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  هللا ۖ :قال رسول ا
، وعترتی اہل بيتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلّوا ابدا وانھما لن يفترقا حتّٰی يردا علّی هللا''انی تارک فيکم الثقلين، کتاب ا

  الحوض''۔
ر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں:(ايک) کتاب خدا اور حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا: ''ميں تمہارے درميان دو گرانقد

(دوسری) ميری عترت اہل بيت (عليہم السالم)، اگر تم انھيں اختيار کئے رہو تو کبھی گمراه نہ ہوگے، يہ دونوں کبھی 
  جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچيں''۔

و  ٣٦٦٤. ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤، ٣، مسند احمد: ج٤٣٢٢: ، سنن دارمی١٢٢٧( اختالف عبارت کے ساتھ : صحيح مسلم: 
  . و غيره.)٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩٣، مستدرک حاکم: ١٨٩اور ١٨٢٥. ٣٧١

  
  قال هللا تعالی:

)هللا ُ(اِنّما ُےِر ْےُد ا ْجَس ٔاَْھَل اْلِبْےِت َوُےطَھَِّرُکْم تَْطِھْےرا ً   لُِےْذ ِھَب َعْنُکُم الرِّ
  ارشاد رب العزت ہے:

اده ہے کہ تم اہل بيت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمھيں پاک و پاکيز ه رکھے جو پاک هللا کا صرف يہ ار
  و پاکيزه رکھنے کا حق ہے۔

  حرف اول
جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب ہوتی 

سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ ونکھار پيدا کرليتی ہيں  ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں
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تاريکياں کا فور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ واديوں 
قابليت کے ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کاسورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و 

  اعتبار سے فيض اٹھايا۔
اسالم کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ و آلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے 
کر آئے اور علم و آگہی کی پياسی اس دنيا کو چشمہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام الہی پيغامات، ايک 

برس کے  ٢٣ل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے ايک عقيده اور ايک ايک عم
مختصر عر صے ميں ہی اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمران ايران و روم کی 

ے لگتے ہيں اگر قديم تہذيبيں اسالمی قدروں کے سامنے ماندپڑگئيں ، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھ
حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی 

سے روبرو ہونے کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام 
  اصل کرليا۔اديان و مذاہب اور تہذيب و روايات پر غلبہ ح

اگر چہ رسول اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم او ر ان کے 
پيروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی 

ے لئے تنگنائيوں کاشکار ہوکراپنی عمومی افاديت کو عام کرنے بے توجہی اورناقدری کے سبب ايک طويل عرصے ک
سے محروم کردئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے 

اپنا چشمٔہ فيض جاری رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے 
سالم کو تقديم کئے جنھوں نے بيرونی افکارو نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد ا

پر اپنی حق آگيں تحريروں اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم 
ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کے شکوک و شبہات کا ازالہ کياہے، خاص طور پر عصر حاضر 

کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و قرآن او رمکتب اہل بيت عليہ السالم کی طرف اٹھی او رگڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم 
اس فکر و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسالم سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا 
رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين و بے تاب ہيں، يہ زمانہ عملی اور فکری 

مقابلے کازمانہ ہے اورجو مکتب بھی تبليغ او رنشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھا کر انسانی عقل و شعور 
  اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔ کو جذب کرنے والے افکار و نظريات دنياتک پہنچائے گا، وه

(عالمی اہل بيت کو نسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت
کے پيروؤں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 

تحريک ميں حصہ لے کر بہتر اندازسے اپنا فريضہ ادا کرے، تا کہ موجود دنيا ئے بشريت جو  اٹھاياہے کہ اس نورانی
قرآن و عترت کے صاف وشفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس 

ميں اگر اہل بيت عصمت  مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز
و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوت ۖ و رسالت کی جاوداں ميراث 
اپنے صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق وانسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خون 

ر عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی خواروں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت او
  دعوتوں کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين ومصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے  مترجمين

سلسلے کی ايک کڑی ہے، عالمہ طباطبائی کی گرانقدر کتاب ''نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )'' کو موالنا سيد 
ے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيناور قلبی حسين رضوی نے اردو زبان ميں اپنے ترجمہ سے آراستہ کياہ

مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونيں کا بھی صميم قلب سے شکر يہ ادا 
کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ 

  يہ ادنی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔ ثقافتی ميدان ميں

  والسالم مع االکرام 
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 مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  مقدمہ 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  الحمد  رب العالمين و الصالة و السالم علٰی محمد و آلہ الطاھرين و السالم علٰی اصحابہ المنتجبين

  خدا وند عالم کی تائيد اور توفيق سے درج ذيل ہدف تک رسائی کے لئے ميں نے اس کتاب کی تاليف کااقدام کيا:
الف۔ جب ميں نے يہ ديکھا کہ مختلف بشری مکاتب فکر قرآن کريم کی مخالفت کررہے ہيں اور نظام اجتماعی کے قانون گز 

ر پيکار ہيں اور يہ بے اساس بنياد نسل در نسل آينده کے لئے سند ار سماجی قوانين کے نقطہ نظر سے احکام قرآن سے بر س
اور ايک دستاويز بن جائے گی، يہی چيز باعث بنی کہ بعض علماء اسالمی اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کريم ميں خدا وند عالم 

نين اسالم کی تشريع ميں کے بيان کی مختلف توجيہيں کرنا شروع کر ديں،خلقت کی پيدائش سے متعلق بيان قرآن کو جو قوا
بنيادی حيثيت رکھتے ہيں مادی مخلوقات کی مادی نگاه کے ساتھ يکساں حيثيت دے دی .اور ان کوششوں کے نتيجے ميں 

مخلوقات کی پيدائش اور اس کے خدا سے رابطے کے سلسلے ميں قرآن نے جو صحيح فکر پيش کی وه ہميشہ کے لئے ختم 
ديکھتے ہوئے اس کتاب کے مباحث کی تدوين اور تاليف ميں مشغول ہو گيااور نہايت ہی  ہوگئی۔ان تمام مذکوره باتوں کو

متواضع انداز ميں خدا وند خالق پروردگار اور قانون گز ار، نيز اس کے اسمائے حسنٰی سے متعلق قرآن کريم کے بعض 
اس کے خالق سے ارتباط کے بارے ارشادات سے استنباط کرنے کيلئے آگے بڑھاميں جلدی کی اور تخليق کی کيفيت اور 

ميں روز پيدايش سے قيامت تک کے متعلق قرآن کريم کے بيان کی جانب رجوع کيا، نيز اس بات کے بغير کہ اس بيان کی 
روش سے ہٹ جاؤناور قرآن کے عالوه لوگوں کے اقوال کو پيش کروں، اس کی تحقيق اور چھان بين کرنا شروع کر دی 

اس ناچيز کوشش کے لئے توفيق حاصل کی اس کے لئے خدا وند عالم کے شکر گز ار ہيں۔اس کا شکر و.لٰہذااگر ہم نے اپنی 
احسان ہے کہ اس نے ہم پر يہ نعمت نازل کی ہے. اور اگر کسی جگہ لغزش کھائی ہو تو اپنا قصور اور کوتاہی خيال کرتا 

  مجھے عفو و در گز ر کرے۔ ہوں اور خداوند متعال نيز اس کے فضل و کرم سے اميد وارہوں کہ وه
ب۔ اس کے بعد کہ کتاب کی دوسری جلد (قرآن کريم اور دومکتب کی روايات) ميں مکتب خلفاء کی بعض روايات کو مردود 
سمجھا، يعنی جن روايات کو رسول خد ۖا کی طرف نسبت دی اور کہا: آنحضرت نے قرآن کريم ميں اسمائے اٰلہی کے جا بجا 

۔ اس سے يہ نتيجہ نکال کہ يہ بحث خصوصی تحقيق اور تالش کی طالب ہے تاکہ اسمائے اٰلہی  کرنے کی اجازت دی ہے
ميں سے دو نام جو قرآن کريم ميں آئے ہينشرح و بسط سے ان کے استعمال کے موارد کے درميان مقائسہ اور تطبيق کا حق 

ان روايات کی عدم صحت جو رسول خدۖا اور اصحاب کیادا ہو جائے ،دو نام ''الہ'' اور ''رب''جو اس کتاب ميں آئے ہيں تاکہ 
  طرف دی گئی ہے اس کی حق اور صواب سے دوری خوب واضح ہو جائے۔

ج۔ حوزٔه علميہ کی درسی کتابوں کی تنظيم کے بعد مجھے آج کی ضرورت کے مطابق اسالمی عقائد کی تحقيق سے متعلق 
وفيق اور تائيد سے اس کتاب کی تاليف ميں مشغول ہو گيا اس اميد کے کوئی مناسب کتاب نہيں ملی لٰہذا خدا وند عالم کی ت

  ساتھ کہ خدا وند عالم کی اجازت سے اس کمی کی تالفی ہو جائے۔
د۔ اسالمی جمہوری نظام کی تشکيل اور اس کے استوار ہونے کے بعد ميں نے محسوس کيا کہ تمام نگاہيں اسالم اور اس کی 

دور و نزديک رہنے والے اس کے درک و فہم کے طالب ہيں، اس سے پہلے بعض اسالمی  شناخت کی جانب متوجہ ہيں اور
گروہوں کی غربی ممالک کی جانب ہجرت اور اپنے اسالمی ملک سے قطع رابطہ کوبھی ميں نے ديکھا ہے لٰہذا ميں نے 

ٰہذا اس مقصد کے تحت خداوند اپنے لئے واجب سمجھا کہ اسالمی تعليم کا دوره مختلف عنوان سے تيار کر کے پيش کروں ل
عالم کی تائيد سے خصوصی پروگرام ترتيب ديکر درسوں کا سلسلہ ''نقش ائمہ در احيائے دين'' شروع کر ديا جس کا پہال 

  حصہ ''اسالمی اصطالحات'' کے نام سے اس کتاب کا مقدمہ قرار پايا ہے۔
رآن کريم کے عميق اور گہرے مطالب سے قريب ہوا تو ھ۔اسی کتاب کے سلسلہ ميں جب عقائد اسالمی کی تحقيق کے لئے ق

ميں نے ديکھا کہ قرآن نے اسالم کے عظيم عقائد کو اس طرح آسان اور رواں پيش کيا کہ عربی زبان سے آشنا بچہ جو سن 
  ا ہے۔بلوغ کو پہونچ چکا ہو اور خدا کے قول''يا ايھا الناس'' کا مخاطب ہو وه خدا کے کالم کو اچھی طرح درک کر سکت
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ليکن علماء نے تفسير قرآن ميں فلسفيوں کے فلسفہ ،صوفيوں کے عرفان ، متکلمين کے کالم اور اسرائيلی روايات ، نيز 
ديگر غير تحقيق شده روايات جو رسول خدۖا کی طرف منسوب ہيں ان پراعتماد کيا اور قرآنی آيات کی ان چيزوں کی مدد سے

ل سے ''اسالمی عقائد'' کو طلسم، معمہ اور پہيلی بنا کر رکھ ديا جسکا درک کرنا تاويل و تفسير کر دی اور اپنے اس عم
علماء کی علمی روش يعنی فنون بالغت و فصاحت، منطق ،فلسفہ وغيره سے آشنا ئی اور جانکاری کے بغير ممکن نہيں يہی

مرجئہ وغيره کے گروہوں ميں تقسيم ہو چيز باعث بنی کہ مسلمانوں ميں تفرقہ پيدا ہو گيااورمسلمان اشاعره، معتزلہ اور 
  گئے۔

انہيں تحقيقات کے درميان، اسالمی عقائد کے سلسلہ کو ايک دوسرے سے اس قدر مربوط پايا کہ آپس ميں ايک دوسرے کے 
لئے معاون و مددگارہينيعنی بعض دوسرے بعض کی طرف راہنمائی اور اس کی تفسير و توضيح کرتا ہو اور مجموعی طور 

  نسجم اور مرتب پيکر کے مانند ہيں کہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کی تکميل کرتا ہے۔پر ايک م
چونکہ دانشور حضرات اپنی تاليفات ميں اس کے بعض حصوں کو الگ الگ بيان کرتے ہينجس کی وجہ سے اسالمی عقائد 

  کی حکمت پوشيده ره جاتی ہے ۔
  مبانی اس کتاب ميں کچھ يوں ہيں:مذکوره باال بيان پر توجہ ديتے ہوئے بحثوں کے اصول و 

  الف۔ تحقيق کی روش
اس کتاب ميں اسالمی عقائد کے اصول قرآن کريم کی واضح اور روشن آيات سے ماخوذ ہيں، خداوندعالم نے قرآن کريم کو 

  عربی زبان ميں نازل کيا اور فرمايا :
  )١( انا انزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون)(

  زبان ميں نازل کياتاکہ تعقل کرو۔ہم نے قرآن کوعربی 
  )٢(نزل بہ الروح االمين٭ علٰی قلبک لتکون من المنذرين٭لسان عربی مبين)(

  روح االمين نے اسے تمہارے قلب پر اتارا تاکہ تم ڈرانے والوں ميں رہو،واضح عربی زبان ميں۔
بان ہے اورعصر نزول کی عرب زبان چونکہ خداوند عالم کی ''واضح عربی زبان ''سے مراد نزول قرآن کے وقت کی ز

  سے ہماری دوری کی وجہ سے تفسير آيات کے موارد ميں لغت عرب کی طرف رجوع کيا گيا ہے ۔
  تفسير آيات کی بہتر شناخت کے لئے سيرت اور حديث کی ان روايات کی طرف جوميری دوسری

..............  

  . ٢) سورهٔ  يوسف ١(
  ١٩٣۔١٩٥) شعرائ٢(

تحقيق شده ہينميں نے مراجعہ کيا اور ان ميں چند کی اس کتاب ميں تحقيق کی ہے اس لحاظ سے ''مباحث کتاب'' تاليفات ميں 
  ميں قرآن کريم کی تين طرح کی تفسير پر اعتماد کيا گيا ہے :

'تفسير ۔تفسير روائی: آيات کی روايات کے ذريعہ تفسير جيسے سيوطی نے تفسير ''الدر المنثور''ميں اور بحرانی نے '١
البرھان''ميں کيا ہے مگر ميں نے انہيں روايتوں پر اعتماد کيا ہے جس کی صحت قابل قبول تھی، جبکہ سيوطی نے ہر وه 
روايت جو سے ملی اپنی کتاب ميں ذکر کر دی ہے وه بھی اس طرح سے کہ بعض منقولہ روايات بعض ديگر روايات کی 

  ت پر اس کتاب ميں نقد و تحقيق کی ہے ۔نفی کرتی ہيں اسی لئے ہم نے اس کی بعض روايا
حديث کی کتابوں کی طرف رجوع کر کے مسلمانوں کی تمام معتبر کتابوں، خواه صحاح ہوں يا مسانيد و سنن ان ميں سے 

قابل اعتماد احاديث کا انتخاب کيا نيز کسی خاص مکتب پراخذ حديث کے سلسلے ميں اعتمادنہيں کيا کبھی تحقيق تطبيقی اور 
حديث کو دوسری حديث سے مقايسہ بھی کيا اور ايک نظريہ کاکہ جس نے دو احاديث ميں سے کسی ايک پر اعتماد کيا ايک 

تھادوسرے کی رائے سے موازنہ کيا اور صاحب رای کی طرف اشاره کرتے ہوئے اپنے نظريات کو دليل کے ذريعہ تقويت 
  دی ہے اور ثابت کياہے۔

صدی ہجری تک کے اکابر محدثين کی روش اپنائی ۔اسی روش کو معالم المدرستين کی درايت و فہم حديث سے متعلق چھٹی 
  )١تيسری جلد ميں(ائمہ اہل بيت نے حديث شناسی کی ميزان قرار دی ہے) کی بحث ميں ذکر کيا ہے۔(

س طرح ۔ لغوی تفسير: آيات کی تفسير اصطالحات اور کلمات کے معانی کی طرف اشاره کرتے ہوئے، ٹھيک اسی طرح ج٢
سيوطی نے اپنی روايات ميں ابن عباس وغيره سے ذکر کيا ہے اور چونکہ لغوی دانشور لفظ کے حقيقی اور مجازی معنی 
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کے ذکر ميں بحث کو طوالنی کر ديتے ہيں لٰہذا ميں نے اس روش سے کناره کشی اختيار کی اور ان معانی کو ذکر کيا جو 
  سياق آيت سے سازگار ہيں۔

:ايک موضوع سے متعلق آيات کی تفسير ايک جگہ جيسے جو کچھ فقہاء نے اپنی تفاسير ميں آيات احکام ۔ موضوعی تفسير٣
  کو ذکر کيا ہے ۔

تفسير کے مذکوره تينوں ہی طريقے صحيح اور درست ہيں اور اس سلسلہ ميں ائمہ معصومين سے روايت بھی وارد ہوئی 
  ہے ۔

  کتب (معالم المدرستين)کے نام سے ، ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہے۔)اس کتاب کی پہلی جلد اسالم کے دو ثقافتی م١(
چونکہ اکثر قرآنی آيات ميں ايک مطلب سے زياده مطالب سموئے ہوئے ہيں، لٰہذا آيات کے انہيں الفاظ کو جو بحث سے 

ہو، اسی لئے مربوط ہيں ذکر کيا اور اس کے عالوه کو ترک کر ديا تاکہ مطالب کا جمع کرنا طالب علموں کے لئے آسان 
ايک آيت مربوط مباحث ميں موضوعات سے مناسبت کی بنا پر چند بار تکرارہوئی ہے اسی طرح ايک قرآنی لفظ کے معانی 

  موضوعات سے دوری اور فراموشی کييانئی جگہوں پر معانی کی تبديلی کے امکان کی وجہ سے مکرر ذکر ہوئے ہيں ۔
کے عالوه جو آيات کی توضيح اور تفسير ميں آتی ہيں ايسی روايات سے بھی روايات سے استفاده کرنے ميں بھی ان روايات

استفاده کيا گيا ہے جو شرح و تفصيل کے ساتھ بحث کے بعض جنبوں کی وضاحت کرتی ہيں اس لئے کہ بحث کے تمام 
  اطراف کی جمع بندی اوراس پر احاطہ اس بات کا باعث ہوا کہ ايسا کيا جائے۔

ھ توريت اور انجيل ميں ہمارے نظريات کی تائيد ميں ذکر ہوا ہے خصوصاً درج ذيل موارد ميں بعض مباحث ميں جو کچ
  استشہاد کيا گيا ہے۔

الف:۔ انبياء کے واقعات : اس لئے کہ رسول اسالمۖ  سے پہلے کے انبيا ء کی سيرت کے متعلق سب سے زياده قديم تاريخی 
قرآن کريم ميں ، جو کچھ توريت ميں اسرائيل کے اپنے اوپر تحريم کے  نص توريت و انجيل ميں ہے اور خدا وند متعال نے

  متعلق وارد ہوا ہے اس سے استشہا د کيا ہے اور فرمايا ہے : 
(کّل الطعام کان حالً لبنی اسرائيل اال ما حرم اسرائيل علٰی نفسہ من قبل ان تنزل التوراة قل فٔاتوا بالتوراة فاتلوھا ان کنتم 

  )١صادقين)(
اسرائيل کے لئے ہر طرح کی غذا حالل تھی سوائے ان چيزوں کے جن کو اسرائيل (يعقوب) نے توريت کے نزول سے  بنی

  پہلے خود پر حرام کر ليا تھا، کہو: توريت لے آئو اور اس کی تالوت کرو اگر سچے ہو۔ 
دی گئی ( اور خدا وند متعال اور واضح ہے کہ ان دونوں کتابوں ميں جو کچھ خدا، رسول اور انبياء کی طرف ناروا نسبت 

  انبيائے کرام ان سے پاک و منزه ) اور جوکچھ ہے علم و عقل کے مخالف مطالب ہيں ان سب کو ترک کرديا ہے ۔
ب۔جو کچھ حضرت خاتم االنبياء کی بعثت کے بارے مينبشارت اور خوشخبری سے متعلق ان دونوں کتابوں ميں مذکور ہے 

  عيسٰی کی بشارت سے استشہاد کيا اور فرماياہے : چنانچہ قرآن کريم نے حضرت
  (و اذ قال عيسٰی بن مريم يا بنی اسرائيل انی رسول هللا اليکم مصدقاً لما بين يدّی من

..............  

  ٩٣)آل عمران١(

  التوراة و مبشراً برسول ئاتی من بعدی اسمہ احمد۔۔۔)
تمہاری جانب خدا کا رسول ہوں اور اپنے آنے سے توريت ميں  جب حضرت عيسی بن مريم نے کہا اے بنی اسرائيل! ميں

  )١مذکور اپنے متعلق پيشين گوئی سچ ثابتکينيز ايک ايسے پيغمبر کی آمد کا مژده سنا رہا ہوں جس کانام احمد ہے ۔(
 مطالب کے ذکر ميں بصورت امکان علمی اصطالحات کے ذکر سے دوری اختيار کی ہے اور علمی تعبيرات بھی عام

  قارئين کی فہم و ادراک کے مطابق آئی ہيں۔
محل بحث موضوع سے متعلق لوگوں کے آراء و نظريات ذکر نہيں کئے ہيں بلکہ صرف اپنے پسنديده نظريہ پر اکتفا کيا ہے

کبھی اس رأی کو مقدم کيا ہے جو گز شتہ دانشوروں کے نقطٔہ نظر سے الگ تھی اس انتخاب کی دليل خدا وند متعال کی 
  ازت سے پيش کرتا ہوں۔اج

خالصہ يہ کہ اس کتاب ميں اسالمی عقايد کو قرآن کريم ميں موجود ترتيب پر مرتبکيا ہے ۔ مجموعی طور پر سب ايک 
دوسرے سے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہيں ہر حصہ دوسرے حصہ کو مکمل کرتا ہياور گز شتہ بحث آئنده بحث کے لئے را ه 

کے عقائد اوراسکی حکمت روشن ہو جاتی ہے اسی لئے آخری بحث کی جمع بندی اور گشاہے ۔ نيز اسی اسلوب سے اسالم 
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  پہلی بحث کی جمع بندی سے پہلے امکان پذير نہينہے نيز يہ مطلب آئنده ''مباحث کی سرخيونسے سمجھ ميں آجائے گا ۔
..............  

  ٦)صف١(

  مباحث کی سرخياں

  ۔عہد و ميثاق ''الست بربکم''١
  وہيت۔ مباحث ال٢

  الف۔ آيامخلوقات کا وجود اتفاقی اور اچانک ہوا ہے ؟
  ب۔''الہ'' کے معنی 

  ج۔ ''ال الہ اال هللا'' کے معنی 
  د۔آياخدا کے لڑکا اور لڑکی ہے ؟

  ۔ قرآن کريم ميناقسام مخلوقات خداوندی ٣
  الف ۔فرشتے

  ب۔زمين و آسمان و سماء االرض
  ج۔ چلنے والے 
  د۔ جن و شياطين

  ھ۔ انسان
  مباحث ربوبيت۔ ٤

  الف۔ ''رب''
  ب۔ ''رب العالمين'' کے معنی

  ج۔ رب العالمين کی اقسام ہدايت اصناف مخلوقات کے لئے
  اّول۔فرشتوں کی بال واسطہ تعليم

  دوسرے۔ بے جان موجودات کی تسخيری ہدايت
  تيسرے۔ حيوانات کی فطری ہدايت

   چوتھے۔ جن و انس کی وحی کے ذريعہ انبياء کے توسط سے ہدايت
  ۔دين اور اسالم٥
  ۔خدا کے رسول، لوگوں کے معلم آدم سے ليکر پيغمبر اکرم ۖ کے اجداد تک نسل اسماعيل سے ۔٦
  ۔ هللا کے رسولوں کے صفات٧
  ۔ انبياء اٰلہی کا اپنی امت سے مبارزه، رب العالمين کی ربوبيت (خدا کی قانون گز اری) اور اسالم ٨

  کی تشريع سے متعلق۔
متعال سے در خواست ہے کہ اس کتاب کو ان لوگوں کے لئے جو قرآن کريم سے اسالمی عقائد کے خواہاں خدا وند قادر و 

ہيں دائمی مددگار اور راه کشا قرار دے نيز ان لوگوں کے لئے بھی جو تفرقہ اندازی سے دور رہنا چاہتے ہيں اور قرآن مجيد
يک سکون بخش راہنما ووسيلہ قرار دے کہ اس نے خود کے سايہ ميں وحدت کلمہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہيں، ا

  فرمايا ہے :
اے لوگو! خدا وندعالم کی جانب سے تمہارے لئے برہان اور دليل آچکی ہے ، نيز واضح اور روشن نور بھی تمہاری طرف 

حمت اور عفو و بھيج چکے ہيں لٰہذا جو لوگ ايمان ال چکے ہيں اور اس سے توسل کرتے ہيں خدا وند عالم انہيں اپنی ر
  )١بخشش کے سايہ ميں قرار دے کر صراط مستقيم کی ہدايت کرتا ہے ۔(

  ميری آخری گفتگو يہ ہے کہ ستائش پروردگار عالم سے مخصوص ہے ۔ 
  

  ''مؤلف''
..............  
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 ١٧٤۔١٧٥)نسائ١(

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

١  
  ميثاق

  خدا وند عالم کا بنی آدم کے ساتھ عہد و ميثاق

  الف۔ آيہ کريمہ''الست بربکم''کيا ميں تمہارا پروردگار نہيں ہوں؟
  ب۔ انسانی معده اورذہن کو کھانے اور معرفت کی تالش.

  ج۔ آيہ کريمہ ''الست بربکم'' کی تفسير.
  د۔ انسان ماحول اور ما ں باپ کا پابند نہينہے. 

  :آيہ کريمہ''الست بربکم'' اور فکری جستجو ٢۔١
خداوند عالم نے قرآن کريم ميں مذکور ه چيزوں کے مطابق حضرت آدم کی نسل اور ذريت سے عہد و پيمان ليا ہے، جيسا کہ

  ماتا ہے :سورٔه اعراف ميں فر
(واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظھورھم ذريتھم و ٔاشھدھم علٰی انفسھم الست بربکم قالوا بلٰی شہدنا ان تقولوا يوم القٰيمة انا کنا عن

  ھذا غافلين٭ او تقولوا اِنَّما اشرک آٰباؤنا من قبل و کنا ذرية من بعدھم افتھلکنا بما فعل المبطلون)
ندان حضرت آدم کی پشتوں سے ان کی ذريت اور نسل کو ليا نيز ان کو خود انہيں پرگواه جب تمہارے پروردگار نے فرز

قرار ديا اور فرمايا: کيا ميں تمہارا پروردگار نہيں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، ہم گواہی ديتے ہيں۔ يہ اس لئے ہے تاکہ تم روز 
جداد مشرک تھے اور ہم تو ان کے بعد والی نسل ہينلٰہذا کيا قيامت يہ نہ کہہ سکو کہ ہم آگاه نہيں تھے يا يہ کہ ہمارے آباء و ا

  )١تو ہميں ان کی وجہ سے ہالک کرے گا؟!(
  ان دو آيتوں کی شرح اور تفسير کے لئے درج ذيل دومقدموں کی ضرورت ہے :

ہ ٹوٹ جاتا جب نو مولود رحم مادر سے الگ ہوتا ہے اوروه ناف کا سلسلہ کہ جس کے ذريعہ غذا حاصل کرتا تھا وه سلسل
ہے ، تو گرسنگی کی خواہش اسے غذا کی تالش پر مجبور کرتی ہے، وه روتا اور چيختا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے نيز 

سکون نہيں ليتا جب تک کہ ماں کا پستان منھ ميں نہيں ليتا اور دودھ نہينپيتااور منھ کے راستہ سے معده تک پہنچاتا ہے ، يہ 
  ہميشہ پايا جاتا ہے اور اسے پوری زندگی غذا کے حصول پر مجبور اور متحرک رکھتا ہے۔غريزه( فطرت) انسان ميں 

  اس غريزه ميں جسے ہم غذا کے لئے معده کی تالش کانام ديتے ہيں تمام حيوانات انسان کے ساتھ
..............  

   ١٧٢۔١٧٣)اعراف١(

الش کی طرف حرکت ديتا ہے ،پھر جب نومولود کچھ بڑا شريک ہيں اور يہی وه پہال غريزه ہے جو انسان کو فعاليت اور ت
اور چند سال کا ہو جاتا ہے تو دوسرا غريزه تدريجاً اس ميں ابھر تا ہے اور بچپن کے درميان اور ابتدائے نوجوانی ميں ظاہر 

اپنے  ہوتا ہے اور اپنی دماغی توانائی کو روحی غذا کے حصول کے لئے مجبور کرتا ہے، ايسی صورت ميں جو کچھ
اطراف ميں ديکھتا ہے اپنی توجہ اس کی طرف مرکوزکر ديتا ہے اور اسکے ماں باپ اور اطراف سے سوال کرنے کا 
باعث بنتا ہے کہ ہر موجود کی علت دريافت کرے۔ نمونہ کے طور پر ، جب خورشيد کو ڈوبتا ہوا ديکھتا ہے تو ان سے 

جب کوئی پانی کا چشمہ پہاڑوں سے گرتا ہوا ديکھتا ہے تو سوال کرتا پوچھتا ہے کہ خورشيد راتوں کو کہاں جاتا ہے ؟ يا 
ہے کہ يہ پانی کہاں سے آرہا ہے ؟ يا جب کبھی بادلوں کو آسمان پر اڑتا ديکھتا ہے تو سوال کرتا ہے يہ بادل کہاں جا رہے 

  ہيں؟وغيره۔
حرکت سے متعلق ماں باپ يا اپنے  ا س طرح موجودات سے متعلق آگاہی کو وسعت ديتا ہے اور موجودات کی علت اور
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بزرگ سے سوال کر کے دوسرے غريزه کی ضرورت بر طرف کرتا ہے لٰہذا يہ غريزه بھی اس طرح کی بھوک مٹانے کے
لئے انسان کو کوشش اورجستجو پر مجبور کرتا ہے، يہ در حقيقت وہی انسانی عقل کی تالش و کوشش ہے جو معرفت اور 

اور تحقيق و کاوش سے موجودات کے اسباب و علل کے سمجھنے اور دريافت کرنے کے در ادراک کی راه مينہوتی ہے 
  پے ہوتی ہے ۔

يہ روش موجودات کے ساتھ انسان کی پوری زندگی ميں اس غريزه کے ذريعہ وسيع ہوتی رہتی ہے،نيز موجودات کی 
ور معرفت شناسی اور حصول علم و پيدائش کے اسباب و علل کے سلسلے ميں جستجو اور تحقيق کی طرف کھينچتی ہے ا

  دانش کا يہی ايک واحد راستہ ہے ۔
انسان کی کدو کاوش ،تالش و جستجو ،تحقيق و بر رسی ،موجودات کی علت سے متعلق اس کے موجديعنی خالق کائنات خدا 

حقيق و جستجو کی شناخت کا سبب بنتی ہے نيز موجودات کے حرکت و سکون کی علت کا دريافت کرنا اور اس کے متعلق ت
  اسے مخلوقات کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ميں نظم و نظام کے بانی کا پتہ ديتی ہے ۔

مثال کے طور پر چاند کازمين کے اردگرد اور زمين کاخورشيد کے اردگرد چکر لگانا يا الکٹرون کی حرکت ايٹم 
)Atomرکت خون کے اندر يا اس کے عالوه نظم و نظام )کے اندر اپنے ہی دائره ميں نيزگلو بل(سرخ و سفيد ذرات کی) ح

  کے آشکار نمونے موجودات کی حرکت و سکون سے متعلق بے حد و شمار ہيں۔
اس طرح کی کوشش و تحقيق ميں تمام انسانوں کو ايسے نتيجہ تک پہنچاتی ہيں کہ زمين و آسمان اوران دونوں کے درميان 

روردگار رکھتے ہيں جس نے ان کی زندگی کو منظم اور با ضابطہ بنايا ہے تمام موجودات ايک قانون ساز اور نظم آفرين پ
  اور يہ وہی خداوند متعال کی بات ہے جوسورٔه اعراف ميں ہے کہ وه فرماتا ہے: 

  (و اذ اخذ ربک...)

  ۔آيت کی تفسير٣
  (و اذاخذ ربک من بنی آدم من ظھورھم ذريتھم)
سے ہر ايک سے اس کی ذريت اور نسل کو ظاہر کيااور ہر باپ کی نسل اس کی يعنی جب خداوند عالم نے افراد بنی آدم ميں

پشت سے جدا ہو گئی تو اشہدھم علٰی انفسم تو ان ميں سے ہر ايک کو خود انہيں پر گواه بنايا اور تالش و تحقيق کرنے والی 
وجودات کی حرکت و سکون اس فطرت کی راه سے، جو اس نے وديعت کی ہے تاکہ حوادث اور موجودات کی علت اور م

کا سبب دريافت کريں ، اس نے ان سے دريافت کيا: کيا ميں تمہارا پروردگار نہيں ہوں؟ اور چونکہ سبھی نے اپنی فطری 
عقل سے دريافت کرليا تھا کہ ہر مخلوق کا ايک خالق ہے اور ہر نظم کا ايک ناظم ہے لٰہذا تو سب نے بيک زبان ہاں کہہ ديا 

ريزه ہے جس نے انسان کو ديگر مخلوقات سے ممتاز کيا ہے اور انسان اس کے ذريعہ سے صغرٰی و ،يہ وہی فطری غ
کبرٰی اور نتيجہ نکالنے پر قادر ہوا ہے اوروه تمام چيزيں جو ديگر مخلوقات کے بس سے باہر ہيں انہيں درک اور دريافت 

  سماء کلھا'' کی تفسير مينآئے گی ۔کرتاہے ،انشاء هللا اس کی شرح و تفصيل آيہ کريمہ ''وعلم آدم اال

  ۔انسان ماحول اور ماں باپ کاپابندنہيں ہے٤
ميں نے کہا: خداوند متعال نے اسی فطری غريزه سے جو انسان کی سرشت ميں پايا جاتا ہے انہيں خود انہيں پر گواه بنايا 

ھی بزبان فطرت جواب ديا کيوں نہيں ہم گواہی اور ان سے سوال کيا: کيا ميں تمہارا پروردگار نہيں ہوں؟ تو ان لوگوں نے ب
ديتے ہيں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے درج ذيل روايت شده حديث کے يہی معنی ہيں کہ پيغمبر نے فرمايا: ''کل مولود يولد 

  )٢)و يمجسانہ۔''(١علٰی فطرة االسالم حتی يکون ابواه يہودانہ و ينصرانہ (
  ليکن اس کے ماں باپ اسے يہودی، نصرانی اور مجوسی بنا ديتے ہيں۔ ہر بچہ فطرت اسالم پرپيدا ہوتا ہے

يعنی ہر انسان ربوبيت شناسی کی فطرت کے ساتھ عقلی نتيجہ گيری کے ہمراه پيدا ہوتا ہے ( اس کی شرح آئے گی) يہ تو 
سے روگرداں  مانباپ ہوتے ہيں جو اسے فطرت سليم سے منحرف کرکے دين يہود، نصرانی اور مجوس (جوکہ دين فطرت

  ہو کر خدا وندعزيز کے آئين ميں تحريف کے مرتکب ہوئے ) ميں لے آتے ہيں،اس کی شرح آئے گی۔
رہا سوال يہ کہ خدا وند عالم نے تنہا اپنی ''ربوبيت'' پر ايمان سے متعلق گواه بنايا ہے اور الوہيت اور اس پر ايمان سے 

س لئے کہ مخلوقات کے نظام زندگی ميں قانون گزاری اور ''ربوبيت'' پر متعلق گواہی کے بارے مينکچھ نہيں پوچھا تو وه ا
ايمان، خدا کی ''الوہيت'' پر ايمان کا باعث اور الزمہ ہے جب کہ اس کے بر عکس صادق نہيں ہے .اس کی وضاحت آيہ 

  کريمہ ''الذی خلق فسوی'' کی تفسير مينآئے گی ۔
بنايا تاکہ روز قيامت يہ نہ کہہ سکيں کہ ہم اس موضوع سے بے خبر اور غافل  ہاں خدا وند متعال نے خودانہينانہيں پر گواه
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تھے اور تيری ربوبيت اور پروردگار ہونے کی طرف متوجہ نہيں تھے!اور تونے ہمارے لئے بر ہان و دليل نہيں بھيجی نيز 
ہ نہ کہہ سکيں کہ انّما اشرک آباؤنا من ہماری عقلوں کو بھی کمال تک نہيں پہنچايا کہ ہم اس ''ربوبيت'' کو درک کرتے ،يا ي

قبل و کنا ذريةً من بعدھم ہمارے گز شتہ آباء و اجداد مشرک تھے اور ہم تو ان کے بعد کی نسل ہيں،يعنی: ہمارے آباء و اجداد
نہ  ہم سے پہلے شرک الوہيت اور کفر ربوبيت پرپرورش پائے تھے اور ہم تو ايسے حاالت ميں دنيا ميں آئے کہ کچھ درک

کر سکے يہ تو وه لوگ تھے جنہوں نے ہميں اپنے مقصد کی سمت رہنمائی کی تھی۔ اور ہم بھی ان کی تربيت کے زير اثر 
جيسا انہوں نے چاہا ہو گئے، لٰہذا سارا گناه اور قصور ان کا ہے نيز اس کے تمام آثار اور نتائج کے ذمہ دار بھی وہی ہيں:'' 

  ا ہميں ان گناہوں کی سزا دے گا جس کے مرتکب ہمارے آبا ء و اجداد ہوئے ہيں؟!افتھلکنا بما فعل المبطلون'' کي
  يہ وہی چيز ہے جس کو اس دور ميں''جبر محيط'' يعنی ماحول کاجبر اور اس کا اثرانسان خصوصاً بچوں پر کہتے ہيں، 

..............  

کل مولود ... ،صحيح بخاری ، کتاب جنائز ، کتاب تفسير ، و کتاب )صحيح مسلم : کتاب قدر،باب معنی ٢) سفينة البحار: ماده فطرت . (١(
  .وغيره ... ٢٥٣، ٢٣٣، ص ٢قدر ،سنن ابی داود، کتاب سنت ؛سنن ترمذی ،کتاب قدر ؛موطٔا مالک، کتاب جنائز اور مسند احمد ، ج 

ش وجستجو کی قوت اورعلت يابی کی خدا وند عالم فرماتا ہے : تمہينايسی بات نہيں کرنی چاہئے، کيونکہ ، ہم نے تمہيں تال
صالحيت سے آراستہ کيا ہے، بعينہ اسی طرح کہ بعد کی نسلوں نے بہت سی ايسی چيزيں کشف کی ہيں اور کرتے رہتے 

ہينکہ جن سے گز شتہ لوگ بے خبر تھے، نيز ان کا شدت سے انکار کرتے تھے اور ايسا خيال کرتے تھے کہ اس کا 
کی طاقت، الکٹريک اوربجلی کاپاور، نور کی سرعت، ستاروں کاايک دوسرے کے اردگرد  حصول محال ہے ، جيسے بھاپ

  چکر لگانا نيز اس کے عالو ديگر انکشافات جن کا شمار اور احصاء نہيں ہے ۔
طل ان تمام مقامات پر انسان نے اپنی علت جو فطری عقل وشعور کے ذريعہ يہ امکان پايا تاکہ سابقين کی گفتار وعقائد کو با

اور بے بنياد ٹھہرائے اور اپنے جديد انکشاف کو ثابت کرے۔ ہاں، خداوند عالم ہميں اس طرح جواب ديتا ہے :چونکہ ہم نے 
تمہينجستجو اور تالش کی صالحيت کے ساتھ پيدا کيا، نيز حق و باطل کے درميان تميز کے لئے عقل اور صحيح و غلط کے

  ام کر دی ، لٰہذا تمہارے لئے يہ کہنا مناسب نہيں ہے : لئے قوت امتياز عطا کی اور تم پرحجت تم
''ہم اسے نہيں جانتے تھے اور اس سے غافل تھے'' يا يہ کہ: ''ہمارے ماں باپ مشرک تھے اور ہم نے ان کا اتباع کيا اور 

  ماحول نے ہم پر اپنا اثر چھوڑا''۔
ان جس ماحول ميں تربيت پاتا اور زندگی گز ارتا ہے اس خدا وند عالم نے اس خيال کی رد نيز اس بات کے اثبات ميں کہ انس

  کی مخالفت کر سکتا ہے اس کے لئے قرآن ميں مثاليں اورنمونے بيان کئے اور فرماتا ہے :
ئا ( ضرب هللا مثال للذين کفروا امرٔاة نوح ٍو امرٔاة لوٍط کانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا ھما فلم يغنيا عنھما من هللا شي
و قيل ادخال النار مع الداخلين٭ وضرب هللا مثالً للذين آمنوا امرٔاة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بيتاً فی الجنة و نجنی من 

فرعون و عملہ و نجنی من القوم الظالمين٭ و مريم بنت عمران التی احصنت فرجھا فنفخنا فيہ من روحنا و صدقت بکلمات ربھا
  نتين)و کتبہ و کانت من القا

خداوند عالم ان لوگونکيلئے جو کافر ہو گئے ہيننوح اور لوط کی بيويوں کی مثال ديتا ہے کہ يہ دونوں حريم نبوت اور ہمارے
دو صالح بندوں کی سر پرستی ميں تھيں پھر بھی ان کے ساتھ خيانت کی نيز ان دونوں کا دو پيغمبۖر سے ازدواج اور تعلق 

  سکا اور ان سے کہا گيا: جہنم ميں ان لوگوں کے ہمراه داخل ہو جائو جو جہنمی ہيں۔انہينعذاب کے سوا کچھ نہ دے 
اور خداوند عالم، مومنين کے لئے فرعون کی زوجہ (جناب آسيہ) کی مثال ديتا ہے ، جب انہوں نے کہا: خدايا! اپنے نزديک 

اور ستمگر وں سے مجھے چھٹکارا ميرے لئے بہشت ميں ايک گھربنا اورمجھے فرعون اور اس کے کردار سے نجات دے
  دال!

نيز عمران کی بيٹی حضرت مريم کی مثال ديتا ہے کہ انہوں نے عفت اور پاکدامنی کا ثبوت ديا اور ہم نے اس کے اندر اپنی 
  )١روح ڈال دی اور اس نے کلمات خداوندی اور اس کی کتاب کی تصديق کی وه خداکی اور فرمانبردار اور تسليم تھی۔(

کی بيوی آسيہ کافر گھرانے ،کفر آميز اور کفر پرورماحول ميں زندگی گز ار رہی تھيں، وه ايسے شخص کی بيوی فرعون 
تھيں جو ''الوھيت''اور''ربوبيت'' کا دعوٰی کرتا تھا، اس اعتبار سے طبيعی اور فطری طور پر انہينبھی خدائے ثانی(خدائن) 

دت و پرستش کا مرکز بنتيں ليکن ان تمام چيزوں کو انہوں نے انکاراور رد کربن جانا چاہئے تھا تاکہ تعظيم و تکريم اور عبا
  ديااور اپنے شوہر نيز تمام اہل حکومت کی مخالفت شروع کر دی اور صرف پروردگار عالمين پر ايمان الئيں۔

اور کہا: خدايا!مجھے  اور انہوں نے ربوبيت کے دعويدار طاقتور فرعون اور اس کی بد اعماليوں سے بيزاری کا اظہار کيا
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فرعون اور اس کے کرتوت سے نجات دے نيز ستمگر گروه يعنی ميری قوم سے چھٹکارا دال اور ان لوگوں کے مقابل قيام 
  کيا اور برابر مقابلہ کرتی رہينيہاں تک کہ خاوند عالم کی راه ميں درجہ شہادت پر فائز ہوئيں۔

پيغمبر ۖکے گھر ميں تھينجو لوگوں کوپروردگارعالم کی اطاعت کی دعوت دوسری طرف، نوح و لوط کی بيوياں باوجود يکہ 
ديتے تھے ليکن اس کے باوجود خدا وند عالم اور اپنے شوہروں کا انکار کر ديااور کافر ہوگئيں ان دونونسے زياده بھی اہم 

ميں کشتی ميں سوار ہونے سے يہ ہے کہ حضرت نوح کا فرزند اپنے باپ کی مخالفت کر گيا، خدا وند عالم نے سورٔه ہود 
  متعلق بيٹے کاباپ کی دعوت سے انکار کرنے کا ذکر کيا ہے:

(وھی تجری بھم فی موج کالجبال و نادی نوح ابنہ و کان فی معزل يا بنی ارکب معنا وال تکن مع الکافرين٭ قال سآوی الٰی جبل
  بينھما الموج فکان من المغرقين) يعصمن من الماء قال ال عاصم اليوم من امر هللا اال من رحم و حال

کشتی انہيں پہاڑ جيسی موجوں کے درميان لے جارہی تھی نوح نے اپنے فرزند کو جوکنارے پر تھا آواز دی اور کہا: ميرے 
بيٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے! تو اس نے کہا: ابھی ميں پہاڑ پر پناه لے ليتا ہوں تاکہ وه 

  پانی سے محفوظ رکھے، نوح نے کہا: آج امر اٰلہی کے مقابل کوئی پناه دينے واال مجھے
..............  

  ١٠۔١٢)تحريم١(

نہيں ہے جز اس کے کہ کوئی مشمول رحمت اٰلہی ہو اتنے ميں موج دونوں کے درميان حائل ہوئی اور نوح کا بيٹا ڈوبنے 
  ) ١والوں ميں قرار پايا۔(

بيويوں نے اپنے شوہروں کی مخالفت کی اور فرزند نوح نے عذاب اٰلہی اور کوه پيکر موجوں کو پھر، نوح اور لوط کی 
ديکھنے کے باوجود باپ کے حکم سے سرپيچی کی اور کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر ديا، ان تمام افراد نے خواہشات 

  حول کی مجبوری کا کوئی دخل نہيں ہے ۔نفسانی اور ہوا وہوس کا اتباع کيا او ر ان راستوں کو اپنايا اسميں ما
جبکہ فرعون کی بيوی نے ہوائے نفس کی مخالفت کر تے ہوئے شوہراور خاندان سے مبارزه کيا تاکہ حکم خداوندی کی 

پيروی کريں اور حضرت عمران کی بيٹی جناب مريم مومن گھرانے ميں زندگی بسر کر رہی تھيں، انہوں نے نوح اور لوط 
رخالف، خدا اور اس کی کتاب کی تصديق کی۔ لٰہذا ماحول اور گھرانے کی مجبوری کی رٹ لگانا بے معنی کی بيويوں کے ب

چيز ہے ۔ يہ خاندان اور ماحول کفر و ايمان پر مجبور نہيں کرتے بلکہ صرف اور صرف عادات کی طرف ميالن اور 
جيسا کہ خداوند عالم نے قرآن ميں سات مقام پرماحول کی پيروی کی طرف تمائل انسان کو راه حق سے منحرف کر ديتا ہے 

اس کے بارے ميں خبر دی ہے، اور فرمايا ہے: گز شتہ امتوں نے اپنے پيغمبروں سے کہا: مالئکہ اور بتوں کی عبادت اور 
ان پرستش کرنے ميں اپنے آبائو اجداد کی پيروی کرتے ہيں، جيساکہ حضرت ابراہيم عليہ السالم اور ان کی قوم کی داست

  سورٔه انبيا ميں مذکور ہے:
ا لھا (ولقد آتينا ابراھيم رشده من قبل و کنا بہ عالمين ٭ اذ قال ال بيہ وقومہ ما ھذه التماثيل التی انتم لھا عاکفون ٭ قالو وجدنا آبائن

  )٢عابدين۔)(
ياقت سے واقف تھے جب انہوں ہم نے اس سے پہلے ہی ابراہيم کو رشد و کمال کا مالک بنا ديا، نيز ہم ان کی شائستگی اورل

نے اپنے مربی باپ اور قوم سے کہا: يہ مجسمے کيا ہيں کہ تم لوگوننے خود کو ان کا اسيراور غالم بنا ڈاال ہے ؟ ان لوگوں 
  نے جواب ديا: ہم نے ہميشہ اپنے آباء واجداد کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پايا ہے۔ 

  سورٔه شعرا ء ميں مذکور ہے:
بٔا ابراھيم ٭ اذ قال البيہ و قومہ ما تعبدون ٭ قالوا نعبد اصناماً فنظل لھا عاکفين ٭قال ھل يسمعونکم اذ تدعون ٭ (و اتل عليھم ن

  او ينفعونکم او يضرون ٭قالوا وجدنا
  ٥١۔٥٣)انبياء ٢(٤٣و ٤٢)ھود ١(

..............  

  )١آبائنا کذلک يفعلون۔)(

ربی باپ اور قوم سے کہا: کيا پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب ديا: ہم بتوں کو ان کوابراہيم کی داستان سنائو،جب اس نے اپنے م
پوجتے ہيں اور خود کو ان کے لئے وقف کر ديا ہے ابراہيم نے کہا: کيا جب تم انہيں بالتے ہو تو يہ تمہاری باتيں سنتے ہيں؟
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  د کو ايسا کرتے ديکھا ہے ۔کيا تمہيں نفع اور نقصان پہنچاتے ہيں؟ انہوں نے کہا: ہم نے اپنے آباء و اجدا
  حضرت موسٰی اور فرعونيوں کی داستان سورٔه يونس ميں خدا فرماتا ہے :

(قال موسٰی اتقولون للحق لما جائکم اسحر ھذا وال يفلح الساحرون ٭ قالوا جئتنالتلفتناعما وجدنا عليہ آبائنا وتکون لکما الکبير ياء
  فی االرض وما نحن لکما بمؤمنين)

  کہا: کيا جب تمہارے سامنے حق آتا ہے تو کہتے ہو يہ جادو ہے ، جبکہ جادو گروں کو کبھی موسٰی نے 
کاميابی نہيں ہے ؟انھوں نے کہا : کيا اس لئے تم آئے ہو تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی روش سے ہميں منحرف کردو اور زمين

  )٢ہيں کرتے۔ (پر صرف تمہاری بزرگی اور عظمت کا سکہ چلے؟ ہم ہرگز تمہيں قبول ن
  يا حضرت خاتم االنبياء کی داستان ان کی قوم کيساتھ کہ سورٔه مائده ميں ارشاد ہوتاہے :

 يھتدون۔)(واِذا قيل لھم تعالوا الٰی ما انزل هللا و الٰی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليہ آبائنا ٔاو لو کان آباؤھم ال يعلمون شيئاً وال 
داوند عالم اور پيغمبر کی عالمتوں کی طرف آئو، تو انہوں نے کہا: جس پر ہم نے اپنے آباو اجدا جب بھی انہيں کہا گيا کہ خ

  )٣کو پايا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے خواه ان کے آباء و اجداد جاہل اور گمراه رہے ہوں۔(
  نيز سورٔه لقمان ميں ارشاد ہوتا ہے :

وال کتاٍب منير ٭و اذا قيل لھم اتبعوا ما انزل هللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليہ  ( و من الناس من يجادل فی هللا بغير علِم وال ھدیً 
  آبائنا او لو کان الشيطان يدعوھم الٰی عذاب السعير)

بعض لوگ بغير علم و دانش،ہدايت اور روشن کتاب کے، خدا سے متعلق جدال کرتے ہيں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ 
  کتاب کا اتباع کرو تو وه جواب ديتے ہيں کہ ہم تو اپنے  خدا کی طرف سے نازل کرده

..............  

  ٦٩۔٧٤) شعرائ١(
  ١٠٤) مائده٣(٧٨۔٧٧)يونس٢(

)١آباء و اجداد کا اتباع کريں گے کيا ايسا نہيں ہے کہ شيطان انہيں جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور عذاب کی دعوت ديتا ہے؟ (
  :نيز سورٔه زخرف ميں ارشاد ہوتا ہے 

(وجعلوا المالئکة الذين ہم عباد الرحمن اناثاً ٔاشھد وا خلقھم ستکتب شھادتہم و يسئلون ٭و قالو لوشاء الرحمن ما عبدنا ھم ما لھم 
م بذلک من علم ان ھم االيخرصون ٭ ام آتينا ھم کتاباً من قبلہ فھم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آبائنا علٰی اُمة و انا علٰی آثارھ

  )٢ون)(مھتد
ان لوگوں نے خدا وند رحمن کے خالص بندے مالئکہ کولڑکی خيال کيا آيا يہ لوگ ان کی خلقت کے وقت موجود تھے کہ 

ايسا دعوٰی کرتے ہيں؟ يقيناً ان کی گواہی مکتوب ہو گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی اور انہوں نے کہا: اگر خدا چاہتا 
ت کی باتيں کرتے ہيں، اس سلسلہ ميں کوئی اطالع نہيں رکھتے صرف خيالی پالؤ پکاتےتو ہم ان کی پوجا نہيں کرتے ۔ جہال

اور دروغ بافی کرتے ہيں۔ کيا جو ہم نے اس سے قبل انہيں کتاب دی تو انہوں نے اس سے تمسک اختيار کيا؟ ہر گز نہيں، 
  لٰہذا ہم بھی انہيں کی روش پر گامزن ہيں۔بلکہ کہا: ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس راه ميں متحد اور يکساں پايا ہے 

  اوراسی سوره کی ديگر آيات ميں گز شتہ امتوں سے متعلق داستان بيان ہوئی ہے :
(و کذلک ما ٔارسلنا من قبلک فی قرية من نذير اال قال مترفوھا اِنَّا وجدنا آبائنا علٰی امة و انا علی آثارھم مقتدون ٭ قال اولو 

  م عليہ آبائکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون فانتقمنا منھم فانظر کيف کان عاقبة المکذبين)جئتکم باھدی مما وجدت
اوراسی طرح ہم نے ہر شہر و ديار ميں ايک ڈرانے واال نہيں بھيجا مگريہ کہ وہاں کے مالدار اور عيش پرستوں نے کہا: ہم 

ں ديکھا لٰہذا ہم انہيں کی پيروی کريں گے، ڈرانے والے پيغمبر نے اپنے آباء و اجداد کو اپنے آئين کے مطابق متحد اور يکسا
نے کہا: اگر اس چيز سے بہتر ميں کوئی چيز اليا ہوں جس پر تم نے آباء و اجداد کو ديکھا ہے تو کيا بہتر کا اتباع کروگے؟ 

ن سے انتقام ليا، لٰہذا غور کرو کہ انہوں نے جواب ديا: چاہے تم کتنا ہی بہتر پيش کرو ہم ماننے والے نہيں ہيں، پھر ہم نے ا
  )٣جھٹالنے والوں کا انجام کيا ہے؟ (

..............  

  ٢١و٢٠) سورٔه لقمان١(
  .١٩-٢٢)زخرف ٢(
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  .٢٣-٢٥)زخرف ٣(

  آيات کی تفسير

جسمے خداوند عالم گز شتہ آيتوں ميں خبر دے رہا ہے : اس کے دوست ابراہيم عليہ السالم نے اپنی قوم سے سوال کيا: يہ م
جن کی عباد ت کيلئے تم نے خود کو وقف کر ديا ہے کيا ہيں؟ آيا جب تم انہيں پکارتے ہو تو وه جواب ديتے ہيں؟ آيا تم کو 

کوئی نقصان و نفع پہنچاتے ہيں ؟ کہنے لگے: ہميں ان مسائل سے کوئی سروکار نہيں ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی راه 
اقتدا کرتے ہيں، دوسری جگہ پر موسٰی کی فرعونيوں سے گفتگو کی حکايت کرتا ہے کہ کا سالک پايا ہے لٰہذا ہم ان کی 

موسٰی نے ان سے کہا: آيا خدا کی ان آيات حقہ کو تم لوگ سحر اور جادو سمجھتے ہو؟ فرعونيوں نے کہا: کياتم اس لئے 
  آئے ہو کہ ہميں ہمارے آباء و اجدادکے راستے سے منحرف کردو؟!

تم االنبياء کی قريش کے ساتھ نزاعی صورت کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے : جب بھی ان سے کہا گيا خدا خدا وند عالم خا
کے فرمان کے سامنے سراپاتسليم ہو جائو تو انہوں نے جواب ديا: ہمارے لئے ہمارے آباء و اجداد کی سيرت و روش کافی 

، ہر طرح کی اطالع اور راہنمائی سے دور، کتاب ہے ! دوسری جگہ فرماتا ہے : بعض لوگ علم و دانش سے بے بہره
  روشن سے بے فيض ره کر خدا کے بارے ميں بحث و اختالف کرتے ہيں۔

کفار قريش مالئکہ کی عبادت کرتے اور انہيں لڑکی خيال کرتے تھے؛ خدا وند عالم ان سے استفہام انکاری کے عنوان سے 
ان کے لڑکيہونيکے وقت موجود تھے؟ يا يہ کہ خدا وند عالم نے ان کے  سوال کرتا ہے : آيا يہ لوگ مالئکہ کی تخليق اور

پاس توريت، انجيل جيسی کتاب بھيجی اور اسميں اس قضيہ کوذکر کيا اور يہ لوگ اس کو اپنا مستند بنا کر ايسی گفتگو کر 
رمتحد پايا ہے لٰہذا ہم ان کا اتباع رہے ہوں؟ نہيں ايسا نہيں ہے ، بلکہ کہا : ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس روش و مسلک پ

  کرتے ہيں۔
خدا وند متعال بھی اپنے پيغمبۖر کی تسلی اور دلداری کے لئے نيز اس لئے بھی کہ يہ کوئی نئی اور جديد روش نہيں ہے بلکہ

ديار مينڈرانے  تمام امتوں نے ايسی ہی جاہالنہ رفتار اپنے پيغمبروں کے ساتھ روا رکھی ہے ، فرماتا ہے : ہم نے ہر شہر و
والے پيغمبر بھيجے ہيں مگر وہاں کے ثروتمندوں اور فارغ البال عيش پرستوں نے کہا: جو ہمارا دين ہے اسی پر ہم نے 

اپنے آباء و اجداد کو متفق اور گامزن پايا ہے لٰہذا ہم اسی کا اتباع کريں گے، هللا کے فرستاده نبی نے ان سے کہا: اگر ميرے 
و اجداد کی روش سے بہتر کوئی روش ہو تو کيا تم اس کی تقليد کروگے يا اس کا انکار کر کے کافر ہی پاس تمہارے آباء 

  رہو گے؟انہوں نے جواب ديا :تم چاہے جتنا بہتر کچھ پيش کرو ہم کافر و منکر ہی رہيں گے۔
طرح کی خواہشات انسان کے لٰہذا ہم نتيجہ نکالتے ہينکہ قومی اور گروہی تعصب کہ جس کا محور جہل و نادانی ہے اس 

اندر پيدا کرتا ہے اور خطرناک نتيجہ ديتا ہے يہاں تک کہ انسان پاکيزه و سليم خدا داد فطرت( جو کہ خالق و مربی 
  پروردگار کی سمت راہنما ہے) سے برسرپيکار ہو جاتا ہے۔

  بحث کا خالصہ
چونکہ انسانی نفس تالش و تحقيق کا خوگر ہے ، کہ پوری زندگی( اپنے حريص اور سير نہ ہونے والے معده کے مانندپوری

زندگی غذا کی تالش ميں رہتا ہے) معرفت اور شناخت کی جستجو و تالش ميں رہتا ہے لٰہذا ، جب متحرک کی حرکت کی 
عقل اس نتيجہ اور فيصلہ پر پہنچتی ہے کہ ہر حرکت کے لئے ايک علت موجوادات وجودکا سبب تالش کرتا ہے تو اس کی 

محرک کی ضرورت ہے نيز ہرمخلوق جو کہ ايک موزوناورمنظم کی حامل ہے ، يقينا اس کا کوئی موزوں و مناسب خالق 
  ضرور ہے؛ اس خالق کا نام''الہ'' يعنی خدا ہے ۔

کہے: (انا کنا عن ھذا غافلين) ہم ان مسائل سے غافل و بے خبر  لٰہذا کسی کے لئے روز قيامت يہ گنجائش نہيں ره جاتی کہ
تھے۔ يا کہے:'' ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اور ہم ان کی نسل سے تھے ( يعنی راستہ کا انتخاب انہيں کی طرف سے 

دنيا ميں زندگی گز تھا )کيا ہميں ان کے جاہالنا عمل کی وجہ سے ہالک کروگے؟ '' اس لئے کہ، ان کا حال اس سلسلے ميں 
ارنے والے لوگوں کا سا ہے ، کہ لوگ الکٹرک اور برق کے کشف و ايجاد سے پہلے محض تاريکی ميں بسر کر رہے 

تھے، ليکن ان کی ذات ميں وديعت شده تحقيق و تالش کے غريزه نے ان کی اوالد کو بجلی کی قوت کے کشف کرنے کا اہل 
فات جو ہر دوراور ہر زمانہ ميں ہوئے ان تک گز شتہ لوگوں کی رسائی نہيں تھی اسی بنا ديا، نيز اس کے عالوه تمام انکشا

کے مانند ہيں۔ اس وجہ سے جيسا کہ نسل انسانی نے اپنی مادی دنيا کو تحقيق و تالش سے تابناک و روشن بنا ديا لٰہذا وه يہ 
باد کہہ کر پيغمبروں کے نور سے فيضياب  بھی کر سکتے ہيں کہ اپنے آباء واجدادکی کفر و ضاللت کی تاريکی کو خير

ہوں، لٰہذا کوئی يہ نہينکہہ سکتا کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ کفر و شرک اور خالق کے انکار کی تاريکی ميں بسر کر رہے
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تھے تو ہم بھی مجبوراً ان کا اتباع کرتے رہے ۔ مجبوری کا کوئی سوال ہی نہيں ہے ، اس لئے کہ خدا وند رحمان نے 
غافلوں اور جاہلوں کے تذکر اورياد آوری کے لئے پيغمبر بھيج کر لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے ، جيسا کہ خاتم االنبياء 

  سے فرمايا : 
  ) ١(فذکر انما انت مذکر لست عليھم بمصيطر)(

  انہيں ياد دالئو کيونکہ تنہا تمہيں ياد دالنے والے ہو تم ان پر مسلط نہيں ہو۔
  کے نام سے ياد کيااور کہا: نيز قرآن کو ذکر

  (وانزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليھم ولعلھم يتفکرون)
ميں نے اس ذکر (ياد آور) کو تم پرنازل کيا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لئے بھيجا گيا ہے اسے بيان اور واضح کردو شايد غور 

  )٢و فکر کريں۔(
پيش کيا ہے، انشاء هللا خدا وند عالم کی تائيد و توفيق سے اسے شرح و بسط آئنده بحث ميں جو کچھ ہم نے يہاں بطور خالصہ

  کے ساتھ بيان کريں گے ۔
..............  

 ٤٤) نحل ٢(٢٢اور  ٢١) غاشيہ ١(

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  

٢   
  الوہيت سے متعلق بحثيں

  الف۔ آيا مخلوقات اچانک وجود ميں آئی ہيں؟
  ب۔اٰلہ کے معنی

  ج۔الالہ اال هللا کے معنی
''الہ''وہی خالق ہے اور خدا کے عالوه کوئی خالق نہيں ہے نيز خالق کے عالوه کسی اور کی عبادت نہيں ہوسکتی يعنی خدا 

  ئے وحد ه ال شريک کے عالوه کوئی معبود اور خالق نہيں ہے اس لئے : ال الہ اال هللا ہے۔
  د۔ آيا خدا کے بيٹا اور بيٹی ہے ؟

  ر وجود ميں آگئی ہيں؟ الف۔آيا مخلوقات اتفاقی طور پ
ابھی بھی کچھ لوگ ايسے ہيں جو کہتے ہيں کہ تخليق اور ہستی (عالم) کی تخليق اور اس کا نظام اچانک وجود ميں آگيا ہے ،

  نہ مخلوقات کا کوئی خالق ہے اور نہ ہی نظام کا کوئی نظم دينے واال! ان کی باتوں کا خالصہ يہ ہے:
مارمخلوق عالم ہستی ميں اچانک اور اتفاقی طور پر وجود ميں آگئی ہے ، يعنی ذرات اور يہ تمام ناقابل احصاء اور بے ش

مختلف عناصر اپنے اندازه اور مقام کے اعتبار سے ايک دوسرے کے ارد گرد جمع ہوئے اور اتفاقی طورپر بقدر ضرورت 
اپنی ايک شکل اختيار کر لی نيز  اور مناسب انداز ميں ايک دوسرے سے مخلوط ہو کر ايک مناسب ماحول اور فضا ميں

اتفاقاً عناصر ايک دوسرے سے مرکب ہو گئے اور ايک دوسرے کی تکميل کا ذريعہ بن گئے ،دور اوراچانک نزديک کے 
شائستہ و مناسب مدارونميں يکجا ہو کر اتفاقی طور پر ايک ال متناہی اور بے شمار منظم اور حيات آفريں مجموعہ ميں تبديل 

بھی مناسب اورصحيح حساب و کتاب کے ساتھ يہاں تک کہ زندگی کے اصلی عناصر جيسے آکسيجن ہو گئے، وه 
  وہائيڈروجن پيدا ہو ئے اورزندگی کے وسائل و اسباب وجود ميں آ گئے۔

موضوع کی مزيد وضاحت کے لئے نيز اس لئے بھی کہ اس مغالطہ اور پرده پوشی کو بيخ و بن سے اکھاڑ پھينکا جائے خدا
  الم کی مدد سے درج ذيل مثال پيش کرتے ہيں:وند ع
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آپ اگر چھوٹی چھوٹی دس گينديں ايک اندازه کی کی برابر سے ليں اور ايک سے دس تک شماره گزاری کريں پھر انہيں 
ايک تھيلی ميں رکھيں اور اسے زور سے ہالئيں تاکہ مکمل طور پرخلط ملط ہو کر ترتيب عدد سے خارج ہو جائيں پھر يہ 

ں کہ اسی رديف سے ايک سے دس تک نکاليں تو ايک نمبر کی گيند باہر النے کا احتمال ايک سے دس تک ميں طے کري
باقی رہے گا، يعنی ممکن ہے کہ پہلی بار يا دوسری بار ميں يا دسويں مرحلہ ميں باہر آئے جو دسواں اور آخری مرحلہ ہے 

ہيں تو احتمال کی نسبت ايک سے سو تک پہنچ جائے گی يعنی اگر ايک اور دو عددکو ايک دوسرے کے بعد باہر نکالنا چا
ممکن ہے پہلے ہی مرحلہ ميں ساتھ ساتھ باہر آجائيں اور يہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس عمل کو سو بار تکرار کرنے پر 

نسبت ہزار  عدد کو ترتيب سے باہر النا چاہتے ہيں يہاں پر احتمال کی ٣۔٢۔١مجبور ہوں جب جا کے کاميابی ملے ليکن اگر 
عدد کو نکالنے ميں نسبت اور بڑھ جائے گی اور ايک سے دس  ٤۔ ٣۔٢۔١تک بھی پہنچ سکتی ہے بعد کے مرحلہ ميں يعنی 

ہزار تک عدد کا اضافہ ہو جائے گايعنی ممکن ہے کہ دس ہزار بار تکرار کرنے پر مجبور ہوں تاکہ آپ کی مراد پوری ہو، 
ہ ان دسوں گيندوں کو اگر اسی ترتيب سے ايک سے دس تک نکالنا چاہينتو احتمال اسی طرح آگے بڑھتے جائيں يہاں تک ک

  ) يہ قابل قبول اور واضح علمی روش ہے !١کی نسبت دسوں ملين ہو سکتی ہے!(
، عدد کو اتفاقی طور پر ايک تھيلی سے باہر النے کے لئے وه بھی منظم ١٠اگر علمی نقطہ نظر سے ايسا ہے کہ صرف 

اروں کی ترتيب کے ساتھ تو اتنی تکرار کی ضرورت ہے، تو پھر علمی نقطہ نظر آج کے ايسے نظام کے طور پرنيز شم
لئے جس کا ہم مشاہده کررہے ہيں،کيا ہوگا ؟ ايسا نظم و انضباط جو نہ صرف بے شمار اور ناقابل احصاء موجودات کا 

عروف وسائل اور دوربين علمی نقطئہ نظرسے مجموعہ ہے بلکہ خود اس کے ايک موجود کے اندر موجودات بھی آج کے م
قابل احصاء نہيں ہيں! تو پھر کون ذی شعور ہے جو کہے: يہ سب اتفاقی طور پر وجود ميں آگيا ہے اور ہر ايک کے لئے 

مناسب اجز اء اتفاقی طور پر پيدا ہوگئے ہيں نيز اتفاق سے ايک جز نے دوسرے جز کے پہلو مينپناه لے لی ہے اسی طرح 
جزء دوسرے جزء کے پاس اور ايک حصہ دوسر ے حصہ سے ہم رديف اور متصل ہوگيا ہے اور محير ا لعقول اور ايک 

  تعجب آور يہ نظم و نسق خود ہی ايجاد ہوگيا ہے ؟
  نظم آفرين خدا نے سورٔه حجر ميں فرمايا ہے :

  (ولقد جعلنا فی السماء بروجاً و زيناھا للناظرين )
  )٢رج قرار دئيے اور انہيں ديکھنے والوں کے لئے آراستہ کيا۔(ہم نے آسمان ميں بہت سے ب

  (واالرض مددناھا ؤالقينا فيھا رواسی و ٔانبتنا فيھا من کل شیء موزوٍن)
..............  

   A .CRESSY. MO RRISO N) علم بہ ايمان دعوت می کند ، تاليف ٔا. کريسی موريسون.١(
  . ١٦)حجر٢(

  )١ميں مستحکم و مضبوط پہاڑ استوار کئے اوراس ميں ہر مناسب اور موزوں چيز پيدا کی۔(ہم نے زمين بچھائی اور اس
  سورٔه بقره ميں فرماتا ہے :

(اِناّ فی خلق السموات واالرض و اختالف الليل و النھار و الفلِک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل هللا من السماء من
تھا و بث فيھا من کل دابٍة و تصريف الرياِح والسحاب المسخر بين السماء و االرض آليات لقوم ماٍئ فاحيا بہ االرض بعد مو

  يعقلون)
يقينا آسمان و زمين کی تخليق، روز و شب کی گردش اور لوگوں کے فائده کے لئے دريا مينسطح آب پر کشتيوں کارواں دواں

رده ہونے کے بعد زنده کرنا اور چلنے والوں کی کثرت، ہوائوں کی کرنا نيز خداکا آسمان سے پانی نازل کرنا اور زمين کو م
  )٢حرکت اور زمين و آسمان کے درميانمسخر بادل صاحبان عقل و ہوش کے لئے نشانياں ہيں۔ (

يقينا، خدا کی قسم زمين و آسمان کی خلقت ميں تدبر و تعقل کی بے شمار نشانياں ہيں اور آسمان کے قلعوں اور اس کے 
ے ہماہنگ نظام ميناور محکم اورنپے تلے ميزان ميں نباتات کے اگنے مينعقلمندوں کيلئے اس کی عظمت و قدرت ستارونک

نيز نظم و نسق کی بے حساب نشانياں ہينبشرطيکہ غور توکريں ليکن افسوس ہے کہ عاقل انسان کو ہوا و ہوس نے تعقل و 
  تدبر سے روک رکھا ہے !!!

..............  

  ١٦٤بقره ) ٢(١٩)حجر ١(
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  ب۔ اِٰلہ اور اس کے معنی

  اول: کتاب لغت ميں الہ کے معنی 

  جو کچھ لغت کی کتابوں ميں الہ کے معنی سے متعلق ذکر ہوا ہے اس کا خالصہ يہ ہے :
الہ کتاب کے وزن پر ہے'' اَلِہَ يَاْلَہُ'' کے ماده سے جو عبادت کے معنی ميں ہے يعنی خضوع و خشوع کے ساتھ اطاعت کے 

عنی ميں ہے ، لفظ الہ کتاب کے مانند مصدر بھی ہے اور مفعول بھی ؛ لٰہذا جس طرح کتاب مکتوب (لکھی ہوئی شيئ) کے م
  معنی ميں ہے الہ بھی مالوه يعنی ''معبود'' کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے، اس لحاظ سے الہ لغت ميں يعنی:

  ۔ خاضع انداز ميں عبادت اور اطاعت (مصدری معنی ميں)١
  ۔ معبود اور مطاع: جس کی عبادت کی جائے( مفعولی معنی ميں)٢

  يہ لغت ميں الہ کے معنی تھے۔

  دوسرے: عربی زبان والونکی بول چال ميں الٰہ کے معنی
  معنوں ميں استعمال ہوا ہے: ٢اٰلہ عربی زبان والوں کے محاوررات اور ان کی بول چال ميں دو 

ہتا ہے: اَلَہ؛ اُس کی مراد يہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی عبادت کی ہے يعنی اپنے ۔ جب عرب کسی کو خبر ديتا ہے تو ک١
معبود کے لئے دينی عبادت جيسے نماز و دعا و قربانی بجااليا ہے اور جس وقت کہتا ہے : اِلھاً کتاب کے وزن پر تو اس کا 

کے لئے انجام پاتے ہيں، يعنی يہ شکل و مقصود وہی معبود ہوتا ہے جس کی عبادت و پرستش ہوتی ہے اور دينی مراسم اس 
  ہيئت ،مفعولی معنی ميں استعمال ہوتی ہے جس طرح کتاب مکتوب کے معنی ميں استعمال ہوتی ہے يعنی لکھی ہوئی ۔

اور عرب ہر اس چيز کو الہ کہتے ہيں جس کی عبادت و پرستش ہوتی ہے جس کی جمع آلہہ ہے ، خواه وه خالق اور پيدا 
ا مخلوق و پيدا شده چيز ہو، ان کے درميان کوئی فرق نہيں ہے جيسے خورشيد، بت، چاند اور گائے کہ جو کرنے واال ہو ي

  ہندوئوں کی عبادت کا محور ہيں۔
  ۔ ''الہ'' کبھی مطاع اور مقتدا کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے ، جيسا کہ کئی جگہ قرآن ميں آياہے :٢
  نت تکون عليہ وکيالً)۔(ٔارٔايت من اتخذ اٰلھہ ھواه ٔافا١

  )١کيا ديکھا ايسے شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا مطاع بنايا ہو؟! آيا تم اس کی ہدايت و راہنمائی کر سکتے ہو؟! (
  …) ۔ (افرٔايت من اتخذ اٰلھہ ھواه و ٔاضلہ هللا علٰی علم٢

ات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے اور هللا يعنی جو کوئی اپنی خواہشات نفس کی پيروی کرتا ہے در اصل ہواء نفس اور خواہش
  )٢نے اسی حالت کو ديکھ کر اسے گمراہی ميں چھوڑ ديا ہے ۔(

  جيسا کہ سورٔه قصص ميں ارشاد ہوتا ہے : 
(ومن ٔاضل ممن اتّبع ھواه بغير ھدًی من هللا)آيا اس سے بھی زياده کوئی گمراه ہے جو ہوائے نفس اور خواہشات کی پيروی 

  )٣هللا کی ہدايت کو قبول نہيں کرتا ؟! (کرتاہے اور 
  ۔سورهٔ  شعراء ميں حضرت موسی ٰ ـ سے فرعون کی گفتگو کو ذکر کرتا ہے کہ فرعون نے کہا : ٣

  )٤( لئن اتخذت الھاً غيری ألجعلنک من المسجونين )(
  اگر ميرے عالوه کسی اور خدا کی پيروی کروگے تو تمہيں قيد کر دوں گا!

الہ کے معنی مطاع اور مقتدا ذکر کئے ہيں اس لئے کہ فرعون اور اس کے ماتحت افراد پوجنے کے لئے ہم نے اس آيت ميں
  معبود رکھتے تھے جيسا کہ خدا وند عالم انہيں کی زبانی سورٔه اعراف ميں ارشاد فرماتا ہے :

  (و قال المأل من قوم فرعون اتذر موسٰی و قومہ ليفسدوا فی األرض و يذرک و آلہتک)
قوم فرعون کے بزرگوں نے اس سے کہا: آيا موسٰی اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وه زمين ميں فساد کريں اور تجھے 

  )٥اور تيرے معبود ونکو نظر انداز کر ديں؟(
..............  

  ٤٣)فرقان ١(
  ٢٣)جاثيہ ٢(
  ٥٠)قصص ٣(
   ٢٩) شعرائ٤(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ١٢٧)اعراف٥(

وه معبود ہيں جن کی پرستش فرعون اور اس کی قوم کيا کرتی تھی، کہ ان کے لئے وه جن معبودوں کا يہاں پر ذکر ہے يہ 
  لوگ قربانی اور اپنے دينی مراسم منعقد کرتے تھے۔

ليکن فرعون خود بھی ''ا لہ'' تھا ليکن الہ مطاع اور مقتدا کے معنی ميں اگر چہ يہ بھی احتمال ہے کہ فرعون الوھيت کا بھی 
ود کو الئق پرستش معبود تصور کرتا تھا جيسا کہ بہت سی قوموں کے بارے ميننقل ہوا ہے کہ وه اپنے دعويدار تھا، يعنی خ

بادشاه کو ''الھہ'' کی نسل سے سمجھتے تھے چاہے وه خورشيد ہو يا اسکے عالوه نيز ان کے لئے بعض عبادتی مراسم کا 
  انعقاد بھی کرتے تھے۔

  يں موجوده اور فنا شده ملتوں کے درميان ہيں۔يہ ''اِلٰہ'' کے معنی عرب اور غير عرب م

  تيسرے ۔ اسالمی اصطالح ميں اِٰلہ کے معنی
''اِٰلہ'' اسالمی اصطالح ميں خدا وند عالم کے اسمائے حسنٰی اور معبود نيز مخلوقات کے خالق کے معنی ميں ہے اوريہ لفظ 

  لت کرتا ہے استعمال ہوا ہے، جيسے:قرآن کريم ميں کبھی کبھی قرينہ کے ساتھ جو کہ لغوی معنی پر دال
  (الذين يجعلون مع هللا اِلھاً آخر)

  )٢وه لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرا معبود قرار ديتے ہيں۔ (
اس لئے کہ آيت کے دو کلمے:''آخر ''اور'' مع هللا'' اس بات پر دليل ہيں کہ اس الہ سے مراد اس کے لغوی معنی يعنی : مطاع

  ی جس کی خدا کے عالوه عبادت اور پيروی ہوتی ہے ۔اور معبود ہيں يعنی وہ
''الہ'' قرآن کريم کی بہت ساری آيات ميں بطور مطلق اور بغير قرينہ کے اصطالحی معنی ميں استعمال ہوا ہے اور ''الوہيت' 

  کو خدا وندسبحان سے مخصوص کرتا ہے ہم آينده بحث ميں بسط و تفصيل سے بيان کريں گے۔
ی ميں جامع ترين گفتگو ابن منظورکی کتاب لسان العرب ميں مادٔه ''الہ'' کے ذيل ميں ابی الھيثم کی زبانی ہے ''اِ لٰہ'' کے معن

کہ اس نے کہا ہے :خدا وند عز و جل نے فرمايا: خدا وند متعال کے نہ کوئی فرزند ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اٰلہ ہے
  تو ہر خدا اپنی مخلوقات کی ديکھ ريکھ کرتا۔ اس لئے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا

يعنی کوئی الہ نہيں ہو سکتا مگر يہ کہ معبود ہواور اپنی عبادت کرنے والوں کيلئے خالق، رازق نيز ان پر، مسلط اورقادرہو؛
  اور جو ان صفات کا حامل نہ ہو وه خدا نہيں ہے وه مخلوق ہے چاہے ناحق اس کی عبادت کی گئی ہو۔

..............  

  ٩٦)حجر ٢(

  ج۔ ال الہ اال هللا کے معنی 

قرآن کريم ميں الہ کے معنی ان آيات ميں غور و فکر و دقت کرنے سے روشن ہو جائيں گے جو مشرکين کی باتوں کی رد 
ميں الوہيت سے متعلق بيان کی گئی ہيں ، وه آيات جو الوھيت کو خداوند سبحان و قادر سے مخصوص اور منحصر بہ فرد 

انتی ہيں نيز وه آيات جو مشرکين سے الہ کے متعلق جدل اوربحث کے بارے مينہيں جيسا کہ درج ذيل آيات ميں ہم مشاہده ج
  کرتے ہيں:

  (ولقد خلقنا ااِلنسان من ساللة من طين ٭ثم جعلناه نطفة فی قرار مکين۔۔۔)
يں نطفہ بنا کر رکھا؛ پھر نطفہ کو علقہ کی ہم نے انسان کو خالص مٹی سے خلق کيا، پھر اس کو قابل اطمينان جگہ رحم م

صورت اور علقہ کو مضغہ کی صورت اور مضغہ کو ہڈيوں کی شکل ميں بنايا پھر ہم نے ان ہڈيوں پر گوشت چڑھايا؛ پھر 
  )١اسے نئی تخليق عطا کی؛ اور احسن الخالقين خدا با برکت اور عظيم ہے ۔(

  کلمات کی شرح
۔ ساللة: اس عصاره(نچوڑ) اور خالص شیء کو کہتے ہيں جو نہايت آسانی اور اطمينان کے ساتھ کسی چيز سے اخذ کی ١

  جائے نطفہ کو ساللہ اس لئے کہتے ہيں کہ وه جو غذا کا نچوڑ اورخالصہ ہوتا ہے اور غذا ہی سے پيدا ہوتا ہے ۔
  خارج ہوتی ہے ۔۔ نطفہ وہی منی يا معمولی رطوبت جو مرد اور عورت سے ٢
۔ قرار : ہر وه مقام جس ميں اطمينان اور آسانی سے چيزينمستقر ہوں يعنی جہانچيزيں آسانی سے ٹھہر جائيں قرار گاه ٣
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  کہتے ہيں۔
  ۔ مکين: جو چيز اپنی جگہ پر ثابت و استوار ہوا سے مکين کہتے ہيں، يعنی مطمئن و مستقل جگہ ۔٤

  ے کہ: ہم نے نطفہ کو اس کے محل سکونت ميں رکھا يعنی رحم ميں قرار ديا ہے ۔لٰہذا يہاں تک آيت کے معنی يہ ہوں گ
..............  

   ١٢۔١٤) مومنون ١(

  ۔ علقہ : جمے ہوئے گاڑھے چسپاں خون کو ''َعلَق'' اور اس کے ايک ٹکڑے کو علقہ کہتے ہيں۔٥
دہن ميں چبايا اور دانتوں سے ٹکڑے ٹکڑے  ۔ مضغہ: جب عرب کہتا ہے : مضغ اللحم اس کا مقصد يہ ہوتا ہے کہ گوشت٦

  کيا تاکہ نگل سکے۔
چبانے کے قابل ايک لقمہ گوشت کو بھی مضغہ کہتے ہيں؛ اسی لئے شکم مادر ميں مستقر جنين جب ايک لقمہ کے بقدر ہوتا 

  ہے تو مضغہ کہتے ہيں؛ مضغہ علقہ کے بعد وجود ميں آتاہے ۔
ميں النا،''انشٔاا لشٔی ''يعنی اس چيز کووجود بخشا اوراس کی پرورش کی۔ و انشاء ۔ انشائ: ايجاد، پرورش کرنا اور وجود ٧

  هللا الخلق، يعنی خداوند عالم نے مخلوقات کو پيدا کيا اور اس کی پرورش کی۔

  آيات کی تفسير
حم مادر ميں ہم نے انسان کو مٹی کے صاف و شفاف خالص عصاره سے خلق کيا پھر اسے ثابت اور آرام ده جگہ ، يعنی ر

ٹھکانا ديا، پھر اس نطفہ کو خون ميں تبديل کيا، ايسا جامد اور منجمد گاڑھا خون کہ جو چيز وہاں تک پہنچے اس سے 
پيوستہ ہو جائے پھر اس منجمد گاڑھے خون کو چبانے کے قابل گوشت کی صورت تبديل کيا پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو 

شت کے خول چڑھائے اور آخر ميں ايک دوسری تخليق، جو انسانی روح اور اعضاء ہڈيوں ميں بدل ڈاال پھر ان ہڈيوں پر گو
پر مشتمل ہے وجود ميں لے آئے خداوند عالم بہترين خلق کرنے واال ہے بزرگ و برتر ہے وه خد جس نے اس پيچيده اور 

  حيرت انگيز مخلوق کو اس طرح کے مراحل سے گز ار کر خلق کيا ہے !

  زگشتپہلی بات کی طرف با
آيات کے بعد اور ان موجودات کے ذکر کے بعد جو انسان کے مفاد نيز اس  ١٤۔١٣۔١٢خداوند عالم سورٔه مومنون مينمذکوره 

  کے اختيار و تسخير ميں ہيننيز انواع مخلوقات کے بيان کے بعد فرماتا ہے :
  افال تتقون) (ولقد ارسلنا نوحاً الٰی قومہ فقال يا قوِم اعبدوا هللا ما لکم من الہ غيره

ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھيجا تو آپ نے ان سے کہا: اے ميری قوم والو! خدا کی عبادت کرو اسکے عالوه کوئی 
  )١تمہارا خدا نہيں ہے ، آيا ڈرتے نہيں ہو؟! (

..............  

  ٢٣)مومنون ١(

يں اور کافی شرح و بسط کے ساتھ ان کے کفر و پھر ديگر امتوں کی خلقت کی طرف اشاره کيا جو خدا کی مخلوقات ميں ہ
  آيت ميں فرماتا ہے : ٩١انکار کو بيان کيا پھر اسی سورٔه کی 

  )١(ما اتخذ هللا من ولد وما کان معہ من الہ اذاً لذھب کل الِہٍ◌ بما خلق ولعال بعضھم علٰی بعض....)(
ی اس کے ساتھ کوئی دوسراخدا ہے ورنہ ہر ايک خدا اپنے خدا وند عالم نے کبھی اپنے لئے فرزند انتخاب نہيں کيا اور نہ ہ

  پيد اکئے ہوئے کی طرف متوجہ ہوتا اور ان کانظام چالتا اور بعض بعض پر برتری و تفوق طلبی کا ثبوت ديتا و... ۔
کہ  ہم ان آيات ميں الوھيت کی سب سے واضح اور روشن ترين صفت اس کی خالقيت کو پاتے ہيں اسی لئے ہم ديکھتے ہيں

خدا وند عالم مشرکين سيجواب طلب کرتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے زمين و آسمان اور جو کچھ اس کے درميان ہے ان سب 
)پھراس کے بعد پيغمبر سے فرماتا ہے : ان سے کہو!خدا کے عالوه جن معبودوں کی تم پرستش ٢کو بر حق خلق کيا ہے۔ (

سی چيز خلق کی ہے ، يا آسمان کی خلقت ميں ان کی کون سی شرکت رہیکرتے ہو مجھے بتائو کہ انہوں نے زمين سے کون
  )٣ہے؟(

  نيز سورٔه رعد ميں فرماتا ہے :
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  ( ٔام جعلوا  شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق عليھم قل هللا خالق کل شء و ھو الواحد القھار )
مانند خلق کيا اور يہ خلقت ان پر مشتبہ ہو گئی  آيا وه لوگ خدا کے لئے ايسے شريک قرار دئے ہيں کہ جنہوں نے خدا کی

  )٤ہے ؟! ان سے کہو: خدا سب چيز کاخالق ہے اور وه يکتا اور کامياب (غالب) ہے ۔(
  نيز سورئہ نحل ميں فرماتا ہے :

  (ٔافمن يخلق کمن ال يخلق ٔافال تذکرون)
  )٥نہيں حاصل کرتے؟! ( آيا وه جو خالق ہے اس کے مانند ہے جو خالق نہيں ہے ؟! آيا نصيحت کيوں

يہ بات ، يعنی خالقيت پرتاکيد الوھيت کی واضح ترين صفت کے عنوان سے ہے جسکی ديگر آيات جيسے سورٔه نحل کی 
  بيسويں آيت، سورئہ فرقان کی تيسری آيت اور سورئہ اعراف کی نويں آيت ميں تکرار ہوئی ہے۔

..............  

  ٩١)مومنون ١(
   ٣) احقاف ٢(
  ٤ف) احقا٣(
  ) رعد ٤(

  ١٧)نحل ٥(١٦

ان تمام آيات ميں توحيد کے مسئلہ پر مشرکين سے مبارزه اور استدالل، خالق کی وحدانيت کے محور پر ہوتا ہے، پہلی آيت 
ميں خداوند عالم، کفار سے سوال کرتاہے : جنہيں تم خدا کہتے ہو اور ان کی پر ستش کرتے ہو مجھے بتائو کہ انہوں نے 

چيز پيدا کی ہے ؟! اور دوسری آيت ميں فرماتا ہے : کيااس وجہ سے خدا کا شريک قرار ديا ہے کہ تم نے زمين سے کوئی 
خدا کی تخليق کے مانند ان کی بھی کوئی تخليق ديکھی ہے اور خدا کی تخليق ان دوسروں کی تخليق سے مشتبہ ہو گئی ہے 

: جس نے گونا گونموجودات کو خلق کيا ہے اور وه کہ  اور تشخيص کے قابل نہيں ہے ؟! تيسری آيت ميں سوال کرتا ہے
  جنہوں نے نہ خلق کيا ہے اور نہ ہی خلق کرسکتے ہينکيا دونوں يکساں ہو سکتے ہيں؟!

  نيز فرماتا ہے : کوئی معبود خدا کے ہمراه نہيں ہے اور ديگر آيت ميں فرماتا ہے :
  ے ۔کہو: خدا تمام چيزوں کا خالق ہے اور وہی يکتا اورغالب ہ

قرآن کريم مقام استدالل ميں مشرکين سے اس طرح دليل و برہان پيش کرتا ہے اور جو دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے 
ہيں اور ان کو وه لوگ خدائے وحده ال شريک کی عبادت ميں شريک قرار ديتے ہيں ان لوگوں سے فرماتا ہے: مخلوقات کی 

  پر قادر نہيں ہيں۔تخليق هللا سے مخصوص ہے اور دوسرے خداتخليق 
اس اعتبار سے ہم ديکھتے ہيں کہ الہ کی بارز ترين صفت آفرينش ہے ۔يہ موضوع درج ذيل آيات ميں زياده واضح اور 

  روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے جہاں فرماتا ہے :
  ۔( ذلکم هللا ربکم ال اِلہ ِاالّ ھوخالق کّل شیء فاعبدوه)١

  )١کوئی خدا''نہيں ہے وہی ہر چيز کا خالق ہے لٰہذا اسی کی عبادت کرو۔(وہی تمہارا پروردگارہے اس کے عالوه ''
  ۔( يا قوم اعبدوا  ما لکم من الٍہ غيره ھو انشٔاکم من االرِض)٢

صالح پيغمبر نے کہا: اے ميری قوم! خدا کی عبادت کرو کيونکہ اس کے عالوه کوئی ''خدا'' نہيں ہے، وہی ہے جس نے 
  )٢ا ہے۔(تمہيں زمين سے پيدا کي

..............  

  ١٠٢) انعام ١(
  ٦١)ھود ٢(

  ۔( ھل من خالق غير هللا يرزقکم من السماء و االرض ال الہ اال ھو...)٣
 )١آيا 'کوئی خالق'' خدا کے سوا ہے جو تمہيں زمين و آسمان سے روزی ديتاہے ؟! کوئی ''خدا '' اس کے عالوه نہيں ہے ۔ (

  خلقون شيئاًوھم يخلقون...)۔( واتخذوا من دونہ آلھةً الي٤
  )٢انہوں نے خدا وند عالم کے عالوه ايسوں کواپنا خدا بنايا جو کوئی چيز خلق نہيں کرسکتے بلکہ خود مخلوق ہيں۔(

۔(يا اَيھا الناس ضرب مثل فاستمعوالہ ان الذين تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لہ و ان يسلبھم الذباب شيئااًل ٥
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  )٣تنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب٭ ما قدرو....اهللا حّق قدره اِن هللا لقوی عزيز)(يس
اے لوگو! ايک مثل دی گئی ہے ، لٰہذا اس پر کان لگائو، جو لوگ خد اکے عالوه کسی اور کی عبادت کرتے ہيں وه ہرگز 

بن جائيں! اور اگر مکھی کوئی چيز  ايک مکھی بھی خلق نہيں کر سکتے، چاہے اس کے لئے ايک دوسرے کے مددگار بھی
ان سے لے بھاگے تو اسے واپس نہيں لے سکتے! طالب و مطلوب، عابد و معبود دونوں ہی ناتواں اور عاجز ہيں! يقينا جس 

  طرح خداکو پہنچاننا چاہئے تھا نہيں پہچانا؛ خدا وند عالم قوی ہے اور مغلوب ہونے والوں ميں سے نہيں ہے ۔
اس مقام پر انتمام لوگوں کو جو خدا کے عالوه دوسرے ''خدائوں'' کی عبادت کرتے اور اسے پکارتے ہيں خدا وند عالم نے 

مخاطب قرار ديا ہے اور ان سے فرماتا ہے :اس مثل پر توجہ کرو: تم لوگ خدا کے عالوه جنکو پکارتے ہو، خواه فراعنہ 
ے معبود ہوں وه سب ، ہرگز ايک مکھی بھی خلق نہيں کر سکتے اور بادشاه ہوں يا طاقتور افراد، گائے ہو يا اصنام يا دوسر

يعنی ان سرکش اور باغی فراعنہ ميں سے کوئی بھی ہو اور اسی طرح وه گائيں جن کی عبادت کی جاتی ہے يا لوگوں کے 
 ہر دوسرے معبود ، آلوده ترين اور پست ترين حشرات االرض بھی خلق نہيں کر سکتے يعنی جن حشرات کو سب لوگ

پہچانتے اوروه تمام روئے ارض پر پھيلے ہوئے ہيں اور ساری مخلوق ان سے دوری اختيار کرتی ہے ! يہ کيسے معبود ہيں
کہ آلوده ترين مکھی بھی خلق نہيں کر سکتے ہيں اور اگر سب اکٹھا ہو کر ايک دوسرے کی مدد بھی کريں تو بھی معمولی 

  حشره کے خلق کرنے پر قادر نہيں ہيں؟!
..............  

  ٣)فاطر ١(
  ٣)فرقان ٢(
  ٧٤٧٣)حج٣(

اس کے عالوه، اگر يہی مکھی ان خيالی معبود سے کوئی چيز لے اڑے، چاہے وه گائے ہو يا فرعون يا کوئی اور ''خدا'' ہوتو
 ان کے پاس واپس لينے کی قدرت نہيں ہے ، مثال کے طور پر اگر مکھی ہند ميں پوجی جانے والی گائے کا خون چوس لے

  تو بيچاری گائے اپنا حق يعنی چوسا ہوا خون واپس نہيں لے سکتی!
کتنی ناتوان اور عاجز ہے وه بيچاری گائے جوانسانوں کی معبود ہے اور اس سے زياده عاجز اور بے بس وه شخص ہے 

چانا، يعنی اس جو اس بيچاری مخلوق سے اپنی حاجت طالب کرتاہے ! يقينا خداکو اس کی ذات اقدس کے اعتبار سے نہيں پہ
  خدا کو جو تمام مخلوقات کا خالق اور سب سے قوی اور قادر و غالب طاقتور ہے ۔

اس لئے خلقت اور تمام آفرينش خدا ہی سے ہے اور بس؛ وه کہ جس نے مخلوقات کو خلق کيا اور موجودات کو زيور وجود 
ہے ؛ عالم تخليق ميں اس کے عالوه کوئی اور موثر سے آراستہ کيا،وہی زنده کرتا اور مارتا ہے وہی تمام چيزوں کا مالک 

نہيں ہے تاکہ اس سے اپنی در خواست کريں لٰہذا واجب ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کريں اور اسی سے حاجت
  طلب کريں۔

  درج ذيل آيات انہيں معانی کی وضاحت کرتی ہيں:
  لٰی قلوبکم من اِٰلہ غير هللا ئاتيکم بہ)۔ (قل ٔارٔايتم ان اخذ هللا سمعکم ؤابصارکم وختم هللا ع١

کہو: مجھے جواب دو! اگر خدا وند عالم تمہاری آنکھ، کان کو سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تاکہ کچھ سمجھ
  )١نہ سکو،تو هللا کے عالوه کون ہے جو اسے واپس لوٹا سکتا ہے ؟!(

  ھو يحيی و يميت)۔( الذی لہ ملک السموات واالرض ال اٰلہ اال ٢
و ہی خدا جس کے قبضہ قدرت ميں زمين اور آسمان ہے اس کے عالوه کوئی خدااور معبود نہيں ہے وه مارتا اور زنده کرتا 

  )٢ہے ۔(
  ۔ (من اِٰلہ غير هللا ياتيکم بضياء افال تسمعون)٣

  )٣ہيں ہو؟!(کون معبود اور خدا ،هللا کے عالوه تمہارے لئے روشنی پيدا کر سکتا ہے کيا سنتے ن
  .( ذلکم هللا ربکم لہ الملک ال الہ ااِّل ھو فانٰی تصرفون)٤

  يہ ہے تمہارا پروردگارخداکہ جس کی ساری کائنات ہے اور اس کے عالوه کوئی خدانہيں ہے تو پھر کيوں 
..............  

  ٤٦) انعام ١(
  ١٥٨)اعراف٢(
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  ٧١) قصص ٣(

  )١راه حق سے منحرف ہوتے ہو؟! (
  اال ھو يحی و يميت ربکم و رب آباکم ااَلولين ) ۔ (ال اٰلہ٥

 )٢اس کے عالوه کوئی خدانہيں ہے ، وہی زنده کرتا اور مارتا ہے جو تمہارا اور تمہارے گز شتہ آباء و اجداد کا خدا ہے ۔(
  ۔(اِنَّما الھکم هللا الذی ال اِٰلہ ااِّل ھو وسع کّل شیء علماً)٦

  )٣عالوه کوئی معبود نہيں ہے نيز اس کا علم تمام چيزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔( يقينا تمہارا معبود خداہی ہے جس کے
  ۔(قل لو کان معہ آلہة کما يقولون اذاً ال بتغواالٰی ذی العرش سبيالً)٧

کہو! جيسا کہ وه قائل ہيں اگر هللا کے ہمراه دوسرے خدا ہوتے تو ايسی صورت ميں صاحب عرش هللا تک رسائی کی کوشش
  )٤۔ (کرتے 

  ۔( و اتخذوا من دون هللا آلھة ليکونوا لھم عزاً)٨
  )٥ان لوگوں نے هللا کے عالوه دوسرے خدائوں کا انتخاب کيا، تاکہ ان کے لئے عزت کا سبب ہوں۔ (

  ۔ (اَم لھم آلھة تمنعھم من دوننا)٩
  )٦آيا ان کا کوئی دوسرا خداہے جو ميرے مقابل ان کا دفاع کر سکے؟۔(

  نہ آلھة ان يردن الرحمن بضر ال تغن عنی شفاعتم شيئا وال ينقذون)۔(ااتخذ من دو١٠
آيا ميں خداکے عالوه دوسرے معبودوں کا انتخاب کروں کہ اگر خدا وند رحمان مجھے نقصان پہنچائے تو ان کی 

  )٧شفاعتميريلئے بے سود ثابت ہو اور وه مجھے نجات نہ دے سکيں!(
  م ينصرون)۔(و اتخذوا من دون هللا آلھة ً لعلھ١١

  )٨انہوں نے خدا کے عالوه دوسرے خدائوں کا انتخاب کيا اس اميد ميں کہ ان کی مدد ہوگی۔(
  ۔( فما اَغنت عنہم آلھتھم التی يدعون من دون هللا من شیء لما جاء امر ربک)١٢

ھا انہوں نے ان کی کسی جب خدا وند عالم کی سزا کا فرمان صادر ہوا، تو هللا کے عالوه دوسرے خدا کہ جن کو پکاراجاتا ت
  )٩صورت مدد نہيں کی۔ (

..............  

  ٦) زمر ١(
  ٨)دخان ٢(
  ٩٨)طہ ٣(
  ٤٢)اسراء ٤(
  ٨١)مريم٥(
  ٤٣)انبياء ٦(
  ٢٣)يس ٧(
  ٧٤)(يس ٨(
  ١٠١)ہود٩(

قرآن کريم اس طرح صاف اور واضح بيان کرتا ہے : ہر طرح کی تخليق خدا وند يکتا سے مخصوص ہے ، بارش کا نازل 
نا، پودوں کا اگانا، بيماروں کو شفا دينا، دشمنوں پر کاميابی، فقر و پريشانی کا دور کرنا، يہ تمام کی تمام اور اس جيسی کر

دوسری چيزيننيز عالم ہستی ميں ہر حرکت اور سکون صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے اور بس؛ لٰہذا کائنات کا تنہا
اور اپنے افعال ميں الشريک اور يگانہ ہے وه مثل و مانند اور شبيہ نہيں رکھتا: خدا وہی ہے ، وه اپنی قدرت، شان و شوکت 

نہ اس کی کوئی اوالد ہے اور نہ ہی اس کاکوئی والد ، وه اپنا ہم پلہ اورہمتانہيں رکھتا، وہی غالب ، قدرت مند اور يکتا 
  خداہے، جيسا کہ خود اس نے اپنی توصيف کی ہے اور فرمايا ہے:

  هللا اٰلہ واحد سبحانہ اَن يکون لہ ولد)۔( اِنّما ١
  )١يقينا صرف اور صرف هللا ہی ايک اور واحد خداہے وه اس بات سے منزه اور بری ہے کہ اس کا کوئی فرزند ہو ۔(

  .(لقد کفر الذين قالوا ان هللا ثالث ثالثة وما من اٰلہ اال اٰلہ واحد۔)٢
  )٢افر ہيں کوئی خدا اور معبود خدا وند واحد کے عالوه نہيں ہے ۔(جن لوگوں نے کہا: خداتين ميں سے ايک ہے يقينا ک

  ۔ (و قال هللا ال تتخذوا الھين اِثنين اِنّما ھو اٰلہ واحد)٣
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  )٣خدا وند عالم نے فرمايا: اپنے لئے دو خداکا انتخاب نہ کرو خدا صرف اور صرف ايک ہے ۔ (
ہے يہی خصوصيت باعث ہو گی کہ خدا کے ساتھ کسی اور کی يہاں تک يہ روشن ہوا کہ الوہيت خداوند عالم سے مخصوص

  عبادت نہ کی جائے ،لٰہذا عبادت بھی صرف خدا کی کی جانی چاہيئے ، جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے :
  ۔( اِنَّنِی انا هللا ال اٰلہ اال انا فاعبدنی و اَقم الصالة لذکری۔)١

  )٤بادت کرو اور ميری ياد ميں نماز برپا کرو۔(ميں خدا ہوں ميرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے ! ميری ع
  ۔ (وما ارسلنا من قبلک من رسوٍل اال نوحی اليہ انہ ال الہ اال انا فاعبدون)٢

ہم نے تم سے پہلے کوئی پيغمبر نہيں بھيجا مگر يہ کہ اسے وحی کی:ميرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے لٰہذا صرف اور 
  )٥صرف ميری عبادت کرو۔ (

  خلق السموات واالرض و انزل لکم من السماء ماًئ فانبتنا بہ حدائق ذات ۔( اَّمن٣
..............  

  ١٧١)نساء ١(
  ٧٣) مائده ٢(
  ٥١)نحل ٣(
  ١٤)طہ ٤(
  ٢٥)انبياء ٥(

ا رواسیبھجة ما کان لکم ان تنبتوا شجرھا ٔااِٰلہ مع هللا بل ھم قوم يعدلون امن جعل االرض قراًرا و جعل خال لھا انھاراً و جعل لھ
و جعل بين البحرين حاجزاً ٔااِٰلہ مع هللا بل اکثر ھم ال يعلمون٭ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويکشف السوء و يجعلکم خلفاء 

االرض ٔااِٰلہ مع هللا قليال ما تذکرون٭ امن يھد يکم فی ظلمات البر و البحر و من يرسل الريح بشرا بين يدی رحمتہ ء الہ مع هللا 
عما يشرکون٭ امن يبدؤ الخلق ثم يعيده و من يرزقکم من السماء و االرض ء الہ مع هللا قل ھاتوابرھانکم ان کنتم  تعالٰی هللا
  صادقين)

آيا جس نے زمين و آسمان کی تخليق کی اور آسمان سے تمہارے لئے پانی نازل کيا پس ہم نے اس سے فرحت بخش باغ 
گانے پر قادر نہيں تھے، آيا اس خدا کے ہمراه کوئی اور خد اہے ؟! نہيں، اگائے ، ايسے باغ کہ تم ہرگز ان درختوں کے ا

  بلکہ وه لوگ نادان قوم ہيں جو حق سے منحرف ہو کر مخلوق کو خالق کی رديف ميں رکھتے ہيں!
ستوار يا يہ کہ زمين کواستقراربخشا اور اسے استوار کيا اور اسميں جگہ جگہ نہريں جاری کيں، نيز اس کی خاطر محکم و ا

پہاڑوں کو ايجاد کيا نيز دودريا ئونکے درميان مانع قرار ديا آيا ايسے خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ؟! نہيں ، بلکہ اکثر 
  نادان ہيں!

يا جو الچاروں کی دعائيں مستجاب کرتا اور مشکالت کو بر طرف کرتا ہے نيز تمہيں زمين پر خليفہ بناتا ہے آيا خدا کے 
  معبود ہے ؟! بہت کم لوگ نصيحت حاصل کرتے ہيں!۔ ساتھ کوئی اور

ياجو خدا صحرا ؤ وں،بيابانوں نيز درياؤں کی تاريکی ميں بھی تمہاری راہنمائی کرتا ہے ، نيز جو نزول رحمت سے پہلے 
ينے سے بطورمژده ہوائوں کو بھيجتا ہے : کياايسے خدا کے ہمراه کوئی اور خدا و معبود ہے ؟!ان لوگوں کے شريک قرار د

  کہيں زياده خدا وند عالم کا مرتبہ بلند و باال ہے !
يا يہ کہ اس نے خلقت کا آغاز کيا پھر اس کی تجديد کرتا ہے اور وہی ہے جو تمہيں آسمان و زمين سے روزی عطا کرتا ہے

  )١برہان پيش کرو ۔(؛ کيا ايسے خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہو سکتاہے ؟! ان سے کہو! اگرتم سچے ہوتے تو اپنی دليل و 
لٰہذا اس يکتا ويگانہ کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے ، شريک، مثل اور مانند نہيں رکھتا جس طرح (بعض لوگوں کے خيال 

  کے بر خالف) بيٹے اور بيٹيانبھی ، نہيں رکھتا،ان لوگوں کے بارے ميں گفتگو آئنده بحث مينکی جائے گی۔
..............  

  ٦٤،٦٠)سورٔه نمل ١(

  د۔کيا خدا وند عالم صاحب اوالدہے ؟ 

متعدد خدائوں کے ماننے والوں کے درميان کچھ لوگ ايسے بھی پائے جاتے ہيں جو خدا کے لئے اوالدکے قائل ہيں۔ خدا وند 
  عالم سورٔه صآفات ميں ان کی زبانی حکايت کرتاہے :
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ون٭ (فاستفتھم ٔالربک البنات و لھم البنون٭ ام خلقنا المالئکة اناثاً و ھم شٰاھدون٭ااَل اَنھم من اِفکھم ليقولون٭ ولد هللا وانھم لکذب
  اصطفی البنات علٰی البنين٭ مالکم کيف تحکمون)

کو مونث بنايا اور وه ديکھ  ان سے سوال کرو: آيا تمہارے پروردگار کی لڑکياں اور ان کے لڑکے ہيں؟! آيا ہم نے فرشتوں
رہے تھے؟! جان لو کہ يہ لوگ اپنے بڑے جھوٹ کے سہارے کہتے ہيں: ''خدا وند عالم صاحب اوالدہے'' در حقيقت يہ لوگ 

جھوٹے ہيں! آيا خدا وند عالم نے لڑکيوں کو لڑکوں پر ترجيح دی ہے ؟ تمہيں کيا ہو گيا ہے کہ خدا کے بارے ميں ايسا 
  )١فيصلہ کرتے ہو۔(

  نيز سورٔه زخرف ميں ارشاد ہوتا ہے :
  (وجعلوا المالئکة الذين ھم عباد الرحمن اناثاً! اشھدوا خلقہم ستکتب شھادتھم و يسئلون٭و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ھم...)

ی مکتوب وه لوگ خدا وندرحمن کے بندے فرشتوں کو مونث خيال کرتے ہيں؛آيا ان کی خلقت پر وه گواه تھے؟! ان کی گواہ
  )٢اور قابل باز پرس ہوگی اور انہوں نے کہا: اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہيں کرتے...۔(

  (ام اتخذ مما يخلق بنات و اصفٰاکم بالبنين)
..............  

  ١٤٩۔١٥٤)صافات١(
  ١٩۔٢٠)زخرف٢(

  )١ہے اور لڑکوں کو تمہارے لئے؟!(کيا خدا وند عالم نے اپنی مخلوقات کے درميان اپنے لئے لڑکيوں کو منتخب کيا 
  (و اِذا بشر احدھم بما ضرب للرحمن مثال ظل وجھہ مسودا و ھو کظيم)

جب ان ميں سے کسی ايک کو اس چيز کی جسکوانہوں نے خدا وند رحمن کے لئے اپنے خيال ميں تراش ليا ہے اور مثال 
  )٢کے گھونٹ پينے لگتے ہيں ۔(دی ہے بشارت دی جائے تو ان کے چہرے سياه ہو جاتے ہيں اور غصہ 

يہ مشرکين فرشتوں کی عبادت، الت ،عزی اور منات کے بتوں کے قالب ميں کرتے تھے؛ نيز ان تينوں کو مالئکہ کا پيکر 
  اور مجسمہ خيال کرتے تھے ۔

  خدا وند عالم سورٔه نجم ميں ارشاد فرماتا ہے :
لذکرولہ االنثی٭ تلک اذاًقسمة ضيزٰی ان ھی االاسماء سميتموھاانتم وآبائکم (افرايتم الالت و العزی٭ومناة الثالثة االخرٰی الکم ا

  ماانزل هللا بھا من سلطاٍن ان يتبعون ااِّل الظن وما تھوٰی االنفس ولقد جائھم من ربھم الھدٰی۔)
اور خدا کا حصہ لڑکی مجھے بتاؤ! آيا الت و عزی اور تيسرا منات (خدا وند عالم کی لڑکياں ہيں)؟! آيا تمہارا حصہ لڑکا ہے

ہے ؟! ( باوجوديکہ تمہارے نزديک تو لڑکياں بے قيمت شیء ہيں!) ايسی صورت ميں يہ تقسيم غير منصفانہ ہے ! ( ايسا 
نہيں ہے بلکہ يہ ايسے اسماء ہينجو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہيں خدا وند عالم نے اس خيال کی تائيد ميں 

يں کی ہے ؛ وه لوگ صرف گمان و حدس اور ہوائے نفس کی پيروی کرتے ہيں، جبکہ پروردگار کی کوئی دليل نازل نہ
  )٣ہدايت ان تک پہنچی ہے ۔ (

(ان الذين ال يؤمنون باالخرة ليسمون المالئکة تسمية ااُلنثٰی٭ وما لھم بہ من علٍم ان يتبعون ااِّلالظن و ان الظن ال يغنی من الحق 
  شيئاً۔)

ر ايمان نہيں رکھتے وه فرشتوں کو خدا کی بيٹياں کہتے ہيں، يہ لوگ اپنے اس قول پر دليل بھی نہيں جو لوگ آخرت پ
  رکھتے صرف اور صرف حدس اور گمان کا اتباع کرتے ہيں، جبکہ حدس و گمان کبھی آدمی کو حق سے 

  )٤بے نياز نہيں کرتے۔(
  کے بارے ميں سورٔه انعام ميں فرماتا ہے :بعض ديگر مشرکين جنات کی عبادت کرتے تھے، خدا وند عالم ان 

..............  

  ١٦)زخرف١(
  ١٧)زخرف ٢(
  ١٩۔٢٣)نجم ٣(
  ٢٧،٢٨)نجم٤(

(و جعلو  شرکاء الجن و خلقھم و خرقوا لہ بنين و بنات بغير علم سبحانہ و تعالٰی عما يصفون٭ بديع السموات واالرض اَنِّی 
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  ل شیء و ھو بکل شیء عليم)يکون لہ ولد و لم تکن لہ صاحبة و خلق ک
خدا کے لئے انہوں نے جنات کو شريک اور ہم پلہ قرار ديا، جبکہ وه خدا کی مخلوق ہيں نيز اس کے لئے بغير کسی دليل 
کے لڑکے اور لڑکياں منسوب کر ديں خدا وند عالم ان کی اس توصيف سے بلند اور منزه ہے ، وه آسمانوں اور زمين کا 

ے کہ اس کا کوئی فرزند ہو جبکہ اسکی کوئی بيوی بھی نہيں ہے ؟! اس نے تمام چيزوں کو پيدا کيا خالق ہے کيسے ممکن ہ
  )١اور تمام چيزوں سے آگاه ہے ۔ (

  سورٔه سبا ميں فرمايا:
ون الجن و يوم يحشرھم جميعاً ثم يقول للمالئکة ٔا ھوالء اياکم کانوا يعبدون ٭ قالوا سبحانک َانت ولينا من دونھم بل کانوا يعبد

  اَکثرھم بھم مو٭منون)
جس دن خداا ن تمام لوگوں کو مبعوث کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا: کيا ان لوگوننے تمہاری پرستش کی ہے ؟!'' وه 

کہيں گے تو منزه اور بلند ہے صرف تو ہمارا ولی ہے نہ وه لوگ؛ بلکہ انہوں نے تو جنوں کی پوجا کی ہے اور اکثر نے 
  )٢کھا ہے ۔(انہيں پر ايمان ر

يہ مشرکين کا گروه جو مالئکہ کی پرستش کرتا تھا، اس وقت پايا نہيں جاتا، يہ لوگ نابود ہو چکے ہيں صرف ان کے کردار 
کا تذکره باقی ہے، ليکن جو لوگ ابھی ہمارے دور ميں پائے جا رہے ہيں اور يہ کہتے ہيں کہ خدا صاحب فرزند ہے وه 

  رٔه تو بہ ميں ارشاد ہوتا ہے :عيسائی ہيں، ان کے بارے ميں سو
 (و قالت اليہود عزير ابن هللا و قالت النصارٰی المسيح ابن هللا ذلک قولھم بِٔاَفواھھم يضاھئون قول الذين کفروا من قبل قاتلھم هللا

  انٰی يؤفکون )
سب باتيں ہيں جو زبان يہود کہتے ہيں کہ عزير خدا کے بيٹے ہيں اور نصارٰی حضرت مسيح کو خدا کا بيٹا کہتے ہيں يہ 

)٣سے بکا کرتے ہيں اور گز شتہ کافروں کے ہمنوا ہيں خدا انہيں قتل کرے راه حق سے منحرف ہو کر کہاں جارہے ہيں ؟!(
  نيز سورٔه نساء ميں ارشاد ہوتا ہے :

..............  

  ١٠٠۔١٠١)انعام ١(
  ٤٠۔٤١)سبا٢(
  ٣٠)توبہ٣(

تقولو ا علٰی هللا اال الحق انما المسيح عيسٰی بن مريم رسول هللا و کلمتہ الٰقيھا الٰی مريم و (يا اھل الکتاب ال تغلوا فی دينکم وال 
 روح منہ فامنوا با و رسلہ وال تقولوا ثالثة انتھو خيراً لکم انما هللا الہ واحد سبحانہ ان يکون لہ ولد لہ ما فی السموات وما فی

مسيح ان يکون عبداً  وال الماٰلئکة المقربون و من يستنکف عن عبادتہ و يستکبر االرض و کفٰی با وکيالً٭ لن يستنکف ال
  فسيحشرھم اليہ جميعاً)

اے اہل کتاب اپنے دين ميں غلو نہ کرو اور خدا کے بارے مينحق کے عالوه کچھ نہ کہو! حضرت مريم کے بيٹے عيسٰی 
م کو القا کيا ہے نيز ايک روح بھی اس کی جانب سے مسيح صرف خدا کے رسول اور اس کا کلمہ ہيں جسے خدا نے مري

ہيں پس خدا اور اس کے رسولوں پر ايمان الئو اور يہ نہ کہو ''خدا تين ہيں'' ايسی باتوں سے باز آجائو کہ تمہارے لئے بہتر 
کاہے اتنا ہی  ہوگا! يقينا خدا يگانہ معبود ہے وه صاحب فرزند ہونے سے منزه ہے جو کچھ زمين و آسمان ميں ہے سب اسی

کافی ہے کہ خدا وند عالم مدبر اور وکيل ہے ۔حضرت مريم کے فرزند عيسٰی مسيح کبھی خدا کے بنده ہونے سے انکار نہيں 
کرتے اور اس کے مقرب فرشتے بھی ايسے ہی ہيں جو خداوند عالم کی عبادت و بندگی سے روگردانی اور تکبر کرے گا 

  )١کرے گا۔(عنقريب وه ان سب کو اپنے پاس جمع 
  سورٔه مائده ميں فرماتا ہے :

(لقد کفر الذين قالوا ان هللا ھو المسيح ا بن مريم وقال المسيح يا بنی اسرائيل اعبدوا هللا ربی و ربکم انہ من يشرک با فقد حرم 
ٍة وما من الٍہ اال الہ واحد و ان لم ينتھوا هللا عليہ الجنة ومٔا واه النار و ما للظالمين من انصار٭ لقد کفر الذين قالوا ان هللا ثالث ثالث

عما يقولون ليمّسّن الذين کفروا منھم عذاب اليم٭ ٔاَفال يتوبون الٰی هللا و يستغفرونہ و هللا غفوررحيم٭ ماا لمسيح ابن مريم اال 
ر انی يؤفکون ٭ قل اتعبدون من رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صّديقة کانا ئا کالن الطعام انظرکيف نبين لھم اآليات ثم انظ

  دون هللا ما ال يملک لکم ضراً وال نفعاً و هللا ھو السميع العليم)
وه لوگ جنہوں نے کہا: ''خدا وہی مريم کا فرزند مسيح ہے '' مسلم ہے کہ وه کافر ہو گئے ہيں ، جبکہ خود حضرت مسيح 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 کی عبادت کرو، اس لئے کہ ، جو کوئی اسکا شريک قراردے،کہتے ہيں : اے بنی اسرائيل جو ہمارا اور تمہارا خدا ہے اس 
..............  

  ١٧٢۔١٧١)نسائ١(

  خدا وند عالم اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ، ظالموں کا کوئی ناصر و مدد گار نہيں ہے ۔
االنکہ خدا وند يکتا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے جن لوگوں نے کہا : هللا تين ميں کا تيسراہے يقينا وه کافر ہو گئے ہيں ح

اور اگر جو وه لوگ کہتے ہيں اپنے قول سے باز نہيں آئے تو ان کافروں کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کيا وه خدا 
ريم کی سمت نہيں لوٹيں گے اور اس سے بخشش طلب نہيں کريں گے جبکہ خدا بخشنے واال مہربان ہے ؛حضرت مسيح م

کے فرزند صرف خدا کے رسول ہيں نيز ان سے قبل بھی رسول آئے تھے ان کی ماں صديقہ تھيں دونوں ہی کھاناکھاتے 
تھے خيال کرو کہ کس طرح ہم ان لوگونکے لئے عالمتيں ظاہر کرتے ہيں اور غور کرو کہ لوگ وه کس طرح حق سے منھ 

بادت کرتے ہو جوتمہارے نفع و نقصان کا مالک نہيں ہے ؟! خدا موڑ تے ہيں ان سے کہو کيا خدا کے عالوه بھی اس کی ع
  )١وند عالم سننے واال اور جاننے وا ال ہے ۔(

  پھر اسی سوره ميں فرمايا:
لَِک اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوُ◌مَّہُ َوَمْن ِفی َشْيئًا ِْن ََراَد َْن يُہْ هللاِ ہَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم قُْل فََمْن يَْملُِک ِمْن اهللاَ ( لَقَْد َکفََر الَِّذيَن قَالُوا ِنَّ ا

ِ ُمْلُک السََّماَواِت َواْلَ◌ْرِض َوَما بَْينَہَُما يْخلُُق َما يََشاُئ َوا َّ ِ   َعلَی ُکلِّ َشْيٍئ قَِدير )هللاُ اْلَ◌ْرِض َجِميًعا َو
و: اگر خدا چاہے کہ مسيح بن مريم اور ان کی کافروں نے کہا: خدا وہی عيسٰی بن مريم ہينيقينا وه کافر ہو گئے ہيں ان سے کہ

  ماں اور تمام روئے زمين پر بسنے والوں کو نابود کر دے تو کون روک سکتا ہے ؟
  )٢زمين و آسمان اور ان کے درميان سب کا سب خدا کا ہے وه جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے وه ہر چيز پر قادر ہے۔(

  اور سورٔه آِل عمران ميں فرمايا:
  عيسٰی عند هللا کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فيکون)(ان مثل 

خدا وند عالم کے نزديک عيسٰی کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے ان کو مٹی سے پيدا کر کے کہا ہو جاتو فوراً وه وجود 
  )٣ميں آ گئے۔(

  نيزسورٔه مريم ميں فرمايا:
  اد السموات يتفطرن منہ و (و قالوا اتخذا الرحمن ولداً٭ لقد جئتم شيئا اّدا٭ تک

..............  

  . ٧٦۔٧٢)مائده ١(
  ١٧)مائده٢(
  ٥٩)آِل عمران٣(

تنشق االرض و تخر الجبال ھداً٭ ان دعوا للرحمن ولداً وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولداً٭ان کل من فی السموات واالرض اال آتی
  الرحمن عبداً)

ا لياہے يقينا يہ بات زشت اور ناپسند ہے جو تم نے کہی ہے ! قريب ہے اس ان لوگوں نے کہا: خدا نے اپنے لئے فرزند بن
طرح کی بيہوده گويوں سے آسمان پھٹ جائے اور زمين شگافتہ ہوجائے اور پہاڑ ريزه ريزه ہو جائيں کيونکہ خدا وند عالم 

کسی کو فرزند بنائے ،زمين و کے لئے فرزند کے قائل ہوئے ہيں۔ جبکہ خدا وند عالم کے لئے ہر گز مناسب نہيں ہے کہ 
  )١آسمان ميں کوئی چيز ايسی باقی نہيں ہے مگر يہ کہ خضوع اور بندگی کے ساتھ خدا کے پاس آئے۔(

خدا وند عالم نے سورٔه اخاْلص کی آيتوں ميں اس طرح کے لوگوں کے تمام خياالت و افکارپر خط بطالن کھينچا ہے اور 
  فرمايا ہے:

  م٭قل ھو هللا احد٭ هللا الصمد٭ لم يلد ولم يولد٭ و لم يکن لہ کفواً احد)( بسم هللا الرحمن الرحي
کہو: خدا وند يکتا اور يگانہ ہے ؛ خدا وند بے نياز مطلق ہے ؛ ہر گز اس کی نہ کوئی اوالد ہے اور نہ والد ہے ؛ اور اس 

  کے مانند کوئی نہيں ہے ۔

  کلمات کی شرح
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  ے لئے بعض الفاظ آيات کی تشريح کرتے ہيں:گز شتہ بحث سے بہتر نتيجہ اخذ کرنے ک
  ۔ افک: دروغ وافتراء اور حق سے باطل کی طرف منھ موڑ نے کو کہتے ہيں١
  ۔ کظيم :جسے شديدغم و اندوه ہو۔٢
  ۔ سلطان: يہاں پر دليل و برہان کے معنی ميں ہے ۔٣
  ۔ ضيزٰی: ظالمانہ، غير عادالنہ ''قسمة ضيزٰی'' غير منصفانہ تقسيم ۔٤
  رق : جھوٹے ،من گھڑت اور جعلی دعوے۔۔ خ٥

..............  

  ٩٣،٨٨)مريم١(

  ۔بديع: بے سابقہ ايجاد کرنے والے اور مبتکر کو کہتے ہيں: بديع السموات واالرض۔ ٦
زمين و آسمان کو بغير کسی اوزاراور آلہ نيز کسی سابقہ نقشہ کے بغير خلق کرنے واال جو بغير کسی ماده اور زمان و مکان

  ہے لٰہذا بديع کہنا (حقيقی مخترع) خدا کے عالوه کسی کے لئے جائز و روا نہيں ہے ۔ کے
  ۔ يضاھئون:يعنی شبہہ اور ايک جيسا قرار ديتے ہيں۔٧
  ۔ اداً :امرعظيم ،نہايت زشت و ناپسند چيز کے معنی ميں ہے ۔٨
  ہے ۔۔ ھداً :شديد تباہی ، نابودی بنياد کو خراب کرنے اور کوٹنے کے معنی ميں ٩
۔ مسيح: حضرت عيسٰی بن مريم کا لقب ہے جو عبرانی زبان ميں مشيح ہے ، کيونکہ حضرت اپنے ہاتھوں کو کوڑھی اور١٠

  نا بنيا افراد پر مسح کر کے خدا کی اجازت سے شفا بخشتے تھے۔
  ا ہو۔۔ کلمہ: يعنی ايسی مخلوق جس کو خدا وند عالم نے لفظ کن (ہو جا) اور اس کے مانندسے پيدا کي١١

  اورجو معروف اور عام روش يعنی اسباب کے ذريعہ آفرينش سے جدا ہو۔
عيسٰی کو اسی لحاظ سے کلمہ خد اکہا گيا ہے کہ خدا وند عالم نے انہيں لفظ کن (موجود ہو جا) سے پيدا کيا ہے جس طرح 

) خدا وند عالم تمہيں يحيٰی کی بشارتزکريا پيغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا: (ان هللا يبشرک بيحٰی مصدقاً بکلمة من هللا
  )١ديتا ہے ، جو کلمہ خد ا(مسيح) کی تصديق کرنے واال ہوگا ۔(

  اور مريم سے خطاب کرتے ہوئے کہا:
  )٢(ان هللا يبشرک بکلمة منہ اسمہ المسيح عيسٰی بن مريم )(

  يسٰی ابن مريم ہے.خدا وند عالم تمہيں اپنی طرف سے ايک کلمہ کی بشارت ديتا ہے جس کا نام مسيح ع
  اور گز شتہ ايک آيت ميں ذکر ہو اہے :

  يقنا مسيح عيسٰی بن مريم صرف اور صرف رسول اور اس کا کلمہ (مخلوق) ہيں۔
عيسٰی کو کلمہ کہنا مسبب کوسبب کانام ديناہے يعنی چونکہ کلمہ خدا (کن) حضرت عيسٰی کی پيدائش(مسبب) کا سبب ہے، 

  يا ہے ۔سبب کا نام مسبب کو دے ديا گ
۔صديقہ:صديق اسے کہتے ہيں جو کبھی جھوٹ نہيں بولتا اور اپنے گفتا رکی درستگی کو اچھے کردار کے ذريعہ ثابت ١٢

  کرتا ہے ۔ صديقين فضل و شرف، مقام اور منزلت کے اعتبار سے انبياء کے بعد آتے ہيں اور
..............  

  . ٣٩)سورهٔ  آل عمران ١(
  .٤٥) سورهٔ  آل عمران ٢(

  صديقہ، صديق کا مونث ہے ۔
  ۔ عبد: عبد يہاں پر اس بنده کے معنی ميں ہے جواپنے نفع و نقصان ، موت و زندگی کا اختيار نہيں رکھتا۔١٣
۔ صمد: صمد اس شخص کو کہتے ہيں جو نہ کسی کو جنے اور نہ ہی جنا گيا ہو.اور نظيرو مثيل نہ رکھتاہو۔ يعنی کوئی ١٤

خواه وه چيز مادی و جسمانی ہويا وزنی ہو جيسے فرزنداور اس جيسی چيز کہ جو مخلوق سے  چيز اس سے باہر نہيں آئی
  پيدا ہوتی ہے۔ خواه نرم و نازک غير مادی چيزيں جيسے انسانی و حيوانی نفس اور روح وغيره ۔
ہ ہی خوف و اميدسے، بے خدا وند سبحان کو اونگھ اور نيند نہيں آتی ہے اور نہ ہی وه غم و اندوه سے دوچار ہوتاہے اور ن
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  رغبتی اور خوشی، ہنسنا، رونا، بھوک اور شکم سيری، تھکاوٹ اور نشاط اسے عارض نہيں ہوتے ۔
وه کسی چيز سے پيدانہيں ہوا جس طرح حجم دار، جسمانی، مادی اور پر وزن موٹی تازی چيزيں، اپنے جيسے سے وجود 

نے والی چيزيں، ابلنے والے چشمے اور درخت کے پھل ، اسی ميں آتی ہيں۔ جيسے زمين پر رينگنے والے حشرات، اگ
طرح سے کسی لطيف اور نازک اور غير مادی چيزوں سے بھی وجود ميں نہيں آيا ہے ۔ جس طرح آگ پتھر سے نکلتی ہے 

يا جس طرح بات زبان سے نکلتی ہے اور شناخت و تشخيص، قلب سے، روشنی خورشيدسے اور نور ماه سے۔ کوئی چيز 
ے جيسی نہيں ہے وه يکتا اور واحد و بے نياز مطلق ہے جو نہ کسی چيز سے پيدا ہوا ہے اور نہ ہی کسی چيز ميں اس ک

سمايا ہوا ہے ۔ اور نہ ہی کسی چيز پر تکيہ کرتا ہے تمام چيزوں کو وجود بخشنے واال اور ان کا مخترع اورموجدوہی ہے 
  اور اسی نے سب کو اپنے دست قدرت سے خلق کيا ہے ۔

وه جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے نابود کر ديتاہے اور جسے اپنے علم کے اعتبار سے بہتر اور مصلحت سمجھتا ہے 
اسے باقی رکھتا ہے وه خدا وند بے نياز جو نہ کسی سے پيدا ہواہے اور نہ ہی کوئی اس کے جيسا ہے اور نہ ہی وه کفو و 

  ہمتا رکھتا ہے۔

  آيتوں کی تفسير
  ز شتہ آيتوں ميں پيغمبر ۖکے زمانے ميں بعض يہود کی نشاندہی کرتا ہے اور فرماتا ہے :خدا وند عالم گ

وه لوگ کہتے ہيں: ''عزير خدا کے فرزند ہيں'' يہ گروه نابود ہو چکا ہے جس طرح بعض مشرکين جو کہتے تھے ''فرشتے 
ينجيسا کہ خد اوند عالم نے ان کے بارے ميں خبر خدا کی بيٹياں ہيں'' نابود ہو گئے ہيں، ليکن نصارٰی آج بھی پائے جا رہے ہ

دی ہے کہ وه کہتے ہيں : مسيح خدا کے بيٹے ہيں. اور کہتے ہيں: خدا وند عالم تين ميں سے ايک ہے: باپ ، بيٹا اور روح 
رٰی اپنی ان القدس؛ سچ ہے کہ قابل فہم نہيں ہے ۔ کس طرح خدا وند واحد،سہ گانہ ہو جائے گا اور وہی سہ گانہ، واحد ! نصا

باتوں سے کفار کے مشابہ اور مانند ظاہر ہوتے ہيں؛ نيز اپنی اس گفتار سے مسيح کی خدائی کے قائل ہو گئے جبکہ مسيح 
خدا کے رسول کے سوا کچھ نہينہيں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہيں۔ ان کی ماں بھی ايک راستگو اور نيک کردار 

ح غذا کھاتے تھے لٰہذا واضح ہے کہ جو غذا استعمال کرتا ہے وه بيت الخال کی خاتون تھيں، دونوں ہی دوسروں کی طر
ضرورت محسوس کرتا ہے، لٰہذا ايسا شخص معبود اور الہ نہيں ہو سکتا ہے ، بلکہ عيسٰی بن مريم خدا کا'' کلمہ '' ہيں جسے 

کے پيدا ہوئے ہيں خدا کا بيٹا کہتے ہيں تو  خداوند عالم نے مريم کو عطاکيا تھا . اگر نصارٰی انہيں اس وجہ سے کہ بن باپ
ان کی خلقت آدم کی طرح ہے کہ خدا وند عالم نے انہيں خاک سے پيدا کر کے کہا ہو جا تو ''ہو گئے'' سچ تو يہ ہے کہ اگر 

ت يہ فرض کر ليا جائے کہ خدا صاحب فرزند ہے( جبکہ وه اس سے منزه اور پاک ہے کہ کوئی فرزند رکھتا ہو) تو اس با
کے آدم زياده حقدار ہيں کہ خدا کے فرزند بن سکيں ؛ اس باطل گفتگو سے خدا کی پناه، يہ سارے کے سارے ''آدم و عيسٰی'' 

  ، مالئکہ، جن و انس، آسمان اور زمين خدا کی مخلوق ہيں اور کيا خوب کہا ہے خدا وند سبحان نے:
  لہ کفواً احد)(قل ھو هللا احد٭ هللا الصمد٭ لم يلد ولم يولد٭ ولم يکن 

امام حسين سے جب بصره والوں نے سوال کيا تو ان کے جواب ميں انہوں نے صمد کے معنی بيان فرماتے ہوئے لکھا ہے : 
  خدا وند رحمان و رحيم کے نام سے اما بعد!

پر گفتگو نہ قرآن ميں بغير علم و دانش کے غوطہ نہ لگائو اور اس ميں جدال نہ کرو اور اس کے بارے ميں نادانستہ طور 
کرو، ميننے اپنے جد رسول خدۖا کو فرماتے ہوئے سنا ہے : جو بھی قرآن کے بارے ميں نادانستہ طور پر گفتگو کرے وه اپنا

  ٹھکانہ جہنم ميں بنا لے ؛ خدا وند سبحان نے قرآن ميں صمد کی تفسيرکرتے ہوئے فرمايا ہے:
سی کو جنا ہے اورنہ ہی وه جنا گيا ہے؛ کفو، ہمتا اور مانند نہيںخداايک ہے صمد ہے پھر اس کی تشريح کی کہ نہ اس نے ک

رکھتا اور نہ ہی وه فرزند اور اس کی مانند مخلوقات کی طرح ثقيل اور سنگين چيزوں سے وجود ميں آيا ہے اور نہ ہی 
ه، خوشی ، غم ،ہنسی ،لطيف اور خفيف چيزوں جيسے روح اور نفس سے وجود ميں آيا ہے ۔وه اونگھ اور نيند،وہم غم و اندو

گريہ ، خوف، اميد، ميالن، بيزاری، گرسنگی، شکم سيری سے منزه اور مبره ہے وه اس سے مافوق ہے کہ لطيف اور 
سنگين چيزوں سے وجود ميں آئے نہ وه پيدا ہوا ہے اور نہ ہی کسی چيز سے وجود ميں آيا ہے ؛اور نہ ہی وه ايساہے کہ 

صر سے وجود ميں آتی ہيں يا نباتات زمين سے پيدا ہوتے ہينيا پانی کہ بہتے چشمے سے جس طرح جسمانی چيزيں اپنے عنا
  اور پھل درختوں سے وجود ميں آتے ہيں۔

جس طرح کہ وه لطيف اشياء کی سنخ سے بھی نہيں ہے ان اشياء سے بھی نہيں ہے ،ايسی چيزيں جو اپنے مراکز سے 
سے ہے ،سننا جس کا تعلق کان سے، سونگھنا جس کا تعلق ناک سے  وابستہ رہتی ہيں جيسے ديکھنا جس کا تعلق آنکھ

،چکھنا جس کا تعلق دہن سے، بات کرنا جس کا تعلق زبان سے، معرفت و شناخت جس کا تعلق دل سياورآگ پتھر سے خدا 
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کوئی چيز پيدان ميں سے کسی ايک کے مانند بھی نہيں ہے بلکہ وه يکتا اور يگانہ وبے نظير ہے وه صمد ہے يعنی اس سے 
انہيں ہوئی اور نہ وه کسی چيز سے پيدا ہوا ہے نہ وه کسی چيز سے ہے اور نہ ہی کسی چيز ميں اور نہ ہی کسی چيز پر 

ہے وه اشياء کا خالق اور ايجاد کرنے واال ہے اور ان کو اپنے دست قدرت سے وجود ميں النے واال ہے جس چيز کو اپنی 
پيدا کيا ہے اسے نابود کر ديتا ہے اور جسے اپنے علم ميں بقا کے لئے پيدا کيا ہے اسے  مشيت سے نابود ی اور فنا کيلئے

  تحفظ اور بقا بخش ديتا ہے ۔
  يہ ہے وه واحد و يکتا خدا جو صمد ہے يعنی نہ کسی کو جنا ہے اور جنا گيا ہے وه اپنا مثل و نظير نہيں رکھتا ۔

  بحث کا نتيجہ
  کے درميان مشرکين قريش کے مانند افراد تھے جو يہ کہتے تھے:متعدد خدائوں کے ماننے والوں 

  ''فرشتے خدا کی بيٹياں ہيں'' (اب) يہ گروه ختم ہو چکا ہے ۔
کچھ دوسرے افراد جو کہتے تھے ''عزير خدا کے فرزند ہيں'' جيسے عصر پيغمبرۖ  کے بعض يہود ی ، يہ گروه بھی ختم ہو 

  چکا ہے ۔
عيسٰی بن مريم خدا کے فرزند ہيں'' خدا سہ گانہ خدائوں ميں سے ايک ہے: باپ، بيٹا اور ان ميں سے بعض کہتے تھے: ''

  روح القدس، تمام نصارٰی آج تک اپنے اس عقيده پر باقی ہيں۔
بعض ديگرافراد جن ّ کی پرستش کرتے تھے، يہ فرقہ مختلف زمانوں ميں جن سے متعلق نت نئے نظريات اور مکاتب خيال 

  ۔کا حامل رہا ہے 
خدا وند عالم نے قرآن مجيد ميں ان تمام اقوال اور نظريات کو باطل قرار ديا ہے ؛ جہاں پر فرشتونکی پرستش کرنے والوں 
کے عقيدے کو بيان کيا کہ کہتے ہيں: فرشتے، خدا کی بيٹياں اور مونث ہيں، فرمايا: آيا يہ لوگ فرشتوں کی تخليق کے وقت 

کہ يہ مونث ہيں؟! اور جہاں پر مسيح اور ان کی ماں کی گفتگوکی ہے فرماتا ہے : يہ موجود تھے اور انہوں نے ديکھا ہے 
دونوں ہی غذا کھاتے تھے اور ہم جانتے ہيں کہ جو غذا کھاتے ہيں انہيں قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے نيز کھانا، 

کے پيدا ہونے ميں آدم ہيں کہ انہيں پينا، قضائے حاجت؛ انسانی صفات ميں سے ہے نيز فرمايا کہ عيسٰی کی طرح بے باپ 
  خاک سے بغير باپ اور ماں کے پيدا کيا گيا ہے۔

لٰہذا قطعی طور پر عيسٰی ، فرشتے اور جن ّ نيزآسمان و زمين ميں تمام موجودات سارے کے سارے خدا کی مخلوق ہيں خدا 
  کوئی مثل و نظير نہيں ہے۔ وند عالم نے نہ کسی کو جنم ديا ہے اور نہ ہی کسی سے جنم ليا ہے نيز اس کا

قرآن کريم اس طرح کی الوہيت يعنی تخليق و آفرينش کو خدا وند وحده ال شريک سے مخصوص جانتا ہے اور اس پر 
  استدالل کرتا ہے اور خالق يکتا کے عالوه تمام چيزوں کو اس کی مخلوق تصور کرتا ہے ۔

مراتب وجود کے اعتبار سے سلسلہ وارجستجواور تحقيق کريں آئنده بحث ميں اصناف مخلوقات خداوندی کے متعلق ان کے 
 گے۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

٣  
  قرآن ميں مخلوقات اٰلہی کی قسميں

  ۔مالئکہ ١
  ۔ آسمان، زمين اور ستارے٢
  ۔ دّواب ( زمين پر متحرک چيزيں)٣
  ۔ جن اور شيطان٤
  ۔ انسان٥
  ۔ آيات کی تشريح اور ان کی روايات ميں تفسير٦
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  ۔ مالئکہ ١
اس کا واحد ملک يعنی فرشتہ ، خدا وند عالم کی پردار مخلوقات کی ايک صنف ہے جس کيلئے موت و زندگی کا تصور بھی 
ہے يہ خدا کے مطيع اور فرمانبردار بندے ہيں جو اس کی عبادت کرتے ہيں۔ اس کے دستورات کی اطاعت کرتے اور کبھی 

کے دستورات کی انجام دہی اور فرمانبرداری کے لئے انسانی شکل ميں  اس کی نافرمانی نہيں کرتے ہيں۔ کبھی خدا وند عالم
بھی ظاہر ہوتے ہيں۔ خدا وند عالم نے اپنے پيغام پہنچانے والوں کو انہيں ميں سے انتخاب کيا ہے اور سورٔه فاطر ميں 

  فرماياہے :
ث و رباع يزيد فی الخلق ما يشاء ان هللا علٰی کل (الحمد  فاطر السٰموات و االرض جاعل المالئکة رسالًاولی اجنحة مثنٰی و ثال

  شيٍئ قدير)
زمين و آسمان کے خالق خدا سے حمد و ستائش مخصوص ہے ايسا خدا جس نے فرشتوں کو پيغام پہنچانے واالبنايا جو دو 

د عالم ہر چيز پر ) رکھتے ہيں وه اپنی آفرينش ميں جس قدر چاہے اضافہ کر سکتا ہے ،خداون١دو، تين تين ، چار چار، پر(
  )٢قادر ہے ۔(

  سورٔه زخرف ميں فرماتاہے:
  (وجعلوا المالئکة الذين ہم عباد الرحمن اِناثاً اشھد وا خلقھم)

  )٣يہ لوگ فرشتوں کو جو رحمن کے بندے ہينلڑکی خيال کرتے ہيں کيا يہ لوگ تخليق کے وقت موجود تھے؟!(
  سورٔه شورٰی ميں فرماتا ہے :

..............  

  پردار قرآن کريم کی تاسی ميں کہتے ہيں ورنہ اس کی کيفيت ہم نہيں جانتے۔ )١(
  ۔١) فاطر ٢(
  ١٩) زخرف ٣(

  (و المالئکة يسبحون بحمد ربھم و يستغفرون لمن فی االَرض)
فرشتے، ہميشہ اپنے پروردگار کی تسبيح کرتے ہيں اور زمين پر موجود افراد کے لئے خدا سے بخشش کے طالب رہتے 

  )١ہيں۔(
  سورٔه نحل ميں ارشاد ہوتا ہے :

  (يخافون ربھم من فوقھم و يفعلون ما يؤمرون)
يہ لوگ صرف خدا وند متعال (جو کہ ان کا حاکم ہے)کی مخالفت اور نافرمانی سے ڈرتے ہيں؛ اور جس پر وه مامور ہيں 

  )٢اسے انجام ديتے ہيں۔(
  بھی ظاہر ہوتے ہيں فرماتا ہے : سورٔه مريم ميں اس سلسلہ ميں کہ يہ کبھی انسانی شکل ميں

ً (فارسلنا اليھا روحنا فتمثل لھا بشراً سويا٭ قالت انی اعوذبالرحمن منک ان کنت تقياً٭ قال انما انا رسول ربک أل ھب لک غالما
  زکياً)

بوليں ميں ہم نے اپنی روح اس کی طرف بھيجی وه ايک انسانی شکل ميں متعادل انداز سے ظاہر ہوا! مريم بہت ڈريں اور 
تيرے شر سے خدا وند رحمن کی پناه چاہتی ہوں اگر پرہيزگار ہے! فرشتہ نے کہا: ميں تمہارے پروردگار کا بھيجا ہوا ہوں، 

  )٣ميں تمہيں ايک پاک و پاکيزه فرزند عطا کرنے آيا ہوں!(
کی خبر دی گئی ہے اور کہا سورٔه ہود ميں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے بارے ميں فرشتوں کی انسانی شکل ميں آمد 

  گيا ہے :
(ولقد جاء ت رسلنا ابراہيم بالبشرٰی قالوا سالماً قال سالم فما لبث ان جاء بعجٍل حنيذ٭ فلما رٔای ايديھم ال تصل اليہ نکرھم و 

ا و قال ھذا يوم اَوجس منھم خيفة قالوا ال تخف انا ارسلنا الٰی قوم لوط٭... ولما جاء ت رسلنا لوطاً سيَئ بہم وضاق بہم ذرع
  عصيب٭... قالوا يا لوط انا رسول ربک لن يصلوا اليک...)

ہمارے نمائندوں نے ابراہيم کو بشارت ديتے ہوئے کہا: سالم! انہوننے بھی جواب سالم ديا اور ابھی زياده دير نہيں ہوئی تھی 
يں پہنچ رہے ہيں اوروه اسے کھا نہيں رہے کہ بھنا ہوا گوسالہ ليکر حاضر ہوئے ليکن جب ديکھا کہ ان کے ہاتھ وہاں تک نہ

  ہينتو انہيں اچھا نہيں لگا اور ان سے دل ميں خوف کا احساس پيدا ہوا تو 
..............  
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  ٥)شوریٰ ١(
  ٥٠)نحل٢(
  ١٩۔١٧)مريم٣(

ے پاس انہوننے کہا: نہ ڈرو! ہم تو قوم لوط کی طرف بھيجے گئے ہيں ...،جب ہمارے فرستاده عذاب کے فرشتے قوم لوط ک
آئے تو وه ان کی آمد سے ناخوش ہوئے اور دل مرجھا گيا اور بولے: آج کا دن بہت سخت دن ہے...، فرشتوں نے کہا اے 

  )١لوط! ہم تمہارے پروردگار کے فرستاده ہيں! وه لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہيں کر سکتے...۔(
کس طرح وه جنگ بدر ميں سپاہيوں کی صورت ميں اور سورٔه انفال ميں فرشتوں کے متعلق اور اس سلسلے ميں کہ 

  مسلمانونکی مدد کے لئے آئے، فرماتا ہے :
  (اذتستغيثون ربکم فاستجاب لکم اِنِّی ممدکم بالف من المالئکة مردفين)

اس وقت کو ياد کرو جب جنگ بدرميں شديد تھکان کی وجہ سے خدا وند عالم سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری 
  )٢ھ لی اور فرمايا: ميں تمہاری ايک ہزار فرشتوں کے ذريعہ جو يکے بعد ديگر اتريں گے مددکروں گا۔ (بات رک

  اس کے بعد فرماتا ہے :
(اذ يوحی ربک الٰی المالئکة انی معکم فثبتوا الذين آمنوا سا لقی فی قلوب الذين کفروا الرعب فَاْضربوا فوق االَْعناق و اضربوا 

  منھم کل بناٍن)
مہارے پروردگار نے فرشتونکو وحی کی: ''ميں تمہارے ساتھ ہوں'' جو لوگ ايمان ال چکے ہيں انہيں ثابت قدم رکھو! جب ت

بہت جلدی ہم کافرونکے دلوں ميں خوف و وحشت ڈال ديں گے؛ ان کی گردن کے اوپری حصہ پر وار کرو اور ان کی تمام 
  )٣انگليانکاٹ ڈالو۔(

  سورٔه آل عمران ميں فرماتا ہے:
(اذ تقول للمؤمنين الن يکفيکم ان يمدکم ربکم بثالثة آالف من المالئکة منزلين، بلٰی ان تصبروا و تتقوا و يا توکم من فورھم ھذا 

  يمدد کم ربکم بخمسة آالٍف من المالئکة مسومين)
وں سے تمہاری مدد جب تم مومنين سے کہہ رہے تھے: کيا تمہارے لئے يہ کافی نہيں ہے کہ خدا وند عالم تين ہزار فرشت

کرے؟ يقينا اگر ثابت قدمی کا مظاہره کرو اور تقوٰی اختيار کرو. اور فی الفور دشمن تمہارے سراغ ميں آ جائيں تو تمہارا خدا
  )٤پانچ ہزار با عالمت فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔(

..............  

  ٦٩۔٨١)ہود:١(
  ٩) انفال، ٢(
  ١٢) انفال ٣(
  ١٢٥۔١٢٤)آل عمران٤(

  پيغام رسانی کے سلسلے ميں فرشتوں کے انتخاب کے بارے ميں فرماتا ہے :
  (هللا يصطفی من المالئکة رسالً و من الناس)

  )١خد اوند عالم فرشتوں ميں سے نمائندونکا انتخاب کرتا ہے اور انسانونميں سے بھی ۔(
  پھر ان کے توسط سے وحی بھيجنے کے متعلق فرماتا ہے :

  کريم٭ ذی قوة عند ِذی العرش مکين٭ مطاع ثم امين)(انہ لقول رسول 
يہ بات عظيم المرتبتنمائنده ( جبرئيل) کی ہے جو صاحب قدرت اور خدا وند کے نزديک عظيم منصب کا حامل ہے ؛ آسمان 

  )٢مينمطاع و امين ہے ۔(
  سورٔه بقره ميں فرماتا ہے:

لہ علٰی قلبک ِبٔاِذن    هللا)(قل من کان عدواً لجبريل فانہ نزَّ
کہو! جو بھی جبرئيل کا دشمن ہے ( در حقيقت وه خد ا کا دشمن ہے ) اس لئے کہ اس نے خدا کے حکمسے تم پر قرآن نازل 

  )٣کيا ہے ۔(
  سورٔه شعراء ميں فرماتا ہے :

مين٭ علٰی قلبک لتکون من المنذرين)   (و انہ لتنزيل رب العالمين، نزل بہ الروح األَ
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عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے جسے روح االمين لے کر آئے ہيں اور تمہارے قلب پر نازل کياہے يقيناً يہ قرآن پروردگار 
  )٤تاکہ ڈرانے والوں ميں رہو۔(

  سورٔه نحل ميں فرماتا ہے:
  (قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق ليثبت الذين آمنوا و ھدًی و بشرٰی للمسلمين)

کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کيا ہے تاکہ باايمان افراد کو ثابت قدم کہو: اس قرآن کو روح القدس نے خدا وند عالم 
  )٥رکھے اور مسلمانونکيلئے ہدايت اور بشارت کا سبب بنے۔(

  سورٔه بقره ميں ارشاد ہے: 
  (و آتينا عيسٰی ا بن مريم البينات و ايدناه بروح القدس)

  )٦القدس کے ذريعہ نصرت فرمائی۔( اورہم نے عيسٰی بن مريم کو واضح دالئل عطا کئے اور ان کی روح
  ٢٥٣و ٨٧)بقره٦(١٠٢)نحل٥(٩٤۔١٩٢)شعراء ٤(٩٧)بقره٣سورٔه (٢١۔١٩)تکوير٢(٧٥)حج١(

  فرشتہ شب قدر ميں تقدير امور کے لئے نازل ہوتے ہيں خدا وند عالم سورٔه قدر ميں فرماتا ہے :
  (تنزل المالئکة والروح فيہا بِٔاِذن ربہم من کل أَمر )

  )١ر روح شب قدر ميں اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کی تقدير کے لئے نازل ہوتے ہيں۔(فرشتے او
  ان ميں سے بعض انسانونکے محافظ اور نگہبان ہيں جيسا کہ سورٔه ''ق ''ميں فرماتاہے :

اليمين وعن الشمال قعيد٭ ما  (ولقد خلقنا االنسان ونعلم ماتوسوس بہ نفسہ ونحن اقرب اليہ من حبل الوريد٭اذ يتلقی المتلقيان عن
  يلفظ من قوٍل اال لديہ رقيب عتيد)

ہم نے انسان کو پيدا کيا اورہم اس کے نفسانی و اندرونی وسوسے کو جانتے ہيں اور ہم اس کی شہ رگ گردن سے بھی 
کرتے  نزديک ہيں ،اس وقت جبکہ دو فرشتے اس کے دائيں اور بائيں محافظت کرتے ہوئے اس کے اعمال کا محاسبہ
  )٢ہيں۔کوئی بات بھی زبان سے نہيں نکالتا ہے مگر يہ کہ وہی محافظ و نگہبان فرشتے اسی وقت لکھ ليتے ہيں۔(

  فرشتوں ميں سے ايک فرشتہ ''ملک الموت'' ہے، خدا وند عالم فرماتا ہے :
  (قل يتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الٰی ربکم ترجعون)

مامور ہے وه تمہاری روح قبض کر لے گا؛ پھر اپنے پروردگا رکی طرف لوٹائے جائو کہو: موت کا فرشتہ جو تم پر 
  )٣گے۔(

  ان ميں سے بعض ملک الموت کے معاون ہيں جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے:
  (حتّی اذاجاَئ احدکم الموت توفتہ رسلناوھم اليفّرطون)

ہيں وه لوگ انجام وظيفہ ميں کوتاہی نہيں  جب تم ميں سے کسی کی موت آجائے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر ليتے
  )٤کرتے ہيں۔(

(الذين تتوفاھم المالئکة ظالمی انفسھم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوٍئ بلٰی ان هللا عليم بما کنتم تعملون، فادخلوا ابواب جہنم 
  ا کنتم تعملون)خالدين فيھا....٭ الذين تتوفاھم المالئکة طيبين يقولون سالم عليکم ادخلوا الجنة بم

..............  

  ٤)قدر١(
  ١٨۔١٦)ق٢(
  ١١)سجده٣(
  سورٔه نحل ميں بھی ذکر ہوا ہے۔٦١)انعام٤(

جن لوگوں کی روح موت کے فرشتے قبض کرتے ہينجبکہ وه اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہيں! ايسے موقع پر سراپا تسليم 
  ہوتے ہوئے کہتے ہيں:

ہاں جوکچھ تم نے کيا ہے خدا وند عالم آگاه ہے! اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو ہم نے تو کوئی بر اکام نہيں کيا ہے ! 
جائو کہ اس ميں ہميشہ رہوگے...جن لوگوں کی روح موت کے فرشتے قبض کرتے ہيں جبکہ پاک و پاکيزه ہوں،ان سے 

  )١ہيں۔( کہتے ہيں تم پر سالم ہو جنت ميں داخل ہو جائو ان اعمال کی جزا ميں جو تم نے انجام دئے
  خدا وند سبحان قيامت کے دن فرشتوں کے کام اور ان کی منزلت کے بارے ميں فرماتا ہے:

  (تعرج المالکة و الروح اليہ فی يوم کان مقداره خمسين الف سنة)
  )٢فرشتے اور روح اس کی طرف اوپر جاتے ہيں، اس دن جس کی مقدار پچاس ہزارسال ہے ۔(
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  سورٔه نبا ميں ارشاد ہوتا ہے :
  (يوم يقوم الروح و المالئکة صفاً ال يتکلمون اال من اذن لہ الرحمن و قال صواباً)

جس دن فرشتے اور روح ايک صف ميں کھڑے ہوں گے اور کوئی شخص بھی بغير خدا وند عالم کی اجازت کے گويا نہيں 
  )٣ہوگا اس وقت ٹھيک ٹھيک کہيں گے۔(

  ا اور سورئہ بقره ميں فرمايا:خد اوند عالم نے ہم فرشتونپر ايمان کو واجب کي
  (ليس البر ان تولوا وجوھکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن با و اليوم اآلخر و المالئکة و الکتاب و النبيين)

نيکی صرف يہ نہيں ہے کہ ( نماز کے وقت)اپنا رخ مغرب يا مشرق کی طرف کرلو، بلکہ نيکی اور نيکو کار وه شخص ہے 
  )٤وز قيامت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور نبيوں پر ايمان رکھتا ہے ۔(جو خدا، ر

  نيز اسی سوره ميں ارشاد فرماتا ہے :
  (من کان عدواً  و مالئکتہ و رسلہ و جبريل و ميکال فاِن هللا عدو للکافرين)

..............  

   ٣٢۔٢٨) نحل١(
  ٤) معارج٢(
  ٣٨) نبأ ٣(
  ١٧٧)بقره ٤(

  )١کے مالئکہ، رسول نيز جبرئيل اور ميکائيل کا دشمن ہوگا تو خدا وند عالم کا فرونکا دشمن ہے۔(جو بھی خدااور اس 

  کلمات کی تشريح
  ۔ فاطر : خالق اور ايجاد کرنے واال.١
  ۔حنيذ : کباب اور برياں.٢
  ۔نکرھم : ان سے ڈرے اور انھيں برا معلوم ہوا .٣
  ڈ کے جھنڈ مسلسل، پے در پے آنے والے فرشتے ۔۔مردفين: پے در پے، مالئکہ مردفين يعنی جھن٤
  ۔ ثبتوا : ان سے سستی کو دور کرو اور انہيں ثابت قدم رکھو.٥
  ۔مسومين: عالمت والے، ''مالئکہ مسومين'' يعنی وه مالئکہ جو اپنے يا اپنے گھوڑوں پر عالمت بنائے ہوتے تھے۔٦
  قريب اور اس کے نزديک باعظمت ہونے کے معنی ميں ہے۔۔مکين: عظيم و برزگوار ليکن يہاں پر خدا وند عالم سے ٧
۔مطاع :جسکی اطاعت کی جائے مالئکہ ميں سے مطاع يعنی فرشتوں کا سردار جس کی اس کے ما تحت فرشتے اطاعت ٨

  کرتے ہيں۔
  ۔ بينات: واضح و روشن ''آيات بينات'' يعنی واضح و روشن نشانياں٩
  تشبيہ دی گئی ہے ۔حبل الوريد: شہ رگ، يہاں پر رسی سے ١٠
۔ متلقيان: انسان کے محافظ اور نگہبان دو فرشتے يعنی جو کچھ بھی ان کی رفتار و گفتار کو ديکھتے ہيں، نامہ اعمال ١١

  ميں ثبت کر ديتے ہيں۔
  ۔ رقيب:حافظ ونگہبان١٢
  ۔عتيد: آماده و مہيا١٣

..............  

  ٩٨)بقره١(

نا ،خدا وند عالم يا فرشتے کہ انسان کووفات ديتے ہيں يعنی ان کی روح کو موت ۔ توفّٰی:قبض کرنا اور مکمل دريافت کر١٤
  کے وقت بطور کامل قبض کر ليتے ہيں۔

۔روح: جس سے انسان کی حيات و زندگی وابستہ رہتی ہے اگر وه انسان يا حيوان سے نکل جائے تو وه مر جاتا ہے؛ ١٥
نہيں ہے جيسا کہ خداوند عالم نے سورٔه اسراء ميں اس کی طرف  روح کی اصل کنہ و حقيقت کی شناخت ہمارے لئے ممکن

اشاره کياہے اور فرماياہے: تم سے روح کے بارے ميں سوال کرتے ہيں، تو ان سے کہو روح امر پروردگار سے ہے اور 
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  تمہيں تھوڑے علم کے عالوه کچھ ديا بھی نہيں گيا ہے ۔
تشريفی ہے ( کسب عظمت کی خاطر ہے) يعنی اس عظمت و شرافت  روح کی نسبت اور اضافت خد اوند عالم کی طرف يا

کی وجہ سے ہے جواسکو خد اوند عالم کے نزديک حاصل ہے، يا اضافت ملکی ہے يعنی چونکہ خداکی ملکيت ہے لٰہذا اس 
لم نے اپنی طرف منسوب کيا ہے، جس طرح حضرت آدم کی خلقت سے متعلق سورٔه حجر ميں ذکر ہوا ہے اور خدا وند عا

  نے مالئکہ سے فرمايا:
  )١(فاِذا سويتہ و نفخت فيہ من روحی فقعوا لہ ساجدين)(

  جب ميں تخليق آدم کاکام تمام کر دوں اور اس ميں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب کے سب سجده ميں گر پڑنا
  اور حضرت عيسٰی کی تخليقی داستان ميں سورٔه تحريم ميں ارشاد ہوتا ہے:

  مران التی احصنت فرجھا فنفخنا فيہ من روحنا)(ومريم ابنة ع
  )٢مريم بنت عمران نے اپنی پاکدامنی کا مظاہره کيا اور ہم نے اس ميں اپنی روح پھونک دی۔(

اس طرح کے موارد ميں روح کی خدا کی طرف نسبت دينا ويسے ہی ہے جيسے بيت کی نسبت اس کی طرف جيسا کہ سورٔه
  حج ميں فرماتا ہے :

  تی للطائفين...)(و طھر بي
يعنی ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھو، يہاں پر بيت هللا الحرام کی نسبت خد اکی طرف 

تشريفی ہے ؛جو شرف اور خصوصيت ديگر جگہوں کی بہ نسبت بيت کو حاصل ہے خدا وند عالم نے اسی خصوصيت اور 
نی طرف نسبت دی اور فرمايا: مير اگھر! اسی طرح گز شتہ دو آيتوں اہميت خاص کے پيش نظر اسے مکرم جانتے ہوئے اپ

  ميں روح کی نسبت خدا کی طرف ہے۔
..............  

  ١٢) تحريم٢(٢٩) حجر ١(

روح کے دوسرے معنی بھی ہيں کہ وه نفوس کی ہدايت اور حيات کا سبب ہے جيسے: وحی، نبوت، شرائع اٰلہی بالخصوص 
  ورٔه نحل ميں فرمايا:قرآن ، خد اوند عالم نے س

  (ينزل المالئکة بالروح من امره علٰی من يشاء من عباده)
  )١فرشتوں کو روح کے ہمراه اپنے حکم سے اپنے جس بنده کے پاس چاہتا ہے نازل کرتا ہے ۔(

  اور سورٔه شوری ٰ ميں فرمايا ہے :
  (وکذلک اَوحينا اليک روحاً من اَمرنا)

  )٢رسولوں پر وحی کی ہے) تم پر بھی روح کی اپنے حکم سے وحی کی ۔(اسی طرح ( جس طرح ہم نے گز شتہ 
ان آيات ميں مذکوره روح کہ خد اوند عالم نے اپنے پيغمبۖرپر جس کی وحی کی ہے قرآن کريم ہے، يہ روح فرشتوں کے 

  عالوه ہے ، جيسا کہ خدا وند عالم نے سورٔه قدر ميں اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا ہے :
  زل المالکة و الروح فيھا باِذن ربھم من کل ٔامر)(تن

  )٣فرشتہ، روح اس شب ميں پروردگارکی اجازت سے تمام امور کی تقدير کے لئے نازل ہوتے ہيں۔(
  سورٔه معارج ميں ارشاد ہوتا ہے :

  )٤(تعرج المالئکة و الروح اليہ فی يوم کان مقداره خمسين الف سنة)(
  جاتے ہيں اس دن جسکی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف اوپر

  اس کی توضيح و تشريح حضرت امام علی کی گفتگو سے آئنده صفحو ں ميں پيش کی جائے گی۔
۔ امين: ثقہ اور امانت دار کو کہتے ہيں جو وحی پہنچانے ميں امانت داری کرے، خدا وند عالم نے روح نامی فرشتہ کو ١٦

  عرا ء ميں ارشاد فرماتا ہے : امين کہا ہے اور سورٔه ش
  )٥(نزل بہ الروح االَمين علٰی قلبک لتکون من المنذرين )(

  روح االمين نے اسے تمہارے قلب پر اُتارا تاکہ ڈرانے والوں ميں سے ہو جائو۔
سے بھی  ۔ قدس:پاکيزگی، روح القدس يعنی: پاک و پاکيزه روح ،خدا وند عالم نے فرشتٔہ روح کو صفت قدس اور پاکيزگی١٧

  ياد کيا ہے اور سورٔه بقره ميں ارشاد فرمايا:
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..............  

  ٢) نحل١(
  ٥٢) شوری٢(
  .٤)قدر٣(
  .٤)سورٔه معارج ٤(
  .١٩٣ ١٩٤) سورٔه شعرا ء ٥(

  )١(و آتينا عيسٰی ابن مريم البينات و اَيدناه بروح القدس)(
  روح القدس کے ذريعہ مدد کی ہے ۔ہم نے عيسٰی بن مريم کو واضح و روشن نشانياں ديں اور ان کی 

  سورٔه نحل ميں خاتم االنبياء سے خطاب کر کے فرماتا ہے :
  (قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق ليثبت الذين آمنوا و ھدی و بشرٰی للمسلمين)

و ثابت قدم کہو!اس قرآن کو تمہارے پروردگار کی جانب سے حق کے ہمراه روح القدس ليکر آيا ہے تاکہ با ايمان افراد ک
  )٢رکھے ؛ نيز يہ مسلمانونکيلئے ہدايت اور بشارت ہے ۔(

  ۔تعرج:بلندی کی طرف جاتا ہے : مادهٔ عروج سے جو بلندی کی طرف تدريجاًجانے کے معنی ميں ہے۔١٨

  عالم غيب کے خيالی تصورات
ان مباحث کے مانند اور بحثوں ميں کہ جن ميں عالم غيب کے بارے ميں گفتگو ہو تی ہے عام طور سے ايسے افراد کی 

طرف سے بحثيں ہوتی ہيں جو مختلف سطح کی قوت درک و فہم رکھتے ہيں،وه ان مسائل سے آشنائی کے لئے گونا گوں کو 
کچھ قرآن کريم اور احاديث شريف ميں نا محسوس عوالم کے ششيں کرتے ہيں ،ان لوگوں کی خواہش يہ ہوتی ہے کہ جو 

بارے ميں ذکر کيا گيا ہے اسے جس طرح عالم ماده مينپاتے ہيں اسی طرح درک اور شناخت کريں ، اسی وجہ سے عالم 
  ہے :خيال کی سير کرنے لگتے ہيناور اپنے خياالت اور گمان کوعلم و معرفت سمجھ بيٹھتے ہيناس کی توضيح و تشريح يہ 

  شناخت و معرفت کے وسائل
اشياء کی شناخت اور معرفت کے لئے ہمارہے پاس گز شتہ ميثاق کی بحث ميں بيان کرده عقلی نتائج کے عالوه دو وسيلے 

  ہيں:
  ۔ نقلی٢۔ حسی ١

..............  

  . ٢٥٣اور ٨٧)بقره ١(
  .١٠٢)نحل٢(

اده کی موجودات کو تشخيص ديں لٰہذا واضح ہے کہ عوالم (اول۔ حسی)ہمارے حواس اس لئے خلق کئے گئے ہيں کہ عالم م
  غير محسوس کے درک پر قادر نہيں ہو سکتے ہيں۔

(دوسرے نقلی )يعنی جو کچھ نقل و حکايت کی راه سے پہنچانتے اور جانتے ہيں ، جيسے جو کچھ ہم ان ديکھے شہروں اور
اس طرح کی معلومات منقوالت کے دائرے ميں ہے اور ملکوں کے حاالت ،خبروں اور نقلونکے ذريعہ جانتے ہيں ہماری 

  اس سے حاصل شده شناخت خبر اور خبر دينے والے کی صداقت اور درستگی سے مربوط ہے ۔
جو کچھ انبياء اور پيغمبر ان اٰلہی ؛ عالم غيب کی خبر ديتے ہيں،وه دوسری قسم کی معرفت ہے ، يعنی ستاروں اور سياروں 

اخت، نيز جنوں اور فرشتوں کی دنيا کے بارے ميں معلومات اور روز قيامت کا مشاہده وغيره ان کے مافوق آسمانوں کی شن
سب کو ہم ان حضرات کے اخبار اور احاديث سے حاصل کرتے ہيں ، اس سے بھی بڑھ کر ان کی باتيں اور احاديث خدا وند 

رسالت و نبوت کا صادق ہونا ہمارے لئے ثابت  سبحان کی صفات کے بارے ميں ہينکہ ہمارا علم (اس بات کے بعد کہ ان کی
ہو چکا ہے)ان حضرات کے بيانات کے دائرے ميں محدود ہے اور ہم اس کی قدرت نہيں رکھتے ہينکہ ان کی باتوں کو جوان

عوالم سے مربوط ہينحس کے ذريعہ تشخيص دے کر عقل کے حوالے کريں تاکہ اس کی صحت و عدم صحت کا اندازه ہو 
  سکے۔
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  کا خالصہ بحث
فرشتے خدا کی ايک طرح کی مخلوق ہيں اس کے سپاہی اور بندے ہيں،وه ان کے پاس ''پر'' ہيں،وه زندگی گزارتے اور 

مرتے ہيں يہ اراده اور عقل کے مالک ہيں اور جب انجام فرمان خداوندی کے لئے ضرورت ہوتی ہے تو وه انسانی شکل ميں
ب، فضل و شرف کے اعتبار سے مختلف درجوں کے حامل ہيں جيسے روح بھی ظاہر ہوتے ہيں؛ يہ لوگ مقام و منص

االمين، روح القدس وغيره؛ خدا وند عالم نے انہيں ميں سے کچھ نمائندونکو وحی پہنچانے اور مقدرات انسان کو شب قدر ميں
مال کولکھيں اور ملک نازل کرنے کے لئے منتخب کيا ہے، انہيں ميں سے دو فرشتے انسانوں پر مامور ہيں کہ ان کے اع

الموت اور ان کے ما تحت فرشتے يہ سب کے سب روز قيامت مبعوث کئے جائيں گے اور اطاعت خداوندی کے لئے آگے 
  بڑھيں گے اور کبھی خدا کی نافرمانی نہيں کريں گے۔

  ہماری شناخت اور معرفت کے دو ہی ذريعے ہيں:
  اور شناخت کر سکيں۔۔ حس اور حسی شناخت، يعنی جس سے اشياء کی تشخيص ١
  ۔ نقل اور نقلی شناخت، يعنی جو کچھ مطمئن اور قابل اعتماد راوی کی خبر سے حاصل کرتے ہيں۔٢

چونکہ مالئکہ جن ، روح ، قيامت اور آغاز خلقت کے عالم ہمارے لئے نا محسوس اور غير مرئی ہيں اور ہمارے پاس 
نبياء اٰلہی کی نقل کے عالوه ان کی شناخت کاہمارے پاس کوئی سوائے نقل کے کوئی دوسرا راستہ بھی نہيں ہے يعنی ا

ذريعہ نہيں ہے ايسے انبياء جنکی صداقت اور درستگی رسالت خدا کی طرف سے ہم پر ثابت ہو چکی ہے ،لٰہذا جن لوگوں 
، وہم و نے اپنے آپ کو صاحب نظر خيال کر کے ان عوالم کے متعلق زبان و قلم سے بات کی ہے اس کی وقعت و اہميت

  خيال سے زياده نہيں ہے اور وہم و گمان کبھی ہميں حق سے بے نياز نہينکر سکتے۔
جو کچھ ''وکان عرشہ علٰی المائ''(اس کا عرش پانی پر ہے) يا ''ثم استوٰی الٰی السماء و ھی دخان''( پھر اس نے آسمان کی 

عنی يہ نہيں ہيں کہ وه پانی اسی پانی کی طرح ہے تخليق شروع کی جبکہ وه دھواں تھا )جيسی آيتوں مينآيا ہے اس کے م
جسے ہم اس وقت زمين پر ديکھ رہے ہيں اور '' ہائيڈروجن اور آکسيجن'' کی ترکيب سے مناسب اندازے کے ساتھ وجود ميں 
يز آياہے يا دھواں وہی دھواں ہے کہ جو آگ سے نکلتا ہے! ہم عنقريب ربوبيت کی بحث ميں عرش کے معنی بيان کرينگے ن

 آئنده بحث ميں قرآن کريم ميں مذکور سماء اور سماوات کے معنی تحقيق کے ساتھ بيان کريں گے۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ۔ السٰموات و االرض و سماء االرض٢

  پہلے۔ السماء والسٰموات
  الف: ۔سمائ

سماء اور اس کے معنی زبان عرب ميں ارتفاع اور بلندی کے ہيں اورآسمان ہر چيز کا اوپری حصہ ہے يعنی جو چيز اوپر 
  سے تم پر سايہ فگن ہواور ڈھانپ لے وه سماء کہالتی ہے:

زمين پر محيط ۔ سماء اور اس کے معنی قرآن کريم ميں : سماء قرآن کريم ميں جہاں پر مفرد (واحد)استعمال ہوتا ہے کبھی ٢
  اور اس سے متعلق فضا کے معنی ميں ہے جيسے يہ آيتيں:

  ۔(اَلم يروا الٰی الطّير مسخرات فی جو السمائ)١
  )١آيا وه لوگ آسمانی فضا ميں مسخر پرندوں کی طرف نہيں ديکھتے؟(

  ۔ (و اَنزل من السماء ماًئ فاَخرج بہ من الثمرات رزقاً لکم)٢
  )٢يا اور اس سے ميوے نکالے تاکہ تمہاری روزی مہيا ہو سکے۔(اور اس نےآسمان سے پانی برسا

اس لئے کہ انسان غير مسلح آنکھوں سے بھی پرندوں کو فضا کے اطراف ميں اور زمين کے او پر پروازکرتے ديکھتا ہے 
  نيز پانی کابرسنا بھی مسخر بادلوں سے آسمان پر مشاہده کرتا ہے ۔

بکہ خورشيدکو اس سے اوپر آسمان ميں نور افشانی کرتے ديکھتا ہے اور بادلوں کو انسان کبھی پہاڑ سے اوپر جاتا ہے ج
پائوں کے نيچے اور اسی زمين و آسمان کے ما بين فضا ميں يااس آسمان کے درميان جو زمين کے اوپر محيط ہے ديکھتا 
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  ہے۔
..............  

  ٧٩)نحل ١(
  ٢٢)بقره٢(

ں ہے جو زمين کے اوپر پائی جاتی ہيں جيسے ساتوں آسمان اور ستارے وغيرهاور کبھی آسمان ان سب چيزوں کے معنی مي
  ،جيسا کہ فرماتا ہے :

  ۔(ثم استوٰی الٰی السماء فسواھن سبع سٰموات)١
  )١پھر آسمان کی طرف توجہ کی پھر سات آسمان مرتب خلق کئے۔(

  ۔ (وما من غائبٍة فی السماء و االرض اال فی کتاٍب مبين)٢
  )٢کے درميان کوئی پوشيده چيزنہينمگر يہ کہ وه کتاب مبين ميں ثبت ہے ۔( زمين و آسمان

  ۔ (يوم نطوی السماء کطی السجل للکتب)٣
  )٣جس دن ہم آسمان کو خطوں کے ايک طومار کی شکل ميں لپيٹيں گے...۔(

ر قدم واقع ہوتی ہے۔ يعنیيہاں پر آسمان سے مراد تمام وه چيزيں ہيں جو زمين سے اوپر ہيں اور زمين اس کے نيچے اور زي
  ساتوں آسمانوں اور ان کے عالوه چيزينجو زمين کے اوپر ہيں۔

  ب: السٰموات
  قرآن کريم ميں سٰموات سے مراد ساتوں آسمان ہيں۔ جيسا کہ فرمايا:

  (ھو الذی خلق لکم ما فی االرض جميعاً ثم استوٰی الٰی السماء فسوٰاھن سبع سٰموات و ھو بکل شيٍئ عليم) 
ه خداوه ہے جس نے تمہارے لئے جو کچھ زمين ميں ہے پيدا کيا ہے پھر آسمان کی طرف توجہ کی تو انہيں سات آسمان و

  )٤کی شکل ميں مرتب کيا وه ہر چيز سے آگاه ہے۔(

  دوسرے ۔ االرض
صورت ميں  ) مرتبہ مفرد اور ايک مرتبہ کلمہ سٰموات کے ساتھ اور اس پر عطف کی٤٥١ارض: زمين ،قرآن کريم ميں (

  استعمال اس طرح سے ہوا ہے : 
  (هللا خلق سبع سٰموات و من االرض مثلھن... )

  )٥خدا وند عالم وه ہے جس نے سات آسمانوں کو خلق کيا نيز انہيں کے مثل زمينوں کو بھی۔(
..............  

  ٢٩)بقره ١(
  ٧٥)نمل٢(
  ١٠٤)انبياء ٣(
  ٢٩)بقره٤(
  .١٢)طالق٥(

و آسمان کے درميان مشابہت ديکھتے ہيں اس سے يہ سمجھتے ہيں کہ خلقت کے اعتبار سے يہ ہم اس آيت مينجو زمين 
دونوں ايک جيسے ہيں نہ يہ کہ تعداد ميں اب اگر يہ کشف ہو جائے کہ زمين کے بھی سات طبقے ہيں تو اس سے زمين و 

  آسمان کے طبقات کی تعداد ميں مشابہت مراد ہوگی۔

  لقتتيسرے۔ سٰموات و ارض کی خ
قرآن کريم کی بہت ساری آيات ميں زمين و آسمان کی خلقت اور اس کے آغاز کی طرف اشاره ہواہے ايسی آيتوں کی تفسير 
کے لئے جن کا موضوع ہمارے حس وتجربہ کی دسترس سے باہر ہے لٰہذاصرف ہم اس کی طرف رجوع کريں جس کا خدا 

  ہواہے جس کے بارے ميں خدا وند عالم فرماتا ہے:  کی طرف سے قرآن کے مفسر اور مبين کی حيثيت سے تعارف
  (و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليھم)
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  )١ہم نے اس قرآن کو تم پر نازل کيا تاکہ لوگوں کو جو ان پر نازل ہواہے بيان کرو۔(
کن يہ احاديث چونکہ اس سلسلے ميناور ابتدائے خلقت کے بارے ميں رسول خدۖا سے بہت ساری روايتيں موجود ہيں لي

احاديث احکام جيسی نہيں ہيں کہ جن ميں علماء فن کے ذريعہ سند و متن کی تحقيق کی گئی ہو نيز يہاں پر بھی ايسی تحقيق و
بررسی کا موقع نہينہے لٰہذاناچار ايسے حاالت ميں ہم ابتدائے خلقت کے متعلق اپنی تحقيق ميں جو کچھ ظواہر آيات سے 

اسی پر اکتفا کرتے ہيں، نيزان روايات کا بھی سہارا ليں گے جو صحت کے اعتبار سے اطمينان بخش اور سمجھ ميں آتا ہے 
  ظن قوی کی مالک ہيں ،خدا وند عالم سے توفيق کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہيں:

  آغاز خلقت
  ان فرمائی ہے:خداوند عالم نے آغاز خلقت و آفرينش نيز اس کے بعدکی کيفيت قرآن کريم ميں اس طرح بي

  ۔ (ھو الذی خلق السٰموات و االرض فی ستة ايام و کان عرشہ علٰی المائ)١
  )٢وه خداوه ہے جس نے زمين و آسمان کوچھ دنوں يا چھ مراحل ميں پيدا کيا اور اس کا عرش پانی پر قرار پايا۔(

  رش يدبر االمر)۔(ان ربکم هللا الذی خلق السٰموات و االرض فی ستة ايام ثم استوٰی علٰی الع٢
..............  

  ٤٤)نحل١(
  .٧)ہود٢(

يقينا تمہار ا رب هللا ہے جس نے زمين و آسمان کو چھ دنونميں خلق کيا پھر وه عرش قدرت پر مسلط ہو گيا اور وہی امور 
  )١کی تدبير کرتا ہے ۔(

  رحمن فاسئل بہ خبيراً)۔(الذی خلق السٰموات و االرض وما بينھما فی ستة ايام ثم استوٰی علٰی العرش ال٣
خدا وند عالم نے زمين و آسمان نيز اس کے ما بين چيزوں کو چھ دنوں ميں خلق کيا پھر عرش قدرت پر مسلط ہو گيا جو 

  )٢چاہئيے اس سے مانگو کہ وه تمام چيزوں سے آگاه ہے۔(
  )٣لماء کل شیء حی افال يؤمنون)(۔(اولم ير الذين کفروا ان السٰموات و االرض کا نتا رتقا ففتقناھما و جعلنا من ا٤

کيا کافروں نے نہيں ديکھا کہ زمين و آسمان ايک دوسرے سے متصل اور جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہيں ايک دوسرے 
  سے الگ کيا اور ہر زنده شیء کو پانی سے بنايا؟! کيا وه ايمان نہيں الئيں گے؟!

  الٰی السماء فسواھن سبع سٰموات و ھوبکل شیء عليم)۔(ھو الذی خلق لکم ما فی االرض جميعاً ثم استوٰی ٥
وه خدا وه ہے جس نے تمہارے لئے زمين ميں موجود تمام چيزوں کو پيدا کيا؛ پھر آسمان کی تخليق شروع کی اور انہيں 

  )٤سات آسمان کی صورت ميں ترتيب ديا؛ وه تمام چيزوں سے آگاه ہے ۔(
فی يومين و تجعلون لہ انداداً ذلک رب العالمين٭ و جعل فيھا رواسی من فوقھا و ۔ (قل ء ٔانکم لتکفرون بالذی خلق االرض ٦

بارک فيھا و قدر فيھا اقواتھا فی اربعة ايام سواء للسائلين٭ ثم استوی الٰی السماء و ھی دخان فقال لھا و لالرض ائتيا طوعاً و 
ی کل سماء امرھا و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظاً ذلک کرھاً قالتا اتينا طائعين٭ فقضاھن سبع سٰموات فی يومين و اوحٰی ف

  تقدير العزيز العليم)
کہو: کيا تم لوگ اس ذات کا کہ جس نے زمين کو دو دن ميں خلق کيا ہے انکار کرتے ہو اور اس کے لئے مثل و نظيرقرار 

  ديتے ہو؟وه ہر عالم کا پروردگار ہے ۔
  کم پہاڑوں کو جگہ دی اور اس ميں برکت اور زيادتی عطا کی اوراس نے زمين کے سينے پر استوار اور مح

..............  

  .٣)يونس١(
  .٥٩)فرقان٢(
  .٣٠)انبيائ٣(
  ۔٣٠)انبيائ٤(

چار دن کی مدت ميں خواہشمندوں کی ضرورت کے مطابق غذا کا انتظام کيا پھر آسمان کی تخليق شروع کی جبکہ وه دھويں 
  ر زمين کو حکم ديا موجود ہو جائو چاہے بہ شوق و رغبت چاہے بہ جبر و اکراه۔کی شکل ميں تھا؛ پھر اس کو او
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انہوں نے کہا: ہم برضا و رغبت آتے ہيں اور شکل اختيار کرتے ہيں، پھر انہيں سات آسمان کی شکل ميں دو دن کے اندر 
راغوں سے زينت بخشی اور شياطين خلق کيا اور ہر آسمان سے متعلق اس کا کام وحی اورمعين کيا اور دنياوی آسمان کو چ

  )١کی رخنہ اندازی سے حفاظت کی يہ ہے خداوند دانا و توانا کی تقدير!(
  ۔(هللا الذی خلق سبع سٰموات و من االرض مثلھن...)٧

  )٢خدا وہی ہے جس نے سات آسمان اور انہيں کے مانند زمين کو خلق کيا...۔(
مکھا فسوھا٭ و اغطش ليلھا و اخرج ضحٰاھا٭ و االرض بعد ذلک دحٰاھا٭ و اخرج ۔(ء انتم اشد خلقاً ام السماء بناھا٭ رفع س٨

  منھا مائھا و مرعاھا٭ و الجبال ارٰساھا٭ متاعاً لکم و النعامکم)
آيا تمہاری خلقت زياده مشکل ہے يا آسمان کی کہ جس کی خدا وند عالم نے بنياد ڈالی؟! اس کا شاميانہ تانا اور اسے منظم کيا 

وں کو تاريک اور دن کو روشن بنايا اس کے بعد زمين کا فرش بچھايا اور اس سے پانی نکاالاور چراگاہيں پيدا کيں اور رات
  )٣اور پہاڑوں کو ثابت و استوار کيا يہ تمام چيزيں تمہارے اور چوپايوں کے استفاده کے لئے ہيں۔(

  ۔( و السماء وما بٰناھا، واالرض وما طحاھا)٩
  )٤انے والے کی قسم، زمين اور اس کے بچھانے والے کی قسم۔(آسمان اور اس کے بن

  ۔(واالرض مددناھا والقينا فيھا رواسی وانبتنا فيھا من کل شیء موزون٭ و جعلنا لکم فيھا معايش ومن لستم لہ برازقين)١٠
ابق اور مناسب نباتات ہم نے زمين کوپھيال ديا اور اس ميناستوار و محکم پہاڑ قرار دئے اور اس ميں معينہ مقدار کے مط

  )٥اگائيں اور تمہارے لئے نيز ان لوگوں کے لئے جن کے تم رازق نہيں ہو انواع و اقسام کے سامان زندگی فراہم کيا۔(
  ۔ (الذی جعل لکم االرض مہداً وسلک لکم فيھا سباًل وانزل من السماء ماًئ ١١

..............  

  ١٢۔٩)فصلت١(
  ١٢)طالق٢(
  ٢٧۔٣٢)نازعات٣(
  ٦۔٥مس)ش٤(
  ٢٠۔١٩)حجر٥(

فاخرجنا بہ ازواجاً من نبات شتٰی،کلواوارعواانعامکم ان ذلک آليات الولی النھٰی٭ منھا خلقناکم وفيھا نعيدکم ومنھا نخرجکم تارة 
  اخرٰی)

جس خدا نے زمين کو تمہاری آسائش کی جگہ قرار ديا اور اس ميں راستے پيدا کئے اور آسمان سے پانی برسايا اس سے 
وں نباتات اگائيں، کھائو اور اپنے چوپايوں کو کھالئو بيشک يہ صاحبان عقل کے لئے نشانياں ہيں اور ہم نے تم کو گوناگ

  )١زمين سے خلق کيا اور دوباره اس ميں لوٹائيں گے پھر اس سے دوباره نکاليں گے۔(
من الثمرات رزقاً لکم فال تجعلوا  انداداً وانتم۔(الذی جعل لکم االرض فراشاً والسماء بناًئ و انزل من السماء ماًئ فاخرج بہ ١٢

  تعلمون)
جس خدا نے زمين کو تمہارا بستر اور آسمان کو چھت قرار ديا اور آسمان سے پانی نازل کيا پھر اس سے پھل نکالے 

ميں)تم آگاه تمہارے رزق کے لئے لٰہذا خدا کا کسی کو شريک قرار نہ دو جبکہ (ان شريکونکے خود ساختہ ہونے کے بارے 
  )٢ہو۔(
  ۔ (الم تروا کيف خلق هللا سبع سٰموات طباقاً٭و هللا جعل لکم االرض بساطاً٭ لتسلکوامنھا سبالً فجاجاً)١٣

کيا تم نے نہيں ديکھا کہ خدا وند عالم نے ايک پر ايک سات آسمانوں کو خلق کيا اور خدا نے تمہارے لئے زمين کو فرش 
  )٣روں سے رفت و آمد کرو۔(بنايا تاکہ اس کے راستوں اور د

  ۔(افال ينظرون الٰی االبل کيف خلقت و الٰی السماء کيف رفعت و الٰی الجبال کيف نصبت و الٰی االرض کيف سطحت)١٤
آيا وه لوگ اونٹ کی طرف نظر نہيں کرتے کہ کس طرح خلق ہوا ہے آسمان کی خلقت کی طرف نگاه نہيں کرتے کہ اسے 

پہاڑ کی طرف نہيں ديکھتے کہ کيسے نصب کيا گيا ہے اور زمين کی طرف مشاہده نہيں  کيسے رفعت دی گئی ہے ؟ اور
  )٤کرتے کہ اسے کيسے بچھائی گئی ہے؟(

۔(امن خلق السٰموات و االرض و انزل لکم من السماء ماًئ فانبتنا بہ حدائق ذت بھجة ما کان لکم ان تنبتوا شجرھا ء اٰلہ مع هللا١٥
عل االرض قراراً وجعل خاللھا انھاراً و جعل لھا رواسی و جعل بين النھرين حاجزاً ء اِٰلٰ◌ه مع هللا بلبل ھم قوم يعدلون٭ امن ج
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..............  

  ٥٥۔٥٣)طہ١(
  ٢٢)بقره٢(
  ٢٠و١٥،١٩)نوح٣(
  ٢٠۔١٧)غاشيہ٤(

  اَکثرھم ال يعلمون)
کيا جس نے زمين و آسمان کو خلق کيا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسايا کہ اس سے مسرت بخش اور خوشنما باغ 

اگائے، ايسے باغ کہ اس کے اگانے پر تم لوگ ہرگز قادر نہيں تھے، آيا خدا کے عالوه بھی کوئی معبود ہے؟! نہيں بلکہ يہ 
زمين کو تمہاری رہائش اور آرام کی جگہ قرار ديا اور اس کے درميان  حق پذيری سے روگردانی والی قوم ہے۔ يا جس نے

نہريں جاری کيں اور اس کے درميان استوارو محکم پہاڑ قرار دئيے نيز دو دريا کے درميان مانع قرار ديا آيا خدا کے عالوه 
  )١بھی کوئی معبود ہے؟! نہيں ، بلکہ اکثر نہيں جانتے۔(

ن تميدبھم و جعلنا فيھا فجاجاً سبالً لعلھم يھتدون٭ وجعلنا السماء سقفاًمحفوظاً و ھم عن آياتھا ۔(وجعلنا فی االرض رواسی ا١٦
  معرضون)

اور ہم نے زمين پر ثابت اور محکم پہاڑ بنائے تاکہ اسے زلزلہ اور لرزش سے محفوظ رکھيں نيز اس ميں دّرے اور راستے 
  )٢ار ديا ليکن وه لوگ اس کی نشانيوں سے رو گرداں ہيں۔(بنائے تاکہ ہدايت پائيں اور آسمان کو محفوظ چھت قر

  ۔(الم نجعل االرض کفاتاً٭ احياًئ و امواتاً٭ وجعلنا فيھا رواسی شامخات)١٧
کيا ہم نے زمين کو انسانوں کا مرکز نہيں بنايا؟ ان کی حيات اور موت دونوں حالتونميں؛اور اس ميں مستحکم اور استوار و 

  )٣۔(بلندپہاڑوں کو جگہ دی
۔(ھو الذی جعل الشمس ضياًئ و القمر نوراً و قّدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق هللا ذالک اال بالحق يفصل ١٨

  اآليات لقوم يعلمون٭ ان فی اختالف الليل والنھاروما خلق هللا فی السٰموات واالرض آليات لقوم يتقون)
قمر کو نور،عطا کيا اور اس کے لئے منزليں قرار ديں تاکہ اس سے سالوں ترجمہ: وه خداوه ہے جس نے خورشيد کوضيا ،

کی تعداد اور حساب معلوم ہو؛ خدا وند عالم نے انہيں حق کے سوا خلق نہيں کيا؛ اور وه اہل دانش گروه کے لئے نشانيوں کی
ميں خلق کيا ہے وه سب پرہيزگار وں  تشريح کرتا ہے ، يقينا روز و شب کی آمد اور جو کچھ خد اوند عالم نے زمين و آسمان

  )٤کے لئے نشانياں ہيں۔(
..............  

  ٦١۔٦٠)نمل١(
  ٣٢۔٣١)انبيائ٢(
  ٢٧۔٢٥)مرسالت٣(
  ٥۔٤) يونس٤(

  کلموں کی تشريح

۔ يوم:دن ،طلوع فجر يا طلوع خورشيد اورغروب آفتاب کے درميان کے فاصلہ کو يوم کہتے ہيں؛ اسی طرح تاريخی ١
واقعات اور جنگ کے ايام کو بھی يوم کہتے ہيں اگر چہ مدت جنگ طوالنی ہوجائے جيسے يوم خندق، يوم  حوادث، يادگار

  صفين کہ مراد جنگ خندق اورجنگ صفين ہے ۔
  ۔ثم: پھر، يہ کلمہ اپنے ما قبل کے مابعدکے زمانی، مکانی اور رتبہ ای کے تاخر پر داللت کرتا ہے ۔٢

  ا لف: زمانی تاخر، جيسے: 
  ارسلنا نوحاً و ابراھيم ...ثم قفينا علٰی آثارھم برسلنا و قفينا بعيسٰی بن مريم )(ولقد 

يعنی ہم نے نوح و ابراہيم کو مبعوث کيا...، پھر اس کے بعد اپنے ديگر رسولوں کو بھيجا اور ان کے بعد عيسٰی بن مريم کو 
  )١بھيجا۔(

  ب: مکانی تاخر،جيسے: قم سے تہران اس کے بعد مشہد گئے۔
رتبی تاخر، جيسے جو کچھ پيغمبۖرکے جواب ميں آيا ہے، ايک شخص نے سوال کيا کس کے ساتھ نيکی کروں؟ پيغمبر  ج:
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نے کہا: اپنی ماں کے ساتھ، پھر پوچھا اس کے بعد؟ کہا: اپنی ماں کے ساتھ ، پھر پوچھا: اس کے بعد؟کہا: اپنے باپ کے 
  ساتھ۔
  اوپر جاتی ہے کبھی بھاپ اور اس کے مانند کو بھی ''دخان'' کہتے ہيں۔ ۔ دخان:دھواں ، يا وه چيز جو آگ سے نکل کر٣
  ۔استوٰی، استوی عليہ، استولٰی عليہ:يعنی اس پر مسلط ہو گيا، اس کی مزيد وضاحت رحمن،عرش، ٤

  ''سواه''کے معنی کے ہمراه صفات رب کی بحث مينآئے گی۔
  ولنے کے معنی مينآيا ہے ۔۔رتق: باندھنے اور ضميمہ کرنے کو کہتے ہيں اور فتق کھ٥
  ۔ جعل: جعل قرآن کريم ميں درج ذيل معانی ميں استعمال ہو اہے ۔٦

  الف : خلق و ايجاد کے معنی ميں جيسے: 
  )٢(اذکروا نعمة هللا عليکم اذ جعل فيکم انبيائ)(

..............  

  ٢٦، ٢٧) سورٔه حديد ١(
  ٢٠)سورٔه مائده ٢(

  کرو جب اس نے تمہارے درميان انبياء پيدا کئے۔اپنے اوپر هللا کی نعمت کو ياد 
  )١(وجعل لکم سرابيل تقيکم الحر)(

  اور تمہارے لئے لباس پيدا کئے تاکہ گرمی سے تمہاری حفاظت کرے۔
  ب : گرداننيکے معنی ميں جيسے :

  )٢(الذی جعل لکم االرض فراشاً)(
  خدا نے زمين کو تمہارے لئے بستر قرار ديا۔

  ور قرار دينے کے معنی ميں جيسے:ج : حکم اوردستور ا
  )٣(لکل جعلنا منکم شرعةً ومنھاجاً)(

  تم ميں سے ہر ايک کے لئے واضح آئين اور دستور قرار ديا۔
  د : مسخر کرنے يعنی تسخيری ہدايت کے معنی ميں جيسے:

  )٤(وجعلنا االنھار تجری من تحتھم)(
تسخيری کے ذريعہ نہروں کو اس طرح قرار دياکہ ان کے  ہم نے نہروں کو ان کے نيچے جاری کيا؛ يعنی ہم نے ہدايت

  )٥نيچے سے بہنے لگيں۔(
  ۔ رواسی:ثابت و استوار پہاڑاور اس کا مفرد( واحد) راسی ہے ۔٧
۔ قضاھن: قضا يہاں پر تقدير و اتمام خلقت کے معنی ميں ہے يعنی آسمان کی خلقت دو دن مينطے ہوئی اور وه مکمل ہو ٨
  گيا۔
  کل سماٍئ امرھا):۔ (اوحٰی فی ٩

يعنی ہر آسمان کے فرشتوں کا فريضہ انہيں بتا ديا اور سکھا ديا کہ وه کيا کريں اور کس لئے پيدا کئے گئے ہيں اسی طرح 
  تمام آسمانی مخلوقات کو بھی اس طرح رام و مسخر کيا تاکہ نظام تخليقی کے تحت کام کريں۔

صلہ کو کہتے ہيں جس طرح عمق(گہرائی) اوپر سے نيچے کی ۔سمک:چھت، نيچے سے اوپر کی جانب ہر چيز کے فا١٠
  طرف کے فاصلہ کو کہتے ہيں۔

..............  

  ٨ ١)سورٔه نحل ١(
  ٢٢)بقره ٢(
  ٤٨)مائده ٣(
  ۔ ٦)انعام ٤(

  ) تسخيری ہدايت کے متعلق ہدايت کی چاروں اقسام کی بحث ميں آئنده بيان کريں گے ۔٥(
  ئم کرنا ،آيت ميں يعنی :آسمان کو ميزان کے مطابق دقيق و محکم بنايا۔۔ بناھا:بنا يعنی بنانا اور قا١١
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  ۔ سوی : سواه، يعنی اسے راه کمال و استعداد ميں مورد توجہ قرار ديا ہے ۔١٢
  ۔ اغطش:اظلم، اسے تاريک بنايا۔١٣
  ۔ضحی:خورشيد اور اس کی روشنی اور دن کا نکلنا؛ اخرج ضٰحھا يعنی، دن کو ظاہر کيا۔١٤
ھا:بچھانااور ہموار کرنا؛ و االرض دحاھا، يعنی زمين کو بچھايا اور انسان کے استفاده اور سکونت کے لئے اسے ۔دحا١٥

  آماده کيا ۔
  ۔طحاھا:بسطھا، يعنی اسے وسعت عطا کی ، اسے پھياليا۔١٦
  يا اور ہموار کيا۔۔ مددناھا:مد، مسلسل و طويل ، و سعت اور پھيالؤاور آيت ميں يعنی: زمين کو زندگی کے لئے پھيال١٧
۔ موزون: وزن يعنی : اجسام کااسی کے مساوی کسی چيز سے اندازه لگانا يعنی وزنی اور ہلکے ہونے کے لحاظ سے يا ١٨

  لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے يا گرمی وسردی کے لحاظ سے....۔
  (و انبتنا فيھا من کل شیء موزون )

کے مطابق، اس کے مقصد اور ہدف کے پيش نظر اس کی ضرورت بھر  يعنی ہر چيز کو زمين ميں اسی کے خاص حاالت
  نيز اس کی حکمت مقتضی کے تحت خلق کيا۔

  آيتوں کی تفسير
جو کچھ آيتوں کے معنی ہم بيان کرتے ہيں الفاظ کے ظاہری معنی کے اعتبار سے ہے اور خدا زياده جانتا ہے ۔ خدا وند 

ايک پانی جس کی حقيقت صرف خدا ہی جانتا ہے اور ہمارے لئے واضح نہيں متعال نے زمين و آسمان کی خلقت سے پہلے 
ہے، خلق کيا،عرش خدا يعنی وه فرشتے جو خدا کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہيں اسی پانی پر تھے؛ اور جب حکمت 

کی گرمی اور بھاپ اور مشيتاٰلہی کا تقاضا ہوا کہ دوسری چيز کو خلق کرے تو آسمان سے پہلے زمين کو خلق کيا پھر زمين
سے آسمان کی تخليق کی ؛يہ بھاپ يا دھواں زمين سے اوپرجاتے تھے اسی طرح خدا وند عالم نے آسمان و زمين کو جو 

ايک دوسرے سے متصل تھے الگ کيا (اور خدا زياده جانتاہے) اور وہی زمين کا دھواں يا اس کی بھاپ آسمان بن گيا اس 
ع کيا اور اس کے سات طبقہ ايک پر ايک قرار دئے يہ تفسير ،کالم حضرت علی ميں اس آسمان کو خدا نے کشاده اور وسي

  طرح ملتی ہے ۔
خدا وند عالم نے موجزن اور متالطم درياکے پانی سے جامد خشکی( ٹھوس زمين )پيدا کی پھر اسی پانی يا خشکی سے بہت 

  )١کرديااورسات آسمانونميں تبديل کر ديا۔( سے طبقے پيدا کئے اور ايک دوسرے سے اتصال کے بعد انہيں الگ الگ
  مراحل ميں انجام دی جس کی تفصيل مندرجہ ذيل ہے :  ٦، دن يا عملی طور پر ٦خدا وند عالم نے زمين و آسمان کی خلقت 

  پہلے۔ زمين کی خلقت 
اور چار دن ميں آسمان کی  خدا وند عالم نے زمين کو دو دن ميں خلق کيا اور اس ميں محکم اور استوار پہاڑوں کو جگہ دی

فضا ميں خورشيد کو قرار ديا اور زمين پر پانی جاری کيا پھرروزی کو معين کياخواه وه اگنے والی ہو يا نہ ہو يعنی پانی 
  اور ہر زنده موجود کی طبيعت کو اس طرح قرار ديا کہ پانی سے وجود ميں آئے۔

سمان کی خلقت کی جبکہ آسمان اس وقت دھواناور اس حالت مينپانی پھر آسمان کی تخليق کی يعنی زمين کی خلقت کے بعد آ
بھاپ تھا ،يہ بھاپ اور گرمی زمين کے دريائوں يا تاالبوں سے اٹھی تھی، خدا وند عالم نے زمين و آسمان کی اتصالی کيفيت 

ے) پھر ان آسمان و زمين سے کو جدا کيا اور آسمان کی بلندی کو زمين کے لئے چھت قرار ديا( خدا وند زياده جاننے واال ہ
کہا: وجود ميں آئو اور اپنی شکل اختيار کرو؛ خواه برضا و رغبت خواه بہ جبر و اکراه، انہوں نے کہا: ہم برضا ور غبت 

شکل اختيار کرتے ہيں ،پھر آسمان تمام کہکشائوں، ستاروں اور اس کی ديگر موجودات کے ساتھ کہ جسکی تعداد اور مقدار 
انتا ہے وجود ميں آ گيا: پھر زمين کافرش، آسمان سے دور ايک معين فاصلے پر بچھايا اور درختوں نيز صرف خدا ہی ج

  تمام اگنے والی چيزوں کو اس ميں قرار ديا اس کے بعد حيوانوں کو خلق کيا۔
اسکی سير و حرکت پھر زمين سے جدا شده اس آسمان کو جو اس پر محيط تھاسات آسمانونميں تبديل کر ديا اور ہر آسمان مين

نيز تحفظ و بقا کے لئے ايک مناسب نظام قرار ديا اور آسمان کی دنيا کو فروزاں چراغوں سے آراستہ کيا اور انہيں ستاروں 
مينسے شہاب ثاقب کوخلق کياکہ شيطان چوری چھپے آسمانی خبرونکو نہ سن سکے۔ کہ اس کی بحث آئنده آئے گی 

  کوضوفشاں بنايا اور چاند کے راستےخورشيدکو نور دينے واال اور چاند 
..............  
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  . ١٠٤، ص  ٥٨؛ بحار : ج ٤٤، ص  ١؛ تفسير در منثور : ج ،  ٢١١) نہج البالغہ : خطبہ ١(

مينمنزليں قرار ديں تاکہ ہر شب ايک منزل کو طے کرے اور خورشيد سے کچھ دور قرار ديا تاکہ ايک مہينہ ميں ايک چکر 
گردش سے سال اور مہينے ظاہر ہوں اور لوگ سال کا شمار اور حساب جان ليں اور زمين ميں ہر مکمل کر لے اور اس 

چيز سے ضرورت کے مطابق خلق کی اور زمين کو انسانوں کی رہائش اور آرام کی جگہ قرا ر دی، تاکہ اسميں زنده 
  اورمرده جمع ہوں اور روز قيامت اس سے محشور ہوں۔

پر گز شتہ آيتوں سے يہ استنباط ہوتا ہے کہ زمين زمانہ کے اعتبار سے آسمان سے اور رتبہ کےہمارے مذکوره بيان کی بنا 
اعتبار سے اس پر پائی جانے والی تمام مخلوقات سے مقدم ہے اور خدا وند عالم نے آسمان و زمين کے درميان تمام چيزوں 

  لے اولياء کے لئے خلق کيا ہے ارشاد ہو رہا ہے:کوزمين پر بسنے والے تمام انسانوں اوران کے درميان پائے جانے وا
  )١۔( الم ترو ا ان هللا سخرلکم ما فی السٰموات وما فی االرض)(١

  کيا تم نے نہيں ديکھا کہ زمين و آسمان کے درميان موجود تمام چيزوں کو تمہارا تابع اور مسخر بنايا ہے ۔
يں کہ انسانی غذائيں جيسے پانی ، گوشت اور تمام نباتات خلقت اس کے عالوه گزشتہ آيتوں سے يہ بھی استنباط کر سکتے ہ

انسان سے پہلے تھيں جيساکہ جن کی خلقت گرم اور جھلسا دينے والی آگ سے انسان کی خلقت سے پہلے ہوئی يہ بعض 
  آيات کی صراحت سے واضح ہوتا ہے ، جس طرح فرشتے بھی انسانوں سے پہلے خلق ہوئے ہيں، خدا فرماتا ہے :

لقد خلقنا االنسان من صلصال من حمٔاٍ مسنون٭ و الجان خلقناه من قبل من نارالسموم٭ و اذ قال ربک للمالئکة انی خالق بشرا (و
  من صلصال...)

ميننے انسان کو کھنکھناتی اور سياه رنگ نرم مٹی سے خلق کيا اور اس سے پہلے جنات کو گرم اور جھلسا دينے والی آگ 
ہارے پروردگار نے فرشوں سے کہا: ميں کھنکھناتی اور سياہی مائل نرم مٹی سے انسان پيدا کروں سے پيدا کيا اور جب تم

  )٢گا۔(

  دوسرے: ستاروں اور کہکشاؤنکی خلقت
  خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں برج، ستارے اور شہاب کی خبر دی ہے اور فرمايا:

..............  

  ٢٠)لقمان١(
  ٢٨۔٢٦) حجر٢(

 ا فی السماء بروجاً و زينا ھا للناظرين٭ و حفظناھا من کل شيطان رجيم٭ اال من استرق السمع فاتبعہ شھاب مبين)۔( ولقد جعلن١
ہم نے آسمان مينبرج قرار دئے اور اس کو ناظرين کے لئے آراستہ کيا اور اس کوہر رانده درگاه شيطان سے محفوظ رکھا؛ 

  )١کہ شہاب مبين اس کی تعقيب کرتا ہے۔(مگر يہ کہ کوئی استراق سمع کرے (چپکے سے سنے) 
۔ (انا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب٭ و حفظاً من کل شيطا ن مارد، ال يسمعون الٰی المالء االعلٰی و يقذفون من کل جانب٭ ٢

  دحوراً و لھم عذاب وا صب اال من خطف الخطفة فاتبعہ شہاب ثاقب)
ااور اسے ہر سرکش اور ملعون شيطان سے محفوظ رکھاوه لوگ آسمان باال کی ہم نے آسمان دنيا کو ستاروں سے آراستہ کي

باتوں کو نہيں سن سکتے ہيں اوران پر ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے : اور شدت سے بھگائے جاتے ہيں؛ ان کے لئے دائمی 
و تو شہاب ثاقب سزا ہے ؛ اس کے عالوه ان ميں سے جو معمولی لحظہ کے لئے سر گوشی کی خاطر آسمان سے نزديک ہ

  )٢ان کا پيچھا کرتا ہے ۔(
  ۔ (تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً و جعل فيھا سراجاً و قمراً منيراً)٣

مبارک ہے وه خدا جس نے آسمان ميں ستاروں کے لئے منزليں قرار ديں اور آسمان کے درميان آفتاب اور ماه تاباں کی 
  )٣قنديليں لگائيں۔(

  ياًئ و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب)۔(ھو الذی جعل الشمس ض٤
وه خدا وه ہے جس نے سورج کو روشنی ، قمر کو نور عطا کيا اور اس کی منزليں قرار ديں تاکہ سالونکا حساب اور تعداد 

  )٤معلوم ہو سکے۔(
  ۔ (وجعل القمر فيھن نوراً و جعل الشمس سراجاً)٥
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  )٥و روشنی کا ذريعہ اور سورج کو فروزاں چراغ بنايا۔(آسمانوں کے درميان چاند ک
۔ (ان عدة الشہور عند هللا اثنا عشر شہراً فی کتاب هللا يوم خلق السٰموات و االرض منھا اربعة حرم ذلک الدين القيم فال تظلموا ٦

  فيھن انفسکم و قاتلوا المشرکين کافة
..............  

  ١٨۔١٦) حجر١(
  ١٠۔٦)صافات٢(
  ٦١ن)فرقا٣(
  ٥)يونس٤(
  ١٦)نوح٥(

  مع المتقين)هللا کما يقاتلونکم کافةً و اعلموا ان ا
خدا کے نزديککتاب خدا وندی مينجس دن زمين وآسمان کی تخليق ہوئی اسی دن سے، مہينوں کی تعداد باره ہے جس ميں 

اوپر ظلم نہ کرو؛ اور ايک  سے چارمہينہ حرمت والے ہيں يہ ايک ثابت اور اٹل قانون ہے ! اس بنا پران مہينوں ميناپنے
ساتھ مل کر مشرکين سے جنگ کرو، جس طرح وه لوگ تم سے متحد ہو کر جنگ کرتے ہيں اور يہ بھی جان لو کہ خد اوند 

  )١عالم پرہيز گاروں کے ساتھ ہے ۔(
  ۔( و عالمات وبالنجم ھم يھتدون)٧

  )٢رتے ہيں۔(اس نے عالمتيں قرار ديں اور لوگ ستاروں کے ذريعہ راہنمائی حاصل ک
  ۔(و ھو الذی جعل لکم النجوم لتھتدوا بھا فی ظلمات البر و البحر)٨

  )٣وه خدا وه ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ خشکی اور دريا کی تاريکيوں ميں راستہ معلوم کر سکو۔(

  کلموں کی تشريح
آسمان ميں ستارونکے اس مجموعے کو کہتے ہيں ۔بروج: اس کامفرد برج ہے ، زمين ميں قلعہ اورقصر کو کہتے ہيں ليکن١

جس کے سامنے سے سورج ، چاند اور ديگر سيارے عبور کرتے ہيں؛ يہ بعض آسمانی برج کچھ اس طرح ہيں کہ اگر ان 
کی شکل کاغذ پر بنائی جائے اور ستاروں کے درميان کے فاصلوں کو خط کھينچ کر ايک دوسرے سے متصل کريں 

غيره کی شکل بنے گی ،عقرب(بچھو) چاند کی ايک منزل ہے اسی لئے اصطالح قمر در عقرب توکيکڑے، مرغ،بچھو و
  مشہور ہے، جب کہ يہ چاند برج عقرب سے متصل ہوتا ہے ۔
[ برج کے قائل ہيں اور ہم اسی بحث کے اختتام پر قرآن کے ١٢ستاره شناس افراد چاند کی حرکت کے راستوں کيلئے باره ]

  اند کے سلسلے ميں ظاہر ہوتاہے، اس کے بارے ميں گفتگو کريں گے ۔ مخاطبين سے جو کچھ چ
  ۔رجيم: راندٔه درگاه، يعنی جو عرش والوں کی نيکيوں يا منزلت اوررحمت خداوندی سے محروم ہو گيا ہو۔٢
ده جنات ۔شہاب: شعلہ، ايسا شعلہ جو آسمان سے نيچے کی طرف آرہا ہو اس کی جمع ُشہُب آتی ہے اس کی مزيد تشريح آئن٣

  کی بحث ميں آئے گی۔
  ۔ مارد: مارد اور مريد يعنی وه شياطين جنات و انس جو نيکيوں اور بھالئيوں سے عاری ہيں اور گناہوں٤

..............  

  ٣٦)توبہ١(
  .١٦)نحل٢(
  . ٩٧)انعام٣(

  اور برائيوں مينڈوبے ہوئے ہيں۔
  ۔ دحور: دور کرنا، بھگانا،ہنکانا. ٥
  ان فروزاں ستاروں کو کہتے ہيں جو خورشيد کی طرح نور افشانی کرتے ہيں۔۔ نجوم: ٦
۔کواکب:ان اجسام کو کہتے ہيں جو نجوم اور ستاروں سے کسب نور کرتے ہيں ، آسمان کے تمام نورانی اجسام کو کواکب ٧

  کہتے ہيں ، جيسا کہ خداوند متعال فرماتاہے :
  (انا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب) 
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  ہم نے آسمان ِدنيا کو کواکب سے زينت بخشی۔
  ۔واصب:ہميشہ اور الزم٨
۔خطف،خطفة:تيزی سے اچک ليا اور بھاگ گيا يعنی يک بارگی اچک ليا۔ اس سے مراد يہ ہے کہ کچھ شياطين فرشتوں ٩

  سے کوئی چيز سنتے ہيں اور اچک کرتيزی سے فرار کر جاتے ہيں۔
واال اور روشن، شہاب کو اس لئے ثاقب کہتے ہيں کہ تاريکيوں ميں نفوذ کرتا ہے ۔ ثاقب:نفوذ کرنے واال، شگاف کرنے ١٠

  اورايسامعلوم ہوتا ہے کہ اپنے نور سے اسميں شگاف پيدا کررہا ہے ۔

  آيات کی تفسير
اور  آسمانوں اور ستاروں کی بحث ميں مذکور آيات سے استفاده ہوتا ہے کہ آسمان دنيا کی منزلت تمام کواکب اور ستاروں

فروزاں کہکشانوں سے باالتر ہے اور آسمان دوم اس سے بلند تر ہے ،آسمان سوم، آسمان دوم سے بلند تر اور اسی طرح 
ساتويں آسمان تک کہ اس کی رفعت سب سے زياده ہے۔ نيز ہر ايک کا ارتفاع دوسرے کی بہ نسبت ارتفاع مکانی ہے ، بر 

ے اس کی وضاحت اپنی جگہ آئے گی اس توضيح سے دو سوال پيدا خالف عرش کے کہ اس کی رفعت و بلندی معنوی ہ
  ہوتے ہيں :

۔ کيوں خدا وند عالم ستاروں کے فوائد اور خاصيتوں کو صرف انہيں امور ميں بيان کرتا ہے جس سے تمام لوگ واقف ہيں ١
  )١جيسے: (جعل لکم النجوم لتھتدوا) ستارونکو تمہاری ہدايت اور راہنمائی کے لئے بنايا۔(

  کيوں ان آثار اور صفات کے بارے ميں کچھ نہيں کہا جسے نزول قرآن کے بعد دانشوروں نے کشف کياہے ؟
..............  

  ٩٧)انعام١(

۔ خداوند عالم نے سورٔه صافات ميں فرمايا ہے : ( انا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب)ہم نے دنياوی آسمان کو ستاروں سے ٢
  )١زينت بخشی۔ (

يہ ہے کہ اگر ستارے آسمان دنيا کی زينت ہيں تو اس کا الزمہ يہ ہے کہ تمام ستاروں کی منزل آسمان دنيا کے نيچے  سوال
ہو جبکہ ماضی کے ستاره شناس اور دانشوروں(نجوميوں) کا کہنا ہے : اکثر ستارونکی منزل دنياوی آسمان کے اوپر ہے ؛ 

  ہيں؟ ان دونوں سوالوں کے جواب ميں ہم بہ فضل اٰلہی يہ کہتے ہيں:ہمارے زمانے کے علمی نظريات اس سلسلہ ميں کيا

  ۔ پہلے سوال کا جواب١
خدا وند عالم نے خاتم االنبياء کو قرآن کريم کے ساتھ اس لئے بھيجا تاکہ تمام لوگوں کو مقرر کرده آئين کے مطابق ہدايت 

  کريں، جيسا کہ خود ہی فرماتا ہے :
  ی رسول هللا اليکم جميعاً...)الف:( قل يا ايھا الناس ان

  )٢کہو : اے لوگو! ميں تم سب کی طرف خدا کا (بھيجا ہوا )رسول ہوں ...۔(
  ب: ( واوحی الی ھذا القرآن النذر کم بہ و من بلغ...)

  يہ قرآن ميری طرف وحی کيا گيا ہے تاکہ تم کو اور ان تمام افراد کو جن تک يہ پيغام پہونچے ڈرائوں۔
ريم اپنے کالم ميں تمام لوگوں کو (يا ايھا الناس) کا مخاطبقرار ديتا ہے اور چونکہ ہر صنف اور گروه کے اسی لئے قرآن ک

تمام لوگ مخاطب ہيں لٰہذا کالم تمام انسانوں کی فہم اور تقاضائے حال کے مطابق ہونا چاہئے تاکہ ہر زمان و مکان کے 
اقامہ برہان ميں خالق کی وحدانيت اور معبود کی يکتائی ( توحيد  اعتبار سے تمام لوگ سمجھيں، جيسا کہ مقام استدالل و

  الوہيت) کے موضوع پر فرماتا ہے :
  کيا وه لوگ اونٹ کو نہيں ديکھتے کہ کيسے خلق ہوا ہے ؟

  آسمان کی طرف نگاه نہيں اٹھاتے کہ کيسے بلند کيا گيا ہے ؟
  پر محکم اور قائم ہے ؟پہاڑوں کی طر ف نہيں ديکھتے کہ کيسے استوار اور اپنی جگہ 

  زمين کی طرف نہيں ديکھتے کہ کس طرح ہموار اور بچھائی گئی ہے ؟
..............  

  ٦)صافات١(
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   ١٥٨)اعراف٢(

  )١لٰہذا ياد دالئو اس لئے کہ تم فقط ياد دالنے والے ہو، تم ان پر مسلط اور ان کومجبور کرنے والے نہيں ہو۔(
  تدالل واقامۂ برہان ميں فرماتا ہے :توحيد ربوبيت کے سلسلہ مينمقام اس

جو پانی پيتے ہو کيا اس کی طرف غور و خوض کرتے ہو؟! کيا اسے تم نے بادل سے نازل کيا ہے يا ہم اسے نيچے بھيجتے
م)...اب اگر ايسا ہے تو اپنے عظي٢ہيں؟! ہم جب چاہيں ہر خوشگوار پانی کو تلخ اور کڑوا بنا دينلٰہذا کيوں شکر نہيں کرتے؟(

  پروردگار کی تسبيح کرو اور اسے منزه جانو۔
اب اگر خدا وند عالم اس کے عالوه کوئی اور راه اختيار کرتا اور مقام استدالل ميں اربوں ستاروں اور کروڑوں آسمانی 
ه کہکشاؤں کے نظام حرکت و سکون کا تذکره کرتا، يا انسانون کی صرف آنکھ کو محور استدالل بناتا اور اس ميں پوشيد
الکھوں باريک خطوط کا ذکر کرتا اور اس ميں موجود خون کے سفيد و سرخ ذّرات کے بارے ميں کہتا،يا انسان کے 

مغزسراور اس کے الکھوں پيچيده زاويوں سے پرده اٹھاتا، يا اسباب قوت ہاضمہ يا انواع و اقسام کی بيماريوں اور اس کے 
  يں:عالج کا ذکر کرتا جيسا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہ

کيوں خدا وند عالم نے جسم انسانی کہ جس کواس نے پيدا کيا ہے اس سے مربوط ہے علم و دانش کو قرآن ميں کچھ نہينبيان 
  کيا؟آيااس طرح کے موارد قرآن ميں نقص اور کمی کے مترادف نہيں ہيں؟

م ميں بيان کی جائيں تو کون شخصخدا کی پناه ! آپ کيا فکر کرتے ہيں؟ اگر خصوصيات خلقت جن کا ذکر کيا گيا ،قرآن کري
ان کے کشف سے پہلے انہيں درک کر سکتا تھا؟ اور اگر انبياء لوگوں سے مثالً کہتے: جس زمين پر ہم لوگ زندگی گزار 

ملين ميل کے فاصلہ پر واقع ہے؛ يہ منظومہ  ٢٣رہے ہيں وه خورشيدکے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور خورشيد زمين سے 
کروڑ ستارے ہيں اور ان ستاروں کی پشت پر  ٣٠ی کہکشاں کے پہلو ميں واقع ہے کہ اس کہکشانميں شمسی راه شير نام

  سينکڑوں نامعلوم عوالم ہيں اور پيچيده گڑھے پائے جاتے ہيں وغيره۔
کو آپ کا کيا خيال ہے ؟ اگر امتيناس طرح کی باتيں پيغمبروں سے سنتيں تو انبياء کوکيا کہتيں؟ جبکہ وه لوگ پيغمبرون

صرف اس وجہ سے کہ وه لوگوں کو خدا کی توحيد اور يکتا پرستی کی دعوت ديتے تھے، ديوانہ کہتے تھے جيساکہ خدا 
  وند عالم ان کے بارے ميں فرماتا ہے:

  (کذبت قبلھم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون)
..............  

  ٢٢۔١٧)غاشيہ١(
  ٧٤و٦٨۔٧٠)واقعہ٢(

  )١نے ان کی تکذيب کی؛يہاں تک کہ ہمارے بندے نوح کو دروغگو سمجھااور ديوانہ کہا۔(۔اس سے پہلے قوم نوح ١
  ۔(کذلک ماا تی الذين من قبلھم من رسوٍل ااِلقالوا ساحراومجنون)٢

اس طرح سے ان سے قبل کوئی پيغمبر کسی قوم کی طرف مبعوث نہيں ہوا مگر يہ کہ انہوں نے اسے ساحر اور مجنون 
  )٢کہا۔(
  ون انہ لمجنون)۔(ويقول٣

  )٣وه (کفار و مشرکين)کہتے ہيں وه (خاتم االنبيائ) ديوانہ ہے۔(
اب ان خياالت اور حاالت کے باوجود جو گز شتہ امتوں کے تھے اگر اس طرح کی باتيں بھی پيغمبروں سے سنتے تو کيا 

قائق کو سمجھ سکتی ، ايسے کہتے ؟اصولی طور رپر لوگونکی قرآن کے مخاطب لوگونکی کتنی تعداد تھی کہ ان علمی ح
حقائق جن کو دانشوروں نے اب تک کشف کيا ہے اور اس کے بعد بھی کشف کريں گے کس طرح ان کے لئے قابل فہم اور 

  درک ہوتے؟
اس کے عالوه جن مسائل کو آج تک دانشوروں نے کشف کيا ہے کس حد تک علمی مجموعہ ميں جگہ پاتے ہيں؟ جبکہ خدا 

نبياء پر قرآن اس لئے نازل کيا تاکہ يہ کتاب لوگوں کے لئے ہدايت کا ذريعہ ہو۔ اور لوگونکو اس بات کیوند عالم نے خاتم اال
تعليم دے کہ وه کس طرح اپنے خدا کی بندگی کريں؛ اوراس کے اوامر اور نواہی کے پابند ہوں اور کس طرح ديگر لوگوں 

کيا ہے اور ان کا تابع بنا يا ہے کس طرح راه سعادت اور  سے معاملہ کريں، نيز جن چيزوں کو خدا نے ان کے لئے خلق
  کمال ميں ان سے استفاده کريں۔
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خدا وند عالم نے قرآن کريم اس لئے نازل نہيں کياکہ آب و ہوا، زمين ، حيوان اور نبات کی خصوصيات سے لوگوں کو آگاه 
جسے خدا وند عالم نے عطا کی ہے۔ تاکہ ان تمام کرے بلکہ يہ موضوع انسانی عقل کے فرائض مينقرار ديا يعنی ايسی عقل 

  چيزوں کی طرف بوقت ضرورت، مختلف حاالت اور مسائل مينانسانوں کی ہدايت کرے۔
ايسی عقل کے باوجود جو انسان کو خدا نے بخشی ہے انسان اس بات کا محتاج نہيں تھا کہ خدا وند عالم قرآن کريم ميں مثالً 

دے، بلکہ انسان کی واقعی ضرورت يہ ہے کہ خدا وند عالم اس طرح کی قوت سے استفاده کرنے ''ايٹم'' کے بارے ميں تعليم 
  کے طور طريقے کی طرف متوجہ کرے تاکہ اسے کشف اور اس پر قابو پانے کے

..............  

  ٩)قمر١(
  ٥١)قلم٣(٥٢)ذاريات٢(

ر حيوانات کی ہالکت اور نباتات کی نابودی کے لئے بعداس کو انسانی فوائد کے لئے روبہ کار الئے ، نہ يہ کہ نوع بشر او
  استعمال کرے۔

لٰہذا واقعی حکمت وہی ہے جو قرآن کريم نے ذکر کی ہے اور استدالل اور برہان کے موقع پر مخلوقات کی اقسام بيان کی 
  ہے۔

حقائق جو نزول قرآن کے البتہ يہ بات علمی حقائق کی جانب قرآن کريم کے اشاره کرنے سے منافات نہيں رکھتی ہے ،وه 
بعد کشف ہوئے ہيں اور قرآن نے کشف سے پہلے ہی ان کی طرف اشاره کيا ہے وه اس بات کی واضح اور بين دليل ہيں کہ 
قرآن کريم خالق ہستی اور پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جس طرح خاتم االوصياء حضرت علی نے بيان کيا ہے

  يں ہے ۔کہ عجائب قرآن کی انتہا نہ
يہ قرآ ن کے عجائب ميں سے ہے کہ اس ميں جہاں بھی مخلوقات کی خصوصيتيں بيان ہوئی ہيں وه ان علمی حقائق سے کہ 

  جو دانشوروں کے ذريعہ پوری تاريخ اور ہر زمانے ميں کشف ہوئے ہيں، مخالف نہيں ہيں ۔

  ۔ د وسرے سوال کا جواب٢
ريم ميں مذکور کچھ چيزوں کے بارے ميں تاويل و توجيہ کی ہے اوران غلط بعض دانشور گروه نے بعض ادوار ميں قرآن ک

و بے بنياد نظريات سے جو ان کے زمانے ميں علمی حقائق سمجھے جاتے تھے تطبيق دی ہے؛جيسے ہفت گانہ آسمانوں کی
ء ٩٠طليموس جو تقريباً توجيہ ہفت گانہ افالک سے کی ہے جو گز شتہ دانشوروں کے نزديک مشہور نظر يہ تھا ، اور يہ ، ب

  ء کے زمانے مينگز را ہے اس کے نظريہ کے مطابق ہے : ١٦٠سے 

  بطليموس کا نظريہ
آسمان اور زمين گيند کی شکل کے ہيں کہ بعض ان ميں سے پيازکے تہہ بہ تہہ چھلکوں کے مانندہيں ان کّرات کا مرکز 

کا باالئی حصہ ہو ا ہے اور اس کے اوپر آگ ہے ان چار حصہ پانی سے تشکيل پايا ہے ، زمين  ٣٤زمين ہے کہ جس کا 
عنصر پانی ، مٹی، ہوا اور آگ کو عناصر اربعہ کہتے ہيں، ان کے اوپر فلک قمر ہے، جو فلک اول ہے ۔ اس کے بعد فلک 

عطارد، پھر فلک زہره، پھر خورشيد پھر مر يخ اس کے بعد مشتری اور اس کے بعد زحل ہے ان افالک کے ستارونکو 
سيارات سبعہ کہتے ہيں،فلک ثوابت کہ جن کو بروج کہتے ہيں وه ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اطلس نامی فلک 
ہے جس ميں کوئی ستاره نہيں ہے ؛ ان دانشوروننے ان ساتوں آسمانونکی ہفت گانہ سيارات کے افالک سے ،کرسی کی فلک 

  کی ہے ۔بروج سے نيز عرش کی نويں فلک سے توجيہ و تاويل 
ان لوگوں نے اسی طرح قرآن و حديث ميں مذکور بعض اسالمی اصطالحات کی بے بنيادفلسفيانہ نظريوں اور اپنے زمانے 
کے نجومی خيالوں سے توجيہ اور تاويل کی ہے اور چونکہ ان بعض نظريات ميں ايسے مطالب پائے جاتے ہيں کہ جو قرآن

ش کی ہے کہ قرآن کريم کے نظريات کو ان نظريوں کے ساتھ جمع کر ديں، کريم کی تصريح کے مخالف ہيں؛ انہوننے کوش
  مرحوم مجلسی نے اس روش کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا ہے:

جان لو! کہ يہاں پر ايک مشہور اعتراض ہے اور وه يہ ہے کہ: علم ہيئت کے تمام ماہرين کا متفقہ فيصلہ ہے کہ آسمان اول 
نہيں ہے اور تمام گردش کرنے والے ستارے ايک فلک ميں گردش کر رہے ہيں اور ثابت  پر چاند کے عالوه کوئی چيز

ستارے آٹھويں فلک پر ہيں، جبکہ قرآن کريم کی آيت اس بات پر داللت کرتی ہے کہ وه سارے کے سارے يا اکثر ،آسمان 
  )، اس کے بعد وه دئے گئے جواب کو ذکر کرتے ہيں۔١دنيا پر پائے جاتے ہيں (
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ت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ آيت اور اس کی تفسير يکے بعد ديگرے ذکر کی جائے گی لٰہذا مرحوم مجلسی کی نقل کردهاس با
دليلوں سے يہاں پر صرف نظر کرتے ہيں۔ اور صرف اس زمانے کے عظيم فلسفی ميرباقر داماد کی بات کو حديث کی تاويل

  کے ضمن ميں ذکر کررہے ہيں۔

  ر بيانايک غير صحيح تاويل او
سيد داماد(مير باقر داماد) ''من ال يحضره الفقيہ'' کے بعض تعليقات ميں لکھتے ہوئے فرماتے ہيں: عرش وہی فلک االفالک 

ہے اور جو امام نے اسے مربع (چوکور) جانا ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ فلک کی دورانی حرکت کی وجہ سے اس ميں ايک
ر ہر بڑا دائره جو کره کے اردگرد کھينچا جاتا ہے اس کره کو نصف کر ديتا ہے اور کمر بند اور دو قطب پيد اہوتے ہيں؛ او

فلک بھی کمر بندی اور دائره ای حرکت کی وجہ سے جوا ن دو قطب سے گزرتا ہے چار حصوں ميں تقسيم ہوتا ہے ۔ اور 
صف النہار ،منطقة البروج اور عرش جو کہ دور ترين فلک ہے اور کرسی جو کہ ثابت ستاروں کا فلک ہے يہ دونوں بھی ن

  قطبوں سے گزرتا ہے ، چار حصوں ميں تقسيم ہوجاتے
ہيں . اور دائره افق جو فلک اعلی کی سطح پر ہے نصف النہار اور مشرق و مغرب کے دائره کی وجہ سے چار حصوں ميں

..............  

  .٦) ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب ، صافات ١(

تا ہے اور اس کا ہر حصہ اس مجموعہ ميں اس طرح واقع ہوتا ہے کہ چہار گانہ جہتوں( جنوب و شمال ، مشرق و تقسيم ہو
مغرب) کو معين کر ديتا ہے ۔ فلسفيوں نے فلک کو انسان کے مانند فرض کيا ہے جو اپنی پشت کے بل سويا ہوا ہے اس کا 

ور باياں ہاتھ مشرق کی طرف نيز تربيع اور تسديس دائره کی سر شمال کی طرف، پائوں جنوب کی طرف داہنا ہاتھ مغرب ا
ابتدائی شکليں ہينجو اپنی جگہ پر بيان کی گئی ہينکہ تربيع ان دو قطروں سے جو خود ايک دوسرے پرقائم ہيں اور ايک 

ر ،کا نصف قطرکے برابر ہے او ١\٦دوسرے کو قطع کرتے ہينحاصل ہوتی ہے اور تسديس نصف قطر سے، اس لئے کہ
کی حد تک پہنچنے تک اس کا کامل اور پورے  ١\٤سے کم ہوگا تو باقی بچا ہوا ١\٤دور ايک مکمل قوس ہے اور جتنا  ١\٤

  ہونے کا باعث بنے گا۔
اور فلک اقصٰی( آخری فلک) ماده ، صورت اور عقل کا حامل ہے کہ وہی عقل اول ہے اور اسے عقل کل بھی کہاجاتا ہے 

ہی نفس اول ہے اور اسے نفس کل بھی کہتے ہيں او ريہ نفس،مربع ہے جو نظام ہستی کے اور نفس کا حامل ہے کہ و
  مربعات ميں سب سے پہال مربع ہے ۔

يہاں پر دوسری جہتينبھی پائی جاتی ہے جن کے ذکر کی يہاں گنجائش نہيں ہے اور جو چاہتا ہے کہ اسے سمجھے وه مزيد 
ہات کا قوانين شرع اور اہل اسالم کی اصطالحوں سے موافق نہ ہونا کوشش کرے؛ مرحوم مجلسی کہتے ہيں کہ ان توجي

  )١پوشيده نہيں ہے ۔(
  اس کے عالوه بعض دانشوروننے قرآن کريم کی تفسير اسرائيليات سے کی ہے، بعض لوگوں نے 

ے ؛اور ان جھوٹی روايات سے جن کی نسبت پيغمبر کی طرف دی گئی ہے بغير تحقيق و بررسی کے قرآن کی تفسير کی ہ
يہی چيز باعث بنی کہ قرآن اور اسالمی اصطالحات و الفاظ کا سمجھناقرآن و حديث کی تالوت کرنے والوں پر پوشيده اور 
مشتبہ ہو گيا ہے ہم نے بعض ان غلط فہميوں کو کتاب ''قرآن کريم اوردو مکتب کی روايات '' ميں''قرآن رسول کے زمانے 

  کر کيا ہے ۔ميں اور اس کے بعد '' کے حصہ ميں ذ

  بحث کا خالصہ
  اول: سماء : آسمان ، لغت ميں اس چيز کو کہتے ہيں جو تمہيناوپر سے ڈھانپ لے اور ہر چيز کا آسمان اس

  کا اوپری حصہ اوراس کی چھت ہے اور قرآن کريم ميں جہاں يہ لفظ مفرد استعمال ہوا ہے تو کبھی تو اس کے معنی
..............  

  .٦۔ ٥ ٥٨) بحار : ١(

  اس زمين کے ارد گرد فضا کے ہيں جيسے : 
  ۔(الم يروا الٰی الطير مسخرات فی جو السمائ)١
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  )١کيا انہوں نے فضا ميں مسخر پرندوں کو نہيں ديکھا؟!(
  )٢۔ (و انزل من السماء ماًئ) اس نے آسمان (فضا)سے پانی نازل کيا۔(٢

  سات آسمان ہيں ، جيسے: اور کبھی اس سے مراد ستارے اور باالئی
  (ثم استوٰی الٰی السماء فسواھن سبع سٰموات)

  )٣پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اورترتيب سے سات آسمان بنا ئے۔(
  اور جہاں پر لفظ سماء جمع استعمال ہوا ہے اس سے مراد ساتوں آسمان ہيں جيسا کہ گز شتہ آيت ميں ذکر ہوا ہے ۔

لم خود خبر ديتا ہے کہ آسمان اور زمين کی خلقت سے پہلے پانی کی تخليق کی اور گز شتہ دوسرے: آغاز خلقت: خدا وند عا
آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا وند عالم نے زمين کو اسی پانی سے خلق کيا ہے اور آسمان کو اس زمين کے پانی اور اس 

موجود بعض موجودات جس کے ضمن ميں  کی بھاپ سے خلق کيا ہے ۔ اور زمين و آسمان کے تخليقی مراحل اور اس ميں
انسان کی ضروريات زندگی بھی شامل ہينچھ دور ميں کامل ہوئے ہيں؛ اور خداوند عالم نے تمام نورانی ستاروں کو آسمان 

دنيا کے نيچے قرار ديا ہے اور جو اخبار خلقت سے متعلق خدا وند عالم نے ہميں دئے ہيں اتنے ہيں کہ لوگوں کی ہدايت کی 
ضروری ہيں اور عقل انسانی اس سے زياده ابتدائے خلقت سے متعلق مسائل اور کہکشائوں اور سياروں کی حقيقت کو لئے 

  درک نہيں کر سکتی ہے۔
بعض دانشوروننے خود کو زحمت ميں مبتال کيا ہے اور قرآن ميں آسمان اور ستاروں کی توصيف کے سلسلہ ميں اپنے 

می تصور کرتے ہوئے توجيہ و تاويل کی ہے ؛ جيسے آسمانونکے معنی کی تاويل زمانے ميں معلوم مسائل سے ان کو عل
  ہفت گانہ آسمان سے کہ اسے قطعی اور يقينی مسائل خيال کرتے تھے، ليکن آج اس کا باطل ہونا واضح اور آشکار ہے ۔

ميں رائج ہے اور اس  اسی طرح بعض آيتوں کی اسرائيلی روايتوں سے تفسير کی ہے ايسی رو ش اس وقت بھی مسلمانوں
سے اسالمی معاشرے ميں غلط نظريئے ظاہر ہوئے کہ ان ميں سے بعض کی آئنده بحثوں ميں خدا وند عالم کی تائيد سے 

  تحقيق و بررسی کريں گے۔
..............  

  ٧٩)نحل١(
  ٢٢)بقره٢(
 ٢٩)بقره٣(

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ۔ چوپائے اور چلنے والی مخلوق ٣

  خدا وند عالم ان کی خلقت کے بارے ميں فرماتا ہے :
۔( وهللا خلق کل دابة من ماء فمنھم من يمشی علٰی بطنہ و منھم من يمشی علٰی رجلين و منھم من يمشی علٰی اربع يخلق هللا ما ١

  يشاء ان هللا علٰی کل شیء قدير)
خدا وند عالم نے چلنے والی ہرمخلوق کو پانی سے خلق کياہے ان ميں سے بعض پيٹ کے بل چلتی ہيں اور کچھ دو پير 

چلتی ہيں اورکچھ چار پيروں پر چلتی ہے ، خدا جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے ، کيونکہ خدا وند عالم ہر چيز پر قادر اور ونسے 
  )١توانا ہے ۔(

  ۔( وما من دابٍة فی االرض وال طائٍر يطير بجناحيہ اال امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الٰی ربھم يحشرون)٢
خلوق اور پرنده جو اپنے دو پروں کے سہارے اڑتا ہے سبھی تمہاری جيسی امت ہينہم نے اس زمين پر چلنے والی ہر م

  )٢کتاب مينکچھ بھی فروگز اشت نہيں کيا ہے، پھر سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوں گے۔(
ّٰ يسجد ما فی السٰموات وما فی االرض من دابة)٣ ِ   ۔(و

  )٣الے ہيں خدا وند عالم کا سجده کرتے ہيں۔(زمين و آسمان ميں جتنے بھی چلنے و

  کلمہ کی تشريح:
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  دابة: جنبنده، صنف حيوانات مينہر اس حيوان کو کہتے ہيں جو سکون و اطمينان کے ساتھ راه چلتا ہے
..............  

  ٤٥)نور١(
  ٣٨)انعام٢(
  ٤٩)نحل٣(

  (ذی حيات)ہيں۔اور قرآن کريم ميں دابة سے مراد روئے زمين پر موجود تمام جاندار

  آيات کی تفسير
خدا وند عالم نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے خلق کيا ہے، زمين مينکوئی زنده موجود اور ہوا ميں کوئيپرنده ايسا 
نہينہے جس کا گروه اور جرگہ آدميونکے مانند نہ ہو، چيونٹی خود ايک امت ہے اپنے نظام زندگی کے ساتھ، جس طرح 

م حيات اور پروگرام کے تحت زندگی گز ارتا ہے ، اسی طرح پانی ميں مچھلی اور زمين پر رينگنے والے انسان ايک نظا
اور اس کے اندر موجود حشرات ،کيڑے مکوڑے اور دوسرے جانورہيں انسانوں ہی کی طرح سب، امتيں ہيں کہ ہر ايک 

ور توفيق کے سہارے ''ہدايت رب العالمين'' کی اپنے لئے ايک مخصوص نظام حيات کی مالک ہے ہم خداوندعالم کی تائيد ا
بحث ميں اس طرح کی ہدايت کی کيفيت کو کہ اس نے تمام چلنے والی ( ذی روح )امتوں کے لئے ايک خاص نظام حيات 

 معين فرمايا ہے؛ پيش کريں گے۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ۔ جن اور شياطين٤

  الف۔ جن ّو جاّن 

عالمِجّن:. مستور اور پوشيده'' َجنَّ الشیء يا َجنَّ َعلَی الشيِئ'' ، يعنی اسے ڈھانپ ديا، چھپا ديا، پوشيده کر ديا، جيسا کہ خدا وند 
  ارشاد فرماتا ہے :

  )١(فلما جن عليہ الليل) جب اسے شب کے پردے نے ڈھانپ ليا۔(
  لٰہذا جن ّو جاّن دونوں ہی درج ذيل تشريح کے لحاظ سے ناقابل ديد اور پوشيده مخلوق ہيں۔

  ۔ (وخلق الجان من مارج من نار)١
  )٢جن کو آگ کے مخلوط اور متحرک شعلوں سے خلق کيا۔(

  م)۔ (والجان خلقناه من قبل من نارالسمو٢
  )٣اور ہم نے جن کو انسان سے پہلے گرم اور جھلسا دينے والی آگ سے خلق کيا۔(

  ب۔ اس سلسلے ميں کہ يہ لوگ انسانوں کی طرح امتيں ہيں خدا وند عالم فرماتا ہے :
نس)   (فی امٍم قد خلت من قبلھم من الجن واالِٔ

  )٤اور ان کے انجام سے دوچار ہوگئے۔( وه لوگ ( جنات) اپنے سے پہلے جن و انس کی گمراه امتوں کی سر نوشت
  ج۔ سليمان نبی نے انہيں اپنی خدمت گزاری کے لئے مامور کيا ہے، اس سلسلے مينفرماتا ہے :

  ( و من الجن من يعمل بين يديہ باِذن ربہ و من يزغ منھم عن امرنا نذقہ من
..............  

  ٧٦)انعام ١(
  ١٥) الرحمن ٢(
  ٢٧) حجر ٣(
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  ٢٥)فصلت٤(

  ب السعير يعملون لہ ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان کالجواب و قدور راسياٍت)عذا
جنوں کا بعض گروه سليمان کے سامنے ان کے پروردگار کی اجازت سے کام کرتا تھا؛ اور ان ميں سے جوبھيہمارے حکم 

کے تابع فرمان تھے اور وه جو کے برخالف کرے گا ، اسے جھلسا دينے والی آگ کا مزه چکھا ئيں گے؛ وه لوگ سليمان 
چاہتے تھے وه بناتے تھے جيسے ، عبادت خانے ، مجسمے ، کھانے کے بڑے بڑے ظروف جيسيحوض اور غير منقول( 

  )١اپنی جگہ سے منتقل نہ ہو نے والی) ديگيں وغيره۔(
ن اور يمن کے درميان کے د۔ سليمان کے لشکر مينجن بھی شامل تھے اس سلسلے ميں فرماتا ہے کہ وه ايسے تھے کہ فلسطي
  فاصلہ کوسليمان نبی کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی طے کر کے واپس آجايا کرتے تھے۔

  خدا واند عالم ان ميں سے ايک کی سليمان سے گفتگو کی يوں حکايت کرتا ہے :
  (قال عفريت من الجن انا آتيک بہ قبل ان تقوم من مقامک و انی عليہ لقوی امين)

سے ايک عفريت (ديو)نے کہا: ميں اس تخت کوآپ کے پاس،آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور ميں  جنوں ميں
  )٢اس کام کے لئے قوی اورامينہوں۔(

  ھ ۔ جن غيب سے بے خبر اور ناآگاه ہيں اس بابت فرماتا ہے۔
تبينت الجن ان لوکانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فی  (فلما قضينا عليہ الموت مادلھم علٰی موتہ اال دابة االرض تاکلمنسٔاتہ فلما خرَّ 

  العذاب المہين)
جب ہم نے سليمان کو موت دی تو کسی نے ان کو مرنے کی خبر نہيں دی سوائے ديمک کے اس نے سليمان نبی کے عصا 

ی خبر رکھتے تو ذلتکو کھا ليااور وه ٹوٹ کر زمين پر گرگيا۔ لٰہذا جب زمين پر گر گئے تو جنوں نے سمجھا کہ اگر غيب ک
  )٣و خواری کے عذاب ميں مبتال نہ ہوتے۔(

  و ۔ اورحضرت خاتم االنبياء کی بعثت سے پہلے ان کے عقائد اور کردار کو انہيں کی زبانی بيان فرماتا ہے :
  ۔(و انہ کان يقول سفيھنا عٰلی هللا شططاً)١

  )٤ينکہتاتھا۔(اور ہمارا احمق ( ابليس) خدا وند عالم کے بارے ميں ناروا بات
  ۔ (و انھم ظنوا کما ظننتم ان لن يبعث هللا احداً)٢

..............  

  ١٣۔١٢)سبا١(
  .٣٩)سورهٔ  نمل : ٢(
  ١٤)سبا٣(
  ٤)جن٤(

  )١بيشک ان لوگوں نے ويسے ہی خيال کياجيسے تم خيال کرتے ہوکہ خدا وند عالم کسی کو مبعوث نہيں کرے گا۔(
  ون برجال من الجن فزادوھم رھقاً)۔( وانہ کان رجال من االنس يعوذ٣

  )٢يقينا بعض انسانوننے بعض جنوں کی پناه چاہی اور وه لوگ ان کی گمراہی اور طغيانی ميں اضافہ کا باعث بنے۔(
ز۔ خاتم االنبيا کی بعثت کے بعد ان کی سرقت سماعت( چوری چھپے بات اچکنے ) کے بارے ميں خود انہيں کی زبانی 

  فرماتا ہے :
  لمسنا السماء فوجدنا ھا ملئت حرساً شديداً و شھباً) ۔(وانا١

  )٣اور ہم نے آسمان کی جستجو کی؛ تو سبھی کو قوی الجثہ محافظوں اور شہاب کے تيروں سے لبريز پايا۔(
  ۔(واِنا کنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن يستمع االن يجد لہ شھاباً رصداً)٢

انوں پربيٹھ جاتے تھے، ليکن اس وقت اگر کوئی بات چرانے کی کوشش اور ہم اس سے پہلے خبريں چرانے کے لئے آسم
  )٤کرتاہے تو وه ايک شہاب کو اپنے کمين ميں پاتاہے۔(

  ح۔ جنونکے اسالم النے کے بارے ميں فرماتا ہے : ان لوگوننے کہا:
  ۔(و انا منا الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قدداً)١

  )٥الح افراد ہيں؛ اور ہم مختلف گروه ہيں۔(اور ہمارے درميان صالح اور غير ص
  ۔ (و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاُوالئک تحروا رشداً)٢
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  )٦ہم ميں سے بعض گروه مسلمان ہے اوربعض ظالم ؛ جو اسالم قبول کرے وه راه راست کا سالک ہے۔(

  ب۔ شيطان
  اغی اور متکبر کو کہتے ہيں۔شيطان، انسان جنات اور حيوانات ميں سے ہر سرکش، ط

  خدا وند عالم نے فرمايا ہے:
  ۔(ولقد جعلنا فی السماء بروجاً و زيناھا للناظرين٭ و حفظناھا من کل شيطان١

..............  

  ٣)جن١(
  ٦)جن٢(
  ٨)جن ٣(
  ٩)جن٤(
  ١١)جن٥(
  ١٤)جن٦(

  رجيم٭ اال من استرق السمع فاتبعہ شھاب مبين)
ار دئيے اور اسے ديکھنے والوں کے لئے آراستہ کيا اور اسے ہر شيطان رجيم اور رانده درگاهاور ہم نے آسمان ميں برج قر

سے محفوظ کيا؛ سوائے ان کے جواستراق سمع کرتے ہيں او رچوری چھپے باتوں کو سنتے ہيں تو شہاب مبين ان کا پيچھا 
  )١کرتا ہے اور بھگاتا ہے ۔(

ب٭ و حفظاً من کل شيطاٍن مارد ٭ال يسمعون الٰی المالء األَعلٰی و يقذفون من کل جانٍب٭ ۔(انا زيّنا السماء الدنيا بزينة الکواک٢
  دحوراً ولھم عذاب واصب٭ اال من خطف الخطفة فاتبعہ شہاب ثاقب)

ہم نے آسمان دنيا کو ستاروں سے زينت بخشی تاکہ اسے ہرطرح کے شيطان رجيم سے محفوظ رکھيں وه لوگ مالء اعلٰی 
يں سن سکتے اور ہر طرف سے حملہ کا نشانہ بن جاتے ہيں۔ وه لوگ شدت کے ساتھ الٹے پائوں بھگا دئے جاتے کی باتيں نہ

ہيں اور ان کيلئے ايک دائمی عذاب ہے ۔ سوائے ان لوگوں کے جو ايک لحظہ اور آن کے لئے استراق سمع کے لئے آسمان 
  )٢سے نزديک ہو تے ہيں تو شہاب ثاقب ان کا پيچھا کرتا ہے۔(

  )٣۔ (ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح و جعلنا ھا رجوماً للشياطين واعتدنا لھم عذاب السعير)(٣
ہم نے آسمان دنيا کو روشن چراغوں سے زينت بخشی اور انہيں شياطين کو دور کرنے کا تير قرار ديا اور ان کے لئے 

  ڈھيروں عذاب فراہم کئے۔
االنس و الجن يوحی بعضھم الٰی بعض زحزف القول غروراً ولو شاء ربک ما فعلوه  ۔( وکذلک جعلنا لکل نبی عدواً شياطين٤

  فذرھم وما يفترون٭و لتصغٰی اليہ افئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة و ليرضوه وليقترفوا ما ھم مقترفون)
ب آميز اور بے بنياد اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے شياطين جن و انس ميں سے دشمن قرار ديا، وه لوگ خفيہ طور پر فري

باتيں ايک دوسرے سے کہتے ہيں تاکہ لوگوں کو فريب ديں اور اگر پروردگار چاہتا تو وه ايسا نہيں کرتے؛لٰہذا انہيں ان کی 
تہمتوں کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دو! نتيجہ يہ ہوگا کہ قيامت سے انکار کرنے والوں کے دل ان کی طرف مائل ہو 

  )٤راضی ہو جائيں گے؛اور جو چاہينگے گناه انجام ديں گے۔(جائيں گے اور ان سے 
..............  

  ٨۔١٦)حجر١(
  ١٠۔٦)صافات٢(
  ٥)ملک٣(
  ١١٣۔١١٢)انعام٤(

  ۔( انا جعلنا الشياطين اَولياء للذين ال يؤمنون)٥
  )١ہم نے شيطانوں کو ان کا سرپرست قرار ديا ہے جو بے ايمان ہيں۔(

  الشياطين و کان الشيطان لربہ کفوراً)۔(ان المبذرين کانوا اِخوان ٦
  )٢اسراف کرنے والے شياطين کے بھائی ہيں اور شيطان خدا وند عالم کابہت ناشکرا ہے۔(
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  ۔(وال تتبعوا خطوات الشيطان انہ لکم عدو مبين، انما يامرکم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا عٰلی هللا ما ال تعلمون)٧
ه تمہارا کھال ہوا دشمن ہے ، وه تمہينصرف فحشا ء اور منکرات کا حکم ديتا ہے اور اس شيطان کا اتباع نہ کرو کيونکہ و

  )٣بات کا کہ جس کو تم نہيں جانتے ہو خدا کے بارے ميں کہو۔(
  ۔ (الشيطان يعدکم الفقر و يامرکم بالفحشاء وهللا يعدکم مغفرة منہ و فضالً و هللا واسع عليم)٨

ا وعده ديتا ہے اور فحشاء کا حکم ديتا ہے ليکن خدا تمہيں بخشش اور فضل کا وعده ديتا شيطان تمہيں فقر اور تنگدستی ک
  )٤ہے، يقينا خدا صاحب وسعت و علم ہے ۔(

  ۔(و من يتخذ الشيطان ولياً من دون هللا فقد خسر خسراناً مبينا٭ يعدھم و يمنيھم وما يعدھم الشيطان اال غروراً)٩
پنا ولی قرار ديتا ہے ، تووه کھلے ہوئے (سراسر) گھاٹے ميں ہے، وه انہينوعده دالتا اور جو بھی خد اکے بجائے شيطان کو ا

  )٥آرزو مندبناتاہے جبکہ اس کا وعده فريب اور دھوکہ دھڑی کے عالوه کچھ بھی نہيں ہے۔(
وعن الصلوة فھل انتم ۔(انما يريد الشيطان ان يوقع بينکم العداوة و البغضاء فی الخمر و الميسر و يصدکم عن ذکر هللا ١٠

  منتھون)
شيطان تمہارے درميان شراب، قمار بازی کے ذريعہ صرفبغض و عداوت ايجاد کرنا چاہتا ہے اور ذکر خدا اور نماز سے 

  )٦روکنا چاہتا ہے ، آيا تم لورک جاؤ گے؟(
  ۔(يا بنی آدم اليفتننکم الشيطان کما اخرج ابويکم من الجنة ينزع عنھما لبا سھما١١

..............  

  ٢٧)اعراف١(
  ٢٧)اسرائ٢(
  ١٦٩۔١٦٨)بقره٣(
  .٢٦٨)بقره ٤(
  ١٢٠۔١١٩)نسائ٥(
  ٩١)مائده٦(

  )١ليريھما سوء اتھما انہ يراکم ھو وقبيلہ من حيث ال ترونہم)(
اے آدم کے فرزندو! شيطان تمہيں دھوکہ نہ دے ، جس طرح تمہارے والدين کو جنت سے باہر نکاال اور ان کے جسم سے 

وا ديا تاکہ ان کی شرمگاه کوانہيں دکھالئے ، کيونکہ وه اور اس کے ہمنوا ايسی جگہ سے تمہيں ديکھتے ہيں اس لباس اتر
  طرح کہ تم انہيں نہيں ديکھتے۔

  ج۔ ابليس
الف۔ ابليس لغت ميں اس شخص کے معنی ميں ہے جو حزن و مالل، غم و اندوه، حيرت اور نااميدی کی وجہ سے خاموشی 

  دليل و برہان سے عاجز ہو۔ پر مجبور؛ اور
  خدا وند عالم قرآن کريم ميں فرماتا ہے :

  (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون)
  )٢جب قيامت آئے گی تو گناہگار اور مجرم افراد غم و اندوه ، ياس اور ناميدی کے دريا ميں ڈوب جائيں گے۔(

تکبر کيا اور سجده آدم سے سرپيچی کی؛ قرآن کريم ميں ب۔ قرآن کريم ميں ابليس اس بڑے شيطان کا'' اسم علم'' ہے جس نے
  لفظ شيطان جہاں بھی مفرد اور الف و الم کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس سے مراد يہی ابليس ہے ۔

  ابليس کی داستان اسی نام سے قرآن کريم کی درج ذيل آيات ميں ذکر ہوئی ہے:
کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ و ذريتہ اولياء من دونی و ھم لکم  ۔(اِذ قلنا للمالئکة اسجدو آلدم فسجدوا اال ابليس١

  عدوبئس للظالمين بدالً)
جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کا سجده کرو! تو ان سب نے سجده کيا سوائے ابليس کے جوقوم جن سے تھا اور حکم اٰلہی 

اپنے اولياء منتخب کرتے ہو جب کہ وه لوگ تمہارے دشمن  سے خارج ہو گيا ! آيا اسے اور اس کی اوالد کو ميری جگہ پر
  )٣ہيں؟ ستمگروں کے لئے کتنا برابدل ہے ۔(

  ۔(ولقد صدق عليھم ابليس ظنہ فٔاتبعوه اال فريقاً من المؤمنين وما کان لہ عليہم من٢
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..............  

  ٢٧)اعراف١(
  )روم٢(

  ٥٠)کہف٣(١٢

  سلطاٍن...)
ان کے لئے سچ کر دکھايا اور سب نے اس کی پيروی کی سواء کچھ مومنين کے کيونکہ وه ان يقينا ابليس نے اپنے گمان کو 

  )١پر ذره برابر بھی تسلط نہيں رکھتا۔(
  اس کی داستان دوسری آيات ميں شيطان کے نام سے اس طرح ہے :

ھکما عن تلکما الشجرة واقل لکما ان ۔(فوسوس لھما الشيطان ليبدی لھما ما ووری عنھما من سؤاتھما...و ناداھما ربھما الم ان١
  الشيطان لکما عدو مبين)

پھر شيطان نے ان دونوں کو ورغاليا تاکہ ان کے جسم سے جو کچھ پوشيده تھا ظاہر کرے اور ان کے رب نے انہيں آواز 
ھال ہوا دشمن ہے دی کہ کيا تمہيں ميں نے اس درخت سے منع نہيں کيا تھا؟! اور ميں نے نہيں کہا تھا کہ شيطان تمہارا ک

  )٢؟!(
  ۔(الم اعھد اليکم يا بنی آدم ان ال تعبدوا الشيطان انہ لکم عدو مبين)٢

اے آدم کے فرزندو! کيا ميں نے تم سے عہد نہينليا کہ تم لوگ شيطان کی پيروی نہ کروکيونکہ وه تمہارا کھال ہوا دشمن 
  )٣ہے؟!(

  )٤بہ ليکونوا من اصحاب السعير) (۔(ان الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدواً انما يدعوا حز٣
 يقينا شيطان تمہارا دشمن ہے لٰہذا اسے دشمن سمجھو وه صرف اپنے گروه کو اس بات کی دعوت ديتا ہے کہ وه اہل نار ہوں!

  کلمونکی تشريح
  ۔ مارج: مرج مخلو ط ہونے کے معنی ميں ہے اور مارج اس شعلہ کو کہتے ہيں جو سياہی آتش سے مخلوط ہو۔١
سموم: دو پہر کی نہايت گرم ہوا کو کہتے ہيں، اس وجہ سے کہ زہر کے مانند جسم کے سوراخوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ ٢
  ۔
  ۔ يزغ : منحرف ہوتا ہے ، و من يزغ منھم عن امرنا، يعنی تمام ايسے لوگ جو راه خدا سے ٣

..............  

  ٢١۔٢٠)سبا١(
  ٢٢۔٢٠)اعراف٢(
  ٦٠)يس٣(
  .٦)فاطر ٤(

  ہوتے ہيں۔منحرف 
۔ محاريب: جمع محراب، صدر مجلس يا اس کی بہترين جگہ کے ميں ہے يعنی ايسی جگہ جو بادشاه کو دوسرے افراد سے ٤

  ممتاز کرتی ہے وه حجره جو عبادت گاه کے سامنے ہوتا ہے ، ياوه مسجدينجہاں عبادت ہوتی ہے ۔
  ۔ جفان : جفنہ کی جمع ہے ،کھانا کھانے کا ظرف اور برتن۔٥
  جواب:کھانا کھانے کے بڑے بڑے ظروف کو کہتے ہيں جو وسعت اور بزرگی کے لحاظ سے حوض کے مانند ہوں۔ ۔٦
  ۔ راسيات:راسيہ کی جمع ہے ثابت اور پايدار چيز کو کہتے ہيں۔٧
  ۔ عفريت: (ديو)جنونميں سب سے مضبوط اور خبيث جن کو کہتے ہيں۔٨
و رصد يعنی پاسدار و نگہبان ''رصدا'' آيت ميں کمين کے عنوان سے محافظ۔ رصد : گھات ميں بيٹھنا، مراقبت کرنا، راصد ٩

  کے لئے استعمال ہوا ہے ۔
  ۔ طرائق: طريقہ کی جمع ہے يعنی راه، روش اور حالت خواه اچھی ہو يا بری۔١٠

قدداً يعنی قدداً: قدة کی جمع ہے جو ايسے گروه اور جماعت کے معنی ميں ہے جس کے خياالت جدا جدا ہوں اور طرائق 
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  ايسی پارٹی اور گروه جس کے نظريات الگ الگ ہوں اور سليقے فرق کرتے ہوں۔
۔ قاسطون:قاسط کی جمع ہے اور ظالم کے معنی ميں ہے ، قاسطان جن ،ان ستمگروں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسالم ١١

  قبول نہيں کيا ہے ۔
  ۔ رشد: درستگی اورپائداری ؛ضاللت و گمراہی سے دوری۔١٢
  ۔سفيہ: جو دين کے اعتبار سے جاہل ہو؛ يابے وقوف اوربے عقل ہو۔١٣
۔ شطط: افراط اور زياده روی؛ حق سے دورره کر افراط اور زياده روی کو کہتے ہيں۔(وقلنا علٰی هللا شططاً) يعنی حق ١٤

  سے دور باتوں کے کہنے اور خدا کی طرف ظالمانہ نسبت کے دينے ميں ہم نے افراط سے کام ليا۔
  ۔ يعو ذون:پناه مانگتے ہيں، يعوذبہ ، اس کی پناه چاہتے ہيں اور خود کو اس سے منسلک کرتے ہيں۔ ١٥
  ۔ رھقاً:طغياناً و سفھاً ''زادوھم رھقا''يعنی ان کی سرکشی ، بيوقوفی اورذلت و خواری ميں اضافہ ہوا۔١٦
واه نر ہوں يا ماده، عاقل ہوں يا غير عاقل ليکن ۔ دابةاالرض:زمين پر چلنے والی شٔے ، دابة تمام ذی روح کا نام ہے خ١٧

 زياده تر غير عاقل ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور يہاں پر ''دابة االرض'' سے مرادديمک ہے جو لکڑی کو کھا جاتی ہے ۔
  ۔ منساتہ:اس کا عصا، عرب جس لکڑی سے جانورونکو ہنکاتے ہيں اس کو منساة کہتے ہيں۔١٨
يعنی ايسی چيز جو حواس کے ذريعہ قابل درک نہ ہو اور حس کی دسترس سے باہر ہو يا پوشيده ۔ غيب:غير محسوس، ١٩

ہو؛ جيسے : خدا وند خالق اور پروردگار کہ جس تک انسان اپنی عقل اور تدبيرکے سہارے اسباب و مسببات ميں غور و فکر
نگاہيں اسے ديکھ نہيں سکتيں اس کی بے مثال کر کے پہنچتا ہے اور اسے پہچانتا ہے نہ کہ حواس کے ذريعہ اس لئے کہ 

ذات حس کی دسترس سے باہر اور حواس اس کے درک سے عاجز اور بے بس ہيں، نيز جو چيزيں پوشيده اور مستور ہيں 
جيسے وه حوادث جو آئنده وجود ميں آئيں گے يا ابھی بھی ہيں ليکن ہم سے پوشيده ہيں اور ہمارے حواس سے دور ہيں، يا 

انبياء کی خبروں سے ہم تک پہنچا ہے ،يہ دونوں قسميں يعنی : وه غيب جس تک رسائی ممکن نہيں ہے اور حواس جو کچھ 
کے دائره سے باہر ہيں،ياوه غيب جوزمان اور مکان کے اعتبار سے پوشيده ہے يا وه خبريں جو دورو دراز کے لوگوں سے 

  ہيں۔ہم تک پہنچتی ہيں ساری کی ساری ہم سے غائب اور پوشيده 
  ۔ رجوم: رجم اور ُرْجم کی جمع ہے يعنی بھگانے اور دور کرنے کا ذريعہ٢٠
  ۔زخرف:زينت، زخرف القول: باتونکو جھوٹ سے سجانا اور آراستہ کرنا۔٢١
  ۔ يوحی : يوسوس، ايحاء يہاں پر وسوسہ کرنے کے معنی ميں استعمال ہواہے ۔٢٢
  خواہش پيدا کرنا۔ ۔ غرور: باطل راستہ سے دھوکہ ميں ڈالنا اور غلط٢٣
۔ يقترف ومقترفون: يقترف الحسنة او السيئة، يعنی حاصل کرتا ہے نيکی يا برائی، مقترف ، يعنی : کسب کرنے اور عمل ٢٤

  کرنے واال۔
۔مبذرين : برباد کرنے والے ، يعنی جو لوگ اپنے مال کو اسراف کے ساتھ عيش و عشرت ميں صرف کرتے ہيں۔ اور ٢٥

  عالوه ميں خرچ کرتے ہيں۔ اسے اس کے مصرف کے
۔ خطوات الشيطان: شيطان کے قدم، خطوه يعنی ايک قدم، وال تتبعوا خطوات الشيطان يعنی شيطان کے نقش قدم پر نہ چلو ٢٦

  اور اس کے وسوسوں کی جانب توجہ نہ کرو۔
  ں استعمال ہوا ہے ۔۔ فحشائ:زشت اور بری رفتار و گفتار اور اسالمی اصطالح ميننہايت برے گناہوں کے معنی مي٢٧
  ۔ َمْيِسر:قمار ( جوا) زمانہ جاہليت ميں عربوں کا قمار''ازالم'' اور ''قداح''کے ذريعہ تھا۔٢٨

ازالم : َزلَم کی جمع، تير کے مانند لکڑی کے ايک ٹکڑے کو کہتے ہيں کہ ان ميں سے کسی ايک پر لکھتے تھے: ميرے 
ھتے تھے کہ ميرے پروردگار نے نہی کی ہے اور تيسرے کو بدون پروردگار نے مجھے حکم ديا ہے اور دوسرے پر لک

کتابت چھوڑ ديتے تھے اور ايک ظرف ميں ڈال ديتے تھے اگر امر و نہی ميں سے کوئی ايک باہرآتا تھا تو اس پر عمل 
قريش ايام کرتے تھے۔ اوراگر غير مکتوب نکلتا تھا تو دوباره تيروں کو ظرف ميں ڈال کر تکرار کرتے تھے، ازالم کو 

  جاہليت ميں کعبہ ميں قرار ديتے تھے تاکہ خدام اور مجاورين قرعہ کشی کا فريضہ انجام ديں۔
سينٹی ميٹر اور عرض ميں کم، وه  ١٥قِداح: قدح کی جمع ہے لکڑی کے اس ٹکڑے کو کہتے ہيں جو طول ميں دس سے 

اور تيسرے کو بدون کتابت چھوڑ ديتے تھے اور اس کے صاف اور سيدھا ہوتا ہے کہ ايک پر ''ہاں'' اور دوسرے پر ''نہيں'' 
  ذريعہ جوا اور قرعہ انجام ديتے تھے۔

  ۔ سؤائتھما: عوراتھما، ان دونوں کی شرمگاہيں۔٢٩
۔قبيل:ايک جيسا گروه اور صنف، ماننے والوں کی جماعت کہ آيہ ميں : انہ يراکم ھو و قبيلہ اس سے مراد شيطان کے ہم ٣٠

  لے ہيں۔خيال اور ماننے وا
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۔ فََسَق فسق، لغت ميں حد سے تجاوز کرنے اور خارج ہونے کو کہتے ہيں۔ اور اسالمی اصطالح ميں حدود شرع اور ٣١
اطاعت خداوندی سے فاحش اور واضح دوری کو کہتے ہينيعنی بدرفتاری اور زشت کرداری کے گندے گڑھے مينگر جانے 

  يز ہے ۔ جيسا کہ خداوند سبحان فرماتا ہے :کو کہتے ہيں؛ فسق کفر، نفاق اورگمراہی سے اعم چ
  ۔(وما يکفر بھا اال الفاسقون)١

  )١فاسقوں کے عالوه کوئی بھی ميری آيتوں کا انکار نہيں کرتا۔(
  )٢۔(ان المنافقين ھم الفاسقون) يقينا منافقين ہی فاسق ہيں۔(٢

..............  

  ٩١)بقره١(
  ٦٧)توبہ٢(

  ۔ (فمنھم مہتٍد و کثير منھم فاسقون)٣
  )١ان ميں سے بعض ہدايت يافتہ ہيں اور بہت سارے فاسقہيں۔(

  فسق ايمان کے مقابل ہے جيسا کہ ارشادہوتاہے:
  (منھم المؤمنون واکثرھم الفاسقون)

  )٢ان ميں سے بعض مومن ہيں اور زياده تر فاسق ہيں۔(
  د۔ روائی تفسير ميں جن کی حقيقت

  سورٔه جن کی تفسير ميں ذکر کيا ہے :سيوطی نے 
جنات حضرت عيسٰی اور حضرت محمۖد کے درميان فاصلہ کے دوران آزاد تھے اور آسمانوں پر جاتے تھے،جب خداوند 
عالم نے حضرت محمۖد کو مبعوث کيا تو آسمان دنيا ميں ان کا جانا ممنوع ہو گيا اور ان کاشہاب ثاقب کے ذريعہ پيچھا کيا 

ور بھگا ديا جاتا تھا۔ جنات نے ابليس کے پاس اجتماع کيا تو اس نے ان سے کہا: زمين ميں کوئی حادثہ رونما ہوا جاتا تھا ا
ہے جائو گردش کرو اور اس کا پتہ لگائو اور مجھے اس واقعہ سے باخبر کرو کہ وه حادثہ کيا ہے ؟ پھر اکابر جنوں کے 

تو ان لوگوں نے پيغمبر اکرۖم کو نمازصبح کی ادائيگی ميں مشغول پايا جو ايک گروه کو يمن اور تہامہ کی طرف روانہ کيا ۔ 
ايک خرمہ کے درخت کے کنارے قرآن پڑھ رہے تھے؛ جب ان کے قريب گئے تو آپس ميں ايک دوسرے سے کہنے لگے: 

غول ہو گئے خاموش رہو،آپۖ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وه سب کے سب اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور انذار ميں مش
  کيونکہ ايمان ال چکے تھے پيغمبر بھی ان کی طرف اس آيت کے نزول سے پہلے متوجہ نہيں ہوئے تھے ۔

  (قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن)
  کہو!مجھے وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوننے ميری بات پر کان دھرا.

  )٣کہاجاتا ہے کہ يہ گروه اہل نصيبين کے سات لوگوں کا تھا۔(
کچھ بيان ہوا ہے جن، شياطين اور ابليس کے مختصر حاالت تھے جو قرآن کريم ميں ذکر ہوئے ہيں ليکن جو کچھ جو 

  روايات ميں ذکر ہوا ہے وه در ج ذيل ہے :
..............  

  ٢٦)حديد١(
  ١١٠)آل عمران٢(
  .٢٧٠ص  ٦) تفسير الدر المنثور ج٣(

ليمان بن داؤد نے ايک دن اپنے ساتھيوں سے کہا: خداوند عالم نے مجھے ۔ امام باقر نے سليمان کے سلسلے ميں فرمايا: س١
ايسی بادشاہی عطا کی ہے کہ اس سے پہلے کسی کو عطا نہيں ہوئی ہے ، ہوا کو ميرے قبضہ ميں قرار ديا اور انسان و 

حتٰی سب کچھ مجھے ديا جن،وحوش و طيور کو مير امطيع اور فرمانبردار بنايا مجھے پرندوں سے بات کرنے کا سليقہ ديا 
ہے ، ليکن ان تمام نعمتوں اور بادشاہی کے باوجود ايک دن بھی خوشی نصيب نہيں ہوئی ليکن کل اپنے قصرميں داخل ہونا 

چاہتا ہونتاکہ اس کی بلندی پر جا کر اپنے تحت فرمان ز مينوں کا نظاره کروں گا لٰہذا کسی کو ميرے پاس آنے کی اجازت نہ 
آسوده خاطر رہوں اور کوئی ايسی چيز سننا نہيں چاہتا جو آج کے دن کو بد مزه اور مکدر بنا دے ان لوگو ں دينا تاکہ ميں 

  نے کہا: جی ہاں ، ايسا ہی ہوگا۔
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آنے والے کل کو اپنا عصا ہاتھ ميں ليا اور اپنے قصر کی بلند ترين جگہ پر گئے اور اپنے عصا پر ٹيک لگا کر خوش و 
  تماشہ کرنے لگے اور جو کچھ انہيں عطا ہوا تھا اس پرخوش حال ہوئے۔خرم اپنی سر زمين کا 

اچانک ايک خوبرو، خوش پوشاک جوان پر نظر پڑ گئی، جوقصر کے ايک زاوئيے سے ان کی طرف آرہا تھا۔سليمان نے 
ں ؟ بتائو تاکہ اس سے پوچھا : کس نے تم کو اس قصر ميں داخل کيا ہے جب کہميں نے طے کيا تھا کہ آج قصر ميں تنہا رہو

ميں بھی جانوں کہ کس کی اجازت سے داخل ہوئے ہو؟ اس جوان نے کہا: اس قصر کا پروردگار مجھے يہاں اليا ہے اور 
ميں اس کی اجازت سے داخل ہوا ہوں؟ سليمان نے کہا: قصر کا پروردگار اس کے لئے مجھ سے زياده سزاوار ہے ، تم کون

ليمان نے کہا: کس لئے آئے ہو؟ کہا : آپ کی روح قبض کرنے آيا ہوں؛ کہا: جس بات کا ہو؟ کہا: ميں موت کا فرشتہ ہوں، س
تمہيں حکم ديا گيا ہے وه انجام دو اس لئے کہ آج کا دن ميری خوشی کا دن ہے خدا وند عالم اپنی مالقات کے عالوه کوئی 

ميں کہ اپنے عصا پرتکيہ کئے ہوئے تھے  اور خوشی ميرے لئے نہيں چاہتا! پھر ملک الموت نے سليمان کی روح اسی حال
  قبض کر لی۔

سليمان مدتوں اپنے عصا پر تکيہ دئے کھڑے رہے لوگ انہيں ديکھ کر زنده خيال کر رہے تھے، پھر اختالف اور فتنہ ميں 
مبتال ہوگئے ان مينسے بعض نے کہا: سليمان اتنی مدت تک بغير سوئے ، تھکے ، کھائے، پئے اپنے عصا کے سہارے 

ھڑے رہے لٰہذا يہی ہمارے پروردگار ہيں لٰہذ ا ان ہی کی عبادت کرنی چاہئے، دوسرے گروه نے کہا: سليمان نے جادو کيا ک
ہے وه جادو کے ذريعے ايسا دکھار ہے ہيں کہ کھڑے ہوئے ہيں اور اپنے عصا پر ٹيک لگائے ہيں، جبکہ ايسا نہيں ہے ۔ 

  بندے ہيں ، خدا جس طرح چاہے انہيں نمايانکرے۔مومنوں نے کہا: سليمان نبی ہيں اور خدا کے 
اس اختالف کے بعد، خدا وند عالم نے ديمکونکو بھيجا تاکہ سليمان کے عصا کو چاٹ جائيں، عصا ٹوٹا اور سليمان اپنے 

  قصر سے گر پڑے، يہ خدا وند عالم کا ارشاد ہے :
  لعذاب المہين)(فلما خرَّ تبينت الجن ان لو کانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فی ا

  )١جب زمين پر گرے تو جنوں نے سمجھا کہ اگر غيب سے آگاه ہوتے تو خوار کننده عذاب مينمبتال نہينہوتے۔(
۔ امام صادق سے سوال ہوا :خدا وند عالم نے کس لئے آدم کو بغير ماں باپ کے پيدا کيا اور عيسٰی کو بغير باپ کے خلق ٢

سے؟ تو امام نے جواب ديا: اس لئے کہ لوگ خدا وند عالم کی قدرت کی تماميت اور  کيا اور باقی لوگوں کو ماں باپ دونوں
کمال کو جانيں اور سمجھيں کہ جس طرح وه اس بات پر قادر ہے کہ کسی موجود کوفقط ماده سے بغير نر کے خلق کرے 

الم نے ايسا کيا تاکہ اندازه ہو کہ اسی طرح وه اس بات پر بھی قادر ہے کہ موجود کو بغير نر و ماده کے خلق کرے۔ خداوندع
  )٢وه ہر چيز پر قادر ہے ۔ (

  قصص االنبياء ميں ذکر ہوا ہے :
خدا وند عالم نے ابليس کو حکم ديا تاکہ آدم کا سجده کرے، ابليس نے کہا: پروردگارا تيری عزت کی قسم! اگر مجھے آدم 

کسی نے ويسی تيری عبادت نہيں کی ہوگی، خدا وند کے سجده سے معاف کر دے تو ميں تيری ايسی عبادت کروں گا کہ 
  )٣عالم نے فرمايا: ميں چاہتا ہوں کہ ميری خواہش کے مطابق ميری اطاعت ہو..۔(

آپ سے ابليس کے بارے ميں پوچھا گيا: آيا ابليس فرشتوں ميں سے تھا يا جنوں ميں سے ؟ فرمايا: فرشتے اسے اپنوں ميں 
ا تھاکہ ابليس ان ميں سے نہيں ہے ۔ پھر جب سجده کا حکم ديا گيا تو اس نے اپنی شمار کرتے تھے اور صرف خدا جانت

  حقيقت ظاہر کر دی۔
آپ سے بہشت آدم کے بارے ميں سوال کيا گيا: آپ نے فرمايا: دنياوی باغوں ميں سے ايک باغ تھا جس پر ماه وخورشيد کی 

  )٤ک باغ ہوتا تو ہرگز وہاں سے باہر نہيں کئے جاتے۔(روشنی پڑتی تھی ، کيونکہ اگر وه جاويدانی باغوں ميں سے اي
  ) کے بارے ميں ٥خدا وند عالم کے کالم (فبدت لھما سؤائتھما)برائياں ان پر واضح ہوگئيں ۔ (

..............  

  ، بحوالۂ  علل الشرائع و عيون اخبار الرضا ـ.١٣٧،  ١٣٦، ص ١٤.اور بحار االنوار : ج ١٤)سورهٔ  سبا ء ١(
  .١٠٨، ص ١١حار االنوار :ج ) ب٢(
  ا.٤٤، ص١١) بحار االنوار : ج٣(
  .١٤٣، ص١١) بحار االنوار : ج٤(
  .١٢١)سورهٔ  طہ:آيت ٥(

  )١سوال ہوا تو آپ نے فرمايا: ان دونوں کی شرمگاہيں ناقابل ديد تھيں پھر اس کے بعد آشکار ہو گئيں۔(
  ايک کافر اور زنديق نے امام صادق سے سوال کيا:
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(ستاره شناسی، غيب گوئی )کس طرح اور کس راه سے وجود ميں آئی؟ اور کاہن کہاں سے لوگوں کو حوادث کی کہانت: 
خبر ديتے تھے؟ امام نے فرمايا: کہانت زمانہ جاہليت اور انبياء کی فترت کے دور ميں وجود ميں آئی ہے ، کاہن قاضی اور 

يں مشکوک ہوتے تھے انکی طرف رجوع کرتے تھے اور وه فيصلہ کرنے والوں کی طرح ہوتا تھا اور لوگ جن مسائل م
لوگونکو حوادث اور واقعات کی خبر ديتے تھے يہ خبر دينا بھی مختلف راہوں سے تھا جيسے ذکاوت،ہوشياری، وسوسہ 
ب نفس اور روح کی زير کی اسی ساتھ شيطان بہت سی باتيں کاہن کے دل ميں القاء کرديتا تھا، اس لئے کہ شيطان ان مطال

  کو جانتا تھا اور انہيں کاہن تک پہنچاتا تھا اور اسے اطراف و جوانب کے حوادث اور روداد سے با خبر کرتا تھا۔
رہا سوال آسمانی خبروں کا: جب تک شياطين شہاب کے ذريعہ آسمان سے بھگائے نہينجاتے تھے اور آسمانی اخبار کے 

ف جگہوں پر چوری چھپے بات سننے کے لئے گھات لگا کر بيٹھ سننے، کے لئے کوئی حجاب اور مانع نہيں تھا وه مختل
جاتے تھے اور ان اخبار کو سنتے تھے، ان لوگوں کی چوری چھپے سننے سے ممانعت کی وجہ بھی يہ تھی کہ زمين پر 

ی کی وحی آسمانی کے مانندکوئی ايسی چيز وجود ميں نہ آئے جو لوگوں کو شک و ترديد ميں مبتال کردے اور وحی خداوند
حقيقت ان سے مخفی رکھے وحی جسے خدا وند عالم حجت ثابت کرنے اور شبہوں کو بر طرف کرنے کے لئے بھيجتا ہے 

  اسی جيسی کوئی دوسری چيز نہيں ہونی چاہئے۔
ايک شيطان استراق سمع کے ذريعہ اخبار آسمانی سے ايک کلمہ حوادث زمين کے بارے ميں سن کر اچک ليتا تھا اور اسے 

ر الکر کاہن کو القا کر ديتا تھا کاہن بھی اپنی طرف سے چند اس پرکلموں کااضافہ کر تا اور حق و باطل کو مال زمين پ
  ديتاتھا۔

لٰہذا جو کچھ کاہن کی پيشين گوئی درست ہوتی تھی وه وہی چيز تھی جسے شيطان نے سن کر اس تک پہونچائی تھی اور جو 
نی طرف سے اضافی اور باطل باتيں ہوتی تھيں اور جب شياطين استراق سمع غلط اور نادرست ہو جاتی تھی وه اس کی اپ

  سے روک ديئے گئے تو کہا نت کا بھی خاتمہ ہو گيا۔
  آج کل شياطين صرف لوگوں کی خبريں کا ہنوں تک پہنچاتے ہيں،لوگ جن چيزوں سے متعلق بات کرتے

..............  

  .١٤٥، ص١١) بحار االنوار : ج١(

کام کرنا چاہتے ہيں شياطين حوادث و روداد خواه قريب کے ہوں يا دور کے جيسے چوری، قتل اور لوگوں کا گم ہيں اور جو 
  ہو جانا ،دوسرے شياطين تک پہنچاديتے ہيں،يہ لوگ بھی انسانوں کی طرح جھوٹے اور سچے ہيں۔

نسانونکی طرح غليظ پُر اوربھاری اس زنديق نے امام سے کہا: شياطين کس طرح آسمان پر جاتے تھے جبکہ وه بھی ديگرا
  بدن رکھتے ہيں اور سليمان بن داؤد کے لئے ايسی عمارتيں بنائی کہ بنی آدم کے بس کی بات نہيں تھی؟

امام نے فرمايا: جس وقت وه جناب سليمان نبی کے لئے مسخر ہوئے اسی وقت وه سنگين، غليظ اورپُر وزن ہو گئے ورنہ وه 
ان کی غذا سونگھنا ہے اس کی دليل ان کا آسمان پر استراق سمع کے لئے جانا ہے ، بھاری بھرکمتو نرم و نازک مخلوق ہيں 

  )١اور وزنی جسم اوپر جانے کی صالحيت نہيں رکھتا مگر يہ کہ زينہ ہو يا کوئی اور ذريعہ۔(
آسمانی امور ميں  ابليس کے بارے ميں کئے گئے سوال کے جواب ميں کہ: کيا ابليس فرشتوں ميں سے ہے ؟ اورکيا وه

دخالت رکھتا ہے ؟ فرمايا:ابليس نہ تو فرشتوں ميں سے تھا اور نہ ہی اس کا آسمانی امور ميں کوئی دخل تھا وه فرشتوں کے 
ساتھ تھا اور مالئکہ اسے اپنوں ہی ميں خيال کرتے تھے يہ تو صرف خدا جانتا تھا کہ وه ان ميں سے نہيں ہے ، جب اسے 

  )٢ديا گيا تو وه چيز اس سے ظاہر ہو گئی جو اس کے اندر تھی ۔(آدم کے سجده کا حکم 

  جن ، شياطين اور ابليس کے بارے ميں بحث کا خالصہ
  

  ۔ جن: ١

ايک پوشيده مخلوق ہے جو قابل ديد نہيں ہے خدا وند عالم نے قرآن کريم ميں جنوں کے بارے ميں فرمايا ہے کہ جنونکو آگ 
  يا ہے ۔کے سياہی مائل شعلوں سے خلق ک

  ۔ شيطان :٢
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انسان ، جنات اور حيوان ميں سے ہر سر کش اور متکبر شخص کو کہتے ہيں ، اس بحث ميں شيطان سے مراد شياطين جن 
  ہيں ۔ 

  ۔ ابليس:٣
محزون، حيرت زده اور دليل و برہان سے نااميد اورخاموش، محل بحث ابليس وہی جنی مخلوق ہے جو آدم کے سجدے کا 

  منکر ہوا۔
ا وند عالم نے جناتوں کی داستان اور ان کا سليمان نبی کے تابع فرمان ہونا اور ان کے لئے مجسمے ، محراب بڑے بڑے خد

ظروف بنانے اور يہ کہ ان کے درميان کوئی ايسا تھا جو سليمان کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی تخت بلقيس يمن 
  طرح جناب سليمان کا ان پر تسلط جب کہ عصا  سے شام لے آئے ان تمام چيزوں کی خبر دی ہے، اسی

..............  

  . ١٥٢، ص ١) خصال شيخ صدوق : ج ١(
  .١١٩، ص ١١)بحار : ج ٢(

کے سہارے کھڑے تھے اور خدا وند عالم ان کی روح قبض کر چکا تھا؛ نيز يہ بھی کہ مدتوں بعد تک اپنی جگہ پر باقی 
داخل ہو کر پورے عصا کو چاٹ ڈاال اور سليمان گر پڑے اس سے معلوم ہوتا رہے يہاں تک کہ ديمکوں نے عصا کے اندر 

ہے کہ اگر جنونکو اس کی خبر ہوتی اور غيب جانتے ہوتے تو اتنی مدت تک اپنے کاموں ميں ثابت قدمی کا مظاہره نہ 
  کرتے اور سختی برداشت نہ کرتے۔

  ے بيان کيا ہے ۔خدا وند عالم نے ان تمام چيزوں کو قرآن کريم ميں ہمارے لئ
خدا وند عالم نے فرمايا: شياطين جنوں ميں سے ہے، وه لوگ مختلف جگہوں پر استراق سمع کے لئے کمين کرتے تھے تاکہ 
فرشتوں کی باتيں چراالئيں لٰہذا خاتم االنبياء ۖ کی بعثت کے بعد خدا وند عالم نے انہيں اس کام سے روک ديا اور فرشتوں سے

شہاب کے ذريعہ بھگا کر جال ڈالو، اسی طرح ابليس کی داستان اور آدم و حوا کے بہکانے اور بہشت سے کہا کہ انہيں آتشی 
 خارج کرنے تک کا واقعہ قرآن کريم ميں بيان ہوا ہے ، اس کی تفصيل آئنده بحث ميں آئے گی۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ۔ انسان ٥

  خدا وند عالم نے انسان کی خلقت اور اس کے آغاز کو قرآن کريم ميں بيان کر تے ہوئے فرمايا ہے :
  ۔(انا خلقناہم من طين الزٍب)١

  )١ہم نے انسانوں کو لس دار(چپکنے والی) مٹی سے پيدا کيا ہے۔(
  ۔(خلق االنسان من صلصال کالفخار)٢

  )٢ہم نے انسانوں کو ٹھيکرے جيسی کھنکھناتی مٹی سے پيدا کيا ہے ۔(
  ۔(ولقد خلقنا ااِلنسان من صلصاٍل من حمأٍ مسنون)٣

  )٣ہم نے انسان کو ايک ايسی خشک مٹی سے خلق کيا جو بدبودار اور گاڑھے رنگ کی مٹی سے ماخوذ تھی۔(
خلقہ و بدٔا خلق االنسان من طين٭ ثم جعل نسلہ من ساللة من ماٍئ مہين٭ ثم سواه و نفخ فيہ من روحہ و ۔(الذی احسن کل شیء٤

  جعل لکم السمع و االبصار و االفئدة قليالً ما تشکرون)
خدا ند عالم نے جو چيز بھی خلق کی ہے بہترين خلق کی ہے اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کيا ہے، پھر اس کی نسل
کو ناچيز اور بے حيثيت پانی کے نچوڑسے خلق کيا پھر اس کو مناسب اور استواربنايا اور اس ميں اپنی روح ڈال دی ؛ اور 

  )٤تمہارے لئے کان ، آنکھ اور دل بنائے مگر بہت کم ہيں جو اس کی نعمتونکا شکر ادا کرتے ہيں۔(
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غير مخلقة لنبين ۔(يا اَيھا الناس ان کنتم فی ريٍب من البعث فانا خلقنا کم ٥
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  لکم و نقر فی االرحام ما نشاء الٰی اجل 
..............  

  .١١)صافات١(
  .١٤)رحمن٢(
  .٢٦)حجر٣(
  .٧۔ ٩) سجده : ٤(

  ال يعلم من بعد علم شيئا)مسمی ثم نخرجکم طفال ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من يتوفی و منکم من يرد الٰی ارذل العمر لکي
اے لوگو! اگر تم لوگ روز قيامت کے بارے ميں مشکوک ہو تو (غور کرو کہ) ہم نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا ، پھر نطفہ 
سے اور اس کے بعد جمے ہوئے خون سے ، پھر ''مضغہ '' ( گوشت کے لوتھڑے) سے کہ جس ميں سے بعض شکل و 

ہوجا تا ہے اور بعض ناقص ہی ره جاتا ہے ، تا کہ تمہيں بتائيں کہ ہم ہر چيز پر صورت اور خلقت کے اعتبار سے مکمل 
قادر ہيں؛ اور جنين کو جب تک چاہتے ہيں مدت معين کيلئے رحم مادر ميں رکھتے ہيں پھر تم کو بصورت طفل رحم مادر 

ے ہيں اور کچھ لوگ اتنی عمر سے باہر التے ہيں تاکہ حد بلوغ و رشد تک پہونچو اس کے بعد ان ميں سے بعض مر جات
 )١پاتے ہيں کہ زندگی کے بدترين مرحلہ تک پہنچ جاتے ہيں اس درجہ کہ وه علم و آگہی کے باوجود بھی کچھ نہيں جانتے۔(

۔ (ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طين٭ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکين٭ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ٦
غة عظاماً فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقاً آخر فتبارک هللا احسن الخالقين٭ثم انکم بعد ذلک لميتون٭ ثم انکم يوم القيامة المض

  تبعثون)
ہم نے انسان کو مٹی کے عصاره سے خلق کيا، پھر اسے ايک نطفہ کے عنوان سے پر امن جگہ ميں قرار ديا، پھر نطفہ کو 

لقہ کو مضغہ کی صورت ميں اور مضغہ کو ہڈيوں کی شکل ميں بنايا اور ان ہڈيوں پر گوشت علقہ کی صورت ميں اور ع
چڑھايا؛ پھر اسے ايک نئی خلقت عطا کی ؛تو بابرکت ہے وه خدا جوسب سے بہترين خلق کرنے واالہے ، پھر تم لوگ اس 

  )٢کے بعد مر جائو گے اور پھرروز قيامت اٹھائے جائوگے۔(
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجکم طفالً ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شيوخاًمنکم من يتوفی من قبل و ۔(ھو الذی خلقکم من٧

  لتبلغوا اجال مسمٰی و لعلکم تعقلون)
وه ذات وہی ہے جس نے تمہيں مٹی سے خلق کيا پھر نطفہ سے پھر علقہ سے پھر تمہيں ايک بچہ کی شکل ميں (رحم 

اس کے بعدتم کمال قوت کو پہنچتے ہو اور پھر بوڑھے ہوجاتے ہو، تم ميں سے بعض لوگ اس مادرسے) باہر التا ہے 
 )٣مرحلہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہيں اور آخر کار تم اپنی عمر کی انتہاء کو پہنچتے ہو شايد غور و فکر کرو۔(

  رائب)۔( فلينظر االنسان مم خلق٭ خلق من ماء دافق٭ يخرج من بين الصلب و الت٨
..............  

  ٥) حج ١(
  ١٦۔١٢)مومنون٢(
  ٦٨)مومن3(

انسان کو غور کرنا چاہئے کہ وه کس چيز سے خلق ہواہے؛ وه ايک اچھلتے ہوئے پانی سے خلق ہو اہے جوپيٹھ اورسينہ کی 
  )١ہڈيوں کے درميان سے خارج ہوتا ہے ۔(

  ۔( خلقکم من نفس واحدٍة ثم جعل منھا زوجھا)٩
  )٢يک نفس سے پيدا کيا ہے پھر اس سے اس کا جوڑ ا خلق کيا۔(اس نے تمہيں ا

  ۔ (ھو الذی انشاء کم من نفس واحدة فمستقر و مستودع)١٠
  وه ايسی ذات ہے جس نے تمہيں ايک نفس سے خلق کيا لٰہذا تم ميں سے بعض پائدار ہيں اور بعض ناپائدار ۔

و اذ قلنا للمالئکةاسجدوا آلدم فسجدو ا اال ابليس اَبٰی٭ فقلنا يا آدم ان ھذا ۔(ولقد عہدنا الٰی آدم من قبل فنسی ولم نجد لہ عزما٭١١
عدولک و لزوجک فال يخرجنکما من الجنة فتشقٰی٭ ان لک اال تجوع فيھا وال تعرٰی، و انک ال تظمؤا فيھا وال تضحٰی٭ 

 منھا فبدت لھما سو ٔا تھما و طفقا يخصفان فوسوس اليہ الشيطان قال يا آدم ھل ادلک علٰی شجرة الخلد، و ملک ال يبلٰی٭ فاکال
ا يا  عليھما من ورق الجنة و عصی آدم ربہ فغوٰی٭ ثم اجتٰبہ ربہ فتاب عليہ و ھدی قال اھبطا منھا جميعا بعضکم لبعض عدو فاِمَّ
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  القيامة اعمٰی)تينکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فال يضل و ال يشقٰی، و من اعرض عن ذکری فان لہ معشية ضنکا و نحشره يوم 
ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد و پيمان ليا تھا ليکن انہوں نے بھال ديا اورہم نے ان مينعزم محکم کی کمی پائی اور جب ہم 

نے فرشتوں سے کہا: ''آدم کا سجده کرو'' تو سب نے سجده کيا سوائے ابليس کے کہ اس نے انکار کيا! پھر ہم نے کہا اے 
مہاری بيوی کا دشمن ہے! کہيں ايسا نہ ہو کہ تمہيں بہشت سے باہر کر دے جس کی بنا پر زحمت و رنج آدم! يہ تمہارا اور ت

ميں مبتال ہو جائو؛ تم جنت ميں کبھی بھوکے اور ننگے نہيں رہوگے؛ اور ہرگز پياس اور شديد گرمی سے دوچار نہيں ہوگے
ے ہو کہ تمہيں دائمی زندگی کے درخت اور ال زوال ملک کی ليکن شيطان نے انہيں ورغاليا اور کہا: اے آدم! کيا تم چاہت

راہنمائی کروں؟ پھر تو ان دونوں نے اس ميں سے کچھ نوش فرمايا اور ان کی شرمگاہيں ظاہر ہو گئيں تو اپنی پوشش کے 
  لئے جنتی پتوں کا سہارا لياہاں آدم نے اپنے 

..............  

  ٧۔٥)طارق١(
  ٩٨)انعام٢(

  رمانی کی اور اس کی جزا سے محروم ہو گئے۔پروردگار کی ناف
پھر ان کے رب نے ان کاانتخاب کيا اور ان کی توبہ قبول کی اور راہنمائی کی اور فرمايا: تم دونوں ہی نيچے اثرجائو تم ميں
ےبعض ، بعض کادشمن ہے، ليکن جب تمہاری سمت ميری ہدايت آئے گی اور اس ہدايت کی پيروی کروگے تو نہ گمراه ہوگ
اور نہ ہی کسی رنج و مصيبت ميں گرفتار ! اور جو بھی ميری ياد سے غافل ہو جائے گا وه سخت اور دشوار زندگی سے 

  )١دوچار ہوگا اور قيامت کے دن اسے ہم اندھا محشور کريں گے۔(
ن٭ قال ما منعک اال تسجد اذ ۔(ولقد خلقنا کم ثم صورناکم ثم قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابليس لم يکن من الساجدي١٢

اَمرتک قال انا خير منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طين٭ قال فاھبط منھا فما يکون لک ان تتکبر فيھا فاخرج انک من 
الصاغرين٭ قال انظرنی الٰی يوم يبعثون٭ قال انک من المنظرين٭قال فبمااغويتنی القعدن لھم صراطک المستقيم٭ ثم ال تينھم 

ديھم و من خلفھم و عن ايمانھم و عن شمائلھم و ال تجد اکثر ھم شاکرين٭قال اخرج منہا مذئوما مدحورا لمن تبعک منھممن بين اي
ال ملئن جھنم منکم اجمعين ٭ و يا آدم اسکن انت و زوجک الجنة فکال من حيث شئتما و ال تقربا ھذه الشجرة فتکونا من 

ما ووری عنھما من سوء ْا تھما و قال ما نھاکما ربکما عن ھذه الشجرة االا ن تکونا الظالمين٭ فوسوس لھما الشيطان ليبدی لھما 
ملکين او تکونا من الخالدين٭وقاسمھما انی لکما لمن الناصحين٭ فدلھما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لھما سوئاتھما و طفقا 

شجرة و اقل لکما ان الشيطان لکما عدو مبين٭ قاال ربنا يخصفاِن عليھما من ورق الجنة ونادھما ربھما الم انھکما عن تلکما ال
ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرين٭ قال اھبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی االرض مستقر و متاع 

  الٰی حين٭ قال فيھا تحيون و فيھا تموتون و منھا تخرجون)
اس کے بعد فرشتوں سے کہا: ''آدم کا سجده کرو'' وه سب کے سب سجده ميں  ہم نے تمہيں خلق کيا پھر شکل و صورت دی؛

گر پڑے ؛ سوا ابليس کے کہ وه سجده گزاروں ميں سے نہيں تھا خدا وندعالم نے اس سے کہا: ''جب ميں نے تجھے حکم ديا 
  تو کس چيز نے تجھے سجده کرنے سے بازرکھا؟'' کہا: ''ميں اس سے بہتر ہوں؛ 

..............  

  ١٢٤۔١١٥)طہ١(

مجھے تونے آگ سے خلق کيا ہے اور اسے مٹی سے !'' فرمايا: اس منزل سے نيچے اترجائو تجھے حق نہيں ہے کہ اس 
جگہ تکبر سے کام لے! بھاگ جا اس لئے کہ تو پست اور ذليل ہے کہا: مجھے روز قيامت تک کی مہلت دے دے فرمايا :تو 

  مہلت والوں ميں سے ہے۔
تونے بے راه کر ديا ہے ؛ تو ميں تيری راه مستقيم پر ان لوگوں کے لئے گھات لگا کر بيٹھوں گا پھر انہيں  بوال: اس وقت

سامنے ، پيچھے ، دائيں اور بائيں سے بہکائوں گا؛ اور ان ميں سے اکثر کو شکر گز ار نہيں پائے گا! فرمايا: اس مقام سے 
جو بھی تيری پيروی کرے گاميں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا! اور  ذلت و خواری اور ننگ و عارکے ساتھ نکل جا يقينا

اے آدم! تم اور تمہاری بيوی بہشت ميں رہو اور جہاں سے چاہو کھائو ليکن اس درخت کے قريب نہ جانا ورنہ اپنے اوپر 
ے اندرپوشيده تھا ظلم کرنے والوں ميں سے ہو جائوگے! پھر شيطان نے ان دونونکو وسوسہ ميں ڈاالتاکہ جو کچھ ان ک
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آشکار کر دے اور کہا: تمہارے رب نے اس درخت سے اس لئے منع کيا ہے کہ کھا کے فرشتہ نہ بن جائو گے، يا ہميشہ 
  رہنے والے بن جائو گے؛ اور ان کے اطمينان کے لئے قسم کھائی کہ ميں تمہارا خير خواه ہوں۔

و ان کی شرمگاہيں ان پر آشکار ہو گئيں: اور جنتی پتے اپنے اس طرح سے انہيں فريب ديا اور جيسے اس درخت کو چکھا ت
آپ کو چھپانے کے لئے سينے لگے؛ ان کے پروردگار نے آواز دی کہ: کيا ميں نے تم لوگونکو اس درخت سے منع نہيں کيا

  تھا؟ اورنہيں کہاتھا کہ شيطان تمہارا کھال ہوا دشمن ہے ؟!
پر ظلم کيا! اگر تو ہميں معاف نہيں کرے گا اور ہم پر رحم نہيں کھائے گا تو ہم ان لوگوں نے کہا: خدايا !ہم نے اپنے آپ 

گھاٹا اٹھانے والوں ميں قرار پا ئيں گے! فرمايا: اپنی منزل سے نيچے اتر جا ، جبکہ تم ميں سے بعض بعض کے دشمن 
ہے؛ فرمايا: اس ميں زنده ہو گے،  ہونگے! اور تمہارے لئے زمين ميں معين مدت تک کے لئے استفاده کا موقع اور ٹھکانہ

  )١مرو گے : اور اسی سے نکالے جائو گے ۔(
۔(قال ٔا اسجد لمن خلقت طينا٭ قال ارئيتک ھذا الذی کرمت علی لئن ٔاخرتن الٰی يوم القٰيمة الحتنکن ذريتہ اال قليال٭قال اذھب ١٣

ھم بصوتک و اجلب عليھم بخيلک و رجلک و فمن تبعک منھم فان جھنم جزاؤکم جزا ًئ موفورا٭واستفزز من استطعت من
 شارکھم فی االموال و االوالد و عد ھم و ما يعد ھم الشيطان اال غروراً٭ ان عبادی ليس لک عليھم سلطان و کفٰی بربک وکيالً)

..............  

  ٢٥۔١١)اعراف١(

ا: بتاجس کو تونے مجھ پر فوقيت دی ابليس نے کہا: آيا ميں اس کا سجده کروں جسے تو نے مٹی سے خلق کياہے ؟ پھر کہ
ہے (کس دليل سے ايسا کيا ہے ؟) اگر مجھے قيامت تک زنده رہنے دے تو اس کی تمام اوالد جز معدودے چند کے سب 
  کوگمراه اور تباه کر دوں گا۔ فرمايا: جا! ان ميں سے جو تيری پيروی کرے گا تو تم سب کے لئيجہنم زبردست عذاب ہے ۔

چاہے اپنی آواز سے گمراه کر! پياده اور سوار(گمراه کرنے والی) فوج کوان کی طرف روانہ کرنيز ان ان ميں سے جسے 
کی ثروت اور اوالد ميں شريک ہو جا؛اور انہيں وعدوں ميں مشغول رکھ! ليکن شيطان دھوکہ، فريب کے عالوه کوئی وعده 

ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا محافظ اور نگہبان نہيں ديتا، تجھے کبھی ميرے بندوں پر تسلط حاصل نہيں ہوگا؛ اور
  )١تيرا رب ہے ۔(

۔(قال رب بما اغويتنی ال زينن لھم فی االرض وال غوينھم اجمعين٭ اال عبادک منھم المخلصين ٭ قال ھذا صراط علّی ١٤
  معين )مستقيم٭ ان عبادی ليس لک عليھم سلطان اال من اتبعک من الغآوين٭ و ان جھنم لموعدھم اج

ابليس نے کہا: خدايا! اب جب کہ تونے مجھے گمراه کر ديا، ميں بھی زمين مينان کی زينت کا سامان فراہم کروں گا؛ اور 
سب کو گمراه کردوں گا سوائے تيرے مخلص بندوں کے، فرمايا: يہ مستقيم راه ہے جس کا ذمہ دار ميں ہوں تو ميرے بندوں 

  )٢گمراه جو کہ تيری پيروی کريں گے يقينا جہنم ان سب کا وعده گا ه ہے ۔(پرمسلط نہيں ہو پائے گا مگر ايسے 

  کلمات کی تشريح
  ۔ الزب: سخت اور آپس ميں چپکنے والی مٹی کو کہتے ہيں۔١
  ۔ صلصال: حرارت کے بغير خشک شده مٹی کو کہتے ہيں۔٢
  ۔ حمائ: سياه بدبودار مٹی ٣
  ۔۔ مسنون: صاف اور شکل دار مٹی کو کہتے ہيں٤
  ۔ مخلقة : مکمل صورت کے حامل جنين کو کہتے ہيں۔٥

..............  

  ٦٥۔٦١)اسرائ١(
  ٤٣۔٣٩)حجر٢(

۔ صلب و الترائب: صلب مرد کی ريڑھ کی ہڈيوں اور اس کے نطفہ کی ناليوں کو کہتے ہيں، و ترائب زن (لغت دانونکی ٦
  نظر کے مطابق ) عورت کے سينہ کی اوپری ہڈيوں کو کہتے ہيں۔

سوسہ :کسی کام کے لئے بغير آواز کے کان ميں کہنا، حديث نفس، يعنی جو کچھ ضمير اور دل کے اندر گزرتا ہے ۔ و٧
انسان کا فريب کھانا اور اس کا برائی کی طرف مائل ہونا شيطان کی طرف سے، اس کلمہ کی تفسير خدا کے کالم ميں بھی 
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  آئی ہے ؛ جيساکہ فرمايا ہے :
  )١کانوا يعملون)((و زين لھم الشيطان ما 

  جو کام بھی وه انجام ديتے تھے شيطان نے اسے ان کی نگاه ميں زينت دی ہے ۔
  )٢اور فرمايا:(زين لھم الشيطان اعمالھم)شيطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہونميں مزين کر ديا۔(

  ۔ سؤاة: ايسی چيزجس کا ظاہر کرنا قبيح اور چھپانا الزم ہے ۔٨
شکيبائی کے معنی ميں ہے ، کوشاں ہونا، نيز کسی کام کے لئے قطعی فيصلہ کرنے کے معنی ميں بھی  ۔ عزماً: صبر اور٩

  استعمال ہوا ہے ۔
۔ جنة: درخت سے بھرے ہر ا س باغ کو کہتے ہيں جس ميں درختونکی کثرت کی وجہ سے زمين چھپ جائے، خدا وند ١٠

  ے ۔ جيساکہ فرمايا ہے :عالم کے کالم ميں بھی جنت اسی معنی ميں استعمال ہوا ہ
  )٣الف۔(قالوا لن نؤمن لک حتٰی تفجرلنا من االرض ينبوعاً٭ او تکون لک جنة من نخيل و عنب )(

ا ن لوگوں نے کہا: ہم تم پر ايمان نہيں الئيں گے مگر يہ کہ تم ہمارے لئے اس زمين سے جوش مارتا چشمہ جاری کرو؛ يا 
  س ہو۔کھجور اور انگور کا کوئی باغ تمہارے پا

ب۔ (لقد کان لسبٔا فی مسکنھم آية جنتان عن يمين و شماٍل کلوا من رزق ربکم و اشکرو ا لہ... فاعرضوا فأَرسلنا عليھم سيل 
  العرم و بدلنا ھم بجنتيھم جنتين ذواتی اکل خمط َو ٔاَ ْثٍل وشیء من سدر قليل)
  ھيں: دو ''باغ'' (عظيم اور وسيع)قوم سبا کے لئے ان کی جائے سکونت ميں خدا کی قدرت کی نشانياں ت

..............  

  .٤٣)انعام ١(
  .٣٨. اور عنکبوت ٢٤. نمل ٦٣۔ نحل ٤٨)انفال ٢(
  . ٩٠ ٩٢)اسراء . آيت ٣(

دائيں اور بائيں ( ان سے ہم نے کہا) اپنے پروردگار کا رزق کھائو اور اس کا شکر ادا کرو ...ليکن وه لوگ روگرداں 
طرف تباه کن سيالب روانہ کر ديا اور بابرکت دو باغ کو (بے قيمت اور معمولی) تلخ ميوئوں  ہوگئے، تو ہم نے ان کی

  )١اورکڑوے درختوں ميں تبديل کر ديا اور کچھ کو بيرکے درختوں ميں تبديل کر ديا۔(
  ۔ خمط: ايسی اگنے والی چيزيں جنکا مزه تلخ اور کڑوا يا کھٹاس مائل ہو۔١١
چھی لکڑی والے درخت، جس ميں شاخيں کثرت سے ہوں اور اگرہيں زياده، پتے لمبے اور نازک ۔ ا ثل:سيدھے ، بلند، ا١٢

  اور اس کے ميوے سرخ دانہ کے مانند ہوں اور کھانے کے قابل نہ ہوں۔
اس کی وضاحت : بہشت آخرت کو جنت اور باغ سے موسوم کياجانازمين کے باغوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے اگر چہ 

رميان زمين و آسمان کا فرق ہے اور بہشت جاوداں کے نام سے ياد کی گئی ہے ، اس لئے کہ اس ميں داخل ان دونوں کے د
  ہونے واال جاويد ہے ۔ اسی لئے خدا وند عالم نے جنتيونکی توصيف لفظ ''خالدون''سے کی ہے ۔

  اور فرمايا ہے :
  ا ما يشاء ون خالدين )الف۔( قل اٰذلک خير ٔاَم جنة الخلد التی وعد المتقون...٭ لھم فيھ

کہو!آيا يہ (جہنم) بہتر ہے يا بہشت جاويد جس کامتقيوں سے وعده کيا گيا ہے ؟ جو کچھ چاہيں گے وہاں ان کے لئے فراہم 
  )٢ہے اورہميشہ اس ميں زندگی گز اريں گے۔(

  ب۔(والذين آمنوا وعملوا الصالحات اوالئک اصحاب الجنة ھم فيھا خالدون)
  اور عمل صالح انجام ديا وه لوگ اہل بہشت ہيں اور وه لوگ اس ميں ہميشہ رہيں گے۔ جو لوگ ايمان الئے

  لٰہذا قرآن کريم ميں جنت کادونوں معنونميں استعمال ہوا ہے ۔
رہی وه جنت اور باغ کہ جس ميں خدا وند عالم نے آدم کو جگہ دی تھی پھر ان کو درخت ممنوعہ سے کھانے کے بعد وہاں 

ديا وه دنياوی باغوں ميں سے ايک باغ تھا، ہم اس کے بعد، ''حضرت آدم کی بہشت کہاں ہے'' ؟ کی بحث  سے زمين پر بھيج
  ميں اسے بيان کريں گے۔

..............  

  .١٥ ١٦)سبا ء ١(
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  .١٥ ١٦)فرقان ٢(

حرارت ۔تضحی: ضحی الرجل ، يعنی خورشيد کی حرارت نے اسے نقصان پہنچايا؛ وال تضحی يعنی : تم خورشيد کی ١٣
  اور سوزش آميز گرمی کا احساس نہيں کروگے ۔

۔ غوٰی: غوی کے ايک معنی زندگی کو تباه کرنا بھی ہے اور آيت کی مراد يہی ہے ، يعنی آدم نے درخت ممنوعہ سے ١٤
  کھاکراپنی رفاہی زندگی تباه کر لی ۔

  ۔ طفقا: کسی کام ميں مشغول ہو جانا۔١٥
  کے معنی ميں ہے يعنی پتوں کو اپنے جسموں پر چپکانا شروع کر ديا۔۔ يخصفان: خصف چپکانے اور رکھنے ١٦
  ۔ ضنکا: يعنی سخت اوردشوار زندگی اور تنگی ميں واقع ہونا۔١٧
  ۔ ووری: پوشيده اور پنہاں ہو گيا۔١٨
 ال ديا ۔۔ دالھما: ان دونوں کو اپنی مرضی کے مطابق دھوکہ ديا اور راستہ سے کنويں ميں ڈھکيل ديا يعنی بہشت سے نک١٩
۔ الحتنکن: ميں اس پر لگام لگائوں گا، يعنی تمام اوالد آدم پرو سوسہ کی لگام لگائوں گا اور زينت ديکر اپنے پيچھے ٢٠

  کھينچتا رہوں گا۔
۔ اھبطوا: نيچے اتر جائو۔ ھبوط انسان کے لئے استخفاف کے طور پر استعمال ہوا ہے ، بر خالف انزال کے کہ خدا وند ٢١

کوشرف اور منزلت کی بلندی کی جگہ استعمال کيا ہے جيسے زمين پر فرشتوناور بارش اور قرآن کريم کا عالم نے اس 
  نزول ۔

جب کہا جائے: ھبط فی الشر، يعنی برائی ميں مبتال ہو گيا، و ھبط فالں ، يعنی ذليل اور پست ہو گيا و ھبط من منزلہ ، يعنی 
  اپنی منزل سے گر گيا ۔

 ے وسوسہ سے ابھار اور برانگيختہ کر، يعنی جس طرح اوالد آدم کو گناه پر مجبور کر سکتا ہو کر!۔ استفززبصوتک: اپن٢٢
  ۔ ''و اجلب عليہم '': بلند آواز سے انہيں ہنکاؤ ۔٢٣
  ۔ بخيلک و رجلک: يعنی اپنے سواروں اور پيادوں سے ، يعنی جتنا حيلہ، بہانہ، مکر و فريب دے سکتا ہو استعمال کر۔٢٤
  کھم فی االموال و االوالد): بذريعہ حرام حاصل شده اموال اور زنا زاده بچوں ميں ان کے شريک ہو جا۔۔(و شار٢٥
  عدھم: انہيں باطل وعدے دے اور انہيں روز قيامت کے واقع نہونے اور اس کے عدم سے مطمئن کر دے ٢٦
ل و برہان کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے ؛ ۔ سلطان: حاکمانہ اور قدرت مندانہ تسلط اور قابو کو کہتے ہيں ،سلطان دلي٢٧

  جيسا کہ خدا وند عالم نے فرمايا ہے ۔ (اتجادلوننی فی ٔاسماء سميتموھا انتم و آباء کم ، ما انزل هللا بھا من سلطاٍن)
بکہ خدا کيا ان اسماء کے بارے ميں مجھ سے مجادلہ کرتے ہو جنہيں تم اور تمہارے آبائو اجداد نے (بتونپر) رکھا ہے ؛ج

  وندعالم نے ان کے بارے ميں کوئی دليل نازل نہيں کی ہے ؟!
لٰہذا( ان عبادی ليس لک عليھم سلطان) کے معنی يہ ہوں گے :تو ميرے بندوں پر تسلط نہيں پائے گا يعنی تجھ کو ان پر کسی 

  طرح قابو نہيں ہوگا اور توان پر غلبہ حاصل نہيں کر سکتا۔

  آيات کی تفسير
لم نے گز شتہ آيتوں ميں انسان اول کی خلقت کے آغاز کی خبر ديتے ہوئے فرمايا: اسے بدبودار، سياه ،لس دار ، خدا وند عا

کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سختی اور صالبت کے اعتبار سے کنکر کے مانند ہے خلق کيا ہے پھر اس کی نسل کو 
ر آتا ہے خلق کيا ؛پھر اسے علقہ اور علقہ کو مضغہ معمولی اور پست پانی سے جو صلب اور ترائب کے درميان سے باہ

اور مضغہ کو ہڈيوں ميں تبديل کر ديا پھر ان ہڈيوں پر گوشت چڑھايا، پھر اس کے بعد ايک دوسری تخليق سے نوازا اور 
ے ؛پھر اس ميں اپنی روح ڈال دی اور اسے آنکھ، کان اور دل عطا کئے۔ اس لئے بلند وباال ہے وه خدا جو بہترين خالق ہ

اسے ايک بچے کی شکل ميں رحم مادر سے باہر نکاال تاکہ بلوغ و رشد کے مرحلہ کو پہنچے اور خلقت کے وقت اسی پانی
کے نچوڑ اور ايک انسانی نفس سے نروماده کی تخليق کی؛ تاکہ ہر ايک اپنی دنياوی زندگی ميں اپنے اپنے وظيفہ کے پابند 

سن کو پہنچيں پھر انہيں موت ديکر زمين ميں جگہ دی، اس کے بعد قيامت کے دن ہونيہاں تک کہ بڑھاپے اور ضعيفی کے 
زمين سے باہر نکالے گا اور ميدان محشر ميں الئے گا تاکہ اپنے کرتوت اور اعمال کی جزا اور سزاعزيز اور عالم خدا کی 

  حکمت کے مطابق پائيں۔

  با شعور مخلوقات سے خدا کا امتحان
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اول؛ فرشتے اور ابليس: خدا وند عالم نے فرشتوں کو کہ ابليس بھی انہيں ميں شامل تھا زمين پر اپنے خليفہ آدم کے سجده 
کے ذريعہ آزمايا، فرشتوں کی باتوں سے نتيجہ نکلتا ہے کہ انہوننے سمجھ ليا تھا کہ زمينی مخلوق خونريز اور سفا ک ہے ،

)ميں مذکور ہے ١سے ايسا مشاہده کيا تھا اور خداوند عالم نے بھی جيسا کہ روايات (اس لئے کہ زمين کی گز شتہ مخلوقات 
  ان کی نابودی کا فرشتونکو حکم ديا تھا۔

جب خدا وند عالم نے فرشتوں کو آدم کے علم و دانش سے آگاه کيا اور انہيں آدم کے سجده کا حکم ديا تو فرشتوں نے آدم کو 
ے انکار کرتے ہوئے دليل پيش کی کہ تونے اسے مٹی سے خلق کيا ہے اور مجھے آگ سجده کيا ليکن ابليس نے سجده س
  سے وه اس امتحان ميں ناکام ہوگيا۔

دوسرے ؛ آدم اور حوا : خد اوند عالم نے آدم کے لئے ان کی زوجہ حوا کی تخليق کی اور ان دونوں کو غير جاويد بہشت 
سے کھائو ليکن اس درخت کے قريب نہ جاناورنہ ستمگروں ميں ہو  ميں جگہ دی اور ان سے فرمايا: جو چاہو اس بہشت

جائو گے ، آدم کو آگاه کيا کہ اس بہشت ميں نہ گرسنہ ہوں گے اور نہ برہنہ؛ نيز انہيں ابليس سے محتاط رہنے کو کہا: يہ 
ہ جس کی وجہ سے شخص تمہارا اور تمہاری بيوی کا دشمن ہے ، ہوشيار رہنا کہيں تمہيں بہشت سے باہر نہ کر دے ک

زحمت ميں پڑ جائو؛ شيطان نے درخت ممنوعہ سے کھانے کوخوبصورت انداز ميں بيان کيا تاکہ ان کی پوشيده شرمگاہيں 
آشکار ہو جائيں، اس نے آدم و حوا کو فريب ديا اور اس بات کا ان کے اندر خيال پيدا کر ديا کہ اگر اس درخت ممنوعہ سے 

وداں ہو جائيں گے اور ان دونوں کے اطمينان کی خاطر خدا وند سبحان کی قسم کھائی، آدم و کھاليں تو فرشتوں کی طرح جا
حوا نے خيال کيا کہ کوئی بھی خدا کی قسم جھوٹی نہيں کھائے گا اس کے فريب ميں آ گئے اور اس کے دام باطل ميں پھنس 

مايانہو گئيں تو ان لوگوں نے بہشتی درختوں گئے اور اس ممنوعہ درخت سے کھا لياجس کے نتيجہ ميں ان کی شرمگاہيں ن
کے پتوں سے چھپانا شروع کر ديا تو ان کے رب نے آواز دی، کيا ميں نے تم دونوں کو اس درخت کے قريب جا نے سے 
ظلم  منع نہيں کيا تھا؟ اور تم سے نہيں کہا تھا کہ شيطان نرا کھال ہوا دشمن ہے ؟ ان لوگوں نے کہا: خدايا! ہم نے اپنے آپ پر

کيا اگر تو ہميں نہيں بخشے گا اورہم کو اپنی رحمت کے سايہ ميں نہيں لے گا تو ہم خساره اٹھانے والونمينسے ہو جائيں گے۔
..............  

  )ان کی طرف '' اوصياء کی خلقت کے آغاز'' کے متعلق روايات ميں اشاره کيا جائے گا ۔١(

  آدم کی جنت کہاں تھی

يا: اس زمين ميں ايک خليفہ بنايا اور جس مٹی سے آدم کو خلق کياتھا وه اسی سرزمين کی مخلوط مٹی خداوند عالم نے فرما
تھی ، اسی طرح اس زمين پر فرشتوں کو آدم کے سجده کا حکم ديا تو ابليس نے آدم کے سجده سے انکار کيااور اسی طرح 

بعد اس زمين سے کسی اور جگہ منجملہ بہشت جاويد  آدم کو زمين پر موجود بہشت ميں داخل کر ديا اور انہيں خلقت کے
  ميں منتقل نہيں کيا، تاکہ بہشت جاويد سے زمين کی طرف اخراج الزم آئے۔

اس مدعی پر ظہور آيات کے عالوه ہماری دليل يہ ہے کہ :جو بھی بہشت جاويد ميں داخل ہو جائے وه دائمی اور ابدی ہوگا 
  )١يسا کہ اس کی تصريح روايات بھی کرتی ہيں۔(اور کبھی اس سے باہر نہيں آئے گا، ج

ہم ا س طرح خيال کرتے ہيں کہ يہ بہشت عراق اورکسی عربی جزيره ميں تھی اور جو کچھ ''قاموس کتاب مقدس'' کے 
  )٢مولف نے بہت سارے دانشوروں سے نقل کيا ہے کہ يہ بہشت فرات کی سر زمين پر تھی، صحيح ہے ۔(

ساتھ توريت کی عبارت سے بھی ہوتی ہے:دريائے بہشت حضرت آدم عليہ السالم چار  اس بات کی تائيد صراحت کے
  )٣حصونميں تقسيم ہوتا ہے جن سے مراد فرات، دجلہ، جيحون اور فيشون ہيں ۔(

  )٤کتاب قاموس مقدس ميں مذکور ہے کہ بعض محققين نے احتمال ديا ہے کہ جيحون اور فيشون بابل شہر (عراق) مينہيں۔(
جيحون سے مراد معروف دريائے جيحون نہيں ہے ، يعنی وه ندی جو خوارزم (آرال ) سے نزديک ايک درياميں اس لئے 

  گرتی ہے ، ياقوت حموی نے اسے اپنی معجم البلدان ميں ذکر کيا ہے ۔
..............  

فرات کی فرعی نديوں ان کے اسماء کی ) ميخی اور ہيرو گليفی کی پيروی کرتے ہيں اس کے عالوه جغرافيائی حقيقی تحقيق اور نہر ١(
  اسالمی سرزمينوں ميں بھی تاکيد کرتے ہيں ۔

  ) قاموس کتاب مقدس، ماده عدن۔٢(
  .١٠۔ ١٤ء ، سفر تکوين ، باب دوم ، شماره :  ١٨٣٩)کتاب عہدعتيق ( توريت ) : طبع ريچرڈ واٹس ،لندن ، ٣(
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شور محقق استاد سامی البدری حضرت آدم کی بہشت کے بارے ميں غير ) قاموس کتاب مقدس ،ماده : جيحون اور فيشون عظيم دان٤(
مطبوعہ ايک بحث ہمارے تحرير فرمايا ہے : وه چہار گانہ ندياں فرات کی شاخ ہيں اور انہوں نے اس بات کاذکرکيا ہے کہ وه اس لئے 

ان کے راستوں ميں واقع شہروں سے  ترجمہ ميں آرامی عبری توريت اور سامری سے استناد کرتے ہيں اور فرات کی شاخوں اور
  متعلق اپنے خطی آثارميں ميخی اور ہيرو گليفی کی پيروی کرتے ہيں ۔

جب حضرت آدم بہشت سے نيچے آئے تو بابل فرات کے عالقے ميں ساکن ہوئے اور جب فوت کر گئے تو آپ کے فرزند 
کے بعد حضرت نوح نے ان کی ہڈيوں کو اپنی کشتی شيث نے کوه ابو قبيس مکہ کے ايک غار ميں انہيں دفن کر ديا پھر اس
  ميں رکھا اور کشتی سے نيچے اتر نے کے بعد نجف ميں دفن کر ديا۔

لٰہذا جيسا کہ ہم مشاہده کر رہے ہيں حضرت آدم کا اس بہشت سے نکلنا تھا جو عراق ميں تھی اور جب وہاں سے باہر آئے تو
  ۔عراق ميں اسی سے نزديک سر زمين کی طرف گئے

انہوں نے اس باغ کے درختوں اورپھلونسے پودوں اور بيجونکوليا ، تاکہ خدا وند عالم کی ہدايت کے مطابق اسے لگائيں اور 
  دانہ اگائيں جيسا کہ روايات صريحاً اس بات کی وضاحت کرتی ہيں۔

ے کہ اہل توريت نے کہا ہے : ان کے عراق ميں سکونت کے بارے ميں ''بابليون'' کے ماده ميں معجم البلدان ميں ذکر ہوا ہ
آدم کی منزل بابل ميں تھی اور بابل فرات اور دجلہ کے درميان ايک سر زمين ہے۔ نيز ماده بابل ميں قاموس کتاب مقدس ميں 

  جو ذکر ہے اس کا خالصہ يونہے :
ور بابرکت مشہور تھيں فرات اور دجلہ کے پانی ان تمام عالقوں ميں جاری ہوتے تھے، اسی لئے وہاں کی زمينيں زر خيز ا

  اور انواع و اقسام کے ميوے اور دانے وہاں فراہم تھے؛ اس کا قديم نام شنعار تھا۔ 
معجم البلدان ميں ماده بابل کے ذيل ميں ذکر ہوا ہے کہ، بعض اہل توريت نے کہا ہے : بابل وہی کوفہ ہے اور نوح کشتی 

اه کی تالش کی تو بابل ميں رہائش اختيار کی اور نوح کے بعداس سے نيچے اترنے کے بعد اپنی جائے سکونت اور جائے پن
  ميں وسعت ہو گئی۔

مکتب خلفاء کی روايات مينحضرت آدم کے دفن سے متعلق ذکر ہوا ہے کہ، نوح نے انہيں بيت المقدس ميں دفن کيا ہے اور 
ام پر جہاں حضرت علی دفن ہوئے مکتب اہل بيت کی روايتوں ميں مذکور ہے کہ نوح نے حضرت آدم کو نجف ميں اسی مق

ہيں دفن کيا ہے اور نوح بھی اسی جگہ دفن ہوئے ہيں، حضرت آدم کی عراق ميں رہائش کی تائيد جو کچھ روايات ميں ذکر 
  ہو ا ہے اس سے ہوتی ہے ۔

اس کے بعد مکہ ميںپہلے : آدم مکہ گئے اور عرفات ، مشعر اور منٰی ميں قيام کيا، ان کی توبہ عرفات ميں قبول ہوئی ، پھر 
حضرت حوا سے مالقات کی، خدا وند عالم نے انہيں بيت هللا کی تعمير پرمامور کيا، بعيد ہے کہ آدم دور دراز ملک جيسے 
 ہند سے حج کے لئے مامور ہوئے ہوں، جيسا کہ بعض روايات ميں آيا ہے جن کا ميرے نزديک صحيح ہونا ثابت نہيں ہے ۔

ذکور ہے کہ ، حضرت آدم نجف کے عالقہ غری ميں دفن ہوئے ہيں۔ اور خاتم االنبياء کے دفن دوسرے: ديگر روايات ميں م
  سے متعلق روايت ميں ہے : ہر پيغمبر جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے وہيں دفن ہوتاہے ۔

سے باہر  مذکوره باال بيان سے نتيجہ نکلتا ہے : حضرت آدم کی بہشت فرات کی زمينوں ميں تھی اور جب حضرت آدم اس
آئے تو اس کے نزديک ہی اترے، خد اوند عالم نے اس باغ کو خشک کر ديا اور روئے زمين سے اٹھا ليا، تو حضرت آدم 

  نے دوسری جگہ کو درختوں سميت کشت و کار کے ذريعہ زنده اور آباد کيا، خدا وند عالم بہتر جانتا ہے ۔

  اٰلہی امتحان اور حاالت کی تبديلی
ور ابليس: تمام فرشتے اور ابليس جوکہ ان کے ساتھ تھا، خدا کی عبادت کرتے تھے اور جو بھی خدا انہيں اول ؛ فرشتے ا

حکم ديتا تھاآسمانوں اور زمينوں ميں وه اس کی اطاعت کرتے تھے اورمعمولی نافرمانی اور خالف ورزی کے بھی مرتکب 
ميں زميں پر خليفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ان لوگوننے اس خلقت  نہيں ہوتے تھے يہاں تک کہ خدا وند عالم نے انہيں خبر دی کہ

کی حکمتجاننا چاہی اور جب خدا نے اس کی حکمت سے انہيں باخبر کيا اور فرمايا کہ اس کوسجده کريں( جس طرح کہ وه 
خداوندی احکام تمام مواقع پر مطيع اور فرمانبردار تھے) سوائے ابليس کے سب نے اطاعت کی، اس ( ابليس) نے ان تمام 

اور دستورات کی مخالفت نہينکی جو اس کی نفسانی خواہشات اور تکبر سے ٹکراتے نہيں تھے ليکن آدم کے سجده سے 
متعلق حکم ميں اس نے اپنی خواہشات کا اتباع کيا اور حکم خداوندی کی مخالفت کی اسی لئے جو اس نے راه اختيار کی تھی

وگوں کے درجہ سے (جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی نہيں کی تھی اور ہميشہ اس فرشتوں کے مقام و منزلت نيز ان ل
کے حکم کے پابند تھے) نيچے آگيا اور عصيان و نافرمانی اور خواہشات کی پيروی کا مرتکب ہو گيااور خداوندعالم نے اس 

  بريائی کا اظہار کرے۔سے کہا: اس منزل سے نيچے اتر جا، تجھے کوئی حق نہيں ہے کہ اس جگہ تکبر اور ک
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ابليس ايسی حالت کے باوجود بھی خدا وند عالم کے سامنے نادم اور پشيمان نہ ہوا اور خدا سے توبہ نہ کی اور اس سے 
معذرت اور بخشش کی درخواست نہيں کی؛ بلکہ اپنی بدبختی کے لئے مزيد خدا سے درخواست کی؛ اور بوال: مجھے قيامت 

  عالم نے کہا: تجھے مہلت دی گئی۔تک کی مہلت ديدے! خداوند 
اس ملعون نے وعده اٰلہی دريافت کرنے اور اپنی مراد کو پہنچنے کے بعد بے جھجھک خدا کے مقابل اپنے موقف کا اظہار 
کر ديا اور کہا: جس کوتونے مجھ پر فوقيت اور برتری دی ہے ميں اس سے انتقام لوں گا۔ اور اس کی نسل و ذريت کولگام 

پيچھے گھمائوں گا اور سامنے ، پيچھے، دائيں اور بائينسے داخل ہوں گا اور ان کے برے اعمال اور رفتار کو  لگاکر اپنے
  ان کی نظرميں خوبصورت بنائوں گا؛يہاں تک کہ تو ان ميں اکثريت کو ناشکر گزار پائے گا۔ خداوند عالم نے فرمايا:

  )١(اذھب فمن تبعک منھم فان جہنم جزاؤکم جزاء موفوراً)(
  جا! ان ميں سے جو بھی تيری پيروی کرے، جہنم تم لوگوں کی سزا ہے جو بہت سنگين سزا ہے۔

ہاں ابليس صرف اس راه کے انتخاب سے معصوم فرشتوں کے منصب سے گرکر خدا کے نافرمان بندوں کی صف ميں 
ں توبہ اور انابت بھی نہيں کی، بلکہ شامل ہو گيا ۔ اور اس منزل پر آنے کے باوجودنادم اورپشيمان ہوکر خدا کی بارگاه مي

اپنے اختيار سے ذلت، خواری کے پست درجہ ميں پڑا رہا، يعنی ان لوگوں کی منزل ميں جو گمراه ہيناور ہميشہ گمراہی پر 
  اصرار کرتے ہيں۔

  دوسرے : آدم و حوا
کی تخليق کی اور دونوں کو اس بہشت خدا وند عالم نے آدم کی تخليق کے بعد فرشتوں کو ان کے سجده کا حکم ديا اور حوا 

ميں جگہ دی يعنی وه بہشت جسے اس روئے زمين پر ہونا چاہئے، اس لئے کہ خدا وند عالم نے حضرت آدم کو اسی زمين 
کی مٹی سے خلق کيا ہے اور انہيں اسی زمين پر زندگی کرنے کے لئے آماده کيا ( اور کتاب و سنت ميں اس بات کی 

خداوند عالم نے آدم کو خلقت کے بعد اس زمين سے اُس بہشت ميں کو جو کسی دوسرے ستارے ميں  تصريح نہيں ملتی کہ
تھی منتقل کيا اور دوباره انہيں اس زمين کی طرف لوٹايا) لٰہذا ناچار اس بہشت کو جيسا کہ بيان کيا گيا ہے اسی زمين پرہونا 

پ مثا ل اور بے نظير تھی ہو اور آدم و حوا کی خلقت کے چاہئے سوائے يہ کہ يہ بہشت جيسا کہ معلوم ہوتا ہے اپنی آ
مراحل ميں سے ايک مرحلہ تھی اور ا س کا وجود خلقت کے اس مرحلہ کے تمام ہونے پر ختم ہوگياہے اور خدا بہتر جانتا 

  ہے ۔
ے فرمايا: اس بہشت کی خصوصيات اور امتيازات ميں خداوند عالم نے بعض کی طرف اشاره کيا ہے منجملہ حضرت آدم س

تم اس بہشت ميں نہ بھوکے رہوگے نہ پياسے اور نہ برہنہ اور نہ ہی آفتاب کی گرمی سے کوئی تکليف ہوگی نيز ان سے 
  اور حوا سے فرمايا:

..............  

  ٦٣)اسراء ١(

  اس باغ سے جو چاہو کھائو، ليکن اس درخت کے قريب نہ جانا ورنہ ستمگروں ميں سے ہو جائوگے۔
ے گوش گز ار کيا کہ شيطان تمہارا اور تمہاری بيوی کا دشمن ہے ہوشيار رہنا کہيں تمہيں وه اس بہشت سے باہر اور آدم ک
  نہ کر دے۔

حضرت آدم شيطان کے باربار خدا کی قسم کھانے اور اس کے يہ کہنے سے کہ ميں تمہارا خير خواه اور ہمدرد ہوں اپنے 
شکار ہو گئے اور خدا وند عالم کے فرمان کے مطابق اپنی اطميان بخش اختيار سے حو اکے ساتھ شيطان کے وسوسے کا 

اور مضبوط حالت سے نيچے آگئے اور وسوسہسے متاثرہوگئے؛ اس کی سزا بھی اطمينان بخش بہشت رحمت سے دنيائے 
ہے ،کہ جس ميں زحمت ميں قدم رکھنا تھا، ايسی دنيا جو کہ رنج و مشقت ، درد و تکليف اور اس عالم جاويد کا پيش خيمہ 

  بہشتی نعمتيں ہيں يا جہنمی عذاب۔
  اس طرح سے انسان نے امانت کا با ر قبول کيا ايسی امانت جس کے بارے ميں خدا وند عالم نے خبر ديتے ہوئے فرمايا:

کان ظلوما جھوالً، (انا عرضنا االمانة علٰی السٰموات و االرض و الجبال فٔاَبين ان يحملنھا و ؤاشفقن منھا و حملھا االنسان انہ 
  )١ليعذب هللا المنافقين و المنافقات و المشرکين و المشرکات و يتوب هللا علٰی المؤمنين و المؤمنات و کان هللا غفوراً رحيماً)(

ہم نے بارامانت (تعہد و تکليف) کوآسمان، زمين اور پہاڑونکے سامنے پيش کياانہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کيا 
ے خوفزده ہوئے ، ليکن انسان نے اسے اپنے دوش پر اٹھا ليا، وه بہت جاہل اور ظالم تھا، ہدف يہ تھا کہ خد اوند اور اس س
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عالم منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے اور با ايمان مردوں و عورتوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا وند 
  عالم ہميشہ بخشنے واال اور رحيم ہے ۔

اس آيت ميں مراد(خداوند عالم بہتر جانتا ہے) اٰلہی تکاليف اور وه چيزيں ہينجو انسان کو انسانيت کے زيور سے امانت سے 
  آراستہ کرتی ہيں۔

آسمان و زمين پر پيش کرنے سے مراد مخلوقات ميں غير مکلف افراد پر پيش کرنا ہے ، يہ پيشکش اور قبوليت انتخاب اٰلہی 
  خالص افراد کو جدا کر دے ۔کامقدمہ تھی تاکہ مخلص اور 

  اس لحاظ سے آدم کا گناه بار امانت اٹھانے ميں تھا، ايسی امانت جس کے آثار ميں سے وسوسٔہ شيطانی
..............  

  ٧٣۔٧٢)احزاب ١(

سے متاثر ہونا ہے ۔ يہ تمام پروگرام حضرت آدم کی آفرينش سے متعلق ايک مرحلہ ميں تھے جو کہ ان کی آخری خاکی 
ی سے کسی طرح مشابہ نہيں ہيں نيز عالم تکوين و ايجاد ميں تھے قبل اس کے کہ اس خاص بہشت سے ان کا معنوی زندگ

  ہبوط ہوا اور اس سے خارج ہو کر اس زمين مين تشريف الئے ۔
ئے خلق کيونکہ انبياء اس عالم ميں معصوم اور گناه سے مبرا ہيناور حضرت آدم اپنے اختيار اورانتخاب سے جس عالم کے ل

کئے گے تھے اس ميں تشريف الئے،اس اعتبار سے حضرت آدم کا عصيان اس معنوی امر سے تنزل ہے (خدا وند عالم بہتر
 جانتا ہے) ۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  آيات کی شرح اور روايات ميں ان کی تفسير

  پہلے۔ پيغمبر اکرۖم سے منقول روايات:

۔ احمد بن حنبل، ابن سعد، ابو دائوداور ترمذی نے اپنی سندوں سے رسول خدۖا سے نقل کيا ہے: آپ نے فرمايا: خدا وند عالم١
نے آدم کو ايک مشت مٹی جوزمين کے تمام اطراف سے لی تھی خلق کيا؛ اسی وجہ سے بنی آدم زمين کے ہم رنگ ہيں 

  )١ہيں گروہونميں ميانہ رنگ کے مالک ہيں...۔(بعض سرخ، بعض سفيد، بعض سياه اور کچھ لوگ ان
  ۔ ابن سعد نے رسول خدۖا سے روايت نقل کی ہے جس کا خالصہ يہ ہے :٢

 )٢جب حضرت آدم سے يہ خطا سرزد ہوئی تو ان کی شرمگاه ظاہر ہو گئی جبکہ اس سے پہلے ان کے لئے نماياننہيں تھی۔(
  خدۖا سے ذکر کيا ہے : ۔ شيخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ خصال ميں رسول٣

آدم و حوا کا قيام اس بہشت ميں ان کے خارج ہونے تک دنياوی دنوں کے لحاظ سے صرف سات گھنٹہ تھا يہاں تک کہ خدا 
  )٣وند عالم نے اسی دن بہشت سے نيچے بھيج ديا۔(

..............  

، طبقات ابن سعد ، طبع ٤٠٠، ص ٤احمد ج ، ،مسند ٤٦٩٣، حديث ٢٢٢، ص ٤، سنن ابی داؤد ج ، ١٦، ص ١١)سنن ترمذی ، ج ١(
  . ٦۔ ٥، حصہ اول ص١يورپ ، ج 

  .١٠حصہ اول ، طبع يورپ ، ص ١) طبقات ابن سعد ، ج ، ٢(
  . ١٤٢، ص ١١)نقل از بحار اال نوار ج ٣(

  دوسرے۔ حضرت امام علی سے مروی روايات

  الف:۔ فرشتونکی خلقت کے بارے ميں
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  ہے کہ امير المؤمنين حضرت علی ـ خدا وند عالم سے عرض کرتے ہيں: کتاب بحار االنوار ميں مذکور
....جن فرشتوں کو تونے خلق کيا اور انہيں اپنے آسمان ميں جگہ دی ان ميں کسی طرح کی کوتاہی اور سستی نہيں ہے؛ نيز 

لوگ تيری مخلوقات کے با ان کے يہاں نسيان وفراموشی کا گز ر نہيں ہے اور عصيان و نافرمانی ان کے اندر نہيں ہے وه 
شعور اور دانا ترين افراد ہيں؛ وه تجھ سے سب سے زياده خوف رکھتے اورتجھ سے نزديک ترين اور تيری مخلوقات ميں 
سب سے زياده اطاعت گزاراورفرمانبردارہيں؛ انہيں نيند نہيں آتی ، عقلی غلط فہمياں ان کے يہاں نہيں پائی جاتی، جسموں 

وه لوگ باپ کے صلب اور ماں کے رحم سے وجود ميں نہيں آئے ہيں نيز بے حيثيت پانی (منی) سے  ميں سستی نہيں آتی،
پيدا نہينہوئے ہيں؛ تونے ان لوگونکو جيسا ہونا چاہئے تھا خلق کيا ہے اور اپنے آسمانوں ميں انہيں جگہ دی ہے اور اپنے 

ديا آفات و بليات سے دور اور محفوظ رکھ کر گناہوں سے  نزديک انہيں عزيز و مکرم بنايا ہے اور اپنی وحی پر امين قرار
پاک کيا اگرتونے انہيں قوت نہ دی ہوتی تو وه قوی نہ ہوتے؛ اگر تونے انہينثبات و استقالل نہ ديا ہوتا تو وه ثابت و پائدار نہ 

  ہوتے۔ 
تو وه بھی نہوتے، وه لوگ جو تجھ  اگر تيری رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو وه اطاعت نہيں کرتے اورا گر تو نہ ہوتا

سے قرابت رکھتے ہيں اور تيری اطاعت کرتے اور تيرے نزديک جو اپنا مخصوص مقام رکھتے ہيں اور ذره برابر بھی 
تيرے حکم کی مخالفت نہيں کرتے ان سب کے باوجود اگر نگاہوں سے تيرا پوشيده مرتبہ مشاہده کرتے ہيں تو اپنے اعمال 

راپنی مالمت و سرزنش کرتے ہيں اور راه صداقت اپناتے ہوئے کہتے ہيں کہ تيری عبادت کا جو حق تھا کو معمولی سمجھ ک
ويسی ہم نے عبادت نہيں کی ؛اے خالق و معبود! تو پاک و منزه ہے تيرا امتحان و انتخاب مخلوقات کے نزديک کس قدر 

  )١حسين وخوبصورت اور باعظمت ہے ۔(

  ب:۔آغاز آفرينش
  دائش کے بارے ميں حضرت امام علی ـ کے کالم کا خالصہ يہ ہے:خلقت کی پي
..............  

  .١٧٦، ١٧٥، ص  ٥٩) بحار االنوار ج ١(

خدا وند عالم نے فضائوں کو خلق کيا، اس کی بلندی پر موجزن اور متالطم پانی کی تخليق کی، سرکش اور تھپيڑے کھاتا ہوا 
ضافہ ہوتا رہتا ہے پھر اسے تيز و تند اور سخت ہال دينے والی ہوا کی پشت پر قرارپانی؛ بلند موجوں کے ساتھ کہ جس ميں ا

دياجس نے اپنے شديد جھونکونسے (جس طرح دہی اور دودھ کو متھا جاتا ہے اس کو متھتے اور حرکت ديتے ہيں؛اور اس 
کنده کر ديا پھر وه جھاگ کھلی فضا سے مکھن اور باالئی نکالتے ہيں اور اس کا جھاگ اوپر آجاتا ہے) ان جھاگوں کو پرا

اور وسيع ہوا ميں بلندی کی طرف چلے گئے تو خدا وند عالم نے ان سے سات آسمان خلق کئے اور اس کی نچلی سطح کو 
سيالب سے عاری موج اور اس کے اوپری حصہ کو ايک محفوظ چھت قرار ديا، بغير اس کے کہ کوئی ستون ہو اور وسائل 

ک دوسرے سے متصل و مرتبط ہوں؛ آسمان دنيا کو ستاروں سے زينت بخشی پھر فوقانی آسمانوں کے و آالت سے مل کر اي
درميان جو کہ آسمان دنيا کے اوپر واقع ہے ،شگاف کيا پھر انہيں انواع و اقسام کے فرشتوں سے بھر ديا، ان ميں سے بعض 

ض رکوع دائم کی حالت ميں ہيں جو کبھی قيام نہيں دائمی سجده کی حالت ميں ہينجو کبھی سجدے سے سر نہيناٹھاتے تو بع
کرتے، بعض بالکل سيدھے منظم صفوف کی صورت ميں مستقيم اورثابت قدم ہيں اور حرکت نہيں کرتے؛ خدا کی تسبيح 

کرتے ہوئے کبھی تھکاوٹ کا احساس نہيں کرتے، انہينخواب آنکھوں ميں عقلوں کی غفلت ، جسموں ميں سستی، فراموشی، 
ہی اور بے اعتنائی الحق نہيں ہوتی، بعض وحی خداوندی کے امين ہيں اور رسولوں تک پيغام رسانی کے لئے اس بے توج

کی زبان اور حکم خداوندی پہنچانے کے لئے ہميشہ رفت و آمد رکھتے ہيں، بعض اس کے بندوں کے محافظ اور بہشت کے 
پست سر زمينوں پر ہيں اور سر آسمان سے بھی اوپر  دروازوں کے نگہبان ہيں، ان ميں سے بعض ايسے ہيں جن کے قدم

ہيں... وه لوگ اپنے پروردگار؛ کی توہم و خيال کے ذريعہ تصوير کشی نہيں کرتے، خدا کی خلق کرده مخلوقات کے 
اوصاف کو خدا کی طرف نسبت نہيں ديتے اسے مکان کے دائره ميں محدود نہيں کرتے اور امثال و نظائر کے ذريعہ اس 

  ف اشاره نہيں کرتے۔کی طر

  ج:۔ انسان کی خلقت
امام نے فرمايا: خدا نے پھر زمين کے سخت و نرم ، نمکين اور شيرين مختلف حصوں سے کچھ مٹی لی؛ پھر اسے پانی ميں 
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مخلوط کيا تاکہ خالص ہو جائے، پھر اسے دوباره گيال کر کے جالدی اور صيقل کيا ، پھر اس سے شکل و صورت جس ميں
وجوارح والی خلق کی اور اسے خشک کيا پھر اسے استحکام بخشا تاکہ محکم و مضبوط ہو جائے روز معين و اعضا ء 

  معلوم کے لئے۔
پھر اس ميں اپنی روح پھونکی، تو ايک ہوشيار انسان کی شکل ميں ظاہر ہوا؛ اور حرکت کرتے ہوئے اپنے ،دل و دماغ؛ 

اور ايک جگہ سے دوسری جگہ قابل انتقال آالت سے استفاده کرتاہے حق عقل و شعور اور ديگر اعضاء کا استعمال کرتاہے 
و باطل ميں فرق قائم کرتاہے نيز چکھنے، سونگھنے اور ديکھنے والے حواس کا مالک ہے وه رنگا رنگ سرشت اور 
طبيعت اور مختلف عناصر کاايک ايسا معجون ہے جن ميں سے بعض ايک دوسرے کی ضد ہيں اور ان ميں سے بعض 

  )١متبائن اور ايک دوسرے سے عٰلحده ہيں جيسے گرمی، سردی، خشکی، رطوبت، بدحالی اور خوش حالی۔(

  د:۔جن، شيطان اورابليس کی خلقت
حضرت امام علی فرماتے ہيں: خدا وند عالم نے جن اور نسناس کے سات ہزار سال روئے زمين پر زندگی بسر کرنے کے 

يک مخلوق پيداکرے اور وه مخلوق آدمی ہونا چاہے کہ جن کے لئے آسمان و زمين بعد جب چاہا کہ اپنے دست قدرت سے ا
کی تقدير و تدبير کی گئی ہے تو آسمانونکے طبقوں کا پرده اٹھا کر فرشتوں سے فرمايا: ميری (جن اور نسناس )مخلوقات کا 

  زمين ميں مشاہده کرو۔
نہ اور سفاکانہ انداز ديکھے تو ان پرگراں گز را اور خدا کے جب ان لوگوں نے اہل زمين کی غير عادالنہ رفتار اورظالما

لئے ناراض ہوئے اور اہل زمين پر افسوس کيا اور اپنے غيظ و غضب پر قابو نہ پا کر بول پڑے: پروردگارا! تو عزيز، 
رت ميں جابجا قادر، جبار، عظيم و قہار عظيم الشان ہے اور يہ تيری ناتواں اور حقير مخلوق ہے کہ جو تيرے قبضہ قد

ہوکر،تير ا ہی رزق کھاتی ہے اور تيری عفو و بخشش کے سہارے زنده ہے اور اپنے سنگين گناہوں کے ذريعہ تيری 
نافرمانی کرتی ہے جبکہ تو نہ ان پر ناراض ہوتاہے اور نہ ہی ان پر اپنا غضب ڈھاتا ہے اور نہ ہی جو کچھ ان سے سنتا 

يہ بات ہم پر بہت ہی گراں ہے اور ان تمام باتونکو تيرے سلسلہ ميں ہم عظيم شمار کرتے اور ديکھتاہے اس کاانتقام ليتا ہے ،
ہيں۔ جب خدا وند عالم نے فرشتوں کی يہ باتيں سنيں تو فرمايا: ''ميں روئے زمين پر ايک خليفہ بنانے واال ہوں'' تاکہ ميری 

پاک ہے ''آيا زمين پر ايسے کوخليفہ بنائے گا جو فساد و مخلوق پر حجت اور ميرا جانشين ہو، فرشتوننے کہا: تو منزه اور 
خونريزی کرے جبکہ ہم تير ی تسبيح اور حمد بجاالتے ہيں اور تيری تقديس کرتے اور پاکيزگی کا گن گاتے ہيں۔'' اور کہا: 

  اس جانشينی کو ہمارے درميان 
..............  

  .٣٢، ص ١) شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد : ج ١(

  قرار دے کہ نہ تو ہم فساد کرتے ہيں اور نہ ہی خونريزی کے مرتکب ہوتے ہيں۔
خداوند عالم نے فرمايا: ميرے فرشتو! مينجن حقائق کو جانتا ہوں وه تم نہيں جانتے ، ميرا اراده ہے کہ ايک مخلوق اپنے 

دايت يافتہ امام قرار دوں نيز ان کو دسِت قدرت سے بنائوں اور اس کی نسل و ذريت کو مرسل ،پيغمبراور صالح بندے اورہ
اپنی مخلوقات کے درميان اپنا زمينی جانشين بنائوں، تاکہ لوگوں کو گناہوں سے روکيں اور ميرے عذاب سے ڈرائيں، ميری 

اطاعت و بندگی کی ہدايت کريں اور ميری راه کو اپنائيں نيز انہيں آگہی بخش برہان اور اپنے عذر کی دليل قرار دوں، 
)کو اپنی زمين سے دور کرکے ان کے ناپاک وجود سے اسے پاک کر دوں.اور طاغی و سرکش جنونکو اپنی ١س (نسنا

مخلوقات کے درميان سے نکال کر انہيں ہوااور دور دراز جگہوں پر منتقل کر دوں تاکہ نسل آدم کے جوار سے دوررہيں 
نہ کريں، لٰہذا جو شخص ہماری اس مخلوق کی نسل سے اور ان سے انس و الفت حاصل نہ کريں اور ان کی معاشرت اختيار 

جس کو ميں نے خود ہی انتخاب کيا ہے ميری نافرمانی کرے گا اسے سر کشوں اور طاغيوں کے ٹھکانوں پر پہنچا دوں 
ه گااور کوئی اہميت نہيں دونگا۔ فرشتوں نے کہا: خدايا! جو مرضی ہو وه انجام دے: ہم تيری تعليم کرده چيزوں کے عالو

  )٢کچھ نہيں جانتے ، تو دانا اور حکيم ہے ...(
  ھ۔ روح: حضرت امام علی نے روح کے بارے مينجو بيان کيا ہے اس کا خالصہ درج ذيل ہے :

جبريل روح نہيں ہيں، جبرئيل فرشتوں ميں سے ايک فرشتہ ہے اور روح جبريل کے عالوه ايک دوسری مخلوق ہے، اس 
  غمبۖر سے فرمايا:لئے کہ خدا وند عالم نے اپنے پي

  (تنزل المالئکة بالروح من امره علٰی من يشاء من عباده)
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فرشتوں کو اپنے فرمان سے روح کے ساتھ اپنے جس بنده پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے ۔ لٰہذا روح فرشتوں کے عالوه چيز 
  )٣ہے۔(

  نيز فرمايا: 
  )٤ذن ربھم)((ليلة القدر خير من الف شہر٭ تنزل المالئکة و الروح فيھا بِأِ 

شب قدر ہزار مہينوں سے بہتر ہے فرشتے اور روح اس شب ميں اپنے پروردگار کے اذن سے نازل ہوتے ہيں۔ نيز فرماتا 
  ہے :

..............  

  ) نسناس کی حقيقت ہم پرواضح نہيں ہے ، بحار االنوار ميں ايسا ہی مذکور ہے ۔١(
  ول.، علل الشرائع سے منق٨٣۔٨٢ص٦٣)بحار االنوار ج٢(
  ٢)نحل٣(
  ٤۔٣)قدر٤(

  )١(يوم يقوم الروح و المالئکة صفاً)(
  جس دن روح اور فرشتے ايک صف ميں کھڑے ہوں گے۔

  اور حضرت آدم کے بارے ميں جبرائيل سميت تمام فرشتوں سے فرمايا: 
  ( انی خالق بشراً من الطين فأِذا سّويتہ و نفخت فيہ من روحی فقعوا لہ ساجدين)

انسان بنائوں گا اور جب اسے منظم کر دوں اور اس ميں اپنی روح پھونک دوں، تو اس کے سجده کے ميں مٹی سے ايک 
  )کيا۔٢لئے سر جھکا دينا! تو جبريل نے تمام فرشتوں کے ہمراه اس روح کا سجده (

  اور مريم کے بارے ميں ارشاد ہوا:
  )٣(فٔاَرسلنا اليھا روحنا فتمثّل لھا بشراً سوياً)(

  ح اس کی طرف بھيجی اور وه ايک مکمل انسان کی شکل ميں مريم پر ظاہر ہوا اور پيغمبر ۖ سے فرمايا:ہم نے اپنی رو
  (نزل بہ الروح االمين٭ علٰی قلبک )

  تمہارے قلب پر اسے روح االمين نے نازل کيا ہے ۔
  پھر فرمايا:

  )٤(لتکون من المنذرين، بلساٍن عربٍی مبين )(
  والے رہو۔ تاکہ واضح عربی زبان ميں ڈرانے

  )٥لٰہذا روح گوناگوں اور مختلف شکل و صورت ميں ايک حقيقت ہے۔ (
  امام کی گفتگو کا خاتمہ۔

اس بنا پر روح (خد ابہتر جانتا ہے) وه چيز ہے جو آدم ميں پھونکی گئی ، نيز وه چيز ہے کہ جو مريم کی طرف بھيجی گئی 
کے پاس التا تھا ؛ اور کبھی اس فرشتہ کو جو وحی پيغمبر کا حامل نيز وه چيز ہے جو حامل وحی فرشتہ اپنے ہمراه پيغمبر 

ہوتا تھا اسے بھی روح االمين کہتے ہيں، اس طرح روح وہی روح القدس ہے جس کے ذريعہ خدا وند عالم نے حضرت 
  عيسٰی کی تائيد کی تھی اور قيامت کے دن خود روح فرشتوں کے ہمراه ايک صف ميں کھڑی ہوگی۔

..............  

  ٣٨)نبأ ١(
  ٧٢۔٧١)ص٢(
  ١٧)مريم٣(
  ١٩٥۔١٩٤)شعرائ٤(
  ١٨٥۔١٨٤)الغارات ثقفی تحقيق اسناد جالل الدين حسينی ارموی '' محدث ''جلد اول ص ٥(

  يہ وہی روح ہے جس کے بارے ميں خدا وند عالم فرماتا ہے :
  )١( و يسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی)(

  رتے ہيں توتم ان سے کہہ دو روح امر پروردگار ہے ۔تم سے روح کے بارے ميں سوال ک
  خدا وندا! ہم کو سمجھنے ميں خطا سے اور گفتار ميں لغز ش سے محفوظ رکھ۔
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  و۔ فرشتوں کے حضرت آدم کا سجده کرنے کے معنی
  امام علی کی اس سلسلے ميں گفتگو کا خالصہ يہ ہے :

ه نہيں تھا فرشتوں نے اس سجده سے ، غير هللا، يعنی آدم کی عبادت فرشتوں کا آدم کے لئے سجده؛ اطاعت اور بندگی کا سجد
  اور بندگی نہيں کی ہے ، بلکہ حضرت آدم کی فضيلت اور ان کيلئے خداداد فضل و رحمت کا اعتراف کيا ہے ۔

  امام علی کے کالم کی تشريح:
  امام نے گز شتہ بيان ميں فرشتوں کو چار گروه ميں تقسيم کيا ہے :

پہال گروه: عبادت کرنے والے ، بعض رکوع کی حالت ميں ہيں، بعض سجده کی حالت ميں ہيں تو بعض قيام کی حالت ميں 
  ہيں تو بعض تسبيح ميں مشغول ہيں۔

دوسرا گروه: پيغمبروں تک وحی پہنچانے ميں وحی خداوندی کے امين ہيں اور رسولوں کے دہن ميں گويا زبان؛ نيز بندوں 
  علق کہ خداوند عالم ان کے ذريعہ خلق کا انتظام کرتا ہے رفت و آمد کرنے والے ہيں۔کے امور سے مت

تيسرا گروه: بندوں کے محافظ و نگہبان، انسان کے جسم و جان ميں ايک امانت اور ذخيره کی قوتوں کے مانند کہ جن کے 
يسا نہ ہوتا تو ہالکت اور مفسده ؛امن و امان ذريعہ خدا وند عالم بندوں کو ، ہالکت اور مفاسد سے محفوظ رکھتا ہے ، اگر ا

 اور حفاظت و سالمتی سے زياده انسان کو پہنچے، ان ميں سے بعض جنت کے خدام يعنی نگہبان اور خدمت گز ار بھی ہيں۔
ناچوتھا گروه: حامالن عرش کا ہے : شايد يہی لوگ ہينجو امور عالم کی تدبير پر مامور کئے گئے ہيں جيسے بارش نازل کر

  ،نباتات اور اس جيسی چيزونکا اگانا اور اس کے مانند ايسے امور جو پروردگار عالم کی ربوبيت 
  سے متعلق ہيں اور مخلوقات عالم کے لئے ان کی تدبير کی گئی ہے ۔

..............  

  ٨٥)اسرائ١(

  

  تيسرے۔ امام محمد باقرسے مروی روايات

  نی ميں ارشاد فرمايا:امام باقر نے (ونفخت فيہ من روحی ) کے مع
يہ روح وه روح ہے جسے خدا وند عالم نے خودہی انتخاب کيا، خود ہی اسے خلق کيا اور اسے اپنی طرف نسبت دی اور 

  ) ١تمام ارواح پر فوقيت و برتری عطا کی ہے ۔(
  اور دوسری روايت ميں آپ نے فرمايا ہے : 

ت دی ہے کہ اسے تمام ارواح پر برتری عطا کی ہے ،جس خدا وند عالم نے اس روح کو صرف اس لئے اپنی طرف نسب
  طرح اس نے گھروں ميں سے ايک گھر کو اپنے لئے اختيار فرمايا:

ميرا گھر! اور پيغمبروں ميں سے ايک پيغمبر سے کہا:ميرا خليل ( ميرے دوست) يہ سب ،مخلوق ، مصنوع، محدَّث ، 
  )٢مربوب اور مدبَّر ہيں۔(

  اضافت اور نسبت تشريفی ہے ۔يعنی ان کی خد اکی طرف 
  دوسری روايت ميں راوی کہتا ہے :

  امام باقر سے ميں نے سوال کيا: جو روح حضرت آدم اور حضرت عيسٰی ميں ہے وه کيا ہے ؟
فرمايا: دو خلق شده روحيں ہيں خد اوند عالم نے انہيں اختيار کياا ور منتخب کيا: حضرت آدم اور حضرت عيسی ـ کی روح 

  )٣کو۔(

  چوتھے۔ امام صادق سے مروی روايات
حضرت امام صادق نے خدا وند عالم کے حضرت آدۖم و حوا سے متعلق کالم( فبدت لھما سو ء اتھما) ''ان کی شرمگاہيں ہويدا 

  ہو گئيں'' کے بارے ميں فرمايا:
  )٤ان کی شرمگاہيں ناپيدا تھيں ظاہر ہو گئيں يعنی اس سے قبل اندر مخفی تھيں۔(

  رت آدم سے حضرت جبريل کی گفتگو کے بارے ميں فرمايا:امام نے حض
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، بحوالۂ  نقل از معانی١٢،ص ٤) بحار االنوار ج٢، بنا بر نقل معانی االخبار اورتوحيد صدوق(١٢ص  ٤)بحار االنوار ، ج١(
  ٢٣١، نقل از تفسير قمی ص ١٦٠ص  ١١) بحار االنوار ج٤(١٣،ص  ٤) بحار االنوار ج٣االخبارو توحيد صدوق.(

جب حضرت آدم جنت سے باہر ہوئے تو ان کے پاس جبرئيل نے آکر کہا: اے آدم! کيا ايسا نہيں ہے کہ آ پ کو خدا وند عالم 
نے خود اپنے دست قدرت سے خلق کيا اورآپ ميں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے سجده کا حکم ديا اور اپنی 

بہشت ميں جگہ دی اور اسے تمہارے لئے حال ل اور جائز بنايا اور  کنيز حوا کوآ پ کی زوجيت کے لئے منتخب کيا،
بالمشافہہ آپ کونہی کی : اس درخت سے نہ کھانا! ليکن آپ نے اس سے کھايا اور خدا کی نافرمانی کی، آدم نے کہا: اے 

ں سوچ بھی نہيں سکتا تھا جبرئيل! ابليس نے ميرے اطمينان کے لئے خدا کی قسم کھائی کہ ميں تمہارا خير خواه ہوں۔ اور مي
  ) ١کہ خدا وند عالم کی کوئی مخلوق خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے۔(

  امام نے حضرت آدم کی توبہ کے بارے ميں فرمايا:
جب خدا وند عالم نے آدم کو معاف کرنا چاہا تو جبرئيل کو ان کی طرف بھيجا، جبرئيل نے ان سے کہا: آپپر سالم ہو اے اپنی 

ابر آدم اور اپنی خطا سے توبہ کرنے والے !خدا وند عالم نے مجھے آپ کے پاس بھيجا ہے تاکہ ايسے مصيبت پر ص
مناسک آپ کو تعليم دوں جن کے ذريعہآ پ کی توبہ قبول کرلے! جبرئيل نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بيت کی طرف روانہ ہو 

سے کہا جہاں پر يہ بادل آپ پر سايہ فگن ہو جائے اپنے  گئے اسی اثناء ميں آسمان پر ايک بادل نمودار ہوا، جبرئيل نے ان
قدم سے خط کھيچ ديجئے ، پھر انہينليکر منٰی چلے گئے اور مسجد منٰی کی جگہ انہيں بتائی اور اس کے حدود پر خط 
ے کھينچا، محل بيت کو معين کرنے اور حدود حرم کی نشاندہی کرنے کے بعد عرفات لے گئے اور اس کی بلندی پر کھڑ

  )٢ہوئے اور ان سے کہا: جب خورشيد غروب ہو جائے تو سات بار اپنے گناه کا اعتراف کيجئے آدم نے ايسا ہی کيا۔(

  پانچويں۔ امام رضا سے مروی روايات
امام رضا نے خدا وند عالم کے کالم ''خلقت بيدی'' کے معنی کے بارے ميں فرمايا : يعنی اسے ميں نے اپنی قوت اور قدرت 

  )٣فرمايا:( سے خلق
  آپ سے عصمت انبياء سے متعلق مامون نے سوال کيا:

  اے رسول خدۖا کے فرزند! کيا ايسا نہيں ہے کہ آپ کہتے ہيں انبياء معصوم ہيں؟
..............  

  ١٦٧ص ١١)بحار االنوار ج3بہ نقل عيون اخبار الرضا ( ٤٧٢ص  ٤) تفسير نور الثقلين ج2. (١٦٧ص  ١١) بحار االنوار ج ١(

  امام نے فرمايا: ہاں، بوال! پھر جو خدا وند عالم نے فرمايا (فعصی آدم ربہ فغوٰی)اس کے معنی کيا ہيں؟
فرمايا: خدا وند عالم نے آدم سے فرمايا: ''تم اور تمہاری زوجہ جنت ميں سکونت اختيار کرو اور اس ميں جو دل چاہے کھائو

سے ہو جائو گے'' اور گندم کے درخت کا انہيں تعارف کرايا۔ خدا وندليکن اس درخت کے قريب نہ جانا ورنہ ستمگروں ميں 
عالم نے ان سے يہ نہيں فرماياکہ: اس درخت اور جو بھی اس درخت کی جنس سے ہونہ کھانا لٰہذاآدم و حوا اس درخت سے 

س درخت سے نہيں نزديک نہيں ہوئے يہ دونوں شيطان کے ورغالنے اور اس کے يہ کہنے پر کہ خداوندعالم نے تمہيں ا
روکا ہے بلکہ اس کے عالوه کے قريب جانے سے منع کيا ہے ،تمہيں اسکے کھانے سے ا س لئے نہی کی ہے کہ کہيں تم 

دونوں فرشتہ نہ بن جائو اوران لوگوں ميں سے ہو جائو جو حيات جاودانی کے مالک ہيں اس کے بعد ان دونوں کے اطمينان 
ا خير خوا ه ہوں'' آدم و حوا نے اس سے پہلے کبھی يہ نہيں ديکھا تھا کہ کوئی خدا وند کے لئے قسم کھائی کہ ''ميں تمہار

عالم کی جھوٹی قسم کھائے گا، فريب کھا گئے اور خدا کی کھائی ہوئی قسم پر اعتماد کرتے ہوئے اس درخت سے کھا ليا؛ 
قی روايتوں کو انشاء هللا کتاب کے خاتمہ پر )، آغاز خلقت سے مربوط با١ليکن يہ کام حضرت آدم کی نبوت سے پہلے کاتھا(

  ملحقات کے ضمن ميں عرض کريں گا۔

  بحث کا خالصہ
  اس بحث کی پہلی فصل ميں مذکوره مخلوقات درج ذيل چار قسموں ميں تقسيم ہوتی ہيں۔

وتا وه لوگ خدا کے۔ جو لوگ موت، زندگی، اراده اور کامل ادراک کے مالک ہيں اور ان کے پاس نفس اماره بالسوء نہيں ہ١
  سپاہی اورفرشتے ہيں۔

  ۔ جولوگ، موت ، زندگی، اراده؛ درک کرنے واال نفس اور نفس اماره کے مالک ہيں يہ گروه دو قسم کا ہے:٢
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  الف۔ جن کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے وه حضرت آدم کی اوالد ؛تمام انسان ہيں.
  يں.ب۔ جن کی خلقت جھلسا دينے والی آگ سے ہوئی ہے وه جنات ہ

۔ جو موت، زندگی اور اراده رکھتے ہيں ليکن درک کرنے واال نفس نہيں رکھتے اور غور و خوض کی صالحيت نہيں ٣
  رکھتے وه حيوانات ہيں۔

..............  

  ، بہ نقل عيون اخبار الرضا١٦٤، ص ١١)بحار االنوار ج١(

  تات ، پانی کی اقسام ، ماه و خورشيد اور ستارے۔۔جو حيوانی زندگی نيز ادراک و اراده بھی نہيں رکھتے ، جيسے: نبا٤
ہم ان تمام مخلوقات کی انواع و اصناف ميں غور و فکر کرتے ہيں تو ہر ايک کی زندگی مينايک دقيق اور متقن نظام حيات 

ں: پوشيده و مضمر پاتے ہيں جو ہر ايک کو اس کے کمال و جودی کے اعلٰی درجہ تک پہنچاتا ہے ؛اب ہم سوال کرتے ہي
  جس نے ان انواع و اقسام اور رنگا رنگ مخلوقات کے لئے منظم نظام حيات بناياوه کون ہے ؟ اور اس کا نام کيا ہے ؟

 يہ وه بات ہے جس کے متعلق ہم خدا کی توفيق سے ربوبيت کی بحث ميں تحقيق کے ساتھ بيان کريں گے ۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

٤   
  ربوبيت کی بحثيں

  ۔ رب اور پروردگار١
  ۔ رب العالمين کون ہے ؟٢
  ۔ مخلوقات کے بارے مينرب العالمين کی اقسام ہدايت٣

  ۔رب ١
اسالمی اصطالحوں ميں سب سے اہم ''رب'' کی اصطالح ہے کہ اس کے روشن و واضح معنی کا ادراک ہمارے ئے آئنده 
مباحث ميں ضروری و الزم ہے ؛ جس طرح قرآن کريم کی بہت ساری آيات کا کلی طور پر سمجھنا نيز خدا وند عزيز کی 

واضح کرنے سے وابستہ ہے نيز پيغمبر، وحی ، خصوصی طور پر معرفت و شناخت اس لفظ کے صحيح سمجھنے اور 
امام، روز قيامت کی شناخت اور موحد کی مشرک سے پہچان اسی کے سمجھنے ہی پر موقوف ہيلٰہذا ہم ابتد ا ميں اس کے 

  لغوی معنی اس کے بعد اصطالحی معنی کی تحقيق کريں گے :

  الف۔ لغت عرب ميں رب کے معنی
ر تدبير کرنے والے کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے ، نيز مالک اور صاحب اختيار کے ''رب'' زبان عربی ميں مربی او

معنی مينبھی استعمال ہوا ہے ۔''رب البيت'' يعنی گھر کا مالک اور ''رب الضيعة؛ يعنی مدبر اموال ،پراپرٹی کا مالک اور 
  ''رب الفرس'' يعنی گھوڑے کو تربيت کرنے واال يا اس کامالک۔

  می اصطالح ميں رب کے معنیب۔ اسال
''رب'' اسالمی اصطالح ميں خدا وند عالم کے اسمائے حسنی ميں شمار ہوتا ہے ، نيز رب نام ہے مخلوقات کے خالق اور 

مالک ، نظام حيات کے بانی اور اس کے مربی کا ،حيات کے ہر مرحلہ ميں، تاکہ ہر ايک اپنے کمال وجودی تک پہنچ 
  )١سکے ۔(

ريم مينکہيں کہيں لغوی معنی ميں استعمال ہوا ہے اور ہم اس معنی کو قرينہ کی مدد سے جو داللت کرتا ہے کہ''رب'' قرآن ک
  اس سے مراد رب کے لغوی معنی ہيں سمجھتے ہيں، جيسے حضرت يوسف کی گفتگو اپنے قيدی
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..............  

ملط کرديا ہے اور ايک کو دوسرے سے جدا نہيں کيا ہے  )راغب اصفہانی نے کلمہ ''رب'' کے لغوی اور اصطالحی معنی کو خلط و١(
،کيونکہ مربی شٔے تمام مراحل کے طے کرنے ميں درجۂ  کمال تک پہنچنے تک يہ معنی خاص طور پر اسالمی اصطالح ميں ہيں جبکہ 

  راغب نے اس کو تمام معنی ميں ذکر کيا ہے ۔

  ساتھيوں سے کہ ان سے فرمايا:
  )١يرأَم هللا الواحد القہار)(۔(ٔا ٔارباب متفرقون خ١

  آيا چند گانہ مالک بہتر ہيں يا خدا وند عالم واحد و قہار؟
  )٢۔(وقال للذی ظن انہ ناٍج منھما اذکرنی عند ربک) (٢

  جسکی رہائی اور آزاد ہونے کا گمان تھا اس سے کہا: ميرا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا۔
سی چيز کی طرف منسوب نہيں ہوا ہے وہاں مراد خداوندمتعال ہی ہے جيسا کہ جہاں پر''رب'' مطلق استعمال ہوا ہے اور ک

  قرآن مجيد ميں ذکر ہوا ہے : 
  )٣(بلدة طيبة ورب غفور)(

  ''پاک و پاکيزه سر زمين اور غفور پروردگار''
نی ميں استعمالجو کچھ ہم نے ذکر کيا ہے اس کی بنا پر ''رب'' لغت عرب اور اسالمی اصطالح ميں مالک اور مربی کے مع

ہوا ہے اس کے عالوه اسالمی اصطالح ميں نظام حيات کے مؤسس اور بانی کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے جو زندگی 
) تک پہنچے کے لئے پرورش کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مربی کے معنی ميں بھی ٤کے تمام مراحل ميں درجہ کمال(

امل مربی کے معنی ميناستعمال ہوا ہے يعنی اصطالحی ''رب' ' کے دو معنی استعمال ہوا ہے ، اس اضافہ کی صورت ميں ک
  ہوئے يا اس کے معنی دو حصوں ميں تقسيم ہوتے ہيں۔
  راغب اصفہانی مادٔه ''قرئ'' کے ذيل ميں فرماتے ہيں:

عنی مراد ہوں گے ،کوئی اسم بھی اگر ايک ساتھ دو معنی کے لئے وضع کيا جائے تو جب بھی تنہا استعمال ہوگا دونوں ہی م
جيسے ''مائده'' جو کہ کھانے اور دستر خوان دونوں ہی کے لئے ايک ساتھ وضع ہوا ہے ليکن تنہا تنہا بھی ہر ايک کو 

  ''مائده'' کہتے ہيں۔
''رب'' کے معنی لغت عرب ميں بھی اسی قسم کے ہيں، کبھی مالک تو کبھی مربی کے معنی ميں استعمال ہوا ہے اور 

  ح ميں کبھی تربيت کرنے والے مالک اور کبھی ا س کے بعض حصہ کے معنی ميں استعمال اسالمی اصطال
..............  

  ٣٩)يوسف ١(
  .٤٢) يوسف ٢(
  ١٥)سبا٣(
) کلمٔہ '' رب '' کلمۂ  '' صالة '' کے مانند ہے کہ جو لغت عرب ميں ہر طرح کے دعا کے معنی ميں ہے اور شريعت اسالم ميں ٤(

  '' نماز '' کے معنی ميں ہے . مشہور اور رائج

ہوا ہے يعنی نظام زندگی کے بانی اور اس کا قانون بنانے والے کے معنی ميں استعمال ہوا ہے ، جيسے خداوندعالم کا کالم 
  کہ فرمايا:

  )١(اتخذوا احبارھم و رھبانھم ارباباً من دون هللا) (
  مقابل قانون گز ار بنا ليا ۔(يہود و نصارٰی نے) اپنے دانشوروں اور راہبونکو خدا کے 

..............  

  ٣١)توبہ ١(

  ۔ رب العالمين اور اقسام ہدايت٢

  مقدمہ:
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  ''رب العالمين'' کی بحث درج ذيل اقسام ميں تقسيم ہوتی ہے۔
  الف۔ ''رب العالمين'' کے معنی اور اس کی توضيح و تشريح۔

  ب۔ اس کا خدا وند جليل ميں منحصر ہونا۔
  ين کی طرف سے ہدايت کی چہار گانہ انواع کا بيان درج ذيل ہے :ج۔ رب العالم

۔ فرشتوں کی ہدايت جو موت ، زندگی، عقل اور اراده رکھتے ہيں، ليکن نفس اماره بالسوء نہيں رکھتے ان کی ہدايت بال ١
  واسطہ خدا وند عالم کی تعليم سے ہوتی ہے ۔

ده کے ساتھ ساتھ نفس اماره بالسوء بھی رکھتے ہيں ان کی ہدايت ۔ انسان و جن کی ہدايت جو موت، زندگی، عقل و ارا٢
  پيغمبروں کی تعليم اور انذار کے ذريعہ ہوتی ہے ۔

۔موت و زندگی کے حامل حيوانات جو عقل اور نفس اماره بالسوء نہيں رکھتے ان کی ہدايت الہام غريزی کے تحت ہوتی ٣
  ہے ۔
  ، تسخير ی ہے ۔۔ بے جان اور بے اراده، موجودات کی ہدايت٤

  الف:۔قرآن کريم ميں رب العالمين کے معنی
  خدا وند متعال نے فرمايا:

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔(سبح اسم ربک االعلٰی٭الذی خلق فسوی٭ و الذی قدر فھدی٭ و الذی اخرج المرعٰی٭فجعلہ غثاء اَحوی)١

  خدا وند مہربان و رحيم کے نام سے 
م کو منزه شمار کرو جس خدا نے منظم طريقہ سے خلق کيا وہی جس نے اندازه گيری کی اور اپنے بلند مرتبہ خدا کے نا

  )١ہدايت کی وه جس نے چراگاه کو وجود بخشا پھر اسے خشک اور سياه کرديا۔(
  ۔ (ربنا الذی اعطٰی کل شیء خلقہ ثم ھدی)٢

  )٢بعد ہدايت فرمائی۔( ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہر چيز کو زيور تخليق سے آراستہ کيا اور اس کے
  ۔ (خلق کل شیء فقدره تقديرا)٣

  )٣اس نے ساری چيزوں کو خلق کيا اور نہايت دقت و خوض کيساتھ اندازه گيری کی۔(
۔(وعلّم آدم االسماء کلھا ثم عرضھم علٰی المالئکة فقال انبئونی باسماء ٰھؤالء ان کنتم صادقين٭ قالوا سبحانک ال علم لنا اال ما ٤

  نک انت العليم الحکيم )علمتنا ا
اسرار آفرينش کے تمام اسما ء کا علم آدم کو سکھايا پھر انہيں فرشتوں کے سامنے پيش کيا اور فرمايا: اگر سچے ہو تو ان 

  کے اسماء مجھے بتائو!
  )٤فرشتوں نے کہا: تو پاک و پاکيزه ہے! ہم تيری تعليم کے عالوه کچھ نہيں جانتے؛ تو دانا اور حکيم ہے۔(

(شرع لکم من الدين ما وصٰی بہ نوحاً و الذی اوحينا اليک و ما وصينا بہ ابراھيم و موسٰی و عيسٰی ان اقيموا الدين وال تتفرقوا۔٥
  فيہ...)

اس نے تمہارے لئے ايک آئين اور نظام کی تشريع کی جس کی نوح کو وصيت کی تھی اور جو کچھ تم پر وحی کی ہے اور 
  )٥س کی سفارش کی ہے وه يہ ہے کہ دين قائم کرو اور اس ميں تفرقہ اندازی نہ کرو۔(ابراہيم موسٰی، عيسٰی کو ج

۔(انا اوحينا اليک کما اوحينا الٰی نوٍح و النبيين من بعده و اوحينا الٰی ابراہيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و االسباط و عيسٰی و ٦
الً قد قصصنا ھم عليک من قبل و رسالً لم نقصصہم عليک وکلم هللا اَيوب و يونس و ھارون و سليمان و آتينا داود زبوراً و رس

  موسٰی 
..............  

  ٥۔١)اعلٰی ١(
  ٥٠)طہ٢(
  ٢) فرقان ٣(
  ٣٢۔٣١)بقره٤(
  ١٣)شوریٰ ٥(

  تکليماً ٭ رسالً مبشرين و منذرين... )
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ی تھی اور ابراہيم ، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی جس طرح نوح اور ان کے بعدکے انبياء کی طرف وحی ک
اسماعيل، اسحق، يعقوب، اسباط، عيسٰی، ايوب، يونس، ہارون اور سليمان کی طرف وحی کی ہے اور داؤد کو ہم نے زبور 
دی ،کچھ رسول ہيں جن کی سر گز شت اس سے قبل ہم نے تمھارے لئے بيان کی ہے ؛ نيزکچھ رسول ايسے بھی جن کی 

دا وند عالم نے موسٰی سے بات کی ، يہ تمام رسول ڈرانے والے اور بشارت دينے والے داستان ہم نے بيان نہيں کی ہے ؛ خ
  )١تھے...(

نجيل من قبل ھدًی للناس...)٧   ۔(نزل عليک الکتاب بالحق مصدقاً لما بين يديہ و انزل التوراة واالِٔ
اور ا س سے پہلے توريت اور  اس نے تم پر کتاب ،حق کے ساتھ نازل کی، جو گز شتہ کتابوں کی تصديق کرنے والی ہے

  )٢انجيل لوگوں کی ہدايت کے لئے نازل کی۔(
  ۔(وما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون)٨

  )٣ميننے جن و انس کوصرف اپنی بندگی اور عبادت کے لئے خلق کيا۔(
الوا شہدنا علٰی انفسنا و غرتھم ۔(يا معشر الجن و االنس اَلم ئاتکم رسل منکم يقصون عليکم آياتی و ينذرونکم لقاء يومکم ھذا ق٩

  الحيٰوة الدنيا و شھدوا علٰی انفسھم انھم کانوا کافرين )
اے گروه جن و انس! کيا تمہارے پاس تم ميں سے کوئی رسول نہيں آئے کہ ہماری آيتوں کو تمہارے لئے بيان کرتے اور 

  تمہيں ايسے دن کی مالقات سے ڈراتے؟!
ے خالف گواہی ديتے ہيں؛ اور انہيں زندگانی دنيا نے دھوکہ ديا: اور اپنے نقصان ميں گواہی ان لوگوں نے کہا : (ہاں) ہم اپن

  )٤ديتے ہيں اسلئے کہ وه کافر تھے!(
۔(و اذ صرفنا اليک نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الٰی قومھم منذرين٭قالوا ياقومنا ١٠

نزل من بعد موسٰی مصدقاً لما بين يديہ يھدی الٰی الحق و الٰی طريق مستقيم ٭يا قومنا اجيبوا داعی هللا و آمنوا بہ انا سمعنا کتاباً ا
  يغفرلکم 

..............  

  ١٦٥۔١٦٣)نسائ١(
  ٤۔٣)آل عمران٢(
  ٥٦)ذاريات ٣(
  ١٣٠)انعام٢(

من ذنوبکم و يجرکم من عذاب اليم٭و من ال يجب داعی هللا فليس بمعجٍز فی االرض و ليس لہ من دونہ أَولياء اولئک فی ضالٍل 
  مبين )۔

اور جب ہم نے جن کے ايک گروه کو تمہاری طرف متوجہ کيا تاکہ قرآن مبين کو سنيں؛ جب سب ايک جگہ ہوئے تو ايک 
اور جب تالوت تمام ہوگئی تو اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور انہيں ڈرايا! اور دوسرے سے کہنے لگے: خاموش ر ہو! 

کہا: اے ميری قوم! ہم نے ايک ايسی کتاب کی تالوت سنی ہے جو موسٰی کے بعد نازل ہوئی ہے اور گز شتہ کتابوں کی 
طرف دعوت دينے والے کی آواز تصديق بھی کرتی ہے اور راه راست اور حق کی ہدايت کرتی ہے ؛ اے ميری قوم !هللا کی 

پر لبيک کہو اور اس پر ايمان الئو تاکہ وه تمہارے گناہونکو بخش دے اور تمہيں دردناک عذاب سے پناه دے!اورجو هللا کی 
طرف دعوت دينے والے کا جواب نہيں دے گا، وه کبھی زمين ميں عذاب اٰلہی سے بچ نہيں سکتا اور اس کيلئے خدا کے 

  )١و مددگاربھی نہيں ہے ، يہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی ميں ہيں۔(عالوه کوئی يا ر
۔(قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجباً، يھدی الٰی الرشد فامنا بہ ولن نشرک بربنا احدا٭ و انہ ١١

اً٭ وانا ظننا ان لن تقول االنس و الجن علٰی هللا تعالٰی جد ربنا ما اتخذ صاحبةً و وال ولداً٭ و انہ کان يقول سفيھنا علٰی هللا شطط
کذبا٭و انہ کان رجال من االنس يعوذون برجال من الجن فزادوھم رھقا٭ و انھم ظنوا کما ظننتم ان لن يبعث هللا احدا٭ و انا لمسنا

ن يجد لہ شھاباً رصدا و انا ال ندری السماء فوجدنا ھا ملئت حرساً شديداً و شھباً٭و انا کنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن يستمع اآل
اشر اريد بمن فی االرض ام ارادبھم ربھم رشداً٭ وانا منا الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا٭ و انا ظننا ان لن نعجز هللا 

منا المسلمون ومنا فی االرض و لن نعجزه ھرباً٭ و انا لما سمعنا الھدی آمنا بہ فمن يومن بربہ فال يخاف بخساً وال رھقا٭ وانا 
القاسطون فمن اسلم فاُوٰلئک تحروا رشداً٭ و اما القاسطون فکانوا لجھنم حطباً٭ و ان لو استقاموا علٰی الطريقة السقيناھم ماًئ 

  غدقاً٭ لنفتنھم فيہ و من يعرض عن ذکر ربہ يسلکہ عذاباً صعداً)
  جہ دی اور بولے : ہم نے ايک عجيبکہو!ميری طرف وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوں نے ميری باتوں پر تو
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..............  

  ٣٢۔٢٩)احقاف ١(

قرآن سناہے جو راه راست کی ہدايت کرتا ہے ، تو ہم اس پر ايمان الئے اور کبھی کسی کو اپنے پروردگار کا شريک قرار 
ی منتخب نہيں کيا ہے اور يہنہيں ديں گے يقينا ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے اور اس نے کبھی کوئی فرزند اور بيو

ہمارا سفيہ ( ابليس) تھا جس نے خدا کے بارے ميں ناروا اور غير مناسب باتيں کی ہيں! اور ہم گمان کرتے تھے کہ جن و 
انس کبھی خدا کی طرف جھوٹی نسبت نہيں ديتے! اور اب يہ حال ہے کہ انسانوں ميں سے کچھ لوگ جنوں ميں سے کچھ 

ے ہيں ؛ليکن ان لوگوں نے اپنی گمراہی اور ضاللت ميں اضافہ ہی کيا! اور ان لوگوں نے تمہاری طرح لوگوں کی پناه مانگت
  يہ گمان کيا ہے کہ خدا کبھی کسی کودوباره زنده نہيں کرے گا۔

ہم  ہم نے آسمانوں کی تالشی لی، تو سب کو قوی ہيکل محافظوں اور نگہبانوں سے پر اور شہابی تيروں سے چھلکتا ہوا پايا!
اس سے پہلے چوری چھپے باتيں سننے کے لئے آسمانوں پر کمين کر کے بيٹھ جاتے تھے: ليکن اب يہ ہے کہ اگر کوئی 

  چوری چھپے سننا چاہے تو ايک شہاب اس کے گھات ميں لگا رہتا ہے ۔
راده ہے کہ ان کی ہدايت ہم نہينجانتے کہ آيا اہل زمين کے بارے ميں کسی برائی کا اراده ہوا ہے يا ان کے پروردگار کا ا

  کرے؟!
ہمارے درميان صالح اور غير صالح دونوں طرح کے لوگ موجودہيں اور ہم مختلف گروه ہيں! نيز ہميں يقين ہے کہ ہم زمين

  پر کبھی اراده اٰلہی پر غالب نہيں آسکتے اور کبھی اس کے قبضہ قدرت سے فرار نہيں کر سکتے!
اس پر ايمان الئے؛ اور جو بھی اپنے پروردگار پر ايمان الئے وه ظلم و نقصان سے جب ہم نے قرآن کی ہدايت سنی تو ہم 

  خوفزده نہيں ہوگا!
اور يہ بھی ہے کہ ہم ميں سے بعض گروه مسلمان ہيں تو بعض ظالم، لٰہذاجو بھی اسالم قبول کرے گويا راِه رشد وہدايت کا 

  مالک ہوگيا ليکن ظالمين دوزخ کا ايندھن ہيں!
ه لوگ( جن و انس) اسالم کی راه ميں اپنی ثبات قدمی اور پائداری کا ثبوت ديں تو کثير پانی سے ہم انہيں سيراب اور اگر و

کريں گے اس غرض سے کہ انہيں ہم آزمائيں اور جو ياد اٰلہی سے غافل ہو جائے اسے وه شديد اور وحشتناک عذاب ميں 
  )١مبتال کرے گا۔(

  خذی من الجبال بيوتاً و من الشجر ومما۔( اوحٰی ربک الٰی النحل ان ات١٢
..............  

  ١٧۔١) جن ١(

يعرشون٭ ثم کلی من کل الثمراِت فاسلکی سبل ربک ذلالً يخرج من بطونھا شراب مختلف الوانہ فيہ شفاء للناس ان فی ذالک 
  آلية لقوم يتفکرون)

کہ پہاڑوں، درختوں اور گھروں کی بلنديوں ميں تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی (بعنوان الہام غريزی) 
اپنے گھر کو بنائے پھر تمام پھلوں کو کھائے اور جن راستونکو تمہارے پروردگار نے معين کيا ہے نہايت متانت اور نرمی 

سے طے کرے اس کے اندرسے مختلف قسم کے شربت نکلتے ہينجس ميں لوگونکيلئے شفاء ہے ؛ يقينا اس چيز ميں 
  )١قل و ہوش کے لئے کھلی ہوئی نشانی ہے ۔(صاحبان ع

۔(ان ربکم هللا الذی خلق السٰموات و االرض فی ستة ايام ثم استوٰی علٰی العرش يغشی الليل النہار يطلبہ حثيثاً و الشمس و ١٣
  )٢القمر و النجوم مسخراٍت بِاَمره اال لہ الخلق و األَمر تبارک هللا رب العالمين)(

خدا ہے جس نے زمين و آسمان کو چھ دنوں ميں خلق کيا پھر عرش کی تدبير کی جانب متوجہ ہوا، شب  تمہارا پروردگار وه
کو جو تيزی کے ساتھ دن کا پيچھا کر رہی ہے دن پر ڈھانپ ديتا ہے اور سورج، چاند اور ستاروں کو خلق کيا کہ سب اس 

ی کا کام ہے خدا رب العالمين اور نہايت بابرکت اور بلندکے فرمان کے سامنے مسخر ہيں آگاه رہو کہ تخليق اور امرتدبير اس
  و باال ہے ۔

  ب:۔ خدا وند ذو الجالل ميں ربوبيت کا منحصر ہونا
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  خدا وند عالم اس سلسلے ميں فرماتا ہے :
عد اذنہ ٰذلکم هللا ۔(ان ربکم هللا الذی خلق السٰموات و االرض فی ستة ايام ثم استوی علی العرش يدبر االمر ما من شفيع اال من ب١

ربکم فاعبدوه افال تذکرون٭ اليہ مرجعکم جميعا وعد هللا حقا انہ يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزی الذين ء آمنو و عملوا الصٰالحٰات 
بالقسط و الذين کفروا لھم شراب من حميم و عذاب اليم بما کانوا يکفرون٭ ھو الذی جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره 

  )٣تعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق هللا ذلک اال بالحق يفصل اآليات لقوم يعلمون)(منازل ل
..............  

  ٦٩۔٦٨) نحل١(
  .٥٤)سورهٔ  اعراف ٢(
  ٥۔٣)يونس٣(

بيشک تمہارا پروردگار ايسا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمينوں کو چھ دن ميں خلق کيا پھر عرش پر غالب آيا اور تمام 
تدبيرميں مشغول ہو گيا کوئی اس کی اجازت کے بغير شفاعت کرنے واال نہيں ہے؛تمہارا پروردگارهللا ہے ، لٰہذا  امور کی

اسی کی عبادت کرو اور پھر تم کيونعبرت حاصل نہيں کرتے؟!تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے ، خدا کا وعده سچا ہے 
رنے کے بعد دوباره زنده کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اوروہی يقينا مخلوق کو پہلی مرتبہ پيدا کرتا ہے ، پھر م

اچھے اچھے کام کئے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے خير عطا فرمائے اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کے لئے ان 
کو روشنی دی اور  کی کفر کی سزا ميں پينے کے لئے کھولتا ہوا پانی اور درد ناک عذاب ہوگا ، وہی ہے جس نے سورج

چاند کوتا بنده بنايااور ان کے لئے منزليں قرار ديں تاکہ سال کی تعداداوردوسرے حساب لگا سکو يہ سب خدا نے صرف حق
  کے ساتھ پيدا کيا ہے کہ وه صاحبان علم کيلئے اپنی آيتوں کو تفصيل سے بيان کرتاہے ۔ 

و تجعلون لہ انداداً ذلک رب العالمين٭ و جعل فيھا رواسی من فوقھا و ۔(قل َئ اِنّکم لتکفرون بالذی خلق االرض فی يومين ٢
بارک فيھا و قدر فيھا اقواتھا فی اربعة ايام سواء للسائلين ٭ ثم استوٰی الٰی السماء و ھی دخان فقال لھا ولالرض ائتيا طوعاً او 

سماء امرھا و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذلک کرھاً قالتا اتينا طائعين ٭ فقضاھن سبع سٰمواٍت فی يومين و اوحٰی فی کل 
  تقدير العزيز العليم)

کہو: آيا تم لوگ اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمين کو دو دن ميں خلق کيا اور اس کے لئے مثل و نظير قرار ديتے 
جگہ دی اور اس ميں برکت اور  ہو؟! جبکہ عالمين کا رب ہے وہی ہے جس نے زمين کے سينہ پر استوار و محکم پہاڑونکو

زيادتی بخشی اور خواہشمندوں کی ضرورت کے مطابق اس ميں غذا کا انتظام کيا؛پھر اس کے بعد آسمان کی خلقت شروع 
کی جبکہ وه دھوئيں کی شکل ميں تھا؛ اس کو اور زمين کو حکم ديا: موجود ہو جائو، خواه برضا و رغبت خواه بہ جبر و 

ا: ہم بعنوان اطاعت آتے ہيں! پھر انہيں سات آسمان کی صورت ميں دو دن ميں خلق کر ديااور ہر آسمان اکراه: انہوں نے کہ
کواس سے متعلق امور کی وحی کر دی اور نچلے آسمان کو چراغوں سے زينت دی اور شياطين کے رخنہ سے محفوظ 

  )١رکھا؛ يہ ہے خدا وند قادر و عالم کی تقدير۔(
..............  

  ١٢۔٩ت) فصل١(

  کلمات کی تشريح 

۔ سبح: نّزه، يعنی خدا کو پاکيزه ترين و جہوں سے ياد کيا، يا ''سبحان هللا'' کہا، يعنی خدا کو ہر طرح کے نقص و عيب سے ١
پاکيزه اور مبرا خيال کيا۔ تسبيح مطلق عبادت و پر ستش کے معنی ميں بھی ہوا ہے خواه رفتار ميں ہو يا کردار ميں يا نيت 

  ۔ميں 
  ۔ اسم: اسم کے ، جيسا کہ پہلے بھی بيان کر چکے ہيں دو معنی ہيں۔٢

الف۔ وه لفظ جو اشيا کی نامگز اری کے لئے رکھتے ہيں جيسے : ''مکہ'' اس شہر کا نام ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ، کعبہ ہے
  ہے ۔ اور ''قرآن '' اس کتاب کا نام ہے جسے خدا وند عالم نے خاتم االنبياء پر نازل کيا 

ب۔ اسم الشیء ، ہر چيز کی مخصوص صفت جو اس کی حقيقت کو روشن و آشکار کر ديتی ہے، آيت ميں اسم سے مراد يہی 
  معنی ہے ۔
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  ۔ ربک: تمہارا پروردگار ، نظام بخشنے واال اور تمہارے لئے قانون گز ار جيسا کہ گز ر چکا۔٣
الم اس بات سے کہيں بلند و باال ہے کہ کسی چيزسے اس کا مقايسہ ۔ اعلٰی: برتر،آيت ميناس کے معنی يہ ہينکہ خدا وند ع٤

  کيا جائے۔
۔ خلق: پيدا کيا ،خلق کی تفسير اس کالم ميں ملتی ہے جو خدا وند عالم موسٰی کی زبانی فرعون سے بيان کرتا ہے : ہمارا ٥

پھر اس کے بعد ہدايت کی  پروردگار وه ہے جس نے ہر موجود کو اس کی آفرينش کے مطابق ہر ضروری شٔے عطا کی
  )يعنی ہمارے پروردگار نے سب چيز کو کامل، مناسب اور دقيق پيدا کيا ہے ۔١۔(
)ہر چيز کا ١۔ سّوٰی: اندازه لگايا اور منظم کيا يعنی کمی و زيادتی سے محفوظ کرتے ہوئے متعادل اور مناسب خلق کيا۔ (٦

  اور اس سمت ميں جس کے لئے ايجاد ہوئی ہے جہت دی جائے۔ تسويہ اس وقت بوال جاتا ہے جب اس چيز کو راِه کمال
خدا وند عالم سورٔه انفطار ميں فرماتا ہے : ''اے انسان کس چيز نے تمہيں تمہارے کريم پروردگار کے مقابل 

منظم  ) اس آيت ميں دونوں معنی:٢مغروربناديا؟!وہی خدا جس نے تمہيں پيدا کيا، منظم بنايا اور ہر جہت سے درست کيا ؟(
  کرنا اور راه کمال و سعادت کی طرف لے جانا پيش نظر ہے ،خلق کا تسويہ يا اس کو ہرجہت 

..............  

  ٥٠)طہ١(
  ٧۔٦)انفطار ٢(

  سے منظم کرنا چارطرح سے ہے: 

  ۔ انسان کا تسويہ١
ہونے کے دوران تمام ہوتی انسان پہلے نطفہ سے خلق ہوتا ہے اور خلقت کے معين مراحل، ميں اس کی خلقت اوليہ ،جنين 

ہے ، خدا وند عالم اسے وه بھی عطا کرتا ہے جن سے وه تمام اعضاء و جوارح ہدايت پاتا ہے جيسے: کان ، آنکھ اور ديگر 
حواس بھی عطا کرتا ہے جن سے وه علم و دانش کو کسب کرتاہے اور قوائے فکری اورمغز جو اس کی معلومات کا خزانہ 

رد جس کے ذريعہ وه صحيح اور غلط کو جد اکرتا ہے يہ سب اس کی سرشت مينجاگزين کرتا ہے ۔ ہوتی ہيں اور عقل و خ
اورتعليم و تعلم (افاده و استفاده) کی صالحيت اپنے جيسوں سے زبان و قلم کے ذريعہ اس کے اندرپيداکرتا ہے ، جيسا کہ خدا

  فرماتا ہے :
  ۔(خلق االنسان ، علمہ البيان)١

  )١ان کی تخليق کی اور اسے بيان کا طريقہ سکھايا۔(اس ( خدا ) نے انس
  ۔( اقرٔا باسم ربک الذی خلق٭ خلق االنسان من علق٭ اقرٔا و ربک االکرم٭ الذی علم بالقلم٭ علم االنسان ما لم يعلم)٢

کريم ہے اپنے خالق رب کے نام سے پڑھو، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پيدا کيا، پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا 
  )٢جس نے قلم کے ذريعہ تعليم دی اور جو انسان نہيں جانتا تھا اس کی تعليم دی۔(

قلم اور بيان کے ذريعہ سيکھنا اور سکھانا عطئہ خدا وندی ہے کہ اس نے صرف اور صرف انسان کو يہ دو خصوصيتيں 
  عطا کی ہيں۔

  ۔حيوان کا تسويہ٢
د غريزه کے ذريعہ کامل ہوتا ہے، ايسا غريزه جس کے ذريعہ زندگی کا وه حيوان کا تسويہ خلقت ميں اس کے اندر ايجا

  طريقہ جو اس کی اپنی حيوانی سرشت سے مناسبت رکھتا ہو، تنظيم پاتاہے ۔
..............  

  ٤۔٣)الرحمن ١(
  ٥۔١)علق٢(

  ۔ مسخرات خلقت کا تسويہ٣

  )١لکم هللا ربکم )(۔ (وسخر الشمس و القمرکل يجری الجٍل مسمًی ذ١خدا فرماتا ہے :
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  اوراس نے سورج، چاند کو مسخر کيا، ہر ايک معين مدت تک متحرک رہتے ہيں يہ ہے خداوندعالم جو تمہارا رب ہے۔
  )٢۔( والشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره اال لہ الخلق٭ و األمر تبارک هللا رب العالمين)(٢

اه رہو کہ تخليق و تدبير اسی کيلئے ہے بابرکت اور بلند ہے خدا جو سورج چاند اور ستارے اس کے حکم کے پابند ہيں آگ
  عالمين کا رب ہے ۔

  ۔ فرشتوں کا تسويہ٤
  فرشتوں کا تسويہ يہ ہے کہ خدا وند عالم نے انہيں ايسی سرشت و طبيعت کے ساتھ پيدا کيا ہے کہ:

  )٣(ال يعصون هللا ما امرھم و يفعلون ما يؤمرون)(
  وه کبھی اوامر اٰلہی کی نافرمانی نہيں کرتے اور جو انہيں حکم ديا جاتا ہے اسے بجاالتے ہيں۔
  مادی تسويہ اور سامان دہی کے کامل معنی: قدر فھدی کی تفسير کے ذيل ميں آئنده بيان ہوگا۔

ير و توضيح ہم چاہتے ہيں۔ ۔ قدر: اندازه کيا، خدا وند متعال کا اندازه اور تقدير کرنا ايسے موارد ميں جن کی تفس٧
يعنی:خداوندعالم نے ہر چيز کی حيات کا نظام کچھ اس طرح تنظيم کيا ہے جو اس کی سرشت اور خلقت سے مناسبت اور 

  موزونيت رکھتا ہے جيسا کہ ارشاد ہوا: 
  )٤(وخلق کل شیء فقدَّره تقديراً)(

ندازے (کہ جس مينسر مو بھی فرق نہيں ہے) کے اس نے تمام چيزونکو خلق کيا اور اس کو بالکل درست اور صحيح ا
  مطابق بنايا ہے ۔

  ۔ ھدی:اس نے ہدايت کی، مخلوقات کی خالق کی طرف سے ہدايت چار قسم کی ہے:٨
..............  

  ا ١٣)فاطر١(
  .٥٤)اعراف ٢(
  .٦)سورٔه تحريم ٣(
  .٢)سورهٔ  فرقان ٤(

  الف۔ سکھانا( تعليم)
  ب۔ الہام غريزی
  ج۔ مسخر کرنا

  ۔ پيغمبروں کے ذريعہ وحی پہنچاناد
  قدر و ھدی: ان دو کلمونکی مکمل توضيح تفسيِر آيات کے ذيل ميں آئے گی۔

  ۔ غثاًئ: ايک دوسرے سے الگ اور جدا خشک گھاس٩
  ۔ احوٰی: ايسی گھاس جو سبزه کی زيادتی کی وجہ سے سياہی مائل ہو۔١٠
  ۔ وحی:١١

يما ء ،آہستہ بات کرنے اورکوئی بات کان ميں کہنے، الہام، حکم دينے اور بات الف۔ وحی لغت ميں : وحی لغت ميں اشاره ، ا
  القاء کرنے کو کہتے ہيں۔

ب۔ وحی اسالمی اصطالح ميں؛ کالم اٰلہی ہے جسے خدا اپنے پيغمبرونپر القاء کرتا ہے خواه پيغمبر فرشتٔہ وحی کو ديکھے 
ک پيغام پہنچانا يا صرف هللا کی بات سنے اور کچھ نہ ديکھے جس اور اس کی بات سنے ، جيسے جبرئيل کا خاتم االنبياء ت

طرح موسٰی نے هللا کی بات سنی يا يہ کہ نيند ميں خواب کے ذريعہ ہو جيسا کہ خدا وند عالم نے ابراہيم کے قول کی خبر دی 
ميں ديکھتا ہوں کہ تمہيں ذبح ہے جو انہوں نے اپنے فرزند اسٰمعيل سے کہا ہے : (انی اری فی المنام انی اذبحک)ميں خواب 

کر رہا ہوں يا اس کے عالوه وحی جو صرف خدا جانتا ہے اور صرف اس کے پيغمبر صلوات هللا عليہم اجمعين اسے درک 
  کرتے ہيں۔

اسالمی اصطالح ميں مذکور وحی کے استعمال کے بعض مواقع جو قرآن کريم ميں آئے ہيں تقريباً ''خد ا کی پيغمبروں کو 
  باب ميں ہم نے ذکر کيا ہے ليکن وحی لغوی کا قرآن کريم ميں استعمال اس طرح ہوا ہے : وحی ''کے

  ۔( فخرج علٰی قومہ من المحراب فاوحٰی اليھم ان سبحوا بکرة و عشياً)١
(زکريا) محراب عبادت سے نکل کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان کی طرف اشاره کيا صبح و شام خدا کی تسبيح 
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  )١کرو!(
..............  

  ١١)مريم١(

  ۔(ان الشياطين ليوحون الٰی اوليائھم)٢
 )١شياطين اپنے دوستوں کو کچھ مطالب القاء کرتے ہيں، يعنی ان کے دلوں ميں برے خياالت اور زشت نظريات ڈالتے ہيں۔(

  ۔(و اوحينا الٰی ام موسٰی ان ارضعيہ)٣
  )٢ئو۔(موسٰی کی ماں کو ہم نے الہام کيا کہ اسے دودھ پال

  ۔( و اوحی ربک الٰی النحل)٤
  )٣تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔(

يعنی شہد کی مکھی کو الہام غريزی کے ذريعہ اس طرح زندگی کا طريقہ الہام کيا، اس لئے کہ خدا وند عالم نے اپنی 
اس کی سرشت اور فطرت سے  ربوبيت کے اقتضا کے مطابق حيوانات کی ہر صنف ميں ايک غريزه وديعت کيا ہے جو

  مناسبت رکھتا ہے۔
۔ استوی: غالب آيا، کلمہ استوی جب ''علٰی'' کے ساتھ متعدی ہو تو غلبہ اور تسلط کے معنی ميں ہوتا ہے جيسا کہ صفات ١٢

  رب کی بحث مينآئنده ذکر ہوگا۔
دی کے اعتبار سے عرش کہتے ہيں۔ عرش:لغت مينسقف داربلند جگہ کو کہتے ہيں،بادشاہوں کے تخت کو بھی اس کی بلن١٣

اور اسے اس کی قدرت، سلطنت اور حکومت سے کنايہ کرتے ہيں لسان العرب ميں ذکر ہوا ہے:ثل عرشھم ، يعنی خد اوند 
  )٤عالم نے ان کی حکومت اور سلطنت کو تباه و برباد کر ديا۔(

ہوتی ہے ، ضوء ، روشنی بخش ہے، جيسے ۔ ضيائ: نورانی اجسام سے جو چيز پھيلتی ہے اور نور سے قوی اور وسيع١٤
  سورج کا نور اور آگ کا نور اور نور اپنے عالوه سے کسب نور کرتا ہے جيسے چاند کی روشنی۔

  ۔ امر:امر کے دو معنی ہيں:١٥
  الف۔ کسی کام کا طلب کرنا جو کہ نہی کی ضد ہے اس کی جمع اوامر آتی ہے ۔

  ہے ۔ب۔ شان، کام اور حال جس کی جمع امور آتی 
۔ سّخر: رام کيا، سدھارا، خاضع اور ذليل کيا؛ اسے معين ہدف کی راه ميں روانہ کيا؛ مسخر جو چيز قہر و غلبہ کے ١٦

  ذريعہ رام ہوتی ہو۔
  ۔ رواسی: راسی کی جمع ہے ثابت اور استوار پہاڑ۔١٧

..............  

  ١٢١)انعام١(
  ٧)قصص٢(
  ٦٨)نحل٣(
  اغب ، معجم الوسيط اور قاموس قرآن مالحظہ ہو . ) ماده'' عرش '' کے لئے مفردات ر٤(

  

  آيات کی تفسير

  آيات کی مفصل تفسير'' قدر'' اور''فہدی'' کلموں کی توضيح کے لئے ہم ذکر کررہے ہيں:
الف۔ ''قدر'' کی تفسير: خدا وند عزيز نے سورٔه فصلت کی آيتوں ميں تخليق و آفرينش کو اپنی ذات اقدس ''رب العالمين'' سے 
مخصوص اور منحصر کيا ہے پھر اس کے بعد اس کو منظم کرنا اورکيفيت تقديرنظام اور اس کے باقی رہنے کا ذکر کيا ہے

:  
  (وجعل فيھا رواسی من فوقھا و بارک فيھا و قّدر فيھا اقواتھا فی ٔاربعة ٔاياٍم)

ميں برکت اور زيادتی بخشی اور  اس نے چار دن ميں زمين کے سينے پر محکم اور استوار پہاڑوں کو جگہ دی اور اس
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  )١خواہشمندوں اور اہل ضرورت کی ضرورت کے بقدر غذا کا انتظام کيا۔(
آسمان کے سلسلے ميں فرمايا: اس کی سات آسمان کی صورت ميں تخليق دو روزميں تمام ہوئی ہے اور ہر آسمان ميں اس 

زينت دی يہ ساری کی ساری عزيز اور دانا پروردگار  سے متعلق امور کی وحی فرما دی ہے اور آسمان دنيا کو ستارونسے
  کی تقدير شمار کی جاتی ہے ۔

  اس سلسلے ميں کہ کس طرح فرمان اٰلہی نظام خلقت کے مطابق باقی رہنے کے لئے مخلوقات کو صادر ہوا، فرماتا ہے:
  األمر)(ان ربکم هللا الذی خلق السٰموات و االرض فی ستة ايام ثم استوٰی علٰی العرش يدبر 

تمہارا پروردگار وه خدا ہے جس نے آسمان اور زمين کو چھ دنوں ميں خلق کيا پھر عرش پر غالب آيا اور تدبير امور ميں 
  )٢مشغول ہو گيا۔(

ان کے امر کی تدبير، يعنی خلقت کے بعد ان کی تربيت اور پرورش ہے اور يہ کہ تمام انسانوں کا رب تنہا وه ہے لٰہذا 
ت کرو، خد اوند عالم نے اس کے بعد کچھ تفصيل بيان کرتے ہوئے فرمايا: يہ پروردگار وہی ہے جس صرف اس کی عباد

  نے خورشيد کو روشنی بخشی اور چاند کو تابندگی اور اس کے لئے منزليں قرار ديں ۔
..............  

  ١٠)فصلت ١(
  ٣)يونس ٢(

  اس کے لئے معين و منظم مدبرانہ نظام قرار ديا ۔ ان آيات کے بعد يہ استفاده ہوتا ہے کہ : قدره تقديرا،يعنی
ب۔ ہدی ؛سورٔه فصلت اور يونس مينجہاں آسمانوں اور زمين، ماه و خورشيد کے لئے خد اکی ربوبيت کا تذکره ہے ''تربيت 

کی بات  رب'' کا ذکر صرف انہيں کے بارے ميں استعمال ہوا ہے ليکن سورٔه ''اعلٰی'' ميں تمام مخلوقات سے متعلق تربيت
کرتے ہوئے فرمايا: (الذی خلق فسوی و الذی قدر فھدٰی) اس سے مراد يہ ہے کہ جس پروردگار نے ان مخلوقات کو 

زيورتخليق سے آراستہ کيا ہے خود اسی نے انہيں منظم بھی کيا ہے اور ہر نوع اور صنف کے لئے جو تقديرمعين کی ہے 
بھی کيا ہے بعنوان مثال حيوان کی چراگاه کی مثال دی ہے اور اسی سے اس کے ذريعہ انہيں ہدايت پذيری کے لئے آماده 

ملتا جلتا مضمون بيان کيا ہے :تمام حيوانات کا پروردگار وہی ہے جس نے زمين کا سينہ چاک کر کے حيوانوں کی چراگاه 
ياہی مائل سبزه ہو جائے بنائی ہے ۔ اور اسے کمال وجودی کے مرتبہ پر فائز ہونے تک پرورش کی ہے يہاں تک کہ شديد س

اس کے بعداسے شديدہريالی کے ساتھ خشک بنا ديا! خدا وند عالم نے چہار گانہ صنفوں کی ہدايت کی کيفيت بہت ساری 
 ديگر آيتوں ميں بھی بيان کی ہے کہ جس کوہم آئنده بحث ميں بيان کريں گے ۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ۔اصناف خلق کے لئے رب العالمين کی اقسام ہدايت ٣

اس حصہ ميں ہم اصناف موجود ات کے لئے ہدايت اٰلہی کے اقسام کی تحقيق کريں گے، ان کے تخليقی زمانہ کی ترتيب کے
اعتبار سے بحث کريں گے، خدا نے پہلے فرشتوں کو خلق کيا کيونکہ وه لوگ خلقت ميں خدا کی سپاه اور عرش ربوبی کے 

ن کی تخليق کا تذکره کيا اور جو کچھ جانداروں کی ضرورت جيسے حامل ہيں، اس کے بعد زمان و مکان ، آسمان و زمي
پانی، نباتات بلکہ تمام ضروريات زندگی کو ان کے اختيار مينقرار ديا پھر جن اور حيوانات کی تخليق کی اور انسان کو اس 

  کی تمام ضروريات کی تخليق کے بعد پيدا کيا۔
  ہدايت کی تشريح درج ذيل ترتيب سے بيان کرتے ہيں: مذکوره اصناف کے لئے ''رب العالمين'' کی انواع

  پہلی۔ فرشتوں کی بالواسطہ تعليم
  خدا وند عالم نے فرشتوں سے متعلق فرمايا :

(اذ قال ربک للمالئکة انی جاعل فی االرض خليفة قالوا اتجعل فيھا من يفسد فيھا و يسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس 
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تعلمون٭و علم آدم االسماء کلھا ثم عرضھم علٰی المالئکة فقال انبئونی بٔاسماء ھؤالء ان کنتم صادقين٭  لک قال انی اعلم ما ال
انی قالوا سبحانک ال علم لنا اال ما علمتنا انک انت العليم الحکيم، قال يا آدم انبئھم باسمائھم فلما انباھم باسمائھم قال الم اقل لکم 

علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون٭ و اذ قلنا للماٰلئکة اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابليس ابٰی و استکبراعلم غيب السٰموات و االرض و ا
  و کان من الکافرين)

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا: مينروئے زمين پر ايک خليفہ اور جانشين بنانے واال ہوں۔ فرشتوں نے کہا: کيا 
يزی کرتا ہے ؟جبکہ ہم تيری تسبيح اور حمد بجاالتے ہيں اور تيری تقديس اور پاکيز تو ايسے کو بنائے گا جو فساد و خونر

  گی کا گن گاتے ہيں؛ فرمايا: ميں ان حقائق کا عالم ہوں جو تم نہينجانتے۔
پھراسماء ( اسرار خلقت )کا تمام علم آدم کو سکھايا؛ اس کے بعد انہيں فرشتوں کے سامنے پيش کيا اور کہا: اگر تم لوگ 

سچے ہو تو ان کے اسماء کے بارے ميں مجھے خبر دو! سب نے کہا: تو پاک و پاکيزه ہے! ہم تيری تعليم کے سوا کچھ اور 
نہيں جانتے؛ تو دانا اور حکيم ہے ، فرمايا: اے آدم! انہيں ان اسماء موجودات کے حقائق سے آگاه کرو اور جب انہيں آگاه کر 

يں کہا تھا کہ ميں زمين و آسمان کا غيب جانتا ہوں؟! نيز وه بھی جانتا ہوں جو تم آشکار ديا تو فرمايا: کيا ميں نے تم سے نہ
کرتے ہو اورجو چھپاتے ہو۔اورجب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کے لئے سجده کرو تو سب نے سجده کيا سواابليس کے کہ 

  اس نے انکار کيا اور تکبر سے کام ليتے ہوئے کافرونميں شامل ہو گيا۔

  مات کی تشريحکل
  فی االرض''هللا۔ ''خليفة اورخليفة ا١

)پہال معنی جيسے يہ ١الف۔ خلف: خلف زيد عمرواً يعنی زيد عمرو کے بعد آيا ،يا زيد عمر کے بعد کاموں ميں مشغول ہوا (
  )٢آيت : (فخلف من بعد ھم خلف) يعنی ان کے بعد اوالد آئی۔(

لفنی فی قومی) يعنی موسٰی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا ميرے بعد ( دوسرے معنی جيسے: (و قال موسٰی الخيہ ھارون اخ
  )٣يعنی ميری عدم موجودگی ميں) قوم کی اصالح اور ان کے امور کی رسيدگی کرنا۔(

ب۔ خالفت: غيبت و عدم موجودگی موت يا ناتوانی کی وجہ سے يا جانشين کے رتبہ ميں اضافہ کرنے کيلئے غير کی 
  جانشينی ۔ 
: يعنی وه شخص جو کسی کی غيبت، موت ، ضعف و ناتوانی ، يا رفعت مقام کی وجہ سے کسی دوسرے کا جانشين ج۔ خليفہ

ہوتا ہے ۔ پہلے معنی جيسے: (و اذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح) اس وقت کو ياد کرو جب خد اوند عالم نے تمہيں قوم
  )٤نوح کا جانشين بنايا۔(

  ؤد انا جعلناک خليفةً فی االرض) دوسرے معنی جيسے:( يا دا
  ) نيز جيسے رسول خدۖا کا کالم:٥اے دائود! ہم نے تم کو زمين پر خليفہ قرار ديا(

..............  

  )معجم الفاظ القرآن کريم ''ماده'' خلف١(
  ١٦٩)اعراف٢(
  ١٤٢) اعراف٣(
  ، ماده خلف ماخوذ از مفردات.١٦٩)اعراف٤(
  .٢٦)سورٔه ص ٥(

لفائی اللھم ارحم خلفائی اللھم ارحم خلفائی قيل لہ: يا رسول هللا من خلفاؤک؟ قال : الذين ئاتون من بعدی يروون ''اللھم ارحم خ
  حديثی و سنتی''

خدا وندا ميرے جانشينوں پرر حم کر اوور اس جملہ کی تين بار تکرار کی آپ سے سوال کيا گيا يارسول هللا آپ کے جانشين 
  )١ا: جو لوگ ميرے بعد ميری حديث اور سنت کی روايت کريں گے ۔(کون لوگ ہيں؟ آپ نے فرماي

روايات کی طرف رجوع کرنے سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ هللا کا خليفہ پيغمبر ہے يا اس کا وصی جسے خدا وند عالم نے 
رسول'' کی بحث ميںانسان کی ہدايت کے لئے آسمانی شريعتوں کے ساتھ معين کيا ہے اس کی تشريح خدا کی مدد سے ''اٰلہی 

  آئے گی۔
۔سجد: خضوع و خشوع کيا ، سجده يعنی خضوع اور فروتنی ليکن انسان کے بارے ميں اس کے عالوه زمين پر پيشانی ٢

  رکھنے کو کہتے ہيں۔ پہلے معنی خضوع و فروتنی کے جيسے : 
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  (و  يسجد من فی السٰموات و االرض طوعاً وکرھاً وظاللھم با لغدو و اآلصال)
يعنی تمام وه لوگ جو زمين و آسمان ميں رہتے ہيں اور ان کے سايہ از روئے طاعت يا جبر و اکراه ۔ ہر صبح و عصر خدا 

  )٢کاسجده (خضوع و فروتنی) کرتے ہيں۔(
  اور دوسرے معنی جيسے :(سيما ھم فی وجوھھم من ٔاَثر السجود)

  )٣۔(ان کی عالمتيں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں ميں نماياں ہيں

  تفسير آيات کا خالصہ
خدا وند عالم نے فرشتوں پر ايمان النے کو خدا، روز قيامت، آسمانی کتابوں اور پيغمبروں پر ايمان النے کی رديف ميں قرار

ديا ہے۔ اور اُن سے دشمنی کو اِن کی دشمنی کے مترادف قرار ديا ہے، انہيں اپنے خاص بندوں ميں شمار کيا ہے ايسے 
پنے پروردگار کی تسبيح خوانی ميں مشغول ہيں، اہل زمين کے لئے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہيں اور خدا جو بندے جو ا

  کچھ انہيں حکم ديتا ہے اسے وه انجام ديتے ہيں۔ 
  ليکن خداوندعالم نے اس بات کا ذکر نہيں کيا ہے کہ فرشتوں کو کس چيز سے خلق کيا ہے ،( بعض روايات 

..............  

  .٣٧٤،٣٧٥انی االخبار، صدوق، ص )مع١(
  ١٥)رعد٢(
  ٢٩)فتح٣(

  ) ١ميں مذکور ہے کہ انہيں نور سے خلق کياہے)۔(
صرف يہ خبر دی ہے کہ ان کودو يا تين يا چار پرعطا کئے ہيں اور يہ کہ خلقت ميں جو چاہے اضافہ کر دے اور وه لوگ 

نجام ديتے ہيں اور فرشتوں کے پروں کی کيفيت کا پرندوں انسانی شکل ميں ظاہر ہو تے ہيں اور اپنی ماموريت (فريضہ) ا
کے پروں سے مقايسہ کرنا ہمارے لئے ممکن نہيں ہے اس لئے کہ فرشتے پرندوں کی طرح مادی اجسام کے مالک نہيں ہيں
ک اور معرفت و شناخت کے وسائل جو ہماری دسترس ميں ہيں يعنی اجسام کی حسی شناخت کے ذريعہ ان کی حقيقت کو در

نہيں کر سکتے ،لٰہذا ان کے درک کرنے کا ذريعہ سوائے نقل کے اور کوئی چيزنہيں ہے جس طرح ان ديکھے شہر اور سر
زمينوں کی شناخت صرف سماعت پر موقوف ہے اس فرق کے ساتھ کہ ہم محسوسات کو ان جيسی چيز وں سے مقايسہ کر 

حت اور عدم صحت کافيصلہ کر سکتے ہينيہاں پر اس کی سکتے ہيں اور عقلی استنتاج کے ذريعہ سنی ہوئی بات کی ص
  تشريح کی گنجائش نہيں ليکن ان ديکھے عالم کا مادی دنيا سے مقايسہ ممکن نہينہے ۔

خدا وند عالم فرشتونکے حاالت کے ضمن ميں فرماتا ہے : خدا وند عالم نے تمام وه چيزيں جن کوفرشتوں کو جاننا چاہئے 
  تعليم جوالبدی طور پر انکی ماموريت اوران کے وظائف کے حدود ميں شامل ہو۔انہيں سکھا دی ہيں ايسی 

نيز ان لوگونکو اس بات سے کہ وه روئے زمين پر خليفہ بنائے گا آگاه کيا اور اس کے لئے آدم ابوالبشر کا تعارف کرايا اور 
  فرمايا کہ فرشتوں نے کہا:

  ح بحمد ک و نقدس لک)(اتجعل فيھا من يفسد فيھا و يسفک الدماء ونحن نسب
کيا زمين پرکسی ايسے کو (خليفہ)بنائے گا جو فساد برپا کرے اور خونريزی کرے؟ ! جبکہ ہم تيری تسبيح و حمد بجاالتے 

  )١اور تقديس کرتے ہيں۔(
 روايات ميں مذکور ہے کہ فرشتوں نے اس لئے ايسا کہا کہ خدا وند عالم نے حضرت آدم سے پہلے کچھ مخلوقات کی تخليق
کی تھی جو فساد اور خونريزی کی خوگر تھيں لٰہذا انہيں کرتوت کی بنا پر خدا وند عالم نے انہيں صفحہ ہستی سے مٹا ديا، 

  فرشتوں نے نئی مخلوق کا گز شتہ مخلوقات سے قياس کيا۔
ليق کی اور تمام اسماء جسکا خد اوند عالم نے يہ جواب ديا: ميں ان حقائق کو جانتا ہوں جسے تم نہيں جانتے! پھر آدم کی تخ

يعنی تمام اشياء کے حقائق سے انہيں آگاه کيا؛ اس لئے کہ يہاں پر اسماء اسم کی جمع کسی شیء کے خصوصی صفات اور 
  اس کے بيان کرنے والے کے معنی ميں استعمال ہوا ہے اور يہ اس لئے ہے کہ زمين و 

..............  

  ١٦٨اور  ١٥٣ص  ٦و مسند احمد ج  ٢٢٩٤رقہ، ص )صحيح مسلم، کتاب زہد، باب احاديث متف١(
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  ٣٠)بقره٢(

آسمان کے درميان جو کچھ ہے انسان کے نفع کے لئے مسخر اور تابع کر ديا ہے ، لٰہذا ان کے صفات اور خواص کی بھی 
  انہيں تعليم دی اس کی تشريح اس کتاب کے خاتمہ ميں بيان ہوگی۔

ت کے خواص سکھا دئے تاکہ وه ان پراپنے فائده کے تحت عمل کريں اور ہر خدا وند عالم نے حضرت آدم ـ کوتمام مسخرا
ايک فرشتہ کو صرف اس ان سے متعلق وظيفہ کی تعليم دی مثال کے طور پر : جو فرشتے عبادت کے لئے خلق کئے گئے 

بت کرنے کے لئے خلق تھے انہيں تہليل، تسبيح اور تکبير خدا وند ی کا طريقہ بتايا اور جو فرشتے انسانوں کے اعمال ث
کئے گئے ہينانہيں انسانی خير و شرکے ثبت کرنے کا طريقہ اور کيفيت بتائی ، قبض روح پر مامور فرشتوں کو قبض روح 

  کا دستور اور طريقہ سکھايانيز دوسرونکو بھی تمام وه چيزينجس کے لئے خلق کئے گئے تھے سکھاديں۔
يں تھی کہ خدا وند عالم نے جو کچھ آدم کو تعليم ديا ہے درک کريں اور اسی وجہ سے کيونکہ فرشتوں ميں يہ صالحيت نہ

جب خدا نے فرشتوں سے ان اسماء کے حقائق کے بارے ميں سوال کيا جس کی حضرت آدم کو تعليم دی تھی تو، انہوں نے 
خد ا نے حضرت آدم کو جواب ديا : تو پاک و پاکيزه ہے جو تونے ہميں تعليم دی ہے اس کے عالوه ہم کچھ نہيں جانتے ! 

حکم ديا کہ جو کچھ خد انے تمہيں تعليم دی ہے انہينبتادو،پھر مالئکہ سے فرمايا آدم کا سجده کرو، ابليس کے عالوه سب نے 
  سجده کيا کيونکہ وه منکر اور متکبر تھا....

وں اور زمين پر سکونت دی ہے اس کا نتيجہ يہ ہوا کہ مخلوقات کی يہ صنف، يعنی وه فرشتے جن کو خداوند عالم نے آسمان
اور موت، زندگی اور عقل و ادراک کے مالک اور ہوا ئے نفس سے خالی ہيں مقام ہدايت ميں ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے ، 

جس کے لئے و ه خلق کئے گئے ہيں يا د کريں تاکہ اپنی پوری حيات ميں اس پر عمل کريں اور اسے عملی طور پرپيش 
ده ميں ان کے سوال کی داستان صر ف اتنی ہی ہے کہ وه لوگ نہيں جانتے تھے کہ آدم کس لئے خلق کريں ليکن اخبار سج

کئے گئے ہيں اور جب اس بات کو آدم کے ذريعہ جان ليا اور انہوں نے اسماء اور حقائق اشياء کی تعليم دے دی تو دستورات
اس نے آدم کے سجده سے انکار کيا اور تکبر کا مظاہره  خدا وندی کی اطاعت کی اور آدم کا سجده کيا سوائے ابليس کے کہ

  کيا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پيروی کی۔
  اس بنا پر فرشتوں کی ہدايت خدا کی تعليم کی وجہ سے ہے ، ايسی چيز کی تعليم جو ان سے مطلوب ہے ۔

  دوسرے ۔مسخرات کی تسخير
يات کا ذکر کريں گے جو صراحت کے ساتھ بيان کرتی ہينکہ خدا وند ہدايت تسخيری کی بحث ميں ہم يہاں پر صرف ان چند آ

  عالم نے ان مسخرات کو انسان کی خاطر اور اس کے فائده کے لئے تسخير کيا ہے ، جيسا کہ فرمايا:
  ۔(و سخر لکم ما فی السٰموات وما فی األرض جميعاًً◌ منہ ان فی ذلک آلياٍت لقوٍم يتفکرون)١

زمين وآسمان ميں ہے اپنی طرف سے تمہارے نفع اور فائده کے لئے مسخر کيا ہے يقيناً اس کام  خداوند عالم نے جو کچھ
  )١ميں غور و خوض کرنے والونکيلئے نشانياں ہيں۔(

  ۔( هللا الذی جعل لکم األرض قراراً و السماء بناًئ)٢
  )٢ديا۔(وه خدا جس نے زمين کو تمہارے لئے سکون و امن کی جگہ اور آسمان کو چھت قرار 

  ۔(الذی جعل لکم األرض مہداً و جعل لکم فيھا سبالً لعلکم تھتدون)٣
  )٣وه ذات جس نے زمين کو تمہارا گہواره بنايا اور اس ميں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ ہدايت پاسکو۔(

  ای آالء ربکما تکذبان)۔ ( و االرض وضعھا لالنام٭ فيھا فاکھة و النخل ذات االکمام٭ و الحب ذو العصف و الريحان٭ فب٤
زمين کو خالئق کے لئے خلق کيا، اس ميں ميوه اور پر ثمر کھجور کے درخت ہينجن کے خوشوں پر غالف چڑھے ہوئے 

ہيں اور دانے ہيں جو تنوناور پتوں کے ہمراه سبزے کی شکل ميں نکلتے ہيں اور پھول بھی ہينپھر تم خدا کی کن کن نعمتوں 
  )٤کو جھٹالئو گے۔(

  الذی جعل لکم االرض ذلوالً فامشو فی مناکبھا و کلوا من رزقہ و اليہ النشور) ۔(ھو٥
وه خدا وند جس نے زمين کو تمہارے لئے رام کيا لٰہذا دوش ِزمين پر سوار ہو کرراستہ طے کرواور خداوندعالم کا رزق 

  )٥کھائو اور يہ جان لو کہ سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے ۔(
  ر لکم ما فی األرض )۔(الم تر ان هللا سخ٦

  )٦کيا تم نے نہيں ديکھا کہ زمين و آسمان ميں جو کچھ ہے خد انے تمہارے لئے رام اور مسخر کر ديا ہے۔(
  ۔(ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا ھم فی البر و البحر و رزقناھم من الطيبات و فضلنا٧
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..............  

  ١٣) جاثية ١(
  ٦٤)مومن٢(
  ١٠)زخرف٣(
  ١٣۔١٠)رحمن٤(
  ٦٥)حج٦(١٥)ملک٥(

  ہم علٰی کثير ممن خلقنا تفضيالً)
يقينا ہم نے بنی آدم کو مکرم بنايا اور انہيں خشکی اور دريا کی سير کرائياورپاکيزه چيزونسے انہيں رزق ديا اور انہيں بہت 

  )١ساری مخلوقات پر فوقيت اور برتری دی۔(
ًئ فٔاَخرج بہ من الثمرات رزقاً لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر ۔ (هللا الذی خلق السٰموات االرض و انزل من السماء ما٨

بٔامره و سخر لکم االنھار٭ و سخر لکم الشمس و القمر دائبين و سخر لکم الليل و النھار٭ و آتاکم من کل ما سٔالتموه و ان تعدوا 
  نعمت هللا ال تحصوھا ان االنسان لظلوم کفار۔)

مينوں کو خلق کيا اورآسمان سے پانی برسايا اور اس سے تمہارے لئے ميوے پيدا کئے ، نيز وه خدا جس نے آسمانوں اور ز
کشتيونکو تمہارے لئے رام اور مسخرفرمايا: تاکہ دريائوں ميں اس کے حکم سے حرکت کريں نہروں کو تمہارے اختيار ميں

ہارے نفع مينتمہارا تابع بنايا نيز اس سے تم نےديا، سورج، چاند جو منظم نظام کے تحت رواں دوانہيں اور شب و روز کو تم
جو بھی سوال کيا تمہيں ديا؛ اگر نعمت خدا وندی کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہيں کر سکتے: يقيناً انسان، ستمگراور ناشکرا 

  )٢ہے ۔(
اًئ لکم منہ شراب و منہ شجر فيہ ۔ و علٰی هللا قصد السبيل و منھا جائر ولو شاء لھٰداکم اجمعين ، ھو الذی انزل من السماء م٩

تسيمون٭ ينبت لکم بہ الزرع و الزيتون و النخيل و االعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک آلية لقوٍم يتفکرون٭ و سخر لکم الليل
تلفاً الوانہ انا فیو النھار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بِٔاَمره ان فی ذلک آلياٍت لقوٍم يعقلون٭ و ما َذَراَ لکم فی االرض مخ

ذلک آلية لقوم يذکرون٭و ھو الذی سخر البحر لتٔاکلوا منہ لحما طريّاً و تستخرجوا منہ حلية تلبسونھا و تری الفلک مواخر فيہ و 
م لتبتغوا من فضلہ و لعلکم تشکرون٭ و القی ٰ فی االرض رواسی ان تميد بکم و انھاراً و سبالً لعلکم تھتدون٭ و عالماٍت و بالنج

  ھم يھتدون)
اور خدا کی ذمہ داری ہے کہ تہيں راه راست دکھائے، ليکن بعض راستے کج بھی ہوتے ہيں! اگر خدا چاہے تو تم سب کی 

  ہدايت کر دے ؛وه ايسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسايا کہ جس کے ايک حصہ کو تم نوش 
..............  

  ٧٠)اسرائ١(
  ٣٤تا ٣٢)ابراہيم ٢(

ايک حصہ سے نباتات اور درختونکو اگايا تاکہ اس کے ذريعہ اپنے حيوانات کے چاره کا انتظام کرو؛ خداوند کرتے ہو، نيز 
عالم نے اس پانی سے تمہاری لئے کھيتی، زيتون، کھجور، انگور نيز تمام ميوه جات اُگائے يقينا اس کام ميں صاحبان عقل 

د کو تمہارے لئے مسخر کيا، نيز ستارے بھی اس کے حکم کے لئے روشن نشانی ہے ،اس نے روز و شب، ماه و خورشي
سے تمہارے لئے مسخر ہيں يقينا اس تدبير ميں اس گروه کے لئے نشانياں ہيں جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہيں اور 
وں کے گوناگوں ، رنگا رنگ مخلوقات کو زمين ميں تمہارے فائده کے لئے پيدا کيا، اس خلقت ميں روشن نشانی ہے ان لوگ

لئے جو عبرت حاصل کرتے ہيں، وه ايسی ذات ہے جس نے دريا کو تمہارے لئے رام کيا تاکہ اس سے تازه گوشت کھائو 
اور پہننے کے لئے زيورات نکالو، کشتيوں کو ديکھتے ہو کہ دريا کے سينہ کو چاک کرتی ہے تاکہ خدا کے فضل و کرم 

يز زمين مينثابت اور محکم پہاڑ قرار دئيے تاکہ تمہيں زلزلہ سے محفوظ سے استفاده کرو اور شايد اس کا شکرا دا کرو، ن
رکھے، نہريں اور راستے پيدا کئے تاکہ ہدايت حاصل کرو اور عالمتيں قرار ديں اور لوگ ستاروں کے ذريعہ راستہ تالش 

  )١کرتے ہيں۔(
  ذلک آلية لقوم يعقلون)۔ (و من ثمرات النخيل و االعناب تتخذون منہ سکراً و رزقاً حسناً ان فی ١٠

کھجور اور انگور کے درختوں کے ميووں سے، مسکرات( نشہ آور)عمده رزق اور پاکيزه روزی حاصل کرتے ہو۔ اس ميں 
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  )٢صاحبان عقل کے لئے روشن نشانی ہے۔(

  کلمات کی تشريح
جو طاقت کے ذريعہ خاضع اور ۔ سّخر: رام اور خاضع بنايا تاکہ معين ہدف کے لئے استعمال کرے، مسخر، يعنی وه چيز ١

  رام ہوئی ہو۔
  ۔ اکمام: ''ِکّم ''کی جمع ہے : درخت کے ميوه اور زراعت کے دانہ کا غالف اور چھلکا۔٢
  ۔ حب: دانہ، ليکن ا س سے مراد ، جو ، گيہوں اور چاول ہے ۔٣
  ۔ عصف: سوکھا پتا، دانوں کا چھلکا اور گھاس. ٤
  ۔ ريحان: خوشبو دار گھاس٥

..............  

  .٩۔ ١٦)نحل١(
  . ٦٧)نحل : ٢(

  ۔ آالئ: نعمتيں٦
  ۔ ذلول: سدھاہوا اور رام، سواری کا جانور جو سرکش ہونے کے بعد رام ہوا ہو۔٧
  ۔ مناکب: منکب کی جمع ہے ، انسان اور غير انسان کے شانے اور بازو کا جوڑ ، مناکب زمين : ٨
  ۔ پہاڑوں کو کہا گياہے ، اس لئے کہ وه اونٹ کے شانونکے مانند زياده نماياں اور ابھرے ہوئے ہوتے ہيں۔١
  ۔ نيز زمين کے اطراف و جوانب کو بھی کہا گيا ہے اس لئے کہ وه اونٹ کے دو طرفہ پہلوئوں کی مانند ہوتے ہيں ۔٢
کرنے والے کے معنی ميں استعمال ہوا ہے ، يعنی سورج، چاند ۔ دائبين: دائب کاتثنيہ، کام ميں زياده اور ہميشہ کوشش ٩

  ہميشہ حرکت ميں ہيں اور دنيا کی انتہا تک اسی طرح حرکت کرتے رہيں گے کبھی متوقف نہيں ہوں گے۔
  ۔ تسيمون: چراتے ہو يا چرانے کے لئے چراگاه لے جاتے ہو۔١٠
  ا کی۔۔ذرٔا: ايجاد کيا،( يعنی جو پہلی بار ايجاد ہو) وسعت عط١١
  ۔ مواخر:ماخرة کی جمع ہے: دريا کے پانی کو چيرنے والی کشتی۔١٢
۔ تميدبکم:تمہيں لرزا ديا، ميد: شديد جھٹکے اور لرزش کو کہتے ہيں جيسے زمين کا زلزلہ ، يعنی پہاڑوں کو زمين ميں ( ١٣

  بعنوان ستون) قرار ديا تاکہ اسے زلزلہ اور جھٹکے سے محفوظ رکھے۔

  بحث کا نتيجہ
دا وند عالم نے زمين اور اس کے داخل اور خارج پائی جانے والی موجودات جيسے دريائوں، جھيلوں ، درختوں، نباتات خ

اور معادن ( کانيں) آسمان ،کہکشاں، چاند، سورج، ستارے غرض ساری چيزيں انسان کے لئے تخليق کی ہيں، جيسا کہ خود 
 )١کو اپنی طرف سے تمہارے لئے مسخر اورتمہارا تابع بنا ديا ہے ۔( فرماتا ہے :يعنی جو کچھ زمين و آسمان ميں ہے سب

خدا وند عالم نے اس طرح کی مخلوقات کو ، ہدايت تسخيری کے ذريعہ اس طرح بنايا کہ اس نے اپنی ربوبيت کے اقتضا 
  کے مطابق جو نظام معين فرمايا ہے اس کے اعتبار سے حرکت کريں، اس طرح کی ہدايت کو 

..............  

  . ١٣)جاثيہ : ١(

  قرآن ميں زياده تر لفظ ''سخر'' اور کبھی''جعل'' جيسے لفظ سے تعبير کيا گيا ہے ، جيسے :
  (جعل الشمس ضياًئ و القمر نوراً)

  يعنی سورج کوضيا بخش اور چاند کو تابنده بنايا۔

  تيسرے۔ الہام غريزی کے ذريعہ حيوانات کی ہدايت
  ں فرماتا ہے :خدا وند عالم سورٔه نحل مي

۔( واالنعام خلقھا لکم فيھا دفء و منافع و منھا تٔاکلون٭ ولکم فيھا جمال حين تريحون و حين تسرحون٭ و تحمل اثقالکم الٰی بلد ١
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  لم تکونوا بالغيہ اال بشق األنفس ان ربکم لرؤ وف رحيم٭و الخيل و البغال و الحمير لترکبوھا و زينة و يخلق ما ال تعلمون)
نے چوپايوں کو خلق کيا، اسميں تمہارے لئے پوشش کا سامان اور ديگر منافع ہيں؛ نيزتم ان کا دودھ اور گوشت اوراس 

کھاتے ہو ، وه تمہارے لئے زينت اور جمال کا باعث ہيں جب انہيں واپس التے ہو اورجب جنگل اور بيابانوں ميں روانہ 
جگہوں تک لے جاتے اور اٹھاتے ہيں جہاں تک تم جان جونکھوں  کرتے ہو : تو وه سنگين اور وزنی بوجھ تمہارے لئے ان

ميں ڈالے بغير نہيں پہنچ سکتے تھے، بيشک تمہارا خدا مہربان اور بخشنے واال ہے ۔ اوراس نے گھوڑے، خچر اور گدھے 
)١م نہيں جانتے۔(خلق کئے تاکہ ان پر سواری کرو اور تمہاری زينت کا سبب ہوں نيز کچھ چيزينايسی پيدا کرتا ہے جس کو ت

  ۔( و ان لکم فی االنعام لعبرة نسقيکم مما فی بطونہ من بين فرث و دم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين)٢
يقيناچوپايوں ميں تمہارے لئے عبرت ہے :جو کچھ ان کے شکم ميں ہے چبائی ہوئی غذا( گوبر) اور خون کے درميان 

  )٢ہيں۔( خوشگواراور خالص دودھ ہے ہم اسے تمہيں پالتے
۔(و ٔاَوحٰی ربک الٰی النحل ان اتخذی من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يعرشون٭ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ٣

  ذلالً يخرج من بطونھا شراب مختلف الوانہ فيہ شفاًئ للناس ان فی ذلک آلية لقوم يتفکرون)
..............  

  ٨۔٥)نحل ١(
  ٦٦)نحل٢(

شہد کی مکھی کو وحی کی : پہاڑوں، درختوں اور گھروں کی بلنديوں ميں کہ جن پر لوگ چڑھتے ہيں،  تمہارے رب نے
گھر بنائے، پھر اس کے تمام ثمرات کو کھائے اور نرمی کے ساتھ اپنے پروردگار کی سيدھی راه کو طے کرلے۔ اس کے 

يقينا اس چيز مينروشن عالمت اور نشانی ہے شکم سے رنگا رنگ قسم کا شربت نکلتا ہے جس ميں لوگوں کے لئے شفا ہے 
  )١اس گروه کے لئے جو غور و فکر کرتا ہے۔(

۔ (و هللا خلق کل دابة من ماء فمنھم من يمشی علٰی بطنہ و منھم من يمشی علٰی رجلين و منھم من يمشی علٰی ٔاَربع يخلق هللا ما ٤
  يشاء ان هللا علٰی کل شيٍئ قدير)

والے جاندار کو پانی سے خلق فرمايا: ان ميں سے بعض پيٹ کے بل چلتے ہيں اور بعض اپنے دوخدا وند عالم نے ہر چلنے 
  )٢پيرونپراور کچھ چار پيروں سے چلتے ہيں۔ خدا جو چاہے پيدا کرسکتا ہے هللا ہر چيز پر قادر ہے ۔(

  تاب من شيٍئ ثم الٰی ربھم يحشرون)۔(وما من دابة فی االرض وال طائر يطير بجناحيہ اال اَُمم امثالکم ما فرطنا فی الک٥
اورکوئی زمين پر چلنے واال ايسا نہيں اور کوئی اپنے دو پروں کے سہارے اڑنے واال پرنده ايسا نہيں ہے مگر يہ کہ وه بھی
تمہاری جيسی ايک امت ہے۔ اس کتاب ميں کوئی چيز فروگز اشت نہينہوئی ہے ۔ پھر سارے کے سارے اپنے پروردگار کی 

  )٣ور کئے جائيں گے۔(طرف محش

  کلمات کی تشريح
  ۔ فرث :جو چيز معده کے اندر ہوتی ہے ۔١
۔ حيوانات کو خدا کا وحی کرنا: جس سے ان کی زندگی اور امور کی درستگی وابستہ ہے اس کے انجام کے لئے الہام اور ٢

ا فعل تقريبا ويسا ہی ہے جيسے کہ ايک ہدايت غريزی کرنا اور کبھی زياده دقت اور ہوشمندی کے ساتھ ہوتی ہے، حيوانات ک
  تسخير شده صنف انجام ديتی ہے ۔

۔ يعرشون:عرش کے ''ماده'' سے ہے جس کے معنی چھت اور چھپر کے ہينيعنی چھتوں کی بلندی کے اوپر بھی جہاں لوگ٣
  جاتے ہيں نيزگھر بنائو۔

  ۔ ذلالً: استوار اور ہموار٤
..............  

  ٦٩۔٦٨)نحل١(
  ٤٥)نور٢(
  .٣٨)انعام٣(
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  بحث کا نتيجہ

خدا وند عالم نے ان موجودات کے لئے جنہيں آسمان کے نيچے محدود فضا ميں زيور تخليق سے آراستہ کيا ہے ايسی 
موجودات جو موت، زندگی اور حيوانی نفس کی مالک ہيں ليکن عقل سے بے بہره ہيں فضا ميں ہونيا زمين ميں؛ اس کے 

ميں؛ خدا وند عالم نے ان کی ہر ايک صنف اور نوع کے لئے ايک نظام بنايا ہے جو ان کی فطری اندر ہونيا دريائوں کی تہون
تخليق اور حيوانی زندگی سے تناسب رکھتا ہے؛ اور ہر نوع کو ايک ايسے غريزه کے ذريعہ جو اس کی فطرت ميں وديعت 

ه خود ہی اس طرح کی مخلوقات کی ہدايت کا کيا گيا ہے الہام فرمايا ہے کہ زندگی ميں اس نظام کے تحت حرکت کريں؛ و
طريقہ اور کيفيت جيسے شہد کی مکھی کی زندگی کے متعلق حکايت کرتے ہوئے بيان فرماتا ہے : تمہارے رب نے شہد کی
مکھی کو وحی کی کہ: پہاڑوں، درختوں اور گھروں کی بلنديوں ميں جہاں لوگ بلندی پر جاتے ہيں، گھربنائے، پھرہر طرح 

ونسے کھائياور اپنے پروردگار کی سيدھی راه کو طے کرے اس کے شکم سے رنگ برنگ کا شربت نکلتاہے جس کے پھل
  ميں لوگوں کے لئے شفا ہے يقينا اس ميں روشن نشانياں ہيں صاحبان عقل و ہوش کيلئے۔

ہ انداز اورصحيح طور معلو م ہو اکہ شہد کی مکھی اپنی مہارت اور چاالکی سے جو کام انجام ديتی ہے اور اسے حکيمان
سے بجاالتی ہے وه ہمارے رب کے الہام کی وجہ سے ہے، يہ بيان اس طرح کے جانداروں کی ہدايت کا ايک نمونہ ہے جو 

آيات مينچوپايوں کی صنف ، ان کی حکمت آفرينش اور نظام زندگی اور وه نفع جو ان ميں پايا جاتا ہے  ٥۔٨اسی سوره کی : 
ے ؛ اور اوحٰی ربک کی تعبير اس بات کی طرف اشاره کر رہی ہے کہ جس پروردگار نے شہد کی ان سب کے بارے مينآيا ہ

مکھی کو ہدايت کی کہ معين شده نظام کے تحت جو اس کی فطرت کے موافق ہے زندگی گز ارے وہی ہمارا خدا ہے جس 
مانہ اور متقن انداز ميں جس پر پيدا نے ہمارے لئے بھی ہماری فطرت سے ہم آہنگ نظام بنايا ہے ايسی فطرت کہ ہميں حکي

  کيا۔

  چوتھے۔ پيغمبروں کے ذريعہ انسان اور جن کی تعليم.

  سورهٔ  اعلی کی آيات (خلق فسوی و قدر فھدی)ميں انسان اور جن خدا وند عالم کے کالم کے مصداق ہيں۔ 
ين فرمايا: نيز اس کی ذات ميں نفسانی پہلے ۔ انسان: خدا وند عالم نے انسان کو خلق کيا اور اس کے لئے نظام حيات مع

خواہشات وديعت فرمائيں کہ دل کی خواہشکے اعتبار سے رفتار کرے نيز اسے امتياز اور تميز دينے والی عقل عطا کی تاکہ
  اس کے ذريعہ سے اپنا نفع اور نقصان پہچانے اور اسے ہدايت پذيری کے لئے دو طرح سے آماده کرے ۔

ريعہ، اس لئے کہ بات کرنے اور ايک دوسرے سے تفاہم کا طريقہ خود خدا نے انسان کو الہام ۔ زبان سے گفتگو کے ذ١
  )١فرمايا ہے : (خلق االنسان، علمہ البيان)انسان کو خلق کيا اور اسے بات کرنے کا طريقہ سکھايا۔(

ک نسل سے دوسری نسل ۔ پڑھنے ، لکھنے اور افکار منتقل کرنے کے ذريعہ ايک انسان سے دوسرے انسان تک اور اي٢
  تک جيسا کہ ارشاد ہوا:

  (اقرٔا و ربّک األکرم٭ الذی علّم بالقلم٭ علم االنسان ما لم يعلم)
  )٢پڑھو کہ تمہار ارب بڑا کريم ہے جس نے قلم کے ذريعہ علم ديا، جو کچھ انسان نہيں جانتا تھا اسے سکھايا۔(

انی فطرت کے مطابق نظام زندگی اور قانون حيات معين فرمايا ہےخداوند متعال نے اسی کے بعد انسان کے لئے اس کی انس
 :  

  جيسا کہ ارشاد ہوا:
  (فَٔاَقِم وجھک للدين حنيفاً فطرة َهللا التی فطر الناس عليھا)

اپنے رخ کو پروردگار کے محکم اور ثابت آئين(دين اسالم ) کی طرف رکھو اور باطل سے کناره کش رہو کہ يہ دين خدا کی
  )٣ت جس پر خدا نے لوگوں کو خلق کياہے ۔(وه فطر

خدا وند عالم نے پيغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانونکو اس دين کی طرف جو اس کی فطرت سے سازگار اور تناسب 
  رکھتا ہے ہدايت کی؛ جيسا کہ فرمايا:

  ۔(انا اوحينا اليک کما اوحينا الٰی نوٍح و النبين من بعده...)١
  )٤طرح وحی کی جس طرح نوح اور ان کے بعد ديگر انبياء کی طرف وحی کی ہے ...( ہم نے تمہاری طرف اسی

  ۔ (شرع لکم من الدين ما وصی بہ نوحاً والذی اوحينا اليک وما وصينا بہ ابراہيم و موسٰی و عيسٰی ان اقيموا الدين...)٢
..............  
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  ٤۔٣)رحمن١(
  ٤۔٣)علق٢(
  ٣٠)روم٣(
  ١٦٣)نسائ٤(

دين کی تشريع کی کہ جس کی نوح کو وصيت کی تھی اور جو تم پر وحی نازل کی اورہم نے ابراہيم ، تمہارے لئے اس 
  )١موسٰی اور عيسٰی کو جس کی وصيت کی يہ ہے کہ دين قائم کرو...۔(

  خدا وند عالم نے اس دين کو جسے پيغمبروں پر نازل کيا ہے اس کا اسالم نام رکھا جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے:
  )٢ن عند هللا االسالم) خدا کے نزديک دين صرف اسالم ہے ۔((ان الدي

دوسرے ۔ جن: خدا نے جن کو پيدا کيا اور انسان ہی کی طرح ان کی زندگی بھی بنائی کيونکہ ان کی سرشت ميں بھی نفسانی
صان کو درک خواہشات کا وجود ہے کہ نفسانی خواہشات کے مطابق رفتار کرتے ہيناور عقل کے ذريعہ اپنے نفع اور نق

  کرتے ہيں ، مانندابليس جو کہ جنوں ميں سے تھا، اس کے بارے ميں ہميں آگاه کيا ہے اور فرماياہے: 
  (و اِذ قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابليس کان من الجن ففسق عن امر ربہ...)
ا ،وه جنوں ميں سے تھا اورحکم جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کا سجده کرو تو ابليس کے عالوه سب نے سجده کي

  )٣پروردگار سے خارج ہو گيا؛ خدا وند عالم نے سورٔه اعراف ميں ابليس کی داستان بسط و تفصيل سے بيان کی ہے ۔(
(ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابليس لم يکن من الساجدين٭ قال ما منعک اال تسجد اذ 

ل انا خير منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طين٭ قال فاھبط منھا فما يکون لک ان تتکبر فيھا فاخرج انک من امرتک قا
الصاغرين٭ قال انظرنی الٰی يوم يبعثون٭ قال انک من المنظرين٭ قال فبما ٔاغويتنی ألقعدن لھم صراطک المستقيم٭ ثم آلتينھم 

ن شمائلہم و ال تجد اکثرھم شاکرين٭ قال اخرج منھا مذئوما مدحورا لمن تبعک منھممن بين ايديھم و من خلفھم و عن ٔايمانھم و ع
  ألملئن جھنم منکم اجمعين)

اورہم نے تمہيں پيدا کيا، پھر شکل و صورت بنائی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا: ''آدم کا سجده کرو'' تو ان سب نے سجده 
سے نہيں تھا؛ خدا وند عالم نے اس سے فرمايا: جب ميں نے حکم ديا تو کيا، سوائے ابليس کے کہ وه سجده کرنے والونميں 

کس چيز نے تجھے سجده کرنے سے روک ديا؟ کہا: ميں اس سے بہتر ہوں ؛ تونے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے خلق 
کہ تو پست  کيا ہے فرمايا: تو اس جگہ سے نيچے اتر جاتجھے حق نہيں ہے کہ اس جگہ تکبر سے کام لے نکل جا ؛اس لئے

  اور فرومايہ شخص ہے ! ابليس نے کہا: مجھے روز قيامت تک کی مہلت
..............  

  ١٣)شوری١(
  ١٩)ال عمران٢(
  ٥٠)کہف٣(

ديدے، فرمايا مہلت دی گئی! تو بوال:اب جو تونے مجھے گمراه کر ديا ہے ميں تيرے راستہ ميں ان کے لئے گھات لگا کر 
سے ،دائيں سے، بائيں سے، ان کا پيچھا کروں گااور تو ان مينسے اکثر کوشکر گز ار نہيں بيٹھوں گا پھر آگے سے ، پيچھے

  پائے گا۔
فرمايا:اس منزل سے ننگ و خواری کے ساتھ نکل جا، قسم ہے کہ جو بھی ان ميں سے تيری پيروی کرے گا جہنم کو تم 

  )١لوگوں سے بھردوں گا۔(
بار کی سرکش اور طاغی جنيمخلوق ميں ديگر موجودات سے کہيں زياده قوی اس سے اندازه ہوتا ہے کہ خدا وند عزيز و ج

  ہوائے نفس پائی جاتی ہے۔
خدا وند عالم نے سورٔه جن ميں تمام جنات ميں ہوای نفس کے وجود کی خبر ديتے ہوئے فرمايا ہے : کہ جنات ہوائے نفس 

لئے گھات ميں لگ گئے۔ اور اس رويہ سے باز  کی پيروی ميں اس درجہ آگے بڑھ گئے کہ فرشتوں کی باتيں چرانے کے
نہيں آئے يہاں تک کہ خاتم االنبياء مبعوث ہوئے اور خدا وند عالم نے جالدينے والے شہاب کا انہيں نشانہ بنايا، روايت ہے 

آدميوں کہ وه لوگ فرشتوں کی باتيں سنکر کاہنوں کے پاس آکر بتاتے تھے اور بربنائے ظلم و ستم اور انحراف و گمراہی 
  کی اذيت اور آزار کے لئے جھوٹ کا بھی اضافہ کرديتے تھے۔

خدا وند عالم نے سورٔه جن ميں اس رفتار کی بھی خبر دی ہے اور فرمايا ہے: (فزادوھم رھقاً) يعنی جناتوں نے آدميوں کی 
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يں اور ان کے درميان گمراہی ميں اضافہ کر ديا. اور يہ کہ جنات خواہشات نفس کی پيروی کرنے ميں آدميونکی طرح ہ
  مسلمان اور غير مسلمان سبھی پائے جاتے ہيں اس کی بھی خبر دی ہے ۔

سورٔه احقاف ميں مذکور ہے : جب پيغمبر اکرۖم قرآن کی تالوت کررہے تھے توجنات کے ايک گروه نے حاضر ہوکراسے 
وسٰی کے بعد قرآن نامی کتاب بھيجی ہے اور ان سنا اور اپنی قوم کی طرف واپس آکر انہيں ڈرايا اور کہا: خدا وند عالم نے م

سے ايمان النے کی درخواست کی ،اسی طرح سورٔه جن ميں معاد کے سلسلے ميں بعض جنات کا بعض آدميوں سے نظريہ 
  يکسانملتا ہے کہ ان کا خدا کے بارے ميں يہ خيا ل ہے کہ : خدا کبھی کسی کو قيامت کے دن مبعوث نہيں کرے گا۔

ب سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ جنوں ميں بھی انسانوں کی طرح عقلی سوجھ بوجھ اور کامل ادراک پايا جاتا ہے گز شتہ مطال
  اور وه لوگ انسانوں کی باتيں سمجھتے ہيں اور اسے سيکھنے ميں گفتگو کرنے ميں بھی انسان کے ساتھ

..............  

  ١٨۔١١)اعراف١(

ويں آيت ميں سليمان کی ان سے گفتگو کے سلسلہ مينمحسوس کرتے ٣٩اور  ميں ١٧شريک ہيں، يہ موضوع سورٔه نمل کی 
  ہيں۔

اسی طرح يہ دونوں صنف نفسانی حاالت ميں ايک دوسرے کے ساتھ شريک ہينجس طرح رفتار وعمل کے اعتبار سے ايک 
  جيسے ہيں؛ خدا وند عالم نے سورٔه سبا ميں فرمايا:

  جفان کالجواب و قدور راسيات)(يعملون لہ ما يشاء من محاريب و تماثيل و 
جنات جناب سليمان کے لئے جو چاہتے تھے انجام ديتے تھے اور محراب، مجسمے، بڑے بڑے کھانے کے برتن اور 

  )١ديگينبناتے تھے۔ (
  اور سورهٔ  انبياء ميں فرماتا ہے : 

  (ومن الشياطين من يغوصون لہ و يعملون عمال دون ذلک)
  )٢مان کے لئے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے عالوه بھی کام کرتے تھے۔(بعض شياطين ( جنات )جناب سلي

خدا وند عالم نے ان دو گروه جن و انس کی اسالم کی طرف ہدايت اوررہنمائی کے لئے انبياء بھيجے بشارت، انذار اور تعليم 
شريک قرار نہ ديں اس کے اور  دينے ميں دونوں کومساوی رکھاتاکہ خدائے واحد و يکتا پر ايمان الئيں اور کسی کو اس کا

  پيغمبروں، فرشتوں، قيامت، مشاہد اور مواقف پر ايمان الئيں۔
اسالمی احکام ، جو کچھ اجتماعی آداب سے متعلق ہيں جيسے : ناتوانکی مدد کرنا ، ضرورتمندوں اور مومنين کی نصرت 

ونوں گروه مشترک ہيں ،ليکن عبادات جيسے : کرنا اور دوسروں کو اذيت دينا اور ان کے مانند دوسری باتيں ،ان ميں د
نماز،روزه، حج اور ان کے مانند جنوں سے مربوط ديگر احکام ضروری ہے کہ وه جنوں کے حاالت سے موافقت اور 

تناسب رکھتے ہونجس طرح آدمی ايک دوسرے کی نسبت احکام ميں اختالف رکھتے ہيں جيسے مرد و عورت کے 
  ، مسافر اور غير مسافر وغيره کے احکام۔مخصوص احکام يا مريض و سالم 

  مباحث کا نتيجہ
  خدا وند عالم نے فرشتونکو خلق کيا تاکہ اس کی ''ربوبيت'' اور ''الوہيت'' کے محافظ و پاسدارہوں جيسا کہ

..............  

  ١٣)سبا١(
  ٨٢)انبيائ٢(

)کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے ميں خبر دی ہے اسی غرض ١خود ہی گز شتہ آيات ميں نيز ان آيات ميں جس ميں فرشتوں (
)تھے جب عرش اٰلہی ٢کے پيش نظر انہيں تمام لوگوں سے پہلے زيور تخليق سے آراستہ کيا؛ وه اس وقت حامالن عرش (

  پانی پرتھا، جيسا کہ سورٔه ہود ميں فرمايا ہے:
  )٣لذی خلق السٰموات واالرض فی ستة ايام وکان عرشہ عٰلی المائ...)((وھوا

  اوروه خدا وه ہے جس نے آسمان اور زمين کو چھ دن ميں خلق کياجب کہ اس کاعرش پانی پر ٹھہرا ہوا تھا۔
ہيں اورجن کواور نيز خدا وند عالم نے آسمان کو اس کے داخلی اور خارجی اشياء سميت خلق کيا: جن فرشتوں کو ہم جانتے 
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ہم نہيں جانتے اور جو کچھ آسمانونکے نيچے ہے جيسے کہکشائيں ،ستارے ، چاند اور سورج وغيره کہ جن کو ہم جانتے 
ہيں اور ان ميں سے بہت سی چيزوں کو ہم نہيں جانتے اور زمين جو کچھ اس کے اوپر اور جو کچھ اس کے اندر ہے 

وغيره جو کہ زندگی کيلئے مفيد ہيں اور جو کچھ آسمانوں اور زمين کے درميان  جيسے پانی ، نباتات ، جمادات ، ( معادن )
ہے جيسے گيس وغيره جو ہم پہچانتے ہيں اور بہت سی ايسی چيزيں ہيں جو نہيں پہچانتے يہ تمام چيزينوہی ہينجوان تينوں 

لے اس لئے پيداکيا کہ انسان اور انسان، حيوان اور جن کی ضروريات زندگی ميں شامل ہيں حيوانوں کو جن و انس سے پہ
جن اس کی احتياج رکھتے ہيں اور جنات کو انسان سے پہلے پيدا کيا جيسا کہ خود ہی حضرت آدم کی خلقت سے متعلق 

  داستان ميں ارشاد فرماتا ہے :
کريں پھر انسان کو  حضرت آدم کی خلقت کے بعدتمام مالئکہ کو ''کہ ابليس بھی انہيں ميں سے تھا ''حکم ديا کہ آدم کا سجده

  تمام اصناف مخلوقات کے بعد پيدا کيا۔
يہ خدا وند عالم کی چہار گانہ اصناف مخلوقات کی داستان تھی کہ جس کا قرآن کريم کی آيات اور روايات سے بمقتضائے 

  ترتيب ہم نے استنباط کيا، ليکن ان کی ہدايت کی قسميں اس ترتيب سے ہيں:
  فرشتوں، جن و انس کو عقل و ادراک بخشا تو ان کی ہدايت بھی دوجب خدا ''رب العالمين'' نے 

طرح سے قرار دی، تعليم بالواسطہ، تعليم بال واسطہ جيسا کہ فرشتوں کی زبانی حضرت آدم کی تخليق کے بارے ميں 
وه کچھ جانتے ہی حکايت کرتا ہے(سبحانک ال علم لنا اال ما علمتنا) تو پاک و پاکيزه ہے ہم تو تيرے دئے ہوئے علم کے عال

  نہيں ہيں؛ اور صنف انسان کے بارے ميں فرمايا: ( علم آدم االسمائ
..............  

  )معجم المفہرس قرآن، ميں ماده''ملک''مالحظہ ہو۔١(
)عرش سے مراد وه جگہ و مقام ہے جہاں پر الوہيت اور ربوبيت سے مربوط امور پر مامور خدا کے فرشتہ رہا کرتے تھے کہ جو، ٢(

  پانی کے اوپر زمين و آسمان کی تخليق سے پہلے رہتے تھے ۔
  ٧)ھود٣(

کلہا).خدا نے تمام اسماء ( اسرارخلقت ) آدم کو تعليم دئے اور فرمايا:(علم االنسان ما لم يعلم)جو انسان نہيں جانتا تھا اسے 
ہ ان لوگوں نے قرآن سيکھا اور اس تعليم دی۔ اور جنونکی داستان ميں جو کہ خود انہيں کی بيان کرده ہے اس طرح ہے ک

  سے ہدايت يافتہ ہو گئے ايسااس وقت ہوا جب رسول خدا سے قرآن کريم کی تالوت سنی ۔
چونکہ خدا وند سبحان نے صنف حيوان اور زمين پر چلنے والوں کو تھوڑا سا شعور و ادراک بخشا ہے لٰہذا ان ميں سے ہر 

چونکہ ان کے عالوه تمام مخلوقات جيسے ستارے، سيارے، جمادات، حتی کہ ايک کی ہدايت الہام غريزی کے تحت ہے اور 
) وغيره کہ ان کوشمہ بھربھی حيات اور ادراک نہيں ديا ہے لٰہذاان کی ہدايت ، ہدايت تسخيری ہے، جيسا کہ e Atomايٹم (

  تفصيل سے قرآن کريم ميں بيان کيا ہے ۔
ے اس کا نام اسالم رکھا ہے اور ہم انشاء هللا آئنده بحثوں ميں اس کی تحقيق انسان کی ہدايت کے لئے جو نظام خدا نے بنايا ہ

 کريں گے۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

٥  
  دين اور اسالم

  الف۔ دين کے معنی
  ب۔ اسالم اور مسلمان
  ج۔ مومن اور منافق

  د۔ اسالم تمام آسمانی شريعتوں کا نام ہے 
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  ھ۔ شرائع ميں تحريف اور تبديلی اور ان کے اسماء ميں تغير:
  ۔يہود و نصارٰی نے کتاب خدا اور اس کے دين ميں تحريف کی ١
  ۔ يہود و نصارٰی نے دين کانام بھی بدل ڈاال٢
  ۔ تحريف کا سر چشمہ٣

  و۔ انسان کی فطرت سے احکام اسالمی کا سازگار ہونا
  ز۔ انسان اور نفس اماره بالسوء ( برائی پر ابھارنے واال نفس)

  يک ہيںح۔ شريعت اسالم ميں جن و انس شر

  الف۔ دين
  لفظ''دين'' اسالمی شريعت ميں دو معنی ميں استعمال ہوا ہے :

۔جزا، کيونکہ ، يوم الدين قرآن مينجو استعمال ہوا ہے اس سے مراد روز جزا ہے ، اسی طرح سورٔه فاتحہ( الحمد) ميں  ١
  )آيا ہے يعنی روز جزا کا مالک۔١مالک يوم الدين (

سليم پائی جاتی ہو، شريعت اسالمی ميں زياده تر دين کا استعمال اسی معنی ميں ہوتا ہے ، ۔ شريعت جس ميں اطاعت و ت٢
  جيسے خدا وند عالم کا يوسف اور ان کے بھائيوں کے بارے ميں قول: 

  (ماکان لئاخذ ٔاخاه فی دين الملک )
  )٢۔(( يوسف) بادشاہی قانون و شريعت کے مطابق اپنے بھائی کو گرفتار نہيں کر سکتے تھے

  اور سورٔه بقره ميں فرمايا:
  ( ان هللا اصطفٰی لکم الدين)

  )٣خدا وند سبحان نے اطاعت اور تسليم کے ساتھ تمہارے لئے شريعت کا انتخاب کيا ہے ۔(
..............  

  ٤) فاتحہ١(
  ٧٦)يوسف٢(
  ١٣٢)بقره٣(

  ب۔ اسالم اور مسلمان 

  ے احکام ا و رشريعتوں کے سامنے سر جھکانا۔اسالم ؛ خدا کے سامنے سراپا تسليم ہونا اور اس ک
  خدا وند سبحان نے فرمايا: 

  )١( ان الدين عند هللا االسالم) (
يعنی خدا کے نزديک دين اسالم ہے ۔ اور مسلمان وه شخص ہے جو خد اور اس کے دين کے سامنے سراپاسر تسليم خم کر 

  دے۔
منے سراپا تسليم ہونا اور اس کی شريعت کے مطابق رفتار کرنااس اعتبارسے حضرت آدم کے زمانے ميں اسالم خدا کے سا

ہے اور اس زمانے ميں مسلمان وه تھا جو خدا اور آدم پر نازل شده شريعت کے سامنيسراپا تسليم تھا؛ يہ سراپا تسليم ہونا 
ت کے بھی حامل حضرت آدم کے سامنے تسليم ہونے کو بھی شامل ہے جو کہ خدا کے برگزيده اور اپنے زمانے کی شريع

  تھے۔ 
اسالم؛ نوح کے زمانے ميں بھی خد ا کے سامنے تسليم ہونا ، ان کی شريعت کا پاس رکھنا ، حضرت نوح کی خدا کی طرف 

سے بھيجے ہوئے نبی کے عنوان سے پيروی کرنا اور گز شتہ شريعت آدم پر ايمان النا تھا۔ اور مسلمان وه تھا جو تمام بتائی 
رکھتا تھا، حضرت ابراہيم کے زمانے ميں بھی اسالم خدا کے سامنے سراپا تسليم ہونے ہی کے معنی ميں گئی باتوں پر ايمان

تھا اور حضرت نوح کی شريعت پر عمل کرنے اور حضرت ابراہيم کی بعنوان بنی مرسل پيروی کرنے نيز آدم تک گز شتہ 
  انبياء و مرسلين پر ايمان النا ہی تھا۔
  عيسٰی کے زمانے ميں بھی ايسا ہی تھا۔ اور حضرت موسی اور حضرت

  نيز حضرت محمد خاتم االنبياء صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کے زمانے ميں بھی وہی اسالم کا گزشتہ مفہوم ہے اور
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..............  

  ١٩)آل عمران١(

  ھا۔اس کی حد زبان سے اقرار شہادتين ''اشہد ان ال الہ اال هللا و اشہد ان محمداً رسول هللا'' ت
اس زبانی اقرار کا الزمی مطلب يہ ہے کہ ضروريات دين خواه عقائد ہونيا احکام يا گز شتہ انبياء کی نبوتيں کہ جن کا 

ذکرقرآن کريم ميں ہوا ہے ان ميں سے کسی کاا نکار نہ ہو، يعنی جو چيز تمام مسلمانوں کے نزديک متفق عليہ ہے اور اسے
رنہيں کرنا چاہئے جيسے نماز، روزه اور حج کا وجوب يا شراب نوشی، سود اسالم ميں شمار کرتے ہيناس کا انکا

کھانا،محرموں سے شادی بياه کرنا وغيره کی حرمت يا اس جيسی اور چيزيں کہ جن کے حکم سے تمام مسلمان واقف ہيں،ان
  کا کبھی انکار نہيں کرنا چاہئے۔

  ج۔ مومن اور منافق
  اول : مومن 

  ن زبان پر جاری کرے نيز اسالم کے عقائد پر قلبی ايمان بھی رکھتا ہو۔مومن وه ہے جو شہادتي
اور اس کے احکام پر عمل کرے اور اگر اسالم کے خالف کوئی عمل اس سے سرزد ہو جائے تو اسے گناه سمجھے اور 

  سمجھے۔ خدا کی بارگاه ميں توبہ و انابت اور تضرع و زاری کرتے ہوئے اپنے اوپر طلب بخشش و مغفرت کو واجب
مومن اور مسلم کے درميان فرق قيامت کے دن واضح ہوگا ليکن دنيا ميں دونوں ہی اسالم اور مسلمانوں کے احکام ميں شامل

  ہيں يہی وجہ ہے کہ خدا وند منان نے سورٔه حجرات ميں ارشاد فرمايا:
  قلوبکم...) (قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا و لما يدخل ااِلْيمان فی

صحرا نشينوں نے کہا: ہم ايمان الئے ہيں ، تو ان سے کہو: تم لوگ ايمان نہيں الئے ہو بلکہ کہو اسالم الئے ہيں اور ابھی 
  )١تمہارے دلوں ميں ايمان داخل نہيں ہوا ہے ...(

  دوسرے ۔ منافق
  يعنی چوہاالف۔ نفاق لغت ميں: نفاق لغت ميں باہر جانے کو کہتے ہيں، نافق اليربوع، 

اپنے ٹھکانے يعنی بل کے مخفی دروازه پر سرمار کر سوراخ سے باہر نکل گيا، يہ اس لئے ہے کہ ايک قسم کاچوہا جس 
کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پائوں لمبے ہوتے ہيں وه اپنے بل مينہميشہ دودروازے رکھتا ہے ايک داخل ہونے کا آشکار 

نکلنے کا مخفی اور پوشيده دروازه ،وه باہر نکلنے والے دروازه کو اس طرح  دروازه جو کسی پر پوشيده نہيں ہوتا؛ايک
  مہارت اور چاالکی سے پوشيده رکھتا ہے کہ جيسے ہی داخل ہونے والے دروازه سے دشمن آئے؛ 

..............  

  ١٤)حجرات١(

  ہيں: ''نافق اليربوع''۔آہٹ ملتے ہی مخفی دروازے پر سرمار کر اس سے نکل کر فرار کر جائے تواس وقت کہتے 
ب۔ اسالمی اصطالح ميں نفاق: اسالمی اصطالح ميں نفاق، ظاہر ی عمل اور باطنی کفر ہے ۔ نافق الرجل نفاقاًيعنی اسالم کا 

اظہار کرکے اس پر عمل کيا اور اپنے کفر کو پنہاں اور پوشيده رکھا، لٰہذا وه منافق ہے خدا وند عالم سورٔه منافقون ميں 
  ے :فرماتا ہ

...)(اذا جاء ک المنافقون قالوا نشھد انک لرسول هللا و هللا يعلم انک لرسولہ و هللا يشھد ان المنافقين لکٰاذبون٭ اتخذوا ٔاَيمانھم جنة
جب منافقين تمہارے پاس آتے ہيں تو کہتے ہيں: ہم شہادت و گواہی ديتے ہيں کہ آپ خدا کے رسول ہيں،خدا وند عالم جانتا 

کے رسول ہو، ليکن خدا گواہی ديتا ہے کہ منافقين ( اپنے دعوے ميں) جھوٹے ہيں، انہوں نے اپنی قسموں کو ہے کہ تم اس 
  ڈھال بنا ليا ہے۔

يعنی ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اس طرح اپنے چھپانے کا پرده بنا رکھا ہے اور اپنے نفاق کو اپنی جھوٹی قسموں سے 
ن کے گفتار کی نادرستگی (جھوٹے دعوے )کو پيغمبر اکرۖم کے لئے ظاہر کرتا ہے پوشيده رکھتے ہيں اور خدا وند عالم ا

  )١۔(
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  سورٔه نساء ميں ارشاد ہوا:
  ( ان المنافقين يخادعون هللا و ھو خادعھم و اذا قاموا الٰی الصٰلوة قاموا کسالٰی يرآء ون الناس...)

دھوکہ ميں ڈالے ہوئے ہے اور جب وه نماز کے لئے منافقين خدا سے دھوکہ بازی کرتے ہيں، جبکہ وه خود ہی ان کو 
  )٢کھڑے ہوتے ہيں تو سستی اور کسالت سے اٹھتے ہيں اور لوگوں کے سامنے ريا کرتے ہيں۔(

..............  

  ٢۔١)منافقون١(
  ١٤٢)نسائ٢(

  د۔ اسالم تمام شريعتونکا نام ہے

  کر ہوا ہے ، خدا وند عالم سورٔه يونس ميں فرماتا ہے:اسالم کا نام قرآن کريم ميں گز شتہ امتوں کے بارے ميں بھی ذ
  نوح نے اپنی قوم سے کہا:

علٰی هللا و ٔامرت ان اکون من المسلمين)   ( فأِن توليتم فما سئلتکم من اجر ان اجری اِ الَّ
حکم ديا گيا اگر ميری دعوت سے روگردانی کروگے توميں تم سے کوئی اجر نہيں چاہتا؛ ميرا اجر تو خدا پر ہے ، مجھے 

  )١ہے کہ ميں مسلمان رہوں۔(
  ابراہيم کے بارے ميں فرمايا: 

  (ماکان ابراہيم يہودياً وال نصرانياً ولکن کان حنيفاً مسلماً و ما کان من المشرکين )
ابراہيم نہ تو يہودی تھے اور نہ ہی نصرانی بلکہ خالص موحد ( توحيد پرست) اور مسلمان تھے وه کبھی مشرکوں مينسے 

  )٢ہيں تھے۔(ن
  ۔(ووصٰی بھا ابراہيم بنيہ و يعقوب يا بنیَّ ان هللا اصطفٰی لکم الدين فال تموتن اال و انتم مسلمون)٢

ابرہيم و يعقوب نے اپنے فرزندونکو اسالم کی وصيت کی اور کہا: اے ميرے بيٹو! خدا وند عالم نے تمہارے لئے دين کا 
  )٣م کے آئين کے ساتھ۔(انتخاب کيا ہے اور تم دنيا سے جائو تو اسال

  ۔(ما جعل عليکم فی الدين من حرٍج ملة ابيکم ابراہيم ھو سما کم المسلمين من قبل)٣
..............  

  ١٣٢) بقره١(
  ٧٨) حج٢(
  ٣٦۔٣٥) ذاريات٣(

مہيں خدا وند عالم نے اس دين ميں جو کہ تمہارے باپ کا دين ہے کسی قسم کی سختی اور حرج نہيں قرار ديا ہے اس نے ت
  )١پہلے بھی مسلمان کے نام سے ياد کيا ہے۔(

  سورٔه ذاريات ميں قوم لوط کے بارے ميں فرمايا:
  (فأَخرجنا من کان فيھا من المؤمنين ٭ فما وجدنا فيھا غير بيت من المسلمين)

  )٢ان نہيں پايا۔(ہم نے اس شہر ميں موجود مومنين کو باہر کيا،ليکن اس ميں ايک مسلمان گھرانے کے عالوه کسی کو مسلم
  جناب موسٰی کے بارے ميں فرماتا ہے : انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

  )٣(يا قوم ان کنتم آمنتم با فعليہ توکلوا ان کنتم مسلمين)(
  اے ميری قوم! اگر تم لوگ خدا پر ايمان رکھتے ہو تو اس پر توکل اور بھرو سہ کرو اگر مسلمان ہو۔

  احروں کی حکايت کرتے ہوئے فرماتا ہے :اورسورٔه اعراف ميں فرعونی س
  (ربنا افرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين)

  )٤خدا وندا! ہميں صبرو استقامت عطا کر اور ہميں مسلمان ہونے کی حالت ميں موت دينا۔(
  فرعون کی داستان سے متعلق سورٔه يونس ميں فرماتا ہے :

  لذی آمنت بہ بنو اسرائيل ٭ و انا من المسلمين)(حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ ال اٰلہ اال ا
جب ڈوبنے لگا توکہا: ميں ايمان اليا کہ اس کے عالوه کوئی خدا نہيں جس پر بنی اسرائيل ايمان الئے ہيں اور ميں مسلمانوں 
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  )٥ميں سے ہوں۔(
  سليمان نبی کا ملکۂ سبا کے نام خطلکھنے کے بارے ميں سورٔه نمل ميں ذکر ہوا ۔

  سليمان و انہ بسم هللا الرحمن الرحيم٭ اال تعلو علی و أْتونی مسلمين) (انہ من
يہ سليمان کا خط ہے جو اس طرح ہے : خدا وند رحمان و رحيم کے نام سے، ميری يہ نسبت فوقيت اور برتری کا تصور نہ 

  )٦کرو اور ميری طرف مسلمان ہو کر آجائو۔(
  نيز اس سوره ميں فرماتا ہے :

..............  

  ٧٨) حج١(
  ٣٦۔٣٥) ذاريات٢(
  ٨٤) يونس٣(
  ١٢٦) اعراف٤(
  .٩٠)يونس٥(
  .٣١۔٣٠)نمل٦(

  ( يا ايھا المالء ايکم ئا تينی بعرشھا قبل ان ئاتونی مسلمين)
اے گروه!(اشراف سلطنت) تم ميں سے کون اس کا تخت ميرے پاس حاضرکرے گا ان کے ميرے پاس مسلمان ہو کر آنے 

  )١سے پہلے۔(
  سورٔه مائده ميں عيسٰی کے حواريوں کے بارے ميں فرماتا ہے :

  (واذا اوحيت الٰی الحواريين ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشھد باَِ◌ٔ◌نا مسلمون)
جب ميں نے حواريوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور ميرے رسول پر ايمان الئو تو انہوں نے کہا: ہم ايمان الئے لٰہذا تو گواہی 

  )٢ہم مسلمان ہيں۔( دے کہ
  سورٔه آل عمران ميں ارشاد فرماتا ہے :

  (فلّما احس عيسٰی منھم الکفرقال من انصاری الٰی هللا قال الحواريون نحن انصار هللا آمنا با واشھد بأِنا مسلمون)
  گ ہيں؟جب حضرت عيسٰی عليہ السالم نے ان ميں کفر محسوس کيا تو کہا: خدا کے واسطے ميرے انصار کون لو

  )٣حواريوں نے کہا: ہم خدا کے انصار ہيں؛ ہم خدا پر ايمان الئے، آپ گواه رہئے کہ ہم مسلمان ہيں۔(
يہ اصطالح گز شتہ امتوں سے متعلق قرآن کريم ميں منحصر نہيں ہے بلکہ دوسرے اسالمی مدارک ميں بھی ان کے واقعات 

سند کے ساتھ ابن عباس سے ذکر کيا ہے کہ انہوں نے نوح  کے ذکر کے وقت آئی ہے مثال کے طور پر ابن سعد نے اپنی
کے کشتی سے باہر آنے کاذکر کرنے کے بعد کہا : '' نوح کے آباء و اجداد حضرت آدم تک سب کے سب دين اسالم کے 
نی پابند تھے اس کے بعد روايت ميں اس طرح وارد ہوا ہے کہ جناب آدم ونوح کے درميان دس قرن کا فاصلہ تھا اس طوال

فاصلے ميں سب کے سب اسالم پر تھے؛ اور اس نے ابن عباس کی روايت کے ذيل ميں ذکرکياہے کہ آپ نے ان لوگوں کے 
بارے ميں جو کشتی سے باہر آئے اور ايک شہر ميں سکونت اختيار کی کہا ہے: ان کی تعداد بڑھ کر ايک الکھ افراد تک 

  )٤بند تھے۔(پہنچ گئی تھی اور سارے کے سارے دين اسالم کے پا
..............  

پر يہ  ١٠١، ص ١، ابن کثير نے اپنی تاريخ ج١٨،ص١)طبقات ابن سعد طبع يورپ، ج٤.(٥٢)ال عمران٣.(١١١)مائده٢.(٣٨)نمل١(
 روايت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ عشره قرون کلھم علٰی االسالم.

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

   ھ۔ گز شتہ شريعتوں اور ان کے اسماء ميں تحريف  
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گز شتہ امتوں نے جس طرح رب العالمين کی اصل شريعت ميں تحريف کر دی اسی طرح ان کے اسماء بھی تبديل کر دئے 
ہيں ، اس لئے کہ بعض اديان کا اسالم کے عالوه نام پر نام رکھنا جيسے يہوديت و نصرانيت و غيره بھی ايک تحريف ہے 

  ی وضاحت اس طرح ہے:جو دين کے نام ميں ايک تحريف شمار کی جاتی ہے جس ک

  الف۔ يہود کی نام گز اری
يہود يروشلم کے مغربی جنوب ميں واقع صہيون نامی پہاڑ کے دامن مينشہر يہوداسے منسوب نام ہے کہ جو جناب داؤد کی 

حکومت کا پائہ تخت تھا، انہوں نے اس تابوت کيلئے ايک خاص عمارت تعمير کی، جس ميں توريت اور بنی اسرائيل کی 
  )١مام ميراث تھی بنی اسرائيل کے بادشاه وہيں دفن ہوئے ہيں۔(ت

  ب۔ نصارٰی کی وجہ تسميہ
جليل نامی عالقے ميں جہاں حضرت عيسٰی نے اپنا عہد طفوليت گز ارا ہے ايک ناصره نامی شہر ہے اسی سے نصرانی 

شاگرد بھی اسی وجہ سے منسوب ہيں، حضرت عيسی اپنے زمانے ميں ''عيسائے ناصری'' سے مشہور تھے ان کے 
  )٢ناصری مشہور ہوگئے۔(

ء  ٤ ١مسيحيت بھی حضرت عيسٰی بن مريم عليہما السالم سے منسوب ہے حضرت مسيح عليہ السالم کے ماننے والوں کو 
  سے مسيحی کہا جانے لگا اور اس لقب سے ان کی اہانت اور مذمت کا اراده کرتے تھے۔ 

..............  

  ماده ''يہود'' يہودا'' صيہون۔)قاموس کتاب مقدس ١(
  )قاموس کتاب مقدس، ماده ناصره و ناصری٢(

  ج۔ شريعت کی تحريف

ہم اس وجہ سے کہ ''الوہيت'' اور ''ربوبيت'' کی معرفت اور شناخت؛ دين کے احکام اور عقائد کی شناخت اور معرفت کی 
حضرت عيسٰی کی تحريف کی کيفيت کے بيان مينہوابنيادواساس ہے لٰہذايہود و نصارٰی کے ذريعہ شريعت حضرت موسٰی و 

  ہے يہاں پرہم صرف ان کے ذريعہ عقيدٔه ''الوہيت''اور ''ربوبيت''ميں تحريف کے ذکرپر اکتفا کر تے ہيں۔

  الف۔ شريعت موسٰی ميں يہود کے ذريعہ تحريف
رے باب کا خالصہ ہے اور تيسرا باب جو کچھ بيان کيا جا رہا ہے وه توريت کے رسالۂ  پيدائش ( سفر تکوين ) سے دوس

ئ ميں ترجمہ ہو کر دار السلطنت لندن ميں ١٩٣٢پورا جوکہ اصل عبرانی ، کلدانی اور يونانی زبان سے فارسی زبان ميں 
  زيور طباعت سے آراستہ ہوئی ہے۔

حون بھی انہيں ميں سے پروردگار خالق نے عدن ميں ايک باغ خلق کيا اور اس کے اندر چار نہريں جاری کيں فرات اور جي
ہيں اور اس باغ ميں درخت لگائے؛ اور ان کے درميان زندگی کا درخت اور اچھے برے ميں تميز کرنے واال درخت لگايا 

اور آدم کو وہان جگہ دی، پروردگار خالق نے آدم سے وصيت کرتے ہوئے فرمايا: ان درختوں ميں سے جو چاہو کھائو، 
کرنے والے درخت سے کچھ نہيں کھانا، ا س لئے کہ جس دن اس سے کھا لوگے سختی  ليکن خوب و بد کے درميان فرق

کے ساتھ مر جا ؤ گے اس کے بعد آدم پرنيندکا غلبہ ہوااور ان کی ايک پسلی سے ان کی بيوی حوا کو پيدا کيا،آدم و حوا 
  دونوں ہی عريان و برہنہ تھے اس سے شرمسار نہيں ہوئے ۔

  تيسرا باب
نگلی جانورونميں جسے خدا نے بنايا تھا سب سے زياده ہوشيار اور چاالک تھااس نے عورت سے کہا: کيا سانپ تمام ج

حقيقت ميں خدا نے کہا ہے کہ باغ کے سارے درختوں سے نہ کھائو ، عورت نے سانپ سے کہا: ہم باغ کے درختوں کے 
کے وسط ميں واقع ہے خدا نے کہا ہے اس سے  ميوے کھاتے ہيں ليکن اس درخت کے ميوه سے استفاده نہيں کرتے جو باغ

نہ کھانا اور اسے لمس نہ کرنا کہيں مر نہ جائو، سانپ نے عورت سے کہا يقينا نہيں مروگے بلکہ خدا يہ جانتا ہے کہ جس 
دن اس سے کھائو گے تمہاری آنکھيں کھل جائيں گی؛ اور خدا کی طرح نيک و بد کے عارف بن جائو گے جب اس عورت 

ھا کہ يہ درخت کھانے کے اعتبار سے بہت اچھا اور ديکھنے کے لحاظ سے دلچسپ؛ اور جاذب نظر اور دانش افزا نے ديک
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ہے تواس نے اس کا پھل توڑ کر خود بھی کھايا اور اپنے شوہر کو بھی کھال ديا اس وقت ان دونوں کی نگاہينکھل گئيں تو 
لئے لباس بنايا اس وقت خدا کی آواز سنی جو اس وقت باغ ميں نسيم خود کو برہنہ ديکھا تو انجير کے پتوں کو سل کراپنے 

نہار کے جھونکے کے وقت ٹہل رہا تھا آدم اور ان کی بيوی نے اپنے آپ کوباغ کے درميان خداسے پوشيده کر ليا،خدا نے 
ں اس لئے خود کو پوشيده آدم کو آواز دی اور کہا کہاں ہو؟ بولے جب تيری آواز باغ ميں سنی توڈر گئے چونکہ ہم عرياں ہي

کر ليا، اس نے کہا : کس نے تمہيں آگاه کيا کہ عرياں ہو؟ کيا ميں نے جس درخت سے منع کيا تھا تم نے کھا ليا؟آدم نے کہا 
اس عورت نے جس کو تونے ميرا ساتھی بنايا ہے مجھے کھانے کو ديا تو خدا نے اس عورت سے کہا کيا يہ کام تو نے کيا 

اب ديا سانپ نے مجھے دھوکہ ديا اور ميں نے کھا ليا پھر خدا نے سانپ سے کہا چونکہ تونے ايسا کام ہے ؟عورت نے جو
کياہے لٰہذا تو تمام چوپايوں اور تمام جنگلی جانوروں سے زياده ملعون ہے پيٹ کے بل چلے گا اور اپنی پوری زندگی مٹی 

ز تير ی ذريت اور اس کی ذريت کے درميان ہميشہ ہميشہ کھاتا رہے گا، تيرے اور عورت کے درميان عداوت و دشمنی ني
کے لئے عداوت پيدا کر دوں گا وه تيرا سر کچلے گی اور تو اس کی ايڑی ميں ڈسے گااور اس عورت سے کہا تيرے حمل 

وه  کے در دو الم کو زياده بڑھادوں گا کہ درد و الم کے ساتھ بچے جنے گی اور اپنے شوہر کے اشتياق ميں رہے گی اور
تجھ پر حکمرانی کرے گا اور آدم سے کہا چونکہ تونے اپنی بيوی کی بات مانی ہے اور اس درخت سے کھايا جس سے کہ 
منع کيا گيا تھالٰہذا تيری وجہ سے زمين ملعون گئی، لٰہذا اپنی پوری عمراس سے رنج و الم اٹھائے گا ،يہ زمين کانٹے ، خس 

نگل و بيانوں کی سبزياں کھائے گا اور گاڑھی کمائی کی روٹی نصيب ہوگی ۔ يہاںو خاشاک بھی تيرے لئے اگائے گی اور ج
تک کہ اس مٹی کی طرف لوٹ آئو جس سے بنائے گئے ہوچونکہ تم خاک ہو لٰہذا خاک کی طرف بازگشت کروگے ،آدم نے 

کا لباس کھال سے بنايا اور انہيں  اپنی بيوی کا نام حوارکھا اس لئے کہ وه تمام زندونکی ماں ہيں خدا نے آدم اوران کی بيوی
پہنايا،خدا نے کہايہ انسان تو ہم ميں سے کسی ايک کی طرح نيک و بد کا عارف ہو گيا کہيں ايسا نہ ہو کہ دست درازی کرے
اور درخت حيات سے بھی ليکر کھالے اور ہميشہ ہميشہ زنده رہے لٰہذا خدا نے اسے باغ عدن سے باہر کر ديا تاکہ زمين کا 

م انجام دے کہ جس سے اس کی تخليق ہوئی تھی ،پھر آدم کو باہر کر کے باغ عدن کے مشرقی سمت ميں مقرب فرشتوں کا
  کو جگہ دی اورآتش بارتلوار رکھ دی جو ہر طرف گردش کرتی تھی تاکہ درخت حيات کے راستے محفوظ رہيں ۔

  ان دو باب کے مطالب کا تجزيہ
ے کہ : پروردگار خالق نے اپنی مخلوق آدم سے جھوٹ کہا، اس لئے کہ ان سے فرمايا: خيرمذکوره بيان سے يہ نتيجہ نکلتا ہ

و شر ميں فرق کرنے والے درخت سے کھائو گے تو مر جائو گے؛ اور سانپ نے حوا کو حقيقت امر اور خالق کے جھوٹ 
اور جب باغ ميں سير کرتے ہوئے اپنے  سے آگاه کيا، ان دونوں نے کھايا اور آنکھيں کھل گئيں اور اپنی عريانيت ديکھ لی

خالق پروردگار کی آواز سنی تو چھپ گئے،چونکہ خدا ان کی جگہ سے واقف نہيں تھا اس لئے آدم کو آوا زدی کہ کہاں ہو؟ 
آدم نے بھی عريانيت کے سبب اپنے چھپنے کو خدا سے بتايا اور خدا نے اس معنی کو درک کرنے کے متعلق آدم سے 

وئے کہا: کيا تم نے اس درخت سے کھا ليا ہے ؟ آدم نے حقيقت واقعہ سے با خبر کر ديا تو خداوند خالق نے دريافت کرتے ہ
آدم و حوا اور سانپ پر غيظ و غضب کا اظہار کيا اور انہيں زمين پر بھيج ديا اور ان کے کرتوت کی بنا پر انہيں سزا دی 

کی طرح خير و شر سے آشنا ہو گئی ہے اوراسے خوف محسوس ہوااور پروردگار خالق نے جب يہ ديکھا کہ يہ مخلوق اس 
کہ کہيں حيات کے درخت سے کچھ کھانہ لے کہ ہميشہ زنده رہے ، تو اس نے باِغ عدن سے نکال ديا اور زندگی کے درخت

نزديک نہ کے راستے ميں محافظ اور نگہبان قرار ديا وه بھی کر ّوبيوں(مقرب فرشتے) کو تاکہ انسان کو اس درخت سے 
  ہونے ديں۔

سچ ہے کہ يہ خالق پروردگار کس درجہ ضعيف و ناتواں ہے ؟!( خدا اس بات سے پاک و پاکيزه ہے کہ جس کی اس کی 
طرف نسبت ديتے ہيں)۔ يعنی اس خدا کا تصور پيش کرتے ہيں جو يہ خوف رکھتاہے کہ کہيں اس کی مخلوق اس کے جيسی 

ذرائع کہ جو مخلوقات کو اس کے مرتبہ تک پہونچنے سے باز رکھے بروئے کار نہ ہو جائے اسی لئے وه تمام اسباب و 
التا ہے اور کتنا جھوٹااور دھوکہ باز ہے کہ اپنی مخلوق کے خالف کام کرتا ہے اور اس سے جھوٹ بولتا ہے ، وه بھی ايسا 

  جھوٹ جو بعد ميں فاش ہو جاتا ہے !
نے حوا سے حقيقت بيان کر دی ہے سزا ديتاہے اور ہم نہيں سمجھ  اور کتنا ظالم ہے کہ سانپ کو صرف اس لئے کہ اس

سکے کہ اس بات سے اس کی کيا مراد تھی کہ اس نے کہا :'' يہ انسان ہم ہی ميں سے ايک کی طرح ہو گيا ہے '' آيا اس سے
ا'' جمع کی ضمير استعمال مرا ديہ ہے کہ يکتا اور واحد خالق پروردگار کے عالوه بھی دوسرے خدائونکا وجود تھا کہ''ِمنَّ 

  کی ہے ؟!
آخر کالم ميں ہم کہيں گے ، اس شناخت او ر معرفت کا اثر اس شخص پر جو توريت کی صحت و درستگی کا قائل ہے کيا 
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ہوگا؟! جب وه توريت ميں پڑھے گا: خدا وند خالق ہستی جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دھڑی کرتا ہے اور اس انسان کے خوف
  تک پہنچنے سے روکتا ہے تووه کيا سوچے گا؟! سے ، اسے کمال

  يقينا خدا وند عالم اس بات سے بہت ہی منزه؛ پاک و پاکيزه نيز بلند و باال ہے جو ظالمين اس کی طرف نسبت ديتے ہيں ۔

  ب۔ نصارٰی کی تحريف
دوسری خصوصيات بھی  جو کچھ ہم نے اب تک بيان کيا ہے يہود و نصارٰی کے درميان مشترک چيزيں تھيں ليکن نصاریٰ 

  رکھتے ہيں اور وه: عقيدٔه الوہيت اور ''ربوبيت'' ميں تحريف ہے جس کا بيان يہ ہے :
  نصارٰی کے نزديک تثليث( تين خدا کا نظريہ)

نصارٰی کہتے ہيں: مسيح خدا کے فرزند ہيں اور خدا ان کا باپ ہے اور يہ دونوں روح القدس کے ساتھ ايک شٔے ہيں کہ وہی 
، لٰہذا خدا وند يکتا تين عدد ہے : باپ ، بيٹااور روح القدس اور يہ تينوں، خدا،عيسٰی اور روح القدس ايک ہی ہيں کہ خدا ہے 

  وہی خد اہے تين افراد ايک ہيں اور ايک، تين عدد ہے۔
  خدا وند عالم سورٔه مائده ميں فرماتا ہے :

مسيح يا بنی اسرائيل اعبدوا هللا ربی و ربکم انہ من يشرک با فقد حرم (لقد کفر الذين قالوا ان هللا ھو المسيح بن مريم و قال ال
ا المسيح هللا عليہ الجنة و مٔاواه النار و ما للظالمين من انصار٭ لقد کفر الذين قالوا ان هللا ثالث ثالثة وما من اٰلہ اال اٰلہ واحد۔۔۔٭ م

  نا ئاکالن الطعام انظر کيف نبين لھم اآليات ثم انظر ٔانی يؤفکون)بن مريم اال رسول قد خلت من قبلہ الرسل و اُمہ صديقة کا
جن لوگوننے يہ کہا: خدا وہی مريم کے فرزند مسيح ہيں، يقينا وه کافر ہوگئے، ( جبکہ خود) مسيح نے کہا: اے بنی اسرائيل 

ہ جو کسی کو خدا کا شريک !واحد اور ايک خدا کی عبادت اور پرستش کرو جو ہمارا اور تمہارا پروردگارہے اس لئے ک
قرار دے گاتو خدا وند عالم نے اس پربہشت حرام کی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ؛ اور ستمگروں کا کوئی نا صر و مدد 
گار نہيں ہے، جن لوگوں نے کہا: خدا وند تين خدائوں ميں سے ايک ہے يقينا وه بھی کافر ہيں خدائے واحد کے عالوه کوئی 

.، حضرت مسيح جناب مريم کے فرزند صرف اس کے رسول ہيں کہ ان سے پہلے بھی ديگر رسول آ چکے خدا نہيں ہے..
ہيں؛ ان کی ماں ( مريم ) بہت سچی اور نيک کردار خاتون تھيں، دونوں غذا کھاتے تھے؛ غور کرو کہ کس طرح ہم ان 

  )١وه حق سے منحرف ہو رہے ہيں۔(کيلئے صراحت کے ساتھ نشانيوں کو بيان کرتے ہيں، پھر غور کرو کہ کس طرح 
  نيز سورٔه نساء ميں فرماتا ہے :

و  (يا اھل الکتاب ال تغلوا فی دينکم و ال تقولوا علٰی هللا اال الحق انما المسيح عيسٰی بن مريم رسول هللا و کلمتہ القٰاھا الٰی مريم
ا هللا اٰلہواحد سبحانہ ان يکون لہ ولد لہ ما فی السٰموات وما فی روح منہ فآمنوا با و رسولہ و ال تقولوا ثالثة انتھوا خيراً لکم انم

(   االرض و کفٰی با وکيال ً
اے اہل کتاب! اپنے دين کے بارے ميں غلو اور افراط سے کام نہ لو اور خدا کے بارے ميں جو حق ہے وہی کہو! مسيح 

کو القاء کيا؛ نيز اس کی طرف سے روح بھی ہيں لٰہذا عيسٰی بن مريم صرف هللا کے رسول اور اس کا کلمہ ہيں کہ اسے مريم
خدا اور اس کے پيغمبروں پر ايمان الئو اور يہ نہ کہو: خدا وندسہ گانہ ہے اس بات سے باز آ جائو اسی ميں تمہاری بھالئی 

وه سب اسی کا ہے هللا فقط خدائے واحد ہے ؛وه صاحب فرزند ہونے سے منزه اور پاک ہے، زمين و آسمان ميں جو کچھ ہے 
  )٢ہے يہی کافی ہے کہ خدا مدبر ہے ۔(

سچ ہے کہ خدا وند سبحان نے صحيح فرمايا ہے اور تحريف کرنے والوں نے جھوٹ کہا ہے ، هللا کی پاک و پاکيزه ذات 
  ستمگروں کے قول سے بلند و باالہے۔

ی ہے) اور خدا کا مطلوب اور پسنديده دين اب اگر مسئلہ ايسے ہی ہے جيسے کہ ہم نے بيان کيا (اور واقع ميں بھی ايسا ہ
صرف اور صرف اسالم ہے اور دين کی اسالم کے عالوه نام گز اری تحريف ہے اور يہوديت و نصرانيت دونوں ہی اسم و 

  صفت کے اعتبار سے تحريف ہو چکے ہيں، لٰہذا صحيح اسالم کيا ہے ؟ اور اسالمی شريعت کون ہے ؟
..............  

  ١٧١)نسائ٢(٧٢،٧٣،٧٥)مائده١(

  و۔ اسالم انسانی فطرت سے سازگار ہے 

  خدا وندسبحان سورٔه روم ميں فرماتا ہے :
  (فاقم وجھک للدين حنيفا فطرة هللا التی فطر الناس عليہا ال تبديل لخلق هللا ذلک الدين القيم ولکن اکثر الناس ال يعلمون)
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ڑلو يہ وه فطرت ہے جس پر خدا وند عالم نے انسانوں کو خلق کيا پھر اپنے چہره کو پروردگار کے خالص آئين کی جانب مو
  )١، تخليق پروردگار ميں کوئی تبديلی نہيں ہے ، يہ ہے ثابت اور پائدار دين ، ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے۔(

  کلمات کی تشريح
نا ہے،حنيف: مخلص، وه ۔حنيفاً: حنف کجروی سے راه راست پر آنا اور حنف درستگی اور راستی سے کجی کی طرف جا١

  شخص جو خدا کے سامنے سراپا تسليم ہواور کبھی دين خدا وندی سے منحرف نہ ہوا ہو۔
  ۔ فطر: اختراع و ايجاد کيا، فطر هللا العالم ، يعنی خدا نے دنيا کی ايجاد کی ،(پيدا کيا)۔٢

کے چند نمونے بيان کرنے اور نيک اعمال خدا وند عالم نے گز شتہ آيات مينراه اسالم سے گمراه ہونے والوں کے انحراف 
  کی طرف اشاره کرنے کے بعد:اس موضوع کو اس پر فروعی عنوان سے اضافہ کرتے ہوئے فرمايا:

پھر اپنے چہرے کو دين کی جانب موڑ لو۔( ايسے دين کی طرف جو خدا کے نزديک اسالم ہے) اور بے راه روی سے 
فرخ کرلو کہ دين اسالم کی طر ف رخ کرنا انسانی فطرت کا اقتضا ہے ايسی راستی اور درستگی و اعتدال يعنی حق کی طر

فطرت جس کے مطابق خدا وند عالم نے اسے خلق کياہے اور فطرت خدا وندی ميں کسی قسم کی تبديلی اور دگرگونی کی 
لی نہيں ہوگی اور اس گنجائش نہيں ہے ، اس لئے، اس کے دين ميں جو کہ آدمی کی فطرت کے موافق اور سازگار ہے ، تبدي

  کا فطرت سے ہم آہنگ اور موافق ہونا اس دين کے محکم اور استوار
..............  

  .٣٠)روم١(

  ہونے کی روشن اور واضح دليل ہے، ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے ہيں۔
اس سلسلہ ميں تمام جاندار انسان کی طرح ہيں اور اپنی فطرت کے مطابق ہدايت پاتے ہيں، مثال کے طور پر شہد کی مکھی 

اس غريزی فطرت اور ہدايت کے مطابق جو خدا نے اس کی ذات ميں وديعت کی ہے ، پھولوں کے شگوفوں سے وہی 
کبھی ايسا ہوتا ہے کہ اپنی فطرت اور غريزی ہدايت کے حصے کو جو عسل بننے کے کام آتے ہيں، چوستی ہے اور کبھی 

بر خالف نامناسب اور نقصان ده چيزينکھاليتی ہے جو شہد بننے کے کام نہيں آتيں تو داخل ہوتے وقت دربان جو محافظت 
  کے لئے ہوتا ہے اسے ر وک ديتا ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے ۔

ہدايت کے مطابق پاک و پاکيزه دانوں اور سبزيوں کو چنتا ہے اور جب بھی خدا داد مرغ بھی خد اداد فطرت اور غريزی 
صالحيت اور غريزی ہدايت کے بر خالف عمل کرتے ہوئے غالظت کھا ليتا ہے تو شريعت اسالميہ ميں اسے ''جالَّلہ'' 

پاکيزه دانے کھا کر پاک نہ ہو (نجاست خور )کہا جاتا ہے اور اس کا گوشت کھانا ممنوع ہو جاتا ہے جب تک کہ تين دن 
  جائے۔

ہاں، خدا وند عالم کا حکم تمام مخلوقات کے لئے يکساں ہے انہيں ہدايت کرتا ہے تاکہ اپنے لئے کارآمد اور مفيد کاموں کا 
انتخاب کريں اور ان نقصان ده امور سے پرہيز کريں جو ان کے وجود کے لئے خطرناک ثابت ہوتے ہيں جيسا کہ انسان کی 

  نسبت خدا وند عالم نے سورٔه مائده ميں ارشاد فرمايا ہے: بہ
  )١(يسئلونک ما ذا احل لھم قل احل لکم الطيبات...)(

  تم سے سوال کرتے ہيں کہ ان کے لئے کون سی چيز حالل ہے ؟ تو ان سے کہو: ہر پاکيزه چيز تمہارے لئے حال ل ہے ۔
  سورٔه اعراف ميں ارشاد فرمايا:

نجيل ئامرھم بالمعروف و ينھاھم عن المنکر و (الذين يتبعون الرس ول النبی االُمی الذی يجدونہ مکتوباًً◌ عندھم فی التوراة و االِٔ
  يحل لھم الطيبات و يحرم عليہم الخبائث...)

جو لوگ خدا کے رسول پيغمبر امی کا اتباع کرتے ہيں؛ ايساپيغمبر جس کے صفات اپنے پاس موجود توريت اور انجيل ميں 
ہوئے ديکھتے ہيں کہ انہيں نيکی کا حکم ديتا ہے اور منکر و برائی سے روکتا ہے ، پاکيزه چيزونکو ان کے لئے لکھے 

  )١حالل کرتا ہے اور نجاسات اور ناپاک چيزوں کو حرام کرتا ہے ۔(
..............  

  ۔١٥٧)اعراف١(
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ند عالم نے نجاستوں کو حرام کيا ہے ، چونکہ انسان لٰہذا اسالمی احکام ميں معيار؛ انسان کے لئے نفع و نقصان ہے ، خدا و
کے لئے نقصان ده ہيں اور پاکيزه چيزونکو حالل کيا ہے کيونکہ اس کے لئے مفيد و کارآمد ہيں۔ اس بات کی تائيد سورٔه رعد

  ميں خدا وند عالم کے قول سے ہوتی ہے کہ فرماتا ہے :
  کث فی االرض..)(فاما الزبد فيذھب جفاء واما ما ينفع الناس فيم

ليکن جھاگ، کنارے جاکر نابود ہو جاتا ہے ، ليکن جو چيزيں انسان کے لئے مفيد اور سود مند ہے زمين ميں ره جاتی 
  )١ہيں۔(

  سورٔه حج ميں فرمايا:
  (ؤاّذن فی الناس بالحج ئاتوک رجاالً و علٰی کل ضامر ئاتين من کل فٍج عميق ليشھدوا منافع لھم)

دعوت دو، تاکہ پياده اور کمزور و الغر سواری پر سوار ہو کر دور و دراز مقامات سے تمہاری طرف  لوگوں کو حج کی
  )٢آئيں اور اپنے منافع کا مشاہده کريں۔ (

  نيز اسی سوره کی گز شتہ آيات ميں فرمايا:
  ہ...)(يدعوا من دون هللا ما ال يضره وال ينفعہ ذلک ھو الضالل البعيد يدعوا لمن ضره اقرب من نفع

بعض لوگ خدا کے عالوه کسی اور کو پکارتے ہيں جو نہ انہيں نقصان پہنچا سکتے ہيں اور نہ ہی فائده پہونچاسکتے ہيں يہ 
  )٣وہی زبردست گمراہی ہے وه ايسے کو پکارتے ہيں جس کا نقصان نفع سے زياده نزديک ہے۔(

ان کا نقصان زياده ہوان کو بھی حرام قرار دياہے جيسا کہپروردگار عالم نے جو چيزيں نفع و نقصان دونوں رکھتی ہيں ليکن 
  سورٔه بقره ميں ارشاد فرماتا ہے :

  (يسئلونک عن الخمر و الميسر قل فيما اثم کبير و منافع للناس واثمھما اکبر من نفعھما)
ست نقصان ہے اور يہتم سے شراب اور جو ئے کے بارے ميں سوال کرتے ہيں تو ان سے کہو: اس مينگناه عظيم اور زبرد

  لوگوں کے لئے منفعت بھی ہے ليکن اس کا گناه نفع سے کہيں زياده سنگين و عظيم ہے ۔
..............  

  ١٧)رعد١(
  ٢٨۔٢٧)حج٢(
  ١٣۔١٢)حج١(

جتنا نفع و نقصان کا دائره وسيع ہوتا جائے گا اس کے ضمن ميں حالل و حرام کا دائره بھی ، مخلوقات کے لئے ہر ايک اس 
عاد وجودی( وجودی پہلوؤں)کے اعتبار سے بڑھتا جائے گا؛ ليکن انسان کے ابعاد وجود وسيع ترين ہيں لٰہذا نفع و کے اب

نقصان کی رعايت بھی حکمت کے تقاضے کے مطابق اس کے وجودی ابعاد کے مناسب ہونی چاہئے، مثال کے طور پر 
کے لئے نقصان ده ہيں اور کچھ چيزيں مفيد اور سود  چونکہ انسان جسم مادی رکھتا ہے تو طبعی طور پر کچھ چيزيں اس

مند ہيں؛ خدا وند عالم نے اسی لئے جوچيزيں اس کے جسم کے لئے مفيد ہيں جيسے پاکيزه خوراکيں انسان کے لئے حالل 
  کيں اور جو چيزيں اس کے جسم کے لئے نقصان ده تھيں جيسے نجاستوں کا کھاناانہيں حرام کر ديا۔

انسان کے لئے انفرادی ہوں گے چاہے جہانبھی ہوغارمينہوياپہاڑيوں پر، جنگلونمينہو يا کچھار ميں  اس طرح کے احکام
  ،انسانی سماج ميں ہو، يا ستارونپر يا کسی دوسرے کرٔه وجودميں ہو۔

چيزيں  ليکن چونکہ خدا وند عالم نے انسانی زندگی کا کمال اور اس کا ارتقاء اجتماعی زندگی ميں رکھا ہے لٰہذا دوسری
جيسے بہت سے معامالت جيسے لين دين اور، تجارت کوجو کہ اجتماعی فائده رکھتی ہے انسان کے لئے حالل کيا ہے اور 

  جو امور سماج کے لئے نقصان ده ہوتے ہيں جيسے: سود ، جوااسے حرام کيا ہے ۔
ہے لٰہذا حج کہ اسميں تہذيب نفس کے اور چونکہ انسان ''نفس انسانی'' کا مالک ہے اور تہذيب نفس ضروريات زندگی ميں 

ساتھ ساتھ ديگر منافع کا بھی وجودہے اس پر واجب کيا ہے اور جو چيز سماج اور اجتماع کو نقصان پہنچاتی ہے اسے حرام 
فرمايااور انسان کے سماج کے ٔلے جن چيزونميں منفعت ہے ان کی طرف راہنمائی کی ہے اور سورٔه حجرات ميں ارشاد 

  فرماياہے:
(انما المؤمنون اخوةفصلحوا بين اخويکم...، يا ايھا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسٰی ان يکونوا خيًرا منھم وال نساء من 

نساًئ عسٰی ان يکن خيراً منھن وال تلمزوا انفسکم وال تنابزوا باأللقا ب بئس االسم الفسوق بعد االيمان و من لم يتب فٔاوٰلئک ھم 
ھا الذين آمنوا اجتنبوا کثيًرا من الظن ان بعض الظن اثم و ال تجسسوا وال يغتب بعضکم بعضٔاايحب احدکم ان ياکلالظالمون٭ يا اي
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  لحم اخيہ ميتاً فکرھتموه و اتقواا  ان هللا تواب رحيم)
مان! ايسا نہ ہو مومنين آپس ميں ايک دوسرے کے بھائی ہيں، لٰہذا اپنے دو بھائيوں کے درميان اصالح کرو...اے صاحبان اي

کہ تمہارا ايک گروه دوسرے گروه کا مذاق اڑائے اور اس کاتمسخرکرے شايد وه لوگ ان سے بہتر ہوں ؛ اور نہ ہی عورتيں 
دوسری عورتوں کا مذاق اڑائيں؛ شايد وه ان سے بہتر ہوں اور ايک دوسرے کی مذمت اور عيب جؤی نہ کرو اور ايک 

سے ياد نہ کرو؛ ايمان کے بعد يہ بہت بری بات ہے کہ کسی کو برے القاب سے ياد کرو دوسرے کو ناپسند اور برے القاب 
  اور کفر آميز باتيں کرواور جو لوگ توبہ نہيں کرتے وه ظالم اور ستمگرہيں۔

اے مومنو! بہت سارے گمان سے پرہيز کرو، کيونکہ بعض گمان گناه ہيں اور کبھی ٹوه اور تجسس نہ کرو اور تم ميں سے 
ی کسی کی غيبت نہ کرے، کيا تم ميں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرده بھائی کا گوشت کھائے؟! يقينا کوئ

  )١ناپسند کروگے؛ خدا کا خوف کرو خدا توبہ قبول کرنے اور بخشنے واال ہے۔(
قرآن کريم ميں ذکرہوا  يہ اسالمی شريعت کی شان ہے کہ ہر زمانے اورہر جگہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے اسی لئے

ہے کہ جس طرح خدا وند متعال نے نماز ،روزه اور زکوةکو ہم پر واجب کيا اسی طرح گزشتہ امتوں پر بھی واجب کيا تھا، 
  جيسا کہ يہ بات ابرہيم، لوط، اسحاق اور يعقوب کے بارے ميں سورٔه انبياء ميں بيان فرماتا ہے :

  )٢ينا اليہم فعل الخيرات واِقام الصلوة و اِيتاء الزکوة...)((وجعلنا ہم ائمة يہدون بٔامرنا و اَوح
انہيں ہم نے ايسا پيشوا بنايا جو ہمارے فرمان کی ہدايت کرتے ہيں نيز انہيں نيک اعمال کی بجاآوری، اقامٔہ نماز اور زکواة 

  دينے کی وحی کی۔
  اتا ہے :سورٔه مريم ميں جناب عيسٰی عليہ السالم کے حاالت بيان کرتے ہوئے فرم

  (واوصانی بالصٰلوة والزکٰوة ما دمت حيا)
  )٣جب تک کہ ميں زنده ہوں خدا وند عالم نے مجھے نماز اور زکوة کی وصيت کی ہے ۔(

  اسی طرح وعدے کے پکے حضرت اسماعيل کے حال کی حکايت کرتے ہوئے فرماتا ہے :
  (وکان ئامر اھلہ بالصلوة و الزکٰوة و کان عند ربہ مرضياً)

سلسل اپنے اہل و عيال کو نماز پڑھنے اور زکوة دينے کا حکم ديتے تھے اور ہميشہ اپنے رب کے نزديک موردرضايتوه م
  )٤اور پسنديده تھے۔(

  خدا وند عالم نے ہميں روزه کی تاکيد کرتے ہوئے سورٔه بقره ميں فرمايا:
  علکم تتقون)(يا ايھا الذين آمنوا کتب عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم ل

..............  

  ١٢۔١٠)حجرات١(
  ٧٣) انبياء ٢(
  ٣١)مريم ٣(
  .٥٥) مريم ٤(

اے صاحبان ايمان! روزه تم پر اسی طرح فرض کيا گيا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کيا گيا تھا شايد کہ تم 
  )١لوگ اہل تقوی بن جائو۔(

ہ امتوں کو منع کيا تھا اور بنی اسرائيل کے بارے ميں سورٔه نساء نيز ہميں ربا( سودخوری) سے منع کيا جس طرح گز شت
  )٢ميں فرماتا ہے :(واخذھم الربا و قد نھوا عنہ...) اور ربا (سود) لينے کی وجہ سے جبکہ اس سے ممانعت کی گئی تھی(

ئده ميں توريت کے بارےنيز ہم پر قصاص واجب کيا ہے ، جس طرح ہم سے پہلے والوں پر واجب کيا تھا، جيسا کہ سورٔه ما
  ميں خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے :

ا (انا انزلنا التوراة فيھا ھدی و نور يحکم بھا النبيون الذين اسلموا للذين ھادوا...، و کتبنا عليہم فيھا ان النفس بالنفس و العين ب
  لعين و االنف باالنف و االذن باالذن و السن بالسن و الجروح قصاص...)

نازل کی اس ميں ہدايت اور نور تھا نيز خدا کے حکم کے سامنے سراپا تسليم انبياء اس کے ذريعہ يہود کو  ہم نے توريت
حکم ديتے تھے... اور ان پر توريت ميں مقررکيا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ ، ناک کے بدلے ناک، کان کے

  )٣ے ...(بدلے کان، دانت کے بدلے دانت نيز ہر زخم قصاص رکھتا ہ
جب خدا وند عالم نے سورٔه بقره ميں فرمايا:(والو الدات يرضعن اوالدھن حولين کاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة...)مائيں اپنی 

اوالد کو پورے دوسال تک دودھ پالئيں ۔يہ اس کے لئے ہے جو ايام رضاعت کی تکميل کرنا چاہتاہے... اس نظام کو انسان 
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ام قرار ديا ہے ۔ حضرت آدم و حوا کے پہلے بچے سے آخری بچے تک کے لئے يہی نظام ہے کے بچپن کے لئے ايک نظ
خواه کسی جگہ پيدا ہوں، کسی مخصوص شريعت سے اختصاص بھی نہيں رکھتا۔ اس لئے کہ يہ نظام آدمی کی فطرت سے 

ی تغير اورتبدل نہيں ہے ، اسی لئےجس پر اسکو پيدا کياگياہے مناسبت رکھتا ہے اور سازگار ہے اور خدا کی تخليق ميں کوئ
دين اٰلہی ميں بھی کسی قسم کی کوئی تبديلی نہيں ہوگی، يہ محکم اور استوار، ثابت و پائددار دين ہے ليکن اکثر لوگ نہيں 

  جانتے۔
؟ اس اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيوں انسان احکام اٰلہی کے فطرت کے مطابق ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے 

  کو خدا وند عالم کی تائيد و توفيق سے انشا ء هللا آئنده بحث ميں ذکر کريں گے ۔
..............  

  ١٨٣) بقره١(
  ١٦١)نسائ٢(
  ٤٥۔٤٤)مائده٣(

  

  ز۔ انسان اور نفس اماره بالسوئ( برائی پر ابھارنے واال نفس) 

مالک ہيں ان کے عالوه، جاندار موجودات، کبھی  گز شتہ مطالب سے يہ معلوم ہوا کہ وه موجودات جو ہدايت تسخری کی
کبھی اپنے پروردگار کی ہدايت غريزی کی مخالفت کرتے ہيں جيسے مرغ سبزه اور دانہ چننے کے بجائے غالظت کھاتا 

  ہے اور اس کی وجہ سے اسے تين روز تک پاک غذا کھاناپڑتا ہے تاکہ استبرا ہو سکے۔
چوستی ہے، کبھی کبھی ايسی چيزوں کا استعمال کرتی ہے جو اس کے چھتہ مينشہدشہد کی مکھی بھی جو کہ پھولونکا رس 

کے لئے ضرر رسانہوتاہے، اس لئے اس چھتہ کا نگہبان اس کے داخل ہوتے ہی اسے پکڑ کر نسل کی حفاظت اور بقاء کے
  لئے اور سب کی زندگی کے استمرار و دوام کی خاطر اسے نابود کر ديتا ہے۔

ی طرح ہے ، کيونکہ انسانوں کے درميان بھی کچھ ايسے لوگ ہيں جو انسانی فطرت اور خدائی ہدايت کے انسان بھی ، اس
  موافق اور مطابق نظام کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہيں۔

ی ہے ۔ اور اسے انسانی اس کی توضيح يہ ہے کہ خدا وند متعال نے انسان کو تمام جانداروں پر فوقيت اور برتری عطا ک
نفس عطا فرمايا ہے: ايسا نفس جس کے ابعاد وجود ی کو اس کے خالق کے عالوه کوئی نہينجانتا، اور اسی نفس انسانی کی 

خصوصيتوں ميں ايک عقل بھی ہے کہ انسان اس کے ذريعہ تمام چيزوں کو استعمال کرتا اور اپنے کام ميں التا ہے ،ايٹم 
ر اشيا ء تک جو ابھی کشف نہيں ہوئی ہيں۔ خداوند سبحان اس نفس کی توصيف ميں سورٔه شمس ميں سے ليکر ان تمام ديگ

ارشاد فرماتا ہے:(و نفس وما سواھا٭ فٔاَلھمھا فجورھا و تقوٰاھا)قسم ہے نفس انسان کی اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے 
  )١ام کيا۔ (اسے منظم کيا ہے اور پھرفسق وفجور اور تقوٰی کو اس کی طرف الہ

  کلمات کی تشريح

  ۔نفس ، نفس عربی زبان ميں متعدد معنی ميں استعمال ہوا ہے انہيں ميں سے چند يہ ہيں:١
..............  

  ٨۔٧) شمس١(

الف۔ ايسی روح جو زندگی کا سرچشمہ ہے اور اگر جسم سے وه مفارقت کر جائے تو موت آجائے گی،کہتے ہيں محتضر 
  احتضار ميں ہے اس کا نفس خارج ہو گيا۔يعنی وه شخص جو حالت 

ب۔ کسی شٔے کی حقيقت اور ذات کو کہتے ہيں، اگر نفس انسان اورنفس جن کہا جائے تو اس کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ انسان 
  کی حقيقت اور جن کی حقيقت ۔

  ميرے پاس آيا ....۔ ج۔ عين ہر چيز، جيسا کہ تاکيد کے وقت استعمال ہوتا ہے جاء نی محمد نفسہ، محمد بنفس نفيس
د۔جو چيز قلب کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور اس کے ذريعہ سے ادراک کيا جاتا ہے اور تميز دی جاتی ہے۔ نيز انسان اسی 
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کے ذريعہ اپنے گرد و پيش کی اشياء کا احساس کرتا ہے ، اور نيند اور بيہوشی کے وقت اس سے جدا ہوجاتا ہے نيز وہی 
کی جانب متوجہ کرتا ہے ، جيسا کہ کہا جاتا ہے : ميرے نفس نے مجھے حکم ديا ہے ، ميرے شعور جو اسے خير و شر 

  نفس نے مجھے اس برے کام پر آماده کيا، آيت کريمہ ميں نفس سے مراد يہی معنی ہے ۔
 ہو جائے۔ ۔ سواھا: اس کی آفرينش کی تکميل کی يہاں تک کہ کمال کی حد تک پہنچ جائے اور ہدايت پذيری کے لئے آماده٢
۔ فالھمھا فجورھا و تقواھا:يعنی اس کے نفس ميں ايسا احساس پيدا کيا ،جس کے ذريعہ ہدايت و گمراہی کے درميان فرق پيدا٣

  کرتا ہے ۔ ہمارے دور ميں ايسے شعور کو ضمير اور وجدان سے تعبير کرتے ہيں۔
متياز پيدا کرنے والی عقل کے عالوه نفس کے خير و شر کے درميان فرق کرنے والی، نيز خبيث اور طيب کے درميان ا

کچھ خصوصيات اور بھی ہيں جن ميں انسان اور حيوان دونوں شريک ہيں، جيسے محبت و رضا،رغبت و کراہت، دشمنی 
  ونفرت۔

 اگر انسان عقل کی راہنمائی کے مطابق رفتار رکھے اور برائيوں اور گندگيوں سے کناره کشی اختيار کرے تو جزا پائے گا۔
اور جب حکم عقلی کی مخالفت کرے اور نفسانی خواہشات کا اتباع کرے گا تو سزا اور عذاب پائے گا ۔ جيسا کہ خدا وند عالم

  سورٔه نازعات ميں ارشادفرماتا ہے : 
  (ؤاَما من خاف مقام ربہ و نھی النفس عن الھوی٭ فاِنَّ الجنة ھی الماوٰی)

فسانی خواہشات اور ہوا و ہوس سے باز رکھے تو يقينا اس کی منزل اور ٹھکانہ جو مقام خدا سے خوف کھائے اور نفس کو ن
  )١بہشت ہے ۔(

  (فٔاَما من طغی، و آثر الدنيا٭ فاِنِّ الجحيم ھی الماوٰی)
) خداوندعالم نے ٢ليکن جو سرکشی اور طغيانی کرے اور دنياوی زندگی کو ترجيح دے تو يقينا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔(

  ميں ايک قوم کی اس طرح توصيف فرمائی ہے: سورٔه مريم
  (اضاعوا الصلوة واتبعوا الشہوات)

  )٣انہوننے نماز کو ضائع کيا اور نفسانی خواہشات کی پيروی کی۔(
جس طرح نفس انسانی کے اندر متفاوت دو قوتينہيں: خير خواہی اور شر پسندی، يہ دونوں آپس ميں ايک دوسرے سے 

يں، خدا وند عالم نے انسان کے لئے اس کے نفس کے باہر بھی اس طرح کی دو طاقتونکو ايجادکشمکش اور ٹکرائو رکھتی ہ
کيا ہے ،ايک گروه اسے ہوای نفس کی مخالفت کی دعوت ديتا ہے ، يہ لوگ انبياء اور ان کے ماننے والے ہيں۔ اور ايک 

جن و انس ہيں، يہ دونوں گروه انسان پر کسی گروه اسے گمراہی و ضاللت نيز اتباع نفس کی دعوت ديتا ہے وه لوگ شياطين
طرح کا تسلط نہيں رکھتے ، بلکہ ان ميں سے ہر ايک صرف اپنی دعوت يعنی ہدايت و گمراہی کی باتوں کو زينت بخشتا اور

 اس کی تشريح کرتا ہے ، جيسا کہ خدا وند متعال سورٔه حجر ميں شيطان کے راندٔه درگاه ہونے کے بعد اس کی گفتار کے
  بارے ميں خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے :

  )٤(رب بما اغويتی الزيّنن لھم فی االرض)(
خداوندا! جبکہ تونے مجھے گمراه کر ديا ہے تو ميں زمين کی چيزوں کو ان کی نگاہوں ميں زينت بخشونگا۔ خدا وند عالم 

  ے فرماتا ہے :قرآن ميں قيامت کے دن شيطان کے اپنے ماننے والوں سے خطاب کی حکايت کرتے ہوئ
(وقال الشيطان لما قضی األمر ان هللا وعدکم وعد الحق ووعد تکم فٔاخلفتکم وما کان لی عليکم من سلطان اال ان دعوتکم 

  فاستجبتم لی فال تلومونی ولوموا انفسکم...)
ں نے بھی تم سے وعده کيا جب شيطان کا کام تمام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے : خدا وند متعال نے تم سے وعدٔه بر حق کيااور مي

اور مخالفت کی! ميں تم پر مسلط نہيں تھا، سوائے اس کے کہ تم کو دعوت دی اور تم نے ميری دعوت پر لبيک کہی: لٰہذا 
  )٥مجھے مالمت اور سرزنش نہ کرو اور اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے آپ کومالمت کرو!(

  ، جيسا کہ خدا وند عالم پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ پيغمبروں کا حال بھی اسی طرح ہے
..............  

  ٤١۔٤٠)نازعات١(
  ٣٧،٢٩)نازعات٢(
  ٥٩)مريم٣(
  .٢٩) حجر ٤(
  ۔٢٢)ابراہيم5(
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  خطاب کرتے ہوئے سورٔه غاشيہ ميں فرماتا ہے :
  )١(فذکر انما انت مذکر٭ لست عليہم بمصيطر)(

نکہ تم ياد دالنے والے ہو! تم انہيں مجبور کرنے والے اور ان کے حاکم نہيں ہو اور سورٔه بلد ميں بس تم انہيں ياد دالئو کيو
 ) يعنی خير و شر کے راستوں کو اسے (انسان کو) دکھاديا اور سورٔه انسان ميں ارشاد ہوا:٢ارشاد فرمايا: (وھديناه النجدين)(

اکفور ا شاکرا ًو اِمَّ   ا)(اِنَّا ھديناه السبيل اِمَّ
  )٣ہم نے اسے راِه راست دکھائی خواه شکر گز ار رہے يا نا شکرا۔(

  سورٔه بقره ميں ارشاد فرمايا:
ع (ال اِکراه فی الدين قد تبيَّن الرشد من الغی فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن با فقد استمسک بالعروة الوثقٰی الانفصام لھا و هللا سمي

الظلمات الٰی النور و الذين کفروا اوليائھم الطاغوت يخرجونھم من النور الٰی الظلمات  عليم٭ هللا ولی الذين آمنوا يخرجھم من
  اولئک اصحاب النار ھم فيھا خالدون)

دين قبول کرنے ميں کوئی جبر و اکراه نہيں ہے ، راه راست گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، لٰہذا جو کوئی طاغوت کا انکار 
  وٹ مضبوط رسی کو پکڑ ليا ہے جس ميں جدائی نہيں ہے خداوند سميع و عليم ہے ۔کر کے خدا پر ايمان الئے،اس نے اٹ

خدا وند عالم ان لوگوں کا ولی اور سر پرست ہے جو ايمان الئے ہيں، انہيں تاريکيوں سے نکال کر نور کی طرف التا ہے 
گ اہل جہنم ہيں اور ہميشہ اور کافروں کے سرپرست طاغوت ہيں جو انہيں نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہيں،وه لو

  )٤ہميشہ اس ميں رہيں گے۔(
  اس لئے انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے ۔ جيسا کہ سورٔه زلزال ميں ارشاد ہوتا ہے :

  (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره٭ و من يعمل مثقال ذرة شرا ًيره)
  )٥ر بھی برائی کرے گا اسے بھی ديکھے گا(لٰہذا جو ذره برابر بھی نيکی کرے گا اسے ديکھے گا اور جو ذره براب

يہ سب کچھ ايسے امور ہيں جن کے بارے ميں خدا وند متعال نے انسان کو آگاه کيا ہے اور جنات بھی اس ميں اس کے 
  شريک ہيں ، جيسا کہ اصناف خلق کی بحث ميں اس کی طرف اشاره ہوا ہے اور تفصيل انشاء هللا آئنده بحث ميں آئے گی۔

..............  

  ٢٢۔٢١)غاشيہ ١(
  ١٠)بلد٢(
  ٣)انسان٣(
  ٢٥٧۔٢٥٦)بقره٤(
  ٨۔٧)زلزال٥(

  ح۔شريعت اسالم ميں جن و انس کی مشارکت 

  خدا وند عالم سورٔه احقاف ميں فرماتا ہے :
يا قومنا انا  (و اذصرفنا اليک نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولّوا الٰی قومھم منذرين٭قالوا

  سمعنا کتاباً انزل من بعد موسٰی مصدقاًلما بين يديہ يہدی الٰی الحق و الٰی طريق مستقيم٭ يا قومنا اجيبوا داعی هللا و آمنوا بہ...)
جب ہم نے جن کے ايک گروه کو تمہاری طرف متوجہ کيا تاکہ قرآن سنينپس جب حاضر ہوئے تو آپس ميں کہنے لگے 

جب ( تالوت) تمام ہوگئی تو اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہيں ڈرايا اور کہا: اے ہماری قوم! ہم نے  خاموشی سے سنو! اور
ايک ايسی کتاب سنی ہے جو حضرت موسٰی کے بعد نازل ہوئی ہے اس سے پہلے جو کتابيں آئيں ان سے ہم آہنگ ہے حق 

کی بات سنو اور لبيک کہہ کر اس پر ايمان  اور راه راست کی طرف ہدايت کرتی ہے ، اے ہماری قوم! هللا کے داعی
  )١الئو۔(

  اور سورٔه جن ميں ارشاد ہوتا ہے :
لٰی (قل اوحی اِلَیَّ انہ استمع نفر من الجن فقالوا اِنّا سمعنا قرآنا عجباً٭ يہدی الٰی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا٭و انہ تعا

نس و الجن عٰلی هللا کذبا٭ و جد ربنا ما اتخذ صاحبة و ال ولدا، و انہ کان يق ول سفيھنا علی هللا شططا٭ و اناظننا ان لن تقول االِٔ
انہ کان رجال من االنس يعوذون برجال من الجن فزادوھم رھقا٭ و انھم ظنوا کما ظننتم ان لن يبعث هللا احدا٭ و انا لمسنا السماء 

اعد للسمع فمن يستمع اآلن يجد لہ شھاباً رصدا٭ و انا ال ندری اشر فوجدنا ھا ملئت حرساً شديداً و شھبا٭و انا کنا نقعد منھا مق
  اُريد بمن فی االرض ام اراد بھم ربھم 
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..............  

  ٢٩،٣١)احقاف١(

رشدا٭ و انا منا الصالحون ومنا دون ذلک کنا طرائق قددا٭ و انا ظننا ان لن نعجز هللا فی االرض و لن نعجزه ھربا٭و انا لما 
ی آمنا بہ فمن يؤمن بربہ فال يخاف بخساً وال رھقا٭ و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فٔاُوٰلئک تحروا سمعنا الھد

  رشدا٭و اما القاسطون فکانوا لجھنم حطبا٭و ان واستقاموا علٰی الطريقة السقيناھم ماًئ غدقا)
انہوں نے کہا:ہم نے ايک ايسا عجيب قرآن سنا جو  کہو: مجھے وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوں نے ميری باتونکو سنا ، پھر

راه راست کی ہدايت کرتا ہے ، پھر اس پر ہم ايمان الئے اور کبھی کسی کو اپنے رب کا شريک قرار نہيں ديں گے اور يہ 
سفيہ کہ ہمارے رب کی شان بلند و باال ہے ، اس نے کبھی اپنے لئے بيوی اور فرزند کا انتخاب نہيں کيا۔ ليکن ہمارے 

(ابليس) نے اس کے بارے ميں نازيبا اور ناروا کلمات استعمال کئے اور ہمارا خيال تھا کہ جن و انس کبھی خدا کی طرف 
  جھوٹی نسبت نہيں ديں گے ۔

اور يہ بھی ہے کہ کچھ انسانوں نے کچھ جنوں کی پناه مانگی ، تو وه لوگ ان کی گمراہی اور طغيانی ميں اضافہ کا باعث بن
ر ان لوگوں نے اسی طرح گمان کيا جيسا کہ تم گمان رکھتے ہو کہ خدا وند عالم کسی کو مبعوث نہيں کرے گا اور گئے او

بيشک ہم نے آسمان کيجستجو کی تو سب کو قوی محافظوں اور شہاب کے تيروں سے پُر پايا اور اس سے قبل ہم بات 
س وقت کوئی بات سننا چاہے تو ايک شہاب کو اپنے کمين چرانے کے لئے آسمان پر گھات لگا کر بيٹھ جاتے تھے؛ ليکن ا

  ميں پائے گا ۔
اور يقينا ہم نہيں جانتے کہ آيا اہل زمين کے بارے ميں کسی برائی کا اراده ہے يا ان کے رب نے انہيں ہدايت کرنے کی 

روه ہيں! بيشک ہميں يقين ہےٹھانی ہے ؟! بيشک ہمارے درميان صالح اور غير صالح افراد پائے جاتے ہيں؛ اور ہم مختلف گ
کہ ہم کبھی ارادٔه اٰلہی پر غالب نہيں آ سکتے اور اس کے قبضٔہ قدرت سے فرار نہيں کر سکتے! اور جب ہم نے ہدايت قرآن 

سنی تو اس پر ايمان الئے؛ اور جو بھی اپنے پروردگار پر ايمان الئے وه نہ تو نقصان سے خوف کھاتا ہے اور نہ ہی ظلم 
ے ،يقينا ہم ميں سے بعض گروه مسلمان ہيں تو بعض ظالم ہيں جو اسالم اليا گويا اس نے راه راست اختيار کی ہےسے ڈرتا ہ

  ، ليکن ظالمين جہنم کا ايندھن ہيں۔
  )١اگر وه لوگ ( جن و انس) راه راست ميں ثابت قدم رہے ، تو انہيں ہم بے حساب پانی سے سيراب کريں گے۔(

..............  

  ١٦تا ١جن )سورهٔ ١(

  سورٔه انعام ميں ارشاد ہوتا ہے :
(و يوم يحشرھم جميعاً يا معشر الجن قد استکثرتم من االنس و قال اولياؤھم من االنس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا 

س الم ئاتکم رسل منکم الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدين فيھا اال ما شاء هللا ان ربک حکيم عليم۔۔۔يا معشر الجن و االن
يقصون عليکم آياتی و ينذرونکم لقاء يومکم ھذا قالوا شہدنا علٰی انفسنا و غرتھم الحياة الدنيا و شھدوا علٰی انفسھم انھم کانوا 

  کافرين)
جس دن سب کومحشورکرے گا، تو کہے گا: اے گروه جن! تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراه کيا ہے : تو انسانوں ميں 

ان کے ساتھی کہيں گے : خدا وندا! ہم ميں سے ہر ايک نے ايک دوسرے سے استفاده کيا ہے اور ہم اس مدت کوپہنچے سے
جو تونے ہمارے لئے معين کی تھی ، خد اوند فرمائے گا: جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے ، ہميشہ ہميشہ اس ميں رہو گے ، مگر يہ 

  ا ہے... ۔کہ خدا کی جو مرضی ہو تمہارا رب حکيم اور دان
اے گروه انس و جن ! کيا تمہاری طرف ہمارے رسول نہيں آئے ہيں جو ہماری آيتوں کو تمہارے لئے بيان کرتے تھے اور 

  تمہيں ايسے (ہولناک) دن(قيامت) سے ڈراتے تھے ؟!
ہی ديں گے کہ وه کہيں گے : ہم اپنے خالف گواہی ديتے ہيناور دنياوی زندگی نے انہيں فريب ديا وه اور اپنے خالف خودگوا

  )١کافر تھے۔(
..............  
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  ١٣٠۔١٢٨)انعام١(

  کلمات کی تشريح

  ۔جّد: جد ّيہاں پر عظمت و جالل کے معنی ميں استعمال ہوا ہے ۔١
۔غدقاً: زيادتی اور کثرت کے معنی ميں ہے :(و ھم فی غدق من العيش) يعنی وه لوگ نعمت کی فراوانی ميں ڈوبے ہوئے ٢

  ہيں۔

  آيات کی تفسير
خد ا وند عالم نے حضرت خاتم االنبياء کی بعثت کے بعد جنوں کے کچھ گروه کو ايک ايسی راه ميں قرار ديا کہ حضرت 
رسول اکرۖم کی زبان مبارک سے قرآن کی تالوت سنيں، وه لوگ سنتے وقت ايک دوسرے سے بولے: خاموش رہو! جب 

کی طرف واپس ہوئے اور انہيں انذار کرتے ہوئے بولے: اے ہماری قوم! ہم نے رسول هللا کی تالوت تمام ہوئی ، اپنی قوم 
ايک کتاب (قرآن) سنی ہے جو حضرت موسٰی کے بعد نازل ہوئی ہے اور گز شتہ کتابوں کی تصديق کرتی اور راه راست 

ور کسی کو اپنے پروردگار کا کی ہدايت کرتی ہے، اے قوم! هللا کے داعی کی آوازپر ہم لبيک کہيں اور اس پر ايمان الئيں ا
شريک قرار نہ ديں، يقينا ہمارا رب اس سے بلند اور برتر ہے کہ کسی کوبيوی يا فرزند بنائے۔ بعض انسان بھی تمہارے ہی 
جيسا خيال رکھتے ہيں کہ خدا کسی کو رسالت کے لئے مبعوث نہيں کرے گا، ہم جناتوں کے درميان صالح اور غير صالح 

لوگ پائے جاتے ہيں اور ہماری روش اور رفتار مختلف ہے، ہم ميں سے بعض مسلمان ہيں تو بعض ظالمدونونہی طرح کے 
وستمگر اور حق سے روگرداں، يقينا اپنے پروردگار پر ايمان رکھنے والے مومنين اپنے حق ميں کمی اور نقصان،نيز اپنے 

  اوپر ظلم و ستم کی پرواه نہيں کرتے اور خائف نہيں ہوتے۔
ستمگر حق سے فرار کرتے ہيں، يقينا وه جہنم کا ايندھن ہوں گے اور عذاب ميں گرفتار ہوں گے، يہ دن وہی دن ہے کہليکن 

اس دن خدا وند عالم سب کو جمع کرے گا اور گنہگاروں کے اپنے گناه کا اعتراف کرنے کے بعد ان سے کہے گا: يہ آگ 
کہ خدا کی مرضی ہو اور اس کی مشيت بدل جائے اور اپنی رحمت تمہاری منزل ہے ، اس مينہميشہ رہو ، سوائے اس کے 

  ان کے شامل حال کر دے۔
خدا وند عالم اس دن فرمائے گا: اے گروه جن! کيا تم ميں سے کوئی رسول تمہارے درميان مبعوث نہيں ہوئے جو تم پر 

نے خالف اپنے کفر کی گواہی ديں ميری آيتوں کی تالوت کرتے اور تمہيں اس دن کی مالقات سے ڈراتے؟ تو وه لوگ اپ
  گے۔

جنات کی گفتگو کہ انہوں نے کہا: حضرت موسٰی کے بعد نازل ہونے والی کتاب سنی ہے ...اور اے ہماری قوم! هللا کی 
طرف دعوت دينے والے کی آواز پر لبيک کہيں، ان باتوں سے استنباط ہوتا ہے اور نتيجہ نکلتا ہے کہ جنات صاحب شريعت

  ی کتابوں کے ذريعہ ہدايت يافتہ ہونے ميں انسانونکے شريک ہيں اور شايد جويہ خد انے فرمايا:پيغمبروں ک
  (الم ئاتکم رسل منکم يقصون٭عليکم آياتی و ينذرونکم لقا يومکم ٰہذا)

  اس سے مراد وہی اولو العزم پيغمبر ہيں۔

  روايات ميں آيات کی تفسير
ہے ۔ اور ہم مسلم کی عبارت ذکر کرہے ہيں کہ انہوں نے کہا: پيغمبر اکرۖم صحيح مسلم وغيره ميں ابن عباس سے منقول 

اپنے اصحاب کے ہمراه عکاظ نامی بازار کی طرف روانہ ہوئے اور يہ اس وقت ہوا جب شياطين اور آسمانی خبروں کے 
وم کے درميان واپس گئے تو قوم درميان فاصلہ ايجاد ہو چکا تھا اور انہيں تير شہاب کے ذريعہ مارا جاتاتھا، شياطين اپنی ق

نے ان سے کہا:تمہيں کيا ہوگياہے ؟انہوں نے جواب ديا : ہمارے اور آسمانی خبروں کے درميان فاصلہ ہو گيا ہے اور شہابی
تير ہماری طرف روانہ کئے جاتے ہيں ،ان لوگوں نے ان سے کہا: يقينا کوئی اہم حادثہ رونما ہوا ہے کہ تمہيں آسمانی اخبار 

روک ديا گيا ہے، شرق و غرب عالم کا چکر لگائو اور اس کی تحقيق کرو کہ کونسی چيز تمہارے اور آسمانی اخبار سے 
کے درميان حائل ہو گئی ہے ، ان ميں سے ايک گروه جو تہامہ کی طرف روانہ ہوا تھا پيغمبر اکرۖم کی طرف متوجہ ہوا 

اپنے اصحاب کے ہمراه نماز صبح ادا کر رہے تھے اور جب آنحضرت نخلہ کے عالقہ ميں بازار عکاظ کے راستے ميں 
قرآن سنا تو توجہ سے سننے لگے اور بولے: خد اکی قسم يہی بات ہے جو تمہارے اور آسمانی اخبار کے درميان حائل ہے ،

ہے، ہم اس پر پھر اپنی قوم کے درميان آئے اور بولے: اے ہماری قوم! ہم نے عجيب قرآن سنا جو راه راست کی ہدايت کرتا 
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ايمان الئے ہيں اور کسی کو رب کا شريک نہيں قرار ديتے ہيں اس کے بعد خدا نے اس آيت کو اپنے پيغمبۖر پر نازل کيا :(قل
اوحی الی انہ استمع نفر من الجن)کہو: مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ايک گروه نے توجہ سے سنا اور جو کچھ 

  )١باتيں تھيں۔(حضرت پر وحی ہوئی وہی جنوں کی 
بحار االنوار ميں علی بن ابراہيم قمی کی تفسير سے سورهٔ  احقاف کی آئہ کريمہ:(يا قومنا انا سمعنا)کے ذيل ميں ذکر ہوا ہے 

وه کہتے ہيں : اس آيت کے نزول کا سبب يہ ہوا کہ رسول خدۖا اپنے اصحاب کے ہمراه مکہ سے بازار عکاظ کی طرف 
بھی ان کے ساتھ تھے لوگوں کو اسالم کی دعوت دے رہے تھے اور جب کسی نے ان کی دعوت  روانہ ہوئے زيد بن حارثہ

پر لبيک نہيں کہی اور کسی نے ان کی دعوت قبول نہيں کی، تو مکہ واپس آ گئے اور جب ''وادی مجنة''نامی مقام پر 
يں جنات کے ايک گروه کا گز ر ہوا پہنچے،تو آدھی رات کو تہجدکے لئے اٹھے اور قرآن کی تالوت کرنے لگے اس اثنا م

وه ٹھہرکر اسے سننے لگے اور ايک دوسرے کو خاموش رہنے کی تاکيد کی اور جب رسول خدۖا نے تالوت تمام کی تو اپنی
قوم کے پاس آئے انہيں ڈرايا اور کہا: اے ہماری قوم! ہم نے ايک ايسی کتاب سنی ہے جو حضرت موسٰی کے بعد نازل ہوئی 

تہ کتابوں کی تصديق کرتی ہے اور حق و راِه راست کی طرف ہدايت کرتی ہے، اے ہماری قوم!هللا کی طر ف ہے اور گز ش
دعوت دينے والے کی بات سنو اور اس پر ايمان الئو...، خدا کے اس قول : ''يہ گروه کھلی ہوئی گمراہی ميں ہے''تک اس 

ل خدۖا کی خدمت ميں آئے اور اسالم کا اظہار کيا اور کے بعد اسالم کے احکام اور اصول سے آشنا ہونے کے لئے رسو
  ايمان الئے، رسول اکرۖم نے بھی انہيں اسالمی احکام کی تعليم دی ۔

اس کے بعد خدا وند عالم نے اپنے پيغمبۖر پر يہ سوره نازل کيا کہ کہو: مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ايک گروه 
د عالم نے ان کی باتوں کو بيان کيا ہے ، رسول خدۖا نے انہيں ميں سے ايک کونے ميری بات سنی..سوره کے آخرتک خدا ون

  )٢ان کاسر پرست بنا يا و...(
..............  

  ۔١٣٩ص  ٣و بخاری کتاب التفسير، سورٔه جن، ج١٤٩) مسلم ، کتاب صالة باب الجہر بالقرائة حديث، ١(
  ٦٢٣۔ ٦٢٤ماخوذ از تفسير قمی  ٨١،ص٦٣)بحار االنوار ج٢(

  بحث کا نتيجہ

جنات بھی اٰلہی کتابونجيسے توريت اور قرآن دريافت کرنے کے اعتبار سے انسان کی طرح ہيں، نيز جنات ميں بھی ايسے 
لوگ پائے گئے ہيں جو اپنی قوم کے درميان ڈرانے والوں کی منزل پر فائز تھے اور ايسے تھے جنہوں نے اپنی قوم کو 

  ہ قرآن گز شتہ کتابونکی تصديق کرنے والی قرآن کے وجود اور اس بات سے ک
کتاب ہے (وه بھی کلمٔہ مصدِّق کے پورے معنی کے ساتھ جو قرآن کی صحت کی دليل ہے) باخبر کيا دوسرے يہ کہ جنات 

بھی انسانوں کی طرح مشرکين موجود ہيں، نيز سياق عبارت سے اندازه ہوتا ہے کہ جنات معتقد ہيں کہ خدا وند صاحب 
جيسا کہ بعض انسان ايسا عقيده رکھتے ہيں کہ مسيح خدا کے فرزند ہيں۔ اور جنات کے کچھ لوگ انسان کے بعض فرزند ہے

افراد کی طرح گمان کرتے ہيں کہ خدا وند عالم نے کوئی پيغمبر مبعوث نہيں کيا ہے اور دنياوی حيات کے تمام ہونے کے 
  بعد حشر و نشر نہيں ہے ۔

ے مانند ہيں ان کے درميان خدا پر ايمان رکھنے والے مسلمان اور ظالم و نابکار کافر دونوں ہی خالصہ يہ کہ: جنات انسان ک
پائے جاتے ہيں ليکن اپنے معبود پر ايمان رکھنے والے نيز جو ہم نے بيان کيا ہے اس پر اعتقاد رکھنے والے قيامت کے دن 

  ور جہنم کا ايندھن ہونگے۔کامياب ہيں، ليکن کفار عنقريب آتش دوزخ کا عذاب ديکھيں گے ا
نيز جن و انس کو عقائد ميں ہم مشترک ديکھتے ہيں کہ بعض مشرک ہيں اور اس بات کے قائل ہيں کہ خدا صاحب فرزند ہے 

اور بعض ان ميں سے انبياء کے دشمن ہيں اور بعض دوسروں کوورغالنے او ربہکانے والے ہيں۔اور کچھ مسلمان ،خدا 
پر ايمان رکھتے ہيں يہ دونوں ہی گروه قيامت کے دن محشور ہوں گے اور محاسبہ کئے جائيں  ،پيغمبۖر اور اس کی کتاب

گے يا انہيں عذاب ہوگا يا ثواب اور جزا ملے گی ،يہ دونوں صنف تمام موارد ميں مشترک ہے ليکن صنف جن کے اسالمی 
فطرت سے تناسب رکھتی ہو اور ان کے وجودی احکام پر عمل کی کيفيت ال محالہ کچھ ايسی ہونی چاہئے جو ان کی خدا داد 

قالب سے ميل کھاتی ہو اور سازگار ہو،اس لحاظ سے ، اسالم وہی خدا کا دين اور اس کی شريعت ہے جوجن و انس 
دونونکے لئے ہے جو پيغمبروں کے ذريعہ اور ان کے بعد ان کے جانشينوں کے ذريعہ جن و انس تک پہونچی ہے، خدا وند

 و تائيد سے انشاء هللا اس کی کيفيت آئنده بحث ميں بيان کريں گے ۔ عالم کی توفيق
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 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

٦  
  هللا کے مبلغ اور لوگوں کے معلم

  ۔ نبی،رسول اور وصی کے معنی١
  ۔ آسمانی کتابوں ، سيرت اور تاريخ ميں پيغمبروناور اوصياء کی خبريں٢
  ۔ آيت ، معجزه کی تعريف اور ا س کی کيفيت٣

  ۔نبی ،رسول اور وصی١
  الف:۔ نبی و نبوت 

  نبوت لغت ميں مرتبہ کی بلندی اور رفعت کو کہتے ہيں، خدا وندعالم سورٔه آل عمران ميں فرماتا ہے:
  )١(ماکان لبشر ان يؤتيہ هللا الکتاب والحکم و النبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لی من دون هللا...)(

اسے کتاب ، حکم اور نبوت دے پھر وه لوگوں سے کہے : خد اکے کسی انسان کے لئے سزاوار نہيں ہے کہ خدا وند عالم 
عالوه ميری عبادت کرو...لٰہذا نبوت ايک مخصوص مرتبہہے اور نبی خدا داد علم اور مقام قرب کے ذريعہ ديگر افراد پر 

خد اوند عالم کے  فوقيت اور برتری رکھتا ہے ۔ اس لحاظ سے ، نبی وه ہے جو ايسيمنزلت و مرتبہ کا مالک ہو ، يہی معنی
  کالم ميں ہيں جب کہ وه پيغمبر اکرۖم سے مخاطب ہوکر سورٔه احزاب ميں فرماتا ہے :
  (يا ايھا النبی انا ارسلناک شاھداً و مبشراً و نذيراً٭ و داعياً الٰی هللا بٔاِذنہ و سراجاً منيرا)

 بنا کر بھيجا ، خدا کی طرف اس کے حکم سے اے نبی ! ہم نے تم کو گواہی دينے واال، بشارت دينے واال اورڈرانے واال
  دعوت دينے واالاور روشن چراغ بنا کر بھيجا۔

  )٢لٰہذا ''يا ايہا النبی'' کے معنی ہيں اے بلند مرتبہ عالی مقام ميں نے تمہيں بھيجا...۔(
  اسی طرح سورٔه احزاب کی ديگر آيت ميں ارشاد فرماتا ہے :

  ) ( النبی اولی ٰ بالمومنيمن انفسہم 
  )٣بيشک نبی تمام مومنين سے ان کے نفس کی بہ نسبت زياده اولی ٰ ہيں۔ (

..............  

  ٧٩)آل عمران١(
  ٤٦۔٤٥)احزاب٢(

  ) سورهٔ  احزاب ٣( 

  نبی وه ہے جس پر وحی ہوتی ہے ، جيسا کہ خدائے سبحان نے سورهٔ  نساء ميں فرمايا ہے : 
  نبيين من بعده)(انا اوحينا اليک کما اوحينا الٰی نوح و ال

  )١ہم نے تمہاری طرف وحی بھيجی جس طرح نوح اور ان کے بعد ديگر انبيا کی طرف بھيجی تھی۔(
اس اعتبار سے نبی ايک اسالمی اصطالح ہے اس معنی ميں کہ نبی: خد اکے نزديک بلند مرتبہ اور عالی رتبہ ہوتا ہے اور 

م انبياء کو مبعوث کرتا ہے تاکہ وه بشارت دينے والے ، ڈرانے اس کی طرف وحی کی جاتی ہے ، پروردگار خالق عالی مقا
  والے رسول بنيں اور لوگوں کی ہدايت کريں ، جيسا کہ سورٔه بقره ميں ارشاد ہوتا ہے:

  (کان الناس امة واحدة فبعث هللا النبيين مبشرين و منذرين و انزل معھم الکتاب...)
ياء کو مبعوث کيا تاکہ بشارت دينے والے اورڈرانے والے ہوں اور ان کے سارے لوگ ايک امت تھے، خدا وند عالم نے انب

  )٢ساتھ کتاب بھيجی...۔(
(و انزل معھم الکتاب ) يعنی پروردگارخالق نے مبعوث ہونے والے بعض انبياء کے ساتھ کتاب بھيجی نہ يہ کہ خدا وند عالم 

  ے بعض انبياء کو بعض پر فضيلت و برتری دی ہے ۔نے ہر ايک نبی کو کتاب دی ہے ، دوسرے يہ کہ خدا وند عالم ن
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  جيسا کہ سورٔه اسراء ميں ارشاد فرماتا ہے : (ولقد فضلنا بعضھم علٰی بعض)
  ) ٣ہم نے بعض انبياء کو بعض پر فضيلت و برتری عطا کی ہے۔(

يجا، جيسا کہ بيان کيا جا اسی طرح خدا وند عالم نے انبياء کے درميان اپنے رسولوں کو منتخب کيا اور لوگوں کی طرف بھ
  رہا ہے ۔

  ب۔ رسول
رسالت کا حامل، وه لوگوں کی ہدايت کا خدا وند عالم کی طرف سے ذريعہ ہے۔ اور وه خالق و مخلوق کے درميا ن نوع بشر 

ميں وساطت کا و شرف اسکی خاص صفت ہے اور مخصوص رسالت کے ہمراه ان کے درميان مبعوث ہوتا ہے ، خدا 
انہيں ميں سے کہ جن کی طرف بھيجا گيا ہے يا جن کی زبان ميں گفتگو کرتا ہے منتخب کرتا ہے جيسا کہ  وندعالم اسے

  سورٔه ابراہيم ميں ارشاد ہوتا ہے :
..............  

  ١٦٣)نسائ١(
  ٢١٣)بقره٢(
  ٥٥)اسرائ٣(

  )١(ومأاَرسلنا من رسول االبلسان قومہ ليبيّن لھم...)(
  زبان ميں مبعوث کيا تاکہ انہيں سمجھا سکے اور وضاحت کرسکے۔ہم نے ہر پيغمبر کو اسی کی 

نيز سورٔه اعراف اور ہود ميں فرماتا ہے: (و الٰی عاد اخاه ہودا) اور قوم عاد کی طرف '' نوح کے بھائی ہود'' کو بھيجا نيز 
طرف '' ان کے بھائی صالح'' کو  سورٔه اعراف ، ہود اور نمل ميں فرماتا ہے : و الٰی ثمود اخاه صالحاً ميں نے قوم ہود کی

بھيجا اور سورٔه اعراف، ہود اور عنکبوت ميں فرماتا ہے : (والٰی مدين اخاه شعيبا)؛ مدين کی طرف ''ان کے بھائی شعيب'' کو
  مبعوث کيا ۔

وجہ اس انتخاب کی حکمت بھی واضح ہے، کيونکہ خد اکا رسول اپنی قوم کے درميان اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی 
سے قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور تبليغی وظائف کی انجام دہی ميں مدد ملتی ہے ، جيساکہ خد اوند عالم نے سورٔه ہود ميں 

قوم شعيب کی داستان بيان کرتے ہوئے فرمايا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا:(ولو ال رھطک لرجمناک) اگر تمہارے 
  کر ديتے۔ عزيز و اقارب نہ ہوتے تو ہم تمہيں سنگسار

  خد اپيغمبروں کو لوگونکی ہدايت اور ان پر حجت تمام کرنے کے لئے بھيجتا ہے جيسا کہ سورٔه نساء ميں فرمايا:
  (ورسالً مبشرين و منذرين لئال يکون للناس عٰلی هللا حجة بعد الرسل)

ے لئے خدا پر کوئی حجت نہ ايسے رسول جو بشارت دينے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان پيغمبرونکے بعد لوگوں ک
  )٢ره جائے اور سورٔه اسراء ميں فرماتا ہے:(

  (وما کنا معذبين حتٰی نبعث رسوالً)
  )٣ہم اس وقت تک عذاب نہينکرتے ہيں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھيج ديں۔(

  اورسورٔه يونس ميں فرماتا ہے :
  )٤ون)((ولکل امة رسول فاذا جاء رسولھم قضی بينھم بالقسط وھم ال يظلم

ہر امت کے لئے ايک پيغمبر ہوگا، جب ان کے درميان پيغمبر آجائے گا تو عدل و انصاف کے ساتھ فيصلہ ہوگا اور ان پر 
  ظلم نہيں ہوگا۔

جو امتيں پيغمبر کی نافرمانی کرتی ہيں وه دنياوی اور اخروی عذاب کی مستحق ہوجاتی ہيں جيسا کہ خداوند عالم فرعون اور
  امت کی خبر ديتے ہوئے سورٔه حاقہ ميں فرماتا ہے : اس سے پہلے والی

..............  

  ٥)ابراہيم١(
  ١٦٥)نسائ٢(
  ١٥)اسرائ٣(
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  ٤٧)يونس4(

  (فعصوا رسول ربھم فٔاخذھم ٔاخذةرابية)
  )١انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو خدا وند عالم نے انہيں دردناک عذاب ميں مبتال کيا۔(

  انی بعينہ خدا کی نافرمانی ہے ، جيسا کہ سورٔه جن ميں ارشاد فرماتا ہے:پيغمبر کی نافرم
  (ومن يعص هللا و رسولہ فان لہ نار جھنم خالدين فيھا ابداً)

  )٢جو بھی خد ااور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے جہنم کی آگ ہے اور وه اس ميں ہميشہ رہے گا۔(
ياء کے درميان سے منتخب کيا اور ہميشہ رسولوں کی تعداد انبياء سے کم ہے جيسا کہ ابوذر خدا وند عالم نے رسولوں کو انب

  کی روايت ميں ہے کہ انہوننے کہا:
و قلت يا رسول هللا :''کم ھو عدد االنبيائ، قال : ماة الف و اربعة و عشرون الفاً الرسل من ذلک ثالثمٔاة و خمسة عشر جما 

  غفيراً۔''
رسول هللا: انبيائ(ع) کی تعداد کتنی ہے ؟ فرمايا: ايک الکھ چوبيس ہزار ، اس ميں سے تين سو پندره رسول  ابوذر نے کہا: يا

  )٣ہيں ان کی مجموعی تعداد يہی ہے ۔(
جو ميں نے بيان کيا اس اعتبار سے ہر رسول نبی ہے ليکن ہر نبی رسول نہيں ہے ، جيسا کہ ''يسع'' رسول نہيں تھے ليکن 

  کليم هللا کے وصی تھے۔ نبی اور موسیٰ 
بعض پيغمبر جو شريعت ليکر آئے، انہوں نے بعض گز شتہ شريعت کے مناسک کو نسخ کر ديا جيساکہ حضرت موسٰی کی 
شريعت اپنے ما قبل شريعتوں کے لئے ايسی ہی تھی، بعض پيغمبر کچھ ايسی شريعت ليکر آئے جو سابق شريعت کی تجديد 

جس طرح حضرت خاتم االنبياء کی شريعت ابراہيم خليل کے آئين حنيف کی نسبت، خدا وندکرنے اور کامل کرنے والی تھی، 
  سورٔه نحل ميں فرماتا ہے :

  (ثم اوحينا اليک ان اتبع ملة ابراہيم حنيفاً)
  )٤پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ حضرت ابراہيم کے خالص آئين کا اتباع کرو...(

  ے :اور سورٔه مائده ميں ارشاد ہوتا ہ
..............  

  ١٠)حاقہ١(
  ٢٣)جن٢(
، ١١، بحار االنوار، ج٥٣٣ص  ٢، خصال، طبع مکتبہ صدوق، ج٣٤٢، معانی االخبار، صدوق ص ٢٦٦۔٢٦٥، ص ٥)مسند احمد، ج٣(

  ١٢٣) نحل٤، مذکوره روايت کی عبارت مسند احمد سے اخذ کی گئی ہے ۔ (٢٤، حديث ٣٢ص 

  )١يکم نعمتی و رضيت لکم االسالم ديناً)((اليوم اکملت لکم دينکم و ٔاتممت عل
  آج تمہارے لئے دين کو کامل کيا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسالم کو تمہارے لئے آئين کے عنوان سے پسند کيا۔

  آئنده بحث ميں انبياء کے وصيوں کی خبروں کی تحقيق کريں گے۔

  ج۔ وصی و وصيت
نسان ہے جس سے دوسرے لوگ وصيت کرتے ہيں تاکہ اس کے مرنے کے بعد ان کیوصی کتاب اور سنت ميں، ايک ايسا ا

نظر ميں قابل توجہ امور پر اقدام کرے خواه، اس لفظ اور عبارت ميں ہو کہ '' ميں تمہيں وصيت کر رہا ہوں کہ ميرے بعد تم 
ا ہوں کہ ميرے بعد ايسا ايسا کرو گے اس ايسا کرو گے ، ياان الفاظ ميں ہو: ميں تم سے عہد ليتا ہوں اور تمہارے حوالے کرت

ميں، کوئی فرق نہيں ہے ، جس طرح سے وصيت کے بارے ميں دوسروں کو خبر دينے مينبھی لفظ وصی اور وصيت 
وغيره مينکوئی فرق نہيں ہے اور اگر يہ کہے : فالں ميرے بعد مير اوصی ہے ، يا کہے : فالں ميرے بعد ايسا ايسا کرے گا 

  رت وصيت کا مفہوم ادا کرے اور اس پر داللت کرے کافی ہے۔ يا جو بھی عبا
نبی کا وصی بھی ،وه انسان ہے جس سے پيغمبر نے عہد و پيمان ليا ہو تاکہ اس کے مرنے کے بعد امور شريعت اور امت 

  )٢کی ذمہ داری اپنے ذمے لے اور اسے انجام دے۔(
ہے جسے طبری نے ابن عباس سے نقل کيا ہے جس کا خالصہ انبياء کے وصيوں کے بارے ميں جملہ اخبار مينسے ايک يہ

يہہے : جناب حوا نے حضرت آدم کی صلب سے ''ھبة هللا'' کوجو کہ عبرانی زبان ميں ''شيث'' ہے جنم ديا تو حضرت آدم نے
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وقت اپنا وصی  انہيں اپنا وصی قرار ديا، حضرت شيث سے بھی ''انوش'' نامی فرزند پيدا ہوا اور انہوں نے اسے بيماری کے
بنايا اور دنيا سے رحلت کر گئے ، پھر اس کے بعد'' انوش'' کی اوالد ''قينان'' اور ديگر افراد دنيا ميں آئے کہ اپنے باپ کے 
وصی ' 'قينان'' بنے، قينان سے بھی ''مھالئيل اليرد'' اور ديگر گروه وجود ميں آئے کہ جس ميں وصيت ''يرد'' کے ذمہ قرار 

بھی ''خنوخ'' کہ جن کو ادريس کہا جاتا ہے، ديگر فرزندوں کے ساتھ پيدا ہوئے اور جناب ادريس اپنے باپ  پائی، يرد سے
  کے وصی بنے اور ادريس سے ''متوشلخ'' اور کچھ ديگر افراد پيدا ہوئے اور وصيت ان کے ذمہ قرار پائی۔

..............  

  ٣) سورٔه مائده ١(
  ص بحث وصی کی طرف رجوع کريں۔ ١کتب در اسالم''، ج)مزيد تفصيل کيلئے،''فرہنگ دو م٢(

ابن سعد نے اپنی کتاب '' طبقات'' ميں جناب ادريس کے بارے ميں ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے کہا: سب سے 
  پہلے پيغمبر جو آدم کے بعد مبعوث ہوئے ادريس تھے اور وه ''خنوخ بن يرد'' ہيں۔

ر کچھ ديگر اوالد پيدا ہوئی اور وصيت ان کے ذمہ قرار پائی اور متوشلخ سے ''لمک'' اور اور خنوخ سے بھی 'متوشلخ'' او
  )١کچھ ديگر اوالد پيدا ہوئی اور وه اپنے باپ کے وصی ہو گئے اور لمک سے حضرت ''نوح'' پيداہوئے۔(

  مسعودی نے ''اخبار الزمان'' ميں ايک روايت ذکر کی ہے جس کا خالصہ يہ ہے :
م نے جب حضرت آدم کی روح قبض کرنی چاہی ، تو انہيں حکم ديا کہ اپنے فرزند شيث کو اپنا ''وصی'' قرار خد اوند عال

ديں اور ان علوم کی انہيں تعليم ديں جو هللا نے انہيں ديا ہے تو انہوننے ايسا ہی کيا اور نقل کيا ہے : شيث نے اپنے بيٹے 
يوں اور ذخائر کو بيان کيااس کے بعد انہيں اپنا وصی بنايا اور نماز قائم قينان کو صحف کی تعليم دی زمين کے محاسن اچھائ

کرنے،زکٰوة دينے ، حج کرنے اور قابيل کی اوالد سے جہاد کرنے کا حکم ديا ۔ انہوننے اپنے باپ کے حکم کی تعميل کی 
  اور سات سو بيس سال کے سن ميں دنيا سے رخصت ہوئے۔ 

' کو وصی بنايا اور انہيں جس کی خود انہيں وصيت کی گئی تھی وصيت کی مہالئيل کی قينان نے اپنے فرزند ''مہالئيل'
سال تھی، انہوننے بھی اپنے فرزند ''بوادر'' کو وصی بناياانہيں صحف کی تعليم دی اور زمين کے ذخيروں او  ٨٧٥عمر

سپرد کی، يعنی وه کتاب جسے مہالئيل رآئنده رونما ہونے والے حوادث سے آگاه کيا او ''سرِّ ملکوت'' نامی کتاب انہيں 
فرشتے نے حضرت آدم کو تعليم دی تھی اور اسے سربستہ اور ديکھے بغير ،ايک دوسرے سے وراثت ميں پاتے تھے، 

بوارد سے ''خنوخ'' نامی فرزند پيدا ہو ايہ وہی ادريس نبی ہيں کہ خد اوند عالم نے انہيں عالی مقام بنايا انہيں ادريس اس لئے 
ہيں کہ انہوننے خدا وند عز و جل کی کتابوں اور دين کی سنتوں کو بہت پڑھا اور اس پر عمل کيا ہے ، خدا وند عالم کہتے 

نے ان پر تيس عدد صحيفے نازل کئے کہ ان کو مالکر اس زمانے ميں نازل ہونے والے صحيفے کامل ہوئے۔''يوارد'' نے 
اور اپنے باپ کی وصيت ان کے حوالے کی اور جو علوم ان کے پاس تھے اپنے فرزند ''خنوخ'' (ادريس) کو اپنا وصی بنايا 

  ان کی تعليم دی اور'' مصحف سر'' اُن کے حوالے کيا...۔
يعقوبی نے اخبار اوصياء کو سلسلہ وار اور طبری و ابن اثير سے زياده بسط و تفصيل سے نقل کيا ہے اس کے عالوه 

  ر کئے ہيں ، مثال کے طور پر کہتا ہے : حضرت آدم کی دوسرے کی اخبار بھی وصيت کے سلسلہ ميں ذک
..............  

، شيث بن آدم کے بارے ميں ، طبقات ابن ٢٠، ١٩ص  ١، تاريخ ابن اثير، ج١٦٦، ١٦٥۔١٥٣ص  ١)تاريخ طبری، طبع يورپ، ج١(
  شيث کو کی تھی، ذکر کيا ہے ۔، ابن کثير نے بھی اپنی تاريخ ميں حضرت آدم کی وصيت کا ،جو انہوں نے اپنے ١٦ص  ١سعد، ج

وفات کے وقت ان کے فرزند شيث اوردوسرے بيٹے،پوتے ان کے پاس آئے تو انہوننے ان پر درود بھيجا اور ان کے لئے 
  خداسے برکت اور کثرت طلب کی اور اپنے بيٹے شيث کو اپنا وصی بنايا اور ذکر کيا ہے :

بڑھے اور اپنی قوم کو تقوای اٰلہی اور عمل صالح کا حکم ديا...يہاں حضرت آدم کی موت کے بعد آپ کے فرزند شيث آ گے 
تک کہ شيث کی وفات کے وقت ان کے فرزند اور پوتے کہ اس دن انوش، قينان، مہالئيل يرد اور خنوخ تھے اور ان کے 

برکت ، ترقی اور بچے اور بيوياں ان کے قريب آئيں اور شيث نے ان پر درود بھيجا اور خدا وند عالم سے ان کے لئے 
زيادتی کی درخواست کی اور ان کی طرف مخاطب ہو کر انہيں قسم دی کہ.... قابيل ملعون کی اوالد سے معاشرت نہيں 

  کريں گے اور فرزند انوش کو وصی بنايا۔
يعقوبی اس طرح سے سلسلہ وار اوصياء کی خبروں کو ان کے زمانہ کے وقايع کے ذکر کے ساتھ حضرت نوح کی خبر 
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يت تک پہنچ کر کہتاہے : حضرت نوح کی وفات کے وقت آپ کے تينوں بيٹے سام، حام اور يافث اور ان کی اوالد ان وص
کے پاس جمع ہوگئی پھر حضرت نوح کی وصيت کی تشريح کرتا ہے اور اسی طرح انبياء کے اوصياء کے تسلسل کوبنی 

  خالصہ پر اکتفا کرتے ہيں۔ اسرائيل اور ان کے اوصياء تک ذکر کيا ہے کہ ہم يہاں تک اسی
  حضرت نوح کے زمانے ميں قابيل کے فرزندوں کے درميان بتوں کی عبادت رائج تھی۔

ادريس نے اپنے فرزند متوشلخ کو اپنا وصی بنايا، کيونکہ خدا وند متعال نے انہيں وحی کی کہ وصيت کو اپنے فرزند 
ديده کردار نبی پيد اکريں گے۔ خد اوند عالم نے حضرت ادريس متوشلخ ميں قرار دو کيونکہ ہم عنقريب ان کی صلب سے پسن

کو اپنی طرف آسمان پر بال ليا اور ان کے بعد وحی کا سلسلہ رک گيا اور شديد اختالف اور زبردست تنازعہ کھڑا ہو گيا اور 
ندی تک جائينکہ وه آگ ابليس نے مشہور کر ديا کہ وه مر گئے ہيں، اس لئے کہ وه کاہن تھے وه چاہتے تھے کہ فلک کی بل

ميں جل گئے ہيں حضرت آدم کی اوالد چونکہ اس دين کی پابند تھی لٰہذا سخت غمگين ہوئی، ابليس نے کہا ان کے بڑے بُت 
نے انہيں ہالک کر ديا ہے ، پھر تو بت پرستوں نے بتونکی عبادت ميں زيادتی کر دی اور ان پر زيورات نثار کرنا شروع کر

کی اور ايسی عيد کا جشن منايا کہ سب اس ميں شريک تھے وه لوگ اس زمانے ميں يغوث، يعوق، نسر، وّددئيے اور قربانی 
  اور سواع نامی بت رکھتے تھے۔

جب متوشلخ کی موت کا وقت قريب آيا ، تو اپنے فرزند'' لمک'' کو وصی بنايا( لمک جامع کے معنی ميں ہے) اور ان سے 
کے صحيفے اور ان کی مہر کرده کتابيں ان کے حوالے کيں اس وقت متوشلخ کی عمر  عہد و پيمان ليا اور جناب ادريس

سال تھی، وصيت لمک تک منقل ہوئی ( وه جناب نوح کے والد تھے) انہوں نے ايک بار اچانک ديکھا کہ ان کے دہن  ٩٠٠
يان ايک درخت پر ہيں اور کوئی سے ايک آگ نکلی اور تمام عالم کو جال گئی۔ اوردوباره ديکھا کہ گويا وه دريا کے درم

سال کے سن ميں بلند مقام اور نبوت بخشی اور  ٥٠دوسری چيز نہيں ہے ، حضرت نوح بڑے ہوئے خدا وند عالم نے انہيں 
  انہيں ان کی قوم کی طرف کہ جوبت کی پوجا کرتی تھی بھيجا، وه اولوالعزم رسولوں مينسے ايک تھے۔

ذکر کی گئی ہے،وه جيسا کہ خدا وند متعال نے فرمايا ہے: اپنی قوم کے درميان  سال ١٢٥٠بعض اخبار ميں آپ کی عمر 
سال رہے اور انہيں ايمان کی دعوت دی،ان کی شريعت: توحيد ، نماز، روزه، حج اور دشمنان خد اقابيل کے فرزندوں  ٩٥٠

م ديا گيا تھا کہ لوگوں کو خدا سے جہاد تھی، وه حالل کے لئے مامور اور حرام سے ممنوع کئے گئے تھے اور ان کو حک
  وند متعال کی طرف دعوت ديں اور اس کے عذاب سے ڈرائيں اور خدا کی نعمتوں کو ياد دالئيں۔

مسعودی کا کہنا ہے: خدا وند عالم نے رياست اور انبياء کی کتابيں سام بن نوح کے لئے قرار ديں اور نوح کی وصيت بھی 
  )١ان کے بھائيوں سے ۔( ان کے فرزندوں سے مخصوص ہوئی نہ کہ

يہاں تک جو کچھ مسعودی کی کتاب اخبار الزمان سے ہمارے پاس تھا تمام ہوا، مسعودی نے اسی طرح کتاب ''اثبات 
) ميں اوصياء کے سلسلہ کو حضرت آدم سے حضرت خاتۖم تک بيان کيا ہے ، يہ وه چيز ہے جو اسالمی مدارک ٢الوصية''(

ے جانشينوں کے بارے ميں بيان ہوا ہے، آئنده بحث ميں، رسولوناور ان کے اوصياء کی کی بحثوں ميں رسولوں اور ان ک
  خبروں کوکتاب عہدين (توريت اور انجيل) سے بيان کريں گے۔

..............  

)ہم نے اس کتاب کی دوسری جلد ميں،مسعودی کی طرف اثبات ٢(١٠٢، ٧٥ھ،ص  ١٣٨٦) اخبار الزمان ، مسعودی، طبع بيروت، ١(
 وصية کی نسبت کے متعلق فصل : عصر فترت ،باب : پيغمبر ۖ کے آباء و اجداد ميں وضاحت کر دی ہے۔ال

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ۔ کتب عہدين ميں ا وصياء کی بعض خبريں٢

  کتب عہدين سے اخبار اوصياء کے نقل کے بارے ميں ہم صرف تين وصيت پر اکتفا کريں گے:

  الف۔ حضرت موسی کليم کی خدا کے نبی يوشع کو وصيت
  ''قاموس کتاب مقدس '' نامی کتاب ميں ماده ''يوشع'' کے ذيل ميں توريت کے حوالے سے ذکر ہوا ہے :
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يوشع بن نون حضرت موسٰی کے ساتھ کو ه سينا پر تھے اور ہارون کے زمانے ميں گوسالہ پرستی ميں ملوث نہيں 
  )١ہوئے۔(

  سٰی کی تعيين وصيت کے بارے ميں ذکر ہوا ہے:اورسفر اعداد کے ستائيسويں باب کے آخر ميں خد اکی جانب سے مو
موسٰی نے خدا وند عالم کی بارگاه ميں عرض کی کہ يہوه تمام ارواح بشر کا خدا کسی کو اس گروه پرمقرر کرے جو کہ ان 

کے آگے نکلے اور ان کے آگے داخل ہو اور انہينباہر لے جائے اور ان کو داخل کرے تاکہ خد اکی جماعت بے چرواہے 
گوسفندوں کی طرح نہ رہے، خداوند عالم نے موسٰی سے کہا: يوشع بن نون کہ جو صاحب روح انسان ہينان پر اپنا ہاتھ کے 

رکھو اور ''العازار کاہن''اور تمام لوگوں کے سامنے کھڑاکرکے وصيت کرو اور انہيں عزت اور احترام دو،تاکہ تمام بنی 
اہن'' کے سامنے کھڑے ہوں تاکہ ان کے لئے ''اوريم'' کے حکم کے مطابق خدا اسرائيل ان کی اطاعت کريں اوروه ''العاذار ک

  سے سوال کرے اور اس 
کے حکم سے وه اور تمام بنی اسرائيل ان کے اور پوری جماعت کے ساتھ باہر جائيں اور ان کے حکم سے داخل ہوں لٰہذا 

  موسی ٰنے خد اکے حکم کے مطابق عمل کيا اور يوشع بن نون کو پکڑکر
..............  

  ٩٧٠ء ص ١٩٢٨)''قاموس کتاب مقدس'' ترجمہ و تاليف مسٹر ھاکس امريکی، مطبع امريکی، بيروت، ١(

'' العازار کاہن ''اور تمام جماعت کے سامنے ال کر کھڑا کر ديا اپنے ہاتھوں کو ان کے اوپر رکھا اور انہوں نے خدا کے 
  )١بتائے ہوئے حکم کے مطابق وصيت کی ۔(

  )٢اموربنی اسرائيل کو چالنے اور ان کی جنگونکی داستان تيئيسويں باب سفر يوشع بن نون ميں مذکورہے ۔(نيز 

  ب۔ حضرت داؤد نبی کی حضرت سليمان کو وصيت
  )٣بادشاہوں کی کتاب اول کے باب دوم ميں مذکور ہے ۔(

ر کہا :ميں تمام اہل زمين کے راستہ (موت ) اور جب حضرت داؤد کا يوم وفات قريب آيا اپنے بيٹے سليمان کو وصيت کی او
کی طرف جا رہا ہوں لٰہذا تم دليرانہ طور پراپنے خدا يہوه کی وصيتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے طريقہ پر گامزن 
رہنا اور اس کے فرائض ، اوامر، احکام و شہادات جس طرح موسٰی کی کتاب توريت ميں مکتوب ہيں اسے محفوظ رکھنا 

  )٤کام بھی کرو اور جہاں بھی رہو کامياب رہو ۔( تاکہ جو
  ج۔حضرت عيسی کی حواری شمعون بطرس کو وصيت

  انجيل متی کے دسويں باب مينسمعون کے بارے ميں کہ ان کانام توريت ميں شمعون ہے، ذکر ہوا ہے :
  کرا ديں  انہوں نے پھر اپنے باره شاگردوں کو بال کر خبيث ارواح پر تسلط عطا کيا کہ انہيں باہر

اورہر مرض اور رنج کا مداوا کريں باره رسولوں ( نمائندوں)کے يہ اسماء ہيں: اول شمعون جو پطرس کے نام سے مشہور 
  ہيں تھے۔

  شماره ميں ذکر ہے : ١٥۔١٨انجيل يوحنا کے اکيسويں، باب 
  و ''يعنی مجھعيسٰی نے انہيں ( شمعون کو) اپنا وصی بنايا اور ان سے کہا: ميری گوسفندوں کو چرائ

  پر ايمان النے والوں کی حفاظت کرو''۔
..............  

. دار السلطنت لندن . ٣، کلدانی اور عبرانی يونانی زبان سے فارسی ترجمہ ، طبع ٢٥٤) کتاب مقدس ، عہد عتيق ( توريت )ص ١(
  ء .  ١٩٣٢

ء . ص  ١٩٣٢سی ترجمہ ، طبع دار السلطنت لندن . )کتاب مقدس ، عہد عتيق ( توريت کلدانی اور عبرانی يونانی زبان سے فار٢(
٣٣٣، ٣٧٠.  

  ) وہی ماخذ. ٣(
  ) وہی ماخذ. ٤(

''قاموس کتاب مقدس'' ميں بھی ذکر ہو اہے : مسيح نے انہيں (شمعون کو) کليسا(عبادت خانہ) کی ہدايت کے لئے معين 
  )١فرمايا۔(
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ان نے اپنے بعد خدا کے نبی يوشع(جوقرآن کريم ميناليسع کے نامپہلی خبر ميں ہم نے مالحظہ کيا کہ بنی خدا، موسٰی بن عمر
  سے مشہورہيں)کو وصی بنايا۔

اور دوسری خبر ميں خدا کے نبی دائود نے حضرت سليمان کو وصيت کی کہ وه خدا کے نبی اور رسول موسٰی بن عمران 
  کی شريعت پر عمل کريں۔

  بات کی وصيت کی کہ لوگوں کی ہدايت کريں۔تيسری خبر ميں عيسی روح هللا نے اپنے حواری کواس 

  قرآن کريم ميں رسولوں اور اوصياء کی خبريں
  انبياء کی ان کے اسماء کے ذکر کے ساتھ داستان بيان کی ہے وه يہ ہيں: ٢٦خدا وند سبحان نے قرآن کريم ميں جن 

، يونس، اسمعيل، اسحق، يعقوب، يوسف، شعيب، آدم، نوح، ادريس، ہود، صالح، ابراہيم ، لوط، ايوب، اليسع، ذو الکفل، الياس
  موسٰی، ہارون، دائود، سليمان، زکريا، يحيٰی، اسماعيل صادق الوعد، عيسٰی اور محمد مصطفی ۔

ان ميں سے بعض ايسے صاحب شريعت تھے کہ جو گز شتہ شريعت کے متمم اور مکمل تھے ، جيسے حضرت نوح کی 
ل کرنے والی تھی اور حضرت محمۖد کی شريعت کہ جو حضرت ابراہيم خليل شريعت جوکہ حضر ت آدم کی شريعت کو کام

هللا کی شريعت کو کامل اور تمام کرنے والی تھی،ان ميں سے بعض ايسی شريعتوں کے مالک تھے کہ جو گزشتہ شريعت 
  کے لئے ناسخ تھے جيسے حضرت موسٰی اورحضرت محمۖد۔

پنے ما قبل رسول کی شريعت کے محافظ و نگہبان بھی جيسے يوشع ان ميں سے بعض بنی بھی تھے اور وصی بھی اور ا
  بن نون کہ جو موسٰی بن عمران کے وصی تھے۔

چونکہ جو شخص پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کی ہدايت کے لئے مبعوث ہوتا ہے پيغمبر ہو يا اس کا وصی، اس 
ہد و گواه رہے نيز اس کے خدا کی جانب سے کے لئے خداداد نشانی ضروری ہے تاکہ اس کے مدعا کی صداقت پر شا

  بھيجے جانے پر دليل ہو ، آئنده بحث ميں اس موضوع يعنی ''معجزه'' کی تحقيق کريں گے۔
..............  

  )قاموس کتاب مقدس ، ماده : پطرس حواری . ١(

  ۔ آيت اور معجزه ٣

ے ، وه بھی اس طرح سے کہ جب کبھی وه نشانی ظاہرآيت، لغت ميں اس نشانی کو کہتے ہيں جو کسی چيز پر داللت کرتی ہ
  ہو تو اس چيز کا وجود نماياں ہو جائے۔

ليکن ہم اسالمی اصطالح ميں دو طرح کی آيت اور نشانی رکھتے ہيں، ايک وه جو خالق کے وجود پر داللت کرتی ہے اور 
ک کی طرف) اشاره کرتی ہے وه دونوں دوسری وه جو اس کی کسی ايک صفت (يعنی اسما ئے حسنی اٰلہی ميں سے کسی اي

  نشانياں درج ذيل ہيں:
الف۔ وه نشانياں جو اپنے متقن اور سنجيده وجود کے ساتھ اپنے خالق حکيم کے محکم اور استوارنظام پر داللت کرتی ہيں 

محکم اور اور اس طرح ظاہر کرتی ہيں کہ اس پوری کائنات کا کوئی پروردگار حکيم ہے کہ جو خلق کے امور کو ايک 
  استوار نظام کے ساتھ چال رہا ہے اورہم اسے ''کائنات ميں خد اکی سنتيں'' کہتے ہيں۔

  پہلی مثال، جيسے خدا سورٔه غاشيہ ميں فرماتا ہے :
  (ٔافال ينظرون الٰی األبل کيف خلقت٭و الٰی السماء کيف رفعت٭ و الٰی الجبال کيف نصبت)

ے خلق کيا گيا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح رفعت دی گئی ہے اور پہاڑوں کو کيا وه لوگ اونٹ کو نہيں ديکھتے کہ کيس
  )١کہ کيسے نصب کيا گياہے ؟!(

  اورسورٔه عنکبوت ميں فرماتا ہے:
  (خلق هللا السٰموات و االرض بالحق ان فی ذلک آلية للمومنين)

  )٢کے لئے نشانی ہے۔( خدا وند عالم نے زمين و آسمان کو حق کے ساتھ خلق کيا يقينا اس ميں مومنين
خدا وند عالم نے اس طرح کی قرآنی آيات ميں کچھ مخلوقات کا تذکره کيا ہے جو اپنے وجود سے اپنے خالق کے وجود کا 

  پتہ ديتی ہيں، اسی لئے انہيں آيات اور نشانيانکہا گيا ہے ۔
..............  
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  ٢٠۔١٧) غاشيہ ١(
  ٤٤)عنکبوت٢(

  ٔه نحل ميں فرماتا ہے:دوسری مثال: خدا وند عالم سور
(ھو الذی انزل من السماء ما ًئ لکم منہ شراب ومنہ شجر فيہ تسيمون٭ ينبت لکم بہ الزرع و الزيتون و النخيل و االعناب ومن 

کل الثمرات ان فی ذلک آلية لقوم يتفکرون٭ وسخر لکم الليل و النھار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بٔامره ان فی ذلک 
  لقوم يعقلون٭وما ذرٔا لکم فی االرض مختلفا الوانہ ان فی ذلک آلية لقوم يذکرون)آليات 

وه خداجس نے تمہارے پينے کے لئے آسمان سے پانی نازل کيا اور اس سے سر سبز درختوں کو پيدا کيا جس سے تم اپنے 
ی، زيتون کھجور، انگور اور تمام انواع حيوانات کے چاره کا انتظام کرتے ہوخدا وند عالم اس ''پانی'' سے تمہارے لئے کھيت

و اقسام کے ميوے اگاتا ہے يقينا اس ميں دانشورونکيلئے واضح نشانی ہے اس نے شب و روز ،ماه و خورشيد کو تمہار اتابع 
 بنايا نيز ستارے بھی اس کے حکم سے تمہارے تابع ہيں، يقينا اس ميں صاحبان عقل کے لئے نشانياں ہيں اور گونا گوں اور
رنگا رنگ مخلوقات کو تمہارا تابع بنا کر خلق کيا، بيشک اس ميں واضح نشانی ہے ان کے لئے جو نصيحت حاصل کرتے 

  )١ہيں۔(
خدا وند عالم ان جيسی قرآنی آيات ميں ان انواع نظام ہستی کو بيان کرتا ہے جو مدبر اور حکيم پروردگار کے وجود پر داللت

اور نشانيوں کو جو ''عزيز خالق'' اور'' حکيم، مدبراور رب'' کے وجودپر داللت کرتی ہيں  کرتی ہيں اور کبھی کبھی ان آيات
  يکجا بيان کيا ہے جيسا کہ سورٔه بقره ميں ارشاد فرماتا ہے :

  (ان فی خلق السٰموات و االرض و اختالف الليل و النھار و الفلک التی 
ماء من ماٍئ فٔاحيا بہ االرض بعد موتھا و بث فيھا من کل دابة و تصريف تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل هللا من الس

  الرياح و السحاب المسخر بين السماء و االرض آليات لقوم يعقلون)
يقينا زمين و آسمان کا تخليق کرنا اور روز و شب کو گردش دينا اور لوگوں کے فائده کے لئے دريا ميں کشتيوں کو رواں 

ا آسمان سے پانی برسانانيز زمين کو اس کے مرده ہونے کے بعد زنده کرنا اور ہر قسم کے متحرک دواں کرنا اور خدا ک
جانوروں کو اس مينپھيالنا نيز زمين و آسمان کے درميان ہوائوں اور بادلوں کو مسخر کرنا اسلئے ہے کہ ان سب ميں 

  )٢صاحبان عقل کے لئے نشانياں ہيں۔(
  انوں اور زمين کی خلقت کو بيان کيا ہے اس کے بعد نظام کائنات کی خدا نے اس آيت کی ابتدا ميں آسم

..............  

  ١٣۔١٠)نحل١(
  ١٦٤)بقره٢(

  نشانيوں کا ذکر کياہے ، ايسا نظام جس کو پروردگار نے منظم کيا ہے اور ہم اسے '' کائنات کی سنتيں '' کہتے ہيں ۔ 
کرتا ہے ، جيسے نظام ہستی پر واليت وه بھی اس طرح سے کہ جب  ب۔ وه آيات جنہيں پروردگار عالم انبياء کے حوالے

مشيت اٰلہی کا اقتضا ہو تو پيغمبر، خدا کی اجازت سے اس نظام کو جس کو خدا نے عالم ہستی پر حاکم بنايا ہے بدل سکتا ہے
  ،جيساکہ خد اوند متعال حضرت عيسٰی کی توصيف ميں فرماتا ہے۔

  ی قد جئتکم بآية من ربکم انی اخلق لکم من الطين کہيئة الطير فانفخ فيہ فيکون طيراً بأِذن هللا...)(ورسوالً الٰی بنی اسرائيل ان
حضرت عيسٰی کو بنی اسرائيل کی طرف رسول بنا کر بھيجا ( انہوں نے ان سے کہا:)ميں تمہارے پروردگار کی ايک نشانی 

شیء بنائوں گا اور پھر اس ميں پھونک ماروں گا تو وه خد  ليکر آيا ہوں، ميں مٹی سے تمہارے لئے پرندے کے مانند ايک
  )١اکے حکم سے پرنده بن جائے گا۔(

اس طرح کی آيات اٰلہی کو اسالمی عرف ميں ''معجزه'' کہتے ہيں، اس لئے کہ ديگر افراد بشر اس طرح کی چيزوں کے پيش
رعکس ہے ، جيسے حضرت عيسٰی کا معجزه کہکرنے سے عاجز ہيں اور وه خارق عادت ہے نيز تخليقی نظام طبيعی کے ب
  مٹی سے خد اکے اذن سے ايک پرنده خلق کر ديا تاکہ اس بات پر دليل ہو :

۔ يہ دنيا کا پروردگار ہے کہ جس نے اشياء کو خاصيت اور طبيعی نظام عطا کياہے اور جب اس کی حکمت کا اقتضا ہو کہ١
سی قدرت کا مالک ہے جس طرح کہ آگ کی گرمی سلب کر کے کسی چيز کی خاصيت کو اس سے سلب کر لے ، تو اي

حضرت ابراہيم کو جلنے سے بچا ليا اور جب اس کی حکمت تقاضاکرے کہ اس نظام طبيعی کو جو اپنی بعض مخلوقات کے 
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ے اس لئے قرار ديا ہے بدل دے تو وه اس پر قادر اور توانا ہے ، جيسے مٹی سے حضرت عيسٰی کے ہاتھ پرنده بن جانا بجائ
کے کہ اپنے نر جنس کی آميزش سے پرنده کی ماں اسے جنے جو کہ طبيعی نظام خلقت کے مطابق ہے اور اسے جانداروں 

  کی خلقت کے لئے معين کياہے ۔
انبياء کے معجزات جيسا کہ ہم نے بيان کياہے خارق العادة اور طبيعی نظام کے برخالف ہيناور انتقال ماده کے مراحل طے 

ايک حال سے دوسرے حال اور ايک صورت سے دوسری صورت ميں آخری شکل تک تبديل ہونے کی پيرویکرنے، يعنی 
  نہيں کرتے اس لئے کہ پرنده کا مٹی سے تخليق کے مراحل کا طے کرنا

  ( جيساکہ بعض فالسفہ کے کالم سے سمجھ ميں آتا ہے) نور کی سرعت رفتار کے مانندتھا کہ جن کو خدا وند عالم نے 
..............  

  ٤٩)آل عمران١(

  طبيعی مدت اور دوره انتقال سے بہت تيزپيغمبر کے لئے طے کيا ہے۔
معجزه سحر نہيں ہے ، اس لئے کہ سحر ايک قسم کی باطل اور غير واقعی خيال آفرينی کے سوا کچھ نہيں ہے، مثال کے 

ياا ونٹ کے منھ سے داخل ہو کر اس کے طور پر ايک ساحر و جادو گرايسا محسوس ہوتا ہے کہ مرغ کونگل جاتا ہے ، 
مخرج سے نکل آتا ہے يا شيشہ کے برتنوں کو چکنا چور کر کے دوباره اسے پہلی حالت ميں پلٹاديتاہے در حقيقت اس نے 

ان امور ميں سے کسی ايک کوبھی انجام نہيں ديا ہے بلکہ صرف اورصرف ديکھنے والوں اور تماشائيوں کی نگاہوں پر 
ے (جسے نظر بندی کہتے ہيں) اور ان لوگوں نے مذکوره امور کو اپنے خيال ميں ديکھا ہے اسی لئے جب سحر کر ديا ہ

سحر کا کام تما م ہو جاتا ہے تو حاضرين تمام چيزوں کو اس کی اصلی حالت اور ہيئت ميں بغير کسی تبديلی اور تغير کے 
ے جيسے وه کام جو حضرت موسٰی کے عصا نے انجام ديا: ديکھتے ہيں، ليکن معجزه نظام طبيعت کو در حقيقت بدل ديتا ہ

ايک زبردست سانپ بن کر جو کچھ ساحروں نے اس عظيم ميدان ميں پيش کيا تھا سب کويکبار گی نگل گيا اور جب حضرت
ہيں رہا موسٰی کے ہاتھ ميں آکر دوباره عصا بنا، تو جوکچھ ساحروں نے اس ميدان ميں مہيا کيا تھا اس کا کوئی اثر باقی ن

،يہی وجہ تھی کہ جادوگر سجده ميں گر پڑے اور بولے : ہم پروردگار عالم پر ايمان الئے ، جوموسٰی اور ہارون کا 
پروردگار کيونکہ وه لوگ جادو گری ميں تبحر رکھتے تھے اور ايک عجيب مہارت کے مالک تھے۔ انہوں نے درک کيا کہ 

  کی آيات اور نشانيوں ميں سے ايک نشانی ہے ۔يہ سحر کا کام نہيں ہے بلکہ خدا وند متعال 
معجزه کا محال امر سے تعلق نہيں ہوتا جس بات کو علم منطق ميں اجتماع نقيضين سے تعبير کرتے ہيں جيسے يہ کہ کوئی 

  چيز ايک وقت ميں ايک جگہ ہے اور نہيں بھی ہے يہ بھی اثر معجزه کی شموليت سے خارج ہے ۔
يقت ، وه آيتيں ہيں جن کوپروردگاران کے ہاتھوں سے ظاہر کرتا ہے ، وه نشانيانکہ جن و انسپيغمبروں کے معجزوں کی حق

جن کو پيش کرنے سے عاجز اور ناتواں ہيں خواه بعض بعض کی مدد ہی کيوں نہ کريں جبکہ جنات ميں بعنوان مثال ايسے 
قيس حضرت سليمان کے اپنی جگہ سے اٹھنے افراد بھی پائے جاتے ہيں جو اس بات پر قادر ہيں کہ ملک يمن سے تخت بل

  سے پہلے ہی بيت المقدس حاضر کر ديں کيونکہ فضا ميں جن کی سرعت رفتار نور سے ملتی جلتی ہے ۔
يہی وجہ ہے کہ جن کبھی دور دراز کی خبر بھی اپنے سے مربوط کاہن کو ال کر دے سکتا ہے ، ليکن يہی جن و انس مٹی 

  بغير هللا کی اجازت کے حقيقی پرنده بن جائے۔سے پرنده نہيں بنا سکتے کہ 
ہندوستان ميں رياضت کرنے والے ''مرتاض''کبھی ٹرين کو حرکت کرنے سے روک سکتے ہيں، ليکن وه اور ان کے عالوه 

  افراد کہ جن کو خدا نے اجازت نہيں دی ہے يہ نہيں کر سکتے کہ پتھر پر عصا ماريں تو باره چشمے پھوٹ پڑيں۔
دگارعالم آيات ومعجزات اس لئے ا پنے انبياء و مرسلين کو عطا کرتا ہے تاکہ امتيں ان کے دعوے کی صداقت کيونکہ پرور

پر يقين کريں اور سمجھيں کہ يہ لوگ خدا کے فرستاده ہيں، حکمت کا مقتضا يہ ہے کہ يہ معجزات ايسے امور سے متعلق 
، جيساکہ حضر ت امام علی بن موسٰی الرضانے ايک سائل ہوں کہ جس امت کے لئے پيغمبر مبعوث ہوا ہے اسے پہچانيں 

کے جواب ميں کہاجب اس نے سوال کيا: کيوں خدا نے حضرت موسٰی بن عمران کو يد بيضا اور عصا کے ساتھ مبعوث 
  کيااور حضرت عيسٰی کو طب اور حضرت محمۖد کو کالم و سخن کے ساتھ؟

  امام نے جواب ديا:
موسٰی کو مبعوث کيا تھا اس زمانے ميں سحر و جادو نما ياں فن شمار ہوتا تھا لٰہذا وه  جس وقت خدا وند عالم نے حضرت

بھی خدا وند عز و جل کی طرف سے ايسی چيز کے ساتھ ان کے پاس گئے کہ اس کی مثال ان کے بس ميں نہيں تھی، ايسی 
  چيز کہ جس نے ان کے جادو کو باطل کر ديا اور اس طرح سے ان پر حجت تمام کی۔
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خدا وند عالم نے حضرت عيسٰی کوايسے زمانے ميں مبعوث کيا جب مزمن اور دائمی بيماريوں کا دور دوره تھااور لوگوں 
کوطب کی ضرورت تھی تو وه خدا کی طرف سے ان کے لئے ايسی چيز ليکر آئے کہ اس جيسی چيز ان کے درميان نا پيد 

تھی، اندھے اور سفيد داغ والے کو شفا ديتی تھی لٰہذا اس کے ذريعہ تھی، يعنی جو چيز ان کے لئے مردوں کو زنده کر ديتی
  ان پر حجت تمام کی۔

خدا وند متعال نے حضرت محمد ۖ بھی اس وقت مبعوث کيا جب غالب فن خطابت اور سخنوری تھا، راوی کہتا ہے ميرے 
س کے موعظوں اور احکام سے ان کے خيال مينآۖپ نے کہا: اور شعر تھا، آنحضرت نے خدا وند عز و جل کی کتاب اور ا

  لئے ايسی چيز پيش کی کہ ان کی تمام باتوں کو باطل کر ديا اور ان پر حجت تمام کر دی۔
سائل نے کہا: خدا کی قسم، آج جيسا دن کبھی ميں نے نہيں ديکھا ہے : پھر بوال: ہمارے زمانے کے لوگوں پر حجت کيا ہے 

ا پر سچ بولنے والے کی صداقت پہچا نوگے اوراس کی تصديق کروگے اور خدا کی ؟ امام نے کہا: عقل ؛ اس کے ذريعہ خد
  طرف جھوٹی نسبت دينے والے کوتشخيص دوگے اور اسے جھٹال ئو گے ۔

  )١سائل نے کہا: خدا کی قسم، صحيح، جواب يہی ہے اور بس۔(
..............  

  ٢٣٤. اور عيون االخبار، ص ٥٢علل الشرائع ، ص بحوالۂ   ٧١۔٧٠، ص  ١١)بحار، ج١(

پيغمبروں کے خارق العادة معجزے کہ جو اشياء کے بعض طبيعی نظام کے مخالف ہيں ،وه خود انسانی معاشرے ميں 
پروردگار عالم کی تکوينی سنتوں ميں سے ايک سنت ہيں ايسا سماج اور معاشره جس مينخدا وند عالم نے انبياء بھيجے، اسی 

ہ سے امتوں نے اپنے پيغمبروں سے معجزے طلب کئے تاکہ ان کے دعوٰی کی صحت پر دليل ہو، جيساکہ خدا وند عالم وج
  نے سورٔه شعراء ميں قوم ثمود کی گفتگو پيش کی کہ انہوں نے اپنے پيغمبر صالح سے کہا:

لکم شرب يوم معلوم٭وال تمسوھا بسوء فئاخذ کم  (ما ٔانت اال بشر مثلنا فات بآية ان کنت من الصادقين٭ قال ہذه ناقة لھا شرب و
  عذاب يوم عظيم )

تم صرف ہمارے جيسے ايک انسان ہو ، اگر سچ کہتے ہو تو کوئی آيت اور نشانی پيش کرو! کہا: يہ ناقہ ہے ( هللا کی آيت 
ہ عظيم دن کے عذاب )پانی کا ايک حصہ اس کااور ايک حصہ تمہاراہے معين دن ميں،ہر گز اسے کوئی گزندنہ پہنچانا ک

  )١ميں گرفتار ہو جائو۔(
بہت سی امتوں کااپنے پيغمبر سے معجزه ديکھنے کے بعدعناد شديد تر ہوجاتا تھااور ان سے دشمنی کرنے لگتے تھے ۔ اور

  ايمان النے سے انکار کر ديتے ،جيسا کہ خدا وند عالم نے قوم ثمود کے بارے ميں ناقہ ديکھنے کے بعد فرمايا :
  وھا فٔاصبحوا نادمين)(فعقر

  )٢آخر کار اس ناقہ کو پے کر ديااس کے بعد اپنے کرتوت پر نادم ہوئے۔(
خدا کی سنت يہ رہی ہے کہ اگر امتوں نے اپنے پيغمبر ونسے معجزه کی درخواست کی اور معجزه آيا ليکن وه اس پر ايمان 

  عالم نے انہيں عذاب سے دوچار کيا۔ نہيں الئے تو وه زجر و توبيخ اور عذاب کے مستحق بنے اور خدا وند
  جيسا کہ اسی سورٔه ميں قوم ثمود کے انجام کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے :

  (فٔاخذھم العذاب ان فی ذلک آلية وما کان اکثرھم مؤمنين)
  )٣پس ان کو هللا کے عذاب نے گھير ليا يقينا اس ميں آيت اور نشانی ہے ليکن ان ميں سے اکثر مومن نہيں تھے۔(

انبياء کا معجزه پيش کرنا حکمت کے مقتضٰی کے مطابق ہے ، حکمت کا تقاضا يہ ہے کہ معجزه اس حد مينہونا چاہئے کہ 
  پيغمبر کے دعوے کی حقانيت کا، اس شخص کے لئے جو اس پر ايمان النا چاہتا ہے اثبات کرسکے ، آيت

..............  

  ١٥٤، ١٥٦) سورٔه شعرا ١(
  ١٥٧) سورٔه شعرا ٢(
  ١٥٨) سورٔه شعرا ٣(

اٰلہی ان سرکشوں کی مرضی اور مردم آزاروں کی طبيعت کے مطابق نہيں ہے جو خدا اور رسول پر ايمان النے سے بہر 
صورت انکار کرتے ہيں کہ جو چاہيں ہو جائے، نيز جيسا کہ گز ر چکاہے کہ معجزه امرمحال سے بھی تعلق نہيں رکھتاہے 

ول سے قريش کی خواہش مينموجود تھيں جبکہ خدا نے عرب کے مخصوص معجزے ''فصيح ، چنانچہ يہ دونونباتيں ،رس
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  وبليغ گفتگو'' کو انہيں عطا کيا خدا نے سورٔه بقره ميں انہيں مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے :
دقين٭فٔاِن لم تفعلوا و لن ( وان کنتم فی ريب مما نزلنا علٰی عبدنا فٔاتو بسورة من مثلہ و ادعوا شھدائکم من دون هللا ان کنتم صا

  تفعلوا فاتقوا النار التی و قودھا الناس و الحجارة اُعدت للکافرين)
ہم نے جو اپنے بنده پر نازل کيا ہے اگر اس کے بارے ميں شک و ترديد مينمبتال ہو تو اس کے مانند ايک ہی سوره لے آئو 

چے ہوپھر اگر ايسا نہيں کر سکتے اور ہر گز نہيں کر اورخدا کے عالوه اس کام کے لئے اپنے گواه پيش کر و ،اگر س
  )١سکتے تو اس آگ سے ڈرو! جس کا ايندھن انسان اور پتھر ہيں اور جو کافروں کے لئے آماده کی گئی ہے۔(

قريش کے سر برآورده افراد جو ايمان النے کو کا قصد ہی نہيں رکھتے تھے اپنی شدت اور ايذا رسانی ميں اضافہ کرتے 
ر رسول اکرۖم کو زحمت ميں ڈالنے اور انہيں عاجز اور بے بس بنانے کے لئے گونا گوں درخواستيں کرتے حتی کہ گئے او

امر محال کا بھيمطالبہ کرتے تھے ، خداوند عالم سورٔه اسراء ميں ان کی ہر طرح کی سرکشی اورمزاحمت کی خبر ديتے 
  ہوئے فرماتا ہے :

ان ئاتو بمثل ھذا القرآن ال ئاتون بمثلہ ولو کان بعضھم لبعض ظہيراً٭ ولقد صرفنا للناس فی(قل لئن اِجتمعت االنس و الجن علٰی 
ھذا القرآن من کل مثل فٔابٰی اکثر الناس االکفورا٭ و قالوا لن نؤمن لک حتٰی تفجر من االرض ينبوعا٭ او تکون لک جنة من 

کما زعمت علينا کسفاً او تٔاتی با و المالئکة قبيال٭ او يکون لک نخيل و عنب فتفجر االنھار خاللھا تفجيرا٭ او تسقط السماء 
بيت من زخرف او ترقٰی فی السماء و لن نؤمن لرقيک حتی تنزل علينا کتاباً نقرؤه قل سبحان ربی ھل کنت اال بشراً رسوال٭ و 

لو کان فی االرض مالئکة يمشون مطمئنين لنزلنا ما منع الناس ان يومنوا اذ جائھم الھدی اال ان قالوا ابعث هللا بشراً رسوال، قل 
  عليھم من السماء ملکاً رسوالً قل کفٰی با شہيداً بينی و بينکم انہ کان بعباده خبيراً بصيرا)

..............  

  ٢٤۔٢٣)سورٔه بقره١(

ايک دوسرے کی اس امر ميں کہو: اگر تمام جن و انس يکجا ہو کر اس قرآن کے مانند النا چاہيں تو نہيں ال سکتے ہر چند 
مدد کريں، ہم نے اس قرآن ميں ہر چيز کا نمونہ پيش کيا ہے ليکن اکثرلوگوں نے ناشکری کے عالوه کوئی کام نہيں کيا اور 

کہا: ہم اس وقت تک تم پر ايمان نہيں الئيں گے جب تک کہ اس سرزمين سے ہمارے لئے چشمہ جاری نہ کرو، يا کھجور 
ے لئے باغ ہو اور ان کے درميان جا بجا نہريں جاری ہوں، يا آسمان کے ٹکڑونکو جس طرح تم خيال اور انگور کا تمہار

کرتے ہو ہمارے سر پر گرا دو؛ يا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دو؛يا کوئی زرين نقش و نگار کا تمہارے 
ر جانے کی تصديق نہيں کريں گے جب تک کہ وہاں لئے گھر ہو، يا آسمان کی بلندی پر جائو اور اس وقت تک تمہارے اوپ

  سے کوئی نوشتہ ہمارے لئے نہ الئو جسے ہم پڑھيں! 
کہو: ميرا پروردگار منزه اور پاک ہے ، کيا ميں ايک فرستاده ( رسول)انسان کے عالوه بھی کچھ ہوں؟! صرف اور صرف 

يہ تھی کہ وه کہتے تھے: آيا خدا نے کسی انسان کو جو چيز ہدايت آنے کے بعد بھی لوگوں کے ايمان النے سے مانع ہوئی 
  بعنوان رسول بھيجا ہے ؟!

ان سے کہو: اگر روئے زمين پر فرشتے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے سکون و وقار سے راستہ طے کرتے، تو ہم بھی ايک فرشتہ 
درميان خدا گواه ہے ؛ کيونکہ وه کو بعنوان رسول ان کے درميان بھيجتے ! کہو! اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اور تمہارے 

  )١بندوں کی بہ نسبت خبيرو بصير ہے ۔(
پروردگار خالق نے اہل قريش پر اپنی حجت تمام کر دی اور فرمايا: اگر جو کچھ ميں نے اپنے بنده پر نازل کيا ہے اس کے 

کوئی گواه پيش کرونيز خبر  بارے ميں شک و ترديد رکھتے ہو، تو اس کے جيسا ايک سوره ہی لے آئو اور خدا کے عالوه
دی کہ اگر تمام جن و انس مل کر اس کے مانند النا چاہيں تو قرآن کے مانند نہيں ال سکتے،خواه ايک دوسرے کی مدد ہی 

کيوں نہ کريں اور اس کی تاکيد کرتے ہوئے فرمايا: کبھی اس کے جيسا نہيں ال سکتے اور آج تک اسالم دشمن عناصر اپنی 
طاقت اور رنگا رنگ قدرت کے باوجود ايک سوره بھی اس کے مانند پيش نہيں کر سکے قرآن کی اس کثرت، بے پناه 

اعالنيہ تحدی اور چيلنج کے بعد کہ يہ ايک ايسا معجزه ہے کہ اس کے مقابل جن و انس عاجز اور ناتوانہيں، جب مشرکين 
کی طبيعت اور اس کی ہوا کو بدل ديں او رسونے  قريش نے خود کوذليل اور بے بس پايا تو پيغمبر ۖسے خواہش کی کہ مکہ

کا ايک گھر ہو، ياخدا اور مالئکہ کو ايک صف ميں ان کے سامنے حاضر کر ديں، يا آسمان کی بلندی پر جائيں اور ہم ان 
  کے جانے کی اس وقت تصديق کريں گے جب وہاں 
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..............  

  ٨٨۔٩٦)اسرائ١(

ہم پڑھيں، جيسا کہ واضح ہے کہ ان کی در خواستينامر محال سے بھی متعلق تھيں  سے ہمارے لئے کوئی نوشتہ الئيں جسے
اور وه خدا اور مالئکہ کو ان کے سامنے حاضر کرنا ہے ، يقينا خدا کا مقام اس سے کہيں بلند و باال ہے جو يہ ظالم کہتے 

ہی کے مخالف تھيں ، جيسے ان کے ہيں۔ دوسرے يہ کہ ان کی بعض خواہشيں پيغمبرں کے بھيجنے کے بارے ميں سنت الٰ 
سامنے آسمان کی بلندی پر جانا اور کتاب النا کہ يہ سب خدا وند عالم نے اپنے نمائندے فرشتوں سے مخصوص کيا ہے 

  اوريہ انسان کا کام نہيں ہے ۔ 
ا يہ ہے کہ وه لوگ اس بات کے منکر تھے کہ خدا کسی انسان کو پيغمبری کے لئے مبعوث کرے گا جبکہ حکمت کا مقتض

انسان کی طرف بھيجا ہواپيغمبر خود اسی کی جنس سے ہو، تاکہ رفتار و گفتار، سيرت وکردار ميں ان کيلئے نمونہ ہو، ان 
کی بقيہ تمام خواہشيں بھی حکمت کے مطابق نہيں تھيں ، جيسے يہ کہ عذاب کی درخواست کی، اسی لئے خداوندنے 

ہو: ميرا خدا منزه ہے آيا ميں خدا کی طرف سے فرستاده (رسول )انسان کے عالوهپيغمبر ۖسے فرمايا کہ ان کے جواب ميں ک
  بھی کچھ ہوں؟!

گزشتہ بيان کا خالصہ: حکمت خدا وندی کا تقاضاہے کہ اس کا فرستاده اپنے پروردگار کی طرف سے اپنے دعوٰی کی 
جت تمام کرے، ايسے حال ميں جو چاہے درستگی اور صداقت کيلئے معجزه پيش کرے اور اس کے ذريعہ لوگوں پر اپنی ح

ايمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے ،جيسا کہ حضرت موسٰی اور ہارون کی قوم کا حال ايسا ہی تھا کہ معجزه ديکھنے
کے بعد جادو گروں نے ايمان قبول کيا اور فرعون اور اس کے درباريوں نے انکار کيا، تو خدا وند عالم نے انہيں غرق کر 

  ذليل و خوار کر ديا اور خدا کی طرف سے اس کے پيغمبر جو بھی آيت پيش کريں اسے معجزه کہتے ہيں۔کے 
مذکوره باتوں کے عالوه جن لوگوں کو خدا نے زمين کا پيشوا اور لوگوں کا ہادی بنايا ہے وه صاحب شريعت پيغمبر ہونيا ان 

رتے ہيں اور ہم آئنده بحث ميں خدا کی توفيق اور تائيدکے وصی، ان کے مخصوص صفات ہينجو انھيں دوسرونسے ممتا ز ک
 سے اس کا ذکر کريں گے ۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

٧  
  اٰلہی مبلغين کے صفات ،گناہوں سے عصمت

  ۔ ابليس زمين پر خدا کے جانشينونپر غالب نہيں آسکتا ۔١
  ۔ عمل کا اثر اور اس کا دائمی ہونا اور برکت کا سرايت کرنا اور زمان اور مکان پر اعمال کی نحوست۔٢
  ۔ اٰلہی جانشينونکا گناه سے محفوظ ہونا ( عصمت)اس کے مشاہد ه کی وجہ سے ہے ۔٣
۔وه جھوٹی روايتيں جو خدا کے نبی داؤد پر اور يا کی بيوه سے ازدواج کے بارے ميں گڑھی گئيں اور حضرت خاتم ٤

نسبت دی اور ان دونوں  االنبياء سے متعلق آنحضرت کے منھ بولے فرزند زيد، کی مطلقہ بيوی زينب سے ازدواج کی
  ازدواج کی حکمت۔

  ۔ جن آيات کی تاويل مينلوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے۔٥

  ۔ ابليس روئے زمين پر خدا کے جانشينوں پر غالب نہيں آ سکتا ١
خدا وند سبحان نے سورٔه حجر ميں اپنے اور ابليس کے درميان گفتگو کی خبر دی کہ ، ابليس اس کے مخلص بندوں پر تسلط

  نہيں رکھتا ، وه گفتگو اس طرح ہے :
(قال رب بما اغويتنی ألزينّن لھم فی االرض وألغوينھم اجمعين اال عبادک منھم المخلصين٭قال...ان عبادی ليس لک عليہم 

  سلطان اال من اتبعک من الغاوين)
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ے زينت اور جلوے بخشوں گا ابليس نے کہا: خدايا ؛ جو تونے مجھے گمراه کيا ہے اس کی وجہ سے زمين ميں ان کے لئ
  اور سب کو گمراه کر دوں گاسواتيرے مخلص بندوں کے ۔

  )١فرمايا: تو ميرے بندونپر قابو اور تسلط نہيں رکھتا، جز ان لوگوں کے جو تيرا اتباع کرتے ہيں۔(
کی اس طرح اور يوسف اور زليخا کی داستان کے بيان ميں ،مخلَصين کی خدا نے کس طرح شيطانی وسوسوں سے محافظت

  بيان کرتا ہے :
  (ولقد ھمت بہ و ھم بھا لو ال ٔان رء ٔا برھان ربہ کذلک لنصرف عنہ السوء و الفحشاء ٔانّہ من عبادنا المخلصين)

اس عورت نے ان کا قصدکيا اوروه بھی اس کا قصد کر بيٹھتے اگر اپنے رب کی دليل و برہان نہيں ديکھتے!ہم نے ايسا کيا 
  )٢اور فحشاء کو دور کريں ،کيونکہ وه ہمارے مخلص بندوں مينسے تھے۔( تاکہ اس سے برائی

ہم مذکوره وصف يعنی: عصمت اور ابليس کے غالب نہ ہونے کو ، سورٔه بقره ميں خدا وند سبحان اور ابراہيم خليل کے 
  درميان ہونے والی گفتگو ميں، امامت کے شرائط کے عنوان سے مالحظہ کرتے ہيں، جيساکہ فرمايا:

..............  

  ٣٩۔٤٢) سورٔه حجر ١(
  ٢٤)يوسف ٢(

  (و اذابتلٰی ابراھيم ربہ بکلمات فٔاتمھن قال انی جاعلک للناس أِماما قال و من ذريتی قال ال ينال عہدی الظالمين)
ئے، تو خدا جب خدا وند عالم نے ابراہيم کا گونا گوں طريقوں سے امتحان لے ليا اور وه خير و خوبی کے ساتھ کامياب ہوگ

وند سبحان نے کہا: ميں نے تمہيں لوگوں کا پيشوا اور امام بنايا، ابراہيم نے کہا:اور ميری ذريت ميں سے بھی ! فرمايا: ميرا 
  )١عہده ظالموں کو نہيں پہنچے گا۔(

: (وجعلنا ھم ٔائمة سورٔه انبياء ميں ذکر ہوا ہے : جن کو خدا نے لوگوں کا پيشوا بنايا وه خدا کے حکم سے ہدايت کرتے ہيں
  )٢يھدون بٔامرنا ) اورہم نے ان لوگوں کو پيشوا بنايا جوہمارے فرمان سے ہدايت کرتے ہيں۔(

اسی سوره ميں بعض کا نام کے ساتھ ذکر فرمايا ہے ، جيسے نوح، ابراہيم ، لوط، اسماعيل، ايوب، ذوالکفل، يونس، موسٰی ، 
  يسٰی عليہم السالم۔ ہارون، دائود، سليمان ، زکريا، يحٰيی اور ع

جن لوگوں کو خدا وند عالم نے اس سوره ميں منصب امامت کے ساتھ ياد کيا ہے ان کے درميان بنی، رسول، وزير اور 
وصی سبھی پائے جاتے ہيں، اس بنا پر ہم پر واضح ہوتا ہے کہ خدا وند عالم نے ايسی شرط ذکر کی ہے کہ جسے امام 

  بنائے گا وه ظالم نہ ہو.
د عالم نے امام کو روئے زمين پر اپنا خليفہ شمار کيا ہے ، چنانچہ سورٔه ص ميں داؤد سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا خدا ون

  ہے :( يا داود اَنَّا جعلناک خليفة فی االرض)
  )٣اے دائود! ہم نے تم کو زمين پر خليفہ بنايا۔(

  اور حضرت آدم ـکے متعلق فرشتوں سے سورهٔ  بقره ميں فرماياہے : 
  (و ٔاِذ قال ربک للمالئکة ٔاِنی جاعل فی االرض خليفة)

  )٤اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا: ميں روئے زمين پر خليفہ بنائوں گا۔(

  کلمات کی تشريح
  ۔ اغويتنی، وألغوينہم، و الغاوين۔١

..............  

  ١٢٤)بقره ١(
  ٧٣)انبيائ ٢(
  ٢٦) ص ٣(
  ۔٣٩) بقره ٤(

ا، غاوی: اس شخص کو کہتے ہيں جو گمراہی اور ضاللت ميں ڈوبا ہوا ہو، شيطان ملعون اسی اعتبار سے غوٰی: گمراه ہو گي
خدا سے کہتا ہے : اغويتنی : مجھے تونے گمراه کر ديا کہ خدا وند عالم نے اس سے پہلے اس پر لعنت بھيج کر فرمايا تھا: 
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يامت کے دن تک رہے يعنی تجھ پر اس وقت تک کے لئے (ان عليک اللعنة الٰی يوم الدين) رحمت حق سے تيری دوری ق
  لعنت ہے ، يہ رحمت خدا سے دوری اس نافرمانی اور سجده آدم سے انکار کی سزا ہے جيسا کہ سورٔه بقره ميں فرمايا:

  (يضل بہ کثيراً و يھدی بہ کثيراً وما يضل بہ اال الفاسقين)
ر اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہدايت کرتا ہے: ليکن اس کے ذريعہ خدا وند عالم کثير جماعت کو اس کے ذريعہ گمراه او

  )١صرف فاسقوں کو گمراه کرتا ہے ۔(
۔ أل زيّنن لھم: ان کی بری رفتار کو زينت دوں گا، چنانچہ خدا وند سبحان نے فرمايا: (زين لھم الشيطان اعمالھم ) شيطان نے٢

  )٢ان کے اعمال کو ان کی نظر ميں زينت ديدی ہے۔(
  )٣اور فرمايا: زيّن لھم سوء اعمالھم ان کے برے اعمال ان کی نظروں ميں خوبصورت ہو گئے۔(

۔مخلصين : خالص اور پا ک وپاکيزه لوگ ، جن لوگوں کو خدا نے اپنے لئے خاص کيا اور خالص کرليا ہے بعد اس کے کہ٣
  وه کسی اور کی کوئی جگہ نہ ہو ۔ انہوں نے اپنے کو خدا پر وقف کرديا ہو اور ان کے دلوں ميں خدا کے عال

  ۔ ابتلٰی: امتحان کيا، آزمايا، يعنی خير وشر، خوشحالی اور بدحالی سے آزمايا۔٤
۔ بکلمات:يہاں پر کلمات سے مراد ايسے حوادث ہيں کہ خدا وند عالم نے حضرت ابراہيم کا اس کے ذريعہ امتحان ليا، ٥

ے مورد آزمائش قرار پانا،آگ ميں ڈاالجانا،اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند ( جيسے : ان کا ستاره پر ستوں اور بت پرستوں س
  اسماعيل ) کے گلے پر چھری پھيرناوغيره۔

  ۔ فٔاتمھن : انہيں احسن طريقے سے انجام ديا۔٦
۔ جاعلک: جعل عربی زبان ميں ، ايجاد، خلق، حکم ، قانون گز اری، جاگزين کرنا اور قرار دينے کے معنی ميں استعمال ٧

  ہوا ہے کہ يہاں پر يہی آخری معنی مراد ہے ، يعنی ميں نے تم کو امام قرار ديا۔
  ۔ اماماً: امام يعنی لوگوں کا رفتار و گفتار ( اقوال و افعال )ميں مقتدا اور پيشوا۔٨

..............  

  ٢٦)بقره ١(
  ٣٧، عنکبوت ٢٤، نحل ٤٨) انفال ٢(
  ٣٧) توبہ ٣(

س کے مقام کے عالوه قرار دينا اورحق سے تجاوز کرنا بھی ہے ۔ ظلم تين طرح کا ہے : ۔ ظالمين: ظلم، کسی چيز کا ا٩
پہلے ۔ انسان اور اس کے رب کے درميان ظلم کہ اس کا سب سے عظيم مصداق کفر اور شرک ہے ، جيسا کہ سورٔه لقمان 

  )١ميں فرمايا ہے: (ان الشرک لظلم عظيم) يقينا شرک عظيم ظلم ہے۔(
عام ميں فرمايا: (...فمن اظلم ممن کذب بآيات هللا)آيات خداوندی کی تکذيب کرنے والے سے زياده کون ظالم او ر سورٔه ان

  )٢ہوگا۔(
دوسرے : انسان وغيره کے درميان ظلم ، جيساکہ سورٔه شورٰی ميں فرمايا: (انما السبيل علٰی الذين يظلمون الناس)غلبہ اور 

  )٣م کرتے ہيں۔(سزا ان لوگوں کيلئے ہے جو لوگوں پر ظل
تيسرے: انسان کا اپنے آپ پر ظلم کرنا، جيساکہ سورٔه بقره ميں فرمايا: ( ومن يفعل ذلک فقد ظلم نفسہ) اور جو ايسا کرے 

  )٤گااس نے اپنے آپ پر ظلم کيا ہے ۔(
اپنے آپ پر ظلم کيا  سورٔه طالق ميں ارشاد ہوا: ( ومن يتعّد حدود هللا فقد ظلم نفسہ) جو حدود اٰلہی سے تجاوز کرے اس نے

  )٥ہے۔(
ظلم خواه ( ان تينوں قسموں ميں سے )کسی نوعيت کا ہو، آخر کار اپنے اوپر ظلم ہے اور جو ظلم سے متصف ہو ، خواه 

  کسی بھی زمانے ميں ظلم کيا ہو، گز شتہ يا حال ميں اسے ظالم کہتے ہيں۔
  نہيں ديا۔ ۔ ہّمت بہ و ھّم بھا يعنی اقدام کا اراد ه کيا ليکن انجام١٠
۔ رای : ديکھا ، ديکھنا بھی دو طرح سے ہے :آنکھ سے ديکھنا ، يعنينظر کرنا اور دل سے ديکھنا، يعنی بصيرت و ١١

  ادراک ۔
۔ برہان: ايسی محکم دليل اور آشکار حجت جو حق کو باطل سے جدا کر دے اور جو يوسف نے ديکھا ہے وه ان تعريفوں ١٢

  سے مافوق ہے ۔

  لآيات کی تاوي



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ابليس نے پروردگار عالم سے کہا: اب جو تونے مجھ پر لعنت کی ہے اور اپنی رحمت سے مجھے دور کر ديا ہے ، تو ميں 
  بھی دنيا ميں لوگوں کی بری رفتار اور بد اعماليوں کو ان کی نگاہوں ميں زينت دوں گا ، جيساکہ سورٔه نحل

..............  

  ١٣) لقمان ١(
  ٤٢) شورٰی ٢(
  ١٥٧)انعام ٣(
  ١) طالق ٤(
  ٢٣١) بقره ٥(

  ميں ارشاد ہوتا ہے :
  (تا لقد ارسلناالٰی اُمم من قبلک فزيّن لھم الشيطان اعمالھم)

خدا کی قسم ! ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف رسولوں کو بھيجا ؛ ليکن شيطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں
  )١ميں نيک جلوه ديا۔(
  يں فرمايا: (واذ زين لھم الشيطان اعمالھم و قال ال غالب لکم اليوم...)اور سورٔه انفال م

  )٢جب شيطان نے ان ے اعمال کو نيک اور خوشنما جلوه ديا اور کہا: آج تم پر کوئی غالب نہيں آسکتا۔(
  اور سورٔه نحل ميں فرمايا: 

  ...)(يسجدون للشمس من دون هللا و زيّن لھم الشيطان اعمالھم فصدھم عن السبيل
وه لوگ خدا کے بجائے سورج کا سجده کرتے تھے اور شيطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظرونميں نيک جلوه ديا اور 

  )٣انہيں راِه راست سے روک ديا...(
ہاں، شيطان نے کہا: ميں تمام لوگوں کے کاموں کو ان کی نظروں ميں خوشنما بنا کر پيش کرونگا، سوائے تيرے ان خاص 

  ن کوتونے اپنے لئے منتخب کيا ہے ۔بندوں کے ج
خدا وند عالم نے اس کا جواب ديا: تو اپنے ان ماننے والوں کے عالوه جوکہ ضاللت اور گمراہی ميں ڈوبے ہوئے ہينکسی پر

  تسلط نہيں رکھتا۔
ہے : (ولقد  خدا وند عالم اپنے مخلص بندوں کے حال کے بارے مينيوسف اور زليخا کی داستان ميں خبر ديتے ہوئے فرماتا

  ھّمت بہ و ھّم بھا لوال ٔان رٔأی برھان ربہ)
اس عورت نے يوسف کا اراده کيااور يوسف بھی اس کا اراده کر ليتے اگر اپنے رب کا برہان نہيں ديکھتے۔ اور يہ 

  ماجراايک ايسے گھر ميں پيش آيا کہ يوسف اور زليخا کے عالوه اس ميں کوئی بھی نہيں تھا۔
کہ او ر يوسف کی مالک تھی، اس نے اس بات کو طے کر ليا کہ يوسف کو اپنے مقصد ميں استعمال زليخا مصر کی مل

کرے، اگريوسف اپنے رب کی طرف سے برہان کا مشاہده نہ کرتے،تو يا اس کو قتل کر ديتے کہ يہ برا کام ہوتايا فحشاء اور 
  قاضا تھا اور اپنی جوانبرائی کا اراده کرتے جو کہ ان کے کنوارے پن اور جوان طبيعت کا ت

..............  

  ٦٣) نحل ١(
  ٤٨) انفال ٢(
  ٢٤) نمل 3(

مالکہ کے ساتھ جو خود بھی اسی طرح کے حاالت سے دو چار تھی اور عيش و عشرت ميں گز ار رہی تھی ايک ايسے گھر
، لٰہذا عفت و پاکدامنی کا  ميں جس ميں دوسرا کوئی نہ تھا اس سے لپٹ جاتے ليکن چونکہ اپنے رب کے برہان کو ديکھا

ثبوت ديا اور گناه و برائی سے دور رہے يقينا وه ان لوگوں ميں سے تھے جنہينخد انے اپنے لئے منتخب کيا تھا اور انہيں 
پاکيزه بنايا تھا، ليکن جو برہان يوسف نے ديکھااور اس کے ديکھنے کی کيفيت اس کااجمالی خاکہ اس طرح ہے کہ انہوں 

 کے آثار اپنے لئے بعينہ مشاہده کئے، اس کی تشريح آئنده آئے گی۔ نے دونونکام
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 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  : عمل کے آثار اور ان کا دائمی ہونا٣۔ ٢

عمل کے آثار اور ان کا دائمی اور جاويد ہونا اور بعض اعمال کی برکت ونحوست کا زمان و مکان پر اثر ڈالنا اور خدا کے 
  جانشينوں کا گناه سے محفوظ ہونا اس لئے ہے کہ وه ہميشہ اس کا مشاہده کرتے ہيں۔

  
مکان پر انسانی افعال کی برکت و نحوستکے عصمت انبيا سے آشنائی کے لئے بہتر يہ ہے کہ پہلے دنيا وآخرت ميں زمان و

سرايت کرنے کی کيفيت سے بحث کريں، لٰہذا خدا سے توفيق مانگ کر کہہ رہے ہيں : خداوند سبحان سورٔه بقره ميں فرماتا 
  ہے :

  (شہر رمضان الذی انزل فيہ القرآن ھدی للناس و بينات من الھدی و الفرقان فمن شہد منکم الشہر فليصمہ)
ا مہينہ وه مہينہ ہے کہ جس ميں قرآن لوگوں کی ہدايت کے لئے نازل ہوا اوراس ميں ہدايت کی نشانيانہيں اور وه رمضان ک

  )١حق و باطل کے درميان فرق کرنے واال ہے لٰہذا جو اس ماه ميں مسافر نہ ہو اسے روزه رکھنا چاہئے۔(
  اور سورٔه قدر ميں ارشاد ہوتا ہے:

ر٭وما ادٰراک ما ليلة القدر٭ ليلة القدر خير من الف شہر٭ تنزل المالئکة والروح فيھا بٔاِذن ربھم من کل ( انا انزلناه فی ليلة القد
  )٢امر٭ سالم ھی حتٰی مطلع الفجر)(

  ہم نے شب قدر ميں قرآن نازل کيا ، تمہيں کيا معلوم کہ شب قدر کياہے ؟ شب قدر ہزار ماه سے بہتر
..............  

  ١٨٥) بقره ١(
  وره قدر .) س٢(

ہے ، فرشتے اور روح، خدا کی اجازت سے اس شب ميں تمام امور کولے کر اترتے ہيں صبح تک يہ شب سالمتی سے 
  بھری ہے۔

خدا وند عالم نے ماه مبارک رمضان کی ايک شب ميں رسول اکرۖم پر قرآن نازل کيا يہ شب اس وجہ سے شب قدر ہے کہ 
سال خدا کی اجازت اور حکم سے نازل ہوتے ہيں، اس شب کی برکت ہر ماِه  فرشتے اور روح ہميشہ اسی رات ہميشہ ہر

  رمضان کی تمام شبوں پر ہميشہ کے لئے سرايت کر گئی۔
ہم انشاء هللا نسخ کی بحث ميں اس پر روشنی ڈاليں گے کہ جمعہ کا دن حضرت آدم کے وقت سے ہی بابرکت رہا ہے، اس 

اپنی برکتيں اس دن نازل کی ہيں اور نويں ذی الحجة مبارک ہے اور خدا کے  وجہ سے کہ خدا وند عالم نے حضرت آدم پر
بندوں کے لئے منٰی ميں گناہوں کی بخشش کا دن ہے ، اس لئے کہ خدا وند عالم نے اسی دن آدم کی بخشش و مغفرت فرمائی 

کے لئے مبارک سر زمين قرار پائيں ہے اور عرفات، منٰی اور مشعر کی زمينيں نويں اور دسويں ذی الحجة کو تمام اوالد آدم
  اور اس کے آثار ہر عصر و زمانہ ميں باقی رہيں گے۔

اسی طرح خدا کے گھر ميں حضرت ابراہيم کے قدموں کا نشان ،اس مٹی کے ٹيلہ پرجسے اپنے قدموں تلے رکھا تھا يعنی 
ند عالم نے ہميں حکم ديا کہ ہميشہ کے لئے اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی ديواريں بلند کی تھيں، با برکت ہو گيااور خدا و

اسے عبادت گاه بنائيں( اس پر نماز پڑھيں) اور فرمايا: (اتخذوا من مقام ابراہيم مصلٰی)مقام ابراہيم کو اپنا مصلی(نماز کی 
  جگہ ) بناؤ ۔

ھرونکی حالت شومی اور نحوست کا دوسروں تک سرايت کرنابھی اسی طرح ہے جيسے حجر کے عالقہ ميں قوم عاد کے گ
عذاب آنے کے بعدايسی ہی تھی اوررسول خدا نے غزوه تبوک کے موقع پر وہان سے گزرتے ہوئے ہميناس امر کی اطالع 

  دی ہے، اس کا حديث و سيرت کی کتابوں ميں خالصہ يوں ہے ۔ 
ن( جو کہ قوم ثمود کا ھ مينغزوه تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو وادی القرٰی ميں واقع حجر نامی سر زمي٩جب رسول خدا ۖ 

شہر تھی اورمدينہ سے شام کے راستے ميں تھی ) پر پہنچے تو اسے عبور کرنے سے پہلے پياده ہو گئے اور سپاہيوں نے 
وہاں کے کنويں سے پانی کھينچا کہ پيغمبۖر کے منادی نے آواز دی کہ اس کنويں کا پانی نہ پينا اور نماز کے لئے اس سے 

!اس وضو نہ کرنا، لوگ جو  کچھ اپنے پاس پانی جمع کئے ہوئے تھے سب کو زمين پر ڈال ديا اور کہا: اے هللا کے رسول ۖ

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

سے تو ہم نے خمير کيا ہے( آٹا گوندھا ہے)فرمايا: اسے اپنے اونٹوں کو کھال دو، کہيں ايسا نہ ہو کہ جس سے وه دوچار 
  ہوئے تمہيں بھی ہونا پڑے۔

ر ے تو اپنا لباس چہره پر ڈال ليا اور اپنی سواری کو تيزی سے آگے بڑھا ديا  اور جب سامان ال دديا اور ِحْجرسے گز
  سپاہيوں نے بھی ايسا ہی کيا، رسول خدۖا نے فرمايا: 

  (ال تدخلوابيوت الذين ظلموااالوانتم باکون)
  ستمگروں کے گھروں ميں داخل نہو مگر گريہ کی حالت ميں ۔

گوں کے گھروں ميں مقام حجر ميں پا ئے تھا، رسول خدۖا کی خدمت ميں آ ايک شخص اس انگوٹھی کو لے کر جو معذب لو
يا، آنحضرت ۖنے اس سے منھ موڑ ليا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھيں بند کر ليں تاکہ اسے نہ ديکھيں اور فرمايا: اسے 

  )١پھينک دے، تو اس نے اسے دور پھينک ديا۔(
  کوبھی پيش آيا، نصر بن مزاحم وغير ه نے ذکر کيا ہے : اسی کے مانند واقعہ حضرت علی عليہ السالم 

)ميں ايک جگہ ہے جہاں پر ٢مخنف بن حضرت علی کے ہمراه بابل سے گز ر رہے تھے تو حضرت علی نے فرمايا: بابل (
جام عذاب نازل ہوا ہے اور زمين ميں دھنس گئی ہے، اپنی سواری کو تيزی سے آگے بڑھائو تاکہ نماز عصر اس کے باہر ان

  ديں۔
وه کہتا ہے : امام عليہ السالم نے اپنی سواری کو تيزی سے آگے بڑھايا تو لوگوں نے بھی ان کی تاسی کرتے ہوئے اپنی 
سواريوں کو تيزی سے آگے بڑھايا اور جب آپ پل صراةسے گز ر گئے تو سواری سے اترے اور لوگوں کے ساتھ نماز 

  )٣عصر پڑھی ۔(
  ايک روايت ميں مذکور ہے :

مير المومين کے ہمراه عصر کے وقت ہم پل صراة سے گز رے تو آپ نے فرمايا: يہ سر زمين وه ہے جس پر عذاب نازل ا
  )٤ہوا ہے اور کسی پيغمبر يا اس کے وصی کے لئے مناسب نہيں ہے کہ اس جگہ نماز پڑھے۔(
بنده کے لئے مبارک قرار ديا ہے ہاں! اس زمان و مکان کی برکت جسے خدا وند عالم نے اپنے مخلص بندوں ميں سے کسی

ديگر زمان و مکان تک بھی سرايت کرتی ہے جس طرح کہ نحوست اور بدبختی بھی سرايت کرتی ہے اور جس زمانے 
  مينخدا اپنے بد بخت يا شقی بنده پر غضب نازل کرتا ہے تو اس کی نحوست دوسرے زمان

  و مکان تک بھی سرايت کرتی ہے ۔
..............  

  ٤٥٦تا  ٤٥٤، اتک امتاع االسماع ، ص ١٠٠٨۔ ١٠٠٦زی واقدی، ص ) مغا١(
  ) بابل عراق ميں کوفہ اور بغداد کے درميان ايک جگہ (شہر )ہے اور صراة نامی ندی پر بغداد سے قريب پل صراة ہے . ٢(
  کے مطابق .، علل الشرائع اور بصائر الدرجات کی نقل ١٦٨ص ٤١)بحار، ج٤(١٣٥) وقعة صفين ، نصر بن مزاحم ص ٣(

ہم عنقريب ''آثار عمل'' کی بحث ميں کہ جس کا آئنده ذکر ہوگا ،مالحظہ کريں گے کہ انسان کی رفتار کے دنيا و آخرت ميں 
دائمی آثار ہيں، يا ايندھن کی شکل ميں کہ جس کا ايندھن انسان اور پتھر ہيں ، يادائمی نعمت کی شکل ميں جو بہشت عدن 

ران کے سرايت کرنے کو هللا کے مخلص بندے مشاہده اورادراک کرتے ہيں۔ اوريہ مشاہده انہيں نيکميں ہے ،تمام ان آثار او
امور کی انجام دہی اور برائی سے بچنے ميں زياده معاون ثابت ہوتی ہے يہ سوجھ بوجھ وہی برہان اٰلہی ہے کہ خدا وند عالم 

اورانہوں نے رضائے اٰلہی کو اپنی نفسانی خواہشات پر مقدم  اپنے ان بندونکو عطا کرتا ہے جنہيں پاک و پاکيزه بنايا ہے
رکھا ہے، اسی لئے خداکے نزديک اسکے خالص بندے ہالکت بار گناه کا تصور نہيں کرتے، اس کی مثال بينا ( آنکھ والے) 

کت کے گڑھے ميں اور اندھے انسان کی سی ہے کہ دونونايک ساتھ ناہموار زمين پر چلتے ہيں، واضح ہے کہ بينا انسان ہال
 گرنے سے محفوظ رہے گا اور اپنے نابينا ساتھی کو بھی اس سے آگاه کرتا رہے گا تاکہ اس ميں گرنے سے محفوظ رہے ۔
يا اس کی مثال اس پياسے انسان کی ہے جس کے سامنے صاف و شفاف پانی چھلک رہا ہو اور اس کی جان اس پانی سے 

ہی ہوتا کہ پياس کی شدت اوردل کی حرارت کو بجھا سکے۔ ليکن ايک ڈاکٹر ايک گھونٹ پينے کے لئے لحظہ شماری کرر
ہے جو آالت کے ذريعہ پانی کی جانچ کرتا ہے اور اس مينمختلف قسم کے مہلک جراثيم کی خبر ديتا ہے اور اپنے ساتھيوں 

  سے کہتا ہے: اس پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا تصفيہ کرلو۔
مثال اسی طرح ہے ۔ وه لوگ برہان اٰلہی کو ديکھتے ہيں نيز اعمال کی حقيقتوں اور ان کے نيک و خدا کے مخلص بندوں کی

بدکے انجام کو درک کرتے ہيں، يہ لوگ اپنی بصيرت سے گناه کی سنگينی اور اس کی پليدگی کو درک کرتے ہوئے اور يہ 
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ں ظاہرگا، ممکن نہيں ہے کہ اختياری صورت ميں جانتے ہوئے کہ آخرت مينيہ گناه مجسم آگ اور دائمی عذاب کی شکل مي
  ايسے بھيانک عمل کا اقدام کريں۔

اور جو شبہات عصمت انبياء سے متعلق ذکر کئے گئے ہيں اور اسکے لئے متشابہ آيات سے استنادکرتے ہيں۔ وه اس لئے 
فسير کی ہے ، ہم بحث کو ہے کہ بعض کی تاويل ميں غلط فہمی کا شکار ہوئے ہيں اور بعض کی نادرست روايات سے ت

 طوالت سے بچانے کی خاطر دونوں طرح کے چند نمونوں پر اکتفا کرتے ہيں۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ۔جھوٹی روايات جو اوريا کی بيوه سے حضرت داؤد کے ازدواج کے بارے ميں٤

کی طرف آپ جھوٹی روايات جو اور يا کی بيوه سے حضرت داؤد کے ازدواج کے بارے ميں گڑھی گئيناور خاتم االنبياء 
کے منھ بولے بيٹے زيد کی مطلقہ بيوی زينب سے ازدواج کے بارے مينجھوٹی روايات کی نسبت اور ان دونونازدواج کی 

  حکمت:
  

ہم پہلے'' اور يا ''کی بيوه سے حضرت داؤد کی شادی اور زيد کی مطلقہ سے حضرت خاتم االنبيا ۖئ کی شادی ہوئی،کے 
  ۔بارے ميں تحليل و تجزيہ کريں گے

  الف۔ حضرت داؤد کا ازدواج قرآن کريم مينخدا وند سبحان.سورٔه ص ميں فرماتاہے:
(اصبر علٰی ما يقولون و اذکر عبدنا داود ذا األيد انہ اّواب٭ انا سخرنا الجبال معہ يسبحن بالعشی و االشراق٭ و الطير محشورة 

ل ٔاٰتاک نبؤ الخصم اذ تسوروا المحراب٭ اذ دخلوا علٰی داود کل لہ ٔاواب٭ و شددنا ملکہ و آتينا ه الحکمة و فصل الخطاب٭ و ھ
ففزع منھم قالوا ال تخف خصمان بغی بعضنا علٰی بعض فاحکم بيننا بالحق وال تشطط و اھدنا الٰی سواء الصراط٭ ان ھذا اخی لہ

عجتک الٰی نعاجہ و ان کثيراً منتسع و تسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنيھا و عزنی فی الخطاب٭ قال لقد ظلمک بسؤال ن
الخلطاء ليبغی بعضھم علٰی بعض اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما ھم و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربہ و خّر راکعاً 

بالحق و ال و اناب٭ فغفرنا لہ ذلک و ان لہ عندنا لزلفٰی و حسن مآب٭ يا داود انا جعلناک خليفة فی االرض فاحکم بين الناس 
  تتبع الھوٰی فيضلک عن سبيل هللا ان الذين يضلون عن سبيل هللا لھم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب)

آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر کريناور ہمارے بنده داؤد کو جو صاحب قدرت اور بہت توبہ کرنے والے تھے ،ياد کريں، ہم 
ان کے ہمراه تسبيح کرتے تھے پرندوں کو بھی ان کا تابع بنايا کہ سب کے سب نے پہاڑوں کو ان کاتابع بنايا کہ صبح و شام 

ان کے پاس آتے تھے اور ان کی حکومت کو ثابت و پائدار بنايا اور انہيں حکمت عطا کی اور عادالنہ قضاوت بخشی، آيا 
وقت جب داؤد کے پاس آئے  شکوه کرنے والوں کی داستان کہ جب محراب کی ديوار پھاند کر آگئے آپ تک پہنچی ہے؟ اس

اور وه ان کے ديدار سے خوفزده ہوئے؛ انہوں نے کہا: نہ ڈرو ہم دو آدمی شاکی ہيں کہ ہم ميں سے ايک نے دوسرے پر ظلم
کيا ہے اب تم ہمارے در ميان عادالنہ فيصلہ کرو اور حق سے دور نہ ہوجائو اور ہميں راِه راست کی ہدايت کرو يہ ميرا 

بھيڑيں ہيں اور ميرے پاس صرف ايک ہی ہے وه اصرار کرتا ہے کہ وه ايک بھی ميں اسے  ٩٩کے پاس بھائی ہے ، اس 
ديدوناور بات کرنے ميں مجھ پر غالب آ گيا ہے داؤد نے کہا: يقينا اس نے اپنے گوسفندوں (بھيڑوں)ميں اضافہ کے لئے جو 

اء ايک دوسرے پرظلم کرتے ہيں مگروه لوگ کہ تم سے درخواست کی ہے اس نے تم پر ظلم کيا ہے اور بہت سارے شرک
جنہوں نے ايمان قبول کيا اور عمل صالح انجام ديا ليکن ان کی تعداد بہت کم ہے داؤد نے يہ سمجھا کہ ہم نے ان کا امتحان ليا

ہيں معافیتو انہوں نے خدا سے طلب مغفرت کی اور سجده ميں گر پڑے اور توبہ و انابت شروع کر دی، تو ہم نے اس کی ان
دی، وه ميرے نزديک بلند مرتبہ اور نيک انجام بنده ہے اے دائود! ہم نے تم کو زمين پراپناجانشين بنايا؛ لٰہذا لوگوں کے 
درميان حق و انصاف کے ساتھ فيصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وه راه خدا سے منحرف کرديں ، بيشک جو 

  )١ن کے لئے شديد عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو يکسر بھال ديا ہے ۔(لوگ راه خدا سے بھٹک جاتے ہيں ا

  خلفاء کے مکتب کی روايات ميں ان آيات کی تاويل 
خلفاء مکتب کی روايات ان آيات کی تاويل مينجو حضرت دائودکے فيصلہ اور قضاوت کو بيان کرتی ہيں، بہت زياده ہيں، ذيل
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  کرنے پر اکتفا کرتے ہيں: ميں ہم صرف اس کے تين نمونے ذکر

  ۔ وہب بن منبہّ کی روايت١
  طبری نے آيات کی تاويل ميں وہب بن منبہ کی روايت ذکر کی ہے:

..............  

  ٢٦۔ ١٧) ص ١(

جب بنی اسرائيل حضرت دائود کے پاس جمع ہوئے تو خدا وند عالم نے ان پر زبور نازل کی اور انہيں آہنگری کافن سکھايا 
ے کو ان کے لئے نرم و مالئم بنا ديا، نيز پہاڑوں اور پرندونکو حکم ديا کہ جب وه تسبيح کريں تو تم بھی ان کے اور لو ہ

ساتھ تسبيح کرو ( منجملہ ان کے ذکر کيا ہے )کہ خدا وند عالم نے اپنی کسی مخلوق کو حضرت دائود کی طرح آواز نہيں 
بھی زبور کی تالوت کرتے تھے اس وقت کی يوں منظر کشی کی  دی ہے ( جو لحن داؤد کے نام سے مشہور ہے) وه جب

ہے کہ پرندے ان سے اس درجہ قريب ہو جاتے تھے کہ آپ ان کی گردن پکڑ ليتے تھے اور وه ان کی آواز پر خاموشی اور 
ے درميان حا اطمينان سے کان لگائے رہتے تھے وه ( دائود) بہت بڑے مجاہد اور اور عبادت گز ار تھے اور بنی اسرائيل ک

کم تھے اور خدا کے بنائے ہوئے خليفہ اور نبی تھے جو خدا کے حکم کے مطابق فيصلہ کرتے تھے، انبياء ميں زياده 
زحمت کش اور کثرت سے گريہ کرنے والے تھے. اس کے بعد اس عورت کے فتنہ ميں مبتال ہو گئے، ان کی ايک 

اور نماز پڑھتے تھے اور اس کے نيچے بنی اسرائيل کے ايک مخصوص محراب تھی جس ميں تنہا زبور کی تالوت کرتے 
  شخص کا چھوٹا سا باغ تھا او روه عورت کہ داؤد جس کے چکر ميں آ گئے اسی شخص کے پاس تھی۔ 

وه جب اس دن اپنی محراب ميں تشريف لے گئے ، کہا : آج رات تک ميرے پاس کوئی نہيں آئے گا، کوئی چيز ميری تنہائی 
ز نہ ہو ،پھر محراب ميں داخل ہو ئے اور زبور کھول کر اس کی تالوت ميں مشغول ہو گئے محراب ميں ايک ميں خلل اندا

کھڑکی يا روشن دان تھا جس سے مذکوره باغيچہ دکھائی ديتا تھا جب حضرت داؤد عليہ السالم زبور کی تالوت کر رہے 
ے سر اٹھا کر اسے ديکھا اور حيرت کی، پھر انہيں اپنی تھے تو ان کی سامنے ايک زريں کبوتر کھڑکی پر آکربيٹھ گياآپ ن

کہی ہوئی بات ياد آئی کہ کوئی چيز ان کی عبادت ميں رکاوٹ اور مانع نہ بنے'' پھر اپنا سر نيچے جھکايا اور زبور پڑھنے 
سامنے  لگے اور جو کبوتر حضرت داؤد کے امتحان اور آزمائش کے لئے آيا تھا ، کھڑکی سے اٹھ کر حضرت داؤد کے

  بيٹھ گيا، انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھايا تووه کچھ پيچھے ہٹ 
گيا، اس کا پيچھا کيا تو کبوتر کھڑکی کی طرف اڑ گياآپ اسے پکڑ نے کے لئے کھڑکی کی طرف گئے تو کبوتر باغيچہ کی

ہانے دھونے ميں مشغول پايا طرف پرواز کر گيا آپ نے اس کا نگاه سے پيچھا کيا کہ وه کہاں بيٹھتا ہے تو اس عورت کو ن
ايسی عورت جو حسن و جمال ، خوبصورتی اور نازک اندامی ميں بے مثال تھی، خدا اس کے حال سے زياده واقف ہے 

کہتے ہيں : جب اس عورت نے حضرت داؤد کو ديکھا تو اپنے بال پريشان کر دئے اور اس سے اپنا جسم چھپايا، پھر ان کا 
زبور اور قيام گاه کی طرف متوجہ ہوئے اور ايساہوا کہ اس عورت کی ياد دل سے محو نہيں ہوئی  دل بے قابو ہو گياتو اپنی

،اس فتنہ کا نتيجہ يہ ہوا کہ اس عورت کے شوہر کو جنگ پربھيج ديا اور لشکر کے کمانڈر کو (اہل کتاب کے خيال کے 
بيوياں  ٩٩تاکہ اپنی مراد پا سکيں،ان کے پاس  مطابق )حکم ديا کہ اسے مہلکوں ميں آگے رکھ کر اس کا کام تمام کر دے

تھيں اس عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد اس سے خواستگاری کی اور شادی کرلی ، خدا وند عالم نے جبکہ وه محراب 
عبادت ميں تھے، دو فرشتوں کو آپس ميں لڑتے جھگڑتے ان کے پاس بھيجا تاکہ ہمسايہ کے ساتھ ان کے اس کرتوت کا ايک

دکھائے دائود نے جب ان دونوں کو محراب ميں اپنے سر پر کھڑا ديکھا تو خوفزده ہوئے اور کہا: کس چيز نے تم کو  نمونہ
ميرے سر پر سوار کيا ہے ؟ بولے، گھبرائو نہيں، ہم جھگڑنے اور تمہارے ساتھ بد سلوکی کرنے نہيں آئے ہيں ''ہم دو آدمی 

سرے پر ظلم کيا ہے '' '' ہم اس لئے آئے ہيں تاکہ ہمارے درميان عدل و اس بات پر شاکی ہيں کہ ہم ميں سے ايک نے دو
انصاف کے ساتھ قضاوت کرو اور حق سے دو رنہ ہوجائو اور ہميں راِه راست کی ہدايت کرو يعنی ہميں راه حق پر چالئو 

کر رہا تھااس نے کہا: ''يہاور غير حق سے بچائو، جو فرشتہ اس عورت کے شوہر ' 'اور يا بن حنانيا'' کی طرف سے گفتگو 
بھيڑ ہيں اور ميرے پاس صرف ايک بھيڑ ہے ، ليکن يہ چاہتا  ٩٩ميرا بھائی ہے '' يعنی ميرا برادر دينی ہے '' اس کے پاس 

ہے کہ اس ايک کوبھی ميں اسے ديدونيعنی اس کے حوالے کر دوں اور بات ميں مجھ پر غالب آ گيا ہے اور مجھ سے بزور 
مجھ سے قوی اور توانا ہے ، اس نے ميری بھيڑ اپنی بھيڑوں کے ساتھ رکھ لی ہے اور مجھے خالی ہاتھ  کہتا ہے کيونکہ

چھوڑ ديا ہے ، داؤد ناراض ہوئے اور خاموش شاکی( مدعی عليہ ) سے بولے: اگر يہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے ، تو 
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ہو گئے اور سمجھے کہ اس سے مراد اس کام کا  کلہاڑی سے تمہاری ناک توڑ دونگا، پھر اپنے آپ ميں آئے اور خاموش
اظہار ہے جو ''اوريا'' کی بيوی کے سلسلے ميں انجام ديا ہے پھر گريہ و زاری کے ساتھ سجده ميں گر پڑے اور توبہ و 

انابت ميں مشغول ہو گئے وه اسی طرح سے چاليس روز روزه کی حالت مينبھوکے ، پياسے سجده ميں پڑے رہے يہاں تک 
کے آنسوئوں سے چہرے کے پاس سبزه اُگ گيا اور چہرے اور گوشت پر سجدے کا نشان پڑ گيا خدا وند عالم نے  کہ ان

  انہيں معاف کيااور ان کی توبہ قبول کی۔
وه لوگ ايسا خيال کرتے ہيں کہ ا نہوں نے کہا: خدايا جو ميں نے اس عورت کے حق ميں جنايت انجام دی ہے تونے معاف 

مظلوم کے خون کا کيا ہوگا؟( اہل کتاب کے گمان کے مطابق) ان سے کہا گيا: اے دائود! جان لو کہ  کر ديا، ليکن اس
تمہارے رب نے اس کے خون کے بارے ميں ظلم نہيں کيا ہے ، ليکن بہت جلد ہی اس کے بارے ميں تم سے سوال کرے گا 

نی تمہيں سبکدوش کر دے گا، مصيبت ٹلنے کے اور اس کی ديت دے گا اور اس کا بار تمہارے کاندھے سے اٹھا دے گا يع
بعد آپ نے اپنے گناه کو داہنے ہاتھ کی ہتھيلی پرظاہر کر ليااور جب بھی کھانا کھاتے يا پانی پيتے تھے اسے ديکھتے اور 

گريہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے گفتگو کرنے کے لئے آماده ہوتے تھے، اپنا ہاتھ کھول کر لوگوں کے سامنے پيش 
  )١ے تھے تاکہ ان کے گناه کی عالمت لوگ ديکھيں۔(کرت

  ۔ حسن بصری کی روايت٢
  طبری اور سيوطی نے آيات کی تفسيرميں حسن بصری سے نقل کياہے کہ انہوں نے کہا :

داؤد نے اپنی زندگی کے ايام چار حصوں ميں تقسيم کئے : ايک دن اپنی عورتوں سے مخصوص رکھا، ايک دن عبادت، 
ی اسرائيل کے درميان قضاوت اورفيصلہ کے لئے اور ايک دن خودبنی اسرائيل کے لئے تاکہ وه لوگ انہيں ايک دن کو بن

اور يہ ان لوگوں کو وعظ و نصيحت کريں، وه ان کو اور وه لوگ انہيں رالئيں، ايک مرتبہ جب بنی اسرائيل کا دن آيا تو کہا 
ز رتا ہے جس ميں وه گناه نہيں کرتا ہے ؟ داؤد نے اپنے اندر : موعظہ کرو ، کہا: آيا کوئی دن انسان کے لئے ايسا گ

محسوس کيا کہ وه اس کی صالحيت رکھتے ہيں جب عبادت کا دن آيا دروازوں کو بند کر ليا اور يہ حکم ديا کہ کوئی ميرے 
وبصورت اورديدهپاس نہ آئے ، پھر توريت پڑھنے ميں مشغول ہو گئے ابھی قرائت کر ہی رہے تھے کہ ايک سنہرا کبوتر خ

زيب رنگوں کے ساتھ ان کے سامنے آيا تو انہوں نے اسے پکڑنا چاہا وه اڑ کر کچھ دو رچال گيا اور اتنا دور کہ ان کی 
دسترس سے باہر ہوگيا اور کچھ دور زمين پر بيٹھ گياوه اس درجہ کبوتر کے پيچھے پڑے کہ اوپر سے ان کی نظر ايک 

غول تھی اسکے جسم کی ساخت اور خوبصورتی نے انہيں حيرت ميں ڈال ديا ، جب عورت پر پڑی جو غسل کرنے ميں مش
اس عورت نے کوئی سايہ محسوس کيا تو اپنے جسم کو بالوں سے چھپا ليا تو ان کی حيرت اور استعجاب ميں مزيد اضافہ ہو

ہمراه محاذ جنگ پر بھيجا تھا گيا. اور انہوں نے اس کے شوہر کو اس سے پہلے ايک کمانڈربناکر اپنے بعض سپاہيوں کے 
اس کو خط لکھا کہ وه ايسی ويسی جگہ روانہ ہو جائے اور وه ايک ايسی جگہ تھی جہاں سے واپسی ممکن نہيں تھی، اس 

  )٢نے حکم کی تعميل کی اور وه قتل ہو گيا تو انہوں نے ( داؤد ) اس سے شادی رچا لی۔(
..............  

  ، طبع دار المعرفة ، بيروت.٩٦۔ ٩٥، ص ٢٣) تفسيری طبری، ج١(
  ، يہ طبری کی عبارت ہے ۔ ١٤٨ص  ٥، طبع دار المعرفة ، بيروت ؛ سيوطی ، ج٩٦ص  ٢٣) تفسير طبری ، ج ٢(

  ۔يزيد رقاشی کی انس بن مالک سے روايت٣

روايت نقل  طبری اور سيوطی نے آيات کی تفسير ميں اپنی سند کے ساتھ يزيد رقاشی سے انہوں نے انس بن مالک سے ايک
  کی ہے کہ جس کا خالصہ يہ ہے : يزيد رقاشی کہتا ہے : ميں نے انس بن مالک سے سنا کہ انہوں نے کہا: 

ميننے پيغمبر اکرۖم کو فرماتے ہوئے سنا ہے : جب داؤد نے اس عورت کو ديکھا تو بنی اسرائيل کو جنگ کے لئے روانہ کيا
دشمن کے قريب پہنچ جانا تو فالں ( اوريا) کو تابوت کے سامنے تلوار سے اور لشکر کے کمانڈر کو تاکيد کر دی کہ: جب 

ما ر ڈالو، اس زمانے ميں تابوت کو کاميابی کے لئے ليجايا جاتا تھا اور جو تابوت کے سامنے جاتا تھا واپس نہيں آتا تھا يا تو
 حضرت دائود نے ا س عورت سے شادی کر لی۔ قتل ہو جاتا تھا يا دشمن اس سے فرار کر جاتا تھا آخر کار وه مارا گيا اور

پھر دو فرشتے حضرت داؤد کے پاس آئے اور وه چاليس دن تک سجده ميں پڑے رہے حتی کہ ان کے آنسوئونسے سبزه اگ 
آيا اور زمين پرا ن کے چہرے کے نشان پڑ گئے، انہوننے سجده ميں کہا: ميرے خدا! داؤد نے ايسی لغزش کی ہے کہ 

فاصلہ سے بھی زياده دو ر ہے ،خدايا!اگر ضعيف و ناتوان داؤد پر رحم نہيں کرے گا اور اس کی خطا  مشرق و مغرب کے



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

معاف نہيں کرے گا تو اسکے بعد لوگوں کی زبانوں پر اسکے گناہوں کا چرچا ہوگا جبرئيل چاليس د ن کے بعد آئے اورکہا : 
نتا ہو ں کہ خدا عادل ہے اور ذره برابر عدل سے منحرف نہيں اے دائود! خد ا نے تمہينمعاف کر ديا، داؤد نے کہا: ميں جا

ہوتا اگر فالں ( اوريا) قيامت کے دن آکر کہے: اے ميرے خدا! ميرا خون داودکی گردن پر ہے، تو ميں کيا کروں گا؟ جبرئيل 
ہا: ہاں ، سوال کرو، نے کہا: ميں نے تمہارے رب سے اس سلسلے ميں سوال نہيں کيا ہے ، اگر چاہتے ہو تو ايسا کروں، ک

جبرئيل اوپر گئے اور داؤد سجده مينچلے گئے کچھ ديربعد نيچے آکر کہنے لگے: اے دائود! جس کے لئے تم نے مجھے 
بھيجا تھا ميں نے خد اسے سوال کيا تو اس نے فرماياداؤد سے کہو: خدا تم دو آدميوں کو قيامت کے دن حاضر کرے گااور 

مہارا خون داؤد کی گردن پر ہے اسے ميرے لئے معاف کر دو، وه کہے گا: خدايا! ميں نے اس ( مظلوم) سے کہے گا جو ت
معاف کيا ، پھر خدافرمائے گا: اس کے بدلے ميں بہشت ميں جو چاہتے ہو انتخاب کر لو اورجس چيز کی خواہش ہو وه 

  )١تمہارے لئے حاضرہے...۔(
..............  

  ٣٠١۔ ٣٠٠ص  ٥معفة ، بيروت؛ سيوطی ، جطبع دار ال ٩٦، ص ٢٣)تفسير طبری ج١(

هللا کے نبی دائود کے بارے مينتفاسير ميں منقول روايات اس طرح سے تھينکہ جن کو ہم نے مالحظہ کيا اب ہم اس کے 
  اسناد کی چھان بين کريں گے۔

  روايات کے اسناد کی چھان بين
بھيجا تھا۔ اس کے بارے ميں ابن سعد کی طبقات ميں خالصہ ۔وہب بن منبہ: اس کا باپ ايرانی تھا شاه کسرٰی نے اسے يمن ١

  اس طرح ہے :
عدد کليساؤں اور لوگوں کے ہاتھ  ٧٢کتابينپڑھی ہيں ؛ ان ميں سے  ٩٢وہب نے کہا ہے ميں نے آسمان سے نازل شده بانوے 

  ھ ميں فوت کر گيا ہے ۔١١٠ميں ہيں اور بيس عدد ايسی ہينکہ بہت کم لوگ جانتے ہينو ه 
ٹرجواد علی فرماتے ہيں: کہا جاتا ہے کہ وہب کی اصل و اساس يہودی ہے ، وه اپنے خيال خام ميں يونانی ، سريانی ، ڈاک

حميری اور پرانی کتابوں کو پڑھنا خوب جانتا تھااور کشف الظنون ميں ''قصص االنبيائ'' نامی کتاب کواسی کی تاليف ميں 
  )١شمار کيا ہے ۔(

اس کا باپ زيد بن ثابت کا غالم تھا وه حضرت عمر کی خالفت کے آخری دو سال ميں پيدا ہوا،  ۔ حسن بصری : ابو سعيد،٢
ھ ميں وفات کر گيا، فصاحت و بالغت ميں بلند مقام رکھتا تھا لوگوں اورخالفت کے ١١٠بصره ميں زندگی گز اری اور 

  )٢شمار ہوتا تھا۔(نزديک اس کی ايک حيثيت اور شان تھی اور بصره ميں مکتب خلفاء کا پيشوا 

  اس کے نظريات اور عقائد:
طبقات ابن سعد ميں جو روايات اس کی سوانح حيات کے ذيل ميں وارد ہوئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه قدريہ مذہب کا 

يسے ماننے واال تھا اور اس کے بارے مينمناظره کياکرتا تھا اس کے بعد اس عقيده سے پھر گيا تھا، وه حجاج بن يوسف ج
  ظالموں کے خالف قيام کو جائز نہيں سمجھتا تھا۔

  ) ميناس کے بعض حاالت زندگی کی شرح کچھ اس طرح ہے :٣اس کی روايات کی اہميت : ميزان االعتدال(
..............  

ے)، ڈاکٹر ؛ تاريخ العرب قبل االسالم ( اسالم سے پہل١٣٢٨اور کشف الظنون، ص  ٣٩٥ص  ٥) طبقات ابن سعد، طبع يورپ ، ج ١(
  .٤٤ص  ١جواد علی، ج

، طبقات ابن سعد، طبع يورپ ج ٣٥٤ص  ١) ميں اس کی سوانح کی طرف مراجعہ کيا جائے وفيات االعيان، ابن خلکان طبع اول، ج٢(
  مالحظہ ہو۔ ١٢٠، ص ١، ق٧
  ١٩٦٨، شمارٔه ترجمہ ٥٢٧ص  ١) ج٣(

ايت کی ہے بے اعتبار اور ضعيف ہے ، کيونکہ حسن بصری بہت دھوکہ باز تھا، اس نے جو بھی حديث دوسرونسے رو
ضرورت کے مطابق سند بنا ليتا تھا، بالخصوص ايسے لوگوں سے احاديث جيسے ابو ہريره اور اس جيسے لوگوں سے کہ 

يقينا اس نے ان سے کچھ نہيں سنا ہے محدثين نے ابوہريره سے اس کی روايات کو بے سند روايات کے زمره ميں قرار 
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  د ابہتر جانتا ہے۔دياہے ،اورخ
يعنی :حسن نے جب بھی ( عن فالں) کے ذريعہ کوئی روايت کی ہے وه ضعيف ہے اس لئے کہ وه يہ کہنے پر کہ '' ميننے 
فالں سے سنا'' مجبور تھا، بالخصوص ايسے راوی جن سے اس نے کچھ نہيں سنا ہے جيسے اس کا ابو ہريره سے اور اس 

  ا جبکہ حسن نے ان کو ديکھا نہيں ہے ليکن بال واسطہ ان سے روايت کر تاہے ۔جيسے لوگوں سيبال واسطہ روايت کرن
  ابن سعد کی طبقات ميں اس کے بعض حاالت زندگی علی بن زيد کے توسط مذکور ہيں:

ميں نے حسن بصری سے حديث نقل کی اور اس نے اسی حديث کودوسروں سے نقل کرتا تھا ، ميں نے اس سے کہا اے ابو 
  تم سے يہ حديث روايت کی ہے ؟ کہا: ميں نہيں جانتا ، ميننے کہا: ميں نے ہی اسے تم سے روايت کی ہے۔سعيد کس نے 

اسی طرح ذکر کيا گيا ہے : اس سے کہا گيا: يہ جو تم لوگوں کو فتوے ديتے ہو اسکا مستند احاديث ہيں، يا پھرتمہارے ذاتی 
ايسا نہيں ہے کہ جو فتوی بھی دوں اسے ميں نے سنا ہی ہو بلکہ ميری نظريات و خياالت کا نتيجہ ہيں؟ کہا: نہيں خدا کی قسم

  )١رائے اور نظر ( لوگوں کيلئے) خود ان کی رائے اور نظر سے ان کيلئے بہتر ہے ۔(
ھ )اور ابن ابی العوجاء ايک مشہور زنديق حسن بصری کے مدرسہ کے ١٣١مکتب اعتزال کا بانی واصل بن عطا (متوفی 

  يں۔فارغ التحصيل ہ
ابن ابی العوجاء سے لوگوں نے کہا: اپنے استاد کامذہب چھوڑ کر ايسا راستہ اپنايا جو نہ کوئی اصل رکھتا ہے اور نہ ہی 
کوئی حقيقت ! اس نے کہا: ميرے استاد فريب خورده اور غير معتدل تھے، کبھی قدر يہ کے طرفدار تھے تو کبھی جبريہ 

  ی ثابت اور پائيدار عقيده پر باقی رہے ہوں گے۔مسلک کے ، مجھے يقين نہيں ہے کہ وه کس
ھ ميں ابن ابی العوجاء کو قتل کيا اور قتل ہونے سے پہلے اس نے کہا: مجھے قتل توکر رہے ہو، ١٥٥کوفہ کے والی نے 

  ليکن يہ بات جان لو کہ ميں نے چار ہزار حديثيں جعل کی ہيں حالل خدا کوحرام اور حرام خداکو
..............  

  پر بھی مذکور ہے ۔ ١٢٠، ص  ٧، طبع يورپ اور ج ١٢٠، ص ٨) دونوں ہی روايت ابن سعد کی طبقات ميں ہيں ، ج١(

  )١حالل کرکے ايک دوسرے ميں مشتبہ کر دياہے،روزه کو افطار اور افطارکو روزه ميں بدل ڈاال ہے ۔(
  گرياں بيوقوف تھا ۔  ۔ يزيد بن ابان رقاشی:يہ بصره کا رہنے واال ايک قصہ گو اور زاہد ٣ِ

  مّزی کی تہذيب الکمال اور ابن حجر کی تہذيب التہذيب ميں اس کے حاالت زندگی کا خالصہ اس طرح ہے : 
الف۔ اس کے زہد کے بارے ميں : وه اپنے آپ کو بھوکا اور پياسا رکھتا تھا، اس کا جسم ضعيف بدن نحيف اور رنگ نيالہو 

و جوانب والونکو رالتا تھامثال کے طور پر کہتا تھا: آئو تشنگی کے دن ٹھنڈے پانی پر گيا تھا روتا تھا اور اپنے اطراف 
گريہ کريں وه کہتا تھا: ٹھنڈے پانی پر ظہر کے وقت سالم ، راوی کہتا ہے : وه ايسے کام کرتا تھا جنہيں نہ پيغمبر ۖنے کہا 

  ہے اور نہ ہی انجام ديا ہے ۔خدا وند سبحان فرماتا ہے :
  رم زينة هللا التی اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل ھی للذينآمنوا فی الحياة الدنيا...)(قل من ح

  کہو: کس نے هللا کی زينتوناور پاکيزه رزق کو جسے خدا نے اپنے بندونکے لے خلق کيا ہے حرام کيا ہے ؟!
  )٢کہو: يہ سب دنياوی زندگی ميں مومنين کے لئے ہے ...(

  )٣ا اعتقاد ضعيف اور مذہب قدری تھا۔(ب۔ اس کے نظريات: اس ک
ج۔ اس کی روايات کی قيمت: ''شعبہ'' نامی ايک راوی کے بقول کہ اس نے کہا: چوری کرنا ميرے نزديک اس سے روايت 

  کرنے سے زياده محبوب ہے ۔
ناور تحرير نہيں اس کی روايات کے بارے ميں کہاگيا ہے : اس کی روايات منکر اور مجہول ہيں، اس کی روايتيں متروک ہي

  کی جاتيں ۔
ابو حاتم نے کہا: وه ايک گريہ کرنے واال واعظ تھا، انس سے اس نے زياده روايت کی ہے ،اوريہ محل تامل و اشکال ہے، 

  اس کی حديث ضعيف ہے۔
ه تھا ليکن تہذيب التہذيب ميں مذکور ہے: ابن حبان کہتے ہيں: وه خدا کے بندوں ميں شب ميں رونے والوں ميں ايک اچھا بند

صحيح حديث ضبط کرنے ميں عبادت خدا کی وجہ سے غافل ره گيا، وه بھی اس طرح سے کہ حسن کی بات کو بر عکس 
  کرديتا تھا اور اسے انس کے قول کی جگہ پر پيغمبر اکرۖم کے نام سے قرار دے ديتا تھا،

..............  
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ابن ابی العوجاء کے حاالت کتاب ''ايک سو پچاس جعلی صحابی'' کی ج ) وفيات االعيان ميں واصل بن عطا کے حالت زندگی اور ١(
  ،زندقہ و زنادقہ کی بحث ميں. اور ''الکنی و االلقاب'' مينمالحظہ ہو۔١
  ٣٢)اعراف٢(
  ١٣ص  ٢ق٧)طبقات ابن سعد چاپ يورپ ج٣(

ھ سے پہلے فوت ١٢٠بن ابان  اس کے قول سے روايت کرنا روا نہيں ہے مگر يہ کہ حيرت کا اظہار کرنا مقصود ہو، يزيد
  )١ہواہے۔(

  روايات کے متن کی چھان بين
۔ وہب کی روايت: روايت کا خالصہ: هللا کے نبی داؤد نے کچھ ايام عبادت سے مخصوص کئے اورخلوت نشينی اختيار کی ١

نے پکڑنا چاہا،ليکن اڑ اورتوريت کی تالوت ميں مشغول ہو گئے ،اچانک ان کے سامنے ايک سنہرا کبوتر نمودار ہوا انہوں 
کر کچھ پيچھے بيٹھ گيا داؤد اس کے چکر ميں پڑ گئے اوريہاں تک کہ اس کا پيچھا کيا اسی اثنا ميناوريا ہمسايہ کی بيوی پر 

اچانک نگاه پڑ گئی تو ديکھا کہ وه نہا رہی ہے اس کے حسن و جمال سے حيرت زده ہو گئے ، جب عورت نے ان کے 
خودکو اپنے بالوں کے اندر چھپا ليا اور يہ داؤد کی حيرت ميں مزيد اضافہ کا باعث ہوا،اس کے وجود کا احساس کيا تو 

شوہر کو ميدان جنگ ميں بھيج کر قتل کرانے کا پالن بنايا اور اس سے شادی رچا لی پھر دو فرشتے ان کے پاس آئے اور 
  اس کے بعد قرآن کريم کی بيان کرده داستان مالحظہ ہو۔

بار کہتا ہے : ( وہب نے کہا) ، دوسری بار کہتا ہے :( اہل کتاب کے خيال کے مطابق) ان باتوں سے اس کی  يہ راوی ايک
ذمہ داری سے خود کو دور کرتا ہے جب ہم توريت کے سموئيل کی دوسری کتاب گيارہويں اور بارہويں باب کی طرف 

ا کی بيوی ''يتشبع''کو چھت سے ديکھتے ہيں اور اس کےرجوع کرتے ہيں تو يہ داستان اس طرح ہے کہ : داؤد ''تشجيع''اوري
حسن کو ديکھ کر لہلوٹ ہوجاتے ہيں اسے اپنے گھر بالتے ہيں اور اس سے ہمبستری (مجامعت) کرتے ہيں اور يہ عورت 

  ان سے زنا کے ذريعہ حاملہ ہو جاتی ہے وغيره...مالحظہ کيجئے:
ئود اپنے بستر سے اٹھ کر بادشاه کے گھر کی چھت پر ٹہل رہے يہ واقعہ اس وقت پيش آيا جب عصر کے وقت حضرت دا

تھے چھت کی پشت سے ايک عورت کو حمام ميں ديکھا ، وه عورت نہايت حسين و جميل اور بال کی خوبصورت تھی، پھر 
بيٹی اور دائود نے فرستاده کے ذريعہ اس عورت کے بارے ميں سوال کيا لوگوں نے اس کے بارے ميں کہا کہ يہ اليعام کی 

يا کی بيوی ہے ، دائود نے اس کے پاس افراد بھيجے وه اس کو پکڑ کر ان کے پاس لے آئے اور دائود اس سے ہمبستر 
  ہوئے اور وه اپنی نجاست سے پاک ہوئی اور اپنے گھر لوٹ گئی اور دائود کے 

..............  

  ٣١١۔٣٠٩ص  ١١)تہذيب التہذيب ج١(

امينحاملہ ہونلٰہذادائودنے''يوآب''کے پاس کہديا کہ ''اورياحتی'' کو ميرے پاس بھيج دو تو''يوآب'' فرستاده کو مخبر بنايااور کہ
نے اوريا کو دائود کے پاس بھيج ديا اور جب اوريا ان کے پاس پہنچا تو دائود نے ''يوآب''سے قوم اور جنگ کی سالمتی کے

کر پير دھو ؤپھر ''اوريا'' بادشاه کے گھر سے باہر گيا اس کے بارے ميں سوال کيا، پھر دائود نے اوريا سے کہا: گھر جا
پيچھے بادشاه کا دسترخوان روانہ کيا گيا ليکن اوريا اپنے گھر جانے کے بجائے بادشاه کی دہليز پر تمام بندوں کے ہمراه سو 

ا کہ کيا تم سفر سے واپس نہيں رہا ،دائود کو خبر دی گئی کہ اوريا اپنے گھر نہيں گيا ہے تو دائود نے اوريا سے سوال کي
آئے ہو پھر اپنے گھر کيوں نہيں گئے ؟اوريا نے دائود سے عرض کی کہ تابوت، اسرائيل اور يہودا اپنے خيموں ميں موجود 

ہيں اور ميرے آقا ''يوآب'' اور ميرے آقا کے غالم بيابانوں ميں خيمہ نشين ہيں کيا ميں ايسے ميں اپنے گھر لوٹ جاتا اور 
پينے اور بيوی کے ساتھ سونے ميں مشغول ہو جاتا! آپ کی حيات نيز آپ کی جان کی قسم ہے کہ يہ کام ہرگز نہيں  کھانے

کروں گا، دائود نے''اوريا'' سے کہا آج بھی تم يہيں رہو کل تمہيں بھيج دوں گا لٰہذا اوريا اس دن اور اسکے بعد ايک دن 
دی، ان کے سامنے کھايا پيا اور مست ہوگيا پھر شام کے وقت باہر نکل  يروشلم ميں رہا اور حضرت دائود نے اسکو دعوت

گيا اور اپنے آقا کے غالموں کے ساتھ سو گيا اور اپنے گھر نہيں گيا اور صبح تڑکے دائود نے ''يوآب'' کے نام خط لکھ کر 
اذ پر آگے آگے رکھنا اور تم اس اور ياکے ہاتھ روانہ کيا اس مکتوب مينيہ مضمون لکھا تھا کہ اوريا کو سخت جنگ کے مح

کے پيچھے پيچھے چلنا تاکہ وه مارا جائے اور وہيں پر ہالک ہو جائے اور جب يوآب شہر کو اپنے محاصره ميں ليتا تھا تو 
اوريا کو ايسی جگہ پر رکھتا تھا جہاں اسے علم ہوتاتھا کہ يہاں پر بہادر اور شجاع لوگونسے سامنا ہوگا، شہر کے لوگ باہر 
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لے اور ''يوآب'' سے جنگ کی، جناب دائود کی قوم سے بعض سپاہی اس جگہ کام آ گئے اور يا حتی بھی مارا گيا پھر نک
''يوآب'' نے حضرت دائود کے فرستاده کو جنگ کے تمام حاالت سے باخبر کيا اور قاصد کو حکم ديا کہ بادشاه کوجاکر 

پيلے ہو کر تم سے کہيں کہ کيوں جنگ کے لئے شہر سے قريب  جنگ کی تمام روداد نقل کرنا اور اگر وه غصہ سے الل
گئے ہو؟ کيا تمہيں نہيں معلوم کہ محاصره کے کناره سے تير چال ديں گے؟ کون ہے جس نے ابی ملک بن يربوشت کو قتل 

يا پھر کر ڈاال؟ کيا کسی عورت نے چکی کے اوپری پاٹ کو حصار کے کنارے سے تو نہيں پھينک ديا کہ تاباص ميں مر گ
کيوں حصار سے قريب ہو گئے؟ اس وقت کہنا کہ تيرا غالم ''اوريا حتی'' بھی مر گيا ہے قاصد روانہ ہو ااور دائود کے پاس آ

کر ''يوآب'' کے کہنے کے مطابق انہيں آگاه کيا اور قاصد نے دائود سے کہا لوگ ہم پر غالبہوکرہمارے پيچھے صحرا کی 
کے منھ تک حملہ کيا اور تير اندازوں نے تيرے بندوں پر حصار پر سے تير چالئے اور  طرف آ گئے، ہم نے ان پر دروازه

بادشاه کے بعض بندے مر گئے اور تمہارا بنده''اوريا ِحتِّی'' بھی مر گيا ہے، دائود نے قاصد سے کہا: ''يوآب'' سے کہو کہ 
ہالک کرتی ہے لٰہذا شہر کاڈٹ کر مقابلہ کرو اور  اس واقعہ سے پريشان نہ ہو اس لئے کہ تلوار بال تفريق ان کو ، ان کو

اسے ويران کر دو پھر اسے تسلی دو ،جب اوريا کی بيوی نے سنا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے تو اپنے شوہر کے لئے سوگ
سے  منايا جب سوگ کے دن گز ر گئے تو دائود نے قاصد بھيج کر اسے اپنے گھر بال ليااور وه ان کی بيوی ہو گئی اور ان

  ايک بچہ ہوا ليکن جو کام دائود نے کيا وه خدا کے نزديک ناپسند قرار پايا۔

  بارہواں باب 
خدا وند عالم نے ناتان کو دائود کے پاس بھيجا اس نے ان کے پاس آ کر کہا: کہ ايک شہر ميں دو مرد تھے ايک امير و 

ھيڑ اور گائيں تھيں اور فقير کے پاس ايک ماده بکری کے دولتمند اور دوسرا فقير و نادار ، دولتمند کے پاس بہت زياده ب
عالوه کچھ نہيں تھا جس کو اس نے خريد کر پاال تھا وه ان کے پاس اس کی اوالد کے ہمراه بڑی ہوئی ان کی غذا سے کھاتی

دولت  اور ان کے پيالے سے پيتی اور اس کی آغوش ميں سوتی تھی وه اس کے لئے لڑکی کی طرح تھی، ايک مسافر اس
مند کے پاس آيا اسے افسوس ہوا کہ اپنی گا يوں اور گوسفندوں ميں سے ايک کو مسافر کے لئے ذبح کرے لٰہذا اس نے اس 
فقير انسان کی بکری کو لے ليا اور مسافر کے لئے غذا کا انتظام کيا، پھر تو دائود کا غصہ اس پربھڑک چکا تھا ،ناتان سے 

ی نے ايسا کيا ہے وه قتل کا حقدار ہے اور چونکہ اس نے ايسا کام کيا ہے اور کوئی رحم کہا: حيات خدا وند کی قسم جس کس
نہيں کياہے لٰہذا اسے ايک کے عوض چار گنا و اپس کرنا چاہئے۔ ناتان نے دائود سے کہا وه تم ہو اور اسرائيل کا خدا يہوه يہ

ہاتھوں سے نجات دی اور تمہارے آقا کا گھر تمہيں ديا اور  کہتا ہے کہ ميں نے تجھے اسرائيل کا بادشاه بنايا اور شائول کے
آقا کی عورتوں کو تمہاری آغوش کے حوالے کيا اور اسرايل و يہودا کے خاندان کو تمہيں بخشا اگر يہ کم ہوتا تو مزيد 

تلوار مار ی اور اس کی  اضافہ کرتا، پھر کيونکالم خدا کو ذليل کيا اور اس کی نظر ميں برا کام انجام ديا اور ''اورياحتی''
بيوی کو اپنی زوجيت ميں لے ليا اور اسے بنی عمون کی شمشير سے قتل کر ڈاال، لٰہذا اب شمشير تمہارے گھر سے 

  دورنہيں ہوگی کيونکہ تم نے ميری توہين کی ہے اور ''اوريا حتی'' کی بيوی کو اپنی بيوی بنا ليا ہے ۔
تم پر تمہارے گھر سے برائی عارض کروں گا اور تمہارے سامنے تمہاری  خدا وند عالم نے اس طرح کہا ہے: اب ميں

عورتوں کو لے کر تمہارے پڑوسيوں کو ديدوں گا اور وه آفتاب کی روشنی ميں تمہاری عورتوں کے ساتھ سوئينگے کيونکہ 
ينانجام دوں گا ،دائود نے ناتانتم نے يہ کام خفيہ طور پر انجام ديا ليکن ميں يہ کام تمام اسرائيل کے سامنے اورروز روشن م

سے کہا: ميں خداوند عالم کی قسم ميں گناه کا مرتکب ہوا ہوں ،ناتان نے دائود سے کہا :خداوند عالم نے تمہاراگناه معاف کيا 
ائے گا،، تم نہيں مروگے ليکن چونکہ يہ امر دشمنان خدا کے کفر بولنے کا باعث ہوا ہے لٰہذا تمہاراجو بچہ پيدا ہوگا وه مر ج

پھر ناتان اپنے گھر گيا اور خداوند نے دائود کے ذريعہ اور ياکی بيوی سے پيدا ہونے والے بچہ کو بيماری ميں مبتال کر ديا 
پھر دائود نے بچہ کے لئے خدا سے دعا کی اور روزه رکھا اور پوری رات زمين پر سوئے رہے، ان کے گھر کے بزرگ 

ليکن قبول نہيں کيا اور ان کے ساتھ روٹی بھی نہ کھائی، ساتويں دن بچہ مر گيا اور دائود اٹھے تاکہ زمين سے انہيں اٹھائيں 
کے خدام خوفزده ہو گئے کہ کيسے دائود کو اس بچہ کے مرنے کی اطالع ديں، اس لئے کہاکہ ابھی بچہ زنده تھا اور ہم نے 

درجہ رنجيده ہوں گے اور جب دائود نے ديکھا کہ  اس سے باتيں کی ہيں کيونکہ اگر يہ خبر ديں کہ بچہ مر گيا ہے تو کس
ان کے بندے آپس ميں سرگوشی کر رہے ہيں تو سمجھ ليا کہ بچہ مر گيا ہے دائود نے اپنے خدام سے پوچھا بچہ مر چکا ہے

دال اور ؟ کہا ہاں مر چکا ہے پھر اس وقت دائود نے زمين سے اٹھ کر غسل کيا اور نہا دھو کر تيل لگايا اور اپنا لباس ب
خداوند کے گھر کی طرف گئے اور عبادت کی پھر اپنے گھر واپس آئے غذا طلب کی لوگوں نے حاضر کی تو آپ نے کھايا 

اور ان کے خادموں نے ان سے کہا کہ يہ کون سا کام تھاجو آپ نے انجام ديا جب بچہ زنده تھا تو روزه رکھا اور گريہ کيا 
ا انہوں نے کہا: جب بچہ زنده تھا تو روزه رکھا اور گريہ کيا اس لئے کہ ميں نے سوچا اور جب مر گيا تو اٹھ کر کھانا کھاي
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کسے معلوم کہ شايد خداوند مجھ پر رحم کرے اور ميرا بچہ زنده بچ جائے ليکن اب جبکہ ميرا بچہ مر چکا ہے کيوں روزه 
پاس جائوں گا ليکن وه ميرے پاس نہيں رکھوں کيا ميں اس کو دوباره واپس کرنے کی صالحيت رکھتا ہوں؟ ميں اس کے 

  آئے گا۔
وہب کی روايت کا توريت مينسموئيل کی دوسری کتاب کی مذکور ه باتوں سے مقايسہ کرنے سے نتيجہ نکلتا ہے کہ وہب نے
 بعض داستان توريت سے اور بعض داستان اسرائيل کی ديگر کتابوں سے ( کہ جن کو پڑھا تھا) لياہے اور جيسا کہ خود بھی
 ان کتابوں کے پڑھنے کی خبر دی ہے اس طرح کی روايات علم حديث ميں روايات اسرائيلی يا اسرائيليات سے موسوم ہيں۔
دوسرے۔ حسن بصری کی روايت: اس روايت کا خالصہ وہی وہب کی روايت کا خالصہ ہے، فرق صرف يہ ہے کہ حسن 

حصوں ميں بانٹ دئے تھے، ہميں نہيں معلوم کہ آيا يہ خود اس بصری نے ابتداء ميں اضافہ کياکہ داؤد نے اپنے اوقات چار 
  کا خيال اور ابتکار تھا جو اس نے اضافہ کيا ہے يا ديگر اسرائيلی روايوں سے ليا ہے ۔

جو بھی صورت ہو حسن بصری نے اس روايت کی سند ذکر نہيں کی ہے اور اسے بغير سند اور اصطالحی اعتبار سے 
ه روايت کے وقت اس کا ماخذ بھی بيان کرديتا اور کہتا کہ وہب بن منبہ سے يا اس کے عالوه ديگرمرسل ذکر کيا ہے، اگر و

اسرائيلی راويوں سے روايت کرتا ہے تو مسئلہ آسان ہو جاتا اور محققين روايت کے ماخذ تک رسائی رکھتے اور آسانی سے
کر کے محققين کے لئے مشکل کھڑی کردی ہے ليکن  سمجھ ليتے کہ يہ اسرائيلی روايات ميں سے ہے، اس نے سند ذکر نہ

اس کے با وجود چونکہ اس کا شمارمکتب خلفاء ميں عقائد کے حوالے سے رہنما اور پيشرو لوگوں مينہوتا ہے ، اس کی 
  روايت اسالمی عقائد کے سمجھنے ميں دوگنا اثر رکھتی ہے۔

ن بصری نے کيا ہے ، يعنی اسرائيلی روايات کو بغير سند اسرائيلی روايات کے زياده تر راوی وہی کام کرتے ہيں جو حس
اور ماخذ کے ذکر کرتے ہيں اور اس طرح سے ايسی روايتيں ان افراد کے لئے جو حديث شناس نہيں ہين بہت سخت اور 

  پيچيده ہو جاتی ہيں ۔
دريافت کی ہے جسے اس تيسرے۔ يزيد رقاشی کی روايت: يزيد بن ابان نے کہا ہے : يہ روايت اس نے انس صحابی سے 

نے رسول خدۖا سے سنی ہے يہ بات کہہ کر اس نے انس اور رسول خدۖا دونوں کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے جبکہ اس کا 
  سماج ميں ظاہری حليہ يہ ہے کہ وه زاہد، عابد اور گريہ کرنے واال ہے۔

افراد اپنے مواعظ اور داستانوں ميں روايت يقينا ايسی روايت کا اثر جسے يزيد کی طرح عابد، زاہد ، گريہ کرنے والے 
کرتے ہيں کس قدر ہوگا؟ آيا علم حديث ميں مہارت نہ رکھنے واال سمجھ سکتا ہے کہ يزيد رقاشی ، نے جو کچھ حسن 

بصری سے سنا پيغمبر ۖکے صحابی انس اور خود رسول خدۖا کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے؟ بالخصوص اس کے بعدکہ 
ھميں ہوئی) پے در ٩١١ھ ہوئی .اورسيوطی تک جس کی وفات ٣١٠طبری سے (جس کی وفات  بہت سے مفسرين جيسے

پے آتے ہيں اور اس افسانہ کو اپنی تفاسير ميں شامل کر ديتے ہيں، اس سے زياده افسوسناک يہ ہے کہ اپنی نقل ميں جو کچھ 
کے نقل کے حدودکو ايسے راويوں سے ديگر اسرائيلی روايات کو يہاں ذکر کيا ہے اسی پر اکتفا نہيں کی ہے ، بلکہ اس 

)کے پانچويں اور ١صحابہ اور تابعين تک وسيع کر ديا ہے، ہم نے ان ميں سے بعض کو ''نقش ائمہ در احيائے دين '' (
  بارہويں حصہ ميں بيان کيا ہے جيسے:

ض جنگوں ميں حاصل کيا ۔ صحابی عبد هللا بن عمروبن عاص، جس نے اہل کتاب کے نوشتہ جات کے عظيم خزانہ کو بع١
  اور وه اس کتاب سے بغير ذکرماخذ کے روايت کرتا تھا ۔

۔ صحابی تميم داری، يہ راہب نصاری ہونے کے بعد اسالم اليا اورجمعہ کے ايام ميں پيغمبۖر کی مسجد ميں نماز جمعہ کے ٢
ثمان کے دور ميں ہفتہ ميں دو مرتبہ موقع پر خليفہ دوم عمرا بن خطاب کے خطبہ سے پہلے تقرير کرتا تھا اور يہ کام ع

  انجام پاتا تھا۔
۔کعب االحبار(تابعی) يہ عمر کی خالفت کے دوران اسالم اليا اور اس دور کے مسلمان علماء کی رديف ميں شمار ہونے ٣

  لگا۔
  اس گروه کے بعد دوسرے افراد نے مذکوره افسانوں کو ان سے ليا اور قرآن کی تفسير کا نام ديديا جيسے:

..............  

  )يہ کتاب فارسی ميں جزء اول سے چودہويں جزء تک اسی عنوان سے چھپی اور نشر ہوئی ہے ۔١(

ھ )جو کتاب خدا کے مفسر کے نام سے مشہورہے ۔ شافعی نے اس کے بارے١٥٠۔ مقاتل بن سليمان مروزی ازدی (متوفی ٤
  ميں کہا ہے :
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ير ميں مقاتل بن سليمان کے، شعر ميں زہير بن ابی سلمٰی کے اور کالم ميں تمام لوگ تين آدميوں کے مرہون منت ہيں :تفس
  ابو حنيفہ کے!

اب ديکھنايہ ہے کہ جناب مقاتل نے مکتب خلفاء کی قابل اعتماد روايتوں ميں کتنی اسرائيلی روايات کو جگہ دی ہے اور 
  )١ے اور بس۔(کتنی خود جعل کی ہے اور دوسروں کی طرف نسبت دی ہے، يہ توخدا جانتا ہ

  تحقيق کا نتيجہ
وہب بن منبہ نے اس کی جھوٹی روايت کو جوخد اکے نبی دائود پر تہمت ، افترا اور کذب بيانی پر مشتمل ہے، اہل کتاب کی 

کتابوں سے نقل کر کے اس کا ماخذ بھی بتايا ہے ، ليکن مکتب خلفاء کے اماموں کے پيشوا حسن بصری نے اسے کسی 
ے طرف اشاره کئے بغير روايت کيا ہے ، حديث گو، قصہ پرداز، زاہد، عابد اور گريہ کناں يزيد بن ابان ماخذ اور مدرک ک

  نے فريب کاری سے اسے انس کی طرف نسبت دی ہے اور کہا ہے: انس نے اسے رسول خدۖا سے سنا ہے ۔
نسبت دينا صرف اسی مورد ميں  اس طرح کی تدليس، فريب کاری، دھوکہ بازی اور اسرائيلی روايتوں کو صحابہ کی طرف

منحصر نہيں ہے اورانہيں صحابہ سے مختص نہيں ہے اس جيسی اور اس سے بہت زياده روايات کی رسول خدۖا کے 
چچازاد بھائی عبد هللا بن عباس کی طرف نسبت دی ہے ، يہ ايسی روايتيں ہيں جن کی تحقيق اور تجزيہ تطبيقی بحثوں کا 

، (الدر المنثور)کے آخری صفحہ کی طرف مراجعہ کرنے سے ان ميں سے بعض موضوع  محتاج ہے اور تفسير سيوطی
  ہمارے لئے واضح ہو جاتے ہيں۔

اس طرح جھوٹی خبروں کا سر چشمہ جس کی نسبت دائود کی طرف دی گئی توريت کے قصوں ميں ملتا ہے اس طرح کی 
ے مخلوط ہو گئيں۔اورانہوں نے مسلمانوں کے اندر پيغمبر اسرائيلی روايات تدريجاً اور زمانے کے ساتھ ساتھ تفسير قرآن س

اکرۖم اور انبياء کرام کی سيرت کے حوالہ سے غلط نظريات ايجاد کر دئے يہ حضرت داؤد کے اوريا کی بيوه سے شادی 
  کرنے کی جھوٹی داستان تھی جس کی نسبت هللا کے نبی دائود کی طر ف دی گئی ہے ۔

..............  

، ص ١٠؛ تہذيب التہذيب ج ٢٤٢، اور ص ٢٤٠، ص ٤؛ وفيات االعيان ، ج ٧١٤٢، شماره ١٦٩، ١٦٠، ص ١٢داد ، ج )تاريخ بغ١(
  .٧٨٤١، شماره ١٧٢، ص ٤؛ ميزان االعتدال ج ٢٨٥، اور ص ٢٧٩

آئنده بحث ميں زينب بنت جحش کے زيد سے ازدواج اوراس کے بعد رسول اکرۖم سے ازدواج کی صحيح داستان ذکر کريں 
  ے۔گ

  روايت ميں پيغمبر اکرۖم کا زينب سے شادی کرنا
آيہ'' و تخفی فی نفسک''( تم دل ميں کچھ چھپاتے ہو )کی تفسيرميں خازن کہتے ہيں: اس سلسلے مينصحيح ترين بات ايک 

بدين روايت ہے جو سفيان بن عيينہ اور انہوں نے علی بن جدعان سے نقل کی ہے راوی علی بن حد عان نے کہا: زين العا
  علی بن الحسين نے مجھ سے سوال کيا : حسن بصری هللا کے اس کالم: 

  (و تخفی فی نفسک ما هللا مبديہ و تخشی النا س وهللا احق ان تخشاه)
(دل ميں کچھ پوشيده رکھتے ہو کہ جس کو خداآشکار کر ديتا ہے ؛ اور لوگوں سے ڈر تے ہوجبکہ خدا اس بات کا زياده 

  ا جائے)۔حقدار ہے کہ اس سے ڈر
کے بارے ميں کيا کہتاہے ؟ ميں نے کہا: جب زيد رسول خدۖا کی خدمت ميں پہنچے اور عرض کيا: يا رسول هللا! ميں زينب 
کو طالق دينے کا مصمم اراده رکھتا ہوں، پيغمبۖر حيرت زده ہو ئے اور فرمايا: اپنی بيوی کو طالق نہ دو اور خدا سے ڈرو، 

يسا نہيں ہے بلکہ خدا وند عالم نے پيغمبر اکرۖم کو آگاه کر ديا تھا کہ زينب عنقريب پيغمبر کی علی بن الحسين نے فرمايا: ا
بيويوں کے زمره ميں شامل ہونگی اور زيد انہيں طالق دے دينگے، جب زيد حضرت کی خدمت ميں آکر کہنے لگے کہ ميں 

تب خدا وند متعال نے پيغمبر کوسرزنش کی کہ زينب کو طالق دينا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمايا اسے اپنے پاس رکھو
کيوں تم نے کہا کہ اپنی بيوی کو اپنے پاس رکھو!ميں نے تو تمہيں آگاه کر دياتھا کہ عنقريب وه تمہاری بيويوں کی صف ميں

  شامل ہو جائيگی؟!
  خازن کہتا ہے:

 اور قرآن کی صريحی آيات سے ہم آہنگ يہ تفسير پيغمبروں کی شان و منزلت کے اعتبار سے زياده مناسب اور سزاوار ہے
  ہے۔
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  زينب کی شادی کی مفصل داستان پہلے زيد سے ، پھر پيغمبر اکرۖم سے آيات و روايات ميں اس طرح ہے : 
  الف۔ رسول خدۖا سے زينب کی شادی کے متعلق آيات:

ھم و من يعص هللا و رسولہ فقد ضل ضالاًل (وما کان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضی هللا ورسولہ امراً ان يکون لھم الخيرة من ٔامر
مبينا٭ و اذ تقول للذی انعم هللا عليہ و انعمت عليہ امسک عليک زوجک و اتق هللا و تخفی فی نفسک ما هللا مبديہ و تخشی الناس

ھم اذا قضوا منھن و هللا احق ان تخشاه فلما قضٰی زيد منھا وطراً زوجناکھا لکی ال يکون علٰی المؤمنين حرج فی ازواج ادعيائ
وطرا و کان امر هللا مفعوال٭ما کان علٰی النبی من حرج فيما فرض هللا لہ سنة هللا فی الذين خلوا من قبل و کان امر هللا قدرا 
ٰلکن مقدورا٭ الذين يبلغون رساالت هللا و يخشونہ وال يخشون احداً اال هللا و کفٰی با حسيبا٭ما کان محمد ٔابا ٔاحد من رجالکم و 

  رسول هللا و خاتم النبيين و کان هللا بکل شیء عليماً)
کسی مرد اور عورت کے لئے مناسب نہيں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کو الزم سمجھيں تو وه اپنا اختيار 

  دکھالئے اور جو کوئی خدا و رسول کی نافرمانی کرے تو وه کھلی ضاللت و گمراہی ميں ہے ۔
جس کو خد انے بھی نعمت سے نوازا اور تم نے بھی اس پر احسان کيا اس سے تم کہہ رہے تھے کہ اپنی اور جب وه شخص

بيوی کو اپنے پاس رکھواور خدا سے ڈرو اور د ل ميں ايسی بات چھپائے رہے جس کوخدانے آشکار کر ديا اور لوگوں سے 
ئے اور جب زيد نے اس عورت سے اپنی بے نيازی کاخوفزده ہوئے جبکہ اس بات کا زياده حقدار خدا ہے کہ اس سے ڈراجا

اظہار کيا تو ہم نے اسے تمہارے حبالہ عقد ميں ديديا تاکہ منہ بولے بيٹے کی بيوی سے جب وه اپنی ضرورت پوری کر 
و چکے ( طالق ديدے) تو شادی کرنے ميں مومنين کو کسی دشواری اور مشکل کا سامنا نہ ہو؛ اور امر اٰلہی بہرحال نافذہ

کے رہتا ہے جوخدا نے معين کر ديا ہے اس ميں پيغمبر ۖکے لئے کسی قسم کی کوئی دقت اور مشکل نہيں ہے ، يہ هللا کی 
سنت گز شتہ لوگوں سے متعلق بھی ثابت تھی اور حکم اٰلہی حساب و کتاب کے مطابق ہے، وه گز شتہ افراد پيغامات اٰلہی 

ر خدا کے عالوه کسی سے خوف نہيں کھاتے تھے، اتنا ہی کافی ہے کہ خدا کی تبليغ کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے او
)پيغمبۖر تمہارے مردوں ميں سے کسی کے باپ نہيں ہيں ليکن وه هللا کے رسول اور خاتم االنبياء ١حساب لينے واال ہے ۔ (

  ہيں اور خدا ہر چيز سے آگاه ہے۔

  مکتب خلفاء کی روايات ميں مذکوره آيات کی تاويل
  ری نے اس آيت کی تاويل ميں وہب بن منبہ سے روايت کی ہے : پيغمبر اکرۖم نے اپنی پھوپھی زاد طب

..............  

  ٤٠۔٣٦)احزاب١(

بہن زينب بنت حجش کی شادی زيد بن حارثہ سے کر دی ، ايک دن رسول خدۖا زيد کے سراغ ميں جب ان کے گھرکے 
کا پرده اٹھ گيا،زينب جو اپنے کمرے ميں کافی حجاب ميں نہ تھيں نظر آگئيں دروازه پر پہنچے تو اچانک ہو اچلی اور گھر 

تو پيغمبر ۖ کے دل ميں ان کے حسن و جمال نے جگہ بنا لی، يہ واقعہ جب پيش آيا ...تو(يہاں تک کہ ) زيد رسول اکرۖم کی 
اکرۖم نے فرمايا: تمہينکيا ہو گيا ہے ؟ آيا خدمت ميں آ کر کہنے لگے يا رسول هللا !ميں زينب سے الگ ہونا چاہتا ہوں پيغمبر 

اس کے بارے ميں تمہيں کوئی شک و شبہ ہو گيا ہے ؟ کہا: نہيں خدا کی قسم ميں اس سے متعلق مشکوک نہينہوں اور اس 
  ) ١سے خوبی کے عالوه کچھ نہيں ديکھا ہے ..........آخرحديث تک(

ہے کہ عنقريب( آيات کی تاويل کے ميں اہل بيت کی روايات اس مضمون کی، حسن بصری سے بھی ايک روايت بيان ہوئی 
  کے ضمن ميں) اسے بيان کرينگے۔

  دونوں روايات کی چھان بين
الف۔ دونوں روايت کی سند: يہ دونوں ہی روايتيں وھب بن منبہ اور حسن بصری سے منقول ہيں، ہم ان دونوں کی شرح حال 

وں ہی''راوی'' رسول اکرۖم کے سالوں بعد پيدا ہوئے ہيں پھر کس طرح رسولبيان کر چکے ہيں، اسکے عالوه کہيں گے: دون
خدۖا کے زمانے کے واقعات اور حوادث بيان کرتے ہيناور بغير کسی مدرک اور ماخذ کے قطعی مسلمات کی طرح بيان 

  کرتے ہيں؟!
و جمال کے ديدار سے حيرت زده ب۔ دونوں روايتونکا:اصل نچوڑ يہ ہے کہ پيغمبر اکرۖم اچانک زينب کے بے حجاب حسن 

  ہوگئے اور دل ميں زيد کے طالق دينے کے خواہشمند ہوئے ليکن اسے اپنے اندر مخفی رکھا۔
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روايت کے بطالن کا بيان: زينب پيغمبر اکرۖم کی پھوپھی زاد بہن تھی، حجاب کا حکم بھی پيغمبر اکرۖم سے ازدواج کے بعد 
دواج سے پہلے بارہا ديکھا تھا، لٰہذا جو ايسی بات کہتا ہے رسول خدۖا پر بہتان آيا ہے آنحضرت ۖنے اسے زيد کے ساتھ از

  اور افترا پر دازی کرتا ہے، صحيح خبروه ہے جسے ہم سيرت کی کتابوں سے ذکر کريں گے۔
..............  

  ١١۔١٠ص  ٢٢)تفسير الميزان، طبع دار المعرفة بيروت، ج١(

  زيد بن حارثہ کون ہيں؟

زيد بن حارثہ کلبی کی بعض سر گز شت اس طرح ہے : زيد زمانٔہ جاہليت ميں اسير ہوئے اور عرب کے بعض بازاروں 
  مينانہيں بيچا گيا تو اسے خديجہ کے لئے خريدليا گيا۔

سال کے تھے رسول خدۖا کو بخش ديا، وه پيغمبر ۖکے پاس پروان چڑھے اس کی خبر  ٨خديجہ نے بعثت سے پہلے جبکہ وه 
ان کے گھر والونکو ملی تو ان کے باپ اور چچا انہيں آزاد کرانے کيلئے مکہ آئے اور پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوکر 

کہنے لگے: اے عبد المطلب کے فرزند اور اے ہاشم کے فرزند! اے اپنی قوم کے آقا کے فرزند !ہم آپ کے پا س اپنے 
اور اس کا عوض لينے سے در گز ر کيجئے! پيغمبر نے کہا کس کے  فرزند کو لينے کے لئے آئے ہيں ہم پر احسان کيجئے

بارے ميں کہہ رہے ہو؟ بولے : زيد بن حارثہ کے متعلق، فرمايا: کيوں نہ کوئی دوسرا راستہ اختيار کريں؟ بولے کيا کريں؟ 
ے اور اگر مجھے اختيار کر فرمايا: اسے آواز دو اور اسے اپنے اختيار پر چھوڑ دو، اگر تمہيں اختيار کر لے تو تمہارا ہ

لے تو خدا کی قسم ميں ايسا نہينہوں کہ اگر کوئی مجھے منتخب کرے توميں کسی اور کو ترجيح دوں، بولے : يقينا آپ تو حد
انصاف سے بھی آگے بڑھ گئے ہيں، آپ نے ہم پر مہربانی کی،رسول خدۖا نے زيد کو آواز دی اور فرمايا: ان لوگوں کو 

ہاں ، يہ ميرے والد اور وه ميرے چچا ہيں، فرمايا : ميں بھی وہی ہوں جس کو پہچانتے ہواور ميری  پہچانتے ہو کہا:
مصاحبت کو ديکھاہے، ہم ميں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو، زيد نے کہا: ميں انہيں اختيار نہيں کرتا، مينايسا نہيں ہوں کہ 

ور چچا بھی،وه سب بولے : تجھ پروائے ہو اے زيد! کيا تم کسی اور کو آپ پر ترجيح دونآپ ميرے لئے باپ بھی ہيں ا
غالمی کو آزادی اور اپنے باپ اور گھر والوں پر ترجيح ديتے ہو؟ کہا: ہاں، ميں نے ان مينايسی چيز ديکھی ہے کہ کبھی 

گئے اور کسی کو ان پر ترجيح نہيں دے سکتا، جب رسول خدۖا نے ايسا ديکھا تو اسے بيت هللا ميں حجر کی طرف لے 
فرمايا: اے حاضرين ! گواه رہنا کہ زيد ميرا بيٹا ہے وه ميری ميراث پائے گا اور ميں اس کی ! جب زيد کے باپ اور چچا 

  )١نے يہ ديکھا تو مطمئن اور خوشحال واپس چلے گئے۔(
ر نے اپنی مربيہ کنيز'' اس واقعہ کے بعد زيد پيغمبر اکرۖم سے منسوب ہو گئے اورلوگ انہيں زيد بن محمد کہنے لگے۔ پيغمب

  )٢ام ايمن'' کو ان کی زوجيت ميں ديديا اس سے مکہ ميں اسامہ بن زيد پيدا ہوئے ۔(
..............  

  ٢٢٤۔٢٢٧ص  ٢) اسد الغابة، ج١(
  ٣٠٣ص ٧) اسد الغابة ج٢(

  ۔يہ رسول خدا کے منھ بولے بيٹے زيدکی داستان تھی ،زينب سے پيغمبر کی شادی کا قصہ درج ذيل ہے 

  رسول خدۖا کی پھوپھی زاد بہن زينب کا زيد سے شادی کرنا
مدينہ ہجرت کرنے کے بعد کچھ صحابہ نے پيغمبۖر کی پھوپھی زاد بہن زينب سے شادی کا پيغام ديا اس نے اپنے بھائی کو 

خدا اور اس کے اس سلسلے ميں مشوره کرنے کے لئے رسول اکرۖم کی خدمت ميں بھيجا ، پيغمبر نے فرمايا: جو اسے کتاب
  پيغمبرکی سنت کی تعليم دے اس کے بارے ميں تمہارا کيا خيال ہے ؟

زينب نے پوچھا: وه شخص کون ہے؟ جواب مال: زيد! زينب ناراض ہوئيں اور بوليں: آيا اپنی پھوپھی زاد بہن کو اپنے غالم 
ظ سے اس سے بہتر ہوں ميں کنواری اورکی زوجيت ميں ديں گے؟ ميں اس کے ساتھ شادی نہيں کروں گی! ميں خاندانی لحا

  اپنی قوم ميں بے شوہر ہوں۔ پھر خدا وند عالم نے يہ آيت نازل فرمائی: 
(وما کان لمومن و المومنة اذا قضی هللا و رسولہ امرا ان يکون لھم الخيرة من امرھم و من يعص هللا و رسولہ فقد ضل ضالالً 

  مبيناً)
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حق نہيں ہے کہ هللا اور رسول جب کسی چيز کا فيصلہ کر ديں تو وه اپنے اختيار کا کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو 
  مظاہره کرے اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وه کھلی ہوئی گمراہی ميں ہے۔

ہ بن زيد زينب نے جيسے ہی يہ آيت سنی راضی ہو گئيں، پيغمبر نے ان کو حبش کی رہنے والی سياه فام ام ايمن ( مادر اسام
)کے بعد زيد کی زوجيت ميں ديد يا، زينب زيد پر اپنی فوقيت اور برتری جتاتيناس پر سختی کرتيناور اس سے بدسلوکی 

کرتی تھيں اور زبان سے اذيت ديتی تھيں، زيد نے پيغمبر سے شکوه کيا اور اس کوشش مينتھے کہ اسے طالق ديديں۔ خدا 
ينب پيغمبر کی زوجيت ميں آجائيں، تاکہ اس کے ذريعہ منھ بولے بيٹے کی رسم کی مرضی بھی يہی تھی کہ زيد کے بعد ز

کو مسلمانوں کے درميان سے ختم کر دے اور وحی کے ذريعہ پيغمبر کو اطالع بھی دے دی تھی ، پيغمبر بھی اس بات سے
ز کو اپنے دل ميں چھپائے ڈرتے تھے کہ لوگ کہيں گے کہ اپنے بيٹے کی بيوی سے شادی کر لی ہے بنا بر اينوحی کے را

رکھا اور زيد سے فرمايا ،خدا سے ڈرو اور اپنی بيوی کو اپنے پاس رکھو! آخر کار زيد اپنی بيوی زينب سے تنگ آ گئے 
اور اسے طالق ديدی اور جب عدٔه طالق پورا ہو گيا تو يہ پوری آ يتيں يکبارگی پيغمبر پر نازل ہوئيناور واقعہ سے آگاه کيا 

  لے فرزند کے حکم کوشريعت اسالميہ ميں اس طرح بيان کيا:اور منھ بو
(فلما قضٰی زيد منھا وطراً زوجنا کھا لکی ال يکون علٰی المؤمنين حرج فی ازواج ادعيائھم...٭ ما کان محمد ٔابا ٔاحد من رجالکم 

  و لکن رسول هللا و خاتم النبيين...)
ازی کا اظہار کيا تو ہم نے اسے تمہارے حبالٔہ زوجيت ميں ديديا جب زيد نے اس عورت سے کناره کشی کی اور اپنی بے ني

تاکہ مومنين کے درميان منھ بولے بيٹے کی بيوی سے شادی کرنے پر کوئی مشکل نہ پيدا ہو، محمد تم مردوں ميں سے کسی
  )١کے باپ نہيں ہيں ، ليکن هللا کے رسول اور خاتم االنبياء ہيں۔(

  ے بارے ميں بھی فرماتا ہے :خدا وند سبحان ديگر مومنين ک
(وما جعل ادعيائکم ابنائکم ذلکم قولکم بٔافوا ھکم وهللا يقول الحق و ھو يھدی السبيل٭ ادعوھم آلبائھم ھو اقسط عند هللا فٔاِن لم 

  تعلموا آبائھم فأِخوانکم فی الدين و مواليکم)
ار نہيں دياہے ؛ يہ تمہاری اپنی گفتگو ہے جو منہ سے خدا وند عالم نے تمہارے منھ بولے بيٹے کو تمہارا حقيقی فرزند قر

نکالتے ہو، ليکن خدا حق کہتا ہے اور وہی تمہيں راِه راست کی طرف ہدايت کرتا ہے، انہيں ان کے آباء کے نام سے پکار و 
ادران دينی اور کہ يہ خدا کے نزديک انصاف سے زياده قريب ہے اور اگر ان کے آباء کو نہينپہچانتے تو يہ لوگ تمہارے بر

  )٢دوست ہيں۔ (
ہم نے گز شتہ بحثوں ميں ان آيات کے دو نمونے پيش کئے ہيں جن کی تاويل مينعلماء نے غلط فہمی کی ہے ، اس غلط فہمی 

کا باعث بھی يہ تھا کہ انہوں نے انبياء پر افترا پردازی کرنے والی روايات پر اعتماد کيا،آئنده بحث ميں ہم ان آيات کو ذکر 
  يں گے جن کی تاويل ميں بعض لوگوں نے( کسی روايت سے استناد کئے بغير) غلط فہمی کی ہے ۔کر

..............  

  ٣٧۔٤٠) احزاب ١(
 ٤۔٥) احزاب ٢(

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ھ۔ جن آيات کی تاويل کے بارے ميں غلط فہمی کے شکار ہوئے ہيں 

۔ سورٔه طہ مينجہاں حضرت آدم کے عصيان کے بارے ميں فرماتا ہے : (وعصٰی آدم ربہ فغوٰی)آدم نے اپنے رب کی ١
  )١نافرمانی کی اور راه ہالکت طے کی۔(

۔سورٔه انبياء ميں جہاں حضرت ابراہيم نے بتوں کو توڑنے کے بارے ميں فرمايا:(بل فعلہ کبيرھم) بلکہ ان کے بڑے (بت) ٢
  نے يہ کام انجام ديا ہے جبکہ توڑنے والے آپ ہی تھے، جيسا کہ خداوند سبحان فرماتا ہے:

بآلھتنا انہ لمن الظالمين٭ قالوا سمعنا فتًی يذکرھم يقال لہ  (فجعلھم جذاذاً اال کبيراً لھم لعلھم اليہ يرجعون٭قالوا من فعل ھذا
لوھم ابراہيم٭ قالوا فٔاتوا بہ علٰی ٔاعين الناس لعلھم يشھدون٭ قالوا ٔا ٔانت فعلت ھذا بآلھتنا يا ابراہيم٭ قال بل فعلہ کبيرھم ھذا فسئ
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  کسوا علٰی رؤوسھم لقد علمت ما ٰھؤالء ينطقون)ان کانوا ينطقون٭ فرجعوا الٰی انفسھم فقالوا انکم انتم الظالمون٭ ثم ن
سر انجام سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ديا تاکہ شايد اس کی طرف لوٹ کرآئيں، ان لوگوں نے کہا: 
جس نے ہمارے خدائوں کے اتھ ايسا سلوک کيا ہے، يقينا ستمگروں ميں سے ہے، کہنے لگے: ا يک نوجوان جسے ابراہيم 

ہيں سنا ہے کہ وه بتونکاتذکره کر رہا تھا، لوگوں نے کہا: اسے لوگوں کے سامنے الئو تاکہ وه لوگ گواہی ديں، انہوں کہتے 
  نے کہا: اے ابراہيم !آيا تم نے ہمارے خدائوں کے ساتھ ايسا کيا ہے؟

ان سے کام ليتے ہوئے جواب ديا: بلکہ ان کے بڑے نے کيا ہے: ان سے سوال کرو !اگر وه جواب ديں، وه لوگ اپنے وجد
  بولے: يقينا تم سب ستمگر ہوپھر سروں کو جھکا کر کہا کہ: تم خوب جانتے ہو کہ يہ بات نہيں کر سکتے۔ 

..............  

  .١٢١) طہ ١(

۔خدا وند عالم نے سورٔه يوسف ميں خبر دی ہے کہ يوسف کے کار گزار نے ان کے بھائيوں سے کہا: (انکم لسارقون) يقينا ٣
  وگ چور ہو،جبکہ انہوں نے بادشاه کا برتن نہيں چرايا تھا، کيونکہ خداوند عالم فرماتا ہے:تم ل

(فلما جھزھم بجھازھم جعل السقاية فی رحل ٔاخيہ ثم ٔاّذن موذن ايتھا العير انکم لسارقون٭ قالوا و اقبلوا عليہم ماذا تفقدون٭ 
زعيم٭ قالوا تا لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی االرض وما کنا سارقين، قالوانفقد صواع الملک و لمن جاء بہ حمل بعير و انا بہ 

قالوا فما جزا ؤه ان کنتم کاذبين٭ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فھو جزاؤ ه کذلک نجزی الظالمين٭ فبدٔا بٔاوعيتھم قبل وعاء اخيہ
الملک اال ان يشاء هللا نرفع درجات من نشاء و فوق ثم استخرجھا من وعاء ٔاخيہ کذلک کدنا ليوسف ما کان لئاخذ اخاه فی دين 

کل ذی علم عليم٭ قالوا ان يسرق فقد سرق ٔاخ لہ من قبل فٔاسرھا يوسف فی نفسہ و لم يبدھا لھم قال انتم شر مکاناً و هللا اعلم بما 
  نين)تصفون٭ قالوا يا ايھا العزيز ان لہ اباً شيخاً کبيراً فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحس

اور جب ان کا سامان باندھ ديا، تو بادشاه کا ايک( پانی پينے واال) ظرف ان کے بھائی کے سامان ميں رکھ ديا ؛ پھر آواز 
دينے والے نے آواز لگائی: اے قافلے والو تم لوگ چور ہو وه لوگ اس کی طرف مڑے اور بولے: آخر تمھاری کيا چيز گم 

کاپيمانہ نہيں مل رہا ہے اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ايک اونٹ کا بار غلہ انعام ہوگئی ہے ، مالزمين نے کہا:بادشاه 
ملے گا اور ميں اس کا ذمہ دار ہوں ، ان لوگوں نے کہا: خداکی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس شہر ميں فساد کر نے 

ہوئے تو سزا کيا ہے ؟ کہا: جس کے سامان ميں  کے لئے نہيں آئے ہيں؛ اور ہم چور نہيں ہينانہوں نے کہا: اگر جھوٹے ثابت
پيمانہ ملے خود وہی اس چوری کی سزا ہے ہم ستمگروں کو ايسے ہی سزا ديتے ہيں، اس نے ان کے بھائی کے سامان کی 
تالشی لينے سے پہلے ان کے دوسرے بھائيوں کے سامانوں کی تالشی لی ، پھر اسے ( پيمانہ کو) ان کے بھائی کے سامان 

  اہر نکاال؛ اس طرح سے ہم نے يوسف کے لئے چاره جوئی کی!سے ب
وه اپنے بھائی کو بادشاہی آئين کے مطابق پکڑ نہيں سکتے تھے، مگر يہ کہ خدا چاہے ! جس کے مرتبہ کو ہم چاہيں بلند کر 

  ديں اور ہرصاحب علم سے برتر ايک عالم ہے ۔
ی نے بھی چوری کی تھی۔ يوسف نے اس چيز کو اپنی اندر بولے: اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائ

مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہيں کيا،فرمايا تم لوگ سب سے بدترين جگہ اور مقام کے حامل ہو اور جو تم بيان کر رہے ہو 
، ہم خدااسے بہتر جانتا ہے : بولے: اے عزيز! اس کا ضعيف باپ ہے ہم ميں سے کسی ايک کو اس کی جگہ رکھ ليجئے

  )١تمہيں احسان کرنے واال گمان کرتے ہيں۔(
۔ خدا وند عالم نے سورٔه انبيا ميں بھی خبر دی ہے کہ ''ذا النون'' پيغمبر ( يونس) نے اس طرح گمان کيا کہ خد اکبھی انہيں ٤

  مشکل ميننہيں رکھے گا جيسا کہ وہاں فرمايا ہے:
دٰی فی الظلمات ان ال اٰلہ اال انت سبحانک أِنی کنت من الظالمين٭ فاستجبنا ( وذاالنون اذ ذھب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليہ فنا

  لہ و نجيناه من الغم وکذلک ننجی المومنين)
اور ذالنون ( يونس) جب غصہ سے گئے اور ايساخيال کيا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کريں گے تو تاريکيوں ميں آواز دی: 

ه ہے : ميں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں ميں تھا ہم نے ان کی دعا قبول کی؛ اور غم تيرا سوا کوئی معبود نہيں ہے، تو منز
  )٢و اندوه سے انہيں نجات دی اور ہم مومنين کو اس طرح نجات ديتے ہيں۔(

 ۔ خدا وند عالم نے سورٔه فتح ميں بھی خبر دی ہے کہ فتح مکہ کے بعد خاتم االنبياء کے گز شتہ اور آئنده گناه بخش دئے٥
  گئے ہيں جہاں پر فرماتا ہے:

(انا فتحنا لک فتحاً مبينا٭ ليغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تٔاخر و يتم نعمتہ عليک و يھديک صراطاً مستقيماً٭ و ينصرک هللا 
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  نصراً عزيزاً)
پنی نعمت تم پر تمامہم نے تمہيں کھلی ہوئی کاميابی دی تاکہ خدا وند عالم تمہارے گز شتہ اور آئنده گناہوں کو بخش دے اور ا

  )٣کرے اور راِه راست کی ہدايت کرے اور تمہيں شکست ناپذير فتح و کاميابی عنايت کرے۔(
يہ اور اس کے مانند آيات جن کی صحيح تاويل نہيں کر سکے اور ہم کلمات کی تفسير اور بعض اصطالحوں کی توضيح کے

  بعد ان کی چھان بين اور تحقيق کريں گے۔
..............  

  ٨٠۔٧٨)يوسف ١(
  ٨٦۔٨٨)انبياء ٢(
 ٣١) اعراف ٣(

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  بعض کلموں اور اصطالحونکی تفسير

  اول۔بحث کی اصطالحوں کی تعريف 

الف۔ خدا کے اوامر اور نواہی: بعض خدا کے اوامر اور نواہی ذاتی امور سے متعلق ہيں اور ان کی مخالفت کے آثار صرف 
  اورصرف دنياوی زندگی ميں آشکار ہوتے ہيں اور اخروی زندگی سے متعلق نہيں ہوتے ، جيسے:

  )١(کلوا واشربواوال تسرفوا) کھائو، پيو اور اسراف نہ کرو۔(
ی بھی کام ميں حد سے تجاوز اور زياده روی کو کہتے ہيں جسے انسان انجام ديتا ہے ، جيسے : پاکيزه چيزوں اسراف: کس

کو زياده سے زياده کھاناپينا، انسان اس طرح کے اوامر و نواہی کی مخالفت کا اثر اپنی دنياوی زندگی ہی ميں ديکھ ليتا ہے 
  ے امر ونہی کو فقہی اصطالح ميں امر و نہی ارشادی کہتے ہيں۔اور اس کا ربط اس کی آخرت سے نہيں ہے اس طرح ک

دوسرے اوامر و نواہی ايسے ہيں جن کا بجاالناواجب اور ترک حرام اور جس فعل سے روکا گيا ہے اس کے بجاالنے کو 
  ممنوع کہتے ہيں۔

، انہيں فقہی اصطالح ميں اس طرح کے اوامر و نواہی کی مخالفت کے آثار روز آخرت سے مربوط اور عذاب کا باعث ہيں
  امر ونہی مولوی کہتے ہيں، جيسے : نماز ،روزه اور حج کا وجوب يا جوا، شراب اور ربا وغيره کی حرمت۔

ب۔ ترک اولٰی: انسان کے افعال کے درميان جو وه انجام ديتا ہے کچھ اس طرح کے ہيں کہ اگر ان کی ضد بجاالتا تو بہتر 
ترک اولٰی'' کہتے ہيں، جيسے هللا کے نبيوں کے بعض افعال، جيسے آدم و موسٰی عليہما ہوتا ، ايسے بہتر کے ترک کو ''

  السالم جس کا ذکر قرآن کريم ميں بھی آيا ہے انشاء هللا آئنده بحث ميں آئے گا۔
ج۔ معصيت: معصيت اور عصيان، دونونہی اطاعت سے خارج ہونے اور فرمان کے انجام نہ دينے کوکہتے ہيں، عاصی 

  نافرمان۔ يعنی
..............  

  ١۔٣)فتح ١(

جملوں ميں لفظ( امر) کبھی معصيت کے مشتقات کے ذکر کے بعد آتا ہے ، جيسييہ بات سورٔه کہف ميں حضرت موسٰی اور 
  خضر کی داستان ميں آئی ہے اور بہ زبان موسٰی فرماتاہے:

  (ستجدنی ان شاء هللا صابراً و ال اعصی لک ''امرا'')
 )١خدا کی مرضی اور خواہش سے صابر پائو گے اور کسی امر ميں تيرا مخالف اور نافرمان نہيں ہوں گا۔(عنقريب مجھے 

  اور جہنم کے کارندے، فرشتوں کی توصيف ميں سورٔه تحريم ميں ارشاد ہوتا ہے :
  (عليہا مالئکة غالظ شداد ال يعصون هللا مأامرھم و يفعلون ما يؤمرون)
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رحم فرشتے مقرر کئے گئے ہيں جو کبھی خدا کے ''امر'' کی مخالفت نہيں کرتے اور جس پر جہنم پر سخت مزاج اور بے 
  )٢وه مامور ہيں عمل کرتے ہيں۔(

کلمہ اور لفظ امر بيشتر اوقات جملہ ميں معنی واضح ہونے کی وجہ سے استعمال نہيں کيا جاتا ہے جيسے خدا کا کالم سورٔه 
  )٣رب کی نافرمانی کی يعنی آدم نے ''امر'' پروردگار کی نافرمانی کی۔( طہ ميں: (و عصٰی آدم ربہ)آدم نے اپنے

کبھی کبھی نافرمان شخص کا نام بھی جملہ ميں نہيں اليا جاتا جيسے فرعون کے بارے ميں سورهٔ  نازعات ميں آيا ہے : ( 
  فکذب و عصی ) پس اس (فرعون )نے تکذيب کی اور نافرمانی کی ۔ 

اس کام کا اثر اور نتيجہ ہے کہ جو آئنده انسان کو نقصان ديتا ہے۔ يہ اثر کبھی بعض دنياوی امور  د۔ذنب: ذنب کی حقيقت ہر
سے مخصوص ہوتا ہے اور طاقتوروں کی طرف سے ہوتا ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کی قدرت اور توانائی رکھتے

  شعراء ميں ذکر ہوا ہے۔ ہيں، جيسا کہ موسٰی کی گفتگو ميں خدا سے مناجات کے موقع پر سورهٔ 
(و اذ نادٰی ربک موسٰی ان ائت القوم الظالمين٭ قوم فرعون اال يتقون٭ قال رب انی اخاف ان يکذبون٭ و يضيق صدری و ال 

''ذنب'' فاخاف ان يقتلون٭ قال کال فاذھبا بآياتنا انا معکم مستمعون)   ينطلق لسانی فٔارسل الٰی ٰھرون٭ و لھم علیِّ
موسٰی کو آواز دی کہ ظالم اور ستمگر قوم فرعون کی طرف جائو، آيا وه لوگ پرہيز نہيں  جب تمہارے رب نے

  کرتے؟!موسٰی نے عرض کی: پروردگار ا! ميں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہيں وه مجھے جھوٹا نہ کہيں اور ميرا دل
..............  

  ٦٩)کہف ١(
  ٦) تحريم ٢(
  ٢١) نازعات ٣(

يائی سے عاجزہو جائے لٰہذا يہ پيغام ہارون کے پاس بھيج دے ان کا ميرے ذمہ ''ايک گناه'' ہے تنگ ہو جائے اور زبان گو
ميں ڈرتا ہوں کہ کہيں وه مجھے مار نہ ڈاليں، فرمايا: ايسا نہيں ہے ، تم دونوں ہی ہماری نشانيوں کے ساتھ جائو، ہم تمہارے 

  )١ساتھ سننے والے ہيں۔(
  شخص کو قتل کر ناتھا کہ جس کا ذکر سورٔه قصص کی آيات ميں اس طرح آيا ہے:موسٰی کا کام ( گناه) وہی قبطی 

( ودخل المدينة علٰی حين غفلة من اھلھا فوجد فيھا رجلين يقتتالن ھذا من شيعتہ و ھذا من عدوه فاستغاثہ الذی من شيعتہ علٰی 
ل مبين٭ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی فغفرالذی من عدوه فوکزه موسٰی فقضٰی عليہ قال ھذا من عمل الشيطان انہ عدو مض

لہ انہ ھوالغفور الرحيم٭ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظھيراً للمجرمين٭ فٔاصبح فی المدينة خائفاً يترقب فاذا الذی استنصره
اتريد ان تقتلنی کما  باالمس يستصرخہ قال لہ موسٰی انک لغوی مبين٭ فلما ان اراد ان يبطش بالذی ھو عدو لھما قال يا موسیٰ 

قتلت نفساً باالمس ان تريد اال ان تکون جباراً فی االرض وما تريد ان تکون من المصلحين٭ و جاء رجل من اقصٰی المدينة يسعٰی
قال يا موسٰی ان المأل ئاتمرون بک ليقتلوک فاخرج انی لک من الناصحين٭ فخرج منھا خائفاً يترقب قال رب نجنی من القوم 

  )٢مين)(الظال
وه جب اہل شہر غافل تھے شہر مينداخل ہو گئے، ناگہاں دو شخص کو آپس ميں لڑتے جھگڑتے ديکھا؛ ايک ان کا پيرو تھا 
اور دوسرا دشمن، جوان کا پير و تھا اس نے دشمن کے مقابل ان سے نصرت طلب کی؛ موسٰی نے ايک زبردست گھونسا اس

ر کہا: يہ شيطان کے کام سے تھا جو کھلم کھال دشمن اور گمراه کرنے واال ہے پھر کے سينہ پر مارا اور کام تمام کر ديا۔ او
کہا: خدايا!ميں نے اپنے آپ پر ظلم کيا ہے مجھے معاف کر دے! خدا نے اسے معاف کر ديا کہ وه بخشنے واال ہے عرض 

مايت نہيں کروں گا! موسٰی کيا: خدايا جو تونے ہميں نعمت دی ہے اس کے شکرانہ کے طور ر ميں کبھی مجرموں کی ح
شہر ميں خوفزده اور چوکنا تھے کہ اچانک ديکھا کہ وہی شخص جس نے کل نصرت کی درخواست کی تھی آواز دے رہا 
ہے اور ان سے مدد مانگ رہا ہے موسٰی نے اس سے کہا: يقينا تم کھلم کھال گمراه انسان ہواور جب چاہا کہ اس پر سختی 

شمن تھا تواس نے کہا: اے موسٰی! کيا مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح سے کل ايک انسان کرينجو دونوں کا مشترکہ د
  کو قتل کر ڈاال ہے؟!کيا چاہتے ہو کہ تم زمين پر صرف جبار بن کر

..............  

  ١٥۔١٠)شعرائ١(
  .١٥)قصص٢(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ايک مرد تيزی کے ساتھ آيا اور بوال اے رہو اور مصلح بن کر رہنانہيں چاہتے! اس اثناء ميں شہر کے دور دراز عالقہ سے 
موسٰی قوم کے سردار تمہارے قتل کا پروگرام بنا رہے ہيں؛ باہر نکل جائو ميں تمہارا خير خواه ہوں! موسٰی خوفزده 

  اورمحتاط انداز ميں شہر سے باہر نکل گئے اور کہا: خدايا! مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ 
  کا قتل تھا اس کا اثر او ر نتيجہ يہی تھا کہ فرعونيوننے ان کے قتل کا منصوبہ بنايا۔ حضرت موسٰی کا کام جو کہ قبطی

خدا کے مولوی اوامر اور نواہی کی نافرمانی کے زياده تر آثار اور نتائج آخرت ميں انسان کے دامن گير ہوں گے کبھی دنيا 
  گناه ہيں۔و آخرت دونوں ميندامن گير ہوتے ہيناور وه خدا کے مقابل گستاخانہ 

  دوسرے۔ بعض کلمات کی تشريح
  ۔ ذاأل يد: قدرت مند١
 ۔ اّواب: جيسيتواب،خدا کی طرف توجہ کرنے اور لوٹنے واال وه بھی گناہوں کے ترک اور فرمان کی انجام د ہی کے ساتھ۔٢
حد سے تجاوز کے ۔ ال تشطط: ظلم نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، شطط کے ماده سے ،قضاوت ميں ظلم و جور اور ٣

  معنی ميں ہے ۔
  ۔اکفلنيھا:مجھے اس کا ولی اور سر پرست قرا دے اس کی نگہبانی اور حفاظت ميرے حوالے کر دے۔٤
  ۔ عّزنی فی الخطاب: وه گفتگو ميں مجھ پر سختی سے پيش آيا ہے۔٥
  ۔ الخلطائ: دوستوں، پڑوسيوں اور شريکوں کے معنی ميں ہے۔٦
اہد اور عالمتوں سے حاصل ہوتا ہے ،کبھی يقين کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے ، جيسے ''وظن ۔ ظن: ظن وه چيز ہے جو شو٧

داؤد انما فتناه'' داؤد نے يقين کيا کہ ہم نے اس کا امتحان ليا ہے اور کبھی ظن ، يقين سے دور حدس اور وہم کی حد ميں 
گ جو کچھ کہتے ہيں انہيں اسکا کوئی علم نہيں ہے استعمال ہوتا ہے ، جيسے وما لھم بذلک من علم ان ھم اال يظنون وه لو

  بلکہ صرف حدس اور وہم کرتے ہيں۔
  ۔فتنّاه: ہم نے اسے مبتال کيا، آزمايا٨
  ۔خّر : گر پڑا، خّر راکعا يعنی رکوع ميں گيا٩
ہ وه اپنے امور ۔ اناب: توبہ و انابت کی اور خدا کی پناه مانگی، ابراہيم عليہ السالم کواس لحاظ سے منيب کہتے تھے ک١٠

  ميں خدا پر تکيہ کرتے اور اسی کی طرف رجوع کرتے تھے۔
۔ فغفرنا لہ: اس کی پوشش کی غافر اور غفور ،چھپانے واالاور غفار مبالغہ کے لئے ہے، زره کا بعض حصہ جو ٹوپی ١١

بہ ، يعنی: خدا وند عالم نے کے نيچے رکھتے ہيں مغفر کہتے ہيں، اس لئے کہ سر اور گردن کو ڈھانک ليتا ہے، غفر هللا ذنو
  اس کے گناہوں کو پوشيده کر ديا، يہ ڈھانکنا يا پوشيده کرنا، دينا اور آخرت ميں گناہوں کے آثار کا مٹانا ہے ۔

  ۔ زلفٰی: قرب و منزلت١٢
  ۔ مآب: سر انجام ، اوب کا اسم زمان و مکان ہے ( اوب يعنی بازگشت)١٣
  ر چکی ہے اس کا خالصہ اس طرح ہے۔ ۔ خليفة: خليفہ کے معنی کی تشريح گز١٤

خليفة هللا قرآن ميں اس معنی مينجيسا کہ بعض نے کہا ہے، نوع انسان کی خالفت زمين پر نہيں ہے بلکہ مراد: يہ ہے کہ 
لوگوں کی ہدايت اور ان کے درميان قضاوت کرنے کے لئے خدا کی طرف سے برگزيده امام اور پيشوا؛ جيسا خدا وند متعال 

  د سے گفتگو سے واضح ہے : کی دائو
  (يا داود انا جعلنا ک خليفة فی االرض فاحکم بين الناس بالحق )

  اے داؤد! ہم نے تم کو روئے زمين پر جانشين اور خليفہ بنايا لٰہذا لوگوں کے درميان حق (انصاف) کے ساتھ قضاوت کرو۔
  ۔ خيرة: اختيار اورانتخاب کا حق۔١٥
تياج کو کہتے ہيں کہ جب اسے پورا کرديتے ہيں تو کہتے ہيں: قضٰی وطره اس کی ۔ وطر: اس اہم ضرورت اور اح١٦

  ضرورت کو پورا کيا۔
۔ادعيائھم: ان سے منسوب لوگ، دعی: وه شخص جس کو کسی قوم سے نسبت ديں اور وه ان ميں سے نہ ہو، اس کا بارز ١٧

  مصداق منھ بوال فرزند ہے۔
و اس نے مخلوقات کے لئے معين و مقدر فرمايا ہے ، ''سنة هللا فی الذين خلوا ''اس ۔سنة هللا: خدا کے اس نظام کو کہتے ج١٨

  خدائی فرمان اور شريعت کو کہتے ہيں جو اس نے گز شتہ انبياء پر نازل کی ۔
  دی۔۔ قدراًمقدوراً: جس کو تدبير کے ذريعہمعين کيا جائے، قدر هللا الرزق هللا نے محدود اور کم مقدار ميں روزی قرار ١٩
  ۔ جذاذ: ٹکڑے ٹکڑے اور ٹوٹاہوا۔٢٠
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۔ فتٰی: شادا ب جوان، جو ابھی تازه جوا ن ہوا ہوغالم اور کنيز کو بھی عطوفت، مہربانی اور دلجوئی کے عنوان سے فتٰی ٢١
  کہا جاتا ہے نيز ہر جہت سے کامل مردوں کو بھی فتی کہا جاتا ہے، ليکن يہاں مراد نوجوان ہے۔

  ری کے ساتھ ان کے سر جھکا دئے گئے ۔۔ نکسوا: ذلت و خوا٢٢
  ۔ سقاية: پانی پينے والے کے ظرف کو کہتے ہينکہ کبھی پيمانہ کے کام بھی آتا ہے ۔٢٣
  ۔ عير: بوجھ اٹھانے والے قافلے کو کہتے ہيں خواه وه مرد وں کا ہويا اونٹوں کا ۔٢٤
  ۔ صواع: پيمانہ، وہی پانی پينے کا ظرف جو ابھی گز ر چکا ہے ۔٢٥
  ۔ زعيم: ضامن اور کفيل کو کہتے ہيں۔٢٦

  سوم ۔آيات کی تاويل
آيات کی تاويل بيان کرنے ميں پہلے بعض موارد کی تاويل، اس کے لغوی معنيکی مناسبت سے کريں گے، اس کے بعد ائمہ 

  اہل بيت کی روايات کو ذکر کريں گے۔

  زبان عرب ميں الفاظ کے معنی کی مناسبت سے آيات کی تاويل
بتوں کے توڑنے کے بارے مينحضرت ابراہيم کے کالم کی تاويل: حضرت ابراہيم نے مشرکين سے فرمايا:(بل فعلہ  الف۔

کبيرھم ھذا فاسئلوھم ان کانوا ينطقون) بلکہ يہ کام ان کے بڑے نے انجام ديا ہے اگر يہ بول سکتے ہيں تو ان سے پوچھ 
  )١لو۔(

يونکہ ان کی بات کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ اگر بات کر سکتے ہيں تو ان کے حضرت ابراہيم نے اس بيان سے تو ريہ کيا ، ک
بزرگ نے يہ کام کيا ہے ، يہ معنی بعد کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا: (لقد علمت ما ھؤالء ينطقون) تم 

  )٢خوب جانتے ہو کہ يہ بات نہيں کرسکتے۔(
  يوں سے کہی گئی : اس بات سے مراد کہ يوسف کےب۔ اس بات کی تاويل جو حضرت يوسف کے بھائ

..............  

  ٦٣)انبيائ١(
  ٦٥)انبياء ٢(

بھائيوں کو چور کہا اور ان سے کہا:(ايھا العير انکم لسارقون) اے قافلہ والو! تم لوگ چور ہو،يہ تھاکہ انہوں نے پہلے يوسف 
  کو ان کے باپ سے چرايا تھا۔

بھی کہا: (نفقد صواع الملک) بادشاه کا پيمانہ ہم نے گم کر ديا ہے اور يہ نہيں کہا کہ بادشاه بادشاه کے پيمانہ کے بارے ميں 
  ) ١کا پيمانہ چوری ہو گيا ہے ، اس بات ميں بھی جيسا کہ مالحظہ کر رہے ہيں تور يہ ہوا ہے.(

  ج۔ فتح کے بعد پيغمبۖر کی داستان: خدا وند سورٔه فتح ميں فرماتا ہے :
فتحاً مبينا٭ ليغفر لک هللا ما تقدم من ذنبک وما تاخر و يتم نعمتہ عليک و يھديک صراطا مستقيما٭ و ينصرک هللا  (انا فتحنا لک

  نصراً عزيزاً٭ ھو الذی انزل السکينة فی قلوب المؤمنين...)
نی نعمت تمام کرے ہم نے تمہيں کھلی فتح دی، تاکہ خدا وند عالم تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے اور تم پر اپ

اور راه راست کی ہدايت کرے اور تمہيں کامياب بنائے شکست ناپذير کا ميابی کے ساتھ وہی ہے جس نے مومنين کے دلوں 
  )٢ميں سکون و اطمينان پيدا کيا ہے ۔(

  کلمات کی تفسير
س اعتبار سے فتح نام رکھا ہے کہ ۔ فتحنا: ہم نے کشادگی دی، فتح سے مراد يہاں پر صلح حديبيہ ہے ، خدا وند عالم نے ا١

قريش کا اقتدار ختم ہو گيا وه بھی اس طرح کہ اب پيغمبر سے دشمنی نہيں کر سکتے اور آنحضرۖت سے جنگ کرنے کے 
  لئے لشکر آماده نہيں کرسکتے ، اس صلح کے بعد ہی پيغمبرنے مکہ پر فتح حاصل کی۔

  کے معنی ميں۔ ۔ ليغفر: تاکہ پوشيده کرے، غفران لغت ميں ڈھانکنے٢
۔ ذنبک: تمہارے کام کا خميازه اوربھگتان، نتيجہ، راغب مفردات ميں فرماتے ہيں: ذنب در حقيقت کسی چيز کے آخری ٣

حصہ کا پکڑنا ہے ،''اذنبتہ''يعنی ميں نے اس کا آخری حصہ پکڑ ليا، ''ذنب'' اس معنی ميں ہر اس کام ميں استعمال ہوتاہے 
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  جام خطرناک ہوتا ہے، ذنب کی جمع ذنوب آتی ہے ۔جس کا نتيجہ بھيانک اور ان

  آيت کی تاويل لغوی معنی کے مطابق
  صلح حديبيہ سے متعلق واقدی نے جو ذکر کيا ہے اس کا خالصہ کچھ اس طرح ہے :

..............  

  .٢٥٢، ص ٣. مجمع البيان ج٧٢۔٧٠)يوسف ١(
  ١۔٤) فتح ٢(

لگے کيا ہم مسلمان نہيں ہيں؟ فرمايا: کيوں نہيں۔کہا: تو پھر کيوں ہم  حضرت عمر؛ حضرت رسول خدۖا کے پاس آکر کہنے
اپنے دين ميں ذلت و رسوائی کا سامنا کررہے ہيں؟ رسول خدۖا نے فرمايا: ميں خدا کا بنده اور اس کا پيغمبر ۖہوں لٰہذا کبھی 

کرے گا، عمر نے رسول خدۖا کی بات نہيں  اس کے فرمان کی مخالفت نہيں کروں گا اور وه بھی کبھی ہميں تباه و برباد نہيں
مانی اور ابوبکر و ابو عبيده سے گفتگو کرنے لگے ان دونوں نے بھی اس کا جواب ديا،انہوں نے اس واقعہ کے بعد کہا: 

جس دن ميں شک و ترديد ميں تھا پيغمبر اکرۖم سے اس طرح گفتگو کی کہ اس انداز ميں کبھی ان سے ہمکالم نہيں ہوا 
  )١تھا...(

صلح حديبيہ کے بعد سورٔه فتح نازل ہوا اور اعالن کيا کہ يہ صلح پيغمبر اور مسلمانوں کے لئے عين کاميابی ہے ، جسے 
مشرکين نے پيغمبر کا گناه شمار کيا ہے وه عين صواب اور درستگی ہے ،يعنی مشرکين کوسفيہ کہنا اورمکہ ميں پيغمبر ۖ کا 

س کے بعد جنگ بدر وغيره ميں جو جنگ و جدال ہوئی سب کچھ حق اور خدا کی ان کے خدائوں پر اعتراض کرنا اور ا
مرضی کے مطابق تھا۔ خدا وند عالم نے مشرکين کے تمام خياالت کواس صلح سے جو اتنی بڑی فتح و کامرانی ہے نابود 

تاخر) آپ کے گز شتہ اور آئنده اور فنا کر ديااور اس سوره ميں خدا کی گفتگو کہ جس ميں فرماتا ہے :(ما تقدم من ذنبک وما 
گناه، يہ ويسی ہی بات ہے جيسے حضرت موسٰی کے قول کی حکايت سوره شعراء ميں کی ہے کہ فرمايا: (ولھم علی ذنب 
فٔاخاف ان يقتلون) ان کاميرے ذمہ گناه ہے ميں ڈرتا ہوں کہ کہيں وه مجھے قتل نہ کرديں، يعنی ميں ان کے خيال ميں گناه 

  گارہوں۔
..............  

  سورٔه فتح کی تفسير ميں۔ ١٩٠ص  ٣، ج٦٠٧۔٦٠٦ص  ٢) مغازی واقدی ج١(

 

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

  ائمہ اہل بيت کی روايات ميں آيات کی تاويل

صدوق نے ذکر کيا ہے :عباسی خليفہ مامون نے مذاہب اسالم کے صاحبان فکرو نظر نيز ديگر اديان کے ماننے والے يہود ،
نصارٰی ، مجوس اور صابئين کو آٹھويں امام حضرت علی بن موسٰی الرضا سے بحث کرنے کے لئے جمع کيا ،ان کے 

وتا تھا اس نے امام سے سوال کيا اور کہا: اے فرزند رسول! درميان علی بن جہم جواسالمی مذہب کا صاحب نظر شمار ہ
  کياآپ لوگ انبياء کو معصوم جانتے ہيں؟ فرمايا: ہاں، کہا: پھر خد اوند عالم کے اس کالم 

کے بارے ،ميں کياکہتے ہينکہ فرماتاہے :(و عصی آدم ربہ فغوی) آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور جزاسے 
) اور يہ کالم جس ميں فرماتا ہے:(وذا النون اذ ذھبمغاضبا فظن ان لن نقدر عليہ)؛ اور ذا النون( يونس کہ )١(محروم ہو گئے؟

)اور يہ کالم کہ يوسف کے بارے ميں ٢غضبناک چلے گئے اور اس طرح گمان کيا کہ ہم ان پر سختی نہيں کريں گے۔(
)اور جو داؤد کے ٣ور يوسف نے اس عورت کا اراده کيا؟(فرماتا ہے :(ولقد ھمت بہ وھم بھا) اس عورت نے يوسف کا ا
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) اور اپنے نبی محمۖد کے ٤بارے ميں فرمايا ہے:(و ظن داود انما فتناه)اور داؤد نے خيال کيا کہ ہم نے اسے مبتال کيا ؟(
يک چيز پوشيد رکھتے بارے ميں کہ فرمايا: (و تخفی فی نفسک ما هللا مبديہ و تخشی الناس و هللا احق ان تخشاه)آپ دل ميں ا

تھے جبکہ خد انے اسے آشکار کر ديااور لوگوں سے خوفزده ہو رہے تھے جبکہ خدا اس کا زياده حقدار ہے کہ اس سے ڈرا
  ) ٥جائے؟ (

  آپ ان آيات کے بارے ميں کيا فرماتے ہيں اور ا س کاکيا جواب ديتے ہيں:
لی! خدا سے ڈرو اور برائی کی نسبت هللا کے انبياء کی طرف مت امام علی بن موسٰی الرضا نے فرمايا: تم پر وائے ہو اے ع

دو اور کتاب خدا کی اپنی ذاتی رائے سے تاويل نہ کرو۔ خدا وند عز و جل فرماتا ہے : (وما يعلم تٔاويلہ اال هللا و الراسخون فی
  )٦ہے ۔(العلم ) خدا اور راسخون فی العلم کے عالوه کوئی آيات کی تاويل کا علم نہيں رکھتا 

ليکن جو خدا نے حضرت آدم کے بارے ميں فرمايا ہے :(وعصی ٰآدم ربہ فغوی ) ايسا ہے کہ خدا نے آدم کی تخليق کی تاکہ 
زمين پر اس کی طرف سے جانشين اور خليفہ ہوں، انہيں اس بہشت کے لئے خلق نہيں کيا تھا، آدم کی نافرمانی اس بہشت 

لئے تھی کہ تقدير اٰلہی انجام پائے، وه جب زمين پر آئے اور خد اکے جانشين اور اس ميں تھی نہ کہ اس زمين پر اور وه اس
کی حجت بن گئے تو عصمت کے مالک ہو گئے، کيونکہ خدا وند عالم نے فرمايا ہے : ( ان هللا اصطفی آدم و نوحاً و آل 

  )٧ان کو عالمين پر فوقيت دی ۔(ابراہيم و آل عمران عٰلی العالمين) خدا نے آدم، نوح،آل ابراہيم اور آل عمر
  ليکن جو اس نے حضرت يونس کے بارے ميں فرمايا ہے :

..............  

  ٢١١)طہ١(
  ٨٧)انبيائ٢(
  ٢٤)يوسف٣(
  ٢٤)ص٤(
  ٣٧)احزاب٥(
  ٧)آل عمران٦(
  ٣٣)آل عمران٧(

  ( و ذا النون اذذہب مغاضبا فظن ان لن نقدرعليہ )
ے خيال کر ليا تھا کہ خدا ان کے رزق کو تنگ نہيں کر سکتا، کيا تم نے خد کا يہ اس کے عالوه کچھ اور نہيں تھا کہ انہوں ن

کالم نہيں سنا ہے کہ فرمايا: (واما اذا ما ابتاله فقدر عليہ رزقہ)ليکن جب انسان کا امتحان ليتا ہے تو اس کے رزق کو کم کر 
واقعی طور پر ايسا خيال کرتے کہ وه اس پر قدرت ) يعنی اسے تنگی معيشت ميں مبتال کر ديتا ہے، اگر يونس ١ديتا ہے ؟(

  اور قابو نہيں رکھتا ہے تو وه کافر ہو گئے ہوتے۔
رہی خدا کی گفتگو حضر ت يوسف کے بارے ميں کہ فرمايا ہے : (ولقد ھمت وھم بھا) اس عورت نے يوسف کا اور يوسف 

نے اس کے قتل کا اگر مجبور کرتی تو ،چونکہ  نے اس عورت کا قصد کيا يعنی اس عورت نے گناه کا قصد کيا اور يوسف
  عظيم مخمصہ ميں پڑ گئے تھے تو خدا نے اس عورت کے قتل اور فحشاء سے دور کر ديا۔

جيسا کہ فرمايا:(کذلک لنصرف عنہ السوء و الفحشائ) ہم نے ايسا کيا تاکہ بدی يعنی قتل اور فحشاء يعنی زنا کوان ( يوسف) 
  سے دور کر يں۔

ے بارے ميں لوگ کيا کہتے ہيں؟ علی بن جہم نے کہا: کہتے ہيں: داؤد محراب عبادت ميں نمازپڑھ رہے تھے کہليکن داؤد ک
ابليس خوبصورت ترين اور خوشنما پرنده کی شکل ميں ظاہر ہوا انہوں نے نماز توڑ دی اور پرندے کو پکڑنے کے لئے اٹھ 

کيا اڑ کر چھت پر بيٹھ گيا اس کے چکر ميں اوپر گئے، پرنده اور ياکھڑے ہوئے پرنده گھر ميں داخل ہو گيا انہوں نے پيچھا 
بن حنان کے گھر ميں داخل ہو گيا نظروں سے تعاقب کيااچانک ''اوريا'' کی بيوی پر غسل کی حالت ميں نظر پڑ گئی جب 

گ ميں بھيج چکے تھے اس پر نظر پڑی دلباختہ اور فريفتہ ہو گئے ايسااس وقت ہوا جب کہ اوريا کو اس سے پہلے کسی جن
پھر لشکر کے کمانڈر کو لکھا کہ اوريا کو لشکر کی پہلی صف اور محاذ کے مدمقابل رکھنا اوريا پہلی صف ميں جنگ 

کرنے کے لئے روانہ ہو گيا اور مشرکوں پر فتح حاصل کی تو يہ فتح داؤد پر بہت گراں گز ری، دوباره خط لکھا کہ اوريا 
ے لئے روانہ کرو ''اوريا''( خدا اس پر رحمت نازل کرے) مار ديا گيا اور داؤد نے اس کی کو تابوت کے آگے آگے جنگ ک

بيوی سے شادی رچا لی، امام نے يہ باتيں سن کر اپنا منھ پيٹ ليااور کہا:انا  و انا اليہ راجعون يقينا تم نے خدا کے نبی پر 
انہوں نے نماز ميں الپرواہی برتی اورپرنده کے چکر ميں پڑ  يہاں تک کہ تہمت لگائی اور افترا پر دازی سے کام ليا ،کہ
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  گئے اور برائی
..............  

  ١٦)فجر١(

ميں ملوث ہو گئے اور بے گناه کے قتل کا اقدام کيا!! علی بن جہم نے پوچھا: اے فرزند رسول! پھر حضرت داؤد کی خطا 
ف يہ تھا کہ انہوں نے خيال کر ليا تھا خدا نے ان سے زياده عاقل و کيا تھی؟ امام نے فرمايا: تم پروائے ہو! داؤد کا گناه صر

دانا مخلوق پيدا نہيں کی ہے ، خداوندعالم نے دو فرشتوں کو بھيجا وه دونوں تاکہ ان کی محراب عبادت ميں داخل ہوئے اور 
  کہا:

ط٭ ان ھذا اخی لہ تسع و تسعون نعجة و (خصمان بغی بعضنا علٰی بعض فاحکم بيننا بالحق وال تشطط و اھدنا الٰی سواء الصرا
  لی نعجة واحدة فقال اکفلنيھا و عزنی فی الخطاب)

ہم دو آدمی شاکی ہيں کہ ہم ميں سے ايک نے دوسرے پر ظلم کيا ہے ؛ اس وقت ہمارے درميان حق و انصاف کے ساتھ 
بھيڑيں ہيں  ٩٩يرا بھائی ہے اس کے پاسفيصلہ کريں اور ظلم و ستم روانہ رکھيناور ہميں راه راست کی ہدايت کريں! يہ م

  )١اورميرے پاس ايک ہے اور وه کہتا ہے کہ اس ايک کو بھی ميں اسے ديدوں اوريہ گفتگو ميں مجھ پر غالب آ گيا ہے ۔(
داؤدنے (ع) مدعی عليہ کے بر خالف قضاوت کرنے ميں عجلت سے کام ليااور کہا: (لقد ظلمک بسوال نعجتک الٰی 

نے تم سے بھيڑ کا سوال کر کے تم پر ظلم کيا ہے اور مدعی سے اس کے دعوٰی پر دليل اور بينہ طلب نہيں نعاجہ)يقينا اس 
کيا ا ور مدعی عليہ کی طرف توجہ نہيں کی کہ اس سے بھی پوچھتے: تم کيا کہتے ہو؟ يہ داود کی خطا قضاوت ميں تھی نہ 

  کہ وه چيز جس کے تم لوگ قائل ہوئے ہو۔
کا کالم تم نے نہيں سنا کہ فرماتا ہے:(انا جعلناک خليفة فی االرضفاحکم بين الناس بالحق)اے داؤد! ہم نے تم  کيا خدا وند عالم

  )٢کو زمين ميں خليفہ قرار ديا لٰہذا لوگوں کے درميان حق و انصاف کے ساتھ قضاوت کرو۔(
تان کيا ہے ؟ امام رضا نے فرمايا: داؤد کے علی بن جہم کہتا ہے: ميں نے کہا: اے فرزند رسول خدۖا پھر'' اوريا'' کی داس

زمانہ ميں عورتوں کا حال يہ تھا کہ اگر ان کا شوہر مر جاتا تھا يا قتل کر ديا جاتا تھا تو وه کبھی شوہر نہيں کرتی تھيں، يہ 
يا تھا يہسب سے پہلے آدمی ہيں جن کے لئے خدا وند عالم نے روا رکھا کہ اس عورت سے شادی کريں جس کا شوہر مارا گ

  )٣وه چيز ہے جو لوگوں کو'' اوريا'' کے بارے ميں گراں گزری۔(
..............  

  ٢٣۔٢٢)ص١(
  ٢٦) ص ٢(
  نقل از امالی صدوق و عيون اخبار الرضا. ٧٤۔٧٣ص١١)بحارج٣(

کو  داستان جناب دائود کے سلسلہ ميں حضرت امير المومنين سے مروی ايک مخصوص روايت کہ آپ نے فرمايا: اگر کسی
ميرے پاس اليا جائے اور وه يہ کہے کہ دائود نے'' اوريا'' کی بيوی سے شادی کی ہے تو ميں اس کو دو ہری حد لگائوں گا 
ايک حد نبوت کی خاطر اور ايک حد مقام اسالم کی خاطر يعنی اگر کوئی يہ کہے کہ اوريا کی شہادت سے پہلے دائود نے 

  )١اس کی بيوی سے شادی کر لی ہے ۔(
دوسری روايت ميں فرماتے ہيں: جو بھی قصہ گو لوگوں کی طرح داؤد کی داستان روايت کرے گا تو ميں اس کو ايک اور

  )٢سو ساٹھ تازيانے لگائوں گا اور ايک دوسری روايت ميں ہے کہ يہ حد انبياء پر افترا پر دازی کی ہے (
  صدوق نے اسی طرح کی روايت امام جعفر صادق سے بھی ذکر کی ہے :

ٹھويں امام علی بن موسٰی الرضا سے ايک دوسری روايت ہے کہ آپ نے فرمايا: حضرت داؤد کے زمانے ميں عورتوں کا آ
حال يہ تھا کہ اگر ان کا شوہر مر جاتا يا قتل ہو جاتا تھا ؛ تو اس کے بعد شادی نہيں کرتی تھيں اور کسی کی زوجيت قبول 

ئے خدا نے يہ روا رکھا اور جائز کيا وه داؤد تھے کہ ايک ايسی عورت نہيں کرتی تھيں اور سب سے پہال شخص جس کے ل
سے شادی کريں جس کا شوہر مر گيا تھا، انہوں نے ''اوريا'' کے انتقال اور عدٔه وفات تمام ہونے کے بعداس کی بيوی سے 

  )٣شادی کی، يہ چيز ہے جو اوريا کے مرنے کے بعد لوگوں پر گراں گز ری۔(
گر کہا جائے کہ جو آپ نے روايت ذکر کی ہے اور جو علی بن ابراہيم قمی نے اپنی تفسير مينذکر کيا ہے مولف کہتے ہيں: ا

  دونوں ميں منافات ہے، اس روايت کا خالصہ يہ ہے :
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حضرت داؤد محراب عبادت ميں نماز پڑ ھ رہے تھے کہ اچانک ايک پرنده آپ کے سامنے آکر بيٹھ گيا اور اس نے انہيں 
ت مينڈال ديا کہ انہوں نے نماز ترک کر دی اور اس کو پکڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، پرنده اڑ کر وہاں اس درجہ حير

سے داؤد اور'' اوريا'' کے گھر کے درميان واقع ديوارپر بيٹھ گيا، داؤد اوريا کو محاذ جنگ پر بھيج چکے تھے، داؤد ديوار 
غسل کرتے ديکھا جب اس عورت نے ان کا سايہ ديکھا اپنے کے اوپر چڑھے تاکہ اسے پکڑ ليں اچانک ايک عورت کو 

بالوں کو پريشان کر کے اپنے جسم کو چھپا ليا داؤد اس کے گرويده ہو گئے اور اس کے بعد اپنی محراب عبادت ميں لوٹ 
درميان  آئے اور لشکر کے کمانڈر کو لکھا کہ فالں جگہ اور فالں مقام کی طرف جائے اور تابوت کو اپنے اور دشمن کے

  قرار دے اور اور يا کو تابوت کے آگے 
..............  

  )تفسير آيہ :مجمع البيان ، نورالثقلين ، تنزيہ االنبياء .١(
  ٦٤، نور الثقلين١٩٢٢٢، تفسير رازی ٣٥٤)تفسير خازن٢(
  ،نقل از عيون اخبار الرضا ٤٤٦٤، نور الثقلين٢٤١٤)بحار ٣(

  )١ا قتل کر ديا گيا وغيره۔(بھيجے، اس نے ايسا ہی کيا اور اوري
توہم جواب ديں گے: اس روايت کو راوی نے مکتب خلفاء ميں وارد متعدد روايتوں سے جمع اور تلفيق کی ہے اور اپنے 

خيال سے اس پر اضافہ کياہے، پھر اما م صادق کے بقول روايت کيا ہے، ابھی ہم اس روايت کے متن کی تحقيق اور بررسی
  کئے بغير کرتے ہيں۔سند کی جانب اشاره 

۔امام صادق نے خود ہم سے فرمايا: دو ايسی حديثيں جو آپس ميں معارض ہوں ان ميں سے جو عامہ (سنی) کے موافق ہو ١
  )٢اسے چھوڑ دو اور اس پر اعتماد نہ کرو۔(

  ا گيا : ۔ اوريا کی داستان سے متعلق امام جعفر صادق سے ہم تک ايک روايت پہنچی ہے کہ جب حضرت سے سوال کي٢
لو گ جو کچھ حضرت داؤد اور اوريا کی بيوی کے متعلق کہتے ہيں اس بارے ميں آپ کا کيا خيال ہے؟ فرمايا: يہ وہی چيز 

  ہے جو عامہ( مکتب خلفاء کے ماننے والے) کہتے ہيں۔
ونکا سر چشمہ عامہامام جعفر صادق اس حديث کی تصريح کرتے ہيں کہ لوگوں کی داؤداور'' اوريا'' کی بيوی سے متعلق بات

ہيں، يعنی مکتب خلفاء کے پيرو ہيں لٰہذا يہ بات يقينی طور پر ان کے مکتب سے مکتب اہل بيت کی کتابوں ميں داخل ہو گئی 
ہے اور ہم ان روايات کو اپنی جگہ پر''روايات منتقلہ '' يعنی مکتب خلفاء سے نقل ہو کر مکتب اہل بيت ميں آنے والی روا 

  )٣ہيں۔( يات کانام ديتے
) تو سمجھ ليں گے کہ اس روايت کو روايوں نے ٤اگر اس روايت کا ماخذ و مدرک کتب تفاسير اور تاريخ ميں تالش کر يں(

رسول خدۖا سے نقل نہيں کيا ہے او ر يہ نہيں کہا ہے کہ اسے رسول خدۖا نے فرمايا ہے ،جز ايک روايت کے کہ سيوطی نے 
يزيد رقاشی سے اور اس نے انس سے روايت کی ہے اور ہم نے اس کے باطل ہونے  مورد بحث آيت کی تفسير کے ذيل ميں

  کو اس بحث کے آغاز ميں واضح کر ديا ہے ۔
رہی زيد اور زينب کی داستان، رسول اکرۖم نے زينب کی زيد سے شادی کر کے دور جاہليت کے نسبی برابری کے قانون 

  کو اسالمی مساوات کے قانون ميں تبديل کر ديا، اور خاندانی و قبائلی تفريق کو توڑ ديا اوراس 
..............  

)اس کا تتمہ اسرائليات نامی کتاب اور اس کا اثر تفسير کی کتابوں ميں طبع اول ، بيروت ، ٥٦٥۔٥٦٢،از تفسير قمی (٢٣١٤)بحار١(
تقلہ '' جلد دوم،''القرآن الکريم و روايات ) بحث '' روايات من٣.(٣٣٦، ص ٣)کتاب معالم المدرستين،ج ٢، ميں مالحظہ کريں .(٢٣٣ص 

  )آيت کی تفسير کے بارے ميں تفسير طبری، قرطبی ،ابن کثير اور سيوطی مالحظہ ہو . ٤المدرستين '' مالحظہ ہو۔(

آنحضرت ۖاس عظيم توفيق کے بعد خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ زيد کی مطلقہ سے شادی کرکے منھ بولے بيٹے کے 
توڑيں جو کہ زمانٔہ جاہليت کا مشہور اصول تصور کيا جاتاتھا اورپيغمبۖر کا يہ کام جناب داؤد کے کام سے  قانون کو بھی

بہت مشابہ ہے کہ انہوں نے اوريا کی بيوی سے شادی کرکے جاہليت کے قانون کو توڑکر اسالمی قوانين ميں تبديلکر ديا 
سے ہی ہيں۔ پيغمبر اکرۖمنے قانون ربا (سود) کو باطل کرنے اور تمام انبياء کرام احکام اسالمی کے اجراء کرنے ميں اي

''اعراب جاہلی کے خون بہا'' کے قانون کو توڑ نے ميں بھی ايسا ہی کيا اور اپنے چچا عباس کے ربا کے عنوان سے حاصل
اعالن حجة الوداع  شده منافع کو مردود شمار کيااور اپنے چچا زاد بھائی ربيعہ کے خون کے ضائع (عدم قصاص) ہونے کا
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  ) ١کے موقعہ پر کيا۔(
يہ داؤد نبی کی'' اوريا ''کی بيوه سے شادی اور حضرت خاتم االنبياء کی منھ بولے بيٹے زيد کی مطلقہ بيوی زينب سے شادی

ت اس کے کا نچوڑ اور خالصہ تھا، ليکن افسوس يہ ہے کہ اسرائيلی روايتيں انبياء کی داستانوں کی تاويل ميناور جعلی روايا
عالوه دوسری چيزوں کی تاويل مينبعض کتب تفسير اسالم اورتحقيقی مآخذ ميں محققين کی صحيح رائے اور درست نظر 
کے لئے مانع بن گئی ہيں اور حق کوباطل اور باطل کو حق بنا ديا ہے۔ يہ روايات خاص کر اس وجہ سے مشہور ہو گئيں 

گئيں تاکہ بعض حاکم گروه کے جنايات کی توجيہ ہو سکے جو کہ شہوت  اور اسالمی سماج کے متوسط طبقہ ميں رائج ہو
پرستی اور ہوس رانی ميں اپنی مثال آپ تھے جس طرح کہ بڑے بڑے گناہونکا معاويہ اور يزيد بن معاويہ اور اس جيسے 

کی نسبت دينے لگے  مروانی خلفاء سے صدوراس بات کا باعث بناکہ عامہ انبياء اور هللا کے رسولوں کی طرف بھی گناہوں
اور ان سے عصمت کو سلب کر ليا اور قرآنی آيات کی ان کے حق ميں اس طرح تاويل کی کہ بعض خلفاء پر کوئی اشکال 

  اور اعتراض نہ ہو۔
اٰلہی مبلغين کے صفات کی تحقيق اور اس بحث کے خاتمہ کے بعد مناسب ہے کہ آئنده بحث ميں اپنے زمانہ کے ان کی 

  کش دولت مندوں سے ان کی جنگ اور مبارزه کی روش کے متعلق تحقيق کريں۔طاغوتوں اور سر
..............  

رسول خدۖا نے اپنے حجة الوداع کے خطبہ ميں فرمايا: (...ہر قسم کا ربا اور سود اٹھا  ٢٧٥٤ھ ،١٣٦٥) سيره ابن ہشام طبع مصر ١(
کرو اور نہ ہی کسی کے ظلم کا شکار ہو خدا کا حکم يہ ہے کہ کوئی ليا گيا ہے ليکن اصل سرمايہ تمہاری ملکيت ہے نہ کسی پر ظلم 

ربا نہ ہو، نيز عباس بن عبد المطلب کا ربا سارے کا سارا اٹھا ليا گيا ہے اور تمام جاہليت کا خون بھی، سب سے پہال خون جو تمہاری 
بيٹے کا ہے ( ربيعہ کا بيٹا رضاعت کے زمانہ ميں گردن سے اٹھاتا ہوں وه ہمارے چچا زاد بھائی ربيعہ بن حرث بن عبد المطلب کے 

 قبيلٔہ بنی ليث ميں تھا جسے قبيلٔہ ہذيل نے مار ڈاال تھا)۔

 

 نام کتاب : اسالم کے عقائد(پہلی جلد )

 

٨   
  

  انبياء کے مبارزے

  ربوبيت کے سلسلے مينانبيا ء عليہم السالم کے مبارزے 

اديان آسمانی کی تاريخ بتاتی ہے کہ اکثر جباروں اور ستمگروں کی نزاع اور کشمکش کا محور جو انبياء کے مقابلے ميں 
آتے تھے''خدا کی ربوبيت'' اور اس کی پروردگار ی تھی نہ کہ ''خالقيت'' کيونکہ بيشتر قوميناس بات کا عقيده رکھتی تھيں کہ

اگر چہ کبھی اس کا دوسرانام رکھ ديتے تھے، جيسے يہود کہ ''هللا'' کو ''يہوه'' کہتے تھے ''هللا'' تمام موجودات کا خالق ہے 
  جيسا کہ خداوند عالم نے ان کے بارے ميں خبر ديتے ہوئے فرمايا ہے:

  ۔(ولئن سٔالتھم من خلق السٰموات و االرض ليقولن هللا)١
  )١ا ہے تو وه کہيں گے: هللا نے!(اور اگر ان سے سوال کروگے کہ زمين و آسمان کو کس نے خلق کي

  ۔( ولئن سٔالتھم من خلق السٰموات و االرض ليقولن خلقھن العزيز العليم)٢
اور اگر ان سے سوال کروگے کہ زمين و آسمان کو کس نے خلق کيا ہے تو وه کہيں گے: قادر اور دانا خدا نے اسے خلق 

  )٢کيا ہے ۔(
  ٔانٰی يؤفکون)۔(ولئن سٔالتھم من خلقھم ليقولن هللا ف٣

اگر ان سے سوال کروگے کہ ان کو کس نے خلق کيا ہے تو وه کہيں گے: هللا نے! پھر کس طرح اس سے منحرف ہو جاتے 
  )٣ہيں؟(

ہم اس بحث کو فرعون سے موسٰی کليم کے مبارزه سے شروع کرتے ہيں کيونکہ اسميں تصاد م اورمبارزه کے تمام پہلو 
  مکمل طور پر واضح ہيں۔
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  کليم هللا اور فرعونموسٰی 

  حضرت موسٰی عليہ السالم اوران کے زمانے کے طاغوت فرعون کی داستان قرآن کريم ميں باربار ذکر
..............  

  ٢٥) لقمان ١(
  ٩)زخرف ٢(
  ٨٧)زخر ف ٣(

حجت  ہوئی ہے ، منجملہ ان کے سورٔه نازعات ميں ہے: فرعون نے آيات اٰلہی کو ديکھنے اور حضرت موسٰی کے اس پر
  تمام کرنے کے بعد مصر کے ايک عظيم گروه کو اکٹھا کيا اور ان کے درميان آواز لگائی :

  )١(انا ربکم االعلٰی) ميں تمہارا سب سے بڑارب ہوں ۔(
فرعون اپنے اس نعره سے درحقيقت يہ کہنا چاہتاہے : مثال کے طور پر اگر پالتو پرنده ايک پالنے واال رکھتا ہے جو اس کا 

تا ہے، جو اسے کھانا، پانی ديتا ہے، نيز اس کی زندگی کے لئے نظام حيات مرتب کرتا ہے تو ميں فرعون بھی مالک ہو
تمہاری نسبت اسی طرح ہوں وه کہتا ہے : (اليس لی ملک مصر و ھذه االنھار تجری من تحتی) کيا مصر کی حکومت ميری 

  )٢يں؟(نہيں ہے اورکيايہ نہريں ميرے حکم کے تحت جاری نہينہوئی ہ
فرعون اس وقت پورے مصر اور اس کے اطراف اور متعلقات کا مالک تھا، اس لحاظ سے اس نے خيال کيا کہ مصريوں کو

غذاوه ديتا ہے ، وه ہے جو سب کی ضرورتوں کو برطرف کرتا ہے اور ان کی امداد کرتا ہے،لٰہذا ، وه ان کا مربی اور 
کہ تمام -مثال کے طور پر-طرف سے معين ہونا چاہئے اور جو قانون بنائےپرورش کرنے واال ہے ان کا نظام حيات اس کی 

بنی اسرائيل، اہل مصر کے خادم رہيں گے، يہ وہی دين اور شريعت ہے کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے ۔ فرعون کے قول 
موجودات کو خلق کرنے کا مطلب اس فقرے سے :(انا ربکم االعلٰی) يہی ہے اس نے اپنے کالم ميں زمين و آسمان نيز تمام 

  کا دعوٰی نہيں کيا ہے ۔
ليکن موسٰی کليم هللا اس سے کيا کہتے ہيں؟ اوران کی اور ان کے بھائی ہارون کی رسالت، فرعون کو ا  کاپيغام پہنچانے 

  ميں کيا تھی؟ خدا وند عالم نے ان دونوں موضوع سے متعلق سوال کا جواب ديتے ہوتے فرمايا:
  ن انہ طغٰی...فٔاتياه فقوال انا رسوال ربک فٔارسل معنا بنی اسرائيل وال تعذبھم قد جئناک بآية من ربک)(اذھبا الٰی فرعو

فرعون کی طرف جائو اس لئے کہ وه سرکش ہو گيا ہے ...اس کے پا س جائو اور کہو: ہم تيرے رب کے فرستاده ہيں، لٰہذا 
دے، ہم تيرے پروردگار کی طرف سے روشن عالمت کے ساتھ بنی اسرئيل کو ہمارے ساتھ بھيج دے اور انہيں عذاب نہ 

  )٣آئے ہيں۔(
..............  

  ٢٤)نازعات ١(
  ٥١) زخرف ٢(
  ٤٣۔٤٧) طہ ٣(

خدا وند عالم اس آيت ميں فرماتا ہے : اے موسٰی اور اے ہارون! فرعون کے پاس جائو اور کہو ہم دونوں تيرے رب کے 
تيری پرورش کی ہے اور کمال تک پہنچايا ہے ، اس سے کہو: اے فرعون تو '' فرستاده ہيں جس نے تجھے خلق کيا اور 

اپنے ادعاء ربوبيت'' ميں خطا کا شکار ہے! ہم اپنی بات کی صداقت اور حقانيت پر تيرے رب کی طرف سے اپنے ہمراه 
  روشن دليل ليکر آئے ہيں۔

رنے کے بعد جنگ و جدال اور بحث و مباحثہ پر اتر ليکن فرعون حضرت موسٰی سے خدا کی آيات اور نشانيوں کا مشاہده ک
آيا اور بوال: اگر تم ميری ربوبيت کے قائل نہيں ہو اور کہتے ہو''ربوبيت'' ميرے عالوه کسی اور کا حق ہے اور ہميں چاہئے 

  کہ نظام حيات اسی سے حاصل کريں تو، يہ ''رب'' جس کے بارے مينتمہارا دعوٰی ہے وه کون ہے؟
  )اے موسٰی تم دونونکا رب کون ہے ؟١يا موسٰی)((فمن ربکما 

قرآن کريم نے يہاں پر موسٰی کے ذريعہ جوفرعون کا جواب نقل کيا نہايت ہی ايجاز اور اختصار کے ساتھ بيان کرتے ہوئے 
خلق فرمايا: (ربنا الذی اعطٰی کل شیء خلقہ ثم ھدی ) ہمارا رب وه ہے جس نے ہر موجود کو اس کے تمام لوازمات سميت 
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  )٢کيا، پھر اس کے بعد ہدايت کی۔(
يعنی تمام چيز کی تخليق بکمالہ و تمامہ انجام دی ہے، خدا وند عالم سوره''اعلٰی'' ميں اس تماميت کو زياده تفصيل کے ساتھ 

قدر  بيان کرتے ہوئے فرماتاہے : ''فسّوی '' اس نے مرتب اور منظم کيا۔ يعنی اسے ہدايت پذيری کے لئے آماده کيا پھر''
  )٣فھدی'' اس نے اندازه گيری کی اور ہدايت کی ۔(

يعنی ہر مخلوق کو اس کی فطرت اور ذات کے تناسب اور مناسب اندازه کے ساتھ پيدا کيا اور ہدايت کی اور تمامخلق ميں 
  آدميوں کی پيغمبروں کے ذريعہ ہدايت کی۔

بہہ ڈال دے اس نے کہا:(فما بال القرون االولٰی)پھر گز فرعون اس بات پر آماده ہوا کہ موسٰی کے اس استدالل ميں شک و ش
  )٤شتہ نسلوں کی تکليف کيا ہوگی؟(

يعنی اگر تمہارا رب لوگوں کو پيغمبروں کے ذريعہ اس نظام کی طرف ہدايت کرتا ہے جو اس نے ان کے لئے مقرر کيا ہے 
ی طرف مبعوث ہوئے ہيں وه کون ہيں؟ ان تو اس پروردگار نے گز شتہ نسلوں کو کس طرح ہدايت کی ہے؟ جو رسول ان ک

  کے دستورات اور شرائع کيا تھے؟
..............  

  ٤٩) طہ ١(
  ٥٠)طہ ٢(
  ٣اور  ٢) سورٔه اعلٰی ٣(
  ٥١) طہ ٤(

  موسٰی نے کہا:
  (علمھا عند ربی فی کتاب ال يضل ربی وال ينسٰی )

) ١گمراه نہيں ہوتا اور نہ ہی فراموش کرتا ہے۔ ( اس کا علم ميرے رب کے پاس ، ايک محفوظ کتاب ميں ہے ميرا رب کبھی
 يعنی ان زمانوں کا علم پروردگار کے نزديک ايک کتاب ميں مکتوب ہے وه کبھی گمراہی اور فراموشی کا شکار نہيں ہوتا۔

  اس کے بعد حضرت موسٰی نے پروردگار کے صفات اور خصوصيات بيان کرنا شروع کئے اور کہا:
مہداً و سلک لکم فيھا سبالً وانزل من السماء ماًئ فٔاخرجنا بہ ازواجاً من نباٍت شتی٭ کلوا وارعوا  (الذی جعل لکم االرض

  انعامکم ان فی ٰذلک آلياٍت ألولی النھی)
وہی خدا جس نے زمين کو تمہارے آسائش کی جگہ قرار دی اور اس ميں تمہارے لئے راستے ايجاد کئے اور آسمان سے 

م نے اس سے انواع و اقسام کی سبزياناگائيں، کھائو اور اپنے چوپايوں کو اس ميں چرائو، يقينا اس ميں پانی نازل کيا ، پس ہ
  )٢اہل عقل کے لئے روشن نشانياں ہيں ۔(

قرآن کريم نے اس سلسلے ميں موسٰی اور فرعون کے سوال و جواب کو بيان کرتے ہوئے فرمايا : اے فرعون! توجو 
  کہتاہے:

  )٣و ھذه األنھار تجری من تحتی)((اليس لی ملک مصر 
تو اور تيرے دربار کے تمام حاشيہ نشين اور درباری لوگ يہ جان ليں: تيرا پروردگار وہی خالق ہے جس نے زمين کو خلق 
کيا اور اپنی ''ربوبيت'' کے تقاضاکے مطابق اسے انسان کی آسا ئش کے لئے گہواره قرار ديا اور اس ميں راستے پيدا کئے 

ن جس کا ايک جز ملک مصر بھی ہے اور آسمان سے بارش نازل کی کہ اس سے نہريں وجود ميں آئيں اور نيل بھی وه زمي
انہيں ميں سے ايک ہے نيز اسی پانی کے ذريعہ انواع و اقسام کے نباتات پيدا کئے تاکہ انسان اور حيوانات کے لئے خوراک 

  ہو۔
اور بے بس ہو گيا تو ا س نے دوباره شبہ ايجاد کرنے کی ٹھان  جب فرعون حضرت موسٰی کی اس منطق کے سامنے عاجز

  لی کہ حضرت موسٰی کے ادلہ و براہين کو تحت الشعاع ميں قرار ديدے، خدا وند عالم اس کے اور
..............  

  ٥٢) طہ ١(
  ٥٤۔٥٣)طہ٢(
  ٥١)زخرف٣(
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  ) ١ہم نے اسے اپنی تمام نشانياں دکھاديں۔( اس کے موقف کے بارے ميں فرماتا ہے :(ولقد اريناه آياتنا کلھا) يقينا
يعنی جب ہماری عام نشانيوں اور ان خاص الخاص نشانيونکوجو موسٰی نے اسے دکھايا فکّذب و ابٰی تواس نے تکذيب کی 

  اور انکار کرتے ہوئے بوال: 
عداً ال نخلفہ نحن و ال انت مکاناً (اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک يا موسٰی٭ فلنٔاتينک بسحر مثلہ فاجعل بيننا و بينک مو

  سوٰی)
اے موسٰی تم اس لئے آئے ہو کہ ہميں ہماری سرزمينوں سے اپنے سحر کے ذريعہ نکال باہر کرو؟ يقينا ہم بھی اسی طرح 
کے سحر کا مظاہره کريں گے ، تو اب ہمارے اور اپنے درميان کوئی تاريخ معين کردو کہ ہم ميں سے کوئی بھی اس کے 

  )٢ہ کرے وه بھی ايسی جگہ جو سب کے لحاظ سے مساوی ہو۔ (خالف ن
موسٰی قوم بنی اسرائيل سے تعلق رکھتے تھے، وه لوگ سرزمين مصر ميں عالم غربت ميں غالمی کی زندگی گزار رہے 

سر تھے اور فرعون اپنی اس بات سے کہ: تم آئے ہو کہ ہميں ہماری سر زمينوں سے نکال باہر کردو؟ اپنے گردو پيش ، 
کش حوالی و موالی کو ان کے خالف بھڑکا نا چاه رہا تھا اور خدا کی آيات اور نشانيوں (عصا اور يد بيضا) ميں اپنی اس 

بات سے کہ يہ سب کچھ سحر وجادد ہے شبہ ايجاد کرناچاه رہا تھا، کيونکہ سرزمين مصر ميں سحر کا رواج تھا اور بہت 
  سارے جادو گر فرعون کے پيرو کار تھے۔ 

سحر، ايک خيالی اور وہمی ايک بے حقيقت شیٔ  ہے جو انسان کے حواس اور نگاہوں کو دھوکہ ديتا ہے جس طرح کبھی 
انسان کا احساس دھوکہ کھا جاتا ہے اور اپنے خيال ميں غير واقعی چيز کو واقعی سمجھ ليتا ہے جبکہ اس کا وجود حقيقی 

ی نشانياں تھيں وه بھی ايسی قدرت کے ہمراه جس نے آگ کو حضرت نہيں ہوتا ليکن جناب موسٰی کے ہمراه قدرت خدا ک
ابراہيم پر گلزار بناديااور انہينسالمتی عطا کی ، عام لوگ حق و باطل، نيک و بد اور خيال وواقع (حقيقت) کے درميان تميز 

لٰہذا فرعون نے بھی  کرنے کی قوت و صالحيت نہيں رکھتے، اس کے عالوه کبھی کبھی کثرت اور زيادتی غالب آجاتی ہے
لوگوں کے حاالت ديکھتے ہوئے اور اپنے پر فريب جادو گروں کی قوت کے بل پر موسٰی کا مقابلہ کيااور کہا: يقينا ہم بھی 

تمہاری طرح سحر کا مظاہره کريں گے اور ابھی ہم دونوں کے درميان اس کی تاريخ معين ہو جائے کہ اس تاريخ سے کوئی 
  ايک مساوی اور برابر جگہ پر (کھلے ميدان ميں)۔ پيچھے نہ ہٹے وه بھی

..............  

  ٥٦) طہ ١(
  .٥٧ ٥٨)ٰطہ ٢(

فرعون اپنی قدرت اور برتری سے فائده اٹھاتے ہوئے موسٰی کے مقابلے ميں آ گيا اور تاريخ کا تعين موسٰی کے ذمہ چھوڑ 
رے لوگ عيد مناتے ہيں اور کھلے ميدان ميں اجتماع ديا، موسٰی نے قبول کيا اور وقت معينہ کو ايسے دن رکھا جس دن سا

کرتے ہيں اور کہا: موعد کم يوم الزينة و ان يحشر الناس ضحٰی ہمارے اور تمہارے مقابلہ کا وقت زينت اور عيد کا دن ہے 
جاتا اس شرط کے ساتھ کہ سارے لوگ دن کی روشنی ميں جمع ہو جائيں۔ ضحی اس وقت کو کہتے ہيں جب آفتاب اوپر چال 

ہے۔ اور اس کی شعاع پھيل جاتی ہے (فتولی فرعون فجمع کيده )فرعون مجلس ترک کرکے واپس چال گيا اور مکرو حيلہ 
  )١کی جمع آوری ميں لگ گيا۔(

موسٰی کليم هللا اور فرعون کا دوسرا مقابلہ سورٔه شعرا ء ميں بيان ہوا ہے خدا وند سبحان فرعون کی طرف موسٰی اور ہارون 
  ے اور ان کے مقابلہ کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے :کوبھيجن

(فٔاتيا فرعون فقوال انا رسول رب العالمين٭ قال فرعون وما رب العالمين٭ قال رب السموات واالرض وما بينھما ان کنتم 
ون٭ قال رب موقنين٭ قال لمن حولہ اال تستمعون٭ قال ربکم و رب آبائکم االولين٭ قال ان رسولکم الذی ارسل اليکم لمجن

  المشرق و المغرب وما بينھما ان کنتم تعلقون)
فرعون کی طرف جائو اور کہو ! ہم پروردگار عالم کے فرستاده ہيں... فرعون نے کہا: پروردگار عالم کون ہے ؟ موسٰی نے 

پنے گرد و پيش کے کہا: زمين اور آسمان اور ان کے ما بين موجود ہرچيز کا پروردگار ،اگر اہل يقين ہو تو ، فرعون نے ا
لوگوں سے کہا: کيا تم لوگ نہيں سن رہے ہو؟ موسٰی نے کہا: وه تمہارا اور تمھارے گزشتہ آبا ء و اجداد کا پروردگار ہے، 
فرعون نے کہا: جو پيغمبر تمہاری طرف مبعوث ہوا ہے وه يقينا ديوانہ ہے ۔ موسٰی نے کہا: وه مشرق و مغرب نيز ان کے ما

  )٢ہے اگر اپنی عقل و فکر کا استعمال کرو۔(بين کا پروردگار 
جب فرعون نے موسی ٰ سے دليل اور نشانی کا مطالبہ کيا اور حضرت موسی ٰ کے عصا اور يد بيضا کو ديکھا تو اپنے 
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  اطراف والوں سے کہا : 
فی المدائن حاشرين٭  ( ان ھذا لساحر عليم٭ يريد ان يخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تٔامرون، قالوا ارجہ و اخاه و ابعث

  ئاتوک بکل سحار عليم٭ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم٭ و قيل للناس ھل ٔانتم مجتمعون٭ لعلنا نتبع السحرة ان کانوا ھم 
..............  

  ٦٠۔٥٩)طہ١(
  ٢٨۔١٦)شعرائ٢(

م و انک اذا لمن المقربين٭ قال لھم موسٰی ٔالقواالغالبين٭ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا ألجراً ان کنا نحن الغالبين٭ قال نع
  ما انتم ملقون٭ فالقوا حبالھم و عصيھم و قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون)

يہ آگاه اور ماہر ساحر ہے وه اپنے جادو کے ذريعہ تمہيں تمہاری سر زمينوں سے نکال باہر کرنا چاہتاہے۔ تم لوگوں کی کيا 
ور اس کے بھائی کو مہلت دو اور مامورين ہرشہر کی طرف روانہ کئے جائينتاکہ ہر ماہر اور آگاه رائے ہے ؟ بولے: اسے ا

ساحر کو ال سکيں آخر کار روز موعود پر تمام جادو گر اکٹھا ہو گئے اور لوگوں سے کہا گيا: کيا تم لوگ بھی اکٹھاہو گے 
جب جادو گر آئے تو فرعون سے بولے: اگر ہم کامياب ہوگئے تاکہ اگر جادو گر کامياب ہو جائيں تو ہم ان کی پيروی کريں؟!

تو کيا ہميں اجر ملے گا؟ کہا: ہاں اور ايسی صورت ميں تم لوگ مقرب بارگاه بن جائو گے۔ موسٰی نے ساحروں سے کہا: جو 
م يقينا ہم لوگ کامياب ڈالنا چاہتے وه زمين پرڈال دو، ان لوگوں نے اپنی رسياں اورالٹھيانڈال کر کہا: فرعون کی عزت کی قس

  )١ہيں۔(
  سورٔه اعراف سحر کی کيفيت اور اس کی لوگوں پر تاثيرکے بارے ميں فرماتا ہے :

(فلما ٔالقوا سحروا ٔاعين الناس و استرھبوھم و جاء وا بسحر عظيم٭ و ٔاوحينا الٰی موسٰی ان الِق عصآک فاذا ھی تلقف ما ئافکون 
ن٭ فغلبوا ھنالک وانقلبوا صاغرين٭ و القی السحرة ساجدين٭ قالوا آمنا برب العالمين٭ رب ٭ فوقع الحق و بطل ما کانوا يعملو

موسٰی و ھارون٭ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموه فی المدينة لتخرجوا منھا اھلھا فسوف تعلمون٭ 
انا الٰی ربنا منقلبون٭ وما تنقم منا اال ان آمنا بآيات ربنا لما جائتناألقطعن ٔايديکم و ٔارجلکم من خالف ثم ألصلبنکم اجمعين٭ قالوا 

  ربنا افرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين)
جب ان لوگوں نے اپنے سحر کے اسباب و وسائل زمين پر ڈال ديئے، لوگوں کی نگاہيں باندھ ديں اور ڈرايا اور بہت بڑا 

  جادو ظاہر کيا تو ہم نے موسٰی کو وحی کی :
اپنا عصا ڈال دو اچانک اس عصا نے ان کے وسائل کو نگل ليا! نتيجہ يہ ہوا کہ حق ثابت ہوگيا اور ان کا کاروبار باطل ہوگيا 

  وه سب مغلوب ہوگئے اور ذليل ہوکر واپس ہوگئے،اورجادو گر سجدے ميں گر پڑے اور
..............  

  ۔٣٤)شعرائ١(

يعنی موسٰی اور ہارون کے رب، پر فرعون نے کہا: کيا تم ميری اجازت سے پہلے بولے : ہم پروردگار عالم پر ايمان الئے؛ 
اس پر ايمان لے آئو گے؟ يقينا يہ ايک سازش ہے جو تم نے شہر ميں کی ہے تاکہ يہاں کے رہنے والونکو باہر کر دو ليکن 

ہاتھ تو باياں پيراور کسی کا باياں  عنقريب جان لو گے کہ تمہارے ہاتھ پائوں خالف سمتوں سے قطع کرونگا( کسی کا داہنا
پيرتو داہنا ہاتھ) ؛ پھر تم سب کو سولی پرلٹکا دوں گا، جادو گروں نے کہا: ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائيں گے 

تمہارا انتقام لينا ہم سے صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے رب کی آيتوں پر کہ جو ہمارے پاس آئيں ايمان لے آئے، خدايا! 
  ں صبر اور استقامت عطا کر اور ہميں مسلمان ہونے کی حالت ميں موت دينا۔ہمي

سورٔه شعرا ء ميں فرماتا ہے : (انہ لکبيرکم الذی علمکم السحر) يقنا وه تمہارا بزرگ اور استاد ہے جس نے تمہيں سحر کی 
  تعليم دی ہے ۔

بکم االعلٰی )ميں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، موسٰی گز شتہ آيات ميں ذکر ہو اہے کہ: فرعون نے اہل مصر سے کہا:( انا ر
کو وحی ہوئی کہ فرعون سے کہو: (انا رسوال ربک..و جئنا بآية من ربک)ہم تمہارے رب کے فرستاده ہيں...ہم اس کے پاس 

  سے تمہارے لئے نشانی ليکر آئے ہيں۔
  فرعون نے کہا: (فمن ربکما يا موسٰی )تمہارا رب کون ہے اے موسٰی!
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نے کہا:(ربنا الذی اعطٰی کل شیء خلقہ ثم ھدی) ہمارا پروردگار وه ہے جس نے ہرموجود کو اس کی خلقت کی ہر  موسیٰ 
  الزمی چيز کے ساتھ وجود بخشا اور اس کے بعد ہدايت کی۔

 اس کے اس سوال کے جوا ب مينکہ گز شتہ نسلوں کی تکليف پھر کيا ہوگی؟ کہا: اس کا علم ہمارے پروردگار کے پاس ہے
جس نے زمين کو تمہارے لئے آرام و آسا ئش کی جگہ قرار دی...، خدا وند عالم ايک دوسرے موقع پر موسٰی و ہارون سے 

  فرماتا ہے : فرعون سے کہو: ہم رب العالمين کے فرستاده ہيں۔
  زوں کا رب۔فرعون نے کہا: رب العالمين کون ہے ؟ موسٰی نے جواب ديا: زمين ، آسمان اور ان کے ما بين موجود چي

  تمہارااور تمہارے گز شتہ آباء اجداد کا رب ،مشرق و مغرب اور ان کے درميان کا رب ہے ۔
ليکن ان کے جادو گروں نے جب عصا کا معجزه ديکھا اور يہ ديکھا کہ جو کچھ انھوں نے غير واقعی اور جھوٹ دکھا يا تھا 

، رب موسٰی و ھارون) ہم رب العالمين پر ايمان الئے رب سب کو نگل گيا، تو بے ساختہ کہنے لگے:(آمنا برب العالمين
  موسٰی وہارون پر۔

  اورفرعون کے جواب ميں کہ جب اس نے کہا:تمہارے ہاتھ پائوں خالف سمتوں سے قطع کروں گا تو ان لوگوں نے کہا:
  غ علينا صبراً و توفنا مسلمين)(الضير أِنا الٰی ربنا منقلبون٭وما تنقم منا اال ان آمنا بآيات ربنا لما جائتنا ربنا افر

کوئی بات نہيں ہے ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائيں گے ، تم ہم سے صرف اس وجہ سے انتقام لے رہے ہو کہ ہم اپنے 
پروردگار کی آيتوں پر ايمان الئے ہيں جب وه ہمارے پاس آئيں، خدايا! ہميں صبر و استقامت عطا کر اور ہميں مسلمان ہونے 

  وت دے۔کی حالت ميں م
قرآن کريم ميں مذکور ه بيان سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے : موسی و ہارون کی بحث اور معرکہ آرائی فرعون اوراس کے 

سرکش و باغی طرفداروں کيساتھبارہا تکرار ہوئی ،جيسا کہ خداکی آيتيں اور نشانياں بھی متعدد تھيں: طوفان، ٹڈيوں کی 
اور يہ بھی ہے کہ تمام نزاع ربوبيت کے بارے ميں تھی لٰہذ اموسی و ہارون نے  کثرت،پيڑ پودونکی آفت، مينڈک اور خون

اس سے کہا: ہمارا اور تمہارا رب وہی عالمين کا پالنے واال ہے ، جوزمين و آسمان اور اس کے ما بين کا رب ہے نيز گز 
  تہ آباء و اجداد کا رب ہے ۔شتہ نسلوں کا رب ہے ، مشرق و مغرب اور ان کے ما بين کا رب ہے نيز تمہارے گز ش

اورکہا: سب کا رب ايک ہی ہے اوروه وه ہے جس نے ہر موجود کو اس کے تمام لوازم خلقت کے ساتھ خلق کيا پھر اس نے 
ہدايت کی، او ريہ کہ: اس کے جادو گروں نے سمجھا کہ ان کا سحر خيالی اور موہوم شیٔ  ہے اس کی کوئی حقيقت نہيں ہے 

قتی ہيں۔ لکڑياں اور رسياں جو کہ ميدان ميں سانپ کی طرح لہرا رہی ہيناور بل کھا رہی ہيں وه اپنی اور اس کے آثار و
پرانی حالت پر واپس آکر لکڑی اور رسی ہی ره جائيں گی ليکن عصا کے معجزه نے سب کو نگل ليا او ر کوئی اصل اور 

سی کے بس کی بات نہيں ہے ، لٰہذا کہا: ہم رب العالمين فرع باقی نہيں ره گئی، يہ عصا کے خالق رب العالمين کے عالوه ک
  يعنی موسٰی اور ہارون کے رب پر ايمان الئے ،اس پروردگار پر جس نے دونوں کو لوگوں کی ہدايت کے لئے بھيجاہے ۔

  ابراہيم کی جنگ توحيد ''الوہيت اور ربوبيت ''سے متعلق
راہيم خليل نے اپنے زمانے کے انواع و اقسام شرک سے مقابلہحضرت موسٰی کليم کے زمانے سے صديوں پہلے حضرت اب

  کياکہ منجملہ يہ ہيں :

  الف۔ توحيد الوہيت کے بارے ميں مبارزه
خدا وند عالم نے سورٔه انبيائ، شعراء اور صافات ميں توحيد الوہيت کے بارے ميں ابراہيم کی اپنی قوم سے نزاع کا تذکره 

  کچھ کچھ داستان بيان کی ہے۔ کياہے ا ور ہر ايک ميں اس کی
ابراہيم نے محکم دالئل سے ان کے اعتقادات کو باطل کيا اور ان کے بتوں کو توڑ ڈاال جس کے نتيجہ ميں انہيں آگ ميں ڈال 
دياگيا، پھر خد اوند عالم نے آگ کو ان پر سرد کر کے انہيں سالمتی عطا کيہم اس کے متعلق تفصيلی بيان سے صرف نظر 

  صرف'توحيد الوہيت'' کے بارے ميں جو کچھ تحقيق ہے بيان کريں گے۔ کرتے ہوئے
  جب مشرکوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا پھوٹا اور بکھرا ہوا ديکھا توابراہيم کو حاضر کرکے ان سے کہا:

  (ء ٔانت فعلت ھذا بآلھتنا يا ابراہيم٭ قال بل فعلہ کبيرھم ھذا فاسٔالوھم ان کانوا ينطقون)
خدا ئوں کے ساتھ ايسا سلوک کياہے اے ابراہيم ! ابراہيم نے کہا: بلکہ يہ کام ان کے بڑے نے کيا ہے ، ان آيا تم نے ہمارے 

  )١سے پوچھو اگر بول سکيں۔(
يعنی اگر ان ميں نطق کی صالحيت ہے تو خود ان سے دريافت کر لو: ان کے بڑے نے کيا ہے يا کسی اور نے؟اور چونکہ 

  کے بڑے نے نہيں توڑا ہے ۔ بت بات نہيں کر سکتے يقينا ان
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اسی طرح خدا وند عالم خبر ديتا ہے : ابراہيم نے ان لوگونکے ساتھ بھی مبارزه کيا جنہوں نے ستاروں کو اپنا رب سمجھ ليا 
تھاليکن ان کے نزديک معنی و مفہوم کيا تھا اس سے ہميں آگاه نہيں کرتا ہم مشرکوں کے اخبار ميں صرف اس بات کو درک

ہ، ان ميں سے بعض''رب'' اور ''الہ'' کو الگ الگ نہيں جانتے تھے جيسا کہ اس سے پہلے ہم بيان کر چکے ہيں کرتے ہينک
  کہ انبياء اور پيغمبروں نے ہميشہ اپنی امت کے مشرکين سے ''توحيد

..............  

  ٦٢۔٦٣) انبيائ١(

  ربوبيت'' کے بارے مينمبارزه کيا ہے ۔
  ں حضرت ابراہيم کے، ستاره پرستوں سے مبارزه کی خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے :خد اوند عالم سورٔه انعام مي

(و کذلک نری ابراہيم ملکوت السموات و االرض و ليکون من الموقنين٭ فلما جن عليہ اليل رای کوکباً قال ھذا ربی فلما افل قال
لم يھدنی ربی ألکونن من القوم الضالين٭ فلما رای الشمس  ال احب اآلفلين٭ فلما رٔا ی القمر بازغاً قال ھذا ربی فلما افل قال لئن

بازغة قال ھذا ربی ٰہذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی برٔی مما تشرکون٭ انی وجھت وجھی للذی فطر السموات و االرض حنيفاً 
ن بہ اال ان يشاء ربی شيئاً وسع ربی و ما ٔانا من المشرکين٭ و حاجہ قومہ قال اتحاجونی فی هللا و قد ھداِن و ال اخاف ما تشرکو

  کل شیء علماً افال تتذکرون)
اور اس طرح ابراہيم کو زمين و آسمان کے ملکوت کی نشاندہی کرائی تاکہ اہل يقين ميں سے ہو جائيں جب شب کی تاريکی 

ست نہيں رکھتا اور جب افق آئی تو ايک ستاره ديکھا، کہا: يہ ميرا رب ہے ؟ اور جب ڈوب گيا تو کہا: مينڈوبنے والے کو دو
پر درخشاں چاند کو ديکھا تو کہا: ''يہ ميرا رب ہے ''؟ اور جب ڈوب گيا، کہا: اگر ميرا رب ميری ہدايت نہ کرتا تو يقينی 

طور پر مينگمراه لوگوں ميں سے ہو جاتا۔ اور جب سورج کو ديکھا کہ افق پر تاباں ہے ، کہا: يہ ميرا خدا ہے. يہ سب سے 
  ور جب ڈوب گيا، کہا: اے ميری قوم! جس کو تم خدا کا شريک قرار ديتے ہو ميں اس سے بيزار ہوں۔بڑا ہے ا

ميں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کيا جس نے زمين و آسمان کو خلق کيا ہے ميں اپنے ايمان ميں خالص ہوں نيز مشرکوں 
  ميں سے نہيں ہوں۔

ہو گئی، کہا: کيا تم مجھ سے خدا کے بارے ميں جھگڑا کرتے ہو؟ حضرت ابراہيم کی قوم ان سے جھگڑنے کے لئے آماده 
جبکہ خدا نے ميری ہدايت کی اور جس کو تم لوگوں نے اس کا شريک قرار ديا ہے ميں اس سے نہيں ڈرتا، مگر يہ کہ ہمارا 

  )١ل کرتے؟!(رب ہم سے کوئی مطالبہ کرے کہ ہمارے رب کا علم تمام چيزوں پر محيط ہے تم لوگ نصيحت کيوننہينحاص
  حضرت ابراہيم خليل اپنی قوم کے ستاره پرستوں کی زبان ميں ان سے بات کرتے ہيں اوروه لوگ رب

..............  

  ٨٥۔٨٠) انعام١(

کے جومعنی سمجھتے ہيں اسی معنی ميں استعمال کرتے ہيں آپ کا يہ کہنا : يہ ميرا رب ہے : يہ توريہ اور استفہام انکاری 
کے عنوان سے ہے يعنی کيا يہ ميرا خد اہے ؟ ( يعنی مير اخدا يہ نہيں ہے) جس طرح انہوں نے بتوں کوتوڑا تو توريہ کيا 

  ھا: بلکہ ان کے بزرگ نے يہ کام کيا ہے !تھا اور بت پرستوں کے جواب ميں کہا ت
ب۔حضرت ابراہيم کا جہاد توحيد ربوبيت کے بارے ميں تربيت اجسام کے معنی ميں:گز شتہ زمانے ميں بہت سارے انسانوں 

  کا عقيده تھا کہ، ستارے ہماری دنيا ميں اور جو کچھ اس ميں ہے انسان، حيوانات اور نباتات پر اثر چھوڑتے ہيں۔
کی مرضی کے مطابق ہے برسے يا نہ برسے، سعادت، شقاوت، تنگدستی اور آسائش، سالمت اور مرض انسانی  بارش ان

سماج ميں انہيں کی بدولت ہے موت کاکم و بيش ہونا انسان و حيوانات اور نباتات ميں ان کی وجہ سے ہے ، محبت اور نفرت
دل ميں ڈالنا اور جو کچھ ان امور کے مانند ہے ستاروں کی کا وجود آدميوں کے درميان يا آدمی کی محبت کا دوسروں کے 

بدولت ہے اس لئے بعض عبادی مراسم ان کے لئے انجام ديتے تھے اور مراسم کی فضا کو عود و عنبر ، خوشبواور عطر 
تے اور گالب سے بساتے اور معطر کرتے تھے نيز دعائيں پڑھتے تھے اور ان سے دفع شر اور جلب خير کی اميديں لگا
تھے ان ميں سے بعض کو سکاکی سے منسوب ايک نوشتہ پر ميں نے ديکھا ہے کہ جس ميں اقسام و انواع کے طلسم 

،دعائيناورمناجات بعض ستاروں کے لئے جيسے: زہره، مريخ وغيره کيلئے تھے کہ کبھی انہيں''رب'' کے نام سے مخاطب 
ابت نہيں ہے ، نديم نے بھی صائبين سے متعلق بعض خبروں ميں قرار ديا ہے ، ليکن يہ تاليف سکاکی کی ہے ، يہ ہم پر ث
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اپنی فہرست ميں، نويں مقالہ کے ذيل ميں بعض صابئی قوموں کے بارے ميں فرمايا ہے : ' وه لوگ بعض ستاروں کی پوجا 
  کرتے تھے اور ان کے لئے بعض مخصوص مراسم انجا م ديتے تھے۔

چاند اور خورشيد کے بارے ميں گفتگو کی ہے راہنمائی کی اور ''ھذا ربی'' ابراہيم نے اس گروه کی کہ جن سے ستارے، 
کہہ کر ان کے طلوع کے وقت اور ''ال اُحب اآلفلين'' بوقت غروب کہہ کر ان کی فکری بنياد کو ڈھا ديا اور آخر ميں( أِنی 

  وجھت وجھی للذی فطر السٰموات واألرض)کہہ کر انہيں راِه راست دکھائی ہے ۔
ضرت ابراہيم کا جہاد ''توحيد رب'' کے سلسلے ميں نظام کائنات کے مدبر کے معنی ميں خدا وند عالم اس جہاد کی ج۔ ح

  سورٔه بقره ميں خبر ديتے ہوئے فرماتا ہے :
قال ابراہيم ( الم تر الٰی الذی حاج ابراہيم فی ربہ ان آتاه هللا الملک اذ قال ابراہيم ربی الذی يحيی و يميت قال انا احيی و اميت 

  فأِن هللا ئاتی بالشمس من المشرق فات بھا من المغرب فبھت الذی کفر۔۔۔)
کيا تم نے اسے نہيں ديکھا جس نے اپنے پروردگار کے بارے ميں حضرت ابراہيم سے کٹ حجتی کی کہ اسے خدا نے ملک

تا ہے۔ اس نے کہا: ميں بھی زنده کرتا ہوںعطا کيا تھا، جب ابراہيم نے کہا: ميرا رب وه شخص ہے جو زنده کرتا اورموت دي
اور ما رتا ہوں! ابراہيم نے کہا: خد اوند عالم مشرق سے سورج نکالتا ہے تواسے مغرب سے نکال دے! وه کافر مبہوت اور 

  )١بے بس ہو گيا۔(
دگار وہی خدا ہے حضرت خليل کی اس آيت ميں وہی منطق ہے جو قرآن کی منطق سورٔه اعلٰی ميں ہے کہ فرماتا ہے : پرور

جس نے خلعت وجود بخشااور منظم کيا اور اندازے کے ساتھ ساتھ ہدايت کی، نيز اس سلسلے ميں موجودات کی مثال وه 
چراگاه ہے جسے خدا وند عالم نے اُگايا پھر اسے خشک کرديااور سياه رنگ بنا ديا، يعنی موجودات کو حيات کے بعد موت 

  دی ۔ 
قوی اور واضح تھا۔ ليکن ان کے زمانے کے طاغوت کی خواہش تھی کہ اس پر گمراه کن پرده  حضرت ابراہيم کا استدالل

ڈال دے، لٰہذا اس نے کہا: اگر ربوبيت کا مالک وه شخص ہے جو زنده کرتا ہے اورمارتا ہے تو ميں بھی زنده کرتا اور مار 
سے آزاد کرديا اور ايک گز رتے ہوئے بے گناه تا ہوں، اس نے حکم ديا کہ پھانسی کی سزا کے مجرم کو حاضر کرو اور ا

  انسان کو پکڑ کر قتل کر ديا۔
  اس طرح سے اس نے اپنے اطرافيوں اور ہمنوائوں کو شبہہ ميں ڈال ديا۔

حضرت ابراہيم نے موت اور حيات کے معنی کے بارے ميں بحث و تکرار کرنے کے بجائے محسوس موضوع اور آشکار 
يا، تاکہ اس طاغوت کے دعوی کو بيخ و بن سے اکھاڑ پھينکيں اورفرمايا: ميرا خد امشرق دليل سے احتجاج کرناشروع ک

  سے سورج نکالتا ہے تواسے مغرب سے نکال کر دکھا تو وه کافر انسان مبہوت و ششدر ره گيا۔
ويتحضرت ابراہيم کے زمانے کے طاغوتوں کا شرک حضرت موسٰی کے زمانے کے طاغوت کی طرح تھا ، دونوں ہی رب

  کے دعويدار تھے، يعنی دونوں ہی کہتے تھے، ہم انسانی زندگی کے نظام ميں قانون
..............  

  ٢٥٨)بقره١(

گز اری(تشريع) کا حق رکھتے ہيں اور چونکہ دونوں کا دعوٰی ايک جيسا تھا تو ان دونون پيغمبروں نے بھی ايک ہی جيسا 
  جواب ديا اور فرمايا:

ے نظاِم حيات معين کيا ہے وہی تمام موجودات کا رب ہے ،جس نے موجودات کو حيات عطا کی انسان کا رب وه ہے جس ن
اور اس سلسلٔہ وجود کی بقا اور دوام کے لئے مخصوص فطری نظام مقرر فرمايا اور اسی نظام کے مطابق انہيں جينے کا 

  ۔ طريقہ سکھايا اور ان کی، ہدايت کی وه وہی ہے جو تمام زندونکوموت ديتا ہے
  حضرت ابراہيم کی يہ منطق مشرکوں کو دعوت توحيد دينے ميں تھی جيسا کہ خدا وند عالم سورٔه بقره ميں فرماتا ہے :

  (فانھم عدو لی أِال رب العالمين٭ الذی خلقنی فھو يھدين)
کيا اور ہميشہ جن چيزوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو ہمارے دشمن ہيں ، سوائے رب العالمين کے ، وہی جس نے ہميں پيد 

  )١ہماری راہنمائی کرتا ہے۔(
  يہی بات حضرت موسٰی نے دوسرے قالب ميں فرعون کی بات کاجواب ديتے ہوئے کہی:

  (ربنا الذی اعطٰی کل شیء خلقہ ثم ھدٰی)
  )٢ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر موجود کو اس کيل لوازم خلقت و حيات کے ساتھ خلق کياپھر اس کی ہدايت کی۔(
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  د حضرت ابراہيم ربوبيت اٰلہی کی تشريح کرتے ہوئے فرماتے ہيں:اس کے بع
  (و الذی ھو يطعمنی و يسقيِن، و اذا مرضت فھو يشفيِن و الذی يميتنی ثم يحييِن ، والذی اطمع ان يغفر لی خطيئتی يوم الدين)

يتاہے اور وه جو کہ ہميں حيات وہی پروردگار جو ہميں کھانا کھالتا اور سيراب کرتا ہے اور جب مريض ہو جاتے ہيں شفا د
  )٣اور ممات ديتا ہے (موت و حيات ديتاہے) اور وه ذات جس سے اميد رکھتا ہوں کہ روز قيامت ميرے گناه بخش دے۔(

قرآن کريم جب پيغمبروں کے ان کی قوم سے بحث و مباحثہ اور استدالل کے اخبار کی تکرار کرتا ہے توہر بار اس کے 
  سوره ميں مناسبت کے ساتھ بيان کرديتا ہے يعنی فکر کو صحيح جہت دينے اور  بعض حصے کو ايک دوسرے

..............  

  ٧٨۔ ٧٧)شعرائ ١(
  ٥٠) طہ ٢(
  ٧٩۔ ٨٢) شعرائ ٣(

لوگوں کی ہدايت اور راہنمائی کے لئے خواه وه لوگ مسلمان ہوں يا مشرک، يہود ہوں يا نصارٰی، جو بات ان کی ہدايت کے 
ی تکرار کرتا ہے کيونکہ قرآن کوئی تاريخی کتاب نہينہے جوگزشتہ لوگوں کے واقعات کو وقوع لئے ضروری ہے اس ک

  کے اعتبار سے سلسلہ وار بيان کرے۔
پيغمبروں کے مبارزے اور اس بات کے جاننے کے بعدکہ انکاجہاد زياده تر ''رب العالمين کی ربوبيت'' سے متعلق تھا اور 

انوں کا رب ہے، جس نے ان کی زندگی کو تامين اور مقدر کيا ہے ، نيز انسان کی فطرت کے ''رب العالمين'' يعنی وه جو انس
مطابق ا س کے لئے نظام مقرر کيا ہے ، ايسا نظام کہ جس کا نام ''دين اسالم ہے '' وه دين کہ جس کی پيغام رسانی کے لئے 

لئيقيام کيا، ليکن اب سوال يہ باقی ره جاتا ہے کہ تمام پيغمبروں کو وحی کی اور ان حضرات نے اس کا پيغام پہنچانے کے 
اگر خدا کا دين صرف اور صرف اسالم ہے تو بعض پيغمبروں کی شريعت کے ذريعہ دوسرے پيغمبروں کی ''نسخ شريعت'' 

  کے کيا معنی ہيں؟ 
سے اس کتاب کی دوسری جلد  يہ ايک ايسا مسئلہ ہے جس کی تحقيق انشاء هللا آئنده بحث''نسخ؛ انبياء کی راه ميں'' کے عنوان

  ميں تحقيق کريں گے۔

 و آخر دعوانا ان الحمد  رب العالمين 

 

 


