تعارف
ارکان ایمان ایک اجمالی ُ
ِ
حافظ محمد اسحاق زاہد
عقیدہ توحید دین کی اساس وبنیاد ہے ،انسانی
ٔ
نجات کا دارومدار عقیدہ کی اصالح پر مبنی
ہے،اسی لیے شریعت میں عقیدہ ٔ توحید کی
اصالح پرکافی زوردیا گیا ہے۔ زیرمطالعہ
کتاب ایمان کے مفہوم،ایمان کی اہمیت اوراس
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

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے،نیز ارکان ایمان
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
یونیورسٹی کے مطبوعہ عربی نسخہ ’’ارکان
ایمان‘‘ سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔رب کریم
سے دعا ہے کہ مؤلف،مراجع،ناشرین کو
ثواب دارین سے نوازے اورقارئین کے لیے
ذریعہ استفادہ بنائے۔ آمین
اسے
ٔ
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پی ِش لفظ
ایمان کی اہمیت
ایمان کا مفہوم
تعالی پر ایمان النا
پہال رکن:ہللا
ٰ
دوسرا رکن:فرشتوں پر ایمان النا
تیسرا رکن:کتابوں پر ایمان النا
چوتھا رکن:رسولوں پر ایمان النا
پانچواں رکن:یوم آخرت پر ایمان
النا
چھٹا رکن:تقدیر پر ایمان النا

ارکان ایمان ایک اجمالی تعارف
ِ

اعداد :ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد۔حفظہ ہللا۔
مراجعہ :شفیق الرحمن ضیاء ہللا مدنی
ناشر :مرکزدعوۃ الجالیات،جلیب الشیوخ،کویت

فون نمبر 4345078:
جمعیۃ احیاء التراث ۔لجنۃ القارۃ الہندیۃ
2574912/3/4 Ext:126/190
نبذۃ تعریفیة مختصرۃ عن الكتاب:
كتاب قیّم باللغة األردیة یتحدّث عن أركان
اإلیمان الستة ،وهي( :اإلیمان باہلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،والیوم اآلخر ،والقدر خیرہ
وشرہ) بالتوضیح والبیان المعززین بالكتاب
والسنة ،والمعقول ،وبَیَّن أن اإلیمان :هو قول
باللسان ،واعتقاد بالقلب ،وعمل بالجوارح ،یزید
بالطاعة ،وینقص بالمعصیة ،ثم تطرق الكتاب
إلى تحقیق اإلیمان ،كما تناول أشھر المسائل
المتعلقة بكل ركن من أركان اإلیمان.
بسم ہللا الرحمن الرحیم
پیش لفظ
ِ

کویت میں بسنے والے اردو دان حضرات کی
دینی راہنمائی کیلئے مرکز دعوۃ الجالیات ایک
عرصے سے سرگرم ہے  ،اس مرکز کے ذمہ
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
لوگوں کے عقائد واعمال کی اصالح پر بھر
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
تعالی ان کوششوں کو شرف
ہور ہے ہیں  ،ہللا
ٰ
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 ،
ارکان اسالم کے بارے
تاکہ قارئین کو تمام
ِ
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
ارکان ایمان کے بارے میں
پیش نظر تمام
ِ
بنیادی معلومات پر مشتمل یہ رسالہ ترتیب دیا
ارکان
گیا ہے اور اس کی تیاری میں رسالہ
ِ
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
ارکان ایمان کے بارے میں
اہل وعیال کو
ِ
بنیادی معلومات سے بہرہ ور کریں ۔
یاد رہے کہ یہ رسالہ(] )[1بعض اہل خیر کے
خرچہ پر مفت تقسیم کیلئے چھپوایا گیا ہے ہم
تعالی انہیں
جہاں ان کیلئے دعا گو ہیں کہ ہللا
ٰ
جزائے خیر دے اور انہیں دین ودنیا کی خیر
وبھالئی نصیب فرمائے  ،وہاں ہم اپنے تمام
بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں سے اپیل کرتے
ہیں کہ وہ قرآن وسنت کی نشرواشاعت میں
تعالی سب کا حامی
ہمارا ساتھ دیں  ،ہللا
ٰ
وناصر ہو ۔ آمین
مرکز دعوۃ الجالیات
بسم ہللا الرحمن الرحیم
ایمان کی اہمیت

معزز قارئین ! اس رسالے کا آغاز ہم قرآن
مجید کی دو آیات مبارکہ سے کرتے ہیں
چنانچہ ہللا تعالی ٰ کا فرمان ہے :
هو ۡ
مؤ ِمن
( َم ۡن َع ِم َل ٰ َ
ص ِل ٗحا ِ ّمن ذَ َك ٍر أ َ ۡو أنث َ ٰى َو َ
نح ِییَنَّه َحیَ ٰو ٗۃ َ
فَلَ ۡ
س ِن
ط ِیّبَة َولَن َۡج ِزیَنَّ ۡ
ھم أ َ ۡج َرهم ِبأ َ ۡح َ
َما َكانواْ یَعۡ َملونَ )٩7
ترجمہ ’’ :جو شخص نیک عمل کرے  ،مرد
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
انہیں ضرور دیں گے(])[2۔‘‘
ت
ص ِل ٰ َح ِ
اورفرمایا  ( :ٱلَّذِینَ َءا َمنواْ َو َع ِملواْ ٱل ٰ َّ
ھم َو ۡ
حسن َماب  )٢٩ترجمہ ’’ :جو
طوبَ ٰى لَ ۡ
لوگ ایمان الئے اور انہوں نے نیک عمل
کئے  ،ان کیلئے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ
ٹھکانا بھی (])[3۔ ‘‘

ت کریمہ میں ہللا تعالی ٰنے نیک عمل
پہلی آی ِ
کرنے والے ہر مرد وعورت کو دنیا میں
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 ‘
خواہ مرد ہو یا عورت ‘ ایمان واال ہو ....اس
سے معلوم ہوا کہ دنیا وآخرت کی کامرانی
وکامیابی کیلئے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے
۔
ت کریمہ میں بھی ہللا
اور اسی طرح دوسری آی ِ
تعالی 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
بنیاد پر ہی دونوں جہانوں کی فالح نصیب ہو
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
تعالی نے
روز قیامت اگر ہللا
موت آ جائے تو ِ
ٰ
چاہا تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے گا
اور پھر اس کے ایمان ہی کی بنیاد پر اسے
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
رسول ہللا ﷺ نے ارشاد فرمایا :
(فَأَقول:أَنَا لَ َھا ،فَأ َ ْن َ
ط ِلق فَأ َ ْستَأْذِن َعلَى َر ِبّي
امدَ َال
،فَیؤْ ذَن ِلي ،فَأَقوم بَیْنَ یَدَ ْی ِه  ،فَأ َ ْح َمدہ ِب َم َح ِ
أ َ ْقدِر َعلَ ْی ِه اآلنَ ْیل ِھمنِی ِه َّ
اجدًا،
َّللا ،ث َّم أ َ ِخ ّر لَه َ
س ِ
س َ ،و ْ
قل  :ی ْس َم ْع لَ َك
فَیقَال ِلي :یَا م َح َّمدْ ،
ارفَ ْع َرأْ َ
س ْل ت ْع َ
ب أ َّم ِتي
ط ْه َ ،وا ْشفَ ْع ت َ
شفَّ ْع  ،فَأَقولَ :ر ّ ِ
َ ،و َ
 ،أ َّمتِي  ،فَیقَال  :ا ْن َ
ط ِل ْق  ،فَ َم ْن َكانَ ِفي قَ ْل ِب ِه ِمثْقَال
ان  ،فَأ َ ْخ ِر ْجه ِم ْن َھا
برۃٍ أ َ ْو َ
َحبَّ ٍة ِم ْن َّ
یرۃٍ ِمنَ ِإی َم ٍ
ش ِع َ
 ،فَأ َ ْن َ
ط ِلق  ،فَأ َ ْفعَل ،ث َّم أ َ ْر ِجع ِإلَى َر ِبّي  ،فَأ َ ْح َمدہ

اجدًا  ،فَیقَال ِلي  :یَا
ِب ِت ْل َك ْال َم َح ِ
ام ِد  ،ث َّم أ َ ِخ ّر لَه َ
س ِ
ارفَ ْع َرأْ َس َك َ ،و ْ
س ْل
م َح َّمد ْ ،
قل  :ی ْس َم ْع لَ َك َ ،و َ
ت ْع َ
ط ْه َ ،وا ْشفَ ْع ت َشفَّ ْع  ،فَأَقول  :أ َّمتِي  ،أ َّمتِي ،
فَیقَال ِلي :ا ْن َ
ط ِل ْق  ،فَ َم ْن َكانَ ِفي قَ ْل ِب ِه ِمثْقَال َحبَّ ٍة
ان  ،فَأ َ ْخ ِر ْجه ِم ْن َھا  ،فَأ َ ْن َ
ط ِلق ،
ِم ْن خ َْردَ ٍل ِمنَ ِإی َم ٍ
ام ِد
فَأ َ ْفعَل ،ث َّم أَعود ِإلَى َر ِبّي  ،فَأ َ ْح َمدہ ِبتِ ْل َك ْال َم َح ِ
ارفَ ْع
اجدًا  ،فَیقَال ِلي  :یَا م َح َّمد ْ ،
 ،ث َّم أ َ ِخ ّر لَه َ
س ِ
س ْل ت ْع َ
س َك َ ،و ْ
ط ْه َ ،وا ْشفَ ْع
قل  :ی ْس َم ْع لَ َكَ ،و َ
َرأْ َ
ب  ،أ َّمتِي  ،أ َّمتِي  ،فَیقَال ِلي
ت َ
شفَّ ْع  ،فَأَقول  :یَا َر ّ ِ
 :ا ْن َ
ط ِل ْق  ،فَ َم ْن َكانَ ِفي قَ ْل ِب ِه  ،أ َ ْدنَى  ،أ َ ْدنَى  ،أ َ ْدنَى
ان  ،فَأ َ ْخ ِر ْجه
ِم ْن ِمثْقَا ِل َحبَّ ٍة ِم ْن خ َْردَ ٍل ِمنَ ِإی َم ٍ
ار  ،فَأ َ ْن َ
ط ِلق  ،فَأ َ ْفعَل )...
ِمنَ النَّ ِ
ترجمہ  ’’ :میں کہوں گا  :میں اس ( شفاعت )
کیلئے تیار ہوں  ،چنانچہ میں جاؤں گا  ،اور
اپنے رب سے اجازت طلب کرونگا  ،اور جب
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
جاؤں گا  ،پھر مجھے کہا جائے گا  :اے محمد
! اپنا سر اٹھائیے  ،اور بات کیجئے  ،آپ کی
بات سنی جائے گی  ،اور سوال کیجئے  ،آپ
کا سوال پورا کیا جائے گا  ،اور شفاعت
کیجئے  ،آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی
۔میں کہوں گا  :اے میرے رب ! میری امت
کی بخشش فرما  ،اور میری امت کو جہنم
سے بچا۔
کہا جائے گا  :آپ جائیے اور جس شخص کے
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 وہی تعریفیں پھر عرض کرونگا ،اور اس

کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا ۔پھر مجھے کہا
جائے گا  :اے محمد ! اپنا سر اٹھائیے  ،اور
بات کیجئے  ،آپ کی بات سنی جائے گی ،
اور سوال کیجئے  ،آپ کا سوال پورا کیا
جائے گا  ،اور شفاعت کیجئے  ،آپ کی
شفاعت قبول کی جائے گی۔میں کہوں گا  :اے
میرے رب ! میری امت کی بخشش فرما  ،اور
میری امت کو جہنم سے بچا۔
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 وہی تعریفیں پھر عرض کرونگا ،اور اس
کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا ۔پھر مجھے کہا
جائے گا  :اے محمد ! اپنا سر اٹھائیے  ،اور

بات کیجئے  ،آپ کی بات سنی جائے گی ،
اور سوال کیجئے  ،آپ کا سوال پورا کیا
جائے گا  ،اور شفاعت کیجئے  ،آپ کی
شفاعت قبول کی جائے گی۔میں کہوں گا  :اے
میرے رب ! میری امت کی بخشش فرما  ،اور
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
مجھے حکم دیا جائے گا.... .الخ (])[4۔ ‘‘
روز قیامت ایمان
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ِ
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
تعالی اسے
دانے سے بھی کم ہو گا تو ہللا
ٰ

ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل
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 :
قول باللسان  ،واعتقاد بالجنان  ،وعمل باألرکان
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
تعالی کی ربوبیت ،الوہیت اور
کرنا  ،مثال ہللا
ٰ
اس کے اسماء وصفات میں اس کی وحدانیت
کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یہ عقیدہ
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
تعالی سے محبت کرنا،
بھی شامل ہیں :ہللا
ٰ
اسی سے ڈرنا ،اسی کی طرف رجوع کرنا
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
سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے  ،جیسا کہ
تعالی کا فرمان ہے :
ہللا
ٰ
( ِإنَّ َما ۡٱل ۡ
مؤ ِمنونَ ٱلَّذِینَ ِإذَا ذ ِك َر َّ
قلوبھم
ٱَّلل َو ِجلَ ۡت
ۡ
ھم ِإی ٰ َم ٗنا َو َعلَ ٰى َر ِبّ ِھ ۡم
َو ِإذَا ت ِلیَ ۡت َعلَ ۡی ِھ ۡم َءا ٰیَته زَ ادَ ۡت ۡ
ھم
صلَ ٰوۃ َ َو ِم َّما َرزَ ۡق ٰنَ ۡ
یَت َ َو َّكلونَ ٢ٱلَّذِینَ ی ِقیمونَ ٱل َّ
ین ِفقونَ ْ 3أو ٰلََٰٓ ِئ َك هم ۡٱل ۡ
ھم دَ َر ٰ َج ٌ
ت
مؤ ِمنونَ َح ٗقّ ۚا لَّ ۡ
ِعندَ َر ِبّ ِھ ۡم َو َم ۡغ ِف َرۃ َو ِر ۡزق َك ِریم )٤

ترجمہ ’’ :سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان
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
وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ( ،اور)
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 ،
بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے (] )[5۔
‘‘
تعالی نے سچے
ت کریمہ میں ہللا
ان آیا ِ
ٰ
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
صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
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
ت
کہ ہللا
تعالی نے قرآن مجید کی متعدد آیا ِ
ٰ
کریمہ میں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں
سنائی ہیں جو ایمان والے اورعمل صالح
کرنے والے ہوں  ،جیسا کہ اس کا فرمان ہے
:
(وبَ ّ
ھم
ص ِل ٰ َح ِ
ت أ َ َّن لَ ۡ
ش ِِر ٱلَّذِینَ َءا َمنواْ َو َع ِملواْ ٱل ٰ َّ
َ
ٰ
رزقواْ ِم ۡن َھا
َجنَّت ت َ ۡج ِري ِمن ت َ ۡحتِ َھا ۡٱأل َ ۡن ٰ َھ ۖر كلَّ َما ِ
رز ۡقنَا ِمن قَ ۡب ۖل
ِمن ث َ َم َرۃ ِ ّر ۡزقا قَالواْ ٰ َهذَا ٱلَّذِي ِ
ھم ِفی َھا َٰٓ أ َ ۡز ٰ َوج ّم َ
هم
َوأتواْ ِبِۦه مت َ ٰ َ
ط َّھ َر ۖۃ َو ۡ
ش ِب ٗھ ۖا َولَ ۡ
فِی َھا ٰ َخ ِلدونَ )

ترجمہ ( ’’ :اے پیغمبر ) جو لوگ ایمان الئیں
اور اچھے عمل کریں انہیں خوشخبری دے
دیجئے کہ ان کیلئے ایسے باغات ہیں جن کے
نیچے نہریں جاری ہیں  ،جب بھی انہیں کوئی
پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے  :یہ
تو وہ پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے ( دنیا
میں ) دئیے جا چکے ہیں  ،کیونکہ جو پھل
انہیں دیا جائے گا وہ شکل وصورت میں دنیا
کے پھل سے ملتا جلتا ہو گا  ،نیز ان ایمان
والوں کیلئے وہاں پاک وصاف بیویاں ( بھی )
ہونگی  ،اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر
رہیں گے(] )[6۔ ‘‘
اور اسی طرح فرمایا :
ت َوأَقَامواْ
ص ِل ٰ َح ِ
(إِ َّن ٱلَّذِینَ َءا َمنواْ َو َع ِملواْ ٱل ٰ َّ
صلَ ٰوۃ َ َو َءاتَواْ َّ
رهم ِعندَ َر ِبّ ِھ ۡم َو َال
ھم أ َ ۡج ۡ
ٱلز َك ٰوۃ َ لَ ۡ
ٱل َّ
هم یَ ۡحزَ نونَ )٢77
ف َعلَ ۡی ِھ ۡم َو َال ۡ
خ َۡو ٌ

ترجمہ  ’’ :البتہ جو لوگ ایمان الئے اور
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
خوف ہو گا  ،اور نہ وہ غمگین ہونگے (])[7
۔‘‘
عالی 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
کرتے ہو ں ،فرمان ٰالہی ہے :
سنَ لَ ِفي ۡ
خس ٍر ِ ٢إ َّال ٱلَّذِینَ
ٱإلن ٰ َ
(و ۡٱلعَصۡ ِر ِ ١إ َّن ۡ ِ
َ
ۡ
ق
ص ِل ٰ َح ِ
َءا َمنواْ َو َع ِملواْ ٱل ٰ َّ
ت َوت َ َوا َ
ص ۡواْ ِبٱل َح ّ ِ
ص ۡب ِر ) 3
ص ۡواْ ِبٱل َّ
َوت َ َوا َ
ترجمہ  ’’ :زمانے کی قسم ! بال شبہ انسان
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
تاکید کرتے رہے (] )[8۔ ‘‘
وتعالی نے
اور سورۃ التین میں تو ہللا تبارک
ٰ
ایک نہیں ‘ کئی قسمیں اٹھا کرفرمایا کہ تمام
انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود
ادنی ترین مخلوق کے درجے میں ہیں ،
سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور عمل
صالح کرتے ہوں  ،فرمایا :
ین َو َّ
طور ِسینِینَ َ ٢و ٰ َهذَا ۡٱلبَلَ ِد
تون َ ١و ِ
ٱلز ۡی ِ
(وٱل ِت ّ ِ
َ
س ِن ت َ ۡق ِویم  ٤ث َّم
ي أ َ ۡح َ
ٱإلن ٰ َ
ین 3لَقَ ۡد َخلَ ۡقنَا ۡ ِ
ۡٱأل َ ِم ِ
سنَ ِف َٰٓ
س ِف ِلینَ ِ ٥إ َّال ٱلَّذِینَ َءا َمنواْ َو َع ِملواْ
َردَ ۡد ٰنَه أ َ ۡسفَ َل ٰ َ
ِبك بَعۡ د
ص ِل ٰ َح ِ
ھم أ َ ۡج ٌر غ َۡیر َم ۡمنون  ٦فَ َما ی َكذّ َ
ت فَلَ ۡ
ٱل ٰ َّ
س َّ
ٱَّلل ِبأ َ ۡح َك ِم ۡٱل ٰ َح ِك ِمینَ )8
ِین  7أَلَ ۡی َ
ِبٱلدّ ِ
ترجمہ  ’’ :قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ،
طور سینا کی  ،اور اس امن والے شہر
اور
ِ
(مکہ ) کی  ،کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت
پر پیدا کیا ہے  ،پھر ہم نے اسے ادنی ترین

مخلوق کے درجہ میں لوٹا دیا  ،بجز ان لوگوں
کے جو ایمان الئے اور نیک عمل کئے  ،ان
کیلئے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں
ہوگا(])[9۔‘‘
ت کریمہ سے ثابت ہوا کہ زبان کے
ان تمام آیا ِ
اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ
اعضاء کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں ۔
اوامر پر عمل
اعضاء کے اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں
جن کا تعلق امتثا ِل اوامر سے ہے  ،یعنی ان
تعالی یا اس
احکامات پر عمل کر نا جو ہللا
ٰ
کے رسول ﷺنے صادر فرمائے  ،مثال نماز ،
روزہ  ،حج  ،زکاۃ  ،جہاد  ...وغیرہ
ہللا تعالی ٰکا فرمان ہے :
(قَ ۡد أ َ ۡفلَ َح ۡٱل ۡ
ص َال ِت ِھ ۡم
مؤ ِمنونَ  ١ٱلَّذِینَ ۡ
هم ِفي َ
هم َع ِن ٱللَّ ۡغ ِو معۡ ِرضونَ 3
ٰ َخشِعونَ َ ٢وٱلَّذِینَ ۡ

هم ِل َّ
فروج ِھ ۡم
هم ِل
لز َك ٰو ِۃ ٰفَ ِعلونَ َ ٤وٱلَّذِینَ ۡ
َوٱلَّذِینَ ۡ
ِ
نھم
ٰ َح ِفظونَ ِ ٥إ َّال َعلَ ٰ َٰٓى أ َ ۡز ٰ َو ِج ِھ ۡم أ َ ۡو َما َملَ َك ۡت أ َ ۡی ٰ َم ۡ
َٰٓ
لومینَ ٦فَ َم ِن ۡٱبتَغ َٰى َو َرآَٰ َء ٰذَ ِل َك فَ ْأو ٰلَئِ َك
ھم غ َۡیر َم ِ
فَإِنَّ ۡ
هم ِأل َ ٰ َم ٰنَ ِت ِھ ۡم َو َعھۡ ِد ِه ۡم ٰ َرعونَ
هم ۡٱلعَادونَ َ 7وٱلَّذِینَ ۡ
َٰٓ
صلَ ٰ َوتِ ِھ ۡم ی َحافِظونَ ْ ٩أو ٰلَئِ َك
َ 8وٱلَّذِینَ ۡ
هم َعلَ ٰى َ
هم فِی َھا
س ۡ
هم ۡٱل ٰ َو ِرثونَ  ١0ٱلَّذِینَ یَ ِرثونَ ۡٱل ِف ۡردَ ۡو َ
ٰ َخ ِلدونَ )١١
ترجمہ ’’ :ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے ،
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
کوئی مالمت نہیں  ،البتہ ان کے سوا جو کوئی
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 ،
اور اس میں ہمیشہ رہیں گے (] )[10۔ ‘‘
تعالی نے مومنوں کی
ت کریمہ میں ہللا
ان آیا ِ
ٰ
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 ۔
ٱَّلل
نیز فرمایا ِ ( :إنَّ َما ۡٱلم ۡؤ ِمنونَ ٱلَّذِینَ َءا َمنواْ ِب َّ ِ
َو َرسو ِلِۦه ث َّم لَ ۡم یَ ۡرتَابواْ َو ٰ َج َھدواْ ِبأ َ ۡم ٰ َو ِل ِھ ۡم َوأَنف ِس ِھ ۡم
َّ ۚ َٰٓ
صدِقونَ ) ١٥
ٱَّلل ْأو ٰلَئِ َك هم ٱل ٰ َّ
سبِی ِل ِ
فِي َ
ترجمہ  (’’ :حقیقی ) مومن تو وہ لوگ ہیں جو
ہللا اور اس کے رسول پر ایمان الئے  ،پھر
شک میں نہیں پڑے  ،اور اپنے مالوں اور
جانوں سے ہللا کی راہ میں جہاد کیا  ،یہی
سچے ( مومن ) ہیں(])[11۔ ‘‘

تعالی نے ان لوگوں کو
ت کریمہ میں ہللا
اس آی ِ
ٰ
سچے مومن قرار دیا ہے جو ہللا اور اس کے
رسول ﷺ پر ایمان النے کے ساتھ ساتھ اپنی
جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد بھی
کرتے ہیں  ،تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاد
بھی ایمان میں شامل ہے ۔
اورحضرت ابو ہریرۃ ؓ بیان کرتے ہیں کہ
اَّلل
رسول ہللا ﷺ نے فرمایا َ (:م ْن َكانَ یؤْ ِمن ِب َّ ِ
ص ْ
َو ْالیَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر،فَ ْلیَ ْ
،و َم ْن َكانَ
قل َخی ًْرا أ َ ْو ِلیَ ْ
مت َ
ارہَ ،و َم ْن َكانَ
یؤْ ِمن ِب َّ ِ
اَّلل َو ْالیَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر،فَ ْلی ْك ِر ْم َج َ
ض ْیفَه)
یؤْ ِمن ِب َّ ِ
اَّلل َو ْالیَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر ،فَ ْلی ْك ِر ْم َ
یوم آخرت
ترجمہ  ’’ :جو شخص ہللا پر اور ِ
پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات ہی کرے ،
ورنہ خاموش رہے  ،اور جو شخص ہللا پر
یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے
اور ِ
پڑوسی کی عزت کرے  ،اور جو شخص ہللا

یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے
پر اور ِ
مہمان کا اکرام کرے(])[12۔ ‘‘
اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کی
بات کرنا  ،پڑوسی کے حقوق ادا کرنا اور
مہمان نوازی کرنا  ...یہ سارے اعمال ایمان
میں شامل ہیں۔
نواہی سے اجتناب
اعضاء کے اعمال میں امتثا ِل اوامر کے ساتھ
ب نواہی بھی شامل ہے  ،یعنی ان
ساتھ اجتنا ِ
تعالی نے یا اس
اعمال سے بچنا جن سے ہللا
ٰ
کے رسول ﷺنے منع کیا ہے  ،اور نواہی میں
سب سے پہلے شرک سے منع کیا گیا ہے۔
شرک سے اجتناب
تعالی کا فرمان ہے ( :ٱلَّذِینَ َءا َمنواْ َولَ ۡم
ہللا
ٰ
َٰٓ
سواْ ِإی ٰ َمنَھم ِب ۡ
ظل ٍم ْأو ٰلَ ِئ َك لَھم ۡٱأل َ ۡمن َوهم ّمھۡ تَدونَ
یَ ۡل ِب َٰٓ
) 8٢ترجمہ ’’ :جو لوگ ایمان الئے  ،پھر

اپنے ایمان کو ظلم ( شرک ) سے آلودہ نہیں
کیا  ،انہی کیلئے امن وسالمتی ہے  ،اور یہی
لوگ را ِہ راست پر ہیں(])[13۔ ‘‘
حضرت عبد ہللا بن مسعود ؓ بیان کرتے ہیں کہ
(ٱلَّذِینَ َءا َمنواْ َولَ ۡم
جب یہ آیت نازل ہوئی
َٰٓ
سواْ ِإی ٰ َمنَھم ِب ۡ
ظل ٍم ْأو ٰلَ ِئ َك لَھم ۡٱأل َ ۡمن َوهم ّمھۡ تَدونَ
یَ ۡل ِب َٰٓ
تو یہ رسول ہللا ﷺ کے اصحاب
)
رضی ہللا عنہم پر بہت گراں گذری  ،چنانچہ
انہوں نے کہا  :ہم میں سے کون ہے جس نے
(گناہ اور معصیت کے ذریعے ) اپنی جان پر
ْس
ظلم نہیں کیا ؟ رسول ہللا ﷺ نے فرمایا (:لَی َ
هو َك َما قَا َل ل ْق َمان ِال ْب ِن ِه:یَا
هو َك َما تَظنّونَ ِ ،إنَّ َما َ
َ
ش ِْر َك لَ ْ
اَّلل ِإ َّن ال ّ
ظل ٌم َع ِظی ٌم)
ي ال ت ْش ِر ْك ِب َّ ِ
بنَ َّ
ترجمہ  ’’ :اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم
گمان کر رہے ہو  ،بلکہ اس سے مراد ( شرک
ہے ) جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے
سے کہا تھا  :اے میرے پیارے بیٹے ! ہللا کے

ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا
ظلم ہے (])[14۔ ‘‘
معاصی سے اجتناب
تعالی کی نافرمانیوں )
اسی طرح معاصی ( ہللا
ٰ
سے اجتناب کرنا بھی ایمان میں شامل ہے
جیسا کہ حضرت ابو ہریرۃ ؓ کا بیان ہے کہ
(ال یَ ْز ِني َّ
رسول ہللا ﷺ نے ارشاد فرمایاَ :
الزا ِني
ارق ِحینَ
هو مؤْ ِم ٌنَ ،و َال یَ ْس ِرق ال َّ
س ِ
ِحینَ یَ ْزنِي َو َ
هو مؤْ ِم ٌنَ ،و َال یَ ْش َرب ْالخ َْم َر ِحینَ
یَ ْس ِرق َو َ
هو مؤْ ِم ٌن)
یَ ْش َربھا َو َ
ترجمہ  ’’ :کوئی زانی اس حالت میں زنا نہیں
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
ہو(] )[15۔ ‘‘

ایمان کے شعبے
رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :
ض ٌع َو ِستّونَ -ش ْعبَةً
ض ٌع َو َسبْعونَ -أ َ ْو ِب ْ
(اإلی َمان ِب ْ
ِْ
،وأ َ ْدنَاهَا ِإ َما َ
ضل َھا قَ ْولَ :ال ِإلَهَ ِإ َّال َّ
طة ْاألَذَى
فَأ َ ْف َ
َّللا َ
َع ْن َّ
ان )
ق َ ،و ْال َحیَاء ش ْعبَةٌ ِم ْن ْ ِ
اإلی َم ِ
الط ِری ِ
ترجمہ’’ایمان کے ستر( یا ساٹھ ) سے زیادہ
شعبے ہیں  ،سب سے افضل شعبہ ( ال إلہ إال
ہللا ) کہنا ہے  ،اور سب سے کم ترشعبہ
راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا
ہے(] )[16۔ ‘‘
ارکان ایمان
ِ
ارکان ایمان چھ ہیں:
ِ
تعالی پر ایمان النا *اس کے فرشتوں
*ہللا
ٰ
پرایمان النا *اس کی کتابوں پرایمان النا *اس
کے رسولوں پر ایمان النا *قیامت کے دن

پرایمان النا *اور اچھی اوربری تقدیر پرایمان
النا
تعالی کا فرمان
ہللا
(و ٰلَ ِك َّن ۡٱل ِب َّر َم ۡن َءا َمنَ
ٰ
ہے َ :
َٰٓ
ب َوٱلنَّ ِبیِّۧنَ )...
ٱَّلل َو ۡٱلیَ ۡو ِم ۡٱأل َٰٓ ِخ ِر َو ۡٱل َم ٰلَئِ َك ِة َو ۡٱل ِك ٰت َ ِ
ِب َّ ِ
١77
ترجمہ ’’ :در حقیقت نیکی یہ ہے کہ انسان ہللا
تعالی پر ایمان الئے ،اور قیامت کے دن پر،
ٰ
اور فرشتوں پر ،اور کتابوں پر ،اور تمام
نبیوں پر(]‘‘ )[17۔
أنز َل ِإلَ ۡی ِه ِمن
اور فرمایاَ ( :ءا َمنَ َّ
ٱلرسول ِب َما َٰٓ َٰٓ ِ
مؤ ِم ۚ
َّر ِبِّۦه َو ۡٱل ۡ
ٱَّلل َو َم ٰلَئِ َكتِِۦه َوكت ِبِۦه
نونَ ك ٌّل َءا َمنَ ِب َّ ِ
س ِمعۡ نَا
َورس ِلِۦه َال نفَ ِ ّرق بَ ۡینَ أ َ َحد ِ ّمن ّرس ِل ِۚۦه َوقَالواْ َ
طعۡ ن َۖا ۡ
َوأ َ َ
صیر )
غف َران ََك َربَّنَا َو ِإلَ ۡی َك ۡٱل َم ِ
ترجمہ ’’ :رسول(ﷺ) ایمان الئے اس چیز پر
تعالی کی جانب سے
جو ان کی طرف ہللا
ٰ
اتری ،اور مؤمن بھی ایمان الئے۔ یہ سب ہللا

تعالی 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
طرف لوٹ کر جانا ہے(]‘‘ )[18۔
اور فرمایاِ ( :إنَّا ك َّل ش َۡيءٍ َخلَ ۡق ٰنَه ِبقَدَر )
ترجمہ ’’ :بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک
(مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے (])[19۔‘‘
اور نبی اکرم ﷺ کا ارشا ِد گرامی ہے:
اَّلل َو َم َالئِ َكتِ ِه َوكت ِب ِه َورس ِل ِه
(ا َ ْ ِإلی َمان:أ َ ْن تؤْ ِمنَ ِب َّ ِ
َو ْالیَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْالقَدَ ِر َخی ِْر ِہ َوش ِ َّر ِہ) ترجمہ :
تعالی پر ایمان الئیں،
’’ایمان یہ ہے کہ آپ ہللا
ٰ
اور اس کے فرشتوں پر ،اس کی کتابوں پر،

اس کے رسولوں پر ،قیامت کے دن پر اور
اچھی وبری تقدیر پر(])[20۔‘‘
تعالی پر ایمان النا
پہال رکن:ہللا
ٰ
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
ومالک ہے ،وہی اس کے تمام امور کی تدبیر
کرنے واال ہے ،اور وہی اس کائنات کے
تصرف کرنے واال ہے ،روزی
معامالت میں
ّ
دینے واال وہی ہے  ،زندہ کرنے واال وہی
ہے ،مارنے واال وہی ہے ،اور وہی نفع
ونقصان کا مالک ہے اس کے سوااور کوئی
رب(پروردگار)نہیں ،وہ جو چاہتا ہے سو کرتا
ہے ،اور جس چیز کا ارادہ کر لے اسے کہتا
ہے  :ہو جا  ،تو وہ ہو جاتی ہے ،جسے چاہتا
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
دوسروں سے بے پرواہ ہے ،ہر قسم کا حکم
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
ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے ،وہ ایک
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
کے سوا کسی اور کیلئے کرنا قطعا ً جائز نہیں۔

تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
( ٰیََٰٓأَیّ َھا ٱلنَّاس ۡ
كم َوٱلَّذِینَ ِمن
ٱعبدواْ َربَّكم ٱلَّذِي َخلَقَ ۡ
ض
كم لَعَلَّ ۡ
قَ ۡب ِل ۡ
كم تَتَّقونَ  ٢١ٱلَّذِي َجعَ َل لَكم ۡٱأل َ ۡر َ
س َما َٰٓ ِء َما َٰٓ ٗء فَأ َ ۡخ َر َج
س َما َٰٓ َء ِبنَا َٰٓ ٗء َوأَنزَ َل ِمنَ ٱل َّ
فِ ٰ َرشا َوٱل َّ
ت ِر ۡزقا لَّ ۡۖ
كم )
ِبِۦه ِمنَ ٱلث َّ َم ٰ َر ِ
ترجمہ ’’:اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت
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
کر اس سے پھل پیدا کئے جو تمہارے لئے
روزی ہیں(])[21۔‘‘
اور فرمایا( :ق ِل ٱللَّھ َّم ٰ َم ِل َك ۡٱل ۡمل ِك ۡتؤتِي ۡٱل ۡمل َك َمن
شآَٰء
شآَٰء َوت ِع ّز َمن ت َ َ
نزع ۡٱل ۡمل َك ِم َّمن ت َ َ
تَ َ
شآَٰء َوت َ ِ
ِك ۡٱلخ َۡی ۖر ِإنَّ َك َعلَ ٰى ك ِّل ش َۡيء
َوت ِذ ّل َمن ت َ َ
شآَٰءۖ ِبیَد َ
قَ ِدیر )٢٦

ترجمہ ’’ :آپ کہہ دیجئے اے ہللا! اے تمام
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
شک تو ہر چیز پر قادر ہے (])[22۔‘‘
ض ِإ َّال َعلَى
(و َما ِمن دَآَٰبَّة فِي ۡٱأل َ ۡر ِ
اور فرمایاَ :
مستَقَ َّرهَا َو ۡ
ٱَّلل ِر ۡزق َھا َویَعۡ لَم ۡ
مست َ ۡودَ َع َھ ۚا ك ّل ِفي
َّ ِ
ِك ٰت َب ّم ِبین )٦
ترجمہ ’’ :زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے
تعالی 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
ہے (])[23۔‘‘

ار َك َّ
ب
ٱَّلل َر ّ
اور فرمایا ( :أ َ َال لَه ۡٱلخ َۡلق َو ۡٱأل َ ۡم ۗر تَبَ َ
ۡٱل ٰعَلَ ِمینَ )٥٤
ترجمہ ’’ :یاد رکھو! ہللا ہی کیلئے خاص ہے
خالق ہونا اور حاکم ہونا ،با برکت ہے وہ ہللا
جو تمام عالم کا پروردگار ہے (])[24۔‘‘
تعالی کی وحدانیت کے دالئل
ہللا
ٰ
تعالی کی وحدانیت کے بے شمار دالئل
ہللا
ٰ
ہیں ،اورجو شخص بھی ان میں غور وفکر
کرے گا اس کے علم میں پختگی حاصل ہوگی
تعالی
اور اس کا یقین بڑه جائے گا کہ باری
ٰ
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:
١۔کائنات کی تخلیق اور اس کا عجیب وغریب
عالی کی قدرت کا عظیم شاہکار
نظم ونسق ہللا ت ٰ

ہے  ،اورجو آدمی بھی غور وفکر اور سوچ
تعالی کی وحدانیت کا
وبچار کرے گا وہ ہللا
ٰ
اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکے گا ۔
یہ زمین و آسمان  ،سورج اورچاند ،حیوانات ،
نباتات وجمادات ،اورلیل ونہار کا بڑا ہی دقیق
نظام  ....یہ سب چیزیں داللت کرتی ہیں کہ وہ
اکیال ہی ان کا خالق ومالک اورعبادت کا
مستحق ہے۔
ض
ارشاد باری
(و َجعَ ۡلنَا فِي ۡٱأل َ ۡر ِ
ٰ
تعالی ہےَ :
اجا ٗ
سبال
ي أَن ت َ ِمیدَ ِب ِھ ۡم َو َجعَ ۡلنَا ِفی َھا ِف َج ٗ
َر ٰ َو ِس َ
س ۡق ٗفا َّم ۡح ٗ
فوظ ۖا
ھم یَھۡ تَدونَ َ 3١و َجعَ ۡلنَا ٱل َّ
لَّعَلَّ ۡ
س َما َٰٓ َء َ
هو ٱلَّذِي َخلَقَ
َو ۡ
هم َع ۡن َءا ٰیَتِ َھا معۡ ِرضونَ َ 3٢و َ
ار َوٱل َّ
س َو ۡٱلقَ َم ۖ َر ك ّل ِفي فَلَك
ٱلَّ ۡی َل َوٱلنَّ َھ َ
ش ۡم َ
یَ ۡسبَحونَ )33
ترجمہ ’’ :اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنادئیے
تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے ،اور
ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں تاکہ وہ

راستہ معلوم کرلیں،اورآسمان کو محفوظ چھت
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
میں تیرتے پھرتے ہیں(])[25۔‘‘
تعالی نے اپنی قدرت ووحدانیت کی
٢۔ اور ہللا
ٰ
(و ِم ۡن
متعدد نشانیاں ذکرکرتے ہوئے فرمایاَ :
تراب ث َّم ِإذَآَٰ أَنتم بَشَر
َءا ٰیَ ِت ِ َٰٓۦه أ َ ۡن َخلَقَكم ِ ّمن َ
ِكم
تَنتَشِرونَ َ ٢0و ِم ۡن َءا ٰیَتِ ِ َٰٓۦه أ َ ۡن َخلَقَ لَكم ِ ّم ۡن أَنفس ۡ
كنواْ ِإلَ ۡی َھا َو َجعَ َل بَ ۡینَكم َّم َودَّ ٗۃ َو َر ۡح َم ۚةً
أ َ ۡز ٰ َو ٗجا ِلّت َ ۡس َٰٓ
ِإ َّن ِفي ٰذَ ِل َك َأل َٰٓ ٰیَت ِلّقَ ۡوم یَتَفَ َّكرونَ َ ٢١و ِم ۡن
ض َو ۡ
كم
س ٰ َم ٰ َو ِ
َءا ٰیَتِِۦهخ َۡلق ٱل َّ
ٱختِ ٰلَف أ َ ۡل ِسنَتِ ۡ
ت َو ۡٱأل َ ۡر ِ
َوأ َ ۡل ٰ َونِ ۡۚ
كم ِإ َّن فِي ٰذَ ِل َك َأل َٰٓ ٰیَت ِلّ ۡل ٰعَ ِل ِمینَ َ ٢٢و ِم ۡن َءا ٰیَتِِۦه
ار َو ۡٱب ِتغَآَٰؤكم ِ ّمن فَ ۡ
ض ِل ۚ ِ َٰٓۦه ِإ َّن ِفي
َمنَامكم ِبٱلَّ ۡی ِل َوٱلنَّ َھ ِ
یریكم
ٰذَ ِل َك َأل َٰٓ ٰیَت ِلّقَ ۡوم یَ ۡس َمعونَ َ ٢3و ِم ۡن َءا ٰیَتِِۦه ِ
ۡٱلبَ ۡرقَ خ َۡو ٗفا َو َ
س َما َٰٓ ِء َما َٰٓ ٗء فَ ۡ
یح ۦ
ط َم ٗعا َوین ِ َّزل ِمنَ ٱل َّ
يِ
ض بَعۡ دَ َم ۡو ِت َھ ۚا َٰٓ ِإ َّن ِفي ٰذَ ِل َك َأل َٰٓ ٰیَت ِلّقَ ۡوم
ِب ِه ۡٱأل َ ۡر َ

س َمآَٰء َو ۡٱأل َ ۡرض
قوم ٱل َّ
یَعۡ ِقلونَ َ ٢٤و ِم ۡن َءا ٰیَ ِت ِ َٰٓۦه أَن ت َ َ
نتم
ض ِإذَآَٰ أ َ ۡ
بِأ َ ۡم ِرۦۚ ِہ ث َّم ِإذَا دَ َع ۡ
اكم دَ ۡع َو ٗۃ ِ ّمنَ ۡٱأل َ ۡر ِ
ت َ ۡخرجونَ )٢٥
ترجمہ ’’ :اور اس کی نشانیوں میں سے ایک
یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ،
پھر اب تم انسان بن کر ہر جگہ پھیل رہے ہو
۔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
اور زمین کو پیدا کیا  ،اور تمہاری زبانیں اور
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

میں بہت سی نشانیاں ہیں ۔ اور ایک یہ کہ وہ
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
۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ
زمین وآسمان اسی کے حکم سے (بال ستون )
قائم ہیں  ،پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ
زمین میں سے پکارے گا تو تم زمین سے
نکل کھڑے ہو گے (] )[26۔ ‘‘
تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے
3۔ ہللا
ٰ
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 ۔

كم ِفي
(و ِإ َّن لَ ۡ
جیسا کہ ہللا تعالی ٰکا فرمان ہے َ :
ۡٱأل َ ۡن ٰعَ ِم لَ ِع ۡب َر ٗۃ نّ ۡس ِقیكم ِ ّم َّما فِي بطونِِۦه ِم ۢن بَ ۡی ِن فَ ۡرث
سآَٰئِغا ِلّل ٰ َّ
ش ِر ِبینَ )
َودَم لَّبَنًا خَا ِلصا َ
ترجمہ  ’’ :اور تمہارے لئے چوپایوں میں
نشان عبرت موجود ہے  ،ان کے پیٹوں
بھی
ِ
میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے ،
تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں
خالص دوده پالتے ہیں جو پینے والوں کیلئے
خوشگوار ہوتا ہے(] )[27۔ ‘‘
ت ٰالہی کی ایک بڑی نشانی
۴۔ اسی طرح قدر ِ
شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے واال لذیذ
تعالی نے لوگوں
مشروب ہے جس میں ہللا
ٰ
تعالی کا فرمان
کیلئے شفا رکھی ہے ۔ ہللا
ٰ
(وأ َ ۡو َح ٰى َرب َّك إِلَى ٱلنَّ ۡح ِل أ َ ِن ٱت َّ ِخذِي ِمنَ
ہےَ :
ۡٱل ِجبَا ِل بیو ٗتا َو ِمنَ ٱل َّ
ش َج ِر َو ِم َّما یَعۡ ِرشونَ  ٦8ث َّم
ٱسل ِكي سب َل َر ِبّ ِك ٗ ۚ
ت فَ ۡ
ذلال
ك ِلي ِمن ك ِّل ٱلث َّ َم ٰ َر ِ

ف أ َ ۡل ٰ َونه ِفی ِه ِشفَآَٰء
یَ ۡخرج ِم ۢن بطو ِن َھا ش ََراب ّم ۡخت َ ِل ٌ
ِلّلنَّ ِ ۚ
اس ِإ َّن فِي ٰذَ ِل َك َألَٰٓیَ ٗة ِلّقَ ۡوم یَتَفَ َّكرونَ )
ترجمہ  ’’ :اور آپ کے رب نے شہد کی
مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں ،
درختوں میں اور ( انگور وغیرہ کی ) بیلوں
میں اپنا گھر ( چھتا ) بنا  ،پھر ہر قسم کے پھل
سے اس کا رس چوس  ،اور اپنے رب کی
ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ  ،ان مکھیوں
کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب
(شہد) نکلتا ہے جس میں لوگوں کیلئے شفا
ہے  ،یقیناًاس میں بھی ایک نشانی ہے ان
لوگوں کیلئے جو غور وفکر کرتے ہیں
(] )[28۔ ‘‘
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی
اور اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب
ت ٰالہی کی کئی نشانیاں موجود ہیں :
میں قدر ِ

تعالی کی
( )١شہد کی مکھی کی طرف ہللا
ٰ
فطری وحی کے نتیجے میں وہ اپنے لئے ایسا
چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ
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
پہرہ دیتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو
ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتیں۔
( )٢ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ملکہ
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 ۔
تالش معاش میں اڑتی اڑتی دور
( )3مکھیاں
ِ
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
گھر تیار کرنا  ،پھر باقاعدگی کے ساتھ اس
میں شہد کو ذخیرہ کرتے رہنا ...یہ سب راہیں
تعالی نے مکھی کیلئے اس طرح ہموار
ہللا
ٰ
کردی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے کی
ضرورت ہی پیش نہیں آتی ۔
( )۴شہد مختلف رنگوں میں ہوتا ہے  ،اور
اس کے متعدد خواص ہیں  ،سب سے اہم
خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کیلئے
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۔
( )5اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ
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
ث
ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کیلئے باع ِ
شفا ہے  ،نیز اس کیلئے ایک شیریں اور لذیذ
غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ [ تیسیر القرآن از
موالنا عبد الرحمن کیالنی ؒ ]
ب۔ایمان باہلل کا دوسرا الزمی تقاضا یہ ہے کہ
تعالی ہی معبود
بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ ہللا
ٰ
برحق ہے ،وہ اکیال ہی تمام قسم کی ظاہری
وباطنی عبادات کا مستحق ہے ،اور عبادات
میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔

تعالی نے تمام
اور اسی پیغام کے ساتھ ہللا
ٰ
انبیاء کو مبعوث فرمایا ۔
تعالی ہے :و( ََلَقَ ۡد بَعَ ۡثنَا
جیسا کہ ارشاد باری
ٰ
ٱجتَنِبواْ
فِي ك ِّل أ َّمة َّر ً
سوال أ َ ِن ۡ
ٱَّللَ َو ۡ
ٱعبدواْ َّ
ٰ َّ
غوت)
ٱلط ۖ َ
ترجمہ ’’ :اور یقیناہم نے ہر امت میں رسول
بھیجا کہ (لوگو!) صرف ہللا کی عبادت کرو
تعالی کے عالوہ جس کی
اور طاغوت (ہللا
ٰ
عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے
راضی ہو وہ طاغوت ہے) سے بچو
(])[29۔‘‘
اور ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی فرمایا:
ۡ
(ٱعبدواْ َّ
ٱَّللَ َما لَكم ِ ّم ۡن ِإ ٰلَ ٍه غ َۡیر َٰٓہ ) ٥٩ترجمہ :
’’تم ایک ہللا کی عبادت کرو ،اس کے سوا
تمہارا کوئی معبود نہیں(])[30۔‘‘

رواْ ِإ َّال
اور باری
ٰ
تعالی کا ارشاد ہےَ ( :و َما َٰٓ ِأم َٰٓ
ٱَّللَ ۡ
ِلیَعۡ بدواْ َّ
صینَ لَه ٱلدِّینَ حنَفَا َٰٓ َء) ٥ترجمہ
مخ ِل ِ
’’:اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ
وہ یکسو ہو کرہللا ہی کی عبادت کریں ،اسی
کے لئے دین کو خالص رکھتے ہوئے
(])[31۔‘‘
اورحدیث پاک میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد
گرامی ہے  ،آپ نے حضرت معاذ ؓسے
فرمایا :أَت َ ْد ِري َما َح ّق َ َّ
َّللاِ َعلَى ْال ِعبَادَِ ،و َما َح ّق
َّللاِ؟ ْقلت َ َّ
ْال ِعبَا ِد َعلَى َ َّ
َّللا َو َرسوله أ َ ْعلَم ،قَا َل َح ّق
ش ْیئًا،
َّللا َعلَى ْال ِعبَا ِد أ َ ْن یَ ْعبدوہَ ،وال ی ْش ِركوا ِب ِه َ
َ َّ ِ
َو َح ّق ْال ِعبَا ِد َعلَى َ َّ
ِب َم ْن ال ی ْش ِرك ِب ِه
َّللاِ أ َ ْن ال یعَذّ َ
ش ْیئًا)
َ
تعالی کا
ترجمہ ’’ :کیا تم جانتے ہو کہ ہللا
ٰ
تعالی پر کیا حق
بندوں پر اور بندوں کا ہللا
ٰ
ہے؟ میں نے کہا  :ہللا اور اس کا رسول زیادہ
تعالی کا بندوں
جانتے ہیں۔ آپ ١نے فرمایا :ہللا
ٰ

پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور
تعالی پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے
بندوں کا ہللا
ٰ
شخص کو عذاب میں مبتال نہ کرے جو اس
کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (])[32
۔‘‘
لہذا تمام عبادات ( مثال دعا  ،نذر ونیاز  ،توکل
 ،ذبح وغیرہ ) صرف ہللا تعالی ٰ کیلئے بجا
الئی جائیں  ،اسی کے سامنے ہاتھ پھیالئے
جائیں  ،اسی کو حاجت روا  ،مشکل کشا ،
بگڑی بنانے واال  ،داتا  ،اور نفع ونقصان کا
مالک سمجھا جائے  ،کیونکہ وہی معبو ِد
تعالی
برحق ہے  ،جیسا کہ ارشاد باری
ٰ
( ٰذَ ِل َك ِبأ َ َّن َّ
هو ۡٱل َح ّق َوأ َ َّن َما
ہے:
ٱَّللَ َ
هو ۡٱل ٰبَ ِطل َوأ َ َّن َّ
ي
هو ۡٱلعَ ِل ّ
ٱَّللَ َ
یَ ۡدعونَ ِمن دو ِنِۦه َ
ۡٱل َك ِبیر )٦٢

ترجمہ ’’:یہ سب اس لئے کہ ہللا ہی حق ہے
اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں
وہ باطل ہے اور بے شک ہللا ہی بلندی واال
اور کبریائی واال ہے (] )[33۔‘‘
تعالی کا فرمان ہے :
اور ہللا
ٰ
ۡ
ب
َّلل َر ّ ِ
اي َو َم َماتِي ِ َّ ِ
(قل ِإ َّن َ
ص َالتِي َونس ِكي َو َم ۡحیَ َ
یك لَ ۖه َو ِب ٰذَ ِل َك ِأم ۡرت َوأَن َ۠ا أ َ َّول
ۡٱل ٰعَلَ ِمینَ َ ١٦٢ال ش َِر َ
ۡٱل ۡ
مس ِل ِمینَ )
ترجمہ  ’’ :آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری
نماز  ،میری قربانی  ،میری زندگی اور میری
موت سب کچھ رب العالمین کیلئے ہے  ،جس
کا کوئی شریک نہیں  ،مجھے اسی بات کا
حکم دیا گیا ہے  ،اور میں سب سے پہلے ہللا
تعالی کا فرمانبردار ہوں (] )[34۔ ‘‘
ٰ
اور رسول ہللا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

ت فَا ْسأ َ ِل َّ
اَّلل
َّللاَ َ ،و ِإذَا ا ْستَعَ ْن َ
سأ َ ْل َ
ت فَا ْست َ ِع ْن ِب َّ ِ
( ِإذَا َ
اجت َ َمعَ ْ
عوك
َ ،وا ْعلَ ْم أ َ َّن ْاأل َّمةَ لَ ِو ْ
ت َعلَى أ َ ْن یَ ْنفَ َ
ش ْيءٍ قَ ْد َكتَبَه َّ
َّللا لَ َكَ ،و ِإ ِن
عوك ِإ َّال ِب َ
ِب َ
ش ْيءٍ  ،لَ ْم یَ ْنفَ َ
وك
وك ِب َ
ْ
ضر َ
ضر َ
ش ْيءٍ  ،لَ ْم یَ ّ
اجت َ َمعوا َعلَى أ َ ْن یَ ّ
ش ْيءٍ قَ ْد َكتَبَه َّ
َّللا َعلَی َْك)
ِإ َّال بِ َ
ترجمہ  ’’ :تم جب بھی مانگنا چاہو  ،توصرف
تعالی سے مانگو  ،اور تمہیں جب بھی مدد
ہللا
ٰ
تعالی سے مدد
کی ضرورت ہو توصرف ہللا
ٰ
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
الی 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
تعالی نے تمھارا جونقصان لکھ رکھا ہے  ،وہ
ٰ
توہو کررہے گا (] )[35۔ ‘‘

ج۔ ایمان باہلل کا تیسرا الزمی تقاضا یہ ہے کہ
تعالی تمام
اس بات پر پختہ اعتقاد ہوکہ ہللا
ٰ
حسنی ( اچھے ناموں ) سے موسوم ،
اسمائے
ٰ
ت کاملہ سے متصف ہے  ،اور وہ
اور صفا ِ
ت کمال میں
اپنے ان اسمائے
حسنی اور صفا ِ
ٰ
یکتا ہے،جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب (قرآن
مجید ) میں یا اس کے رسول ﷺنے اپنی
احادیث مبارکہ میں کیا ہے  ،اور ان میں اس
کا کوئی مثیل ہے اورنہ کوئی شریک ہے ۔
َّلل ۡٱأل َ ۡس َمآَٰء ۡٱل ۡ
حسن َٰى
ارشاد باری
(و ِ َّ ِ
ٰ
تعالی ہےَ :
فَ ۡٱدعوہ ِب َھ ۖا َوذَرواْ ٱلَّذِینَ ۡ
ي
ف
ح
یل
دونَ
ِ
ِ
َٰٓ
س ۡ
یجزَ ۡونَ َما َكانواْ یَعۡ َملونَ )١80
أ َ ۡس ٰ ََٰٓم ِئ ِۚۦه َ
ترجمہ ’’:اور اچھے اچھے نام ہللا ہی کیلئے
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
سزا ملے گی (])[36۔‘‘
تعالی کے ناموں میں کجروی کرنے
اور ہللا
ٰ
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
ت عالیہ پر داللت کرتے ہیں انہیں
کی جن صفا ِ
تسلیم نہ کیا جائے  ،اور تیسرا یہ ہے کہ ہللا
تعالی ٰ کے اسمائے حسنی جن عظیم معانی پر
داللت کرتے ہیں ان کے خالف عمل کیا جائے
 ،مثال اس کا ایک نام ( الرزاق ) ہے  ،اور یہ
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
کے سامنے جھولی پھیالئی جائے اور غیر ہللا
کورزق دینے واال تصورکیا جائے  ،اسی
طرح اس کا ایک نام ( العظیم ) ہے  ،جو اس

بات پر داللت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عظمت
تعالی کیلئے ہے  ،اور کائنات کے
وبزرگی ہللا
ٰ
تمام امور میں اسی کا حکم چلتا ہے  ،اس لئے
جبین نیاز کا جھکانا اور سجدہ ریز ہونا
ِ
صرف اسی کیلئے روا ہے  ،اور اس کے
تعالی کو چھوڑ کر
خالف عمل یہ ہے کہ ہللا
ٰ
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 ۔
اور نبی مکرم حضرت محمدﷺ کا ارشاد
َّلل ِت ْسعَةً َو ِت ْس ِعینَ ا ْس َماَ ،م ْن
گرامی ہے کہِ (:إ َّن ِ َّ ِ
ب ال ِوتْ َر)
یح ٌّ
هو ِوتْ ٌر ِ
أ َ ْح َ
،و َ
صاهَا دَ َخ َل ْال َجنَّةَ َ
تعالی کے ننانوے نام
ترجمہ ’’:بے شک ہللا
ٰ
ہیں ،جوشخص انہیں شمار ( یا حفظ ) کرے گا
تعالی) طاق
جنت میں داخل ہوگا ،اور وہ (ہللا
ٰ
ہے،طاق ہی کو پسند فرماتا ہے (] )[37۔‘‘

اور اس سے مقصود اسمائے حسنی کو صرف
زبانی طور پر شمار کرنا یا حفظ کرنا نہیں
تعالی کے
بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہللا
ٰ
ان اسمائے مبارکہ کو یاد کرکے ان کے معانی
کو اپنے دل میں اتارا جائے  ،اور ان کے
خالف عمل نہ کیا جائے ۔
تعالی کے اسماء وصفات کے بارے
اورہللا
ٰ
میں جو اعتقاد ہم نے ذکر کیا ہے یہ دو
بنیادوں پر قائم ہے:
تعالی کیلئے ہی وہ اچھے نام اور بلند
١۔ ہللا
ٰ
صفات ہیں جو کہ اس کے کامل ہونے پر
داللت کرتی ہیں ،نہ اس کا کوئی ہم مثل ہے
اور نہ ہی کائنات میں سے اس کا کوئی
شریک ہے۔
تعالی کے ناموں میں
مثال کے طور پر ہللا
ٰ
سے ایک نام ’’الحی‘‘ (زندہ رہنے واال) ہے ،
ت ’’حیات‘‘
اور اسی سے ہللا
تعالی کی صف ِ
ٰ

ثابت ہوتی ہے  ،لہذا اس کے بارے میں
تعالی کیلئے اسی
ضروری ہے کہ اسے ہللا
ٰ
کامل طریقے پر ثابت کیا جائے جس کا وہ
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۔
ال إ ٰ
ۡ
َّ
َ
تعالی ہےَّ :
ي
ح
ٱل
هو
ال
إ
ه
ل
ارشاد باری
َ
َ
ِ
(ٱَّلل َ َٰٓ ِ
ٰ
ّ
َ
ّوم َال ت َ ۡأخذہ ِسنَة َو َال ن َۡو ۚم ) ٢٥٥
ۡٱلقَی ۚ
تعالی ہی معبود برحق ہے ( اس
ترجمہ ’’:ہللا
ٰ
کے سوا کوئی معبود نہیں)  ،جو زندہ جاوید
اور قائم رہنے واال ہے ،نہ اسے اونگھ آتی
ہے اور نہ ہی نیند (])[38۔‘‘
تعالی تمام عیوب ونقائص مثال نیند،
٢۔ہللا
ٰ
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
تعالی نے خود اپنی
کی جائے جس کی نفی ہللا
ٰ
ذات سے اور رسول ہللاﷺ نے اپنے رب سے
کی ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
صیر)
هو ٱل َّ
س ِمیع ۡٱلبَ ِ
(لَ ۡی َ
س َك ِم ۡث ِلِۦه ش َۡيءۖ َو َ
ترجمہ ’’:اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ
خوب سننے واال ،دیکھنے واال ہے (])[39۔‘‘
(و َما َرب َّك ِب َ
ظ ٰلَّم ِلّ ۡلعَ ِبی ِد )
اورفرمایاَ :
ترجمہ ’’:اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے
(و َما َكانَ
واال نہیں ہے (])[40۔‘‘ اور فرمایاَ :
َّ
ت َو َال ِفي
س ٰ َم ٰ َو ِ
ٱَّلل ِلیعۡ ِجزَ ہ ِمن ش َۡيء ِفي ٱل َّ
ۡٱأل َ ۡر ِ ۚ
ض )٤٤
ترجمہ ’’:اور آسمانوں اور زمین میں کوئی
تعالی کو عاجز کر دے
ایسی چیز نہیں جو ہللا
ٰ

(و َما َكانَ َرب َّك نَ ِسیّا
(])[41۔‘‘ اور فرمایاَ :
) ٦٤ترجمہ’’:اور آپ کا پروردگار بھولنے
واال نہیں ہے (])[42۔‘‘
ت عالیہ کے اثبات کیلئے چند ضروری
صفا ِ
امور :
ت عالیہ کو ثابت کرتے
ہللا
تعالی کی صفا ِ
ٰ
ہوئے پانچ امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:
١۔قرآن مجید اور حدیث پاک میں وارد شدہ
تعالی کیلئے حقیقی طور پر
تمام صفات کو ہللا
ٰ
ثابت کرنا۔
تعالی
٢۔اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ ہللا
ٰ
تمام کامل صفات سے متصف ہے اور تمام
عیوب ونقائص سے مبرا ہے۔
تعالی کی صفات اور مخلوقات کی
3۔ہللا
ٰ
صفات میں کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے ،ہللا

تعالی پاک ہے ،اس جیسی کوئی چیز نہیں ،نہ
ٰ
اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔
تعالی کی صفات کی کیفیت سوائے ہللا
۴۔ہللا
ٰ
تعالی کے کسی کو معلوم نہیں ،اس لئے ان
ٰ
صفات کی کیفیت معلوم کرنے کا تکلف کرنا یا
بیان کرنا مخلوق کیلئے قطعا درست نہیں ۔
5۔ان صفات پر مرتب ہونے والے احکام اور
آثار پر ایمان النا۔
تعالی
ان پانچ امور کی وضاحت کیلئے ہم ہللا
ٰ
کی صفت ’’االستواء‘‘ سے مثال بیان
کرسکتے ہیں ،لہذا اس صفت میں ان چیزوں
کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:
١۔شرعی نصوص میں صفت ’’استواء‘‘ وارد
تعالی عرش پر مستوی ہے ،
ہے  ،یعنی ہللا
ٰ
تعالی کیلئے ثابت کرنا
لہذا اس صفت کو ہللا
ٰ
اور اس پر ایمان الناضروری ہے ۔

ٱلر ۡح ٰ َمن َعلَى ۡٱلعَ ۡر ِش
ارشاد باری
تعالی ہےَّ :
ٰ
ۡ
ٱست َ َو ٰى ٥
ترجمہ’’:رحمن عرش پر مستوی
ہے(])[43۔‘‘
تعالی کیلئے ایسے
٢۔صفت ’’استواء‘‘ کو ہللا
ٰ
کامل طریق پر ثابت کرنا جس کا وہ مستحق
تعالی اپنے
ہے ،اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہللا
ٰ
عرش پر حقیقی طور پر مستوی ہے جیسا کہ
اس کے شایان شان ہے۔
تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کو
3۔ہللا
ٰ
مخلوقات کے مستوی ہونے سے تشبیہ نہ دینا،
تعالی ہر قسم کے عرش سے بے
کیونکہ ہللا
ٰ
نیاز ہے ،اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔
تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کی
۴۔ہللا
ٰ
کیفیت میں غور وفکر نہ کرنا ،کیونکہ یہ ایک
تعالی کے سوا اور
غیبی معاملہ ہے جسے ہللا
ٰ

کوئی نہیں جانتا ،جیسا کہ امام مالک ؒ کا
مشہور قول ہے ( :اال ْستِواء َم ْع ْلو ٌمَ ،و ْال َكیْف
س َؤال َع ْنه
بَ ،وال ّ
اج ٌ
َم ْجھو ٌلَ ،واإلی َمان ِب ِه َو ِ
ِب ْد َعةٌ)یعنی ’’ استواء( کا معنی ) معلوم ہے ،
اس کی کیفیت نا معلوم ہے  ،اس پر ایمان النا
واجب ہے ،اور اس کے بارے میں سوال کرنا
بدعت ہے(])[44۔‘‘
5۔اس صفت پر مرتب ہونے والے احکام اور
تعالی کی
آثار پر ایمان النا ،جیسا کہ ہللا
ٰ
عظمت ،بزرگی اور بڑائی جو اس کے شایان
شان ہے ،اور اسی طرح اس صفت سے ہللا
تعالی کا مطلقا ً اپنی مخلوقات پر بلند ہوناثابت
ٰ
ہوتا ہے اوراس میں ان لوگوں پر رد ہے جو
تعالی کو ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر
ہللا
ٰ
تعالی ذات کے
موجود مانتے ہیں  ،کیونکہ ہللا
ٰ
اعتبار سے عرش پر ہی مستوی ہے  ،ہاں وہ
اپنی صفات ( مثال علم  ،سننا  ،دیکھنا ،
نگرانی کرنا اور احاطہ کرنا وغیرہ ) کے

اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے  ،اور دنیا میں
کوئی کام اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا ،
اور وہ کائنات کی تمام حرکات وسکنات کا علم
رکھتا ہے  ،اور انہیں سنتا اور دیکھتا ہے ،
تعالی کا فرمان ہے َ :و ِعندَہ َمفَاتِح
جیسا کہ ہللا
ٰ
هو َویَعۡ لَم َما فِي ۡٱلبَ ِ ّر َو ۡٱلبَ ۡح ۚ ِر
ۡٱلغ َۡی ِ
ب َال یَعۡ لَم َھا َٰٓ إِ َّال ۚ َ
َو َما ت َ ۡسقط ِمن َو َرقَ ٍة ِإ َّال یَعۡ لَم َھا َو َال َحبَّة ِفي
ض َو َال َر ۡطب َو َال یَابِ ٍس ِإ َّال فِي ِك ٰت َب
ظل ٰ َم ِ
ت ۡٱأل َ ۡر ِ
ّم ِبین  ٥٩ترجمہ ’’ :اور غیب کی چابیاں تو
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
تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو  ،نہ ہی
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۔ ‘‘

تعالی ذات کے
اور یہ جو ہم نے کہا کہ ہللا
ٰ
اعتبار سے عرش پر مستوی ہے ،اس کی تائید
ی ) بھی کرتا ہے
ہللا تعا ٰ
لی کا اسم گرامی ( العل ّ
جس سے اس کی صفت ( العلو ) ثابت ہوتی
هو
ہے  ،جیسا کہ ارشاد باری
ٰ
(و َ
تعالی ہے َ :
ي ۡٱلعَ ِظیم )٢٥ترجمہ ’’ :وہ بلند وبرتر اور
ۡٱلعَ ِل ّ
عظمت واال ہے(])[46۔‘‘
اور ہللا کے بندوں کے دل بھی سجدہ کی حالت
میں  ،اور اسی طرح دعا کرتے ہوئے اسی
بلندی کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں  ،اور
ی
سجدہ کرنے واال پکارتا ہے( :س ْب َحانَ َر ِبّ َ
األع ْٰلی)’’پاک ہے میرا پروردگار جو بلند وباال
اور عظمت واال ہے‘‘۔
ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں اہل السنۃ
والجماعۃ کا عقیدہ
ہللا تعالی ٰکے اسماء وصفات کے بارے میں
جو عقیدہ ہم نے ذکر کیا ہے ،اہل السنۃ

تعالی کی ذاتی اور
والجماعۃ یہی عقیدہ ہللا
ٰ
فعلی صفات کے بارے میں بھی رکھتے ہیں ،
ذاتی صفات سے مراد وہ صفات عالیہ ہیں جو
تعالی کی ذات با برکات سے متعلق ہیں ،
ہللا
ٰ
مثال چہرہ  ،ہاتھ  ،اور انگلیاں وغیرہ ہیں ،
اور یہ وہ صفات ہیں جن کا قرآن مجید کی
ت کریمہ  ،اور احادیث نبویہ میں ذکر آیا
آیا ِ
ہے  ،اور فعلی صفات سے مقصود وہ صفات
تعالی کے بعض افعال سے متعلق
ہیں جو ہللا
ٰ
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
تعالی کیلئے اس طرح ثابت کرتے ہیں
ہللا
ٰ
ت شان کے
جیسا کہ اس کی بڑائی اور عظم ِ
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
١۔ ایمان بالمالئکہ کی تعریف
اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ ’’مالئکہ‘‘
تعالی کی ایک مخلوق ہیں جسے اس نے
ہللا
ٰ
تعالی کی
نور سے پیدا فرمایا ہے ،وہ ہللا
ٰ
اطاعت وفرمانبرداری کرتے ہیں  ،اور وہ
انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں ،اور
اس کی نافرمانی نہیں کرتے ،وہ دن رات اس
کی تسبیح بیان کرتے ہیں  ،اور اس سے ذرا
نہیں اکتاتے ،اوران کی تعداد کا علم صرف ہللا
تعالی 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

دوسرا رکن ہے جن کے بغیر بندے کا ایمان
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
مخالف ہے۔
٢۔ فرشتوں پر ایمان النے کی کیفیت
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
تعالی کی مخلوقات میں سے ایک
کہ وہ ہللا
ٰ
تعالی نے انہیں اپنی عبادت
مخلوق ہیں ،ہللا
ٰ
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
ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے :
( )١نبی اکرم ﷺ نے جبریل علیہ السالم کو
اپنی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ۔حضرت
عبد ہللا بن مسعود ؓبیان فرماتے ہیں:
صو َر ِته َولَه
سول اہللاِ ﷺ ِجب ِْر ْی َل ِف ْی ْ
أی َر ْ
(ر ٰ
َ
سدَّ األفقَ )
َاح ِ ّم ْن َھا قَ ْد َ
َاحَ ،وک ّل َجن ٍ
ِست ّ ِمأۃِ َجن ٍ
ترجمہ ’’:کہ رسول ہللا ﷺ نے جبریل امین
علیہ السالم کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ،ان
کے چھ سو پر تھے ،اورہر پر نے مشرق
ومغرب کی پوری فضا (آسمان کو ) ڈهانپا ہوا
تھا (])[47۔‘‘

( )٢اور اسی طرح بعض صحابہ رضی ہللا
عنہم نے بھی بعض فرشتوں کو انسانی شکل
ث جبریل میں حضرت
میں دیکھا جیسا کہ حدی ِ
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
تھااور ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی انہیں
پہچانتا بھی نہ تھا ،انہوں نے رسول اکرم ﷺ
سے ایمان  ،اسالم  ،احسان  ،قیامت اور اس
کی عالمات کے بارے میں سواالت کئے  ،آپ
ﷺ نے انہیں جوابات دئیے  ،پھر جب وہ چلے
گئے  ،تو رسول ہللا ﷺ نے بتایا کہ یہ حضرت
جبریل علیہ السالم تھے جو دین سکھالنے
آئے تھے (] )[48۔‘‘
اور حضرت سعد ؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں
نے جنگِ احد میں نبی کریم ﷺ کے دائیں بائیں
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
کبھی دیکھا  .یعنی حضرت جبریل علیہ السالم
اور حضرت میکائیل علیہ السالم(])[49۔‘‘
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۔
( )3فرشتوں کا جنگ بدر میں شریک ہونا
تعالی ہے ( :بَلَ ٰۚ َٰٓى ِإن ت َصۡ ِبرواْ َوتَتَّقواْ
ارشاد باری
ٰ
س ِة
َویَ ۡأتوكم ِ ّمن فَ ۡو ِر ِه ۡم ٰ َهذَا ۡیمد ِۡد ۡ
كم َربّكم ِبخ َۡم َ
َٰٓ
س ّ ِو ِمینَ ) ١٢٥
َءا ٰلَف ِ ّمنَ ۡٱل َم ٰلَ ِئ َك ِة م َ
ترجمہ  ’’ :کیوں نہیں ! اگر تم صبر کرو اور
تعالی سے ڈرتے رہو اور (اگر ) دشمن تم
ہللا
ٰ
پر فورا چڑه آئے تو تمہارا رب خاص نشان
رکھنے والے پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری

مدد کرے گا (])[50۔ ‘‘ اور حضرت رفاعۃ
بن رافع الزرقی ؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت
جبریل علیہ السالم نبی کریم ﷺ کے پاس آئے
اور کہنے لگے :
( َما تَعد ّْونَ أَهل بَ ْد ٍر فِیْک ْم ؟ )’’ اہ ِل بدر کا آپ
کے نزدیک کیا مقام ہے؟ ‘‘ آپﷺ نے جواب
ض ِل ْالم ْس ِل ِمیْنَ ) ’’ وہ مسلمانوں
دیا ِ ( :م ْن أ َ ْف َ
میں سب سے افضل ہیں ‘‘ ( یا آپ ﷺنے اسی
طرح کا کوئی اور کلمہ کہا ۔) حضرت جبریل
ک َم ْن َ
ش ِھدَ بَ ْد ًرا ِمنَ
(و َک ٰذ ِل َ
علیہ السالم نے کہا َ :
ْال َمالَئك ِة)’’اور اسی طرح وہ فرشتے بھی سب
سے افضل ہیں جوجنگِ بدر میں شریک ہوئے
تھے (] )[51۔ ‘‘
تعالی نے عطا
ب۔ان کو جو مقام و مرتبہ ہللا
ٰ
کیا ہے انہیں اسی پر برقرار رکھنا ،اور وہ یہ
تعالی کے مامور بندے ہیں ،ہللا
ہے کہ وہ ہللا
ٰ
تعالی نے انہیں عزت دی ہے  ،ان کے مرتبہ
ٰ

کو بلند کیا اور انہیں اپنا تقرب نصیب کیا ہے،
تعالی کی وحی وغیرہ
ان میں سے بعض ہللا
ٰ
کے پیامبر اور قاصد ہیں ،اوران میں اتنی ہی
تعالی نے انہیں عطا
طاقت ہے جس قدر ہللا
ٰ
کی ہے ،اس کے باوجود وہ اپنے اور
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
تعالی کی صفات سے متصف کیا جائے جیسا
ٰ
کہ عیسائیوں کا حضرت جبریل علیہ السالم
کے بارے میں عقیدہ ہے۔
تعالی ہے:
فرمان باری
ٰ
ٱلر ۡح ٰ َمن َولَدٗ ۗا ۡ
سب ٰ َحنَھۚ بَ ۡل ِعبَاد
( َوقَالواْ ٱت َّ َخذَ َّ
ّم ۡك َرمونَ َ ٢٦ال یَ ۡسبِقونَه بِ ۡٱلقَ ۡو ِل َوهم بِأ َ ۡم ِرِۦہ
یَعۡ َملونَ ) ٢7
ترجمہ (’’ :مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمن
اوالد واال ہے  ،اس کی ذات پاک ہے ،بلکہ وہ

سب اس کے معزز بندے ہیں ،کسی بات میں
تعالی پر سبقت نہیں لے جاتے ،بلکہ اس
ہللا
ٰ
کے فرمان پر کار بند ہیں (])[52۔‘‘
اور فرمایا :ل ( َّ ََا یَعۡ صونَ َّ
هم
ٱَّللَ َما َٰٓ أ َ َم َر ۡ
َویَ ۡفعَلونَ َما ۡیؤ َمرونَ )
تعالی دیتا ہے ،وہ
ترجمہ ’’:انہیں جو حکم ہللا
ٰ
اس کی نافرمانی نہیں کرتے ،بلکہ جو حکم دیا
جائے اسے بجاالتے ہیں(])[53۔‘‘
فرشتوں کے بارے مینیہ تھا اجمالی ایمان جو
ہر مسلمان مرد وعورت پر واجب ہے ۔
تفصیلی ایمان :تفصیلی ایمان ان چیزوں پر
مشتمل ہے:
تعالی نے فرشتوں کو
أ۔ ان کی پیدائش  :ہللا
ٰ
نور سے پیدا کیاہے  ،جیسا کہ اس نے جنوں
کو آگ اور بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ،اور
ان کی پیدائش آدم علیہ السالم کی پیدائش سے

قبل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا
بیان فرماتی ہیں کہ رسول ہللا ﷺ نے ارشاد
ت ْال َمالَ ِءکَة ِم ْن نّ ْو ٍرَ ،وخ ِلقَ ْال َج ّ
ان
فرمایا ( :خ ِلقَ ِ
ف لَک ْم)
ارَ ،وخ ِلقَ آدَم ِم َّما ِ
ج ِ ّم ْن نَّ ٍ
ِم ْن َّم ِ
وص َ
ار ٍ
ترجمہ ’’:فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ،
اور جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے  ،اور
آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے
لئے بیان کیا گیا(یعنی مٹی سے ) (])[54۔‘‘
ب۔فرشتوں کی تعداد :فرشتے ایک ایسی
مخلوق ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور
تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔
اسے ہللا
ٰ
(و َما یَعۡ لَم جنودَ َر ِبّ َك ِإ َّال
فرمان باری
ٰ
تعالی ہےَ :
هو )3١
َۚ
ترجمہ ’’:اور تیرے رب کے لشکروں کو اس
کے سوا کوئی نہیں جانتا(])[55۔‘‘

اورحضرت ابو ذر ؓ بیان فرماتے ہیں کہ
رسول ہللاﷺ نے ارشاد فرمایاِ (:إ ِنّي أ َ َرى َما َال
ت َ َر ْونَ َ ،وأ َ ْس َمع َما َال ت َ ْس َمعونَ ،أَ َّ
س َماء َو َّ
حق
ط ِ
ت ال َّ
لَ َھا أ َ ْن ت َ ِئ َّ
ضع
طَ ،والَّذِي نَ ْفسِي ِبیَ ِد ِہ َما ِفی َھا َم ْو ِ
اجدًا ِ ََّّللِ )
صابِ َع ِإ َّال َو َملَ ٌك َو ِ
اض ٌع َج ْب َھتَه َ
س ِ
أ َ ْربَعَ ِة أ َ َ
ترجمہ ’’:بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو
تم نہیں دیکھتے  ،اورمیں وہ چیز سنتا ہوں جو
تم نہیں سنتے  ،آسمان چرچرایا اور اسے حق
ہے کہ وہ چرچرائے (،کیونکہ ) اس میں چار
انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں
کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہللا
تعالی ٰکے سامنے سجدہ ریز نہ ہو(])[56۔‘‘
اورقصۂ معراج میں آپ ﷺنے بیان فرمایا کہ
جب انہیں ساتویں آسمان پر لے جایا گیا تو
وہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السالم کو
دیکھا کہ وہ البیت المعمور کی طرف ٹیک لگا

کر بیٹھے ہوئے ہیں  ،اورالبیت المعمور کے
بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا:
دونَ
عو ْ
ف َملَکٍ الَ یَ ْ
سب ْ
(یَ ْدخله ِف ْی ک ِّل یَ ِو ٍم َ
ْعونَ أ َ ْل َ
ِإلَ ْی ِه)
ترجمہ  ’’:اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے
داخل ہوتے ہیں  ،جوپھر کبھی دوبارہ اس کی
طرف نہیں پلٹتے (])[57۔‘‘
اور حضرت عبد ہللا بن مسعود ؓ سے روایت
ار
ہے کہ رسول ہللا ﷺ نے فرمایا(:یؤْ ٰتی ِبالنَّ ِ
ف ِز َم ٍام َ ،م َع ک ِّل ِز َم ٍام
سب ْ
یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة ،لَھا َ
ْعونَ أ َ ْل َ
جر ْونَھا)
ف َملَکٍ یَ ّ
سب ْ
َ
ْعونَ أ َ ْل َ
ترجمہ  ’’ :قیامت کے روز جہنم کو الیا جائے
گا  ،اس کی ستر ہزار لگامیں ہو نگی  ،اور ہر
لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہو نگے جو
اسے کھینچ رہے ہونگے (])[58۔ ‘‘

ان تمام احادیث سے ہمارے لئے واضح
ہوجاتا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد
تعالی کے کسی
ہے جس کا علم سوائے ہللا
ٰ
کے پاس نہیں ،پاک ہے وہ ذات جس نے ان
کو پیدا کیا اور ان کی گنتی کو شمار کیا۔
تعالی نے قرآن مجید یا
ج۔فرشتوں کے نام :ہللا
ٰ
رسول ہللاﷺنے حدیث پاک میں جن فرشتوں
کے نام ذکر کیے ہیں ان پر ایمان النا واجب
ہے اور ان میں سے تین عظیم فرشتوں کے
نام یہ ہیں :
( )١حضرت جبریل علیہ السالم  ،انہیں
جبرائیل بھی کہا جاتا ہے اور وہی روح القدس
ہیں ،اور ان کے ذمے انبیاءعلیہم الصالۃ
والسالم پر وحی نازل کرنا تھا ۔
()٢حضرت میکائیل علیہ السالم  ،انہیں میکال
بھی کہا جاتا ہے ،اوران کے ذمہ بارش نازل

کرنا ہے  ،اوروہ اسے وہاں نازل کرتے ہیں
تعالی حکم دیتا ہے۔
جہاں ہللا
ٰ
( )3حضرت اسرافیل علیہ السالم  ،جن کے
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
بعض صفات سے متصف ہیں ،جن کی تفصیل
کچھ اس طرح ہے:
١۔ان کی پیدائش کی عظمت اور اجسام کی
تعالی نے فرشتوں کو بڑی
ضخامت :ہللا
ٰ
طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا ہے جو ان کے

بڑے بڑے اعمال کے شایان شان ہیں،وہ
تعالی نے ان کے سپرد کیے ہیں۔
اعمال جو ہللا
ٰ
تعالی نے فرشتوں کے
٢۔ ان کے پر ہیں :ہللا
ٰ
دو دو ،تین تین اور چار چار پر بنائے ہیں اور
اس سے زیادہ بھی ہیں جیسا کہ رسول ہللا ﷺ
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
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
َٰٓ
ۡ
ض َجا ِع ِل ۡٱل َم ٰلَ ِئ َك ِة
س ٰ َم ٰ َو ِ
اط ِر ٱل َّ
َّلل فَ ِ
ت َو ۡٱأل َ ۡر ِ
(ٱل َح ۡمد ِ َّ ِ
ً
ي أ َ ۡجنِ َحة َّم ۡثن َٰى َوث ٰلَ َ
ث َور ٰبَ ۚ َع یَ ِزید فِي
رسال ْأو ِل َٰٓ
شآَٰءۚ )١
ق َما یَ َ
ۡٱلخ َۡل ِ
ترجمہ ’’:تمام تعریفیں اس ہللا کیلئے ہیں جو
(ابتدا ًء )آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال
ہے  ،اور جو دو دو ،تین تین ،چار چار پروں
والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر (قاصد) بنانے

واال ہے ،اور وہ مخلوق میں جس قدر چاہے
اضافہ کرتا ہے(])[59۔‘‘
3۔وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں :ہللا
تعالی نے فرشتوں کو اس طرح پیدا فرمایاکہ
ٰ
وہ نہ تو کھانے کے محتاج ہیں اور نہ پینے
کے  ،اور نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی
آگے ان کی نسل چلتی ہے۔
۴۔فرشتے صاحب عقل وخرد اور دل والے
تعالی سے کالم کی ہے اور
ہیں :انہوں نے ہللا
ٰ
تعالی نے ان سے ،اورانہوں نے آدم علیہ
ہللا
ٰ
السالم اور دیگر انبیاءعلیہم السالم سے بھی
کالم کی ہے۔
5۔وہ اپنی حقیقی شکل کی بجائے دوسری
شکل اختیار کرنے کی بھی صالحیت رکھتے
تعالی نے فرشتوں کو یہ طاقت وقوت
ہیں:ہللا
ٰ
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
انہیں ان اعمال کی ادائیگی کیلئے دوبارہ اٹھایا
تعالی نے ان کے سپرد کر
جائیگا جو ہللا
ٰ
رکھے ہیں۔
و۔فرشتوں کی عبادت :فرشتے ہللا تعالی کیلئے
مختلف قسم کی عبادات بجا التے ہیں مثال دعا،
تسبیح ،رکوع ،سجود ،خوف ،خشیت ،محبت
تعالی ہے:
وغیرہ ۔ارشاد باری
ٰ
ار َال یَ ۡفترونَ )٢0
(ی َ
س ِبّحونَ ٱلَّ ۡی َل َوٱلنَّ َھ َ
تعالی کی تسبیح بیان
ترجمہ ’’:وہ دن رات ہللا
ٰ
کرتے ہیں سستی اور کمی نہیں کرتے (])[60
۔‘‘
ز۔فرشتوں کے فرائض :فرشتے وہ بڑی بڑی
تعالی نے ان
ذمہ داریاں نبھاتے ہیں جو ہللا
ٰ
کے سپرد کی ہیں ،ان میں سے بعض یہ ہیں:

تعالی
١۔عرش کے اٹھانے والے ،جیسا کہ ہللا
ٰ
کا فرمان ہے :
س ِبّحونَ ِب َح ۡم ِد
ش َو َم ۡن َح ۡولَه ی َ
(ٱلَّذِینَ یَ ۡح ِملونَ ۡٱل َع ۡر َ
َر ِبّ ِھ ۡم َو ۡیؤ ِمنونَ ِبِۦه َویَ ۡست َ ۡغ ِفرونَ ِللَّذِینَ َءا َمنو ۖاْ َربَّنَا
ت ك َّل ش َۡيء َّر ۡح َمة َو ِع ۡلما فَ ۡ
ٱغ ِف ۡر ِللَّذِینَ تَابواْ
َو ِسعۡ َ
ھم
اب ۡٱل َج ِح ِیمَ 7ربَّنَا َوأ َ ۡد ِخ ۡل ۡ
س ِبیلَ َك َو ِق ِھ ۡم َعذَ َ
َوٱتَّبَعواْ َ
صلَ َح ِم ۡن َءابَآَٰئِ ِھ ۡم
َج ٰنَّ ِ
ت َع ۡد ٍن ٱلَّتِي َو َعدت َّ ۡ
ھم َو َمن َ
نت ۡٱلعَ ِزیز ۡٱل َح ِكیم )8
ذر ٰیَّتِ ِھ ۡۚم ِإنَّ َك أ َ َ
َوأ َ ۡز ٰ َو ِج ِھ ۡم َو ِ ّ
ترجمہ ’’:جو ( فرشتے ) عرش اٹھائے ہوئے
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
کیلئے استغفار کرتے ہیں ( ،اور کہتے ) ہیں :
اے ہمارے رب ! تو نے اپنی رحمت اور علم
سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے  ،لہذا جن
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
صالح ہیں انہیں بھی  ،بال شبہ تو ہر چیز پر
ت
غالب  ،اور حکمت واال ہے (])[61۔‘‘اس آی ِ
کریمہ سے ثابت ہوا کہ کئی فرشتے ایسے ہیں
عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں  ،اور وہ
جو
ِ
ہللا رب العزت کی تسبیحات پڑهنے کے ساتھ
ساتھ ان ایمان والوں کیلئے دعائیں بھی کرتے
تعالی کے دین
ہیں جنہوں نے توبہ کی اور ہللا
ٰ
کی پیروی کی ۔
٢۔وہ فرشتہ جس کے ذمہ رسولوں پر وحی کو
نازل کرنا ہے ،اور وہ حضرت جبریل علیہ
تعالی کا فرمان ہے :
السالم ہیں  ،جیسا کہ ہللا
ٰ
ۡ
ـج ۡب ِری َل فَإِنَّه ن ََّزلَه َعلَ ٰى قَ ۡل ِب َك
(قل َمن َكانَ َع ٗ ّ
دوا ِلّ ِ
ٱَّلل )
بِإِ ۡذ ِن َّ ِ

ترجمہ ’’:جو جبریل کا دشمن ہو اس سے آپ
تعالی کے حکم
کہہ دیجئے کہ انہوں نے ہللا
ٰ
پیغام باری اتارا
سے آپ کے دل پر
ِ
ہے(]‘‘)[62۔
3۔وہ فرشتہ جس کے ذمہ ’’صور‘‘ میں
پھونکنا ہے ،اور وہ حضرت اسرافیل علیہ
السالم ہیں۔
۴۔وہ فرشتے جو بنی آدم کے اعمال لکھنے پر
تعالی کا ارشاد گرامی
مامور ہیں  ،جیسا کہ ہللا
ٰ
ہے :
كم لَ ٰ َح ِف ِظینَ ِ ١0ك َراما ٰ َك ِت ِبینَ
(و ِإ َّن َعلَ ۡی ۡ
َ
 ١١یَعۡ لَمونَ َما ت َ ۡفعَلونَ )١٢
ترجمہ ’’ :اور تم پر نگران ( فرشتے ) مقرر
ہیں  ،جو معزز ہیں  ،اعمال لکھنے والے ،
جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے
ہیں(] )[63۔ ‘‘ اور اعمال کے لکھنے والے
فرشتے دن اور رات کے الگ الگ ہیں  ،جیسا
کہ رسول ہللا ﷺ کا ارشاد ہے (:یَتَعَاقَبونَ فِیك ْم

ار َویَ ْجت َ ِمعونَ ِفي
َم َال ِئ َكةٌ ِباللَّ ْی ِل َو َم َال ِئ َكةٌ ِبالنَّ َھ ِ
ص ِر ث َّم یَ ْعرج الَّذِینَ بَاتوا
ص َالۃِ ْالعَ ْ
ص َالۃِ ْالفَ ْج ِر َو َ
َ
ْف ت َ َر ْكت ْم
هو أ َ ْعلَم ِب ِھ ْم َكی َ
فِیك ْم فَیَ ْسأَلھ ْم َربّھ ْم َو َ
صلّونَ َوأ َت َ ْینَاه ْم
ِعبَادِي فَیَقولونَ ت َ َر ْكنَاه ْم َوه ْم ی َ
صلّونَ )
َوه ْم ی َ
ترجمہ  ’’ :تم میں دن اور رات کے فرشتے
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
ان سے سوال کرتا ہے  ،حاالنکہ وہ ان کے
بارے میں زیادہ جانتا ہے  :تم نے میرے
بندوں کو کس حال میں چھوڑا ؟ تو وہ کہتے
ہیں  :ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑه
رہے تھے  ،اور جب ان کے پاس آئے تو تب
بھی وہ نماز ہی پڑه رہے تھے (])[64۔‘‘

5۔ وہ فرشتے جن کے ذمہ بادل ،بارش اور
پودوں کو اگانا ہے۔
۶۔وہ فرشتے جن کے ذمہ پہاڑوں کے امور
ہیں۔
۷۔جنت اور جہنم کے خازن
8۔وہ فرشتے جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور
ہیں.
(لَه معَ ِقّ ٰبَت ِ ّم ۢن بَ ۡی ِن
تعالی ہے :
ارشاد باری
ٰ
ٱَّلل )١١
یَدَ ۡی ِه َو ِم ۡن خ َۡل ِفِۦه یَ ۡحفَظونَه ِم ۡن أ َ ۡم ِر َّ ۗ ِ
ترجمہ’’:ہر شخص کے آگے اور پیچھے ہللا
کے مقرر کردہ نگران ( فرشتے ) ہیں جو ہللا
کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے
ہیں(] )[65۔ ‘‘
٩۔وہ فرشتے جن کے ذمہ انسان کے ساتھ رہنا
اور اس کیلئے بھالئی کی دعا کرنا ہے۔

١0۔وہ فرشتے جو رحم میں نطفہ کے امور
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
ہیں کہ رسول ہللا ﷺ نے ارشاد فرمایا ِ ( :إذَا
َم َّر ِبالنّ ْ
ان َوأ َ ْربَعونَ لَ ْیلَةً بَ َع َ
ث َّ
َّللا ِإلَ ْی َھا
طفَ ِة اثْنَت َ ِ
ص َرهَاَ ،و ِج ْلدَهَا
ص َّو َرهَاَ ،و َخلَقَ َ
س ْم َع َھاَ ،و َب َ
َملَ ًكا فَ َ
َولَ ْح َم َھاَ ،و ِع َ
ب أَذَ َك ٌر أ َ ْم أ ْنثَى؟
ظا َم َھا ث َّم قَا َل:یَا َر ّ ِ
ضي َربّك َما شَا َء َ ،ویَ ْكتب ْال َملَك  ،ث َّم یَقول:
فَیَ ْق ِ
ب أ َ َجله  ،فَیَقول َربّك َما شَا َءَ ،ویَ ْكتب ْال َملَك
یَا َر ّ ِ
ص ِحیْف ِة ِف ْی یَدِہ ،فَالَ یَ ِزیْد
ث َّم یَ ْخرج ْال َملَک ِبال َّ
َع ٰلی َما ِأم َر َوالَ یَ ْنقص)
رحم مادر میں ) نطفہ پر
ترجمہ ’’ :جب ( ِ
تعالی اس
بیالیس راتیں گذر جاتی ہیں تو ہللا
ٰ
کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے  ،جو اس کی
شکل وصورت بناتا ہے  ،اور اس کے کان ،

آنکھیں  ،جلد  ،گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے  ،پھر
وہ کہتا ہے  :اے میرے رب ! مرد یا عورت ؟
تو تمہارا رب جو چاہتا فیصلہ فرماتاہے  ،اور
فرشتہ لکھ لیتا ہے  ،پھر وہ کہتا ہے  :اے
میرے رب !اس کی عمر کتنی ہو گی ؟ تو
تمہارا رب جو چاہتا ہے کہتا ہے  ،اور فرشتہ
لکھ لیتا ہے  ،پھر وہ کہتا ہے  :اے میرے رب
!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
کرتا (])[66۔ ‘‘
١١۔وہ فرشتے جو موت کے وقت بنی آدم کی
روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔
هو ۡٱلقَا ِهر فَ ۡوقَ ِعبَا ِد ِۖۦہ
ہللا
ٰ
(و َ
تعالی کا فرمان ہےَ :
كم َحفَ َ
ظةً َحت َّ ٰ َٰٓى ِإذَا َجا َٰٓ َء أ َ َحدَكم ۡٱل َم ۡوت
َو ۡیر ِسل َعلَ ۡی ۡ
هم َال یفَ ِ ّرطونَ )
ت َ َوفَّ ۡته رسلنَا َو ۡ

ترجمہ ’’ :اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت
رکھتا ہے اور تم پر نگران (فرشتے ) بھیجتا
ہے  ،حتی کہ جب تم میں سے کسی کو موت
آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض
کر لیتے ہیں  ،اور وہ ( اپنے کام میں ) ذر ہ
بھرکوتاہی نہیں کرتے (])[67۔ ‘‘
ى ِإ ِذ ٰ َّ
(ولَ ۡو ت َ َر ٰ َٰٓ
ت
ٱلظ ِلمونَ فِي َغ َم ٰ َر ِ
نیز فرمایا َ َٰٓ :
ٰ
كم
ۡٱل َم ۡو ِ
س ۖ
جواْ أَنف َ
طواْ أ َ ۡیدِی ِھ ۡم أ َ ۡخ ِر َٰٓ
ت َو ۡٱل َملَئِ َكة بَا ِس َٰٓ
)٩3
ترجمہ ’’:اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب
کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہونگے
اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑها رہے ہونگے کہ
ہاں اپنی جانیں نکالو (] )[68۔‘‘
١٢۔وہ فرشتے جو قبر میں لوگوں سے سوال
کرنے اور اس پر مرتب ہونی والی نعمتوں یا
عذاب دینے پر مامور ہیں۔

١3۔وہ فرشتے جن کی ذمہ داری امت کے
سالم کو نبی ﷺتک پہنچانا ہے ،جیسا کہ
رسول ہللا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:
غونِ ْی َع ْن
سی ِ
َّاحیْنَ فِ ْی ْاأل ْر ِ
( ِإ َّن ِ ٰ ِ
ض یبَ ِلّ ْ
َّلل َمالَئكةً َ
سالَ َم)
أ َّمتِ ْی ال َّ
ترجمہ ’’ :بے شک ہللا کے کچھ فرشتے
ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے
ہیں  ،اور وہ مجھ تک میری امت کا سالم
پہنچاتے ہیں (])[69۔ ‘‘
تیسرا رکن:کتابوں پر ایمان النا
تعالی نے انبیاء علیہم السالم پر جو کتابیں
ہللا
ٰ
النا،ارکان ایمان میں
نازل کیں ان پر ایمان
ِ
تعالی نے اپنے
سے تیسرا رکن ہے ،ہللا
ٰ
رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا جو کہ مخلوق
کیلئے باعث رحمت وہدایت ہیں۔

تعالی کا
جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہللا
ٰ
فرمان ہے :
ب ِفی َۛ ِه هدٗ ى ِلّ ۡلمت َّ ِقینَ ) ٢
( ٰذَ ِل َك ۡٱل ِك ٰت َب َال َر ۡی َۛ َ
ترجمہ  ’’ :اس کتاب میں کوئی شک وشبہ
ث ہدایت
نہیں اور یہ پرہیزگاروں کیلئے باع ِ
ہے (] )[70۔ ‘‘
أنز َل فِی ِه
نیز فرمایا َ ( :
شھۡ ر َر َم َ
ِي ِ
ضانَ ٱلَّذ َٰٓ
ان
ۡٱل ۡقر َءان هدٗ ى ِلّلنَّ ِ
اس َوبَ ِیّ ٰنَت ِ ّمنَ ۡٱلھدَ ٰى َو ۡٱل ۡفرقَ ۚ ِ
)١8٥
ترجمہ ’’ :ما ِہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن
ث ہدایت
نازل کیا گیا  ،جو لوگوں کیلئے باع ِ
ہے  ،اور اس میں ہدایت کی اور ( حق وباطل
کے درمیان ) فرق کرنے کی نشانیاں ہیں
(])[71۔ ‘‘
اورآسمانی کتابیں بندوں کیلئے دنیا وآخرت کی
سعادت کی ضامن  ،اور ان کیلئے دنیا میں

گزر بسر کرنے کیلئے ایک نظام زندگی اور
دستور حیات ہیں  ،اور لوگوں کے اختالف کی
ِ
صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کرنے
والی ہیں۔
س ۡلنَا رسلَنَا
ارشاد باری
تعالی ہے( :لَقَ ۡد أ َ ۡر َ
ٰ
ت َوأَنزَ ۡلنَا َمعَھم ۡٱل ِك ٰت َ َ ۡ
قوم
ِب ۡٱلبَ ِیّ ٰنَ ِ
ب َوٱل ِمیزَ انَ ِلیَ َ
ٱلنَّاس ِب ۡٱل ِق ۡس ِۖط) ٢٥
ترجمہ ’’ :یقیناًہم نے اپنے پیغمبروں کو
واضح دالئل دے کر مبعوث فرمایا اور ان کے
ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ
عدل پر قائم رہیں(] )[72۔‘‘
ت کریمہ میں ہللا تعالی ٰنے اپنے
اس آی ِ
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
کر سکیں اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے
۔

١۔ کتابوں پر ایمان النے کی حقیقت
کتابوں پر ایمان النے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ
دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ ہللا
تعالی 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
ث ہدایت ہیں اور ان میں جو کچھ ہے اس
باع ِ
کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب
تعالی
ہے اور ان کی تعداد کا علم صرف ہللا
ٰ
کو ہے ،اور جو شخص ہللا تعالی کی نازل
کردہ کتابوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار
کرے وہ کافر ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
ب
ٱَّلل َو َرسو ِلِۦه َو ۡٱل ِك ٰت َ ِ
( ٰیََٰٓأَیّ َھا ٱلَّذِینَ َءا َم َٰٓنواْ َء ِامنواْ ِب َّ ِ
ِي أَنزَ َل ِمن
ٱلَّذِي ن ََّز َل َعلَ ٰى َرسو ِلِۦه َو ۡٱل ِك ٰت َ ِ
ب ٱلَّذ َٰٓ
َٰٓ
ٱَّلل َو َم ٰلَئِ َكتِِۦه َوكت ِبِۦه َورس ِلِۦه َو ۡٱلیَ ۡو ِم
قَ ۡب ۚل َو َمن یَ ۡك ۡفر ِب َّ ِ
ض ٰلَ ۢ َال بَ ِعیدًا )  ١3٦ترجمہ’’:اے
ض َّل َ
ۡٱأل َٰٓ ِخ ِر فَقَ ۡد َ

تعالی پر ،اس کے رسول (ﷺ)
ایمان والو! ہللا
ٰ
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
تعالی ،اس
کی ہیں  ،اورجس شخص نے ہللا
ٰ
کے فرشتوں ،اس کی کتابوں ،اس کے
رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کیا  ،وہ
دور کی گمراہی میں جا پڑا (])[73۔‘‘
٢۔کتابیں نازل کرنے کی حکمت
تعالی نے اپنی کتابیں متعدد حکمتوں کے
ہللا
ٰ
پیش نظر نازل فرمائیں  ،ان میں سے چند
ِ
حکمتیں یہ ہیں :
تعالی نے اپنی کتابیں اس لئے نازل
( )١ہللا
ٰ
فرمائیں کہ تاکہ اس کے بندے اپنے تمام
مسائل میں انہیں اپنا مرجع بنائیں  ،اور ہر
مسئلہ میں ان کی طرف رجوع کریں  ،جیسا
تعالی کا فرمان ہے :
کہ ہللا
ٰ

(فَإِن ت َ ٰنَزَ ۡع ۡتم ِفي ش َۡيء فَردّوہ ِإلَى َّ
ٱلرسو ِل
ٱَّللِ َو َّ
كنتم
ِإن ۡ
سن
ۡتؤ ِمنونَ ِب َّ ِ
ٱَّلل َو ۡٱلیَ ۡو ِم ۡٱأل َٰٓ ِخ ۚ ِر ٰذَ ِل َك خ َۡیر َوأ َ ۡح َ
ت َ ۡأ ِو ً
یال )٥٩
ترجمہ  ’’ :پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا
اختالف ہو جائے تو اسے ہللا اور رسول کی
یوم آخرت پر
طرف لوٹا دو  ،اگر تم ہللا اور ِ
ایمان رکھتے ہو  ،اسی میں بھالئی ہے اور
انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے (])[74۔ ‘‘
اور یہی وجہ ہے کہ عرفات میں خطبۂ حجۃ
الوداع کے دوران رسول ہللا ﷺ نے اپنی امت
کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب ہللا ( قرآن مجید )
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
میں غور وفکر کریں اور اس پر عمل کریں ۔

( )٢دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگ ان کے
ذریعے فیصلے کر سکیں  ،جیسا کہ ہللا تعالی
کا فرمان ہے :
ٱَّلل ٱلنَّ ِبیِّۧنَ مبَ ّ
( َكانَ ٱلنَّاس أ َّم ٗة ٰ َو ِحدَ ٗۃ فَبَعَ َ
ث َّ
ش ِِرینَ
كم بَ ۡینَ
َومنذ ِِرینَ َوأَنزَ َل َمعَھم ۡٱل ِك ٰت َ َ
ب ِب ۡٱل َح ّ ِ
ق ِلیَ ۡح َ
اس ِفی َما ۡ
ٱختَلَفواْ ِفی ۚ ِه) ٢١3
ٱلنَّ ِ
ترجمہ ’’ :در اصل لوگ ایک ہی جماعت
تعالی نے نبیوں کو خوشخبریاں
تھے پھر ہللا
ٰ
دینے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا
اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں
تاکہ لوگوں کے ہر اختالفی امر کا فیصلہ
ہوجائے(])[75۔‘‘
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
امور میں کتاب ہللا کی طرف رجوع کریں ،
اور کتاب ہللا جو فیصلہ کردے وہ اس کے

سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اسے کھلے
دل سے تسلیم کر لیں۔
( )3تیسری حکمت یہ ہے کہ رسولﷺ کے
انتقال کے بعد ہللا کا دین ان کتابوں کے
ذریعے محفوظ رہے  ،اور اسی لئے رسول ہللا
شیْئین،لَ ْن
ﷺ نے ارشاد فرمایا ( :ت َ َر ْکت ِفیْک ْم َ
َّللا َوسنَّتِ ْی َ ،ولَ ْن یَتَفَ َّرقَا َحتٰی
اب ٰ ِ
تَ ِ
ضلّ ْوابَ ْعدَه َماِ :کت َ َ
ض)
ی ْال َح ْو َ
یَ ِردَا َعلَ َّ
ترجمہ  ’’ :میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا
رہا ہوں  :ان کے بعد ( یعنی اگر تم نے انہیں
مضبوطی سے تھام لیا تو) کبھی گمراہ نہیں ہو
گے  :ایک ہے کتاب ہللا ( قرآن مجید ) اور
دوسری ہے میری سنت  ،اور یہ دونوں کبھی
جدا جدا نہیں ہو نگی یہاں تک کہ حوض پر
میرے پاس آئیں گی (])[76۔‘‘
( )۴چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں
تعالی کی حجت کے طور پر قائم رہیں
پرہللا
ٰ

اورتاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ
میرے پاس تو کوئی نصیحت کرنے واال آیا ہی
نہ تھا  ،اور چونکہ کتاب ہللا (قرآن مجید )
موجود اور بفضل ہللا محفوظ ومامون ہے اس
لئے یہ واجب االتباع ہے  ،جیسا کہ ہللا رب
أنز َل ِإلَ ۡیكم ِ ّمن
العزت کا فرمان ہے ( :ٱت َّ ِبعواْ َما َٰٓ ِ
كم َو َال تَت َّ ِبعواْ ِمن دو ِن ِ َٰٓۦه أ َ ۡو ِلیَا َٰٓ ۗ َء ) 3
َّر ِبّ ۡ
ترجمہ ’’ :تم لوگ اس چیز کی پیروی کرو
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف
تعالی کو چھوڑ
نازل کی گئی ہے۔ اور ہللا
ٰ
کردوسرے سرپرستوں کی پیروی مت
کرو(])[77۔‘‘
ارك فَٱت َّ ِبعوہ
(و ٰ َهذَا ِك ٰت َ ٌ
ب أَنزَ ۡل ٰنَه مبَ َ
اور فرمایاَ :
كم ۡتر َحمونَ )١٥٥
َوٱتَّقواْ لَعَلَّ ۡ
ترجمہ ’’ :اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم
نے نازل کیا ہے ،یہ بڑی برکت والی ہے ،لہذا

تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم
پر رحم کیا جائے (] )[78۔‘‘
3۔کتابوں پر ایمان النے کی کیفیت
تعالی کی کتابوں پر ایمان النا دو طرح کا
ہللا
ٰ
ہے اجمالی اور تفصیلی  ،اجمالی ایمان سے
مقصود یہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان الئیں
تعالی نے اپنے انبیاءعلیہم السالم پر
کہ ہللا
ٰ
کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔
اورتفصیلی ایمان سے مقصود یہ ہے کہ آپ
تعالی
ان کتابوں پر ایمان الئیں جن کا ذکر ہللا
ٰ
نے نام لے کر اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا
ہے  ،اور وہ ہیں  :قرآن کریم  ،توراۃ  ،زبور،
وموسی علیہما
انجیل اور حضرت ابراہیم
ٰ
السالم کے صحیفے  ،اور آپ اس بات پر بھی
الی 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
کریں  ،اس کی توحید کا اقرار کریں ،محض
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:
تعالی کا وہ کالم پاک ہے
١۔قرآن کریم :یہ ہللا
ٰ
جسے اس نے خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ
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

تعالی نے اٹھایا ہوا ہے
حفاظت کا ذمہ بھی ہللا
ٰ
اور اسے دوسری تمام کتابوں کیلئے ناسخ
قرار دیا ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
( ِإنَّا ن َۡحن ن ََّز ۡلنَا ٱلذّ ِۡك َر َو ِإنَّا لَه لَ ٰ َح ِفظونَ ) ٩
ترجمہ ’’ :ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا
ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں (])[79۔‘‘
صدّ ِٗقا
(وأَنزَ ۡلنَا َٰٓ ِإلَ ۡی َك ۡٱل ِك ٰت َ َ
قم َ
ب بِ ۡٱل َح ّ ِ
اور فرمایاَ :
ب َوم َھ ۡی ِمنًا َعلَ ۡی ۖ ِه فَ ۡ
ٱحكم بَ ۡینَھم
ِلّ َما بَ ۡینَ یَدَ ۡی ِه ِمنَ ۡٱل ِك ٰت َ ِ
ِب َما َٰٓ أَنزَ َل َّ ۖ
ٱَّلل )٤8
ترجمہ ’’ :اور ہم نے آپ کی طرف حق کے
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
تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کے
میں اس ہللا
ٰ
ساتھ فیصلہ کیجئے(]‘‘)[80

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۔
ارشاد باری تعالی ٰہے ( :قل لَّ ِئ ِن ۡ
ت
ٱجت َ َمعَ ِ
ۡ
ان َال
ِۡ
ٱإلنس َو ۡٱل ِج ّن َعلَ ٰ َٰٓى أَن یَأتواْ بِ ِم ۡث ِل ٰ َهذَا ۡٱل ۡقر َء ِ
ضھم ِلبَعۡ ض َ
یَ ۡأتونَ ِب ِم ۡث ِلِۦه َولَ ۡو َكانَ بَعۡ
ظ ِھیرا )88
ۡ
ترجمہ  ’’ :آپ کہہ دیجئے ! اگر جن وانس
سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا الئیں تو
نہ ال سکیں گے  ،خواہ وہ سب ایک دوسرے
کے مدد گار ہی کیوں نہ ہوں (])[81۔ ‘‘
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

ہمارے نبی محمد ﷺکے آنے کے بعد رسالت
کے دروازہ کو بند کر دیا گیا۔
تعالی نے ہر قسم کی تحریف سے قرآن
ج۔ہللا
ٰ
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
واال اور ان پر محافظ ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
( َما َكانَ َحدِی ٗثا ۡیفت َ َر ٰى َو ٰلَ ِكن ت َصۡ دِیقَ ٱلَّذِي بَ ۡینَ
یَدَ ۡی ِه
صی َل ك ِّل ش َۡيء َوهدٗ ى َو َر ۡح َم ٗة ِلّقَ ۡوم ۡیؤ ِمنونَ
َوت َ ۡف ِ
)١١١
ترجمہ ’’ :یہ قرآن جھوٹی ،بنی بنائی بات نہیں
بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتاہے جو اس

سے پہلے نازل ہوئیں  ،اور یہ ہر چیز کو
کھول کر بیان کرنے واال ہے اور ایمان والوں
کیلئے باعث ہدایت ورحمت ہے (])[82۔‘‘
ه۔ یہ سابقہ تمام کتب کا ناسخ ہے۔
تعالی کی وہ کتاب ہے جس
٢۔تورات :یہ ہللا
ٰ
موسی علیہ السالم پر
کو اس نے حضرت
ٰ
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
موسی علیہ السالم پر نازل
تعالی نے
جسے ہللا
ٰ
ٰ
فرمایا تھا  ،نہ کہ اس تحریف شدہ تورات پر
جو اہل کتاب کے پاس موجود ہے۔
فرمان ٰالہی ہے:
ِ

( ِإنَّا َٰٓ أَنزَ ۡلنَا ٱلت َّ ۡو َر ٰىةَ ِفی َھا هدٗ ى َو ۚ
نور َی ۡحكم ِب َھا
ٱلر ٰبَّنِیّونَ
ٱلنَّبِیّونَ ٱلَّذِینَ أ َ ۡسلَمواْ ِللَّذِینَ هَادواْ َو َّ
َو ۡٱأل َ ۡحبَار ِب َما ۡ
ٱس ۡ
ٱَّلل ) ٤٤
تح ِفظواْ ِمن ِك ٰت َ ِ
ب َّ ِ
ترجمہ  ’’ :بالشبہ ہم نے تورات نازل فرمائی
ہے جس میں ہدایت ونور ہے ،یہودیوں میں
تعالی کے ماننے
اسی تورات کے ساتھ ہللا
ٰ
والے انبیا (علیہم السالم) اور اہل ہللا اور علما
فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں ہللا کی اس
کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا(])[83۔‘‘
تعالی کی وہ کتاب ہے جس کو
3۔انجیل :یہ ہللا
ٰ
عیسی علیہ السالم پر نازل
اس نے حضرت
ٰ
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
تعالی نے اس کے صحیح
ہے جسے ہللا
ٰ
عیسی علیہ السالم پر نازل
اصولوں کے ساتھ
ٰ
فرمایا تھا  ،نہ کہ اس انجیل پر جو آج اہل

کتاب کے پاس موجود ہے ،اور اس میں
تحریف کر دی گئی ہے ۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
صدّ ِٗقا ِلّ َما
(وقَفَّ ۡینَا َعلَ ٰ َٰٓى َءا ٰث َ ِر ِهم ِب ِعی َ
سى ۡٱب ِن َم ۡریَ َم م َ
َ
نجی َل فِی ِه هدٗ ى
ٱإل ِ
بَ ۡینَ یَدَ ۡی ِه ِمنَ ٱلت َّ ۡو َر ٰى ۖ ِة َو َءات َ ۡی ٰنَه ۡ ِ
صدّ ِٗقا ِلّ َما بَ ۡینَ یَدَ ۡی ِه ِمنَ ٱلت َّ ۡو َر ٰى ِة َوهدٗ ى
َونور َوم َ
َو َم ۡو ِع َ
ظ ٗة ِلّ ۡلمت َّ ِقینَ )
عیسی بن مریم علیہ
’’اور ہم نے ان کے بعد
ٰ
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
ونصیحت تھی(] )[84۔ ‘‘

یاد رہے کہ تورات وانجیل میں دوسرے احکام
کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد
ﷺکی رسالت کی بشارت بھی موجود تھی،
فرمان ٰالہی ہے:
جیسا کہ
ِ
ي ٱلَّذِي یَ ِجدونَه
(ٱلَّذِینَ یَت َّ ِبعونَ َّ
ي ۡٱأل ِ ّم َّ
ٱلرسو َل ٱلنَّ ِب َّ
نجی ِل یَ ۡأمرهم
َم ۡكتوبًا ِعندَ ۡ
ٱإل ِ
هم ِفي ٱلت َّ ۡو َر ٰى ِة َو ۡ ِ
یح ّل لَھم َّ
ِب ۡٱل َمعۡ
ت
ٱلط ِیّ ٰبَ ِ
ھم َع ِن ۡٱلمن َك ِر َو ِ
ِ
روف َویَ ۡن َھ ٰى ۡ
َوی َح ِ ّرم َعلَ ۡی ِھم ۡٱل َخ ٰ َبَٰٓئِ َ
هم
ھم ِإصۡ َر ۡ
ضع َع ۡن ۡ
ث َویَ َ
َو ۡٱأل َ ۡغ ٰلَ َل ٱلَّ ِتي َكان َۡت َعلَ ۡی ِھ ۡۚم )١٥7
’’جو لوگ ایسے رسول  ،نبی امی کی اتباع
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
طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں (])[85۔‘‘

تعالی نے
۴۔ زبور  :یہ وہ کتاب ہے جسے ہللا
ٰ
حضرت داؤدعلیہ السالم پر نازل فرمایا  ،اور
اس پر بھی ایمان النا واجب ہے ،لیکن اس پر
تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السالم
جسے ہللا
ٰ
پر نازل فرمایا ،وہ زبور قطعی طور پر نہیں
جو یہودیوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو
(و َءات َ ۡینَا دَاودَ
چکی ہے۔ارشاد رب العزت ہےَ :
زَ بورا )١٦3
ترجمہ ’’ :اور ہم نے داؤد (  ) ٢کو زبور
عطا فرمائی (])[86۔‘‘
موسی علیہما
5۔حضرت ابراہیم وحضرت
ٰ
السالم کے صحیفے:
تعالی نے
یہ وہ صحیفے ہیں جوکہ ہللا
ٰ
حضرت ابراہیم علیہ السالم اور حضرت
موسی علیہ السالم کو عطا کئے تھے ،اور یہ
ٰ
تمام صحیفے مفقود ہیں  ،اور ان کے بارے
میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ۔

تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
یم
(أ َ ۡم لَ ۡم ینَب َّۡأ ِب َما فِي
ِ
صحف مو َ
س ٰى َ 3٦و ِإ ۡب ٰ َر ِه َ
ٱلَّذِي َوفَّ ٰ َٰٓى  37أ َ َّال ت َ ِزر َو ِاز َرۃ ِو ۡز َر ۡ
أخ َر ٰى38
سعۡ یَه
سعَ ٰى َ 3٩وأَ َّن َ
س ِن ِإ َّال َما َ
ۡلن ٰ َ
َوأَن لَّ ۡی َ
س ِل ۡ ِ
یر ٰى  ٤0ث َّم ۡ
یجزَ ٰىه ۡٱل َجزَ آَٰ َء ۡٱأل َ ۡوفَ ٰى )٤١
َ
ف َ
س ۡو َ
ترجمہ ’’ :کیا اس چیز کی خبر نہیں دی گئی
موسی ( علیہ السالم ) اور وفادار
جو
ٰ
ابراہیم(علیہ السالم) کے صحیفوں میں تھی کہ
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
اسے پورا پورا بدلہ دیا جائیگا (])[87۔ ‘‘
اور فرمایا ( :بَ ۡل ۡتؤثِرونَ ۡٱل َحیَ ٰوۃ َ ٱلد ّۡنیَا ١٦
حف
ص ِ
َو ۡٱأل َٰٓ ِخ َرۃ خ َۡیر َوأ َ ۡبقَ ٰ َٰٓى ِ ١7إ َّن ٰ َهذَا لَ ِفي ٱل ّ
یم َومو َس ٰى )١٩
ۡٱألولَ ٰى ١8
ِ
صحف ِإ ۡب ٰ َر ِه َ

ترجمہ ’’ :لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو
ترجیح دیتے ہوحاالنکہ آخرت بہت بہتر اور
بہت بقاء والی ہے  ،البتہ یہ باتیں پہلے
موسی (علیہ
صحیفوں میں بھی ہیں )یعنی(
ٰ
السالم) اور ابراہیم (علیہ السالم) کے صحیفوں
میں(])[88۔ ‘‘
چوتھا رکن:رسولوں پر ایمان النا
١۔ رسولوں پر ایمان النا :اس پختہ اعتقاد کا
تعالی نے اپنے پیغامات
نام ہے کہ ہللا
ٰ
واحکامات پہنچانے کے لئے کچھ رسولوں
)پیغمبروں(کو منتخب فرمایا ،اور جس شخص
نے ان کی فرمانبرداری کی وہ ہدایت یافتہ ہوا
 ،اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ
تعالی نے ان کی طرف جو کچھ
ہوا ،اور ہللا
ٰ
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
تعالی کے راستے
کی خیر خواہی کی ،اور ہللا
ٰ
میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا ،اور لوگوں
پر حجت قائم کر دی۔
تعالی نے انبیاء ورسل علیہم السالم میں
ہللا
ٰ
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۔
ت نبوت
١۔ حقیق ِ
خالق اور مخلوق کے درمیان خالق کی
شریعت کو پہنچانے کا جو واسطہ ہے اسے
تعالی اپنے بندوں
نبوت کہا جاتا ہے،اور ہللا
ٰ
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۔

َٰٓ
(ٱَّلل یَصۡ َ
ارشاد ربانی ہےَّ :
ط ِفي ِمنَ ۡٱل َم ٰلَ ِئ َك ِة
ٗ
اس ِإ َّن َّ
رسال َو ِمنَ ٱلنَّ ِ ۚ
صیر )7٥
س ِم ۢیع بَ ِ
ٱَّللَ َ
ترجمہ ’’:فرشتوں میں سے اور انسانوں میں
سے پیغام پہنچانے والوں کو ہللا چن لیتا ہے،
تعالی خوب سننے واال  ،دیکھنے
بے شک ہللا
ٰ
واال ہے(])[89۔‘‘
اور نبوت وہبی (عطائی) ہوتی ہے کسبی
ت عبادت سے
نہیں ،بایں معنی کہ اسے کثر ِ
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۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
َّ
ِي ِإلَ ۡی ِه َمن ینِیب
ي ِإلَ ۡی ِه َمن یَ َ
شآَٰء َویَھۡ د َٰٓ
(ٱَّلل یَ ۡجتَبِ َٰٓ
)١3

تعالی جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ
ترجمہ’’ہللا
ٰ
بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع
کرے وہ اس کی صحیح راہنمائی کرتا ہے
(])[90۔‘‘
٢۔ رسولوں کی بعثت میں حکمت
تعالی نے رسولوں کو مختلف حکمتوں کے
ہللا
ٰ
پیش نظر مبعوث فرمایا  ،ان میں سے چند
حکمتیں یہ ہیں:
١۔ انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر
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
تعالی
مقصد کی یاددہانی کروانا جس کیلئے ہللا
ٰ
نے مخلوق کو پیدا کیا ہے ،اور وہ اس کی
عبادت اور وحدانیت ہے ۔

(ولَقَ ۡد بَعَ ۡثنَا ِفي ك ِّل أ َّمة َّر ً
سوال
ارشاد ربانی ہے:
َ
ٱجتَنِبواْ ٰ َّ
أ َ ِن ۡ
ٱَّللَ َو ۡ
ٱعبدواْ َّ
غوت )3٦
ٱلط ۖ َ
ترجمہ ’’:اور یقیناًہم نے ہر امت میں رسول
تعالی کی عبادت
بھیجا کہ (لوگو)صرف ہللا
ٰ
کرو اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے
بچو (])[91۔‘‘
٢۔رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر حجت قائم
کرنا۔
تعالی ہے:
فرمان باری
ٰ
(رسال ّمبَ ّ
اس َعلَى
ّ
ش ِِرینَ َومنذ ِِرینَ ِلئ َ َّال یَكونَ ِللنَّ ِ
ٱَّلل َع ِز ً
ٱلرس ۚ ِل َو َكانَ َّ
یزا َح ِكیما
ٱَّلل ح َّج ۢة بَعۡ دَ ّ
َّ ِ
) ١٦٥
ترجمہ ’’ :ہم نے انہیں رسول بنایا ہے
خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے
تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی
تعالی پر کوئی حجت نہ رہ جائے ،ہللا
ہللا
ٰ

تعالی بڑا غالب اور بڑا با حکمت
ٰ
ہے(])[92۔‘‘
3۔بعض غیبی امور کو بیان کرنا  ،جن کا
ادراک لوگ اپنی عقلوں سے نہیں کر سکتے ،
تعالی کے اسماء وصفات ،فرشتے،
مثال ہللا
ٰ
قیامت کے دن سے پہلے واقع ہونے والے
روز قیامت  ،حساب وکتاب  ،جنت
امور ِ ،
ودوزخ وغیرہ۔
۴۔رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ
وہ اپنی امتوں کے سامنے زندگی گذارنے کا
ایک بہترین نمونہ پیش کریں ۔
(أو ٰلََٰٓ ِئ َك ٱلَّذِینَ َهدَى َّ ۖ
ٱَّلل فَ ِبھدَ ٰىھم
فرمان ٰالہی ہےْ :
ۡٱقت َ ِدہۡۗ )٩0
تعالی
ترجمہ ’’ :یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہللا
ٰ
نے ہدایت دی ہے پس آپ بھی انہیں کے
راستے کی پیروی کیجئے(])[93۔‘‘

اور فرمایا:
كم فِی ِھ ۡم ۡ
سنَة)٦
(لَقَ ۡد َكانَ لَ ۡ
أس َوۃ ٌ َح َ
ترجمہ’’:یقیناًتمہارے لئے ان لوگوں میں
بہترین نمونہ ہے(])[94۔‘‘
5۔ لوگوں کے نفوس کی اصالح،اور ان کا
تزکیہ کرنا ،اور ہر اس چیز سے ڈرانا جو
انہیں ہالک کرنے والی ہے ۔
(هو ٱلَّذِي بَعَ َ
ث فِي
فرمان باری
ٰ
تعالی ہےَ :
ھم یَ ۡتلواْ َعلَ ۡی ِھ ۡم َءا ٰیَتِِۦه َویزَ ِ ّكی ِھ ۡم
ۡٱأل ِ ّم ِیّۧنَ َرسوال ِ ّم ۡن ۡ
ب َو ۡٱل ِح ۡك َمةَ َو ِإن َكانواْ ِمن قَ ۡبل لَ ِفي
َویعَ ِلّمھم ۡٱل ِك ٰت َ َ
ض ٰلَل ّمبِین )٢
َ
’’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
تھے(])[95۔‘‘
اورحضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی
کریم ﷺ نے ارشاد فرمایاِ (:إنَّ َما ب ِعثْت ِألت َ ِ ّم َم
ق)
َمک ِ
َار َم ْاأل ْخالَ ِ
یعنی ’’میں یقیناًاچھے اور پاکیزہ اخالق کی
تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں(])[96۔‘‘
3۔ رسولوں کی ذمہ داریاں
انبیاء ورسل علیہم السالم کو بڑی بڑی ذمہ
داریاں سونپی جاتی ہیں جن کی تفصیل کچھ
یوں ہے:
امور شریعت کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو
١۔
ِ
غیر ہللا کی عبادت سے ہٹا کر صرف ہللا
تعالی کی عبادت کی طرف بالنا۔
ٰ

ٱَّلل
س ٰلَ ِ
ت َّ ِ
ارشاد ربانی ہے( :ٱلَّذِینَ یبَ ِلّغونَ ِر ٰ َ
َویَ ۡخش َۡونَه َو َال یَ ۡخش َۡونَ أ َ َحدًا ِإ َّال َّ ۗ
ٱَّللَ َو َكفَ ٰى بِ َّ
ٱَّللِ
َحسِیبا ) 3٩
تعالی کے
ترجمہ ’’ :یہ سب ایسے تھے کہ ہللا
ٰ
تعالی ہی
احکام پہنچایا کرتے تھے اور ہللا
ٰ
تعالی کے سوا کسی
سے ڈرتے تھے اور ہللا
ٰ
تعالی حساب لینے
سے نہ ڈرتے تھے اور ہللا
ٰ
کیلئے کافی ہے(] )[97۔‘‘
٢۔ جو دین نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت
کرنا۔
(وأَنزَ ۡلنَا َٰٓ ِإلَ ۡی َك ٱلذّ ِۡك َر
فرمان باری
ٰ
تعالی ہےَ :
اس َما ِ ّ
ھم یَتَفَ َّكرونَ )٤٤
نز َل ِإلَ ۡی ِھ ۡم َولَعَلَّ ۡ
ِلتبَ ِیّنَ ِللنَّ ِ
ترجمہ ’’ :اور ہم نے آپ کی طرف ذکر
(کتاب) کو اتارا تاکہ لوگوں کی طرف جو کچھ
نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان

کر دیں ،شاید کہ وہ غور وفکر
کریں(])[98۔‘‘
3۔امت کو برائی سے ڈرانا ،ان کی خیر
وبھالئی کی طرف راہنمائی کرنا ،ان کو ثواب
کی بشارت دینا اور سزا سے ڈرانا۔
(رسال ّمبَ ّ
ش ِِرینَ َومنذ ِِرینَ ١٦٥
فرمان ٰالہی ہےّ :
)
ترجمہ ’’ :ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں
دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا
(])[99۔‘‘
۴۔اقوال وافعال میں پاکیزہ نمونہ اور اسوۂ
حسنہ کے ذریعہ لوگوں کی اصالح کرنا۔
تعالی کی شریعت کا
5۔ لوگوں کے درمیان ہللا
ٰ
نفاذ اور اس کی عملی تطبیق کرنا۔

۶۔ قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر
تعالی کا
گواہی دینا کہ انہوں نے ان کو ہللا
ٰ
پیغام واضح طور پرپہنچادیا تھا۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
ش ِھید َو ِج ۡئنَا بِ َك َعلَ ٰى
ف ِإذَا ِج ۡئنَا ِمن ك ِّل أ َّم ۢ ِة بِ َ
(فَ َك ۡی َ
ٰ ََٰٓه َ َٰٓ
ش ِھیدٗ ا)٤١
ؤال ِء َ
ترجمہ ’’ :پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم
ہر امت میں سے ایک گواہ الئیں گے  ،اور
آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر الئیں
گے(])[100۔‘‘
۴۔تمام انبیاء ورسل علیہم السالم کادین اسالم
ہی ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
ٱإل ۡس ٰلَ ۗم)١٩
َّ ِ
ٱَّلل ۡ ِ

( إِ َّن ٱلدِّینَ ِعندَ

تعالی کے نزدیک
ترجمہ ’’ :بے شک ہللا
ٰ
پسندیدہ دین اسالم ہی ہے(])[101۔‘‘
اورتمام انبیاء علیہم السالم ایک ہللا کی عبادت
کی طرف بالتے اور غیر ہللا کی عبادت
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
کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ( :اَأل ْن ِبیَاء ِإ ْخ َوۃ
ِلعَالَّ ٍ
احدٌ)
ت أ َّمھاتھ ْم َ
شتٰی َو ِد ْینھم َو ِ
یعنی ’’تمام انبیاء آپس میں عالتی بھائی
ہیں(جن کا باپ ایک ہے اور ) مائیں الگ الگ
ہیں ،اور ان سب کا دین ایک ہے (])[102۔‘‘
5۔تمام رسول بشر ہیں اور انہیں علم غیب
بھی نہیں ہے

تعالی کی خصوصیات میں سے
علم غیب ہللا
ٰ
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 ۔
س ۡلنَا قَ ۡبلَ َك ِمنَ ۡٱل ۡ
س ِلینَ
مر َ
(و َما َٰٓ أ َ ۡر َ
فرمان ٰالہی ہےَ :
ھم لَیَ ۡ
َّ
ِإ َّ َٰٓ
ق
ع
ٱلط
أ
كلونَ
ال ِإنَّ ۡ
َ
ام َویَ ۡمشونَ ِفي ۡٱأل َ ۡس َوا ۗ ِ
َ
)٢0
ترجمہ ’’ :اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے
رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے
تھے اور بازاروں میں بھی چلتے
تھے(])[103۔‘‘
س ۡلنَا رسال ِ ّمن قَ ۡب ِل َك َو َجعَ ۡلنَا
(ولَقَ ۡد أ َ ۡر َ
اور فرمایاَ :
ذریَّة) 38ترجمہ ’’ :ہم آپ سے
لَ ۡ
ھم أ َ ۡز ٰ َوجا َو ِ ّ
پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور

ہم نے ان سب کو بیوی بچوں واال بنایا تھا
(])[104۔‘‘
اور انہیں بھی انسانوں کی طرح خوشی
وغمی ،مشقت وآسانی اور ہشاش وبشاش ہونا
جیسے عوارض الحق ہوتے تھے۔
اور انبیاء علیہم السالم علم غیب بھی نہیں
تعالی ان
رکھتے بجز اس کے کہ جس کی ہللا
ٰ
کو خبر دے۔
ب فَ َال ۡ
یظ ِھر َعلَ ٰى
فرمان ٰالہی ہے( :عا ِلم ۡٱلغ َۡی ِ
ض ٰى ِمن َّرسول فَإِنَّه
غ َۡی ِب ِ َٰٓۦه أ َ َحدًا ِ ٢٦إ َّال َم ِن ۡٱرت َ َ
صدا) ٢7
یَ ۡسلك ِم ۢن بَ ۡی ِن یَدَ ۡی ِه َو ِم ۡن خ َۡل ِفِۦه َر َ
ترجمہ’’:وہی غیب کا جاننے واال ہے اور
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
مقرر کر دیتا ہے(])[105۔ ‘‘

۶۔ رسولوں کا معصوم ہونا
تعالی نے اپنی رسالت اور اس کی تبلیغ
ہللا
ٰ
کیلئے کائنات میں سے افضل ،اورپیدائشی اور
اخالقی اعتبار سے اکمل انسانوں کا انتخاب کیا
 ،اور انہیں کبیرہ گناہوں سے معصوم اور
عیوب ونقائص سے مبرا بنایا  ،تاکہ وہ ہللا
تعالی کی وحی کو اپنی ا ّمتوں تک پہنچائیں،
ٰ
تبلیغ دین میں معصوم ہیں۔
لہذا وہ باتفاق امت
ِ
أنز َل
ارشاد ربانی ہےٰ ( :یََٰٓأَیّ َھا َّ
ٱلرسول بَ ِلّ ۡغ َما َٰٓ ِ
سالَت َ ۚه َو َّ
ٱَّلل
ِإلَ ۡی َك ِمن َّر ِبّ ۖ َك َو ِإن لَّ ۡم ت َ ۡفعَ ۡل فَ َما بَلَّ ۡغ َ
ت ِر َ
مك ِمنَ ٱلنَّ ِ ۗ
اس) ٦7
ص َ
یَعۡ ِ
ترجمہ ’’ :اے رسول! جو کچھ بھی آپ کی
طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا
ہے ،اسے پہنچادیجئے ،اگر آپ نے ایسا نہ
تعالی کی رسالت ادا نہیں کی
کیا تو آپ نے ہللا
ٰ
تعالی ہی لوگوں سے بچاتا ہے
اور آپ کو ہللا
ٰ
(])[106۔‘‘

ٱَّلل َویَ ۡخش َۡونَه
س ٰلَ ِ
ت َّ ِ
اور فرمایا(:ٱلَّذِینَ یبَ ِلّغونَ ِر ٰ َ
َو َال یَ ۡخش َۡونَ أ َ َحدًا ِإ َّال َّ ۗ
ٱَّللَ )3٩
تعالی کے
ترجمہ ’’ :یہ سب ایسے تھے کہ ہللا
ٰ
احکام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے
تعالی کے سوا کسی سے نہ
تھے اور ہللا
ٰ
ڈرتے تھے(])[107۔ ‘‘
ت َر ِبّ ِھ ۡم
س ٰلَ ِ
اور فرمایاِ :
(لّیَعۡ لَ َم أَن قَ ۡد أ َ ۡبلَغواْ ِر ٰ َ
َوأ َ َحا َ
ص ٰى ك َّل ش َۡيءٍ َعدَ ۢدَا )٢8
ط بِ َما لَدَ ۡی ِھ ۡم َوأ َ ۡح َ
’’تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے
پیغام کو پہنچادیا ہے  ،اور اس نے ان کے آس
پاس (کی تمام چیزوں)کا احاطہ کر رکھا ہے
اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا
ہے(])[108۔‘‘
اور جب کبھی کسی نبی سے کوئی معمولی
غلطی سر زد ہوئی  ،جس کا تبلیغ سے کوئی
تعالی نے اسے ان
تعلق نہیں ہوتاتھا  ،ہللا
ٰ

کیلئے بیان فرمادیا ،اور انہوں نے اس سے
تعالی کی طرف رجوع
فورا ً توبہ کرلی اور ہللا
ٰ
کرلیا  ،چنانچہ وہ معمولی غلطیاں ایسے
ہوگئیں کہ گویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔
۷۔انبیاء ورسل علیہم السالم کی تعداد اور سب
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
انہوں نے سوال کیا  :اے ہللا کے رسول ؟
انبیاء کی تعداد کتنی ہے ؟
(مائَة أ َ ْلفٍ َوأ َ ْربَعَةٌ
نبی اکرم ﷺنے ارشاد فرمایاِ :
سة َ
الرسل ِم ْن ذَ ِل َك ث َ َال ِ
َو ِع ْشرونَ أ َ ْلفًاّ ،
ثمائ َ ٍة َوخ َْم َ
َعش ََر)

ترجمہ ’’ :ان کی تعداد ایک الکھ اور چوبیس
ہزار ہے  ،ان میں سے تین سو پندرہ رسول
تھے (])[109۔‘‘
تعالی نے
ان میں سے بعض کے واقعات ہللا
ٰ
اپنی کتاب میں ہمارے لئے بیان فرمائے ہیں
اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے  ،جن
تعالی نے اپنی
انبیاءعلیہم السالم کے نام ہللا
ٰ
کتاب میں ذکر فرمائے ہیں ،ان کی تعداد پچیس
ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
ھم َعلَ ۡی َك ِمن قَ ۡبل َورسال لَّ ۡم
صصۡ ٰنَ ۡ
(ورسال قَ ۡد قَ َ
َ
ھم َعلَ ۡی ۚ َك )١٦٤
ن َۡقصصۡ ۡ
ترجمہ ’’:اور آپ سے پہلے کے بہت سے
رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے
ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے
(])[110۔‘‘

اور فرمایاۡ َ :
یم َعلَ ٰى
(و ِتل َك ح َّجتنَا َٰٓ َءات َ ۡی ٰنَ َھا َٰٓ ِإ ۡب ٰ َر ِه َ
شآَٰءۗ ِإ َّن َرب ََّك َح ِكی ٌم َع ِلیم
قَ ۡو ِم ِۚۦه ن َۡرفَع دَ َر ٰ َجت َّمن نَّ َ
قوب ا
كال َهدَ ۡین َۚا َونو ًحا
َ 83و َوه َۡبنَا لَ َٰٓه ِإ ۡس ٰ َحقَ َویَعۡ ۚ َ
ّوب
َهدَ ۡینَا ِمن قَ ۡب ۖل َو ِمن ِ ّ
ذریَّ ِتِۦه دَاودَ َوسلَ ۡی ٰ َمنَ َوأَی َ
س ٰى َو ٰ َه ۚ
رونَ َو َك ٰذَ ِل َك ن َۡج ِزي
َو
یوسف َومو َ
َ
ۡٱل ۡ
اس
مح ِسنِینَ َ 8٤وزَ َك ِریَّا َویَ ۡحیَ ٰى َو ِعی َس ٰى َو ِإ ۡلیَ ۖ َ
یونس
س َع َو
ك ّل ِ ّمنَ ٱل ٰ َّ
ص ِل ِحینَ َ 8٥و ِإ ۡس ٰ َم ِعی َل َو ۡٱلیَ َ
َ
َو ۚ
لوطا َو ّ
ض ۡلنَا َعلَى ۡٱل ٰعَلَ ِمینَ َ 8٦و ِم ۡن
كال فَ َّ
ذر ٰیَّتِ ِھ ۡم َو ِإ ۡخ ٰ َونِ ِھ ۡۖم َو ۡ
ھم ِإلَ ٰى
ھم َو َهدَ ۡی ٰنَ ۡ
ٱجتَبَ ۡی ٰنَ ۡ
َءابَآَٰئِ ِھ ۡم َو ِ ّ
ص ٰ َرط ّم ۡست َ ِقیم ) 87ترجمہ ’’:یہ ہماری حجت
ِ
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
میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو
موسی کو اور ہارون کو
اور یوسف کو اور
ٰ

اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو
یحیی
جزا دیا کرتے ہیں ،اور زکریا کو اور
ٰ
عیسی کو اور الیاس کو ،سب نیک
کو اور
ٰ
لوگوں میں سے تھے ،اور اسمٰ عیل کو اور
یسع کو اور یونس کو اور لوط (علیہم السالم)
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
کی(])[111۔‘‘
تعالی نے انبیاء علیہم السالم میں سے
ہللا
ٰ
بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا
تعالی ہے:
کی  ،جیسا کہ ارشاد باری
ٰ
ض ٱلنَّ ِبیِّۧنَ َعلَ ٰى بَعۡ ۖ
ض َو َءات َ ۡینَا
(ولَقَ ۡد فَ َّ
ض ۡلنَا بَعۡ َ
َ
دَاودَ زَ بورا ) ٥٥

ترجمہ ’’:ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر
بہتری اور برتری دی ہے(])[112۔‘‘
تعالی نے رسولوں میں سے
اور اسی طرح ہللا
ٰ
بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی  ،جیساکہ
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
ھم َعلَ ٰى بَعۡ ۘ
ض)٢٥3
ٱلرسل فَ َّ
ض ۡ
(تِ ۡل َك ّ
ض ۡلنَا بَعۡ َ
ترجمہ ’’ :یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے
بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے (])[113۔‘‘
اور ان میں سے افضل وہ رسول ہیں جو اولو
العزم (عزم والے ،عالی ہمت) کہالتے ہیں اور
وہ یہ ہیں :حضرت نوح ،حضرت ابراہیم،
عیسی علیہم السالم
موسی ،حضرت
حضرت
ٰ
ٰ
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمدﷺ۔
فرمان ٰالہی ہے:
ٱلرس ِل)3٥
صبَ َر ْأولواْ ۡٱلعَ ۡز ِم ِمنَ ّ
(فَٱصۡ ِب ۡر َك َما َ

’’پس (اے پیغمبر!) آپ ایسا صبر کریں جیسا
صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا (])[114۔‘‘
اور فرمایا:
نك َو ِمن نّوح
ھم َو ِم َ
( َو ِإ ۡذ أَخ َۡذنَا ِمنَ ٱلنَّ ِب ِیّۧنَ ِمی ٰث َقَ ۡ
سى ۡٱب ِن َم ۡریَ ۖ َم َوأَخ َۡذنَا ِم ۡنھم
س ٰى َو ِعی َ
یم َومو َ
َو ِإ ۡب ٰ َر ِه َ
ِ ّمی ٰث َقًا َغ ِلیظا )7
ترجمہ’’:جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد
لیااور (بالخصوص)آپ سے اور نوح سے اور
موسی سے اور مریم کے
ابراہیم سے اور
ٰ
عیسی (علیہم السالم) سے اور ہم نے ان
بیٹے
ٰ
سے پختہ عہد لیا (])[115۔‘‘
اور حضرت محمدﷺ سب رسولوں میں سے
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
اور بعد میں آنے والے سبھی رشک کریں
گے ،اور آپ ہی صاحب لواء الحمد (جن کے
پاس حمد کا جھنڈا ہوگا) اور صاحب حوض
تعالی نے
ہیں جہاں پر لوگ وارد ہونگے،ہللا
ٰ
آپ کو اپنے دین کی سب سے افضل شریعت
دے کر مبعوث فرمایا ،اور آپ کی امت کو جو
لوگوں کے لئے بھیجی گئی ،بہترین امت بنایا،
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۔
نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

ِی ِل َواء ْال َح ْم ِد
(أَنَا َ
س ِیّد َولَ ِد آدَ َم یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِةَ ،و ِبیَد ْ
ی یَ ْومئ ٍذ آدَم فَ َم ْن ِس َواہ ِإالَّ
َوالَ فَ ْخ َرَ ،و َما ِم ْن نَّبِ ٍ ّ
ت ِل َوائي یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة)
ت َ ْح َ
ترجمہ ’’:میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا
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
میرے جھنڈے تلے ہونگے(] )[116۔‘‘
پانچواں رکن:یوم آخرت پر ایمان النا
دنیاوی زندگی کی انتہاء اور اس کے بعد ایک
دوسرے جہاں میں داخل ہونے پر پختہ اعتقاد
رکھنے کا نام ( ایمان بالیوم اآلخر) ہے ،جو
موت سے شروع ہو کر قیامت کے آنے ،پھر
اٹھائے جانے ،حشر نشر اور جزاء و سزااور
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۔
تعالی
ارشاد باری
(و ٰلَ ِك َّن ۡٱل ِب َّر َم ۡن َءا َمنَ
ٰ
ہےَ :
َٰٓ
ب َوٱلنَّ ِبیِّۧنَ
ٱَّلل َو ۡٱلیَ ۡو ِم ۡٱأل َٰٓ ِخ ِر َو ۡٱل َم ٰلَ ِئ َك ِة َو ۡٱل ِك ٰت َ ِ
ِب َّ ِ
)١77
ترجمہ ’’ :بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی
روز قیامت پر،فرشتوں
شخص ہللا
تعالی پر ِ ،
ٰ
پر،کتابوں پر اورنبیوں پر ایمان
الئے(])[117۔‘‘
یادر ہے کہ قیامت سے مراد وہ دن ہے جس
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۔

ث
ارشاد ربانی ہے( :یَ ۡو َم یَ ۡخرجونَ ِمنَ ۡٱأل َ ۡجدَا ِ
ھم ِإلَ ٰى نصب یوفِضونَ )٤3
ِس َراعا َكأَنَّ ۡ
ترجمہ ’’ :جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل
کراس طرح دوڑے جا رہے ہونگے  ،جیسے
وہ اپنے بتوں کی طرف تیز تیز جارہے
ہیں(])[118۔ ‘‘
اوراس دن کو قرآن کریم میں ایک سے زائد
ناموں سے ذکر کیا گیا ہے ،ان میں سے چند
ایک یہ ہیں:
١۔ یوم القیامۃ (قیامت کا دن)
ارشاد ربانی ہےَٰٓ َ :
(ال ۡأقسِم بِیَ ۡو ِم ۡٱل ِق ٰیَ َم ِة) ١
ترجمہ ’’ :میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن
کی(])[119۔‘‘
٢۔ القارعۃ )کھڑکھڑا دینے والی(
ارشاد ربانی ہےۡ :
ار َعة )٢
ار َعة َ ١ما ۡٱلقَ ِ
(ٱلقَ ِ

ترجمہ ’’ :کھڑکھڑا دینے والی ،کیا ہے کھڑ
کھڑا دینے والی (])[120۔ ‘‘
3۔یوم الحساب )حساب کا دن(
ضلّونَ َعن
ارشاد باری
تعالی ہےِ ( :إ َّن ٱلَّذِینَ یَ ِ
ٰ
شد ۢ
ب
ھم َعذَاب َ
ٱَّلل لَ ۡ
سا ِ
سبِی ِل َّ ِ
ِید بِ َما نَسواْ یَ ۡو َم ۡٱل ِح َ
َ
)٢٦
تعالی کی راہ سے
ترجمہ ’’ :یقیناًجو لوگ ہللا
ٰ
بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے
اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو
بھالدیا ہے(])[121۔‘
۴۔یوم الدین )جزاء کا دن(
ار لَ ِفي َج ِحیم
ارشاد باری
(و ِإ َّن ۡٱلف َّج َ
ٰ
تعالی ہےَ :
ِین )١٥
 ١٤یَصۡ لَ ۡونَ َھا یَ ۡو َم ٱلدّ ِ

ترجمہ ’’ :اور یقیناًبدکار لوگ دوزخ میں
ہونگے ،وہ اس میں جزاء کے دن داخل
ہونگے (])[122۔‘‘
5۔ الطآمۃ (آفت)
ت َّ
ٱلطا َٰٓ َّمة ۡٱل ۡ
كب َر ٰى
ارشاد ربانی ہے( :فَإِذَا َجا َٰٓ َء ِ
) 3٤
ترجمہ’’:پس جب وہ بڑی آفت (قیامت)آجائے
گی (])[123۔‘‘
۶۔ الواقعۃ (واقع ہونے والی)
ت ۡٱل َواقِعَة ) ١
ارشاد باری
تعالی ہےِ ( :إذَا َوقَعَ ِ
ٰ
ترجمہ ’’ :جب واقع ہونے والی )قیامت( واقع
ہوجائے گی (])[124۔‘‘
۷۔الحاقۃ )ثابت ہونے والی(
تعالی ہےۡ :
(ٱل َحآَٰقَّة َ ١ما ۡٱل َحآَٰقَّة) ٢
ارشاد باری
ٰ

ترجمہ’’:ثابت ہونے والی ،ثابت ہونے والی
کیا ہے؟ (])[125۔‘‘
8۔الصاخۃ (کان بہرے کر دینے والی)
صا َٰٓ َّخة
ارشاد باری
تعالی ہے( :فَإِذَا َجا َٰٓ َء ِ
ت ٱل َّ
ٰ
) 33
’’پس جب کان بہرے کر دینے والی )قیامت(
آجائے گی(])[126۔‘‘
٩۔ الغاشیۃ )چھپالینے والی(
تعالی ہے( :ه َۡل أَت َ ٰى َك َحدِیث ۡٱل ٰغَ ِشیَ ِة
ارشاد باری
ٰ
)١
ترجمہ ’’ :کیا تیرے پاس چھپا لینے
والی(قیامت)کی خبر پہنچی ہے(])[127۔‘‘
یاد رہے کہ آخرت پر ایمان النا دو طرح کا
ہے :اجمالی وتفصیلی

اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہم اس دن پر ایمان
تعالی ہم سے پہلے اور بعد
الئیں جس میں ہللا
ٰ
میں آنے والوں  ،سب کو جمع کرے گا اور ہر
ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا،
پھر ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسرا
جہنم میں۔
تعالی ہےۡ :
فرمان باری
(قل ِإ َّن ۡٱأل َ َّو ِلینَ
ٰ
ت یَ ۡوم َّمعۡ لوم
َو ۡٱأل َٰٓ ِخ ِرینَ  ٤٩لَ َم ۡجموعونَ ِإلَ ٰى ِمی ٰقَ ِ
)٥0
ترجمہ’’ :آپ کہہ دیجئے کہ یقیناًسب اگلے
اور پچھلے ضرور ایک مقررہ دن کے وقت
جمع کئے جائیں گے (])[128۔‘‘
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 ،
میزان  ،پل صراط  ،جنت ودوزخ ...سب سے
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 :
رواْ أَن لَّن ۡیبعَثو ۚاْ ۡ
قل بَلَ ٰى َو َر ِبّي
(زَ َع َم ٱلَّذِینَ َكفَ َٰٓ
ثن ث َّم لَتنَب َّ
لَ ۡتبعَ َّ
ٱَّلل یَسِیر
َّؤن بِ َما َع ِم ۡل ۡۚتم َو ٰذَ ِل َك َع َلى َّ ِ
)7
ترجمہ  ’’ :کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں
دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا  ،آپ کہہ دیجئے
! کیوں نہیں ہللا کی قسم ! تمھیں ضرور
بالضرور اٹھایا جائے گا  ،پھر جو کچھ تم نے
کیا ہے اس کی تمھیں خبر دی جائے گی  ،اور
یہ کام ہللا پر انتہائی آسان ہے (])[129۔ ‘‘
ب قیامت
قر ِ

پھر ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا
چاہئیے کہ قیامت انتہائی قریب ہے۔ جیسا کہ
َٰٓ
تعالی کا فرمان ہے ( :تَعۡ رج ۡٱل َم ٰلَئِ َكة
ہللا
ٰ
ف
َو ّ
ٱلروح ِإلَ ۡی ِه ِفي یَ ۡوم َكانَ ِم ۡقدَارہ خ َۡمسِینَ أ َ ۡل َ
ص ۡبرا َج ِم ً
ھم یَ َر ۡونَه بَ ِعیدا
یال ِ ٥إنَّ ۡ
َ
سنَة  ٤فَٱصۡ بِ ۡر َ
َ ٦ون ََر ٰىه قَ ِریبا )7
ترجمہ  ’’ :جس کی طرف فرشتے اور روح
چڑه کر جاتے ہیں  ،ایک ایسے دن میں جس
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
دیکھتے ہیں (])[130۔ ‘‘
اورحضرت انس بن مالک ؓسے روایت ہے کہ
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا :
سبَّابةَ
ض َّم ال َّ
(ب ِعثْت أَنَا َوال َّ
ساعة َک َھاتَی ِْن َو َ
طی)
َو ْالو ْس ٰ

ت شہادت اور درمیانی
یعنی آپ ﷺ نے انگش ِ
انگلی کو مال کرفرمایا ’’ :میں اور قیامت اس
طرح بھیجے گئے ہیں ( جیسے یہ دو انگلیاں
ہیں )(])[131۔‘‘
اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے
کہ میں آخری نبی ہوں  ،میرے بعد کوئی اور
نبی نہیں آئے گا  ،بلکہ میرے بعد قیامت ہی
ت شہادت کے بعد
آئے گی  ،جیسا کہ انگش ِ
درمیان والی انگلی ہی ہے  ،اوران دونوں کے
درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے ۔
قیامت کب آئے گی ؟
تعالی کو معلوم ہے ،
قیامت کا وقت صرف ہللا
ٰ
سا َع ِة
ہللا
تعالی کا فرمان ہے ( :یَ ۡسلون ََك َع ِن ٱل َّ
ٰ
س ٰى َھ ۖا ۡ
أَیَّانَ ۡ
قل ِإنَّ َما ِع ۡلم َھا ِعندَ َر ِبّ ۖي َال ی َج ِلّی َھا
مر َ
ت َو ۡٱأل َ ۡر ِ ۚ
ض َال
س ٰ َم ٰ َو ِ
هو ثَقلَ ۡت ِفي ٱل َّ
ِل َو ۡق ِت َھا َٰٓ ِإ َّال ۚ َۗ
ي َع ۡن َھ ۖا ۡ
قل ِإنَّ َما
ت َ ۡأتِ ۡ
یكم ِإ َّال بَ ۡغت َ ٗة یَ ۡسلون ََك َكأَنَّ َك َح ِف ٌّ

اس َال یَعۡ لَمونَ
ٱَّلل َو ٰلَ ِك َّن أ َ ۡكث َ َر ٱلنَّ ِ
ِع ۡلم َھا ِعندَ َّ ِ
)١87
ترجمہ ’’ :یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق
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
وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا  ،وہ
آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری ( حادثہ ) ہو
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
اکثر لوگ نہیں جانتے (])[132۔ ‘‘
سا َع ِة أَیَّانَ ۡ
س ٰى َھا
اور فرمایا ( :یَ ۡسلون ََك َع ِن ٱل َّ
مر َ
نت ِمن ذ ِۡك َر ٰى َھا َٰٓ ِ ٤3إلَ ٰى َر ِبّ َك منت َ َھ ٰى َھا َٰٓ
یم أ َ َ
 ٤٢فِ َ
ھم یَ ۡو َم
نت منذِر َمن یَ ۡخ َ
ِ ٤٤إنَّ َما َٰٓ أ َ َ
ش ٰى َھا َ ٤٥كأَنَّ ۡ
یَ َر ۡونَ َھا لَ ۡم یَ ۡلبَ َٰٓثواْ إِ َّال َع ِشیَّةً أ َ ۡو ض َح ٰى َھا )٤٦

ترجمہ ’’ :وہ آپ سے قیامت کے بارے میں
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
 ،جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا
معلوم ہو گا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا
اول حصہ ہی (دنیا میں ) رہے ہیں (])[133۔
‘‘
ث جبریل میں ہے کہ  ’’ :۔۔۔ حضرت
اور حدی ِ
جبریل ( علیہ السالم ) نے کہا  :مجھے قیامت
کے متعلق بتائیں ! تو آپ ﷺ نے فرمایا َ ( :ما
سائل)
ؤول َع ْن َھا ِبأ َ ْعلَ َم ِمنَ ال َّ
ْال َم ْس ْ
ترجمہ  ’’ :جس سے اس کے متعلق سوال کیا
جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ
نہیں جانتا (])[134۔‘‘

کائنات کا خاتمہ ...صور کا پھونکنا اور
کائنات کا بے ہوش ہونا
حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول
ہللا ﷺ نے فرمایا :
ترجمہ ’’:صور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا
اور دونوں کے درمیان چالیس (!) کا فاصلہ ہو
گا ۔‘‘
صحابہ کرام رضی ہللا عنہم نے حضرت
ابوہریرہ ؓسے پوچھا  :چالیس دن کا ؟
انھوں نے کہا  :میں انکار کرتا ہوں ۔
انھوں نے کہا  :چالیس ماہ کا ؟
انھوں نے کہا  :میں انکار کرتا ہوں ۔
انھوں نے کہا  :چالیس سال کا ؟
انھوں نے کہا :میں انکار کرتا ہوں ۔

تعالی آسمان سے پانی نازل کرے گا
پھر ہللا
ٰ
جس سے وہ یوں اگیں گے جیسے کوئی
سبزی اگتی ہے۔
آپ ﷺ نے فرمایا ’’ :انسان کا پورا جسم
بوسیدہ ہو چکا ہو گا سوائے اس کی ایک ہڈی
کے  ،جسے زمین کبھی نہیں کھائے گی  ،اور
وہ ہے ریڑه کی ہڈی  ،اور اسی سے مخلوق
کے ( مختلف اجزاء کو ) قیامت کے دن جوڑا
جائے گا (])[135۔ ‘‘
اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ
نے( چالیس ) کی تحدید کرنے سے انکار
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

ضرورت ہی نہ تھی اور اس کے متعلق کچھ
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 ۔
ص ِعقَ َمن
(ون ِف َخ فِي ٱل ّ
ور فَ َ
ص ِ
فرمان الہی ہے َ :
شا َٰٓ َء َّ ۖ
ٱَّلل ث َّم
ض ِإ َّال َمن َ
س ٰ َم ٰ َو ِ
ِفي ٱل َّ
ت َو َمن ِفي ۡٱأل َ ۡر ِ
ن ِف َخ فِی ِه ۡ
هم قِیَام یَنظرونَ )٦8
أخ َر ٰى فَإِذَا ۡ
ترجمہ ’’ :اور صور پھونک دیا جائے گا ،
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
ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے
(])[136۔‘‘
َّللا ) سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ
( ِإالَّ َم ْن شَا َء ّ
تعالی بے ہوش ہو کر گرنے
لوگوں کو ہللا
ٰ
مستثنی کرے گا  ،اور وہ کون لوگ
سے
ٰ
تعالی ہی کو معلوم ہے
ہونگے ؟ یہ صرف ہللا
ٰ

 ،جیسا کہ حضرت ابو ہریرۃ ؓ بیان فرماتے ہیں
کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھال
کہا  ،ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا
یہودی تھا  ،چنانچہ مسلمان نے کہا  :اس ذات
کی قسم جس نے محمد (ﷺ) کو تمام جہان
والوں پر فضیلت دی  ،اس کے جواب میں
یہودی نے کہا  :اس ذات کی قسم جس نے
موسی ( علیہ السالم) کو تمام جہان والوں پر
ٰ
فضیلت دی  ،یہ سن کر مسلمان غضبناک ہو
گیا  ،اور اس نے یہودی کے چہرے پر ایک
طمانچہ دے مارا  ،چنانچہ یہودی رسول ہللاﷺ
کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مسلمان کی
شکایت کی  ،رسول ہللا ﷺ نے فرمایا:
صعَ ْقونَ
اس یَ ْ
رونِ ْی َع ٰلی ْ
(الَ ت َخ ِیّ ْ
مو ٰسی،فَإِ َّن النَّ َ
مو ٰسی
کون أ َ َّو َل َم ْن یّ ِفیْق ،فَإِذَا ْ
یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة ،فَأ َ ْ
مو ٰسی
بَ ِ
ش ِب َجانِ ِ
اط ٌ
ی أ َ َکانَ ْ
ب ْالعَ ْر ِش ،فَالَ أ َ ْد ِر ْ
َّللا
ص ِعقَ فَأَفَاقَ قَ ْب ِل ْی ،أ َ ْو َکانَ ِم َّم ِن ا ْستَثْنَی ٰ
فِ ْی َم ْن َ
َع َّز َو َج َّل )

موسی ( علیہ السالم ) پر
ترجمہ  ’’ :تم مجھے
ٰ
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 ،
اور میں دیکھوں گا کہ موسی ( علیہ السالم )
عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں  ،تو
مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی بے ہوش ہونے
والوں میں ہونگے اور مجھ سے پہلے انہیں
تعالی ان لوگوں میں
افاقہ ہو گا  ،یا انہیں ہللا
ٰ
شامل کرے گا جو بے ہوش کر گرنے سے
مستثنی ہونگے(])[137۔‘‘
ٰ
صور میں دوبارہ پھونکا جائے گا
ور فَإِذَا هم ِ ّمنَ
(ون ِف َخ ِفي ٱل ّ
ص ِ
ِ
فرمان الہی ہے َ :
ث إِلَ ٰى َر ِبّ ِھ ۡم یَنسِلونَ )٥١
ۡٱأل َ ۡجدَا ِ
ترجمہ  ’’ :صور کے پھونکے جاتے ہی سب
کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی
طرف (تیز تیز ) چلنے لگیں گے(])[138۔‘‘

اس آیت میں صور میں پھونکے جانے سے
مراد دوسری مرتبہ پھونکا جانا ہے جس کے
بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو ں
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
کھڑے ہو ں گے اور ادهر ادهر دیکھنے لگیں
تعالی کا ارشاد ہے :
گے  ،جیسا کہ ہللا
ٰ
ث( َّم ن ِف َخ فِی ِه ۡ
هم قِیَام یَنظرونَ )٦8
أخ َر ٰى فَإِذَا ۡ
ترجمہ ’’:پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا
جس سے وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے
لگ جائیں گے(] )[139۔ ‘‘

تعالی
ت یس کی اس آیت کے بعد ہللا
اور سور ِ
ٰ
کفار کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتاہے
 (:قَالواْ ٰیَ َو ۡیلَنَا َم ۢن بَعَثَنَا ِمن َّم ۡرقَ ِدن َۜا) ٥٢ترجمہ :
’’ کہیں گے ہائے ہائے ! ہمیں ہماری
خوابگاہوں سے کس نے اٹھادیا (])[140۔ ‘‘
لہذاان آیات سے ثابت ہوا کہ صور میں دو
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
حضرت جابر بن عبد ہللا ؓ بیان کرتے ہیں کہ
رسول ہللا ﷺ نے فرمایا  ( :ی ْبعَث ک ّل َع ْب ٍد َعلى
ات َعلَ ْی ِه )
َما َم َ

ترجمہ ’’ :ہر بندے کو اس عمل پر اٹھایا
جائے گاجس پر اس کی موت آئی (])[141۔ ‘‘
اور حضرت عبد ہللا بن عمر ؓبیان کرتے ہیں
کہ رسول ہللا ﷺ نے فرمایا :
اب َم ْن َکانَ
( ِإذَا أ َ َرادَ ّ
اب ْالعَذَ َ
ص َ
َّللا بِقَ ْو ٍم َعذَابًا أ َ َ
فِ ْی ِھ ْم  ،ث َّم ب ِع ْثوا َع ٰلی نِیَّاتِ ِھ ْم۔ وفی لفظ البخاری :
َع ٰلی أ َ ْع َما ِل ِھ ْم )
ترجمہ ’’ :ہللا تعالی جب کسی قوم کو عذاب
دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے تمام
افراد کو عذاب پہنچتا ہے  ،پھر انھیں ان کی
نیتوں پر( اور ایک روایت میں ہے :ان کے
اعمال پر ) اٹھایا جائے گا (])[142۔ ‘‘
حشر کی حقیقت
حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول
ث
(یحشَر النَّاس َع ٰلی ثَالَ ِ
اکرم ﷺ نے فرمایا ْ :
َ
َان َع ٰلی بَ ِعی ٍْر ،
ط َرائقَ َ
:را ِغ ِبیْنَ َو َرا ِه ِبیْنَ َ ،واثْن ِ

َوثَالثةٌ َع ٰلی بَ ِعی ٍْر َ ،وأربعةٌ َع ٰلی بَ ِعی ٍْر َ ،و َعش ََرۃ ٌ
َع ٰلی بَ ِعی ٍْر َ ،ویَ ْحشر بَ ِقیَّتَہم النَّار تَبِیْت َمعَہ ْم َحیْث
ص ِبح َمعَہ ْم
الوا َ ،وت ْ
اتوا َ ،وت َ ِقیْل َمعَہ ْم َحیْث قَ ْ
بَ ْ
س ْوا )
َحیْث أ َ ْ
حوا َ ،و ْ
صب َ ْ
تم ِس ْی َمعَہ ْم َحیْث أ َ ْم َ
ترحمہ  ’’ :لوگوں کو تین گروہوں میں اکٹھا
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
ایک اونٹ ہو گا  ،اور دس کے پاس ایک
اونٹ ہو گا  ،اور باقیوں (تیسرے گروہ کے
لوگوں )کو آگ اکٹھا کرے گی  ،اوروہ ان کے
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
 ،اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام
کریں گے (])[143۔ ‘‘ (یعنی ہر وقت ان کے

ساتھ رہے گی ) ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں
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
بھی  ،اور تیسرے گروہ سے مراد کفار کا
گروہ ہو! وہللا اعلم
اور حضرت انس بن مالک ؓ بیان کرتے ہیں کہ
ایک آدمی رسول ہللا ﷺ کی خدمت میں آیا اور
کہنے لگا  :اے ہللا کے رسول ! کافروں کو ان
کے چہروں کے بل کیسے جمع کیا جائے گا ؟
ْس الَّذِي أ َ ْمشَاہ
تو رسول ہللا ﷺ نے فرمایا  (:أَلَی َ
یم ِشیَه َعلَى
َعلَى ِر ْجلَ ْی ِه فِي الدّ ْنیَا قَاد ًِرا َعلَى أ َ ْن ْ
َو ْج ِھ ِه یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة؟)
ترجمہ  ’’ :کیا وہ ذات جس نے اسے پاؤں
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
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا :
ضا َء
ْ
(یحشَر النَّاس یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة َعلَى أ َ ْر ٍ
ض بَ ْی َ
ْس فِی َھا َعلَ ٌم ِأل َ َح ٍد )یعنی
َع ْف َرا َء َك ْ
قر َ
ي ِ لَی َ
ص ِة النَّ ِق ّ
روز قیامت ایک ایسی زمین پر
’’لوگوں کو ِ
جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی
مانند سفید سرخی مائل ہو گی اور اس پر کسی
( عمارت  ،مکان اور مینار وغیرہ ) کا نام
ونشان نہیں ہو گا (])[145۔‘‘(یعنی زمین چٹیل
میدان ہو گی ) ۔
لوگوں کو ننگے بدن  ،ننگے پاؤں اور غیر
مختون حالت میں اٹھایا جائے گا
حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ رسول
اکرم ﷺ ایک بار ہم میں کھڑے ہوئے اور
ہمیں وعظ کرتے ہوئے فرمایا :

ترجمہ ’’اے لوگو! تمھیں ہللا کی طرف ننگے
بدن  ،ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں
جمع کیا جائے گا  ،پھر آپ ﷺ نے یہ آیت
پڑهی َ :ك َما بَدَ ۡأنَا َٰٓ أ َ َّو َل خ َۡلق نّ ِعیدہۚ َو ۡعدًا َعلَ ۡینَ ۚا َٰٓ ِإنَّا
كنَّا ٰفَ ِع ِلینَ ١0٤
ترجمہ ’’ :جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا
تھا اسی طرح ہم اسے دورباہ لوٹائیں گے  ،یہ
ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور
کرکے ہی رہیں گے(] )[146۔ ‘‘
پھر آپ ﷺ نے فرمایا  :خبردار ! قیامت کے
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
جائے گا  ،تو میں کہوں گا :اے میرے رب !
تعالی فرمائے
یہ تو میرے ساتھی ہیں  ،تو ہللا
ٰ
گا  :آپ کو نہیں معلوم کہ انھوں نے آپ کے

بعد ( دین میں ) کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی
تھیں  ،لہذا میں بالکل اسی طرح کہوں گا جیسا
کہ نیک بندے (حضرت عیسی علیہ السالم )
نے کہا تھا :
دمت فِی ِھ ۡۖم فَلَ َّما ت َ َوفَّ ۡیتَنِي
ش ِھیدٗ ا َّما ۡ
(وكنت َعلَ ۡی ِھ ۡم َ
َ
نت َعلَ ٰى ك ِّل ش َۡيء
یب َعلَ ۡی ِھ ۡۚم َوأ َ َ
كنت أ َ َ
َ
نت َّ
ٱلر ِق َ
ھم
َ
ھم ِعبَ ۖ َ
ادك َو ِإن ت َ ۡغ ِف ۡر لَ ۡ
ھم فَإِنَّ ۡ
ش ِھیدٌ ِ ١١7إن تعَذّ ِۡب ۡ
نت ۡٱلعَ ِزیز ۡٱل َح ِكیم )١١8
فَإِنَّ َك أ َ َ
ترجمہ ’’ :میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں
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۔ ‘‘

تو کہا جائے گا  :جب سے آپ ان سے جدا
ہوئے  ،انھوں نے دین سے منہ موڑ لیا تھا
اور وہ مرتد ہو گئے تھے (])[148۔ ‘‘
اور حضرت عائشہ رضی ہللا عنہاکا بیان ہے
کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے
(یحشَر النَّاس یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة حفَاۃً،
ہوئے سنا ْ :
ساء
عراۃًْ ،
غر ًال" ْقلت :یَا َرسول َّ ِ
َّللا !ال ِنّ َ
َ
ض؟ قَا َل:
الر َجال َج ِمیعًا یَ ْنظر بَ ْعضھ ْم ِإلَى َب ْع ٍ
َو ِ ّ
ظر َب ْعضہ ْم
"یَا َعا ِئشَة! ْاأل َ ْمر أ َ َ
شدّ ِم ْن أ َ ْن یَ ْن َ
ض)
ِلبَ ْع ٍ
ترجمہ ’’:قیامت کے دن لوگوں کوننگے پاؤں
 ،ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع
کیا جائے گا ‘‘میں نے کہا  :اے ہللا کے
رسول ! مرداور عورتیں سب اکٹھے ہونگے
اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو نگے ؟

آپ ﷺ نے جواب دیا  ’’ :اے عائشہ ! اس روز
کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے
سے کہیں زیادہ سخت ہو گا(] )[149۔ ‘‘
تعالی اپنے بندے سے گفتگو کرے گا اور
ہللا
ٰ
دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گا
حضرت عدی بن حاتم ؓسے روایت ہے کہ
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا َ ( :ما ِم ْنك ْم ِم ْن أ َ َح ٍد
ترج َم ٌ
ان ،فَیَ ْنظر
سی َك ِلّمه ّ
ْس بَ ْینَه َوبَ ْینَه ْ
ِإالَّ َ
َّللا ،لَی َ
أ َ ْی َمنَ ِم ْنه فَالَ یَ َرى ِإالَّ َما قَد ََّمَ ،ویَ ْنظر أ َ ْشأ َ َم ِم ْنه
فَالَ یَ َرى ِإالَّ َما قَد ََّمَ ،ویَ ْنظر بَیْنَ یَدَ ْی ِه فَالَ یَ َرى ِإالَّ
ِق
ار تِ ْلقَا َء َو ْج ِھ ِه ،فَاتَّقوا النَّ َ
النَّ َ
ار َولَ ْو بِش ّ ِ
ت َ ْم َرۃٍ،وفی روای ٍة َ :ولَ ْو ِب َک ِل َم ٍة َ
ط ِیّبَةٍ)
تعالی تم میں سے ہر شخص
ترجمہ ’’ :ہللا
ٰ
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
 ،اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم
نظر آئے گی  ،لہذا تم جہنم سے بچو اگرچہ
کھجورکے آدهے حصے کا صدقہ کرکے ہی ۔
اوردوسری روایت میں ہے  :اگرچہ ایک اچھا
کلمہ کہہ کر ہی (] )[150۔‘‘
قیامت کے روز لوگوں کے درمیان قصاص
حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول
تؤد ََّّن ْالحقوق ِإلَى أ َ ْه ِل َھا یَ ْو َم
اکرمﷺنے فرمایا (:لَ َ
اء ِمنَ ال َّ
ْال ِقیَا َم ِة َحتَّى یقَادَ ِلل َّ
َاء)
شا ِۃ ْالقَ ْرن ِ
شا ِۃ ْال َج ْل َح ِ
ترجمہ  ’’ :تم قیامت کے روز حق والوں کے
حقوق ضرور بالضرور ادا کرو گے ،یہاں
تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ
والی بکری کیلئے بھی بدلہ لیا جائے گا
(] )[151۔ ‘‘

اور حضرت ابو ہریرہ ؓ ہی سے روایت ہے کہ
َت لَه َم ْ
آپ ﷺ نے فرمایا َ (:م ْن َكان ْ
ظلَ َمةٌ ِأل َ ِخی ِه
ض ِه أ َ ْو َش ْيءٍ فَ ْلیَت َ َحلَّ ْله ِم ْنه ْالیَ ْو َم قَ ْب َل أ َ ْن َال
ِم ْن ِع ْر ِ
أخذَ
صا ِل ٌح ِ
یَكونَ دِین ٌ
َار َو َال د ِْر َه ٌم ِإ ْن َكانَ لَه َع َم ٌل َ
ِم ْنه بِقَ ْد ِر َم ْ
ظلَ َمتِ ِه َو ِإ ْن لَ ْم ت َ ْ
سن ٌ
أخذَ ِم ْن
َات ِ
كن لَه َح َ
حم َل َعلَ ْی ِه)
س ِیّئَا ِ
اح ِب ِه فَ ِ
ص ِ
َ
ت َ
ترجمہ  ’’ :جس کسی کے پاس اس کے بھائی
کا حق ہو ‘ اس کی عزت سے متعلق ہویا کسی
اور چیز سے ‘ تو وہ آج ہی اس سے آزاد ہو
جائے ( یعنی یا تو وہ حق اسے ادا کردے یا
اسے اس سے معاف کروا لے )  ،اس دن کے
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 ِ
پر ڈال دی جائیں گی (])[152۔ ‘‘

حقوق العباد کے بارے میں پوچھ گچھ
حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ آپ ﷺ
نے فرمایا :
(أَت َ ْدرونَ َما ْالم ْف ِلس؟ )
یعنی ’’ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا
ہے ؟
صحابہ کرام رضوان ہللا علیہم اجمعین نے
جواب دیا ْ :
ع
(الم ْف ِلس فِینَا َم ْن ال د ِْره ََم لَه َوال َمتَا َ
)یعنی ’’ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ
درہم ہو اور نہ کوئی اور ساز وسامان ۔ ‘‘
س ِم ْن أ َّمتِي یَأْتِي
آپ ﷺنے فرمایا ِ ( :إ َّن ْالم ْف ِل َ
شت َ َم
صیَ ٍام َوزَ َكا ٍۃ َویَأْ ِتي قَ ْد َ
صالۃٍ َو ِ
یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة ِب َ
سفَ َك دَ َم َهذَا
ف َهذَا َوأَ َك َل َما َل َهذَا َو َ
َهذَا َوقَذَ َ
ب َهذَا فَی ْع َ
سنَاتِ ِه َو َهذَا ِم ْن
َو َ
ض َر َ
طى َهذَا ِم ْن َح َ
سنَا ِت ِه فَإِ ْن فَ ِنیَ ْ
ضى َما َعلَ ْی ِه
سنَاته قَ ْب َل أ َ ْن ی ْق َ
ت َح َ
َح َ

أخذَ ِم ْن َخ َ
طر َح ْ
طر َح ِفي
ِ
ت َعلَ ْی ِه ث َّم ِ
طایَاه ْم فَ ِ
ار)
النَّ ِ
ترجمہ  ’’ :میری امت میں مفلس وہ ہے جو
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
مال کھالیا ہو گا  ،اور کسی کا خون بہایا ہو گا
 ،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۔ ‘‘
نبی کریم ﷺکا حوض
ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کو قیامت کے
حوض کوثر عطا کیا جائے گا  ،جس کے
دن
ِ

اوصاف آپ ﷺنے اپنی احادیث مبارکہ میں
یوں بیان فرمائے ہیں :
حضرت انس بن مالک ؓ بیان کرتے ہیں کہ
ایک دن رسول ہللا ﷺ ہمارے ساتھ بیٹھے
ہوئے تھے  ،اچانک آپ پر اونگھ طاری ہو
گئی  ،پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر
اٹھایا  ،ہم نے پوچھا  :آپ کیوں مسکراررہے
ہیں ؟
آپ نے فرمایا  :ابھی ابھی مجھ پر ایک
سورت نازل ہوئی ہے  ،پھر آپ نے پڑها
ٱلر ِح ِیم ِ -إنَّا َٰٓ أ َ ۡع َ
ط ۡی ٰنَ َك ۡٱل َك ۡوث َ َر ١
ٱلر ۡح ٰ َم ِن َّ
ٱَّلل َّ
(:بِ ۡس ِم َّ ِ
هو ۡٱأل َ ۡبتَر )3
فَ َ
ص ِّل ِل َر ِبّ َك َو ۡٱن َح ۡر ِ ٢إ َّن شَانِئ َ َك َ
پھر آپ نے فرمایا  :کیا تمھیں معلوم ہے کہ
الکوثر کیا ہے ؟ ہم نے کہا  :ہللا اور اس کا
رسول زیادہ جانتے ہیں  ،تو آپ نے فرمایا :
تعالی نے مجھ
وہ ایک نہر ہے جس کا ہللا
ٰ
خیر کثیر موجود
سے وعدہ کیا ہے  ،اس پر ِ

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 ،
تو میں کہوں گا  :اے میرے رب ! یہ تو
میرے امتی ہیں  ،تو کہا جائے گا  :آپ نہیں
جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا
کیا نئے کام ایجاد کئے تھے (])[154۔ ‘‘
ابوذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے
اورحضرت
ؓ
کہا  :اے ہللا کے رسول ! حوض کے برتن کیا
(والَّذِي نَ ْفس م َح َّم ٍد
ہیں ؟ تو آپ ﷺنے فرمایا َ :
اء َو َك َوا ِك ِب َھا
ِبیَ ِد ِہ َآل ِنیَته أ َ ْكثَر ِم ْن َعدَ ِد
نجوم ال َّ
س َم ِ
ِ
فِي اللَّ ْیلَ ِة ْال ْ
ص ِحیَ ِة ،آنِیَة ْال َجنَّ ِة َم ْن
مظ ِل َم ِة ْالم ْ
ب ِم ْن َھا لَ ْم یَ ْ
آخ َر َما َعلَ ْی ِه یَ ْشخَب فِی ِه
ظ َمأ ْ ِ
ش َِر َ
ب ِم ْنه لَ ْم یَ ْ
ظ َمأَْ ،ع ْرضه
ان ِم ْن ْال َجنَّ ِة َم ْن ش َِر َ
ِمیزَ ابَ ِ
ضا
ِمثْل طو ِل ِه َما بَیْنَ َع َّمانَ ِإلَى أ َ ْیلَةَ َماؤہ أ َ َ
شدّ بَیَا ً
س ِل)
ج َوأ َ ْحلَى ِم ْن ْالعَ َ
ِم ْن الث َّ ْل ِ

ترجمہ  ’’ :اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں
محمد (ﷺ) کی جان ہے ! اس کے برتن ان
ستاروں سے زیادہ ہیں جو تاریک اور بے ابر
( صاف ) رات میں ہوتے ہیں  ،وہ جنت کے
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
نہیں ہو گا  ،اس کی چوڑائی اس کی لمبائی
کے برابر ہے جو اتنی ہے جتنی (عمان ) اور
(ایلہ) کے درمیان ہے  ،اس کا پانی برف سے
زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گا
(])[155۔ ‘‘
میزان برحق ہے
روز قیامت وزن برحق ہے  ،جیسا کہ ہللا
ِ
تعالی کا فرمان ہے :
ٰ

َٰٓ
(و ۡٱل َو ۡزن یَ ۡو َم ِئ ٍذ ۡٱل َح ۚ ّق فَ َمن ثَقلَ ۡت َم ٰ َو ِزینه فَ ْأو ٰلَ ِئ َك
َ
َٰٓ
هم ۡٱل ۡ
مف ِلحونَ َ 8و َم ۡن َخفَّ ۡت َم ٰ َو ِزینه فَ ْأو ٰلَئِ َك ٱلَّذِینَ
ِرواْ أَنف َسھم ِب َما َكانواْ ِبا ٰیَتِنَا یَ ۡظ ِلمونَ ) ٩
َخس َٰٓ
ترجمہ ’’ :اور اس روز وزن بھی برحق ہے ،
پھر جس شخص کا پال بھاری ہو گا  ،سو
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
آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے (] )[156۔ ‘‘
ضع ۡٱل َم ٰ َو ِزینَ ۡٱل ِق ۡس َ
ط ِلیَ ۡو ِم ٱ ۡل ِق ٰیَ َم ِة
(ونَ َ
نیز فرمایا َ :
فَ َال ۡ
تظلَم ن َۡفس ش َٗۡیٔ ۖا َو ِإن َكانَ ِم ۡثقَا َل َحبَّة ِ ّم ۡن خ َۡردَ ٍل
أَت َ ۡینَا ِب َھ ۗا َو َكفَ ٰى ِبنَا ٰ َح ِس ِبینَ ) ٤7ترجمہ ’’ :قیامت
کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو
رکھیں گے  ،پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا
جائے گا ،اور اگر ایک رائی کے دانے کے
برابر بھی کوئی عمل ہو گا تو اسے ہم سامنے

الئیں گے  ،اور ہم حساب لینے کیلئے کافی
ہیں (])[157۔ ‘‘
حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا سے روایت ہے
کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول ہللا ﷺ
کے سامنے بیٹھ کر آپ سے کہا  :اے ہللا کے
رسول ! میرے کچھ غالم ہیں جو مجھے
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
ک
گا ؟ آپﷺ نے فرمایا ْ :
سب َما خ ْ
َانو َ
(یح َ
ک ِإیَّاه ْم ،فَإِ ْن کَا نَ
کَ ،و ِعقَاب َ
ک َو َکذَّ ْبو َ
ص ْو َ
َو َع َ
ک َوالَ
ک ِإیَّاه ْم ِبقَ ْد ِر ْ
ذنو ِب ِھ ْم َکانَ َکفَافًا  ،الَ لَ َ
ِعقَاب َ
ذنو ِب ِھ ْم َکانَ
دونَ ْ
ک ْ
کَ ،و ِإ ْن کَا نَ ِعقَاب َ
َعلَ ْی َ
تص
ف ْ
ذنو ِب ِھ ْم ا ْق َّ
ک فَ ْوقَ ْ
کَ ،و ِإ ْن َکانَ ِعقَاب َ
ضالً لَ َ
ضل )
ک ْالفَ َ
لَھ ْم ِم ْن َ

ترجمہ  ’’ :ان کی خیانت  ،اور نافرمانی اور
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 ،
اور اگر تیری سزا ان کے غلطیوں کے
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 ‘‘
یہ شخص ایک طرف ہو کر رونے لگا  ،تو
رسول ہللاﷺ نے فرمایا  ’’ :کیا تو نے کتاب ہللا
میں یہ آیت نہیں پڑهی :
ط ِلیَ ۡو ِم ۡٱل ِق ٰیَ َم ِة فَ َال ۡ
ضع ۡٱل َم ٰ َو ِزینَ ۡٱل ِق ۡس َ
تظلَم
(ونَ َ
َ
ن َۡفس ش َۡیٔ ۖئا)٤7

ترجمہ’’:قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے
والے ترازو رکھیں گے  ،پھر کسی پر کچھ
بھی ظلم نہ کیا جائے گا (]‘‘ )[158
اس شخص نے کہا  :ہللا کی قسم اے ہللا کے
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
بعد یہ سب آزاد ہیں (] )[159۔ ‘‘
پل صراط پر گذر:
حضرت ابو ہریرہ ؓسے روایت ہے کہ رسول
ہللا ﷺ نے فرمایا ’’ :۔۔۔چنانچہ وہ محمد (ﷺ )
کے پاس آئیں گے  ،اورآپ کو (شفاعت کی )
اجازت دی جائے گی  ،پھر امانت اور رحم کو
بھیجا جائے گا جو پل صراط کے دائیں بائیں
کھڑے ہو جائیں گے  ،پھر (لوگ پل صراط
پر سے گذرنا شروع کریں گے )  ،چنانچہ
سب سے پہال شخص بجلی کی سی تیزی کے

ساتھ گذر جائے گا ۔میں ( ابو ہریرہ ) نے
پوچھا  :میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ں ،
کوئی چیز بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھی
گذر سکتی ہے ؟
آپ نے فرمایا  :کیا تم نے ( آسمان پر ) بجلی
کو نہیں دیکھا  ،کیسے وہ تیزی کے ساتھ
جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آجاتی
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
گے  ،اور تمھارا نبی (ﷺ) پل صراط پر
کھڑے ہو کر کہہ رہا ہو گا :

س ِلّ ْم ) یعنی ’’اے میرے رب !
(یَا َر ّ ِ
س ِلّ ْم َ
ب! َ
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
۔ اور پل صراط کے کناروں پر مڑے ہوئے
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
ٹکڑے ہو جائے گااور وہ جہنم میں گر جائیں
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
برابر ہے (])[160۔ ‘‘

چھٹا رکن:تقدیر پر ایمان النا
تعالی نے
تقدیر سے مراد :وہ چیز ہے جو ہللا
ٰ
اپنے سابق علم اور اپنی حکمت کی بنا پر
کائنات کیلئے مقرر فرمائی ہے ،اوراس کا
تعالی کی قدرت ہے ،بے شک وہ ہر
مرجع ہللا
ٰ
چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ ایمان بالقدر در اصل ہللا
وتعالی کی ربوبیت پر ایمان النے کا
سبحانہ
ٰ
ایک حصہ ہے  ،اوریہ ایمان کے ان ارکان
میں سے ایک ہے کہ جن کے بغیر ایمان
مکمل اور درست نہیں ہوتا۔
تعالی کا ارشاد ہےِ ( :إنَّا ك َّل ش َۡيءٍ َخلَ ۡق ٰنَه
ہللا
ٰ
ِبقَدَر )٤٩
ترجمہ’’:بے شک ہم نے ہر چیز ایک تقدیر
کے ساتھ پیدا کی ہے(])[161۔ ‘‘
تقدیر کے مراتب

تقدیر کے چار مراتب ہیں  ،اور ان چاروں پر
ایمان الئے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا ،اور وہ
یہ ہیں:
١۔ ہللا کے ازلی (ہمیشہ رہنے والے) علم پر
ایمان النا جو کہ ہر چیز کو محیط ہے۔
تعالی کا ارشاد ہے( :أَلَ ۡم تَعۡ لَ ۡم أ َ َّن َّ
ٱَّللَ یَعۡ لَم َما
ہللا
ٰ
س َما َٰٓ ِء َو ۡٱأل َ ۡر ِ ۚ
ب ِإ َّن ٰذَ ِل َك
ِفي ٱل َّ
ض ِإ َّن ٰذَ ِل َك ِفي ِك ٰت َ ۚ ٍ
ٱَّلل یَسِیر )70
َعلَى َّ ِ
ترجمہ ’’ :کیا آپ نہیں جانتے کہ ہللا تعالی
آسمان اورزمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے ،
یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے ،ہللا
تعالی پر تو یہ امر بالکل آسان ہے(])[162۔ ‘‘
ٰ
ب َال یَعۡ لَم َھا َٰٓ ِإ َّال
(و ِعندَہ َمفَا ِتح ۡٱلغ َۡی ِ
نیز فرمایا َ :
هو َویَعۡ لَم َما فِي ۡٱلبَ ِ ّر َو ۡٱلبَ ۡح ۚ ِر َو َما ت َ ۡسقط ِمن َو َرقَ ٍة
َۚ
ض َو َال َر ۡطب
ِإ َّالیَعۡ لَم َھا َو َال َحبَّة فِي ظل ٰ َم ِ
ت ۡٱأل َ ۡر ِ
َو َال یَا ِب ٍس ِإ َّال فِي ِك ٰت َب ّم ِبین ) ٥٩

ترجمہ ’’ :اور غیب کی چابیاں تو اسی کے
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
گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو  ،نہ ہی زمین کی
تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ
باخبر نہ ہو  ،اور تر اور خشک جو کچھ بھی
(لوح محفوظ ) میں موجود
ہو سب کتاب مبین
ِ
ہے (])[163۔ ‘‘
تعالی نے اپنے علم کی بناء پر جو
٢۔ ہللا
ٰ
لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں ان پر
تقدیریں ِ
ایمان النا۔
ب ِمن
ارشاد باری
تعالی ہےَّ ( :ما فَ َّر ۡطنَا ِفي ۡٱل ِك ٰت َ ِ
ٰ
ش َۡيءۚ ث َّم إِلَ ٰى َربِّ ِھ ۡم ۡ
یحشَرونَ ) 38ترجمہ ’’ :ہم
لوح محفوظ( میں کوئی چیز نہیں
نے کتاب ) ِ
چھوڑی(])[164۔‘‘

(و َما تَكون ِفي ش َۡأن َو َما ت َ ۡتلواْ ِم ۡنه
نیز فرمایا َ :
كم
ِمن ۡقر َءان َو َال تَعۡ َملونَ ِم ۡن َع َم ٍل ِإ َّال كنَّا َعلَ ۡی ۡ
شھودًا ِإ ۡذ ت ِفیضونَ فِی ۚ ِه َو َما یَعۡ زب َعن َّر ِبّ َك ِمن
س َما َٰٓ ِء َو َ َٰٓ
ال أَصۡ غ ََر
ض َو َال ِفي ٱل َّ
ِ ّم ۡثقَا ِل ذَ َّرۃ ِفي ۡٱأل َ ۡر ِ
ِمن ٰذَ ِل َك َو َ َٰٓ
ین )
ال أ َ ۡكبَ َر ِإ َّال فِي ِك ٰت َب ّمبِ ٍ
ترجمہ  ( ’’ :اے نبی ! ) تم جس حال میں بھی
ہوتے ہو  ،اور قرآن میں سے جو کچھ بھی
سناتے ہو  ،اور ( اے لوگو ! ) جو کام بھی تم
کر رہے ہوتے ہو  ،ہم ہر وقت تمہارے پاس
موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول
ہوتے ہو  ،اور زمین وآسمان میں کوئی ذرہ
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
لوح محفوظ ) میں نہ
نہیں جو واضح کتاب ( ِ
ہو(] )[165۔ ‘‘

العاص بیان
اورحضرت عبد ہللا بن عمرو بن
ؓ
کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا (:
ت
ق قَ ْب َل أ َ ْن ی َّْخلقَ السَّمٰ َوا ِ
َکت َ َ
ب اہللا َمقَا ِدی َْر ْال َخالَئ ِ
سنَ ٍة )
ف َ
َو ْاأل َ ْر َ
ض ِبخ َْم ِسیْنَ أ َ ْل َ
تعالی نے کائنات کی تقدیروں
ترجمہ ’’ :ہللا
ٰ
کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس
ہزار برس پہلے تحریر فرمایا دیا تھا (])[166
۔‘‘ اور حضرت عبادۃ بن الصامت ؓ نے اپنے
بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :
ک لَ ْن ت َ ِجدَ َ
ان َحتٰی
ی ! ِإنَّ َ
ط ْع َم َح ِق ْیقَ ِة ْ ِ
اإل ْی َم ِ
(یَا بنَ َّ
کن ِل ْ
ک لَ ْم یَ ْ
ئك َ ،و َما
یخ ِط َ
صا ب َ َ
ت َ ْعلَ َم أ َ َّن َما أ َ َ
أ َ ْخ َ
ک لَ ْم یَ ْ
ک) یعنی ’’اے میرے
کن ِل ِ
یص ْیبَ َ
طأ َ َ
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
وہ تمہیں ملنے والی نہیں ۔ ‘‘
اس کے بعد انہوں نے کہا  ،میں نے رسول ہللا
ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ِ ( :إ َّن أ َ َّو َل َما َخلَقَ
ب ! َو َما ذَا
ٰ
َّللا ْالقَلَ َم  ،فَقَا َل لَه :ا ْکتبْ  ،قَا َلَ :ر ّ ِ
ش ْیءٍ َحتٰی َحتَّى
أ َ ْکتب ؟ قَا َل:ا ْکتبْ َمقَا ِدی َْر ک ِّل َ
سا َعة)
قوم ال َّ
تَ َ
تعالی نے سب سے
ترجمہ ’’ :بے شک ہللا
ٰ
پہلے قلم کو پیدا فرمایا  ،پھر اس سے کہا :
لکھو  ،اس نے کہا  :اے میرے رب ! میں کیا
تعالی نے فرمایا  :قیامت تک آنے
لکھوں ؟ ہللا
ٰ
والی ہر چیز کی تقدیروں کو لکھو ۔ ‘‘
بعد ازاں حضرت عبد ہللا بن عمرو بن
العاص ؓنے اپنے بیٹے سے کہا  :میں نے
رسول ہللا ﷺسے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا :
ْس ِم ِنّ ْی)
( َم ْن َّم َ
ات َع ٰلی َغی ِْر هذَا فَلَی َ

’’ جس شخص کی موت اس ( اعتقاد ) کے
عالوہ کسی اور ( اعتقاد ) پر آئے گی اس کا
مجھ سے کوئی تعلق نہیں (] )[167۔ ‘‘
اور حضرت عبد ہللا بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں
کہ رسول ہللا ﷺ (جو کہ الصادق المصدوق ہیں
) نے ارشاد فرمایا :
ترجمہ ’’ :بے شک تم میں سے ہر شخص کی
پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن
ت نطفہ ) جمع کی جاتی ہے ،
تک ( بصور ِ
خون بستہ کی شکل میں
پھر اتنا ہی عرصہ وہ
ِ
رہتا ہے  ،پھر اتنی ہی مدت وہ گوشت کے
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 کی موت  ،اس کا عمل اور کیا یہ نیک
بخت ہو گا یا بد بخت ! اس کے بعد نبی کریم

ﷺنے ارشاد فرمایا (:فَ َوالَّذِي َال ِإلَهَ َغیْرہ ِإ َّن
أ َ َحدَك ْم لَیَ ْع َمل بِعَ َم ِل أ َ ْه ِل ْال َجنَّ ِة َحتَّى َما یَكون بَ ْینَه
ع فَیَ ْس ِبق َعلَ ْی ِه ْال ِكتَاب فَیَ ْع َمل ِبعَ َم ِل
َوبَ ْینَ َھا ِإ َّال ذ َِرا ٌ
ار فَیَ ْدخل َھا َو ِإ َّن أ َ َحدَك ْم لَیَ ْع َمل ِبعَ َم ِل أ َ ْه ِل
أ َ ْه ِل النَّ ِ
ع فَیَ ْسبِق
ار َحتَّى َما یَكون بَ ْینَه َوبَ ْینَ َھا ِإ َّال ذ َِرا ٌ
النَّ ِ
َعلَ ْی ِه ْال ِكتَاب فَیَ ْع َمل ِبعَ َم ِل أ َ ْه ِل ْال َجنَّ ِة فَیَ ْدخل َھا)
’’اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی
معبود برحق نہیں ! بے شک تم میں سے ایک
شخص اہ ِل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں
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 اہ ِل جہنم
کا کوئی عمل کرتا ہے  ،اور وہ جہنم میں چال
جاتا ہے  ،اور تم میں سے ایک شخص اہ ِل
جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس
کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا
فاصلہ رہ جاتا ہے  ،لیکن تقدیر اس پر سبقت
لے جاتی ہے  ،پھر وہ اہ ِل جنت کا کوئی عمل

کرتا ہے  ،اور وہ جنت میں چال جاتا ہے
(])[168۔ ‘‘
تعالی کی
3۔اس بات پر ایمان النا کہ ہرچیز ہللا
ٰ
مشیت کے مطابق ہی واقع ہوتی ہے  ،اور اس
کی قدرت ہر چیز کوشامل ہے ۔ فرمان ٰالہی
شآَٰءونَ ِإ َّ َٰٓ
شا َٰٓ َء َّ
ال أَن یَ َ
(و َما ت َ َ
ب ۡٱل ٰعَلَ ِمینَ
ٱَّلل َر ّ
ہےَ :
 )٢٩ترجمہ ’’ :اور تم بغیر پروردگار عالم
کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے(])[169۔‘‘
اور حضرت ابن عباس ؓ بیان کرتے ہیں کہ
ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے کہاَ (:ما شَا َء
ئت)یعنی ’’جو ہللا چاہے اور آپ
اہللا َو ِش َ
چاہیں‘‘ ،تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ( :أ َ َجعَ ْلتَنِ ْی
ہللاِ ِنداا ؟ بَ ْل َما شَا َء اہللا َو ْحدَہ ) یعنی ’’کیا تو
تعالی کا شریک بنا دیا ہے بلکہ
نے مجھے ہللا
ٰ
َّللا َو ْحدَہ) یعنی اکیال ہللا
تم یوں کہو ( َما شَا َء ٰ
تعالی جوچاہتا ہے وہی ہوتا ہے(] )[170۔‘‘
ٰ

تعالی ہر چیز
۴۔اس بات پر ایمان النا کہ ہللا
ٰ
کا خالق ہے ۔
تعالی ہےَّ :
هو
ارشاد باری
ٰ
(ٱَّلل ٰ َخ ِلق ك ِّل ش َۡيءۖ َو َ
تعالی
َعلَ ٰى ك ِّل ش َۡيء َو ِكیل ) ٦٢ترجمہ ’’:ہللا
ٰ
ہر چیز کا پیدا کرنے واال ہے اور وہ ہر چیز
پر کارساز ہے (])[171۔‘‘ نیز آپ ﷺ کا بھی
ص ْنعَتَه)
صانِ ٍع َّو َ
ارشاد ہےَ (:خلَقَ اہللا ک َّل َ
تعالی نے ہی ہر کاریگر اور
ترجمہ ’’:ہللا
ٰ
اسکی کاریگری کو پیدا فرمایا ہے(])[172۔‘‘
تقدیر کے بارے میں عقیدۂ سلف
تقدیر کے بارے میں سلف صالحین رحمہم ہللا
تعالی ہی ہر چیز کا
کا عقیدہ یہ ہے کہ ہللا
ٰ
خالق و مالک ہے ،اوراس نے مخلوقات کو
پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں مقرر
فرمادی تھیں ،ان کی موت کے اوقات ،ان کا
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
واضح طور پر اپنی کتاب ( لوح محفوظ ) میں
ضبط کر رکھی ہے۔
عالی 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
جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے ،نیز سلف
صالحین رحمہم ہللا کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ
بندوں کیلئے بھی مشیت اور قدرت ہے جس
کے ذریعے وہ ‘ وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں
تعالی نے ان کو طاقت وہمت عطا
جن پر ہللا
ٰ
کی ہے  ،لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ہللا

تعالی کی مشیت وچاہت کے بغیر بندوں کی
ٰ
کوئی مشیت وچاہت نہیں۔
(وٱلَّذِینَ ٰ َج َھدواْ ِفینَا
ہللا
ٰ
تعالی کافرمان ہے َ :
ٱَّللَ لَ َم َع ۡٱل ۡ
ھم سبلَن َۚا َو ِإ َّن َّ
مح ِسنِینَ )٦٩
لَنَھۡ ِدیَنَّ ۡ
’’اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش
کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی راہنمائی
ضرور کریں گے (])[173۔‘‘
ت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بندوں سے
اس آی ِ
کوشش اور جد وجہد مطلوب ہے ۔
افعال العباد
سلف صالحین رحمہم ہللا کا یہ بھی عقیدہ ہے
تعالی ہی بندوں کا  ،اور ان کے افعال
کہ ہللا
ٰ
تعالی کا فرمان ہے
کا خالق ہے  ،جیسا کہ ہللا
ٰ
َ ( :و َّ
كم َو َما ت َعۡ َملونَ )٩٦
ٱَّلل َخلَقَ ۡ

ترجمہ ’’ :اور ہللا ہی نے تمہیں اور تمہارے
اعمال کو پیدا فرمایا ہے(])[174۔‘‘یعنی کوئی
ت عامہ کے بغیر نہیں
کام ہللا
تعالی کی مشیئ ِ
ٰ
ہوتا  ،ہاں البتہ ان افعال کے کرنے والے
حقیقت میں بندے ہی ہیںٰ ،لہذا اگر کسی نے
کسی واجب کام کو چھوڑا یا حرام کا ارتکاب
تعالی پر کوئی
کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے ہللا
ٰ
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
تعال ٰی کا راز ہے جسے اس کے سوا کوئی
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
نہیں ہے  ،جیسا کہ نبی اکرم ﷺکا حضرت
موسی علیہ السالم اور حضرت آدم علیہ السالم
ٰ

کے ما بین ایک مباحثے کے بارے میں ارشاد
ت آدَم
سی:أ َ ْن َ
سی ،فَقَا َل ْ
ہے(:ت َ َحا َّج آدم َو ْ
مو ٰ
مو ٰ
ْئتك ِمنَ ْال َجنَّ ِة ،فَقَا َل لَه آدَم:
َطی َ
کخ ِ
ِی أ َ ْخ َر َجتْ َ
الَّذ ْ
ص َ
ک اہللا ِب ِر َساالَ ِته
أ َ ْن َ
ِی ا ْ
ت ْ
طفَا َ
سی الَّذ ْ
مو ٰ
ي قَ ْب َل
َوبِ َکالَ ِمه  ،ث َّم ت َ ْلومنِ ْی َع ٰ
لی أ َ ْم ٍر قَ ْد قدّ َِر َعلَ َّ
أ َ ْن ْ
سی)
أخلَقَ ؟ فَ َح َّج آدَم ْ
مو ٰ
موسی (علیہ السالم) کا آپس
ترجمہ ’’:آدم اور
ٰ
موسی (علیہ السالم)
میں مباحثہ ہوا  ،چنانچہ
ٰ
نے آدم(علیہ السالم )سے کہا  :آپ وہی آدم ہیں
جنہیں ان کی غلطی نے جنت سے نکال دیا
تھا!
موسی ہیں
آدم (علیہ السالم ) نے کہا  :آپ وہی
ٰ
تعالی نے اپنی رسالت اور اپنے کالم
جنہیں ہللا
ٰ
کیلئے منتخب فرمایا  ،اس کے باوجود بھی آپ
مجھ کو ایک ایسے معاملے پر مالمت کر
رہے ہیں جسے میری تخلیق سے قبل ہی
میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا! چنانچہ آدم

موسی (علیہ السالم ) پر غالب
(علیہ السالم)
ٰ
آگئے(])[175۔ ‘‘
اوربندوں کے افعال واعمال کے بارے میں
تین نظریات پائے جاتے ہیں  ،ایک نظریہ یہ
ہے کہ بندوں کے افعال بندوں کی مخلوق ہیں
 ،اور بندے ان کے خالق ہیں  ،اور ان میں ہللا
تعالی 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
تعالی 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

کل ہے اور نہ ہی پورے طور پر مجبور
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
تعالی نے اسے اختیار اور ارادہ
ساتھ ساتھ ہللا
ٰ
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
تعالی
اور اس کی صالحیتوں کی بنیاد پر ہللا
ٰ
نے اسے مکلف بنایا ہے  ،ہللا تعالی کا فرمان
(و َهدَ ۡی ٰنَه ٱلنَّ ۡجدَ ۡی ِن ) ١0
ہے َ :
ترجمہ ’’ :اور ہم نے اسے دونوں راستے
دکھا دئیے (] )[176۔ ‘‘

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
چھوڑ دیا ہے  ،ہاں ہللا تعالی ٰکو اس بات کا
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
تعالی کا فرمان ہے ِ ( :ل َمن
سے  ،جیسا کہ ہللا
ٰ
یم )٢8
َ
شا َٰٓ َء ِم ۡ
نكم أَن یَ ۡست َ ِق َ
ترجمہ ’’ :یہ ( نصیحت ہے ) اس شخص
کیلئے جو تم میں سے سیدهی راہ پر چلنا
چاہے (])[177۔ ‘‘
تعالی نے انبیاء علیہم السالم
اس کے عالوہ ہللا
ٰ
مبعوث فرمائے  ،اور ان پر کتابیں نازل
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:
١۔ حسب مقدور واجبات وفرائض پر عمل
کرے  ،اور محرمات سے اجتناب کرے  ،اور
تعالی سے مدد طلب کرتا
اس سلسلے میں ہللا
ٰ
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۔
حضرت ابو ہریرۃ ؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی
اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا(:ا َ ْلمؤْ ِمن ْالقَ ِوي َخی ٌْر
،وفِي ك ٍّل
َّللا ِم ْن ْالمؤْ ِم ِن ال َّ
ض ِع ِ
َوأ َ َحب ِإلَى َّ ِ
یف َ

اَّلل َو َال
َخی ٌْر ْ
ص َعلَى َما یَ ْنفَ َ
،اح ِر ْ
،وا ْست َ ِع ْن ِب َّ ِ
عك َ
ش ْي ٌء فَ َال ت َ ْ
قل لَ ْو أَنِّي فَعَ ْلت
صابَ َك َ
ت َ ْع َج ْزَ ،و ِإ ْن أ َ َ
َكانَ َكذَا َو َكذَاَ ،و ٰل ِک ْن ْ
قل  :قَد ََّر اہللا َو َما شَا َء فَعَ َل،
ش ْی َ
فَإِ َّن لَ ْو ت َ ْفتَح َع َم َل ال َّ
ان)
ط ِ
ترجمہ ’’ :طاقتور مومن کمزور مومن سے
تعالی کو زیادہ پسندیدہ ہے  ،اور
بہتر اور ہللا
ٰ
دونوں میں خیر موجود ہے  ،اور تم اس
چیزکے حصول کیلئے کوشش کرو جو
تعالی سے
تمہارے لئے نفع بخش ہو  ،اور ہللا
ٰ
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
تعالی نے تقدیر میں لکھا تھا اور
کہو کہ ہللا
ٰ
اس نے جو چاہا وہ کر دیا ،کیونکہ لفظ )لو(
یعنی( اگر ) شیطانی عمل کو کھولتا
ہے(])[178۔ ‘‘

٢۔ انسان پر الزم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی
ہوئی چیز پر جزع وفزع کا اظہارنہ کرے
بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور وہ اس بات پر
تعالی کی
یقین کر لے کہ یہ سب کچھ ہللا
ٰ
طرف سے ہے  ،جس پر اسے راضی ہی رہنا
چاہئے اور اسے تسلیم کرنا چاہئے ۔
رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے َ ( :ع َجبًا
اك
ْس ذَ َ
ِأل َ ْم ِر ْالمؤْ ِم ِنِ ،إ َّن أ َ ْم َرہ كلَّه َخی ٌْرَ ،ولَی َ
س َّراء َ
ش َك َر فَ َكانَ
صابَتْه َ
ِأل َ َح ٍد ِإ َّال ِل ْلمؤْ ِم ِن ِ :إ ْن أ َ َ
صبَ َر فَ َكانَ َخی ًْرا
صابَتْه َ
ض َّراء َ
َخی ًْرا لَهَ ،و ِإ ْن أ َ َ
لَه)
ترجمہ  ’’ :مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ،
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 ،
تو وہ اس کیلئے خیر کا باعث بن جاتی ہے ،

اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر
ث
کرتا ہے  ،اور یوں وہ بھی اس کیلئے باع ِ
خیر بن جاتی ہے (] )[179۔ ‘‘
اور اسے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہئیے کہ
جو چیز اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے
وہ اس سے چوکنے والی نہیں  ،بلکہ اسے مل
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
جتنے جتن کر لے  ،جیسا کہ رسول ہللا ﷺکا
ارشاد ہے:
(وا ْعلَ ْم أ َ َّن َما أ َ ْخ َ
ک لَ ْم یَ ْ
کَ ،و َما
کن ِل ِ
یص ْیبَ َ
طأ َ َ
َ
کن ِل ْ
ک لَ ْم یَ ْ
ئك )
یخ ِط َ
صا ب َ َ
أَ َ
ترجمہ ’’ :اور اس بات پر بھی اچھی طرح
تعالی تجھ سے
سے یقین کر لو کہ جو چیز ہللا
ٰ
روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی ،
تعالی تجھے عطا کرنا چاہے
اور جو چیزہللا
ٰ

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
میرے وہ شبہات ختم کردے  ،تو انہوں نے
فرمایا :
تعالی تمام آسمان والوں اور زمین
’’اگر ہللا
ٰ
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
تعالی
پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو ہللا
ٰ
اسے قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ تم
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
ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی  ( ،اور یاد رکھو
) اگر تمہاری موت اس کے عالوہ کسی
اورعقیدہ پر آئی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ
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
حضرت زید بن ثابت ؓکے پاس آیا تو انہوں نے
مجھے رسول ہللا ﷺ کی اسی طرح کی حدیث
سنائی (] )[181۔
لہذا تقدیر پر راضی ہونا الزمی امر ہے
تعالی کا ہر فیصلہ ہر قسم کی
کیونکہ ہللا
ٰ

بھالئی ،عدل اور حکمت سے پر ہے ،اورجو
شخص اس پر مطمئن ہوجائے وہ حیرت ،تردد
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
سعادت مند ،خوشگوار اور آسودہ حال ہوتا ہے
،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 ہےٰ ،لہذا انسان کو
چاہیئے کہ اسے جو مصیبت پہنچے وہ اس پر
صبر کرے ،اور وہ اپنے گناہوں پر استغفار
تعالی کی تقدیر پر راضی
کرے ،اور ہللا
ٰ
ہوجائے ۔

صیبَ ٍة
ہللا
اب ِمن ّم ِ
ص َ
تعالی کا فرمان ہےَ ( :ما َٰٓ أ َ َ
ٰ
ٱَّلل یَھۡ ِد قَ ۡلبَ ۚه َو َّ
ٱَّلل بِك ِّل
ٱَّلل َو َمن ۡیؤ ِم ۢن بِ َّ ِ
ِإ َّال بِإِ ۡذ ِن َّ ۗ ِ
ش َۡيءٍ َع ِلیم )١١
تعالی کی اجازت
ترجمہ’’ :کوئی مصیبت ہللا
ٰ
کے بغیر نہیں پہنچ سکتی ،اورجو شخص ہللا
پر ایمان الئے  ،ہللا اس کے دل کو ہدایت دے
تعالی ہر چیز کو خوب جاننے
دیتا ہے اور ہللا
ٰ
واال ہے(])[182۔ ‘‘
ٱَّلل َح ّق َو ۡ
ٱست َ ۡغ ِف ۡر
نیز فرمایا( :فَٱصۡ ِب ۡر ِإ َّن َو ۡعدَ َّ ِ
ِلذَ ۢن ِب َك ) ٥٥
ترجمہ ’’ :پس اے نبی! آپ صبر کیجئے ،
تعالی کا وعدہ برحق ہے  ،نیز آپ
بے شک ہللا
ٰ
اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہئے
(])[183۔‘‘
تعالی کا اپنی مخلوق میں ایک
مسئلہ قدر ہللا
ٰ
راز ہے

تعالی کا اپنی مخلوق میں ایک راز
تقدیر ہللا
ٰ
تعالی کے اور کوئی
ہے  ،جسے سوائے ہللا
ٰ
تعالی کا کسی کو گمراہ
نہیں جانتا ،جیسے ہللا
ٰ
کرنا ،کسی کو ہدایت دینا ،کسی کو مارنا،
کسی کو زندہ کرنا ،کسی کو محروم کرنا اور
کسی کو نواز نا وغیرہ ہے.......ان تمام امور
تعالی ہی واقف ہے ۔
سے ہللا
ٰ
اسی لئے رسول ہللا ﷺکا ارشاد ہےِ (:إذَ ََا ذ ِک َر
ِکوا)یعنی ’’جب تقدیر کا ذکر کیا
ْالقَ ْدر فَأ َ ْمس ْ
جائے تو (بحث کرنے سے ) رک جاؤ
(])[184۔‘
تقدیر کو ح ّجت بناتے ہوئے عمل کو چھوڑنا
جائز نہیں
جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پر
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.
اور اگر عمل کو چھوڑنا جائز ہوتا تو کبھی
ب ٰالہی نازل نہ ہوتا  ،اور نہ
کسی قوم پر عذا ِ
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
نبی اکرم ﷺ تشریف لے آئے  ،چنانچہ ہم سب
آپ ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے،آپ ﷺ کے ہاتھ
میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ سر
جھکائے ہوئے زمین پر کرید رہے تھے
(جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں )  ،پھر آپ
ﷺ نے فرمایا َ ( :ما ِم ْنک ْم ِ ّم ْن أ َ َحدٍَ ،ما ِم ْن نَّ ْف ٍس
ار
ب ٰ
س ٍة ِإالَّ َوقَ ْد َکت َ َ
َم ْن ْفو َ
َّللا َمکَانَ َھا ِمنَ ْال َجنَّ ِة َوالنَّ ِ
َ ،و ِإالَّ َوقَ ْد ک ِتبَ ْ
س ِع ْیدَۃً)
ت َ
ش ِقیَّةً أ َ ْو َ
ترجمہ ’’ :تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا
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
رسول ! کیا ہم اپنی قسمت کے لکھے پر
بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں
؟ کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا ہے وہ
باآلخر نیک بختوں میں ہی شامل ہو گا  ،اور
جو بد بخت لکھا گیا ہے وہ باآلخر بد بختوں
میں ہی شامل ہو گا ۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:
س ٌر ِل َما خ ِلقَ لَه  ،فَ َم ْن َکانَ ِم ْن
(اِ ْع َم ْلوا فَک ٌّل میَ َّ
سعَادَۃَ ،و َم ْن َکانَ
سر ِلعَ َم ِل أ َ ْه ِل ال َّ
سعَادَۃ فَییَ َّ
أ َ ْه ِل ال َّ
شقَ َاوۃ) ث َّم قَ َرأ َ
سر ِلعَ َم ِل أ َ ْه ِل ال َّ
ِم ْن أ َ ْه ِل ال َّ
شقَ َاوۃ فَییَ َّ
نی *
قی * َو َ
صدَّقَ ِب ْالح ْس ٰ
ْطی َوات َّ ٰ
 (:فَأ َ َّما َم ْن أَع ٰ
نی *
سنی َ ّ
فَ َ
سِرہ ِل ْلی ْس ٰ
ری* َوأ َ َّما َم ْن بَ ِخ َل َوا ْست َ ْغ ٰ
ری) ترجمہ
سنی َ ّ
َو َکذَّ َ
نی * فَ َ
سِرہ ِل ْلع ْس ٰ
ب ِب ْالح ْس ٰ
’’: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
جاتی ہے  ،اور جو شخص بدبختوں میں لکھا
گیا ہے اسے ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے ،
پھر آپ ﷺنے یہ آیات تالوت فرمائیں جن کا
ترجمہ یہ ہے’’ :پھر جس نے ( ہللا کی راہ
میں مال) دیا  ،اور پرہیز گاری اختیار کی ،
اور اچھی باتوں کی تصدیق کی ،تو ہم اسے
آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیں گے ،
اورجس نے بخل کیا  ،اور بے پرواہی برتی
اور بھالئی کو جھٹالیا  ،تو ہم اسے تنگی کی
راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے (])[185۔ ‘‘
اسباب کا استعمال
اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اور توکل کے
منافی نہیں بلکہ یہ اسی کا ایک جزو ہے۔اگر
کسی انسان پر کوئی مصیبت یا آزماش آجائے
تو اسے کہنا چاہئے (قَد ََّر اہللا َو َما شَا َء

تعالی ہی نے تقدیر بنائی ہے اور وہ
فَعَ َل)’’ہللا
ٰ
جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے‘‘۔ اور اس کے
واقع ہونے سے قبل انسان پر یہ الزم ہے کہ
وہ مشروع اسباب کو اختیار کرے ،کیونکہ
انبیاء کرام علیہم السالم نے بھی ان اسباب
ووسائل کو اختیار کیا جوکہ ان کو ان کے
دشمنوں سے تحفظ دیتے تھے باوجود اس کے
تعالی کی حفاظت اور وحی کی
کہ انہیں ہللا
ٰ
تائید بھی حاصل تھی ،رسول ہللا ﷺ جو سید
المتوکلین تھے ،اورجن کا اپنے رب پر قوی
توکل تھا  ،وہ بھی اسباب کو اختیار کرتے
تھے۔
ٱست َ َ
(وأ َ ِعدّواْ لَھم َّما ۡ
طعۡ تم
اورفرمان ٰالہی ہےَ :
ٱَّلل
قوۃ َو ِمن ِ ّربَ ِ
دو َّ ِ
اط ۡٱلخ َۡی ِل ۡترهِبونَ ِبِۦه َع َّ
ِ ّمن َّ
كم ) ٦0
دو ۡ
َو َع َّ
ب استطاعت قوت
’’تم ان کے مقابلہ کیلئے حس ِ
اور فوجی گھوڑوں کو تیارکرو  ،تاکہ اس کے

تعالی کے دشمنوں اور اپنے
ذریعے تم ہللا
ٰ
دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو (] )[186۔‘‘
ض ذَلوال
نیز فرمایا:
(هو ٱلَّذِي َجعَ َل لَكم ۡٱأل َ ۡر َ
َ
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قل:قَد ََّر اہللا َو َما شَا َء فَعَ َل ،فَإِ َّن لَ ْو ت َ ْفتَح َع َم َل
ش ْی َ
ال َّ
ان)
ط ِ
ترجمہ ’’ :طاقتور مومن کمزور مومن سے
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