
 

 

 

 ارکاِن ایمان ایک اجمالی تعاُرف

 حافظ محمد اسحاق زاہد

عقیدٔہ توحید دین کی اساس وبنیاد ہے، انسانی 

نجات کا دارومدار عقیدہ کی اصالح پر مبنی 

ہے،اسی لیے شریعت میں عقیدۂ  توحید کی 

اصالح پرکافی زوردیا گیا ہے۔ زیرمطالعہ 

ایمان کے مفہوم،ایمان کی اہمیت اوراس کتاب 

کے بنیادی ارکان )ایمان باہلل،ایمان 

بالمالئکہ،ایمان بالکتب،ایمان بالرسل،ایمان 

بالیوم اآلخر،ایمان بالقدرخیرہ وشرہ( کی 

وضاحت وتشریح پر مشتمل ہے، جسے کتاب 

وسنت کے دالئل کی روشنی میں عام فہم 



 

 

 

ایمان  اسلوب میں پیش کیا گیا ہے،نیز ارکان

کے سلسلے میں عوام الناس کے ذہنوں میں 

پائی جانے والی غلط فہمیوں اورشکوک 

وشبہات کا علمی ومسکت جواب بھی دیا گیا 

ہے۔واضح رہے کہ کتاب کی تیاری میں مدینہ 

ارکان ’’یونیورسٹی کے مطبوعہ عربی نسخہ 

سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔رب کریم ‘‘ ایمان

اجع،ناشرین کو سے دعا ہے کہ مؤلف،مر

ثواب دارین سے نوازے اورقارئین کے لیے 

 اسے ذریعٔہ استفادہ بنائے۔ آمین

https://islamhouse.com/2821940 

 ارکاِن ایمان ایک اجمالی تعارف  
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o  ِش لفظ پی 

o  ایمان کی اہمیت 

o   ایمان کا مفہوم 

o ہللا تعالٰی پر ایمان النا :پہال رکن 

o  دوسرا رکن:فرشتوں پر ایمان النا 

o مان النا تیسرا رکن:کتابوں پر ای 

o رسولوں پر ایمان النا :چوتھا رکن 

o  پانچواں رکن:یوم آخرت پر ایمان

 النا 

o  چھٹا رکن:تقدیر پر ایمان النا 

 ارکاِن ایمان ایک اجمالی تعارف 

 

 ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد۔حفظہ ہللا۔ اعداد:

 مراجعہ: شفیق الرحمن ضیاء ہللا مدنی  

 ناشر: مرکزدعوۃ الجالیات،جلیب الشیوخ،کویت



 

 

 

 4345078فون نمبر :

 جمعیۃ احیاء التراث ۔لجنۃ القارۃ الہندیۃ

2574912/3/4 Ext:126/190 

 :نبذۃ تعریفیة مختصرۃ عن الكتاب

حدّث عن أركان كتاب قیّم باللغة األردیة یت

)اإلیمان باہلل، ومالئكته،  وهي: اإلیمان الستة،

وكتبه، ورسله، والیوم اآلخر، والقدر خیرہ 

بالتوضیح والبیان المعززین بالكتاب  وشرہ(

هو قول  وبَیَّن أن اإلیمان: والسنة، والمعقول،

باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، یزید 

م تطرق الكتاب بالطاعة، وینقص بالمعصیة، ث

إلى تحقیق اإلیمان، كما تناول أشھر المسائل 

 .المتعلقة بكل ركن من أركان اإلیمان

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 پیِش لفظ   



 

 

 

کویت میں بسنے والے اردو دان حضرات کی 

دینی راہنمائی کیلئے مرکز دعوۃ الجالیات ایک 

ہے ، اس مرکز کے ذمہ عرصے سے سرگرم 

داران ، دعاۃ اور منسلک احباب اپنے تئیں ہر 

ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کویت میں قرآن 

وسنت کی سچی اور کھری دعوت روز افزوں 

ترقی کرے ، اور اس سلسلے میں الحمد ہلل 

متعدد ہفتہ وار دروس جاری ہیں جن میں 

مرکز کے دعاۃ قرآن وسنت کی روشنی میں 

ئد واعمال کی اصالح پر بھر لوگوں کے عقا

پور توجہ دیتے ہیں ، معروف علماء کرام کی 

کیسٹیں لوگوں کو فراہم کی جاتی ہیں ، اور 

ہزاروں کی تعداد میں مختلف موضوعات پر 

لٹریچر چھپوا کر مفت تقسیم کیا جاتا ہے ، اور 

الحمد ہلل ان جہود کے بڑے اچھے نتائج برآمد 

کوششوں کو شرف  ہور ہے ہیں ، ہللا تعالٰی ان

 قبولیت سے نوازے۔ آمین 



 

 

 

مرکز کی طرف سے اب تک جو لٹریچر 

تقسیم کیا گیا ہے اس میں ارکان اسالم میں 

سے ہر رکن کے بارے میں الگ الگ پمفلٹ 

بھی تھے ، اورپھر ان سب کو یکجا کرکے 

ایک ہی رسالے کی شکل میں چھپوادیا گیا ، 

بارے تاکہ قارئین کو تمام ارکاِن اسالم کے 

میں بنیادی معلومات ایک ہی جگہ پر مل 

جائیں ، اور ارکان ایمان پر کوئی رسالہ اب 

تک نہیں چھپا تھا ، اور کئی احباب نے اس 

بات کی طرف مرکز کے ذمہ داران کی توجہ 

مبذول کرائی ، چنانچہ ان کی اسی رغبت کے 

پیش نظر تمام ارکاِن ایمان کے بارے میں 

مل یہ رسالہ ترتیب دیا بنیادی معلومات پر مشت

گیا ہے اور اس کی تیاری میں رسالہ ارکاِن 

ایمان مطبوعہ جامعہ اسالمیہ مدینہ منورہ سے 

 کافی استفادہ کیا گیا ہے ۔

ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اوربہنوں سے 

گذارش کرتے ہیں کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ 



 

 

 

ضرور اس رسالے کا مطالعہ کریں اور اپنے 

ل کو ارکاِن ایمان کے بارے میں اہل وعیا

 بنیادی معلومات سے بہرہ ور کریں ۔ 

( بعض اہل خیر کے [1]یاد رہے کہ یہ رسالہ)

خرچہ پر مفت تقسیم کیلئے چھپوایا گیا ہے ہم 

جہاں ان کیلئے دعا گو ہیں کہ ہللا تعالٰی انہیں 

خیر  جزائے خیر دے اور انہیں دین ودنیا کی

وبھالئی نصیب فرمائے ، وہاں ہم اپنے تمام 

بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں سے اپیل کرتے 

ہیں کہ وہ قرآن وسنت کی نشرواشاعت میں 

ہمارا ساتھ دیں ، ہللا تعالٰی سب کا حامی 

 وناصر ہو ۔ آمین 

 مرکز دعوۃ الجالیات 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم 

 کی اہمیت ایمان  



 

 

 

معزز قارئین ! اس رسالے کا آغاز ہم قرآن 

مجید کی دو آیات مبارکہ سے کرتے ہیں 

 چنانچہ ہللا تعالی ٰ کا فرمان ہے : 

ن ذََكٍر أَۡو أنثَٰى َوهَو مۡؤِمن  ِلٗحاّمِ )َمۡن َعِمَل َصٰ

فَلَنۡحیِیَنَّه َحیَٰوٗۃ َطیِّبَة َولَنَۡجِزیَنَّھۡم أَۡجَرهم بِأَۡحَسِن 

  ٩7نواْ یَۡعَملوَن (َماَكا

جو شخص نیک عمل کرے ، مرد ’’ترجمہ : 

ہو یا عورت ، بشرطیکہ ایمان واال ہو، تو 

اسے ہم یقیناًبہت ہی اچھی زندگی عطا کریں 

گے ، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی 

 ‘‘ (۔[2]انہیں ضرور دیں گے)

ِت ) ٱلَِّذینَ اورفرمایا :  ِلَحٰ َءاَمنواْ َوَعِملواْ ٱلصَّٰ

جو ’’ترجمہ :  (٢٩اب   طوبَٰى لَھۡم َوحۡسن مَ 

لوگ ایمان الئے اور انہوں نے نیک عمل 

کئے ، ان کیلئے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ 

 ‘‘ (۔ [3]ٹھکانا بھی )



 

 

 

پہلی آیِت کریمہ میں ہللا تعالی ٰنے نیک عمل 

والے ہر مرد وعورت کو دنیا میں کرنے 

پاکیزہ زندگی عطا کرنے اور آخرت میں ان 

کے اعمال کا بہتر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا 

‘ ہے ، لیکن اس شرط پر کہ عمل کرنے واال 

ایمان واال ہو.... اس ‘ خواہ مرد ہو یا عورت 

سے معلوم ہوا کہ دنیا وآخرت کی کامرانی 

ی حیثیت رکھتا ہے وکامیابی کیلئے ایمان بنیاد

 ۔ 

اور اسی طرح دوسری آیِت کریمہ میں بھی ہللا 

تعالٰی نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے 

والوں کو دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں 

عمدہ ٹھکانے کی خوشخبری سنائی ہے ... 

اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی 

ہو بنیاد پر ہی دونوں جہانوں کی فالح نصیب 

 سکتی ہے ۔ 



 

 

 

اگر ایک انسان ایمان واال ہو اور اس کے ساتھ 

ساتھ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہو اور 

اسی حالت میں توبہ کرنے سے پہلے اس کی 

موت آ جائے تو روِز قیامت اگر ہللا تعالٰی نے 

چاہا تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے گا 

سے اور پھر اس کے ایمان ہی کی بنیاد پر ا

جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کردے 

گا ۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک ؓ حدیث 

الشفاعۃ کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ 

 نے ارشاد فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 

)فَأَقول:أَنَا لََھا، فَأَْنَطِلق فَأَْستَأِْذن َعلَى َربِّي 

دہ بَِمَحاِمدَ اَل ،فَیْؤذَن ِلي، فَأَقوم بَْیَن یَدَْیِه ، فَأَْحمَ 

، ثمَّ أَِخّر لَه َساِجدًا،  أَْقِدر َعلَْیِه اآلَن یْلِھمنِیِه َّللاَّ

د، اْرفَْع َرأَْس ، فَیقَال ِلي: یْسَمْع لََك  َوقْل : یَا مَحمَّ

تِي  فَأَقول: ، َوَسْل تْعَطْه ، َواْشفَْع تَشفَّْع ، َرّبِ أمَّ

تِي ، َكاَن ِفي قَْلبِِه ِمثْقَال اْنَطِلْق ، فََمْن  فَیقَال : ، أمَّ

ۃٍ أَْو َشِعیَرۃٍ ِمَن إِیَماٍن ، فَأَْخِرْجه ِمْنَھا  َحبٍَّة ِمْن برَّ

، فَأَْنَطِلق ، فَأَْفعَل، ثمَّ أَْرِجع إِلَى َربِّي ، فَأَْحَمدہ 



 

 

 

یَا  فَیقَال ِلي : بِتِْلَك اْلَمَحاِمِد ، ثمَّ أَِخّر لَه َساِجدًا ،

د ، اْرفَْع َرأْ  یْسَمْع لََك ، َوَسْل  َوقْل : َسَك ،مَحمَّ

تِي ، فَأَقول : تْعَطْه ، َواْشفَْع تَشفَّْع ، تِي ، أمَّ  أمَّ

اْنَطِلْق ، فََمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمثْقَال َحبٍَّة  فَیقَال ِلي:

ِمْن َخْردٍَل ِمَن إِیَماٍن ، فَأَْخِرْجه ِمْنَھا ، فَأَْنَطِلق ، 

لَى َربِّي ، فَأَْحَمدہ بِتِْلَك اْلَمَحاِمِد فَأَْفعَل، ثمَّ أَعود إِ 

د ، اْرفَْع  فَیقَال ِلي : ، ثمَّ أَِخّر لَه َساِجدًا ، یَا مَحمَّ

یْسَمْع لََك، َوَسْل تْعَطْه ، َواْشفَْع  َوقْل : َرأَْسَك ،

تِي ، فَأَقول : تَشفَّْع ، تِي ، أمَّ فَیقَال ِلي  یَا َرّبِ ، أمَّ

َكاَن فِي قَْلبِِه ، أَْدنَى ، أَْدنَى ، أَْدنَى  اْنَطِلْق ، فََمنْ  :

ِمْن ِمثْقَاِل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل ِمَن إِیَماٍن ، فَأَْخِرْجه 

  ِمَن النَّاِر ، فَأَْنَطِلق ، فَأَْفعَل ...(

 ) شفاعت (میں کہوں گا : میں اس ’’ ترجمہ : 

کیلئے تیار ہوں ، چنانچہ میں جاؤں گا ، اور 

اجازت طلب کرونگا ، اور جب اپنے رب سے 

مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اس کی 

بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤنگا اور اس کی وہ 

تعریفیں کرونگا جو اب نہیں کر سکتا ، وہ 



 

 

 

صرف اسی وقت ہللا تعالی ٰمجھے الہام کرے 

گا ، پھر میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو 

اے محمد  پھر مجھے کہا جائے گا : جاؤں گا ،

! اپنا سر اٹھائیے ، اور بات کیجئے ، آپ کی 

بات سنی جائے گی ، اور سوال کیجئے ، آپ 

کا سوال پورا کیا جائے گا ، اور شفاعت 

آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی  کیجئے ،

اے میرے رب ! میری امت  ۔میں کہوں گا :

کی بخشش فرما ، اور میری امت کو جہنم 

 سے بچا۔ 

ے اور جس شخص کے کہا جائے گا : آپ جائی

دل میں گندم یا َجوکے دانے کے برابر ایمان 

 ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے ! 

چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کرونگا 

جیسا کہ مجھے حکم دیا جائے گا ۔ پھر میں 

اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا ، 

اور اس  اور وہی تعریفیں پھر عرض کرونگا،



 

 

 

جاؤں گا ۔پھر مجھے کہا  کے بعد سجدہ ریز ہو

اے محمد ! اپنا سر اٹھائیے ، اور  جائے گا :

بات کیجئے ، آپ کی بات سنی جائے گی ، 

اور سوال کیجئے ، آپ کا سوال پورا کیا 

آپ کی  جائے گا ، اور شفاعت کیجئے ،

اے  شفاعت قبول کی جائے گی۔میں کہوں گا :

میرے رب ! میری امت کی بخشش فرما ، اور 

 ت کو جہنم سے بچا۔ میری ام

کہا جائے گا : آپ جائیے اور جس شخص کے 

دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان 

 ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے ! 

چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کرونگا 

جیسا کہ مجھے حکم دیا جائے گا ۔ پھر میں 

اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا ، 

اور اس  عرض کرونگا، اور وہی تعریفیں پھر

کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا ۔پھر مجھے کہا 

اے محمد ! اپنا سر اٹھائیے ، اور  جائے گا :



 

 

 

بات کیجئے ، آپ کی بات سنی جائے گی ، 

اور سوال کیجئے ، آپ کا سوال پورا کیا 

آپ کی  جائے گا ، اور شفاعت کیجئے ،

اے  شفاعت قبول کی جائے گی۔میں کہوں گا :

! میری امت کی بخشش فرما ، اور  میرے رب

 میری امت کو جہنم سے بچا۔ 

کہا جائے گا : آپ جائیے اور جس شخص کے 

دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم ، 

اور اس سے بھی کم ، اور اس سے بھی کم 

ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے ! چنانچہ 

میں جاؤں گا اور اسی طرح کرونگا جیسا کہ 

 ‘‘ (۔ [4]یا جائے گا. ....الخ )مجھے حکم د

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روِز قیامت ایمان 

ہی کی بنیاد پر انسان کی نجات ممکن ہو 

سکے گی ، اور کسی انسان کی نجات کیلئے 

ایمان اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ رائی کے 

دانے سے بھی کم ہو گا تو ہللا تعالٰی اسے 



 

 

 

جہنم سے نکال کر جنت میں داخل  ضرور

کردے گا ۔اور جب ایمان دنیا وآخرت میں 

انسان کی کامیابی اور نجات کیلئے اتنا اہم ہے 

تو اس کی تعریف کا جاننا اور اس کے ارکان 

 کو معلوم کرنا نہایت ضروری ہے۔

 ایمان کا مفہوم   

 ایمان تین چیزوں کا نام ہے : 

 باللسان ، واعتقاد بالجنان ، وعمل باألرکان قول

زبان کا اقرار ۔ دل کی تصدیق ۔ اور اعضاء  

کا عمل یعنی زبان سے ایمان کے تمام ارکان 

کا اقرار کرنا ، اور دل سے ان کی تصدیق 

کرنا ، مثال ہللا تعالٰی کی ربوبیت، الوہیت اور 

اس کے اسماء وصفات میں اس کی وحدانیت 

قرار کرنا اور دل میں یہ عقیدہ کا زبان سے ا

رکھنا کہ وہ اکیال ہی کائنات کا خالق ومالک 

اور عبادت کے الئق ہے ، اس کا کوئی 



 

 

 

شریک نہیں، اور اسی طرح وہ اپنے اسماء 

 وصفات میں بھی یکتا اور متفرد ہے۔ 

نیز ایمان کی تعریف میں دل کے یہ اعمال 

بھی شامل ہیں: ہللا تعالٰی سے محبت کرنا، 

سی سے ڈرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا ا

 اور اسی پر توکل کرنا وغیرہ۔ 

اور چونکہ ایمان کے ضمن میں اعمال بھی 

شامل ہیں اس لئے عمل صالح کرنے سے 

ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے 

جیسا کہ  سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے ،

  ہللا تعالٰی کا فرمان ہے :

)إِنََّما ٱۡلمۡؤِمنوَن ٱلَِّذیَن إِذَا ذِكَر ٱَّللَّ َوِجلَۡت قلوبھۡم 

ٗنا َوَعلَٰى َربِِّھۡم  ته َزادَۡتھۡم إِیَمٰ َوإِذَا تِلیَۡت َعلَۡیِھۡم َءایَٰ

ھۡم ٢یَتََوكَّلوَن  ا َرَزۡقنَٰ لَٰوۃَ َوِممَّ ٱلَِّذیَن یِقیموَن ٱلصَّ

ئَِك هم ٱۡلمۡؤِمنوَن َحقّٗ  3ینِفقوَن 
َٰٓ ٌت أْولَٰ ۚا لَّھۡم دََرَجٰ

  ٤ِعندَ َربِِّھۡم َوَمۡغِفَرۃ َوِرۡزق َكِریم (



 

 

 

سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان ’’ترجمہ : 

کے سامنے ہللا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل 

کانپ اٹھتے ہیں ، اور جب انہیں ہللا کی آیات 

سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑه جاتا ہے ، اور 

 )اور(وسہ کرتے ہیں ، وہ اپنے رب پر ہی بھر

وہ نماز قائم کرتے ہیں ، اور ہم نے جو مال 

ودولت انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ 

خرچ کرتے ہیں ، یہی سچے مومن ہیں جن 

کیلئے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں ، 

( ۔ [5]بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے )

 ‘‘ 

کریمہ میں ہللا تعالٰی نے سچے ان آیاِت 

مومنوں کی پانچ صفات ذکر فرمائی ہیں ، ان 

میں سے پہلی تین صفات کا تعلق دل سے ، 

اور دوسری دو صفات کا تعلق اعضاء سے 

ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی اور سچے 

ایمان کے حصول کیلئے اعضاء کا عمل 



 

 

 

ضروری ہے ، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عمل 

 ے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صالح س

 ایمان اور عمل  

ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی 

تصدیق ہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 

عمل صالح بھی ضروری ہے ، یہی وجہ ہے 

کہ ہللا تعالٰی نے قرآن مجید کی متعدد آیاِت 

کریمہ میں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں 

والے اورعمل صالح سنائی ہیں جو ایمان 

جیسا کہ اس کا فرمان ہے  کرنے والے ہوں ،

:  

ِت أَنَّ لَھۡم  ِلَحٰ ِر ٱلَِّذیَن َءاَمنواْ َوَعِملواْ ٱلصَّٰ )َوبَّشِ

ۖر كلََّما رِزقواْ ِمۡنَھا  ت تَۡجِري ِمن تَۡحتَِھا ٱأۡلَۡنَھٰ َجنَّٰ

ذَا ٱلَِّذي رِزۡقنَا ِمن قَۡبلۖ  ۡزقا قَالواْ َهٰ  ِمن ثََمَرۃ ّرِ

َرۖۃ َوهۡم  ج ّمَطھَّ بِٗھۖا َولَھۡم فِیَھآَٰ أَۡزَوٰ َوأتواْ بِهِۦ متََشٰ

ِلدوَن(    فِیَھا َخٰ



 

 

 

جو لوگ ایمان الئیں  )اے پیغمبر (’’ ترجمہ : 

اور اچھے عمل کریں انہیں خوشخبری دے 

دیجئے کہ ان کیلئے ایسے باغات ہیں جن کے 

جب بھی انہیں کوئی  نیچے نہریں جاری ہیں ،

یہ  ے کو دیا جائے گا تو کہیں گے :پھل کھان

) دنیا تو وہ پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے 

دئیے جا چکے ہیں ، کیونکہ جو پھل  میں (

انہیں دیا جائے گا وہ شکل وصورت میں دنیا 

کے پھل سے ملتا جلتا ہو گا ، نیز ان ایمان 

 ) بھی (والوں کیلئے وہاں پاک وصاف بیویاں 

میں ہمیشہ قیام پذیر  ہونگی ، اور وہ ان باغات

 ‘‘ ( ۔ [6]رہیں گے)

 اور اسی طرح فرمایا : 

ِت َوأَقَامواْ  ِلَحٰ )إِنَّ ٱلَِّذیَن َءاَمنواْ َوَعِملواْ ٱلصَّٰ

َكٰوۃَ لَھۡم أَۡجرهۡم ِعندَ َربِِّھۡم َواَل  لَٰوۃَ َوَءاتَواْ ٱلزَّ ٱلصَّ

 ٢77ۡحَزنوَن (َخۡوٌف َعلَۡیِھۡم َواَل هۡم یَ 



 

 

 

البتہ جو لوگ ایمان الئے اور ’’ ترجمہ : 

انہوں نے اچھے عمل کئے ، نماز قائم کرتے 

رہے ، اور زکاۃ ادا کرتے رہے ، تو ان کا 

اجر ان کے رب کے پاس ہے ، انہیں نہ کوئی 

( [7]خوف ہو گا ، اور نہ وہ غمگین ہونگے )

 ‘‘ ۔

عالٰی نے قسم اٹھا کر تمام انسانوں کو بلکہ ہللا ت

خسارہ پانے واال قرار دیا ہے ، سوائے ان 

کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح 

  فرمان اٰلہی ہے : کرتے ہو ں،

َن لَِفي خۡسٍر  ١)َوٱۡلعَۡصِر  نَسٰ إِالَّ ٱلَِّذیَن  ٢ِإنَّ ٱإۡلِ

ِت َوتََواَصۡواْ بِٱلۡ  ِلَحٰ َحّقِ َءاَمنواْ َوَعِملواْ ٱلصَّٰ

ۡبِر   ( 3َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

زمانے کی قسم ! بال شبہ انسان ’’ ترجمہ : 

خسارے میں ہے ، سوائے ان لوگوں کے جو 

ایمان الئے اور نیک عمل کرتے رہے ، اور 



 

 

 

ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی 

 ‘‘ ( ۔ [8]تاکید کرتے رہے )

ن میں تو ہللا تبارک وتعالٰی نے اور سورۃ التی

کئی قسمیں اٹھا کرفرمایا کہ تمام ‘ ایک نہیں 

انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود 

ادنی ترین مخلوق کے درجے میں ہیں ، 

سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور عمل 

  فرمایا : صالح کرتے ہوں ،

ۡیتوِن  ذَا ٱۡلبَلَِد وَ  ٢َوطوِر ِسینِیَن  ١)َوٱلتِّیِن َوٱلزَّ َهٰ

َن فِيَٰٓ أَۡحَسِن تَۡقِویم 3ٱأۡلَِمیِن  نَسٰ ثمَّ  ٤لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱإۡلِ

ِفِلیَن  ه أَۡسفََل َسٰ إِالَّ ٱلَِّذیَن َءاَمنواْ َوَعِملواْ  ٥َردَۡدنَٰ

ِت فَلَھۡم أَۡجٌر َغۡیر َمۡمنون  ِلَحٰ بَك بَۡعد  ٦ٱلصَّٰ فََما یَكذِّ

یِن  ِكِمیَن أَلَۡیَس ٱَّللَّ بِ  7بِٱلدِّ  (8أَۡحَكِم ٱۡلَحٰ

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ، ’’ ترجمہ : 

اور طوِر سینا کی ، اور اس امن والے شہر 

کی ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت  )مکہ (

پر پیدا کیا ہے ، پھر ہم نے اسے ادنی ترین 



 

 

 

مخلوق کے درجہ میں لوٹا دیا ، بجز ان لوگوں 

ک عمل کئے ، ان کے جو ایمان الئے اور نی

کیلئے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں 

 ‘‘ (۔[9]ہوگا)

ان تمام آیاِت کریمہ سے ثابت ہوا کہ زبان کے 

اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ 

 اعضاء کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں ۔ 

 اوامر پر عمل  

ہ اعمال ہیں اعضاء کے اعمال میں ایک تو و

جن کا تعلق امتثاِل اوامر سے ہے ، یعنی ان 

احکامات پر عمل کر نا جو ہللا تعالٰی یا اس 

نے صادر فرمائے ، مثال نماز ، ملسو هيلع هللا ىلصکے رسول 

 روزہ ، حج ، زکاۃ ، جہاد ... وغیرہ 

 ہللا تعالی ٰکا فرمان ہے : 

ٱلَِّذیَن هۡم فِي َصاَلتِِھۡم  ١)قَۡد أَۡفلََح ٱۡلمۡؤِمنوَن 

 3َوٱلَِّذیَن هۡم َعِن ٱللَّۡغِو مۡعِرضوَن  ٢ِشعوَن خَٰ 



 

 

 

ِعلوَن  َكٰوۃِ فَٰ َوٱلَِّذیَن هۡم ِلفروِجِھۡم  ٤َوٱلَِّذیَن هۡم ِللزَّ

ِفظوَن  نھۡم  ٥َحٰ ِجِھۡم أَۡو َما َملََكۡت أَۡیَمٰ إِالَّ َعلَٰىَٰٓ أَۡزَوٰ

ِلَك ٦فَإِنَّھۡم َغۡیر َملوِمیَن  ئَِك فََمِن ٱۡبتَغَٰى َوَرآََٰء ذَٰ
َٰٓ فَأْولَٰ

عوَن  7هم ٱۡلعَادوَن  تِِھۡم َوَعۡھِدِهۡم َرٰ نَٰ َوٱلَِّذیَن هۡم أِلََمٰ

تِِھۡم یَحافِظوَن  8 ئَِك  ٩َوٱلَِّذیَن هۡم َعلَٰى َصلََوٰ
َٰٓ أْولَٰ

ِرثوَن  ٱلَِّذیَن یَِرثوَن ٱۡلِفۡردَۡوَس هۡم فِیَھا  ١0هم ٱۡلَوٰ

ِلدوَن   (١١َخٰ

ہو گئے ،  ایمان والے لوگ کامیاب’’ترجمہ : 

جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں ، اور جو 

بے ہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں ، اور جو 

زکاۃ ادا کرتے رہتے ہیں ، اور جو اپنی 

شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ، سوائے 

اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ 

میں ہوں ، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر 

ں ، البتہ ان کے سوا جو کوئی کوئی مالمت نہی

اور ذریعہ تالش کرے تو ایسے ہی لوگ حد 

سے بڑهنے والے ہیں ، اور جو اپنی امانتوں 

اور عہدو پیمان کا پاس رکھتے ہیں ، اور اپنی 



 

 

 

نمازوں پر محافظت کرتے ہیں ، یہی لوگ 

ایسے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے ، 

 ‘‘ ( ۔ [10]اور اس میں ہمیشہ رہیں گے )

ان آیاِت کریمہ میں ہللا تعالٰی نے مومنوں کی 

جو صفات ذکر فرمائی ہیں ان میں سے بعض 

کا تعلق دل سے اور بعض کا تعلق اعضاء 

سے ہے ، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے 

 کہ اعضاء کے اعمال ایمان میں شامل ہیں ۔ 

ِ )إِنََّما ٱۡلم  نیز فرمایا :  ۡؤِمنوَن ٱلَِّذیَن َءاَمنواْ بِٱَّللَّ

ِلِھۡم َوأَنفِسِھۡم  َھدواْ بِأَۡمَوٰ َوَرسوِلهِۦ ثمَّ لَۡم یَۡرتَابواْ َوَجٰ

ِدقونَ  ئَِك هم ٱلصَّٰ
َٰٓ ِۚ أْولَٰ  ( ١٥فِي َسبِیِل ٱَّللَّ

مومن تو وہ لوگ ہیں جو  ) حقیقی (’’ترجمہ : 

ہللا اور اس کے رسول پر ایمان الئے ، پھر 

نہیں پڑے ، اور اپنے مالوں اور شک میں 

جانوں سے ہللا کی راہ میں جہاد کیا ، یہی 

 ‘‘ (۔ [11]ہیں) ) مومن (سچے 



 

 

 

اس آیِت کریمہ میں ہللا تعالٰی نے ان لوگوں کو 

سچے مومن قرار دیا ہے جو ہللا اور اس کے 

پر ایمان النے کے ساتھ ساتھ اپنی ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد بھی  جانوں

کرتے ہیں ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاد 

 بھی ایمان میں شامل ہے ۔ 

اورحضرت ابو ہریرۃ ؓ بیان کرتے ہیں کہ 

ِ نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا  )َمْن َكاَن یْؤِمن بِاَّللَّ

َواْلیَْوِم اآْلِخِر،فَْلیَقْل َخْیًرا أَْو ِلیَْصمْت،َوَمْن َكاَن 

ِ َواْلیَْوِم اآْلِخِر،فَْلیْكِرْم َجاَرہ، َوَمْن َكاَن یؤْ  ِمن بِاَّللَّ

ِ َواْلیَْوِم اآْلِخِر، فَْلیْكِرْم َضْیفَه(   یْؤِمن بِاَّللَّ

جو شخص ہللا پر اور یوِم آخرت ’’ ترجمہ : 

پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات ہی کرے ، 

خاموش رہے ، اور جو شخص ہللا پر ورنہ 

اور یوِم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے 

پڑوسی کی عزت کرے ، اور جو شخص ہللا 



 

 

 

پر اور یوِم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے 

 ‘‘ (۔ [12]مہمان کا اکرام کرے)

اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کی 

ا ، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا اور بات کرن

مہمان نوازی کرنا ... یہ سارے اعمال ایمان 

 میں شامل ہیں۔ 

 نواہی سے اجتناب  

اعضاء کے اعمال میں امتثاِل اوامر کے ساتھ 

ساتھ اجتناِب نواہی بھی شامل ہے ، یعنی ان 

اعمال سے بچنا جن سے ہللا تعالٰی نے یا اس 

نواہی میں  نے منع کیا ہے ، اورملسو هيلع هللا ىلصکے رسول 

 سب سے پہلے شرک سے منع کیا گیا ہے۔ 

 شرک سے اجتناب 

)ٱلَِّذیَن َءاَمنواْ َولَۡم ہللا تعالٰی کا فرمان ہے : 

ئَِك لَھم ٱأۡلَۡمن َوهم ّمۡھتَدوَن 
َٰٓ نَھم بِظۡلٍم أْولَٰ اْ إِیَمٰ یَۡلبِسوَٰٓ

جو لوگ ایمان الئے ، پھر ’’ترجمہ :  8٢(



 

 

 

لودہ نہیں سے آ ) شرک (اپنے ایمان کو ظلم 

کیا ، انہی کیلئے امن وسالمتی ہے ، اور یہی 

 ‘‘(۔ [13]لوگ راِہ راست پر ہیں)

حضرت عبد ہللا بن مسعود ؓ بیان کرتے ہیں کہ 

َءاَمنواْ َولَۡم )ٱلَِّذیَن         جب یہ آیت نازل ہوئی 

ئَِك لَھم ٱأۡلَۡمن َوهم ّمۡھتَدوَن 
َٰٓ نَھم بِظۡلٍم أْولَٰ اْ إِیَمٰ یَۡلبِسوَٰٓ

کے اصحاب ملسو هيلع هللا ىلص تو یہ رسول ہللا           (

چنانچہ  رضی ہللا عنہم پر بہت گراں گذری ،

ہم میں سے کون ہے جس نے  انہوں نے کہا :

اپنی جان پر  )گناہ اور معصیت کے ذریعے (

)لَْیَس نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا  ا ؟ظلم نہیں کی

یَا إِنََّما هَو َكَما قَاَل لْقَمان اِلْبنِِه:هَو َكَما تَظنّوَن،

ْرَك لَظْلٌم َعِظیٌم( ِ إِنَّ الّشِ   بنَيَّ ال تْشِرْك بِاَّللَّ

اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم ’’ ترجمہ : 

) شرک گمان کر رہے ہو ، بلکہ اس سے مراد 

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے جیسا کہ  ہے (

سے کہا تھا : اے میرے پیارے بیٹے ! ہللا کے 



 

 

 

ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا 

 ‘‘ (۔ [14]ظلم ہے )

 معاصی سے اجتناب 

 ) ہللا تعالٰی کی نافرمانیوں (اسی طرح معاصی 

سے اجتناب کرنا بھی ایمان میں شامل ہے 

حضرت ابو ہریرۃ ؓ کا بیان ہے کہ  جیسا کہ

انِي نے ارشاد فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا  )اَل یَْزنِي الزَّ

ِحیَن یَْزنِي َوهَو مْؤِمٌن، َواَل یَْسِرق السَّاِرق ِحیَن 

یَْسِرق َوهَو مْؤِمٌن، َواَل یَْشَرب اْلَخْمَر ِحیَن 

  یَْشَربھا َوهَو مْؤِمٌن(

ا نہیں کوئی زانی اس حالت میں زن’’ ترجمہ : 

کر سکتا کہ وہ مومن ہو، اور کوئی چور اس 

حالت میں چوری نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان 

واال ہو ، اور کوئی شرابی اس حالت میں 

شراب نوشی نہیں کر سکتا کہ وہ مومن 

 ‘‘ ( ۔ [15]ہو)



 

 

 

 ایمان کے شعبے 

 کا ارشاد گرامی ہے : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اکرم 

ی شْعبَةً -أَْوبِْضٌع َوِستّونَ -َمان بِْضٌع َوَسْبعونَ )اإْلِ

اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ ،َوأَْدنَاَها إَِماَطة اأْلَذَى  فَأَْفَضلَھا قَْول:

یَماِن (  َعْن الطَِّریِق ، َواْلَحیَاء شْعبَةٌ ِمْن اإْلِ

سے زیادہ  ) یا ساٹھ (ایمان کے ستر’’ترجمہ

 إلہ إال ) الشعبے ہیں ، سب سے افضل شعبہ 

کہنا ہے ، اور سب سے کم ترشعبہ  ہللا (

راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا 

 ‘‘ ( ۔ [16]ہے)

 ارکاِن ایمان  

 ارکاِن ایمان چھ ہیں: 

*ہللا تعالٰی پر ایمان النا *اس کے فرشتوں 

پرایمان النا *اس کی کتابوں پرایمان النا *اس 

ں پر ایمان النا *قیامت کے دن کے رسولو



 

 

 

پرایمان النا *اور اچھی اوربری تقدیر پرایمان 

 النا 

ِكنَّ ٱۡلبِرَّ َمۡن َءاَمَن ہللا تعالٰی کا فرمان ہے :  )َولَٰ

ِب َوٱلنَّبِیِّ  ئَِكِة َوٱۡلِكتَٰ
َٰٓ ِ َوٱۡلیَۡوِم ٱأۡلَِٰٓخِر َوٱۡلَملَٰ ... َن( ۧبِٱَّللَّ

١77  

ے کہ انسان ہللا در حقیقت نیکی یہ ہ’’ترجمہ : 

تعالٰی پر ایمان الئے، اور قیامت کے دن پر، 

اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور تمام 

 ۔ ( ‘‘[17]نبیوں پر)

سول بَِمآَٰ أنِزَل إِلَۡیِه ِمن اور فرمایا:  )َءاَمَن ٱلرَّ

ِ َومَ  بِّهِۦ َوٱۡلمۡؤِمنوَنۚ كلٌّ َءاَمَن بِٱَّللَّ ئَِكتِهِۦ َوكتبِهِۦ رَّ
َٰٓ لَٰ

ن ّرسِلِهۦۚ َوقَالواْ َسِمۡعنَا  ق بَۡیَن أََحد ّمِ َورسِلهِۦ اَل نفَّرِ

 َوأََطۡعنَۖا غۡفَرانََك َربَّنَا َوإِلَۡیَك ٱۡلَمِصیر (

ایمان الئے اس چیز پر  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول’’ترجمہ : 

جو ان کی طرف ہللا تعالٰی کی جانب سے 

یہ سب ہللا  اتری ،اور مؤمن بھی ایمان الئے۔



 

 

 

تعالٰی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی 

کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان 

الئے، اس کے رسولوں کے درمیان ہم تفریق 

نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اے رب! ہم نے 

تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے 

رب! ہمیں تیری بخشش چاہئے اور تیری ہی 

 ۔ ( ‘‘[18]ہے)طرف لوٹ کر جانا 

ه بِقَدَر ( اور فرمایا:   )إِنَّا كلَّ َشۡيٍء َخلَۡقنَٰ

بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔[19]اندازے پر پیدا کیا ہے ) )مقررہ(

 کا ارشاِد گرامی ہے:ملسو هيلع هللا ىلص اور نبی اکرم 

یَمان:أَنْ  ِ َوَماَلئَِكتِِه َوكتبِِه َورسِلِه  )اإَْلِ تْؤِمَن بِاَّللَّ

ِہ( ترجمہ :  َواْلیَْوِم اآْلِخِر َواْلقَدَِر َخْیِرِہ َوَشّرِ

ایمان یہ ہے کہ آپ ہللا تعالٰی پر ایمان الئیں، ’’

اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، 



 

 

 

اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور 

 ‘‘ (۔[20]اچھی وبری تقدیر پر)

 ہللا تعالٰی پر ایمان النا :پہال رکن 

ایمان باہلل تین چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام 

 ہے: 

أ۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا 

رب ایک ہی ہے، اوروہ اکیال ہی اس کا خالق 

ہے، وہی اس کے تمام امور کی تدبیر ومالک 

کرنے واال ہے، اور وہی اس کائنات کے 

معامالت میں تصّرف کرنے واال ہے، روزی 

دینے واال وہی ہے ، زندہ کرنے واال وہی 

ہے، مارنے واال وہی ہے، اور وہی نفع 

ونقصان کا مالک ہے اس کے سوااور کوئی 

نہیں، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا )پروردگار(رب

اور جس چیز کا ارادہ کر لے اسے کہتا  ے،ہ

ہو جا ، تو وہ ہو جاتی ہے ،جسے چاہتا  ہے :

ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلیل کر تا 



 

 

 

ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی 

بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے واال 

وہی ہے، وہ ہر چیز کو جاننے واال ہے، وہ 

ہ ہے، ہر قسم کا حکم دوسروں سے بے پروا

اسی کیلئے ہے، ہر قسم کی بھالئی اسی کے 

ہاتھ میں ہے، اس کے کاموں میں اس کا کوئی 

شریک نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی غلبہ پانے 

واال ہے، بلکہ تمام مخلوقات فرشتے اور جن 

وانس سب اسی کے غالم اور بندے ہیں، یہ 

سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے 

ے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ایک ارادے س

 پاک ذات ہے۔ 

یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، 

وہ اکیال ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان 

چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حق دار 

نہیں، ان چیزوں کی نسبت کسی اور کی طرف 

کرنا ، یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس 

 اً جائز نہیں۔ کے سوا کسی اور کیلئے کرنا قطع



 

 

 

 ارشاد باری تعالٰی ہے: 

َٰٓأَیَّھا ٱلنَّاس ٱۡعبدواْ َربَّكم ٱلَِّذي َخلَقَكۡم َوٱلَِّذیَن ِمن  )یَٰ

ٱلَِّذي َجعََل لَكم ٱأۡلَۡرَض  ٢١قَۡبِلكۡم لَعَلَّكۡم تَتَّقوَن 

َٰٓٗء َوأَنَزَل ِمَن ٱلسََّمآَِٰء َمآَٰٗء فَأَۡخَرَج  شا َوٱلسََّمآََٰء بِنَا فَِرٰ

ِت ِرۡزقا لَّكۡمۖ (بِهِۦ   ِمَن ٱلثََّمَرٰ

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت :’’ترجمہ 

کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں 

کو پیدا کیا، تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ وہ ذات 

جس نے زمین کوتمہارے لئے بچھونااور 

آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار 

و تمہارے لئے کر اس سے پھل پیدا کئے ج

 ‘‘ (۔[21]روزی ہیں)

ِلَك ٱۡلمۡلِك تۡؤتِي ٱۡلمۡلَك َمن اور فرمایا:  )قِل ٱللَّھمَّ َمٰ

ن تََشآَٰء َوتِعّز َمن تََشآَٰء  تََشآَٰء َوتَنِزع ٱۡلمۡلَك ِممَّ

َوتِذّل َمن تََشآَٰۖء بِیَِدَك ٱۡلَخۡیۖر إِنََّك َعلَٰى كّلِ َشۡيء 

  ٢٦یر (قَدِ 



 

 

 

آپ کہہ دیجئے اے ہللا! اے تمام ’’ترجمہ : 

بادشاہت کے مالک! تو جسے چاہتا ہے 

بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے 

بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے 

عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا 

ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھالئیاں ہیں، بے 

 ‘‘ (۔[22]در ہے )شک تو ہر چیز پر قا

)َوَما ِمن دَآَٰبَّة فِي ٱأۡلَۡرِض إِالَّ َعلَى اور فرمایا: 

َها َومۡستَۡودََعَھۚا كّل فِي  ِ ِرۡزقَھا َویَۡعلَم مۡستَقَرَّ ٱَّللَّ

ب ّمبِین (   ٦ِكتَٰ

زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے ’’ترجمہ : 

تعالٰی کے ذمہ جاندار ہیں سب کا رزق ہللا 

ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو 

جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ 

کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود 

 ‘‘ (۔[23]ہے )



 

 

 

)أاََل لَه ٱۡلَخۡلق َوٱأۡلَۡمۗر تَبَاَرَك ٱَّللَّ َرّب اور فرمایا : 

لَِمیَن   (٥٤ٱۡلعَٰ

یاد رکھو! ہللا ہی کیلئے خاص ہے ’’ ترجمہ :

خالق ہونا اور حاکم ہونا، با برکت ہے وہ ہللا 

 ‘‘ (۔[24]جو تمام عالم کا پروردگار ہے )

 ہللا تعالٰی کی وحدانیت کے دالئل 

ہللا تعالٰی کی وحدانیت کے بے شمار دالئل 

ہیں، اورجو شخص بھی ان میں غور وفکر 

رے گا اس کے علم میں پختگی حاصل ہوگی ک

اور اس کا یقین بڑه جائے گا کہ باری تعالٰی 

اپنی ربوبیت والوہیت میں یکتا والثانی ہے ، 

 اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ 

ان دالئل میں سے چند ایک کو بطور مثال ذکر 

 کیا جاتا ہے: 

۔کائنات کی تخلیق اور اس کا عجیب وغریب ١

عالٰی کی قدرت کا عظیم شاہکار نظم ونسق ہللا ت



 

 

 

ہے ، اورجو آدمی بھی غور وفکر اور سوچ 

وبچار کرے گا وہ ہللا تعالٰی کی وحدانیت کا 

 اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکے گا ۔ 

یہ زمین و آسمان ، سورج اورچاند، حیوانات ، 

نباتات وجمادات، اورلیل ونہار کا بڑا ہی دقیق 

رتی ہیں کہ وہ نظام .... یہ سب چیزیں داللت ک

اکیال ہی ان کا خالق ومالک اورعبادت کا 

 مستحق ہے۔ 

)َوَجعَۡلنَا فِي ٱأۡلَۡرِض ارشاد باری تعالٰی ہے: 

ِسَي أَن تَِمیدَ بِِھۡم َوَجعَۡلنَا فِیَھا فَِجاٗجا سباٗل  َرَوٰ

ۡحفوٗظۖا  3١لَّعَلَّھۡم یَۡھتَدوَن  َوَجعَۡلنَا ٱلسََّمآََٰء َسۡقٗفا مَّ

تَِھا مۡعِرضوَن َوهۡم َعۡن  َوهَو ٱلَِّذي َخلََق  3٢َءایَٰ

ٱلَّۡیَل َوٱلنََّھاَر َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَرۖ كّل ِفي فَلَك 

  33یَۡسبَحوَن (

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنادئیے ’’ترجمہ : 

تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور 

ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں تاکہ وہ 



 

 

 

م کرلیں،اورآسمان کو محفوظ چھت راستہ معلو

بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی 

قدرت کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ 

وہی ہللا ہے جس نے رات اور دن اور سورج 

اور چاند کو پیدا کیا ہے، سب اپنے اپنے مدار 

 ‘‘(۔[25]میں تیرتے پھرتے ہیں)

 تعالٰی نے اپنی قدرت ووحدانیت کی ۔ اور ہللا٢

)َوِمۡن متعدد نشانیاں ذکرکرتے ہوئے فرمایا: 

ن تَراب ثمَّ إِذَآَٰ أَنتم بََشر  تِِهٰٓۦَ أَۡن َخلَقَكم ّمِ َءایَٰ

ۡن أَنفِسكۡم  ٢0تَنتَِشروَن  تِِهٰٓۦَ أَۡن َخلََق لَكم ّمِ َوِمۡن َءایَٰ

اْ إِلَۡیَھا َوَجعََل بَیۡ  ٗجا لِّتَۡسكنوَٰٓ  أَۡزَوٰ
َودَّٗۃ َوَرۡحَمةًۚ نَكم مَّ

ت لِّقَۡوم یَتَفَكَّروَن  ِلَك أَلَٰٓیَٰ َوِمۡن  ٢١إِنَّ فِي ذَٰ

ف أَۡلِسنَتِكۡم  ِت َوٱأۡلَۡرِض َوٱۡختِلَٰ َوٰ تِهِۦَخۡلق ٱلسََّمٰ َءایَٰ

ِلِمیَن  ۡلعَٰ ت لِّ ِلَك أَلَٰٓیَٰ
نِكۡمۚ إِنَّ فِي ذَٰ تِهِۦ  ٢٢َوأَۡلَوٰ َوِمۡن َءایَٰ

ن فَۡضِلِهٰٓۦَۚ إِنَّ فِي  َمنَامكم بِٱلَّۡیلِ  َوٱلنََّھاِر َوٱۡبتِغَآَٰؤكم ّمِ

ت لِّقَۡوم یَۡسَمعوَن  ِلَك أَلَٰٓیَٰ تِهِۦ یِریكم  ٢3ذَٰ َوِمۡن َءایَٰ

ل ِمَن ٱلسََّمآَِٰء َمآَٰٗء فَیۡحيِۦ  ٱۡلبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوینَّزِ

ت لِّ  ِلَك أَلَٰٓیَٰ َٰٓۚ إِنَّ فِي ذَٰ قَۡوم بِِه ٱأۡلَۡرَض بَۡعدَ َمۡوتَِھا



 

 

 

تِِهٰٓۦَ أَن تَقوَم ٱلسََّمآَٰء َوٱأۡلَۡرض  ٢٤یَۡعِقلوَن  َوِمۡن َءایَٰ

َن ٱأۡلَۡرِض إِذَآَٰ أَنتۡم  بِأَۡمِرِہۦۚ ثمَّ إِذَا دََعاكۡم دَۡعَوٗۃ ّمِ

 (٢٥تَۡخرجوَن 

اور اس کی نشانیوں میں سے ایک ’’ترجمہ : 

یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ، 

ن کر ہر جگہ پھیل رہے ہو پھر اب تم انسان ب

۔اور ایک یہ کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے 

تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے 

پاس سکون حاصل کر سکو ، اور اس نے 

تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کردی ، 

اس میں غور وفکر کرنے والوں کیلئے کئی 

نشانیاں ہیں ۔ اور ایک یہ کہ اس نے آسمانوں 

ور زمین کو پیدا کیا ، اور تمہاری زبانیں اور ا

تمہارے رنگ مختلف بنا دئیے ، دانشمندوں 

کے لئے اس میں بھی یقیناًکئی نشانیاں ہیں۔ نیز 

تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل 

تالش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے 

، جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کیلئے اس 



 

 

 

نیاں ہیں ۔ اور ایک یہ کہ وہ میں بہت سی نشا

تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی 

ہو اور امید بھی رکھتے ہو ، اور آسمان سے 

پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے 

مرنے کے بعد زندہ کردیتا ہے ، سمجھنے 

والوں کیلئے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں 

کہ  ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے

 )بال ستون (زمین وآسمان اسی کے حکم سے 

قائم ہیں ، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ 

زمین میں سے پکارے گا تو تم زمین سے 

 ‘‘ ( ۔ [26]نکل کھڑے ہو گے )

قدرت کی نشانیوں میں سے ۔ ہللا تعالٰی کی 3

ایک نشانی جانوروں کے پیٹ سے نکلنے واال 

صاف ، سفید ، خوش رنگ ، پاکیزہ ، مزیدار 

اور خالص دوده بھی ہے ، جو محض ایک 

مشروب ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کی نشو 

 ونما کیلئے مکمل غذا کا کام دیتا ہے ۔ 



 

 

 

كۡم فِي )َوإِنَّ لَ  جیسا کہ ہللا تعالی ٰکا فرمان ہے : 

ا فِي بطونِهِۦ ِمۢن بَۡیِن فَۡرث  مَّ ِم لَِعۡبَرٗۃ نّۡسِقیكم ّمِ ٱأۡلَۡنعَٰ

ِربِیَن(
  َودَم لَّبَنًا َخاِلصا َسآَٰئِغا لِّلشَّٰ

اور تمہارے لئے چوپایوں میں ’’ ترجمہ : 

بھی نشاِن عبرت موجود ہے ، ان کے پیٹوں 

میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے ، 

وں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں تو ان دون

خالص دوده پالتے ہیں جو پینے والوں کیلئے 

 ‘‘ ( ۔ [27]خوشگوار ہوتا ہے)

۔ اسی طرح قدرِت اٰلہی کی ایک بڑی نشانی ۴

شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے واال لذیذ 

مشروب ہے جس میں ہللا تعالٰی نے لوگوں 

ھی ہے ۔ ہللا تعالٰی کا فرمان کیلئے شفا رک

)َوأَۡوَحٰى َربَّك إِلَى ٱلنَّۡحِل أَِن ٱتَِّخِذي ِمَن   ہے: 

ا یَۡعِرشوَن  ثمَّ  ٦8ٱۡلِجبَاِل بیوٗتا َوِمَن ٱلشََّجِر َوِممَّ

ِت فَٱۡسلِكي سبَل َربِِّك ذلاٗلۚ  كِلي ِمن كّلِ ٱلثََّمَرٰ



 

 

 

َٰٓء یَۡخرج ِمۢن بطونَِھا َشَراب ّمۡختَِلٌف أَۡلَوٰ  نه فِیِه ِشفَا

ِلَك أَلَٰٓیَٗة لِّقَۡوم یَتَفَكَّروَن( لنَّاِسۚ إِنَّ فِي ذَٰ  لِّ

اور آپ کے رب نے شہد کی ’’ ترجمہ : 

مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں ، 

بیلوں  ) انگور وغیرہ کی (درختوں میں اور 

بنا ، پھر ہر قسم کے پھل  ) چھتا (میں اپنا گھر 

اپنے رب کی  سے اس کا رس چوس ، اور

ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ ، ان مکھیوں 

کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب 

نکلتا ہے جس میں لوگوں کیلئے شفا  )شہد(

ہے ، یقیناًاس میں بھی ایک نشانی ہے ان 

لوگوں کیلئے جو غور وفکر کرتے ہیں 

 ‘‘ ( ۔ [28])

ہے کہ شہد کی مکھی اس آیت سے معلوم ہوتا 

اور اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب 

 میں قدرِت اٰلہی کی کئی نشانیاں موجود ہیں : 



 

 

 

شہد کی مکھی کی طرف ہللا تعالٰی کی  (١)

فطری وحی کے نتیجے میں وہ اپنے لئے ایسا 

گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ چھتا یا اپنا 

کر حیران رہ جاتا ہے ، اور ایسا معلوم ہوتاہے 

کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ 

کی ہے ، اس چھتے میں خانے ہوتے ہیں اور 

انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی 

ہیں ،اور بیرونی خانوں پر پہر ہ دار مکھیاں 

یوں یا کیڑوں کو پہرہ دیتی ہیں جو اجنبی مکھ

 ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتیں۔ 

ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ملکہ  (٢)

ہوتی ہے ، اور سب مکھیاں اس کی تابع 

فرمان ہوتی ہیں ، اور وہ جب رزق کی تالش 

میں نکلتی ہیں تو ان میں ایسا نظم وضبط پایا 

 جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ۔ 

عاش میں اڑتی اڑتی دور مکھیاں تالِش م (3)

دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں اور مختلف 



 

 

 

رنگ کے پھلوں ، پھولوں اور میٹھی چیزوں 

پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں ، پھر یہی 

رس اپنے چھتہ کے خانوں میں ال کر ذخیرہ 

کر تی رہتی ہیں ، گویا ان مکھیوں کا نظم 

وضبط ، پیہم آمد ورفت ، ایک خاص قسم کا 

تیار کرنا ، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس  گھر

میں شہد کو ذخیرہ کرتے رہنا ...یہ سب راہیں 

ہللا تعالٰی نے مکھی کیلئے اس طرح ہموار 

کردی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے کی 

 ضرورت ہی پیش نہیں آتی ۔ 

شہد مختلف رنگوں میں ہوتا ہے ، اور  (۴)

اس کے متعدد خواص ہیں ، سب سے اہم 

کہ بہت سی بیماریوں کیلئے خاصیت یہ ہے 

شفا کا حکم رکھتا ہے ، اور دوسری خاصیت 

یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ 

بڑی مدت تک اس میں برقرار وبحال رہتی 

ہیں ، اور اگر ادویہ ڈالی جائیں تو ان کا اثر 



 

 

 

حتی کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصہ تک 

 برقرار رہتی ہے۔ 

کن بات یہ ہے کہ اور سب سے حیران  (5)

شہد کی مکھی بذات خود ایک زہریال جانور 

ہے ، انسان کو ڈس جائے تو اس کی جلد 

متورم اور اس میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے ، 

اور ایسے زہریلے جانور کے اندر سے نکال 

ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کیلئے باعِث 

شفا ہے ، نیز اس کیلئے ایک شیریں اور لذیذ 

] تیسیر القرآن از کام بھی دیتا ہے۔  غذا کا

  موالنا عبد الرحمن کیالنی ؒ [

ب۔ایمان باہلل کا دوسرا الزمی تقاضا یہ ہے کہ 

بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ ہللا تعالٰی ہی معبود 

برحق ہے، وہ اکیال ہی تمام قسم کی ظاہری 

وباطنی عبادات کا مستحق ہے، اور عبادات 

 ہیں۔ میں بھی اس کا کوئی شریک ن



 

 

 

اور اسی پیغام کے ساتھ ہللا تعالٰی نے تمام 

 انبیاء کو مبعوث فرمایا ۔

لَقَۡد بَعَۡثنَا ََ )جیسا کہ ارشاد باری تعالٰی ہے: و

َ َوٱۡجتَنِبواْ  سواًل أَِن ٱۡعبدواْ ٱَّللَّ ة رَّ فِي كّلِ أمَّ

) غوَتۖ
 ٱلطَّٰ

اور یقیناہم نے ہر امت میں رسول ’’ترجمہ : 

ف ہللا کی عبادت کرو صر )لوگو!(بھیجا کہ 

)ہللا تعالٰی کے عالوہ جس کی اور طاغوت 

عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے 

سے بچو  راضی ہو وہ طاغوت ہے(

 ‘‘ (۔[29])

اور ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی فرمایا: 

ٍه َغۡیرہَٰٓ (
ۡن إِلَٰ َ َما لَكم ّمِ ہ : ترجم ٥٩)ٱۡعبدواْ ٱَّللَّ

تم ایک ہللا کی عبادت کرو، اس کے سوا ’’

 ‘‘ (۔[30]تمہارا کوئی معبود نہیں)



 

 

 

اْ إِالَّ اور باری تعالٰی کا ارشاد ہے:  ) َوَمآَٰ أِمروَٰٓ

ََٰٓء( یَن حنَفَا َ مۡخِلِصیَن لَه ٱلدِّ ترجمہ  ٥ِلیَۡعبدواْ ٱَّللَّ

گیا کہ اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا :’’

وہ یکسو ہو کرہللا ہی کی عبادت کریں، اسی 

کے لئے دین کو خالص رکھتے ہوئے 

 ‘‘ (۔[31])

کا ارشاد ملسو هيلع هللا ىلص اورحدیث پاک میں نبی اکرم 

آپ نے حضرت معاذ ؓسے  گرامی ہے ،

ِ َعلَى اْلِعبَاِد، َوَما َحّق  فرمایا: أَتَْدِري َما َحّق َّللَاَّ

ِ؟ قْلت َّللَاَّ َوَرسوله أَْعلَم، قَاَل َحّق اْلِعبَ  اِد َعلَى َّللَاَّ

ِ َعلَى اْلِعبَاِد أَْن یَْعبدوہ، َوال یْشِركوا بِِه َشْیئًا،  َّللَاَّ

َب َمْن ال یْشِرك بِِه  ِ أَْن ال یعَذِّ َوَحّق اْلِعبَاِد َعلَى َّللَاَّ

 َشْیئًا( 

کیا تم جانتے ہو کہ ہللا تعالٰی کا ’’ترجمہ : 

بندوں پر اور بندوں کا ہللا تعالٰی پر کیا حق 

ہللا اور اس کا رسول زیادہ  میں نے کہا : ہے؟

نے فرمایا: ہللا تعالٰی کا بندوں ١جانتے ہیں۔ آپ 



 

 

 

پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور 

اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور 

بندوں کا ہللا تعالٰی پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے 

شخص کو عذاب میں مبتال نہ کرے جو اس 

( [32]کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا )

 ‘‘ ۔

) مثال دعا ، نذر ونیاز ، توکل لہذا تمام عبادات 

صرف ہللا تعالی ٰ کیلئے بجا  ، ذبح وغیرہ (

الئی جائیں ، اسی کے سامنے ہاتھ پھیالئے 

ا ، مشکل کشا ، جائیں ، اسی کو حاجت رو

بگڑی بنانے واال ، داتا ، اور نفع ونقصان کا 

مالک سمجھا جائے ، کیونکہ وہی معبوِد 

جیسا کہ ارشاد باری تعالٰی  برحق ہے ،

َ هَو ٱۡلَحّق َوأَنَّ َما           ہے: ِلَك بِأَنَّ ٱَّللَّ
)ذَٰ

َ هَو ٱۡلعَِليّ  ِطل َوأَنَّ ٱَّللَّ  یَۡدعوَن ِمن دونِهِۦ هَو ٱۡلبَٰ

 (٦٢ٱۡلَكبِیر 



 

 

 

یہ سب اس لئے کہ ہللا ہی حق ہے :’’ترجمہ 

اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں 

وہ باطل ہے اور بے شک ہللا ہی بلندی واال 

 ‘‘ ( ۔[33]اور کبریائی واال ہے )

 اور ہللا تعالٰی کا فرمان ہے : 

ِ َرّبِ )قۡل إِنَّ َصاَلتِي  َونسِكي َوَمۡحیَاَي َوَمَماتِي َّلِلَّ

لَِمیَن  ل  ١٦٢ٱۡلعَٰ ِلَك أِمۡرت َوأَنَ۠ا أَوَّ
اَل َشِریَك لَۖه َوبِذَٰ

 ٱۡلمۡسِلِمیَن (

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری ’’ ترجمہ : 

نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری 

موت سب کچھ رب العالمین کیلئے ہے ، جس 

ریک نہیں ، مجھے اسی بات کا کا کوئی ش

حکم دیا گیا ہے ، اور میں سب سے پہلے ہللا 

 ‘‘ ( ۔ [34]تعالٰی کا فرمانبردار ہوں )

 کا ارشاد گرامی ہے : ملسو هيلع هللا ىلص اور رسول ہللا 



 

 

 

 ِ َ ، َوإِذَا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاَّللَّ )إِذَا َسأَْلَت فَاْسأَِل َّللاَّ

ةَ لَِو اْجتََمعَْت َعلَى أَْن یَْنفَعوَك ، َوا ْعلَْم أَنَّ اأْلمَّ

بَِشْيٍء ، لَْم یَْنفَعوَك إِالَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَه َّللاَّ لََك، َوإِِن 

اْجتََمعوا َعلَى أَْن یَضّروَك بَِشْيٍء ، لَْم یَضّروَك 

  إِالَّ بَِشْيٍء قَْد َكتَبَه َّللاَّ َعلَْیَك(

ب بھی مانگنا چاہو ، توصرف تم ج’’ ترجمہ : 

ہللا تعالٰی سے مانگو ، اور تمہیں جب بھی مدد 

کی ضرورت ہو توصرف ہللا تعالٰی سے مدد 

طلب کرو ، اور اس بات پر اچھی طرح سے 

یقین کر لو کہ اگر تمام لوگ مل کر تمھیں 

کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر 

الٰی نے سکتے ، سوائے اس نفع کے جوہللا تع

تمھارے حق میں لکھ رکھا ہے ، اور اگر وہ 

سب کے سب مل کر تمھیں نقصان پہنچانا 

چاہیں تو وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے ، ہاں ہللا 

تعالٰی نے تمھارا جونقصان لکھ رکھا ہے ، وہ 

 ‘‘ ( ۔ [35]توہو کررہے گا )



 

 

 

تقاضا یہ ہے کہ ج۔ ایمان باہلل کا تیسرا الزمی 

اس بات پر پختہ اعتقاد ہوکہ ہللا تعالٰی تمام 

سے موسوم ،  ) اچھے ناموں (اسمائے حسنٰی 

اور صفاِت کاملہ سے متصف ہے ، اور وہ 

اپنے ان اسمائے حسنٰی اور صفاِت کمال میں 

)قرآن یکتا ہے،جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب 

نے اپنی ملسو هيلع هللا ىلصمیں یا اس کے رسول  مجید (

بارکہ میں کیا ہے ، اور ان میں اس احادیث م

 کا کوئی مثیل ہے اورنہ کوئی شریک ہے ۔ 

ِ ٱأۡلَۡسَمآَٰء ٱۡلحۡسنَٰى ارشاد باری تعالٰی ہے:  )َوَّلِلَّ

ِذیَن یۡلِحدوَن فِيَٰٓ 
فَٱۡدعوہ بَِھۖا َوذَرواْ ٱلَّ

َسیۡجَزۡوَن َما َكانواْ یَۡعَملوَن  ئِِهۦۚ َٰٓ   (١80أَۡسَمٰ

نام ہللا ہی کیلئے اور اچھے اچھے :’’ترجمہ 

ہیں ، لہذا تم ان ناموں سے ہی ہللا کو پکارا 

کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ 

رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے 



 

 

 

ہیں، ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور 

 ‘‘ (۔[36]سزا ملے گی )

نے اور ہللا تعالٰی کے ناموں میں کجروی کر

یا ٹیڑهی راہ اختیار کرنے سے مراد ایک تو 

یہ ہے کہ اس کے تمام اسمائے حسنی کا یا ان 

میں سے بعض کا انکار کیا جائے ، اور 

دوسرا یہ ہے کہ اس کے اسمائے حسنی ،اس 

کی جن صفاِت عالیہ پر داللت کرتے ہیں انہیں 

تسلیم نہ کیا جائے ، اور تیسرا یہ ہے کہ ہللا 

ائے حسنی جن عظیم معانی پر تعالی ٰ کے اسم

داللت کرتے ہیں ان کے خالف عمل کیا جائے 

ہے ، اور یہ  ) الرزاق (، مثال اس کا ایک نام 

اس بات پر داللت کرتا ہے کہ رزق دینے کا 

اختیار صرف ہللا کے پاس ہے ، اور اس کے 

خالف عمل یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر غیر ہللا 

غیر ہللا  کے سامنے جھولی پھیالئی جائے اور

کورزق دینے واال تصورکیا جائے ، اسی 

ہے ، جو اس  ) العظیم (طرح اس کا ایک نام 



 

 

 

بات پر داللت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عظمت 

وبزرگی ہللا تعالٰی کیلئے ہے ، اور کائنات کے 

تمام امور میں اسی کا حکم چلتا ہے ، اس لئے 

جبیِن نیاز کا جھکانا اور سجدہ ریز ہونا 

کیلئے روا ہے ، اور اس کے  صرف اسی

خالف عمل یہ ہے کہ ہللا تعالٰی کو چھوڑ کر 

کسی بزرگ یا ولی کے سامنے اپنے آپ کو 

جھکایا جائے ، یا اس کی قبر پر سجدہ کیا 

جائے ، یا غیر ہللا کو کائنات کے امور میں 

 تصرف کرنے واال مانا جائے ۔ 

کا ارشاد ملسو هيلع هللا ىلص اور نبی مکرم حضرت محمد

ِ تِْسعَةً َوتِْسِعیَن اْسَما،َمْن گرامی ہے کہ: )ِإنَّ َّلِلَّ

  أَْحَصاَها دََخَل اْلَجنَّةَ،َوهَو ِوتٌْر یِحبٌّ الِوتَْر(

بے شک ہللا تعالٰی کے ننانوے نام :’’ترجمہ 

کرے گا  ) یا حفظ (ہیں، جوشخص انہیں شمار 

طاق  )ہللا تعالٰی(جنت میں داخل ہوگا، اور وہ 

 ‘‘ ( ۔[37]ا ہے )ہے،طاق ہی کو پسند فرمات



 

 

 

اور اس سے مقصود اسمائے حسنی کو صرف 

زبانی طور پر شمار کرنا یا حفظ کرنا نہیں 

بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہللا تعالٰی کے 

ان اسمائے مبارکہ کو یاد کرکے ان کے معانی 

کو اپنے دل میں اتارا جائے ، اور ان کے 

 ا جائے ۔ خالف عمل نہ کی

اورہللا تعالٰی کے اسماء وصفات کے بارے 

میں جو اعتقاد ہم نے ذکر کیا ہے یہ دو 

 بنیادوں پر قائم ہے: 

۔ ہللا تعالٰی کیلئے ہی وہ اچھے نام اور بلند ١

صفات ہیں جو کہ اس کے کامل ہونے پر 

داللت کرتی ہیں، نہ اس کا کوئی ہم مثل ہے 

ہی کائنات میں سے اس کا کوئی اور نہ 

 شریک ہے۔ 

مثال کے طور پر ہللا تعالٰی کے ناموں میں 

ہے ،  )زندہ رہنے واال(‘‘ الحی’’سے ایک نام 

‘‘ حیات’’اور اسی سے ہللا تعالٰی کی صفِت 



 

 

 

ثابت ہوتی ہے ، لہذا اس کے بارے میں 

ضروری ہے کہ اسے ہللا تعالٰی کیلئے اسی 

جائے جس کا وہ کامل طریقے پر ثابت کیا 

مستحق ہے، اور یہ زندگی کامل، ہمیشہ رہنے 

والی زندگی ہے کہ جس میں کمال کے تمام 

لوازم مثال علم اور قدرت وغیرہ موجود ہیں، 

اور یہ ایسی زندگی ہے جو شروع سے ہے 

 اور کبھی ختم ہونے والی نہیں۔

هَ إاِلَّ هَو ٱۡلَحيّ ارشاد باری تعالٰی ہے:   )ٱَّللَّ اَلَٰٓ إِلَٰ

 ( ٢٥٥ٱۡلقَیّوۚم اَل تَۡأخذہ ِسنَة َواَل نَۡوۚم 

) اس ہللا تعالٰی ہی معبود برحق ہے :’’ترجمہ 

، جو زندہ جاوید  کے سوا کوئی معبود نہیں(

اور قائم رہنے واال ہے، نہ اسے اونگھ آتی 

 ‘‘ (۔[38]ہے اور نہ ہی نیند )

ونقائص مثال نیند، ۔ہللا تعالٰی تمام عیوب ٢

عاجز آجانا، جہالت اور ظلم وغیرہ سے پاک 

ہے اور مخلوق کی مشابہت سے مبرا ہے۔ 



 

 

 

چنانچہ ضروری ہے کہ ہر اس چیز کی نفی 

کی جائے جس کی نفی ہللا تعالٰی نے خود اپنی 

نے اپنے رب سے ملسو هيلع هللا ىلص ذات سے اور رسول ہللا

 کی ہے۔ 

 ارشاد باری تعالٰی ہے: 

  َشۡيۖء َوهَو ٱلسَِّمیع ٱۡلبَِصیر( )لَۡیَس َكِمۡثِلهِۦ

اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ :’’ترجمہ 

 ‘‘ (۔[39]خوب سننے واال، دیکھنے واال ہے )

ۡلعَبِیِد (اورفرمایا:  م لِّ
 )َوَما َربَّك بَِظلَّٰ

اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے :’’ترجمہ 

)َوَما َكاَن  اور فرمایا: ‘‘ (۔[40]واال نہیں ہے )

ِت َواَل فِي  َوٰ ٱَّللَّ ِلیۡعِجَزہ ِمن َشۡيء فِي ٱلسََّمٰ

  ٤٤ٱأۡلَۡرِضۚ (

اور آسمانوں اور زمین میں کوئی :’’ترجمہ 

ایسی چیز نہیں جو ہللا تعالٰی کو عاجز کر دے 



 

 

 

)َوَما َكاَن َربَّك نَِسیّا   فرمایا:اور ‘‘ (۔[41])

اور آپ کا پروردگار بھولنے ’’ترجمہ: ٦٤(

 ‘‘ (۔[42]واال نہیں ہے )

صفاِت عالیہ کے اثبات کیلئے چند ضروری 

 امور : 

ہللا تعالٰی کی صفاِت عالیہ کو ثابت کرتے 

 ہوئے پانچ امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے: 

۔قرآن مجید اور حدیث پاک میں وارد شدہ ١

تمام صفات کو ہللا تعالٰی کیلئے حقیقی طور پر 

 ثابت کرنا۔ 

۔اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ ہللا تعالٰی ٢

تمام کامل صفات سے متصف ہے اور تمام 

 عیوب ونقائص سے مبرا ہے۔ 

۔ہللا تعالٰی کی صفات اور مخلوقات کی 3

مشابہت نہیں ہے، ہللا صفات میں کسی قسم کی 



 

 

 

تعالٰی پاک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ 

 اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔ 

۔ہللا تعالٰی کی صفات کی کیفیت سوائے ہللا ۴

تعالٰی کے کسی کو معلوم نہیں، اس لئے ان 

صفات کی کیفیت معلوم کرنے کا تکلف کرنا یا 

 نہیں ۔ بیان کرنا مخلوق کیلئے قطعا درست 

۔ان صفات پر مرتب ہونے والے احکام اور 5

 آثار پر ایمان النا۔ 

ان پانچ امور کی وضاحت کیلئے ہم ہللا تعالٰی 

سے مثال بیان ‘‘ االستواء’’کی صفت 

لہذا اس صفت میں ان چیزوں  کرسکتے ہیں،

  کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:

وارد ‘‘ استواء’’۔شرعی نصوص میں صفت ١

تعالٰی عرش پر مستوی ہے ، ہے ، یعنی ہللا 

لہذا اس صفت کو ہللا تعالٰی کیلئے ثابت کرنا 

 اور اس پر ایمان الناضروری ہے ۔ 



 

 

 

ن َعلَى ٱۡلعَۡرِش  ۡحَمٰ ارشاد باری تعالٰی ہے: ٱلرَّ

 ٥ٱۡستََوٰى 

رحمن عرش پر مستوی ’’ترجمہ:

 ‘‘ (۔[43]ہے)

تعالٰی کیلئے ایسے کو ہللا ‘‘ استواء’’۔صفت ٢

کامل طریق پر ثابت کرنا جس کا وہ مستحق 

ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہللا تعالٰی اپنے 

عرش پر حقیقی طور پر مستوی ہے جیسا کہ 

 اس کے شایان شان ہے۔ 

۔ہللا تعالٰی کے عرش پر مستوی ہونے کو 3

مخلوقات کے مستوی ہونے سے تشبیہ نہ دینا، 

ہر قسم کے عرش سے بے کیونکہ ہللا تعالٰی 

 نیاز ہے، اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ 

۔ہللا تعالٰی کے عرش پر مستوی ہونے کی ۴

کیفیت میں غور وفکر نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک 

غیبی معاملہ ہے جسے ہللا تعالٰی کے سوا اور 



 

 

 

جیسا کہ امام مالک ؒ کا  کوئی نہیں جانتا،

، َواْلَكْیف )االْستِواء َمْعلْومٌ  مشہور قول ہے :

َمْجھوٌل، َواإلیَمان بِِه َواِجٌب، َوالّسَؤال َعْنه 

معلوم ہے ،  ) کا معنی (استواء’’ یعنی بِْدَعةٌ(

اس کی کیفیت نا معلوم ہے ، اس پر ایمان النا 

واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا 

 ‘‘ (۔[44]بدعت ہے)

ہونے والے احکام اور  ۔اس صفت پر مرتب5

آثار پر ایمان النا، جیسا کہ ہللا تعالٰی کی 

عظمت، بزرگی اور بڑائی جو اس کے شایان 

شان ہے، اور اسی طرح اس صفت سے ہللا 

تعالٰی کا مطلقاً اپنی مخلوقات پر بلند ہوناثابت 

ہوتا ہے اوراس میں ان لوگوں پر رد ہے جو 

جگہ پر  ہللا تعالٰی کو ذات کے اعتبار سے ہر

موجود مانتے ہیں ، کیونکہ ہللا تعالٰی ذات کے 

اعتبار سے عرش پر ہی مستوی ہے ، ہاں وہ 

) مثال علم ، سننا ، دیکھنا ، اپنی صفات 

کے  نگرانی کرنا اور احاطہ کرنا وغیرہ (



 

 

 

اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے ، اور دنیا میں 

کوئی کام اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا ، 

ئنات کی تمام حرکات وسکنات کا علم اور وہ کا

 رکھتا ہے ، اور انہیں سنتا اور دیکھتا ہے ،

َوِعندَہ َمفَاتِح  جیسا کہ ہللا تعالٰی کا فرمان ہے :

ٱۡلغَۡیِب اَل یَۡعلَمَھآَٰ إاِلَّ هَوۚ َویَۡعلَم َما فِي ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِرۚ 

بَّة فِي َوَما تَۡسقط ِمن َوَرقٍَة إِالَّ یَۡعلَمَھا َواَل حَ 

ب  ِت ٱأۡلَۡرِض َواَل َرۡطب َواَل یَابٍِس إِالَّ فِي ِكتَٰ ظلَمٰ

اور غیب کی چابیاں تو ’’ترجمہ :  ٥٩ّمبِین 

اسی کے پاس ہیں ، اور انہیں اس کے سوا 

کوئی نہیں جانتا ، سمندر اور خشکی میں جو 

کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے ، اور کوئی پتہ 

ہو ، نہ ہی  تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ

زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس 

سے وہ باخبر نہ ہو ، اور تر اور خشک جو 

کچھ بھی ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے 

 ‘‘ ( ۔ [45])



 

 

 

اور یہ جو ہم نے کہا کہ ہللا تعالٰی ذات کے 

اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اس کی تائید 

بھی کرتا ہے  ) العلّی (لٰی کا اسم گرامی ہللا تعا

ثابت ہوتی  ) العلو (جس سے اس کی صفت 

)َوهَو  جیسا کہ ارشاد باری تعالٰی ہے : ہے ،

وہ بلند وبرتر اور ’’ترجمہ :  (٢٥ٱۡلعَِلّي ٱۡلعَِظیم

 ‘‘ (۔[46]عظمت واال ہے)

اور ہللا کے بندوں کے دل بھی سجدہ کی حالت 

میں ، اور اسی طرح دعا کرتے ہوئے اسی 

اور  بلندی کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں ،

)سْبَحاَن َربَِّی  سجدہ کرنے واال پکارتا ہے:

پاک ہے میرا پروردگار جو بلند وباال ’’األْعٰلی(

 ۔ ‘‘اور عظمت واال ہے

اہل السنۃ ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں 

 والجماعۃ کا عقیدہ 

ہللا تعالی ٰکے اسماء وصفات کے بارے میں 

جو عقیدہ ہم نے ذکر کیا ہے، اہل السنۃ 



 

 

 

والجماعۃ یہی عقیدہ ہللا تعالٰی کی ذاتی اور 

فعلی صفات کے بارے میں بھی رکھتے ہیں ، 

ذاتی صفات سے مراد وہ صفات عالیہ ہیں جو 

متعلق ہیں ، ہللا تعالٰی کی ذات با برکات سے 

مثال چہرہ ، ہاتھ ، اور انگلیاں وغیرہ ہیں ، 

اور یہ وہ صفات ہیں جن کا قرآن مجید کی 

آیاِت کریمہ ، اور احادیث نبویہ میں ذکر آیا 

ہے ، اور فعلی صفات سے مقصود وہ صفات 

ہیں جو ہللا تعالٰی کے بعض افعال سے متعلق 

 ہیں مثال آنا ، نازل ہونا ، محبت کرنا ، راضی

ہونا ، پسند کرنا ، نا پسند کرنا ، ناراض ہونا ، 

غضبناک ہونا ، انتقام لینا ، ہنسنا، خوش ہونا 

وغیرہ ....اور یہ تمام صفات بھی قرآن مجید 

اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں ، 

چنانچہ اہل السنۃ والجماعۃ ان تمام صفات کو 

ہللا تعالٰی کیلئے اس طرح ثابت کرتے ہیں 

کہ اس کی بڑائی اور عظمِت شان کے  جیسا

الئق ہے ، اور وہ ان صفات کی تاویل نہیں 

کرتے اور نہ ہی انہیں مخلوق کی صفات سے 



 

 

 

تشبیہ دیتے ہیں ، بلکہ ان پر یوں ایمان التے 

 ہیں جیسا کہ اس کے شایان شان ہے ۔ 

 دوسرا رکن:فرشتوں پر ایمان النا  

 لمالئکہ کی تعریف ۔ ایمان با١

‘‘ مالئکہ’’اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ 

ہللا تعالٰی کی ایک مخلوق ہیں جسے اس نے 

نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ ہللا تعالٰی کی 

اطاعت وفرمانبرداری کرتے ہیں ، اور وہ 

انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور 

س اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن رات ا

کی تسبیح بیان کرتے ہیں ، اور اس سے ذرا 

نہیں اکتاتے، اوران کی تعداد کا علم صرف ہللا 

تعالٰی کو ہے اور اس نے ان کے ذمہ مختلف 

 قسم کے فرائض سونپ رکھے ہیں۔ 

یاد رہے کہ ایمان بالمالئکہ یعنی فرشتوں پر 

ایمان النا، ایمان کے ان چھ ارکان میں سے 



 

 

 

یر بندے کا ایمان دوسرا رکن ہے جن کے بغ

نہ تو درست ہوتا ہے اور نہ ہی قبول کیا جاتا 

ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے 

کہ معزز فرشتوں پر ایمان النا واجب ہے، اور 

اگر کوئی شخص ان کے وجود کا، یا ان میں 

سے بعض کے وجود کا انکار کرے ، تووہ 

کافر ہے اور کتاب وسنت اور اجماعِ امت کا 

 الف ہے۔ مخ

 ۔ فرشتوں پر ایمان النے کی کیفیت ٢

فرشتوں پر ایمان النا دو طرح کا ہے اجمالی 

 اور تفصیلی۔ 

 اجمالی ایمان: دو امور پر مشتمل ہے: 

أ۔ان کے وجود کا اقرار کرنا اور اس بات کا 

کہ وہ ہللا تعالٰی کی مخلوقات میں سے ایک 

 مخلوق ہیں، ہللا تعالٰی نے انہیں اپنی عبادت

کیلئے پیدا فرمایا ہے، ان کا وجود حقیقی ہے، 



 

 

 

اورہمارا ان کو نہ دیکھ سکنا ان کے نہ ہونے 

کی دلیل نہیں، کیونکہ کائنات میں کتنی ہی 

ایسی عجیب وغریب مخلوقات ہیں جن کا 

 وجود حقیقی ہے لیکن ہم نے انہیں دیکھا نہیں،

اور یہاں فرشتوں کے وجود پر بعض دالئل کا 

  ب معلوم ہوتا ہے :ذکر کرنا مناس

نے جبریل علیہ السالم کو ملسو هيلع هللا ىلص نبی اکرم  (١)

اپنی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ۔حضرت 

 عبد ہللا بن مسعود ؓبیان فرماتے ہیں: 

ِجْبِرْیَل فِْی صْوَرتِه َولَه ہللاِ ملسو هيلع هللا ىلص )َرأٰی َرسْول ا

ْنَھا قَْد َسدَّ األفَق(   ِستِّمأۃِ َجنَاحٍ، َوکّل َجنَاحٍ ّمِ

نے جبریل امین ملسو هيلع هللا ىلص کہ رسول ہللا :’’ترجمہ 

علیہ السالم کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، ان 

کے چھ سو پر تھے، اورہر پر نے مشرق 

ڈهانپا ہوا  )آسمان کو (ومغرب کی پوری فضا 

 ‘‘ (۔[47]تھا )



 

 

 

رضی ہللا اور اسی طرح بعض صحابہ  (٢)

عنہم نے بھی بعض فرشتوں کو انسانی شکل 

میں دیکھا جیسا کہ حدیِث جبریل میں حضرت 

عمر ؓ بیان فرماتے ہیں: کہ ایک دفعہ حضرت 

جبریل علیہ السالم ایک آدمی کی شکل میں 

آئے، جن کے کپڑے انتہائی سفید اور بال 

انتہائی سیاہ تھے، ان پر سفر کا کوئی نشان نہ 

ساتھیوں میں سے کوئی انہیں  تھااور ہمارے

ملسو هيلع هللا ىلص پہچانتا بھی نہ تھا، انہوں نے رسول اکرم 

سے ایمان ، اسالم ، احسان ، قیامت اور اس 

کی عالمات کے بارے میں سواالت کئے ، آپ 

نے انہیں جوابات دئیے ، پھر جب وہ چلے ملسو هيلع هللا ىلص 

نے بتایا کہ یہ حضرت ملسو هيلع هللا ىلص گئے ، تو رسول ہللا 

کھالنے جبریل علیہ السالم تھے جو دین س

 ‘‘ ( ۔[48]آئے تھے )

اور حضرت سعد ؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں 

کے دائیں بائیں ملسو هيلع هللا ىلص نے جنگِ احد میں نبی کریم 

دو آدمی دیکھے جنہوں نے سفید رنگ کا 



 

 

 

لباس پہنا ہوا تھا ، اورانہیں میں نے نہ اس 

سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں 

دیکھا . یعنی حضرت جبریل علیہ السالم  کبھی

 ‘‘ (۔[49]اور حضرت میکائیل علیہ السالم)

اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی ہللا 

عنہم نے بھی حضرت جبریل علیہ السالم کو 

انسانی شکل میں دیکھا تھا ، اور یہ فرشتوں 

 کے وجود کی دلیل ہے۔ 

 ا جنگ بدر میں شریک ہونا فرشتوں ک (3)

)بَلَٰىَٰٓۚ إِن تَۡصبِرواْ َوتَتَّقواْ ارشاد باری تعالٰی ہے : 

ذَا یۡمِدۡدكۡم َربّكم بَِخۡمَسِة  ن فَۡوِرِهۡم َهٰ َویَۡأتوكم ّمِ

ِمیَن  ئَِكِة مَسّوِ
َٰٓ َن ٱۡلَملَٰ ف ّمِ  ( ١٢٥َءالَٰ

کیوں نہیں ! اگر تم صبر کرو اور ’’ ترجمہ : 

دشمن تم  )اگر (ے رہو اور ہللا تعالٰی سے ڈرت

پر فورا چڑه آئے تو تمہارا رب خاص نشان 

رکھنے والے پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری 



 

 

 

اور حضرت رفاعۃ ‘‘ (۔ [50]مدد کرے گا )

بن رافع الزرقی ؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت 

کے پاس آئے ملسو هيلع هللا ىلص جبریل علیہ السالم نبی کریم 

 لگے : اور کہنے 

اہِل بدر کا آپ ’’ ) َما تَعدّْوَن أَهل بَْدٍر فِْیکْم ؟ (

نے جواب ملسو هيلع هللا ىلص آپ‘‘  کے نزدیک کیا مقام ہے؟

وہ مسلمانوں ’’  ) ِمْن أَْفَضِل اْلمْسِلِمْیَن( دیا :

نے اسی ملسو هيلع هللا ىلص) یا آپ ‘‘ میں سب سے افضل ہیں 

حضرت جبریل  طرح کا کوئی اور کلمہ کہا ۔(

ٰذِلَک َمْن َشِھدَ بَْدًرا ِمَن )َوکَ علیہ السالم نے کہا : 

اور اسی طرح وہ فرشتے بھی سب ’’اْلَمالَئكِة(

سے افضل ہیں جوجنگِ بدر میں شریک ہوئے 

 ‘‘ ( ۔ [51]تھے )

ب۔ان کو جو مقام و مرتبہ ہللا تعالٰی نے عطا 

کیا ہے انہیں اسی پر برقرار رکھنا، اور وہ یہ 

ہللا تعالٰی کے مامور بندے ہیں، ہللا ہے کہ وہ 

تعالٰی نے انہیں عزت دی ہے ، ان کے مرتبہ 



 

 

 

کو بلند کیا اور انہیں اپنا تقرب نصیب کیا ہے، 

ان میں سے بعض ہللا تعالٰی کی وحی وغیرہ 

کے پیامبر اور قاصد ہیں، اوران میں اتنی ہی 

طاقت ہے جس قدر ہللا تعالٰی نے انہیں عطا 

اوجود وہ اپنے اور کی ہے، اس کے ب

دوسروں کے کسی نفع ونقصان کے مالک 

نہیں، اس لئے کسی قسم کی عبادت کو ان 

کیلئے بجا النا جائز نہیں، چہ جائیکہ انہیں ہللا 

تعالٰی کی صفات سے متصف کیا جائے جیسا 

کہ عیسائیوں کا حضرت جبریل علیہ السالم 

 کے بارے میں عقیدہ ہے۔ 

 فرمان باری تعالٰی ہے: 

نَۚھبَۡل ِعبَاد ) ن َولَٗدۗا سۡبَحٰ ۡحَمٰ َوقَالواْ ٱتََّخذَ ٱلرَّ

اَل یَۡسبِقونَه بِٱۡلقَۡوِل َوهم بِأَۡمِرہِۦ  ٢٦ّمۡكَرموَن 

 ( ٢7یَۡعَملوَن 

کہتے ہیں کہ رحمن  )مشرک لوگ(’’ترجمہ : 

اوالد واال ہے ، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ 



 

 

 

سب اس کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں 

 تعالٰی پر سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ اس ہللا

 ‘‘ (۔[52]کے فرمان پر کار بند ہیں )

ََ )اور فرمایا: ل  َ َمآَٰ أََمَرهۡم َّ ا یَۡعصوَن ٱَّللَّ

 َویَۡفعَلوَن َما یۡؤَمروَن (

انہیں جو حکم ہللا تعالٰی دیتا ہے، وہ :’’ترجمہ 

بلکہ جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، 

 ‘‘ (۔[53]جائے اسے بجاالتے ہیں)

فرشتوں کے بارے مینیہ تھا اجمالی ایمان جو 

 ہر مسلمان مرد وعورت پر واجب ہے ۔ 

تفصیلی ایمان: تفصیلی ایمان ان چیزوں پر 

 مشتمل ہے: 

تعالٰی نے فرشتوں کو أ۔ ان کی پیدائش : ہللا 

نور سے پیدا کیاہے ، جیسا کہ اس نے جنوں 

اور  کو آگ اور بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا،

ان کی پیدائش آدم علیہ السالم کی پیدائش سے 



 

 

 

قبل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا 

نے ارشاد ملسو هيلع هللا ىلص بیان فرماتی ہیں کہ رسول ہللا 

نّْوٍر، َوخِلَق اْلَجاّن )خِلقَِت اْلَمالَِءَکة ِمْن  فرمایا :

ا وِصَف لَکْم( ْن نَّاٍر، َوخِلَق آدَم ِممَّ اِرجٍ ّمِ   ِمْن مَّ

فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ، :’’ترجمہ 

اور جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے ، اور 

آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے 

 ‘‘ (۔[54]) )یعنی مٹی سے (لئے بیان کیا گیا

ب۔فرشتوں کی تعداد: فرشتے ایک ایسی 

مخلوق ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور 

 اسے ہللا تعالٰی کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔

)َوَما یَۡعلَم جنودَ َربَِّك إِالَّ فرمان باری تعالٰی ہے: 

 (3١هَوۚ 

اور تیرے رب کے لشکروں کو اس :’’ترجمہ 

 ‘‘(۔[55]نتا)کے سوا کوئی نہیں جا



 

 

 

اورحضرت ابو ذر ؓ بیان فرماتے ہیں کہ 

)إِنِّي أََرى َما اَل نے ارشاد فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

َوحقَّ تََرْوَن، َوأَْسَمع َما اَل تَْسَمعوَن،أَطَِّت السََّماء 

لََھا أَْن تَئِطَّ، َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِہ َما فِیَھا َمْوِضع 

) ِ  أَْربَعَِة أََصابَِع إِالَّ َوَملٌَك َواِضٌع َجْبَھتَه َساِجدًا َّلِلَّ

بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو :’’ترجمہ 

تم نہیں دیکھتے ، اورمیں وہ چیز سنتا ہوں جو 

یا اور اسے حق تم نہیں سنتے ، آسمان چرچرا

اس میں چار  ) کیونکہ (ہے کہ وہ چرچرائے،

انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں 

کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہللا 

 ‘‘ (۔[56]تعالی ٰکے سامنے سجدہ ریز نہ ہو)

نے بیان فرمایا کہ ملسو هيلع هللا ىلصاورقصۂ معراج میں آپ 

ں آسمان پر لے جایا گیا تو جب انہیں ساتوی

وہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السالم کو 

دیکھا کہ وہ البیت المعمور کی طرف ٹیک لگا 



 

 

 

اورالبیت المعمور کے  کر بیٹھے ہوئے ہیں ،

  نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص بارے میں آپ 

)یَْدخله فِْی کّلِ یَِوٍم َسْبعْوَن أَْلَف َملٍَک الَ یَعْودْوَن 

 إِلَْیِه(

اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے :’’ ترجمہ 

داخل ہوتے ہیں ، جوپھر کبھی دوبارہ اس کی 

 ‘‘ (۔[57]طرف نہیں پلٹتے )

اور حضرت عبد ہللا بن مسعود ؓ سے روایت 

)یْؤٰتی بِالنَّاِر نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص ہے کہ رسول ہللا 

ِزَماٍم ، َمَع کّلِ ِزَماٍم  یَْوَم اْلِقیَاَمِة، لَھا َسْبعْوَن أَْلفَ 

  َسْبعْوَن أَْلَف َملٍَک یَجّرْونَھا(

قیامت کے روز جہنم کو الیا جائے ’’ ترجمہ : 

گا ، اس کی ستر ہزار لگامیں ہو نگی ، اور ہر 

لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہو نگے جو 

 ‘‘ (۔ [58]اسے کھینچ رہے ہونگے )



 

 

 

مام احادیث سے ہمارے لئے واضح ان ت

ہوجاتا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد 

ہے جس کا علم سوائے ہللا تعالٰی کے کسی 

کے پاس نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ان 

 کو پیدا کیا اور ان کی گنتی کو شمار کیا۔ 

ج۔فرشتوں کے نام: ہللا تعالٰی نے قرآن مجید یا 

جن فرشتوں نے حدیث پاک میں ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا

کے نام ذکر کیے ہیں ان پر ایمان النا واجب 

ہے اور ان میں سے تین عظیم فرشتوں کے 

 نام یہ ہیں : 

حضرت جبریل علیہ السالم ، انہیں  (١)

جبرائیل بھی کہا جاتا ہے اور وہی روح القدس 

ہیں ،اور ان کے ذمے انبیاءعلیہم الصالۃ 

 والسالم پر وحی نازل کرنا تھا ۔ 

میکائیل علیہ السالم ، انہیں میکال حضرت (٢)

بھی کہا جاتا ہے، اوران کے ذمہ بارش نازل 



 

 

 

کرنا ہے ، اوروہ اسے وہاں نازل کرتے ہیں 

 جہاں ہللا تعالٰی حکم دیتا ہے۔ 

حضرت اسرافیل علیہ السالم ، جن کے  (3)

ذمہ صور میں پھونکنا ہے ، اور وہ ہللا 

تعالی ٰکے حکم کے منتظر ہیں ، جب انہیں 

حکم ملے گا تو وہ صور میں پھونکیں گے 

جس سے دنیاوی زندگی کی انتہاء ہو جائے 

گی ، اس کے بعد وہ دوبارہ اس میں پھونکیں 

گے جس سے لوگ اٹھ کھڑے ہونگے اور ہللا 

 تعالی کے سامنے پیش ہونگے ۔

د۔فرشتوں کی صفات: فرشتے ایک حقیقی 

مخلوق ہیں، اور ان کے حقیقی اجسام ہیں جو 

جن کی تفصیل  فات سے متصف ہیں،بعض ص

  کچھ اس طرح ہے:

۔ان کی پیدائش کی عظمت اور اجسام کی ١

ضخامت: ہللا تعالٰی نے فرشتوں کو بڑی 

طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا ہے جو ان کے 



 

 

 

بڑے بڑے اعمال کے شایان شان ہیں،وہ 

 اعمال جو ہللا تعالٰی نے ان کے سپرد کیے ہیں۔ 

 تعالٰی نے فرشتوں کے ۔ ان کے پر ہیں: ہللا٢

دو دو، تین تین اور چار چار پر بنائے ہیں اور 

ملسو هيلع هللا ىلص اس سے زیادہ بھی ہیں جیسا کہ رسول ہللا 

نے حضرت جبریل علیہ السالم کو اپنی اصلی 

 شکل میں دیکھا، توان کے چھ سو پر تھے ،

اور ہر پر نے آسمان کو ڈهانپ رکھا تھا۔اور 

  ارشاد باری تعالٰی ہے:

ئَِكِة )ٱۡلَحمۡ 
َٰٓ ِت َوٱأۡلَۡرِض َجاِعِل ٱۡلَملَٰ َوٰ ِ فَاِطِر ٱلسََّمٰ د َّلِلَّ

َعۚ یَِزید فِي  َث َوربَٰ
ۡثنَٰى َوثلَٰ رساًل أْوِليَٰٓ أَۡجنَِحة مَّ

 (١ٱۡلَخۡلِق َما یََشآَٰۚء 

تمام تعریفیں اس ہللا کیلئے ہیں جو :’’ترجمہ 

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال )ابتداًء (

و دو دو، تین تین، چار چار پروں ہے ، اور ج

بنانے  )قاصد(والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر 



 

 

 

واال ہے، اور وہ مخلوق میں جس قدر چاہے 

 ‘‘ (۔[59]اضافہ کرتا ہے)

۔وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں: ہللا 3

تعالٰی نے فرشتوں کو اس طرح پیدا فرمایاکہ 

نے کے محتاج ہیں اور نہ پینے وہ نہ تو کھا

کے ، اور نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی 

 آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ 

۔فرشتے صاحب عقل وخرد اور دل والے ۴

ہیں: انہوں نے ہللا تعالٰی سے کالم کی ہے اور 

ہللا تعالٰی نے ان سے، اورانہوں نے آدم علیہ 

السالم اور دیگر انبیاءعلیہم السالم سے بھی 

 م کی ہے۔کال

۔وہ اپنی حقیقی شکل کی بجائے دوسری 5

شکل اختیار کرنے کی بھی صالحیت رکھتے 

ہیں:ہللا تعالٰی نے فرشتوں کو یہ طاقت وقوت 

عطا کی ہے کہ وہ انسان کی شکل وصورت 

 اختیار کر سکتے ہیں۔ 



 

 

 

ه۔فرشتوں کی موت: تمام فرشتے، ملک الموت 

سمیت قیامت کے دن فوت ہوجائیں گے، پھر 

نہیں ان اعمال کی ادائیگی کیلئے دوبارہ اٹھایا ا

جائیگا جو ہللا تعالٰی نے ان کے سپرد کر 

 رکھے ہیں۔ 

و۔فرشتوں کی عبادت: فرشتے ہللا تعالی کیلئے 

مختلف قسم کی عبادات بجا التے ہیں مثال دعا، 

محبت  تسبیح، رکوع، سجود، خوف، خشیت،

  وغیرہ ۔ارشاد باری تعالٰی ہے:

 (٢0)یَسبِّحوَن ٱلَّۡیَل َوٱلنََّھاَر اَل یَۡفتروَن 

وہ دن رات ہللا تعالٰی کی تسبیح بیان :’’ترجمہ 

( [60]کرتے ہیں سستی اور کمی نہیں کرتے )

 ‘‘ ۔

ز۔فرشتوں کے فرائض: فرشتے وہ بڑی بڑی 

ذمہ داریاں نبھاتے ہیں جو ہللا تعالٰی نے ان 

  ان میں سے بعض یہ ہیں: د کی ہیں،کے سپر



 

 

 

جیسا کہ ہللا تعالٰی  ۔عرش کے اٹھانے والے،١

  کا فرمان ہے :

)ٱلَِّذیَن یَۡحِملوَن ٱۡلعَۡرَش َوَمۡن َحۡولَه یَسبِّحوَن بَِحۡمِد 

َربِِّھۡم َویۡؤِمنوَن بِهِۦ َویَۡستَۡغِفروَن ِللَِّذیَن َءاَمنواْۖ َربَّنَا 

ۡحَمة َوِعۡلما فَٱۡغِفۡر ِللَِّذیَن تَابواْ َوِسۡعَت كلَّ َشۡيء رَّ 

َربَّنَا َوأَۡدِخۡلھۡم 7َوٱتَّبَعواْ َسبِیلََك َوقِِھۡم َعذَاَب ٱۡلَجِحیمِ 

َٰٓئِِھۡم  ِت َعۡدٍن ٱلَّتِي َوَعدتَّھۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَا َجنَّٰ

تِِھۡمۚ إِنََّك أَنَت ٱۡلعَِزیز ٱۡلَحِكیم  یَّٰ ِجِھۡم َوذّرِ  (8َوأَۡزَوٰ

عرش اٹھائے ہوئے  ) فرشتے (جو :’’ترجمہ 

ہیں اور جو اس کے گرد ہیں ، سب اپنے رب 

کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور 

اس پر ایمان رکھتے ہیں ، اور ایمان والوں 

ہیں :  ) اور کہتے (کیلئے استغفار کرتے ہیں، 

اے ہمارے رب ! تو نے اپنی رحمت اور علم 

رکھا ہے ، لہذا جن سے ہر چیز کا احاطہ کر 

لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی 

کی انہیں بخش دے ، اور دوزخ کے عذاب 



 

 

 

سے بچا لے ،اے ہمارے رب ! انہیں ان ہمیشہ 

رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے 

ان سے وعدہ کیا ہے ، اور ان کے آباؤ اجداد ، 

ان کی بیویوں اور ان کی اوالد میں سے جو 

لح ہیں انہیں بھی ، بال شبہ تو ہر چیز پر صا

اس آیِت ‘‘(۔[61]غالب ، اور حکمت واال ہے )

کریمہ سے ثابت ہوا کہ کئی فرشتے ایسے ہیں 

جو عرِش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں ، اور وہ 

ہللا رب العزت کی تسبیحات پڑهنے کے ساتھ 

دعائیں بھی کرتے  ساتھ ان ایمان والوں کیلئے

ہیں جنہوں نے توبہ کی اور ہللا تعالٰی کے دین 

 کی پیروی کی ۔ 

۔وہ فرشتہ جس کے ذمہ رسولوں پر وحی کو ٢

نازل کرنا ہے، اور وہ حضرت جبریل علیہ 

  جیسا کہ ہللا تعالٰی کا فرمان ہے : السالم ہیں ،

لَه عَ  ـِجۡبِریَل فَإِنَّه نَزَّ ا لِّ لَٰى قَۡلبَِك )قۡل َمن َكاَن َعدّوٗ

) ِ  بِإِۡذِن ٱَّللَّ



 

 

 

جو جبریل کا دشمن ہو اس سے آپ :’’ترجمہ 

کہہ دیجئے کہ انہوں نے ہللا تعالٰی کے حکم 

سے آپ کے دل پر پیغاِم باری اتارا 

 ۔ (‘‘[62]ہے)

میں ‘‘ صور’’۔وہ فرشتہ جس کے ذمہ 3

پھونکنا ہے، اور وہ حضرت اسرافیل علیہ 

 السالم ہیں۔ 

۔وہ فرشتے جو بنی آدم کے اعمال لکھنے پر ۴

جیسا کہ ہللا تعالٰی کا ارشاد گرامی  مامور ہیں ،

ِفِظیَن     ہے : تِبِیَن ١0)َوإِنَّ َعلَۡیكۡم لََحٰ ِكَراما َكٰ

  ١٢یَۡعلَموَن َما تَۡفعَلوَن ( ١١

مقرر  ) فرشتے (ر تم پر نگران او’’ترجمہ : 

ہیں ، جو معزز ہیں ، اعمال لکھنے والے ، 

جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے 

اور اعمال کے لکھنے والے ‘‘ ( ۔ [63]ہیں)

جیسا  فرشتے دن اور رات کے الگ الگ ہیں ،

 )یَتَعَاقَبوَن فِیكمْ کا ارشاد ہے :ملسو هيلع هللا ىلص کہ رسول ہللا 



 

 

 

َماَلئَِكةٌ بِاللَّْیِل َوَماَلئَِكةٌ بِالنََّھاِر َویَْجتَِمعوَن فِي 

َصاَلۃِ اْلفَْجِر َوَصاَلۃِ اْلعَْصِر ثمَّ یَْعرج الَِّذیَن بَاتوا 

فِیكْم فَیَْسأَلھْم َربّھْم َوهَو أَْعلَم بِِھْم َكْیَف تََرْكتْم 

تَْینَاهْم ِعبَاِدي فَیَقولوَن تََرْكنَاهْم َوهْم یَصلّوَن َوأَ 

  َوهْم یَصلّوَن(

تم میں دن اور رات کے فرشتے ’’ ترجمہ : 

باری باری آتے ہیں ، اور وہ نماز فجر اور 

نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں ، پھر وہ 

فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے 

پاس رات گذاری ہوتی ہے ، چنانچہ ان کا رب 

ے حاالنکہ وہ ان ک ان سے سوال کرتا ہے ،

تم نے میرے  بارے میں زیادہ جانتا ہے :

تو وہ کہتے  بندوں کو کس حال میں چھوڑا ؟

ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑه  ہیں :

رہے تھے ، اور جب ان کے پاس آئے تو تب 

 ‘‘ (۔[64]بھی وہ نماز ہی پڑه رہے تھے )



 

 

 

ش اور ۔ وہ فرشتے جن کے ذمہ بادل، بار5

 پودوں کو اگانا ہے۔ 

۔وہ فرشتے جن کے ذمہ پہاڑوں کے امور ۶

 ہیں۔ 

 ۔جنت اور جہنم کے خازن ۷

۔وہ فرشتے جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور 8

 ہیں. 

ۢن بَۡیِن       ارشاد باری تعالٰی ہے :  ت ّمِ بَٰ )لَه معَقِّ

 ِۗ   (١١یَدَۡیِه َوِمۡن َخۡلِفهِۦ یَۡحفَظونَه ِمۡن أَۡمِر ٱَّللَّ

ہر شخص کے آگے اور پیچھے ہللا ’’ترجمہ:

ہیں جو ہللا  ) فرشتے (کے مقرر کردہ نگران 

کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے 

 ‘‘ ( ۔ [65]ہیں)

۔وہ فرشتے جن کے ذمہ انسان کے ساتھ رہنا ٩

 اور اس کیلئے بھالئی کی دعا کرنا ہے۔ 



 

 

 

طفہ کے امور ۔وہ فرشتے جو رحم میں ن١0

اور انسان میں روح پھونکنے، اس کا رزق، 

عمل، بدبختی اور سعادت مندی لکھنے پر 

 مامور ہیں۔ 

حضرت حذیفۃ بن أ ِسید الغفاری ؓ بیان کرتے 

)إِذَا نے ارشاد فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص ہیں کہ رسول ہللا 

بِالنّْطفَِة اثْنَتَاِن َوأَْربَعوَن لَْیلَةً بَعََث َّللاَّ إِلَْیھَ  ا َمرَّ

َرَها، َوَخلََق َسْمعََھا، َوبََصَرَها، َوِجْلدََها  َملًَكا فََصوَّ

یَا َرّبِ أَذََكٌر أَْم أْنثَى؟ َوِعَظاَمَھا ثمَّ قَاَل: َولَْحَمَھا،

 ثمَّ یَقول: فَیَْقِضي َربّك َما َشاَء ، َویَْكتب اْلَملَك ،

لَك یَا َرّبِ أََجله ، فَیَقول َربّك َما َشاَء، َویَْكتب اْلمَ 

ِحْیفِة فِْی یَِدہ ،فاَلَ یَِزْید  ثمَّ یَْخرج اْلَملَک بِالصَّ

  َعٰلی َما أِمَر َوالَ یَْنقص(

نطفہ پر  ) رحِم مادر میں (جب ’’ترجمہ : 

بیالیس راتیں گذر جاتی ہیں تو ہللا تعالٰی اس 

کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے ، جو اس کی 

شکل وصورت بناتا ہے ، اور اس کے کان ، 



 

 

 

پھر  نکھیں ، جلد ، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے ،آ

اے میرے رب ! مرد یا عورت ؟  وہ کہتا ہے :

تو تمہارا رب جو چاہتا فیصلہ فرماتاہے ، اور 

اے  پھر وہ کہتا ہے : فرشتہ لکھ لیتا ہے ،

میرے رب !اس کی عمر کتنی ہو گی ؟ تو 

تمہارا رب جو چاہتا ہے کہتا ہے ، اور فرشتہ 

اے میرے رب  پھر وہ کہتا ہے : ،لکھ لیتا ہے 

!اس کا رزق کتنا ہو گا ؟ تو تمہارا رب جو 

چاہتا فیصلہ فرماتاہے ، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے 

، اس کے بعد فرشتہ صحیفہ لے کر نکل جاتا 

ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں 

 ‘‘ (۔ [66]کرتا )

وت کے وقت بنی آدم کی ۔وہ فرشتے جو م١١

 روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ 

)َوهَو ٱۡلقَاِهر فَۡوَق ِعبَاِدِہۦۖ ہللا تعالٰی کا فرمان ہے: 

َویۡرِسل َعلَۡیكۡم َحفََظةً َحتَّٰىَٰٓ إِذَا َجآََٰء أََحدَكم ٱۡلَمۡوت 

طوَن (  تََوفَّۡته رسلنَا َوهۡم اَل یفَّرِ



 

 

 

درت اور وہ اپنے بندوں پر پوری ق’’ترجمہ : 

بھیجتا  )فرشتے (رکھتا ہے اور تم پر نگران 

ہے ، حتی کہ جب تم میں سے کسی کو موت 

آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض 

ذر ہ  ) اپنے کام میں (کر لیتے ہیں ، اور وہ 

 ‘‘ (۔ [67]بھرکوتاہی نہیں کرتے )

ِت  )َولَۡو تََرٰىَٰٓ إِذِ  نیز فرمایا :  ِلموَن فِي َغَمَرٰ
ٱلظَّٰ

اْ أَنفَسكۖم  اْ أَۡیِدیِھۡم أَۡخِرجوَٰٓ ئَِكة بَاِسطوَٰٓ
َٰٓ ٱۡلَمۡوِت َوٱۡلَملَٰ

)٩3  

اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب :’’ترجمہ 

کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہونگے 

اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑها رہے ہونگے کہ 

 ‘‘ ( ۔[68]ہاں اپنی جانیں نکالو )

۔وہ فرشتے جو قبر میں لوگوں سے سوال ١٢

کرنے اور اس پر مرتب ہونی والی نعمتوں یا 

 عذاب دینے پر مامور ہیں۔ 



 

 

 

۔وہ فرشتے جن کی ذمہ داری امت کے ١3

جیسا کہ  تک پہنچانا ہے،ملسو هيلع هللا ىلصسالم کو نبی 

  کا ارشاد گرامی ہے:ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 

 ِ  َمالَئكةً َسیَّاِحْیَن فِْی اأْلْرِض یبَلِّغْونِْی َعْن )إِنَّ َّلِلٰ

تِْی السَّالََم(  أمَّ

بے شک ہللا کے کچھ فرشتے ’’ترجمہ : 

ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے 

ہیں ، اور وہ مجھ تک میری امت کا سالم 

 ‘‘ (۔ [69]پہنچاتے ہیں )

 تیسرا رکن:کتابوں پر ایمان النا  

ہللا تعالٰی نے انبیاء علیہم السالم پر جو کتابیں 

نازل کیں ان پر ایمان النا،ارکاِن ایمان میں 

سے تیسرا رکن ہے، ہللا تعالٰی نے اپنے 

رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا جو کہ مخلوق 

 کیلئے باعث رحمت وہدایت ہیں۔ 



 

 

 

یسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہللا تعالٰی کا ج

 فرمان ہے : 

ۡلمتَِّقیَن  ب اَل َرۡیَبَۛ فِیِهَۛ هٗدى لِّ ِلَك ٱۡلِكتَٰ  ( ٢)ذَٰ

اس کتاب میں کوئی شک وشبہ ’’ ترجمہ : 

نہیں اور یہ پرہیزگاروں کیلئے باعِث ہدایت 

 ‘‘ ( ۔ [70]ہے )

ۡھر َرَمَضاَن ٱلَِّذيَٰٓ أنِزَل فِیِه )شَ نیز فرمایا : 

َن ٱۡلھدَٰى َوٱۡلفۡرقَاِنۚ  ت ّمِ لنَّاِس َوبَیِّنَٰ ٱۡلقۡرَءان هٗدى لِّ

)١8٥  

ماِہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن ’’ترجمہ : 

نازل کیا گیا ، جو لوگوں کیلئے باعِث ہدایت 

) حق وباطل ہے ، اور اس میں ہدایت کی اور 

نشانیاں ہیں  فرق کرنے کی کے درمیان (

 ‘‘ (۔ [71])

اورآسمانی کتابیں بندوں کیلئے دنیا وآخرت کی 

سعادت کی ضامن ، اور ان کیلئے دنیا میں 



 

 

 

گزر بسر کرنے کیلئے ایک نظام زندگی اور 

دستوِر حیات ہیں ، اور لوگوں کے اختالف کی 

صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کرنے 

 ۔ والی ہیں

)لَقَۡد أَۡرَسۡلنَا رسلَنَا ارشاد باری تعالٰی ہے: 

َب َوٱۡلِمیَزاَن ِلیَقوَم  ِت َوأَنَزۡلنَا َمعَھم ٱۡلِكتَٰ بِٱۡلبَیِّنَٰ

 ( ٢٥ٱلنَّاس بِٱۡلِقۡسطِۖ 

یقیناًہم نے اپنے پیغمبروں کو ’’ترجمہ : 

واضح دالئل دے کر مبعوث فرمایا اور ان کے 

یا تاکہ لوگ ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل ک

 ‘‘ ( ۔[72]عدل پر قائم رہیں)

اس آیِت کریمہ میں ہللا تعالی ٰنے اپنے 

رسولوں پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت ذکر 

فرمائی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ عدل 

وانصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر 

ر سکے کر سکیں اور کوئی کسی پر ظلم نہ ک

 ۔ 



 

 

 

 ۔ کتابوں پر ایمان النے کی حقیقت ١

کتابوں پر ایمان النے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ 

دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ ہللا 

تعالٰی نے کچھ کتابیں اپنے رسولوں پر نازل 

فرمائی ہیں جو کہ اس کا حقیقی کالم ہے ،اور 

غیر مخلوق ہے ، اور ان میں نور ہے اور وہ 

ہیں اور ان میں جو کچھ ہے اس باعِث ہدایت 

کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب 

ہے اور ان کی تعداد کا علم صرف ہللا تعالٰی 

کو ہے، اور جو شخص ہللا تعالی کی نازل 

کردہ کتابوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار 

 کرے وہ کافر ہے۔ 

 ارشاد باری تعالٰی ہے: 

أَیَّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنوَٰٓ 
َٰٓ ِب )یَٰ ِ َوَرسوِلهِۦ َوٱۡلِكتَٰ اْ َءاِمنواْ بِٱَّللَّ

ِب ٱلَِّذيَٰٓ أَنَزَل ِمن 
َل َعلَٰى َرسوِلهِۦ َوٱۡلِكتَٰ ٱلَِّذي نَزَّ

ئَِكتِهِۦ َوكتبِهِۦ َورسِلهِۦ َوٱۡلیَۡوِم 
َٰٓ ِ َوَملَٰ قَۡبۚل َوَمن یَۡكفۡر بِٱَّللَّ

اَلۢ بَِعیدًا ( اے ’’ترجمہ: ١3٦ ٱأۡلَِٰٓخِر فَقَۡد َضلَّ َضلَٰ



 

 

 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ایمان والو! ہللا تعالٰی پر، اس کے رسول 

پر اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے 

اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اسی طرح ان 

کتابوں پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل 

کی ہیں ، اورجس شخص نے ہللا تعالٰی، اس 

کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے 

فر کیا ، وہ رسولوں اور قیامت کے دن سے ک

 ‘‘ (۔[73]دور کی گمراہی میں جا پڑا )

 ۔کتابیں نازل کرنے کی حکمت ٢

ہللا تعالٰی نے اپنی کتابیں متعدد حکمتوں کے 

ان میں سے چند  پیِش نظر نازل فرمائیں ،

  حکمتیں یہ ہیں :

ہللا تعالٰی نے اپنی کتابیں اس لئے نازل  (١)

ہ تاکہ اس کے بندے اپنے تمام فرمائیں ک

مسائل میں انہیں اپنا مرجع بنائیں ، اور ہر 

جیسا  مسئلہ میں ان کی طرف رجوع کریں ،

  کہ ہللا تعالٰی کا فرمان ہے :



 

 

 

سوِل  ِ َوٱلرَّ َزۡعتۡم فِي َشۡيء فَردّوہ إِلَى ٱَّللَّ )فَإِن تَنَٰ

 إِن كنتۡم 

ِ َوٱۡلیَۡوِم ٱأۡلَِٰٓخِرۚ ذَٰ  ِلَك َخۡیر َوأَۡحَسن تۡؤِمنوَن بِٱَّللَّ

 (٥٩تَۡأِویاًل 

پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا ’’ ترجمہ : 

اختالف ہو جائے تو اسے ہللا اور رسول کی 

طرف لوٹا دو ، اگر تم ہللا اور یوِم آخرت پر 

ایمان رکھتے ہو ، اسی میں بھالئی ہے اور 

 ‘‘ (۔ [74]انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے )

اور یہی وجہ ہے کہ عرفات میں خطبۂ حجۃ 

نے اپنی امت ملسو هيلع هللا ىلص الوداع کے دوران رسول ہللا 

 ) قرآن مجید (کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب ہللا 

کو مضبوطی سے تھام لے ، اس طرح وہ 

کبھی گمراہ نہیں ہوگی ، لہذا ہم پر الزم ہے 

کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں ، پڑهیں ، اس 

 ں غور وفکر کریں اور اس پر عمل کریں ۔ می



 

 

 

دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگ ان کے  (٢)

جیسا کہ ہللا تعالی  ذریعے فیصلے کر سکیں ،

  کا فرمان ہے :

ِحدَٗۃ فَبَعََث ٱَّللَّ ٱلنَّبِیِّ  ٗة َوٰ ِریَن  ۧ)َكاَن ٱلنَّاس أمَّ َن مبَّشِ

َب بِٱۡلَحّقِ ِلیَۡحكَم بَۡیَن َومنِذِریَن َوأَنَزَل 
َمعَھم ٱۡلِكتَٰ

 ( ٢١3ٱلنَّاِس فِیَما ٱۡختَلَفواْ فِیهِۚ 

در اصل لوگ ایک ہی جماعت ’’ترجمہ : 

تھے پھر ہللا تعالٰی نے نبیوں کو خوشخبریاں 

دینے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا 

اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں 

ر اختالفی امر کا فیصلہ تاکہ لوگوں کے ہ

 ‘‘ (۔[75]ہوجائے)

اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم پر الزم ہے 

کہ ہم اپنے باہمی اختالفات کا فیصلہ قرآن 

مجید کے ذریعے کریں ، اورہ تمام متنازعہ 

میں کتاب ہللا کی طرف رجوع کریں ، امور 

اور کتاب ہللا جو فیصلہ کردے وہ اس کے 



 

 

 

سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اسے کھلے 

 دل سے تسلیم کر لیں۔ 

کے ملسو هيلع هللا ىلص تیسری حکمت یہ ہے کہ رسول (3)

انتقال کے بعد ہللا کا دین ان کتابوں کے 

اور اسی لئے رسول ہللا  ذریعے محفوظ رہے ،

لَْن )تََرْکت فِْیکْم َشْیئین، ایا :نے ارشاد فرمملسو هيلع هللا ىلص 

قَا َحتٰی تَِضلّْوابَْعدَهَما: ِکتَاَب َّللٰاِ َوسنَّتِْی ، َولَْن یَتَفَرَّ

  یَِردَا َعلَیَّ اْلَحْوَض(

میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا ’’ ترجمہ : 

) یعنی اگر تم نے انہیں رہا ہوں : ان کے بعد 

نہیں ہو  کبھی گمراہ مضبوطی سے تھام لیا تو(

اور  ) قرآن مجید (گے : ایک ہے کتاب ہللا 

دوسری ہے میری سنت ، اور یہ دونوں کبھی 

جدا جدا نہیں ہو نگی یہاں تک کہ حوض پر 

 ‘‘ (۔[76]میرے پاس آئیں گی )

چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں  (۴)

ئم رہیں پرہللا تعالٰی کی حجت کے طور پر قا



 

 

 

اورتاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ 

میرے پاس تو کوئی نصیحت کرنے واال آیا ہی 

 )قرآن مجید (نہ تھا ، اور چونکہ کتاب ہللا 

موجود اور بفضل ہللا محفوظ ومامون ہے اس 

جیسا کہ ہللا رب  لئے یہ واجب االتباع ہے ،

ن  )ٱتَّبِعواْ َمآَٰ أنِزَل إِلَۡیكم العزت کا فرمان ہے : ّمِ

ََٰٓءۗ  َّبِعواْ ِمن دونِِهٰٓۦَ أَۡوِلیَا بِّكۡم َواَل تَت  ( 3رَّ

تم لوگ اس چیز کی پیروی کرو ’’ترجمہ : 

جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف 

نازل کی گئی ہے۔ اور ہللا تعالٰی کو چھوڑ 

کردوسرے سرپرستوں کی پیروی مت 

 ‘‘ (۔[77]کرو)

ه مبَاَرك فَٱتَّبِعوہ ایا: اور فرم ٌب أَنَزۡلنَٰ ذَا ِكتَٰ )َوَهٰ

  ١٥٥َوٱتَّقواْ لَعَلَّكۡم تۡرَحموَن (

اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم ’’ترجمہ : 

نے نازل کیا ہے، یہ بڑی برکت والی ہے، لہذا 



 

 

 

تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم 

 ‘‘ ( ۔[78]پر رحم کیا جائے )

 ۔کتابوں پر ایمان النے کی کیفیت 3

ہللا تعالٰی کی کتابوں پر ایمان النا دو طرح کا 

ہے اجمالی اور تفصیلی ، اجمالی ایمان سے 

مقصود یہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان الئیں 

کہ ہللا تعالٰی نے اپنے انبیاءعلیہم السالم پر 

 کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ 

یمان سے مقصود یہ ہے کہ آپ اورتفصیلی ا

ان کتابوں پر ایمان الئیں جن کا ذکر ہللا تعالٰی 

نے نام لے کر اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا 

قرآن کریم ، توراۃ ، زبور،  اور وہ ہیں : ہے ،

انجیل اور حضرت ابراہیم وموسٰی علیہما 

السالم کے صحیفے ، اور آپ اس بات پر بھی 

الٰی کی اور بھی کتابیں ایمان الئیں کہ ہللا تع

ہیں جن کو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا 



 

 

 

جن کے ناموں اور تعداد کا علم سوائے اس 

 کے اور کسی کو نہیں۔ 

اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ان تمام 

کتابوں کی دعوت ایک ہی ہے ، اور وہ یہ ہے 

کہ ہللا کے بندے صرف ہللا تعالی کی عبادت 

کی توحید کا اقرار کریں ،محض کریں ، اس 

اس کی رضا کیلئے اعمال صالحہ انجام دیں ، 

 اورشرک اور معاصی سے اجتناب کریں ۔ 

 آسمانی کتابیں 

آسمانی کتب جن کا ذکر قرآن وحدیث میں 

 وارد ہے مندرجہ ذیل ہیں: 

۔قرآن کریم: یہ ہللا تعالٰی کا وہ کالم پاک ہے ١

ملسو هيلع هللا ىلص د جسے اس نے خاتم النبیین حضرت محم

پر نازل فرمایا، اور یہ نازل کردہ آسمانی 

کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے ، اور 

جس کی ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے 



 

 

 

حفاظت کا ذمہ بھی ہللا تعالٰی نے اٹھایا ہوا ہے 

اور اسے دوسری تمام کتابوں کیلئے ناسخ 

 قرار دیا ہے۔ 

 ارشاد باری تعالٰی ہے:

لۡ  ِفظوَن )إِنَّا نَۡحن نَزَّ ۡكَر َوإِنَّا لَه لََحٰ  ( ٩نَا ٱلذِّ

ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔[79]ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں )

ٗقا اور فرمایا:  َب بِٱۡلَحّقِ مَصدِّ
َٰٓ إِلَۡیَك ٱۡلِكتَٰ )َوأَنَزۡلنَا

َما بَۡیَن یَدَۡیِه ِمَن ٱۡلِكتَٰ  ِب َومَھۡیِمنًا َعلَۡیِهۖ فَٱۡحكم بَۡینَھم لِّ

) ۖ  ٤8بَِمآَٰ أَنَزَل ٱَّللَّ

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ’’ترجمہ : 

ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلی کتابوں 

کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ 

ہے ، اس لئے آپ ان کے آپس کے معامالت 

ی کتاب کے میں اس ہللا تعالٰی کی اتاری ہوئ

 (‘‘ [80]ساتھ فیصلہ کیجئے)



 

 

 

یاد رہے کہ قرآن مجید سابقہ تمام کتابوں سے 

چند امور میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے ان 

 میں سے اہم امورکچھ یوں ہیں: 

أ۔قرآن مجید اپنے لفظ ومعنی میں اور کونی 

وعلمی حقائق میں معجزانہ حیثیت کا حامل 

 ہے۔ 

)قل لَّئِِن ٱۡجتََمعَِت  ارشاد باری تعالی ٰہے : 

ذَا ٱۡلقۡرَءاِن اَل  نس َوٱۡلِجّن َعلَٰىَٰٓ أَن یَۡأتواْ بِِمۡثِل َهٰ ٱإۡلِ

  (88یَۡأتوَن بِِمۡثِلهِۦ َولَۡو َكاَن بَۡعضھۡم ِلبَۡعض َظِھیرا 

آپ کہہ دیجئے ! اگر جن وانس ’’ ترجمہ : 

ا الئیں تو سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بن

نہ ال سکیں گے ، خواہ وہ سب ایک دوسرے 

 ‘‘ (۔ [81]کے مدد گار ہی کیوں نہ ہوں )

ب۔قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری 

کتاب ہے، اس کے نزول کے ساتھ ہی کتابوں 

کے نزول کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، جیسا کہ 



 

 

 

کے بعد رسالت کے آنے ملسو هيلع هللا ىلصہمارے نبی محمد 

 کے دروازہ کو بند کر دیا گیا۔ 

ج۔ہللا تعالٰی نے ہر قسم کی تحریف سے قرآن 

مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے ، جبکہ 

دوسری کتابوں کا معاملہ یہ نہیں ہے ،اور 

 اسی لئے ان میں تحریف واقع ہوچکی ہے۔ 

د۔قرآن مجیدسابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے 

 اور ان پر محافظ ہے۔ واال 

 ارشاد باری تعالٰی ہے: 

ِكن تَۡصِدیَق ٱلَِّذي بَۡیَن  )َما َكاَن َحِدیٗثا یۡفتََرٰى َولَٰ

 یَدَۡیِه 

َوتَۡفِصیَل كّلِ َشۡيء َوهٗدى َوَرۡحَمٗة لِّقَۡوم یۡؤِمنوَن 

١١١) 

یہ قرآن جھوٹی، بنی بنائی بات نہیں ’’ترجمہ : 

تاہے جو اس بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کر



 

 

 

سے پہلے نازل ہوئیں ، اور یہ ہر چیز کو 

کھول کر بیان کرنے واال ہے اور ایمان والوں 

 ‘‘ (۔[82]کیلئے باعث ہدایت ورحمت ہے )

 ه۔ یہ سابقہ تمام کتب کا ناسخ ہے۔ 

۔تورات: یہ ہللا تعالٰی کی وہ کتاب ہے جس ٢

ہ السالم پر کو اس نے حضرت موسٰی علی

نازل فرمایا اور اسے باعث نور وہدایت بنایا ، 

اور اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے انبیاء 

علیہم السالم اور ان کے علماء فیصلے 

 فرماتے تھے۔ 

اور ہاں اس تورات پر ایمان النا واجب ہے 

جسے ہللا تعالٰی نے موسٰی علیہ السالم پر نازل 

ہ تورات پر فرمایا تھا ، نہ کہ اس تحریف شد

 جو اہل کتاب کے پاس موجود ہے۔ 

 فرماِن اٰلہی ہے: 



 

 

 

)إِنَّآَٰ أَنَزۡلنَا ٱلتَّۡوَرٰىةَ فِیَھا هٗدى َونوۚر یَۡحكم بَِھا 

نِیّوَن  بَّٰ ٱلنَّبِیّوَن ٱلَِّذیَن أَۡسلَمواْ ِللَِّذیَن َهادواْ َوٱلرَّ

 ِ ِب ٱَّللَّ  ( ٤٤َوٱأۡلَۡحبَار بَِما ٱۡستۡحِفظواْ ِمن ِكتَٰ

بالشبہ ہم نے تورات نازل فرمائی ’’ رجمہ : ت

ہے جس میں ہدایت ونور ہے، یہودیوں میں 

اسی تورات کے ساتھ ہللا تعالٰی کے ماننے 

اور اہل ہللا اور علما  )علیہم السالم(والے انبیا 

فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں ہللا کی اس 

 ‘‘ (۔[83]کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا)

۔انجیل: یہ ہللا تعالٰی کی وہ کتاب ہے جس کو 3

اس نے حضرت عیسٰی علیہ السالم پر نازل 

فرمایا اور وہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق 

کرنے والی ہے۔ تاہم اس امر کا جاننا ضروری 

ہے کہ صرف اس انجیل پر ایمان النا واجب 

ہے جسے ہللا تعالٰی نے اس کے صحیح 

اصولوں کے ساتھ عیسٰی علیہ السالم پر نازل 

فرمایا تھا ، نہ کہ اس انجیل پر جو آج اہل 



 

 

 

کتاب کے پاس موجود ہے، اور اس میں 

 تحریف کر دی گئی ہے ۔ 

 ارشاد باری تعالٰی ہے: 

ٗقا لَِّما )َوقَفَّۡینَا َعلَٰىَٰٓ  ِرِهم بِِعیَسى ٱۡبِن َمۡریََم مَصدِّ َءاثَٰ

نِجیَل فِیِه هٗدى  ه ٱإۡلِ  َوَءاتَۡینَٰ
بَۡیَن یَدَۡیِه ِمَن ٱلتَّۡوَرٰىِةۖ

َما بَۡیَن یَدَۡیِه ِمَن ٱلتَّۡوَرٰىِة َوهٗدى  ٗقا لِّ َونور َومَصدِّ

ۡلمتَِّقیَن (  َوَمۡوِعَظٗة لِّ

یم علیہ اور ہم نے ان کے بعد عیسٰی بن مر’’

السالم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل 

شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے 

تھے ، اورہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس 

میں نور اور ہدایت تھی اور یہ کتاب بھی اپنے 

سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی 

تھی اور وہ پرہیز گاروں کیلئے سراسر ہدایت 

 ‘‘ ( ۔ [84]ونصیحت تھی)



 

 

 

یاد رہے کہ تورات وانجیل میں دوسرے احکام 

کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد 

 کی رسالت کی بشارت بھی موجود تھی،ملسو هيلع هللا ىلص

  جیسا کہ فرماِن اٰلہی ہے:

يَّ ٱلَِّذي یَِجدونَه  سوَل ٱلنَّبِيَّ ٱأۡلّمِ َّبِعوَن ٱلرَّ )ٱلَِّذیَن یَت

نِجیِل یَۡأمرهم َمۡكتوبًا  ِعندَهۡم فِي ٱلتَّۡوَرٰىِة َوٱإۡلِ

ِت  یِّبَٰ بِٱۡلَمۡعروِف َویَۡنَھٰىھۡم َعِن ٱۡلمنَكِر َویِحّل لَھم ٱلطَّ

َٰٓئَِث َویََضع َعۡنھۡم إِۡصَرهۡم  م َعلَۡیِھم ٱۡلَخبَٰ َویَحّرِ

َل ٱلَّتِي َكانَۡت َعلَۡیِھۡمۚ   (١٥7َوٱأۡلَۡغلَٰ

کی اتباع  جو لوگ ایسے رسول ، نبی امی’’

کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس تورات 

وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک 

باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے 

منع کرتے ہیں ، اور پاکیزہ چیزوں کو حالل 

کرتے ہیں ، اور نا پاک چیزوں کو ان پر حرام 

کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور 

 ‘‘ (۔[85]کو دور کرتے ہیں )طوق تھے ان 



 

 

 

۔ زبور : یہ وہ کتاب ہے جسے ہللا تعالٰی نے ۴

حضرت داؤدعلیہ السالم پر نازل فرمایا ، اور 

اس پر بھی ایمان النا واجب ہے، لیکن اس پر 

جسے ہللا تعالٰی نے حضرت داؤدعلیہ السالم 

پر نہیں وہ زبور قطعی طور پر نازل فرمایا ،

جو یہودیوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو 

)َوَءاتَۡینَا دَاودَ   چکی ہے۔ارشاد رب العزت ہے:

 (١٦3َزبورا 

کو زبور  ( ٢) اور ہم نے داؤد ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔[86]عطا فرمائی )

۔حضرت ابراہیم وحضرت موسٰی علیہما 5

 السالم کے صحیفے: 

حیفے ہیں جوکہ ہللا تعالٰی نے یہ وہ ص

حضرت ابراہیم علیہ السالم اور حضرت 

موسٰی علیہ السالم کو عطا کئے تھے، اور یہ 

تمام صحیفے مفقود ہیں ، اور ان کے بارے 

 میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ۔ 



 

 

 

 ارشاد باری تعالٰی ہے: 

ِهیَم  3٦)أَۡم لَۡم ینَبَّۡأ بَِما فِي صحِف موَسٰى  َوإِۡبَرٰ

 38أاَلَّ تَِزر َواِزَرۃ ِوۡزَر أۡخَرىٰ  37ِذي َوفَّٰىَٰٓ ٱلَّ 

ِن ِإالَّ َما َسعَٰى  نَسٰ َوأَنَّ َسۡعیَه  3٩َوأَن لَّۡیَس ِلۡۡلِ

 (٤١ثمَّ یۡجَزٰىه ٱۡلَجَزآََٰء ٱأۡلَۡوفَٰى  ٤0َسۡوَف یَرٰى 

کیا اس چیز کی خبر نہیں دی گئی ’’ترجمہ : 

اور وفادار  ) علیہ السالم (جو موسٰی 

کے صحیفوں میں تھی کہ  )علیہ السالم(براہیما

کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں 

اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کیلئے صرف وہی 

ہے جس کی کوشش اس نے خود کی۔ اور یہ 

کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائیگی پھر 

  ‘‘(۔ [87]اسے پورا پورا بدلہ دیا جائیگا )

 ١٦)بَۡل تۡؤثِروَن ٱۡلَحیَٰوۃَ ٱلدّۡنیَا اور فرمایا : 

ذَا لَِفي ٱلّصحِف  ١7َوٱأۡلَِٰٓخَرۃ َخۡیر َوأَۡبقَٰىَٰٓ  إِنَّ َهٰ

ِهیَم َوموَسٰى  ١8ٱأۡلولَٰى   (١٩صحِف إِۡبَرٰ



 

 

 

لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ’’ترجمہ : 

ترجیح دیتے ہوحاالنکہ آخرت بہت بہتر اور 

البتہ یہ باتیں پہلے  بہت بقاء والی ہے ،

) موسٰی )علیہ صحیفوں میں بھی ہیں (یعنی

کے صحیفوں  )علیہ السالم(اور ابراہیم  السالم(

 ‘‘ (۔ [88]میں)

 رسولوں پر ایمان النا :چوتھا رکن 

رسولوں پر ایمان النا: اس پختہ اعتقاد کا ۔ ١

نام ہے کہ ہللا تعالٰی نے اپنے پیغامات 

واحکامات پہنچانے کے لئے کچھ رسولوں 

کو منتخب فرمایا ،اور جس شخص )پیغمبروں(

نے ان کی فرمانبرداری کی وہ ہدایت یافتہ ہوا 

، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ 

ان کی طرف جو کچھ  ہوا، اور ہللا تعالٰی نے

نازل فرمایا، انہوں نے اسے مخلوق تک 

واضح طور پر پہنچا دیا، اس میں نہ تو انہوں 

نے کچھ تبدیلی کی اور نہ ہی کچھ چھپایا، اور 



 

 

 

انہوں نے امانت کو ادا کر دیا، انہوں نے امت 

کی خیر خواہی کی، اور ہللا تعالٰی کے راستے 

ور لوگوں میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا، ا

 پر حجت قائم کر دی۔ 

ہللا تعالٰی نے انبیاء ورسل علیہم السالم میں 

سے جن کے نام ہمارے لئے ذکر کیے ہیں ان 

پر ، اور جن کے نام ذکر نہیں کیے ان پر بھی 

 ایمان النا ہم پر الزم ہے۔ 

 ۔ حقیقِت نبوت ١

خالق اور مخلوق کے درمیان خالق کی 

ہ ہے اسے شریعت کو پہنچانے کا جو واسط

نبوت کہا جاتا ہے،اور ہللا تعالٰی اپنے بندوں 

میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، 

اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس 

کیلئے منتخب فرمالیتا ہے، انتخاب کرنے کا 

 یہ اختیار ہللا کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ 



 

 

 

ئَِكِة )ٱَّللَّ یَۡصَطِفي ِمَن ٱۡلمَ ارشاد ربانی ہے: 
َٰٓ لَٰ

َ َسِمیۢع بَِصیر (   7٥رساٗلَوِمَن ٱلنَّاِسۚ ِإنَّ ٱَّللَّ

فرشتوں میں سے اور انسانوں میں :’’ترجمہ 

سے پیغام پہنچانے والوں کو ہللا چن لیتا ہے، 

بے شک ہللا تعالٰی خوب سننے واال ، دیکھنے 

 ‘‘ (۔[89]واال ہے)

ہوتی ہے کسبی  ائی()عطاور نبوت وہبی 

نہیں، بایں معنی کہ اسے کثرِت عبادت سے 

حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ نبی 

کے اختیار یا طلب کرنے سے ملتی ہے، بلکہ 

یہ تو درحقیقت ایک انتخاب ہے جو کہ صرف 

 ہللا کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔ 

 ارشاد باری تعالٰی ہے: 

یََشآَٰء َویَۡھِديَٰٓ إِلَۡیِه َمن ینِیب  )ٱَّللَّ یَۡجتَبِيَٰٓ إِلَۡیِه َمن

١3) 



 

 

 

ہللا تعالٰی جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ ’’ترجمہ

بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع 

کرے وہ اس کی صحیح راہنمائی کرتا ہے 

 ‘‘ (۔[90])

 ۔ رسولوں کی بعثت میں حکمت ٢

ف حکمتوں کے ہللا تعالٰی نے رسولوں کو مختل

ان میں سے چند  پیش نظر مبعوث فرمایا ،

  حکمتیں یہ ہیں:

۔ انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ١

بندوں کے رب کی عبادت پر لگانا،اور بندگئی 

مخلوق کی غالمی کا طوق اتار کر عبادت رب 

العباد کی آزادی عطا کرنا، اوراس عظیم 

 تعالٰی مقصد کی یاددہانی کروانا جس کیلئے ہللا

نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کی 

 عبادت اور وحدانیت ہے ۔ 



 

 

 

سواًل ارشاد ربانی ہے:  ة رَّ )َولَقَۡد بَعَۡثنَا فِي كّلِ أمَّ

غوَتۖ (
َ َوٱۡجتَنِبواْ ٱلطَّٰ   3٦أَِن ٱۡعبدواْ ٱَّللَّ

اور یقیناًہم نے ہر امت میں رسول :’’ترجمہ 

کی عبادت  صرف ہللا تعالیٰ )لوگو(بھیجا کہ 

کرو اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے 

 ‘‘ (۔[91]بچو )

۔رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر حجت قائم ٢

 کرنا۔ 

 فرمان باری تعالٰی ہے: 

ِریَن َومنِذِریَن ِلئاَلَّ یَكوَن ِللنَّاِس َعلَى  )ّرسال ّمبَّشِ

ۢة بَۡعدَ ٱلّرسلِۚ  ِ حجَّ َوَكاَن ٱَّللَّ َعِزیًزا َحِكیما  ٱَّللَّ

١٦٥ ) 

ہم نے انہیں رسول بنایا ہے ’’ترجمہ : 

خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے 

تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی 

ہللا تعالٰی پر کوئی حجت نہ رہ جائے، ہللا 



 

 

 

تعالٰی بڑا غالب اور بڑا با حکمت 

 ‘‘ (۔[92]ہے)

۔بعض غیبی امور کو بیان کرنا ، جن کا 3

ادراک لوگ اپنی عقلوں سے نہیں کر سکتے ، 

مثال ہللا تعالٰی کے اسماء وصفات، فرشتے، 

قیامت کے دن سے پہلے واقع ہونے والے 

امور ، روِز قیامت ، حساب وکتاب ، جنت 

 ودوزخ وغیرہ۔ 

۔رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ ۴

نی امتوں کے سامنے زندگی گذارنے کا وہ اپ

 ایک بہترین نمونہ پیش کریں ۔ 

ۖ فَبِھدَٰىھم فرمان اٰلہی ہے:  ئَِك ٱلَِّذیَن َهدَى ٱَّللَّ
َٰٓ )أْولَٰ

 (٩0ٱۡقتَِدۡہۗ 

یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہللا تعالٰی ’’ترجمہ :  

نے ہدایت دی ہے پس آپ بھی انہیں کے 

 ‘‘ (۔[93]راستے کی پیروی کیجئے)



 

 

 

 اور فرمایا: 

 (٦)لَقَۡد َكاَن لَكۡم فِیِھۡم أۡسَوۃٌ َحَسنَة

یقیناًتمہارے لئے ان لوگوں میں ’’ترجمہ:

 ‘‘ (۔[94]بہترین نمونہ ہے)

۔ لوگوں کے نفوس کی اصالح،اور ان کا 5

تزکیہ کرنا، اور ہر اس چیز سے ڈرانا جو 

 یں ہالک کرنے والی ہے ۔ انہ

)هَو ٱلَِّذي بَعََث فِي فرمان باری تعالٰی ہے: 

یِّ  یِھۡم  ۧٱأۡلّمِ تِهِۦ َویَزّكِ ۡنھۡم یَۡتلواْ َعلَۡیِھۡم َءایَٰ َن َرسوال ّمِ

َب َوٱۡلِحۡكَمةَ َوإِن َكانواْ ِمن قَۡبل لَِفي  َویعَلِّمھم ٱۡلِكتَٰ

ل ّمبِین (
  ٢َضلَٰ

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی ’’

میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی 

آیات پڑه کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا 

ہے اور انہیں کتاب وحکمت سکھاتا ہے، اگر 



 

 

 

چہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں 

 ‘‘ (۔[95]تھے)

وایت ہے کہ نبی اورحضرت ابو ہریرہ ؓ سے ر

َم نے ارشاد فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص کریم  )إِنََّما بِعثْت أِلتَّمِ

 َمَکاِرَم اأْلْخالَِق(

میں یقیناًاچھے اور پاکیزہ اخالق کی ’’یعنی 

 ‘‘ (۔[96]تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں)

 ۔ رسولوں کی ذمہ داریاں 3

ی ذمہ انبیاء ورسل علیہم السالم کو بڑی بڑ

داریاں سونپی جاتی ہیں جن کی تفصیل کچھ 

 یوں ہے: 

۔ اموِر شریعت کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو ١

غیر ہللا کی عبادت سے ہٹا کر صرف ہللا 

 تعالٰی کی عبادت کی طرف بالنا۔ 



 

 

 

ِ ارشاد ربانی ہے:  ِت ٱَّللَّ لَٰ )ٱلَِّذیَن یبَلِّغوَن ِرَسٰ

ِ َویَۡخَشۡونَه َواَل یَۡخَشۡوَن أََحدً  َۗ َوَكفَٰى بِٱَّللَّ ا إِالَّ ٱَّللَّ

 ( 3٩َحِسیبا 

یہ سب ایسے تھے کہ ہللا تعالٰی کے ’’ترجمہ : 

احکام پہنچایا کرتے تھے اور ہللا تعالٰی ہی 

سے ڈرتے تھے اور ہللا تعالٰی کے سوا کسی 

سے نہ ڈرتے تھے اور ہللا تعالٰی حساب لینے 

 ‘‘( ۔[97]کیلئے کافی ہے)

۔ جو دین نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت ٢

 کرنا۔ 

ۡكَر فرمان باری تعالٰی ہے:  َٰٓ إِلَۡیَك ٱلذِّ )َوأَنَزۡلنَا

َل إِلَۡیِھۡم َولَعَلَّھۡم یَتَفَكَّروَن (   ٤٤ِلتبَیَِّن ِللنَّاِس َما نّزِ

اور ہم نے آپ کی طرف ذکر ’’ترجمہ : 

کو اتارا تاکہ لوگوں کی طرف جو کچھ  )کتاب(

نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان 



 

 

 

کر دیں، شاید کہ وہ غور وفکر 

 ‘‘ (۔[98]کریں)

۔امت کو برائی سے ڈرانا، ان کی خیر 3

وبھالئی کی طرف راہنمائی کرنا، ان کو ثواب 

 کی بشارت دینا اور سزا سے ڈرانا۔ 

ِریَن َومنِذِرینَ فرمان اٰلہی ہے:   ١٦٥)ّرسال ّمبَّشِ

) 

ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں ’’ترجمہ : 

دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا 

 ‘‘ (۔[99])

۔اقوال وافعال میں پاکیزہ نمونہ اور اسوۂ ۴

 حسنہ کے ذریعہ لوگوں کی اصالح کرنا۔ 

ے درمیان ہللا تعالٰی کی شریعت کا ۔ لوگوں ک5

 نفاذ اور اس کی عملی تطبیق کرنا۔ 



 

 

 

۔ قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر ۶

گواہی دینا کہ انہوں نے ان کو ہللا تعالٰی کا 

 پیغام واضح طور پرپہنچادیا تھا۔ 

 ارشاد باری تعالٰی ہے:

ِةۢ بَِشِھید َوجِ  ۡئنَا بَِك َعلَٰى )فََكۡیَف إِذَا ِجۡئنَا ِمن كّلِ أمَّ

َٰٓؤاَلَِٰٓء َشِھیٗدا  (٤١َهٰ

پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ’’ترجمہ : 

ہر امت میں سے ایک گواہ الئیں گے ، اور 

آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر الئیں 

 ‘‘ (۔[100]گے)

۔تمام انبیاء ورسل علیہم السالم کادین اسالم ۴

 ہی ہے۔ 

یَن ِعندَ             اد باری تعالٰی ہے:ارش ) إِنَّ ٱلدِّ

ۗم( ۡسلَٰ ِ ٱإۡلِ   ١٩ٱَّللَّ



 

 

 

بے شک ہللا تعالٰی کے نزدیک ’’ترجمہ : 

 ‘‘(۔[101]پسندیدہ دین اسالم ہی ہے)

اورتمام انبیاء علیہم السالم ایک ہللا کی عبادت 

بادت کی طرف بالتے اور غیر ہللا کی ع

چھوڑنے کی تلقین کرتے رہے، اگرچہ ان کی 

شریعتیں اور احکام مختلف تھے لیکن وہ سب 

کے سب ایک اساس وبنیاد پر متفق تھے جو 

 کہ توحید ہے۔ 

اور حضرت ابو ہریرہ ؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی 

)اأَلْنبِیَاء إِْخَوۃ نے ارشاد فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص کریم 

ھاتھْم َشتٰی َوِدیْ    نھم َواِحدٌ(ِلعاَلٍَّت أمَّ

تمام انبیاء آپس میں عالتی بھائی ’’یعنی 

مائیں الگ الگ  )جن کا باپ ایک ہے اور (ہیں

 ‘‘ (۔[102]ہیں، اور ان سب کا دین ایک ہے )

۔تمام رسول بشر ہیں اور انہیں علم غیب 5 

 بھی نہیں ہے 



 

 

 

میں سے علم غیب ہللا تعالٰی کی خصوصیات 

ہے نہ کہ انبیاء علیہم السالم کی صفات میں 

سے، اس لئے کہ وہ دوسرے انسانوں کی 

طرح انسان ہی تھے ،وہ کھاتے بھی تھے ، 

پیتے بھی تھے ، شادی بھی کرتے تھے، 

سوتے بھی تھے ، بیمار بھی ہوتے تھے اور 

 وہ تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے ۔ 

ا قَۡبلََك ِمَن ٱۡلمۡرَسِلیَن )َوَمآَٰ أَۡرَسۡلنَ فرمان اٰلہی ہے: 

َٰٓ إِنَّھۡم لَیَۡأكلوَن ٱلطَّعَاَم َویَۡمشوَن فِي ٱأۡلَۡسَواِقۗ  إِالَّ

)٢0  

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے ’’ترجمہ : 

رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے 

تھے اور بازاروں میں بھی چلتے 

 ‘‘ (۔[103]تھے)

ن قَۡبِلَك َوَجعَۡلنَا فرمایا: اور  )َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا رسال ّمِ

یَّة( جا َوذّرِ ہم آپ سے ’’ترجمہ : 38 لَھۡم أَۡزَوٰ

پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور 



 

 

 

ہم نے ان سب کو بیوی بچوں واال بنایا تھا 

 ‘‘ (۔[104])

طرح خوشی اور انہیں بھی انسانوں کی 

وغمی، مشقت وآسانی اور ہشاش وبشاش ہونا 

 جیسے عوارض الحق ہوتے تھے۔ 

اور انبیاء علیہم السالم علم غیب بھی نہیں 

رکھتے بجز اس کے کہ جس کی ہللا تعالٰی ان 

 کو خبر دے۔ 

)عاِلم ٱۡلغَۡیِب فاََل یۡظِھر َعلَٰى فرمان اٰلہی ہے: 

سول فَإِنَّه إِالَّ َمِن ٱۡر  ٢٦َغۡیبِِهٰٓۦَ أََحدًا  تََضٰى ِمن رَّ

 ٢7 یَۡسلك ِمۢن بَۡیِن یَدَۡیِه َوِمۡن َخۡلِفهِۦ َرَصدا(

وہی غیب کا جاننے واال ہے اور ’’ترجمہ:

اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، 

سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے 

لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار 

 ‘‘ (۔ [105]مقرر کر دیتا ہے)



 

 

 

 ۔ رسولوں کا معصوم ہونا ۶

ہللا تعالٰی نے اپنی رسالت اور اس کی تبلیغ 

کیلئے کائنات میں سے افضل، اورپیدائشی اور 

اخالقی اعتبار سے اکمل انسانوں کا انتخاب کیا 

، اور انہیں کبیرہ گناہوں سے معصوم اور 

ہللا عیوب ونقائص سے مبرا بنایا ، تاکہ وہ 

تعالٰی کی وحی کو اپنی اّمتوں تک پہنچائیں، 

 لہذا وہ باتفاق امت تبلیغِ دین میں معصوم ہیں۔ 

سول بَلِّۡغ َمآَٰ أنِزَل  ارشاد ربانی ہے:  َٰٓأَیَّھا ٱلرَّ )یَٰ

بَِّكۖ َوإِن لَّۡم تَۡفعَۡل فََما بَلَّۡغَت ِرَسالَتَۚه َوٱَّللَّ  إِلَۡیَك ِمن رَّ

 ٦7 (یَۡعِصمَك ِمَن ٱلنَّاِسۗ 

اے رسول! جو کچھ بھی آپ کی ’’ترجمہ : 

طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا 

ہے، اسے پہنچادیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ 

کیا تو آپ نے ہللا تعالٰی کی رسالت ادا نہیں کی 

اور آپ کو ہللا تعالٰی ہی لوگوں سے بچاتا ہے 

 ‘‘ (۔[106])



 

 

 

ِ َویَۡخَشۡونَه ایا:اور فرم ِت ٱَّللَّ
لَٰ )ٱلَِّذیَن یبَلِّغوَن ِرَسٰ

) َۗ  3٩َواَل یَۡخَشۡوَن أََحدًا إِالَّ ٱَّللَّ

یہ سب ایسے تھے کہ ہللا تعالٰی کے ’’ترجمہ : 

احکام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے 

تھے اور ہللا تعالٰی کے سوا کسی سے نہ 

 ‘‘ (۔ [107]ڈرتے تھے)

ِت َربِِّھۡم اور فرمایا:  لَٰ یَۡعلََم أَن قَۡد أَۡبلَغواْ ِرَسٰ )لِّ

ا    (٢8َوأََحاَط بَِما لَدَۡیِھۡم َوأَۡحَصٰى كلَّ َشۡيٍء َعدَدَۢ

تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے ’’

پیغام کو پہنچادیا ہے ، اور اس نے ان کے آس 

کا احاطہ کر رکھا ہے )کی تمام چیزوں(پاس 

اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا 

 ‘‘ (۔[108]ہے)

اور جب کبھی کسی نبی سے کوئی معمولی 

غلطی سر زد ہوئی ، جس کا تبلیغ سے کوئی 

تعلق نہیں ہوتاتھا ، ہللا تعالٰی نے اسے ان 



 

 

 

کیلئے بیان فرمادیا، اور انہوں نے اس سے 

راً توبہ کرلی اور ہللا تعالٰی کی طرف رجوع فو

کرلیا ، چنانچہ وہ معمولی غلطیاں ایسے 

 ہوگئیں کہ گویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔ 

۔انبیاء ورسل علیہم السالم کی تعداد اور سب ۷

 سے افضل رسول

یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السالم کی 

تعداد ایک ال کھ اورچوبیس ہزار ہے ، ان میں 

 سے رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ ہے ،

جیسا کہ حضرت ابو ذر ؓ بیان کرتے ہیں کہ 

اے ہللا کے رسول ؟  انہوں نے سوال کیا :

 انبیاء کی تعداد کتنی ہے ؟ 

)ِمائَة أَْلٍف َوأَْربَعَةٌ نے ارشاد فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلصنبی اکرم 

ةَ َوِعْشروَن أَْلفًا، الّرسل ِمْن ذَِلَك ثاََلثِمائٍَة َوَخْمسَ 

  َعَشَر(



 

 

 

ان کی تعداد ایک الکھ اور چوبیس ’’ترجمہ : 

ہزار ہے ، ان میں سے تین سو پندرہ رسول 

 ‘‘ (۔[109]تھے )

ان میں سے بعض کے واقعات ہللا تعالٰی نے 

اپنی کتاب میں ہمارے لئے بیان فرمائے ہیں 

اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے ، جن 

بیاءعلیہم السالم کے نام ہللا تعالٰی نے اپنی ان

کتاب میں ذکر فرمائے ہیں، ان کی تعداد پچیس 

 ہے۔ 

 ارشاد باری تعالٰی ہے:

ھۡم َعلَۡیَك ِمن قَۡبل َورسال لَّۡم  )َورسال قَۡد قََصۡصنَٰ

  ١٦٤نَۡقصۡصھۡم َعلَۡیَكۚ (

اور آپ سے پہلے کے بہت سے :’’ترجمہ 

پ سے بیان کیے رسولوں کے واقعات ہم نے آ

ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے 

 ‘‘ (۔[110])



 

 

 

ِهیَم َعلَٰى اور فرمایا:  َھآَٰ إِۡبَرٰ َٰٓ َءاتَۡینَٰ تنَا )َوتِۡلَك حجَّ

ن نََّشآَٰۗء إِنَّ َربََّك َحِكیٌم َعِلیم  ت مَّ قَۡوِمِهۦۚ نَۡرفَع دََرَجٰ

َق َویَۡعقوَبۚ كالا َهدَۡینَۚا َونوًحا َوَوَهۡبنَا لَهَٰٓ إِۡسحَٰ  83

َن َوأَیّوَب  یَّتِهِۦ دَاودَ َوسلَۡیَمٰ َهدَۡینَا ِمن قَۡبۖل َوِمن ذّرِ

ِلَك نَۡجِزي  روَنۚ َوَكذَٰ َویوسَف َوموَسٰى َوَهٰ

َوَزَكِریَّا َویَۡحیَٰى َوِعیَسٰى َوإِۡلیَاَسۖ 8٤ٱۡلمۡحِسنِیَن 

ِلِحیَن  َن ٱلصَّٰ ِعیَل َوٱۡلیََسَع َویونَس َوإِۡسمَٰ 8٥كّل ّمِ

لَِمیَن  ۡلنَا َعلَى ٱۡلعَٰ َوِمۡن  8٦َولوطۚا َوكاّل فَضَّ

ھۡم إِلَٰى  ھۡم َوَهدَۡینَٰ نِِھۡمۖ َوٱۡجتَبَۡینَٰ تِِھۡم َوإِۡخَوٰ یَّٰ َٰٓئِِھۡم َوذّرِ َءابَا

ط ّمۡستَِقیم ( یہ ہماری حجت :’’ترجمہ 87 ِصَرٰ

 تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السالم کو ان کی

قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے 

ہیں اس کے مرتبے بڑهادیتے ہیں، بے شک 

آپ کا رب بڑا حکمت واال بڑا علم واال ہے، 

اور ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب عطا کیے، 

ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور پہلے زمانہ 

میں ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اوالد 

ور سلیمان کو اور ایوب کو میں سے داؤد کو ا

اور یوسف کو اور موسٰی کو اور ہارون کو 



 

 

 

اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو 

جزا دیا کرتے ہیں ،اور زکریا کو اور یحیٰی 

کو اور عیسٰی کو اور الیاس کو، سب نیک 

لوگوں میں سے تھے، اور اسٰمعیل کو اور 

 )علیہم السالم(یسع کو اور یونس کو اور لوط 

کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے 

فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں 

کو اور کچھ اوالد کو اور کچھ بھائیوں کو ، 

اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور سیدهے 

راستے کی طرف ان کی راہنمائی 

 ‘‘ (۔[111]کی)

لیہم السالم میں سے ہللا تعالٰی نے انبیاء ع

بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا 

  جیسا کہ ارشاد باری تعالٰی ہے: کی ،

ۡلنَا بَۡعَض ٱلنَّبِیِّ  َن َعلَٰى بَۡعۖض َوَءاتَۡینَا  ۧ)َولَقَۡد فَضَّ

 ( ٥٥دَاودَ َزبورا 



 

 

 

ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر :’’ترجمہ 

 ‘‘(۔[112]بہتری اور برتری دی ہے)

اور اسی طرح ہللا تعالٰی نے رسولوں میں سے 

جیساکہ  بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ،

  ارشاد باری تعالٰی ہے:

ۡلنَا بَۡعَضھۡم َعلَٰى بَۡعۘض(   ٢٥3)تِۡلَك ٱلّرسل فَضَّ

یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔[113]بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے )

اور ان میں سے افضل وہ رسول ہیں جو اولو 

کہالتے ہیں اور  )عزم والے، عالی ہمت(العزم 

وہ یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، 

حضرت موسٰی، حضرت عیسٰی علیہم السالم 

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلصاور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد

 فرمان اٰلہی ہے:

  3٥َما َصبََر أْولواْ ٱۡلعَۡزِم ِمَن ٱلّرسِل()فَٱۡصبِۡر كَ 



 

 

 

آپ ایسا صبر کریں جیسا  )اے پیغمبر!(پس ’’

 ‘‘ (۔[114]صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا )

 اور فرمایا:

قَھۡم َوِمنَك َوِمن نّوح  ۧ) َوإِۡذ أََخۡذنَا ِمَن ٱلنَّبِیِّ  َن ِمیثَٰ

ِهیَم َوم وَسٰى َوِعیَسى ٱۡبِن َمۡریََمۖ َوأََخۡذنَا ِمۡنھم َوإِۡبَرٰ

قًا َغِلیظا  یثَٰ  (7ّمِ

جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد ’’:ترجمہ

آپ سے اور نوح سے اور )بالخصوص(لیااور 

ابراہیم سے اور موسٰی سے اور مریم کے 

سے اور ہم نے ان  )علیہم السالم(بیٹے عیسٰی 

 ‘‘ (۔[115]سے پختہ عہد لیا )

سب رسولوں میں سے ملسو هيلع هللا ىلص اور حضرت محمد

افضل رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین، امام 

المتقین اور بنی آدم کے سردارہیں اور جب 

تمام نبی اکٹھے ہوں تو وہ ان کے امام اور 

جب وہ تشریف الئیں تو وہ ان کے خطیب ہیں، 



 

 

 

اور وہی صاحب مقام محمود ہیں جس پر پہلے 

ور بعد میں آنے والے سبھی رشک کریں ا

)جن کے گے، اور آپ ہی صاحب لواء الحمد 

اور صاحب حوض  پاس حمد کا جھنڈا ہوگا(

ہیں جہاں پر لوگ وارد ہونگے،ہللا تعالٰی نے 

آپ کو اپنے دین کی سب سے افضل شریعت 

دے کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی امت کو جو 

مت بنایا، لوگوں کے لئے بھیجی گئی، بہترین ا

آپ کو اور آپ کی امت کو فضائل اور بہترین 

خوبیوں سے مزین فرمایا جو کہ آپ کو اور 

آپ کی امت کو سابقہ امتوں سے ممتاز کرتی 

ہیں، اور آپ کی امت دنیا میں آنے کے اعتبار 

سے سب سے آخری امت ہے لیکن قیامت کے 

 دن سب سے پہلے اٹھائی جانے والی ہے۔

 اد ہے:کا ارشملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم 



 

 

 

)أَنَا َسیِّد َولَِد آدََم یَْوَم اْلِقیَاَمِة، َوبِیَِدْی ِلَواء اْلَحْمِد  

َوالَ فَْخَر، َوَما ِمْن نَّبِّیٍ یَْومئٍذ آدَم فََمْن ِسَواہ إِالَّ 

 تَْحَت ِلَوائي یَْوَم اْلِقیَاَمِة(

میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا :’’ترجمہ  

سردار ہوں گا ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا 

َعلم ہوگا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، 

قیامت کے دن آدم علیہ السالم اور ان کے 

عالوہ جتنے بھی انبیاء علیہم السالم ہیں سب 

 ‘ ‘( ۔[116]میرے جھنڈے تلے ہونگے)

 پانچواں رکن:یوم آخرت پر ایمان النا  

دنیاوی زندگی کی انتہاء اور اس کے بعد ایک 

دوسرے جہاں میں داخل ہونے پر پختہ اعتقاد 

ہے، جو  ) ایمان بالیوم اآلخر(رکھنے کا نام 

موت سے شروع ہو کر قیامت کے آنے، پھر 

سزااور اٹھائے جانے، حشر نشر اور جزاء و 

لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک 

 کو شامل ہے۔ 



 

 

 

آخرت پر ایمان النا ان ارکان میں سے ایک 

ہے جن کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں 

ہوتا، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک 

 کا انکار کرے وہ کافر ہوجاتا ہے۔ 

ِكنَّ ٱۡلبِرَّ َمۡن َءامَ ارشاد باری تعالٰی ہے:  َن )َولَٰ

ِب َوٱلنَّبِیِّ  ئَِكِة َوٱۡلِكتَٰ
َٰٓ ِ َوٱۡلیَۡوِم ٱأۡلَِٰٓخِر َوٱۡلَملَٰ َن  ۧبِٱَّللَّ

)١77  

بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی ’’ترجمہ : 

شخص ہللا تعالٰی پر ، روِز قیامت پر،فرشتوں 

پر،کتابوں پر اورنبیوں پر ایمان 

 ‘‘ (۔[117]الئے)

کہ قیامت سے مراد وہ دن ہے جس یادر ہے 

دن لوگ اپنے رب کے حکم سے اپنی اپنی 

قبروں سے باہر نکلیں گے تا کہ ان کا حساب 

کیا جا سکے، چنانچہ نیکو کار کو انعام اور 

 برے کو عذاب دیا جائے گا۔ 



 

 

 

)یَۡوَم یَۡخرجوَن ِمَن ٱأۡلَۡجدَاِث ارشاد ربانی ہے: 

  ٤3ضوَن (ِسَراعا َكأَنَّھۡم إِلَٰى نصب یوفِ 

جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل ’’ترجمہ : 

کراس طرح دوڑے جا رہے ہونگے ، جیسے 

وہ اپنے بتوں کی طرف تیز تیز جارہے 

 ‘‘ (۔ [118]ہیں)

اوراس دن کو قرآن کریم میں ایک سے زائد 

ان میں سے چند  ناموں سے ذکر کیا گیا ہے،

  ایک یہ ہیں:

  )قیامت کا دن(یوم القیامۃ ۔ ١

َمِة(ارشاد ربانی ہے:    ١ )اَلَٰٓ أۡقِسم بِیَۡوِم ٱۡلِقیَٰ

میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔[119]کی)

  )کھڑکھڑا دینے والی(۔ القارعۃ ٢

 (٢َما ٱۡلقَاِرَعة  ١)ٱۡلقَاِرَعة ارشاد ربانی ہے: 



 

 

 

کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے کھڑ ’’ترجمہ : 

 ‘‘(۔ [120]کھڑا دینے والی )

  )حساب کا دن(۔یوم الحساب 3

)إِنَّ ٱلَِّذیَن یَِضلّوَن َعن ارشاد باری تعالٰی ہے: 

ِ لَھۡم َعذَاب َشِدیۢد بَِما نَسواْ یَۡوَم ٱۡلِحَساِب  َسبِیِل ٱَّللَّ

٢٦) 

یقیناًجو لوگ ہللا تعالٰی کی راہ سے : ’’ ترجمہ 

بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے 

اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو 

 ‘ (۔[121]بھالدیا ہے)

  )جزاء کا دن(۔یوم الدین ۴

اَر لَِفي ارشاد باری تعالٰی ہے:  َجِحیم )َوإِنَّ ٱۡلفجَّ

یِن  ١٤  (١٥یَۡصلَۡونََھا یَۡوَم ٱلدِّ



 

 

 

اور یقیناًبدکار لوگ دوزخ میں ’’ترجمہ : 

ہونگے، وہ اس میں جزاء کے دن داخل 

 ‘‘ (۔[122]ہونگے )

  )آفت(۔ الطآمۃ 5

ة ٱۡلكۡبَرٰى ارشاد ربانی ہے:  )فَإِذَا َجآََٰءِت ٱلطَّآَٰمَّ

3٤ ) 

آجائے )قیامت(ب وہ بڑی آفت پس ج’’ترجمہ:

 ‘‘(۔[123]گی )

  )واقع ہونے والی(۔ الواقعۃ ۶

 ( ١)إِذَا َوقَعَِت ٱۡلَواقِعَة ارشاد باری تعالٰی ہے: 

جب واقع ہونے والی (قیامت) واقع ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔[124]ہوجائے گی )

  )ثابت ہونے والی( ۔الحاقۃ۷

 ( ٢َما ٱۡلَحآَٰقَّة ١)ٱۡلَحآَٰقَّة ارشاد باری تعالٰی ہے: 



 

 

 

ثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی ’’:ترجمہ

 ‘‘(۔[125]کیا ہے؟ )

  )کان بہرے کر دینے والی(۔الصاخۃ 8

ة ارشاد باری تعالٰی ہے:  آَٰخَّ )فَإِذَا َجآََٰءِت ٱلصَّ

33 ) 

پس جب کان بہرے کر دینے والی (قیامت) ’’

 ‘‘ (۔[126]آجائے گی)

  )چھپالینے والی(۔ الغاشیۃ ٩

ِشیَِة ارشاد باری تعالٰی ہے:  )َهۡل أَتَٰىَك َحِدیث ٱۡلغَٰ

١ ) 

کیا تیرے پاس چھپا لینے ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔[127]کی خبر پہنچی ہے))قیامت(والی

یاد رہے کہ آخرت پر ایمان النا دو طرح کا 

 ہے: اجمالی وتفصیلی



 

 

 

اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہم اس دن پر ایمان 

الئیں جس میں ہللا تعالٰی ہم سے پہلے اور بعد 

میں آنے والوں ، سب کو جمع کرے گا اور ہر 

ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا، 

جنت میں داخل ہوگا اور دوسرا  پھر ایک گروہ

 جہنم میں۔ 

ِلیَن فرمان باری تعالٰی ہے: )قۡل إِنَّ ٱأۡلَوَّ

ۡعلوم  ٤٩َوٱأۡلَِٰٓخِرینَ  ِت یَۡوم مَّ لََمۡجموعوَن إِلَٰى ِمیقَٰ

٥0) 

آپ کہہ دیجئے کہ یقیناًسب اگلے ’’ترجمہ: 

اور پچھلے ضرور ایک مقررہ دن کے وقت 

 ‘‘ (۔[128]جمع کئے جائیں گے )

 تفصیلی ایمان: 

موت کے بعد جتنی تفاصیل ہیں ان سب پر 

ایمان النا، مثال قبر کا عذاب اور اس کی 

نعمتیں ، صور میں پھونکنا ، دوبارہ زندہ ہونا 



 

 

 

، حشر ، حساب اور جزاء وسزا ، حوض ، 

سب سے میزان ، پل صراط ، جنت ودوزخ ...

پہلے ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہئیے 

کہ ہم سب کو اور پوری بنی نوع انسانیت کو 

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور ہللا 

تعالی ٰکے سامنے پیش ہونا ہے ۔ فرمان الہی 

  ہے :

 قۡل بَلَٰى َوَربِّي )َزَعَم 
اْ أَن لَّن یۡبعَثواْۚ ٱلَِّذیَن َكفَروَٰٓ

ِ یَِسیر  ِلَك َعلَى ٱَّللَّ لَتۡبعَثنَّ ثمَّ لَتنَبَّؤنَّ بَِما َعِمۡلتۡمۚ َوذَٰ

7 ) 

کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں ’’ ترجمہ : 

دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا ، آپ کہہ دیجئے 

یں ضرور ! کیوں نہیں ہللا کی قسم ! تمھ

بالضرور اٹھایا جائے گا ، پھر جو کچھ تم نے 

کیا ہے اس کی تمھیں خبر دی جائے گی ، اور 

 ‘‘ (۔ [129]یہ کام ہللا پر انتہائی آسان ہے )

 قرِب قیامت 



 

 

 

پھر ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا 

چاہئیے کہ قیامت انتہائی قریب ہے۔ جیسا کہ 

ئَِكة  ہللا تعالٰی کا فرمان ہے : 
َٰٓ )تَۡعرج ٱۡلَملَٰ

َوٱلّروح إِلَۡیِه فِي یَۡوم َكاَن ِمۡقدَارہ َخۡمِسیَن أَۡلَف 

إِنَّھۡم یََرۡونَه بَِعیدا  ٥فَٱۡصبِۡر َصۡبرا َجِمیاًل  ٤َسنَة 

 (7َونََرٰىه قَِریبا  ٦

جس کی طرف فرشتے اور روح ’’ ترجمہ : 

سے دن میں جس چڑه کر جاتے ہیں ، ایک ای

کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے ، پس آپ 

اچھی طرح صبر کریں ، بے شک یہ اس کو 

دور سمجھ رہے ہیں ، اور ہم اسے قریب ہی 

 ‘‘ (۔ [130]دیکھتے ہیں )

اورحضرت انس بن مالک ؓسے روایت ہے کہ 

 نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اکرم 

بَّابةَ )بِعثْت أَنَا َوا لسَّاعةَکَھاتَْیِن َوَضمَّ السَّ

  َواْلوْسطٰی(



 

 

 

نے انگشِت شہادت اور درمیانی ملسو هيلع هللا ىلص یعنی آپ 

میں اور قیامت اس ’’انگلی کو مال کرفرمایا : 

) جیسے یہ دو انگلیاں طرح بھیجے گئے ہیں 

 ‘‘ (۔[131])ہیں (

ا گیا ہے اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کی

کہ میں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی اور 

نبی نہیں آئے گا ، بلکہ میرے بعد قیامت ہی 

آئے گی ، جیسا کہ انگشِت شہادت کے بعد 

درمیان والی انگلی ہی ہے ، اوران دونوں کے 

 درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے ۔ 

 قیامت کب آئے گی ؟ 

 م ہے ،قیامت کا وقت صرف ہللا تعالٰی کو معلو

لونََك َعِن ٱلسَّاَعِة   )یَسۡ  ہللا تعالٰی کا فرمان ہے :

أَیَّاَن مۡرَسٰىَھۖا قۡل إِنََّما ِعۡلمَھا ِعندَ َربِّۖي اَل یَجلِّیَھا 

ِت َوٱأۡلَۡرِضۚ اَل  َوٰ ِلَوۡقتَِھآَٰ إِالَّ هَوۚ ثَقلَۡت فِي ٱلسََّمٰ

 یَسۡ 
ۗ
َحِفيٌّ َعۡنَھۖا قۡل إِنََّما لونََك َكأَنََّك   تَۡأتِیكۡم إِالَّ بَۡغتَٗة



 

 

 

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس اَل یَۡعلَموَن  ِ َولَٰ ِعۡلمَھا ِعندَ ٱَّللَّ

)١87  

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق ’’ترجمہ : 

سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا ؟ 

آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف 

میرے رب ہی کے پاس ہے ، اسے اس کے 

ف وہی ظاہر کرے گا ، وہ وقت پر صر

ہو  ) حادثہ (آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری 

گا ، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی ، وہ آپ سے 

اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی 

تحقیقات کر چکے ہیں ، آپ فرما دیجئے کہ 

اس کا علم خاص ہللا ہی کے پاس ہے لیکن 

 ‘‘ (۔ [132]اکثر لوگ نہیں جانتے )

لونََك َعِن ٱلسَّاَعِة أَیَّاَن مۡرَسٰىَھا   )یَسۡ اور فرمایا : 

إِلَٰى َربَِّك منتََھٰىَھآَٰ  ٤3فِیَم أَنَت ِمن ِذۡكَرٰىَھآَٰ  ٤٢

َكأَنَّھۡم یَۡوَم  ٤٥إِنََّمآَٰ أَنَت منِذرَمن یَۡخَشٰىَھا  ٤٤

اْ إِالَّ َعِشیَّ    ٤٦ةً أَۡو ضَحٰىَھا (یََرۡونََھا لَۡم یَۡلبَثوَٰٓ



 

 

 

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں ’’ترجمہ : 

پوچھتے ہیں کہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا 

وقت کونسا ہے ؟ اس کے بیان کرنے سے آپ 

کا کیا تعلق ہے ؟ اس کے علم کی انتہاتو آپ 

کے رب کی جانب ہے ، آپ تو صرف ڈرانے 

والے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں 

روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا ، جس 

معلوم ہو گا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا 

(۔ [133]رہے ہیں ) )دنیا میں (اول حصہ ہی 

 ‘‘ 

۔۔۔ حضرت ’’ اور حدیِث جبریل میں ہے کہ : 

نے کہا : مجھے قیامت  ) علیہ السالم (جبریل 

) َما مایا : نے فرملسو هيلع هللا ىلص کے متعلق بتائیں ! تو آپ 

  اْلَمْسؤْول َعْنَھا بِأَْعلََم ِمَن السَّائل(

جس سے اس کے متعلق سوال کیا ’’ ترجمہ : 

جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ 

 ‘‘ (۔[134]نہیں جانتا )



 

 

 

کائنات کا خاتمہ ...صور کا پھونکنا اور 

 کائنات کا بے ہوش ہونا 

بو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول حضرت ا

 نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص ہللا 

صور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا :’’ترجمہ 

کا فاصلہ ہو  )!(اور دونوں کے درمیان چالیس 

 ‘‘ گا ۔

صحابہ کرام رضی ہللا عنہم نے حضرت 

 ابوہریرہ ؓسے پوچھا : چالیس دن کا ؟ 

 انھوں نے کہا : میں انکار کرتا ہوں ۔ 

 کہا : چالیس ماہ کا ؟ انھوں نے 

 انھوں نے کہا : میں انکار کرتا ہوں ۔ 

 انھوں نے کہا : چالیس سال کا ؟ 

 انھوں نے کہا: میں انکار کرتا ہوں ۔ 



 

 

 

پھر ہللا تعالٰی آسمان سے پانی نازل کرے گا 

جس سے وہ یوں اگیں گے جیسے کوئی 

 سبزی اگتی ہے۔ 

انسان کا پورا جسم ’’نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

ہ ہو چکا ہو گا سوائے اس کی ایک ہڈی بوسید

کے ، جسے زمین کبھی نہیں کھائے گی ، اور 

وہ ہے ریڑه کی ہڈی ، اور اسی سے مخلوق 

قیامت کے دن جوڑا  ) مختلف اجزاء کو (کے 

 ‘‘ (۔ [135]جائے گا )

اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ 

کی تحدید کرنے سے انکار  ) چالیس (نے

کردیا کہ اس سے مراد چالیس دن ہیں یا 

چالیس ماہ ، یا چالیس سال ! اور ہو سکتا ہے 

کہ انھیں اس کا علم ہی نہ ہو ، اور یہ بھی ہو 

سکتا ہے کہ انھیں اس کا علم ہو لیکن انھوں 

نے اسے بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو 

کیونکہ ایک تو اس وقت ابھی اس کی 



 

 

 

رت ہی نہ تھی اور اس کے متعلق کچھ ضرو

بتانا قبل از وقت تھا، اور دوسرا اس لئے کہ 

یہ بات ان ضروری مسائل میں سے نہ تھی کہ 

 جن کی تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا . وہللا اعلم ۔ 

)َونِفَخ فِي ٱلّصوِر فََصِعَق َمن  فرمان الہی ہے : 

ِت َوَمن فِي ٱأۡلَۡرِض إِالَّ  َوٰ ۖ ثمَّ فِي ٱلسََّمٰ  َمن َشآََٰء ٱَّللَّ

  (٦8نِفَخ فِیِه أۡخَرٰى فَإِذَا هۡم قِیَام یَنظرونَ 

اور صور پھونک دیا جائے گا ، ’’ترجمہ :  

پھر آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو 

کر گر پڑیں گے ، مگر جسے ہللا چاہے ، پھر 

دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے وہ 

لگ جائیں گے ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے 

 ‘‘ (۔[136])

سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ  )إِالَّ َمْن َشاَء َّللّا (

لوگوں کو ہللا تعالٰی بے ہوش ہو کر گرنے 

سے مستثنٰی کرے گا ، اور وہ کون لوگ 

ہونگے ؟ یہ صرف ہللا تعالٰی ہی کو معلوم ہے 



 

 

 

ماتے ہیں ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرۃ ؓ بیان فر

کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھال 

کہا ، ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا 

اس ذات  چنانچہ مسلمان نے کہا : یہودی تھا ،

کو تمام جہان  )ملسو هيلع هللا ىلص(کی قسم جس نے محمد 

اس کے جواب میں  والوں پر فضیلت دی ،

اس ذات کی قسم جس نے  یہودی نے کہا :

کو تمام جہان والوں پر  ) علیہ السالم(موسٰی 

فضیلت دی ، یہ سن کر مسلمان غضبناک ہو 

گیا ، اور اس نے یہودی کے چہرے پر ایک 

ملسو هيلع هللا ىلص طمانچہ دے مارا ، چنانچہ یہودی رسول ہللا

کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مسلمان کی 

  نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا  شکایت کی ،

یَْصعَقْوَن  )الَ تَخیِّرْونِْی َعٰلی مْوٰسی،فَإِنَّ النَّاسَ 

َل َمْن یِّفْیق، فَإِذَا مْوٰسی  یَْوَم اْلِقیَاَمِة ،فَأَکْون أَوَّ

بَاِطٌش بَِجانِِب اْلعَْرِش، فاَلَ أَْدِرْی أََکاَن مْوٰسی 

ِن اْستَثْنَی َّللٰا  فِْیَمْن َصِعَق فَأَفَاَق قَْبِلْی، أَْو َکاَن ِممَّ

  َعزَّ َوَجلَّ (



 

 

 

پر  علیہ السالم () تم مجھے موسٰی ’’ ترجمہ : 

فضیلت نہ دو ، کیونکہ قیامت کے روز لوگ 

بے ہوش کر گر پڑیں گے ، چنانچہ میں سب 

سے پہال شخص ہو نگا جسے ہوش آئے گا ، 

 ) علیہ السالم (اور میں دیکھوں گا کہ موسی 

عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں ، تو 

مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی بے ہوش ہونے 

ہونگے اور مجھ سے پہلے انہیں والوں میں 

افاقہ ہو گا ، یا انہیں ہللا تعالٰی ان لوگوں میں 

شامل کرے گا جو بے ہوش کر گرنے سے 

 ‘‘ (۔[137]مستثنٰی ہونگے)

 صور میں دوبارہ پھونکا جائے گا 

َن  فرماِن الہی ہے :  )َونِفَخ فِي ٱلّصوِر فَإِذَا هم ّمِ

 (٥١ۡجدَاِث إِلَٰى َربِِّھۡم یَنِسلوَن ٱأۡلَ 

صور کے پھونکے جاتے ہی سب ’’ ترجمہ : 

کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی 

 ‘‘ (۔[138]چلنے لگیں گے) )تیز تیز (طرف 



 

 

 

اس آیت میں صور میں پھونکے جانے سے 

مراد دوسری مرتبہ پھونکا جانا ہے جس کے 

عد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو ں ب

 گے۔ 

اور مجاہد ؒ کہتے ہیں : کافروں کو قیامت سے 

پہلے ایک بار ایسی نیند آئے گی کہ جس میں 

انھیں نیند کی لذت محسوس ہو گی ، پھر 

اچانک ایک چیخ کی آواز آئے گی ، جس سے 

وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں اٹھ 

ادهر ادهر دیکھنے لگیں  کھڑے ہو ں گے اور

  جیسا کہ ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے : گے ،

 (٦8)مَّ نِفَخ فِیِه أۡخَرٰى فَإِذَا هۡم قِیَام یَنظرونَ ث

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا :’’ترجمہ 

جس سے وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے 

 ‘‘ ( ۔ [139]لگ جائیں گے)



 

 

 

ِت یس کی اس آیت کے بعد ہللا تعالٰی اور سور

کفار کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتاہے 

ۡرقَِدنَۜا(: َوۡیلَنَا َمۢن بَعَثَنَا ِمن مَّ ترجمہ :  ٥٢) قَالواْ یَٰ

کہیں گے ہائے ہائے ! ہمیں ہماری ’’ 

 ‘‘ (۔ [140]خوابگاہوں سے کس نے اٹھادیا )

یات سے ثابت ہوا کہ صور میں دو لہذاان آ

مرتبہ پھونکا جائے گا : ایک مرتبہ پھونکے 

جانے سے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے 

، یعنی ان پر موت آجائے گی ، پھر دوسری 

مرتبہ پھونکے جانے سے وہ اٹھ کھڑے ہو ں 

 گے۔ 

 ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا 

کرتے ہیں کہ  حضرت جابر بن عبد ہللا ؓ بیان

) یْبعَث کّل َعْبٍد َعلى نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 

  َما َماَت َعلَْیِه (



 

 

 

ہر بندے کو اس عمل پر اٹھایا ’’ترجمہ : 

 ‘‘ (۔ [141]جائے گاجس پر اس کی موت آئی )

اور حضرت عبد ہللا بن عمر ؓبیان کرتے ہیں 

 ا : نے فرمایملسو هيلع هللا ىلص کہ رسول ہللا 

)إِذَا أََرادَ َّللّا بِقَْوٍم َعذَابًا أََصاَب اْلعَذَاَب َمْن َکاَن 

 ثمَّ بِعثْوا َعٰلی نِیَّاتِِھْم۔ وفی لفظ البخاری : فِْیِھْم ،

  َعٰلی أَْعَماِلِھْم (

ہللا تعالی جب کسی قوم کو عذاب ’’ترجمہ : 

دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے تمام 

چتا ہے ، پھر انھیں ان کی افراد کو عذاب پہن

) اور ایک روایت میں ہے :ان کے نیتوں پر

 ‘‘(۔ [142]اٹھایا جائے گا ) اعمال پر (

 حشر کی حقیقت 

حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول 

)یْحَشر النَّاس َعٰلی ثاَلَِث نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص اکرم 

اِهبِْیَن، َواثْنَاِن َعٰلی بَِعْیٍر ، َطَرائَق:َراِغبِْیَن َورَ 



 

 

 

َوثاَلثةٌ َعٰلی بَِعْیٍر ، َوأربعةٌ َعٰلی بَِعْیٍر ، َوَعَشَرۃٌ 

َعٰلی بَِعْیٍر ، َویَْحشر بَِقیَّتَہم النَّار تَبِْیت َمعَہْم َحْیث 

بَاتْوا ، َوتَِقْیل َمعَہْم َحْیث قَالْوا ، َوتْصبِح َمعَہْم 

  ِسْی َمعَہْم َحْیث أَْمَسْوا (َحْیث أَْصبَحْوا ، َوتمْ 

لوگوں کو تین گروہوں میں اکٹھا ’’ ترحمہ : 

کیا جائے گا : ایک گروہ امید رکھنے والے 

اور ڈرنے والوں کا ہو گا ، دوسرے گروہ میں 

دو افراد کے پاس ایک اونٹ ہو گا ، اور تین 

کے پاس ایک اونٹ ہو گا ، اور چار کے پاس 

کے پاس ایک  ایک اونٹ ہو گا ، اور دس

)تیسرے گروہ کے اونٹ ہو گا ، اور باقیوں 

کو آگ اکٹھا کرے گی ، اوروہ ان کے لوگوں (

ساتھ رات گذارے گی جہاں وہ رات گذاریں 

گے ، اور ان کے ساتھ دوپہر کا قیلولہ کرے 

گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے ، اور ان کے 

ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے 

تھ شام کرے گی جہاں وہ شام ، اور ان کے سا

)یعنی ہر وقت ان کے ‘‘ (۔ [143]کریں گے )



 

 

 

ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں  ساتھ رہے گی (

پہلے گروہ سے مراد نیکو کار لوگوں کا گروہ 

، اور دوسرے گروہ سے مرادوہ لوگ ہوں 

جنھوں نے نیکیاں بھی کی ہو نگی اور برائیاں 

ی ، اور تیسرے گروہ سے مراد کفار کا بھ

 گروہ ہو! وہللا اعلم 

اور حضرت انس بن مالک ؓ بیان کرتے ہیں کہ 

کی خدمت میں آیا اور ملسو هيلع هللا ىلص ایک آدمی رسول ہللا 

کہنے لگا : اے ہللا کے رسول ! کافروں کو ان 

 کے چہروں کے بل کیسے جمع کیا جائے گا ؟ 

لَِّذي أَْمَشاہ ) أَلَْیَس انے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص تو رسول ہللا 

َعلَى ِرْجلَْیِه فِي الدّْنیَا قَاِدًرا َعلَى أَْن یْمِشیَه َعلَى 

 َوْجِھِه یَْوَم اْلِقیَاَمِة؟(

کیا وہ ذات جس نے اسے پاؤں ’’ ترجمہ :  

کے بل چالیا ، وہ اسے قیامت کے روز 

چہرے کے بل چالنے پر قادر نہیں ؟ 

 ‘‘ (۔[144])



 

 

 

اور حضرت سہل بن سعد ؓ سے روایت ہے کہ 

 نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اکرم 

)یْحَشر النَّاس یَْوَم اْلِقیَاَمِة َعلَى أَْرٍض بَْیَضاَء 

یعنی َعْفَراَء َكقْرَصِة النَِّقّيِ لَْیَس فِیَھا َعلٌَم أِلََحٍد (

لوگوں کو روِز قیامت ایک ایسی زمین پر ’’

جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی 

مانند سفید سرخی مائل ہو گی اور اس پر کسی 

کا نام  ) عمارت ، مکان اور مینار وغیرہ (

)یعنی زمین چٹیل ‘‘(۔[145]ونشان نہیں ہو گا )

 ۔  میدان ہو گی (

نگے بدن ، ننگے پاؤں اور غیر لوگوں کو ن

 مختون حالت میں اٹھایا جائے گا 

حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ رسول 

ایک بار ہم میں کھڑے ہوئے اور ملسو هيلع هللا ىلص اکرم 

 ہمیں وعظ کرتے ہوئے فرمایا : 



 

 

 

اے لوگو! تمھیں ہللا کی طرف ننگے ’’ترجمہ 

بدن ، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں 

نے یہ آیت ملسو هيلع هللا ىلص پھر آپ  جمع کیا جائے گا ،

 إِنَّا  پڑهی :
َٰۚٓ َل َخۡلق نِّعیدۚہ َوۡعدًا َعلَۡینَا َٰٓ أَوَّ َكَما بَدَۡأنَا

ِعِلینَ    ١0٤كنَّا فَٰ

جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ’’ترجمہ :  

تھا اسی طرح ہم اسے دورباہ لوٹائیں گے ، یہ 

ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور 

 ‘‘ ( ۔ [146]کرکے ہی رہیں گے)

نے فرمایا : خبردار ! قیامت کے ملسو هيلع هللا ىلص پھر آپ 

روز لوگوں میں سب سے پہلے حضرت 

ابراہیم علیہ السالم کو لباس پہنایا جائے گا ، 

اور خبردار ! میری امت کے کچھ لوگوں کو 

الیا جائے گا ، پھر انھیں بائیں طرف لے جایا 

اے میرے رب ! گا : تو میں کہوں جائے گا ،

تو ہللا تعالٰی فرمائے  یہ تو میرے ساتھی ہیں ،

آپ کو نہیں معلوم کہ انھوں نے آپ کے  گا :



 

 

 

کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی  ) دین میں (بعد 

تھیں ، لہذا میں بالکل اسی طرح کہوں گا جیسا 

 )حضرت عیسی علیہ السالم (کہ نیک بندے 

 نے کہا تھا : 

ا تََوفَّۡیتَنِي  )َوكنت َعلَۡیِھمۡ  ا دۡمت فِیِھۡمۖ فَلَمَّ َشِھیٗدا مَّ

قِیَب َعلَۡیِھۡمۚ َوأَنَت َعلَٰى كّلِ َشۡيء  كنَت أَنَت ٱلرَّ

ۡبھۡم فَإِنَّھۡم ِعبَادَكۖ َوإِن تَۡغِفۡر لَھۡم  ١١7َشِھیدٌ  إِن تعَذِّ

 (١١8فَإِنََّك أَنَت ٱۡلعَِزیز ٱۡلَحِكیم 

تک ان میں  میں ان پر گواہ رہا جب’’ترجمہ : 

رہا ، پھر جب تو نے مجھے فوت کردیا تو تو 

ہی ان پر مطلع رہا ، اور تو ہر چیز کی پوری 

خبر رکھتا ہے ، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ 

تیرے بندے ہیں ، اور اگر ان کو معاف فرما 

دے تو تو غالب ہے ، حکمت واال ہے 

 ‘‘ (۔ [147])



 

 

 

جائے گا : جب سے آپ ان سے جدا  تو کہا

ہوئے ، انھوں نے دین سے منہ موڑ لیا تھا 

 ‘‘(۔ [148]اور وہ مرتد ہو گئے تھے )

اور حضرت عائشہ رضی ہللا عنہاکا بیان ہے 

کو یہ فرماتے ملسو هيلع هللا ىلص کہ میں نے رسول اکرم 

حفَاۃً، )یْحَشر النَّاس یَْوَم اْلِقیَاَمِة ہوئے سنا : 

ِ !النَِّساء  غْراًل" قْلت: عَراۃً، یَا َرسول َّللاَّ

َجال َجِمیعًا یَْنظر بَْعضھْم إِلَى بَْعٍض؟  قَاَل: َوالّرِ

"یَا َعائَِشة! اأْلَْمر أََشدّ ِمْن أَْن یَْنظَر بَْعضہْم 

  ِلبَْعٍض(

قیامت کے دن لوگوں کوننگے پاؤں :’’ترجمہ 

یں جمع ننگے بدن اور غیر مختون حالت م ،

اے ہللا کے  میں نے کہا :‘‘کیا جائے گا 

رسول ! مرداور عورتیں سب اکٹھے ہونگے 

 اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو نگے ؟ 



 

 

 

اے عائشہ ! اس روز ’’ نے جواب دیا : ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے 

 ‘ ‘( ۔ [149]سے کہیں زیادہ سخت ہو گا)

ہللا تعالٰی اپنے بندے سے گفتگو کرے گا اور 

 دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گا 

حضرت عدی بن حاتم ؓسے روایت ہے کہ 

)َما ِمْنكْم ِمْن أََحٍد نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اکرم 

إِالَّ َسیَكلِّمه َّللّا، لَْیَس بَْینَه َوبَْینَه تْرجَماٌن، فَیَْنظر 

یََرى إِالَّ َما قَدََّم، َویَْنظر أَْشأََم ِمْنه  أَْیَمَن ِمْنه فاَلَ 

فاَلَ یََرى إِالَّ َما قَدََّم، َویَْنظر بَْیَن یَدَْیِه فاَلَ یََرى إِالَّ 

النَّاَر تِْلقَاَء َوْجِھِه، فَاتَّقوا النَّاَر َولَْو بِِشّقِ 

  َولَْو بَِکِلَمٍة َطیِّبٍَة( وفی روایٍة :تَْمَرۃٍ،

 تعالٰی تم میں سے ہر شخص ہللا’’ترجمہ : 

سے عنقریب ہم کالم ہو گا اور دونوں کے 

درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گا ،جب وہ اپنی 

دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے عمل ہی 

نظر آئیں گے، اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا 



 

 

 

تو ادهر بھی اسے اپنے عمل ہی نظر آئیں گے 

سے جہنم ، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو ا

لہذا تم جہنم سے بچو اگرچہ  نظر آئے گی ،

کھجورکے آدهے حصے کا صدقہ کرکے ہی ۔ 

اگرچہ ایک اچھا  اوردوسری روایت میں ہے :

 ‘‘ ( ۔[150]کلمہ کہہ کر ہی )

 قیامت کے روز لوگوں کے درمیان قصاص 

حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول 

)لَتَؤدَّنَّ اْلحقوق إِلَى أَْهِلَھا یَْوَم نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلصاکرم

  اْلِقیَاَمِة َحتَّى یقَادَ ِللشَّاۃِ اْلَجْلَحاِء ِمَن الشَّاۃِ اْلقَْرنَاِء(

تم قیامت کے روز حق والوں کے ’’ ترجمہ : 

حقوق ضرور بالضرور ادا کرو گے، یہاں 

تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ 

ے بھی بدلہ لیا جائے گا والی بکری کیلئ

 ‘‘ ( ۔ [151])



 

 

 

اور حضرت ابو ہریرہ ؓ ہی سے روایت ہے کہ 

)َمْن َكانَْت لَه َمْظلََمةٌ أِلَِخیِه نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

ِمْن ِعْرِضِه أَْو َشْيٍء فَْلیَتََحلَّْله ِمْنه اْلیَْوَم قَْبَل أَْن اَل 

 ِدْرَهٌم إِْن َكاَن لَه َعَمٌل َصاِلٌح أِخذَ یَكوَن ِدینَاٌر َواَل 

ِمْنه بِقَْدِر َمْظلََمتِِه َوإِْن لَْم تَكْن لَه َحَسنَاٌت أِخذَ ِمْن 

  َسیِّئَاِت َصاِحبِِه فَحِمَل َعلَْیِه(

جس کسی کے پاس اس کے بھائی ’’ ترجمہ : 

اس کی عزت سے متعلق ہویا کسی ‘ کا حق ہو 

ہی اس سے آزاد ہو  تو وہ آج‘ اور چیز سے 

) یعنی یا تو وہ حق اسے ادا کردے یا جائے 

، اس دن کے  اسے اس سے معاف کروا لے (

آنے سے پہلے جب نہ دینار ہو گا نہ درہم ، 

اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہو نگے تو 

اس کے حق کے بقدر اس سے نیک اعمال لے 

لئے جائیں گے ، اور اگر نیکیاں نہیں ہو نگی 

ِب حق کی بعض برائیاں لے کر اس تو صاح

 ‘‘ (۔ [152]پر ڈال دی جائیں گی )



 

 

 

 حقوق العباد کے بارے میں پوچھ گچھ 

ملسو هيلع هللا ىلص حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ آپ 

 نے فرمایا : 

  )أَتَْدروَن َما اْلمْفِلس؟ (

کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ’’ یعنی 

 ہے ؟ 

صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین نے 

)اْلمْفِلس فِینَا َمْن ال ِدْرَهَم لَه َوال َمتَاَع جواب دیا :

ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ ’’ یعنی (

 ‘‘ درہم ہو اور نہ کوئی اور ساز وسامان ۔ 

تِي یَأْتِي نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلصآپ  )إِنَّ اْلمْفِلَس ِمْن أمَّ

بَِصالۃٍ َوِصیَاٍم َوَزَكاۃٍ َویَأْتِي قَْد َشتََم یَْوَم اْلِقیَاَمِة 

َهذَا َوقَذََف َهذَا َوأََكَل َماَل َهذَا َوَسفََك دََم َهذَا 

َوَضَرَب َهذَا فَیْعَطى َهذَا ِمْن َحَسنَاتِِه َوَهذَا ِمْن 

َحَسنَاتِِه فَإِْن فَنِیَْت َحَسنَاته قَْبَل أَْن یْقَضى َما َعلَْیِه 



 

 

 

َطایَاهْم فَطِرَحْت َعلَْیِه ثمَّ طِرَح فِي أِخذَ ِمْن خَ 

  النَّاِر(

میری امت میں مفلس وہ ہے جو ’’ ترجمہ : 

قیامت کے دن نماز ، روزے ، زکاۃ لیکر آئے 

گا ، اور اس نے کسی کو گالی دی ہو گی ، 

اور کسی پر بہتان باندها ہو گا ، اور کسی کا 

گا  مال کھالیا ہو گا ، اور کسی کا خون بہایا ہو

، اور کسی کو مارا ہو گا ، لہذا ان میں سے ہر 

ایک کو اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں 

دی جائیں گی ، اور اگر ان کے حقوق پورے 

ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو 

ان کے گناہ لیکر اس پر ڈال دئیے جائیں گے ، 

اورپھر اسے جہنم رسید کردیا جائے گا 

 ‘‘ ( ۔ [153])

 کا حوض ملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم 

کو قیامت کے ملسو هيلع هللا ىلص ہمارے نبی حضرت محمد 

جس کے  دن حوِض کوثر عطا کیا جائے گا ،



 

 

 

نے اپنی احادیث مبارکہ میں ملسو هيلع هللا ىلصاوصاف آپ 

  یوں بیان فرمائے ہیں :

انس بن مالک ؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت 

ہمارے ساتھ بیٹھے ملسو هيلع هللا ىلص ایک دن رسول ہللا 

ہوئے تھے ، اچانک آپ پر اونگھ طاری ہو 

گئی ، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر 

آپ کیوں مسکراررہے  ہم نے پوچھا : اٹھایا ،

 ہیں ؟ 

آپ نے فرمایا : ابھی ابھی مجھ پر ایک 

ڑها پھر آپ نے پ سورت نازل ہوئی ہے ،

ِحیِم : ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ َك ٱۡلَكۡوثََر -)بِۡسِم ٱَّللَّ  ١إِنَّآَٰ أَۡعَطۡینَٰ

  (3إِنَّ َشانِئََك هَو ٱأۡلَۡبتَر  ٢فََصّلِ ِلَربَِّك َوٱۡنَحۡر 

پھر آپ نے فرمایا : کیا تمھیں معلوم ہے کہ 

ہللا اور اس کا  ہم نے کہا : الکوثر کیا ہے ؟

 آپ نے فرمایا : تو رسول زیادہ جانتے ہیں ،

وہ ایک نہر ہے جس کا ہللا تعالٰی نے مجھ 

سے وعدہ کیا ہے ، اس پر خیِر کثیر موجود 



 

 

 

ہے ، اور وہ ایسا حوض ہے جس پر میری 

امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے ، اس 

کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے ، 

 پھر کچھ لوگوں کو پیچھے دهکیال جائے گا ،

اے میرے رب ! یہ تو  گا : تو میں کہوں

آپ نہیں  تو کہا جائے گا : میرے امتی ہیں ،

جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا 

 ‘‘ (۔ [154]کیا نئے کام ایجاد کئے تھے )

اورحضرت ابوذؓر بیان کرتے ہیں کہ میں نے 

کہا : اے ہللا کے رسول ! حوض کے برتن کیا 

ٍد  نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلصتو آپ  یں ؟ہ )َوالَِّذي نَْفس مَحمَّ

بِیَِدِہ آَلنِیَته أَْكثَر ِمْن َعدَِد نجوِم السََّماِء َوَكَواِكبَِھا 

فِي اللَّْیلَِة اْلمْظِلَمِة اْلمْصِحیَِة، آنِیَة اْلَجنَِّة َمْن 

َشِرَب ِمْنَھا لَْم یَْظَمأْ آِخَر َما َعلَْیِه یَْشَخب فِیِه 

اِن ِمْن اْلَجنَِّة َمْن َشِرَب ِمْنه لَْم یَْظَمأْ،َعْرضه ِمیَزابَ 

اَن إِلَى أَْیلَةَ َماؤہ أََشدّ بَیَاًضا  ِمثْل طوِلِه َما بَْیَن َعمَّ

ْلجِ َوأَْحلَى ِمْن اْلعََسِل(
   ِمْن الثَّ



 

 

 

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ’’ ترجمہ : 

کی جان ہے ! اس کے برتن ان  )ملسو هيلع هللا ىلص(محمد 

ے زیادہ ہیں جو تاریک اور بے ابر ستاروں س

رات میں ہوتے ہیں ، وہ جنت کے  ) صاف (

برتن ہیں ، جو شخص ان سے پئے گا اسے 

پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی ، اس میں جنت 

کے دو میزاب بہہ رہے ہو نگے ، جو شخص 

ایک بار اس پانی کو پی لے گا وہ کبھی پیاسا 

ائی نہیں ہو گا ، اس کی چوڑائی اس کی لمب

اور  )عمان (کے برابر ہے جو اتنی ہے جتنی 

کے درمیان ہے ، اس کا پانی برف سے  )ایلہ(

زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گا 

 ‘‘ (۔ [155])

 میزان برحق ہے 

جیسا کہ ہللا  روِز قیامت وزن برحق ہے ،

  تعالٰی کا فرمان ہے :



 

 

 

ئَِك )َوٱۡلَوۡزن یَ 
َٰٓ ِزینه فَأْولَٰ ۡوَمئٍِذ ٱۡلَحّقۚ فََمن ثَقلَۡت َمَوٰ

ئَِك ٱلَِّذیَن  8هم ٱۡلمۡفِلحوَن 
َٰٓ ِزینه فَأْولَٰ َوَمۡن َخفَّۡت َمَوٰ

اْ أَنفَسھم بَِما َكانواْ بِ  تِنَا یَۡظِلموَن   َخِسروَٰٓ  ( ٩ایَٰ

اور اس روز وزن بھی برحق ہے ، ’’ترجمہ : 

ا ، سو پھر جس شخص کا پال بھاری ہو گ

ایسے لوگ کامیاب ہو نگے ، اور جس شخص 

کا پال ہلکا ہو گا سو یہ وہ لوگ ہونگے جنھوں 

نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری 

 ‘‘ ( ۔ [156]آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے )

ِزیَن ٱۡلِقۡسَط ِلیَۡوِم ٱ نیز فرمایا :  َمِة )َونََضع ٱۡلَمَوٰ ۡلِقیَٰ

ۡن َخۡردٍَل  ٗٔ فاََل تۡظلَم نَۡفس َشیۡ  ۖا َوإِن َكاَن ِمۡثقَاَل َحبَّة ّمِ

ِسبِیَن ( قیامت ’’ترجمہ :  ٤7أَتَۡینَا بَِھۗا َوَكفَٰى بِنَا َحٰ

کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو 

رکھیں گے ، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا 

نے کے جائے گا ،اور اگر ایک رائی کے دا

برابر بھی کوئی عمل ہو گا تو اسے ہم سامنے 



 

 

 

الئیں گے ، اور ہم حساب لینے کیلئے کافی 

 ‘‘ (۔ [157]ہیں )

حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا سے روایت ہے 

ملسو هيلع هللا ىلص کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول ہللا 

کے سامنے بیٹھ کر آپ سے کہا : اے ہللا کے 

یرے کچھ غالم ہیں جو مجھے رسول ! م

جھٹالتے ہیں ، میرے مال میں خیانت کرتے 

ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں ، اور میں 

انھیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں ، تو 

ان کے متعلق میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے 

)یْحَسب َما َخانْوَک نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص آپ گا ؟

ِعقَابَک إِیَّاهْم، فَإِْن َکا َن َوَعَصْوَک َوَکذَّبْوَک، وَ 

ِعقَابَک إِیَّاهْم بِقَْدِر ذنْوبِِھْم َکاَن َکفَافًا ، الَ لََک َوالَ 

َعلَْیَک، َوإِْن َکا َن ِعقَابَک دْوَن ذنْوبِِھْم َکاَن 

فْضالً لََک، َوإِْن َکاَن ِعقَابَک فَْوَق ذنْوبِِھْم اْقتصَّ 

  لَھْم ِمْنَک اْلفََضل (



 

 

 

ان کی خیانت ، اور نافرمانی اور ’’ ترجمہ : 

تجھے انھوں نے جو جھٹالیا ، اور جتنی تو 

نے انھیں سزا دی ، اس سب کا حساب کیا 

جائے گا ، اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے 

بقدر ہوئی تو معاملہ برابر ہو جائے گا ،نہ اس 

سے تمہیں کوئی فائدہ ہو گا اورنہ نقصان ، 

لطیوں کے اور اگر تیری سزا ان کے غ

مقابلے میں کم ہوئی تو تجھے ان پر فضیلت 

حاصل ہو گی ، اور اگر تیری سزا ان کی 

غلطیوں سے زیادہ نکلی تو تجھ سے زیادتی 

 ‘‘ کابدلہ لیا جائے گا 

تو  یہ شخص ایک طرف ہو کر رونے لگا ،

کیا تو نے کتاب ہللا ’’  نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

 میں یہ آیت نہیں پڑهی : 

َمِة فاََل تۡظلَم )َونَضَ  ِزیَن ٱۡلِقۡسَط ِلیَۡوِم ٱۡلِقیَٰ ع ٱۡلَمَوٰ

 (٤7ئاۖ ٔ نَۡفس َشیۡ 



 

 

 

قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے ’’ترجمہ:

والے ترازو رکھیں گے ، پھر کسی پر کچھ 

 ( ‘‘ [158]بھی ظلم نہ کیا جائے گا )

 کے اس شخص نے کہا : ہللا کی قسم اے ہللا

رسول ! میرے خیال میں میرے لئے اور ان 

کیلئے یہی بہتر ہے کہ میں انھیں چھوڑ دوں ، 

اورمیں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے 

 ‘‘( ۔ [159]بعد یہ سب آزاد ہیں )

 پل صراط پر گذر:

ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول حضرت 

 )ملسو هيلع هللا ىلص (۔۔۔چنانچہ وہ محمد ’’نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص ہللا 

 )شفاعت کی (کے پاس آئیں گے ، اورآپ کو 

اجازت دی جائے گی ، پھر امانت اور رحم کو 

بھیجا جائے گا جو پل صراط کے دائیں بائیں 

)لوگ پل صراط کھڑے ہو جائیں گے ، پھر 

، چنانچہ  پر سے گذرنا شروع کریں گے (

سب سے پہال شخص بجلی کی سی تیزی کے 



 

 

 

نے  ) ابو ہریرہ (ساتھ گذر جائے گا ۔میں 

پوچھا : میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ں ، 

کوئی چیز بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھی 

 گذر سکتی ہے ؟ 

بجلی  ) آسمان پر (آپ نے فرمایا : کیا تم نے 

کو نہیں دیکھا ، کیسے وہ تیزی کے ساتھ 

تی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آجاتی جا

 ہے ؟ 

پھر دوسرا آدمی ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ 

 گذر جائے گا۔ 

پھرتیسرا آدمی پرندے کی اڑان اور مردوں 

کے دوڑنے کی طرح گذر جائے گا ۔یہ سب 

اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گذریں 

پل صراط پر  )ملسو هيلع هللا ىلص(گے ، اور تمھارا نبی 

 رہا ہو گا :کھڑے ہو کر کہہ 



 

 

 

ْم (  ْم َسلِّ اے میرے رب ! ’’یعنی  )یَا َرّبِ ! َسلِّ

‘‘ تو ہی سالمتی دے اور تو ہی محفوظ فرما 

یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں 

گے ، اور یہاں تک کہ ایک آدمی ایسا آئے گا 

جو گھسٹ گھسٹ کر ہی چلنے کے قابل ہو گا 

ے ۔ اور پل صراط کے کناروں پر مڑے ہوئ

سرے والی لوہے کی سالخیں لٹکی ہوئی ہو 

نگی جنھیں بعض لوگوں کو پکڑنے اور اچک 

لینے کا حکم دیا گیا ہو گا ، لہذا وہاں سے 

گذرنے والوں میں سے کچھ تو خراشیں 

وغیرہ لگنے کے بعد نجات پا کر اسے عبور 

کر جائیں گے اور کئی لوگوں کا جسم ٹکڑے 

گر جائیں  ٹکڑے ہو جائے گااور وہ جہنم میں

 ‘‘گے۔

پھر حضرت ابو ہریرہ ؓنے کہا : اس ذات کی 

قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے ! 

جہنم کی گہرائی سترسال کی مسافت کے 

 ‘‘ (۔ [160]برابر ہے )



 

 

 

 چھٹا رکن:تقدیر پر ایمان النا  

ہ چیز ہے جو ہللا تعالٰی نے تقدیر سے مراد: و

اپنے سابق علم اور اپنی حکمت کی بنا پر 

کائنات کیلئے مقرر فرمائی ہے، اوراس کا 

مرجع ہللا تعالٰی کی قدرت ہے، بے شک وہ ہر 

چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، 

اور یہی وجہ ہے کہ ایمان بالقدر در اصل ہللا 

یمان النے کا سبحانہ وتعالٰی کی ربوبیت پر ا

ایک حصہ ہے ، اوریہ ایمان کے ان ارکان 

میں سے ایک ہے کہ جن کے بغیر ایمان 

 مکمل اور درست نہیں ہوتا۔ 

ه ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے:  )إِنَّا كلَّ َشۡيٍء َخلَۡقنَٰ

 (٤٩بِقَدَر 

بے شک ہم نے ہر چیز ایک تقدیر ’’ترجمہ:

 ‘‘ (۔ [161]کے ساتھ پیدا کی ہے)

 تقدیر کے مراتب 



 

 

 

تقدیر کے چار مراتب ہیں ، اور ان چاروں پر 

اور وہ ایمان الئے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا ،

  یہ ہیں:

علم پر  )ہمیشہ رہنے والے(۔ ہللا کے ازلی ١

 ایمان النا جو کہ ہر چیز کو محیط ہے۔ 

َ یَۡعلَم َما  ہللا تعالٰی کا ارشاد ہے: )أَلَۡم تَۡعلَۡم أَنَّ ٱَّللَّ

ِلَك  ٍبۚ إِنَّ ذَٰ ِلَك فِي ِكتَٰ فِي ٱلسََّمآَِٰء َوٱأۡلَۡرِضۚ إِنَّ ذَٰ

ِ یَِسیر   (70َعلَى ٱَّللَّ

کیا آپ نہیں جانتے کہ ہللا تعالی ’’ترجمہ : 

آسمان اورزمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے ، 

، ہللا یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے

 ‘‘ (۔ [162]تعالٰی پر تو یہ امر بالکل آسان ہے)

)َوِعندَہ َمفَاتِح ٱۡلغَۡیِب اَل یَۡعلَمَھآَٰ إِالَّ نیز فرمایا : 

هَوۚ َویَۡعلَم َما فِي ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِرۚ َوَما تَۡسقط ِمن َوَرقٍَة 

یَۡعلَمَھا َواَل َحبَّة فِي ظل ِت ٱأۡلَۡرِض َواَل َرۡطب إِالَّ َمٰ

ب ّمبِین   ( ٥٩َواَل یَابٍِس إِالَّ فِي ِكتَٰ



 

 

 

اور غیب کی چابیاں تو اسی کے ’’ترجمہ : 

پاس ہیں ، اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں 

جانتا ، سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے 

اسے وہ جانتا ہے ، اور کوئی پتہ تک نہیں 

ی زمین کی گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو ، نہ ہ

تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ 

باخبر نہ ہو ، اور تر اور خشک جو کچھ بھی 

میں موجود  )لوحِ محفوظ (ہو سب کتاب مبین 

 ‘‘ (۔ [163]ہے )

۔ ہللا تعالٰی نے اپنے علم کی بناء پر جو ٢

تقدیریں لوحِ محفوظ میں لکھ دی ہیں ان پر 

 ان النا۔ ایم

ِب ِمن ارشاد باری تعالٰی ہے:  ۡطنَا ِفي ٱۡلِكتَٰ ا فَرَّ )مَّ

ہم ’’ترجمہ : 38 َشۡيۚء ثمَّ إِلَٰى َربِِّھۡم یۡحَشروَن (

میں کوئی چیز نہیں  )لوحِ محفوظ(نے کتاب 

 ‘‘ (۔[164]چھوڑی)



 

 

 

)َوَما تَكون فِي َشۡأن َوَما تَۡتلواْ ِمۡنه  نیز فرمایا : 

ِمن قۡرَءان َواَل تَۡعَملوَن ِمۡن َعَمٍل إِالَّ كنَّا َعلَۡیكۡم 

بَِّك ِمن  شھودًا إِۡذ تِفیضوَن فِیِهۚ َوَما یَۡعزب َعن رَّ

ۃ فِي ٱأۡلَۡرِض َواَل فِي ٱلسََّمآَِٰء َواَلَٰٓ أَۡصغََر  ۡثقَاِل ذَرَّ ّمِ

ِلَك َواَلَٰٓ أَ  ب ّمبِیٍن (ِمن ذَٰ   ۡكبََر إِالَّ فِي ِكتَٰ

تم جس حال میں بھی  ) اے نبی ! (’’ ترجمہ : 

ہوتے ہو ، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی 

جو کام بھی تم  ) اے لوگو ! (سناتے ہو ، اور 

کر رہے ہوتے ہو ، ہم ہر وقت تمہارے پاس 

موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول 

ان میں کوئی ذرہ ہوتے ہو ، اور زمین وآسم

برابر چیز بھی ایسی نہیں جو کہ آپ کے رب 

سے چھپی رہ سکے ، اور ذرہ سے بھی 

چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی 

میں نہ  ) لوحِ محفوظ (نہیں جو واضح کتاب 

 ‘‘ ( ۔ [165]ہو)



 

 

 

اورحضرت عبد ہللا بن عمرو بن العاؓص بیان 

) نے ارشاد فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص ہیں کہ نبی کریم کرتے 

َمقَاِدْیَر اْلَخالَئِق قَْبَل أَْن یَّْخلَق السَّٰمَواِت ہللا َکتََب ا

  َواأْلَْرَض بَِخْمِسْیَن أَْلَف َسنٍَة (

ہللا تعالٰی نے کائنات کی تقدیروں ’’ترجمہ : 

کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس 

( [166]ا تھا )ہزار برس پہلے تحریر فرمایا دی

اور حضرت عبادۃ بن الصامت ؓ نے اپنے ‘‘ ۔

 بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا : 

ْیَماِن َحتٰی  )یَا بنَیَّ ! إِنََّک لَْن تَِجدَ َطْعَم َحِقْیقَِة اإْلِ

تَْعلََم أَنَّ َما أََصابََک لَْم یَکْن ِلیْخِطئَك ، َوَما 

 َ اے میرے ’’یعنی  َک لَْم یَکْن ِلیِصْیبََک(أَْخَطأ

پیارے بیٹے ! تم ایمان کی حقیقت کا ذائقہ 

محسوس نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس بات 

پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہارے مقدر میں 

لکھی گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں ، 



 

 

 

اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی گئی 

 ‘‘ لی نہیں ۔ وہ تمہیں ملنے وا

میں نے رسول ہللا  اس کے بعد انہوں نے کہا ،

َل َما َخلََق  کو یہ فرماتے ہوئے سنا :ملسو هيلع هللا ىلص  )إِنَّ أَوَّ

َرّبِ ! َوَما ذَا  قَاَل: اْکتْب ، فَقَاَل لَه: َّللٰا اْلقَلََم ،

اْکتْب َمقَاِدْیَر کّلِ َشْیٍء َحتٰی َحتَّى قَاَل: أَْکتب ؟

  تَقوَم السَّاَعة(

بے شک ہللا تعالٰی نے سب سے ’’مہ : ترج

 پھر اس سے کہا : پہلے قلم کو پیدا فرمایا ،

اے میرے رب ! میں کیا  اس نے کہا : لکھو ،

قیامت تک آنے  ہللا تعالٰی نے فرمایا : لکھوں ؟

 ‘‘ والی ہر چیز کی تقدیروں کو لکھو ۔ 

بعد ازاں حضرت عبد ہللا بن عمرو بن 

ہا : میں نے العاص ؓنے اپنے بیٹے سے ک

 سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا 

اَت َعٰلی َغْیِر هذَا فَلَْیَس ِمنِّْی(   ) َمْن مَّ



 

 

 

کے  ) اعتقاد (جس شخص کی موت اس ’’ 

پر آئے گی اس کا  ) اعتقاد (عالوہ کسی اور 

 ‘‘ ( ۔ [167]مجھ سے کوئی تعلق نہیں )

عبد ہللا بن مسعوؓد بیان کرتے ہیں  اور حضرت

)جو کہ الصادق المصدوق ہیں ملسو هيلع هللا ىلص کہ رسول ہللا 

 نے ارشاد فرمایا :  (

بے شک تم میں سے ہر شخص کی ’’ترجمہ : 

پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن 

جمع کی جاتی ہے ،  ) بصورِت نطفہ (تک 

پھر اتنا ہی عرصہ وہ خوِن بستہ کی شکل میں 

پھر اتنی ہی مدت وہ گوشت کے رہتا ہے ، 

لوتھڑے کے شکل میں رہتا ہے ، پھر ایک 

فرشتہ بھیجا جاتا ہے ، جو اس میں روح 

پھونکتا ہے ، اور اسے چار کلمات کے 

لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے ، اس کا رزق ، 

اس کا عمل اور کیا یہ نیک  اس کی موت ،

بخت ہو گا یا بد بخت ! اس کے بعد نبی کریم 



 

 

 

)فََوالَِّذي اَل إِلَهَ َغْیرہ إِنَّ شاد فرمایا :نے ارملسو هيلع هللا ىلص

أََحدَكْم لَیَْعَمل بِعََمِل أَْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى َما یَكون بَْینَه 

َوبَْینََھا إِالَّ ِذَراٌع فَیَْسبِق َعلَْیِه اْلِكتَاب فَیَْعَمل بِعََمِل 

َمِل أَْهِل أَْهِل النَّاِر فَیَْدخلَھا َوإِنَّ أََحدَكْم لَیَْعَمل بِعَ 

النَّاِر َحتَّى َما یَكون بَْینَه َوبَْینََھا إاِلَّ ِذَراٌع فَیَْسبِق 

  َعلَْیِه اْلِكتَاب فَیَْعَمل بِعََمِل أَْهِل اْلَجنَِّة فَیَْدخلَھا(

اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی ’’

معبود برحق نہیں ! بے شک تم میں سے ایک 

ہے یہاں شخص اہِل جنت کے عمل کرتا رہتا 

تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 

ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ، لیکن تقدیر 

اس پر سبقت لے جاتی ہے ، پھر وہ اہِل جہنم 

کا کوئی عمل کرتا ہے ، اور وہ جہنم میں چال 

جاتا ہے ، اور تم میں سے ایک شخص اہِل 

جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس 

ے درمیان صرف ایک ہاتھ کا کے اور جہنم ک

فاصلہ رہ جاتا ہے ، لیکن تقدیر اس پر سبقت 

لے جاتی ہے ، پھر وہ اہِل جنت کا کوئی عمل 



 

 

 

کرتا ہے ، اور وہ جنت میں چال جاتا ہے 

 ‘‘ (۔ [168])

۔اس بات پر ایمان النا کہ ہرچیز ہللا تعالٰی کی 3

اور اس  ہوتی ہے ، مشیت کے مطابق ہی واقع

کی قدرت ہر چیز کوشامل ہے ۔ فرمان اٰلہی 

لَِمیَن  ہے: َٰٓ أَن یََشآََٰء ٱَّللَّ َرّب ٱۡلعَٰ )َوَما تََشآَٰءوَن إِالَّ

اور تم بغیر پروردگار عالم ’’ترجمہ :  (٢٩

 ‘‘(۔[169]کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے)

ن کرتے ہیں کہ اور حضرت ابن عباس ؓ بیا

)َما َشاَء سے کہا:ملسو هيلع هللا ىلص ایک شخص نے نبی اکرم 

جو ہللا چاہے اور آپ ’’یعنی َوِشئَت(ہللا ا

)أََجعَْلتَنِْی  نے ارشاد فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص تو آپ  ،‘‘چاہیں

کیا تو ’’یعنی  َوْحدَہ (ہللا نِداا ؟ بَْل َما َشاَء اہللاِ 

نے مجھے ہللا تعالٰی کا شریک بنا دیا ہے بلکہ 

یعنی اکیال ہللا  ) َما َشاَء َّللٰا َوْحدَہ(تم یوں کہو 

 ‘‘ ( ۔[170]تعالٰی جوچاہتا ہے وہی ہوتا ہے)



 

 

 

۔اس بات پر ایمان النا کہ ہللا تعالٰی ہر چیز ۴

 کا خالق ہے ۔ 

ِلق كّلِ َشۡيۖء َوهَو ارشاد باری تعالٰی ہے:  )ٱَّللَّ َخٰ

ہللا تعالٰی :’’ترجمہ ٦٢ (َعلَٰى كّلِ َشۡيء َوِكیل 

ہر چیز کا پیدا کرنے واال ہے اور وہ ہر چیز 

کا بھی ملسو هيلع هللا ىلص نیز آپ ‘‘ (۔[171]پر کارساز ہے )

َصْنعَتَه(ہللا )َخلََق اارشاد ہے:  کلَّ َصانِعٍ وَّ

ہللا تعالٰی نے ہی ہر کاریگر اور :’’ترجمہ 

 ‘‘ (۔[172])اسکی کاریگری کو پیدا فرمایا ہے

 تقدیر کے بارے میں عقیدۂ سلف 

تقدیر کے بارے میں سلف صالحین رحمہم ہللا 

کا عقیدہ یہ ہے کہ ہللا تعالٰی ہی ہر چیز کا 

خالق و مالک ہے، اوراس نے مخلوقات کو 

پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں مقرر 

ان کی موت کے اوقات، ان کا فرمادی تھیں، 

رزق کتنا ہو گا اور کہاں سے ملے گا ، اوروہ 



 

 

 

کونسے اعمال کریں گے ، اور یہ بھی لکھ دیا 

تھا کہ وہ خوش نصیبی اور بد بختی میں سے 

کس کو اختیار کریں گے، سو ہر چیز اس نے 

میں  ) لوح محفوظ (واضح طور پر اپنی کتاب 

 ضبط کر رکھی ہے۔

عالٰی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور لہذا جو ہللا ت

جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ 

ہوچکا ہے، نیز جو کچھ ہونے واال ہے ، اور 

جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا ، وہ سب 

کچھ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 

جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور 

، نیز سلف جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے

صالحین رحمہم ہللا کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ 

بندوں کیلئے بھی مشیت اور قدرت ہے جس 

وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں ‘ کے ذریعے وہ 

جن پر ہللا تعالٰی نے ان کو طاقت وہمت عطا 

کی ہے ، لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ہللا 



 

 

 

تعالٰی کی مشیت وچاہت کے بغیر بندوں کی 

 ت وچاہت نہیں۔ کوئی مشی

َھدواْ فِینَا ہللا تعالٰی کافرمان ہے :  )َوٱلَِّذیَن َجٰ

َ لََمَع ٱۡلمۡحِسنِیَن (   ٦٩لَنَۡھِدیَنَّھۡم سبلَنَۚا َوإِنَّ ٱَّللَّ

اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش ’’

کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی راہنمائی 

 ‘‘ (۔[173]ضرور کریں گے )

اس آیِت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بندوں سے 

 کوشش اور جد وجہد مطلوب ہے ۔ 

 افعال العباد 

سلف صالحین رحمہم ہللا کا یہ بھی عقیدہ ہے 

کہ ہللا تعالٰی ہی بندوں کا ، اور ان کے افعال 

جیسا کہ ہللا تعالٰی کا فرمان ہے  کا خالق ہے ،

 (٩٦ۡعَملوَن ) َوٱَّللَّ َخلَقَكۡم َوَما تَ  :



 

 

 

اور ہللا ہی نے تمہیں اور تمہارے ’’ترجمہ : 

یعنی کوئی ‘‘(۔[174]اعمال کو پیدا فرمایا ہے)

کام ہللا تعالٰی کی مشیئِت عامہ کے بغیر نہیں 

ہوتا ، ہاں البتہ ان افعال کے کرنے والے 

حقیقت میں بندے ہی ہیں، لٰہذا اگر کسی نے 

واجب کام کو چھوڑا یا حرام کا ارتکاب  کسی

کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے ہللا تعالٰی پر کوئی 

حجت نہیں قائم کر سکتا کہ یہ تو میری قسمت 

میں لکھا ہوا تھا ،کیونکہ جب اس نے گناہ کیا 

تھا تو اس وقت اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گناہ 

میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ، تقدیر تو ہللا 

ٰی کا راز ہے جسے اس کے سوا کوئی تعال

نہیں جانتا ، اور چونکہ اس نے اس گناہ کا 

ارتکاب اپنے اختیار سے کیا اس لئے وہ تقدیر 

کو اپنے گناہ پر حجت نہیں بنا سکتا ، نیز یہ 

بات یاد رہے کہ مصائب پرتقدیر کو حجت 

بنانا تو جائز ہے، گناہوں پر حجت بنانا جائز 

کا حضرت ملسو هيلع هللا ىلصی اکرم جیسا کہ نب نہیں ہے ،

موسٰی علیہ السالم اور حضرت آدم علیہ السالم 



 

 

 

کے ما بین ایک مباحثے کے بارے میں ارشاد 

أَْنَت آدَم فَقَاَل مْوسٰی: )تََحاجَّ آدم َومْوسٰی،ہے:

 فَقَاَل لَه آدَم: الَِّذْی أَْخَرَجتَْک َخِطْیئتَك ِمَن اْلَجنَِّة،

بِِرَساالَتِه  ہللاأَْنَت مْوسٰی الَِّذْی اْصَطفَاَک ا

َر َعلَيَّ قَْبَل  َوبَِکالَِمه ، ثمَّ تَلْومنِْی َعلٰی أَْمٍر قَْد قدِّ

  أَْن أْخلََق ؟ فََحجَّ آدَم مْوسٰی(

کا آپس  )علیہ السالم(آدم اور موسٰی :’’ترجمہ 

 )علیہ السالم(میں مباحثہ ہوا ، چنانچہ موسٰی 

سے کہا : آپ وہی آدم ہیں )علیہ السالم (نے آدم

نہیں ان کی غلطی نے جنت سے نکال دیا ج

 تھا! 

نے کہا : آپ وہی موسٰی ہیں  )علیہ السالم (آدم 

جنہیں ہللا تعالٰی نے اپنی رسالت اور اپنے کالم 

کیلئے منتخب فرمایا ، اس کے باوجود بھی آپ 

مجھ کو ایک ایسے معاملے پر مالمت کر 

رہے ہیں جسے میری تخلیق سے قبل ہی 

لکھ دیا گیا تھا! چنانچہ آدم میری تقدیر میں 



 

 

 

پر غالب  )علیہ السالم (موسٰی  )علیہ السالم(

 ‘‘(۔ [175]آگئے)

اوربندوں کے افعال واعمال کے بارے میں 

تین نظریات پائے جاتے ہیں ، ایک نظریہ یہ 

ہے کہ بندوں کے افعال بندوں کی مخلوق ہیں 

ہیں ، اور ان میں ہللا  ، اور بندے ان کے خالق

تعالٰی کا کوئی دخل نہیں ہے ، یہ نظریہ قدریہ 

کا ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ، اس کے 

بالمقابل دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور 

محض ہے ، اور اس کی حیثیت ہوا کے دوش 

پر اڑتے ہوئے تنکے کی ہے کہ ہوا اسے 

جس طرف چاہے اڑا لے جائے ، اور ہللا 

تعالٰی نے ہر انسان کی تقدیر پہلے سے لکھ 

کر اسے مجبور محض بنا دیا ہے ..... اور یہ 

دونوں نظریات باطل ہیں ، اور علماء سلف 

رحمہم ہللا نے ان دونوں کے درمیان ایک 

موقف اپنایا ہے جو کہ مبنی برحق ہے ، اور 

وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مکمل طور پر مختار 



 

 

 

رے طور پر مجبور کل ہے اور نہ ہی پو

محض ہے ، بایں معنی کہ کچھ چیزیں ایسی 

ہیں جن میں انسان مجبور محض ہے ، مثال 

انسان کی موت وحیات ، اس کے رنگ کا 

گورا ہونا یا کاال ہونا ، اس کا خوبصورت ہونا 

یا معذور ہونا ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں 

اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا ، لیکن اس کے 

تھ ہللا تعالٰی نے اسے اختیار اور ارادہ ساتھ سا

بھی عطا کیا ہے ، اور اسے متعدد صالحیتوں 

سے نوازا ہے ، جن کی بنا پر وہ اچھے اور 

برے کی تمییز کر سکتا ہے ، اور اسی اختیار 

اور اس کی صالحیتوں کی بنیاد پر ہللا تعالٰی 

ہللا تعالی کا فرمان  نے اسے مکلف بنایا ہے ،

ه ٱلنَّۡجدَۡیِن )َوهَ   ہے :  ( ١0دَۡینَٰ

اور ہم نے اسے دونوں راستے ’’ترجمہ : 

 ‘‘ ( ۔ [176]دکھا دئیے )



 

 

 

یعنی خیر وشر کے ، ایما ن و کفر کے اور 

سعادتمندی اور بدبختی کے دونوں راستے ہم 

نے اسے دکھا دئیے ہیں ، اور معاملہ اس پر 

 تعالی ٰکو اس بات کا چھوڑ دیا ہے ، ہاں ہللا

سابق علم حاصل ہے کہ وہ کونسی راہ اختیار 

کرے گا ، لیکن اس علم کو انسان کے اچھی یا 

بری راہ کے اپنانے میں کوئی دخل نہیں ، 

انسان اگر کوئی راہ اپناتا ہے تو اپنے اختیار 

)ِلَمن  جیسا کہ ہللا تعالٰی کا فرمان ہے : سے ،

 (٢8ِقیَم َشآََٰء ِمنكۡم أَن یَۡستَ 

اس شخص  ) نصیحت ہے (یہ ’’ترجمہ : 

کیلئے جو تم میں سے سیدهی راہ پر چلنا 

 ‘‘ (۔ [177]چاہے )

اس کے عالوہ ہللا تعالٰی نے انبیاء علیہم السالم 

نازل مبعوث فرمائے ، اور ان پر کتابیں 

فرمائیں ، اور ان کے ذریعے حق اور باطل 

کو واضح فرما دیا ، لہذا ان دالئل کی بناء پر 



 

 

 

انسان کو مجبور محض قرار دینا بالکل غلط 

 ہے ۔ 

 بندے پر تقدیر کے متعلق واجبات 

 بندے پر تقدیر کے بارے میں دو واجب ہیں: 

۔ حسب مقدور واجبات وفرائض پر عمل ١

اجتناب کرے ، اور  کرے ، اور محرمات سے

اس سلسلے میں ہللا تعالٰی سے مدد طلب کرتا 

رہے ، اور اس سے دعا کرے کہ وہ اس 

کیلئے خیر وبھالئی کے اعمال میسر فرمادے 

، صرف اسی پر توکل کرے ، اسی کی پناہ 

طلب کرے، اور بھالئی کے حصول اور 

برائی کے ترک کرنے پر اسی کا محتاج 

 رہے۔ 

بیان کرتے ہیں کہ نبی حضرت ابو ہریرۃ ؓ 

)اَْلمْؤِمن اْلقَِوي َخْیٌر نے ارشاد فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص اکرم 

ِعیِف،َوفِي كٍلّ  ِ ِمْن اْلمْؤِمِن الضَّ َوأََحب إِلَى َّللاَّ



 

 

 

ِ َواَل  َخْیٌر،اْحِرْص َعلَى َما یَْنفَعَك ،َواْستَِعْن بِاَّللَّ

عَْلت تَْعَجْز، َوِإْن أََصابََك َشْيٌء فاََل تَقْل لَْو أَنِّي فَ 

َوَما َشاَء فَعََل، ہللا قَدََّر ا َوٰلِکْن قْل :َكاَن َكذَا َوَكذَا،

  فَإِنَّ لَْو تَْفتَح َعَمَل الشَّْیَطاِن(

طاقتور مومن کمزور مومن سے ’’ترجمہ : 

بہتر اور ہللا تعالٰی کو زیادہ پسندیدہ ہے ، اور 

دونوں میں خیر موجود ہے ، اور تم اس 

رو جو چیزکے حصول کیلئے کوشش ک

تمہارے لئے نفع بخش ہو ، اور ہللا تعالٰی سے 

مدد طلب کر و اور عاجز نہ بنو، اوراگر 

تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ 

اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوجاتا بلکہ یہ 

کہو کہ ہللا تعالٰی نے تقدیر میں لکھا تھا اور 

) اس نے جو چاہا وہ کر دیا، کیونکہ لفظ (لو

شیطانی عمل کو کھولتا  ) اگر (یعنی

 ‘‘ (۔ [178]ہے)



 

 

 

۔ انسان پر الزم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی ٢

ہوئی چیز پر جزع وفزع کا اظہارنہ کرے 

بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور وہ اس بات پر 

یقین کر لے کہ یہ سب کچھ ہللا تعالٰی کی 

ضی ہی رہنا طرف سے ہے ، جس پر اسے را

 چاہئے اور اسے تسلیم کرنا چاہئے ۔ 

)َعَجبًا کا ارشاد گرامی ہے : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اکرم 

َولَْیَس ذَاَك  أِلَْمِر اْلمْؤِمِن، إِنَّ أَْمَرہ كلَّه َخْیٌر،

اء َشَكَر فََكاَن أِلََحٍد إِالَّ ِلْلمْؤِمِن : إِْن أََصابَتْه َسرَّ

اء َصبََر فََكاَن َخْیًرا  َخْیًرا لَه، َوإِْن أََصابَتْه َضرَّ

  لَه(

مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ، ’’ ترجمہ : 

اور اس کا ہر معاملہ یقیناًاس کیلئے خیر کا 

باعث ہوتا ہے ، اور یہ خوبی سوائے مومن 

کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی ، اگر اسے 

کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے ، 

بن جاتی ہے ، تو وہ اس کیلئے خیر کا باعث 



 

 

 

اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر 

کرتا ہے ، اور یوں وہ بھی اس کیلئے باعِث 

 ‘‘ ( ۔ [179]خیر بن جاتی ہے )

اور اسے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہئیے کہ 

جو چیز اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے 

بلکہ اسے مل وہ اس سے چوکنے والی نہیں ، 

کر رہے گی ، اور جو چیز ہللا تعالی ٰنے اس 

کے مقدر میں نہیں لکھی ، وہ اسے ملنے والی 

نہیں ، چاہے وہ جتنی محنت کر لے اور چاہے 

کا ملسو هيلع هللا ىلصجیسا کہ رسول ہللا  جتنے جتن کر لے ،

  ارشاد ہے:

)َواْعلَْم أَنَّ َما أَْخَطأََک لَْم یَکْن ِلیِصْیبََک، َوَما 

  لَْم یَکْن ِلیْخِطئَك (أََصابََک 

اور اس بات پر بھی اچھی طرح ’’ترجمہ : 

سے یقین کر لو کہ جو چیز ہللا تعالٰی تجھ سے 

روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی ، 

اور جو چیزہللا تعالٰی تجھے عطا کرنا چاہے 



 

 

 

اسے کوئی بھی تجھ سے روک نہیں سکتا 

 ‘ ‘( ۔[180])

اور ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں 

حضرت ابی بن کعب ؓ کے پاس آیا اور ان سے 

عرض کی ، میرے دل میں تقدیر کے متعلق 

کچھ شبہات پیدا ہوگئے ہیں ، لہذا آپ مجھے 

کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہللا تعالی 

تو انہوں نے  میرے وہ شبہات ختم کردے ،

  فرمایا :

اگر ہللا تعالٰی تمام آسمان والوں اور زمین ’’

والوں کو عذاب میں مبتال کرے تو یہ اس کی 

طرف سے ان پر ظلم نہ ہوگا ، اوراگر وہ ان 

پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے 

اعمال سے کہیں زیادہ ہو گی ، اور اگر تم احد 

پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو ہللا تعالٰی 

فرمائے گا یہاں تک کہ تم  اسے قبول نہیں

تقدیر پر ایمان لے آؤ ، اور اس بات پر یقین 



 

 

 

کر لو کہ جو چیز تمہاری مقدر میں لکھی 

ہوئی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی ، اور 

جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی 

) اور یاد رکھو ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی ، 

اگر تمہاری موت اس کے عالوہ کسی  (

رعقیدہ پر آئی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ او

 ‘‘ گے ۔ 

ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں 

حضرت عبد ہللا بن مسعود ؓکے پاس آیا تو 

انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی ، اور پھر 

میں حضرت حذیفۃ ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا 

تو انہوں نے بھی یہی فرمایا ، بعد ازاں میں 

زید بن ثابت ؓکے پاس آیا تو انہوں نے حضرت 

کی اسی طرح کی حدیث ملسو هيلع هللا ىلص مجھے رسول ہللا 

 ( ۔ [181]سنائی )

لہذا تقدیر پر راضی ہونا الزمی امر ہے 

کیونکہ ہللا تعالٰی کا ہر فیصلہ ہر قسم کی 



 

 

 

بھالئی، عدل اور حکمت سے پر ہے، اورجو 

ے وہ حیرت، تردد شخص اس پر مطمئن ہوجائ

اور پریشانی سے محفوظ ہوجاتا ہے ،اور اس 

کی زندگی میں بے قراری اور اضطراب کا 

خاتمہ ہوجاتا ہے،اور پھر وہ کسی چیز کے 

چھن جانے سے غمزدہ نہیں ہوتا ، اور نہ ہی 

وہ اپنے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ رہتا 

ہے ، بلکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ 

شگوار اور آسودہ حال ہوتا ہے سعادت مند، خو

،اور جس شخص کو اس بات پر یقین کامل ہو 

کہ اس کی زندگی محدود ہے ، اور اس کا 

رزق متعین اور معدود ہے تو وہ سمجھ جاتا 

ہے کہ بزدلی اس کی عمر میں اور بخیلی اس 

کے رزق میں کبھی اضافے کا باعث نہ بنے 

 گی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لٰہذا انسان کو

چاہیئے کہ اسے جو مصیبت پہنچے وہ اس پر 

صبر کرے، اور وہ اپنے گناہوں پر استغفار 

کرے، اور ہللا تعالٰی کی تقدیر پر راضی 

 ہوجائے ۔ 



 

 

 

)َمآَٰ أََصاَب ِمن ّمِصیبٍَة ہللا تعالٰی کا فرمان ہے: 

ِ یَۡھِد قَۡلبَۚه َوٱَّللَّ بِك ِۗ َوَمن یۡؤِمۢن بِٱَّللَّ ّلِ إِالَّ بِإِۡذِن ٱَّللَّ

 (١١َشۡيٍء َعِلیم 

کوئی مصیبت ہللا تعالٰی کی اجازت ’’ترجمہ: 

کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اورجو شخص ہللا 

پر ایمان الئے ، ہللا اس کے دل کو ہدایت دے 

دیتا ہے اور ہللا تعالٰی ہر چیز کو خوب جاننے 

 ‘‘(۔ [182]واال ہے)

ِ َحّق َوٱۡستَۡغِفۡر )فَٱصۡ نیز فرمایا:  ِبۡر إِنَّ َوۡعدَ ٱَّللَّ

 ( ٥٥ِلذَۢنبَِك 

پس اے نبی! آپ صبر کیجئے ، ’’ترجمہ : 

بے شک ہللا تعالٰی کا وعدہ برحق ہے ، نیز آپ 

اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہئے 

 ‘‘ (۔[183])

ک مسئلہ قدر ہللا تعالٰی کا اپنی مخلوق میں ای

 راز ہے 



 

 

 

تقدیر ہللا تعالٰی کا اپنی مخلوق میں ایک راز 

ہے ، جسے سوائے ہللا تعالٰی کے اور کوئی 

نہیں جانتا، جیسے ہللا تعالٰی کا کسی کو گمراہ 

کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، 

کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کرنا اور 

مور کسی کو نواز نا وغیرہ ہے.......ان تمام ا

 سے ہللا تعالٰی ہی واقف ہے ۔ 

ا ذِکَر کا ارشاد ہے:ملسو هيلع هللا ىلصاسی لئے رسول ہللا  ََ )إِذَ

جب تقدیر کا ذکر کیا ’’یعنی اْلقَْدر فَأَْمِسکْوا(

رک جاؤ  )بحث کرنے سے (جائے تو 

 ‘ (۔[184])

تقدیر کو حّجت بناتے ہوئے عمل کو چھوڑنا 

 جائز نہیں 

تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پر جو کچھ 

بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا جائز 

نہیں، کیونکہ کسی کے پاس کوئی علم یقینی 

تو نہیں ہے کہ وہ جنّتی ہے یا جہنمی، اگراس 



 

 

 

کے پاس کچھ علم ہوتا تو ہم اسے نہ کسی کام 

کا حکم دیتے اور نہ کسی کام سے منع کرتے. 

ئز ہوتا تو کبھی اور اگر عمل کو چھوڑنا جا

کسی قوم پر عذاِب اٰلہی نازل نہ ہوتا ، اور نہ 

 کسی کافر ، اور فاسق و فاجر کا مؤاخذہ ہوتا۔ 

اورحضرت علی ؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع 

میں ایک جنازے میں شریک تھے ، اتنے میں 

تشریف لے آئے ، چنانچہ ہم سب ملسو هيلع هللا ىلص نبی اکرم 

تھ کے ہاملسو هيلع هللا ىلص کے ارد گرد بیٹھ گئے،آپ ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ سر 

جھکائے ہوئے زمین پر کرید رہے تھے 

پھر آپ  ، )جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں (

ْن أََحٍد،َما ِمْن نَّْفٍس  نے فرمایا :ملسو هيلع هللا ىلص  )َما ِمْنکْم ّمِ

َمْنفْوَسٍة إِالَّ َوقَْد َکتََب َّللٰا َمَکانََھا ِمَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر 

  کتِبَْت َشِقیَّةً أَْو َسِعْیدَۃً(، َوإِالَّ َوقَْد 

تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا ’’ترجمہ : 

ہے اس کا ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے ، جنت میں یا 



 

 

 

دوزخ میں ، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ 

 ؟ ‘‘ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت 

یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا : اے ہللا کے 

لکھے پر رسول ! کیا ہم اپنی قسمت کے 

بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں 

؟ کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا ہے وہ 

اور  باآلخر نیک بختوں میں ہی شامل ہو گا ،

جو بد بخت لکھا گیا ہے وہ باآلخر بد بختوں 

  نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص میں ہی شامل ہو گا ۔ تو آپ 

َمْن َکاَن ِمْن )اِْعَملْوا فَکلٌّ میَسٌَّر ِلَما خِلَق لَه ، فَ 

أَْهِل السَّعَادَۃ فَییَسَّرِلعََمِل أَْهِل السَّعَادَۃ، َوَمْن َکاَن 

ثمَّ قََرأَ  ِمْن أَْهِل الشَّقَاَوۃ فَییَسَّرِلعََمِل أَْهِل الشَّقَاَوۃ(

ا َمْن أَْعطٰی َواتَّقٰی * َوَصدََّق بِاْلحْسنٰی * : ) فَأَمَّ

رہ ِلْلیْسرٰی*  ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنٰی * فََسنیَّسِ َوأَمَّ

رہ ِلْلعْسرٰی( ترجمہ  َوَکذََّب بِاْلحْسنٰی * فََسنیَّسِ

تم عمل کرو، کیونکہ ہر ایک کو جس کام :’’

کیلئے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کیلئے آسان کر 



 

 

 

دیا گیاہے ، اورجو شخص سعادتمندوں میں 

لکھا گیا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق دی 

اور جو شخص بدبختوں میں لکھا  جاتی ہے ،

 گیا ہے اسے ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے ،

نے یہ آیات تالوت فرمائیں جن کا ملسو هيلع هللا ىلصپھر آپ 

) ہللا کی راہ پھر جس نے ’’ ترجمہ یہ ہے:

دیا ، اور پرہیز گاری اختیار کی ،  میں مال(

اور اچھی باتوں کی تصدیق کی ،تو ہم اسے 

ے ، آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیں گ

اورجس نے بخل کیا ، اور بے پرواہی برتی 

اور بھالئی کو جھٹالیا ، تو ہم اسے تنگی کی 

 ‘‘ (۔ [185]راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے )

 اسباب کا استعمال 

اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اور توکل کے 

منافی نہیں بلکہ یہ اسی کا ایک جزو ہے۔اگر 

ی انسان پر کوئی مصیبت یا آزماش آجائے کس

َوَما َشاَء ہللا )قَدََّر اتو اسے کہنا چاہئے 



 

 

 

ہللا تعالٰی ہی نے تقدیر بنائی ہے اور وہ ’’فَعََل(

۔ اور اس کے ‘‘جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے

واقع ہونے سے قبل انسان پر یہ الزم ہے کہ 

وہ مشروع اسباب کو اختیار کرے، کیونکہ 

یہم السالم نے بھی ان اسباب انبیاء کرام عل

ووسائل کو اختیار کیا جوکہ ان کو ان کے 

دشمنوں سے تحفظ دیتے تھے باوجود اس کے 

کہ انہیں ہللا تعالٰی کی حفاظت اور وحی کی 

جو سید ملسو هيلع هللا ىلص تائید بھی حاصل تھی، رسول ہللا 

المتوکلین تھے، اورجن کا اپنے رب پر قوی 

رتے توکل تھا ، وہ بھی اسباب کو اختیار ک

 تھے۔ 

ا ٱۡستََطۡعتم اورفرمان اٰلہی ہے:  )َوأَِعدّواْ لَھم مَّ

 ِ بَاِط ٱۡلَخۡیِل تۡرِهبوَن بِهِۦ َعدوَّ ٱَّللَّ ۃ َوِمن ّرِ ن قوَّ ّمِ

كۡم   ( ٦0َوَعدوَّ

تم ان کے مقابلہ کیلئے حسِب استطاعت قوت ’’

اور فوجی گھوڑوں کو تیارکرو ، تاکہ اس کے 



 

 

 

نوں اور اپنے ذریعے تم ہللا تعالٰی کے دشم

 ‘‘ ( ۔[186]دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو )

)هَو ٱلَِّذي َجعََل لَكم ٱأۡلَۡرَض ذَلوال  نیز فرمایا: 

ۡزقِِهۦۖ َوإِلَۡیِه ٱلنّشور  فَٱۡمشواْ فِي َمنَاِكبَِھا َوكلواْ ِمن ّرِ

١٥ ) 

ہللا تعالٰی ہی وہ ذات ہے جس نے ’’ترجمہ:

رے لئے زمین کو مطیع وپست کر دیا تاکہ تمہا

تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور 

ہللا تعالٰی کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی 

طرف تمہیں زندہ ہو کر کر اٹھنا ہے 

 ‘‘ (۔[187])

کا ایک ارشاد گرامی ہم پہلے ملسو هيلع هللا ىلص اور نبی کریم 

یہاں دوبارہ اس اور  بھی ذکر کر چکے ہیں ،

  کی یاددہانی کراتے ہیں :

)اَْلمْؤِمن اْلقَِوّی َخْیٌر َوأََحّب إِلَی َّللٰاِ ِمَن اْلمْؤِمِن 

ِعْیِف، َوفِْی کّلٍ َخْیٌر، اِْحِرْص َعٰلی َما  الضَّ



 

 

 

َوالَ تَْعَجْز، َوإِْن أََصابََک ہللاِ یَْنفَعَک ، َواْستَِعْن بِا

َوٰلِکْن  عَْلت َکذَا لََکاَن َکذَا ،َشْیٌء فاَلَ تَقْل لَْو أَنِّْی فَ 

َوَما َشاَء فَعََل، فَإِنَّ لَْو تَْفتَح َعَمَل ہللا قَدََّر اقْل:

  الشَّْیَطاِن(

طاقتور مومن کمزور مومن سے ’’ترجمہ : 

بہتر اور ہللا تعالٰی کو زیادہ پسندیدہ ہے ، اور 

دونوں میں خیر موجود ہے ، اور تم اس 

کرو جو چیزکے حصول کیلئے کوشش 

تمہارے لئے نفع بخش ہو ، اور ہللا تعالٰی سے 

مدد طلب کر و اور عاجز نہ بنو، اوراگرتمہیں 

کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں 

ایسے کرتا تو ایسے ہوجاتا بلکہ یہ کہو کہ ہللا 

تعالٰی نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو 

 ) اگر (ییعن )لَو(چاہا وہ کر دیا، کیونکہ لفظ 

 ‘‘ (۔[188]شیطانی عمل کو کھولتا ہے)



 

 

 

آخر میں ہللا تعالٰی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 

سچا اورحقیقی ایمان نصیب فرمائے ، اور 

 ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے ۔ آمین 

 

 

(نوٹ : یہ کتاب شیخ ابوعدنان [1])
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ء میں ٢00۷نگلور،انڈیا سے سنپبلیکیشنز ب

لیکن اسالم ہاؤس ڈاٹ کام شائع ہوچکی ہے،

کی طرف سےافادٔہ عام کی   اردو  شعبۂ 

اسےدوبارہ نشروشائع کیا جارہا   غرض سے

ہے )طالِب 
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