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دیِن فطرت

اســـالم دیـــِن فـــطرت ہـــے یـــعنی الـــلہ اور محـــمدؐ وآِل محـــمدؐ کـــی 
والیـت کـے تـابـع ہـے۔ خـالـِق کـائـنات نـے زنـدگـی کـے ہـر پہـلو کـے 
مـتعلق انـسان کـی فـالح و بہـبود کـیلئے قـوانـین وضـع فـرمـائـے 

ہیں۔
نســــِل انــــسانــــی کــــی بــــقا کــــیلئے ازدواج ایــــک اہــــم مــــرحــــلہ ہــــے 

جس کو طے کرنے کیلئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

ازدواج (شـادی، نـکاح) کـیلئے دونـوں فـریـقین کـا ہمسـر یـعنی 
کفو ہونا ایک منطقی اور الزمی شرط ہے۔

تنوع کی حقیقت

ایـــک گلســـتان مـــیں مـــختلف انـــواع و اقـــسام کـــے پـــھول ہـــوتـــے 
ہـــیں۔ ہـــر ایـــک پـــھول رنـــگ اور خـــوشـــبو مـــیں مـــختلف ہـــوتـــا ہـــے 
اور یـہی ایـک بـاغ کـی خـوبـصورتـی کـا بـاعـث ہـے۔ کـوئـی بـھی 
عـقلمند مـاہـر نـباتـات یـہ نـہیں کـہے گـا کـہ ان سـب پـھولـوں کـے 
پـودوں کـو جـنیٹیکلی مـکس کـرکـے ایـک رنـگ کـا بـنا دیـا جـائـے۔ 

ہر ایک پھول کی اپنی خصوصیت اور افادیت ہوتی ہے۔

اســی طــرح درخــتوں کــی لــکڑی مــختلف قــسم کــی ہــوتــی ہــے۔ 
ســخت، نــرم، دیــرپــا، اور عــارضــی ســاخــت کــی لــکڑیــاں ہــوتــی 
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ہــیں۔ ہــر ایــک درخــت کــی لــکڑ مــختلف کــامــوں مــیں اســتعمال 
ہـوتـی ہـے، لہـذا اگـر درخـتوں کـا تـنوع خـتم ہـو جـائـے تـو نـظام 

زندگی مشکل ہو جائے۔

جســـطرح دھـــاتـــوں مـــیں مـــختلف دھـــاتـــوں کـــا مـــختلف کـــامـــوں 
مــیں کــار آمــد ہــونــا ثــابــت ہــے مــثالََ لــوہــا، ســونــا، چــانــدی، تــانــبا 
ان سـب کـا مـفید ہـونـا ان کـے اخـتالف مـیں پـنہاں ہـے۔ کـوئـلے 
اور ہــــیرے کــــی اصــــل ایــــک ہــــے مــــگر ان کــــا مــــختلف ہــــونــــا ہــــے 

انسان کیلئے کار آمد ہے۔

حـــــیوانـــــات مـــــیں گـــــھوڑوں کـــــو ہـــــی لـــــے لـــــیں مـــــثالََ تـــــھاروبـــــریـــــڈ، 
عـــربـــی، انـــدلـــسی، مـــورگـــن وغـــیرہ نســـل کـــے گـــھوڑے۔ اگـــر ان 
کـی نسـل کـو خـالـص نـہ رکـھا جـائـے تـو ان کـی کـوئـی قـدر و 
قـیمت نـہ رہـے۔ عـام گـھوڑا ایـک الکـھ روپـے سـے کـم بـھی مـل 
جـاتـا ہـے اور خـاص گـھوڑا ایـک کـروڑ روپـے سـے زیـادہ مـیں 
بـــھی فـــروخـــت ہـــوتـــا ہـــے۔ ہـــر ایـــک نســـل کـــی خـــصوصـــیات کـــی 
وجـہ سـے ہـی ان کـو مـختلف کـامـوں مـیں الیـا جـاتـا ہـے۔ کـوئـی 
بــھی مــاہــِر حــیوانــات مــختلف نســل کــے گــھوڑوں کــے اخــتالط 
ســے ایــک ہــی قــسم کــی نســل تــیار کــرنــے کــے حــق مــیں نــہیں 
ســوچ ســکتا۔ گــھوڑوں کــی نســل کــو خــالــص رکــھا جــاتــا ہــے 
اور گــــھوڑوں کــــے شجــــرے بــــھی ہــــوتــــے ہــــیں جــــن کــــی اہــــمیت 

واضح ہے۔
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مــــختصراََ یــــہ کــــہ حســــب نســــب کــــی اہــــمیت صــــرف انــــسانــــوں 
مـیں ہـی نـہیں بـلکہ یـہ قـانـون جـمادات، نـباتـات اور حـیوانـات 

میں بھی کارفرما ہے۔

اقوام اور قبائل

بـــــــنی نـــــــوع انـــــــسان مـــــــیں بـــــــھی ہـــــــر قـــــــبیلہ کـــــــی کـــــــچھ مـــــــنفرد 
خـصوصـیات ہـوتـی ہـیں مـثالََ شـجاعـت، فـہم و فـراسـت، حـسن، 
ہــنر مــندی، خــوش خــلقی، مــہمان نــوازی وغــیرہ۔ رنــگ و نســل 
اور لــسانــی اخــتالفــات بــھی ان قــدرتــی حــکمتوں مــیں شــامــل 
ہــیں۔ اس کــے عــالوہ کــسی قــبیلے کــے مــنفی اطــوار بــھی ہــو 

سکتے ہیں جو ان کی ذاتی خطاؤں کی وجہ سے ہیں۔

سورة الروم آیت 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
” ااوورر ااسس کی آآيیاتت ميیںں سے ہے آآسمانووںں ااوورر ززميینن کی 
تخليیقق ااوورر تمہارریی ززبانووںں ااوورر تمہاررےے ررنگووںں کا ااختالفف؛ 

بيیشک ااسس ميیںں عالمووںں کيیلئے آآيیاتت ہيیںں۔ “ 

يیعنی اانسانووںں کے ررنگ ااوورر ززبانيیںں مختلفف ہوونا هللا کی 
حکمتووںں ااوورر نشانيیووںں ميیںں سے ہے جسس پرر تددبرر کررنے کی 

ضررووررتت ہے۔ 

کبهھی کسی ماہرر لسانيیاتت نے نہيیںں کہا کہہ اايیک قوومم کا ددووسرریی 
قوومم سے مختلفف ززبانن بوولنا اايیک ددووسررےے کی تووہيینن ہے۔ يیا 
کسی جنيیڻٹک سائنسدداانن نے اانسانووںں کی ررنگ کی بنيیادد پرر 
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تووہيینن سمجهھی ہوو ااوورر يیہہ کہا ہوو کہہ سبب اانسانووںں کوو اايیک 
ررنگ کا بنا دديیا جائے يیا سبب اانسانووںں کا آآئی کيیوو (فہمم وو 
فررااستت کی ااستعدداادد) جنيیڻٹک ميینيیپووليیشنن کے ذذرريیعے اايیک 

جيیسا کرر دديینا چاہيیے۔ 

ہرر نسلل کی ااپنی مخصووصص عاددااتت وو ااططوواارر ااوورر منفرردد 
ااووصافف ہی ااسس اايیکوو سسڻٹمم کی خووبصووررتی ہے۔ ااگرر ااشيیاء کا 
تنووعع ختمم ہوو جائے توو معاشررهه قائمم نہيیںں ررهه سکتا۔ اانسانووںں کی 
اانفررااددیی صالحيیتووںں کی ووجہہ سے مختلفف پيیشے ہيیںں جنن کی 
ووجہہ سے معاشررهه قائمم ررہتا ہے۔ ااسی ططررحح خاندداانووںں ااوورر 
قبيیلووںں کی شناختت قائمم ررہنے کی ااہميیتت کوو نظظرر ااندداازز نہيیںں کيیا 
جا سکتا۔ ااوورريیہہ سبب هللا تعالی کی قددررتت وو حکمتت سے ہے۔ 

هللا تعالٰی سووررةة حجررااتت آآيیتت 13 ميیںں ااررشادد فررماتا ہے: 
” ااےے لووگوو! بيیشک ہمم نے تمہيیںں اايیک مرردد ااوورر اايیک عووررتت 
سے خلقق کيیا ہے ااوورر ہمم نے تمہيیںں قووميیںں ااوورر قبيیلے بنا دديیا 
تاکہہ تمم اايیک ددووسررےے کوو پہچانوو؛ بيیشک هللا کے نززدديیک تمم 
ميیںں سبب سے ززيیاددهه عززتت ووااال ووهه ہے جوو تمم ميیںں سبب سے 
ززيیاددهه متقی ہے؛ بيیشک هللا سبب جاننے ووااال ااوورر باخبرر ہے۔ “ 

ؑ کی ااووالدد ميیںں هللا عززووجلل نے  ؑ وو حوواا يیعنی حضررتت آآددمم
مختلفف قووميیںں ااوورر قبيیلے بنائے ہيیںں تاکہہ اايیک ددووسررےے سے 
تعاررفف وو پہچانن قائمم ررہے۔ ليیکنن ااسس کے ساتهھ هللا تعالٰی نے 

تقوویٰی کی ااہميیتت پرر ززوورر دديیا ہے۔ 

کچهھ لووگووںں نے ااسس آآيیتت سے يیہہ تاوويیلل کی کہہ قوومم وو قبيیلہہ کی 
نفی کی جائے٬، بسس سبب کوو دديیندداارر ااوورر متقی ہوونا چاہيیے۔ 
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حاالنکہہ يیہہ آآيیتت قوومووںں ااوورر قبيیلووںں کوو ختمم کررنے کيیلئے نہيیںں 
آآئی کيیوونکہہ هللا عززووجلل خوودد فررما ررہا ہے کہہ ميیںں نے تمہارریی 
پہچانن کيیلئے قوومم قبيیلے بنائے ہيیںں۔ حقيیقتت يیہہ ہے کہہ ررنگ 
وونسلل کے اامتيیازز کے لحاظظ کے بغيیرر سبب اانسانووںں کيیلئے 
ززنددگی ميیںں مساوویی مووااقع ميیسرر ہووںں ااوورر قانوونن سبب کيیلئے 
يیکساںں ہوو ااوورر هللا کے حضوورر تکرريیمم کا معيیارر تقووییٰ وو 

پررهھھھيیززگارریی ہے۔ 
تقوویٰی وو پررهھھھيیززگارریی عليیحددهه چيیزز ہے ااوورر خاندداانن قبيیلہہ عليیحددهه 

چيیزز ہے۔  

ااسی قسمم کی اايیک ددووسرریی آآيیتت سے باتت مززيیدد ووااضح ہوو 
جائے گی: 

” ااےے بنی آآددمم يیقيیناََ ہمم نے تمم پرر لباسس ناززلل کيیا ہے کہہ تمہاررےے 
سترر کوو ڈڈهھھھانکے ااوورر ززيینتت بهھی ہے؛ ااوورر تقوویٰی کا لباسس ووهه 
ززيیاددهه ااچهھا ہے؛ يیہہ هللا کی آآيیاتت ميیںں سے ہے شايیدد کہہ ووهه 

نصيیحتت قبوولل کرريیںں۔ “ (سووررةة ااالعرراافف٬، آآيیتت 26) 

اابب ااگرر ذذااتت وو خاندداانن کے مخالفتت کررنے وواالے لووگووںں کی 
باتت مانی جائے توو پهھرر ااسس آآيیتت کا مططلبب يیہی نکلے گا کہہ 
لباسس کی نفی کی جائے ااوورر تقوویٰی ااختيیارر کررنا کافی ہوو جائے۔ 
يیعنی اايیک متقی شخصص کيیلئے ننگ ددهھھھڑڑنگ ررہنا جائزز ہے 

کيیوونکہہ تقوویٰی کا لباسس کپڑڑےے کے لباسس سے بہترر ہے۔ 
 

حاالنکہہ هللا تعالٰی نے بہترريینن لباسس جوو سترر کوو ڈڈهھھھانپے ااوورر 
بيیہووددهه نہہ ہوو ااسس لباسس کی تاکيیدد کے ساتهھ ساتهھ تقوویٰی کی 
ااہميیتت کوو ااجاگرر کيیا ہے۔ ااسی ططررحح پہلی آآيیتت ميیںں ہرر ذذااتت ااوورر 

خاندداانن کے اانسانووںں کوو تقوویٰی کا حکمم دديیا گيیا ہے۔ 
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ااپنی ذذااتت ااوورر قبيیلے کی پہچانن کوو ختمم يیا تبدديیلل کررنے کا 
کووئی جوواازز نہيیںں  ہے۔ 

ررسوولل هللا صص نے توو فررمايیا ہے: تعلموواا منن اانسابکمم ما 
تصلوونن بہہ ااررحامکمم۔ (مستددررکک سفيینة االبحارر٬، جج٬10، صص38) 
تررجمہہ: ااپنے حسبب نسبب کا علمم ررکهھوو جسس سے تمہارراا خوونن 

کا ررشتہہ جڑڑتا ہے۔ 

اابب جنن لووگووںں کوو ااپنا حسبب نسبب ااوورر شجررهه معلوومم نہيیںں ووهه 
توو ال محالہہ يیہی پررووپيیگيینڈڈاا کرريیںں گے کہہ ذذااتت پاتت کی کووئی 

ااہميیتت نہيیںں۔ 

تارريیخی حقائقق 

ااوورر تارريیخ بهھی يیہی بتاتی ہے کہہ ااقوواامم نے ااپنے تشخصص کوو 
قائمم ررکهھا۔ بررصغيیرر ميیںں ہی دديیکهھ ليیںں کہہ کبهھی کسی چووددهھھھرریی 
نے٬، ررااجپووتت نے٬، سيیدد نے٬، ملک نے٬، مغلل نے٬، پڻٹهھانن نے٬، 
بلووچچ نے٬، قززلباشش نے يیا کسی ااوورر ذذااتت کے لووگووںں نے 
ددووسرریی ذذااتووںں ميیںں عامم حاالتت ميیںں ررشتے ناططے نہيیںں کئے۔ 
مجبوورریی يیا مصلحتت کے تحتت ااستثنائی ووااقعاتت کا ہوونا اايیک 

االگ باتت ہے۔ 

ااخووتت٬، بهھائی چاررهه٬، مساوویی حقووقق ااوورر عددلل سے کسی کوو 
اانکارر نہيیںں ليیکنن ااسس سے مرراادد يیہہ نہيیںں کہہ ذذااتووںں کا تشخصص 

ختمم کرر دديیا جائے۔ 

بررصغيیرر کے عالووهه ددنيیا کے شاہی خاندداانووںں پرر ہی اايیک نظظرر 
ڈڈاالل ليیںں۔ شاہی خاندداانن کے ررشتے ناططے اانن کے ہمسرر خاندداانن 
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ميیںں ہی قرراارر پاتے ہيیںں ااوورر آآجج تک کسی نے ااعتررااضض نہيیںں 
کيیا۔ شاہی خاندداانن سے ررشتہہ ناططہہ توو ددوورر کی باتت ہے کووئی 
غيیرر خاندداانن کا شخصص شاہی خاندداانن کی خاتوونن کوو ہاتهھ بهھی 

نہيیںں لگا سکتا۔ 

ملکہہ االززاابتهھ 20 جووالئی 2017 کوو مالئمم قاليینن وواالی 
سيیڑڑهھھھيیووںں سے ااترر ررہی تهھيیںں ااوورر گووررنرر جنررلل ڈڈيیووڈڈ جانسنن 
ساتهھ تهھے توو ااسس کوو محسووسس ہوواا کہہ ملکہہ شايیدد مالئمم قاليینن 
کی ووجہہ سے سلپپ ہوو کرر ِگرر نہہ جائيیںں توو ااسس نے ذذرراا سا 
ملکہہ کے باززوو کوو تهھاما۔ ليیکنن ااسس کوو آآدداابب کے خالفف سمجهھا 

گيیا ااوورر گووررنرر جنررلل نے معافی مانگی۔ 

يیعنی حسبب نسبب کے لحاظظ سے خووااتيینن کی عززتت وو ااحترراامم 
کے آآدداابب سے پوورریی ددنيیا ووااقفف ہے۔ ااوورر پوورریی ددنيیا ااسس 
حقيیقتت سے ااگاهه ہے کہہ ااگرر کووئی شاہی خاندداانن کا فرردد کسی 
اايیسے فرردد سے شاددیی کرر لے جوو شاہی خاندداانن کا کفوو نہہ ہوو 
توو ااسے بڑڑےے ططرريیقے سے شاہی خاندداانن کے ااعززاازز سے 
بررططررفف کرر دديیا جاتا ہے۔ چاہے ووهه شاددیی کسی مجبوورریی يیا 
مصلحتت کے تحتت ووقووعع پذذيیرر ہووئی ہوو۔ يیہہ ماضی کی کہانيیاںں 

نہيیںں ہيیںں بلکہہ حاليیہہ تارريیخ مالحظظہہ کی جا سکتی ہے۔ 

بررصغيیرر پرر بررططانوویی ررااجج کا مططالعہہ کرر ليیںں۔ اايیک عقلمندد 
حکوومتت کيیلئے کاميیابب نظظامم چالنے کی خاططرر ااسس عالقے 
کے لووگووںں کا حسبب نسبب سمجهھنا بہتت ضرروورریی ہے۔ 
اانگرريیززووںں نے ماہرر محققيینن کے ذذرريیعے بررصغيیرر کے تمامم 
لووگووںں کے قبائلل ااوورر خاندداانووںں کوو مفصلل ططوورر پرر سمجهھا۔ 
پهھرر لووگووںں کوو اانن کے خاندداانی ااووصافف کے مططابقق عہددےے 

دديیئے۔ اايیسی بہتت سارریی کتابيیںں مووجوودد ہيیںں مثالََ  
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A Glossary of the Tribes and Casts of the 
Punjab by ED MacLagan and HA Rose 

يیعنی ووهه بہاددرر لووگووںں کوو فووجج يیا پووليیسس ميیںں بهھررتی کررتے 
تهھے٬، ذذهھھھيینن لووگووںں کوو مختلفف محکمووںں ميیںں ررکهھتے تهھے٬، 
محنتی لووگووںں کوو کاررووبارر ميیںں لگاتے تهھے٬، ااسس ططررحح 
خاندداانی ااووصافف کے لحاظظ سے نووکرريیاںں ددیی جاتی تهھيیںں تاکہہ 

نظظامم سلططنتت کاميیابی کے ساتهھ چلل سکے۔  

کفوو وو ہمسرر 

ااسی ططررحح ااززددووااجی ززنددگی کی کاميیابی کيیلئے مرردد عووررتت کا 
کفوو وو ہمسرر ہوونا بہتت ضرروورریی ہے۔ 

کـفو و ہمسـری کـی شـرائـط مـیں سـے ہـم کـچھ اہـم پہـلوؤں پـر 
گفتگو کریں گے۔

کـــفو ہـــونـــے کـــی ســـب ســـے پہـــلی شـــرط دیـــِن اســـالم ہـــے۔ جـــس 
کیلئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

” ااوورر مشررکک عووررتووںں سے نکاحح نہہ کرروو حتٰی کہہ ووهه اايیمانن 
لے آآئيیںں؛ ااوورر بيیشک مؤؤمنہہ کنيیزز مشررکک عووررتت سے بہترر 
ہے ااگررچہہ ووهه تمہيیںں بهھلی لگے٬، ااوورر تمم مشررکيینن سے (ااپنی 
عووررتووںں کا) نکاحح نہہ کرروو حتٰی کہہ ووهه اايیمانن لے آآئيیںں؛ ااوورر 
بيیشک مؤؤمنن غالمم مشررکک مرردد سے بہترر ہے ااگررچہہ ووهه تمہيیںں 
بهھال لگے؛ ووهه لووگگ تمہيیںں نارر کی ططررفف ددعووتت دديیتے ہيیںں٬، 
ااوورر هللا ااپنے ااذذنن سے جنتت ااوورر مغفررتت کی ططررفف ددعووتت دديیتا 
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ہے؛ ااوورر ووهه ااپنی آآيیاتت لووگووںں کيیلئے بيیانن کررتا ہے تاکہہ ووهه 
نصيیحتت حاصلل کرريیںں۔ “ (سووررةة االبقررةة ۔ آآيیتت 221) 

يیعنی مرردد عووررتت کے مذذهھھھبب ااوورر عقيیددهه ميیںں تفاووتت ااززددووااجی 
ززنددگی کی تباهھھھی کا سببب ہے۔ ااسس لئے مسلمانن مرردد عووررتت 

کا کسی غيیرر مسلمم سے نکاحح جائزز نہيیںں ہے۔ 

پهھرر مسلمانن ہوونے کے باووجوودد ااگرر کووئی شرراابی٬، فاسقق وو 
فاجرر ااوورر عقلل سے پيیددلل ہوو توو ااسس سے بهھی کسی شرريیفف وو 

متقی خاندداانن کا ررشتہہ جووڑڑنا جائزز نہيیںں ہے۔ 
قالل ررسوولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ : شارربب االخمرر ال يیززووجج إإذذاا 

خططبب. (ووسائلل االشيیعہہ٬، جج٬20، صص79) 
تررجمہہ: ااگرر شرراابب پيینے ووااال ررشتہہ مانگے توو ااسس سے شاددیی 

نہہ کرروو۔ 

ااسی ططررحح ُبررےے لووگووںں ااوورر ااحمقووںں سے شاددیی کررنے سے 
منع کيیا گيیا ہے۔ يیعنی يیہہ نہيیںں کہا جا سکتا ہے چاہے ُبرراا ااوورر 
شرراابی ہے ليیکنن مسلمانن توو ہے لہذذاا ااسس سے ضرروورر شاددیی 

کرروو۔ 

عنن االحسيینن بنن بشارر االووااسططي قالل : كتبتت إإلى أأبي االحسنن 
االررضا عليیهھ االسالمم : إإننّ لي قرراابة قدد خططبب إإليّ ووفي خلقهھ 
سووء؟ قالل : ال تززوّوجهھ إإنن كانن سيیئ االخلقق. (ووسائلل االشيیعہہ٬، 

جج٬20، صص 81) 
تررجمہہ: حسيینن بنن بشارر ووااسططی نے اامامم ررضا عع کوو خطط لکهھا 
کہہ ميیرراا اايیک قرريیبی ررشتہہ دداارر ہے جسس نے مجهھ سے ررشتہہ 
مانگا ہے ليیکنن ااسس کا کرردداارر ُبرراا ہے۔ آآپؐپ نے فررمايیا: ااگرر ااسس 
کے ااططوواارر ُبررےے ہيیںں توو ااسس سے (ااپنی بيیڻٹی کی) شاددیی نہہ 
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کرروو۔ 

قالل أأميیرر االمؤؤمنيینن عليیهھ االسالمم : اايیاكمم ووتززوويیج االحمقاء ٬، فإننّ 
صحبتهھا بالء ٬، وووولددهھھھا ضيیاعع. (ووسائلل االشيیعہہ٬، جج ٬20، صص 

 (84
تررجمہہ: ااميیرر االمؤؤمنيینن علی عع نے فررمايیا کہہ ااحمقووںں سے 
شاددیی کررنے سے بچوو کيیوونکہہ اانن کی صحبتت مصيیبتت ہے 

ااوورر اانن کی ااووالدد ضائع گئی۔ 

ااچهھا پهھرر ااگرر مسلمانن بهھی ہوو٬، موومنن بهھی ہوو٬، متقی پررهھھھيیزز گارر 
بهھی ہوو٬، اانن پڑڑهھھھ جاہلل بهھی نہہ ہوو٬، فہمم وو فررااستت ووااال بهھی ہوو٬، 
ليیکنن صاحبب ااستططاعتت نہہ ہوو يیا دديیووااليیہہ ہوو کہہ بيیوویی کا نانن 
نفقہہ بهھی پوورراا نہہ کررسکے توو ااسس پہلوو سے بهھی ووهه کفوو کی 

کسووڻٹی پرر پوورراا نہيیںں ااتررتا۔ 

وو قالل االصاددقق عع: االکففء اانن يیکوونن عفيیفاََ وو عنددهه يیسارر۔ (منن ال 
يیحضررهه االفقيیہہ٬، جج٬3، صص 692) 

تررجمہہ: اامامم جعفرر صاددقق عع نے فررمايیا کہہ کفوو ہوونا يیہہ ہے کہہ 
ووهه پاکدداامنن ہوو ااوورر ااسس کے پاسس آآسووددهه حالی ہوو۔ 

ااوورر سبب سے ااہمم نکتہہ يیہہ ہے کہہ هللا تعالٰی نے شاددیی کے 
خووااہشمندد فرردد ااوورر ااسس کے وولی کوو ااختيیارر دديیا ہے کہہ ووهه ااپنی 
مررضی کے کفوو وو ہمسرر کوو منتخبب کرريیںں۔ وولی کوو ااختيیارر ہے 

کہہ ووهه کسی کا ررشتہہ قبوولل کررےے يیا رردد کررےے۔ 

لووگووںں کوو حقق حاصلل نہيیںں ہے کہہ ددووسررووںں کيیلئے کفوو وو 
ہمسرریی کے فتووےے صاددرر کرريیںں۔ شاددیی وولی کی مررضی ااوورر 
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کفوو ووہمسرریی کی شررطط پررمنحصرر ہے جيیسا کہہ ررسوولل هللا صص 
نے ااررشادد فررمايیا ہے: 

أأنن االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلہہ ووسلمم قالل أأال ال يیززووجج االنساء ااال 
ااالووليیاء ووال يیززووجنن ااال منن ااالكفاء۔ (تذذکررةة االفقهھاء٬، جج٬2، 

صص603) 
تررجمہہ: نبی ااکررمم صص نے فررمايیا کہہ خبرردداارر عووررتووںں کی 
تززوويیج اانن کے ووليیووںں کے بغيیرر نہيیںں ہوو سکتی ااوورر اانن کی 

تززوويیج کفوو وو ہمسررووںں کے بغيیرر نہيیںں ہوو سکتی۔ 

سيیررتِت معصووميینؑن 

سيیررتتِ معصووميینؑن ميیںں جوو ووااقعاتت ددررجج ہيیںں اانن کے مططالعہہ 
کے بعدد ااسس مسئلے کے باررےے ميیںں کووئی شک وو شبہہ باقی 
نہيیںں ررهه جاتا۔ عامم کتبب ميیںں ااوورر خاصص ططوورر پرر حررمتت ساددااتت 
پرر لکهھی گئی کتبب ميیںں اانن ووااقعاتت کی تفصيیلل ددررجج ہے۔ يیہاںں 
ََ اانن ووااقعاتت کی يیادد ددہانی مقصوودد ہے تاکہہ  صررفف مختصرراا

حقيیقتت ووااضح ہوو جائے۔ 

1۔ جبب سيیددهه فاططمة االززهھھھررااء عع کے ررشتے کيیلئے کچهھ لووگووںں 
نے ررسوولل هللا صص سے ددررخووااستت کی توو آآپؐپ نے سختی سے 

منع فررما دديیا ااوورر فررمايیا کہہ هللا نے يیہہ خبرر ددیی ہے کہہ: 
لوو لمم يیخلقق عليیا عع لما كانن لفاططمة (عليیهھا االسالمم) كفوو على 
ووجهھ ااألررضض٬، آآددمم فمنن ددوونهھ إإلى يیوومم االقيیامة۔ (عيیوونن ااخبارر 

االررضؐا٬، جج٬1، صص225 عرربی) 
تررجمہہ: ااگرر هللا علؑی کوو خلقق نہہ فررماتا توو فاططمہؑہ کا پوورریی ددنيیا 
ميیںں قيیامتت تک کووئی ہمسرر نہہ ہووتا چاہے ووهه آآددمؑم ہوو يیا کووئی 

ااوورر ہوو۔ 
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يیہہ بہتت عميیقق فررمانن ہے جسس سے حقيیقتت عيیاںں ہوو جاتی ہے 
کہہ نسلِل آآددمؑم ااوورر آآلِل ررسوولؑل ددوو مختلفف چيیززيیںں ہيیںں۔ 

2۔ ااشعثث بنن قيیسس کنددیی نے مووال علؑی سے سيیددهه عاليیہؑہ کے 
ررشتے کی ددررخووااستت کی توو آآپؑپ نے غضبناکک ہوو کرر فررمايیا: 
أأعززبب ٬، بفيیكك االكثكثث ٬، وولكك ااألَثلبب ٬، أأَغرركك اابنن أأبي قحافة حيینن 
جكك اامم فررووةة ؟! إإنهھا لمم تكنن منن االفووااططمم۔ (االمقدداادد اابنن ااالسوودد  ززووَّ

االکنددیی٬، جج٬1، صص133) 
تررجمہہ: ددفع ددوورر٬، تيیررےے منہہ ميیںں خاکک ااوورر پتهھرر پڑڑيیںں ااوورر 
تيیرریی تباہی ہوو٬، کيیا اابی قحافہہ کے بيیڻٹے نے تمم سے ااپنی بيیڻٹی  
اامم فررووهه کی شاددیی کررکے تجهھے مغرروورر کرر دديیا ہے حاالنکہہ 

ووهه لڑڑکی فاططميیاتت ميیںں سے نہيیںں ہے۔ 

يیعنی مووال علؑی نے ووااضح فررما دديیا کہہ فووااططمم کی بيیڻٹيیووںں کے 
کفوو غيیررسيیدد خاندداانن ميیںں نہيیںں ہوو سکتے۔ فاططمہہ کی جمع 
فووااططمم ہے يیعنی ررسوولل هللا صص کی ددااددیی جانن بهھی فاططمہؑہ ٬، 
ررسوولل هللا صص کی بيیڻٹی بهھی فاططمہؑہ ااوورر ررسوولل هللا صص کی 

پالنے وواالی ماںں بهھی فاططمہؑہ بنتت ااسدد۔ 

3۔ معاوويیہہ نے حاکمم مدديینہہ مرروواانن کوو پيیغامم بهھيیجا کہہ بنی ہاشمم 
سے يیززيیدد کيیلئے ررشتہہ کی ددررخووااستت کرروو۔ مرروواانن نے 
حضررتت عبددهللا بنن جعفرر ططيیارؑر سے باتت کی توو آآپؑپ نے کہا کہہ 
ااسس باتت کا ااختيیارر اامامؑم کے پاسس ہے۔ مرروواانن نے اامامؑم کے 
حضوورر آآکرر جبب باتت شررووعع کی توو بہتت ززيیاددهه حقق مہرر ااوورر 
ووظظيیفووںں ااوورر يیززيیدد سے ررشتہہ دداارریی کی ووجہہ سے ددشمنی ختمم 
ہوونے کی باتت کی توو اامامؑم نے ااسے ڻٹووکک دديیا ااوورر بهھررپوورر 
جوواابب دديیا ااوورر يیززيیدد لعيینن کی بددکرردداارریی کوو بيیانن کيیا ااوورر فررمايیا 
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کہہ ہمارریی ددشمنی ووجنگ ددنيیا کيیلئے نہيیںں ہے بلکہہ دديینن کيیلئے 
ہے۔ ااوورر ووااضح کيیا کہہ بنوو ااميیہہ ااوورر بنی ہاشمم کفوو نہيیںں ہيیںں۔ 

4۔ ددرربارر يیززيیدد ميیںں اايیک شامی نے يیززيیدد لعيینن سے مووال حسيیننؑ 
کی ططاہررهه بيیڻٹی کوو کنيیززیی ميیںں مانگا۔ توو شہززااددیؑی ااپنی پهھووپهھی 
ااماںں سيیددهه ززيینبؑب سے لپٹٹ گئی ااوورر کہا کہہ کيیا اابب يیتيیمی کے 
بعدد خاددمہہ بهھی بننا ہے؟ سيیددهه ززيینبؑب نے فررمايیا کہہ يیہہ فاسقق 
لعنتی اايیسا نہيیںں کرر سکتے۔ يیززيیدد لعيینن نے غصہہ ميیںں جوواابب 
دديیا کہہ ووهه اايیسا کرر سکتا ہے۔ توو سيیددهه ززيینبؑب نے غضنباکک ہوو 
کرر جوواابب دديیا: كال ٬، ووهللا ما جعلل هللا ذذلكك لكك إإال أأنن تخررجج عنن 
ملتنا ٬، ووتدديینن بغيیرر دديیننا۔ (ززيینبب االکبرٰریؐی منن االمهھدد االی االلحدد٬، 

صص382) 
تررجمہہ: ہررگزز نہيیںں٬، هللا کی قسمم هللا نے تجهھے يیہہ ااختيیارر دديیا 
ہی نہيیںں مگرر يیہہ کہہ توو ہماررےے دديینن سے نکلل جائے ااوورر 

ہماررےے دديینن کے عالووهه کووئی ددووسرراا دديینن ااختيیارر کرر لے۔ 

يیعنی سيیددهه ززيینبؑب نے ووااضح کرر دديیا کہہ سيیددززااددیی کوو کنيیزز 
بنانے ووااال دديینن ااسالمم سے خاررجج ہوو جاتا ہے۔ 

5۔ مدديینہہ ميیںں جبب حضررتت حسنن مثٰنؑی کا ووصالل ہوو گيیا توو اانن 
کی ززووجہہ فاططمہؑہ بنتت االحسيینؑن کيیلئے حاکمم مدديینہہ عبدد االررحٰمنن 
بنن ضحاکک بنن قيیسس فہرریی نے ررشتہہ کی ددررخووااستت جسس کوو 
سختی سے رردد کرر دديیا گيیا۔ ااسس کے بعدد مدديینہہ ميیںں حاکمم نے 

ساددااتت پرر مززيیدد سختی بڑڑهھھھا ددیی۔ 

6۔ حضررتت ززيیدؑد شہيیدد کی شہاددتت کے بعدد حسنی ساددااتت نے 
خررووجج کيیا۔ جنابب عبدد هللا بنن حسنؑن کے ددوو بيیڻٹے محمدد وو 
اابررااهھھھيیمم ااسس جنگ ميیںں شہيیدد ہوو گئے توو جنابب عيیٰسی بنن ززيیدد 
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شہيیدد جوو اانن کے ساتهھ تهھے ررووپووشش ہووگئے ااوورر کووفہہ ميیںں 
گمنامی کی ززنددگی گذذااررنے لگے۔ اايیک ااوونٹٹ کرراائے پرر لے 
کرر سقائی کا کامم کررکے ااپنی گذذرر بسرر کررتے تهھے۔ آآپپ نے 
عقدد کيیا ااوورر اايیک بيیڻٹی ہووئی ليیکنن آآپپ نے ززووجہہ ااوورر سسرراالل 
کوو ااپنا حسبب نسبب نہيیںں بتايیا۔ کسی نے آآپپ کی بيیڻٹی کا ررشتہہ 
مانگا ااوورر ززووجہہ ااسس ررشتہہ پرر ررااضی تهھی٬، آآپپ نے بہتت 
سمجهھايیا ليیکنن يیہہ نہہ بتايیا کہہ آآپپ آآلل ررسوولؐل ہيیںں٬، جبب ززووجہہ نے 
بيیڻٹی کا ررشتہہ کووفہہ کے عامم آآددمی کوو دديینے پرر ااصرراارر کيیا توو 
جنابب عيیٰسی نے هللا سے مدددد کيیلئے ددعا مانگی ااوورر چندد ہی 
ددنووںں ميیںں بيیڻٹی ووفاتت پاگئی۔ جنابب عيیٰسی بنن ززيیدد نے بہتت 
گرريیہہ کيیا کہہ بيیڻٹی کوو يیہہ بهھی نہہ بتا سکا کہہ ووهه کوونن تهھی۔ آآللِ 

ررسوولؐل پرر مصيیبتووںں کے پہاڑڑ ڻٹووڻٹے ہيیںں۔ 

7۔ يیہہ ووااقعہہ سبب جانتے ہيیںں کہہ اايیک آآددمی نے پہلے ہشامم بنن 
حکمم سے شاددیی کيیلئے کفوو وو ہمسرریی کے عنوواانن پرر بحثث کی 
کہہ ددووسررےے لووگگ بهھی ہاشميیووںں کے ہمسرر ہيیںں۔ پهھرر اامامم جعفرر 
صاددقؑق کے پاسس آآيیا ااوورر يیہی بحثث کی ااوورر ررشتہہ مانگا۔ توو ااماممؑ 
نے ااسے ووااضح کرر دديیا جسس کا خالصہہ يیہہ ہے کہہ جنن لووگووںں 
کيیلئے صددقہہ ليینا جائزز ہوو ووهه اانن (ساددااتت) لووگووںں کے کفوو 
ووہمسرر نہيیںں ہوو سکتے جنن کوو هللا نے فضيیلتت عططا فررمائی ہوو۔ 

ووهه الجوواابب ہوو کرر ووااپسس چال گيیا۔ 

8۔ اامامم مووٰسی کاظظمؑم کی ااکيیسس بيیڻٹاںؑں تهھيیںں جنن کا ااسس ددوورر ميیںں 
کووئی کفوو نہيیںں تهھا ااسس لئے اانن کی شاددیی نہيیںں ہووئی ااوورر آآئمہہؑ 
نے اانن ططاہررهه بيیڻٹيیووںں کيیلئے ددسس دديیہاتت جاگيیرر کی آآمددنن ووقفف 

کرر ددیی تهھی تاکہہ اانن کی ضرروورريیاتت پوورریی ہووتی ررہيیںں۔ 
ااوورر يیہہ سبب لووگووںں ميیںں مشہوورر تهھا ااوورر جانتے تهھے کہہ 
ررضائيیہہ خووااتيینن کی شاددیی نہيیںں ہووتی ااگرر کفوو نہہ ملے۔ اامامم 
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ؑ کی ووجہہ سے سيیددززاادديیووںں کوو ررضائيیہہ کہا جاتا تهھا  ررضا
جيیسے اامامم تقؑی وو اامامم نقؑی کوو اابنن ررضؑا کہا جاتا تهھا۔ 

9۔ جنن خووااتيینن کا ررشتہہ خاندداانِن ررسالتت سے ُجڑڑ جاتا ہے ااگرر 
ووهه بيیووهه ہوو جائيیںں توو اانن سے بهھی کسی اامتی کا نکاحح جائزز 
نہيیںں ہے۔ حاالنکہہ شرريیعتت ميیںں بيیووهه کيیلئے ددووسرراا نکاحح کررنا 
حرراامم نہيیںں ہے۔ لہذذاا سيیدد ززاادديیووںں کا کسی غيیررسيیدد سے نکاحح 

بددررجہہ ااتمم جائزز نہيیںں۔ 

ااسی لئے هللا تعالٰی نے ررسوولل هللا صص کے بعدد آآپؑپ کی ااززووااجج 
کے ساتهھ نکاحح قيیامتت تک حرراامم قرراارر ددےے دديیا: 

۔ ۔ ۔ ووال اانن تنکحوواا ااززووااجہہ منن بعددهه اابددااََ۔ ۔ ۔ (سووررةة ااالحززاابب 
آآيیتت 53) 

ااسس آآيیتت ميیںں لفظظ اابددااََ ميیںں قيیامتت تک ہميیشہہ کيیلئے سيیدد ززاادديیووںں 
سے غيیررساددااتت کا نکاحح حرراامم ہوونا مضمرر ہے۔ 

ااوورر ددووسرریی باتت يیہہ کہہ کسی بيیووهه سے نکاحح بهھالئی ہے ااوورر 
جائزز ہے ليیکنن خانددااننِ ررسالتت پرر شرريیعتت کا ہرر قانوونن الگوو 

نہيیںں ہووتا۔  

جبب شامم ميیںں اايیک سالل کی قيیدد ااوورر اايیک سالل کرربال ميیںں قبرر 
حسيینؑن پرر گرريیہہ ووززاارریی کررکے سيیددهه رربابؑب مدديینہہ ووااپسس تشرريیفف 
الئيیںں توو ااشرراافف مدديینہہ ميیںں سے ررشتہہ کی ددررخووااستت آآئی توو 
آآپؑپ نے فررمايیا: ال وو هللا ما كنتت ألّتخذذ حموواا بعدد ررسوولل هللاّ 

(صلى هللا عليیهھ وو آآلهھ وو سلمم)۔ (نفسس االمهھموومم٬، صص480) 
تررجمہہ: هللا کی قسمم نہيیںں٬، ميیںں ررسوولل هللا صص کے بعدد ہررگزز 

کسی کوو سسرراالل نہيیںں بنا سکتی۔ 

�19



سيیددهه رربابؑب کا يیہہ اايیک جملہہ حررمتت ساددااتت کے مخالفيینن کا منہہ 
بندد کررنے کيیلئے کافی ہے۔ 

10۔ عظظمتِت آآلل ررسوولؐل سے حسدد کررنے وواالووںں کا جبب کووئی 
بسس نہيیںں چلتا توو ررسوولل هللا صص ااوورر مووال علی صص کے اافعالل 
پرر ززبانن ددررااززیی شررووعع کرر دديیتے ہيیںں کہہ ررسوولل هللا صص نے 
ززيینبؑب بنتت جحشش کی شاددیی ززيیدد سے کررددیی ااوورر مووال علی 
صص نے ااپنی بيیڻٹيیووںں کی شاددیی جعفرر ططيیارؑر کے بيیڻٹووںں سے کرر 

ددیی جوو (نعووذذ با� ) سيیدد نہيیںں تهھے۔ 

جہالتت کی حدد ہے کہہ اانن ناصبی لووگووںں کوو حضررتت اابووططالببؐ 
ااوورر اانکی ااووالدد کی عظظمتت کا اانددااززهه ہی نہيیںں۔ قررآآنن حکيیمم ميیںں 
هللا عززووجلل نے حضررتت اابوو ططالبؐب کی ااووالدد کوو تمامم عالميینن 
پرر مصططٰفی بنانے کا ااعالنن کيیا ہے (سووررةة آآلل عمرراانن آآيیتت 
33)۔ يیعنی حضررتت اابوو ططالبؐب کی ااووالدد ہی توو سيیدد ہے بلکہہ 

مصططٰفی ہے۔ 
 ااوورر جعفرر ططيیارؑر ووهه ہيیںں کہہ جوو قيیامتت کے ددنن اانبيیاؑء کی 
ررسالتت کی گووااہی دديیںں گے (االقططررةة٬، جج٬1، صص 159)۔ يیعنی 
حضررتت جعفرر کے بچے جوو هللا کے چنے ہووئے ااوورر فووااططمم 

کی ااووالدد ہيیںں اانن کی سيیاددتت ميیںں کووئی شک نہيیںں۔ 
عنن ررسوولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلمم أأنهھ قالل لعقيیلل بنن أأبي 
ططالبب عع: أأنا أأحبكك يیا عقيیلل حبيینن: حباً لكك ووحباً ألبي ططالبب ألنهھ 
كانن يیحبكك۔ (االغدديیرر٬، جج٬7، صص386) تررجمہہ: ررسوولل هللا صص 
نے حضررتت عقيیلل بنن اابی ططالبب عع سے فررمايیا: ااےے عقيیلل 
مجهھے تمم سے ددوو محبتيیںں ہيیںں٬، اايیک محبتت تمم سے ہے ااوورر 
اايیک اابوو ططالبب عع کی ووجہہ سے کہہ ووهه تمم سے محبتت کررتے 

تهھے۔ ررسوولل هللا صص کا محبووبب ہوونا بہتت بڑڑیی فضيیلتت ہے۔ 
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ااوورر ررہے ززيیدد بنن حاررثث توو ووهه بهھی آآلل اابررااهھھھيیمؑم ميیںں سے ہيیںں۔ 
ااسس ددوورر کے حاالتت اايیسے تهھے کہہ کسی کوو پکڑڑ کرر غالمم 
بنانا ااوورر فررووختت کرر دديینا مشکلل نہيیںں تهھا٬، اايیسے ووااقعاتت کی 
تارريیخ ميیںں کئی مثاليیںں ہيیںں۔ ززيیدد بنن حاررثث کے جوو مختلفف 
شجررےے بيیانن کئے گئے ہيیںں ووهه سبب ااووالدد حضررتت ااسماعيیللؑ 
سے ملتے ہيیںں لہذذاا ززيیدد بهھی ہاشمی خاندداانن کے کفوو تهھے۔ 
چاہے ززيیدد بنن حاررثث بنن عبدد االمططلبب ہوو يیا ززيیدد بنن حاررثہہ بنن 
عددنانن ہوو يیا ززيیدد جنابب کالبب کی ااووالدد ميیںں شررااحيیلل کلبی کا 

بيیڻٹا ہوو٬، ہرر صووررتت ميیںں ووهه بنی هھھھاشمم کا کفوو تهھا۔ 

11۔ ساددااتت کے اانددرروونی معامالتت ميیںں غيیررساددااتت کوو توو ددخلل 
اانددااززیی کا کووئی حقق ہی حاصلل نہيیںں چہہ جائيیکہہ کووئی سيیدد 

ززاادديیووںں کی ہمسرریی کی باتت کررےے۔ 

اامامم جعفرر صاددقؑق کی محفلل ميیںں کسی شخصص نے جنابب ززيیدد 
شہيیدد کے باررےے ميیںں کچهھ کہنے کی کووششش کی توو اامامؑم نے 
ااسس کوو جهھڑڑکک دديیا ااوورر فررمايیا: مهھال ليیسس لكمم أأنن تددخلوواا فيیما 

بيیننا ااال بسبيیلل خيیرر۔ (معانی ااالخبارر٬، جج٬1، صص392 عرربی) 
ڻٹهھہرر جا٬، تيیررےے لئے جائزز نہيیںں کہہ ہماررےے آآپسس کے معامالتت 

ميیںں ددخلل اانددااززیی کررےے سوواائے ااچهھی باتت کررنے کے۔ 

ذذرريیتِت ررسوولؐل سے بغضض وو عنادد 

ااسس علمی ااوورر سائنسی ددوورر ميیںں سبب کچهھ عيیاںں ہوونے کے 
باووجوودد کچهھ لووگگ ال علمی کی ووجہہ سے يیا جہالتت کی ووجہہ 
سے يیا بغضض وو عنادد کی ووجہہ سے يیا اايیک سووچی سمجهھی 
ساززشش کی ووجہہ سے حررمتت ساددااتت کے خالفف اايیک ططووفاننِ 

بدد تميیززیی بررپا کئے ہووئے ہيیںں۔ 
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حاالنکہہ ااگرر منططقی ااعتبارر سے دديیکهھا جائے کہہ کيیا کسی غيیرر 
سيیدد کوو سيیدد ززااددیی سے نکاحح کررنے کا کووئی دديینی يیا ددنيیاوویی 
فائددهه پہنچتا ہے؟ توو ااسس کا يیہی جوواابب ہے کہہ ااسس نکاحح ميیںں 
کووئی ااضافی فائددهه نہيیںں ہے۔ ليیکنن سيیررتت معصووميینن عع ااوورر 
ااحادديیثث ميیںں جبب ااسس کی ممانعتت وواارردد ہوو چکی ہے توو پهھرر 
غيیررسيیدد کوو سيیدد ززااددیی سے نکاحح کررنے ميیںں نقصانن ااوورر گناهه 
کے سوواا کچهھ ااوورر ملنے کی ااميیدد نہيیںں ہے۔ توو پهھرر اايیسے 

نکاحح پرر ااصرراارر غيیرر منططقی ہے۔ 

قالل ررسوولل هللا صص: لوو اامررتت ااحدداا اانن يیسجدد الحدد المررتت االمررااةة 
اانن تسجدد لززووجهھا۔ (بحارر ااالنوواارر٬، جج٬103، صص 248) 

ررسوولل هللا صص نے فررمايیا کہہ ااگرر ميیںں کسی اايیک کوو کسی 
ددووسررےے کا سجددهه کررنے کا حکمم دديیتا توو ميیںں ززووجہہ کوو شووہرر 

کا سجددهه کررنے کا حکمم دديیتا۔ 

قالل االنبی صص: اانما االنکاحح ررقق٬، فاذذاا اانکح ااحددکمم ووليیددةة فقدد ااررقهھا 
فليینظظرر ااحددکمم لمنن يیررقق کرريیمتہہ۔ (بحارر ااالنوواارر٬، جج٬103، 

صص381) 
ررسوولل هللا صص نے فررمايیا کہہ بيیشک نکاحح اايیک کنيیززیی ہے٬، 
جبب تمم ميیںں سے کووئی ااپنی بچی کا نکاحح کررتا ہے توو ااسے 
کنيیززیی ميیںں دديیتا ہے پسس تمم ميیںں سے ہرر اايیک خيیالل ررکهھے کہہ 

کسس کوو ااپنی بيیڻٹی کنيیززیی ميیںں ددےے ررہے ہوو۔ 

اابب ااسس ميیںں کووئی سووچنے وواالی باتت ہی نہيیںں کہہ اايیک سيیدد 
ززااددیی کيیلئے کووئی غيیررسيیدد قابلِل سجددهه ہوو سکتا ہے يیا کسی 
سيیدد ززااددیی کوو کسی غيیرر سيیدد کی کنيیززیی ميیںں دديیا جاسکتا ہے۔ 
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ااصوولی علماء اايیک ساززشش کے تحتت فتووےے صاددرر کررتے ہيیںں 
ااوورر اانن کوو ررسوولل هللا صص کی نسبتت کا ذذرراا برراابرر خيیالل نہيیںں 
ہے۔ ددووسرریی قوومووںں ااوورر ذذااتووںں کے متعلقق کووئی ااظظہارر خيیالل 
نہيیںں کررتا٬، ليیکنن صررفف اايیک ررسوولل هللا صص کی ذذرريیتت ررهه گئی 

ہے کہہ لووگووںں نے ساددااتت کی عززتت کوو کهھلوونا بنايیا ہوواا ہے۔ 

هللا عززووجلل ااوورر ااسس کے حبيیبب صص کے غضبب سے ڈڈررنا 
چاہيیے۔ کيیا لووگگ ساددااتت کوو شعائرر هللا کے برراابرر بهھی نہيیںں 
سمجهھتے کہہ ررسوولل هللا صص کی ذذرريیتت ميیںں خووااتيینن کوو 
مووضووعع بحثث نہہ بنائيیںں۔ سووررةة االحج آآيیتت 32 ميیںں هللا کا ااررشادد 
ہے کہہ جوو شعائرر هللا کی تعظظيیمم کررتا ہے يیہہ ااسس کے ددلل ميیںں 
تقوویٰی کی ووجہہ سے ہے۔ جسس جانوورر کی قرربانی کی ووجہہ سے 
هللا سے نسبتت ہوو جائے ااسس کی ااتنی تعظظيیمم کا حکمم ہے۔ توو 
کيیا ررسوولل هللا صص کے خاندداانن کی سيیدد بيیڻٹيیاںں اامتت مسلمہہ 
کيیلئے قابلل عززتت نہيیںں ہيیںں ! ہرر اايیرراا غيیرراا سيیدد ززاادديیووںں کے 
متعلقق بحثث ميیںں مشغوولل ہے۔ حاالنکہہ سبب کوو ااپنے ااپنے 

خاندداانن کی خبرر ليینی چاہيیے۔ 

ووقالل ررسوولل هللا صص : ااكررموواا أأووالددیی٬، االصالحوونن � 
وواالططالحوونن لي. (جامع ااالخبارر٬، صص 393) 

تررجمهھ: ررسوولل هللا صص نے فررمايیا: ميیرریی ااووالدد (يیعنی ساددااتت) 
کی عززتت کرروو٬، جوو نيیک ہووںں اانن کا ااحترراامم هللا کی ووجہہ سے 

ااوورر جوو غيیرر صالح ہووںں اانن کا ااحترراامم ميیرریی ووجہہ سے کرروو۔ 

يیعنی ساددااتت کی عززتت اانن کے ذذااتی کرردداارر کی ووجہہ سے نہيیںں 
ہے بلکہہ ااسس نسبتت کی عززتت ہے جوو ساددااتت کوو ررسوولل هللا 

صص سے ہے۔ 
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يیہہ ددشمنی ددررااصلل ساددااتت سے نہيیںں ہے بلکہہ يیہہ بغضض وو عنادد 
ررسوولل هللا صص سے ہے جسس کا ااظظہارر بالووااسططہہ ططرريیقے سے 

کيیا جاتا ہے۔ 
ااوورر کوونن نہيیںں جانتا کہہ يیہہ سبب ددنيیاوویی حسبب نسبب قيیامتت کے 
ددنن نہيیںں ہووںں گے مگرر ررسوولل هللا صص کا حسبب نسبب باقی 

ررہے گا۔ 

قالل االنبي صص : ال تصلوواا علي صالةة مبتووررةة إإذذاا صليیتمم علي بلل 
صلوواا على أأهھھھلل بيیتي ووال تقططعووهھھھمم مني فإنن كلل سببب وونسبب 
منقططع يیوومم االقيیامة إإال سببى وونسبي. (بحارر ااالنوواارر٬، جج ٬5، صص 

 (209
تررجمہہ: نبی ااکررمم صص نے فررمايیا: جبب تمم مجهھ پرر صلووااةة 
بهھيیجتے ہوو توو مجهھ پرر دُدمم کڻٹی صلووااةة نہہ پڑڑهھھھا کرروو بلکہہ ميیرریی 
ااهھھھلل بيیتت عع پرر بهھی صلووااةة بهھيیجا کرروو ااوورر اانؑن کوو مجهھ سے 
متت جدداا کرروو کيیوونکہہ تمامم ررشتے حسبب نسبب قيیامتت کے ددنن 
قططع ہوو جائيیںں گے سوواائے ميیررےے ررشتے ااوورر حسبب نسبب 

کے۔ 

ناصبی علماء کوو عقلل وو ہووشش کے ناخنن ليینا چاہيیںں کہہ کسس 
خاندداانن کی خووااتيینن کے ررشتووںں ااوورر ہمسرریی کے فتووےے صاددرر 

کرر ررہے ہيیںں؟ 

کيیا جسس کيیلئے صددقہہ حرراامم ہوو ااسس کا ہمسرر ووهه ہوو سکتا ہے 
کہہ جسس پرر صددقہہ حاللل ہوو؟ 

تددبرر فررمائيیںں کہہ ساددااتت کی ططررفف دديیکهھنا عباددتت ہے۔ 

عنن أأبي االحسنن علي بنن مووسى االررضا (عليیهھ االسالمم) قالل: 
االنظظرر إإلى ذذرريیتنا عباددةة. فقيیلل لهھ: يیا بنن ررسوولل هللا صص٬، االنظظرر 
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إإلى ااالئمة منكمم عباددةة٬، أأمم االنظظرر إإلى جميیع ذذرريیة االنبي (صلى 
هللا عليیهھ ووآآلهھ)؟ فقالل: بلل االنظظرر إإلى جميیع ذذرريیة االنبي (صلى هللا 

عليیهھ ووآآلهھ) عباددةة. (اامالی شيیخ صددووقؒق٬، جج٬1، صص369) 
تررجمہہ: اامامم علی ررضا عع نے فررمايیا: ہمارریی ذذرريیتت کی ططررفف 
دديیکهھنا عباددتت ہے۔ توو آآپؑپ سے پووچهھا گيیا: يیابنن ررسوولل هللا صص 
کيیا آآپؐپ ميیںں سے صررفف اامامووںں عع کوو دديیکهھنا عباددتت ہے يیا 
نبی ااکررمم صص کی تمامم ذذرريیتت کی ططررفف دديیکهھنا؟ فررمايیا: بلکہہ 

نبی ااکررمم صص کی تمامم ذذرريیتت کوو دديیکهھنا عباددتت ہے۔ 
جسس کوو نبی ااکررمم صص سے نسبتت ہوو جائے هللا تعالٰی توو ااسس 
کے نيیک ااعمالل کی جززاا بهھی ددووسررووںں کی نسبتت ددووگنا عططا 
فررماتا ہے۔ يیہہ نسبتت کی عززتت ہے جيیسا کہہ هللا نے سووررةة 

ااالحززاابب کی آآيیتت 31 ميیںں ااررشادد فررمايیا ہے: 
 ” ااوورر تمم ميیںں سے جوو هللا ااوورر ااسس کے ررسوولؐل کی ااططاعتت 
کررےے گی ااوورر صالح عملل کررےے گی ہمم ااسس کوو ددووبارر ااجرر دديیںں 
گے ااوورر ہمم نے ااسس کيیلئے باعززتت ررززقق تيیارر کرر ررکهھا ہے۔ “ 

خاندداانن ررسالتت سے بغضض وو عنادد ررکهھنے وواالووںں نے ررسوولل 
هللا صص کی حيیاتت مباررکہہ ميیںں ہی ساززشيیںں شررووعع کرر ددیی 

تهھيیںں۔ ررشتووںں ناططووںں کے منن گهھڑڑتت اافسانے گهھڑڑےے گئے۔ ااوورر  
تارريیخ کوو مسخ کيیا گيیا۔ 

االحمدد �٬، بہتت ساررےے شيیعہہ علمائے حقق نے حررمتت ساددااتت 
کے حقق ميیںں کتبب کی صووررتت ميیںں بہترريینن تحقيیقق پيیشش کی 
ہے ااوورر سيیدد ززاادديیووںں کے غيیرر کفوو کے ساتهھ منن گهھڑڑتت 
اافسانووںں کی رردد ددالئلل ااوورر حقائقق کے ساتهھ پيیشش کرر ددیی ہے۔ 

ااسس کے عالووهه چہاررددهه معصووميینن عع کے تمامم اافعالل کوو اامتت 
کيیلئے مثالل نہيیںں بنايیا جا سکتا۔ مثالََ اامتت کيیلئے چارر شادديیووںں 
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سے ززيیاددهه جائزز نہيیںں ليیکنن ررسوولل هللا صص کيیلئے کووئی پابنددیی 
نہيیںں کيیوونکہہ ہمم معصووميینن عع کے اافعالل کی مصلحتت نہيیںں 
سمجهھ سکتے ااوورر مززيیدد بررآآںں يیہہ کہہ معصووميینن عع شرريیعتت کے 
پابندد نہيیںں بلکہہ دديینن وو شرريیعتت معصووميینن عع کے نقشش قددمم کا 
نامم ہے۔ ااسی لئے هللا عززووجلل نے سووررةة االحج کی آآيیتت 78 
ميیںں فررمايیا ہے کہہ معصووميینن عع پرر دديینن ميیںں کووئی پابنددیی 

نہيیںں: 

”۔ ۔ ۔ ااسس نے تمہيیںؑں چنن ليیا ہے ااوورر دديینن ميیںں تمم پرر کووئی تنگی 
نہيیںں ررکهھی؛ تمہاررےے (يیعنی آآللِ محمدؐد کے) باپپ اابررااهھھھيیمؑم کی 
ملتت (دديینن)؛ هللا نے تمہارراا نامم مسلميینن ررکهھا ہے٬، ااسس سے قبلل 
بهھی ااوورر ااسس (قررآآنن) ميیںں بهھی تاکہہ ررسوولؐل تمم (آآئمہؐہ) پرر گووااهه ہوو 

ااوورر تمم (آآئمہؐہ) لووگووںں پرر گووااهه ہوو۔ ۔ ۔ “ 

لہذذاا معصووميینن عع کے ااززددووااجج کوو اامتت کيیلئے مثالل بنا کرر پيیشش 
کررنا ددررستت نہيیںں ہے۔ اامتت کيیلئے معصووميینن عع کے ااحکامم 

الگوو ہووںں گے۔ 

ناصبی علماء نے بہتت لمبی چووڑڑیی پالننگ کی تهھی۔ پہلے 
ساددااتت مررددووںں کوو غيیرر ساددااتت ميیںں تززوويیج کيیلئے اابهھارراا۔ تاکہہ 
ساددااتت ميیںں ااسططررحح غيیررشاددیی شددهه خووااتيینن کی شررحح ززيیاددهه ہوو 
جائے ااوورر پهھرر سيیددهه خووااتيینن کی غيیررسيیدد سے تززوويیج کے 

فتووےے کاررآآمدد ثابتت ہووںں گے۔ 

حاالنکہہ ررسوولل هللا صص نے حضررتت علی عع ااوورر حضررتت 
جعفرر ططيیارر عع کی ااووالدد کی ططررفف دديیکهھ کرر فررمايیا تهھا:  
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وونظظرر االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلمم إإلى أأووالدد علي ووجعفرر 
عليیهھما االسالمم فقالل : بناتنا لبنيینا ووبنوونا لبناتنا ۔ (منن ال يیحضررهه 

االفقيیہہ٬، جج٬3، صص 393) 
يیعنی ہمارریی بيیڻٹيیاںں ہماررےے بيیڻٹووںں کيیلئے ہيیںں ااوورر ہماررےے بيیڻٹے 

ہمارریی بيیڻٹيیووںں کيیلئے ہيیںں۔ 

بہتت ووااضح حدديیثث ہے کہہ ررسوولل هللا صص کی ااپنی ذذرريیتت يیعنی 
ساددااتت کيیلئے يیہی نصيیحتت ہے کہہ سيیدد جوواانن سيیددهه خاتوونن 
سے ااززددووااجج کررےے ااوورر سيیددهه خاتوونن سيیدد جوواانن سے ااززددووااجج 

کررےے۔  

ااسططررحح غيیرر شاددیی شددهه مرردد وو خووااتيینن کی شررحح ميیںں تفاووتت 
پيیدداا نہيیںں ہووگی ااوورر ناصبی علماء کی فتووےے باززیی بے ااثرر ہوو 

جائے گی۔ 

يیہہ صررفف شيیعہہ علمائے حقہہ کا عقيیددهه نہيیںں بلکہہ ااہلسنتت علماء 
بهھی حررمتِت ساددااتت کے قائلل ہيیںں۔ 

کسی مصلحتت يیا مجبوورریی کے تحتت يیا ناصبی علماء کی 
فتووےے باززیی ااوورر گمررااهه کنن ررااہنمائی کی ووجہہ سے ماضی ميیںں 
جوو غيیرر کفوو سے ررشتے ططے ہوو چکے ہيیںں اانن سے ددررگذذرر 
کی جائے۔ کيیوونکہہ کسی مسئلہہ کا علمم آآ جانے کے بعدد ددووباررهه 

غلططی کررنا ددررستت نہيیںں۔ 

ررسوولل هللا صص کا ووااضح قوولل ہے ااسس کوو يیادد ررکهھيیںں: 
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قالل ررسوولل هللا صص اانا أأهھھھلل بيیتت ال تحلل لنا االصددقة ووقدد أأمررنا 
باسباغغ االططهھوورر وواانن ال تنززىى حمارراا على عتيیقة ۔ (عيیوونن ااخبارر 

االررضا عع٬، جج٬1، صص32) 

تررجمهھ: ررسوولل هللا صص نے فررمايیا کہہ ہمم ااہلبيیتت صص پرر ہرر قسمم 
کا صددقہہ حرراامم ہے ااوورر ہميیںں مکملل ططہاررتت کا حکمم دديیا گيیا 
ہے ااوورر يیہہ کہہ گددهھھھے کوو نجيیبب االططررفيینن ااعلٰی نسلل کی 

گهھووڑڑیی پرر بررترر نہہ قرراارر دديیا جائے۔ 

ااسس حدديیثث ميیںں گددهھھھا ااسس آآددمی کوو کہا گيیا ہے جوو ساددااتت سے 
ررشتہہ دداارریی کررنا چاہتا ہوو ااوورر خوودد غيیرر سيیدد ہوو۔ ااوورر عتيیقة 
ااعلٰی نسلل کی نجيیبب االططررفيینن گهھووڑڑیی کوو کہتے ہيیںں يیعنی سيیدد 
ززااددیی کوو عتيیقہہ سے تشبيیہہ ددیی گئی ہے۔ يیعنی غيیرر سيیدد کوو 
سيیدد ززااددیی کا شووہرر قرراارر نہيیںں دديیا جا سکتا۔ لہذذاا نسلل ساددااتت 

کوو مکملل ططوورر پرر خالصص ااوورر ططاہرر ررکهھنے کا حکمم ہے۔ 

نصيیحتت 

ِ حقق  ليیکنن ااپنی مستقبلل کی نسلووںں کی حفاظظتت کيیلئے پيیغامم
پہنچانا بہتت ضرروورریی ہے کہہ صررفف ساددااتت ہی نہيیںں بلکہہ 
سبب لووگووںں کوو ااپنے حسبب نسبب کی پاسدداارریی کررنی چاہيیے۔ 
لہذذاا ہرر کسی کوو ااپنے حسبب نسبب کے مططابقق ااپنے کفوو وو 

ہمسرر سے ہی ررشتہہ دداارریی کررنا مناسبب ہے۔ 

ددنيیا ميیںں يیہہ جوو اانسانووںں کا گلستانن ہے ااسس ميیںں ررنگا ررنگی 
مختلفف قبائلل ااوورر خاندداانووںں کی نمايیاںں خصووصيیاتت کی ووجہہ 
سے ہے۔ ااپنے خاندداانن کے منفرردد ااووصافف کوو قائمم ررکهھنے 
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سے اانسانووںں کے چمنن کی خووبصووررتی قائمم ررہے گی۔ قووميیںں 
ااوورر قبيیلے اايیک ددووسررےے پرر بررترریی جتانے کيیلئے ہررگزز نہيیںں 
ہيیںں٬، بلکہہ يیہہ پہچانن ااوورر تعاررفف کيیلئے ہيیںں ااوورر ااسس تنووعع ميیںں 
ہی معاشررےے کا قيیامم وو ددوواامم ہے۔ ااسس حقيیقتت سے کووئی 
اانکارریی نہيیںں کہہ اانسانی حقووقق ااوورر قانوونن کی باالددستی ميیںں 
سبب برراابرر ااوورر مساوویی ہيیںں۔ هللا عززووجلل نے ہرر اايیک کوو عددلل 
کے تحتت ااسس کے اايیک مخصووصص خاندداانن ميیںں پيیدداا کيیا ہے 
جسس پرر سبب کوو ررااضی ہوونا چاہيیے ااوورر ہرر اايیک قوومم کوو ااپنی 

قوومم ميیںں ہی کفوو تالشش کررنا چاہيیے۔ 

ااوورر آآخرر ميیںں ساددااتت کے نووجوواانن مؤؤمنيینن ااوورر مؤؤمناتت کيیلئے 
يیہی نصيیحتت ہے کہہ ذذرريیتتِ ررسوولل صص ہوونے کی ووجہہ سے 
ااپنے کرردداارر وو ااخالقق ااوورر علمم وو تقوویٰی کے معيیارر کوو بلندد 
ررکهھيیںں ااوورر ااسس پاکيیززهه نسبتت کی الجج ررکهھيیںں ااوورر يیادد ررکهھيیںں 
کہہ ساددااتت صررفف ساددااتت کے کفوو ہيیںں ااوورر يیہہ نصيیحتت سيیدد 

مررددووںں ااوورر سيیدد خووااتيینن ددوونووںں کيیلئے برراابرر ہے۔ 

االلهھمم صلل علی محمدد ووآآلل محمدد وو عجلل فررجهھمم۔ 

يیا علؐی مدددد
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