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کے درمیان واسطہ کی حقیقت کو واضح کیا
گیا ہے۔
https://islamhouse.com/2823543


خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ کی
حقیقت
 oتمہید
[ oانبیا ورسل دین کی تبلیغ کا واسطہ
ہیں]

o

o
o

[رسول ﷺکسی کونفع پہنچانے کی
طاقت نہیں رکھتے]
[مردُود واسطوں کی قسمیں]
ت دین ودنیا]
]نعم ِ
[ خشیت صرف ہللا کے لیے
ہوناچاہیے]

خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ کی
حقیقت

تالیف:شیخ االسالم ابن تیمیہ
ترجمہ:عطاء الرحمن ضیاء ہللا
مراجعہ :شفیق الرحمن ضیاء ہللا مدنی
ناشر:دفترتعاون برائے دعوت وارشاد وتوعیۃ
الجالیات،ربوہ۔ریاض

ت سعودی عرب
مملک ِ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
تمہید
خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ کا
موضوع بہت خطرناک ہے،جس سے اکثر
ق
مسلمان نابلد ہیں،جس کا نتیجہ ہے کہ ہم مش ِ
وتعالی
ستم بنے ہوئے ہیں،اس لیے ہللا سبحانہ
ٰ
کی اس نصرت وحمایت اور تائید سے محروم
تعالی نے ہم سے وعدہ
ہوگئے ہیں جس کا ہللا
ٰ
فرمایاتھا،بشرطیکہ ہم اس کی طرف رجوع
کریں اور اس کی شریعت کی اتباع
کریں،چنانچہ ارشاد فرمایا:
ص ُر ْال ُمؤْ ِم ِنینَ ) ترجمہ ’’:ہم
(و َكانَ َحقًّا َعلَ ْینَا نَ ْ
َ
پر مومنوں کی مدد کرنا الزم ہے۔‘‘ (])[1
ص ْر ُك ْم َویُث َ ِب ْ
ِّت أ َ ْقدَا َم ُك ْم)
ص ُروا اللَّـهَ یَن ُ
( ِإن تَن ُ

ترجمہ ’’:اگر تم ہللا (کے دین) کی مدد کرو
گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں
ثابت قدم رکھے گا ۔‘‘ (])[2
سو ِل ِه َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِینَ )
(و ِللَّـ ِه ْال ِع َّزة ُ َو ِل َر ُ
َ
تعالی کے لیے
ترجمہ’’:عزت تو صرف ہللا
ٰ
اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں
کے لیے ہے۔‘‘ (])[3
(وأَنت ُ ُم ْاْل َ ْعلَ ْونَ ِإن ُكنتُم ُّمؤْ ِمنِینَ )
َ
ترجمہ‘’’ :تم ہی غالب رہو گے ،اگر تم
ایماندار ہو۔‘‘ (])[4
خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ کو
سمجھنے میں لوگ تین گروہوں میں منقسم
ہیں:
۱۔پہال گروہ وہ ہے جنہوں نے اس بات کا
وتعالی نے صرف
انکار کیا ہے کہ ہللا سبحانہ
ٰ

رسولﷺکوشریعت کی تعلیم دینے کے لیے
دعوی کربیٹھے
واسطہ بناکربھیجا ہے،اور یہ
ٰ
کہ یہ شریعت عوام کے لیے ہے ،اور اسے
علم ظاہرکا نام دینے لگے۔ اور اپنی عبادتوں
میں اوہام وخرافات پر بھروسہ کربیٹھے اور
اسے علم باطن کا نام دیا،اور اسے ’’کشف
‘‘کے نام سے موسوم کیا،جو کہ حقیقت میں
ابلیسی وسوسے اور شیطانی واسطے ہیں جو
ادنی ومعمولی اصولوں کے بھی
اسالم کے ٰ
مخالف ہیں۔اس سلسلے میں ان کا نعرہ
ہے’’:میرے دل نے میرے رب سے حدیث
بیان کی !!‘‘
اس بارے میں وہ شریعت کے علماء کا مذاق
اڑاتے ہیں،اور ان کے اندر یہ عیب نکالتے
ہیں کہ وہ اپنے علم کو مردہ لوگوں سے مردہ
لوگوں کے حوالے سے لیتے ہیں ..البتہ وہ
لوگ علم کوبراہ راست (ہللا) حی قیوم سے
لیتے ہیں! چنانچہ انہوں نے بہت سے لوگوں

کوفتنہ وآزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں
گمراہ کردیا ہے،اور ایسی ایسی شرعی خالف
ورزیاں کی ہیں جو ان کی کتابوں میں مدون
ہے جن کی وجہ سے علما نے انہیں کافر
گردانا ہے اور ان کے ارتداد کے سبب ان کا
خون بہانا جائز قراردیا ہے،اس لیے کہ انہوں
نے نہ جانتے ہوئے یاتجاہل عارفانہ کے طور
پرشریعت کے پہلے اصول کو ترک کردیا
تعالی کی عبادت
ہے،اور وہ یہ کہ جس نے ہللا
ٰ
تعالی نے
اس چیز کے ذریعہ کی جسے ہللا
ٰ
اپنے نبی محمد ﷺپر نازل نہیں فرمایا ہے وہ
تعالی کا
المحالہ کافر ہے،اس لیے کہ ہللا
ٰ
فرمان ہے:
ش َج َر
وك فِی َما َ
(فَ َال َو َر ِب َِّك َال یُؤْ ِمنُونَ َحت َّ ٰى یُ َح ِ ِّك ُم َ
ْت
ضی َ
بَ ْینَ ُھ ْم ث ُ َّم َال یَ ِجدُوا ِفي أَنفُ ِس ِھ ْم َح َر ًجا ِ ِّم َّما قَ َ
س ِلِّ ُموا ت َ ْس ِلی ًما)
َویُ َ

ترجمہ’’:سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ
مومن نہیں ہو سکتے ،جب تک کہ تمام آپس
کے اختالف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ،پھر
جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے
دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی
نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر
لیں۔‘‘ (])[5
اس طرح شیطان نے علم کی مخالفت کرکے
اور اس کی روشنی کو بجھاکران کے لیے ان
کے اعمال کو مزین کردیا،اور وہ تاریکیوں
میں چلنے لگے،اور اپنی خواہشات وخیاالت
کی طرف پھر گئے جس کے ذریعہ وہ ہللا کی
عبادت کرتے ہیں،جبکہ ان کی حالت وہی ہے
تعالی نے قرآن کریم میں بیان کی ہے:
جو ہللا
ٰ
ض َّل
س ِرینَ أ َ ْع َم ًاال الَّذِینَ َ
(قُ ْل ه َْل نُنَ ِبِّئ ُ ُكم ِب ْاْل َ ْخ َ
سبُونَ أَنَّ ُھ ْم
س ْعیُ ُھ ْم فِي ْال َحیَا ِة الدُّ ْنیَا َو ُه ْم یَ ْح َ
َ
ت َربِِّ ِھ ْم
ص ْنعًا أُولَ ٰـئِ َك الَّذِینَ َكفَ ُروا بِآیَا ِ
یُ ْح ِسنُونَ ُ

َو ِلقَا ِئ ِه فَ َح ِب َ
ط ْ
ت أ َ ْع َمالُ ُھ ْم فَ َال نُ ِقی ُم لَ ُھ ْم یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة
َو ْزنًا)
ترجمہ ’’ :کہہ دیجئے کہ اگر (تم کہو تو) میں
تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ
خسارے میں کون ہیں؟‘‘ (])[6
یہ گروہ متعدد فرقوں اورراستوں(سلسلے)میں
بٹا ہوا ہے جوصراط مستقیم سے دور ہونے
کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں،وہ
تعالی کا انعام واکرام
صراط جس پر ہللا
ٰ
ہے،ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر ہللا کا
غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ اور یہ
تمام فرقے جہنمی ہیں جیساکہ رسول ﷺ نے
ست َ ْفت َ ِر ُق
اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہےَ (:
أ ُ ِّمتي َعلَى ث َ َال ٍ
س ْبعُونَ
ان َو َ
ث َو َ
س ْب ِعینَ فِرقةً ،ثِ ْنت َ ِ
ي َ :م ْن كانَ
ار َ ،و َو ِ
فِي النَّ ِ
احدَة ٌ فِي ْال َجنَّ ِة َ ،و ِه َ
ص َحا ِبي)
َعلى ِمث ِل َما أنا َعلی ِه وأ ْ

’’عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ
جائے گی،بہتر فرقے جہنمی ہوں گے اور
ایک فرقہ جنتی ہوگا،اور یہ وہ لوگ ہوں گے
جو اس راستہ(منہج) پر قائم ہوں گے جس پر
میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔‘‘ (])[7
۲۔کچھ لوگوں نے اس واسطہ میں مبالغہ سے
کام لیا ہے،اس کے سمجھنے میں غلطی کے
شکار ہوگئے ہیں،اور اس میں وہ معنی ومفہوم
داخل کردیا ہے جس کا وہ متحمل نہیں
ہے،چنانچہ رسول ﷺ اور دیگر انبیا وصالحین
کی ذات کو واسطے (وسیلے) بنالیے ہیں ،یہ
تعالی اپنے بندوں
عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہللا
ٰ
کے کسی عمل کوقبول نہیں کرتا ہے اال یہ کہ
وہ ان واسطوں کے ذریعہ اس کے پاس
تعالی کے پاس ان کے
آئیں،تاکہ یہ لوگ ہللا
ٰ
لیے وسیلہ اور ذریعہ ہوں۔اس طرح انہوں نے
تعالی کے وہ اوصاف بیان کئے ہیں جسے
ہللا
ٰ
ظالم وجابر بادشاہ بھی اپنے آپ کو متصف

کروانا نہیں پسند کرتے ہیں جو اپنے دروازوں
پر دربان مقر ر کئے ہوتے ہیں اور ان کے
پاس بغیر واسطہ کے کوئی شخص نہیں
جاسکتا !
یہ اعتقاد کیسے درست ہوسکتا ہے جبکہ ہللا
سبحانہ کا فرمان ہے:
یب دَع َْوة َ
سأَلَ َك ِعبَادِي َع ِنِّي فَإِ ِنِّي قَ ِر ٌ
یب ۖ أ ُ ِج ُ
(و ِإذَا َ
َ
ان ۖ فَ ْلیَ ْست َ ِجیبُوا ِلي َو ْلیُؤْ ِمنُوا بِي لَعَلَّ ُھ ْم
الدَّاعِ ِإذَا دَ َع ِ
یَ ْر ُ
شدُونَ )
ترجمہ’’:جب میرے بندے میرے بارے میں
آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں
بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار
کو جب کبھی وہ مجھے پکارے ،قبول کرتا
ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ
میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان
رکھیں ،یہی ان کی بھالئی کا باعث ہے۔‘‘
(])[8

یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی
تعالی تک رسائی حاصل کرنے کے
ہے کہ ہللا
ٰ
لیے واحد راستہ اس پر صحیح ایمان
رکھنا،پھراس کی شریعت کے مطابق اس کی
عبادت کرنا ہے۔
اس آیت میں عبادت کو ایمان پر مقدم کیا
گیاہے تاکہ لوگوں کو عمل صالح کی خطورت
اور سنگینی سے آگاہ کیا جائے اور یہ کہ وہ
ہللا کی رضامندی سے سرفراز ہونے اور
جنت کی سعادت حاصل کرنے لیے ضروری
شرط ہے۔
تعالی نے قرآن کریم میں واسطہ کا ذکر کیا
ہللا
ٰ
ہے اور اس سے مراد فرمانبرداریاں اور
نیکیاں ہیں،اور نیکیاں ہی وہ اکیال واسطہ ہیں
جو آپ کو ہللا سے قریب کرسکتی ہیں ،آپ
کے لیے رحمت کے دروازے کھول سکتی

ہیں اور آپ کو اس کی جنت میں داخل
کرسکتی ہیں:
(یَا أَیُّ َھا الَّذِینَ آ َمنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ َوا ْبتَغُوا ِإلَ ْی ِه
س ِبی ِل ِه لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ )
ْال َو ِسیلَةَ َو َجا ِهدُوا فِي َ
تعالی سے ڈرتے رہو اور
’’اے مومنو! ہللا
ٰ
اس کا قرب تالش کرو اور اس کی راہ میں
جہاد کرو تاکہ تمہارا بھال ہو۔‘‘ (])[9
تعالی نے ان جاہلوں اورمغفل لوگوں
نیز ہللا
ٰ
کا مذاق اڑایا ہے جو اس کے نیک وصالح
بندوں کو وسیلہ بناتے ہیں،حاالنکہ وہ لوگ
خوداس وسیلہ کے حاجتمند ہیں،یعنی طاعت
تعالی سے قریب
وفرمانبرداری جو انہیں ہللا
ٰ
کردے،اور ان کے لیے اس کے عالوہ کوئی
تعالی کے اس
راستہ نہیں ہے،جیساکہ ہللا
ٰ
فرمان میں ہے(:أُولَ ٰـ ِئ َك الَّذِینَ یَ ْدعُونَ یَ ْبتَغُونَ ِإلَ ٰى
ب َویَ ْر ُجونَ َر ْح َمتَهُ
َر ِبِّ ِھ ُم ْال َو ِسیلَةَ أَیُّ ُھ ْم أ َ ْق َر ُ
ورا)
اب َر ِب َِّك َكانَ َم ْحذُ ً
َویَخَافُونَ َعذَابَهُ ۚ ِإ َّن َعذَ َ

’’ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے
رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ
ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے وہ
خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس
کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں( ،بات بھی
یہی ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی
چیز ہی ہے۔‘‘ (])[10
افسوس تو اس بات پر ہے کہ یہ غافل لوگ
انہی واسطوں پر مکمل اعتماد وبھروسہ
کربیٹھے ہیں،جس نے انہیں اس بات پر آمادہ
کردیا کہ وہ نیک کاموں سے الپرواہی کرتے
ہیں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے
ہیں،یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے زوال
تعالی
اور شکست وریخت کا سبب ہے جوہللا
ٰ
کے اس فرمان کو بھول گئے ہیں یا جان بوجھ
کر بھال دئیے ہیں،جس میں وہ اپنے رسول
اور تمام اوالد آدم کے سردار کو مخاطب
کرکے فرماتا ہے:

ض ًّرا ِإ َّال َما شَا َء اللَّـهُ)
قُل َّال أ َ ْم ِلكُ ِلنَ ْفسِي نَ ْفعًا َو َال َ
’’آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص
کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ
کسی ضرر کا۔‘‘ (])[11
نیز نبیﷺکا اپنی لخت جگر سے یہ فرمانا:
س ِلی ِني ِم ْن َما ِلي َما ِشئْتَِ ،ال أ ُ ْغ ِني
((یَا فَ ِ
اط َمةُ ! َ
ش ْیئًا))
َّللا َ
َع ْن ِك ِم ْن َّ ِ
’’اے فاطمہ!میرے مال میں سے جو چاہو
مانگ لو(،قیامت کے دن)ہللا کی پکڑ سے میں
تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔‘‘ (])[12
نیز آپ ﷺ کا فرمان’’:جب آدمی مرجاتا ہے تو
اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہوجاتا ہے..۔‘‘
(])[13
اگر نصوص کے اندرانبیا وصالحین کی ذات
سے توسل کے جائز نہ ہونے کی اس کے
عالوہ اگر کوئی دلیل نہ ہوتی کہ عمربن

الخطاب رضی ہللا عنہ نے عباس رضی ہللا
عنہ کی دعا کا وسیلہ پکڑا اور نبی ﷺکی ذات
کا وسیلہ نہیں پکڑا تو اس گروہ کی تردید کے
لیے کافی ہے۔
امام ابوحنیفہ رحمہ ہللا نے اس موقع پر کتنی
بہترین بات کہی ہے ’’:میں اس بات کو ناپسند
تعالی سے اس کے عالوہ کسی
کرتا ہوں ہللا
ٰ
اورکے واسطہ سے کوئی چیز مانگی جائے۔
اگر ہللا تعالی ٰکی طرف کسی کی ذات کا وسیلہ
پکڑنا جائز ہوتا تو قرآن وحدیث کی دعاؤں
میں ان کے ذات کے توسل کا ذکر ہوتا
ہے،لیکن قرآن وحدیث کے اندر ایک دعا بھی
ایسی نہیں ہے جس میں کسی کی ذات کے
توسل کا ذکر موجود ہو۔‘‘
۳۔کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے خالق اور
مخلوق کے درمیان اس واسطہ سے یہ سمجھا
تعالی کے دین
ہے کہ وہ رسالت ہے،یعنی ہللا
ٰ

کی تبلیغ اور اس کی تعلیم وتربیت ہے،اور وہ
اس کے شان کی بلندی اور انسانیت کو اس کی
ہیں،لہذا انہوں
ضرورت کے حد کو پہچانتے
ٰ
نے شریعت کو اخذکرنے اور وحی کے ذریعہ
روشنی حاصل کرنے کے لیے رسولﷺ کو
بڑا وسیلہ اورواسطہ بنانے میں جلدی کی
،چنانچہ وہ آپ کی سیرت اور سنت کو اسی
طرح پڑهتے پڑهاتے ہیں جس طرح قرآن کو
پڑهتے پڑهاتے ہیں،اس سلسلے میں ان کا
تعالی کا یہ فرمان ہے:
شعار ہللا
ٰ
یرا
ب قَ ْد َجا َء ُك ْم َر ُ
سولُنَا یُبَ ِی ُِّن لَ ُك ْم َكثِ ً
(یَا أ َ ْه َل ْال ِكتَا ِ
یر ۚ قَ ْد
ِ ِّم َّما ُكنت ُ ْم ت ُ ْخفُونَ ِمنَ ْال ِكتَا ِ
ب َویَ ْعفُو َعن َك ِث ٍ
اب ُّم ِب ٌ
ین یَ ْھدِي ِب ِه اللَّـهُ
ور َو ِكت َ ٌ
َجا َء ُكم ِ ِّمنَ اللَّـ ِه نُ ٌ
س َال ِم َویُ ْخ ِر ُج ُھم ِ ِّمنَ
سبُ َل ال َّ
َم ِن اتَّبَ َع ِرض َْوانَهُ ُ
ُّ
الظلُ َما ِ
ص َراطٍ
ور ِبإِ ْذ ِن ِه َویَ ْھدِی ِھ ْم ِإلَ ٰى ِ
ت ِإلَى النُّ ِ
ُّم ْست َ ِق ٍیم)

’’ اے اہل کتاب! یقینا ً تمہارے پاس ہمارا
رسول (ﷺ) آچکا جو تمہارے سامنے کتاب ہللا
کی بکثرت ایسی باتیں باتیں ظاہر کررہا ہے
جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں
تعالی
سے درگزر کرتا ہے ،تمہارے پاس ہللا
ٰ
کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی
ہے۔‘‘ (])[14
فرقہ ناجیہ ہے جس کا سابقہ حدیث
یہی وہ ٔ
میں ذکر کیا گیاہے اور اسے جنت کی بشارت
دی گئی ہے۔
رنج والم کی بات ہے کہ اس طائفہ کا راستہ
کانٹوں اور رکاوٹوں سے بھراہواہے،اس لیے
کہ صحیح اسالم اجنبی بن گیا ہے،اور
مسلمانوں کی اکثریت اس سے دور ہوچکی
ہے  ،اور اس کی بجائے وہ بدعات وخرافات
اوراوہام کے شکار ہوگئے ہیں...

یہ مصیبت بہت پرانی ہے ،اور اس بارے میں
مصلحین کادور بہت خطرناک ہے،عمربن
عبدالعزیز رضی ہللا عنہ کہتے ہیں’’ :ہم ایک
ایسے معاملہ سے نبٹ رہے ہیں جس پر
تعالی ہی مددکرسکتا ہے،اس راہ
صرف ہللا
ٰ
میں بوڑهے ختم ہوچکے،بچے جوان ہوگئے
اور دیہاتی ہجرت کرگئے،لوگ اسے دین
سمجھتے ہیں،حاالنکہ وہ ہللا کے نزدیک دین
نہیں ہے‘‘!
یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،نبیﷺدین کی
اجنبیت کی خبرپہلے ہی دے چکے ہیں:
سیَعُودُ َك َما بَدَأ َ غ َِریبا ً،
اإل ْسالَ ُم غ َِریباًَ ،و َ
(بَدَأ َ ِ
فَ ُ
اء)’’اسالم کی ابتدااجنبیت کی
طوبى ِل ْلغُ َربَ ِ
حالت( چند اور تھوڑے لوگوں)سے ہوئی
ہے،اور عنقریب وہ اسی اجنبیت کی حالت پر
لوٹ آئے گا(یعنی اس کے ماننے والے

تھوڑے ہوجائیں گے) تو ایسے تھوڑے لوگوں
کے لیے خوشخبری ہے۔‘‘ (])[15
احمد اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں
ہے’’:دریافت کیا گیا:اے ہللا کے رسول!
غرباء کون لوگ ہیں؟ فرمایا:قبائل میں سے
کچھ تھوڑے لوگ۔‘‘ (])[16
اور ایک روایت میں ہے جسے امام ترمذی
نے حسن قراردیا ہے’’:ان غرباء کے لیے
خوشخبری ہے جو میری اس سنت کی اصالح
کریں گے جسے لوگوں نے برباد کردیا
ہوگا۔‘‘ (])[17
اور مسنداحمد کی ایک صحیح روایت میں
ہے:جب رسول ﷺسے غرباء کے بارے میں
پوچھا گیا تو آپ نے کہا’’ :بہت سے برے
لوگوں کی بیچ کچھ نیک وصالح لوگ ہیں،ان
کی نافرمانی کرنے والے ان کی بات ماننے
والوں سے زیادہ ہوں گے۔‘‘

ٰلہذا اس گروہ کواصالح کے راستوں میں کام
کرنا چاہئیے اور تگ ودو کرنا
چاہئیے،اوراپنے ہاتھوں میں تجدید کا مشعل
اٹھاناچاہئیے تاکہ مسلمان بیدار ہوں اور
صحیح اسالم کی طرف لوٹ آئیں،اور تخریب
پسندوں اور مخالفین سے ہمیں وہی بات کہنی
وتعالی نے ان کے
چاہئے جو ہللا سبحانہ
ٰ
ساتھیوں سے کہی ہے:
سبُلَنَا ۚ
(و َما لَنَا أ َ َّال نَت َ َو َّك َل َعلَى اللَّـ ِه َوقَ ْد َهدَانَا ُ
َ
ص ِب َر َّن َعلَ ٰى َما آذَ ْیت ُ ُمونَا ۚ َو َعلَى اللَّـ ِه فَ ْلیَت َ َو َّك ِل
َولَنَ ْ
ْال ُمت َ َو ِ ِّكلُونَ )
تعالی پر بھروسہ
’’آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہللا
ٰ
نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں
سمجھائی ہیں۔ وہللا جو ایذائیں تم ہمیں دو گے
ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے
والوں کو یہی الئق ہے کہ ہللا ہی پر توکل
کریں۔‘‘ (])[18

اب ہم آپ کے سامنے شیخ االسالم ابن تیمیہ
رحمہ ہللا کا ایک گرانقدر رسالہ پیش کررہے
ہیں،جس میں آپ نے اس واسطہ کی بہترین
تشریح وتوضیح فرمائی ہے،جو اس بات کے
قابل ہے کہ اسے سنہرے حروف سے لکھا
جائے ،اور مسلمان اسے غوروتدبر سے
پڑهیں؛تاکہ وہ اپنی نیند سے بیدار ہوں اور
قوت وطاقت  ،نصرت وتائید اور عظمت
وبلندی کے اسباب کو اختیار کریں۔انبیاء
وصالحین کی قبروں ومزاروں پر ناک رگڑنا
چھوڑدیں،اور ذلت ورسوائی اور عاجزی
وانکساری کے ساتھ ان کی چوکھٹ کا
تعالی انہیں اس
گردچاٹنے سے باز آجائیں۔ ہللا
ٰ
کی توفیق دے۔
وصلى ہللا على سیدنا محمد معلم الخیر،وعلى
آله وصبحه وسلم .وآخردعوانا أن الحمد هلل رب
العالمین.

<
محمود مہدی استانبولی (صاحب کتاب تحفۃ
العروس)
بسم ہللا الرحمن الرحیم
ص َ
طفَ ٰى ۗ
س َال ٌم َعلَ ٰى ِعبَا ِد ِہ الَّذِینَ ا ْ
(قُ ِل ْال َح ْمدُ ِللَّـ ِه َو َ
آللَّـهُ َخی ٌْر أ َ َّما یُ ْش ِر ُكونَ )
ترجمہ ’’:تو کہہ دے کہ تمام تعریف ہللا ہی
کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر
تعالی بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ
سالم ہے۔ کیا ہللا
ٰ
لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔‘‘ (])[19
یہ رسالہ ایک ایسے مسئلہ کی وضاحت سے
متعلق ہے جس کے بارے میں دو آدمیوں کے
مابین مناظرہ ہوا ،چنانچہ ان میں سے ایک
نے کہا :ہمارے اور ہللا کے درمیان ہمارے
لئے ایک واسطہ کا ہونا ضروری ہے؛ کیونکہ

اس کے بغیر ہم ہللا تک رسائی نہیں حاصل کر
سکتے۔
[انبیا ورسل دین کی تبلیغ کا واسطہ ہیں]
جواب :الحمد هلل رب العالمین .اگر اس سے اس
کی مراد یہ ہے کہ کسی ایسے واسطہ کا ہونا
ضروری ہے جو ہمیں ہللا کے حکم کی تبلیغ
کرے تو یہ بر حق ہے؛ کیونکہ جس چیز کو
تعالی پسند کرتا اور اس سے راضی
ہللا
ٰ
وخوش ہوتا ہے ،اور جس چیز کااس نے حکم
دیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے ،اور
اپنے اولیا کے لئے جو عزت وتکریم تیار
کررکھا ہے اور اپنے دشمنوں سے جس عذاب
کا وعدہ کیا ہے ،مخلوق ان سب کا علم نہیں
تعالی اپنے جن اسماے
رکھتی ہے ،نیز ہللا
ٰ
حسنی اور عمدہ واعلی صفات کا مستحق
ٰ
وسزاوار ہے کہ جن کی معرفت سے عقلیں
قاصر وعاجز ہیں اور اس کے مثل دیگر

چیزیں ،ان کی معرفت وجانکاری مخلوق کو
ان رسولوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی
جن کو ہللا تعالی ٰنے اپنے بندوں کے پاس
بھیجا ہے۔
پس رسولوں پر ایمان رکھنے والے اور ان
کی اتباع وپیروی کرنے والے لوگ ہی ہدایت
تعالی اپنی قربت سے
یافتہ ہیں جنہیں ہللا
ٰ
سرفراز کرتا ہے ،ان کے درجات کو بلند
کرتا ہے اور دنیا وآخرت میں انہیں عزت
وتکریم سے نوازتاہے۔
رہے رسولوں کی مخالفت کرنے والے تو وہ
لوگ ملعون ہیں اور اپنے رب سے بھٹکے
تعالی نے ارشاد
ہوئے اور اوٹ میں ہیں ،ہللا
ٰ
فرمایا:
صونَ َعلَ ْی ُك ْم
(یَا بَ ِني آدَ َم ِإ َّما یَأ ْ ِتیَنَّ ُك ْم ُر ُ
س ٌل ِ ِّمن ُك ْم یَقُ ُّ
ف َعلَ ْی ِھ ْم َو َال ُه ْم
آیَاتِي ۙ فَ َم ِن اتَّقَ ٰى َوأ َ ْ
صلَ َح فَ َال خ َْو ٌ

یَ ْحزَ نُونَ َوالَّذِینَ َكذَّبُوا ِبآیَا ِتنَا َوا ْست َ ْكبَ ُروا َع ْن َھا
ار ۖ ُه ْم فِی َھا خَا ِلدُونَ )
ص َح ُ
أُولَ ٰـئِ َك أ َ ْ
اب النَّ ِ
’’اے اوالد آدم !اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں
جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم
تقوی اختیار
سے بیان کریں تو جو شخص
ٰ
کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ
کچھ اندیشہ ہے اورنہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور
جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹالئیں اور ان
سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے
وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ۔‘‘ (])[20
اور فرمایا:
ْ
ض ُّل
اي فَ َال یَ ِ
(فَإِ َّما یَأ ِتیَنَّ ُكم ِ ِّم ِنِّي ُهدًى فَ َم ِن اتَّبَ َع ُهدَ َ
شة ً
ض َعن ِذ ْك ِري فَإِ َّن لَهُ َم ِعی َ
َو َال یَ ْشقَ ٰى َو َم ْن أَع َْر َ
ضن ًكا َون َْح ُ
ب ِل َم
ش ُرہُ یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة أ َ ْع َم ٰى قَا َل َر ِّ ِ
َ
یراقَا َل َك ٰذَ ِل َك أَتَتْ َك
ص ً
َحش َْرت َ ِني أ َ ْع َم ٰى َوقَ ْد ُكنتُ بَ ِ
س ٰى)
آیَاتُنَا فَنَسِیت َ َھا ۖ َو َك ٰذَ ِل َك ْالیَ ْو َم تُن َ

’’اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف
سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی
پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں
پڑے گا۔ اور (ہاں) جو میری یاد سے
روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں
رہے گی،اور ہم اسے بروز قیامت اندهاکرکے
اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی! مجھے تو
نے اندها بناکر کیوں اٹھایا؟ حاالنکہ میں تو
دیکھتا بھالتا تھا۔ (جواب ملے گا کہ) اسی
طرح ہونا چاہیے تھا ،تو میری آئی ہوئی آیتوں
کو بھول گیا تو آج تو بھی بھالدیا جاتا ہے ۔‘‘
(])[21
ابن عباس ؓنے فرمایا :قرآن پڑهنے والے اور
اس کے اندر جو کچھ احکام ہیں ان پر عمل
کرنے والے کے لئے ہللا تعالی ٰنے اس بات
کی ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ
ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت (نامراد
ومحروم) ہوگا۔‘‘

تعالی نے دوزخیوں کے بارے میں
اور ہللا
ٰ
فرمایا:
ُ
ِیر
سأَلَ ُھ ْم خَزَ نَت ُ َھا أَلَ ْم یَأ ْ ِت ُك ْم نَذ ٌ
ي ِفی َھا فَ ْو ٌج َ
( ُكلَّ َما أ ْل ِق َ
ِیر فَ َكذَّ ْبنَا َوقُ ْلنَا َما ن ََّز َل اللَّـهُ
قَالُوا بَلَ ٰى قَ ْد َجا َءنَا نَذ ٌ
یر)
ِمن َ
ش ْيءٍ ِإ ْن أَنت ُ ْم ِإ َّال فِي َ
ض َال ٍل َك ِب ٍ
’’جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈاال جائے گا
اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ
کیا تمہارے پاس ڈرانے واال کو ئی نہیں آیا
تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن
تعالی
ہم نے اسے جھٹالیا اور ہم نے کہاکہ ہللا
ٰ
نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت گمراہی
میں ہی ہو۔‘‘ (])[22
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
(و ِسیقَ الَّذِینَ َكفَ ُروا ِإلَ ٰى َج َھنَّ َم ُز َم ًرا ۖ َحت َّ ٰى ِإذَا
َ
ْ
َجا ُءوهَا فُتِ َح ْ
ت أَب َْوابُ َھا َوقَا َل لَ ُھ ْم خَزَ نَت ُ َھا أَلَ ْم یَأتِ ُك ْم
ت َر ِبِّ ُك ْم َویُنذ ُِرونَ ُك ْم
س ٌل ِ ِّمن ُك ْم یَتْلُونَ َعلَ ْی ُك ْم آیَا ِ
ُر ُ

ت َك ِل َمةُ
ِلقَا َء یَ ْو ِم ُك ْم َه ٰـذَا ۚ قَالُوا بَلَ ٰى َولَ ٰـ ِك ْن َحقَّ ْ
ب َعلَى ْال َكافِ ِرینَ )
ْالعَذَا ِ
’’کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف
ہنکائے جائیں گے ،جب وہ اس کے پاس پہنچ
جائیں گے اس کے دروازے ان کے لئے
کھول دیئے جائیں گے ،اور وہاں کے نگہبان
ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس
تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جوتم پر
تمہارے رب کی آیتیں پڑهتے تھے اور تمہیں
اس دن کی مالقات سے ڈراتے تھے؟ یہ
جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے لیکن عذاب
کا حکم کافروں پر ثابت ہوگیا۔‘‘ (])[23
تعالی نے فرمایا:
نیز ہللا
ٰ
(و َما نُ ْر ِس ُل ْال ُم ْر َس ِلینَ ِإ َّال ُمبَ ِ ِّ
ش ِرینَ َو ُمنذ ِِرینَ ۖ فَ َم ْن
َ
ف َعلَ ْی ِھ ْم َو َال ُه ْم یَ ْحزَ نُونَ
آ َمنَ َوأ َ ْ
صلَ َح فَ َال خ َْو ٌ
اب ِب َما َكانُوا
َوالَّذِینَ َكذَّبُوا ِبآیَاتِنَا یَ َم ُّ
س ُھ ُم ْالعَذَ ُ
سقُونَ )
یَ ْف ُ

’’اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے
بھیجاکرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں
پھر جو ایمان الئے اور درستی کر لے سو ان
لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم
ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا
بتالئیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے
کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔‘‘ (])[24
اورہللا تعالی ٰنے فرمایا:
وح َوالنَّ ِب ِیِّینَ ِمن
( ِإنَّا أ َ ْو َح ْینَا ِإلَی َْك َك َما أ َ ْو َح ْینَا ِإلَ ٰى نُ ٍ
یم َو ِإ ْس َما ِعی َل َو ِإ ْس َحاقَ
بَ ْع ِد ِہ ۚ َوأ َ ْو َح ْینَا ِإلَ ٰى ِإب َْرا ِه َ
س
وب َو ْاْل َ ْسبَ ِ
س ٰى َوأَی َ
َویَ ْعقُ َ
اط َو ِعی َ
ُّوب َویُونُ َ
س ًال قَ ْد
ورا َو ُر ُ
َارونَ َو ُ
سلَ ْی َمانَ ۚ َوآت َ ْینَا دَ ُاوودَ زَ بُ ً
َوه ُ
ص ُھ ْم
ص ْ
صنَا ُه ْم َعلَی َْك ِمن قَ ْب ُل َو ُر ُ
ص ْ
س ًال لَّ ْم نَ ْق ُ
قَ َ
س ًال ُّمبَ ِ ِّ
ش ِرینَ
س ٰى ت َ ْك ِلی ًما ُّر ُ
َعلَی َْك ۚ َو َكلَّ َم اللَّـهُ ُمو َ
اس َعلَى اللَّـ ِه ُح َّجةٌ بَ ْعدَ
َو ُمنذ ِِرینَ ِلئ َ َّال یَ ُكونَ ِللنَّ ِ
س ِل)
الر ُ
ُّ

’’یقیناًہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی
ہے جیسے کہ نوح(علیہ السالم) اور ان کے
بعد والے نبیوں کی طرف کی ،اور ہم نے
وحی کی ابراہیم ،اسماعیل  ،اسحاق ،یقوب اور
عیسی  ،ایوب  ،یونس
ان کی اوالد پر اور
ٰ
،ہارون اور سلیمان(علیہما السالم) کی طرف۔
اور ہم نے داود(علیہ السالم) کو زبور عطا
فرمائی۔ اور آپ سے پہلے کے بہت سے
رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے
ہیں اور بہت سے رسولوں کے(حاالت بیان)
نہیں کیے اور موسی (علیہ السالم)سے ہللا
تعالی نے صاف طور پر کالم کیا۔ ہم نے انہیں
ٰ
رسول بنایا ہے،خوشخبریاں سنانے والے اور
آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت
اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد ہللا
تعالی پر نہ رہ جائے۔‘‘ (])[25
اس مفہوم کی آیتیں قرآن کریم میں بہت زیادہ
ہیں۔

اس پر تمام اہل ملت مسلمانوں،یہودیوں اور
تعالی اور اس کے
نصاری کا اتفاق ہے ،وہ ہللا
ٰ
ٰ
بندوں کے مابین واسطے کو ثابت کرتے ہیں،
اور وہ واسطے رسول اور پیغمبر ہیں جنہوں
نے ہللا کی طرف سے اس کے حکم اور خبر
تعالی نے ارشاد فرمایا(:اللَّـهُ
کی تبلیغ کی ،ہللا
ٰ
ص َ
اس)
ط ِفي ِمنَ ْال َم َال ِئ َك ِة ُر ُ
یَ ْ
س ًال َو ِمنَ النَّ ِ
’’فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے
پیغام پہنچانے والوں کو ہللا ہی چن لیتا ہے۔‘‘
(])[26
اورجس شخص نے ان واسطوں کاانکار کیا وہ
تمام ا ہل ملت کے نزدیک متفقہ طور پر کافر
ہے۔
تعالی نے مکہ میں نازل
وہ سورتیں جنہیں ہللا
ٰ
فرمائی ہیں ،مثالً سورۂ انعام اوراعراف اور
(طس) والی سورتیں وغیرہ ،
(الر)(،حم) اور
ٓ
وہ دین کے اصول جیسے کہ ہللا پر ،اس کے

رسولوں پراور یوم آخرت پر ایمان النے پر
مشتمل ہیں۔
تعالی نے ان کافروں کے
اسی طرح ہللا
ٰ
قصوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے رسولوں
تعالی نے
کی تکذیب کی اور کس طرح ہللا
ٰ
انہیں ہالک وبرباد کردیا اور اپنے رسولوں
تعالی کا فرمان
اور اہل ایمان کی مدد کی ،ہللا
ٰ
ہے:
سبَقَ ْ
س ِلینَ ِإنَّ ُھ ْم لَ ُھ ُم
ت َك ِل َمتُنَا ِل ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْر َ
(ولَقَ ْد َ
َ
ورونَ َو ِإ َّن ُجندَنَا لَ ُھ ُم ْالغَا ِلبُونَ )
ْال َمن ُ
ص ُ
’’اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں
کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناًوہ ہی مدد
کیے جائیں گے۔ اور ہمارا ہی لشکر غالب(اور
برتر) رہے گا۔‘‘ (])[27
سلَنَا َوالَّذِینَ آ َمنُوا فِي
ص ُر ُر ُ
اور فرمایاِ ( :إنَّا لَنَن ُ
ْال َحیَا ِة الدُّ ْنیَا َویَ ْو َم یَقُو ُم ْاْل َ ْش َھادُ)

’’یقیناًہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں
کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور
اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں
گے۔‘‘ (])[28
چنانچہ ان واسطوں(یعنی رسولوں )کی
اطاعت،پیروی اور اقتداکی جاتی ہے،جیسا کہ
تعالی کا فرمان ہے:
ہللا
ٰ
سو ٍل ِإ َّال ِلیُ َ
ع بِإِ ْذ ِن اللَّـ ِه)
س ْلنَا ِمن َّر ُ
طا َ
(و َما أ َ ْر َ
َ
’’ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لئے بھیجا
کہ ہللا تعالی کے حکم سے اس کی فرماں
برداری کی جائے۔‘‘ (])[29
سو َل فَقَ ْد أَ َ
ع اللَّـهَ)
الر ُ
طا َ
اور فرمایاَّ ( :من یُ ِط ِع َّ
اس رسول(ﷺ)کی جو اطاعت کرے اسی نے
عالی کی فرماں برداری کی۔‘‘ (])[30
ہللا ت ٰ

نیز فرمایاِ ( :إن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُو ِني
یُ ْحبِ ْب ُك ُم اللَّـهُ)
تعالی سے محبت
’’کہہ دیجئے! اگر تم ہللا
ٰ
رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو ،خود ہللا
تعالی تم سے محبت کرے گا۔‘‘ (])[31
اور فرمایا:
ص ُروہُ َواتَّبَعُوا
(فَالَّذِینَ آ َمنُوا ِب ِه َو َع َّز ُروہُ َونَ َ
نز َل َمعَهُ ۙ أُولَ ٰـئِ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ )
ور الَّذِي أ ُ ِ
النُّ َ
’’سو جو لوگ اس نبی پر ایمان التے ہیں اور
ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد
کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو
ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ،ایسے لوگ پوری
فالح پانے والے ہیں۔‘‘ (])[32
تعالی نے ارشاد فرمایا:
اور ہللا
ٰ

سنَةٌ ِلِّ َمن
(لَّقَ ْد َكانَ لَ ُك ْم ِفي َر ُ
سو ِل اللَّـ ِه أ ُ ْس َوة ٌ َح َ
یرا)
َكانَ یَ ْر ُجو اللَّـهَ َو ْالیَ ْو َم ْاْل ِخ َر َوذَ َك َر اللَّـهَ َكثِ ً
’’یقیناًتمہارے لیے رسول ہللا میں عمدہ
نمونہ(موجود)ہے ،ہر اس شخص کے لیے جو
ہللا تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع
رکھتا ہے اور بکثرت ہللا تعالی کی یاد کرتا
ہے۔‘‘ (])[33
[رسول ﷺکسی کونفع پہنچانے کی طاقت
نہیں رکھتے]
اور اگر واسطہ سے اس کی مراد یہ ہو کہ
منافع کے حصول اور نقصانات کے ازالہ کے
لئے واسطہ کا ہونا ضروری ہے،مثالً بندوں
کی روزی،ان کی مددو نصرت اور ہدایت
ورہنمائی کے لئے ایک واسطہ کا ہونا
ضروری ہے جس سے وہ ان چیزوں کا سوال
کریں اور اس سلسلے میں اس کی طرف
رجوع کریں ،تو یہ عظیم ترین شرک میں سے

تعالی نے مشرکوں کو
ہے جس کی بناپرہللا
ٰ
کافر قرار دیا ہے؛ کیونکہ انہوں نے ہللا
کوچھوڑ کر دوسروں کو اولیا اور سفارشی
بنالیا تھاجن کے واسطے سے منافع کے
حصول اور نقصانات کے ازالہ کا سوال
کرتے تھے۔
تعالی شفاعت کی
لیکن جس شخص کو ہللا
ٰ
اجازت دیدے اسی کے لئے شفاعت برحق
تعالی نے ارشاد فرمایا:
ہے،ہللا
ٰ
ض َو َما بَ ْینَ ُھ َما
س َم َاوا ِ
(اللَّـهُ الَّذِي َخلَقَ ال َّ
ت َوا ْْل َ ْر َ
فِي ِست َّ ِة أَی ٍَّام ث ُ َّم ا ْست َ َو ٰى َعلَى ْالعَ ْر ِش ۖ َما لَ ُكم ِ ِّمن
یع ۚ أَفَ َال تَتَذَ َّك ُرونَ )
ي َو َال َ
دُونِ ِه ِمن َو ِل ٍِّ
ش ِف ٍ
’’ہللا تعالی ٰکی ذات وہ ہے جس نے آسمان
وزمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
سب کوچھ دن میں پیدا کردیا پھر عرش پر
قائم ہوا ،تمہارے لیے اس کے سوا کوئی

مددگار اور سفارشی نہیں۔ کیا پھر بھی تم
نصیحت حاصل نہیں کرتے؟‘‘ (])[34
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
(وأَنذ ِْر ِب ِه الَّذِینَ یَخَافُونَ أَن یُ ْحش َُروا ِإلَ ٰى َر ِبِّ ِھ ْم ۙ
َ
ش ِفی ٌع)
ي َو َال َ
لَی َ
ْس لَ ُھم ِ ِّمن دُونِ ِه َو ِل ٌّ
’’اوراس قرآن کے ذریعہ ایسے لوگوں کو
ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے
رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کئے جائیں
گے کہ ہللا کے سوانہ کوئی ان کا مددگار ہوگا
اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔‘‘ (])[35
اور فرمایا:
سب َ ْ
ْس لَ َھا ِمن
س َل نَ ْف ٌ
س ِب َما َك َ
(وذَ ِ ِّك ْر ِب ِه أَن ت ُ ْب َ
ت لَی َ
َ
ش ِفی ٌع)
ي َو َال َ
د ِ
ُون اللَّـ ِه َو ِل ٌّ
’’اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت بھی
کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار

کے سبب (اس طرح) نہ پھنس جائے کہ کوئی
غیرہللا اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی۔‘‘
(])[36
اور ہللا سبحانہ نے فرمایا:
عوا الَّذِینَ زَ َع ْمتُم ِ ِّمن دُونِ ِه فَ َال یَ ْم ِل ُكونَ
(قُ ِل ا ْد ُ
ض ِ ِّر َعن ُك ْم َو َال ت َ ْح ِو ً
یال أُولَ ٰـئِ َك الَّذِینَ
ف ال ُّ
َك ْش َ
ب
یَ ْدعُونَ یَ ْبتَغُونَ ِإلَ ٰى َر ِبِّ ِھ ُم ْال َو ِسیلَةَ أَیُّ ُھ ْم أ َ ْق َر ُ
اب َربِ َِّك
َویَ ْر ُجونَ َر ْح َمتَهُ َویَخَافُونَ َعذَابَهُ ۚ ِإ َّن َعذَ َ
ورا)
َكانَ َم ْحذُ ً
’’کہہ دیجئے کہ ہللا کے سوا جنہیں تم معبود
سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم
سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل
سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود
وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے
ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے
وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور
اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں( ،بات

بھی یہی ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے
کی چیز ہی ہے۔‘‘ (])[37
ُون
اور فرمایا(:قُ ِل ا ْد ُ
عوا الَّذِینَ زَ َع ْمتُم ِ ِّمن د ِ
ت َو َال فِي
س َم َاوا ِ
اللَّـ ِه ۖ َال یَ ْم ِل ُكونَ ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ فِي ال َّ
ض َو َما لَ ُھ ْم ِفی ِھ َما ِمن ِش ْركٍ َو َما لَهُ ِم ْن ُھم ِ ِّمن
ْاْل َ ْر ِ
َ
یر َو َال تَنفَ ُع ال َّ
شفَا َعةُ ِعندَہُ ِإ َّال ِل َم ْن أَذِنَ لَهُ )
ظ ِھ ٍ
’’کہہ دیجئے کہ ہللا کے سوا جن جن کا تمہیں
گمان ہے (سب) کو پکارلو ،نہ ان میں سے
کسی کو آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرہ
کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے
نہ ان میں سے کوئی ہللا کا مددگار ہے۔
شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع
نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت
ہوجائے۔‘‘ (])[38
سلف کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ :کچھ لوگ
عزیر اور فرشتوں کو پکارتے تھے،
مسیح،
ؑ
ؑ
تو ہللا نے ان کے سامنے یہ واضح کردیا کہ

فرشتے اور انبیاء نہ تو ان سے کسی مصیبت
کو دور کرسکتے ہیں اور نہ اسے بدل سکتے
تعالی کی قربت تالش
ہیں،اور وہ بذات خودہللا
ٰ
کرتے ہیں  ،اس کی رحمت کی امید رکھتے
ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
اب َو ْال ُح ْك َم
( َما َكانَ ِلبَش ٍَر أَن یُؤْ ِتیَهُ اللَّـهُ ْال ِكت َ َ
ُون
َوالنُّبُ َّوة َ ث ُ َّم یَقُو َل ِللنَّ ِ
اس ُكونُوا ِعبَادًا ِلِّي ِمن د ِ
اللَّـ ِه َولَ ٰـ ِكن ُكونُوا َربَّانِ ِیِّینَ ِب َما ُكنت ُ ْم تُعَ ِلِّ ُمونَ
سونَ َو َال یَأ ْ ُم َر ُك ْم أَن تَت َّ ِخذُوا
اب َو ِب َما ُكنت ُ ْم ت َ ْد ُر ُ
ْال ِكت َ َ
ْال َم َالئِ َكةَ َوالنَّبِیِِّینَ أ َ ْربَابًا ۗ أَیَأ ْ ُم ُر ُكم بِ ْال ُك ْف ِر بَ ْعدَ ِإ ْذ
أَنتُم ُّم ْس ِل ُمونَ )
’’کسی ایسے انسان کو جسے ہللا تعالی ٰکتاب
وحکمت اور نبوت دے ،یہ الئق نہیں کہ پھر
بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم ہللا تعالی ٰکو
چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ،بلکہ وہ تو
کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ ،تمہارے

کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب
پڑهنے کے سبب۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ
تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنالینے کا
حکم کرے ،کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے
بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔‘‘ (])[39
چنانچہ ہللا سبحانہ نے اس بات کی وضاحت
کردی کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانا کفر
ہے۔
ٰلہذاجو شخص فرشتوں اور انبیاء کو واسطہ
بناکر انہیں پکارتا ہے ،ان پر توکل اور
بھروسہ کرتا ہے اور ان سے منافع کے
حصول اورنقصانات کے ازالہ کا سوال کرتا
ہے،مثالًان سے گناہوں کی بخشش،دلوں کی
ہدایت ،مشکالت اور پریشانیوں کو دور کرنے
اور فقرومحتاجگی کوختم کرنے کا سوال کرتا
ہے ،تواس کے کافر ہونے پرمسلمانوں کا
اجماع ہے ،ہللا تعالی ٰنے ارشاد فرمایا:

س ْب َحانَهُ ۚ بَ ْل ِعبَادٌ
الر ْح َم ٰـ ُن َولَدًا ۗ ُ
(وقَالُوا ات َّ َخذَ َّ
َ
ُّم ْك َر ُمونَ َال یَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَ ْو ِل َو ُهم بِأ َ ْم ِر ِہ یَ ْع َملُونَ
یَ ْعلَ ُم َما بَیْنَ أ َ ْیدِی ِھ ْم َو َما خ َْلفَ ُھ ْم َو َال یَ ْشفَعُونَ ِإ َّال
ض ٰى َو ُهم ِ ِّم ْن َخ ْشیَ ِت ِه ُم ْش ِفقُونَ َو َمن یَقُ ْل
ِل َم ِن ْ
ارت َ َ
ِم ْن ُھ ْم ِإنِِّي ِإلَ ٰـهٌ ِ ِّمن دُونِ ِه فَ ٰذَ ِل َك ن َْج ِزی ِه َج َھنَّ َم ۚ َك ٰذَ ِل َك
ن َْج ِزي َّ
الظا ِل ِمینَ )
’’(مشرک لوگ)کہتے ہیں کہ رحمن
اوالدواالہے(غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے
،بلکہ وہ سب اس کے با عزت بندے ہیں۔کسی
بات میں ہللا پر پیش دستی نہیں کر تے بلکہ
اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔ وہ ان کے آگے
پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی
کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن
سے ہللا خوش ہو وہ تو خود ہیبت الہی سے
لرزاں وترساں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی
کہہ دے کہ ہللا کے سوا میں الئق عبادت ہوں
تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں ،ہم ظالموں کو
اسی طرح سزا دیتے ہیں۔‘‘ (])[40

اور فرمایا:
ف ْال َم ِسی ُح أَن یَ ُكونَ َع ْبدًا ِلِّلَّـ ِه َو َال
(لَّن یَ ْستَن ِك َ
ف َع ْن ِعبَادَ ِت ِه
ْال َم َال ِئ َكةُ ْال ُمقَ َّربُونَ ۚ َو َمن یَ ْستَن ِك ْ
سیَ ْح ُ
ش ُر ُه ْم ِإلَ ْی ِه َج ِمیعًا)
َویَ ْست َ ْك ِب ْر فَ َ
’’مسیح(علیہ السالم )کو ہللا کا بندہ ہونے میں
کوئی تنگ وعاریا تکبر وانکار ہرگز ہو ہی
نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو ،اس کی
بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر
وانکار کرے ،ہللا تعالی ان سب کواکٹھا اپنی
طرف جمع کرے گا ۔‘‘ (])[41
اور فرمایا:
ش ْیئًا ِإدًّا ت َ َكادُ
الر ْح َم ٰـ ُن َولَدًا لَّقَ ْد ِجئْت ُ ْم َ
(وقَالُوا ات َّ َخذَ َّ
َ
س َم َاواتُ یَتَفَ َّ
ض َوت َ ِخ ُّر
ال َّ
ط ْرنَ ِم ْنهُ َوتَنش َُّق ْاْل َ ْر ُ
لر ْح َم ٰـ ِن َولَدًا َو َما یَنبَ ِغي
ْال ِجبَا ُل َهدًّا أَن دَ َع ْوا ِل َّ
ت
س َم َاوا ِ
لر ْح َم ٰـ ِن أَن یَت َّ ِخذَ َولَدًا ِإن ُك ُّل َمن ِفي ال َّ
ِل َّ

صا ُه ْم
ض ِإ َّال آ ِتي َّ
َو ْاْل َ ْر ِ
الر ْح َم ٰـ ِن َع ْبدًا لَّقَ ْد أ َ ْح َ
َو َعدَّ ُه ْم َعدًّا َو ُكلُّ ُھ ْم آتِی ِه یَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة فَ ْردًا)
’’ان کا قول ہے کہ ہللا رحمن نے بھی
اوالداختیارکی ہے۔ یقیناًتم بہت بری اور بھاری
چیز الئے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ
سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہوجائے
اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمن
کی اوالد ثابت کرنے بیٹھے۔رحمن کی شان
کے الئق نہیں کہ وہ اوالد رکھے۔ آسمان
وزمین میں جو بھی ہیں سب کے سب ہللا کے
غالم بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو
گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن
بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت
کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے
والے ہیں۔‘‘ (])[42
ُون اللَّـ ِه َما َال
(ویَ ْعبُدُونَ ِمن د ِ
اور فرمایاَ :
ض ُّر ُه ْم َو َال یَنفَعُ ُھ ْم َویَقُولُونَ َه ٰـ ُؤ َال ِء ُ
یَ ُ
شفَعَا ُؤنَا ِعندَ

ت
س َم َاوا ِ
اللَّـ ِه ۚ قُ ْل أَتُنَ ِبِّئُونَ اللَّـهَ ِب َما َال یَ ْعلَ ُم ِفي ال َّ
س ْب َحانَهُ َوتَعَالَ ٰى َع َّما یُ ْش ِر ُكونَ )
ضۚ ُ
َو َال فِي ْاْل َ ْر ِ
’’اور یہ لوگ ہللا کے سوا ایسی چیزوں کی
عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا
سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے
ہیں کہ یہ ہللا کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔
آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہللا کو ایسی چیزوں
کی خبر دیتے ہو جو ہللا تعالی کو معلوم نہیں،
نہ آسمانوں میں اورنہ زمین میں،وہ پاک اور
برترہے،ان لوگوں کے شرک سے۔‘‘ (])[43
ت َال ت ُ ْغنِي
س َم َاوا ِ
(و َكم ِ ِّمن َّملَكٍ فِي ال َّ
اور فرمایاَ :
ش ْیئًا ِإ َّال ِمن بَ ْع ِد أَن یَأْذَنَ اللَّـهُ ِل َمن یَشَا ُء
شفَا َعت ُ ُھ ْم َ
َ
ض ٰى)
َویَ ْر َ
’’اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن
کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر
تعالی کی اجازت کے بعد،جس کے لیے وہ
ہللا
ٰ

چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا۔‘‘
(])[44
اور فرمایاَ ( :من ذَا الَّذِي یَ ْشفَ ُع ِعندَہُ ِإ َّال ِبإِ ْذ ِن ِه)
’’کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس
کے سامنے شفاعت کر سکے۔‘‘ (])[45
اور فرمایا:
ف لَهُ ِإ َّال ُه َو ۖ
س ْس َك اللَّـهُ ِب ُ
) َو ِإن یَ ْم َ
ض ٍ ِّر فَ َال َكا ِش َ
ض ِل ِه (
َو ِإن یُ ِر ْد َك بِ َخی ٍْر فَ َال َرادَّ ِلفَ ْ
’’اور اگر تم کو ہللا کوئی تکلیف پہنچائے
توبجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے
واال نہیں ہے اور وہ اگر تم کو کوئی خیر
پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے
واال نہیں۔‘‘ (])[46
اس ِمن َّر ْح َم ٍة فَ َال
ح اللَّـهُ ِللنَّ ِ
اور فرمایاَّ ( :ما یَ ْفت َ ِ
ِك لَ َھا ۖ َو َما یُ ْمس ْ
ِك فَ َال ُم ْر ِس َل لَهُ ِمن بَ ْع ِد ِہ)
ُم ْمس َ

’’ہللا تعالی ٰجو رحمت لوگوں کے لیے کھول
دے سو اس کا کوئی بند کرنے واال نہیں اور
جس کو بند کردے سو اس کے بعد اس کا
کوئی جاری کرنے واال نہیں اور وہی غالب
حکمت واال ہے۔‘‘ (])[47
ُون اللَّـ ِه
اور فرمایا( :قُ ْل أَفَ َرأ َ ْیتُم َّما ت َ ْدعُونَ ِمن د ِ
ض ِ ِّر ِہ أ َ ْو
ض ٍ ِّر ه َْل ُه َّن َكا ِشفَاتُ ُ
ي اللَّـهُ بِ ُ
ِإ ْن أ َ َرادَنِ َ
أ َ َرادَنِي ِب َر ْح َم ٍة ه َْل ُه َّن ُم ْم ِسكَاتُ َر ْح َمتِ ِه ۚ قُ ْل
ي اللَّـهُ ۖ َعلَ ْی ِه یَت َ َو َّك ُل ْال ُمت َ َو ِ ِّكلُونَ )
َح ْس ِب َ
’’آپ ان سے کہئیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں
تعالی
تم ہللا کے سوا پکارتے ہو اگر ہللا
ٰ
مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے
تعالی مجھ پر
نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا ہللا
ٰ
مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی
مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ
ہللا مجھے کافی ہے ،توکل کرنے والے اسی
پر توکل کرتے ہیں۔‘‘ (])[48

قرآن کریم میں اس معنی کی اور بہت سی
آیتیں ہیں۔
[علماء انبیاے کرام کے وارث ہیں]
جومشایخ علم
البتہ انبیاے کرام کے عالوہ
ِ
اوردین کے علماء ہیں،تو اگر کسی شخص نے
انہیں رسولﷺ اورآپ کی امت کے درمیان اس
طورپرواسطہ ثابت کیا کہ وہ لوگوں کو (ہللا
کے حکم کی )تبلیغ کرتے ہیں ،انہیں تعلیم
دیتے ہیں اور انہیں ادب وتہذیب سکھالتے ہیں
اور لوگ ان کی اقتدا کرتے ہیں ،تو اس کا یہ
عمل درست ہے ۔
یہ علماے دین اگر کسی حکم پر اجماع( اتفاق
)کر لیں تو ان کا یہ اجماع قطعی حجت اور
دلیل ہے(کیونکہ) یہ لوگ ضاللت وگمراہی پر
اتفاق نہیں کر سکتے ،اور اگر یہ کسی چیز
میں اختالف کر بیٹھیں تواسے ہللا(کی کتاب)
اور اس کے رسول(کی سنت) کی طرف لوٹایا

جائے گا؛ کیونکہ ان میں سے کوئی شخص
علی االطالق (خطاؤں سے) معصوم نہیں
ہے،بلکہ سول ہللا ﷺ کے عالوہ ہر شخص کی
بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا
سکتی ہے۔
اء،
اورنبی ﷺ کاارشاد ہے((:ا َ ْلعُلَ َما َء َو َرثَةُ اْل َ ْن ِبیَ ِ
َارا َوالَ د ِْر َه ًماِ ،إنَّ َما
فإِ َّن اْل َ ْن ِبیَا َء لَ ْم یُ َو ِ ِّرثُوا دِین ً
َو َّرثُوا ْال ِع ْل َم ،فَ َم ْن أ َ َخذَہُ فَقَ ْدأ َ َخذَ ِب َح ٍ ِّ
ظ َوافِ ٍر))
’’علماء ،انبیاے کرام کے وارث ہیں ،کیونکہ
انبیاے کرام نے دینار ودرہم (سونا وچاندی)
ترکہ میں نہیں چھوڑا ہے ،بلکہ انہوں نے
علم(دین) کی میراث چھوڑی ہےٰ ،لہذا جس
شخص نے اس علم کو حاصل کیا اس نے(اس
میراث کا)پورا پورا حصہ حاصل کرلیا۔‘‘
(])[49
جس شخص نے ان علما ومشایخ کوہللا اور اس
کی مخلوق کے درمیان اس طرح واسطہ

ٹھہرایا۔جیسے بادشاہ اور اس کی رعایا کے
درمیان دربان واسطہ ہوتے ہیں۔ کہ وہی
تعالی کے پاس
مخلوق کی ضرورتوں کوہللا
ٰ
تعالی انہیں کے واسطہ
پہنچاتے ہیں ،اور ہللا
ٰ
سے اپنے بندوں کو ہدایت دیتااور روزی بہم
پہنچاتا ہے؛ چنانچہ مخلوق ان سے سوال
تعالی سے سوال کرتے
کرتی ہے اور وہ ہللا
ٰ
ہیں؛جس طرح کہ بادشاہوں کے پاس واسطہ
والے(یعنی درباری وغیرہ) ان سے لوگوں کی
ضرورتوں کا سوال کرتے ہیں،کیونکہ یہ
درباری حضرات بادشاہ کے قریبی ہوتے ہیں،
ٰلہذا لوگ ادب کے مارے براہ راست بادشاہ
سے سوال کرنے کے بجائے انہی دربار یوں
سے سوال کرتے ہیں،یا اس لئے کہ واسطوں
کے ذریعہ سوال کرناان کے لئے بذات خود
بادشاہ سے سوال کرنے سے زیادہ فائدہ مند
ہوتا ہے ،کیونکہ وہ لوگ ضرورتوں کے
طلب گار کی نسبت بادشاہ سے زیادہ قریب
ہوتے ہیں !

ٰلہذا جس شخص نے انہیں مذکورہ باال طریقے
پر(ہللا اور اس کی مخلوق کے درمیان) واسطہ
ثابت کیا ،وہ کافرو مشرک ہے ،اس سے توبہ
کرواناوا جب ہے ،اگر وہ توبہ کرلیتا ہے تو
ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کردیا جائے گا ،یہ
لوگ ہللا کی تشبیہ دینے والے ہیں ،انہوں نے
مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دیا اور ہللا
تعالی کے لئے شریک ٹھہرایاہے۔
ٰ
قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کی تردید
فتوی
میں اتنی آیتیں ہیں کہ جس کے لئے یہ
ٰ
وسعت نہیں رکھتا۔
[مردُود واسطوں کی قسمیں]
وہ واسطے جو بادشاہوں اور لوگوں کے مابین
ہوتے ہیں وہ تین وجوہ میں سے کسی ایک پر
ہوتے ہیں:

۱۔ان(بادشاہوں) کولوگوں کے بعض احوال
سے آگاہ کرنے کے لئے جسے وہ نہیں
جانتے ہیں ،اور جس شخص نے یہ بات کہی
تعالی اپنے بندوں کے احوال کو نہیں
کہ ہللا
ٰ
جانتا ہے یہاں تک کہ کچھ فرشتے یا انبیاء یا
ان کے عالوہ دوسرے لوگ اسے اس کی خبر
دیں ،تو ایسا شخص کافر ہے ،بلکہ ہللا سبحانہ
تعالی تو مخفی اور پوشیدہ چیزوں کی بھی
ٰ
خبر رکھتا ہے ،آسمان اور زمین میں کوئی
بھی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں
ہے،وہ سننے واال اور دیکھنے واال ہے،
مختلف زبانوں اور انواع واقسام کی حاجتوں
اور ضرورتوں پر مشتمل آوازوں کے شور
کو بھی سنتا ہے ،ایک چیز کا سننا اسے
دوسری چیز کے سننے سے غافل نہیں کر
سکتا ،اور نہ ہی سوالوں کی کثرت اسے
غلطی میں ڈال سکتی ہے ،اور نہ ہی وہ سوال
کے اندر الحاح واصرار کرنے والوں کے
الحاح واصرار سے اکتاتا ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بادشاہ۔معاونین کی
مددکے بغیر۔ اپنی رعایا کے معاملوں کی
تدبیر کرنے اور اپنے دشمنوں کا دفاع کرنے
سے عاجز وبے بس ہوتاہےٰ ،لہذااس کی
کمزوری وعاجزی کی وجہ سے اس کے لئے
معاونین ومددگاروں کا ہونا ضروری ہے
تعالی کے لئے کمزوری کی وجہ
۔لیکن ہللا
ٰ
سے کوئی معاون ومددگار اور ولی نہیں ہے،
تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:
ہللا
ٰ
ُون اللَّـ ِه ۖ َال یَ ْم ِل ُكونَ
(قُ ِل ا ْد ُ
عوا الَّذِینَ زَ َع ْمتُم ِ ِّمن د ِ
ض َو َما لَ ُھ ْم
س َم َاوا ِ
ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ فِي ال َّ
ت َو َال فِي ْاْل َ ْر ِ
ِفی ِھ َما ِمن ِش ْركٍ َو َما لَهُ ِم ْن ُھم ِ ِّمن َ
یر)
ظ ِھ ٍ
’’کہہ دیجئے ! کہ ہللا کے سوا جن جن کا
تمہیں گمان ہے (سب) کو پکارلو ،نہ ان میں
سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے
ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی

حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی ہللا کا مددگار
ہے۔‘‘ (])[50
اور ہللا تعالی ٰنے فرمایا:
(وقُ ِل ْال َح ْمدُ ِللَّـ ِه الَّذِي لَ ْم یَت َّ ِخ ْذ َولَدًا َولَ ْم یَ ُكن لَّهُ
َ
ش َِر ٌ
ي ِ ِّمنَ الذُّ ِِّل ۖ َو َكبِ ِّْرہُ
یك فِي ْال ُم ْل ِك َولَ ْم یَ ُكن لَّهُ َو ِل ٌّ
یرا)
ت َ ْك ِب ً
’’اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں ہللا ہی
کے لیے ہیں جو نہ اوالد رکھتا ہے نہ اپنی
بادشاہت میں کسی کو شریک وساجھی رکھتا
ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی
حمایت کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری
پوری بڑائی بیان کرتا رہ ۔‘‘ (])[51
عالم وجود میں جو بھی اسباب ہیں ان کا وہ
خالق،رب اور مالک ہےٰ ،لہذا وہ اپنے ماسوا
تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اور اس کے
ماسوا تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں ،برخالف

بادشاہوں کے جو اپنے مددگاروں اور معاون
کاروں کے محتاج ہوتے ہیں ،اور درحقیقت وہ
بادشاہت کے اندر ان کے شریک و ساجھی
ہوتے ہیں۔
تعالی کا اس کی بادشاہت میں کوئی
اور ہللا
ٰ
شریک و ساجھی نہیں ہے،بلکہ ہللا کے عالوہ
کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیالہے اس کا
کوئی شریک وساجھی نہیں ،اسی کے لئے
بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف اور وہ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ باشاہ کسی خارجی
تحریک اوربیرونی دباؤ کے بغیر اپنی رعایا
کے مفاد اور ان کے ساتھ احسان وبھالئی اور
رحمت ومہربانی کابرتاؤ کرنے کا خواہاں
نہیں ہوتاہے۔ ٰلہذا جب بادشاہ سے ایسا شخص
مخاطب ہوتا ہے جو اسے وعظ ونصیحت
کرتا ہے ،یا جو اسے اس کی طرف رہنمائی

کرتا ہے  ،بایں طور کہ بادشاہ اس سے خوف
وامید رکھتا ہے ،تو بادشاہ کا عزم وارادہ اپنی
رعایا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے
حرکت میں آتا ہے،یا تو اس لئے کہ اس کے
دل میں وعظ و نصیحت کرنے والے مشیر کی
بات کا اثر پیداہوتا ہے ،اور یا تو اس وجہ سے
کہ رہنمائی کرنے والے کی بات سے اسے
رغبت(اللچ) یارہبت(ڈر) حاصل ہوتی ہے۔
تعالی ہر چیز کا رب اور مالک ہے،
لیکن ہللا
ٰ
وہ اپنے بندوں پر ماں کے اپنے بچے پر رحم
کرنے سے کہیں زیادہ رحم کرنے واال ہے،
اور تمام چیزیں اسی کی مشیت سے وقوع
پذیر ہوتی ہیں ،جس چیز کو اس نے چاہا وہ
ہوئی اور جس چیز کو نہیں چاہا وہ نہیں ہوئی،
اسی نے بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کے
لئے نفع بخش بنایا ،چنانچہ جس کے نتیجہ
میں یہ اس کے ساتھ احسان وبھالئی کرتا ہے
،اس کے لئے دعا کرتا ہے اور اس کے بارے

میں سفارش کرتا ہے وغیرہ ،تویہ ساری
تعالی نے ہی پیدا کی ہیں ،اسی نے
چیزیں ہللا
ٰ
اس محسن (احسان کرنے والے) اور دعا
وسفارش کرنے والے کے دل میں احسان ،دعا
اور سفارش کا ارادہ اور جذبہ پیدا کیا۔ اور یہ
جائز نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا
شخص ہو جو اسے اس کی مراد کی خالف
ورزی پرمجبور کرسکے ،یا اسے ایسی چیز
بتالئے جسے وہ نہ جانتا رہاہو،یا یہ کہ اس
تعالی خوف ا ور امید رکھے ،اسی
سے رب
ٰ
لئے نبیﷺنے ارشاد فرمایا:
ت،
(( َال یَقُولَ َّن أ َ َحدُ ُك ْم  :اللَّ ُھ َّم ا ْغ ِف ْر ِلي ِإ ْن ِشئْ َ
ت َ ،ولَ ِك ْن ِلیَ ْع ِز ْم ْال َم ْسأَلَةَ
ار َح ْمنِي ِإ ْن ِشئْ َ
اللَّ ُھ َّم ْ
فَإِنَّه َال ُم ْك ِرہَ لَهُ))
’’تم میں سے کوئی شخص یہ دعا نہ کرے:
ت
ار َح ْمنِي ِإ ْن ِشئْ َ
اللَّ ُھ َّم ا ْغ ِف ْر ِلي ِإ ْن ِشئْ َ
ت  ،اللَّ ُھ َّم ْ
( اے ہللا! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے،

اے ہللا! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما)
بلکہ اسے عزم کے ساتھ سوال کرنا چاہئے،
کیونکہ اسے ( یعنی ہللا کو)کوئی مجبور
کرنے واال نہیں ہے۔‘‘ (])[52
اوروہ سفارشی جو اس کے پاس سفارش کریں
گے اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر
تعالی کا فرمان ہے:
سکتے ،جیسا کہ ہللا
ٰ
( َمن ذَا الَّذِي یَ ْشفَ ُع ِعندَہُ ِإ َّال بِإِ ْذنِ ِه)
’’کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس
کے سامنے شفاعت کرسکے۔‘‘ (])[53
(و َال یَ ْشفَعُونَ ِإ َّال ِل َم ِن
اور ہللا تعالی ٰنے فرمایاَ :
ض ٰى)
ْ
ارت َ َ
’’وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان
کے جن سے ہللا خوش ہو۔‘‘ (])[54
تعالی نے ارشاد فرمایا:
نیز ہللا
ٰ

ُون اللَّـ ِه ۖ َال یَ ْم ِل ُكونَ
(قُ ِل ا ْد ُ
عوا الَّذِینَ زَ َع ْمتُم ِ ِّمن د ِ
ض َو َما لَ ُھ ْم
س َم َاوا ِ
ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ فِي ال َّ
ت َو َال فِي ْاْل َ ْر ِ
فِی ِھ َما ِمن ِش ْركٍ َو َما لَهُ ِم ْن ُھم ِ ِّمن َ
یر َو َال تَنفَ ُع
ظ ِھ ٍ
ال َّ
شفَا َعةُ ِعندَہُ ِإ َّال ِل َم ْن أَذِنَ لَهُ)
’’کہہ دیجئے !کہ ہللا کے سوا جن جن کا
تمہیں گمان ہے (سب) کو پکارلو ،نہ ان میں
سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے
ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی
حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی ہللا کا مددگار
ہے۔ شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ
نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے
اجازت ہوجائے۔‘‘ (])[55
تعالی نے یہ واضح کردیا کہ ہر وہ شخص
ہللا
ٰ
جسے اس(ہللا) کے سوا پکارا جاتا ہے نہ تو
وہ کسی چیز کا مالک ہے اور نہ ہی اس کا
اس میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی وہ مددگار

ہے،اور ان کی شفاعت صرف اسی کو فائدہ
دے سکتی ہے جس کے لیے اجازت ہو۔
برخالف بادشاہوں کے کہ ان کے پاس شفاعت
کرنے واال بسا اوقات با ا ختیار ہوتا ہے ،کبھی
کبھار بادشاہت کے اندر ان کا شریک ہوتا ہے
اور کبھی کبھی توان کی بادشاہت پر ان کا
معاون ومددگار بھی ہوتا ہے۔
نیز یہ لوگ بادشاہ کے پاس ان کی اجازت کے
بغیر سفارش کرتے ہیں ،اور بادشاہ کبھی تو
ان کا حاجتمند ہونے کی وجہ سے  ،کبھی تو
ان سے ڈرنے کی وجہ سے اور کبھی کبھار
اپنے اوپر ان کے احسان کا بدلہ اور صلہ
دینے اور اس پرانہیں انعام واکرام سے
نوازتے ہوئے ان کی شفاعت کوقبول کرتا
ہے ،یہاں تک کہ اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی
اور بچے کی سفارش بھی قبول کرتا ہے،
کیونکہ وہ بیوی اور بچے کا محتاج ہوتا ہے،

یہاں تک کہ اگر اس کی بیوی اور بچے اس
سے اعراض کرلیں تو اسے اس کے سبب
نقصان پہنچے گا،نیزاپنے غالم (خادم) کی
بھی سفارش قبول کرتا ہے ،اگر اس کی
سفارش قبول نہ کرے تو اسے خوف ہوتا ہے
کہ کہیں اس کی اطاعت سے انکار نہ
کربیٹھے،یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش
کرے۔
بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کے پاس
سفارش کرناسب کے سب اسی قسم سے ہے،
چنانچہ کوئی شخص کسی کی شفاعت صرف
رغبت(کسی اللچ) یا رہبت(کسی ڈر) کی وجہ
سے ہی قبول کرتا ہے۔
تعالی نہ تو کسی سے کوئی امید
لیکن ہللا
ٰ
رکھتا ہے اور نہ ہی اس سے ڈرتا ہے اور نہ
ہی کسی کا وہ محتاج ہے ،بلکہ وہ ہر چیز

سے بے نیاز اور مستغنی ہے ،ہللا تعالی ٰنے
ارشاد فرمایا:
ضۗ
س َم َاوا ِ
(أ َ َال ِإ َّن ِللَّـ ِه َمن ِفي ال َّ
ت َو َمن ِفي ْاْل َ ْر ِ
ُون اللَّـ ِه ُ
ش َر َكا َء ۚ ِإن
َو َما یَت َّ ِب ُع الَّذِینَ یَ ْدعُونَ ِمن د ِ
یَت َّ ِبعُونَ ِإ َّال َّ
صونَ )
الظ َّن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ َّال یَ ْخ ُر ُ
’’یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں
اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب ہللا ہی کے
ہیں اور جو لوگ ہللا کو چھوڑ کر دوسرے
شرکاء کو پکارتے ہیں وہ تو صرف وہم
وگمان پیروی کررہے ہیں ،اور محض اٹکلیں
لگارہے ہیں۔‘‘ (])[56
یہاں تک کہ فر مایا:
ي ۖ لَهُ َما ِفي
(قَالُوا ات َّ َخذَ اللَّـهُ َولَدًا ۗ ُ
س ْب َحانَهُ ۖ ُه َو ْالغَ ِن ُّ
ض)
س َم َاوا ِ
ال َّ
ت َو َما فِي ْاْل َ ْر ِ
’’وہ کہتے ہیں کہ ہللا اوالد رکھتا ہے۔ سبحان
ہللا! وہ تو کسی کا محتاج نہیں اسی کی ملکیت

ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
زمین میں ہے۔‘‘ (])[57
اور مشرکین اسی جنس سے سفارشی بناتے
ہیں جسے وہ سفارش شمار کرتے ہیں ،ہللا
تعالی ٰنے ارشادفرمایا:
ض ُّر ُه ْم َو َال یَنفَعُ ُھ ْم
ُون اللَّـ ِه َما َال یَ ُ
(ویَ ْعبُدُونَ ِمن د ِ
َ
َویَقُولُونَ َه ٰـ ُؤ َال ِء ُ
شفَعَا ُؤنَا ِعندَ اللَّـ ِه ۚ قُ ْل أَتُنَ ِبِّئُونَ
ضۚ
س َم َاوا ِ
اللَّـهَ بِ َما َال یَ ْعلَ ُم فِي ال َّ
ت َو َال فِي ْاْل َ ْر ِ
س ْب َحانَهُ َوتَعَالَ ٰى َع َّما یُ ْش ِر ُكونَ )
ُ
’’اور یہ لوگ ہللا کے سوا ایسی چیزوں کی
عباد ت کرتے ہیں جو نہ ان کوضرر پہنچا
سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے
ہیں کہ یہ ہللا کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔
آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہللا کو ایسی چیزوں
کی خبر دیتے ہو جو ہللا تعالی ٰکو معلوم نہیں،
نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ،وہ پاک اور

برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے ۔‘‘
(])[58
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
ُون اللَّـ ِه قُ ْربَانًا
(فَلَ ْو َال نَ َ
ص َر ُه ُم الَّذِینَ ات َّ َخذُوا ِمن د ِ
ضلُّوا َع ْن ُھ ْم ۚ َو ٰذَ ِل َك ِإ ْف ُك ُھ ْم َو َما َكانُوا
آ ِل َھةً ۖ بَ ْل َ
یَ ْفت َ ُرونَ )
’’پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں
نے ہللا کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا
تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ
تو ان سے گم ہوگئے( ،بلکہ در اصل) یہ ان
کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔‘‘
(])[59
اور مشرکوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ
انہوں نے کہا:
( َما نَ ْعبُدُ ُه ْم ِإ َّال ِلیُقَ ِ ِّربُونَا ِإلَى اللَّـ ِه ُز ْلفَ ٰى)

’’ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ( بزرگ) ہللا کی نزدیکی کے مرتبہ تک
ہماری رسائی کرادیں۔‘‘ (])[60
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
(و َال یَأ ْ ُم َر ُك ْم أَن تَت َّ ِخذُوا ْال َم َالئِ َكةَ َوالنَّبِیِِّینَ أ َ ْربَابًا ۗ
َ
ْ
أَیَأ ُم ُر ُكم ِب ْال ُك ْف ِر بَ ْعدَ ِإ ْذ أَنتُم ُّم ْس ِل ُمونَ )
’’اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں
اور نبیوں کو رب بنالینے کا حکم کرے ،کیا
وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں
کفر کا حکم دے گا۔‘‘ (])[61
[صحیح اور باطل سفارش]
تعالی نے ارشاد فرمایا:
ہللا
ٰ
عوا الَّذِینَ زَ َع ْمتُم ِ ِّمن دُو ِن ِه فَ َال یَ ْم ِل ُكونَ
(قُ ِل ا ْد ُ
ض ِ ِّر َعن ُك ْم َو َال ت َ ْح ِو ً
یال أُولَ ٰـئِ َك الَّذِینَ
ف ال ُّ
َك ْش َ
ب
یَ ْدعُونَ یَ ْبتَغُونَ ِإلَ ٰى َر ِبِّ ِھ ُم ْال َو ِسیلَةَ أَیُّ ُھ ْم أ َ ْق َر ُ

اب َر ِب َِّك
َویَ ْر ُجونَ َر ْح َمتَهُ َویَخَافُونَ َعذَابَهُ ۚ ِإ َّن َعذَ َ
ورا)
َكانَ َم ْحذُ ً
’’کہہ دیجئے کہ ہللا کے سوا جنہیں تم معبود
سمجھ رہے ہو انہیں پکارو ،لیکن نہ تو وہ تم
سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل
سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود
وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے
ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے
وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور
اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں( ،بات
بھی یہی ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے
کی چیز ہی ہے ۔‘‘ (])[62
ہللا تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ اس کے ماسوا
جنہیں پکارا جاتاہے وہ نہ تو تکلیف دور کر
سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں،
تعالی کی رحمت کے امیدوا
بلکہ وہ توخود ہللا
ٰ
ر ہیں ،ا س کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس

کی قربت تالش کرتے ہیں۔ اس طرح ہللا
سبحانہ نے اس چیز کی نفی کردی جو انہوں
نے فرشتوں اور انبیا کے لئے ثابت کی تھی
سوائے اس بات کے کہ وہ ہللا کی اجازت سے
سفارش کر سکتے ہیں ،اور شفاعت(سفارش)
سے مراد دعا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کا آپس
میں ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا نفع بخش
ہے،اور ہللا نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن
دعا کرنے والے سفارشی کے لئے یہ ممکن
تعالی کی
نہیں ہے کہ اس بارے میں ہللا
ٰ
اجازت کے بغیر دعا اور سفارش کرے،
چنانچہ وہ ایسی سفارش نہیں کر سکتا جس
سے ہللا تعالی ٰنے منع کیا ہے،مثالً مشرکین
کے لئے سفار ش کرنا اور ان کے لئے
مغفرت کی دعا کرنا ،ہللا تعالی ٰنے ارشاد
فرمایا:

ي َوالَّذِینَ آ َمنُوا أَن یَ ْست َ ْغ ِف ُروا
( َما َكانَ ِللنَّ ِب ِِّ
ِل ْل ُم ْش ِر ِكینَ َولَ ْو َكانُوا أُو ِلي قُ ْربَ ٰى ِمن بَ ْع ِد َما تَبَیَّنَ
ار
ص َح ُ
لَ ُھ ْم أَنَّ ُھ ْم أ َ ْ
اب ْال َج ِح ِیم َو َما َكانَ ا ْستِ ْغفَ ُ
یم ِْل َ ِبی ِه ِإ َّال َعن َّم ْو ِعدَةٍ َو َعدَهَا ِإیَّاہُ فَلَ َّما تَبَیَّنَ
ِإب َْرا ِه َ
لَهُ أَنَّهُ َعد ٌُّو ِلِّلَّـ ِه تَبَ َّرأ َ ِم ْنهُ)
’’پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز
نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا
مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر
کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی
ہیں۔ اور ابراہیم (علیہ السالم) کا اپنے باپ کے
لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدہ کے
سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کرلیا
تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ
ہللا کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے
تعلق ہوگئے ۔‘‘ (])[63
تعالی نے منافقوں کے بارے میں
اور ہللا
ٰ
فرمایا:

ت لَ ُھ ْم أ َ ْم لَ ْم ت َ ْست َ ْغ ِف ْر لَ ُھ ْم لَن
س َوا ٌء َعلَ ْی ِھ ْم أ َ ْست َ ْغفَ ْر َ
) َ
یَ ْغ ِف َر اللَّـهُ لَ ُھ ْم)
’’ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ
تعالی انہیں ہرگز
کرنا دونوں برابر ہے۔ہللا
ٰ
نہیں بخشے گا ۔‘‘ (])[64
تعالی
ا ور صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ ہللا
ٰ
نے اپنے نبی ﷺکو مشرکوں اور منافقوں کے
لئے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا
ہے ،اور یہ خبر دی ہے کہ وہ انہیں نہیں
بخشے گا ،جیسا کہ اس کے اس فرمان میں
ہے:
( ِإ َّن اللَّـهَ َال یَ ْغ ِف ُر أَن یُ ْش َر َك ِب ِه َویَ ْغ ِف ُر َما دُونَ ٰذَ ِل َك
ِل َمن یَشَا ُء )
تعالی اپنے ساتھ شرک کئے جانے
’’یقیناًہللا
ٰ
کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے
بخش دیتا ہے۔‘‘ (])[65

اور ہللا تعال ٰی کا یہ فرمان:
ات أَبَدًا َو َال تَقُ ْم َعلَ ٰى
ص ِِّل َعلَ ٰى أ َ َح ٍد ِ ِّم ْن ُھم َّم َ
(و َال ت ُ َ
َ
سو ِل ِه َو َماتُوا َو ُه ْم
قَب ِْر ِہ ۖ ِإنَّ ُھ ْم َكفَ ُروا ِباللَّـ ِه َو َر ُ
فَا ِسقُونَ )
’’ان میں سے کوئی مرجائے توآپ اس کے
جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑهیں اور نہ اس
کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ ہللا اور اس کے
رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار
اور بے اطاعت رہے ہیں۔‘‘ (])[66
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
ب
عا َو ُخ ْفیَةً ۚ ِإنَّهُ َال یُ ِح ُّ
ض ُّر ً
(ا ْد ُ
عوا َربَّ ُك ْم ت َ َ
ْال ُم ْعتَدِینَ )
’’تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو
گڑگڑا کرکے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ وا
تعالی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو
قعی ہللا
ٰ
حد سے نکل جائیں۔‘‘ (])[67

یعنی دعا کے اندر حد سے تجاوز کر جائیں۔
دعا کے اندر حد سے تجاوزکرنے میں یہ چیز
بھی داخل ہے کہ بندہ ایسی چیز کا سوال
تعالی کرنے واالنہیں ہے،
کرے جسے رب
ٰ
مثالً وہ انبیاے کرام کے مقام ومرتبے کا سوال
کرے حاالنکہ وہ نبیوں میں سے نہیں ہے ،یا
مشرکین وغیرہ کے لئے مغفرت کا سوال
کرے وغیرہ ،یا ایسی چیز کا سوال کرے جس
کے اندر ہللا عزوجل کی معصیت ونافرمانی
ہے ،مثالً کفر ،فسق وفجور اور نافرمانی کے
کاموں پرمدد طلب کرناٰ ،لہذا سفارش کرنے
تعالی نے سفارش کی اجازت
واال جسے ہللا
ٰ
عطا کی ہے،اس کی شفاعت(سفارش) ایسی
دعا کے اندر ہوگی جس کے اندرسرکشی
اورحد سے تجاوز نہ ہو،اور ان میں سے اگر
کسی نے ایسی دعا مانگی جو اس کے لئے
درست اور زیبا نہیں ہے تو اسے اس
پربرقرار نہیں رکھا جائے گا ،کیونکہ وہ اس

بات سے معصوم ہیں کہ انہیں ایسی چیز پر
برقراررکھا جائے ،جیسا کہ نوح علیہ السالم
نے فرمایا:
نت أ َ ْح َك ُم
( ِإ َّن ا ْبنِي ِم ْن أ َ ْه ِلي َو ِإ َّن َو ْعدَ َك ْال َح ُّق َوأ َ َ
ْال َحا ِك ِمینَ )
’’(میرے رب!) میرا بیٹا تو میرے گھروالوں
میں سے ہے ،یقیناًتیرا وعدہ بالکل سچا ہے
اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے ۔‘‘
(])[68
ْس ِم ْن أ َ ْه ِل َك ۖ
ہللا
تعالی نے فرمایا(:یَا نُو ُح ِإنَّهُ لَی َ
ٰ
ْس لَ َك ِب ِه
ِإنَّهُ َع َم ٌل َغی ُْر َ
ح ۖ فَ َال ت َ ْسأ َ ْل ِن َما لَی َ
صا ِل ٍ
ِع ْل ٌم ۖ ِإ ِنِّي أ َ ِع ُ
ب
ظ َك أَن ت َ ُكونَ ِمنَ ْال َجا ِه ِلینَ قَا َل َر ِّ ِ
ْس ِلي ِب ِه ِع ْل ٌم ۖ َو ِإ َّال
ِإنِِّي أ َ ُ
عوذُ ِب َك أ َ ْن أ َ ْسأَلَ َك َما لَی َ
ت َ ْغ ِف ْر ِلي َوت َ ْر َح ْم ِني أ َ ُكن ِ ِّمنَ ْالخَا ِس ِرینَ )
’’اے نوح! یقیناًوہ آپ گھرانے سے نہیں ہے،
اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیںٰ ،لہذا آپ

ایساسوال نہ کیجئے جس کا آپ کو علم نہ
ہو،میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں
میں سے نہ ہوجائیے۔ نوح نے کہا میرے
پالنہار !میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے
کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی
نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ
پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے
والے میں ہوجاؤں گا۔‘‘ (])[69
اور ہر دعا اور سفارش کرنے واال جو ہللا
تعالی سے دعا اور سفارش کرتا ہے ،اس کی
ٰ
تعالی کی قضا وقدر اور
دعا اور سفارش ہللا
ٰ
مشیت سے ہی انجام پذیر ہوتی ہے،اور اسی
کی ذات ہے جو دعا اور شفاعت کو قبول
کرتی ہے ،اسی نے سبب اور مسبب کو پیدا
کیا ہے اور دعا بھی ان جملہ اسباب میں سے
وتعالی نے مقدر کیا ہے۔
ہے جسے ہللا سبحانہ
ٰ
[اسباب کی مقدار]

اور جب بات ایسی ہے تو اسباب کی طرف
تعالی کی وحدانیت میں شرک
توجہ کرنا ہللا
ٰ
ہے،اور اسباب کواسباب تسلیم نہ کرنا ایک
طرح سے عقل کے اندر کوتاہی اور کمی ہے،
اور سرے سے اسباب ہی اختیارنہ کرنے سے
شریعت کے اندر قدح وطعن الزم آتا ہے۔
تعالی پر توکل
بلکہ ضروری ہے کہ بندہ ہللا
ٰ
وبھروسہ کرے،اسی سے دعا کرے ،اسی
سے مانگے اوراسی کی طرف رغبت
تعالی اس کے لئے مخلوق کی
کرے،اورہللا
ٰ
دعا وغیرہ سے جو اسباب چاہتا ہے مقدر
فرمادیتا ہے۔
دعا کامشروع طریقہ یہ ہے کہ اعلی شخص،
اعلی کے
ادنی شخص،
ٰ
ادنی کے لئے اور ٰ
ٰ
لئے دعا کرے،چنانچہ انبیاے کرام سے دعا
اور شفاعت طلب کی جاتی ہے ،جیسا کہ
مسلمان نبی ﷺ سے استسقاء میں سفارش طلب

کرتے تھے اور آپ سے دعا کرواتے
تھے،بلکہ اسی طرح آپﷺ کے بعد حضرت
عمر رضی ہللا عنہ اور مسلمانوں نے آپ کے
چچا عباس ؓ کی دعا کے ذریعہ بارش طلب
کی ،نیز لوگ قیامت کے دن انبیاے کرام اور
محمدﷺسے شفاعت طلب کریں گے ،اور آپ
تمام شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں اور
آپ ﷺ کو مخصوص شفاعتیں حاصل ہیں،لیکن
اس کے باوجودبخاری ومسلم میں نبی ﷺسے
ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:
س ِم ْعت ُ ِم ْال ُم َؤذِِّنَ فَقُولُوا ِمثْ َل َما یَقُو ُل  ،ث ُ َّم
(( ِإذَا َ
صلَّى َّ
َّللاُ
ي َّ
مرة ً َ
ي فَإِنَّهُ َم ْن َ
َ
صلَّى َعلَ َّ
صلُّوا َعلَ َّ
ي ْال َو ِسیلَةَ فَإِنَّ َھا دَرجةٌ
َعلَ ْی ِه َع ْش ًرا  ،ث ُ َّم َسلُوا َّ
َّللاَ ِل َ
َّللا َ ،وأ َ ْر ُجو
فِي ْال َجنَّ ِة َال ت َ ْنبَ ِغي ِإ َّال ِلعَ ْب ٍد ِم ْن ِعبَا ِد َّ ِ
ي ْال َو ِسیلَةَ َحلَّ ْ
سأ َ َل َّ
ت
أ َ ْن أ َ ُكونَ ذلك العبد فَ َم ْن َ
َّللاَ ِل َ
لَهُ شفاعتي یوم القیام ِة ))

’’جب تم موذن کی اذان سنو تو اسی طرح کہو
جس طرح موذن کہتا ہے ،پھر مجھ پر درود
بھیجو ،کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ
تعالی اس پر دس رحمتیں نازل
درود بھیجا ہللا
ٰ
تعالی سے وسیلہ
کرے گا ،پھر میرے لئے ہللا
ٰ
مانگو ،یہ جنت کے اندر ایک درجہ(مقام
ومرتبہ)ہے جو ہللا کے کسی ایک بندے ہی
کے لئے مناسب ہے ،اور مجھے امید ہے کہ
تعالی
ہوں،لہذا جس نے ہللا
وہ بندہ میں ہی
ٰ
ٰ
سے میرے لئے وسیلہ طلب کیا ،قیامت کے
دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔‘‘
(])[70
اور آپﷺنے حضرت عمر سے جب انہوں
نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو رخصت
کرتے ہوئے فرمایا((:یَا أ َ ِخي ال ت َ ْنسنَي ِم ْن
دُ َعائِ َك))

’’اے میرے بھائی ! اپنی دعا میں مجھے مت
بھولنا ۔‘‘ (])[71
چنانچہ نبیﷺنے اپنی امت سے یہ مطالبہ کیا
ہے کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں ،لیکن یہ ان
سے سوال کرنے کی قسم سے نہیں ہے،بلکہ
آپ نے انہیں اس کاحکم دیاہے جس طرح کہ
آپ نے انہیں دیگر طاعتوں کا حکم فرمایا ہے
جس پر انہیں ثواب ملتا ہے ،حاالنکہ جو کچھ
بھی وہ عمل کرتے ہیں اس میں ان کے اجر
کے مثل آپ ﷺ کے لئے بھی اجروثواب ہے؛
کیونکہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ ﷺ
نے ارشاد فرمایا:
ور
(( َم ْن دَ َعا ِإلَى ُهدًىَ ،كانَ لَهُ ِم ْن ْاْل َ ْج ِر ِمثْ ُل أ ُ ُج ِ
ور ِه ْم
َم ْن تَبِعَهُ ،من غیر أن یَ ْنقُ ُ
ص ذَ ِل َك ِم ْن أ ُ ُج ِ
ض َاللَةٍَ ،كانَ َعلَ ْی ِه ِم ْن الوزر
َ
ا،و َم ْن دَ َعا ِإلَى َ
ش ْیئ ً َ
ص ِم ْن
ِمثْ ُل أوزار َم ْن ت َ ِبعَهُ ،من غیر أن یَ ْنقُ ُ
ش ْیئًا))
أوزارهم َ

’’جس نے ہدایت اور صحیح راہ کی دعوت
دی ،اس کے لئے اسی قدر اجر وثواب ہے
جس قدر اس کی اتباع کرنے والوں کے لئے
ہے ،اور اس(داعی کے اجر) سے ان کے
اجروثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی ،اور جس
نے ضاللت اور گمراہی کی طرف بالیا اس
کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس پر چلنے
والوں کے لئے گناہ ہے ،اس سے ان کے گناہ
میں کمی نہ ہوگی۔‘‘ (])[72
اورنبیﷺ امت کو ہر ہدایت اور صحیح
راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیںٰ ،لہذا
آپﷺ کے لئے ہر اس چیز میں جس میں وہ
آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں ان کے
مثل اجروثواب ہے۔
اسی طرح جب وہ آپﷺ پر درود پڑهتے ہیں
تعالی ان پر دس رحمتیں نازل فرماتا
تو ہللا
ٰ
ہے ،اورآپ کو ان کے مثل اجروثواب ملتا ہے

،مزید برآں ہللا تعالی آپﷺ کے حق میں ان کی
دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ،پس اس دعا پر ہللا
تعالی نے انہیں ان کا اجرو ثواب عطاکیا ہے،
ٰ
اور اس کی وجہ سے آپ کو جو نفع اور فائدہ
حاصل ہوا وہ آپ پر ہللا کی ایک نعمت قرار
پائی۔
اور صحیح حدیث میں نبی ﷺ سے ثابت ہے
کہ آپ نے فرمایا( :دَع َْوة ُ ْال َم ْر ِء ْال ُم ْس ِل ِم ِْل َ ِخی ِه
ِب َ
ب ُم ْستَ َجابَةٌ ِ ،ع ْندَ َرأْ ِس ِه َملَ ٌك ُم َو َّك ٌل ،
ظ ْھ ِر ْالغَ ْی ِ
ُكلَّ َما دَ َعا ِْل َ ِخی ِه ِب َخی ٍْر قَا َل ْال َملَكُ ْال ُم َو َّك ُل ِب ِه ِ :آمینَ
َولَ َك ِب ِمثْ ٍل ))
’’مسلمان شخص کااپنے بھائی کے حق میں
غائبانہ دعا کرنامقبول ومستجاب ہے ،اس کے
سرہانے ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے ،جب بھی
وہ اپنے بھائی کے لئے خیر وبھالئی کی دعا
کرتا ہے تو اس پر مامور فرشتہ کہتا ہے:

آمین ،اور تجھے بھی اسی کی طرح خیر
وبھالئی ملے ۔‘‘ (])[73
اور ایک دوسری حدیث میں ہے:
ب))
ع الدُّ َع ِ
ب ِلغَا ِئ ٍ
اء ِإ َجابَةً ؛ دَع َْوة ُ غَا ِئ ٍ
(( ِإ َّن أ َ ْس َر َ
’’سب سے جلد قبول ہونے والی دعا کسی
غائب کا کسی غائب کے لئے دعا کرنا ہے۔‘‘
(])[74
معلوم ہوا کہ غیر کے لئے دعا کرنے سے
داعی (دعا کرنے واال) اور مدعو( جس کے
لئے دعا کی جارہی ہے) دونوں کا فائدہ ہوتا
ہے،اگرچہ داعی کا مقام ومرتبہ مدعو سے کم
ہو،چنانچہ مومن کی اپنے بھائی کے لئے
دعاسے داعی اور مدعو دونوں فائدہ اٹھاتے
ہیں۔ سو جس نے اپنے بھائی سے کہا :میرے
لئے دعا کیجئے اوراس کا مقصد یہ ہے کہ
دونوں کو فائدہ پہنچے تو وہ اور اس کا بھائی

وتقوی پر ایک دوسرے کی مدد
دونوں نیکی
ٰ
کرنے والے ہیں ،کیونکہ اس نے مسؤول کو
متنبہ کیا ہے اور اسے ایسی چیز کا مشورہ
دیاہے جو دونوں کے لئے سودمند ہے،اور
مسؤول نے اس کام کو انجام دیا جس میں
دونوں کے لئے فائدہ ہے ،اس کی حیثیت اس
شخص کی طرح ہے جو دوسرے کو نیکی
تقوی کا حکم دیتا ہے ،تو مامورکو اس
اور
ٰ
کام کے کرنے پر ثواب ملتا ہے ،اور حکم
دینے والے کو بھی اسی کے مثل اجروثواب
ملتا ہے،کیونکہ اس نے اس کی طرف دعوت
دی ہے ،خاص طور سے بعض دعاؤں کا
تعالی کا
بندے کو حکم دیا گیا ہے،جیسا کہ ہللا
ٰ
فرمان ہے:
(وا ْست َ ْغ ِف ْر ِلذَن ِب َك َو ِل ْل ُمؤْ ِم ِنینَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتِ)
َ

’’اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور
مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں
بھی۔‘‘ (])[75
تعالی نے آپﷺکو استغفار کا
اس آیت میں ہللا
ٰ
تعالی نے فرمایا:
حکم دیا ہے ،پھر ہللا
ٰ
(لَ ْو أَنَّ ُھ ْم ِإذ َّ
س ُھ ْم َجا ُء َ
وك فَا ْست َ ْغفَ ُروا اللَّـهَ
ظلَ ُموا أَنفُ َ
سو ُل لَ َو َجدُوا اللَّـهَ ت َ َّوابًا َّر ِحی ًما)
الر ُ
َوا ْست َ ْغفَ َر لَ ُھ ُم َّ
’’اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں
پر ظلم کیا تھا ،تیرے پاس آجاتے اور ہللا
تعالی سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان
ٰ
کے لئے استغفار کرتے ،تو یقیناًیہ لوگ ہللا
تعالی کو معاف کرنے واال مہربان پاتے۔‘‘
ٰ
(])[76
اس آیت میں ہللا سبحانہ نے یہ بیان کیاہے کہ
تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں
یہ لوگ ہللا
ٰ
اور رسول ﷺبھی ان کے حق میں مغفرت کی

دعا کرتے ہیں،اور یہ ان چیزوں میں سے ہے
تعالی نے اپنے رسول کو حکم
جس کا ہللا
ٰ
فرمایا ہے ،جیساکہ آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ
مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے
تعالی نے کسی
دعاے مغفرت کریں،اور ہللا
ٰ
مخلوق کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ وہ
کسی مخلوق سے کوئی ایساسوال کرے جس
تعالی نے اسے حکم نہیں دیا ہے،بلکہ
کا ہللا
ٰ
جس چیز کا ہللا تعالی ٰنے بندے کو واجبی یا
تعالی
استحبابی حکم دیا ہے اس کا بجاالنا ہللا
ٰ
تعالی کی طاعت اور قربت ہے
کی عبادت ،ہللا
ٰ
،اور اس کے کرنے والے کے لئے بہتری
وبھالئی اور اس کے اندر نیکی کی عالمت
ہے۔ اوراس کا اس فعل کو انجام دے لینا اس
تعالی کے عظیم ترین احسان اور انعام
پر ہللا
ٰ
واکرام میں سے ہے ،بلکہ سب سے عظیم
تعالی نے اپنے بندوں کو
نعمت جسے ہللا
ٰ
نوازا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایمان کی ہدایت
سے سر فراز کیا۔

ایمان قول وعمل کا نام ہے جو نیکیوں
اورطاعت کے ذریعہ بڑهتا رہتا ہے  ،اور
جتنا ہی زیادہ بندہ کار خیر کرے گا اتنا ہی اس
کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور یہی وہ حقیقی
تعالی کے اس فرمان میں
انعام ہے جو ہللا
ٰ
مذکور ہے:
(ص َرا َ
ت َعلَ ْی ِھ ْم)
ط الَّذِینَ أ َ ْن َع ْم َ
ِ
’’ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا
ہے۔‘‘ (])[77
سو َل فَأُولَ ٰـئِ َك َم َع الَّذِینَ أ َ ْنعَ َم
الر ُ
(و َمن یُ ِط ِع اللَّـهَ َو َّ
َ
اللَّـهُ َعلَ ْی ِھم)
تعالی کی اور رسول(ﷺ)کی
’’اور جو بھی ہللا
ٰ
فرماں برداری کرے ،وہ ان لوگوں کے ساتھ
ہوگا جن پر ہللا تعالی نے انعام کیا ہے ۔‘‘
(])[78
ت دین ودنیا]
]نعم ِ

بلکہ دین کے بغیر دنیاکی نعمتیں کیا نعمت ہیں
یا نہیں؟ اس بارے میں ہمارے اصحاب اور ان
کے عالوہ دیگر علماء کے دو مشہورا قوال
ہیں ،اور تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ ایک اعتبار
سے نعمت ہے ،اگرچہ دوسرے اعتبار سے
وہ مکمل نعمت نہیں ہے۔
البتہ دین کی نعمت جس کا طلب کرنا الئق
وسزاوار ہے ،وہ وہ واجب اور مستحب امور
تعالی نے حکم فرمایا ہے،
ہیں جن کا ہللا
ٰ
چنانچہ وہی وہ خیر اور بھالئی ہے جس
کاطلب کرنامسلمانوں کی اتفاق راے سے
سزاوار اور مناسب ہے اور اہل سنت کے
نزدیک وہی حقیقی نعمت ہے؛ کیونکہ ان کے
تعالی کی ذات نے ہی کار خیر
نزدیک ہللا
ٰ
کرنے کی نعمت(توفیق) سے نوازا ہے ،اور
قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہللا تعالی ٰنے اسے
اس پرمحض قدرت سے نوازا ہے جو دونوں
تعالی نے
ضد کے لیے درست ہے۔(یعنی ہللا
ٰ

صرف کام کرنے کی قدرت عطا کی ہے،اب
انسان چاہے اس سے کارخیر کرے یا شر کے
کام کرے،اس میں ہللا کی توفیق کا کوئی دخل
نہیں ہے،یہ قدریہ کا عقیدہ ہے۔
یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ہللا تعالی ٰنے کسی
مخلوق کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ وہ
کسی مخلوق سے کوئی سوال کرے مگر
صرف اس صورت میں کہ اس کے اندر اس
مخلوق کے لئے کوئی مصلحت ہو ،یا تووہ
کوئی واجب ( مصلحت) ہو یا مستحب ،کیونکہ
ہللا سبحانہ بندے سے صرف اسی چیز کا
مطالبہ کرتا ہے،پھربھال بتالئیے کہ وہ اپنے
ماسوا کو اس بات کا حکم کیسے دے سکتا ہے
کہ اس سے اس کے عالوہ کسی دوسری چیز
کا مطالبہ کیا جائے؟ بلکہ اس نے بندہ پر اس
بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی بندہ
سے اس کا مال مانگے اال یہ کہ کوئی
ضرورت درپیش ہو۔

اور اگر اس کا قصد وارادہ مامور کی
مصلحت یا خود اپنی اور مامور دونوں کی
مصلحت ہو تو اس کو اس پر ثواب ملے
گا،اور اگر اس کا مقصد صرف اپنا مطلب
حاصل کرنا ہومامور کے فائدے کا کوئی
قصدوارادہ نہ ہو ،تواس میں اس نے صرف
اپنے نفس کا خیال رکھا ہے(یہ خود غرضی
تعالی کبھی
ہے)۔ اس طرح کے سوال کا ہللا
ٰ
بھی حکم نہیں دیتا ،بلکہ اس سے منع فرمایا
ہے ،کیونکہ یہ مخلوق سے سوال محض ہے
اس میں اس کے نفع اور مصلحت کا خیال
تعالی تو ہمیں اس
نہیں رکھا گیا ہے ،اور ہللا
ٰ
بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی عبادت
کریں اور اس کی طرف رغبت کریں،نیز ہمیں
حکم دیتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ
احسان وبھالئی کریں ،اور اس شخص نے ان
دونوں میں سے کسی بھی چیز کا قصد نہیں
تعالی کی
کیا ہے ،چنانچہ اس نے نہ تو ہللا
ٰ
طرف رغبت اور دعا یعنی نماز کا قصد کیا

اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ احسان و بھالئی
زکوة کا قصد کیا،گوکہ یہ اور بات ہے
یعنی ٰ
کہ بندہ اس طرح کے سوال سے ہو سکتا ہے
گناہگار نہ ہو ،لیکن بندہ کو جس چیز کا حکم
دیا گیا ہے اور جس چیز کی اسے اجازت
(رخصت) دی گئی ہے دونوں میں فرق ہے۔
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس حدیث میں جس
میں ستر ہزار لوگوں کے بغیر حساب وکتاب
کے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے آپﷺ
نے ارشاد فرمایا ہے:
((أَنَّ ُھ ْم َال یَ ْست َ ْرقُونَ ))
’’وہ لوگ رقیہ(جھاڑ پھونک) نہیں کرواتے
ہیں۔‘‘
اگرچہ رقیہ(جھاڑ پھونک)کروانا جائز ہے،
اوراس کا تفصیلی ذکر ہم نے دوسری جگہ کیا
ہے۔

[واسطےا ورشرک]
یہا ں پر مقصودبیان یہ ہے کہ جس نے ہللا
تعالی اور اس کی مخلوق کے مابین اسی طرح
ٰ
واسطہ ٹھہرایا جس طرح بادشاہوں اور رعایا
کے مابین واسطے ہوتے ہیں ،تو وہ مشرک
ہے ،بلکہ اس کا دین بت پرست مشرکین کا
دین ہے جو کہا کرتے تھے کہ :یہ انبیاے کرام
اور صالحین کے مجسمے ہیں ،اور یہ وسائل
اور ذرائع ہیں جن کے ذریعہ وہ ہللا کاتقرب
حاصل کرتے ہیں ،اور یہ اسی شرک کی قسم
تعالی نے
سے ہے جس کی بنا پر ہللا
ٰ
عیسائیوں پر نکیر فرمائی ہے ،چنانچہ فرمایا:
ُون اللَّـ ِه
(ات َّ َخذُوا أ َ ْحبَ َ
ار ُه ْم َو ُر ْهبَانَ ُھ ْم أَ ْربَابًا ِ ِّمن د ِ
َو ْال َمسِی َح ابْنَ َم ْریَ َم َو َما أ ُ ِم ُروا إِ َّال ِلیَ ْعبُدُوا إِلَ ٰـ ًھا
س ْب َحانَهُ َع َّما یُ ْش ِر ُكونَ )
َو ِ
احدًا ۖ َّال ِإلَ ٰـهَ ِإ َّال ُه َو ۚ ُ
’’ان لوگوں نے ہللا کو چھوڑ کر اپنے عالموں
اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے

بیٹے مسیح کو حاالنکہ انہیں صرف ایک
اکیلے ہللا ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا
جس کے سوا کوئی معبود نہیں ،و ہ پاک ہے
ان کے شریک مقرر کرنے سے۔‘‘ (])[79
یب ۖ
سأَلَ َك ِعبَادِي َعنِِّي فَإِنِِّي قَ ِر ٌ
(و ِإذَا َ
اور فرمایاَ :
ان ۖ فَ ْلیَ ْست َ ِجیبُوا ِلي
أ ُ ِج ُ
یب دَع َْوة َ الدَّاعِ ِإذَا دَ َع ِ
َو ْلیُؤْ ِمنُوا ِبي لَعَلَّ ُھ ْم یَ ْر ُ
شدُونَ )
’’جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے
سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی
قریب ہوں ،ہر پکارنے والے کی پکار کو جب
کبھی وہ مجھے پکارے ،قبول کرتا ہوں۔ اس
لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات
مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں ،یہی ان کی
بھالئی کا باعث ہے۔‘‘ (])[80
یعنی جب میں انہیں امر ونہی کے ذریعہ
دعوت دوں تو اس پر لبیک کہیں ،اور اس بات
پر ایمان رکھیں کہ میں سوال اور تضرع

وگریہ وزاری کے ساتھ کی جانے والی ان کی
دعاؤں کو قبول کروں گا۔
صبْ َو ِإلَ ٰى َر ِب َِّك
اور فرمایا( :فَإِذَا فَ َر ْغ َ
ت فَان َ
ارغَب)
فَ ْ
’’پس جب تو فارغ ہو توعبادت میں محنت کر
اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا ۔‘‘
(])[81
اور فرمایا:
ض َّل َمن ت َ ْدعُونَ ِإ َّال
س ُك ُم ال ُّ
(و ِإذَا َم َّ
ض ُّر فِي ْالبَ ْح ِر َ
َ
ِإیَّاہُ )
’’اور جب تمہیں سمندرمیں تکلیف پہنچتی ہے
تو ہللا کے سوا وہ تمام معبود جنہیں تم پکارتے
رہے تھے گم ہوجاتے ہیں۔‘‘ (])[82
اور فرمایا:

ض َ
سو َء
یب ْال ُم ْ
ِف ال ُّ
(أ َ َّمن یُ ِج ُ
ط َّر ِإذَا دَ َعاہُ َویَ ْكش ُ
ض) ’’کون ہے جوبے کس
َویَ ْجعَلُ ُك ْم ُخلَفَا َء ْاْل َ ْر ِ
کی پکار کو جب وہ پکارے ،قبول کرتا ہے
اور سختی کو دور کردیتا ہے؟ اور تمہیں
زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔‘‘ (])[83
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
ض ۚ ُك َّل یَ ْو ٍم ُه َو
س َم َاوا ِ
(یَ ْسأَلُهُ َمن ِفي ال َّ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
فِي شَأ ْ ٍن)
’’سب آسمان وزمین والے اسی سے مانگتے
ہیں۔ہر روز (ہروقت)وہ ایک شان میں ہے۔‘‘
(])[84
تعالی نے اس توحید کو اپنی کتاب میں
ہللا
ٰ
بخوبی بیان کیاہے اور اپنے ساتھ شر ک کئے
جانے کی جڑ وں کوبالکل کاٹ دیا ہے تاکہ
کوئی شخص ہللا کے عالوہ کسی سے خوف
وڈر محسوس نہ کرے،اس کے سواکسی اور

سے امید وابستہ نہ رکھے اور صرف اسی پر
توکل واعتماد رکھے۔
[خشیت صرف ہللا کے لیے ہوناچاہیے]
ہللا تعالی ٰنے ارشاد فرمایا:
اس َو ْ
اخش َْو ِن َو َال ت َ ْشتَ ُروا ِبآیَاتِي
(فَ َال ت َ ْخش َُوا النَّ َ
ث َ َمنًا قَ ِل ً
یال )
’’اب تمہیں چاہئے کہ لوگوں سے نہ ڈرو ،
صرف میرا ڈر رکھو اور میری آیتوں کو
تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو ۔‘‘ (])[85
اور ہللا تعالی ٰنے فرمایا:
ش ْی َ
( ِإنَّ َما ٰذَ ِل ُك ُم ال َّ
ط ُ
ف أ َ ْو ِلیَا َءہُ فَ َال ت َخَافُو ُه ْم
ان یُ َخ ِّ ِو ُ
ون ِإن ُكنتُم ُّمؤْ ِمنِینَ )
َوخَافُ ِ
’’یہ خبر دینے واال صرف شیطان ہی ہے
جو(تمہیں) اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔اگر تم

مومن ہو تو ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا
خوف رکھو۔‘‘ (])[86
اور فرمایا( :أَلَ ْم ت َ َر ِإلَى الَّذِینَ ِقی َل لَ ُھ ْم ُكفُّوا
ص َالة َ َوآتُوا َّ
ب
أ َ ْی ِدیَ ُك ْم َوأَقِی ُموا ال َّ
الز َكاة َ فَلَ َّما ُكتِ َ
َعلَ ْی ِھ ُم ْال ِقتَا ُل ِإذَا فَ ِر ٌ
اس
یق ِ ِّم ْن ُھ ْم یَ ْخش َْونَ النَّ َ
شدَّ َخ ْشیَةً )
َك َخ ْشیَ ِة اللَّـ ِه أ َ ْو أ َ َ
’’کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا
گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور
زکوة اداکرتے رہو۔
نمازیں پڑهتے رہو اور ٰ
پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی
وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر
ڈرنے لگی جیسے ہللا تعالی کا ڈر ہو ،بلکہ
اس سے بھی زیادہ ۔‘‘ (])[87
اور فرمایا:

اجدَ اللَّـ ِه َم ْن آ َمنَ ِباللَّـ ِه َو ْالیَ ْو ِم
( ِإنَّ َما یَ ْع ُم ُر َم َ
س ِ
ص َالة َ َوآتَى َّ
ش ِإ َّال
ام ال َّ
الز َكاة َ َولَ ْم یَ ْخ َ
ْاْل ِخ ِر َوأَقَ َ
اللَّـهَ)
’’ہللا کی مسجدوں کی رونق وآبادی تو ان کے
حصے میں ہے جو ہللا پر اور قیامت کے دن
پر ایمان رکھتے ہوں ،نمازوں کے پابند ہوں،
زکوة دیتے ہوں اور ہللا کے سوا کسی سے نہ
ٰ
ڈرتے ہوں۔‘‘ (])[88
اور فرمایا:
ش اللَّـهَ َویَت َّ ْق ِه
(و َمن یُ ِط ِع اللَّـهَ َو َر ُ
سولَهُ َویَ ْخ َ
َ
فَأُولَ ٰـئِ َك ُه ُم ْالفَائِ ُزونَ )
تعالی اوراس کے رسول کی
’’جو بھی ہللا
ٰ
فرماں برداری کرے ،ہللا سے ڈرے اور اس
تقوی اختیار کرے،وہی لوگ کامیاب ہونے
کا
ٰ
والے ہیں۔‘‘ (])[89

تعالی نے اس بات کی
مذکورہ باال آیت میں ہللا
ٰ
وضاحت کردی ہے کہ اطاعت ہللا اور اس
کے رسول کی ہے،البتہ خوف وخشیت صرف
تعالی نے
ہللا تعالی ٰکے لئے ہے۔ اور ہللا
ٰ
ارشاد فرمایا:
سولُهُ َوقَالُوا
(ولَ ْو أَنَّ ُھ ْم َر ُ
ضوا َما آتَا ُه ُم اللَّـهُ َو َر ُ
َ
سولُهُ)
سیُؤْ تِینَا اللَّـهُ ِمن فَ ْ
ض ِل ِه َو َر ُ
َح ْسبُنَا اللَّـهُ َ
’’اگر یہ لوگ ہللا اور اس کے رسول کے
دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ
ہللا ہمیں کافی ہے ہللا ہمیں اپنے فضل سے دے
گا اور اس کا رسول بھی۔‘‘ (])[90
تعالی کا یہ فرمان بھی
اور اسی کے مثل ہللا
ٰ
ہے:
اس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم
(الَّذِینَ قَا َل لَ ُھ ُم النَّ ُ
اس ِإ َّن النَّ َ
فَ ْ
اخش َْو ُه ْم فَزَ ادَ ُه ْم ِإی َمانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا اللَّـهُ َونِ ْع َم
ْال َو ِكیلُ)

وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ
کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر
لئے ہیں ،تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات
نے انہیں ایمان میں اور بڑهادیا اور کہنے
لگے ہمیں ہللا کافی ہے اور وہ بہت اچھا
کارساز ہے۔‘‘ (])[91
[ رسول ﷺتوحید کی تقاضوں کو پورا
کرتےہیں]
نبیﷺ اپنی امت کے لئے اس توحید کی تکمیل
کرتے تھے ،اور ان سے شرک کی جڑوں کو
کاٹتے تھے ،کیونکہ یہی ہمارے قول :الإلہ إال
ہللا کی تحقیق وتکمیل ہے ،کیونکہ الہ وہ ذات
ہے جس کی دل محبت و تعظیم ،اجالل و
اکرام اور امید وخوف کے ساتھ بندگی کرے،
یہاں تک کہ آپﷺنے صحابہ کرام سے کہا:
َ
((ال تَقُولُواَ :ما شَا َء َّ
َّللاُ َوشَا َء ُم َح َّمدٌَ ،ولَ ِك ْن قُولُوا
َ :ما شَا َء َّ
َّللاُ ث ُ َّم شَا َء ُم َح َّمدٌ ))

’’تم یہ نہ کہو کہ جو ہللا چاہے اور محمد(ﷺ)
چاہیں ،بلکہ اس طرح کہو :جو ہللا چاہے ،پھر
محمد(ﷺ) چاہیں۔‘‘ (])[92
نیز ایک مرتبہ آپﷺ سے ایک آدمی نے کہا:
ت یعنی جو ہللا چاہے اور آپ
َما شَا َء ہللاُ َو ِشئْ َ
چاہیں ،تو آپ نے فرمایا:
لِل ِندِّا ً ؟!قُ ْل َ :ما شَا َء ہللاُ َو ْحدَہُ ))
((أ َ َجعَ ْلت َ ِني ِ ِ
’’کیا تو نے مجھے ہللا تعالی کا شریک بنادیا؟
(بلکہ) یہ کہہ کہ جو صرف ہللا تعالی ٰچاہے۔‘‘
(])[93
اور فرمایا:
ص ُم ْ
ت ))
الِل أ َ ْو ِلیَ ْ
(( َم ْن َكانَ َحا ِلفًا فَ ْلیَ ْح ِل ْ
ف ِب َّ ِ
’’جس شخص کو قسم کھانا ہو تو وہ ہللا کی
قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔‘‘ (])[94
اور فرمایا:

َّللا فَقَ ْد َكفَ َر))
ف ِبغَی ِْر َّ ِ
(( َم ْن َحلَ َ
’’جس نے غیرہللا کی قسم کھائی اس نے
شرک کیا۔‘‘ (])[95
عباس سے فرمایا:
اور ابن
ؓ
ت فَا ْست َ ِع ْن ِب َّ
ت فَا ْسأ َ ِل َّ
َّللاَ َ ،و ِإذَا ا ْستَعَ ْن َ
سأ َ ْل َ
الِلِ
(( ِإذَا َ
ت الخلیقَةُ علی
ق ،فلو َج َہد ِ
ف القل ُم بما َ
َ ،ج َّ
أنت ال ٍ
ش ْيءٍ َكتَبَهُ َّ
َّللاُ لَ َك ،ولو
أن ت ْنفعک لم تنفعُک َّإال ِب َ
َجھدَ ْ
ش ْيءٍ َكتَبَهُ َّ
تضرک لم
ت أن
تضرک ِإ َّال ِب َ
َّللاُ
ُّ
ُّ
تعالی سے
َعلَی َْك)) ’’جب تو سوال کر تو ہللا
ٰ
تعالی سے
سوال کر،اور جب مدد مانگ تو ہللا
ٰ
مدد مانگ،قلم اس چیز (کے لکھنے)سے
خشک (بند)ہو چکا ہے جس سے تیرا سامنا
ہونے واال ہے،پس اگر پوری مخلوق تجھے
نفع پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرڈالے تو
تجھے وہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے
تعالی نے تیرے لئے لکھ
سوائے اتنا جتنا ہللا
ٰ
رکھی ہے ،اور اگر تجھے نقصان پہنچانے

کی تمام کوشش صرف کر ڈالے تو تجھے
کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی
جتنا ہللا نے تیرے لیے لکھ رکھی ہے۔‘‘
(])[96
نیز فرمایا:
ط ُرونِي َك َما أَ ْ
((الت ُ ْ
َ
ط َر ِ
سى ابْنَ
ارى ِعی َ
ت النَّ َ
ص َ
سولُهُ))
َّللا َو َر ُ
َم ْریَ َم  ،فَإِنَّ َما أَنَا َع ْبدٌ فقُولواَ :ع ْبدُ َّ ِ
’’تم میری تعریف میں غلو کرکے مجھے
نصاری نے
میرے حد سے نہ بڑهاؤ جیساکہ
ٰ
عیسی بن مریم ؑ کو حد سے بڑها دیا( یہان تک
کہ انہیں ہللا کا بیٹا بنا ڈاال) کیونکہ میں محض
،لہذا مجھے ہللا کا
ہللا
تعالی کا ایک بندہ ہوں ٰ
ٰ
بندہ اور اس کا رسول کہو۔‘‘ (])[97
اور فرمایا(( :اللَّ ُھ َّم َال ت َ ْجعَ ُل قَب ِْري َوثَنًا یُ ْعبَدُ))
’’اے ہللا! میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ
اس کی پوجا کی جائے ۔‘‘ (])[98

اور فرمایاَ :
ي
((ال تَت َّ ِخذُوا قَب ِْري ِعیدًا َو َ
صلُّوا َعلَ َّ
ص َالت َ ُك ْم ت َ ْبلُغُنِي َحی ُ
ْث ُك ْنت ُ ْم )
فَإِ َّن َ
’’میری قبر کوعید (میال ٹھیال)نہ بنانا،اور
مجھ پر درود بھیجتے رہنا کیونکہ تمہارادرود
مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔‘‘
(])[99
اور آپ ﷺنے اپنے مرض الموت میں ارشاد
فرمایا :
((لَعَنَ َّ
ور أ َ ْن ِبیَا ِئ ِھ ْم
َّللاُ ْالیَ ُھودَ َوالنَّ َ
ارى ات َّ َخذُوا قُبُ َ
ص َ
اجدَ))
َم َ
س ِ
تعالی کی لعنت ہو کہ
ونصاری پر ہللا
’’یہود
ٰ
ٰ
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں
بنالیں‘‘۔ آپ ان کے کردارسے لوگوں کو
ڈراتے تھے۔ عائشہ رضی ہللا عنہا فرماتی
ہیں :اگر یہ خوف نہ ہوتا (کہ آپ کی قبر کو
بھی مسجد بنالی جائے گی) تو آپ کی قبر بھی

ظاہر رکھی جاتی،لیکن آپ نے اس کے مسجد
بنائے جانے کو ناپسندکیا ۔‘‘ (])[100
یہ ایک وسیع باب ہے۔
تعالی ہی ہر
مومن اس بات کوجانتا ہے کہ ہللا
ٰ
چیز کار ب اور مالک ہے،لیکن اس کے
تعالی کے پیدا کردہ اسباب کا
باوجود وہ ہللا
ٰ
انکار نہیں کرسکتا ،جیسا کہ اس نے بارش کو
پیڑ پودوں کے اگانے کا سبب قرار دیا ہے،
تعالی نے ارشاد فرمایا:
ہللا
ٰ
اء ِمن َّماءٍ فَأ َ ْحیَا ِب ِه
(و َما أَنزَ َل اللَّـهُ ِمنَ ال َّ
س َم ِ
َ
ض بَ ْعدَ َم ْوتِ َھا َوبَ َّ
ث فِی َھا ِمن ُك ِِّل دَابَّةٍ)
ْاْل َ ْر َ
تعالی نے آسمان سے پانی اتار کر
’’اور ہللا
ٰ
مردہ زمین کو زندہ کردیا اور اس میں ہر قسم
کے جانوروں کو پھیالدیا ۔‘‘ (])[101
اور جیساکہ سورج اور چاند کو اس چیز کا
سبب قرار دیا جسے ان کے ذریعہ پیدا کرتا

ہے ،اور جس طرح کہ شفاعت اور دعا کو
اس چیز کا سبب قرار دیا ہے جسے ان کے
ذریعہ پورا کرتا ہے ،مثالً میت کے جنازہ پر
مسلمانوں کا نماز پڑهنا ،یہ ان اسباب میں سے
تعالی میت پررحم
ہے جن کے ذریعہ ہللا
ٰ
فرماتا ہے اور اس پر نماز(جنازہ) پڑهنے
والوں کو اجروثواب سے نوازتا ہے۔
[ مشروع اور غیر مشروع اسباب]
لیکن اسباب کے متعلق تین امور کا جاننا
ضروری ہے:
پہال امر :کوئی معین سبب(بذات خود) مستقل
طور پر مطلوب کو نہیں حاصل کر سکتا،
بلکہ اس کے ساتھ دیگر اسباب کا ہونا
ضروری ہے ،نیز اس کے باوجود اس کے
تعالی اسباب
کچھ موانع بھی ہیں۔ پس اگر ہللا
ٰ
کی تکمیل نہ کرے اور موانع کو دور نہ کرے
تعالی
تو مقصود حاصل نہ ہو،اور ہللا سبحانہ
ٰ

جو چاہتا ہے ہوتا ہے اگرچہ لوگ اسے نہ
چاہیں،اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا
تعالی چاہے۔
ہے اال یہ کہ اسے ہللا
ٰ
دوسرا امر :اس بات کا اعتقادرکھنا جائز نہیں
ہے،لہذا
ہے کہ کوئی چیز بغیر علم کے سبب
ٰ
جس نے کسی چیز کو بغیر علم کے سبب
ثابت کیا یا( ایسی چیز کو سبب قراردیا) جو
شریعت کے مخالف ہو تو وہ (سبب)باطل ہے،
مثال کے طور پر جو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ
نذرماننا بال کے ٹالنے اور نعمتوں کو حاصل
کرنے کے لئے سبب ہے۔
حاالنکہ صحیحین میں نبی ﷺ سے ثابت ہے
کہ آپ نے نذر ماننے سے منع کیا ہے اور
فرمایا ہے:
(( ِإنَّهُ َال یأتِي ِب َخی ٍْرَ ،وإنَّ َما یُ ْست َ ْخ َر ُج ِب ِه ِمنَ
ْالبَ ِخ ْی ِل))

’’وہ(نذر) کسی خیر وبھالئی کو جنم نہیں
دیتی ہے،بلکہ اس کے ذریعہ تو محض بخیل
سے(اس کے مال کو) نکلوایا جاتا ہے۔‘‘
تیسرا امر :دینی اعمال میں سے کسی بھی
چیز کو سبب بنانا جائز نہیں ہے اال یہ کہ وہ
مشروع ہو ،کیونکہ عبادتوں کا دارومدار
توقیف(ہللا اور اس کے رسول کے فرمان) پر
ہے،لہذا کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے
ٰ
کہ وہ ہللا کے ساتھ کسی کو شریک اور
ساجھی ٹھہرائے اور غیر ہللا کو پکارنے لگے
،اگرچہ اس کاگمان یہ ہو کہ یہ عمل اس کے
بعض اغراض ومقاصد کے حصول کا سبب
ہے۔
اسی لئے شریعت کی مخالف بدعتوں کے
تعالی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔
ذریعہ ہللا
ٰ
اگرچہ اس کے بارے میں اس کا ظن وگمان
ہو۔کیونکہ شیاطین کبھی کبھی مشرک آدمی

کی بھی اس کے بعض اغراض ومقاصد کے
حصول میں مدد کرتے ہیں۔
اور کبھی کبھارکفر ،فسق وفجور اور نافرمانی
سے بھی انسان کے بعض اغراض ومقاصد
حاصل ہوجاتے ہیں،لیکن اس کے لئے ایسا
کرنا جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ اس کے
ذریعہ حاصل ہونے والی خرابی اور برائی ،
اس کے ذریعہ حاصل ہونے والی مصلحت
سے کہیں بڑه کر ہے ،کیونکہ رسولﷺکی
بعثت مصالح کی تحصیل اور تکمیل کے لئے
اور مفاسد کے ازالہ اور اسے کم کرنے کے
لئے ہوئی ہے۔
تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے
چنانچہ ہللا
ٰ
اس کی مصلحت غالب اورزیادہ ہے ،اور جس
چیز سے منع فرمایا ہے اس کا نقصان اور
برائی زیادہ اور غالب ہے ،اور ان جملوں کی

تفصیل ہے جس کے لئے یہ چند اوراق کافی
نہیں ہیں۔(])[102
وہللا أعلم۔
والحمد هلل وحدہ ،وصلی ہللا تعالی علی
سیدنامحمد وآلہ وسلم ،

(][ )[1الروم]۴۷ :
(][ )[2محمد]۷:
(][ )[3المنافقون]۸:
(][ )[4آل عمران]۱۳۹:
(][ )[5النساء]۶۵:
(][ )[6الکہف۱۰۳:۔َ] ۱۰۵

(]( )[7ابوداود،ترمذی وغیرہ نے صحیح سند
کے ساتھ روایت کیا ہے)
(][ )[8البقرة]۱۸۶:
(][ )[9المائدة]۳۵:
(][ )[10االسراء]۵۷:
(][ )[11االعراف]۱۸۸:
(]( )[12بخاری ومسلم)
(]( )[13مسلم)
(][ )[14المائدة۱۵:۔]۱۶
(] )[15اس حدیث کو امام مسلم نے ابوہریرہ
سے روایت کیا ہے
(] )[16اس حدیث کا تذکرہ محمود مہدی
حفظہ ہللا کے تحقیق کردہ نسخہ میں نہیں
ہے۔وہللا اعلم۔

(] )[17اس حدیث کا تذکرہ محمود مہدی
حفظہ ہللا کے تحقیق کردہ نسخہ میں نہیں
ہے۔وہللا اعلم۔ محمودمہدی استنبالوی حفظہ ہللا
کے نسخہ میں ہے( :طوبی للغرباء الذین
یصلحون إذا فسد الناس) یعنی ان لوگوں کے
لیے خوشخبری ہے جو لوگوں کے بگڑجانے
کے وقت ان کی اصالح کریں گے‘‘۔(اسے
ابوعمروالدانی نے صحیح سند کے ساتھ
روایت کیا ہے) ش۔ر
(][ )[18ابراہیم]۱۲:
(][ )[19النمل]۵۹:
(][ )[20االعراف۳۵:۔]۳۶
(][ )[21طہ۱۲۳ :۔]۱۲۶
(][ )[22الملک۸:۔]۹
(] [ )[23الزمر]۷۱:

(][ )[24االنعام۴۸:۔]۴۹
(][ )[25النساء۱۶۳:۔]۱۶۵
(] [ )[26الحج]۷۵:
(][ )[27الصافات۱۷۱:۔]۱۷۳
(][ )[28المؤمنو ن (غافر) ]۵۱:
(] [ )[29النساء]۶۴:
(][ )[30النساء]۸۰:
(][ )[31آل عمران]۳۱:
(][ )[32االعراف]۱۵۷:
(][ )[33االحزاب]۲۱:
(] [ )[34السجدة]۴:
(][ )[35االنعام]۵۱:

(][ )[36االنعام]۷۰:
(][ )[37االسراء]۵۶،۵۷:
(] [ )[38سبا ۲۲:۔]۲۳
(][ )[39آل عمران]۷۹،۸۰ :
(][ )[40االنبیاء  ۲۶ :۔]۲۹
(][ )[41النساء]۱۷۲:
(][ )[42مریم۸۸ :۔]۹۵
(][ )[43یونس]۱۸ :
(][ )[44النجم]۲۶:
(][ )[45البقرة]۲۵۵:
(][ )[46یونس]۱۰۷:
(][ )[47فاطر]۲:

(][ )[48الزمر]۳۸:
(]( )[49ابوداود اورترمذی نے روایت کیا
ہے،اوریہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن ہے)
(][ )[50سبا]۲۲:
(][ )[51ا السراء ]۱۱۱:
(]( )[52متفق علیہ)
(][ )[53البقرة]۲۵۵:
(][ )[54االنبیاء]۲۸:
(][ )[55سبا]۲۲،۲۳:
(][ )[56یونس]۶۶:
(][ )[57یونس]۶۸:
(][ )[58یونس]۱۸:
(][ )[59االحقاف]۲۸:

(][ )[60الزمر]۳:
(][ )[61آل عمران]۸۰:
(][ )[62االسراء ]۵۷ ،۵۶ :
(][ )[63التوبۃ۱۱۳:۔]۱۱۴
(][ )[64المنافقون]۶:
(][ )[65النساء]۴۸:
(][ )[66التوبۃ]۸۴:
(][ )[67اْلعراف]۵۵:
(][ )[68هود]۴۵:
(][ )[69هود]۴۶،۴۷:
(]( )[70بخاری ومسلم)
(]( )[71اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا
ہے ،اوراس میں عاصم بن عبید ہللا ضعیف

ہیں) (،اورابوداود میں ہے ال تنسنا یاأخی من
دعائک) میرے بھائی مجھے اپنے دعا میں یاد
رکھنا‘‘۔
(]( )[72مسلم)
(]( )[73مسلم)
(]( )[74اسے ابوداود اور ترمذی نے روایت
کیا ہے ،اوراس میں عبد الرحمن بن زیاد
افریقی ضعیف ہے)
(][ )[75محمد]۱۹:
(][ )[76النساء]۶۴:
(][ )[77الفاتحۃ]۷:
(][ )[78النساء ]۶۹:
(][ )[79التوبۃ]۳۱:
(][ )[80البقرة]۱۸۶:

(][ )[81االنشراح]۷،۸:
(][ )[82االسراء]۶۷:
(] [ )[83النمل]۶۲:
(] [ )[84الرحمن]۲۹:
(][ )[85المائدہ]۴۴:
(][ )[86آل عمران]۱۷۵:
(][ )[87النساء]۷۷:
(] [ )[88التوبۃ]۱۸:
(][ )[89النور]۵۲:
(][ )[90التوبۃ]۵۹:
(][ )[91آل عمران]۱۷۳:
(]( )[92صحیح ہے،اسے احمد وغیرہ نے
روایت کیا ہے)

(]( )[93اسے احمد نے حسن سند سے روایت
کیا ہے)
(]( )[94بخاری ومسلم)
(]( )[95صحیح ہے اسے احمد نے مسند میں
روایت کیا ہے )
(] ( )[96اسے ترمذی نے روایت کرکے
حسن صحیح کہا ہے)
(]( )[97بخاری)
(]( )[98احمد نے صحیح سند سے روایت کیا
ہے)
(]( )[99ابوداود نے حسن سند سے روایت کیا
ہے)
(]( )[100متفق علیہ)
(][ )[101البقرة]۱۶۴:

(]( )[102دیکھئیے:مجموع فتاوی شیخ
االسالم ابن تیمیہ :ج،۱ص)۱۲۱

