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حیم حمن الرا  بسم ہللا الرا

 مقّدمہ

شرور  إنا الحمد هلل، نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إلیه، ونعوذ باهلل من  

له،  هادي  فّل  یضلل  ومن  له،  مضلا  فّل  ہللا  یهده  من  أعمالنا،  سیئات  ومن  أنفسنا 

دًا عبده ورسوله، صلاى ہللا  وأشهد أن ال إله إالا ہللا وحده ال شریك له، وأشهد أنا محما

 علیه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحساٍن، وسلام تسلیًما.

 أما بعد :

توحید‘‘یقینا تمام علوم میں انتہائی عالی مرتبت، انتہائی جلیل القدر    ’’علم   

اس سے ہللا تعالٰی، اس کے    کیوں کہ  اور حد درجہ مرغوب و مطلوب علم ہے،  

اسماء و صفات اور بندوں پر اس کے حقوق کی پہچان ہوتی ہے اور اس لیے  

ہ کی چابی اور اس بهی کہ ’’علم  توحید‘‘ ہی ہللا تعالٰی تک پہنچنے والے راست

 ۔کی تمام شریعتوں کی بنیاد ہے

ہم دیکهتے ہیں کہ توحید كى طرف دعوت دینے پر تمام رسولوں    چنانچہ  

کوئی  ایسا  پہلے  سے  آپ  نے  ہم  ’’اور   : ہے  ارشاد  کا  تعالٰی  ہے۔ہللا  اتفاق  کا 

سوا  میرے  کہ  ہو  بهیجی  نہ  وحی  یہ  نے  ہم  پاس  کے  بهیجا، جس  نہیں  رسول 

م حقیقی  ]األنبیاء:کوئی  کرو‘‘۔  کیا  عبادت  ہی  میرے  پس  نہیں،  ہللا   [۔  25عبود 

تعالٰی نے خود اپنی وحدانیت پر گواہی دی ہے، ہللا تعالٰی کے فرشتوں اور اہل  

ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے چنانچہ  علم حضرات نے بهی اس امر کی گواہی دی ہے،  

دیتے ہیں کہ ہللا کے سوا : ”ہللا تعالٰی، فرشتے اور اہل  علم اس بات کی گواہی  

  اس   ہے،   الکوئی معبود برحق نہیں اور وه عدل کے ساته دنیا کو قائم رکهنے وا 

 [۔  18:عمران آل] نہیں‘‘۔ معبود برحق کوئی عّلوه کے والے حکمت  اور غالب 

مقام و مرتبے کی وجہ سے ہر مسلمان پر اس کا    توحید کے اس بلند و باال

سیکهنا، دوسروں کو سکهانا، اس میں تدبر کرنا، اور اس کا اعتقاد رکهنا الزم 

اور ضروری ہے، تاکہ وه اپنے دین کو اطمینان، تسلیم و رضا اور صحیح بنیاد 

 پر استوار کر سکے اور تاکہ وه اس کے ثمرات و نتائج سے بہره ور ہو سکے۔ 

  ولی التوفیق وہللا

 فمؤل
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 : دینِ  اسالم

کو   تعالٰی نے محمد ملسو هيلع هللا ىلص  دین ہے جس کے ساته ہللا  وه  اسّلم  دین  

مبعوث فرمایا اور اس کے ساته سابقہ ادیان کا خاتمہ کیا اور اسے اپنے 

اپنی  پر  ان  ذریعے  اس کے  اور  بنایا  دین  ترین  لیے مکمل  بندوں کے 

لہذا  نعمت کو مکمل فرمایا اور ان کے لیے اسے بطور دین پسند کیا، 

اس کے سوا کوئی اور دین ہر گز مقبول نہیں ہو سکتا۔   اس کے نزدیک

ہللا تعالی کا ارشاد ہے : ’’تمهارے مردوں میں سے محمد ملسو هيلع هللا ىلص کسی کے 

ہیں‘‘۔  النبیین  خاتم  اور  رسول  کے  ہللا  وه  مگر  ہیں،  نہیں  باپ 

ہللا تعالی کا ایک اور ارشاد یوں ہوا ہے : ”آج کے دن   [۔  40]األحزاب:

تمهارے لیے مکمل کردیا ہے، اور اپنی نعمت میں نے تمهارے دین کو  

دین  بطور   کو  لیے’’اسّلم‘‘  تمهارے  اور  ہے  کردی  پوری  پر  تم  بهی 

اور فرمایا : ’’بے شک ہللا تعالٰی کے ہاں   [۔  3۔پسند کرلیا ہے۔“ ]المائدة:

عمران: ]آل  ہے‘‘۔  اسّلم  دین صرف  ہوتا   [۔  19)پسندیده(  ارشاد  مزید 

کے عّلوه کوئی اور دین چاہے گا تو وه  ہے : ”اور جو شخص اسّلم  

اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وه آخرت میں خساره وگهاٹا اٹهانے 

ہللا تعاٰلی نے تمام انسانوں پر   [۔  85والوں میں سے ہوگا‘‘۔ ]آل عمران:

رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص چنانچہ  اپنے اسی دین کو اختیار کرنا فرض قرار دیا ہے،  

اٰلہی ہوتا ہے : ’’آپ کہہ دیجیے کہ اے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد  

لوگو! میں تم سب کی طرف اس ہللا تعالٰی کا بهیجا ہوا رسول ہوں، جو 

کوئی  سوا  کے  اس  ہے،  بادشاه  اور  مالک  کا  زمین  اور  آسمانوں  تمام 

برحق معبود نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ہللا 

ه( نبی پر ایمان الٔو جو ہللا، اور  اور اس کے بهیجے ہوئے امی )ان پڑ 

اس کے تمام کّلم پر ایمان رکهتا ہے اور اس )نبی( کی اتباع کرو تاکہ 

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو   [۔  158تم ہدایت پا سکو‘‘۔ ]األعراف:

 : فرمایا  نے  ملسو هيلع هللا ىلص  ہللا  رسول  کہ  ہے  روایت  سے  عنہ  ہللا  رضی  ہریرة 

ہاته میں محم ذات کی جس کے  د ملسو هيلع هللا ىلص کی جان ہے! اس ’’قسم ہے اس 

امت میں سے جس کسی نے خواه یہودی ہو یا عیسائی میری بابت سنا 
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پهر وه اس دین پر ایمان الئے بغیر مرگیا جس کے ساته مجهے بهیجا 

 گیا ہے تو وه یقینًا اہل  جہنم میں سے ہے‘‘۔

کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  ایمان  پر  اسّلم  دین   : ایمان  پر  اسّلم  دین  

جو پر  ملسو هيلع هللا ىلص  ہللا  کی   رسول  اس  نہ صرف  ہے  ہوا  نازل  دین  بطور   کچه 

تصدیق کرنا بلکہ )دل سے( اسے قبول کرنا اور اس کی پیروی کرنا۔ 

ابو طالب رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص پر ایمان النے والوں میں سے نہ ہو  اسى لئے 

اس کے با وجود کہ وه رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کے الئے ہوئے دین کى   ،  سکے

واہی بهى دیتے تهے کہ یہ  تصدیق کرنے والے تهے، اور اس بات کی گ

 دین تمام دینوں سے بہتر ہے۔

دین  اسّلم ان تمام مصلحتوں کو متضمن ہے جو سابقہ ادیان میں 

موجود تهیں۔ نیز ان ادیان کے بالمقابل اس دین کی امتیازی خصوصیت 

یہ ہے کہ یہ ہر زمانہ، ہر جگہ اور ہر امت کے لیے درست اور قابل  

اپن تعالٰی  ہللا  ہے۔  فرماتا عمل  ہوئے  کرتے  مخاطب  کو  )ملسو هيلع هللا ىلص(  رسول  ے 

ہے : ’’اور ہم نے آپ ملسو هيلع هللا ىلص کی طرف ایک ایسی کتاب بازل کی ہے جو 

جو  پہلے  سے  اس  اور  ہے،  موصوف  ساته  کے  سچائی  بهی  خود 

)آسمانی( کتابیں ہیں ان کی بهی تصدیق کرتی ہے، اور ان کی محافظ  

 [۔ 48ہے‘‘۔ ]المائدة:

ا جگہ  ہر  دور،  ہر  کے  اسّلم  درست دین   لیے  کے  امت  ہر  ور 

بهی  تعلق کسی  دین کے ساته مضبوط  یہ ہے کہ اس  ہونے سے مراد 

اسی  بلکہ  ہو سکتا  نہیں  منافی  قوم کی مصلحتوں کے  اور  مقام  زمانہ، 

میں ان کى بہتری اور صّلح ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دین ہر 

ا کہ بعض کج دور، ہر جگہ اور ہر قوم کا تابع اور فرمانبردار ہے، جیس

 فہم لوگ سمجهتے ہیں۔

کو   دامن  کے  اس  ،جو  ہے  دین  برحق  اور  سچا  ایک  اسّلم  دین  

کماحقہ تهام لے، ہللا تعالٰی نے اس کی مدد اور غالب کرنے کی ضمانت 

نےاپنے  جس  ہے  ذات  وہی  ’’ہللا   : ہے  ارشاد  کا  تعالٰی  ہللا  ہے،  دی 
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اس کو تمام دینوں رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بهیجا ہے تاکہ  

]الصف: ہو‘‘۔  ناگوار  کتناہی  یہ   [۔ 9پر غالب کردے، خواه مشرکین کو 

لوگ  جو  سے  لوگوں  ان  سے،  میں  ’’تم   : ہے  تعالی  باری  ارشاد   نیز 

ایمان الئے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، ہللا تعالی وعده فرما چکا ہے 

ان سے   گا جس طرح  فرمائے  میں خّلفت عطا  کو زمین  ان  پہلے کہ 

)اہل ہدایت( لوگوں کو خّلفت عطا کی تهی، اور جس دین کو )ہللا تعالٰی 

نے( ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس کو ان کے لیے قوت بخشے گا، 

میری  وه  گا۔  دے  بدل  میں  امان  و  امن  کو  خطر  و  خوف  کے  ان  اور 

عبادت کریں گے، میرے ساته کسی کو بهى شریک نہ ٹهرائیں گے اور  

 [۔ 55هی جو لوگ کفر کریں وه یقینا فاسق ہیں‘‘۔ ]النور:اس کے بعد ب

کے  دونوں  وه  اور  ہے  مشتمل  پر  شریعت  اور  عقیده  اسّلم  دین  

اعتبار سے ایک مکمل دین ہے )جو کہ مندرجہ ذیل احکامات پر مبنی 

 ہے( :

ہللا تعالٰی کی توحید کا حکم دیتا ہے اور شرک سے منع کرتا   (1)

 ہے۔

صدق اور راست بازی کا حکم دیتا ہے اور کذب بیانی سے   (2)

 منع کرتا ہے۔

عدل کا حکم دیتا ہے اور ظلم و جور سے منع کرتا ہے۔ عدل   (3)

کا معنی متماثل )یعنی ایک جیسی( اشیاء کے درمیان برابری اور غیر  

لہذا عدل سے   اشیاء کے درمیان فرق کرنا ہے۔  )یعنی مختلف(  متماثل 

براب دین  مراد محض  کہ  ہیں  کرتے  خیال  لوگ  بعض  جیساکہ  نہیں  ری 

مختلف   کیوں کہ  اسّلم صرف دین  مساوات )یعنی برابری کا مذہب ہے(  

قطعا  میں  اسّلم  کی  جس  ہے  ظلم  صریًحا  برابری  درمیان  کے  اشیاء 

 گنجائش نہیں اور نہ ہی اس کا قائل الئق  حمد و ستائش ہے۔ 

 سے روکتا ہے۔امانت کا حکم دیتا ہے، اور خیانت  (4)



 
 
 
 
 

 
7 

تعارف مختصر كا  عقيده اسالمى  

 

اور    (5) ہے  دیتا  حکم  کا  کرنے(  پورا  وعده  )یعنی  عہد  ایفائے 

 دهوکہ دہی اور بد عہدی سے منع کرتا ہے۔

والدین کے ساته احسان اور بهّلئی کا حکم دیتا ہے اور ان   (6)

 کی نافرنی سے منع کرتا ہے۔

اور     (7) ہے  دیتا  حکم  کا  رحمی  ساته صلہ  کے  داروں  قرابت 

 روکتا ہے۔قطع رحمی سے 

پڑوسیوں کے ساته حسن  سلوک کا حکم دیتا ہے اور ان کے   (8)

 ساته بد سلوکی سے منع کرتا ہے۔

اپنانے  تمام اخّلق حسنہ  یہ ہے کہ ’’اسّلم‘‘ جملہ  خّلصٔہ کّلم 

ہے روکتا  سے  اخّلق  برے  تمام  اور  ہے  دیتا  حکم  ہر   ،  کا  ہی  ساته 

 سے روکتا ہے۔اچهے عمل کا حکم دیتا ہے او رتمام برے اعمال  

ہللا تعالی کا ارشاد ہے : ’’بے شک ہللا تعالٰی تم کو عدل و احسان 

کرنے اور قرابت داروں کو )خرچ سے مدد( دینے کا حکم دیتا ہے اور  

فحش باتوں، بری عادات، نیز سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ )ہللا تعالٰی(تم 

کرو‘‘۔  حاصل  نصیحت  تم  کہ  ہے  کرتا  نصیحت  لیے  اس  کو 

 [۔ 90ل:]النح
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 ارکانِ  اسالم

کی  اسّلم  پر  جن  ہیں  بنیادیں  پانچ  وه  مراد  سے  اسّلم  ارکان  

کی  عنہما  ہللا  رضی  عمر  ابن  حضرت  تذکره  کا  ان  ہے۔  قائم  عمارت 

بنیاد   : ’’اسّلم کی  روایت میں موجود ہے۔ کہ نبی کریم ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا 

صرف عبادت کرنا پانچ چیزوں پر رکهی گئی ہے: یعنی ہللا کى ہى کى  

اور ایک دوسرى روایت میں ہے کہ گواہی دینا کہ ہللا تعالٰی کے سوا -

کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد ملسو هيلع هللا ىلص ہللا کے بندے اور اس کے رسول 

، نماز قائم کرنا، زکوة ادا کرنا، ماه  رمضان کے روزے رکهنا اور -ہیں

مق کو  ’’حج‘‘  نے  شخص  کرنا‘‘۔’’ایک  حج  کا(  ہللا  اور  )بیت  دم 

بیان  روایت  یوں  ہوئے  کرتے  موخر  کو  روزوں‘‘  کے  ’’رمضان 

عمر رضی ہللا  بن  عبدہللا  تو حضرت  رمضان‘‘  و صیام  کی:’’والحج 

بلکہ ’’صیام رمضان والحج‘‘ہے۔ اور میں  نہیں  عنہ نے فرمایا:’’یوں 

 نے رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کو اسی ترتیب کے ساته فرماتے ہوئے سنا ہے‘‘۔

بات کى  (  ۱)  تعالٰی کے سوا کوئی حقیقی  اس  دینا کہ ہللا  گواہی 

معبود نہیں، اور محمد ملسو هيلع هللا ىلص ہللا کے بندے اور اس کے رسول ہیں: تو اس 

اور زبان  اعتقاد رکهنا  یقینی  اور  کا مکمل  یہ ہے: اس گواہی  کا معنى 

سے اس گواہی کو ادا کرنا یعنی گواہی دینے والے کى گواہی میں اس 

اہیے کہ گویا اس نے اس بات کا مشاہده کیا قدر یقین اور پختگی ہونى چ

ہے۔ اور یہ شہادت ایک ہی رکن ہے اس کے باوجود کہ مشہود بہ ایک 

 سے زائد ہے۔

رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص، ہللا تعالی کے    کیوں کہ  اور ایسا یا تو اس لئے ہے  

رسول  اور  بندے  کے  تعالی  لیے ہللا  کے  آپ ملسو هيلع هللا ىلص  لیے  اس  ہیں،  پیغمبر 

تعالی کے ایک معبود  حقیقی ہونے کی گواہی   ہونے کی گواہی دینا ہللا

 کو شامل اور اس کی تکمیل کا باعث ہے۔

ایسا اس لئے ہے کیونکہ یہ دونوں شہادتین اعمال کی صحت  یا 

ہیں   بنیاد  قبولیت کی  ان کی  لیے اخّلص   کیوں کہ  اور  تعالی کے  ہللا 
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و  درست  عمل  کوئی  بغیر  کے  پیروی  کی  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول ہللا  کے  اس  اور 

 نہیں ہو سکتا،مقبول 

إالا ہللا‘‘ کی گواہی صرف ہللا تعالی کے    ہلہذا معلوم ہوا کہ ’’ال إل

دًا عبده ورسول ‘‘ )کہ محمد ملسو هيلع هللا ىلص ہللا ہلیے اخّلص کى بنا پر اور ’’أنا محما

تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں( کی گواہی رسول کریم ملسو هيلع هللا ىلص کی 

 پیروی سے ہی سچ ثابت ہوگی۔

اس بلند و باال شہادت کے ثمرات : خود کو مخلوق )غیر ہللا( کی  

غّلمی سے آزادی دالنا اور انبیاء ورسل کی اتباع و فرمانبرداری، اس 

 کے ثمرات میں شامل ہے۔

اوقات   (2) مقرره  جو  ہے  عبادت  کی  تعالٰی  یہ ہللا   : نماز  اقامت  

 ے۔ میں ثابت قدمی اور خاص کیفیات کے ساته ادا کی جاتی ہ

نماز کے ثمرات : شرح صدر، آنکهوں کی ٹهنڈک کا حصول، حیا  

 سوز اور بری عادات سے بچاؤ، اس کے ثمرات میں شامل ہیں۔

جو    (3) ہے  عبادت  کی  تعالٰی  ہللا  بهی  یہ   : ادائیگی  کی  زکٰوة 

 مستحق زکوة اموال میں واجب مقدار کی ادائیگی سے پوری ہوتی ہے۔ 

ّل بخل وغیره( سے دلوں کی  زکوة کے ثمرات : بری عادات )مث

پاکیزگی اور اسّلم اور مسلمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا ،اس کے 

 ثمرات میں سے ہے۔

رمضان کے روزے رکهنا : یہ بهی ایک عبادت الہی ہے جو    (4)

ماه رمضان کے دنوں میں کهانے پینے کی چیزوں سے اور اسی طرح 

 ے پوری ہوتی ہے۔نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکهنے س

روزے کے ثمرات : ہللا عزوجل کی رضا کا مطیع ہونا، اس کے 

 جملہ فوائد میں سے ہے۔
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جو    (5) ہے  عبادت  ایک  کی  تعالٰی  بهی ہللا  یہ   : کا حج  بیت ہللا 

شعائر حج کی ادائیگی کی غرض سے بیت ہللا الحرام کی زیارت سے  

 پوری ہوتی ہے۔ 

ت اور فرمانبرداری کے لیے  حج کے ثمرات : ہللا تعالٰی کی اطاع

جہاں تک ہو سکے مالی اور جسمانی جدوجہد پر اپنے دلوں کو مطیع  

 ’’حج‘‘ بهی جہاد فی سبیل ہللا ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ بنانا 

یاد رہے کہ اوپر ہم نے ارکان اسّلم کے جن ’’ثمرات‘‘ کا ذکر 

ب ایسی کیا ہے، اور ان کے جن ثمرات کا ہم ذکر نہیں کر پائے یہ س

باتیں ہیں جو ایک امت کو پاک وصاف، ہللا تعالٰی کے دین  حق پر ثابت 

قدم اور مخلوق کے ساته عدل و سچائی کا معاملہ کرنے والی اسّلمی 

کے عّلوه جو بهی شرائع اسّلم ہیں ان   ان   کیوں کہ  امت بنا دیتی ہیں۔  

کی درستی بهی انهی بنیادوں پر منحصر ہے۔ اورکسی امت کے حاالت 

اس کے دینی امور کی درستی سے ہی ٹهیک ہوتے ہیں۔ پس جس امت  

کے دینی معامّلت مین جس قدر بگاڑ موجود ہو گا، اسی قدر اس کے 

ات کی وضاحت احوال میں فساد وبگاڑ پایا جائے گا۔ جو شخص اس ب

چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ ہللا تعالٰی کے اس ارشاد کو پڑه لے : ’’اور 

اگر بستیوں والے ایمان التے اور پرہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر 

آسمان اور زمین سے برکتیں نچهاور کر دیتے لیکن انهوں نے جهٹّلیا،  

ا بستیوں والے  پس ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں پکڑ لیا، کی

اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ 

پہنچے، اور وه )بے خبر( سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں والے اس بات 

سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن چڑهے ہمارا عذاب آ پہنچے، اس حال 

و میں کہ وه کهیلتے ہوں۔ کیا ہللا کے داؤ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سن

! ہللا کے دأو سے گهاٹا پانے والی قوم کے عّلوه کوئی بے فکر نہیں 

 [۔ 99-96ہوتا‘‘۔ ]األعراف:
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لیے  تو اس میں عقل و خرد کے  ڈالی جائے  پر نظر  تاریخ  اگر 

عبرت اور جن کے دلوں پر پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے 

 بصیرت کا بہت سا سامان موجود ہے۔ وہللا المستعان.
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 اسالمی عقیدے کی بنیادیں

اور   ’’عقیده  ہے  چکا  ہو  بیان  اوپر  کہ  جیسا  اسّلم‘‘  ’’دین  

دین  اسّلم کے بعض  ہم  اور گزشتہ صفحات میں  نام ہے  کا  شریعت‘‘ 

شرائع )یعنی احکام( کی جانب اشاره اور اس کے ان ارکان کا جو ان 

 " ہم  اب  ہیں۔  کر چکے  تذکره  ہیں،  بنیاد  کی  احکام  اور  اسّلمی شرائع 

 عقیده" کا ذکر کریں گے۔

کتابوں  کی  ،اس  فرشتوں  کے  اس  تعالٰی،  ہللا  عقیده‘‘  ’’اسّلمی 

ایمان  پر  تقدیر  بری  و  اچهی  اور  دن  کے  آخرت  رسولوں،  کے  ،اس 

 جیسی بنیادوں پر قائم ہے۔

دالئل  پر  اسس  ان  میں  سنت  کی  ملسو هيلع هللا ىلص  ہللا  رسول  اور  کریم  قرآن 

 موجود ہیں،

میں  چنانچہ   کریم  یہ   قرآن   ”نیکی   : ہے  فرماتا  ارشاد  تعالی  ہللا 

نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ 

ہے کہ جو ایمان الئے ہللا پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور 

]البقرة: پر“۔  نبیوں  اور  پر  کتابوں  متعلق  177سب  کے  تقدیر  اور   ،]

: ’’ہم نے ہر   ہوتا ہے  پیدا ارشاد  چیز ایک )مقرر(اندازے کے مطابق 

کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکه جهپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے‘‘۔ 

احادیث میں موجود ہےکہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص نے ایمان کے متعلق   [۔  50-49]القمر:

حضرت جبرائیل علیہ السّلم کے سوال کے جواب میں فرمایا : ’’ایمان 

، اس کی کتابوں پر، اس کے یہ ہے کہ تو ہللا پر، اس کے فرشتوں پر

 رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچهی و بری تقدیر پر ایمان الئے‘‘۔
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 ہللا تعالیِ  پر ایماِن

 ہللا تعالٰی پر ایمان چار امور کو شامل ہے :

 )اول( وجود  باری تعالٰی پر ایمان۔

، فطرت  عقل،  پر  وجود  کے  تعالٰی  سبهی   ہللا  شریعت  اور  حس 

 چیزیں داللت کرتی ہیں۔

کا  ہر مخلوق  : چونکہ  پر فطری دالئل  تعالٰی  باری  )الف( وجود  

اپنے خالق پر ایمان کی حالت پر پیدا ہونا ایک ایسا فطری اور پیدائشی 

وصف ہے جو غور و فکر اور علم کے بغیر اس کی جبلت میں داخل 

ے ہرگز نہیں پهرتا اال یہ کہ  ہوتا ہے، لہذا وه اس فطرت کے تقاضے س

فطرت سے  اس  اسے  دے جو  بٹها  نقوش  ایسے  پر  دل  اس کے  کوئی 

’’ہر   : ہوتا ہے  ارشاد سے واضح  نبی ملسو هيلع هللا ىلص کے اس  دیں۔ جیسا کہ  پهیر 

یا  یہودی  باپ اسے  ماں  پهر اس کے  ہوتا ہے،  پیدا  ہی  پر  بچہ فطرت 

 عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں‘‘۔

عقلی دالئل : تمام مخلوقات سے پہلے   )ب( وجود  باری تعالٰی پر

کسی نفس یا کسی   کیوں کہ  خالق اور موجد کا ہونا از حد ضروری ہے  

 چیز کا از خود ،اتفاقی یا حادثاتی طور پر وجود میں آ جانا نا ممکن ہے۔

کہ  ہے  ناممکن  لیے  اس  آجانا  میں  وجود  خود  از  کا  نفس  کسی 

کر سکتی   نہیں  پیدا  کو  خود  چیز  وجود سے   کہ    کیوںکوئی  اپنے  وه 

ہو  طرح  کس  خالق  وه  ہو  معدوم  چیز  جو  پس  ہے،  ہوتی  معدوم  پہلے 

 سکتی ہے؟

پاجانا  وجود  پر  طور  حادثاتی  یا  اتفاقیہ  کا  چیز  کسی  طرح  اسی 

ہر حادث، )یعنی نئی چیز( کے لیے کسی   کیوں کہ  بهی نا ممکن ہے  

اس اور  ہے۔  الزمی  کااہونا  والے(  بخشنے  وجود  )یعنی  لیے   محدث، 

بهی کہ اس حادث کا وجود ایک مستقل دلفریب نظام، مناسب و موافق  

درمیان  کے  چیزوں  بعض  کی  کائنات  اور  مسببات  و  اسباب   ، ترتیب 
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مضبوط باہمی تعلق و ارتباط پر منحصر ہونا قطعی طور پر، اس بات 

کی نفی کرتا ہے کہ اس کا وجود ایک حادثہ یا اتفاق ہے۔ اگر موجودات 

کی اصل میں کسی نظم کی پابند نہیں بلکہ محض اتفاق کا اپنے وجود  

نتیجہ ہوتیں تو اب تک ان کی بقا اور ارتقاء )یعنی بتدریج نشونما( کیوں 

 کر باقاعده اور منتظم ہوتی؟

جب ان مخلوقات کا از خود یا محض اتفاق اور حادثاتی طور پر  

ہو گئی کہ ان سب   ثابت  تو یہ چیز  ناممکن ہے  چیزوں کا پیدا ہو جانا 

کوئی موجد ضرور ہے اور وه ہللا تعالٰی ہی ہے جو سارے جہانوں کا 

 پروردگار ہے۔

ہللا تعالٰی نے اس عقلی اور قطعی دلیل کا تذکره ’’سوره طور‘‘  

میں یوں فرمایا ہے : ’’کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے )خودبخود( پیدا 

یعنی وه بغیر   [۔  35ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟‘‘۔ ]الطور:

خالق کے پیدا نہیں ہوئے اور نہ انهوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو 

ہی   ثابت ہوا کہ ضرور ان کا کوئی خالق ہے اور وه ہللا تبارک و تعالیٰ 

بن معطم رضی ہللا عنہ نے جب  یہی وجہ ہے کہ حضرت جبیر  ہے۔ 

رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کو ’’سورة الطور‘‘ کی ان آیات کی تّلوت کرتے ہوئے 

سنا : ’’کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے )خودبخود( پیدا ہو گئے ہیں یا  

یہ خود )اپنے( خالق ہیں یا انهوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ؟ 

بلکہ یہ لوگ )بوجہ جہل( یقین نہیں رکهتے۔ کیا ان لوگوں کے   )نہیں(

پاس تمهارے رب کے خزانے ہیں ؟ یا ان پر انهیں کا حکم چلتا ہے؟‘‘ 

 [۔ 37-35]الطور:

اس کے باوجود کہ وه اس وقت مشرک تهے کہا کہ : ’’میرا دل 

 شکستہ، بدحال اور اڑا اڑا سا ہو گیا۔ اور یہ پہلی بار ہوا کہ جب ایمان

 نے میرے دل میں گهر کر لیا تها۔‘‘

اگر  ہیں:  کرتے  پیش  مثال  ایک  یہاں  ہم  لیے  مزید وضاحت کے 

متعلق  کے  محل  باال  و  بلند  مضبوط  ایسے  کسی  کو  آپ  کوئی شخص 
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نہریں  درمیان  ان کے  اور  ہوں،  باغات  میں چاروں طرف  بتائے جس 

ن و بہہ رہی ہوں، تخت پوشوں، نرم و نازک بچهونوں سے پر اور تزئی

کے  اس  اور  ہو،  پیراستہ  آراستہ  سے  سامان  کے  قسم  ہر  کے  آرائش 

متعلق یہ بتائے کہ یہ محل اور جو کچه اس میں موجود ہے بغیر کسی 

موجد کے خودبخود وجود میں آ گیاہے تو آپ نہ صرف بڑے یقین کے 

ساته اس کا انکار کریں گے اوراسے جهٹّلدیں گے بلکہ اس کے بیان 

ا قول قرار دیں گے۔ کیا اس مثال کے بعد بهی اس کو کسی بے عقل ک

میں  اور اس  کائنات  یہ وسیع  کہ  جاتا ہے  ره  باقی  کا کوئی جواز  بات 

موجود زمین و آسمان، اور افّلک نیز اس كا حیرت میں ڈال دینے واال 

بے مثال نظام اور سسٹم بغیر کسی موجد کے ازخود یا محض اتفاق یا 

میں  وجود  پر  بناء  کی  پر   حادثہ  تعالٰی  باری  وجود   )ج(  ہوں؟  آگئے 

تعالٰی کے وجود پر شاہد  آسمانی کتابیں ہللا  تمام  : بّلشبہ  شرعی دالئل 

ہیں اور مخلوق کی مصلحتوں کے ضمن میں جو احکام ان کتب  سماویہ  

ایک  کتب  یہ  بّلشبہ  کہ  ہیں  دلیل  کی  بات  اس  تمام  وه  ہیں،  وارد  میں 

ق کی مصلحتوں کو خوب جاننے والے نہایت حکیم )دانا( اور اپنی مخلو

وارد  میں  کتابوں  آسمانی  ان  اور  ہیں  سے  طرف  کی  )پرودگار(  رب 

کائنات سے متعلق جن خبروں کی امر واقع نے تصدیق کی ہے وه بهی 

کی  رب  ایسے  ایک  چیزیں  تمام  یہ  بّلشبہ  کہ  ہیں  دلیل  کی  بات  اس 

کهتا ہے طرف سے ہیں جو ان تمام چیزوں کے ایجاد پر پوری قدرت ر

 جن کے بارے میں اس نے خبر دی ہے۔

)د( وجود  باری تعالٰی پر حسی دالئل، حسی دالئل دو قسم کے ہیں 

: 

ہوئے  ہوتے  پورا  کو  دعاؤں  کی  والوں  کرنے  دعا  ہم  )اول( 

مبتّل  میں  تکالیف  اور  دکه  انتہائی  اسی طرح  ہیں،  اور سنتے  دیکهتے 

نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہللا    لوگوں کی داد و فریاد رسی بهی ہم سے پوشیده

تعالٰی کے وجود پر قطعی طور پر داللت کرتی ہیں۔ ہللا تعالٰی کا ارشاد 

ان سب  کہ  کرو( جب  یاد  بهی  قصہ  )کا  السّلم  علیہ  نوح  ’’اور   : ہے 
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سے پہلے انهوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول رفمائی‘‘۔ 

ے : ”اس وقت کو یاد کرو،  [ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہ76]األنبیاء:

تمهاری  تعالٰی نے  پهر ہللا  تهے،  فریاد کررہے  اپنے رب سے  تم  جب 

 [۔ 9)فریاد( سن لی“۔ ]األنفال:

عنہ  ہللا  رضی  مالک  بن  انس  حضرت  میں  بخاری  صحیح  اور 

اس  اعرابی  ایک  دن  کے  ’’جمعہ  فرمایا:  نے  انهوں  ہے۔  روایت  سے 

جمعہ کا خطبہ دے رہے   وقت )مسجد نبوی میں(داخل ہوا جب نبی ملسو هيلع هللا ىلص

تهے، اس نے عرض کی! اے ہللا کے رسول ملسو هيلع هللا ىلص ! )بارش نہ ہونے کی 

وجہ سے ( مال و متاع تباه ہو گئے اور اہل و عیال فاقہ کشى کے شکار 

ہوگئے، ہللا تعالٰی سے ہمارے لیے )بارش کی( دعا فرمائیں۔ آپ ملسو هيلع هللا ىلص نے 

ے مانند  ہاته اٹهائے اور دعا فرمائی۔ پس چاروں طرف سے پہاڑوں ک

بادل امڈ آ ئے، آپ منبر سے نیچے بهی نہ اُتر پائے تهے کہ میں نے 

 بارش کی بوندوں کو آپ کی داڑهی مبارک سے ٹپکتے ہو ے دیکها۔ 

اور  ہوا  کهڑا  اعرابی  دوسرا  کوئی  یا  وہی  میں  جمعہ  دوسرے 

عرض کی: اے ہللا کے رسول ! )بارش کی کثرت سے ( ہمارے گهر 

مال و متاع )پانی میں( غرق ہو گئے، لہذا آپ ہللا منہدم ہو گئے ہیں اور  

تعالٰی سے ہمارے لیے )بارش تهمنے( کی دعا فرمائیں، رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نے دست مبارک اٹهائے اور یہ دعا فرمائی:اللهم حوالینا وال علینا )یعنی 

اے ہللا !ہمارے اردگرد نازل فرما، ہم پر نہ برسا( پهر آپ نے جوں ہی 

میں اشاره فرمایا ،بادلوں میں شگاف پڑ گیا اور وه   ادهر ادهر اطراف

 فورا چهٹ گئے‘‘۔

ہوا،  نہیں  بند  کبهی  ہے  مشاہد  امر  سلسلہ  کا  مقبولیت  کی  دعأوں 

شرائط  و  صدق  لوگ  جو  التجا   بلکہ  سے  تعالی  ہللا  ساته  کے  قبولیت 

اسی  بهی  آج  سلسلہ  یہ  کا  قبولیت  کی  دعأوں  لیے  کے  ان  ہیں  کرتے 

 طرح قائم ہے۔
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)دوم( بہت سے لوگوں نے انبیاء علیہم السّلم کی نشانیوں )جنہیں 

معجزات کہا جاتا ہے( کا خود مشاہده کیا ہے یا )معتبر ذرائع سے( ان 

معجزات ان رسولوں کے بهیجنے والے ہللا کے بارے میں سنا ہے۔ یہ  

تعالٰی کی ذات کے وجود پر دلیل قطعی کی حیثیت رکهتے ہیں۔ نیز یہ 

اپنے  انهیں  نے  تعالٰی  اور ہللا  ہیں۔  تر  باال  فہم سے  قوت   انسانی  حقائق 

 رسولوں کی تائید و نصرت کے لیے جاری فرمایا تها۔

السّلم کے اس مع جزه کی ہے پہلی مثال : حضرت موسی علیہ 

جب ہللا تعالٰی نے انهیں سمندر پر اپنی الٹهی مارنے کا حکم فرمایا تها، 

میں   سمندر  کی،  تعمیل  کی  الہی  فرمان   نے  السّلم  علیہ  موسی  جونہی 

باره خشک راستے پهٹ گئے، اور ان راستوں کے درمیان پانی پہاڑوں  

ر ہم نےموسٰی کے مانند کهڑا ہو گیا۔ ہللا تعالٰی ارشاد فرماتا ہے : ’’په

)سمندر( پهٹ    چنانچہ  کو وحی کی کہ اپنی الٹهی کو سمندر پر مارو،  

]الشعراء: ہے‘‘۔  پہاڑ  بڑا  گویا  کہ  ہوگیا  )یوں(  ٹکڑا  ہر  اور   [۔ 63گیا 

 کرنے  زنده  کو  مردوں  کے  السّلم  علیہ  عیسی  حضرت  ـدوسری مثال  

 معجزه   والے  نکالنے  باہر  سے  قبروں  انهیں  سے  حکم  کے  تعالیٰ   ہللا  اور

: ’’اور میں زنده کردیتا ہوں ُمردوں کو ہے  ارشاد  کا  تعالی  ہللا  ہے،  کی

[ اور ایک مقام پر یوں ارشاد 49ہللا تعالٰی کے حکم سے‘‘۔ ]آل عمران:

ہوا ہے : ’’اور جبکہ تم ُمردوں کو نکال کر کهڑا کر لیتے تهے میرے 

]المائدة: سے‘‘۔  ملسو هيلع هللا ىلص  [۔  110حکم  محمد  حضرت   : مثال  کے   تیسری 

ہے۔جب  کی  جانے(  ہو  ٹکڑے  دو  کے  چاند  )یعنی  القمر  شق  معجزه 

کی  چاند  نے  آپ  تو  کیا  مطالبہ  کا  معجزے  سے  آپ  نے  مکہ  قریش 

طرف اشاره فرمایا اور وه دو حصوں میں بٹ گیا اور تمام لوگوں نے 

 : ہے  فرماتا  ارشاد  تعالٰی  ہللا  میں  بارے  کے  اسی  کیا۔  مشاہده  کا  اس 

نچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اگر )کافر( لوگ  ’’قیامت نزدیک آپہ

یہ   کہ  ہیں  کہتے  اور  ہیں  لیتے  پهیر  منہ  تو  ہیں  دیکهتے  معجزه  کوئی 

 [۔ 2- 1ایک ہمیشہ کا جادو ہے‘‘۔ ]القمر:
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ان تمام معجزات و عّلمات کا تعلق محسوسات سے ہے۔ ہللا تعالٰی  

فرمایا تها، نے انهین اپنے رسولوں کی تائید و نصرت کے لیے جاری  

کرتے  داللت  پر  وجود  تعالٰی کے  پر ہللا  قطعی طور  معجزات  تمام  یہ 

 ہیں۔

)دوم( ہللا تعالٰی کی ربوبیت پر ایمان: یعنی )اس بات پر ایمان( کہ 

وه اکیّل اور تن تنہا پروردگار ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ 

 مددگار۔

او تخلیق  تنہا  تن  ہے جو  ہستی  وه  مراد  : سے  پیدا کرنے رب  ر 

ہو بهی   ،  واال  اور حکم  ہو،  لئے  بادشاہی صرف اسى کے  اور  ملکیت 

صرف اسی کا چلتا ہو، پس ہللا تعالٰی کے عّلوه نہ کوئی دوسرا خالق 

ہے نہ اس کے عّلوه کوئی دوسرا مالک ہے، اور نہ ہی اس کے عّلوه 

 ہی کوئی دوسرا حاکم ہے۔ ہللا تعالٰی ارشاد فرماتا ہے : ’’یاد رکهو ہللا

[ اور ایک 54کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا‘‘۔ ]األعراف:

مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے : ’’یہی ہللا تمهارا پروردگار ہے، اسی کی 

بادشاہی ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وه تو کهجور کی  

نہیں   اختیار  پر(  چیز  )کسی  بهی  برابر  کے  چهلکے  کے  گهٹلی 

مخلوق میں سے کبهی بهی کسی نے ہللا سبحانہ   [۔  13فاطر:رکهتے‘‘۔ ]

و تعالٰی کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جن کو  

تکبر کا عارضہ الحق ہو گیا تها لیکن وه بهی جو کچه کہتے تهے خود 

سے  خطاب  اس  کے  فرعون  کہ  جیسا  تهے،  رکهتے  نہ  عقیده  پر  اس 

وم سے کیا تها : ’’کہنے لگا کہ میں تمهارا ظاہر ہے جو اس نے اپنی ق

]النازعات: ہوں‘‘۔  پروردگار  بڑا  سے  بهى 24سب  یہ  نے  اس  نیز   ،]

نہیں  معبود  تمهارا  کو  کسی  سوا  اپنے  تو  میں  دربار!  ایل   کہا:’’اے 

لیکن فرعون کا یہ دعوی عقیدے کی بنیاد پر نہیں   [۔  14جانتا‘‘۔ ]النمل:

باری تعالٰی ہے : ’’اور ظلم و تکبر کی راه سے وه   ارشاد    چنانچہ  تها۔  

ان کے دلوں نے ان کا یقین   حاالں کہ    ان )معجزات( کے منکر ہوگئے  

]النمل:  تها‘‘۔  لیا  نے   [۔  14کر  السّلم  علیہ  موسی  اسی طرح حضرت 
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بارے میں خبر  قرآن میں اس کے  تعالى  کہا جیسا کہ ہللا  فرعون سے 

ہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے یہ دی ہے: ’’تو خوب جانتا ہے ک

معجزے دکهانے سمجهانے کو نازل فرمائے ہیں، ۔ اے فرعون میں تو 

یقینا برباد وہّلک کیا گیا ہے‘‘۔ ]اإلسراء: تو  [، 102سمجه رہا ہوں کہ 

الوہیت  اسی طرح ہم دیکهتے ہیں کہ مشرکین  عرب بهی ہللا تعالٰی کی 

’’ربوبیت‘ کی  اس  باوجود  کے  شرک  تهے۔ہللا میں  کرتے  اقرار  کا   ‘

تعالٰی کا ارشاد ہے : ’’آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتأو کہ 

زمین اور جو کچه اس میں ہے، سب کس کاہے؟ وه ضرور یہی کہیں 

نہیں  غور  کیوں  پهر  کہ  کہئے!  ان سے  ہے،  کا  کچه ہللا  کہ سب  گے 

شان عرش کا   کرتے؟ آپ یہ بهی کہیے! کہ ان سات آسمانوں اور عالی

مالک کون ہے؟ وه ضرور یہی کہیں گے کہ یہ بهی ہللا کا ہے تو آپ 

)ان سے کہیے( کہ پهر کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ کہیے کہ اگر تمهیں خبر 

ہے تو بتأو کہ وه کون ہے جس کے ہاته میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور  

یں دے سکتا وه پناه دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناه نہ

تم   پهر  کہ  دیجیے!  کہہ  آپ  ہے،  ہى  ہللا  کہ  گے  کہیں  یہی  وه ضرور 

]المؤمنون:   ہو‘‘۔  جاتے  کردیے  جادو  سے  ایک 89  -84کدهر  اور  [۔ 

: ’’اور اگر آپ ان سے پوچهیں کہ آسمانوں  ہوتا ہے  جگہ ہوں ارشاد 

اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو 

او ]الزخرف:غالب  ہے‘‘۔  کیا  پیدا  نے  ذات  والی  علم  اور   [۔  9ر  ایک 

جگہ میں یوں فرمایا: ”اور اگر آپ ان سے پوچهیں کہ ان کو کس نے 

بہکے  کہاں  یہ  پهر  تو  نے،  گے ہللا  کہیں  وه ضرور  تو  ہے؟  کیا  پیدا 

رب سبحانہ و تعالٰی کا امر )حکم(، امر   [۔  87پهرتے ہیں۔“ ]الزخرف:

چنانچہ جس طرح وه اپنی بہترین   ،  کو شامل ہےکونی و شرعی دونوں  

حکمت عملی کے تقاضے کے مطابق کائنات کى تدبیر کرنے واال اور 

اس میں اپنا من چاہا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ اسی طرح وه اپنى حکمت کے 

عبادات اور معامّلت سے متعلق احکام کو جارى   ،  تقاضے کے مطابق

کا ح کائنات  بهى اس  تعالٰی  کرنے کى وجہ سے  اکم ہے۔ جو کوئی ہللا 
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بنا  میں حاکم  یا معامّلت  میں شریعت ساز،  کو عبادت  کے ساته کسی 

 لے وه مشرک ہے اور اس کا ایمان ثابت نہ ہو سکے گا۔

)سوم( ہللا تعالٰی کی الوہیت پر ایمان : یعنی صرف وہی تنہا حقیقی  

’’مالو بمعنی  ’’الہ‘‘  اور  نہیں،  شریک  کا  اس  کوئی  ہے،   ، ه‘‘ معبود 

اور تعظیم کے ساته  ہستی ہے جس کی محبت  وه  یعنی اس سے مراد 

 عبادت یا پرستش کی جائے۔

ہللا تعالٰی ارشاد فرماتا ہے: ’’اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود 

نہایت رحم  بڑا مہربان  وه  نہیں،  ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود 

 تعالٰی، فرشتے اور [ اور ارشاد الہی ہے : ”ہللا163واال ہے‘‘۔ ]البقرة:

اہل  علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود برحق 

  اور   غالب  اس  ہے،  النہیں اور وه عدل کے ساته دنیا کو قائم رکهنے وا 

 پس[  18:عمران  آل]  نہیں‘‘۔  معبود  سچا  کوئی   عّلوه  کے   والے  حکمت

الہ   کسی  جس  ساته  کے  تعالیٰ   ہللا کا  گیا اس  پوجا  کو معبود سمجه کر 

ہونا غلط اور باطل ہے۔ ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے : ’’یہ اس لیے کہ بے 

کو  جن  )کافر(  سوا  کے  تعالی  ہےاور ہللا  ذات  برحق  جو  ہی  شک ہللا 

ہے‘‘۔  بڑا  اور  اوپر  سے  سب  ہی  ہللا  اور  ہیں  باطل  وه  ہیں  پکارتے 

’  [۔  62]الحج: کو  کسی  کوئی شخص  پکارنے اگر  ’’معبود‘‘  یا  ’الہ‘‘ 

جاتا۔   ہو  نہیں  الوہیت‘‘ حاصل  ’’حق  کو  اس  تو اس سے   چنانچہ لگے 

’’الت‘‘ اور ’’عزی‘‘ کے بارے میں ہللا تعالٰی کا فرمان ہے : ’’وه تو 

صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمهارے باپ دادا نے گهڑ لیے ہیں۔ 

ہونے کی( کوئ معبود  )ان کے  تعالی نے  اتاری ہے‘‘۔ ہللا  نہیں  دلیل  ی 

اور ہللا کا ارشاد ہے کہ ہود علیہ السّلم نے اپنی قوم سے   [۔  23]النجم:

کہا : ’کیا تم مجه سے ایسے ناموں کے بارے میں جهگڑتے ہو’ جو تم 

کے  )ان  نے  تعالی  ہللا  ہیں۔  لیے  گهڑ  نے  دادا  باپ  تمهارے  اور  نے 

[ ہے‘‘۔  اتاری  نہیں  دلیل  کوئی  کی(  ہونے   [۔ 71األعراف:معبود 

حضرت یوسف علیہ السّلم نے جیل کے اپنے دونوں ساتهیوں سے جو 

قید خانہ  ’’اے   : ارشاد ہے  کا  تعالى  بارے میں ہللا  تها اس کے  فرمایا 
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سے  سب  جو  ہللا  اکیّل  یا  ہیں  بہتر  معبود  کئی  جدا  کیاجدا  رفیقو  کے 

ہی   زبردست ہے۔ ہللا تعالی کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وه صرف نام

نام ہیں جو تم نے اور تمهارے آباء و اجداد نے رکه لیے ہیں۔ ہللا نے ان 

اسی   [۔  40-39کے )معبود ہونے کی کوئی دلیل( نہیں اتاری‘‘۔ ]یوسف:

لیے تمام پیغمبر علیهم السّلم اپنی اپنی قوم سے یہی کہتے رہے : ’’ہللا 

نہیں‘‘۔  معبود  سچا  کوئی  تمهارا  سوا  کے  اس  کرو  بندگی  کی 

[ لیکن مشرکین نے اس حقیقت سے انکار کیا اور ہللا کے 59]األعراف:

عّلوه کچه دوسرے الہ )معبود( بنا کر ہللا سبحانہ و تعالٰی کے ساته ان 

ہونے لگے  ان سے مدد کے طالب  اور  پرستش کرنے لگے۔  بهی  کی 

 اور ان سے استغاثہ و فریاد کرنے لگے۔

رد   کا  لینے  بنا  معبود  انہیں  عقلی  مشرکین کے  دو  نے  تعالٰی  ہللا 

 دلیلوں سے فرمایا ہے :

میں  ان  ہے  رکها  بنا  )معبود(  الہ  نے  لوگوں  کو  دلیل:جن  پہلی 

بلکہ وه خود مخلوق ہیں، کسی  پائی جاتیں  ’’الوہیت‘‘ کی صفات نہیں 

کرنے  پرستش  اپنی  وه  نہیں،  میں  بس  کے  ان  کرنا  پیدا  کو  چیز  بهی 

ں اور نہ ان پر سے کوئی تکلیف والوں کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہی

کو دور کر سکتے ہیں اور نہ وه ان کى زندگی کے مالک ہیں اور نہ ان 

کى موت کے، نہ آسمانوں کی کوئی چیز ان کی ملکیت میں ہے اور نہ 

 وه اس کى ملکیت میں ساجهى دار ہیں۔

سوا  کے  اس ہللا  نے  لوگوں  ان  ’’اور   : ہے  فرمان  کا  تعالٰی  ہللا 

عبود بنا رکهے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وه کچه دوسرے م

دور  )کے  نقصان  کسی  نہ  لیے  اپنے  خود  وه  اور  ہیں  مخلوق  خود 

کرنے( کا اختیار رکهتے ہیں اور نہ کسی نفع کے )حاصل کرنے کا( 

اور نہ کسی کے مرنے پر انهیں اختیار ہے اور نہ )کسی کے( جینے 

 [۔ 3نے پر‘‘۔ ]الفرقان:پر اور نہ ہی )کسی کے( دوباره اٹها
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ایک اور جگہ ہللا کا ارشاد ہوتا ہے : ’’آپ کہہ دیجیے جن کو تم 

ہللا کے سوا حصہ دار سمجهتے ہو ان کو پکارو، وه آسمان و زمین میں 

ذره برابر بهی اختیار نہیں رکهتے، اور نہ ہی ان دونوں کی ملکیت میں 

اور نہ ان میں سے کوئی اس )ہللا(کا   ہیں،  اور نہ  شریک  مددگار ہے۔ 

اس کے نزدیک )کسی کے لیے( کوئی سفارش فائده دے گی مگر اسی 

دے‘‘۔]سبأ: دے  اجازت  وه  لیے  کے  لیے جس  ایک 23-22کے  اور   ]

مقام پر ارشاد  باری تعالٰی ہے: ’’کیسے ناداں ہیں یہ لوگ کہ ان کو ہللا 

یدا کا شریک ٹهہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پ

کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کرسکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر 

 [۔ 192-191قادر ہیں‘‘۔ ]األعراف:

جب ان معبودان  باطلہ کا یہ حال ہے تو پهر ان کو حقیقی معبود 

 بنالینا مکمل باطل اور انتہاء درجہ کی بے وقوفی ہے ۔

اقرار تها   دوسری دلیل: ان مشرکین کو بهی اس بات کا یقین اور

کہ بّلشبہ ہللا تعالٰی ہی اکیّل رب اور خالق ہے، جس کے ہاته میں ہر 

لیکن اس کے مقابلے میں کوئی  دیتا ہے۔  پناه  اختیار ہے، وہى  چیز کا 

کسی کو پناه نہیں دے سکتا، اور اس اقرار سے یہ بات الزم آتی ہے کہ  

ختیار کرتے۔ ربوبیت ہی کى طرح وه الوہیت میں بهى ہللا کى توحید کو ا

جیساکہ ہللا تعالی کا ارشاد ہے : ”اے لوگو! اپنے رب کی بندگی کرو  

تم  تاکہ  کیا  پیدا  کو  ان  تهے  پہلے  سے  تم  جو  اور  کو  تم  نے  جس 

پرہیزگار بن جأو، وه ذات جس نے تمهارے لیے زمین کو بچهونا اور 

آسمان کو چهت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پهر اس سے تمهارے 

ہمسر )ک کا  ہللا  کو  کسی  پس  نکالی،  غذا  کی  پهلوں  لیے  کے(  هانے 

 [۔ 22-21)شریک( نہ ٹهہرأو اور تم جانتے بوجهتے ہو۔“ ]البقرة:

سے  ان  آپ  اگر  :’’اور  ہوا  الہی  ارشاد  یوں  پر  مقام  ایک  اور 

پوچهیں کہ )خود( ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ضرور یہی کہیں گے 

 [۔ 87اں بہکے پهرتے ہیں‘‘۔]الزخرف: کہ ہللا نے، پس یہ لوگ کہ
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فرماتا ہے:’’آپ تعالٰی  ایک جگہ ہللا  وه   اور  پوچهیں کہ  ان سے 

کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا )تمهارے( 

آنکهوں کا مالک کون ہے؟ اور وه کون ہے جو جاندار کو  اور  کانوں 

سے  جاندار  کو  )چیز(  جان  بے  اور  ہے؟  نکلتا  سے  )چیز(  جان  بے 

سو وه نکالتا ہے؟ اور وه کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟  

پرہیزگاری  کیوں  کہ  کہیے  آپ  پهر  تو  ہللا  کہ  گے  کہیں  یہی  ضرور 

اختیار نہیں کرتے؟ سو یہ ہللا ہے جو تمهارے رب حقیقی ہے، پهر حق 

کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ره گیا ہے؟پهر کہاں پهرے جاتے 

 [۔ 32-31ہو؟‘‘۔ ]یونس:

 )چہارم( : ہللا تعالٰی کے اسماء و صفات پر ایمان

خود   لیے  کے  ذات  اپنی  نے  تعالٰی  ہللا  کہ  ہے  یہ  مراد  اس سے 

اپنی کتاب، یا اپنے رسول ملسو هيلع هللا ىلص کی سنت میں جن اسماء و صفات کا اثبات 

فرمایا ہے، ان کا تحریف و تعطیل اور بغیر تکییف و تمثیل جس طرح 

ارشاد ہے:  کا  تعالٰی  کرنا۔ ہللا  اثبات  ذات کے شایان شان ہے،  اس کی 

اچهے   ں سے ’’اور سب  نامو  ان  کو  اس  تو  ہیں  لیے  کے  ہی  نام ہللا 

پکارو اور جو لوگ اس کے نامو ں میں کجی )اختیار( کرتے ہیں ان کو  

گے‘‘۔  پائیں  سزا  کی  اس  ہیں  رہے  کر  کچه  جو  وه  دو  چهوڑ 

کی 180]األعراف: اسی  میں  زمین  اور  آسمانوں  ’’اور  فرمایا:  اور   ]

بردست حکمت واال ہے‘‘۔ شان سب سے اعلی )اور بلند( ہے اور وہی ز

[ اور فرمایا : ’’کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے اور وه ہی ہر 27]الروم:

 [۔ 11بات کا سننے واال ہر چیز کو دیکهنے واال ہے‘‘۔ ]الشورى:

 اس مسئلے میں دو گروه گمراہی کا شکار ہوئے ہیں :

کے  تعالٰی  ہللا  جو  ہیں  لوگ  وه  یہ   : ہے  کا  )معطلہ(  گروه  پہّل 

و صفات ،یا ان میں سے بعض کے منکر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ  اسماء  

ہللا تعالٰی کے لیے ان اسماء و صفات کا اثبات حقیقت میں تشبیہ )یعنی 
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دعوی  یہ  لیکن  ۔  ہے  دیتا(  بنا  مشابہ  مخلوق کے  کی  اس  کو  تعالٰی  ہللا 

 درج  ذیل وجوہات کی بناء پر بالکل لغو اور باطل ہے :

دعوی ہللا یہ   : وجہ  باہمی پہلی  میں  کّلم  کے  تعالٰی  و  سبحانہ   

ہللا  کہ  لیے  اس  یہ  اور  ہے  مشتمل  پر  الزامات  جهوٹے  جیسے  تضاد 

اثبات کرنے کے  کا  اسماء و صفات  ان  لیے  ذات کے  اپنے  تعالٰی نے 

نفی فرمائی ہے۔  ہونے کی  ہم مثل  اپنے  اور کسی چیز کے  ساته ساته 

ات کا اثبات تشبیہ کا باعث لہذا اگر یہ مان لیا جائے کہ ان اسماء و صف

سے  بعض  کی  آیات  بعض  اور  تضاد  میں  ہللا  کّلم  سے  اس  تو  ہے 

تکذیب الزم آتی ہے۔ دوسری وجہ : اسم یا صفت میں سے کسی بهی دو 

چیزوں کے اتفاق سے ان کا باہم ایک جیسا ہونا الزم نہیں آتا جیسا کہ 

اتفا لحاظ سے  ہیں کہ دو شخصوں کے درمیان اس  دیکهتے  پایا آپ  ق 

جاتا ہے کہ وه دونوں انسان ہیں، سنتے، دیکهتے اور بولتے ہیں لیکن 

اس سے یہ ہر گز الزم نہیں آتا کہ وه انسانی مزاج، یا سننے، دیکهنے 

موافقت  ُکلی  ساته  کے  دوسرے  ایک  بهی  اعتبار سے  کے  بولنے  اور 

 رکهتے ہوں۔

  اسی طرح جانوروں کی مثال لے لیجیے ،ان کے پاس ہاته، پاؤں 

ان کے  کہ  آتا  نہیں  یہ الزم  اتفاق سے  اس  لیکن  ہیں  ہوتی  آنکهیں  اور 

 ہاته، پاؤں اور آنکهیں حقیقت میں ایک جیسی ہوں۔

کے  اتفاق  میں  وصفات  اسماء  درمیان  کے  مخلوقات  جب  پس 

باوجود بهی اختّلف واضح ہے، پس خالق و مخلوق کے درمیان تباین 

 ہوگا۔تو اس سے بهی زیاده واضح اور بڑا یقینی 

کے  تعالٰی  جو ہللا  ہیں  لوگ  وه  یہ  ہے:  کا  )مشبہہ(  گروه  دوسرا 

اسماء و صفات کا اثبات مخلوق کے ساته اس کی تشبیہ کے ساته کرتے 

  کیوں کہ ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ یہی نصوص کی داللت کا تقاضا ہے۔  

ہللا تعالی اپنے بندوں سے اسی طرح مخاطب ہوتا ہے جس طرح کہ وه 
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سکیں سے سمجه  وجہ  کی  وجوہات  ذیل  مندرجہ  بهی  گمان  یہ  لیکن  ۔ 

 جهوٹ کا پلنده ہے : 

پہلی وجہ : ہللا تعالٰی کی اپنی مخلوق کے ساته مشابہت ایک ایسا  

امر ہے جو عقل و شریعت دونوں کے یہاں باطل اور مردود ہے جب 

کہ یہ بات قطعا ناممکن ہے کہ کتاب و سنت کی داللت اور تقاضا غلط 

 و۔اور باطل ہ

دوسری وجہ : بے شک ہللا تعالٰی نے اپنے بندوں سے اسی طرح  

حیثیت سے  کی  معنی  اصل  اسے  وه  کہ  ہے جس طرح  فرمایا  خطاب 

کی  اس  جو حصہ  کا  معانی  کے  خطاب  کے  اس  لیکن  ہیں،  سمجهتے 

ذات یا صفات سے متعلق ہے،اس کی حقیقت کا علم صرف ہللا تعالٰی ہی 

 کو ہے۔

تعالیٰ   چنانچہ   ہللا  اثبات   اگر  کا  ہونے  ’’سمیع‘‘  لیے  اپنے  نے 

ہے  معلوم  تو  اعتبار سے  معنی کے  اپنے اصل  تو’’سمع‘‘  ہے  فرمایا 

)یعنی آوازوں کا ادراک( لیکن ہللا تعالٰی کی ’’سماعت‘‘ کی نسبت سے 

نہیں ہے۔ ’’سمع: کی  اس کے ’’سمیع‘‘ ہونے کی اصل حقیقت معلوم 

ہے، لہذا خالق و مخلوق حقیقت چونکہ مخلوقات میں بهی مختلف ہوتی  

 کے درمیان اس کا مختلف ہونا اور بهی زیاده واضح اور یقینی ہے۔ 

اسی طرح ہللا تعالٰی نے اگر اپنے متعلق اس بات کی خبر دی ہے 

کے  معنی  اصل  اپنے  ’’استوا‘‘  تو  ہے  مستوی  پر  عرش  اپنے  وه  کہ 

اعتبار سے اگرچہ معلوم ہے لیکن عرش پر ہللا تعالٰی کے مستوی ہونے 

کی نسبت سے اس ’’استوا‘‘ کی حقیقت مجہول ہے۔ اگر دیکها جائے تو 

 چنانچہ ت مخلوق کے حق میں بهی مختلف ہوتی ہے،  ’’استوا‘‘ کی حقیق

کسی مستقر کرسی پر مستوی ہونا )بلند ہونا( بے قابو ہونے والے اونٹ 

کے کجاوے پر مستوی ہونے کی مانند نہیں ہے۔پس یہ چیز جب مخلوق 

کے حق میں مختلف ہے تو خالق و مخلوق کے درمیان یہ اختّلف یقینی 

 ں ہوگا۔طور پر زیاده واضح اور نمایا
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مذکوره وصف کے ساته ہللا پر ایمان کے چند عظیم الشان ثمرات 

: 

اول : ہللا تعالٰی کی توحید کی تحقیق : اس طرح کہ بنده ہللا تعالٰی 

کے سوا کسی دوسرے سے اُمیدیں وابستہ نہ رکهے،نہ کسی دوسرے 

 سے خوفزده ہو اور نہ ہی کسی اور کی عبادت کرے۔ 

عنی اچهے ناموں( اور ’’صفات علیا‘‘ دوم : ’’اسمائے حسنی‘‘)ی

اس  اور  تعظیم  کی  تعالٰی  ہللا  مطابق  کے  تقاضے  کے  صفات(  )بلند 

 سےکمال  محبت کرنا۔

تعالٰی نے حکم   کا ہللا  یعنی جن چیزوں  ’’تحقیق عبادت‘‘   : سوم 

فرمایا ہے ان کو بجا النا اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے 

 اجتناب کرنا۔
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 فرشتوں پر ایمان

عبادت  کی  تعالٰی  ہللا  اور  جہاں  پوشیده  ایک  فرشتے’’مّلئکہ‘‘ 

کرنے والی مخلوق ہیں، ان میں ’’ربوبیت‘‘ اور ’’الوہیت‘‘ کی کوئی 

فرمایا  پیدا  نور سے  انهیں  نے  تعالٰی  نہیں ہے، ہللا  خصوصیت موجود 

اور قدرت  کی  النے  بجا  پوری طرح  الہی  احکام  تمام  کو  ان  اور   ہے 

ہے:  ارشاد  کا  تعالٰی  ہللا  ہے۔  فرمائی  عطا  قوت  کی  کرنے  نافذ  اسے 

سے  عبادت  کی  اس  ہیں  رہتے  نزدیک  کے  اس  )فرشتے(  جو  ’’اور 

سرکشی نہیں کرتے اور نہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ شب و روز 

 [۔ 20-19اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے‘‘۔ ]األنبیاء:

ہت زیاده ہے، ہللا تعالٰی کے سوا کوئی ان کی  فرشتوں کی تعداد ب

معراج  قصٔہ  کی  عنہ  انس رضی ہللا  جانتا۔ حضرت  نہیں  تعداد  صحیح 

’’بیت  واقع  میں  آسمان  جب  ملسو هيلع هللا ىلص  ’’نبی   : کہ  ہے  ثابت  میں  حدیث  والی 

فرشتے  ہزار  روز ستر  ہر  میں  اس  کہ  دیکها  تو  پہنچے  پر  المعمور‘‘ 

ر )نماز پڑه کر ( نکل جائے نماز پڑهتے ہیں۔ جو اس میں سے ایک با

نہیں  باری  کی  اس  کبهی  پهر  آتا،)یعنی  نہیں  کر  لوٹ  میں  اس  دوباره 

 آتی)‘‘۔

 فرشتوں پر ایمان النا چار امور کو شامل ہے :

 ( فرشتوں کے وجود پر ایمان۔1)

علیہ 2) جبریل  جیسے  ہیں  معلوم  ہمیں  نام  کے  فرشتوں  جن   )

کے نام ہمیں معلوم نہیں ان   السّلم ان پر ایمان مفصل اور جن فرشتوں

 سب پر اجماال ایمان النا۔

( فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان النا جیسا 3)

کہ حضرت جبرائیل علیہ السّلم کی صفت کے متعلق نبی ملسو هيلع هللا ىلص نے بیان 

فرمایا ہے کہ : ’’میں نے جبرائیل علیہ السّلم کو ان کی اصل شکل و  

سو پر تهے اور انهوں نے افق کو بهر   صورت میں دیکها۔ ان کے چه

 رکها تها"۔ یعنی پوری فضا پر چهائے ہوئے تهے۔
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اور کبهی فرشتے ہللا تعالٰی کے حکم سے انسانی شکل و صورت 

کے  السّلم  علیہ  جبریل  حضرت  کہ  جیسا  ہیں  ہوتے  ظاہر  بهی  میں 

علیها  مریم  حضرت  انهیں  نے  تعالٰی  ہللا  جب  کہ  ہے  معروف  متعلق 

ے پاس بهیجا تو وه ان کے پاس ایک عام انسان کی شکل میں  السّلم ک

آئے تهے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السّلم نبی ملسو هيلع هللا ىلص کی 

خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ ملسو هيلع هللا ىلص صحابہ کرام رضی ہللا عنهم 

کے درمیان تشریف فرما تهے۔ وه ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے 

اور سر کے بال غیر معمولی طور    تهے کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید

پر سیاه تهے اور ان پر سفر کے آثار بهی نمایاں نہ تهے، صحابہ میں 

کے  ملسو هيلع هللا ىلص  نبی  گهٹنے  اپنے  وه  تها۔  پہچانتا  نہیں  انهیں  بهی  کوئی  سے 

لیے۔  اپنی رانوں پر رکه  ہاته  اپنے  اور  بیٹه گئے  گهٹنوں سے مّل کر 

امت کی گهڑی اور اس انهوں نے نبی ملسو هيلع هللا ىلص سے اسّلم، ایمان، احسان، قی

کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ اور نبی ملسو هيلع هللا ىلص ان کے جواب دیتے 

ہو  مخاطب  عنهم سے  کرام رضی ہللا  )صحابہ  نے  نبی ملسو هيلع هللا ىلص  پهر  رہے۔ 

آئے  سکهانے  دین  تمهارا  تمهیں  جو  تهے  جبریل  ’’یہ   : فرمایا  کر( 

 تهے‘‘۔

اور  ابراہیم  تعالٰی نے حضرت  وه فرشتے جن کو ہللا  اسی طرح 

کی ح ہی  انسان  بهی  وه  تها  بهیجا  پاس  کے  السّلم  علیهما  لوط  ضرت 

 شکل میں آئےتهے۔

( فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان النا جو ہمیں معلوم ہیں اور 4)

وه ہللا تعالٰی کے حکم سے انجام دیتےہیں، مثّل ہللا عزوجل کی تسبیح 

کی اس  کے  اکتاہٹ  اور  تهکاوٹ  بغیر  مسلسل  رات  دن  اور  کرنا   بیان 

 عبادت کرنا وغیره۔ 

 بعض فرشتے مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں۔
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جیسے جبریل امین ہللا تعالٰی کی وحی پہنچانے پر مامور ہیں۔ ہللا 

تعالٰی نے اپنی وحی کے ساته انهیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس 

 بهیجا ہے۔

 اور جیسے میکائیل ان کے ذمہ بارش اور نباتات کا کام ہے۔

زنده اس طرح   دوباره  کو  مخلوق  اور  گهڑی  کی  قیامت  اسرافیل 

 کیے جانے کے وقت صور پهونکنے پر مامور ہیں۔

موت  جو  فرشتہ(  کا  (موت  الموت  ملک  سے  میں  فرشتوں  انہى 

 کے وقت روح قبض کرنے پر مامور ہے۔

طرح کے فرشتوں میں سے مالک کا نام ہے جو: جہنم    اور اسى

 پر مامور بلکہ داروغہ جہنم ہے۔

اور جسیے وه فرشتے جو شکم مادر میں جنین )یعنی بچے( پر 

  : ہیں  مدت   چنانچہ  مامور  کی  ماه  چار  میں  ماں کے رحم  انسان  جب 

لیتا ہےتو ہللا تعالٰی اس کے پاس ایک فرشتہ بهیجتا ہے جو  پوری کر 

ی موت، اس کے عمل اور اس کے بد بخت یا سعادت مند ہونے اس ک

 کو احاطہ تحریر میں التا ہے۔

ان ہی فرشتوں میں شمار بنی آدم کے اعمال کی حفاظت پر مامور  

چنانچہ: ہر شخص کے اعمال کی حفاظت اور انهیں   ،  فرشتوں کا ہے

کے  انسان  ایک  سے  میں  جن  ہیں  مقرر  فرشتے  دو  لیے  کے  لکهنے 

 انب اور دوسرا بائیں جانب رہتا ہے۔دائیں ج

مامور  پر  کرنے  ُمردوں سے سوال  میں  مثال  کى  بات  اسى  اور 

فرشتے کا نام آتای ہےں جب میت کو قبر میں رکه دیا جاتا ہے تو اس 

کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے اس کے رب، اس کے دین 

 اور اس کے نبی کی بابت سوال کرتے ہیں۔

 نے کے ثمرات :فرشتوں پر ایمان ال
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اول : ہللا تعالٰی کی عظمت و کبریائی ۔اس کی قوت اور اس کی 

سلطنت کا علم۔ یاد رہے مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل 

 ہے۔

دوم : بنی آدم پر عنایات و انعامات کرنے پر ہللا تعالٰی کا شکریہ  

 ادا کرنا کہ اس نے ان فرشتوں کو بنی آدم کی حفاظت، ان کے اعمال

 لکهنے اور دیگر مصلحتوں پر مامور فرمایا ہے۔

اپنے  سوم : فرشتوں سے محبت کہ وه ہللا تعالٰی کی عبادت اور 

 سپرد کرده فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔

اور   گمراه   : ازالہ  کا  ان  اور  شبہات  بعض  متعلق  سے  فرشتوں 

ر  بدنیتوں کی ایک جماعت نے فرشتوں کے مجسم مخلوق ہونے کا انکا

موجود  مین  مخلوقات  دراصل  فرشتے  کہ  ہے  دعوی  کا  ان  ہے۔  کیا 

ہللا،  کتاب  دعوی  یہ  لیکن  ہے  نام  کا  قوتوں  )پوشیده(  کی  خیروبرکت 

جهٹّلنے  کو صریحا  اجماع  کے  مسلمانو  تمام  اور  رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص  سنت 

 کے مترادف ہے۔

ہللا تعالٰی کا فرمان ہے : ’’تمام تر تعریف ہللا کے لیے ہی ہے جو  

مانوں اور زمین کا پیدا کرنے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے واال آس

 [۔  1ہے جن کے دو دو، تین تین، چار چار پر اور بازو ہیں‘‘۔ ]فاطر:

آپ اس وقت  : ’’اور کاش کہ  ہوا ہے  اور ایک جگہ یوں ارشاد 

)کی کیفیت( کو دیکهتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان 

پ  اور  چہروں  ہیں‘‘۔ کے  مارتے  ہتهوڑے(  اور  )کوڑے  پر  یٹهوں 

 [۔ 50]األنفال:

ور ایک جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے : ’’اور کاش کہ آپ ان ظالم  ا

سختیوں  کی  موت  وه  دیکهیں جب  وقت  اس  کو  لوگوں  مشرک(  )یعنی 

میں )مبتّل( ہوں اور فرشتے )ان کی طرف عذاب کے لیے( اپنے ہاته 

 [۔ 93نکالو‘‘۔ ]األنعام:بڑها رہے ہوں کہ اپنی جانیں 
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ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالٰی ہے : ’’یہاں تک کہ جب ان 

)فرشتوں( کے دلوں سے گهبراہٹ دور ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے 

سے پوچهتے ہیں کہ تمهارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے؟ کہتے ہیں 

 [۔ 23:سبأ] ہے‘‘۔ بڑا اور الکہ حق فرمایا ہے اور وہی سب سے بلند وبا

’’اور فرشتے )بہشت   : ہوتا ہے  ارشاد  اہل  جنت کے متعلق  اور 

پر  تم  گے  کہیں  اور  گے  آئیں  پاس  کے  ان  سے  دروازے  ہر  کے( 

سّلمتی ہو )یہ( تمهاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، کیا ہى اچها بدلہ ہے اس 

 [۔ 24-23دار آخرت کا‘‘۔ ]الرعد:

عنہ سے روایت صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریره رضی ہللا  

ہے کہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص نے ارشاد فرمایا : ’’جب ہللا تعالٰی اپنے کسی بندے کو 

کہتا ہے کہ بے  ان سے  اور  پکارتا ہے  تو جبریل کو  فرماتا ہے  پسند 

شک میں فّلں بندے کو محبوب رکهتا ہوں، پس تم بهی اس سے محبت 

 کرو، تو جبریل علیہ السّلم بهی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پهر جبریل

بندے  تعالٰی اپے فّلں  ہیں کہ ہللا  السّلم آسمان والوں کو پکارتے  علیہ 

کو محبوب رکهتا ہے ،تم لوگ بهی اس سے محبت رکهو تو تمام آسمان 

والے بهی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پهر اس کو زمین میں 

 بهی شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے‘‘۔

ر ابوہریره  حضرت  میں  بخاری  صحیح  سے اور  عنہ  ہللا  ضی 

مروی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا: ’’جمعہ کے 

دن مسجد کے تمام دروازوں پر فرشتے کهڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد 

میں آنے والے نمازیوں )کے ناموں( کا ترتیب وار اندراج کرتے ہیں، 

اپنے  بهی  وه  تو  بیٹه جاتا ہے  پر(  لیے منبر  امام )خطبہ کے  پهر جب 

لیے ) مسجد ا تعالٰی کا ذکر( سننے کے  بند کر کے ) ہللا  پنے رجسٹر 

 میں( آ جاتے ہیں‘‘۔

کی  بات  اس  نصوص  تمام  باال  مذکوره  مشتمل  پر  سنت  و  کتاب 

اور  پوشیده  کوئی  ہیں،  مخلوق  مجسم  فرشتے  کہ  ہیں  کرتے  صراحت 
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معنوی قوتیں نہیں جیسا کہ بعض گمراه لوگوں کا کہنا ہے، نیز چونکہ 

ام دالئل کے )مدلوالت یعنی جن کا یہ ’’ادلہ‘‘ تقاضا کرتی ہیں( ان تم

پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، )لہذا اس مسئلے پر( مسلمانوں کا اجماع 

 ثابت ہوا۔
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 کتابوں پر ایمان

 کتب کی جمع ہے جس کے معنی مکتوب )نوشتہ( کے ہیں۔ کتب :

یہاں ’’کتب‘‘ سے مراد وه کتابیں ہیں جنهیں ہللا تعالٰی نے مخلوق 

کی ہدایت و رحمت کے لیے رسولوں پر نازل فرمایا تاکہ ان کے ذریعہ  

 وه دنیا و آخرت کی سعادت سے بہره ور ہو سکیں۔

 کتابوں پر ایمان چار امور کو شامل ہے :

ل : اس بات پر ایمان کہ ان کتابوں کا ہللا تعالٰی کی جانب سے او

 نازل ہونا حق ہے۔

دوم : ان کتابوں میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، مثّل قرآن  

کا  جس  ’’تورات‘‘  اور  ہوا،  نازل  پر  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  حضرت  کہ  جو  کریم 

ر نزول موسی علیہ السّلم پر ہوا۔ اور ’’انجیل‘‘ جو عیسی علیہ السّلم پ 

نازل ہوئی اور ’’زبور‘‘ جو داود علیہ السّلم کو دی گئی۔ ان سب پر  

مفصل ایمان النا نیز ان کے عّلوه جن صحیفوں اور جن کتابوں کے نام 

 ہمیں معلوم نہیں،ان سب پر ہمارا ایمان مجمل ہو گا۔

مثّل   ہیں  پہنچی  کو  درجہ  کے  جو صحت  کی  کتابوں  ان   : سوم 

سابقہ اور  تمام  کی  کریم  میں   قرآن  جن  آیات  و  اخبار  وه  کی  کتابوں 

 تحریف یا تغیر وتبدل نہیں ہوا، ان کى تصدیق کرنا۔ 

و رغبت عمل  برضا  پر  احکام  ان جملہ  کتابوں کے  ان   : چہارم 

کرنا جو منسوخ نہیں ہوئے۔ خواه ہم ان احکام کی حکمت کا ادراک کر 

  سکے ہوں، یا ہم ایسا کرنے سے قاصر رہے ہوں، یاد رہے کہ سابقہ 

تمام کتب قرآن کریم کے ذریعہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہللا تعالٰی کا ارشاد  

ہے : ’’اور )اے رسول( ہم نے تمهاری طرف حق کے ساته کتاب نازل  

فرمائی ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگہبان 

 [48ونگران ہے‘‘۔ یعنی ان پر حاکم ہے ]المائدة:
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اح کے  کتابوں  پہلی  کرنا لہذا  عمل  پر  حکم  کسی  سے  میں  کام 

نیز قرآن   پہنچ جائے،  نہیں ہے مگر یہ کہ صحت کے درجہ کو  جائز 

 کریم نے اسے منسوخ نہ کیا ہو بلکہ )پہلی حالت پر(برقرار رکها ہو۔

 کتابوں پر ایمان النے کے چند ثمرات : 

اول : بندوں کے ساته ہللا تعالٰی کے انعام وکرم کا علم کہ اس نے 

 و امت کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی۔ ہر قوم

دوم : شریعت سازی میں ہللا تعالٰی کی حکمت بالغہ کا علم کہ اس 

مقرر   شریعت  مطابق  کے  احوال  مناسب  کے  ان  لیے  کے  قوم  ہر  نے 

ارشاد باری تعالٰی ہے : ’’تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم   چنانچہ  کى۔  

 [۔ 48ر کی‘‘۔]المائدة:نے ایک شریعت اور ایک راه عمل مقر 

 سوم: اس بارے میں ہللا تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔
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 رسولوِں پر ایمان

‘یعنی  ’’مرسل‘  معنی  کے  ۔اس  ہے  جمع  کی  ’’رسل‘‘رسول 

کو   شے  کسی  جو  ہیں۔  کے  ’’فرستاده‘‘  اور  ’’مبعوث‘‘  ’’پیغمبر‘‘ 

 پہنچانے کے لیے بهیجا گیا ہو۔

یاد رہے کہ یہاں ’’رسل‘‘ سے مراد بشر میں سے وه ہستیاں ہیں 

کى  اس  انہیں  اور  گئی  کی  نازل  شریعت  وحی  بذریعہ  طرف  کی  جن 

 تبلیغ کا حکم بهی دیا گیا ہو۔

سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السّلم اور آخری رسول 

 حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص ہیں۔

ہللا تعالٰی ارشاد فرماتا ہے : ’’)اے محمد ملسو هيلع هللا ىلص( ہم نے آپ کی طرف  

اسی طرح وحی بهیجی ہے جس طرح نوح علیہ السّلم اور ان کے بعد 

 [۔ 163کے نبیوں کی طرف بهیجی تهی‘‘۔ ]النساء:

سے  عنہ  ہللا  رضی  مالک  بن  انس  حضرت  میں  بخاری  صحیح 

ن(لوگ حضرت آدم  روایت ہے کہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا : ’’)قیامت والے د

علیہ السّلم کے پاس آئیں گے تاکہ وه ان کے لیے شفاعت کریں لیکن 

وه عذر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگ نوح علیہ السّلم کے 

پهر  تها،  بهیجا  نے  تعالٰی  ہللا  جنهیں  ہیں  رسول  پہلے  جو  جائیں  پاس 

 انهوں نے پوری حدیث بیان کی‘‘۔ اور حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص کے متعلق ہللا

میں  مردوں  تمهارے  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  لوگو(  ’’)اے  ہے:  فرماتا  ارشاد  تعالٰی 

اورخاتم  تعالٰی کے رسول  ہیں مگر وه تو ہللا  نہیں  باپ  سے کسی کے 

]األحزاب ہیں‘‘۔  کی   [۔  النبیین  گزری جس  نہیں  ایسی  اُمت  بهی  کوئی 

طرف رسول یا نبی نہ آیا ہو بلکہ ہللا تعالٰی نے یا تو کسی رسول کو اس 

اپنی قوم کی طرف مستقل شریعت کے ساته مبعوث فرمایا ہے ،یا   کی

پهر کسی نبی کو اس سے پہلے رسول کی شریعت کی تجدید کے لیے 

بذریعہ وحی احکام شریعت بهیجے ہیں۔ ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے: ’’اور 
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اور  کرو  عبادت  کی  تم ہللا  کہ  ہیں  بهیجے  رسول  میں  امت  ہر  نے  ہم 

 مام معبودوں( سے بچو‘‘۔ طاغوت )اس کے سوا ت

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: ’’اور کوئی امت ایسی نہیں گزری 

 [۔ 24جس میں ڈرانے واال نہ گزرا ہو‘‘۔]فاطر:

ایک اور مقام پر فرمایا : ’’بے شک ہم نے تورات نازل کی جس 

میں ہدایت اور روشنی تهی انبیاء جو کہ )ہللا کے( فرمانبردار تهے اسى 

 [۔ 44دیوں میں فیصلہ کیا کرتے تهے‘‘۔]المائدة:کے ساته یہو

بهی  میں  کسی  سے  میں  ان  ہیں،  مخلوق  اور  بشر  رسول  تمام 

پائی جاتیں حتی کہ حضرت  نہیں  الوہیت کی خصوصیات  اور  ربوبیت 

جو کہ ہللا تعالٰی کے نزدیک تمام رسولوں کے سردار اور   ،  محمد ملسو هيلع هللا ىلص

یں، کے متعلق اس کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑے ہ

اپنی ذات خاص  ہللا تعالٰی کا فرمان ہے: ”آپ کہہ دیجیے کہ میں خود 

کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکهتا مگر وه جو ہللا چاہے 

اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سی بهّلئیاں حاصل  

لیتا اور مجه پر کبهی مصیبت الحق نہ ہوتی، میں تو م حض ایمان کر 

ہوں۔“  واال  سنانے  خوشخبری  اور  واال  ڈرانے  کو  داروں 

 [۔ 188]األعراف:

میں   کہ  دیجیے  کہہ  ’’آپ  ہے:  ہوتا  ارشاد  یوں  جگہ  اور  ایک 

تمهارے لیے نہ کسی نقصان کا حق رکهتا ہوں اور نہ کسی بهّلئی کا 

آپ کہہ دیجیے کہ مجهے بهی ہللا تعالی سے کوئی نہیں بچا سکے گا 

نہ پاسکتا ہوں‘‘۔]الجن:  اور  پناه  -21ہی میں اس کے سوا کوئی جائے 

 [۔ 22

مرض،  مثّل  خصوصیات،  بشری  تمام  بهی  ساته  کے  رسولوں 

تهیں،   ہوئی  لگی  وغیره  حاجت  کی  پینے  کهانے  اور   چنانچہ موت 

حضرت ابراہیم علیہ السّلم نے رب تعالٰی کے اوصاف کے متعلق جو 

ہللا میں  بیان  کے  ،اس  تها  فرمایا  وه کچه  ’’اور  ہے:  ارشاد  کا  تعالى   
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ہوتا ہوں تو وه مجهے  بیمار  اور پّلتا ہے اور جب میں  مجهے کهّلتا 

کرے   زنده  پهر  گا  دے  موت  مجهے  وہی  اور  ہے  دیتا  شفا 

 [۔ 81-79گا‘‘۔]الشعراء:

ہے:’’یقینا ارشاد  کا  ملسو هيلع هللا ىلص  نبی  طرح  ہوں    اسی  بشر  جیسا  بهى  میں 

،جس طرح تم بهولتے ہو اسی طرح میں بهی بهولتا ہوں۔ پس جب میں 

 بهول جاؤں تو مجهے یاد دال دیا کرو‘‘۔

ان کے بلند ترین مقامات اور ان کى تعریف بیان   ،  ہللا تعالٰی نے

کے  مثال  ہے۔  کیا  متصف  سے  عبودیت  کو  ان  میں  سیاق  کے  کرنے 

سّلم کے متعلق ہللا کا ارشاد ہے : ’’بے طور پر حضرت نوح علیہ ال

تها‘‘۔]اإلسراء: بنده  شکرگزار  بڑا  وه  کے 3شک  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  حضرت   ]

اپنے  نے  ذات جس  وه  ہے  ’’بابرکت  ہے:  ہوتا  الہی  ارشاد  یوں  متعلق 

بندے پر فرقان )یعنی قرآن مجید( نازل فرمایا تاکہ وه تمام دنیاں والوں 

  [۔1کے لیےڈرانے واال ہو‘‘۔]الفرقان:

کے   السّلم  علیهم  یعقوب  و  اسحاق  ابراہیم،  حضرت  طرح  اسی 

متعلق یوں ارشاد ہوتا ہے : ’’اور ہمارے بندوں ابراهیم اور اسحاق اور 

یعقوب علیهم السّلم کو یاد کیجیے جو ہاتهو ں اور آنکهوں والے تهے 

بے شک ہم نے ان کو ایک )صفت( خاص آخرت کے گهر کی یاد سے 

ه ہمارے نزدیک منتخب اور اچهے لوگوں میں سے ممتاز کیا تها اور و

 [۔ 47-45تهے‘‘۔]ص:

ہوتا  ارشاد  متعلق  کے  السّلم  علیہ  مریم  ابن  عیسی  اور حضرت 

ہے : ’’وه تو محض )ہللا کے( ایک بنده تهے جن پر ہم نے فضل کیا 

نمونہ  ایک(  کا  قدرت  )اپنی  کو  ان  لیے  کے  اسرائیل  بنی  اور 

 [۔ 59بنایا‘‘۔]الزخرف:

 ں پر ایمان چار امور کو شامل ہے :رسولو

اول : اس بات پر ایمان کہ ان کی رسالت برحق اور ہللا تعالٰی کی  

بهی  کی  کسی  سے  میں  رسولوں  ان  نے  جس  پس  تهی،  سے  جانب 
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رسالت کا انکار کیا، تو اس نے ان سب کا انکار کیا۔ جیسا کہ ہللا تعالٰی 

رسولو نے  نوح  ’’قوم   ہے:  واضح  سے  ارشاد  اس  کو کے  ں 

نوح 105جهٹّلیا‘‘۔]الشعراء: حضرت  نے  تعالٰی  ہللا  کہ  کیجیے  غور   ]

دیا،  قرار  قوم  والی  کو جهٹّلنے  تمام رسولوں  کو  قوم  کی  السّلم   علیہ 

جس وقت انهوں نے تکذیب کی تهی اس وقت تک حضرت   حاالں کہ  

نوح علیہ السّلم کے سوا کوئی دوسرا رسول ان کے ہاں نہ آیا تها۔ اسی  

عیسائیوں نے حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص کو جهٹّلیا اور ان کی پیروی   طرح جن

نہیں کی ،تو انهوں نے حضرت عیسی بن مریم کو بهی جهٹّلدیا اور وه  

رہے،   نہ  بهی  میں سے  والوں  کرنے  اتباع  کی  کہ  ان  حضرت   کیوں 

آمد کی  کی  کو حضرت محمد ملسو هيلع هللا ىلص  عیسائیوں  ان  نے  السّلم  علیہ  عیسی 

امر کی   اس  کو  ان  تهی  اس بشارت دی  کا مطلب  جانے  دیئے  بشارت 

کے  کی طرف ہللا  ان  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  کہ حضرت  تها  نہ  کچه  اور  سوا  کے 

بهیجے ہوئے رسول ہوں گے، ہللا تعالٰی آپ ملسو هيلع هللا ىلص کے ہاتهوں ان لوگوں کو  

گمراہیوں سے محفوظ فرمائے گا اور انهیں سیدهی راه دکهائے گا۔ دوم 

ے نام ہمیں معلوم : ان رسولوں پر ان کے نام کے ساته ایمان النا جن ک

ہیں، مثّل حضرت محمد، ابراہیم، موسی، عیسی اور نوح علیهم الصّلة 

والسّلم۔ یہ پانچ اولوالعزم رسول ہیں، ہللا تعالٰی نے قرآن کریم میں دو 

فرمایا ہے۔ تذکره  کا  ان  پر  ’’اور جس   چنانچہ  مقامات  ہوتا ہے:  ارشاد 

ا بهی  سے  آپ  اور  لیا  اقرار  سے  نبیوں  نے  ہم  ابراہیم، وقت  نوح،  ور 

بهی مریم سے  ابن  عیسٰی  اور  عہد   ،  موسٰی  پختہ  ان سے  نے  ہم  اور 

[ اور دوسرى جگہ یہ ارشاد  الہی ہوتا ہے : ’’ہللا تعالی 7لیا‘‘۔]األحزاب:

نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو 

بهیج ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی  اور جس کو  تها  دیا  ا ہے حکم 

اور جس کا ہم نے ابراهیم، موسٰی اور عیسٰی کو حکم دیا تها وه یہ کہ 

جس چیز کى طرف آپ   ،  دین کو قائم رکهنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا

ہے گزرتی  گراں  پر  مشرکین  ان  وه  ہیں  ہے  بّلر  جسے   ،  انہیں  ہللا 

جو بهى اس کى طرف رجوع کرتا وه اس    ،  چاہے اپنا برگزیده بناتا ہے

ہے‘‘۔]الشورى:  کى فرماتا  رہنمائی  رسولوں   [۔  13صحیح  برگزیده  ان 
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کے عّلوه جن انبیاء کرام علیهم السّلم کے اسمائے گرامی کا ہمیں علم 

نہیں ان پر بهی اجماال ایمان النا ہم پر الزم ہے۔ ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے : 

تو  کچه  میں  ان  بهیجے  رسول  سے  بہت  پہلے  سے  آپ  نے  ہم  ’’اور 

ہیں جن کے حاالت ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں اورکچه ایسے   ایسے

 [۔ 78ہیں جن کے حاالت بیان نہیں کیے‘‘۔ ]غافر:

کی  ان  پہنچیں  کو  درجہ  کے  صحت  اخبار  جو  کی  ان   : سوم 

 تصدیق کرنا۔

تشریف  پاس  ہمارے  رسول  جو  سے  میں  رسولوں  ان   : چہارم 

خاتم الرسل حضرت   الئے ،ان کی شریعت پر عمل کرنا، اور بّلشبہ وه

ہیں۔ ہللا  پیغمبر  گئے  بهیجے  کی طرف  انسانوں  تمام  جو  ہیں  محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

مومن  بهی  لوگ  یہ  کی  آپ کے رب  ہے  قسم  ’’پس  ہے:  فرماتا  تعالٰی 

نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ مان لیں 

ور پهر جو فیصلہ آپ فرمادیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں ا

 [۔ 65اسے خوشی کے ساته تسلیم کر لیں‘‘۔]النساء:

 رسولوں پر ایمان النے کے بعض ثمرات :

کا علم کہ اس نے  تعالٰی کی عنایت ورحمت  پر ہللا  بندوں   : اول 

وه  کہ  بهیجا  لیے  اس  کو محض  رسولوں  اپنے  کی طرف  بندوں  اپنے 

سامنے انهیں ہللا تعاٰلی کے راستے کی طرف رہنمائی کریں اور ان کے  

کریں،   بیان  طریقہ  کا  کرنے  عبادت  کی  کہ  اس  عقل   کیوں  صرف 

 انسانی کے ذریعہ ان چیزوں کی معرفت ناممکن ہے۔

 دوم: اس بڑی نعمت پر ہللا تعالٰی کا شکر ادا کرنا۔

تمام رسل علیهم السّلم کے شایان شان ،ان کی تعظیم، ثنا   سوم :

وه ہللا تعالٰی کے برگزیده رسول ہیں، نیز اس   کیوں کہ  اور محبت کرنا  

تعالٰی کے عبادت گزار ہوئے، اس کی رسالت کی  لیے بهی کہ وه ہللا 

 تبلیغ کی اور اس کے بندوں کو نصیحت فرمائی۔
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د : معاندین نے اس دعوے  منکرین رسالت کا نظریہ اور اس کا ر

ہو  نہیں  رسول  کے  تعالٰی  ہللا  بشر  کہ  جهٹّلیا  کو  رسولوں  اپنے  سے 

سکتے۔ قرآن کریم میں ہللا تعالٰی نے ان کے اس زعم کا تذکره کرتے  

ہوئے یوں رد فرمایا ہے: ’’اور جس وقت لوگوں کے پاس ہدایت آگئی 

مگر ان کے  تو اس پر ایمان النے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا  

اسی قول نے کہ کیا ہللا نے بشر کو پیغمبر بنا کے بهیج دیا ؟ آپ فرما 

پهرتے  چلتے  میں(  اس  )کہ  ہوتے  فرشتے  میں  زمین  اگر  کہ  دیجیے 

)اور( آرام کرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر 

تعالٰی  سو اس گمان کا رد کرتے ہوئے ہللا [۔ 95-94بهیجتے‘‘۔]اإلسراء:

فرماتا ہے کہ چونکہ زمین کے باشندے بشر ہیں، اور رسول انہی کی  

طرف بهیجے گئے ہیں ،لہذا ان رسولوں کا بشر ہونا ضروری ہے اور 

اگر زمین کے باشندے فرشتے ہوتے تو ہللا تعالٰی یقینا ان پر آسمان سے 

ر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل فرماتا کہ وه ان جیسا ہی ہو۔ او 

اسى طرح قرآن کریم میں ہللا تعالٰی نے رسولوں کو جهٹّلنے والوں کا 

قول یوں نقل فرمایا ہے: ’’تم محض ہم جیسے آدمی ہو تم یوں چاہتے ہو 

کہ جن چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تهے ان سے ہم کو روک  

الؤ دلیل  واضح  کوئی  سو  بهی   ،  دو  ہم  کہ  کہا  سے  ان  نے  رسولوں 

پر  تمهارے   جس  سے  میں  بندوں  اپنے  ہللا  لیکن  ہیں  ہی  آدمی  جیسے 

چاہتا ہے )نبوت کا( احسان فرماتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ 

-10ہللا کے حکم کے بغیر تمهارے پاس کوئی دلہل لے آئیں‘‘۔]إبراهیم:

 [۔ 11
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 یومِ  آخرت پِر ایمان

آخرت‘‘ سے مراد روز قیامت ہے۔ جب لوگوں کو ان کے    ’’یوم

 اعمال کے حساب اور جزا کے لیے دوباره زنده کیا جائے گا۔

اس دن کا نام ’’یوم آخرت‘‘ اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی 

ہوگا،   نہ  دن  کہ  دوسرا  اپنے   کیوں  اپنے  جہنم  اہل   اور  جنت  اہل   تمام 

 ٹهکانوں میں قرار پا چکے ہوں گے۔

 ت کے دن پر ایمان تین امور کو شامل ہے:آخر

جانے   اٹهائے  دوباره  النا۔  ایمان  پر  جانے  اٹهائے  دوباره   : اول 

سے مراد دوسری بار صور پهونکتے وقت مردوں کو زنده کرنا ہے، 

تمام لوگ بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں، بغیر لباس کے ننگے   چنانچہ  

کهڑے ہوئے جائیں   جسم،اور غیر مختون ہللا رب العالمین کے حضور

گے۔ ارشاد باری تعالٰی ہے : ’’جس طرح ہم نے )کائنات کو( پہلی بار 

پیدا کیا تها اسی طرح دوباره پیدا کریں گے،یہ وعده )جس کا پورا ہونا(  

 [۔ 104ہم پر )الزم ہے( ہم )ایسا( ضرور کریں گے‘‘۔]األنبیاء:

ثابت ہے، کتاب ہللا، سنت    اور  اٹهایا جانا حق  اور دوباره  رسول 

 اجماع مسلمین سب اس کے ثبوت پر داللت کرتے ہیں۔

مرو   ہی  ضرور  بعد  کے  اس  تم  ’’پهر  ہے:  ارشاد  کا  تعالٰی  ہللا 

جاؤ  کئے  زنده  دوباره  روز  کے  قیامت  تم  پهر  گے، 

 [۔ 16-15گے‘‘۔]المؤمنون:

اور نبی ملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد ہے: یعنی’’قیامت کے دن لوگوں کو ننگے 

 متفق علیہ۔  مختون جمع کیا جائے گا‘‘۔  پاؤں ،ننگے بدن اور غیر

اور اس کے اثبات پر مسلمان کا اجماع ہے اور حکمت کا تقاضا 

اور  کرے  زنده  دوباره  کو  مخلوق  اس  اپنی  تعالٰی  کہ ہللا  ہے  یہی  بهی 

کیے  عائد  فرائض  جو  پر  ان  نے  اس  جو  ذریعے  کے  رسولوں  اپنے 

کرتے ہو کہ ہم نے   تهے، ان کی انهیں جزاء دے۔ ’’سو کیا تم یہ خیال
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تم کو بے فائده پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ  

[ اور اپنے پیغمبر ملسو هيلع هللا ىلص سے فرمایا: ’’)اے پیغمبر( 115گے‘‘۔]المؤمنون:

آپ پر قرآن )کى تّلوت اور اس کى طرف دعوت وتبلیغ  جس ہللا نے 

لوٹا طرف  اپنى  دن  کے  قیامت  کو  آپ  وه  ہے  کیا  فرض  واال کو(  نے 

 [۔ 85ہے‘‘۔]القصص:

ایمان النا۔ یعنی بندے کے تمام اعمال کا  دوم : حساب و جزا پر 

حساب ہو گا اور اس کے مطابق اسے پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس  

داللت کرتے  مسلمین سب  اجماع  اور  و سنت  کتاب  بهی  پر  ثبوت  کے 

 ہیں۔

پاس ہی آنا ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے: ’’بےشک ان کو آخر ہمارے  

ذمہ ہے‘‘۔]الغاشیة: ہمارے  لینا  ان سے حساب  پهر بے شک  -25ہے، 

[ ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا :’’جو شخص ایک نیکی الئے گا 26

تو اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو کوئی ایک 

 نہ   لمظ بدی الئے گا تو وه اسی کے برابر سزا پائے گا اور ان لوگوں پر  

’اور قیامت ’:  ہے  فرماتا  تعالیٰ   ہللا  جگہ  اور  ایک[  160:األنعام]  ہوگا‘‘۔

ایک زره  پر  ترازو رکهیں گے سو کسی جان  کا  انصاف  ہم  کے روز 

برابر بهی ظلم نہ ہوگا اور اگر رائی کے دانہ کے برابر بهی عمل ہو گا 

کافی  لیے  کے  لینے  حساب  ہم  اور  گے  آئیں  لے  اسے  ہم  تو 

نیز حضرت عبد ہللا بن عمر رضی ہللا عنہما سے   [۔  47:ہیں‘‘۔]األنبیاء

بهی مروی ہے کہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا: ’’قیامت کے روز ہللا تعالٰی مومن 

اور اس  اپنے پردے سے ڈهانپ لے گا  اپنے قریب بّل کر  شخص کو 

گا،  وه جواب دے  گناه جانتا ہے۔  یہ  اور  یہ  تو  کیا  گا کہ  پوچهے  سے 

کہ جب وه اپنے گناہوں کے اقرار کے   ہاں، اے میرے رب !یہاں تک

فرمائے  ہللا  ہے،تو  گیا  ہو  برباد  و  تباه  وه  کہ  گا  لے  سمجه  یہ  بعد 

میں  تهی،آج  کی  پوشی  پرده  کی  گناہوں  تیرے  میں  دنیا  نے  گا:’’میں 

اس کو اس کی نیکیوں کا   چنانچہ  تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں،

ا کفار  لیکن  گا،  جائے  دیا  دے  نامہ  االعّلن اعمال  علی  کو  منافقین  ور 
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تمام مخلوق کے سامنے بّل کر یہ کہا جائے گا:"یہ وه لوگ ہیں جنہوں  

نے اپنے رب کو جهٹّلیا، خبردار ظالموں پر ہللا کی لعنت ہے‘‘۔ متفق 

 علیہ

اور نبی ملسو هيلع هللا ىلص سے صحیح طور پر ثابت ہے: ’’جس کسی نے نیکی  

یک نیکی کو اپنے کا اراده کرنے کے بعد اس پر عمل کیا تو ہللا اس ا

ہاں دس گنا سے سات سو گنا بلکہ اس سے بهی زیاده کئى گنا نیکیاں 

لکه دیتا ہے اور جب کوئی کسی بدی کا اراده کر کے اس پر عمل بهی 

(صرف  میں  اعمال  نامہ  کے  )اس  ہاں  اپنے  تعالٰی  ہللا  ،تو  گزرے  کر 

 ایک ہی بدی لکهتا ہے‘‘۔ 

ساب و کتاب اور ان کی قیامت کے روز تمام انسانی اعمال کے ح 

کا  حکمت  اور  ہے  اتفاق  کا  مسلمانوں  تمام  پر  اثبات  کے  سزا  و  جزا 

ہے   یہی  بهی  کہ  تقاضا  رسول   کیوں  کیں،  نازل  کتابیں  نے  تعالٰی  ہللا 

میں  ان  اور  کرنا  قبول  انهیں  تهے  وه الئے  احکام  شریعت  بهیجے جو 

وں پر فرض سے جن احکام پر عمل کرنا واجب تها،ان پر عمل کرنا بند

کو   قتال  ساته  کے  ہیں،اُن  مخالف  کے  شریعت  کی  اس  لوگ  جو  کیا۔ 

ان  اور  ان کی عورتوں  اوالد،  ان کی   ، ان کے خون  دیا،  قرار  واجب 

کے مالوں کو حّلل قرار دیا۔ تو اگر ان تمام اعمال کا حساب کتاب ہی 

نہ ہو اور نہ ہی ان کے مطابق جزا و سزا دی جائے تو یہ تمام احکام 

تمام جہانوں کا پروردگار   حاالں کہ    کار اور مہمل قرار پاتے ہیں    بے

اس حقیقت کی طرف ہللا تعالٰی   چنانچہ  تو ہر عبث چیز سے منزه ہے،

نے یوں اشاره فرمایا ہے: ’’پهر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچهیں گے 

)بهی(   سے  رسولوں  ہم  اور  تهے  گئے  بهیجے  رسول  پاس  کے  جن 

دیں  بتا  ساته  کے  علم  کچه  سب  کو  ان  ہم  پهر  گے،  پوچهیں  ضرور 

 [۔ 7-6گےاور ہم کہیں غائب )یعنی بے خبر( نہ تهے‘‘۔]األعراف:

دونوں  س وه  کہ  پر  اس  اور  النا،  ایمان  پر  جہنم  اور  جنت   : وم 

 مخلوق کے ابدی ٹهکانے ہیں۔
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اختیار  تقوی  نے  تعالٰی  ہللا  جسے  ہے  گهر  کا  نعمتوں  جنت  سو 

کرنے والے ان مومنوں کے لیے بنایا ہے جو ان چیزوں پر ایمان الئے 

عالٰی اور اس جن پر ایمان النا ہللا تعالٰی نے ان پر واجب ٹهہرایا، ہللا ت

کے رسول کی اطاعت کی اور ہللا کے لیے مخلص اور اس کے رسول 

نعمتیں   کی  طرح  طرح  میں  جنت  لیے  کے  ان  ٹهہرے۔  پیروکار  کے 

ہیں۔ایک حدیث میں ہے: ’’جسے نہ تو کسی آنکه نے دیکها، نہ کسی 

کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا‘‘۔ ہللا 

کا کام   تعالٰی  اوربهلے  ایمان الئے  لوگ جو  وه  ’’بے شک  ارشاد ہے: 

کرتے رہے وه سب مخلوقات سے بہترین ہیں ان کا صلہ ان کے رب 

کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی 

اور وه ہللا سے  ہمیشہ رہیں گے۔ ہللا ان سے راضی  ہمیشہ  ان میں  وه 

لیے کے  شخص  اس  یہ  ہوئے  ڈرتا   راضی  سے  رب  اپنے  جو  ہے 

ہے 8-7رہا‘‘۔]البینة: ہوتا  یوں  ارشاد  کا  تعالی  ہللا  جگہ  اور  ایک   ]

’’کوئی شخص نہیں جانتا جو کچه ہم نے ان کی آنکهوں کی ٹهنڈک ان 

کے لیے پوشیده کر رکهی ہے، یہ ان کے اعمال  )صالحہ( کا صلہ ہے 

گهر ہے، اسے   [ اور ’’جہنم‘‘ عذاب کا8-7جو وه کرتے تهے‘‘۔]البینة:

کے  اس  نے  جنهوں  ہے  بنایا  لیے  کے  کافروں  ظالم  ان  نے  تعالٰی  ہللا 

ساته کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرنی کی۔ جہنم میں طرح طرح 

ان ہولناکیوں کا تصور بهی  کا عذاب اور سامان عبرت ہے، کوئی دل 

جو  بچو  سے  آگ  اس  ’’اور  ہے:  ارشاد  کا  تعالٰی  ہللا  سکتا۔  کر  نہیں 

تیار گئی ہے‘‘]آل عمران: لیے  یوں  131کافروں کے  ایک جگہ  اور   ]

ہے برحق  سراسر  قرآن  یہ  کہ  کردو  ’’اعّلن  چاہے   ،  فرمایا:  جو  اب 

بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ    ،  ایمان الئے جو چاہے کفر کرے

تیار کر رکهی ہے جس کی قناتیں ان کو گهیرے ہوئے ہوں گی اور اگر 

ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی ہو گی جو تیل وه فریاد کریں گے تو  

کی تلچهٹ کے مانند ہو گااور چہروں کو بهون ڈالے گا، )ان کے پینے 

[ اور ایک مقام پر 29کا( پانی بهی برا اور آرام گاه بهی بری‘‘۔]الكهف:

ارشاد باری تعالٰی ہے: ’’ بے شک ہللا نے کافروں کو اپنی رحمت سے 
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ان کے اور  ہے  کردیا  ہے   دور  کر رکهی  تیار  آگ  ہوئی  بهڑکتی  لیے 

اور نہ  پائیں گے  جس میں وه ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی حمایتی 

مددگار۔ جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹائے جائیں گے تو یوں کہیں 

کی  اطاعت  کی  رسول  اور  فرمانبرداری  کی  نے ہللا  ہم  کاش  اے  گے 

 [۔ 66-64ہوتی‘‘۔]األحزاب:

 یمان کے ثمرات :یوم  آخرت پر ا

اطاعت  میں  طلب  و  امید  کی  ثواب  و  اجر  کے  دن  اس   : اول 

 وفرمانبرداری کی طرف رغبت اور اس کی حرص۔ 

بے  نافرنای سے  لیے  بچنے کے  دن کے عذاب سے  اس   : دوم 

 تعلق اور بے زار ہونا۔

سوم : آخرت کی نعمتوں اور ثواب کی امید پر مومنوں کے لیے 

 پر تسلی۔دنیاوی نعمتوں سے محرومی 

 دوباره اٹهائے جانے کے منکروں کا نظریہ اور اس کا رد :

کیا  انکار  کا  جانے  اٹهائے  دوباره  بعد  کے  موت  نے  کافروں 

ہے،ان کا خیال ہے کہ موت کے بعد دوباره زنده کیا جانا ناممکن ہے 

لیکن یہ زعم قطعا باطل ہے، شریعت، حس اور عقل اس کے بطّلن پر 

 داللت کرتی ہیں۔

کریم   قرآن  تعالٰی  : ہللا  رد  کا  بعث  منکرین  شرعی نصوص سے 

دوباره زنده  وه  ہیں کہ  یہ دعوٰی کرتے  : ”کافر  فرماتا ہے  ارشاد  میں 

ہرگز نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجیے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب 

کی تم دوباره ضرور زنده کیےجاؤ گے پهر جو کچه تم نے کیا ہے تم 

ئے گا اور یہ موت کے بعد دوباره اٹهانا ہللا کے لیے کو سب بتّل دیا جا

ہے“۔]التغابن: آسان  متفق   [۔  7بالکل  پر  امر  اس  سماویہ  کتب  تمام  نیز 

 ہیں۔
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حسی دلیل سے منکرین بعث کا رد : ہللا تعالٰی نے اسی دنیا میں 

مشاہده  کا  چیز  اس  کو  بندوں  اپنے  کر  بخش  دوباره زندگی  کو  مردوں 

ہے،   مذکور     چنانچہکروادیا  مثالیں  پانچ  کی  اس  میں  ہی  البقرة  سورة 

 ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں: 

ہم  موسی!  اے  کہ  کہا  سے  ان  جب  نے  موسی  قوم   : مثال  پہلی 

کو  تعالٰی  ہللا  کہ  تک  جب  گے  کریں  نہ  یقین  ہرگز  کا(  رسالت  )تیری 

اپنے سامنے نہ دیکه لیں، پس ہللا تعالٰی نے ان کو مار ڈاال، پهر ان کو 

اسی واقعہ کے بارے میں ہللا تعالٰی بنی   چنانچہ  زندگی بخشی۔    دوباره

تم نے  ’’اور جب  فرماتا ہے:  ارشاد  ہوئے  کو مخاطب کرتے  اسرائیل 

)موسٰی سے( کہا کہ اے موسٰی جب تک ہم ہللا تعالی کو سامنے نہ دیکه  

لیں گے تم پر ایمان الئیں گے۔ پهر تم کو بجلی نے پکڑلیا اور تم دیکه 

پهر ہم نے تمهیں موت کے بعد ازسرنو زنده کر دیا تاکہ تم   رہے تهے،

دوسری مثال : اس ’’مقتول‘‘کی ہے   [۔  56-55شکرگزار بنو‘‘۔]البقرة:

جس کے ناحق مارے جانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل میں سے کسی 

ہللا تعالٰی نے انهیں گائے ذبح کرنے اور اس   چنانچہ  نے قبول نہ کی،  

پر مارنے کا حکم دیا تاکہ وه انهیں اپنے قاتل   کے ایک ٹکڑے کو میت

کی خبر دے۔ اس قصہ کو ہللا تعالٰی نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ’’اور جب 

تم نے ایک شخص کو مار ڈاال پهر تم اس میں باہم جهگڑنے لگے اور  

جو بات تم چهپا تے تهے ہللا اس کو ظاہر کرنے واال تها۔ پهر ہم نے کہا 

گائ اس  پر  مردے  اس  ہللا :  طرح  اسی  مارو۔  ٹکڑا  ایک  کوئی  کا  ے 

مردوں کو زنده کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کے نمونے دکهاتا ہے 

لو‘‘۔]البقرة: کام  عقل سے  تم  اس قصے   [۔  73-72تاکہ   : مثال  تیسری 

قوم  ایک  پر مشتمل  افراد  ہزار  اسرائیل کی کئی  بنی  کی ہے جس میں 

بهاگ کهڑی ہوئی تهی،   موت کے خوف سے اپنی بستیوں کو چهوڑ کر

ہللا تعالٰی نے )ان پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے   چنانچہ  

کسی کو فرار حاصل نہیں ہے( ان سب کو موت کی نیند سّل دیا، پهر 

ان کو زنده فرمایا۔ اس واقعہ کا تذکره قرآن کریم میں ہللا تعالٰی نے یوں 
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ا جو موت کے ڈر سے فرمایا ہے: ’’کیا تم نے ان لوگو ں کو نہیں دیکه

میں  تعداد(  )کی  ہزاروں  وه  اور  تهے  نکلے  بهاگ  سے  گهروں  اپنے 

بے  کیا،  زنده  کو  ان  پهر  مرجاؤ،  کہ  دیا  حکم  کو  نےان  ہللا  پهر  تهے 

نہیں  شکر  لوگ  اکثر  لیکن  ہے  واال  کرنے  فضل  پر  لوگوں  ہللا  شک 

چوتهی مثال : اس قصے کی ہے جس میں ایک   [۔  243کرتے‘‘۔]البقرة:

بستی کی   شخص ہوا،  پر سے  بستی  تباه شده  اور  ویران  کا گزر کسی 

کو  والوں  بستی  اس  تعالٰی  کہ ہللا  ہوئی  یہ حیرت  اسے  کر  دیکه  حالت 

ہللا تعالٰی نے اس کی   چنانچہ  )روز قیامت( کس طرح زنده فرمائے گا،  

روح بهی قبض کر لی اور اسے سو سال تک مرده رکها ، پهر اس کو 

کریم میں اس واقعہ کا تذکره ہللا تعالٰی نے یوں فرمایا   زنده فرمایا۔ قرآن

ہے: ’’کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکها جو ایک بستی پر سے گزرا 

جس کے چهت گرے پڑے تهے۔کہا ہللا اس بستی والوں کو موت کے 

بعد کس طرح زنده کرے گا؟ پهر ہللا نے اس کو سو برس مرده رکها،  

کہ تو کتنی دیر یہاں رہا؟ کہا ایک دن یا پهر اٹهایا اور اس سے پوچها  

اس سے بهی کچه کم ہللا تعالی نے فرمایا نہیں بلکہ تو سو برس فوت 

رہا پس اپنے کہانے پینے کو دیکه کہ بگڑا تک نہیں اور اپنے گدهے 

ایک(  کا  قدرت  )اپنی  تجهے  واسطے  کے  نےلوگوں  ہم  اور  دیکه  کو 

کہ ہم کس طرح ان کو ابهار   نمونہ بنانا چاہا اور ہڈیوں کی طرف دیکه

کر جوڑدیتے ہیں، پهر ان پر )کس طرح( گوشت پوست چڑها دیتے ہیں 

پهر جب اس پر یہ سب کچه ظاہر ہوا تو پکار اٹها کہ میں یقین کرتا ہوں  

ہے‘‘]البقرة: قادر  پر  چیز  ہر  ہللا  بے شک  :   [۔  259کہ  مثال  پانچویں 

ق  اس  کے  السّلم  علیہ  ہللا  خلیل  ابراہیم  میں حضرت  جس  ہے  کی  صہ 

مشاہده  کا  قدرت  کی  کرنے  زنده  کو  مردوں  تعالٰی سے  ہللا  نے  انهوں 

کرنے کی درخواست کی تو ہللا تعالٰی نے انهیں چار پرندوں کو ذبح کر 

کے ان کے جسم کے ٹکڑے )آپس میں مّل کر ( آس پاس کے پہاڑوں 

تمام   پر منتشر کر دینے اور پهر ان کو آواز دینے کا حکم دیا ،چنا چہ

علیہ  ابراہیم  ہوئے حضرت  دوڑتے  کر  دوسرے سے جڑ  ایک  ٹکڑے 

السّلم کے پاس آ گئے۔ ہللا تعالٰی نے اس واقعہ کا تذکره قرآن کریم میں 



 
 
 
 
 

 
48 

تعارف مختصر كا  عقيده اسالمى  

 

ان الفاظ میں فرمایا ہے: ’’اور یاد کرو جب ابراهیم علیہ السّلم نے کہا 

اے میرے رب مجه کو دکهّلدے کہ تو مردے کس طرح زنده کرے گا؟ 

 تعالی( نے فرمایا کہ کیا تجهے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ )حضرت )ہللا

ابراہیم نے( کہا کیوں نہیں؟ لیکن اپنے دل کے اطمنان کے لیے )چاہتا 

اپنی طرف  ہوں( )ہللا تعالی نے( فرمایا کہ چار پرندے پکڑ کر ان کو 

بّلٔو پهر )ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے( ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر  

پهر ان کو بّلٔو تو وه تمهارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور رکه دو۔  

 [۔ 260جان لے کہ بے شک ہللا زبردست اور حکمت واال ہے‘‘ ]البقرة:

یہ چند ایسی حسی اور امرواقع مثالیں ہیں جو مردوں کے دوباره  

واقعات سے  ان  ہیں۔  پر داللت کرتی  پر واضح طور  زنده کیے جانے 

السّلم  پہلے ہم ہللا   ابن مریم علیہ  تعالٰی کی جانب سے حضرت عیسی 

تعالی  )یعنی ہللا  نشانی  ایک  نشانیوں میں سے  نبوت کی  کو عطا کرده 

کے حکم سے مردوں کو زنده کرنا اور انهیں )قبروں سے نکالنا( کی 

 طرف بهی اشاره کر چکے ہیں۔

 :عقلی دالئل سے ’’منکرین بعث‘‘ کا رد

نے آسمانوں وزمین اور جو کچه ان میں اول :بے شک ہللا تعالٰی  

ہے، سب کو پہلی بار )یعنی بغیر کسی وجود اور مثال سابق کے( پیدا 

کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہستی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر 

ہو، وه اس کو دوباره زنده کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتی۔ ہللا تعالٰی کا 

جو  وہی ہللا  ’’اور  ہے:  پهر   ارشاد  ہے،  کرتا  پیدا  بار  پہلی  کو  مخلوق 

ہے‘‘۔]الروم: آسان  بہت  اسے  یہ  اور  گا  کرے  پیدا  دوباره   [۔ 27اسے 

ایک اور جگہ ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے:’’جس طرح ہم نے )کائنات کو( 

پہلی بار پیدا کیا تها اسی طرح دوباره پیدا کریں گے، یہ ایک وعده ہے 

)الزم پر  ہم  کرنا(  پورا  کا  والے   )جس  کرنے  ضرور  )ایسا(  ہم  ہے( 

جن لوگوں نے بوسیده اور گلی ہوئی ہڈیوں کے   [۔  104ہیں‘‘۔]األنبیاء:

دوباره زنده ہونے کا انکار کیا تها ان کا رد کرتے ہوئے ہللا تعالٰی فرماتا 

ہے: ’’آپ کہہ دیجئےکہہ وہی ان کو )دباره( زنده کرے گا جس نے ان 
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اور   تها  کیا  پیدا  بار  پہلی  جانتا کو  خوب  کرنا  پیدا  کا  چیز  ہر  وه 

ہوتی ہے   [۔  79ہے۔‘‘]یس: اور مردار  بنجر  : زمین بّلشبہ سخت  دوم 

تعالٰی اس پر بارش  لیکن ہللا  ہوتا  نہیں  جس میں کوئی ہرا بهرا درخت 

میں  شکل  کی  جوڑوں  شادماں  اور  خرم  خوش  پر  اس  تو  ہے  برساتا 

ہونے کے   بنجر  وه جو  ۔تو  اُٹهتا ہے  لہلہا  بعد اس زمین کو زنده سبزه 

کرنے پر قادر ہے وه مردوں کو دوباره زندگی بخشنے پر بهی قدرت 

رکهتا ہے۔ ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے: ’’اور )اے بندے( یہ اس کی قدرت 

کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی )یعنی خشک( دیکهتا ہے پهر 

ے اور پهولنے جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وه تروتازه ہو جاتی ہ

لگتی ہے تو بے شک جس نے اس مرده زمین کو زنده کیا وہی مردوں  

[ 39کو زنده کرنے واالہے۔ بے شک وه ہر چیز پر قادر ہے‘‘۔ ]فصلت:

اور ایک جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے: ’’اور ہم نے آسمان سے برکت واال 

پانی برسایا پهر ہم نے اس سے باغات اور کٹنے والے کهیت کے غلے 

اور کهجوروں کے بلند وباال درخت جن کے خوشے تہ بہ   ،  دا کئےپی

اورہم   ہے(  )کیا  لیے  دینے کے  کو رزق  بندوں  ۔)یہ سب کچه(  ہیں  تہ 

نے اس پانی سے مرده بستی کو زنده کر دیا )پس( اسی طرح )قیامت 

 [۔ 11-9کے روز قبروں سے( نکلنا ہو گا‘‘۔]ق:

ر ایمان یوم آخرت پر موت کے بعد پیش آنے والی تمام کیفیات پ

 ایمان کو شامل ہے مثّل : 

اس  1) بعد میت سے اس کے رب،  تدفین کے  یعنی   : قبر  فتنٔہ   )

کے دین اور اس کے نبی کے متعلق سوال کیا جانا، تو اہل  ایمان کو ہللا 

گا،   رکهے  قدم  ثابت  ساته  کے  بات  مضبوط  اور   چنانچہ تعالٰی صحیح 

’’میرا رب ہللا ہے، میرا دین اسّلم  فوت ہونے واال مومن جواب دے گا:

اور محمد ملسو هيلع هللا ىلص میرے نبی ہیں۔‘‘ اس کے برعکس ظالموں کو ہللا تعالٰی 

کافر کہے گا:’’افسوس ہائے افسوس ! میں   چنانچہ  گمراه کر دے گا،  

 : گا  کہے  واال  کرنے  شک  میں  دین  یا  منافق  اور  جانتا‘‘۔  نہیں  کچه 

ہتے ہوئے ُسنا تو میں نے ’’میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچه ک
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بهی کہہ دیا‘‘۔ قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں : ظالموں یعنی منافقین 

فرماتا  ارشاد  تعالٰی  قبر‘‘ مقرر ہے۔ ہللا  ’’عذاب   لیے  کافروں کے  اور 

کی  موت  لوگ  ظالم  جب  دیکهیں  کو  وقت  اس  آپ  اگر  ’’اور  ہے: 

رہے   بڑها  ہاته  فرشتےاپنے  اور  گے  ہوں  میں  کہ  سختیوں  گے  ہوں 

نکالو اپنی جانیں۔ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ  

تکبرکرتے  سے  آیتوں  کی  اس  اور  کہتے  باتے  جهوٹی  پر  ہللا  تم 

 [۔  93تهے‘‘۔]األنعام:

اور آل فرعون کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: ’’جہنم کی آگ کہ جس 

یامت قائم  پر وه لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس روز ق

ہو گی )حکم ہوگا کہ( داخل کرو آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب 

 [۔ 46میں‘‘۔]غافر:

ثابت رضی ہللا عنہ سے  بن  زید  میں حضرت  مسلم  اور صحیح 

’’اگر میں ہللا تعالٰی سے دعا کروں    روایت ہے کہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا :

تم  تو  ہے  سنا  نے  میں  جو  دے  سنا  وه  سے  میں  قبر  عذاب  تمهیں  کہ 

)ایک دوسرے کو ( ہرگز دفن نہ کرو گے، پهر آپ نے فرمایا، عذاب  

جہنم سے ہللا کی پناه مانگو، صحابہ نے کہا:ہم جہنم کے عذاب سے ہللا  

ظ  :تم  فرمایا  نے  آپ  ہیں۔  مانگتے  پناه  تمام کی  پوشیده  اور  اہری 

آزمائشوں سے ہللا کی پناه مانگو، صحابہ نے کہا: ہم ظاہری اور باطنی 

پناه مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:فتنہ دجال سے  تمام فتنوں سے ہللا کی 

ہللا کی پناه مانگو، صحابہ نے کہا: ہم فتنہ دجال سے ہللا کی پناه مانگتے 

 ہیں‘‘۔

کا نعمتوں‘‘  کی  ’’قبر  تک  سچے   جہاں  یہ صرف  تو  ہے  تعلق 

مومنوں کے لیے مقرر ہے۔ ہللا تعالی ارشاد فرماتا ہے :’’یقینا جنهوں 

فرشتے  پر  ان  رہے،  قائم  پر  اسی  پهر  ہے،  رب ہللا  ہمارا  کہ  کہا  نے 

اور  کرو،  غم  نہ  اور  ڈرو  مت  تم  کہ  ہیں  کہتے  اور  ہیں  ہوتے  نازل 

جاتا  کیا  وعده  سے  تم  کا  جس  کی  جنت  اس  سنو  خوشخبری 

 [۔ 30تها‘‘۔]فصلت:



 
 
 
 
 

 
51 

تعارف مختصر كا  عقيده اسالمى  

 

وقت  جس  کہ  نہیں  کیوں  ’’پهر  ہے:  ہوتا  ارشاد  جگہ  اور  ایک 

روح حلق تک آ پہنچی ہے اور تم اس وقت دیکه رہے ہوتے ہو اور ہم 

نہیں دیکه سکتے۔ پهر  تم سے زیاده اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم 

ہو تو روح کو کیوں  تو اگر سچے  ہو  نہیں  اگر تم کسی کے حکم میں 

وٹا لیتے؟ پهر اگر وه مرده مقربین میں سے ہے تو )اس کے لیے( نہیں ل

 [۔ 89-83راحت ہے خوشبودار پهول اور نعمت کے باغ ہیں‘‘۔]الواقعة:

حضرت براء بن عازب رضی ہللا عنہ سے مروی ایك حدیث میں 

میں  قبر  اپنی  وه  جب  کہ  فرمایا  متعلق  کے  مومن  نے  ملسو هيلع هللا ىلص  نبی  کہ  ہے 

د جواب  کا  سواالت  کے  ایک فرشتوں  سے  آسمان  ’’تو  گا:  چکے  ے 

پکارنے واال پکارے گا کہ سچ کہا میرے بندے نے، پس اس کے لیے 

جنت کا فرش بچهاؤ، اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے 

دو،   ہوا   چنانچہ  جنت کی طرف دروازه کهول  پاس جنت کی  اس کے 

نگاه جائے قبر جہاں تک  کی  اس  اور  گی۔  لگے  آنے  گی   اور خوشبو 

 )وہاں تک( کشاده کر دی جائے گی۔ 

منکرین برزخ کا عقیده اور اس کا رد : بدنیت اور منحرف لوگوں  

انهوں نے اس زعم میں قبر   چنانچہ  کا ایک گروه گمراہی کا شکار ہوا۔  

کے عذاب اور اس کی راحتوں کا انکار کیا كه یہ ایک خّلف واقعہ اور 

ر کهول کر ُمردے کی حالت کو  ناممکن امر ہے۔ وه کہتے ہیں کہ اگر قب

دیکها جائے تو وه اسی حالت میں پایا جاتا ہے جس میں وه دفن کیا گیا 

تها نیز قبر میں کشادگی یا تنگی جیسی کوئی تبدیلی دیکهنے میں نہیں 

 آئی۔

 ایسا گمان شریعت، حس اور عقل کی رو سے باطل ہے۔

ب کی شریعت کی رو سے اس کا رد : یوم آخرت پر ایمان کے با

شق )ب( ’’عذاب قبر اور اس کی نعمتیں‘‘ میں عذاب قبر اور اس کی 

 نعمتوں پر داللت کرده شرعی دالئل و نصوص گزر چکے ہیں۔
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اور صحیح بخاری میں حضرت عبدہللا بن عباس رضی ہللا عنہ 

سے روایت ہے: ’’نبی ملسو هيلع هللا ىلص مدینہ منوره کے کسی باغ سے نکلے، تو آپ 

ں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا نے دو انسانوں کی آوازیں سنی

رہا تها ’’پهر پوری حدیث ذکر کی جس میں یہ ہے کہ ’’ان میں سے 

ایک پیشاب سے صفائی نہیں رکهتا تها‘‘۔ایک دوسری روایت میں ہے 

 کہ ’’اپنے پیشاب سے‘‘اور دوسرا شخص چغل خور تها۔‘‘

حسی اعتبار سے اس کا رد : سونے واال شخص کبهی خواب میں 

دیکهتا ہے کہ وه بہت وسیع ، پر فضا اور خوش کن مقام پر ہے اور 

یا وه    ،  وہاں بہت سی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے

یہ دیکهتا ہے کہ وحشت ناک اور تنگ و تاریک جگہ پر ہے اور اس 

ہے رہا  کر  محسوس  تکلیف  کہ    ،  سے  ہے  ہوتا  بهی  ایسا  کبهار  کبهی 

شخ واال  دیکهنے  ہوجاتا خواب  بیدار  کر  چونک  سے  خواب  اپنے  ص 

وه اپنے گهر کے کمرے میں اپنے ہی بستر پر لیٹا ہوتا   حاالں کہ    ہے،  

اور نیند تو موت کی بہن ہے۔ اسی لیے ہللا تعالٰی نے اس کا نام   ،  ہے

"وفات" رکها ہے،ارشاد ہوتا ہے: ’’ہللا )لوگوں کی( جانوں کو ان کی 

اور   ہے  کرتا  قبض  وقت  کے  کی موت  )ان  آئی  نہیں  موت  کو  جن 

روحیں( سوتے میں )قبض کرلیتا ہے( پهر ان جانوں کو جن پر موت کا 

حکم فرما چکا ہے روک رکهتا ہے اور باقی جانوں کو ایک مقرر وقت 

عقلی اعتبار سے اس کا رد   [۔  42تک کے لیے چهوڑ دیتا ہے‘‘۔]الزمر:

ے خواب بهی :سونے واال کبهی اپنے خواب میں واقع کے مطابق سچ

دیکهتا ہے اور کبهی اصلی شکل وصورت میں نبی ملسو هيلع هللا ىلص کی زیارت بهی 

کر لیتا ہے اور جس نے رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کو آپ کے اوصاف کے مطابق  

سونے واال اس سے   حاالں کہ    دیکها بّلشبہ اس نے آپ ہی کو دیکها،  

اپنے کمرے  جسے وه خواب میں دیکهتا ہے، اس سے بہت دور واقع 

و خواب ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں دنیاوی حاالت میں کے بستر پر مح

 ممکن ہیں تو احوال آخرت میں کیسے ناممکن ہو سکتی ہیں؟
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جہاں تک ان کے اپنے اس دعوے پر اعتماد کا تعلق ہے کہ اگر 

قبر کو کهول کر ُمردے کی حالت کو دیکها جائے تو وه اسی حالت میں 

تها گیا  کیا  دفن  وه  میں  جس  ہے  آتا  کی نظر  قسم  کسی  میں  قبر  نیز   ،

ایک طرح  کئی  جواب  کا  اس  تو  آتی،  نہیں  نظر  بهی  تنگی  یا  کشادگی 

 سے دیا جا سکتا ہے :

اول : شریعت میں جو کچه وارد ہے اس کا اس طرح کے باطل 

اور گمراه کن شبہات کے ساته مقابلہ کرنا ہر گز جائز نہیں ہے۔ اور ان 

کرنے اعتراض  پر  ساته شریعت  اگر شریعت   شبہات کے  واال شخص 

میں وارد نصوص و دالئل میں کما حقہ غور وفکر کرے تو اس پر ان 

 شبہات کا بطّلن واضح ہو جائے گا۔کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

’’کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیمار فہم و ادراک کی وجہ 

 طعن و تشنیع اور عیب جوئی کرتے ہیں‘‘ سے صحیح باتوں میں

: ہے،حس   دوم  امور سے  غیبی  تعلق  کا  احوال  کے  برزخ  عالم  

کی  ان  ذریعے سے  اگر حس کے  اور  نہیں۔  ممکن  ادراک  کا  ان  سے 

حقیقت کا جاننا ممکن ہوتا تو ’’ایمان بالغیب‘‘کا سرے سے کوئی فائده 

ہی باقی نہیں رہتا بلکہ اس طرح تو غیب پر ایمان النے والے اور جو 

 ے منکر ہیں، دونوں ہی برابر ہو جاتے۔جان بوجه کر اس کی تصدیق ک 

کیفیات  کی  تنگی  و  کشادگی  یا  راحت  و  عذاب  میں  قبر   : سوم 

دوسرا  کوئی  عّلوه  کے  اس  ہے۔  سکتا  کر  محسوس  ہی  میت  صرف 

اس   بالکل  مثال  کی  اس  سکتا۔  کر  نہیں  ادراک  کا  کیفیات  ان  شخص 

شخص کے خواب کی سی ہے جو نیند کی حالت میں کوئی بے حد تنگ 

تاریک اور وحشت ناک مقام،یا نہایت پر فزا، دلفریب اور کشاده جگہ و  

لیکن اس کے برعکس اس کے کمرے، اس کے بستر اور    ،  دیکهتا ہے

چادر میں سونے واال کوئی دوسرا شخص ان تمام تر کیفیات سے قطعی 

طور پر ال علم رہتا ہے۔ اس کی ایک اور واضح مثال یہ بهی ہے کہ  

ٰی کی طرف سے وحی نازل ہوتی تهی اور آپ اپنے نبی ملسو هيلع هللا ىلص پر ہللا تعال
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صحابہ کے درمیان موجود ہوا کرتے تهے لیکن وحی کو صرف آپ ملسو هيلع هللا ىلص 

وحی   وه  کو  عنهم  ہللا  رضی  کرام  کہ صحابہ  جب  تهے  پاتے  سن  ہی 

سنائی ہی نہیں دیتی تهی۔اور کبهی تو فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہو 

ابہ کرام نہ اس فرشتے کو کر آپ ملسو هيلع هللا ىلص سے گفتگو بهی کرتا تها لیکن صح

 : چہارم  تهے۔  سکتے  سن  باتیں  کی  اس  ہی  نہ  اور  تهے  پاتے  دیکه 

کسی  قدر  اسی  انسان صرف  پس  ہے۔  محدود  ادراک  قوت  کی  مخلوق 

چیز کی حقیقت کو پا سکتا ہے جس قدر کہ ہللا تعالی نے اس میں قوت 

لیے ہر موجود شے کی حقیقت کو  ادراک ودیعت فرمائی ہے۔اس کے 

میں پان ان  اور جو جو چیزیں  آسمان، زمین  مثّل ساتوں  ناممکن ہے،  ا 

موجود ہیں وه سب حقیقی طور پر ہللا تعالٰی کی حمد اور اس کی تعریف 

بیان کرتی ہیں ۔اور کبهی کبهار ہللا تعالٰی اپنی مخلوق میں سے جس کو 

یہ سب  باوجود  دیتا ہے، اس کے  تحمید سنا  و  تسبیح  ان کی  چاہتا ہے 

ہ نے کچه  تعالٰی  ہللا  کو  بات  اسی  اور  ہے۔  پوشیده  سے  نظروں  ماری 

قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے: ’’ساتوں آسمان اور زمین اور جو 

میں  )مخلوقات  اور  ہیں،  کرتے  بیان  پاکی  کی  اس  ہے  میں  ان  کوئی 

نہ  بیان  پاکی سب  اور  تعریف  نہیں جو اس کی  ایسی  سے( کوئی چیز 

لوگ   تم  لیکن  ہو۔  نہیں کرتی  سمجهتے  )تسبیح(  پاکی  کی  ان 

اُدهر 44ہو‘‘۔]اإلسراء: ادهر  پر  زمین  جن  و  شیاطین  طرح  اسی   ]

دندناتے پهرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جنوں کی ایک جماعت رسول 

قراءت   ،اور خاموشی سے آپ کی  ہوئی  ہللا ملسو هيلع هللا ىلص کی مجلس میں حاضر 

اور  گئی  لوٹ  طرف  کی  قوم  اپنی  سے  حیثیت  کی  مبلغ  اور  وه    سنی 

جماعت ان تمام چیزوں کے باوجود ہم سے پوشیده تهی اور اسی کے 

بارے میں ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے: ’’اے اوالد آدم ! شیطان تمهیں کسی 

جنت  کو  باپ  ماں  تمهارے  نے  اس  کہ  جیسا  کردے  نہ  مبتّل  میں  فتنہ 

سے نکلوایا ان کے لباس ان )کے جسم( سے اتروادئے تاکہ ان کو ان 

ہیں دکهّلئے، بے شک شیطان اور اس کا لشکر تم کو وہاں کی شرمگا

سے دیکه لیتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکهتے۔ ہم نے شیطانوں کو 

نہیں رکهتے‘‘۔]األعراف: ایمان  بنادیا ہے جو  کا دوست  لوگوں  [ 27ان 
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تو  پا سکتی  نہیں  ہر موجود شے کی اصل حقیقت کو  پس جب مخلوق 

ه اور ناقابل ادراک امور کا انکار قطعی اس کے لیے غیب کے ثابت شد

 طور پر جائز نہیں ہے۔
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 تقدیر پر ایمان

’’قدر‘‘ )یعنی تقدیر( سے مراد ہللا تعالٰی کا اپنے سابقہ علم اور  

حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے اندازه اور  

 فیصلہ کرنا ہے۔

 تقدیر پر ایمان چار امور کو شامل ہے:

اول : اس بات پر ایمان کہ ہللا تعالٰی ازل سے ابد تک ہر چیز سے  

افعال   اپنے  خود  تعلق  کا  اس  خواه  اور  ہے،  واقف  تفصیّل  اور  اجماال 

 سے ہو، یا اپنے بندوں کے افعال و اعمال سے۔

محفوظ  لوح  کچه  نے سب  تعالٰی  کہ ہللا  ایمان  پر  بات  اس   : دوم 

۔انہی دو امور کے متعلق ہللا تعالٰی )یعنی نوشتہ تقدیر( میں لکه رکها ہے

ارشاد فرماتا ہے: ’’کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچه 

ایک  یہ سب  کہ  بات ہے  یقینی  ہے۔  میں  وه ہللا کے علم  ہے بے شک 

آسان  پر  تعالی  ہللا  یہ  یقینا  ہے  درج  میں  محفوظ(  کتاب)لوح 

 [۔70ہے‘‘۔]الحج:

بدہللا بن عمرو بن العاص رضی  اور صحیح مسلم میں حضرت ع

ہوئے  فرماتے  یہ  کو  رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص  نے  میں  کہ  ہیں  فرماتے  عنہما  ہللا 

تقدیریں تعالٰی نے مخلوقات کی  پیدا   ،  سنا:’’ہللا  اور زمین کو  آسمانوں 

 کرنے سے پچاس ہزار سال قبل ہی لکه دی تهیں‘‘۔

کی تعالٰی  ہللا  صرف  کائنات  تمام  کہ  ایمان  پر  بات  اس   :  سوم 

مشیئت سے ہی وقوع پزیر ہے، خواه اس کا تعلق خود باری تعالٰی کے 

اپنے  افعال و اعمال سے۔ ہللا تعالٰی  یا مخلوقات کے  اپنے فعل سے ہو 

فعل کے متعلق فرماتا ہے: ’’اور آپ کا رب جس چہز کو چاہتا ہے پیدا 

[ اور ایک مقام 68کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے‘‘۔]القصص:

کرتا پر   ہے  چاہتا  جو  تعالی  ہللا  ’’اور  ہے:  ہوا  ارشاد  یوں 

[ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالٰی ہے: ’’وہی تو ہے 27ہے‘‘۔]إبراهیم:

جو تمهاری ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے ،تمهاری )شکل و( 
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[ اور مخلوقات کے افعال و اعمال کے 6صورت بناتا ہے‘‘۔]آل عمران: 

’’او ہے:  فرماتا  مسلط متعلق  پر  تم  کو  ان  تو  چاہتا  تعالی  ہللا  اگر  ر 

لگتے‘‘۔]النساء: لڑنے  تم سے  وه  پهر  یوں 90کردیتا،  اور جگہ  ایک   ]

ان کو  آپ  نہ کرتے، پس  ایسا کام  تو وه  اگر ہللا چاہتا  ہوا:’’اور  ارشاد 

چهوڑ   ہی  یوں  ہیں  رہے  بنا  باتیں  غلط  یہ  کچه  جو  اور 

ب  [۔  112دیجیے‘‘۔]األنعام: اس   : کائنات  چہارم  پوری  کہ  ایمان  پر  ات 

ہللا تعالٰی کی پیدا کرده   ،  بشمول اس کى ذات، صفات اور حرکات سب

 اور   ہے  الہے، ارشاد باری تعالٰی ہے: }ہللا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے وا 

 الہی   ارشاد  نیز[  62:الزمر]ہے‘‘۔  نگہبان  و   دار  ذمہ  کا  چیز  ہر   وہی

( الگ  الگ)  کا  سب  پهر  کیا،  پیدا  کو  چیز  ہر  نے(  ہللا)  اسی  ’’اور :ہے

  ابراہیم   حضرت  نبی،  اپنے   نے  تعالیٰ   ہللا  اور[  2:الفرقان]لگایا‘‘۔  اندازه

کہا: ’’تم کو اور   سے  قوم  اپنی  نے  انهوں  کہ  فرمایا  بابت  کی  السّلم  علیہ

 [۔ 96جو چیزیں تم بناتے ہو ان کو ہللا ہی نے پیدا کیا ہے‘‘۔]الصافات:

نے   ہم  وه  پیچهے  ہے  کیا  بیان  کا جو وصف  ایمان‘‘  پر  ’’تقدیر 

بندوں کے اختیاری افعال پر ان کو حاصل شده قدرت اور مشیئت کے 

نہیں ہے،   بندے کے   کیوں کہ  منافی  ہی  امر واقع دونوں  اور  شریعت 

 لیے اس کے ثبوت پر داللت کرتی ہیں۔

شریعت سے ثبوت : مشیئت، )یعنی اپنی مرضی( کے متعلق ہللا 

 نے فرمایا ہے: ’’پس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹهکانہ  تعالیٰ 

کهیتی 39بنا رکهے‘‘۔]النبأ: اپنی  ہے:’’تو  الہی  ارشاد  ایک جگہ  اور   ]

[ اور مخلوق کی قدرت کے 223میں جس طرف سے چاہو آؤ ‘‘۔]البقرة:

متعلق ارشاد ہوتا ہے:’’تو جہاں تک ہو سکے ہللا سے ڈرتے رہو اور 

کو(   احکام  کے  کرو‘‘۔]التغابن:)اس  اطاعت  کی(  )اس  اور  [ 16سنو 

تعالٰی ہے:’’ہللا کسی شخص کو اس کی  باری  ایک اور مقام پر ارشاد 

طاقت و اختیار سے زیاده تکلیف نہیں دیتا، تو جو نیکی اس نے کمائی 

وبال  کا  اس  ہے  بدی سمیٹی  اورجو  ہے  لیے  اسی کے  پهل  اسکا  ہے، 

واقع سے ثبوت : ہر انسان جانتا   امر  [۔  286بهی اسی پر ہے‘‘۔]البقرة:
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ہے کہ اسے کچه نہ کچه مشیئت اور قدرت ضرور حاصل ہے جن کی 

وجہ سے وه کسی کام کے کرنے یا چهوڑنے میں با اختار ہے اور وه  

کانپنے  مثّل  ارادی‘‘  ’’غیر  اور  چلنے  مثّل  ’’ارادی‘‘  کے  فعل  کسی 

ہللا تعالٰی   ،میں فرق کرتا ہے، لیکن کسی بندے کی مشیئت اور قدرت،

کی مشیئت اور قدرت کے ہیتابع ہوتی ہے،جیسا کہ ہللا تعالٰی کا ارشاد 

ہے: ’’)یہ قرآن( اسی کے لیے )مفید ہے( جو تم میں سے سیدها چلنا 

چاه   نہیں  کچه  بغیر  چاہے  کے  العالمین  رب  ہللا  تم  اور  چاہے 

ملکیت29-28سکتے‘‘۔]التكویر: کی  تعالٰی  ہللا  کائنات  پوری  چونکہ   ] 

ہے ۔لہذا اس کے دائره ملکیت میں کوئی چیز اس کے علم اور اس کی 

 مشیئت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

کسی  وه  ہے  کی  بیان  نے  ہم  تعریف  جو  کی  ایمان‘‘  پر  ’’تقدیر 

بندے کے لیے فرائض کو چهوڑنے یا نافرمانی کے ارتکاب کی اجازت 

تبار سے اس سے دلیل پکڑنا کئی اع  چنانچہ  کی دلیل نہیں بن سکتی،  

 باطل ہے۔

اول : ہللا تعالی کا ارشاد ہے :’’عنقریب مشرکین یہ کہیں گے کہ 

اگر ہللا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم  

کوئی چیز حرام کرتے، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں 

مز  کا  عذاب  ہمارے  نے  انهوں  کہ  حتی  جهٹّلیا۔  بهی  نے  ه انهوں 

کو  اس  تو  ہے  علم  کوئی  پاس  تمهارے  کیا  کہ  دیجیے  کہہ  چکها۔آپ 

ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ تم لوگ تو صرف خیالی باتوں پر ہی چلتے 

[ اگر تقدیر ان کے 148ہو اور صرف اٹکل پچو ہی لگاتے ہو‘‘۔]األنعام:

لیے حجت بن سکتا تو خواه مخواه ہللا تعالٰی ان کفار و مشرکین کو اپنى 

کا ہے:’’خوشخبری   پکڑ  فرماتا  ارشاد  تعالٰی  : ہللا  دوم  نہ چکهاتا۔  مزه 

ان  پاس  کے  لوگوں  تاکہ  بهیجے  رسول  والے  ڈرانے  اور  والے  دینے 

رسولوں کے )آجانے کے( بعد ہللا تعالی پر کس عذر اور الزام کا کوئی 

واال  حکمت  بڑی  اور  زبردست  ہللا  اور  رہے  نہ  باقی  موقع 

ط 165ہے‘‘۔]النساء: اسی  بن [  دلیل  تقدیر  لیے  کے  مخالفین  اگر  رح 
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سکتی تو رسولوں کو بهیج کر ان کی ’’حجت‘‘ کو باطل نہ ٹهہرایا جاتا 

پیغمبروں کو بهیجنے کے بعد اگر کوئی مخالفت وقوع پذیر   کیوں کہ  

ہوتی ہے تو وه صرف ہللا تعالٰی کی طرف سے مقرر کرده تقدیر سے 

ر امام مسلم رحمۃ ہللا علیهما نے ہی واقع ہوتی ہے۔ سوم : امام بخاری او

حضرت علی بن ابی طالب رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی 

یا جہنم  تم میں سے ہر شخص کا ٹهکانہ ہللا نے جنت   : ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا 

میں لکه دیا ہے ۔یہ سن کر جماعت صحابہ میں سے ایک شخص نے 

کر لیں۔ آپ ملسو هيلع هللا ىلص نے سوال کیا: یا رسول ہللا ! کیا ہم اسی پر بهروسہ نہ  

ہر ایک کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے،    کیوں کہ  فرمایا : نہیں، عمل کرو  

پهر آپ نے یہ آیت تّلوت فرمائی : ’’تو جس نے دیا اور ہللا سے ڈرتا 

کے 5رہا‘‘]اللیل: مسلم  اور صحیح  ہیں۔  الفاظ  کے  بخاری  یہ صحیح   ]

ا گیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں : ’’ہر ایک کے لیے وه کام آسان بنا دی

’’عمل‘‘  نے  ملسو هيلع هللا ىلص  نبی  کہ  ہوا  معلوم  پس  ہے‘‘۔  گیا  کیا  پیدا  اسے  لیے 

کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کو چهوڑ کر صرف ’’تقدیر‘‘ پر ہی 

نے  تعالٰی  ہللا  شک  بے   : چہارم  ہے۔  فرمایا  منع  سے  کرنے  بهروسا 

کا  کرنے  اجتناب  سے  نواہی  اور  ہونے  پہرا  عمل  پر  اوامر  کو  بندے 

د کا حکم  چیز  کسی  کر  بڑه  سے  طاقت  کی  اس  کو  اس  لیکن  ہے  یا 

ارشاد باری تعالٰی ہے: ’’پس جہاں   چنانچہ  ’’مکلف‘‘ نہیں ٹهہرایا ہے۔

[ ایک اور مقام 16تک ہم سے ہو سکے ہللا سے ڈرتے رہو‘‘۔ ]التغابن:

پر ارشاد فرمایا : ’’ہللا کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑه کرمکلف 

کرتا‘‘۔]البقرة مجبور  286:نہیں  پر  دہی  انجام  فعل کے  بنده کسی  اگر   ]

انجام دینے کا بهی مکلف ہوتا کہ جس سے  ہوتا تو وه ہر اس فعل کو 

چهٹکارا پانے کی اس میں استطاعت نہیں ہے۔لیکن یہ چیز باطل ہے، 

کے  )زبردستی(  اکراه  اور  )بهول(  جہالت،نسیان  سے  کسی  اگر  لہذا 

ہوجائے سرزد  کام  کا  معصیت  کسى  ہو   سبب  نہ  گناه  کوئی  پر  اس  تو 

 وه معذور ہے۔ کیوں کہ گا،
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رکها   میں  راز  اور صیغہ  پوشیده  کو  تقدیر  نے  تعالٰی  ہللا   : پنجم 

کسى مقدر کى ہوئى بات کا علم، اس کے رونما ہونے کے   چنانچہ  ہے،  

بعد ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب بنده کوئی کام کرتا ہے تو وه پہلے سے جانتا 

کا کام  وه کس  کہ  اراده ہللا    ہے  کا  فعل  اس کے  پس  ہے،  رکهتا  اراده 

چیز  یہ  ہوتا۔  نہیں  مبنی  پر  علم  کے  اس  متعلق  کے  قدرت  کی  تعالٰی 

 کیوں کہ نافرمانی کے کاموں پر تقدیر سے استدالل کی نفی کرتی ہے،  

جس چیز کا علم ہی نہ ہو وه کسی امر کے لیے دلیل کیسے بن سکتی 

 ہے؟

ان دنیاوی معامّلت میں ہر پسندیده  ششم : ہم دیکهتے ہیں کہ انس

اور نفع بخش شے کا حریص ہوتا ہے، اور جب تک اسے پا نہ لے اس 

کا متمنی و متّلشی رہتا ہے ۔جب کہ نا پسندیده یا غیر نفع بخش چیزوں 

کی طرف ہر گز نہیں پلٹتا، اور نہ پهر غیر نفع بخش چیزوں کی طرف 

امور دین میں اس کے لیے پلٹنے کے لئے تقدیر سے دلیل پکڑتا ہے تو  

جو چیزیں نفع بخش ہو سکتی ہیں ان کو چهوڑ کر تکلیف ده چیزوں کی 

کر  کیوں  کرنا  استدالل  سے  تقدیر  پر  اس  پهر  اور  پلٹنا  کا  اس  طرف 

درست ہو سکتا ہے؟ کیا ان دونوں )دینی اور دنیاوی ( امور کا معاملہ 

 یکساں نہیں ہے؟

اں دو مثالیں پیش کرتے اس چیز کی مزید وضاحت کے لیے ہم یہ

 ہیں: 

( : اگر کسی انسان کے سامنے دو راستے ہوں ۔جس میں 1مثال )

سے ایک راستہ کسی ایسے شہر کی طرف نکلنا ہو جہاں بد نظمی، قتل 

کا   بهوک  اور  ہراس  و  دری،خوف  مار، عصمت  لوٹ  گری،  غارت  و 

  راج ہو، اور دوسرا راستہ کسی ایسے شہر کی طرف جا کر ختم ہوتا ہو

حالی،   ،آسوده  آرام  و  امان، عیش  و  امن  سلیقہ،  و  نظم  ہر طرف  جہاں 

اموال محفوظ ہوں، تو وه کون سا   نیز  آبرو  آدمیت اور عزت و  احترام 

 راستہ اختیار کرے گا؟
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ظاہر ہے کہ وه دوسرا راستہ ہی اختیار کرے گا جو ایک ایسے 

قائم منظم شہر پر جا کر ختم ہوتا ہے جہاں چاروں طرف امن و امان  

کر  بنا  حجت  تقدیر‘‘کو  ’’نوشتہ  شخص  مند  عقل  بهی  کوئی  جب  ہو۔ 

بد  جہاں  سکتا  کر  نہیں  اختیار  ہرگز  راستہ  کا  شہر  ایسے  کسی 

نظمی،خوف و ہراس اور لوٹ مار ہو، تو جو شخص امور آخرت میں 

سے خود جنت کا راستہ چهوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کرے تو کس 

کا   تقدیر‘‘  ’’نوشتہ  مثال )طرح  لے سکتا ہے؟  دیکهتے 2سہارا  ہم   :  )

ہیں کہ جب ڈاکٹر کسی مریض کو دوا پینے کا حکم دیتا ہے تو وه اسے 

نہ چاہنے کے با وجود بهی پی لیتا ہے، اسی طرح جب وه اسے کسی 

کے   چاہنے  اسے  وه  تو  ہے  کرتا  منع  کهانے سے  کے  غذا  ده  نقصان 

پنی سّلمتی اور شفا ہی باوجود چهوڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وه مریض ا

’’نوتشہ تقدیر‘‘ کو دلیل بنا کر ایسا   چنانچہ  کے لیے ہی ایسا کرتا ہے ،

ان  یا  رہے  باز  سے  پینے  کو  دوا  پسندیده  نا  اس  کہ  کرتا  نہیں  ہرگز 

غذأوں کو استعمال کرتا رہے جو کہ اس کے لیے مضر اور نقصان ده 

اور اس کے رسول   ہیں۔ پس یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ انسان ہللا

رسول  کے  اس  اور  چیزوں سے ہللا  جن  کر  چهوڑ  کو  احکام  کے  ملسو هيلع هللا ىلص 

)ملسو هيلع هللا ىلص( نے منع فرمایا ہے، انهیں اپنائے اور پهر اس پر ’’نوشتہ تقدیر‘‘  

سے دلیلیں لیتا پهرے؟ ہفتم : ’’نوشتہ تقدیر‘‘ کو دلیل بنا کر واجبات کو 

سرا چهوڑنے، یا معصیت کے کام کرنے والے شخص پر اگر کوئی دو

شخص ظلم و زیادتی کرے اور اس کا مال و اسباب چهین لے، یا اس 

کی عزت کو پامال کرے، اور پهر ’’تقدیر‘‘ سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ 

میرا ظلم و زیادتی تو محض   کیوں کہ  کہے کہ مجهے مّلمت مت کرو  

ہللا تعالٰی کی تقدیر سے ہے، تو وه اس کی اس دلیل کو قطعا قبول نہیں 

پس جب وه ’’تقدیر‘‘ کی دلیل کو اپنے اوپر کیے جانے والے کرے گا۔  

تو  نہیں کرتا،  قبول  لیے  کسی دوسرے شخص کے ظلم و زیادتی کے 

پهر وه ہللا تعالٰی کے حقوق و فرائض میں اپنی کوتاہی اور زیادتی پر 

 کس طرح اسے دلیل بناتا ہے؟
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منین اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ امیر المو

حضرت عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ کے سامنے ایک چور کا مقدمہ 

پیش ہوا۔تو حضرت عمر رضی ہللا عنہ نے اس پر ہاته قلم کرنے کی 

المومنین!  امیر  ’’اے  کی  عرض  نے  اس  فرمایا۔  جاری  حکم  کا  سزا 

تقدیر   کیوں کہ  نرمی کیجیے   تعالٰی کی  یہ چوری صرف ہللا  میں نے 

حضرت عمر رضی ہللا عنہ نے فرمایا: ’’ہم   سے کی تهی۔ یہ سن کر

 بهی تو تیرا ہاته صرف ہللا تعالٰی ہی کی تقدیر سے کاٹ رہے ہیں‘‘۔

 تقدیر پر ایمان کے ثمرات :

کسی ’’سبب‘‘ کو اختیار کرتے وقت اس سبب کی بجائے   اول :

ہر چیز ہللا تعالٰی کی ’’قضاو   کیوں کہ  صرف ہللا تعالٰی پر اعتماد کرنا،

 قدر‘‘ سے ہی ہوتی ہے۔

نہ   مبتّل  میں  : کسی مراد کے حصول کے وقت خودپسندی  دوم 

کہ  ہونا، ایک   کیوں  سے  طرف  کی  تعالٰی  ہللا  تو  ہونا  حاصل  کا  مراد 

ہے جسے باری تعالٰی نے خیر وکامیابی کے اسباب کے نتیجے نعمت  

انسان کا خود پسندی میں مبتّل ہونا،   چنانچہ  میں ’’مقدر‘‘ فرمایا ہے،  

اسے نعمت کے حاصل ہو نے پر ہللا تعالٰی کا شکر ادا کرنے سے غافل 

 کر دیتا ہے۔

انسان  بهی  قدر کے مطابق جو کچه  و  تعالٰی کی قضا  : ہللا  سوم 

اور خوش رہنا،پرگزر وه کسی پسندیده چیز   چنانچہ  ے اس پر مطمئن 

پسندیده  نا  ہونے،یا کسی  یا کسی سختی سے دو چار  کے چهن جانے، 

چیز کے واقع ہونے پر قلق و اضطراب کا شکار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ 

کہ   جو  ہے  قدر  و  قضا  کی  تعالٰی  ہللا  کچه  سب  یہ  کہ  ہے  جانتا  وه 

مال کا  زمین  اور  ہو آسمانوں  ’’مقدر‘‘  کچه  جو  اور  ہے  خالق  اور  ک 

اسی کے بارے میں ہللا   چنانچہ  چکا ہے وه بہر صورت ہو کر رہے گا۔

تعالٰی کا ارشاد ہے: ’’کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص  

ایک  وه  کریں  پیدا  کو  اس  تم  کہ  اس  پیشتر  مگر  میں،  جانوں  تمهاری 
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خاص کتاب )لوح محفوظ( میں لکهی ہوئی ہے،بے شک یہ کام ہللا تعالٰی 

اس پر غم نہ    پر )بالکل( آسان ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم

کیا کرو اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے،اس پر اترایا نہ کرو، اور 

نہیں  پسند  کو  باز  شیخی  والے  اترانے  کسی  تعالی  ہللا 

[، اور نبی ملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد گرامی ہے: ’’مومن کا 23-22فرماتا‘‘۔]الحدید:

معاملہ کتنا عجیب ہے۔یقینا مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے اور  

ہے،  یہ   نہیں  میسر  کو  کسی  اور  سوا  کے  مومن  اگر   چنانچہ  سعادت 

اسے کوئی خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس پر وه ہللا کا شکر ادا کرتا 

ہے تو وه خوشحالی اس کے لیے باعث برکت و بهّلئی بن جاتی ہے۔  

اور اگر وه کسی بد حالی اور تنگ دستی میں گرفتار ہوتا ہے تو اس پر 

ه بد حالی اس کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتی صبر کرتا ہے تو و

 ہے‘‘۔

 تقدیر کے بارے میں دو گروه گمراہی کا شکا ہوئے ہیں:

عمل 1) ہر  اپنے  بنده  کہ  ہیں  قائل  کے  بات  اس  جو   : جبریہ   )

اپنے اراده اور قدرت کا کوئی  پرمجبور محض ہے، اس میں اس کے 

 دخل نہیں ہو تا۔

قائل2) بات کے  : جو اس  قدریہ  اور   (  ارادے  اپنے  بنده  کہ  ہیں 

ہللا  میں  عمل  کے  اس  اور  ہے  مختار  خود  میں  عمل  ساته  کے  قدرت 

 تعالٰی کی مشیئت )مرضی( اور قدرت کا کوئى اثر نہیں ہے۔

 جبریہ کا نظریہ شریعت اور امر واقع دونوں کے ہاں مسترد ہے

ہللا تعالٰی نے بندے کے لیے ارادے اور مشیئت کا اثبات کیا ہے 

ہے،  نیز کی  کی طرف  اسی  بهی  نسبت  کی  کا    چنانچہ  عمل  تعالٰی  ہللا 

اور   تهے  چاہتے  دنیا  جو  تهے  وه  تو  بعض  میں سے  ’’تم  ہے:  ارشاد 

عمران: تهے‘‘۔]آل  چاہتے  آخرت  جو  تهے  وه  ایک 152بعض  اور   ،]

مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے:’’اور )اے نبی( آپ کہہ دیجیے کہ حق بات 

ہ آئے تمهارے رب کی طرف سے  ایمان لے  ے تو جس کا جی چاہے 
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اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ 

ہوں   رہی  گهیر  کو  ان  قناتیں  کی  جس  ہے  رکهی  کر  تیار 

ہے:’’جس 29گی‘‘۔]الكهف: یوں  تعالٰی  باری  ارشاد  جگہ  ایک  اور   ،]

اپنے واسطے کی، اور جس  شخص نے کوئی بهّلئی کی، تو اس نے 

ئی کی تو اس کا وبال بهی اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر نے برا

 [۔ 46ظلم کرنے واال نہیں ہے‘‘۔]فصلت:

اپنے  انسان  ہر   : میں  واقع کی روشنی  امر  تردید  کی  ’’جبریہ‘‘ 

’’اختیاری افعال‘‘جن کو وه اپنے ارادے سے کرتا ہے،مثّل: کهانا پینا 

اخت ،اور ’’غیر  افعال‘‘ جو اس  اور خرید و فروخت کرنا وغیره  یاری 

اس  بخار کی شدت سے   : مثّل  ہیں،  ہو جاتے  واقع  اراده کے  بغیر  پر 

کے  وغیره  گرنا  طرف  کی  پستی  سے  بلندی  کانپنا،اور  کا  جسم  کے 

درمیان فرق سے خوب اچهی طرح واقف ہے۔ یاد رہے پہلی قسم،کے 

افعال کی بجا آوری میں فاعل)یعنی کرنے واال( اپنے ارادے میں خود 

لیکن مخت ہوتا،  نہیں  جبر  کوئی  کا  قسم  کسی  پر  اس  اور  ہے  ہوتا  ار 

دوسری قسم کے افعال میں کسی کام کے وقوع پذیر ہوتے وقت بنده نہ 

 مختار ہوتا اور نہ ہی اس میں اس کے ارادے کا کوئی دخل ہوتا ہے۔

ہاں  کے  دونوں  عقل  اور  شریعت  اور  شریعت  نظریہ  کا  قدریہ 

 مردود ہے:

ٰی ہر شے کا خالق )پیدا کرنے واال( ہے اور ہر  بے شک ہللا تعال

اپنی  تعالٰی نے  قائم ہے۔ ہللا  اور  پذیر  اسی کی مشیئت سے وقوع  شے 

افعال صرف اسی کی مشیئت  بندوں کے  بیان فرمایا ہے کہ  کتاب میں 

ارشاد ہوتا ہے: ’’اور اگر ہللا چاہتا تو جو   چنانچہ  سے واقع ہوتے ہیں،

وئے ہیں اپنے پاس کهلی نشانیاں آنے کے لوگ ان )رسولوں( کے بعد ہ 

بعد باہم قتال نہ کرتے لیکن ان میں اختّلف پڑ گیا تو ان میں سے بعض 

باہم  وه  تو  چاہتا  ہللا  اگر  اور  رہے  ہی  کافر  بعض  اور  آئے  لے  ایمان 

لیکن ہللا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے‘‘۔]البقرة: نہ کرتے،  [، 253لڑائی 

لی فرماتا ہے:”اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص ایک اور مقام پر ہللا تعا



 
 
 
 
 

 
65 

تعارف مختصر كا  عقيده اسالمى  

 

کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات بالکل حق ہو چکی 

ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے )دونوں سے( ضرور بهر 

 [۔ 13دوں گا۔“]السجدة:

ساری  شک  بے   : میں  روشنی  کی  عقل  تردید  کی  ’’قدریہ‘‘ 

ہے، چونکہ انسان بهی اسی کائنات کا ایک کائنات ہللا تعالٰی کی ملکیت  

حصہ ہے، لہذا وه بهی ہللا تعالٰی کا غّلم اور اُس کی ملکیت قرار پایا۔ 

دائره  کے  مالک  لیے  کے  ’’مملوک‘‘  کسی  کہ  نکّل  یہ  نتیجہ  چنانچہ 

ملکیت میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف 

 کرنا نا ممکن ہے۔
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 اسالمی عقیدے کے اہداِف و مقاصد

لغت کے اعتبار سے ’’ہدف‘‘ کا اطّلق مختلف معانی پر ہوتا ہے  

 جن میں دو حسب ذیل ہیں:

 ٹارگٹ جس کو نشانہ بازی کے لیے نصب کیا جائے۔  .1

 وه شے جو کہ مطلوب و مقصود ہو۔  .2

 اسّلمی عقیدے کے اہداف : 

مقاصد،اور   تعلق رکهنے کے  اسّلمی عقیدے کے ساته مضبوط 

اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی عالی شان غرض وغایات کثیر  

تعداد میں ہونے کے ساته ساته بے شمار اقسام پر مشتمل ہیں جن میں 

 سے چند حسب ذیل ہیں: 

  کیوں کہ اول : نیت و عبادت کو ہللا تعالٰی کے لیے خاص کرنا ،

خالق  کہ    وہی  ہے  ضروری  نہیں۔پس  شریک  کوئی  کا  اس  اور  ہے، 

 صرف اسی سے لو لگائی جائے،اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔

دوم:اسّلمی عقیدے سے خالی دل میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی 

جس کا دل اس   کیوں کہ    ،  بے راه روی سے عقل وفکر کا آزادی پانا

اور صرف حسی مادی  ہر عقیدے سے محروم  تو  یا  وه  ہو  سے خالی 

یا پهر عقائد کی گمراہیوں  ہوتا ہے  چیزوں کی ہی پرستش کرنے واال 

 اور خرافات کا شکار ہو جاتا ہے۔

کسی  حامل  کا  عقیدے  سکون،اسّلمی  فکری  اور  نفسی   : سوم 

ہوتا، نہیں  کا شکار  چینی  بے  فکری  اور  کنفسی  اُس   ہ  کیوں  عقیده  یہ 

کے اور اس کے خالق حقیقی کے درمیان ایک مضبوط تعلق اور رابطہ  

پر   چنانچہ  ہے، ہونے  شارع  اور  ،مدبر،حاکم  رب  کے  خالق  اپنے  وه 

راضی ہو جاتا ہے، لہذا اس کا دل اپنے رب کی قضا و قدر سے مطمئن 

انشراح صدر  میں  بارے  حقانیت کے  کی  اسّلم  اسے  اور  ہے  جاتا  ہو 

 ہو جاتا ہے،تو وه اسّلم کا بدل تّلش نہیں کرتا۔ حاصل
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قصد  میں  معاملے  کے  مخلوق  یا  عبادت  کی  تعالٰی  ہللا   : چہارم 

رسولوں پر    کیوں کہ  وعمل کے انحراف سے سّلمت اور محفوظ ہونا  

ایمان النا اسّلمی عقیدے کی ایک ایسی اساس ہے جو قصد و عمل میں  

 یقے کو شامل ہے۔انحراف سے محفوظ انبیاء و رسل کے طر

 کیوں کہ پنجم :جملہ امور مین پختگی، سنجیدگی اور خوش بختی  

کا کوئی موقع ضائع  لیے عمل  صالح  ثواب حاصل کر نے کے  مومن 

کے  گناه  کو  آپ  اپنے  وه  سے  خوف  کے  عذاب  طرح  کرتا۔اسی  نہیں 

اس عقیدے کی اساس میں   کیوں کہ  مواقع سے بهی دور رکهتا ہے ،  

انسان کے دوباره زنده کیے جانے، اور ہر اچهے برے سے ایک بنیاد  

 اعمال کی جزا پانے پر ایمان النے سے بهی متعلق ہے۔

اعمال کے  ان کے  لیے  ایک کے  ’’ہر  ہے:  فرمان  کا  تعالى  ہللا 

نہیں  خبر  بے  سے  اعمال  ان  رب  کا  آپ  اور  ہیں  درجات  سے  لحاظ 

ے نبی ملسو هيلع هللا ىلص [ لوگوں کو اس مقصد کے حصول کے لی132ہے‘‘۔]األنعام:

نے کس قدر ابهارا ہے مّلحظہ ہو :’’قوی اور صاحب ہمت مومن ہللا 

تعالٰی کے ہاں کمزور مومن سے زیاده بہتر اور پیارا ہے اور ہر مومن 

میں بہتری اور بهّلئی ہے۔ پهر فرمایا اس چہز پر حرص کر جو تجه 

کو نفع دے ۔اور اس کے لیے ہللا سے مدد مانگ اور عاجز نہ بن۔ اور 

ر تجه پر کوئى مصیبت آجائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں نے فّلں اگ

کام یوں کیا ہوتا تو اس سے مجه کو فّلں فّلں فائده حاصل ہوتا ، بلکہ 

 کیوں کہ یوں کہہ کہ ہللا تعالٰی نے یوں ہی مقدر کیا تها اور جو چاہا کیا،  

ہے کهولتا  دروازه  کا  کام  کے  شیطان  لفظ  کا  ’’اگر‘‘  یعنی  ‘‘۔ ’’لو‘‘ 

کے  اس  اور  اسّلم  دین    : ششم  ہے۔  کیا  روایت  نے  مسلم  امام  اسے 

ستونوں کو پختہ اور ٹهوس بنانے کے لیے ایک ایسی مضبوط امت کی 

تشکیل کرنا جو اس کی خاطر ہر قسم کے ہلکے اور گراں قدر وقیمت 

اشیاء کو قربان کر دے اور اس کی راه میں جو مصیبتیں بهی آئیں ان 

نہ کرے ۔اس بارے میں ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے: ’’حقیقت کی قطعا پرواه  

میں مومن وه تو وه ہیں جو ہللا اور اس کے رسول پر ایمان الئے پهر 
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انهوں نے کوئی شک نہیں کیا اور ہللا کی راه میں اپنے مال و جان سے  

ہیں‘‘۔]الحجرات: سچے  کے(  )ایمان  لوگ  یہی  :    [۔  15لڑے،  ہفتم 

اجتماعی   اور  سعادت، انفرادی  کی  آخرت  و  دنیا  ذریعے  کے  اصّلح 

کرنا، حاصل  اکرام  و  انعام  تعالٰی(سے  )ہللا  اور  ثواب  و   چنانچہ اجر 

یا  ہو  مرد  خواه  کرے  کام  نیک  کوئی  شخص  ”جو  ہے:  الہی  ارشاد 

عورت ہو اور وه مومن )بهی( ہو تو ہم اس کو )دنیا میں( پاک )اور آرام 

ن کے اعمال کا نہایت اچها کی( زندگی بخشیں گے اور )آخرت میں( اُ 

 [۔ 97صلہ دیں گے‘‘]النحل:

تعالٰی  ہم ہللا  اور  ہیں،  مقاصد  و  اہداف  اسّلمیہ کے چند  یہ عقیده 

کے حضور دعا گو ہیں کہ وه انهیں ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے 

آسان بنائے،اور پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ وه نہایت کرم وبخشش واال او  

ہے۔   سخی  ہی  سارے ربہت  جو  ہیں  لئے  کے  ہللا  تعریفیں  سارى  اور 

 جہانوں کا رب ہے۔

ٍد وعلى آله وصحبه أجمعین.  وصلاى ہللا وسلام على نبیانا محما

 ۔یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہونچی

 بقلم مؤلف

 محمد بن صالح العثیمین
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