربہی دولت سے ماالمال ان دو بر اعظموں کا گناہ ی کے قدرتقہیافر

 صنعتوں اور ان کے بازار کے یب بر اعظم اپنے منابع سے مغرازي دو بے نہی تا کہ ںيواللچ کے شکار ہوئے ہ

 محتاج رہے ۔ان ی چون وچرا مغرب کابدوني دنہی ی کں اور غالموںي کر سکاي مہرہيلئے خام مال کا ذخ

 ںي بن سکتے ہںيکا جز نہ)  ممالکی مغربیعنی( ممالک افتہی ی ترقی ممالک کبهہی نظر شيحاالت کے پ

 ہوں گے ںي اپنے آقاؤں سے ملحق نہی مسلمان ،کبهري غایاور ان ممالک کے باشندے ،خواہ مسلمان ہوں 

اشتراک  ''یکبه'' استمالک  ''یکبه''استعمار ''یکبه'' یغرب'' لوگ ہی ،ے ہکهای کہ آج تک ہم نے دسايج

  گے ۔ںيکے نام پر ہم پر سوار ہوتے رہ'' امدادیاقتصاد ''یاور کبه''منافع

 ی کہي توجای جاسکتا ہے اي کلیم کو اس طرح تبد اسالاي ہے کہ کاي کہا گہی جو ںي ملی    سوال کے ذ

 ہوا ،معارف اني لو گوں کے لئے قابل قبول ہو اور علم کے موافق ہو ؟چنانچہ بافتہی مي ہے تاکہ تعلیجاسکت

 نی ہے چنانچہ اسالم دںير نہي واضح طور پرہر گز قابل تغ- ہے یتی ضمانت کتاب وسنت دی جن ک- یاسالم

 حق ی طبقہ اسے قبول کرے ،بلکہ مذکو رہ طبقہ ہافتہی مي کہ تعلںي نہیت ہحق ہے اس لئے اسے ضرور

  کا محتاج ہے ،ی پسندقتياور حق

 :     خدائے متعال فرماتا ہے 

 '')١( راستہ واضح ہے دهاي ہے اور سںي قسم کا جبر واکراہ نہی کسںي منید''

 شيو ثابت کرنے کے لئے چند نمو نے پک'' علم سے مخالفت یاسالم ک'' کہ ںي بات کہتے ہیہی    ہم پهر 

 ی خالی اور اسی جاتی کشي پی بهلي دلی کیٰکے صرف دعو''اسالم علم کا مخالف ہے ''کئے جاتے تاکہ 

  پر اکتفانہ کرتے ۔یٰدعو

  ںي ہی اور عدالت کے سامنے سب مساوقانون

 السالم ہي علیر حضرت عل وآلہ وسلم اوہي اهللا علی کہ حضرت محمد صلںي بات مانتے ہہی آپ ايک: سوال

 قدر ومنزلت اس کے اعمال اور کردارپر منحصر ہے نہ اس پر کہ وہ کس کا ی انسان ککیا:  ہے اینے فرما

 حضرت وںي حضرات کعہي رنگ کا ہے ؟اس بنا ء پر شاکسی کس خاندان سے تعلق رکهتا ہے ایفرزند ہے 

 اوالد کو نسل در نسل دوسروں سے بہتر ی ک وآلہ وسلمہي اهللا علی حضرت محمد صلای السالم ہي علیعل

  ؟ںيو پاک تر جانتے ہ

 ري اور اس جہت سے شاہ وگدا ،امںي قانون اور عدالت کے سا منے سب برابر ہںي نظر میاسالم ک: جواب

 اور تمام - ںي کہ معصوم ہ- وامام غمبري پی ،حتدفامي فام اورسفاہي ،طاقت وراورکمزور ،مرداورعورت،سبیوغر

 ی قانونی دباؤ ڈال کر اس کر پی سے کسازي استثناء اور امتی بهی ہے اور کسںي فرق نہی کوئںيملوگوں 

 ہے جس فہی شرہی آکی ای کدي قرآن مجادي بنی ہے ۔سادات کے احترام کی جاسکتی کںي سلب نہیآزاد

 رشتہ کے)ص( کہ آپںیحکم فرماتا ہے کہ لوگوں سے تقاضا کر) ص(غمبريکے موجب خدائے متعال اپنے پ

 )٢ (ںی اور موّدت کا معاملہ کریداروں سے دوست

 

 ) ٢۵۶/بقرہ  ...)(ی الّرشد من الغنّي قدّتبنی اّلدیالاکراہ ف(۔١



 )٢٣/یٰشور )(ی القربی فۃ اجراً اال الموّدہيقل ال اسئلکم عل(...۔٢

) ص(لوگوں نے آپ رحلت کے بعد واضح ہوا اور ی وآلہ وسلم کہي اهللا علی صلغمبراکرمي تقاضا کا راز پاس

 ہے اي گاي کںي نسل کے ساته نہی کشواي رہبر اور پی کسںي مخی کہ تاراي برتاؤکسای اکی اوالد سے ایک

 ںي صورت میکس تک سلسلئہ سادات وںی رحلت کے بعد صدی وآلہ وسلم کہي اهللا علی۔آنحضرت صل

 شہر سے کی سروں کو ا تها ،وہ قتل کئے جاتے تهے ،ان کے تن سے جدا کئے گئے اورانںيمحفوظ نہ

 صورت ی دفناتے تهے ،گروہ گروہ کںي مني زندہ زمںي جا تا تها ،انهجاي تحفہ کے طور پربهںيدوسرے شہر م

 ںي انهںي موںی کو ٹهہری کالی چنے جاتے تهے ،سالہا سال تک زندان کںي مواروںی عمارتوں اوردںيم

 نے عوںي گزر کر شاںیاتا تها ۔ہجرت کے بعد صد جای زہر دںي ،اور انهںي تهی جاتی پہنچائںيتی اذیجسمان

 وآلہ وسلم اور ان کے دوستوں پر ہو نے والے ہي اهللا علی اور اوالد رسول صلی حاصل کی آزادی سیتهوڑ

  ۔ںي کوشش کرتے ہی احترام کرنے کا ردعمل دکها کر سادات کںيمظالم کے مقابلہ م

  سور کے گوشت کے حرام ہونے کا فلسفہ ںي ماسالم

  حرام ہے ؟وںي کںيسور کا گوشت کهانا اسالم م:   سوال  

 اور تورات سے معلوم ہو لي کہ انجساي ہے بلکہ جںي حرام نہی ہںيسور کا گوشت صرف اسالم م:     جواب

 حرام تها ۔اس کے گوشت کے حرام ی بهںي مانی ادیتا ہے کہ سور کا گوشت اسالم سے پہلے آسمان

 نجاست خوار ا ہے وہ حفظان صحت کے لئے نقصانات اور اس کاي گاي کانيب جو فلسفہ ںيہونے کے بارے م

 ہونا ہے ۔

 

  کے حرام ہونے کافلسفہزوںي چیوالي مست کرنںي ماسالم

  حرام ہے؟وںي شراب کںياسالم م:     سوال

 ازيا امت پر انسان کواناتي ہے جو تمام حی استدالل پر رکهادي بنی کتي وتربمي تعلیاسالم نے اپن:     جواب

 ازي امتی ادي کے اس بنی زندگی انسان کںیزي چی مست کرنے والیہے اور واضح ہے کہ شراب اور دوسر

  ۔ںي ہی نابود کر کے رکهتو کے مقاصد کتي وتربمي تعلینی دري اور استثنا کے بغںي ہیتیکو ضائع کر د

 ںي ان مای کا، شراب تنہا عامل ںوی اور بے راہ رووںی خالف ورزی ،قانون کی    مختلف قسم کے ظلم وتعّد

 برے اثرات جو ی طرح حفظان صحت ،روح اور جسم کوپہنچنے والے نقصانات اور موروثی ہے اور اسکیشر

 ہے ی جاسکتیں کي نہی ،ان سے چشم پوشںي ، شراب کے سبب سے ہںي ہوتے ہداي پںي مايروز مرہ دن

)١( 

  جائز اور ناجائز تعلقات اني اور عورت کے درممرد

  رکهتا ہے ؟ہی نظراي کںي تعلقات کے بارے می جنسانياسالم عشق اور زن و مرد کے درم: سوال

 فاجتنبوہ لعلکم طاني واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشسري امنوا اّنما الخمر والمنی اّلذهاّیاای(۔ ١

 عن ذکرالّلہ وعن صدکمیو سري الخمر والمی فوالبغضاءۃ العداونکمي قع بوی ان طاني الشدیریتفلحون٭اّنما 

 )٩١۔٩٠مائدہ )( فهل انتم منتهونۃالصلو

 کرو تاکہ زي لہذا ان سے پرہںي اعمال ہیطاني سب گندے شہیشراب ،جوا ،بت ،پانسہ ،! والو مانی    ا

 اني تمہارے درمںي چاہتا ہے کہ شراب اور جو ے کے بارے میہی تو بس طاني حاصل کر سکو ۔شیابيکام

  جاؤ گے؟رک تم واقعًااي خدا اور نماز سے روک دے توکادی ںي کرے اور تمهدايبغض اور عداوت پ

 اس ای کے لئے ہوں زشيعاشقانہ تعلقات، خواہ آم)  ہوااني کہ بسايج(ازدواج کے ماحول سے باہر ،:    جواب

 ںيم م طور پر جاننا چاہئے کہ اسالیادي ۔اور بنںي ممنوع اور حرام ہںيکے مقدمات کے طور پر ، اسالم م



 ںي اور ظلم کر نا نہنناي چهحق دوسروں کا ای کو سلب کر نے کا مسئلہ ی آزادیحرام کا فلسفہ طبقات ک

 کے ی آزادی بهري رکاوٹ اور ظلم کئے بغںي کے حقوق می سے کسی مر ضیہے ۔البتہ اگر زن ومردکو اپن

 اعمال سےی ہے، اںي فرق نہیکوئ ںي اور زنا کے اقسام مںي اجازت ہو تو اس می کنےیساته ہر کام انجام د

  ہے ۔انند زنا کے می اور اس حساب سے لواط بهںيممنوع ہ

  ہو نا ري احکام کا نا قابل تغیاسالم

 ؟ اور ںي نہای ںي ہلی و تبدري اسالم قابل تغني کہ قوانںي طور پر آپ اس بات کے معتقد ہی کّلايک:     سوال

 ای قدم ہو نا چاہئے شي کو پنی قائدینی دںيکہ اس سلسلہ م ںي آپ معتقدہںي کے بارے مراتي ان تغايک

  ؟ںی کری ان کے ساته ہم آہنگںي صورت می رونما ہو نے کراتيتغ

 ري قابل تغںي صورت میکس) خدا کے ثابت احکام (ني کے قوانعتی ہو اکہ شرانيچنانچہ پہلے ب:     جواب

 موقت ري غای موقت ںي مورد می کسای ہٹنے چهےي پای قدم ہونے شي کو پنی کے قائدنی اور دںي ہںينہ

 وآلہ ہي اهللا علی صلرم اکغمبري ہے ۔خدائے متعال پاي گای دںي نہاري قسم کا اختیسازش کرنے کے لئے کس

 :وسلم سے فرماتا ہے 

 یکچه نہ کچه ان ک)  طور پریبشر( خاص نے آپ کو ثابت قدم نہ رکها ہو تا توآپ قي توفیاور اگر ہمار    ''

 اور موت دونوں مر حلوں پر دہرا مزہ چکهاتے اور آپ ہمارے اي دنیضرورمائل ہو جاتے ۔اور پهر ہم زندگا نطرف 

 ''۔) ١( نہ پاتےی مدد گاراورکمک کرنے واال بهیخالف کوئ

  پر قابل قبول ہوناادي بنی کے احکام کا قرآن وسّنت کنید

 راعتقادي قسم کے چون وچراکے بغیمات پرکس اوررسوني طورپراسالم کے تمام قوانی ذاتاآپيک:    سوال

 ں؟يرکهتے ہ

 ی کوئی ماخذنہ رکهتے ہوںتوان کی آداب ورسوم اگرکتاب وسنت سے کوئداہوئےيںپيمسلمانوںم:    جواب

 ںقبوليں،انهي مدرک رکهتے ہیںقطعي جوکتاب وسنت مني کے قوانعتی شرکني۔لںہےي نہمتيقدروق

  ہے۔ ںيجائز نہ مخالفت کرنا یکرناواجب ہے اور ان ک

  وضاحت ی السالم کے کالم کہي علی علموال

اپنے ماں باپ کے لئے مسلمان نہ ہو جاؤ ،بلکہ اس لئے '': ہے ای السالم نے فرماہي علیحضرت عل : سوال

 عقل سے قبول ی کر کے اسے قبول کرو گے جتنا ہو سکے اپنداي پمانیمسلمان ہو جاؤ کہ تم خود اس کا ا

 اسالم ني ہے کہ قوانا رکهتی آزادی سمجهتے کہ ہر مسلمان اس حق کںي آپ نہاي کںياس صورت م''کرو ۔

 کر سکتا ہو تو ںي کو اگر عقل سے قبول نہني قوانی سے جسے پسند کرے اسے قبول کرے اور باقںيم

  چهوڑ دے ؟ںيانه

  ہے ںي معارف کے بارے می کالم اسالم کے اعتقادہی السالم کا ہي علیحضرت عل :جواب

 وضعف الممات ثم ال تجد لک ۃاي ٭اذًا ألذ قناک ضعف الحالي قلأًاي شهميولوالان ثبتناک لقد کدّت ترکن ال(۔١

 )٧۵۔٧۴/اسراء )(راي نصنايعل

 ہے ی ان پر عمل کر نا ضرورںکہي کے بارے مني قوانی ال نا چاہئے ،نہ عملمانی راہ سے ای ان پر عقل ککہ

  ہے ۔یٰتنا بے معن بر ازي امتںي پر عمل کرنے منيقوان

 یہی ی بهی کني قوانی ہے بلکہ دوسرے اجتماعںي بر تنا جائز نہازي امتی ہںي اسالم مني    صرف قوان

 تای دںي نہجہي نتی معاشرہ کو نابود کر نے کے عالوہ کو ئافتہی لي تشککی بر تنا اازي امتںيحالت ہے ان م

 طبقہ یٰ ہے کہ اعلی جاسکتید ںي اجازت نہہی تو  کانظام حکم فر ما ہویسی کرموی ڈںي۔مثًال جس ملک م

 عقل کے ساته ی جو ان کںی کے ان دفعات کو قبول نہ کرني کہ قوانی ہوگی آزادیکے لو گوں کو اس بات ک



 کے دفعات پرعمل ني سے مربوط قواناتي گروہ مالکی کے طور پر لو گوں کا اجہيساز گار نہ ہوں اور نت

 کواورکچه لوگ انتظامات ني قوانیراتی لوگ تعزو،کچه کني سے مربوط قوان گااورکچه لوگ تجارتںکرےينہ

 کر کے داي ہرج ومرج پںي ہے اس قسم کے حاالت معاشرہ میہی تو بدںگےی کوچهوڑ دنيسے مربوط قوان

 کا نظام کو قبول کر تا یسی کرموی ہو گا ۔اس کے برعکس ، ہرفرد ڈںياسے نابود کر نے کے عالوہ کچه نہ

 کو انتخاب کر کے قانون کے تمام دفعات کو قبول کر تا ہے اور قانون کے ائندہلس قانون ساز کے نمہے اورمج

  جانتا ہے ۔دیہر دفعہ کو ناقابل ترد

 اس ا،ي معارف کو قبول کی راہ سے اسالم کے اعتقادی جس شخص نے عقل کںي طرح اسالم می    اس

 ی اکرم صلغمبري پني ہے کہ جو قوانای المانی ا کر کےقی تصدی کتي حقانی نبوت کںينے اس کے ضمن م

 جن کو وضع کر نے ںي ہني قوانسےی ہے ،وہ ای خداسے نسبت دی اور ان کںي وآلہ وسلم الئے ہہياهللا عل

 کرتا ہے ںي اور خطا نہی غلطںي مني خدائے متعال ہے اور خدائے متعال ہر گز اپنے قوانںي مقتيواال حق

 رکهتا ںي اور مقصد نہی کے عالوہ کوئتی رعای مصلحت کیتحفظ اور ان کاوراپنے بندوں کے منافع کے 

 اور معتبر حي کے صحني اکرتا ہے وہ اسالم کے تمام قواندي پمانی ایہے، البتہ جو شخص اس قسم کا اجمال

 ان  اورںي کے بارے مني جانتا ہے اگر چہ ان سب قواندی ناقابل تردںي کرتا ہے اور انهقی اجماًالتصدیہو نے ک

 کو قبول کرنے اوربعض کو ني نہ کرسکے ۔اس بنا پر بعض قوانداي علم پیلي تفصںي مصلحتوں کے بارے میک

  ہو تا ہے ۔ںينہ داي پیمسترد کر نے کا سوال ہ

  ہے نی اسالم ،خدائے متعال کا دنید

رانسان  عالمت ہے کہ ہی کزي اس چہی سوچتے کہ ںي آپ نہاي نظر ،کشيگزشتہ سوا ل کے پ:     سوال

 کا احترام کرنا انی مسلمان کو تمام ادکی کو پسند کرے اسے قبول کرے اور انی رکهتا ہے تاکہ جس دیآزاد

 چاہئے ؟

 اعتقادات ںي خلقت کے بارے میعبارت ہے کائنات اور انسان ک:  ہےہی سے مرادقتي حقی کنید:     جواب

 اري انسان کے اختہی کرے۔اس بناپر قيے تطب سلسلہ، جوانسان کو ان اعتقادات سکی فرائض کا ایاور عمل

 ہے قتي حقکی اہی کہ کو پسند کرے اسے قبول کرے بلنی ہے کہ انسان جس دںي امر نہی تکلفاتکی اںيم

ہم '' مسئلہہی چاہئے ۔چنانچہ مثًالی کر نیروي پی ہے اور اسے اس کاريجس کے تابع انسان اور اس کا اخت

 ہے کہ آزاد انسان ہر گز اس کے مقابلہ تي و واقعقتي حقکیا ''ںي سے استفادہ کرتے ہی روشنیسورج ک

 کے ی زندگی کے ثبوت کو قبول کرنے اوراپناس کرے بلکہ شي پہی نظرکی ہے کہ ہر روز اںي مختار نہںيم

 ہیہر انسان '': کرے شي پہی نظرہی نی دی اگر کوئںي مقتيمسائل کو اس پر استوار کرنے پر مجبور ہے ۔حق

 نے نیتو اس د'' پسند کے مطابق قبول کرےی کو اپنکی ای سے کسںي مانیتا ہے کہ مختلف اد رکهیآزاد

  ہے ۔اي ہے اور اپنے کو باطل ثابت کاي ہونے کا اعتراف کی واقعري اور غی سے اپنے تکلفاتہیاس نظر

 :    خدائے متعال فرماتا ہے 

 ) ١('' اسالم ہے ن،یخداکے پاس د''

 : ہےدفرماتای    مز

 '')٢( جائے گا اي کںي کا انتخاب کرے اسے قبول نہنی اوردی شخص اسالم کے عالوہ کسیجو کوئ ''   

 اوراس احترام کا تّي اور مجوستیہودی ،تينصران: کو محترم جاناہے انی ادني سے تںي مانی    اسالم نے اد

 ی پر باقنی والے اپنے د کے ماننےانی ادنيان ت) سے واضح ہوااتی آی کدي قرآن مجساکہيج( ہے کہہی یمعن

  ۔ ںي کہ وہ حق پر ہہی نہ ںيرہ سکتے ہ

  ہے ںي عالمت نہی ،اسالم کہالل



  عالمت ہے ؟ی اسالم کوںيہالل ک:     سوال

 چاند اور ''کني رکهتا ہے ۔لںي عالمت نہیکے نام پر کوئ'' ہالل''اسالم :     جواب

 ی مسلمانوں کںي ملکوں می ،اسالمںيقابلہ م کے مبي کے صلوںيسائي جنگوں کے بعد عیبيصل'' ہ ستار

 عالمت موجود ہی ممالک کے پرچم پری اکثر اسالمیمشخص عالمت کے طورپر رائج ہو اہے اوراس وقت به

 ہے ۔

 

 

 )١٩/آل عمران ...)( عند الّلہ االسالم نیاّن اّلد(۔١

 )٨۵/آل عمران ...)( منہقبلی فلن نای دراالسالمي غبتغیومن (۔٢

  ہے تی آکی سے ایٰ الہاتی آچاند،

  ہے ؟ہی نظرايآپ کا ک) ممکن ہو گای ہی سفرانسان کے لئے جلدہی (ںيچاند پر سفرکے بارے م:    سوال

 ہے صرف قرآن ںي موجود نہہی نظری کوئںي پر سفر کے بارے مرہياسالم کے مطابق چاند وغ:     جواب

 نظم سے زي انگرتي اوراپنے حںي ہی الہٰاتی آہی کہ اہےي کانيںبي کّرات کے بارے می نے ان آسمانديمج

  ۔ںي اور انسان کے لئے مسخر کئے گئے ہںي کے گواہ اوردالئل ہديتوح

  زبان کا مقامی عربںي ماسالم

 ہے اورکہا اي گای اور اعتقاد کے جز اورضرورت کے طور پر قرار دمانی ای اسالموںي زبان کو کیعرب:     سوال

 '' ہونا چاہئے؟ ںي زبان می عربرہيقرآن اورنماز و غ'' :اہےيگ

)  معجزہ ہے ی کے لحاظ سے بهیچنانچہ معن( لغت کے لحاظ سے معجزہ ہے ديچونکہ قرآن مج:     جواب

 دي جہت سے ہے کہ قرآن مجی ہونا اسںي می لغت محفوظ رہنا چاہئے اور نماز کا عربیاس لئے اس کا عرب

 طرف سے یر چاہئے اور دوسی جانی قرائت کںيت مہررکع) سورہ کیسورئہ حمداورا (یکے کچه حصہ ک

 نسبت ی زبان کی عربی ،مسلمانوں کںي ہںي لغت می عربںي مصادر ہی کے اصلنی جو داتی وروااتیآ

  ہے ۔یہی اورتوجہ کا سبب تیعنا

  ی ذلت وپستی کوںیہودی ںي مايدن

 ،البتہ ںي رکه سکتے ہںي آزاد ملک نہکی اپنا ای کبهیہودیبعض مسلمان معتقد تهے کہ :     سوال

 ابهرا ہے ںي صورت می ملک ککی سے اںي ممالک مافتہی ی کے ترقايشی اںي جواس مختصرمدت ملياسرائ

 اور ثی احادی دوسری کہ بہت سارںي سمجهتے ہہی آپ اي عالمت ہے ،کی کے غلط ہونے کدہي،اس عق

 ہوں کہ گزشتہ ںي می وجودآئںي م نفوذ کے اثریاسي غلط اعتقاد کے مانند ممکن ہے سی اسی بهںيتیروا

  رکهنا چاہتے تهے ؟ںي حالت می کی کے اس عالقہ کے لوگوں کو جہل ونفاق اور دشمناي دنںيزمانے م

 چهوٹاحصہ انگلستان ، کی کااني پرمشتمل فلسطی چهاونی فوجکی بندر گاہ اور اکیا! ہاں یج:    جواب 

 کر ی اورآلہ کار حکو مت وہاں پر حکم رانی کٹه پتلکیم پر ا کے نالي کے لئے ہے ۔اور اسرائکہیفرانس اور امر

 ی کوئںي کر نے ممسلح اور اسے ی پشت پناہی ہے اور اس مختصر مدت کے دوران اس حکومت کیرہ

 ممالک کو اس حکومت کے خالف ی کے ساته اسالمی توانائی ہے اور پوری گئی رکهںي نہیکسر باق

 ) ہے ایان تمام حقائق کو گزشتہ چند سالوں کے واقعات نے واضح کر دچنانچہ ( ہے اياگی دںيمتحد ہونے نہ

 توںی روای گئی نقل کںي ہے اور اسالم مافتہی ی آزاد اور ترقکی حکومت ای کوںیہودیکہ ( غلط تصور ہی    

)  ہے ی بن سکتے ،اس حکومت نے نشو ونما پائںي آزاد ملک کے مالک نہکی ای کبهہودیکے باوجود ،کہ 

 کو جہل ،نفاق لوگوں کے اس حصہ کے اي دنی اور آج بهںينفوذ کا اثر ہے کہ گزشتہ زمانے م یاسيس



 تی فکر رواہی نکہ وي ،کںي رکهنا چاہتے ہںي کے عالم می نسبت بدظنی مقدس اسالم کنی اور دی،دشمن

چه قرآن  سے متعلق ہے اور جو کدي قرآن مجہی ہے ،بلکہ ی جعلہی کہ ںي ہے تا کہ ہم کہںيسے مربوط نہ

 ی کدي ہے کہ اسے قرآن مجںي مصورت ہوا بلکہ اس اني ہے کہ بںي نہںي ہے وہ اس صورت مںي مديمج

  جائے ۔ اي شمار ککی سے اںي موںي گوئنيشيپ

 اور عہد وںي مہم جوئانتوں،ي کے مسلمانوں کے خالف کئے گئے مظالم ،جرائم خوںیہودی    خدائے متعال 

 نہ ی سے دوستوںي کے تحّفظ ،اجنبني قوانینینوں کو اتحاد واتفاق ،د کو گننے کے بعد مسلماوںيشکن

 : کرتا ہے اور فرماتا ہے حتي نصی اطاعت نہ کرنے کیکرنے اور ان ک

 کے الوگوںی عہد ی کہ خدائہی مگر ںي رہی جہاں بهہی ںيپرذّلت کے نشان لگا دئے گئے ہ )وںیہودی(ان     ''

 اس لئے ہے ہی ۔ی مار رہے گی گے اور ان پر مسکنت کںي رہںي میہ غضب الٰہی پناہ مل جائے ۔یمعاہدہ ک

 نافرمان تهے ہی اس لئے ہے کہ ہی ۔هے کو قتل کرتے تاءي کا انکار کرتے تهے اور ناحق ،انبی الٰہاتی آہیکہ 

 '') ١( کرتے تهےاي کاںيادتیاورز

  ہوا ہے ۔اني سبب لوگوں اور خداسے مربوط بہی ںي متی آی دوسرکی    ا

 : ہے فرماتا

 دوسرے کی اںي خودآپس مہی کو اپنادوست اورسر پرست نہ بناؤ کہ وںيسائي اورعوںیہودی! والو مانیا    ''

 اهللا شکي ہو جائے گا ۔بںشماري مںي دوست بنائے گا توانهںي انهی سے کوئںي اور تم مںيکے دوست ہ

 '')٢( کرتا ہے ںي نہتی ہدایظالم قوم ک

 : فرماتا ہے دی    اورمز

 

 همي ماثقفوا اال بحبل من الّلٰہ وحبل من الّناس وباء وابغضب من الّلٰہ وضربت علنی اۃ الّذلهميضربت عل(۔١

آل  )(عتدونی ذلک بماعصوا وکانوارحقي بغاءي االنبقتلونی الّلہ واتی بأکفرونی ذٰلک بانهم کانوا ۃ و المسکنۃالذّل

 )١١٢/عمران 

 منکم فانہ منهم ان الّلہ ال توّلهمی ء بعض ومن اي ء بعضهم اولاي اولی والنصارهوديل آمنوا التّتخذواانیهااّلذّیاای(۔٢

 )۵١/مائدہ  )(ني القوم الظالمیهدی

 '')١..( ،لہذا تم ان سے نہ ڈرو اورمجه سے ڈروںي ہو گئے ہوسی سے مانیآج کفار تمہارے د    ''

 کو کچلنے کا ان مسلمانوں کوو وںیہودیور رفت اشي پی    چنانچہ مالحظہ ہوا کہ خدائے متعال اسالم ک

 ،نہ ان ممالک کو جو اسالم کے نام کے ںي اسالم اور اتفاق کلمہ کا تحفظ کرتے ہني ہے جو قوانتایعدہ د

 ہے ای قرار پاںي اس حالت مم کہ اسالںي ہی اس پر داللت کرتاتی طرح آی اوراسںي رکهتے ہںيعالوہ کچه نہ

 گے ،اس ںي گے اور ان کے آلہ کار بن جائںي کا منصوبہ بنائی ساته دوست کےوںي دن مسلمان اجنبکیکہ ا

 گے اور ان ںی خدا کامعاملہ ان کے ساته بر عکس ہو گا اور وہ سلطہ وغلبہ کو ہاته سے دے دںيصورت م

  ۔ی ہو گبي دوسروں کو نصادتي عزت وسیک

 موجود ہوں اس مسئلہ کو علمائے ںيتیروا ی اوربناوٹی ممکن ہے جعلںي متوںی اور رواثی کہ احادہی کني    ل

 ہے بلکہ ںي ضرورت نہی مصادرکادي اور اس کے ثبوت کے لئے اس قسم کے بے بنںي جانتے ہیاسالم بخوب

 جعل ںيتی روای جهوٹکر آںي مسلمانوں کے لباس میہودی اورني کچه منافقںيمسّلم ہے کہ صدراسالم م

 کرتے بلکہ ںي ہو نقل نہی بهںي کو جس صورت متیرروااورنقل کرتے تهے ۔اسجہت سے علمائے اسالم پ

چنانچہ ( نظرشي ان حاالت کے پںي دے کر قبول کرتے ہصي کو تشختیماہرانہ جانچ پڑتال کے بعدموثق روا

  :ںي وآلہ وسلم فرماتے ہہي اهللا علیرسول اکرم صل) ہے ادہی زںي متوںیروا



  سے جو قرآن ںي ،ان می گںي جائی نقل کںیزي چی بعد مجه سے بہت سرےيم    '' 

 

 )٣/مائدہ ...)( فال تخشوهم واخشوننکمی کفروا من دنی اّلذئسی وميال(۔١

 �''١ ںی مسترد کرںي کے مخالف ہوں ،انهدي قبول کرنا اورجو قرآن مجںي ہوں ،انهی سے مطابقت رکهتديمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١/١٣ رالقرآني تفسی فاني۔مجمع الب١

 : حصہ پانچواں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  اور ارواح کا پلٹنا آواگون

 

  اور ارواح کا پلٹنا آواگون

 

  ہے ؟اي کحق

 ری تقدی اورانسان کضی دوست نے جبر وتفوکی اںي محفل می ادبکی اںي مزی سال قبل ،تبرسيب:     سوال

تا ہے ،البتہ  آتا ہے اور چالجاںي ماي سے سوباراس دنیانسان اّس'': پرکرتے ہوئے کہا تيفي کی کنيي تعیک

 مقّدراس کے سابقہ کا اس ں،تاکہي صورت می بلکہ انسان کںي نہںي صورت می کواناتياجمادات اورح

 پر التے ی مرتبہ اس کّرئہ خاککی تها انسان کو اںي نہحي صحہی ہو جائے ورنہ نّياعمال نامہ کے مطابق مع

 اي گجاي پر بهنيگناہ کامرتکب ہوا اورزم ) ںي آدم مہيقض( بار کی برداشت کرتا ۔انسان ابتي سب رنج ومصہیاور

 جائے اي گزشتہ اعمال کے مطابق اس کے ساته سلوک کپنے تاکہ ااي گای ،پهرپلٹاداي چالگاسےي، دن

 انسان ہر ہی ہے اور ی تکرار ہو تی مرتبہ اس کاسوی ی تک اّسہاںی ہے ی رہتی حالت جارہی طرح یاوراس

اور مختلف مراحل ... ،صحت مند ،بدصورت ،خوبصورتضیحاکم،محکوم ،مرجاہل ،عالم ،: ہوگا ںي نوع مکیبارا

 کرتا ہے ںي مستحق ہے، مکمل طور پر وہ حق حاصل نہزکاي کے بعد جس چکرنےا ورامتحانات کو طے 

 شخص اپنے اعمال نامہ پر اعتراض ی کے دن کوئامتيق: فرماتاہے دي پر ،جس طرح قرآن مجادي بنیاوراس

ک ی ہو اوردوسراشمر،اغمبري پکی ظلم ہو تا کہ انياگراس کے عالوہ اور کچه ہوتا ،تو وہ ع کرے گا۔اصوًالںينہ

  کا خالصہ ۔اني بںيکے بارے م'' حق'' تها ہمارے دوست کے موضوعہی ۔رہيوغ'' صالح ہو اوردوسراقاتل

 ںيانسان نہ کیآدم ،ہمارے اورتمهارے مانند صرف ا: تها ہی اي کشي    دوسراموضوع جو ہمارے دوست نے پ

 ی تمام افراد ،اول سے آخرتک فرد بشریعنی مخلوق اورتمام انسانوں پر مشتمل تهے،ی کّلکیتهے،بلکہ ا

 چونکہ ہم نے کني ،لںي بہت سے دانے ہوتے ہںي،آدم کے ساته تهے ،انگور کے گچّهے کے مانند کہ اس م

 فرد تهے ،تو دوسروں کیآدم صرف ا ۔اوراگراي گاي ،اس لئے ہم سب کو بہشت سے نکال باہر کی کینافرمان

ہم نے تمام '': فرماتا ہے ںي مدي پر ہوتے ؟اس کے عالوہ، خدائے متعال قرآن مجني گناہ ہے کہ وہ زمايکا ک

 ںي خلقت کے وقت خلق ہوئے ہیپس،سب لوگ آدم ک'' ے ہاي لماني سے عہدوپغمبروںيافراد بشراورتمام پ

 ''۔

اگرموت : وہ دوبارہ کہتا ہے ںي طرف پلٹتا ہے ،کے بارے میوع ک جو دوبارہ پہلے موضسراموضوعي    ت

 ںي ماني اور اغلب لوگ درمی ہو گںي حق دار نہی بہشت کتی اکثری مرتبہ ہو ،تو لوگوں ککی ایاورزندگ

 لوگوں کو صرف دي مجن طور پر نہ اہل بہشت ہوں گے اور نہ اہل جہّنم ،جبکہ قرآی گے اورعملںيقرارپائ

 آئے اور ںي ماي دناسومرتبہی ی اگر انسان اّسکني ۔لی اورجہّنمیبہشت: کرتا ہے ميس تقںيدوحصوں م

 وقت رکهنے کے سبب ی شرائط اور کافی کے لئے مساونےیاعمال کا مرتکب ہو جائے ،تو اعمال انجام د

ارے استدعاہے کہ اس موضوع کے ب'' گا ۔و حق عادالنہ ہہی طرفہ ہوں گے اوراس وقت بہشت اورجہّنم کا کی

  ۔ںي فرمائتی جواب عنایلي تفصںيم

اس کے عالوہ کہ بالکل !  افسوسکني ،لںي جواب چاہتے ہیلي ـ۔آپ کا خط مال ۔تفصکميسالم عل:     جواب 

 رکاوٹ کا سبب بنتا ہے ،لہذامطلب کے ںي طور پر کام می تها جو فطری بهماري بںي ،می تهںيفرصت نہ



 اہوا ،تو لکهئے تاکہ دي اشکال پی کوئیہے ۔اگراتفاق سے پهر به جاتا اي مختصر جواب ارسال کںيسلسلہ م

  گے ۔ںي طور پر تمام اشکاالت حل ہو جائیجیانشاء اهللا تدر

کے نام سے معروف ہے '' تناسخ'' پلٹنے کا مسئلہ ،ںي ماي    روح کا بدن سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ دن

 تعلقات سے یوي دنںي می زندگیويانسان اگر دن :ںي ۔وہ کہتے ہںي معتقد بت پرست ہیاور اس کے اصل

 ی قرار پاتاہے اور اس کے عالوہ اگر کوئںي صف می ہو جاتا ہے اور خداؤں کیپاک ہو جائے توخدا کے اندرفان

 ہے جو ی روح بدن سے جدا ہونے کے بعد ،دوسرے بدن سے متعلق ہوتیشخص صالح ہو ،تو اس ک

 نعمتوں کے یلک ہو تا ہے اور اس کے صالح اعمال کا ثواب وہ کا مای زندگی اور نعمتوںسے بهرابيکام

 سے سرےي اور تسرےي تسے طرح دوسرے بدن ی اسںي پائے جاتے ہںي کہ دوسرے بدن مںياقسام ہ

 ی انجام پائے گئے اعمال کںي کے حاالت ،اس کے گزشتہ بدن می زندگی روح کںياورہربدن م....چوتهے 

 ۔ ''پاداش ہے

 روح بدن سے جدا ہونے کے بعد دوسرے بدن سے یسرکش اورگناہ کار ہو تو، اس ک شخص ی    اگر کوئ

 طرح دوسرے بدن ی ہے اوراسی پاتںي سزا کو دوسرے بدن می ہے اور اپنے برے اعمال کیمتعلق ہوت

 تعلق کاہربدن کے بعد دوسرے بدن سے روح ( حالت ہیاور ... اورپهر چوتهےسرےيسے جدا ہونے کے بعد ت

 ی جارںي صورت میروح کے لئے المتناہ) حالتی چکهنے کںي اعمال کا جزا اگلے بدن میبدن کاورگزشتہ 

 پر منکر ہونا ادي بنی اور اس قول کںي جزا وسزاکے منکر ہی اوراخروامتياس لحاظ سے وہ روز ق... ہے یرہت

زااسے دوسرے بدن  کے اعمال کے جبدن ہے کہ ہر ہی اقتضای پر روح کا ذاتادي بنی تناسخ کونکہيچاہئے ،ک

 رہتا ہے ۔ اس قول کا ںي نہی باقی ہنہي زمی مت کے دن جزا کے لئے کوئاي ملے ،اس لئے قںيم

 عمر ی اور اس عالم موجود کے لئے المتناہںيجانتے ہ ''یدائم'' کو اي دنی ہے کہ وہ انسان کہیدوسراالزمہ 

 بدن یواني تنّزل کرکے حی روح کبهیکہ کے مطابق انسان ی کہ ان کے نظرہی ۔اس کے عالوہ ںيکے قائل ہ

 دوست ہی آپ کا کني ہے ۔لی کرتداي بدن سے تعلق پی اورپهر جمادںي بدن می اور اس کے بعد نباتںيم

 قائل ہے اور روح کا ی و حشرکا بهامتي سے سو بدن تک محدود کرتا ہے اور قی بدنوں کو اّسیتناسخ

 پاداش وجزا۔ اس کے باوجود یا ہے ،نہ گزشتہ اعمال کجانت'' حق '' کو ے کرندايدوسرے بدن سے تعلق پ

 معتقد ہے ۔اپنے ی ہے اور قرآن کابهںي مشخص باپ کا قائل نہیعنی ،خی نوع کے لئے ابتدائے تاریانسان ک

 اي سے سو مرتبہ دوبارہ دنی ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعداّسہی ہے وہ ی کہي جو اس نے توجیقول ک

 ہو داي کے حاالت نئے شرائط کے ساته اس کے لئے پی زندگیاہئے تاکہ ہر مرتبہ نئ چی کرنی آکر زندگںيم

 گے تو ثواب ںي آئشي کرے ،جب اس کے لئے تمام شرائط پتي معصای اور ان کے مطابق اطاعت ںيجائ

 ی عمل کپنےکے مطابق ا'' حق'' کے دنامتي تاکہ قںي ہی ہوتنّي معراتی تقدیوعقاب کے لحاظ سے اس ک

 ںي ہی ہوتںي نہنّي ات معری تقدی اخروی آتاہے اوربشرکںي سے ہاته نہضیئے ورنہ صرف جبر وتفوجزا پا

  :ونکہي،ک

خلق '' شمر''اور دوسرے کو  ) غمبريپ(  کوکیالزم ہو تا ہے کہ خدائے متعال ظالم ہو کہ ا:    سب سے پہلے

 رخدا ظلم سے منّزہ وپاک ہے ۔ ہے اوايخلق ک..''بدبخت''اوردوسرے کو '' خوشبخت '' کو کی ہے ،اايک

 کے دن امتي قکني ،لںي اور ناراض ہی سے شاکی زندگی اپنںي ماي نوع دنیافراد بشرک: کہہی    دوسرے 

 نکلے ںي آوازنہی کتی کے منہ سے شکا ی گے ،تو کسںی دںي کا نامہ اعمال اس کے ہاته مکیجب ہر ا

 اور بات ردےتعال قہر سے انسان کو خاموش ک اگر خدائے مونکہي ہے ،کںي خدا کے خوف سے نہہی ،یگ

 اس جہت سے ہے کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو ہی ظلم ہو گا ،بلکہ ہی اجازت نہ دے تو یکرنے ک

 ہے ی کی ہے ،دوبارہ نا فرمانای آںي ہے تو اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے کہ جب ہر دفعہ ہر شرائط مکهتاید



 ی نکلتںي آواز نہی سے کوئی ہے کہ کسہ اس موضوع کا گوای بهديرآن مج،اس لئے خاموش رہتا ہے اور ق

 ہے ۔

 اي ہوں گے ،اہل بہشت اور اہل جہّنم کااگر دنمي تقسںي کے دن انسان دو حصوں مامتيق: کہہی سرےي    ت

 ںيم مرتبہ آنے کی اونکہي گے ،کںي پا سکںي مرتبہ آنا ہو تاتو اکثرلوگ بہشت وجہّنم کے حق کو نہکی اںيم

 ںي نہیں دولتمند ہو تا تو چوري چورکہہ سکتاہے ،اگر مري فقںي ہںي نہیتمام لوگوں کے لئے شرائط مساو

 مرتبہ رفت ی کرتا ،صرف سو سے اّسںي زنا نہںي تومی ہو تیوي بیرياگر م: کرتا اورزناکار مردکہے گا

 کے باوجود لوگوں کا دوگروہ سے تمام ہو تا ہے ،اس''حق'' ہے جس سے کهنایوآمدکرنا اور تمام شرائط کو د

  کے واضح خالف ہے ۔نے کے روسے دوگروہ ہودي ہو نا قرآن مجادہیز

 : ہر جہت سے باطل قول ہے ہی کني ہے ،لای تها اس شخص کے قول کا خالصہ جسے آپ نے نقل فرماہی    

 ی کوئی قول ہے جس کسای اکی عدد ای آنے کںي ماي سے سو مرتبہ تک دنیاّس:    سب سے پہلے

 جزا ی ،اور انسان کے عمل اور اس کی زندگی کاي دن- ںي مدي ہے ۔اس کے عالوہ قرآن مجںي موجود نہليدل

ں ہے ،بلکہ ي خبر نہی مرتبہ ہونے کی تناسخ اور اس کے اّس- ںي موجود ہںيتی بے شمار آںيکے بارے م

 : بارشمار کرتا ہے ،چنانچہ فرماتا ہے کی کو ای زندگیاکي دنديقرآن مج

 ترجعون ہيثّم ال )ںيبرزخ م (کمييحیثّم )اسےيدن (تکميمیثّم  )ںياميدن (اکميفاح)جماد(وکنتم امواتًا (...

 )٢٨/بقرہ))(امتيق(

 دے گا یاور پهرموت به) ںياميدن( ہے ی دی زندگںياورخدا نے تمه) جماد(جب کہ تم بے جان تهے ...''

 پلٹا کر لے جائے جاؤ ںي بارگاہ میرپهر اس کاو ) ںيبرزخ م( کرے گا یاورپهر زندہ به )اسےيدن(

 '')امتيق(گے

 : ںي متی آی    دوسر

 )١١/مو من )(لي خروج من سبی فاعترفنا بذنوبنا فهل الني اثنتتنايي واحنيقالوا ربّنا امّتنا اثنت(

 لئے  مرتبہ برزخ کےی کے لئے مارنے اوردوسراي مرتبہ دنکی زبان سے نقل ہوا ہے کہ ای    اہل جہّنم ک

 ثابت کرتا ہے ۔

 ی نہ ہو جائے ،تو اّسارحلي کے برعکس ،اگر مسئلہ جبر واختاني    اس کے عالوہ ،آپ کے دوست کے ب

 اي انسان سو مرتبہ دنںی اور فرض کری ہوتںي نہنّي معری تقدی آنے سے ،انسان کںي مايسے سو مرتبہ دن

 ہم جبر کے قائل ہوں تو ر مرتکب ہوا ہے تو ،اگ گناہ کاسےي ہے اور تمام شرائط قتل نفس جای لوٹ کر آںيم

 اس ی رکهتا ،پهر بهںي اثر نہی کوئںي ہو تا ہے ،سو مرتبہ لوٹنا جرم کے ثبوت مںي جرم ثابت نہیکوئ

 ذوق سے ی کے قائل ہوں گے ،تو اپنے استداللاري اگر ہم اختکني اور عذاب ظلم ہے ،لفريشخص کا ک

 کام انجام دے تومجرم اورمسؤل رہے اشائستہ نی سے کوئاريپنے اخت کہ جو عقل وبالغ اگر اںيسمجهتے ہ

 ںي ہے اور مختلف شرائط می کا تحقق ہو نا جرم کے ثبوت کے لئے کافتي مرتبہ معصکیاور اس کے لئے ا

 ںي می زندگی پہلی کا تحقق بهتي طرح معصی ہے ،اسںي نہی مرتبہ اس کا تحقق ہونا ضروری اّسایسو 

  ہے ۔ںي نہی ہونا ضرورمہيوں کا ضمي زندگیے ساته بعدوال ہے اور اس کیکاف

 ہے ،شمر کو عذاب کرنا ظلم ايخلق ک''شمر''اور دوسرے کو ''غمبريپ'' کو کیخدا نے ا: جو کہا ہے ہی    اور 

شمرظالم '' سے خود اري وہ اپنے اختکني لاہےي عام انسان خلق ککی اشتباہ ہے ۔خدا نے شمر کو اکیہے ۔ا

  سے مربوط ہے نہ خدا سے ۔اس اس کا ظالم بننا خود کني ہے ،لںي ظلم نہںي خلقت میاس کبنا ہے ۔''

 امتي سے ناراض ہوتا اور قی نظر زندگشي ،توانسان،اس کے پی مرتبہ ہوتکی ایاگر زندگ: کہنا ہی    اور 

رم ہے ،البتہ  اور جکی سے ناراض ہونا ،خود ای زندگونکہي اشتباہ ہے ،ککی ایکے دن اعتراض کرے گا ۔به



ا جائے ،جو کچه خدا نے ی مت کے دن اس کے جرائم سے پردہ اٹها اي چاہتا ہے کہ قںي انسان نہیکوئ

 ہے ،ہم اري ہے ،صاحب اختای دںي ہے ،وہ فضل ورحمت ہے اور جو کچه نہای نعمت سے دیانسان کو اپن

  جائے ۔ای دے دںيدل چاہے ،ہم ہے کہ جو ہمارا ی سندحاصل کی نہ قانونںي ہیخالق کائنات سے نہ متقاض

 وي ہو تے ،کشتري کے دن دوقسم سے بامتي ،تو لوگ قی مرتبہ ہو تکی ایاگر زندگ: کہا ہے ہی    اور جو 

 ہی اور اس وقت نہ اہل بہشت ہو تے اور نہ اہل جہّنم اور ںي ہی وشر کے اعمال مساورينکہ اکثرلوگوں کے خ

 ہے کہ چونکہ اکثر لوگ ہی راد می اس کای ہے گوی اور غلطکیا ہی کے خالف ہے ۔ديواضح طور پر قرآن مج

 جاسکتا ہے ای دںي والے کو مجرم قرار نہنےی ،اس لئے جرم انجام دںي پاتے ہںي قرار نہںي شرائط میمساو

 کے طور پر اکثر لوگ جہي جاسکتا ہے ،نتاي کںي انسان محسوب نہکي طرح اطاعت کر نے والے کو نیاور اس

 ،جبکہ ںي قسم ہیسري وہ تری ،ناگزی جہّنمای ںي ہی کہا جاسکتا ہے وہ بہشتںي نہہید کار اور  نہ بںي ہکين

  ہے ۔ںي نہی قسم کا وجود ہیسريت

 شرائط ہی ہے کہ عقل کے واضح حکم سے ،ی    اس امر کا اعتقاد رکهنے والے نے اس نکتہ سے غفلت ک

 چاہئے ۔بلوغ،عقل ، عمد اور ی پاداش ہو نیے ک محسوب ہوتا ہے اوراچهے اوربرتي معصایکہ فعل، اطاعت 

 پاداش شمار ی کجرم بار ی ،مثًالان شرائط کے ساته انجام پائے تو پہلتي فعل معصی ہے ،جوں ہارياخت

 عقل کا حکم ہے اور ہی ،ںي ہی کرتںي ہرگز مداخلت نہںي شرطی دوسری کی زندگںي ہے، اس می جاتیک

 ںي معتی مقدس شری ۔اسالم کںي کرتے ہتي تبعی اس کںي مطي کے محی زندگی اپنیعقلمند انسان به

 ہے اور اي گای قراردزاني کو مقق کے تحتي ہر اطاعت اورمعصی بهںي مدي اور قرآن مجںي شرائط معتبر ہیہ

 ی پہلی بهاتی آی سے توبہ کتي ہے معصی ہوئںي نہدي قی مرتبہ کیااّسی سو مرتبہ ںيمختلف شرائط م

 بدون اس کے کہ تمام شرائط سے اتی آی طرح احکام کی اور اسںيانے سے مربوط ہ انجام پتيمرتبہ معص

 جو قتل وقصاص ںيتي کچه معصںي ۔اسالم مںيات ہی ہوں اور ان سب سے واضح تر حدود سے متعلق آديمف

 ہی اي رکهتا۔کںي نہی بار جرم نہ ہو تے ،تو حدود کا اجرا معنی ،اگر پہلںي حدود رکهتے ہسےي جانہیاورتاز

 جرم ثابت ںي آخرت مکني حجت قائم ہو جائے لی بار جرم ہو اور اس کے لئے خدا کیممکن ہے کہ فعل پہل

 نہ ہوکر حجت گر جائے ؟

 ی قسم کے ہونے کیسري تںي می زندگی کو پہلتی اکثری سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کداتي    ان تمہ

 جن ںي ہو جائداي پسےی کچه لوگ اںی فرض کر اور اگر- ی اور نہ جہنمینہ بہشت- ہے ںي ضرورت نہیکوئ

 اور ان ںي وہ مومن ہیبه ہو نا ثابت نہ ہو جائے ،پهر ی جہنمای ی ہوں اور ان کا بہشتیکے گناہ وثواب مساو

 کے مطابق جو کفار کو اتی آی بہت سی کديقرآن مج( ہے ، ورنہ اہل جہنم ہو تے ،قطعًادہیکا اعتقاد پسند

) ١...)(ی اال لمن ارتضشفعونیوال :(...مہی کرہی لوگ آہی )ںي ہی کاتعارف کراتےںرہني کے لئے آگ مشہيہم

 ۔ے گںيکے مطابق شفاعت کرنے والوں سے شفاعت پائ

 ںي انسانوں کو عاقبت امر کے نقطہ نظر سے،دوحصوں ممیقرآن کر :ی بندمي تقسی کدي قرآن مجکني    ل

 )٢)( سعدوانیواماالذ... شقوانیفاماالذ(ہّنمّ  کرتا ہے ،اہل سعادت وبہشت اوراہل شقاوت وجميتقس

اہل عمل : ہےی فرمائاني قسم بني تی نظرانسانوں کشي کے تمام حاالت کے پامتي    حساب اور روزق

 حّجت تمام ںي ماي جماعت جن پر دنیک'' نيمستضعف''  اعتقادات والے ،ان کے بر عکس اور دہیصالح وپسند

 حکم اي کںي حق مکے ہے تا کہ ان ںي ان کا کام خدا کے ہاته مںيل ہ اہل حساب وسواہی ہے ،ی ہوئںينہ

 :فرمائے

 )١٠۶/توبہ ...)(همي علتوبی واما عّذبهمیوآخرون مرجون ألمرالّلٰہ اما (



 ی ان کای خدا ان پرعذاب کرے گا ای ہے کہ اي گای پر چهوڑددي امی حکم خدا کںيںجنهي ہی بهسےیاورکچه ا''

 ''...توبہ قبول کر لے گا 

 ني ہے اور اقسام کو تای فرمامي تقسںي مني اورسابقمنہي اہل سعادت کو اصحاب مںي نظر می    دوسر

 : ہے ای فرمای معرفںيقسموں م

 )١١۔٧/واقعہ)(٭والّسابقون الّسابقون ٭اولئک المقّربونۃمني ما اصحب المۃمني٭فاصحب المۃوکنتم ازواجا ثلٰث(

 ٢٨/ائي۔انب١

     ١٠٨۔١٠۶/۔هود٢

 اي ہاته والے اورکںي کہنا داہنے ہاته والوں کا ۔اوربائاي گروہ ہو جاؤ گے ۔پهرداہنے ہاته والے اورکنيورتم تا''

 بارگاہ کے ی اهللا کی ۔وہںي ہی ہاته والوں کا ۔ اور سبقت کرنے والے توسبقت کرنے والے ہںيپوچهنا ہے بائ

 '' ۔ںيمقرب ہ

 ی نفر اورجزئکی آدم ہے نہ ا ی کا مقصود کّلدي قرآن مج السالم سےہيآدم عل'' : کہا ہے ہی    اورجو 

 سے ںي چلے جانا جب کہ تم مچےيبہشت سے تم سب ن: خداآدم سے فرماتاہے: سب سے پہلےونکہي،ک

 ہوئے داي پی خلقت کے ساته ہیمعلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان آدم ک '' ںيکچه لوگ دوسروں کے دشمن ہ

 بشر ہو تے اور انهوں نے کی ،اگر آدم ای نے بهغمبروںي پی حتايناہ ک نے گکی تهے ،ہر اںي ،بہشت مںيہ

  ہو تا تو دوسروں کو بہشت سے نکال باہر کرنا ظلم ہو تا اورخدا ظلم سے منّزہ وپاک ہے ۔ايگناہ ک

 السالم ہي پس سب آدم علاہے،ي لمانيہم نے تمام انسانوں سے عہد وپ:خدافرماتا ہے : کہہی    دوسرے 

  ہے ۔اي گاي لماني ان سب سے پںيلق ہوئے تهے ،گناہ کر چکے تهے کہ بعد مکے ساته خ

 اس ںي ہو تا تو انهاي خلقت کے ساته خلق ہو کر گناہ نہ کی نے آدم کغمبروںياگر سب پ: کہہی سرےي    ت

  ظلم تها ۔ی گرفتار کرنا بهںي کر اس رنج وغم مجي بهںي مايدن

 افسانوں می قدای ليہم نے آدم کے قصہ کو تورات،انج: سب سے پہلےکہوني اور مغالطہ ہے ،ککی ااني بہی    

 کی آدم کو اںي واضح صورت میدانتہائي ہے اور قرآن مجاي گاي سے لدي امر قرآن مجہی ہے ،اي لںيسے نہ

 : کرتا ہے اورفرماتا ہےاني ب- ںيکہ بعد کے انسانوں کے باپ ہ- فرد یبشر

 وخلق منها زوجها وبّث ۃ خلقکم من نفس واحدیذ الّناس اّتقوا رّبکم اّلهاّی اای(

 )١/نسائ...)(راونسائيمنهمارجاالکث

 ی اس کی اور اس کا جوڑا بهاي کداي نفس سے پکیاس پر وردگارسے ڈرو جس نے تم سب کو ا!انسانو''

 '' ...ںي ہالدئےي پهںيامي اورپهردونوں سے بکثرت مردوعورت دناي کدايجنس سے پ

 جاننے والوں سے پوچهنا چاہئے کہ ی ہے ،لہذاعربںي می عرب- آشکار یعنی -'' ني مبیعرب ''دي    قرآن مج

 فرد بشر ہے کہ سب انسانوں کاباپ اوراس کی ،ایکامعن''ۃنفس واحد ''ںيکے مقابلہ م''راونسائيرجاال کث''

 اني نے بدي قرآن مجںي جنهںيہ وہ کلمات ہی ہے ۔ی معنی کّلکی اای ماں ہے ،ی تمام انسانوںکیوي بیک

  حال ہے ۔یہی ی کا بهتوںی آی خلقت سے مربوط دوسری ہے اورآدم کایفرما

اصل '' ہے اي نے گناہ ککیتمام انسان آدم کے ساته تهے اور ہر ا'' جو کہتاہے ـکہہی: کہہی    دوسرے 

  کہ سب آدمںي سے نہبي اس ترتکني ہے لحي ہونا صحکی آدم کے ساته شرںيم) ہونےفہي پر خلنيزم(قصہ

 ی تمام بشر فطرہکے ساته الگ سے خلق ہوئے ہوں ،بلکہ حضرت آدم ،بشر کا نمونہ اور نمائندہ تهے ک

  تهے ۔ںيطور پر آدم کے حکم م

 کی ہے ،اتای بلکہ تمام بشر سے نسبت دغمبروںي دوست ،جس گناہ کو مکّررآدم اورتمام پہی کني    ل

 :ونکہياشتباہ ہے ،ک



 :ابق    سب سے پہلے نص قرآن کے مط

 )٣٨/بقرہ...)(ی مني هدّنکمياتی فاما عايقلنا اهبطوا منها جم(

 ''... آجائےتی طرف سے ہدای سے اتر پڑو پهراگر ہمارہاںی کہا کہ ی بهہیاور ہم نے ''

 ہے پس جب تک آدم اور ںي نہی کا معنتي سے قبل معصنی سقوط آدم کے بعد ہو اہے اور دنی دعی    تشر

 کی ای نہی تها بلکہ درخت سے نہ کهانے کںي اورگناہ کا وجود نہتيعص مںی اوالدگناہ کریاس ک

 ی والنی دزحکم ہر گی نہہی حاصل کرتے ،جہي کہ اگر اس پر کان دهرتے تو نتی تهی اور راہنمائیرخواہيخ

  ہے ۔ی عذاب ضرورںي مخالفت کرنے می کہ جس کی تهںينہ

 ہے ،پس سب آدم کے ساته موجود تهے اورگناہ اي گاي لمانيتمام انسانوں سے پ'':کہا ہے: کہہی    دوسرے 

 ںي منےي لماني اور اشتباہ ہے اور ہرگز پکی اہی'' اہےياگي لماني تهے کہ اس کے بعد ان سے پکی شرںيم

  ہے ۔ںي نہی اورگناہ کا ہونا ضروریگزشتہ خالف ورز

 یجنااورزندگي بهںي مايان کو اس دن ہوتا تواي کںي نے گناہ نہغمبروںياگر پ'': کہ اس نے کہاہے ہی:سرےي    ت

 کے تی آلی مندرجہ ذی کدي قرآن مجونکہي اور مغالطہ ہے ،ککی۔ا'' مبتال کرنا ظلم تها ںيکے رنج وزحمت م

 :مطابق 

 )٣٠/بقرہ...)(ۃفي االرض خلی اّنيجاعٌل فۃواذ قال ر ّبک للمالئک(

 '' بنانے واال ہوں فہي اپنا خلںي مني زمںي کرو جب تمہارے پروردگار نے مالئکہ سے کہا مادیاس وقت کو ''

 تها اور مالئکہ نے اس اي گاي رکهنے کے لئے خلق کی کرنے اورنسل کو جاری زندگںي مني    آدم کو زم

  :ی کو سمجه کر عرض کیمعن

 )٣٠/ بقرہ...) ( الّدمائسفکی وهاي ففسدی َمن هاياتجعل ف(...

 '' کرےیزی فساد برپا کرے اورخونرںي منيا جو زم اسے بنائے گاياور انہوں نے کہا کہ ک...''

 : کرتے ہوئے کہای اور سجدہ سے نافرماناي سمجه لی نے بهطاني شی    حت

 ۃميٰ القومی ی کّرمت علي لئن اّخرتن الی هذااّلذتکیأرا(

 )۶٢/اسرائ)(الي االقلتہی حتنکّن ذرال

 تک امتي ہے اب اگر تو نے مجهے قیے د دلتي اوپر فضرےي شے ہے جسے ماي کہی کہ کهای تو نے دايک''

 '' چند افراد کے عالوہ سب کا گال گهونٹتا رہوں گاںي متی ذری ان کںي تو می مہلت دے دیک

 دکهاتا تها چنانچہ اس ںي شرم گاہی زوجہ کو نکال باہر کر انے کے لئے ان کی آدم اور ان کی    اورحت

 : فرماتا ہے دي قرآن مجںيسلسلہ م

 )٢٠/اعراف...)( عنهما من ُسوَء الاتهمای لهماماَوربديُي لطٰنيالشفوسوس لهما (

 ہو اںی کہ جن شرم کے مقامات کو چهپا رکها ہے وہ نماای کراداي وسوسہ پںي نے ان دونوں مطانيپهر ش''

 '' ...ںيجائ

تها  کا مقدمہ قہی کے طرتي تر بینی اور دعی تشری کنی پر تنّزل،دني داخل ہونا زمںي    پس بہشت م

 ینی کرتا ہے ۔دداي عروج پںي مقام قرب پاتا ہے اورکمال مںي مہی کے سانی دںي می زندگیوي۔انسان اس دن

 چہ رنج و محنت سے اگر ی زندگیوي ہے ۔دنںي اہونا ممکن نہدي حالت پی کے لئے بہشتراسي کے بغتيترب

  :ای ہے ،چنانچہ خدائے متعال نے آدم سے فرمای ہوتیبهر

 )١١٧/طہ...)(ی فتشقۃکما من الجن جنخریفال (...

 '' پڑجاؤںي جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت مںي تمهںيکہ...''

 :ای    اورفرما



 )۴/بلد)(لقد خلقنا االنسٰن في کبد(

 '' ہے ای رہنے واال بناںيہم نے انسان کو مشّقت م''

 ہے ،چنانچہ یحان زندگ امتکی کا مقدمہ باآلخر اہی اورانسان کے سرمای زندگی ابدی آخرت ککني    ل

 :فرماتا ہے 

 )٣۵/ائيانب...)(ۃ فتنري الموت ونبلوکم بالشر والخۃکّل نفس ذائق(

 ''... گے ںي تم سب کو آزمائعہی کے ذری اوربرائیہرنفس موت کا مزہ چکهنے واال ہے اورہم تو اچهائ''

 مقام تک سےی اکی کے ا قرب وکمالںي مہی کے سانی ،دںي کے دورہ می زندگی    اورانسان اس امتحان

  کرسکتا ہے ۔ںي مقام حاصل نہہی ري کے بغلہيپہنچ سکتا ہے کہ ہرگز اس وس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حصہچهٹا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  السالم ہي امام علعلم

 

  السالم ہي امام علعلم

 

  آگاہ ہونا ںي شہادت کے بارے می السالم کا اپنہي علني حسامام

 آگاہ تهے کہ وہ ںي طرف اپنے سفر می السالم مکہ سے کوفہ کہي الشہداء علدي حضرت سايک:    سوال 

 غرض سے عراق ی السالم شہادت کہي علني حضرت امام حساي ،کںي گے؟دوسرے الفاظ مںي ہو جائديشہ

  غرض سے؟ی کنےی دلي حکومت تشکی عادالنہ اسالمکی ایصدي فاسوی طرف روانہ ہوئے تهے یک

 

 اسالم غمبري الشہداء ،واجب االطاعت امام اورپدي کے مطابق حضرت سدےي کے عقہي امامعہيش:     جواب

 استدالل ی اور عقلہي کے مالک تهے ۔دالئل نقلّہي کلتی ،والني جانشسرےي وآلہ وسلم کے تہي اهللا علیصل

 ںي دوقسم اور دوراہلیذ علم امام کے مندرجہ ںي اور واقعات کے بارے مق،حوادثی حقایکے مطابق خارج

  :ںيہ

 سے آگاہ ی اذن الہٰںي ہر قسم کے شرائط مںي کے حقائق کے بارے می السالم عالم ہستہي    امام عل

 مخلو قات ،گزرے ہو ئے حوادث یآسمان :سےي ،جی حسري غای ہوں ی حقائق اورحوادث حسہی ،خواہ ںيہ

 ی کثی حدی کںعوي کے مطابق متواترہے کہ شاتی روالي دلیاور مستقبل کے واقعا ت ،اس مطلب ک

 کے مطابق، اتی ۔ان رواںي درج ہںي مرہي کتابوں اور کتاب بحار وغیک) رہ( ،بصائر ،صدوقی کافسےيکتابوں ج

 نہ ںي آگاہ ہںي کے بارے مزوںي سے سب چتی عنای السالم خدا کہي علں،امامي حد نہی کوئیجن ک

 ںي جانتے ہںي مجہيہ کے نت توجی سی اسے خدا کے اذن سے تهوڑںي کو چاہزياکتساب سے ۔اور جس چ

 ۔

 مقدس ی کو خدائے متعال سے مخصوص اور اس کبي ،جو علم غںي ہںيتی چند آںي مدي    البتہ قرآن مج

  :مہی کرہی جو استثناء آکني ،لںي ہیتی منحصر قرار دںيذات م

 )٢٧۔٢۶/جن...)( من رسولی احدًا ٭اّلا َمن ارتضبہي غی علظهری فال بيعالم الغ(

 '' کرتا ،مگر جس رسول کو پسند کر لے ۔ںي مطلع نہی کو بهی پر کسبي ہے اور اپنے غبي الغوہ عالم''

 ی کا خدائے متعال سے مخصوص ہونا اس معنبي موجود ہے ،اس سے معلوم ہو تا ہے کہ علم غںي    م

ے  ممکن ہکني جانتا ہے ۔لںي نہی کے ساته بذات خود ،خدا کے عالوہ کو ئی کو آزادبي ہے کہ غںيم

 ی اشخاص بهدہی اورممکن ہے دوسرے پسندںي سے اسے جان لمي تعلی خدائے متعال کغمبري پدہیپسند

 زين) ص(غمبري نقل ہوا ہے کہ پںي متوںی ان روای ۔چنانچہ بہت سارںي سے اسے جان لمي تعلی کغمبروںيپ

 حوالہ کرتے تهے ۔ علم امامت کو اپنے بعد والے امام کے ںي لمحات می کے آخری زندگیاپن) ع(ہر امام

 مقام کے توسط سے ی السالم اپنے نورانہي جن کے مطابق امام علںي بعض استدالل موجود ہی    اور عقل

 اورہر زوںي تمام چی کاي انسان اور خد اکے اسماء وصفات کے مکمل مظہر اور دننیاپنے زمانہ کے کامل تر

 ،توان کے ںی توّجہ کرںيکے مطابق ہر جہت م ی اور اپنے وجود عنصرںي واقف ہںي واقعہ کے بارے میشخص



 ہی ونکہي ،کںي خاص جگہ پر چهوڑتے ہی کو اپنري تفسیہم ان استداللوں ک( ۔ںيلئے حقائق روشن ہو تے ہ

 ) سطح اس مقالہ سے بلند تر ہے ی سلسلہ ہے اور ان ککی مسائل کا ای استداللدہيچيپ

 ہے اور ی الٰہہي ہے کہ اس قسم کا علم عطہی ضرورت ہے ،وہ ی طرف توجہ کرنے کی    جس نقطہ ک

 سے منّزہ اور نا قابل ی خالف ورزی ،ہر قسم کںي دالئل کے موجب ،جو اسے ثابت کرتے ہی ونقلیعقل

ں لکها ہے اس ي جو کچه لوح محفوظ مںي اور اصطالح می ہو تںي خطا نہی ذّرہ بهکی اںي ہے اور اس مريتغ

  ہے ۔ی آگاہی قضا ہے اس کی حتمی ککا علم ہے ،اور جو کچه خدائے متعال

 ںي تعلق نہضہی اور فرفي تکلی طرح کی ہے کہ اس قسم کے علم سے کسہی    اور اس مطلب کا الزمہ 

 طرح یاور اس)  واقع ہونے واال ہے یاس جہت سے کہ اس قسم کے علم سے متعّلق ہے اور قطع(رکهتا 

 راہ سے فعل یک امکان شہي ہمفي تکلونکہي کرتا کںي انہديانسان کا قصد اور تقاضا اس کے ساته رابطہ پ

 اترکی ،فعل ںي ہںي ماريسے متعلق ہے اور اس جہت سے کہ فعل اور اس کا ترک دونوں مکلف کے اخت

 قرار پانا في ہو نا مورد تکلی جہت سے اس کا حتمی قضاء کی الوقوع اور حتمی ضرورکنيمطلوب ہوتا ہے ،ل

 رےي ترک کر نا تای نای خدا اپنے بندہ سے فرمائے فالں کام ،جس کا انجام د ہے کہحي صحہیکمال ہے ،مثًال

 فرمائے کہ فالں کام جو ہی محال ہے کہ خدا کني لدوی ہے ،اسے انجام دںي ماري اخترےيلئے ممکن ہے اور ت

 شي قسم کا پس وپی کسںي تحقق پائے گا اور اس مشکي قضا ہے ،بی اور حتمینی تکوتي مشیريم

  ہے ۔ی ،لغو اور بے معنی اس قسم کا امرونہونکہي نہ دو ،کایگا ،اسے انجام دو  ہو ںينہ

 ارادہ کرکے اپنے لئے مقصد اور ہدف قرار دے سکتا ہے ںي امر کے بارے مسےی اکی طرح انسان ای    اس

 ہر کني نہ ہو نے کا امکان موجود ہو ،لای ہونے ںياور اس کے تحقق کے لئے جستجو کر سکتا ہے جس م

ناقابل  (نيقی ،جو دے سکتا ہے ںي ارادہ کر کے اسے اپنا مقصد قرار نہںي امر کے بارے مسےی اکیگزا

 انسان ںي جو امر بہر حال ہونے واال ہو اس مونکہي قضا کے طور پر ہونے واالہو ،کیاور حتم )ی ورزروخالفيتغ

توجہ ( ہونے واال ہوتا ہے ہی ونکہي رکهتا ہے کںي قسم کا اثر نہیکا ارادہ وعدم ارادہ اور قصدوعدم قصدکس

 !) جائےیک

 : سے واضح ہوتا ہے اني    اس ب

 رکهتا ہے ںي اثر نہی کوئںي علم ان کے اعمال مہی اي گاي کے طور پر عطاکہي السالم کو عطہي۔امام عل١    

ر جو قضائے  اماي گاي طورپر ہر فرض کی ہو تا ہے ۔اوراصولںي ربط نہی سے اس کا کوئفي خاص تکلیاور ان ک

  ہو تا ہے ۔ںي سے متعلق نہرادہ قصدواای ی الوقوع سے متعلق ہو ،وہ انسان کے امرونہی اور حتمیحتم

 ںي سے متعلق اموررضابہ قضا سے مربوط ہتي مشی قطعی اور خدائے متعال کیقضائے حتم! ہاں ی    ج

 ،خاک وخون ںي لمحات می کے آخری زندگی السالم اپنہي علني الشہداء حضرت امام حسدي،چنانچہ س

 : لت پت ہو کر فرماتے تهے ںيم

 )١('' ألمرک ال معبود سواکمايرضا بقضائک و تسل''

  :ای فرماںي طرح مکہ سے خارج ہوتے ہوئے اپنے خطبہ می    اس

 ) ٢(''تيرضا الّلٰہ رضانا اهل الب''

  ہےتی رضای کی اهللا تعالتی رضای کتي    ہم اہل ب

 تي فعالیاري ہونا اس کے اختی سے متعلق ہونے کے لحاظ سے حتمیا قضائے الٰہ۔انسان کے فعل ک٢    

  ونکہي ہے ،کںي نہی ہونے سے منافاري اس کے صاحب اختںي نظر میک

 )مختصر فرق کے ساته(٢/٢١ :ني السبطی۔ معال١

 )٢۶/لہوف(۔٢



مطلق فعل سے  ہے نہ ی کر چکداي کے باوجود ا س سے تعلق پتوںيفي تمام کی فعل کی الٰہقضائے

 سے انجام دے اور اس صورت اري فعل کو اپنے اختیاري،مثًالخدائے متعال نے چاہا ہے کہ انسان فالں اخت

 ی ،حتمے سے متعلق ہی مرضی واقع ہو نا ،اس جہت سے کہ خدا کںي کا خارج میاري اس فعل اختںيم

 صفت رکهتا ہے یے نسبت امکان ہے اور انسان سی بهیاري اختںي حالت میاور ناقابل اجتناب ہے اور اس

 !)قابل توجہ(۔

 اعمال کو اس عطا شدہ ی ظاہرقي علل واسباب سے قابل تطبی السالم کے ظاہرہي کہ امام علہی۔ ٣    

 کہ کہا جائے سےي چاہئے ،جنای دںي جہل کا گواہ قرار نہںي اور واقعات کے بارے ملي دلیعلم کے فقدان ک

 مسلم کو کو فہ حضرت وںينے ک) ع( آگاہ تهے توآپںيدثہ کے بارے م السالم حاہي علدالشہداءياگر س:

 طرف روانہ ہوئے ی خود مکہ سے کوفہ کوںي خط لکها ؟کوںي کے توسط سے اہل کوفہ کو کیداوي ؟صجايبه

 : ؟جبکہ خدا فرماتا ہے ای ڈال دںي اپنے آ پ کو ہالکت موںينے ک) ع(؟آپ

 )١٩۵/رہبق...)(ۃ التهلکی الکمیدیوالتلقوا بأ(...

 ''... نہ ڈالو ںياپنے نفس کو ہال کت م...''

 .. ؟وںي ؟کوںي    ک

 ی تکرار کی نظر واضح ہے اوراس کشي کئے گئے مذکورہ نکتہ کے پاني    ان تمام سواالت کا جواب ہمارے ب

  ہے ۔ںيضرورت نہ

 پاک یآپ ک(ح  طری وآلہ وسلم اور اسہي اهللا علی اسالم صلغمبري نص کے مطابق پی کدي    قرآن مج

 جو اعمال ںي راہ می کی زندگی اور اپنںي افرادبشر کے مانند بشر ہگری السالم دہيامام عل)عترت سے

 السالم ہي ۔امام علںي پر ہو تے ہادي بنی علم کی اورعادیاري طرح اختی وہ دوسرے لوگوں کںي ہتےیانجام د

 دے کر ،جس صي علم سے تشخیاد وشر سے اور نفع ونقصان کو عري طرح کام کے خی دوسروں کیبه

 جستجو ی ،اس کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرنے کںي کے الئق اورشائستہ جانتے ہنےیکام کو انجام د

 اور جہاں پر اسباب ںي ہہنچتے حاال ت موافق ہوں مقصد تک پی جہاں پر علل و عوامل اورخارجںيکرتے ہ

 السالم خدا کے اذن سے تمام حوادث کے ہيم عل کہ اماہی( بڑهتے ۔ںياورشرائط موافق نہ ہوں آگے نہ

 ڈالتے ںي قسم کا اثرنہی اعمال پر کسیاري ان کے اختںي واقف ہںي ،گزشتہ اورآئندہ ،کے بارے ماتيجزئ

 ) ہوااني کہ بساي،ج

 کے پابند ني و قوانفي تکالینی اوردںي طرح بندئہ خدا ہی دوسرے تمام انسانوں کی السالم بهہي    امام عل

 کے اروںي معی کے لحاظ سے عام انسانیشوائي اور پی سرپرستی طرف سے رکهنے والیاورخد اک ںيہ

 فرو قہي دقی لئے کوئے کرنے کاءي کو احنی چاہئے اور کلمئہ حق اوردنای اعمال کو انجام دںيمطابق انه

  ۔ےي کرناچاہںيگزاشت نہ

 السالم ہي علدالشہداءي حضرت س کے بعدنےي جائزہ لی سرسرکی حالت کا ای اجمالی    اس ظمانہ ک

  کو سمجها جا سکتا ہے ۔صلہي فںيکے مقصد کے بارے م

 سالہ سي بی کہی گزرے وہ معاوامی انی ترکی پر جو تارعوںي خاندان رسالت اور ان کے شںي اسالم مخی    تار

 حکومت کا دور تها ۔

 مملکت کا بے ی اسالمعي اور وساي لے لںي سے اپنے قبضہ مرنگي کو ہر نہي نے خالفت اسالمہی    معاو

 حکومت کو استحکام بخشنے ی کو اپنوںي توانائزي انگرتي تمام حی ۔اس نے اپناي وشرط فرماں روابن گديق

 نابود کرے بلکہ وہ چاہتا ںي کہ انهہی ،نہ صرف اي صرف کںي السالم کو نابود کرنے مہمي اطہار علتياور اہل ب

 ن کے نام ونشان تک کو محوکردے ۔ زبانوںاوردلوں سے ایتها لوگوں ک



 وآلہ وسلم کو ہر ہي اهللا علی صلغمبري محترم اورقابل اعتماد چند اصحاب پںي نظروں می    اس نے لوگوں ک

 ںي مخالفت می السالم کہمي علتي اور اہل بںي کے حق موںي صحابعہی بنا کر ان کے ذری پر اپنا حاممتيق

 نيرالمومني سے امبروں مملکت کے تما م شہروں کے منیالم ۔اس کے حکم سے اسںي جعل کرائثیاحاد

  ۔ی تهی جاتیجيلعنت به) کے مانند ضہی فرینی دکیا( السالم پر ہي علیحضرت عل

 عہی کے ذررہيوغۃ بن جندب ،بسربن ارطااۃ ،سمرہي ابادبنی زسےي    وہ اپنے آلہ کار اورجاسوسوں ،ج

 اور ڈرانے بي زر،زور،اللچ ،ترغںي نابود کرتا تها اور اس راہ مںينهکا ہر جگہ سراغ لگا کر ا) ع (تيمحبان اہل ب

  حدتک استفادہ کرتا تها ۔ی سے آخروںي توانائیدهمکانے ک

 اوالد ی السالم اور ان کہي علی نکلتا ہے کہ عام لوگ حضرت علجہي نتہی طور پری قدرتںي ماحول مسےی    ا

 ںي کا شائبہ تک دل می دوستی السالم کہمي علتيگ اہل ب ،اور جو لوںی سے نفرت کرنےيکازبان پر نام ل

 السالم سے اپنا رابطہ منقطع ہمي علتي جان ،مال اور آبرو پر آنچ آنے کے خوف سے اہل بیرکهتے ہوں اپن

  ۔ںیکر

 امامت ی السالم کہي علني حضرت امام حسدالشہداءي جاسکتا ہے کہ سای سے پاہاںی حال کو قتي    حق

 معاصر ی کہیمعاو) کے چند ماہ کے عالوہ یآخر( مدت ی پورہی اور ی رہی سال جاردسبًای مدت تقریک

 معارف ںي میم السالم وقت کے امام اور تمام فقہ اسالہي علني ۔باوجود اس کے کہ حضرت امام حسیته

 ی کںي نقل نہی بهثی حدکیسے ا) ع( آپںي مدت می اس پورکني کرنے والے تهے ۔لاني بنیواحکام د

) ع( جو حضرتتی ہو ،نہ وہ روای ہے جسے لوگوں نے حضرت سے نقل کتیاس کا مقصودوہ روا(ہے ۔  یگئ

 معلوم ہوتا ہے کہ ان ے سہاںیاور ) ہو یتک پہنچ)ع(سے بعد والے ائمہ ) ع(کے خاندان کے اندر حضرت

 یانے سے لوگوں ک تها اور اس گهراي گاي السالم کے گهر کا دروازہ بالکل بند کہمي اطہار علتيدنوں اہل ب

 سےی ماحول پر ای ۔روز افزون گهٹن اور دباؤ کے بادل اسالمی تهی حدتک پہنچیرفت وآمدنہ ہونے ک

 اس کے خالف ای رکهنے ی خالف جنگ جارکے ہی السالم نے معاوہيچهائے تهے کہ حضرت امام حسن عل

 ہیمعاو:سب سے پہلے:ونکہيا ،ک تهںي نہی فائدہ بهنی ،اور اس کا کم تری دںي اجازت نہیانقالب کر نے ک

  تها ۔تای دںيکاساته نہ) ع( آپی کے باوجودکوئعتي ،بی تهی لے لعتيسے ب) ع(نے آپ

 بڑے کی وآلہ وسلم کے اہي اهللا علی اسالم صلغمبري پںي نے اپنے آپ کو لوگوں مہیمعاو: کہہی    دوسرے 

داعتماد اور دست راست کے عنوان  افراد کے مورني سے تںي منی اور خلفائے راشدی ،کاتب وحیصحاب

  ۔کاتها مقدس لقب کو اپنے آپ سے منسوب کر چسےيج ''نيخال المومن'' تها اورایسے پہچنوا

 کارندہ کے ہاتهوںامام حسن ی کے ساته اپنے کسی سے آسانرنگياپنے مخصوص ن: کہہی سرےي    ت

کے ) ع( کا پر چم بلند کر کے آپیاہ خونخویک) ع( السالم کو قتل کرا سکتا تها اور اس کے بعد آپہيعل

 بن ی بهعزادارکا ) ع( منعقد کر سکتا تها اورآپیکے لئے مجلس عزا به) ع(قاتلوں سے انتقام لے کر آپ

 !سکتا تها 

 یکس) ع( تک پہنچائے تهے کہ آپہاںی کے حاالت ی زندگی السالم کہي نے امام حسن علہی    معاو

 ناي لعتي کے لئے بدیزیجب لوگوں سے ( تهے ،باآلخرںيفوظ نہ اپنے گهر کے اندر محی ،حتںيصورت م

  ۔ای کرادي کے ہاتهوں زہر دالکر شہیوي بیک) ع(کو آپ) ع(حضرت)چاہتا تها 

 کے خالف انقالب دیزی طور پر ی کے مرنے کے بعد فورہی السالم ،جس نے معاوہي علني امام حسی    وہ

 کے زمانہ ہی ،معاواي قربان کںي اس راہ می خوارفرزند کو بهري ش اپنےی ،حتوںي اورخود اور اپنے ساتهابرپايک

 ونکہي رکهتے تهے ،کںيہ قدرت نی کرنے کشي پی قربانہی مدت کے دوران ی پوری امامت کی اپنںيم

  ۔ی رکهتںي قسم کا اثر نہی شہادت کسیک) ع( آپںي کے مقابلہ مرنگوںي کے ظاہر ًاحق بجا نب نہیمعاو



 غمبري کرکے پداي پںي ماحول می نے اسالمہی خالصہ جسے معاوکیشگوار حاالت کا ا تها ان ناخوہی    

 ہمي اطہار علتي اور اس طرح اہل باتهای وآلہ وسلم کے گهر کا دروازہ بالکل بند کردہي اهللا علیاسالم صل

  تها ۔ایالسالم کو ہر قسم کے اثر ورسوخ سے محروم کرکے رکه د

 ہي کہ اس نے خالفت اسالمی تهہی ،وہی پر لگائکري کے پنيسالم ومسلم ضرب جو اس نے ای،کاری    آخر

 ی کسدیزی ،جبکہ اي مقرر کني کو اپناجانشدیزی ٹےي اور اپنے باي کلی تبدںي سلطنت میکو ظالمانہ اور موروث

 یقي طور پر موسی علنشہي تها اورہمںيکا مالک نہ )یںبهي ظاہر میحت (تي شخصینی د یقسم ک

 ںي قسم کا احترام نہی کا کسني قوانینی وقت گزارتا تها اوردںي ملنےيور بندر کے ساته که ای،شراب نوش

 السالم کے ہمي علتي رکهتا تها ،چنانچہ جب اہل بںي پر اعتقاد نہنیکرتا تها ،اور ان سب کے عالوہ د

 کے لئے  ان کے تماشادیزی رہے تهے ،کر داخل ںي کے سروں کو دمشق مدوںي اور کربال کے شہروںياس

 : اور اس نے کہا ی پہنچںي آواز اس کے کان می کّوے ککی تها ،اایباہر آ

 )١(یونی من الرسول دتي    نعب الغراب قل اوالتقل فقد اقتض

 رسول سے اپنے قرضے پورے )آل (ںنےينًامييقی کہوانہی تم کہو ی نے آوازدکوے

  اتي الوفی کتاب وافید ابن الورخی ،بہ نقل تار۶۶ ،صی ،آلوسی روح المعانري۔ تفس١

 ۔کرلئے

 الشہداء کے سر اقدس کو اس دي اور حضرت سروںي السالم کے اسہمي علتي طرح جب اہل بی    اوراس

 : تهاہی کی سے اںي تو اس نے کچه اشعار کہے اور ان اشعارماياگیکے سامنے ال

     لعبت هاشم بالملک فال خبرجاء والوحي نزل

 ی وحاتهانہی فرشتہ ان کے پاس آی کوئالتهانہي کهلي کهکیرنے کے لئے ا ہاشم نے ملک حاصل کی    بن

 ۔ ی تهینازل ہوئ

 ،اسالم اور ی تهی پر مبنیسي پالی رکهنے کی کو جاراستي سی کہی ،جو معاوی حکمرانی کدیزی    

 سے عوںي السالم کے مسلمانوں اور شہمي رسول علتي اور اہل بی تهی کو واضح کرتفي تکلی کنيمسلم

  ۔ی تهی کرتاںيکو ع)جسے مکمل طور پر فراموش کرانا تها ( حالت یرابطہ ک

 کو ادوںي بنی کقتي بنانے اور حق و حقی قطعی نابودی السالم کہمي علتي اہل بںي شرائط مسےی    ا

 ہي علني الشہداء حضرت امام حسدي تها کہ سہی عامل نی اور موثرترلہي کاتنہا وسنکنےيجڑسے اکهاڑپه

  ۔ںين مان لي کا واجب االطاعت جانشغمبراسالمي اورپفہي اور اسے خلںی کرعتي بی کدیزیالسالم 

 ی کدیزی نظر ہر گز شي کے مالک ہونے کے پادتي اور قشواي پیقي السالم حقہي الشہداء علدي    حضرت س

سکتے تهے  اٹها ںي موثر قدم نہسای اسالم کو پائمال کر نے کے لئے انی کر سکتے تهے اور دںي نہعتيب

 ی تها اور خدائے متعال بهںي اور چارہ نہی سے انکار کے عالوہ کوئعتي السالم کے لئے بہي،لہذا امام عل

  چاہتا تها ۔ ںيسے نہ) ع( آپزي چیاس کے عالوہ کوئ

 خطرناک اور ی وقت کونکہي کاا نکار تلخ اور ناخوشگوار نتائج رکهتا تها ،کعتي طرف سے بی    دوسر

 ی تهی کا مطالبہ کرتعتي سے بی طاقت اور هستی پوری حکومت اپنیداشت نہ کرنے والمخالفت کو بر

عت سے ي اس لحاظ سے ،بی تهںي نہاري پر تزي چی بهیاور اس کے عالوہ کس )ی تهی سرچاہتعتيب(

  کا اٹوٹ الزمہ تها ۔عتي اور انکار بی السالم کا قتل ہو نا قطعہي امام علںي صورت میانکار کرنے ک

 سے انکار کرنے عتي نظر بشي مصلحت کے پی کني السالم نے اسالم ومسلمہي علنيحضرت امام حس    

 ی الہٰتي اورمشی دحي پر ترجی موت کو زندگري خوف کے بغی اور کساي کصلہي فیاور قتل ہونے کا قطع

 نقل ہوا ہے ںي متوںی جو بعض روای ہے اس امر کا معنہیاور ( ہوناتها۔دي سے انکار اور شہعتي آپ کا بیبه



 کهنایخدا تجهے قتل ہوتے د'': تها ایسے فرما) ع( آپںي وآلہ وسلم نے خواب مہي اهللا علیکہ رسول خداصل

خدامجهے قتل '' :اتهای سے منع کرنے والے بعض افراد کو فرماکی اس تحرینے به) ع(اورحضرت''چاہتا ہے 

 ہم نے ونکہي ،کینی تکوتي ہے نہ مشیعیشر تتياور بہر صورت اس کا مقصود،مش'' چاہتا ہے کهنایہوتے د

  )ی کرتںي اثر نہی کوئںي ارادہ ا ورفعل متي مشینی تکوی ہے کہ خدا کاي کاني بیاس سے پہلے به

 اي کصلہياپنے قتل ہونے کا ف)  کے طور پرجہينت( کا انکار اور عتي السالم نے بہي علنيامام حس! ہاں ی    ج

 اي ثابت ہو گہی نظرحيکا صح) ع(ورحوادث کے رونما ہو نے سے حضرت ای دحي پر ترجیاور موت کو زندگ

 تي اورحقانتي مظلومی السالم کہمي علتي شہادت نے اہل بیک) ع( آپںي اس دل خراش حالت مونکہي،ک

 رہا اور اس ی کا سلسلہ جاروںیزی اور خونرکوںی شہادت کے بعد بارہ سال تک تحریک) ع( ۔آپایکو ثابت کرد

کے ) ع( امامںی پہچانتا تها ،پانچوںي نہی کوئںيکے زمانہ م) ع(هر،جس کے دروازہ کو حضرت گیکے بعد وہ

 تي حقانی کے مانند اسالبي سعہي اطراف واکناف سے شںي مجہي رونما ہو ئے مختصرآرام کے نتںيزمانہ م

نے کونے  کواکےي چمک دمک کو دنی کتي اور نورانتي طرف دوڑپڑے اور اس حقانی کے دروازہ کتيونوران

 ہے تي مظلومی السالم کہمي علتي اہل بادي مستحکم بنی کتي کا سبب بنے۔ اس حقانالنےي پهںيم

 السالم ہي علني السالم تهے ۔آج،امام حسہي علني الشہداء حضرت امام حسدي رو سشي کے پدانياوراس م

 شہادت کے ی ک)ع( طرف توجہ کا،آپی ان کی حالت اورلوگوں کیک)ص( خاندان رسالت ںيکے زمانہ م

 ،کرنے پر ںي ترہورہے ہقي کے دوران رونما ہوئے حاالت کا موازنہ ،جو روزبروزتازہ اورعموںیبعد چودہ صد

 کے اتینے بعض روا) ع( حضرتںي اظہرمن الشمس ہو رہا ہے اوراس سلسلہ مہیظر نحيکا صح) ع(حضرت

 :ے ـ طرف اشارہ کرتا ہی کی معنی ہے وہ اسایمطابق جو شعر انشا ء فرما

 نای نا و دولت آخرای    وماان طبنا جبن ولکن منا

 تاکہ دوسروں ےي جاناچاہاسےي دنںاسي کہ ہمساہےی اںبلکہي نہںشاملي معتي طبی اورخوف ہماری    بزدل

  حکومت پا برجا ہو۔ یک

 کرنے عتي بی السالم اس کہي علی ابن علني کہ اگرحسی تهی کدي کو تاکدیزی نے ہی لئے معاوی    اس

 اخالص تي وصہی ہی مداخلت نہ کرنا معاوی قسم کی اپنے حال پر چهوڑنا اور کسںي توانهںیسے اجتناب کر

 کرنے والے عتي بالسالم ہي علی ابن علني کررہا تها ،بلکہ وہ جانتا تها کہ حسںي بناپر نہیاور محبت ک

 کا نشان لگ جائے گا تي پر مظلوم السالمہمي علتي تو اہل بںي ہاتهوں قتل ہو جائدکےیزی اوراگروہ ںي ہںينہ

 نی رفت کا بہترشي اور پغي السالم کے لئے تبلہمي علتي سلطنت کے لئے خطر ناک اوراہل بی اموہیاور

  ہو گا ۔لہيوس

 سے ضہی فری سے انکار کر نے کے لئے اپنے الہٰعتي السالم ،بہي علني الشہداء حضرت امام حسدي    س

 سب سے بہتر ںي کے بارے متي ذہنی کدیزی اور نا قابل مزاحمت قدرت اور بے حدی کہي امیآگاہ تهے اوربن

 ی انجام دہی کی الہٰضہی سے انکارکا اٹوٹ الزمہ ،ان کا قتل ہونا ہے اور فرعتيآگاہ تهے اور جانتے تهے کہ ب

 سے انکشاف فرماتے راتي مختلف مقامات پر گوناگوں تعبںي کے بارے می شہادت ہے ۔اس معنجہيکا نت

 ے ۔ته

مجه '' :ایفرما'' توآپ نے اياگي کا مطالبہ کعتيسے ب) ع( جب آپںي مجلس می کے گورنر کنہی    مد

 '' کرتا ۔ںي نہعتي بی کسےيدجیزی''سايج

 وآلہ وسلم سے ہي اهللا علی نکلتے وقت اپنے نانا رسول خداصلںي میکی تاری منورہ سے رات کنہی    مد

 ''قتل ہو جاؤ گے ) کے عنوان سے في تکلیعنی(خدا نے چاہا ہے  ''ایسے فرما) ع( آپںي کہ خواب ماينقل ک



 ی طرف سے آپ کو عراق کی کے دوران کچه لوگوں کری تقری اپنی گئی کے وقت کمتی    مکہ سے عز

  ۔ ای فرمااني مطلب بیہی مکّرری بهںي کے جواب مزی تجوی سے منصرف ہونے کمتیطرف عز

کو کوفہ جانے کے اپنے ارادہ سے منصرف ہونے پر ) ع(ضرت نے حتي عرب شخصکی اںي    راستہ م

 ہی'' :ای فرماںينے جواب م) ع( حتمًاقتل کئے جاؤ گے ،آپںي صورت می اورکہا کہ منصرف نہ ہونے کاياصرارک

 جاؤں ی اور جہاں بهںي ہںي لوگ مجه کو چهوڑنے والے نہہی کني ہے لںي نہدہي مجه سے پوشقتيحق

 ''  گےںيار ڈالاورجہاں پر رہوں مجهے م

 وقت کے حاالت کني لںي ہففي کے لحاظ سے ضعاسندی دی قابل تردںيتی سے بعض رواںياگر چہ ان م    (

  )ںي کرتے ہدي مکمل طورپر تائی ان کلي وتحلہی کا تجزایاور قضا

عال  السالم کا مقصد شہادت تها اورخدائے متہياپنے انقالب سے امام عل'' کہ ںي    البتہ ہم جو کہتے ہ

 سے عتي بی کدیزیسے چاہا تها کہ ) ع( کہ خدانے آپںي نہہیاس کا مطلب '' شہادت چاہتا تها یک) ع(آپ

 ںي قتل کر ڈالںي دے کہ آکر انهطالع کے کارندوں کو ادیزی کر ٹهي اور اس کے بعدہاته پر ہاته دهرے بںیانکارکر

 ہی ضہیکا فر) ع( ،بلکہ امامںيب کا نام رکه اور اسے انقالںی انجام دضہی سے اپنافرقہی طرزياوراس مضحکہ خ

 اور اپنے اس ںی سے انکار کرعتي بی ،اس کںی منحوس خالفت کے خال ف انقالب قائم کری کدیزیتها کہ 

  ۔ ی ہو گی جو شہادت پر منتہںينچائانکار کوہر ممکن راہ سے آخر تک پہ

 روش مختلف یک) ع(ے حاالت کے مطابق امام کے دوران بدلتامي کہ اپنے قںي پر ہم مشاہدہ کرتے ہہاںی    

 ی سے حرکت کنہی قرار پائے تو رات کو مدںي کے گور نر کے دباؤ منہی جب مدںي مرحلہ می ۔ابتدائیته

 ی گزاری زندگی کینی گزناہ تک پنےي مہی کئںي اور مکہ می پناہ لے لںياورمکہ،حرم خدا اور جائے امن ،م

 ںي کہ موسم حج ماي گاي لصلہي تک فہاںیاسوسوں کے تحت نظرتهے  خالفت کے ماموروںاورجںي،آپ مکہ م

) ع( طرف عراق سے حضرتی اور دوسرںي دئے جائجي پکڑ کر شام بهای ںي قتل کئے جائعہی گروہ کے ذرکیا

 کا وعدہ دے تیسے حما) ع( آپںي خطوط مہزاروں اورکڑوںي بڑا سلسلہ آنے لگا اورسکیکے نام خطوط کا ا

 ساکہيج( خط بعنوان اتمام حجت ی طرف سے آخری ۔جب اہل کوفہ کی گئیدعوت د یکر عراق آنے ک

 ۔اّول اتمام حجت اي لصلہي انقالب کا فنينے روانہ ہو نے اور خون) ع( نے لکها ہے پہنچا ،توحضرتنيبعض مورخ

 طرف سے ی۔ کچه مدت کے بعد حضرت مسلم کجاي کو بهليکے طورپر اپنے نمائندہ حضرت مسلم ابن عق

 قالب کے لئے حاالت مناسب ہو نے کا خط مال ۔ان

 نے کے اپکڑیکو قتل کرنے ) ع( شام کے جاسوسوں کے آپیعنی السالم نے مذکورہ دوعوامل ،ہي    امام عل

 کے انقالب کے لئے وںي نظر ،خانہ خدا کے احترام کے تحفظ اور عراقشي داخل ہونے کے پںيلئے مکہ م

 یاورہان) ع(لم مسںي ۔اس کے بعد جب راستہ می فرمائمتیرف عز طی وجہ سے کوفہ کیآمادہ ہو نے ک

 انقالب ینے اپنے انقالب اور جنگ کو دفاع) ع( توحضرتی خبر ملی سے قتل کئے جانے کیکے بے درد

 کرنے لگے اورصرف ان افراد کو اپنے ساته رکها جو اپنے ني چهان بی کوںي اور اپنے ساتهای فرمالی تبدںيم

 )١( نہ ہٹنے پر آمادہ تهے ۔چهےي تک وفا کرنے اورپ قطرہیخون کے آخر

 

      ی طباطبائني                محمدحس

 ه١٣٩١ االولعي             قم ۔ر ب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 گروہ کے سواالت کے جواب کی کے توسط سے ،ای استاد عالمہ طباطبائشي۔مذکورہ بحث ،چندسال پ١

  ہے۔ی گئیکے طورپرلکه

 : حصہساتواں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عقائد کا باطل ہو نا یوہاب

 

  عقائد کا باطل ہو نا یوہاب

 

  قسم ہے ؟کی ای سے توّسل کرنا شرک کاءي اوراولاءي انبايک

 وآلہ وسلم ہي اهللا علی ت کے دالئل اوررسول خدا صلای آی کدي استدالل اور قرآن مجی عقلايک:    سوال

 ںي سے توّسل کرنا شرک اور کفر کا سبب نہنير صالحاو) ع(،ائمہ)ع(ائي نظرانبشي کے پرتي واضح سیک

 :ہو گا؟اس لئے کہ 

 ري تاثی استدالل کے مطابق ،خلقت صرف خد اسے مخصوص ہے اور ہر قسم کیعقل:    سب سے پہلے

 :  کرتا ہے اورمکّرر فرماتا ہے قی تصدی کی معنی اسی بهدي سے ہے اور قرآن مجیاس

 )١۶/رعد....)(الّلٰہ خلق کل شي(...

 '' ہر شے کا خالق ہےیاهللا ہ...'' ــ



 تي ہے بلکہ مشںي نہري کا رابطہ اور تاثجادی قسم کے ای کساني    اس بناء پر اسباب اورمّسببات کے درم

 اورآثار کو صاحبان آثار کے بعد خلق کرتا ہے بدون اس کے کہ چهےي ہے کہ مّسببات کو اسباب کے پہی یالہٰ

 اني بدون اس کے کہ ان کے درمے کرجادی جلنے کو آگ کے پہنچنے کے بعد ای ہو ،مثًاللکڑانيان کے درم

 قدرت کا مالک اوراثر کا آغاز جاننا اور ان سے توّسل کرنا ی کو ذاتاءي اوراولاءيرابطہ موجود ہو اور اس بناپر انب

  ہے ۔نای قراردکی خدا کا شرںياور حاجت طلب کرنا انه

 : فرماتا ہے ںي کالم مخدائے متعال اپنے: کہہی    دوسرے 

 )۶٠/غافر )(نی خلون جهنم داخردي سی عن عبادتستکبرونی نیوقال رّبکم ادعوني استجب لکم اّن اّلذ(

 عبادت سے یري لوگ مناجويقی قبول کروںگا اور ںياورتمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجه سے دعاکرو م'' 

 ''ل ہوں گے  داخںي ذّلت کے ساته جہّنم مبی وہ عنقرںياکڑتے ہ

 سے واضح ہے کہ خدائے متعال دعاکو عبادت شمارکرتا ہے اورعبادت اوردعاسے اقي کے ستی    چنانچہ آ

 دعامانگنا ، عبادت اورخداسے رخداسےي ہے اورغتای کر نے والے کو واضح طورپر جہّنم کا وعدہ دینافرما ن

  ۔ناہےیقرارد کیخدا کا شر خدا کو ري واضح طور پر غہی ہے اور تای قراردی نافرمانیدعاک

 بت پرستوں اور اہل کتا ب کو یعنی مسلمانوں ،ري وآلہ وسلم غہي اهللا علیرسول خداصل:  کہہی سرےي    ت

 عمًال کافر جانتے تهے اور ان سے جنگ کرتے تهے ،جبکہ بت پرست خدائے متعال کو ںي دعوت میاپن

 وفات کے ی کاءي انبتہ کہ گزشی تهہی تنہا علت یکخالق ورّزاق اورعالم کا مدبّرجانتے تهے ،ان کے شرک 

 تهے اور ان کا پاس رکهتے تهے تےی قراردعي شفںي ارواح سے حاجت طلب کرتے تهے اور انهیبعد ان ک

 ري قسم کا فرق کئے بغی کساني وآلہ وسلم ،اہل کتاب اوربت پرستوں کے درمہي اهللا علی۔رسول خدا صل

  ۔ےب کو کافراورمشرک جانتے تهان سب سے جنگ کرتے تهے اور ان س

 :سےي جاتی آیبہت س: کہہی    چوتهے 

 )۶۵/نمل...)( اّال الّلہبي من في السموات واالرض الغعلمیقل ال (

 ''.. ہے ںي نہی کا جاننے واالاهللا کے عالوہ کوئبي غںي مني کہ آسمان وزمجئےیکہ د''

 :    اور

 )۵٩/امانع...)( اّلاهوعلمهای ال بيوعندہ مفاتح الغ(

 ''... جانتا ہے ںي نہی اس کے عالوہ کوئںي جنهںي کے خزانے ہبياور اس کے پاس غ'' 

 جانتا ںي نہبي علم غی سے ہے اور اس کے عالوہ کوئںي ماتي خصوصی خداکبي    کے سبب علم غ

 ہے اورہر بي اہل آخرت کے لئے غاي ہے کہ دنیہی رکهتے اوربدںي نہبي ہو علم غی بهرہ،جوي وغاءي ،اولاءي۔انب

 اءي ء اوراولاي ،پس انبںيہ کے حاالت سے بے خبر ہوتے اي مرنے کے بعد دنی بهاءي اور اولاءي انبیانسان حت

 ہے اور ی بهہودہيسے ان کے مرنے کے بعد حاجت طلب کرنا اورشفاعت مانگنا ،شرک ہو نے کے عالوہ ب

  :تی آہی طرح یاس

 )١٠٩/مائدہ )(وبيم قالوا ال علم لنا اّنک انت علّمٰ الغ ،ماذاأاجبتقولي الّلٰہ الرسل فجمعای ومی(

 جواب اي کا کغي طرف سے تبلی قوم کںي کو جمع کرکے سوال کرے گا کہ تمهنيجس دن خد اتمام مرسل''

 '' کا جاننے واالہے بي غی توخود ہںي بتائاي گے کہ ہم کںيمال تو وہ کہ

 کئے گئے سوال کے جواب ںي امت کے بارے میان ک اءي کے دن انبامتي ہے کہ قی داللت کرتی بات کاس

  ۔ںي گے مرنے کے بعد ہم ان کے حاالت سے بے خبر ہںي بتائںيم



 سے ان کے مرنے کے بعددعامانگنا اور ان سے حاجت اءي اورانباءي بناء پر ،اولی کہ ان وجوہات کہی    خالصہ 

 ناي اورقبروں کا بوسہ لحوںی ضری ان کی کرنا حتٰمي تعظی قبروں کیطلب کرنا بلکہ مطلق خضوع اوران ک

 !شرک ہے 

 :     جواب 

  ی تعالٰبسمہ

 مستقل موثروجودرکهتا ہے ی نہ کوئںي مري تاثںي می ہے کہ عالم ہستہیاس قول کاالزمہ : حجتی    اماپہل

 ںي مطلق طورپر خداسے مربوط ہے اوردوسرے الفاظ مري مستقل واسطہ ہے بلکہ تاثري غںيرمياورنہ تاث

 بات،اس کے ی کونے کا خدائے متعال سے مخصوص ہتي کا انکار اورعّلتي ومعلولتي عّلںي،موجودات م

 ںي موجود ہںي اس می بهںي عقل کے واضح طور پر خالف ہے ،ناقابل رفع دورکاوٹی فطریعالوہ کہ انسان ک

: 

 ہم ونکہيود ہوتا ہے ،ک۔اس بات کو قبول کرنے سے خالق کائنات کے اثبات کا راستہ مکمل طورپر مسد١    

 اور جب ںي بناپر ثابت کرتے ہی معلومات کی گئی سے حاصل کیخالق کائنات کے وجود کو عالم ہست

 موجود نہ ہو تيل ومعلوتي اورعّلی ،توقف وجودںي معلومات می وفکری طرح نظری مخلوقات اور اسیخارج

 زي چیکس)خالق کائنات کے نام  ( عالم کے مظاہر،عالم سے باہرںکہي،تو ہم کہاں سے سمجه سکتے ہ

 ی الہٰتي کہ مشںي ہے کہ ہم کہںي نہزي مضحکہ خہیاي اورکںي رکهتے ہی اور رابطہ ہستیسے توقف وجود

 کے تي مشی ہم اس کري کئے بغثابت ہے کہ آثار کو صاحبان آثار کے بعد خلق کرے اورخدا کو یاس پر جار

  ؟ںی بات کرںيبارے م

 اوراس کے لي سے رابطہ منقطع ہو جائے ،توہر دلزي چی کا دوسرزي اورہرچیود کہ جب توقف وجہی۔٢    

 اس ونکہي ،کی ہوگںي کا الزمہ نہجہي اپنے نتلي دلی رابطہ منقطع ہوتا ہے اور کوئی بهاني کے درمجہينت

 کے جہي نتی معنہیاور ہوگا ںي رابطہ موجود نہی کوئاني کے درمجہي اوراس کے نتلي دلی کسںيصورت م

 ! مغالطہ یعنی شک ہے ،ںي مزي کهاتا ہے اور اس کاالزمہ ہر چںيم سے جوڑ نہعل

 ۔ہر ںي کے قانون کو عام اور قابل استثناء جانتے ہتّي ومعلو لتّي فطرت کے مطابق ،علی ہم انسانکني    ل

 علت کی ہے ،بلکہ اس کے اوپر اںيمظہر اورحادثہ جس کا سابق عدم ہے ،اس کا وجود اپنے آپ سے نہ

دور اور تسلسل کے باطل  (ںي عّلت اور سب علتی عّلت کی عّلت اور اس کی ہے اور اس طرح ان کیہوت

 ی عّلت پر ختم ہوجاتکی اینام ک''واجب الوجود'' وجہ سےی کلي دلی عقلی پر اور دوسرادي بنیہونے ک

 مستقل علت ،تمام ںي مري کے طورپر عالم،عالم اسباب ہے اور تاثجہيہے،کہ وہ خدائے متعال ہے ۔اور نت

 ںي علتی جو دوسرانيکے درم'' معلولیامکان ''کیمخلو قات کے لئے خدائے متعال ہے اورخدائے متعال اورا

  اور ان کا فعل اور اثر بالکل خدا کا فعل واثر ہے ۔ںي ،وہ واسطہ ہںي ہیقرار پائ

 شرکت اور استقالل کے ںي مري کا واسطہ ہونا تاثزي چی کسںي کا معلول تک پہنچنے مضي    وجود کے ف

 ںي مثال انسان کے مانند ہے کہ ہاته می فعل کے استثناء ککی واسطہ سے ایعالوہ ہے ۔واسطہ اور ذ

 ،انسان لکهتا ہے ے ہے ،اس فرض کے مطابق قلم لکهتا ہے ،ہاته لکهتا ہزلکهتاي چی ہوا کوئاي قلم لکیا

 نسبت ی موضوع سے اس کني ہے اور تںي نہدہای فعل سے زکی جبکہ لکهنا اںي ہحي صحںیزي چنياورہر ت

 اورآگ اور کی نہ شرںيہے اورہاته اور قلم واسطہ ہ''انسان'' مستقل لکهنے واالںي مري تاثکني ہے ،لی جاتید

 نہ آگ کو الگ سے اور ای آگ کو خلق فرمای ، خدائے متعال نے جالنے والںي مثال میاس کے جالنے ک

  ہے نہ مستقل طور پر اور الگ سے ۔ای راہ سے خلق فرمایو آگ ک جالنے کیعنیجالنے کو الگ سے ،



 ،خدائے متعال کے استقالل ںي ہی امکانںي جو مخلوقات متّي اورمعلولتّي نظر ،علشي کے پاني    مذکورہ ب

 وساطت ی کاءي بلکہ اشںي رکهتںي قسم کا تضادنہی سے کستي وحدانی اس کںي کرنے مدايخلقت اورپ

 اجاتي والے اور احتنےید مخلوقات کو نسبت ی بهدي ،اور قرآن مجںي ہی کرنے والديور تاک ادي تائیاوران ک

 اثناء ی کرتا ہے ،اوراسقی تصدی کتّي ومعلولتّي ،عام قانون علںي والے تمام افعال وآثار منےی انجام دںيم

 ی کديرآن مج قںي استقالل کو خدائے متعال کے لئے محفوظ رکهتا ہے اوراس سلسلہ مںي مري تاثںيم

  :سےي ،جںي بہت ہںيتیآ

 )١٧انفال  ...)(یٰ ولکّن الّلٰہ رمتي اذرمتيومارم(...

 '' ...ںي ہنکےي بلکہ خدا نے پهںي ہنکےي پهںي نہزےیآپ نے سنگر... ''

 )١۴/توبہ ...)(کمیدی الّلٰہ بأعذٰبهمیقّتلوهم (...

 ''... تمهارے ہاتهوں سے سزادے گا ںيان سے جنگ کرو اهللا انه''

 )۵۵/توبہ ...)( بها عّذبهمي الّلٰہ لدیریاّنما(...

 ''... ان پر عذاب کرےعہی کے ذرںي ہے کہ انهیہیبس اهللا کا ارادہ ...''

  ۔ںيتی آی دوسری ہیسیاورا

 ہے ای واضح کردںي حّجت کے جواب می ہے ۔ہم نے پہلی کرتانيجو دعاکو عبادت ب: حّجتی دوسرکني    ل

 :  قابل تصورہے ںي اور حاجت طلب کرنا ،دوصورتوں م خدا سے دعاکرناريکہ غ

 قدرت کے ادعاسے حاجت طلب کرنا اوراس کے واسطہ سے حاجت طلب کر نے ی ذاتراوري تاثی    طرف ک

 ہے ،اس بناپر ںي مداخلت نہی قسم کی کسںي ہونے مکی الواسطہ سے شریاوردعاکرنے کا اس کے ذ

  :مہی کرہیآ

 )۶٠/غافر )(نی خلون جهّنم داخردي عن عبادتي سستکبرونی نیّلذادعوني استجب لکم ان ا(...

 ذّلت کے بی وہ عنقرںي عبادت سے اکڑتے ہیري جو لوگ منايقی قبول کروں گا اورںيمجه سے دعاکرو م... ''

 '' داخل ہوں گےںيساته جہنم م

 مربوط ہو ،نہ  استقالل کے اعتقاد سےںي مري ہے جوطرف مقا بل کے تاثی کرتی نہی    صرف اس دعاک

 جو صاحب واسطہ کا فعل ا وراثر ہے اس سے قہی واسطہ اور طری ،حتی طور پر حاجت طلب کر نے کیکل

 مطلق ںي ممہی کرہیحاجت طلب کرنا ،مستقل سے حاجت طلب کرنا منظور ہو تا ہے ،اس کے عالوہ آ

ے مانند کہ مثًالہم ہر روز  ہے ،اس کیہی کرتا ہے کہ ان کا شرک نہ ہونا بدداي مواقع پسےی اناي لیمعن

 طرح قصاب سے گوشت ،اپنے ی اور اسجئےی د ے دی کے برابر روٹسوںيان پ! کہ جنابںي سے کہینانوائ

 کام کا کی ابوط سے مری اور اپنے دوست سے دوستتینو کر سے خدمت ،اپنے مخدوم سے نظر عنا

 ںي صورت میطلق دعاکے شرک ہونے ک ہے اور میہی ان مطالبات کا دعاہونا بدونکہي ۔کںيمطالبہ کرتے ہ

 اور اءي انبکني ،لںي اور مطالبہ کو سنتے ہںي زندہ ہہیچونکہ : کہ بعضوں نے کہا ہے ہیمشکل واضح ہے ۔اور 

 صرف ان ہی ،ںي ہے وہ اس سے غافل ہیت جای سے رخصت ہونے کے بعدجو دعاان سے کاي کے دناءياول

 شرک ںي صورت می دعا کے مطلق ہونے کںي متیہے نہ آ مشکل کو حل کرتا ی ہونے کہودہيدعاؤں کے ب

 ی کاني بںي چوتهے سوال کے جواب ملي دلی مشکل کو دور کرتا ہے ۔اس بات کے باطل ہو نے کیہونے ک

  ۔یجائے گ

  :مہی کرہی طرح آی    اس

 )٣۵/مائدہ  )( لعلکم تفلحونلہي وجاهدوا فيسبۃلي الوسہي آمنوا اّتقوا الّلٰہ وابتغوا النی اّلذهاّی أای(



 دی جہاد کرو کہ شاںي راہ می تالش کرو اور اس کلہياهللا سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وس! والومانیا''

 '' ہو جاؤ ابياس طرح کام

 کے سبب کے طور یابي تالش کرنے کا حکم فرماتا ہے اور اسے کاملہي طرف وسی خدائے متعال اپنںي    م

 ںي کے مانندہے جس متی اس روای وآلہ وسلم کہي اهللا علیالم صل اسغمبري پہی فرماتا ہے ۔انيپر ب

 کا لہي واضح ہے کہ وسور اںي ہتےی قرار دلہي اور نماز کو اپنا وسمانی وآلہ وسلم اہي اهللا علیآنحضرت صل

 کی امانی طور پر ایہی وعبادت ہے ۔اوربدمانی ااخودی و عبادت کے توسط سے تقّرب ہے مانی اایمقصود 

 تّي سببی خدائے متعال ہے کہ اس کري ہو غی حرکت ہے اورجو بهیفت اور عبادت انسان ک صینفسان

 کا خدا کے تقّرب کا سبب بننا محال ک شرک ہے اور شرہی بناپر ی ہے جبکہ گزشتہ حّجت کی ہوئقیتصد

 ہے ۔

ت  ہے کہ بت پرساي کہا گںيجو کچه بت پرستوں کے مشرک ہونے کے بارے م:  حّجتیسري تکني    ل

 زندہ کرتا ہے ،نہ ی خالق اور رازق ہے اور اس کے عالوہ نہ کوئکی تهے خدائے وحدہ ال شرتےیشہادت د

 ہ مخلوقات اس کے د اور ان کے اندر موجوني کرتا ہے ۔اور تمام آسمان اورزمري تدبی مارتا ہے نہ کوئیکوئ

 ںي نہلي کے ساته مقتي حق ہے جویٰ دعوسای اکی اہی ،ںيبندے اوراس کے کنٹرول اور قدرت کے تحت ہ

 ،هندوستان ني چںي تعداد می نص کے مطابق اورکروڑوں کی کتا بوں کی اور مذاہب کانی ادونکہيکهاتا ،ک

 اس نی کے مطابق بت پرست کا دیگواہ ی کرنے والے بت پرستوں کی زندگںي،جاپان اور دوسرے ممالک م

 ںي وہ پرستش کرتے ہی جن خداؤں کیدائش،حتي پی خلقت اور تمام کائنات کںي پر ہے کہ وہ کہتے ہاديبن

 ی اور عقلالي ذات ہمارے لئے حس ،خی مقدس اورالمتناہی اس ککني طرف سے ہے لی،خدائے متعال ک

 کرسکتا ہے ںي ذات کا احاطہ نہی ادراک اس کمارا ہںي صورت می بهی ہے اورکسںيطور پر قابل درک نہ

 ی عبادت اور پرستش توجہ کے ساته ہونی سے کہ اس ک ،اس لحاظںي طرف توجہ کرسکیتاکہ ہم اس ک

 پرستش ی اس کے بعض مقّرب اور قدرت مند بندوں کںي ہے اور ہم ناچارہںيچاہئے ،ہمارے لئے ممکن نہ

 تر کی خدا کے نزدںي تاکہ وہ ہمںي مقدس افراد پر مشتمل ہے کتی جو مالئکہ ،جن، اور عالم بشرںیکر

  ۔ںیر شفاعت کیکرکے اس کے پاس ہمار

 حصہ ادارہ کی ،جن کو عالم کے امور کا اںي پاک ومقّرب مخلوق ہکی مالئکہ اںي نظر می    بت پرستوں ک

 ،سمندروں ،صحرا ،جنگ سےي جںي کے مدّبر ہاري ہے اور مستقل اورمکمل اختايکرنے کے لئے سونپا گ

 اري اختاورمستقل مکمل  حصہ کاکی خدا اکی سے ہراںي اورآسمان کے خداوند ۔ان مني زمیبائی،صلح ،ز

 ی خداؤں کا خدا ،رب االرباب اورالہٰ االلهٰہ ہے اور امور عالم کہی کرتا ہے۔ ريرکهنے واال مقرر ہوتا ہے اورتدب

 طرف اشارہ ی اس مطلب کاتی چند آی بهںي مدي ہے ۔قرآن مجںي اس سے مربوط نہزي چی سے کوئريتدب

  :فہی شرہی آسےي ،جںي ہیکرت

 )٢۵/لقمان ...)( الّلٰہقولّنين خلق السموات واالرض لولئن سألتهم َم(

 '' گے کہ اهللاںي وآسمان کا خالق کون ہے تو کہني کہ زمںیاور اگر ان سے سوال کر'' 

 )٨٧/زخرف...)( اهللا قولّنيولئن سألتهم َمن خلقهم ل(

 ی دوسری طرح کیاس گے اهللا ،اورںي گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہںیاور اگرآپ ان سے سوال کر''

 '' بت پرستوں کے خدا کے خالق ہونے کا اعتراف ہے ۔ںي جن مںيتیآ

 :سےي    اورج

 )٢٢ /اءيانب)( االالّلٰہ لفسدتاًۃ آلههمايلوکان ف(

 '' وآسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ني ہوتے توزمی اهللا کے عالوہ اورخدابهںي وآسمان مني اگر زمادرکهوی''



 :ہی    اورآ

 )٩١/مومنون ...)( بعضیان معہ من الہ إذًا لذهب کل الہ بما خلق ولعالبعضهم علوما ک(...

 کی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ای دوسراخد اہے ورنہ ہرخدااپنیاور نہ اس کے ساته کوئ...''

 ''... فکر کرتا ی کیدوسرے پر برتر

 اتی ہوتا اور مختلف نظرداي اختالف نظرپںي مري تدب ہے کہ اگر متعدد خدا ہو تے ،توہی کا استدالل تی    اس آ

  ہوداي اختالف اور فساد پںي عالم مںي مجہيکو نافذ کرنے کے نت

 استقالل حاصل نہ ہو تا اورصرف خدا ئے واحد کے ارادہ سے ںي مري تا ۔واضح ہے کہ اگر خداؤں کو تدبجا

  آئے۔شي اختالف پںي مريا تاکہ تدب رکهتںيواسطہ اورنافذ کرنے والے ہوتے تو اختالف نظروجودنہ

 پرستش کرتے ی کتي روحانی کہ بت پرست ،خواہ ستاروں اورستاروں کاي سے واضح ہو گاني    مذکورہ ب

 ںي پرستش نہی وہ ہر گز خدائے متعال کںي پرستش کرتے ہی وہ جو اصنام اوراصنام کے ارباب کای ںيہ

ں ،وہ ان کے خداؤں ي ہتےی انجام دیخاص مراسم اورقربان جو ںي اورعبادت اورتقّرب کے سلسلہ مںيکرتے ہ

 کے ی زندگیوي دنی اور وہ بهںي رکهتے ہدي امی اورخدائے متعال کے پاس صرف شفاعت کںيسے مربوط ہ

 جو جواب دي اور قرآن مجںي وہ معاد کے منکر ہونکہي شفاعت کے لئے ،کںي نہ آخرت مںيامور کے بار ے م

 :تی اس آںيانه

 )٢۵۵/بقرہ...)( عندہ اّلا باذنہشفعیا اّلذي َمن ذ(...

 ''... سفارش کرسکےري اجازت کے بغی اس کںي بارگاہ میکون ہے جو اس ک..'' 

 شفاعت سے جس کے وہ منکر ی کے دن کامتي ہے ،وہ مطلق شفاعت سے مربوط ہے نہ قتای دںي    م

  ۔ںيہ

 کے اصول کے خالف خدائے ی بت پرستیبه غرق تهے،کںي کے دوران جہالت متياعراب ،جاہل! ہاں ی    ج

 السالم کے زمانہ سے ان کے ہي علمي عبادت کرتے تهے ،من جملہ حج،جو حضرت ابراهی بهیمتعال ک

 کو رواج بخشا تو سب لوگ بت ی بت پرستںي نے حجاز میٰحی رائج تها ،اس کے بعد جب عمروبن انيدرم

''  کعبہ کے اوپر واقعںي کے ضمن منےی کو انجام د حج کو بجا التے تهے ،اس عملیپرست ہو ئے ۔پهر به

 ی کںي کرتے تهے اور انهارتی زی اپنے خداؤں کسےيج'' نائلہ''و''اساف ''اور صفاومروہ پر موجود'' هبل

 عمل کے مانند تها کہ بت کو جاہالنہ جاہالنہ عمل عام بت پرستوں کے ہی کرتے تهے اور ان کا شي پیقربان

 پرستش کرنے کے بجائے اپنے ہاتهوں سے ی کر صاحب بت ،کہ مثًالملک ہے ،کقبلہ ا ورمظہر قراردے

کے کالم کو نقل کرتا ہے ) ع (مي پرستش کرتے تهے ،چنانچہ خدائے متعال حضرت ابراهیبنائے گئے بت ک

: 

 )٩۵/صافات)(اتعبدون ماتنحتون (...

 '' پرستش کرتے ہو ؟ی بتوں کدہي تم لوگ اپنے ہاتهوں کے تراشايک''

 ہوا ہے اس کے بر اني جو کچه بںي حجت میسري کے اصول کے مطابق ،اور اس تی   خالصہ،بت پرست 

 جانے واال معبود اورشفاعت ہے یعکس ،خدائے متعال نہ امور عالم کا مدبر ہے اور نہ مالئکہ سے نسبت د

 مستقل ںيم کا جزء ہے کہ مالئکہ اس ري تدبیسی اکی سے مربوط ہے اورای امورزندگینوی،شفاعت د

 تيثي حی معمار کںي مري تدبی ،مالئکہ اپنلہي نہ مذکورہ مثال کے مطابق واسطہ اوروسںياورخودمختارہ

 عمارت کا ںي کو اس کے حوالہ کرتاہے ،اس فرض مري تعمی عمارت ککی کہ عمارت کا مالک اںيرکهتے ہ

 سےي ضرورت ہو ،جںي مري تعمی معمار کو عمارت کیزکي مواد مالک مکان کے ذمہ ہے ،جس چیابتدائ

 اوربناوٹ معمار کے ذمہ بي ترتی اور ان کی فراہم کرنا ہوں گںیزي چہی مالک مکان کو رہي وغنٹی،چونا ،پتهر،ا



 ی کابهري طرح تدبی ہے اور اسی رکهتتيثي حی شفاعت،معمار کے مطالبات کںي بحث می ہے ۔ہماریہوت

 جزو ہے، جو خداؤں کے ذمہ ہے ۔

 اورصالح بندوں کو اءي ہے کہ وہ انباي کہاگںي اہل کتاب کے بارے مںي حجت میسريس ت جو کچه اکن،ي    ل

 تهے اور ان سے حاجت طلب کرتے تهے اور اس طرح مشرک ہوتے تےی قراردکیمرنے کے بعد خدا کاشر

 عمومًارسول رہيغ ویسائي اورعہودی یعنی اہل کتاب ،ںي مقتيحق... ہے یٰ دعولي اوربے دلکی اہیتهے ،

 : وجہ سے کافر تهے ،چنانچہ فرماتا ہے ی دعوت کو مسترد کرنے کی وآلہ وسلم کہي اهللا علیرم صلاک

 دونیری نؤمن ببعض ونکفرببعض وقولونی الّلٰہ ورسولہ وني بفّرقوای ان دونیری بالّلٰہ ورسولہ وکفرونی نیاّن اّلذ(

 )٭اولئک هم الکافرون حقّاالي ذلک سبني بّتخذوایان 

 )١۵١۔١۵٠/نساء         (            

 ہی اور ںي کرنا چاہتے ہداي تفرقہ پاني اورخدا اوررسول کے درمںي جو لوگ اهللا اوررسول کا انکار کرتے ہشکيب''

 اني وکفر کے درممانی کہ اںي گے اور چاہتے ہںی گے اوربعض کا انکار کرںي الئمانی کہ ہم بعض پر اںيکہتے ہ

 '' ...ںي لوگ کافر ہیہی قتيدرحق ۔توںي راستہ نکال لاي نیسے کوئ

 اپنا ارباب جانتے تهے ،اورخدائے ںي مطلق اطاعت کرتے تهے اورانهںي طرح اپنے علماء کے بارے می    اس

 : اطاعت کو عبادت اورپرستش شمارکرتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے یٰتعال

 )۶١۔۶٠ /نيسی...)(وان اعبدوني ٭ني اّنہ لکم عدّو مباطني آدم ان ال تعبدوا الشیابنی کميألم أعهد ال(

 عبادت نہ کرنا کہ وہ تمهارا ی کطاني تها کہ خبردارشاي لںي ہم نے تم سے اس بات کاعہد نہايک!اوالدآدم ''

 ''... عبادت کرنا یريکهالہوادشمن ہے ۔اور م

 : فرماتا ہے دی    مز

 ...) علم ی وأضّلہ الّلٰہ علہیٰ َمن اتَّخذالٰهہ هوتیأفرأ (

 )٢٣ /ہيجاث                 (       

 حالت ی ہے اورخدانے اساي کو خدا بنالی خواہش ہی ہے جس نے اپنکهای دی آپ نے اس شخص کو بهايک''

 '' ہے ای چهوڑدںي می کر اسے گمراہکهیکود

 کی سے ہر اںي ہے ۔اوران دوطائفوں ماي گاي اطاعت کو عبادت شمار کںي ماتی    چنانچہ واضح ہے کہ ان آ

 کہتے تهے ہودی مبتال ہوا تها ،چنانچہ ںي خاص کفرمکی راہ سے ای حق کنی وجہ سے دیراف کانح

 پرستش کرتے تهے یک) ع(میاورمر)ع (حياورمس'' ابن اهللاحيالمس'': کہتے تهے یسائياورع'' اهللارابنیعز'':

 :،چنانچہ فرماتا ہے 

 )١١۶/مائدہ ...)( من دون الّلٰہ نيمي اله ء انت قلت للناس اتخذوني وامی ابن مریٰسيعیواذ قال الّلٰہ (

 ہے کہ اهللا کو چهوڑ کر مجهے ای کہدہی تم نے لوگوں سے اي کمی ٰبن مریسياورجب اهللا نے کہا کہ اے ع''

 ''.. ماں کو خدا مان لو؟یرياورم

 : طرف اشارہ فرماتا ہے ی طور پر ان جہتوں کی مجموعںي مفہی شرہی آلی    اورخدائے متعال مندرجہ ذ

 کفروا نی قول اّلذضٰهؤنی ابن الّلٰہ ذلک قو لهم بافواههم حي المسیٰ ابن الّلٰہ و قالت النصٰرری عزهوديوقالت ال(

 وماأمروا اّلا می ابن مرحي ٭ اّتخذوااحبارهم ورهبٰنهم اربابًا من دون الّلہ والمسوفکونی یمن قبل قّتٰلهم الّلہ أّن

 )٣١۔٣٠توبہ)(... الها واحدًا الالہ اّلاهوعبدوايل

 سب ان ہی ںي ہٹےي اهللا کے بحي کہ مسںي کہتے ہیٰ اورنصارںي ہٹےي اهللا کے بری کا کہناہے عزوںیہودیاور ''

 جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تهے ،اهللا ان ںي بالکل ان کے مثل ہہی ںي ۔ان باتوں مںي ہںي باتی زبانیک

 می بن مرحي اور راہبوں اورمسعالموںوگوں نے اپنے  ۔ان لںي کہاں بہکے چلے جا رہے ہہیسب کو قتل کرے 



 تها جس کے اياگی عبادت کا حکم دی ککتای صرف خدائے ںي ہے حاالنکہ انهايکوخداکو چهوڑ کر اپنا رب بنا ل

 ''... ہے ںي خدا نہیعالوہ کوئ

 وہ ںيے ہ ہم باہرسے جانتکني ہے لںي نہاني بیلي تفصںي مدي اگرچہ قرآن مجںي کے بارے موںي    مجوس

 رکهتے ںي ہے کہ مجوس اصنام نہہی صرف فرق ںي پرستش کرتے ہیبت پرستوں کے مانند ،فرشتوں ک

 مالئکہ کو ںيهکے نام پران''اصنام'' تهے اورربناتےیتهے ،بت پرستوں کے بر عکس وہ مالئکہ کے لئے تصو

 دکهانے واال جانتے تهے ۔

 واسطہ اور ںي سے حوائج کے بارے مني اورصالحاءيانب ںي مدي سے واضح ہوا کہ قرآن مجاني    مذکورہ ب

 ني جو مشرکہی ہوا ہے اورںي نہاني ،ہر گز شرک بںي صورت می توسل ،نہ استقالل کںي صورت میرابطہ ک

 خدا کو ري طور پر غضح تهے بلکہ واںي ہے ،نہاي کہا گںي حجت میسري کہ تساي ،جںياوراہل کتاب کہتے ہ

 تےیشفاعت کے لحاظ سے بلکہ عبادت کے لحاظ سے اورخاص مراسم انجام داپنا معبود جانتے تهے نہ 

  ۔ںي ہتےی انجام دیتهے اور اس وقت به

 لہي جانتا ہے اور وسںي کو شرک نہلہي فطرت سے واسطہ اوروسی انسانی اپنی بهی طور پر کوئی    اصول

ہے اوربذات خودراستہ مقصد  منزل مقصود تک پہنچاتا ی راستہ ہے جو انسان کو اپنسای اکیو واسطہ ا

 سے کچه ًالاس مال دار کے پاس شفاعت کرتا ہے مثی کسںي کے حق مري فقی ہے ،جو کسںياورمنزل نہ

 ںي مال داراورشفاعت کرنے والے کے ہسےي کہتا کہ وہ پںي عقلمند نہی ہے ،کوئتای کو دري لے کر فقسےيپ

 اورحاجت مند کا تتمہ ازمندي نشہي ہمعيبطہ ہے ،شف واسطہ اور راعي واال مال دارہے اورشفنےی دسےيبلکہ پ

  ۔کیہوتا ہے نہ حاجت پوراکرنے والے کا شر

 خدائے متعال سے یبي اور ہر قسم کا مشاہدہ غبيعلم غ''  ہے کہہیاس کاخالصہ : حّجتی چوتهکني    ل

 کے ايکے بعد دن مرنے اءي واولاءي شرک ہے ،اس بناء پر انبنای نسبت دی خدا سے اس کريمخصوص ہے اورغ

 مطلب ہے جو سای اکیہ ای'' ہے ۔بي غاي نسبت دنی آخرت کونکہي ،کںي رکهتے ہںي اطالع نہی کوئںيبارے م

 : فرماتا ہے دينص کے خالف ہے ۔قرآن مج

 )٢٧۔٢۶/جن ...)( من رسولی احدا٭اّلا َمن ارتضبہي غی علظهرُی فال بيعالم الغ(

 ''... کرتا ہے ۔مگر جس رسول کو پسند کرلے ںي مطلع نہی کو بهی پر کسبي ہے اوراپنے غبيوہ عالم الغ''

 رسول ںي اثناء می کرتا ہے اوراسی پر تسلط کو اپنے عالوہ نفبي غںي مفہی شرہی    خدائے متعال ،اس آ

 کرتا ہے ،پس ممکن ہے کہ ںي نہدّي کے لئے مقاي دنري اورغاي ہے اوراستثناء کو دنتایکو استثناء قرارد

 سے بي کے مطابق غميتعل ی اورالہٰی مرضی موت کے بعد خد اکی اپنای ںي می زندگیخدا اپن) ص(رسول

 سے بي جہاں جہاں پر رسول کے علم غںي مدي ہے کہ قرآن مجی اس سے ہوتدي تائیمطلع ہوں ،اس ک

  :ہی ہے ،مانندآاي گای کو اس کے ساته قرار دی ہے ،اس کے ہمراہ وحی ہوئینف

 )٩/احقاف ...)(ّی الیوحی والبکم ان اّتبع اّلا مای بفعلی مایالرسول وما ادرقل ماکنت بدعًا من (

 اورتمہارے رےي معلوم کہ مںي ہوں اورمجهے نہںي نئے قسم کا رسول نہی کوئںي کہ مجئےیآپ کہہ د    ''

 ''... کا اتباع کرتا ہوں ی الہٰی توصرف وحںي جائے گا ماي برتاؤ کايساته ک

 :    اورفرماتا ہے 

 )١٨٨/اعراف...)(ري و بشری وما مّسني السوء ان انا اّلا نذري ال ستکثرت من الخبيولو کنت اعلم الغ(...

 توصرف ںي ۔می مجه تک نہ آسکتی برائی کوئتااوری انجام دري خادہی سے باخبر ہوتا تو بہت زبي غںياگرم''

 ''وں سے ڈرانے واالہی واالاورعذاب الہٰنےی کے لئے بشارت دمانیصاحبان ا



 سے اعتراض کرکے بتاتے غمبروںي ،جو اپنے پںي ان امتوں کے انکار کے جواب مںي ممي    اورسورئہ ابراه

 : کے قول سے فرماتا ہے غمبروںي طرح بشرہو ،پی ہماریتهے کہ تم به

 )١١ /ميابراه...)( من عبادہ شاءی من یٰ علّمنیقالت لهم رسلهم ان نحن اّلا بشر مثلکم ولکّن الّلہ (

 خدا جس بندہ پر چاہتا ہے مخصوص کني لںي بشر ہسےي جی ہم تمہارے ہنايقیان رسولوں نے کہا کہ ''

 ''... کرتا ہے یاحسان به

 قوم سے خطاب کو نقل فرماتا ی اپنی زبانی السالم کہي علحي سے واضح تر حضرت مستوںی    ان تمام آ

 :ہے 

 )۴٩/آ ل عمران ...)( لکم یۃان في ذلک ال تکم وي بیوانّبئکم بما تاکلون وما تّدخرون ف(...

 تمہارے ںي کرتے ہو ،ان سب مرہي ذخںي ماگهري کهاتے ہو اور کاي خبر دوں گا کہ تم کی اس بات کںياورتمه''

 '' ...ںي ہاںيلئے نشان

 :تی    اس طرح آ

 )۶/صف...)( من بعدي اسمہ احمدأتيیمبشرًابرسول (...

 '' واال ہوں جس کانام احمد ہے نےی بشارت دیک رسول کیاور اپنے بعد کے لئے ا'' 

 السالم سے ہمي وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار علہي اهللا علی رسول اکرم صلںيتی روای طرح بہت سی    اس

  ۔ںي ہی خبر کے عنوان سے نقل ہوئیآخرالزمان کے حوادث ک

 امور سےي جرہي قدرت وغیات ک اورمعجزبي علم غاتی آی جو قرآنںي ہوا ،اس ماني    اس بناء پر جو کچه ب

 ںي قدرت پر ناظر ہی ،وہ سب استقالل اورذاتںي ہی کرتی وآلہ وسلم سے نفہي اهللا علیکو رسول اکرم صل

 اهللا ی ۔رسول اکرم صلںي ہوط سے مربمي تعلی اورخدائی الہٰتی وہ عناںي ہی اس کو ثابت کرتاتیاور جو آ

 اهللا ی اکرم صلغمبري پںي السالم مہميائمہ اطہار عل راہ سے ی کی وحبي علم غںي وآلہ وسلم مہيعل

 داللت ی کی اس معنٰی بهںيتی راہ سے ہو تا ہے ،چنانچہ روای کمي وراثت اور تعلی وآلہ وسلم کہيعل

  :مہی کرہی اورآںي ہیکرت

 )١٠٩/مائدہ )(وبي ماذا أجبتم قالواال علم لنا انک انت عّالم الغقولي الّلٰہ الرسل فجمعی ومی(

 جواب اي کا کغي طرف سے تبلی قوم کںي کو جمع کرکے سوال کرے گا کہ تمهنيجس دن خداتمام مرسل''

 '' کا جاننے واال ہے بي غی توخود ہںي بتائاي گے کہ ہم کںيمال تو وہ کہ

 امتوں کے ی موت کے بعد ان کی ان کاءي کے دن تمام انبامتي سے استدالل ہوا ہے کہ قی    کا اس معن

 امت کے حاالت ی گے کہ ہم تو مرنے کے بعد اپنںي گے اورکہںی کا اظہار کری ال علمںيارے ماعمال کے ب

  رکهتے ۔ںي نہیسے آگاہ

 سے بے بي تهے اور ہم غبي ہو گا کہ مرنے کے بعد امت کے اعمال ہمارے لئے غہی ی    اگراس کا معن

 ہر ونکہي ہے ، کی آسکتشيپ ی مشکل موت سے پہلے بهہی ںي ،تو امت کے اعمال کے بارے مںيخبر ہ

 طور پر یہی ہے ،بلکہ خبر متواتر کے مطابق بلکہ بدی ہوتںي صورت کے تابع نہی اس کقتي حقیعمل ک

 امر ہے اورہرانسان کا باطن دوسرے کی انسان کے باطن سے مربوط اہی کے تابع ہے ۔کہ تي نیفاعل ک

 ںي امت کے اعمال سے بے خبر ہو تے ہیپن ہے ۔اس بناء پر ،چنانچہ مرنے کے بعد ابيانسان کے لئے غ

 ان کے ںي ماي دنںيم ،سے بے خبر ہوں گے ،اس صورت ںي ہبي اعمال ، جو غقتي حقی،قبل از مرگ به

  :ہی ،چنانچہ آنایاعمال کا شاہد قرارد

 )اا٧/مائدہ) (همي فدامادمتي شہهميوکنت عل(

 '' تہاان کاگواہ اورنگراںرہااني تک ان کے درمںجبيم''



 :ہی اورآ   

 )ا۴٠/ آل عمران...)( من کم شہدائّتخذیو(...

 ''... سے بعض کو شہداء قراردے ںياور تم م...''

 :ہی    اور آ

 )۶٩/زمر...)( والشهدائنيي ء بالنبیوجا(...

 '' جائے گا ای اورشہداء کو الاءياور انب...''

  :ہی    اورآ

 ) رّبهمی کّذبوا علنی االشهاد هوال ء اّلذقولیو(...

 )١٨/ہود                         (

 ''... ہے اي سے کام لیاني غلط بںيان لوگوں نے خدا کے بارے م...''

  ہو گا ۔ی    کا اطالق پر داللت کرنا ،لغو اور بے معن

 ،جس کے ںي رکهتے ہںي علم نہسای اکی ہم اںي کہتے ہاءي ہوگا کہ انبہی ی معنی کا الزمفہی شرہی    لہذا،آ

 ای سکهاںي ہمی پاس ہے اور تو نے ہرےي علم ہے جو تسایالک ہوں ،جو علم ہمارے پاس ہے ،وہ اہم خود م

 پاس ہے اور تونے رےي ہے جو تی ،تو بہتر جانتا ہے کہ جو کچه ہمارے پاس ہے وہںيہے اور سادہ تر الفاظ م

  ۔اہےی دںي ہمیہ

 قبروں کے سامنے یک) ع(اورائمہ) ع(ئاي ہے کہ انباي کہا گںي ملی حجت کے ذیسري جو تہی کني    اورل

 قبوراور ونکہي بات ہے ،کادي بے بنکی اہی کو چومنا شرک ہے ۔حی قبروں اورضری کرنا اور ان کميخضوع اورتعظ

 کا احترام خدائے متعال کا احترام ن اور اںي ہی دالتادی ی جو خدا کںي ہاںي نشانیسیان کے آثارشعائر اورا

 : فرماتا ہے ںي وآلہ وسلم کے بارے مہي اهللا علیرم صلہے ۔ خدائے متعال رسول اک

 )١۵٧/اعراف)( آمنوا بہ وعّزروہ ونصروہ واّتبعوا الّنور اّلذيُأنزل معہ اؤلئک هم المفلحوننیفاّلذ(...

 جو اس کے اي اوراس نورکا اتباع کی امداد کی ،اس کاي ال ئے ،اس کا احترام کمانیپس جو لوگ اس پر ا...''

 '' ۔ںي ہابي اور کامافتہی فالح قتي در حقیہوا ہے وہساته نازل 

 : فرماتا ہے ںي کے بارے موںي نشانی مطلق شعائر اوراپنیٰ تعالخدائے

 )٣٢/حج )( القلوب ی شعائرالّلٰہ فاّنها من تقوعّظمیوَمن (...

 ' 'ی ہو گجہي کا نتیٰ اس کے دل کے تقومي تعظہی کرے گا مي تعظی کوںي نشانی اهللا کیجوبه''

 ی ہے کہ شئے کیہی محبت ہے اوربدی خدائے متعال ککی سے اںي طرف سے اہم واجبات می    دوسر

  ہے ۔ی محبت اوراس شئے سے اظہار محبت کا الزمہ ہوتی کاتیمحبت شئے کے آثاروآ

 اںي السالم خدائے متعال کے شعائر اور نشانہمي ٰعلی وآلہ وسلم اورائمہ هدہي اهللا علی اکرم صلی    نب

 ہے اور چومنا اظہار محبت ی محبت کرنا ضروری کدي کہ قرآن مجساي ہے، جی محبت کرنا ضروری ،ان کںيہ

 اور اس کو چومنا شرک ہے ملناپر ہاته ''حجر اسود'' کہا جاسکتا ہے ہی اي ہے ۔ ککی سے اںي ماتی ضروریک

  ہے ؟ ايول ک وضاحت کرکے اسے قبی مصداق ککی سے اںي مقیاورخدائے متعال نے شرک کے مصاد

 وآلہ وسلم سے اظہار محبت کو ہي اهللا علی    اس بحث کے خاتمہ پر تعجب کرنا چاہئے کہ رسول اکرم صل

 ںي کو سات مانتے ہہي صفات ثبوتی خدائے متعال کںي مديواضح شرک جاننے والے حضرات ،مسئلہ توح

 سے خارج اورذات ںذاتي سات صفتہیو ان حضرات کے بقول )  ،قدرت ،علم ،سمع،بصر،ارادہ اورکالماتيح(۔

 نہ ذات کا معلول ہے اورنہ کی سے ہراںي ان صفات میعنی ،ںي تر ہمی ہونے سے قدمیخدائے متعال کے قد

 ،ذاتًاسات واجب ہي کے طورپرسات صفات ثبو تجہي اورنتںي ذاتًاواجب الوجودہہی یعنیذات اس کا معلول ہے ،



 لوگ ان کے مجموعہ ہی اور ںي الوجودبن جاتے ہب ساته آٹه واج کےی اورذات اقدس الہٰںيالوجودبن جاتے ہ

 ی ،اس ککتای کرکے ،خدائے واحداوریٰ کا دعودي توحی اور پهر بهںيکے نام پر پرستش کرتے ہ''ديتوح ''یک

  !ںي اورشعائر کا احترام کرنے والوں کو مشرک کہتے ہوںينشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حصہآٹهواں

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تيوجوداورماہ

 

  تي اورماہوجود

 

  علم کے منکر اوجودی'' یسوفسطائ''

 کو زوںي افراد موجود تهے جو تمام چسےی اشہي زمانہ سے آج تک ،ہممیںقدي ماي دنیفلسفہ ک:    سوال

 ی سے بعض حتںي تهے ،ان افراد مںي کے معتقد نہقتي حقی بهی فرض کرکے کسی اورتصوراتیاليخ

 ۔البتہ اس گروہ کو ںيشک کرتے ہوئے مطلق طورپر علم کے وجود کے منکر ہوئے ہ یاپنے شک پر به

 آپ سے ںي کو باطل ثابت کرنے کے سلسلہ می ان کے دعوںيکہتے ہ'' یسوفسطائ'' ںي فلسفہ مائےيدن

  جواب کا تقاضا ہے۔ی اورعلمی مختصر فلسفکیا

ہمارے  :ںي ہوکر کہتے ہدہی کے گروتيفسطائ جوسو ںي قرار پائے ہںي افراد کے مقابلہ مسےیہم ا:    جواب

 ںي کے سوا کچه نہالي ہے بلکہ خںي نہقتي جائے حقاي فرض کی کا بهزي کے عالوہ جس چہیاورہمارے نظر

 ہی نظررےي اور مرےيم :ںي جو اس سے باالتر قدم بڑها کر کہتے ہںي ہی بهسےی طرح کچه لوگ ایہے ۔اس

ہم سب  :ںي آگے بڑه کر کچه لوگ کہتے ہی سے بهںي ان مںيہ ی اورافسانویالي خںیزيکے عالوہ سب چ

  !ںي شک کرتے ہی بهںي اپنے شک می اسی حتںي شک کرتے ہںي مزوںيچ

 ۔علم فلسفہ کے ںيکے نام سے معروف ہ'' یسوفسطائ''  اورںي جو وجود علم کے منکر ہںي وہ لوگ ہہی    

 اطہر من الشمس ہے کہ ہیود ثابت ہو چکا ہے اور کا وج'' علم'' ان کا مذہب مسترد ہوا ہے اورںيمباحث م

  ہے ۔قد کا معتقتي اورمستقل حقی پسند اور خارجقتي خداداد فطرت سے حقیانسان اپن

 کے لئے بہت سے قتي کو ثابت کرنے والے ،حققتي حقی کسں،ي کے مقابلہ موںي    ہم ،سوفسطائ

ے ممتاز ہے اور اپنے خاص آثار کا  مصداق دوسرے سکی سے ہر اںي کہ ان مںي کے قائل ہقیمصاد

 قتي ممتازحقکی نسبت ای کري اپنے سے غی ککی سے ہر اںي ء ماي اشیسرچشمہ رکهتا ہے ۔خارج

 ںي خارج مںي حالت می خاص سر چشمہ ہوتا ہے ۔اسکی ہے اورآثار مرتب کرنے کا اس کا اپنا ایہوت

 اوران دو ںي ہوتے ہحدہيجواس سے علٰ ہے ی دومفہوم کا مصداق ہوتقتي حقکی ہر ای والنےی دیدکهائ

  ہے۔ی معدوم ہو کر باطل ہو تقتي حقی گئی کے زائل ہونے سے فرض ککی سے ہر اںي مميمفاہ

 جائے ی سلب کتي ہے ،کہ اگر اس سے انسانقتي حقیسی اکیموجود ہ انسان ا: و وجود تي    ماہ

 یادي دوبنہی ںي حالت می اسکني،ل ی ختم ہو جائے گقتي حقی جائے تو اس کاي کو اٹها لتیاموجودی

 اور محال ںي ہصي دوسرے کے نقکیا''عدم''اور'' وجود ''ونکہي ،کںي دوسرے سے متفاوت ہوتے ہکی اميمفاہ

 کے کی سے ہر اںيوجود اورعدم م''تيماہ''کے ساته جمع ہو جائے ۔اس کے برعکس ''عدم''،''وجود''ہے 

  ہے ۔فيساته قابل توص



 ںي ہںينہ)  ان کے آثار کے مرتب ہونے کا سرچشمہ یعنی( کے مصداق ذاتًااصل مياہ طرح دونوں مفی    اس

 اورآثار کا سرچشمہ ی ذاتًااصلکی سے اںي ممي ،پس ان دو مفاہںي ہو تںيقتي دوحققتي حقیورنہ ہر خارج

 ںي مميہ ،ان دو مفاںي مالفاظ سے بہرہ مند ہو گا اوردوسرے قتي طورپر اصل اورحقیہو گا اور دوسرا اتفاق

 ہے ی ہو تقتي ،حقعہی اس کے ساته متحد ہونے کے ذرقتي حقني عی کے مطابق دوسرے ککیسے ا

  ہے ۔ی اعتبارںي حد می ذات کیجب کہ اپن

 موجود ںيقتي حقی نظر کہ خارجشي وجود؟ اس کے پای اصل ہے تي ماہاي اہو تا ہے کہ کدي سوال پہی    اب 

آثارکا مرتب ہونا )موجود( اورمفہوم ںيکے سر چشمہ سے مرتب ہو جائ ،جب اصل اورآثار ںي ہی ہو تںيتيماہ

 ہے ،اس صورت ی ہوتیاو مسںي حد می ذات کی اپنتي نسبت ماہیان سے جدا ہو جائے تو وجود وعدم ک

 ۔ تي کہناچاہئے کہ اصل وجو دہے نہ ماہںيم

ے دوسرے اقوال کا باطل ہو  کئے گئاني بںي کے بارے متي اوراصلتي اصلی    ان دواستداللوں سے وجود ک

 عقل کے واضح حکم کے ونکہي کا قول، کتی اعتباری اور وجود کتي اصلی کتينا واضح ہو تا ہے ،مثًالماہ

 ںي نہوراصل اقتي حقني ہو ،اسے عی سے نسبت مساوقتي اورعدم حققتي حقی کتيمطابق جس ماہ

 کہا جاسکتا ہے ۔

 ہے کہ واجب اي کہاگسےي اصل ہے اورجتي ممکن ماہںيجودم ہے کہ واجب الواي    اس کے مانند کہ کہا گ

 جو ںي سمجهتے ہی معنکی خلقت سے ای ممکن خلقت اصل ہے ،جبکہ ہم واجب اور ممکن کںيالوجود م

 اور اس قول ںيہ مترادف ںي آپس مقيآثار کے مرتب ہو نے کا سرچشمہ ہے اور اس بناپر دولفظ وجوداورتخل

  ہے ۔ںينہ ادہی نام سے زکی اقتي حقیک

 کو ی طور پر کّلی اور سطحی طور پر جاننا چاہئے کہ علما ئے منطق نے ابتدائیابتدائ: شکںي    وجودم

 ہے کہ اس کے افراد تي ماہیسی اکیا: ی۔متواط''مشکک''اور''یمتواط'': ہے اي کمي تقسںيدوحصوں م

د کہ اس کے افراد  انسان کے مفہوم کے ماننںي ہی سے مساوتي حثی صداقت کی کتيمذکورہ ماہ

 آئے تو وہ عوارض شي تفاوت پی اور اگر کوئںي ہی سے مساوتيثي حی صداقت کیانسان کے مفہوم ک

 ،وزن ،جوان اور ی ،چوڑائی ،مانند لمبائںي ہے جو انسان کے مفہوم سے خارج ہو تے ہی وجہ سے ہوتیک

 سے تيثي حی کت صداقی کیل ہے کہ اس کے افراد مذکورہ کتي ماہیسی اکیا:  اورمشّککرہيبوڑها وغ

 سے مختلف اور تيثي حی ،نور، کہ اس کے افراد شّدت اور ضعف کسےي ،جںي متفاوت ہوتے ہںيآپس م

 نور دی وجہ سے ہے ۔شدی کتي نورانی اختالف اور تفاوت ،نور کںي اور اس شّدت اورصعف مںيمتفاوت ہ

  ۔ی نور بهفيضع طرح یر اس اوںي می معنی کے خارجتي ہے نہ نوراندی شدںي متي نورانیاپن

 ی اور مصداق کںي ہم قوئہ باصرہ سے نور کو درک کرتے ہںي ،مشّکک ہںي    عام محسوسات ،اصل م

 ی کہ اشارہ ہو ا۔اوراسساي ہے جتي سے ان کا اختالف نورانتيثي حی اور اپنںي مختلف ہو تے ہںي متيثيح

 رکهنے والے ںيت ميختالف اور خودابعاد اورکم رکهنے والے اںي مکی اور دور ونزدی ،چوڑائیطرح ،لمبائ

 اور ںي ۔اور قوہ ئسامعہ ہم آوازوں کو سنتے ہںي نظر ہم ابعاد اور مسافتوں کو درک کرتے ہشياختالف ،کے پ

 کی نہ اںي مسموع ہںي اختالفات خودآوازمہی اور ںي تر پاتے ہفي اور ضعفي تر اورضعدی اورشددی شدںيانه

 معطرومعطر تر اور ںي ان مجبکہ ںياّمہ سے بو کو سونگتے ہ قوئہ شںي می معنیعارض

 ہے ۔قوئہ ذائقہ سے ہم مزہ ںي متي ماہی کحہی اختالف راہی ہے کہ في وضعدیبدبووبدبوتراورباآلخرشد

 ان کا اختالف خود ان کے ںاوري تراور تلخ و تلخ تراورترش و ترش ترہنی وشرنی شرںي اور ان مںيچکهتے ہ

 ان ںاوري وں کو پاتے ہزي المسہ سے ہم ملموس چقوئہ ںي امر می سے خارج کستياہ ہے نہ مںيمّزہ م



 ہی طرح تمام ی اور اسںي گرم وگرم تراور سردوسردتراورسخت وسخت تراور نر م و نرم ترہانيکے درم

  ۔ںي ہںي ملموس میاختالفات صرف معنا

 اختالف کی اںي ماتين مشککہ ماہ کے ساته غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ ایدگيسنج! ہاں ی    ج

 واقع ہوتا ہے ںي کہ ماهو کے جواب مںي می اس مفہوم کے معنںي متي جاتا ہے ،خود ماہایاورتضاد پا

 دیکامفہوم ،شد ''یواندگخ'' ہو تا ہے ۔مثًالںي صداقت می اختالف مصداق کہی جاتا ہے بلکہ ای پاںياختالف نہ

 ںي میجود خارج''یخواندگ''کامفہوم ہے بلکہ ''یخواندگ ''ی وہري واختالف کے بغري تغی کسںي مفياور ضع

 سے ،ان لوگوں کا تيثي حی مفہوم کںي متي ہے نہ ماہکي تشکںي وجود میعنی ہے،في ضعای دیخودشد

 ں ۔ي ہے نہ عرض مںي غرض مکيتشک :ںي ہے ،جو کہتے ہیہیمقصود 

:  جو بعض افراد نے کہا ہے ہی ۔اورںي متي نہ ماہںي وجو دمکني ہے ،لی ثابت ہوتکي    اس طرح تشک

 ی بهفي ہواورضعی بهدی شئے شدی ہکی ہے کہ اںي نہی اس کا معنونکہي ہے ،کںي معقول نہکيتشک

 شخص ر خلط ہے اوںي اور واحد بالعموم می شخص کے واحدعددہیبالجملہ صفات متقابلہ سے متصف ہو ،

  ۔ںيلعموم م ہونا محال ہے نہ واحد بافي صفات متقابلہ سے توصںيم

 قابل اختالف ہے ںي حد می ہے جو ذات کقتي حقیسی اکی    اس بحث سے واضح ہو تا ہے کہ مشکک ا

 طرف ی تفاوت رکهتے ہوئے مابہ االختالف سے مابہ االتفاق کںي مقی خود مصادںياوردوسرے الفاظ م

  ہے ۔یپلٹت

 کی ہوا ،ااني کہ بسايجود کا مفہوم،ج نظر کہ وشياس کے پ :ںي کے بعد ہم کہتے ہاني    اس مقدمہ کے ب

 ی جو خارجقتي حقی بناپر تمام موجودات پر حمل ہوتا ہے ۔وجود کی مفہوم اور واحد ہے جو وحدت کسایا

 یہی قسم ہے اور کی اور اقتي کے آثار کا مرتب شدہ اس مفہوم ومرحلہ کا مصداق ہے ،منفرد حققتيحق

 ی کرہي ،وحدت ،کثرت،قوت اورفعل وغتي ،معلولتّي ،عل وجوب ،امکانںي مقی اپنے مصادقتيمنفرد حق

 شدت وضعف ی ہے اورذاتقتي مشکک حقکی نظر محقق ہے ،اشي سے رکهنے والے اختالفات کے پتيثيح

  ۔ںيکے لحاظ سے اس کے مختلف مراتب ہ

ے اور ہر  مشترک لفظ ہکیا'' وجود ''یعنی قول،اي گای جماعت سے نسبت دکی پر واضح ہو تا ہے کہ اہاںی    

 ہے اور وجود عدم ضيکا نق''عدم''کا مفہوم ''وجود ''ونکہي ہے ،کںي می کے معنتي ماہی کا وجود استيماہ

 سے یں سے کسي نسبت ہے عقل کے واضح حکم سے ان دو اضدادمی مساوکی اتيسے نسبت ماہ

 ی کے معنتيس ماہ کا وجود اتي جاسکتا ہے اور اگر ماہاي کںي واضح طورپر متصف ہونے سے انکار نہکیا

 سے ملنا جائز ضي کے دوسرے مفہوم کے نقکی سے اںي منيضي ہو تا ہے کہ نقہی ہو ،تو اس کا الزمہ ںيم

 سے ہے اور اتحاد ںي ماشتباہ قول مصداق سے مفہوم کے ہی ںي مقتي ہے ۔حقںي معقول نہہیہے ۔اور

 طرح واجب ی خلط ہے ۔اوراسانيم اور وجود کے مفہوم کے درتي و وجود کے مصداق اور اتحاد ماہتيماہ

 ی کی وجوب کامفہوم معنںي کہ واجب مہی کا غلط ہو نا اور ی وجود کے مشترک لفظانياورممکن کے درم

  وجود کے مفہوم سے مختلف ہونا۔ںي سے ممکن متيثيح

  طرح اشتباہ ہے اور جو اختالف واجبی نظر مصداق کے مفہوم کشي کے پوبي اپنے عی قول بهہی    اور 

 ہے نہ ںيم) اورآثار کے مرتب ہو نے کامرحلہ قتي حقینيع( ہے وہ وجود کے مصداق انياور ممکن کے درم

  ۔ںيوجود کے مفہوم م

 طرح ہے اور اس ی اسی ،بهںي ہنہی وجود تمام الزامات کے حقائق متبا یخارج:  کہا ہے ہی    بعض نے جو 

 حد مفہوم کے نکلنے کا الزمہ ہے جو محال ہے ۔ کے مانند واري سے کثقی مصادري کاسبب کثبيقول کے ع



 نےی دی دکهائںي نکلتا ہے کہ ہمجہي نتہیچنانچہ گزشتہ بحثوںسے : کا وجود سے متصف ہوناتي    ماہ

 سے جدا ہو نے تي ،وجوداور ماہمي ہے جو دو مفاہقتي واحد حقیسی اکی ،اکی سے ہر اںي موجودات میوال

 قتي اصل اور حقصداق کا مکی سے اںي بالذات ممي ہے کہ ان دو مفاہہی اور اس کا الزمہ ںيکا سرچشمہ ہ

 نظر کہ آثار کا شي سے بہرہ مند ہو جائے ۔اور اس کے پقتي اور حقتي اصلںيہو اور دوسرا اس کے غرض م

 وجود سے متعلق ہے اور تي ہونے پر منحصر ہے ،اصلحدہيٰ ہے ،وجود کے علاري کا معتيمرتب ہو نا اصل

  ہے ۔ی اعتبارںي حد می ذات کی اپناور ہے ی سے بہرہ مند ہو تتيے عرض سے ،تحقق واصل اس کتيماہ

 اور وہم تها اور مطلق سے گر الي امر خی کہ کوئںہےي نہہی ی کا معنتی اعتباری کتي    البتہ اس بنا پر ماہ

 ني ہے کہ عہیوہ  موجود ہے ،جو کچه ہے ،ی خارجکی اتي اور تصور ہو بلکہ ماہاليکر اس کا موطن صرف خ

 ت،ي کے مطابق ماہقتيحق ہے اور تي اصلی ہے بلکہ عرض سے وجود کںي نہتي اوربالذات اصلقتيحق

  ہے ۔ ی سر حد ہے کہ جو اپنے وجود کو دوسروں کے وجود سے جدا کرتیوجود ک

 ںي وجود می سے خارجتي ہے کہ ماہہی دوسرے قول کا باطل ہو نا واضح ہو جاتا ہے اور وہ کی پر اںيہی    

  ہے ۔ںي کے عالوہ کچه نہالي خکی سے تحقق رکهتا ہے ورنہ اتيخارج

 کا وجود ی خارجتي ماہی ذہنتي وجہ سے ماہی کلي دلی کی ہے کہ وجود ذہنہی    باطل ہو نے کا سبب 

 ی عقلکی کے لئے ای ،اورا حکام وآثار واقعی خارجتي ماہني سے عتيثي حی ذات کی ہے کہ اپنیذہن

 یحت (قتي حقرپر طوی اور کلی ہو گیالي ختي ماہی ہوگا تو اصلیالي وہم اور خکی اور اگر ہم اموضوع ہے

  ۔ی کهودے گیکو به)  بالعرض قتيحق

 یالي ،خںي شامل ہںيم'' الوجودۃمقدر'' اور''محققتہ الوجود '' جو افراد'' ہيقي حقیایقضا''    اس کے عالوہ ،

ہر انسان :  کہتا ہےںي طبابت می جو اپنبيعلوم باطل ہوں گے ،مثًالطب طور پر ی ہو کر ،کللی تبدںي مميمفاہ

 ،اس سے مراد صرف انسان کے افرا ےہرانسان نفس اوربدن کا مرکب ہ:  کہتا ہےافالسفریکا دل ہے 

 ہے اور کہنے والے کے گزرنے کے ساته ختم ہو تا اي مشاہد ہ کںي کہنے والے نے خارج مںيدہوںگے جنه

 ی وجودذہنی بهتي سے گر جائے گا ۔ان احکام کے عالوہ خود ماہتي علمی اپنںعلمي مہے اور اس صورت

 تي ،فصلتي جنسی ،ان کںي ہوتے ہی ذاتوارض کے عتي سے صرف نظر کرتے ہوئے خود ماہیاورخارج

  ۔ی ختم ہوں گرہي وغتي اور عرضتي،ذات

 ی کو خارجہّي ،اور جس صورت علمںي کے قائل ہروںی تصویالي خںي وجود می لوگ ذہنہیغالبًا! ہاں ی    ج

 ی گهوڑے ککی پر اواری دسےي جںي کے مانند جانتے ہری تصویسی اکی ہے ،اسے اتای دیمصداق دکهائ

 ! دالئے ادی ی گهوڑے ککی اںي انسان کو خارج مکهنای ہے اوراسے دی گئینچي کهریتصو

 کے عالوہ کچه ری نقشہ اورتصوکیراک ا سے ہے،جبکہ ہمارا ادںي اس قول کا باطل ہو نا واضحات مکني    ل

 اي تصور کسےي کہی تو ںي بالکل محروم ہںي درک کرنے مںي کو خارج مری کرتا ہے اور صاحب تصوںيحاصل نہ

 ،جبکہ صاحب ںيسک وجود کو حاصل کری خارجرکےی کودرک کرنے سے صاحب تصوریجاسکتا ہے کہ تصو

 قول،واضح یالي خہی ،اس لئے ںي رکهتے ہںينہ خبر ی کوئںي صورت می وجودسے کسی کے خارجریتصو

 طورپر مغالطہ ہے ۔

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  حصہنواں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پہچانکی ای کاسالم

 

  پہچانکی ای کاسالم

 

  ہونا ی کا عموممباہلہ



ے کہ  ہای اشارہ کرتے ہوئے فرماںيم'' زانيالم'' ري آپ نے تفسںيکے بارے م'' مباہلہ ''مسئلہ :    سوال

 ہر مسلمان اي ممکن ہے ؟کسےي کہی کام انجام دے سکتا ہے، ہی ہر مو من مسلمان ی بهںيہمارے زمانہ م

  خطر ناک کام انجام دے سکتا ہے؟سای مومن ہو اںيجو ظاہر م

 وآلہ ہي اهللا علی اکرم صلی حق رکهتا ہے اور مباہلہ نبی ،کہ مباہلہ عمومںي مباہلہ کے بارے مہیآ:    جواب

 تي اہل بںي اس سلسلہ مںيتی ،واضح ہے اور جو رواںہےي سے مخصوص نہیٰ کے نجران کے نصاروسلم

 ۔حضرت امام ںي ہیت وضاحت کری ہونے کی ،وہ مباہلہ کے عمومںي ہی السالم سے نقل ہوئہمياطہار عل

کے  '' یثيرليعبداهللا بن عم ''ںي جواز کے بارے می و شرعتي مشروعی السالم نے متعہ کہيمحمد باقر عل

 ںي متی اور رواکی طرح ای ۔اور اسںي ہتےی دعوت دی کو مباہلہ کري عبداهللا بن عمںيساته اپنے مناظرہ م

 کواپنے مد مقابل سے مباہلہ عہي شکی اوالے مناظرہ کرنے ی السالم بعض اہل سنت کے مذہبہيامام عل

خدائے متعال نے حق کا محافظ  ہے جسے تی آی عمومکی اس بناء پر ،مباہلہ اں،يکرنے کا حکم فرماتے ہ

  ۔اہےیقرارد

  سے پاک ہونافی کا تحردي مجقرآن

  ہے ؟اي کہی کا نظری جناب عالںي کے بارے مفی عدم تحری کديقرآن مج:     سوال

 ہے جونجف ی لکهی کتا ب بهکی اںي قرآن کے بارے مفی تحرںي می نے ماضنی عالم دعہي شکی اچونکہ

  :ےي کرکے فرمائی ۔مہربان ہےی ہوئی منتشر بهںياشرف م

  گے ؟ںی داجوابي کو کنيہم مخالف: سے پہلےسب

  گے ؟ںي جهٹالئسےي کو ہم کتوںی موجودہ رواںيمذکورہ کتاب م: کہہی دوسرے

 اور بعض ںي ہی سے نقل ہوئوںی راوعہي اورشی سّنںيتی روای بہت سںي قرآن کے بارے مفیتحر:    جواب

 اور مسترد ہو نے کا تّي عدم حجی ان کتّي حجی کتوںی خودان رواکني ہے لاي کی نے ان پر اعتماد بهوںیروا

 ہی ہے کہ ی ہوتی منتہپر تّي حجی امامت اور ان کے قول کّت،ي حجی کتوںی ان رواونکہيالزمہ ہے ۔ ک

 وآلہ ہي اهللا علی اکرم صلی نبوت اورقول نبت،ّي حجی اورامامت ان کے قول کںي ان سے منقول ہںيتیروا

 وآلہ وسلم کے نصوص سے امامت اور ائمہ اطہار ہي اهللا علی ہے کہ آنحضرت صلی ہو تیپر منتہوسلم 

 وآلہ وسلم کے قول ہي اهللا علی اکرم صلینب ہے اورنبوت وی ثابت ہوتّتي حجی السالم کے قول کہميعل

 وآلہ ہيهللا عل ای اکرم صلی ہے ،جو نبوت اور نبی ہوتی ت کے ظواہرپر منتہای آی کدي ،قرآن مجّتي حجیک

 ادہی زای نظر،کم شي قرآن کے فرض کے پفی ہے کہ تحریہی ہے ۔اوربدلي دلی کتّي حجیوسلم کے قول ک

 کا ظہور دي ،قرآن مجںي می کے معنی کمی حرف ککی اںي قرآن مپورے ی جملہ اور حتکی اای لفظ ري تغای

 ی کتّي حجی وآلہ وسلم کہي عل اهللای صلی کے طورپر نبوت اور قول نبجہي سے گر جاتا ہے اورنتتّيحج

 فی کا سقوط ہو گا اور اس کا الزمہ تحرتّي حجی۔اور اس کا الزمہ قول امام کی ہوگںي نہلي دلی کوئیبه

 ی الزمہ ان کتي حّجیتوںکیںرواي کے بارے مفی کا سقوط ہوگا۔لہذاتحرتّي حجی کتوںی رواںيکے بارے م

  ۔ی ہوگتّيعدم حج

  سہو کا نہ ہو نا ںيقول مکے فعل اور ) ص( اکرم ینب

 مقالہ لکه کر باآلخروہ کیکے عنوان سے ا''یسہوالنب'' شخص نے کی سے اںيعلمائے معاصر م:     سوال

 سے ںي مفاتي تأالی چاہتے تهے افسوس ہے کہ اس کنایانجام د'' صدوق'' ہے ،جسے مرحوم ایکام انجام د

 اس موضوع کے ر طور پیاصول! ہوا ہے یر به مقالہ منتشہی اس کے اپنے دستخط سے ںي کے آخر مکیا

  ضرورت ہے ؟اي کی کرنے کشي ہے؟ اس کے عالو ہ اس قسم کے مسائل پاي کہی آپ کا نظرںيبارے م



 قی کے مصادغي وآلہ وسلم کا فعل آپ کے قول کے مانند تبلہي اهللا علی اکرم صلی ہے کہ نبیہیبد:    جواب

 وآلہ وسلم کا ہي اهللا علی اکرم صلی سے ہے ،لہذا نبںيم قی خطا کے مصادی سے ہے اور سہو بهںيم

 ی خطا خدائںي مغي تبلی کی خطا ہے اور معارف واحکام الہٰںي مغي سہو تبلںي افعال اور اعمال مایاقوال 

 سے سقوط ہے تّي اکرتا ہے اور اس کا الزمہ کتاب وسّنت کا حجديحّجت کے نا مکمل ہونے کا امکان پ

 اني ہونے والے ہر بی طرف سے جاری وآلہ وسلم کہي اهللا علی اکرم صلیبناء پر نب ی اس فرض کونکہي،ک

  ہے ۔موجود کے مطابق نہ ہو نے کا امکان قتي سہو اوراس کے حقںيم

  سند ی سے استخارہ کرنے کحي اور تسبدي مجقرآن

 کهنےی فال ددي قرآن مجاي سند ہے ؟کی کوئی سے استخارہ کرنے کحي اور تسبدي قرآن مجايک:     سوال

 ہر کام کے لئے، ني ؟بعض مومنںي کو بدل سکتے ہری تقدی کے دانے انسان کحياتسبی کتا ب ہے ؟یک

 تي وتر بميتعل ی مذہبی امر لوگوں کہی اي ؟کںي ہتےي استخارہ کا سہارا لوںيصالح ومشورہ سے پہلے ک

  ہے ؟ںي نہجہي کا نتی خامںيم

 السالم سے چند ہمي ائمہ اطہار علںيتخارہ کرنے کے بارے م سے اسحي اور تسبديقرآن مج:     جواب

 ہے ۔ ان ںي مانع موجود نہی نقلای ی عقلی کو مسترد کرنے کا کوئتوںی اور ان رواںي ہی نقل ہوئںيتیروا

 ای نےی انجام داسے ںي کام کے بارے مکی ہے کہ جب انسان اہی وہي سے قطع نظر استخارہ کا شاتیروا

 تر ی اور ترک کرنے کنےی اس کو انجام دںي کر نا چاہتا ہے ،تو اس کام کے اطراف مصلہيترک کرنے کا ف

 کو پسند کرکے اس کی سے اںي محاتي ترجی کرنے کاترکی نےی پر غور کرتا ہے اور کام کو انجام دحاتيج

 دوسروں سے صالح و ںي نہ دے سکا تو اس سلسلہ محي راہ سے ترجیپر عمل کرتا ہے ۔اگرغور وفکر ک

 مشورہ مال ہو اس پر عمل کرتا ہے ۔اوراگر صالح ںي سے جس کے بارے مںي محاتيشورہ کر کے تر جم

 رہے ی انجام اور ترک مساویعنی نہ دے سکا اور کام کے دونوں طرف حي ترجی راہ سے بهیومشورہ ک

 کے تی آی طرف توجہ کر کے اسے کهول کر پہلی کو اٹهاکر خدا کدي ،تو قرآن مجاي پڑگںي مرتياورح

 کالم اهللا کو سند قرار دے کر خد اپر توکل یعنی جان کر اس پر عمل کرے ،حيمضمون کو اپنے لئے ترج

 کام ہی ہے ۔اور تای دحي کو تر جکی سے اںي جو دونوں اس کے لئے جائز تهے ،محاتي ترجیکرکے دومساو

 سے ںي احکام مینی قسم کا شرک ہے اور نہ دی کسںي مس سے ہے ،نہ اںي مقیجو توّکل کے مصاد

 سے دي استخارہ قرآن مجہی کو حالل کرتا ہے ۔احرامی حالل کو حرام ی کو ضررپہنچاتا ہے اور نہ کسیکس

 ای خداپر توّکل ہے نہ قرآن ںي مقتي ہے اورحقکی سے اںي کے وسائل مادی ی سے ،خد اکحي تسبایہو 

  ہے ۔اجاتای قرار دکی کو خدا کا شرحيتسب

  باتکی اںي کے بارے مہاي سالم اهللا عل حضرت فاطمہ زہراءمصحف

 سے منسوب بعض افراد نے عوںي ،شںي مصحف کے بارے مہاکےيحضرت فاطمہ زہراسالم اهللا عل:     سوال

 کتا ب ونکہي ،کںي نفرت کا سبب بنے ہی ہے ،جو مسلمانوں کاي منتشر کںيم'' تیکو''کچه مطالب لکه کر 

 ہے کہ اي کوںاظہاری اور ہے اي کاني گنا بی کے کئدي کو قرآن مجہايکے مولف نے،مصحف فاطمہ سالم اهللا عل

  ہے ؟ اي کہی آپ کا نظرںياس سلسلہ م! کے درجہ کاہے دي مصحف قرآن مجہی

 ای نے امال ء فرماہاي کتاب ،جسے حضرت فاطمہ زہراء سالم اهللا علیکے نام ک''')ع(مصحف فاطمہ '':    جواب

 اس کا ذکر ںي متوںی روای السالم کہمي علتيم نے اسے لکها ہے ،اہل ب السالہي علی علني منرالموياور ام

 سے ہے ںي ماتی ضروری کعہينہ مذہب ش)اس کے وجود کا اعتقاد( کتاب کا وجود یہوا ہے ۔اس قسم ک

 اعلمائےی)ع (ني ہے اورنہ ائمہ معصومی ہوئاني سے بتيثي حی منابع ومصادرکینی کتا ب دہیاور نہ خود

 اس سے نقل کرکے زي چی کوئںي احکام کے بارے مینیادی امذہبی نی نے اصول دیے کس سںي مہيامام



 ۔مذکورہ کتاب اہےی پر قرار دطح سی سند کے طورپر کتاب وسنت ککی سے اںي اسناد مینیاسے د

 ہے ںبحثي سے معلوم ہوتا ہے ۔ خلقت کے اسراراورمستقبل کے حوادث کے بارے متوںی کہ رواسايں،جيم

 پہنچاتا ںي نقصان نہی ،کوئی بڑای ہو ی سے چهوٹدياب کے وجود پر اعتقاد رکهنا ،خواہ قرآن مج کتیسیاورا

 ی ہے اور کوئںي دوسرے قرآن کا وجود ہر گز مقصود نہکیاسے ،نعوذبا اهللا،) ع(ہے ۔البتہ مصحف فاطمہ

  رکهتا ہے ۔ںي اس قسم کا اعتقاد نہعہيش

  ہے ںي نہ غلو کرنا جائزںيکے بارے م) ع( اطہارائمہ

 ہے اور تمام فقہا کے ںي غلوکر نا جائز نہںي السالم کے حق مہي ،ائمہ اطہار علںي فقہ معہيش:    سوال

 ہے ؟اور ہم غلو کرنے ی معناي مضمون کا کں،اسي سے خارج ،کافر اور نجس ہنیمطابق غلو کر نے والے د

کا مفہوم دوسرے ''یغال''کے ساته  زمانہ کے گزر نے ںي نظر می آپ کاي ؟کںي پہچان لسےيوالوں کو ک

  ہو اہے ؟ںي کے تحت ظاہر نہنیعناو

 کو کی ای سے کسںي السالم مہمي اطہار علتي ،جو اہل بںياس کو کہتے ہ'' یغال'' ںياصطالح م:     جواب

 نی عالم اورتکوري خلقت ،تد بسےي جتي بعض خصوصی کتي حد سے اوپر لے جاکر ربو بی کی،مثًال بندگ

 صورت تحقق ی بهی کسی معنہیاسطہ تّصرف کو ان سے نسبت دے اور زمانہ گزر نے کے ساته  بال وںيم

 ہی ہے وہ ی طرف توجہ کر نا ضروری کزي کفر کا سبب ہے ۔جس چہی ہے اور ںي فرق نہی ا کرے ،تو کو ئديپ

رکهنا ہے  بالواسطہ اورآزادانہ طور پر اعتقاد ںي ماتي خصوصیہے کہ جو کفر کاسبب بنتا ہے وہ خدا ک

 کے سبب ینی تکوتی ۔امّا والرہي وغنای کر نا ،بندوں کو بال واسطہ رزق دداي کو بال واسطہ پاءي اشسےي،ج

 ںيکا رزق پہنچانے م) ع (ليکائي مسےي کا واسطہ ہونا ،جضي کے بعض ممکنات کے لئے فاتينیسے تکو 

 قرار پانا غلو رواسطہي وغںيض کرنے م اورملک الموت کا ارواح کو قبںي پہنچانے میکا وح) ع (لياور جبرئ

  رکهتا ہے ۔ںي تعلق نہیسے کوئ

 

 یکے معان'' کان لّلہ رضًا''اور'' لّلہ دّر فالن''

 سےيج''لّلہ بالء فالن''ای'' لّلہ درفالن ''ںي بعض مواقع پر بعض خلفاء کے بارے مںينہج البالغہ م:     سوال

کے ''کان اهللا رضا'' کو تيفي کی کعتي خلفاء کے ساته بںي خط مکی کے نام اہی ۔اور معاوںيجمالت درج ہ

 مخالفت ی افراد کی انہںيم'' ہيشقشق'' ہے اور بعض دوسرے مواقع پر ،من جملہ خطبہاي گاي کانيطور پر ب

 صورت ی جمع کںي ظاہرًاان دو متنا قض امور مںي نظر می کی ،جناب عالںي ہوئے ہاني بعض مطالب بںيم

  ہے ؟ايک

والے جملوں سے مختلف ہے ''لّلٰہ بالء فالن''اور''ولّلٰہ درفالن  ''اقيکا س''وکان لّلٰہ رضا''جملہ :    جواب

 ی کاالزمہ ہے جس کا ظاہرًاپابند ہو تا ہے اورامت کے اجماع کو خدا کی دشمنی کزي اس چی،اوراس کامعن

 نے ںي ہے کہ مہی ی معن اس کاتو ہو،ںيکے بارے م) ع( جملہ خودحضرتہی جانتا ہے اوراگر یرضا مند

 تها، ی سے خدائے متعال راضعتي ہے اوراس بی کعتي نظر مجبور ہوکر بشي مصلحت کے پیاسالم ک

  ۔ی تهی نابود ہونے والادي بنی اسالم کںي صورت می سے انکار کعتي بونکہيک

 کے بعض نی مامورںيمکے جملے بعض خلفاء اور مختلف شہروں ''لّلہ بالء فالن ''اور''لّلہ درفالن''کن،ي    ل

 ی ہے اورپہلے معنںي مشکل نہی بناء پر کوئی کی ۔اوردوسرے معنںيحاکم اور کارندوں پر اطالق رکهتے ہ

 السالم اور تمام ائمہ ہيل عی علنيرالمومني سے حضرت امقہی طرعہي نظرکہ ششي بناء پر اس کے پیک

)  ہےہي خطبہ شقشقکی سے اںيجن م (توںی اورہزاروں رواکڑوںي سی السالم سے نقل ہوئہمياطہار عل

 ہي حق تها ،اس لئے حضرت علی السالم کا قطعہي علی حضرت علنيرالمومنيکے مطابق خالفت بالفصل ام



 اس قسم کے ںي مدي تمجی کوش ریالسالم جو خالفت کو اپناخاص حق جانتے تهے ،سے دوسروں ک

 ی وہہیوں کا لحاظ رکهنے کے لئے ہو گا ، بلند مصلحتی ہونا ،صاف ظاہر ہے کہ اسالم کانيجملوں کا ب

 سال تک صبر کرنا پڑا۔٢۵ السالم کوہي نظر امام علشي جن کے پںي تهںيمصلحت

  دعوتی اورمحبت کاتحاد

 مصلحتوں کے تحفظ کے لئے ی السالم نے مسلمانوں کہي علی سے ثابت ہے کہ حضرت علخیتار:    سوال

 مقام ومنزلت پانے والے افراد پر سب اور ںي صدراسالم مںي ہے ،اس صورت می کعتي بیخلفائے ثالثہ ک

  حکم ہے ؟ايلعن کرنے کا ک

 راہ کے برخالف ی السالم کہي علی دارتر بن کر ،علنی دی السالم سے بهہي علی ہم حضرت علاي    ک

 ؟اس ںی اور فرقہ وارانہ اختالفات کو ہوادیرمذہبي اورغیرعلمي مصلحتوں کو نظر انداز کر کے غیاسالم ک

 رکهنا اورمسلمان نہي ککني ،لںي ہی بحث کے حامی علم- سطح پر یعال- ہے کہ ہم ںي شک نہی کوئںيم

  صورت ہے؟اي کی نقطہ نظرسے اس کی فائدہ ہے اورمذہباي کںي پہنچانے مسي کے جذبات کو ٹهوںيبهائ

 اور سي تاسیک '' ہي االسال م المذاہبني ببیدارالتقر'' (ںي ہے کہ قاہرہ ماي طورپر مشاہدہ کی    ہم نے عمل

 کے دي تائی علماء کعہي شگری کاشف الغطاء اوردی اهللا العظمتی اورآی بروجردی اهللا العظمتیمرحوم آ

 پر عہيکامذہب ش''محمودشلتوت خيش'' کے چانسلریورسٹيونی ی االزہراسالمںيدرخشاں نتائج نکلے جن م

 راستہ پر آگے بڑهتے ی کہ ہم اسںي بہتر نہايے ک قابل ذکر ہیٰ کا فتونےیعمل کرنے کو جائز قرار د

 کے خودغرض اورشر پسند گروہوں کو عوںي ورشوںاي ،سّنںي رکهی مباحث کو بلند سطح پر جاریاورعلم

  ؟ںي سے ناجائزفائدہ نہ اٹهاسکالف تاکہ اسالم کے دشمن ان اختںی اجازت نہ دی کوںيسرگرم

 احکام کے متروک ہونے کا سبب ی اورمذہبی فراموشیارف ک معینی دبی تقریااسالمیاگراتحاد :    جواب

 ی کسںي محي ترجی ہو تو عقل ومنطق کے لحاظ سے اس کی کے لئے بهالئنی دںينہ بنے اور اس م

  ہے ۔ںيقسم کا شک وشبہ نہ

 ںي مجہي کرنے کے نتیروي پی کماتي تعلی کدي قرآن مجںي    افسوس ہے کہ مسلمانوں نے صدر اسالم م

 بڑے عالقہ پر کی اںي کم عرصہ می سے بهی صدکی اورجس کے سبب ای تهی حاصل کیائجو توان

 یتوانائ زي انگرتي حہی ںي مجہي فکر کو چهوڑنے کے نتی ،اختالف کلمہ اوراجتماعی تهیحکومت بر قرار ک

  ۔ی و نابود ہوئستي نتی اورموجودہی سرمایقيمکمل طور پر منحل ہوکر مسلمانوں کا حق

 جانناچاہئے ںي دوسرے سے جدا کرنے کے عوامل کے بارے مکیسالم کے ان دو بڑے فرقوںکو ا    البتہ ا

 ںرکهتےي قسم کااختالف نہی کسںي آپس مںي منی ہے اوراصول دںيکہ ان دوگرہوں کا اختالف فروعات م

 ںيم گروہ آپس ں دونوہی ی بهںي مرہينماز،روزہ، حج،جہاد وغ: فروعات،مانندی کے ضرورنی دیںاورحتيہ

  ۔ںي قرآن اورکعبہ پر اعتقاد رکهتے ہی ہکی اور اںياتفاق نظر رکهتے ہ

 اور اسالم کے اي سے جدا نہ کتی نے ہر گز اپنے آپ کو اکثرعوںي اصول پر صدراسالم کے شی    اس

 ی کوشش اورکشادہ دلی رفت کے لئے عام مسلمانوں کے ساته شر کت کرنے کشي پی امور کیعموم

 مقدس اسالم کے اصولوں پر نی تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ دیے ۔اس وقت به کرتے تهحتي نصیک

 طرف سے ی اوراسالم دشمن عوامل کوںي مدت کے دوران اجنبی کو مدنظر رکهتے ہوئے ،اس طوالناتفاق

 کی اختالف کو چهوڑ کر ای اور باہمںي آئںي نظرہوش مشي کے پفيبرداشت کئے جانے والے دباؤ اور تکال

 سے عنوان کے قتي حقیخی تارکی اور اس سے قبل کہ دوسرے اس مسئلہ کو اںي کهڑے ہو جائںيصف م

  ۔ںی طور پر ثابت کری کو عملقتي ،خودمسلمان اس حقںی درج کرںي کتا بوں میکشف کرکے اپن



 مذاہب بی ہے ۔تقری جارہی سے آگاہ ہوتقتي اسالم آہستہ آہستہ اس حقائےي سے دنی    خوش قسمت

 ی شلتوت نے بهخيکے بزرگوار ش''االزہر'' ہے اوری کدي مراجع نے تائعہي غرض سے شی اسی فکر کیک

 والوں کے اي اتفاق کاتمام دنینی کے مکمل دی ا ورسنعہي کر کے،شاني کو بالکل واضح طور پر بقتياس حق

بے لوث کام  کا شکر گزار رہنا چاہئے اوراس کے اس تي کو اس بزر گوار شخصعوںي ہے اور شايلئے اعالن ک

  چاہئے ۔ی قدر کرنیک

 بحث سے منافات یخی ا ورتاری علمںي مسائل میدتي امرعقہی اشارہ ہواہے کہ ںي کہ سوال مساي    ج

 اںيکی رہناچاہئے تاکہ لوگوں کے لئے تاری مباحثہ جاری علمی وسنعہي سطح پر شی رکهتا ہے اور عالںينہ

  ہے ۔ںي ربط نہیکوئ سے النےي،تعصب ،حملہ اورجهوٹ په اور اس امر کا ںيروشن اورحقائق واضح ہو جائ

 اوراصالح فرمائے تی ہدای کہ خودغرض اورشرپسند عناصر کںي    ہم خدائے متعال سے دعاکرتے ہ

 عظمت کو ی ہوئی کهوئی طورپر اتحاد واتفاق سے اپنی عطاکرے کہ وہ عملقي توفہیاورمسلمانوں کو 

  ۔بي مجعي ۔انہ سمںیدوبارہ حاصل کر

  بعثتی کاءي انبںي می وسطمشرق

 عالقوں تک محدود ہونا ی اورانہہ،مصر،شاماتي عربی بعثت کاصرف سعودی السالم کہمي علاءيانب:    سوال

  ہے ؟اي سے مربوط نہ ہونے کا سبب کرہيوغ)ايلی۔آسٹرورپی( کے دوسرے عالقوں اياوردن

 صرف مشرق اءي ثابت ہوجائے کہ انبہی ہے جس سے ںي موجود نہلي دلیسی ایہمارے پاس کوئ:    جواب

عدم انحصارپر ) ١)(ری نذهايخالف(...ہی ۔بلکہ ظاہر آںي مبعوث ہوئے ہںي اور اس سے مربوط عالقوں میوسط

 وہ مشرق اہےی ذکر آںي مدي کا قرآن مجاءي سے زائد جن انبسيبًابی ہے کہ تقرہی قتي ہے ۔حقیداللت کرت

  ٰاوراس کے یوسط

  ۔ںي سے مربوط ہعالقوں

 

 

 )٢۴/فاطر('' گزراہوںي ڈرانے واالنہی جس پرکوئںہےي نہیسی قوم ایکوئ''۔ ١

  فرقںي ماستعدادوں

 متفاوت ںي استعدادآپس می اختالفات کا سرچشمہ اور خلقت کے وقت مخلوقات کتوںکےيقابل:     سوال

 طرح تمام ی ۔اس ہوتےںي نہسےی پاتا ہے اوردوسرے اضي کافتیاوالی نبوت کی ،مثال کے طورپر اںيہ

  ہے ؟اي علت کی ،ان اختالفات کںي اختالفات پائے جاتے ہہی ی بهںيمخلوقات م

  مختلف شرائط کے ساته ہی ہے اور تي خصوصی ذاتیاستعداد مطلق ماّدہ ک:     جواب

ے  استعداد رکهتا ہی کے شرائط کے تحت نباتاتتی اور عنصرتّي کرتا ہے ،مثًالماّدہ،جسمداي پناتي تعمختلف

 شرط کے تحت نشوونما ی کہی تغذوہي اور متي قابلی کوہي اور ہوا کے شرائط کے تحت منياور نباتات زم

 ی صورت کی کوانوںي شرط کے تحت ،خاص حی قرار پانے کںي کے رحم مواني خاص حی اور منتي قابلیک

 ی کلکنيت کرنا چاہئے ل ثابںي میٰ کے ماورعتي عّلت کو مادہ اورطبی فاعلی ہے ۔ماّدہ کی کرتداي پتيقابل

 کے اختالف توںي ۔قابلںي کرتے ہاني نسبت کے طورپر بی کی علت غائیطورپر اس سوال کو اختالفات ک

 ی کو عمومضي پڑتا اگرخدائے متعال فافرقي ہے؟کاي غرض کی ہے ،کضي،جن کے اختالف کا سر چشمہ ف

  کا وجودنہ ہوتا؟ی ،شر،فساداورکمںياميفرماتا اوردن

انسان '' ہے جو دائشي پی موجودات کنی خلقت کا مقصد،مکمل تری ہے کہ کائنات کہی جواب     اس کا

 ہے '' کامل



 )٢٨/بقرہ...)(عايخلق لکم مافي االرض جم(...

 ''... ہے اي کداي لوگوں کے لئے پی کو تم ہروںي کے تمام ذخنيزم...''

 )١٣/ہيجاث...)(عايوسّخر لکم ما في السماوات ومافي االرض جم(

  ''اہےی کو مسخر کردزوںي تمام چی وآسمان کني نے تمہارے لئے زمیاوراس''

 ہے ،ورنہ ی مختلف استعدادوں کا ہونا ضرورںي ماي ہوتا ہے ،لہذا دنںي راہ می    انسان کا ارتقاء امتحان ک

  ہوگا ۔ںي نہی معنیامتحان کا کوئ

  السالم کے متعلق بعض شبہاتہماي علیٰ خضراورحضرت موسحضرت

  کوی کشتںي مہي السالم کے قضہي السالم اورجناب خضرعلہي علیٰحضرت موس:    سوال 

 واری جرم سے پہلے قصاص معلوم ہوتا ہے اور دںي تصرف اورغالم کے قتل مںي کے مال مري غںي نے متوڑ

 السالم کے معلم ہي علیٰ حضرت موسسےي السالم کہي مراد ہے ؟حضرت خضر علاي خزانہ سے کچےيکے ن

 اهللا کا ۃ معرفںي السالم کے پاس رسالت کا عہدہ تها اوراپنے زمانہ مہي علیٰگئے ،جبکہ حضرت موسبن 

 السالم کو موعظہ کرنا اورهدهد کا ہي علونسی چروا کا حضرت ی ناملي طرح روبیمقام رکهتے تهے اوراس

وهم :(... کہنا ہی کا یونٹياورچ) ١) (احطت بمالم تحط بہ( السالم سے گفتگو کرنا کہ ہي علمانيحضرت سل

 )٢) (شعرونیال 

 ںي ماي کے مطابق روزانہ دنی ہزاروں حوادث قضاوقدر الہٰسےي کو توڑنے اور قتل جیکشت:    جواب 

 ی تصرف اور جرم سے پہلے سزا کا خدائے متعال سے ہر گز کوئںي مال مرکےيںغي اور ان مںيرونماہوتے ہ

 الک اورمشّرع  خدائے متعال مطلق مونکہي ہے ،کںيتعلق نہ

 

 )٢٢/نمل(''ںہےي معلوم نہی ہے جوآپ کوبهی بات معلوم ہوتیسی اکیمجهے ا''۔١

 )١٨/نمل('' نہ ہوی کا شعوربهںاسياورانه''۔٢

 ہي عدل اوربالکل مصلحت ہے چنانچہ حضرت خضر علني کام انجام دے عی نہ متشّرع اورمکّلف ،وہ جوبهہے

سے معلوم ہو تا ''... ہے اي کںي طرف سے کچه نہی نے اپنںيم'')١.)( ..یوما فعلتہ أمر:(...السالم کے کالم 

 پہلو یعی پہلو تها نہ تشرینی ان کا صرف تکوںي السالم نے انجام دئے ہہيہے ،کہ جو کام حضرت خضر عل

 سبب مقصود تها اور ان ینی ،جو انہوں نے انجام دئے ،صرف تکوںي کاموں مني خدا کے حکم سے ان تیعنی

 سبب جو حرام بن جاتا ہے ۔اور اس یعی جائے ،نہ تشری السالم کو بتادہي علیٰحضرت موس مصلحت یک

 السالم کے ہي حضرت خضر علمي تعلی کحتوں مصلی ہے ،خدائے متعال بعض امورکںي حرج نہی کوئںيم

 لياروبی ہوں ی السالم ان سے افضل بهہي علیٰ اگرچہ موسی السالم کودے دہي علیٰ حضرت موسعہیذر

  موعظ پہنچادے ۔ی السالم تک کوئہي علونسی زبان سے حضرت یاہے کچرو

 اورملک سبا کے حاالت کا مشاہدہ کرنے کا ثبوت سي گفتگو جو اس کے لئے بلقی طرح هدهد کی    اس

 ںي گفتگو می کیونٹي طرح چی ہے ۔اسںي حرج نہی ہے ،کوئی کی نفی کے لئے اس کمانياورحضرت سل

 ی کے پائمال ہونے سے بچنعہی فوج کے ذری السالم اور اس کہي علمانيسل کو حضرت وںيونٹي چیدوسر

  ہے ۔ںي حرج نہی کوئںي وضاحت می غفلت کے ثابت ہونے کںي اس مااوريخبر دن

 

 

 

 



 )٨٢/کہف (۔١

  تی والی اوراعتباریعیتشر

 کا تی والیعتبار اور ایعی تشری السالم کہي وآلہ وسلم اورامام علہي اهللا علی اسالم صلغمبريپ:    سوال

 ہے ای فرماںيکے سلسلہ م)١...)( الّلٰہ کمّياّنما ول :(فہی شرہی آںيم'' زانيالم'' مقصد ہے، جو آپ نے تفسرايک

 ۔؟

 اورامت کا ی سر پرستی لوگوں کںي مہیکے سا)  حکومتیاسالم (ني قوانینیاس کامقصد د:    جواب

 نظم ونسق چالنا ہے ۔

  یکے معن)ڈرانے(انذار

 ...)اّلاامم امثالکم ... في االرض ۃمامن داّب :(فہی شرہیآ:ال    سو

 اي ؟اس انداز کا مقصود کںي مکّلف ہی اورپرندے بهواناتي حايکے مطابق ک)٢)(ری نذهاياال خال ف:(فہی شرہیاورآ

 ہے ؟

 ی دوسرکني ہے ،لی پر مشتمل ہوتی دعوت اسی سے ڈرانا ہے اورالہٰیانذارکا مقصد عذاب الہٰ:    جواب

  ہے ۔ںي اورپرندوں پر مشتمل نہواناتيکے مطابق ح)٣...)(یۃوان من قر (نہی موجودقرںي ،متیآ

ان الّلٰہ (فہی شرہی کا وسوسہ کرنا ،آطاني روسے آدم پر شیک) ۴...)(اّن عبادي(فہی شرہیآ:    سوال

 اس ! رکهتا ہے ںي نہیسے ہم آہنگ)۵...)( آدم یٰاصطف

 ٢۴/۔فاطر٢ ٣٨/۔انعام ١

 ۶۵/۔اسرائ۴ ۵٨/ئ۔اسرا٣

  ٣٣/۔آل عمران ۵

  ہے ؟اي آپ کا جواب کںي مسلسلہ

 :فہی شرہیآ:    جواب 

 ) ٣٨/بقرہ) (ی مني هدّنکمياتی فإما عايقلنا اهبطوا منها جم(

 ''... آجائے تی طرف سے ہدای سے اترپڑو پهر اگر ہمارہاںی کہا کہ ی بهہیاورہم نے ''

 ہمي لک علسي لیان عباد :(فہی شرہی ۔اورآینے کے بعد ته سے نکلع،جنتی تشری کنی    کے مطابق د

 طرح آدم ی طرف اشارہ ہے اور اسی بندوں کے حال کںي ماي کے بعد دنعی تشری کنی دںيم)١...)(سلطٰن

 عی تشری کنی اور دںي مايکے مطابق دن)٢)(یٰ وهدہيثم اجتبٰہ ربہ فتاب عل :(فہی شرہی آی ہونابهیٰکا اصطف

 ی کنی اوردجنےي پر بهني زمںي کا وسوسہ بہشت مطاني السالم پر شہي اور آدم علہو نے کے بعد تها

 ی کی امر ارشادکی تها بلکہ اںي پہلو موجود نہی والئی کا کوئتي معصںي سے پہلے تها اور اس معیتشر

  ہے ۔ںي منافات نہی کوئںي ممہی کراتی ،لہذاا ۤیمخالفت ته

 

  مقطعات کا مقصودحروف

 ای پاںي کچه نہںيم ''زانيالم''  تفسرںي حرو ف مقطعات کے بارے مںي ابتدا میں کسورو:     سوال

 طور پر حروف مقطعات کا ی ہے اوراصولںي کس جلد میرکي موضوع تفسہی کہ ےي کرکے فرمائی،مہربان

  ہے ؟ايمقصد ک

  سورئہ ںي موجودہ حروف مقطعات کے بارے مںي ابتدامیسوروں ک:      جواب

 ۴٢/۔حجر١

 ١٢٢ /۔طہ٢



  ۔ںيہ''رمز'' واعتماد کے مطابق حروف مقطعات ناني ہے ،اطمی گئی بحث کںي میٰشور

  ضہی پر نماز گزار اور روزہ دارکافرنيقطب

 جائے گا اي کني تعسےيپر نماز اور روزہ کے اوقات کا ک ) ی اور قطب جنوبیقطب شمال (نيقطب:      سوال

 ؟

 عبادت کے اوقات کے لئے عالقہ کے وسط ی کے با شندے اپنني ہے کہ قطبہی ہیفقہا کا نظر:      جواب

  ۔ںي کو معمول جانتے ہہی روی اسںي کر نے مني امور اور اوقات کو معی ،چنانچہ اجتماعںی کریروي پیک

  شبہ کا ازالہ کی اںي القمر کے بارے مشّق

وع اور اس کا ثابت ہونا ،کرئہ کا موض'')شق القمر'' کے مطابق معجزئہ اتی اور روادي قرآن مجايک:     سوال

 وسعت سے عدم ی مبارک کني وآلہ وسلم کے آستہي اهللا علی اسالم صلغمبري وسعت کے پیچاند ک

 مطابقت م رو سے ظرف کے مظروف سے عدی عقل وادرا ک کیمناسبت اور منطق کے قواعداور انسان

 قتي قابل اعتماد حقکی داستان ایک''شق القمر'': ہے؟     جوابحي نظر اس کا دوٹکڑے ہونا صحشيکے پ

 ان ںي ہی کرتاني اس قصہ کو بںيتی ہے ،البتہ جو روای ہم تک پہنچعہی کے ذرتوںی اور رواديہے جو قرآن مج

 اي کںي ہے اور تنہا ان پر اعتماد نہاحد خبر وکی سے ہر اںي متوںی اختالف ہے ۔اس لحاظ سے کہ ان رواںيم

 پر بهروسہ کر کے موضوع پر بحث اتي شدہ خصو صںذکري مکیے ہر ا سںي متوںیجاسکتا ہے ،لہذا ان روا

 ہي اهللا علی اسالم صلغمبري ہے کہ پیہی طور پر معلوم ہو تا ہے وہ ی ہے اور جو کچه کلی جاسکتی کںينہ

 طرف ی امر ہے جس کی وہہی پر چاند کے دوٹکڑے ہو گئے اور روآلہ وسلم کے اشارہ سے معجزہ کے طو

 :شارہ فرماتا ہے  ای بهديقرآن مج

 : فرماتا ہے ـںي ابتدا می سورئہ قمر کدي مجقرآن

 )١/قمر)( وانشّق القمر ۃاقتربت الساع(

 '' اور چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے ی آگئبی قرامتيق''

رسالت کے بعض ( وآلہ وسلم نے ہي اهللا علی اسالم صلغمبري خارق عادت کام ہے جسے پکی اہی    

 یہی ہے ۔بدایانجام د)  کے لئے معجزہ چاہتے تهے ی گواہی نبوت کی آپ ک درخواست پر جوی کنیمنکر

 کو قبول ے سے انجام پانغمبري کام کے ممکن ہونے اور اس کے پی معمولريہے کہ جب ہم نے معجزہ اورغ

 کے بعد دي تائیک)  معجزہ ہے کیجو خود ا (دي خاص کر قرآن مج،ی خاص معجزہ کے انکارککی ،تو اايک

  ۔ی رہتںي نہیائش باق گنجی،کوئ

 ہے ۔اور ںي نہلي دلی ۔۔جز عدم امکان ۔۔کوئںي کام کے بارے می معمولري غی    اصوًال عقل کے مطابق به

 کچه دوسرے اسباب و علل موجود ہوں ی ان کے ماورائ بهںيممکن ہے جن عوامل واسباب کو ہم جانتے ہ

  ہوں ۔ خبر بے ںياسباب کے بارے م اور ہم ان ںي الئںي خارق عادت حادثہ کو وجود میجو کس

 اشارہ کئے گئے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا مسئلہ در ںي مفہی شرہیآ:  نے کہا ہے ني    بعض معترض

 عالم کے تباہ ہونے کے وقت رونما یعي مت کے دن طباي اشارہ ہے جو قںي ان حوادث کے بارے مقتيحق

 کني ۔لںي چاند کے دوٹکڑے ہونے کے بارے معہی کے ذر وآلہ وسلمہي اهللا علی اکرم صلغمبريہوں گے، نہ پ

 : کے بعد فرماتا ہے تی خدائے متعال مذکورہ آونکہي ہے ،کی مسترد کرتتی آیاس احتمال کو بعد وال

 )٢/قمر)( سحر مستمرقولوای وعرضوای یۃ آروایوان (

 ''لسل جادو ہے  مسہی ںي اور کہتے ہںي تے ہري تومنہ پهںي ہکهتےی نشان دی بهی کوئہیاور '' 

 کے اغتراض اور ني تو مشرکی ہوتی بربادی کے دن کامتي قی سے مراد وہفہی شرہی    واضح ہے کہ اگر آ

  رکهتا ۔ںي نہی معننای طرف نسبت دیاس معجزہ کو سحر ک



 طرف ی کرئہ چاند کا کرئہ آفتاب سے جدا ہونے کںي کا متیاس آ: نے کہا ہے ني    بعض دوسرے معترض

 کی سے اںي کرامتوں می کدي قرآن مجہی ںي مقتي کرتا ہے ۔حقدي تائی آج سائنس اس کونکہي ،کاشارہ ہے

 ہی کے مطابق یاس لغت شنکني ہے ،لتای قبل خبر دوںی صدںي ہونے کے بارے مدايہے کہ اس واقعہ کے پ

'' نفصالا'' مطلق ای دوسرے جسم سے جدا ہونا تولد ی جسم کا کسی نکہ کسوي غلط اورخطا ہے ،کہینظر

  ہونا ہے ۔ادوحصےی دوٹکڑے یجس کا معن'' انشقاق''  نہںيکہتے ہ''انفصال ''و ''اشتقاق '' ںيکو لغت م

 نے اسے ضبط کر کے ني مورخی اسالمري حادثہ رونما ہوا ہوتا تو غسایاگر ا:  نے کہا ہے ني    بعض معترض

 ںي اور ان کے نفع می مرضی وقت کے حکّام کشہي ہمخی تاریتی بات قابل توجہ ہے کہ رواہی کنيلکها ہو تا ۔ل

 کے ی اسے احتمال اور فراموشتا ہے اورہر وہ قصہ اور حادثہ ،جو وقت کے حکّام کے خالف ہوی گئیلکه

 السالم وحضرت ہي علمي حضرت ابراهںي مخی تواریمی قدںي ہکهتےی ہے ،چنانچہ ہم داي رکها گںيپردہ م

  السالمہي علیٰموس

 نقطہ نظر سے ان حضرات ینی ملتا ،جبکہ دںي ذکر نہی کوئںي السالم کے بارے مہي علیسي عاورحضرت

 تهے جو نمرود ی السالم ہہي علمي حضرت ابراهہی ۔ںي السالم سے رونما ہوئے معجزات نا قابل انکار ہہميعل

  اور وہ سب معجزے دکهائےضايدبی السالم تهے جنہوں نے عصا ،ہي علی نہ جلے ،حضرت موسںي آگ میک

 ،وہ ی ہوئداي دعوت پی السالم تهے جو مردوں کو زندہ کرتے تهے اورجب اسالم کہي علیسي حضرت عہی،

  ۔ی مخالف تهی تمام طاقتوں کی کاي دنیبه

 یعنی ی تهی جاتی لکهخی مکہ اور جہاں تاریعنی جگہ ی    اس کے عالوہ اس معجزہ کے رونما ہونے ک

 رونما ںي مکہ مںي حادثہ کم وقت می آسمانہیکا تفاوت ہے ۔جو  گهنٹوں ںي طلوع وغروب ماني کے درمورپی

 ہو گا ،چنانچہ ںي نہتی قابل روںي مرہي ،روم آتن وغسےي ممالک کے افق،جی تها ،دوردراز مغربیہوا اور مرئ

  ۔ںي ہںي نہتی حوادث مکہ کے عالقہ کے لئے قابل رویان عالقوں کے آسمان

  باتادي بے بنکیا

 ی کٹهنےي چهت پر بی السالم کے گهر کہي علطالبي ابن ابیئہ زہرہ اتر کر حضرت عل ستارايک:    سوال

  وسندہے ؟لي دلیکوئ

 ںي کے سلسلہ مٹهنےي چهت پر بی السالم کے گهرکہي علیستارہ زہرہ کے اترنے اورحضرت عل:    جواب 

 لحاظ سے قابل ی لئے علم الصدور اسی اور نہ قطعںي نہ متواتر ہںيتی رواہی ،ںي ہی نقل ہوئںيتیچند روا

  ۔ںي ہںياعتماد نہ

  کا ہاته کاٹنے کا فلسفہ چور

  کاٹا جانا چاہئے ؟وںيچور کاہاته ک:    سوال 

 نظر شي کے پقتي کا جز ہے ،حقںحدودي معتی شریچور کا ہاته کاٹنے کا مسئلہ ،جو اسالم:    جواب 

 : ہے ہی مسئلوں کے مطابق قابل تجزیاديدوبن

  چاہئے ۔ی سزاملنی ہے اسے اس کای نامناسب کام انجام دکیور نے جو ا کہ چہی۔١    

  چاہئے ۔ی سزا اس کا ہاته کاٹنے سے انجام پانہی کہ ہی۔ ٢    

 اسالم تنہا نی دںي کے سلسلہ معی تشری مسئلہ ہے جس کسای اکی سزا کا مسئلہ ای    پہال اور چورک

 یابتدائ (ںي معاشروں میگوناگوںانسان- اطالع ہے ںي۔۔جہاں تک ہمںي می زندگی ہے بلکہ انسان کںينہ

چور ) حکومتوں تکی اور جمہورٹرشپي حکومتوں سے لے کر ڈکٹی وطوائفیانسانوں کے خاندانوں اور قبائل

  جارہا ہے ۔اي کی ہسای ای کرتے تهے اورآج بهیکے لئے کچه سزاؤں کے قائل تهے اور ان پر عمل به



 پسندانہ نگاہ سے قتي جاتا ہے کہ حقاي پر لادي اس بنصلہي فہی ںي متیبشر امر مسّلم ہے کہ عالم ہی    

 ہے اس سے واجب اور الزم ی زندگی اس کشکي انسان درک کرتا ہے بزجسےي چنی تریمتي اورقنیاہم تر

 او ںي ماحول میجتماع ایعنی سعادت کا تحفظ کرے ،ی کی زندگی کرتا ہے تاکہ اسںي کو درک نہضہیتر فر

 مال وثروت کو فراہم کرکے ان سے یعنی کے وسائل ی زندگی طور پر تالش وکوشش کر کے اپنیراجتماع

- تی موجودی آدهی کی زندگیاپن )ںي نظر مقي دقی کیمعاشرہ شناس (ںي مقتياستفادہ کرے اور حق

 حاصل کرنے ہی کے لئے سرماہ کو دوسرے حص- ہو سکتا ہے ںي کا قائل نہمتيجس کے لئے محدود قدر وق

 کے لحاظ تي اہمی رکهوالی کا تحفظ اور اس کزي مسّلم ہے کہ ہر چی بهہی لئے صرف کرتا ہے ۔ اورکے

 ی کسںي ہے ۔اور جس مال کے فنا ہونے کے بارے می ہوتی کے مساومتي قدر وقی کزيسے خود اس چ

ئے کہ انسان  کر ناچا ہصلہي پر فہاںی ،اور ہے ی ہوتںي نہمتي قدر وقی کوئی نہ ہو تو اس کتي اہمیقسم ک

 ی جان کی نکہ انسان کوي قدر رکهتا ہے ۔کی عمر کی آدهی طور پر اس کیکے مال کا محفوظ رہنا کل

 ینچي کے ارد گرد کهہی طرح معاشرہ کے سرمای کے برابر ہے۔اسمتي قی عمر کی پوری اس کمتيق

 کیے برابر ہے ،چنانچہ ا کو نابو دکرنے کی نصف زندگیک کو توڑ نا اور نابود کرنا اس معاشرہ واری دیگئ

 : کو ختم کرنا اس معاشرے کے تمام افراد کو نابود کرنے کے برابر ہے تي امنی جانیمعاشرہ ک

 )مائدہ) (۔...عاي نفس او فساد في االرض فکأنما قتل الّناس جمريمن قتل نفسًا بغ(...

عالوہ قتل کر  سزا کے ی فساد کںي مني زماروئےی نفس کے بدلے ی نفس کو ،کسیجو شخص کس''

  '' ای سارے انسانوں کو قتل کر دایڈالے گا ،اس نے گو

 کو سلب کرتا ہے اسے سخت سزا کا تي امنی مالی معاشرہ کی جو چور انسانںي     البتہ اس صورت م

 رکاوٹ ںي چاک کرنے می ناموس کا پردی مالیسامنا کرنا چاہئے تاکہ اس کے نفاذ کا تصوراسے معاشرہ ک

 بنے ۔

 ہے ،اس کے ای مقدس اسالم کے قانون نے حکم دنی دوسرا مسئلہ ،چور کا ہاته کاٹنا،جس کا دکني    ل

 ،مجرم کے ںي کئے گئے احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ ،سزاؤں کے بارے معی تشرںيقصاص کے بارے م

 کے  عملکے جاتا ہے تاکہ اسے اس اي مجرم پر وارد کںي صورت میمظلوم پر وارد کئے گئے صدمہ کو اس

 جہي کے لئے عبرت کا سبب بنے ۔البتہ جس جرم کا نتادوسروںی جائے ای کردار تک پہنچافريمطابق ک

 رقم کے ی کسشي کم وبی تمام ہو جائے ،اس کںي کو نابود کرنے می نصف زندگی دوسروں کںي مقتيحق

 گواہ نیکا بہتر ہے ۔اس مطلب ی ہو سکتںي نہی جانے سے تالفجےي بهلي چند دن اورچند ماہ جایجرمانہ 

ان جرائم کو - ںي رائج ہںيجو مدتوں سے اکثرممالک م- نافذ کرنے کا ںي سزائی ہے کہ اس قسم کہی

  نکال ہے ۔ںي نسخہ نہی کوئںيروکنے کے سلسلہ م

 ی زندگی کبًااسی ہاته کاٹا جاتا ہے ،جو تقرکی محاسبہ کے مطابق ،چور کا ایقي حقی اسںي    اسالم م

 کئے ںي سے ہمارے بعض روشنفکروں کے اس سلسلہ مانيے برابر ہو تا ہے ۔اس ب تالش کا نصف کیک

 نے ی چورںيافسوس ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرہ م( ہونا واضح ہوگا اديجانے والے اعتراضات کا بے بن

 طرح اس بال ی ہے ،اسای کو مکمل طور پر نابود کرکے رکه دتي امنی طرح مالی کیماري بی والیُ مسرکیا

 ۔ںي ہی آلودہ ہو رہی بهںی اور سالم فکرحي اورصحاہےي جڑ پکڑ لی بهںي ماحول می فکریہمارنے 

 لمحات تک اپنے ی کے آخری زندگی انسان کو اپنے خداداد ہاته سے اپنکیا'' :ںي حضرات کہتے ہہی    

تهوں سے  مشکالت کو اپنے توانا ہای کی زندگی چاہئے تاکہ اپنی کے لئے کو شش کرنی بہبودیحاالت ک

 وںي ہاته کاٹ کر ککا اس ںي مجہي اشتباہ کے نتکی انجام دئے گئے اںي مجہي دباؤ کے نتیحل کرے ،اقتصاد

 ''اجائے؟ی کردچارہياسے عمر بهر کے لئے ب



 ی کی ہونے اور انسان دوستداي حس کے پی اصل جرم کو قبول کرنا اور رحم کقتي حقی    اس اعتراض ک

 جرم کی وجہ سے ای چور اپنے برے کام ککی ہے کہ احي ،صحںي۔دوسرے الفاظ م کرناہے یبنا پر چارہ جوئ

 نےی جرم انجام دہی انسان کو فی شرکی دباؤ ،ای نظر کہ غالبًااقتصادشي اس کے پکنيکا مرتکب ہوتا ہے ،ل

 شہي ہے کہ اس کاہاته کاٹ کر اسے ہمی روکاوٹ بنتںي اس میپر مجبور کرتا ہے ،ترحّم اور انسان دوست

  ۔ اجائےی بنا دچارہيکے لئے ب

 ںي کرنے متی رعای جذبات کںي حقوق کے حکم می انفرادونکہي    اس منطق کا غلط ہونا صاف ظاہر ہے ،ک

 سےي حقوق جیانفراد) ت سے واضح ہے ای آی کدي کہ قرآن مجسايج (ی ہے ،اسالم بهںي حرج نہیکوئ

 ہے کرتا سے درخواست بي اورترغکیسے تحر صاحبا ن حقوق ںي حقوق می اور مالںيقصاص کے اقسام م

  ۔ںي نہ ڈالںي مفي کو مشکل اور تکلوںي اور اپنے ہم نوع بهائںی کریکہ اپنے حقوق سے چشم پوش

 کے جذبات سے کام ی انسان دوستںي مجرم کے بارے مکی اںي حقوق کے سلسلہ می اجتماعکنيل

  کیا ںي مقتي کرنا حقی سزاسے چشم پو شی اس کے جرم کنااوريل

 کی چور کو آزاد چهوڑنا اور اکی سے ظلم کرنے کے مترادف ہے اور ای کے ساته بالکل بے رحممعاشرہ

 ڈهانے اور ان کے احترام کے پردہ کو چاک کرنے بتي آبرو کا تحفظ کرنا الکهوں بے گنا ہوں پر مصیمجرم ک

 کے برابر ہے ۔

  بود برگوسفندان ی    ستمکارزدنداني برپلنگ تترحّم

 '' پر ظلم کرنا ہے ۔ڑوںي پر رحم کرنا بهتےي دانتوں والے خونخوارچزيت''

 ںي دفعہ می سزا کے لئے وضع ہونے والے حکم اور قانون کی مجرم ککی ہے کہ اہی    بہر حال،مسئلہ 

 ی مرہم پٹی پر لگے زخم ککري حالت کو مد نظر رکهنا چاہئے اور معاشرہ کے پیمجر م کے معاشرہ ک

  رکها جائے ۔ر صاحب مال کو مد نظای چورسےي کا مسئلہ جتي تربی کہ صرف انفرادہی نہ  چاہئےیباندهن

 کے لئے محتاج یدال روٹ: ہے کہ ہی واضح ہو تا ہے اور وہ ی دوسرے اعتراض کا جواب بهکی پر اہاںی    

ے جو  ہے ،کا اس چور سے واضح فرق ہی لوٹا چرانے پر مجبور کرتکی ای فردکو،فقر وبدبختسےيشخص ج

 ی گناہ خاندان کو بدبختے بکی ڈال کر ہر روز اںي مبتي معاشرہ کو مصکی بناکراشہي اور جرم کو اپنا پیچور

 جاتا ہے ،جبکہ اسالم نے دونوں ای واضح اختالف پاںي سے دوچار کرتا ہے ۔البتہ ان دو مواقع مبتياور مص

 ی قسم کی کسںي متيفي کیسزا ک اني ہے اور ان کے درمای دوسرے کے معادل قرار دکیمواقع کو ا

 ! ہوا ہے ںي کا قائل نہفرق

 سے واضح ہو جاتا ی دہانادی ی مختصر مقدمہ ککی    اس اعتراض کا جواب گزشتہ بحث اور اس کے ساته ا

 سزا ںي کے طور پر پہچانے گئے کام اور ان کے بارے می جرم اورخالف ورزںي ہے کہ اسالم مہیہے ،اور وہ 

 ی جاتی کی پر ،حد جارہ مرتبی کے صرف آخرنےی کو انجام دی ہے، جرم اورخالف ورزیئ گیاورحد واجب ک

 اور اگر اس نے اس عمل کو ںيکے عنوان سے سو کوڑے لگائے جاتے ہ''حد''ہے ،مثًال زنا کرنے والے پر 

سو ( حد کی ہو اور اس کے بعد ثابت ہو جائے تو ای نہ ہوئی حد جاری ہو اور اس پر کوئای مرتبہ انجام دیکئ

  ہے ۔ی جاتی کںي نہی جارادہیسے ز)کوڑے 

 کے ی چوری حد آخری کی نظر معلوم ہو تا ہے کہ چورشي کے پاني    اس مقدمہ کے تذکر اورگزشتہ ب

 کے ی چوری اوربڑی چهوٹںي ہے اور اس سلسلہ می ثابت ہوتںي عدالت می ہے جواسالمںيمقابلہ م

 ہے اور ںي ربط نہی النے کے عوامل اورشرائط سے کوئںيوجود م کو ی ہے اور چورںي فرق نہی کوئانيدرم

 ںي فرق نہی اس لحاظ سے کوئںي لوٹا چرانے والے کے عمل مای چور ی مرغکی کہنہ مشق چوراور اکیا

 کیا :ںي کہتے ہني ہے ۔ معترضای رکن کو صدمہ پہنچاکی سے اںيہے کہ انہوں نے معاشرہ کے ارکان م



 کی بڑهانے والے اداواري پیہ سے معاشرہ کے لئے باعث زحمت بنانا ملک ک وجیشخص کا ہاته کاٹنے ک

  ہے ۔؟حيعامل کو نقصان پہنچانا کس اصول اور منطق کے مطابق صح

 کاٹنا ہے ۔جس اںي چار انگلی اس کري    ان حضرات سے کہنا چاہئے کہ چور کا ہاته کاٹنا انگوٹهے کے بغ

عضاء اور ناقص اعضاء والے گوناگون افراد موجود ہوں اور ہزاروں قسم  عام طور پر پورے اںيملک اور معاشرہ م

 ی ہاته ککی ہو گا جس کے اںي نہکل فرد کے لئے کام کر نا مشسےی اکی ہوں ،ای ا ہوتدي جات پاي احتیک

 پر اثر داواري پی بن سکتا ہے کہ ملک کںي بوجه نہسای نہ ہوں اور وہ معاشرہ کے لئے ااںيصرف چار انگل

 حد دوسرا ہاته ی کی بار چوری لئے دوسریے اوراسے معطل اورسست کرنے کا سبب بن جائے ،اسڈالن

 پاؤں اںی کا مرتکب ہوجائے تو چورکا بای مرتبہ ہاته کاٹنے کے بعد اگر پهر سے چوری ہے بلکہ پہلںيکاٹنا نہ

 کاٹا جاناچاہئے ۔

 مشکالت کے بوجه کو یسے واقعًامعاشرہ ک چند افرادکے ہاته کاٹے جانے ای کی کہ اںی    اگر ہم فرض کر

 محسوس اور ري غااسي کو سست کرنے کا سبب بنتا ہے ،توکئےيبڑهاوامل کر ملک کے اقتصاد کے پہ

 ہے کہ ںي نسبت آسان ترنہی حفاظت کی کی سالمتی اقتصادی بوجه کا اضافہ ملک کتيناقابل اہم

 ! جان بنادے ؟مياشرہ کو ن زندہ معکی کو نابود کر کے اادي بنی کی سالمتیاقتصاد

 منطق ہے کہ اگر سزا کے طور پر چور کا ہاته کاٹا جائے تو وہ معاشرہ کے لئے بوجه زي مضحکہ خی    کتن

 رکهنے کے لئے آزاد چهوڑ ی کو جارشہي جائے اور اسے اپنے پڑاي اس کے ساته نہ چهکنيبن سکتا ہے ل

 جائے ،تو وہ معاشرہ کے لئے اي کو پورا کاتی ضروری کی زندگی ڈال کر اس کںي زندان مااسےی جائے اید

 ! ہوگاںيبوجه نہ

 کترے معاشرہ پر بوجه بي نظر چور اورجشي موجودہ حاالت کے پںي والے ہمارے ملک می کروڑآبادني تاي    ک

باہر  تعداد اندازہ سے ی کا اقدام کرنے والے افراد کی اہم چورري ؟باوجوداس کے کہ اتفاقًااہم اور غںي ہںينہ

 ہزارسے گزر ی تعداد کئی کتروں کبي والے چوروں اورجنےی کے طورپر انجام دشہيہے ،اس برے کام کو پ

  ہے ۔یچک

 ی کی روز مرہ زندگی ،ان کںي ہتےی سے اپنے شغل کو انجام دی اوربے باکںي سے جو آزاد ہںي    ان م

 ی ۔اس کے عالوہ چورںي ہی ہوتی سے ادارہ اور پورجہي کوششوں اورمحنتوں کے نتی دوسروں کاتیضرور

 ںي ہم روز ناموں مو خبروں کی نقصانات کے حوادث کی رونما ہونے والے روزمرہ قتل اور جانںي مجہيکے نت

  ۔ںيپڑهتے ہ

  ،اس کے عالوہ کہ انںي پهنس جاتے ہںي سے جو افراد حکومت کے دام مںي    ان م

 لوگ حبس ہی ،اور ںي ہی رقومات خرچ ہوتی بڑی گئی محنتوں سے حاصل کی کے لئے لوگوں کمجرموں

 ںي نعمتوں سے استفادہ کرتے ہی گئی حاصل کںي مجہي محنتوں کے نتیکے دوران بڑے آرام سے ملت ک

 ی بهننگی ٹری کی مدت کے دوران مختلف قسم کے چوروں سے آشنا ہو کر چوری کاٹنے کلي،ضمنًاج

  !ںي کرتے ہحاصل

 کے اتي ماہر نفسںي مکہی عبرت کے لئے ہے تو امری دوسروں ک سزاہیاگر :ںي کہتے ہني    معترض

 اس طرح لوگ عبرت حاصل دی ،شای نمائش کی ان کںي مماؤںي بناکر سنںيدانشوروں نے ،مجرمانہ فلم

 صل حای بهننگی ٹری بلکہ جرم کی کںي عبرت حاصل نہی کہ لوگوں نے اس سے کوئہی نہ کني ،لںیکر

 دانوںياس فلم کے مشابہ جرائم کے مرتکب ہوئے اور آج تک کهلے م ںي شہر می رات کو اسیکرکے اس

  ہے ۔ی ہوئںي عبرت حاصل نہی پر لٹکانے سے کوئی اتنے مجرموں کو پهانسںيم



 طرح ی نما ئش اور اسی مجرمانہ اور عاشقانہ فلموں کںي مماؤںي ہے کہ سنںي شک نہی کوئںي    اس م

 ںي عوامل ہیغاتي شائع ہونا،جرائم اور فساد کے تبلںيہ داستان مجرمانہ اور عاشقانںي ومطبوعات ماتینشر

 ی کی زندگی حق سے بے خبر رہ کر اپنشہي کہ انسان ہمںي ہی آراستہ کرتسےی کو اای قضاںیزي چہیاور 

  پاتا ہے ۔ںي می اور بے راہ روی کو عشق بازیسعادت وخوش قسمت

 کرتا ہے ںي قبول نہہی ہرگز ري انسان کا ضمري با ضمکی مفکر کا ذہن اور اکی ای بهںي حالت میسی اکني    ل

 عبرت بن کر جہي عام سزاؤں کا نتای ہوگا ںي اثر نہی کا کوئتي وتربمي تعلی طور پر انجام پانے والحيکہ صح

 کچه لوگوں کوراہ راست قبول کرنے پر مجبور نہ کرے ۔

 و اثر کو اکثر جہي اپنے نتشہيانندہم اسباب وعوامل کے میعي طبی اسباب وعوامل بهی    البتہ اجتماع

 ہے کہ ہی مطلوب ہے وہ ںي سزا می موثر قانونکی ،اور جو اںي صورت می نہ دائمںي ظاہر کرتے ہںيصورت م

 کرے کہ ہرگزواقع نہ یکن خي بیسی ای کہ ان کہی جائے نہ ای حد تک الیجرائم کو کم کر کے استثناء ک
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  علوم یقرآن

 

  علوم یقرآن

 

  ٰ؟� ںي مقطعات کس لئے ہحروف

 !ی طباطبائني محمد حسدي االسالم عالمہ سۃخدمت استاد ودانشورمحترم حج:    سوال

 اپنے ںي اوقات مني کتا ب ہے ،جسے خدائے متعال نے مختلف زمانوں اور معیسی اکی ادي    قرآن مج

 دہي کے عقنیري ہے ۔ابن سی فرمائیجًاوحی وآلہ وسلم پر تدرہيهللا عل ای صلی حضرت محمد مصطفغمبريپ

 کی ہے۔اور اس پر ہر ااتیآ''۶٢١٨''اور ابن مسعود کے مطابق''۶٢١۶'' تعدادی کاتی کل آیکے مطابق اس ک

 حروف ںي سورت٢٨ ی کدي ہے ۔قرآن مج١١۴ کل تعداد ی سورتوں کی کديکا اتفاق نظر ہے کہ قرآن مج

  ۔رہي ،ص،ق اور ن وغسیعص،يالم،الر ،المص ،حم،طس طسم،که: ۔مانندںي ہیوع ہوتمقطعات سے شر

 ان وںي کںي سورتی مک٢۵ اورںي سورتی مدنني ہے ؟اور تاي کی ہے کہ ان حروف کا معنہی    اب سوال 

  ؟ںي ہی ہوئںي شروع نہوںي ان حروف سے کںي تمام سورتی کدي قرآن مجں؟اوري ہیحروف سے شروع ہوئ

  کوسن کراسے حفظ دي وآلہ وسلم کے اصحاب جو قرآن مجہي اهللا علی اسالم صلغمبري    پ

 کے دي کے قرآن مجیالي نے حلب کے استاد محترم عبدالرحمن الکی اهللا طباطبائتی۔اس بحث کو حضرت آ١

  ہے ۔ای فرمااني بںي سوال کے جواب مکی کئے گئے اںيحروف مقطعات کے بارے م

 وہ ان اي حفاظت کرتے تهے ،کیهتے تهے اورجو سن کر اس کے اوراق ک تهے،جواسے سن کرلککرتے

  نازل ہو اہے ۔؟ںي می عربیعنی زبان ی عربوں کدي کو سمجهتے تهے ،جبکہ قرآ ن مجیحروف کے معن

 کو سمجهتے تهے ی اصحاب ان حروف کے معنی وآلہ وسلم کے ابتدائہي اهللا علی اسالم صلغمبري    اگر پ

چنانچہ ! ہے ؟اي کںي قابل قبول مطلب پر اتفاق نہی انہوں نے اختالف کرکے کسںي مريس تفی ان کوںيتو ک

  درج ہے ۔ںي کتابوں می کري اختالف تفسںي ان کے عقائد مںياس سلسلہ م

 ہوں گے ،پس ان ی تها ،ان کے ضرور کچه معنںي    بہر حال ،ان حروف کا نازل ہونا فضول اور بے فائدہ نہ

 کالم کے ای ؟ ںي اصل کلمات تهے جو خالصہ ہوئے ہادری ںي حروف ہی رمزہی اي ؟کںي ہاي کی معنیقيکے حق

  ؟ ںيہ خاص اصطالحات ای ںي توجہ مبذول کرانے کے لئے ہی والوں کںسننےيآغاز م

 لئے اس موضوع رےي آج تک ماي سے غور کیدگي اور اصحاب کے اقوال پر سنجتوںی نے جس قدر رواںي    م

 اور روںي تفسی کني ،مستشرقاناتي کے بنی ہو ا ہے ،مفسرںي کا مقصود واضح نہدين مج قرآںيکے بارے م

  ۔ی کںي مدد نہی کوئںي اس راز کو فاش کر نے میعرفا کے اقوال نے به

 اس لئے ںي حدتک اختالفات پائے جاتے ہزي انگرتي اس موضوع پر حاني چونکہ دانشوروں کے درمکني    ل

 ی کوئںي مداسی کو معلوم کروں ،شادہي عقی آپ کے علمںيوں کہ اس سلسلہ م پر پہنچا ہجہي اس نتںيم

  کو دورکرسکوں ۔یقابل قبول مطلب کو پاکر اپنے شک اورغلط فہم



 حاصل کرنا اورحقائق لتي فضی کی    اس مشکل کو کشف کرکے اس معمّاکو حل کرنے کے سبب راہنمائ

 اسرار کے حروف ی سے رمزںي حروف رموزات مہی'' :ںید جواب ہی کہ آپ ہیکو پہچنواناآپ کا حق ہے ،نہ 

 اتی کہ تمام آںي ہف ہم اس امر پر مکّلونکہيک'' ہے ںي سے واقف نہی ان کے معنی اورخدا کے عالوہ کوئںيہ

  ہے ۔اي کے لئے نازل کتی ہدای بشر کںي زبان می اسے عربی اورخدا نے بهںي کو سمجه لیکے معن

 شي پںي خد مت می درودوسالم آپ کنیواب کا انتظار کرتے ہوئے اپنے بہتر بخش جنانيں،اطمي    آخر م

کرتا ہوں اورخدائے متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو محفوظ رکهے تاکہ آپ مسلمانوں کے لئے علم وشرف 

 یالي،ڈاکٹر عبدالرحمن الک١٩۵٩لولیه مطابق ماہ ا١٣٧٩صفر /٢٨حلب ،( ہوں۔رہيکے ذخ

  جواب

  مي الرح اهللا الرحمنبسم

 یالي استاد جناب ڈاکٹر عبد الرحمن الکبخدمت

 ونکہي کے لئے معذرت چاہتا ہوں ،کري تاخںي کرنے کے ساته جواب مشي دردوسالم پںي خدمت می    آپ ک

 تها اي چالگںي موسم گرما گزار نے کے لئے دماوند کے اطراف مںيجس وقت آپ کاخط قم پہنچا تها ،م

 ري خطوط دمجه تک پہنچے تهے ،لہذا تاخی فاصلہ ہے ،اس لئے دستی کافانيرم۔چونکہ قم اور دماوند کے د

  کرسکا ۔ارتی زیسے آپ کے خط ک

 ںي کو سمجهنے می اور ان کے معاناتی آی کدي ہے کہ قرآن مجہی کار قہی روش اورطری ہمارںيرمي    تفس

 دي کا صرف قرآن مجاتیکل آ اور مشںي کرتے ہںي سے استفاد ہ نہزي اور چی کے عالوہ کسديہم قرآن مج

 ی وسلم سے کوئلہ وآہي اهللا علی اکرم صلغمبري اگر پکني لںي سے استفادہ کرتے ہتوںی آی دوسریک

 ہمارے لئے حجت ی بهںيتی روای رکهنے والاںي نشانی اور صداقت کتی ہو تو وہ روایمتواترخبر ہم تک پہنچ

 غمبري نص کے مطابق پی کدي خود قرآن مجنکہوي ،کںي استناد کرتے ہی ان سے بهںي مري اور تفسںيہ

  ۔ںي واجب العمل ہور وآلہ وسلم کے فرمودا اور دستورات حجت اہي اهللا علیاسالم صل

 اور ہم ان سے ںي واجب االطاعت اورحجت ہی بهثی احادی السالم کہمي اطہار علتي    خاندان نبوت واہل ب

 ہے ی ہم تک پہنچںي حد می ہے جو تواتر کني ثقلثی سند حدی ہمارںي ۔اس موضوع مںي ہتےي مدد لیبه

 جلد کے ی پہلیک زاني المري ۔اس مطلب کو ہم نے تفسںي موجود ہثی احادیاور اس کے عالوہ اوربه

 ہے ی ڈالی بحث پر مکمل طور پر روشنی محکم اور متشابہ کںي جلد میسري ہے اور تاي کاني بںيمقدمہ م

 ۔ 

 جانتے اوران ںي ہم حجت نہںي انهںي سے جو مطالب ہم تک پہنچے ہنیسرامفی ني تابعای اصحاب کني    ل

 ان کے اقوال اجتہاد کے عالوہ ونکہيک)  قول ادلہّ کے موافق ہوی کہ کوئہیمگر  (ںي کرتے ہںيسے استناد نہ

 ی ۔ہمارںي پہنچاتے ہںي نہہ فائدی خود ا ن کے لئے حجت ہونے کے عالوہ کوئی اور وہ بهںي ہںيکچه نہ

 ہے ۔ہم نے ںي نہمتي قدر وقی کوئی اور دونوں کںي ہی مساوںيتی رواینيقی ري ان کا اجتہاد اورغںي منظر

 السالم ہمي علتي وآلہ وسلم اور اہل بہي اهللا علی اکرم صلغمبري کار کو پقہی ،اس روش اور طرںي مريتفس

قرآن ''))١( بعضہ بعضاقصّدُیان القرآن  :(سےي ہے ، جاي سے استفادہ کتوںی روای بہت سیسے نقل ہوئ

 ی کديقرآن مج))٢( بعضہ ببعضنطقی('' ،ںي ہی کرتقی تصدی کاتی آی بعض دوسراتی بعض آی کديمج

 بعضہ شهدی( اورںي ہی کو آشکارکرتی تو اس کے معنںي ہی کے ساته قرارپاتتی آی جب دوسراتیبعض آ

  حصوں سرے حصہ دوکی کا اتوںیآ))٣( بعض یعل

 ٨٨/٢٢/۔ بحار االنوار٣و٢ ، ١/٣٨٩/۔احتجاج١

  لئے گواہ ہوتا ہے ۔کے



 شکي مال ہے ۔بںي برکت سے ہمی کتوںی ہے جو رواقہی طردہی اورپسندوہي شحي صحکی کار ،اقہی طرہی    

 اوردوسرے کلمات کے مانند قابل فہم ہونے کا ںي ہی کالم کا نظم اور اسلوب رکهتںيتی آی کديقرآ ن مج

 سے استفادہ یاورمعن کے مقاصد اتی آںي فہم می کے باوجود کہ ہم اپن اسکني ،لںي ہی ظہور رکهتکیا

 واضح ںي اور ان کے بارے مای پاںي ،حروف مقطعات کو ہم نے کالم کے عام اسلوب کے موافق نہںيکرتے ہ

  ۔ںي حروف ہمارے لئے مجہول ہسےي جسی کرسکے اور الم ، الر،طہ ،ںي درک نہیمعن

 ی کہ ان کے معنںي ہںي کے مانند نہتوںی آی کہ حروف مقطعات دوسرںيرتے ہ اخذکجہي نتہی پر ہم ہاںی    

  نازل ہوئے ہوں ۔ںي عام روش می ز بان کی عربہیکو سمجها نے کے لئے 

 خدا کا کالم لغو ونکہي ہے کہ ان حروف کا وجود ،لغو اور بے فائدہ ہے ، کںي نہحي صحی کہنا بهہی    اور 

اّنہ لقول :( فرماتا ہے ںي مفي تو صی اس کديمجسے منّزہ اور پاک ہے ،قرآ ن 

 )١۴۔١٣/طارق)(فصل٭وماهوبالهزل

 '' ہے ںي ہے ۔اور مزاق نہصلي قول فہی شکيب    ''

 ںي بعض سورتوں کا حروف مقطعات سے شروع ہونے می کدي سے واضح ہوا کہ قرآن مجاني    اس ب

 نی اور مفسرني اصحاب ،تابعکني۔لںيوئے ہ خاص مقصد کے لئے ذکر ہکی حروف اہی سبب ہے اور یضرورکوئ

 کو ی متالشکی کے اقتي ،وہ حق و حقںي کئے گئے ہاني بںي طرف سے جو اسباب ان کے بارے میک

 ںي مريتک تاخ'' حم عسق'' اس بحث کو سورئہ ںي مري تفسی لئے ہم نے اپنی کرتے اور اسںيمطمئن نہ

 بخش صورت عطا کرے ،البتہ ناني اطمکی اںي اٹها کر ہم ،تاکہ خدائے متعال تب تک اس راز سے پردہایڈال د

  گے ۔ںی حاصل کرقي توفہی تو ہم یاگر موت نے فرصت د

 ی خدا کںي ہے کہ اس سورہ مہی کا سبب نےی دحي مذکورہ سورہ کو ترجںي سورتوں می دوسرکني    ل

  ۔ بحث سے متناسب ہےی ہمارہی ہے اوری ہوئاني بتيفي کی اور اس کے الہام کیوح

 سورتوں ی ہے کہ اس قسم کی حاصل ہوئقي اس قدر توفںي ہمںي    اب تک اس مشکل کو حل کرنے م

 مخصوص رابطہ ہے ــ؛ کی اور مقصد کے ساته ان حروف مقطعات کا ای ،معنني کئے گئے مضاماني بںيم

جود کہ ان  ،اس کے باوںي خاص رابطہ پاتے ہکی اںي سورتوں میسے شروع ہونے وال''الم''مثًالہم حروف

کے حروف سے آغاز ہونے '' طس''و''حم '' ای''الر'' طرح ۔ی ہوں ۔اسی ہوں اور بعض مدنی سے بعض مکںيم

 ہے ۔پهر ہم سورہ اعراف ںي موجود نہںي جاتا ہے جو ان کے عالوہ کہای رابطہ پاسای اکی اںي سورتوں میوال

اور سورہ '' الم'' جو سورہںياتے ہ مناسبت پی غرض اور معنوی وہںيم- ہے یسے شروع ہوئ''لمص''جو-

  موجود ہے ۔ںيم'' ص''

 اور ی سورتوں کے معانی کدي کہ حروف مقطعات کا قرآن مجںي طورپر سمجهتے ہی    اس سے ہم اجمال

 طرح سے ی اچهی ابهالتي اور تفصتيفي کی اس رابطہ ککني قسم کا رابطہ ہے ،لکیمقاصد کے ساته ا

 ی ہمارر کو ہمارے لئے واضح فرما کقتي ہے کہ خدائے متعال اس حقدي امکني ،لںي ہی ہوئںيواضح نہ

  فرمائے گا۔یراہنمائ

 ہوں اورخدائے متعال سے آپ کے جتاي دردوسالم بهنی بہترںي خدمت می طرف سے آپ کی اپنںي    آخرم

  دعا کرتا ہوں ۔ی کیابيلئے آرام وآسائش اور کام

  ی طباطبائنيه محمد حس١٣٨٩ االولعيرب٢١    

 ی بے احترامی کدي مجقرآن



 طرف سے ی کنی ناشرںي نسخوں م- منتشر ہونے والے ںي مرانی اغلب ا- کے بعض ديقرآن مج:     سوال

 ااني ۔کںي ہی جاتیچي کر کے چهاپ کر بمہيکالم اهللا کے ساته ضم) ںيشکل(کے نام پر کچه ) طلسم (

  ؟ںيانہیہے  سند موجود حي صحی کوئںياور شکلوں کے بارے م''طلسمات''

 نقطہ نظر سے ان ینی ہے اوردںي سند نہحي صحی کوئںيکے بارے م''طلسمات''اور''شکلوں''ان :     جواب

 الگ ای ںي جائی کے ساته شائع کدي قرآن مجہی ہے ،خواہ ںي موجود نہلي دلی کوئی ہونے کحيکے صح

 سے۔ 

 کو زوںي اور ان سب چںي لکهتے ہںیزي چبی وغربي عجںيکے بارے م''طلسما ت ''اور''شکلوں '' ان:    سوال

 ،ان کے آثار اور ںي ہتےی السالم سے نسبت دہمي وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علہي اهللا علی اکرم صلغمبريپ

  حکم ہے ؟اي کںيفوائد کے بارے م

  وآلہ وسلمہي اهللا علی اکرم صلغمبري جن فوائد کو پںي نظر ڈالنے کے سلسلہ مںيان شکلوں م:    جواب

مہر نبوت  ''سےي اور باطل ہے ،جی حصہ جعلکی ہے ان کا ااي گاي السالم سے نقل کہمياور ائمہ اطہار عل

 اور اس کا دوسرا حصہ فاقد سند ہے ۔...رہيپر نظر ڈالنا وغ''

 کہ ساي ج- بنا نا ںیری تصوی السالم کہمي وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علہي اهللا علی اکرم صلغمبريپ:    سوال

 طرح مذکورہ شکلوں اورطلمسات ی کرنا اوراسمہي کے ساته ضمدي قرآن مجںياور انه- جارہا ہے ايہدہ کمشا

  ہے ؟ساي لحاظ سے کی شرعرنا کمہي کے ساته ضمديکو قرآن مج'' نوروز نامہ''و'' محرم نامہ''اور

 بنانا اور ری تصویاليخ ی السالم کہمي وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علہي اهللا علی اکرم صلغمبريپ:     جواب

 سلسلہ کو قرآن کی کے ااتی طرح توہمات پر مشتمل روای کرنا اور اسمہي کے ساته ضمدي قرآن مجںيانه

 ی کرے تو رسول خدا صلگاہ شکل پر نینام'' مہر نبوت'' ی ،اگر کوئسےي کرنا ،جمہي کے ساته ضمديمج

 ی اگر فالں شکل پر نگاہ ڈالای! گے ںي لکهے جائ وآلہ وسلم کے ہزاروں حج کے ثواب اس کے نام پرہياهللا عل

 شفاعت ی وآلہ وسلم کہي اهللا علی گے اور امت محمد صلںيجائے تو اس کے تمام گناہ معاف کئے جائ

  ۔ںي کا سبب اور حرام ہی بے احترامی کدي مجن قطعًاقرآںیزي سب چہی !ی جائے گیاس کے ہاته سونپ

 کرنا مہي کے ساته ضمدي کے نام پر قرآن مجرہيطلسم وغ سلسلہ جو کی طرح شکلوں کے ای    اس

  ۔ںي ہںي کے عالوہ کچه نہی رکهتے اور بے احترامںي سند نہی قسم کی کے مطابق کسانيمذکورہ ب

 اس امر سے غفلت ای کرنا چاہئے ںي نکتہ کو فر اموش نہیہی مسلمان کو اس بدکی طور پر ایادي    بن

 ی اور فرعی کتاب جسے کالم اهللا کہا جاتا ہے ،اسالم کے اصلیمان مقدس آسہی چاہئے کہ ی کرنںينہ

  آبرو کا سبب ہے ۔یکروڑ مسلمانوں ک)١( کے ساٹه اي زندہ سند اور دنی تنہا پناہ گاہ ،نبوت کیمعارف ک

 اور ی ہے کہ وہ کستای دںي اجازت نہی ہرگز اس بات کري ضمینی مسلمان کا دکی نظر اشي نکتہ کے پاس

 کرکے مہي کے ساته ضمدي قرآن مج- نہ ہو وںي مشتمل کی مطالب پرہیقير چند کہ وہ کتاب حقہ-کتاب کو 

کسوف وخسوف ''اور  ''موںنوروز نا''،''محرم ناموں '' شائع کرے ،ںياسے اس کے برابرقرار دے کر معاشرہ م

  ںي ماي دنی آج کل کںيجنه'' کے احکام 

 )مترجم (قبل کاہے ۔ سال ۴٧بًای تقراني بہی کای۔عالمہ طباطبائ١

 یالي جاتا ہے اوران سب سے بدتر توہمات پر مشتمل شکلوں ،نقشوں اور خکهای نگاہ سے دی کمذاق

 قتي شان اور حقی کرنا، کالم اهللا کمہي کے ساته ضمدي کو قرآن مجزوںيان چ !ںي نہی بات ہی کروںیتصو

  کے مترادف ہے ۔لنےيسے که



 کے دي کتا بوں کو قرآن مجی اور قرائت کدی عقائد ،تجویخ،مذہبی تاری کنی دائےي محترم اولنی    جو ناشر

 دي کر کے قرآن مجی چاہئے کہ ان کتا بوں کو الگ سے شائع اورجلد سازںي ،انهںيساته شائع کرنا چاہتے ہ

  ۔ںی ارسال کرںي خدمت می کنيکے ہمراہ قارئ

  ی طباطبائني حسمحمد

 ه١٣٨۵ ی الثانی ۔جمادقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حّصہارہواںيگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اور ان کے جوابچنداعتراضات

  اور ان کے جواب چنداعتراضات

  اهللا وبرکاتہۃ ورحمکمي علسالم



 کئے گئے اعتراضات ںيکے مطالب کے بارے م ''زانيرالميتفس''اور'' دراسالمعہيش''    آپ کا خط مال اورکتاب 

 فرمانے پر بہت بہت تی توجہ عناقي عمںيرے م ۔ان کتا بوں کے مطالب کے بااي مطالعہ کیکا به

 ۔رالجزائي خۃقي ٰعن الحق والحقی۔جزاکم اهللا تعالہیشکر

  :ںي اعتراضات کا خالصہ اور ان کے جواب مال حظہ فرمائںي ملیذ

 ی شبہ کے معنںي ماسالم

 ںي میکے معن مياسالم تسل'': ہے ايکے چوتهے صفحہ پر کہا گ'' دراسالم عہيش''کتاب :     پہال اعتراض

 کا نام ہے نی دسےی اکی کلمہ اہی ںي اصطالح می اسالمکني ہے ،لحي طور پر صحی لغوی معنہی''ہے 

 آپ کنيل'' وسلم وآلہ ہي اهللا علیماجاء محمد صل ''ںي وآلہ وسلم الئے ہہي اهللا علیجسے رسول اکرم صل

 : مطابق رکےي تفسیک

 یسے رسول اکرم صل)١...)( منہقبلی فلن نای االسلمٰ دري غبتغیومن  :(مہی کرہیہم آ:     سب سے پہلے

  کرسکتے۔ںي کو ثابت نہتي خاتمی وآلہ وسلم کہياهللا عل

 ی کی معنی اوراصطالحی گئی کاني بںي مري تفسی کی کے معنر،اسالمي تفسیآپ ک: کہہی    دوسرے 

  ہے ۔ای آںي جلد میسر دوی کی کہ اصول کافساي ہے ،جی کے منافتوںی روای بہت ساری کرنے والديتائ

آل ... جائے گا اي کںي اس سے قبول نہنی تالش کرے گا تووہ دنی دی بهی۔اورجو اسالم کے عالوہ کوئ١

 ٨۵/عمران

 کانام ہے جسے نی دسےی اکیا''اسالم'' مختلف امتوں کے اجماع کے مطابق لفظی کايدن: کہہی سرےي    ت

  ۔ںي طرف سے التے ہی ک وآلہ وسلم خداہي اهللا علی صلیحضرت محمد مصطف

 : ہے وںی عبارت یک''  دراسالمعہيش''کتاب:    جواب

 طرف ی کنی جس ددي ہے ۔قرآن مجںي می کرنے اورگردن جهکانے کے معنمياسالم تسل''ںيلغت م    ''

 پروگرام انسان کا خالق کائنات کے ی ہے کہ اس کا کلايدعوت کرتا ہے اس کا نام اس لئے اسالم رکها گ

 اور اس کے ںی پرستش نہ کری کی کے لوگ خدائے واحدکے عالوہ کساي ہو نا ہے اور دنميتسلسامنے 

 '' ۔ںی اطاعت نہ کری کیفرمان کے عالوہ کس

 ی معنادہی سے زکی مفہوم نکلتا ہے کہ اسالم کا اہی    مجهے تعجب ہو رہا ہے کہ اس عبارت سے کہاں 

 ہے اسے ای اسالم کا لفظ آی جہاں بهںي مثی اورحدديج ہے ،اور قرآن می معنی ہے اور وہ صرف لغوںينہ

 پر مشتمل ہے زيورچ ای کے عالوہ کسہّي عبارت وجہ تسمہی اي چاہئے ؟اور کناي لںي می معنیصرف لغو

اسالم، خدائے متعال کے سامنے '': ہے ای اعتراف فرماںي عبارت کے ضمن می نے خود بهی؟اور جناب عال

 ی اورکچه ضرورني ہو سکتا ہے جب تک نہ شہادتںيک محقق اور ظاہرنہ تب تہی کني محض ہے ،لميتسل

  کا مصداق ہے ۔ميسل تںي می اسم مصدرکے معننی دہی یعنی'' جائے ۔ایاعمال کو انجام د

 ںي می اور اطاعت کے معنمي کا نام ہے اور لغت کے مطابق تسلنیاس مقدس د''اسالم ''    بہر حال،لفظ

 : کے مانند مہی کرہی استعمال ہوا ہے ،اس آ ںي میسارے مواقع پر ہردو معنہے اور کتاب وسنت کے بہت 

 )١...)(فاي حنمي ممن اسلم وجهہ هللا وهومحسن واتبع ملتہ ابراهنایومن احسن د     (

 عقوبی طرح ی کا مصداق ہے ۔ اسی معنی ،اسالم کے لغومي ہے کہ ملت ابراهی    جواس پر داللت کرت

 پر ہاںی) ٢)(ونحن لہ مسلمون (... جملہ نقل کرتا ہے ہی سے ني کے مومنکے فرزندوں اوراس امت

  مراد ہے ۔ی معنی لغولي دلیرکي تعبیمسلمون ک

 کو اس تي نہ ہو تو ہم خاتمںي می کے معنیاگراسالم اصطالح'': ہے کہ ای فرماہی جو آپ نے کني    ل

 اس وقت ممکن ہے ہی ''ںي کرسکتے ہںي نہسے ثابت)٣...)( منہقبلی فلن نای دراالسالمي غبتغیومن :(تیآ



 مسلم ہو تو یبه دشمن ی نہ ہواور اس کا قبللي اور دلی کے عالوہ کوئتی کے لئے اس آتيجب خاتم

  ۔ںي ہے اور دونوں مطلب ممنوع ہںي می اصطالح کے معنںي متیاسالم اس آ

 کے وجود کا ی معنیاصطالح '' ںيہ ی کرتدي تائی کی معنی اصطالحںيتیروا'' :ای فرماہی آپ نے جو کني    ل

 کرتا ںي نہی نفی اور اس کا مقصودہونے کی معنی کا وجود لغوی معنی اصطالحکني ہے ،لںي منکر نہیکوئ

 ی کے معنمي تسلی کبهر اوںي ہی کرتاني اور اس کے وصف کو بی معنی اصطالحی کبهںيتیہے ،اور روا

  ۔ںي ہی کرتاني اسالم کے درجات اور مراتب بںيم

 نی دسےی اکی تمام مختلف امتوں کے اجماع کے مطابق، ای کاياسالم دن'': ہے ای فرماہی آپ نے جوکني    ل

 ہے کہ ںي شک وشبہ نہی کوئںياس م ''ںي والہ وسلم الئے ہہي اهللا علیکا نام ہے جسے حضرت محمد صل

  کے دي مقدس کا نام ہے اور قرآن مجنیاسالم واقعًااس د

 

 ہو اورملت ی کرداربهکي طرف رکهے اورنی دارکون ہو سکتا ہے جو اپنارخ خدا کنی۔اور اس سے اچهاد١

 ١٢۵/نسائ... کا اتباع کرےميابراه

 ٨۵/۔آل عمران٣ ،١٣۶و١٣٣/۔بقرہ ٢

  ہے ۔ی السالم سے شروع ہوتہي علمي پہلے حضرت ابراهی نام گزارہی کے مطابق انيب

 )٢(''... من قبلنيهو سّمٰکم المسلم)(...١ )(نياذقال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرّب العٰلم    (

 سے اءي امت کے بعد والے انبی السالم اور اس کہي علمي اسالم سے آراستہ ہونے کو ابراهدي    قرآن مج

 ہي علماني السالم ،سلہي علعقوبی السالم ،ہي السالم ،اسحاق علہي عللياسماع :سےينقل کرتا ہے ،ج

 السالم ،فرعون کے ساحر،ملکئہ سبائ اور حضرت ہي علعقوبیزندان  السالم ،فرہي علوسفیالسالم ،

 ۔ی السالم کے حوارہي علیٰسيع

 کے عنوان في تها،پہلے توصمي نظرکہ مصداق تسلشيرکهاجانا،اس کے پ''اسالم'' کا نام نی    خدا کے د

 کني ،لںي سب کے سب صفات ہیٰ کہ اسمائے حسنسےي علم تها ،جںي اصطالح میسے تهانہ علم نہو ک

 ںي ہوئے ہعلم وجہ سے غلبہ کے طور پر ی کثرت کی استعمال کںي اور بعد مںي اسماء اهللا کہتے ہںيانه

  ہواہے ۔ںي کا اشارہ ختم نہی معنیکے لغو''الف الم''کے '' االسالم  ''ںي اس میپهر به

  :ںي معاد کے منکر ہیفرقے جسمان''ہي خانمیکر''اور'' ہيخيش''

 :دوسرااعتراض

 بنا پر،اس ی وجوہات کی سے اختالف رکهنے کعوںيکے دوفرقے دوسرے ش''ہي خانمیکر'' اور''ہيخيش''    

  ںي مہي تو جی مسائل کیاتیعنوان سے کہ ان کے اختالفات بعض نظر

 کے ني رب العالمںي حوالے کردوتو انہوں نے کہا مرےيجب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو م''۔١

 ١٣١/بقرہ'' ہوںميلئے سرپا تسل

 ٧٨/حج''... مسلم رکهاہے یاس نے تمہارانام پہلے به...''۔٢

 ہے ،جبکہ وہ معاد ای دںي ،آپ نے ان کے اختالف کو فرقہ قرارنہںي می نہ اصل مسائل کے اثبات ونفںيہ

 کچه ی بهںي کے بارے مفی فرجہ الشریٰ اور حضرت حجت عجل اهللا تعالںي کے منکر ہیاورمعراج جسمان

  ...ںي کرتے ہںيتبا

 سے انکار کرنا اتی بعض ضروری مذہب کای نی دار،اسي مذہب سے خارج ہونے کامعای نی دیکس:    جواب

 ںي مذہب مای نی مسئلہ سے انکار کرے ،جس کا اس دسےی ای شخص کسی کہ کوئںي میہے ،اس معن

 ںي ہی نظراتي خصو صیاوراس ک ہے ی مسئلہ ہونا ضروریادي بنںي ہو اوران مسائل میہی اوربدیہو نا ضرور



 معاد کے وجود کو سمجهے ،باوجود اس کے کہ ی جسمانري غکی۔جو شخص کتاب وسنت کے ظواہر سے ا

 ،اس شخص کے لئے ںي داللت کرتے ہی ہونے کی افہام کے مطابق اس کے جسمانیمذکورہ ظواہر عاد

 اس ںي نظر می کوںانکار ہو اور دوسر کا اتی ہے تاکہ اس کا انکار،ضرورںي نہی معاد کا وجودضروریجسمان

 اي فرض کی اجماع کو بهی کسںي رکهتا ہے اوراگر اس سلسلہ مںي ربط نہی ہونا اس سے کوئیکا ضرور

  ہے ۔ںي ہوگا ،اس لئے وہ اس کے لئے حّجت نہںي مہي احکام فر عريجائے ،تو وہ اجماع غ

  ہے ؟دي عرفان اور تّصوف موردتائايک

 : اعتراضسرايت

 ہے ،اس سے معلوم ہوتا ای فرمااني بںي جو آپ نے عرفان وتصوف کے بارے مںيم'' دراسالمعہيش''تاب     ک

 اور ان خی تاری اورنشوونماکدائشي پی ،جہاں پرآپ اس گروہ کںي جانتے ہحيہے کہ آپ عرفان وتصوف کو صح

السالم اور فقہا نے  ہميل ،جبکہ ائمہ اطہار عںي جد وجہد کا ذکر کرتے ہںي حفاظت می روش کی اپنیک

  ۔ںي جانتے ہںي اور معتبرنہحي صحںي صورت می ہے اوران کے اقوال کو کسای کافرٹهہراںيانه

 راہ یعارف وہ ہے جو خدا کو محبت ک'' :ںي رکهتے ہوئے فرماتے ہی کو جاراني    اس کے عالوہ آپ اپنے ب

 پرستش کرنے یخدا ک'' :ںياتے ہاس کے بعد فرم'' عذاب کے ڈرسےای دي امیسے پرستش کرے نہ ثواب ک

 ی بت پرستی حتںي جو عرفان کا مسلک رکهتے ہںي افراد پائے جاتے ہسےی کچه اںي مانیوالے تمام اد

 اني اس باي۔ک'' ںي عارف ہري عارف اورغی بهںي اوراسالم متي ،مجوستيحي ،مستیہودی،ی ،بت پرستںيم

 وجہ سے پرستش ی محبت کی جو خدا کںي ہی لوگ بهسےی اںي می ہے کہ بت پرستںي نہہیکا الزمہ 

  ہے؟حي بات صحہی اي کںيکرتے ہ

 ی کا تعارف کرکے ان کعہي تها کہ مذہب شاي عہد کںي ابتدا میک'' دراسالم عہيش''ہم نے کتاب :     جواب

 گے ںی کراني ہونے اوران کے افکار کو بمي تقسںي اوران کے مختلف گروہوں مخی تاری اورنشوونما کدائشيپ

 خی تاری اوراس کے بقاء کدائشي پی کرعرفاني کے بغی طرفداری پر ہم نے اپنے وعدہ کے مطابق کسہاںی۔

 طورپر ی ۔ہم نے اجمالاہےي کںي عظمت کو ثابت نہی ہے اور ان کے لئے کساي کانيکو خالصہ کے طورپر ب

 ہے ی کںيذکر نہ لي معقول ومنقول دلی فرمائش کے برخالف کوئیآپ ک (لي دلی ا ورنقلی عقلیان ک

  ہے ۔اي طرف اشارہ کیک)

 ی والنےی دصي اورمذاہب کے حق وباطل کو تشخٰنےی دصلہي نہ فی کتاب تهی تعارفکی کتاب اہی    البتہ 

 ہے اي کںي پر بحث نہ کرتے ہوئے ہم نے فقہاکے حکم کفر کو نقل نہہی کے نظرنيکتاب ،اس لئے مخالف

 ) ہےاي طرف اشارہ کی اس کںي مدائشي پخی تاریالبتہ ان ک(

 ی راہ سے خدا کی بعض لوگ محبت کںي ہے کہ بت پرستوں ماياگي طرف اشارہ کی جس بات ککني    ل

 ،اور ی نہ خدائے واحد کںي عبادت کرتے ہیک''خداؤں  ''ںجوي ہاضتی برہمن اور ارباب رہی ،ںيپرستش کرتے ہ

 خدائے متعال اورپهر ںيے خود کو خداؤں م ،وہ پہلںي مجہي کے نتاضتوںی ری کے مطابق منفدہيان کے عق

 اني اس کو بںي دوخطوط مکی ہے ایلي وضاحت بہت تفصی ۔چونکہ اس مسئلہ کںي ہتےی کردی فانںيم

 حصہ کا کیکے ا''دایو''جو ''سراکبر'' کتاب ںي ہے ،اس لئے بہتر ہے اس سلسلہ مںي گنجائش نہیکرنے ک

 یک''ہيآثارالباق'' کتابی کحانیاورابور ''اللهند مقيتحق''کتاب ''اورفروغ خ''،کتاب ''اوپنشو''ترجمہ ہے ،خاص کر 

 کس قسم کا عرفان رکهتے ی بت پرست بوده اورصائبی جائے ،تاکہ معلوم ہوجائے کہ هندايطرف رجوع ک

  ۔ںيہ

 طرف اشارہ ی کفي توصی ہونے اور ان کحيآپ کا کالم عرفان وتصوف کے صح: ہے ای جو آپ نے فرماکني    ل

 ںي کے سلسلہ مشوںی نہ اس عرفان کو جو اہل سنت دروکني جانتا ہوں لحي کو صحی عرفانںيتا ہے ۔مکر



 اور زوسنطور،غنارقص جو ساںي کے قائل ہقتی طرسےی اکی اںي کے مقا بلہ معتیرائج اور عام ہے اورشر

 کہا ںيالم کے ضمن م ۔چنانچہ ہم نے اپنے کںيہونے کا دم بهرتے ہ'' ساقطفيتکل''وجد کا حکم کرتا ہے اور

 ہے ۔جو عرفان کتاب وسنت سے حاصل ہوتا ہے ،وہ ی کتی سرای بهںي معوںي روش نے شیہے کہ اس

 ںي سے ذّرہ برابر جدانہني قوانے روش ہے اور اسالم کے شرع مقدس ککی ای کے اخالص پر مبنتیعبود

  ہے ۔اي کاني بی بهںيم'' زانيرالميتفس'' ہے ۔چنانچہ ہم نے اسے

 تيفي کی کے ارادہ کہمالئک

 یعنی کہ،ہیدوسرے :پرلکهاہے ٩ جلد کے صفحہ نمبرںی ساتوی کزانيرالميآپ نے تفس:     چوتها اعتراض

 ،پس وہ ںي کرتے ہںي نہتي خدائے متعال امرفرماتا ہے وہ معصںي کا انهزيخدائے متعال کے مالئکہ ،جس چ

 ی کوئاني کے درمل اور عدم نفس مستقتيص عدم معںي رکهتے ہںي مستقل ارادہ واالمستقل نفس نہکیا

 اورمستقل نفس ںي السالم معصوم ہہمي علني السالم اور معصومہمي علاءي ہے ،چنانچہ انبںيرابطہ نہ

 مگر جس ںي کرتے ہںي ہے کہ وہ ارادہ نہہی مراد ی ۔اگر مستقل ارادہ نہ رکهنے کںي رکهتے ہیاورارادہ به

 ہے اورسب ںي مالئکہ سے مخصوص نہی معنہیتو ) ١)( اهللاشاءی اال ان وماتشاؤن( کا خدا ارادہ فرمائے زيچ

  حالت ہے ۔یہی یلوگ بلکہ خدائے متعال کے عالوہ تمام مخلوقات ک

 ی اوراس طرح اپنے وجودںي حاصل کرتے ہجًاکمالیمالئکہ تدر'':    پهر اس کے بعد والے صفحہ پر کہا ہے 

  ؟ںي کمال حاصل کرتے ہںي مزي رکهتے تو کس چںي نہیفوس ہ نہیجب  ''ںي سے بہرہ مند ہوتے ہتوںیعنا

 وہم ہے کی ہے کہ استقالل سے مراد ای گئی وضاحت کی مستقل نفس کںي ملیکالم کے ذ:    جواب 

 ی کلیروي پی ہونے سے ہواوہوس کیجسے شخص اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے اور اس استقالل کے متف

 : ہےی ہوتیطور پر متف

 کئے گئے اني بںياوراس کا مرجع نفس اّمارہ ہے اور اعتراض م) ٢)(عملونی نہ بالقول وهم بأمرہ سبقویال    (

  جاتا ہے ۔ای پاںي نفس نہہی ںي السالم مہمي وائمہ علاءيمطلب کے برعکس ،مالئکہ کے مانند انب

 جًاکمالیکا تدر تو ان ںي رکهتے ہںيجب مالئکہ نفس نہ'': ہے اياگي جو اعتراض کںي ملی    اور اس کے ذ

  مغالطہ ہے اور اس جملہ کا مقصد کی اہی'' رکهتا ہے ںي نہیحاصل کرنا معن

  ٣٠/۔نسائ١

 ںي اوراس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہںي کرتے ہںي بات پر اس پر سبقت نہیجوکس''۔٢

 ٢٧/ائيانب''۔

من ''پر عطف ہے اور''... معرضیف یه''جملہ '' من شانها'' ہے نہ کمال کا اثبات اور جملہ ی نفی ککمال

  ۔ںي ہے نہ نفس کے بارے مںي کے بارے می جسمانرمادئہيکاضم''شانها 

 تی رواکی اںي السالم کے بارے مہي علاسي الحضرت

 السالم کے بارے ہي علاسيپرال١۶٧ جلد کے صفحہ نمبرںی سترہویک '' زاني المريتفس'':    پانچواں اعتراض 

  ہے ۔ای کردفي ہے ،اسے آپ نے تضعی گئی نقل کتی جورواںيم

 ںي ہے ،نقل نہاي نقل کںيم'' القلوباتيح ''ی نے بهی کو،جسے عالمہ مجلستی روای کی    آپ نے کاف

 السالم کے ساته ہي وہ گفتگوہے جو انہوں نے حضرت امام باقر علی کاسي ہے ۔اس کامضمون حضرت الايک

 ہے جو ظاہر قرآن تیا روني متکی اکني نہ ہو لحيجہ پر صح دریٰ اعلتی ہے ۔ممکن ہے مذکورہ روایانجام د

 آپ ںيرمي تفستی رواہی ہے ۔ی رکهتںي ٹکراؤنہی حقائق سے بهی ہے اورضروری رکهتںي سے تضاد نہديمج

  ہے۔ی کوثابت کرتاتي حی السالم کہي علاسي کے مانند ہے جو التوںی روای دوسری گئی ذکر کیک



 تی روادی ہے ،شااي کںي کو نقل نہتی مذکورہ رواوںي ہے کہ ہم نے کںي نہںي ذہن مرےي الحال میف:    جواب

 خاص ی ہوتا اس کاکوئاي کی ہو اور اگر ہم نے اسے نقل بهی غفلت ہوئای ہونے کے سبب ہو یکے طوالن

 ،اس کے عالوہ مثا ل ی ہو گاني بںي بعد والے سوال کے جواب ملي تفصی نکلتا چنانچہ اس کںي نہجہينت

  ہے ۔یتمال بهکا اح

 

 

 

  ني اورمجرمفرعون

 چهٹااعتراض

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ '':پر لکها ہے ١٩۴ جلد کے صفحہ نمبر ںی سترهویک''زاني المريتفس''    آپ نے 

 ٹهوک کر عذاب کرتا ںي مني سے زمخوںيکہتے تهے اس لئے کہ وہ مجرموں کو م''ذواال وتاد''فرعون کو 

 ''...تها

 ی نے اپنضيجبکہ مرحوم ف'' ہے ںي نہلي قابل اعتماددلی کوئیان باتوں ک'': نے لکها ہے     اس کے بعد آپ

  ہے ۔ی نقل کثی حدکی اںي مري تفسیک''اوتاد''سے''علل'' کتابںيم''یصاف''ريتفس

 قابل کني چاہئے ،لی آنںي مري تفسںي صورت می سے ہے ،کسںي مستدرکات متیمذکورہ روا:    جواب

 ہوں احکام ی بهحي صحںي آحاد اگر چہ بہتر صورت ماتی ثابت ہو چکا ہے کہ رواںي اصول م ہے کہہیغورنکتہ 

 جو بالواسطہ ثید کے ہمراہ ہوں ،مثًالوہ حنہی قری قطعی کہی مگر ںي ہںيکے عالوہ،موضوعات،حجت نہ

 ںي نہري تفسی کدي سے قرآن مجثوںی حدیسی جائے ،اس لحاظ سے ای السالم سے سنہيخود امام عل

 ،اس قسم ںي موجود ہںيتی رواري کثںي کے سلسلہ مدي ہے ۔اس کے عالوہ جبکہ قرآن مجی جاسکتیک

  ہے ۔دي کرنا بعري تفسی کدي سے قرآن مجتوںی روایک

 تی صرف رواںي کے سلسلہ مدي نقل کرنا قرآن مجںي مري کا تفستوںی الصدور روای قطعري    اس بناء پر ،غ

  حاصل کرنے کا مقصود ہے ۔ی اور معنريفس تی کدي کرنا ہے نہ قرآن مجانيب

 یکے معن'' حسنہ'' اصطالحںي مدي مجقرآن

  اي احسنوا في هذہ الدننیللذ:(...فہی شرہی آہیکہ :    ساتواںاعتراض

کو ''حسنہ ''ںي مري ہے جبکہ تفسی واقع ہوئںي کے ساته سورہ نحل اورسورہ زمر مري تعبکیا) ١...)(ۃحسن

  ہے ؟اي دونوں کہا ہے اس کا سبب کی اوراخرویوي دنںياورسورہ زمر م''حسنہ ''ی اخروںيسورئہ نحل م

 ںي ہے ۔سورہ نحل می اختالف رکهتںي ماقي دوجگہوں پر سفہی شرہی اتحاد کے باوجود ،آیلفظ:    جواب

 ہے اور ی صفت ذکر ہوئی کی اجر اخروچهےي خطاب ہے اور اس کے پکی طرف سے ایخدائے متعال ک

 جر اچهےي طرف سے خطاب ہے اور اس کے پی وآلہ وسلم کہي اهللا علیرسول اکرم صل ںيسورہ زمر م

  ہے ۔ی دونوں پر اطالق ہوئیوي اور دنی صفت اخروی زبانی کدي صفت اور قرآن مجی کنیصابر

  وجہ ی اختالف کںي مري تعبیکيرّب

 ی اذنادوبیواذکر عبدنا ا(فہیر شہیپر آ٢٢٠ جلد کے صفحہ نمبر ںی سترهویک ''زانيالم'':    آٹهواں اعتراض 

 کرتا اني بہیسے پکارنا ''ی السالم کا خدا سے کلمئہ رّبہي علوبیا'' آپ نے لکها ہے ںي ملیکے ذ)٢...)(ربہ

 ۔''ّیبر''ہے نہ''ربہ'' کلمہ ںي متی جبکہ آی حاجت تهکی ایہے کہ اس ک

  ہے ۔اي گاي کے مضمون سے اخذ کتیآ)یرب(کلمہ :    جواب 

  ںيتی روای السالم کا قّصہ اوراختالفہيعل وبی احضرت



 پر حضرت ٢٢۴ جلد کے صفحہ نمبر ںی سترهویک''زانيرالميتفس'':    نواںاعتراض

 وپی فائدہ ہے ؟ترجمہ اورہمارے بندہ ااي نقل کرنے کا کںيتی روایلي اسرائںي داستان می السالم کہي علوبیا

 ۔۔کوپارکروجب انهوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔۔۔۔

 

 ٣٠/۔نحل١

 ۴١/۔ص٢

 ہے،باوجود اس کے کہ وہ ای کردفي سے ان کو تضعتوںی روای کو نقل کرنے کے بعد دوسرتوںی نے رواآپ

 ی عاّمہ کی ان کںي صورت می کے ٹکراؤ کتوںی اور رواںي ہںيم''قيعہد عت'' کے مطابق وبیسب کتا ب ا

  ہوتا ہے ۔ںي نہداي پی موافقت کا سوال ہی کوںیہودی کا سبب ہے ،نيموافقت توہ

 کو نقل کرنے کا مقصد احترام ہے نہ ثی احادی کہ اس قسم کاي کانيچنانچہ ہم نے قبًال ب:    جواب

 ہے اس ني عاّمہ کے موافق ہو توتوہکی سے اںيجب دومتضاد خبروں م'': ہے ای جو آپ نے فرماہی۔اورريتفس

 حکم کا ںي متوںیروا متضاد ونکہي ہے ،کںي نہحي صحہی'' کے موافق ہوہودی جو ںي نہی بات ہی کتیروا

 جو احکام سے خارج ہوں وہ ںيتی نہ وہ رواںي ہی ہوئاني بںي احکام می جو شرعںي ہںيتیموضوع ،وہ روا

 کے اتيلي اوراسرائتی کے مطابق ہے روایٰ موافقت عاّمہ کے فتوی اور عاّمہ کںي ہی رکهتںياصًالحجت نہ

  ۔ںيں ہي نہیٰ اور وہ فتوںي ہوں احکام سے خارج ہیمطابق جو به

  بحثکی اںي کے بارے ممي هونباء عظقل

 ايکہاگ'': لکها ہے ـںيم٢٣٧ جلد کے صفحہ نمبرںی سترهویک''زانيالم''ريآپ نے تفس:    دسواںاعتراض

 ہے اي کا قول ہے جوکہاگی معننی تردي بعہی سے مربوط ہے اورامتي قري ضمیک''ميقل هو نباء عظ'' '':ہے

 کے دن امتي قںيتی کے فاصلہ پر اس سے پہلے پندرہ آتوںی ہے؟جبکہ صرف دوآاي کلي دلی کدياس بع

 کے امتيکو ق ''مينباء عظ ''ںيم''نبائ'' اورآپ نے خودسورہںي ہی واقع ہوئںياورلوگوں کے حساب کے بارے م

  ہے ۔اي کريدن سے تعب

 ہے اي کلی تبدںي ماقي کو نئے ستوںیندرہ آنے گزشتہ پ) ١...)(قل اّنما انا منذر :(توںی دو آیان ہ:    جواب

٭ان هو ني من اجر وماانامن المتکّلفہيقل ما اسئلکم عل:(ںفرماتاہےي کے ضمن ماتیاوران آ

 ی ہے کہ قرآن بهںي نہحرج ی ہے ،البتہ کوئديسے مراد قرآن مج) ٢)(ني٭ولتعلمّن نبأہ بعدحنياالذکرللعٰلم

 ہو ۔ ''مينباء عظ'' کے مانند امتيق

  کمي علسالموال

 ی طباطبائني حسمحمد

 ا ٣٩٧/ا/ا۵

 

 

 

 

 

 

 

 )۶۵/ص( توصرف ڈرانے والہوںںي کہ مجئےی۔آپ کہہ د١



 اني کرنے واالغلط بںبناوٹي اجر نہں چاہتااورنہ می کاکوئغي تبلی اپنںي کہ مجئےی آپ کہہ دغمبري۔اور پ٢

 معلوم ہوجائے قتي حقیاس ک ہے اورکچه دنوںکے بعدتم سب حتي نصکی کے لئے اني قرآن توعالمہيہوں

  ٨٨۔٨۶ص ''یگ

 

  منعقد کانفرنسںي کے اعزاز میدشوشتريشہ

  ںيم

 غامي کا پی طباطبائعّلامہ

 

 معروف کتاب کے مصنف ،کے اعزاز ینام''احقاق الحق'' نوراهللا شو شتر،یدقاضي قدر شہی    عّلامہ عال

 ی کتوںي شخصمي عظی قم کہيئہ علم منعقدہ کانفرنس کے لئے علماء اورحوزںيم)هندستان( لکهنوںيم

  ارسال کئے گئے تهے۔غاماتيطرف سے مختلف پ

 جسے اس ںي مالحظہ فرمائغامي کا وہ پی طباطبائني محمد حسدي جناب استادعّلامہ سںي ملی    ذ

 :اي طرف سے پڑهاگی عالمہ موصوف کںيکانفرنس م

 وآلہ وسلم سے مخاطب ہوکر فرماتا ہيهللا عل ای صلغمبراکرمي پںي    خدائے متعال،عّز شانہ ،اپنے کالم م

 :ہے 

 )۵٧/فرقان )(الي ربّہ سبی التّخذی من اجر إّالمن شاء ان ہيقل ما اسئلکم عل(

 کہ جو چاہے وہ اپنے ہی چاہتامگر ںي اجر نہی تم لوگوںسے کوئںي کہ مجئےیآپ کہہ د''!اے رسول خدا''

 ''۔ارکرلےيپروردگارکاراستہ اخت

 سالہ دعوت کا ٢٣ ی وآلہ وسلم کہي اهللا علی صلغمبراسالميالم کے مطابق پ    اس معجزانہ ک

  اپنے لئے جگہ پاکرمستقرہوا ہے ۔ںي مہی معاشری مقدس اسالم ہے جو انساننی اورپهل ،داجر

 : فرماتا ہے دیاورمز

 )٢٣/یٰشور...)(یٰ القربی اجرا اال المودہ فہيقل الاسئلکم عل    (

 چاہتا عالوہ اس ںي اجر نہی رسالت کا کوئغي سے اس تبلںتمي کہ مجئےیپ کہہ دآ!اے رسول خدا...    ''

 ''... اقربا سے محبت کرورےيکے کہ م

 کو خدائے متعال ہم نی کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جس دمہي کے ساته ضمتی کو گزشتہ آتی    اس آ

 ہے نیسادی ہے ،وہ اتایکا اجرقرارد دعوت ی وآلہ وسلم کہي اهللا علی صلغمبريسے چاہتا ہے اور اسے اپنے پ

  محبت سے جڑاہواہے ۔ی کتيکے اہل ب) ص(غمبريجو پ

  :ںي فرماتے ہںيم''نہيسف'' متواتر ثی وآلہ وسلم حدہي اهللا علی اکرم صلغمبري    پ

 ) ١('' نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقنتہي کمثل سفیتيمثل اهل ب''

 اور ی کے مانند ہے،جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی کشتیح ک مثال نویک) ع (تي اہل برےي    م

  وہ ہالک ہوا۔یجس نے اس سے مخالفت ک

  :ںي مني متواترثقلثی طرح حدی    اور اس

 الحوض،ماان ی دا عّلری ی حتفترقای وانهما لن یتي ،کتاب اهللا وعترتي اهل بني الثقلکمي تارک فیان(

 )٢)(ًاتمسکتم بهما لن تّضلوابعدي ابد

 ٣/٣٣۴۔درالمثور١

 ) کے ساتهري تغی سی تهوڑںيعبارت م(٩/٣۴١:۔احقاق الحق٢



 

 دونوں ہی السالم ۔ہمي علتي عترت،اہل بیري چهوڑے جاتا ہوں ،کتاب خدااورمںیزي دوگرانقدرچںي تم مںيم''

 گمراہ یوکبه رہو تارکئےي اختںي ۔اگر تم انهںي پاس پہنچرےي تک کہ حوض کوثرپرمہاںی جدانہ ہوں گے یکبه

 ''نہ ہو گے۔

 السالم کے ہمي علتي اوراپنے اہل بنی وآلہ وسلم دہي اهللا علی صلغمبراسالميںپي مثی    مذکورہ احاد

 کہ مسلمان کو ںي سے سمجهاتے ہاني رسابکی اوراںي وضاحت فرماتے ہی دامن کے ساته کی چولانيدرم

 عہي شی وہہی ۔اور ںیر کو ان سے اخذ کنیراپنے د اوںی قراردشوايکو اپنا پ) ص(غمبري پتيچاہئے کہ اہل ب

  ۔ںي ہی مذہب جانتی اپنارسمی کروڑآبادبًادسی تقری کايمذہب ہے جسے آج دن

 وآلہ ہي اهللا علی اسالم صلغمبري ہے جسے خدائے متعال نے پنی مقدس دی مذہب وہعہيش! ہاںی    ج

 ہے اي رسالت کاماحصل شمار کی وآلہ وسلم کہي اهللا علی ہے اورآنحضرت صلای کا اجر قراردغي تبلیوسلم ک

 ۔

 السالم کے بارہ ہمي اطہار علتي بقاء کے لئے اہل بی ہے ،جس کنی گراں بہا دی مذہب وہعہي    ش

 ہے اور اس سے قبل جنگ احد اي دے کر اس کاتحفظ کی قربانی جان کی نے اپنارہي سے گںيشواؤںميپ

 پر ني زمے بقاء کے لئی اس کیدہان مبارک کا مقدس خون به مبارک اورني جبیک) ص( اسالم غمبري پںيم

 گراہے ۔

 ی وآلہ وسلم کہي اهللا علی اسالم صلغمبري مذہب ہے ،جسے پدہی دبتي رنج ومصی وہعہي    مذہب ش

 اس کے ںي کے مطابق،مختلف مراحل می گواہی کخی کے دوران،تاروںیرحلت کے بعد گزشتہ چودہ صد

  لت پت ںي وخون مروخاکي ہزاربلکہ الکهوں پوںيدس

 اّول دي شہسےي شامل تهے ،جی اور دانشوربهںيتي شخصی کتي ذہنی معمولري غںي ،جن مںي ہہوئے

 اور پر ی جو اس نورانی نوراهللا شوشتریدقاضي سعدي اورشہی احسائنی الدنی زیدثاني ،شہیمحمدبن مک

 وںي اور قربا نں ان مجاہدتوینے اسالف ک ان آثار کا مشاہدہ کرکے اپںيہم ...ںي سوئے ہںيشکوہ آرام گاہ م

 ںي ہی کشي اور بقاء کے لئے پاءي اس مذہب کے احںي راہ می کرنا چاہئے ،جن کو انہوں نے خداکادیکو 

 اہل ںي لئے پہلے مرحلہ مالؤکےي اشاعت اورپهی مذہب کے تحفظ ،اس کی پر مبنقتي،اوراس حق و حق

 دانشوروں نے اس راہ مي عظںي نے اوردوسرے مرحلہ مشواؤںي السالم کے پہمي عصمت وطہارت علتيب

 ہی پر ہمارا متي قی کاروں کے خون کري ہے اور اس کے عالوہ الکهوں بے گناہ پای جام شہادت نوش فرماںيم

 کرنا ںي نہغی سے درنےی دی قربانی اور مالی جانی ہر قسم کںي اس راہ مںيمذہب ہم تک پہنچا ہے ۔ہم

 :چاہئے 

 )١)(نيحزنوا وانتم األعلون ان کنتم مؤمنوالتهنوا والت(

 ی طباطبائني حسمحمد

 ه١٣٩٠/رجب /١٠۔قم

 

 

 

 

 آل ( لئے ہے ی تمہارے ہی ہوتوسربلندمانی نہ کرنا ،مصائب پرمحزون نہ ہونا اگرتم صاحب ایسست!۔خبردار١

 )١٣٩ /عمران



  اورمآخذمنابع

 

 دي۔قرآن مج١

 :الف

 ہمي علتي للمطبوعات،موسسئہ اہل البی االعلمۃ ،موسیطبرس طالب الی بن ابی۔االحتجاج ،احمدبن عل٢

 ۔روتيالسالم ،ب

  ،تہران۔ہي اسالمی،کتابفروشی اهللا شوشتردنوري۔احقا ق الحق ،س٣

 :ب

  ،طبع دومروتي ،موسستہ الوفائ،بی۔بحاراالنوار،عالمہ مجلس۴

 :ت

 ۔ی ابوالفتوح رازخي ،شی ابوالفتوح رازري۔تفس۵

 ۔ی ،الصدوق،دفترانتشارات اسالمی القمہی ا بن بابوني بن الحسیبن عل جعفرمحمدید،ابي۔التوح۶

 :د

 ۔روتي والنشر،بۃ للطباعۃ ،دارالمعرفیوطي سنی۔الدّر المنثور،جالل الد٧

 :ر

 ہي۔رسالئہ لقائ٨

 

 روتي ب،ی التراث العرباءي ،داراحی بغدادی ،آلوسی۔روح المعان٩

 :ل

 ۔ہ،نجفیدريجعفر بن محمد طاؤس،المطبعتہ الح بن ی بن موسی الطفوف،علی قتلی۔اللهوف ف١٠

 :م

 ۔ہي اسالمی فروش،کتابی الفضل بن الحسن الطبرسی علی القرآن ،ابري تفسی فاني۔مجمع الب١١

 ۔روتي ،بی السالم ، موسسئہ االعلمہي جعفرالصادق علعہ،االمامی۔مصباح الشر١٢

  ۔زی،تبری الحائری المازندرانی ،محمد مهدني السبطی۔معال١٣


