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 فہرست کتاب

  ٧حرف اول:
  ١١مقدمہ : ..... 

  ١٣مباحث کی سرخياں ..... 
  ١٩پيش گفتار ..... 

  ٢١اسالمی اصطالحيں ..... 
  ٢٩کلمات کی تشريح ..... 

   ٣٦روايات ميں گز شتہ آيا ت کی تفسير ..... 
  ٤١معجز ه اور آيت کی حقيقت ..... 

  ٤٥حضرت آدم ..... 
  ٤٧حضرت آدم کی خلقت ..... 

  ٤٨کلمات کی تشريح ..... 
  ٥٢آيات کی تفسير ..... 

  ٥٥حضرت آدم کے بعد اوصيا ء سيرت کی کتا بوں ميں ..... 
  ٥٧مقدمہ ..... 

  ٥٩تابوں ميں .....شيث ہبة هللا سيرت کی ک
  ٦١شيث کی والدت ..... 

  ٦١حضرت آدم کی وصيت شيث سے ..... 
  ٦٢ان کا فيصلہ اور خانہ خدا کا حج ..... 

  ٦٣حضرت شيث کی اپنے بيٹے انو ش سے وصيت ..... 
  ٦٤شيث کے فرزند انوش ..... 

  ٦٧نور کا ان ميں منتقل ہو نا .....  انوش کی پيد ائش اور شيث کی ان سے وصيت اور خاتم اال نبيا کے
  ٦٧سب سے پہال شخص جس نے درخت لگا يا اور زراعت( کھيتی) کی..... 

  ٦٨.....انوش کی اپنے بيٹے قينان سے وصيت اور حضرت آدم کے صحيفو کی انھيں تعليم دينا 
  ٦٨انوش کی وفات .....

  ٦٩انوش کے فرزند قينان ..... 
  ٧١بيا ء کے نو ر کا درخشاں ہو نا .....حضرت قينان کا عرصہ وجود پر قدم رکھنا اور ان کی پيشانی ميں حضرت خاتم االن

  ٧١انوش نے قينان کو صحيفو کی تعليم دی اور انھيں اقا مہ نما ز اور ديگر احکا م کا حکم ديا ..... 
  ٧٢.. قينا ن کی اپنے بيٹے مہالئيل سے وصيت ...

  ٧٣قينان کے فرزند مہالئيل ..... 
  ٧٥سب سے پہال شخص جس نے گھر بنا يا، مسا جد کی بنيا د ڈ الی اور معدن ( کان) کا استخراج کيا ..... 

  ٧٦مہالئيل کی اپنے بيٹے يرد سے وصيت .....
  ٧٧مہالئيل کے فرزند يوراد ..... 

  ٧٩يرد کی پيدائش اور ان ميں نو ر کا منتقل ہو نا ..... 
  ٧٩مہالئيل کی اپنے بيٹے يرد سے وصيت ..... 
  ٧٩يرد کی وصيت اپنے بيٹے ادريس سے ..... 

  ٨١ادريس خدا کے پيغمبر ( اخنوخ ) ..... 
  ٨ ٣۔ قر آن کريم ميں ادريس کا نام ..... ١

  ٨٣کلما ت کی تشريح ..... 
  ٨٣۔ ادريس سيرت کی کتابوں ميں ..... ٢

  ٨٣قدم رکھنا اور خا تم اال نبيا ء صلّٰی هللا عليہ و آلہو سلم کا نور ان ميں منتقل ہو نا ..... حضرت ادريس کا عرصٔہ وجود پر
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  ٨٥ادريس پر آسمانی صحيفوں کا نازل ہو نااور ان کاسال ئی کرنا .....
  ٨٥نے ادريس کو بر جوں اور ستا رونکے اسماء کی تعليم فرمائی .....خدا وند عا لم 

  ٨٥ادريس کے زمانے ميں شيث اور قا بيل کی نسل ک اختالط ( ان دونوں کی ذريت کا خلط ملط ہو نا) ..... 
  ٨٦اپنے بيٹے اخنو خ سے ..... يوراد کی وصيت

  ٨٧متوشلح اخنو خ يا ادريس پيغمبر کے فرز ند..... 
  ٨٩ادريس کی اپنے بيٹے سے وصيت اور خاتم االنبيا ء ۖ کا نور ..... 

  ٩٠سب سے پہلے سوار 
  ٩١متوشلح کے فرزندلمک ..... 

  ٩٣متوشلح کی وصيت اپنے بيٹے لمک سے .....
  ٩٣سوں کا آپس ميں شادی بياه کرنا .....شيث ا ور قابيل کے پو توں اور نوا

  ٩٣افراد کا باقی رہنا اور لمک کا نوح سے وصيت کرنا.....  ٨شيث کے فرزند ونميں سے 
  ٩٥توريت سے پيغمبروں کے اوصيا ء کی تاريخ..... 

  ٩٧توريت کی نقل کے مطا بق حضرت نوح کے زمانے تک بعض اوصياء کی سرگذشت .....
  ٩٨اس بحث کا نتيجہ ..... 

  ٣١٠نوح اور ان کے بعد اوصياء کے حاالت .....
  ١٠٥نوح .....

  ١٠٧قرآن کريم کی آيات ميں حضرت نوح کی سيرت اور روش ..... 
  ١١٣کلمات کی تشريح ..... 

  ١١٦گزشتہ آيات کی تفسير ..... 
  ١١٩اسال می مآخذ ميں حضرت نوح کی داستان .....

  ١٢١نوح کے فرزندسام .....
  ١٢٣نوح کی وصيت اپنے بيٹے سا م سے .....

  ١٢٣سام حضرت آدم کے جسدکو کشتی سے نکا لتے ہيں ..... 
  ١٢٣سام کی اپنے بيٹے ار فخشد سے وصيت ..... 

  ١٢٥سام کے بيٹے ارفخشد ..... 
  ١٢٧ار فخشد اپنے باپ سام کے بعد ..... 

  ١٢٧ارفخشد کی اپنے بيٹے سے وصيت ..... 
  ١٢٩فرزندشالح ..... ارفخشد کے

  ١٣١خدا کی اطا عت و عبادت ميں شا لحکا مشغول ہونا ..... 
  ١٣٣قرآن کر يم ميں او صياء نو ح سے متعلق انبيا ء کی خبريں..... 

  ١٣٣ہود ..... 
  ١٣٧آيات کريمہ ميں ہود کی سيرت..... 

  ١٤١کلمات کی تشريح .....
  ١٤٢گزشتہ آيات کی تفسير کا خال صہ ..... 

  ١٤٣صالح پيغمبر ..... 
  ١٤٥قر آن کريم ميں صا لح کی سيرت اور روش ..... 

  ١٤٩کلما ت کی تشريح ..... 
  ١٥٠تفسير آيات کا خال صہ ..... 

  ١٥٠بحث کا نتيجہ ..... 
  ١٥١ابر اہيم ( خليل الرحمن) ..... 

  ١٥٣شت کے مناظر .....  قرآن کريم ميں حضرت ابراہيم کی سر گذ
  ١٥٣پہال منظر ، حضرت ابراہيم اور مشر کين ..... 

  ١٥٨دوسرا منظر، ابر ا ہيم اور لوط ..... 
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  ١٦١، اسٰمعيل اور خانہ کعبہ کی تعمير .....تيسرا منظر،ابرا ہيم 
  ١٦٥چو تھا منظر، ابرا ہيم ، اسحق اور يعقوب ..... 

  ١٦٥کلمات کی تشريح ..... 
  ١٦٨متعلق قا بل تو جہ مقا مات اور حضرت ابرا ہيم کی سرگذشت کے مناظر ..... تفسير آيات سے 

  ١٦٨پہال منظر ،ابراہيم اور مشرکين ..... 
  ١٦٨۔ ابراہيم اور ستاره پر ست جماعت ..... ١
  ١٦٩۔ ابرا ہيم بت پر ستوں کے ساتھ .....٢
  ١٧٠۔ ابرا ہيم اور ان کے زمانے کے طا غوت ..... ٣

  ١٧٣قف ..... دوسرا منظر ، قوم لوط کی خبر کے مقابل حضرت ابرا ہيم ـ کا مو
  ١٧٥تيسرا منظر ، حضرت ابراہيم ، حضرت اسٰمعيل کی خبريں اور خانہ کعبہ کی تعمير اورحج کے لئے دعوت دينا .....

  ١٧٩چو تھا منظر، حضرت ابراہيم اپنے خانواده کی دو شاخ کے ساتھ ..... 
  ١٨٠حضرت ابراہيم کے فرزند اسحق اور ان کے فرزند يعقوب اوران کے بيٹے .....

  ١٨١...حضرت اسحق کے فرزند حضرت يعقوب ..
  ١٨٣اسحق کے فرزند حضرت يعقو ب اور ان کی اوالد اور وه احکا م جو خدا وند عا لم نے ان کے لئے وضع کئے ہيں ..... 

  ١٨٥کلمات کی تشريح ..... 
  ١٨٥گزشتہ آيات کی تفسير ..... 

  ١٨٧شعيب پيغمبر .....
  ١٩١کلمات کی تشريح..... 

  ١٩٢گزشتہ آيا ت کی تفسير ميں اہم نکا ت.....
  ١٩٥بنی اسرائيل اور ان کے پيغمبروں کی سر گذ شت (ر وداد) .....

  ١٩٧پہال منظر ،حضرت موسٰی کی والدت اور ان کا فرعون کے فرزند کے عنوان سے قبو ل ہونا ..... 
  ١٩٨کلما ت کی تشريح ..... 

  ١٩٨دوسرا منظر ،نہ گا نہ معجزات ..... 
  ٢٠٣تيسرا منظر ،صحرا ئے سينا ميں بنی اسرا ئيل ..... 

  ٢١٠کلما ت کی تشريح ..... 
  ٢١٤آيا ت کی تفسير ميں قابل تو جہ اور اہم مقا مات ..... 

  ٢٢٠چو تھا منظر ، داؤد اور سليمان ..... 
  ٢٢٦ت کی تشريح .....  کلما

  ٢٢٨آيا ت کی تفسير ..... 
  ٢٣١پا نچو منظر ، زکری اور يحيٰی ..... 

  ٢٣٣کلما ت کی تشريح ..... 
  ٢٣٤آيات کی تفسير ..... 

  ٢٣٥چھٹا منظر ، عيسی بن مر يم .....
  ٢٣ ٧عيسٰی بن مر يم کے ساتھ بنی اسرائيل کی سر گذ شت .....

  ٢٣٩کلما ت کی تشريح ..... 
  ٢٤٠گزشتہ آيات کی تفسير..... 

  ٢٤٣فترت کا زمانہ ..... 
  ٤٥٢عصر فترت کے معنی..... 

  ٢٤٦کلما ت کی تشريح ..... 
  ٢٤٦گزشتہ آيات کی تفسير..... 

  ٢٤٩وجود .....  فترت کے زمانے ميں پيغمبۖرکے آباء و اجداد کے عال وه ابنيا ء اور اوصياء کا
  ٢٥١ابنيا ء اور اوصياء عصر فترت ميں ..... 

  ٢٥٥حضرت اسٰمعيل کے بعض حاالت..... 
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  ٢٥ ٧خبر..... قرآن مجيد ميں حضرت اسٰمعيل کی نبوت کی
  ٢٥٧حضرت اسٰمعيل کی نبوت ديگر مصادر ( مآخذ ) ميں..... 
  ٢٥٩فترت کے زمانے ميں بعض اجداد پيغمبر کے حاالت ..... 

  ٢٦١فترت کے زمانے مينپيغمبۖرکے بعض اجداد کے حاالت ..... 
  ٢٦١اليا س بن مضر بن نزار بن محمد بن عدنان ..... 

  ٢٦٢کنانہ بن خز يمة بن مد ر کة بن اليا س بن مضر ..... 
  ٢٦٢کعب بن لؤی بن غا لب بن فھر بن ما لک بن نضر بن کنا نہ..... 

   ٢٦٤مّکہ ميں بت پر ستی کا عام رواج اور اس کے مقا بل اجداد پيغمبر ۖ کا مو قف ..... 
  ٢٦٦قُصّی بن کال ب بن مّر ةبن کعب ..... 

  ٢٦٧قُصّی اور بيت هللا الحرا م اور حا جيوں سے متعلق ان کا اہتمام ..... 
  ٢٧٠قُصّی کی وفا ت ..... 

  ٢٧٠جناب عبد مناف بن قُصّی ..... 
  ٢٧٠جناب ہا شم بن عبد منا ف ..... 

  ٢٧٣( اعتفاد) کے سلسلہ ميں جناب ہا شم کی چاره جوئی ..... 
  ٢٧٧جناب عبد المطلب بن ہا شم ..... 

  ٢٧٨چاه زمز م کی کھدا ئی ..... 
  ٢٨٥ابيات ( اشعار ) کی تشريح ..... 

  ٢٩١اکرم صلّٰی هللا عليہ وآ لہ و سلم کی پيد ائش .....جناب عبد المطلب اور پيغمبر 
  ٣٠٢بحث کا خال صہ .....

  ٣٠٣۔مضر کے فر زند اليا س ..... ١
   ٣٠٣لياس کے پوتے ..... ۔ خز يمہ بن مدرکہ ا ٢
  ٣٠٣۔ کعب بن لؤی ..... ٣
  ٣٠٤۔قُصّی ..... ٤
  ٣٠٥۔ جناب عبد مناف ..... ٥
  ٣٠٥۔ جناب ہا شم .....  ٦
  ٣٠٦۔ جناب عبد المطلب بن جناب ہاشم..... ٧

  ٣٠٦رسول اکرم ۖ کے باپ جناب عبد هللا اور چچا جناب ابو طالب..... 
  ٣٠٦۔ خاتم اال نبيا ۖئ کے والد جناب عبد هللا ..... ١
  ٣٠٧۔ اسال م کے ناصر اور پيغمبر ۖ کے سر پر ست جناب ابوطالب..... ٢

  ٣١٠اخذ نتيجہ 
  ٣٢٠کتاب کے مطا لب کا نتيجہ.....

  ٣٢٠حضرت آدم کی اپنے فرزند شيث ہبة هللا سے وصيت ..... 
  ٣٢١حضرت شيث کی اپنے بيٹے انوش سے و صيت ..... 

  ٣٢٢انوش کی اپنے بيٹے قينان سے وصيت ..... 
  ٣٢٢قينان کی وصيت اپنے بيٹے مہالئيل سے ..... 

  ٣٢٣مہالئيل کی وصيت اپنے بيٹے يو راد سے ..... 
  ٣٢٣يوراد کی وصيت اپنے بيٹے اخنوخ( ادريس ) سے 

  ٣٢٣ادريس کی وصيت اپنے بيٹے متوشلح سے..... 
  ٣٢٤متوشلح کی وصيت اپنے بيٹے لمک سے ..... 

  ٣٢٤لمک کی وصيت اپنے بيٹے نوح سے..... 
  ٣٢٥نوح کی وصيت اپنے بيٹے سام سے ..... 

  ٣٢٥سام کی وصيت اپنے بيٹے ارفخشد سے ..... 
  ٣٢٦ارفخشد کی وصيت اپنے بيٹے شا لح سے ..... 
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  ٣٢٦شالح کی وصيت اپنے بيٹے عا بر سے..... 
  ٣٣٠پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآ لہ و سلم کے بعد ان کے باره اوصيا ء ( جا نشين )..... 

  ٣٣٥آيات کی تفسير ميں عبرت کے مقا مات .....
  ٣٤٥فہرستيں .....
  فہرست آيات

  احاديث کی فہرست 
  اشعار کی فہرست
  کتابوں کی فہرست
  مولفين کی فہرست
  مقامات کی فہرست

 ملتوں، قبيلوں اور مختلف موضوعات کی فہرست

 

 

  

  نام کتاب : اسالم کے عقائد(تيسری جلد )
  عالمہ سيد مرتضی عسکریمؤلف : 

  مترجم : اخالق حسين پکھناروی
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  پيشکش: معاونت فرہنگی، ادارٔه ترجمہ

  ناشر: مجمع جہانی اہل بيت 
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www.ahl‐ul‐bayt.org   
info@ahl‐ul‐bayt.org   

  
  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''۔

يں چھوڑے جاتا ہوں:(ايک) کتاب خدا اور حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا: ''ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيز
(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 دارمی: ١٢٢٧( اختالف عبارت کے ساتھ : صحيح مسلم: 

  . و غيره.)٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩٣، مستدرک حاکم: ١٨٩اور ١٨٢٥. ٣٧١
  

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

  و پاکيزه رکھنے کا حق ہے۔

  حرف اول
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

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

  کے اعتبار سے فيض اٹھايا.
اسالم کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے کر
آئے اور علم و آگہی کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک 

برس کے مختصر  ٢٣فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے  عقيده اور ايک ايک عمل
عرصے ميں ہی اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم 

لگتے ہيں اگر حرکت و تہذيبيں اسالمی قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے 
عمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب 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 اديان 
  صل کرليا.و مذاہب اور تہذيب و روايات پر غلبہ حا

اگرچہ رسول اسالم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں 
نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے 

لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے توجہی اور ناقدری کے سبب ايک طويل عرصے کے 
سے محروم کردی 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 
الم کو تقديم کئے جنھوں نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد اس

پر اپنی حق آگين 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 کيا ہے، خاص طور پر عصرحاضر 

کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم 
شتہاس فکری و معنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا ر

جوڑنے اور کامياب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا
زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب 

  اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا.کرنے والے افکار و نظريات دنيا تک پہنچائے گا، وه 
(عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت 
کے پيرووں 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 انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی 
قرآن و عترت کے صاف و شفاف 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 نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے 
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں  کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور
  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 و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی  مترجمين

سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل عاّلم سيد مرتضی عسکری کی گرانقدر کتاب'' عقائد اسالم در قرآن کريم ''کو فاضل 
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سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر  جليل موالنا اخالق حسين پکھناروی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ
گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے 

شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا 
  ثقافتی ميدان ميں يہ ادنٰی جہاد رضائے مولٰی کا باعث قرار پائے.کرے کہ 

  والسالم مع االکرام
 مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
َ◌ْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِہ َبْ◌س َشِديد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولِيَْعلََم( لَقَْد َْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوَ◌ْنَزْلنَا َمَعہُُم اْلِکتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم النَّاُس ِباْلقِْسِط وَ 

  ّی َعِزيز٭ ) قَوِ هللاَ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرُسلَہُ بِاْلَغْيِب ِنَّ اهللاُ ا
يقينا ہم نے اپنے پيغمبروں کو روشن اور واضح د ال ئل کے ہمراه بھيجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ميزان بھی ناز ل کی تا 

کہ لوگ صداقت و عدا لت کے گرويده ہوجائيں اور وه لوہا جس ميں زيا ده سختی اور لوگوں کے لئے منفعتيں ہيں، نا زل کيا،
کون ايمان بالغيب رکھتے ہوئے خدا اور اس کے پيغمبروں کی حمايت اور نصرت کرتا ہے . کيو نکہ خد تاکہ معلوم ہو کہ 

  )١اوند عالم قوی اور غالب ہے ( قدرت مند ہے). (
قُوا بَْيَن ََحٍد ِمْنہُْم ُْولَئَِک َسْوَف يُْؤتِيِہْم ُُجوَرہُْم هللاِ ( َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا   َغفُوًرا َرِحيًما ٭) هللاُ َوَکاَن اَوُرُسلِِہ َولَْم يُفَرِّ

وه لوگ جو خدا اور اس کے پيغمبروں پر ايمان الئے اوران ميں سے کسی کے درميان تفريق نہيں کی ، خداوند عالم جلدی 
  )٢ہی انھينجزا دے گا، خدا بخشنے واال اور مہر بان ہے .(

ُل َعلَْيِہُم اْلَماَلئَِکةُ َالَّ تََخافُوا َوالَ تَْحَزنُوا َوَ◌ْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِی ُکْنتُْم تُوَعُدوَن ٭ نَحْ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَ ُهللا ( ِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا ا ُن َْولِيَاُؤُکْم نَزَّ
ْنيَا َوفِی اآلِخَرِة َولَُکْم فِيہَا َما تَْشتَِہی َنفُُسُکْم َولَُکْم فِيہَا َما تَدَُّعونَ  ْن َدَعا ِلَی  فِی اْلَحيَاِة الدُّ ٭ نُُزاًل ِمْن َغفُوٍر َرِحيٍم٭ َوَمْن َْحَسُن قَْواًل ِممَّ

  َوَعِمَل َصالًِحا َوقَاَل ِنَّنِی ِمْن اْلُمْسلِِميَن ) هللاِ ا
  جن لوگوں نے کہا ميرا پروردگار خدا ہے اور ( اس يقين پر) ثابت قد م رہے تو فرشتے ان پر نازل ہو کر

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

  )  ١٥٢) ( سورهٔ  نساء : آيت ٢)(٢٥حد يد : آيت  )( سورهٔ ١(

مژ ده ديتے ہينکہ تم کو کسی قسم کا خوف وحز ن نہيں ہو نا چا ہئے اور تمھيں اس بہشت کی بشارت ہو جس کا تم سے پہلے
کا اراده کرو وعده کياگيا تھا . ہم دنيا و آخرت ميں تمہارے دوست ہيں اور تمہارے لئے بہشت ميں جو چاہو گے يا جس چيز 

گے مہيا ہو گا . يہ خدا وند غفور و مہر بان کا احسان ہے ان لوگوں سے گفتار کے لحا ظ سے کون بہتر ہو گا جو لوگوں کو 
  )١خدا کی دعوت ديتے اور نيک عمل انجام ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم مسلما نوں ميں سے ہيں؟ (

بُوا بِآيَاَوُرُسلِِہ ُْولَ هللاِ (َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا ہََداُئ ِعْنَد َربِِّہْم لَہُْم َْجُرہُْم َونُوُرہُْم َوالَِّذيَن َکفَُروا َوَکذَّ يقُوَن َوالشُّ دِّ تِنَا ُْولَئَِک َْصَحاُب ئَِک ہُْم الصِّ
  اْلَجِحيم٭)

ان کے لئے ان  وه لوگ جو خدا اور اس کے پيغمبروں پر ايمان الئے ہيں، وہی لوگ خدا کے نزديک صديقين اور شہداء ہيں.
 )٢کا نور اور پاداش ہے اور وه لوگ جو کافر ہوگئے اور ہماری آيا ت کی تکذيب کرتے ہيں، وه لوگ آتش دوزخ والے ہيں.(

يُْؤتِيِہ َمْن يََشاُئ هللاِ لِِہ َذلَِک فَْضُل اَوُرسُ هللاِ ( َسابِقُوا ِلَی َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّکْم َوَجنٍَّة َعْرُضہَا َکَعْرِض السََّماِئ َوالَْرِضُ ِعدَّْت لِلَِّذيَن آَمنُوا بِا
  ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم )هللاُ َوا

اپنے رّب کی بخشش و مغفرت کی جانب جلدی کرو (سبقت کرو) اور اس بہشت کی سمت جس کی وسعت زمين و آسمان کی 
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ں پر ايمان رکھتے ہيں يہ خدا وسعت کے برابر ہے. اور ان لوگوں کے لئے آماده کی گئی ہے جو خدا اور اس کے پيغمبرو
  ) ٣وند عالم کا فضل ہے جسے چاہتا ہے ديتا ہے اور خدا وندعالم فضل عظيم کا مالک ہے.(

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

  )٢١) ( سورٔه حديد آيت ٣) (١٩) ( سور ٔه حديد : آيت ٢)(٣٣۔  ٣٠) ( سورٔه فصلت :آ يات ١(

  مقدمہ

  : پہلی جلد کے مقد مہ ميں ہم نے عرض کيا ہے
ہم نے اسال م کے عقائد کو قرآن ميں اس طرح سے منسجم اور مربوط پا ياکہ اُ ن ميں سے بعض بعض کے لئے مبّےن اور 
مفسر کی حيثيت رکھتے ہيں. اورسارے کے سارے ايک مجمو عہ کو تشکيل ديتے ہيں اور ان کے تما م اجزاء ايک دوسرے

ہيں ليکن چونکہ دا نشو روں نے اپنی تا ليفات ميں ان ميں سے بعض کے لئے مکّمل ( تکميل کر نے والے) کی حيثيت سے 
کو ايک دوسرے سے عليحد ه ذ کر کيا ہے اور اس کام کے نتيجے ميں ان کا انسجام اور عقائد اسالم کی حکمت محققين کی 

  نظر ميں پوشيده ره گئی ہے۔
نگ مجمو عہ اور ايک دوسرے کے مکّمل کے عنوان ہم نے اس کتا ب ميں اسال م کے عقائد کو قرآن کر يم ميں ايک ہم آہ

سے پا يا ہے ، لہذا ايک دوسرے سے مربو ط اور سلسلہ وار ہم نے بيان کيا وه بھی اس طرح سے کہ پہلی بحث ا خری بحث
  کی راہنما ہے اور ہم اس وسيلہ سے اسالم کے عقائد اور اس کی حکمت کو درک کرتے ہيں۔

  ے طور سے ہم نے ذکر کياہے:ربو بيت کی بحث ميں خال صہ ک
رّب ، تدريجاً اور ايک حال سے دوسرے حا ل کی طرف ، اپنے مر بوب ( جس کی تر بيت کی جاتی ہے) کی تربيت ميں 

مشغول ہوتا ہے تا کہ اسے کمال کے در جہ تک پہنچا ئے، خدا وند سبحا ن نے اپنی ربو بيت کے اقتضا ء کے مطابق انسان 
بنا يا جو اسکی فطرت کے مطا بق ہے . اور اس نظام کے لئے پيغمبروں اور ان کے اوصياء کو  کے لئے ايک ايسا نظا م

ُسِل َوَکاَن اهللاِ حامل اور محا فظ قرار ديا اور فرمايا:( لِئاَلَّ يَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی ا ة بَْعَد الرُّ ) تاکہ هللا پر ١َعِزيًزا َحِکيًما)(هللاُ ُحجَّ
  ں کے لئے حجت نہ ره جا ئے اور خدا وند عالم صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے ۔رسولوں کے آنے کے بعد لو گو

ا ظَاہ ٍة، اِمَّ ِ بُِحجَّ ّٰ ِ راً َمشھُوَراً اَو حضرت خا تم اال نبيا ء ۖ کے وصی امام علی ـنے بھی فرمايا ہے:( اَل تَْخلُْوا الَْرُض ِمْن قَائٍِم 
نَاتُہُ )(َخائفاً َمعُمورا لِئاَلَّ تَْبطَُل ُحجُجہ  ) حجت خدا سے زمين کبھی خالی نہيں رہے گی خواه ظاہر و آشکار ہويا ٢َو بَےِّ

  (دشمنوں کے خوف سے ) پنہان اور مخفی ہو، تا کہ هللا کے دال ئل و بر ا ہين با طل نہ ہوں۔
..............  

  مالحظہ ہو. ١٣٩ب حکم، حکمت ) وصی کی بحث ميں معالم المدرستين، نہج البالغہ، با٢(١٦٥)سورهٔ  نسائ: آيت ١(

اور'' اٰلہی مبلغين ،لو گو کے معلّمين'' کی بحث ميں ان کے اخبار سے خال صہ کے طور پر اس بارے ميں عرض کيا کيو 
نکہ ان کی مبسوط اور مفصل شرح کرنے سے مباحث ايک دوسرے سے جداہو جائيں گے اور ان کا آپسی ارتبا ط اوراتصال

و جا ئے گا اور ايسی صورت ميں مبداء و معاد سے اسالم کے اعتقادی مباحث کا سلسلہ وار ہو نا اور و انسجام بے ترتيب ہ
يہ کہ يہ عقائد کس طرح سے ايک دوسرے کے ہا دی اور اس پر ناظر ہيں ، محققين کے لئے مخفی ره جائيں گے اس لحا ظ 

ار سے ان کے لئے خصوصی احکام کا با عث ہو گئی سے بنی اسرا ئيل کی استثنا ئی حيثيت کہ جو زمان و مکان کے اعتب
تھی ہم نے مختصر طور سے بيان کيا ہے۔اسی لئے ہم مجبور ہيں کہ اس کتاب کی تيسری جلد ميں گزشتہ مطا لب کی 

  اختصار کے ساتھ تشريح کرديں۔
ہ کہ فترت سے پہلی جلد مينخدا کی حجتوں کے متعلق اخبار اور ان کاعصر فترت تک يکے بعد ديگرے آنا اور ي

مرادپيغمبرونکے آنے ميں توقف ہے نہ کہ ان کے اوصيا ء کے حضور ميں تا خير ہے ، اس سلسلے ميں مفصل بيان ہو 
چکا ہے کہ کس طرح سے خدا کی حجتيں بشريت کی تہذ يب و ثقا فت کے ارتقاء اور عروج کاباعث تھيں، ان کی ہدايت و 

ہے۔ اسی طرح بنی اسرا ئيل کے خاص حاالت، خاص قوانين کا اقتضا ء کرتے راہنمائی صرف اخروی امور کو شا مل نہيں 
تھے اس طرح سے کہ اُن مخصوص احکام ميں سے بعض حضرت عيسٰی کے زمانے تک جاری ر ہے اور بعض وه تمام 

اور انشاء  چيزيں جو اس سے پہلے ان پر حرام تھيں حالل ہوگئيں، ہم نے ان سب باتوں کے متعلق مکمل طور پر گفتگو کی۔
هللا (آخری شريعت) کی بحث ميں مال حظہ فرما ئيں گے کہ کس طرح خدا وند عالم نے بنی اسرا ئيل کی خا ص مو قعيت کے
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لئے احکام معين کئے تھے جنھيں نسخ کرديا ۔ اور کس طرح دين حنيف حضرت ابرا ہيم کہ خدا نے اس سے پہلے حضرت 
  جوابد االباد تک کے لئے آدمی کی فطرت کے مطابق ہے اس کا اعاده فر مايا۔ نوح کو اس کی پيروی کا حکم ديا تھا اور

اور اس کتاب ميں زيا ده فا ئدے کے لئے کبھی ان اصطالحات کو جن کو پہلی جلد ميں بيان کيا ہے ايک دوسرے طريقے 
کو پہنچا نے کے لئے کيا  سے ان کی تعبير کی ہے اور ايساہم نے زيا ده سے زياده وضا حت کر نے اور بطور کامل مطلب

ہے ہم نے ان تمام مراحل عقائد اسالم کے ذکر کرنے ميں م قرآن کريم کے معجزنما طرز بيان کی اقتدا کی ہے يعنی موقع و 
محل کے اقتضا کے اعتبار سے کبھی اختصا ر کے ساتھ اور کبھی تفصيل کے ساتھ اور کبھی پہلی تعبير کی دوسری تعبير 

ہ جو ہم نے يہاں پيش کی ہيں گفتگو کی ہے۔اب صرف اس اميد کے ساتھ کہ قرآن کر يم ميں غور سے تبديلی کے ذريع
وخوض کرنے والے قارئين کے لئے اس رہگذر سے بھر پور فا ئده ہو مذکوره مبا حث کو آينده مرحلوں ميں بيان کر يں گے۔

  مباحث کی سرخياں
  سيرت زمانے کی ترتيب کے اعتبار سے هللا کے مبلغين کی

  پيش لفظ
  اسالمی اصطال حيں:وحی . نبوت، رسالت اور آيت

  قرآن کريم کی آيات
  آيات کی روايات کے ذريعہ تفسير

  بحث کا خال صہ

  حضرت آدم ـ :
  آدم ـ کی تخليق سے متعلق قرآنی آيات

  سيرت کی کتا بوں ميں حضرت آدم ـکے بعد اوصياء کے حاالت:
  شيث ہبة هللا ـ

  ششيث ـکے فرزندانو
  انو ش ـکے فرزند قينان
  قينان ـکے فرزند مہالئيل
  مہالئيل ـکے فرزند يرد

  يرد ـکے فرزند ادريس( اخنوخ)
  اخنوخ ـ کے فرزند متوشلح ـ 

  متوشلح ـ کے فرزند لمک
  توريت سے پيغمبر وں کے اوصياء کی تاريخ

  توريت ميں نوح ـ اور ان کے بعد اوصياء کے حاالت 
  نتيجہ 

  نوح ـ :
  يم کی آيات ميں نوح ـ کی سيرت اور روشقرآن کر

  کلمات کی تشريح
  آيات کی تفسير

  اخبار نوح ـ کا خال صہ 
  حضرت نوح ـکی داستان اسالمی مآخذ اور منابع ميں

  نوح ـ کے فرزند سام
  سام ـکے فرزند ارفخشد ـ
  ارفخشد ـ کے فرزند شا لح

  ہود ـ:
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  قرآن کريم کی آيات ميں ہو د ـکی سيرت وروش
  کی تشريح کلمات

  تفسير آيات کا خال صہ 
  نتيجہ 

  صالح ـ:
  ۔قرآنی آيات ميں حضرت صالح ـکی سيرت اور روش١
  ۔ کلمات کی تشريح ٢
  ۔ تفسير آيات کا خال صہ٣
  ۔نتيجہ ٤

  ابراہيم خليل هللا ـ:
  قرآن کريم مينحضرت ابرا ہيم ـکی سر گذ شت کے منا ظر

  ۔ ابراہيم ـاور مشر کين١
  ـاور لو ط ـ۔ابرا ہيم ٢
  ۔ ابراہيم ـاسٰمعيل ـاور تعمير کعبہ اور لوگوں کو منا سک حج کی ٣

  ادائيگی کی دعوت دينا
  ۔ابراہيم ـ، اسحق ـاور يعقوب ـ ٤

  کلمات کی تشريح:
  تفسير آيات ميں عبرت انگيز نکات
  پہال منظر : ابرا ہيم ـ اور مشر کين

  الف ۔ ابرا ہيم ـاور ستاره پر ست 
  ـاور بت پر ستب ۔ ابرا ہيم 

  ج ۔ ابرا ہيم ـاور ان کے زمانے کے طا غوت
  دوسرا منظر : قوم لوط کی داستان ميں ابرا ہيم ـکا موقف

  تيسرا منظر :حضرت ابرا ہيم ـاور اسٰمعيل ـکی روداد اور تعمير کعبہ 
  اور لوگوں کو منا سک حج کی ادائيگی کے لئے دعوت دينا.

  نسل کی دو شا خ چو تھا منظر :ابرا ہيم ـاور ان کی
  

  حضرت ابرا ہيم ـکے فر زند اسحق اور اسحق ـکے فر زند يعقوب 
  (اسرائيل) اور يعقوب ـکے فر زند ( بنی اسرا ئيل ) کی داستان 

  اسحق ـکے فر زند يعقوب ـ:
  قرآن کر يم کی آيات ميں يعقوب ـکی سيرت و روش

  کلما ت کی تشريح
  آيا ت کی تفسير

  تک قوم يعقوب ـ( بنی اسرائيل ) کے  ايک خاص مدت اور زمانہ
  لئے کچھ استثنائی احکام جعل کر ن

  شعيب ـ:
  قرآن کريم کی آيات ميں شعيب ـکی روش اور سيرت

  کلمات کی تشريح
  آيات کی تفسير ميں عبرت انگيز نکتے
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  قرآن کريم ميں بنی اسرا ئيل اور ان کے پيغمبروں کے حاالت کے 

  اال ت کی تشريح مناظر اور ان کے استثنائی ح
  پہال منظر : حضرت موسٰی ـکی و ال دت اور يہ کہ فر عون نے انھيں اپنی 

  فرزندی ميں قبو ل کيا
  دوسرا منظر :نہ گا نہ معجزات 

  
  آيات کی تفسير ميں حيرت انگيز نکتے:

  تيسرا منظر : صحرائے سينا ء ميں بنی اسرا ئيل
  چو تھا منظر : حضرت داؤد ـاور حضرت سليمان ـ
  پا نچو منظر: حضرت زکر يا ـاور حضرت يحيی ٰ ـ

  چھٹا منظر : حضرت عيسٰی بن مريم 

  فترت کا زمانہ 
  عصر فترت کا مفہوم: 

  پيغمبر اسالم ۖ کے آباء و اجداد کے عالوه انبياء واوصياء فترت کے زمانے ميں موجودتھے.
  کےحضرت ابرا ہيم ـ کے وصی حضرت اسٰمعيل ـکے خاندان کے بعض افراد 

  حاالت جو کہ دين حنيف پر تھے.
  رسو ل خدا ۖ کے بعض آباء واجداد ( جيسے: عدنان، مضر وغيره وغيره ) کے حاالت.

  مضر ـکے فر زند الياس ـ
  خزيمہ کے فر زند کنا نہ
  لؤی کے فر زند کعب

  مّکہ مينبت پر ستی کا عام رواج اور اس کے مقا بل پيغمبر اکرم ۖ کے آبا ء واجداد کاموقف
  ب کے فر زند قُصیّ کال

  قُصّی کے فرزند عبد منا ف
  عبد مناف کے فرزند جناب ہاشم

  جناب ہاشم نے کس طرح اعتفاد ( بھوک کے مارے خودکشی ) کی رسم کومٹايا۔
  جناب ہاشم کے فر زند جناب عبد المطلب

  جناب عبد المطلب رسول خدا ۖ کی وال دت کے وقت
  

  طالب، جناب عبد هللا  رسول خدا ۖ کے آباء و اجداد، جناب ابو
  اورجناب عبد المطلب کی اوالد:

  ۔ خا تم اال نبيا ۖ کے والد جناب عبد هللا١
  ۔ اسالم کے ناصر و ياور اور رسول اکرم کے سرپرست جناب ابو طالب ٢

  اس بحث سے متعلق پيش گفتار 
ں حقيقت کا روپ دھار چکے ہيں وہيں جہاں اسال م کے احکام و مفا ہيم صا حبان شر يعت پيغمبروں کی سيرت و روش مي

ايک مسلما ن اس امر کی تحقيق کے بعد مبد ٔا سے معاد تک صحيح نتيجہ نکال کر اسالمی عقائد تک رسائی حاصل کرے گا 
ليکن يہ بحث وتحقيق ايک عظيم مجمو عہ کی طا لب ہے اور اس کتاب ميناس کی گنجا ئش نہيں ہے اور ہم ان کے اخبار کی 

لسلے ميں قرآن کريم( عھدين '' تو ريت اور انجيل'' ) اور ديگر اسالمی مصادر پر تکيہ اور انحصار کريں گے تحقيق کے س
ايسے اخبار جنکی تحقيق ہمارے گزشتہ بيا نات اور اس کتاب ميں آنے والے آينده مباحث کو درک کرنے اور سمجھنے کے 

  لئے ضروری ہے .
ں مطا لب کے بيان پر اکتفا ء کر يں گے جن پر کتاب کے مطالب کا درک کرنا قرآ نی آيات کی تفسير ميں بھی صرف انھي
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اور سمجھنا موقوف ہے. اب خداوند عالم کی تا ئيد و تو فيق سے بحث کا عنوان ان آيات کی تحقيق قرارديں گے جن ميں 
ے، يعنی وہی مطا لب کہ بعض اسالمی اصطال حا ت جيسے! وحی ، نبوت، رسالت،آيت، بشير اور نذير کی تعريف کی گی ہ

  آئنده بحثيں جن کے محور پر گردش کريں گی.
 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد )

 

  

 )١ (  
  اسالمی اصطالحيں

  * صطفاء 
  * وحی

  * کتاب 
  * نبوت
  * رسول

  * اولو العزم
  * آيت

  
  ويں آيت ميں فرما تا ہے: ٧٥۔ خدا وند سبحان سورٔه حج کی  ١

  َسِميع بَِصير )هللاَ يَْصطَفِی ِمَن اْلَماَلئَِکِة ُرُسالً َوِمَن النَّاِس ِنَّ اهللاُ ( اَ 
  خدا وند عالم انسانوں اور فر شتوں ميں سے اپنے نمائندے انتخاب کر تا ہے 

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٣٣۔ سورهٔ  آل عمرا ن کی ٢
  ِہيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَی اْلَعالَِميَن )اْصطَفَی آَدَم َونُوًحا َوآَل ِْبَراهللاَ ( ِنَّ ا

  خدا وند عالم نے آدم ، نو ح ، خاندان ابراہيم اور خاندان آل عمرا ن کو تمام عالمين پر منتخب کيا. 
  وينآيت تک ارشاد ہوتا ہے: ١٦٥ويں سے  ١٦٣۔ سورهٔ  نساء کی ٣

نَّبِيِّيَن ِمْن بَْعِدِه َوَ◌ْوَحْينَا ِلَی ِْبَراِہيَم َوِ◌ْسَماِعيَل َوِ◌ْسَحاَق َويَْعقُوَب َوالَْسبَاِط َوِعيَسی َوَ◌يُّوَب ( ِنَّا َْوَحْينَا ِلَْيَک َکَما َْوَحْينَا ِلَی نُوٍح َوال
ُموَسی هللاُ نَْقُصْصہُْم َعلَْيَک َوَکلََّم الَْم  َويُونَُس َوہَاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا ٭ َوُرُساًل قَْد قََصْصنَاہُْم َعلَْيَک ِمْن قَْبُل َوُرُساًل 

ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی ا ُسِل َوَکاَن اهللاِ تَْکلِيًما ٭ ُرُساًل ُمبَشِّ ة بَْعَد الرُّ   َعِزيًزا َحِکيًما )هللاُ ُحجَّ
وحی نازل کی ہے.اسی طرح ابرا ہيم،ہم نے جس طرح نوح اور ان کے بعد پيغمبروں پر وحی نازل کی اسی طرح تم پر بھی 

اسٰمعيل، اسحق، يعقوب، اسبا ط، عيسی، ايوب، يو نس، ہارون اور سليمان پر وحی بھيجی اور داؤد کو زبور عطا کيا. اور ان 
رسولوں پر بھی جن کی داستان اس سے پہلے تم سے بيان کی ہے اور وه لوگ بھی جن کی حکايت بيان نہيں کی گئی ہے 

ند عالم نے موسی ٰسے گفتگو کی، بشارت دينے والے اور ڈارانے والے انبيا ء بھيجے تاکہ لوگوں کے لئے ان اور خدا و
  پيغمبروں کے بعد خدا پر کوئی حجت نہ ره جائے اور خدا عزيز و حکيم ہے۔ 

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٣٤۔سورٔه نحل کی ٤
ٍة َرُسوالً  اَل لَةُ فَِسيُروا فِی هللاُ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت فَِمْنہُْم َمْن ہََدی اهللاَ ْن اُْعبُُدوا ا َ( َولَقَْد بََعْثنَا فِی ُکلِّ ُمَّ َوِمْنہُْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِہ الضَّ

بِيَن )   الَْرِض فَاْنظُُروا َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمَکذِّ
پيغام پہنچا ئے) کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے يقينا ہم نے ہر امت کے درميان ايک پيغمبر بھيجا ( تا کہ خلق کو 

  دوری اختيار کرو. ان ميں سے بعض کی خدا نے ہدايت کی اور بعض گمرا ہی و ضال لت ميں پڑے رہے...
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ُسِل ِالَّ اْلباَلَُغ اْلُمبِيُن ) ◌ْ )   فَہَْل َعلَی الرُّ
  .٣٥نحل آيت  آيا پيغمبروں پر آشکار تبليغ کے عال وه بھی کو ئی چيز ہے ؟ سورهٔ 

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٨١۔ سورهٔ  آل عمران کی ٥
بِِہ َولَتَْنُصُرنَّہُ قَاَل ََ◌ْقَرْرتُْم  ِميثَاَق النَّبِيِّيَن لََما آتَْيتُُکْم ِمْن ِکتَاٍب َوِحْکَمٍة ثُمَّ َجائَُکْم َرُسول ُمَصدِّق لَِما َمَعُکْم لَتُْؤِمنُنَّ هللاُ ( َوِ◌ْذ ََخَذ ا

اِہِديَن )َوَ◌خَ    ْذتُْم َعلَی َذلُِکْم ِْصِری قَالُوا َْقَرْرنَا قَاَل فَاْشہَُدوا َوَ◌نَا َمَعُکْم ِمْن الشَّ
جب خدا نے پيغمبروں سے عہد و پيمان ليا کہ ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی لھذا اس پيغمبر کی جو تمہارے آيئن کی 

اُس پر ايمان ال کر اس کی حمايت کرو، (خدا نے ان سے ) کہا: آيا اسے  تصديق کر نے واال ہے اور تمہا ر ی طرف آرہا ہے
قبو ل کر تے ہو اور محکم عہد کرتے ہو؟بو لے :ہانگواہی ديتے ہيں.خدا نے کہا: تم بھی گواه رہنا کہ ميں بھی تمہارے ساتھ 

  گواه ہوں .
  آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:  ٨٩تک اور  ٨٦سے ٨٣۔ سورهٔ  انعام کی ٦

تُنَا آتَْينَاہَا ِْبَراِہيَم َعلَی قَْوِمِہ نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُئ ِنَّ َربََّک َحِکيم َعلِيم ٭ َوَوہَبْ ( وَ  نَا لَہُ ِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُکاّلً ہََدْينَا َونُوًحا تِْلَک ُحجَّ
يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَْيَماَن َوَ◌يُّوبَ  َويُوُسَف َوُموَسی َوہَاُروَن َوَکَذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِيَن ٭ َوَزَکِريَّا َويَْحيَی َوِعيَسی  ہََدْينَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ُذرِّ

ْلنَا َعلَی اْلَعالَِميَن ٭ وَ  الِِحيَن ٭ َوِ◌ْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوطًا َوُکاّلً فَضَّ يَّاتِہِ َوِ◌ْليَاَس ُکّل ِمْن الصَّ ْم َوِ◌ْخَوانِِہْم ِمْن آبَائِِہْم َوُذرِّ
ِ يَْہِدی بِِہ َمْن يََشاُئ ِمْن ِعبَاِدِه وَ  لَْو َْشَرُکوا لََحِبطَ َعْنہُْم َما َکانُوا يَْعَملُوَن َواْجتَبَْينَاہُْم َوہََدْينَاہُْم ِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم ٭ َذلَِک ہَُدی هللاَّ

ْلنَا بِہَا قَْوًما لَْيُسوا بِہَا بَِکافِِريَن٭)٭ ُْولَئَِک الَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلِکتَاَب َواْلُحکْ  ةَ َفِ◌ْن يَْکفُْر بِہَا ہَُؤالَِئ فَقَْد َوکَّ   َم َوالنُّبُوَّ
يہ ہماری حجت ہے جسے ہم نے ابرا ہيم کو ان کی قوم پر عطا کی، ہم جس کا مرتبہ چا ہيں بلند کرديں تمہارا خدا حکيم 

يعقوب کو ديا اور سب کی راه راست کی طرف ہدايت وراہنمائی کی اور نو ح کی اورعليم ہے اور ہم نے انھيں اسحاق اور 
اس سے پہلے ہدايت کی اور ان کے فر زندوں ميں داؤد ، سليمان، ايو ب ،يوسف ، موسٰی اور ہارون کی ہدايت کی اور اسی 

س سب کے سب نيک عمل کرنے  طرح ہم نيک عمل کرنے والوں کو نيک جزا ديتے ہيناور زکريا ،يحيٰی ، عيسٰی اور اليا
  والے ہيں .اسٰمعيل ، يسع، يونس اور لوط بھی؛ اور ہم نے ان سب کو عالمين پر فوقيت و بر تری عطا کی ... 

  يہ وه انبيا ء ہيں جنھيں ہم نے کتا ب اور فر ما نروائی( يا عقل و دانش اور يا منصب قضاوت) اور نبوت عطا کی ۔ 
  ت ميں ارشاد ہوتا ہے:ويں آي ١٣٦۔سورٔه بقره کی ٧

يَسی َوَما ُوتَِی النَّبِيُّوَن َوَما ُنِزَل ِلَْينَا َوَما ُنِزَل ِلَی ِْبَراِہيَم َوِ◌ْسَماِعيَل َوِ◌ْسَحاَق َويَْعقُوَب َوالَْسبَاِط َوَما ُوتَِی ُموَسی َوعِ هللاِ ( قُولُوا آَمنَّا بِا
ُق بَْيَن ََحٍد ِمْنہُْم َونَ    ْحُن لَہُ ُمْسلُِموَن )ِمْن َربِِّہْم الَنُفَرِّ

کہو ! ہم خدا اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اورجو کچھ ابرا ہيم، اسٰمعيل، اسحق، يعقوب اور اسباط پر نازل ہوا اور جو کچھ 
موسٰی اور عيسٰی کو ديا گيا ہے اور ان تمام چيزوں پر جو خد ا کی طرف سے پيغمبروں کو عطا ہوئی ہے ايمان الئے. ان 

  ے درميان کسی فرق کے قا ئل نہيں ہيں. اور خدا کے مطيع اور اس کے سامنے سراپا تسليم ہيں۔پيغمبروں ک
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٢٥۔سورهٔ  حديد کی ٨

َوَ◌ْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِہ َبْ◌س َشِديد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولِيَْعلََم( لَقَْد َْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوَ◌ْنَزْلنَا َمَعہُُم اْلِکتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم النَّاُس ِباْلقِْسِط 
  قَِوّی َعِزيز ) هللاَ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرُسلَہُ بِاْلَغْيِب ِنَّ اهللاُ ا

بيشک ہم نے اپنے پيغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھيجا اور ان کے ہمرا ه کتاب اور ميزان نازل کی تا کہ لوگ سچا ئی اور 
عدا لت کی طرف رخ کريں اور لوہا جس ميں بہت زياده سختی اور لوگوں کے لئے منافع ہيں نازل کيا تا کہ معلوم ہو کہ کو 

  ن ايمان با لغيب کے ساتھ خدا اور اس کے پيغمبروں کی نصرت کرتا ہے۔
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ١٨ويں اور عنکبو ت کی  ٥٤اور سورهٔ  نور کی 

ُسوِل ِالَّ اْلباَلَُغ اْلُمبِيُن )(َوَما َعلَ    ی الرَّ
  پيغمبر پر آشکارا تبليغ کے عال وه کچھ نہيں ہے.

  وينآيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٣٤۔ سورٔه سباء کی ٩
  ( َوَما َْرَسْلنَا فِی قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِالَّ قَاَل ُمْتَرفُوہَاِ نَّا بَِما ُْرِسْلتُْم بِِہ َکافُِرون)

پيغمبر کو کسی ديار ميں نہيں بھيجا مگر يہ کہ اس ديار کے عيش پسندوناور عشرت طلب افراد نے ان سے کہا ہم نے کسی 
  ہم تمہاری رسا لت کے منکر ہيں اور تم پر ايمان نہيں رکھتے. 

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٥٠ويں اور سورٔه ہود کی  ٦٥۔اور سورٔه اعراف کی  ١٠
  وداً)(َوالٰی َعاد ٍاَخاھُم ھُ 
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتاہے: ٤٥ويں اور سورٔه نمل کی ٦١ويں اورسورهٔ  ہود کی  ٧٣سورهٔ  اعراف کی 
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  (َوالٰی ثَُموداََخاھُم َصالحاًً◌)
  ويں آ يت ميں ارشادہوتا ہے: ٣٦اور سورهٔ  عنکبو ت کی  ٨٤اور سورهٔ  ہو د کی  ٨٥اور سورٔه اعراف کی 
)( َوالَٰی مدين اََخاھُم ُشع   يبا ً

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٤٦۔سورٔه زخرف کی ١١
  (َولَقَْد َْرَسْلنَا ُموَسی بِآيَاتِنَا ِلَی فِْرَعْوَن َوَملَئِِہ فَقَاَل ِنِّی َرُسوُل َربِّ اْلَعالَِميَن )

ان سے کہا : ميں ہم نے مو سٰی کو اپنے معجزات کے ساتھ فرعون اور ان کے حو الی موا لی کی طرف بھيجا تو مو سٰی نے
  رّب العا لمين کا فرستا ده ہوں۔

  ويں آيت ميں ارشا د ہوتا ہے: ٣٥۔ سورٔه احقا ف کی  ١٢
ُسِل َوالَ تَْستَْعِجْل لَھُْم...)   (فَاصِبِ◌رَکماَصبَراُولَوالَعزم ِمن الرُّ

  ئے جلد ی نہ کرو۔اے پيغمبر تم بھی ديگر اولو العزم پيغمبروں کی طرح صبر کرو اور ان کے ( عذا ب ) کے ل
  ويں آيت ميں ارشا د ہوتا ہے : ٢٤۔سورهٔ  فاطر کی  ١٣

  ( ِنَّااَرَسلٰنک بِاْلَحِق بَشيراًً◌َونَذيراًَواِْن مِّن اُّمٍة اِ الَّ َخال فِيھانَذِےر)
درميا ن  ہم نے تمھيں حق کے ساتھ ڈرانے واال اور بشارت دينے وا ال بنا کر بھيجا اور کوئی امت ايسی نہيں ہے جس کے

  کوئی ڈرانے واال نہ ہو۔
  وينآيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٢٠٨۔سورهٔ شعر ا کی  ١٤

  ( َوَمااَْھلَکناِمْن قَْر َےٍةٍ◌ا ااِلَّ لَھاُمنِذُروَن)
  ہم نے کسی ديا ر والوں کو ہال ک نہيں کيا مگر يہ کہ ان کے درميان ڈرانے والے پيغمبر بھيجے۔

  ں ارشاد ہوتا ہے:آيت مي ١٠١۔سورهٔ  اسرا ء کی  ١٥
)(َوَلَ◌قَد ْاتَيناُموسٰی تِسَع آياٍتٍ◌ بَينّات ٍفَسئل بنی اِسرا ئيَل اِذجاَئ ھُْم فَقَال لَہُ فِْرُعوُن اِنّی اَلَظُنَُّک َےامُ    وسٰی َمْسُحورا ً

ور فرعون ہم نے موسٰی کو نہ گا نہ آشکار ا معجزے عطا کئے . بنی اسرا ئيل سے سوال کروجب ان کی طرف موسٰی آئے ا
  نے ان سے کہا : اے مو سٰی ! ميرے خيال ميں تم پر جادو کر ديا گيا ہے.

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے :  ١٣ويناور  ١٢۔ موسٰيسے خطا ب کرتے ہوئے سور هٔ  نمل کی  ١٦
وِمہ انَّھُم ٰکانُوْا قَْوماًً◌فَاِسقيَن٭فَلَّماجاَئ ْتھُْم (َواَدِخْل َےَدک فی َجيبَِک تَْخُر ْج بَيضاَئ ِمْن َغيِر سوء ٍ فی تِسِع آياٍت الٰی فِرَعون َوقَ 

  آٰےا تُناُمبِصرةً قالُواھذاِسْحُرُمبيُن)
اے موسٰی ! اپنے ہا تھ کو اپنے گر يبان کے اند ر لے جاؤ اور جب باہر ال ؤ گے تو بغير کسی داغ دھبّے کے سفيد ( نورا نی

جز وں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے فاسق لوگوں کے درميان بھيجے اور نور افشاں) ہو جا ئے گا اس وقت ديگر مع
  جا ؤ گے .جب موسٰی نے ہمارے معجزات دکھالئے تو انھو نے کہا: يہ تو کھال ہوا سحر ہے۔ 

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٣٨۔ سورهٔ  رعد کی  ١٧
...)( َولَقَْد اَْرَسلنَا ُرُسالً ِمن قبلَک َوَجعلنَا لَھُم اَزوَ  ِ اےة اّلبِاْذِن ّهللاٰ   اجاً َوُذرےةً َوَما َکاَن لِرُسوٍل ان َۓاتی بِٰ

ہم نے تم سے پہلے کچھ پيغمبروں کو بھيجا جو تمہاری ہی طرح سے بيو ی بچے والے تھے اور کسی بھی پيغمبر کے لئے 
  روا نہيں کہ بغير خدا وند عا لم کی اجازت اور اس کے اذن کے ،معجزه پيش کرے.

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧٨سورهٔ  غا فر کی ۔ ١٨
...)(َوَلَ◌قَْداَرَسلنَاُرُسالًِمن قَبلَک ِمنھُِم َمن قََصصنَاَعليَک َوِمنھُْم َمن لَْم نَْقَصص َعليَک َوَماَکاَن لِرُسوٍل اَن َےأ  ِ   تی بِٰاےةااِّلبِاذِن ّهللاٰ

  يسے ہيں جن کی داستان تم سے بيان کی.ہم نے تم سے پہلے پيغمبروں کو بھيجا ان ميں سے کچھ ا
اور کچھ ايسے ہيں جن کا قصہ تم سے بيان نہيں کيا،کسی بھی پيغمبر کے لئے روا نہيں ہے کہ خدا کی اجازت اور اس کے 

  اذن کے بغير معجزه دکھا ئے:
  ويں آ يت تک ميں ارشاد ہوتا ہے: ٤٥ويں سے  ٤٢۔ سورهٔ  حج کی  ١٩

وَسی َفَ◌ْملَْيُت ْد َکذَّبَْت قَْبلَہُْم قَْوُم نُوٍح َوَعاد َوثَُموُد٭ َوقَْوُم ِْبَراِہيَم َوقَْوُم لُوٍط ٭ َوَ◌ْصَحاُب َمْديََن َوُکذَِّب مُ (َوِ◌ْن يَُکذِّ بُوَک فَقَ 
 ِہَی َخاِويَة َعلَی ُعُروِشہَا َوبِْئٍر ُمَعطَّلٍَة َوقَْصٍر َمِشيٍد ٭)لِْلَکافِِريَن ثُمَّ ََخْذتُہُْم فََکْيَف َکاَن نَِکيٍر٭ فََکَ◌يِّْن ِمْن قَْريٍَة َْہلَْکنَاہَا َوِہَی ظَالَِمة فَ 

اور اگر انھو نے تمہاری تکذ يب کی ہے تو ان سے پہلے، نو ح، عا داور ثمو د کی قوم نے بھی ( اپنے رسولوں کی) تکذ يب
نے بھی اپنے رسولوں کی تکذ يب کی ہے کی ہے۔ اور ابرا ہيم اور لو ط کی قو موں اورمد ين کے رہنے والوں (قوم شعيب) 

اور مو سٰی بھی جھٹال ئے گئے ہيں.ہم نے کافرو کو مہلت دی پھر اس وقت ان کا مو اخذه کيا (سزا دی) پھر ہماری سزا 
کيسی تھی؟.بہت ساری آبا دی (جن کے رہنے وا لے ) ظالم اور ستمگر تھے ہم نے ہالک کر ڈا ليں جن کی چھتيں اور ديوار 
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نہدم اور بنيا د سے ہی ويرا ن اور خالی ہوگئيں اور کنو يں کے پا نی بے مصرف اور عا لی شان قصر بغير مکين گر کرم
  کے ره گئے ہيں.

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٤٦ويں اور  ٤٥۔ سورهٔ  احزاب کی  ٢٠
ًرا َونَذيًرا ٭َودَ  ھُااَلنبَّی اِنَّااََرَسْلنَاَک َشاِھًدا َوُمبَشِّ ِ ِبِ◌ذنِہ َوِسَراجاً ُمنيًرا )(ياَاَےَّ   اِعياًً◌اِلٰی ّهللاٰ

کی طرف بالنےهللا اے پيغمبر! ہم نے تمہيں گواہی دينے واال، بشا رت دينے واال، ڈرا نے واال اور اپنے اذن سے لوگوں کو ا
  واالاور روشن چرا غ بنا کر بھيجا۔

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٢٨۔سورهٔ  سبا کی  ٢١
  نَاَک ااِلّ َکافّة ً لِلَنَ◌اِّس بَِشيراًً◌ّونَذ يراًً◌...)(َوَمااََرَسل

  ہم نے تمھيں تمام لو گو کے لئے بشا رت دينے وا ال اور ڈا رنے وا ال پيغمبر بنا کر بھيجا۔
  آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٩٥۔  ٨٨۔سورهٔ  اسراء کی ٢٢

ْفنَا لِلنَّاِس ( قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت الِنُس َواْلِجنُّ َعلَیَ ْن َیْ◌تُوا  بِِمْثِل ہََذا اْلقُْرآِن الََیْ◌تُوَن بِِمْثلِِہ َولَْو َکاَن بَْعُضہُْم لِبَْعٍض ظَِہيًرا ٭ َولَقَْد َصرَّ
ْن الَْرِض يَْنبُوًعا ٭ َْو تَُکوَن لََک َجنَّة لَنَا مِ فِی ہََذا اْلقُْرآِن ِمْن ُکلِّ َمثٍَل َفَ◌بَی َْکثَُر النَّاِس ِالَّ ُکفُوًرا ٭ َوقَالُوا لَْن نُْؤِمَن لََک َحتَّی تَْفُجَر 
َر الَنہَاَر ِخاَللَہَا تَْفِجيًرا ٭ َْو تُْسِقطَ السََّماَئ َکَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِکَسفًا َ َواْلَماَلئَِکِة قَبِياًل ٭ َْو يَُکوَن هللاِ ْو َتْ◌تَِی بِاِمْن نَِخيٍل َوِعنٍَب فَتُفَجِّ

َل َعلَْينَا ِکتَابًا نَْقَرُؤه قُْل ُسْبَحاَن َربِّی ہَلْ لََک بَْيت ِمْن ُزْخُرٍف َ  ُکنُت ِالَّ بََشًرا َرُسواًل ٭ ْو تَْرقَی فِی السََّماِئ َولَْن نُْؤِمَن ِلُرقِيَِّک َحتَّی تُنَزِّ
ْلنَا  بََشًراهللاُ َوَما َمنََع النَّاَس َْن يُْؤِمنُوا ِْذ َجائَہُُم اْلہَُدی ِالَّ َْن قَالُوا َبََعَث ا َرُسواًل ٭ قُْل لَْو َکاَن فِی الَْرِض َماَلئَِکة يَْمُشوَن ُمْطَمئِنِّيَن لَنَزَّ

  َعلَْيِہْم ِمَن السََّماِئ َملًَکا َرُسواًل ٭)
اے پيغمبر :کہو! اگر جن و انس متفق ہو جائيں تا کہ اس کے مانند قرآن پيش کريں ہرگز ايسا نہيں کر سکتے خواه ايک 

پناه اور مدد گار بن جائيں. ہم نے اس قرآن ميں ہر طرح کی مثال دی ہے، ليکن اکثر لو گوں نے ناشکری دوسرے کے پشت 
  کے عال وه کوئی اور کام نہيں کيا اور کہا: ہم تم پر ايمان نہيں الئيں گے مگر يہ کہ زمين سے پانی کا چشمہ جاری کرو.

يا ن پا نی کی نہر يں جا ری ہوں يا جيسا کہ کہتے ہو آسمان سے کو يا يہ کہ تمہارا انگو ر اورخر ما کا باغ ہو جس کے درم
ئی ٹکڑا ہمارے سر پر گرا دو يا خدا اور مالئکہ کو ہمارے سا منے حا ضر کر و. يا يہ کہ سونے کا تمہارے کو ئی گھر ہو 

گے جب تک کہ ہمارے اوپر يا آسمان پر جاؤ اور ہم تمہارے آسمان کی بلندی پر جا نے کا اُس وقت تک يقين نہيں کر يں 
کوئی ايسی کتا ب نازل نہ کرو کہ جسے ہم پڑ ھيں. کہو! ہمارا خدا پاک اور منزه ہے.کيا ميں انسا ن کے عال وه کچھ ہوں جو
خدا کی طرف سے رسالت کے لئے مبعوث ہوا ہوں؟! لوگوں کو ايمان و ہدايت سے کسی نے نہيں رو کا جب کہ اُن کے لئے 

نھوں نے انکا ر کرتے ہوئے کہا:کيا خدا نے کسی انسان کو پيغمبری کے لئے مبعوث کيا ہے؟! کہو اگر قرآن آيا، ليکن ا
زمين ميں فر شتوں کا رہنا ہوتا اور ان کی سکو نت کی جگہ ہوتی تو يقينا ہم آسمان سے ان کی رسا لت کے لئے کسی فر 

  شتے کو مبعو ث کرتے۔

  
  کلمات کی تشريح

  ۔ يصطفی:١
ماده سے فعل مضا رع ہے جوکہ خا لص نچوڑ اور ہر چيز سے منتخب شده کے معنی ميں ہے اور (اصطفا ئ)  ( صفو) کے

عصا ره اور خالص شیء پر دستر سی کے معنی ميں ہے .اصطفائ، اسالمی اصطال ح ميں يعنی خدا وند عالم نے اپنے 
ک و پاکيزه قرار ديا ہے يا اسے دوسروں پر بندے کو شکوک و شبہات اور دوسروں ميں پا ئی جانے والی گند گی سے پا

  انتخاب کيا ہے۔
  پيغمبر اسالم ۖ خلقت کا نچوڑ، اس کاخال صہ اور خدا کے بر گز يده ہيں اور سارے انبياء خدا کے برگزيده ہيں۔

  
  ۔ اَْوَحْےنَا: ٢

) جو لغت ميں پو شيده طور پر ( وحی ) کے ماده سے متکلم مع الغير کا صيغہ ہے( جسے اردو ميں جمع متکلم کہا جا تا ہے
آگاه کر نے کے معنی ميں استعما ل ہوتا ہے ليکن جب اسالمی اصطال ح ميں يہ کہا جائے: خدا وند عا لم نے فالں چيز کی 

اپنے بر گز يده بنده پر وحی کی يعنی: اُ سے اس کے دل ميں جگہ ديدی اور خواب يا بيداری کی حالت ميں اسے الھام کيا، يا 
  سی ايک فر شتے کی زبانی اس تک اُسے پہنچايا۔اپنے ک
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  ۔ بعثت: ٣
  پيغمبروں سے متعلق، اس معنی ميں ہے کہ خدا وند عالم نے انھيں بھيجا اور مبعوث کيا ہے۔

  
  ۔ کتاب :٤

  لغت ميں مکتوب رسالے اور جز وے کے مجمو عہ کے معنی ميں ہے.
ور کتاب ہونے کے الئق ہے،ايسی کتاب جس ميں علوم دين، ليکن اسال می اصطال ح ميں ايک ايسی وحی ہے جو کتابت ا

  اعتقا دات اور عمل کا ذکر ہو۔
  اس طرح کی کتاب پيغمبروں ميں سے صرف پانچ پيغمبر اپنے ہمرا ه الئے ہيں: 

ہوئی ہو وه اسم نوح ـ ، ابرا ہيم ، مو سٰی ، عيسٰی اور محمد صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم، وه کتاب جو پيغمبروں کے ہمراه نازل 
  جنس ہے اور اس سے مراد آسمانی کتابيں ہيں.

  
  ۔ ُحْکم: َحَکَم، َےْحُکُم ،ُحْکماً : ٥

قضا وت کی، قطعی و يقينی حکم صا در فرمايا. اسی طرح دانش اور تفقہ کے معنی ميں بھی ہے اورحکمت کے معنی ميں 
ر نيک امور کی انجام دہی ہے ، يہ تمام معا نی مقا م بھی استعما ل ہوا ہے ،آدمی کی حکمت، مو جو دات کی شنا خت او

  استعمال سے منا سبت رکھتے ہيں۔
  
  ۔ نبّو ت : ٦

نبوت لغت ميں بر جستگی اور ظہو ر کے معنی ميں ہے اور خبر دينے اور آگاه کر نے کے معنی ميں ہے راغب کا ''( نبا 
  ئ)''اور''نبّوت '' کے بارے ميں مختصر بيان اس طرح سے ہے:

  
  ۔ ( نبٔا) : ٧

عظيم فا ئدے کے ساتھ ايک ايسی خبر ہے جس سے علم يا ظن غا لب حا صل ہوتا ہو. خبر کو (نبٔا ) اُس وقت تک نہيں کہتے
جب تک کہ اُس ميں تين چيز نہ پا ئی جا ئے، جس خبر پر نبٔا کا اطال ق ہوتا ہے وه کذب سے خا لی ہوتی ہے، جيسے توا 

عال کی خبر يا پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ و آلہ وسلم کی خبر اور فرماتے ہيں '' نبی ''( نبوت ) سے تر( تسلسل ) يا خدا وند مت
رفعت اور بر جستگی کے معنی ميں ہے اور پيغمبر صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم نے برجستگی اور مقام کی رفعت و بلندی کی 

  )١وجہ سے ( نبی ) کا لقب پا ياہے.(
  کے اعتبار سے قرآن و حديث ميں ( نبی ) کے موارد استعما ل کو ديکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہيں: اسال می اصطال ح

(نبی ) وه ہے جسے خدا وند عالم نے اپنے بندوں کے درميا ن منتخب کر کے حکم عطا کيا ہے اور اسے کتاب کی وحی کی 
ميں ان کی دنيا و آخرت کی صال ح پا ئی جا تی  ہے اور اسے مبعوث کيا تا کہ جن و انس کو ايسے امور سے آگاه کرے جن

ہو وه خدا کی طرف سے کال م کرتا ہے اور حضرت باری تعالی کا وه پيغام جو اسے بذريعہ وحی پہونچاہے لو گوں تک 
  )٢پہنچا تا ہے. نبی کی جمع انبيا ء اور نبيين آتی ہے. ( 

  ويں آيت کے جس ميں ارشاد ہوتا ہے : ٥٢ے سورهٔ  حج کی (نبی ) قرآن کريم ميں اسی معنی ميں استعمال ہوا ہے، سوائ
تہ...)   ( َو َمااَْرَسلنَاِمْن قَبلَک ِمْن َرسول ٍ َواَل نبیٍّ الّٰ اَذا تمنّٰی اَْلٰقی الَشيطاُن فِی اُْمنِےَّ

نا نے کی ) تو تم سے پہلے ہم نے کبھی کسی نبی يا رسول کو نہيں بھيجا مگر جب اس نے آرزو کی ( دين کو عملی جامہ پہ
  شيطان اس کی خو اہش کے درميان حائل ہوگيا۔

  جب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے اس آيت کی تفسير پوچھی گئی تو انھوں نے فرمايا:
نبی وه ہے جو ( دستور اٰلہی کو ) خواب ميں ديکھتا ہے حضرت ابرا ہيم کے خواب کے مانند اور آواز بھی سنتا ہے ليکن فر 

کو نہيں ديکھتا ؛ ليکن رسول وه ہے جو خوا ب بھی ديکھتا ہے آواز بھی سنتا ہے اور فر شتٔہ وحی کو بھی سامنے شتہ 
  )٣ديکھتا ہے اور ممکن ہے مقام نبو ت و رسا لت ايک شخص ميں جمع ہو۔ (

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

)ہم نے اصول کافی کی٣م اور معجم الوسيط مالحظہ ہو۔()۔ لفظ نباء کے بارے ميں معجم الفاظ قرآن کري٢)۔ مفردات راغب، مادٔه نبائ(١(
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  صفحہ سے نبی اور رسول کے درميان اس فرق کا استفاده کيا ہے.١٧٦پہلی جلد کے 

  
  ۔ رسول:٨

  
رسول لغت ميں پيغا م کے حا مل ايک عقلمند انسان کو کہتے ہيناور اس حا ل ميں اسے مر سل کہتے ہيں اور رسو ل کی 

  ۔ جمع ُر سل آ تی ہے
ليکن اسالمی اصطا ح ميں: رسول ايک ايسا انسان ہے جسے خدا وند عالم خا ص پيغا م دے کر کسی قو م کی طرف مبعوث 

کر تا ہے ، تا کہ ان کی اسال می شر يعتوں کی طرف ہدايت و راہنما ئی کر ے. وه اس فر يضہ کے انجام دينے کے سلسلہ 
راه رکھتا ہے. جو اس کی رسالت کی صداقت پر گواه ہو اس طريقہ سے ميں خدا کی طرف سے معجز ه يا معجز ات بھی ہم

جن لو گوں کی طرف اسے بھيجا ہے ان پر خدا کی حجت تمام ہوتی ہے۔اور اس پيغمبر کی تکذ يب يا مخا لفت ، بد بختی، 
ث ہوتی ہے، اسی وجہ سے عذا ب يا دنيا کی ہالکت و نا بو دی کا سبب بنتی ہے اور آخرت ميں انواع و اقسام عذا ب کا با ع

  پيغمبرکو نذ يراور منذر (ڈرانے واال ) کہا جا تا ہے۔
دوسری طرف رسول پر ايمان رکھنا اس کی اطا عت وفر نبرداری کر نا دنيا کی شاد مانی، خو شحالی اور سعادت، رحمت 

ت ميں يہ پيغمبر بشير و وبخشش اور آخرت ميں خدا کی خوشنو دی و رضا يت اور بہشت کا با عث ہوتا ہے. ايسی صور
  مبشر يعنی بشا رت دينے واال ہے۔

جو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اس کی رو شنی ميں ہر رسول ( نبی ) ہے اورہر نبی صفی اور بر گز يده ہے ليکن ہر (نبی )الز 
  می طور پر رسو ل اور پيغمبر نہيں ہو گا ۔

  
  ۔ اولو العزم : ٩

محکم اور پختہ ارادے اور اس راه ميں درپيش مشکالت ميں صبر و تحمل کا نام  عزم لغت ميں کسی کام کے کرنے کے لئے
  ہے. اسالمی اصطالح ميں اولوالعزم پيغمبر يہ ہيں: 

  ٭ حضرت نوح ٭ حضرت ابرا ہيم٭ حضرت موسٰی٭حضرت عيسٰی ٭ حضرت محمد مصطفٰے صلّٰی هللا عليہ وآ لہ و سلم۔
  
  ۔ بشير و نذ ير :١٠

بّشره بشيٍئ : اسے نيک خو شخبری اور مژ ده ديا ايسی صورت ميں بشا رت دينے والے کو بشير و عر بی ميں کہتے ہيں 
  مبشر کہتے ہيں.

  و انذ ره الشٔی و با لشیٔ 
اسے ہو لنا ک چيز کے ذ ريعہ ڈرايامثا ل کے طور پر کہا جاتاہے ميں وارننگ ديتا ہوں تمھيں اس کے انجام سے ڈراتا ہوں 

  ے شخص کو منذ ر يا نذير کہتے ہيں ۔لٰہذا اس سے بچو، ايس
اسال می اصطال ح ميں بشير و نذ ير جيسے نام قرآن ميں ان پيغمبروں کے لئے استعما ل ہوئے ہيں جنھيں خداوند عا لم نے 

  کسی قو م کی طرف بھيجا ہے۔
  ميں ارشاد ہوتا ہے: ٥ ٦، سورهٔ  کہف،آيت ٤٨جيسا کہ سورٔه انعام آيت 

  ُمْر َسليَن ااِلَّ ُمبَشِّرَےن َوُمْنِذ رين)( َو َمانُر ِسُل الْ 
  ہم نے پيغمبروں کو صرف بشارت دينے واال اور ڈرا نے و اال بنا کر بھيجا ہے۔ 

  ميں ارشاد ہوتا ہے:٢٤اور جيسا کہ سورٔه فاطر، آيت 
ٍة اِ الَّ َخالفِيھا نَ    ِذ ِےُر) (اِنّااَْرَسلناَک بِالَحقِّ بَشيراً َو نَذ يًرا َواِْن ِمْن اُ مَّ

ہم نے تمھيں حق کے ساتھ بشارت دينے واال اور ڈرا نے واال بنا کر بھيجا ہے اور کو ئی امت ايسی نہيں ہے جس کے درميا 
  ن کو ئی ڈرانے واال نہ رہا ہو۔

  
  ۔ بّےنات: ١١

ن ميں کسی قسم کی بان الشيئ: چيز آشکا ر و واضح ہو گئی، معين ہو گئی ۔آيا ت بينا ت يعنی ايسی واضح و آشکار آيات ج
  پيچيد گی اور ابہام نہ ہو اور ان ميں افراد بشر کے لئے کوئی مبہم بات نہ پا ئی جاتی ہو۔
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  ۔ و انز لنا :١٢

خدا وند عالم نے ميزا ن اور لوہے کا ايک ساتھ ايک ہی رديف ميں تذ کره کيا ہے تا کہ لوگ ان دو نوں ہی سے اپنی زند گی 
زان کو آسمانی کتا بوں ميں نازل فر مايا، يعنی ان ميں ميزان اور معيار قرار ديا تا کہ اس کے ذ ميں استفا ده کر يں اور مي

ريعہ انسا نی اجتما ع، انسا نی عا دات ، طور طريقے، عقائد ان کے امور تولے جائيں اور ہر ايک کا نفع و نقصان معين و 
  مشخص ہو۔

  
  ۔ ميزان: ١٣

سے محسوس ہو نے والی ما دی چيز يں تو لی جا تی ہيں.اور اسالمی اصطال ح ميں: لغت ميں اس وسيلے کو کہتے ہيں جس 
ميزان وہی دين ہے جو آسمانی کتا ب ميں ہے اور اس کے سہا رے عقائد اورديگر امور کی سنجش ہوتی ہے اور اسی کے 

  جزا دی جا ئے گی۔مطابق قيا مت کے دن انسا ن کا حسا ب و کتا ب ہو گا اور اس کے نتيجہ ميں اسے سزا يا 
  
  ۔لَِےقُوَم النَّاُس بِالقِسِط:١٤

قسط ،عدل کے معنی ميں ہے. عدل يعنی جو جس چيز کا مستحق ہو اسے وه چيز دينا اور جس چيز کی ادائيگی اُس پر وا 
  جب ہے وه چيز اس سے لينا ۔

  
  ۔ بٔا س شديد:١٥

  يہ پر باس سے مراد جنگ ہے کہ ارشا د ہوتا ہے:
  اْلَحد يدفيِہ بَٔاس َشديد َوَمنافُِع لِلنّاِس) (َو اَنَز لنَا

يعنی خدا وند عا لم نے انسان کی را ہنما ئی کی تا کہ لوہے سے حق کے دفا ع کی خاطر جنگی اسلحے بنائيں. آج بھی انسان 
  مل ہے۔ لوہے سے جنگی اسلحہ بنا تا ہے اور بنا ئے گا اس کے عالوه لو ہا انسا ن کے لئے ديگر منفعتوں کا بھی حا

  
  ۔ کسفاً : ١٦

کسفةً ، کسی چيز کے ٹکڑ ے کو کہتے ہيں اس کی جمع ِکَسف آتی ہے اور ( اوتسقط السماء کما زعمت علينا کسفا) کے معنی
  يہ ہيں کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہم پر گرجائے .

  
  ۔ زخر ف: ١٧

  ا ہے، يا اس کے بر عکس۔زخرف سو نے کے معنی ميں ہے. بعد ميں يہ کلمہ زينت کے معنی ميں استعما ل ہو
  
  ۔ جيب:١٨

گريبان لباس اور اس کے ما ننداشياء کے معنی ميں ہے، ايسا شگا ف جو لباس يا پير ھن ميں اس لئے کيا جا تاہے کہ سر اس 
  سے پا ر ہو جا ئے۔

  
  ۔ مبصرة : ١٩

  آشکا ر اور واضح۔
  
  ۔ اصری : ٢٠

  اصر يعنی ايسا پيمان جس ميں تا کيد پا ئی جا تی ہو۔
  
  ۔ طاغو ت: ٢١

  طٰغی طغيا ناً:
يعنی سر کشی کی حد سے گذ ر گيا۔ طا غوت ،ہر سر کش اور نا فر مان اور خدا کے عال وه ہر معبود کے معنی ميں ہے، 

  اس کی جمع طو اغيت آتی ہے۔
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  ۔آيت : ٢٢

  ی ميں ہے ۔آيت لغت ميں محسوس چيز کی آشکا ر عال مت و پہچا ن اور معقول چيز ميں مقصود پردليل کے معن
  پہلی مثا ل: سورهٔ  مريم کی دسو ينآيت ميں حضرت زکرياکی داستان سے متعلق خدا کا فر مان ہے:

  ( قاَل َربِّ ْاَجْعل لی آےة ًقاَل آ َےتَُک ااَل ّ تَُکلَِّم النَاَس ثاَلَث لَيال ٍَسو ّےاً)
لئے ہمارے لئے عالمت اور نشا نی قرار دے. حضرت ز کريا کی مراد کہ کہتے ہيں:(اجعل لی آےة) يہ ہے کہ اس امر کے 

  کہ خدا نے فر مايا تمہاری عال مت يہ ہے کہ تم تين دنو تک مسلسل کسی سے کالم نہيں کروگے۔
  ويں آيت ميں خدا فر ماتا ہے: ١٠٥دوسری مثا ل: سورهٔ  يو سف کی 

ن ِمْن آےة فی السمواِت واالرض َےُمرُّ ون عليھا وھُْم َعنْ    ٰھا معرضوَن ) ( َو َکاَ ےِّ
يعنی آسمان و زمين ميں کس قدر عال مت و نشا نی پا ئی جا تی ہے جو خدا کی قدرت اور حکمت کی حکايت کرتی ہے يا 
  حضرت باری تعا لی کے ديگر صفات کہ نہا يت سا دگی کے ساتھ ان سے گذ ر جا تے اور ان سے اعرا ض کر تے ہيں۔

ات ہيں جنھيں خدا وند عا لم اپنے پيغمبروں کے ہا تھو ظاہر کر تا ہے جيسا کہ دوسری قسم کی مثا ل: وه آيات اور معجز 
  سورهٔ  نحل کی بارھو يں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے :

  ( َؤادخل يدَک فی َجبيَک تُخرْج بيضاء ِمن غير سوء فی تِْسِع آيا ت ٍ الی فِرَعوَن وقوِمِہ)
  ن کے ديگر نہ گا نہ معجزا ت ہيں)( مراد حضرت مو سٰی کا يد بيضا واال معجزه اور ا

  ليکن اصطالح اسالمی ميں آيت کا استعمال دو معنی ميں ہوا ہے۔
  ۔ وه معجزات جنھيں خدا وند عالم نے اپنے اوليا ء اور پيغمبروں کے ہا تھوں پر جا ری کياہے: ١

ئے جن و انس اس کے جيسا پيش جيسے مو سٰی کليم هللا کا عصا اور ناقہء حضرت صا لح ـ، اسے معجزه کہتے ہيں، اس ل
  کر نے سے عا جز و بے بس ہيں، اسی طرح کسی بچے کا بغير باپ کے پيدا ہو جا نا بھی معجزه ہے.

  پيغمبروں کے غير طبعی حا ال ت اور خا رق العادة اقدا مات اسی قسم کی آيتيں ہيں .
ا کو ئی شو ہر تھا اور نہ ہی حضرت عيسٰی جيسے حضرت عيسٰی کی وال دت ان کی مانحضرت مريم کے ذريعہ کہ نہ ان ک

  کا کوئی باپ تھا۔
  ميں ارشاد ہوتا ہے:٩١سورٔه انبيائ،آيت ٥٠اورجيسا کہ خدا وند عالم کا سورٔه مومنون آيت

  (َوَجَعْلنَا اْبَن َمْريََم َوُ◌مَّہُ آيَةً َوآَوْينَاہَُما ِلَی َرْبَوٍة َذاِت قََراٍر َوَمِعيٍن ) 
  ر عيسٰی کی ماں ( مريم) کو آيت و نشا نی قرار دی ہے۔ہم نے عيسٰی کو او

  اور اسی قسم کی آيت، وه عذاب ہے جو مشر کين پر نازل ہوتا ہے ۔
  ويں آيت ميں ارشا د فر ما تاہے: ١٥جيسا کہ خدا وند سبحان سورهٔ  عنکبوت کی 

  (فَأَنَجيٰناه َو اَْصحاَب السَّفينِة َو َجَعلنَاھاآےة ً لِلَعالميَن)
  رت نوح کی کشتی پر سوار ہو نے والوں کو نجا ت دينا اور مشرکين کا غرق ہو جانا خود ہی آيت ہے ۔حض

  ويں آيت ہے۔ ١٥جيسے اسی قسم کی آيت سورئہ قمر کی 
  ۔آيت قرآن کريم کی رو سے ٢

  راغب مفردات القرآن نا می کتاب ميں تحر ير فر ماتے ہيں:
د ال لت کر تا ہو ايک آيت ہے ، قرآن کا کو ئی سوره ہو يا سوره کا ايک حّصہ يا قرآن کا کو ئی جملہ بھی جو کسی حکم پر 

چند حّصے ہوں؛ اوراس کا ہر کال م يا جملہ جو لفظی اعتبار سے الگ ہو ( آيت) کہالتا ہے اسی لحا ظ سے ايک سوره متعدد 
  )١آيات ميں تقسيم ہوتا ہے۔(

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

  ميں مالحظ ہو. )۔ (آيت) کی لفظ مفردات راغب١(

  

  رو ايات مينگز شتہ آيات کی تفسير 

  الف ۔ ابو ذر کی حد يث ميں مذ کور ہے کہ آپ نے فر مايا:
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  رسو ل خدا ۖسے سوال کيا : انبياء کی تعداد کيا ہے ؟
  فرمايا: ايک ال کھ چو بيس ہزار ۔

  ميں نے سوال کيا : ان ميں کتنے لو گ رسو ل تھے ؟
  فرا د پر مشتمل ايک مجمو عہ تھا۔فرمايا : تين سو تيره ا

  ميں نے سو ال کيا : سب سے پہلے نبی کون تھے ؟
  فرمايا : آدم۔

  ميں نے سوال کيا:آ يا حضرت آ دم نبی مر سل تھے؟
فرما يا : ہاں، خدا نے انھيں اپنے دست قدرت سے خلق فرمايا اور ان ميں اپنی رو ح پھو نکی پھر اس وقت رسول خدا نے 

  کر کے فر مايا:  مجھ سے خطا ب
اے ابو ذر! ابنيا ء کے درميان چا ر شخص (آدم ،شيث ، اخنو خ جنھيں ادريس کہا جا تا ہے اور يہ وه پہلے شخص تھے کہ 
جنھوں نے قلم سے تحريرلکھی اور نوح ) يہ سب کے سب سر يا نی تھے اور چار افراد (ہود ،صالح، شعيب اور تمہارا يہ 

  يہ و آلہ و سلم '' )عرب ہيں۔نبی '' محمد صلّٰی هللا عل
  بنی اسرا ئيل کے سب سے پہلے نبی جناب مو سٰی اور آخری نبی حضرت عيسٰی اور چھ سو ديگر انبياء ہيں۔ 

  ميں نے سوال کيا : اے رسول خدا ۖ ! خدا وند عالم نے کتنی کتابيں نازل کی ہيں ؟
س صحيفے اور ادريس پر تيس صحيفے اور ابرا ہيم پر بيس  فرمايا : ايک سو چار کتا بيں . خدا وند عا لم نے شيث پر پچا

  ) ١صحيفے ناز ل کئے ، پھر تو ريت ، انجيل ، زبوراور فرقان کو نازل کيا ... آخر حد يث تک. (
  اس حديث کی عبارت احمد بن حنبل کی مسند ميں مند ر جہ ذ يل طر يقہ سے ذ کر ہوئی ہے:

  نبيا کتنے ہيں؟پھر ميں نے سوال کيا! اے رسول خدا ۖ ا
  )٢فرما يا ايک ال کھ چو بيس ہزا ر افراد کہ انھيں ميں سے تين سو پندره افراد رسول ہيں. (

  ب۔حضرت ابو الحسن علی بن مو سی الرض سے مر وی ہے کہ آپ نے فر ما يا:
ے مالک اور شريعت کے او لو العز م کو او لو العزم اس لئے کہتے ہيں کہ يہ لوگ عز م و کوشش، استقا مت و پا يدا ری ک

حا مل تھے .حضرت نو ح کے بعد ہر نبی ان کی شريعت اور قوا نين کا پا بند تھا اور حضرت ابرا ہيم خليل هللا کے زمانے 
تک ان کی کتا ب کا پير و رہا ؛ اور جو بھی نبی ان کے زمانے ميں تھا يا ان کے زما نے کے بعد آ يا ابراہيم کی شر يعت 

  بند تھے۔وقو انين کا پا 
..............  

.مسند احمد ١٠٤، ص ٢سے نقل کے مطابق؛ خصال ج  ٩٥، معانی االخبار کے صفحہ ٣٢،ص  ١١) بحار االنوار ،عاّلمہ مجلسی ،ج١(
. مختصر الحديث امام ١٤٤، ص ١خصال کی نقل کے مطابق ، ج ٣٣،ص  ١١؛نھاےة اللغة، لغت حجت ،بحار، ج  ٢٦٦۔ ٢٦٥، ص ٥ج 

  .٢٦٦، ٢٦٥،ص٥)مسند احمد،ج٢حديث ميں مذکور سريانی سے مراد لوگوں کی قديم زبان ہو.(باقر سے شايد 

اور حضرت موسٰی کے ظہو ر تک انھيں کا پيرو رہا ؛اور جو نبی حضرت مو سٰی کے زمانے ميں تھا يا بعد ميں آيا ہے مو 
کے زمانے تک پيرو تھا اور جو نبی حضرت سٰی کی شريعت اور قوا نين کا پا بند اور ان کی کتاب توريت کاحضرت عيسٰی 

عيسٰی کے زمانے ميں يا ان کے بعد ہوا وه ان کی شريعت و قوا نين اور ان کی کتاب انجيل کا ہمارے نبی حضرت محمد 
ہيں  صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے زمانے تک پيرو تھا. يہ پا نچ افراد او لو العز م اور تمام انبيا ء اور رسو لوں سے افضل

اور حضرت محمۖد کی شريعت قيامت تک کے لئے ثا بت ہے جو کبھی نسخ نہيں ہو گی اور آنحضرت کے بعد قيامت تک 
  ) ١کوئی دوسرا نبی نہيں ہو گا آخر حديث تک .(

  سيو طی کی تفسير ميں ابن عبا س سے منقو ل ہے:
  ،او لو العز م سے مراد ہيں :٭ خا تم اال نبيا ء ۖ ٭ نوح ٭ ابرا ہيم 

  )٢٭ موسٰی ٭ عيسی ، ( 
  اصول کافی ميں اپنی سند کے ساتھ امام صادق سے روايت کرتے ہيں:

انبيا ء اور پيغمبر وں کے سردار پا نچ افراد ہيں جو اولو العزم پيغمبر تھے ، شر يعتو کا اہم محور ہيں؛ خاتم اال نبياء ۖ نوح 
  )٣،ابرا ہيم ، موسٰی ، عيسٰی ۔(

  امام جعفر صادق سے رو ايت کر تے ہوئے لکھتے ہيں کہ: ج ۔تا ريخ يعقو بی ميں
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  امام جعفر صادق نے فرمايا:
خدا وند عالم نے کسی پيغمبر کو نبوت نہيں دی مگر اس چيز کے ہمرا ه جس کے ذريعہ وه اپنے تمام اہل زمانہ پر فو قيت 

  رکھتا ہو۔
نبی بنا کر بھيجا جس پر سحر وجا دو غا لب تھا  مثا ل کے طور پر حضرت مو سٰی فر زند عمرا ن کو ايسی قوم کی طرف

اس لئے آپ کو ايسی چيز عطا کی جس کے ذريعہ ان کے سحر کا مقا بلہ کيا اور کا مياب ہوئے اور ان کے سحر کو باطل 
س طرح کيا اور وه :عصا، يد بيضائ، ٹڈيو کا حملہ ، جوئيں ، مينڈ ھکو کی کثرت، خون، دريا کا شگا فتہ ہو نا، چٹا ن کا ا

سے پھٹ جا نا کہ اس سے پا نی نکل آيااور ان کے چہرے کو بدنما بنا دينا اور مسخ کردينا، يہ سب حضرت کے معجزات 
  تھے۔

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

)تفسير ٢پر( ٢٣٤،٢٣٥؛ عيون اخبارالرضا سے نقل کے مطابق ص ٣٥، ٣٤،ص ١١) بحار االنوار، عاّلمہ مجلسی،ج١( 
  کی نقل کے اعتبار سے. ١٤٤،ص ١،باب طبقات االنبياء والرسل،کتاب خصال،ج١٧٥ص ١ی،ج)اصول کاف٣. (٤٥،ص ٦سيوطی،ج

داؤد ـ کو اس وقت لوگوں کے درميان مبعوث کيا جس زمانے ميں صنعت و ہنر اور لہو و لعب کا غلبہ تھا اس لئے حضرت 
وه بھی اس درجہ خوش الحانی کہ پرندے آپ داؤد کے ہا تھ ميں لوہے کو نر م بنا ديااور انھيں خوش الحانی (اچھی آواز ) دی

  کی خوبصورت آواز کی وجہ سے آپ کے ارد گرد جمع ہوجاتے تھے۔
سليمان ـکو ايسے زمانے ميں مبعو ث کيا جب لو گوں کے درميا ن مکان بنا نے کا شوق اور طلسم وجادو کا دور دوره تھا . 

  ت کا ان کا مطيع و فرمانبرداربنا ديا ۔ اسی سبب سے اس نے ہوا کو ان کا تا بع بنا ديا اور جنا
عيسٰی کو بھی ايسے دور ميں مبعوث کيا جس زمانے ميں ڈ اکٹری لوگوں کو اپنے آپ ميں مشغول کئے ہوئے تھی، لھذا ان 

  کو مر دوں کو زند ه کر نے اور کو ڑ ھيو اور مبر وص کو شفا دينے کے اسلحے سے آراستہ کيا۔
ہ و آلہ و سلم کو اس دور ميں مبعوث فرمايا جب لو گو ميں سب سے زيا ده اچھی گفتگو کر نے، محمد مصطفٰے صلّٰی هللا علي

کہا نت، پيشينگو ئی کر نے،مسجع اور موزون کالم اور فصيح و بليغ خطبہ دينے کا رواج تھا، لٰہذا آنحضرت ۖ کو قرآن مبين 
  )١اور قوت خطابت کے ساتھ مبعو ث کيا ۔ ( 

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

  ٣٤، ص  ٢تاريخ يعقوبی،ج ) ١(

پروردگا ر عا لم نے آدميو اور فر شتوں کے درميان حضرت آدم ، حضرت نوح ، آل ابراہيم اور آل عمران جيسے پيغمبروں 
  کو عالمين پر اور حضرت مريم کو جہان کی خو اتين پر منتخب فر مايا۔

اعيل، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب ، خدا وند عالم نے حضرت نوح ، حضرت ابراہيم ، حضرت لوط، حضرت اسم
حضرت يوسف ، حضرت موسی، حضرت ہارون، حضرت يسع، حضرت داؤد ، حضرت سليما ن ، حضرت ايوب، حضرت 
الياس ، حضرت زکريا، حضرت يحيٰی اور حضرت عيسٰی ، کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کی اور ان کے درميان حضرت 

سٰی اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلّٰی هللا عليہ وآ لہ و سلم کو نوح، حضرت ابراہيم، حضرت موسٰی، حضرت عي
کتاب اور مخصوص شريعت عنا يت فر مائی ہے ؛ يہ لوگ اولوالعزم پيغمبروں ميں سے ہيں خداوندعالم نے ان کی کتابوں 

د اور اعمال پہچانے جائيں۔ميں ضابطہ حيات اور ايک ميزان قرار ديا تا کہ اس کے ذريعہ افراد معاشره کے حق و باطل عقائ
اور ان ميں سے بعض جيسے حضرت مو سٰی کليم اللہاور محمد حبيب هللا صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے لئے ان لوگوں کے 
برخالف جو راه انسا نيت سے منحرف ہو چکے ہيں شديد جنگوں ميں استفاده کے لئے اسلحے قرار دئے اور ان لوگوں کے 

ور شمشير کے عال وه راه راست پر آنے والے نہيں ہيں، ايسے ہی بعض پيغمبروں کو مبعو ث کيا اور لئے بھی جو جنگ ا
انھيں مبشر ( بشارت دينے واال) اور منذ ر ( ڈ ارنے واال ) بنا يا۔ خو اه صا حبان شريعت پيغمبرہوں جيسے حضرت نوح اور

  ہيں جيسے حضرت شعيب اور حضرت لوط۔حضرت موسٰی يا وه لوگ ہوں جو مستقل شر يعت کے ما لک نہيں 
خدا وند عا لم نے کسی قوم کو اس وقت تک عذاب ميں مبتال نہيں کيا جب تک کہ رحمت کی نويد دينے وا لے اور عذا ب 

  سے ڈرانے والے کسی پيغمبر کو اپنی طرف سے معجزه اور نشانيوں کے ہمرا ه نہيں بھيجا.
   خدا وند عالم اس سلسلہ ميں فر ما تا ہے:
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  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ١٥۔سورٔه اسراء کی ١
ّ◌ نَبَعَث رسوالً )  بيَن حتٰیّ   ( َو ماَ ُکنَّا ُمَعذِّ

  ہم جب تک کو ئی رسول نہيں بھيجتے اس وقت تک عذا ب نہيں کرتے۔
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٤٥۔ سورهٔ  يو نس کی ٢

ٍة َرُسول فَاِذاَجاَئ َرُسو   لُھُم قُِضَی بَينَھُْم بِاْلقِْسِط َوھُْم الُےْظلَُموَن)(َو لُِکلِّ اُمَّ
ہر امت کے لئے ايک رسول ہے لٰہذا جب ان کے درميا ن ان کا رسول آجائے تو عدل و انصاف کے ساتھ قضا وت کی جائے

  اور اُن پر ستم نہ کيا جائے گا۔
  ار ہو گی۔جو امت پيغمبر کی نا فرمانی کر ے وه دنيا و آخرت ميں عذا ب کی سزاو

جيسا کہ خدا وندعالم نے فرعون اور اس سے پہلے والوں کی حا لت کے بارے ميں سورهٔ الحا قہ کی دسويں آيت ميں خبر 
  ديتے ہوئے فر مايا ہے:

  (فََعَصوْا َرُسوَل َربِّھم فَٔاََخَذھُْم اَْخَذ ةًً◌رابَِےة)
  لم نے ان کا سختی کے ساتھ محاسبہ کيا ۔ انھوں نے اپنے هللا کے رسول کی نا فر مانی کی ،تو خدا وند عا

  ويں آيت ميں فرمايا ہے: ٢٣پيغمبر کی نا فرما نی خدا کی نا فر مانی ہے .جيسا کہ خدا نے سورهٔ  جن کی 
َ َوَرُسولَہُ فَاِ نَّ لَہُ ناَرَجھَنَّم َخالِديَن فِيھااَبداً)   ( َو َمْن َےعص ّهللاٰ

  کرے اس کے لئے آتش جہنم ہے جس ميں وه ہميشہ معذب ہوتا رہے گا۔ جو خدا اور اس کے رسول کی نا فر مانی
خدا وند عا لم رسو لوں کو انبياء ميں سے منتخب کرتا ہے اسی لئے رسولوں کی تعداد جيسا کہ پيغمبر اسالم صلّٰی هللا عليہ و 

ن خدا وند عا لم جسے لوگو کی آلہ و سلم سے مروی ابو ذر کی گزشتہ روايت ميں ہے، انبيا ء کی تعداد سے کم ہے . ليک
ہدايت کے لئے مبعو ث کر تا ہے اسے معجزه ديتا ہے تا کہ وه اس کے مد عا کی تا ئيد کر ے کہ وه خدا کی طرف سے 

  مبعوث ہوا ہے ۔

  معجزه اور آيت کی حقيقت 
مر ضی ہو کہ اُس کا نبی نظا خدا وند سبحا ن نے ابنيا ء کو نظا م ہستی پر حکو مت و واليت عطا کی ہے تا کہ جب خدا کی 

م کے کسی بھی جز کو جسے اس نے ہستی کے لئے مقرر کيا ہے تبد يل کر دے، تو وه اس کے اذن اور اجازت سے انجا م 
  دے سکے ۔

اس لحا ظ سے انبيا ء کے ذريعہ نظا م طبعيت کے ايک حّصہ کے خال ف معجزه پيش کر نا پر وردگار عالم کی تکو نيی 
  يسے سماج ميں يہ معجزه پيش کياجاتا ہے کہ جہانپيغمبران اٰلہی رسا لت کے لئے مبعوث ہوئے ۔سنت ہے. اور ا

بنا بر اين امتوں نے انبيا ء سے معجزه دکھانے کی در خواست کی تا کہ ان کے دعوٰی کی صدا قت پر دليل ہو.خدا وند عا لم 
  عنوان کر تے ہوئے فر ماتا ہے: نے اس مو ضو ع کو قوم صا لح کی سر گذشت ميں سورهٔ  شعراء ميں

بََشر ِمثلُنافٔاِت بِآ ےة ٍاْن ُکنَت ِمن الّصاِد قيَن٭قاَل ھذِه ناقَة لَھاِشْرب َولُکم ِشرُب يوٍم معلوٍم ٭و  ال تََمّسوھا بسوٍئ فََۓا ( َما ٔاْنَت الَّ
  خَذُکم عذاُب يوٍم عظيٍم)

ايک انسان ہو. اگر سچے ہو تومعجز ه پيش کرو۔ تو کہا !يہ  (حضرت صا لح کی قوم نے ان سے کہا ) تم ہمارے ہی جيسے
اونٹنی ہے کچھ پانی اس سے مخصوص ہے اور پانی کا کچھ حصہ تم لوگوں سے مخصوص ہے اور ديکھو اس کی طرف 

  ) ١دست خيانت درازنہ کرنا ورنہ عظيم دن کے عذاب ميں گرفتار ہو جاؤ گے. (
  نے آيت اور معجزه دکھا يا توامتيں ضد اور ہٹ دھر می اوران کے عا م طور پر ہوايہی کہ جب کسی پيغمبر 

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

  .١٥٦۔١٥٤) سورهٔ  شعرا،آيت ١(

ساتھ عناد اور دشمنی پر تل گئيں.اور نہ ہی رب پر ايمان الئيں اور نہ ہی اُس پيغمبر پر جواس کی طرف سے ان کی طرف 
  ہ آيات کے بعد، قوم ثمود کے بارے ميں اس طرح خبر ديتا ہے:مبعوث ہوا تھا خدا وند عا لم اس موردميں گزشت

  ( فَعقروھا فَٔاَ ْصبَُحوا نَاِدمين) 
  )١انھوں نے اس اونٹنی کو مار ڈا ال پھر اس کے بعد اپنے کر توت پر شر منده ہوئے۔(

تصديق نہيں کی اور  اگر کسی قوم کی خو اہش کے مطا بق اس کے پيغمبر سے معجزه صا در ہوا ليکن اس قوم نے اُس کی
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نہ ہی اُس پر ايمان الئی توسر زنش و مالمت اورعذاب کی مستحق ہو گئی اور ان کے خدا نے ان پر عذاب نا زل کر ديا جيسا
  کہ خدا نے اسی سوره کے اختتام پر قوم ثمود کی نا فر مانی کی خبر دی ہے:

  ْکثَُرھُم ُمؤِمنين)(فَٔاََخَذھُم الَعذا ب انَّ فی ذ لَِک اَلٔ ےةَو َماکاَن اَ 
اُس وقت عذاب موعود ميں مبتال ہوگئے يقينا اس قوم کی ہال کت ميں دوسروں کے لئے عبرت کی نشانی ہے ( ليکن) اس کے

  )٢باوجود بھی اکثر لوگ خدا پر ايمان نہيں الئے۔ (
اور اندازه کے مطا بق معجزه انبياء کا معجزه پيش کر نا حکمت اٰلہی کے مطا بق ہے اور حکمت کا مقتضی ايک ايسی حد 

پيش کر نا ہے کہ جو شخص اپنے رب اور اس کے پيغمبر پر ايمان ال نا چا ہتا ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ پيغمبر اپنے 
اّدعا ميں سّچا ہے نہ اُس حد اور مقدار ميں کہ سر کش اور با غی قوميں تعيين کر تی اور چا ہتی ہيں. يا کسی محال امر کی 

تے ہيں جيسا کہ دو مقام پر قريش نے خا تم اال نبيا ۖئ سے تقا ضا کيا تھا اور وه اس امرکے بعد تھا کہ خدا نے اميد رکھ
قريش سے جو کہ عرب ميں فصيح و بليغ کالم ميں ممتاز اور معروف تھے آيت طلب کی اور انھيں مخاطب کر تے ہوئے 

  سورٔه بقره ميں ارشاد فرمايا:
ْلنَا َعلَی َعْبِدنَا َفْ◌تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِہ َواْدُعوا ُشہََدائَُکْم ِمْن ُدوِن ا( َوِ◌ْن ُکنتُْم فِی رَ  ا نَزَّ ْن ُکنتُْم َصاِدقِيَن ٭ َفِ◌ْن لَْم تَْفَعلُواهللاِ ِْيٍب ِممَّ

  ِريَن ٭)َولَْن تَْفَعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِی َوقُوُدہَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ُِعدَّْت لِْلَکافِ 
جو کچھ ہم نے اپنے بنده پر نازل کياہے اگر تمھيں اس ميں شک و ترديد ہے، تو اس کے ما نند ايک سوره ہی پيش کر دو 

اور خدا کے عال وه اپنے نا صروں سے مدد بھی لے لو اگر سچے ہو۔ليکن اگر نہيں کر سکتے اور ہر گز اس پر قادر نہيں 
  )٣کا ايند ھن انسان اور پتھر ہيں اور کافروں کے لئے مہّيا کی گئی ہے.(ہو تو پھر خدا کی اس آگ سے ڈرو جس 

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

  .٢٤اور  ٢٣) سورٔه بقره : آيت ٣.(١٥٨) سورٔه شعرٔا، آيت، ٢.(١٥٧)سور ٔه شعرٔا،آيت،١(

  اس طرح سے پروردگا ر نے ان پر حجت تمام کی اور فرما يا ہے :
جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کيا ہے اس ميں اگر تمھيں شک و شبہہ ہے تو اس کے مانند ايک سوره ہی پيش کرو اور 

سب کو اپنا مدد گار بھی بنالو اور خبر دی ہے کہ اگر جن وانس ايک دوسرے کے مدد گار ہو جائيں تو بھی اس کے مانند 
ر کہا(لن)يعنی ہر گز اس کے مانند نہيں ال سکتے. حتٰی کہ ہمارے زمانے ميں بھینہيں ال سکتے اور تاکيداً نفی ابدفرما ئی او

اسالم دشمن عناصر اپنی تمام تر کثرت اور عظيم و گو نا گونقدرت کے باوجود قادر نہيں ہيں کہ قرآن کے مانند ايک سوره 
  پيش کر سکيں۔

پيش کر نے ميں جسے جن و انس مل کر پيش نہيں کر اُن لوگوں نے اس سر توڑ مبارزه جوئی کے بعد( ايک ايسے امر کے 
سکتے اور اس کے مانند پيش کرنے ميں قريش کی ناتوانی کے باعث ) رسول خدا صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم سے مطا لبہ کيا

ر ديں يا کہ مّکہ کی آب و ہوا تبد يل کر ديں اور سونے کا گھر پيش کريں يا خدا اور فرشتوں کو ان کے سامنے حا ضر ک
آسمان کی طرف پر واز کر يں پھر بھی ان تمام چيزوں کے با وجود ايمان نہيں الئيں گے مگر جب ان کے لئے آسمان سے 

کو ئی کتاب نازل ہو جس کی وه تال وت کريں!معلوم ہے کہ جو انھوں نے درخواست کی تھی وه ايک محال امر تھا وه يہ کہ 
ضر کر ديں ( کہ خدا وند عالم ان ستمگروں کی بات سے بلند و بر ترہے)اور ان  خدا اور فر شتوں کو ان کے سا منے حا

کے درميان انبياء کے بھيجنے ميں هللا کی سنت کے خال ف مطالب مو جود ہيں اس معنی مينکہ انھوں نے مطا لبہ کيا تھا کہ 
چيز جو خدا کے پيغام النے والے فر ان کے سامنے آسمان کی طرف پرواز کر يں اور ان کے لئے ايک کتاب لے آئيں ايسی 

شتوں سے مخصوص ہے نہ کہ انسان سے دوسرے يہ کہ وه لوگ سرے سے قبو ل ہی نہيں کرتے تھے کہ خدا کسی انسان 
کو رسالت کے لئے مبعوث کرے گا جب کہ حکمت اس کا اقتضا ء کر تی ہے کہ انبيا ء انسا نوں کی جنس سے ہوں، تا کہ ان

ں ان کی اقتداء ہو اور اپنی قوم کے لئے نمو نہ ہوں، ان کی دوسری درخواستيں بھی حکمت کے مطابق کے اعمال ورفتار مي
  نہيں تھيں جيسے کہ انھوں نے مطا لبہ کيا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو۔

  اسی وجہ سے خدا اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ وه لوگوں کو اس طرح جواب دے: 
  نُت ااِلَّبََشرا ًَرُسوالًً◌)( ُسْبَحاَن َر بِّی ھَْل کُ 

  ) ١ميرا رّب پاک اور منز ه ہے کيا ميں خدا کی طرف سے مبعوث ايک انسان کے عالو ه کچھ اور ہوں؟(
..............  
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  .٩٣)سورٔه اسراء : آيت،١(

ه پيش کرے خال صہ کال م يہ ہے کہ خدا کی حکمت کا تقا ضا تھا کہ اس کا فرستاده اپنے رّب کی طرف سے کو ئی معجز
جو اس کے اّدعا کی صداقت پر دليل ہو اور اس طرح سے لوگوں پر حجت تمام ہو. اس صورت ميں جو ما ئل ہو وه ايمان 
لے آئے اور جو سر کشی و عناد کر نا چا ہے وه کرے . جيسا کہ تمام معجزا ت پيش کر نے کے بعد حضرت موسٰی اور 

گر وننے ايمان قبول کيا ليکن فر عو نيوں اور اس کے گردو پيش والوں نے حضرت ہا رون کی قوم کا حال تھا.يعنی جادو 
  کفر و عناد کا راستہ اختيار کيا کہ خداوند عالم نے بھی انھيں غرق کر کے ذلت و خواری کی طرف کھينچ ديا۔

د ہی ان کی صداقتجو کچھ انبيا ء هللا کی جانب سے پيش کرتے ہيں اسالمی اصطال ح ميں اسے معجزه کہتے ہيں جو کہ خو
  پر ايک دليل ہے۔

لٰہذا جو کچھ ہم نے بيان کيا اس کے مطا بق ہر پيغمبراور رسول نبی ہو گا، ليکن ہر نبی پيغمبر نہيں ہو گا جيسے يسع کہ وه 
  نبی اور حضرت موسٰی کليم هللا کے وصی تھے۔

گزشتہ شريعتوں نے پيش کيا تھا ،ناسخ قراربعض پيغمبر ايسی شريعت لے کر آئے جو بعض ان موارد اور اعمال کی جنھيں 
پائی جيسے حضرت موسٰی کی شريعت سابق شريعتوں کی بہ نسبت اور بعض کی شريعت گزشتہ شريعت کو مکّمل کر نے 

والی يا تجديد کر نے والی تھی جيسے حضرت ختمی مر تبۖت کی شريعت حضرت ابراہيم خليل الرحمن کی شريعت کی بہ 
  تا ہے:نسبت ،کہ خدا فرما

  ( ثُمَّ اَْوَحْےناَاِلَيَک اَن اتّبع ِملّةابرا ہيم حنَيفاً...) 
  )١پھر اُس وقت ہم نے تمھيں وحی کی کہ ابراہيم کے پاک وپاکيزه آئين کا اتباع کرو.(

  اور سورٔه مائده کی تيسری آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
  نِعمتی َورضيُت لَُکُم ااِلسالَم ِدْيناً )( اَْلَےو م اَْکَمْلُت لَُکْم دينُکم َواَتَمْمُت َعلَےُکم 

  آج کے دن ہم نے تمہارے دين کو کا مل کر ديا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کيا اور تمہارے لئے اسالم کو پسند کيا ۔
ان چند اصطال حوں سے آشنا ئی کے بعد کہ جن پر قرآن کريم ، حديث اور سيرت کی کتابوں ميں انبياء کی خبروں کا 

سمجھنا موقوف ہے.اب ہم انشا ء هللا ان کے اخبار کی تحقيق کر يں گے اور اپنی بات کا آغا ز حضرت آدم ابو لبشر سے 
  کريں گے۔ 
..............  

 .١٢٣) سورٔه نحل:آيت ١(

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )٢ (  
  

  حضرت آدم ـ
  * حضرت آدم ـ کی خلقت سے متعلق چند آيات.

  * کلمات کی تشريح
  * آيات کی تفسير

  

  آدم ـ کی خلقت
  آيات ميں فرماتا ہے. ١٢٢اور  ١١٥۔ خدا وند سبحا ن سورئہ طٰہ ٰکی ١
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  (َولَقَْدَعِھْدنَا اِٰلی آدَم ِمن قَْبُل فَنَِسَی َولَْم نَجدلَہُ عزماً٭...٭ ثم ٔاْجتَباه َربُّہُ فَتاَب َعلَْيِہ َوھَدٰی)
اور ہم نے آدم سے عہد وپيمان ليا (کہ شيطا ن کے دھو کے ميں نہ آئيں)اور اس عہد ميں اُن کو ثابت قدم اور پا ئدار نہيں پا يا

  ا نے ان کی تو بہ قبو ل کی اور ان کی ہدايت فر مائی اور انھيں مقام نبوت کے لئے انتخاب کيا.٭ ... ٭ پھر خد
  ويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے: ٣٠اور  ٢٧۔سورٔه بقره کی ٢

َماَئ َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َونُقَدُِّس ( َوِ◌ْذ قَاَل َربَُّک لِْلَمالَئَِکِة ِنِّی َجاِعل فِی الَْرِض َخلِيفَةً قَالُوا َتَْجَعُل فِيہَا َمْن يُْفِسُد  فِيہَا َويَْسفُِک الدِّ
َل َْنبِئُونِی ِبَ◌ْسَماِئ ہَُؤالَء ِْن ُکنتُْم َصاِدقِيَن ٭ لََک قَاَل ِنِّی َْعلَُم َما الَتَْعلَُموَن ٭ َوَعلََّم آَدَم الَْسَماَئ ُکلَّہَا ثُمَّ َعَرَضہُْم َعلَی اْلَمالَئَِکِة فَقَا

ا َْنَبَ◌ہُْم ِبَ◌ْسَمائِِہْم قَاَل َلَْم َقُْل قَالُوا ُسْبَحانََک الَِعْلَم لَنَا ِالَّ َما َعلَّْمتَنَا ِنََّک َْنَت اْلَعلِيُم اْلَحِکيُم ٭ قَاَل يَاآَدُم َْنِبْئہُْم بِ  َ◌ْسَمائِِہْم فَلَمَّ
تُْبُدوَن َوَما ُکنتُْم تَْکتُُموَن ٭ َوِ◌ْذ قُْلنَا لِْلَمالَئَِکِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا ِالَّ ِْبلِيَس َبَی  لَُکْم ِنِّی َْعلَُم َغْيَب السََّماَواِت َوالَْرِض َوَ◌ْعلَُم َما

الَتَْقَربَا ہَِذِه الشََّجَرةَ فَتَُکونَا ِمْن ُث ِشْئتَُما وَ َواْستَْکبََر َوَکاَن ِمْن اْلَکافِِريَن ٭ َوقُْلنَا يَاآَدُم اْسُکْن َْنَت َوَزْوُجَک اْلَجنَّةَ َوُکالَِمْنہَا َرَغًدا َحيْ 
ا َکانَا فِيِہ َوقُْلنَا اْہبِطُوا بَْعُضُکْم لِبَْعضٍ  َعُدّو َولَُکْم فِی الَْرِض ُمْستَقَّر َوَمتَاع ِلَی  الظَّالِِميَن ٭ َفَ◌َزلَّہَُما الشَّْيطَاُن َعْنہَا َفَ◌ْخَرَجہَُما ِممَّ

ِحيُم ٭ ) ِحيٍن ٭ فَتَلَقَّی آَدُم ِمنْ  اُب الرَّ   َربِِّہ َکلَِماٍت فَتَاَب َعلَْيِہ ِنَّہُ ہَُو التَّوَّ
٭ جب تمہارے رب نے فر شتوں سے کہا:ميں روئے زمين پرايک جا نشين بنا ؤں گا ان لوگوں نے کہا آيا ايسے کو بنا ئے 

مد کر تے ہيں اور تيری پا کيز گی بيان گا جو اس ميں خو نر يزی اور فساد بر پا کر تے ہيں؟ جب کہ ہم تيری تسبيح اور ح
کرتے ہيں . فرمايا ! جوميں جا نتا ہو تم نہيں جا نتے اور آدم کو تمام اسماء کی تعليم دی اس کے بعد انھيں فر شتوں کے سا 
نزه منے پيش کيا اور ان سے سوال کيا اگر سّچے ہو تو ان کے اسماء کے بارے ميں مجھے خبر دو ۔٭ بو لے خدا وند! تو م

  ہے ہم تو وہی جا نتے ہيں جو تو نے ہميں سکھا يا ہے تو دانا اور حکيم ہے۔ ٭
فرمايا : اے آدم ! تم ان کے اسماء کی انھيں خبر دو جب آدم نے انھيں آگاه کيا تو فرمايا: کيا ميں نے نہيں کہا تھا کہ ہم زمين 

  واس سے باخبرہيں٭و آسما ن کے غيب کے بارے ميں يا جو کچھ ظا ہر اور مخفی رکھتے ہ
جب ہم نے فر شتوں سے کہا آدم کا سجده کرو سب نے سجده کيا جز ابليس کے اس نے انکار کيا اور تکبر سے کام ليا اور 

وه کافروں ميں سے تھا۔ ٭ اور ہم نے کہا اے آدم ! تم اور تمہاری بيوی جنت ميں سکو نت اختيار کرو اور وه پر جہ سے چا 
د آئے ،ليکن اس درخت کے نزديک نہ جانا ورنہ ستمگروں ميں سے ہو جا ؤ گے ٭ شيطا ن نے انھيں ہو کھا ؤ جو تمھيں پسن

فريب دينے کی کوشش کی اور انھيں جنّت سے باہر کر ديا اور ميں نے کہا تم سب کے سب نيچے اترو تم ميں سے بعض 
ہو اور اس سے بہره مند ہوسکتے ہو ٭  بعض کا دشمن ہوگا اور تمہارے لئے زمين ميں ايک مدت تک کے لئے ٹھہر سکتے

پھر آدم نے اپنے خدا سے چند کلمات يا د کئے اور خدا نے ان کی تو بہ قبو ل کی کہ وه تو بہ قبول کرنے واال اور مہر بان 
  ہے ۔٭

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٣٣۔ سورٔه آل عمران کی ٣
َ اِصطَفَٰی آَدَم َو نُوحاً َوآَل اِْبرَ    اھيَم َوآل ِعمَراَن َعلی الَعا لمين)(انَّ ّهللاٰ

  خدا وند عالم نے آدم ،نوح ،خاندان ابراہيم اور خاندان عمران کو سارے جہان پر انتخا ب کيا۔
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٨٩سورٔه انعام کی 

ة...)   ( اُولئک الَِّذيَن آتَينَاھُُم اْلِکتَاَب َواْلُحْکَم َوالَنُّبوَّ
  ئ)وہی ہيں جنھيں ہم نے آسمانی کتاب، فر ما نروائی اور نبوت عطا کی ہے...وه لوگ ( انبيا

  کلمات کی تشريح
  ۔اجتباه :١

اسے چنااور انتخاب کيا. مفردات راغب ميں مذ کور ہے کہ: اجتباه هللا العبد يعنی يہ کہ خدا نے بنده کو اٰلہی فيض سے 
متيں اُس کے اختيار ميندے ديتا ہے بغير اس کے کہ بنده نے اس مخصوص کياوه بھی اس طرح سے کہ انواع واقسام کی نع

  سلسلے ميں کوئی کوشش کی ہو. يہ فيض انبياء اور ان کے ہم مرتبہ صديقين اور شہداء سے مخصوص ہے۔
  
  ۔ تاَب : ٢

ے لٰہذا اس گناه کے اُس نے تو بہ کی . بنده کی توبہ اس کی ند امت اور پشيمانی کا پتہ ديتی ہے اس گناه سے جو انجام ديا ہ
  ترک کرنے کا اراده کرنا اور جہاں تک ممکن ہو اس کی تالفی اور تدارک کرنا بنده کی توبہ ہے۔

ليکن رّب کی تو بہ کے معنی اپنے بندے کی تو بہ قبول کرنا ، اس کی خطاؤں سے در گذر کر نا ، اس کے ساتھ لطف 
  واحسان کر نا اوراس کی بخشش کر نا ہے۔
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  ۔خليفة : ٣

  فرشتوں کی آفر نيش سے متعلق ذکر شده بحثوں کے ذيل ميں ہم کہيں گے:
خليفہ کی لفظ قرآن ميں مفرد اور جمع دونوں صورتوں ميں ذکر ہوئی ہے اور مفرد، جمع کی ضمير کے ساتھ بھی استعمال 

خص ہے اور جہاں جمع يا ہوئی ہے ليکن جہاں پر مفرد ذکر ہوئی ہے اس سے مراد زمين پر اصفياء هللا ميں سے برگزيده ش
جمع کی ضمير کے ساتھ استعما ل ہوئی ہے وہاں اپنے سے پہلے والی قوموں کی جگہ پر زمين ميں لوگوں کی جانشينی 

  مراد ہے۔
  پہلی وجہ سے متعلق:

  ۔ خدا کا فرشتوں سے خطاب :(اِنِّی َجاِعل فِی ااْلَْرِض َخلِْےفَةً)١
  ميں روئے زمين پر ايک خليفہ بنا ؤں گا.

  ۔خدا کا داؤد سے خطاب:٢
  ( َےاَداُئ ْوُد اِنَّاَجَعلنَاَک َخليفَةً فِی ااْلَْرِض)

اے داؤد!ہم نے تمھيں زمين پرمقام خال فت عطاکيا.اگرپہلے مورد ميں مراد يہ ہو کہ خدا نوع انسان کو زمين پراپنا خليفہ 
  اورجانشين بنا ئے گا ۔

ے کا شرف باقی نہيں ره جا تا کيونکہ وه بھی لوگوں ميں سے ايک ہيں پھر داؤد کے لئے مقام خال فت سے مخصوص ہو ن
کہ خدا نے ان سب کو تا قيام قيا مت زمين پر اپنا خليفہ اور جا نشين بنا يا ہے.اس بنا ء پر مجبورا ً کہنا چا ہئے: اپنے فرشتوں

ں يا حضرت آدم اور ان کی بر گزيده اوال د سے خدا کے خطاب( اِنّی َجاِعل فی االَرِض َخليفہ )کا مطلب تنہا حضرت آدم ہي
  جو لوگوں کے امام اور راه راست کے پيشوا اور راہنما ہيں۔

  دوسری وجہ سے متعلق:
  ويں آيت مينحضرت ہود کی اپنی قوم سے گفتگو کی حکايت کرتے ہوئے بيان فرما تا ہے. ٦٩۔جہاں سورهٔ  اعراف کی ١

)(... َواْذُکُر وا اِْذ َجَعلَُکْم ُخلَ    فاَئ ِمْن بَعِد قُوِم نُوح ٍ
  يا د رکھو خدا نے تمھيں قوم نوح کے جانشينوں ميں قرار ديا ہے...

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧٤۔ اس کے بعد، صا لح کی گفتگو اپنی قوم سے متعلق اسی سورٔه کی ٢
(   (َواِذُکُروا اِذَجَعلَُکم ُخلَفاَئ ِمن بَعِد عاد ٍ

  عاد کے بعد جا نشين بنا يا.ياد رکھو کہ تمھيں قوم 
کيسے ممکن ہے خدا کے دشمن جيسے عاد و ثمود کی اقوام اور ان سے پہلے نوح کی قوم نافرمانی اور خدا سے دشمنی کے

  سبب، خدا نے انھيں ہالک کيا اور انکو صفحہ ہستی سے مٹاديا ہے، روئے زمين پر خدا کے خلفا ء اور جانشين ہوں ؟
  عليہ اسالم کی اپنے قوم سے گفتگو کا مطلب جو انھوں نے کی ہے : اس لحا ظ سے جناب ہود

) يہ ہے کہ خدا نے روئے زمين پر تم کو قوم نوح کا جانشين قرار ديا ہے اور حضرت صا لح  (َجَعلَُکم ُخلفَاء ِمن بَعِد قُوِم نُوح ٍ
  کی اپنی قوم سے گفتگو کہ جو انھوں نے کی ہے:

) يہ ہے کہ قوم عاد کے بعد تمھيں روئے زمين پر ان کا جا نشين قرار ديا ہے۔(َجَعلَُکم ُخلفَاء ِمن بَعِد    قُوِم عاد ٍ
ويں آيت ميں ١٢٩تيسری وجہ جو جمع کی ضمير کے ساتھ ذکر ہوئی ہے وه بھی اسی طرح سے ہے مثالً سورهٔ  اعراف کی 

  حضرت يو نس کے اپنی قوم سے خطاب ميں اسی طرح ذکر ہوا ہے:
ُکم َوَےَستِخلَفُکْم فِی ااْلَْرِض...)(َعَ◌َسٰی َربَّ    ُکْم اَْن ُےْھلَِک َعُد وَّ

اميد ہے کہ خدا وند عالم تمہارے دشمنوں کو زمين سے نابود کر دے اور تمھيں روئے زمين پر ان کا جا نشين قرار دے... 
  گا۔مراد يہ ہے کہ خدا وند عالم انھيں ان کے دشمنوں کی جگہ روئے زمين پر جانشين قرار دے 

  
  ۔ا السماء :٤

  عربی لغت ميں اسم کے دو معنی ہيں:
۔ ايسا لفظ جو مسمٰی پر داللت کرتا ہے اور اسے ديگر تمام لوگوں سے ممتاز کر تا ہے مانند مّکہ جو کہ ايک شہر کا نام ١

  ره۔الحرام پايا جاتا ہے اور اشخاص کے نام جيسے يوسف، فيصل، عباس وغيهللا ہے جس مينکعبہ مشرفہ اور بيت ا
۔ ايسا لفظ جو مّسمٰی کی حقيقت يا اس کی صفت پر داللت کرتا ہے جيسے اس آيہ شريفہ ميں لفظ (اسم) (َسبِِّح اْسَم َربَِّک ااْلَ ٢

) ١ْعٰلی) (اے ہمارے رسول! ) اپنے خدا کے نام کی تسبيح کرو جو کہ تمام مو جودات سے بلند و با ال ہے (سورٔه اعلی آيت
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خدا کی تسبيح کرنا نہيں ہے بلکہ مراد رّب کی صفت ہے يعنی اپنے بلند رتبہ رّب کی ربو بيت کو پاک و کہ يہاں پر مراد اسم
منزه قراردو ان چيزونسے جو اس کی کبر يا ئی کے لئے زيبا نہيں ہيں۔اور اسی طرح سے يہ آيہ شريفہ ہے کہ فرماتا ہے ( 

م اسماء کی تعليم دی ) اس سے يہاں پر يہ مراد نہيں ہے کہ خدا وند عالم نے اپنے خليفہ  َوَعلَّم آَدَم ا اْلَ ْسَماَْئ ُکلَّھَا) (آدم کو تما
آدم کو مراکز کے اسماء جيسے بغداد، تہرا ن اور لندن يا آدمی کے بد ن کے اعضا ء جيسے آنکھ، سر اور گردن ْياپھلوں کے

جد، يا معادن جيسے سونا، چاندی، پيتل، لوہا، وغيره نام جيسے انجير، زيتون اور انار، يا پتھروں جيسے ياقوت، ُدر، زبر
وغيره کہ آدمی نے ان چيزوں کے مختلف عنوان سے نام رکھے ہيں،تعليم دی ہو بلکہ مقصود يہ ہے کہ خدا نے اپنے خليفہ 

اٰلہی'' کو اشياء کے صفات اور ان کے حقائق سے آگاه کيا ہے ہم نے خدا کی مرضی سے دوسری جلد ميں '' (اسمائے حسنٰی 
  ) کی بحث ميناسی سے متعلق تفصيل سے گفتگو کی ہے۔

  
  ۔نسبّح بحمدک: ٥

  َسبّح يعنی منزه خيال کيا اور سبحان هللا يعنی خدا پاک اور منزه ہے.
  
  ۔نقّدس: ٦

ا عظمت قّدس ّهللاٰ تقد يسا ً، يعنی خدا کی شا ئستہ ترين انداز سے تقديس کی.اور اس کی حمد و ثنا کی اور اسے عظيم اور ب
جانا اور اسے تمام ان چيزوں سے جو اس کی ذات اور مقام کے لئے مناسب اور شائستہ نہيں ہے اور مسند الوہيت کے لئے 

  زيبا نہيں ہے، پاک و منزه جانا۔

  آيات کی تفسير
نا ٹھيک اسی طرح خدا وند عالم نے حضرت آدم عليہ اسالم کی توبہ قبول کی اور اُن کا انتخاب کيا اور اپنی وحی کے لئے چ

  جس طرح ديگر پيغمبروں کو لوگونکی ہدايت کے لئے چنا ہے۔
ابن سعد کی طبقات اور احمد ابن حنبل کی مسند ميں اسی طرح ذکر کيا گياہے اور ہم يہانپر صرف ابن سعد کی طبقات سے 

  عبارت نقل کرتے ہيں:
و آلہ و سلم سے سوال کيا کہ آيا حضرت آدم نبی  لوگوں نے حضرت آدم کے سلسلہ مينحضرت رسول اکرم صلّٰی هللا عليہ

  تھے يا فرشتہ؟
  تو رسول خدا صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم نے جواب ديا:

  وه نبی مکلَّم تھے يعنی ايسے شخص تھے جن سے خدا نے وحی کے ذريعہ گفتگو کی ہے۔
آلہ و سلم سے سوال کيا۔سب سے پہلے نبی حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ آپ نے کہا ميں نے رسول خدا صلّٰی هللا عليہ و 

  کو ن تھے ؟
  فرمايا:آدم ۔

  ميں نے سوال کيا : کيا آدم نبی تھے؟
  جواب ديا : ہاں ،نبی مکلّم تھے۔

  ميں نے پو چھا رسولوں کی تعداد کتنے افراد پر مشتمل تھی؟
  ) ہے۔١)افراد پر مشتمل(٣١٥جواب ديا: ان کی مجمو عی تعداد تين سو پندره (

  لہ وه امور جو ان کی شريعت ميں ذکر ہوئے ہيں، حج ،خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف اور جمعہ کی نماز تھی۔منجم
  ابن سعد کی طبقات ميں مذکور ہے:

  رسول خدا صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرما يا: جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور خدا کے نز ديک ان ميں 
..............  

،١٧٩، ١٧٨، ص ٥اور مسند احمد، ج  ١٢و ١٠، طبع يورپ ، ص ٣٤و ٣٢، ص ١، ج١٣٧٦ابن سعد ،طبع بيروت، سال :  ) طبقات١(
  اور دوسری حديثيں دوسرے مصادر ميں مختلف الفاظ کے ساتھ . ١٥٢، ص ١اور تاريخ طبری طبع يورپ، ج ٢٦٦، ٢٦٥

ا کيا اور اسی دن آدم کو زمين پر بھيجا اور اسی دن آدم سب سے عظيم دن ہے، کيو نکہ، خدا نے اُس دن حضرت آدم ـکو پيد
  )١ـ کو دنيا سے اٹھا يا ۔(
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حضرت آدم ايسے پيغمبر تھے کہ خدا وند سبحا ن نے انھيں کتاب اور حکمت عطا کی تھی تاکہ اپنے زمانے کے لوگوں کو 
روں ميں نہيں تھے يعنی بشير(بشارت کہ ان کے زمانے ميں ان کی بيوی اور بچے تھے ہدايت کريں۔ وه اولوالعزم پيغمب

  دينے وا لے) اور نذ ير(ڈرانے والے) نہيں تھے۔
پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم سے منقول ہے کہ حضرت آدم کو عراق کی سر زمين پر جہاں انھوں نے وفات پا ئی 

  ہے دفن کيا گيا ہے۔
کی اور انھيں اپنی شريعت کی حفا ظت اور اس کی تبليغ کی  حضرت آدم نے اپنی حيات ميں اپنے فرزند(شيث) سے وصيت

  تاکيد کی.خدا کی توفيق سے انشاء هللا آينده فصل ميناس موضوع کے حاالت کی تحقيق کريں گے۔
..............  

 .٨، ص  ١، طبع يورپ ، ج ٣٠،ص ١)طبقات ابن سعد ،طبع بيروت ، ج١(

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )٣ (  
  حضرت آدم ـکے بعد اوصياء سيرت کی کتابوں ميں :

  * مقدمہ
  * شيث ہبة هللا

  * شيث کے فرزند انوش
  * انوش کے فرزند قينان

  * قينان کے فرزند مہالئيل
  * مہالئيل کے فرزند يرد

  * يرد کے فرزنداخنوخ(ادريس)
  اخنوخ (ادريس) کے فرزند متوشلح * 

  * متوشلح کے فرزند لمک
  

  مقدمہ 
ابن سعد کی طبقات اور تاريخ طبری اور ديگر مآخذ ميں اختصار کے ساتھ ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ انھوں نے 

  فر مايا:
تا ہے اور حضرت آدم نے انھيں اپنا  حوا سے آدم عليہ اسالم کے بيٹے ہبة هللا پيدا ہوئے جنھيں عبری زبان ميں(شيث)کہا جا

وصی قرار ديا .شيث انوش نامی فرزند کے باپ ہوئے اور جب شيث بيمار ہوئے تو انوش کو اپنا وصی اور جا نشين بنايا اور
  دنيا سے رحلت کر گئے۔

  انوش کے فرزند قينان اپنے باپ کے وصی ہوئے۔
  قينان کے فرزند مہالئيل اپنے باپ کے وصی ہوئے۔

  ئيل کے فرزند''يرديا اليارد'' ان کے وصی ہوئے۔مہال
  )١اخنوخ کہ وہی ادريس پيغمبر ہيں يرد کے فرزند اور ان کے وصی ہيں۔(

  متوشلح کے فرزند لمک ان کے وصی ہوئے۔
يہ سارے مطا لب ابن سعد اور طبری کی اس روايت کا خال صہ ہيں جو ابن عباس سے حضرت آدم کے اوصياء کے اخبار 

  مروی ہے۔سے متعلق 
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ھ اور سبط ابن جوزی متوفی ٰ ٢٤٦ھ اور مسعودی متوفی ٰ ٢٨٤ان کے اخبار کا فی بسط وتفصيل سے تاريخ يعقوبی متو فی
  ھ ميں مذکور ہيں انشاء هللا اس کی تفصيل بيان کی جائے گی ۔ ٦٥٤

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

؛تاريخ طبری، طبع يورپ، ١٧۔١٤،ص ١طبقات،طبع يورپ،ج)۔ مذکوره اخبار کا پتہ لگا نے کے لئے مالحظہ فرمائيں ابن سعد کی ١( 
 ٤٨۔ ٤٠، ص ١اور ج ٢٠۔١٩،ص ١؛ شيث سے جناب آدم کی وصيت کی خبر : تاريخ ابن اثير ميں، ج، ١٦٦، ١٦٥، ١٥٣، ص ١ج

  ہيں.، اُس ميں ذکر کيا گيا ہے کہ اخنوخ وہی ادريس پيغمبر  ١١، ص ١؛ تاريخ يعقوبی، ج٩٨، ص ١اور تاريخ ابن کيثر، ج

  شيث ہبة هللا سيرت کی کتابوں ميں

  * شيث ـ کی والدت
  * حضرت شيث ـسے حضرت آدم ـ کی وصيت

  * ان کا حکم اور خانہ خدا کا حج
  * ان کا اپنے فرزند انوش ـسے وصيت کرنا 

  

  حضرت شيث ـکی وال دت
  مسعودی نے مروج الذ ھب ميں تحرير فر مايا ہے:

قرار پا ئے تو ان کی پيشا نی سے نورچمکنے لگا. اور جب شيث پيدا ہوگئے تو وه  جب جناب حو ّ ا کے بطن ميں شيث
نورشيث ميں منتقل ہو گيا اور جب شيث بالغ ہوئے اور ايک کا مل اور پختہ جوان ہوگئے تو حضرت آدم نے انھيں اپنا جا 

کے بعد خدا کی حجت اور روئے زمين پر  نشين قرار ديا اور اپنی وصيت ان کے درميان رکھی اور انھيں آگاه کيا کہ وه آدم
خدا کے خليفہ ہيں.انھيں چاہئے کہ اپنے جا نشينوں تک حق کو پہنچا ئيں اور وه دوسرے وه شخص ہيں کہ خاتم ا ال نبياء ۖ کا 

  )١نور جن مينمنتقل ہوا ہے ۔(

  حضرت آدم ـ کی وصيت حضرت شيث سے
  اخبار الزمان ميں مذکور ہے:

حضرت آدم کی موت کا اراده کيا تو انھيں حکم ديا کہ اپنی وصيت اپنے فرزندشيث کے حوالے کر ديں  جب خدا وند عالم نے
  )٢اور تمام وه علوم و دانش جو انھيں تعليم ديئے گئے تھے انھيں تعليم دے ديں، تو آدم نے ايسا ہی کيا۔(

  تا ريخ يعقوبی ميں مذکور ہے:
ضرت شيث اپنے فرزند اور پوتوں کے ہمراه ان کی خدمت ميں پہو نچے جب حضرت آدم کی موت کا وقت قر يب آيا تو ح

  حضرت آدم نے اُن پر درود بھيجا اور ان کے لئے خدا وند عالم سے بر کت کی درخواست 
..............  

 صہ،طبع )مسعودی کی اخبار الزمان کا خال٢ميں شيث کے حاال ت زندگی کا خالصہ.( ٤٧،٤٨،ص ١)مسعودی کی مروج الذھب کی ج١(
ئ، سبط ابن جوزی نے بھی بعض اخبار وصيت کوشيث کے حاالت زندگی کے ضمن ميں مرآة الزمان نامی  ١٩٧٨دار االندلس بيروت 

  پر ذکر کيا ہے. ٢٢٣ھ ص  ١٤٠٥کتاب،طبع دار الشروق بيروت 

ا ظت کريناور ان کے مر کی ، پھر اُس کے بعد اپنی وصيت شيث کے حوالے کی اور انھيں حکم ديا کہ ان کے جسد کی حف
نے کے بعد غار گنج ميں رکھد يناور پھر اس کے بعد اپنی رحلت کے وقت اپنے فرزند او رپو توں کو يکے بعد ديگرے 
وصيت کريں اور موت کے وقت ہر شخص دوسرے کو اپنا وصی و جا نشين بنائے؛ اور جب اپنی سرزمين سے نيچے 

وسط(درميان) ميں رکھ ديں. پھر شيث کو حکم ديا کہ ان کے بعد ان کے آجائيں تو ان کے جسد کو لے کر زمين کے 
فرزندوں ميں ان کا قائم مقام رہتے ہوئے، انھيں تقوای اٰلہی اور اس کی عبادت وپرستش کا حکم ديں اور انھيں قابيليوں کے 

پ کی آنکھ بند ہوگئی اور جمعہساتھ مخلوط ہو نے سے روکيں، پھر اس کے بعد حضرت آدم نے ان تمام پر درود بھيجا اور آ
  )١کے دن دنيا سے رحلت کر گئے۔(
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  ان کا فيصلہ اور خا نٔہ خدا کا حج
  الف۔ تا ريخ يعقو بی ميں مذ کور ہے:

 )٢شيثاپنے باپ حضرت آدم کی موت کے بعد ان کے جانشين ہوئے اور لوگوں کو تقوائے اٰلہی اور نيک کاموں کا حکم ديا۔(
کر ہے کہ: خدا وند عالم نے حکم دياکہ خانہ کعبہ کی تعمير کريں اور حج وعمره بجاالئيں شيث سب سے اخبار الزمان ميں ذ 

  )٣پہلے انسان ہيں جنھوں نے عمره کيا ہے۔(
  ب۔مرآة الزمان کتاب ميں مذکور ہے :

کی فرسودگی جب حضرت آدم دنيا سے رخصت ہوگئے، شيث مّکہ تشر يف الئے اور حج و عمره انجام ديااور خانہ کعبہ 
اور پرانے ہو نے کے بعد اس کی نئے سر ے سے تعمير کی اور اسے پتھر اور مٹی سے تعمير کر کے زمين کی آبادی و 

  )٤عمران کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے باپ کے مانند مفسدوں پر حدود اٰلہی کا اجراء کيا ۔(
  ج۔ مروج الذھب نامی کتاب ميں مذکور ہے :

سے وصيت کی تو شيث نے اس کے مضمون کو ذہن ميں رکھ ليااور لوگوں کے درميان حکو مت جب حضرت آدم نے شيث 
  اور فرمانر وائی کر نے لگے اور باپ کے قوا نين کا اجراء کيا پھر اس کے بعد ان کی بيوی 

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

  .٢٢٣)مرآة الزمان، ص ٤(.٧٦)اخبار الزمان ،ص٣.(٨، ص١)تاريخ يعقوبی،ج٢.(٧،ص١) تاريخ يعقوبی، طبع بيروت، ج١(

حاملہ ہوئيں اور انوش کو جنم ديا يہی وقت تھا کہ شيث کی پيشانی ميں موجود درخشاں نور انوش ميں منتقل ہوگيا. يہ انتقال 
ان کی والدت کے وقت عمل ميں آيا. جب انوش بالغ ہوئے اور کمال کی منزل کو پہونچے تو شيث نے حضرت آدم کی امانت 

ی اور انھيں اس وصيت کی کرامت، عظمت، شرافت اور مرتبہ سے آگا ه کيا اور انھيں وصيت کی کہ( وه ان کے حوالے ک
بھی) اپنے فرزند کو اس شرف وکرامت کی حقيقت سے آگا ه کريں اور وه اپنے فر زندوں کو بھی اس امر سے آگاه کريں 

  )١رے آپس ميں منتقل کرتے رہيں۔ (اور اس وصيت کے امر کو جب تک نسلوں کا سلسلہ قائم ہے يکے بعد ديگ
وصيت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور ايک صدی سے دوسری صدی تک منتقل ہوتی رہی يہاں تک کہ خداوند عالم نے 

نور تاباں کو جناب عبد المطلب اور اُن سے اُن کے فرزند عبد هللا رسول اکرم صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے والد تک پہنچا يا 
  ہم انشاء هللا ان ميں سے بعض اخبار کو اجداد پيغمبر ۖ کے اخبار کے ضمن ميں ذکر کريں گے۔اور 

  شيث کی اپنے فرزند انوش سے وصيت
  تاريخ يعقوبی ميں مذ کور ہے:

جب شيث کی موت کا زمانہ آيا تو ان کے فرزندوں اور پوتوں نے کہ جن ميں انوش، قينان، مہالئيل، يرد،اخنوخ اور ان کی 
ورتيں اور بچے شامل تھے، ان کے بستر کے پاس سب جمع ہوگئے شيث نے ان پر درود بھيجا اور ان کے لئے خدا سے ع

برکت طلب کی اور تمام چيزوں سے پہلے اس بات کی وصيت کی کہ قا بيل ملعون کی اوالد کے قريب نہ جائيں اور ان سے 
ت کی اور انھيں حکم ديا کہ حضرت آدم کے جسدکو اسی رفت وآمد نہ رکھيں، پھر اس وقت اپنے بيٹے انوش سے وصي

طرح محفوظ رکھيں.اور يہ کہ تقوائے اٰلہی اختيار کريں اور اپنی قوم کوبھی تقوائے اٰلہی اور نيکی کا حکم ديں؛ پھر اس کے 
  )٢بعد آنکھ بند ہو گئی اور دنيا سے رخصت ہوگئے۔ (

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

 .٩۔٨، ص ١تاريخ يعقوبی، ج  )٢.(٤٨۔١) مروج الذھب، مسعودی،١(

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 
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  حضرت شيث ـ کے فرزند انوش ـ 
  * انوش ـکی والدت اور ان سے شيث ـکی وصيت

  اور خا تم ا ال نبياء صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے نور کا ان ميں 
  منتقل ہو نا .

  * انوش ـ سب سے پہلے شخص جنھوں نے درخت لگا يا 
  اور زراعت کی.

  * انوش ـ کی اپنے فرزند قينان سے وصيت اور 
  حضرت آدم ـ کے صحيفوں کی انھيں تعليم

  * انوش ـ کی وفات
  

  انوش کی والدت اور ان سے شيث کی وصيت اور
  خا تم ا ال نبياء ۖ کے نور کا ان ميں منتقل ہو نا ۔

  
  مرآة الزمان ميں مذ کور ہے:

يں پيدا ہو چکے تھے. جب حضرت شيث نے اپنی موت کو قر يب پا يا تو اپنے فر زند انوش حضرت آدم کی حيات ہی م
انوش کو اپنا وصی قرار ديااور انھيں اس نور سے جو والدت کے وقت اُن ميں منتقل ہوا تھا (يعنی حضرت خاتم اال نبياء ۖ کا 

پنی اوالد کو اس افتخار و شرف سے کہ ايک بزرگنور کہ ان کی نسل سے دنيا ميں آئيں گے) آگاه کيااور انھيں حکم ديا کہ ا
  سے دوسرے بزرگ اور ايک نسل سے دوسری نسل ميں منتقل ہو گا آگاه کريں۔

انوش نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے فرا مين کی انجام دہی ميں س بہترين طريقہ اپنايا اور رعا يا کے امور کی تد 
ئے اپنے باپ کے زمانے کی طرح قيام کيا وه پہلے آدمی ہيں جنھوں نے خرمے کا بير اور قوانين اٰلہی کے اجراء کے ل

  ) ١درخت لگا يا اور زمين ميں دانہ ڈ اال۔ (

  سب سے پہال شخص جس نے درخت لگا يا اورکھيتی کی
  مر وج الذ ھب ميں مذکور ہے :

يا.اس کے بعدان کے فرزند قينان پيدا ہوئے، تا انوش نے زمين کو آباد کرنے اور اُسے قا بل زارعت بنا نے کے لئے اقدام ک
)( يعنی ان سے عہد ٢بنده نور قينان کی پيشانی پر درخشنده ہوا.انوش نے اس نور کے بارے ميں قينان سے عہد وپيمان ليا (

ونميں سے ہو  و پيمان ليا کہ پيغمبر ختمی مرتبت صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے نور کے حاملين کو جو کہ انھيں کے فرزند
  گے اس نور کے وجود اور اس کی بر کت سے آگاه کريں گے۔

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

  .٤٩،ص١) مروج الذھب، مسعودی،ج٢.(٢٢٣)مرآة الزمان، ص ١(

  

  انوش کی اپنے فرزند قينان کو وصيت اور انھيں حضرت آدم ـکے صحيفوں کی تعليم دينا

  اخبار الزمان ميں مذکور ہے:
فرزند تھے جو کہ ان کے سب سے پہلے فرزند شمار کئے جاتے ہيں اور اپنے باپ کے وصی انوش حضرت شيث کے 

تھے.انوش نے بھی اپنی رحلت کے وقت اپنے بيٹے قينان کو اپنا وصی بنايا اور (حضرت آدم کے) صحيفوں کی تعليم 
  )١دی۔(

  تاريخ يعقوبی ميں مذکور ہے:
يت کی حفا ظت اور نگہد اشت کی . اور انھوں نے باحسن الوجوه خدا شيث کے فرزند انوش نے اپنے باپ اور دادا کی وص



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

 
 

  )٢کی بند گی اور عبادت کی اور اپنی قوم کو بھی حکم ديا کہ خدا کی احسن طريقہ سے عبادت وپرستش کريں۔ (

  انوش کی وفات
  تاريخ طبری ميں مذ کور ہے :

  )٣نظم و تد بير ميں مشغول ہوگئے.(انوش اپنے با پ کے بعد ملکی نظام کو چالنے اور رعا يا کے 
جب رحلت کا وقت قريب آيا تو اپنے فر زندوں اور فرزندوں کے فرزندوں ( پو توں ) مہالئيل، يرد، اخنوخ (ادريس)متوشلح 

اور ان کی عورتوں اور ان کے فرزندوں کو بال يا.اور جب سب حا ضر ہوگئے توسب پر درود بھيجا اور ان کے لئے خدا 
درخواست کی؛اور اس بات سے منع فر مايا کہ ان کے فرزندوں ميں سے کو ئی بھی قا بيل ملعون کی اوالد  سے برکت کی

سے معا شرت اور رفت وآمد کرے، پھر اس وقت قينان کو اپنا وصی نامزد کيا اور انھيں حضر ت آدمکے جسد کی حفا ظت 
ز پڑھيں اور اس کی بکثرت تقديس کريں .پھر اس  کی وصيت کی اور سب کو حکم ديا کہ ان کی خد مت ميں خدا کی نما

  )٤وقت آنکھ بند ہو گئی اور دنيا سے رخصت ہوگئے۔(
..............  

  ١٦٥،ص  ١) تاريخ طبری ، طبع يورپ،ج ٣.(٨،ص ١)تاريخ يعقوبی ، طبع بيروت، ج ٢.( ٢٢٤۔ ٢٢٣) اخبار الزمان ص١(
  . ٩۔٨، ص ١) تاريخ يعقوبی ،ج ٤(

  ينان انوش کے فرزند ق

  * قينان کا عرصہ وجود پر قدم رکھنا اور ان کی پيشا نی ميں 
  خا تم اال نبياۖئ کے نور کا درخشاں ہو نا 

  * انوش نے قينان کو حضرت آدم کے صحيفوں کی 
  تعليم ديتے ہوئے حکم ديا کہ نما ز قا ئم کريں اور تمام 

  احکام کا اجراء کريں
  ت* قينان کی اپنے فرزند مہالئيل سے وصي

  حضرت قينان کا عرصہ وجود پر قدم رکھنا اور ان کی 
  پيشانی ميں حضرت خاتم اال نبيا ء کے نو ر کا درخشاں ہو نا.

  
  الف۔ مروج الذھب ميں ذ کر کيا گيا ہے:

قينان  انوش کے فرزند قينان پيدا ہوئے جب کہ وه نوِرمعہود ( خا تم اال نبياۖئ کا نور )ان کی پيشا نی ميں ضوبارتھاانوش نے
  )١کے پيدا ہو جا نے کے بعد ان کی جا نشينی اور وصا يت کے بارے ميندوسروں سے عہد وپيمان ليا. (

  ب ۔مرآة الزمان نا می کتاب ميں مذ کور ہے:
جب حضرت انوش کی موت کا وقت قريب آيا تو انھوں نے اپنے فر زندقينان سے وصيت کی اور وه معہود نور قينان ميں 

  منتقل ہو گيا۔
انوش نے قينان کو اس راز کی حقيقت سے جو انھيں سپرد کيا گيا تھا آگاه کيا پھر انوش کے انتقال کے بعد قينان نے باپ کی 

  )٢روش اپنا ئی۔(
مؤ لف فرماتے ہيں: سرسے مراد، وہی حضرت خا تم اال نبياۖئ کا نور ہے کہ جو پے در پے ايک سے دوسرے ميں منتقل 

   اس عہد کے معنی کی خدا کی مر ضی سے انھيں مطا لب کے ذيل ميں تحقيق کريں گے.ہوتا رہااورہم ا نشاء هللا
..............  

  .٢٢٤)مرآة الز مان، ص ٢.(٤٩، ص ١) مروج الذ ھب، ج ١(
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  انوش نے صحيفوں کی قينان کو تعليم دی اور انھيں نماز قائم کر نے اور ديگر احکام کا حکم ديا . 

  اخبار الزمان نامی کتاب ميں مذکور ہے:
  انوش نے اپنے فرزند قينان کو اپنا وصی مقر ر کيا . وه اس سے پہلے حضرت آدم کے صحيفوں کی تعليم انھيں 

  دے چکے تھے اور زمين کے ٹکروں اور اس بات کو کہ کون کو ن سی چيز ان کے اندر ہے ان کے لئے بيان کيا۔
کہ نما ز قا ئم کريں زکاة ديں، حج بجا الئيں اور قا بيل کی اوالد سے جنگ کريں قينان نے حکم  انھوں نے قينان کو حکم ديا

  )١کی تعميل کی اور باپ کے دستورات کا اجراء کيا۔(

  قينان کی اپنے فرزند مہالئيل سے وصيت
  تاريخ يعقوبی ميں مذکور ہے :

ن تھے اپنے باپ کے بعد وظا ئف کے انجام دينے کے لئے اُٹھ کھڑے قينان ايک خليق ،ملنسا ر اہل تقوٰی اور پر ہيز گار انسا
ہوئے اور اپنی قوم کو خدا کی اطا عت و فرما نبرداری اور اس کی بنحو احسن عبادت کر نے اور حضرت آدم اور حضرت 

ر زندوں کے فرزند شيث کی وصيتوں کی پيروی کا حکم ديا.اور جب قينان کی موت کا وقت قريب آيا تو ان کے فر زند اور ف
'' پو تے ''يعنی مہالئيل، يرد ، متوشلح،لمک ان کی عورتيں اور ان کے بچے ان کے پا س جمع ہوگئے. قينان نے ان پر درود 
بھيجا اور ان کے لئے خدا سے بر کت کی دعا کی پھر اس وقت مہالئيل سے وصيت کی اور انھيں حضرت آدم کے جسد کی 

  )٢ديا۔(حفا ظت اور نگہداشت کا حکم 
..............  

 .٩،ص ١)تاريخ يعقوبی ۔ج ٢.(٧٧)اخبار الزمان،ص١(

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  قينان کے فرزند مہالئيل
  * مہالئيل اپنی قوم کو خدا کی اطا عت و فر مانبرداری 

  کا حکم ديتے ہيں.
  * مہالئيل وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے درخت 

  کاٹا، شہروناور مسا جد کی بنا ڈالی اور معدنيات کے نکالنے 
  ميں مشغو ل ہوئے.

  * مہالئيل اپنے فر زند ير د کو وصيت کرتے ہيں اور 
  حضرت آدم کے صحيفوں کی انھينتعليم ديتے ہيں.

  * مہالئيل اپنی قوم کو اپنے فرزند يرد کے اندر حضرت 
  خاتم اال نبيا ء ۖ کے نور کے منتقل ہونے کی خبر ديتے ہيں.

  تاريخ يعقوبی ميں مذ کور ہے:
عد ان کے وصی مہالئيل اپنی قوم کے درميان آئے اور انھيں خدا وند عالم کی اطاعت اور اپنے باپ کی وصيت قينان کے ب

  کا اتباع کر نے کا حکم ديا۔
جب مہالئيل کی موت کا زمانہ قر يب آيا ، تو انھوں نے اپنے فر زند ( يرد) کو اپنا وصی اعالن کيا اورحضرت آدم کے جسد 

  )١ھر وه دنيا سے رخصت ہوگئے۔(کی حفاظت کی وصيت کی پ
  مرآة الزمان ميں مذ کور ہے:
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قينان نے موت کے وقت اپنے فرزندمہالئيل کو اپناوصی قرار ديا اور انھيناُس نور کے بارے مينجو ان تک منتقل ہوا ہے آگاه
  )٢کيا. مہالئيل نے بھی باپ کی سيرت کو لوگوں کے ساتھ قا ئم رکھا۔(

  خص ہيں جنھوں نے گھر بنا يا، مسجديں قائم کيں اور معدن ( کان) کا استخراج کيا:مہالئيل وه سب سے پہلے ش
  تاريخ طبری ميں مذ کور ہے کہ :

حضرت مہالئيل وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے درخت کاٹ کر(اس کی لکڑی سے فا ئده اٹھا يا اور) گھر بنايا اور معدن کے 
لوگوں کو اس بات پر آماده کيا کہ عبادت کے لئے کسی مخصوص جگہ کااستخراج ميں مشغول ہوئے. اور اپنے زمانے کے 

انتظام کر يں ،وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے روئے زمين پر شہروں کی بنياد ڈالی؛ انھوں نے دو شہروں کی بنيا د ڈالی ہے 
  )٣ايک کوفہ کے اطراف ميں با بل اور دوسرا شوش نامی شہر ہے۔(

  ذکور ہے کہ :تاريخ کامل ابن اثير ميں م
مہالئيل وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے لوہے کا استخراج کيا اور اس سے صنعت کے آال ت بنائے انھوں نے لو گوں 

کوزراعت اور کسانی کی تشو يق دالئی اور حکم ديا کہ درنده جا نوروں کو مار کر اور ان کی کھال سے جسم چھپائيں. گا 
  )٤ا سر کاٹ کر ان کے گو شت سے استفاده کريں يعنی کھا ئيں۔(ئے، بھيڑ اور ديگر جنگلی حيوا نات ک

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

  .٢٢،ص ١)الکا مل فی التاريخ،٤.(١٦٨،ص ١)تاريخ طبری۔ج٣. ( ٢٢٤)مرآة الزمان،ص ٢.(١٠،ص١)تاريخ يعقوبی ،ج١( 

  مہالئيل ـ کی اپنے فرزند يرد سے وصيت

ے فرزند يو ارد( يرد ) کو اپنا جانشين بنايا اور حضرت آدم کے صحيفوں اخبار الز مان ميں مذکور ہے کہ :مہالئيل نے اپن
کی تعليم دی اور زمين کے حّصوں اور اس بات کی کہ دنيا ميں کيا ہو گا انھيں تعليم دی؛ اور کتاب سر ملکوت کہ جسے 

ث پا تے تھے ان کے حوا لے مہالئيل فرشتے نے حضرت آدم کو تعليم دی تھی اور جسے اوصياء مہر شده اور لفافہ بند ميرا
  )١کيا۔(

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

 .٧٧)اخبار الزمان،ص١(

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  مہالئيل کے فرزند يوارد
  * يوارد کا پيدا ہونا اور حضرت خا تم اال نبيا ۖئ کے نور کا

  ان ميں منتقل ہونا.
  * ان کے باپ مہالئيل کی ان سے وصيت.

  * يوارد کی اپنے فرزند اخنوخ 
  ( ادريس پيغمبر )سے وصيت.

  يرد کا عرصٔہ وجود پر قدم رکھنا اور ان ميں نور کا منتقل ہو نا
  مروج الذھب ميں مذکور ہے:

)مہالئيل کے فرزنددنيا ميں تشريف الئے اور وه نور جو ( ايک وصی سے دوسرے وصی تک)بعنوان ارث پہنچتا ١يوارد،(
  )٢رار ہو گيا۔ (رہا ان تک منتقل ہوا ، عہد و پيمان ہوا اور حق اپنی جگہ ثابت اور بر ق
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  مہالئيل کی اپنے فرزند يرد سے وصيت
  کتاب مرآة الزمان ميں مذکور ہے:

مکنون(پو شيده راز ) اور حضرت خاتم محمدمصطفٰے صلّٰی هللا  مہالئيل نے اپنے فر زند ير دسے وصيت کی اور انھينسرِّ
  ن اور نيک افراد کی سيرت اپنائی۔عليہ و آلہ و سلم کے نور کے انتقال کے بارے ميں خبر دی. يرد نے صالحي

  تاريخ يعقوبی ميں مذ کور ہے: 
مہالئيل کے بعد يرد ان کے جا نشين ہوئے.وه ايک با ايمان اور خدا وند عّزوجل کے کامل عبادت گذار انسان تھے اورشب 

  وروز ميں بہت زياده نما زيں پڑھتے تھے۔
وپيمان کو توڑڈ اال (اور شيث او ر ديگر افراد کی وصيت کے بر يرد کا زمانہ تھا کہ شيث کے فرزندو نے کئے ہوئے عہد

خال ف، کوه رحمت سے ) نيچے آکر قابيليوں کی سرزمين پر ق دم رکھ د يا اور ان کے ساتھ گنا ہوں ميں شر يک ہوگئے۔ 
)٣(  

  يرد کی اپنے فرزند ادريس سے وصيت
د کی اوالد يعنی اخنوخ،متوشلح، نوح اور لمک ان کے پاس جمع جب يرد کی موت کا زمانہ قر يب آياتوان کی اوالد اور اوال

ہوگئے يرد نے ان پر درو د بھيجا اور ان کے لئے خدا سے بر کت کی دعا کی اس گھڑی اپنے فرزند اخنوخ ( ادريس ) کو 
ر دنيا سے رخصتحکم ديا کہ ہميشہ غا ر گنج ميں(کہ جس ميں حضرت آدم کا جسد ہے ) نماز پڑھيں، پھر آنکھ بند ہوئی او 

  )٤ہوگئے۔(
..............  

ميں ''يرد'' کو توريت ميں موجود  ٢٢٤)عربی توريت کے نسخوں ميں يرد کو '' يوارد '' لکھا گيا ہے اور مرآة الزمان کے ص ١( 
مخفف کر کے يرد ) صفحہ ميں يوارد کو١٠يوارد کی تقريب کے عنوان سے استعمال کيا گيا ہے.تاريخ يعقوبی کی پہلی جلد کے دسويں(

اور تاريخ ابن  ٧٧پر ''لور '' کو تحريف کر کے استعمال کيا گيا ہے ليکن اخبار الزمان ص  ٥٠، ص ١لکھا گيا ہے.مروج الذھب،ج
، ص١)تاريخ يعقوبی،ج ٣.(٥٠،ص١)مروج الذھب ،مسعودی ،ج٢پر يوارد ہی مرقوم ہے.( ١٦٨،ص ١اور طبری ،ج  ٢٢،ص ١اثير،ج
 .١١، ص  ١) تاريخ يعقوبی،ج٤.(٧٧،ص، اخبار الزمان  ١١

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  خدا کے پيغمبر ادريس (اخنوخ)
  * قرآن کريم ميں ادريس کا نام. 

  * ا دريس سيرت کی کتا بوں ميں .
  * آسمانی صحيفوں کا ادريس پر نازل ہو نا.

  * خدا وند عالم نے ادريس کو مہينوں اور ستاروں 
  کے اسماء تعليم دئيے. 

  ادريس وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے * 
  سوئی اور دھاگہ کا استعمال کيا اور کپڑا سال. 

  * حضرت ادريس کے عہد ميں شيث 
  اور قابيل کے فرزندوں کے درميان اختالط . 

  * ادريس کی ا پنے بيٹے متوشلح سے وصيت.

  ۔قرآن کريم ميں ادريس کا نام١
  تا ہے:خدا وند عالم سورٔه مريم ميں ارشاد فرما
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( يقاًً◌نَبِياً٭َوَرفَْعناَهُ َمَکاناًً◌عليا ً   (َواْذُکْر فِْی اْلِکتَاِب اِْدريَس اِنَّہ َکاَن ِصدِّ
  )١اس کتاب ميں ادريس کو ياد کروکہ وه صديق پيغمبر تھے.اور ہم نے ان کو بلند مقا م عطا کيا ہے۔(

  کلمات کی تشريح
  الف۔ صّديق: 

  مام اوامر کی تصديق کر نے واال.جيسا کہ سورهٔ حديد ميں فر ماتا ہے۔هللا اور اس کے پيغمبر ونکے ت
دِّ يقون...) ( ِ َوُرُسلہ اُولئَک ھُْم الصِّ ّٰ   ) ٢(َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا 

  جو لوگ خدا اور اس کے پيغمبروں پر ايمان الئے ہينوه لوگ صديق ہيں۔
کرنے اور خواہشات نفسانی کے ترک کرنے ميں انسان کا قول و  ايسی چيز کا امکان نہيں ہے مگر جب امر اٰلہی کے قبول

فعل ايک ہو. اس لحا ظ سے صد يقين کا مر تبہ انبيا ء کے بعد ہے اور ہر نبی صديق ہے ليکن بعض صد يقين انبياء ميں سے 
  نہيں ہيں۔

  ب۔ عليّاً : 
کورہے کہ اخنوخ خدا کے ہمراه گئے ليکن دکھا ٰئی علّےاً يہاں پر بلند و باال مکان کے معنی ميں ہے اور تو ريت ميں مذ 

  نہيں دئيے کيونکہ خدا نے ان کو اٹھا ليا تھا ۔
  

  ۔ ادريس سيرت کی کتابوں ميں ٢
  

  ادريس کا عرصٔہ وجود پر قدم رکھنا اور خا تم اال نبيا ء ۖکا نور ان ميں منتقل ہو نا.

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

  .١٩ورٔه حديد: آيت: ) س٢۔(٥٦،٥٧٫٢) سورٔه مريم: آيت: ١(

  تاريخ طبری ميں مذ کو ر ہے۔
سال گذ ر  ٦٢٢حضرت ادريس کے والد يرد اور ان کی ماں برکنا تھيں وه اُس وقت پيدا ہوئے جب حضرت آدم کی عمر کے 

  چکے تھے. وه اس اعتبار سے ادريس کہال ئے کہ انھوں نے آدم اور شيث کے صحيفوں کا کافی مطالعہ کيا کرتے تھے ۔
ضرت آدم کے بعد سب سے پہلے پيغمبر حضرت ادريس ہيں. وه نور محمدی کے حامل تھے اور يہ سب سے پہلے انسان ح

  ہيں جنھوں نے لباس سل کر زيب تن کيا تھا ۔
حديث ميں مذ کور ہے کہ انبياء حضرات کا رزق يا کاشت کاری کے ذريعہ حاصل ہوتا تھا يا جانوروں کی رکھوا لی کے ذ 

  ادريس پيغمبر کے کہ وه خياط يعنی درزی تھے۔ريعہ سوائے 
حضرت امام جعفر صادق سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا: کوفہ ميں مسجد سہلہ حضرت ادريس کا گھر تھا جہاں آپ 

  سالئی کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔
بيٹے اور بيٹياں  سال کے ہوئے تو (ادانہ) نامی ايک عورت سے شادی کی اور اس سے متوشلح اور ديگر ٦٥جب ادريس 

پيدا ہوئيں پھر اس وقت شيث کی اوالد سے خدا کی عبادت کی درخواست کی اور يہ خواہش کی کہ شيطان کی پيروی نہ 
کريں. اور قابيليوں سے برے اعمال ، زشت افعال اور گمراہی ميں اختالط نہ کريں، ليکن انھوں نے ان کی بات نہيں مانی 

يوں سے مخلو ط ہوگئے ، محر مات اور گنا ہوں کا ارتکاب انکے درميان حد سے زياده ہو اور ان ميں سے بعض گروه قابيل
گيا .جس قدر حضرت ادريس انھيں خير کی طرف راہنمائی کرتے اور گنا ہوں سے روکتے وه اتنا ہی سرپيچی کرتے اور 

کی،کچھ کو قتل کيا اور قابيليوں کی  برے کاموں سے دست بر دار نہيں ہوتے تھے. لٰہذا انھوں نے راه خدا ميں ان سے جنگ
  اوال د کے کچھ گروه کو اسير کر کے غالم بناليا يہ تمام واقعات حضرت آدم کی زندگی ميں رو نما ہو چکے تھے.

  سال کے سن کو پہنچے تو حضرت آدم دنيا سے رحلت کر گئے. ٣٠٨جب حضرت ادريس 
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بق اپنے فرزند متوشلح کو اپنی جانشينی کے لئے انتخاب کيا  سال کی عمر ميں فر مان خدا وندی کے مطا ٣٦٥ادريس نے 
اور ان کو اور ان کے اہل وعيال کو ياد دہا نی کرائی کہ خدا وندعالم قا بيل کی اوالد اور جو ان کے ساتھ معا شرت رکھے گا

 )١ر اختالط سے منع کيا۔ (اور ان کی طرف ما ئل ہو گا ان کو عذاب کرے گا ،لٰہذا اس اعتبار سے انھيں ان کی معاشرت او
..............  

  . ١١٧، ١١٥،ص١)تاريخ طبری،ج١(

سال ہو چکا تھااور ان کے آبا ء و  ٣٠٠اسی ہنگام ميں ان کے وصی ( متوشلح) کا سن جو کہ نور محمدی کے حا مل تھے، 
  )١اجداد يرد سے لے کر شيث تک سب کے سب زنده و حيات تھے۔(

  

  حيفوں کا نزول اور ان کا سال ئی کر ناحضرت ادريس پر آسمانی ص
  مروج الذ ھب ميں مذ کور ہے:

) کا خيال يہ ہے کہ ادريس ٢يرد کے بعد آپ کے فر زند اخنوخ کہ وہی ادريس پيغمبر ہيں باپ کے جانشين ہوئے. صابئين (
انھيں بلند جگہ تک لے  وہی ھرمس ہيں اور وہی ہيں جن کے بارے ميں خدا وند عزو جل نے اپنی کتاب ميں خبر دی ہے کہ

گيا ، ادريس وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے سب سے پہلے خيا طی کی اور سلنے کے لئے سوئی کا استعمال کيا. ادريس 
صحيفے نازل ہوئے ہيں کہ  ٢٩صحيفے اور شيث پر  ٢١صحيفے نازل ہوئے اور ان سے قبل حضرت آدم پر  ٣٠پيغمبر پر 

  )٣ہے۔( اس ميں تسبيح وتہليل کا تذ کره 

  خدا وند عالم نے حضرت ادريس کو بر جو اور ستاروں کے اسماء کی تعليم دی
ادريس پيغمبر حضرت آدم کے زمانے ميں پيدا ہوئے وه پہلے آدمی ہيں جنھوننے قا بيل کی اوالد اور پو تونکو اسير کيااور 

وں اور کواکب و سّےارات کے بارے ميں کا فی ان ميں سے بعض کو غالم بنا يا .آپ علم نجو م، آسمان کی کيفيت،باره برج
  )٤اطال ع رکھتے تھے.خداوند عالم نے انھيں ان تمام چيزوں کی شناخت کے بارے ميں الہا م فر مايا تھا ۔(

  ادريس کے زمانے ميں شيث اور قابيل کے پوتونکے درميان اختالط
  تاريخ يعقوبی ميں مذ کو ر ہے:

يردکے بعد ان کے فرزند اخنوخ اپنے باپ کے جانشين ہوئے اور خدا وند سبحا ن کی عبا دت ميں مشغول ہوگئے اخنو خ کے
زمانے ميں حضرت شيث کی اوالد اور اوالد کی اوالد ان کی عورتيں اور ان کے بچے( کوه رحمت سے ) نيچے آ گئے اور 

ئے. شيث کے پوتوں کا يہ کارنامہ حضرت اخنوخ کو گرانگذر ا،لہذا قابيليوں کے پاس چلے گئے اور ان سے خلط ملط ہوگ
  اپنے فرزند متوشلح اور پوتے لمک اور نوح کو بال يا اور ان سے کہا:

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

)مروج الذھب، مسعودی، ٣مالحظہ ہو.( ٩٦٣،ص ٥)فرھنگ فارسی معين،ج٢مالحظہ ہو.( ١١٨اور  ١١٧، صفحہ  ١)تاريخ طبری ج١(
  .٢٢٩)۔مرآة الزمان ۔ص ٤(.  ٥٠،ص١ج

  ''ميں جا نتا ہوں کہ خدا وند عالم اس امت کو سخت عذاب ميں مبتال کرے گا اور ان پر رحم نہيں کرے گا ''. 
اخنوخ وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے سب سے پہلے قلم ہا تھ ميں ليا اور تحرير لکھی. انھوں نے اپنے فرزندوں کو وصيت 

  انداز ميں عبادت کريں اور صدق ويقين کا استعمال کريں۔کی کہ خدا کی خا لصا نہ 
  ). ١پھر اُس وقت خدا نے حضرت ادريس کو زمين سے آسمان پر اٹھا ليا(

جو کچھ ذ کر ہوا اس کی بناء پر حضرت ادريس صديق اور نبی تھے ، خدا نے انھيں کتاب و حکمت عنايت کی تھی اور 
کی شريعت کی طرف راہنمائی کی تھی پھر خدا نے انھيں بلند مقام عطا کيا ان تمامانھوں نے اپنے زمانے کے لو گوں کو هللا 

چيزوں اور خوبيوں کے باوجود وه اپنی قوم کی پيغمبری کے لئے خدا کی طرف سے مبعوث نہيں ہوئے اور خدا کی طرف 
  سے کسی آيت اور معجزه کے ذريعہ ان کے ڈرانے والے اور منذ ر نہيں تھے.

  د ميں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے روايت ہے کہ انھوں نے فرمايا:طبقات ابن سع
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حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے نبی حضرت ادريس تھے کہ وہی اخنوخ يرد کے فرزند ہيں...اخنوخ کے فرزند کا نام 
يں جو اپنے باپ متوشلح تھا جو کہ اپنے باپ کے وصی تھے، ان کے عالوه ديگر اوالد بھی تھی . متوشلح کے فرزند لمک ہ

  )٢کے وصی تھے اور ان کے عالوه بھی ديگر اوالد تھی . لمک کے فرزند حضرت نوح تھے ...(
..............  

  طبع يورپ؛  ٣٥٠، ١٧٣،ص ١،طبع بيروت دار صادر؛تاريخ طبری۔ج١١،ص١)تاريخ يعقوبی ،ج١(
  کے اخبار کے بيان ميں؛  ادريس پيغمبر١٦،ص  ١، طبع يورپ، ج ٣٩،ص  ١طبقات ابن سعد،طبع بيروت، ج

  ؛ ٢٢٩، مرآة الزمان،ص ٥٠،ص١؛مروج الذھب،ج ٧٧اخبار الزمان،ص،
  ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کی خبر تاريخ يعقوبی اور مرآة الزمان ميں آئی ہے.

  ادريس پيغمبر کے اخبار کے بيان ميں.١٦،ص  ١، طبع يورپ، ج ٣٩،ص  ١)طبقات ابن سعد،طبع بيروت، ج٢(

  

  رد کی وصيت اپنے فرزند اخنوخ سےيوا

  کتاب اخبار الزمان ميں مذ کور ہے: 
 يوارد نے اخنوخ کو وصيت کی اور ان تمام علوم کی انھيں تعليم دی جو خود جا نتے تھے اور مصحف ّسر انکے سپرد کيا.

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  اخنوخ يا ادريس پيغمبر کے فرزند متوشلح 
  * ادريس نے اپنے فرزند متوشلحکو وصيت کی 

  اور انھيں حضرت خا تم اال نبياء صلّٰی هللا عليہ وآ لہ و سلم 
  کے نور سے جو ان ميں منتقل ہوا تھا آپ نے آگاه کيا.

  شہروں کا ان کے ذريعہ آباد ہو نا.* 
  * سب سے پہلے انسان جو سواری پر سوار ہوئے.

  

  حضرت ادريس کا اپنے فرزند سے وصيت کرنا
  اور خا تم اال نبياء ۖکانور

  اخبار الز مان نامی کتاب ميں مذ کور ہے:
کی تھی کہ اپنے فرزند متوشلح کو ادريس نے اپنے فرزند متوشلح کو وصيت کی کيو نکہ خدا وند سبحان نے انھيں وحی 

وصيت کرو کہ ميں بہت جلد ہی ان کی صلب سے ايک پيغمبر مبعو ث کروں گا جس کے افعال ميری رضا يت اور تا ئيد 
  ) ١کے حا مل ہيں۔(

  مرآة الّزمان نامی کتاب ميں مذ کورہے:
ن کيا لٰہذا وه نور جو ان کی طرف منتقل ادريس نے اپنے فرزند متوشلح سے وصيت کی اور چو نکہ ان کے ساتھ عہد وپيما

  )٢ہوا تھا ( حضرت ختمی مر تبۖت کا نور ) اُس سے آگاه کيا.متوشلح وه پہلے آدمی ہيں جو اونٹ پر سوار ہوئے ۔(
  مروج الذھب نامی کتاب ميں مذ کور ہے:

مشغول ہوگئے اور ان کی متوشلح اخنوخ کے فرزند اپنے باپ کے بعد ان کے جانشين ہوئے اور شہروں کے بسانے ميں 
  )٤) اور وه حضرت ختمی مرتبت ۖکا نور تھا۔ (٣پيشانی ميں ايک تابنده نور درخشاں تھا (
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  تاريخ طبری ميں مذکور ہے:
اخنوخ نے اس(متوشلح) کو فر مان خدا وندی کے مطا بق اپنی جانشينی کے لئے انتخاب کيا اور دنيا سے رحلت کر نے سے 

ل وعيال سے الزم وصيت فر مائی اور انھيں آگا ه کيا کہ خداوندعالم بہت جلد ہی قابيليوں اور جو قبل ان سے اور ان کے اہ
  ان کے ساتھ ہينيا ان کے دوستدار ہيں ان پر عذا ب نازل کرے گا. اور 

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

 ٧٩) اخبار الزمان،ص ٣کہا گيا ہے.( ، ميں انھيں '' متوشلح '' يا '' متو شلخ ''٢٢٩) مرآة الزمان ص ٢.(٧٩) اخبار الزمان، ص، ١(
،ص  ١؛ اور تاريخ طبری،ج٥٠،ص ١ميں کہا گيا ہے کہ وه '' متوشلح '' ہيں يا '' متو شلخ '' مروج الذھب،ج ٢٢٩؛مرآة الزمان،ص 

  . ٥٠، ص ١) مروج الذھب، ج٤.(١٧٣

  )١انھيں ان کے ساتھ خلط ملط ہو نے سے منع کيا۔(

  سب سے پہلے سوار
  مينمذکور ہے:تاريخ طبری 

وه (متوشلح) سب سے پہلے آدمی ہيں جو مر کب پر سوار ہوئے وه جہا د ميں اپنے باپ کے پيرو تھے اور اپنے ايام حيا ت 
  )٢ميں خدا وند رحمان کی اطا عت وعبادت ميں اپنے آباء و اجداد کی راه اختيا ر کئے تھے ۔(

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

  .١٧٣،ص١طبری،ج) تاريخ ٢.( ١٧٣،ص ١) تاريخ طبری،ج١(

  متوشلح کے فرزند لمک 

  * لمک سے متوشلح کی وصيت
  * شيث اور قا بيل کے فرزندوں کا ازدواج اور ان کی

  نسلوں کا اختال ط اور سر کش وبا غی اور تباه نسل کا دنيا ميں آنا.
  افراد کا تنہا ره جانا. ٨* حضرت شيث کی نسل سے 
  * لمک کی نوح سے وصيت.

  

  پنے فرزند لمک سے وصيتمتوشلح کی ا
  تاريخ طبری اور اخبار الزمان ميں مذ کور ہے:

جب متوشلح کی موت کا وقت قر يب آ يا ، تو اپنے بيٹے لمک (جا مع کے معنی ميں ہے) کوجو نوح کے والد تھے وصيت 
ے اس طرح سے کی اور ان سے عہد ليا اور حضرت ادريس پيغمبر کی مہر کرده کتابيں اور صحيفے ان کے حو الے کئ

  )١وصيت ان تک منتقل ہوئی۔(

  شيث اور قا بيل کے پو توں کاباہمی ازدواج اور اس شادی کے نتيجے ميں ظا لم و جا بر، سرکش و باغی نسل کا دنيا ميں آنا
  مروج الذھب ميں مذکور ہے :

شيث اور قا بيل ملعو ن کی  )يعنی حضرت٢لمک کے زمانے ميں بہت سے واقعات اور نسلوں کے اختال ط ظا ہر ہوئے ،( 
  نسل کا اختالط۔

  تاريخ يعقوبی ميں اختصا ر کے ساتھ مذ کورہے:
لمک اپنے باپ کے بعد خدا کی اطا عت اور عبادت ميں مشغول ہوگئے.ان کے زمانے ميں سرکشوں اور ستمگروں کی تعداد

واج کر ليا تھا اور سرکش و ظالم لوگ ان سے ميں اضا فہ ہو گيا کيو نکہ شيث کے فرزندوں نے قا بيل کی لڑ کيوں سے ازد
  پيدا ہوئے۔

..............  
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  .٥٠،ص ١) مروج الذھب،مسعودی،ج٢، طبع يورپ.(١٧٨،ص ١؛ اور تاريخ طبری،ج٨٠) اخبار الزمان،ص،١(

  

  افراد کا باقی رہنا  ٨شيث کی اوالد ميں سے صرف 
  اور لمک کی نوح سے وصيت

  يا تو نوح ، حام، سام،يافث اور ان کی عو رتوں کو بال يا يہ لوگ آٹھ جب لمک کی موت کا زمانہ قريب آ
افراد کے عالوه  ٨آدمی تھے جو شيث کی اوالد ميں بازماند گان ميں شمار ہوتے تھے اور شيث کی اوالد ميں ان 

وال دکے پاس چلے گئےکوئی(سچے دين پر) باقی نہيں ره گيا تھا۔اور باقی لوگ کوه مقدس سے نيچے اتر آئے اور قابيل کی ا
اور ان سے آميز ش و اختالط پيدا کر ليا تھا. لمک نے ان آٹھ افراد پر درود بھيجا اور ان کے لئے خدا سے برکت طلب کی 

  اور ان سے کہا:
اُس خدا وند متعال سے سوال کرتا ہوں جس نے آدم کو پيدا کيا کہ وه ہمارے باپ آدم کی بر کت کو تم پر باقی رکھے اور 

  طنت و قدرت تمہاری اوالد ميں قرار دے..سل
اے نوح! مينمر جا ئوں گا اور اہل عذا ب ميں سے تمہارے عالوه کو ئی نجات نہيں پا ئے گا جب ميں مر جا ؤں تو ميرا جنا 

زه غار گنج ميں جہ حضرت آدم کا جنازه ہے رکھ دينا اور جب خدا کی مرضی ہو کہ کشتی پر سوار ہو تو ہمارے باپ آدم 
ے جسد کو اٹھا کر اپنے ساتھ اسے لے کر پائينتی کی طرف جا ؤ اور کشتی کے اوپر ی کمره ميں رکھدو اور تم اور ک

تمہاری اوالدکشتی کے مشرقی سمت ميں اور تمہاری بيوی اور بہوويں مغر بی سمت ميں جگہ ليں.جسد آدم کو تمہارے 
رکھو اور نہ وه عورتيں تم تک رسائی رکھيں نہ ان کے ساتھ کھا  درميان ميں ہو نا چا ہئے ، نہ تم ان عورتوں تک دستر سی

ؤ اور نہ ہی پيو اور ان سے نزديک نہ ہو يہاں تک کہ کشتی سے باہر آجاؤ... جب طوفان تھمے اور کشتی سے نيچے اترجاؤ
کو اپنے  تو حضرت آدم کے جسد پر نماز پڑ ھو۔اس کے بعد اپنے فرزندارشد سام سے وصيت کرو کہ جسد حضرت آدم

  ہمراه لے جائے اور زمين کے بيچ ميں رکھ دے اور کسی ايک فرزند کو مقرر کرو کہ اس کے پاس رہے۔
  يہاں تک فرمايا کہ :

خدا وند عالم فرشتوں ميں سے ايک فرشتے کو اس ( سام )کا راہنما قرار دے گا تا کہ اس کا مونس وغمخوار رہے اور زمين 
  )١کرے۔( کے درميان ميں اس کی راہنما ئی

  ٭٭٭
ہم حضرت نوح سے پہلے کے اوصياء وانبياء کے حاالت کو قرآن کريم اوراسالمی منابع کی رو سے اتنی ہی مقدار ميں نقل 

  کرنے پر اکتفاء کر تے ہيں، اب خدا کی تائيد و مرضی سے ان کی سوانح توريت سے بيان کريں گے۔
..............  

 ھ. ١٣٧٩وت ،طبع بير١٢،١٣،ص١)تاريخ يعقوبی،ج،١(

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )٤ (  
  

  پيغمبروں کے اوصياء کی تاريخ توريت کی روشنی ميں

  توريت کی نقل کے مطابق حضرت نوح کے زمانے 
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  تک اوصياء کی کچھ سر گذ شت
  سفر تکوين اصحا ح پنجم ميں مذکور ہے:

يہ کتاب ميالد آدم ہے جس دن خدا وند عالم نے آدم کو اپنے ہاتھ (دست قدرت) سے خلق فر مايا انھيں نر ينہ اور مادينہ پيدا 
کيا اور انھيں بر کت دی اور اسی روز تخليق ان کا نام آدم رکھاحضرت آدم ايک سو تيس سال کے تھے کہ ان کی شکل 

يث) رکھاآدم نے شيث کے پيدا ہونے کے بعد دنيا ميں آٹھ سو سال زند گی گذاری وصورت کا ايک بچہ پيدا ہوا جس کا نام (ش
اور اس مدت ميں لڑکوں اور لڑکيوں کے باپ ہوئے (کثير اوال دہوئی) حضرت آدم کی پوری مدت عمر نو سو تيس سال تھی 

  اور آپ نے اسی عمر ميں رحلت کی ہے.
وش ) پيدا ہوئے شيث انوش کی پيدا ئش کے بعد آٹھ سو سات سال زنده شيث ايک سو پانچ سال کے تھے کہ ان کے فرزند (ان

  سال تھی تب انتقال ہوا۔ ٩١٢رہے. اور اتنی مدت ميں لڑ کوں اور لڑ کيوں کے مالک ہوئے شيث کی پوری مدت عمر 
ندره سال زنده رہے انوش بھی نّوے سال کے تھے کہ ان کے فرزند (قينان) پيدا ہوئے انوش قينان کی پيدائش کے بعد آٹھ سوپ

اور صاحب اوالد ہوئے پھر نو سو پانچ سال کی عمر ميں رحلت کر گئے.قينان ستّر سال کے تھے کہ ان کے بيٹے ''َمہلَْلئِْيل'' 
( مہالئيل) پيدا ہوئے، قينان مہالئيل کی پيدائش کے بعد آٹھ سو چاليس سال زنده رہے اور ان بہت سے بيٹے اور بيٹياں تھيں 

  ) سال کی عمر ميں وفات پائی۔ ٩١٠دس ( اور نو سو
سال کے تھے کے ان کے فرزند (يارد) پيدا ہوئے مہال ئيل يارد کی پيدا ئش کے بعد آٹھ سو تيس سال زنده  ٦٥(مہالئيل) 

  سال ہے. ٨٩٥رہے ،لڑکوں اور لڑ کيوں وا لے ہوئے پھر انتقال کر گئے مہال ئيل کی مدت عمر پورے 
ان کے فرزند (اخنوخ ) پيدا ہوئے اخنوخ کی پيدا ئش کے بعد آٹھ سو سال زنده رہے ،لڑکوں اور  سال کے تھے کہ ١٦٢يارد 

  سال ہے پھر اس کے بعد انتقال کر گئے. ٦٢سو ٩لڑ کيوں والے ہوئے يارد کی پوری عمر 
کے پاس جانے تک  سال کے تھے کہ ان کے فرزند(َمتُو َشلَح)پيدا ہوئے. اخنوخ متوشلح کے پيدا ہونے سے خدا ٦٥اَخنوخ 
سال ہے اخنوخ  ٣٦٥سال مزيد زنده رہے اور اس مدت ميں صاحب اوالد ہوئے لٰہذا اخنوخ کی پو ری مدت حيات  ٣٠٠

  خداکے جوار ميں چلے گئے اس کے بعد کبھی دکھائی نہيں دئيے کيو نکہ خداوند عالم نے انھيں اٹھا ليا تھا۔
سال ہے پھر  ٩٦٩ے اور لڑ کياں ہوئيں متوشلح کی پوری مدت حيات سال کے تھے کہ ان کے بہت سے لڑ ک ١٨٧متوشلح 

  اس کے بعد انتقال کر گئے۔
سال کے سن ميں صاحب فرزند ہوئے ان کا نام نوح رکھا اور کہا يہ بچہ ، ہمارے کاروبار اور اس زمين کے  ١٨٢(ال مک) 

  حا صل سے جس پر خدا نے لعنت کی ہے ہميں بہره مند کرے گا۔
سال  ٧٧٧سال زنده رہے لڑکے اور لڑ کياں پيدا ہوئيں ال مک کی پوری مدت حيا ت  ٥٩٥کی پيدا ئش کے بعد ال مک نوح 

  ہے پھر انتقا ل کر گئے،نوح پانچ سو سال کے تھے کہ ان کے بيٹے سام، حام اور يافث پيدا ہوئے۔ 
  ٭٭٭

ر ايک کی مدت عمر کے ذکر پر اکتفاء کيا اسی طرح توريت نے آدم اور نوح کے درميان اوصياء کے حاالت نقل کرنے مينہ
ہے مگرا خنوخ کی خبر ميں اس جملے (اور اخنوخ خدا کے پاس گئے کيو نکہ خدا وندعالم نے انھيں اُٹھا ليا تھا) کا بھی اضا

  فہ ہے. قرآن کريم نے بھی اسی امر کی طرف اشاره کر تے ہوئے فر مايا ہے :
  ( و َ َرفَْعٰناه َمَکا ناً علّےاً) 

  ہم نے اسے بلند جگہ پر اٹھا ليا۔

  اس بحث کا نتيجہ
خداوند عالم نے حضرت آدم کوبخش ديا اور انھيں لوگونکی ہدايت اور اولين انسانوں کوجن چيزوں کی ضرورت تھی يعنی 
يں ان کے زمانے کے انسا نوں کو جن اسالمی احکام کی ضرورت تھی اس کی تبليغ کے لئے انتخاب کيا. پھر اس وقت انھ

اپنے پاس بالليا اور ان کے بعد اوصيا ء شريعت کی حفا ظت اور پاسداری اور لوگوں کی ہدايت کے لئے اس کی تبليغ کو اٹھ
کھڑے ہوئے .انسان حضرت ادريس کے زمانے تک دھيرے دھيرے تہذ يب وتمدن سے نزديک ہوتا گيا اور تمدن کی ترقی 

کی شرح وبيان کی نئے سرے سے ضرورت محسوس ہوئی يہی وجہ ہے  کے ساتھ ساتھ زندگی کی راه ميں اسالمی احکام
کہ خدا وند عالم نے ادريس پيغمبر کو ان چيزوں کے لئے جن کی ان کے ہم عصر لوگوں کوضرورت تھی '' يعنی اسالمی 

تھی  احکام' ' کی وحی کی تو آپ نے بھی احسن طريقہ سے اپنی رسا لت انجام دی، خدا نے جس چيز کی انھيں وحی کی
لوگوں کی ہدايت کی خاطرانھيں تبليغ کی ؛ اس کے بعد حکمت خدا وندی يہ رہی کہ انھيں بلند جگہ پرلے جا ئے ، خدا جانتا 

  ہے کہ انھيں کيسے اور کہاں بلندی پر لے گيا ، اس بحث ميں اس کی تحقيق کی گنجا ئش نہيں ہے۔
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ں سے ايسا اندازه ہوتا ہے کہ ان ميں سے ہر ايک نے اپنے اس کے عالوه اسال می مصا در ميں انبياء واوصياء کی خبرو
وصی سے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفٰے صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے نور کے بارے ميں جو کہ اس کو منتقل ہوتا 

  ۔تھا، عہد وپيمان ليا اور اس نے بھی اپنے بعد کے وصی کے ساتھ ايسا ہی کيا اور اسے متعہد و پا بند بنايا
  اس عہد و پيمان پر تاکيد قرآن مجيد ميں نما ياں اور روشن ہے:

بِِہ َولَتَْنُصُرنَّہُ قَاَل ََ◌ْقَرْرتُْم  ِميثَاَق النَّبِيِّيَن لََما آتَْيتُُکْم ِمْن ِکتَاٍب َوِحْکَمٍة ثُمَّ َجائَُکْم َرُسول ُمَصدِّق لَِما َمَعُکْم لَتُْؤِمنُنَّ هللاُ ( َوِ◌ْذَ َخَذ ا
اِہِدين َ٭ فََمْن تََولَّی بَْعَد َذلِ َوَ◌َخْذتُ    َک َفُ◌ْولَئَِک ہُْم اْلفَاِسقُوَن )ْم َعلَی َذلُِکْم ِْصِری قَالُوا َْقَرْرنَا قَاَل فَاْشہَُدوا َوَ◌نَا َمَعُکْم ِمْن الشَّ

وه پيغمبر  جب خدا وند عالم نے پيغمبروں سے پيمان ليا ،کہ چونکہ تمھيں کتاب وحکمت دی ، پھر جس وقت تمہارے پاس
جائے جو تمہاری کتابوں کی تصديق کرنے واالہے تو تمھيں چا ہئے اُس پر ايمان ال کر اُس کی نصرت کرو( خدا وند عالم 

  نے پيغمبروں سے فرمايا) آيا اقرار کر تے ہو اور اپنی امتوں سے اس کے مطابق پيمان ليا ہے؟
ه رہنا کہ ميں بھی تمہارے ساتھ گواہوں ميں ہونلٰہذا جو کوئی اس کے سب نے کہا ،ہاں : اقرار کرتے ہيں . فر مايا اس پر گوا

  )١بعد( آخری رسوۖل کے آنے کے بعد )حق سے رو گردانی کرے يقينا وه فاسقوں ميں ہو گا۔(
  طبری نے پہلی آيت کی تفسير ميں حضرت امام علی سے نقل کيا ہے کہ آپ نے فر مايا:

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

  ٨٢اور  ٨١)آل عمران،١(

خداوند عالم نے حضرت آدم اور ان کے بعد کے پيغمبر وں کو پيغمبری کے لئے مبعوث نہيں کيامگر يہ کہ ان سے حضرت 
  محمد مصطفٰے صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم کے سلسلہ ميں عہد وپيمان ليا پھر اس کے بعد اس آيت کی تال وت فر ما ئی:

ُ ِميثَاَق النَْبِےي   ن...)(َواِْذ اََخَذّهللاٰ
دوسری آيت کی تفسير ميں حضرت سے نقل کيا ہے کہ آيہ کر يمہ اس مطلب کی طرف اشاره کر رہی ہے کہ خدا وند فرما تا

  ہے : اس مطلب پر اپنی امتوں پر گواه رہنا کہ ميں تم پر بھی گواه ہوں اور اُ ن پر بھی۔ 
يں سے تم سے رو گردانی کرے وه فاسقوں ميں سے ہو لٰہذا اے محمۖد! جو بھی اس عہد و پيمان کے بعد ان تمام امتوں م

  )١گا۔(
  مذکوره آيت کی تفسير ميں قرطبی فر ماتے ہيں:

  يہاں پر حضرت علی اور ابن عباس کے بقول ''رسول'' سے مراد حضر ت محمد ۖہيں۔
  مؤلف فر ماتے ہيں:

يں جو خود ہی ايسی بات پر گواه ہيں کہ يہ دو نوں مذ کوره آيتيں اُن چند آيات کے مجمو عہ کے ضمن ميں ذ کر ہوئی ہ
  حضرت علی سے روايت کی گئی ہے، کہ جس کے آغا ز ہی ميں خدا وند عالم نے اس طرح فر مايا:

  ْنہُْم َوہُْم ُمْعِرُضوَن )لِيَْحُکَم بَْينَہُْم ثُمَّ يَتََولَّی فَِريق مِ هللاِ ( َلَْم تََر ِلَی الَِّذيَن ُوتُوا نَِصيبًا ِمْن اْلِکتَاِب يُْدَعْوَن ِلَی ِکتَاِب ا
کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جو کتاب سے تھوڑا بہره مند ہوئے ہيں جب انھيں کتاب خدا وندی کی دعوت دی گئی تا کہ
وه لوگ اپنے درميان قضا وت کر يں ، تو ان ميں سے بعض گروه نے پچھلے پاؤں لوٹ کر رو گردانی کی اور وه لوگ اعرا

  )٢نی ) کر نے والوں ميں ہيں؟(ض( رو گردا
(...ُ   (قُْل اِْن تَُخفُوا َما فِی َصُد ْوِرُکم اَوتُبُدوهُ َےْعلَمہُ ّهللاٰ

  )٣(اے پيغمبر ) کہدو: اگر جو کچھ تم لوگ دل ميں رکھتے ہو خواه چھپا ؤ يا آشکا ر کرو خدا سب جانتا ہے۔ (
  َغفُور َرِحيم )هللاُ َويَْغفِْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َواهللاُ ْحبِْبُکُم افَاتَّبُِعونِی يُ هللاَ ( قُْل ِْن ُکْنتُْم تُِحبُّوَن ا

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

، ١؛تفسيرابن کثير، ج٤١٦، ص ١؛ زاد المسير فی علم التفسير، تاليف، ابن جوزی، ج٢٣٨اور  ٢٣٦، ص ٣) تفسير طبری، ج ١(
)سورٔه آل عمران، ٣.(٢٣)سورٔه آل عمران، آيت:٢. (١٢٥، ص ٤، الفاظ کی کچھ تبديلی کے ساتھ؛ اور تفسير قرطبی، ج٣٧٨ص

  .٢٩آيت:

(اے پيغمبر ) کہو: اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو ميرا اتباع کرو تا کہ خدا تمھيں دوست رکھے اور تمہا رے گنا ہونکو 
  )١بخش دے۔(
ُسوَل َفِ◌ْن تََولَّْوا َفِ◌نَّ اهللاَ ( قُْل َِطيُعوا ا   َن )اَل يُِحبُّ اْلَکافِِريهللاَ َوالرَّ
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(اے پيغمبر ) کہو: خدا اور پيغمبر کی اطا عت کرو اگر ان دو سے رو گردانی کرو گے ، تو بيشک خدا کافروں کو دوست 
  ) ٢نہيں رکھتا ۔(

چونتيسويں آيت ا ور اس کے بعد اسی سوره ميں بيان کر تا ہے کہ خدا نے آدم اور نوح کومنتخب کيا اور يہ کہ اس نے کس 
  يا اور بنی اسرائيل کی طرف بھيجا اور يہ کہ حواری ان پر ايمان الئے۔طرح عيسٰی کو پيدا ک

  پھر اس کے بعد فر ماتا ہے:
َک فِيِہ ِمْن بَْعِد َما َجائََک ِمْن اْلِعْلِم فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع َْبنَائَنَا َوَ◌ْبنَائَُکْم َونَِسائَنَ  ْم ثُمَّ نَْبتَِہْل فَنَْجَعْل ا َونَِسائَُکْم َوَ◌ْنفَُسنَا َوَ◌ْنفَُسکُ (فََمْن َحاجَّ

  َعلَی اْلَکاِذبِيَن )هللاِ لَْعنَةَ ا
پھر جو بھی (حضرت عيسٰی کے بارے ميں ) علم آجانے کے بعد تم سے کٹ حجتی کرے، تو اس سے کہو: آؤ ہم لوگ اپنے 

وٹوں پر هللا کی لعنت قرار اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بالئيں، پھر مبا ہلہ کرتے ہيں اور جھ
  )٣ديتے ہيں۔(

  پھر چند آيات کے بعد فرماتا ہے:
  (َےااَھَل الَِکتاب لَِم تَلبُِسوَن الََحقَّ ِبِ◌البَاِطل َو تَْکتُُموَن اْلَحقَّ َو اَْنتُم تَْعلَُمون)

  )٤ق چھپا رہے ہو؟ (اے اہل کتاب ! کيوں حق کو باطل کے لباس ميں ظاہر کرتے ہو ،جب کہ خود بھی جانتے ہو کہ ح
  دوسری جگہ فر ماتا ہے:

يَن لََما آتَْيتُُکْم...) ُ ِميثَاَق النَّبےِّ   (َواَِذ اََخَذ ّهللاٰ
  )٥جب خدا نے پيغمبروں سے عہد ليا ، چو نکہ ہم نے تمھيں کتاب وحکمت بخشی ہے...(
  ويں ٨١هٔ آل عمران کی اس طرح سياق آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا وند اعالم کی فرمايش سے مراد سور

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

)سورٔه ٥( ٧١) سورٔه آل عمران، آيت:٤(٦١) سورٔه آل عمران، آيت:٣.(٣٢) سورٔه آل عمران، آيت: ٢.(٣١)سورٔه آل عمران، آيت: ١(
  ٨١آل عمران، آيت:

سول آيا جس نے تمہاری آيت مينکہ ا س ميں فر ماتا ہے: (تمہا ری ہدايت کے لئے اے اہل کتاب! خدا کی طرف سے ايک ر
کتاب اور شريعت کی صداقت کی گو اہی دی، تا کہ ايمان الؤ.اور اس کی نصرت کرو...)يہ چيز ہے کہ امتوں سے عہد ليا 
گيا ہے کہ حضرت ختمی مر تبۖت کی رسالت پر ايمان الئيں، جس طرح سے اس کی تفسير ہم نے حضرت امير المو منين 

زوں کے عال وه اُن آيات کی طرف آپ کی تو جہ مبذول کريں گے جسے ہم نے کتاب کے علی سے نقل کی ہے. ان تمام چي
  آخر ميں ''آخرين شريعت'' کے عنوان کے تحت ذ کر کيا ہے جيسے اس آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:

  (َےعِر فُونَہُ َکَماَےِعرفُوَن اَْبنَاِئ ھم)
  کہ وه اپنی اوال دکو پہچا نتے ہيں۔اہل کتاب، خاتم اال نبياۖئ کو اس طرح پہچا نتے ہيں جيسے 

ان تمام آيات سے نتيجہ نکلتا ہے کہ خدا وند متعال نے گزشتہ انبياء سے عہد وپيمان ليا ہے کہ اپنی امتوں کو حضرت ختمی 
) اور يہ بھی کہ ہرايک نبی نے اپنے وصی سے اس سلسلہ١مرتبت کی رسا لت کے وجوب پر ايمان ال نے سے آگا ه کريں (

ہد وپيمان ليا ہے .جيساکہ اسالمی منا بع و مصادر سے حضرت نوح کے زمانے تک اس کی شرح وتفصيل گذر چکی ميں ع
  ہے۔

  يہ سب حضرت آدم سے حضرت نوح کے زمانے تک انبيا ء اور ان کے اوصياء کی کچھ خبريں تھيں۔
الط پيدا کيا اور نتيجہ کے طور پرحضرت نوح کے زمانے ميں شيث کے پو توں نے قا بيل کے پو توں سے آميز ش اور اخت

  ايک فاسد،سر کش، گمراه ، بت پرست اور طاغی نسل کو جنم ديا۔
  انشاء هللا ان کے حاالت کوحضرت نوح کے حاالت کے ضمن ميں بيان کريں گے۔

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

سير البحر المحيط، ابوحيان،متوفّیٰ .اورتف٢٥٢، ص١ھ، ج٧٤١)لباب التاويل فی معانی التنزيل معروف بہ تفسير خازن ، متوفّیٰ ١(
 .٤٨، ٤٧، ص٢ھ، ج٩١١.اورتفسير در منثور، سيوطی، متوفّیٰ ٥٠٩، ٥٠٨، ص٢ھ، ج٧٤٥
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 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )٥ (  
  

  حضرت نوح اور ان کے بعد اوصياء کے حاالت
  * نوح 

  * نوح کے فرزندسام 
  * سام کے فرزند ارفخشد 
  * ارفخشد کے فرزند شالح

  حضرت نوح 

  * قرآنی آيات ميں نوح کی سيرت
  * کلمات کی تشريح
  * آيات کی تفسير

  داستان نوح کا خال صہ* 
  * اسال می منا بع و مآ خذ ميں نوح کی خبريں

  

  قرآنی آيات ميں حضرت نوح کی سيرت وروش 
  ويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے: ٢٦۔ خدا وند عالم سورهٔ  حد يد کی ١

ةَ َوا تِِھماَالنُّبُوَّ   لَِکتاَب فَِمْنھُْم ُمْھتٍَد َو َکثِيرِمْنھُْم فَاِسقُْوَن)(َولَقَْد اَْرَسلنَانُْوحاًَواِْبَراھيم َو َجَعْلنَاِفی ُذرِّ ےَّ
ہم نے نوح اور ابراہيم کو ( رسالت)کے لئے مبعوث کيا اور ان کے فر زندوں کے درميان کتاب اور نبوت قرار دی ،پس ان 

  ميں سے بعض ہدايت يافتہ ہيں (ليکن ) بہت سارے فسق وفجور ميں مبتال ہوگئے:
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے. ١٤۔سوره عنکبوت کی ٢

  (َولَقَْد اَْرَسْلنَا نُْوحاً اِلٰی قَْو ِمہ فَلَبَِث فِْےِھْم اَْلَف َسنٍَة ااِلَّ َخْمِسيَن َعاماً )
اور ہم نے نوح کو (رسالت کے ساتھ) ان کی قوم کی طرف بھيجا انھوں نے ان کے درميا ن ساڑھے نو سو سال زند گی 

  گذاری...
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:ِ  ٢٥سے  ٢٣ون کی ۔سورٔه مومن٣

َل َعلَْيُکْمَما لَُکْم ِمْنِ ٰلٍہ َغْيُرهُ َفاَلَتَتَّقُوَن ٭ فَقَاَل اْلَمَلُ◌ الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن قَْوِمِہ َما ہََذا ِالَّ بََشر ِمثْ هللاَ ( فَقَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا لُُکْم يُِريُد َْن يَتَفَضَّ
لِيَن ٭ ِْن ہَُو ِالَّ َرُجل بِِہ ِجنَّة فَتََربَُّصوا بِِہ حَ هللاُ َئ اَولَْو َشا ی ِحيٍن )َلَ◌ْنَزَل َمالَئَِکةً َما َسِمْعنَا بِہََذا فِی آبَائِنَا الَوَّ   تّٰ

  (نوح ) نے کہا : اے قو م! خدا کی عبادت کرو کہ اس کے عال وه کو ئی خدا نہينہے کيا تم لوگ خدا سے ڈرتے نہيں ؟!
قوم کے بز رگوں نے کہا ، يہ (نوح) تمہارے ہی جيسا ايک انسان ہے اور تم پر سرداری کرنا چا ہتا ہے اگر خدا کسی  کافر

پيغمبر کو بھيجنا ہی چا ہتا تو کسی فر شتہ کو بھيجتا. ہم نے ( اس کے اّدعا کو ) اپنے گزشتہ آباء واجداد سے نہيں سنا ہے . 
  ں ہے. لٰہذا ايک مدت تک اُس کے حاالت کا انتظار کرو۔يہ شخص ايک ديوا نہ کے سوا کچھ نہي

  آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:  ١٠٨اور  ١٠٦۔سورٔه شعراء کی٤
  َوَ◌ِطيُعوِن )هللاَ ْذ قَاَل لَہُْم َُخوہُْم نُوح َاَل تَتَّقُوَن ٭ِنِّی لَُکْم َرُسول َِمين ٭ فَاتَّقُوا ا◌ِ )

خوف کيوں نہيں کرتے اور پرہيزگار کيوں نہيں ہوتے؟! ميں تمہارے ان کے بھا ئی نوح نے ان سے کہا : تم لوگ خدا سے 
  لئے ايک امين پيغمبر ہو لٰہذا خدا سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو۔

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧٢۔سورهٔ يو نس کی ٥
ِ   َو اُِمْرُت اَْن اَُکوَن ِمَن اْلُمْسِلِميَن)(فَاِْن تََو لَّيتُْم َفَ◌َما َسٔاَ ْلتُکْم ِمْن اَْجٍر اِْن اَِجرَی ااِلَّ َعٰلی ّهللاٰ
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(نوح نے اپنی امت سے کہا :) پس اگر تم لوگ حق سے رو گرداں ہو تو ميں تم سے کسی جزاء کا طالب نہيں ہوں(کيو نکہ 
  ں۔)اجر وپا داش خدا ہی کے ذ مہّ ہے اور ميں مامور ہوں کہ مسلما ن ره کر اس کے حکم کے سامنے سراپا تسليم ہو جاؤ

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ١١٦ويں تا١١١۔سورهٔ شعراء کی ٦
لَی َربِّی لَْو تَْشُعُروَن ٭ َوَما َنَا بِطَاِرِد ( قَالُوا َنُْؤِمُن لََک َواتَّبََعَک الَْرَذلُوَن ٭ قَاَل َوَما ِعْلِمی بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن ٭ ِْن ِحَسابُہُْم ِالَّ عَ 

  نَا ِالَّ نَِذير ُمبِين ٭ قَالُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِہ يَانُوُح لَتَُکونَنَّ ِمْن اْلَمْرُجوِميَن ) َاْلُمْؤِمنِيَن ٭ ِنْ 
(نوح کی قوم نے ان حضرت سے ) کہا : کيا ہم تم پر ايمان لے آئيں جب کہ تمہارا اتباع پست لوگ کر تے ہيں ؟! فر مايا : 

مال واحوال کوجانيں ،ان کا حسا ب ميرے پر وردگا ر کے ذّمہ ہے اگر مجھے اس سے کيا سرو کار کہ ہم دو سروں کے اع
شعور رکھتے ہو،مير ے لئے منا سب نہيں ہے کہ مومنين کو اپنے پا س سے بھگا دونميں تو آشکار طور پر ڈرانے واال 

  يں گے.ہونانھوں نے کہا :اے نوح ! اگر تم اپنی بات سے باز نہيں آئے تو ہم تمھيں بری طرح سنگسار کر د
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:٣٣ويں تا ٢٨۔ سورهٔ ہود کی  ٧

يَْت َعلَْيُکْم َنُ  ْلِزُمُکُموہَا َوَ◌ْنتُْم لَہَا َکاِرہُوَن ٭ َويَاقَْوِم ( قَاَل يَاقَْوِم ََرَ◌ْيتُْم ِْن ُکنُت َعلَی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوآتَانِی َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمِّ
يَنُصُرنِی  َوَما َنَا بِطَاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا ِنَّہُْم ُماَلقُو َربِِّہْم َولَِکنِّی ََراُکْم قَْوًما تَْجہَلُوَن ٭ َويَاقَْوِم َمنْ هللاِ َعلَْيِہ َماالً ِْن َْجِری ِالَّ َعلَی ا اٰلَْسَ◌لُُکمْ 

َوالََ◌ْعلَُم اْلَغْيَب َوالََ◌قُوُل ِنِّی َملَک َوالََ◌قُوُل لِلَِّذيَن تَْزَدِری َْعيُنُُکْم هللاِ َخَزائُِن اْن َطَرْدتُہُْم َفاَلَتََذکَُّروَن ٭ َواٰلَ قُوُل لَُکْم ِعنِدی هللاِ ِِمَن ا
نَا َفْ◌تِنَا بَِما تَِعُدنَا ِْن ُکنَت ْعلَُم بَِما فِی َنفُِسِہْم ِنِّی ًِذا لَِمَن الظَّالِِميَن٭ قَالُوا يَانُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا َفَ◌ْکثَْرَت ِجَدالَ هللاُ ََخْيًرا اهللاُ لَْن يُْؤتِيَہُُم ا

اِدقِيَن ٭ قَاَل ِنََّما َیْ◌تِيُکْم بِِہ ا   ْن َشاَئ َوَما َْنتُْم بُِمْعِجِزيَن)هللاُ ِِمْن الصَّ
(نوح) نے کہا: اے قوم تم لوگ! کيا کہہ رہے ہو جب ديکھو کہ ميرے پاس خدا کی جانب سے ايک روشن دليل ہے اور اس 

حا ل ہے پھر بھی حقيقت تم سے پو شيده ہی رہے گی؟! کيا ميں تمھيں تمہاری خواہش کے خال ف کی رحمت ميرے شا مل 
کے ذمہ ہے اور ميں صاحبان ايمان کو هللا مجبور کروں؟! اے قوم ! ميں تم سے کوئی مال تونہيں چاہتا ہوں ، ميرا اجر تو ا

لے ہينالبتہ ميں تم کو ايک جاہل قوم تصّور کررہا نکال بھی نہيں سکتا ہونکہ وه لوگ اپنے پروردگار سے مالقات کرنے وا
ہوں. اے قوم ! اگر ميں ان خدا رسيده مومنين کو اپنے پاس سے بھگا دوں،تو کون ہے جو مجھے غضب اٰلہی سے بچائے گا 

د عی ؟! آيا نصيحت حا صل نہيں کر تے ؟! ميں يہ نہيں کہہ رہا ہو کہ خدا کے خزا نے ميرے پا س ہيں اور(اس بات کا) م
بھی نہيں ہو کہ ميں علم غيب جانتا ہوں اور نہ ميں يہ کہتا ہونکہ ميں فر شتہ ہوں اور يہ بھی نہيں کہتاکہ جو لوگ تمہاری 

نگا ہوں مينبے قيمت ہيں انھيں خدا کوئی خير نہيں دے گا خدا ان کے حال سے زياده واقف ہے اگر ميں ايسی بات کرونگا تو 
ں نے کہا اے نوح ! تم نے ہم سے جنگ وجدا ل کی اور ہم سے جدا ل کو طول دے ديا اگر ظالموں ميں شمار ہوں گاانھو

سچے ہو تو جو کچھ ہم سے وعده کيا ہے پيش کر و، نوح نے کہا : اگر خدا چا ہے گا تو اسے تم پرنازل کردے گا اور تم اس
  کے مقا بل کوئی قدرت اور راه فرار نہيں رکھتے۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٢٨ويں تا ٥۔سورٔه نوح کی ٨
تُہُْم لِتَْغفَِر لَہُْم َجَعلُوا ََصابَِعہُْم فِی آَذانِِہْم ( قَاَل َربِّ ِنِّی َدَعْوُت قَْوِمی لَْيالً َونَہَاًرا ٭ فَلَْم يَِزْدہُْم ُدَعائِی ِالَّ فَِراًرا ٭ َوِ◌نِّی ُکلََّما َدَعوْ 

وا  ٭ فَقُْلُت اْستَْغفُِروا َواْستَْکبَُروا اْستِْکبَاًرا ٭ ثُمَّ ِنِّی َدَعْوتُہُْم ِجہَاًرا ٭ ثُمَّ ِنِّی َْعلَنُت لَہُْم َوَ◌ْسَرْرُت لَہُْم ِْسَراًرا َواْستَْغَشْوا ثِيَابَہُْم َوَ◌َصرُّ
بَنِيَن َويَْجَعْل لَُکْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَُکْم َْنہَاًرا ٭ َما لَُکْم َربَُّکْم ِنَّہُ َکاَن َغفَّاًرا ٭ يُْرِسِل السََّماَئ َعلَْيُکْم ِمْدَراًرا ٭ َويُْمِدْدُکْم ِبَ◌ْمَواٍل وَ 

ِ َوقَاًرا ٭ َوقَْد َخلَقَُکْم َْطَواًرا ٭ َلَْم تََرْوا َکْيَف َخلََق ا َّ ِ َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقًا ٭ َوَجَعَل اْلقََمَر فِيِہنَّ نُوًرا َوَجَعَل الشَّْمَس هللاُ الَتَْرُجوَن 
َجَعَل لَُکُم الَْرَض بَِساطًا ٭ لِتَْسلُُکوا ِمْنہَا ُسباُلً هللاُ ْنبَتَُکْم ِمَن الَْرِض نَبَاتًا ٭ ثُمَّ يُِعيُدُکْم فِيہَا َويُْخِرُجُکْم ِْخَراًجا ٭ َواهللاُ ََراًجا ٭ َواسِ 

َوَولَُدهُ ِالَّ َخَساًرا ٭ َوَمَکُروا َمْکًرا ُکبَّاًرا ٭ َوقَالُوا الَتََذُرنَّ آلِہَتَُکْم  فَِجاًجا٭ قَاَل نُوح َربِّ ِنَّہُْم َعَصْونِی َواتَّبَُعوا َمْن لَْم يَِزْدهُ َمالُہُ 
ا َوالَُسَواًعا َوالَيَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا ٭ َوقَْد ََضلُّوا َکثِيًرا َوالَتَِزِد الظَّالِِميَن ِالَّ  ا َخِطيئَاتِِہْم َُوالَتََذُرنَّ َوّدً ْغِرقُوا َفُ◌ْدِخلُوا  َضالاَلً ٭ ِممَّ

 ْنَصاًرا٭ َوقَاَل نُوح َربِّ الَتََذْر َعلَی الَْرِض ِمَن اْلَکاِفِريَن َديَّاًرا ٭ ِنََّک ِْن تََذْرہُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدکَ هللاِ َنَاًرا فَلَْم يَِجُدوا لَہُْم ِمْن ُدوِن ا
  َوالَِدیَّ َولَِمْن َدَخَل بَْيتَِی ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوالَتَِزِد الظَّالِِميَن ِالَّ تَبَاًرا )َ َوالَيَلُِدوا ِالَّ فَاِجًرا َکفَّاًرا ٭ َربِّ اْغفِْر لِی َولِ 

نوح نے کہا : خدا يا! ميں نے شب وروز اپنی قوم کو دعوت دی .ليکن ميری دعوت نے ان کے فرار ميں اضا فہ کے سوا 
انھيں جب بھی دعوت دی تا کہ تو انھيں بخش دے تو انھوں نے اپنی انگلياں کا نوں ميں رکھ ليں کچھ نہيں کيا. اور ميں نے 

اور اپنے کپڑے سر وں پر ڈ ال لئے اور عظيم تکبر کيا ۔پھر ميں نے انھيں بلند آواز سے دعوت دی .پھر آشکار اور پوشيده 
سے طلب مغفرت کرو ( کيو نکہ )وه بہت بخشنے واال ہے، طور پر ميں نے اپنی دعوت کا اظہار کيا. اور ميں نے کہا: خدا 

تا کہ تم پر کثرت سے بارش نازل کر ے اور تمہارے اموال اور اوالد کے ذريعے تمہاری نصرت کرے اور تمہارے لئے 
باغا ت اور نہريں قرار دے تمھيں کيا ہو گيا ہے کہ خدا کی عظمت کے سامنے سر نہيں جھکا تے. جب کہ اس نے تمھيں 

مختلف اقسام ميں خلق فرمايا ہے؟! کيا تم نے نہيں ديکھا کی خدا وند عالم نے کس طرح ايک پر ايک سات آسمانوں کو خلق 
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  کيا ہے .اور ان کے درميان چا ند کو نور اور آفتاب کو ايک بڑا چراغ قرار ديا ہے. 
طرف واپس کر دے گا اور مخصوص اور خدا نے تمھيں زمين سے خا ص طرز سے پيدا کيا ہے اور پھر تمھيں اس کی 

طريقے سے خارج کرے گا؟! خدا وند عالم نے تمھارے لئے زمين کا فرش بچھايا. تاکہ اس کی وسيع اور دور دراز راہوں 
ميں چلو.نوح نے کہا: خدا يا! ان لوگوننے ميری مخا لفت کی ہے اور ايسے شخص کی بات مانی ہے کہ جس کے مال اور 

 لت کے کچھ اور نہيں بڑھا سکتے. اور ان لوگوں نے فريب ديا ،عظيم فريب اور کہا: اپنے خداؤں فرزند جز گمرا ہی وضال
سے دور نہ ہونا اور انھيں نہ چھوڑنا. ود، سواع، يغوث، يعوق اور نسر نامی بتوں کو. انھوں نے بہت سارے لوگوں کو 

فہ نہ کرنا . وه لوگ اپنے گناہوں کے سبب غرق گمراه کر ديا ہے اب تو ظالموں پر ضال لت وگمراہی کے سوا کچھ اضا 
  ہوگئے اور عظيم آگ ميں دا خل ہوگئے اور خدا کے عال وه کسی کو اپنا ناصر نہيں پا يا۔

نوح نے کہا: خدا يا! روئے زمين پر کسی کافر کو زنده نہ رکھ کہ اگر تو انھينزنده چھوڑ دے گا تو وه تيرے بندوں کو گمراه 
کافر کے عال وه کسی اور کو جنم نہيں ديں گے . خدا يا! مجھے اور ميرے ماں باپ کو بخش دے اور  کريں گے اور بد کار

اس کو جو ميرے گھر ميں با ايمان داخل ہو اور تمام مومنين و مومنات کو بھی . اور ستمگروں کو ہال کت اور نا بودی کے 
  سوا کچھ اور نہ دے۔

  ميں ارشاد ہوتا ہے: ويں آيات ٤٨ويں تا  ٣٧۔ سورهٔ  ہود کی ٩
فُْلَک َوُکلََّما َمرَّ َعلَْيِہ َمَل ِمْن قَْوِمِہ َسِخُروا (َواْصنَِع اْلفُْلَک ِبَ◌ْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َواَل تَُخاِطْبنِی فِی الَِّذيَن ظَلَُموا ِنَّہُْم ُمْغَرقُوَن ٭ َويَْصنَُع الْ 

ِمْنُکْم َکَما تَْسَخُروَن ٭ فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن َیْ◌تِيِہ َعَذاب يُْخِزيِہ َويَِحلُّ َعلَْيِہ َعَذاب ُمقِيم٭  ِمْنہُ قَاَل ِْن تَْسَخُروا ِمنَّا َفِ◌نَّا نَْسَخرُ 
اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعہُ ِالَّ قَلِيل ٭بََق َعلَْيِہ َحتَّی َِذا َجاَئ َْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيہَا ِمْن ُکلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َوَ◌ْہلََک ِالَّ َمْن سَ 

اَن فِی َمْجَراہَا َوُمْرَساہَا ِنَّ َربِّی لََغفُور َرِحيم ٭ َوِہَی تَْجِری بِِہْم فِی َمْوٍج َکاْلِجبَاِل َونَاَدی نُوح اْبنَہُ َوکَ هللاِ َوقَاَل اْرَکبُوا فِيہَا بِاِْسِم ا
الَّ َمْن َرِحَم هللاِ ِْمِر اَمَعنَا َوالَتَُکْن َمَع اْلَکافِِريَن ٭ قَاَل َسآِوی ِلَی َجبٍَل يَْعِصُمنِی ِمْن اْلَماِئ قَاَل الََعاِصَم اْليَْوَم ِمْن َ َمْعِزٍل يَابُنَیَّ اْرَکبْ 

اُئ َْقلِِعی َوِغيَض اْلَماُئ َوقُِضَی الَْمُر َواْستََوْت َعلَی َوَحاَل بَْينَہَُما اْلَمْوُج فََکاَن ِمْن اْلُمْغَرقِيَن ٭ َوقِيَل يَاَْرُض اْبلَِعی َمائَِک َويَاَسمَ 
َدَک اْلَحقُّ َوَ◌ْنَت َْحَکُم اْلَحاِکِميَن ٭ قَاَل اْلُجوِدیِّ َوقِيَل بُْعًدا لِْلقَْوِم الظَّالِِميَن ٭ َونَاَدی نُوح َربَّہُ فَقَاَل َربِّ ِنَّ اْبنِی ِمْن َْہلِی َوِ◌نَّ َوعْ 

اْلَجاِہلِيَن ٭ قَاَل َربِّ ِنِّی َُعوُذ  ہُ لَْيَس ِمْن َْہلَِک ِنَّہُ َعَمل َغْيُر َصالٍِح فاَل َتَْسَ◌ْلنِی َما لَْيَس لََک بِِہ ِعْلم ِنِّی َِعظَُک َْن تَُکوَن ِمنْ يَانُوُح ِنَّ 
اْلَخاِسِريَن ٭ قِيَل يَانُوُح اْہبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا َوبََرَکاٍت َعلَْيَک  بَِک َْن َْسَ◌لََک َما لَْيَس لِی بِِہ ِعْلم َوِ◌الَّ تَْغفِْر لِی َوتَْرَحْمنِی َُکْن ِمنْ 

ہُْم ِمنَّا َعَذاب َلِيم ) ْن َمَعَک َوُ◌َمم َسنَُمتُِّعہُْم ثُمَّ يََمسُّ   َوَعلَی َُمٍم ِممَّ
وه غرق ہو جائيں گے .نوح ہماری نگرانی اور راہنمائی ميں کشتی بنا ؤ اور ظا لموں کے بارے ميں ہم سے بات نہ کرنا کہ 

کشتی بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کا کوئی گروه ان کی طرف سے (ان کے پاس سے) گذرتا تو وه مذاق اڑا تے 
تھے.نوح نے کہا : اگر تم لوگ ہمارا مذا ق اڑا ؤ گے تو ہم بھی اسی طرح تمہارا مسخره کريں گے اور مذ اق اڑا ئيں گے 

م ہو جا ئے گا کہ وه کون ہے جس تک ذليل اور رسوا کر نے وا ال عذا ب پہنچے گا اور دائمی عذا  .بہت جلد ہی تمھيں معلو
ب اس پر نازل ہو گا. يہاں تک کہ ہمارا فرمان پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا:ہر حيوان کا ايک ايک جوڑا 

ئے اس کے جس پر عذا ب کا وعده گذر چکا ہے اور مومنين کشتی ميں سوار کرو. اپنے اہل وعيال کو بھی سوار کرو،سوا
کو بھی سوار کرو اوراس ( نوح ) پر بہت تھوڑے لوگ ايمان الئے تھے . نوح نے ان سے کہا : کشتی ميں سوار ہو جاؤ، اس

کے کی نقل وحرکت خدا کے نام سے ہے ، بيشک ميرا خدا بخشنے واال اور مہر بان ہے.کشتی انھيں پہاڑ جيسی موج 
درميان لے جا رہی تھی،نوح نے اپنے بيٹے کو جو کناره کھڑ اتھا آواز دی اور کہا : ميرے بيٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ 
اور کافروں کی ہمراہی اختيار نہ کرو. اس نے کہا : ابھی ميں ايک ايسے پہاڑ پر پنا ه لونگاجو مجھ کو سيالب سے محفوظ ر

ذا ب سے کوئی بچانے واال نہيں ہے، سوائے اس شخص کے جس کوخدا نے اپنی کھے گا . نوح نے کہا:آج خدا کے ع
رحمت ميں شامل کر رکھا ہے ؛ (اتنے ميں) ان دونونکے درميان ايک موج حا ئل ہو گئی اور وه غرق ہو گيا . خدا کافرمان 

ند کر دے اور پانی زمين کی تہہ پہو نچا کہ اے زمين! اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان !( برسنے سے ) رک جا اپنی بارش ب
ميں پہنچ گيا اور جس کا حکم ديا گيا تھا وه انجام پا گيا اور کشتی کوه جو دی پر جا کر رکی اور کہا گيا: ظا لمين رحمت خدا 
و سے دور ہيں. اور نوح نے اپنے رب کو آواز دی کہ: خدا يا ! ميرا بيٹا ميرے اہل سے ہے اور تيرا وعده بھی حق ہے اور ت

تمام انصاف کر نے والوں ميں سب سے زياده عادل اور منصف ہے . خدا نے کہا: اے نوح وه تمہارے اہل سے نہيں ہے وه 
ايک غير صا لح عمل ہے ،جو تم نہيں جا نتے اس کی مجھ سے درخواست نہ کرو ميں تمھيں نصيحت کر تا ہوں کہ کہيں 

ی پناه چاہتا ہوں کہ تجھ سے ايسی چيز طلب کروں جسے نہيں جانتا ہوں. جاہلوں ميں نہ ہو جانا. نوح نے کہا: خدا يا ! تير
اگر تو مجھے معاف نہ کرے گااور مجھ پر رحم نہ کر ے گا تو ميں نقصا ن اٹھا نے والوں ميں ہو جاؤں گا.کہا گيا ! اے 

پر اور ان لوگوں پر ہيں جو نوح! ہماری طرف سے سال متی اور برکتوں کے ساتھ نيچے اترآؤ اور يہ سالمتی اور برکتيں تم
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تمہارے ہمرا ه ہيں اور کچھ قوميں ايسی ہينجنھيں ہم پہلے راحت ديں گے پھر اس کے بعد ہماری طرف سے ان پر عذا ب 
  نازل ہوگا۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٨١ويں تا ٧٧۔سورٔه صا فات کی ١٠
ّےتَہَ ھُُم البَا قِيَن٭ َوتََر ْکنَ  ا َعليِہ فِی االِخِرين٭ َساَلُم َعلٰی نُو ٍح فِی الَعالَِميَن٭ اِنَّا َکذ لَک نَْجِز ی الُمْحِسنِيَن٭ اِنَّہُ ِمْن (َو َجَعْلنَاُذرِّ

  ِعباِدنَا الُمؤ ِمنيَن)
اور ہم نے صرف ان کی ذ ريت کو با قی رکھا . اور آينده والوں کے درميان ان کا نيک نام باقی رکھا.ساری خدائی ميں نوح 

  م ہو .ہم نيکو کارونکو اسی طرح جزا ديتے ہيں ہی، وه ہمارے مو من بندوں ميں سے ہيں۔پر سال
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٤٩۔سورهٔ ہود کی ١١

  قِبَةَ لِلُمتَّقِيَن)َعا (تِلَک ِمْن ٔاْنباِئ الَغْےِب نُو ِحيھاا ليَک َما ُکْنَت تَْعلَُمھَااَْنَت َو الَ قُوُمَک ِمْن قَبِل ٰھَذا فَاْصبِْر اِنَّ ال
يہ سب کچھ غيب کی باتيں ہيں جن کی ہم نے تم پر وحی کی ہے،نہ تم انھيں اس سے پہلے جا نتے تھے اور نہ ہی تمہاری 

  قوم.صبرو تحمل سے کام لو کہ انجام پرہيز گا روں کے نفع ميں ہے.

  کلمات کی تشريح

  ۔فعّميت عليکم:١
ہ: اخبار اور واقعات اُس سے پنہاں اور پو شيده ره گئے، عّمی عليہ طريقہ يعنی راه اُس پرعميت اال خبار واال مور عنہ و علي

  پوشيده ہو گئی۔
  
  ۔بمعجزين: ٢

اعجز فالن اُس وقت کہا جا تا ہے جب کوئی فرار کرے اور گر فتار نہ ہو ، کہ يہی معنی موقع اور مقام کے اعتبار سے منا 
  سب ہے۔

  
  ۔استغشوا ثيا بھم:٣

  و لباس سے ڈھا نپ ليا (سر پر لباس ڈال ليا) تا کہ وه لوگ اسے سنيں ليکن ديکھ نہ سکيں۔خود ک
  
  ۔مدرارا ً:لگا تار اورموسال دھار بر سنا۔٤

  
٥:   ۔وقارا ً

  حلم و برد باری، ايسا سکون واطمينان جو عظمت کے ساتھ ہو يہاں پر عظمت کے معنی منا سب ہيں۔ 
  
  ۔ اطوارا ً : ٦

  ہے جو حا لت اور شکل کے معنی ميں آتا ہے۔اس کا مفرد طور 
  
٧:   ۔ طبا قا ً

  تہہ بہ تہہ اور ايک دوسرے کے اوپر قرار پا نا،خواه فا صلہ کے ساتھ ہو يا بغير فا صلہ کے۔
  
٨ :   ۔ فجا جا ً

  کشاده را ستے اس کا مفرد فّج آتا ہے.
  
  ۔ تبا را ً :٩

  ہال کت اور نا بودی۔
  
  ۔ با عيننا:  ١٠
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  ئی اور نگرا نی ميں اور ہماری پناه ميں۔ہماری راہنما 
  
  ۔تنور: ١١

  )١منجملہ اس کے معنی چشمہ اور فواره کے ہيں.حضرت نوح کی شر ح حا ل سے متعلق تاريخ ابن عساکر (
  ميں اس طرح ذ کر ہوا :يہ تنور مسجد کوفہ کے ايک کونے ميں واقع تھا ۔

  
  ۔غيض :١٢

  پا نی زمين کے اندر چال گيا ۔
  
  ۔جودی: ١٣

اس سلسلہ ميں اختال ف ہے کہ يہ'' جودی'' جزيره ابن عمر ميں واقع تھا يا مو صل کے ارد گرد، يا غری ميں نہر فرات سے 
  قر يب نجف کی بلند يوں پر يا دوسری جگہ ۔

کتاب مقدس کی قا موس ميں مذ کور ہے : حضرت نوح کی کشتی آرارات نامی پہاڑ پر ٹھہری جو کہ نہر ارس اوردريا ئے 
ان کے درميان واقع ہے ۔ (جودی) کی لغت کے بارے مينحموی کی معجم البلدان ميں مذ کور ہے : جودی دجلہ کے شرق و

  اور موصل کے اطراف ميں ابن عمر نامی جزيره پر واقع ايک پہا ڑ ہے. جس پر حضرت نوح کی کشتی رکی تھی۔
  يوطی ميں چند روايات کے ضمن ميں مذ کور ہے :(استوت علی الجودی) کی تفسير ميں تفسير طبری ، ابن کثير اور س

  ) . . . اور ٢جودی جزيرٔه ابن عمر ميں ہے،ايک دوسری روايت ميں ہے کہ وه موصل ميں واقع ہے. (
..............  

؛ الدار ٤٤٧، ٤٤٦؛ تفسير ابن کثير،ص  ٣٠۔٢٩، ص ١٢)۔ تفسير طبری، ج ٢، الف.( ٣٢٩)۔ تاريخ ابن عساکر، خطی شماره ١(
  . ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣١،ص ٣لمنشور ،ج ا

روضہ کا فی ميں مذ کور ہے کہ: کوه جودی وہی فرات کوفہ ہے .روضہ کا فی کے اس مطلب کی تشريح ميں مجلسيمرآة 
العقول ميں تحر ير فرما تے ہيں : احتمال ہے کہ يہ مطلب در حقيقت '' قر يب الکوفہ '' يعنی کوفہ سے قريب تھا کہ بعد ميں 

  )١ی ميں '' فرات الکوفہ '' سے تصحيف اور تبد يل ہو گيا ہے۔(نسخہ بردار
  ''جو دی '' سے متعلق استاد محقق آقا سيد سا می البدری حقير کے خط کے جواب ميں اس طرح تحرير فرماتے ہينکہ:

ٹھہری تھی  اُ س تو ريت ميں جو عر بی زبا ن ميں تر جمہ ہوئی ہے مذ کور ہے کہ نوح کی کشتی ''آراراط'' کے پہاڑ پر
.اور کتاب مقد س کی قا موس ميں مذ کو ر ہے : يہ ايک عبر ی زبان کا لفظ ہے کہ جو آکا دی کے لفظ ''اورارطو'' سے ليا 

گيا ہے جو کہ عراق کے شمال ميں واقع شمال آشو ر کی پہاڑی نہر وں کے لئے استعما ل ہوتا ہے . نوح کی کشتی 
  تھی۔ انہينپہاڑوں ميں سے کسی ايک پر ٹھہری

  ليکن ميری نظر ميں کلمٔہ آکا دی''اورارطو'' دو جز سے تشکيل پا يا ہے۔
۔ '' اور '' جو شہر کے معنی ميں ہے جيسے '' اورشليم '' شہر سالم کے معنی ميں ''اور کلدانيين'' کلدنيوں کے شہر کے ١

  معنی ميں اور '' اوربيل'' شہر بت بعل۔
ی متعدد معا نی ميں استعما ل ہوا ہے منجملہ نہر فرات کا ايک نام ہے اور شہر با بل کا قديم۔''ارطو '' يا ''اردو'' کہ يہ لفظ بھ٢

  نام ہے۔
  جو کہا گيا اس بنيا د پر کلمہ ''اورارطو''آکادی زبان ميں شہر فرات اور شہر با بل تھا۔

ت کا آرامی ترجمہ ہے کہ آج جو چيز ميرے نظر يہ کی تا ئيد کر تی ہے وه حضرت عيسٰی مسيح کے عہد ميں عبری تو ري
يہو ديوں کے نز ديک ''اونقليوس کے تر جمہ'' کے نام سے مشہور ہے وه پر ''کلمہ '' آراراط کا ترجمہ'' قردو '' اور '' 

  قردون'' سے کيا ہے اور سريانی زبان کی تورات نے بھی اسی معنی کو اخذ کيا اور ليا ہے ۔
 ٠٠دانشو ر کہتے ہيں: ''قردو'' ايک نام ہے جو حضرت مسيح کی وال دت سے عہد آشور کے سلسلہ ميں تحقيق کرنے والے

سال پہلے کشينوں کی طرف سے ( کہ جنھوں نے تقر يبا چار سو سال با بل پر حکمر انی کی ہے ) سر زمين بابل کے  ١٥
  لئے استعمال کيا جاتا تھا۔

  بلند چٹا نوں اور پر اگنده طور پر کم  اس لحا ظ سے ارارات کے پہا ڑ وہی بابل يا فرات کے پہاڑ ہيں جو
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..............  

  مالحظہ ہو. ٣٣٨،  ٣٣٣، ٣١٣، ٣٠٣،ص ١١؛اسی طرح بحار االنوار ،ج، ٤٢١) روضة الکافی، حديث ١(

بلندی والے پہاڑوں کا ايک مجموعہ ہيں جو کہ نجف کی سہ گا نہ بلنديوں سے شروع ہوکر دريائے نجف اور حبّانيہ کے 
تک چلے گئے ہيں جو ''الطارات'' سے معر وف ہيں. ان سب ميں سب سے زياده اونچائی نجف کی اونچائی ہے  شمال غر بی

  جو زمانہ قديم ميں''کو فان '' نامی پہاڑ سے مشہور تھی۔
 ليکن روضہ کا فی کے بيان کے مطا بق يہ ہے کہ: ''جو دی پر جا کر ٹھہری اور وه فرات کوفہ ہے'' يہ اس بات کا مويد ہے
کہ لفظ (جو دی ) يا ( جودا) فرات کوفہ کاايک نام ہے کہ پتھر پر مکتوب ابھی جلد ہی حاصل ہوا ہے۔ ہم نے اس کی مفصل 

  )١داستان اور شر ح طوفان نوح کے بارے ميں جو مطالب تحرير کئے ہيں اس ميں ذ کر کی ہے۔(
  مؤ لف فرما تے ہيں:

کتہ يہ ہے کہ بين النھرين(دجلہ و فرات) کی زمينيں کہ جو قديم زما نے سے مذ کوره باال مطا لب کی تائيد ميں ايک دوسرا ن
کھيتوں کی سر سبزی اور نخلستا نوں کی ہر يا لی کی بناء پر ايک دوسرے سے متصل آراضی سواد(وه زمينيں جو ہر يالی 

مدائن (آج کے بغداد) سے  کی شدت سے سيا ہی ما ئل دکھائی ديتی ہيں) سے معروف تھيں .اور حيره (موجوده نجف ) اور
دجلہ وفرات دو درياؤں کے سمندر ميں گرنے کی جگہ تک پھيلی ہوئی ہيں وه حضرت آدم کے زمانے سے بنی عباس کے 
دور حکو مت تک انسانی حيات کے لئے سب سے بہتر زمينيں شمار کی جا تی تھيں. بر خال ف عراق کے شمال ميں واقع 

ڈک والے عال قے ہيں حکمت اٰلہی کا يہ تقاضہ تھا کہ نوح کی کشتی پر سوار افراد جو زند پہا ڑ بر فيلے اور طو ال نی ٹھن
گی کے اسباب ووسائل سے محروم تھے انھيں ايسی جگہ اتا را جا ئے جو زند گی گذ ارنے اور سلسلہ حيات کی بقا کے لئے

  بہترين جگہ ہو۔

  [ ١گزشتہ آيات کی تفسير]
ل گذر نے کے بعد اضافہ ہوتا رہا اور واضح ہے کہ وه لوگ سر سبز و شاداب سر زمين اورحضرت آدم کی نسل ميں چند سا

فرات اور دجلہ دو دريا اور ان سے نکلی ہوئی ،چھو ٹی چھوٹی نہروں کے کنا رے آباد ہوئے جو انھيں سے متصل 
اس طرح کہ جو اسالمی احکام  تھيں،حضرت نوح کے دور ميں آبادی اور تہذ يب وتمدن ارتقائی منزل پر گا مزن تھے وه

  اولين انسا نوں کيلئے حضرت آدم کے زمانے ميں وضع کئے گئے تھے اور 
..............  

) ان آيات کی تفسير کے بارے ميں جو هللا کے پيغمبروں کی سر گذشت سے مربوط ہے انشاء هللا جو کچھ ہماری آينده بحثوں سے ١(
  بين کريں گے۔ متعلق ہو گا ہم اس کی تحقيق اور چھان

اس کے بعد حضرت ادريس پر جو کچھ اس کی تکميل کے لئے نازل ہوا تھا اس سے عصر نوح کے لو گوں کی ضرورت 
بر طرف نہيں ہو رہی تھی کيو نکہ اس پيغمبر کے دور کے لوگ دھيرے دھيرے'' ود ، سواع ، يغو ث ، يعوق'' اور نسر 

ے يہ بت در اصل مجسمہ تھے ان پا نچ نيک اور شائستہ افراد کی ياد گار نامی بتوں کی پر ستش کی طرف ما ئل ہوگئے تھ
کے جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے زمانے کے درميان زند گی گذ ار چکے تھے جنھيں اس زمانے کے لوگوں نے 

ھيں آماده کيا کہ ان تراشا تھا.اور ان کے ذريعہ ان بزرگوں کی ياد مناتے تھے. شيطان نے اسی راه سے فا ئده اٹھا يا اور ان
ہيکلوں سے تبرک حا صل کريں اور آہستہ آہستہ ان کی عبادت اور پرستش کريں اور انھيں چھو ٹے خداؤں کے عنوان سے 

  ''هللا'' کے مقابلے ايک خدا قبول کريں''۔
عمل کر نے اورسال ان کے درميان رہے اور انھيں خدا وند عالم کی عبادت وپرستش اور احکام اسالم پر  ٩٥٠حضرت نوح 

بت پرستی کے ترک کرنے کی دعوت ديتے رہے.ليکن ان کی طغيا نی اور سر کشی ميں اضا فہ ہوتا گيا، ان لوگوں نے 
اپنے پيغمبر کو شديد تکليف پہنچا ئی اور اذيت دی اور ان پر ايمان نہيں الئے اس وجہ سے خدا نے ان پر بارش کو روک 

تھی کہ جو امتيں اپنے پيغمبر وں کی تکذيب کرتی تھينوه بے چارگی، فقر وفا  ديا کيو نکہ خدا کی حکمت اس بات کی
قہ،مشقت، جان اور مال کے نقصا ن ميں مبتال ہوں.تا کہ شايدان کی سمجھ مينآجائے اور خدا کے حضور معافی تال فی کريں 

ده کيا کہ اگر وه ايسا کر تے ہيں تو خدا. نوح نے ان سے مطا لبہ کيا کہ وه توبہ کريناور خدا کی سمت آجائيں اور ان سے وع
وند عالم ان کے کھيتونميں موسال دھار بارش نازل کرے گا.ليکن انھوں نے اس کے برعکس اپنے عناد اورانحراف ميں اضا 
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نھيں فہ کيا اور انھيں ذ ليل وخوار سمجھا اور ان کو ايذا دينے اور تکليف پہنچانے کے لئے آماده ہوگئے، منجملہ يہ ہے کہ ا
ميں سے ايک اپنے بيٹے کو حضرت نوح کے پاس ال يا اور اپنے بيٹے کو بتايا کہ يہ نوح ہيں اور کہا: اے فرزند! اگر تو 

  ميرے بعد زنده رہے تو ہر گز اس ديوانے پر ايمان نہ ال نا!!
مستحق ہوئے سب سے اس عناد ا و ر دشمنی،ضد او ر ہٹ دھر می کا نتيجہ يہ ہوا کہ وه لوگ خدا کے مہلک عذا ب کے 

پہلے يہ عذا ب نازل ہوا کہ ان کی عورتيں بانجھ ہوگئيناُس وقت خدا نے نوح کو کشتی بنا نے کا حکم ديا .نوح نے حکم کی 
  تعميل کی اور خدا کی تعليم وراہنمائی کے ساتھ اور اس کے تحت نظر اس کی تعمير ميں مشغول ہوگئے۔

طوفان کے شروع ہو نے کی عالمت تھی طوفان کا آغاز ہوا،ابن عساکر کے بقول پھر تنور سے پانی ابلنے کے ساتھ جو کہ 
  ) ١وه مذکوره تنور مسجد کوفہ کے ايک گو شہ ميں واقع تھا۔(

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

  الف. ٣٢٩) تاريخ ابن عساکر شرح حال نوح ،خطی نسخہ مجمع علمی اسالمی ميں ،ص١(

ھ جانوروں کو کشتی پر سوار کيا پھر زمين نے ہر گو شے سے اپنا منھ کھو ل نوح نے اپنے اوپر ايمان ال نے والوں اور کچ
ديا اور سيل رواں جوش کھا نے لگا اور شديد بارش ہو نے لگی، پا نی نے زمين کو چھپا ليا يہاں تک کہ نوح کی کشتی کو 

  اٹھا کر اسے موجوں کے درميان پہا ڑوں کی بلندی پر لے گيا۔
ار ہو نے سے انکار کر گيا.نوح کی پدرانہ شفقت نے دل ميں درد پيدا کيا ايسی شفقت جو تمام انسا نوح کا بيٹا کشتی پر سو

  نوں کو ہوتی ہے.لہذا بيٹے کو خطاب کر کے آواز دی :
ِ ااِلَّ َمْن (َےا بُنیَّ اْرکْب َمعنا َو الَ تَُکن َمَع الَکا فِِرےَن٭قَاَل َسآوی اِلٰی َجبٍل َےعِصُمنی ِمَن الَماِئ قَاَل اَل َعا ِصَم الَےوَم ِمْن اَْمِر ّهللاٰ

 َوَعدَک الَحقُّ َو اَنَت ٔاحکُم الَحا َرِحَم َوَحاَل بَْےنَھَُما الُموُج فَکاََن ِمَن الُمْغَر قِےَن٭فَناَدی نُوُح َربّہ فَقَاَل َربِّ انَّ ابنِی ِمْن ٔاھلِی َوانَّ 
  لَک اِنّہُ َعَمل َغيُرَصا لِح ٍفاََل تَسٔاْلنِی َما لَْےَس لَک بِِہ علم)ِکِميَن٭ قَاَل َےا نُوُح اِنَہُ لَْيَس ِمن ٔاھ

اے ميرے بيٹے! ہمارے ہمراه کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کا فروں کے ساتھ نہ رہو.نوح کے بيٹے نے کہا : ميں کسی پہاڑ پر
خدا سے کوئی چيز بچانے والی نہيں  پناه لے لوں گا جو ميری اس پانی سے حفا ظت کرے گا.نوح نے کہا : آج کے دن امر

ہے، مگر وه شخص کہ جس پر خدا نے رحم کيا ہو،(اس اثناء ميں ) ان کے درميان موج حا ئل ہو گی اور وه غرق ہو گيا 
.نوح نے اپنے رب کو آواز دی کہ:خدا يا! ميرا بيٹا ميرے اہل سے ہے اور تيرا وعده بھی حق ہے اور تو تمام حا کموں ميں 

  م کر نے واال ہے ۔بہتر حک
خدا نے کہا :اے نوح :وه تمہارے اہل سے نہيں ہے اس نے نا زيبا حر کتيں کی ہيں لہذا تم جو نہيں جانتے ہو اس کا مجھ سے

  مطا لبہ نہ کرو۔
نوح هللا کے خطاب کے ذريعہ اس حقيقت سے واقف ہوگئے جس کا انھيں علم نہيں تھا اور سمجھ گئے کہ ان کا بيٹا اپنے نا 

  وا اور نا زيبا افعال کے باعث خدا کے عذا ب کا مستحق ہو گيا ہے اور عرض کيا۔ر
  (َرّب اِنِّی ٔاَُعوذ بَِک اَْن اََسٔاَلََک َما لَْےَس لِی بِہ علم...)

  خدايا ميں تيری پناه مانگتا ہوں اس بات سے کہ ميں تجھ سے ايسی چيز کا مطا لبہ کروں جو نہيں جانتا۔
مام لوگوں کو جو نوح کی کشتی پر سوار نہيں ہوئے تھے ہال ک کرديا، اس کے بعد سيل آسا بارش بند ہوئی خدا وند عالم ان ت

) اور جن حيوا نات کو ١اور سارا پانی زمين کے اندر چال گيا اور جو لوگ کشتی پر سوارتھے با بل کی سر زمين پر اترے۔(
  گئے۔نوح نے اس پر سوار کياتھا باہر آئے اور زمين پر پھيل 

جو لوگ حضرت نوح کے بعد آج تک وسيع وعر يض زمين پر پيدا ہوئے ہينان کے تين فر زندوں سام، حا م اور يافت کی 
  نسل سے ہيں۔

قريش کو حضرت نوح کے واقعہ سے آگا ہی نہيں تھی اور غيبی اخبار کے ذريعہ کہ جنھيں حضرت ختمی مرتبت صلّٰی هللا 
  ہ دريا فت کيا تھا اُس واقعہ سے مطلع ہوئے۔عليہ و آلہ و سلم نے وحی کے ذريع

جو کچھ بيان ہو چکا وه آيات کی تفسير ميں اخبار نوح کا خالصہ تھا، بعض اخبار ہيں جو اسالمی منابع و مآخذ ميں مذ کور 
  ہوئے ہيں۔

  اب ہم اسالمی مآخذ ميں: اب ہم حضرت نوح کے اخبار کے دوسرے حّصہ سے بحث کرتے ہيں۔

  ر ميں حضرت نوح کی داستاناسالمی مصا د
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  ہم تاريخ يعقوبی سے ( اختصارکے ساتھ) اس طرح نقل کر تے ہيں:
خدا وند عالم اخنوخ کے زمانے ميں کہ اخنوخ نوح کے جد ا ور ادريس پيغمبر ہيں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے 

کاب سے جن کے وه لوگ مر تکب ہوتے ہيں دور نوح کو وحی کی اور حکم ديا کہ اپنی قوم کو ڈرائيں اور گناہوں کے ارت
رکھيں .اور هللا کے عذاب سے ڈرائيں، نوح نے حکم کی تعميل کی اور خود هللا کی عبادت اور قوم کواس کی طرف دعوت 

  دينے ميں مشغول ہوگئے ۔
يات کی تفسيرپھر يعقوبی (اوردوسرے مورخين) مفصل شرح وبسط کے ساتھ جو ہم نے اختصار سے اس سے پہلے گزشتہ آ

  ميں ذکر کيا ہے ذکر کرتے اور تحرير فرماتے ہيں:
سال زند گی گذا ری اور جب موت قريب آگئی تو اپنے تينوں فرزندوں ( سام، حام،  ٣٦٠نوح نے کشتی سے نکلنے کے بعد 

  ريں۔يافث. ) اور ان کے فرزندوں کو بال يا اور ان سے وصيت کی اور حکم ديا کہ خدا وند عالم کی عبادت ک
  
)۔حمومی معجم البلدان ميں ماده بابل کے ذيل ميں اختصار کے ساتھ تحرير فر ماتے ہيں:بابل اس عالقہ کانام ہے کہ ١(

انھينميں سے((حلہ اور کوفہ بھی ہے))جہاں نوح اور ان کے ساتھی کشتی سے نيچے آئے اور ايک پناه گاه بنائی،يہ پہلی 
رہنے لگے اور يہاں پر توليد ونسل کا سلسلہ بڑھايا يہاں تک کہ ان کی تعداد ميںجگہ ہے کہ وه لوگ اس جگہ آبادی کر کے 

اضافہ ہوتا گيا اور ان ميں سے بادشاہت کے مالک ہوئے اور شہروں کی بنا کی ان کی زندگی حدود دجلہ اور فرات اور دجلہ
اسے سواد کہتے ہيں اوران کے  کی طرف سے نيچے((کسکر)) اور کوفہ کی طرف سے ماروائ''کوفہ'' تک پھيل گئی کہ

  بادشاہوں نے بابل ميں اپنی پناه گاه بنائی اور اسی کو پائہ تخت بنا يا. 
پھر اس گھڑی سام سے کہا جب ميں دنيا سے رحلت کر جاؤں ،قبل اس کے کہ کوئی آگاه ہو تم ہی کشتی ميں سوار ہو نا اور 

  لے جانا اور اس کے بعد فرمايا:جسد آدم کو مقدس جگہ جو کہ زمين کے درميان واقع ہے 
اے سام : جب تم اپنے بيٹے '' ملکيزدق '' کی نصرت سے حضرت آدم کے جسد کو اٹھاؤگے تو خداوندعالم فر شتوں ميں 

ايک فر شتہ کو تمہارے ہمراه کر ے گا تاکہ وه تمہاری راہنمائی کرے اور تمھيں زمين کے وسط کا پتہ بتا ئے.اس ما موريت
تمہارے کام سے کوئی آگاه نہ ہونے پا ئے؛ کيو نکہ يہ آدم کی اپنے بيٹے سے وصيت ہے کہ ہر ايک نے  کے سلسلہ ميں

دوسرے سے وصيت کی ہے يہاں تک کہ تم تک پہنچی ہے، جب تم اس جگہ پر جہاں فر شتہ تمہاری راہنمائی کرے پہنچ 
'' کو حکم دينا کہ اسی جگہ ہميشہ کے لئے سکو جانا تو وہاں پر حضرت آدم کے جسد کو سپرد خاک کر دينااور ''ملکيزدق

  )١نت اختيا ر کرے اور اس سے جدا نہ ہو اور هللا کی عبادت اور پر ستش کے عال وه کوئی کام نہ کرے۔ (
  جب نوح کا انتقال ہو گيا تو عراق ميں اسی جگہ دفن کر ديئے گئے جہاں انتقال ہوا تھا کيونکہ پيغمبر خدا نے فرما ياہے :

  )٢َما قُبَِض نَبِّی ااِلَّ ُد فَِن َحْےُث ُےْقبَُض )(( َو 
  ہر پيغمبر جہاں انتقال کر تا ہے وہيں دفن کيا جا تا ہے۔

  اس لحا ظ سے ،حضرت آدم کا مد فن (دفن کی جگہ) وہيں ہو نا چاہئے جہاں ان کا انتقال ہوا ہے۔
..............  

. سنن ابن ماجہ، حديث  ٢٤٣، ص ٤) سيرٔه ابن ہشام، ج٢ھجہ.( ١٣٧٩ ، طبع بيروت ١٦اور ص  ١٣، ص١) تاريخ يعقوبی، ج١(
 .١٨٧٦٣.کنز العمال، ٥٢٩، ص ١. فتح الباری، ج١٦٢٨

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  نوح کے فرزند سام * 
  * نوح کی اپنے بيٹے سام سے وصيت.

  * سام کا حضرت آدم کے جسدکو سفينہ سے باہر
  نکالنااوراس جگہ دفن کرنا جہاں انھيں حکم ديا گيا تھا.

 
   



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

 
 

  * سام کی اپنے بيٹے ارفخشد سے وصيت.

  نوح کی اپنے بيٹے سام سے وصيت
  تاريخ ابن اثير ميں مذ کور ہے :

  )  ١حضرت نوح نے اپنے سب سے بڑے بيٹے سا م سے وصيت کی ( 
  مسعودی کی اخبار الزمان ميں مذکور ہے :

کا خدا وند عالم نے حضرت نوح کے بعد ريا ست ان کے فرزند سام کے حوالے کی اور انھيں گزشتہ پيغمبروں کی کتا بوں 
وارث قرار ديا اور حضرت نوح کی وصيت کو ديگر بھائيوں کے عال وه خود ان سے اور ان کے فرزندوں سے مخصوص 

  )٢قرار ديا ۔(
  

  سام حضرت آدم کے جسد کو کشتی سے اٹھا تے ہيں
  تاريخ يعقوبی ميں مذکور ہے:

رداری ميں مشغو ل ہوگئے اور کشتی کادروازه سام اپنے والد کے بعد خدا وند عالم کی عبادت اور اس کی اطا عت و فر ما نب
کھوال اور خفيہ طور پر اپنے دونوں بھا ئيوں کو اطال ع دی اور ان کے حا ضر ہوئے بغير اپنے بيٹے کی مدد سے حضرت 
 آدم کے جسد کو وہاں سے اٹھا کر با ہر نکا ل الئے اور نگہبان فر شتے نے انھيں راستہ کی راہنمائی کی اور وه لوگ اسی
طرح حضرت آدم کے جسد کو اپنے ہمراه لے گئے يہاں تک کہ ايسی جگہ پہنچے جہاں طے تھا کہ حضرت آد م کا جسد 

  سپرد خاک ہو پھر حضرت آدم کے جسد کو خا ک کے حوالے کر ديا( دفن کر ديا )۔
  

  سام کی اپنے فرزند ارفخشد سے وصيت
  )٣رزند ارفخشد کو بال يا اور ان سے وصيت کی۔(جب سام کی موت کا زمانہ قر يب آيا تو انھوں نے اپنے ف

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

  ھ بيروت. ١٣٨٦سال طبا عت ١٠٢۔ ٧٥)ا خبار الزمان، مسعودی ، ص ٢. ( ٢٦، ص ١)تاريخ ابن اثير ، طبع اول مصر،ج  ١(
  ھ. ١٣٧٩، طبع بيروت، ١٧۔  ١)تاريخ يعقو بی ، ص ٣(

  سام کے فرزند ارفخشد * 

  ی جانشينی.* باپ کے بعد ان ک
  * ارفخشد کی اپنے فرزند سے وصيت.

  ارفخشد اپنے والد سام کے بعد
  مسعودی کی مروج الذ ھب ميں مذ کور ہے :

  )١سام کے بعد ان کے فر زند ارفخشدنے امور کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لی ۔( 
  تاريخ يعقو بی ميں مذ کور ہے:

سال کے بعد ان  ١٨٥اوا مر کی اطا عت اور عبادت ميں مشغول ہوگئے اور  ارفخشد اپنے والد سام کے بعد خدا وند عالم کے
کے فر زند شا لح پيدا ہوئے . ان کے عہد ميں نوح کی اوال د متفرق ہو کر مختلف جگہوں پر سکو نت اختيا ر کر چکی تھی 

کا ہاتھ بڑھايا اور کنعان بن  ،ظالموں اور سرکشوں کی رو زافزوں زيادتی ہونے لگی اور انھوں نے ہر سو تعدی اور تجاوز
حام کے فر زندوں کو تباہی اور فساد ميں مبتال کرديا ؛اور وه لوگ گستا خانہ اور کھلم کھال گنا ہوں کے مر تکب ہونے لگے 

  )٢۔(

  ارفخشد کی اپنے بيٹے سے وصيت
ور رشتہ دار سب ان کے پا س جمع تاريخ يعقوبی ميں مذ کو ر ہے :جب ارفخشدکی موت کا زمانہ قريب آيا تو ان کے بيٹے ا

ہوگئے ارفخشد نے ان سے خدا کی عبادت اور گنا ہوں سے دوری کی وصيت کی، پھر اس وقت اپنے فرزند شا لح سے کہا 
:ميری وصيت کی حفا ظت کر تے ہوئے اپنے اہل وعيا ل کے درميان ميرے بعد خدا کی عباد ت ميں مشغول رہنا ،پھر آنکھ 
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  )٣ا سے رخصت ہوگئے.(بند ہو گئی اور دني
..............  

  .١٨، ص ١)۔ تاريخ يعقوبی، ج٣.(١٨، ص ١)۔ تاريخ يعقوبی، ج٢.(٥٤، ص١)۔ مروج الذھب، مسعودی، ج١(

  ارفخشد کے فر زند شالح * 

  * خدا کی اطا عت و عبادت ميں شا لح کا مشغول ہونا
  * ان کی وصيت اپنے فر زند عابر سے

  ميں شا لح کا مشغول ہونا خدا کی اطا عت و عبادت
  تاريخ يعقو بی ميں مذ کور ہے:

پھر ارفخشد کے فرزند شالح ( اپنے باپ کی وصيت کے مطا بق) اپنی قوم کے درميان خد ا کی عبادت ميں مشغول ہوگئے 
ہی سے جو کہ اور انھيں خدا کی اطاعت و فرمانبر داری کا حکم ديا اور گناہوں کے ارتکاب سے منع فر ما يا اور عذاب الٰ 

سا ل کے تھے کہ ان کے فرزند عابر پيدا ہوئے اور جب ان کی وفا ت کا  ١٣٠گناه گاروں کے لئے آئے گا ڈرا يا .شا لح 
زمانہ قر يب ہوا تو اپنے فرزند عا بر کو باليا اور ان سے وصيت کی اور انھيں حکم دياکہ قا بيل کی اوال د کے گناه آلود 

  )١يں، پھر اس وقت آنکھ بند ہوگئی اور دنيا سے رحلت کر گئے.(کاموں سے دوری اختيار کر
  

  ٭٭٭
  

ہم نے گزشتہ مبا حث ميں نوح کے وه اوصياء جو کہ انبيا ء نہيں تھے ان ميں سے صرف سام ،ارفخشد اور شالح کی سر گذ 
  شت پر اکتفا ء کی ہے ۔

پيغمبروں کے بعض حاالت کو قرآن کی تشريح کے اب انشاء هللا ہم انبياء کے حاالت اور حضرت نوح کے اوصياء ميں سے 
  اعتبار سے بيان کر يں گے۔

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

 .١٨، ص ١) تاريخ يعقوبی ،ج١(
 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )٦ (  
  

  قرآ ن کريم ميں اوصياء حضرت نوح ميں سے 
  انبياء کے حاالت

  * حضرت ہود پيغمبر 
  * حضرت صالح 

  

  حضرت ہود 
  * قرآن کی آيا ت کر يمہ ميں حضرت ہود 
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  کی سيرت .
  * کلمات کی تشريح .

  * آيات کر يمہ کی تفسير.

  آيات کر يمہ ميں حضرت ہود پيغمبر کی سيرت
ويں آيات ميں اپنے رسول کو مخاطب کر کے حضرت ہود کے بارے ميں  ٢٥ويں تا  ٢١۔ خدا وند عالم سورٔه احقا ف کی ١

  ان سے فر ما تا ہے :
َ اِنّی اََخاُف َعلَْےُکم َعذ( َو اْذ ُکْر اَخاَعادٍ  اِْذ اَْنَذ َر قَْو َمہُ بِا الَ حقا ِف َو قَْد َخلَِت النُُّذ ُرمِ  ْن بَيِن َےَد ْےِه َوِمْن َخْلفِِہ اَ اّل تَْعبُُدوا اِ الّ ّهللاٰ

ِ وَ اَب َےْو ٍم َعظيٍم٭ قَا لُوا اَِجئتَناَ لِتٔافَِکنَا َعْن آلِھَتِنَافَٔا تِنَابَِماتَِعُد نَااِْن ُکْنَت ِمَن الّصاِدقِيَن ٭  اُبَلُّغُکْم َمااُْرِسْلُت بِہ َو قَاَل اِنَّماالِعلُم ِعنَدّهللاٰ
ا َراَْوهُ َعاِرضاً ُمْستَْقبَِل اَْوِدَےتِِھْم قَالُواھََذا َعاِرض ُمْمِطُرنَ  ا بَْل ھَُو َما اْستَْعَجْلتُْم بِہ ِرْےح فِيھَا لِکنِّی اَر ٰےُکم قَْو ماًً◌ تَْجھَلُوَن٭ فَلَمَّ

ُر ُکلَّ َشيٍئٍ◌ بِاَ ْمرِ  َّمسا ِکنُھُْم َکذ لَِک نَْجزِی القَوَم اْلُمْجِرِميَن) َعذا ب اَليم٭ تَُدمِّ   َربِّھَا فَاَْصبَُحوا اَلُےرٰی ااِلَّ
قوم عاد کے بھا ئی (ہود) کو يا د کرو جب اس نے احقا ف نامی سر زمين پر اپنی قوم کو انذار کيا (ڈرايا) جب کہ ان کے زما

کہ) خدا کے عالوه کسی اور کی عبادت نہ کرو کيونکہ ميں  نے ميں اور ان سے پہلے پيغمبر آچکے تھے (اس بات پر
تمہارے سلسلہ ميں عظيم دن کے عذ اب کے بارے ميں خو فز ده ہو. انھوں نے کہا : کيا تم اس لئے آئے ہو کہ ہميں ہمارے 

  خداؤں سے منحر ف کر دو؟ اگر سچے ہو تو جس عذاب کا ہم سے وعده کيا ہے نازل کر دو ۔
کہا : علم (عذاب) خدا کے پا س ہے جس چيز کے لئے مجھے تمہاری طرف بھيجا گيا ہے اس کی ميں ( حضرت ہود نے) 

تمھيں تبليغ کروں گا،ليکن ميں تمھيں ايک ايسی قوم ديکھ رہا ہوں جو جہالت کی راه پر گا مزن ہے. اور جب عذاب کو ديکھا 
: يہ بادل ہے جو ہميں بارش نصيب کرے گا،( کہ بادل کی صورت ان کی سر زمين کی طر ف آرہا ہے تو سب نے کہا 

حضرت ہودنے) کہا: ايسا نہيں ہے، بلکہ يہ وہی چيز ہے جس کے آنے کے لئے تم نے جلد بازی کی ہے ، ايک ہوا ہے جس 
ميں درد ناک عذا ب ہے .اور ہر زنده چيز کو اپنے خدا کے حکم سے تباه و برباد کردے گا جيسے ہی ان کی صبح ہوئی، ان 

  ھر وں کے عال وه( کوئی چيز ) دکھا ئی نہ دی، ہم گنا ہگا ر قوم کو اسی طرح سزا ديتے ہيں۔کے گ
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے : ٥٥وينتا٥٠۔ سورهٔ  ہود کی ٢

مُ  َ َما لَُکم ِمْن اِٰلٍہ َغيُرهُ اِْن اَنتُم ااِلَّ ْفتَُروَن٭َےا قَوِم اَل ٔاْسٔا لُُکم َعليِہ ٔاَْجًرا اِ ْن ٔاْجِرَی (َوالٰی َعاد ٍ اََخاھُْم ھُودا ً قَاَل َےا قُوِم اْعبُدوا ّهللاٰ
َعٰلی الَِّذی فَطََر نِی ٔافاَلَ تَْعقِلُوَن٭َو َےاقَوِم اْستَْغفُِروا َربَُّکم ثُمَّ تُوبُوا اليِہ ُےْر ِسِل السَّماَئ عَ  ةً اِ لٰی قُوَّ الَّ لَْےُکم ِمْدَرارا ً َو َےِزْد ُکْم قُوَّ

نٍة َو َما نَحُن بِٰتارکی آلھَتنَاَعن قَو لَِک َو َما نَْحُن لَ  تُِکم َک بُِمؤِمنِيَن٭ اِْن نَقُوُل االّ َو اَل تتو لَّوا ُمْجِرميَن٭ قَالُوا َےاھُوُد َماِجئتنَا بِبےِّ
  تُشِر ُکون٭ ِمن ُدونِہ فَکيُدونِی َجميعاًً◌ ثُمَّ اَلتُْنِظُروِن) اعتَراک بَعُض آلھتِنَا بُِسو ء ٍ قَاَل اِ نّی ٔاُْشِھُد ّهللاٰ َو اْشھَُدوا ٔا نّی بِريئ ِمّما

قوم عاد کی طرف ان کے بھا ئی ہود کو ہم نے بھيجا،اس نے کہا : اے ميری قوم والو! خدا کی عبادت کرو کہ اس کے عالوه 
ے عال وه کوئی کام نہيں کر تے :کوئی معبود نہيں ہے ، تم لوگ بتوں کی پو جا کر کے ( خدا وند سبحان پر) تہمت لگا نے ک

اے قوم ! ميں تم سے رسا لت کی اجرت نہيں چا ہتا ،ميری اجرت ميرے خا لق کے ذّمہ ہے کيا تم غور کر نا نہيں چا ہتے؟ !
اے ميری قوم ! اپنے خدا سے بخشش طلب کرو اور اس کی بار گاه ميں تو بہ کرو تا کہ تم پروه کثرت سے بارش نازل کرے

اری قوت ميں اضا فہ کرے اور گنا ه گا ر حا لت ميں مجھ سے رو گردانی نہ کرو. سب نے کہا: اے ہود ! تم نے اور تمہ
ہمارے سامنے کو ئی (معجزه) دليل پيش نہيں کی ہے اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے نہيں چھوڑيں گے 

عض خداؤں نے تمھيں ديوانہ بنا ديا ہے . حضرت ہود نے اور تم پر ايمان نہيں الئيں گے. صرف يہ کہيں گے کہ ہمارے ب
کہا: ميں خدا کو گواه بنا تا ہوں اور تمھيں بھی گواه بنا تا ہوں کہ ميں اس چيز سے بيزار ہو جس چيز کو تم لوگ خدا کا 

  شريک قرار ديتے ہو پس تم سب کے سب مجھ سے فريب کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔
  ويں آيات ميں ارشا د ہوتا ہے : ٤١ويں تا  ٣٣۔ سورهٔ  مو منو ن کی ٣

ْنيَ  بُوا بِلِقَاِئ اآلِخَرِة َوَ◌ْتَرْفنَاہُْم فِی اْلَحيَاِة الدُّ ا َتْ◌ُکلُوَن ِمْنہُ (َوقَاَل اْلَماَلٔ ُِمْن قَْوِمِہ الَِّذيَن َکفَُروا َوَکذَّ ا َما ہََذا اِلَّ بََشر ِمْثلُُکْم َیْ◌ُکُل ِممَّ
ا تَشْ  ابًا َوِعظَاًما َنَُّکْم ُمْخَرُجوَن ٭ ہَْيہَاَت َربُوَن ٭ َولَئِْن ََطْعتُْم بََشًرا ِمْثلَُکْم ِنَُّکْم ًِذا لََخاِسُروَن ٭ َيَِعُدُکْم َنَُّکْم َِذا ِمتُّْم َوُکنتُْم تُرَ َويَْشَرُب ِممَّ

ْنيَا نَُموُت َونَْحيَ  َکِذبًا َوَما نَْحُن لَہُ هللاِ ا َوَما نَْحُن بَِمْبُعوثِيَن ٭ ِْن ہَُو ِالَّ َرُجل اْفتََری َعلَی اہَْيہَاَت لَِما تُوَعُدوَن ٭ ِْن ِہَی ِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ
يْ  ا قَلِيٍل لَيُْصبُِحنَّ نَاِدِميَن ٭ َفَ◌َخَذْتہُْم الصَّ ُغثَاًئ فَبُْعًدا لِْلقَْوِم  َحةُ بِاْلَحقِّ فََجَعْلنَاہُمْ بُِمْؤِمنِيَن ٭ قَاَل َربِّ انُصْرنِی بَِما َکذَّبُوِن ٭ قَاَل َعمَّ

(   الظَّالِِميَن َ
اُن ( حضرت ہود)کی قوم کے بزر گوں نے جو کہ کا فر ہوگئے تھے اور عا لم آخرت کی تکذ يب کی اور دنيا ميں انھيں 
وه  عيش وعشرت کی ہم نے زند گی دی تھی انھوں نے کہا: يہ( ہود ) بھی تمہارے ہی جيسا ايک انسان ہے جو تم کھا تے ہو
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بھی کھا تا ہے جو تم پيتے ہو وه بھی پيتا ہے. اور اگر اپنے ہی جيسے انسا ن کا کہنا مانوگے تو اس صورت ميں تم لوگ 
نقصا ن اُٹھا نے والوں ميں ہو گے . کيا وه تمھيں وعده ديتا ہے کہ جب مر جاؤگے اور بوسيده ہو کر (سڑ گل کر ) خاک ہو 

نکا ال جائے گا؟! کتنا دور ہے وه وعده جو تم سے کيا گيا ہے .زند گی يہی دنيا ہے، کہ  جا ؤ گے تو پھر تمھيں قبر سے باہر
مر يں گے اور زنده جئيں گے اور پھر کبھی اٹھا ئے نہيں جائينگے اس شخص نے خدا پر جھو ٹا الزا م لگا يا ہے ہم اس پر 

  ہ انھوں نے ميری تکذيب کی ہے ۔ايمان نہيں الئيں گے.( حضرت ہود) نے کہا : خدا يا ! مير ی مدد کر ک
خدا نے کہا : کچھ دن بعد وه پشيمان ہوں گے ، ايک بر حق آسمانی صيحہ( چنگھاڑ ) نے انھيں اپنی گر فت ميں لے ليا اور ہم

  نے انھيں کوڑا کرکٹ بنا ديا. خدا کی اس ستمگر قوم پر لعنت ہو۔ 
  وتا ہے :ويں آيات ميں ارشاد ہ ٧٢ويں تا  ٦٥۔ سورهٔ  اعراف کی ٤

 َما لَُکْم ِمْن ِٰلٍہ َغْيُرهُ َفاَلَتَتَّقُوَن ٭ قَاَل اْلَمُل الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن قَْوِمِہ ِنَّا لَنََراَک فِی َسفَاہَةٍ هللاَ ( َوِ◌لَی َعاٍد ََخاہُْم ہُوًدا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا
ْيَس بِی َسفَاہَة َولَِکنِّی َرُسول ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن ٭ ُبَلُِّغُکْم ِرَسااَلِت َربِّی َوَ◌نَا لَُکْم نَاِصح َِمين َوِ◌نَّا لَنَظُنَُّک ِمَن اْلَکاِذبِيَن ٭ قَاَل يَاقَْوِم لَ 

قَْوِم نُوٍح َوَزاَدُکْم فِی اْلَخْلِق بَْسَطةً  ْن بَْعدِ ٭ ََوَعِجْبتُْم َْن َجائَُکْم ِذْکر ِمْن َربُِّکْم َعلَی َرُجٍل ِمْنُکْم لِيُنِذَرُکْم َواْذُکُروا ِْذ َجَعلَُکْم ُخلَفَاَئ مِ 
اِدقِيَن ٭ قَاَل هللاَ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن٭ قَالُوا َِجْئتَنَا لِنَْعبَُد اهللاِ فَاْذُکُروا آاَلَئ ا َوْحَدهُ َونََذَر َما َکاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا َفْ◌تِنَا بَِما تَِعُدنَا ِْن ُکنَت ِمْن الصَّ

َل اقَْد َوقََع َعلَ  ْيتُُموہَا َْنتُْم َوآبَاُؤُکْم َما نَزَّ بِہَا ِمْن ُسْلطَاٍن فَانتَِظُروا ِنِّی َمَعُکْم هللاُ ْيُکْم ِمْن َربُِّکْم ِرْجس َوَغَضب َتَُجاِدلُونَنِی فِی َْسَماٍئ َسمَّ
بُوا بِآيَاتِنَا َوَما َکانُوا ُمْؤِمنِيَن )ِمْن اْلُمنتَِظِريَن ٭ َفَ◌نَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعنَا دَ    ابَِر الَِّذيَن َکذَّ

ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھا ئی ''ہود'' کو بھيجا .اُس (ہود) نے کہا : اے قوم:واحد اور يکتا خدا کی عبادت کرو کہ اس
ز رگوں نے کہا:ہم تمھيں نادانی اور کے سوا کو ئی معبود نہيں ہے آيا ( اس کے عذا ب سے ) ڈ رتے نہيں؟ کافر قوم کے ب

سفا ہت کا پيکر جا نتے ہيں اور ہمارا خيا ل ہے کہ تم جھوٹونميں سے ہو . ہو د نے کہا :اے ميری قوم!مجھ ميں کوئی سفا 
ھت نہيں ہے بلکہ پروردگا ر عا لم کی طرف سے ايک پيغمبر ہوں . اپنے رب کے پيغام تم تک پہنچا تا ہوں اور تمہارے 

يک خير خواه اور امين ہوں.کيا تم نے تعجب کيا کہ تمہارے لئے پروردگا ر کی جا نب سے تم ہی ميں سے ايک مرد لئے ا
کے ذريعہ نصيحت آئی ہے تا کہ تمھيں ڈرائے؟!اُس وقت کو ياد کرو جب خدا وند عالم نے تمھيں قوم نوح کے بعد جا نشين 

کی انواع واقسام کی نعمتوں کو يا د کرو شا يد کامياب ہو جاؤ. قوم ہود نے قرار ديا اور تمہاری قوت ميں اضا فہ فر مايا خدا 
کہا ! تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم صرف خدا کی عبادت کريں اور جو کچھ ہمارے آبا ء واجداد پو جتے تھے اسے 

  چھو ڑ ديں؟ جس عذاب کا تم نے ہم سے وعده کيا ہے اگر سچے ہو تو لے آؤ۔
قينا خدا کا عذا ب اور اس کا غضب تم پرنازل ہو گا،آيا تم ان اسماء کے بارے ميں جو تم نے اور تمہارے آباء ہود نے کہا: ي

واجداد نے اُن بتوں کو ديا ہے اور خدا نے اس سلسلے ميں کوئی دليل نازل نہيں کی ہے ہم سے جنگ و جدا ل کرتے ہو ؟! 
ہم نے ہود اور ان کے ہمراه افراد کو اپنی رحمت سے نجا ت دی ہے اور  لہذا منتظر رہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہيں.

  ان لوگوں کو بيخ و بن سے اکھاڑ پھينکا جنھوں نے ہماری آيات کو جھٹال يا اور ہم پر ايمان نہيں الئے۔
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے : ٢٠ويں تا  ١٨۔ سورٔه قمر کی ٥

 نَْخٍل ی َونُُذِر ٭ ِنَّا َْرَسْلنَا َعلَْيِہْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفی يَْوِم نَْحٍس ُمْستَِمرٍّ ٭ تَنِزُع النَّاَس َکَ◌نَّہُْم َْعَجازُ (َکذَّبَْت َعاد فََکْيَف َکاَن َعَذابِ 
  ُمْنقَِعٍر )

ک اور قوم عاد نے ( اپنے پيغمبر کی ) تکذ يب کی لٰہذ ا(ديکھو کہ) ميرا عذاب اور انذار کيسا تھا؟.ہم نے تيزوتند، وحشتنا
سرد ہوا ايک منحوس دن ميں پے در پے بھيجی. کہ وه ہوا لوگوں کو کجھو ر کے جڑ سے اکھڑ ے ہوئے درختوں کے تنے 

  کے مانند اکھا ڑ پھينکتی تھی ۔

  کلما ت کی تشريح

  احقاف : ١
حقاف سے مراد عمان حقف: ريت کے طو ال نی پر پيچ ا و ر خم دار ٹيلے کو کہتے ہيں، اس کی جمع احقاف ہے. يہاں پر ا

سے حضر موت تک ايک ريتيال عال قہ ہے جس کی تفصيل کو حمو ی کی معجم البلدان ميں لفظ احقا ف کے باب ميں مطا 
  لعہ کيجئے۔ 

  
  لتا فکنا : افک: ٢

ہمارے عظيم افتراء اور جھوٹ ہے اور مشر کين کا مقصد يہ تھا کہ : تم آئے ہوتا کہ ہميں اپنے عظيم افتراء اور جھوٹ سے 
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  خداؤں سے رو گرداں اور منحرف کر دو؟!
  
  عارض : عارض : ٣

  جو کچھ افق ميں منجملہ بادل کا ٹکڑا ہو يا ٹڈی اور شہد کی مکھی نمودار ہوتی ہے۔
  
  اترفنا ہُم:  ٤

لوں سے ترف :لغت ميں تنعم کے معنی ميں ہے. يعنی ہم نے انھيں انواع و اقسام کی نعمتوں، مال ، اوالد اور عا لی شان مح
  نوزا۔

  
  ھيھا ت: ٥

  ھيھا ت ھذا ا ال مر، اس سے مراد يہ ہے کہ اس کا انجام بہت بعيد ہے يعنی نہ ہونے وا ال ہے۔
  
  ۔ بصطة: ٦

بصطہ لغت ميں وہی وسعت اور فرا خی ہے، بصطة فی العلم، علم ميں وسعت، فضيلت اور زيادتی کے معنی ميں ہے. 
  تی کے معنی ميں ہے کہ يہانپريہی آخری معنی مراد ہے۔بصطہ فی الجسم، قوت اور طاقت مينزياد

  
  رجس: ٧

  يہاں پر اس عذا ب کے معنی ميں ہے جو نا پسنديده اعمال اور نا زيبا افعال کی بناء پر نازل ہوتا ۔
  
  قطعنا دا بر ھم: ٨

اور ان کو درميان سے اٹھا ليا۔قطع الدابرعجز اور بے چا ر گی مراد ہے ، قطع هللا دا بر ھم يعنی خدا نے ان کی بيخ کنی کی 

  گز شتہ آيات کی تفسير کا خال صہ
عاد قبيلہ حضرت نوح کے اعقاب ميں سے تھا وه لوگ تہذ يب و ثقا فت ميں اس در جہ ترقی کر چکے تھے کہ حضرت نوح 

ت کی طرف کھينچ کی وسيع وعر يض شريعت کے ال ئق اور منا سب ہوگئے، ليکن شيطان انھيں آہستہ آہستہ بتوں کی عبا د
لے گيا يہی وجہ تھی کہ خدا نے ان کی ہدايت کے لئے ہود کو جو کہ اسی قبيلہ سے تھے پيغمبری کے لئے مبعوث کيا تو 

ہود نے انھيں خدا وند يکتا کی عبادت و بندگی اور دين اسالم پر عمل کرنے کی دعوت دی جو خدا کی شريعت سے متعلق تھا
. انھوں نے انھيں پند ونصيحت اور انذار کيا ، ليکن قوم عاد نے عناد اور گمرا ہی کا را اور حضرت نوح اسے الئے تھے 

ستہ اختيار کيا تو خدا نے بھی ان پر سختی کی اور ان سے بارش کو روک ديا ، شايد کہ وه خود کو سنبھال ليں اور خدا کی 
دی کہ اگر ايمان ال کر، ناشا ئستہ اور ناروا اعمال سے اطا عت و عبادت کا راستہ اختيار کر ليں ،پھر ہود نے انھيں بشارت 

تو بہ کر يں تو خدا وند عا لم انھينفراوان با رش سے نواز ے گا . اور عذا ب خداوندی سے انھينڈرايا ليکن وه لوگ اس کے 
ی آندھی بھيج بر عکس اپنی سر کشی اور عناد ميں اضا فہ ہی کرتے رہے اسی وجہ سے خدا نے ان کی طرف سياه اور کا ل

دی جب قوم عاد نے اس آندھی کو دور سے افق کے کنارے ديکھا تو سمجھی کہ وه بر سنے واال با دل ہے،اس بات سے غا 
فل کہ وه ايک تيز و تند آندھی ہے جو انھيں جڑ سے اکھاڑ پھينکے گی اور ان کے گھروں کو اپنی جگہ پر چھوڑ دے 

 نشاء هللا ان کے حاالت کی تفصيل بيان کريں گے۔گی.قوم ثمود کا بھی يہی انجام ہوا اب ا

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 
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  حضرت صالح پيغمبر 
  * قرآن کريم ميں حضرت صا لح کی سيرت اور روش

  * کلما ت کی تشريح
  * آيات کی تفسير

  

  قرآن کريم ميں حضرت صا لح کی سيرت اور روش 
  ويں آيات ميں ارشاد فر ماتا ہے: ٤٧ويں تا  ٤٥۔ خدا وند سبحا ن سورٔه نمل کی ١

يِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة هللاَ (َولَقَْد َْرَسْلنَا ِلَی ثَُموَد ََخاہُْم َصالًِحا َِن اْعبُُدوا ا َفِ◌َذا ہُْم فَِريقَاِن يَْختَِصُموَن ٭ قَاَل يَاقَْوِم لَِم تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّ
  بَْل َْنتُْم قَْوم تُْفتَنُون )هللاِ لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن ٭ قَالُوا اطَّيَّْرنَا بَِک َوبَِمْن َمَعَک قَاَل طَائُِرُکْم ِعْنَد اهللاَ ْوالَتَْستَْغفُِروَن الَ 

و،ان کی قوم اور ہم نے قوم ثمود کی جانب ان کے بھائی صالح کو بھيجا تا کہ وه کہيں کہ خدا وند واحد ويکتا کی عباد ت کر
دو گروه ميں تقسيم ہو گئی( ايک مومن گروه اور دوسرا کا فر گروه) اور آپس ميں دونونجنگ وجدال کر نے لگے.صا لح نے

سے هللا کہا: اے قوم والو! کيوں قبل اس کے کہ کوئی نيک کا م کرو بر ے کا موں کی طرف جلد بازی کر رہے ہو تم ا
ر رحم کر ديا جائے ؟انھوں نے کہا: ہم تجھے اور تيرے ما ننے والوں کو فال بد جا استغفار کيوں نہيں کرتے کہ شايد تم پ

  نتے ہيں. صا لح نے کہا:تمہا ری سر نوشت( برا انجام) خدا کے پاس ہے بلکہ تم لوگ آزمائے گئے ہو۔
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:١٥٥تا ١٤١۔سورٔه شعراء کی ٢

َوَ◌ِطيُعوِن ٭ َوَما َْسَ◌لُُکْم َعلَْيِہ هللاَ ْذ قَاَل لَہُْم َُخوہُْم َصالِح َالَتَتَّقُوَن ٭ ِنِّی لَُکْم َرُسول َِمين ٭ فَاتَّقُوا ا ِ(َکذَّبَْت ثَُموُد اْلُمْرَسلِيَن ٭
َوُزُروٍع َونَْخٍل طَْلُعہَا ہَِضيم ٭ َوتَْنِحتُوَن ِمْن َْجٍر ِْن َْجِریِ الَّ َعلَی َربِّ اْلَعالَِميَن ٭ َتُْتَرُکوَن فِی َما ہَاہُنَا آِمنِيَن ٭ فِی َجنَّاٍت َوُعيُوٍن ٭ 

 َوَ◌ِطيُعوِن ٭ َوالَتُِطيُعوا َْمَر اْلُمْسِرِفيَن٭ الَِّذيَن يُْفِسُدوَن فِی الَْرِض َوالَيُْصلُِحوَن ٭ قَالُوا ِنََّما َْنتَ هللاَ ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا فَاِرِہيَن ٭ فَاتَّقُوا ا
ِريَن ٭ مَ  اِدقِيَن ٭ قَاَل ہَِذِه نَاقَة لَہَا ِشْرب َولَُکْم ِشْرُب يَ ِمْن اْلُمَسحَّ   ْوٍم َمْعلُوٍم )ا َْنَت ِالَّ بََشر ِمْثلُنَا َفْ◌ِت بِآيٍَة ِْن ُکْنَت ِمْن الصَّ

قوم ثمود نے بھی اپنے پيغمبروں کی تکذ يب کی .جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا : کيوں تم لوگ خدا سے نہيں 
سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو . ميں تم سے اپنی رسالت کا هللا تمہارے لئے ايک امانتدار پيغمبر ہوں، لٰھذا ا ڈرتے؟! ميں

اجر نہيں چاہتا ميرا اجر رّب العا لمين کے ذّمہ ہے .کيا تمہارا يہ خيال ہے کہ ہميشہ ہميشہ اس دنيا وی ناز ونعمت ميں رہو 
خلستان ميں جو کہ لطيف اور نازک پھول والے ہيں اور جو پہاڑوں ميں گے؟! انھيں باغات، بہتے چشموں،کھيتيوں اور ن

ہنرمندی اور مہارت کے ساتھ گھروں کو تعمير کرتے ہو؟! خدا سے ڈرو اور ميری بات مانو اور فضول خرچی اور اسراف 
نھوں نے کہا: يقينا تم پرکرنے والوں کا کہنا نہ مانو. وہی لوگ جو اس سرزمين پر فساد کرتے ہيں اور اصالح نہيں کرتے . ا

جادو کر ديا گيا ہے ،تم ہمارے جيسے انسان کے عال وه کچھ نہيں ہو،اگر سچے ہو تو معجزه دکھاؤ. (صالح) نے کہا: يہ 
  اونٹنی ہے ايک دن يہ پانی پيئے گی اور ايک دن پينا تم لوگوں کے لئے معين اور مخصوص ہے.

  شاد ہوتا ہے:وينآيات ميں ار٦٨تا ٦١۔اور سورٔه ہود کی ٣
َما لَُکْم ِمْن ِٰلٍہ َغْيُرهُ ہَُو َنَشَ◌ُکْم ِمْن الَْرِض َواْستَْعَمَرُکْم فِيہَا فَاْستَْغفُِروهُ ثُمَّ هللاَ ( َوِ◌ٰلی ثَُموَد ََخاہُْم َصالًِحا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا

ا تُوبُوا ِلَْيِہ ِنَّ َربِّی قَِريب ُمِجيب ٭ قَالُوا يَاَصالُِح قَْد ُکن ا قَْبَل ہََذا َتَْنہَانَا َْن نَْعبَُد َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا َوِ◌نَّنَا لَفِی َشکٍّ ِممَّ َت فِينَا َمْرُجّوً
ْن َعَصْيتُہُ فََما تَِزيُدونَنِی  ِهللاِ يَنُصُرنِی ِمَن اتَْدُعونَا ِلَْيِہ ُمِريٍب ٭ قَاَل يَاقَْوِم ََرَ◌ْيتُْم ِْن ُکنُت َعلَی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوآتَانِی ِمْنہُ َرْحَمةً فََمنْ 

وہَا بُِسوٍئ فََیْ◌ُخَذُکْم َعَذاب قَِريب ٭ فََعقَُروہَا فَقَاَل هللاِ لَُکْم آيَةً فََذُروہَا َتْ◌ُکْل فِی َْرِض اهللاِ َغْيَر تَْخِسيٍر ٭ َويَاقَْوِم ہَِذِه نَاقَةُ ا َوالَتََمسُّ
ْينَا َصالًِحا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن خِ تََمتَُّعوا فِی َداِرُکْم ثاََلثَةَ َيَّاٍم َذلِ  ا َجاَئ َْمُرنَا نَجَّ ْزِی يَْوِمئٍِذ ِنَّ َک َوْعد َغْيُر َمْکُذوٍب ٭ فَلَمَّ

ْيَحةُ َفَ◌ْصبَُحوا فِی ِديَاِرِہْم َجاثِ  نَّ ثَُموَد َکفَُروا َربََّک ہَُو اْلقَِویُّ اْلَعِزيُز٭ َوَ◌َخَذ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّ ِميَن ٭ َکَ◌ْن لَْم يَْغنَْوا فِيہَا َ اَلِ
  َربَّہُْم َاَلبُْعًدا لِثَُموَد )

قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پيغمبری کے لئے مبعوث کيا .صالح نے کہا: اے ميری قوم! اس خدا کی عبادت 
پيدا کيا اور تمھيں اس ميں آباد کيا لٰہذ ا اس سے مغفرت کرو جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے .اس نے تمھيں خاک سے 

  طلب کرو اور گناہوں سے توبہ کرو يقينا ميرا رّب ( تم سے) نزديک ہے اور توبہ قبول کر نے واال ہے۔
انھوں نے کہا :اے صالح !اس سے قبل تم ہم لو گوں کے نزديک ايک پناه گاه (اميد کی جگہ) تھے کيا تم ہميں ہمارے آباؤ 

اجداد کے خداؤں کی عبادت کرنے سے روک کر رہے ہو ؟ جس چيز کے لئے تم ہميں دعوت دے رہے ہو اس کی بہ نسبت 
  ہم بد گمان اور مشکوک ہيں۔

صالح نے کہا!اے قوم والو! اگر ميں اپنے رّب کی طرف سے کوئی معجزه دکھاؤں جوکہ اس نے مجھ کو اپنی رحمت سے 
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ہاری کيا رائے ہے؟.اور اگر اس کا کہنا نہ مانوں تو پھر کون ہے جو ہميں هللا( کے منتخب کيا ہے تو اس بارے ميں تم
غضب) سے امان دے گا؟ کہ تم لوگ مجھ پر ضرر ونقصان کے اضا فے کے سواء کچھ نہيں کرسکتے .اور اے ميری قوم! 

چرے اور اسے ايذا نہ پہنچاؤ  يہ اونٹنی خدا کی ہے جو تمہارے لئے معجزه ہے،اسے چھوڑ دو تا کہ هللا کی سرزمين ميں
ورنہ بہت جلد ہی خدا کا عذا ب تمھيں اپنی گرفت ميں لے لے گا.صالح کی قوم نے اونٹنی کو مار ڈاال .صالح نے ان سے 

کہا:تين دن مزيد اپنے گھروں ميں زند گی کا لطف اٹھاؤ،يہ وعده جھوٹا نہينہے. جب ہمارا عذاب آيا توصالح اور ان کے ہمراه
ن افراد کو اپنی رحمت کے ذريعہ اس دن کی رسوائی سے نجات دی، بے شک تمہاراپروردگار تو قوی اور عزيز ہے. با ايما

اور ستمگرونکو آسمانی صيحہ(چنگھاڑ) نے اپنی گرفت ميں لے ليا اور ہنگا م صبح اپنے گھروں ميں موت کی نيند سورہے 
جان لو کہ ثمود کی قوم اپنے رب کی منکر ہوئی اور خدا کی تھے گويا وه لوگ کبھی اس ديار ميں زنده ہی نہيں تھے. 

  رحمت سے دور ہو گئی ۔
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:٧٩۔٧٣۔سورٔه اعراف کی ٤

لَُکْم آيَةً فََذُروہَا َتْ◌ُکْل هللاِ ُکْم ہَِذِه نَاقَةُ اَما لَُکْم ِمْن ِلٍَہ َغْيُرهُ قَْد َجائَْتُکْم بَيِّنَة ِمْن َربِّ هللاَ (َوِ◌لَی ثَُموَد ََخاہُْم َصالًِحا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا
َ◌ُکْم فِیهللاِ فِی َْرِض ا وہَا بُِسوٍئ فََیْ◌ُخَذُکْم َعَذاب َلِيم ٭ َواْذُکُروا ِْذ َجَعلَُکْم ُخلَفَاَئ ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ الَْرِض تَتَِّخُذوَن ِمْن ُسہُولِہَا َوالَتََمسُّ

َوالَتَْعثَْوا فِی اْلَ◌ْرِض ُمْفِسِديَن ٭ قَاَل اْلَمُل الَِّذيَن اْستَْکبَُروا ِمْن قَْوِمِہ لِلَِّذيَن هللاِ اْلِجبَاَل بُيُوتًا فَاْذُکُروا آاَلَئ اقُُصوًرا َوتَْنِحتُوَن 
َل بِِہ ُمْؤِمنُوَن٭ قَاَل الَِّذيَن اْستَْکبَُروا ِنَّا بِالَِّذی آَمنتُْم بِِہ اْستُْضِعفُوا لَِمْن آَمَن ِمْنہُْم َتَْعلَُموَن َنَّ َصاِلًحا ُمْرَسل ِمْن َربِِّہ قَالُوا ِنَّا بَِما ُْرسِ 

ْجفَةُ َفَ◌صْ َکافُِروَن ٭ فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعتَْوا َعْن َْمِر َربِِّہْم َوقَالُوا يَاَصالُِح اْئتِنَا بَِما تَِعُدنَا ِْن ُکنَت ِمنْ  بَُحوا  اْلُمْرَسلِيَن ٭ َفَ◌َخَذْتہُْم الرَّ
  ِکْن الَتُِحبُّوَن النَّاِصِحيَن ) فِی َداِرِہْم َجاثِِميَن ٭ فَتََولَّی َعْنہُْم َوقَاَل يَاقَْوِم لَقَْد َْبلَْغتُُکْم ِرَسالَةَ َربِّی َونََصْحُت لَُکْم َولَ 

والو !خدا کی عبادت کرواورقوم ثمود پر ان کے بھائی صالح کو پيغمبری کے لئے مبعوث کيا .صالح نے کہا : اے ميری قوم 
کہ اس کے سوا کوئی خدا نہيں ہے .بتحقيق تمہارے رب کی طرف سے آشکار معجزه آيا ہے يہ خدا کی اونٹنی ہے جو کہ 

تمہارے لئے ايک معجزه ہے اُسے چھوڑ دو تاکہ خدا کی سر زمين ميں چرے اور اسے ايذا نہ پہنچانا ورنہ دردناک عذاب 
  ميں مبتال ہو جاؤ گے.

س وقت کو ياد کرو جب خدا نے تمھيں قوم عاد کی ہال کت کے بعد گزشتہ افراد کا جانشين بنا يا اور زمين ميں ٹھکانہ ديا اُ 
کہ اس کی ہموار زمينوں ميں محلوں کی تعمير کرو اور پہاڑوں ميں گھروں کی بنا ڈالو.لٰہذا خدا کی نعمتوں کو ياد کرو اور 

قوم کے بڑے لوگوں نے کمزور بناديئے جانے والے لوگوں ميں سے جو ايمان الئے تھے زمين پر فساد برپا نہ کرو ، تو اس
ان سے کہا: کہ تم کو کيا معلوم کہ صالح اپنے رّب کافرستاده ہے ؟ وه لوگ بولے : جو آئين(قانون) وه الئے ہيں ہم اس پر 

لے:جن باتوں پر تم ايمان الئے ہو ہم ان کے  ايمان الئے ہيں، تو جن بڑے لوگوں نے ہٹ دھرمی اور ضد سے کام ليا تھا بو
منکر اور کافر ہيں.لہذا اونٹنی کو مارڈاال اور خدا کے حکم کی نا فرمانی کی اور کہا: اے صالح! اگر تم پيغمبر ہو تو جس 

ره  عذاب کا تم نے ہم سے وعده کيا ہے وه لے آؤ .پھر وه زلزلہ ميں گرفتار ہوگئے اور اپنے گھروں ميں بے جان پڑے
گئے. پھر اس وقت صالح نے ان سے منھ پھير کر کہا: اے ميری قوم ! ميں نے اپنے رّب کا پيغام تم تک پہنچا ديا اور تمھيں 

  پند ونصيحت بھی کر دی ليکن تم لوگ خير خواہوں اور نصيحت کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتے۔
  وينآيات ميں ارشاد ہوتا ہے :٥٣ويں تا ٤٨۔ سورهٔ  نمل کی٥

لَنُبَيِّتَنَّہُ َوَ◌ْہلَہُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَِولِيِِّہ َما َشِہْدنَا َمْہلَِک َْہلِِہهللاِ (َوَکاَن فِی اْلَمِدينَِة تِْسَعةُ َرْہٍط يُْفِسُدوَن فِی الَْرِض َوالَيُْصلُِحوَن ٭ قَالُوا تَقَاَسُموا بِا
ْرنَاہُْم َوقَْوَمہُْم َْجَمِعيَن ٭ فَتِلْ َوِ◌نَّا لََصاِدقُوَن ٭ َوَمَکُروا َمْکًرا َوَمَکْرنَا مَ  َک ْکًرا َوہُْم الَيَْشُعُروَن ٭ فَانظُْر َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ َمْکِرِہْم َنَّا َدمَّ

  قُوَن )تَّ بُيُوتُہُْم َخاِويَةً بَِما ظَلَُموا ِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِقَْوٍم يَْعلَُموَن ٭ َوَ◌نَجْينَا الَِّذيَن آَمنُوا َوَکانُوا يَ 
اُس شہر ميں نو افراد قبيلہ(رؤسائے ميں سے ) تھے جو فساد کر تے تھے اور اصالح نہيں کر تے تھے . ان لوگوں نے کہا :
تم سب آپس ميں خدا کی قسم کھا ؤ کہ شب ميں اس (صالح ) کو اور جو اس کے ساتھ ہيں ان سب کو ہم قتل کر ڈاليں گے،پھر

کہ ہم لوگ ان کے ساتھيوں کی ہال کت کے وقت حاضر نہيں تھے اور سچ کہتے  اس وقت انکے ورثہ سے کہيں گے
ہيں.انھوں نے زبردست دھو کا ديا اور ہم نے ان کی بے خبری ميں تد بير کی . غور کرو کہ ان کے فريب کا نتيجہ کيا ہوا ؟ 

کے ہيں جن کی ديواريں اور چھتيں ہم نے ان سب کو اور ان کی قوم کو ايک ساتھ ہالک کر ڈاال اور يہ خالی گھر انھيں 
نيچے گر گئی ہيں ان کے ان مظا لم کے سبب سے جو انھوں نے کئے ہيں ؛ اس ميں، ان لوگوں کے لئے جوجا نتے ہيں ايک

  عبرت ہے. اور جن لوگوں نے ايمان قبول کيااور پرہيز گاری کا ثبوت ديا ہم نے انھيں نجات دی۔

  کلمات کی تشريح
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  ئر کم: تطّےر و اطّير:۔اطّيرنا وطا ١
  اس نے بد فالی کی،بد شگو نی کی اور طائر کم يہاں پر تمہاری بد شگو نی اور نحوست کے معنی ميں ہے۔

  
  ۔ ھضيم: ٢

  ھضيم پختہ اور قابل استفاده اور لطيف يعنی خوشگوار اور نر م ميوه ۔
  
  ۔فارھين:٣

  رکھتے ہيں۔ فاره، مد ہوش اور ماھر کہ دونوں ہی معنی بحث سے منا سبت
  
  ۔جاثمين:٤

  جثم جثو ما ً، زمين سے چپکا ہوا، افتاد ه اور ہالک شده۔
  
  ۔بؤاکم: ٥

  بّواه منزال ً، وہاں اسے نيچے ال يا۔
  
  ۔و ال تعثوا:٦

  عاث و عثا،زبردست فساد کيا۔
  
  ۔عتّوا :٧

  عتا عتّوا،تکبر کيا سرکشی اور طغيانی کی حد کر دی۔
  
  ۔رجفةً:٨

  اور جنبشں پر مجبور کيا، الّرجفہ:يکبارگی لرزنا( زلزلہ)۔ رجف،اُسے زبردست حرکت
  
  ۔ رھط:٩

  رھط يہاں پر دس آدمی سے کم کا ايک گروه ہے جس ميں کو ئی عورت نہ ہو۔ 

  آيات کی تفسير کا خال صہ
ام کے ثمود کا قبيلہ حضرت نوح کے اعقا ب ميں تھا جو قوم عاد کے بعد زند گی گذار رتے تھے وه لوگ مد ينہ اور ش

  درميان عالی شان محلوں ميں زندگی گذار تے تھے.
يہ قوم خود پسندی اور سر کشی ميں مبتال ہو گئی اور خدا کو ترک کر ديا اور بتوں کی پرستش ميں مشغول ہوگئی خداوند 

ان کی عالم نے بھی صالح پيغمبر کو جو کہ اسی ثمود قبيلہ سے تعلق رکھتے تھے بشارت وانذار کی ذمہ داری دے کر 
  طرف بھيجا گزشتہ آيات ميں آپ نے مال حظہ کيا کہ ان کے اور ان کے افراد قبيلہ کے درميان کيا گزری۔

آخر کار قوم ثمود نے اپنے پيغمبر سے معجزه طلب کيا اس شرط کے ساتھ کہ پہاڑ سے ايک حاملہ اونٹنی اپنے مدعا کی 
يہ خواہش پوری کی، پہاڑ کے اندر زبردست پيچ وتاب کی  صداقت کے عنوان سے ظاہر کريں. خداوند سبحا ن نے ان کی

  کيفيت پيدا ہوئی پھر اس سے ايک حاملہ موٹی اونٹنی بر آمد ہوئی اور اس نے قوم ثمود کے سامنے بچہ جنا۔
حضرت صالح نے اپنی قوم سے طے کيا کہ ايک دن ناغہ کر کے نہر کا پانی اُس اونٹنی سے مخصوص رہے اور کوئی 

انی سے استفاده نہ کرے اور اونٹنی کا دودھ پانی کی جگہ ان کا ہو گا.اور دوسرے دن نہر کا پا نی ان کے اور دوسرا اس پ
اوباش اور ظالم افراد نے اس  ٩ان کے چوپايوں کے لئے ہو گا.ايک مدت تک وه لوگ اس عہد پر باقی رہے،يہاں تک کہ 

ل کر ڈاال۔نتيجہ کے طور پر خوفناک آسمانی آواز ( چنگھاڑ) آئی اونٹنی کے قتل کا مصمم عزم کر ليا اور آخر کار اسے قت
  اور زمين کو شديد جنبش ہوئی(زلزلہ آيا) اور اپنی جگہ پر ہالک ہوگئے۔

  بحث کا نتيجہ
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خدا وند عالم نے ہود اور صالح عليھما السالم کو (رحمت خدا وندی کا )بشارت دينے واال اور (اس کے عذاب سے) ڈرانے 
  کر ان کی قوم کی طرف بھيجا.انھون نے بھی شريعت نوح اور ان کے قوانين و آئين پر عمل کرنے کی دعوت دی۔واال بنا 

اس طرح سے جو بھی حضرت نوح کے بعد آيا ان کے آئين اور شريعت کی تبليغ کرتا تھا وه نوح پيغمبر کا ان کی شريعت 
ح عليہما السالم يا نہ ہو جيسے نوح کے فرزند سام يا پر وصی تھا خواه خدا کی طرف سے رسول ہو جيسے ہود اور صال

ديگر اوصياء جو ان کے بعد تشريف الئے ہيں؛يہاں تک کہ خدا نے حضرت ابراہيم کو شريعت حنفيہ کے ساتھ رسالت کے 
 لئے مبعوث کيا کہ انشاء هللا اس موضوع سے متعلق مطا لب آينده بحث ميں آئيں گے۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

)٧(  
  

  ابراہيم ( خليل الرحمن) 
  * قرآن کريم ميں حضرت ابراہيم کی 

  سر گذ شت کے مناظر.
  * حضرت ابراہيم اور مشرکين.

  * حضرت ابراہيم اور حضرت لوط .
  * حضرت ابراہيم اور حضرت اسٰمعيل 

  کعبہ کی تعمير اور مناسک حج کی ادائيگی کے لئے 
  دعوت دينا. 

  * حضرت ابراہيم ، حضرت اسحق اور 
  حضرت يعقوب . 

  قرآن کريم ميں حضرت ابراہيم کی سر گذشت کے مناظر
  پہال منظر، حضرت ابراہيم اور مشر کين.

  اتا ہے:ويں آيات ميں ارشاد فرم ٨٢ويں سے ٦٩۔خدا وند سبحان سورٔه شعراء کی ١
لَہَا َعاِکفِيَن ٭ قَاَل ہَْل يَْسَمُعونَُکْم ِْذ تَْدُعوَن  ( َواْتُل َعلَْيِہْم نََبَ◌ ِْبَراِہيَم ٭ ِْذ قَاَل ِلَ◌بِيِہ َوقَْوِمِہ َما تَْعبُُدوَن ٭ قَالُوا نَْعبُُد َْصنَاًما فَنَظَلُّ 

وَن٭ قَالُوا بَْل َوَجْدنَا آ َعُدّوبَائَنَا َکَذلَِک يَْفَعلُوَن ٭ قَاَل َفََرَ◌ْيتُْم َما ُکْنتُْم تَْعبُُدوَن ٭ َْنتُْم َوآبَاُؤُکْم الَْقَدُموَن ٭ َفِ◌نَّہُْم ٭ َْو يَْنفَُعونَُکْم َْو يَُضرُّ
فَہَُو يَْشفِيِن ٭ َوالَِّذی يُِميتُنِی ثُمَّ يُْحيِيِن ٭  لِی ِالَّ َربَّ اْلَعالَِميَن ٭ الَِّذی َخلَقَنِی فَہَُو يَْہِديِن ٭ َوالَِّذی ہَُو يُْطِعُمنِی َويَْسقِيِن ٭ َوِ◌َذا َمِرْضتُ 

يِن )   َوالَِّذی َْطَمُع َْن يَْغِفَر لِی َخِطيئَتِی يَْوَم الدِّ
(اے پيغمبر!)ابراہيم کی خبر امت کے لئے بيان کرو .جب انھوں نے اپنے مربّی باپ( چچا) اور اپنی قوم سے کہا:تم لوگ 

ہو.انھوں نے جواب ديا:اُن بتوں کی جو مسلسل ہماری پرستش کا محل و محور ہيں . اُنھوں نے کس معبود کی عبادت کر تے 
کہا تم لوگ انھيں پکا رتے ہو تو کيا وه تمہاری باتيں سنتے ہيں؟!.يا تمہارے حال کے لئے کوئی نفع ونقصان کے مالک ہيں؟ 

تے تھے . حضرت ابراہيم نے کہا: کيا تم جانتے ہو کہ تم جن انھوں نے کہا :ہم نے اپنے آبا ء واجداد کو ديکھا ہے کہ ايسا کر
کی پر ستش کرتے ہو، تم اور تمہارے گزشتہ آباء واجداد .ميں ان سب کو دشمن رکھتا ہوں جز رّب العا لمين کے . کہ اُس 

نگی دور کی ہے . نے ہميں پيدا کيا اور راه راست کی ہميں راہنمائی کی . وه ہے جس نے ہميں سير کيا ہے اور ہماری تش
اور جب بيمار ہوتے ہيں تو ہميں شفا ديتا ہے. اور وه کہ جو ہميں مارتا اور اُس کے بعد زنده کر تا ہے . وه خدا جس سے لو 

  لگائے رہتے ہيں کہ قيامت کے دن ہمارے گناہوں کو بخش دے۔
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے :٨١ويں سے ٧٤۔ سورهٔ  انعام کی ٢
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ِہيَم َملَُکوَت السََّماَواِت َوالَْرِضْبَراِہيُم ِلَ◌بِيِہ آَزَر َتَتَِّخُذ َْصنَاًما آلِہَةً ِنِّی ََراَک َوقَْوَمَک فِی َضالٍَل ُمبِيٍن ٭ َوَکَذلَِک نُِری ِْبَرا ِ( َوِ◌ْذ قَاَل
ا َجنَّ َعلَْيِہ اللَّْيُل َرَ◌ی َکْوَکبًا قَاَل ہَ  اَرَ◌ی اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل ہََذا َولِيَُکوَن ِمْن اْلُموقِنِيَن ٭ فَلَمَّ ا َفََل قَاَل الَُ◌ِحبُّ اآْلفِلِيَن ٭ فَلَمَّ َذا َربِّی فَلَمَّ

ا َرَ◌ی الشَّْمَس بَ  الِّيَن ٭ فَلَمَّ ا َفََل قَاَل لَئِْن لَْم يَْہِدنِی َربِّی َلَ◌ُکونَنَّ ِمْن اْلقَْوِم الضَّ ا َفَلَْت قَاَل اِزَغةً قَاَل ہََذا َربِّی ہَذَ َربِّی فَلَمَّ ا َْکبَُر فَلَمَّ
ْہُت َوْجِہَی لِلَِّذی فَطََر السََّماَواِت َوالَْرَض َحنِيفًا َوَما َ ا تُْشِرُکوَن ٭ ِنِّی َوجَّ ہُ قَْوُمہُ يَاقَْوِم ِنِّی بَِريئ ِممَّ نَا ِمْن اْلُمْشِرِکيَن ٭ َوَحاجَّ

ِ َوقَْد ہََداِن َوالَ◌َ  ونِّی فِی هللاَّ َف ََخاُفَخاُف َما تُْشِرُکوَن بِِہ ِالَّ َْن يََشاَئ َربِّی َشْيئًا َوِسَع َربِّی ُکلَّ َشْيٍئ ِعْلًما َفاَلَ تَتََذکَُّروَن ٭ َوَکيْ قَاَل َتَُحاجُّ
ْل بِِہ َعلَْيُکْم ُسْلطَانًا َفَ◌یُّ الْ  ِ َما لَْم يُنَزِّ َّ   فَِريقَْيِن ََحقُّ بِالَْمِن ِْن ُکنتُْم تَْعلَُموَن )َما َْشَرْکتُْم َوالَتََخافُوَن َنَُّکْم َْشَرْکتُْم بِا

(اے پيغمبر)اُس وقت کو ياد کرو جب ابراہيم نے اپنے مربّی باپ آزر سے کہا :آيا تم نے بتوں کو خدا بنا يا ہے ؟! ميں تمھيں 
ملکوت کا نظا ره کرايا تا  اور تمہاری قوم کو آشکار گمراہی ميں ديکھتا ہوں.اور اس طرح سے ابراہيم کو زمين وآسمان کے

کہ مقام يقين تک پہنچ جائيں. لٰہذا جب شب کی تاريکی چھائی، تو ايک ستارے کو ديکھا اور کہا يہ ميرا رب ّ ہے.ليکن جب 
وه ستاره ڈوب گيا تو کہا:ميں ڈوبنے والوں کو دوست نہيں رکھتاہوں پھر جب چاند کو درخشاں ديکھا،تو کہا : يہ ميرا رّب 

جب وه بھی ڈوب گيا تو کہا : اگر خدا ميری راہنمائی نہ کرے تو يقينا ميں گمرا ہوں ميں ہو جا ؤں گا.اور جب ہے،ليکن 
ضوفشاں خو رشيد(تابناک سورج) کو ديکھا تو کہا: يہ ميرا رب ہے يہ تو سب سے بڑا ہے ليکن جب وه بھی غروب ہو گيا تو

ا کا شريک قرار ديتے ہو بيزار ہوں.ميں نے خا لص ايمان کے ساتھ کہا: اے ميری قوم ! ميں ان چيز وں سے جن کو تم خد
اس خدا کی طرف ُرخ کيا ہے جو زمين اور آسمانوں کا خا لق ہے اور ميں کبھی مشرکين کا موافق نہيں ہونگا. ابراہيم کی قوم

ں بحث کرتے ہو جبکہ خدا نےان کے ساتھ دشمنی اور کٹ حجتی پر آماده ہو گئی.تو آپ نے کہا: آيا ہم سے خدا کے بارے مي
درحقيقت ہماری ہدايت کی ہے؟!تم جن چيزوں کو خدا کا شريک قرار ديتے ہو ميں ان سے خوفزده نہيں ہوں مگر يہ کہ خدا 

کی مرضی ہو کہ ہمارے رّب کا علم تمام مو جودات کو محيط ہے،کيوں تم لوگ نصيحت حاصل نہيں کرتے؟! اور ميں 
ؤں جنھيں تم خدا کا شريک قرار ديتے ہو جبکہ تم خدا کا شريک قرار دينے سے نہيں ڈرتے کيسے ان چيزوں سے خوف کھا

جب کہ اس سلسلے مينکوئی حجت اور بر ہان نہيں ہے؟! ہم دونوں ميں سے کون سالمتی ( اور کون خوف)کا سزاوار 
  ہے،اگر تم لوگ فہم رکھتے ہو( يا جا نتے ہو تو بتاؤ)۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے : ٢٥اور ٢٤اور١٨سے  ١٦۔سورٔه عنکبوت کی ٣
ْوثَانًا َوتَْخلُقُوَن ِْفًکا ِنَّ الَِّذيَن هللاِ ََواتَّقُوهُ َذلُِکْم َخْير لَُکْم ِْن ُکْنتُْم تَْعلَُموَن ٭ ِنََّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاَ ( َوِ◌ْبَراِہيَم ِْذ قَاَل لِقَْوِمِہ اْعبُُدوا ا

بُوا فَقَْد َکذََّب َُمم ِمْن هللاِ الَيَْملُِکوَن لَُکْم ِرْزقًا فَاْبتَُغوا ِعْنَد اهللاِ ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِ  ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُکُروا لَہُ ِلَْيِہ تُْرَجُعوَن ٭ َوِ◌ْن تَُکذِّ الرِّ
ُسوِل ِالَّ اْلباََلُغ اْلُمبِيُن ٭...٭فََما َکاَن َجَواَب قَْومِ  قُوهُ َفَ◌نَجاهُ اقَْبلُِکْم َوَما َعلَی الرَّ ِمْن النَّاِر ِنَّ فِی َذلَِک هللاُ ِہ ِالَّ َْن قَالُوا اْقتُلُوهُ َْو َحرِّ

ْنيَا ثُمَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْکفُ هللاِ َآَليَاٍت لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ٭ َوقَاَل ِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن ا ُر بَْعُضُکْم بِبَْعٍض َويَْلَعُن ْوثَانًا َمَودَّةَ بَْينُِکْم فِی اْلَحيَاِة الدُّ
  بَْعُضُکْم بَْعًضا َوَمْ◌َواُکُم النَّاُر َوَما لَُکْم ِمْن نَاِصِريَن )

ابراہيم کی داستان کو ياد کرو جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا: خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. اگر سمجھو تو تمہارے
ں کی عبادت کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ گڑھتے ہو اور جن لوگوں کو لئے يہ بہتر ہے. تم خدا کے عالوه صرف بتو

خدا کے عال وه پو جتے ہو وه تمھيں روزی دينے پر قادر نہيں ہيں لٰہذا خدا وند سبحان سے روزی طلب کرو اور اس کی 
التے ہو تو تم سے عباد ت کرو اور اس کا شکر بجاال ؤکہ تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے.اور تم لوگ جو مجھے جھٹ

پہلے کی امتوں نے بھی (اپنے پيغمبروں کی) تکذيب کی ہے ، ليکن رسول پر رسا لت کی آشکار تبليغ کے سوا کچھ بھی 
نہيں ہے ...( ان تمام نصيحتوں کے بعد جو ابراہيم نے کی ہے ) ان کی قوم کا جواب اس کے عال وه کچھ بھی نہ تھا کہ انھوں

لو يا جال ڈالو؛ اور خدا نے اسے آتش سے نجا ت دی بيشک اس حکا يت ميں صاحبان قوم کے لئے نے کہا : اسے قتل کر ڈا
نشا نياں ہيں. پھر ابراہيم نے کہا:اے لو گو!جن کو تم لوگ خدا کے سوا خدا بنائے ہوئے ہو وه ايسے بت ہيں جو تم نے 

ھر قيامت کے دن تم لوگ ايک دوسرے کی تکفير صرف اپنے درميان دنياوی زندگی ميں دوستی کے لئے اپنا يا ہے (اور) پ
کروگے اور ايک دوسرے پر لعن و نفرين کروگے اور تمہارا ابدی ٹھکا نہ آتش جہنم ہو گا اور کوئی ياور و مددگار بھی 

  نہينہو گا۔
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:٩٨سے٨٣اور٧٩۔ سوره صافا ت کی ٤

ئِْفًکا  َ٭َوِ◌نَّ ِمْن ِشيَعتِِہ َلِ◌ْبَراِہيَم ٭ ِْذ َجاَئ َربَّہُ بِقَْلٍب َسلِيٍم ٭ ِْذ قَاَل ِلَ◌بيِہ َوقَْوِمِہ َماَذا تَْعبُُدوَن ٭(َسالَم َعلَی نُوٍح فِی اْلَعالَِمين٭...
قِيم ٭ فَتََولَّْوا َعْنہُ ُمْدبِِريَن ٭ فََراَغ ِلَی آلِہَتِِہْم تُِريُدوَن ٭ فََما ظَنُُّکْم بَِربِّ اْلَعالَِميَن ٭ فَنَظََر نَْظَرةً فِی النُُّجوِم ٭ فَقَاَل ِنِّی سَ هللاِ آلِہَةً ُدوَن ا

َخلَقَُکْم هللاُ ٭ قَاَل َتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن ٭ َوافَقَاَل َالََتْ◌ُکلُوَن ٭ َما لَُکْم الَتَنِطقُوَن ٭ فََراَغ َعلَْيِہْم َضْربًا بِاْليَِميِن ٭ َفَ◌ْقبَلُوا ِلَْيِہ يَِزفُّوَن 
  ْعَملُوَن ٭ قَالُوا اْبنُوا لَہُ بُْنيَانًا َفَ◌ْلقُوهُ فِی اْلَجِحيِم ٭ َفَ◌َراُدوا بِِہ َکْيًدا فََجَعْلنَاہُُم الَْسفَلِيَن)َوَما تَ 

تمام عا لم ميں نوح پر سالم...اور ان کے شيعوں ميں ايک ابراہيم ہيں . وه پاکيزه دل اور سالم قلب کے ساتھ اپنے رّب کی 
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اُس وقت جب انھوں نے اپنے مربّی باپ اور اپنی قوم سے کہا:يہ کيا ہے جس کی تم لوگ پرستش کرتے بارگاه ميں آئے . 
ہو؟!آيا جھو ٹے خداؤں کو(سچے ) خدا کی جگہ چاہتے ہو؟! عالمين کے رب کے بارے ميں تمہارا کيا خيال ہے؟!اُس وقت 

نھ موڑ کر با ہر نکل گئے. انھوں نے ان کے بتوں کی ستاروں کی طرف نگا ه ڈالی اور کہا: ميں بيمر ہوں. (لوگ ) ان سے م
طرف رخ کيا اور کہا: آيا اُ ن غذاؤں کو (جو مشر کين عيد کے دن تمہارے لئے ال تے ہيں) کيو نہيں کھا تے؟! تمھيں کيا ہو 

توڑ پھو ڑ ڈا ال  گيا ہے ،کيو نہيں بولتے؟! ( يہ کہا )اور کلہاڑی سے بتوں پر حملہ کر ديا اور بڑے بت کے عال وه سب کو
  .(شہر کے لوگ) ہراساں اور سراسيمگی کے عالم ميں ان کی طرف دوڑے۔

ابرا ہيم نے پوچھا: آيا اپنے ہا تھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پو جا کر تے ہو.جبکہ خدا نے تمھيں اور تمہارے بنائے ہوئے 
  بتوں ( پتھروں) کو پيد اکياہے؟!

بنا ؤ اور اسے آگ ميں ڈال دو.انھوں نے ان کے ساتھ ايک چال چلنا چاہی ليکن ہم  انھوں نے کہا:اس کے لئے کوئی عمارت
  نے انھيں پست اور ذليل کر ديا ہے۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧٠ويں تا  ٥١۔سورٔه انبياء کی ٥
لَبِيِہ َوقَْوِمِہ َما ہَِذِه التََّماثِيُل الَّتِی َْنتُْم لَہَا َعاِکفُوَن٭ قَالُوا َوَجْدنَا آبَائَنَا لَہَا  ( َولَقَْد آتَْينَا ِْبَراِہيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوُکنَّا بِِہ َعالِِميَن ٭ ِْذ قَالَ 

بَل َربُُّکْم َربُّ السََّماَواِت َوالَْرِض  ِعِبيَن ٭ قَالَ َعابِِديَن ٭ قَاَل لَقَْد ُکنتُْم َْنتُْم َوآبَاُؤُکْم فِی َضاَلٍل ُمبِيٍن ٭ قَالُوا َِجْئتَنَا بِاْلَحقِّ َْم َْنَت ِمَن الالَّ 
اِہِديَن ٭ َوتَا لَِکيَدنَّ َْصنَاَمُکْم بَْعَد َْن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن ٭ فََجَعلَہُْم ُجَذاًذا ِالَّ َکبِيًرا لَہُْم لََعلَّہُْم ِلَْيِہ هللاِ الَِّذی فَطََرہُنَّ َوَ◌نَا َعلَی َذلُِکْم ِمَن الشَّ

ُم ٭ قَالُوا َفْ◌تُوا بِِہ َعلَی َْعيُِن النَّاِس لُوا َمْن فََعَل ہََذا بِآلِہَتِنَا ِنَّہُ لَِمَن الظَّالِِميَن ٭ قَالُوا َسِمْعنَا فَتًی يَْذُکُرہُْم يُقَاُل لَہُ ِْبَراِہييَْرِجُعوَن ٭ قَا
٭ قَاَل بَْل فََعلَہُ َکبِيُرہُْم ہََذا فَاْسَ◌لُوہُْم ِْن َکانُوا يَنِطقُوَن ٭ فََرَجُعوا ِلَی َنفُِسِہْم  لََعلَّہُْم يَْشہَُدوَن ٭ قَالُوا ََ◌ْنَت فََعْلَت ہََذا بِآلِہَتِنَا يَاِْبَراِہيمُ 

َما الَيَنفَُعُکْم َشْيئًا هللاِ ِن افَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوفَقَالُوا ِنَُّکْم َْنتُْم الظَّالُِموَن ٭ ثُمَّ نُِکُسوا َعلَی ُرئُوِسِہْم لَقَْد َعلِْمَت َما ہَُؤاَلِئ يَنِطقُوَن ٭ قَاَل َ
ُکْم ٭ ُفٍّ لَُکْم َولَِما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ا قُوهُ َوانُصُروا آلِہَتَُکْم ِْن ُکنتُْم فَاِعلِيَن ٭ قُْلنَا يَانَاُر ُکونِی بَْرًدا هللاِ ََوالَيَُضرُّ فاَلَتَْعقِلُوَن ٭ قَالُوا َحرِّ

  ُدوا بِِہ َکْيًدا فََجَعْلنَاہُْم الَْخَسِريَن )َوَساَلًما َعلَی ِْبَراِہيَم ٭ َوَ◌َرا
بيشک ہم نے ابراہيم کو وه رشد عطا کيا جو ان ميں ہو نا چا ہئے تھا اور ہم اس سے آگا ه تھے . جب انھوں نے اپنے مربّی 

م نے اپنے آباء و باپ اور اپنی قوم سے کہا : يہ مورتياں کيا ہيں کہ جن کی عبادت ميں مشغول ہوگئے ہو؟! انھوں نے کہا.ہ
اجدادکو ان کا پجا ری پا يا ہے . ابراہيم نے کہا: بيشک تم اور تمہارے آباء واجداد کھلی ہوئی گمرا ہی ميں ہو. انھوں نے پو 
چھا: آيا تم حق کی طرف سے ہماری جانب آئے ہو يا تم بھی ايک بازی گرہو؟! ابراہيم نے کہا : بلکہ تمہارا رّب زمين اور 

رّب ہے ، جس نے ان سب کو خلق کيا ہے اور ميں اس امر پر گواہی ديتا ہوں .خدا کی قسم تمہارے باہر جا نے آسمانوں کا 
کے بعد تمہارے بتوں کے بارے ميں کوئی تدبير ميں ضرور کروں گا . پھر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑ ے کر ديا جز بڑے بُت کے 

ے ہمارے خداؤں کے ساتھ ايسا سلوک کيا ہے وه ستمگر وں کہ شايد اس کی جانب رجو ع کر يں . (لوگوں نے) کہا: جس ن
ميں سے ہے.انھوں نے کہا:ہم نے سنا ہے کہ ابرا ہيم نامی جوان ہمارے بتوں کو بُرے لفظوں سے ياد کرتا ہے.انھوں نے 

خداؤں کے  کہا: اسے لوگوں کے سامنے حا ضر کرو تا کہ سب گو اہی ديں. انھوں نے پو چھا!اے ابراہيم !کيا تم نے ہمارے
ساتھ ايسا برتاؤ کيا ہے؟.ابراہيم نے جواب ديا:بلکہ ان ميں جو سب سے بزرگ ہے اس نے ايسا کيا ہے، اگر يہ بول سکتے 

ہيں تو ان سے پو چھ لو!.(قوم) نے اپنے نفوس کی طرف رجو ع کر کے کہا: تم خود ہی ظا لم و ستمگر ہو.پھر سر جھکا کر 
ا نتے ہو کہ يہ کالم نہيں کر سکتے. ابراہيم نے کہا : پھر خدا کے سوا کيوں کسی ايسی چيز بو لے ، ( اے ابراہيم ) تم تو ج

کی عبادت کر تے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکے اور نہ نقصا ن؟!. تم پر اور ان بتوں پر وائے ہو جن کی خدا کے بجائے 
اسے جال دو اور اپنے خداؤں کی نصرت کرو اگر تم  پرستش کر تے ہو، کيا تم اتنا بھی نہيں سمجھتے ؟ ! (لوگوں نے کہا )

لوگ کچھ کر سکتے ہو تو. اور ہم نے خطا ب کيا کہ: اے آگ! ابراہيم پر سال متی کے ساتھ ٹھنڈی ہوجا. انھوں نے ان 
  (ابراہيم ) کے ساتھ مکر و فر يب کا اراده کيا تو ہم نے بھی انھيں نقصان اٹھانے والوں ميں قرار ديا۔

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٢٥٨بقره ۔ سورٔه ٦
اْلُمْلَک ِْذ قَاَل ِْبَراِہيُم َربِّی الَِّذی يُْحيِی َويُِميُت قَاَل َنَا ُْحيِی َوُ◌ِميُت قَاَل ِْبَراِہيُم َفِ◌نَّ هللاُ ( َلَْم تََر ِلَی الَِّذی َحاجَّ ِْبَراِہيَم فِی َربِِّہ َْن آتَاهُ ا

  الَيَْہِدی اْلقَْوَم الظَّالِِمين)هللاُ َمْشِرِق َفْ◌ِت بِہَا ِمْن اْلَمْغِرِب فَبُِہَت الَِّذی َکفََر َواَیْ◌تِی بِالشَّْمِس ِمْن الْ هللاَ ا
کيا تم نے نہيں ديکھا اس شخص ( بادشاه وقت ) کو جس نے ابرا ہيم سے ان کے رّب کے بارے ميں بحث کی صرف اس 

ے کہا: ميرا رّب وه ہے جو زنده کرتا ہے اور مارتا ہے ، لئے کہ خدا نے اس کو ملک عطا کيا تھا جس وقت ابراہيم ن
(بادشاه) نے کہا کہ ميں بھی زنده کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہيم نے کہا: ميرا خدا وه ہے جو سورج کو مشرق سے نکا لتا 

ا جز اور بے بس ہوہے ( اے بادشاه) تو اسے مغرب سے نکال دے وه کافر (بادشاه) مبہو ت وششدر ہو گيا اور جواب سے ع
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  گيا خدا ستمگروں کی راہنمائی نہيں کر تا۔

  دوسرا منظر۔ حضرت ابراہيم اور حضرت لوط
  ۔ آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:٣٢۔ ٣١۔ ٢٧۔٢٦۔سوره عنکبوت کی ١

ةَ َواْلِکتَاَب  ( فَآَمَن لَہُ لُوط َوقَاَل ِنِّی ُمہَاِجر ِلَی َربِّی ِنَّہُ ہَُو اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم ٭ َوَوہَْبنَا يَّتِِہ النُّبُوَّ لَہُ ِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوَجَعْلنَا فِی ُذرِّ
ا َجائَْت ُرُسلُنَا ِْبَراِہيَم بِ  الِِحيَن ٭...٭َولَمَّ ْنيَا َوِ◌نَّہُ فِی اآلِخَرِة لَِمْن الصَّ اْلقَْريَِة ِنَّ َْہلَہَا اْلبُْشَری قَالُوا ِنَّا ُمْہلُِکو َْہِل ہَِذِه َوآتَْينَاهُ َْجَرهُ فِی الدُّ

يَنَّہُ َوَ◌ْہلَہُ اِلَّ اْمَرَ◌تَہُ     َکانَْت ِمْن اْلَغابِِرين )َکانُوا ظَالِِميَن ٭ قَاَل ِنَّ فِيہَا لُوطًا قَالُوا نَْحُن َْعلَُم بَِمْن ِفيہَا لَنُنَجِّ
ی طرف ہجرت کرتا ہوں،ميرا رّب عزيزپس لوط ان ( ابراہيم) پر ايمان الئے اور کہا :ميں (اس ديار شرک سے ) اپنے رب ک

اور حکيم ہے . اور ہم نے اسے اسحق اور يعقوب عطا کيا اور اس کے خاندان ميں نبوت اور آسمانی کتاب قرار دی اور دنيا 
ميں اسے اس کا اجر مرحمت کيا اور آخرت ميں بھی وه صالحين کے زمره ميں ہے .اور جب ہمارے نمائنده فرشتوں نے 

ے لئے (فرزند کی والدت کی )خوشخبری دی اور انھوں نے کہا : ہم ( اپنے رّب کے حکم سے) اس ديار کے ابرا ہيم ک
لوگوں کو جو ظالموں کے زمره ميں ہيں ہالک کر ديں گے. ابراہيم نے کہا :لوط بھی وہيں ہيں، انھوں نے کہا: ہم وہاں کے 

کونجات دے ديں گے ان کی بيوی کے عالوه جو کہ ہال ک ہو رہنے والوں سے زياده واقف ہيں،ہم لوط اور ان کے خا ندان 
  نے والی ہے ۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے :٧٦۔٦٩۔ سورهٔ ہود کی ٢
ا َرَ◌ی َيْ ( َولَقَْد َجائَْت ُرُسلُنَا ِْبَراِہيَم بِاْلبُْشَری قَالُوا َساَلًما قَاَل َساَلم فََما لَبَِث َْن َجاَئ بِِعْجٍل َحنِيٍذ٭فَ  ِديَہُْم الَتَِصُل ِلَْيِہ نَِکَرہُْم َوَ◌ْوَجَس لَمَّ

َحاَق َوِمْن َوَراِئِ ْسَحاَق يَْعقُوَب ٭ قَالَْت ِمْنہُْم ِخيفَةً قَالُوا الَتََخْف ِنَّا ُْرِسْلنَا ِلَی قَْوِم لُوٍط ٭ َواْمَرَ◌تُہُ قَائَِمة فََضِحَکْت فَبَشَّْرنَاہَا ِبِ◌سْ 
َوبََرَکاتُہُ َعلَْيُکْم َْہَل اْلبَْيِت ِنَّہُ َحِميد هللاِ َرْحَمةُ اهللاِ ز َوہََذا بَْعلِی َشْيًخا ِنَّ ہََذا لََشْيئ َعِجيب٭ قَالُوا َتَْعَجبِيَن ِمْن َْمِر ايَاَوْيلَتَا ََ◌لُِد َوَ◌نَا َعُجو

ْوُع َوَجائَْتہُ اْلبُْشَری يَُجاِدلُنَا فِی قَْوِم  ا َذہََب َعْن ِْبَراِہيَم الرَّ اه ُمنِيب ٭ يَاِْبَراِہيُم َْعِرْض َعْن ہََذا ِنَّہُ قَْد َمِجيد ٭ فَلَمَّ لُوٍط ٭ ِنَّ ِْبَراِہيَم لََحِليم َوَّ
  َجاَئ َْمُر َربَِّک َوِ◌نَّہُْم آتِيِہْم َعَذاب َغْيُر َمْرُدوٍد )

يا اور (چونکہ انھيں ہمارے فرشتوں نے ابراہيم کو بشارت دی (مژده سنايا)اور انھيں سالم کيا،ابرا ہيم نے بھی جواب سالم د
آدمی کی شکل ميں ديکھا تھا اس لئے) ابھی زياده دير نہيں ہوئی تھی کہ ايک بھنا ہوا گائے کا بچھڑا حا ضر کر ديا . اور 

جب ديکھا کہ وه لوگ غذا کی طرف ہاتھ نہيں بڑھا تے تو انھيں نا راض سمجھا اور دل ميں ان سے خو فزده ہوئے(فرشتوں 
ہم قوم لوط کی طرف بھيجے گئے ہيں انکی بيوی جو کھڑی ہوئی تھی (خو شی سے) ہنسنے لگی. پھر ہم  نے ) کہا : نہ ڈرو

نے اس کو اسحق کی بشا رت دی اور اسحق کے بعد يعقوب کی، اس نے کہا: اے وائے! ميں ايک بو ڑھی عورت ہوں اور 
عجيب سی بات ہے .فرشتوں نے کہا : کيا تمہيں ميرا شوہر بھی ضعيف ہے ( کيا ميں بچہ پيدا کر سکتی ہوں) يہ تو بالکل 

حکم اٰلہی ميں تعجب ہورہا ؟! خدا کی رحمت اور بر کت تم گھر والوں پر ہووه بيشک حمد و مجد اور بزرگی کا سزوار ہے 
اور جب حضرت ابرا ہيم کا ڈر ختم ہوگيا اور فرزند کی بشا رت مل گئی ،تو ہم سے قوم لوط کے بارے ميں اصرار کرنا 

  روع کرديا ،يقينا ابراہيم حليم وبردوبار، دلسوزاور ہمدرد،توبہ وانا بت کر نے والے تھے ۔ش
  اے ابرا ہيم!اس بات سے اعراض کرو کہ تمہارے رّب کا حکم آچکا ہے ان کی طرف قطعی اور اٹل عذاب آنے وا ال ہے۔

  ويں آيات مينارشاد ہوتا ہے: ٣٧تا ٢٤۔ سورٔه ذاريات کی ٣
لَی َْہلِِہ فََجاَئ بِِعْجٍل َسِميٍن ٭ َحِديُث َضْيِف ِْبَراِہيَم اْلُمْکَرِميَن ٭ ِْذ َدَخلُوا َعلَْيِہ فَقَالُوا َسالًَما قَاَل َسالَم قَْوم ُمنَکُروَن ٭ فََراَغ ِ( ہَْل َتَاَک 

بَہُ ِلَْيِہْم قَاَلَ اٰل َتْ◌ُکلُوَن ٭ َفَ◌ْوَجَس ِمْنہُْم ِخيفَةً قَالُوا الَتََخْف  ٍة فََصکَّْت َوْجہَہَا فَقَرَّ َوبَشَُّروهُ بُِغالٍَم َعلِيٍم ٭ َفَ◌ْقبَلَِت اْمَرَ◌تُہُ فِی َصرَّ
ی قَْوٍم ُمْجِرِميَن ْلُمْرَسلُوَن ٭ قَالُوا ِنَّا ُْرِسْلنَا ِلَ َوقَالَْت َعُجوز َعقِيم ٭ قَالُوا َکَذلِِک قَاَل َربُِّک ِنَّہُ ہَُو اْلَحِکيُم اْلَعلِيُم ٭ قَاَل فََما َخْطبُُکْم َيُّہَا ا

َمةً ِعْنَد َربَِّک لِْلُمْسِرفِيَن ٭ َفَ◌ْخَرْجنَا َمْن َکاَن فِيہَا مِ  ْن اْلُمْؤِمنِيَن ٭ فََما َوَجْدنَا فِيہَا َغْيَر بَْيٍت٭ لِنُْرِسَل َعلَْيِہْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطيٍن ٭ ُمَسوَّ
  ِذيَن يََخافُوَن اْلَعَذاَب الَلِيَم )ِمْن اْلُمْسلِِميَن ٭ َوتََرْکنَا فِيہَا آيَةً لِلَّ 

آيا ابراہيم کے معزز مہما نونکی حکا يت تم تک پہنچی ہے ؟!جب وه لوگ ان کے پاس آئے اور انھيں سالم کيا(اور ابراہيم 
نے بھی )سالم کيا اور ان سے فرمايا کہ تم لوگ ناآشنا انسان ہو.پھر اس گھڑی اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور موٹے 
تازے گو سا لہ کا کباب لے آئے.اور اسے ان کے پاس رکھ کر ان سے کہا: کيا تم لوگ نہيں کھاؤ گے؟.اُس وقت انھيں ان 

لوگوں سے خوف پيدا ہوا تو ان لوگوں نے کہا: نہ ڈرو اور انھيں ايک دانا اور عقلمند بچے (اسحق) کا مژده ديا.پھر ان کی 
طمانچہ مارا اور بولی: ميں ايک بوڑھی بانجھ عورت ہوں (کيسے بچہ پيداکر بيوی شور مچاتی ہوئی آئی اپنے چہرے پر 

  سکتی ہوں) ؟
تو انھوں نے جواب ديا!تمہا رے رّب نے ايسا ہی فرمايا ہے.وه حکيم اور دانا ہے.ابراہيم نے ان سے سوال کيا:اے خدا کے 



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

 
 

جے گئے ہيں. تاکہ ان کے سر پر مٹی اور پتھر کی نمائندو! تمہارا کيا کام ہے؟جواب ديا :ہم لوگ بد کار قوم کی جانب بھي
بارش کريں .ايسے پتھروں سے کہ جن پر تمہارے رّب کے نزديک ستمگروں کے لئے نشانی لگی ہوئی ہے.اور ہم مو منين 

ميں سے جو بھی وہاں تھا اسے باہر لے آئے. اور اس پورے عالقے ميں ايک مسلم،خدا پرست گھرا نے کے ہم نے کوئی 
  نہيں پا يا.اور وہاں ان لوگوں کے لئے جو خدا کے درد ناک عذاب سے ڈرتے ہيں نشانی اور عبرت قرار دی۔ گھرانہ

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ١٧٣تا ١٦٠۔سورٔه شعراء کی ٤
َوَ◌ِطيُعوِن ٭ َوَما َْسَ◌لُُکْم َعلَْيِہ هللاَ ول َِمين ٭ فَاتَّقُوا ا(َکذَّبَْت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسلِيَن ٭ ِْذ قَاَل لَہُْم َُخوہُْم لُوط َالَتَتَّقُوَن ٭ ِنِّی لَُکْم َرسُ 

ْکَراَن ِمْن اْلَعالَِميَن ٭ َوتََذُروَن َما َخلََق لَ  ُکْم َربُُّکْم ِمْن َْزَواِجُکْم بَْل َْنتُْم قَْوم َعاُدوَنِمْن َْجٍر ِْن َْجِریِ الَّ َعلَی َربِّ اْلَعالَِميَن ٭ ََتْ◌تُوَن الذُّ
ْينَاهُ الُوا لَئِْن لَْم تَْنتَِہ يَالُوطُ لَتَُکونَنَّ ِمْن اْلُمْخَرِجيَن ٭ قَاَل ِنِّی لَِعَملُِکْم ِمْن اْلقَالِيَن ٭ َربِّ نَجِّ ٭ قَ  ا يَْعَملُوَن ٭ فَنَجَّ نِی َوَ◌ْہلِی ِممَّ

ْرنَا اآلخَ    ِريَن ٭ َوَ◌ْمَطْرنَا َعلَْيِہْم َمطًَرا فََساَئ َمَطُر اْلُمنَذِريَن )َوَ◌ْہلَہُ َْجَمِعيَن ٭ِ الَّ َعُجوًزا فِی اْلَغابِِريَن ٭ ثُمَّ َدمَّ
قوم لوط نے پيغمبروں کی تکذيب کی. جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا:کيوں تم لوگ خدا سے نہيں ڈرتے اور تقوٰی 

ر ميری اطاعت کرو.ميں تم سے اختيار نہيں کر تے؟.ميں تمہارے لئے ايک امين اور خير خواه پيغمبر ہوں. خدا سے ڈرو او
اس رسالت کی اجرت نہيں چا ہتا ہوں ميری اجرت صرف رب ّالعالمين کے پا س ہے.آيا تم لوگ زمانہ کے مردوں کی طرف 

رخ کر تے ہو اور اپنی اُن ازواج کو جنھيں خدا نے تمہارے لئے خلق کيا ہے انھيں چھوڑ ديتے ہو ؟! يقينا تم لوگ ظالم اور 
انسان ہو. انھوں نے جواب ديا:اے لوط! اگر اس کے بعد تم ممانعت کرنے سے باز نہيں آئے تو تمھيں شہر سے تجا وز پيشہ 

با ہر کر ديں گے.لوط نے کہا:ميں تمہارے کام سے بيزار ہوں . خدا يا! ہميں اور ہمارے اہل وعيال کو ان (بُرے) کاموں سے 
اس کے تمام گھرانے کو نجات دی . سوائے اُس بوڑھی عورت کہ جن کے يہ مرتکب ہوتے ہيں نجات دے.ہم نے اُسے اور 

  جو پيچھے رہنے والوں ميں تھی( اور اسے ہالک ہو نا چا ہئے تھا )۔
  پھر دوسروں کو ہالک کرديااُن پر پتھرونکی بارش نازل کردی جو ڈرائے جانے والونکے حق ميں بدترين بارش ہے۔

  تعمير خانہ کعبہ:تيسرا منظر۔ ابراہيم او ر اسٰمعيل اور 
  ويں آيات ميں ارشاد فرماتا ہے: ٤١۔٣٩اور  ٣٧۔ ٣٥۔ خدا وند سبحان سورٔه ابراہيم کی ١

اِس فََمْن تَبَِعنِی َفِ◌نَّہُ نَّ َْضلَْلَن َکثِيًرا ِمْن النَّ ( َوِ◌ْذ قَاَل ِْبَراِہيُم َربِّ اْجَعْل ہََذا اْلبَلََد آِمنًا َواْجنُْبنِی َوبَنِیَّ َْن نَْعبَُد اْلَ◌ْصنَاَم ٭ َربِّ ِنَّہُ 
يَّتِی بَِواٍد َغْيِر ِذی َزْرٍع ِعْنَد بَيْ  اَلةَ ِمنِّی َوَمْن َعَصانِی َفِ◌نََّک َغفُور َرِحيم ٭ َربَّنَا ِنِّی َْسَکنُت ِمْن ُذرِّ ِم َربَّنَا لِيُقِيُموا الصَّ تَِک اْلُمَحرَّ

ِ الَِّذی َوہََب لِی َعلَی اْلِکبَِر ِْسَماعِ  فَاْجَعْل َْفئَِدةً ِمْن النَّاِس تَْہِوی ِلَْيِہمْ  َّ ِ يَل َواْرُزْقہُْم ِمْن الثََّمَراِت لََعلَّہُْم يَْشُکُروَن ٭ .... ٭ اْلَحْمُد 
يَّتِی َربَّنَا َوتَقَبَّْل دُ  اَلِة َوِمْن ُذرِّ َعاِئ ٭ َربِّ اْجَعْلنِی ُمقِيَم الصَّ َعاِئ ٭ َربَّنَا اْغفِْر ِلی َولَِوالَِدیَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم َوِ◌ْسَحاَقِ نَّ َربِّی لََسِميُع الدُّ

  يَقُوُم اْلِحَساب)
اس وقت کو ياد کرو جب ابرا ہيم نے عرض کيا:خدا يا! اس شہر (مّکہ) کو جا ئے امن قرار دے اور مجھے اور ميرے 

فراد کو گمراه کيا ہے، لٰہذا جو ميری پيروی فرزندوں کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ، خدايا !ان لوگوں نے بہت سارے ا
کرے وه مجھ سے ہے اور جو ميری نافرمانی کرے، تو بخشنے واال مہربان ہے، خدا يا ! ميں نے اپنے بعض اہل وعيال کو 

ذا بے آب وگيا ه صحرا ميں سا کن کر ديا ہے جو تيرے اس محترم گھر کے نزديک ہے۔ خدا يا تا کہ وه لوگ نما ز پڑ ھيں لہٰ 
لوگوں کے قلوب کو اُن کی طرف مائل کر دے اور انواع واقسام کے پھلوں سے انھيں روزی عطا کر شايد صبرو شکر ادا 

کريں.اس خدا کی ستائش ہے جس نے ہميں بڑھا پے ميں اسٰمعيل اور اسحق سے نوازا، ميرا رّب دعا کا سننے واال ہے، خدا 
اور ميرے فرزندوں ميں بھی،خدايا! ميری دعا کو قبول کر، خدا يا! جس دن  يا! مجھے نماز قائم کرنے والوں ميں قرار دے

  عدل کی ميزان قائم ہو گی( جس دن حساب و کتاب ہو گا)تو مجھے اور ميرے والدين اور تمام مو منين کو بخش دے۔
  ويں آيات ميں ارشا د ہوتا ہے:٢٦،٢٧،٧٨۔ سورٔه حج کی ٢

ْ◌نَا لِْبَراِہيَم َمکَ  ُجوِد ٭ َوَ◌ذِّنْ ( َوِ◌ْذ بَوَّ کَِّع السُّ  فِی النَّاِس بِاْلَحجِّ اَن اْلبَْيِت َْن الَتُْشِرْک بِی َشْيئًا َوطَہِّْر بَْيتَِی ِللطَّائِفِيَن َواْلقَائِِميَن َوالرُّ
يِن َحقَّ هللاِ َیْ◌تُوَک ِرَجااًل َوَعلَی ُکلِّ َضاِمٍر َیْ◌تِيَن ِمْن ُکلِّ فَجٍّ َعِميٍق ٭...٭َوَجاِہُدوا فِی ا ِجہَاِدِه ہَُو اْجتَبَاُکْم َوَما َجَعَل َعلَْيُکْم فِی الدِّ

اُکْم اْلُمْسلِميَن ِمْن قَْبُل ...)   ِمْن َحَرٍج ِملَّةَ َبِيُکْم ِْبَراِہيَم ہَُو َسمَّ
دو اور کی جگہ آماده کی اور (ميں نے فرمايا)کسی چيز کو ميرا شريک اور ہمتا قرار نہهللا جب ہم نے ابراہيم کے لئے بيت ا

ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں، قيام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجده گذاروں کے لئے پاک و پاکيزه 
رکھو.اور لوگوں کے درميان حج کا اعالن کروتا کہ پياده اور ال غر سواريوں پر سوار ہو کر دور دراز عالقوں سے تمہاری 

سا جہاد جواُس کے سزاوار اور مناسب ہو.اُس نے تمھيں منتخب فرمايا ہے اور طرف آئيں.اور خدا کی راه ميں جہاد کرو،اي
تمہارے لئے دين ميں کوئی زحمت و دشواری قرار نہيں دی ہے، يہی تمہارے باپ ابراہيم کا آئين ہے کہ اس نے تمھارا پہلے
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  ہی سے مسلمان نام رکھا ہے۔ 
  ہے: ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ١٢٩تا  ٢٤۔سورٔه بقره کی ٣

يَّتِ  ہُنَّ قَاَل ِنِّی َجاِعلَُک لِلنَّاِس َِماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّ ی قَاَل الَيَنَاُل َعْہِدی الظَّالِِميَن ٭ َوِ◌ْذ َجَعْلنَا ( َوِ◌ِذ اْبتَلَی ِْبَراِہيَم َربُّہُ بَِکلَِماٍت َفَ◌تَمَّ
کَّ اْلبَْيَت َمثَابَةً لِلنَّاِس َوَ◌ْمنًا َواتَِّخُذوا ِمْن َمقَاِم ِ ِع ْبَراِہيَم ُمَصلًّی َوَعِہْدنَا ِلَی ِْبَراِہيَم َوِ◌ْسَماِعيَل َْن طَہَِّرا بَْيتَِی لِلطَّائِفِيَن َواْلَعاِکفِيَن َوالرُّ

ُجوِد ٭ َوِ◌ْذ قَاَل ِْبَراِہيُم َربِّ اْجَعْل ہََذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق َْہلَہُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنہُ  َواْليَْوِم اآْلِخِر قَاَل َوَمْن َکفََر َفُ◌َمتُِّعہُ هللاِ بِا مْ السُّ
هُ ِلَی َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُر ٭ َوِ◌ْذ يَْرفَُع ِْبَراِہيُم اْلقََواِعَد ِمْن اْلبَْيِت  َوِ◌ْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ِنََّک َْنَت السَِّميُع قَلِياًل ثُمَّ َْضطَرُّ

يَّتِنَا ُمَّةً ُمْسلَِمةً لََک َوَ◌ِرنَا َمنَاِسَکنَا َوتُْب َعلَيْ اْلَعلِ  ِحيُم٭ َربَّنَا َواْبَعْث فِيِہْم يُم ٭ َربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََک َوِمْن ُذرِّ اُب الرَّ نَا ِنََّک َْنَت التَّوَّ
يِہْم ِنََّک َْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم)َرُسواًل ِمْنہُْم يَْتلُو َعلَْيِہْم آيَاتَِک َويَُعلُِّمہُُم    اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َويَُزکِّ

جب خدا وندمنّان نے (حضرت )ابراہيم کا چند کلمات کے ذريعہ امتحان ليا اور جب وه کامياب ہوگئے تو خدا وند عالم نے 
فرزندوں کو بھی؟ خدا نے کہا:ميرا عہده ظالموں کہا:ميں نے تمھيں لو گوں کا پيشوا اور امام قرار ديا.ابراہيم نے کہا:ميرے 

کو نہيں ملے گا .اور جب ہم نے کعبہ کو جائے امن اور لوگوں کا مرجع بنا يا اور يہ مقرر کيا کہ مقام ابراہيم کو مصلّٰی قرار 
  دو اور ابراہيم واسٰمعيل سے عہد وپيمان لياکہ ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں، 

کوع کرنے والوں اور سجده گزاروں کے لئے پاک وپاکيزه رکھيں. اور جب ابراہيم نے عرض اعتکاف کرنے والوں ر
کيا:خدا يا :اس شہر کو جا ئے امن قرار دے اور وہاں کے لوگوں کو جوخدا ورسول اور روز قيامت پر ايمان رکھتے ہيں 

ھی دنيا مينتھوڑا بہره مند کروں گا،ليکن پھلوں سے رزق عطا کر . خدا وند عالم نے فرمايا:جو کفر اختيار کرے گا اسے ب
آخرت ميں آتش جہنم ميں جو کہ بہت برا ٹھکا نہ ہے اُسے ضرور عذاب دوں گا.اور جب ابراہيم اور اسٰمعيل خانہ کعبہ کی 

ا! ہميں ديواريں بلند کررہے تھے،تو انھوں نے کہا: خد ايا! ہماری خد مت کو قبول فرما کہ تو ہی سننے واال اور دانا ہے.خداي
اپنے فرمان کے سامنے سراپا تسليم قرار دے اور ہماری ذّريت کو بھی اپنے سامنے سراپا تسليم ہونے والی امت قرار دے 
اور ہميں عبادت کا طريقہ سکھا اور ہم پر بخشش کر کہ تو بخشنے واال اور مہر بان ہے.خد ايا!ان کے درميان انھيں ميں 

کی ان پر تال وت کرے اور انھينکتاب و حکمت کی تعليم دے اور ان کے نفوس کا تزکيہ سے پيغمبر بھيج تا کہ تيری آيات 
  کرے بيشک تو عزيز اور حکيم ہے۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے : ١٠٧تا ٩٩۔سورٔه صافات کی ٤
الِِحيَن ٭ فَبَشَّرْ  ا بَلََغ َمَعہُ السَّْعَی قَاَل يَابُنَیَّ ِنِّی ََری فِی ( َوقَاَل ِنِّی َذاِہب ِلَی َربِّی َسيَْہِديِن ٭ َربِّ ہَْب لِی ِمَن الصَّ نَاهُ بُِغالٍَم َحلِيٍم ٭ فَلَمَّ

ا َْسلََما َوتَلَّہُ لِْلجَ هللاُ اْلَمنَاِم َنِّی َْذبَُحَک فَانظُْر َماَذا تََری قَاَل يَاَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِی ِْن َشاَئ ا ابِِريَن ٭ فَلَمَّ بِيِن ٭ َونَاَدْينَاهُ َْن ِمْن الصَّ
ْؤيَا ِنَّا َکَذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِيَن ٭ ِنَّ ہََذا لَہَُو اْلباَلَُئ اْلُمبِيُن ٭    َوفََدْينَاهُ بِِذْبٍح َعِظيٍم )يَاِْبَراِہيُم ٭ قَْد َصدَّْقَت الرُّ
دا يا! مجھے نيک اور صا لح فرزند عطا کر . ابراہيم نے کہا: ميں خدا کی طرف جا رہا ہوں يقينا وه ميری ہدايت کرے گا.خ

لٰہذا ہم نے اسے ايک حليم و بردباراور صا بر فرزند کی بشارت دی.اور جب وه بچہ سن رشد کو پہنچا اور ان کے ہمراه کو 
 شش و عمل ميں لگ گيا تو ابراہيم نے کہا:اے ميرے فرزند! ميں نے خواب ميں ديکھا ہے کہ تمہاری قربانی کر رہا ہوں

.تمہا را کيا خيال ہے( تمہاری رائے کيا ہے ) بيٹے نہ کہا !اے بابا:جو کچھ آپ کو حکم ديا گيا ہے اُسے انجام ديجئے انشاء 
هللا مجھے صابروں ميں پا ئيں گے. اور جب دونوں ہی امر حق کے سامنے سراپا تسليم ہوگئے اور ابرا ہيم نے بيٹے کو ذبح 

ا.تو ہم نے اُسے آواز دی اے ابرا ہيم!تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھايا ؛ اور ہم نيکو کرنے کے لئے پيشانی کے بل لٹا ي
کاروں کو اسی طرح جزا ديتے ہيں.يہ رو شن و آشکار امتحا ن وآزما ئش ہے.اور ہم نے اسے ذبح عظيم کا فد يہ قرار ديا 

  ہے ۔
  ہے: ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ٩٥۔اور ٦٨۔ ٦٧۔٦٥۔ سورٔه آل عمران کی ٥

ون فی ابراھيم َ و ما ٔاُنزلِت التَّوراة ُواالنجيُل ااّل من بعده ٔا فال تعقلوَن٭...٭ ما کاَن ابراھ يم ُ يھو دّےا ً و (يا اھل الکتاب ِ لم تُحا جُّ
ُعوهُ َو ٰھَذا النَّبِیُّ والَّذين آمنوا ال نصرا نّےاً و لکن کان حنيفا ً ُمسلما ً و ماکان مَن المشر کيَن٭ اّن ٔاو لی النّاس بابراھيم لَلَّذيَن اتَّبَ 

ُ فَا تَّبِعوا ملّة ابراھيم َ حنيفاً َو ماَ َکاَن ِمَن الُمْشِرکيِن) ُ َولِّی الُمؤمنين٭...٭قُل َصَدَق ّهللاٰ   وّهللاٰ
عد نازل اے اہل کتاب! کيوں ابرا ہيم کے دين کے سلسلہ ميں آپس ميں نزاع کر رہے ہو جب کہ توريت اور انجيل اس کے ب

ہوئی ہے، آيا فکر نہيں کرتے ؟!.....ابرا ہيم نہ يہودی تھے اور نہ نصرانی ليکن دين حنيف،توحيد اور اسالم سے وابستہ تھے
اور مشرکوں ميں نہيں تھے.ابرا ہيم سے لوگوں ميں سب سے زيا ده نزديک وه لوگ ہيں جو ان کے پيرو ہيں اور يہ پيغمبر 

اور خدا وند عالم مومنين کا سرپرست ہے .....کہو (اے پيغمبر)خدا کی بات سچی ہے( نہ کہ اور جو لوگ ايمان الئے ہيں 
تمہارا دعوٰی) لٰھذا حضرت ابرا ہيم کے دين و آئين کا اتباع کرو کہ ايک پاک و پاکيزه اور صاف ستھرا دين ہے۔ اور وه 

  (ابراہيم ) کبھی مشرکوں ميں نہيں تھے۔
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  ميں ارشاد ہوتا ہے: ويں آيت ١٢٣۔ سورٔه نحل کی ٦
  (ثُمَّ اَوَحينا اَِن اتَّبِع ِملَّة اِبرا ھيَم َحنيفا ً و َ ما کاَن من َ الُمشر ِکين)

پھر ہم نے تم کو وحی کی کہ ابرا ہيم کے پاکيزه آئين کا اتباع کرو کہ اُس نے کبھی خدا ئے يکتاکے ساتھ کسی کو شر يک 
  قرار نہيں ديا:

  يت ميں ارشاد ہوتا ہے:ويں آ ١٢٥۔سورٔه نساء کی ٧
 ُ ِ َو ھَُو ُمْحِسن َو اتَّبَع ِملَّةَ اِبرا ھيَم َحنيفا ً َو اتََّخَذ ّهللاٰ ّٰ ِ    ابراھيم َخليالً)( َومن اَْحَسُن ِدينا ً ِممَّن اَسلََم َوْجھَہُ 

زه دين کا اتباع کرتا ہے؟اُس شخص سے بہتر کس کا دين ہے جو خدا کی طرف ما يل اور نيکو کا ر ہے اور ابرا ہيم کے پاکي
  کہ خدا وند عالم نے ابرا ہيم کو اپنا خليل اور دوست بنا يا ہے۔

  چوتھا منظر، ابرا ہيم و اسحق اور يعقوب 
  ويں آيات ميں رشاد فرما تا ہے: ٥ويناور .٤٩۔ خدا وند سبحان سورٔه مر يم کی ١

ِ وَ    ھَبنا لَہُ اِسحا َق َو َےعقُوَب َو ُکاّل ً َجَعلنا نَبّےاً٭...َوَجَعلنا لھُم لََسان ِصدِقِ◌ علّےاً)(فَلَّما اعتََز لَھُم َو ما َےعبدوَن ِمن ُدون ّهللاٰ
جب ابرا ہيم نے اُن سے اور جن کو وه خدا کی جگہ پوجتے تھے، ان سب سے کناره کشی اختيا ر کی اور ہم نے اسے اسحق

  ہره آفاق ذکر خير انھيں عطا کيا۔اور يعقوب سے نوازا اور سب کو نبی بنا يا. اور ايک ش
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:  ٧٣ويں اور ٧٢۔سورهٔ انبيا ء کی ٢

ْم فِْعَل اْلَخْےَراِت َواِقَاَم (َوَوھبنا لہُ اسحاَق َو َےعقُوَب نا فلةً َو ُکاّلً َجَعلنَاَصالِحين٭َوَجَعلنَا ھُم ائمةً َےھدوَن بِامِرناَ َواَوَحينَا اِليھَ 
َکاة َوَکانُوا لَنا َعابِديَن)الصَّ    الِة ّواِيتاَئ الزَّ

اور ہم نے اُس (ابرا ہيم ) کو اسحق اور يعقوب عطا کيا اور سب کو صا لح قرار ديا . اور اُن سب کو پيشوا بنايا تا کہ( لوگوں 
وحی کی؛ اور وه سب  کو ) ہمار ے امر کی طرف ہدايت کريں اور امور خير، نما ز قائم کرنے اور زکو ة دينے کی انھيں

  کے سب ہمارے عبادت گز ار تھے ۔
  ويں آيت ميں ارشا د ہوتا ہے: ٥٨، سورٔه مر يم کی ٣

ةِ  ِة آَدَم َوِممَّن َحَملنَامع نُوح ٍ َوِمن ُذ رِّ ےَّ َن من ُذرِّ ےَّ   اِبرا ِھيم َواِسٰرا ئيل...) (ٔاُْوٰلئَِک الّذ ين اَنعَم ّهللاٰ َعليِھم مَن النَّبےِّ
ه لوگ ہينجن پر خدا وند عالم نے انعام کيا ہے وه اوال د آدم ہيں اور ان کی اوال د سے ہيں جن کو ہم نے نوح کے ہمرا ه يہ و

 کشتی ميں بٹھا يا اور ابرا ہيم و يعقوب ( اسرا ئيل) کی اوال د ہيں۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  کلمات کی تشريح

١ :   ۔ حنيفا ً
حنيف!ايسے مخلص انسان کو کہتے ہيں جو خدا کے اوامر کے سامنے سراپا تسليم ہواور کسی مورد ميں بھی اس سے رو 

  گرداں نہ ہو،وه شخص جو گمرا ہی کے مقابل راه راست کو اہميت ديتا ہو۔
  

  حنف: 
  گمرا ہی سے راه راست کی طرف ما ئل ہو نا۔

  جنف:راه ِ راست سے گمرا ہی کی طرف ما ئل ہو نا۔ 
  
  ۔راغ :٢

  راغ ؛ رخ کيا، متو جہ ہوا ۔ 
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  ۔ يز فّون:٣

  زّف؛جلدی کی، يزفّون جلد ی کر تے ہيں۔ 
  
  ۔ اُّف :٤

  نفرت اور بيزاری کا تر جما ن ايک کلمہ ہے۔ 
: جذَّه ؛اُسے توڑ ٥   ا اور ٹکڑ ے ٹکڑ ے کر ديا۔ ۔ جذاذا ً

  
  ۔ بُِھت: ٦

  بھت الرجل؛ حيرت زده ہو گيا،ششدر ہو گيا،دليل وبرہان کے سامنے متحير وپر يشان ہو گيا۔
  
  ۔ بّوانا: ٧

  بّواه منز ال ً؛اُ سے نيچے ال يا. بّؤا المنزل :اس کے لئے ايک جگہ فراہم کی۔
  
  ۔ ضا مر:٨

  شت اور کم ہڈ ی واال ہو گيا. ضا مر يعنی ال غڑ اونٹ۔ضمر الجمل . ال غرو کمزور اور کم گو 
  
  ۔ فّج عميق٩

  الفّج؛وسيع اور کشاده راستہ۔
  
  ۔ مثا بہ :١٠

  المثا ب والمثا بة: گھر،پناه گاه۔
  
  ۔ تلّہ:١١

  اُسے منھ کے بل لٹا يا۔
  
  ۔ قا نتا ً :١٢

ِ ؛ اُس نے فرما نبرداری کی اور خدا وند عالم کی طوال نی مدّ  ّٰ   ت تک عبادت کی۔قنت 
  
  ۔ اّواه :١٣

  االّواه:ثرت سے دعا کر نے واال،رحيم ، مہر بان اور دل کا نازک اور کمزور۔
  
  ۔ منيب :١٤

  بہت زياده توبہ کر نے واال۔
  

  ناب اليہ :
  بارھا اس کی با رگاه کی طرف رخ کيا . ناب الی هللا: تو بہ کيااور خدا کی طرف متو جہ ہوا۔

  
  يخ پکار۔۔ صّرة: الّصرة: چ١٥
  
  ۔ فّصکت:١٦

  صّکت، يہ پر يعنی تعجب اور حيرت سے اپنے چہرے پر طما نچہ ما را۔
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  ۔ نافلة: ١٧
  زياده، اضافہ۔

منجملہ وه معانی جو اس بحث کے لئے منا سب ہيں وه يہ ہيں: حد سے زياده نيکی ،جس کو پسند کيا ہو ، فرزند اور فرزند 
  کی اوال د چو نکہ فرزند پر اضا فہ ہے۔

  
  ۔ اسرا ئيل: ١٨

  ) ١اسرائيل حضرت يعقو ب پيغمبر کا لقب تھا اسی لئے حضرت يعقو ب کی اوال د کو بنی اسرا ئيل کہتے ہيں(
..............  

  ) ۔ قاموس کتاب مقّدس: لفظ اسرائيل۔ ١(

  

شت کا ايک منظراور عقا ئد گزشتہ آيات کی تفسير ميں قا بل تو جہ مقا مات ( موارد) اور حضرت ابرا ہيم خليل هللا کی سرگذ
  اسالم پيش کرنے ميں انبيا ء عليہم السالم کا طريقہ

  پہال منظر، ابرا ہيم اور مشر کين:
حضرت ابرا ہيم کی جائے پيدائش با بل ميں خدا وند وحده ال شريک کی عبادت کے بجائے تين قسم کی درج ذيل پرستش ہوتی

  تھی:
  ) زمانے کے طاغوت (نمرود) کی پرستش۔٣ستش () بتوں کی پر٢) ستاروں کی پرستش (١(

حضرت ابرا ہيم نے مشر کين سے احتجاج ميں صرف عقلی د ال ئل پر اکتفا ء نہيں کيا (ايسا کام جسے علم کالم کے 
دانشوروں نے فلسفہ يونانی کی کتابوں کے تراجم نشر ہونے کے بعد، دوسری صدی ہجری سے آج تک انجام ديا ہے اور 

ور آپ نے اپنے د الئل ميں ممکن الوجود، واجب الوجود اور ممتنع الوجود جيسی بحثوں پر تا کيد نہيں کی بلکہ ديتے ہيں) ا
  صرف حسی د ال ئل جو ملموس اور معقول ہيں ان پر اعتماد کيا ہے جن کو ہم ذيل ميں بيان کر رہے ہيں،تو جہ کيجئے:

  ۔ ابرا ہيم اور ستاره پر ست افراد : ١
يل هللا نے ستاره پر ستوں سے اپنے احتجاج ميں آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھايا.سب سے پہلے اُن سے فرما يا: تم لو ابرا ہيم خل

گ تو پُر نور اشياء کو اپنا رب تصور کر تے ہو، چا ند تو ان سے بھی زياده روشن اور نورا نی ہے لٰہذا يہ ميرا پروردگا ر 
  ہو گا ؟!

ور معقول بات ہے اور يہی امر زينہ بہ زينہ يہاں تک منتہی ہوتا ہے کہ ان کے اذہان چاند يہ تدريجی اور طبيعی و محسوس ا
سے سورج کی طرف متو جہ ہوجا تے ہيں.اور ابرا ہيم فر ما تے ہيں: يہ ميرا رّب ہے يہ تو سب سے بز رگ اور سب سے 

نے اور اس کے نور کے ز ائل ہو نے کے زيا ده نو را نی ہے ؟! خورشيد( سورج ) کی بزرگی اور نورانيت سورج کے ڈوب
بعد ستا ره پرستوں کے اذ ھا ن کو اس بات کی طرف متو جہ کر تی ہے کہ ز ائل و فنا ہو نے وا لی چيز ال ئق عبادت نہيں 

  ہے. يہاں پر ابرا ہيم فرماتے ہيں:
ا تُشِر ُکون٭اِ نّی َوّجْھُت َو ْجِھَی لَِلَ◌ّ◌ذی فَطَر السِّ    ٰمواِت َو ااْلَْرِض...)( اِنّی بَِرٔی ِمّمٰ

اے گروه مشر کين! ميں اُس چيز سے جسے تم خدا کا شر يک قرار ديتے ہو بيزار ہوں .ميں نے تو خالص ايمان کے ساتھ 
  اس خدا کی طرف رخ کيا ہے جو زمين وآسما ن کا خالق ہے ۔

  ۔ابرا ہيم بت پر ستوں کے ساتھ:٢
بارش کی درخواست کرتے تھے اور خود سے دشمنوں کو دور کرنے کے  بُت پرست بتوں کو پکا ر تے تھے اور اُن سے

بارے ميں اُن سے شفا عت اور نصرت طلب کرتے تھے اور ان کی جانب رخ کر کے پوشيده اور خفيہ دونوں طر يقوں سے 
  اپنی حا جتوں کو طلب کر تے تھے !

بت پرستوں کے يقين و اعتقادات ميں، ان بتوں کو  يہاں اُن بتوں کی بے چا رگی اور ناتوانی ظاہر کر نے کے لئے وه بھی
  توڑنے سے بہتر کو ئی دليل نہيں تھی اور ان کے اعتقادات کا مذا ق اڑ انے کے سوا کوئی چا ره نہيں تھا۔
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تو حيد کا علمبردار اسی را ستہ کو اپنا ئے ہوئے آگے بڑ ھا اور نہا يت غور وخوض کے سا تھ بتوں کو توڑ ڈا ال اور انھيں 
  ٹکڑ ے ٹکڑے کر ڈ اال اور آخر ميناپنی کلہاڑی کو بڑے بت کی گردن ميں لٹکا ديا!

جب بت پر ست اپنے عيد کے مرا سم سے لو ٹے اور بتو کو ٹو ٹا پھو ٹا اوربکھرا ہوا پايا تو ايک دوسرے سے سوال کيا 
ان کے بارے ميں سنا ہے کہ وه ان کہ:کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ايسا سلوک کيا ہے؟ سب بو لے ! ہم نے ايک نو جو 

  کا مذا ق اڑا تا ہے. اور اُسے ابرا ہيم کہتے ہيں!
  سب نے کہا : 

  (فَٔاتُوا بِہ َعلٰی اَعُےن النَّاِس لَعلّھْم َےْشھَُدون) 
لوگو کے سا منے اور جما عت کے حضور اُ سے حا ضر کيا جا ئے تا کہ سب اس کا م سے متعلق گوا ہی ديں.اور جب ا 

  يم کو حا ضر کيا گيا اور اُن سے پو چھا گيا۔براہ
  ( ٔا ٔاْنَت فَعلَت ھَذا بآ لِھَتنا َےااِبرا ھيم٭ قا َل بَْل فََعلَہُ کبيُر ھُْم ھذا فاسئلوھُم اِْن َکانُوا َےنِطقُون)

کہ ايسا ان کے بڑے اے ابراہيم آيا تم نے ہمارے خدا ؤں کے ساتھ ايسا سلوک کيا ہے؟ ابرا ہيم نے مقام احتجاج ميں کہا: بل
  نے کيا ہے.تم لو گ ان بتوں سے سوال کر و، اگر بو لتے ہيں تو۔

ابرا ہيم کی دليل نہايت قا طع اور روشن دليل تھی کامياب ہوگئی .مشر کين اپنے آپ ميں ڈوب گئے (دم بخود ہوگئے ) اور 
  اپنے آپ سے کہنے لگے:

  (انکم انتم الظالمون)
  ہيم کہ جس نے بتوں کو توڑا ہے. تم لو گ خود ظالم ہو نہ ابرا

پھر انھوں نے سر جھکا ليا اور ال جواب ہوگئے، وه خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ بت جواب نہيں ديں گے۔وه لوگ 
حضرت ابرا ہيم کی دليل کے مقا بلے ميں عا جز ہوگئے اس لحا ظ سے کہ بت اپنے دفاع کرنے سے عا جز اور بے بس 

  نفع پہنچا ئيں؟  ہيں، چہ جائيکہ لو گوں کو
  فِی الَجِحيم) ( فََماَکاَن َجواَب قَوِمہ ااِلَّ ٔاْن قَالوا اقتلُوهُ ٔاَ ْو َحرِّ قوه)...(َو قَا لُو ا ابنُوا لہُ بنُيا نا ً فَٔاَ ْلقُو هُ 

گ ميں جال ڈ الو،لٰہذا (ابرا ہيم کی ان تمام نصيحتوں اور مواعظ کے بعد ) ان کی قوم نے صرف يہ کہا:اسے قتل کر ڈ الو يا آ
اس کے عالوه انھوں نے کوئی جواب نہينديا...قوم نے (ان کی حجت اور برہان کو سنی ان سنی کرديا ...) اور کہا : اس کے 

  لئے کوئی آتش خا نہ بنانا چاہئيے اور اسے آگ ميں جال دينا چاہئے اور سب نے کہا:
لين ٭قُلنَا َےا نَاُر ُکونِی بَرداً َو َسالماً َعٰلی اِبٰراھيم٭ َو اردوا بِہ کيدا ً فَجعلنَاھُُم (َحرِّ قُو هُ و ْاْنُصر وْا آلِھتکم اِن ُکنتُم فَاعِ 

  ااْلٔ ََخِسرين)
اسے جال ڈالو اور اپنے خداؤں کی نصرت کرو اگر( خداؤں کی رضا يت ميں ) کچھ کر نا چا ہتے ہو،اس قوم نے عظيم اور 

کو ڈا ل ديا.ہم نے خطا ب کيا کہ : اے آگ! ابراہيم کے لئے سرد وسال مت ہو  زبردست آگ روشن کی اور اس ميں ابرا ہيم
جا۔ وه لوگ ان سے مکر وحيلہ اور کينہ وکدورت کر نے لگے تو ہم نے ان کے مکرو حيلے کو با طل کر ديا اور انھيں 

  نقصان ميں ڈال ديا ۔

  ۔ ابرا ہيم اور ان کے زمانے کے طا غوت.٣
نے کے طا غوت نمرود ( جس کی حکو مت کا دائره نہايت وسيع تھا)اور ربوبيت کا اّدعا کر تے ہوئے ابرا ہيم نے اپنے زما

  احتجا ج کيا. خدا وند عالم نے فر ما يا: 
  (ٔاَ لَْم تََر اِلٰیَ اَلّذی َحا جَّ ا برا ھيَم فِی َربِّہ ٔاْن آتاهُ َهللاّٰ ُاَلُملَک)

وند عالم نے ملک ديا تھا ، اُس نے ابرا ہيم سے پروردگار کے بارے ميں  کيا تم نے اس شخص کو نہيں ديکھا جسے خدا
  احتجا ج کيا۔

  جيسا کہ قرآن کا شيؤه بيان ، اس احتجاج سے عبرت حاصل کرنا ہے، لٰہذا خدا اس کے بعد فرماتا ہے :
  (اِْذ قَاَل اِْبَراِھيم َربَِّی الِّذی ُےحِےْيی َوُےِمْےت)

  کہا :ميرا رّب وه ہے جو زنده کرتا ہے اور ما رتا ہے(موت ديتا ہے )۔ جب ابراہيم نے (نمرود سے)
يہ با ت نمرود کے ادعائے ربو بيت کے مقابلہ ميں بيان کی گئی ہے، اس کے بعد قرآن نے نمرود کی ابراہيم کے مقابل 

  گفتگو کو بيان کيا ہے :
  (ٔانَا اُحيِی َواُميُت)

  ميں بھی زنده کرتا ہو اور ما رتا ہوں۔
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فوراً ہی حکم ديتا ہے کہ ايک آزاد انسان پکڑ کر اسے قتل کرديا جائے اور قتل کے مجر م کو آزاد کر ديں! اس نے اپنے 
خيا ل ميں جو دعوٰی کيا اسے ثا بت کرديا. يہاں پر حضرت ابراہيم نے نمرود سے عقلی احتجاج نہيں کيا کہ ايک بے گنا ه کا

مستحق کو زنده چھوڑ نا حقيقی طور پر ما رنا اور زنده کرنا نہيں ہے، بلکہ ايک  قتل کرنا اور اسی طرح موت کی سزا کے
  دوسرا محسوس اور معقول احتجاج پيش کياکہ :

  َیْ◌تِی بِالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق َفْ◌ِت بِہَا ِمْن اْلَمْغِرِب فَبُِہَت الَِّذی َکفََر ..)هللاَ (...َفِ◌نَّ ا
لتا ہے ، تم اسے مغرب سے نکا ل دوتو وه کافر ششدر ومبہوت ہو کر ره گيا!''( سورٔه  ''خدا وند عالم مشرق سے آفتاب نکا

  )۔ ٢٥٨بقره،آيت ،
حضرت ابرا ہيم خليل الرحمن مشرکين سے اپنے احتجاج ميں اسی طرح محسوس اور معقول دال ئل کا استعمال کرتے ہيں . 

ث و احتجاج کے موقع پر اسی روش سے استفاده کيا جس طرح ديگر پيغمبروں نے بھی اپنے زمانے کے مشر کين سے بح
  ہے۔

قرآن کر يم بھی جب تمام لو گونسے گفتگو کرتا ہے يا مشرکين کے مختلف طبقے کو مخا طب قرار ديتا ہے تو يہی را ستہ 
 ٧٣حج کی  اپنا تا ہے اور استدالل کرنے ميں صرف فال سفہ اور دانشو روں پر اکتفا ء نہيں کر تا مثال کے طور پر سورهٔ 

  ويں آيت ميں تمام انسانوں کے لئے محسوس اور معقول مثال ديتا ہے: 
ھَاالنَّاس ُضِرَب َمثل فا ْستَِمعُوالہُ اِنَّ الّذيَن تَدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ لَْن يْخلُقو ْا ذباباً )   (ياَ اَےُّ
خدا کے بد لے پوجتے ہو،وه کبھی ايک  ''اے لوگو! ايک مثا ل دی گئی ہے، اس کی طرف تو جہ دو:جن بتوں کو تم لوگ

  مکھی بھی خلق نہيں کر سکتے۔
خداوندعالم نے جو مثال پيش کی ہے اُس ميں ايک کثيف اور گندے حشره (مکھی) کی بات ہے کہ سب ہی اُس سے نفرت کر 

  تے ہيناور وه ہر جگہ پا ئی جا تی ہے. وه فر ماتا ہے:
تا کہ تمہاری ضرورتوں کو پو ری کريں، وه مکھی کے مانند کثيف اور پست جن بتوں کی خدا کی جگہ عبادت کر تے ہو'' 

حشره کے پيدا کرنے سے بھی عا جز ہيں اور اس کو لفظ(لن) يعنی ہر گز سے تعبير کيا ہے تاکہ ايسی توانائی کوان سے 
اور نا توانی کی زياده ہميشہ کے لئے نفی کر دے .پھر عبادت کئے جا نے وا لے جعلی اور خود ساختہ خداؤں کی عاجزی 

  سے زياده تشريح کر تے ہوئے فرماتا ہے:
  (َو اِِ◌ْن َےْسلُْبھُم الذُّ باُب َشْےئاً اٰل َےْستَنقذ ُوه ِمنہ)

  ''اگر مکھی ان سے کوئی چيز لے لے تو وه اس سے واپس نہيں لے سکتے ''
ت)فرعون کا خون يا وه گائيں کہ جن کی اگر يہ مکھی اپنے چھوٹے اور معمولی ہو نے کے با وجود ( زمانے کے طا غو

ہندو پو جا کر تے ہيں(اور انسانوں کے ايسے ديگر خدا ) اگر اپنی حد ميں ان کا تھوڑاسا خون چوس لے تو وه خود ساختہ 
خدا ا س بات پر قادر نہيں ہے کہ اس معمولی اور کثيف حشره سے اپنا حق واپس لے ليں! اس وقت مطلب کو مزيد شد ومد 

  تھ بيان کر تے ہوئے فر مايا :کے سا
  (َما قََدُروا هللاَ حقَّ قَدره)

ان ضيعف اور ناتواں بندوں نے خدا کو جيسا کہ حق ہے اُس طرح نہيں پہچانا ہے. کيونکہ انھوں نے اُس خدا کا جو زمين 
  اور آسما نوں کا خا لق ہے ذليل و خوار ، ضيعف و ناتواں مخلوق کو شريک قرار دياہے!

عالم اور اس کے پيغمبروں کا احتجاج اسی طرح کا ہے ان کے احتجاج ميں علماء علم کالم کی روش جو ان کے تا خدا وند 
ليفا ت ميں ذکر ہوئی ہے دکھا ئی نہيں ديتی . يقينا کو نسی روش اور طريقہ بہتر ہے جس کا مناظره اور احتجاج کے موقع پر

  استعمال کيا جائے؟!
  ئے پيدائش بابل ميں،ستاره پرستوں،بُت پرستوں اور زمانے کے طاغوتحضرت ابرا ہيم نے اپنی جا 

( نمرود) سے مقابلہ کيا ،شام ميں کنعا نيوں کی سرزمين کی طرف ہجرت کر نے کے بعد وہاں پر بھی درجہ ذيل داستان پيش
  آئی ہے:

  دوسرا منظر۔ قوم لوط کی داستان ميں ابرا ہيم کا موقف.
  ويں آيت ميں ارشاد فر ما تا ہے: ٢٦وت کی خدا وند عالم سورٔه عنکب

  (فآ َمن لہ لوط...)
  لوط ان (ابرا ہيم ) پر ايمان الئے''

اس آئہ کريمہ سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ حضرت لوط نے حضرت ابرا ہيم خليل هللا کی شريعت پر عمل کيا اور خدا وند عا لم 
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نجام دئيے جاتے تھے تا کہ وہاں جا کر حضرت ابر اہيم کی شريعت نے انھيں ايسے ديار ميں مبعوث کيا جہانبُرے افعا ل ا
  کی تبليغ کريں۔

  ويں آيت ميں ارشاد فرما تا ہے: ١٣٣کيو نکہ خدا وند عالم سورٔه صافات کی 
  (واِنَّ لُوطَاًً◌لَِمن الُمرَسلِين)

ہ ہے کہ حضرت ابراہيم نے قوم لو ط''لوط پيغمبروں ميں سے تھے '' منجملہ ابرا ہيم کی لوط سے خبر کے متعلق ايک بات ي
  پر عذاب اٰلہی کے نزول کے مسئلہ ميں اپنی تشويش کا اظہار کيا ہے. جو قرآن کريم ميں اس طرح بيان ہوئی ہے:

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٣٢الف: سورئہ عنکبوت کی 
)(َو قَاَل ِنَّ فِيہَا لُوطًا قَالُوا نَْحُن َْعلَُم بَِمْن فِيہَا لَنُ  يَنَّہُ َوَ◌ْہلَہُ ِالَّ اْمَرَ◌تَہُ َکانَْت ِمْن اْلَغابِِريَن َ   نَجِّ

  (ابرا ہيم نے قوم لوط پر عذاب کے ما مور فرشتوں سے) کہا :
لوط اس عال قہ ميں ہيں.انھوننے جواب ديا کہ ہم وہاں کے رہنے والوں کے بارے ميں زياده جانتے ہيں۔ لوط اور ان کے 

  سوائے ان کی بيوی کے کہ وه ہال ک ہونے والوں ميں سے ہے۔ خاندان کو ہم نجات دينگے
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧٦۔  ٧٤ب۔ سورٔه ہود کی 

ْوُع َوَجائَْتہُ اْلبُْشَری يَُجاِدلُنَا فِی قَْوِم لُوٍط ٭ ِنَّ ِْبَراِہيَم لََحلِيم ا َذہََب َعْن ِْبَراِہيَم الرَّ اه ُمنِيب ٭ يَاِْبرَ  َ( فَلَمَّ اِہيُم َْعِرْض َعْن ہََذا ِنَّہُ قَْد وَّ
  َجاَئ َْمُر َربَِّک َوِ◌نَّہُْم آتِيِہْم َعَذاب َغْيُر َمْرُدوٍد )

جب حضرت ابرا ہيم سے خوف دور ہو گيا اور ان کے لئے بشارت آگئی،تو ہم سے قوم لوط کے بارے ميں بحث کرنے لگے
  ۔

اور تو بہ کر نے والے تھے . اے ابراہيم!اس سے درگذر کرو کہ  ابراہيم بہت زياده صا بر، گريہ وزا ری کر نے والے
تمہارے رّب کا حکم آچکا ہے اور ان کے لئے نا قابل بر گشت عذاب آچکا ہے.جس بحث کے بارے ميں خدا وند عالم نے 

ت کو آگا ه خبر دی ہے وه بحث ابراہيم اور عذا ب پر ما مور فرشتوں سے تھی اور ايسا اس وقت ہوا جب فرشتوں نے حضر
کر ديا تھا تا کہ خدا وند عالم نے انھيں قوم لوط کو ہال ک کر نے کے لئے ما مور کيا ہے.ابرا ہيم نے ان سے سوال کيا :اگر 

  اس شہر کے درميان مسلما نوں کا کو ئی گروه ہو گا، پھر بھی وہاں کے لوگوں کو ہالک کر دو گے؟
  ايک روايت ميں مذ کور ہے کہ! 

  نے سوال کيا: حضرت ابرا ہيم
  اگر وہاں پچاس آدمی مسلمان ہو گے تب بھی ہال ک کر دو گے؟

  فرشتوں نے جواب ديا:اگر پچاس آدمی ہوں گے تو نہيں ۔
  پو چھا:اگر چا ليس آدمی ہوں تو؟

  جواب ديا : ا گر چا ليس آدمی ہو تو بھی نہيں۔
  سوال کيا : اگر تيس آدمی ہو تو؟ 
  تو بھی نہيں۔ فرشتوں نے کہا: اگر تيس آدمی ہو

  اسی طرح سلسلہ جا ری رکھا يہاں تک کہ پو چھا اگر ان کے درميان دس آدمی مسلما ن ہو تو کيا کرو گے ؟ ۔
  فرشتوں نے جو اب ديا:حتٰی اگر ان کے درميان دس آدمی بھی مسلما ن ہو گے تو بھی ہم انھيں ہالک نہيں کريں گے۔

  قرآن کے اسی جملہ سے کہ قرآن فرما تا ہے!
  اََل اِّن فِيھَالُوطاًً◌)(ق

معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت لوط تھے اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اگر ايک مسلما ن بھی ہو گا تو اسے عذاب نہيں کر 
يں گے ،اسی وجہ سے ابرا ہيم نے ان سے فرمايا: لوط ان کے درميان ہيں اور فرشتوں نے بالفاصلہ جواب ديا اسے ہم نجا 

ی اور مہر بانی کا اظہار حضرت ابراہيم نے حضرت لوط کی قوم سے متعلق کيا ہے اور جو کو ششت ديں گے. جس ہمدرد
آپ نے ان سے عذا ب دور کر نے کے لئے کی اس کے نتيجے ميں وه خدا وند متعال کی تمجيد اور تعريف کے مستحق قرار

  پائے ۔
  خدا وند متعال نے فرما يا کہ : 

ا   ه ُمنيب)(انَّ اِبراھيم لََحليم اَوَّ

  تيسرا منظر۔ ابرا ہيم اور اسٰمعيل کی خبر خانہ کعبہ کی تعمير اور حج کا اعال ن کر نا
ساره، ابرا ہيم کی زوجہ اور ان کی خا لہ زا د بہن تھيں.(چونکہ حضرت ابر اہيم سے ان کی کو ئی اوال د نہيں تھی) انھوننے 
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  سکون حاصل کرينپھر،ہا جر ه حاملہ ہوئيں اور اسٰمعيل پيدا ہوئے۔ اپنی کنيز ہاجره کوا براہيم کو بخش ديا تا کہ ان سے
ہا جره اور اسٰمعيل کے ديدار سے رشک اور حسد ساره کے دل ميں پيدا ہو گيا . لٰھذا انھوں نے اپنے شو ہر ابراہيم سے 

ناقابل زراعت سر زمين پر  خواہش کی کہ ہاجره اور اپنے فرزند اسمٰعيل کو ان کی نگا ه سے دور کر ديں اور ان دونوں کو
  ساکن کر ديں. خدا وندعالم نے بھی ابراہيم کو حکم ديا تا کہ اپنی بيوی ساره کی خواہش کو پو ری کريں۔

ابراہيم نے ہاجره اور اسمٰعيل کو اپنے ہمراه ليا اور صحرا کی طرف چل پڑے.وه جب بھی قابل زراعت سر زمين سے 
تووحی خدا کے امين جبرئيل مانع ہو جا تے يہاں تک کہ ''فاران '' کی سرزمين مّکہ گذرتے اور وہاں اترنے کا قصد کرتے 

ميں جو کہ پہاڑوں کے درميان واقع ہے ،سياه پتھر وں سے گھری ہوئی،ناقابل زراعت اور بے آب و گياه زمين پر بيت هللا 
ف ہے پہنچے ، ايسی جگہ پر جبرائيل الحرام سے نزديک اور ايک ايسی جگہ جو حضرت آدم اور ديگر انبياء کا محل طوا

نے اُن سے خواہش کی کہ اسی جگہ رک جائيں(پڑاؤ ڈا ل ديں) اور ساز وسامان اتا ر ديں ابرا ہيم نے حکم کی تعميل کی اور
  بيوی بچے کو وہاں پر اتار ديا ا ور کہا :

اَل ةَ فَاجَعل ٔافئَدة ًِمن النَّاِس تَھِوٰی اِليِھم)(َربّنَااِنِّی اَْسَکْنُت ُذّر يّتی بِواٍدٍ◌ِغيرِذی زرٍع ِعنَد بَيتَِک ال   ُمحّرم َربّنَا لُِےقِيُموا الصَّ
خدايا! ميں نے اپنی بعض ذّريت کو نا قابل زراعت وادی ميں تيرے محترم گھر کے پاس ٹھہرايا ہے ،خدا يا ! تا کہ نما ز قا 

  ئم کريں،لٰہذا بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف ما ئل کر دے۔
  ابرا ہيم نے ان دونوں کو ايک جگہ چھوڑا اور اپنے گھر شام واپس ہوگئے۔

ہاجره جتنا پا نی اپنے ہمراه ال ئی تھيں سب تمام ہو گيا اور دودھ بھی خشک ہو گيا اور حجاز کی مہلک گرمی سے بے گنا ه 
ڑی رگڑ رہا تھا اور ہاجره بچے کے چہرے پر موت کے آثار نماياں ہو نے لگے . بچہ پيا س کی شدت سے زمين پر اي

گھبرائی ہوئی ہر طرف چکر لگا تی تھيں اور ديوانہ وار صفا نامی پہاڑ کی طرف دوڑ نے لگيں اور وہاں سے اوپر بلندی پر
گئيں تا کہ پہاڑ کے اس طرف دّره ميں کسی کو ديکھيں،ليکن جب کسی کو نہيں ديکھا اور ان کے کا نوں مينکوئی آواز نہيں 

سے نيچے آئيں اور مروه (پہاڑ) کی طرف رخ کيا اور اس کے بھی اوپر گئيں انھوں نے ان دونونصفا و مروه آئی تو صفا 
نامی پہاڑوں کے درميان سات بار رفت وآمد کی اور ہر نوبت ميں جب اپنے بچے کے روبرو پہنچتيں تو اپنے قدموں کو 

سعی وتال ش کے بعد اپنے بچے کے پاس لوٹ آئيں تا کہ اس تيزی کے ساتھ اٹھا تيں،پھر سا توينبار دو پہاڑوں کے درميان 
کے حال اور کيفيت سے آگاه ہوں، انہوں نے انتہائی تعجب کے ساتھ ديکھا کہ بچے کے پاؤں کے نيچے پا نی جاری ہے.پھر

ر اس انھوں نے تيزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے پانی کے چاروں طرف مٹی سے گھير ديا اور اسے بہنے سے روک ديا پھ
  پانی کو خود بھی نوش کيا اور بچے کو بھی سيراب کيا اور اسے دودھ پال يا۔

ابھی زياده دن نہيں گذرے تھے کہ '' جرھم'' نامی قبيلہ کا ايک قافلہ اس طرف سے عبور کر رہا تھا وه لوگ مّکہ کی فضا 
تپتی سر زمين پر پانی ضرورموجود  ميں پرندوں کے وجود کی علت کی تالش ميں لگ گئے کہ جس سے نتيجہ نکاال کہ اس

ہے ، لٰھذا ہاجره اور آپ کے فرزند( اسٰمعيل ) کے ديدار کے لئے آئے اور اس خاتون سے اجازت طلب کی کہ ان کے 
  نزديک پڑاؤ ڈاليں اور سکونت اختيار کريں، ہاجره نے ان کی درخواست قبول کر لی۔

م قبيلہ کی ايک لڑ کی سے ازدواج کيا، ان کے والد ابرا ہيم ان کے ايک مدت گذر گئی اور اسٰمعيل بڑئے ہوگئے اور جر ہ
  ديدار کے لئے آئے.خدا وند عالم نے بھی حکم ديا کہ کعبہ کی تعمير کريں۔

ابراہيم نے اپنے بيٹے اسٰمعيل کی مدد سے کعبہ کی تعميرکی اور خدا وند عالم نے بھی انھينمنا سک حج کی تعليم دی. ابراہيم 
  ميں يعنی کعبہ کی تعمير کرتے ہوئے اپنے رّب سے درخواست کی ۔نے اسی حال 

ةًُمسلَِمة ً لََک) تِنَا ٔاُمَّ   (َربّناََواَجعلنَا ُمسلِميِن لََک َوِمْن ُذّرےَّ
پروردگا ر!ہميں اپنے فرمان کے سامنے سراپا تسليم قرار دے اور ہمارے فرزندوں کو بھی اپنے سامنے سراپا تسيلم قرار 

  دے۔
  : اور کہا

تی) الة َوِمْن ُذ رِّ ےَّ   (َربِّ اجَعلنِی ُمقيم الصَّ
  خدايا ! ہميں اور ہماری ذريت کو نماز گذار قرار دے۔

  پھر اس وقت اپنے فرزندوں سے اس انداز ميں وصيت کی:
َ اِصطَفٰی لَُکُمُ◌ الدِّ ين فاَل تَُمو تُنَّ اِ الَّ َوَ◌ ٔاَنتُْم ُمسلُِمون)   (اِنَّ ّهللاٰ

نے اس دين کو تمہارے لئے منتخب کيا ہے لٰہذا نہ مرنا مگر اس حال ميں کہ تم مسلمان ہو. (يعنی موت آئے تو  خدا وند عالم
  حالت اسالم ميں آئے)

کعبہ کی تعمير تمام ہو نے کے بعد ،حضرت ابراہيم اپنے فرزند اسٰمعيل کے ہمراه مناسک حج کی ادائيگی کے قصد سے 
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عرفات سے مٰنی کی طرف واپس ہوئے ،حضرت ابراہيم نے اپنے فرزند اسٰمعيل کو روانہ ہوگئے ؛جب يہ دونوں حضرات 
اطال ع دی کہ ميں نے خواب مينديکھا ہے کہ تمھيں ذبح کر رہا ہوں (اور چونکہ پيغمبروں کاخواب ايک قسم کی وحی ہے ) 

  لٰہذا اپنے فرزند سے ان کا نظريہ جاننا چا ہا ۔
  اسٰمعيل نے کہا:

ابِرين)( ياَاَبَِت اِفْ    َعل َما تُؤَمُر َستَِجُد نِی اِنَشاء ّهللاٰ ِمَن الصَّ
  بابا! جو آپ کو حکم ديا گيا ہے اُس کی تعميل کيجئے انشاء هللا مجھے صابروں ميں پا ئيں گے۔

ابرا ہيم نے بيٹے کوزمين پر لٹا يا اور ذبح کرنے کے قصدسے ان کے حلقوم پر چھری چالدی،ليکن حيرت انگيز بات يہ 
  ئی کہ چھری سے حضرت اسٰمعيل کا سر نہيں کٹا اس حال ميں خدا وند عالم نے انھيں آواز دی :ہو

ؤيا)   (َےااِبراھيُمُ◌ قَد َصدَّْقَت الرُّ
  اے ابرا ہيم!تم نے عالم رويا کی ذّمہ داری نبھا دی۔

ٰمعيل کا سر کاٹ چکے ہيں ،اس کيو نکہ حضرت ابرا ہيم نے خواب ميں ديکھا تھا کہ بيٹے کا سر کا ٹ رہے ہيں نہ يہ کہ اس
لحاظ سے انھوں نے خواب ميں جو کچھ ديکھا تھا انجام ديا تھا.خدا وند عالم نے بھی ايک گوسفند جبرائيل کے ہمراه اس کی 

  قربانی کے لئے روانہ کيا اور ابراہيم نے اُس گوسفند کا سر کا ٹا اور منا سک حج کو اختتام تک پہنچايا۔
تہ امور کی انجام دہی کے بعد خدا نے انھينحکم ديا کہ اعالن کريں اور لوگوں کو حج کی دعوت ديںحضرت ابراہيم کے گزش

تا کہ وه لو گ دور داراز سے ال غر اور کمزور اونٹ پر سوارہو کر خانہ خدا کی زيارت کو آئيں.اس طرح سے بيت هللا 
ايک ملت کا ستون بن گيا .کہ جس کے بارے ميں خدا وند الحرام کا حج ابراہيم کی حنيفيہ شريعت کی اساس قرار پا يا اور 

  متعال نے ارشاد فرمايا ہے:
  ( فَا تَّبُِعوا ِملَّة اِبرا ھيَم َحنيفاً )

  ابرا ہيم کے پاکيزه اور صاف ستھرے آئين کا ا تباع کرو۔
ا امام اور پيشوا بنا ديا مذکوره مرا حل سے گذر چکے تو خدا وند سبحان نے انھيں لو گوں کهللا جب حضرت ابراہيم خليل ا

  اور فرمايا:
تی قَا ےَّ ھُنَّ قال ِنّی جاَ ِعلُک لِلنَّا س اِماَماً قَال َوِمن ُذرِّ   َل اَل َےناُل عھِدی الظَّالِمِےن)(َو اِذابتلَی اِبَراہيَم َربُّہُ بِکلٰما ت ٍ فَٔاَ تَمَّ

حان ليا اور آپ نے سب کو(بطور احسن) انجام دے ديا .تو جب خدا وند عالم نے ابرا ہيم کا چند کلمات(امور ) کے ذريعہ امت
خدا نے ان سے کہا :ميں تمھيں لوگوں کی پيشوائی اور امامت کے لئے انتخاب کر تا ہوں۔ابرا ہيم نے عرض کيا. يہ اما مت 

  ہمارے فرزندوں کو بھی عطا کر ے گا ؟ فرمايا کہ ميرا عہده ظالموں کو نصيب نہيں ہو گا۔ 
ا ہيم خليل هللا کی سيرت اور روش ميں آپ سے مخصوص دو واضح خصوصيت مشا ہده کر تے ہيں. جو تمام ہم حضرت ابر

  انبياء اور پيغمبروں کے درميان امتيازی شان رکھتی ہے۔
۔ مہما ن نوزی اور لوگوں کو کھا نا کھال نے والی خصو صيت کہ اس کے بارے ميں خدا نے بھی خبر ديتے ہوئے فرما ١

  الَبَِث اِْن َجاَئ بَِعَجٍل ِحنَيٍذ) پھر بال توقف بھنا ہوا گا ئے کا بچہ حاضر کر ديا۔ياہے:(فَمَ 
  حضرت ابرا ہيم کا يہ عمل نا آشنا اور اجنبی افراد کے لئے بھی غذا کی فراہمی ميں پيش قدم رہنے کو بيان کرتا ہے ۔

ی ايک خاص صفت تھی اور صرف انھيں مہما نوں اور يہ بھی اندازه ہوتا ہے کہ مہما ن نوازی کی صفت حضرت ابرا ہيمک
  سے مخصوص يہ مہمان نوازی نہيں تھی۔

  ۔ کعبہ اور بيت هللا الحرام کا اہتمام کر نا اور لوگوں کو منا سک حج کی ادائيگی کے لئے دعوت دينا :٢
  خدا وند سبحان نے فرمايا ہے:

کَِّع السُّجُود٭ َواذِّن فِی النَّا ِس بِالَحجِّ َےا تُوَک ِرَجاال ً َوَعلٰی ُکلِّ َضامر ٍ َۓاتين ِمن ُکلِّ فَجٍّ ( َو طَِھر بَيتَِی لِلطَّائِفِےَن َوالقَائِِميَن َوالرُّ 
  َعميق)

(اور ہم نے اسے وحی کی کہ ) ميرے گھر کو طواف کرنے والوں،نما ز گذاروں ،رکوع کرنے والوں اور سجده کر نے 
ميں منا سک حج کی ادائيگی کا اعالن کردو تاکہ لو گ پياده اور الغر اونٹوں پر سواروالوں کے لئے پاک رکھو. اور لوگوں 

  تما م دور داراز عالقوں سے تمہاری طرف آئيں۔
ہم عنقريب انشا ء هللا ان دو صفتوں کو جو حضرت ابرا ہيم کی زندگی کا ال زمہ شما ر کی جاتی تھيں ان کے اوصياء ميں 

  ميراث پا ئی تھی تحقيق اور بر رسی کريں گے۔بھی تھيں جنھوں نے اُن سے 

  چوتھا منظر: ابرا ہيم اپنے خا ندان کی دو شاخ کے ہمرا ه:
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حضرت ابرا ہيم ہا جره اور اسٰمعيل کو مّکہ منتقل کرنے اور اپنے فرزند اسٰمعيل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمير اور منا سک 
وہی وقت تھا جب خدا وند عالم نے لو ط کی قوم پر عذا ب نازل کيا اور حج بجا ال نے کے بعد اپنے وطن شام واپس آگئے. 

حضرت ابرا ہيم کو اسحق اور ان کے فرزند يعقوب جيسے بيٹے بھی عطا فرمائے خدا وند عالم نے انھيں ايسا پيشوا قرار ديا 
ے ،نما ز قائم کر نے اور زکوة جوخدا کے حکم سے لوگوں کو حق کی جا نب را ہنما ئی کرتے ہيں؛ اور انھيں نيک کام کر ن

  دينے کی وحی کی۔
  يہاں سے حضرت ابرہيم خليل کے بعد نبوت اور وصا يت دو شاخ ميں منتقل ہوئی:

  
  پہلی شاخ:

حضرت اسٰمعيل اور ان کی اوال د جو مّکہ ميں سا کن تھی، يہ لوگ حضرت ابرا ہيم کی حنيفيہ شريعت پر ان کے اوصياء 
  ہيں۔
  

  دوسری شاخ:
سحق اور ان کے فرزند يعقوب اور ان کی اوال د جو فلسطين ميں ساکن تھی اور خداوند عالم نے ان کے لئے حضرت ا

  مخصوص شر يعت قرار دی جو حضرت مو سٰی کی شريعت کے ذريعہ پائہ تکميل کو پہنچی۔
  انشاء هللا ہم دونوں شاخوں کی جدا جدا تحقيق کريں گے ۔

نی حضرت اسحق اور ان کے فرزند يعقوب (اسرا ئيل ) اور ان کی اوال د( بنی اسرا سب سے پہلے ان کے چھو ٹے فرزند يع
  ئيل) کے سلسلے مينتحقيقی گفتگو کريں گے۔

  

حضرت اسحق فرزندحضرت ابرہيم اور حضرت اسحق کے فرزند حضرت يعقوب(اسرائيل )اور فرزند يعقوب ( بنی اسرا ئيل
(  

ی خبر نہيں ملی جو اس بات پر دال لت کرے کہ ان کے والد حضرت ابرہيم مجھے حضرت اسحق کے حاالت ميں کو ئی ايس
کے عال وه کو ئی مخصوص ان کی شريعت تھی . ہم نے اس مطلب کو وہاں جہاں خدا نے ان کے بيٹے يعقوب (جو اسرا ئيل

ث ميں اس کی تحقيق و کے لقب سے ياد کئے جا تے ہيں) کے بارے ميں خبر دی ہے، حا صل کيا ہے کہ انشاء هللا آينده بح
  بر رسی کريں گے۔

 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )٨ (  
  

  حضرت اسحق کے فرزند يعقوب (اسرا ئيل ) 
  * يعقوب کا لقب اسرا ئيل ہے اور ان کی اوال د

  بنی اسرا ئيل.
  *خدا وند عالم نے بنی اسرا ئيل کے لئے مخصوص احکام 

  وضع کئے ہيں.
  *اس سلسلہ ميں قرآن کر يم کی آيات.
  *مذکو ره آيات ميں کلمات کی تشريح.
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  *مورد بحث آيات کی تفسير.

حضرت اسحق کے فرزند حضرت يعقوب (اسرائيل) اور ان کی اوال د''بنی اسرا ئيل'' اور وه احکام جو خدا وند عالم نے ان 
  کے لئے وضع کئے ہيں

  ويں آيت ميں ارشاد فرما تا ہے: ٩٣۔ خدا وند عالم سورهٔ آل عمران کی ١
َل ال َم ِْسَرائِيُل َعلَی نَْفِسِہ ِمْن قَْبِل َْن تُنَزَّ تَّْوَراةُ قُْل َفْ◌تُوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوہَا ِْن ُکْنتُْم َصاِدقِيَن( ُکلُّ الطََّعاِم َکاَن ِحاّلً لِبَنِی ِْسَرائِيَل اِلَّ َما َحرَّ

(  
يں اسرا ئيل(يعقوب )نے توريت کے نزول سے پہلے اپنے اوپر ساری غذائيں بنی اسرا ئيل کيلئے حالل تھيں بجز ان کے جنھ

  حرام کر رکھی تھيں.(اگر اس کے عال وه ہے) تو کہو: توريت لے آؤ اور اس کی تالوت کرو اگر سچے ہو۔
  ۔ سورٔه اسراء کی دوسری آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:٢

  َرائِيَل ..)( َو آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب َوَجَعْلنَاهُ ہًُدی لِبَنِی ِسْ 
  اور ہم نے موسٰی کو توريت نامی کتاب عطا کی اور اسے بنی اسرا ئيل کی ہدا يت کا ذريعہ قرار ديا۔

  ويں آيت مينارشاد ہوتا ہے . ٢٣۔ سورٔه سجده کی ٣
  نِی ِْسَرائِيَل )َولَقَْد آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب فاَلَتَُکْن فِی ِمْريٍَة ِمْن لِقَائِِہ َوَجَعْلنَاهُ ہًُدی لِبَ  ٔ◌◌ِ )

اور ہم نے موسٰی کو توريت نامی کتاب عطا کی اور (تم اے پيغمبر ) ان سے مال قات ہو نے پر اظہا ر تر دد نہ کر نا اور ہم 
  نے توريت کو بنی اسرا ئيل کی ہد ايت کا وسيلہ قرار ديا ہے۔

  ويں آيت ميں ارشا د ہوتا ہے: ٤٤۔ سورٔه ما ئده کی ٤
بَّانِيُّوَن وَ ( َ ِنَّا َنَزْلنَ  َوَکانُوا هللاِ الَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوا ِمْن ِکتَاِب اا التَّْوَراةَ فِيہَا ہًُدی َونُور يَْحُکُم بِہَا النَّبِيُّوَن الَِّذيَن َْسلَُموا لِلَِّذيَن ہَاُدوا َوالرَّ

  َفُ◌ْولَِئَک ہُْم اْلَکافُِروَن )هللاُ بِآيَاتِی ثََمنًا قَلِياًل َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما َنَزَل ا َعلَْيِہ ُشہََداَئ فاَلَ تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْونِی َوالَتَْشتَُروا
ہم نے توريت جس ميں ہدايت و نور ہے نازل کی تا کہ وه انبياء جو (امر خدا وندی کے سامنے ) سراپا تسليم ہيں اس کے 

عالموں پر جو کہ کتاب خدا کے احکام کی حفاظت اور نگہداری  ذريعہ سے يہوديوں، خدا کی معرفت رکھنے والوں اور ان
پر ما مور ہيں اور اس کی صحت و درستگی پر گواہی ديتے ہيں،حکم کريں لٰہذا (احکام خدا وندی کے اجراء ميں ) لوگوں 

حکم کرے گا  سے نہ دڑو اور مجھ سے ڈرو ہماری آيات کو معمولی قيمت پر نہ بيچو،کہ جو بھی حکم خدا وندی کے خال ف
  وه کافروں ميں سے ہو گا۔

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:٥۔ سورٔه صف کی ٥
  (َو اذ قَال ُموسٰی لِقَومہ َےا قَوِم لَِم تُؤ ُذوننی َو قَد تَْعلموَن اَنّی َرُسْوُل ّهللاٰ اِليُکم...)

تم لوگ يقين کے ساتھ جا نتے ہو کہ جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا: اے ميری قوم! تم لوگ مجھے کيوں ستاتے ہو جبکہ 
  مينتمہا ری طرف خدا کا فرستاده ہو ۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٤٩ويں اور  ٤٥۔ سورٔه آل عمران کی ٦
بِيَن ٭ َويَُکلُِّم يُبَشُِّرِک بَِکلَِمٍة ِمْنہُ اْسُمہُ اْلَمِسيُح ِعيَسی اْبُن َمْريََم َوجِ هللاَ ( ِْذ قَالَِت اْلَمالَئَِکةُ يَاَمْريَُم ِنَّ ا ْنيَا َواآلِخَرِة َوِمْن اْلُمقَرَّ يہًا فِی الدُّ

الِِحيَن ٭ قَالَْت َربِّ َنَّی يَُکوُن لِی َولَد َولَْم يَْمَسْسنِی بََشر قَاَل  يَْخلُُق َما يََشاُئ َِذا قََضی َْمًرا هللاُ َکَذلِِک االنَّاَس فِی اْلَمْہِد َوَکْہاًل َوِمَن الصَّ
ائِيَل َنِّی قَْد ِجْئتُُکْم بِآيٍَة ِمْن يَقُوُل لَہُ ُکْن فَيَُکوُن ٭ َويَُعلُِّمہُ اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوالتَّْوَراةَ َوالِْنجيَل ٭ َوَرُسواًل ِلَی بَنِی ِْسرَ َفِ◌نََّما 

َوُ◌ْبِرُئ الَْکَمہَ َواْلَ◌ْبَرَص َوُ◌ْحِی اْلَمْوتَی ِبِ◌ْذِن هللاِ طَْيًرا ِبِ◌ْذِن ا َربُِّکْم َنِّی َْخلُُق لَُکْم ِمْن الطِّيِن َکہَْيئَِة الطَّْيِر َفَ◌نفُُخ فِيِہ فَيَُکونُ 
  َوُ◌نَبِّئُُکْم بَِما َتْ◌ُکلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فِی بُيُوتُِکْم ِنَّ فِی َذلَِک آليَةً لَُکْم ِْن ُکْنتُْم ُمْؤِمنيَن )هللاِ ا

يں اپنے ايک کلمہ کی بشارت ديتا ہے جس کا نام مسيح عيسٰی بن مريم فرشتوں نے مريم سے کہا:اے مريم! خدا وند عالم تمہ
  ہے اور وه دنيا وآخرت ميں آبرو مند اور خدا کا مقرب ہے ... وه ايک پيغمبر ہے بنی اسرا ئيل کی طرف۔

  ۔ سورهٔ  صف کی چھٹی آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:٧
  َرُسول ِّهللاٰ اِليکْم...) (َو اِذ ْ قَاَل عيسٰی ابن َمريَم َےابَنی اِسرائيل اِنیّ 

  اور(اے پيغمبر! ياد کرو) جب عيسٰی بن مريم نے کہا: اے بنی اسرا ئيل! ميں تمہاری طرف خدا کا پيغمبر ہوں۔

  کلما ت کی تشريح

  ۔ ھا دوا:١
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  دين يہود پر پا بند افراد کے معنی ميں ہے ۔ 
  
  ۔ ربّا نيون: ٢

  الموں کے معنی ميں ہے۔ربّانی علوم دين مينما ہر دانشور اور ع
  
  ۔ احبار: ٣

  '' حبر'' ح پر زير اور زبر کے ساتھ دانشور کے معنی ميں ہے اور قرآن کريم ميں علماء اہل کتاب پر اطال ق ہوا ہے۔
  
  ۔ کلمة : ٤

ور کلمہ يہاں پر اس مخلوق کے معنی ميں ہے کہ جيسے خدا وند عالم نے لفظ ِکن(ہو جا ) اور اس کے مانند کے ذريعہ ا
  معروف اسباب و وسائل کے بغير خلق کيا ہے۔ 

  
  ۔ مسيح: ٥

  مسيح،حضرت عيسٰی کا لقب ہے کيو نکہ آپ جب کسی بيمار کو(مسح) چھو ديتے تھے تو وه بيمار صحت مند ہو جاتا تھا ۔ 
 دی ہے۔ اس کے عالوه بھی لوگوں نے کہا ہے ليکن ہم نے اس معنی کو حضرت مسيح کے بارے ميں ديگر معانی پر ترجيح

  گزشتہ آيات کی تفسير
  ايک خاص مدت زمانہ ميں ،قوم يہود کے لئے اشتنائی احکام:

بنی اسرا ئيل (حضرت يعقوب کی اوالد، پو تے اور ان کی اوال د ) سرزمين مصر اور ديار غر بت ميں ذلت و خواری کی 
کی اوالد نرينہ کو قتل کر ڈالتے تھے اور لڑ کيوں زندگی گذار رہے تھے. کيو نکہ قبطيوں نے انھيں غالم بناليا تھا اور ان 

  کو زنده رکھتے تھے۔
جب خدا وند عالم نے انھيں مصر ميں ہو نے والی ذلت و رسوائی سے نجات دی اور اس کے بعد کہ ان کے اندرحريت و 

ہونے کی وجہ  آزاد ی کی روح مر چکی تھی اور اس روح کی جگہ مصر ميں نسل در نسل ان کی غالمی کی طوالنی مّدت
سے حقارت اور ذلت، خوف و اضطراب اورگھبراہٹ نے لے لی تھی اور ان کے لئے شام ميں موجود ظالم و سر کش اقوام 
سے جنگ کر نا نا گزير ہوگيا تھا ايسے موقع پر حکمت اٰلہی مقتضی ہوئی کہ ان کی زندگی کے لئے ايسے دستورات اور 

يہ ، اپنے آپ پر اعتماد کر نے والی اور اپنے آباء واجداد (جو کہ انبيا ء اور پيغمبروںقوانين بنا ئے جائيں کہ ان کے زير سا 
کے زمره ميں تھے) پر افتخار اور ناز کرنے والی روح اُن ميں زنده ہو جائے اور يہ جان ليں کہ يہ لوگ کافر اور سر کش 

  اقوام جن سے جنگ و جدا ل ہے ان سے جدا اور ممتاز ہيں۔
سب سے پہلے جوچيز ان کے لئے مقرر کی گئی ہے، ان اشياء کی تحريم ہے جو کہ ان کے باپ خدا کے پيغمبراس راه ميں 

اسرا ئيل ( يعقوب ) نے اپنے آپ پر حرام کی تھيں تا کہ اس کے ذريعہ خدا کے پيغمبر اسرا ئيل کی نبوت کا امتياز درک 
  کريں۔

انجيل کے نزول کے بعد ان سے مخصوص تشريع کی تکميل  اس کے بعد حضرت موسٰی پر توريت اور حضرت عيسٰی پر
  ہوئی۔

ہم حضرت شعيب پيغمبر سے مربوط حاالت کی تحقيق اور مطا لعہ کے بعد پيغمبروں کے حاالت کے زمانی تسلسل کی رعا 
  يت کی خاطر ) اُن ميں سے کچھ کا ذکر کر يں گے۔

 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 
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  حضرت شعيب پيغمبر 
  * قرآن کريم کی آيات ميں حضرت شعيب 

  کی اپنی قوم سے سيرت اور روش
  *کلما ت آيات کی تشريح
  *مذکوره آيات کی تشريح

  
  آيات مينارشاد فرما تا ہے: ٩٥تا  ٨٤۔ خدا وند عالم سورٔه ہود کی ١

َما لَُکْم ِمْن ِلٍَہ َغْيُرهُ َو الَ تَْنقُُصوا اْلِمْکيَاَل َواْلِميَزاَن ِنِّی ََراُکْم بَِخْيٍر َوِ◌نِّی ََخاُف هللاَ ( َوِ◌لَی َمْديََن ََخاہُْم ُشَعْيبًا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا
هللاِ ِميَزاَن بِاْلقِْسِط َوالَتَْبَخُسوا النَّاَس َْشيَائَہُْم َوالَتَْعثَْوا فِی الَْرِض ُمْفِسِديَن ٭ بَقِيَّةُ اَعلَْيُکْم َعَذاَب يَْوٍم ُمِحيٍط ٭ َويَاقَْوِم َْوفُوا اْلِمْکيَاَل َوالْ 

ُؤنَا َْو َْن نَْفَعَل فِی َْمَوالِنَا َما َما يَْعبُُد آبَاَخْير لَُکْم ِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن َوَما َنَا َعلَْيُکْم بَِحفِيٍظ ٭ قَالُوا يَاُشَعْيُب ََصاَلتَُک َتْ◌ُمُرَک َْن نَْتُرَک 
ِشيُد ٭ قَاَل يَاقَْوِم ََرَ◌ْيتُْم ِْن ُکنُت َعلَی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوَرَزقَنِی مِ  ْنہُ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما ُِريُد َْن َُخالِفَُکْم ِلَی نََشاُئ ِنََّک َلَ◌ْنَت اْلَحلِيُم الرَّ

َعلَْيِہ تََوکَّْلُت َوِ◌لَْيِہ ُنِيُب ٭ َويَاقَْوِم الَيَْجِرَمنَُّکْم ِشقَاقِی َْن يُِصيبَُکْم ِمْثَلهللاِ الَّ الِْصاَلَح َما اْستَطَْعُت َوَما تَْوفِيِقی ِالَّ بِا َِما َْنہَاُکْم َعْنہُ ِْن ُِريدُ 
بَِعيٍد ٭ َواْستَْغفُِروا َربَُّکْم ثُمَّ تُوبُوا ِلَْيِہ ِنَّ َربِّی َرِحيم َوُدود ٭ قَالُوا َما ََصاَب قَْوَم نُوٍح َْو قَْوَم ہُوٍد َْو قَْوَم َصالٍِح َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنُکْم بِ 

ا تَقُوُل َوِ◌نَّا لَنََراَک فِينَا َضِعيفًا َولَْوالََرْہطَُک لََرَجْمنَاَک َوَما َْنتَ  ِم ََرْہِطی ََعزُّ َعلَْيُکْم  َعلَْينَا بَِعِزيٍز ٭ قَاَل يَاقَوْ يَاُشَعْيُب َما نَْفقَہُ َکثِيًرا ِممَّ
ی َعاِمل َسْوَف تَْعلَُموَن َمْن َیْ◌تِيِہ َواتََّخْذتُُموهُ َوَرائَُکْم ِظْہِريًّا ِنَّ َربِّی بَِما تَْعَملُوَن ُمِحيط ٭ َويَاقَْوِم اْعَملُوا َعلَی َمَکانَِتُکْم ِنِّ هللاِ ِمَن ا

ْينَا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوَ◌َخَذتِ َعَذاب يُْخِزيِہ َوَمْن ہَُو َکاِذب َواْرتَقِبُو ا َجاَئ َْمُرنَا نَجَّ الَِّذيَن  ا ِنِّی َمَعُکْم َرقِيب ٭ َولَمَّ
ْيَحةُ َفَ◌ْصبَُحوا فِی ِديَاِرِہْم َجاثِِميَن ٭ َکَ◌ْن لَْم يَْغنَْوا فِيہَا َالَبُْعًدا لَِمْديََن َکَما بَ    ِعَدْت ثَُموُد ) ظَلَُموا الصَّ

  ہم نے مدين کے لئے ان کے بھا ئی شعيب کو بھيجا۔
  اس نے کہا: اے ميری قوم! خدا کی عبادت کروکہ اس کے سوا کوئی معبود نہيں ہے ۔

اور پيمانہ اور ترازو سے (تو لتے وقت) کمی نہ کرو، ميں تمھيں نعمت ميں ديکھ رہا ہوں اور ميں تمہارے لئے اُس دن کے 
ے جس دن سب کو اپنے احا طہ ميں لے لے گا خوفزده ہوں اور اے ميری قوم!پيمانہ اور ترازو کو عدل وانصا ف عذا ب س

کے ساتھ کا مل کرو اور لوگوں کی اجنا س کونا چيز اور معمولی شمار نہ کرو اور اسے برائی سے ياد نہ کرو اور زمين 
تر ہے اگر مومن ہو اور ميں(عذاب اٰلہی کے سامنے) تمہارا محافظميں فساد کی کوشش نہ کرو. خدا کا ذخيره تمہارے لئے بہ

  ونگہبا ن نہيں ہوں۔
( شعيب کا اُن کی قوم نے مذاق اڑا يا اور کہا) اے شعيب! آيا تمہاری نما ز تمہيں حکم ديتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے 

ے ہم چاہتے ہيں اُس سے دستبردار ہو جائيں؟ تم جس کی عبادت کی ہے ہم اسے تر ک کر ديں يا جو کچھ اپنے اموال ميں س
  تو برد بار اور عاقل ہو۔

شعيب نے کہا:اے ميری قوم! مجھے بتاؤ اگر خدا کی جانب سے کوئی آشکار دليل رکھتا ہوں اور مجھے بہتر روزی ديتا ہو، 
ا ہوں اسی کا خود مرتکب ہوں (کيا ہو سکتا ہے اس کے خال ف رفتار کروں؟)ميں نہيں چا ہتا کہ جس سے تمھيں منع کر رہ

اور جب تک کرسکتا ہوں اصالح کے عالوه کچھ نہيں چاہتا؛ ميری تو فيق خدا کے ساتھ ہے،اس پر اعتماد کر تا ہوں اور 
  اُسی کی طرف لوٹ جا ؤں گا۔

کے عذاب  اے ميری قوم : تمہاری مجھ سے عداوت ودشمنی تمہيں يہاں تک نہ لے جا ئے کہ قوم نو ح، قوم ہود، قوم صالح
کے مانند عذاب کا شکار ہو جائو. اور قوم لوط کا زمانہ تم سے دور نہيں ہے . اپنے رّب سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی 

  طرف متوجہ ہو جاؤ کہ ميرا رّب شفيق اور مہر بان ہے۔ 
ہم تمہيں اپنے درميان انھوں نے کہا :اے شعيب! جو کچھ تم کہتے ہوان ميں سے بہت ساری باتوں کو ہم نہيں سمجھتے اور 

کمزورہی پارہے ہيں کہ اگر تمہار ا قبيلہ نہ ہوتا تو ہم تمھيں سنگسار کر ديتے، تم ہم پر قدرت نہيں رکھتے . شعيب نے کہا : 
کو بالکل پس پشت ڈال رکھا ہے؟ ميرا رّب تم جو هللا اے ميری قوم ! کيا ميرا قبيلہ تم کو خدا سے زياده عزيز ہے اور تم نے ا

تے ہو اس پر احاطہ رکھتا ہے. اے ميری قوم! جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو،ميں بھی اپنے کام کوجاری رکھوں گا کچھ کر
عنقريب جان لو گے کہ رسواکن عذاب کس کو اپنے دائره ميں لے لے گا.اور کون جھوٹا ہے؟ منتظر رہو،ميں بھی تمہارے 
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نے شعيب اور جو با ايمان افراد ان کے ہمراه تھے اپنی مخصوص ساتھ منتظر ہوں. اور جب ہمارا قہر آميز حکم آيا تو ہم 
رحمت سے انھيں نجا ت دی اور ظالموں کو آسمانی صيحہ ( چنگھاڑ) نے اپنے دائره ميں لے ليا اور اپنے عالقے ميں نابود 

سے دور ہے ، جس ہوگئے. گويا کہ وه کبھی اس شہر ميں موجود ہی نہ تھے اور آگاه ہوجاؤ کہ قوِم مدين خدا کی رحمت 
  طرح ثمود کی قوم خدا کی رحمت سے دور رہی۔

  
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے :٨٩ويں اور ٨٨۔ سورٔه اعراف کی ٢

لَّتنَا قَال اََولَو ُکنَّا َکا تُعوُدنَّ فِی مِ ( قاَل الَمألُ الَِّذيَن اِْستکبُر وْا ِمن قَْو ِمہ لَنُخِرجنََّک َےا ُشعيب َو الَِّذين آمنُوْا َمَعَک ِمْن قَريتنَا اَْو لَ 
ِ َکِذباً اِن عدنَافِی ِملَّتُِکم بَعد اذ نَّجانَاّهللاٰ ِمنھَا...)   رھين . قَِد افتَِرينَاَعلٰی ّهللاٰ

ان کی قوم کے چند سرکش اور متکبربزرگوں نے کہا :اے شعيب! بے شک ہم تمھيں اور تم پر ايمان النے والوں کو اپنے 
ر کريں گے، مگر يہ کہ تم لوگ ہمارے دين کی طرف لوٹ آؤ.(شعيب ) نے کہا: آيا اگر چہ ہم ما ئل بھی شہر سے نکا ل با ہ

نہ ہوں ؟ اگر ہم تمہارے آئين کی طرف لوٹ آئينگے تو جس خدا نے تمہارے دين سے ہميں نجا ت دی ہے گو يا ہم اس خدا 
  کی طرف جھوٹی نسبت ديں گے ۔

  کلمات کی تشريح

  ۔ َمْدَےن :١
مدين حضرت شعيب کی قوم کا نام تھا،کہ ان کے شہر کا نام بھی انھينکے نام پر رکھا گيا ہے.معجم البلدان ميں مذکور ہے کہ

منزل کے فاصلہ پر واقع ہے.اسی طرح کہا گيا ہے: مدين  ٦مدين شہر دريائے سرخ کے نزديک شہر تبوک کے سامنے 
  اور وادی القرٰی مدينہ سے نزديک تمام بستيوں کوکہتے ہيں۔ وادی القرٰی اور شام کے درميان ايک عال قہ ہے

  
  ۔ ال يجر منّکم:٢

جرم الشٔی ناپسند چيز حا صل کی،جرمہ الشٔی يعنی نا پسند کام پر مجبور کيا، جرمہ يعنی اسے اس پر مجبور کيا ''وال يجر 
  منّکم'' يعنی تمھيں مجبور نہ کرے۔

  
  ۔ شقاقی: ٣

  اتھ مخا لفت اور دشمنی کی ، شقا قی يعنی مجھ سے دشمنی۔شا قَّہ شقا قا ً :اس کے س
  
  ۔ ال تعثوا: ٤

  فساد نہ کرو۔
  
  ۔عثا: ٥

  يعنی فساد کيا ،شديد فساد۔
  ۔ بقےة هللا: ٦

بقےة ،ہر چيز کا باقی حّصہ اور يہاں پر خدا کی اطا عت اور فرما نبرداری کے معنی ميں ہے،نيک کام کا ثواب اور اجر جو 
  ره ہوتا ہے۔اس کے پا س ذخي

  گزشتہ آيات کی تفسير ميں اہم نکات
خدا وند عالم نے حضرت شعيب کو بشارت اور انذار کے ساتھ مدين کی طرف بھيجا تاکہ اس عال قہ کے لوگوں کو حضرت 

ابرا ہيم کی حنيفيہ شريعت پر عمل کر نے کی دعوت ديں.شعيب کی قوم ديگر مشرک امتوں کی طرح جو کہ بُرے اخال ق 
متّصف، يہ بھی بُری طرح سے بد کاريوں اور اخالقی فساد اور کردار کی گراوٹ کے شکار تھے. يہ لوگ اُن غلط کا سے 

ريوں کے عال وه جس کے وه مرتکب ہوتے تھے،دوسروں کی چيزوں کو برا کہتے تھے اور انھيں مشتری(خريدار) کی 
تھے اور وه ايسا خيال کرتے تھے کہ چونکہ وه اپنے نظر سے گراديتے تھے.اور ناپ تول ميں خيا نت اور کمی کر تے 

اموال ميں تصرف کر نے کے سلسلہ ميں آزاد ہيں،لٰہذا اس طرح کے ناروا افعال اور نا زيبا اعمال بھی ان کا حق ہيں. 
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ن حضرت شعيب کا دعوت دينا ان کی نصيحتيں اور مواعظ اور انھيں اس بات کے لئے بيدار کر نا کہ مشر ک اقوام جو ا
سے پہلے تھيں اُن پر کس طرح عذاب اٰلہی نازل ہوا، ان سب باتوننے کو ئی فا ئده نہيں پہونچايا اور اس جا ہل قوم نے اُن 

  کے جواب ميں کہا:
  (لَنُْخِرَجنََّک َوَمِن اتَّبعَک ِمْن قر يتنا،ٔاولَتعوُدنَّ فِی ِملَّتنَا)

اپنے شہر اور عال قے سے نکال باہر کريں گے، مگر يہ کہ ہمارے  بيشک ہم تمھيں اور تمہارے تا بعين اور پيروکاروں کو
  دين اور ملت کے پا بند ہو جا ؤ ۔

اس بنا ء پر حضرت شعيب کی قوم اپنے لئے اس حق کی قائل تھی کہ دوسروں پر ظلم ڈھانااوران کے حقوق کو کھانا اپنی 
کو بُرے اخال ق اور نا پسنديده افعال کے ترک کر نے آزادی اور خود مختاری خيال کريں،ليکن يہی حق شعيب اور مومنين 

  اور خدائے يکتا کی عبادت سے متعلق نہيں ديتے تھے!!
کبھی حضرت شعيب کا مذاق اڑا تے اور کہتے! کيا تمہاری نما ز نے تمھيں حکم ديا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے 

  مرضی سے دخل وتصرف نہ کريں؟معبودوں کو چھوڑ ديں اور اپنے اموال ميں خاطر خواه اپنی 
اور کبھی عناد ودشمنی،طغيانی اور سر کشی کی حد کر ديتے اور کہتے تھے:اگر تمہارے اعزاء واقارب نہ ہوتے تو يقيناً ہم 

  تمھيں سنگسار کر ديتے۔
ہ چلتا اس آيت سے اور حضرت خا تم االنبياء محمد مصطفٰی ۖ کے نسب کے بارے ميں جو معلومات رکھتے ہيں اس سے پت

ہے کہ خدا وند عالم پيغمبروں کو مضبوط اور قوی اور سب سے زياده اثر ورسوخ رکھنے والے خا ندان سے منتخب کرتا 
  ہے، تا کہ ان کے رشتہ دار رسالت کی تبليغ ميں ناصر ومدد گار ثابت ہوں۔

وخوار سمجھا،تو عذاب خدا وندی  ہاں ، جب شعيب کی قوم نے شعيب کی تکذيب کی اور ان کے ہمراه ديگر مو منين کو ذليل
کے سزاوار ہوگئے اور خدا وند عالم نے انھيں آسمانی صيحہ کے ذريعہ اپنی گرفت ميں لے ليا اور اانھيں کے شہر وعال قہ 

  ميں انھيں ہالک کر ڈ اال۔
ے مبعوث خداوند عالم نے ،حضرت شعيب کے بعد حضرت موسٰی اور ديگر نبی اسرائيل کے پيغمبروں کو رسالت کے لئ

 کيا. انشاء هللا آينده فصلوں ميں ان کے اخبار کی تحقيق کريں گے۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

)١٠(  
  

  بنی اسرا ئيل اور ان کے پيغمبروں کی روداد 
  اور قرآن کريم ميں ان کے مخصوص حاالت کی تشريح

  *حضرت موسٰی کی وال دت اور ان کا فرعون 
  کے ذريعہ اس کی فرزندی ميں آنا.

  * نہ گا نہ معجزات.
  * بنی اسرائيل صحرائے سينا ميں.

  * داؤد اور سليمان .
  * حضرت زکری اور يحيٰی .

  * عيسٰی بن مريم .

  سب سے پہال منظر۔ حضرت موسٰی ـکی والدت اور ان کا فرعون کے فرزند کے عنوان سے قبول ہو نا:
  ويں آيات ميں ارشاد فرما تا ہے: ١٣ويں تا ٧خدا وند عالم سورٔه قصص کی
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وهُ ِلَْيِک َوَجاِعلُوهُ ِمْن اْلُمْرَسلِيَن ٭ َحْينَا ِلَی ُمِّ ُموَسی َْن َْرِضِعيِہ َفِ◌َذا ِخْفِت َعلَْيِہ َفَ◌ْلقِيِہ فِی اْليَمِّ َوالَتََخافِی َوالَتَْحَزنِی ِنَّا َرا(َوَ◌وْ  دُّ
ا َوَحَزنًا ِنَّ فِْرَعْوَن  ةُ َعْيٍن لِی َولََک فَاْلتَقَطَہُ آُل فِْرَعْوَن لِيَُکوَن لَہُْم َعُدّوً َوہَاَماَن َوُجنُوَدہَُما َکانُوا َخاِطئِيَن ٭ َوقَالَِت اْمَرَ◌ةُ فِْرَعْوَن قُرَّ

الََ◌ْن َربَْطنَا َعلَی قَْلبِہَا  َکاَدْت لَتُْبِدی بِِہ لَوْ الَتَْقتُلُوهُ َعَسی َْن يَنفََعنَا َْو نَتَِّخَذهُ َولًَدا َوہُْم الَيَْشُعُروَن ٭ َوَ◌ْصبََح فَُؤاُد ُمِّ ُموَسی فَاِرًغا ِنْ 
ْمنَا يِہ فَبَُصَرْت بِِہ َعْن ُجنٍُب َوہُْم الَيَْشُعُروَن ٭ َوَحرَّ َعلَْيِہ اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبُل فَقَالَْت ہَْل َُدلُُّکْم  لِتَُکوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ٭ َوقَالَْت ِلُ◌ْختِِہ قُصِّ

ِہ َکْی تَقَرَّ َعْينُہَا َوالَتَْحَزَن َولِتَْعلََم َنَّ َوْعَد اَعلَی َْہِل بَْيٍت يَْکفُلُونَہُ لَکُ   َحّق َولَِکنَّ َْکثََرہُْم الَيَْعلَُموَن )هللاِ ْم َوہُْم لَہُ نَاِصُحوَن٭ فََرَدْدنَاهُ ِلَی ُمِّ
ريا ميں ڈال دو ہم نے موسٰی کی ماں کو وحی کی کہ: اسے دودھ پال ؤ اور جب تمھيں اس کے لئے خوف ال حق ہو تو اسے د

اور خوف نہ کرو اور نہ غمزده اور محزون ہو کہ ہم يقينا اُسے تم تک لوٹا ديں گے اور اسے پيغمبروں ميں سے قرار ديں 
گے . آل فرعون نے اسے پا ليا،تا کہ ان کے لئے دشمن اور اندوه کا سامان ہو. کہ فرعون،ھا مان اور ان کے سپا ہی گنا 

يوی (سفارش کے لئے اٹھی اور ) بو لی يہ بچہ ہمارے اور تمہارے سرور کا باعث اور آنکھوں ھگار ميں تھے.فرعون کی ب
کا نور ہو گا ،اُسے قتل نہ کرو شايد ہميں فائده پہنچا ئے يا اسے اپنی فرزندی ميں لے ليں؛ اوروه لوگ درک نہيں کر 

اس درجہ بيقرار تھا کہ اگر ہم اُس کے دل کو سکے.حضرت موسٰی کی ماں کا دل(تمام چيزوں سے زياده بچہ کی ياد ميں ) 
  سکون وقرار نہ ديتے تا کہ مو منوں ميں ہو تو يقينا اس راز کو فاش کر ديتی۔

اُس نے موسٰی کی بہن سے کہا:موسٰی کا پيچھا کرو موسٰی کی بہن اپنے بھائی کو دور سے ديکھ رہی تھی (ليکن )وه لوگ 
عورتوں کو پہلے ہی ہم نے اُن پر حرام کر ديا تھا موسٰی کی بہن نے کہا:کيا ميں جان نہينسکے . اور دودھ پال نے والی 

تمھيں ايک ايسے گھرا نے کی راہنمائی کروں کہ وه اسے تمہارے لئے محفوظ رکھيں اور اس کے خيرخواه ہوں ؟ پھر ہم 
يں اور وه غمگين اور اداس نہ ہوں نے اسے اس کی ماں کے پا س لوٹا ديا تاکہ ان کے ديدار سے ان کی آنکھيں روشن ہوجائ

  )۔١اور يہ جان ليں کہ خدا کا وعده حق ہے،ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے(

  کلمات کی تشريح

  ۔ فارغاً :١
  اپنی جگہ سے اکھڑ گيا،غم واندوه کی شدت سے خالی ہو گيا۔

  
يہ:٢   ۔قُصِّ

  اس کا پيچھا کرو،تالش کرو۔
  
  ۔فبُصرت بہ عن ُجنٍب:٣

  نگاه ان پر پڑی.اُسے دور سے ديکھا اور زير نظر قرار ديا۔دور سے اس کی 

  دوسرا منظر ،نہ گانہ معجزات
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:١٢ويں تا ٧سورٔه نمل کی 

ا َجائَہَا نُوِدَی َْن بُوِرَک َمْن فِی ْذ قَاَل ُموَسی ِلَ◌ْہلِِہ ِنِّی آنَْسُت نَاًرا َسآتِيُکْم ِمْنہَا بَِخبٍَر َْو آتِيُکْم بِِشہَاٍب قَبٍَس لََعلَُّکْم تَ ◌ِ ) ْصَطلُوَن ٭ فَلَمَّ
ا َرآہَا تَْہتَزُّ َکَ◌نَّہَا َجاّن َولَّی هللاُ َربِّ اْلَعالَِميَن ٭ يَاُموَسی ِنَّہُ َنَا اهللاِ النَّاِر َوَمْن َحْولَہَا َوُسْبَحاَن ا اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم ٭ َوَ◌ْلِق َعَصاَک فَلَمَّ

ِ◌نِّی َغفُور َرِحيم ٭ َوَ◌ْدِخْل َعقِّْب يَاُموَسی الَتََخْف ِنِّی الَيََخاُف لََدیَّ اْلُمْرَسلُوَن ٭ ِالَّ َمْن ظَلََم ثُمَّ بَدََّل ُحْسنًا بَْعَد ُسوٍئ فَ ُمْدبًِرا َولَْم يُ 
  ِہ ِنَّہُْم َکانُوا قَْوًما فَاِسقِيَن )يََدَک فِی َجْيبَِک تَْخُرْج بَْيَضاَئ ِمْن َغْيِر ُسوٍئ فِی تِْسِع آيَاٍت ِلَی فِْرَعْوَن َوقَْومِ 

جب موسی ٰنے اپنے اہل و عيال سے کہا: ميں نے ايک آگ ديکھی ہے، عنقريب اس کے بارے ميں تمھيں ايک خبر دو گا يا 
  ايسی آگ الؤں گا کہ اس سے گرم ہو جاؤ۔ 

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

  و.ويں آيت تک مالحظہ ہ ٤٧ويں آيت سے  ٣٨) نيز سورئہ طہ کی ١(

جب اُس آگ کے قريب آئے توآواز آئی،مبارک ہے وه خدا جو آگ ميں جلوه نما اور وه شخص بھی جو اس کے اطراف ميں 
ہے اور پاک وپاکيزه ہے رّب العالمين. اے موسٰی!ميں ہوں توانا اورحکيم خدا،اپنے عصا کو ڈال دو موسٰی نے جب عصا ڈال 
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کی صورت ميں حر کت کرنے لگا،موسٰی الٹے پاؤنپلٹ پڑے پھر کبھی مڑکر  ديا تو اسے ديکھا کہ ايک عظيم ا لجثہ سانپ
نہيں ديکھا (کہ انھيں خطاب ہوا)اے موسٰی! نہ ڈرو کہ انبياء ميرے نزديک نہيں ڈرتے. جز ان کے جنھوں نے ظلم کيا 

اپنے گريبان کے اندر لے ہے،پھر اسے نيکی ميں تبديل کر ڈاال ہے کہ ميں بخشنے واالاور مہربان ہوں. اوراپنے ہاتھ کو 
جاؤ کہ سفيد ( چمکدار) اور بغير نقصان کے باہر نکلے گا(يہ معجزه) نہ گانہ آيات ( معجزه )کے ضمن ميں ہے(کہ تم ان 

  کے ہمراه) فرعون اور اس کی قوم کی طرف(بھيجے جاؤ گے)، بے شک وه لوگ ايک فاسق قوم ہيں۔
  ہوتا ہے: ويں آيات ميں ارشاد١٣٥تا ١٠٣سورٔه اعراف کی 

بَةُ اْلُمْفِسِديَن ٭ َوقَاَل ُموَسی يَافِْرَعْوُن ِنِّی َرُسول( ثُمَّ بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِہْم ُموَسی بِآيَاتِنَا ِلَی فِْرَعْوَن َوَماَلْئِِہ فَظَلَُموا بِہَا فَانظُْر َکْيَف َکاَن َعاقِ 
الَّ اْلَحقَّ قَْد ِجْئتُُکْم بِبَيِّنٍَة ِمْن َربُِّکْم َفَ◌ْرِسْل َمِعَی بَنی اِْسَرائِيَل ٭ قَاَل ِْن ُکنَت هللاِ ِلَی اِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن ٭ َحقِيق َعلَی َْن الََ◌قُوَل عَ 

اِدقِيَن ٭ َفَ◌ْلقَی َعَصاهُ َفِ◌َذا ِہَی ثُْعبَان ُمبِين ٭ َونََزَع يََدهُ َفِ◌ذَ  اِظريَن ٭ قَاَل ا ِہَی بَيْ ِجْئَت بِآيٍَة َفْ◌ِت بِہَا ِْن ُکنَت ِمْن الصَّ َضاء لِلنّٰ
الُوا َْرِجِہ َوَ◌َخاهُ َوَ◌ْرِسْل فِی اْلَمَدائِِن اْلَمَلُ◌ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن ِنَّ ہََذا لََساِحر َعلِيم ٭ يُِريُد َْن يُْخِرَجُکْم ِمْن َْرِضُکْم فََماَذا َتْ◌ُمُروَن ٭ قَ 

بِيَن السََّحَرةُ فِْرَعْوَن قَالُوا ِنَّ لَنَا لَْجًرا ِْن ُکنَّا نَْحُن اْلَغالِبِيَن ٭ قَاَل نََعْم َوِ◌نَُّکْم لَِمْن اْلُمقَرَّ َحاِشِريَن ٭ َیْ◌تُوَک بُِکلِّ َساِحٍر َعِليٍم ٭ َوَجائَ 
ا َْلقَْوا َسَحُروا َعْ  ا َْن نَُکوَن نَْحُن اْلُمْلقِيَن ٭ قَاَل َْلقُوا فَلَمَّ ا َْن تُْلقَِی َوِ◌مَّ يَُن النَّاِس َواْستَْرہَبُوہُْم َوَجائُوا بِِسْحٍر َعِظيٍم ٭ ٭ قَالُوا يَاُموَسی ِمَّ

لُوَن ٭ فَُغلِبُوا ہُنَالَِک َوانقَلَبُوا َوَ◌ْوَحْينَا ِلَی ُموَسی َْن َْلِق َعَصاَک َفِ◌َذا ِہَی تَْلقَُف َما َیْ◌فُِکوَن ٭ فََوقََع اْلَحقُّ َوبَطََل َما َکانُوا يَْعمَ 
ْن آَذَن لَُکْم ِنَّ ہََذا  َسََّحَرةُ َساِجِديَن٭ قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ اْلَعالَِميَن ٭ َربِّ ُموَسی َوہَاُروَن ٭ قَاَل فِْرَعْوُن آَمنتُْم بِِہ قَْبلَ َصاِغِريَن ٭ َوُ◌ْلِقَی ال

ْيِديَُکْم َوَ◌ْرُجلَُکْم ِمْن ِخاَلٍف ثُمَّ لَُصلِّبَنَُّکْم َْجَمِعيَن ٭  َ لََمْکر َمَکْرتُُموهُ ِفی اْلَمِدينَِة لِتُْخِرُجوا ِمْنہَا َْہلَہَا فََسْوَف تَْعلَُموَن ٭ لُقَطَِّعنَّ 
ا َجائَْتنَا َربَّنَ  ٭ َوقَاَل اْلَمُل ِمْن قَْوِم ا َْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسلِِميَن قَالُوا ِنَّا ِلَی َربِّنَا ُمنقَلِبُوَن ٭ َوَما تَنقُِم ِمنَّا ِالَّ َْن آَمنَّا بِآيَاِت َربِّنَا لَمَّ

ِی نَِسائَہُْم َوِ◌نَّا فَْوقَہُْم قَاِہُروَن ٭ قَاَل ُموَسی فِْرَعْوَن َتََذُر ُموَسی َوقَْوَمہُ لِيُْفِسُدوا فِی الَْرِض َويََذَرَک َوآلِہَتََک قَاَل َسنُقَتُِّل َْبنَائَہُْم َونَْستَحْ 
ِ يُوِرثُہَا َمْن يََشاُئ ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِيَن٭ قَالُوا ُوِذينَا ِمْن قَْبِل َنْ َواْصبُِروهللاِ لِقَْوِمِہ اْستَِعينُوا بِا َّ ِ َتْ◌تِيَنَا َوِمْن بَْعِد َما  ا ِنَّ الَْرَض 

ُکْم َويَْستَْخلِفَُکْم فِی الَْرِض فَيَنظَُر َکيْ  نِيَن َونَْقٍص ِمْن ِجْئتَنَا قَاَل َعَسی َربُُّکْم َْن يُْہلَِک َعُدوَّ َف تَْعَملُوَن ٭ َولَقَْد ََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالسِّ
هللاِ ِعْنَد اُروا بُِموَسی َوَمْن َمَعہُ َالَِ◌نََّما طَائُِرہُْم الثََّمَراِت لََعلَّہُْم يَذَّکَُّروَن٭ َفِ◌َذا َجائَْتہُُم اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا ٰہِذِه َوِ◌ْن تُِصْبہُْم َسيِّئَة يَطَّيَّ 

ِمنِيَن٭ َفَ◌ْرَسْلنَا َعلَْيِہْم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َولَِکنَّ َْکثََرہُْم الَيَْعلَُموَن ٭ َوقَالُوا َمْہَما َتْ◌تِنَا بِِہ ِمْن آيٍَة لِتَْسَحَرنَا بِہَا فََما نَْحُن لََک بُِمؤْ 
اَلٍت فَا َم آيَاٍت ُمفَصَّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ْجُز قَالُوا يَاُموَسی اْدُع لَنَا َربََّک بَِما َواْلقُمَّ ا َوقََع َعلَْيِہُم الرِّ ْستَْکبَُروا َوَکانُوا قَْوًما ُمْجِرِمين٭ َولَمَّ

ا َکَشفْ  ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََک َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَک بَنِی ِْسَرائِيَل ٭ فَلَمَّ ْجَز ِلَی ََجٍل ہُْم بَالُِغوهُ َِذا ہُْم يَنُکثُوَن نَا عَ َعِہَد ِعْنَدَک لَئِْن َکَشْفَت َعنَّا الرِّ ْنہُْم الرِّ
(  

پھرجب اُن کے بعد موسٰی کو اپنی آيات کے ساتھ فرعون اور اس کے اشراف کی طرف بھيجاتو،انھوں نے آيات کا انکار 
من کا فرستاده ہوں.سزاوار يہ ہے کيا.غور کرو کہ تباه کاروں کا کيا انجام ہوا .موسٰی نے کہا : اے فرعون!ميں اپنے رب العال

کہ خدا سے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہوں،تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے ايک معجزه ال يا ہوں،لٰہذا بنی 
اسرائيل کو ہمارے ہمراه روانہ کر دو.فرعون نے کہا اگر سچے ہو اور اگر کوئی معجزه الئے ہو تو ہميں دکھاؤ.پھر موسٰی 

پر ڈال ديا پس وه اژدہا دکھائی دينے لگا. اور ہاتھ اپنے گريبان سے باہر نکا ال ناگاه ديکھنے والوں کے  نے اپنا عصا زمين
لئے سفيد اور چمکدار تھا. قوم فرعون کے بزرگوں نے فرعون سے کہا: يہ ايک ماہر جادو گر ہے کہ وه تمھيں تمہاری 

تے ہو؟.(موسٰی کے معاملے ميں) فرعون نے قوم سے مشوره کے سرزمينوں سے باہر نکا لنا چاہتا ہے.تم لوگ کيا مشوره دي
بعد، کہا:اُسے اور اُس کے بھائی کو روک لو اور شہروں ميں افراد کو روانہ کرو تاکہ ماہر جادو گروں کو تمہارے پا س لے

ون نے کہا: بالکل تم آئيں. جادو گر فرعون کے پاس آئے اور بو لے: اگر ہم غالب ہوگئے تو يقينا کوئی اجرت ليں گے. فرع
لوگ ہمارے مقر بين ميں ہو گے، جادوگروں نے کہا: اے موسٰی!ياتم پہلے اپنا عصا ڈالو يا ہم اپنی رّسياں ڈ التے ہيں. موسٰی 
نے کہا:تم ہی پہل کرواور جب انھوں نے اپنی رّسيانڈال ديں تو لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر ديا اور انھيں دہشت زده بنا ديا. 

عظيم جادو پيش کيا. ہم نے موسٰی کو وحی کی کہ تم بھی اپنا عصا ڈال دو اور (وه اژدہا) جو کچھ انھوں نے پيش کيا تھا اور 
  ايک سانس ميننگل گيا.حق آشکار ہوا اور جو کچھ انھوننے انجام ديا وه باطل اور بے کار ہو گيا۔ 

جادو گر سجده ميں گر پڑے. اور انھوں نے کہا: ہم رب اس ميدان ميں شکست کھائی اور رسوا ہو کر واپس ہوگئے. سارے 
العالمين پر ايمان ال تے ہيں. موسٰی اور ہارون کے رب پر.فرعون نے کہا:قبل اس کے کہ ہم تمھيں اجازت ديں تم لوگ اُس پر

ر کرو.عنقريب ايمان لے آئے؟! يہ ايک فريب اور دھوکہ ہے جو تم نے شہر ميں کيا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو نکال باہ
جان لو گے.تمہاے ہاتھ اور پاؤں ايک دوسرے کے بر عکس انداز ميں قطع کروں گا اور اُس وقت سب کو ايک ساتھ دار پر 
لٹکا دوں گا. انھوں نے کہا: اُس وقت ہم اپنے خدا کی طرف لوٹ جائيں گے. تمہارا غيض و غضب ہم پر اس لئے ہے کہ ہم 

مان لے آئے ہيں جو ہماری طرف آئی ہے؛خدا يا! ہميں صبر عطا کر اور ہميں مسلمان ہو صرف اپنے رّب کی نشا نيوں پر اي
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نے کی صورت ميں موت دينا.قوم فرعون کے بزرگوں نے کہا:کيا موسٰی اور ان کے ماننے والوں کوآزاد چھوڑ دو گے تا 
عون نے کہا! عنقريب ان کے سارے کہ وه اس سرزمين پر تباہی مچائيں اور تمھيں اور تمہارے خدا کو ترک کر ديں؟ فر

فرزندوں(بيٹوں) کو قتل کر ڈاليں گے اور لڑکيوں کو زنده چھوڑ ديں گے،ہم اُن پر مسلط ہيں.موسٰی نے اپنی قوم سے کہا: 
خدا سے مددمانگو اور صبر کا مظاہره کرو کيو نکہ زمين خدا کی ملکيت ہے وه اپنے بندوں ميں جسے چاہے گا اس کے 

  ا اور نيک انجام پر ہيز گاروں کے لئے ہے۔حوالے کر دے گ
انھوں نے کہا: ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اورتمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے؛ کہا! اميد ہے کہ تمہارا

رّب تمہارے دشمن کو ہالک کر دے.اور تمھيں اس سرزمين پر (ان کا )جانشين قرار دے گا اور پھر ديکھے گا کہ تم کيسا 
عمل کر تے ہو؟ ہم نے فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی (دنوں) سے دوچار کيا شايد نصيحت حاصل کريں. جب رفاه

وآسائش نے ان کا رخ کيا تو وه کہتے تھے! يہ ہماری خاطر ہے اور جب انھيں ناگوار حاالت پيش آتے تو کہتے تھے يہ 
  موسٰی اور ان کے ماننے والونکی بد شگونی ہے ۔ 

ان لو کہ ان کا فال بد خدا کے پاس ہے(يعنی جو اُن پر مشکالت اور غم و اندوه پڑتے ہيں وه خدا کی طرف سے ہيں)ليکن ج
اُن ميں اکثر لوگ نہيں جانتے. (فرعونيوں نے موسٰی سے) کہا: تم جتنا بھی ہمارے لئے معجزه يا آيت پيش کرکے ہم پر جادو

گے. پھر طوفان، ٹڈی،جوں، مينڈک اور خون (پانی کا خون ہو نا) جو کہ ايک دوسرے  کر دو کبھی ہم تم پر ايمان نہيں الئيں
سے الگ اور روشن و آشکار معجزے تھے ہم نے ان پر نازل کيا ،ليکن انھوں نے اکڑ اور انکار سے کام ليا اور وه نابکار 

  قوم تھے۔ 
ن کے ساتھ آواز دو جو تم سے کيا ہے اگر اس عذاب کو جب اُ ن پر عذاب نازل ہوا ، بولے:اے موسٰی! اپنے رّب کو اُس پيما

ہم سے اٹھا لے تو يقينا ہم تم پر ايمان لے آئينگے اور بنی اسرائيل کو تمہارے ساتھ بھيج ديں گے. پھر جب ہم نے عذاب کو 
  )١ايک مدت تک اٹھاليا تو پھر عہد شکنی کے مرتکب ہوگئے۔(

  شاد ہوتا ہے: ويں آيات ميں ار٦٦وينتا ٥٧سورٔه شعراء کی 
ا تََراَئ (َفَ◌ْخَرْجنَاہُْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن ٭ َوُکنُوٍز َوَمقَاٍم َکِريٍم ٭ َکَذلَِک َوَ◌ْوَرْثنَاہَا بَنِی ِْسَرائِيَل ٭ َفَ◌ْتبَ  ُعوہُْم ُمْشِرقِيَن ٭ فَلَمَّ

ِعَی َربِّی َسيَْہِديِن ٭ َفَ◌ْوَحْينَا ِلَی ُموَسی َْن اْضِرْب بَِعَصاَک اْلبَْحَر فَانفَلََق اْلَجْمَعاِن قَاَل َْصَحاُب ُموَسی ِنَّا لَُمْدَرُکوَن ٭ قَاَل َکالَّ ِنَّ مَ 
  ثُمَّ َْغَرْقنَا اآلَخِريَن ٭ )ْ فََکاَن ُکلُّ فِْرٍق َکالطَّْوِد اْلَعِظيِم ٭ َوَ◌ْزلَْفنَا ثَمَّ اآلَخِريَن ٭ َوَ◌ْنَجْينَا ُموَسی َوَمْن َمَعہُ َْجَمِعيَن ٭ 

ے انھيں (فرعونيوں) کو باغوں اور بہتے چشموں سے باہر نکال د يا.اور عاليشان محلوں اور خزانوں سے انھيں محروم ہم ن
کر ديا. واقعہ ايسا ہی تھا اور سب کچھ بنی اسرائيل کے حوالے کر ديا. فرعونيوں نے طلوع آفتاب کے وقت بنی اسرائيل کا 

ديکھا،تو موسٰی کے ساتھيوں نے کہا! ہم گرفتار ہو جائيں گے.موسٰی نے  پيچھا کيا. جب دونوں گروه نے ايک دوسرے کو
کہا: کبھی نہيں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے وه ہماری ہدايت کر ے گا. موسٰی کو وحی ہوئی کہ اپنا عصا دريا پر مارو؛دريا 

ں کو بنی اسرائيل کے پيچھے) شگافتہ ہوا اور اس کا ہر ايک حّصہ ايک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گيا. دوسروں کو(فرعونيو
  دريا ميں الئے. اور موسٰی اور ان کے تمام ساتھيوں کو نجات دی.اس وقت دوسروں کو غرق کر ڈاال۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے۔ ٩٢تا  ٩٠اور سورٔه يونس کی 
يًا َوَعْدًوا َحتَّی َِذا َْدَرَکہُ اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت َنَّہُ الَِ◌لَہَ ِالَّ الَِّذی آَمنَْت بِِہ (َوَجاَوْزنَا بِبَنِی ِْسَرائِيَل اْلبَْحَر َفَ◌ْتبََعہُْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَغْ 

َمْن َخْلفََک آيَةً َوِ◌نَّ يَک بِبََدنَِک لِتَُکوَن لِ بَنُو ِْسَرائِيَل َوَ◌نَا ِمَن اْلُمْسلِِميَن ٭ آآلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُکْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن ٭ فَاْليَْوَم نُنَجِّ 
  َکثِيًرا ِمْن النَّاِس َعْن آيَاتِنَا لََغافِلُوَن ٭ )

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

آيات تک  ٢٤سے ٩آيات تک اور سورٔه طہ  ٥٥سے ١٠آيات تک اور سورهٔ  شعرٔا کی آيت  ١٠٤سے ١٠٠۔اور سورٔه انبياء کی ١
  مالحظہ کريں.

فرعون اور اس کے سپاہيوں نے اُن سے دشمنی اور ستم کی خاطر ان کا پيچھا  بنی اسرائيل کو ہم نے دريا سے پار کيا،
کيا،يہاں تک کہ جب اس کے غرق ہونے کا وقت آيا تو کہا: ہم اُس خدا پر ايمان الئے جو بنی اسرائيل کے خدا کے سوا کوئی 

سے ڈوبنے کی حالت ميں خطاب ہوا) اب نہيں ہے جس پر وه ايمان الئے ہيں. اور ميں سراپا تسليم ہونے والوں مينہوں.(اُس 
ايمان ال تے ہو جبکہ اُس سے پہلے نافرمانی کر کے مفسدوں ميں تھے؟. آج تمہارے بد ن کوبدن کو بچا ليتے ہيں،تا کہ اُن 

کے لئے جو تمہارے بعد آئيں گے عبرت اور ايک نشانی ہو،جبکہ بہت سارے لوگ ہماری آيات اور نشانيوں سے سخت غافل
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  ر ہيں۔و بے خب

تيسرا منظر؛ بنی اسرائيل سينا نامی صحرا ميں اور حضرت موسٰی ا ور ان کے بعد کے زمانے ميں ان کی طغيانی و 
  سرکشی.

  ويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے:  ١٦٦اور  ١٦٤تا ١٦٠اور  ١٤٠تا ١٣٨خدا وند متعال سورٔه اعراف کی 
قَْوم تَْجہَلُوَن  تَْوا َعلَی قَْوٍم يَْعُکفُوَن َعلَی َْصنَاٍم لَہُْم قَالُوا يَاُموَسی اْجَعل لَنَا ِٰلہاً َکَما لَہُْم آلِہَة قَاَل ِنَُّکمْ (َوَجاَوْزنَا بِبَنِی ِْسَرائِيَل اْلبَْحَر َف◌َ 

لَُکْم َعلَی اْلَعالَِميَن ٭... ٭ََوقَطَّْعنَاہُْم اْثنَتَْی ْبِغيُکْم ِٰلھاَ هللاِ َ٭ ِنَّ ہَُؤاَلِئ ُمتَبَّر َما ہُْم فِيِہ َوبَاِطل َما َکانُوا يَْعَملُوَن ٭ قَاَل ََغْيَر ا َوہَُو فَضَّ
ہُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا قَْد َعلَِم ُکلُّ ُنَاٍس َعْشَرةَ َْسبَاطًا َُمًما َوَ◌ْوَحْينَا ِلَی ُموَسی ِِذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمہُ َِن اْضِرب بَِعَصاَک اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمنْ 

ُکْم َوَما ظَلَُمونَا َولَِکْن َکانُوا َنفَُسہُْم يَْظلُِموَن ٭ َربَہُْم َوظَلَّْلنَا َعلَْيِہْم اْلَغَماَم َوَ◌نَزْلنَا َعلَْيِہْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوی ُکلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاَمشْ 
ًدا نَْغفِْر لَُکْم َخِطيئَاتُِکْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن ٭ فَبَدَّ َوِ◌ْذ قِيَل لَہُْم اْسُکنُوا ہَِذِه اْلقَْريَةَ َوُکلُوا ِمْنہَا حَ  َلْيُث ِشْئتُْم َوقُولُوا ِحطَّة َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

يَْظلُِموَن ٭ َواْسَ◌ْلہُْم َعِن اْلقَْريَِة الَّتِی َکانَْت  الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنہُْم قَْواًل َغْيَر الَِّذی قِيَل لَہُْم َفَ◌ْرَسْلنَا َعلَْيِہْم ِرْجًزا ِمْن السََّماِئ بَِما َکانُوا
ًعا َويَْوَم الَيَْسبِتُونَ  الََتْ◌تِيِہْم َکَذلَِک نَْبلُوہُْم بَِما َکانُوا يَْفُسقُوَن ٭  َحاِضرةَ اْلبَْحِر ِْذ يَْعُدوَن فِی السَّْبِت ِْذ َتْ◌تِيِہْم ِحيتَانُہُْم يَْوَم َسْبتِِہْم ُشرَّ

ا نَُسواهللاُ الَْت ُمَّة ِمْنہُْم لَِم تَِعظُوَن قَْوًما اَوِ◌ْذ قَ  بُہُْم َعَذابًا َشِديًدا قَالُوا َمْعِذَرةً ِلَی َربُِّکْم َولََعلَّہُْم يَتَّقُوَن ٭ فَلَمَّ ُروا  ُمْہلُِکہُْم َْو ُمَعذِّ َما ُذکِّ
وِئ َوَ◌َخْذنَا الَّذِ  ا َعتَْوا َعْن َما نُہُوا َعْنہُ قُْلنَا لَہُْم ُکونُوا قِرَ بِِہ َْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنہَْوَن َعِن السُّ َدةًيَن ظَلَُموا بَِعَذاٍب بَئِيٍس بَِما َکانُوا يَْفُسقُوَن٭ فَلَمَّ

  َخاِسئِين)
ہم نے بنی اسرائيل کو دريا سے پار کرايا تو وه لوگ ايک ايسی قوم کے پاس سے گذرے جو اپنے بتوں کی پرستش اور 

تھی بنی اسرائيل نے موسٰی سے کہا اے موسٰی! ہمارے لئے بھی ايک خدا قرار دو جس طرح سے ان کا خدا  عبادت کر تی
ہے موسٰی نے کہا! يقينا تم لو گ نادان اور جاہل قوم ہو ان بت پرستوں کے خدا نابود ہونے والے ہيناور ان کے اعمال باطل 

رے لئے کسی دوسرے خدا کی تالش کر وں جب کہ خدا وند عالم نے ہيں، (موسٰی نے) کہا! آيا خداوند يکتا کے عالوه تمہا
تمھيں سارے عالم پر فوقيت اور بر تری عطا کی ہے؟!...(اور) ان کو ان کے باره قبيلے اور امت ميں تقسيم کيا اور جب ان 

مارو، (جب انھوں نے  کی قوم نے موسٰی سے پانی کا تقاضا کيا، تو ہم نے موسٰی کو وحی کی کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر
مارا) تو باره چشمے پھوٹ پڑے اور ہرقبيلے نے اپنے پانی کی جگہ جان لی اور بادل کو ان پر سائبان قرار دياا ور ان پر 
من وسلوٰی نازل کيا ، پاکيزه اشياء سے جو ہم نے تمہارے لئے رزق قرار ديا ہے کھاؤ ،انھوں نے ہم پر نہيں بلکہ اپنے آپ 

اور جس وقت ان سے کہا گيا کہ اس گاؤں ميں سکونت اختيا ر کرو اور اس ميں جہاں سے چاہو کھاؤ اور کہو پر ظلم کيا ہے
حطّہ يعنی ہمارے گنا ہوں کو ختم کر دے اور سجده اور خضوع کی حالت ميں دروازه سے داخل ہوتا کہ ہم تمہارے گنا ہوں 

کرديں گے، ان ظا لموں نے اس بتائے گئے سخن کو اس کے  کو معاف کر ديں،عنقريب ہم نيکوکاروں کے اجر ميں اضا فہ
عال وه باتوں ميں تبديل کر ڈاال اور (نتيجہ کے طور پر) اس ظلم وستم کی بناء پر جو انھوں نے روا رکھا تھا ان پر آسمان 

ہ وہاں کے سے ہم نے عذاب نازل کيا. يہوديوں سے سوال کرو اُ س شہر کے بارے ميں جو دريا کے کنارے واقع تھا ک
لوگوں نے سنيچر کے دن تجاوز کيا اور اس کی حرمت کی حفاظت نہيں کی ان کی مچھلياں سنيچر کے دن آشکار طور پر 

آتی تھيں ليکن سنيچر کے عال وه دنوں ميں نہيں آتی تھيں، اس طرح سے ان کی بربادی اور تباہی کی سزا کے ذريعہ ہم نے 
  انھيں آزما يا...

چيز سے منع کيا گيا تھا سر پيچی اور مخالفت کی . تو ہم نے ان سے کہا بندر کی شکل ميں ہو جاؤ  جب ان لو گوں نے جس
  اور ہماری رحمت سے دور اور محرو م ہو جاؤ۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٩٨تا  ٨٠سورٔه طہ کی
ُکْم َوَواَعْدنَاُکْم جَ  ْلنَا َعلَْيُکُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوی ٭ ُکلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُکْم (يَابَنِی ِْسَرائِيَل قَْد َنَجْينَاُکْم ِمْن َعُدوِّ انَِب الطُّوِرالَْيَمَن َونَزَّ

َل َصالًِحا ثُمَّ اْہتََدی ٭ اَب َوآَمَن َوَعمِ َوالَتَْطَغْوا فِيِہ فَيَِحلَّ َعلَْيُکْم َغَضبِی َوَمْن يَْحلِْل َعلَْيِہ َغَضبِی فَقَْد ہََوی ٭ َوِ◌نِّی لََغفَّار لَِمْن تَ 
قَْد فَتَنَّا قَْوَمَک ِمْن بَْعِدَک َوَما َْعَجلََک َعْن قَْوِمَک يَاُموَسی ٭ قَاَل ہُْم ُوالَِئ َعلَی َثَِری َوَعِجْلُت ِلَْيَک َربِّ لِتَْرَضی ٭ قَاَل َفِ◌نَّا 

 اَن َِسفًا قَاَل يَاقَْوِم َلَْم يَِعْدُکْم َربُُّکْم َوْعًدا َحَسنًا َفَطَاَل َعلَْيُکُم اْلَعْہُد َْم ََرْدتُْم َْن يَِحلَّ َوَ◌َضلَّہُُم السَّاِمِریُّ ٭ فََرَجَع ُموَسی ِلَی قَْوِمِہ َغْضبَ 
ْلنَا اًرا ِمْن ِزينَِة اْلقَْوِم فَقََذْفنَاہَا فََکَذلَِک َْلقَی ْوزَ  ََعلَْيُکْم َغَضب ِمْن َربُِّکْم َفَ◌ْخلَْفتُْم َمْوِعِدی ٭ قَالُوا َما َْخلَْفنَا َمْوِعَدَک بَِمْلِکنَا َولَِکنَّا ُحمِّ

٭ َفَ◌ْخَرَج لَہُْم ِعْجالً َجَسًدا لَہُ ُخَوار فَقَالُوا ہََذا ِٰلہُُکْم َوِ◌ٰلہُ ُموَسی فَنَِسَی ٭ َفاَلَيََرْونَ  ا السَّاِمِریُّ  َالَّ يَْرِجُع ِلَْيِہْم قَْوالً َوالَيَْملُِک لَہُْم َضّرً
ْحٰماُن فَاتَّبُِعوَوالَنَ  نِی َوَ◌ِطيُعوا َْمِری ٭ قَالُوا لَْن نَْبَرَح َعلَْيِہ ْفًعا ٭ َولَقَْد قَاَل لَہُْم ہَاُروُن ِمْن قَْبُل يَاقَْوِم ِنََّما فُتِنتُْم بِِہ َوِ◌نَّ َربَُّکُم الرَّ

ْذ َرَ◌ْيتَہُْم َضلُّوا ٭ َالَّ تَتَّبَِعِن َفََعَصْيَت َْمِری ٭ قَاَل يَْبنَُؤمَّ الََتْ◌ُخْذ بِلِْحيَتِی  َِعاِکفِيَن َحتَّی يَْرِجَع ِلَْينَا ُموَسی ٭ قَاَل يَاہَاُروُن َما َمنََعکَ 
ْقَت بَْيَن بَنِی ِْسَرائِيَل َولَْم تَْرقُْب قَْولِی ٭ قَاَل فََما َخْطبَُک يَا ُت بَِما لَْم يَْبُصُروا َساِمِریُّ ٭ قَاَل بَُصرْ َوالَبَِرْ◌ِسی ِنِّی َخِشيُت َْن تَقُوَل فَرَّ
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لَْت لِی نَْفِسی ٭ قَاَل فَاْذہَْب َفِ◌نَّ لََک فِ  ُسوِل فَنَبَْذتُہَا َوَکَذلَِک َسوَّ ی اْلَحيَاِة َْن تَقُوَل الَِمَساَس َوِ◌نَّ لََک بِِہ فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن َثَِر الرَّ
قَنَّہُ ثُمَّ لَنَنِسفَنَّہُ فِی اْليَمِّ نَْسفًا ٭ ِنََّما ِٰلہُُکُم اَمْوِعًدا لَتُْخلَفَہُ َوانظُْر ِلَی ِٰلِہَک الَِّذی ظَلَ  الَِّذی الَِ◌ٰلہَ ِالَّ ہَُو َوِسَع ُکلَّ هللاُ ْلَت َعلَْيِہ َعاِکفًا لَنَُحرِّ

  َشْيٍئ ِعْلًما )
ده کيا اور تم پر اے بنی اسرائيل! ہم نے تمھيں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی اور طُور کے داہنے جانب کا تم سے وع

من وسلوٰی نازل کيا . پاکيزه چيزوں ميں جو ہم نے تمہارے لئے بعنوان رزق معين کيا ہے کھاؤ اور اس ميں طغيانی اور سر 
کشی نہ کرو ورنہ تم پر ہمارا غضب ٹوٹ پڑے گااور جو ميرے غيض و غضب کا مستحق ہو گا يقينا ذليل و خوار اور ہالک 

بخشنے واال ہوں ہر اُس شخص کو جو توبہ کر ے اور ايمان الئے اور پسنديده کام انجام دے اور ہدا ہو جا ئے گا. بيشک ميں 
  يت پا ئے۔

اے موسٰی ! کس چيز نے تم کو اس بات پر آماده کيا کہ تم اپنی قوم پر سبقت لے جاؤ؟. جواب ديا ! وه لوگ ہمارے پيچھے ہی
ر خوشنود ہو جائے. کہا: ميں نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمايا ہيں، ميں نے تيری سمت جلدی کی تاکہ تو راضی او

ليکن سامری نے انھيں گمراه کرديا. موسٰی غضب ناک اور افسوسناک حالت ميں اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور کہا: اے 
ال نی ہو گئی تھی، يا تم لو ميری قوم! کيا تمہارے رّب نے تم سے اچھا وعده نہيں کيا تھا . آيا ہماری غيبت تمہارے لئے طو 

گ اس بات کے خواہشمند تھے کہ تمہارے رّب کی طرف سے تم پر غضب نازل ہو لٰہذا تم نے ہمارے وعده کی خال ف 
  ورزی کی؟ 

انھوں نے جواب ديا ہم نے اپنے اختيا ر سے تمہارے وعده کے خال ف نہيں کيا ہے . ہمارے پا س فرعونيوں کے آرائش کے
ود تھے جس کو ہم نے آگ ميں ڈال ديا اور ( فتنہ انگيز) سامری نے بھی اسی طرح اپنے زيورات ڈال وزنی آالت موج

ديئے.پھر اس نے ان کے لئے ايک گوسالہ کا مجسمہ بنايا، جو گوسالہ کی آواز رکھتا تھا ؛ انھوں نے کہا:تمہارااور موسٰی کا 
گوسالہ پو جنے والے) غور نہيں کر تے کہ (گوسالہ ) ان کا خدا يہ ہے جس کو (موسٰی) نے فراموش کر ديا ہے. آيا( يہ 

جواب نہيں ديتا ہے اور ان کے لئے کوئی نفع و نقصان نہيں رکھتا ہے؟!. ہارون نے پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ اے ميری 
پيروی کرو قوم! تم لوگ اس گوسالہ کے سلسلہ ميں فتنہ ميں مبتال ہو چکے ہو، تمہارا رّب خدا وند رحمن ہے. ميری 

اورميرے اطاعت گزار رہو.انھوننے کہا ! ہم اس کی اسی طرح عبادت کرتے رہيں گے جب تک کہ موسٰی ہماری طرف 
واپس نہيں آجا تے. موسٰی نے (جب واپس آئے تو عتاب آميز انداز ميں ہا رون سے ) کہا: ہارون ! جب تم نے ديکھا کہ گمراه

کہ تم ميرے پا س نہيں آئے؟. کيوں ميرے حکم کی مخالفت کی ؟. کہا: اے ميری ہو رہے ہيں، تو کون سی چيز مانع ہوئی 
ماں کے بيٹے! ميری ڈارھی اور بال نہ پکڑو، ميں ڈرا تھا کہ تم کہو گے کہ بنی اسرائيل کے درميان تفرقہ ڈال ديا ہے اور 

  ميرے دستور کی رعايت نہيں کی ہے۔
جو تم نے انجام ديا ہے ) ؟. اُس نے کہا: ميں نے وه کچھ ديکھا جو انھوننےموسٰی نے کہا: اے سامری! يہ کون سا عمل ہے( 

نہينديکھاہے، پھر ميں نے نمائندٔه حق (جبرئيل )کے نشان قد م کی ايک مشت خاک لی.اور اسے ميں نے ( گوسالہ کے اندر ) 
ندگی ميں ہر ايک سے يہی کہنا ہے کہ ڈال دی، ميری دلی آرزو نے مجھے اس کام پر آماده کيا.موسٰی نے کہا! جاؤ! تم کو ز

مجھے چھونا نہيں . اور تم سے (آخرت ميں) ايک وعده ہے جو کبھی بر خال ف نہيں ہوگا اور اپنے خدا کے بارے ميں غور 
کرو جس کی عبادت کو جاری رکھا ہے اسے جال ڈالوں گا اور( اس کی خاک) دريا ميں چھڑک دوں گا. يقينا تمہارا خدا وه 

  سوا کوئی معبود نہيں ہے اور اس کا علم تمام چيزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ہے جس کے
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٥٧تا  ٥٤اور  ٥١سورٔه بقره کی 

َعْنُکْم ِمْن بَْعِد َذلَِک لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن ٭ َوِ◌ْذ  ا( َوِ◌ْذ َواَعْدنَا ُموَسی َْربَِعيَن لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوَ◌ْنتُْم ظَالُِموَن ٭ ثُمَّ َعفَْونَ 
 َنفَُسُکْم بِاتَِّخاِذُکْم اْلِعْجَل فَتُوبُوا ِلَی بَاِرئُِکْم آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب َواْلفُْرقَاَن لََعلَُّکْم تَْہتَُدوَن٭ َوِ◌ْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم ِنَُّکْم ظَلَْمتُمْ 

ِحيُم ٭ َوِ◌ْذ قُلْ فَاقْ  اُب الرَّ َجْہَرةً هللاَتُْم يَاُموَسی لَْن نُْؤِمَن لََک َحتَّی نََری اتُلُوا َنفَُسُکْم َذلُِکْم َخْير لَُکْم ِعْنَد بَاِرئُِکْم فَتَاَب َعلَْيُکْم ِنَّہُ ہَُو التَّوَّ
اِعقَةُ َوَ◌ْنتُْم تَنظُُروَن ٭ ثُمَّ بََعْثنَاُکْم مِ  ْن بَْعِد َمْوتُِکْم لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن ٭ َوظَلَّْلنَا َعلَْيُکُم اْلَغَماَم َوَ◌نَزْلنَا َعلَْيُکُم اْلَمنَّ َفَ◌َخَذْتُکُم الصَّ

  َوالسَّْلَوی ُکلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُکْم َوَما ظَلَُمونَا َولَِکْن َکانُوا َنفَُسہُْم يَْظلُِموَن ٭ )
ہم نے موسٰی سے چا ليس شب کا وعده کيا،پھر( تم لو گ اس کی غيبت ميں) گو سالہ کی پو جا اور اُس وقت کو ياد کرو جب 

کر نے لگے اور تم ظالم و ستمگر ہو پھر اس کے بعدہم نے تم کو بخش ديا ؛ شايد کہ تم لوگ(اس نعمت کا شکريہ ) بجا الؤ. 
کے )درميان تشخيص کا وسيلہ ديا .اور جب موسٰی نےنيز اُس وقت کو ياد کرو جب ہم نے موسٰی کو کتاب اور ( حق و باطل 

اپنی قوم سے کہا اے ميری قوم ! تم لوگوں نے گوسالہ پرستی کر کے اپنے آپ پر ظلم کيا ہے، لٰہذا اپنے خدا کی طرف لوٹ 
کے  آؤ اور اپنی جہالت کی سزا کے عنوان سے ايک دوسرے کو قتل کر نے کيلئے تيغ کھينچو کہ اسی ميں تمہارے خد ا

نزديک تمہاری بھالئی ہے. اس خدا نے تمہاری توبہ قبول کی کہ وه بہت توبہ قبول کرنے واال اور مہربان ہے.اور اس وقت 
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کو ياد کرو جب تم نے موسٰی سے کہا : اے موسٰی! ہم تم پر کبھی ايمان نہيں الئيں گے مگر اس وقت جب تک خدا کو اپنی 
، پھر تم صاعقہ کی زد ميں آگئے جب کہ تم لوگ ديکھ رہے تھے. اور ہم نے بادل نگا ہوں سے آشکار طور سے نہ ديکھ ليں

کو تمہارے سر پر سائبا ن قرار ديا اور تم پر من وسلوٰی نازل کيا؛ جو ہم نے تمھيں پاک وپاکيزه رزق ديا ہے (اُسے) کھاؤ. 
  آپ پرستم کياہے۔انھوں نے (اس نعمت کا شکر ادا نہيں کيا) انھوں نے ہم پر نہيں بلکہ اپنے 

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے. ١٥٥سورٔه اعراف کی 
جفةُ قال ربِّ لو شئت ٔا ھلَکتَھُم ِمْن قَْبُل َواّےا ٔاتُ  فھاُئ منّا(واختار موسٰی قومہُ سبعيَن رُجالً لميقاتنا فلّما ٔاََخَذْتھُُم الرَّ ھلُِکنا بما فََعَل السُّ

  ان ھََی ا اّل فتنتُک...)
اپنی قوم سے ستّر آدميوں کو ہماری وعده گاه کے لئے انتخاب کيا اور جب( ديدار خدا کے تقاضے کے جرم ميں) موسٰی نے 

ايک جھٹکے اور زلزلے نے انھيں اپنی لپيٹ ميں لے ليا تو( موسٰی نے اس حال ميں)کہا! خدا يا ! اگر تو چاہتا تو، مجھے 
کرتوت کی بناء پر ہميں بھی نابود کر دئے گا؟! يہ صرف تيرا امتحان  اور انھيں پہلے ہی موت دے ديتا، کيا ان احمقوں کے

  اور آزمايش ہے۔
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٦١سورٔه بقره کی 

ا تُْنبُِت الَْرُض يُ  ا تُْنبُِت اْلَ◌ْرُض ِمْن بَْقلِہَا ْخِرْج ( َوِ◌ْذ قُْلتُْم يَاُموَسی لَْن نَْصبَِر َعلَی طََعاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّک يُْخِرْج لَنَا ِممَّ لَنَا ِممَّ
لَّةُ َوقِثَّائِہَا َوفُوِمہَا َوَعَدِسہَا َوبََصلِہَا قَاَل َتَْستَْبِدلُوَن الَِّذی ہَُو َْدنَی بِالَِّذی ہَُو َخْير اِْہبِطُوا مِ  ْصًرا َفِ◌نَّ لَُکْم َما َسَ◌ْلتُْم َوُضِربَْت َعلَْيِہْم الذِّ

َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر اْلَحقِّ َذلَِک بَِما َعَصْوا َوَکانُوا يَْعتَُدون هللاِ َذلَِک ِبَ◌نَّہُْم َکانُوا يَْکفُُروَن بِآيَاِت اهللاِ بَائُوا بَِغَضٍب ِمَن اَواْلَمْسَکنَةُ وَ 
(  

سے ہمارے لئے مطالبہ  اور جب تم نے کہا: اے موسٰی! ہم کبھی ايک قسم کی غذا پر اکتفاء نہيں کريں گے، لٰہذا اپنے ربّ 
کرو کہ جو کچھ زمين سے پيدا ہوتی ہے جيسے سبزی، کھيرا ،لہسن، مسور کی دال اور پياز ہمارے لئے پيدا کرے. موسٰی 
نے کہا: آيا تم چاہتے ہو کہ جو چيز گھٹيا اور معمولی ہے اس کو بہترا ور گراں قيمت شئی سے معاوضہ کرو؟تو کسی شہر 

اری خواہش کے مطابق سب کچھ موجو د ہے. ان کے لئے ذلت ورسوائی يقينی ہوگئی اور هللا کے غيظ ميں آجاؤ کہ وہاں تمہ
و غضب کا نشانہ بن گئے، کيو نکہ انھوں نے مخالفت و نافرمانی کی اور ظلم و تعدی کی بناء پر آيات خدا وندی کے منکر 

  ہوئے اور پيغمبروں کو ناحق قتل کيا۔
  ں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:وي ٢٦تا ٢٠سورٔه مائده کی 

ِم َعلَْيُکْم ِْذ َجَعَل فِيُکْم َْنبِيَاَئ َوَجَعلَُکْم ُملُوًکا َوآتَاُکْم َما لَْم يُْؤِت ََحًدا ِمْن اْلَعالَِميَن ٭ يَاقَوْ هللاِ (َوِ◌ْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم اْذُکُروا نِْعَمةَ ا
وا َعلَی َْدبَاِرُکْم فَتَْنقَلِبُوا َخاِسِريَن ٭ قَالُوا يَاُموَسی ِنَّ فِيہَا قَْوًما َجبَّاِريَن َوِ◌نَّ هللاُ ی َکتََب ااْدُخلُوا الَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِ  ا لَْن لَُکْم َوالَتَْرتَدُّ

َعلَْيِہَما اْدُخلُوا َعلَْيِہْم اْلبَاَب ُهللا ِذيَن يََخافُوَن َْنَعَم انَْدُخلَہَا َحتَّی يَْخُرُجوا ِمْنہَا َفِ◌ْن يَْخُرُجوا ِمْنہَا َفِ◌نَّا َداِخلُوَن ٭ قَاَل َرُجالَِن ِمَن الَّ 
لُوا ِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن ٭ قَالُوا يَاُموَسی ِنَّا لَْن نَْدُخلَہَا َبًَدا َما َداُموا فِيہَا فَاْذہَْب َْنَت وَ هللاِ َفِ◌َذا َدَخْلتُُموهُ َفِ◌نَُّکْم َغالِبُوَن َوَعلَی ا َک َربُّفَتََوکَّ

َمة َعلَْيِہْم َْربَِعيَن فَقَاتِالَِ◌نَّا ہَاہُنَا قَاِعُدوَن ٭ قَاَل َربِّ ِنِّی الََ◌ْملُِک ِالَّ نَْفِسی َوَ◌ِخی فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْومِ   اْلفَاِسقِيَن ٭ قَاَل َفِ◌نَّہَا ُمَحرَّ
  فَاِسقِيَن ٭ )َسنَةً يَتِيہُوَن فِی الَْرِض فاَلََتْ◌َس َعلَی اْلقَْوِم الْ 

جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا اے ميری قوم :اپنے اوپر نازل ہو نے والی خدا کی نعمت کو ياد کرو،کيو نکہ اُس نے 
تمہارے درميان پيغمبروں کو قرار ديا اور تمھيں آزاد ( اور بادشاه بنايا) اور تمھيں ايسی چيزيں عطا کيں جو کسی کو نہيں 

اس مقدس سرزمين ميں داخل ہو جاؤجسے خدا نے تمہارے لئے معين اور مقرر فر مائی ہے اور دی ہيں. اے ميری قوم ! 
پيچھے واپس نہ آنا( خدا کے حکم کی خال ف ورزی نہ کرنا) ورنہ نقصان اٹھانے والوں ميں ہوگے. انھوں نے کہا اے 

ب تک کہ وه لوگ وہاں سے نکل نہ جائيں، موسٰی! وہاں پر ظالم و ستمگر قوم ہے لٰہذا وہاں ہم کبھی داخل نہيں ہوں گے ج
پھر اگر وه نکل جائينتو ہم يقيناً ہو جائيں گے دو خدا ترس مرد جو کہ مشمول ِ نعمت ِخداوندی تھے، انھوں نے ان سے کہا تم 

لوگ ان پر دروازے سے وارد ہو اگر ايسا کرو گے توکاميابی تمہارے قدم چومے گی . خدا پر بھروسہ رکھو اگر صاحب 
يمان ہو.کہنے لگے: اے موسٰی وہاں ہم کبھی داخل نہيں ہوں گے جب تک کہ وه لوگ وہاں سے نکل نہ جائيں،تم اور تمہارا ا

رب وہاں جا ئے اور ان سے جنگ کرے، ہم يہيں پر بيٹھے ہوئے ہيں، موسٰی نے کہا، پروردگارا! ميں فقط اپنا اور اپنے 
ق قوم( جو حکم نہيں مانتی) کے درميان جدائی کر دے. خدا نے فرمايا!( اس بھائی کا ذمہ دار ہوں، تو ہمارے اور اس فاس

شہر ميں ان کا داخل ہو نا) چاليس سال تک کے لئے حرام ہے اور بيابان ميں سر گرداں پھرتے رہيں گے تم اس فاسق قوم پر
  افسوس نہ کرو۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٨١ويں تا ٧٦سورٔه قصص کی 
ِة ِْذ قَاَل لَہُ قَْوُمہُ الَتَْفَرْح ِنَّ اوَن َکاَن ِمْن قَْوِم ُموَسی فَبََغی َعلَْيِہْم َوآتَْينَاهُ ِمْن اْلُکنُوِز َما ِنَّ َمفَاتَِحہُ لَتَنُوُئ بِاْلُعْصبَِة ُوِل ( ِنَّ قَارُ  هللاَ ی اْلقُوَّ
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اَر اآلِخَرةَهللاُ الَيُِحبُّ اْلفَِرِحيَن ٭ َواْبتَِغ فِيَما آتَاَک ا ْنيَا َوَ◌ْحِسْن َکَما َْحَسَن ا الدَّ لَْيَک َوالَتَْبِغ اْلفََساَد فِی هللاُ َِوالَتَنَس نَِصيبََک ِمْن الدُّ
ةً قَْد َْہلََک ِمْن قَْبلِِہ ِمْن القُُروهللاَ الَيُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن ٭ قَاَل ِنََّما ُوتِيتُہُ َعلَی ِعْلٍم ِعنِدی ََولَْم يَْعلَْم َنَّ اهللاَ الَْرِض ِنَّ ا ِن َمْن ہَُو ََشدُّ ِمْنہُ قُوَّ

نيَا يَالَْيَت لَنَا ِمْثَل َما ُوتَِی َوَ◌ْکثَُر َجْمًعا َوالَيُْسَ◌ُل َعْن ُذنُوبِِہْم اْلُمْجِرُموَن ٭ فََخَرَج َعلَی قَْوِمِہ فِی ِزينَتِِہ قَاَل الَِّذيَن يُِريدُ  وَن اْلَحيَاةَ الدُّ
ابُِروَن ٭ فََخَسْفنَا بِِہ هللاِ ٭ َوقَاَل الَِّذيَن ُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُکْم ثََواُب اقَاُروُن ِنَّہُ لَُذو َحظٍّ َعِظيٍم  َخْير لَِمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َوالَيُلَقَّاہَا اِلَّ الصَّ

  ِريَن ٭ )َوَما َکاَن ِمَن الُمْنتَصِ هللاِ َوبَِداِرِه الَْرَض فََما َکاَن لَہُ ِمْن فِئٍَة يَنُصُرونَہُ ِمْن ُدوِن ا
قارون موسٰی کی قوم سے تعلق رکھتا تھا کہ اس نے ان پر تجاوز کيا. ہم نے اُسے اس درجہ خزانے دئيے تھے کہ ان کی 

کنجيوں کا قوی ہيکل اور مضبوط جماعت کے لئے بھی اٹھا نا زحمت کا باعث تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا:تکبر نہ 
کو دوست نہيں رکھتا. جو کچھ خدا نے تجھے ديا ہے اس سے دار آخرت کا انتظام کر کرو کيو نکہ خدا تکبر کر نے والوں 

اور دنيا سے جو تيرا حّصہ ہے اس کو بھول نہ جا اور جس طرح خداوند سبحان نے تجھ پر نيکی کی ہے تو بھی دوسروں 
نہ ہوجا کيو نکہ خدا فساد کر نے کے ساتھ نيکی کر اور حسن سلوک سے پيش آ اور فساد اور تبا ہی مچا نے والوں ميں سے 

والوں کو دوست نہيں رکھتا. قارون نے کہا: يہ مال و دولت ميری دانش کی وجہ سے ہے . کيا وه نہيں جانتا تھا کہ خدا وند 
عالم نے اس سے صديوں پہلے ان لوگوں کو جو اس سے قوی اور مالدار ترين لوگ تھے ہالک کرديا ہے اور گنا ہگار لوگ 

ہوں کے بارے ميں سوال نہيں کئے جائيں گے؟ (قارون) اپنی آرايش اور زيبائش کے ساتھ اپنی قوم کے پاس باہر اپنے گنا
  نکال۔

جو لوگ دنيا طلب تھے انھوں نے کہا:! اے کاش ہم بھی قارون کی طرح دولت کے مالک ہوتے يہ تو بڑے عظيم حّصہ کا 
ا! تم پر وائے ہو ! خدا وند سبحان کا ثواب ان لوگوں کے لئے ہے مالک ہے. جو لوگ اہل علم اور دانش تھے انھوں نے کہ

بہتر ہے جو ايمان ال کر نيکو کار بنے ہيناور ايسا ثواب صابروں کے عالوه کسی کو نہيں ملتا. پھر ہم نے اسے(قارون )اور 
ے مقابلے ميں اس کی نصرت اس کے گھر بار کو زمين ميں دھنسا ديا اور اُس کا کوئی ناصر و مدد گار نہيں تھا جو خدا ک

  کر تا اور خود بھی اپنی مدد نہيں کرسکا۔

  کلمات کی تشريح

  ۔ جيبک، جيب: ١
  گريبان، چاک پيراہن۔

  
  ۔ َمالئہ ، المالُئ : ٢

  قوم کے بزرگ اور اکا بر لوگ،کبھی جماعت پر بھی اطالق ہوتا ہے اور اشراف سے اختصاص نہيں رکھتا۔
  
  ۔ ارجہ ، اَْرج االمر: ٣

  اُسے تاخير ميں ڈال ديا۔
  ارجہ واخاهُ ،اُ س کا اور اُس کے بھائی کا کام تاخير ميں ڈال دو۔

  
  ۔ حاشرين: ٤

  حشر؛اکٹھا ہو نا،جمع ہو نا۔
  

  حاشرين : 
  جمع ہوئے تاکہ جا دو گروں کو اکٹھا کريں۔

  
  ۔ تلقف، لقف الطعام:٥

  غذا نگل گيا ،غذا حلق کے نيچے لے گيا۔
  
  يافُک: ۔ئا فکون، اَفک ٦

  بہتان اور افتراء پر دازی کی. يا فکون،بر خالف حقيقت پيش کرنا۔
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  ۔َصا غرين، صاغر: ٧

  ذليل وخوار۔
  
  ۔ ِمن خال ٍف، قطع االيدی و االرجَل من خالٍف :٨

  يعنی داہنا ہاتھ اور باياں پاؤں قطع کرنا اوريا اُس کے بر عکس۔
  
  ۔افرغ ،٩

  افرغ هللا الصبر علی القلوب:
  لوں ميں صبر ڈال ديا، ان پر صبر نازل کيا.ان ميں صبر کی قوت دی۔خدا نے د

  
  ۔ سنين :١٠

  سنہ کی جمع سنين ہے جو خشک اور بے آب و گياه اور سخت سالوں کے معنی ميں ہے۔
  
  ۔ يطّےروا، تطّير:١١

.يعنی يہ سارے بد شگونی کی،بد فالی کی،طائر يہاں پر ان کی شومی(نحوست) اور ان کے خير و شر کے معنی ميں ہے 
  امور خود ان سے پيدا ہوتے ہيں اور دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہيں ہوتا ۔

  
  ۔طوفان: ١٢

  اتنی شديد بارش کہ لوگوں کو اپنے دائره ميں لے لے۔
  
  ۔ جراد : ١٣

  ٹڈی ،مراد يہ ہے کہ ٹڈی نے جتنی گھاس اور اُگنے والی چيز تھی سب کو کھا کر نابود کر ديا۔
  
  ل:۔ القَمّ ١٤

اس کے معنی کے بارے ميں کہا ہے : ايک موذی اور نہايت چھوٹا حشره يعنی کيڑا ہے جيسے گيہوں کا گھن اور اونٹ کی 
  کيڑی اور حيوان کی جوں يا کلنی وغيره ۔

  
  ۔رجز: عذاب ١٥
  
  ينکثون:  -١٦

  اپنے عہد وپيمان کو توڑ ڈالتے ہيں۔
  
  ۔ طود: ١٧

  آسمان کو چھوتے ہوئے عظيم پہاڑ ۔
  
  ازلفنا:  ۔١٨

ہم نے قريب کر ديا، يعنی : فرعون اور فرعونيوں کو موسٰی اور ان کی قوم سے زيا ده سے زياده نزديک کر ديا تا کہ انھيں 
  ديکھيں اور ان کا تعاقب (پيچھا) کريں اور يکبار گی سب غرق ہو جائيں۔

  
  ۔ متبّر، تبَّره :١٩

  مقتول۔اسے قتل کر ديا ، ہالک کر ڈاال. متبّر: ہالک شده 
  



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

 
 

  ۔ اسباطاً : ٢٠
  اسباط: قبائل اورہروه قبيلہ جس کے افراد کی تشکيل ايک مرد کی نسل سے ہوئی ہو۔

  
  ۔ اِْنَبَ◌َجسْت : ٢١

  منفجر ہو گئی، پھٹ گئی، ايک دوسرے سے جدا ہو گئی۔
  
  ۔ من و سلوٰی: ٢٢

ن سے نازل ہوتا تھا اور جب وه درخت يا من کی تفسير کی ہے کہ وه صمغٰی (ترنجبين ) تھا جامد شہد کے مانند جو آسما 
پتھرپر بيٹھتا ہے تو ٹکيہ کے مانند ہو جا تا ہے. سلوٰی بھی ايک مہا جر اور دريائی پرنده کا نام ہے جسے سمان، کہتے ہيں( 

  بٹير ) ۔
  
  ۔حطّة :٢٣

  َحطَّ هللا وزره ، خدا نے اس کے گناه معاف کردئيے۔
  

  قولوا ِحطّة:
  ے گناہوناور ہمارے بُرے ا عمال کو نيست ونابود کر دے۔يعنی کہو خدا يا! ہمار

  
  ۔ يعدون: ٢٤

  ستم کرتے ہيں۔
  ۔ بقلھا وقثاّئھا وفو ِمھا :٢٥

بقلھا: وه اچھی اور پاکيزه سبزياں جو بغير کسی تبديلی کے کھائی جا تی ہيں، القثّائ! کھير ا يا ککڑی، فُومھا: گہيوں يا روٹی 
  يا لہسن۔

  
  لقوم:۔ ال تٔاس علٰی ا٢٦

  ان کے لئے غمگين اور محزون نہ ہو۔ 
  
  ۔عتوا:٢٧

  تکبر کيا،حد سے آگے بڑھ گئے ۔
  
  ۔ُشّرعاً :٢٨

  پا نی پر ظا ہر اور رواں۔
  
  ۔خاسئين: ٢٩

  ذليل وخوار اور مردود افراد۔
  

  ۔ُخوار، خار الثور والعجل خواراً: ٣.
  يعنی گائے اور گو سالہ نے آواز نکالی۔

  
  ماّسہ: ۔ ال َمساَس :مّسہ و ٣١

  لمس کيا،کسی چيزپربغير کسی مانع اور رکاوٹ کے ہا تھ پھيرا۔
  آيت شريفہ ميں ال مساس يعنی مجھے لمس نہ کرو.(مجھے نہ چھوؤ)

  
  ۔ يعکفون اور عاکفين:٣٢



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

 
 

  عکف فی المکان :کسی جگہ پر ٹھہرا ، و عکف فی المسجد:يعنی مسجد ميں معتکف ہوا(اعتکاف کے لئے قيام کيا)۔
  ميں ايک مدت تک عبادت کے قصد سے قيام کيا۔يعنی مسجد 

  
  ۔ نبذتُھا :٣٣

  اُسے پھينک ديا.ڈال ديا۔
  
  ۔ سّولت لی نفسی: ٣٤

  ميرے نفس نے مجھے دھو کہ ديا اور اس کام کو ميرے لئے خوبصورت انداز ميں پيش کيا۔
  
  ۔ ننسفنَّہ:٣٥

ديا،بکھر گيا اور يہاں پر اس معنی ميں ہے کہ اس کے نسفت الريح التراب: يعنی ہوا نے خاک کو اڑا ڈاال اور پرا گنده کر
  ذّرات کودريا ميں ڈا ل دوں گا۔

  
  ۔ فتنُک:٣٦

  تيرا امتحان۔
  
  ۔ مسکنة : ٣٧

  فقر، بے چا ر گی،ضعف اور نا توانی۔
  
  ۔ لَن نبرح: ٣٨

  گے۔گو سالہ کی پر ستش سے ہم کناره کشی نہيں کر يں گے(باز نہيں آئيں گے) اور ہا تھ نہيں کھينچے 
  
  ۔ لم ترقب:٣٩

  محفوظ نہيں رکھا، اس کی نگہدا شت نہيں کی۔
 ۔ خطبُک: تمہارا حال،تمہاری موقعيت۔٤.

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  آيات کی تفسير ميں قابل توجہ اور اہم مقامات
فرعون بنی اسرا ئيل ميں پيدا ہو نے والے نوزاد بچوں کا سر کاٹ ديتا تھا،اس لئے کہ اس سے کہا گيا تھا کہ بنی اسرائيل 

کے درميان ايک بچہ پيداہو گا اس کی اور اس کے قوم کی ہال کت اس کے ہاتھوں سے ہو گی.خداوندا عالم کی حکمت با لغہ 
رورش کی ذّمہ داری خود فرعون نے لے لی.اورخدا کی مرضی يہی تھی کہ وه اس بات کی مقتضی ہوئی کہ اُس بچہ کی پ

  بچہ فرعون کے گھر ميں نشو و نما پا ئے يہاں تک کہ بالغ وعا قل ہو کر قوی ہو جا ئے۔
ايک دن موسٰی نے فرعون کے محل سے قد م باہر نکا ال اور بغير اس کے کہ کوئی ان کی طرف متو جہ ہو شہر ميں داخل 

.وہاں ديکھا کہ ايک قبطی شخص بنی اسرا ئيل کے ايک شخص سے دست و گريباں ہے اور ايک دوسرے کو مار ہوگئے
رہے ہيں. اور چو نکہ وه قبطی شخص اپنے حريف پر غالب ہو گيا تھا ، لٰہذا اس اسرائيلی نے موسٰی سے عا جزی کے ساتھ 

ا اس قطبی کو مار ديا وه اس مارکے اثر سے زمين پر گرنصرت طلب کی . موسٰی نے ايک قدم آگے بڑھا يا اور ايک گھونس
  پڑا اور تھوڑی دير ميں دم توڑ ديا۔
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فرعونی موسٰی سے انتقام لينے اور انھيں قتل کرنے پر متحد ہوگئے،اس وجہ سے وه مجبورا ً ترساں اور گريزاں جبکہ اپنے
ے رہے يہاں تک کہ مدين آگئے وہاں حضرت اطراف سے بہت ہی چو کنا تھے مصر سے قدم با ہر نکا ال اس طرح چلت

سال يا دس سال چرواہی کو اس بات پر قبول کيا کہ حضرت شيعب ٨شعيب پيغمبر کے اجير ہوگئے اور ان کے بھيڑ وں کی 
کی کسی ايک لڑکی سے ازدواج کريں گے.موسٰی نے دس سال خدمت کی اور اختتام پر حضرت شيعب نے وفاء عہد کے 

انھيں ديا جو پيغمبروں سے انھيں ميرا ث کے عنوان سے مال تھا اور گوسفندوں کی چرواہی کے کام آتا  عال وه وه عصا بھی
  )١تھا۔(

موسٰی مالزمت اور نوکری کے تمام ہو نے پر اپنی بيوی اور گوسفندوں کے سا تھ سينا نامی صحرا کی طرف متو جہ ہوئے 
  تو تاريک اور سرد رات ميں ايک آگ مشا ہده کی۔

اس آگ کی طرف رخ کيا تا کہ اس سے کچھ آگ حاصل کريں (اور اپنے اہل وعيال کو گرمی پہنچائيں)يا اس آگ کی  آپ نے
روشنی ميں کوئی ايسا شخص مل جائے جو راستے کی راہنمائی کرے.ليکن جيسے ہی موسٰی وہاں پہنچے،ايک آواز سنی کہ

  کوئی کہہ رہا تھا!
نے عصا کو ڈال دو.جب موسٰی کی نگاه عصا پر پڑی تو کيا ديکھا کہ جاندار کی ) اپ٢اے موسٰی! ميں رّب العالمين ہوں(

  طرح حرکت کر رہا ہے توپشت کر کے بھا گے اورمڑ کر اپنے پيچھے نگا ه بھی نہيں کی۔
ا خدا نے آواز دی:اے موسٰی! خوف نہ کرو کہ ميں اُسے اس کی پہلی حا لت ميں لو ٹا دوں گا.پھر موسٰی نے اپنا ہا تھ عص

کی طرف بڑ ھا يا نا گاه ديکھا کہ وہی لکڑی کا عصا ہو گيا ہے جو پہلے تھا.اس کے بعد خدا وندرحمن نے ان سے فرمايا! 
اپنے ہاتھ کو اپنے گريبان کے اندر لے جا ؤ اور نکالو. تمہارا ہاتھ سفيد ی سے چمکنے لگے گا.بغير اس کے کہ اس ميں 

  بحان نے اُن سے فرما يا؛يہ دو معجزے نو کوئی داغ دھبّہ ہو.پھر اس وقت خداوند س
..............  

  )يہ بات روايات ميں بھی ذکر ہوئی ہے.١(
  ) ہم نے اپنے مطالب کو قصص، نمل، اعراف، طٰہ اور شعراء کے سوروں سے جمع کر کے بيان کيا ہے.٢(

اس کی قوم کے پاس جاؤ.موسٰی نے کہا آيات اور نشانيوں ميں سے ہيں اور ان کے ہمراه (ميری رسالت لے کر) فرعون اور 
! خدا يا! ہمارے بھا ئی ہارون کو جو کہ ہم سے زياده گويا زبان کا مالک ہے ہمارے ہمراه کر دے.اور خدا نے فرمايا: ہم نے
تمہارے بازؤوں کو تمہارے بھائی سے محکم اور مضبوط کر ديا.اب فرعون کی طرف جا ؤ کہ اُس نے سرکشی اور طغيانی 

ھی ہے.اور اس کے ساتھ نرمی اور مال طفت سے گفتگو کرنا شا يد وه نصيحت حا صل کر کے (خدا سے ) ڈرے.اس کر رک
کے پاس جا کے کہو ميں تمہارے رّب کا پيغمبر ہوں،بنی اسرائيل کو ہمارے ساتھ کر دے اور انھيناس سے زيا ده آزار اور 

  اذيت نہ پہنچا ئے۔
کو فرعون اور اس کی با رگا ه ميں مقر ب افراد تک پہنچايا. اور خدا وند عالم نے بھی  موسٰی کليم هللا نے پيغام خدا وندی

موسٰی کے ہاتھوں اپنی نو آيات کی نشا ندہی کی.ليکن فرعون نے سب کو جھٹال يا اور خدا وند سبحان کی اطاعت اور پيروی 
پنے سحر اور جا دو سے ہماری سر زمينوں سے با سے انکار کر تے ہوئے بوال:اے موسٰی! کيا تم اس لئے آئے ہو کہ ہميں ا

ہر کر دو! ہم بھی تمہارے جيسا سحر اور جادو پيش کرسکتے ہيں.پھر اس نے حکم ديا کہ تمام جا دو گروں کو ان کی عيد 
  کے دن حاضر کرو۔

ٰی نے جواب ديا:تم جا دو گروں نے حضرت موسٰی سے کہا : اے موسٰی ! پہلے تم اپنا عصا پھينکو گے يا ہم پھينکيں؟ موس
لوگ ہی پہل کرو.جب جا دو گروں نے اپنی رسياں اور لکڑياں زمين پر ڈال ديں،تو ان کا جادو لوگوں کی نگاہوں پر چھا گيا 

اور انھينسخت ڈرايا.فرعونی جادو گروں نے ايک عظيم جادو دکھايا. ميدان نمائش ميں لوگوں کی نظر ميں غضبناک اور 
ے ايسے موقع پر خدا وند عالم نے موسٰی کو حکم ديا:اپنا عصا زمين پر ڈال دو کہ وه تن تنہا ہی جو حملہ آور بل کھا رہے تھ

  کچھ جا دو گروں نے لوگوں کی نگاه ميں جھوٹ اور خال ف واقع نما ئش کی ہے سب کو نگل جائے گا۔
يب اژدھے کی شکل ميں تبديل ہو گيا موسٰی نے تعميل حکم کی اور زمين پر اپنا عصا ڈ ال ديا آپ کا عصا خوفنا ک اور مہ

کہ ا س کے ايک ہی حملے ميں جادوں گروں کے تما م نقلی اور بناوٹی شعبدے وسيع و عريض ميدان ميں ايک دم سے نابود 
ہوگئے.پھر موسٰی نے اس عظيم اور بھاری بھرکم اژدھے کی طرف اپنا ہا تھ بڑھا يا جس نے تمام رسيوں اور الٹھيونکو 

  کہ وه اژدھا ان کے ہاتھ ميں آتے ہی وہی عصا ہو گيا جو پہلے تھا۔ نگل ليا تھا
جادو گروں نے درک کرليا کہ موسٰی کے عصا کے ذريعہ اتنی ساری ال ٹھيوں اور رسيوں کا ہميشہ کے لئے نابود ہو نا 
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جده ميں گر سحر وجادونہيں ہو سکتا.بلکہ هللا کے عظيم معجزوں ميں سے ايک معجزه ہے.اسی وجہ سے سب کے سب س
پڑے اور بو لے : ہم رّب العالمين موسٰی اور ہارون کے رب پر ايمان الئے.جب فرعون نے انھيں ايمان ال تے ہوئے ديکھا تو

بوال:قبل اس کے کہ ميں تمھيں اجازت دوں تم لوگ ايمان لے آئے؟ (اس کام کی سزا ميں ) تمہارے ہا تھ پير مخالف سمت 
  گا.ساحروں نے جواب ديا: کوئی اہميت نہيں رکھتا ہم اپنے رّب کی طرف چلے جائيں گے۔سے کاٹ کر دار پر لٹکا دوں 

اس کے بعد فرعون اور فرعونيوں نے مسلسل عذاب خدا وندی جيسے طو فان ،ٹڈيوں کے حملہ، جؤوں ، مينڈکوں اور 
تو کہتے : اے موسٰی! اپنے خون(پانی کے خون ہونے) سے دو چار رہے اور ان ميں سے جب کبھی کو ئی عذاب نازل ہوتا 

رّب سے دعا کرو کہ اگر وه ہم سے عذاب ہٹا لے تو ہم اس پر ايمان لے آئيں گے اور بنی اسرا ئيل کو بھی يقينا تمہارے 
ہمراه کر ديں گے.خدا وند عالم حضرت موسٰی کی دعا کے ذريعہ(الزمہ تنبيہ کے بعد)بال کو اُن سے برطرف کر ديتا ليکن 

  د وپيمان کو توڑ ديتے.(اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر باقی رہتے)۔فرعونی اپنے عہ
ان واقعات کے بعد خدا نے موسٰی کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو کوچ کا حکم دو. موسٰی بنی اسرا ئيل کو لے کر راتوں 

يہاں تک کہ صبح رات کوچ کر گئے يہاں تک کہ دريائے سرخ تک پہنچے. فرعون اور اس سپاہيوں نے ان کا پيچھا کيا 
  سويرے ان تک پہنچ گئے بنی اسرا ئيل کی فرياد وفغاں بلند ہونے لگی کہ: ہم گرفتار ہوگئے۔

اس وقت خدا نے حضرت موسٰی کو حکم ديا کہ اپنا عصا دريا پر ما رو.موسٰی نے حکم کی تعميل کی اور دريا پر اپنا عصا 
کی تعداد کے برابر باره خشک راستے نمودار ہوگئے اور ہر قبيلہ اپنی  مارا.دريا شگافتہ ہوگيا اور بنی اسرا ئيل کے قبيلوں

مخصوص سمت کی طرف روانہ ہو گيا اور آگے بڑھ گيا.فرعون اور اس کے سپا ہيوں نے دريا ميں پيدا ہوئے خشک 
کے سپا ہيوں کی راستوں ميں ان کا پيچھا کيا.جب بنی اسرا ئيل کی آخری فرد دريا کے اُس سمت سے پار ہوگئی اور فرعون 

آخری فرد دريائی راستوں ميں داخل ہوگئی تو اچا نک پا نی آپس مينمل گيا اور فرعون اور اس کے لشکر کے تمام افراد کو 
  اپنے اندر ڈبو ليا۔

اس حا لت ميں کہ فرعون نے کہا :ہم اُس خدا پر ايمان الئے جو بنی اسرا ئيل کے معبود کے عال وه کوئی معبود نہيں ہے. 
ر ميں اس کے سامنے سراپا تسليم ہوں. اُ س سے کہا گيا: ابھی ! چند گھڑی پہلے مخالفت اور نافرمانی کر رہے تھے؟! آج او

تمہارے( مرده) جسم کو ساحل تک پہنچا کر باقی رکھيں گے؛تا کہ آينده والوں کے لئے عبرت ہو. خدا وند عظيم نے سچ فر 
جسم مصر کے قديمی تاريخ ميو زيم ميں ديکھنے والوں کے لئے محل نما ئش  مايا ہے،کيو نکہ اس فرعون کا مصا لحہ لگا

  بناہوا ہے. ميں (مؤلف) نے بھی اُسے نز ديک سے ديکھا ہے۔
جب خدا وند عالم نے بنی اسرا ئيل کو دريا سے عبور کر ايا اور ان کے دشمنوں کو دريا ميں غرق کر ڈاال اور سينا نامی 

ايسے لو گوں سے مال قات ہوئی جو اپنے بتوں کی پو جا کرتے تھے.بنی اسرائيل نے صحرا کی طرف آگے بڑھے، تو 
موسٰی سے کہا: اے موسٰی! ہمارے لئے بھی کوئی خدا بناؤ،جس طرح ان لوگوں کے خدا ہيں.موسٰی نے فرمايا:تم لوگ بہت 

عال وه جس نے تم کو(تمہارے زمانے جا ہل انسان ہو،ان کا کام باطل اور لغو ہے؛آيا ميں تمہارے لئے خدا وند يکتا کے 
ميں)عالمين پر منتخب کيا ہے کسی دوسرے خدا کی تال ش کروں؟! يہ انتخاب جس کی جانب حضرت موسٰی نے اشاره کيا 

ہے اس لحاظ سے تھا کہ خدا وند عالم نے انھيں ميں سے ان کے درميان پيغمبروں کو مبعوث کيا اور انواع واقسام کی 
سر پر بادلونکا سا يہ فگن ہونے اور آفتاب کی حدت سے بچا ؤ اور من وسلوٰی جيسی غذا سے نوازا  نعمتوں جيسے ان کے

  تھا۔
ان تمام چيزوں کے با وجود جب خدا نے حکم ديا کہ سجده کی حا لت ميں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دروازه سے داخل ہوں

اس کے برعکس اپنی نشيمن گاه کو زمين پر گھسيٹتے ''حنطہ '' اور کہيں:'' حطّہ ''ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دئے تو
  ( سرخ گيہوں) کہتے ہوئے دا خل ہوئے ۔ 

اور دريا کے ساحل پر رہنے والوں نے ،کہ ان کے خدا نے سنيچر کے دن مچھلی کا شکار کر نے سے ممانعت کی تھی.اس 
ہوتی تھينخدا کی نافرما نی کر تے ہوئے سنيچر کے دن وقت جب کہ اُس دن جھنڈ کی جھنڈ مچھلياں پا نی کی سطح پر ظاہر 

  ان کا شکا ر کيا تو خدا نے اُن سے نا راض ہو کر بندروں کی شکل ميں انھينتبديل کر ديا۔
بنی اسر ائيل کے سينا نامی صحرا ميں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس جگہ عظيم انسانی اجتماع کی تشکيل ہوئی،انھيں اپنے اس 

ا م اور قوانين کی ضرورت محسوس ہوئی يہی موقع تھا کہ خدا وند عالم نے کوِه طور کی دا ہنی جا نب اجتما ع کے لئے نظ
اپنے پيغمبر موسٰی سے وقت مقرر کيا تا کہ تيس شب وروز کے بعد انھيں تو ريت عطا کرے،موسٰی نے حکم کی تعميل کی 

نہ ہوگئے اور اپنے بھائی ہا رون کو اپنی قوم کے اور اپنے رّب سے مناجات کرنے کے لئے اپنی وعده گاه کی طرف روا
  درميان جانشينی دی۔

ربُّ العا لمين نے موسٰی کے ساتھ اپنے وعده کی تکميل مزيد دس شبوں کے اضا فہ سے کی اور يہ وعده چاليس شب ميں 
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  تمام ہوا۔
ے اور گمراه کرنے کی سعی حضرت موسٰی کی غيبت سے فا ئده اُٹھا تے ہوئے سامری نے بنی اسرا ئيل کو فريب دين

کی.اور اس راه مينطالئی يعنی سونے کے آ رائشی اسباب سے جوکہ فرعونيوں سے ادھار لی تھيں اُنھيں پگھال کر اس سے 
گو سالہ کی شکل کا ايک مجسمہ بنايا.اور اُس مجسمہ کے منھ ميں جبرئيل کے گھوڑے کی نعل کی جگہ والی تھوڑی سی 

وسٰی پر نازل ہو نے کے وقت انسانی شکل ميں گھوڑے پر سوار آئے تھے، اس کے اثر خاک رکھ دی جب وه حضرت م
سے مجسمٔہ گو سالہ کے منھ سے گوسا لہ کی آواز کی طرح ايک آواز آتی تھی.اس طالئی (سنہرے)گو سالہ کا تنہاامتياز 

ر انداز ميں اس کے سامنے پيش يہی بانگ اور آوازتھی. سامری کے نفس نے اس کام کو خوبصورت ، جا لب اور جا ذب نظ
کيا اورا سے اس کے انجام دينے کی تشويق دال ئی .حضرت موسٰی نے (چاليس شب کے اختتام اور اپنی قوم کی جانب واپس 
آنے کے بعد) سامری سے کہا: تم تن تنہا بيا با نوں اور جنگلوں کا رخ کرو اگر کسی نے بھی تم سے رابطہ رکھا تو دونوں 

مبتال ہو جاؤ گے؛اور ہميشہ کہتے رہو گے کہ مجھ کو نہ چھؤو؛ اس کے بعد بھی ميں تمھيں قيامت کے دن  ہی بخا ر ميں
عذاب خدا وندی کی خبر دے رہا ہوں.اب اپنے اس جعلی اور بناوٹی خدا کو ديکھو جس کی عبادت کرتے تھے کہ اسے ہم 

  ل اور بلند و با ال ہے۔آگ ميں جال کر دريا ميں ڈ ال ديں گے؛يقينا تمہارا خدا صاحب جال
گوسالہ کے نابود ہو نے اور سامری کے بيابانوں ميں فرار کر نے کے بعد بنی اسرا ئيل کا وه گروه جو اس کے گو سالہ کی 
پو جا کر نے لگا تھا،اپنے گناه پر نادم ہوا وه لوگ فرمان خدا وندی کے سامنے سراپا تسليم ہوئے تاکہ وه مومنين جنھوں نے 

پر ستی نہيں کی تھی،ان گوسالہ پرستوں کو قتل کريں اور يہی( قتل کرنا) ان کے اس گناه کی توبہ تھی جس کے وه  گو سا لہ
مرتکب ہوئے تھے اور چونکہ انھوں نے يہ سزا قبول کی اور اسے سراپا تسليم کيا تو خدا وند عالم نے حضرت موسٰی کی 

  شفا عت کی بنا ء پر ان کی تو بہ قبول کر لی۔
مام چيزوں کے با وجود،بنی اسرا ئيل نے قبول نہيں کياکہ موسٰی کليم هللا ہيں اور جو توريت وه لے کر آئيں ہيں خد اوند ان ت

عالم نے انھيں عطا کی ہے.اس وجہ سے ان سے خواہش کی کہ خود گواه رہيں اور خدا کو خود اپنی آنکھوں سے 
ا اور ان کے ہمراه کوِه طور کی جانب گئے: اس گروه نے جب خدا کا ديکھيں.لٰہذا ان ميں سے ستّر افراد کو موسٰی نے چن

کالم سنا تو کہا:خدا کو واضح اور آشکار طور سے ہميں دکھاؤ؛کہ انھيں زلزلہ نے اپنے احاطہ ميں لے ليا اور سب کے سب 
  ہالک ہوگئے۔

  تو يقين نہيں کريں گے۔ موسٰی اس بات سے خو فزده ہوئے کہ اگر اس واقعہ کی خبر بنی اسرا ئيل کو ہو گئی
يہ وجہ تھی کہ خدا وند سبحان کے حضور تضرع وزاری کی يہاں تک کہ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور انھيں دوباره 

  زنده کيا۔
اور حضرت موسٰی نے ان سے فرمايا: اے ميری قوم!اُس مقدس اور پاکيزه سر زمين ميں داخل ہو جاؤ جسے خدا وند عالم 

عين کی ہے.انھوں نے ان کے جواب ميں کہا! اے موسٰی! وہاں ظلم اور سختی کرنے والے لوگ پا ئے جا نے تمہارے لئے م
تے ہيں اور ہم وہاں کبھی نہيں جائيں گے.مگر اُس وقت جب وه لوگ وہاں سے باہر نکل جائيں.تم اپنے خدا کے ہمراه جاؤ 

راد ميں صرف دولوگ کالب اور يوشع نے ان سے اور ان سے جنگ کرو:ہم يہيں بيٹھے منتظر رہيں گے!ان کے نيک اف
کہا:تم لوگ جيسے ہی شہر کے دروازه سے اُن کے پاس جاؤ گے کامياب ہو جاؤ گے.اور موسٰی نے کہا:خد يا ! ميں اپنے 

اور اپنے بھائی کے عال وه کسی پر طا قت اور تسلط نہيں رکھتا .تو ہمارے اور اس فا سق قوم کے درميان جدائی ڈال 
ا وند عالم نے بھی فرمايا:ايسی جگہ پر چا ليس سال تک کے لئے ان کا تسلط حرام کر ديا گيا ہے. يہ لوگ اتنی مدت دے.خد

 تک جنگلوں اور بيابانوں ميں حيران وسرگرداں رہيں گے.تم اس تباه و برباد قوم کے لئے اپنا دل نہ دکھاؤ اور غمگين نہ ہو۔
ال تک سردی کے ايام ميں رات کے وقت ايک گو شہ سے کو چ کرتے تھے اور نتيجہ کے طور پر بنی اسرا ئيل چا ليس س

  صبح تک حر کت کر تے رہتے تھے.ليکن صبح کے وقت خود کو وہيں پا تے تھے جہاں سے کوچ کرتے تھے۔
اس حيرانی اور سر گردانی کے زمانے ميں سب سے پہلے ہا رون اور اس کے بعد موسٰی نے دار فانی کو وداع کہا اور 

موسٰی کے وصی يوشع نے بنی اسرا ئيل کی رہبری فرمائی، يوشع نے ظالموں اور جابروں سے جو کہ شام کی سر زمينوں 
  ميں سا کن تھے جنگ کی اور بنی اسرا ئيل کے ہمراه وہاں داخل ہوگئے۔

رف بھيجا يہاں خدا وند عالم نے حضرت موسٰی کی شريعت کے اوصيا ء ميں سے بہت سے پيغمبرونکو بنی اسرا ئيل کی ط
تک کہ حضرت داؤد اور ان کے بعد حضرت سليمان کا زمانہ آيا اور ہم انشاء هللا ان دو پيغمبروں کے حاالت بيان کر رہے 

  ہيں۔

  چو تھا منظر۔ داؤد اور سليمان .
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  ويں آيات ميں ارشاد فرما تا ہے:٢٦اور  ٢٠تا  ١٧خدا وند عالم سورهٔ ص کی 
ْر نَا اْلِجبَاَل َمَعہ ُےَسبِّْحَن با ْلَعِشیِّ َو ا اْلِ ْشَراِق٭ َوالطَّْےِر َمْحشُ (َواْذ ُکْرَعبَْدنَاَدا ؤ اب٭ َو َد َذا األْےِد نّہ ٔاَّواب٭ اَنّا َسخَّ ْورةً ُکّل لَہ أَوَّ

...)َشَدْدٰنا ُمْلَکہ َوآتَْےٰناهُ اْلِحْکَمةَ َوفَْصَل اْلِخطَاَب٭ ...٭ َےا َداؤَد اِنَّا َجَعلنَاَک َخلي   فةً فِی االَٔرِض فَاْحُکْم بَْےَن النَّاِس بِاْلَحقِّ
ہمارے بندئہ قوی داؤد کو ياد کرو کہ جو خدا کی طرف بہت زياده تو جہ رکھتاتھا.ہم نے ان کے لئے پہاڑوں کو مسخر کيا کہ

آواز تھے.ہم نے ان وه اس کے ساتھ صبح وشام خدا کی تسبيح کرتے تھے. پرندے بھی ان کے پا س جمع ہو کر ان کے ہم 
کی حکومت اور ان کی فرما نروائی کو مضبوط اور محکم بنا ديا اور انھيں حکمت اور قطعی حکومت عطا کی...اے داؤد! ہم

  نے تمھيں رو ئے زمين پر اپنا جانشين قرار ديا،لٰہذا لوگوں کے درميان حق کے ساتھ فيصلہ کرو۔
  ہوتا ہے:  ويں آيات ميں ارشاد١١ويں اور ١٠سورهٔ سبا کی

بِی َمَعہُ َوالطَّْيَر َوَ◌لَنَّا لَہُ اْلَحِديَد ٭ َِن اْعَمْل َسا ْرِد َواْعَملُوا َصالًِحا ِنِّی بَِما ( َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد ِمنَّا فَْضالً يَاِجبَاُل َوِّ ْر فِی السَّ بَِغاٍت َوقَدِّ
  تَْعَملُوَن بَِصير )

کر کے کہا:اے پہاڑوں!اور اے پرندوں! اس کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ؛اور لوہے ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا 
کو ان کے لئے نر م کر ديا .اور يہ کہ(تم اے داؤد)کشاده زرھيں بنا ؤ اور اُن کے حلقوں ميں ناپ کی رعا يت کرو اور تم 

  سب لوگ نيک عمل کرو کہ ميں تم سب کے اعمال کا ديکھنے واال ہوں۔
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے: ٨٠اور  ٧٩کی سورهٔ  انبياء 

ْرناَ َمع َداُؤَد الِجباَل ُےسبّحن َوالطَّيَر َو ُکنَّا فَاِعليَن٭َوَعلَّمناهُ َصنعةَ لَبُوٍس لَُّکْم لِتُحِصنُکم ّمن   بٔا سُکْم فَھل أَنتُم َشاِکروَن) (َوَسخَّ
ہماری تسبيح کريں اورہم ايسا کام کرتے رہتے ہيں.اور داؤد کو ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کيا تاکہ دائود کے ساتھ 

  زره بنانا سکھايا، تا کہ تمھيں جنگ کی شدت سے محفوظ رکھے، آيا تم ان تمام کا شکر يہ ادا کروگے ؟
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:  ٣٨تا  ٣٠،٣٥سورهٔ  ص کی 

ْن بَعدِی اِنََّک ٔانَت الَوھّاُب٭  َو َوھَبنَا لِد اُوَدُسلِيماَن نِعَم الِعبُد اِنَّہُ  ٔاّواب٭ ...٭ قَاَل َربِّ اِغفِرلِی َوھََب ِلی ملکاً اّل َےنبِغی ألحٍد مِّ
ن َر نَالَہُ الّريَح تَجِری بِٔامِره ُرخاًئ حيُث ٔاَصاب٭ َوالشََّےاِطيَن ُکلَّ بَنّاء ٍ َو ُغّواٍص٭ َو آخِر يَن ُمقَرَّ   ين ِفی األْصفاِد)فََسخَّ

نے داؤد کو سليمان نامی فرزند عطا کيا ،وه ايک اچھا بنده تھا اور ہماری طرف بہت زياده رجوع کرنے واال تھا.سليمان  ہم
نے کہا:خد ايا! مجھے بخش دے اور مجھے ايک ايسی با دشاہی اور سلطنت عطا کر کہ کوئی ميرے بعد اس کا سزاوار نہ 

  ہو،تو بہت بخشنے واال ہے.
تابع بنايا کہ آپ کے حکم سے جہاں کا اراده کرتے اطمينان کے ساتھ چلتی تھی.اور شياطين کو بھی تابع پھر ہوا کو اس کا 

بناديا جو کہ(ان کے لئے ) معمار اور غّواص تھے. اور ديگر شيا طين کو بھی جو ايک دوسرے کے بغل ميں زنجير ميں 
  جکڑے ہوئے تھے ۔

  مينارشادہوتا ہے: ويں آيات٤٤تا  ٢٧اور  ٢٤تا  ١٥سورٔه نمل کہ 
لَنَا َعلَی َکثِيٍر ِمْن ِعبَاِدِه ا ِ الَِّذی فَضَّ َّ ِ ْلُمْؤِمنِيَن ٭ َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَاَيُّہَا النَّاُس (َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد َوُسلَْيَماَن ِعْلًما َوقَاالَاْلَحْمُد 

ِر فَہُْم يُوَزُعوَن ِمْن ُکلِّ َشْيٍئ ِنَّ ہََذا لَہَُو اْلفَْضُل اْلُمبِيُن ٭ َوُحِشَر لُِسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجنِّ َواْلِ◌ْنِس َوالطَّيْ  ُعلِّْمنَا َمنِطَق الطَّْيِر َوُ◌وتِينَا
َم َضاِحًکا ٭ َحتَّی َِذا َتَْوا َعلَی َواِدی النَّْمِل قَالَْت نَْملَة يَاَيُّہَا النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِکنَُکْم الَ  يَْحِطَمنَُّکْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدهُ َوہُْم الَيَْشُعُروَن ٭ فَتَبَسَّ

ِعبَاِدَک لًِحا تَْرَضاهُ َو َْدِخْلنِی بَِرْحَمتَِک فِیِمْن قَْولِہَا َوقَاَل َربِّ َْوِزْعنِی َْن َْشُکَر نِْعَمتََک الَّتِی َْنَعْمَت َعلَیَّ َوَعلَی َوالَِدیَّ َوَ◌ْن َْعَمَل َصا
بَنَّہُ عَ  الِِحيَن ٭ َوتَفَقََّد الطَّْيَر فَقَاَل َما لَِی الََ◌َری اْلہُْدہَُد َْم َکاَن ِمْن اْلَغائِبِيَن ٭ اَلَُٔعذِّ َذابًا َشِديًدا َْو اَلَْٔذبََحنَّہُ َْو لََیْ◌تِيَنِّی بُِسْلطَاٍن ُمبِيٍن ٭الصَّ

َولَہَا ا لَْم تُِحْط بِِہ َوِجْئتَُک ِمْن َسَبٍ◌ بِنََبٍ◌ يَقِيٍن ٭ ِنِّی َوَجدتُّ اْمَرَ◌ةً تَْملُِکہُْم َوُ◌وتِيَْت ِمْن ُکلِّ َشْيٍئ فََمَکَث َغْيَر بَِعيٍد فَقَاَل ََحطُت بِمَ 
بِيِل فَہُْم الَيَْہتَُدوَن ٭ َالَّ َوَزيََّن لَہُُم الشَّْيطَاُن َْعَمالَہُْم فَ هللاِ َعْرش َعِظيم ٭ َوَجْدتُہَا َوقَْوَمہَا يَْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن ا ہُْم َعِن السَّ َصدَّ

ِ الَِّذی يُْخِرُج اْلَخْبَئ فِی السََّماَواِت َوالَْرِض َويَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعلِنُوَن ٭ ا َّ ِ الَِ◌لَہَ ِالَّ ہَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ٭ قَاَل هللاُ يَْسُجُدوا 
قَاَلْت يَاَيُّہَا ُکنَت ِمَن اْلَکاِذبِيَن ٭ اِْذہَب بِِکتَابِی ہََذا َفَ◌ْلقِِہ ِلَْيِہْم ثُمَّ تََولَّ َعْنہُْم فَانظُْر َماَذا يَْرِجُعوَن ٭  َسنَنظُُر ََصَدْقَت َمْ 

ِحيهللاِ الَمَلُ◌ ِنِّی ُْلقَِی ِلَیَّ ِکتَاب َکِريم ٭ ِنَّہُ ِمْن ُسلَْيَماَن َوِ◌نَّہُ بِْسِم ا ْحَماِن الرَّ ِم ٭ َالَّ تَْعلُوا َعلَیَّ َوْ◌تُونِی ُمْسلِِميَن ٭ قَالَْت يَاَيُّہَا الرَّ
ٍة َوُ◌ولُوا َبْ◌ٍس شَ  ِديٍد َواْلَ◌ْمُر ِلَْيِک فَانظُِری َماَذا الَمَلُ◌ َْفتُونِی فِی َْمِری َما ُکنُت قَاِطَعةً َْمًرا َحتَّی تَْشہَُدوِن ٭ قَالُوا نَْحُن ُْولُوا قُوَّ

ةَ َْہلِہَا َِذلَّةً َوَکَذلَِک يَْفَعلُوَن ٭ َوِ◌نِّی َتْ◌ُمِريَن ٭ قَالَ  ُمْرِسلَة ِلَْيِہْم بِہَِديٍَّة فَنَاِظَرة بَِم ْت ِنَّ اْلُملُوَک َِذا َدَخلُوا قَْريَةً َْفَسُدوہَا َوَجَعلُوا َِعزَّ
ونَِن بَِماٍل فَ  ا َجاَئ ُسلَْيَماَن قَاَل َتُِمدُّ ا آتَاُکْم بَْل َْنتُْم بِہَِديَّتُِکْم تَْفَرُحوَن ٭ اْرِجْع ِلَْيِہْم فَلََنْ◌تِيَنَّہُْم هللاُ َما آتَانَِی ايَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن ٭ فَلَمَّ َخْير ِممَّ

ْرِشہَا قَْبَل َْن َیْ◌تُوِنی ُمْسلِِميَن ٭ قَاَل ْ◌تِينِی بِعَ بُِجنُوٍد الَقِبََل لَہُْم بِہَا َولَنُْخِرَجنَّہُْم ِمْنہَا َِذلَّةً َوہُْم َصاِغُروَن ٭ قَاَل يَاَيُّہَا الَمَلُ◌ َيُُّکْم یَ 
َ نَا آتِيَک بِِہ قَْبَل َْن تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَک َوِ◌نِّی َعلَْيِہ لَقَِوّی َِمين ٭ قَاَل الَِّذی ِعنْ  َدهُ ِعْلم ِمْن اْلِکتَاِب َنَا آتِيَک بِِہ قَْبَل َْن ِعْفريت ِمَن اْلِجنِّ

ا ِعْنَدهُ قَاَل ہََذا ِمْن فَْضِل َربِّی لِيَْبلَُونِی ََ◌ْشُکُر َْم َْکفُُر َوَمْن َشَکَر َفِ◌نَّمَ  يَْرتَدَّ ِلَْيَک طَْرفُکَ  ا َرآهُ ُمْستَقِّرً ا يَْشُکُر لِنَْفِسِہ َوَمْن َکفََر فَلَمَّ
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ُروا لَہَا َعْرَشہَا نَنظُْر َتَْہتَِدی َْم تَُکوُن مِ  ا َجائَْت قِيَل َہََکَذا َعْرُشِک قَالَْت َفِ◌نَّ َربِّی َغنِّی َکِريم ٭ قَاَل نَکِّ َن الَِّذيَن الَيَْہتَُدوَن ٭ فَلَمَّ
ہَا َما َکانَْت تَْعبُُد ِمْن ُدوِن ا ُخلِی نَّہَا َکانَْت ِمْن قَْوٍم َکافِِريَن ٭ قِيَل لَہَا ادْ هللاِ َِکَ◌نَّہُ ہَُو َوُ◌وتِينَا اْلِعْلَم ِمْن قَْبلِہَا َوُکنَّا ُمْسلِِميَن ٭ َوَصدَّ

د ِمْن قََواِريَر قَالَْت  ةً َوَکَشفَْت َعْن َساقَْيہَا قَاَل ِنَّہُ َصْرح ُمَمرَّ ا َرَ◌ْتہُ َحِسبَْتہُ لُجَّ ْرَح فَلَمَّ َربِّ ِنِّی ظَلَْمُت نَْفِسی َوَ◌ْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن الصَّ
ِ َربِّ اْلَعالَِمين ) َّ ِ  

ا کی.اور ان دونوں نے کہا:اس خدا کی تعريف ہے جس نے ہميں اپنے بہت ہم نے داؤد اور سليمان کو مخصوص دانش عط
سارے مومن بندوں پر فوقيت اور بر تری دی.سليمان نے داؤد کی ميراث پائی اور کہا:اے لوگو!ہميں پرندوں کی زبان سکھا 

ے ان کا تمام لشکر جن وانس ئی گئی ہے اور ہر چيز سے ہميں عطا کيا گيا ہے، يقينا يہ برتری آشکار ہے ، سليمان کے لئ
اور پرندے کو جمع کر ديا اور ان کو پرا گنده ہونے سے روکاجاتا تھا يہاں تک کہ جب چيونٹيوں کی وادی سے گذر ے! تو 
ايک چيو نٹی نے کہا:اے چيونٹيوں !اپنے اپنے گھروں ميں داخل ہو جاؤ تا کہ سليمان اور ان کے سپا ہی نا دانستہ طور پر 

ہ ڈ اليں سليمان چيونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور ہنس کر کہا:خدا يا ! مجھ پر لطف کر تا کہ تيری ان تمھيں کچل ن
نعمتوں کا شکريہ ادا کروں جوتو نے مجھے اور ميرے مانباپ کو عطا کی ہيں. اور وه عمل صالح انجام دوں جو تيری رضا 

ھ اپنے نيک بندوں کے زمره ميں قرار دے.سليمان نے ايک اور خوشنودی کا باعث ہو اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ سات
پرندوے کو غير حاضر ديکھا،تو کہا:کيا بات ہے کہ ھُدھُد کو نہيں ديکھ رہاہوں؟ کيا وه غا ئبين ميں سے ہے(بغير عذر کے 

بل قبول عذر غا ئب ہو گيا ہے)؟ قسم ہے اسے سخت سزا دوں گا يا اس کا سر کاٹ دوں گا، مگر يہ کہ کوئی واضح اور قا
  پيش کرے۔ 

زياده دير نہيں ہوئی تھی (کہ ھد ھدآگيا اور )بوال: ايک ايسی خبر ال يا ہوں جس سے آپ بے خبر ہيں اور قوم سبٔا کی يقينی 
خبر آپ کے لئے اليا ہوں. ميں نے ( سبائيوں ) پر ايک عورت کو حکومت کرتے ديکھا ہے اور اُسے سب کچھ ديا گيا 

ظيم تخت ہے.ميں نے ديکھا کہ وه اور ا س کی قوم خدا کے بجائے سورج کو سجده کرتی ہيں.اور ہے،اس کے پاس ايک ع
  شيطان نے ان کے امور کو ان کے لئے آراستہ کرديا ہے اور انھيں راه حق سے روک دياہے وه ہدايت نہيں پا ئينگے..... 

را خط لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دو،پھر واپس آؤ سليمان نے کہا: عنقريب ديکھوں گا کہ تم نے سچ کہا ہے يا جھوٹ.يہ مي
اور ديکھو کہ وه کيا جواب ديتے ہيں.(بلقيس نے خط کا دقت سے مطالعہ کيا اور اپنے دربار کے مردوں سے خطاب کر 

کے) کہا:اے بزرگو ! ايک محترم خط ہماری طرف بھيجا گيا ہے. وه خط سليمان کا ہے.اور (اس کا مضمون)اس طرح 
کرنے والے اور مہربان خدا کے نام سے . ميرے خالف طغيانی اور سرکشی نہ کرو اور سراپا تسليم ہو کر ہے:بخشش 

  ميرے پا س آجاؤ۔
  ملکہ نے کہا:اے بزرگو ! ميرے معا ملہ ميں رائے دو کہ ميں تمہارے ہوتے ہوئے کوئی فيصلہ نہيں کروں گی۔

ود) فيصلہ آپ کے ہاتھ ميں ہے اور ہم ديکھتے ہيں کہ آپ کيا (اشراف نے ) کہا:ہم طاقتور اور دالور ہيں(اس کے باوج
  سونچتی ہيں اور کيا حکم ديتی ہيں ۔

ملکہ نے کہا:بادشاه لوگ جب کسی شہر ميں داخل ہو جاتے ہيں تو اس جگہ کو ويران کر ديتے ہيں اور وہاں کے آبرومندوں 
ح ہے . ميں ان کی طرف ايک ہديہ بھيج رہی ہوناور کو ذليل ورسواکر ديتے ہيں کيو نکہ ان کی سياست کی رسم اسی طر

  (اس بات ) کی منتظر رہوں گی کہ ہمارے بھيجے ہوئے قاصد کس جواب کے ساتھ واپس آتے ہيں۔ 
جب(ہديہ)سليمان کے پاس پہنچا تو کہا: تم لوگ مال کے ذريعہ ہماری نصرت کرو گے؟!جو کچھ خدا نے ہميں ديا ہے وه اس

  ديا ہے،جاؤ تم لوگ خود ہی اپنے ھديہ سے شاد وخرم رہو۔سے بہتر ہے جو تمھيں 
انکی طرف لوٹ جائو کہ ان کے سر پرايسے سپا ہی الؤں گا کہ اُن سے مقابلہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے اور ذلت 

  وخواری کے ساتھ انھيں ان کے شہر اور عال قے سے نکال باہر کر ديں گے .
طب ہوئے) اور کہا: اے لوگو! تم ميں سے کون ہے جو ان کے سراپا تسليم ہو (پھر اس وقت سليمان اپنے اصحاب سے مخا

نے سے پہلے ہی اس (بلقيس) کا تخت ميرے پا س حاضر کردے؟ .(اس اثناء ميں)جنوں ميں سے ايک ديو نے کہا:ميں اسے 
کے النے پر قادر اور قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھيں حاضر کردوں گا(يعنی آدھے دن سے بھی کم ميں) اور ميناس

  امين ہوں ۔
وه شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا:ميں اُسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اور جب 

(سليمان نے) اُسے اپنے پاس حاضر پا يا تو کہا:يہ ميرے رّب کا ايک فضل ہے تا کہ ہميں آزمائے کہ ہم شکر گذار ہوتے ہيں
شکر گذا ر ہو گا وه اپنے فائده کے لئے شکرکرے گا اور جو نا شکر ی کرے گا اس کی طرف سے ميرا يا نا شکرے.جو 

  رّب بے نياز اور کريم ہے ۔
سليمان نے کہا:اُس کے تخت کو(شکل بدل کر) نا قابل شناخت بنا دو تا کہ ديکھيں کہ اسے پہچانتی ہے يا اس کو پہچا ننے 
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لقيس آئی(اس سے) کہا گيا کيا تمہارا تخت يہی ہے؟ملکہ نے کہا: گويا وہی ہے ہم اس کے لئے کو ئی راه نہيں ملتی .جب ب
سے پہلے ہی(سليمان کی قدرت و شوکت ) سے آگاه اور سراپا تسليم تھے.غير هللا کی عبادت(آفتاب پرستی) اسے (اسالم قبول

ہو جاؤ!جب اُس نے ديکھا تو گمان کيا کہ کرنے سے)مانع تھی کہ وه کافر قوموں ميں تھی.اس سے کہا گيا:محل ميں داخل 
  صرف گہرا پا نی ہے لٰہذا اپنی دونوں پنڈليوں کو کھول ديا۔

  سليمان نے کہا:يہ محل(قصر) صاف وشفاف شيشہ سے بنا يا گيا ہے۔
  ملکہ نے کہا: خدا يا!ميں نے اپنے آپ پر ظلم کيا.(اب ) سليمان کے ساتھ عالمين کے خدا پر ايمان ال تی ہوں۔

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:١٤ويں تا ١٢رهٔ سبٔا کی سو
ہَا َشْہر َوَرَواُحہَا َشْہر َوَ◌َسْلنَا لَہُ َعْيَن اْلقِْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمْن يَْعَمُل  يَح ُغُدوُّ بَْيَن يََدْيِہ ِبِ◌ْذِن َربِِّہ َوَمْن يَِزْغ ِمْنہُْم (َولُِسلَْيَماَن الرِّ

اِْعَملُوا آَل َداُووَد  ْن َعَذاِب السَِّعيِر ٭ يَْعَملُوَن لَہُ َما يََشاُئ ِمْن َمَحاِريَب َوتََماثِيَل َوِجفَاٍن َکاْلَجَواِب َوقُُدوٍر َراِسيَاتٍ َعْن َْمِرنَا نُِذْقہُ مِ 
ا قََضْينَا َعلَْيِہ اْلَمْوَت َما َدلَّہُْم َعلَی َموْ  ا َخرَّ تَبَيَّنَِت ُشْکًرا َوقَلِيل ِمْن ِعبَاِدی الشَُّکوُر ٭ فَلَمَّ تِِہ ِالَّ َدابَّةُ الَْرِض َتْ◌ُکُل ِمنَسَ◌تَہُ فَلَمَّ

  اْلِجنُّ َْن لَْو َکانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِی اْلَعَذاِب اْلُمِہين )
اور ظہر سے ہم نے ہواکو سليمان کا تا بع بنايا تا کہ (ان کی بساط کو)صبح سے ظہر تک ايک ماه کی مسافت کے بقدر 

عصر تک ايک ماه کی مسا فت کے بقدرجا بجا کردے اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اُن کے لئے ہم نے جاری کيا اور 
ايسے جنات تھے جو اپنے رّب کے حکم سے ان کے حضور خدمت ميں مشغول رہتے اور ان ميں جو بھی ہمارے حکم کے 

  خال ف کرتا تو ہم اسے گرم آگ سے عذاب کرتے ۔
ه جنات اور ديو سليمان کے لئے وه جو چا ہتے بناديتے تھے جيسے محراب، عبادت گا ہيں،مجسمے، حوض آب جيسے و

  بڑے بڑے پيا لے اور بڑے بڑے ديگ ۔
  اب اے آل داؤد! هللا کاشکر ادا کرو اور ميرے بندوں ميں کم لوگ شکر گذار ہيں۔

سوا جو ان کے عصا کو کھا کر خالی کر رہی تھيں(يہاں تک اور جب ہم نے سليمان کے لئے موت مقرر کی،توديمکوں کے 
  کہ سليمان زمين پر گر پڑے) کسی کو ان کی موت سے آگا ہی نہيں تھی ۔

  اور جب سليمان زمين پر گر پڑے توجنوں کواُن کی موت سے آگاہی ہو ئی ۔
  ہ رہتے۔کہ اگر وه اسرار غيبی سے آگاه ہوتے تو دير تک عذاب اور ذلت وخواری ميں پڑ ے ن

  کلمات کی تشريح

  ۔ذاااليد:١
  آد، يئيُد،ايداً:قوی اور طاقتور ہو گيا.ذااال يد:قوی اورتوانا۔

  
  ۔اَّواب: ٢

آب الٰی ّهللا: اپنے گناه سے توبہ کيا اور ايسا شخص آئب اور اّواب ہے.بحث سے منا سب معنی:جو گناه سے شرمنده اور نادم 
  طالب ہو۔ ہو اور خدا کی خوشنودی اور رضا کا

  
بی:٣   ۔اُوِّ

  (مونث سے خطا ب) خدا وند عالم کی تسبيح ميں اس کے ہماہنگ اور شانہ بشانہ رہو۔
  
  ۔سابغات:٤

  سبغ الشی سبوغاً:تمام کيا اور کامل کيا.سابغات:استفاده کے لئے آماده اور مکّمل زرہيں۔
  
ْر فی الّسرد: ٥   ۔قدِّ

  فی السرد) سر د ، زره کے حلقوں کے معنی مينہے،(و قدَّر 
  يعنی حلقے يکساں اورايک جيسے بنائو کہ نہ ڈھيلے ہوں اور نہ کسے ہوئے ہوں اور ايک ناپ کا تّےار کرو۔

  
  ۔ُرخائ: نرمی.٦
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  ۔مقّرنين فی ا الصفاد:٧

  رّسی يا زنجير ميں آپس ميں بندھے ہوئے۔
  
  ۔محشورةً:٨

  اکٹھا کيا گيا،جمع کيا گيا۔
  
  ۔ُےوَزعون: ٩

  لگ الگ صف کے ساتھ منظم ہوئے، پيکار کے لئے آماده ہوئے۔َوَزَع اْلجْيش : ا
  
  ۔ عفريت:١٠

  جناتوں ميں سب سے قوی ومضبوط اور ان ميں سب سے زياده تن وتوش واالديو۔
  
َرد ِمْن قََوْاِريَر:١١   ۔َصْرُح ُممَّ

  ہ سے بنا يا گيا ہو۔الصرح:آراستہ گھر،بلند عمارت،ممَّرد:خوشنما اور عالی شان قصر، کہ جس کا فرش اورسطح آئين
  
ة : ١٢   ۔لُجَّ

  کثير پا نی،آہستہ آہستہ موجوں کے ساتھ موج مارنے واال حوض ،اس کی جمع لجج آئی ہے۔
  ۔اََسْلنَاْ لَہُ َعْےَن القِْطر:١٣

  ڈاليں۔سال المائع : بہنے والی چيز بہنے لگی، القطر: پگھال ہوا تانبا،عبارت کے معنی يہ ہيں کہ:اُس پر پگھال ہوا تا نبا 
  ۔َےِزْغ َعْن اَْمِرنَا: ١٤

  َزْاَغ َعِن الَطِّريق:
راستہ سے منحرف ہو گيا،آيت کے منا سب معنی يہ ہيں کہ جناتوں ميں سے جو بھی سليمان کے دستورات سے سر پيچی 

  اور مخالفت کرے اسے ہم عذاب ديں گے۔
  ۔سعير:١٥

  آگ اور اس کا شعلہ۔
  ۔َجفَاٍن َکاْلَجواب:١٦

جمع ہے)يعنی کھانے کے بہت بڑے بڑے ظروف اور جواب يعنی بڑا حوض.جفان کالجواب يعنی:کھانے کے  جفان(جفنہ کی
  ايسے ظروف جن ميں بہت زياده گنجائش اور وسعت ہوتی ہے۔

  ۔قُدور راسيات: ١٧
  اڑ۔قدر راسية: بہت بڑا ديگ جو بڑے ہو نے کی وجہ سے حمل و نقل کے قابل نہ ہو، الّراسی: عظيم اور استوار پہ

  ۔دابَّة االرض:١٨
  ديمک۔
  ۔منساة:١٩

 عصا(الٹھی)۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 
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  آيات کی تفسير
ارشاد فرماتا ہے: اے پيغمبر! خدا کے قوی،بہت زياده توبہ کر نے والے اور خدا کی خوشنودی اور رضايت کے طالب بندے
داؤد کو ياد کرو.جب کہ خدا نے پہاڑوں کو ان کاتابع بنا ديا تا کہ ان کی تسبيح کے ہمراه خدا کی صبح و شام تسبيح کريناور 

تا کہ ان کی تسبيح کے ساتھ ہم آواز ہوں.اس کی بادشاہی کوپر ھيبت اور سپاہيوں کو  پرندوں کو ان کے ارد گرد جمع کر ديا
قوی بنا ديا اور مقام نبوت،امور ميں دور انديشی اور صحيح تفکر اور منازعات (لڑائی جھگڑے)ميں واضح بيان اور قطعی 

ار اور منظم زرہيں بنا ئيں.داؤد سب سے پہلے حکم اُسے عطا کيا. لوہا اس کے ہاتھوں ميں نرم ہو گيا تا کہ اُس سے حلقہ د
  آدمی ہيں جنھوں نے جنگ کے لئے زره تيار کی۔

خدا وند منّان نے داؤد کو سليمان(سا فرزند) بخشا کہ انھوں نے بارگاه خدا وندی ميں بہت توبہ کی اور هللا کی خو شنودگی 
ش دے اور ہميں ايسی بادشاہی عطا کر کہ ہمارے بعد ورضا کے طالب تھے. يہ سليمان تھے جنھوں نے کہا:خدا يا ہميں بخ

ويسی کسی کو نہ ملے،لٰہذا خد انے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر ديا کہ ان کے حکم کے تحت نرمی کے ساتھ جہاں وه چاہيں
يم دی، روانہ ہو جا ئے، جنوں، ديووں، آدميوں اور پرندوں ميں سے ان کے سپاہی مقرر کئے اور ساری زبا نيں انھيں تعل

جنوں اور ديووں کو ان کا فرما نبردار بنا يا تا کہ جس چيز کی خواہش ہو ان کے لئے تعمير کر ديں اور سمندرونکے اندر 
  غوطہ لگا کر موتياں لے آئيں اور اُن ميں سے بعض کو زنجير ميں جکڑ کر قيد خانہ ميں ڈال ديا۔

گذر رہے تھے تو سنا کہ ايک چيو نٹی اپنے ساتھيوں کو خبر دے وه ايک دن اپنے سپا ہيوں کے ساتھ چيونٹيو کی وادی سے 
رہی ہے اے چيونٹيوں! اپنے اپنے سوراخوں ميں چلی جاؤ کہيں ايسا نہ ہو کہ سليمان اور ان کا لشکر نا دانستہ طور پر 

اس پر خدا کا  تمھيں کچل ڈالے، اس حال ميں جو کچھ خدا وندسبحان نے انھيں اوران کے ماں باپ کو نعمت عطا کی تھی
  شکر ادا کيا۔

ايک دن پرندوں کی فوجی پريڈ کا معائنہ کيا تو ھُد ھُد کو ان کے درميان اپنے سر پر سايہ فگن نہيں ديکھا.تو کہا اسے تنبيہ 
کروں گا يااس کا سر کاٹ دوں گا، مگر يہ کہ اپنی غيبت کے لئے کوئی قابل قبول عذر پيش کرے، زياده دير نہيں ہوئی تھی 

  ہُدہُد آگيا اور ان کے لئے سبا اور يمن والوں کی خبر لے کر آيا کہ :کہ 
ميں نے ديکھا کہ ايک عورت اُن پر حکومت کررہی ہے اور وه ايک عظيم اور بڑے تخت کی مالک ہے.وه اور اس کے 

  افراد خدا کا سجده نہيں کرتے،بلکہ سورج کی پو جا کر تے ہيں۔
رہا ہے يا جھوٹ گڑھ ليا ہے.ميرا خط لے جا کر ان کے سامنے ڈال دے،پھر اُن سے  سيلمان نے کہا:ديکھوں گا کہ سچ کہہ
  دور ہوجا اورديکھ کہ وه کيا کہتے ہيں۔

  حضرت سليما ن کا خط اس طرح تھا.
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ہے کہ يہ خط خو د  مجھ پر طغيا نی اور سر کشی نہ کرو.اور مسلمان ہو کر ميرے پا س آجاؤ. دلچسپ اور مزه کی بات يہ
ہی اس بات کی ايک دليل ہے کہ کلمہ اسالم گزشتہ اديان کا ايک نام تھا.اور امور کی ابتداخدا کے نام اور بسم هللا سے ان کی 

  شريعتوں ميں ايک عام بات تھی۔
خط کا کيا  ہاں ، جب سبا کی ملکہ بلقيس نے حضرت سليمان کا خط ليا تو اپنے مشاورين سے مشوره کيا کہ سليمان کے

  جواب ديں؟
  بو لے: ہم قوی ،شجاع ، دلير،صاحب شوکت اور نڈرسپا ہی ہيں،اس کے با وجود حکم آپ کا ہے۔

ملکہ نے کہا: بادشا ه جب کسی شہر ميں قہر وغلبہ سے داخل ہوتے ہينتو فساد کرتے اور تباہی مچاتے ہيں اور وہاں کے 
جلد ہی سليمان کے لئے ايک ھديہ بھيجتی ہوں اور ان کے جواب کا انتظا معزز افراد کو رذليل اور رسوا کرتے ہيں ميں بہت

  ر کروں گی کہ ديکھيں کيا ہوتا ہے ؟
جب بلقيس کے تحفے سليمان کی خد مت ميں پہونچے توآپ نے ان نمائندوں سے جنھوں نے آپ کی خد مت ميں تحفے دئيے 

وه اس سے بہتر ہے جو تمھيں ديا ہے؛ اور تحفوں کو قبول تھے فرما يا : جو کچھ خدا وند سبحان نے مجھے عطا کيا ہے 
نہيں کيابلکہ فرمايا: ميں ايک ايسے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ کروں گا کہ جس کے مقا بلے کی طا قت نہيں رکھتے ہو اور 

  تمھيں ذلت ورسوائی کے ساتھ کھينچ الؤں گا۔
  :کون تخت بلقيس ہمارے لئے حاضر کرے گا؟  اُس وقت مجلس ميں حاضر سپا ہيوں سے مخا طب ہوئے اور کہا

تو ايک بلند و باال،قوی ہيکل اور طاقتور ديو نے کہا : ميں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھيں تخت بلقيس کو آپ کے سا
  منے حا ضر کر دوں گا۔
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زمانے ميں نا زل شده اور حضرت سليمان کی عادت تھی کہ آدھا دن دربار ميں بيٹھتے تھے اتنے ميں وه شخص (گزشتہ 
کتا ب کا ) جس کے پا س کچھ علم تھا آگے بڑھا اور بو ال:ميں اسے چشم زدن ميں حاضر کردوں گا اور حاضر کر ديا اس 

  وقت سليمان نے خدا کی تما م نعمتوں کا شکر ادا کيا۔
  کہتے ہيں کہ اس کتاب کے عا لم حضرت سليما ن کے وزير آصف ابن برخيا تھے۔

نے فرمايا:بلقيس کے تخت ميں کچھ تبد يلياں کردو تا کہ اس کی عقل ودرايت کا معيار درک کريں.جب بلقيس آئی پھر سليمان 
  ،تو اس سے پوچھا:آيا يہ تمہارا تخت ہے؟ 

کہا: ايسا لگتاہے کہ وہی ہے.پھر بعد ميں اس سے کہا: شاہی محل ميں داخل ہو جاؤ . محل کی داالن کا فرش صاف وشفاف 
ا اور اس کے نيچے پا نی بہہ رہا تھا. بلقيس نے پا نی کا گمان کيا اس لئے لبا س کے نچلے حّصہ کو اوپر اٹھا ليا شيشہ کا تھ

اور اپنی پنڈ ليوں کو نما ياں کر ديا تا کہ اُس پانی سے گذر سکيں. يہ ماجرا ديکھ کر لوگوں نے بتايا يہ صاف و شفاف شيشہ 
يس ايسے امور کے مشا ہده کے بعد جن کا آماده اور فراہم کرنا انسان کے بس سے ہے جس کے نيچے پا نی بہہ رہا ہے. بلق

  با ہر ہے ايمان لے آئيں اور مسلمان ہوگئيں۔
خدا وند عالم نے سليمان کے لئے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر ديا اور ان کے لئے ديو بڑی سے بڑی بلند عمارتيں

وں سے مجسمہ اور اس جيسی دوسری چيزيں ان کے لئے تراشتے تھے اور کھانے تعمير کر تے تھے اور درختوں کے تن
کے بڑے بڑے ظروف اور اتنے گہرے اور بڑے بڑے ديگ جو بڑے ہو نے کی بنا پر ايک جگہ سے دوسری جگہ حمل 

  ونقل کے قابل نہيں تھے بناتے تھے۔
ر ٹيک لگايا اور جنا تی کا ريگروں کے کاموں ايک دن حضرت سليماناپنے محل کی چھت پر تشر يف الئے اور اپنے عصاپ

کا نظا ره کر نے لگے وه جنات جو اپنی کار کردگی ميں زبردست مشغول تھے،اسی حال ميں خدا وند عالم نے ان کی 
(حضرت سليمان کی )روح قبض کر لی اورچند دنوں تک ان کا بے جا ن جسم عصا کے سہارے ديوؤں کے کاموں کو 

گ بڑی محنت اور زحمت کے ساتھ اپنے ذّمہ امور کے لئے کوشش کر رہے تھے اور ذره برابر بھی نہ ديکھتا رہا، ديو لو
جان سکے کہ سليمان مرچکے ہيں. يہ حا لت اسی طرح اُس وقت تک باقی رہی جب تک ديمک نے ان کے لکڑی کے عصا 

ن کے گر تے ہی جنّات اور ديوؤنکو ان کے کو کھوکھال نہ کر ديا اور سليمان کے جسم کو بلندی سے زمين پر نہ گرا ديا ا
مرنے کی اطال ع ہو گئی، کيو نکہ جنات کو اگر غيب کا علم ہوتا تو سليمان کے مرنے کے بعد ايک آن بھی ان طاقت فرسا 

  امور کو جاری نہ رکھتے!
  

  پانچواں منظر: زکری اور يحيٰی 
  

  فرما تا ہے: ويں آيات ميں ارشاد١٥خدا وندسبحان سورهٔ مريم کی پہلی تا 
  

ِحْيم )هللاِ ( بِْسِم ا ْحٰمِن الرَّ   الرَّ
  

ْ◌ُس َشْيبًا َولَْم َُکْن (کٰہٰيعص٭ ِذْکُر َرْحَمِة َربَِّک َعْبَدهُ َزَکِريَّا ٭ ِْذ نَاَدی َربَّہُ نَِداًئ َخفِيًّا ٭ قَاَل َربِّ ِنِّی َوہََن اْلَعظْ  ُم ِمنِّی َواْشتََعَل الرَّ
ِرُث ِمْن آِل يَْعقُوَب ا ٭ َوِ◌نِّی ِخْفُت اْلَمَوالَِی ِمْن َوَرائِی َوَکانَْت اْمَرَ◌تِی َعاقًِرا فَہَْب لِی ِمْن لَُدْنَک َولِيًّا ٭ يَِرثُنِی َويَ بُِدَعائَِک َربِّ َشقِيًّ 

ُرَک بُِغاَلٍم اْسُمہُ يَْحيَی لَْم نَْجَعْل لَہُ مِ  ْن قَْبُل َسِميًّا ٭ قَاَل َربِّ َنَّی يَُکوُن لِی ُغاَلم َوَکانَِت اْمَرَ◌تِی َواْجَعْلہُ َربِّ َرِضيًّا ٭ يَاَزَکِريَّا ِنَّا نُبَشِّ
آيَةً قَاَل ْبُل َولَْم تَُکْن َشْيئًا ٭ قَاَل َربِّ اْجَعل لِی َعاقًِرا َوقَْد بَلَْغُت ِمْن اْلِکبَِر ِعتِيًّا ٭ قَاَل َکَذلَِک قَاَل َربَُّک ہَُو َعلَیَّ ہَيِّن َوقَْد َخلَْقتَُک ِمْن قَ 

َسبُِّحوا بُْکَرةً َوَعِشيًّا ٭ يَايَْحيَی ُخِذ اْلِکتَاَب آيَتَُک َالَّ تَُکلَِّم النَّاَس ثاََلَث لَيَاٍل َسِويًّا ٭ فََخَرَج َعلَی قَْوِمِہ ِمَن اْلِمْحَراِب َفَ◌ْوَحی ِلَْيِہْم َْن 
ٍة َوآتَْينَاهُ اْلُحْکَم َصبِيًّا ٭ َوَحنَانًا ِمْن  ا بَِوالَِدْيِہ َولَْم يَُکْن َجبَّاًرا َعِصيًّا ٭ َوَساَلم َعلَْيِہ يَْوَم ُولِ بِقُوَّ َد َويَْوَم لَُدنَّا َو َزَکاةً َوَکاَن تَقِيًّا ٭ َوبَّرً

  يَُموُت َويَْوَم يُْبَعُث َحيًّا ٭)
  رتا ہے۔کٰھٰےعص .ان آيات ميں، تمہارا رّب اپنے خاص بنده زکريا پر اپنی رحمت کے متعلق گفتگو ک

  جب اُس نے تنہا ئی ميں اپنے خدا کوآواز دی۔
  اُس نے کہا:خدا يا!ہماری ہڈياں کمزور ہوگئيں اور سر کے بال سفيد ہو چکے ہيں۔

خدا يا ميں نے جب بھی تمھيں پکا را محروم نہيں رہا ہوں ميں اپنے موجوده وارثوں (چچا زاد بھائيوں) سے خوفزده ہوں اور
  ے بانجھ ہے۔ميری بيوی ابتدا ہی س

  لٰہذا مجھے ايک فرزند عطا کر جو ميری اور آل يعقوب کی ميراث پا ئے اور اسے اپنا پسنديده قرار دے ۔
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(اُنھينخطاب ہوا) اے زکريا! ہم تجھے يحيٰی نامی ايک فرزند کی خوشخبری دے رہے ہيں.اور اب تک کسی کو اس کا ہم نام 
  قرار نہيں ديا ہے ۔

کوئی فرزندپيدا ہو گا جبکہ ميری بيوی پہلے ہی سے بانجھ ہے اور ميں خود بھی مکّمل بوڑھا ہو  کہا:خدا يا ! مجھے کيسے
چکا ہوں.(فرشتہ نے کہا) تمہارے رّب کا ارشاد ہے:يہ کام ميرے لئے نہا يت آسان ہے.تمھيں اس سے قبل جب کہ تم کچھ 

  نہيں تھے ميں نے خلق کيا۔ 
  قرار دے.کہا: تمہاری عالمت اور نشا نی يہ ہے کہ تين شب کالم نہيں کرو گے ۔کہا: خدا يا ! ہمارے لئے کوئی نشا نی 

(زکريا) محراب(عبادت)سے خا رج ہوئے اور اپنی قوم کی طرف اشاره کيا کہ صبح اور عصر کے وقت خدا کی تسبيح 
  ۔ کرو.اے يحيٰی! کتاب (توريت ) کو مضبوطی سے پکڑلو؛اور اُس کو بچپنے ميں مقام نبوت عطا کيا

اور اپنی طرف سے اسے شفقت ، مہر بانی اور پاکيز گی عطا کی اور وه پارسا اور پرہيز گار تھا.اور اپنے ماں باپ کے 
  ساتھ نيکی کرنے واال تھا ۔

ستمگر اور سرکش نہيں تھا!اُس دن پر درود ہوجس دن پيدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن ابدی زندگی کے لئے 
  ا جا ئے گا)۔مبعوث ہو گا(اُٹھا ي

  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے:٤١ويں تا ٣٨سورهٔ آل عمران کی 
َعاِئ ٭ فَنَ  يَّةً طَيِّبَةً ِنََّک َسِميُع الدُّ نَّ  َاَدْتہُ اْلَمالَئَِکةُ َوہَُو قَائِم يَُصلِّی فِی اْلِمْحَرابِ ( ہُنَالَِک َدَعا َزَکِريَّا َربَّہُ قَاَل َربِّ ہَْب لِی ِمْن لَُدْنَک ُذرِّ

قًا بَِکلَِمٍة ِمَن اهللاَ ا الِِحيَن ٭ قَاَل َربِّ َنَّی يَُکوُن لِی ُغالَم َوقَْد بَلََغنِی اْلِکبَُر هللاِ يُبَشُِّرَک بِيَْحيَی ُمَصدِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِيًّا ِمَن الصَّ
ْجَعْل لِی آيَةً قَاَل آيَتَُک اَلَّ تَُکلَِّم النَّاَس ثاَلَثَةَ َيَّاٍم ِالَّ َرْمًزا َواْذُکْر َربََّک َکثِيًرايَْفَعُل َما يََشاُئ ٭ قَاَل َربِّ اهللاُ َواْمَرَ◌تِی َعاِقر قَاَل َکَذلَِک ا
  َوَسبِّْح بِاْلَعِشیِّ َواْلِ◌ْبَکاِر ٭)

تو دعا يہاں تک کہ زکريا نے اپنے رّب سے دعا کی اور کہا:خدا يا ! اپنی طرف سے ايک پاک و پاکيزه فرزند عطا کر کہ 
  کا سننے واال ہے ۔

فرشتوں نے اُ نھيں آواز دی جب کہ وه محراب عبادت ميں کھڑے ہوئے تھے کہ:خدا وند عالم تمھيں يحيٰی کی بشارت ديتا ہے
  جو کہ ايک کلمہ ( حضرت عيسٰی ہيں) کی تصديق کر نے واال رہبر، پرہيز گار اور پاکيزه افراد ميں سے پيغمبر ہے۔

!مجھے کس طرح کوئی فرزند ہو گا جب کہ ميری ضعيفی کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور ميری بيوی بانجھ آپ نے کہا: خدا يا
  ہے؟!(فرشتہ نے کہا) ايسا ہی ہے خدا جو چا ہتا ہے انجام ديتا ہے۔

  (زکريا نے کہا):خدا يا!ميرے لئے کوئی عالمت قرار دے۔
کرو گے مگر اشاره سے؛ اپنے رّب کو بہت زياده ياد کرواور کہا تمہاری عالمت يہ ہے کہ تين دن تک لوگوں سے بات نہيں

  صبح وشام اس کی تسبيح کرو۔

  کلمات کی تشريح

ٔاُس َشْےباً: ١   ۔ اِْشتََعَل الرَّ
ميرے سر کی سفيدی نے پو را سر گھير ليا ہے؛(بڑھاپے کی وجہ سے ميرے سر کے سارے بال سفيد ہوگئے) خداوند 

ل کی سفيدی کوآگ سے تشبيہ دی اور بال ميں اس کی وسعت وگسترش کو اُس کے شعلہ سے سبحان نے بو ڑھاپے اور با
  تشبيہ دی ہے۔

  ۔ عاقر: ٢
  بانجھ عورت۔

  ۔ َعتِياً: ٣
  بہت زياده ضيعف،کھو کھلی اور بالکل خالی ۔

  ۔سّوياً :٤
  ں کر سکتے۔يعنی تم بغير اس کے کہ بيماری ميں مبتال ہو اورصحيح وسالم ہو نے کے باوجود کالم نہي

  ۔فاوحٰی اليھم :٥
  ان کی طرف اشاره کيا۔

ٍة :٦   ۔ُخذ الکتاب بقُوَّ
  اپنی تمام تر طاقت سے توريت کو لے لو۔
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  ۔آتَْےناهُ الُحْکَم َصبّےاً : ٧
  جب وه تين سالہ بچہ تھا تو ہم نے اسے نبوت عطا کی۔

  ۔ حنا ناً :٨
  اُس پر ہماری رحمت اور لطف۔

  آيات کی تفسير
ا پيری کی منزل کو پہنچ چکے تھے(يعنی بوڑھے ہو چکے تھے)ان کی ہڈياں کمزور اور سر کے بال سفيدی حضرت زکري

کی طرف ما ئل ہو چکے تھے. کہ اپنے رّب سے خطاب کيا، مينبوڑھا ہوچکا ہوں اور ميری بيوی بانجھ ہے اور اپنے چچا 
  خوفزده ہوں۔ زاد بھا ئيوں کے انجام کا ر سے جو کہ ميرے بعد ميرے وارث ہو گے

لٰہذا مجھے ايک ايسا بيٹا عطا کر جو ميرا اور آل يعقوب کا وارث ہو اور اسے اپنے نيک بندوں ميں قرار دے .خدا وند منّا ن 
نے حضرت زکريا کی دعا قبول کی اور انھيں يحيٰی نامی فرزند کی کہ اُس وقت تک کسی کو اس نام سے ياد نہيں کيا گياتھا 

  بشارت دی ۔
کہا:مجھ سے کيسے فرزند پيدا ہو گا جبکہ ميں بوڑھا ،کمزور ،ال غر اور سوکھ چکا ہوں اور ميری بيوی بھی  زکريانے

  بانجھ ہے(توليد کے سن سے باہر اور بچہ پيدا کر نے کے قا بل نہيں ہے)۔
تھا ليکن ميں نے پيدا خدا وند عالم نے فرمايا يہ کام ميرے لئے بہت سہل اور آسان ہے،تمہارا اس سے پہلے کوئی وجود نہيں

  کيا۔
  زکريا نے کہا: خدا يا! اگر ايسا ہے تو ميرے لئے اس عطيہ ميں کو ئی عالمت اور نشانی قرار دے۔

خدا وند متعال نے فرمايا: وه عال مت يہ ہے کہ تم صحيح وسالم ہو نے کے باوجود تين رات تک تکلم پر قادر نہيں ہو سکو 
  گے ۔

  ہر نکلے تو اپنی قوم کی طرف اشاره کيا کہ روزانہ صبح وشام خدا کی تسبيح کرو۔ زکرياجب محراب عبادت سے با
خدا وند عالم نے يحيٰی پر وحی نازل کی کہ: اے يحيٰی!اپنی تمام طاقت سے توريت کو پکڑ لو: اور اسے عہد طفوليت ہی ميں 

  مقام نبوت اور توريت کے مطا لب کا ادراک عطا فرمايا۔

  بن مريم : چھٹا منظر: عيسٰی 
  ويں آيات ميں ارشاد فرما تا ہے: ٣٣ويں تا ١٦خدا وند سبحان سورٔه مريم کی 

  
بََشًرا َسِويًّا ٭ َ◌ْرَسْلنَا ِلَْيہَا ُروَحنَا فَتََمثََّل لَہَا (َواْذُکْر فِی اْلِکتَاِب َمْريََم ِِذ انتَبََذْت ِمْن َْہلِہَا َمَکانًا َشْرِقيًّا ٭ فَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِِہْم ِحَجابًا فَ 

ْحَماِن ِمْنَک ِْن ُکنَت تَقِيًّا ٭ قَاَل ِنََّما َنَا َرُسوُل َربِِّک ِلَ◌ہََب لَِک ُغاَلًما َزکِ  يًّا ٭ قَالَْت َنَّی يَُکوُن لِی ُغاَلم َولَْم قَالَْت ِنِّی َُعوُذ بِالرَّ
بِِہ  ِک ہَُو َعلَیَّ ہَيِّن َولِنَْجَعلَہُ آيَةً لِلنَّاِس َوَرْحَمةً ِمنَّا َوَکاَن َْمًرا َمْقِضيًّا ٭ فََحَملَْتہُ فَانتَبََذتْ يَْمَسْسِنی بََشر َولَْمَ ُکْن بَِغيًّا٭ قَاَل َکَذلِِک قَاَل َربُّ

َمْنِسيًّا ٭ فَنَاَداہَا ِمْن تَْحتِہَا َالَّ تَْحَزنِی قَْد َجَعَل َمَکانًا قَِصيًّا ٭ َفَ◌َجائَہَا اْلَمَخاُض ِلَی ِجْذِع النَّْخلَِة قَالَْت يَالَْيتَنِی ِمتُّ قَْبَل ہََذا َوُکنُت نَْسيًا 
ی ِلَْيِک بِِجْذِع النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِک ُرطَبًا َجنِيًّا ٭ فَُکلِی َواْشَربِی وَ  ا تََريِنَّ ِمَن اْلبََشِر ََحًدا َربُِّک تَْحتَِک َسِريًّا ٭ َوہُزِّ ی َعْينًا َفِ◌مَّ قَرِّ

ْحَماِن َصْوًما فَلَْن َُکلَِّم اْليَْوَم ِنِسيًّا ٭ َفَ◌تَْت بِِہ قَْوَمہَا تَْحِملُہُ قَالُوا يَاَمْريَ  ِفَقُولِی ُم لَقَْد ِجْئِت َشْيئًا فَِريًّا ٭ يَاُْخَت ہَاُروَن َما نِّی نََذْرُت لِلرَّ
ِک بَِغيًّا ٭ َفَ◌َشاَرْت ِلَ  آتَانِی هللاِ ْيِہ قَالُوا َکْيَف نَُکلُِّم َمْن َکاَن فِی اْلَمْہِد َصبِيًّا ٭ قَاَل ِنِّی َعْبُد اَکاَن َبُوِک اْمَرَ◌ َسْوٍئ َوَما َکانَْت ُمُّ

َکاِة َما ُدْمُت َحيًّ  اَلِة َوالزَّ ا بَِوالَِدتِی َولَمْ اْلِکتَاَب َوَجَعلَنِی نَبِيًّا ٭ َوَجَعلَنِی ُمبَاَرًکا َْيَن َما ُکنُت َوَ◌ْوَصانِی بِالصَّ يَْجَعْلنِی َجبَّاًرا َشقِيًّا  ا٭ َوبَّرً
  ٭ َوالسَّاَلُم َعلَیَّ يَْوَم ُولِْدُت َويَْوَم َُموُت َويَْوَم ُْبَعُث َحيًّا ٭ )

قرآن ميں مريم کو ياد کرو،جب کہ اُس نے اپنے گھرانے سے جدا ہو کر شرقی عالقہ (بيت المقدس) ميں سکو نت اختيار کی 
ه حائل کر ديا ميں نے اپنی روح (روح القدس) کو انسانی شکل (خوبصورت) ميں اس .اوراپنے اور ان کے درميان ايک پرد

  کے پاس بھيجا۔ 
مريم نے کہا:ميں تم سے خدا کی پناه چاہتی ہوں شايد کہ تم پارسا اور پاک باز ہو .(روح القدس نے) کہا :يقينا ميں تمہارے 

  عطا کروں ۔رّب کا فرستاده ہونآيا ہوں تاکہ تمہيں ايک پاکيزه فرزند 
مريم نے کہا! مجھے کيسے کوئی بچہ ہو گا،جبکہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہيں لگا ياہے اور نہ ہی ميں بد کار ہوں؟!
فرشتہ نے کہا ايسا ہی تمہارے رّب نے کہا ہے کہ يہ کام ہمارے لئے نہايت آسان اور سہل ہے ہم اس بچہ کو لوگوں کے لئے

  سے ايک رحمت قرار د يں گے اور يہ امر يقينی ہے ۔ آيت اورنشانی اور اپنی طرف
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  مريم اس بچہ سے حاملہ ہوئيں اور اس کے ساتھ ايک دور دارز جگہ پر ايک گو شہ ميں قيام کيا.
درِد زه کھجور کے درخت کے نيچے عارض ہوا(غم واندوه اور کرب کی شدت سے ا پنے آپ سے کہا ) اے کاش اس سے 

  وش ہو گئی ہوتی۔پہلے مرگئی ہوتی اور فرام
  (بچہ نے ) اسے نيچے سے آواز دی کہ : غم نہ کرو،تمہارے رّب نے تمہارے قدم کے نيچے ايک نہر جاری کی ہے۔

خرمے کی شاخ کو اپنی طرف حرکت دو،تو تم پر تازه خرمے گريں گے.کھاؤ پيؤ اور خوش وخرم رہو.اور اگر آدميوں ميں 
 من کے لئے خاموشی کا روزه رکھا ہے آج ميں کسی سے بات نہينکروں گی۔سے کسی کوديکھوتو کہو:ميں نے خدا وند رح

  (مريم) حضرت عيسٰی کو آغوش ميں لئے ہوئے قوم کے سامنے آئيں۔
تو انھوں نے کہا:اے مريم! عجب تم نے بُرا کام کياہے! اے ہا رون کی بہن! تمہارا باپ کوئی بُرا انسان نہيں تھا اور نہ ہی 

  ھی۔ تمہاری ماں بد کار ت
مريم نے عيسٰی کی طرف اشاره کيا؛انھوں نے کہا:ہم گہواره ميں موجود بچے سے کيسے کالم کريں ؟! (بچہ امر خدا وندی 
سے گو يا ہوا)اور کہا! ميں خدا کا بنده ہوں اس نے مجھے آسمانی کتاب اور نبوت کا شرف عطا کيا ہے..اور ہميں ہم دنيا ميں

  يا ہے۔جہاں کہيں بھی ہوں مبارک قرار د
  اور جب تک زنده ہوں نماز اور زکاة کی وصيت کی ہے۔

اور ميرے لئے اس کا حکم ہے کہ ميں اپنی ماں کی ساتھ نيکی کروں اور مجھے بدبخت اور ستم گر قرار نہيں ديا ہے.مجھ 
دوباره پر درود ہو جس دن ميں پيدا ہوا ہوناور جس دن موت آئے گی اور اس د ن جب آخرت کی ابدی زندگی کے لئے 

  مبعوث کيا جاؤں گا۔

  عيسٰی بن مريم کے ساتھ بنی اسرائيل کی داستان 
  ويں آيات ميں ارشاد فرما تا ہے:٥٢تا  ٤٥خداوند عالم سورٔه آل عمران کی 

بِيَن ٭ َويَُکلُِّم يُبَشُِّرِک بَِکلَِمٍة ِمْنہُ اْسُمہُ اْلَمِسيُح ِعيَسی اْبُن مَ هللاَ ( ِْذ قَالَِت اْلَمالَئَِکةُ يَاَمْريَُم ِنَّ ا ْنيَا َواآلِخَرِة َوِمْن اْلُمقَرَّ ْريََم َوِجيہًا فِی الدُّ
الِِحيَن ٭ قَالَْت َربِّ َنَّی يَُکوُن لِی َولَد َولَْم يَْمَسْسنِی بََشر قَاَل   يَْخلُُق َما يََشاُئ َِذا قََضی َْمًراهللاُ َکَذلِِک االنَّاَس فِی اْلَمْہِد َوَکْہاًل َوِمَن الصَّ

نِی ِْسَرائِيَل َنِّی قَْد ِجْئتُُکْم بِآيٍَة ِمْن َفِ◌نََّما يَقُوُل لَہُ ُکْن فَيَُکوُن ٭ َويَُعلُِّمہُ اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوالتَّْوَراةَ َوالِنِجيَل ٭ َوَرُسواًل ِلَی بَ 
هللاَِوُ◌ْبِرُئ الَْکَمہَ َوالَْبَرَص َوُ◌ْحِی اْلَمْوتَی ِبِ◌ْذِن اهللاِ ِہ فَيَُکوُن طَْيًرا ِبِ◌ْذِن اَربُِّکْم َنِّی َْخلُُق لَُکْم ِمَن الطِّيِن َکہَْيئَِة الطَّْيِر َفَ◌نفُُخ فِي

قًا لَِما بَْيَن يََدیَّ ِمنَ َوُ◌نَبِّئُُکْم بَِما َتْ◌ُکلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فِی بُيُوتُِکْم ِنَّ فِی َذلَِک آليَةً لَُکْم ِْن ُکْنتُْم ُمْؤِمنيَن ٭ وَ  التَّْوَراِة َوِلُ◌ِحلَّ  ُمَصدِّ
َم َعلَْيُکْم َوِجْئتُُکْم بِآيٍَة ِمْن َربُِّکْم فَاتَّقُوا ا َربِّی َوَربُُّکْم فَاْعبُُدوهُ ہََذا ِصَراط ُمْستَقِيم ٭ هللاَ َوَ◌ِطيُعوِن ٭ ِنَّ اهللاَ لَُکْم بَْعَض الَِّذی ُحرِّ

ا ََحسَّ ِعيَسی ِمْنہُْم اْلُکْفَر قَاَل َمْن َْنصَ    َواْشہَْد ِبَ◌نَّا ُمْسلُِموَن ٭)هللاِ آَمنَّا بِاهللاِ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن َْنَصاُر اهللاِ اِری ِلَی افَلَمَّ
جب فرشتوں نے مريم سے کہا: اے مريم!خداوند رحمن تمھيں اپنے ايک کلمہ مسيح بن مريم کے نام کی بشارت ديتا ہے کہ 

  ے مقر ب لوگوں ميں ہے۔وه دنيا وآخرت ميں محترم اور معزز ہے اور خدا ک
  اور وه گہواره ميں لوگوں سے بات کرلے گا جس طرح بڑے لوگ کرتے ہيں اور وه نيک اور شائستہ لوگوں ميں ہے۔

(مريم نے )کہا خد ايا! کس طرح مجھے بچہ ہو گا جب کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہيں لگا يا ہے.فرشتہ نے کہا:( 
  چا ہتا ہے پيدا کر ديتا ہے۔ خدا کا حکم) ايسا ہی ہے،خدا جو

جب وه کسی چيز کا ارداه کرتا ہے تو اس سے کہتاہے ہو جا تو وه چيز اسی وقت ہو جاتی ہے خدا نے عيسٰی کو کتاب 
  وحکمت ،توريت وانجيل کی تعليم دی ہے۔

طرف سے تمہارے اور اُس کو بنی اسرائيل کی طرف پيغمبری کيلئے مبعوث کرے گا( تاکہ وه کہے) ميں تمہارے رّب کی 
لئے ايک معجزه اليا ہوں.ميں تمھارے لئے مٹی سے ايک پرندے کا مجسمہ بناؤں گا اور اس ميں پھونک ماروں گا تا کہ خدا 
کے اذن سے ايک پرنده بن جا ئے اور کور مادر زاد اور کوڑھی کوخدا کے اذن سے شفادوں گا اور مردوں کو خدا کے اذن 

  اتے ہو يا جو کچھ اپنے گھروں ميں ذخيره کرتے ہو اس کی خبر دوں گا۔سے زنده کرونگااور جو کچھ کھ
يہ معجزات تمہارے لئے(ميری رسالت پر) ايک دليل ہيں اگر تم مومن ہو .وه توريت جو مجھ سے پہلے تھی اس کی تصديق 

ے تمہارے لئے ايک کرتا ہوں اور بعض وه چيزيں جو تم پر حرام تھيں اُسے حالل کروں گا اور تمہارے رّب کی جانب س
ہی ہمارا اور تمہارا رّب ہے لٰہذا اس هللا نشا نی ال يا ہوں.لٰہذا اے بنی اسرا ئيل خدا سے ڈرو اور ميرے حکم کی تعميل کرو.ا

  کی عبادت اور پرستش کرو کہ سيدھا راستہ يہی ہے۔ 
اہنے والے کون لوگ ہيں؟حواريوں جب عيسٰی نے ان ميں کفر کا احساس کيا،تو کہا ! خدا کی راه ميں ہمارے ساتھی اور چ

  نے کہا:ہم خدا کے ناصر ہيں اور خدا پر ايمان الئے ہيں؛گواه رہو کہ ہم اس کے فرمان کے سامنے سراپا تسليم ہيں۔
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  سورٔه صف کی چھٹی آيت ميں ارشاد ہوتا ہے؛
ًرا بَِرُسوٍل َیْ◌تِی ِمْن بَْعِدی لَْيکُ هللاِ ِ( َوِ◌ْذ قَاَل ِعيَسی اْبُن َمْريََم يَابَنِی ِْسَرائِيَل ِنِّی َرُسوُل ا قًا لَِما بَْيَن يََدیَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَشِّ ْم ُمَصدِّ

ا َجائَہُْم بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا ہََذا ِسْحر ُمبِين )   اْسُمہُ َْحَمُد فَلَمَّ
ا پيغمبر ہوں،اس توريت کی تصديق اُس وقت کو ياد کرو جب عيسٰی بن مريم نے کہا:اے بنی اسرائيل!ميں تمہاری طرف هللا ک

 کرتا ہوں کہ جو ميرے سامنے ہے اور اپنے بعد ايک ايسے پيغمبر کی خوشخبری اور بشارت ديتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔
عليہ و ٰالہ وسلم ) آيات اور معجزات کے ساتھ خلق کی هللاپھر جب وه پيغمبر( رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلّٰی ٰ ا

  ں نے کہا :يہ (معجزات اور اس کا قرآن)کھال ہوا سحر ہے ۔طرف آيا،تو انھو
  ويں آيات ميں خدا ارشاد فرماتا ہے:١٥٨ويں تا ١٥٥سورهٔ  نسا کی 

َعلَْيہَا بُِکْفِرِہْم فاَلَيُْؤِمنُوَن ِالَّ قَلِياًل ٭ هللاُ َع اَوقَْتلِِہُم الَْنبِيَاَئ بَِغْيِر َحقٍّ َو قَْولِِہْم قُلُوبُنَا ُغْلف بَْل طَبَ هللاِ (فَبَِما نَْقِضِہْم ِميثَاقَہُْم َوُکْفِرِہْم بِآ يَاِت ا
ْم َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِکْن ُشبِّہَ لَہُ هللاِ  َرُسوَل اَوبُِکْفِرِہْم َوقَْولِِہْم َعلَی َمْريََم بُْہتَانًا َعِظيًما ٭ َوقَْولِِہْم ِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسی اْبَن َمْريَمَ 
  َعِزيًزا َحِکيًما )هللاُ لَْيِہ َوَکاَن اهللاُ ِقِينًا ٭ بَْل َرفََعہُ اَوِ◌نَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِہ لَفِی َشکٍّ ِمْنہُ َما لَہُْم بِِہ ِمْن ِعْلٍم ِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ يَ 

ناحق قتل کی وجہ سے (خدا نے انھيں کفير کردار  پھر ان کی عہد شکنی اور آيات خدا وندی کے انکار اور پيغمبروں کے
تک پہنچا يا يعنی انھيں عذاب ديا) اور کہتے تھے:ہمارے قلوب پو شيده اور مستور (چھپے) ہيں بلکہ خدا نے ان کے کفر کی

اس لئے  وجہ سے اُن پر مہر لگا دی ہے کہ بجز معدودے چند افراد کے ايمان نہيں الئے . اور ان کے کيفر کے با عث اور
  کہ انھوں نے مر يم پر عظيم بہتان باندھا ہے ۔ 

اور يہ کہ انھوں نے کہا:ہم نے (حضرت ) مسيح عيسٰی بن مريم خدا کے پيغمبر کو قتل کرڈ االہے جبکہ انھوں نے اسے قتل 
ن کے قتل کے بارے نہيں کيا ہے اور دار پر نہيں لٹکا يا ہے.بلکہ دوسرے کو ان کی شبيہ بناديا گياتھااور جن لوگوں نے ا

ميں اختال ف کيا ہے، وه اس کے بارے ميں شک و ترديد ميں ہيں اور گمان کا اتباع کرنے کے عال وه کوئی علم نہيں 
رکھتے؛اور انھوں نے اس کو يقينا قتل نہيں کيا. بلکہ خدا وند عالم نے انھيں اپنی طرف اوپر بال ليا اور خدا عزيز اور حکيم 

  ہے۔

  حکلمات کی تشري

  ۔ َکلِمة : ١
يہاں پر ايک ايسی مخلوق کے معنی ميں ہے کہ خدا وند عالم نے جس کو کلمہ کن(ہو جا)اور اس جيسے الفاظ کے ذريعہ اور

  خلقت کے عام اسباب و وسائل کو اس ميں دخيل بنائے بغير پيدا کيا ہے۔
  
  ۔ انتبذت: ٢

  کناره کشی اختيار کی،دور ہو کر ايک گوشہ ميں چلی گئی۔
  
  ۔زکّےاً: ٣

  طاہر،ہر قسم کی آلودگی سے پاک ۔
  
  ۔َسرّےاً: ٤

  چھوٹی ندی ، پانی کی نہر۔
  
  ۔ جنّی: ٥

  تازه ُچنے ہوئے ميوے۔
  
  ۔فريّاً:٦

  ايک حيرت انگيز اور نا معلوم امر۔
  
  ۔اکمہ:٧
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  مادر زاد نابينا۔
  
قاً :٨   ۔ُمصدِّ

ساتھ آنا جو کہ توريت ميں مذکورہيں لٰہذاحضرت  چونکہ توريت ميں آۖپ کے آنے کی بشارت ہے وه بھی انھيں صفات کے
  عليہ و ٰا لہ وسلم کا وجود توريت کے لئے مصدِّ ق اور تصديق کر نے واال ہے۔هللارسول اکر م صلّٰی ٰ ا

  
  ۔بغّےاً : ٩

  وه بد کار(طوائف)عورت جو زنا کے ذريعہ کسب معا ش کرتی ہے۔

  گزشتہ آيات کی تفسير
حضرت عيسٰی اور ان کی والده گرامی حضرت مريم کی داستان قرآن مجيد ميں اس طرح بيانبنی اسرائيل کے آخری پيغمبر 

  ہوئی ہے:
فرشتوں نے حضرت مريم کو آواز دی اور هللا کی خوشخبری دی جو کہ حضرت عيسٰی مسيح کی وال دت سے متعلق تھی کہ 

اسباب ووسائل کے بغير، کو خلق کرے گا اور حضرت باری تعالٰی ان کو اپنے کلمہ کن ( ہو جا ) سے اور معروف ومشہور 
  وه خدا کے کالم کو گہوار ه ميں اور بڑے ہو نے پر لوگونکوابال غ کرے گا۔ 

حضرت مريم نے ايسا خطاب سن کر کہا: خدا يا ! ميں کس طرح دنياميں کو ئی بچہ پيدا کرسکتی ہوں جب کہ کسی انسان 
  نے مجھے مس تک نہيں کياہے؟

  غام انھيں اس طرح ابال غ کرتے ہيں:جبرئيل خدا کا پي
خدا جس کو (اورجو بھی )چا ہتا ہے بغير اسباب اور بغير کسی وسيلہ کے صرف (کن) جيسے لفظ سے پيدا کر ديتا ہے اور 

  وه چيز اسی گھڑی پيدا ہو جا تی ہے ٹھيک اسی طرح جو اسباب ووسائل کے ذريعہ خلق ہوتی ہے۔
کے سامنے گريبان ميں روح پھونکی اور جو کچھ خدا وند عالم کا اراده تھا خود پھر جبرائيل نے حضرت مريم کے گلے 
  بخود تحقق پاگيا اور مريم حاملہ ہو گئيں۔

جب حضرت مريم نے اپنے اندر کسی بچے کا احساس کيا،تو اپنے خاندان سے ايک دور جگہ چلی گئيں،درد زه نے 
آپ نے اس سے ٹيک لگا کر کہا:اے کاش اس سے پہلے ہی مر  انھينخرمے کے سوکھے درخت کی جانب آنے پر مجبور کيا

کر نيست ونابود ہو گئی ہوتی ، کہ اسی حال ميں ان کے پہلو سے عيسٰی يا جبرائيل نے آواز دی غمگين نہ ہو خدا وند عالم 
يں نے تمہارے قدم کے نيچے ايک چھوٹی نہر جاری کی ہے ، خرمے کی سوکھی شاخ کو حرکت دو تو تازے خرمے گر

گے.پھر اسوقت وه خرمے کھاؤ اور اس پانی سے سيراب ہو کر خوش وخرم ہو جاؤ اور جب کسی کو ديکھو تو کہو:ميں نے 
  خدا کے لئے خاموشی کے روزه کی نذر کر لی ہے اور ہرگز آج کسی سے بات نہيں کرونگی۔ 

سکوڑ نے لگے اور ناراض ہوکر کہا: اے مريم نومولود کو اٹھا کر قوم کے سامنے آئيں. وه لوگ منھ بنا نے اور چہر ه 
ہارون کی بہن ! تم نے بہت گنده اور ناپاک فعل انجام ديا ہے نہ تو تمہارا باپ زنا کار تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بد کار 

خاتون تھی . حضرت مريم نے جناب عيسٰی کی طرف اشاره کيا کہ اس بچے سے بات کرو، وه تمھيں جواب دے گا،بولے: ہم
ہواره ميں نو مولود سوئے ہوئے بچے سے کيسے بات کريں؟!تو خدا وند عالم نے عيسٰی کو قوت نطق دی اور زبان گويا گ

ہوئی، کہا: ميں خدا کا بنده ہوں،اس نے مجھے انجيل نامی کتاب دی ہے اور مجھے نبوت کا شرف عطا کيا ہے اور ميں 
ير کے لئے ايک معلّم قرار ديا ہے اور جب تک ميں زنده ہوں اُس جہاں کہيں بھی رہوں مجھے مبارک اور نيک اور امور خ

  وقت تک مجھ نماز(قائم کرنے) زکوة(دينے) اور اپنی ماں کے حق ميں نيکی کرنے کاحکم ديا ہے۔
خداوندعالم نے حضرت عيسٰی کو رسالت کے ساتھ بنی اسرا ئيل کی جانب بھيجا. اور انھيں چند معجزات بھی عطا کئے تا کہ

  کی رسالت کی صداقت پر گواہی رہے۔ان 
آپ مٹی سے پرنده کی شکل بناتے تھے اور اُس ميں پھو نک مارتے تھے،،تو وه مجسمہ خدا کے اذن سے ايک زنده پرنده ہو
جاتا تھااور اپنے ،بال وپر پھڑ پھڑانے لگتا تھا ؛ اور جوکچھ وه اپنے گھروں ميں کھاتے يا ذخيره کرتے تھے اس کی وه خبر

.اور پيدائشی اندھے اور کوڑھی کو خدا کی اجازت سے شفا ديتے اور مردوں کو خدا کے اذن سے زنده کر ديتے  ديتے
  تھے۔

جو کچھ ان کے بارے ميں اُن سے پہلے توريت ميں ذکر ہوا تھا ان مينمکّمل طور پر صادق آيا اور وه ان سے بھر پور 
  عليہ و ٰا لہ وسلم کی خبر ديتے تھے۔هللاء محمد مصطفی صلّٰی ٰ امطابقت رکھتا تھا . وه اسی طرح حضرت خا تم االنبيا
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  آخر کار بنی اسرائيل اُ ن پر ايمان نہيں الئے اور ان کی تکفير کرتے ہوئے بو لے:يہ کھال ہوا اور واضح سحر ہے ۔
ين کی نصرت آخر کار جب حضرت عيسٰی نے ان کے کفر وعناد کا احساس کيا تو فرمايا! کون لوگ ہمارے ساتھ خدا کے د

  کريں گے؟ 
حواريوں نے انھيں جواب ديا :ہم خدا کے ناصر ومدد گار ہيں،ہم خدا پر ايمان الئے ہيناور آپ گواه رہيں کہ ہم مسلمان ہيں. 
اس طرح سے بنی اسرائيل نے جو حضرت موسٰی کے ذريعہ خدا سے عہد و پيمان کيا تھا؛( وه يہ کہ جوکچھ توريت ميں 

ن الئيں گے اور حضرت عيسٰی اور ان کے بعد خاتم االنبياۖئ پر ايمان الئيں گے). اُس عہد و پيمان کو مذکور ہے اس پر ايما
  توڑ ڈاال اور کفر وعناد کا راستہ اختيار کر ليا۔

  انھوں نے اسی طرح حضرت مريم پر عظيم بہتان باندھا اور بہت بڑی تہمت لگائی اور بو لے:
  ملہ ہوئی ہے اور عيسٰی کو پيدا کيا ہے۔وه يوسف نا می ايک بڑھی شخص سے حا 

  پھر وه لوگ حضرت عيسٰی کے قتل اور دار پر لٹکا نے کے درپئے ہوگئے۔
تو خدا وند عالم نے،اسی يہودی مرد کو جو حضرت عيسٰی کو پکڑ کر النے کے لئے دشمنوں کا راہنما بنا تھا اسے حضرت 

ئيل نے بھی اُسی کو پھانسی کے پھند ے پر لٹکا يااور يہ خيال کيا کہ عيسٰی کی شکل و صورت مينتبديل کر ديا اور بنی اسرا
 عيسٰی بن مريم کو دار پر لٹکا ديا ہے؛جبکہ خدا وند منّان نے انھيں اپنی طرف بلندی پر بال ليا ہے۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )١١ (  
  

  فترت کا زمانہ
  *عصر فترت کے معنی.

  *فترت کے زمانے ميں ،پيغمبر کے آباء و اجداد کے عال وه 
  انبياء اور اوصياء .

  *حضرت ابراہيم کے وصی حضرت اسٰمعيل کے 
  پوتوں کے حاالت .

  *پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کے آباء واجداد کہ جو 
  لوگ فترت کے زمانے ميں تبليغ پر مامور تھے.

  

  عصر فترت کے معنیٰ 
  ويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے:١٩خداوند سبحان سورٔه مائده کی 

ُن لَُکْم َعلٰی فَْتَرٍة ِمَن الرُّ  ُ َعٰلی (...قَْد َجاْء َُکْم َرُسْولُنَاْ ُےبےِّ ُسِل ٔاَْن تَقُْو لُواَماَجاْئَنَا ِمْن بَِشيٍر َو اَلْ نَذيٍر فَقَْد َجاَئ ُکْم بَِشْےر َونَذير َوّهللاٰ
  ُکلِّ َشیِٔ قَِدْےر)

... تمہارے پاس ہمارا رسول آيا تاکہ تمہارے لئے ان دينی حقائق کو رسولوں کے ايک وقفہ کے بعد بيان کر ے،تا کہ يہ نہ 
ارے لئے کوئی بشارت دينے اور ڈارنے واال نہيں آيا بيشک تمہاری طرف بشارت دينے واال،ڈرانے واالرسول آيا کہو کہ ہم

  اور خدا ہر چيز پر قادر ہے۔
  آيات ميں ارشاد فر ماتا ہے: ٦اور  ٣اور  ١اور سورٔه يس کی 

  ْو ماً َما ٔاُنِذر آبَاُؤھُْم فَھُْم َغاْفِلُوَن)(ٰےس٭َوْالقُْرآِن اْلَحِکْےِم٭اِنََّک لَِمَن الُمرَسِليْن٭...٭لِتُنِذَر قَ 
ٰےس (اے پيغمبروں کے سيد وسردار ) قرآن کريم کی قسم کہ تم رسولوں ميں سے ہو..... تا کہ ايسی قوموں کو ڈراؤ جن کے
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  آباء واجداد کو ( کسی پيغمبر کے ذريعہ)ڈرايا نہيں گيا ہے،کہ وه لوگ غافل اور بے خبر ہيں۔
ويں آيا ت ميں٤٤ويں اور ٣٤ويں آيت اور سورٔه سجده کی تيسری آيت اور سورٔه سبا کی ٢٨ند سورٔه قصص کی اسی کے مان

  بھی مذکور ہے۔
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧اور سورٔه شورٰی کی 

  ..)(َو َکذلَِک ٔاَْو َحْےنَاْ اِليَک قُرآناً َعَربِّےاً لِتُنِذَر أُمَّ اْلقُرٰی َوَمْن َحْولَھَاْ.
اور اسی طرح قرآن کو (گويا اور فصيح) عربی ميں ہم نے تم پر وحی کيا تا کہ مّکہ کے رہنے والوں اور اس کے اطراف 

  ونواحی ميں رہنے والوں کو انذار کرو(خدا کے عذاب سے ڈراؤ)۔
  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ٢٨سورهٔ سبا کی 

َ◌ اَْکثََر الَنّاِس اَلْ َےْعلَُمْوَن) (َو َماْاَرَسْلنَاَْک ااِلَّ َکافَّةًلِلنَّاسِ    بَِشْےراً َو نَْذَےراًَولکنَّ
ہم نے تمھيں تمام لو گوں کے لئے بشارت دينے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے؛ ليکن اکثر لوگ اس حقيقت سے نا 

  واقف ہيں۔

  کلمات کی تشريح

  ۔ فَْترة:١
و کہتے ہيں.اور اسالمی اصطالح ميں زمانہ کا ايسا فاصلہ جو دو بشير ونذير فترت لغت ميں دو محدود زمانوں کے فاصلہ ک

  رسول کے درميان واقع ہوتا ہے۔
  ۔ اُمُّ اْلقُرٰی:٢

  شہر مّکہ مکرمہ۔
  ۔کا فة : ٣

  سب کے سب،سارے کے سارے اور تمام۔
وسلم کو پيغمبروں کے درميان زمانے  حضرت اما م علی نے ارشاد فرما يا:خدا وند عالم نے رسول اکر م صلّٰی هللا عليہ وآلہ

کے فاصلے ميں اور اُس وقت مبعوث کيا جب امتيں خواب غفلت اور جہالت کی تاريکی ميں ڈوبی ہوئی تھيں.اور وه احکام 
  )١خدا وندی جو رسولوں کی زبانی محکم اور استوار ہوئے تھے ان کو پامال کررہی تھيں ۔(

  گزشتہ آيات کی تفسير
عليہ و ٰالہ وسلم پيغمبروں کے درميان فترت کے زمانے ميں نہ کہ انبياء کے هللاء حضرت محمد مصطفی صلّٰی اخا تم اال نبي

  درميان فترت کے زمانے ميں مبعوث بہ رسالت ہوئے۔
..............  

لتا مطلب خطبہ اوراسی سے ملتا ج ١٥٦،خطبہ، ٦٩، ص ٢) شرح نہج البالغہ، تاليف محمد عبده، طبع مطبع االستقامة مصر، ج ١(
  ميں بھی ذکر ہوا ہے. ١٣١نمبر 

کيو نکہ خدا وند عالم نے حضرت عيسٰی بن مريم کے بعد کو ئی بشارت دينے واال،انذار کرنے واال(هللا کے ثواب اور اس کی
ہمراه اس جز ااور پا داش کی بشارت دينے واال اور گناه و نا فرمانی کی بناء پرخدا کے عذاب سے ڈرانے واال )کہ جس کے 

  کے رّب کی طرف سے کو ئی آيت يا معجزه ہو کوئی پيغمبر مبعوث نہيں کيا۔
عليہ و ٰالہ وسلم کو بشير ونذير بناکر اور قرآنی هللاحالت اسی طرح تھی يہاں تک کہ خدا وند عالم نے خاتم ا النبياء صلّٰی ٰ ا

ہنے والوں کو بالخصوص اور عمومی طور پر معجزوں کے ساتھ مبعوث کيا تا کہ مّکہ اور اس کے اطراف ونواحی ميں ر
  ديگر لوگوں کو انذار کر يں۔

اس نکتہ کی طرف تو جہ ضروری ہے کہ پا نچ سو سال سے زياده کے طوال نی دور ميں انبيا ء اور اوصياء کا وجود لوگوں
تھا بلکہ اپنے دين کی تبليغ کر  سے منقطع نہيں تھا اور خدا وندا عالم نے انسانوں کو اس طوال نی مدت ميں آزاد نہيں چھوڑا

نے والوں اور حضرت عيسٰی کی شريعت پر اور ابرا ہيم کے دين حنيف کی تبليغ کے لئے اوصياء کو آماده کر رکھا تھا کہ 
 ہم انشاء هللا ان اخبار کو تحقيق کے ساتھ بيان کررہے ہيں۔



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

 
 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )١٢ (  
  

  *پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے 
  عالوه فترت کے زمانے ميں انبياء اور اوصيائ

  فترت کے زمانے ميں انبياء اور اوصيائ 
  سيرٔه حلبيہ ميں خال صہ کے طور پر اس طرح سے ذکر کيا گيا ہے :

عليہ و ٰالہ وسلم کے سوا عرب قوم کے درميان کوئی پيغمبر هللاحضرت اسٰمعيل کے بعد حضرت محمد مصطفٰی صلّٰیٰ◌ ا
  مستقل شريعت کے ساتھ رسالت کے لئے مبعوث نہينہو ا ۔

' ايک مستقل شريعت کے لئے مبعوث نہيں ہوئے تھے ، بلکہ حضرت عيسٰی ليکن ''خالد ابن سنان'' اور اس کے بعد '' حنظلہ'
  کی شريعت کا اقرار اور اس کی تثبيت کرتے ہوئے اس کی تبليغ کرتے تھے۔

  )١حضرت عيسٰی اور حنظلہ کے درميان زمانے کے لحا ظ سے تين سو سال کا فاصلہ تھا۔(
لہ وسلم کے درميان فترت کے زمانے ميں جن لوگوں کا نام عليہ و اٰ هللاحضرت عيسٰی اور حضرت ختمی مرتبت صلّٰی ٰ ا

مسعودی اور ديگر لوگوں نے ذکر کياہے ان ميں سے ايک''خالد ابن سنان عبسی'' ہے کہ رسول خدا ۖ نے اس کے بارے ميں 
  فرما يا ہے:

ا نام بھی نبی کے عنوان ''وه ايک نبی تھے جن کی ان کی قوم نے قدر وقيمت نہيں جا نی'' اور تاريخ ميں دوسرے لوگوں ک
  )٢سے ذکر ہواہے جو کہ جوحضرت عيسٰی اور رسول اکرۖمکے درميان گزرے ہيں ۔(

اسی طرح عالمہ مجلسی نے اپنی عظيم کتاب بحار االنوار ميں کے حاالت کو بسط وتفصيل سے حضرت عيسٰی کے آسمان 
  )٣ت کے باب ميں کا ذکر کيا ہے(کی طرف اُٹھائے جا نے کے بعد کے واقعات اور زمانٔہ فترت کے واقعا

وه انبياء اور اوصياء جن کی خبريں قرآن کريم،تفا سير اور تمام اسالمی منابع اور مصادر ميں مذکور ہيں وه لوگ ہيں جنھيں 
  خدا وند عالم نے لوگوں کی رہنمائی اور ہدايت کے لئے جزيرة العرب اور اس کے اطراف

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

)مروج الذھب ٢. (١٩٩ص  ١اور تاريخ خميس جلد٣١، ص  ١اور تاريخ ابن اثير،طبع اّول مصر ،جلد  ٢١ص ، ١)سيرٔه جلسہ:ج ١(
  .٣٤٥،ص ١٤)بحار االنوار، ج، ٢.(٢٧١،ص ٢اور تاريخ ابن کيثر ج، ٧٨ص ١مسعودی، ج

مبعوث کيا ہے ميں حضرت ابراہيم خليل الرحمن کے اوصياء کے زمانے تک اور پاک و پاکيزه اسالمی شريعت کے مطابق 
  اور آپ کے اوصياء حضرت موسٰی اور حضرت عيسٰی کی شريعت کے پا بند تھے۔

حضرت عيسٰی کی شريعت کے جملہ اوصياء ميں سے ايک، جن سے اُن کے ماننے والوں نے علم و دانش سيکھا ہے بزرگ
ور ان کی داستان ذيل ميں صحا بی جناب سلمان فارسی محمدی ہيں کہ جو اس دين کے راہبونميں شما ر ہوتے تھے ا

  )١بطورخال صہ نقل کی جا رہی ہے:(
احمد کی مسند، ابن ہشام کی سيرة اور ابو نعيم کی دال ئل النبوه ميں سلمان فارسی سے متعلق ايک روايت کے ضمن ميں اس 

می جگہ پر مقيم ) نا٢صحابی کی داستان کو ، حضرت عيسٰی بن مريم کے اوصيا ء کی آخری فرد کے ساتھ جو کہ عموريہ (
  تھے اور سلمان اُن کے ساتھ زندگی گذار رہے تھے اس طرح نقل کيا ہے: 

ميں عموريہ ميں دير کے راہب کی خد مت ميں پہنچا اور اپنی داستان اُن کے سامنے بيان کی !انھوں نے کہا ؛ميرے پا س 
رپرستی کی ذّمہ داری لئے ہوا تھا سکونت رک جاؤ لٰہذاايک ايسے انسا ن کے پاس جو اپنے چا ہنے والوں کی ہدايت و س

اختيار کی يہاں تک کہ اسے موت آگئی اور جب وه مرنے کے قريب ہوا تو ميں نے اُس سے کہا: ميں فالں کے پاس تھا مگر
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جب وه مرنے لگا تو اُس نے فالں کے پاس جانے کی وصيت کی،اس دوسرے نے بھی مجھے حا لت احتضار ميں فالں 
اور تيسرے نے بھی تمہارے پاس جا نے کی وصيت کی.اب تم مجھے کس کے پاس جانے کی شخص کی وصيت کی 

  وصيت کرتے ہو اور کيا دستور ديتے ہو؟
اس نے کہا: ہاں بيٹا!خدا کی قسم ميں اپنے زمانے کے لوگوں ميں اپنے دين سے متعلق کسی کو سب سے زياده عالم اور 

س کے پا س چلے جاؤ ليکن تم ايک ايسے پيغمبر کے زمانے ميں ہو جو دين ابرا عاقل نہينجانتا کہ ميں تمھيں حکم دوں کہ اُ 
ہيم پر مبعوث ہو گا.وه سر زمين عرب ميں قيام کرے گااور ايسے عالقے ميں (جو دوسوختہ زمينوں کے درميان واقع ہے 

اں ہيں ،ہديہ تو کھاتا ہے ليکن اور ان کے درميان نخلستان ہيں) ہجرت کرے گا. اس کی واضح اور آشکار عالمتيں اورنشا ني
  صدقہ نہيں کھاتا اور اس کے دونوں شانوں کے درميان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔

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

  پر رجوع کريں. ٢٢٧،ص  ١) ان کی خبروں سے متعلق سيرهٔ ابن ہشام، ج١(
تحرير کيا ہے: وه روم کے شہروں ميں سے  ھ قمری نے اپنی کتاب معجم البلدان ميں عموريہ کے بارے ميں ٦٢٦) حموی وفات ٢(

  ميں اُ س پر قبضہ کيا تھا. ٢٢٣ھ ق) نے  ٢٢٧ايک شہر ہے جسے معتصم عباسی وفات 

اگر خود کو ايسے عال قے ميں پہنچا سکتے ہو تو ايسا ہی کرو اور پھر اس وقت اس کی آنکھ بند ہو گئی اور دنيا سے 
  )١رخصت ہو گيا۔(

ضرت عيسٰی کے بعض اوصياء کی خبريں ہيں.ليکن حضرت ابراہيم کے دين حنيف کے اوصياء يہ فترت کے زمانے ميں ح
کے بارے ميں آينده فصل ميں تحقيق کريں گے.اس سے پہلے حضرت اسٰمعيل کی سيرت کا کچھ اجما لی خا کہ پيش کريں 

ء هللا ان کے فرزندوں سے اوصياءگے جو کہ حضرت ابرا ہيم کے اوصياء کی پہلی شاخ ہيں.پھر جہاں تک ممکن ہو گا انشا 
  کی سيرت کی تشريح کريں گے۔

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

  ھ.  ٤٣؛ دالئل النبوه، ابو نعيم،وفات . ٢٢٧،ص١ھ،ج٢١٣؛ سيره ابن ہشام،وفات ٤٤٣۔٤٤٢،ص٤۔ مسند احمد،ج ١

 )١٣ (  
  

  حنيفيہ شريعت پر آنحضرت کے وصی حضرت اسٰمعيل 
  کی بعض خبريں.

  کے لئے حضرت ابرا ہيم  *مناسک حج ادا کرنے
  کی حضرت اسٰمعيل کو وصيت.

  *حضرت اسٰمعيل کی نبوت اور عماليق،جر ھم
  اور يمنی قبائل کو خدا پرستی کی دعوت دينا.

  

  قرآن کريم ميں حضرت اسٰمعيل کی نبوت کی خبر
  ويں آيات ميں ارشاد فرماتا ہے:٥٥ويں اور ٥٤خدا وند سبحان سورٔه مريم کی 

اَلِة َوالزَّ  ( َو اْذُکرْ  َکاِْه َوَکان ِعنَد َربِِّہ فِی اْلِکتاب ِاِْسَماِْعْےَل اِنَّہُ َکاَن َصاِدَق الَوعِدَوَکان رُسو الً نبّےاً٭َو َکاَن َۓاُمُر اَھلہُ با لصَّ
  َمْرِضّےاً )

بی تھے. وه اپنے اہل اور اپنی کتاب ميں حضرت اسٰمعيل کے حاالت زندگی کو ياد کرو کہ وه وعده ميں صادق اور رسول ون
  وعيال کو نماز (ادا کرنے ) اور زکا ة(دينے) کا حکم ديتے تھے اور اپنے رّب کے نزديک محبوب اور پسنديده تھے۔

  ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ١٦٣سورهٔ نساء کی 
ْوَحْينَا ِلَی ِْبَراِہيَم َوِ◌ْسَماِعيَل َوِ◌ْسَحاَق َويَْعقُوَب َوالَْسبَاِط َوِعيَسی َوَ◌يُّوَب ( ِنَّا َْوَحْينَا ِلَْيَک َکَما َْوَحْينَا ِلَی نُوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمْن بَْعِدِه َو◌َ 

  َويُونَُس َوہَاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا )
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ابراہيم ہم نے تمہاری طرف بھی تو اسی طرح وحی کی جس طرح نوح اور ان کے بعد کے پيغمبروں پر وحی کی تھی اور 
،اسٰمعيل ،اسحق ،يعقوب ، اسباط ، عيسٰی، اّےوب ،يونس ،ہارون ،سليمان اور داؤد پر ہم نے وحی کی اور داؤد کو زبور بھی 

  دی۔

  حضرت اسٰمعيل کی نبوت،ديگر منابع اور مصادر ميں:
تھے اور اپنے والد کی  حضرت اسٰمعيل اپنے باپ حضرت ابراہيم خليل هللا کے زمانے سے ہی مّکہ ميں زندگی گذار رہے

وصيت کے اجراء کر نے ميں جو کہ حج کے شعا ئر کی ادائيگی سے متعلق تھی اورحضرت ابراہيم کی حنيفيہ شريعت کا 
  ستون ہے، کوشش کی اور انھوں نے رسالت کی تبليغ بھی انجام دی ہے جس کے متعلق ہم ذيل ميں بيان کر رہے ہيں۔

  ۔ تا ريخ يعقوبی ميں مذکو رہے:١
الحرامهللا جب حضرت ابراہيم نے فريضٔہ حج انجام ديا اور واپسی کااراده کيا تو اپنے فرزند اسٰمعيل سے وصيت کی کہ بيت ا

کے پاس سکونت اختيار کريں اور لوگوں کی حج اور مناسک حج کی ادائيگی ميں راہنمائی کريں،اسٰمعيل نے اپنے باپ کے 
  )١حج کی ادائيگی ميں مشغول ہوگئے۔ (الحرام کی تعمير کی اورمناسک هللا بعد بيت ا

  ۔ اخبار الزمان ميں منقول ہے:٢
خدا نے حضرت اسٰمعيل کو وحی کی اور آپ کو عماليق،جرھم اور يمنی قبائل کی جانب بھيجا اسٰمعيل نے انھيں بتوں کی 

ے کفر وعناد کا راستہ پرستش کرنے سے منع کيا. ليکن صرف معدود ے چند افراد ان پر ايمان الئے اور ان کی اکثريت ن
  اختيار کيا۔

  )٢يہ خبر کچھ لفظی اختال ف کے ساتھ مرآة الزمان ميں بھی مذکور ہوئی ہے۔(
اس طرح حضرت اسٰمعيل نے اپنی پو ری زندگی ان امور کی انجام دہی ميں صرف کر دی جن کی ان کے باپ حضرت 

  وفات ہو گئی اور مّکہ ميں سپرد لحد کردئے گئے۔ابراہيم خليل هللا نے اُن سے وصيت کی تھی يہاں تک کہ آپ کی 
ان کے بعد ايسے فرائض کی انجام دہی کے لئے ان کی نسل سے نيک اور شائستہ فرزندوں نے قيام کيا؛ہم انشاء هللا ان ميں 

  سے بعض کا تعارف کرائيں گے۔
..............  

 .٣١٠و ٣٠٩لزمان ،ص ؛ مرآة ا١٠٣) اخبار الزمان، ص ٢.(٢٢١، ص ١) تا ريخ يعقوبی،ج١(

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

 )١٤ (  
  فترت کے زمانے ميں پيغمبر کے بعض اجداد کی خبريں عدنان،

  مضر اور ديگر افراد
  * الياس بن مضر.
  *کنانہ بن خز يمہ.

  *کعب بن لؤی.

  مّکہ ميں بت پرستی کا عام رواج اور اس کے مقابل 
  اجداد پيغمبۖر کا موقف 

  * قُصیّ 
  *عبد مناف
  *جناب ہاشم
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  *جناب عبد المطلب
  *حضرت اسٰمعيل کے خاندان کا خالصہ

  *پيغمبر اکرم ۖ کے والدجناب عبد هللا اور جناب ابو طالب.

  فترت کے زمانے ميں پيغمبر اسالم کے بعض اجداد کے حاالت.
  نے کہا: ''ُسبل الھدی'' نامی کتاب ميں ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ انھوں

عدنان،مضر، قيس، عيالن، تيم، اسد، ضبّہ اور خزيمہ کے والد''ادد '' مسلمان تھے اور ان کی رحلت بھی ملت ابراہيم پر ہوئی 
  )١ہے۔( 

  )٢ابن سعد کی طبقات ميں بھی مذکور ہے کہ پيغمبر خدۖا نے فرما يا:مضر کو بُرا بھال نہ کہو کيونکہ وه مسلمان تھے۔(

  ن نزاربن محمد بن عدنانالياس بن مضر ب
  تاريخ يعقوبی ميں مذکور ہے:

''مضر کے فرزندالياس'' ايک شريف اور نجيب انسان تھے ان کی دوسروں پر فوقيت اور برتری واضح اور آشکا ر ہے.يہ 
نتوں ميں وه پہلے آدمی ہيں جنھوں نے اسٰمعيل کی اوال د پر نکتہ چينی کی اس وجہ سے کہ انھوں نے اپنے آباء واجدا کی س

تبديلی کردی تھی .انہوں نے بہت سے نيک افعال انجام دئيے لوگ آپ سے اس درجہ شاد ومسرور تھے کہ اسٰمعيل کے 
  فرزندوں ميں''ادد'' کے بعد کسی کے لئے ايسی شادمانی اور مسرت کا اظہار نہيں کيا تھا۔

اعات کرنے کی طرف لوٹا يا اس طرح سے کہ تمام اُنھوننے حضرت اسٰمعيل کی اوال د کو اپنے آباء واجداد کی سنت کی مر
سنتيں اپنی پہلی حالت پر واپس آگئيں. وه پہلے آدمی ہيں جنھوں نے موٹے تازے اونٹوں کو خا نہ خدا کی قربانی کے لئے 

مخصوص کيا اور وه پہلے آدمی ہيں جنھوں نے حضرت ابراہيم کی وفات کے بعد رکن کی بنياد رکھی؛اسی وجہ سے 
  )٣اس) کو بزرگ اور محترم سمجھتے ہيں... (عرب(الي

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

ھ ق، ص  ١٤١٤ھ ق ميں وفات کر گئے ہيں،طبع دار الکتب،بيروت، ٩٤٢)سبل الُھدٰی والرشاد محمد بن يو سف شامی کی تاليف جو ١(
؛ اور ٢٢٦، ص١يعقوبی، ج ؛اور تاريخ٣، ص.١)طبقات ابن سعد،طبع يورپ، ج٢بھی مالحظہ ہو.( ١٤٦، ص٧اور فتح الباری، ج ٢٩١

)تاريخ ٣.(٣٣٩٧٨،باب الفضائل،چوتھا حّصہ،مضر قبيلہ کے فضائل کے بارے ميں حديث نمبر  ٥٩، ص١٢کنزالعّمال، ج
  .٢٢٧،ص ١يعقوبی،ج

  ان تمام مطالب کے نقل کے بعد''سبل الھداٰی'' نامی کتاب ميں تحرير فرما تے ہيں:
کے قائل تھے اسی طرح انھيں بھی محترم اور معزز شمار کرتے عرب جس طرح سے لقمان کی عظمت اور بزرگی 

  )١تھے۔(
صاحبان شريعت پيغمبروں کے تمام اوصياء ان صفات اور خصوصيات کے حامل تھے.اس لحاظ سے ''الياس'' بھی حضرت 

  ابراہيم کے بعد ان کی حنيفيہ شريعت کے ان کے بعد محافط ونگہبان اوصياء ميں سے شمار کئے جاتے ہيں۔

  کنانة بن خزيمہ بن مدرکہ بن الياس بن مضر
''کنانة'' ايک عالی قدر،بلند مقام،نيک صفت اور با عظمت انسان تھے اور عرب ان کے علم وفضل اور ان کی فو قيت اور 

  برتری کی بناء پر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔
ہے جو لوگوں کو خدا ، نيکی ،جوود بخشش اور وه کہا کرتے تھے:مّکہ سے احمد نامی ايک پيغمبر کے ظہور کا وقت آچکا 

مکارم اخالق کی دعوت دے گا.اس کی پيروی کرو تاکہ تمہاری عظمت وبزرگی ميں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ عداوت و 
دشمنی نہ کرنا اور جو کچھ بھی وه پيش کرے اس کی تکذيب نہ کر نا .کيونکہ جوچيز بھی وه پيش کرے گا وه حق ہو 

  )٢گی۔(
انہ'' کی بات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے حضرت ابراہيم کے اوصياء ميں سے اپنے پہلے والے وصی سے علم ''کن

  دريافت کيا ہے۔

  کعب بن لؤی بن غالب بن فھر بن مالک بن نضر بن کنانة 
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  ہيں ) :انساب االشراف اور تاريخ يعقوبی ميں مذکور ہے(اور ہم انساب االشراف کی باتوں کو نقل کررہے 
''کعب '' عرب کے نزديک بڑی قدر وقيمت اور عظيم منزلت و مرتبہ کے حامل تھے اور ان کے روز وفات کو ان کے 

احترام ميں تاريخ کا مبداء قرار ديا تھا. يہاں تک کہ ''عام الفيل'' آگياا ور اسے تاريخ مبداء قرار ديا اس کے بعد ''جناب عبد 
  بداء قرار ديا۔المطلب'' کی موت کو تاريخ کا م

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

  .٢٨٩،ص١)ُسبُل الُھدٰی،ج١(
  ،ميں يہاں تک ہے...تا کہ تمہاری عظمت اور بزرگی ميناضافہ ہو.٢٨٦،ص ١؛ اور سبل الھدٰی،ج١٦،ص ١) سيرهٔ حلبيہ،ج٢(

و کہ رات پُر کعب حج کے موسم ميں لوگوں کے لئے خطبہ پڑھتے اور کہتے تھے:''اے لوگو''! سنو اور سمجھو اور جان ل
سکون اور خاموش ہے اور دن روشن اور آسما ن کا شاميانہ لگا ہوا ہے اور زمين ہموار و برابر ہے اور ستارے ايسی نشا 

نياں ہيں جو بے کا راور لغو پيدا نہيں کئے گئے ہيں کہ تم لوگ اُن سے روگرداں ہو جاؤ. گزشتہ لوگ آينده کے مانند ہيں؛اور
اور يقين تمہارے گمان کے عال وه چيز ہے.اپنے رشتہ داروں کی ديکھ بھال کرو اور صلہ رحم قائمگھر تمہارے سامنے ہے 

کرو اور ازداجی رشتوں کو باقی رکھو اور اپنے عہد وپيمان کا پاس ولحاظ کرو اور اپنے اموال کو(تجارت اور معا مالت 
جود و بخشش کی عال مت ہے اور جہاں تم پر انفاق ال  کے ذريعہ) بار آور اور نفع بخش بناؤ جو کہ تمہاری جوانمردی اور

زم ہو اُس سے صرف نظر نہ کرو اور اس حرم (خدا کے گھر)کی تعظيم کرو اور اس سے متمسک ہو جاؤ کيونکہ يہ ايک 
پيغمبرکی مخصوص جگہ ہے اور يہيں سے خاتم االنبياء اُس دين کے ساتھ جو موسٰی اور عيسٰی الئے تھے مبعوث ہو گے 

  ر اس وقت اس طرح فرماتے تھے:پھ
  فترت کے بعد وه محافظ ونگہبان نبی عالمانہ خبروں کے ساتھ آئے گا .اور يعقوبی کی عبارت ميں اس طرح ہے:

  اچانک وه محمد ۖ نبی آجا ئے گا اور سچی اور عالمانہ خبريں دے گا:
  )١پھر کعب کہتے تھے: اے کاش ان کی دعوت اور بعثت کو ہم درک کرتے۔ (

  ل الھدٰی والرشاد نامی کتاب ميں بطور خال صہ اس طرح مذکور ہے:سب
  )٢جمعہ کے دن کو ''عروبة'' کا دن کہتے تھے اور کعب وه پہلے شخص ہيں جنھوں نے اس کا نام جمعہ رکھا ہے۔(

  پھر اس کے بعد لفظ کی معمولی تبديلی کے ساتھ انھيں مذکوره مطا لب کو اُس نے ذکر کيا ہے۔
'' کی تعريف ميں مورخين نے ذکر کيا ہے وه اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وه حضرت ابراہيم کے بعد''  جو کچھ ''کعب

اوصيائ'' ميں سے ايک وصی تھے کعب اور الياس حضرت ابراہيم کی دعا کے قبول ہو نے کے دو نماياں مصداق تھے؛ 
ور کہا : ميری اوالد ميں اپنے سامنے سراپا تسليم ہو نے جب انھوں نے بارگاه خدا وندی ميں اپنی ذريت کے حق ميندعا کی ا

  والی امت قرار دے۔
..............  

ھ؛سيرٔه  ١٣٧٩، طبع بيروت، ٢٣٦، ص١؛ تاريخ يعقوبی، ج٤١اور  ١٦، ص١۔ ج١٩٥٩)انساب االشراف، بالذری، طبع مصر، ١(
  .٢٧٨،ص ١)سبيل الھدٰی والر شادج٢.(٩، ص١؛ سيرٔه نبوےة، حليبہ کے حا شہ پر، ج١٦، ١٥، ٩، ص ١حلبيہ، ج

  مّکہ ميں بت پرستی کا رواج اور اس کے مقابلے ميں پيغمبر اسالم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کے آباء واجداد کا موقف 

گزشتہ صفحات ميں ہم نے بيان کيا کہ ''جر ھم'' قبيلہ نے ''ہاجره'' سے ان کے پاس سکونت کرنے کی اجازت مانگی تا کہ آب
  زم سے بہره مند ہوں تو ہا جره نے بھی انھيں اجازت دے دی۔زم

پھر سالوں گزرنے کے بعد ان کے فرزند (اسٰمعيل ) ايک مکّمل جوان ہوگئے، تو ''مضاض جرھمی'' کی بيٹی سے شادی کر 
  لی اور اس سے صاحب اوال د ہوئے۔

کے نواسے نے امور کی باگ ڈور اپنے ہا  پھر حضرت اسٰمعيل کی وفات کے بعد ، ان کے فرزند'' ثابت ''مضاض جرھمی
تھونميں لے لی. ان کی وفات کے بعد ،جر ھم مّکہ کے امور پر قابض ہوگئے اور طغيانی اور سر کشی کی اور حق سے 

) اور مّکہ کی حکومت کی باگ ڈور اپنے ١منحرف ہوگئے. ''خزاعہ قبيلہ ''نے اُن سے جنگ کی اور ان پر فاتح ہوگئے .(
الحرام کی تو ليت کے ذّمہ دار ہوئے اور رفتہ رفتہ اسٰمعيل کی اوال د بھی کوچ کر گئی اور هللا لے لی.بيت اہاتھوں ميں 

  )٢مختلف شہروں ميں پھيل گئی جز معدودے چند افراد کے کہ جنھوں نے خانہ خدا کا جوار ترک نہيں کيا۔(
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ور بيت هللا الحرام کی توليت کے ما لک ہوتے خزاعہ قبيلہ کے سردار سالہا سال تک يکے بعد ديگرے مّکہ کی حکو مت ا
رہے يہاں تک کہ ''عمر وبن لّحی'' کہ جو بڑا مالدار اور کثير تعداد ميں اونٹوں کا مالک تھا اور لوگ اس کے گھر پر کھانا 

فتار کھا تے تھے جب تخت حکومت پر جلوه افروز ہوا ،تو اس کا کا فی اثر و رسوخ تھا اس طرح سے کہ اس کی رفتار وگ
  )٣لوگوں کے لئے قوانين شرعيہ کے مانند ال زم االجراء مانی جاتی تھی۔ (

شام کے شہروں ميں ايک سفر ميں عمر وبن لحی نے ديکھا کہ وہاں کے لوگ بت کی پو جا کر تے ہيں اور جب اُس نے ان 
  کے بارے ميں اُن سے سوال کيا تو اسے جواب ديا:

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

  . ٢٣٨۔ ٢٢٢، ص ١)تاريخ يعقوبی ج ٢کو مالحظہ کريں. ( ١٨٥و١٨٤، ص ، ٢طبع اّول، ج)تاريخ ابن کثير، ١(
  .١٨٧، ص٢)تاريخ ابن کثير، ج٣(

يہ وه بت ہيں جن کی ہم پوجا کرتے ہيں، ان سے بارش کی درخواست کرتے ہيں اور يہ لوگ ہميں بارش سے نوازتے ہيں 
  اور ان سے نصرت طلب کر تے ہيں وه ہماری مدد کرتے ہيں۔

  عمرو نے اُن سے کہا:
ور وہاں کے لوگ اس کی ايسا ہوسکتا ہے کہ کوئی بت ہميں بھی دو تاکہ اسے اپنے ساتھ سرزمين عرب تک لے جائيں ا

  عبادت کريں؟ 
انھوں نے ا سے '' ہبل'' نامی بت دے ديا، عمرو اس بت کو لے کر مّکہ آيا اور حکم ديا کہ لوگ اس کو عظيم سمجھتے ہوئے 

  اس کی عبادت کريں اس نے حد يہ کی کہ ان بتوں کو حج کے تلبيہ ميں داخل کر ديا اور اس طرح سے کہہ رہا تھا:
  ھُمَّ لَبَّْےَک الشريک لک،ااّل شريک ھو لک تملکہ و ما ملک)( لبيک اللّٰ 

يعنی لبيک خدايا لبيک، تيرا کوئی شريک نہيں ہے جز اُس شريک کے کہ جو تيری ہی طرف سے ہے، وه اور جو کچھ اس 
  کے پاس ہے تيری بدولت ہے۔

ابراہيم کے حنفيہ آئين کو بدل ڈاال خدا کے شريک سے اس کی مراد بت تھے۔اس سے خدا کی پناه۔اسی طرح اُس نے حضرت
  اور خود اس نے ديگر قوانين بنائے۔

''بحيره'' اور'' سائبہ'' کے قوانين اسی کے ساختہ اور پرداختہ افعال ميں سے ہيں(اسی کے کارناموں ميں شمار ہوتے ہيں) 
مت ميں پيش کرتے تھے.سائبہ بحيره وه اوٹنی ہے کہ جو کچھ حاالت کے تحت اس کا دودھ بتوں اور جعلی خداؤں کی خد

بھی ايک اونٹ ہی تھا کہ اُسے بتوں سے مخصوص کر ديا تھا ا س سے بوجھ ڈھونے اور بار اٹھانے کا کام نہيں ليا جا تا تھا 
  )١اور اسے کسی کام ميں استعمال نہيں کر تے تھے.(

رافات کا صرف ھبل پر انحصار نہيں ہے اس طرح سے توحيد کی سرزمين پر بت پرستی عام ہوگئی. البتہ ان ناپسنديده انح
  بلکہ ان بتوں کی تعداد ميں اضافہ ہوتا گيا اور انھيں کعبہ کی ديوار پر بھی آويزاں کرديا گيا۔

ان بتونکی عبادت اور پر ستش مّکہ سے جزيرة العرب کی ديگر آباد سرزمينوں اور مختلف قبائل تک منتقل ہوگئی. وہاں کے 
يد کی عال متيں غائب ہو کرفراموشی کاشکار ہوگئيں اور حضرت ابراہيم کی حنفيہ شريعت ميں لوگوں کے درميان سے توح

  تحريف واقع ہوگئی۔
پيغمبر اسالۖم کے اجداد کی سيرت کی تحقيق کے بعد بُت پرستی کے مقابلے ميں ان کے موقف اور عکس العمل کو بيان 

  کرہے ہيں۔
..............  

 صفحہ پر مال حظہ ہو. ٢٤؛ اور اس کا خال صہ بال ذری کی انساب االشراف کی پہلی جلد کے ١٨٩۔ ١٨٧، ص٢)تاريخ ابن کثير،ج١(
 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

    
   



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

 
 

  قُصّی بن کالب بن مّره بن کعب
قُصّی کے جوان اور قوی ہو نے تک مّکہ کی حکومت اور خانہ خدا کا معاملہ خزاعہ قبيلہ کے ہاتھ ميں رہا۔ انھوں نے اپنے 

پر اگنده اور بکھرے ہوئے خاندان کو جمع کيا اور اپنے مادری بھائی''دّراج بن ربيعہ عذری'' سے نصرت طلب کی.دّراج 
کر سکتا تھا ان کی مدد کو آيا.پھر وه سب خزاعہ سے جنگ کے لئے اٹھ قضاعہ کے ايسے گروه کے ساتھ جسے وه جمع 

کھڑے ہوئے اور دونوں طرف سے کثير تعداد ميں لوگ ما رے گئے،نتيجہ کے طور پر''عمرو بن عوف کنانی'' کے فيصلے 
  پر آماده ہوئے.

اور خا نہ خدا کی تو ليت کے لئے  عمروبن عوف فيصلہ کے لئے بيٹھا اور اُس نے يہ فيصلہ کيا کہ قُصّی مّکہ کی حکومت
  خزاعہ کے مقابل زياده سزاوار ہيں.

قُصّی نے خزاعہ قبيلہ کو مّکہ سے نکال باہر کيا اور مّکہ کی حکو مت اور خانہ خدا کی خدمت کی ذّمہ داری اپنے 
وں ميں زندگی گزار رہےہاتھونميں لے لی .اور قريش کے اطراف و اکناف ميں پھيلے ہوئے قبا ئل کو جو کہ پہاڑوں اور درّ 

تھے جمع کيا اور مّکہ کے دّروں اور اس کی ديگر زمينوں کو ان کے درميان تقسيم کرديا ، اسی لئے اُنھيں '' مجّمع '' ( جمع 
  کر نے واال) کہتے ہيں شاعر نے اس سلسلے ميں کيا خوب کہا ہے:

عا    اَبُْو ُکْم قُصّی َکاَْن ُےُ◌ْدَعٰی ُمَجمِّ
 ُ    اْلقَبَائَِل ِمْن فَِھرْ بِہ َجَمَع ّهللاٰ

  تمہارے باپ قُصّی ہيں جنھيں لوگ مجّمع(جمع کرنے واال) کہتے تھے۔
  خدا وند عالم نے ان کے ذريعہ فھر کے قبيلوں کو ايک مرکز پر جمع کر ديا۔

مربوط امور ميں  قُصّی نے قريش کے قبيلوں کے لئے''دار الندوة'' جيسی ايک جگہ تعمير کی تاکہ وہاں اکٹھا ہو کراپنے سے
ايک دوسرے سے مشوره کريں .اُنہوں نے اسی طرح خانہ کعبہ کو اس کی بنياد سے ايسا تعمير کيا کہ ويسی تعمير ان سے 

  ) قُصّی بتوں کی پرستش سے شدت کے ساتھ روکتے تھے۔ ١پہلے کسی نے نہيں کی تھی۔ (
..............  

  . ٢٤٠۔ ٢٣٨، ص١) تاريخ يعقوبی۔ ج١(

  ور بيت هللا الحرام اور حاجيوں سے متعلق ان کا اہتمامقُصّی ا

  ۔ ابن سعد کی طبقات ميں مذکور ہے :١
قُصّی نے سقايت(سيراب کرنے) اور رفادت (حجاج کی مدد کرنے) کی ذّمہ داری قريش کو دی اور کہا: اے جماعت قريش ! 

کے مہمان اور اُس کے گھر کے زائر ہيں اور  تم لوگ خدا کے پڑوسی،اس کے گھر اور حرم کے ذمہ دار ہو اور حجاج خدا
  وه لوگ تعظيم و تکريم کے زياده حق دار مہمان ہيں۔

لٰہذا حج کے ايام ميں ان کے لئے کھانے اور پينے کی چيزيں فراہم کرو جب تک کہ وه تمہارے عال قے سے اپنے گھروں 
  کو نہ لوٹ جائيں۔

بلغ حجاج پر صر ف کر نے کے لئے الگ کر ديتے تھے اور اُسے قريش نے بھی حکم کی تعميل کی اور سا النہ ايک م
قُصّی کو دے ديتے تھے.قُصّی ان مبلغوں سے مّکہ اور منی کے اّےام ميں لو گوں کے کھا نے پينے کا بندوبست کرتے اور 

تھے،قُصّی کی کھال سے حوض بنا تے اور اس کو پا نی سے بھرتے اور مّکہ،منی اورعرفات ميں لو گوں کو پا نی پال تے 
يہ ياد گار اسی طرح ان کی قوم (قريش) کے درميان زمانٔہ جاہليت ميں جاری رہی يہاں تک کہ اسالم کا ظہو ر ہوا اور يہ 

  )١سنت آج تک اسی طرح اسالم ميں باقی اور جا ری ہے۔(
  ۔ تا ريخ يعقوبی ميں مذکور ہے:٢

  جمع کر ديا اور جب حج کا زمانہ آيا تو قريش سے کہا:قُصّی نے قريش قبيلے کے افراد کو خانہ خدا کے ارد گرد 
حج کا زمانہ آگيا ہے اور ميں کوئی بھی احترام واکرام عرب کے نزديک کھا نا کھال نے سے بہتر نہيں جانتا ہوں لٰہذا تم ميں 

  سے ہر ايک اس کے لئے ايک مبلغ عطا کرے۔
  ان لوگوں نے ايسا ہی کيا اور کا فی مبلغ اکٹھا ہو گيا .

جب حاجيوں کا سب سے پہال گروه پہونچا،تو آپ نے مّکہ کے ہر چوراہے پر ايک اونٹ ذبح کيا اور مّکہ ميں بھی ايک 
اونٹ ذبح کيا اور ايک جگہ بنائی جس ميں غذا،روٹی اور گوشت رکھااور پياسوں کو دودھ اور پانی سے سيراب کيا اور خا 
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  )٢تانہ کا انتظام کيا۔(نہ کعبہ کی طرف گئے تو اس کے لئے کنجی اور آس
  انساب االشراف ميں مذکور ہے:

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

  ھ.١٣٧٩،طبع بيروت،٢٤١۔٢٣٩،ص ١) تاريخ يعقوبی،ج٢.(٤١،٤٢،ص١)طبقات ابن سعد،طبع يورپ،ج١(

  )١قُصّی نے کہا : اگر ميری دولت ان تمام چيزوں کيلئے کا فی ہوتی تو تمہاری مدد کے بغير انھيں انجام ديتا (
  سيرٔه حلبيہ ميں خال صہ کے طور پر اس طرح مذکور ہے:۔ ٣

  جب حج کا وقت نزديک آيا تو قُصّی نے قريش سے کہا:
حج کا موقع آچکا ہے اور جو کچھ تم نے انجام ديا ہے عرب نے سنا ہے اور وه لوگ تمہارے احترام کے قائل ہيں.اور ميں 

واکرام نہيں جانتا.لٰہذا تم ميں سے ہر شخص اس کام کے لئے کھانا کھالنے سے بہتر عرب کے نزديک کوئی اور احترام 
  ايک مبلغ عنايت کرے۔

ان لوگوں نے ايسا ہی کيا اور کافی مبلغ اکٹھا ہو گيا، جب حا جيوں کا سب سے پہال گروه پہونچا تو انھوں نے مّکہ کے ہر 
وشت کا سالن تيار کيا اور ميوے کے پانی سے راستہ پر ايک اونٹ ذبح کيا اور مّکہ کے اندر بھی ايک اونٹ ذبح کيا اور گ

  مال ہوا ميٹھا پا نی اور دودھ حجاج کو پال يا ۔
قُصّی وه پہلے شخص ہيں جنھوں نے''مزدلفہ '' ميں آگ روشن کی تا کہ شب ميں لوگ عرفہ سے نکلتے وقت اندھيرے کا 

  احساس نہ کر سکيں۔
ر چيزوں کو اپنے ہاتھ مينلے ليااور سقايت (سيرابی) حجاج کی مدد، کعبہ اُنھوننے مّکہ کی تمام قابل اہميت اور ال ئق افتخا

  کی کليد برداری، مشاورتی اجالس کی جگہ دار الندوه، علمبرداری اور امارت و حکومت اپنے اختيار ميں رکھی۔
وں نے شرافت کو اپنے ''عبد الدار'' قُصّی کی اوالد ميں سب سے بڑے تھے اور ''عبد مناف'' اُن سب ميں شريف ترين، اُنھ

باپ (قُصّی) کے زمانے ہی ميں اپنے سے مخصوص کر ليا تھا اور ان کی شرافت کا شہره ،آفاق ميں گونج رہا تھاان کے 
بھائی ''مطلّب'' کا مرتبہ بھی علو مقام اور بلندی رتبہ کے لحاظ سے ان کے بعد ہی تھا اور لوگ ان دونوں بھائيوں کو بدران (

  تھے.قريش نے عبد مناف کو ان کی جود و بخشش کی وجہ سے فيّاض کا لقب دياتھا۔دو چاند )کہتے 
  قُصّی نے اپنے بيٹے عبد الدار سے کہا:

ميرے بيٹے: خدا کی قسم تمھينتمہا رے بھا ئيوں عبد مناف اور جناب عبد المطلب کے ہم پلّہ دونگا، اگر چہ وه لوگ مر تبہ 
  فو قيت رکھتے ہيں۔ کی بلند ی اور رفعت کے لحاظ سے تم پر

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

  .نکلنے کی راه ديکھ سکيں.٥٢،ص ١) انساب اال شراف۔١(

قرار کوئی مرد بھی کعبہ کے اندار داخل نہيں ہو گا مگر يہ کہ تم اس کا دروازه کھو لو. تم کعبہ کے پرده دار ہو گے 
ب تک کہ تم اجازت نہيں دوگے تم قريش کے قريشيوں کا کوئی پرچم جنگ کے لئے اس وقت تک سميٹا نہيں جا ئے گا ج

  علمبردار ہو۔
مّکہ ميں کو ئی آدمی بھی تمہاری اجازت کے بغير سيراب نہيں ہو گا مگر يہ کہ تم پالؤ کيو نکہ سقايت کامنصب تم سے 

  مخصوص ہے۔
ہو. قريش کا کوئی کام کوئی بھی حج کے ايام ميں کچھ نہيں کھا ئے گا مگر يہ کہ تم اسے کھالؤ ، تم حاجيوں کے ميزبان 

قطعی اور يقينی مرحلہ تک نہيں پہونچے گا مگر يہ کہ تمہارے گھر ميں ، تم دار الندوه کے ذّمہ دار ہو۔ تمہارے سوا کوئی 
  اس قوم کی رہبری نہيں کر ے گا تم اس قوم کے رہبر ہو.اور يہ سارے فخرو مباہات قُصّی کے عطا کرده ہيں۔

  ) ١ريب آيا تو انھوں نے اپنے فرزندوں سے کہا:شراب سے پرہيز کرو۔ (جب قُصّی کی موت کا زمانہ ق
گزشتہ مباحث ميں ہم نے حضرت ابراہيم کی سنت ميں دو واضح اور آشکار خصوصيتوں کا درج ذيل عنوان کے ساتھ 

  تحقيقی جا ئزه ليا ہے:
  س کے شعائر کا قائم کرنا۔۔ بيت هللا الحرام کی تعمير اور انجام حج کے لئے لوگوں کو دعوت دينا اور ا١
  ۔ مہمانوں کو کھانا کھال نے اور ان کی تعظيم وتکريم کی جانب ان کی تو جہ۔٢
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ان دوخصلتوں کو ہم حضرت ابراہيم کی ذريت قُصّی اور ان لوگوں ميں جن کی خبريں اس کے بعد آئينگی واضح انداز ميں 
  مال حظہ کرتے ہيں کہ ان دو خصلتوں کے وه لوگ مالک تھے۔

انبياء اور مرسلين کے اوصياء (اُس پيغمبر کی سنتوں کا احياء کرنے ميں جس کی شريعت کی حفاظت اور تبليغ کے ذمہ دار 
  ہوتے ہيں . )ايسے ہی ہوتے ہيں ۔

ليکن يہ بات کہ قُصّی نے اپنے دو فرزندوں کا نام(عبد مناف) اور(عبد العزی) رکھا ايک ايسا مطلب ہے کہ انشاء هللا جناب 
  المطلب کی جہاں سيرت اور روش کے بارے مينگفتگو کريں گے وہاں اس کے بارے ميں بھی بيان کر يں گے۔ عبد

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

  . کہ اُن ميں سے بعض کا ذکر اُس کے حا شيہ سيرٔه نبويہ زينی دحالن کی تا ليف ميں ہوا ہے.١٣، ص١)سيرٔه حلبيہ، ج١(

  قُصّی کی وفات

  ہے:تاريخ يعقوبی ميں مذکور 
قُصّی انتقال کر گئے اور '' حجون '' ميں سپرد لحد ہوئے ان کے بعد ان کے فرزند''عبد مناف '' نے امور کی باگ ڈور اپنے 

  )١ہاتھ ميں لے لی اور رياست حاصل کی اور ان کی قدر ومنز لت بڑھ گئی اوران کے شرف ومرتبہ ميں اضا فہ ہوگيا۔ ( 

  عبد مناف بن قُصیّ 
  ر نبوئہ ميں مذکور ہے:سيرٔه حلبيہ او

عبد مناف کا نام مغيره تھا اور پتھر پر لکھی ايک تحرير ہاتھ لگی جس ميں تحرير تھاقُصّی کے فرزند مغيره نے تقوای اٰلہی 
  )٢اختيار کر نے اور صلہ رحم کر نے کی وصيت کی ہے۔(

  تاريخ يعقوبی ميں مذکور ہے:
ست ملی انھوں نے بھی اپنی حيثيت اور قدر و منزلت بڑھا لی اور اپنے شرف  (قُصّی کے بعد) ''عبد مناف بن قُصّی'' کو ريا

  ومرتبہ ميں اضافہ کيا۔

  جناب ہاشم بن عبد مناف
  عبد مناف کے فرزند ھا شم کانام '' عمر والعلٰی '' تھا۔

  ۔ طبقات ابن سعد اور تاريخ يعقوبی ميں خال صہ کے طور پر مذ کور ہے: ١
ہاشم نے مرتبت و منزلت حاصل کی اور ان کا نام اور چرچہ شہره آفاق ہو گيا اور قريش نے موافقتاپنے باپ کے بعد جناب 

  کی کہ سقايت (سيراب کرنا) ،رياست اور رفادت (حاجيوں کی مدد کرنا) جناب ہاشم بن عبد مناف کے اختيا ر ميں ہو گی۔
..............  

اعہ اور قُصّی کے بارے ميں مفصل گفتگو کی ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ ہميں جوہم نے جرھم، خز ٢٤١، ص ١) تاريخ يعقوبی ، ج١(
  اس بات کا علم ہو جائے کہ جنھوں نے ابرا ہيم کے دين حنيف کو بد ال ہے وه حضرت ابراہيم اور اسٰمعيل کی اوال د کے عال وه تھے.

  .٢٧٤، ١؛ سبل الھدی، ١٧، ص ،١اور سيرٔه بنويہ، ج ٧،ص ١) سيرٔه حلبيہ،ج٢(

  جناب ہاشم مراسم حج کی انجام دہی کے موقع پر قريش کے درميان کھڑے ہو کر فرماتے تھے :
اے قريش واالو! تم لوگ خدا کے پڑوسی او راس کے اہل خانہ ہو.اس موسم ميں خدا کے زّوار تمہارے پاس آئيں گے تا کہ 

  لٰہذااحترام کے زياده حق دار ہيں۔ اُس کے گھر کی حرمت کی تعظيم کريں.وه لوگ خدا کے مہمانوں ميں سے ہيں
خدا نے تمھيں اس کام کے لئے منتخب کيا ہے اور تمھيں اسی وجہ سے بزرگ بنايا ہے خدا نے تمہاری ہمسايگی کی رعايت 

و نگہداشت ہر ہمسايہ سے کہيں بہترکی اور ہر پڑوسی سے بہتر اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھا ہے اب تم لو گ اس کے 
رين کا اکرام کرو.کہ وه لوگ الجھے ہوئے بالوں ، غبار آلود صورتوں ميں ہر شہر وعالقہ سے اونٹ پر مہمانوں اور زائ

سوار ہو کر جو کہ ال غر ہو نے کے لحاظ سے تير کی لکڑيوں کے مانند ہے راستہ سے پہنچنے ہی والے ہيں اس حال ميں 
لوگ ہيں لٰہذا ان کی مہمانی کے لئے اٹھ کھڑے ہو اور ان  کہ وه تھکے ماندے ہيں، بدبو دار، کثيف، گرد ميں اٹے اور نادار

  کی بے نوائی اور احتياج کو دور کرو۔
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جناب ہاشم نے کا فی مال اکٹھا کيا اور حکم ديا کہ کھال سے حوض تيار کريں اور زمزم کے پاس رکھ ديں پھر پانی سے ان 
وں کو ان سے پالتے تھے اور مّکہ منی، مشعر اور کنوؤں کو پُر کر تے تھے جو مّکہ ميں پائے جا تے تھے اور حاجي

عرفات ميں لوگوں کو غذا ديتے تھے،روٹی گوشت،گھی اورآٹا ان کے لئے فراہم کر تے تھے اور ان کے لئے منٰی تک پانی 
تھے۔ اٹھا کر ليجاتے تا کہ وه پئيں؛يہاں تک کہ حاجی لوگ منٰی سے پرا گنده ہو کر اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جاتے 

 )١(  
  ۔ کتاب سيرٔه حلبيہ و نبوئہ ميں مذکور ہے:٢

جب ذ ی ا لحجہ کا چاند نمودار ہوتا تھا تو جناب ہا شم صبح کے وقت اُٹھتے اور در کی طرف سے ديوار کعبہ سے ٹيک 
  لگاتے اور اپنے خطبہ ميں کہتے:

اور سب سے زياده عقلمند اور تمام قبيلوںاے قريش کی جماعت! تم لوگ عرب کے سردار ہو اور سب سے زياده نيک نام ہو 
  سے زياده شريف اور عربوں ميں عرب سے رحم کے لحاظ سے سب سے زياده قريب ہو۔

اے قريش کی جماعت! تم لوگ خدا وند متعال کے گھر کے پڑوسی ہو،خدا وند عالم نے تمھيں اپنی واليت سے نوازا ہے اور 
  فرزندوں ميں تم سے مخصوص کيا ہے۔تمہارے بعد اپنی ہمسا ئگی کو اسٰمعيل کے 

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

  ھ ہم نے ان دونوں کی باتوں کو جمع کيا ہے. ١٣٧٩،طبع بيروت ٢٤٢،ص ١؛ تاريخ يعقوبی،ج ٤٦، ص ١) طبقات ابن سعد،ج١(

اب خدا کے زائر جواُس کے گھر کو عظيم سمجھتے ہيں تمہارے نز ديک آرہے ہيں وه اس کے مہمان ہيں اور خدا کے 
  ہمانوں کی قدر دانی کے لئے سب سے زياده الئق تم ہو۔م

لٰہذا اس کے زائروں اور مہمانوں کی قدردانی کرو ،کہ وه لوگ الجھے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ ہر شہر اور ہر عال 
الے ہيں؛ لٰہذا قے سے ايسے اونٹوں پر سوارہو کر جو کہ تير کی لکڑيوں کے مانند ال غر اور دبلے پتلے ہيں، پہنچنے ہی و

اس کے گھرکے زائرين اور مہمانوں کی قدر دانی اور ضيا فت کرو.اس کعبہ کے رّب کی قسم اگر ہمارے پاس اتنا مال ہوتا 
کہ ان تمام امور کے لئے کفايت کر تا تو تم سے مدد نہيں مانگتے.اب ميں اپنے پاک وحالل مال سے کہ جس ميں قطع رحم 

کوئی مال ظلم وستم سے حاصل کيا گيا ہے اور نہ اُس ميں کسی حرام کی آميزش ہے (کچھ ان  کا شائبہ تک نہيں اور نہ ہی
  امور ميں مصرف کے لئے) کنارے رکھتا ہوں (جدا کر تا ہوں) اور تم ميں سے جو ايسا کرنا چا ہتاہے ايسا کرے۔

ے زائروں کا اکرام کرنے اور انھيں تم مينسے اس گھر کی حر مت کے ذريعہ چا ہتا ہوں کہ تم سے کو ئی مرد بيت هللا ک
تقويت پہنچا نے کے لئے حالل اور پاک مال کے سوا جدا نہ کرے؛ اُس ميں ايک دنيار بھی ظلم وستم کے ذريعہ نہ ليا گيا ہو 

  اورکسی سے قطع رحم نہ ہوا ہو اور زور زبردستی سے نہ ليا گيا ہو۔
يتے ہوئے اپنے مال ميں سے حالل مال کوالگ کر کے دار الندوه ان لوگوں نے بھی تعميل حکم کر تے ہوئے دقت سے کام ل

  )١ميں رکھ ديتے تھے۔ (
  ۔ انساب ا الشراف اور ابن ہشام کی سيره اور المحبّر ميں مذکو ر ہے(اور ہم انساب االشراف کی بات نقل کرتے ہيں):٣

اور بے چارگی و تنگد ستی سب پر چھا  ايک سال قريش کو قحط(خشک سالی) کا سامنا ہوا اور ان کے اموال تباه ہوگئے
). عال قے ميں تجا رت کے لئے گئے ہوئے تھے پہنچی تو جناب ٢گئی.يہ خبر جناب ہاشم کو جو کہ شام کے غزه نامی ( 

ہاشم نے حکم ديا کہ روغنی روٹی (کيک) اور ساده روٹی فراہم کريں ان کے دستور کے اجراء کے ساتھ ہی اس سے کہيں 
راہم ہوگئيں.پھر انھيں تھيلوں ميں رکھ کر اونٹوں پر ال د کر مّکہ کی طرف روانہ ہوگئے.جب مّکہ پہونچے تو زياده چيزيں ف

حکم ديا کہ انھيں توڑ توڑ کر سالن ميں بھگو ديں اور جو اونٹ اپنے ہمراه الئے تھے انھيں نحر کر ڈاال اور مّکہ کے رہنے 
  نجات دی۔ والوں کو سير کر کے انھيں گرسنگی اور بھوک سے

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

  ) غره مصر کی سمت شام کی انتہا ميں ايک شہر ہے؛ معجم البلدان.٢.(١٩،ص ١، سيرئہ نبويہ ج  ٦،ص ١)سيرئہ حلبيہ ج١(

عبد هللا ابن زبعرٰی نے اس قحط کے بارے ميں جس نے مّکہ والوں کو زحمت و مشقت ميں مبتال کر رکھا تھا اس طرح ياد 
  )١کيا ہے۔ (

  عمر و العلٰی ھشم الثّر يد لقومہ 
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  و رجال مّکہ مسنتون عجاف
  وھو الّذی سّن الرحيل لقومہ 
  رحل الشتاء ورحلة االصياف

  '' عمرو ُعلٰی'' نے اپنی قوم کے لئے سالن دار گوشت تيا ر کيا.جبکہ مّکہ والے قحط سے دوچار تھے ۔
  جاڑے کے کاروان اور گرمی کے کاروان کے عنوان سے ۔اُس نے اپنی قوم کے لئے کاروانی تجا رت کی سنت قائم کی۔

اسی سال، تمام مّکہ والوں کو قحط نے اپنی گرفت ميں لے ليا اور جناب ہاشم نے جو کچھ کيا اس سے تھوڑی ہی مّدت تک 
امنے ان کی فرياد رسی ہوئی.ليکن اس تاريخ کے بعد مّکہ والوں کے درميان کچھ ايسے بھی افراد تھے جو گر سنگی کے س

کوئی چاره کار نہيں رکھتے تھے سوائے يہ کہ(اعتفاد) کريں اور ''اعتفاد'' يہ تھا کہ گھر اور خاندان کے تمام افراد صحرا 
کی طرف چلے جاتے تھے اور وہاں جا کرکسی سايہ ميں موت کے انتظار ميں بيٹھ جاتے تھے تاکہ يکے بعد ديگرے بھوک 

  اقی نہ بچے۔سے مر جائے اور خاندان کی کوئی فرد ب
جناب ہاشم ابن عبد مناف نے اس نا موافق امر کے بارے ميں چا ره جوئی کی کہ اس کے بعد مّکہ ميں پھر کو ئی پيدا نہيں 

  ہوا کہ جو (اعتفاد) پر مجبور ہو. داستان اس طرح ہے:

  ''اعتفاد'' سے متعلق جناب ہاشم کی چاره جوئی اور راه حل .
  وايت نقل کی ہے جس کا خال صہ يہ ہے:قرطبی نے ابن عباس سے ايک ر

قريش کی ايسی عادت تھی کہ اُ ن ميں سے جب کو ئی بھوک سے دوچار ہوتا اور کوئی راه چاره نہ ہوتی تو خود اور اپنے 
  اہل وعيال کو مشہور ومعروف جگہ پر لے جاتا اور خيمہ لگا کر وہاں قيام کر تا تا کہ سب مر جائيں۔

ناف'' کے زمانے تک جو کہ اپنے زمانے کے سيد وسردار تھے باقی رہی، عمروکا''اسد'' نامی ايک يہ حالت''عمر وبن عبد م
فرزند تھا اور وه بنی مخزوم قبيلہ کے ايک لڑ کے کا دوست تھا کہ اس کے ساتھ کھيلتا کودتا تھا اور اسے بہت دوست رکھتا 

  تھا۔
..............  

  .١٤٦؛ اور المحبر، تاليف ابن حبيب، ص ١٤٧، ص ١ابن ہشام، ج؛ اورسيرٔه ٥٨،ص  ١)انساب االشراف۔ ج ١(

ايک دن اسد کے دوست نے اسد سے کہا:ہم لوگ کل ''اعتفاد'' کريں گے،اس دردناک بات کا مطلب يہ تھا کہ: ہم لوگ ايک 
سے ہر ساتھ صحرا کی طرف جائيں گے اور ايک خيمہ کے نيچے جمع ہوجائيں گے تاکہ يکے بعد ديگرے بھوک کی شدت 

  ايک مرتا رہے يہاں تک کہ سب کے سب مر جائيں ۔
اسد يہ بات سن کر اپنی ماں کے پاس روتا ہوا آيااور جوکچھ اس کے دوست نے کہا تھا اُس نے اپنی ماں سے کہہ سنا يا ، 

د کا دوست اسد کی ماں نے بھی ان کے لئے تھوڑآٹا اور چربی بھيجی انھوں نے چند دن اس پر گذارے پھر چند روز بعد اس
  اس کے پا س آيااور کہا:ہم لوگ کل اعتفاد کريں گے۔

اسد اس بار بھی روتا ہوا باپ کی خد مت ميں پہونچا اور اپنے دوست کا واقعہ اُن سے بيان کيا . يہ بات عمروابن عبد مناف 
اور ان کے درميان  پر گراں گذری لٰہذا انھوں نے قريش کے ان افراد کو جو ان کے حکم کی تعميل کرتے تھے آوازدی

  خطبہ دينے کھڑے ہوئے اور کہا:
تم لوگوں نے ايسا کام کياہے جس سے اپنی تعداد کم کردی ہے جب کہ قبائل عرب کی تعداد بڑھتی جارہی ہے اور وه کام 

  تمہاری ذلت وخواری اور دوسرے عرب کی عزت کا باعث ہو رہا ہے۔
ر حرم اٰلہی کے ساکن اور رہنے والے ہو اور لوگ تمہارے تابع فرمان تم لوگ آدم کی اوال د ميں سب سے زياده محترم او

ہيں اور تمہاری باتيں سنتے ہيں. اور قريب ہے کہ يہ اعتفادد تمھيں ہالک کر ڈالے اور نابود کر دے؛ قريش نے کہا:ہم آپ 
ا: سب سے پہلے اس مرد (اسد کے حکم کے منتظر ہيں؛(يعنی جو آپ کا حکم ہو گا ہم ماننے کو تيار ہيں) جناب ہاشم نے کہ

  )١کے دوست کے باپ ) کو کچھ دواور انھيں اعتفاد سے بچاؤ انھوں نے حکم کی تعميل کی اور ايسا ہی کيا۔(
پھر جناب ہاشم نے قريش کے مختلف قبيلوں کو دوتجارتی سفر کے لئے تيّار کيا؛جاڑے ميں يمن کی جانب اور گرمی ميں 

دولت مند جو فا ئده حاصل کرے اسے فقيرپر تقسيم کرے؛ يہاں تک کہ وه فقرا ء مالداروں شام کی جانب اور يہ طے کيا کہ 
  کے ہم پلہ ہوگئے۔ 

  يہ صورت حال اسی طرح با قی رہی يہاں تک اسالم کا ظہور ہو گا۔
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ريش اس طرح سے عرب ميں کوئی قبيلہ ثروت وعزت کے لحاظ سے قريش کا ہم پلہ اور ہم شان نہ ہو سکا کہ ايک شاعر ق
  نے کہا:

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

  مالحظہ ہو. ٢٠٤، ص  ٢٠) لسان العرب ميں(عفد) کی لفظ کے بارے ميں اور تفسير قرطبی ج١(

  والخا لطون فقير ھم بغنِّھْم حتّٰی يصير فقير ھم کا لکافی
  ہو گئے''۔'' فقير اور دولت مند آپس ميں اس طرح مخلوط ہوگئے کہ ان کے فقر اء مالداروں کے مانند بے نياز 

  عليہ و ٰا لہ وسلم کے خدا کی طرف سے مبعوث بہ رسالت ہونے تک باقی رہی۔هللايہ صورت حال حضرت محمد صلّٰی ا
بال ذری نے اپنی کتاب انساب االشراف ميں قريش کے ان دونوں تجارتی قافلوں کے جناب ہاشم کے ذريعہ متحرک ہو نے 

  کے بارے ميں اس طرح ذکر کيا ہے:
  عبد مناف قريش کے تجارتی سفر کے موجد اور اس کے بانی ہيں اور اس کی داستان اس طرح ہے:جناب ہاشم بن 

جناب ہاشم نے ابتدا ميں قريش کے تجارتی قا فلہ کے روانہ ہو نے کے لئے شام کے بادشاہوں سے امنيت اور حفاظت کی 
  ضمانت لی کہ قريش کے تّجار سالم، محفوظ اور مطمئن رہيں۔

ی '' عبد شمس'' نے حبشہ کے حا کم سے اپنے اُن تاجروں کی حفاظت کی ضمانت جو وہاں جنس لے کر پھر ان کے بھائ
جاتے تھے ، دريافت کی اور '' مطّلب ابن عبد مناف '' نے يمن کے بادشاه سے اور '' نوفل بن عبد مناف '' نے عراق کے 

  حاکم سے امنيت اور حفاظت کا عہد وپيمان ليا۔
سفر ميں جاڑے کے موسم ميں يمن،حبشہ اور عراق کی طرف اورگرمی کے موسم ميں شام کی  اس طرح سے دوتجارتی

  )١طرف روانہ ہوتے تھے۔ (
  

  خداوند عالم اس سے متعلق سورٔه قريش ميں اس طرح فرماتا ہے:
  

ِحْيِم )هللاِ ( بِْسِم ا ْحٰمِن الرَّ   الرَّ
تَاِئ وَ  ْيِف ٭ فَْليَْعبُُدوا َربَّ ہََذا اْلبَْيِت ٭ الَِّذی َْطَعَمہُْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَہُْم ِمْن َخْوٍف ٭)(ِلِ◌يالَِف قَُرْيٍش ٭ ِيالَفِِہْم ِرْحلَةَ الشِّ   الصَّ

  قريش کے انس والفت کی خاطر۔ ان کی الفت جاڑے اور گرمی کے سفر ميں. لٰہذا(اس دوستی کے 
..............  

  .٥٩، ص ١) انساب االشراف، بالذری ، ج١( 

طور پر) اس گھر کے رّب کی عبادت کريں. وه جس نے اُنھيں شديد بھوک ميں سير کيا اور انھيں زبر دست  شکرانہ کے
  خوف سے مامون و محفوظ رکھا ہے۔ 

عرب عربی معاشره اور سماج ميں افتخار اور نيک نامی حاصل کرنے کی خاطر مہمانوں کی ديکھ ريکھ،ان کے اکرام اور 
دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے،خواه جو مال وه اس راه ميں خرچ کرتے وه چاپلوسی، لوٹ  اطعام(کھانا کھالنے) ميں ايک

  کھسوٹ،غصب،ربا،جوے اور اس طرح کی چيزوں سے کيوں نہ حاصل ہوا ہو۔
  ليکن جناب ہاشم نے اس مال سے اپنی رضا يت کا اظہار نہيں کيا۔

بحان کی خوشنودگی اور رضا کے لئے ہو نا چاہئے اسی لئے ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ ان کی خواہش تھی کہ انفاق خدا وند س
وه خشک سالی اور گرانی کی وجہ سے بھوکوں کو سير کرتے اور تجارتی قافلوں کو غذا ڈھونے والے قافلوں سے بدل 
ّکہ ديتے تھے،مّکہ ميں وہی اونٹ جو ان کے تجارتی سامان اور اجناس ڈھوتے تھے انھيں اونٹوں کو نحر کر کے اُن سے م

  والوں کے لئے غذا کا بندوبست کرتے تھے۔
  اس سے اہم يہ بات ہے کہ انھوں نے اعتفاد کے مسئلہ کو اپنی قوم کے درميان سے ہميشہ کے لئے جڑ سے اکھاڑ پھينکا۔
ادهاور اس سے بھی اہم يہ بات ہے کہ انھوں نے قريش کے لئے تجارتی قافلے تشکيل دئيے اور آباد اور مملو( جہاں آبادی زي

  ہو ) جگہوں کی طرف روانہ کيا.
اور چونکہ تجارتی قافلوں کے لئے جزيرة العرب ميں حرمت والے مہينوں کے عالوه روانہ ہونا عرب کے مختلف قبائل کی 
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غارت گری اور لوٹ مار کی وجہ سے ناممکن تھا. (کيو نکہ ان کی عادت ہو چکی تھی کہ ہر مسافر اور مال پر حملہ کريں 
ری اور لوٹ مچائيں). اس لئے جناب ہاشم اور ان کے بھائيوں نے شام، ايران،حبشہ اور ان عربی قبيلوں کے اور غارت گ

  سرداروں سے عہد وپيمان ليا جن کی سرزمين سے قافلے گذرتے تھے۔
چيزاس طرح سے وه گرمی ميں شام اور ايران کی طرف اور جاڑے ميں يمن اور افريقا کی جانب تجارتی سفر کر تے ايسی 

کی اختراع وايجاد عرب اور غير عرب کی تاريخ ميں کبھی نہيں پائی گئی. حتٰی کہ حاتم جيسے جوانمرد،سخی وجواد انسان 
نے بھی ايسے کاموں کا اقدام نہيں کيا تھا اور نہ ہی اس کے عالوه کسی اورنے ايسا کيا کہ جس کی سخاوت اس سے کم يا 

  زياده رہی ہو۔ 
اپنی قوم کے اقتصادی ، معاشی اور اُخروی معاملہ ميں اپنے ان کارناموں کی وجہ سے اپنی قوم  جناب ہاشم بن عبد مناف

  کے پيشر وشمار ہوتے ہيں۔
ٹھيک اسی طرح جس طرح کہ خدا وند عالم پيغمبروں کو لوگوں کے معاش اور معاد سے متعلق امور کی ہدايت کے لئے 

  مبعوث کرتا ہے۔
 د والے دور ميں مّکہ والوں کو عرب کے لوگوں ميں سب سے زياده مال دار بنا ديا۔انھوں نے اپنے دور اور اپنے بع

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  جناب عبد المطلب بن جناب ہاشم
  ۔سيرٔه ابن ہشام اور تاريخ طبری جيسی کتابوں ميں بطور خالصہ يوں نقل کيا گيا ہے:١

  )١''جناب عبد المطلب'' کی ماں نے سر ميں سفيد بال کی وجہ سے ان کا''شيبہ '' نام رکھا تھا۔(
ليکن جس وقت ان کے چچا (مطلب)مدينہ گئے اور انھيں ان کی ماں سے لے کر مّکہ واپس آئے، چونکہ آپ کو اونٹ پر 

  اپنے پيچھے بٹھايا تھا تو قريش نے انھيں ديکھ کريہ خيال کيا کہ وه بچہ جناب عبد المطلب کا غالم ہے ۔
  اصلّٰی نام کی جگہ مشہو ر ہو گيا۔ اس وجہ سے ان کا نام '' عبد المطلب'' رکھااور يہی نام ان کے

يہيں سے يہ استنباط کيا جا سکتا ہے کہ پيغمبر اکرم اسالم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعض آباء واجداد کی نام گذاری اسی 
  طرح سے ہوئی ہے۔

ے ميں اپنی قوم کے جيسے''جناب ہاشم'' چور کر نے والے کے معنی ميں ہے کہ يہ نام انھيں مّکہ ميں قحط سالی کے زمان
بے نوا افراد کے لئے سالن دار گوشت ميں روٹی چور چور کرنے کی وجہ سے ديا گيا ہے اور ان کا اصلی نام '' عمروالعلٰی

  )٢'' تھا جو فراموشی کی نذر ہو گيا۔(
کہتے تھے کيو نکہ انھوں ) يا قُصّی کو مجّمع ٣يا ''عبد مناف'' کانام در اصل مغيره تھا کہ قريش نے انھيں عبد مناف کہاہے(

  )٤نے قريش کو مّکہ ميں جمع کيا تھا۔ (
..............  

، طبع٣٣٦۔ ٣٣٥، ص٢. اور تاريخ طبری، ج١٤٥)عبد المطلب کی سوانح حيات جاننے کے لئے ابن ہشام کی سيره کی پہلی جلد،ص ١(
پر مالحظہ کريں ٢٩٦شيبة الحمد کہا ہے،جيسا کہ ص  بيروت، دارالفکر، مالحظہ ہو. اور ايک شاعر نے شعر کے جناب عبد المطلب کو

  گے.
  ) اس سے پہلے ذکر شده ان کے حا الت زندگی ميں مالحظہ ہو.٣) اس سے پہلے ذکر شده ان کے حا الت زندگی ميں مالحظہ ہو۔(٢(
  ) اس سے پہلے ذکر شده ان کے حاالت زندگی ميں مالحظہ ہو. ٤(

  ابن سعد کی طبقات ميں مذکور ہے:
يش ميں جناب عبد المطلب چہره کے اعتبار سے حسين ترين،جسم کے لحاظ سے بہترين ، نہايت خوبصورت ڈيل ڈول کے قر

مالک،حلم و بر دباری کے اعتبار سے سب سے زياده صابر اور جود وبخشش کے اعتبار سے سب سے زياده کريم اور جواد
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  انسان تھے۔
وگوں ميں بد نامی اور فساد کا باعث ہوتے ہيں وه نہايت خدا پرست انسان وه لوگوں ميں ايسے امور سے بہت دور تھے جو ل

  تھے۔
ظلم اور ناپسنديده افعال کو ناپسند کرتے تھے. کوئی بادشاه ايسا نہيں تھا جو انھيں ديکھے اور ان کا احترام نہ کرے اور ان 

  )١رہے۔ (کی خواہشوں کو پو را نہ کرے اور جب تک وه زنده رہے قريش کے آقا و موال 
  ۔مروج الذھب ميں مذکور ہے:٣

جناب عبد المطلب بن ہا شم ايک خدا شناس اور توحيد کا اقرار کرنے والے اور وعدئہ روز جزا ( قيامت) کے معترف انسان 
تھے اور انھوں نے سماج کے غلط رسم ورواج کو ترک کرديا تھا، وه سب سے پہلے انسان ہيں جنھوں نے مّکہ مينلوگوں کو

  )٢ذائقہ پا نی پال يا۔(خوش 

  چاه زمزم کی کھدائی
تاريخ طبری اور سيرٔه ابن ہشام ميں (کہ ہم اس بات کو انھيں مصادر سے ذکر کررہے ہيں) ابن اسحق سے روايت کی ہے کہ

  اس نے حضرت امام علی سے روايت کی کہ آپ نے فرمايا:
ا کہ اس عالم ميں کوئی شخص ميرے پا س آتا ہے اور کہتا جناب عبد المطلب نے کہا: ميں حجِراسماعيل ميں سويا ہوا تھ

  ) کی کھدائی کرو۔٣ہے:طيبہ(
  ميں نے سوال کيا طيبة کيا ہے؟

  پھر يہ موضوع ميرے ذہن سے نکل گيا،دوسرے دن اسی جگہ ميں سويا ہوا تھا کہ وہی شخص آکر کہتا ہے:کنواں کھودو۔
..............  

  .١٠٤، ١٠٣،ص ٢) مروج الذھب ،مسعودی،ج٢طبع يورپ.(؛ ٥١۔٥٠ص  ١) طبقات ابن سعد،ج١( 
  ) طاب طّےبة: پاکيزه ہوگيا، اچھا ہوا ، لذيذ ہوگيا.٣(

  ميں نے پوچھا کون سا کنواں؟
پھرموضوع ميرے ذہن سے نکل گيا.جب تيسرے دن پھر اسی جگہ پر سويا ہوا تھا کہ پھر وہی شخص آتا ہے اور کہتا 

  ) کی کھدائی کرو!١ہے:مضنونہ(
  يں نے سوال کيا مضنونہ کيا ہے؟م

اور وه چال گيا اور جب ميں چوتھے دن بھی اسی جگہ سويا ہوا تھا کہ وہی شخص آيا اور بوال:زمزم کی کھدائی کرو.ميں نے
  پو چھا زمز م کيا ہے؟

کھے گا نہيں اور تم اس اُس نے کہا: ايسا کنواں جس کا پانی کبھی تمام نہيں ہو گا اور انتہا کو نہيں پہو نچے گا اور کبھی سو
  پانی سے حاجيوں کو سيراب کرو گے۔

) جہاں سرخ چونچ واال کّوا زمين پر چونٹيوں کے آشيانوں کے نزديک چو ٢اُس کی جگہ خون اور سر گين کے درميان ہے(
  نچ مارے گا۔

  ابن اسحق سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرما تے ہيں:
ح ہوئی اور کنويں کی جگہ کی جانب را ہنمائی ہوئی اوراطمينان ہوگيا کہ جب کّوے کی ماموريت جناب عبد المطلب پر واض

بات صحيح ہے .دوسری صبح کدال اٹھا ئی اور اپنے بيٹے حا رث کو کہ اس وقت تک ان کے عالوه ان کا کوئی اور بيٹاپيدا 
اں ہو گيا تو جناب عبد المطلب نے نہيں ہوا تھا، اپنے ہمراه لے گئے اور کھدائی شروع کر دی.جب کنويں کاحلقہ(دائره) نماي

  تکبير کہی اور قريش کو معلوم ہوگياکہ وه اپنی مراد کو پہنچ گئے ہيں۔
لٰہذا اُن کے پاس جا کر بو لے: اے جناب عبد المطلب! يہ کنواں ہمارے باپ اسٰمعيل کا ہے اور ہمارا بھی اس ميں ايک حق 

  ہے ہميں بھی اس ميں اپناشريک قرار دو۔
لمطلب نے کہا:ميں ايسا کام نہيں کر سکتا،يہ کنواں صرف ہم سے مخصوص ہے اور تم لوگوں کے درميان جناب عبد ا

  صرف ہميں ديا گيا ہے۔
..............  

) الضّن الضنّة: اس چيز کو کہتے ہيں جس کے بارے ميں بخل کيا جا تا ہو اور اُسے کسی کو نہ ديتے ہوں ،زمزم کو مضنونہ کہتے ١(
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ہ اُس سے مومن افراد کے عال وه کسی کو پالنے سے بخل کر تے ہيں اور منا فق اس سے سير اب نہيں ہوتا ، مضنو نہ ہيں اس لئے ک
  گرانبہا اور قيمتی شٔی کو کہتے ہيں.

)خون اور سرگين ( گوبر) کے درميان ايک مقام تھا جہاں وه لوگ اپنے خدا کے لئے قربانی ذبح کرتے تھے اور اسی سے قريب ٢(
يوں کا آشيانہ بھی تھاصبح کے وقت جناب عبد المطلب خانہ خدا کی طرف گئے اسی وقت سرخ چونچ واال کّوا زمين پر بيٹھا اور چيونٹ

  جہاں بيٹھا تھا اُ سی جگہ چونچ ماری اس طرح سے جناب عبد المطلب چاه زمزم کی جگہ سے آشنا ہوئے.

  ان لوگوں نے کہا:
مھيں اُس وقت تک نہيں چھو ڑيں گے جب تک کہ تم سے ہم لوگ جنگ وجدال نہ اُسے ہم سب ميں تقسيم کرو ورنہ ہم ت

  کريں۔
جناب عبد المطلب نے کہا:اگر ايسا ہے تو ہمارے اور اپنے درميان اپنی مرضی کے مطابق کوئی َحَکم انتخاب کرو تا کہ وه 

  ہمارے درميان قضاوت کرے۔
  )١انھوننے کہا:بنی سعد ِ ھذيم کی کاہنہ (

  : بہتر ہے۔آپ نے کہا
  يہ کاھنہ شام کی بلنديوں کی طرف سکونت پذير تھی۔

پھر اُس کے انتخاب کے بعد جناب عبد المطلب عبد مناف کی اوالد ميں سے اپنے چند اہل خاندان کے ساتھ اور قريش کے 
  ديگر قبائل سے چند افراد کے ساتھ سوار ہوئے اور روانہ ہوگئے۔

اه اور شوره زار زمينوں سے تھا.ابھی حجاز اور شام کے درميان کاکچھ حصہ ہی طے راوی کہتا ہے: ان کاگذر بے آب و گي
کيا تھا کہ جو پانی جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھی لئے ہوئے تھے تمام ہو گيا اور سخت پيا س کا غلبہ ہوا يہاں تک کہ 

  موت کا يقين ہو گيا۔
پياس بجھائيں ليکن انھوں نے پا نی دينے سے انکار کر ديا اور ان لوگوں نے قريش کے قبيلوں سے پانی طلب کيا تا کہ 

کہا:ہم بيابان ميں پھنسے ہوئے ہيں اور جو مصيبت تم پر پڑی ہے اسی مصيبت کا خطره ہم لوگ اپنی جان کے لئے بھی 
  محسوس کر رہے ہيں۔

ور اپنے ساتھيوں کی جان کے لئے جب جناب عبد المطلب نے اپنے قريشی ساتھيوں کی خّست و پست ذہنی ديکھی، تو اپنی ا
  خوفزده ہوئے اور اپنے ساتھيوں سے کہا:تم لوگ کيا بہتر سمجھتے ہو؟ 

انھوں نے جواب ديا:ہم لوگ آپ کی رائے کے تابع ہيں جوآپ کا حکم ہو گا ہم انجام ديں گے۔ جناب عبد المطلب نے کہا: 
پنے لئے ايک گڑھا کھودے اور ہم ميں سے جب کوئی مر ميری رائے يہ ہے کہ ہم ميں ابھی ہر ايک قوی اور بحال ہے ا

  جائے تو دوسرے لوگ اسے گڑھے ميں ڈال کراس کے اوپر مٹی 
..............  

) اُس کا ھنہ کا نام تاريخ طبری ميں اسی طرح ہے ،ليکن باقی ديگر منابع ومآخذ ميں اس کانام '' سعد بن ھذيم'' لکھا گيا ہے، يہ نام ١(
شده ہے کيو نکہ ھذيم کا ھنہ کا باپ نہيں تھا بلکہ اس کے باپ کے بعد اس کی سر پر ستی اس کے ذّمہ تھی لٰہذا کا غلط اور تحريف 

  ھنہ ھذيم کے نام کے ساتھ پہچانی جاتی ہے.

ڈال ديں يہاں تک کہ صرف ايک آدمی بچے گا ايسی صورت مينايک آدمی کا ضايع ہو نا سب کے ضايع ہونے سے بہتر ہے۔
د المطلب کے ساتھيوں نے کہا آپ کا فرمان اور دستور بہتر اور بجا ہے.پھر ان ميں سے ہر ايک نے اپنے لئے ايکجناب عب

گڑھا کھو دا اور اس کے کنارے بيٹھ گيا،سبھی پياس سے مر نے کاانتظار کرنے لگے. پھر کچھ وقفہ کے بعد جناب عبد 
م ہم اپنے لئے جائز نہيں سمجھتے کہ عاجزی اور ناتوانی کے المطلب نے اپنے ساتھيوں سے خطاب کر کے کہا:خدا کی قس

  باعث اپنے ہا تھوں سے خود کو ہالک کر ڈاليں۔
  خدا سے بعيد نہيں ہے کہ اس سرزمين ميں کسی جگہ ہمارے لئے پانی کا انتظام کر دے.اٹھو اور حرکت کرو۔

يلہ قريش کے افراد سے آگے ہوگئے اور قريشيوں ساتھيوں نے حکم کی تعميل کی اور روانہ ہوگئے،يہاں تک کہ سبھی ، قب
  نے ان کا نظاره کرنا شروع کيا کہ ديکھيں کيا کرتے ہيں ۔

جناب عبد المطلب اپنے اونٹ کے قر يب گئے اور سوار ہوگئے جيسے ہی اپنی سواری کو حرکت دی اس اونٹ کے قدم کے 
  نيچے خو شگوار پانی کا چشمہ جاری ہو گيا۔

ے تکبير کہی اور ان کے ساتھيوں نے بھی تکبير کہی پھر اتر کر خود اور ان کے ساتھيوں نے اُس پا نی جناب عبد المطلب ن
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  سے اپنے آپ کوسيراب کيا اور اپنی مشکوں کو بھی پا نی سے بھر ليا ۔
ہميں سيرابجناب عبد المطلب نے اس کے بعد قريش کے افراد کو آواز دی اور کہا :پانی کے نزديک آؤ کہ خدا وند عالم نے 

  کيا ہے۔
وه لوگ آگئے اور پانی نوش کيا اور اپنے برتنوں کوبھی پانی سے بھر ليا اور اس وقت کہا: اے عبدالمطلب! خدا وند عالم نے
تمہارے فا ئده کی خا طر ہمارے بر خالف حکم کيا ہے ،خدا کی قسم ہم زمزم کے معاملہ ميں تم سے کبھی جھگڑا نہيں کريں

ھيں اس چٹيل ميدان ميں پا نی ديا ہے،اسی نے تمھيں زمزم بھی عنا يت کيا ہے.سرفراز اور کا مياب اس گے جس ذات نے تم
  کی طرف لوٹ جاؤ۔ 

جناب عبد المطلب اپنے ساتھيوں کے ساتھ واپس ہوگئے اور اُس کاہن عورت کے پا س نہيں گئے اور اُسے اس کے حال پر 
  چھوڑ ديا۔

عنہ) کی گفتگو سے ہم تک زمزم کے هللا يز ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب (رضی اابن اسحق کہتا ہے: يہ ايک ايسی چ
  )١بارے ميں پہونچی ہے۔ (

  يعقوبی نے تحرير فرمايا ہے:
جب حبشہ کا بادشاه ابرھہ کعبہ کوڈھا نے کی غرض سے اپنے ہا تھی سواروں کے ساتھ مّکہ آيا،قريش پہاڑوں کی چوٹيوں 

نے ان سے کہا: کاش ہم لوگ اکٹھا اور ايک قوت ہوتے اور اس فوج کو خا نہ خدا سے  پر فرار ہوگئے جناب عبد المطلب
  بھگاديتے۔

  انھوں نے کہا : اس کے مقابل ہمارے پاس کوئی عالج نہيں ہے۔
اس لئے جناب عبد المطلب حرم ميں باقی رہے اور کہا:ميں خدا کے گھر سے باہر نہيں جا ؤں گا اور خدا کے عالوه کسی 

  نہيں ما نگوں گا۔سے پناه 
ابرھہ کے سپا ہيوں نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ ليا.جناب عبد المطلب ابرھہ کے پاس گئے جب انھوں نے اندر 

آنے کی اجازت مانگی،تو ان لوگوں نے ابرھہ سے کہا عرب کے سيد وسردار،قريش کے بزرگ، لوگوں ميں معزز انسان 
  تمہارے پاس آئے ہوئے ہيں۔

کے پاس گئے،ابرھہ نے ان کا احترام واکرام کيا اور جمال و کمال اور ان ميں پا ئی جا نے والی شرافت کی بناء پر  آپ اُس
  انھوں نے اُس کے دل ميں جگہ بنا لی،اس نے اپنے متر جم سے کہا: 

  جناب عبد المطلب سے کہو: تم جو چاہتے ہو درخواست کرو۔
  کو تم سے مانگتا ہوں جو تمہارے ساتھيوں نے پکڑ ليا ہے۔  جناب عبد المطلب نے کہا:اپنے ان اونٹوں

  ابرھہ نے کہا:
تم کو ديکھنے کے بعد ميں نے ،تمھيں ايک جليل القدر،عظيم المرتبت انسان خيال کيا اور تم ديکھ رہے ہو کہ ميں تمہاری 

جا نے کا مطالبہ نہيں کرتے کہ عظمت وشرافت ، شان وشوکت کو در ہم بر ہم کر نے آيا ہوں اور تم مجھ سے ميرے واپس 
واپس چال جائوں اور کعبہ کو اس کے حال پر چھوڑدوں، ايسے ميں تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے ميں گفتگو کر رہے 

  ہو؟!
  جناب عبد المطلب نے جواب ديا:

  اس  ميں ان اونٹوں کا ما لک ہوں اور اس گھر کا جس کے بارے ميں تمہارا خيال ہے کہ منہدم کر دو گے
..............  

  ھ. ١٣٥٦. طبع مبطع حجازی، قاھره، ١٥٥۔ ١٥٤، ص  ١) سيرٔه ابن ہشام، ج١(

کا بھی ايک مالک ہے کہ تم کو اس کام سے روک دے گا .ابرھہ نے جناب عبد المطلب کے اونٹونکو واپس کرديا اور ان کی 
  باتوں سے اس کے دل ميں خوف پيدا ہو گيا۔

رھہ کے پاس سے واپس آئے اپنے فرزندوں اور ساتھيوں کو اکٹھا کيا اور کعبہ کے دروازه تک جب جناب عبد المطلب اب
  گئے اور اُس سے لپٹ کر بو لے:

  ) ١لھم!ان تعف فا نھم عيالک (
  يا رّب انَّ العبد يمنُع رحلہُ فامنع رحالک
  اليغلبّن صليبھم و محا لھم ابداً محالک
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  ه کيا ہے.خدايا اگر تو نے انھيں معاف کر ديا تو وه تيرے عيال ہيں....''ابرھہ نے ہميں نابود کر نے کا اراد
خدايا! ہر بنده اپنے گھر کا دفاع اور بچاؤ کر تا ہے،لٰہذا تو بھی اپنے گھر کا دفاع اور تحفظ کر. کہيں ايسا نہ ہو کہ ان کی 

  صليب اور اُن کی طاقت از روی ظلم وبيداد تيری طاقت پر غا لب آجا ئے''۔
  )٢خدا وند عالم نے ابا بيلوں کا لشکر اُس سے جنگ کر نے کے لئے بھيج ديا۔(کہ 

  بحار االنوار ميں خالصہ کے ساتھ اس طرح مذکور ہے:
جناب عبد المطلب نے اپنے بيٹے جناب عبد هللا کو بھيجا تا کہ ابرھہ کے سپا ھيوں کی خبر الئے،پھر اس وقت خود خا نہ خدا

  س کا طواف کيا، پھر صفا و مروه کی جانب رخ کيا اور وہاں کی بھی سات بار سعی کی۔کی طرف گئے اور سات بار ا
جناب عبد هللا ابو قبيس نامی پہا ڑ پر چڑھ گئے اور ديکھا کہ پرندوں( ابابيل) نے ابر ھہ کے لشکر کے ساتھ کيا سلوک کيا 

  ہے. لٰہذا واپس آئے اور اس کی خوشخبری اپنے باپ کو دی۔
لب بيٹے کی خبر سن کر باہر آئے اور کہہ رہے تھے:اے مّکہ والو!دشمن کے پڑاؤکی طرف غنائم حا صل جناب عبد المط
  کر نے جاؤ۔
..............  

سے ذکر کيا ہے، يہ خبر دوسرے لفظوں  ٢٥٤۔ ٢٥٠، ص ١) ہم نے يعقوبی کی باتوں کا خال صہ اس کی تاريخی کتاب کی ج١(
  پر بھی مذکو ر ہے. ٥٦۔ ٢٨، ص ١صفحہ اور طبقات ابن سعد، طبع يورپ، ج ١٦٨اور ٥٤مينسيرٔه ابن ہشام کی پہلی جلد کے 

  .٥١، ص ١؛ سيرٔه ابن ہشام، ج١٠٥، ص ٢)مروج الذھب مسعودی، ج٢(

لوگ دشمن کی پڑاؤ کی طرف روانہ ہوئے اور ديکھا کہ ابرھہ کے سپا ہی ٹوٹے پھوٹے تختوں کے مانند درہم برہم ہو کر 
ہيں.سارے پرندوں کی چونچ اور چنگل مينتين سنگر يزے تھے کہ ہر ايک سے اس لشکر کے ايک ايک ريزه ريزه ہو چکے

سپا ہی کی حالت تباه کر رہے تھے جب سب کو تباه کر ڈاال تو واپس چلے گئے.ايسی چيز کسی نے نہ اس سے پہلے ديکھی 
  تھی اور نہ بعد ميں۔

  ہ کی طرف واپس آئے اور کعبہ کا پر ده پکڑ کر کہا:جب سارے سپا ہی ہالک ہوگئے،جناب عبد المطلب کعب
  يا حابس الفيل بذی المغمس 

  حبستہ کٔا نَّہ مکّوس
  فی مجلس تزھق فيہ األ نفس

  ) نامی جگہ پر روک ديا.١''اے وه ذات جس نے ہا تھی کے لشکر کو ذی مغمس(
  تار ہوگيا جس ميں جان نکل جا تی ہے''۔اسے اس طرح روک ديا کہ گويا سر نگو ہو گيا تھا، وه ايسے مخمصہ ميں گرف

  پھر واپس آئے اور حبشہ کے سپاہيوں سے قريش کے فرار کر نے اور ان کی بے تابی کے بارے ميں کہا:
  طارت قريش اذرٔات خميساً 

 ً   فظلت فرداً ال ٔارٰی ٔانيسا
  و ال ٔاحّس منھم حسيساً 
 ً   ا اّل اَخاً لی ما جداً نفيسا
  )٢(مسّوداً فی اھلہ رئيسا 

'' جب قريش کی ابرھہ کے لشکر پر نظر پڑی تو داہنے بائيں سے فرار ہوگئے اور ميں تن تنہا بے ناصر و مددگار ره گيا 
حتی کہ ان کی دھيمی آواز بھی ميں نے نہيں سنی، سوائے ايک بھائی کے جو ميرا تھا، وه عظيم اور نيک انسان تھا.وه اپنے 

  ار،صاحب فضل و شرف اور عظيم المرتبت انسان ہے''۔اہل (اور قوم) کے درميان سيد و سرد
  مسعودی کی مروج الذھب ميں مذکور ہے:

جس وقت خدا وند سبحان نے ابرھہ اور اُس کے لشکر کو مّکہ ميں داخل ہو نے سے روک ديا(اور انھيں نيست ونابود کر 
  ديا)اس وقت جناب عبد المطلب نے اس طرح شعر ارشاد فر مايا:

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

، مجالس شيخ مفيد ١٣٢، ص ١٥)بحار االنوار، ج٢) ذی مغمس مّکہ سے نزديک طا ئف کے راستہ پر ايک مقام ہے،معجم البلدان.(١(
  .٥اور . ٤٩کی نقل اور شيخ طوسی کے فرزند کی امالی کی نقل کے مطابق ص 
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  انَّ للبيت لرباً ما نعاً 
  من يرده بٔاَثاٍم يصطلم

  لک ہے کہ جو بھی اس کی طرف برا قصد کر ے گا تو وه اسے نابود کر دے گا)(گھر کا روکنے واالايک ما
  رامہ تُبّع فی من جند ت 

  )١حمير و الحی من آل قدم.(
  ( تبع انھيں ميں سے ايک تھا کہ جس نے لشکر کشی کی،اسی طرح حمير اور اس کے قبيلہ والے )

  فانثنٰی عنہ و فی او داجہ 
  جارح امسک منہ بالکظم

  نے کے بعد اس کی گردن مينکچھ زخم تھے جو سانس لينے سے مانع تھے)۔ (کہ لوٹ
  قلت و األشرم تردی خيلہ 
  اِّن ذا االشرم غّر بالحرم

(اور اس کان کٹے (ابرھہ) سے جو اپنے لشکر کو ہالکت ميں ڈال رہا تھا ميں نے کہا:بيشک يہ گوش بريده(کان کٹا) حرم کی
  بہ نسبت نہايت مغرور ہے)۔

  هللا فی ما قد مضی  نحن آل
  لم يزل ذاک علی عھد اِبرھم 

  ( ہم گزشتہ افراد کی آل هللا ہيں اور حضرت ابراہيم کے زمانے سے ہميشہ ايسا رہا ہے)۔
  نحُن دمَّرنا ثموداً َعنوة 
  ۔ثم عادا قبلھا ذات ا الرم

  ہلے شہر ارم والی قوم عاد کو ) ( ہم نے ثمود کی سختی کے ساتھ گو شمالی کی اور انھيں ہالک کر ڈاال اور اس سے پ
  نعبد هللا وفينا ُسنّة 

  صلَة القربٰی وايفاء الذمم 
  ( ہم خدا کی عبادت کر تے ہيں اور ہمارے درميان صلہ رحم اور عہد کا وفا کرنا سنت رہا ہے)۔

ِ فينا حّجة    لم تزل 
  يدفع هللا بھا عنّا النّقم 

  ہے کہ اس کے ذريعہ بالؤں کو ہم سے دور کر تا ہے)۔ ( ہميشہ ہمارے درميان خدا کی ايک حجت رہی

  اشعار کی تشريح
  ۔آثام: ١

  گناه اور اسی طرح گناہوں کی سزا کو بھی کہتے ہيں۔
  
  من آل قرم،، ذکر ہوا ہے. ٫٫)ايک دوسرے نسخہ ميں١(
  ۔يصطلم:٢

  اصطلمہ وصلمہ الّدھرا والموُت اوالعُدّو: انھيں بے چاره کردے،انھيں نابود کرے۔
  ۔تُبّع: ٣

يمن کے بادشاہوں کو کہا جا تا ہے، جس طرح روم کے بادشاہونکو قيصر اور ايران کے بادشاہوں کو کسرٰی کہا جا تا ہے 
  اور وه تُبّع َحِمْيَر کہ جس نے خانٔہ کعبہ کے ساتھ برا قصد کيا تھا انھيں ميں سے ايک تھا۔

  ۔جارح:٤
  زخم۔
  ۔کظم:٥

  سانس کی نالی۔
  ۔اشرم:٦

اک کٹا ہوا(يعنی وه شخص جس کا کان يا ناک شگا فتہ ہو) اور حضرت عبد المطلب کے کالم سے يہ اندازه ہوتا ہے کان يا ن
  کہ ابرھہ ايسا ہی تھا۔
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  ۔تردٰی:٧
  ہالکت ميں ڈال دے۔

  ۔ُغرَّ :٨
اور فريب غرَّ غّرا وغروراً: اسے دھو کہ ديا، اسے مجبور کيا کہ وه ايک باطل چيز کی خواہش کرے،ايسا شخص مغرور 

  خورده ہے۔
  ۔اِْبَرھَم: ٩

  ابراہيم ہے کہ ضرورت شعری کی بناء پر مخفف ہو گيا ہے۔
  ۔عنوة:١٠

  اخذ الشٔی عنوةً: يعنی کوئی چيز زبر دستی اور مجبور کر کے لينا۔
  ۔ايفاء الذمم:١١

  عام رہا ہے۔عہد کا وفا کر نا يعنی ہم ذريت حضرت ابراہيم کے د رميان صلٔہ رحم اور وفاء عہد کا رواج 
يا ہمارے درميان آل هللا يعنی انبياء جيسے ہود،صالح اور ابراہيم تھے اور يہ کہنا بجا ہے کہ جناب عبد المطلب نے لفظ'' فينا'' 

  سے دونوں گروه کو نظر ميں رکھا ہے ۔
لے انبياء تھے اور اس کی حجتيں رہی ہيں، جيسا کہ حضرت ابراہيم سے پہهللا کيونکہ حضرت ابراہيم کی ذريت ميں آل ا

  جيسے ہود ا ور صالح ۔
جناب عبد المطلب ان اشعار مينيہ فرماتے ہيں کہ اس گھر کا ايک مالک ہے جو ہر اس شخص کو روکے گا جو گناه کے 

ارادے سے اس کی طرف قدم بڑھائے گا اور اسے مسمار کر نا چاہے گا .اسی طرح ان اشعار ميں تبع حميری کا تذکره کر 
  ے خا نہ خدا پر دست دارزی کی، پھر بات کو ابرھہ تک لے جا تے ہوئے فرماتے ہيں:تے ہيں کہ جس ن

جب اُس کان کٹے يا ناک کٹے شخص نے خا نہ خدا پر حملہ کا اراده کيا تو ميں نے کہا: يہ کان کٹا حرم کے ساتھ تجاوز کر 
  نے ميں بہت زياده مغرور اور فريب خورده ہے۔

کر کے بعد خبر ديتے ہيں کہ خود ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا سلسلہ حضرت اسٰمعيل جناب عبد المطلب اس مطلب کے ذ
کی ذريت سے ہے اور حضرت ابراہيم کے زمانے ہی سے وه آل هللا ہيں ،جس طرح ہود اور صالح جيسے لوگ آل هللا تھے؛ 

  کے بعد قوم ثمود کو اکھاڑ پھينکا ہے۔يہ ہوداور صالح ايسے آل هللا ہيں جنھوں نے قوم عاد(ارم شہر والوں) اور اس 
  خدا وند عالم نے ابرھہ کی داستان اپنی کتاب قرآن کريم ميں اس طرح بيان کی ہے:

  
  بِْسم ّهللاٰ الَرحمِن الَرِحيمْ 

ْم طَيراً اَبَابِيل٭ تَر ِمْےِھم بِِحجارٍة ِمْن (اَلَْم تََر َکْےَف فَعَل َربَُّک بٔاِْصَحاِب الفِيِل٭ اَلَْم َےْجَعل َکْےَدھُم فِْی تَْضلِيل٭ َواَْرَسَل َعلَيھِ 
يٍل٭ فََجَعلَھُم َکَعصٍف َمٔا ُکوٍل)   ِسجِّ

  
  بخشنے والے اور مہربان خدا کے نام

  (اے ہمارے رسول!) کيا تم نے نہيں ديکھا کہ تمہارے رّب نے اصحاب فيل کے ساتھ کيا کيا؟!
ے ہالک کرنے کے لئے ابابيل پرندوں کو بھيجا. انھيں کھرنجوں کی کيا ان کے مکر وحيلہ کو بيکار نہيں کيا؟! اور ان ک

  کنکرياں مار رہے تھے. پھر انھيں چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا ديا۔
اسی طرح خدا وند عالم نے جناب عبد المطلب کی تعبير ميں قوم ثمود اوراُن کے صالح آل هللا سے مقابلے کے متعلق اس 

  طرح خبر دی ہے:
َ َمالَُکْم من اِلٍہ َغيُره...٭قَالُوا َےْا َصالُِح قَْد ُکنَت فِينَا (َواِلیٰ  َمرجّواً قَبَل ٰھَذا اَتَنھٰانَا ٔان نَعبَُد  ثَُموَد اََخاھُْم َصالِحاًقَاَل َےاقَوِم اعبُُدوا ّهللاٰ

اتَْد ُعونَااِليِہ ُمِريٍب٭قَاَل َےا اَجاء َما َےعبُد ابَٔاؤنَا َواِنَّناَ لَفِی َشٍک ِممَّ نٍة ِمْن ربِِّی َوآتَانِی ِمْنہُ َرْحَمةً...٭فَلَمَّ قَوِم اََرايتُم اِْن ُکْنُت َعلٰی بےِّ
يَحةُ فَأَْصبَُحوا فِی ِدٰےاِرِھمْ  ينَا َصالِحاً َوالَِّذيَن آَمنوا معہُ...٭َو ٔاََخَذ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّ   )١ود)( َجاثِميَن٭ ...ااَلَّ بُعداً لِثمُ اَْمُرنَا نَجَّ

ہم نے صالح پيغمبر کو قوم ثمود کی طرف بھيجا.صالح نے کہا:اے ميری قوم!اُس خدا کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی 
معبود نہيں ہے...(قوم نے) کہا:اے صالح! تم اس سے پہلے ہمارے درميان اميد کا مرکز تھے.کيا تم ہميں اس کی پرستش 

عبادت کی ہے؟ہم اس چيز سے جس کی تم ہميں دعوت ديتے ہو سخت بد سے روکتے ہو جس کی ہمارے آباء واجداد نے 
گمان ہيں.صالح نے کہا:اے ميری قوم!اگر ہم اپنے دعوٰی پر خدا کی طرف سے ايک دليل اور معجزه رکھتے ہيں اوراُس 

ور وه لوگ سے مجھے ايک رحمت ملی ہو تو اس وقت تمہاری کيا رائے ہو گی؟ جب ہمارے قہر کا حکم پہنچا تو ،صالح ا
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جو ايمان الئے تھے ان کو ہم نے نجات دی....اور ظالموں کو آسمانی صيحہ ( چنگھاڑ ) نے اپنی گرفت ميں لے ليا اور صبح
کے وقت اپنے ديار ميں(ہميشہ کے لئے) بے حس وحر کت پڑے ره گئے.... آگاه رہو کہ ثمود رحمت خداوندی سے دور ہيں۔

  ) ٢مقام پر ذکر ہوئی ہيں( ٢٧قرآن کريم ميں دوسری جگہ  اسی طرح ان کے اخبار اور حکا يات
  پھر اس کے بعد جناب عبد المطلب اپنی گفتگو ميں خبر ديتے ہيں:

ثمَّ عاداً قبلھا ذات االرم۔ قوم عاد کہ انھيں خدا وند عالم نے ہالک کر ڈاال جو کہ قوم ثمود سے پہلے زندگی گذار رہے تھے آپ
ويں آيات سے يا ديگر سوروں ميں جو  ٦٨ويں تا٥٠ويں اور سو ره ہود کی  ٧٤ويں تا  ٦٥ی کی يہ گفتگو سورٔه اعراف ک

  )٣بيان ہوا ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے۔(
..............  

  ) لفظ ثمو د کے لئے الفاظ قرآن کر يم سے متعلق المعجم المفہرس مالحظہ ہو.٢.(٦٨اور  ٦٦، ٦٣تا  ٦١) سورٔه ہود، آيت، ١(
  کے لئے الفاظ قرآن کريم سے متعلق المعجم المفہرس مال حظہ ہو. )لفظ عاد٣(

اسی طرح انھوں نے شہر ارم کو قوم عاد سے متعارف کر ايا ہے ، يہ بات خدا وند عالم کی سورهٔ فجر کی چھٹی تا نويں آيات
  سے مطابقت رکھتی ہے:

ْخَر بِا ْلٰواِد)(اَلََم تََرَکيَف فََعَل َربَُّک بَِعاٍد٭اَِرَم َذاِت اْلِعمادِ    ٭ الَّتِی لَْم ُےخلَق ِمْثلُھَا فِْی البِالِد٭ َو ثَُموَد الَِّذيَن َجابُواالصَّ
(اے ہمارے رسول!) کيا تم نے نہيں ديکھا کہ تمہارے رّب نے قوم عاد کے ساتھ کيا کيا؟!. شہر ارم ميں جو کہ بلند وباال اور 

  عالی شان محلوں واال تھا ؟ ! 
کا مثل دوسرے شہروں ميننہيں پيدا ہوا. اور قوم ثمود کے ساتھ جو وادی ميں پتھروں کو کاٹ کر اپنے لئے  ايسا شہر کہ جس

  پتھروں سے قصر تعمير کرتے تھے؟!
اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عبد المطلب کا شعر قرآن کر يم ميں مذکور پيغمبروں اور ہالک شده امتوں کی خبروں 

  سے مطابقت رکھتا ہے۔
وه جہاں پر اپنے اجداد کی توصيف کر تے ہيں اور انھيں هللا کے نبيوں کی رديف ميں ، پسنديده اخالق ، جيسے صلہ رحم 

اور عہد کے وفا کر نے والی صفت سے متصف ہو نے کی بناء پر، قرار ديتے ہيں، وہيں ان کی بات کی سچائی ان کے 
  گزشتہ فصلوں ميں مفصل طور پر بيان کی گئی ہے۔ اجداد کی سيرت کے بارے ميں ثابت ہوجاتی ہے، جو کہ

اور آپ کی يہ بات کہ: وه لوگ حضرت ابراہيم کے زمانے سے ہی آج تک آل هللا اور خدا پرست ہيں اور خدا وند عالم ہميشہ 
زوں کو ان کے ذريعہ(يعنی جن لوگوں کو وه آل هللا اور حجت خدا کے عنوان سے متعارف کر تے ہيں) برائی اور ناگوار چي

دور کر تا ہے، يہ ايک ايسا مطلب ہے جو صحيح اور درست ہے .کيوکہ ان کے خدا پرست ہو نے کا مفہوم يہ ہے کہ وه 
لوگ خدا کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہيں کر تے اور ہم ان کی بات کی صداقت کو اس بات سے درک کر تے ہيں 

کسی کو ايسا نہيں پايا کہ بُت کو سجده کيا ہويا بُت کے لئے قربانی کی  کہ پيغمبر کے آباء واجداد ميں حضرت اسٰمعيل تک
ہو،يا بت کے نام پر حج کا تلبيہ کہاہو يا بت کی قسم کھا ئی ہو يا بت کی کسی بيت يا کسی شعر ميں مدح وستائش کی ہو،بلکہ 

ے تقرب حاصل کر نے کے لئے قربانی ان تمام موارد ميں بر عکس ديکھا ہے کہ انھوں نے خدا کا سجده کيا ہے اور خدا س
کی ہے اور خداوند عالم کی قسم کھائی اور اُ س کی تعريف وتوصيف کی ہے.اس لحاظ سے حضرت عبد المطلب کی بات کا 

  صادق ہو نا روشن وآشکار ہے۔
وردگار عالم نےرہی ان کی يہ بات کہ ان کے درميان ہميشہ خدا کی کوئی حجت رہی ہے، تو اس کے متعلق يا يہ کہيں کہ پر

اپنے گھر کے ساکنوں کو مّکہ ميں کہ جسے ام القری کہتے ہيں ان کے حال پر چھوڑ ديا ہے يعنی اس ام القرٰی اور اس کے 
اطراف ميں رہنے والے اور وه لوگ جو حج ادا کر نے کے لئے اس کے محترم گھر کی طرف آتے ہيں پانچ سو سال سے 

چھوڑ ديا ہے اور کسی ايسے شخص کو جس کے پاس شريعت اسالم وه لوگ حاصل کرزياده مدت تک انھيں ان کے حال پر 
سکيں ان کے درميان قرار نہيں ديا ہے کہ اس بات کا غلط ہو نا واضح اور آشکا ر ہے؛اور ہم نے اس کتاب کی ربوبيت کی 

  بحث ميں تشريح کی ہے کہ پروردگار عالم اس طرح کی چيزوں سے منزه اور مبرا ہے۔
  کہيں کہ: يا يہ

پروردگار عالم نے مسلسل نسلوں کو پانچ سو سال سے زياده ام القرٰی اور اس کے اطراف ميں ان کے حال پر نہيں چھوڑا 
ہے اور اُن کے درميان ايسے افراد کو قرار ديا ہے کہ اگر ان ميں سے کوئی دينی احکام سيکھنا چاہے تو وه سکھانے کی 

  کے مصداق کے مطابق کہ خدا فرماتا ہے:صالحيت رکھتا ہو؛ اس آئہ شريفہ
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  (َوالَِّذْےَن َجاھَُدواِفينَالَنَْھِد َےنَّھُْم ُسبُلَنَا)
  ''اور وه لوگ جو کہ ہماری راه ميں سعی و تالش کرتے ہيں،ہم خود ہی انھيں اپنی راه کی راہنمائی کرتے ہيں ''۔

ں کو قرار ديا ہے کہ جو اُسی نسل کے سارے افراد پر حجت اس بناء پر خدا وند عالم نے انھيں افراد کے درميان ايسے لوگو
تمام کرتے ہيں. ايسی صورت ميں دين خدا کی طرف ہدايت کر نے واال جناب عبد المطلب اور آپ کے آباء و اجداد کے 
 عالوه حضرت ابراہيم تک کون ہوسکتا ہے؟ پروردگار عالم کی قسم کہ خدا وند متعال نے ان کے درميان ذريت حضرت

ابراہيم سے حجتيں قرار ديں اور ان پر حجت تمام کی ہے اور ان کے ذريعہ بُرائی اور عذاب کو ان سے دور کيا ہے.اور 
  جناب عبدالمطلب نے سچ کہا ہے کہ:

  نحُن آل هللا فی ما قد مضٰی 
  لم يزل ذاک علی عھد ابرھم

  لم تزل هللا فينا حجة 
  يد فع هللا بھا عنّا النقم
کے شاعرانہ اسلوب ميں بالخصوص مذکوره با ال ابيات ميں کہ آپ نے اپنے شکست خورده دشمن (ابرھہ  جناب عبد المطلب

اور اس کے سپا ہی) پر فخر ومباہات کے موقع پر کہا ہے اور جن فضائل و مناقب کو شمار کيا ہے گزشتہ اور موجوده 
  عرب کی شاعرانہ روش سے واضح اور آشکار فرق پا يا جا تا ہے ۔

کہ آپ نے اپنے باپ ہاشم کے وجود ذی جود پر افتخار نہيں کيا ايسا سخی اور جواد باپ جس نے خشک سالی کے زما کيون
نے ميں مّکہ والوں کو کھانا کھالنے کا بندو بست کيا اور اونٹوں پر تجا رتی اجناس بار کر نے کے بجائے مّکہ والوں کے 

جن پر لوگوں کے لئے غذا ال د کر الئے تھے ،نحر کيا اور گرسنہ (  لئے شام سے غذا الئے اور. پھر انھيں اونٹوں کو
بھوکے) لوگوں کو سير کيا. يہ ايسا کار نامہ انجام ديا ہے کہ اُن سے پہلے نہ کسی عرب نے ايسا کيا اور نہ ہی حاتم طائی 

ی داستان ميں کو ئی ايسا کا رنامہ نے اور نہ ہی ان سے پہلے يا بعد ميں کسی اورنے انجام ديا اور نہ ہم نے گزشتہ امتوں ک
مالحظہ کيا ہے. اور اپنے باپ کے اقدام کو جو کہ اعتفاد کی رسم کو ختم کرنے کے لئے تھا کہ کو ئی گھرا نہ مجبوری اور

گرسنگی(بھوک) کے زير اثر موت سے دوچار نہ ہو اپنے لئے فخر شمار نہيں کر تے اور اس وقت عرب کو تجارت کے 
  اور اجناس کو آباد سرزمينوں ميں لے جانے کو اپنی فوقيت و بر تری کا معيار نہيں سمجھتے۔آداب سکھا نے 

جناب عبد المطلب نے ان تمام فضائل ميں سے کسی ايک فضيلت کو اپنے لئے افتخار کا باعث نہيں سمجھا،جب کہ تمام 
ص تھے.اس طرح کے امور ميں لوگوں کے درميان مذکوره باال فضائل صرف اور صرف ان کے باپ ھا شم سے مخصو

جو کہ خدمت خلق کا پتہ ديتے ہيں خود پر فخر ومباہات نہ کر نا هللا کے نبيوں اور اس کی حجتوں کے واضح اورنمايا صفا 
ت ميں سے ہے.يعنی يہ لوگ لوگوں کے ساتھ جود و بخشش کر کے اور معاشی امور ميں ان کی خد مت کرکے لوگوں پر 

صرف لوگوں کو اس منصب سے جو خدا نے اُن سے مخصوص کيا ہے اور لوگوں کو ہدايت کا  احسان نہيں جتاتے بلکہ
وسيلہ قرار ديا ہے آگاه کرتے ہيں.يہ کام جناب عبد المطلب نے اپنے اشعار ميں انجام ديا ہے جس ميں فرماتے ہينکہ ''ہم قديم 

 زمانے سے ہی آل هللا تھے...''۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  جناب عبد المطلب اور پيغمبر اکرۖم کی والدت
انساب االشراف ميں ختمی مرتبت حضرت محمد صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کی وال دت سے متعلق اختصار کے ساتھ يوں ذکر 

  کيا گيا ہے:
  جب آمنہ کے بطِن مبارک ميں حضرت پيغمبۖر کا نور استقرا ر پايا تو خواب ميں کوئی ان کے ديدار کو آيا اور اُس نے کہا:
 اے آمنہ! تم اس امت کے سيد وسردار کی حامل ہو، جب تمہارا بچہ پيدا ہو جا ئے تو کہو:(اُعيُذک بالواِحد ِمن شرِّ ُکلِّ حاسِد)۔

شر سے خدا وند واحد کی پناه ميں ديتی ہوں'' اور اس کا نام احمد رکھو؛اور ايک روايت کے  يعنی ''تمھيں ہر حاسد کے
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مطابق محمد رکھو. جب پيغمبر اکرۖم کی والدت ہو گئی تو آمنہ نے جناب عبد المطلب کو پيغام بھيجا کہ آپ کے لئے ايک بچہ
ال ميں کہ ان کی اوال د اُن کے ہمراه تھی) اور انہوں نےپيدا ہوا ہے.جناب عبد المطلب شاد و خرم اٹھے اور گھر آئے (اس ح

اپنی نگاہيں نو مولود فرزند کی طرف جمائيں، آمنہ نے اپنے خواب کو اُن سے بيان کيا اور يہ کہ اُن کے حمل کی مدت سہل 
اور اُسے اپنے اور آسان رہی ہے اور والدت آسانی سے ہو گئی ہے، جناب عبد المطلب نے بچے کو ايک کپڑے ميں لپيٹا 

  سينے سے لگا کر کعبہ ميں داخل ہوگئے اور يہ اشعار پڑھے:
ّٰ الَِّذْی اَعطَانِی  ِ   اَْلَحمُد 

َب ا اَلردانِ  ذا اْلُغاْلَم الطَےِّ   ھَٰ
  اُعيذه با لبيِت ذی االرکان 

  من کل ذی بغی و ذی شنآنِ 
  و حاسٍد مضطرب العنان

اک و پاکيزه اور مبارک و نورانی بچہ عنايت کيا ہے. ميں اسے خداوند عالم تمام تعر يف اس خدا کی ہے جس نے ہميں يہ پ
  کے گھر کی پناه مينديتا ہوں تاکہ ظالموں،بد خواہوں اور بے لگام حاسدوں کے شر سے محفوظ رہے۔

  تاريخ ابن عساکر اور ابن کثير ميں کچھ ابيات کا اضافہ کيا ہے کہ جو ان کے آخر ميں ذکر ہوئے ہيں!
  ذيل اشعار جو آخر ميں اضافہ کے ساتھ مذکور ہيں :  مندرجہ

  انت الذی ُسمِّيت فی الفرقان 
  فی کتب ثابتة المبان

  )١احمد مکتوب علی اللسان (
  ''تو وہی ہے جس کا نام فرقان اور محکم غير تحريف شده کتابوں ميں اور زبانوں پر'' احمد'' ہے ۔ 

  کہ آسمانی کتابوں ميں ان کے پو تے کا نام احمد ہے۔  ان اشعار ميں جناب عبد المطلب خبر ديتے ہيں
  طبقات ابن سعد ميں اختصار کے ساتھ اس طرح مذکور ہے:

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

؛ ٦٩ص  ١؛ تاريخ ابن عساکر،ج١٠٣، ص ١کلمات ميں اختالف کے ساتھ؛طبقات ابن سعد، ج ٨١۔٨٠، ص ١) انساب االشراف، ج١(
  بھی مالحظہ کيجئے. ٥١، ص١دال ئل بيھقی، ج ؛ اسی طرح٢٦٥۔ ٢٦٤، ص ٢ابن کثير، ج

حليمہ:حضرت پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کو دودھ پال نے والی دا يہ پيغمبر خدا ۖ کی جان کے بارے ميں خوفزده 
لوگوں کی ہوئيں اسی وجہ سے کہ انھيں پانچ سال کے سن ميں مّکہ واپس لے آئيں تا کہ ان کی ماں کے حوالے کر ديں،ليکن 

بھيڑ کے درميان انھيں ُگم کر گئيں اور جتنا بھی تال ش کيا کوئی نتيجہ نہ نکال اور آپ نہ ملے۔ لٰہذا حضرت عبد المطلب کی 
خدمت ميں دوڑی ہوئی آئيں اور واقعہ سے انھيں آگاه کيا.جناب عبد المطلب کی جستجو بھی فرزند کے حصول ميں نتيجہ 

  کی طرف رخ کر کے کہنے لگے۔ خيز نہ ہوئی نا چا ر وه کعبہ
  الھُّم ٔاَدِّ راکبی محّمدا 

  ٔادِّ ْه الیَّ َواصطنع عندی يدا
  انت الذی جعلتَہُ لی عضدا 

  ال يبعد الدَّھُر بہ فيبعدا
يتَہُ ُمحّمداً (   )١انت الَّذی سمَّ

ار قراردے.تو نے ہی اُس کو (خدا يا! ہمارے شہسوار محمۖد کو واپس کر دے ،اُسے لو ٹا دے اور اسے ميرا ناصر و مدد گ
  ميرا بازو قرار ديا ہے، زمانہ کبھی اس کو مجھ سے دور نہ کرے، تو نے ہی اس کا نام محمۖد رکھا ہے)۔

  يہاں بھی جناب عبد المطلب تصريح کر تے ہيں کہ يہ خدا ہے جس نے اُن کے پو تے کا نام محمۖد رکھا ہے۔ 
  مروج الذھب نامی کتاب ميں مذکور ہے:

عبد المطلب اپنے فرزندوں کو صلٔہ رحم اور کھانا کھال نے کی وصيت اور انھيں تشو يق کرتے تھے اورڈرايا کرتے جناب 
  تھے تا کہ ان لوگوں کی طرح جو معاد،بعثت اور حشر و نشر کے معتقد ہيں، عمل کريں۔

اب ابوطالب'' کودی اور پيغمبر اکرۖم سےانھوں نے سقايت (سقائی) اور رفادت کی ذمہّ داری اپنے فرزند''عبد مناف'' يعنی''جن
  )٢متعلق وصيت بھی انھيں سے کی (
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  سيرٔه حلبيہ و نبويہ نامی کتابوں ميں مذکور ہے:
جاہليت کے زمانے ميں جناب عبد المطلب اُن لوگوں ميں سے تھے جنھوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر دی تھی وه 

ں بارگاه خدا وندی ميں مقبول ہوتی تھيں) انھيں ان کی جود وبخشش کی وجہ مستجاب الداعوت انسان تھے (يعنی ان کی دعائي
سے '' فياض'' کہتے تھے اور چونکہ پر ندوں کے لئے پہاڑوں کی چوٹيوں پر کھا نے کا انتظام کرتے تھے انھيں لوگوں نے 

  ''مطعم طير السمائ'' (آسمان کے پرندوں کوغذا دينے والے کا) لقب دے رکھا تھا۔ 
..............  

؛ اسی طرح ٨٢، ص ١، خبر ميں اور لفظ کے اختالف کے ساتھ انساب االشراف۔ ج ٧١۔ ٧٠، ص ١)طبقات ابن سعد، طبع يورپ، ج١(
  ١٠٩۔ ١٠٨، ص ٢) مروج الذھب، ج٢بھی مالحظہ ہو؛( ٣٩٠، ص١سبل الھدی واالرشاد ،ج

  روای کہتا ہے! قريش ميں صابر اور حکيم شمار ہوتے تھے۔
  و زی کی نقل کے مطابق اختصار سے ذکر کيا ہے:پھر سبط ج

جناب عبد المطلب اپنے بيٹوں کو ظلم و ستم اور طغيانی و سر کشی کے ترک کر نے کاحکم ديتے تھے اورانھيں مکارم 
اخالق کی رعايت کی تشو يق اور تحريک کر تے اور انھيں اس پر آماده کرتے تھے اور نازيبا حرکتوں اور ناپسنديده افعال 
کے انجام دينے سے روکتے تھے وه کہتے تھے: کو ئی ظالم اور ستمگر دنيا سے نہيں جا ئے گا مگر يہ کہ اس کے ظلم کا 

  انتقام لوگ اُس سے لے ليں گے اور وه اُس کی سزا بھگتے گا۔
رناموں اور بُرے افعال قضاء الٰہی سے ايک ظالم انسان جو کہ شام کا رہنے واال تھا بغير اس کے کہ وه دنيا ميں اپنے سياه کا

  کی سزا بھگتے انتقال کر گيا. اس کی داستان جناب عبد المطلب سے نقل کی گئی۔
انھوں نے تھوڑی دير غور وفکر کيا اور آخر ميں کہا: خدا کی قسم اس دنيا کے بعد ايک دو سری دنيا ہے جس ميں نيک 

  ے عمل کی سزا دی جائے گی۔لوگوں کو ان کے نيک عمل کی جزا اور بد کا روں کو اُن کے بُر
يہ بات اس معنی ميں ہے کہ ستمگر و ظالم انسان کا دنيا ميں نتيجہ يہ ہے .اور اگر مر گيا اور اُسے کوئی سزا نہ ملی تو پھر 

  اس کی سزاآخرت کے لئے آماده اور مہيا ہے۔
ہے جيسے نذر کا پورا کرنا،محارم سے ان کی بہت ساری سنتيں ايسی ہيں جن ميں اکثر و بيشتر کی تائيد قرآن کريم نے کی 

نکاح کی ممانعت،چور کا ہاتھ کاٹنا،لڑکيوں کو زنده در گور کر نے سے روکنا،زنا اور شراب کو حرام کر نا اور يہ کہ برہينہ
  )١خا نہ خدا کا طواف نہيں کر نا چاہئے۔ ( 

  سيرٔه بنويہ نامی کتاب ميں مذکور ہے کہ :
المطلب، قريش کے حکيموں اور بہت زياده صبر کر نے والوں اور مستجاب الدعوة انسان  جناب ہاشم کے فرزند جناب عبد

ميں شمار ہوتے تھے.اُنہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی تھی۔ وه سب سے پہلے انسان ہيں جو اکثر شبوں ميں کوه 
کھالتے اور پہاڑوں کی بلندی پر جا کر اس حرا ميں عبادت(تحنث) کر تے تھے.وه جب رمضان کا مہينہ آتا توفقراء کو کھانا 

کے ايک گوشہ ميں خلوت اختيار کرتے اس غرض سے کہ لوگوں سے کناره کشی اختيار کر کے ذاِت خدا وندی کی عظمت 
  )٢اور بزرگی کے بارے ميں غور و خوض کريں۔(

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

اسی مضمون سے ملتی جلتی عبارت انساب  ٢٠، ص ١يہ ، ج) سيرٔه نبو٢.(٢١،ص  ١؛ سيرٔه نبوئہ ، ج٤ص  ١)سيرٔه حلبيہ، ج١(
  پر مذکو ر ہے. ٨٤االشراف کی پہلی جلد کے صفحہ 

تاريخ يعقوبی اور انساب اال اشراف بال ذری ميں اختصار کے ساتھ اس طرح ذکر ہوا ہے ( اور ہم نے اس مطلب کو تاريخ 
  يعقوبی سے ليا ہے)۔

گرانی کے ساتھ گذرگئے يہاں تک کہ کھيتياں برباد ہوگئيں اور دودھ پستا نوں ميں قريش پر مصيبت کے سا لہا سال قحط اور
خشک ہوگئے قريشيوں نے عاجزی اور درماندگی کے عالم ميں جناب عبد المطلب سے پناه مانگی اور کہا:خدا وند عالم نے 

سے درخواست کرو تاکہ وه ہميں تمہارے وجود کی برکت سے بارہا ہم پر اپنی رحمت کی بارش کی ہے اس وقت بھی خدا 
  سيراب کرے۔

جناب عبد المطلب رسول خدۖا کے ہمراه اُن اّےام ميں جب کہ وه اپنے جد کی آغوش ميں تھے (اور اپنے جد کے سہارے 
  راستہ طے کرتے تھے) باہر نکلے اور اس طرح دعا کی۔
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ل َو ھؤالِئ عباُدک َو اماؤک بِعذراِت حرمک َےشُکون ''ٔاللّھم سادَّ الخلَّة ِ،َوَکاِشَف الُکربِة،اَنت َعالم َغير ُمعَ  لَّم، َمسؤول غيُر ُمبَخَّ
ھُّم َو ٔاَمطرنَّ َغيثاً َمريعاً مغدقاً) رَع،فاسمعنَّ الّٰ   اِليَک َسنيِھم الَّتی ٔاَقحلِت الَضرع َو ٔاَ ذھبِت الزَّ

والے تو بغير تعليم کے عالم ہے اور بخل نہ  خدايا !اے ضرو رتوں کو پورا کر نے والے اور کرب و بيچينی کو دور کر نے
  کر نے واال مسئول ہے يہ لوگ تيرے بندے اور کنيزيں ہيں جو تيرے حرم کے ارد گرد رہتے ہيں۔

  تجھ سے اس قحط کی شکا يت کرتے ہيں جس سے پستا نوں ميں دودھ خشک ہو گيا ہے اور کھتياں تباه و برباد ہوگئيں ہيں۔
  ان پر زور دار موسال دھار بارش نازل فرما۔لٰہذا خدا يا! ُسن اور 

قريش ابھی وہاں سے حر کت بھی نہيں کر پا ئے تھے کہ آسمان سے ايسی موسال دھا ر بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو 
  گيا۔

  ايک قريش نے ايسے مو قع پر اس طرح شعر کہا:
  بشيبة الحمد اسقٰی هللاُ بلدتنا وقد فقدنا الکرٰی واجلّوذ المطرُ 

''خدا وند عالم نے شيبة الحمد(جناب عبد المطلب) کی بر کت سے ہماری سر زمينوں کو سيراب کيا جب کہ ہم عيش وعشرت 
  کھو چکے تھے اور بارش کا دور دور تک سراغ نہيں تھا''۔

  منّاً من هللاِ بالميموِن طائره وخير من بّشرت يوماً بہ ُمضرُ 
ود سے ،ہم پر احسان کيا ہے اور وه سب سے اچھا انسان ہے کہ ايک دن مضر ''خداوند عالم نے مبارک فال انسان کے وج
  قبيلہ والے اُس سے شاد و خرم ہوئے ہيں ''۔

  )١ُمبارک االمِر ُےستقٰی الغماُم بہ ما فی األنام لہ عدُل و الخطُر(
رميان وه بے نظير و بے '' وه مبارک مرد (جناب عبد المطلب) جس کی وجہ سے بادل نے برسنا شروع کيا؛ لوگوں کے د

  مثال ہے ''۔
  بحار االنوار ميں مذکور ہے:

لوگ رسول خدا کے جد جناب عبد المطلب کے لئے کعبہ کے پاس فرش بچھا تے تھے تا کہ اس پر وه تشريف فر ما ہوں اور 
صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم اس پر ان کے احترام ميں ا ن کے سوا ان کی کوئی اوالد بھی نہيں بيٹھتی تھی،ليکن جب پيغمبر اکرم

آتے تھے تو اُس پر بيٹھتے تھے، آنحضرۖت کے چچا حضرات جا کر انھيں اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے ليکن 
  جناب عبد المطلب اُن سے مخاطب ہو کر کہتے!

  ميرے بيٹے کو چھوڑ دو اسے نہ روکو۔
  )٢خاص شان اور منزلت ہے۔(پھر آنحضرت ۖ کی پشت پر ہا تھ رکھ کر کہتے:ميرے اس بيٹے کی 

  تاريخ يعقوبی نامی کتاب ميں مذکو ر ہے کہ :
جناب عبد المطلب نے کعبہ کی حکومت اور ذّمہ داری اپنے بيٹے زبير کے حوالے کی اور رسولخدا ۖ کی سرپرستی اور 

اور بے مثال افتخار  زمزم کی سقائی جناب ابو طالب کے سپر د کی اور کہا:ميں نے تمہارے اختيار ميں ايسا عظيم شرف
  قرر ديا ہے جس کے سامنے عرب کے بزرگوں کے سر خم ہو جائيں گے۔

  پھر اس وقت جناب ابو طالب سے کہا:
  أُوصيک يا عبد مناٍف بعدی 

  بُمفرٍد بعد ٔابيہ فردِ 
  گيا ہے''۔ ''اے عبد مناف! تم کو اپنے بعد ايک يتيم کے بارے ميں وصيت کرتا ہوں کہ جو اپنے باپ کے بعد تنہا ره

  فارقہ و ھُو ضجيع المھد 
  فَُکنت کا ألُ ّم لہ فی الوجد

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

پر حاالت پراگنده طور پر مذکور ہيں ليکن ہم نے تاريخ يعقوبی کی  ١٨٥تا ١٨٢) يہاں تک بال ذری کی انساب االشراف کے صفحہ ١(
  . ١٥٠ا ور ١٤٦اور ١٤٤، ص ١٥)بحار االنوار، ج٢سے اس واقعہ کو نقل کيا ہے.( ١٣اور  ١٢ص  ٢ج،

''اس کا باپ اس سے اس وقت جدا ہوگيا جب وه گہوارے ميں تھا اور تمہاری حيثيت اس کے لئے ايک دل سوز اور مہربان 
  ماں کی تھی ''۔

  تُدنيہ من ٔاَحشائھا و الکبد 
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  فَٔانت ِمن ٔارجٰی بنّی ِعندی
  )١لدفع ضيٍم ٔاَو لشدِّ عقد (
ے آغوش ميں ليتی ہے.ميں تم سے مشکالت اور پريشانيوں کے بر طرف کر نے اور رشتہ کو ''کہ اسے دل و جان س

  مضبوط بنا نے کے لحاظ سے اپنے تمام فرزندوں سے زياده اميد رکھتا ہوں''۔
  بحار االنوار ميں،واقدی کی زبانی اس واقعہ کے نقل کے بعد اختصار کے ساتھ اس طرح روايت ہے:

  لر فدی اوصيک ٔاَرجٰی اھلنا با
  يابن الذی غيبتہ فی اللحدِ 

  بالکره منّی ثّم ال بالعمدی 
  وخيرة هللا يشاء فی العبدِ 

جناب عبد المطلب نے کہا:اے ابو طالب! ميں اپنی وصيت کے بعد تمہارے ذّمہ ايک کام سپرد کررہا ہوں.جناب ابو طالب نے 
  پو چھا کس سلسلہ ميں؟

کے متعلق ہے کہ تم ميرے نزديک اس کی عظمت اور قدر ومنزلت کو جا  کہا: ميری تم سے وصيت ميرے نور چشم محمدۖ 
نتے ہو،لٰہذا اس کی مکّمل طور پرتعظيم کرو اور جب تک زنده ہو روز وشب کسی بھی وقت بھی ا س سے الگ نہ ہونا؛ خدا 

  را ،خدا را،حبيب خدا کے بارے ميں۔
رو کہ بہت جلد ہی عظيم اور گراں قدر امرکا اس ميں نظاره پھر اُس وقت اپنے ديگر بيٹوں سے کہا:محمد کی قدر دانی ک

کروگے اور بہت جلد اس کے انجام کار کو جس سلسلے ميں ميں نے اس کی تعريف و توصيف کی ہے وقت آنے پر سمجھ 
  جائو گے ۔

ی جان و مال اُس پر فداجناب عبد المطلب کے فرزندوں نے ايک آواز ہو کر کہا: اے بابا! ہم مطيع اور فرمانبردار ہيں اور اپن
  کر ديں گے۔

پھر اس وقت جناب ابو طالب نے جوپہلے سے ہی پيغمبۖر کے ديگر چچا کے مقابلے سب سے زياده ان کی بہ نسبت مہر بان 
اور دلسوز تھے. کہا: ميرا مال اور ميری جان محمد پر فدا ہے،ميں ان کے دشمنوں سے جنگ کروں گا اور دوستوں کی 

  نصرت کروں گا۔
..............  

  .١٣،ص  ٢) تاريخ يعقوبی،ج،١(

  واقدی نے کہا ہے:
پھر جناب عبد المطلب نے اپنی آنکھيں بند کر ليں اور دوباره آنکھ کھولی اور قريشيوں کی جانب نظر کی اور بو لے:اے 

  ميری قوم! کيا تم پر ميرے حق کی رعا يت واجب نہيں ہے؟ 
کی رعايت چھوٹے بڑے،سب پر واجب ہے تم ہمارے نيک رہبر اور بہترين رہنما سب نے ايک ساتھ کہا:بيشک،تمہارے حق 

  تھے۔ 
جناب عبد المطلب نے کہا: ميناپنے فرزند محمۖد بن عبد هللا کے بارے مينتم سے وصيت کر تا ہوں اس کی حيثيت اپنے 

ظلم روا نہ رکھنا اور اس کے درميان ايک محتر م اور معزز شخص کی طرح سمجھنا اس کے ساتھ نيکی کر نا اور اس پر 
  سامنے نا پسنديده افعال بجا نہ النا۔

  )١جناب عبد المطلب کے فرزندوں نے ايک ساتھ کہا: ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم اس کی اطاعت و پيروی کريں گے۔ (
  ابن سعد کی طبقات ميں مذکو ر ہے:

ب ابو طالب کو پيغمبر اکرۖم کی محافظت و نگہداری کی جب جناب عبد المطلب کی موت کا وقت قريب آيا،تو انھوں نے جنا
  )٢وصيت کی۔(

جناب عبد المطلب کا اس وقت انتقال ہوا جب رسول خدا ۖ آٹھ سال کے تھے اور وه خود ايک سو بيس سال کے تھے کہ اس 
  سن ميں دنيا کو وداع کہہ کر رخصت ہوئے۔

وی و توانا بنا يا تھا اور صبر وتحمل اور جو د وسخا کے اعتبار خدا وند عالم نے جناب عبد المطلب کو جسمی اعتبار سے ق
سے بڑا حو صلہ ديا تھا اور آپ کا ہاتھ بہت کھال ہوا تھا . انھيں توحيد پرست،روز قيامت کی سزا کا معتقد اور جاہليت کے 

تباہی کا باعث ہوتی ہيں ان دور ميں خدا پر ست بنايا اور بتوں کی پرستش اور تمام ہال کت بار چيزوں سے جو لوگوں کی 
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سے انھيں دور رکھا تھا.وه ظلم وستم اور گناہوں کے ارتکاب کو سخت ناپسند کر تے تھے.وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے 
غار حرا ميں عبادت کے لئے خلوت نشينی کی تاکہ خدا کی عظمت و جاللت کے بارے ميں تفکر کريں اور اس کی عبادت 

ميں عبادت ميں مشغول ہوتے اور فقرا ء و مسا کين کو اس ماه ميں کھانا کھال تے تھے. آپ وه  کريں وه رمضان کے مہينے
  پہلے شخص ہيں جنھوں نے مّکہ ميں خوش ذائقہ پا نی سے 

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

  .١١٨ص ١) طبقات ابن سعد،ج٢.(١٥٣، ١٥٢، ص١٥)بحار االنوار :ج١(

ں کھو دنے پر مامور ہوئے ور آپ نے اس حکم کی تعميل کی اور صرف لوگوں کو سيراب کيا اور خواب ميں زمزم کا کنوا
  اپنے فرزند حا رث کے ساتھ مذکوره کنويں کی کھدائی کی۔

اور جب ابرھہ اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے سپاہيوں کے ہمراه خانہ کعبہ کو ڈھانے کے اراده سے مّکہ کے اطراف ميں 
ے لشکر سے مقا بلہ کرنے کے لئے قريش کو آواز دی ليکن ان لو گوں نے سنی اَن پہنچا،تو جناب عبد المطلب نے ابرھہ ک

سنی کر دی اور پہاڑوں کی چوٹيوں پر فرار کر گئے؛ ليکن جناب عبد المطلب نے خدا کے گھر کو نہيں چھوڑا اور خدا کو 
  مخاطب کر کے اس طرح شعر پڑھا:

  يا رّب انَّ العبد يمنُع 
  رحلہُ فامنع رحالک

  ! ہر بنده اپنے گھر کا دفاع اور بچاؤ کر تا ہے،لٰہذا تو بھی اپنے گھر کا دفاع اور تحفظ کر۔خدايا
  اور جب خدا وند متعال نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہالک کر ڈاال تو انھوں نے يہ اشعار کہے: 

  انَّ للبيت لرباً ما نعاً 
  من يرده بٔاَثاٍم يصطلم

  ے کہ جو بھی اس کی طرف گناه کا قصد کر ے گا تو وه اسے نابود کر دے گا)۔(اس گھر کا روکنے واالايک مالک ہ
  رامہ تُبّع فی من جند ت 
  حمير و الحی من آل قدم

  ( تبع انھيں ميں سے ايک تھا کہ جس نے لشکر کشی کی،اسی طرح حمير اور اس کے قبيلہ والے )۔
  فانثنٰی عنہ و فی اوداجہ 
  جارح امسک منہ بالکظم

  کے بعد اس کی گردن مينکچھ زخم تھے جو سانس لينے سے مانع تھے)۔ (کہ لوٹنے 
  قلت واألشرم تردی خيلہ 
  اِّن ذا االَّشرم غّر بالحرم

(اور اس کان کٹے (ابرھہ) سے جو اپنے لشکر کو ہالکت ميں ڈال رہا تھا ميں نے کہا:بيشک يہ گوش بريده(کان کٹا) حرم کی
  بہ نسبت نہايت مغرور ہے)۔

   فی ما قد مضی نحن آل هللا
  لمن يزل ذاک علی عھد اِبرھم 

  ( ہم گزشتہ افراد کی آل هللا ہيں اور حضرت ابراہيم کے زمانے سے ہميشہ ايسا رہا ہے)۔
  نحُن دمَّرنا ثموداً َعنوة 
  ثم عادا قبلھا ذات ا الرم

  ے شہر ارم والی قوم عاد کو )( ہم نے ثمود کی سختی کے ساتھ گو شمالی کی اور انھيں ہالک کر ڈاال اور اس سے پہل
  نعبد هللا و فينا ُسنّة 

  صلَة القربٰی و ايفاء الذمم 
  ( ہم خدا کی عبادت کر تے ہيں اور ہمارے درميان صلہ رحم اور عہد کا وفا کرنا سنت رہا ہے)۔

ِ فينا حّجة    لم تزل 
  يدفع هللا بھا عنّا النّقم

  ے کہ اس کے ذريعہ بالؤں کو ہم سے دور کر تا ہے)۔( ہميشہ ہمارے درميان خدا کی ايک حجت رہی ہ
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يہی سال تھا کہ آپ کے پو تے خاتم االنبياۖئ پيدا ہوئے تو جناب عبد المطلب نے انہيۖں ايک کپڑے ميں لپيٹا اور اُ نہيں اپنے 
  سينے سے لپٹا کر کعبہ ميں داخل ہوگئے اور اس طرح شعر پڑھا :

  انت الّذی ُسمِّيت فی الفرقان 
  تب ثابتة المثانفی کُ 

  احمد مکتوب علی اللسان
  ''تو وہی ہے جس کا نام فرقان اور محکم غير تحريف شده کتابوں ميں '' احمد ہے ''۔

  ان اشعار ميں جناب عبد المطلب خبر دے رہے کہ آسمانی کتابوں ميں ان کے پو تے کا نام احمد ہے۔
بارش نہيں ہوتی تھی اُن سے دعا کی درخواست کر تے تھے جناب عبد المطلب مستجاب الدعوات تھے، جس وقت قريش پر 

کہ آپ خدا سے دعا کريں تو خدا آپ کی دعا کے نتيجے ميں موسال دھار بارش نازل کرتا تھا.آخر ی بار پيغمبر اکرۖم کے 
کہ  ساتھ جب آپ کم سن بچہ تھے رحمت باراں طلب کرنے کے لئے باہر گئے ابھی لوگ اپنی جگہ سے ہلے تک نہيں تھے

  موسال دھار بارش شروع ہوگئی۔
  جناب عبد المطلب نے کچھ ايسی سنتيں قائم کی ہيں کہ اسالم نے ان کی تائيد اور تثبيت کی ہے. جيسے:

  ۔٢اور سورٔه حج ،آيت  ٧۔ نذر کا پو را کر نا؛ سورٔه انسان، آيت ١
  ۔٢٣۔ محارم سے ازدواج کی ممانعت؛سورٔه نسائ،آيت ٢
  ۔٣٨؛ سورٔه مائده، آيت ۔ چور کا ہاتھ کاٹنا٣
  .٣، سورٔه اسرائ، آيت ١٥١، سورٔه انعام، آيت ٨۔ لڑکيوں کو زنده درگور کر نے کی ممانعت؛ سورٔه تکوير، آيت ٤
  ۔٩١۔ ٩٠۔ شراب کا حرام کر نا؛ سورٔه مائده، آيت ٥
  ۔٣٢، سورٔه اسرائ، آيت  ١٢، سورٔه ممتحنہ آيت ٦٨۔ زنا کی حر مت سورٔه فرقان آيت٦
  ا نہ کعبہ کے گرد عرياں اور برہينہ حالت ميں طواف کر نے سے روکنا۔۔ خ٧

ھ ميں جب انھوں نے اپنے چچا زاد بھائی علی کو حاجيوں کے سامنے سورٔه برائت کی ابتدائی آيات کی تال ٩پيغمبر خدا نے 
  ابالغ کر يں۔ وت کر نے پر مامور کيا تھا تب يہ بھی حکم ديا تھا کہ يہ موضوع بلند آواز سے لوگوں کو

  ۔١۔صلٔہ رحم کی رعايت ، خاندان والوں اور رشتہ داروں سے ارتباط رکھنا؛ سورٔه نسائ، آيت٨
  ۔٣٤، سورٔه الحاقہ آيت  ١٤اور سورٔه بلد آيت  ٨٩۔ کھانا کھالنا؛ سورٔه مائده آيت ٩
  ات۔اور بہت سی ديگر آي ٢٢۔ظلم نہ کرنااور ستمگری کو ترک کرنا؛ سورٔه ابراھيم آيت ١٠

وه غار حرا ميں کنج تنہائی اختيار کرتے تھے اور کئی کئی راتيں خدا کی عبادت ميں مشغول رہتے تھے ( کہ جس کو کہتے 
ہيں) يہی روش آپ کے پو تے خا تم االنبياۖئ نے بھی اپنائی تھی.وه روز جزا (قيامت) پر ايمان واعتقاد رکھتے تھے اور اس 

  تھے۔ بات کی دوسروں کو بھی تبليغ کر تے
بحار االنوار ميں اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق سے انھوں نے اپنے والد اور انھوں نے اپنے جد سے انھوں نے 

حضرت علی ابن ابی طالب سے انھوں نے حضرت محمد صلّٰی هللا عليہ و آلہ و سلم ۖ سے روايت کی ہے کہ آنحضرۖت نے 
جناب عبد المطلب نے دور جا ہليت ميں پانچ سنتيں قائم کی ہيں کہ خدا حضرت علی سے اپنی وصيت ميں فرمايا : اے علی! 

  وند عالم نے اسے اسالم ميں اجرا کيا اور اس پر عمل کرنے کو ضروری سمجھا ہے ۔
  انھوں نے باپ کی بيوی سے ازدواج حرام کيا ہے؛ اور خدا وند رحمن نے يہ آيت نازل فرمائی :

  ْم ِمَن النِّٰساِئ)(اَل تَْنِکُحوا َمانََکَح آباُؤکُ 
  جن عورتوں سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کيا ہے اُن سے نکاح نہ کرو۔

جناب عبد المطلب نے ايک خزانہ پايا،تو اس کا خمس نکال کر جدا کر ديا اور راه خدا ميں صدقہ ديا، خدوند عالم نے بھی 
  فرمايا:

ِ ُخمَسہ ... ) ( َواْعلَُموا اَنَّما َغِنْمتُْم ِمن َشیٍٔ فَاِنَّ  ّٰ ِ  
  جان لو کہ تمھيں جس چيز سے بھی فائده حاصل ہو يقينا اس ميں هللا اور ... کے لئے خمس ہے۔

اور جب زمزم کا کنواں کھودا تو اُ سے حاجيوں کے پينے کے لئے مخصوص کر ديا. اور خدا وند عالم نے بھی فرمايا: 
) حجاج کو پا   نی پالنا ...؟(اََجَعْلتُْم َسقَاےةَ الََحاجَّ

آپ نے اونٹ کی ديت سو اونٹ معين کی تو خدا وند عالم نے بھی اسی کو اسالم ميں معين کرديا، پہلے خانہ خدا کے گرد 
طواف کر نے کی کوئی حد معين نہيں تھی جناب عبد المطلب نے سات چکر طواف معين کيا اور خدا وند عالم نے اسی کو 

  اسالم ميں باقی رکھا۔
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اب عبد المطلب نے ازالم ( پانسوں) کے تيروں کے مطابق تقسيم نہيں کی،کسی بُت کی پوجا نہيں کی اور نہ ہی اے علی! جن
  )١بُت کے لئے قربانی کيا ہوا گوشت کبھی نہيں کھا يا اور کہتے تھے ميں ا پنے باپ ابراہيم کے دين کا پابند ہوں۔ (

سم کے نيچے سے پانی کا ابلنا ( کہ جس کی حکا يت پہلے بيان  قابل توجہ بات يہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے اونٹ کے
  کی جاچکی ہے ) ايک کرامت تھی خدا نے جس کے ذريعہ ان کو محترم بنا يا ۔

جس طرح ان کے جد اسٰمعيل کو اس سے پہلے ان کے قدم کے نيچے سے آب زمزم کے جاری ہو نے کی وجہ سے مکرم 
  اور محترم بنايا تھا۔

ے اسی طرح کی کرامت سے اُن کے پو تے حضرت محمد مصطفی ۖ کو گرامی قدر بنا يا جب جنگ تبوک خدا وند عالم ن
  )٢مينآنحضرۖت کی تير کے پاس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ (

جو کچھ ا س حديث ميں ذکر ہوا ہے کہ جناب عبد المطلب نے زمانٔہ جا ہليت ميں پا نچ سنتيں قائم کيں اور اسالم نے اس کی 
بيت کی،وه اس سے پہلے ذکر کی گئی باتوں سے منا فات نہيں رکھتا کيو نکہ کسی چيز کا ثابت کر نا دوسری تائيد اور تث

  چيزوں کے نہ ہو نے پر دليل نہيں بن سکتا۔

  بحث کا خالصہ 
الحرام کی تعمير اور منا سک هللا حضرت ابراہيم نے اسٰمعيل کو وصيت کی کہ ان کی حنيفيہ شريعت کے ستونوں کو بيت ا

حج کی ادائيگی سے قائم رکھيں.تو اسٰمعيل نے اپنی پوری زندگی اپنے باپ کی وصيت کا پاس و لحاظ رکھا يہاں تک کہ مّکہ
ميں انتقال کر گئے اور اپنی مادر گرامی (ہاجره) اور اپنے بعض فرزندوں کے پاس حجر اسٰمعيل ميں سپر د لحد کئے 

  )٣گئے۔(
..............  

  کی نقل کے مطابق . ١٥٠، ص ١شيخ صدوق کی خصال ج ١٢٧،ص ١٥ج ) بحار االنوار ، ١(
  ، باِب غزؤه تبوک . ١٨٩،خرائج کی نقل کے مطابق ص  ٢٣٥، ص ٢١) بحار االنوار ،ج ٢(
  .٦٤تا  ٦٠،ص ١،ج٤اور معا لم المدرستين، طبع  ٨٥تا  ٨٢، ص  ١) مالحظہ کيجئے : اسالم ميں دو مکتب، ج٣(

قوب جو کہ اسرائيل سے مشہو ر تھے ان کی اوال د کے لئے بھی مخصوص احکام وضع کئے خدا نے اسحق کے فرزند يع
  جو حضرت موسٰی اور عيسٰی کی شريعت ميں رائج ہوئے ہيں۔ 

حضرت عيسٰی بن مر يم کے بعد رسولوں کی فترت کا زمانہ شروع ہو جا تا ہے .يعنی خدا وند عالم نے اس مدت ميں کو ئی 
ڈرانے واال رسول نہيں بھيجا .جز ان نبيوں کے جو بعض لوگوں کے لئے ہدايت کے لئے اُٹھ کھڑے بشارت دينے واال اور 

ہوئے.انھيں عيسٰی کی شريعت پر عمل کر نے کی دعوت دی.جيسے خالد بن سنان اور حنظلہ جن کا شمار اوصياء شريعت 
  عيسٰی ميں ہوتا ہے ۔

کا تو حضرت اسٰمعيل کے پوتوں ميں کوئی نہ کوئی بزرگ يکے بعد  رہا سوال ام القرٰی (مّکہ) اور اس کے اطراف وجوانب
ديگرے حضرت ابراہيم کی حنيفيہ شريعت کے قيام اور حضرت کی سنتون کو زنده کر نے کے لئے اُٹھے کہ اب مختصر 

  طور سے ہم ان کا تعارف کراتے ہيں:

  ۔ مضر کے فرزند الياس١
کے اُن افراد پر بہت ناراض ہوئے اور نکتہ چينی کی جنھوں نے اپنے آباء  مضر کے فرزند الياس حضرت اسٰمعيل کے قبيلہ

واجداد کی روش اور سنتوں کو بدل ڈاال تھا.انھوں نے ان کی نئے سرے سے تجد يد کی يہاں تک کہ تحر يف سے قبل والی 
  حالت کے مانند ان پر عمل ہونے لگا۔ 

اونٹ مّکہ لے گئے ، نيز وه حضرت ابراہيم کے بعد پہلے آدمی ہيں جنھوں الياس وه پہلے آدمی ہيں جو اپنے ہمراه قربانی کا 
  نے رکن کی بنياد ڈالی۔

  ۔الياس کے پو تے خز يمہ بن مدرکہ٢
خزيمہ کہتے تھے: ايک''احمد '' نامی پيغمبر کے خروج کا زمانہ قريب آچکا ہے.وه لوگوں کو خدا، نيکی، احسان اور مکارم 

يوں) کی دعوت دے گا. تم سب اس کی پيروی کرنا اور اس کی کبھی تکذيب نہ کرنا کيو نکہ وه جو االخال ق (اخالق کی بلند
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  کچھ الئے گا حق ہو گا۔

  ۔ کعب بن لؤ ی٣
کعب خزيمہ کے پو توں ميں سے ہيں وه حج کے ايام ميں خطبہ ديتے اور کہتے تھے : زمين و آسمان اور ستارے لغو اور 

بيہوده خلق نہيں کئے گئے ہيں اور روز قيامت تمہارے سامنے ہے .وه اس کے ذريعہ لوگوں کو پسنديده اخال ق اور بيت هللا 
ھے.اور انھيں آگاه کرتے تھے کہ خا تم االنبياء خدا کے گھر سے مبعوث ہو گے الحرام کی تعظيم و تکريم پر آما ده کرتے ت

  اور اس بات کی موسٰی اور عيسٰی نے بھی اطال ع دی ہے اورشعر پڑھتے تھے:
  علٰی غفلٍة ياتی النبی محمد فيخبرا خباراً صدوقاً خبيرھا

  اچانک محمد پيغمبۖر آئيں گے اور وه سچی خبر ديں گے۔
  :اے کاش ميں ان کی دعوت اور بعثت کو درک کر تا..اور کہتے تھے

  ۔ جناب قُصیّ ٤
بعد اس کے کہ خزاعہ قبيلہ کے رئيس نے مّکہ ميں بُت پر ستی کو رواج ديا.حضرت اسٰمعيلں کی نسل سے قُصّی ان کے 

راہيم کی سنت جو مہمانوں مقابلے کے لئے اُٹھے اور انھيں مّکہ سے باہر نکال ديا.انھوں نے بُت پر ستی سے منع کيا اور اب
کو کھا نا کھالنے سے متعلق تھی اس کی دوباره بنياد ڈالی.وه حج کا موسم آنے سے پہلے ہی قريش قبيلہ کے درميان اٹھے 

  اور ايک خطبہ کے ضمن ميں فرمايا:
اور اس کے  اے جماعت قريش ! تم لوگ خدا کے ھمسايہ(پڑوسی) اس کے حرم اور گھر والے ہو اور حجاج خدا کے مہمان

گھر کے زائر ہيں .اور احترام وتکريم کے سب سے زياده الئق اور سزاوار ترين مہمان ہيں.لٰہذا حج کے ايام ميں جب تک کہ
تمہارے عال قے سے اپنے گھرواپس نہيں چلے جاتے اس وقت تک ان کے لئے غذا اور کھا نے پينے کی چيزيں فر اہم 

لئے کافی ہوتا تو تن تنہا اور تمہاری شمو ليت کے بغير اس کام کے لئے اقدام کر تا.لٰہذا کرو، اگر ميرا مال ان تمام امور کے 
  تم ميں سے ہر ايک اس کام کے لئے اپنے مال کا ايک حّصہ مخصوص کرے۔

قريش نے حکم کی تعميل کی اور کافی مقدار ميں مال جمع ہو گيا،جب حاجيوں کے آنے کا زمانہ قريب ہوا ، تو مّکہ کے ہر 
راستے پر ايک اونٹ نحر کيا اور مّکہ کے اندر بھی ايسا کيا اور ايک جگہ کا انتخاب کيا تا کہ وہاں روٹی اور گو شت رکھا 

جائے اور خوش ذائقہ اور ميٹھا پانی اور دوغ (چھاچھ) حاجيوں کے لئے فر اہم کيا، وه پہلے آدمی ہيں جنھوں نے مزدلفہ 
عرفات سے باہر آئيں تو اپنا راستہ پہچان سکيں،انھوں نے خانہ خدا کے لئے کليد  مينآگ جال ئی تا کہ رات کے وقت حجاج

بردار اور پرده دارکا تقرر کيا اور اپنے بيٹے عبد الدار کے گھر کو دار الندوه (مجلس مشاورت) کا نام ديا،اس طرح سے کہ 
ے فرزندوں سے وصيت کی کہ شراب سے پرقريش وہاں کے عال وه کہيں فيصلہ نہ کر يں.انھوں نے اپنی موت کے وقت اپن

  ہيز کريں۔

  ۔ جناب عبد مناف٥
قُصّی کے بعد، ان کے فرزند عبد مناف کہ جن کانام مغيره تھا ان کے جا نشين ہوئے اور قريش کو تقوائے اٰلہی،صلہ رحم 

  اور پر ہيز گاری کی تعليم دی۔

  ۔ جناب ھا شم٦
ان کے جانشين ہوئے اور قَصّی کی سنت و روش کی پيروی ميں حجاج کی مہما عبد مناف کے بعد ،ان کے فرزند جناب ہاشم

  ن نوازی کے لئے قريش کو آواز دی وه اپنے خطبہ ميں کہتے تھے:
خدا کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرين کا احترام کرو اس گھر کے رّب کا واسطہ،اگر ميرے پا س اتنا مال ہوتا جو 

ا فی ہوتا تو تمہاری مدد سے بے نياز ہوتا ، ميں اپنے پاک وحالل مال سے کہ جس ميں قطع ان کے اخراجا ت کے لئے ک
رحم نہيں ہوا، کوئی چيز ظلم وستم سے نہيں لی گئی اور جس ميں حرام کا گذر نہيں ہے(حجاج کے اخراجا ت کے لئے) 

کردے،تمھيں اس گھر کے حق کی قسم تم ميں ايک مبلغ الگ کر تا ہوں اور جو بھی چاہتا ہے کہ ايسا کرے وه ايک مبلغ جدا 
سے جو بھی بيت هللا کے زائر کا احترام کر نے اور ان کی تقو يت کے لئے کوئی مال پيش کرے وه اُس مال سے ہو جو پاک

اور حالل ہو، جسے ظلم کے ذريعہ اور قطع رحم کر کے نہ ليا گيا ہو اور نہ زور اور زبر دستی سے حاصل کيا گيا ہو، 
  نے بھی اس سلسلے ميں کافی احتياط سے کام ليا اور اموال کو دار الندوه ميں رکھ ديا۔ قريش
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جيسا کہ ہم مالحظہ کر تے ہيں ،جناب ہاشم کا کام خدا کی خوشنودی حاصل کر نے ميں انبياء جيسا ہے انھوں نے نہ تو 
سرے لوگ ان کی اور ان کی قوم کی تعريف شہرت حاصل کر نے کے لئے اور نہ ہی اس لئے ان امور ميں ہا تھ لگايا کہ دو

  و توصيف کريں ؛جيسا کہ اُس زمانے ميں جاہل عرب کی روش تھی۔
ان کا قريش کے تجارتی قافلوں کے لئے پروگرام بنانا بھی خدا کی رضا و خوشنودی کے لئے تھا جبکہ وه لوگ پہاڑوں اور 

  معاش کے لئے دودھ کے عالوه کچھ نہيں رکھتے تھے۔بے آب و گياه سرزمينوں ميں زندگی گذارتے تھے اور امر ار 
جناب ہاشم اپنے امور ميں ديگر انبياء اور پيغمبروں کی طرح دور انديش اور اپنی قوم کے دنياوی معاش اور اخروی معاد 

  کے بارے ميں غور وخوض کر نے والے ايک معزز انسان تھے .

  ۔ جناب عبد المطلب بن ہا شم٧
کر نے والے اور دنيا وآخرت ميں ہر کام کی جزا يا سزا ملنے پر ايمان و اعتقاد رکھتے تھے ، وه جاہليت وه توحيد کا اقرار 

  کے دور ميں خد اشناس اور خدا پر ست تھے. انھوں نے زمزم کا کنواں کھودا۔
ان کے لئے  جناب عبد المطلب ايک مستجاب الدعوات شخص تھے،انھوں نے خدا سے بارش کی دعا کی تو خداوند عالم نے

بارش نازل کی انھوں نے خبر دی کہ خدا نے پيغمبۖر کا آسمانی کتابوں ميں نام احمد رکھا ہے اور رسول خدا کے آباء و اجداد
کے سلسلہ ميں حضرت ابراہيم کے َدور سے خدا کی کوئی نہ کوئی حجت رہی ہے جس کی وجہ سے خدا نے برائيوں کو ان

  سے دور کيا ہے۔
  ب نے چند سنتوں کی بنياد رکھی جس کی اسالم نے تائيد اورتثبيت کی ہے ۔ جناب عبد المطل

  تاريخ يعقوبی ميں رسول خدۖا سے اختصار کے ساتھ ذکر ہوا ہے:
خدا وند عالم قيامت کے دن ہمارے جد جناب عبد المطلب کو پيغمبروں کے جلوه کے ساتھ امت واحده کی صورت ميں مبعوث

  )١کرے گا. (
ن کی سيرت ميں ديکھ چکے ہيں کہ اُنھوں نے اپنے فرزندوں اور اپنی قوم سے عہد و پيمان ليا کہ جب اس سے پہلے ا 

پيغمبر خدا ۖ مبعوث بہ رسالت ہوں تو وه لوگ ان کی نصرت کريں.جيسا کہ ديگر انبياء اپنی قوم کے ساتھ ايسا ہی عہد و پيمان
  ليتے تھے۔
..............  

. حضرت امام ٤٤٧، ٤٤٦،ص  ١کافی کی نقل کے مطابق، ج ١٥٧، ص ١٥؛ بحار االنوار جلد ١٤تا  ١٢، ص  ٢) تاريخ يعقوبی ۔ج١(
جعفر صادق سے منقول ہے کہ: آپ نے فرمايا : جناب عبد المطلب امت واحده کی صورت ميں محشور ہو گے اس حال ميں کہ پيغمبروں

  کی جھلک اور باشاہوں کی صورت کے حامل ہوں گئے. 

 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  رسول اکرۖم کے باپ جناب عبد هللا اور چچا جناب ابو طالب 
  

  ۔ جناب عبد هللا خاتم االنبيۖاء کے والد ١

  )٢جناب عبد هللا اور جناب ابو طالب کی ماں فاطمہ، عمر وبن عا ئذ بن عمران مخزومی کی بيٹی ہيں۔ (
..............  
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  .  ١٢٠، ص ١)سيرٔه ابن ہشام، ج٢(

  جناب عبد هللا اپنے باپ جناب عبد المطلب کی سب سے چھوٹی اوال د ہيں۔
جيسا کہ اخبار سيرت سے اندازه ہوتا ہے نوفل کی بيٹی رقيہ نے اپنے بھائی''ورقہ بن نوفل'' سے پيغمبر خدۖا کے مبعوث ہو 

 کے لئے رسول اکرم ۖ کی ماں آمنہ سے ازدواج سے پہلے پيش کيا نے کی خبر سنی تھی لٰہذااس نے خود کو جناب عبدهللا
  تھا،ليکن جناب عبد هللا نے اس پر توجہ نہيں دی، اُس سے شادی نہيں کی اور اس کی مراد پوری نہيں کی ۔

نے اس سےرقيہ بھی جناب عبد هللا کے آمنہ سے شادی کر نے کے بعد آپ سے متعّرض نہ ہوئی ؛ ايک مرتبہ جناب عبد هللا 
کہا تھا کہ جس چيز کی مجھ سے کل خواہش کر رہی تھی(مجھ سے شادی کرنے کی) آج کيوں نہيں چاہتی ہو؟ رقيہ نے 

  جناب عبد هللا کے جواب ميں کہا تھا ! جو نور کل تمہارے ہمراه تھا وه تم سے جدا ہو گيا ہے۔
کسی دوسری عورت کے بارے ميں آيا ہے کہ اُس نے اور ايک دوسری روايت ميں مذکور ه باال داستان کی طرح کا واقعہ 

  کہا:
جناب عبد هللا جب کہ ان کی پيشانی سے ايک سفيد نور ضوفشاں تھا، جيسے گھوڑے کی پيشانی پر سفيدی چمکتی ہے ، اس 

  ) ١عورت کے سامنے سے گزرے تھے ۔(
ا ء کر تے ہيں،انشاء هللا حضرت ابو طالب رسول اکرم ۖ کے والد جناب عبد هللا کے اخبار کے بارے ميں اتنے ہی پر اکتف

  پيغمبر کے چچا کی شخصيت کے متعلق بيان کررہے ہيں۔
..............  

  . ١٧٠، ١٤٩، ص ١) سيرٔه ابن ہشام، ج١(

  

  ۔ اسالم کے ناصر اور پيغمبر ۖ کے سر پرست ،جناب ابو طالب٢

  ۔ ابو طالب:١

  مروج الذھب ميں مذکور ہے:
ے نام کے بارے ميں اختال ف ہے ،بعض لوگوں کا دعوٰی ہے کہ ان کا نام ''عبد مناف'' ہے ، جيسا کہ ہم ''جناب ابو طالب'' ک

نے پہلے بيان کيا ہے. اور ايک گروه کاخيال ہے کہ وہی کنيت ان کا نام ہے، اس دليل سے کہ حضرت علی ابن ابی طالب 
  وں عنہ) نے پيغمبر کے امالء کرانے پرجب خيبر کے يہوديهللا (رضی ا

کے لئے خط لکھا،تو خط کے آخر ميناپنے نام اور جناب ابو طالب کے نام کے درميان ابن سے''الف'' کو حذف کر ديا اور 
  )١اس طرح لکھا: ''کتب علی بن ابی طالب '' لٰہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب اسم ہے نہ کہ کنيت۔ (

  اب ابو طالب سے ايک شعر کے ضمن ميں اس طرح بيان کيا ہے:جناب عبد المطلب نے پيغمبر کے متعلق وصيت ميں جن
  اوصيُت من کنيتہُ لطالب 

  بابن الّذی قد غاب ليس آئِب
کے فرزند کے بارے ميں جو جا هللا ) ميں نے اس شخص کو جس کی کنيت ميں نے ''طالب'' رکھی ہے، اس شخص (عبدا

  کے واپس نہيں آئے گا،اُس سے وصيت کی ہے۔

  لب کی سيرت اور روش۔ جناب ابو طا٢
  تاريخ يعقوبی ميں اختصار کے ساتھ ذکر ہوا ہے:

جناب عبد المطلب نے اپنی وصيت ميں مّکہ کی حکو مت اور کعبہ کے امور اپنے فرزند '' زبير'' کے حوالے کئے اور 
  رسول خدۖا کی سر پرستی اور زمزم کی سقائی''جناب ابو طالب '' کے ذّمہ کی۔

  )٢ب انتقال ہو اتو پيغمبر اکرۖم اس وقت آٹھ سال کے تھے۔ (جناب عبد المطلب کا ج
  سيرٔه حلبيہ ميں مذکور ہے: 

''سقايت'' اس طرح سے تھی کہ چمڑے کے حوض ديوار کعبہ کے پا س رکھ دئيے جا تے تھے اور زمزم کی کھدائی سے 
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نٹ کی پشت پر ال د کر ال تے تھے پہلے خوش ذائقہ اور ميٹھا پا نی ديگر کنؤوں سے ،مشکوں اور ظروف ميں بھر کر او
اور ان کو حوض ميں ڈال ديتے تھے اور بسا اوقات ايام حج ميں حاجيوں کے پينے کے لئے اس ميں انگور کا رس اور 

کھجور ڈال ديتے تھے.حاجيوں کے واپسی تک يہی صورت حال رہتی تھی. يہ پانی کا پہنچا نا اور حاجيوں کی مہمان 
عد ان کے فرزند ''جناب ہاشم'' اور ان کے بعد ان کے فرزند ''جناب عبد المطلب'' اور ان کے انتقال نوازی''عبد مناف'' کے ب

  کے بعد ان کے فرزند جناب ابو طالب تک پہنچی اور انھوں نے ان 
..............  

واقع ہو تو گر جا تا ہے جيسے )عربی امال کا ايک قاعده يہ ہے کہ' 'ابن'' کا الف جب بيٹے کا نام اور باپ کے نام کے درميان ١(
''الحسن بن علی'' يہاں پر بھی ابن اور علی کا الف ابی طالب کے درميان حذف ہو گيا ہے اور ذکر ہوا ہے ''علی بن ابی طالب'' يہ اس 

  .١٣، ص ٢)تاريخ يعقوبی ،ج٢بات کا پتہ ديتا ہے کہ ابو طالب اسم ہے نہ کہ کنيت.(

ہمت کی يہاں تک کہ فقر وناداری نے جناب ابو طالب کا پيچھا کيا لٰہذا اپنے بھائی جناب  تمام امور کی انجام دہی کے لئے
عباس سے آينده سال موسم حج تک کيلئے دس ہزار درہم قرض ليا اور سارا پيسہ حاجيوں تک آب رسانی ميں اُسی سال خرچ

  کر ديا۔
ں تھی جس سے ''جناب عباس '' کا قرض ادا کرتے تو جب دوسرا سال آيا تو، جناب ابو طالب کے پاس کوئی ايسی چيز نہي

ہزار درھم ہميں مزيد دے دو تاکہ آينده سال سب ايک ساتھ دے دوں جناب عباس نے کہا ميں قرض  ١٤اپنے بھائی سے کہا : 
ر دوں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس قرض کو بھی ادا نہ کر سکے تو تم حجاج کی سقايت سے کناره کشی اختيار ک

لو گے اور اُ سے ميرے حوالے کر دو گے. جناب ابو طالب نے قبول کر ليا يہاں تک کہ اس کے بعد تيسرا سال بھی آ پہنچا 
  اور اس دفعہ بھی جناب ابو طالب کے پاس کچھ نہيں تھا کہ اپنے بھائی جناب عباس کا قرض ادا کرتے۔

. جناب عباس کے بعد سقايت ان کے فرزند جناب عبد هللا اس وجہ سے سقائی کا فريضہ''جناب عباس '' کے حوالے کر ديا
تک پہنچی اسی طرح جناب عباس بن جناب عبد المطلب کے فرزندوں ميں دست بہ دست منتقل ہوتی رہی يہاں تک کہ 

  )١''سفّاح'' عباسی کا دور آگيا ليکن اس کے بعد بنی عباس نے اس فريضہ کو چھوڑ ديا۔(
  تاريخ يعقوبی ميں مذکور ہے:

حضرت علی بن ابی طالب نے فر مايا: ہمارے والدنے فقر و ناداری کی حالت ميں سروری اور سرداری کی ہے. اور ان 
  )٢سے پہلے کوئی فقير و نادار سيادت اور قيادت کو نہيں پہونچا ہے۔(

  ۔ جناب ابو طالب کا عقيده اور ايمان٣
  مروج الذھب ميں مذکور ہے کہ:

اور اپنے ہم عصر لو گوں ميں سب سے زياده خالق عالم کا اقرار کرتے تھے اور اپنے اس عقيده  جناب ابو طالب تمام گزشتہ
  )٣پر ثابت قدم تھے اور خالق ہستی کے وجود پر دليل و برہان پيش کرتے تھے۔ (

  انشاء هللا آينده بحثوں ميں اس سے متعلق زياده گفتگو کريں گے.جو کچھ ہم نے يہاں تک ذکر کيا ہے وه
..............  

، طبع ١٤،ص ٢)تاريخ يعقوبی، ج٢.(٥٧، ص١؛ اور انساب االشراف، ج١٦، ص  ١؛ سيرٔه نبويہ ، ج ١٤، ص  ١) سيرٔه حلبيہ، ج ١(
  ۔١٠٩، ص ٢) مروج الذھب، مسعودی، ج٣بيروت. (

سيرت سے متعلق جناب ابو طالب کی خاص سيرت تھی اور ہم انشاء هللا جب جناب ابو طالب کے عصر ميں رسول خدا ۖ کی 
اخبار کی چھان بين کر يں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ رسول خدۖا کی حفاظت اور ان کا دفاع اور اسالمی عقائدکا تحفظ کرنے 

 ميں ان کی روش کی تحقيق کر يں گے۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 
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  نتيجہ گيری
جزيرة العرب ميں حضرت اسٰمعيل ، حضرت ابراہيم کی حنفيہ شريعت پر وصی، نبی اور رسول تھے،ان کے اور حضرت 
عيسٰی کے بعد فترت کے زمانے ميں بہت سے مبشرين اور منذرين مبعوث ہوئے تھے، ان ميں سے بعض انبياء واوصياء 

حنظلہ، خالد اور وه راہب جن کی حضرت سليمان نے حضرت عيسٰی کی شريعت کے اپنی قوم کے درميان مبلغ تھے،جيسے 
  شاگردی اختيار کی تھی۔

ام القرٰی (مّکہ) ميں بھی پيغمبۖر کے اجداد کو يکے بعد ديگرے ہم ديکھتے ہيں کہ خا نہ کعبہ کی تعمير ميں مراسم حج کے 
زائروں کی ہر طرح سے ديکھ بھال کر نا  بر قرار کر نے کے لئے اہتمام کر نا، مہمان نوازی اور کھا نا کھال نا،بيت هللا کے

اور خدا کے مہمانوں تک پا نی پہونچانا، مراسم حج کے آخر تک انھوں نے ان تمام امور ميں حضرت ابراہيم کی سنت کی 
اقتداء کی ہے. موسم حج ميں خا نہ خدا کے زائروں کی مہمان نوازی ميں اہتمام کر نا نہ فخر ومباہات اور اپنی شخصيت کے

ے تھا اور نہ اپنے قوم و قبيلہ کی شان بڑھانے کے لئے.بلکہ اس کے سائے ميں وه خدا کی خوشنودی کے خواہاں تھے. لئ
يہی وجہ تھی کہ اُس ضيافت اور مہما ن نوازی پر خرچ ہونے والے اموال کے لئے شرط لگا دی تھی کہ مال حرام سے نہ 

  ن کے بارے ميں اس طرح خبر دی ہے:ہو. يہ اُ س حال ميں ہے کہ خدا وند عالم نے مشرکي
ِ َو الَ بِالَےْوِم اآلِخر) ( ّٰ   )١( َو الَِّذيَن ُےِنْ◌فقُوَن ٔاَْمَوالَھُْم ِرئا َئ النَّاِس َو اَل ُےؤِمنُْوَن با

 وه لوگ (مشرکين) اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہيں اور خدا وند عالم اور روز قيامت پر ايمان نہيں
  رکھتے۔

ان بزرگوں نے لوگوں کو قيامت اور اس کے نتيجٔہ اعمال سے ڈرايا؛ جبکہ خدا وند عالم عصر جاہليت کے مشرکين اور ان 
  کی گفتگو کے بارے ميں اس طرح خبر ديتا ہے:

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

  ٣٨)سورٔه نسائ، آيت: ١(

ْنياَ نَموُت َونَحْ  َحَےا تُنَا الدُّ   )١يَا َو َما ُےْھلُِکنَا اِ اّل الدَّھُر.)((َوقَالُوا َماِھَی اِ الَّ
(مشرکين نے) کہا: ہماری اس دنياوی زندگی کے عال وه کوئی حيات نہينہے،اسی ميں مرتے ہيں اور اسی مينجيتے ہيں اور 

  ہميں تو صرف زمانہ ہالک کرتا ہے۔
نَےاَ َوَما نَْحُن بَِمْبعُ    )٢وثِْےن)((َو قَالُوا اِْن ِھی اِِ◌الَّ َحٰےاتُناَ الدُّ

 اور (مشرکين نے ) کہا:ہماری دنياوی زندگی کے عالوه کوئی چيز وجود نہيں رکھتی اور نہ ہی ہم محشور کئے جائيں گے۔ 
  )٣(...َولَئِن قُلَت اِ نَُّکم َمْبُعو ثُوَن ِمْن بَعِد اْلُموِت لََےقُولَنَّ الَِّذ يَن َکفَُروااِْن ٰھَذا ااِلَّ ِسْحر ُمبين)(

  ر تم کہو کہ مر نے کے بعد زنده کئے جاؤ گے ،تو کفّار کہيں گے: يہ صرف کھال ہوا جادو ہے۔...اور اگ
ويں آيات اور سورهٔ   ٨٢ويں اور  ٣٧ويں آيات اور سورهٔ  مو منون کی  ٩٨ويں اور  ٤٩انھينآيات کے مانند سورٔه اسراء کی 

  ہوتا ہے۔ويں آيات ميں ارشاد  ٤٧ويں اور سورهٔ  واقعہ کی  ١٦صافات کی 
  ويں آيات ميں ارشاد ہوتا ہے۔ ٧٩ويں  ٧٨اور سورهٔ  ٰيس کی 

ٍة وھَُو بُِکلِّ َخْلٍق عليُم)( َوضَرَب لَنا َمثاَلً َو نَِسَی َخْلقَہُ قَاَل َمن ُےْحيِی الِعظَاَم َوِھی َرِميُم٭ قُل ُےْحِےيھَا الَِّذی ٔاَنَشٔاھَا ٔاَوَّ    َل َمرَّ
ی اور اپنی خلقت کو بھول بيٹھا اور کہا: ان ہڈيونکو جو بوسيده ہو چکی ہيں کون زنده کرے ہمارے لئے اس نے ايک مثال د

  گا؟! کہو: وہی زنده کرے گا جس نے پہلی بار انھيں خلق کيا تھا اور وه ہر نوع خلقت کے بارے ميں آگا ه ہے۔
  صاف بتائے ہيں وه اس طرح ہيں :ويں آيات ميں ان جاہلوں کے جو او ٤٨تا  ٤٦خدا وند سبحان نے سورٔه واقعہ کی 

 َّ ْوَن َعلَی الِحْنِث الَعِظيِم٭ َوَکانُوا َےقُولُوَن ٔاَاَِذْا ِمْتنَا َوُکنَّا تُراباً َوِعظَاَماً ٔااِن   ا لَِمبعوثُْوَن٭ ٔاََوآبَاُؤنَا األَ وَّ لون)( َوَکانُوا ُےِصرُّ
..............  

  .٢٤)سورٔه جاثيہ، آيت: ١(
  .٧) سورٔه ہود، آيت: ٣.(٢٩، آيت: )سورٔه انعام٢(

اور وه لوگ بڑے گناہوں پر اصرار کرتے ہيں. اور کہتے ہيں: کہ جب ہم مر کر خاک اور ہڈی ہو جائيں گے،تو کيا ہم دوباره
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  اٹھائے جائيں گے؟! آيا ہمارے گزشتہ آباء و اجداد بھی دوباره (زنده ہو جائيں گے)؟!
پيغمبر ( يکے بعد ديگرے) انجام ديتے تھے، و ان کے معاشرے اور سماج ميں رائج  منجملہ ان امور کے کہ جن کو اجداد

رسم و رواج کی مخالفت تھی جيسے شراب و زنا کی حرمت پو ری تاريخ ميں وه بھی ايسے سماج ميں جس ميں شراب 
  نوشی اور زنا کاری کا ارتکا ب ان کے درميان مختلف صورتوں اور شکلوں ميں رائج تھا۔

ح سے کہ مّکہ اور طائف ميں اس حرام کاری کے لئے مخصوص گھر ہوتے تھے کہ ان کی بلنديوں پر مخصوص اس طر
  نشانات اورخاص قسم کے جھنڈے لگے ہوتے تھے جو اسی بات کی عکا سی کر تے تھے۔

ورٔه نحل کی اسی طرح لڑکيوں کو زنده در گور کر نے سے نہی کر تے تھے،وه بھی ايسے زمانے ميں کہ خدا وند سبحان س
  ويں آيات ميں ارشاد فرما تا ہے: ٥٩ويں اور ٥٨

ِ◌َر ٔاَحُدھُْم بِا الُنٰثی ظَلَّ َوجھُہُ ُمسَوّداً َو ھُو َکِظيم٭ َےتََواَرٰی ِمَن القَْوِم ِمن ُسوء َِما بُشِّ  ِر بِہ ٔاَُےمسُکہُ َعلٰی ھُْوٍن ٔاَم يدسُّہُ (َو اَِذْا بُشَّ
  فِْی التُّراِب...) 

يں سے جب کسی کو لڑکی کی وال دت کا مژده سنا يا جاتا ہے تو اس کا چہره سياه ہو جا تا ہے اور غّصہ سے بھر اور ان م
جا تا ہے.اور جو کچھ اُسے مژده دياگيا اس کی قباحت اور برائی کی وجہ سے وه لوگوں سے پوشيده ہو جا تا تھا(اور فکر کر

  ظ رکھے يازمين ميں اسے چھپا دے ۔تا تھا) کہ آيا اسے ذلت و خواری کے ساتھ محفو
ہاں ، ان لو گوں (اجداد پيغمبر) نے اس کے عالوه کہ نا پسنديده امور کو ترک کرتے ، دوسروں کو بھی ان کے کر نے سے 

منع کر تے تھے،اپنی قوم کے درميان رائج رسم و رواج کی جنھيں قرآن کريم کے مّکی سوروں ميں انھينبُرے عنوان سے 
  ہے،مخا لفت کر تے تھے۔ ياد کيا گيا

اسی طرح مکا رم اخال ق پر بہت توجہ ديتے تھے جو کہ ان سے مخصوص تھے اور لوگونکو اس بات کی دعوت ديتے کہ 
خدا کے مہمانوں اور حاجيونکو کھا نا کھال نے کے لئے حالل طريقہ سے کمائی ہوئی رقم سے انفاق کريں.وه بھی ايک 

قمار بازی (جوا ) کے ذريعہ کمائی ہوتی ہو.اور چوری ، ڈکيتی اور لوگوں کے اموال کی ايسے معاشره ميں جہاں ربا اور 
  لوٹ کھسوٹ جس طريقہ سے بھی ممکن ہوااور جس شخص سے بھی ممکن ہو لوٹ ليتے تھے۔

کی ہو، يااعتقادی اعتبار سے بھی ،تاريخ نے يہ پتہ نہيں ديا کہ پيغمبر کے اجداد ميں سے کسی ايک فرد نے بھی بُت پرستی 
بُت کے لئے قر بانی کی ہو،يا کسی بُت سے مدد مانگی ہو،کسی بُت سے طلب باراں کی ہو يا بُت کے نام پر حج کا لبيک کہا 

  ہو،يا کسی بُت کے نام سے قسم کھائی ہو۔
ان کے  اور وه بھی ايسے حاالت ميں کہ جب مّکہ اور اس کے ارد گرد اور اطراف کے عالقوں ميں لوگوں کے عقائد اور

  يقين کی بنياد بتوں پر استوار تھی اور ان کی گفتگو اور ان کا کالم انھيں کے محور سے پُرہوتا تھا۔
اور ان کا لوگوں کو قيامت کے دن اعمال کی سزا سے خوف دالنا ، وه بھی ايسے معاشره ميں جہاں اخروی زندگی کے 

  ن کی توہين کر تے تھے ،يہ ايک قابل غور مسئلہ ہے۔معتقد افراد کی عقل و خرد کا مذاق اڑايا جاتا تھا اور ا
اور عقل سليم اس بات کو ماننے کے لئے تيار نہيں ہے کہ ہم کہيں کہ تمام مذکوره امور ان تمام صديوں اور زمانوں ميں اتفا 

ل قی تھے. وه بھی حضرت اسٰمعيل کے فرزندوں کے زمانے سے حضرت عبد المطلب کے زمانے تک يعنی پانچ سو سا
سے زياده کی مدت ميں ايسا اتفاق ہوا ہو. يعنی اجداد پيغمبر ان تمام صديوں ميں اتفاقی طور پر ان صفات کے حامل ہوگئے 
تھے ، اس کے عالوه يہ بات بھی ہے کہ ان کا نسب اخال قی پستيوں کی آلودگی سے پاک تھا اور يہ طہا رت اُ س وقت تھی 

  اخالقی برائياں عام تھيں ۔ جب مّکہ اور طا ئف ميں زنا اور دوسری
جہاں تک اس حقير نے سيرت اور انساب سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کيا ہے کوئی مشہور اور شناختہ شده گھرانہ نہيں مال 
جس کا نسب اخال قی گراوٹ اور اس جيسی آلودگی سے پاک ہو . اور يہ کہنا کہ يہ سب اتفا قی اور حا دثاتی طور پر تھا تو 

  قول بات ہے۔يہ غير مع
ان تمام باتوں کے عالوه يہ بات بھی اہم ہے کہ ،پيغمبۖر کے اجداد اپنی قوم کو خا تم االنبياء کی بعثت کے بارے ميں مّکہ ميں 

  مژده ديتے تھے اور بتاتے تھے کہ آنحضرت کا آسمانی کتابوں ميں محمد اور احمد نام ہے ۔
نحضرت مبعوث ہو جائيں تو ان کی تصديق کرتے ہوئے ان کی نصرت کر وه اپنی قوم سے مطا لبہ بھی کيا کرتے تھے کہ آ

  يں۔ 
  ميں فرماتا ہے: ٨١اجداد پيغمبۖر کا يہ کارنامہ خدا وند عالم کی اس بات کا مصداق ہے کہ وه سورٔه آل عمران آيت 

ُ ِميثَاَقَ◌ النَّبِےيَن لََما آتيتُکم ِمْن ِکتَاٍب َو ِحْکَمٍة  ثُمَّ َجاَْئ ُکُم رسول ُمصدِّق لَِما َمَعُکم لتُؤ ِمنُنَّ بِہ َو لَتَنُصُر نَّہُ قَاَل َئ (َواِْذ ٔاََخَذ ّهللاٰ
  ٔاَقَرْرتُم َو اََخْذتُم َعلٰی َذلُِکْم اِْصِری قَالُوْا ٔاَْقَررنَا فَا ْشھَُدوا َو ٔاَنا َمَعُکم ِمَن الشَّاِھِدين )

يا کہ جب بھی ہم تمھيں کوئی کتاب يا حکمت ديں، پھر تمہاری طرف اور جب خدا وند عالم نے پيغمبرونسے عہد و پيمان ل
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جب وه پيغمبر آئے جو تمہارے دين کی تصديق کر تا ہو، توقطعی طور سے اس پر ايمان الؤ اور اس کی نصرت کرو(اُس 
ے اقرار کيا .فرمايا؛ پھر وقت خدا نے پيغمبروں سے ) کہا: آيا تم نے اقرار کيا اور اُس کا عہد وپيمان کيا ؟ سب نے کہا: ہم ن

  گواه رہنا ميں بھی تمہارے ساتھ گواہوں ميں سے ہوں۔
  اور يہ رسول وہی محمد بن جناب عبد ۖهللا ہيں۔

وه تمام باتيں جو ہم نے اجداد پيغمبر کے عقائد کے بارے ميں بيان کی ہيں سب سے زيا ده جناب عبد المطلب سے صادر 
  وال دت کے موقع پر يہ شعر کہنا۔ہوئی ہيں جيسے ان کا پيغمبر ۖ کی 

  انت الّذی ُسّميت فی الفرقان 
  فی کتب ثا بتة المبان

  احمد مکتوب علی اللِّسان
  ''تم وہی ہو کہ فرقان او رغير تحريف شده اور استوار کتابوں مينتحرير اور زبان پر جس کا ''احمد'' نام ہے۔

  يا تھا :اور ان کا يہ شعر کہنا کہ جب حليمہ نے انھيں گم کر د
يتہُ محمداً ..........................   انت الّذ ی سمَّ

  '' خدا يا!'' يہ تو ہے کہ اس کا نام '' محمد '' رکھا ہے ۔
اور ان اشعار ميں جو ابرھہ اور اس کے لشکر کی ہال کت کے بعد پڑھے ہيں تصريح کر تے ہيں کہ خود وه اور ان کے آباء

  و اجداد خدا کی حجتيں ہيں:
  آل هللا فی ما قد مضی لم يزل ذاک علی عھد ابرھم نحن

  ( ہم گزشتہ افراد کی آل هللا ہيں اور حضرت ابراہيم کے زمانے سے ہميشہ ايسا رہا ہے)۔
ِ فينا حجة    لم تزل 
  يدفع هللا بھا عنّا النّقم

  تا ہے)۔( ہميشہ ہمارے درميان خدا کی ايک حجت رہی ہے کہ اس کے ذريعہ بالؤں کو ہم سے دور کر 
يہ کوئی اتفاق نہيں ہے کہ اسالم نے جناب عبد المطلب کی بعض سنتوں کی تا ئيد کی ہے. کيو نکہ وه حضرت ابراہيم کے 

  دين حنيف پر تھے اور جو کچھ انھوں نے سنت چھوڑی ہے وه ان کی شريعت کی پيروی کی بنيادپر تھی۔
  وئيں اور خدا نے فرما يا:اسی وجہ سے جناب عبد المطلب کی سنتيں اسالم ميں داخل ہ

  )١(ثُمَّ اَْوَحْےنَااِلَْےَک اَِن اتَّبِْع ملَّةَاِْبَرْا ِھيَم َحنِْےفاً...)(
..............  

  .١٢٣) سورٔه نحل، آيت، ١(

پھر ہم نے تم پر وحی کی کہ (خدا پر ستی اور توحيد اور معارف اٰلہی کے نشر کر نے کے بارے ميں) ابراہيم کے پاکيزه 
  ن کی پيروی کرو۔آئي

  )١(قُْل َصَدَق ّهللاٰ فَا تَّبُعوا ِملَّةَ اِْبَراِھْےَم َحنِيفاً...)(
(اے پيغمبر) کہو کہ خدا کا قول سچا ہے (نہ تمہارا دعوٰی) تمھيں ابراہيم کے پاک و پاکيزه آئين کی پيروی کر نا چاہئے کيو 

  نکہ صاف ستھرا اور پاک و پاکيزه ہے۔
ِ َو ھُو ُمْحِسن َو اتَّبََع ِملَّةَ اِْبراِہيَم َحنِْےفاً...)((َوَمْن أَحَسُن دِ  ّٰ ِ   )٢يناً ِممَّن ٔاَسلََم َوجھَہُ 

(دنيا ميں ) اس دين سے کون دين بہتر ہے جس نے لوگوں کو خدا کے فرمان کے سامنے سراپا تسليم کر ديا ہے اور نيک 
  اور ابراہيم کے دين حنيف کی پيروی کرتے ہيں...؟کردار ہو نے کے عالوه حق کے سامنے سر جھکا ديتے ہيں 

اس لحاظ سے پيغمبر کے تمام اجداد ابراہيم کی حنفيہ شريعت کے پا بند تھے اور بے شک خداوند عالم کی گفتگو انتہائی 
  ويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے : ٢١٩صداقت کی حا مل ہے جيسا کہ سورٔه شعرٔا کی 

  اِجِدين )( َو تَقَلُّبََک فِی اْلسَّ 
خدا وند متعال تمہارے سجده گذاروں کے درميان کروٹيں بدلنے (تمہارے اصالب شامخہ سے ارحام مطہره ميں منتقل ہو 

  نے) کے بارے ميں آگاه ہے ۔
اسی آيت کی تفسير ميں ابن عباس سے روايت کی گئی ہے کہ انھوں نے کہا: پيغمبر اکرۖم کا نور مسلسل پيغمبروں کے 

  ک پشت سے دوسری پشت تک منتقل ہوتا رہا يہاں تک کہ ان کی ماں نے انھيں جنم ديا۔صلبوں ميں اي
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  حضرت امام محمد باقر نے اس کی تفسير سے متعلق فرما يا:
آنحضرۖت کے نور کا انبياء کی پشت سے منتقل ہو نا ايک نبی سے دوسرے نبی تک مکّمل واضح اور معلوم ہے. يہاں تک 

اپ کی صلب سے پيدا کيا اور يہ کام حضرت آدم کے زمانے سے ہی نکاح کے ذريعہ سے تھا نہ کہ خدا نے انھيں ان کے ب
  کہ غير شرعی اور نا جائز راستوں سے۔

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

  .٩٥) سورٔه آل عمران، آيت ١(
  .١٦١اور انعام  ١٢٥)سورٔه نسائ، آيت ٢(

 ويں خطبہ ميں ارشاد فر ما يا ہے: ٩٢نہج البال غہ کے امير المومنين حضرت علی بن ابی طالب نے انبياء کی توصيف ميں 
''خدا وند عالم نے انھيں بہترين جائے امن ميں بطور امانت رکھا اور سب سے اچھی جگہ پر انھيں قرار ديا اور انھيں نيک 

لئے قيام کر تا  صلبوں سے پاک رحموں ميں منتقل کيا اور جب بھی ان ميں سے کوئی مرجاتا تھا تو دوسرا دين کی تبليغ کے
تھا ،يہاں تک کہ خدا کے قيمتی دين کی تبليغ خدا وند سبحان نے محمۖد کے حوالے کی ،پھر خدا نے انھيں سب سے زياده 
قابل قدر اور قيمتی معدنوں ،سب سے بہتر صلبوں اور گراں قدر درختوں سے وجود بخشا وہی شجرٔه طيبہ کہ جس سے 

ہے. اور امانت داروں اور اوصيا ء کو اسی سے انتخاب کيا ہے ان کی عترت بہترين  ديگر پيغمبروں کو اُس نے پيدا کيا
عترت اور ان کا خاندان بہترين خاندان ہے اور ان کا شجره سب سے اچھا شجره ہے جو حرم ہی ميں اگا ہے اور کرامت و 

  بزرگی کے سائے ميں بلند ہوا ہے۔
ں سے کوئی مر جاتا تھا تو ان ميں سے کو ئی دوسرا دين کی تبليغ کے لئے امير المو منين فر ما تے ہيں :'' جب بھی ان مي

قيام کر تا تھا،، يہ ارشاد اس بات کی دليل ہے کہ دين خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دينے کے لئے يکے بعد ديگرے قيام 
ا سلسلہ جاری رہا وه کر نے والے ( انبياء و اوصيائ) آتے رہے اور حضرت آدم کے زمانے سے حضرت خاتم ۖ تک ان ک

  بھی اس طرح سے کہ کبھی دنيا ان کے وجود سے خالی نہيں رہی ۔
  حضرت علی نے دوسری جگہ فر ما يا ہے :

''دين خدا کو قائم کر نے والی حجت سے زمين کبھی خالی نہيں رہے گی؛ خواه ہويدا اورآ شکار ہو يا خائف اور پو شيده'' تا 
جتيں اور دليليں تباه و برباد ہو جائيں ، وه لوگ کتنے آدمی ہيں؟اور کہاں ہيں؟ خدا کی قسم وه کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ خدا کی ح

  لوگ گنتی کے لحاظ سے بہت تھوڑے ہيناور خدا کے نزديک قدر ومنزلت کے لحاظ سے بہت ہی عظيم اور با عظمت ہيں۔
تا ہے. جب تک کہ اُن کو اپنے ہی جيسوں کے  خدا وند سبحان اپنی آيات و بينات کی ان کے ذريعہ حفا ظت و نگہداری کر

  )۔١حوالے نہ کر ديں اور ان کا تخم (بيج) اپنے ہی جيسے افراد کے دلوں ميں نہ بو ديں'' (
جی ہاں،خدا کی ربو بيت کا اقتضا يہی ہے کہ ہر عصر اور ہرزمانے ميں انسانوں کے لئے امام وپيشوا قرار دے تا کہ اس 

  دا کے معالم کو حاصل کر يں .يہ امر اس طرح ہونا چاہئے کہ اگر وهکی طرف رجوع کر کے دين خ
..............  

  .١٤٧) نہج البالغہ، باب احاديث، حديث ، ١(

لوگ جستجو اور کوشش کر يں تو دينی مسائل سے آگاه ہو جائيں، جيسا کہ وه اپنی روزی اور رزق کے لئے کوشاں رہتے 
  وند متعال فر ما تا ہے: ہيں اور حاصل کرتے ہيں جيسا کہ خدا

  ( َوالِّذيَن َجاھَُدواِفينالَنَْھِدَےنَّھُْم ُسبُلنا) 
جو لوگ ہماری راه ميں کو شش کر تے ہيں تو ہم ضرور انھيں اپنی راہوں کی ہدا يت کرتے ہيں . جس طرح سلمان فارسی 

کاال اور ہجرت اختيار کر لی اور شام محمدی نے راه حق کے حصول کے لئے اصفہان کے ''جی ''نامی عالقہ سے باہر قدم ن
  ، موصل اور عراق کے راہبوں کے دير تک پہنچے۔

ہم اس بحث ميں اس بات کی کوشش کر يں گے کہ پيغمبۖر کے اجداد کی سيرت کے کچھ نمو نے جنھوں نے ابرا ہيم کی 
  حنفيہ شريعت کی تبليغ کی ہے ، بيان کر يں ۔

ہ ہے کہ خدا وند تبارک وتعالٰی نے فترت کے زمانے کے لوگوں کو اسی طرح مہملجبکہ لو گونکا اس سلسلہ ميں غلط نظري
اور بے کار چھو ڑ ديا تھا اور ان کے لئے کوئی امام اور پيشوا معين نہينکيا تھا. تا کہ دين کے معالم اور اُ س کے دستور ات
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  اُن سے يا د کريں۔
لہ انبياء ميں سے ايک ہوں جن کا قرآن ميں نام نہيں ذکر ہے ؟ جبکہ معاذ هللا ۔کيا حرج ہے کہ جناب عبد المطلب بھی منجم

 ٣١٥پيغمبر اکرۖم کی حديث ميں ابوذر سے منقول ہے کہ انبياء کی تعداد ايک الکھ چوبيس ہزار ہے اور مرسلين کی تعداد 
  ) ١نبی اور رسول کا نام قرآن ميں ذکر ہوا ہے ( ٢٥ہے کہ اس تعداد ميں صرف 

غمبر کے اجداد موحد( خدا کی وحدا نيت کا اقرار کر نے والے) تھے تو يہ ايک ايسا مطلب ہے جو مذکوره باال ليکن يہ کہ پي
  باتوں کے عال وه مندرجہ ذيل احاديث سے بھی معلوم ہو جائے گا:

جنت ميں ابن عباس نے کہا: پيغمبر اکرم ۖ سے ميں نے سوال کيا اور کہا:ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. جب حضرت آدم 
  تھے تو آپ کہاں تھے؟ اس سوال کو سنکر حضرت مسکرائے يہاں تک کہ داڑھ کے دانت نماياں ہوگئے ۔

پھر اس وقت فرما يا :مينا ن کی صلب ميں تھا اور جب وه زمين پر آئے تب بھی ميں ان کی صلب ميں تھا،اپنے باپ نوح کی 
ميں ڈاال گيا،ہمارے ماں باپ ايک دوسرے کے ساتھ خال ف  صلب ميں کشتی ميں سوار ہوا اور ابراہيم کی صلب ميں آگ

  شرع ( شرعی نکاح کے بغير) نہيں رہے اور خدا وندعالم مجھے ہميشہ
..............  

  .٢٦٦، ٢٦٥، ص٥اور مسند احمد: ج ٣٢، ص١١) بحار االنوار : ج١(

ور فر قت پيش نہيں آئی مگر يہ کہ ميں ان پاکيزه اصالب سے پاکيزه رحموں ميں منتقل کر تا رہا. کسی نسل ميں جدائی ا
  مينسے سب سے بہتر نسل ميں تھا۔

خدا وندعالم نے مجھ سے نبوت کا عہدليا اور مجھے اسالم کی ہدايت کی اور ميرا ذکر آشکارا طور پر توريت اور انجيل ميں
ی اور مجھے آسمان کی بلنديوں پر کيا اور ميری صفتوں کو شرق و غرب عالم ميں ظاہر کيا، اپنی کتاب کی مجھے تعليم د

لے گيا اور ان کے اسماء سے مجھے بہر ه مند کيا :عرش کا خدا محمود ہے اور ميں محمد ہوں ،مجھے خوشخبری دی کہ 
مجھے حوض بخش ديا اور کو ثر ديا، ميں وه پہال شفاعت کر نے واال انسان ہوں جس کی شفاعت قبول ہو گی.پھراس وقت 

  اور منصب کے لئے مبعوث کيا۔ مجھ کو بہترين مقام
  )١اور ميری امت وه خدا کی حمد کرنے والی امت ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکرکرتی ہے(

  ويں آيات کی تفسير ميں ارشاد فرما تا ہے: ٢٨تا ٢٦سورٔه زخرف کی 
ا تَْعبُُدوْ  َن٭ ااِلَّ الَِّذی فََطرنِی فِانَّہُ َسَےْھِدين٭ َوَجَعلَھَا َکلِمةً باقَِےةً فِی َعقِبِہ لََعلَّھْم َےْر(َواِْذ قَاَل اِْبَراِھيُم اِلِ◌َ◌بِيِہ َوقَوِمِہ اِنَّنی بَرائ ِممَّ

  ِجُعوَن)
( اے ہمارے رسول!)اس وقت کو ياد کرو جب ابراہيم نے اپنے باپ ( يعنی اپنے چچا) اور قوم سے کہا:اے بُت پرستو! ميں 

. اور جز اس خدا کے جس نے مجھے خلق کيا ہے اور ميری ہدا يت کر ے گا کسی تمہارے معبودوں سے سخت بيزار ہوں 
کی نہيں عبادت کر تا . اور اس خدا پر ستی (اور توحيد) کو ميری تمام ذريت ميں کلمٔہ باقيہ کے عنوان سے قرار ديا ہے تا 

  کہ اس کی ذّريت کے افراد (خدا وند واحد کی طرف) رجو ع کريں۔ 
طرح کہا ہے:يعنی ہميشہ ان کی(ابراہيم) ذريت ميں ايسے لو گ ضرور رہے ہيں جو کلمہ ال الہ ااّل هللا کا ابن عباس نے اس 

  )٢نعره لگا تے رہے ہيں (
  )٣ابن عباس نے کہا ہے کہ:لفظ ''فی عقبہ'' ''ان کے جانشينوں'' کے معنی ميں ہے(

  )٤اوردوسری روايت کی بناء پر''ان کے فرزندوں'' کے معنی ميں ہے(
تفسير قرطبی ميناختصار کے ساتھ اس طرح آيا ہے:يعنی خدا وند سبحان نے اس گفتار وکالم کو ان کی نسل ميں ان کے 

  فرزند اور فرزندوں کے فرزند ميں باقی رکھا ہے. يا يہ کہ ان کی نسل نے غير هللا کی عبادت سے 
..............  

  .١٢٦، ص٤ج)تفسير ابن کثير:٢( ٩٩، ص ٥) تفسير سيو طی : ج ١(
  . ١٦، ص ٦) تفسير سيو طی : ج ٤. (٧٧، ص ١٦)تفسير قرطبی، ج٣(

دوری کو اُن سے بعنوان ميراث پايا ہے اور ہر ايک نے دوسرے کو اس امر کی وصيت کی ہے اور لفظ''عقب'' اس شخص 
  کے معنی ميں ہے جو اس کے بعد آتا ہے۔
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  سند کے ساتھ ذکر ہو اہے: صيح تر مذی اور مسند احمد ميں واثلہ صحابی تک ان کی
خدا وندعالم نے اسٰمعيل کی اوال د ميں کنانہ کو اور کنانہ سے قريش اور قريش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم سے مجھے 

  )١انتخاب کيا اور چنا ہے(
  سنن ترمذ ی ميں اپنی سند کے ساتھ رسول خدا ۖ سے روايت کی ہے کہ آپ نے فر ما يا:

م کی اوالد ميں اسٰمعيل کو اور اسٰمعيل کی اوالد ميں کنا نہ کو اور کنانہ کی اوال د ميں قريش کو خدا وند رحمن نے ابرا ہي
  اور قريش سے بنی ہاشم(ہا شم کی اوال د) کو اور بنی ہاشم سے مجھے چنا ہے۔

  )٢پھر ترمذی لکھتے ہيں : يہ صحيح اور اچھی حديث ہے۔(
بر اکرۖم کے آباء و اجداد ہی ہيں. جو کچھ گذر چکا رسول خدا ۖ کے آباء واضح ہے لفظ قريش سے مراد منحصر طور پر پيغم
  و اجداد کی فترت کے زمانے ميں بعض خبر يں تھيں۔

  مسعودی اپنی کتاب مروج الذھب ميں لکھتا ہے:
ت) لوگ ''جناب عبد المطلب'' کے بارے ميں اختالف نظررکھتے ہيں.اُن ميں سے بعض انھيں مومن اور موحد( يکتا پر س

خيال کر تے ہيں اور اس بات کے معتقدہيں کہ نہ انھوں نے اور نہ ہی پيغمبر اکرۖمۖ◌ کے کسی آباء واجداد نے خدا کا کسی 
  کو شريک قرار ديا ہے۔

اور جناب عبد المطلب نسل در نسل پاک و پاکيزه اصالب سے پيدا ہوئے ہيں اور خود ہی اعالن کيا ہے کہ ان کی پيدا ئش 
  ابطہ سے ہوئی ہے نہ کہ شرع کے خال ف طريقہ سے۔صحيح ازدواجی ر

کچھ لوگ ايسے بھی ہيں جو جناب عبد المطلب اور پيغمبر ۖ کے ديگر اجداد کو مشرک جا نتے ہيں ،جز ان لوگوں کے جن 
ر کے ايمان کی صحت اور درستگی کی تا ئيد ہوئی ہے.يہ ايک ايسی بات ہے جو اماميہ ،معتزلہ، خوارج، مرجئہ اور ديگر ف
قوں کے درميان اختال ف کا با عث ہے. اور يہ کتاب اس طرح کے مطا لب کی رّد يا اثبات کی گنجا ئش نہيں رکھتی کہ ہر 

  ايک فر قہ کے دالئل کو اس ميں پيش کريں۔
..............  

  . ١٠٧، ص ٤؛ مسند احمد، ج١)صحيح مسلم، کتاب الفضائل، حديث شماره،١(
  ،ابواب المناقب، باب اّول، حديث اّول . ٩٤، ص ، ١٣صحيح ترمذی، ج، ؛  ١٠٧، ص ٤)مسند احمد، ج،٢(

ہم نے ان فرقوں ميں سے ہر ايک کی باتوں اور ان کے دالئل کو اپنی دوسری کتاب ''المقاالت فی اصول الديانات'' اور'' 
کو''الصفوة'' نامی کتاب ميں ذکر استبصار'' نامی کتاب ميں نقل کيا ہے ،امامت کے سلسلہ ميں بھی ان کے نظريات اور اقوال 

  ) مسعودی کی گفتگو تمام ہوئی۔١کيا ہے . (
اور ہم عنقريب جناب ابو طالب کی پيغمبر اکر ۖم کے ساتھ سيرت اور رفتار کی تحقيق کر نے کے بعد انشاء هللا اُن کے دال ئل 

 بھی پيش کريں گے۔

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  کتاب کے مطالب کا خالصہ اور نتيجہ
  اّول :

  حضرت آدم کے زمانے سے حضرت خاتم االنبيأئ(صلوات هللا عليھم اجمعين) تک وصی کی تعيين کا سلسلہ ہے۔

  حضرت آدم کی اپنے فرزند شيث ہبة هللا سے وصيت
جب شيث پيدا ہوئے تو حضرت خا تم ۖ کا نور ان ميں منتقل ہو ا اور ان کے کامل اور پختہ جوان ہو نے کے بعد حضرت آدم 
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نے اپنی وصيت ان کے سپرد کی اور انھيں آگاه کيا کہ ميرے بعد هللا کی حجت اور زمين پر اس کے جا نشين ہيں وہی خدا کا 
  ه دوسرے شخص ہيں جن ميں حضرت خاتم ۖ کا نور منتقل ہوا ہے۔حق اپنے اوصياء تک پہنچا ئيں گے اور و

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

ان کی يہ بات اس بات کی دليل ہے کہ ''اثبات الوصيہ'' نامی کتاب ان کی نہيں ہے ورنہ اپنی  ١٠٩۔ ١٠٨، ص٢٢) مروج الذھب، ج١(
يغمبر اکرۖم پر درود بھيجتا ہے تو آنحضرۖت کی دوسری تاليفات کے ضمن ميں اس کا بھی ذکر کر تے اس کے عال وه مسعودی جب پ

اب (آل)کا نام نہيں ليتا اور ديگر مکتب خلفاء کے پيرو کاروں کے مانند صلّٰی هللا عليہ وسلم لکھتا ہے، جب کہ ''اثبات الوصيہ'' نامی کت
 کتاب مذکوره کتابوں کے بعد تاليف ہوئی ہے.ميں يہ درود آل پيغمبرکو بھی شامل ہے ، مگر يہ کہ ہم يہ مانيں کہ''اثبات الوصيہ'' نامی 

ممکن ہے کہ اثبات الوصيہ نامی کتاب علی بن حسين مسعودی کی تٔاليف ہو جو نعمانی کی حديث کے مشائخ ميں شما ر ہوتے ہيں کہ 
ن کی پہلی جلد کیپر اس سے روايت کی ہے اور ہم نے معالم المدرستي ٣١٢اور ٢٤١اور  ١٨٨نعمانی نے''الغيبة'' نامی کتاب ميں ص 

بحث وصيت ميں بعض ان اخبار کو نقل کيا ہے کہ اثبات الوصيہ کا مؤلف جن کے نقل کرنے ميں ديگر متعدد اور مشہور منابع و مآخذ 
  کيساتھ شريک ہے.

  دوسرا بيان

نا ئيں اور جو کچھ علم جب خدا نے آدم کو دنيا سے اٹھا نے کا اراده کيا تو انھيں حکم ديا کہ اپنے بيٹے شيث کو اپنا وصی ب
  حاصل کيا ہے انھيں تعليم ديں، آدم نے حکم کی تعميل کی اور ايسا ہی کيا۔

  تيسرا بيان
جب آدم کی موت کا وقت قريب آيا ،تو شيث اور ان کی اوال د ان کی خد مت ميں آگی، آدم نے ان پر درود بھيجا اور ان کے 

ا وصی بنايا اور انھيں اپنے جسد کی حفا ظت کرنے کی تاکيد کی اور کہا لئے دعا کی اور بر کت طلب کی اور شيث کو اپن
کہ ميرے مر نے کے بعد ميرے جسم کو غار گنج ميں رکھ دينا اور اس کے بعد وه اپنی رحلت کے موقع پر اپنے فر زندوں 

ر زمين کے بيچ ميں رکھ اور پوتوں کو وصيت کريں اور جب پہاڑ اور اپنی سر زمين سے نيچے آجائيں تو ان کا جسم لے ک
ديں. جب انوش (شيث کے فرزند) دنيا ميں آئے تو نور ختمی مرتبت آپ کی پيشانی ميں چمکنے لگا ، جب منزل رشد وکمال 
کو پہونچے تو آپ کو وصيت فرمائی اور اس امر سے آگاه کيا کہ تمام شرف و کرامت اس نور کی مرہون منت ہے اور اس 

 کہ اپنی اوالد کو بھی اس حقيقت سے با خبر رکھيناور وصايت کا يہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے ۔امر کی بھی تاکيد فرمائی 

  شيث کی اپنے بيٹے انوش سے وصيت
جب شيث کی موت کا وقت قريب آيا توان کے فرزنداور فرزندوں کے فرزند جوکہ اُس وقت مو جود تھے جيسے: انوش ، 

کی عورتيں اور ان کے بچے ، يہ سب ان کے پاس جمع ہوگئے، شيث نے ان پر درود  قينان ، مہالئيل ، يرد ، اخنوخ ، ان
بھيجا اور ان کے لئے دعا کی اور برکت طلب کی اور ان سے مطالبہ کيا کہ قا بيل ملعون کی اوالد سے اختالط نہ 

صيت کی اور رکھيں.پھر اس وقت اپنے بيٹے انوش سے وصيت کی اور ان سے حضرت آدم کے جسد کی حفاظت کی و
تاکيد کی کہ تقوائے اٰلہی اختيار کريناور اپنی قوم کو تقوائے اٰلہی اور نيک عبادت کا حکم ديں اس کے بعد وه دار فانی سے 

  رخصت ہوگئے۔
انوش حضرت آدم کی حيات ہی ميں پيدا ہو چکے تھے .شيث نے موت کے وقت اُن سے وصيت کی اور انھيں اس نو ر کے 

جواُن ميں منتقل ہوا ہے (حضرت خاتم االنبياء کا نور جو ان کی نسل سے وجود ميں آئيں گے) اور انھيں بارے ميں آگاه کيا 
حکم ديا تا کہ اپنے فرزندوں کو ہر بزرگ دوسرے بزرگ کے بعد اور ہر نسل دوسری نسل کو اس نور کی عظمت و 

  منزلت،شرف و فضيلت سے آگاه کر ے۔
ے سے باپ کے حکم کو پايہ تکميل تک پہونچايا اور امور رعيت کا انتظام و اہتمام انوش نے اپنے باپ کے بعد احسن طريق

  اور ان احکام و قوانين پر عمل کيا جن کے اُن کے باپ بھی پيرو تھے۔

  انوش کی اپنے فرزند قينا ن سے وصيت
ا کی اچھے انداز ميں پر شيث کی وفات کے بعد ،انوش نے اپنے باپ اور دادا کی وصيت پر عمل کر نا شروع کرديا. خد

  ستش و عبادت کی اور اپنی قوم کوبھی ُحسن عبادت کا حکم ديا۔
جب انوش کے مر نے کا زمانہ قر يب آيا،تو ان کے بيٹے اور پو تے جيسے قينان اور مہالئيل ان کے ارد گر د جمع ہوگئے، 
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ی اور سب کو حکم ديا کہ ان کے پاسانھوں نے حضرت قينان کو حضرت آدم کے جسد کی حفاظت و نگہداری کی وصيت ک
  نما ز پڑھيں اور خدا کی زياده سے زياده پاکيزگی بيان کريں،پھر اس کے بعد رحلت کر گئے۔

  ايک ديگر بيان ميں
اپنے بيٹے قينان سے وصيت کی اور انھيں اُس معھود نور سے جو ان تک منتقل ہوا تھا اور وه راز جو بطور امانت ان کے 

  ا تھا آگاه کيا پھر انتقال کر گئے قينان نے اپنے باپ انوش کی سيرت و روش اختيار کی۔حوالے کيا گي
قينان اپنی قوم کے درميان خدا کی اطا عت و فر نبرداری ميں مشغول ہوگئے اور اس کی احسن طريقے سے عبادت کی اور 

  حضرت آدم اور شيث کی وصيت کی پيروی کی۔

  وصيت  قينان کی اپنے فرزند مہالئيل سے
جب قينان کی مو ت کاوقت قريب آيا ،بيٹے اور پوتے مہالئيل ،ير د،متوشلح اور لمک اور ان کی عورتيں اور ان کے بچے 

ان کے ارد گرد جمع ہوگئے قينان نے ان پر درود بھيجا اور ان کے لئے دعا کی اور برکت کی درخواست کی .پھر اس وقت 
حضرت آدم کے جسد کی حفاظت و نگہداری کی تاکيد کی اور اُس نور سے جو اُن تک مہالئيل کو اپنا وصی بنايا اور انھيں 

  منتقل ہوا تھا آگا ه کيا،مہالئيل نے لوگوں کے درميان باپ کی سيرت اختيار کی۔

  مہالئيل کی اپنے فر زند يوراد سے وصيت
مہالئيل نے انھيں سّر مکنون اور حضرت خاتميارد ( يا يوارد ، يا يرد ) مہالئيل کے فرزند ہيں جو باپ کے وصی ہوئے اور 

اال نبياء ۖ کے انتقال نور سے انھيں مطلع کيا اور صحف کی انھيں تعليم دی اور زمين سے بہره مند ہونے کا طريقہ اور جو 
ی تھی ان کےکچھ دنيا ميں ہو نے واال ہے انھيں ياد کرايا اور سّر ملکوت نامی کتاب جسے مہالئيل فر شتہ نے آدم کو تعليم د

  حوالے کر دی ،وه حضرات اس کتاب کو مختوم اور مہر شده صورت ميں يکے بعد ديگرے بعنوان ميراث پاتے رہے ہيں۔
  

  يوراد کی اپنے بيٹے اخنوخ (ادريس)سے وصيت
  مرآة الزمان نامی کتاب ميں مذکور ہے:

وخ ، متوشلح، لمک اور نوح ان کے پاس جمع جب يرد کی موت کا زمانہ قريب ہوا تو ان کے بيٹے اور پو تے جيسے اخن
ہوگئے. ير د نے ان پر درود بھيجا اور ان کے لئے بر کت کی دعا کی اور اخنوخ کو وصيت کی اور انھيں اُن تمام علوم سے

 آگاه کيا جو اُن کے پاس تھے اور سر ملکوت نامی کتاب اُن کے حوالے کر دی اور انھيں حکم ديا کہ ہميشہ غار گنج ميں
  جہاں حضرت آدم کا جسد رکھا ہوا ہے نماز پڑھيں،پھر انتقال ہو گيا۔

صحيفے نازل ہوئے  ٢٩اخنوخ پر تيس صحيفے نازل ہوئے اور ان سے پہلے حضرت آد م پر اکيس صحيفے اور شيث پر 
  کہ ان ميں تسبيح و تہليل کا ذکر تھا ۔

  دريس يا اخنوخ بن يردہيں ۔حضرت آدم کے بعد جو سب سے پہلے پيغمبری کے لئے مبعوث ہوئے ا
متوشلح اور ديگر چند افراد اخنوخ کی اوالد تھے ،اخنون نے متوشلح سے وصيت کی.لمک اور چند افراد متوشلح کے فرزند 

  تھے کہ متوشلح نے لمک سے وصيت کی، نوح پيغمبر، لمک کے فر زند ہيں۔

  ادريس کی اپنے بيٹے متوشلح سے وصيت 
ادريس نے اپنے بيٹے متوشلح سے وصيت کی ،کيو نکہ خدا وند عالم نے ان پر وحی نازل کی کہ اپنے بيٹے متوشلح سے 

وصيت کرو کہ ہم بہت جلد ہی ان کی صلب سے ايک پيغمبر مبعوث کر نے والے ہيں کہ اس کا کام ميری مر ضی کے 
  مطابق اور ميری تائيد سے ہے۔

  ايک دوسرے بيان ميں:
ے اپنے بيٹے متوشلح سے وصيت کی اور جب عہد و پيمان ان کے حوالے کر ديا تو انھيں اُس نور سے جو ان تک ادريس ن

 منتقل ہوا ہے (حضرت خاتم االنبياۖئ کے نور سے ) آگا ه کيا۔
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 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  متوشلح کی اپنے بيٹے لمک سے وصيت
  اخبار الزمان نامی کتاب ميں مذکور ہے:

جب متوشلح کی موت کا زمانہ قر يب آيا ، تو انھوں نے اپنے بيٹے لمک سے وصيت کی ،لمک جامع(جمع کر نے والے) 
  کے معنی ميں ہے اور وه نوح پيغمبر کے والد ہيں۔

متوشلح نے ان سے وصيت کی ا ور صحيفے اور مہر لگی کتابيں کہ جو ادريس پيغمبر کی تھيں ان کے حوالے کيں اور 
  تک منتقل ہو گئی۔وصيت ان 

  لمک کی اپنے بيٹے نوح سے وصيت
اور جب لمک کی موت کا وقت قريب آيا تو نوح ، سام ، حام اور يافث اور ان کی عورتوں کو باليا ، شيث کی اوالد ميں 

وط ہوگئے صرف ان آٹھ افراد کے عال وه کوئی باقی نہيں رہا تھا کيو نکہ باقی پہاڑ سے نيچے آکر قابيل کی اوالد سے مخل
  تھے اور ان سے راه و رسم برقرار کر لی تھی ۔

  لمک نے ان آٹھ افراد پر درود بھيجا اور ان کے لئے برکت کی دعا کی اور کہا:
اس خدا سے دعا کر تا ہوں جس نے آدم کو زيور تخليق سے آراستہ کيا کہ ہمارے باپ آدم کی برکت تم پر نازل کر ے اور 

دوں ميں قرار دے . ميں مر جا ؤں گا اور اے نوح ! تمہارے سوا ان ميں سے کوئی دوسرا حکو مت وسلطنت تمہارے فرزن
جو عذاب خدا وندی کا مستحق ہے نجات نہيں پا ئے گا. اور جب ميں مر جاؤں تو مجھے اٹھا کر غار گنج (جہاں حضرت آدم 

ار ہو تو مجھے اور جسد آدم کو اٹھا کر پہاڑ کا جسد رکھا ہوا ہے) ميں رکھ دينا اور جب خدا کا اراده ہو کہ کشتی ميں سو
  کے نيچے لے آؤ اور ہميں اپنے ساتھ ساتھ رکھو اُس وقت تک کہ جب تک کشتی سے باہر نہ آجاؤ۔

اور جب طوفان تھم جائے اور کشتی سے باہر آجاؤ اور زمين پر قدم رکھو تو حضرت آدم کے جسد کے پاس نماز پڑھو اور 
کيد کرو کہ آدم کے جسد کو اٹھا کر اپنے کسی فرزند کے ساتھ اُسے زمين کے وسط ميں سپرد اپنے بڑے بيٹے سام کو تا 

خاک کر دے اور ... خدا وند عالم فرشتوں ميں سے ايک فرشتہ اُس کے ہمراه بھيجے گا تا کہ اُس کا ہمدم ہو اور وسط زمين 
  کی راہنمائی کر ے۔

کے زمانے ميں اور ادريس کو آسمان پر اٹھا ئے جانے سے پہلے وحی  خدا وند عالم نے نوح پر ،ان کے جد ادريس پيغمبر
نازل کی اور انھيں حکم ديا کہ وه اپنی قوم کو طغيا نی و سر کشی کے انجام سے ڈرائيں اور انھيں ان گناہوں کے ارتکاب 

عميل کی اور عبادت سے منع کريں جن کے وه مر تکب ہوتے تھے اور انھيں عذاب سے ڈرائيں. نوح نے خدا کے حکم کی ت
  خدا اور قوم کو خدا کی طرف دعوت دينے ميں مشغول ہوگئے۔

  نوح کی اپنے بيٹے سام سے وصيت
جب حضر ت نوح کشتی سے باہر آئے توتين سو ساٹھ سال تک زنده رہے اور جب موت کا وقت قر يب آيا تو ان کے بيٹے 

  و گئی۔سام ،حام ، يافث اور ان کی اوال د ان کے ارد گرد جمع ہ
نوح نے ان سے وصيت کی اور خدا وند سبحان کی عبادت کا حکم ديا اور سام کوحکم ديا کہ جب وه انتقال کر جائيں تو کشتی
کے اندر جائے اور کسی کو اطالع د يئے بغير حضرت آدم کے جسد کو زمين کے وسط ميں اور مقدس جگہ پر سپرد لحدکر 

ے ہمراه اس کام کوا نجام دينے کے لئے روانہ ہو جاؤ گے تو خدا وند سبحان دے. پھر کہا. اے سام! جب تم ملکيزدق ک
فرشتوں ميں سے ايک فرشتہ کو تمہارے ساتھ کرے گا تا کہ تمہارا راہنما ہو اور وسط زمين کے بارے ميں تمھيں اطالع 

جو انھوں نے اپنے  دے. اس ماموريت ميں کسی کو اپنے کام سے باخبر نہ کر نا يہ حضرت آدم کی وصيت کا جز ہے
فرزندوں سے کی تھی اور ہر ايک نے دوسرے کو اس کے انجام دينے کی وصيت کی يہاں تک کہ يہ وصيت تم تک پہونچی
؛ پھر جب اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں فرشتہ نے راہنمائی کی ہے،تو جسد آدم کو اسی جگہ خاک ميں دفن کر دو،پھر اس گھڑی 

  ہ ہو اور خدا کی عبادت کے سوا کوئی کام نہ کرے۔حکم دو کہ ملکيزدق وہاں سے جدا ن
خدا وند سبحان نے رياست اور وه تمام کتابيں جو پيغمبروں پر نازل ہوئی تھيں سام کے حوالے کيں اور اسے ديگر فرزندوں 
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  اور بھائيوں سے الگ نوح کی جانشينی سے مخصوص کر ديا۔

  سام کی اپنے بيٹے ارفخشد سے وصيت
کے بعد خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت وفرمانبرداری ميں مشغول ہوگئے۔ انھوں نے کشتی کا دروازه  سام باپ کی وفات

کھو ال اور حضرت آدم کے جسد کو اپنے بيٹے ملکيزدق کے ہمراه لے کر خفيہ طور پر بھائيوں اور خاندان کو اطالع دئيے 
ری لی اور اس جگہ تک جہاں حکم تھا کہ حضرت آدم کے بغير جسد کو نيچے الئے .فرشتہ نے ان کی راہنمائی کی ذّمہ دا

  جسد کو وہاں دفن کريں ان کے ساتھ ساتھ رہا؛اور جسد آدم کو وہيں پر سپرد لحد کر ديا۔
اور جب سام کی وفات کا وقت قريب آيا تو انھوں نے اپنے بيٹے ارفخشد کو وصيت فرمائی، جو کہ اپنے والد کے بعد زمين 

  ے۔ ميں ان کے جانشين تھ

  ارفخشد کی اپنے بيٹے شالح سے وصيت
جب ارفخشد کی موت کا وقت قريب آيا ،بيٹے اور خاندان والے ان کے پا س جمع ہوگئے،انھوں نے خدا وندعالم کی عبادت 

  اور گناہوں سے دوری اختيار کر نے کی تاکيد کی ۔
د خا ندان کے درميان ميرے جانشين رہو اور پھر اس وقت اپنے بيٹے شالح سے کہا : ميری وصيت قبول کرو اور ميرے بع

  خدا وند رحمان کی اطاعت و عبادت کے لئے قيام کرو ، يہ کہہ کر دنيا سے رخصت ہوگئے۔

  شالح کی اپنے بيٹے عابر سے وصيت
ے شالح کی موت کا وقت جب نزديک آيا،تو اپنے بيٹے عابر سے وصيت کی اور انھيں حکم ديا کہ قابيل ملعون کی اوالد س

  کناره کشی اختيار کر يں.يہ کہہ کہ دنيا سے رخصت ہوگئے۔
گزشتہ فصلوں ميں بھی ہم نے ديکھا ہے کہ حضرت ابراہيم خليل هللا نے کس طرح اپنے دو بيٹے اسٰمعيل و اسحق کو حنفيہ 

  شريعت کی حفاظت کے لئے وصيت فر ما ئی ہے۔
نشينی اور وصايت سے متعلق اخبار کے سلسلونکا ايک حّصہ  کتاب کی اس جلد مينجو کچھ ہم نے يہاں تک ذکر کيا ہے، جا

  تھا۔
پہلی جلد ميں ہم نے پڑھا کہ خدا وند عالم نے موسٰی کليم هللا کو کس طرح حکم ديا کہ يسع بن نون کو اپنی شريعت اور امت 

  پر اپنا وصی بنا ئيں۔
ئی اور حضرت عيسی نے اپنے حواری اور حضرت داؤد نے اپنے فرزند سليمان کو اسی امر سے متعلق وصيت فرما

شمعون يا سمعان کو اسی امر کی وصيت کی اور يہ وصيت کا سلسلہ حضرت آدم کے زمانے سے حضرت عيسٰی کے دور 
  تک يوں ہی جاری و ساری رہا۔

ےواضح ہے کہ حضرت محمد ۖ ديگر پيغمبروں کی بہ نسبت کو ئی الگ روش نہيں رکھتے تھے اور ان کی سيرت بھی اُن س
جدا اور متفاوت نہيں تھی.لٰہذا آنحضرت نے خدا کے حکم سے اپنے بعد کے لئے اپنے اہلبيت اور عترت سے باره وصی 

معين کئے کہ اُن مينسب سے پہلے ان کے چچا زاد بھائی امير المومنين ہيں .اور ان ميں آخری امام حسن عسکری کے فرزند
  حضرت مہدی (عج)ہيں۔

و مشروح اخبار ہمارے ماھر فن بزرگوں کی پانچ کتا ب''اثبات الوصيہ'' ميں ذکر ہوئے ہيں کہاس وصايت سے متعلق مفصل 
  ہمارے شيخ اور استاد ''الذريعہ'' کے مؤلف نے ان کا تعارف کر ايا ہے۔

 صفحہ سے زياده ميں معالم المدرستين نامی کتاب کی پہلی ٢٥اور ہم نے ان کی وصيت سے متعلق بعض روايات واخبار کو 
جلد ميں(پيغمبر اکرم ۖ سے وارد نصوص کے ذيل ميناپنے بعد ولی امر کی تعيين سے متعلق) ذکر کيا ہے کہ يہاں پر اختصار

  کے ساتھ اس کی طرف اشاره کررہے ہيں۔
ْقَربين)کے نازل ہو نے کے بعد پيغمبر اکرم نے١ جناب عبد  ۔ اسالم کی دعوت کے آغاز ميں اور آيت ( َواْنِذْر َعِشْےَرتََک االَّ

  المطلب کے فرزندوں کو بال يا اور انھيں اسالم قبول کر نے کی دعوت دی۔
پھر اُس مہمانی کے اختتام پر رسول خدا ۖنے اپنا ہاتھ اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کی گردن پر رکھا اور فرمايا: يہ،

  تمہارے درميان ميرا بھائی ميرا وصی اور جا نشين ہے۔
  )١ت و فرمانبرداری کرو۔( اس کی اطا ع

  ۔ پيغمبر کے دو صحابی سلمان فارسی اور ابو سعيد خدری نے روايت کی ہے کہ رسول خدۖا نے فرمايا:٢
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ميرا وصی اور ميرے راز کا محافظ اور سب سے اچھا شخص جسے ميں اپنے بعد اپنا جا نشين بنائوں گا اور وه شخص جو 
  )٢ضوں کو ادا کر ے گا وه علی بن ابی طالب ہيں۔ (ميرے امور کو انجام دے گا اور ميرے قر

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

؛ تاريخ ابن عساکر ميں امير المومنين کے حال کی ٢٢٢،ص  ٢؛ اور تاريخ ابن اثير، ج١١٧١، ص ٣)تاريخ طبری، طبع يورپ، ج١(
۔ سلمان فارسی کی روايت ٢کيا گيا ہے. کہ جس ميں ا ختصار کے ساتھ نقل ٢٦٣،ص  ٣تشريح اور شرح نہج البال غہ ابن ابی الحديد، ج

.ابو سعيد کی روايت علی بن ابی طالب کے فضائل سے متعلق  ١١٣،ص  ٩اور مجمع الزوائد، ج ٢٢١، ص ٦معجم الکبير ميں ،ج
ی  ٢٧١،ص  ٢کی کتاب فضائل سے.اور طبرانی نے ج ، ١١٩،ص  ٢کنزالعمال ،ج ھ٥٤پر ذکر کيا ہے ؛ ابو سعيد بن مالک خراجی متوفّٰ

کی سوانح حيات استيعاب اور اسد الغابہ اور اصابہ نامی کتاب ميں ذکر ہوئی ہے،بعد کے صفحات ميں ان تين کتابوں سے متعلق''سہ 
  گانہ کتابوں'' کے عنوان سے نام ذکر کر يں گے.

پہال شخص جو ۔ انس بن مالک سے( اختصار کے ساتھ ) روايت کی گئی ہے کہ پيغمبر خدۖا نے اُ س سے فرمايا:سب سے ٣
اس در سے داخل ہو گا امام المتقين،سيد المسلمين،يعسوب الدين اور خاتم الوصيين ہے...اور اسی وقت علی اُس در سے داخل 

  )١ہوئے۔(
۔بريده صحابی نے کہا کہ رسول خدا ۖ نے فرما يا ہے کہ : ہر پيغمبر کا ايک وصی اور وارث رہا ہے اورعلی ميرے وصی ٤

  )٢.... ..(اور وارث ہيں.... 
  ) (اور ہم بخا ری کی بات کو نقل کرتے ہيں):٣۔ صحيح بخا ری،مسلم اور ديگر منابع و مصادر ميں مذکور ہے (٥

  پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرما يا:
  عِدی )( َےا َعلی اَنَت ِمنِّی بِمنِزلة ھَاُروَن ِمْن ُموَسٰی ااِلَّ اَنَّہ اَل نَبِیَّ بَ 

اے علی تم ميرے لئے ايسے ہو جيسے موسٰی کے لئے ہارون تھے،اس فرق کے ساتھ کہ ميرے بعد کوئی پيغمبرنہيں آئے 
  گا۔
  )٤۔ سنن ترمذی اور مسنداحمد بن حنبل ميں مذکور ہے:(اور ہم ترمذی کی بات کو نقل کرتے ہيں)۔(٦

َخِر: ِکتاََب  ( اِنِّی تَاِرِ◌ک فِْےُکم ٰما اِْن تََمسَّکتُم بِہ لَنْ    تَِضلُّوا بَعِدی ،ٔاََحُدھَُما ٔاَْعظَُم ِمَن االّٰ
..............  

پر اور زبيدی کی تاليف موسوعٔہ  ٦٣)حضرت امير امو منين کی سوانح حيات ابن عساکر اور حلےة ا الولياء کی پہلی جلد کے صفحہ ١(
ن مالک اور ابو ثمامہ خزرجی کے سال وفات کے بارے ميں اختالف ہےاطرف الحديث عن امجاد سادة المتقين ميں ذکر ہوئی ہے، انس ب

اور تاريخ ابن عساکر۔بريده،ابو عبد ٢٣٤،ص ٢)رياض النضره ميں امام کی سوانح حيات ج٢ہجری تک ذکر کيا گيا ہے.( ٩٣سے  ٩٠
ول اکرۖم کے ہم رکاب ہوکر شرکت کی. ان هللا بن حديد بن عبد هللا االسلمی جنگ احد کے بعد مد ينہ آئے . اور دوسری جنگوں ميں رس

باب مناقب علی  ٢٠٠ص ٢) صحيح بخاری، ج،٣کے حاالت زندگی کا مطالعہ کرنے کے لئے سہ گانہ کتابوں کی طرف رجو ع کريں. (
،ص ١،باب منا قب علی ؛ طيالسی،ج١٧١، ص ١٣باب فضائل علی بن ابی طالب؛ترمذی، ج  ١٢٠،ص ٧بن ابی طالب؛ صحيح مسلم،ج

، ١٧٥تا  ١٧٣، ١٧٠، ص ١؛ مسند احمد،ج١١٥؛ ابن ماجہ؛باب فضائل علی بن ابی طالب ، حديث ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٥، حديث ٢٩۔ ٢٨
،ص ٢؛ اور مستدرک حاکم ،ج٤٣٨اور  ٣٦٩،ص ٦اور ج ٣٣٨اور  ٣٢،ص ٣اور ج  ٣٣٠اور  ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٧
  اور بہت سے ديگر منابع و مآخذ. ١١١تا ص  ١٠٩،ص  ٩؛ مجمع الزوائد، ج١٥اور  ١٤، ١،ص ٣؛ طبقات ابن سعد،ج ٣٣٧

. حضرت امام حسن کی سونح حيات کے ذيل ميں. الدّر المنثور سورٔه١٢ص  ٢؛ اسد الغا بہ، ج٢٠١، ص ١٣)سنن ترمذی ،٤(
. خصائص نسائی ١٠٩، ص ٣شورٰی کی آيہ مودت کی تفسير کے ضمن ميں ؛مستدرک الصحيحين اور ان کی تلخيص ج

پر  ٥٩، ٢٦، ١٤صدر روايت ميں ''انی اوشُک ان ادعی فاجيب'' ذکر ہے کہ جس کی صفحہ  ١٧،ص ٣نداحمد،؛مس ٣٠ص
اور اس کے  ٤٨اور  ٤٧ص  ١؛ کنز العمال،ج٢، ص٢، ق٢بسط و تفصيل کے ساتھ شرح کی گئی ہے . طبقات ابن سعد ج

  پر اختصار کے ساتھ مذکور ہے۔ ٩٧صفحہ 
ِ َحبل َممُدْود ِمَن السَّ  قاَ َحتّٰی َےِرَدا َعلَیَّ اْلَحوَض،فَاْنظُُرْوا َکْےَف تَْخلَ ّهللاٰ رِض،َو ِعترتِی ٔاَھَل بَْےتِی،َولَْن َےتَفَرَّ فُو نَنِی ٰماِئ اِلٰی األَ

  فِيِھَما)
مينتمہارے درميان ايسی چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہے،تو ميرے بعد کبھی گمراه نہيں ہو گے اور 

يں سے ايک دوسرے سے عظيم اور گرانقدر ہے ايک خدا کی کتاب جو آسمان سے زمين کی طرف کھينچی ہوئی رسی ان م
ہے اور دوسری ميری عترت يعنی ميرے اہلبيت.يہ دو ايک دوسرے سے کبھی جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس 

  ا کيسے پاس و لحاظ رکھو گے۔حوض کوثر پر وارد ہوں.غور کرو کہ ان دو کے بارے ميں ميری وصيت ک
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  اور يہ بھی ارشاد فرما يا:
ْےُن قَائِماً َحتّٰی تَقُوَم السَّاَعةُ ٔاَْو َےُکوَن َعلَْےُکْم اِْثنَاَعَشَر )   (اَل َےزاُل ٰھََذا اَلدِّ

  يہ دين قيامت کے دن تک،يا اُس وقت تک جب تک کہ تم پر باره آدمی امامت کريں گے ہميشہ برقرار رہے گا۔
  يک دوسری روايت ميں مذکور ہے:ا

َ◌اِس َماِضياً اِلٰی اِْثٰنی َعَشَر)    (اٰل َےٰزاُل اََمُر الَنَّ
  لوگوں کا کام ہميشہ باره آدميوں پر ثابت واستوار رہے گا ۔

  اس کے بعد دوسری روايت ميں فرما يا:
  ثُّم َےُکون الَمرج َوالھَرج

ان( عج )کا دور گزرنے کے بعد ) پھر دنيا تباہی و بربادی اورہرج (ائمہ معصومين عليھم السالم اور حضرت صاحب الزم
  ومرج کا شکار ہو جائے گی اور آخری زمانے کا فتنہ ظاہر ہو گا۔

  اور ايک دوسری روايت ميں ہے:
  فَاَذا ھَلُکوا َماجت األَ رُض بَٔاِھلھَا

  راب اور بے چينی کا شکار ہو جائيں گے۔اور جب تمام ائمہ آکر کے گزر جائيں گے تو زمين اور اس کے باشند ے اضط
ايک دوسری روايت ميں پيغمبر اکرۖم نے فرما يا ہے کہ ان کی تعداد بنی اسرائيل کے نقباء کے برابر باره افراد پر مشتمل 

  ہے ۔
ی عمر يہ روايات اہلبيت پيغمبر کے باره ائمہ کے عالوه کسی اورپر صادق نہيں آتی ہيں ؛ ايسے امام جن کے آخری فرد ک

  خدا نے طوال نی کر دی ہے اور اُن کے بعد دنيا نابود ہوجائے گی۔
چونکہ مکتب خلفاء کے علماء ائمہ اہلبيت عليھم السالم کے معتقد نہيں ہيں لٰہذا ان روايات کی تفسير ميں حيران و سرگرداں 

 ز و بے بس ہيں۔ہو کر ره گئے ہيں اور وه اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی اور تاويل کرنے سے عاج

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد
  ان کے باره اوصيائ

ہم يہاں پر ان باره افراد کے اسماء بيان کررہے ہيں جن کے ناموں کی تصريح پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اپنی 
  دوسری روايات ميں فرمائی ہے۔

  پہلے وصی حضرت علی بن ابی طالب امير المو منين ، وصی رسول رّب رلعالمين۔
  دوسرے وصی حضرت حسن بن علی سبط اکبر. 

  تيسرے وصی حضرت حسين بن علی سبط اصغر ، شہيد کربال.
  چوتھے وصی حضرت علی بن الحسين سجاد ، زين العابدين .

  پانچويں وصی حضرت محمد بن علی باقر.
  ت جعفر بن محمدں صادق.چھٹے وصی حضر

  ساتويں وصی حضرت موسی بن جعفر کاظم.
  آٹھويں وصی حضرت علی بن موسٰی رضا.

  نويں وصی حضرت محمد بن علی جواد ، تقی.
  دسويں وصی حضرت علی بن محمد ہادی، نقی.
  گيارھويں وصی حضرتحسن بن علی عسکری.

  بارھويں وصی حضرت محمد بن الحسن مھدی،حجت اور منتظر.
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  طرح سے حضرت آدم سے خا تم ا النبياء صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم تک وصی کی تعيين کا سلسلہ چال ہے۔اس 
  

  دوسرے:
يہ کہ ہم نے اس کتاب ميں ديکھا کہ هللا کی حجتوں کے درميان ''انوش'' نے زمين پر کھجور کا درخت لگا يا ، زراعت کی 

يں مشغول ہوئے اور اپنے فرزند قينان کو نما ز قائم کرنے،زکاة ادا کر اور زمين ميں بيج بويا اور زمين کی آباد کاری م
نے،خانہ خدا کا حج کر نے اور قابيليوں سے جہاد کر نے کا حکم ديا اور خود بھی باپ کے حکم کی تعميل کی اور اس کو 

  کمال کے تمام مراحل تک کاميابی سے ہمکنارکيا ۔
ادن اور شہر کی تعمير ميں مشغول ہوئے ہيں،مسجديں بنانے مضر درندوں کے قتلاور''يرد'' کو ديکھتے ہيں کہ استخراج مع

  کر نے اور گائے بھيڑ کے ذبح کرنے کا حکم ديا ہے۔
ادريس وه پہلے آدمی ہيں جنھوں نے سوئی سے خياطی(سالئی) کی ہے اور وه پہلے انسان ہيں جنھوں نے قابيل کی اوالد کو 

يا ، وه علم نجوم ميں ماہر تھے.اور باره برجوں اور آسمانی سّےاروں ميں سے ہر ايک کا  قيد کيا اور انھيں اپناغالم بنا
  مخصوص نام رکھا ہے۔

متوشلح بھی شہروں کی تعمير کی جانب متوجہ ہوئے ہيں وه پہلے آدمی ہيں جنھوں نے سب سے پہلے اونٹ کی سواری کی 
  ہے۔

اسالم کی تبليغ پر مامور تھے وه اپنے زمانے ميں بشری تمدن يہيں سے ہم درک کرتے ہيں کہ جو لوگ خدا کی طرف سے 
کے بھی راہنما تھے ، لوگوں کی ہدايت کے بارے ميں عيسائيوں کے دعوے کے برخالف صرف ان کی عبادت کی کيفيت 

  اور طريقوں پر اکتفا نہيں کيا ہے ۔
  

  تيسرے : 
اد کو ديکھتے ہيں کہ وه حضرت ابراہيم اور ان کے فرزند عصر فترت ميں پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اجد

آيت کی نقل کے مطابق بارگاِه خدا ١٢٨اسٰمعيل کی دعا کے مصداق تھے جيسا کہ ان دونوں حضرات نے سورٔه بقره کی 
  وندی ميں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا يا :

يَّتِنَا اُمَّ  َ◌نَا َواْجَعْلنَاُمْسلَِميِن لََک َو ِمن ُذرِّ   ةً ُمْسلَِمةً لََک...)(َربَّ
خدا يا! ہميں اپنا مسلم مطلق قرار دے اور ہمارے فرزندوں کو بھی ايسی امت قرار دے جو تيرے سامنے خاضع اور سراپا 

  تسليم ہوں۔
  انھيں ميں سے ''خزيمہ بن مدرکہ'' بھی تھے کہ فرما تے تھے:

صيت يہ ہو گی کہ لوگوں کو خدا کی عبادت اور  مّکہ سے احمد نامی پيغمبر کے خروج کا زمانہ قريب ہے اس کی خصو
  پرستش کی دعوت دے گا لٰہذا اس کی پيروی کرنا اور اس کی تکذيب نہ کر نا کہ وه جو کچھ پيش کريگا وه حق ہے۔

''کعب بن لؤی'' بھی کہتے تھے آسمان وزمين بيکار خلق نہيں کئے گئے ہيں اور دار آخرت تمہارے سامنے ہے، وه لوگوں 
رم اخال ق کی دعوت ديتے تھے اور کہتے تھے؛ هللا کے پر امن حرم سے خاتم االنبيائ، اس امر کے لئے جس کی کو مکا

  موسٰی اور عيسٰی نے خبر دی ہے مبعوث ہوں گے۔
اور اس طرح فرما تے تھے''اچانک خدا کے پيغمبر محمۖد پہنچ جائيں گے جب کہ تم غافل ہوگے ...'' پھر کہتے تھے : اے 

  اس وقت تک زنده رہتا اور پيغمبر کی دعوت و بعثت کو درک کرتا۔کاش ميں 
اور جب''عمر وبن لحّی'' ''ہبل'' نامی بُت کو مّکہ اليا اور بُت پر ستی عام ہو گئی تو،يہ ''قُصّی'' تھے کہ بُت پرستی کو مردود 

کو جو کہ ابراہيم کے دين  سمجھتے ہوئے لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف دعوت ديتے تھے. انھوں نے حج کے شعائر
حنيف کے بنيادی جز ميں شامل تھے قائم رکھا اور مّکہ والوں کی مدد سے حجاج کو کھانا کھالنے اور ان کی مہمان نوازی 

  کے لئے قدم اٹھا يا۔
رحم کی ان کے بعد يہی ذّمہ داری ان کے فرزند ''عبد مناف'' نے سنبھالی اور انہوں نے قريش کو تقوائے اٰلہی اور صلہ 

  رعايت کا حکم صادر کيا۔ 
ان کے فرزند ''جناب ہاشم'' بھی حجاج کو کھانا کھالنے اور مہمان نوازی کے لئے اٹھے، انھيں نے مّکہ ميں اپنے مدد 

گاروں سے کہا: تمھيں اس گھر کی حر مت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم لوگ اس امر کے لئے صرف اور صرف حالل 
خبردار وه مال جوغصبی ہو، زور زبردستی سے چھينا گيا ہو اور قطع رحم کے ذريعہ حاصل کيا  مال مخصوص کرو اور

  گيا ہوا يسے مال کو اس محترم کام کے لئے ہرگز مخصوص نہ کرنا۔
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يہ جناب ہاشم ہی تھے کہ جنھوں نے جاڑے اور گرمی ميں دو تجارتی سفر کی،شام اور ايران، يمن اور حبشہ کی جانب بنياد 
  ۔ڈالی

 ان کے فرزند'' جناب عبد المطلب'' نے بھی اپنے آباء و اجداد کی را ه و روش اپنائی.ان کے بارے ميں اس طرح کہا گياہے:
وه قلبی اعتبار سے توحيد اور روز قيامت پر اعتقاد رکھتے تھے،خدا وند عالم نے زمزم نامی کنويں کی کھدائی ان کے 

کے ساتھ کعبہ کو منہدم کر نے کے لئے مّکہ آيا تو اُس سے جناب عبد المطلب نے ہاتھوں کرائی .اور جب ابرھہ اپنے لشکر 
  کہا: اس گھر کا ايک مالک ہے جو تجھے روک دے گا پھر اُس وقت خدا سے رازو نياز کرتے ہوئے اس طرح شعر پڑھا:

  يا ربِّ فان المرَئ يمنع 
  رحلہ فامنع رحالک

  ے،لٰہذا تو بھی اپنے گھر کا دفاع کر''۔''خدايا! ہر شخص اپنے گھر کا دفاع کر تا ہ
ابرھہ اور اس کے سپا ھيوں کے مّکہ پر حملہ کر نے کے بعد قريش فرار کر گئے اور جناب عبد المطلب اور ان کا گھرانہ 

  تنہا وہاں ره گيا۔
  اور جب خدا نے ابرھہ کے لشکر کو نيست و نابود کر ديا تو اس طرح شعر پڑھا:

  اً طارت قريش اذ رات خميس
  فظلت فرداً اَل اری انيسا

''جب قريش کی نظر ابرھہ کے لشکر پر پڑی تو داہنے بائيں سے فرار کر گئے اور ميں تن تنہا بے يارو مددگار باقی ره گيا''
  ''ہم قديم ا اليام ہی سے آل هللا تھے اور حضرت ابراہيم کے دور سے اب تک ايسا ہی ہے۔

  پھينکا اور اس سے پہلے شہر ارم والی قوم عاد کو۔ ہم نے قوم ثمود کو درميان سے اکھاڑ
  ہم خدا کے عبادت گزار ہيں، صلٔہ رحم اور عہد وپيمان کا پاس ولحاظ رکھنا ہماری سنت ہے۔

 ہميشہ خدا کی ہمارے درميان ايک حجت (راہنما) رہی ہے کہ خدا وند عالم اس کے ذريعہ بالؤں کو ہم سے دور کر تا ہے'' ۔ 
  اب عبد المطلب) ان اشعار ميں فر ماتے ہيں:شيبة الحمد (جن

جب قريش نے ابرھہ کے لشکر کو ديکھا تو پرندوں کی طرح ہر جانب سے فرار کر گئے اور ميں تن تنہا بے مونس و ياور 
حرم ميں باقی ره گيا. عبدا لمطلب کی يہ بات اس ايمان اور اطمينان کی عکاسی کر رہی ہے جو ايمان وه خدا پر رکھتے تھے
اور يہ بھی جانتے تھے کہ خدا ابرھہ کو حرم ميں داخل نہيں ہونے دے گا اور اسے تباه و برباد کردے گا. وه اور ان کا گھر 
انہ حضرت ابراہيم کے زمانے سے آل هللا ہيں اور اس بات کا مخلوق ميں خدا کی حجت کے سوا کوئی مصداق نہيں ہوسکتا. 

ود اور عاد قبيلہ کو ارم اور اس کے ستونوں کے ساتھ ويران کر ديا اور چونکہ ہود کيو نکہ خدا کی يہی حجتيں تھيں کہ ثم
اور صالح جناب عبد المطلب کے اجداد کے سلسلے ميں نہيں ہيں اور ان دو پيغمبروں کی قوميں قريش سے نہيں تھيں، اس 

کو اپنے درميان سے اکھاڑ پھينکا '' اس  سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی يہ بات کہ '' ہم نے قوم ثمود اور عاد
سے مراد يہ ہے کہ خدا کی حجتوں نے کہ اُن ميں سے ايک جناب عبد المطلب بھی تھے ثمود اور عاد کو اپنے درميان سے 

دا کیاکھاڑ پھينکا، پھر خدا نے اس وقت ان کی دعا سے ابرھہ کو نابود کر ديا. اور اُن کا يہ کہنا کہ ''ہميشہ ہمارے درميان خ
حجتيں رہی ہيں کہ خدا ان کے ذريعہ ہم سے بالؤں کو دور کرتا ہے'' يہ اس بات کی تاکيد ہے کہ اپنے زمانہ ميں وه خود ہی 
  خدا کی ايک حجت تھے،جيسا کہ حضرت ہوداور حضرت صالح اور حضرت ابراہيم اپنے زمانے ميں خدا کی حجت تھے۔

پيدا ہوئے،تو جناب عبد المطلب نے اپنے شعر ميں کہا کہ ان کے پوتے کا نام جب پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم 
  آسمانی کتابوں ميں''احمد'' ہے جيسا کہ خدا نے عيسٰی بن مريم کی زبان سے فرما يا:

  ( َو ُمبَشِّراً بَِرُسوٍل َےاتِی ِمْن بَعِدی اِْسُمہُ اَْحَمُد )
  دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہو گا۔ ميں اپنے بعد آنے والے پيغمبر کی تمھيں بشارت

اور جب پيغمبر کی دايہ حليمہ سعديہ نے جناب عبد المطلب کوان کے مّکہ کے پہاڑوں ميں گم ہو جانے کی خبر دی، توجناب
  عبد المطلب نے اپنے رّب سے خطاب کر کے کہا:

  ۔''خدايا! محمد کو کہ تو نے خود ہی اس کا نام محمد رکھا ہے ہميں لو ٹا دے''
يہ تمام باتيں اس بات کی عکاسی کر رہی ہيں کہ عبدا لمطلب ان لو گو ميں سے تھے جو اپنے سے قبل کی آسمانی کتابونکے
بارے ميں آگاہی رکھتے تھے ؛ اور يہ مّکہ جيسے جہالت سرشت شہر اور قريش کی طرح جاہل لوگوں ميں ممکن نہيں ہے 

ں اُن کے اختيار ميں تھيں اور جناب عبد المطلب سلسلٔہ اوصياء ابراہيم اور مگر يہ کہ اس بات کو قبول کر يں کہ وه کتابي
  اسٰمعيل کی ايک کڑی ہيں۔

اوريہ بھی کہ جناب عبد المطلب صلٔہ رحم کی رعايت ، محتاجوں کو کھانا کھالنے ، ظلم وستم نہ کرنے اور سر کشی و 
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  طغيانی نہ کرنے کا حکم ديتے تھے اور کہتے تھے:
دنيا سے نہيں جا تا مگر يہ کہ وه اپنے ظلم وستم کی سزا بھگت لے اور کہتے تھے: خدا کی قسم اس دنيا کے کوئی ستمگر 

  بعد پاداش اعمال کی ايک جگہ ہے. جہاں اچھے يا بُرے کاموں کی جزا يا سزا ملے گی۔
ور لڑکيوں کو زنده در جناب عبد المطلب نے نذر پوری کرنے، چور کاہاتھ کاٹنے،محارم سے شادی کر نے کی ممانعت ا

  گور کر نے سے روکنے کی سنت قائم کی ۔
  )١اور شراب پينے،زنا کر نے اور برہنہ خانہ خدا کے ارد گر د طواف کر نے سے روکا ہے۔(

  يہ سب کچھ خاتم االنبياۖئ کی شريعت ميں مذکورہے ۔
ق دعا مستجاب کی ہے. وه ہر سال ماه خدا وند عالم نے مّکہ والوں کے لئے جناب عبد المطلب کی طلب باراں سے متعل

رمضان ميں غار حرا ميں عبادت کے لئے جاتے تھے؛ جناب عبدالمطلب نے تمام قريش (بالخصوص جناب ابو طالب) کو 
  پيغمبر اکرم صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رعايت کی تاکيد فرمائی ۔

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

ں اس بہا نے سے طواف نہيں کرتے تھے کہ انھوں نے اس لباس ميں گناه کيا ہے لٰہذا ) دور جاہليت ميں بعض افراد، اپنے لباس مي١(
  طواف کے موقع پر يا مّکہ والوں سے عارےةً لباس مانگتے تھے يا عرياں کعبہ کا طواف کر تے تھے.

  

  آيات کی تفسير ميں عبرت کے مقامات

پر ان کو فو قيت و بر تری عطا کی اُس وقت جب فرعون اور خداوندعالم نے بنی اسرائيل کو ان کے زمانے ميں تمام عالم 
فرعون کے ماننے والوں نے ان کے لڑکوں کے سر کاٹ کر اور ان کی لڑکيوں کو زنده چھوڑ کر بدترين عذاب سے انھيں 

فعت کا دو چار کيا تو اس نے انھيں نجات دی اور سارے عالم پر انھيں بر تری عطا کی اور دنيا ميں عظيم فوقيت اور ر
  مالک بنا يا۔

اسی طرح اُن کے لئے دريا کو شگافتہ کيا اور اس کے درميان خشکی کا راستہ پيدا کيا تا کہ وه عبور کر سکيں اور اس نے 
انھيں عبور کرايا. فر عون اور اس کے سپا ہيوں نے ان کا پيچھا کيا اور اسی خشکی کے راستہ پر قدم رکھا جس سے بنی 

اور بنی اسرائيل کی آخری فرد کے باہر آتے ہی دريا آپس ميں مل گيا اور خدا نے فرعون اور اُس  اسرائيل آگے گئے تھے
کے سپا ہيوں کو بنی اسرائيل کی نگاہوں کے سامنے غرق کر ديا. پھر فرعون کی الش کو پانی کی سطح پر لے آياکہ آج تک

  کا سامان ہے۔مصر کے ميوزيم ميں سالم موجود ہے اور دنيا والوں کے لئے عبرت 
بنی اسرائيل اُسی طرح آگے بڑھتے رہے يہاں تک کہ ايک قوم کو ديکھا کہ وه بتوں کی پو جا کررہی ہے،تو پھر انھوں نے 

  موسٰی سے کہا:''ہمارے لئے بھی ان کی طرح کو ئی خدا قرار دو''موسٰی نے اُن سے کہا:ان کی روش لغو اور باطل ہے۔
م جليل ہے اور اُس نے تم کو سارے عالم پر برتری و فو قيت عطا کی ہے کوئی دوسرا خداآيا اس خدا کے عالوه کہ جس کانا

  تالش کروں؟!
  اس کے بعد خدا نے بنی اسرائيل سے فرمايا: (اسکنوا االرض) 

اس سر زمين کو اپنے تصرف ميں قرار دو يہ اس حال ميں خطاب تھا جب کہ ان کی ايک عمر فرعون کی غالمی ميں 
حتٰی کہ اپنے مالک و مختار بھی نہيں تھے چہ جائيکہ وه کسی زمين کے تمام خصوصيات و امتيازات کے  گذرچکی تھی

  ساتھ مالک ہوں۔
اور خدا وند عالم نے بادل کو ان کے سر پر سايہ فگن قرار ديا اور آسمانی غذائيں(من وسلوٰی) انھيں کھالئيں کہ سلوٰی سب 

ی اور خالص شکر کو شامل ہے.ايسی حالت ميں انھوں نے موسٰی سے کہا! اے سے عمده گو شت کو شامل ہے اور مّن اصل
موسٰی ! ہم ايک قسم کی غذا پر اکتفاء نہيں کر سکتے.اپنے رّب سے کہو کہ ہميں زمين کی پيدا شده چيزيں، دانے، لہسن، 

اؤ وہاں تمہاری آرزوئيں پياز، مسور کی دال وغيره سے نوازے کہ موسٰی نے ان سے کہا: کسی ايک شہر ميں داخل ہو ج
  پوری ہو جائيں گی۔

اسی طرح خداوند عالم نے انھيں سارے عالم پر برتری دی ،جب موسٰی نے انھيں باره قبيلوں ميں تقسيم کيا اور خدا کے حکم 
ص سے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پانی کے باره چشمے اُس سے پھوٹ پڑے اور ہر قبيلہ نے اپنی اپنی پينے کی جگہ مخصو

  و معين کر لی اور ہر ايک نے اپنی اپنی پياس بجھائی۔
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شب کا وعده کيا کہ طور سينا پر جائيں تاکہ توريت جو کہ بنی اسرائيل کے لئے قوانين ٣٠خداوند جل جاللہ نے موسٰی سے 
يں کامل کر اور شريعت پر مشتمل ہے ،انھيں عطا کرے.خدا نے اس وعده کو دس دن مزيد بڑھا ديا اور اس کو چاليس دن م

)حضرت موسٰی کے طور سينا پر مناجات کے لئے جانے کے بعد قوم بنی اسرائيل کو ١ديا ليکن اس مدت ميں سامر ی نے (
گمراه کر ديا.اُس نے ان کے سونے کے زيورات سے ايک گو سالہ بنايا اور جو خاک وه اپنے ساتھ لئے ہوئے تھا وه 

سالہ کے منھ ميں ڈال ديا نتيجہ يہ ہوا کہ اس ميں ہوا پھونکنے سے  حضرت جبرئيل کے قدموں کی خاک تھی اسے گو
گوسالہ کی آواز نکلتی تھی. سامری نے اُن سے کہا؛ يہ تمہارا اور موسٰی ـکاخدا ہے!! تو ہارون نے ان سے کہا! تم لوگ اس

  کے ذريعہ امتحان اور آزمائش 
..............  

مہ عيسٰی کہ يشوع جو کہ عبری زبان کا لفظ ہے، اس سے معّرب ہوا ہے. شمرونی ) سامری شمرونی کا معّرب ہے جس طرح کل١(
شمرون کی طرف منسوب ہے( جو کہ اسباط بنی اسرائيل ميں سے يساکا ر کا چوتھا بيٹا ہے). اس کے لئے قاموس کتاب مقدس ميں 

  لفظ شمرون مالحظہ ہو.

ں نے جواب ديا : جب تک کہ موسٰی ہمارے پاس نہيں آجاتے ہم اس ميں مبتال ہوگئے ہو.تمہا را رّب خدا وند رحمن ہے. انھو
  گوسالہ کی پو جا نہيں چھوڑيں گے۔

خدا وندعالم نے بنی اسرا ئيل کی اس کارستانی کی موسٰی کوخبر دی،پھر موسٰی انتہائی افسوس اور غم و غّصہ کے ساتھ ان 
ارون نے کہا: اے بھائی! اپنا ہاتھ ميرے سراور داڑھی سے کے پاس واپس آئے اور اپنے بھائی ہارون کو زجروتو بيخ کی، ہ

  ہٹالو. اس قوم نے مجھے چھوڑ ديا اور قريب تھا کہ مجھے قتل کرڈاليں۔
پھر جب بنی اسرائيل اپنی خطا پر نادم و پشمان ہوئے . تو خداوند سبحان نے ان کی توبہ قبول کی اس شرط کے ساتھ کہ جو 

وگئے تھے وه خود کو خداپرستوں کے حوالے کر ديں تا کہ انھيں قتل کيا جائے . جب ان لوگ گوسالہ پرستی ميں مشغول ہ
لوگوں نے اس فرمان کو قبول کيا اور امر خدا وندی کے سامنے سراپا تسليم ہوگئے، تو خدا وند منّان نے انھيں معاف کر 

ہمراه ربُّ العزت کی وعده گاه تک لے  ديا.ليکن تعجب ہے کہ اُس کے بعدبھی موسٰی سے خواہش کی کہ انھيں بھی اپنے
  جائيں اور وه خود ان کو خدا سے کالم کرتے ہوئے ديکھيں۔

اس وجہ سے موسٰی نے اُن ميں سے ستر افراد کو ُچنا.جب وه لوگ ميقات (وعده گاه) پر پہونچے تو کہنے لگے کہ : ہم خدا 
ے تھے) اسی اثناء ميں ايک بجلی نے انھيں اپنے لپيٹ ميں لے کو آشکار طور پر ديکھنا چاہتے ہيں! لٰہذا (جيسا وه خيال کر ت

ليا(اور اسی جگہ مرگئے) کہ خدا وند عالم نے دوباره انھينموسٰی کی درخواست پر حيات دی.پھر اس طرح سے يہ لو گ 
  مان الئے ۔توريت پر(جسے خدا وند سبحان نے چراغ ہدايت قرار ديا تھا تاکہ ان کے انبياء اس کے مطابق حکم کريں) اي

موسٰی نے بنی اسرائيل کو يہ ياد دالنے کے بعد کہ خدا وند عالم نے ان پر کيا کيا نعمتيں نازل کيں ہيں اوران کے ذريعہ سے 
انھيں عالمين پر فضيلت دی ان سے مخاطب ہو کر فرمايا: اے ميری قوم!مقدس سرزمين (سر زمين شام) کہ خدا وند عالم نے 

  داخل ہو جاؤ۔ تمھيں اس کا حکم ديا ہے
انھوں نے کہا: اے موسٰی ! وہاں ايک ستمگراور سرکش قوم رہتی ہے،ہم وہاں اُس وقت تک قدم نہيں رکھ سکتے جب تک کہ

  وه وہاں سے باہر نکل نہ جائيں اور جيسے ہی وه باہر جائيں گے ہم وہاں داخل ہو جائيں گے۔
ہوئے کہا: دروازه سے اُن کے سامنے وارد ہو ، کہ تمہارے  اُس وقت ان کی قوم کے دو دانشوروننے اُن سے خطاب کر تے

  داخل ہو جانے ہی سے تمہاری کاميابی ہو جائے گی اور اگر مومن ہو تو خدا پر توکل اور بھروسہ کرو۔
.اور قوم نے کہا: اے موسٰی ! جب تک کہ وه وہاں ہيں ہم ہر گز وہاں داخل نہيں ہو گے. لٰہذا تم خود اور تمہارا خدا چلے جاؤ

  اُن سے جنگ کرو ہم يہاں بيٹھ کر انتظار کر رہے ہيں!!
  اس کا جواب ديتے ہوئے خدا وند سبحان نے فر مايا:

  (فَاِ نَّھَا ُمَحرَّ َمة َعلَْےِھْم اَْربَِعيَن َسنَةً َےتِْےھُوَن فِْی ااْلَْرِض فاََل ٔتاَس َعٰلی اْلقَِوِم اْلفَاِسقِيَن)
ن پر تصرف کر نا حرام ہے،وه لوگ اتنی مدت تک سينا کے جنگلوں ميں اسی طرح چاليس سال تک ان کا اس سر زمي

  حيران و سرگرداں رہيں گے اور تم اے موسٰی ! ستمگروں کے لئے اپنا دل نہ جالؤ.اور ان کی خاطر رنجيده نہ ہو۔
سٰی کے بعد سرزد يہ سب حضرت موسٰی کے زمانے ميں بنی اسرائيل کی بعض داستان ہے. ليکن جو کچھ اس قوم سے مو

  ہوا ہے ان ميں سے ايک يہ ہے کہ:
اُن ميں سے بعض نے دريائے سرخ کے کنارے سکونت اختيار کر لی .اور مچھلی کا شکار کر نے لگے (قضاء اٰلہی سے 
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دريا کی مچھلياں شنبہ کو بہت زياده ساحل کے کنارے آتی تھيں اور خدا نے انھيں شنبہ کو شکار کرنے سے ان کے سرکش 
س کی رياضت و تزکيہ کے لئے منع کر ديا تھا). ان لوگوں نے اس ممانعت کی مخالفت کی اور سنيچر کے دن مچھلی کا نف

  شکار کر نے لگے ،نتيجہ کے طور پر خدا نے انھيں بندر کی شکل ميں مسخ کر کے ہالک کر ڈاال۔
اور ان کو زبور عطاکی ، جب داؤد زبور  خداوند منّان نے حضرت موسٰی کے اوصياء کے درميان حضرت داؤد کو قرار ديا

کی تال وت کر تے اور تسبيح خدا وندی کی آواز بلند کر تے تو اُن کی خو ش الحانی پہاڑوں ميں اس طرح گونجتی کہ پر 
. پھرانندے تسبيح ميں ان کے ہم آواز ہو جاتے.خدا وند عالم نے ان کے ہاتھ ميں لوہا نرم بنا ديا تھا تا کہ اُس سے زره بنائيں 

کے بعد حضرت سليمان کو قرار ديا اور ہوا کو اُن کے اختيار ميں دے ديا تا کہ اُن کے حکم کے مطابق وه جہاں چاہيں حر 
کت کرے.اسی طرح جنّاتوں کو جو دريا ميں غّواصی پر مامور تھے تاکہ ان کے لئے اندر سے گوھرنکال الئيں اور عبادت 

ابر پيا لے اور بڑی بڑی ثابت ديگيں يعنی جو قابل نقل و انتقال نہ ہوتی تھيں خانے،مجسمے،محرابيں اور حوض کے بر
  حضرت سليمان کے لئے بناتے تھے۔

خدا وند منان نے انھينحيوانوں کی زبان سکھائی اس طرح سے کہ چيونٹی کی گفتگو درک کرلی اور ھدھد نے تخت بلقيس 
اُس شخص نے جسے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا يمن سے چشم زدن کے بارے ميں انھيں باخبر کيا اور ان کے مالزموں مين

  ميں تخت بلقيس شام ميں حاضر کر ديا۔
مال ئکہ ان کے خد مت گزار تھے اور جنوں ميں جو حضرت سليمان کے حکم کی نافرمانی کر تا تو اسے عذاب کے تازيانہ 

  سے تنبيہ کر تے تھے ۔
اپنی فّعاليت اور ماموريت پر لگے ہوئے تھے يہاں تک کہ ديمک نے اُن جنّات حضرت سليمان کے مرنے کے بعد اسی طرح

  کے عصا کو کھوکھالکر ديا اور سليمان زمين پر گر پڑے۔
يہ تمام موارد(مقامات) بنی اسرائيل اور ان کے پيغمبروں کے درميان استثنائی صورت کے حامل تھے، منجملہ ان استثنائی 

يں ايک واقعہ يہ تھا کہ ايک مقتول کے قاتل کے بارے ميں ان کے درميان اختالف حاال ت کے حضرت موسٰی کے زمانے م
ہو گيا تو خدا نے انھيں حکم ديا کہ ايک گائے کا سر کاٹيں اور اس کے گوشت کا ايک ٹکڑااس مقتول کے جسم پر ماريں، 

  امر آشکار ہو گئی۔ جب انھوں نے ايسا کيا تواس کے زير اثر خدا نے اس مقتول کو زنده کرديا اور حقيقت
منجملہ ان داستانوں کے ''عزير'' اور ''ارميا''کی بھی داستان ہے کہ ايک ايسے ويران گاؤں سے ان کا گذر ہوا جس کی 

ديواريں اور چھتيں گر چکی تھيں اوروہاں کے رہنے والے سب مر چکے تھے اور درندے ان کے جسموں کو کھا چکے 
ن مردوں کو کيسے زنده کرے گا؟ ! خدا نے انھيں ايک سو سال مرده رکھا پھر دوباره تھے، توحيرت سے کہا:خداوند عالم ا

زنده کيا صبح کے وقت ان کی روح قبض کر لی اور شام کے وقت ان کی زندگی واپس کر دی( يعنی جسم ميں جان ڈال دی) 
  ايک فرشتہ نے اُن سے پو چھا کتنی دير تک سوتے رہے؟

ف نظر کی تو وه ڈوبنے ہی کے قريب تھا اور کہا:(مير ے خيال ميں) ايک دن يا اس کا عزيرنے آسمان اور سورج کی طر
  ايک حّصہ سويا رہا۔

فرشتہ نے کہا:بلکہ تمہارے سونے کی مدت ايک سو سال ہے! اپنی غذا(انجير،انگور) اپنی پينے کی چيز (انگور کے رس) 
يں کو ئی تبديلی نہيں آئی ہے اور اب اپنے گدھے کی طرف کی طرف نظر ڈالو اورديکھو ،کہ اتنے سالوں کے بعد بھی ان م

  ديکھو کہ اس کی ہڈياں بوسيده ہو کر تتر بتر اور نابود ہوگئيں ہيں! 
پھر اس وقت خداوند عالم نے پراگنده جسموں کو ايک دوسرے سے متصل کيا اور ان پر گوشت چڑھا يا اور انھيں زنده کر 

طرح خدا مرده کو زنده کر ے گا اور جب ا نھوں نے ايسا ديکھا تو کہا :مکّمل طور پر ديا تو عزيرکو معلوم ہو گيا کہ کس 
  مجھے معلوم ہو گيا کہ خدا ہر چيز پر قادر و تواناہے۔

  حضرت موسٰی کے بعد استثنائی داستانوں ميں حضرت يحيٰی اور حضرت زکريا جيسے پيغمبروں کی بھی داستان ہے۔
ے ہيں: خدا يا! ميری ہڈياں بو سيده ہوگئيں(کمزور ہوگئيں) ہيں اور ميرے سر کے بال حضرت زکريا خدا کو پکار کر کہت

سفيد ہوگئے ہيں اور ميری بيوی بانجھ ہے، اپنے بعد اپنے وارثوں سے خائف اور ہرا ساں ہوں تو خود ہی مجھے ايک 
  جانشين عطاکر جو ميرا اور آل يعقوب کا وارث ہو۔ 

کی خوشخبری دی ايسے نام کے ساتھ کہ اُس سے پہلے کسی کا يہ نام نہيں رکھا گيا تھا اور  توخدا وند عالم نے انھيں يحيیٰ 
  خدا نے ان کے بچپنے ہی ميں انھيں کتاب اور قضاوت عطا کی ۔

سب سے زياده مشہور ان کی استثنائی داستان خدا کے پيغمبر حضرت عيسٰی کی ان کی ماں مريم کے ذريعہ بن باپ کے 
ے.اور اپنی قوم سے گہواره ميں ان کا کالم کر نا اور يہ کہناکہ خدا نے انھيں کتاب و حکمت عطا کی ہے. والدت کی خبر ہ

اور ان کا مٹی سے ايک پرنده کا پيدا کر نا اور کوڑھی، کور مادر زاد کو شفا دينا ،مردوں کو زنده کر نا اور حضرت عيسٰی 
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و تبديل کر نا تا کہ عيسٰی کی جگہ اسے پھانسی پر لٹکا ديا جا کی شکل وصورت ميں ان کی مخبری کرنے والے بدخواه ک
ئے.خدا نے حضرت عيسٰی کو زمين سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پر بال ليا اور اب تک اسی طرح انھيں زنده رکھا ہے تا کہ 

  انھيں آخری زمانے ميں زمين ميں حضرت بقےة هللا االعظم مہدی صاحب الزمان کے پاس لوٹا دے۔
طرح بنی اسرائيل کے انبياء کے لئے بھی استثنائی حاالت کا سراغ رکھتے ہيں کہ اُن سے پہلے کسی ايک پيغمبر ميں  اسی

بھی نہيں ديکھا ہے، جيسے وه سب کچھ جو حضرت سليمان کو ديا گيا، جنّاتوں کا ان کے لئے کام کرنا، يا بغير باپ کے 
  ان کا مٹی سے پرنده خلق کر نا۔ حضرت عيسٰی کا پيدا ہو نا اور خدا کی اجازت سے

اور ہم کسی قوم کو بنی اسرائيل سے زياده سنگدل قوم نہيں جانتے.وه نہايت بدطينت لو گ تھے جنھوں نے اپنے پيغمبر سے 
نہ گانہ معجزات اور آيات ديکھے اور اس کا مشاہده کيا کہ اُس نے انھيں دريا کے باره خشکی راستوں سے گذارا اور 

س کے لشکر کو غرق کر ديا. خدا وند منّا ن نے انھيں پو ری تاريخ انسانيت ميں بے مثال معجزے کے ذريعہ فرعون اور ا
نجا ت دی ليکن جيسے ہی اُن کی نظر بتوں پر پڑی تو اپنے پيغمبر سے کہتے ہيں: اے موسٰی! ہمارے لئے ان کے بُتوں کے

  مانند بُت سے ايک خدا بناؤ!!
  عمل کے لئے شريعت ال نے گئے تو گوسالہ پر ستی ميں مشغول ہوگئے!! يا جب ان کے پيغمبر ان کے

يہ سب ان کے ناپسنديده اور بُرے صفات کے نمونے ہيں کہ جن کے ذريعہ ايسا طرز تفکراور ايسی روش دکھائی ديتی ہے 
  جو ان سے مخصوص تھی اور گزشتہ يا ان کے بعد کی امتوں ميں نہيں پائی گئی ہيں۔

ايسے ہی تھے؛ جيسے فرعون اور اس کے درباری اور وه اقوام اور امتيں جو اُس زمانے ميں سر زمين  ان کے دشمن بھی
  شام کی ساکن کہالتی تھيں اور وه اُن سے جنگ پر ما مور ہوئی تھيں۔

کام کی ان تمام استثنائی حاال ت اور مواقع کا نتيجہ يہ ہوا کہ وه لوگ ديگر امتوں کی بہ نسبت استثنائی اور خصوصی اح
احتياج رکھيں. انھيں موارد(مقامات) ميں کعبہ سے بيت المقدس کی طرف قبلہ کا تبديل ہو ناہے اور ان تمام چيزوں کی تحريم 

جنھيں اسرائيل( يعقوب پيغمبر ) نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھيں اور چونکہ بعض خصوصی حاالت ان امتوں کے نابود 
ی سرزمين ميں انھوں نے جنگ کی تھی.حضرت عيسٰی بن مريم کے زمانے ميں ہو جانے کی وجہ سے کہ جن سے ان ک

  ختم ہوچکے تھے. لٰہذا،خداوند عالم نے اُن کے کچھ محرمات جواُن پر حرام کر ديئے تھے حالل کر ديئے۔
حاالت کا خاتمہاور چو نکہ حضرت ختمی مرتبت صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں ان تمام استثنائی مواقع اور خاص 

ہو چکا تھا،لٰہذا استثنائی احکام اور ان سے مخصوص قوانين بھی درميان سے اٹھا لئے گئے ؛ چنانچہ خدا وند متعال سورٔه 
  ويں آيت ميں ارشاد فرماتا ہے:١٥٧اعراف کی 

َ◌ الَِّذْی َےِجُدْونَہ  یَّ ُسْوَل النَّبِیَّ ا ألُ مِّ َمکتُْوباً ِعنَدھُْم فِْی التَّوَراِة َو ْااِلْنِجْےِل َۓا ُمُرھُْم ِبِ◌اْلَمْعُروِف (اَلَِّذٔٔ◌ْےَن َےتَِّبِ◌ُعْوَن الرَّ
ُم َعلَيِھُم الَخبائَث َو يضُع َعنھُم اِْصَرھُْم َو االَٔ  باِت َوُےَحرِّ   َغاْلَل الَّتِی َکانَْت َعلَيِھْم...)َوَےْنھَا ھُم َعِن الُمْنکِر َوُےِحلُّ لَھُْم الطَّےِّ

س امی نبی رسول کی جس کا نام و نشان اپنے پاس موجود توريت اور انجيل ميں تحرير پاتے ہيں پيروی کريں ايساجو لوگ ا
پيغمبر جو انھيں نيکی کا حکم ديتا اور بُرائی سے روکتا ہے اور پاکيزه چيزوں کو ان کے لئے حالل کر تا ہے اور نجاستوں 

  گراں سے انھيں آزاد کر ديتا ہے۔کو اُن پر حرام کر تا ہے، قيد وبند کی تکليف 
اسی وجہ سے حضرت موسٰی اور حضرت عيسٰی کی شريعت منسوخ ہو گئی اور حکم ہوا کہ ابراہيم کے دين حنيف کی 

  پيروی کر يں کہ اب اس کے مبلغ اور بيان کر نے والے حضرت خاتم االنبياۖئ ہيں۔
شريعتيں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم االنبياء صلّٰی هللا ان تمام باتوں سے يہ نتيجہ نکال کہ اسالم کے قوانين اور 

عليہ وآلہ وسلم تک ايک دين واحد اور انسان کی فطرت کے مطابق ہيں اور چو نکہ هللا کی تخليق ميں کو ئی تبديلی نہيں 
  ہوئی ہے لٰہذا خدا کی شريعت اور اس کے قوانين بھی تبديل نہيں ہوئے ہيں۔

کے پيغمبر کے ہم عصر لو گوں کی ضرورت کے مطابق اس پيغمبر پر نازل ہوئی ہے اسی لحاظ  هللا کی شريعت ہر زمانے
  سے اُس شريعت ميں سے ايک خاندان کی ضرورت کے مطابق حضرت آدم پر نازل ہوئی ۔

حضرت ادريس کے زمانے ميں ايک شہر کے رہنے والوں کی نياز کے بقدر اور نوح کے زمانے ميں چند شہروں اور 
نکی نياز وضرورت کے بقدر اس شريعت کا دائره وسيع ہو گيا. حضرت نوح کے زمانے کی شريعت کی اتنی مقدار عالقو

  ہمارے زمانے کو بھی شامل ہے۔
  چنانچہ خدا وند عالم فرما تا ہے:

ی بِہ نُْوحاً )  ْےِن َما َوّصٰ   ( َشرَع لَُکْم ِمَن الدِّ
س کی نوح کو وصيت کی تھی '' ابراہيم کا دين حنيف نوح کی شريعت سے '' تمہارے لئے دين ميں وه راستہ قرار ديا ہے ج

  اختالف نہيں رکھتا جيسا کہ خدا وند سبحان فرما تا ہے:
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  (َوانَّ ِمْن ِشيَعتِہ اِلبَِراھيَم)
  اس معنی ميں کہ ابراہيم حضرت نوح کے اتباع کر نے والونميں تھے۔

شريعت بھی حضرت ابراہيم کے دين حنيف سے اختالف نہيں رکھتی جيسا حضرت ختمی مرتبت صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کی
  کہ خدا وند متعال فرما تا ہے:

  (َواتَّبِْع ِملَّةَ اِْبَراِھيَم َحنِيفاً )
  ''ابراہيم کے دين حنيف کی پيروی کرو ''. اور ہم سے بھی فر ما يا:

َ◌ةَ اِْبَراھِےَم َحنيفاً ) َ◌بُِعْوا ِملَّ   ( َو اتَّ
کے دين حنيف کی پيروی کرو. هللا کی شريعت کی بہ نسبت آدمی کی شان شہد کی مکھی کے مانند ہے کہ خدا وند ابراہيم 

عالم نے جس کی فطرت ميں يہ بات رکھی ہے کہ وه اس خاص نظم و ترتيب کے تحت زندگی بسر کرے جو اس کی فطرت 
  سے ہم آہنگ ہو ۔

اپنی ربو بيت کے اقتضاء کے مطابق تمام مخلوقات کے لئے اّول تخليق اسی طرح وه نظاِم آفرينش جسے رّب العالمين نے 
سے مقرر فرمايا ہے آج تک متغيّر نہيں ہوا ہے اور اس کا نظام حيات ،خدا کی عطا کر ده فطرت کی پيروی سے دور نہيں 

يان کوئی نئی مخلوق نہيں ہوا ہے. اور آدمی اس قاعده سے بری اور مستثنٰی نہيں ہے اور وه خدا کی ديگر مخلوقات کے درم
  ہے۔

يہاں پر ہمارے مباحث کتاب کی ا س جلد ميں ختم ہوتے ہيں جو کہ خود ہی ان مطالب کی شرح و تفصيل ہيں جو پہلی جلد 
ميں خال صہ کے طور پر بيان ہو چکے ہيں اور کہيں اضافہ کے ساتھ يا بيان کی تبديلی کے ساتھ،عقائد اسالم پيش کر نے 

کی پيروی کی ہے ، جيسا کہ قرآن کريم نے کہيں اختصار سے اور کسی موقع پر بسط و تفصيل سے اور ميں قرآن کريم 
  کہيں ايک مقام سے دوسرے مقام پر تعبير کی تبديلی کے ساتھ بيان کياہے۔

سے استفاده ان مباحث کی تکميل کے بعد انشاء هللا جلد سوم مينجہاں تک ممکن ہوگا ہم قرآن کريم اور ديگر منابع و مصادر 
  کرتے ہوئے مّکہ ميں پيغمبر ختمی مرتبت صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم کی سيرت کی تحقيق کر يں گے۔

  
ّٰ رّب العالمين)  (وآخر دعوانا ان الحمد 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  فہرستيں
  * آيات 
  *احاديث
  *اشعار
  *کتابيں

  * مولفين 
  * مقامات

  * ملل، قبائل اور مختلف موضوعات

  فہرست آيات
  آيہ کريمہ اسم سوره ، آيت نمبر صفحہ

  
  ٩ ٢٥لَقَْد َْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوَ◌ْنَزْلنَا َمَعہُُم اْلِکتَاَب ٭ سورٔه حديد، آيت
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قُوا بَْيَن ََحٍد ٭ سورٔه نسائ، آيتهللاِ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا   ٩ ١٥٢َوُرُسلِِہ َولَْم يُفَرِّ
لُ هللاُ ِ◌نَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا ا   ١٠ ٣٠َعلَْيِہُم ٭ سورٔه فصلت، آيت  ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ

يقُون ٭ سورٔه حديد، آيت هللاِ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا دِّ   ١٠ ١٩َوُرُسلِِہ ُْولَئَِک ہُْم الصِّ
  ١٠ ٢١َسابِقُوا ِلَی َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّکْم َوَجنٍَّة َعْرُضہَا َکَعْرِض ٭ سورٔه حديد، آيت

ُسِل َوَکاَن ٭ سورٔه نسائ، آيت هللاِلِئاَلَّ يَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی ا ة بَْعَد الرُّ   ١١ ١٦٥ُحجَّ
  ٢٣ ٧٥٭ سورٔه حج، آيت هللاَ يَْصطَفِی ِمَن اْلَماَلئَِکِة ُرُسالً َوِمَن النَّاِس ِنَّ اهللاُ اَ 

  ٢٣ ٣٣اْصطَفَی آَدَم َونُوًحا َوآَل ِْبَراِہيَم َوآَل ِعْمَراَن ٭ سورٔه آل عمران، آيت هللاَ ِ◌نَّ ا
  ٢٣ ١٦٣ا ِلَْيَک َکَما َْوَحْينَا ِلَی نُوٍح َوالنَّبِيِّيَن ٭ سورٔه نسائ، آيت ِ◌نَّا َْوَحْينَ 

ٍة َرُسوالً َْن اُْعبُُدوا ا   ٢٣ ٣٤٭ سورٔه نحل، آيت هللاَ َولَقَْد بََعْثنَا فِی ُکلِّ ُمَّ
ُسِل ِالَّ اْلباَلَُغ اْلُمبِين ٭ سورٔه نحل، آيت    ٢٤ ٣٥........... فَہَْل َعلَی الرُّ

  ٢٤ ٨١ِميثَاَق النَّبِيِّيَن لََما آتَْيتُُکْم ِمْن ِکتَاٍب ٭ سورٔه آل عمران، آيت هللاُ َخَذ ا ََوِ◌ذْ 
تُنَا آتَْينَاہَا ِْبَراِہيَم َعلَی قَْوِمِہ ٭ سورٔه انعام، آيت    ٢٤ ٨٣َوتِْلَک ُحجَّ

  ٢٥ ١٣٦ت َوَما ُنِزَل ِلَْينَا َوَما ُنِزَل ِلَی ٭ سورٔه بقره، آيهللاِ قُولُوا آَمنَّا بِا
  ٢٥ ٢٥لَقَْد َْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوَ◌ْنَزْلنَا َمَعہُُم اْلِکتَاب ٭ سورٔه حديد، آيت 

ُسوِلِ الَّ اْلباَلَُغ اْلُمبِين ٭ سورٔه نور، آيت    ٢٥ ٥٤َوَما َعلَی الرَّ
ُسوِلِ الَّ اْلباَلَُغ اْلُمبِين ٭ سورٔه عنکبوت، آيت    ٢٥ ١٨َوَما َعلَی الرَّ

  ٢٥ ٣٤َوَما َْرَسْلنَا فِی قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِالَّ قَاَل ُمْتَرفُوہَا ٭ سورٔه سبٔا، آيت 
  ٢٦ ٦٥َوالٰی َعاد ٍاَخاھُم ھُودا ٭ سورٔه اعراف، آيت 

  ٢٦ ٥٠َوالٰی َعاد ٍاَخاھُم ھُودا ٭ سورٔه ہود، آيت 
  ٢٦ ٨٥َوالَٰی مدين اََخاھُم ُشعيبا ٭ سورٔه اعراف، آيت 

  ٢٦ ٨٢مدين اََخاھُم ُشعيبا ٭ سورٔه ہود، آيت  َوالَیٰ 
  ٢٦ ٣٦َوالَٰی مدين اََخاھُم ُشعيبا ٭ سورٔه عنکبوت، آيت 
  ٢٦ ٧٣َوالٰی ثَُموداََخاھُم َصالحاًً◌ ٭ سورٔه اعراف، آيت 

  ٢٦ ٦١َوالٰی ثَُموداََخاھُم َصالحاًً◌ ٭ سورٔه ہود، آيت 
  ٢٦ ٢٥يت َوالٰی ثَُموداََخاھُم َصالحاًً◌ ٭ سورٔه نمل، آ

ُسِل َوالَ تَْستَْعِجْل ٭ سورٔه احقاف، آيت    ٢٦ ٣٥فَاصِبِ◌رَکماَصبَراُولَوالَعزم ِمن الرُّ
  ٢٦ ٢٤ِ◌نَّااَرَسلٰنک بِاْلَحِق بَشيراًً◌َونَذيراًَواِْن مِّن اُّمٍة اِ الَّ ٭ سورٔه فاطر، آيت 

  ٢٦ ٢٠٨، آيت َوَمااَْھلَکناِمْن قَْر َےٍةٍ◌ا ااِلَّ لَھاُمنِذُروَن ٭ سورٔه شعرائ
  ٢٦ ١٠١َوَلَ◌قَد ْاتَيناُموسٰی تِسَع آياٍتٍ◌ بَينّات ٍفَسئل بنی ٭ سورٔه اسرائ، آيت 
  ٢٧ ١٢َواَدِخْل َےَدک فی َجيبَِک تَْخُر ْج بَيضاَئ ِمْن َغيِر ٭ سورٔه نمل، آيت 

  ٢٧ ٣٨َولَقَْد اَْرَسلنَا ُرُسالً ِمن قبلَک َوَجعلنَا لَھُم اِزَواجاً ٭ سورٔه رعد، آيت 
  ٢٧ ٧٨َوَلَ◌قَْداَرَسلنَاُرُسالًِمن قَبلَک ِمنھُِم َمن قََصصنَا ٭ سورٔه غافر، آيت 

  ٢٧ ٤٢َوِ◌ْن يَُکذِّ بُوَک فَقَْد َکذَّبَْت قَْبلَہُْم قَْوُم نُوٍح َوَعاد ٭ سورٔه حج، آيت 
ًرا َونَذيًرا ٭ سورٔه ا ھُااَلنبَّی اِنَّااََرَسْلنَاَک َشاِھًدا َوُمبَشِّ   ٢٨ ٤٥حزاب، آيت ياَاَےَّ

  ٢٨ ٢٨َوَمااََرَسلنَاَک ااِلّ َکافّة ً لِلَنَ◌اِّس بَِشيراًً◌ّونَذ يرا ٭ سورٔه سبٔا، آيت 
  ٢٨ ٨٨قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت الِنُس َواْلِجنُّ َعلَی َْن َیْ◌تُوا بِِمْثل ٭ سورٔه اسرائ، آيت 

  ٣١ ٥٢ج، آيت َو َمااَْرَسلنَاِمْن قَبلَک ِمْن َرسول ٍ َواَل نبی ٭ سورٔه ح
  ٣٣ ٤٨َو َمانُر ِسُل اْلُمْر َسليَن ااِلَّ ُمبَشِّرَےن َوُمْنِذ رين ٭ سورٔه انعام، آيت 
  ٣٣ ٥٦َو َمانُر ِسُل اْلُمْر َسليَن ااِلَّ ُمبَشِّرَےن َوُمْنِذ رين ٭ سورٔه کہف، آيت 

  ٣٣ ٢٤سورٔه فاطر، آيت ِ◌نَّااَرَسلٰنک بِاْلَحِق بَشيراًً◌َونَذيراًَواِْن مِّن اُّمٍة اِ الَّ ٭ 
  ٣٤ ٢٥َو اَنَز لنَا اْلَحد يدفيِہ بَٔاس َشديد َوَمنافُِع لِلنّاس ٭ سورٔه حديد، آيت 

  ٣٤ ٩٢اوتسقط السماء کما زعمت علينا کسفا ٭ سورٔه اسرائ، آيت 
  ٣٥ ١٠قاَل َربِّ ْاَجْعل لی آےة ًقاَل آ َےتَُک ااَل ّ تَُکلَِّم النَاَس ٭ سورٔه مريم، آيت
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ون ٭ سورٔه يوسف، آيت وَ  ن ِمْن آےة فی السمواِت و االرض َِےُمرُّ   ٣٥ ١٠٥َکاَ ےِّ
  ٣٥ ١٢َؤادخل يدَک فی َجبيَک تُخرْج بيضاء ِمن غير ٭ سورٔه نمل، آيت 

  ٣٦ ٥٠َوَجَعْلنَا اْبَن َمْريََم َوُ◌مَّہُ آيَةً َوآَوْينَاہَُما ِلَی َرْبَوٍة َذاِت ٭ سورٔه مومنون، آيت 
  ٣٦ ٩١ا اْبَن َمْريََم َوُ◌مَّہُ آيَةً َوآَوْينَاہَُما ِلَی َرْبَوٍة َذاِت ٭ سورٔه انبيائ، آيت َوَجَعْلنَ 

  ٣٦ ١٥فَأَنَجيٰناه َو اَْصحاَب السَّفينِة َو َجَعلنَاھاآےة ً لِلَعالمين ٭ سورٔه عنکبوت، آيت 
ّ◌ نَبَعَث رسوالً ٭ سورٔه اسرائ، آيت  بيَن حتٰیّ   ٤٠ ١٥َو ماَ ُکنَّا ُمَعذِّ

ٍة َرُسول فَاِذاَجاَئ َرُسولُھُم قُِضَی بَينَھُْم ٭ سورٔه يونس، آيت    ٤٠ ٤٧َو لُِکلِّ اُمَّ
  ٤٠ ١٠فََعَصوْا َرُسوَل َربِّھم فَٔاََخَذھُْم اَْخَذ ةًً◌رابَِےة ٭ سورٔه الحاقہ، آيت 

َ َوَرُسولَہُ فَاِ نَّ لَہُ ناَرَجھَنَّم َخالِديَن ٭ سورهٔ    ٤٠ ٢٣جن، آيت  َو َمْن َےعص ّهللاٰ
بََشر ِمثلُنافٔاِت بِآ ےة ٍاْن ُکنَت ِمن الّصاِد قيَن٭ سورٔه شعرائ، آيت    ٤١ ١٥٤َما ٔاْنَت الَّ

  ٤٢ ١٥٧فَعقروھا فَٔاَ ْصبَُحوا نَاِدمين ٭ سورٔه شعرائ، آيت 
  ٤٢ ١٥٨فَٔاََخَذھُم الَعذا ب انَّ فی ذ لَِک اَلٔ ےةَو َماکاَن اَْکثَُر ٭ سورٔه شعرائ، آيت 

ْلنَا َعلَی َعْبِدنَا َفْ◌تُوا بُِسوَرٍة ٭ سورٔه بقره، آيت  ا نَزَّ   ٤٢ ٢٣َوِ◌ْن ُکنتُْم فِی َرْيٍب ِممَّ
  ٤٣ ٩٣ُسْبَحاَن َر بِّی ھَْل ُکنُت ااِلَّبََشرا ًَرُسوالًً◌ ٭ سورٔه اسرائ، آيت 
  ٤٤ ١٢٣ت ثُمَّ اَْوَحْےناَاِلَيَک اَن اتّبع ِملّةابرا ہيم حنَيفاً... ٭ سورٔه نحل، آي

  ٤٤ ٣اَْلَےو م اَْکَمْلُت لَُکْم دينُکم َواَتَمْمُت َعلَےُکم نِعمتی ٭ سورٔه مائده، آيت 
  ٤٧ ١١٥َولَقَْدَعِھْدنَا اِٰلی آدَم ِمن قَْبُل فَنَِسَی َولَْم نَجدلَہُ عزماً ٭ سورٔه طہ ٰ ، آيت

  ٤٧ ٣٠ورٔه بقره، آيت َوِ◌ْذ قَاَل َربَُّک لِْلَمالَئَِکِة ِنِّی َجاِعل فِی الَْرِض ٭ س
َ اِصطَفَٰی آَدَم َو نُوحاً َوآَل اِْبَراھيَم َوآل ٭ سورٔه آل عمران، آيت    ٤٨ ٣٣انَّ ّهللاٰ

ة ٭ سورٔه انعام، آيت   ٤٨ ٨٩اُولئک الَِّذيَن آتَينَاھُُم اْلِکتَاَب َواْلُحْکَم َوالَنُّبوَّ
  ٤٩ ٣٠ت اِنِّی َجاِعل فِی ااْلَْرِض َخلِْےفَةً ٭ سورٔه بقره، آي

  ٤٩ ٢٦َےاَداُئ ْوُد اِنَّاَجَعلنَاَک َخليفَةً فِی ااْلَْرِض ٭ سورٔه ص، آيت 
  ٥٠ ٦٩... َواْذُکُر وا اِْذ َجَعلَُکْم ُخلَفاَئ ِمْن بَعِد قُوِم نُوح ٭ سورٔه اعراف، آيت 

  ٥٠ ٧٤َواِذُکُروا اِذَجَعلَُکم ُخلَفاَئ ِمن بَعِد عاد ٭ سورٔه اعراف، آيت 
ُکم َوَےَستِخلَفُکْم فِی ٭ سورٔه اعراف، آيت َعَ◌َسٰی َربَّ    ٥٠ ١٢٩ُکْم اَْن ُےْھلَِک َعُد وَّ

  ٥١ ١َسبِِّح اْسَم َربَِّک ااْلَ ْعٰلی ٭ سورٔه اعلٰی، آيت 
  ٥١ ٣١َوَعلَّم آَدَم ا اْلَ ْسَماَْئ ُکلَّھَا ٭ سورٔه بقره، آيت 

ي   ٨٣ ٥٦قاًً◌نَبِياً ٭ سورٔه مريم، آيت َواْذُکْر فِْی اْلِکتَاِب اِْدريَس اِنَّہ َکاَن ِصدِّ
دِّ يقون ٭ سورٔه حديد، آيت  ِ َوُرُسلہ اُولئَک ھُْم الصِّ ّٰ   ٨٣ ١٩َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا 

  ٩٩ ٨١ِميثَاَق النَّبِيِّيَن لََما آتَْيتُُکْم ِمْن ِکتَاٍب ٭ سورٔه آل عمران، آيت هللاُ َوِ◌ْذ ََخَذ ا
  ١٠٠ ٢٣ا نَِصيبًا ِمْن اْلِکتَاِب يُْدَعْوَن ٭ سورٔه آل عمران، آيت َ◌لَْم تََر ِلَی الَِّذيَن ُوتُو

ُ ٭ سورٔه آل عمران، آيت    ١٠٠ ٢٩قُْل اِْن تَُخفُوا َما فِی َصُد ْوِرُکم اَوتُبُدوهُ َےْعلَمہُ ّهللاٰ
  ١٠١ ٣١٭ سورٔه آل عمران، آيت هللاُ فَاتَّبُِعونِی يُْحبِْبُکُم اهللاَ قُْل ِْن ُکْنتُْم تُِحبُّوَن ا

ُسوَل َفِ◌ْن تََولَّْوا َفِ◌نَّ اهللاَ قُْل َِطيُعوا ا   ١٠١ ٣٢اَل ٭ سورٔه آل عمران، آيت هللاَ َوالرَّ
َک فِيِہ ِمْن بَْعِد َما َجائََک ِمْن اْلِعْلِم ٭ سورٔه آل عمران، آيت    ١٠١ ٦١فََمْن َحاجَّ

  ١٠١ ٧١مران، آيت َےااَھَل الَِکتاب لَِم تَلبُِسوَن الََحقَّ ِبِ◌البَاِطل َو ٭ سورٔه آل ع
يَن لََما آتَْيتُُکْم.. ٭ سورٔه آل عمران، آيت  ُ ِميثَاَق النَّبےِّ   ١٠١ ٨١َواَِذ اََخَذ ّهللاٰ

  ١٠٢ ١٤٦َےعِر فُونَہُ َکَماَےِعرفُوَن اَْبنَاِئ ھم ٭ سورٔه بقره، آيت 
  ١٠٢ ٢٠َےعِر فُونَہُ َکَماَےِعرفُوَن اَْبنَاِئ ھم ٭ سورٔه انعام، آيت 

تِِھماَ ٭ سورٔه حديد، آيت  َولَقَدْ    ١٠٧ ٢٦اَْرَسلنَانُْوحاًَواِْبَراھيم َو َجَعْلنَافِی ُذرِّ ےَّ
  ١٠٧ ١٤َولَقَْد اَْرَسْلنَا نُْوحاً اِلٰی قَْو ِمہ فَلَبَِث فِْےِھْم اَْلَف َسنٍَة ٭ سورٔه عنکبوت، آيت 

  ١٠٧ ٢٣فاَلَ ٭ سورٔه مومنون، آيت َما لَُکْم ِمْن ِٰلٍہ َغْيُرهُ َهللاَ فَقَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا
  ١٠٨ ١٠٦ِ◌ْذ قَاَل لَہُْم َُخوہُْم نُوح َاَل تَتَّقُوَن ٭ سورٔه شعرائ، آيت
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  ١٠٨ ٧٢فَاِْن تََو لَّيتُْم َفَ◌َما َسٔا ْلتُکْم ِمْن اَْجٍر اِْن اَِجرَی ااِلَّ ٭ سورٔه يونس، آيت
  ١٠٨ ١١١سورٔه شعرائ، آيت  قَالُوا َنُْؤِمُن لََک َواتَّبََعَک الَْرَذلُون و٭

  ١٠٨ ٢٨قَاَل يَاقَْوِم ََرَ◌ْيتُْم ِْن ُکنُت َعلَی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی ٭ سورٔه ہود، آيت 
  ١٠٩ ٥قَاَل َربِّ ِنِّی َدَعْوُت قَْوِمی لَْيالً َونَہَاًرا ٭ سورٔه نوح، آيت 

  ١١١ ٣٧فِی ٭ سورٔه ہود، آيت َواْصنَِع اْلفُْلَک ِبَ◌ْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َواَل تَُخاِطْبنِی 
ّےتَہَ ھُُم البَا قِيَن٭ َوتََر ْکنَا َعليِہ فِی ٭ سورٔه صافات، آيت    ١١٢ ٧١َو َجَعْلنَاُذرِّ

  ١١٣ ٤٩تِلَک ِمْن ٔاْنباِئ الَغْےِب نُو ِحيھاا ليَک َما ُکْنَت ٭ سورٔه ہود، آيت 
  ١١٨ ٤٢٭ سورٔه ہود، آيت َےا بُنیَّ اْرکْب َمعنا َو الَ تَُکن َمَع الَکا فِِريَن 

  ١١٨ ٤٧َرّب اِنِّی ٔاَُعوذ بَِک اَْن اََسٔاَلََک َما لَْےَس لِی بِہ ٭ سورٔه ہود، آيت 
  ١٣٧ ٢١َو اْذ ُکْر اَخاَعاد ٍ اِْذ اَْنَذ َر قَْو َمہُ بِااْلَحقاِف ٭ سورٔه احقاف، آيت 

 َ   ١٣٨ ٥٠ ٭ سورٔه ہود، آيت َوالٰی َعاد ٍ اََخاھُْم ھُودا ً قَاَل َےا قُوِم اْعبُدوا ّهللاٰ
بُوا ٭ سورٔه مومنون، آيت    ١٣٨ ٣٣َوقَاَل اْلَماَلٔ ُِمْن قَْوِمِہ الَِّذيَن َکفَُروا َوَکذَّ

  ١٣٩ ٦٥٭ سورٔه اعراف، آيت هللاَ َوِ◌لَی َعاٍد ََخاہُْم ہُوًدا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا
  ١٤٠ ١٨ورٔه قمر، آيتَکذَّبَْت َعاد فََکْيَف َکاَن َعَذابِی َونُُذِر ٭ س

  ١٤٥ ٤٥َولَقَْد َْرَسْلنَا ِلَی ثَُموَد ََخاہُْم َصالًِحا َِن اْعبُُدوا ٭ سورٔه نمل، آيت 
  ١٤٥ ١٤١َکذَّبَْت ثَُموُد اْلُمْرَسلِيَن ٭ سورٔه شعرائ، آيت 
  ١٤٦ ٦١٭ سورٔه ہود، آيت هللاَ َوِ◌ٰلی ثَُموَد ََخاہُْم َصالًِحا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا
  ١٤٧ ٧٣٭ سورٔه اعراف، آيت هللاَ َوِ◌لَی ثَُموَد ََخاہُْم َصالًِحا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا

  ١٤٨ ٤٨َوَکاَن فِی اْلَمِدينَِة تِْسَعةُ َرْہٍط يُْفِسُدوَن فِی الَْرَض ٭ سورٔه نمل، آيت 
  ١٥٣ ٦٩َواْتُل َعلَْيِہْم نََبَ◌ ِْبَراِہيم ٭ سورٔه شعرائ، آيت 

  ١٥٣ ٧٤اِہيُم ِلَ◌بِيِہ آَزَر َتَتَِّخُذ َْصنَاًما آلِہَةً ٭ سورٔه انعام، آيت َوِ◌ْذ قَاَل ِْبرَ 
  ١٥٤ ١٦َواتَّقُوهُ َذلُِکْم ٭ سورٔه عنکبوت، آيت هللاَ َوِ◌ْبَراِہيَم ِْذ قَاَل لِقَْوِمِہ اْعبُُدوا ا

  ١٥٥ ٧٩َسالَم َعلَی نُوٍح فِی اْلَعالَِمين ٭ سورٔه صافات، آيت 
  ١٥٦ ٥١ْبَراِہيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوُکنَّا بِِہ َعالِِمين ٭ سورٔه انبيائ، آيت َولَقَْد آتَْينَا ِ

  ١٥٧ ٢٥٨٭ سورٔه بقره، آيت هللاُ َ◌لَْم تََر ِلَی الَِّذی َحاجَّ ِْبَراِہيَم فِی َربِِّہ َْن آتَاهُ ا
  ١٥٨ ٢٦وت، آيت فَآَمَن لَہُ لُوط َوقَاَل ِنِّی ُمہَاِجر ِلَی َربِّی ِنَّہُ ہَُو ٭ سورٔه عنکب

  ١٥٨ ٦٩َولَقَْد َجائَْت ُرُسلُنَا ِْبَراِہيَم بِاْلبُْشَری قَالُوا َساَلًما ٭ سورٔه ہود، آيت 
  ١٥٩ ٢٤ہَْل َتَاَک َحِديُث َضْيِف ِْبَراِہيَم اْلُمْکَرِميَن ٭ سورٔه ذاريات، آيت

  ١٦٠ ١٦٠َکذَّبَْت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسلِين ٭ سورٔه شعرائ، آيت 
  ١٦١ ٣٥قَاَل ِْبَراِہيُم َربِّ اْجَعْل ہََذا اْلبَلََد آِمنًا ٭ سورٔه ابراہيم، آيت َوِ◌ذْ 

ْ◌نَا لِْبَراِہيَم َمَکاَن اْلبَْيِت َْن الَتُْشِرْک ٭ سورٔه حج، آيت    ١٦٢ ٢٦َوِ◌ْذ بَوَّ
ہُنَّ ٭ سورٔه بقره، آيت    ١٦٢ ١٢٤َوِ◌ِذ اْبتَلَی ِْبَراِہيَم َربُّہُ بَِکلَِماٍت َفَ◌تَمَّ

  ١٦٣ ٩٩َوقَاَل ِنِّی َذاِہب ِلَی َربِّی َسيَْہِدين ٭ سورٔه صافات، آيت 
ون فی ابراھيَم ٭ سورٔه آل عمران، آيت    ١٦٤ ٦٥يا اھل الکتاب ِ لم تُحا جُّ

  ١٦٤ ١٢٣ثُمَّ اَوَحينا اَِن اتَّبِع ِملَّة اِبرا ھيَم َحنيفا ً َو ما کاَن ٭ سورٔه نحل، آيت 
ِ َو ھُو ٭ سورٔه نسائ، آيت َومن اَْحَسُن ِدينا ً مِ  ّٰ ِ   ١٦٤ ١٢٥مَّن اَسلََم َوْجھَہُ 

ِ ٭ سورٔه مريم، آيت    ١٦٥ ٤٩فَلَّما اعتََز لَھُم َو ما َےعبدوَن ِمن ُدون ّهللاٰ
  ١٦٥ ٧٢َوَوھبنا لہُ اسحاَق َو َےعقُوَب نا فلةً َو ُکاّلً َجَعلنَا ٭ سورٔه انبيائ، آيت 

َن ٭ سورٔه مريم، آيت ٔاُْوٰلئَِک الّذ ين اَنعَم ّهللاٰ    ١٦٥ ٥٨ َعليِھم مَن النَّبےِّ
ا تُشِر ُکون ٭ سورٔه انعام، آيت    ١٦٩ ٧٨اِنّی بَِرٔی ِمّمٰ

  ١٦٩ ٦١فَٔاتُوا بِہ َعلٰی اَعُےن النَّاِس لَعلّھْم َےْشھَُدون ٭ سورٔه انبيائ، آيت 
  ١٦٩ ٦٢آيت ٔا ٔاْنَت فَعلَت ھَذا بآ لِھَتنا َےااِبرا ھيم ٭ سورٔه انبيائ، 

  ١٧٠ ٦٤انکم انتم الظالمون ٭ سورٔه انبيائ، آيت
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قوه ٭ سورٔه عنکبوت، آيت   ١٧٠ ٢٤فََماَکاَن َجواَب قَوِمہ ااِلَّ ٔاْن قَالوا اقتلُوهُ ٔاْو َحرِّ
  ١٧٠ ٦٨َحرِّ قُو هُ و ْاْنُصر وْا آلِھتکم اِن ُکنتُم فَاِعلين ٭ سورٔه انبيائ، آيت 

  ١٧٠ ٢٥٨لّذی َحا جَّ ا برا ھيَم فِی َربِّہ ٔاْن آتاهُ َهللاّٰ ٭ سورٔه بقره، آيت ٔاَ لَْم تََر اِلٰیَ اَ 
  ١٧١ ٢٥٨اِْذ قَاَل اِْبَراِھيم َربَِّی الِّذی ُےحِےْيی َوُےِمْےت ٭ سورٔه بقره، آيت

  ١٧١ ٢٥٨ٔانَا اُحيِی َواُميت ٭ سورٔه بقره، آيت
  ١٧١ ٢٥٨ِق َفْ◌ِت بِہَا ٭ سورٔه بقره، آيتَیْ◌تِی بِالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشرِ هللاَ ...َفِ◌نَّ ا

ھَاالنَّاس ُضِرَب َمثل فا ْستَِمعُوالہُ اِنَّ الّذيَن ٭ سورٔه حج، آيت    ١٧١ ٧٣ياَ اَےُّ
  ١٧٢ ٧٣َو اِِ◌ْن َےْسلُْبھُم الذُّ باُب َشْےئاً اٰل َےْستَنقذ ُوه ِمنہ ٭ سورٔه حج، آيت 

  ١٧٢ ٩١آيت  َما قََدُروا هللاَ حقَّ قَدره ٭ سورٔه انعام،
  ١٧٣ ٢٦فآ َمن لہ لوط... ٭ سورٔه عنکبوت، آيت 

  ١٧٣ ١٣٣واِنَّ لُوطَاًً◌لَِمن الُمرَسلِين ٭ سورٔه صافات، آيت 
  ١٧٣ ٣٢َو قَاَل ِنَّ فِيہَا لُوطًا قَالُوا نَْحُن َْعلَُم بَِمْن فِيہَا ٭ سورٔه عنکبوت، آيت 

ْوُع َوَجا ا َذہََب َعْن ِْبَراِہيَم الرَّ   ١٧٣ ٧٤ئَْتہُ اْلبُْشَری ٭ سورٔه ہود، آيت فَلَمَّ
  ١٧٤ ٣٢قاََل اِّن فِيھَالُوطا ٭ سورٔه عنکبوت، آيت 

اه ُمنيب ٭ سورٔه ہود، آيت    ١٧٥ ٧٥انَّ اِبراھيم لََحليم اَوَّ
  ١٧٥ ٣٧َربّنَااِنِّی اَْسَکْنُت ُذّر يّتی بِواٍدٍ◌ِغيرِذی زرٍع ٭ سورٔه ابراہيم، آيت

تِنَا ٔاُمَّةً ُمسلَِمة ٭ سورٔه بقره، آيت َربّناََواَجعلنَا ُمسلِ    ١٧٦ ١٢٨ميِن لََک َوِمْن ُذّرےَّ
تی ٭ سورٔه ابراہيم، آيت ےَّ الة َوِمْن ُذرِّ   ١٧٧ ٤٠َربِّ اجَعلنِی ُمقيم الصَّ
َ اِصطَفٰی لَُکُمُ◌ الدِّ ين فاَل تَُمو تُنَّ اِ ٭ سورٔه بقره، آيت    ١٧٧ ١٣٢اِنَّ ّهللاٰ

  ١٧٧ ١٠٢ا تُؤَمُر َستَِجُد نِی اِنَشاء ّهللاٰ ٭ سورٔه صافات، آيت ياَاَبَِت اِْفَعل مَ 
ؤيا ٭ سورٔه صافات، آيت    ١٧٧ ١٠٥َےااِبراھيُمُ◌ قَد َصدَّْقَت الرُّ
  ١٧٨ ٩٥فَا تَّبُِعوا ِملَّة اِبرا ھيَم َحنيفاً ٭ سورٔه آل عمران، آيت 

ھُنَّ    ١٧٨ ١٢٤٭ سورٔه بقره، آيت  َو اِذابتلَی اِبَراہيَم َربُّہُ بِکلٰما ت ٍ فَٔاَ تَمَّ
  ١٧٨ ٦٩فََمالَبَِث اِْن َجاَئ بَِعَجٍل ِحنَيٍذ ٭ سورٔه ہود، آيت 

  ١٧٩ ٢٦َو طَِھر بَيتَِی لِلطَّائِفِےَن َوالقَائِِميَن َوالرُّ کَِّع ٭ سورٔه حج، آيت 
َم ٭ سورٔه آل    ١٨٣ ٩٣عمران، آيت ُکلُّ الطََّعاِم َکاَن ِحاّلً لِبَنِی ِْسَرائِيَل اِلَّ َما َحرَّ

  ١٨٣ ٢َو آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب َوَجَعْلنَاهُ ہًُدی لِبَنِی ٭ سورٔه اسرائ، آيت 
  ١٨٣ ٢٣َولَقَْد آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب فاَلَتَُکْن فِی ِمْريٍَة ٭ سورٔه سجده، آيت

  ١٨٣ ٤٤مائده، آيت  ِ◌نَّا َنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيہَا ہًُدی َونُور يَْحُکُم بِہَا ٭ سورهٔ 
  ١٨٤ ٥َو اذ قَال ُموسٰی لِقَومہ َےا قَوِم لَِم تُؤ ُذوننی ٭ سورٔه صف، آيت 

  ١٨٤ ٤٥يُبَشُِّرک ٭ سورٔه آل عمران، آيت هللاَ ِ◌ْذ قَالَِت اْلَمالَئَِکةُ يَاَمْريَُم ِنَّ ا
  ١٨ ٤ ٦َو اِذ ْ قَاَل عيسٰی ابن َمريَم َےابَنی اِسرائيل اِنی ٭ سورٔه صف، آيت 

  ١٨٩ ٨٤٭ سورٔه ہود، آيت هللا َوِ◌لَی َمْديََن ََخاہُْم ُشَعْيبًا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا ا
  ١٩١ ٨٨قاَل الَمألُ الَِّذيَن اِْستکبُر وْا ِمن قَْو ِمہ لَنُخِرجنَّک ٭ سورٔه اعراف، آيت 

  ١٩٢ ٨٨ف، آيت لَنُْخِرَجنََّک َوَمِن اتَّبعَک ِمْن قر يتنا،ٔاولَتعوُدنَّ فِی ٭ سورٔه اعرا
  ١٩٧ ٧َوَ◌ْوَحْينَا ِلَی ُمِّ ُموَسی َْن َْرِضِعيِہ َفِ◌َذا ِخْفِت ٭ سورٔه قصص، آيت 

  ١٩٨ ٧ِ◌ْذ قَاَل ُموَسی ِلَ◌ْہلِِہ ِنِّی آنَْسُت نَاًرا َسآتِيُکْم ٭ سورٔه نمل، آيت 
  ١٩٩ ١٣٥ف، آيت ثُمَّ بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِہْم ُموَسی بِآيَاتِنَا ِلَی فِْرَعْون ٭ سورٔه اعرا
  ٢٠٢ ٥٧َفَ◌ْخَرْجنَاہُْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُون ٭ سورٔه شعرائ، آيت 

  ٢٠٢ ٩٠َوَجاَوْزنَا بِبَنِی ِْسَرائِيَل اْلبَْحَر َفَ◌ْتبََعہُْم فِْرَعْون ٭ سورٔه يونس، آيت 
  ٢٠٣ ١٣٨ َوَجاَوْزنَا بِبَنِی ِْسَرائِيَل اْلبَْحَر َفَ◌تَْوا َعلَی قَْوٍم ٭ سورٔه اعراف، آيت

  ٢٠٤ ٨٠يَابَنِی ِْسَرائِيَل قَْد َنَجْينَا ُکْم ِمْن َعُدوِّ ُکم ٭ سورٔه طہ ٰ، آيت
  ٢٠٧ ٥١َوِ◌ْذ َواَعْدنَا ُموَسی َْربَِعيَن لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخْذتُُم ٭ سورٔه بقره، آيت
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  ٢٠٧ ١٥٥واختار موسٰی قومہُ سبعيَن رُجالً لميقاتنا فلّما ٭ سورٔه اعراف، آيت
  ٢٠٨ ٦١ْذ قُْلتُْم يَاُموَسی لَْن نَْصبَِر َعلَی َطَعاٍم َواِحٍد ٭ سورٔه بقره، آيتَو◌ِ 

  ٢٠٨ ٢٠٭ سورٔه مائده، آيت هللا َوِ◌ْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم اْذُکُروا نِْعَمةَ ا
  ٢٠٩ ٧٦ِ◌نَّ قَاُروَن َکاَن ِمْن قَْوِم ُموَسی فَبََغی َعلَْيِہم ٭ سورٔه قصص، آيت 

  ٢٢٠ ٢٠ُکْرَعبَْدنَاَدا ؤَد َذا األْےِد نّہ ٔاَّواب ٭ سورٔه ص، آيت  َواذْ 
بِی ٭ سورٔه سبٔا، آيت    ٢٢١ ١٠َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد ِمنَّا فَْضالً يَاِجبَاُل َوِّ

ْرناَ َمع َداُؤَد الِجباَل ُےسبّحن َوالطَّيَر ٭ سورٔه انبيائ، آيت    ٢٢١ ٧٩َوَسخَّ
  ٢٢١ ٣٠ُسلِيماَن نِعَم الِعبُد اِنَّہُ ٔاّواب ٭ سورٔه ص، آيت َو َوھَبنَا لِد اُودَ 

  ٢٢١ ١٥َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد َوُسلَْيَماَن ِعْلًما ٭ سورٔه نمل، آيت 
ہَا َشْہر َوَرَواُحہَا ٭ سورٔه سبٔا، آيت  يَح ُغُدوُّ   ٢٢٢ ١٢َولُِسلَْيَماَن الرِّ

  ٢٢٥ ١َزَکِريَّا ٭ سورٔه مريم، آيت کٰہٰيعص٭ ِذْکُر َرْحَمِة َربَِّک َعْبَدهُ 
  ٢٣١ ٣٨ہُنَالَِک َدَعا َزَکِريَّا َربَّہُ قَاَل َربِّ ہَْب لِی ٭ سورٔه آل عمران، آيت 

  ٢٣٢ ١٦َواْذُکْر فِی اْلِکتَاِب َمْريََم ِِذ انتَبََذْت ِمْن َْہلِہَا ٭ سورٔه مريم، آيت 
  ٢٣٥ ٤٢يُبَشُِّرک ٭ سورٔه آل عمران، آيت هللاَ ِ◌ْذ قَالَِت اْلَمالَئَِکةُ يَاَمْريَُم ِنَّ ا

  ٢٣٧ ٦َوِ◌ْذ قَاَل ِعيَسی اْبُن َمْريََم يَابَنِی ِْسَرائِيَل ِنِّی ٭ سورٔه صف، آيت 
  ٢٣٨ ١٥٥َوقَْتلِِہُم ٭ سورٔه نسائ، آيت هللاِ فَبَِما نَْقِضِہْم ِميثَاقَہُْم َوُکْفِرِہْم بِآ يَاِت ا

ُن لَُکْم َعلٰی فَْتَرة ٭ سورٔه مائده، آيت ...قَْد َجاْء َُکْم َرُسْولُنَاْ ےُ    ٢٣٩ ١٩بےِّ
  ٢٤٥ ٣ٰےس٭َوْالقُْرآِن اْلَحِکْےِم٭اِنََّک لَِمَن الُمرَسلِين ٭ سورٔه ٰيس، آيت 

  ٢٤٥ ١٧َو َکذلَِک ٔاَْو َحْےنَاْ اِليَک قُرآناً َعَربِّےاً لِتُنِذر ٭ سورٔه شورٰی، آيت 
  ٢٤٥ ٢٨لِلنَّاِس بَِشْےراً َو نَْذَےر ٭ سورٔه سبٔا، آيت َو َماْاَرَسْلنَاَْک ااِلَّ َکافَّةً 

  ٢٤٦ ٥٤َو اْذُکْر فِی اْلِکتاب ِاِْسَماِْعْےَل اِنَّہُ َکاَن َصاِدق ٭ سورٔه مريم، آيت 
  ٢٥٧ ١٦٣ِ◌نَّا َْوَحْينَا ِلَْيَک َکَما َْوَحْينَا ِلَی نُوٍح َوالنَّبِيِّين ٭ سورٔه نسائ، آيت 

  ٢٧٥ ١سورٔه قريش، آيت  ِلِ◌يالَِف قَُرْيٍش ٭
  ٢٨٧ ١اَلَْم تََر َکْےَف فَعَل َربَُّک بٔاِْصَحاِب الفِيل ٭ سورٔه فيل، آيت 

  ٢٨٨ ٦١َواِلٰی ثَُموَد اََخاھُْم َصالِحاًقَاَل َےاقَوِم ٭ سورٔه ہود، آيت 
  ٢٨٩ ٦اَلََم تََرَکيَف فََعَل َربَُّک بَِعاٍد ٭اَِرَم َذاِت اْلِعماد ٭ سورٔه فجر، آيت 

  ٢٩٠ ٦٩َوالَِّذْےَن َجاھَُدوافِينَالَنَْھِد َےنَّھُْم ُسبُلَنَا ٭ سورٔه عنکبوت، آيت 
  ٣٠١ ٢٢اَل تَْنِکُحوا َمانََکَح آباُؤُکْم ِمَن النِّٰساِئ ٭ سورٔه نسائ، آيت 

ِ ُخمَسة ٭ سورٔه انفال، آيت  ّٰ ِ   ٣٠١ ٤١َواْعلَُموا اَنَّما َغنِْمتُْم ِمن َشیٍٔ فَاِنَّ 
  ٣٠١ ١٩ْلتُْم َسقَاےة لََحاج ٭ سورٔه توبہ، آيت اََجعَ 

  ٣١٠ ٣٨َو الَِّذيَن ُےِنْ◌فقُوَن ٔاَْمَوالَھُْم ِرئا َئ النَّاس ٭ سورٔه نسائ، آيت 
ْنياَ نَموُت َونَْحيَا ٭ سورٔه جاثيہ، آيت  َحَےا تُنَا الدُّ   ٣١١ ٢٤َوقَالُوا َماِھَی اِ الَّ

نَےاَ َوَما نَْحُن بَِمْبُعوثِْےن ٭ سورٔه انعام، آيت َو قَالُوا اِْن ِھی اِِ◌الَّ َحٰےاتُن   ٣١١ ٢٩اَ الدُّ
  ٣١١ ٧...َولَئِن قُلَت اِ نَُّکم َمْبُعو ثُوَن ِمْن بَعِد اْلُموِت ٭ سورٔه ہود، آيت 

  ٣١١ ٧٨َوضَرَب لَنا َمثاَلً َو نَِسَی َخْلقَہُ قَاَل َمن ُےْحيِی ٭ سورٔه ٰيس، آيت 
ْوَن    ٣١١ ٤٦َعلَی الِحْنِث الَعِظيِم ٭ سورٔه واقعہ، آيت َوَکانُوا ُےِصرُّ

ِ◌َر ٔاَحُدھُْم بِا الُنٰثی ظَلَّ َوجھُہُ ُمسَوّداً ٭ سورٔه نحل، آيت    ٣١٢ ٥٨َو اَِذْا بُشَّ
ُ ِميثَاَقَ◌ النَّبِےيَن لََما آتيتُکم ٭ سورٔه آل عمران، آيت    ٣١٣ ٨١َواِْذ ٔاََخَذ ّهللاٰ

  ٣١٤ ١٢٣اَِن اتَّبِْع ملَّةَ اِْبَرْاِھيَم َحنِْےفاً ٭ سورٔه نحل، آيت ثُمَّ اَْوَحْےنَا اِلَْےَک 
  ٣١٥ ٩٥قُْل َصَدَق ّهللاٰ فَا تَّبُعوا ِملَّةَ اِْبَراِھْےَم َحنِيفاً ٭ سورٔه آل عمران، آيت 

ِ َو ھُو ٭ سورٔه نسائ، آيت  ّٰ ِ   ٣١٥ ١٢٥َوَمْن أَحَسُن ِديناً ِممَّن ٔاَسلََم َوجھَہُ 
ِ َو ھُو ٭ سورٔه انعام، آيت  َوَمنْ  ّٰ ِ   ٣١٥ ١٦١أَحَسُن ِديناً ِممَّن ٔاَسلََم َوجھَہُ 

  ٣١٥ ٢١٩َو تَقَلُّبََک فِی اْلسَّاِجِدين ٭ سورٔه شعرائ، آيت
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ا ٭ سورٔه زخرف، آيت   ٣١٨ ٢٦َواِْذ قَاَل اِْبَراِھيُم اِلِ◌َ◌بِيِہ َوقَوِمِہ اِنَّنی بَرائ ِممَّ
ْقَربين ٭ سورٔه شعرائ، آيت َواْنِذْر َعِشْےَرتَ    ٣٢٧ ٢١٤َک االَّ

يَّتِنَا اُمَّةً ٭ سورٔه بقره، آيت َ◌نَا َواْجَعْلنَاُمْسلَِميِن لََک َو ِمن ُذرِّ   ٣٣١ ١٢٨َربَّ
  ٣٣٤ ٦َو ُمبَشِّراً بَِرُسوٍل َےاتِی ِمْن بَعِدی اِْسُمہُ اَْحَمد ٭ سورٔه صف، آيت 

  ٣٣٨ ٢٦بَِعيَن َسنَةً َےتِْےھُوَن فِْی ٭ سورٔه مائده، آيت فَاِ نَّھَا ُمَحرَّ َمة َعلَْےِھْم اَرْ 
َ◌ ٭ سورٔه اعراف، آيت  یَّ ُسْوَل النَّبِیَّ ا ألُ مِّ   ٣٤١ ١٥٧اَلَِّذٔٔ◌ْےَن َےتَِّبِ◌ُعْوَن الرَّ

ی بِہ نُْوحا ٭ سورٔه شورٰی، آيت  ْےِن َما َوّصٰ   ٣٤٢ ١٣َشرَع لَُکْم ِمَن الدِّ
  ٣٤٢ ٨٣اھيم ٭ سورٔه صافات، آيت َوانَّ ِمْن ِشيَعتِہ اِلبِرَ 

 ٣٤٢ ١٢٥َواتَّبِْع ِملَّةَ اِْبَراِھيَم َحنِيفاً ٭ سورٔه نسائ، آيت 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  احاديث کی فہرست 
  حديث يا روايت کا متن معصوم صفحہ

ِ بحّجة،اما ظاھراً.. اميرالمومنين ،  ّٰ    ١١التخلو االرض من قائم 
  ٣١نبی وه ہے جو (خدا کے احکام کو ) خواب ميں... امام صادق ، 

  ٣٧رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، انبياء کی تعداد سے متعلق حديث، 
  ٣٧اولوالعزم کو اسی دن سے ايسا نام ديا ہے کہ.. امام رضا ، 

  ٣٩انبياء و پيغمبروں کے سيد وسردار پانچ افراد ... امام صادق ، 
  ٣٩خدا وند سبحان نے کسی پيغمبر کو ماموريت نہيں .. امام صادق ، 

   ٤١کے بارے رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ،  سب سے پہلے نبی اور رسولوں کی تعداد
  ٥٢جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور عظيم دن انکے ... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 

  ٥٣حضرت آدم کے مقام دفن سے .... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 
   ٨٤. . . امام صادق  کوفہ ميں مسجد سہلہ ادريس کا گھر... . . . . . .

  ١٠٠خدا وند عالم نے ،آدم اور ان کے بعد کے .... اميرالمومنين ، 
  ٣٤٦خداوند عالم نے رسول گرامی اسالم کو ........ اميرالمومنين ، 

  ٢٥١وه ايک نبی تھے کہ ان کی قوم. رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 
  ٢٦١خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، مضر کو بُرا بھال نہ کہو کيو نکہ... رسول 

  ٣٠١اے علی! عبد المطلب نے جا ہليت کے... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 
  ٣٠٦خدا قيامت کے دن ہمارے جد عبد المطلب .. رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 

  ٣١٦خدا نے انھيں سب سے اچھی جائی امن ... اميرالمومنين ، 
  ٣١٦حجت سے جو دين خداکو قائم .. اميرالمومنين ،  زمين اس

  ٣١٧آدم کے زمانے ميں رسول خدکا وجود. رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 
  ٣١٩خدا وند عّزوجل نے ابراہيم کے ... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 

   ٣٢٧ليہ وآلہ وسلم ، يہ ميرا بھائی ،وصی اور ميرا جانشين ... رسول خدا صلّٰی هللا ع
   ٣٢٨سب سے پہال انسان جو اس در سے داخل ... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 

  ٣٢٧ميرا وصی اور راز کا محافظ،... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 
  ٣٢٨ہر پيغمبر کا ايک وصی اور وارث تھا،... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 
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  ٣٢٨نی بمنزلہ ھارون من...... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ،انت م
  ٣٢٨انّی تارک فيکم الثِّقلين... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 

  ٣٢٩ال يزال ھذا الّدين قائماًحتّی... رسول خدا صلّٰی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 
  ٣٢٩ عليہ وآلہ وسلم ، ال يزال امر النّاس ماضياً... رسول خدا صلّٰی هللا

  اشعار کی فہرست
  )٢٦٦ابو کم قُصّیّ◌ کان يدعٰی مجّمعاً بہ جمع هللاُ القبائل من فھر (
  عمر و العلی ھشم الثريَد لقوم و رجاُل مکة مسنتون عجاف 

  )٢٧٣و ھو الذی سّن الرحيل لقومہ رحل الّشتاء وِرحلةَ األ صياف (
  )٢٧٥يصير فقير ھم کا لکافی (و الخالطون فقير ھم بغنّيھم حتٰی 

  يا حابس الفيل بذی المغمس حسبتہ کٔانَّہ مکّوس
  )٢٨٤فی مجلس تز ھق فيہ اھلہ األنفس ( 

  )٢٨٤،٣٣٣طارت قريش اذ رٔات خميسا فظلت فرداً ال ٔا رٰی ٔانيساً (
 ً   و ال ٔاحّس ِمنھم حسيسا ااّل اَخاّ لی ما جداً نفيسا

  )٢٨٤مسوداً فی اھلہ رئسيا (
  للبيت لََرباّ ما نعاً َمن ُےردهُ بِأَ ثاٍم يصطلم انّ 

  )٢٩٩، ٢٨٥رامہ تُبّع فيمن جندت حمير و الحی من آل قدم (
  فانثٰی عنہ و فی اوداجہ جارح امسَک منہ بالکظ

  )٢٩٩، ٢٨٥قلت و األ شرم تردی خيلہ اِّن ذا األ شرم غّر با لحرام ( 
  ) ٣١٤، ٢٩٩، ٢٩٠عھد ابَرھم( نحن آل هللا فی ما قد مضٰی لم يزل زاک علی

  )٢٨٥،٢٩٩نحن دمَّرنا ثمود اً َعنوة ثم عاداً قبلھا ذات االرم (
  )٢٨٥،٣٠٠نعبد هللا و فينا ُسنّة صلَة القربٰی و ايفاء الذمم ( 

ِ فيناحّجة يدفع بھا عنّا النّقم (   )٣١٤، ٣٠٠، ٢٩٠، ٢٨٥لم تزل 
  ا لال ردانِ  الحمُد  الذی اعطانی ھذا الغالم الطَّےِّب

  ٔاُ عيذ ه با لبيت ذی االَرکاِن ِمن ُکِل ذی بغٍی و ذی شنآنِ 
  )٢٩٢َو حا سٍد ُمظطرب العنان ( 

  انت الذی ُسمِّيت فی الفرقان فی کتب ثابتة المبان
  )٣٠٠، ٢٩٢احمد مکتوب علی اللسان (

ه َو اصطنع عندی يدا   الھُمَّ ٔاَد راکبی محّمداً ادِّ
  عُضدا ال يبعد الدَّھُر بہ فيبعداانت الذ َجَعلتَہُ لی 

يتَہُ محّمداً (   )٢٩٣انت الَّذی سمِّ
  بشيبة الحمد اسقٰی هللاُ بلدتنا وقد فقد ناالکرٰی واجلّوذ المطرُ 
  منّاً من هللا بالميموِن طائره وخير من بّشرت يوماً بہ ُمضُر 

  ) ٢٩٥ مبارک األمر ُےستسقٰی الغماُم بہ ما فی األثام لہ عدُل و ال خطر (
  ٔاُوصيَک يا عبد مناٍف بعدی بُِمفرد بعد ٔابيہ فردِ 

  فادقة و َھو ضجيُع المھد فَُکنَت کا ألُم لہ فی الوجد
  تُد نيہ ِمن ٔاَحشا ئھا و الکبد فَٔاَنت ِمن ٔاّرجٰی بنّی ِعندی

  )٢٩٦لدفع ضيٍم ٔاَو لشدِّ عفد (
  اوصيَک ٔاَرجٰی اھلنا با لرفدی يابن الذی غيبة فی اللحدِ 

  )٢٩٧بالکره منّی ثُّم ال بالعمدی وخيرة ّهللاٰ يشا فی العبِد (
  )٣٣٣، ٢٩٩يا رّب انَّ العبد يمنُع رحلہُ فامنع رحالک (

  انت الّذی ُسمِّيت فی الفرقان فی ُکتب ثابتة المبان
  )٣٠٠،٣١٤احمد مکتوب علی اللسان (
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  )٣٠٤علٰی غفلة ئاتی النبی محمد فيخبر ٔاخباراً صدوقاً خبيرھا (
  )٣٠٨اوصيت َمن کنيتہُ بطالب يابن الّذی قد غاب ليس آئب (

  )٣٣٣يا رب ان المرء يمنع رحلہ فامنع رحالک (
  
  

  کتابوں کی فہرست
  ( الف )

  .٣٢٠،٣٢٧اثبات الوصيہ ،
  .٦١،٦٢،٦٨،٧١،٧٢،٧٦،٧٩،٨٦،٨٩،٩٣،١٢٣،٢٥٨،٣٢٤اخبار الزمان،
  . ٣٢٠استبصار ،
  . ٣٢٧استيعاب، 

  .٣٢٧اسد الغابہ، 
  ،٣٠٢اسالم ميں دو مکتب ،

  . ٣١،٣٨اصول کافی، 
  .٢٨٤امالی، 
  .١٩،٢٧،٢٨،١٦٤،١٨٤،٢٣٨،٢٤١،٣١٨،٣٤١انجيل،

  ، ٢٦٢،٢٦٣،٢٦٥،٢٦٧،٢٧٢،٢٧٣،٢٧٥،٢٩١،٢٩٢،٢٩٣،٢٩٤انساب االشراف، 
٣٠٩،٢٩٦ .  

  ( ب )
  ،٣٧،٣٨،١١٥،٢٥١،٢٨٢،٢٨٤،٢٩٦،٢٩٧،٢٩٨،٣٠١،٣٠٢،٣٠٦،٣١٧بحار االنوار،
  .١٠٢بحر المحيط،

  ) ( ت
  .١٢٣،٢٥١،٣٢٧تاريخ ابن اثير ( الکامل فی التاريخ )، 

  . ١١٤،١١٧،٢٩٢،٣٢٧تاريخ ابن عساکر، 
  .٢٦٤،٢٦٥تاريخ ابن کثير ، 
  تاريخ الخميس، 
  .٥٢،٥٧،٦٨،٧٥،٧٩،٨٤،٨٥،٨٦،٨٩،٩٠،٩٣،٩٩،٢٧٧،٢٧٨تاريخ طبری،

  ،٦٢،٦٣،٦٨،٧٢،٧٥،٧٩،٩٢،١١٩،١٢٣،١٢٧،٢٦٤،٢٦٦،٢٦٧،٢٧٠تاريخ يعقوبی، 
٣٠٨،٣٠٩، ٢٧١،٢٨٣،٣٠٦ .  
  . ١٠٠،٣١٨تفسير ابن کثير، 
  .٣٨،١٠٢،١١٤تفسير سيوطی، 
  . ١٠٠،١١٤تفسير طبری، 

  .١٠٠،٢٧٣،٣١٨تفسير قرطبی ، 
  ،٣٨،٧٩،٩٤،٩٧،٩٨،١١٥،١٦٤،١٨٣،١٨٤،١٨٦،٢١٩،٢٣٢،٢٣٤،٢٣٥تورات، 

٢٣٨،٢٤٠،٢٤٢،٢٥٢،٣١٨،٣٣٦،٣٣٧،٣٤١.  
  ( ح )

  .٣٦٨حلےة االوليائ، 
  ( خ )

  . ٣٠٢خرائج، 
  .٣٢٨ائص، خص

  .٣٧،٣٨،٣٠٢خصال ،
  ( د )
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  . ١٠٢،٣٢٨در المنثور، 
  .٢٥٢،٢٥٣دالئل النبوة،

  ( ذ )
  . ٣٢٧الذريعہ، 

  ( ر ) 
  . ١١٤روضہ کافی، 
  . ٣٢٨رياض النضره،

  ( ز )
  .١٠٠زاد المسير فی العلم التفسير،

  ( س )
  .٢٦١،٢٦٢،٢٦٣،٢٧٠،٢٩٣سبل الھدٰی والرشاد، 

  . ١٢٠سنن ابن ماجہ، 
  .٣١٩،٣٢٨ سنن ترمذی،

  .١٢٠،٢٥٢،٢٥٣،٢٧٢،٢٧٣،٢٧٧،٢٧٨،٢٨٢،٢٨٣سيرٔه ابن ہشام،
  . ٢٥١،٢٦٢،٢٦٣،٢٦٨،٢٦٩،٢٧٠،٢٧١،٢٧٢،٢٩٢،٢٩٤سيرٔه حلبيہ،
  .٢٧٢،٢٦٣،٢٦٩،٢٧٠،٢٧٢،٢٩٤سيرٔه نبويہ، 

  ( ش )
  . ٣٢٧شرح نہج البالغہ (ابن ابی الحديد)،

  .٢٤٦شرح نہج البالغہ (محمد عبده)، 
  ( ص )

  . ٣٢٨صحيح بخاری، 
  .٣١٩صحيح ترمذی ، 

  . ٣١٩،٣٢٨، ٢صحيح مسلم، 
  .٣٢٠الصفوه، 

  ( ط )
  .٢٥١،٢٦٨،٢٧٠،٢٧١،٢٧٨،٢٨٣،٢٩٢،٢٩٣،٢٩٤،٣٢٨، ٥٢طبقات ابن سعد،

  ( ع )
  .٣٨عيون اخبار الرض ، 

  ( غ )
  .٣٢٠الغيبہ، 
  ( ف )

  .١٢٠،٢٦١فتح الباری ، 
  .٨٥فرھنگ فارسی معين، 

  .٣٢٨فضائل کنز العمال، 
  ( ق )

  .١٦٧،٣٣٦ب مقدس، قاموس کتا
  ،١١،١٢،١٣،٢٩،٣٣،٣٦،٣٩،٤٣،٤٩،٨٣،٩٨،٩٩،١٠٧،١٣٣،١٤٣،١٥١قرآن،

١٧١،١٨٥،٢٣٦،٢٤٠،٢٩٩،٣١٧،٣٤٣.  
  ( ک )

  .١٢٠،٣٢٧کنز العمال، 
  ( ل )

  . ١٠٢لباب التٔاويل فی معانی التنزيل،
  .٢٧٤لسان العرب، 
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  ( م )
  . ٢٨٤مجالس، 

  . ٣٢٧مجمع الزوائد ، 
  .٢٧٣المحبّر،

  . ٦١،٦٢،٦٧،٦٨،٧١،٧٢،٧٥،٧٦،٧٩،٨٥،٣٢٣،مرآة الزمان 
  .١١٥مرآة العقول ، 
  ،٦١،٦٢،٦٣،٦٧،٧١،٧٩،٨٥،٨٦،٨٩،٩٣،١٢٧،٢٥١،٢٧٨،٢٨٣مروج الذھب، 

٢٨٤،٢٩٣،٣٠٧،٣٠٩،٣١٩.  
  . ٣٢٨مستدرک الصحيحين ، 

  . ٢،٣٢٨مستدرک حاکم، 
  . ٢،٣٧،٥٢،٢٥٢،٢٥٣،٣١٧،٣٢٨مسند احمد، 

  . ١١،٣٢٠،٣٢٧معالم المدرستين، 
  .٣٧خبار، معانی اال

  .١١٤،١١٩،١٤١،١٩١،٢٥٢،٢٧٢،٢٨٤معجم البلدان، 
  .٣١معجم الفاظ قرآن کريم، 

  . ٣٢٧معجم الکبير، 
  . ٢٨٨المعجم المفھرس الفاظ القرآن الکريم، 

  .٣١معجم الوسيط، 
  . ٣١مفردات راغب،

  . ٣٢٠المقاالت فی اصول الديانات، 
  . ٣٢٨موسوعٔہ اطراف الحديث عن ٔامجاد السادة المتقين،

  ( ن )
  . ٣٧نھاےة اللغة،

 .١١،٣١٦نہج البالغہ ، 

 

 اسالم کے عقائد(تيسری جلد ) 

 

  

  مولفين کی فہرست
  ( الف )

  ٣٢٧ابن ابی الحديد، 
  .٥٧،٧٥،٧٩،١٢٣،٢٥١،٣٢٧ابن اثير، 

  . ٥٧،٦١،١٠١ابن جوزی،
  .٢٧٣ابن حبيب، 
  .٥٢،٥٣،٢٦١،٢٦٧،٢٧٠،٢٧١،٢٧٨،٢٨٣،٢٩٢،٢٩٣،٢٩٨،٣٢٨ابن سعد، 

  .١١٤،١١٧،٢٩٢،٣٢٧ابن عساکر، 
  .٥٧،١٠٠،١١٤،٢٥١،٢٦٤،٢٦٥،٢٩٢،٣١٨ابن کثير ، 
  .١٢٠،٣٢٨ابن ماجہ ، 
  . ١٢٠،٢٥٢،٢٥٣،٢٧٢،٢٧٧،٢٨٢،٢٨٣،٣٠٦،٣٠٧ابن ہشام، 
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  .١٠٢ابوحيان، 
  . ٢٥٣ابو نعيم ،

  . ٢،٣٧،٥٢،٢٥٢،٢٥٣،٣١٧،٣١٩،٣٢٧،٣٢٨احمد بن حنبل ،
  ( ب )

  . ٣٢٨بخاری ،
  . ٢٦٣،٢٦٥،٢٧٥،٢٩٥،٢٩٦بالذری ،
  .٢٩٢بيھقی ،

  
  ( ت )

  .٣١٩،٣٢٨ترمذی ، 
  ( ح )

  . ٢،٣٢٨حاکم، 
  .١١٤،١١٩،١٤١،٢٥٢حموی،

  ( ز )
  . ٣٢٨زبيدی ، 

  . ٢٦٩زينی دحالن، 
  ( س )

  . ٥٧،٦١،٢٩٤سبط بن جوزی،
  .١١٥سيد سامی البدری، 

  .٣٨،١٠٢،١١٤،٣١٨سيوطی ، 
  

  ( ش )
  . ٣٠٢شيخ صدوق ، 
  .٢٨٤شيخ طوسی، 

  .٢٨٤شيخ مفيد،
  ( ط )

  . ٣٢٧طبرانی، 
  ،٥٢،٥٧،٦٨،٧٥،٧٩،٨٤،٨٥،٨٦،٨٩،٩٠،٩٣،٩٩،١٠٠،١١٤،٢٧٧،٢٧٨طبری، 

٢٨٠،٣٢٧ .  
  .٣٢٨طيالسی ، 

  ( ق )
  .١٠٠،٢٧٣،٣١٨قرطبی، 

  ( م )
  . ٣٧،٣٨،١١٥،٢٥١مجلسی ،

  .٢٤٦محمد عبده، 
  ،٥٧،٦١،٦٢،٦٧،٧٩،٨٥،٩٣،١٢٣،١٢٧،٢٥١،٢٧٨،٢٨٣،٢٨٤،٣٠٩مسعودی،

٣١٩.  
  . ٣١٩،٣٢٨مسلم ،
  ( ن )

  .٣٢٨نسائی، 
  ( و )

  .٢٩٧واقدی ، 
  (ی )
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  ،٦٢،٦٣،٦٨،٧٢،٧٥،٧٩،٨٥،٩٣،١١٩،١٢٣،١٢٧،٢٦٤،٢٦٦،٢٦٧،٢٧٠يعقوبی،
٢٧١،٢٨٣،٣٠٦،٣٠٨،٣٠٩.  

  مقامات کی فہرست
  ( آ )

  . ١١٥آراراط،
  . ١١٥آشور، 
  .٢٧٦آفريقا، 
  ( الف )
  . ١٤١احقاف، 

  . ٢٨٥،٢٧٨،٢٨٩،٢٩٩ارم،
  .٣١٧اصفہان، 
  .٢٩٠،٣٠٣،٣١٠ام القرٰی ،

  .١١٥اورارطو (آراراط)، 
  .١١٥اور بيل ، 
  . ١١٥اورشليم، 

  . ١١٥اور کلدا نيين،
  .٢٧٦،٢٨٦،٣٣٢ايران، 
  ( ب )
  . ١١٥،١١٩،١٧٢بابل، 

  .١١٦بغداد ، 
  . ١٧٥،١٧٨،٢٥٨،٢٦٤،٢٦٧،٢٦٩،٣٠٢،٣٠٤بيت هللا الحرام،

  . ٢٣٦،٣٤١بيت المقدس، 
  ، ٥٢،٥٣،٦١،٦٢،٦٨،٨٦،٩٤،١٢٠،١٢٣،٢٦١،٢٦٣،٢٦٧،٢٧١،٢٧٧بيروت ، 

٣٠٩.  
  . ١١٦، بين النھرين

  ( ت )
  .١٩١تبوک ،

  ( ج )
  . ١١٤جزيرٔه ابن عمر،
  .٢٥١،٢٦٥،٢٧٦،٣١٠جزيرة العرب، 

  .١١٤جودی، 
  ( چ )

  .٢٦٤،٢٧١،٢٧٨،٢٧٩،٢٨١،٢٨٢،٢٩٦،٢٩٩،٣٠١،٣٠٢،٣٠٦چاه زمزم، 
  ( ح )
  . ٢٧٥،٢٧٦،٢٨٢،٢٨٤،٣٣٢حبشہ ،

  .٢٧٠حجون، 
  . ١٤١حضرموت ، 

  . ١١٩حلہ، 
  .١١٦حيره، 
  ( خ )

  .٣٠٧خيبر، 
  ) ( د
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  .٢٦٦،٢٦٨،٢٦٩،٢٧٢،٣٠٥دارالندوه ،
  . ١٩١،٢١٧دريای سرخ ، 

  .١١٤دريای وان، 
  ( ذ )

  .٢٨٤ذی مغمس، 
  ( ر )

  . ١١٤رود ورس، 
  . ١١٦،١١٩رود دجلہ ، 
  .١١٦،١١٩رود فرات، 

  .٢٥٢،٢٨٦روم ، 
  

  ( س )
  . ٢٢٤سبٔا ، 

  . ١١٦سواد ، 
  ( ش )
  ، ١٥٠،١٧٢،١٧٦،١٧٩،١٨٦،١٩١،٢٢٠،٢٦٤،٢٧٢،٢٧٤،٢٧٥،٢٧٦،٢٩٤،٣١٧شام ، 

٣٣٢،٣٣٧،٣٣٩،٣٤١.  
  .٧٥شوش، 
  ( ص )

  .١٧،١٦١،١٧٥،١٩٥،٢٠٣،٢١٥،٢١٨صحرای سينا،
  ( ط )

  . ٣٢١طائف ، 
  .٢١٨،٣٣٦طور، 
  ( ع )

  . ٥٣،١١٥،١٢٠،٢٧٥،٣١٧عراق، 
  .١٧٧،٢٦٧،٢٧١،٣٠٤عرفات،
  . ١٤١عمان، 

  .٢٥٢عموريہ، 
  ( غ )

  . ٧،٢٨٤،٢٩٦،٣٠١غار حرا،
  .٦٢،٧٩،٣٢١،٣٢٣،٣٢٤غار گنج ، 

  .٢٧٢غزه، 
  ( ف )

  . ١٧٥فاران، 
  .١٧٩فلسطين، 

  ( ق )
  .٢٨٢قاہره ، 
  ( ک )

  . ١١٩کسکر، 
  ، ١٥،٥١،٥٢،٦٢،١٦١،١٦٣،١٧٥،١٧٦،١٧٧،١٧٨،١٧٩،٢٦٥،٢٦٦،٢٦٧کعبہ، 

٢٦٨،٢٦٩،٢٧١،٢٧٢،٢٨٢،٢٨٣،٢٨٤،٢٨٦،٢٩٢،٢٩٣،٢٩٦،٢٩٩.  
  .٧٥،٨٤،١١٤،١١٥،١١٧کوفہ،

  . ١١٤کوه آرارت، 
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  . ٢٨٣کوه ابو قيس، 
  . ٢٨٣صفا ، کوه 

  . ١١٦کوه کوفان، 
  . ١٧٦،٢٨٣کوه مروه، 

  ( م )
  . ١١٦مدائن ، 
  .٢٦،١٩٠،١٩١،١٩٢،٢١٥مدين، 
  .١٥٠،٣٢٨مدينہ، 
  .٢٦٨مزدلفہ،

  . ٨٤مسجد سہلہ، 
  . ١١٤،١١٧مسجد کوفہ، 

  .١٢٣،١٨٥،١٨٦،٢١٥،٢١٧،٢٧٢،٣٣٥مصر،
  ، ١٧،٤٣،٥١،٦٢،١٦١،١٧٥،١٧٦،١٧٩،٢٤٥،٢٤٦،٢٤٧،٢٥٧،٢٥٨،٢٥٩،٢٦٢مّکہ ،

٢٦٤،٢٦٥،٢٦٦،٢٦٧،٢٦٨،٢٦٩،٢٧٢،٢٧٣،٢٧٧،٢٧٨،٢٨٢،٢٨٣،٢٨٤،٢٩٠،  
٢٩١،٢٩٣،٢٩٨،٢٩٩،٣٠٢،٣٠٣،٣٠٤،٣٠٨ .  

  . ٢١٧،٢٧١منا، 
  .  ١١٤،٣١٧موصل،

  ( ن )
  .١١٤،١١٦نجف، 

  ( و )
  .١٩١وادی القرٰی، 

  ( ی )
  .٢٥٥،٢٥٧يمن، 

  

  
  ملتوں، قبيلوں اور مختلف موضوعات کی فہرست

  ( الف )
  .٢٣،٣٩آل ابراہيم،
  .٢٢٥آل داؤد، 

  .٢٣،٣٩آل عمران، 
  .١٩٧،٢٠٠آل فرعون، 
  .٢٣١آل يعقوب، 

  .٢٨٣،٢٨٨ابابيل، 
  . ٣١٩اماميہ، 

  ( ب )
   ١٠١،١٦٧،١٨٠،١٨٣،١٩٣،١٩٥،٢٠٠،٢٠٢،٢٠٣،٢٠٤،٢٠٥،٢٠٦،٢١٤،٢١٥بنی اسرائيل،

٢٣٧،٢٣٨،٢٤٠،٢٤٢،٣٢٩،٣٣٥،٣٣٦.  
  .١١٦،٣٠٩بنی عباس،

  .٢٧٣بنی مخزوم، 
  .٣١٩بنی ہاشم، 

  )( ث 
  ،٤٢،٥٠،١٤٢،١٤٥،١٤٦،١٤٧،١٥٠،٢٨٥،٢٨٧،٢٨٨،٢٨٩،٢٩٩،٣٣٣ثمود،
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٣٣٤.  
  ( ج )

  .١٧٦،٢٥٨،٢٧٠جرھم، 
  .٣٢٨جنگ احد، 

  . ٣٠٢جنگ بتوک، 
  ( ح )

  .٣٢٩حوض کوثر، 
  ( خ )

  .٢٦٤،٢٦٦،٢٧٠،٣٠٤خزاعہ،
  .٣١٩خوارج، 

  ( ر )
  .١٦٣،٢٩٨،٣٠٤،٣١٠،٣٣٣روز قيامت، 

  ( س )
  . ١١٠،١١٧سواع(بُت)، 

  ( ع )
  . ٥٠،١٣٧،١٣٨،١٤٠،١٤٢،١٤٨،١٥٠،١٨٥،١٨٧،٢٨٨،٢٨٩،٣٣٣،٣٣٤عاد،

  . ٢٦٢عام الفيل،
  ( غ )

  .٣٠٢غزؤه تبوک،
  ( ق )

  . ٦٢،٧٩،٨٤،٨٥،٨٩،٣٢١قابيليان، 
  ، ٤٣،١١٩،٢٦٦،٢٦٧،٢٦٨،٢٦٩،٢٧٠،٢٧١،١٧٢،٢٧٣،٢٧٤،٢٧٥،٢٧٦قريش، 

٢٧٧،٢٧٨،٢٧٩،٢٨٠،٢٨١،٢٨٢،٢٨٤،٢٩٤،٢٩٥،٢٩٨،٢٩٩،٣٠٠،٣٠٤،٣٠٥ ،  
٣١٩،٣٣٢،٣٣٣،٣٣٤،٣٣٥ .  

  ( ک ) 
  .١٧٢کنعائيان، 

  ( م )
  .٣١٩مرجئہ، 
  .٢٦١مضر، 
  .٣١٩معتزلہ ،

  ( ن )
  . ١١٠،١١٧نسر (بُت)، 

  
  ( و ) 

  .١١٠،١١٧ود(بُت) ، 
  ( ه )

  . ٢٦٥،٣٣٢ھبل(بُت) ، 
  .١٧٢ھندو، 
  ( ی )

  .١١٠،١١٧يعوق(بت) ،
 .١١٠،١١٧يغوث(بت)، 
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